ֵיטה ועוד תמונות
ְּפי ָ
רמי ליאון יולזרי

ְּפיֵיטָ ה
ואלה הם נוזלי גופה הנאגרים בכפות ידי המכסות את פניה :הזיעה
הנוזלת מהמצח ,הדמעות הזולגות ללא סוף ,הנזלת הנוטפת מהאף,
הדם המתפרץ מהנחיריים אל בין אצבעותיי מבלי לעצור .דם נמסך אל
הנוזלים השקופים ,אורג בחוטי רקמה דקים את תכריך המים שעוטף
את י ְַּל ָדּה.

.21
היא שוכבת על גבה .אני יושב לצידה .פניה רכות ,עפעפיה שלווים ,כמו
פניה של אופליה הצפה בנחל .אני מניח את כף ידי על מצחה ומצחה
ממלא את כף ידי .אני מחליק את קמטי המצח ,מניח אצבע על העין
שלישית ,מחפש את הרביעית ,החמישית.

.22
כשאני נוגע בבטנה ,היא נזכרת בהם ,בבנה ובבנו שמתו יחד .חצי סהר
מלבין אז בלחיה ,קרניו מאירות את הסולם שמוצב ארצה וראשו נוגע
בשמים ,עליו בנה ובנו עולים ויורדים.

.23
אני מחזיק את הזרוע פשוטה ,נותן לאמה להיפתח לאיטה .נולדת
אנחה ,מתגלגלת מעומק החזה אל שקע הכתף ומשם אל הזרוע
ובוקעת ממרכז כף ידה .אני מקשיב.

.24
ראשו מונח בין כפות ידי ,האחת תומכת בעורפו ,השנייה מכסה את
מצחו .אני ממתין עד שמחשבותיו מאטות וראשו הופך כבד .אני נזכר
בזאוס שבתו נולדת מראשו .הכאב ללא נשוא בעורפו ,אני מהרהר ,הם
הצירים לקראת לידתה מחדש של בתו המתה.

.25
אצבעותיי נודדות על הראש ,בארץ לא נודעת שתחת השיער ,מטפסות
בהרים ,גולשות במדרונות ,מציירות את מפת הארץ החדשה .הן
קשובות להדים העולים מהגאיות .המרפס הוא עמק עמוק ושלו
והקולות בו עמומים ואיטיים .מתוכם עולה ,לפתע ,פעיית התינוק שהוא,
שוכב על גבו ,עיניו פקוחות וכל איבריו נעים בתואם.
.26
אני נוגע בעצם הבולטת באחורי הראש ,מאזין לתשדורות .מה אתה
שומע? אני שואל אותך ,מה אתה שומע? את עצמך אתה שומע ,קולות
המעיים ,הלמות הדם ,את החיים אתה שומע וכל השאר הוא הרחש
הבלתי פוסק של מוחך.

.27
כשבתי מתה ,היא אומרת ,ענן חלף על פני השמש והתכסינו שתינו
בצל .מאז ,תנועת חיי היא תנועת געגוע ,לולאת הדם הזורם מלבי ואליו.
גע בדופק ,שקע אל הרווח בין פעימה לפעימה ,שם אני ובתי בזרועותיי.
מה שראיתי ,צף בנוזל עיניי .מה שחשתי ,שוקע בתחתית ליבי .מה
שצף ,עתיד לשקוע ומה ששקע הוא הווה מתמשך.

.28
היא מראה לי צילום של בתה ברגעים שאחרי מותה אז היא יפה כמו
מלאך .כשהיא בוכה עולה באפי ריח אדמה אחרי גשם .מה שאין
ביכולתי להכיל אני נושף אותו ,מה שמרעיד את לבי אני שואף אותו.

.29
אני מתבונן בה מתוך עיניי .היא מרכינה את ראשה .כשהיא מרימה את
מבטה ,מתבוננת בה מתוך עיניי ,נגלות לה אפשרויות :להרים בזהירות
סתוונית רמוסה ,ללוות נמלה במסעה ,לצפות בשקיעה איטית מבעד
לתחרת עצי אורן.

.30
היד אינה יכולה לגעת בעצמה והעין איננה יכולה לראות את עצמה .אני
נוגע ביד ומתבונן בעין ועדיין ,היד אינה יכולה לגעת בעצמה והעין איננה
יכולה לראות את עצמה .אפשר לנוח על גלים שתחתם עומקים לא
ידועים ,לעצום עיניים מול שמש שעוד מעט תשקע.

