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הפך את הסגר�ם, המס�כות והח�י  השבוע האחרו ן
סונ�ם לז�כרון מעומעם ומ�ושן. א�ן דבר מב�ך �ותר ממ�שהו 
ש�חלה עכש�ו בקורונה בעודו רץ למרחב המוגן, אם כ� 
ה�ח�ד שאפשר לה�דבק ממנו עכש�ו זה גראד לא מחוסן 

שהג�ע מעזה.
כשא�ן ל� אזעקה באמצע הל�לה, אנ� מתעורר מודאג 
ימכך שא�בדת� את חוש השמ�עה, או שאול� נפלה על� הת

קרה ולא שמת� לב. מעבר לעובדה שכולנו רצ�ם לממ״ד�ם, 
צופ�ם בחדשות בטלוו�ז�ה ללא הפסקה ואוכל�ם �ותר מד�, 
שמת� לב שש�נ�ת� את נת�ב� הנס�עה של�. אנ� מוותר על 
ב�קור�ם לא הכרח��ם ב�פו, ונועל את דלת המכונ�ת מבפנ�ם. 
מ� ה�ה מאמ�ן שבדרכ� לרופא בכוכב �א�ר אנ� בודק א�לו 
��שוב�ם �ש בסב�בה, ומחשב את הס�כו� ש�תקפו אות� בדרך.
במהלך השנה האחרונה אכלת� כמו חז�ר, ומכ�וון שלא 

י�צאת� כמעט לעבודה, עברת� להתגורר במקרר. כשה
קורונה כבר הסת��מה ונכנסת� למשמעת ד�אטה, הג�עו 

האזעקות, ומצאת� את עצמ� אוכל מול רונ� דנ�אל בנ�ס�ון 
להעב�ר את ההמתנה לט�ל ש��פול, ואחר כך לטשטש את 

יהתחושה שמ�שהו ממש בענ��ן של להרוג אות�. מ� שחו
שב שהר�צה לממ"ד ה�א תחל�ף לספורט - טועה: ראש� 
הת�בות האמ�ת��ם של ממ״ד הם "מרחב מ��צר דאבות".
ילצערנו הרב, ב�תנו לא כולל בתוכו מרחב מוגן. לש

מחתנו, שכנ�נו החמוד�ם מ�כל ואמ�ר הצט��דו לפנ� כמה 
שנ�ם, מס�בות של חרדה מוקדמת, במע�ן קוב��ת בטון 

יד�רת�ת, והשא�רו לנו הזמנה פתוחה להצטרף אל�הם בע�
תות מלחמה. לפ� כמות הב�קור�ם שלנו במתקן בשבוע 

יהאחרון, נראה ל� שראו� שאכנס כשותף בעלו�ות הרכ�
שה של הממ"ד, או שאצ�ע להם לשלם שכ�רות על החדר.
אנחנו לא ה�ח�ד�ם שמתעלק�ם על הממ"ד של מ�כל 
ואמ�ר. מד� ל�לה מתקבצ�ם אצלם כמה שכנ�ם בפ�ג׳מות, 
ואחר� כמה ל�לות כאלה, אנ� תוהה כ�צד ראו� להתכונן 
למפגש�ם הללו. א�ן דבר מבאס �ותר מלה�רדם במ�טה שלך 
ואז לחטוף את האזעקה. מצד שנ�, ההמתנה לאזעקה �כולה 
לה�ות מורטת עצב�ם, ולמרות שלאחרונה חמאס התח�ל 

לשחרר פרומוא�ם, כולל מועד הש�גור המדו�ק, זה לא 
ודא�. במקרה שהם לא �עמדו בשעה שהובטחה, לך תתלונן 

אחר כך לנצ�ג תלונות הצ�בור של הג'�האד האסלאמ�.
מבח�נת הלבוש נרשמת ד�למה. מצד אחד, אתה רוצה 
לה�ראות טוב כשאתה מג�ע לממ"ד למפגש�ם הל�ל��ם 
עם השכנ�ם - רצו� בפ�ג׳מה אופנת�ת מגוהצת ומושקעת, 
כפכפ�ם תואמ�ם, וש�ער )למ� ש�ש( אסוף ומטופח. מצד 
שנ�, אתה רוצה לה�ראות ט�פוס נוןישלנט� שהרגע קפץ 
מהמ�טה, ולא מ�שהו שהתאמץ מד�, שכר סט��ל�סט�ת 
והזמ�ן פ�ג׳מה של ראלף לורן לקראת המפגש עם השכנ�ם. 
הש�לוב של השעה המאוחרת עם פאנ�קה לא תמ�ד נראה 
טוב, והעובדה שהממ"ד קצת חשוך עושה טוב לכולם. ה��ת� 
שמח להב�א א�ת� קצת כ�בוד, אלכוהול או פ�רות �בש�ם, 

אבל הר�צה משבשת את �כולת� לעשות זאת. 
יאחר� שהענ��ן המ�מונ� ��סגר, אנ� בהחלט מתכוון לה
יצ�ע להכנ�ס לממ"ד מקרר קטן, קצת חט�פ�ם, כמה טב

ל�ות שוקולד ופ�רות העונה, כ� כרגע אנ� מצל�ח לאכול 
רק לפנ� האזעקה ואחר�ה, וכדא� שאה�ה ערוך גם למקרה 
שהרעב �תקוף אות� בזמן ההפגזה. בכל זאת, לא רק הצבא 

צועד על ק�בתו - גם העורף.

למלחמות יש צליל וצבע. הצל�ל מעט מ�ושן, 
ובהחלט מומלץ להחל�ף את צל�ל האזעקות בש�ר חדש 
של אברהם טל או דוד ד'אור, שקולות�הם הגבוה�ם עשו��ם 
להזכ�ר אזעקה )אם רוצ�ם אזעקה עולה ו�ורדת אפשר 

שזה �ה�ה דואט(.
ילגב� הצבע, הבח�רה בצבע הכתום כרקע להצגת ה��שו

ב�ם המופגז�ם מבלבלת מעט. כתום הוא צבע של שמש, 
אורנג׳דה, פ�רות ק�ץ, חופשה וארט�ק משמש בק��טנה, 
ענ��נ�ם שלא בד�וק מסתדר�ם עם המצ�אות הנוכח�ת. נוסף 
על כך, עלול לה�ווצר בלבול ב�ן הרקע הכתום להגדרה 

י״צבע אדום״. מה שבטוח הוא שלבנ� ג�ל�, האות�ות בש
מות ה��שוב�ם קטנות מד�, �ש גבול כמה קרוב אנ� �כול 
להתקרב לטלוו�ז�ה, ועד שאצל�ח להבח�ן אם כתוב שם 

נת�בות או רחובות, הט�ל כבר ��פול.
יכתב� הטלוו�ז�ה עובד�ם בפרך וצר�כ�ם לספק המון א�נ

פורמצ�ה, שלא תמ�ד �ש בנמצא, או ששווה את זמן הצפ��ה 
ישלנו. בגלל מחסור בכוח אדם לוהקו לחז�ת גם כתב�ם מת

חום הצרכנות, שב�מ�ם כת�קונם עסוק�ם בהשוואת מח�ר�ם 
של אבקות כב�סה, והם לא תמ�ד מ�ומנ�ם בתחומ� ההפגזות. 
אנ�, למשל, ה��ת� מוצ�א אל מחוץ לחוק את השאלה "א�ך 
הרגשת?" שאותה מפנ�ם הכתב�ם החרוצ�ם לחבר׳ה שלפנ� 
כמה דקות חטפו פגז על הב�ת. התשובה הא�נסט�נקט�ב�ת 

ה�א ״ה�ה בום, רפ�״, גם אם רפ� כלל לא משדר.
רא�ת� כבר אנש�ם בשדרות, שלא ד� בכך שהרגע נפל 

יעל ב�תם ט�ל, הם גם מוצא�ם כתב וצלם שמחטט�ם בש�
דור ח� בארון הבגד�ם ובארון התרופות שלהם, בל� לבקש 

ירשות. כתבת אחת באשקלון מתעקשת לקרוא לב�ת החו
יל�ם ברז�ל� בשם "ברז�לא�", כא�לו מדובר בב�ת ספר לס

מבה בר�ו דה ז׳נ�רו.
הלחץ הכלל� מ��צר ר�ב�ם באולפנ�ם, ועו�נות חבו�ה של 
שנ�ם מתפרצת עכש�ו בש�דור ח�. כשרונ� דנ�אל מצ�ע 
לדנה ו�ס לשתות מ�ם, הוא בעצם מצ�ע לה לקחת חופשה 
ולהתרכז בב�שול עד ש�סת��ם המבצע. חשבת� שאחר� כל 
כך הרבה שנ�ם של עבודה ב�חד, הוא ה�ה �כול לה�ות קצת 

�ותר לארג׳ ולהצ�ע לקולגה כמו דנה א�זה וו�סק� טוב.
נוסף על ההלם מהנ�ס�ון להרוג אותם, בנ� הנוער שלנו 
חוו�ם ברשתות החברת�ות חוו�ה ל�מוד�ת מטלטלת בתחום 

יהתודעה. לקטנה שלנו �ש ג�בור� א�נסטגרם וט�קטוק מג
וונ�ם מרחב� העולם, מזמר� פופ דרך דוגמנ�ות, מעצבות 

יבגד�ם ומשפ�ענ� רשת. אבל ב�מ�ם אלו ה�א מגלה באכ
זבה שבזמן שה�א רצה לממ״ד, האנש�ם מהרשת, שבדרך 
כלל מתרכז�ם בעש��ת דאק פ��ס וק�דום של בגד חדש, 
עברו לקדם את העמדה הפלשת�נ�ת, וממש לא מפרגנ�ם 

לנו, בלשון המעטה. 
מצד שנ�, ההתנפלות על גל גדות והצ�פ��ה שה�א 

יתצא מ��ד להגנתנו בשדה הקרב של הול�ווד והא�נסטג
רם תמוהות בע�נ��. אף אחד לא מ�נה את גדות לדוברת 
רשמ�ת של �שראל, המד�נה ה�א לא זו שס�דרה לה את 

יתפק�ד וונדר וומן, והגברת לא ח��בת לתת לנו ד�ן וחש
בון �ותר מכל אדם אחר. למ� שהתבלבל, אזכ�ר גם שה�א 
שחקנ�ת קולנוע, ולא באמת ג�בורת על ש�כולה לנצח 

את מוחמד דף.

חגיגות 40
השנה חוגגת הלהקה שאנ� חבר בה )ת�סלם, אם שכחתם 
או עוד לא נולדתם אז( 40 שנ�ם ל�צ�את האלבום הראשון, 
"רד�ו חזק". לא דבר של מה בכך לש�שה חבר�ם שעברו 
את ג�ל 60 ועד��ן מנגנ�ם ב�חד בהרכב המקור� כמו בג�ל 

20, עם קצת פחות ש�ער וקצת �ותר משקל.
לפנ� שבוע, לקראת הופעה ראשונה בנהלל במסגרת 

יפסט�בל חלב ודבש, ואחר� השבתה של שנה בגלל הקו
רונה, התכנסנו לשבוע של חזרות עם לוא� להב, שעבד 
א�תנו לפנ� 40 שנה. למדנו לנגן עם אב�ב גפן, שאותו 
נארח בהופעה, שנ� ש�ר�ם שלו ושנ� ש�ר�ם שלנו. להופעה 
נמכרו מראש אלפ� כרט�ס�ם, הבמה הוקמה, הרמקול�ם 
הותקנו והתאורה הורמה, אבל ככל שהתקרב התאר�ך, ה�ה 

ברור שגם הא�רוע הזה לא עומד להתק��ם.
יבערב שלפנ� ההופעה, אול� כד� למסמר סופ�ת את הב�

טול, רא�ת� על מסך הטלוו�ז�ה שנשמעה אזעקה בנהלל. 
א�ך שלא מסתכל�ם על זה, ועל רקע המת�חות הכלל�ת עם 
שכנ�נו מבפנ�ם ומבחוץ, השם ת�סלם הקד�ם את זמנו. √
yairn@israelhayom.co.il
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