
 דניאלה

 סיפור קצר מאת ארנה קזין

 

 

הקיר  אלאני מציעה לה להישען . ראשה כמעט מושפל, גבה זקוף ונוקשה, דניאלה עומדת

איך ייתמך . אני חושבת איך אסיח את דעתה מהעדשה. היא מחייכת בקושי. להירגע. ולחייך

. כי לא די בחיוך. איך אפיג את רוחה הרעה. אגב וגופה יתמלא בשקט-מבטה בפניה כבדרך

כאילו היא ; דאגה-חסרות, מעושנות, כאילו אנחנו שקועות בספה, חשוב שתנשום לאט

 .מה זה בכלל משנה, למה לא, גם כך טוב, כן, חושבת

אני מנסה להכניס אותה  .למותנייםבאתר הסבירו שעדיף להראות את פלג הגוף העליון עד 

ונשפך שיראו את פלג הגוף העליון זורם . שיראו את החזה. שיראו את הצוואר. כך למסגרת

מוכתמות בשאריות של , שיראו עיניים חומות. שיחשבו על בקבוק יין. לאגן החלציים התחתון

 . ענבים דרוכים

. היא יכולה רק להכיר אנשים שהיא מכירה. התמונה לא תועיל. היא חושבת שאין לה סיכוי

 זה לא. לא יעצרו וישתהו. לא יזהו אותה בתמונה. רק כשהיא מכירה אפשר להכיר אותה

 . יעבוד

תספרי לי סיפור , אני שואלת אותה, מה העניין. אני מציעה, אולי נדבר בינתיים על גברים

אני באמת . היא לא הבינה, לא, לא. היא מתרעמת, תפסיקי. מעניין על אחד הגברים שלך

. שתישאר כך, יופי. דניאלה מתכנסת להרהור. על יחסים, סיפור מעניין, שואלת בסקרנות

היא . הפנים שלה אלי אבל המבט שקוע, העיניים שלה פקוחות. ליק קליקק. שלא יברח

 .לאחורי ראשה, מסתכלת פנימה

הכלבה . פעם ישבנו ביחד על ספסל בכיכר ביאליק. היא אומרת, אני רוצה לספר לך על דניאל

והוא , פצוע, מדי פעם היא הביאה לו כדור טניס מרופט. שלו התרוצצה סביב הפסיפס הכחול

הוא ישב לידי ודיבר על משהו שהציק . לה אותו מהפה וזרק והיא רצה בשמחה גמורה הוציא

דניאל מאוד . הוא קילף קלמנטינה והגיש לי פלח. מדי פעם סידר את המשקפיים על האף. לו

 .שֵלו, עדין, רזה, כמעט חלק, נקי

מא א. מנהלת אותה ,זו מהדלת ממול ,שלה בקומה השכנה. הוא אמר שאמא שלו מבוהלת

היא משתדלת לקנות בגדים רק בגן . שלו עושה הכל כדי שהשכנה ממול תביט בה בהערכה

היא . המדרגות-לחדר צאכדי שהריח יֵ , היא אופה עוגות כל היום. איפה שהשכנה קונה, העיר

את . שלא יתפראו, שלא ידהו, יהיה עז שצבעןת חדשות פעם בשבוע כדי ניֹוגֹוקונה ב  

שהשכנה לא , היא זורקת בפח הירוק הגדול ברחוב הסמוך, ת שבועבנו, הבגוניות הזקנות

 .תראה



ומתאפקת בקושי עד  –הם לא נראים לה עזים  –לפעמים היא עוברת ליד העציצים ונלחצת 

. לפעמים היא שואלת את דניאל מה דעתו. שזה היום שהיא נוסעת למשתלה, יום רביעי

 לו חשד שאמא שלו שולחת לעצמה דניאל אפי? הכתום כתום? הפרחים נראים עייפים

אמא . לא נעים לו לחטט. אבל הוא לא בטוח. ומשאירה אותם זקורים בתיבה ברכה-כרטיסי

. עדכון. פרט חדש. כל יום יש לה סיפור חדש. יחידה, שלו מספרת כל יום לשכנה על דניאל

. אבודאבל זה  ,דניאל אמר שניסה לדבר איתה. אבל שום דבר ממה שהיא אומרת לא נכון

 .וזה עצוב. אפשר לעזור לה-אי. האשה גמורה

כדי לשמח את השכנה של אמא , להתחתן הוא רוצהדניאלה אומרת שהיא שאלה אותו אם 

שהיא צריכה . היא אומרת שהוא צחק ונישק אותה בעדינות ואמר לה שהוא אוהב אותה. שלו

אל מורדות רחוב  הוא החזיק ביד כדור טניס נוטף רוק וזרק אותו הרחק. לדעת את זה

 .הכלבה רצה להשיב. ביאליק

אלפי , לא, מאות, את תראי. נראה לי שיש לנו תמונות ממש יפות, יופי, אני אומרת לדניאלה

דניאל . לא גמרתי את הסיפור, חכי, היא אומרת. תצטרכי רק לבחור. זרו אחרייךח  י  , גברים

לפעמים הייתי מדגדגת אותו . קאני הייתי חזקה ממנו והוא אהב להתחב. מתרפק, היה נעים

תמיד שאפתי . את שני הפתחים שלו אהבתי. הוא תמיד הקשיב בסבלנות. והוא היה צוחק

 .אהבתי אותו מאוד. שהוא סגור וזקור. אהבתי שאין לו פתח נוסף. להיכנס אליהם

אז . זה רק הולך ומשתפר .קליק קליק. היא מסתכלת עלי ועיניה יבשות. דניאלה לא מתרגשת

היא מישירה מבט ועכשיו היא ממש . דניאלה עונה, אני לא יודעת .אני שואלת ?מה נפרדתםל

שני פתחים ורציתי להיכנס אליו עם עבר מולי גבר אחר , את יודעת, נו, היא אומרת. יפה

כי אני חברה . נפרדנו כי אני רעה, את יודעת, נו. היא מחייכת חיוך מריר. ודניאל נעלב ועזב

 .גרועה

את צריכה להציג את . זהות בשביל האתר-עכשיו צריך לנסח תעודת, אני אומרת לה, בואי

אם היתה יודעת . בשביל זה אני כאן, דניאלה אומרת שנּו. מי את ומה את מחפשת. עצמך

 .כבר היתה מוצאת

מחפשת גבר חזק  ,ובעיקר נאמנה ,נדיבה, אשה רגישה", אני מציעה לה לכתוב משהו כמו

 ,חתולית, אקטיבית, סקסית" ,אז אולי, טוב. היא מעקמת פרצוף, יק מאודמצח". שיודע לקבל

אני ממהרת לתפוס שוב את המצלמה . הפעם היא צוחקת". מחפשת גבר חזק שיודע לקבל

  .היא מקסימה. ולצלם

 

*** 

 

פחיות , בקבוקים שבורים, עטיפות, בין הסלעים שעל החוף זרוקים ניירות. טיילתי עד לים

אבל , פתוח וחופשי, צלול ויפה, הים נראה כחול. יות של פירות אכולים ובדליםשאר, מעוכות

 .אני יודעת בדיוק מה הוכנס בו. שמעתי חדשות הבוקר. זה תעתוע



הרוח , הליכה ממהרת, אני ממשיכה ללכת. אבל צחנה עולה באפי ,אולי הדמיון משתולל

 אני מתיישבת על . י לנשוםבהחלט קשה להתקדם בל. אבל כבר לא מתחשק לי לנשום, בפני

אני מנסה להבין מה גורם לאנשים . ואני לא נושמת, ונעלי דורכות בזבל המגובב סלע

 להם על הספהאני זוממת לאסוף הכל ולהביא אליהם הביתה ולזרוק . להשאיר כאן שיירים

 .אני צריכה אוויר. אם רק הייתי יודעת איפה הם גרים. בסלון

כשאנחנו ביחד אני כבר לא . סיגריה שהיא גומרת לעשןהמדרכה  דניאלה  זורקת עללפעמים 

וברוב , מרימה, היא מתכופפת. נזכרת, היא נתקלת במבט שלי ומחייכת. צריכה לגעור בה

תפוח , במבה: מעניין מה היתה אומרת על מה שקורה כאן. האשפה-טקס הולכת עד פח

איך בדיוק היתה מפייסת . קה קולהפחית קו, סיגריות מקומטת חפיסת ,סיגריות מעוכות, נגוס

 ?אותי

אתמול התקשרה בחצות ואמרה שהיא . נהישֵ  בטחהיא , דניאלה לא הצטרפה להליכההבוקר 

מצד אחד יפה שזכרה לעדכן אותי בתוך המולת . נדבר מחר, עושה את הלילה אצל הבחור

 .לא חשוב, מצד שני. הדחפים

 

*** 

 

, לא מתאים)"היא עונה בלקוניות . רוח-כולה קוצרלא ברור אם דניאלה נהנית מהמשחק או ש

, יש לכתוב', אני ייקח אותך'במקום )"בסגנון של מורה  לשוןהיא מתקנת טעויות "(. תודה

אולי נכיר פנים ; אולי עדיף לא להכביר מלים)"כשמישהו נראה לה רומנטיקן "(. 'אקח אותך'

איזה , איוו)"לאשמאים "(. עדיף זין בעיןאולי )"היא עונה בגסות  ,"(אל פנים ונצית אש אוהבים

מפתיע , הי", למי שכותב לה"(. בוא לאמא, אתה מתוק)"היא עונה בעדינות !"( התברכת, ציצי

 .היא לא עונה בכלל ,"דניאל, מתגעגע ואפילו כבר פחות כועס. לראות אותך כאן

. איזה טיפוס. עסהוא מתגעגע ואפילו כבר פחות כו. קיבלתי מייל מדניאל. היא מתקשרת אלי

היא . מה היא יכולה לענות, מה פתאום, אני שואלת אותה מה ענתה והיא אומרת שלא ענתה

 . אדם-הוא חצי בן. נסבל-הוא בלתי, זה כל העניין. אומרת שדניאל לא יודע לכעוס

כי נתפס , פעם אמא של דניאל התקשרה אליה וביקשה ממנה עזרה עם הבגוניות, לדוגמה

ולהעלות , הכי צעירות, לבחור את הכי כתומות, ה עזרה לה לקנות במשתלהדניאל. לה הגב

 –הציבה את הצעירות במקומן , היא הסתירה את הזקנות מאחורי הדלת. אותן למעלה

והבטיחה לזרוק את הזקנות  ,שקתה אותן בנדיבותוה   -עוברת השכנה בכל בוקר  שבהבפינה 

-צררהדניאלה , אל נכנסה לחדר לנוחאבל כשאמא של דני. בפח הירוק שברחוב הסמוך

את הבגוניות הזקנות והחזירה אותן למקומן ולקחה את הצעירות אליה הביתה  מחדש

ארבע בגוניות כתומות  .במרפסת הקטנה שליד המיטה הגדולהאחר כבוד והציבה אותן 

ודניאלה , גם ביום רביעי כעבור שבועאמא של דניאל ביקשה עזרה . צעירות וחיות, עזות

גרה ,שוב ושוב, וכך. זרה על התרגילח היא אומרת ששבועות עברו ואמא  .התרגיל הפך לש 



, רק דניאל .שמה לבהיא אומרת שהשכנה של אמא של דניאל לא  .שמה לב של דניאל לא 

, בהה החוצה אל המרפסת, הסב אליה את גבו, התפרקן והתפנק, דה במיטהערב אחד לצ  

? מאיפה הבאת את כל אלה? מה זה, רגע: יצים ושאלנעמד עירום מול העצ, ופתאום קם

 .את לא סיפרת לי. היא לא סיפרה לי? קנית עם אמא שלי במשתלה

. היא לא צריכה אותן, תאמין לי. אלה הבגוניות של אמא שלך, לא חמוד, דניאלה אמרה

 . הזקנות מספיק טובות

הוא . אם הוא כועסהיא שאלה אותו . דניאלה אומרת שדניאל הסתכל עליה במבט משונה

הרכיב את , הוא הקיף את המיטה. אני פשוט לא מבין. מה יש לי לכעוס. לא, מלמל

 .היא אומרת שהיא זעזעה אותו. התלבש באטיות ויצא, המשקפיים

דניאלה אומרת . אמרת שהוא מתגעגע. אני שואלת? אבל למה שלא תעני לו עכשיו, בסדר

היא לא תעשה לו . לבה כבר לא פועם לקראתוהיא אומרת ש. שהיא לא עד כדי כך מרשעת

 .אפילו לה יש גבולות. את זה

 

*** 

 

. דניאלה רצתה שנצא ברביעייה. אחרת הייתי מקלקלת את השורה ,למזלי מצאתי דייט

את , נו, אולי תזמיני את ההיא .היא רצתה לשמוע מה דעתי, חביב עליה,  דן, הבחור החדש

, פלירטטנו קצת בטלפון, ההיא שמחה לשמוע ממני. יןונצא לבר ההוא בנחלת בנימ, יודעת

ואת , גדול ועבה, ואת הפה שלה, ארוך ומלא, הקלילות בקולה הזכירה לי את הגוף שלה

נשתה משהו עם דניאלה ועם דן ואז נלך אליה , יהיה נחמד, חשבתי. גס ונעים, המגע שלה

 .ואני אזכיר לה אותי היטב, יש לה חדר אדמדם, הביתה

את שפתיה משחה . עורה הלבן בהק. דניאלה לבשה שמלה שחורה דקה. קלחההשיחה 

פניו העלו , עיניו נראו בוהות. סקרן אבל עייף, מסודר, דן נראה נאה. ועיניה נצצו, בצבע בורדו

הוא שאל המון . מדי פעם היא התרפקה עליו. הוא לא נגע בדניאלה. הוא ישב מולי. זיפים

דניאלה שאלה אותו למה הוא חוקר ? איך? למה? עושהמה את ? מאיפה הכרתן. שאלות

. היא נשענה על כתפו. היא החליקה יד על הירך שלו. היא משכה לו בעדינות באוזן. אותי

שאני עליתי לקומה  . שנפגשנו במעלית, למשל, היא אמרה. והיא גם ענתה בצורה מצחיקה

עשרים עוד עלתה אתי  זאת-אבל בכל, שישיםוהיא בכלל התכוונה לרדת בקומה שמונים 

ועיניים , ירקרק-חום, בצבע מיוחד, כך חמוד-כי החזקתי ביד גור חתולים והוא היה כל ,קומות

הוא נפל , היא לא יודעת למה, אבל פתאום. פעם ראתה-החתלתול הכי חמוד שאי. תמהות

, ביד הוא רעד לה, היא הרימה אותו .ויילל, ונחת על הראש ולא על הרגליים, נשמט מידי, לי

 ?מה, אמא שלך קצת גמלונית. אל תדאג, ששש, היא אמרה לו, ששש, והיא הרגיעה אותו

דניאלה ישבה . נפגשנו בשירותים באוניברסיטה. אמרתי לדן ששום דבר בסיפור הזה לא נכון

דניאלה הגניבה ? מה קרה לה? מה, דן שאל. צחה ולחה כחרסינה, על הרצפה מתחת לכיור



אז הפלת , מה את מתביישת, די כבר, אוי, ומיד אמרה, עין-ףשנמוג כהר, מבט כועס

 !תפסיקי להסתיר, זה היה מזמן! אפשר לחשוב, חתלתול

דן . דניאלה נישקה את דן ארוכות. שתינו לחיים. דן ביקש מהמלצרית עוד בקבוק יין לכולם

יברו על הם ד. הוא נקשר בשיחה עם הדייט שלי. הוא איבד עניין בשטויות שלנו. ניתק ממנה

הם גילו ששניהם היו פעם יחד על . הם הנהנו בהסכמה ונאנחו כלאחר ייאוש. ענייני השעה

 .כשנזכרו, הם צחקו. משעשעות סמאותוקראו ס  , מאסר-מול בית, הר

ידעתי . קמתי והלכתי אחריה. דניאלה אמרה שהיא הולכת לשירותים וסימנה לי להצטרף

. קיא על הסנטר ועל החזה. ולחה כמו הכיור צחה. היא שונאת להיזכר. שהיא תגער בי

היא דחפה אותי לאחד התאים וסגרה את הדלת  .קיבה שטופה. חולים-בית. אמבולנס

הרי נשבעתי לה שלעולם לא . היא בהלם. היא אמרה שהיא לא מבינה מה אני עושה. אחרינו

את חברה ? אה, את יכולה למכור את אמא שלך בשביל סיפור טוב. היא פשוט המומה. אספר

 ?שלי או מה

 

*** 

 

יש לנו  .דחוקות זו אל זו, סגורות היטב, חמש שקיות איזבל כתומות מלאות להתפקעלצדנו 

, כדאי להמשיך לפני שיחשיך. השמש נשענת על הים. עדיין שלוש שקיות ריקות ועבודה רבה

לא מפריע לה . שהיאכך כמו , היא משתרעת פרקדן על החול החם. אבל דניאלה נחה עכשיו

 . אני מתיישבת לידה. ערה השחור מלביןשש

. מקרסוליה אל צווארה, לכל אורכה, בריהיברי לאיולא מצמידה את א, אני לא נשכבת עליה

אני רק , לא. אצבע ואצבע ואצבע וכרית ופרק וזרוע, מנקה את ידיה במטלית לחהאני לא 

, תכף. ומקרבת אליה בקבוק, ריכה לשתותאת צ, מותק, תשתי, אני אומרת לה. יושבת לידה

 . היא עונה

, זוהמה ואשפה, סחי: הוצאנו הכל. אני בכפפות, דניאלה בידיים חשופות. עבדנו לא רע בכלל

דניאלה . שיידחק. חזק שיצטופף-חזק דחסנו. שמנו בשקיות. טינופת וחרפה, סחף וצואה

מדי פעם היא נעמדה . קרוב לחול, ק התחתוןאני עבדתי בחל, העליונים אל הסלעיםעלתה 

רכנתי , רציתי רק לגמור ,אני נגעלתי ולא יכולתי לעצור. ומחתה זיעה בגב ידה ובהתה בים

אלה שבולטים אל , נשארה לנו עכשיו רצועת הסלעים שמעבר לפינה. לא השתהיתי, ואספתי

 .ם שם לא חסרג. אבל גם מחזיר, הים לוקח מהם ,נקייםיותר הם קצת , הים

היא רוצה לוודא שלא יטנפו . ובכלל. וגם מחר. דניאלה אומרת שאולי היא תישאר כאן בלילה

, אני אומרת. היא נשמעת רע. אני קצת דואגת לה. אני אומרת לה שאשאר איתה. אחרינו

, דניאלה אומרת שאני לא צריכה להישאר. אדם-באמת מסקרן לראות מה בא מהים ומה מבני

זה משהו , לא, היא אומרת. אני שואלת אם היא צוחקת. ה לעשות את זה לבדהיא מעדיפ

היא . אני תוהה על מה חשבה פעמים רבות בעבר. שהיא חשבה עליו פעמים רבות בעבר



היא רוצה להיות דחליל של החוף נגד אנשים . חשבה על דחלילים שמרתיעים ציפורים

צריך לעמוד נגד . יכול להימשך ככהזה באמת לא . היא אומרת ששכנעתי אותה. מלכלכים

 . היא רק מצטערת שאין לה כובע. צריך לשים לזה סוף. הזרם

ומה ? על החול או על הסלעים? אבל איפה תעמדי. לבסדר תישארי לדחלֵ , אני אומרת לה

וגם תשמיעי , תפטרלי, ושוב-אולי דווקא כדאי שתלכי הלוך? תשתקי ולא תזוזי? תעשי

ואיך ? ומה תאכלי? לא פועלים על אנשים כמו שהם פועלים על ציפורים אולי דחלילים? קולות

כבר , אם היתה יודעת. בשביל זה אני כאן, נו. היא עונה, אני לא יודעת? לא יהיה לך קר

 ?לא, היתה דחליל

 

*** 

 

ובטח לא . לדניאלה לא מתחשק סרט. לראות מה מעניין הערב, אנחנו מדפדפות בעכבר

, אה. גם אין שום דבר בטלוויזיה. דניאלה אומרת שאין לה כוח? לשתותאולי נצא . תיאטרון

דניאלה . אני מעודדת, יכול להיות נחמד? אולי נלך. יש הפגנה ברחוב קפלן, אני נזכרת

 . כי דן בטח יהיה שם, אפשר ללכת-אומרת שאי

אנחנו על . מעבירה לה את הסיגריה והיא שואפת, אני זורקת את החוברת על השולחן

. היא מחייכת אלי. היא לגמרי רגועה. עכשיו נוח לדניאלה. שולחות זו אל זו רגליים, ספהה

 .ככה טוב, היא אומרת

הכלבה של . מחזיקה רצועה ביד, יושבת על גדר אבן בקפלן, לפני שנים, אני זוכרת אותה

דניאלה ישבה . המפגינים קראו וצעקו בקצב אחיד. מכשכשת, היחופשי, דניאל ישבה לידה

. מדי פעם שלחה יד ללטף את הכלבה. היא שיחקה ברצועה .מוקפת שקט, לבדה, שם

כאילו גמלה , הניחה שתי ידיים על הירכיים בנחישות, לרגע הזדקפה. כלל בהתה-בדרך

 .נתייאשה, נתכופפה, אבל שוב נמלכה, כאילו עמדה לעמוד, בה החלטהבל

שאלתי אותה מה שלומה והיא . חיוך עייףעל פניה וכשהבחינה בי העלתה , אליהניגשתי 

, היא אמרה, דניאל במילואים. מהכלבהחוץ מזה שהיא מנסה להיפטר . אמרה שהכל בסדר

 .פשוט לא מרפהאבל הכלבה  ,היא מנסה לאבד אותה. והוא תקע אותה עם הכלבה

ילה אני מסירה ממנה גרב ומתח. דניאלה משעינה את כף רגלה על הירך שלי צמוד לאגן

לוחצת , אני לוחצת על כריות האצבעות ומושכת. דניאלה עוצמת עיניים ונאנחת בעונג. לעסות

. אני נושפת על האצבעות ומחממת. אני מניחה את שתי ידי על כף הרגל ומחבקת. ומושכת

אני רוצה לעסות את . אני מחלצת ממנה מועקה. דוחפת וחודרת, באגודלים אני נכנסת ויוצאת

אני . אני מתחזקת. דניאלה מתרככת בידיים שלי ואני נרגעת. עד קץ הימים כף הרגל הזאת

אני . תיאני מרגישה שהיא כאן לגמרי א. אני חושבת שאולי עכשיו יש לי אומץ. משתכחת

דניאלה . אני שואלת בשקט אם היא רוצה להישאר לישון כאן הערב. מרגישה שזה רגע טוב

 .אל תגזימי, מה פתאום ,ואומרת, מזדקפת, למושכת אליה את הרג, מתנערת, מתעוררת



דניאלה . הייתי הולכת עכשיו ולא חוזרת ולא רואה אותה יותר בחיים אלמלא היינו בבית שלי

זה בחור . בחצות, היא אומרת שיש לה דייט. אומרת שהיא צריכה ללכת אבל אין לה כוח

יש לה קצת . רוצה תההיא . אבל אין לה כוח. שכבר ראתה פעם והיה בכלל לא נורא, אחד

יש לך . אין לה כוח אפילו לבדוק. אם כן זה בטח מדן. ריוןיהיא חושבת שאולי היא בה. בחילה

-סחיבה, היא מעבירה יד על הבטן שלה. היא מתמתחת על הספה? אולי משהו מתוק לאכול

 אני מחכה שהיא תאסוף. אני שופתת קומקום ופורסת עוגה. אני לא יודעת מה לחשוב. הדעת

 .בזמן שלה. אני מחכה. אבל אני לא מאיצה בה. את עצמה ותצא כבר
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