
 חזרה לאתר

  

  ? מלכת אנגליהבת כמה 

  )2010ספטמבר , "הארץ"ף לתרבות וספרות של פורסם לראשונה במוס(

  

. נשימתה כבדה ורועשת. הכלבה הזקנה עוקבת אחרי צעדיו של אדונה במצח שיבה מורכן

במעגלים עצבניים שקוטרם  חגה סביבם ,בת תערובת לבנה בעלת פרצוף שועלי, הצעירה

, תכהיםם המעל רקע האינדיגו של השמי, למעלה. אל תוך הגןשהם מעמיקים גדל ככל 

מטייל וכלבותיו  האל מפניםהם .  הינשופיםיםשבוי, קצות הענפים הסוככים על השבילב

  .ותתינוקשל צעצועי גומי כמו , ארוכותשריקות  יםשמיעמו, תמהים, מבטים אלכסוניים

. מיושבת הדעת, ת ההליכה השקולהלשאת אצעירה העוד לה ולא יככעבור דקות אחדות 

בלי  לה לעיסוקיהת הרו ודתסתלקמוהיא ,  להיםראוים קפתויי הפרא של שעת הדמדומ

  . בין לוחות השישתומיד נעלמ, להביט לאחור

 לשם מה, באמתו.  את הקצבובעותקהן ש זקנהטיס של הרי הארתנגועותרגליה , עכשיו

 את לקח ודמ לליםנאלצלפי ממהרים וממהרות לשעבר ש איםכבו שםהנה מסביב? למהר

  . נצחמנוחת ה

 ,מח מקברו של יצחק איזמירלי זכרונו לברכהועץ הלימון שצ, כרגיל היאונה  הראשתםתחנ

ליד הם עוברים  אחר כך  .הפירותבשלותם של  את דקוב את ההזדמנות וצלמנ המטיילו

 יםלפוח, אבא של מיכל, רוביןהנס  חנןשל  קברול ממשיכים, ףשל חנה אורלו ציהגוהעמוד 

רופא  את פוקדיםו ,מנהל בית הספר, רציישראל אבאדישות מופגנת מול מצבתו של 

 מיטה זוגית אינם חולקים, שבניגוד לזוגות אחרים בגן, העיניים דוקטור ֵּבָרר ואשתו סוניה

,  טיול ערביתבכלכ, ואז. לי ליאוטובוסכמו שני נוסעים ב,  זה אחרי זהיםכבואלא ש

חותו של מוישה א, גם יעל טמונה בהש הצפונית לחלקת הילדיםהמטייל וכלבתו מגיעים 

אבל  .תועה תן בביישנות ערמומית חומק לו טנטנותבין המצבות הק, לפעמים .יעקובובסקי

  . ינשופים אינםוגם , תןשום  איןהפעם 

  .לה בקצות הברושיםועירח יפה של אמצע תמוז ו משחיריםים השמ

   .חזרה  בדרכםיםתחילמהם 
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 תנעצרהיא ולבסוף ויה אוזלים כוחות.  כבדים ואיטייםלהיות ופכיםההכלבה צעדיה של 

הוא . ער בהוגהוא . מאבד את סבלנותוהמטייל מחכה מעט אבל מיד . מקומהעל  תפאווק

יותר משנה הכריזה כבר לפני שלעולם לא יצליח לזכור . אותה במלים מתוקותדל מש

גם זה אבל . פח טפיחות עידוד על עורפהוטהוא  . לחלוטיןחירשתזקנה הווטרינרית שה

   .ניח להשי תתחננומרקט ת הקטומכוסעיניה  .אולשו

האם יוכל  למצוא שם חיוך בין  .  בירחההובעל מצבה שטוחה ו תיישבמהוא בלית ברירה 

  ?המכתשים

  . ועל רגלי עמדהוא נבהל ונ. מקפיץ אותוהאספלט על גרירת עקבים  רעש

. על רגליוהמטייל נבהל ונעמד  .מתוך החושךרך  קול בוקע" ,אדוני הנכבד, שלום לך"

מכיוון שאינו מאמין . צצה מולו , סביב ראשהתהקו שרק הילת שיער תכלכלה ב,צלדמות 

שזרועותיה הלבנות , דמות אישה, אבל הדמות. הוא אינו טורח לענות, ברוחות רפאים

   .מתקרבת אליו בפסיעות קטנות, בוחשות לפניה

   "?מכאןאתה , סליחה"

עזרה מוצגת ברחוב סואן כהקדמה ל אשהיכשאלה הזאת גם נוהג לחמוק מההמטייל 

  .כמו בדיחה טרחנית.  היא מעוררת בו שאט נפש,בין המצבות, כאןכמובן ש. בניווט

אני לא עובד כאן ואני בטח לא גר  ". בחוסר סבלנותונה המטיילע" ,בטח שאני לא מכאן"

  ." אם לזה את מתכוונת, כאן

   ."אולי אתה מכיר כאן קצת חשבתי שלבסך הכו", האישהומרת א" ,אל תתרגז כל כך, טוב"

ל מחרוזת פלסטיק ש ובברק חרוזי, מרובת קפלים ציתשמלה קיבמבחין המטייל עכשיו 

  . מהאפלולית מהפיסות שהוא אוסף אט אט נבנים תווי פנים .תבוהמי

הלכתי ו ,אתה רואה,  נהיה לילהאבל בינתיים",  האישהתמרוא " ,משהובאתי לחפש פה "

   ".לאיבודבעצמי 

  . בזגוגיות משקפיה משתקפות הצמרות הכהות

הוא . גןלא קשה להתמצא ב . מר המטיילו א",למגרש החנייהלך להגיע לעזור  ני יכולא"

זה לא ".  בקצה המדרון נמצא השער הראשישבילי בטון ואספלט ועשוי שתי וערב של 

  .  המתוחה אל החשכה שבמורד השבילוורה בכף ידמהמטייל ואומר " ,רחוק

  "?איפה נמצא השטח הצבאי, יודעאז לפי מה שאתה " , אומרת האישה" ,תודה"
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, היא מבחינה באישהוכש, לעשתונותיה קשישה התויילוואבל בדיוק ברגע זה חוזרת בת 

אלא שאלו  .שלוש נביחות טקסיות אמצעותב תה הכלבית ידי חובתצאויהיא  ,באיחור ניכר

  . נה נשפך מראותיה העייפותקְ כל צער הזִ .  וכאבנהמות של יגוןהן  ואל. אינן סתם נביחות

  . ת נרתעההאיש

   .היא שואלת" ?הוא נושך"

   ".זאת כלבה"

 אם זה משנהזה לא שיניים ברגל בשביל מי שנכנסות לו ", הישהאומרת א" ,נו טוב"

  " ?נכון, שיניים של בן או שיניים של בת

 מעצבי  לאופנה החביבה על ת אופיינידוגמה ,מסותת בחלקוגרניט  סלע ניצב מאחוריה

 עליו את נהשעימ, הכשלכמעט  גובהוש בסלע ת נאחזאישהה. המצבות של שנות השמונים

זה לא כל כך יפה ",  הרךה בקולתמרואהיא  ",אדוני, ותרשה לי להגיד לך. "תונאנח גבה

בגלל שכלבים זה , כי זה זלזול בכבוד המת, מאד לא מכובד, להכניס כלבים לבית קברות

  ."והמתים קדושים, יות טמאותח

אבל לא , שב המטיילוח,  כשרות למהדריןגלות עם צמד עֶ כאןהיא בטח מעדיפה שאטייל 

 כשהם שוכבים תחת גם, םטמאילנחשבים המתים עצמם , לוידוע עד כמה ש. מר דברוא

 אל תוך שקתות מכוסות ירוקתזולגים האלה  ,לכן הברזים שבשער. שני מטר של עפר

  . מבית הקברות טילת ידיים מטהרת ביציאהמשמשים לנו

 בהרהורים קיומיים השתעשע תה שעד ע,מוחו . מטייל בתניצת אינה פולמוסאש האבל 

מוטל הזרה שלומה של האישה ללא ספק . מציקותפרקטיות בר למחשבות וע, משיבי נפש

ווח לד, התקשר הביתהלצטרך הוא י .השער הראשיאל  להוביל אותה אלץהוא י. ועל כתפי

עשרים דקות לפחות  הוא יחכה. שתצלצל לתחנת מוניות מנהלבקש מו,  על הפגישהולאשת

את כל בית הקברות שוב לחצות צטרך אחר כך  י. תגיע המוניתעד שהגברת  בחברתה של

  .שבקושי גוררת את רגליההזקנה עם הכלבה 

עבר לסלע צצה מנוספת דמות רפאים , נבואה עגמומית ובראשמגלגל עומד שם ו ובעודו

רפה גם אחרי שקיעת מ אינושמתוך בוז מוחלט לחום יולי ש, גבוהו צעיר זה. הגרניט

    .מהודרלייזר עוטה על עצמו ב, ולשבעים וחמישה אחוזי הלחות ,השמש

דאגתי לך , כל כך הרבה זמן נעלמת לי" ,תנוזפהיא " ,סוף סוף". תופסת בשרוולוהאישה 

  ."כבר חשבתי שקרה לך משהו, נורא
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הנה , את רואה .ל חמש דקותובסך הכ ".של פטרונות טובת לבצחוק חק וצהגבוה צעיר ה

לא הבשורה הפחות טובה היא ש. ובהזאת הבשורה הט. בסדר גמורכאן ואני ממש אני 

נצטרך לחזור ש, לא תהיה ברירה שאני חושב.  גוש שש אזור שלוש אתאתרהצלחתי ל

 בעליזות יםשוחחמנצנוץ שיניו המחייכות  ול'משוח בגזוהר התלמים בשיערו ה." בבוקר

  . עם לובנן של המצבות

והצעיר  היא אומרת" ,ניֹוׁש, זה העורך דין שלי. "פרוטוקולכללי הב אישהה תנזכרפתאום 

  .הם לוחצים כפות ידיים מזיעות .אל עבר המטייל יד ושיט מ

 ואהכשיו ע. אישההאחריות לו מנ מהוסרהבבת אחת . כמעט אושר. חש הקלהמטייל ה

הוא " ,יאללה".  של הכלבההוא מתכופף ומושך בקולרה . הביתהולהמשיך בדרכרשאי 

  ."זזים", צועק לתוך אוזנה

   ."עזור לנו יכול לאולי האדון ",  האישהתמרוא" ,רגערק אבל "

הטיולים . אשתי בטח דואגת לי", מרוהר המטייל ואממ" ,אני צריך כבר לחזור, מצטער"

   ."שכים יותר מחצי שעהשלי אף פעם לא נמ

  .שהיא מוכנה למסעלאדונה מסמן נבה ז בקושי ותתרומממהכלבה 

  ." מצווהבאותה הזדמנות לעשות תזכה גם ואולי ",  האישהומרתא" ,רק עוד דקה"

מפתה  צליל גוון ישבדיבורה  אבל, מטייל כל חיבה או חמלה כלפיה בליבו של האין

 של ה את קולוזכיר למ משהו ש,מתיקות מתפנקת מין ,ולעמוד בפנייכול  המטייל אינוש

משיבון ומזמינה תה משאירה לי הודעות ביכשהי – תחיל לשכוחשאת פניה כבר ה – ומא

  . שבתשל אותי לארוחת צהריים 

  .כה להמשךמשלב את ידיו ומח המטייל

, אישה הומרתא" ',קדישאה חבר' שקניתי מחלקהיראה את הש ,ליהבאתי את העורך דין ש"

יראה בעיניים שלו העורך דין שבשביל ,  כאןכשאני כבר לא אהיהשלא ירמו אותי יל בשב"

  "... אחרי שאני הולכתכי אין לי אף אחד שידאג לי, את המקום בדיוק

נמחק , הוא מתרחק. דין מצלצל בתוך כיס הבלייזר והאישה משתתקתהטלפון של עורך ה

  : היא ממשיכה. בתוך האפלולית וכעבור רגע חוזר

אלף .  כסףרבה הרבהה לי זה עלהו,  שקניתי את המקום שליעשר שניםלפני  זה היה..."

 נהרגהוא  . בחלקה הצבאיתשוכבש, דניאלל, ן שלירציתי להיות קרובה לבאבל  .דולר

  ".באפריקה, בצד השני של התעלה, פורמלחמת יום כיב
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  . מידלהסתלק הייתי צריך . לא הייתי צריך להתפתות. רוטן המטייל בליבו, אוי לא

ספיגה בה דמעה שנקוותה מאחורי ת מתוכו ממחטת ניר ומשכומ,  בתיקהתפשפשמהאישה 

הזאת  חומהה ליד,  ששומרים להורים שכוליםשטח שמהיש אז ". עדשת משקפיה

 והיכבר בשטח של ההורים המקומות כל אבל . האזרחיו בית העלמין הצבאיאת שמפרידה 

בסוף מצאו .  פרוטקציהשיש להםאו . יש להם יותר כסףיש כאלה ש תמידהרי כי  .יםתפוס

. לירותעוד כמה לו שילמתי . ליע ריחםמישהו . שביל הראשיליד ה, בצד השני, לי מקום

 ,נתנו ליאיפה שו. שלי בןל כמה שיותר קרובהלהיות זה העיקר . באמת. אבל לא אכפת לי

כל כך לא זה . את הראשאת החלקה הצבאית אם מרימים קצת משם אפשר לראות בכל זאת 

  ".רחוק בכלל

 .אולי נושבת שם למעלה רוח ים קרירה.  מעטנעותבלוריותיהם של העצים ש למטיילנדמה 

יש . היום הכול ממוחשב, לכל קבר יש כתובת מדויקת: " הוא אומר.  על גבותלגוזזיעה 

  ..."אינטרנטלהם אפילו אתר 

עשרים שורה , אזור שש ,גוש שלוש" ,ה האישו אותתטעוק" ,אני זוכרת בדיוק, לא צריך"

   ". ליד השביל,וארבע

   .עורך הדין תקןמ ",שלוש אזור ,ששגוש "

  "?למה אתה מתווכח"

  ."זה מה שכתוב בפתק"

 .סלע עומדצד ימין בו .קקטוסויש לו  הירשמן בשם מישהו בצד שמאל ישאני זוכרת ש"

   ".בדיוק כמו זה

מיניאטורי ו פנס   מכיסאיוצמ המטייל. פנויה אחתחלקה  תכבו הגרניט שסלעליד , ואכן

  .וא ברנזוןההשם . נשעןהוא את המצבה שעליה איר תלוי על מחזיק המפתחות ומש

  . המטיילאלוש "?את בטוחה שזה היה הירשמן"

. על חזהניעה את ראשה בתנועה נמרצת שמטלטלת את החרוזים היא מ." בטוחה לגמרי"

  ".יש דברים שלא שוכחים"

רל בדב  ואההשם המודבק עליה באותיות פליז . ה הבאמצבהר את האלומה ליעבהמטייל מ

 יהודה, צמןכאלפרד , לויטה מאיר – ובהמשכה של אותה שורה, צקישר גדעון לידו. ימלק

רפאל , אפלבויםדוד , בוטבולאברהם  קלוד, עמי-בןחיים , כלפון הואלי, אורבך אבנר, חן

את רשימת השמות המסודרת על פי   בקולהוא קורא תוך ש ...גילרשייקה ישעיהו , אמיתי
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גבר תמיד :  מאדעל חוק אחד מקפידים כאןכי המטייל נזכר , איזה הגיון עלום של גורל

 ביום תחיית ,חס וחלילה, שלא תגרם להם מבוכה. שהיא בסמוך לשהיאו, שוכב ליד גבר

  . המתים

  . המטיילמרוא" ,כאןשזה  סבירלא "

  . הדיןעורך אל ו ש"?למה לא"

  ."כי זאת שורה של גברים"

לא ". קולהעלבון מחספס את  ואישה התמרוא" ,לא יכול להיות שמכרו לי מקום בין גברים"

  ."היו עושים טעות כזאת

  ." נחזור מחר",עורך הדיןם כסמ" ,ברירהאין אז , טוב"

 את שלבמ,  אליהניגש עורך הדין ."  כל כך קל להגיד, מחר,מחר", אישהה תמרוא" ,מחר"

  .  מסלע הגרניט את עצמהתתקמנאחר כך ו,  עליוהנסמכוהיא  ,ידו בזרועה

   .מר המטיילוא" ,תגיעו לשער הראשיפשוט תמשיכו ישר בירידה עד ש"

ט אחריהם עד יבמ הואו, זהיר מאד אבל נינוח,  בדשדוש איטיו ממניםתרחקמהם 

   . חשכה בטובעותת הצמודושדמויותיהם 

 את תתחומ, תתרומממהיא  .עכוזהב הקל נגיעה געונ ולבהלכהמטייל  מרוא" ,בואי"

אומר לכלבה שאינה שומעת הוא " ,הולכים הביתה ". צעודלה ליחתמו, מפרקיה הדלוקים

  .דבר

פריהם מוכנים וטו,  בקשתות נמוכותהם מעלייםחפרמ ויםזרוהינשופים חנדמה לו ש

נלכד  טרףהרגע שבו ה את ו לתאר לעצמסהומנ  להביט בהםוראשאת רים הוא מ. ללפיתה

  . לעולם ועדשל הניצוד להמשיך ולחמוק  ו רצונמוכרעהרגע שבו  את . מורם לאווירו

כלב של מאד פסלון מדויק בהמטייל בחין מ,  הבטוןחומתפרצה בלקרובים מאד  כברהם כש

, יהודה- אריה-לא גור, לא גנרל על סוס .שבהוא חו, כמה יפה. ט את אחד הקבריםקשמש

כשכש מ,  אליותקרבוא מאבל כשה. סתם כלב טמא!  כלב–מת עיניים אטולא פרוטומה 

בנקודה , שבתחילת הטיולהצעירה  השועליתכיר את והמטייל מ,  בזנבואבןפסל הלעומתו 

בפישוט על מצבה שטוחה  תבצורהיא עכשיו .  ודהרה לעיסוקיהמהםנפרדה ,  בדיוקזאתה

  .ריר ושבע רצון חיוך זב   הצידה מתוךתזלולשונה נ.  את בטנהתקררמאברים ו

  . הביתהיםאת הכביש ונכנסוצים ח,  הגדר השבורהאת יםברוע שלושהה

    . המטיילכריזמ" ,חזרתי"
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וספל תה פושר תלוי בין , ראשה שמוט על חזה, הטלוויזיהמכשיר מול  תשבו יואשת

ל או ש",מלכת אנגליה בת כמה". תנהל חידון טריוויהמבטלוויזיה . אצבעותיה הרפויות

, או דלת? שלוש ומוניםש, גימל? שבעים ושלוש ,יתב? שלוש ושיםש, ףָאלֶ " .המנחה

   "?תשעים ושלוש

  .  כמו פכפוך של נחל חיהדהד בביתמרעש הלקלוק  על קערת המים ותתנפלומכלבות ה

  .  שובמר המטיילוא" ,חזרתי"

  

  

  

של   2009ר גליון ספטמב, Walks - ב לראשונה מהפורס סיפורההגרסה המתורגמת של (

Words Without Borders (  

  

  

    

  

 חזרה לאתר
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