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שער ראשון

טיסה במרומים
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פרק א'

רצה כל עוד רוחה בה, תופשת את התיק הכבד ביד אחת ואת המזוודה גוררת 
לי, כעסה על עצמה.  זה קורה  בעזרת הרצועה שבידה השנייה. למה תמיד 
פעם אחת, רק פעם אחת, להגיע בזמן, לשבת, לחכות, להסתכל, אולי אפילו 
לקנות משהו בדיוטי פרי ולא לרוץ כמו אחוזת אמוק מטורף כזה. למה הלחץ 

הזה?

"קריאה אחרונה לטסים לציריך," שמעה את הקול מהדהד ברמקולים.

למטוס  העלייה  לפני  הדרכונים  ביקורת  את  ביעף  עברה  כוחותיה  בשארית 
והגיעה אחרונה מבין כל הנוסעים. 

הדיילת חייכה אליה כאילו היא מכירה אותה, ואולי כן?... "בואי, בואי תעלי." 
הראתה לה את מקומה והציעה לה לשבת ולהירגע.

היא העיפה מבט חטוף במושב שלצידה. ישבה בו אישה בערך בגילה. שיערה 
חום בהיר משולב במעט גווני בלונד מעין צבע דבש ועיניה מלטפות אותה 

בחיבה. 

"אין דבר," חייכה אליה, "זה קורה לכל אחד." 

דין  היא  חייבת  כאילו  מצטדקת  בנימה  לה  ענתה  תמיד,"  זה  אצלי  "אבל 
וחשבון כלשהו.
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הפנימיים,  ברמקולים  הקול  נשמע  החגורות,"  להדק את  "כולם מתבקשים 
"אנו עומדים להמריא." 

היא התרגשה כמו תמיד, איננה מסוגלת להבין את הפלא הזה. איך זה שהחיה 
באוויר  וממשיכה לשהות  הזו מצליחה להתנתק מהקרקע  והכבדה  הענקית 

מבלי ליפול.

האדמה  את  וליוותה  החלון,  אל  שכנתה  של  לראשה  מעבר  הסתכלה  היא 
המסתחררת ואת השמיים, שפתאום הפכו להיות תחתונים במקום עליונים 

ועוד באלכסון.

פעם, בהיותה חיילת ששירתה בדרום הרחוק, הייתה טסה המון לשם ובחזרה. 

היא נזכרה בטיסה אחת שחשה עייפה מאוד ונרדמה. לפתע התעוררה ולא 

הבינה היכן היא נמצאת. היא ישבה אז ליד החלון, הסתכלה החוצה וראתה 

את כנף המטוס כאילו היא מפלסת את דרכה בשדה שלג ענקי או אולי זה 

היה צמר גפן. לרגע לא קלטה אם זה חלום או מציאות. רק לאחר שהתעשתה 

הבינה שהמטוס טס מעל ענן וכי הכנף שלו מחליקה ממש על פניו, והמצב 

 – קסומה  הייתה  התחושה  חלום.  זה  אולי  או  מופלאה.  לתחושה  גרם  הזה 

תחושה של רוגע עצום, של שלווה, בדיוק כפי שחשה באותו חלום משכבר 

הימים שבו ראתה את עצמה צפה על פני המים, שם, בים הדרומי.

פעם  שחשה  ההנאה  גם  עברה  הזמן  ועם  רבות,  שנים  כבר  עברו  מאז  אבל 

ופינתה את מקומה לחשש, לאי נחת בלב, לתחושת מחנק בעיקר  בטיסות 

כשהמטוס התחיל להפסיד גובה לקראת הנחיתה. אך גם בדרך, בכל מקרה 

שבו המטוס היה נכנס לכיס אוויר, משהו היה מזדחל לתוכה מבפנים, מהבטן 
אל הסרעפת, והיא הייתה חייבת לשכנע את עצמה לחשוב על משהו אחר 

כדי לא להיכנס למצוקה.

ואת  מחשבותיה  את  קלטה  כאילו  שכנתה  אמרה  בשמיים!"  אנחנו  "זהו, 
מצוקותיה.

היא חייכה אליה במבוכה. "זה כל כך מורגש?" שאלה.

"לא, לא, אני תמיד קולטת את מי שלידי. את מבינה?" 

העיפה בה מבט מתעניין ושואל, "מה זאת אומרת?"
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"טוב," נראה לי שהגיע הזמן שנכיר אחת את רעותה. אני נעמי." הושיטה יד 

לעברה.

"רות." מיהרה אף היא להושיט את ידה וללחוץ את היד המושטת. לחיצה 

אמיצה, הרהרה בינה לבין עצמה, ממש כמו שאני אוהבת. 

ורק אז העזה להישיר מבט, בעודה מנסה לעמוד על טיבה של שכנתה לטיסה.

היא ראתה אישה נעימת סבר שעיניה חומות וחמות, וניכר בה כי הייתה נאה 

מאוד בצעירותה ועדיין נאה מאוד גם עכשיו. פניה שומרים על חזות צעירה 

הייתה  היא  מעט.  נערית  נראית  היא  ניחושה.  לפי  לשנותיה  מתחת  הרבה 

לבושה בסגנון ספורט-אלגנט, אך נראה כי הייתה בוחרת בלבוש רשמי פחות 

היא  כי  גם  בה  ניכר  אישית.  העדפה  לא  לה,  מכתיבות  הנסיבות  ורק  מכך 

מודעת היטב לבחינה המדוקדקת שהיא עוברת. במבע משועשע, כשעיניה 

מתכווצות לשני אלכסונים, כמעט כמו של בני הגזע המונגולי, חייכה אליה 

נעמי ואמרה, "נו, עברתי את המבחן?"

שוב הצליחה להביך אותה. "לאן את טסה?" מיהרה רות ושאלה כדי לחפות 

על מבוכתה.

של  המקצועית  הוועידה  מתקיימת  הזו  בתקופה  שנה  כל  לוועידה.  "אני 

הפסיכולוגים בציריך, ואני, בטח כבר הבנת, פסיכולוגית." 

"המ... המ... עכשיו הבנתי מהיכן נובעת ההבחנה החדה הזו שלך," ענתה לה 

רות ולרגע חשה עצמה חשופה מדי כנגד רצונה.

"זה בסדר," צחקה נעמי. "אני לא מכשפה, רק פסיכולוגית." 

"זה גם קצת מכשפה, לא?" ענתה לה רות בחיוך. 

"ואת, לאן את טסה?" הגיבה נעמי בשאלה. 

"גם אני נוסעת בענייני עבודה. אני נוסעת לחפש חומר למחקר שאני עורכת 

עבור החברה שבה אני עובדת, מחקר על הרגלי הצריכה בשוק המזון המוכן." 

כעת רות הפכה לאובייקט של סקירה מהירה ומבקרת מצד שכנתה.

"מוזר," אמרה נעמי, "הייתי נותנת את ראשי על כך שאת מעצבת אופנה או 

משהו בסגנון." 
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"למה?!"

האופנה  צו  לפי  בדיוק  מעוצב  אצלך  פרט  וכל  כך,  כל  היטב  לבושה  "את 
העכשווית, כך שהיה לי ברור שאת עוסקת בתחום." 

"רק אל תשאלי כמה זמן לקח לי עד שהצלחתי לסגל לעצמי לבוש שכזה. 
התפקיד   – שאומרים  כמו  אך  ונוח,  זרוק  לבוש  אוהבת  דווקא  אני  במקור 

מחייב. הרבה דברים הוא מחייב ובין השאר גם את הלבוש." 

"תגידי, התפקיד דורש גם שפה גבוהה כל כך?" צחקקה נעמי בהנאה גלויה. 

חובה.  לכף  אותי  תדוני  אל  "בבקשה,  שהסמיקה.  וחשה  נבוכה  הייתה  רות 
נראה שעליי לפשט את השפה בדחיפות." אחר כך שבה והשתתקה, כשהיא 

מבינה היטב, ששוב בחרה במילים גבוהות של שבת.

"זה בסדר," ליטפה אותה נעמי במבטה החם. "כך אני, אוהבת להקניט קצת. 
אל תיקחי את זה קשה כל כך." 

"זה נושא רגיש עבורי," ניסתה רות להסביר את עצמה. "בילדותי, דיברתי 
זה גרם לילדים  בשפה נקייה מאוד, לעיתים אפילו מליצית, ופעמים רבות 
האחרים ללגלג עליי, וזה כל כך פגע בי עד שהחלטתי, ממש במודע, לדבר 
לנבל  למדתי  אפילו  הצבא  ובתקופת  יותר.  נמוכה  יותר,  יום-יומית  בשפה 
את פי בקללות די עסיסיות, וגם על כך חטפתי לא פעם ביקורת. ומסתבר 
שהיום, בעקבות שנות הלימוד הארוכות שלי, חזרתי כנראה אל אותה שפה 
שהייתה אופיינית לי בילדותי, וזאת מבלי שאתן לעצמי על כך דין וחשבון 

כלל." 

"ומה למדת, אם אפשר לדעת?" שאלה נעמי.

"הסיפור הזה ארוך ואפילו קצת מצחיק." 

"כולי אוזן." העיפה בה נעמי מבט סקרני.

אבל  כזו,  בטיסה  אותה  לספר  שאוכל  מכדי  ארוכה  מעט  שלי  "ההיסטוריה 
אנסה. אז ככה, בשנים בהן ילדיי היו קטנים, הייתי טרודה כולי בכל הנוגע 
כל  את  להקדיש  המנסה  אפורה  בית  עקרת  סתם  הבית,  ולטיפוח  לגידולם 
לפיתוחה  וזמן  מחשבה  להקדיש  לחלוטין  ושוכחת  לילדיה  ליבה  תשומת 
ידיי באותה תקופה. זאת מלבד החובות הרגילים  העצמי. במה לא שלחתי 
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כמובן, כמו ניקיון, בישול וכדומה. תפרתי, סרגתי, צבעתי רהיטים, סיידתי, 
ניסיתי לעסוק במכירת ספרים מבית לבית ובשאר עיסוקים למיניהם. אבל 

אף פעם לא יצאתי ממש מהבית אלא עשיתי תמיד הכל מהבית." 

את  נעמי  נידבה  עצמך,"  את  ששכחת  גילית  גדלו  שהילדים  לאחר  "ורק 
הנחתה.

רות צחקה. "ממש לא." 

נעמי הביטה עליה וחיכתה לתשובתה מבלי להאיץ בה במילה.

"הגורם שחולל בי את השינוי הגדול היה המהפך הפוליטי במדינה," אמרה 
רות.

"מה?!" נעמי לא הצליחה להסתיר את תדהמתה...

"כן, מאותו הרגע שהימין עלה לשלטון התהפך עליי עולמי. הייתי במצוקה 
כי פתאום כל אותם ערכים שעד אז היו כל כך ברורים ונכונים עבורי, החלו 
ומיהם  הטובים  מיהם  המדינה,  של  מהותה  מהי  לדוגמה,  כמו  להתערער. 
קיבלה  בארץ  שלנו  ההיסטוריה  פתאום  התבלבל.  הכל  פתאום  הרעים. 

הסברים חדשים. הסברים שגרמו לי לבערה בנפשי." 

נעמי הסתכלה בה בסקרנות ורות המשיכה בקול נרגש. 

"אבא שלי היה אחד מאלה שבנו במו ידיהם את גגות הבתים בעמק שבצפון. 
אבות אחרים של אלה שהכרתי ייבשו ביצות, הקימו יישובים, הבנים שלהם 
נלחמו במלחמות, ופתאום הכל כבר לא היה חשוב, לא היה נכון. ואני, כאחת 

ששנים רבות מחייה חייתה בהתיישבות העובדת..."

"בהתיישבות העובדת?" קטעה אותה נעמי.

"כן. כך קראנו אז למי שהיה בקיבוץ או במושב. היום זה מונח שלא משתמשים 
בו יותר, מונח ארכאי. שנים לאחר שעזבתי העירה, עדיין הייתי תופסת את 
עצמי אומרת 'אצלנו', כאשר ה'אצלנו' הזה מבטא את אצלנו שם, בקיבוץ. זה 

היה הבית שלי. האחד והאמיתי." 

רות תפסה עצמה פתאום והשתתקה לרגע. או אה, נעשיתי רגשנית... 

לי  נראו  דברים שתמיד  כל אותם  קודם. פתאום  בו  נחזור למה שדנו  "אבל 
 – פועלים  מפלגת  נוער,  תנועת  קיבוץ,  התיישבות,  כמו   – כך  כל  חיוביים 
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הפכו למילים גסות שאמרו אלה שעד אתמול היו לגביי בצד האחר, השלילי. 
י, ופשוט התחלתי לחשוב. למה, מה, היכן. ורציתי להבין ורציתי  התקֹוַמְמּתִ
לדעת – לדעת בצורה מהימנה, מדעית, ללא פשרות, בלי כל אותם הסברים 

הנובעים מדעה פוליטית ומרצון להכפיש." 

"ו...?"

"ולכן התחלתי ללמוד." 

ככל  לפנים,  רגליה  את  מותחת  כשהיא  במושב  אחורנית  התמתחה  רות 
שאפשר לה המושב שלפניה. נראה היה כאילו סיימה את דבריה וכעת הכל 

ברור ונהיר.

"מה התחלת ללמוד?" שאלה נעמי.

לחזור  שצריך  הבנתי  מייד  כשהתחלתי,  אבל  ישראל.  עם  של  "היסטוריה 
דבר שקראתי,  כל  כיוון שלאחר  זאת  כעם. הבנתי  לשחר ההיסטוריה שלנו 
מייד עלו בראשי שאלות מה קדם לכך. דבר הוביל לדבר. תואר אחד הוביל 

לתואר נוסף וכולי." 

"ומה קורה אצלך היום?" שאלה נעמי. 

"היום אני עוסקת בתכנון ובייעוץ למפעלים עתירי ידע, ולכן אני כאן במטוס 
הזה, יחד איתך," חייכה אליה רות.

"עכשיו הכל מובן," אמרה נעמי בלגלוג עדין.

"נכון, מעקרת בית אפורה הפכתי לאשת קריירה. זה מה שקרה." רות צחקה.

"אבל סליחה, מה הקשר בין האירועים שקרו בארץ לעיסוק שלך היום?" 

"אה, התחלתי בהיסטוריה, וכשהבנתי שלעולם לא אקבל תשובות מספקות, 
עברתי ללימודי הנדסה. לפחות בתחום הזה ניתן למצוא תשובות מספקות 

בזמן סביר." נראה שהתשובה סיפקה את נעמי.

פנים.  במאור  הדיילת  מעליהן  רכנה  משהו?"  לשתות  לכן  להציע  "אפשר 
"חריף או קר?"

"אקח משקה קר בבקשה," אמרה נעמי. "מה תוכלי להציע?"
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"מיץ תפוחים, מיץ תפוזים ולימונדה." 

"אני אקח מיץ תפוחים." 

"ואני אקח לימונדה. תודה." 

הדיילת הלכה.




