
 

 

 יוסף עמדה, הסיפור בו התחיל שבאמת הלילה, במיוחד ורטוב קר לילה באותו

 הייתה והחצר, חשוך היה בחוץ. השירות שבמרפסת הכביסה מכונת על כרגיל

 .החשופים הכביסה לחבלי מעבר מתחתיה פרושה

, ״שקט :מהמיטה צעק וגיא, ערב בכל השעשת כפי, החושך לתוך ייללה יוסף

 .ערב בכל שעשה כפי, לישון״ לי מפריעה את, יוסף

 סביב הידק שלה השוליים שאת, מהשמיכה הציצו גיא של והעיניים האף רק

 .החוצה לברוח ומהחום להיכנס מהקור למנוע כדי גופו

 יללהי  ו עליו הדנעמ כן ואחרי המעקה על הקדמיות רגליה שתי את הניחה יוסף

 .ארוכות

 אספה היא. לוותר התכוונה לא יוסף אבל, בנזיפה גיא אותה קטע, יוסף״! ״די

  ...ו למטה מבט כיוונה, אוויר

 לפתע ת.חשיבו ומלאי איטיים בצעדים החצר את חצה אפור־מנומר חתול

 השנייה הקומה במרפסת שעמדה בחתולה לרגע הביטראשו,  את הרים ,נעצר

  .וחרישיים ייםאיט בצעדים בדרכו והמשיך

 פשוט שזה לומר בהחלט אפשר. תכננה לא בכלל יוסף, כך אחר שקרה מה את

  .במקרה – קורים לקרות שצריכים שדברים כמו אולי. קרה

 שלה השם את קיבלה גם ובמקרה, הביתה אותה ולקח גיא אותה מצא במקרה

 יוסף אבל. לחתולות שלא ובטח ,לחתולים רגיל שם לא ממש שהוא, יוסף

 כמו, בשבילה הנכון הילד הוא שגיא כמו, בשבילה הנכון השם שזה ישההרג

 דחף .מתוכנן לא, חדש, אחר משהו לעשות להעז הנכון הלילה הוא שהלילה

 ומלאי איטיים בצעדים החצר את לחצות – בו לשלוט שקשה כזה – בה ניצת עז

, שלה ורק שלה הזאת החצר כל כאילו, הזה האפור־מנומר החתול כמו ביטחון

 .ומתי בה צועד מי תחליט היא ורק



 דווקא כי, בלילה בעיקר, לחצר לרדת רוצה יוסף זמן הרבה כבר, האמת למען

 ולמטה, לה משעמם. לישון הולכים ונטע ואימא גיא, ערנית הכי כשהיא, אז

 ?למטה שם יש עוד מה ,באמת... יש

 ואז, סביבה הביטה כך אחר, ונטע גיא של החדר לעבר לאחור הביטה היא

 את ודמיינה הגובה את במבטה אמדה היא. המרפסת למעקה מעבר, למטה

 כמו, מקריות החלטות גם. הקרקע את לפגוש עשויות כפותיה שבו האופן

 לאדמה המרפסת בין המרחק. תכנון של רגע דורשות, שנייה מקומה לקפוץ

  .מסוגלת שהיא ידע בתוכה משהו אבל, קטן היה לא

 אל חזרה ואז ,משם גם מטה שוב הביטה, סההכבי מכונת אל קפצה יוסף

, התחבטויות ובלי התלבטויות בלי, נוספת מחשבה בלי, אחת ובבת המעקה

 נחיתה כפותיה על ונחתה זינקה היא שלוש״ ,שתיים, ״אחת לספור בלי

 .ורכה מדויקת


