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מהשנייה הראשונה, אמסטרדם עושה הכל כדי להזכיר לי שאני אשמה. זה מתחיל 
ברגע שאני נוחתת במלון פוליצר המפואר, אחרי טיסה של חמש שעות שבה הרגשתי 
כמו חיה לכודה. טיסה שלמה העברתי במטוס דחוס וצר, כלואה במושב שלי ללא כל 
אפשרות לזוז. זה היה פשוט מקסים, בעיקר כי זה איפשר לציבור הישראלי הסקרן לעיין בפר־
צוף האישה הנואפת שלי ללא שום מחאה מצדי. אנשים פשוט הסתובבו אחורה במושב שלהם, 
תוקעים בי עיניים משועשעות כאילו הייתי מסך בידור של ג'מבו ולא בן אדם אמיתי. "איזה גוש 
טמטום את", נזפתי בעצמי. "רק את יכולה לבחור לטוס בחברה הלאומית של ישראל בחודש 

שבו הפכת לשרמוטה הלאומית". 
בכל מקרה, עכשיו אני פה, מתה להדליק לי את הסיגריה הכי טעימה בעולם. הסיגריה של 
סוף המסע. אני נושמת פנימה את הרעל המחיה, ואז נשמעת דפיקה בדלת. לרגע אחד אני 
חושבת שאולי זה וואלה סלבס, שהם שכרו להם פפרץ נמרץ ומקומי על מנת שיתעד אותנו 
שוחטים גורי חתולים בני יומם במקלחת. הרי לפי התקשורת, זה בדיוק מה שאנחנו עושים 
כשאנחנו לבד. אבל בפתח עומד קולונל הולנדי זקן וחמור סבר, לבוש במדים כחולים עם 
כפתורי זהב. "זה חדר ללא עישון", הוא אומר. "תצטרכי לשלם קנס של 250 יורו שיירד לך 

מכרטיס האשראי". 
מרגע זה והלאה, כמעט אין יום שבו אני לא מקבלת מכתב נזיפה לחדר. זה כבר הופך לגג 
קבוע, "אורח יקר ומטונף, הובא לידיעתנו שהבוקר שפכת קולה על הסדינים", אני אומרת. 
"יהודון חזירי ויקר, הובא לידיעתנו שהלילה צחקת בווליום גבוה מהמותר בגן הפסלים היפני 

במשך רבע שעה". הקולונלים הזקנים של המלון מפציעים מאחורי הפינה כמעט בכל שעה, 
לא משנה כמה מאוחר בלילה, מעירים לי ששוב צחקתי בקול רם מדי, שנהוג להוריד את 
הכובע בכניסה לחדר האוכל. עושים הכל כדי להחזיר אותי, שכל כך משוועת לחופש אחרי 

הסזון הממושך שעברתי, למסילת הבושה והאשמה.

עזבו אתכם מבית אנה פרנק. אני הגעתי לאמסטרדם השבוע. מהיום קבלו את דנה פרנק 
המסכנה, הפליטה המצונפת במעיל החום, שבאה לפה כדי להימלט מהדיה של שערו־

ריית סקס צהובה. כן, אני כבר מודה שזו כנראה שערוריית סקס, למרות שלקח לי הרבה 
זמן לקבל את זה. סקנדל מין זה בשביל בחורות כמו מנדי רייס דיוויס הצעירה, כל מיני נערות 
זוהר עם פוני וידאל ששון חצוף ומגפי גוגו לבנים עד הברך. ואני? אני עדיין לא הפנמתי שאני 

מפרקת המשפחות בסיפור. זה נראה לי תפקיד גדול מדי, ביצ'י מדי, בשביל אמא עייפה. 
בחיי שהמדינה היא זאת שהשתגעה, פשוט יצאה מדעתה המחופפת. אני נזכרת במשהו 
שאמא שלי אמרה לי כשהכל התחיל: "הדור שלכם פתטי", נדה בראשה. "בחיי, אתם כמו 
ילדים קטנים, כל כך צדקנים ושמרנים. בחברה הגבוהה והבוהמיינית של תל־אביב בס־
בנטיז, דברים כאלו היו קורים כל הזמן, ואף אחד לא הניד עפעף או הזדעק כאילו מדובר 
ברצח". אני חושבת קצת על מה שאמא שלי אמרה ונראה לי שזה נכון, אנחנו באמת דור 
ילדותי ושמרני ורפובליקני. אני חושבת שזה בגלל שההורות הפכה לערך עליון וההתניה 
הזאת, של הילד במרכז העולם, פשוט הפכה את הנשים למדגרות מסורות שאסור שיהיה 

איור: הילית שפר

0 5 .11. 2010  � ים  ימ  7   8   50

דנה ספקטור

המטרה: לאפשר לעצמי ליהנות באמסטרדם, למרות הקנסות שחוטפים 
במלון על עישון, רגשות האשמה והאס�אם�אסים הרודפניים מהארץ. 
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להן שום דחף או חשק. כשהכל נמדד דרך הפ־
ריזמה הזאת של הילדים, אסור לאישה להיות 

שום דבר חוץ מאמא. 

אמסטרדם היא עיר עצובה. לא משנה 
כמה סקס וסמים ומריבות אוהבים קו־
לניות בין שתי מלכות דראג ראו הר־
חובות המרוצפים שלה. היא עצובה ועטופה בג־
וונים רכים של חום ויש בה משהו יהודי, בעיקר 
בדרך האינטנסיבית שבה היא כל הזמן לוחצת 
לך על בלוטות הרגש. אי־אפשר ללכת באמס־
טרדם בלי להרגיש כלום, כאן אין את היעילות 
האמריקאיות.  הערים  של  והפרקטית  הכחולה 
כל דקה פה מועכת לך את הלב, זוגות לבושים 
במעיל קשמיר שמשוטטים ליד התעלה בערפל 
גורמים לך לחשוב על הטיול הראשון של סבא 
וסבתא שלך לאירופה. איך פעם נסעו באוניית 
פאר וענדו לארוחת ערב שרשרת פנינים, עולם 
של  לבנה  מחרוזת  עם  בעולם  שהתחלף  אבוד 
נושא  ברחוב  שחולף  אדם  כל  אייפוד.  אוזניות 
אחר,  מגלגול  שלו  התאום  את  אולי  צל,  איתו 

מרצד לידו בשחור־לבן נוסטלגי. 
מאושרת.  הכי  אני  הזה,  העצב  כל  ובתוך 
מאושרת כמו שלא הייתי מזמן, כמו חג מולד 
שהתחיל לפני חודשיים ומאז הוא עוד לא נגמר. 
באיזו חוצפה? אני שואלת את עצמי. כי האמת 
שבאתי לפה להחליק על הקרח. בעצם לא על 
בת  שלי  מאיה  של  הדם  על  הדם.  על  הקרח, 
הארבע שפירקתי לה את המשפחה בפתאומיות. 
אני יושבת על הרמה של האופניים, החבר הטוב 
העיר,  ברחובות  אותי  להרכיב  התנדב  שלי 
וממש לא אכפת לו כמה כבדה אני. הרוח הק־
פואה חותכת בפניי, החישור העייף של הגלגל 
משמיע ויש־ויש מונוטוני, ושקט לי ורגוע לי 
איך  מעולם. "מוזר  לי  היה  שלא  כמו  והרמוני 
דווקא שני אנשים של אש מוציאים אחד מהשני 

כל כך הרבה שקט", אני חושבת. 
העיר  של  הרפאים  בסמטאות  נוסעת  אני 
וחושבת לעצמי שמעולם לא הרגשתי בבית כמו 
עכשיו, אף פעם. זה כאילו עשיתי את זה בעבר, 
נתתי לסטודנט היהודי והעצוב הזה עם הקסקט 
להרכיב אותי, ונסענו לנו ברחובות שנושמים 
שלי  הבטן  בעוד  שלווים  שלג,  של  אפשרות 

נמסה לשקע גבו. 

אף פעם לא היייתי באמסטרדם. אף פעם גם לא רציתי. נתחיל בזה שאני לא יודעת 
לרכוב על אופניים. החריד אותי הרעיון של עיר מלאה בענקים יפים ונמרצים המ־

דוושים על פניי כששיערם הבלונדיני מתבדר ברוח, בעוד אני מהלכת ביניהם כקוף 
אסיאתי שפוף קומה שעדיין לא עבר אבולוציה. 

בדמיוני ראיתי את עצמי מבאסת כל בחור שאי פעם ירצה לנסוע איתי לאמסטרדם, כוש־
לת מאחורה על מגפיי העשויים מפלסטיק זול ביחד עם אחיותיי לעולם השלישי, הקופאיות 
מגאנה ושוטפות הכלים ההודיות, היחידות בעיר הזאת שעדיין לא מעופפות כמו פנטום עירוני 
קליל עם אביזרים תואמים. חשבתי על עצמי כושלת אחרונה ומיוזעת לנקודת המפגש. אחרי 
שכולם כבר ראו הכל. אז יאללה, דנה, תעשי מהר את בית אנה פרנק, רמז, היא בעליית הגג, 
כולם פה מתים לזוז לסושי. והנה, מתברר שפשוט לא לקחתי בחשבון שאפשר למצוא מישהו 

שירכיב אותך על פני כל העיר בשמחה גדולה ויקרא לך מיי־ליידי כשאת יורדת מהכיסא. 
רק שכל יום פורצת האשמה מחדש. כל יום מתקבלת איזו ידיעה נוראית מהארץ. האס־
אם־אסים מחרידים את השלווה הריחנית של בתי הקפה, מלאים בנזיפות, בעלבונות איומים, 
באיחולים כמו שתישרף ותמות ואת חרא אמא. באיזה יום אני עונה לשיחה בטעות, ומגלה שזו 
חברה שמתקשרת אליי כדי לצרוח עליי שהשתגעתי. "איבדת שליטה", היא משתוללת עליי. 
"את אמא, יש לך ילדה, הבחור הזה יביא אותך לאבדון וירסק אותך, אי־אפשר לסמוך עליו". 
אני מקשיבה לה בהכנעה, אני תמיד מוכנה להקשיב בהכנעה לכל מי שטוען שאני משוגעת. 
הפחד הזה שאני פסיכית, שיש בי משהו רקוב ולא תקין וחולני, מלווה אותי מאז שאני זוכרת 
את עצמי. אני מניחה שבגלל זה אני כותבת, כדי להילחם בתחושה שאני ציפור סהרורית 
ומשוגעת. בכל פעם שהקוראים שלי כותבים לי שהם מזדהים איתי, אני רושמת ניצחון קטן, 

אחת־אפס לשפיות שלי, ליכולת שלי להיות מובנת ואנושית ובדיוק כמו כולם. 
החברה שלי המשיכה לאבד רסן על הקו, עכשיו היא כבר בתסריט שבו הוא מיכר אותי 
לסמים ונותן לי לשלם את חובותיו, שהפכתי לאחת הנשים הסמרטוטיות שהופכות להדום 
מנוצל לרגליו של גבר רע. היא בכלל ממושב קטן בשרון, נשואה 20 שנה לגבר שהיא בעצמה 
סיפרה לי עד כמה הוא אדיש וקר אליה. רק שגבר רע שאת נשואה לו זה בסדר, ובד־בוי שאת 
יוצאת איתו זה נו־נו־נו גדול. למה? כי זאת דרך העולם. העיקר שתהיה לך, כאישה, פוליסת 
ביטוח לעוד 40 שנה ביחד, כולם יודעים כמה נשים נרקבות מהר. כמה הן חייבות לתפוס את 
האחד בגיל הנכון ולעולם לא להרפות ממנו, העיקר שיהיה לך בית, ולאף אחד לא אכפת אם 

יש בו שמחה, דמיון, הפריה.
הסיפור הזה הוציא מאנשים כל כך הרבה אלימות, דומה שהם יעשו כל שביכולתם כדי 
להוריד לי את האף בחזרה למטה. כמו בפיטר פן, הם רוצים ליירט את ציפור הוונדי המשוג־

עת, לגרום לה להבין שהיא רק חושבת שהיא עפה, אבל היא בדרכה להתרסקות בטוחה. 
אני דווקא מבינה אותם, כי רק לפני חודשיים ומשהו גם אני האמנתי שאני בן אדם טוב, 
כזה שלעולם לא יתקע סכין בגב של אף אחד, בטח לא א' או מאיה. רק שלפעמים להיות בן 
אדם טוב הופך אותך לבן אדם רע ומזיק לסביבה, כזה שנכנס לדיכאונות כל חודש, מאבד 

את החשק לשחק עם ילדתו הקטנה, כי מי רואה 
שדה מלא בחרציות כשכל מה שמעניין אותי זה 
לעשן, לרחם על עצמי ולתת למאיה לרוץ לבד. 
אז הלכתי ועשיתי את המעשה הכי רע שיש, ופ־

געתי בהמון־המון אנשים תוך כדי. אקט מפואר 
של אנוכיות ואכזריות מצדי, זה נכון, אבל מה 
וממש  טוב  ושוחרת  שמחה  שוב  שאני  לעשות 
מעוניינת לעזור ולתמוך בכל מי שכואב לו בעו־
לם? מה לעשות שעכשיו כבר כן בא לי ללכת 
לטייל על החוף עם מאיה ולהצחיק אותה, כי מה 
שאני רואה באופק זה ים שאני מעוניינת לשחות 

בו ולא עוד 20 שנה זוגיות שהחמיצה?

אני תמיד עוברת במסלול הירוק. פו־
סעת זקופה ולא מפחדת. ובאמת, שנים 
שאין לי מה להצהיר. נישואים טובים, 
ילדה חמודה, אף פעם לא מתפרעת במסעדות 
יוקרה או קונה נעליים ביותר מ־500 שקל. יוש־
בת במסעדה הבינונית ומחייכת אל א'. רואה? 
איזה כיף זה לא לקבל בסוף חשבון של 1,000 

שקל. אכלנו טעים גם ככה. 
שנים שאני דואגת כל הזמן לעשות את הדבר 
הנכון  הדבר  את  לעשות  שמקפיד  ומי  הנכון. 
תמיד, לאט־לאט מגלה שכבר אין לו מה להצהיר. 
ושואלות  מתקשרות  היו  חברות  שלומך?  מה 
אותי, ותמיד היה את הרגע הזה שבו הייתי מגלה 
שאין לי מה להגיד. כי מה שלומי? לא טוב, זה די 
ומנומנ־ רגשות  קהת  שאני  עובדה  שלא.  ברור 
מת ולא ממש אכפת לי שהמוות יבוא כבר. ומצד 
שני, גם לא רע. כי על מה אני יכולה להתלונן? 
אני בטוחה ומוגנת באהבתם של א' ומאיה, כמו 
האישה המהוגנת שכל כך לא מגיע לי להיות. 

כמו האישה ההיא שאיש לא האמין שאהיה. 
הפעם אני מגיעה לשדה בארבע. "אה אה", 
משועשעות,  עיניים  בי  נועץ  הקרקע  דייל 
הערב".  הזאת  לטיסה  תעלי  לא  כבר  "את 
"בטח שכן", אני אומרת לו בביטחון שמפתיע 
עכשיו".  הטיסה  למנהלת  "תתקשר  אותי,  גם 
פתאום יוצאת ממני אמזונת דלפקים, אישה כל 
כך חזקה והחלטית, כוח הצלה שלם. אני נזכרת 
בכל האנשים שהפחידו אותי שאני לא אסת־
דר בלי א', שיש לי כישורי חיים של חשופית 
המוטלת על השביל בדרך לבית, שאני זקוקה 
את  לשלם  שידאג  ולמישהו  ולטיפול  להגנה 
החשבונות בזמן. "מה אתם אומרים?" אני חושבת לעצמי בחיוך, "איך עלובת החיים שלכם 

עכשיו?" 
ואז קורה דבר מטורף, השדה עובר להילוך מהיר, דיילת חמודה מתנדבת ללכת לשלוף 
את הבלגניסט השני שפשוט החמיץ את הפנייה ועלה על כביש ירושלים. ואנחנו רצים ורצים 
ורצים כמו ילדים, לא מפסיקים לצחוק כל הדרך לדיוטי. כן, אמרתי דיוטי, למרות שהדייל 
הזהיר אותנו שאם לא נגיע מיד לשער העלייה, הוא מוריד אותנו מהטיסה. בסדר העדיפויות 
הלקוי שלנו אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים שוקולד קודם, לחגוג את ההיחלצות המפתיעה 

שלנו ברגע האחרון, את הדאוס אקס מכינה שמתופף לנו בלב. 
השני  את  מאשים  לא  מאיתנו  אחד  אף  פלא,  זה  והרי  לטיסה.  ככה  הגענו  לא  פעם  אף 
שאיחרנו בגלל שעצרנו לצייץ בטוויטר. אולי בעוד כמה זמן זה יפריע, אבל עכשיו זה סוג 
של נס. קבלה מוחלטת, הבנה מוחלטת. להסתכן ולצחוק ולרוץ בנמל התעופה כמו נרדפי חוק 

שחיים בסרט. תירו בנו כמו בסוס שוטה, זה טעם החיים שלנו. 

זה קשה, כל כך קשה לאפשר לעצמי ליהנות באמסטרדם. בכל פעם שאני מעזה 
ומתייצבת  פקעת  ואפורת  כבודה  מטרונית  כמו  מגיעה  האשמה  מאושרת,  להיות 
בפתח ההרגשה. כי זאת הייתה נסיעה שנקבעה מזמן. דרכו של א' לפרגן לאמא 
העייפה של מאיה שלא נסעה לחו"ל מאז הלידה. ותראו איך אני מעבירה את הצ'ופר שלו עכ־
שיו, כמה אכזרית אני יכולה להיות? כמה חלולה? אני אפילו לא מתקשרת למאיה יותר מדי, 
נותנת לעצמי בריחת אדם בעקבות גורלו טוטלית. מקופי שופ לקופי שופ, רולינג סטונס 

במערכת, תחושה של שני בוהמיינים שאפילו אני יודעת שהיא בדיחה עלובה. 
ביום החמישי אני נזכרת שקניתי למאיה רק שמלה אחת, ומיד נמלאת פחד. אין אהבה 
אמהית היום בלי להפגיז את הילדה במותגים, בלי להקפיד שלא לפרק לה את המשפחה. ואני 
לא יודעת מהי התשובה, אם זה היה אקט של אנוכיות, או שהייתי חייבת את זה לנפש שלי. כל 

מה שאני יודעת שזה עכשיו יורד שלג, ודנה פרנק יוצאת לעיר, למרות כל הבושה.
spectorit@gmail.com
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קבלו את דנה פרנק המסכנה, הפליטה במעיל 
החום, שבאה להימלט מהדיה של שערוריית 
סקס צהובה. כן, אני כבר מודה שזו כנראה 

שערוריית סקס, למרות שלקח לי הרבה זמן 
לקבל את זה. סקנדל מין זה בשביל נערות 

זוהר עם פוני חצוף ומגפי גוגו עד הברך
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