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מרים גבהיאיר ניצני

קהצפיפות והדוקח בנמל התע�פה בןוג�רי�ן בח�ו
דשי הקיץ הם ע�בד�ת יד�ע�ת, אבל אם חשבתם שלכם היה 

שם קשה �צפ�ף בלי א��יר לנשימה, תשמע� סיפ�ר. 
אני מאלה שא�הבים לט�ס �שנרדמים בטיס�ת בלי ש�ם 
בעיה. אין לי פחד טיסה. להפך, אני מרגיש במט�ס כמ� בבית, 

ושלא ל�מר בחדר שינה, �משה� בע�צמה של מנ�עי הסיל�ן מש
כיב א�תי אח�רה �מרדים א�תי כבר בהמראה. בדרך כלל אני 
נפרד מח�פי תל אביב בעיניים עצ�מ�ת, מנמנם בזמן בלב�לי 
המ�ח של הקפטן על כך שנט�ס בג�בה של עשרת אלפים רגל, 
כאיל� אני כבר י�דע כמה זה רגל, �למה מ�דדים ככה ד��קא 

מרחקים של מט�סים �לא של ה�לכי רגל. �כשה�א 
מציין שהטמפרט�רה ביעד היא 30 מעל�ת, אני כבר 

30 דק�ת בת�ך החל�ם.
לע�מת זאת, כשבשב�ע שעבר טסנ� לאיטליה 
לכמה ימים בטיסת צ'רטר, לא הייתי במיטבי. המט�ס 
היה צפ�ף, היה לי חם, �משה� לא בא לי ט�ב בכל 
הסיט�אציה. בזמן שהצ��ת התכ�נן להמראה, אמרתי 
לגברת הראש�נה שאני לא מרגיש ט�ב �חשתי כמי 
שע�בר איזה התקף חרדה. אשתי, כמ� רעיה ד�אגת, 
הציעה לי מים, ס�כרייה, �אפיל� רחתול�ק�ם שהיא 

קנתה בנתב"ג.
זה לא עזר, �בת�ך כמה שני�ת התחלתי להזיע 
כמ� רץ מרת�ן, �בזמן שהיא מפשפשת בתיק לחפש 
ע�ד איזה תעל�ל מתח�ם הממתקים שיעשה לי ט�ב, 

ונשמע� מכי��ן הבנ�ת שלנ�, שישב� ממש קר�ב, צר
ח�ת אימים. לצערי כבר לא שמעתי את הצרח�ת, 
פש�ט כי הייתי מע�לף �נמצאתי בע�למ�ת אחרים. 
בזמן שב� הייתי בממתינה מהמציא�ת, נראיתי, על 
פי התיא�רים, כמי שמבצע התקפל�ת לת�ך עצמ� 

�ראשי נשמט בלי��י כל מיני ע��ית�ת.
זה כנראה לא היה מחזה מרנין במי�חד, �לק�ל 
הצעק�ת של יקיר�תיי הגיע� אנשי צ��ת �השכיב� 
א�תי על הרצפה. התע�ררתי כמה זמן אחר כך כשאני 
שכ�ב על רצפת המט�ס �מעליי הרבה אנשים שאני 
לא מכיר צ�עקים לעברי בשאג�ת בסגנ�ן השיר של 
נ�נ�, אתה פה? אתה לא פה פה? היה אפיל� בח�ר 
אחד שצעק שה�א ר�פא �נתן לי כמה סטיר�ת כדי 
שאתע�רר )ת�דה לך ד�קט�ר אלמ�ני, אני ס�לח לך 
על הסטיר�ת �מ�דה לך על המאמץ(. דייל איטלקי 
לב�ש �מס�רק היטב, שמ�רגל בדרך כלל בהדגמת 
סרטי בטיח�ת �רק רצה כבר לחז�ר למילאנ� �לשת�ת 
כ�ס קיאנטי ט�ב, הלביש לי מסיכת חמצן על הפנים 

�שפת הג�ף של� שידרה לחץ. 
הבנתי די מהר שמשה� די מח�רבן קרה �הצלחתי 
לרא�ת בין כל הפרצ�פים המ�דאגים את הבת שלי 
ממררת בבכי, מה שהעציב א�תי מא�ד. תהיתי אם 

והיא י�דעת משה� שאני לא י�דע, האם בהיעדרי עב
רתי איר�ע מ�חי? התקף לב? האם אני עדיין חי, א� שככה זה 
כשמתים �אני כבר מרחף �ר�אה א�תה מהע�לם הבא? �האם 
יכ�ל להי�ת שבגן עדן אתה ש�כב על הרצפה �מישה� נ�תן 
לך סטיר�ת? אבל הבח�ר שטען שה�א ר�פא, �אני מק��ה שה�א 
לא מישה� שסתם ניצל את ההזדמנ�ת כדי לכפכף א�תי, לא 
השאיר לי י�תר מדי זמן למחשב�ת פיל�ס�פי�ת עם עצמי �דחק 

בי לפק�ח עיניים �לש�ב לחיים. 
אחרי כמה דק�ת של נמנ�ם נעים, של�� בסטיר�ת קל�ת 
�בהרמת הרגליים שלי, חזרתי לחיים. בינתיים ה�בהל למט�ס 

וצ��ת של מד"א שהעלה א�תי על אל�נקה �ה�ביל א�תי לאמ
ב�לנס. הייתי כנראה לבן ברמה שמתאימה להדגמה בפרס�מת 

למלבין כביסה, �י�שבי המט�ס בירכ� א�תי במבטים מ�דאגים 
בברכת רפ�אה שלמה �שלא תדע ע�ד צער, �היה נדמה לי 
שמישה� אפיל� פצח ב"אל מלא רחמים". אני בט�ח שהי� גם 
כאלה שבירכ� א�תי, בלב, בברכ�ת כמ� "שילך לעזאזל הניצני 
הזה, בגלל הדפ�ק הזה אני ה�לך להזיע פה עכשי� שעתיים על 

המסל�ל �לאחר למסעדה בפירנצה".
אני כבר הרגשתי י�תר ט�ב �רציתי לצע�ק לבנ�ת שנשאר� 
על המט�ס עם משפחה של חברים את המשפט שהכי חש�ב 
להגיד ברגעים כאלה: "אל תשכח� לקחת זיכ�י מאיזיג'ט", 
אבל לא כל כך יצא לי ק�ל. נזכרתי באחי, שתמיד סיפר כי 

בזמן שיר�ת� הצבאי בצנחנים הפריע ל� שה�א היה ממריא 
ועם המט�ס אבל מגיע רק עד פלמחים �לא ז�כה ליהנ�ת מה

נחיתה בשדה תע�פה, כי בדרך הי� משליכים א�ת� מהמט�ס 
עם מצנח על הגב.

האמב�לנס ה�ביל א�תי �את רעייתי אל מח�ץ לשדה התע�פה, 
אבל סדר צריך להי�ת, �מי שח�זר ארצה, גם אם זה לא ממש 
הצליח �במק�ם לק�מ� ה�א נכנס לק�מה, חייב ב"כניסה חזרה" 
לארץ לעב�ר ביק�רת דרכ�נים. ז� היתה ח��יה מי�חדת, כי בפעם 
הראש�נה בחיי עברתי ביק�רת דרכ�נים בשכיבה �בלי שהמכ�נה 

והא�ט�מטית תבקש ממני של�ש פעמים להניח את הדרכ�ן �לה
פנ�ת מבט למצלמה, �נזכרתי ביכ�ל�ת המי�חד�ת של אפי נ�ה.

קחשוב לדעת שלשדה התע�פה יש אמב�לנס משל�, 
אבל כשנ�סעים לבית ח�לים צריך לעב�ר לאמב�לנס אחר 
- אבל לפח�ת במעבר ביניהם לא צריך לעב�ר ע�ד בדיקת 
דרכ�נים. בדרך לבית הח�לים החליטה הפרמדיקית לחבר א�תי 
למכשירים �לבצע בדיקת דם. בדרך כלל אין לי התנגד�ת 
לבדיק�ת דם �אני לא מרגיש שלדם שלי יש משה� להסתיר, 

ואבל הניסי�נ�ת שלה להכניס לי מחט ל��ריד ת�ך כדי נסי
עה על במפרים להאטת המהיר�ת בשטח שדה התע�פה לא 

הרגיש� כמ� רעי�ן ט�ב �יצר� אצלי כמה ח�רים.
אבל יש גם יתר�נ�ת. מי אמר שיש בעיית תחב�רה בתל 
אביב? שט�י�ת, כשנ�סעים עם צ'אקלקה מגיעים 
ממש מהר, כך שכל מה שצריך כדי להתגבר על 

הפקקים זה לאבד כל ב�קר את ההכרה. 
בבית הח�לים עברתי בדיק�ת �לא נמצאה בעיה 
לבבית )איזה שם מלבב זה( א� סימנים לאיר�ע מ�חי 
- כך שא� שאני בסדר א� שגם ק�דם לא היה שם 
מ�ח. חזרנ� הביתה לא�ת� בית שעזבנ� כמה שע�ת 

וק�דם �הרגשתי קצת לא נעים ממכשירי החש
מל שמהם רק נפרדנ�. הבית היה ריק, המקרר ריק 

ו�האר�נ�ת ריקים כי הבגדים �כלי הרחצה טס� לח�
פשה בלעדינ�. 

למחרת התייצבתי לע�ד כמה בדיק�ת, �המ�מחים 
ה�דיע� שאין לי כל�ם �מה שעברתי ה�א כנראה איר�ע 
�אז�ו�גאלי, שלמר�ת שמ� זה משה� שק�רה לבני אדם 
�לא ל��אז�ת. �כאן, תלמידים, מתחיל שיע�ר קצר 
ברפ�אה. איר�ע �אז�ו�גאלי - התעלפ�ת שיכ�לה 
להיגרם בעקב�ת גיר�יים חיצ�ניים כמ� פחד, חרדה, 
כאב, פע�ל�ת ח�דרני�ת כמ� דקירה, עיר�י א� שאיבת 
דם. עמידה ממ�שכת, א� מעבר משכיבה לעמידה, 
במי�חד במק�ם דח�ס �חם. הכל התאים למצבי על 
המט�ס, �הרגשתי שהדבר האחר�ן שאני ר�צה עכשי� 
זה לחז�ר לבקר בזירת הפשע המע�פפת. מצד שני, לא 
רציתי לאכזב את הבנ�ת �גם לא לפתח איז� פ�ביית 

טיסה שתרד�ף א�תי בשארית חיי.
אז למחרת קנינ� כרטיסי טיסה חדשים �טסנ� ש�ב 
ליעד. הפעם לא בטיסת צ'ארטר דח�סה, כך שאם 
היתה לי ש�ב התקפת חרדה מס�ימת היא נבעה ממחיר 
הכרטיס הגב�ה, אבל מתברר שכד�ר הרגעה ע�זר גם 

בהתמ�דד�ת עם ה�צא�ת גד�ל�ת מהמת�כנן.

לא רק אני עברתי ח��יה מי�חדת - �לא 
ושאני חלילה אשם במשה� - אלא גם הנ�סעים האח

רים על המט�ס שע�כב� בגללי לכמה שע�ת ט�ב�ת 
�גם ת�כני�ת הנסיעה שלהם ש�בש�.

אז ז�הי ה�דעה לנ�סעי איזיג'ט למילאנ� בו16 
2022: אני מבקש סליחה מכ�לם, כ�לל בנ�ו  בא�ג�סט
תיי שטס� מ�דאג�ת ארבע שע�ת בלי לדעת אם אני 
בסדר, מהחברים �מהצ��ת. לפח�ת לי �לכם יש ח��יה מש�תפת 
שנזכ�ר להמשך חיינ� )א� במקרה שלכם, להמשך הח�דש(, �אם 
ניפגש פעם ברח�ב א� על מט�ס אחר, אתם מ�זמנים להציג 
c4 מהטיסה למילאו  את עצמכם בסגנ�ן: "שמי משה ממ�שב

נ�, אתה בטח ז�כר א�תי, בהנחה שאתה ז�כר משה� מהרגעים 
האלה" - �אני מבטיח לך משה שהס�דה עלי. זה כמ�בן כ�לל 
את הר�פא, האח�ת, הדיילים, �כל מי שדחף את האל�נקה שלי 
�דאג שאשאר בחיים, כ�לל אלה שמאח�רי הגב אמר� לאישה 

ושלהם: ה�א בטח ע�שה הצגה בשביל להשתדרג לביזנס/למ�
שב מקדימה. 
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