עוד תמונות בחדר טיפולים
רמי יולזרי

.11
כשלא יכלה יותר לשאת את קול הרעם העולה מתוככי מוחה,
מתגלגל ועולה אל קרומי המוח ויוצר כאב בלתי נסבל כשהוא מנסה
לבקע את כיפת הגולגולת ,הפילה את עצמה ,כמו מצוק גבוה ,אל
הברך שלצידה ,לחצה את מרכז חזה אל העצם הקשה בכח רב של
מי שנאחז במה שאין להיפרד ממנו.

.12
שמעתי את הרטט בקולה כמו קול טפיחת כנפיים שמרעידות את
האויר טרם נחיתה .כף ידי האחת התאימה את עצמה לשקע בכתפה
והשנייה לתלולית השכמה ויחד הן החזיקו ביניהן ציפור קטנה ,חרדה.
עד שנרגעה.

.13
אני מקשיב לנשימתה שמתלווה אליה צליל צפצפני של אויר שנחסם.
אני מניח את ידי על חזה ,לנשימתה נוסף צליל עמום של קול שעולה
ממעמקים .כשאני מרים את ידי ,בוקעת אנחה כבדה ,לופתת לב,
מגיחה מהמעבה האפלולי של זיכרונותיה.

.14
איפה הכרית שלי? שאלה האשה הגדולה המבוגרת בקול תינוקי קטן.
איפה הכרית שלי? שלי? שלי? הנחתי את הכרית למראשותיה.
ראשה נפל עליה והיא התחפרה בתוכה .לאט ירדה חשיכה ולאט
מאוד היא פשטה את איבריה ,ידיים ורגליים וגם שכמות ומצח ולבה
התרחב אל חלומותיה.

.15
כשכף ידה מונחת על כף ידי ואגודלי נוגע במרכז כף ידה ,אגודלה נע
בתוך ידי כמו ענבל ,מתנודד ומקיש על פעמון העור שבין אצבעותיי,
שולח צלילים שמהדהדים כל הדרך אל לבי ,אי שם במרחב הבלתי
נתפס בין שני אנשים.

.16
יכולתי להבחין בתנועה בגידי הצוואר בכל פעם שהלסת נעה ,תנועת
עור שכבר איננו מתוח שהיא תנועת הזמן החולף .הלסת נעה ונעה כי
היא דיברה ודיברה ומילותיה עלו למעלה על פניה ,אל מעל לראשה
ונאספו שם לתנועת מערבולת סביב קדקודה כמו בצילומי טלסקופ של
כוכבים רחוקים ,שם חומרים שנוצרים כתוצאה מהתפוצצויות
והתלקחויות ,הופכים לגושי עננים סמיכים שנעים במסלולים מעגליים
סביב כוכבים או חורים שחורים ,יוצרים תמונות שטרם נראו.

.17
אני נוטה לפנים אל מה שמחבר ומפריד בינינו ,דוחס אותו עד שהוא
הופך כמעט מוצק .יש לו איכות קשה ואוורירית בו זמנית ,כמו כדור
גומי מנופח .כשדוחפים אותו ,הוא דוחף חזרה .אני רוכן והוא הודף
עד שהתנועה קטנה ,מאטה ושוקטת .אנחנו נשענים זה על זה ואין לנו
צורך לשאת את משקל גופנו ומשקל מחשבותינו ומשקל רגשותינו.
תנועת המטוטלת עצרה.

.18
אני שומע את קולה מדבר אלי .בו זמנית אני שומע את בת קולה
מדברת אל עצמה .אני שומע את קולה ובת שמיעתי שומעת את בת
קולה ויחד הן מסתחררות ומתערבלות כמו להקת סיסים וכמותם אינן
נוחתות וגם מנוחתן תוך כדי מעוף.

.19
כשאני זז ואיני נוגע יותר היא קמה כמו מתוך שינה ,בתנועות איטיות
של מי שמגלה מחדש את אפשרות התנועה .היא נראית כמי שחוזר
מלילה עמוק ואפל אל אור מסמא של אמצע יום .היא מרימה מבט,
נחבטת בבבואתה .היא נראית חשופה כל כך ,פגיעה כל כך .אני חוזר
אליה ומחבק את כתפיה עד שמבטה מתבהר ,גווה מתייצב וארשת
פניה עולה על פניה.

.20
האור בחוץ יורד והאור בפנים טרם עלה ,משהו עומד להתגלות .יש
רמז בריח היסמין .אני מרגיש את קצות הנוצות הרוטטות של גוזל
שאך בקע ,נוגעות לא נוגעות בפנים כפות ידי הקעורות על עיניה .גל
רוטט עובר את כל גופה ,את כל גופי .הרוח היא שקטה.

