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השורד

אברמובאתי קולומויסקיאלכםצילומים:אברמובאתי

אישוםכתבהתעלומה,אתפיצחהכיהודיעההמשטרה

אבלקדימה.להסתכלמנסהוהקהילההוגש,כבר

לעבורמתקשהבברנוער,בטבחקשהשנפצעזההתיאל

בסיסיותפעולותלבצעמתקשההואלמעשה,הלאה.

לאחרלאוטובוס.לעלותאולהתקלחכמויותר,הרבה

אורששופךחושפניספרמוציאהואשמו,אתששינה

נדירלבבגילויומדברנורא,ערבאותואירועיעל

זוגיות.למצואהגדולחלומוועלגלגליםבכיסאהחייםעל

משותקוחזראהבהלחפששיצאהנערשלסיפורו

מאזוקצתשנתייםעברובי:שירהלגבר״מכתב

זמןגלגליםבכיסאמשותקאותיוהותרתבי,שירית

מרובבחייםפעמיםהרבהכךכלבעצמייריתירב.כה

כזהבאופןהחוצהלבטאידעתישלאופגיעותאשמה

עםלהשליםסוף־סוףורציתיכמעט.ולועליי.שיקל

ובאותהעצמי.אתלקבלרציתישאני.מיעםצמי.

בחרתאתהגםלמקום,שהגעתיהראשונההפעם

״חשוף״(הספר)מתוךלבוא׳׳

הבר־למועדוןלראשונההגיעכאשר19בןהיהמישקיןרז

נוער.

$TS1$.הברנוער$TS1$

$DN2$.הברנוער$DN2$השבועבאותורקמהארון,יצאכןלפניחודשרק

חשבכךשאיתומישהוהכירהפיגועקרהשבו

אצליהתחילההוא״הערבחדשים.חייםיתחיל

בעולם,שמח״הכימספר,הואבהיי״,נורא

סיפרכשהואילדות.חברעםבאתיבעננים.

אפשר׳תקשיב,לו:אמרתיהומו,שהואלי

הציע:הואמהארון,יצאתיכשאנילו.לעזורניסיתיבזה׳.לטפל

כמהזהעלחזרהואאפשר׳.לברנוערללכתרוצהאתה׳אם

בתשעלשםהגענורציתי.לילהשבאותוקרהואיכשהופעמים,

קרה״.הכל40ו־ובעשרבערב,וחצי

שללילהבאותוהתחילואכןמישקיןשלהחדשיםהחיים

מרקדןשדמיין.ממהלגמריאחרבכיווןאבל2009באוגוסט

מגובהמשותקגלגלים,כיסאעלאחוזבמאהלנכההפךסלסה

הואבחיים.בחרמישקיןהקשים,הרגעיםלמרותומטה.ידיו

סו־עבורושסימלמישקין,רזהישןשמואתמעליוהשיל

רות

$TS1$סורות$TS1$

$DN2$סורות$DN2$אתקבלהיועציבעצתובחרו״קין״״מי״כמווקושיות

האוראתלסמלוזהרהמלאך,שםעלרזיאלהחדש:שמו

בחייו.

)הוצאת״חשוף״ספרולחנויותיצאאלהבימים

אתלבבגילוימתארהואשבוביכורים(,אופיר

נופלגדולשאסוןמבולבלנערשלסיפורו

שלובתהליךמרגליו,אותומפילעליו,

החוצה,דרכואתמפלסהואמודעתבחירה

אומרשלי״,האמתהוא״הספרלחיים.
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מהזההחוצה:הזקומסרלעצמי"חיבורזהר,

במקוםאניהיוםרע.שהכלאומרלאוזהשקרה

לאט־פעם.משהיית־פנימיתמבחינהיותרטוב

לאט

$TS1$לאטלאט$TS1$

$DN2$לאטלאט$DN2$שקרה״.מהעםמשליםאני

אחותלוישבכפר־סבא.וגדלנולד23זהר,

הואאריקאביוקרבי.כחיילהמשרתואח14בת

אלקטרוניקה.מחווטתרחלואמולנהיגה,מורה

ומעו־מאזעשר.בןכשהיההתגרשוהשניים

לם,

$TS1$,ומעולם$TS1$

$DN2$,ומעולם$DN2$יותרהרבהאותומשכוהבניםזהר,אומר

"בחטיבתלהתקרב.העזלאהואאבלמהבנות,

אתהשאםלי"הסבירומשחזר,הואהביניים״,

של־הומו.שאתהאומרלאזהלמישהו,נמשך

כולם

$TS1$שלכולם$TS1$

$DN2$שלכולם$DN2$מההבנתילאעדייןבתיכוןגםזה.אתיש

נראהאתהבשיער,תשחק׳אללי:אמרואיתי.

אתלהציגניסיתינוחלהרגישכדיאזהומו/

אבלחברה,ליהייתההתיכוןבסוףהפוך.עצמי

שאניליהבהיריותרועודמעמדהחדקלאזה

אחר״.משהורוצה

במסגרתכימיהלימודילהתחילעמדהוא

לצה״ל,הגיוסלפנימשברחווהאבלהעתודה,

בלי־התעסקת־התיכון"כלהתגייס.לאולבסוף

מודים

$TS1$בלימודים$TS1$

$DN2$בלימודים$DN2$,ברכייםבעיותלינהיוופתאוםובסלסה

הפסקת־נחנק.שאניהרגשת־לרקוד.והפסקתי

לאכול

$TS1$הפסקתלאכול$TS1$

$DN2$הפסקתלאכול$DN2$.המסגרתלהיעדרבמקבילולשתות״

תקופה״באותההמינית.נטייתואתלהביןניסה

ביסק־שאנ־נראהלי:קרובלאדםאמרת־

סואל,

$TS1$,ביסקסואל$TS1$

$DN2$,ביסקסואל$DN2$לעודלינסגרוזהמצב',׳איןאמר:והוא

אוליעצמי,אתלתקןניסיתיחורשים.תשעה

וכולםהוליסטיים,למטפליםהלכתייעבור.זה

שלךהאנרגטישהתדרלר,יעזרושהםאומרים

טוב,ואומר:איתםלזרוםמנסהאתההתקלקל.

להחלים".רוצהאני

לנעריםומייעציםשמסייעיםארגונימכמהיש

אליהם?לפנותחשבתלאלמהדומה.במצב

מינית.עצמיאתדיכאתיבזה.נלחמתי״כי

אותםלקחתיבנים,עלחלומותליהיואם

זההומולהיותרע.ליעשהזהנלחצתי.קשה.

יוצאיםאנשיםיותרשחושבים.כמומקובללא

שס־הרבהישעדייןאבלפעם,מאשרמהארון

גורים

$TS1$שסגורים$TS1$

$DN2$שסגורים$DN2$בת־בעיקרשקורה,מהוכלעצמםבתוך

קשורת,

$TS1$,בתקשורת$TS1$

$DN2$,בתקשורת$DN2$סגורים״.יותרעוראותםעושה

מתכוון?אתהלמה

פרובוקטי־נוראהואלמשל,הגאווה,״מצעד

בי.

$TS1$.פרובוקטיבי$TS1$

$DN2$.פרובוקטיבי$DN2$לאזההתקשורת.בשבילה־אהתהלוכהכל

אנשיםמה,באמת.שהיאכמוהקהילהאתמציג

שהבנ־לפניהקהילה?זומשאיותעלבתחתונים

ת־

$TS1$שהבנת$TS1$

$DN2$שהבנת$DN2$מייהיושאנשיםשחשובחשבת־הומו,שאנ־

מפחדשאניהבנת־לאמקום.לזהוייתנושהם

לג־נמשך׳אניאמרתי:־לר,היית־בעצמי.מזה

ברים,

$TS1$,לגברים$TS1$

$DN2$,לגברים$DN2$זהלא.אניואםהומו?לאאניאוליאבל

הומו־ילדליש־ה־הכשחלמת־רקלבדי.■עבור

סקסואל,

$TS1$,הומוסקסואל$TS1$

$DN2$,הומוסקסואל$DN2$:אנ־איךכזה,ילדלייהיה׳אםאמרתי

אעמוד

$TS1$אנאעמוד$TS1$

$DN2$אנאעמוד$DN2$,בהת־עצמ־?׳עםשלםלאאנ־אםמולו

חלה

$TS1$בהתחלה$TS1$

$DN2$בהתחלה$DN2$בפניואזטובה,חברהבפנימהארון־צאתי

כולם".מולולאט־לאטאמאבפניואזהאקסית

הלךחייו,עלהחדשמהגילויומפוחדמעודד

ימיםארבעהשם,סלסה.ריקוד־למועדוןזהר

אהבההכירח״ו,אתששינההפיגועלפניבלבד

"הואשנים.בארבעממנומבוגרבחורראשונה:

וזהבנות?׳אובניםשלבקטע׳אתהאל״:בא

שערבמקומותאותיעורררגשי,משהוליעשה

נרתע־עדייןזאת,למרותבהם.כלואהיית־אז

תי.

$TS1$.נרתעתי$TS1$

$DN2$.נרתעתי$DN2$שובנפגשנואותי.תנשקאלממנו:ביקשת־

בידי־התחבקנוכלום.קבענוולאחמיש־ביום

דות

$TS1$בידידות$TS1$

$DN2$בידידות$DN2$.וראיתיבקשרלהמשיךרצית־ונפרדנו

הפציעהאחריאותי.להצילשבאכגיבוראותו

עצמי״.אתלהציליכולאנישרקהבנתי

בקשר?עדייןאתם

ליאיןלא,אבלבירושל־ם,עכש־וגר"הוא

אוהבהואאםאמרת־:בהתחלהרגשות.אותםאליו

התרחק״.זהאבללבוא,ימשיךהואאזאותי,

נפצע?הייתלאואפ

אניאבלשכן,מניחואניזה,על״חשבתי

התחלתיהיום.לישישהתוכנותעלשמחגם

והרבהנפצעת־ואזההתבגרות,גילאתמאוחר

משו־כשאניועכשיוחוויתי,לאמיניותחוויות

תק,

$TS1$,משותק$TS1$

$DN2$,משותק$DN2$הפציעהאחרימינית.משותקגםאומרזה

אתלייחזיקאותי,יחבקשמישהורציתינורא

זהאתיעשהשמישהוצריךלאאנ־היוםהיד.

קטעמחפשלאאניעצמי.עםטובשארגישכדי

טובה״.תקשורתאלאבאנשים,פיזי

דם,ועורדם,מלאהכלדם,מלא"דם,

דם,ועודדם,מריחתועורנוסף.ודם

סיוט?חלום?זה,מהזה,סרטאיזהו...ודם

כרגיל?יהיהוהכלעכשיו.אקוםאני

המרפסתרצפתעלשםשובבאנ־

כרגיל.להתקייםממשיךשבחוץוהעולם

והנהנע,כולווהגוףחות,הידיים

אינןהרגלייםאךלחמוק,הצלחתי

)״חשוף״(לי׳׳מקשיבות

בסע־זהראצלהתחילבברנוערהפיגועערב

רה

$TS1$בסערה$TS1$

$DN2$בסערה$DN2$.ולמרותלמקום,שנכנסנוזיבר״אנ־רגשית

לאשאנילחבראמרתימבוהל.דיהייתיהשמחה

איתיודיברבאז״לכץניראותי.שינשקורוצה

ש־תח־לופחדת־נבהלתי.נוראושוב,מ־ל־םכמה

לשיםאיפהידעת־לאבנוח.הרגשתילאאיתי,

במתח,בהיפר,הייתילי.חדשהיההכלעצמי.את

הב־עםקלפיםשיחקנובהתחלהנבוך.אדרנלין.

נים,

$TS1$,הבנים$TS1$

$DN2$,הבנים$DN2$יצאת־ואנ־למעלה,עלה־חכרכךאחר

לחצר

$TS1$יצאתלחצר$TS1$

$DN2$יצאתלחצר$DN2$פתאוםואזמישהי.עםשחמטושיחקתי

זיקוקים,שאלהחשבת־בום־בום־בום.שמעת־

חשבתי:ואניתברחו!׳׳יריות,אמרו:אנשיםאבל

מדקוקים?מתרגשיםהםמהח־־ם,הםאיפה

שומעכשאניהפוך:דברל־קורה"היום

לאשאלולעצמילהזכירצריךאניזיקוקים,

לדלתרציםכולםאתכשראית־אז,אבליריות.

בואיוצאים,כולםאם׳טוב,אמרת־:וצורחים,

התחלתיבחוץ׳.מענייןמשהוישבטחנצא.

לבושמישהומול־וראיתיהדלתלכ־ווןללכת

אליו.ח־יכת־אזהג־ונ־,ל־נראהלאוזהשחור,

הרג־לאאבלבי,ירהכנראההוארגעבאותו

שתי

$TS1$הרגשתי$TS1$

$DN2$הרגשתי$DN2$.ממשנפלתיחלום.כמול־נראהזהכלום

צע־שנ־ים־שלושהעודהמקום.שלהדלתליד

דים

$TS1$צעדים$TS1$

$DN2$צעדים$DN2$בחוץ.והייתי

כךכלהייתיסמלי.שזהחשבתיכך״אחר

$1$1STהב$$1STבה־שם,שכבתירחוק.כךוכללגאולהקרוב

$2ND$1$2הבND$,באת׳מה,אלוהים:עםשיחהוניהלתיכרה

הגיעוומשםרע?׳משהועשית־אות־?לקחת

אתדיכאתיהזמןכלכיעצמיות,האשמות

TS1$$הרא/TS1$$הרא־ובפעםשלי,המיניהיצראתעצמי,

$DN2$/הרא$DN2$נפלזההחוצה,זהעםלצאתשהעזתישונה

אתמאוחר"התחלתי

ואזההתבגרות,גיל

חוויותוהרבהנפצעתי

הירילפניחוויתי".לא
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שומעכשאני״היום,

צריךאניזיקוקים,

שאלולעצמילהזכיר

אז,אבליריות.לא

כולםאתכשראיתי

וצורחים,לדלתרצים

אם'טוב,אמרתי:

בואיוצאים,כולם

משהוישבטחנצא.

נפלתיבחוץ/מעניין

שלהדלתלידממש

שניעודהמקום.

בוזו?״והייתיצעדים

ו־זזישנתי,

כלפתאוםכתבתי.

בשצף.יצאו,הדברים

גדולנוראצורך

לבטא,להתבטא,

ישלפרוק.להוציא,

שהשמטתיקטעים

מדכאים,יותרשהיו

קשהככהגםהספר

מדייותררציתיולא

היאהאמתלהכביד.

שאניקיוויתישנורא

הספראתאתחיל

שאניבזהייגמרוהוא

הרגליים".עלעומד

באותן־ותר?עצמיאתדיכאתילאלמהאזעליי.

חי,אנילמטה,למעלה,עצמי,אתראיתישניות

לה־דבריםעודליישלחיות,רוצהאנימת,אני

ספיק,

$TS1$,להספיק$TS1$

$DN2$,להספיק$DN2$נגמר״.שזהלהיותיכוללא

שמ־רחל,אמושלהולדתהביוםקרההפיגוע

ספרת:

$TS1$:שמספרת$TS1$

$DN2$:שמספרת$DN2$והילדיםהביתאתשיפצתיהזמן״באותו

הםבבוקרקרובים.אצלאלאאיתי,ישנולא

טוב,ומזלשמחהולדתיוםלילשירהתקשרו

יודעתאנירזיאל.אתראיתיממשלאאבל

אבלולאכול,לבואלוושהציעוליםהלךשהוא

לברנוער.והלךהתקלחצריך,שלאאמרהוא

פי־שלליוםשהפךשלי,הולדתיוםאותומאז

גוע

$TS1$פיגוע$TS1$

$DN2$פיגוע$DN2$,כמהתמידהיום.באותוחוגגתלאאניובכי

גמורבסדרשרזיאללמרותלי,קשהאחרי.ימים

כמוני,יוםבאותונולדהואשגםואומרזהעם

מחרש״.נולדבאוגוסט.

החולים,לביתרזיאלפונההפציעהלאחרמיד

הררמאמציאףעלחירום.לניתוחהוכנסשם

חדראחדכדורקשות:היוהיריתוצאותפאים,

בחוליהפוגעשהואתוךהריאה,אתוקרעלכתף

לברכו.חדרהשניהכדורהשדרה;בעמודסי־

ירוומטה.הידייםמקוכמעטמשותקנותרזהר

הימניתידואצבעותהיטב,מתפקדתהשמאלית

בטיפולהפיגועלמחרת״התעוררתיפחות.קצת

סיפרושלי.המיטהלידהיהשאבאלינראהנמרץ.

מה.עלזוכרלאאניאבלהרבה,דישדיברתילי

שםטראומה,למחלקתהועברתיימיםכמהאחרי

הנוירולוגי".השיקוםעדשבועות,שלושההייתי

משותק?שאתההבנתמתי

איןאורגלייםליישידעתי:לא״בהתחלה

לקחאבלבהן,נגעתיאותן,ראיתיכךאחרלי?

ושזהמשותקותשהרגלייםלהביןזמןהמוןלי

כשלקחונפלשהאסימוןחושבאניהחיים.לכל

שזהו,הבנתיאזלשיקום.הגלגליםבכיסאאותי

אחר,בעולםהייתיטראומהבמחלקתנכה.אני

באיםשכולםומזהלישנתנוהמורפיוםמכל

עללפעוללזוז,צריךבשיקוםהזמן.לךועובר

עבורישמזיזיםנתפסלאוזההגלגלים,כיסא

הזוי״.היהזההרגליים.את

שוחרר2009בדצמברחודשים,ארבעהאחרי

מעלית,ללאגבוההבקומהשגרההאם,אמו.לבית

הקרקע,בקומתבנייןבאותוקטנהדירהלושכרה

לוינשטיין,לביתהלךהואבבקריםמטפלת.עם

שם״ראיתימתנהלים.אירללמודצריךהיהשם

היהזהמשלי.בעולםהייתיאבלכמוני,אנשים

׳תתקלח׳.לי:ואמרובמקלחתאותישמוסיוט.

לאשאניקלטתילאאמיתי?׳׳זהאמרתי:ואני

לכתוב.התחילגםשםככה״.שהואבעולםהיחיד

הואאיתר,שיצאתימישהועל״כתבתי

התעכ־דבריםולאט־לאטאהבות.״עלמספר,

לו.

$TS1$.התעכלו$TS1$

$DN2$.התעכלו$DN2$לספר.בהמשךשהפךלמהאותיהובילזה

כתב־רקישנתי,לאבדירה.כתבתירובואת

תי.

$TS1$.כתבתי$TS1$

$DN2$.כתבתי$DN2$נוראצורךבשצף.יצאו,הדבריםכלפתאום

קט־ישלפרוק.להוציא,לבטא,להתבטא,גדול

עים

$TS1$קטעים$TS1$

$DN2$קטעים$DN2$גםהספרמדכאים,יותרשהיושהשמטתי

האמתלהכביד.מדייותררציתיולאקשהככה

והואהספראתאתחילשאניקיוויתישנוראהיא

והתבאסתיהרגליים,עלעומדשאניבזהייגמר

אבלעצוב.מאודלינראהזהקרה.לאכשזה

להיות״.צריךזהשככהזהאתקיבלתי

בכוחותעומדזז,רוקד,הייתי״פעם

שוכבאניעכשיועצמאי...הייתיעצמי.

ומתפללפגרחציכמובמיטה

כיסאעלמסתובביקרה.שמשהו

ייאושבתחושתמטופשגלגלים

הסיוטשכללרגעומייחלומסכנות

)״חשוף״(כבר״ייגמרהזה

וב־מעמר,החזיקלאהמטפלתעםהחיבור

מקומה

$TS1$ובמקומה$TS1$

$DN2$ובמקומה$DN2$הסתדר,לאאיתוגםגבר.מטפלבא

משרדשללנכיםבמעוןלגורזהרביקשואז

הואשםבירושלים,באיזורהממוקםהרווחה

וחצי.שנהכברנמצא

למ־זהר.שוההשבהבמחלקהלבקרקללא

רות

$TS1$למרות$TS1$

$DN2$למרות$DN2$והניקיוןמהחלונותהנשקףהמרהיבהנוף

להתעלםאי־אפשרבמקום,השורריםוהסדר

המטופלים,עשרותשלללבהנוגעממצבם

שבחרזהרגלגלים.בכיסאותישוביםכולם

בנוף.חריגהואמיוזמתוהזהבמקוםלחיות

הואכאלו״,למקומותנמשךאני״כנראה

שאני.מילהיותהזדמנותלינותן״זהמסביר.

אחרת,אוכזוברמהבישיטפלורוצהאניגם

עבורהשלאתגריםליייתנושלאאותי,שיאהבו

ואניעליי,מאייםנוראהרגילהעולםדירה.או

המעוןוהעוטף.המקבלהמקוםאתכרגעמעדיף

והאנשיםבי,ותמךאותיהריםהואעונש.לאהוא

והתקופותהדיכאונותכלאתאיתיחווהאלה

שמ־רגיליםאנשיםעםמקוםלאזהקשות.הכי

תקשרים

$TS1$שמתקשרים$TS1$

$DN2$שמתקשרים$DN2$אבלואינטלקטואלים.ולומדיםרגיל

שישנוחוליאופטימית.תחושהפהישהכלבסך

ושלווה״.ביטחוןלינותןזהסביבי,אנשים

בו.להיותקללאזאת,בכל

כזה,להיותמפחדכזהלמקוםשנכנסמי״כל

אותי,שרואהשמיכמוהחיים.כלפהלהישאר

אניגםעצמו.עלאלאעליילאאבללו,כואב

׳אניאמרתי:בהתחלהכאלו.תחושותחוויתי

בכיסארקאניחולה,לא׳אניכך,ואחרחולה׳,

מת״.הייתיכברלמות,אמורהייתיאםגלגלים׳.

50בןארםעםזוגי,בחדרבמעוןמתגוררזהר

פזורותזהרשלמיטתועלשלו.הפינהאחרלכל

די־העליוןהמדףעלומשמחות.אדומותכריות

סקים,

$TS1$,דיסקים$TS1$

$DN2$,דיסקים$DN2$זהרלמבוגרים.טיטוליםהתחתוןבמדף

מפתיעהבפתיחותהכלעלמדברמתבייש,לא

להיותצריךלאהטיטולים״עםכבוד.ומעוררת

מתעקשהואלי״,יברחלאלי,יברחכןבלחץ,

המלאה.הכוסחציעללהסתכל

פקס?עםומה

מניחאניכלום.מרגישלאאניכאן,״גם

אפשרי״.זהילדים,ארצהשאם

יום?סדרלדיש

00:2רוצה.שאנימתיקםאני״לא. 00:

פהישפייסבוק.מחשב,כךאחרבאחת,אוכל

לאהולך.לאאניאבלפיזיותרפיה,כמוחוגים

ישבשבועיים.פעםבאהאמאבבריכה.לינוח

מה־החבריהעםלפעמיםיוצאאנימוזיקה.לי

בית

$TS1$מהבית$TS1$

$DN2$מהבית$DN2$הקהילהשלהביתשזהבירושלים,הפתוח

מפגשיםשםעושיםהםבעיר.ההומו־לסבית

בה־מוזיקה.בליאבלבברנוער,כמוחברתיים

תחלה

$TS1$בהתחלה$TS1$

$DN2$בהתחלה$DN2$למדתיהיוםמוניות,לשםלוקחהייתי

וזובאוטובוסיםהגלגליםכיסאעםלנסוע

לישנוחמבוגרותידידותליישגדולה.הקלה

במעון,מישהיישלהכיל.מסוגלותהןאיתן.

שהכר־נכהומישהימדבר,אנישאיתהדיירת,

תי

$TS1$שהכרתי$TS1$

$DN2$שהכרתי$DN2$איתהוגםלאומי,שירותלעשותכשחשבתי

הרבה״.מדבראני

אהבה?עםומה

עצמיעםשהשלמתיערזמןהרבה״לקח

הרצון,כלועםלנשיםחיבתיכלשעםוהבנת־

מסו־לאאניכיאישה,עםזוגיקשרלייהיהלא

גל

$TS1$מסוגל$TS1$

$DN2$מסוגל$DN2$לקחבניםעםגםלאינטימיות.איתןלהגיע

שנירואההייתיאחריוהפיגוע.הגיעואזזמן,לי

רגע,עצמי:אתשואלוהייתיידייםאוחזיםבנים

לאבהם?יוריםלאאיךבהם?גםיירומעטעור

להומואיות.היריביןהקשראתלנתקהצלחתי

קרבהולבטאלהיפתחזמןהמוןלי״לקח

זהאתרואיםשלאכאלוישכיאנשים,ליד

לאחרונהרקבי.שיפגעוופחדתייפהבעין

זהמיןפיזי.קשראיתיייצורשמישהוהצלחתי

הייתהעצמי.עםלבררצריךעודשאנימשהו

היהוזה40בןמבוגר,מישהועםסיטואציהלי

פשוטשבסוףעדכאחד.ודוחהמושךסיפור

רוצהאניהיוםבקשר.איתולהיותרציתילא

בחייםומקוםשגילהבנתיכיגילי,בןמישהו

ברורהקשר.שלהתפיסהמבחינתחשוביםהם

אט־יותרהייתירגליים,שתיעלהייתישאם

רקטיבי,

$TS1$,אטרקטיבי$TS1$

$DN2$,אטרקטיבי$DN2$יתחברהיוםאליישיתחברמיאבל

העיניים״.מגובהואכפתי,פשוטיותרממקום

מתלחששיםלמקומות,מגיעכשאתה

מהברנוער?הבחורזהעליך:

היואנשיםהרבהפחות.עכשיו״לפעמים,

עלושאלויפה׳׳אתהמתוק׳,׳אתהלי:אומרים

במ־והתרחקתי.אותיביאסזהלפעמיםהפיגוע.

קרים

$TS1$במקרים$TS1$

$DN2$במקרים$DN2$עכשיוזה.עללדברחזקדחףליהיהאחרים

ודי״.לקרואלהםאגידפשוטאניהספר,עם

הספר?אתקראהאמא

לא״.״עוד

ואבא?

פוטנציאל״.לושישואמרבמייל״קרא

נעלבת?

להפך״.״לא,

אמא?שלילדאתה

היאהיום.וגםקרוביםנוראהיינו״פעם

שלי.הספייסאתמכבדתמאורנעימה,מאוד

הפציעה.מאזקשרכךכלליאיןהאחיםעם

ודווקאקטנההייתהאחותיסגור.מאודאחי

שמונהכברבביתהייתילאאבלטוב,קשרהיה

והביתאותי,שכולאיםאוהבלאאניחורשים.

לנכים״.מותאםלא

פעםבכלהרגשתיהפציעה...״אחרי

ידייםמחזיקיםבחוריםזוגשראיתי

הומושלהיותהאמת,בהם.יוריםכאילו

הרבהכךכלבשבילנכותשלסוגזה

בצורהפגוםשאניחושביםהםאנשים.

דפקאיזהבישישאחרת.אוכזאת

שלאבדרך.השתבששמשהובמערכת.

בנוסףואז,ישר,מספיקללכתהצלחתי

השדרהעמודגםליהתעקםלסטיותיי,

)״חשוף״(בדרך׳׳

מצערלפניספוריםימיםכחודשיים,לפני

פלי־חגיהואברצחהחשודכיפורסםהגאווה,
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כנ־בוצעהיריכימאמיניםבמשטרהםיאן.

קמה

$TS1$כנקמה$TS1$

$DN2$כנקמה$DN2$לכאורהניהלמשפחתושקרובכךעל

גנון.שאולהברנוער,מנהלעםמיניקשר

מש־טראומה״,במחלקתפגשתישאול"את

חזר

$TS1$משחזר$TS1$

$DN2$משחזר$DN2$.עללושכואבאמראליי,בא״הואזהר

ל־הביאהואאבה־.מאודהיההסיפור,כל

מעדן

$TS1$למעדן$TS1$

$DN2$למעדן$DN2$המצ־בשיקום.לבריכהאותיליווהאו

חיק

$TS1$המצחיק$TS1$

$DN2$המצחיק$DN2$עםללכתלאלייעץשאולשדווקאהוא

ולהתמודדאותילהכיל״בוליםשלאאנשים

נמצא',אתהמיעםלב׳תשיםהפציעה.עם

יותרלמקוםאותיכיווןובעצםאמר,הוא

נותק,איתוהקשרבסוףבקשרים.אמית־

שהכלהרגשת־בולם.עםנותקהקשרבי

עצמי.אתלמצוארצית־מעמסה.שלסוג

אחדשאףהרגשת־העבר.אללהיתפסלא

שרצולמרותבשביל״,שםלהיותמסוגללא

הגדרת־הפציעהשלפניזוכראניוניסו.

לעצמי:

$TS1$:הגדרתלעצמי$TS1$

$DN2$:הגדרתלעצמי$DN2$חברים.מוצאאנ־אוגוסטבחורש

אחריכ־התגשם,זהמעוותתבדרךאיכשהו

אנשיםהמוןהחוליםלביתבאוהפציעה

לבדה״ת־לאפתאוםחברים.הרבהליונהיו

הכיהשטויותאתלהגידיכולתיכ*ף,והיה

צחקו״.ואנשיםבעולםמפגרות

מי:גדאישובכתבכשהוגשהרגעתמה

בירי?שחשוד

ההז־רזהזה,עםקשהל־ה־ה"בהתחלה

רצית־מתוסכל,ה״ת־בלופ־ם.אחורהאותי

להוציא

$TS1$רציתלהוציא$TS1$

$DN2$רציתלהוציא$DN2$התקשרוהעיתונאיםוכלהכאבאת

לזרוקלאהעדפתייכולתי.לאתגובה.ורצו

היום,בעיתון.מעובדתלאבצורההכאבאת

שיפוטיות.שלמקוםאוכעסביאץבבר

צריךה־השקרהשמההבנת־כלל־באופן

לאאםגםמשמעות,ישמצבלכללקרות.

אמת".בזמןאותהלראותניתן

כעס?בדאיןמבינה.לאאני

כעסתיהיורה,עלכעסת־לא"מעולם

השמייםעלמסתכלה״תיהיקום.עליותר

שהיריותהרגשתיבי?לירותלמהואומר:

כא־לוזהאתראיתילאמלמעלה.באו

באוהיריותכאילואלאבי,ירההיורה

נכון.גםזהמקוםבאיזשהועלום.ממקור

ערךלואיןאחר,באדםשיורהאדםבן

בח־ים.בורזהבלב.אהבהלואיןלחיים,

ספ־אלייבאלאהואאותו.מענייןלאאני

ציפית.

$TS1$.ספציפית$TS1$

$DN2$.ספציפית$DN2$של־והסיוט־םהפחדיםאתליהיו

בעקבות

$TS1$שלבעקבות$TS1$

$DN2$שלבעקבות$DN2$,לפניעודעברוהםאבלהמקרה

בפרשה״.המעצרים

בוירהכישמלאשפלאדםאומרהייתמה

א־־.־?פוגשהייתאב■באורה,

לבואצריךזהפגישה.פוסללא׳'אנ־

סבבה.אזאיתי,לדברירצההואאםממנו.

ל־איןאותו.אשפוטלאאליו,אבואלאאני

מה

$TS1$למה$TS1$

$DN2$למה$DN2$האישיו״.לאהואלו.להגיד

ליורה?לדעתןמגיעעונשאיזה

כמומבפנים,לבואצריךשלו״העונש

אףולאאותולשנותיכוללאאניהשינוי.

אליייבואשהוארוצההייתילאאחר.אחד

רוצהלאאניעשית.מהתראהלו:אג־דואני

בחייםאותישילווהאוח־תולל־שיחליף

אבלעצמי,קח;ל־כאבבהתחלההחדשים.

נקמה״.עלחשבת־לא

חגישלכשאחיוהרגשתמה

נפלבירי,החשודפליסיאן,

ונהרג?תשיעיתמקומה

אנ־קבלהשלמדתי״בגלל

מבין

$TS1$אנמבין$TS1$

$DN2$אנמבין$DN2$כנ־וככהמדויקשהכל

ראה

$TS1$כנראה$TS1$

$DN2$כנראה$DN2$להיות״.צריךהיה

משפה־תעבבקשיאתה

mm**>:<*«•

אילה,עםבקשר״הייתי

טרובישי.ליזשלאחות

להכילקשהלההיהלדעתי

היאולכןהלאה,ולהתקדם

לתמוךהחוליםלביתבאה

למי־לעזוררצתההיאבי.

שהו.

$TS1$.למישהו$TS1$

$DN2$.למישהו$DN2$ברמותאירועאותואתחווינושנינו

שאנילהתיימר־כוללאשאניברוראחרות.

פחותהקשרהיוםאחות.לאברזהאיךיודע

־ודעלאאנ־בלב־.עד־ץהיאאבלהדוק,

ה״ת־אםמרג־שההייתהשליהמשפחהמה

מת.

$TS1$.ה״תמת$TS1$

$DN2$.ה״תמת$DN2$שהםחושבאניוהבעיות,הקושיכלעם

בחיים״.אותימעדיפים

קשהשנפצעבוקט,יונתןעםקשרלדיש

הוא?אך-

אנשיםלהרבהנקשרת־בהתחלה״בקושי.

יחדשהיינושזההבנת־כךאחרמהפיגוע,

להיותיכולשאניאומרלאפיגוע,באותו

שרישהראשונההזמןבנקודתשלהם.חבר

הראשונהבעצרתלא.כךאחרגורל,תפות

שעב־אמרתימהלב.דיברתיהפיגועאחרי

רתי

$TS1$שעברתי$TS1$

$DN2$שעברתי$DN2$לשמועלאנשיםכאבמוות.שלתהליך

שהנאוםכתבוהטוקבקיסטיםואזזה,את

הלכת־.לאכברכךאחראומלל.היהשלי

צו־־ךה״ת־להגיד.מהל־שאץהרגשתי

התוצאה".הואוהספרתהל־ך,לעבור

בברנוער?מאזעברת

פעמים,כמהשם״הייתי

עלהסתכלתיקשה.וה־הכן,

ונ־עליהשנפצעתיהרצפה

כנסתי

$TS1$ונכנסתי$TS1$

$DN2$ונכנסתי$DN2$.הרא־בפעםלסרטים

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$בד־ה־הזהשהגעתי

להוכיח

$TS1$בדלהוכיח$TS1$

$DN2$בדלהוכיח$DN2$לאשאלוהיםלעצמי

אותי.להרוגכדיזהאתעשה

לאחרחודשיםשלושהה־הזה

מאושפ־היית־כשעודהירי,

בבית

$TS1$מאושפבבית$TS1$

$DN2$מאושפבבית$DN2$.נוראהברנוערהחול־ם

אנ־הומו,אנ־עבוריטעון

מצהיר

$TS1$אנמצהיר$TS1$

$DN2$אנמצהיר$DN2$הראשו־ובפעםזה,על

נה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$עצמי,אתלגלותבאשאני

לאכאילו,כדור.מקבלאני

כעסתילא"מעולם

כעסתיהיורה,על

הייתיהיקום.עליותר

השמייםעלמסתכל

לירותלמהואומר:

שיורהאדםבןבי?

לואיואוזר,באדם

לואיןלחיים,ערך

בורוהבלב.אהבה

נזענ״ולאאניבחיים.

באלאהואאותו,

אניספציפית.אליי

עםפגישהפוסללא

בירי"הנאשם

שאני?מילהיותלימגיע

דברים,המוןביהציףבמקום"הביקור

שנ־כמולשםאכנסלאשכברלהביןכמו

כנסתי

$TS1$שנכנסתי$TS1$

$DN2$שנכנסתי$DN2$,הכיבמקוםעצמיאתלפגושוזהאז

חש־פעםל־.חשובהיהזהאבלשיש,פגיע

בת־

$TS1$חשבת$TS1$

$DN2$חשבת$DN2$כשבא־אבלאפל,מקוםהואשהעולם $1ST$1$1אבשכST$

$2ND$1$2אבשכND$השיקום.אתל־האירזהשוב.לברנוער

שאלוהיםלעצמ־להוכיחבאאניאמרתי:

העולםב־.להתעללכד־שעשהמהעשהלא

סוף־סוףשוב.ב־ירולאהנה,טוב.מקוםהוא

מ־עלמאלוה־םעונשכץהקשראתניתקת־

שאנ־

$TS1$משאנ$TS1$

$DN2$משאנ$DN2$.לברנועד״

עשור?בעודחייךאתמדמייןאתהאיך

אותםלדמייןמצליחלא״אניצוחק.זהר

קולטולאקםאנ־בוקרכלשנה.בעוד

להשליםזמןהמוןלילקחח־.בכללשאני

בהת־קורים.באמתשהחייםלעכלזה,עם

חלה

$TS1$בהתחלה$TS1$

$DN2$בהתחלה$DN2$שכלהאחרון,ה־וםהוא־וםשכלנראה

שה־רואהאתהואז׳ללכת',יכולאתהיום

ה־־ם

$TS1$שההם$TS1$

$DN2$שההם$DN2$וכלומחרתיים,מחרוישממש־כ־ם

הגלגליםב־סאאתורואהקםשאתהפעם

שחייתמזהאחרבסרטשאתהמביןאתה

עכשיו,שלךהחייםואלהעכשיו.עדבו

זהאתתופסלאעד״ןאנ־המציאות.זו

זהשם,למותיכולת־לחיות.שהמשכת־

ח־.שאנ־מאליוברורולארחוקה־הלא

הצ־שנ־כמולגמוריכולתיאחרבמצב

עירים

$TS1$הצעירים$TS1$

$DN2$הצעירים$DN2$והסיפורח־אניאבלשם.שנהרגו

שומעיםכשאנשיםלהישמע.צריךשלי

פלקטית.פלסטית,חושביםהםהומואים,

שמאחוריהאנושיותאתרואיםלאהם

אתהאהבה,אתהרומנטיקה,אתהדברים,

דבר.אותוזהלסטרייטהומוביןהרגשות.

רוצהשה־־ת־מההלב.אתרואיםלאהם

הרגש".אתזהשיראו

ארצהשאםמניח"אני

למטה:אפשרי".זהילדים,:ד

TKP0V ^Hחשוך"פר"

ביכורים(אופיר)הוצאת)נ
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