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 אוטובוסהימת ללמד באוניברסיטה, אני יורדת מיפעם בחודש ביום חמישי, אחרי שאני מס

 .אחותי היחידה .שנה 43גרה אחותי מזה  בו, ש43הנטקה רחוב ברגל דרך המנהרה ל והולכת 

 ".ה לדורותיזו בכי"גמור טחון ינהגה סבתי לומר בב ,חסרה, מפסידה" - בת בלי אחות"

ת ונפגש הגדולה ואני הקטנה. מידתאחותי השנים חולפות. ו .בהשראת האמירה הזו נתברכנו

 ..לחודש באחווה גמורה, במרחבי הנפש אחות אצל אחותה אחת

" תבשילי המטבח"תבלינים לא יחסרו ב. שתינו עוסקות במקצועות בריאות הנפש ואין רגע דל..

 .עיניים הדומעותבשפע מהיהיה מלח שלנו וגם 

בת בלי אחות חסרה "אותה סבתא שאמרה ש :עובדה .מוצתהשנדמה  סוגית הקנאה בינינו,

 .שחרחורת ...הבלונדינית והחכמה והיא אני כלומר ,גם קבעה שאני היפה" ומפסידה

כך גם אם . הרבה פחות. השנייה פחות..יוצא שקובעים מי יפה ואז  ,כמו באחיות, ובאחיות

 )הכוונה ליפה..( חכמה וטובת לב, אחותה בהכרח טיפשה רעה וקמצנית. אחת

קראנו משותפת, המודעות התחדדה. לחוד ולהדרכה  כל אחת הלכנו לטיפול נו אבן על אבן,הפכ

  לא הפכנו. התיאוריה! נשארו מעט אבנים וטריטוריות שוליות ש הואו ,בתיאוריה

אז אולי אלה שהפכנו יתהפכו שוב חזרה? אולי, אולי כשנמות הן יפריעו ונצטרך שוב להפכן? ו

איזה חוסר  יה? ירדה שניים.יוהשנ .אחת עלתה קילו: שוב האבנים מתהפכות להן. מי יודע..

 מתלחשות להן האבנים בקברן. ,יציבות משקלית

רך בד ,ויזיהובטליחד ישנות יחד באותה מיטה, צופות  פעם בחודש. שתינו חולקות אינטימיות 

מסורת  ,גם שותות תה עם כעכים .34ערוץ וב 8ערוץ בבתכניות בריאות ובריאות הנפש  כלל

סבתא לולו או דודה של כמו אלה באותן תנועות  צורת טבילת הכעך בתה משפחתית משהו.

 שה בתוך אישה כמו בבושקה עיראקית.יא ,היםואל רנה.

 

מאומנת בלאט נכנסתי כשחזרתי מהאוניברסיטה והגעתי לבית אחותי שוב דרך המנהרה, 

 י ונרדמתי עד אשר תסתייםיחלצתי נעל .ישר לחדר המשותף לשתינו לקודש של הלילה היטב

 בר לקיר מפרשת חלומות בגישהואחותי מע   ,עכשיו אני החולמת הפגישה הטיפולית.

 .יונגיאנית..

 נו לנוטלא ישנו יחד באותה מיטה, לא פטפ אבל הלילה זה לא קרה לנו,

 ,קשתי לישון בסלוןילא רבנו, ב ,לא שלה...-רדמות שליישלפני השינה עד סף ההבאינטימיות 

 להתגלות לעצמי בלבד. ,להגלות עצמי מהחדר האינטימי המשותף

סיימה עבודתה לאחר שמיד כשנכנסה על מנת להעיר אותי ִעמי. מאוד  יא גלויהגם הואחותי 

האדומות  . הנעלייםי הרגליים שלי.או נעל   שלי י הנעלייםרגל  של בריח הרע  חשה לעת ערב,

 ..הצרפתיות שלי.

ילדה  אני, כמו במנהרת הזמן .אחותי הגלתה אותי ממנה ,ובריח כמו בריח, מרחיק או מקרב

 . וחודש ימים נקיים לא נפגשנמעות, ד י זולגותיעינ. ולא ראויה ,בוישתמחשתי , בת חמשנזופה 

לבשה אדום אנה אוליך את הבושה הגלויה זו ש ..אלא זוג נעליים. ,לא, זה לא הים אשר בינינו

  ת.ם מצרפיזוג נעלילהתחפשה ו

 

 

 
 


