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קילומטר וחצי מחוף אכזיב ,בלב הים התיכון ,שוכן אי האהבה –
 6מטרים של סלעים משוננים ,סרטנים עוינים ונחילי דבורים .וזהו בערך.
כלומר ,עד ששלחנו לשם את עומר ברק .בלי כיסא מלך ,בלי שום עז,
אבל עם סיכוי מצוין לזכות בשכר סופרים זעום ,הוא יצא למשימת הישרדות
שרבים לפניו לא שבו ממנה .לצערנו ,דווקא הוא חזר כדי לספר

אי .אפשר
עומר ברק  //צילומים :גיל נחושתן

הסלעים בחמש וחצי
"רחוב יותם!" ,אני מקפץ על שכן מקץ שעתיים
דיר,
בבוקר וחוגג את נצחוני הא סוף סוף הישג שאפ־
א,
לבד על אי בודד – והנה ,אמ ות כל רחובות הערים
לחתי לזכור את שמ
הצ
לקפץ על הסלעים
שר להתגאות בו – ראלי .הייתי ממשיך
שחק המונופול היש
ויות .משימות רבות
במ
אמת ,אין לי זמן לשט
כאחוז טירוף ,אבל ב
מעניין
לפני.
וחשובות עוד מות? או ,טוב ששאלתם ,כי באמת נורא גמרות .הנה ,רק שבע
איזה משי
נ
לא
ות על האי הזה פשוט
המורחב של מכבי תל
צי
רק
אט
ה
גל
ת,
הס
אמ
ני
א ,ב
וף זוכר את כל שחק
כל המילים של 'לילה
כאן .ל נדמה לי שאני סוף ס
ב
כר
היז
ל
בבוקר ,ו
גם אנסה
ור ותה מלון תפוח",
אביב ,כולל אנשי המשק .מאוחר יותר "באוהל מחכים לי א
 ...רגע ,היתה שלוש?(,
תינו בסואץ' )זה לא
חו
של
שקט עבר על כו הבנות ששכבתי איתן )אחת ,שתיים ,מהשילוב 'מלפפוניות'
כל
הב
נכון?( ,למנות את
תל
לה
ו
ות
של החבוב
ועגבניות .מדובר ללא
לנסות להיזכר איך קוראים למתופף הקודח של מלפפונים
מוחי
שהמצאתי כרגע ,קומבינציה פרי בצער גדול לאנושות.
אחרי הכל ,אני על אי
אדם ,אם כי גם
ספק בצעד קטן ל ודע ,אני אמור לחשוב מחשבות אחרות .ום הכי עמוק שהנפש
י
ות הנפש שלי ,במק
אני יודע ,אני בי ,זה רק אני ותהומ
בי
בודד ,רק ים מס
בעמוד <<< 50
המשך
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אין מילים לתאר את חוסר האונים המוחלט הזה ,את הרגע
האיום והנורא שבו זה מכה בך – שאתה לבד .שהים יהרוג אותך לפני
שייתן לך לחזור לחוף ,שאין מי שיוציא לפרסומות ,ואין מועצת
שבט שבה נוכל לטחון את רגשותינו תוך כדי ניסור רעשני של
אינטליגנציית הצופים לשניים .אני באמת לבד .לבד .לבד .לבד .לבד

שכנראה הפכו את אמא שלו למנת היום ,אחרת אין לי שום
הסבר למה הוא כועס עלי כל כך .מה שנשאר לי זה לקפוץ
למים לאיזו שחיית צהריים ,אבל אחד הבחורים מהסירה שה־
ביאה אותי לכאן וגם נטשה אותי אמר שבמים יש "דיונונים,
טריגונים ,צבי ים וגם כרישים באים מדי פעם" .עם המזל
שלי ,זו כנראה תהיה הפעם שבה אני אקפוץ למים.
אבל אני? אני לא סובל .אז נכון ,לילה עכשיו ,ואפילו
אין ירח .אז נכון ,מזג האוויר מזכיר מקום קצת יותר קריר
מישראל .אלסקה ,נניח .אבל אל תראו אותי ככה .בניגוד
לשלל השורדים דמיקולו שמשדרים לכם בטלוויזיה ,אני
שורד אמיתי" .חטיחות טושונקה בקר" )השגיאות במקור(,
שזו הגירסה הנהריינית ללוף? יש .ברווזי אמבטיה? יש .פנס?
לעזאזל ,ידעתי ששכחנו משהו.

שחף של יום חדש

המשך מעמוד <<< 49

אם חשבתם
שהירדמות על מיטת
סלעים היא קשה,
נסו פעם לקום .כל
שריר בגוף כואב,
את הכתפיים שלכם
בכלל תצטרכו
לאסוף מהסלע,
וזה עוד כלום ,כי
את עמוד השדרה
תיאלצו להרים
מהסלע הסמוך.
"אני רוצה הביתה",
אני ממלמל לעצמי,
ועצמי עונה לי" :אבל
דביל ,זה הביתה"

יכולה להגיע אליו .רוב האנשים היו חושבים על החיים ,על
היקום ,על כל השאר .רק אני ,מאז שהגעתי לכאן ,לא מצליח
להשתחרר מהמחשבה שהשארתי את הבוילר בבית דולק.
"לחשוב ,לחשוב ,לחשוב" ,אני דופק על ראשי כפו
הדוב היושב על גזע עץ ,אם כי לו היו תנאים הרבה יותר
אידיאליים .נראה אותו חושב כששפיץ של סלע תקוע לו
בתחת .אחרי  14דקות של המתנה זה מגיע" :פאק" ,אני מנסה
לשחזר בראש את לוח המונופול" .יכול להיות שבטבריה יש
שלושה רחובות ולא שניים?".

סלע קיומי
'אי האהבה' ,השם הכי רחוק מהמציאות ששמעתי מאז
'פתח תקווה' ,נמצא בערך קילומטר וחצי מחוף אכזיב .אפשר
להגיע אליו בשחייה ,אם כי סביר יותר להניח שבגלל הסחף
תמצא את עצמך בלבנון ,כך שעדיף לעשות את זה בסירת
מנוע .כשמתקרבים ,מבינים מיד במה מדובר :אי סלעי וש־
פיצי בשטח של כ־ 6מטרים רבועים ,שמשדר מסר אחד מאוד
מזמין וברור :תסתובב ,ומהר.
"טוב" ,אמרתי לעצמי כשהסירה זרקה אותי על האי
ונעלמה אל האופק" ,אז אין כאן עצי קוקוס" .כשחוש־
בים על זה ,למען האמת ,אז אין כאן גם חול ,ים רדוד,
כבשה קשורה לעץ וכיסא שאתה בונה מסנדות ואז יכול
לעמוד עליו ולהכריז שאתה מלך האי .מצד שני ,כאן
אין שום סכנה שגיא זוארץ יקפוץ לבקר ,מה שמראה

שיש איזשהו איזון בחיים האלה ,אחרי הכל.
אז מה יש כאן? נו ,נהדר ששאלתם .מלבד חתיכת סלע
מחודד וכואב יש גם ארבעה כיווני מים של ים סוער שמאיים
להטביע אותך ולפעמים גם מקיים ,ואת תקן העיזה של נועם
ממלא – בהצלחה מרובה ,יש לציין – נחיל דבורים עצום
שהחליט להראות לי קצת אהבה משלו.
מה שכן ,האגדה מספרת שמי שנוגע באדמתו )אם כי הם
בטח התכוונו בסלעו ,כי אדמה אין כאן( של אי האהבה ,ימצא
את אהבת חייו תוך חודש .במקרה שלי ,אגב ,זה לא לקח יותר
מחמש שעות .זה התחיל מרגל אחת ,בתולית ,שעלתה בחשש
מה אל הסלע .ואז עוד רגל ,בצעד בטוח יותר .שתי עיניים
קטנות וחמודות שהסתכלו עלי ,וידעו את מה שאני ידעתי
– מדובר באהבה ממבט ראשון .אז תהיו נחמדים ותגידו שלום
לרקסי ,סרטן המחמד שלי.
"בוא ,רקסי" ,אני קורא לו ,ושורק" .היר ,רקסי ,רקסי",
אני קורא לו .אבל רקסי כנראה עדיין בשלב שבו הוא מנסה
להראות מי לובש את הצבתות בבית הזה ,אז אני הולך אליו.
"הנה" ,אני לוקח מקל ומכוון היישר אל צבתותיו" ,תפוס".
הוא תופס .מסומם מאופוריה ומעודד מהבונדינג הגברי המ־
טורף שהולך כאן ,אני נותן לו את המקל שוב .הוא תופס,
והפעם גם מושך חזק ,מה שקצת מושך גם אותי ,ואז עושה
ניסיון – חינני והכל ,כן? – לקצוץ לי את הזרת .ואז את
האמה" .רקסי" ,אני מגייס קול תקיף" ,ארצה" .להפתעתי הוא
נעצר ,ומסתכל עלי בעיניים הטובות והמבינות האלה שלו.
ואז מחטיא במילימטרים את האצבע שלי.
אוקיי ,רגע של הסקת מסקנות :בראש הסלע מחכה לי
נחיל דבורים די רעבות ,ובגומחה המקורה מחכה לי סרטן

איתך לאורך כל הדרך
מעטות ההזדמנויות בחיים שאדם נאלץ להתמודד ברצינות עם השאלה איזה חמישה
דברים היית לוקח לאי בודד .הנה מה שעומר ברק עשה עם הדילמה
קופסת לוף

כי פיצריות לא
מוכנות לעשות
משלוחים לאי.
ביררתי

חכה

כי טעמתי
את הלוף

משקפי צלילה

ברווזי אמבטיה
כי מישהו
צריך לארח לי
לחברה

גלגל הצלה
כי זה קצת
יותר קל מאשר
לסחוב סירת
הצלה על הגב

כי אם כבר אתה
טמבל ונתקע
מיוזמתך על אי
בודד ,לפחות
גם תיראה כמו
אחד כזה

מה שכן ,בחסות החשכה אני מגלה משחק חדש לגמרי,
שמעביר כאן שעות של הנאה .אני קורא לו 'החלק על האצה'.
כי האי הזה – במקום שבו הוא לא מלא בדבורים או מלא
בסרטן רצחני אחד – מלא באצות נאלחות ,ירוקות וחלקלקות
שלא אכפת להן מאף אחד אחר זולת עצמן ,גם לא מהבחור
שמחליק עליהן כבר בפעם הרביעית שהוא מנסה להתיישב.
אם עכשיו ,נניח ,היתה באה איזו מצלמה של 'הישרדות' ומ־
צלמת אותי באיזה מונולוג סוער ,הם היו יכולים להשתמש
בכיף בכיתוב "עומר ,טמבל ,רמת גן".
בעוד שהחבר'ה של 'הישרדות' מוקפים בעשרות אנשי
צוות ואפילו יש להם פנס ,זה רק אני ואני על האי הזה ,ותנו
לי לספר לכם שאנחנו לא מסתדרים מי יודע מה טוב בדירה
ברמת גן ,על אחת כמה וכמה על אי בודד .וקר לי .באמת קר
לי .וחושך .ולא משנה אם אני אבכה עכשיו ואהיה עצוב ,אף
אחד לא יבוא לנחם אותי )עם כל הכבוד לרקסי ,כן?( .הרעש
של הגלים מזכיר לי תמיד שאין לי לאן ללכת ,קר מדי מכדי
להישאר במקום ,ומצד שני אם תלך אז תחליק או תטבע או
תוצבט ,אז אתה עושה את הדבר היחיד שאתה יכול – נכנס
לדיכאון קליני.
אין מילים – באמת שאין – לתאר את חוסר האונים המו־
חלט הזה ,את הרגע האיום והנורא שבו זה מכה בך – שאתה
לבד .שהים יהרוג אותך לפני שייתן לך לחזור לחוף ,שהטו־
שונקה בקר הזו )הדבר המגעיל ביותר שאכלתי בחיי ,אגב(
לא תשאיר אותך בחיים ,ואין מי שיוציא לפרסומות ,ואין
מועצת שבט שבה נוכל לטחון את רגשותינו תוך כדי ניסור
רעשני של אינטליגנציית הצופים לשניים .אני באמת לבד.
לבד .לבד .לבד .לבד .לבד .לבד.
ואיפה ורה? ומושיק? ודן? ומרינה? וגיא זוא ...אוקיי ,במ־
חשבה שנייה ,לא עד כדי כך נורא פה .חוץ מזה ,עם כל הקור
והכל ,תמיד אפשר לנסות להירדם .עם זאת ,כשמדברים על
אי שכולו מורכב מסלעים ,נראה שלא תמיד אפשר להצליח.
אם אי פעם תגיעו לאי האהבה )יכול להיות שזו מחווה
לספינת האהבה ,שכן שניהם סוג של עינוי שנדמה היה שאף
פעם לא ייגמר?( ,חפשו לכם סלע שטוח יחסית .תשעינו את
הגב לאט לאט ,עד שעמוד השדרה שלכם יחטוף איזה גל
קצר וכואב של כאב עמום ,מה שאומר שהגעתם למזרון הס־
לעי שלכם .אבל היי ,אם זה מנחם ,זה לא החלק הכי גרוע.
כי אם חשבתם שהירדמות על מיטת סלעים היא קשה ,נסו
פעם לקום .כל שריר בגוף כואב ,את הכתפיים שלכם בכלל
תצטרכו לאסוף מהסלע ,וזה עוד כלום ,כי את עמוד השד־
רה תיאלצו להרים מהסלע הסמוך" .אני רוצה הביתה" ,אני
ממלמל לעצמי ,ועצמי עונה לי" :אבל דביל ,זה הביתה".
בכלל ,שיחות עם עצמך הופכות להיות משהו די נפוץ
ככל שחולפת עוד שעה ועוד שעה .זה מתחיל בקטנה ,מאיזה
פיזום שיר משותף שאתה ועצמך אוהבים .שעה אחר כך זו
לחלוטין שיחת הנפש הכנה ביותר שעשיתי עם עצמי אי
פעם .כי האמת היא שרק על אי בודד יש לך את כל הזמן
שבעולם לשבת ולנתח את כל הפגמים ,הטעויות והמחדלים
שעשית במהלך השנים ,מה שמוביל אותך למסקנה שבפ־
עם הבאה שתיתקע על אי בודד פשוט תתקע לעצמך כדור
בראש .מניסיון ,זה יכאב פחות.
כשהשחר עולה ,התמונה מתחילה להתבהר .מימין –
האורות של לבנון ,שנראים קרובים מתמיד .משמאל – הש־
חפים שחגים מעלי ומשמיעים קולות שגם אני ,שלא דובר
שחפית מיומנת ,יכול לתרגם בקלות .אם אני לא טועה ,אלה
היו המילים" :מממ ...לאנץ'!" .והמוח מסוחרר ,והראש כואב
מרוב מחשבות .אני לא מצליח לזכור את כל המילים של
'לילה שקט עבר על כוחותינו' )"אור ותה מלון עם ריח"?(
ואפילו לא מצליח למנות את כל הבנות ששכבתי איתן )אחת,
שתיי ...רגע ,היתה שתיים?( .ואז זה נוחת עליך ,כמו פסנתר
מהקומה השמינית באמצע יום בהיר .מסקנה ברורה ,חותכת,
חד משמעית ,בלתי ניתנת לוויכוח" :וואלה" ,אני ממלמל
לעצמי" ,בטבריה באמת יש שלושה רחובות".
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