
טקסט שנכתב לפני הבחירות

כיפת כ על  המלחמה,  על  כתבו  כבר  ולם 
כולם  פרץ.   לעמיר  נובל  פרס  ועל  ברזל 
המדרגות,  וחדרי  המקלטים  על  כתבו  כבר 
בישראל.  בטוח  הכי  המקום  להיות   שהפכו 
חדר  שנים,  הרבה  לא  לפני  פעם, 
מסוכן,  הכי  למקום  נחשב  מדרגות 
הזו.  המלחמה  של  הצלחה  סיפור  עוד  הנה   אז 
כולם כבר ראיינו את כולם, שרו עם כולם, שיבחו את כולם 
והודיעו לנו בשידור ישיר שכל ישראל חברים, עם ישראל חי 
על  "לעוף  ריאליטי  מכינים  כבר   2 בערוץ  לשיר.  נפסיק  ולא 
הכיפה": שלושה מתמודדים קשורים למתקן השיגור של כיפת 
ברזל ומי שתשובתו אינה נכונה עף עם הטיל עד ליירוט הבא. 
כולם כבר מכירים את ה"שטיקים" של רוני דניאל, הטריקים 
לוי, שבכל פעם  יונית  והגוונים החדשים של  יערי  של אהוד 

שמודיעים על פצצה, היא מופיעה על המסך.

תהיה  ומתי  המלחמה  תיגמר  איך  יודעים  כבר  כולם 
הפסקת אש, לכולם יש גם תובנות על המנצחים והמפסידים. 
כולם מעודדים את כולם לתמוך באנשי הדרום, לארח ילדים 
את  לעודד  כדי  בשדרות,  עגבניות  קצת  ולקנות  מבאר שבע 
העסקים שם. כולם כבר יודעים כיצד ישפיע העמוד או הענן 
על הבחירות הקרובות ומי יקבל עוד שני מנדטים, או פחות. 
כולם מצטלמים על רקע הטנקים כי זה פריים שתמיד אפשר 
ממש  ממש  מהימנים,  מקורות  יש  ולכולם  איתו,  להתקדם 

מתוך "הבור".
כולם  האש,  הפסקת  שאחרי  ביום  אחת:  בעיה  רק  יש 
בלי  באופקים  שתקועים  אלו  את  בעיקר  כולם,  את  יישכחו 
בלי  בנתיבות  לחינוך,  תקציבים  בלי  מלאכי  בקרית  עבודה, 
למרכז.  ותחבורה  עסקים  בלי  בשדרות  תרבותיות,  תשתיות 
את  לפתור  אפשר  ועננים  עמודים  שבעזרת  חושבים  כולם 
או  אז  המצב,  זה  אם  אבל  כאן,  לנו  שיש  החברתי  הכאוס 
בעמוד  הראש  את  דפקו  באמת  שכולם  או  טועים  שכולם 

ומהזעזוע הם בעננים.

 עמודים, עננים וקצת 
מחאה חברתית 

והזמן איננו אּוָּכל      
)רקוויאם - לחבר  צבי  גרובר ז"ל(

תהיות פילוסופיות הטרידו את צבי מאז  הסתלקה  
עדינה, על  חיים  ועל חיים שאחרי.  

לא הייתה לו תשובה והתהייה הפכה ְלִחיּבּוֵטי ֶנֶפש 
ְוַהֶנֶטל הלך וגבר, 

בעצם - מין ְתעּוַקת ַמֲחָנק, כאילו נידף החמצן מן 
היקּום, הכל מתערפל ְוֶנחָשְך, מין תחושה של סוף. 

מאז נפרדה, הוא מתחבט בין ְּכִפיָרה  ְלֶאמּוָנה, 
היכן טעה, ואולי לא... ועד מתי ישב על 

ספסל דרכים, בוהה בעוברים ושבים,  ללא  
גלימה, ללא זקיפות קומה, בעצם -  ללא  חיים... 

וכך זה נמשך...  ונמשך...  ונמשך...  מעין 
משחק  שתכליתו ְלַכלֹות  את  הזמן - 

והזמן איננו אּוָּכל - 

עכשיו  נסגר  המעגל,  הוא  מטפס  ועולה  במעלות 
קדושים  שם  ממתינים לו מלאכים ושרפים, כדי 

לחרוט  את  שמו  בקולמוס של  זהב  על קלף הנצח,  
ליד  שמה  של  עדינה -

עתה באה מנוחה  לנפשו,  שוב  הם  ביחד,  הפעם  
לתמיד. 
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