
מלך ב אביו  את  סימבה  הנסיך  שואל  דיסני  המפורסם של  סרט 
מה חלק  הוא  גם  האם  המוצל?"  האזור  בדבר  "ומה  עהאריות: 

ממלכה, שואל סימבה. "זה מעבר לגבול שלנו, לעולם אל תלך 
עלשם סימבה", מזהיר האב בקשיחות. הלה מקשה מתוך תמימות יל

דותית: "אבל חשבתי שמלך יכול לעשות כרצונו". הקושייה התמימה 
הזאת שואלת למעשה על גבולות הסמכות של המלך: גם לשליט רב 
העוצמה ביותר יש גבולות, ויש אזור שמאיים עליו או שאין לו שליטה 

מלאה עליו. תפקידו של השליט הוא 
זהו  מחיר.  בכל  הזה  מהאזור  להימנע 

ה"עזאזל" של בעל השליטה.
בתור  בפרשתנו  מופיע  ה"עזאזל" 
של  סוג  השעיר,  מובל  שאליו  המקום 
של  חטאיו  כל  מוטענים  שעליו  תיש, 
י ָיָדיו  ֵתּ עם ישראל: "ְוָסַמְך ַאֲהרֹן ֶאת ְשׁ
ה ָעָליו ֶאת  ִעיר ַהַחי, ְוִהְתַוָדּ ׂ ַעל רֹאׁש ַהָשּ
ֵעיֶהם  ְשׁ ל ִפּ ָרֵאל ְוֶאת ָכּ ֵני ִיְשׂ ל ֲעֹונֹת ְבּ ָכּ

ׂ אָתם, ְוָנַתן אָֹתם ַעל רֹאׁש ַהָשּ עְלָכל ַחטֹּ
ָרה.  ְדָבּ ַהִמּ י  ִעִתּ ִאיׁש  ַיד  ְבּ ח  ַלּ ְוִשׁ ִעיר. 
ֶאל  נָֹתם  ֲעֹוָ ל  ָכּ ֶאת  ָעָליו  ִעיר  ׂ ַהָשּ א  ְוָנָשׂ
ר"  ְדָבּ ִמּ ַבּ ִעיר  ׂ ַהָשּ ֶאת  ח  ַלּ ְוִשׁ ֵזָרה  ְגּ ֶאֶרץ 

)ויקרא ט"ז כ"א-כ"ב(.
את  להוביל  השעיר  של  תפקידו 
מחוץ  אל  ישראל  בני  של  חטאיהם 

הש מתרסק  חז"ל  לפי  שם  עלמחנה, 
ניסיון  זהו  גבוה.  צוק  מראשו של  עיר 
המושג  את  לעקר  חז"ל  של  מכוון 

למ ולהפכו  המיתולוגיים  עמהיבטיו 
במקורות  אבל  בלבד.  גיאוגרפי  קום 
החיצוניים,  בספרים  למשל  אחרים, 
"עזאזל" הוא שמו של מלאך שסרח או 
לאלוהים.  המנוגדת  רעה  יישות  של 
"עזאזל"  שהשם  הציע  קנוהל  ישראל 
את  משקף  והוא  המזרח  מדתות  מגיע 
העימות הדואליסטי בין אלוהים הטוב 
למשל  רעות,  אלוהויות  מיני  ובין 

"מֹות", אל המוות הכנעני.
אבל מה שמעניין בסיפור הזה הוא 
שמוטלים  האומלל  השעיר  רק  לא 
עליו כל חטאי בני ישראל והמובל אל 
בפסוקים  מסקרנת  שיותר  מי  מותו. 

"ִאיׁש  אותו  מיהו  השעיר:  את  המלווה  המסתורית  הדמות  היא  הללו 
י" שהולך עם השעיר אל האזור האפל אליו הולכים כל החטאים? ִעִתּ

רש"י מסביר שמדובר באדם שהודרך למלאכה ו"ַהּמּוָכן ְלָכְך ִמּיֹום 
בתפקיד  מדובר  הסמלי:  בהיבט  גם  חשובה  הזאת  ההדגשה  ֶאְתמֹול". 

עחשוב וצריך להתכונן אליו היטב מבעוד מועד; אבל גם בהיבט ההלכ
תי: האיש העתי צריך לצאת לדרך במהלך יום הכיפורים, ואת ההכנות 
שהוא נזקק להן כנראה צריך לעשות לפני כניסת החג. יותר מכך, זהו 
אפילו  בתפקידו  להמשיך  צריך  העתי  שהאיש  קריטי  כך  כל  תפקיד 
במחיר של חילול שבת. המשנה מסבירה: "עתי, שיהא מזומן, ואפילו 

בשבת, ואפילו בטומאה".
"איש עתי"? המקרא מסתפק בשתי המלים הללו  אבל מיהו אותו 
המתאים  האיש  שזהו  או  דרכים:  משתי  באחת  אותן  להבין  ואפשר 

ביותר, נבחר בקפידה והוכן למשימה, ועל דרך הפירוש הזאת הולכים 
ערוב הפרשנים המסורתיים כמו שראינו. לחלופין, אולי זהו האיש שב

יוצא אחד הכוהנים  ונבחר אדעהוק למשימה.  מקרה נמצא באותה עת 
לֲעָזָרה, החצר החיצונית של המשכן, ובוחר מישהו שנמצא שם באותה 
עת. אולי, כפי שמציע הרשב"ם, זהו "איש הבקי בדרכים ובמדבריות 
למערכת  שערכו  מישהו  זה  ואולי  אותו".  ששולחין  עת  בכל  ורגיל 
אל  נשלח  הוא  כך  משום  ודווקא  גבוה,  כך  כל  לא  דווקא  החברתית 

הלאענודע. 
הפרשן חזקוני בן המאה ה-13 מציע שאיש עתי הוא מי ש"שהגיע 

עזמנו למות תוך אותה שנה, שהרי הנו
לכך  עובר שנתו,  אינו  את השעיר  שא 
היו בוררין איש שהגיע זמנו למות תוך 
אותה שנה, וחוכמת המזלות היתה קלה 
בעיניהם". במובן הזה מתחברים בצורה 

המל ושל  דמותו של השעיר  עמדהימה 
ווה האנושי שלו, שכן שניהם נשלחים 
משמשים  שניהם  עוון,  בלא  מותם  אל 

קורבן.
דווקא פרשנותו של חזקוני מבטאת 
בבחירת  אותנטי  יותר  הרבה  משהו 
ייתכן  בהחלט  העתי.  האיש  דמותו של 

עשרבבות מתנדבים עמדו בתור והתנד
בו ללוות את השעיר לעזאזל אל מותם 

עהמשותף. אבל סביר באותה מידה לה
עתה  שזה   — העם  בקרב  היו  שלא  ניח 
וכבר  העגל  את  בנה  ממצרים,  יצא 

ומצ האל  כלפי  ספקנותו  את  עהביע 
קי רבים למות על  עוותיו — מתנדבים 

דוש השם. אין צורך לומר שאחד מבני 
התנדבו  לא  לצלחת  המקורבים  אהרן 
צריך  כזה  במקרה  המפחידה.  למלאכה 
המתאים,  האדם  להימצא  צריך  היה 

הראוי למשימה.
בעולמנו יש פונקציונרים הממלאים 
שנקרא  מי  ויש  בשיגרה  תפקידם  את 

עלדגל בעת שנזקקים לו ועושה את המ
עשה שצריך לעשותו. אהרן הוא המודל 

זה שעושה את עבו עשל בעל המשרה, 
לניהול  זה שאחראי  הספר,  פי  על  דתו 
לשמור  וצריך  המאורעות  של  השוטף 
שעלולים  הרעים  הפגעים  מפני  עליו 

עלהיקרות בדרכו. בליווי השעיר לעזא
זל יש סכנה, שכן השעיר מוליך את חטאיו של העם למקום לאענודע 
שבו עשויות לשכון רוחות רעות, כוחות הרע ושאריותיהם של חטאי 
הוא  והלאעמפוקח.  הלאעמוכר  הלאעידוע,  המקום  הוא  העזאזל  העבר. 
זה שנמצא מחוץ לשטח השיפוט של הכוהן הגדול, ומחוץ לאזור שבו 

ניתן להבטיח את שלומם של ההולכים.
בספרו "מגילת הגדוד" מ-1929 מתאר זאב ז'בוטינסקי שיחה עם 
לו  מסביר  בראש,  שהולך  זה  רק  לא  הוא  ה"חלוץ"  טרומפלדור.  יוסף 
"חסר  אליה:  נדרש  שהוא  משימה  לכל  שנקרא  זה  אלא  טרומפלדור, 
אותי.  קחו  גלגלעתנופה?  בורג,  מסמר,  חסרים  הגלגל.  אני   — גלגל? 
אני — האידיאה הטהורה של שירות, מוכן לכל, אני קשור בשום דבר; 
אני יודע רק ציווי אחד: לבנות". ז'בוטינסקי תמה ואומר לטרומפלדור 

"אין אנשים כאלה". טרומפלדור שותק ועונה בפשטות — "יהיו".

ַלִיל,   לילית נוראת עלילה, שמלתה שחורה ּכַ
עיניה נחושת קלל

ולעתים ב חג  בערבי  האחרונות  שנים 
המייל  בתיבת  מצאתי  שבת  בערבי 
שלי ציור קטן ששלחה ביאנקה אשל 
גרשוני. האחרון הגיע בערב פסח, קצת יותר 
משבועיים לפני מותה, ציור של צב המגיח 
וגוחן  להדהים,  צבעונית  פרחים  מערוגת 

המ בדגים  להביט  מים  בריכת  אל  עחיישני 
תערבלים בה, מתממשים ומתפוגגים. מעל, 
ברקיע התכלת, חגה מערבולת של בני כנף, 
ציפורים מלאכיות, המתממשים ומתפוגגים 

גם הם. 
צב   — קורונה  "ימי  לו,  שקדם  הציור 

עהשעה", הוא אולי היפה מכולם. אשל גרשו
ני כמו גחנה אל האדמה להביט בצב מקרוב, 
ממלא  לעברה,  מהדס  והוא  העיניים,  בגובה 
יישותו  מאסת  כולו,  הפריים  את  כמעט 

עבוהקת ומותכת בגוונים "אסורים" של תקי
נות הטעם הטוב )שאשל גרשוני הפרה שוב 
חומים  של  השנים(,  לאורך  בשקיקה  ושוב 
וורוד,  ירוק  צהוב,  של  נגיעות  עם  וסגולים 

מכמיר לב ונועז. 
פרפר"  עם  בשמש  "צבעוני  הציור 
של  תום  בו  יש  הוא.  גם  יפיפה  מ-2018 

הכות עלי  אודם  כאחד.  ובשלות  עילדות 
שנהפ העלווה  ירקות  רקע  על  בוער  ערת 

בה  שמתרחש  מופשט,  אור  של  למאסה  כה 
ציורים  אלו  למוצל.  מבוהק  חשאי  מעבר 
שנעשו בתוכנת מחשב, ציורים וירטואליים, 
בין מאסות  סופי  אין  בהם משחק  שמתרחש 
שברי  לבין  הנחלמים,  המותכים,  הצבעים 
ממשות.  של  כנגיעות  הצבעוניים  הקווים 
אל  האחרונות  בשנותיו  שנסוג  מאטיס  כמו 
או  צבעוניים,  בניירות  הקולאז'  עבודות 

בעו למיטתו  שמסביב  הקירות  על  עשצייר 
בביתה  הספונה  גרשוני  אשל  בה,  שוכב  דו 
נסוגה אל המדיום הנגיש הזה ובראה בו את 
וירטואלי  טבור  חבל  שלה,  האישית  הנישה 
שחיבר אותה עד לרגע האחרון אל העשייה 

והאמנות.
בתודע התפוצצה  גרשוני  אשל   1985 -ב
שאצ בתערוכה  והקולקטיבית  האישית  עעה 

רה שרה ברייטברג סמל במוזיאון תל אביב. 
אשל  של  חשיבותה  את  זיהתה  התערוכה 

יצי עגרשוני מעבר למרכיבים הבודדים של 
אלא  וקרמיקאית,  תכשיטים  כמעצבת  רתה 
יצירה  עוצמות  בה  שיש  טוטלית  כאמנית 
המרכיבים  כל  את  הצורף  טבע  ככוח  שהן 
בעלת  ייחודית  ליצירה  השונים  והמדיומים 

משקל עצום.
עמוק.  בי  טבוע  הזאת  התערוכה  זכר 
שונה  כך  כל  יישות  עם  מפגש  היה  זה 

עמהאמנות הישראלית המוכרת, פגנית, נוצ
רית, קיטשית, אפלה, סמיכה, מינית, נשית, 

ומורבי אדירה  מחיות  קורנת  עתאוותנית, 
של  המוחלט  היפוכה  היה  זה  כאחת.  דית 
שטבעה  הישראלית  החומר"  "דלות  אותה 
ברייטברג סמל עצמה. אשל גרשוני עשתה 
היו באמנות  שימוש בחומרים שכמותם לא 

היה  זה  צבועות.  ונוצות  כזהב  הישראלית, 
ביצירתה  המרכזי  כדימוי  הצב  עם  המפגש 
מוות,  של  כסמל  הצב   — גרשוני  אשל  של 
כארון קבורה בארוקי במאוזוליאום, כמושא 
של דקדנס נפלא )כצב החי המשובץ אבנים 
ובו  "להפך"(,  הויסמנס  של  בספרו  יקרות 
גולם  מתמדת,  התחדשות  של  כסמל  בזמן 
יישות  מהאפר,  הקמה  האש  ציפור  פלאי, 
נשית  פגיעות  ושל  כאחד,  וחי  דומם  שהיא 

העוטה שריון מגן כנגד העולם הזכרי.
עמאז הלכה אשל גרשוני והתעצמה כפס
וסמ ועוד דימויים  וציירת, בוראת עוד  עלת 

לים מתוך עצמה, שאחד החזקים שבהם היא 
אל  ממוסמרת  שלה,  דמותה  נשית,  דמות 
ולה  מלא  ירח  בחיק  מ-1988,  בציור  הצלב, 
מצמח  עדיין  הצלב  ועץ  ודם,  בשר  כנפיים 
זרועים  הלילה  שמי  ירוקים,  ועלים  ענפים 
תכשיטים,  קופסת  כציפוי  מזהיבים  כוכבים 
הצלב  ממרומי  מתבוננת  העירומה  והצלובה 

באד כבר  החפורים  בקברים  הרחמים  עכאם 
מה, ובכל אחד מהם מונח שכוב ראשה שלה 
מפוסל בשיש בהיר. ציור אישי מפעים שיש 
בו איכות טקסית של תמשיח קיר מהרנסנס 

המוקדם. 
גרשוני  של  יצירתה  עם  הבא  המפגש 
שאצר  בתערוכה  כך  אחר  רבות  שנים  היה 
"עינגע".  בגלריה  גרשוני,  אורי  האמן  בנה, 
המבקר בה חש עצמו כעולה רגל אל אלילה 
נשית העגה מעגלים של בריאה וסירוס. היה 
שם חתך עדין שביצע הבן האמןעהאוצר בגוף 
יצירתה העצום והכאוטי של האמנית, האשה 
כגון  חייה,  של  השונים  במעגלים  והאם, 
שאותם  בחייה  הגברים  של  המשפחה  שמות 
בחייה,  השבר  קווי  או  גרשוני,  השילה אשל 
מות בן הזוג הראשון והפרידה מהבעל השני, 

משה גרשוני. זו היתה תערוכה שנגעה בכאב 
שסירב להגליד.

נדמים  וביאנקה  גרשוני  משה  ואמנם, 
לאח  תאומות,  לנפשות  הזמן,  ממרחק  כיום, 
של  מ-1986  צבוע  ותבליט  בציור  ואחות. 

נח של  ארצי  עדן  גן  מתואר  גרשוני  עאשל 
שים גבעוליים, פרחי אש תאוותניים ועופות 
כמציור של שאגאל. זהו רגע לפני הגירוש, 
העדן  בגן  עירומה  עומדת  ביאנקה  הפרידה. 
שלה ולידה עומד הגבר בעירומו הלאעמודע, 
מחבק את כתפה בעוד היא אוחזת באבר מינו 
כנקמה  אולי  ושליטה,  סירוס  של  במעשה 

מאוחרת.
העבודה "תכשיט ונציה" נוצרה ב-1980, 
בה  ביטלה  גרשוני  ואשל  שנת השבר השני, 
בה  רואים  לפיסול.  תכשיט  בין  החיץ  את 
משובצים  גרשוני  משה  ושל  שלה  צילום 
זעירה  בנישה  ביזנטית,  באיקונה  כקדושים 
שהיה  האדום   — דם  ואדום  בזהב  ממוסגרת 

גר משה  של  מצחו  על  שניהם.  של  עלסימן 
היה  כמו  קין,  כאות  צלב  סימנה  היא  שוני 

כבר מת בשבילה.
גרשו אשל  נראית  מציוריה  עבאחד 

עירומה,  ממבטעעל,  האדמה,  על  שרועה  ני 
לבנה כשמה שלה, עצומת עיניים, כאופליה 
זרי  נחשים,  מוקפת  מים,  שושני  בין  הצפה 
טורפניים  כחולים  פרחים  ומלתעות  פרחים 
בהם.  נעוצים  אהבה  שחצי  ללבבות  הנדמים 
/ אל  זרם מגיע  בצד כתבה בכתב ידה: "כל 
שיש  ציור  זהו  קברו".  אל  צער  כל   / הים 
הגרמני  האקספרסיוניזם  של  מהעוצמות  בו 

והוא גם אישי מאוד.
היש ולאמנים  לאמניות  לאמנות,  עאם 

ביאנקה, אשל,  זוהי  גדולה,  אם  יש  ראלים, 
גרשוני.

עף פעם לא ספרתי את העומר ולמעא
ודווקא  במצווה.  נתקלתי  לא  גם  שה 
בימים האלה של הסגר בבית, כשלא 
את  משנים  והחגים  היום  יום  איזה  זוכרים 
בווטסאפ  הזמנה  קיבלתי  ומנהגם,  סדריהם 
לספור את העומר עם פירוש קבלי של הרב 
בדיוק  זה  מה  ברור  לי  היה  לא  מנוסי.  ניר 
לגג  עליתי  הפסח  חג  במוצאי  אבל  אומר, 

המעו בשמים  הבטתי  הכוכבים,  צאת  עעם 
ננים שהולכים ומשחירים, בחלונות הבתים 
מאחוריהם,  סגורים  שהאנשים  המוארים 

קראתי מהטלפון את הברכה והכרזתי 
עבמלוא הריאות: "היום יום אחד לעו

מר!" הרגשתי את הקול שלי מהדהד 
מת חדש  וסדר  החשיכה,  את  עובוקע 

יום,  לספור.  שאמשיך  החלטתי  חיל. 
אולי  יום, שבעה שבועות, בהם  ועוד 

נחזור לאט לאט לשיגרה.
הטלפון  צג  על  הקבלי  הפירוש 
ניר  שבחסד.  חסד  ספירת  על  דיבר 
מנוסי מבאר: "זוהי עצם מידת האהבה, 
אהבה גולמית, האהבה בטהרתה. ניתן 
תשאלו,  חינם'...  'אהבת  זאת  לכנות 
העולם  אל  כך  לגשת  מסוכן  זה  האין 
לעתים  קצת.  כן,  אהבה?  של  באופן 
עיוורת,  אהבה  להשפיע  עלולה  היא 
ה'  אתה  זאת  בכל  אך  מסוכנת.  וקצת 

צרי ואתה  העולם,  את  כשברא  עפתח 
כים גם אנו לפתוח בכל דבר". 

ענכנסתי חזרה אל הבית, אל המש
פחה, לחבק את האהבה הקרובה שכבר 
שבועות מתבשלת בין ארבעה קירות, 

ולפעמים נדמה שהיא מקדיחה. 
הגג,  אל  שוב  יצאתי  השני  ביום 

לעומר!"  ימים  שני  "היום  והכרזתי:  בירכתי 
שבחסד:  גבורה  ספירת  על  קראתי  והפעם 
יש  מישהו  לראות  מנת  על  מקרב:  "ריחוק 
קרובים  מדי  כשיותר  מעט.  ממנו  להתרחק 
ומזדהים, לא מזהים". הפעם נכנסתי הביתה 
מרחק  ליצור  צריכה  אני  חדשה.  תובנה  עם 
לעצמי  נפרד  זמן  לקחת  הזה.  ההסגר  בתוך 

כדי להיות יחד. 
העומר,  לספירת  חיכיתי  הבאים  בימים 
ליציאה  גם  כמו  שלה,  המיסטית  לפרשנות 

היומית להליכה. ספרתי לי שיגרה חדשה. 
חיפשתי בגוגל מידע על הרב ניר מנוסי, 
בתיכון  אמנות  שלמד  מנוסי,  דידי  של  בנו 
תלמה ילין ואחר כך בלונדון, חזר בתשובה, 

והיום הוא רב חב"ד, נשוי עם שישה ילדים, 
ההודעה  על  וקבלה.  חסידות  ומלמד  שכותב 
הגיב  והוא  תודה,  בהודעת  לו  השבתי  הבאה 

זאת עולה", פר "מי  עואף שלח לי את ספרו 
שנות פמיניסטית חסידית לנשות התורה על 
צללתי  הבאים  בימים  והקבלה.  החסידות  פי 

ומ קולנועית  נגישה,  הספר. כתיבתו  עלתוך 
שני  את  היטב  מכיר  שהוא  וניכר  תפייטת, 

העולמות, החילוני והדתי.   
באופן  היא  הספר  של  הסמויה  הגיבורה 
"חוה  היתה  הקבלה  שלפי  לילית,  מפתיע 

המוכ לחווה  שקדמה  האשה   — עהראשונה" 
לעולם  להגעתה  שהתנאים  משום  אך  רת, 
ָדה. הוא כותב  לא הבשילו נדחתה והפכה לׁשֵ

הלך  ועלה,  הקרוש  כאבה  הלך  "כך  עליה: 
יללה  כזעקה,  ממעמקיה  שפרץ  עד  וגאה, 
יללה  כלהב.  הלילה  את  שפילחה  מבהילה 
הילולה  ועל  במעילה  עלומים שהועלמו  על 
ועל  התמלא,  שלא  חללה  על  יללה  לה,  לא 
עוללים שלא עירסלה. באותו רגע מתה חוה 
לילית   — תשלילה  עלה  ומעפרה  הראשונה 
ַלִיל, עיניה  ּכַ נוראת עלילה, שמלתה שחורה 

נחושת קלל". 
מזו  שונה  לילית  על  שלו  הכתיבה  שפת 

עשעל שאר הנשים בספר, ונדמה כאילו דמו
החבוי  היצר  את  כיוצר,  אותו  מפעילה  תה 
בו, כאילו הוא כותב על לילית שמשתוללת 
ועבר  ההוללות  חיי  את  שטעם  כמי  בתוכו, 

שחיתה  כמי  ומשפחה.  זוגיות  אמונה,  לחיי 
חיי רווקות אינטנסיביים והמירה אותם בגיל 

בתשו החזרה  )בלי  וילדים  באהבה  עמאוחר 
גם  כמו  לי,  מוכר  מתאר  שהוא  המעבר  בה(, 

הדיאלוג הפנימי עם לילית שעברה המרה. 
אח שבאות  הנשים  כל  מנוסי  פי  עעל 

דינה,  ורחל,  לאה  רבקה,  שרה,  חוה,   — ריה 
ני בעצם  הן   — צלפחד  ובנות  מרים  עתמר, 

חוה  של  האורות  את  לעולם  להחזיר  סיונות 
הבגידה  את  השבר,  את  ולתקן  הראשונה 
נפש  שיחות  של  "קשר  אתה  שהיה  באשה 
לתוך הלילה, של סיעור מוחות, של החלפת 

היכו ממנו:  חסר  היה  העיקר  אך  ערעיונות, 
בית  נישואין מלאים, להקים  חיי  לבנות  לת 

ולהוליד ילדים".
אשה  של  ממשות  מקבלת  לילית 
אך  ועוצמתית  משכילה  בתעזמננו, 

שבח הפרועה  במיניות  מאיימת  עגם 
והדחייה. על  רה בה בעקבות הפגיעה 
כותב  מנוסי  המיני  שבחופש  המלכוד 

עבבלוג שלו: "כאשר כל צד יודע שמו
תר לו לעזוב בכל רגע, ושלשני מותר 
הפרידה,  אפשרות  בדיוק,  הדבר  אותו 

עוהבדידות שתבוא אחריה, רובצת כש
כבת עננים מעל הזוג, ויורדת כערפל 
ביחסים.  קושי  שמתעורר  אימת  בכל 
שליד  זוגית,  מיטה  הצטיירה  בדמיוני 
כל אחד מצדדיה מהבהב חרישית, על 
כבצדדי  קטן,   Exit שלט  המודע,  סף 

פרי בכוננות  זוגיות  קולנוע.  עאולם 
עדה... ככל שהגוף מתערטל הלב מתע

רל. תוצר הסיום של התהליך הזה הוא 
שמין  לגמרי,  'משוחרר'  שגופו  אדם 
אך  למסעדה,  ללכת  כמו  הוא  עבורו 
ואינו  במקלטיעמקלטים  ספון  שלבו 

ניתן לאיש".
ואני חושבת על הגוף שלנו שספון 
והחוות  הליליות  כל  על  מקלטים,  במקלטי 

עבזמנים האלה שהחופש נלקח מהאנשים וכו
המסורתיות  למסגרות  חזרה  מתכנסים  לם 

שה מושגים  המדינה.  המשפחה,  הבית,  עשל 
כפולות  במירכאות  עליהם  לחשוב  תרגלנו 

נהפכים פתאום למערכת הגנה. 
להיאחז  לי  גורמים  האלה  השינויים  כל 
אני מחכה לצאת  יום  בכל  החדשה.  בשיגרה 
שמונה  "היום  וסופרת.  לגג  עולה  הכוכבים, 
לעומר",  אחד  ויום  אחד  שבוע  שהם  ימים 
שבועות  שני  שהם  יום,  שבעהעעשר  "היום 
ושלושה ימים לעומר", יום ועוד יום. עד מתן 
מהסגר  נצא  כבר  שבשבועות  מקווה  תורה. 

הזה ונתחבק עם החיים שלנו חזרה.
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