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 או, או, 'איך שגלגל מסתובב'

 

בלונדיני  –כשהיית צעיר היית כמו דוד המלך 
 –לא ניגנת על נבל  –עם תלתלים זהובים 

 על ההגה. –ניגנת על הגלגל 

נולד לך בן בכור ארי, שיבדל לחיים ארוכים 
שדיבר איתך קצת  –ילד יפה תואר  –ויפים 

כי אתה באת  –באנגלית וקצת בעברית 
ואותיות מתגלגלות השאירו לך  –מאמריקה 

 את המבטא מחו"ל.

 –אח"כ נשארת בקיבוץ עם אבא שלך 
והאמא )קרול( יצאה לדרך אחרת. ואח"כ 

תוך כדי שאתה  –ואתה  –ארי הצטרף לאמא 
ממשיך לסובב את הגלגל וההגה  –לבד פה 

פיזיוטרפיסטית צנועה  –עצר ליד אהובה 
 –כך נמרצת -שמחייכת עם גומות חן והיא כל

ואולי בגלל זה פרחה  –וכל כך אחרת ממך 
ונולדה סיגל ואח"כ עדן  –אהבה גדולה 

 והצעיר בועז.

אתה עם ההגה מסובב אותו כמו את גלגל 
ואהובה מגלגלת בכפות ידיה  –החיים 

ולא יכאב  –אנשים עם כאבים עד שיקל להם 
 יותר.

לאט לאט חיפשת  –או לא  –אח"כ, פתאום 
וירדת מההגה הגדול וכבר לא  –קלנועית 

נסעת בלילות ליטבתה ולא שאלת יותר את 
לאן היום? לאן הלילה? ירדת  –קותי 

 –מהאוטו הגדול אל הקלנועית הקטנה 
וירדת, וירדת... וירדת. ואז עלית ל'פוריה' 

והגעת לשיקום.  –ושם גילתה שאין לך אויר 
 –ראינו אותך יענקל'ה ואני  –ראיתי אותך 

מחובר לאלף  –מדבר איתנו דרך המחשב 
אי  –צינורות חיים של אוכל, של תרופות 

אי אפשר לשאול  –אפשר היה לחבק אותך 
אותך מתי תצא? מתי תהיה בן חורין? ראיתי 
אותך יושב ומחכה שיתנו לך לפרוש, ללכת 

י אתה מראה ותוך כד –לעולם התכלת 
תמונות של נכדות ומתמלא גאווה ונחת. 
ביום הולדתך האחרון העבירו אותך לחדר 
האחרון, בקצה המסדרון שמשם זה יותר 

די, אבל  –קרוב ללכת. באנו לברך וביקשנו 
 –זה לא בידינו, ההגנה נמצא שם למעלה 

 אנחנו לא קובעים כלום. אבל כלום.

הבו וכל כך א –אמא שלך ואחותך היו כאן 
אותך ואת אהובה ואת הנכדים. אמא של 
אהובה אהבה אותך, מאד. והאחים של 
אהובה אהבו אותך. רוזה ומשה עדווי אהבו 

קותי וכל צוות הנהגים אהבו אותך,  –אותך 
שאול ינאי אהב אותך, המון אנשים באשדות 

עדה  –המון גם ביקרו אותך  –אהבו אותך 
הבת בכלל היית עטוף בא –חזן דאגה לך שם 

 זכית למבט אוהב בחייך. –אשדות 

אתה יוצא לחופשי, הגוף  –עכשיו חג החרות 
שלך היה כלוא. רדום. מורדם. מונשם. די. 

אליהו  –נמאס לך, עבר ליל הסדר  –מספיק 
הנביא הגיע אליך בלילה ואמר לך 'בוא דויד 

נשימה אחרונה דרך צינור  –מספיק לסבול'  –
ואתה ונשמתך אמרתם שלום.  –החמצן 

שלום לאהובה אהובתך, אישתך הנאמנה. 
שלום לארי ואשתו והנכדות. שלום לסיגל 
סטודנטית באוניברסיטת באר שבע, שלום 

 שלום לכם חברים יקרים. -לעדן ובועז  

 היה לך טוב איתנו, היה לנו טוב איתך.

תמצאי נחמה בבית היפה שבניתם  –אהובה 
ומות את דויד מדבר ותשמעי בלילה בחל –

אותיות מתגלגלות  –אליך במבטא מארה"ב 
 ותחייכי אליו.

 

 בזכרונות מאבא שהיו רבים  –ילדים 

ובחיבוק מאמא תמצאו נחמה ויתחיל 
 הגעגוע.

אוי, אוי, איך שגלל מסתובב ... לא יותר. 
 נעצר.

 

 בשם חברי אשדות יעקב –היה שלום דויד 

 שרהל'ה שרון

 

 

 
 


