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מה יש לי ???

עייפות... גב כואב... ניגש לרופא... הוא לא מהסס,

"זה שום דבר, תנוח קצת... אתה לא גוסס!״

ממהר לעוד שניים שלושה, שמפנים אותי לעוד שישה...

בינתיים זמן יקר עובר... הבלבול מתגבר...

סוף סוף הגעתי לנוירולוג בכיר, שיודע ולא מהסס...

מושיב אותי ואומר: יש לך מחלה שנקראת א.ל.ס...
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לספר?

צרידות, הקול נחלש...

חברה שואלת: "מה קרה?"

"...זה שום דבר... רק התקררות קצרה."

"... לי את יכולה לספר,

מה יש לך – זה זמן ויותר..."

"נכון... יש לי מחלה נדירה."

...רק שפעת...

אריה פגש את העכבר,

התבונן בו ואמר:

"חשבתי לשאול אותך מזמן, 

למה אתה כל כך קטן?"

העכבר התעטש ואמר:

"זה לא רציני,

הייתי חולה בשבוע שעבר..."
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רילוטק

רי... לו.. טק.

התרופה היחידה ש"מבטיחה",

כמה חודשים נוספים של "נחת".

אם נתעמק בשמה,

היא רומזת לנו: "לא לקחת"...

מדי כמה חודשים בערך,

מודיעים בקול גדול: "יש פריצת דרך"

כעבור שבוע, בקול חרישי:

"אבל עוד שנים, זה צריך לקחת"...
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בירוקרטיה

לך ושוב, לך ושוב ממשרד למשרד.

מכללית למיחשוב.

מביטוח לאומי למשרד הרווחה:

"מצטערים, איננו מכירים שום הנחה."

במצוקתי, מיהרתי לכותל וביקשתי:

"אנא אלוהים, עשה שאהיה בן דוד קרוב,

לסגן שר הבריאות ליצמן יעקב".
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מטפלת

סוף סוף הגיעה, תמה ולא יודעת...

התחילה ללמוד ולבצע את המשימה המייגעת.

לאחר שנעשה קצת קשה וכבד,

מביאה מכתב מאיים מ"קו לעובד".

עוד תשלום תובעת

ואחרי שבוע – חולה ונוסעת...

נ.ב.

לא כולן לא כולן,

יש מטפלות... שחבל על הזמן.
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תירגעי...

כואב, לחוצה ונחנקת...

ומישהו אומר לי:

"תירגעי, זה יסתדר..."

רוצה "להרוג" אותו.

"הוא לא מרגיש כמה קשה לי

איך הוא מעז פה לברבר..."

אך באמת,

כשכואב, לחוצה ונחנקת,

לוחשת לעצמי:

"לנשום, לשחרר, להירגע..."

מערכת הנשימה אז מתרחבת,

החנק עובר... והכל נירגע. 
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נשאר מאחור

במסיבת חברים סוערת ומבטיחה,

גם אתה רוצה להשחיל איזו בדיחה,

עד שכותב ומתאזר,

משנה ומשפר...

עברו כבר לנושא הבא בשיחה.
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זמן

כולם רצים בקצב מהיר,

רודפים אחרי הזמן ברחובות העיר.

אתה, מסתבר, מונח לך במיטתך,

וכל הזמן שברח מהם - הוא שלך.

אפשר סתם לקטר עליו - "משעמם"...

כדאי להתחבר ולהעסיק אותו - זה משתלם.
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פורים היום?

אז מצווה לשמוח!

כובע מצחיק יביא לנו הילד מהגן,

הבת המתוקה, תצבע לנו בוורוד, את הלחיים.

מצווה להתבסם )אפילו אם אסור(,

אז נשתה חצי כוס יין.

כדי שלא נבדיל, בין

ארור המן וברוך מרדכי.

ואם נלגום עוד קצת מהיין התוסס,

לא נבדיל בין ברוכה הבריאות,

וארור א.ל.ס.



21אפלה וכוכבים  נינה בן משה 20

"ידי אור וזהב"

ידי זהב ויהלומים וכסף ושנהב,

שלחו אלי את המלאך רועי,

שיושיע מכאבי הצוואר והגב.

בשיטה סינית, התחיל לטפל,

השרירים נזעקו: "עזוב אותנו!

תן לישון ולך לעזאזל!״

... לא התערבתי במלחמה,

שנמשכה כשעה והסתימה,

בניצחונו של רועי.

... קמתי, רעננה וחזקה מתמיד.
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אגודל

עוד מימי האולימפיאדה ברומא,

אגודל למעלה - ניצחון!

אגודל למטה – כישלון.

למעלה - חיוביֿ,

למטה – שלילי.

אני, שאיני יכול לדבר,

במקומי – האגודל דובר.

אך השואלים לא מבינים,

ושואלים שתיים:

"להרים או להוריד?״

"למתוח או לשחרר?״

"לכבות או להדליק?״

)בעצבנות( "אז מה אתה רוצה" ???

"אני רוצה שתשאלו רק שאלה אחת בלבד,

ואז האגודל יענה לכם מיד!"

"לא שואלים את האגודל.

שתי שאלות בבת אחת!"
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לא יכול לאכול

א.ל.ס. לא מוותרת,

מגיעה לכל פינה נסתרת.

ועתה התנפלה על אזור הבליעה, הלשון,

והחיך - שהשאירה אותו אילם, יבש וחורך...

אילו לפחות היינו,

בתקופת "ארצה עלינו"...

אכלו אז, פיתה ושלושה זיתים,

וביום שישי גיוונו עם עדשים...

היינו נשארים מול "הטעמים האלה" אדישים...

אך המאה ה-21 היא "מאת השפים"

ל"אמנות הבישול" כולם נסחפים.

יצירת ענק היא "הצלחת"

ואנו )עם הפג( לא יכולים לקחת...

במסעדה, בחתונות, בתחרויות בישול, בקולנוע,

בשיח, המזיל ריר, בין חברים...

רואים, שומעים, מריירים, נזכרים...

אפילו מריחים...

ולטעום... לא יכולים...!!!
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תהום

יודע - אמרו "לא נתבייש"

במשפחה, בעבודה, ברחוב...

השלמת... אתה משתדל...

וכמעט מצליח... לרוב.

אבל מה לעשות עם "התהום"?

מאבא לשניים, פעיל,

וחובב ספורט שהיית...

הפכת, תוך שנה, ל"תינוק"

את זה... מעולם לא חזית.

מאכילים אותך טחון...

מחתלים... כשצריך.

מסיעים לטיול,

ומשכיבים לישון...

התהום הפעורה,

- בין מה שהיית – למה שהנך עכשיו...

יש שעות ארוכות, שאתה אליה נשאב...
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אסתטיקה

 

ובכן, גברת מהודרת, היי שלום.

בחיינו הקודמים, התייעצנו אתך,

מהנץ החמה ועד רדת היום:

- הגזרה, התסרוקת,

- האיפור, השמלה...

עיצוב הבית, הסלון

הגינה, הניקיון...

 - לא עשינו צעד בלעדיך...

ועתה... אנו נפרדים ממך בכאב...

כי... איך אפשר לעמוד בדרישותיך,

עם מחלה שאוכלת,

את הגוף, הנשמה והלב.

לא ניכנס לפרטים...

- הם לא ינעמו לאוזניך...

אבל יום יום אנו מבכים,

את המרחק שהולך וגדל,

מאותם ימים, שהיינו יפים,

והקפדנו על כל דרישותיך...
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זבוב

הוא בא בסיבוב,

מקיף את הגוף,

מתקרב מתרחק,

מחשב מסלול.

שחור או זהוב,

מהבהב בהבהוב,

לא נבהל מסירוב,

מזמזם בטירוף.

נעלם בסיבוב,  

לרגע עזב...

היכן הוא עכשיו???

... בום! נחת על האף!
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אבא לא יכול...

ויש לו ילד בן 3 בסך הכל.

"אבא", הוא מושך בידו,

"קום כבר, נלך לגינה.

נעם, החבר שלי, אמר

שהוא לא יכול מחר,

אבא למה אתה לא קם?

עוד מעט יהיה חושך,

ונעם כבר לא יהיה שם...

מה.. אבא, אתה בוכה?

אבל יש לך דמעות בעיניים...

בוא, אני מנגב לך אותם.

אתה רוצה שאני גם אלטף לך את הראש?

זה נעים לך...? וגם נשיקה?

תיכף אני עושה לך הצגה נורא מצחיקה

אבל קודם, אני רץ להביא את הדובי שלי,

שיחבק אותך חזק... חזק... מאד,

ויגיד לך ש:"עם דובי, לא צריך לבכות ולפחוד"

״אני מוותר לך עליו, אבל....

בלילה, תחזיר לי אותו, טוב...?

כי גם אני צריך אותו, את הדוב..."
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"אבל אימא... למה אבא לא קם?"

"הסברתי לך חמוד שלי,

הוא מאוד עייף וחולה מאד גם..."

"אז... שיישן כל הלילה והיום,

ויבריא ויהיה חזק."

"ומה אז?"

"ויקח אותי באופניים לים,

במהירת הבזק..."

"ו..."

"ונשתולל יחד בים,

ונלקק גם ארטיק שם..."

"ו..."

"ואבא יהיה כל כך שמח

שלא יהיה חולה יותר לעולם".

אימא מעמידה פנים שמחות,

מנשקת את החמוד הזה,

ולחייה לחות...

מסדרת, מבשלת, מכבסת, מנקה

כל היום היא נורא, נורא עסוקה.

ובא הערב...

אבל אימא...

משכיבה היא לישון את הבן החמוד,

ותמיד עם הדובי, שעוזר מאוד...

אחר כך, מתפנה לטפל באבא,

נותנת לו את כל הלב, ונשיקה...

ומכבה את האור.

על ספת הסלון היא צונחת, גמורה

ויודעת שאין ממש, אין שום ברירה...

כי מחר... יהיה בדיוק אותו דבר.

הם, בסך הכל, רק בני שלושים וחמש...

אבל זה כל הזמן, רק זה מה שיש....

פתאום צלצול מאבא, נדלקו האורות!

היא רצה אליו... ופניו מאירות.

הוא כותב לה: "יש! יש רעיון!

אמצא איך להמשיך... בעזרת הראש,

הוא כלל לא נחלש... הוא חריף ובהיר

ואין שום סיבה שרק אכה בו בקיר".

וכשהם מחובקים וצמודים,

ועיניהם זוהרות כיהלום.

אז, מחדר הילדים, חמודי ודובי,

צוחקים בשמחה מתוך החלום... 
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הלשון

אמרו חכמים: ״חיים ומוות בידי הלשון״.

ואצל חולי א.ל.ס. - לא חיים ולא מוות

- הלשון פשוט הלכה לישון.

היא הייתה שריר גמיש וחזק,

אחראית על הטעם, צלילי הדיבור,

חיי אהבה, פירוק המזון...

סוגרת לרוק את השיבר ולשונאיה – מוציאה לשון.

זריזה, רקדנית יחפה ממלאת את כל חלל הפה...

ועתה נחלשה, השתתקה, התכווצה,

נרדמה כמו תינוק, עם אצבע בפה.

ואז התפרץ לחלל - הרוק )אנד רול( עם גודש ומקצב,

עולה על גדותיו ומחריף את המצב...

ולא נותר לנו אלא להתפלל,

שתתעורר כבר הלשון ותשתלט על ההולל.
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מחוץ למעגל

המחלה כבר פה! אי אפשר עוד להסתיר..

חברים, ידידים, חנפנים... נעלמים בקצב מהיר.

אתה נותר בודד, מחוץ למעגל,

את האמת נגיד: כואב... לא קל.

ניזכר בשיר ילדות של ביאליק:

"בערוגת הגינה, מסביב לחבית,

עמדו לרקד כרוב עם כרובית.

זאת הסלק ראה, והנה גם הוא בא,

ואתו עגבניה והשמחה רבה.

רק הפול המסכן, עמד לו בצד...

הוא נשען על מקלו, לא נע ולא נד.

איך יוכל לשמוח, איך יוכל לרקוד?

ותרמיליו כולם, ריקים עוד..."

נשען אתה, עצוב, בודד על המקל,

סביבך, לא רואה אפילו צל צלו של צל...

פתע, מופיעה משפחה אוהבת עליך להקל

משפחת חולי א.ל.ס., הגדולה מכל.

אפרת, שאין שניה לה, מובילה צוות מסור וגדול,

הם... לעולם... לא ישאירוך בודד... כמו הפול.
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משפחות רצות

מוקדש לכל משתתפי המרוץ השמיני. למען חולי א.ל.ס. 

 

כל השנה, חולי א.ל.ס, ללא תזוזה כמעט, נחים -

מי על כיסא, מי במיטה, מי על מקל, מי על שניים.

הם מבקשים בלחש, את האכזר הזה, הא.ל.ס: 

״אל תרוץ... אל תרוץ... חכה איזה שנתיים...״

ופעם בשנה מתהפך הגלגל.

מופיעים הם בחולצות מרוץ, מתערבים בקהל,

נרגשים, רצים הם בכל הכוח,

)זו הדרך הטובה ביותר לשכוח(.

ואיתם רצים: המונים, חברים, ילדים, משפחות...

שמחה, חיבוקים, בלונים ובדיחות.

א.ל.ס. נבהל נורא, הוא לא התכונן, 

הוא חשב שהוא פה קובע, שהוא המכוון.

נעצר לרגע, מבוהל ומבולבל...

ומתחיל לרוץ אחורה בכלל.

אף אחד ממנו לא פוחד - 

אף אחד לא מתחנן -

יום בשנה, הוא איננו קיים!

ביום המרוץ – הוא פשוט נעלם.



תודות:

תודה גדולה למזכירות דגניה שתרמה להוצאת החוברת. 

לבלהה לס שעזרה הסיעה וחיזקה אותי.

לסנטי המטפלת המופלאה שמכירה את רזי האינטרנט.

לרזיה שלי ששום דבר לא מתגשם בלעדיה.

לאבי הגרפיקאי הרגיש והמוכשר שנתן לטקסטים היומיומיים עיצוב של שירה.

ולכל חבריי החולים, שמהפוסטים שלהם שאבתי את האפלה והכוכבים...
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