
 

 ג'וני/ תום יוגב

 

הייתי קצת מופתעת כשג'וני קאש צץ עם הגיטרה אצלי במשרד. כבר כמה זמן אני חושדת שמשהו יקרה, עם כל  

יהיה אחרת בעבודה הזאת, אבל  הדו"חות שאני ממלאת בשבועות האחרונים למשרד התרבות.   חשבתי שזה 

ההופעות שלהם.    בפועל התברר לי שבעולם יש את האנשים שמופיעים, ויש את האנשים שממלאים טפסים על

 שם את תשארי.   -ואם התגלגלת לצד אחד 

כדי להצליח לעבוד התחלתי  עשרה בבוקר, והבכי הראשון מתחיל לבעבע. אז  -אני נשברת מתישהו באזור אחת

לעבור על כל הדיסקוגרפיה של ג'וני קאש. אלו שירים פשוטים אבל יש בהם נשמה גדולה ואני מנסה להבין איך  

הכי קשה לי באוטובוס חזרה הביתה. אחרי  לא ג'וני קאש, בלי להרוג להם את הנשמה.    מנגנים אותם כשאת

עשר שעות של מילוי טפסים, את באמת מרגישה שאת אפס קטן ומאופס ושזה הדבר היחיד שאת מסוגלת לעשות  

 בחיים האלה.  

שבתי שאם כבר יבוא  "ג'וני, אתה יודע שאני אוהבת אותך נורא, אבל זה קצת מפתיע. ח  – אמרתי לו את זה  

 מישהו הוא יהיה, אתה יודע, באוריינטציה מקומית". 

 "תגדירי מקומית", ג'וני הביט בי משועשע. "את יודעת שאני נורא מחובר להולי לנד. סי אוף גלילי והכל".  

 לא יודעת, אריק איינשטיין".  "כן, אבל זה חיבור נוצרי. חשבתי שאם יצוץ פה מישהו זה יהיה, 

יודע שלא  "את  דברים  יש  "ברור.  שאלתי.  "עדיין?"  בביטול.  ידו  הניף  ג'וני  מהבית",  לצאת  שונא  שאריק  ת 

 משתנים. אז תגידי לי, מה קורה דארלינג?"  

"כלום, כלום", מצמצתי בחוזקה והבטתי במחשב. שעון העצר במערכת ההגשות של משרד התרבות הראה את  

, ואוי ואבוי  פית, אחרי שתי ההארכות שהבוסית שלי השיגההסוף, ואז המערכת תסגר סו- לפני-השעה האחרונה

 "אני פשוט ממש בלחץ, יש דו"ח דחוף להגיש הלילה".   אם לא אסגור את ההגשה בזמן.

 "אפשר לשאול מה בדיוק הג'וב שלך?" 

"מה זה חשוב?" שאלתי בחיוך אמנם, אבל כבר התחלתי להרגיש את העייפות המשתקת מטפסת בי שוב. "אני  

חלק מהעבודה היא לדווח בדיעבד על אירועים למשרד התרבות, כדי שנמשיך לקבל    , הוספתי אחרי רגע.המפיק

 כסף". 

 "כסף זה חשוב", הוא הנהנן. "אבל דפנטלי לא הכל בחיים. אז את מפיקה מוזיקלית?"

הקלעים  -ריכשהיית יוצא להופעות או מקליט אלבומים, לא היו את האנשים מאחו  ."לא, זה סוג אחר של הפקה

שמארגנים לך את כל הדברים?" ג'וני ליטף את הגיטרה במבט מהורהר. "לא ייאמן. כל האמנים אותה סחורה  

 אנסה להסביר בצורה אחרת. קראת הארי פוטר?" אני  טובה. - כפוית

 הוא גלגל עיניים למעלה וקרץ.    –"את הספרים האחרונים קראתי כבר שם" 

 לצלחות בהוגוורטס?" "איך הארוחות מגיעות 

-"הממ, הארוחות, אני חושב שהם פשוט עושים קסם. רגע אחד הצלחות ריקות, רגע אחרי דמבלדור עושה הוקוס

 פוקוס והן מתמלאות".  

בית, והם מכינים  -"לא", קראתי בנצחון. "זה ככה בהתחלה, אבל אז מגלים שמתחת לחדר האוכל עובדים גמדוני

 .  את האוכל בלי שאף אחד יראה"

 "ואת רוצה להיות גמדון?" 



הרגשתי כאילו מישהו היכה אותי עם השאלה הזו. "זה לא עניין של רוצה או לא, זו העבודה שלי. אני צריכה  

 לעשות אותה כמו שצריך". 

 ג'וני הסתובב על כיסא המחשב, פורט בעדינות על הגיטרה.  - "יש עוד דברים שאת יכולה לעשות כמו שצריך"  

 ון, בסוף הארי משחרר את אחד הגמדים". הנהנתי.  "אם אני זוכר נכ

 "תגידי לי, מה התאריך היום?"

"עשרים וארבעה בדצמבר", לא הייתי צריכה להסתכל ביומן. ההגשות היו עד העשרה בדצמבר. שבועיים הארכה  

 "  -מה אתה עושה פה? או ששם אתם לא?  –עשרים וארבעה. "שיט, ג'וני, יש לך חג הערב  –

 גיפט שלך". - "ברור שחוגגים, אבל הייתי צריך לתת לך את הכריסמס

 "זה ממש נחמד מצידך. אבל אתה יודע שאני יהודייה?" 

 "אני לא מתעסק בפוליטיקה. מבחינתי, כולם זכאים לגאולה".   

י  ג'וני קם מהכיסא. הוא היה גבוה, גבוה כמעט עד התקרה, הילה זהובה אפפה את בגדיו השחורים וכשהתקרבת

כדי לנסות ולגעת בה ראיתי שהיא רקומה מצלילי כל השירים שלו, מתרחבת ומתכווצת לפי הקצב של הלב.  

   –"מרי כריסמס, דארלינג" 

  – הוא הושיט יד לקיר וניתק את כבל המחשב שלי מהחשמל

והקול של    הדלת נפתחה ושמעתי 'ּפלאק' של פיוז קופץ וכל האורות וכל המכשירים כבו  –לא שמרתי"    –"הדו"ח  

הרצפה   על  שזרוק  שלי  התיק  ועל  הדפים  ערמות  ועל  על המחשב  והבטתי  והתגלגל  ג'וני התעצם  של  השירים 

 וזינקתי לדלת, רצה בעקבות הצלילים.    

    

 


