
 / חנה בלום רגליים של רקדנית בלט                         

כשהיא נולדה, סבתא שלה מיד אמרה שיש לה רגליים של רקדנית בלט. קטנות, עדינות, רגליים 

ואמא שלה ערסלה אותה בשתי ידיים ושרה לה "את אינך   שנועדו לעמוד על קצות האצבעות ולרקוד.

לרקוד היא לא יודעת, וכשהיא מסתכלת  -יודעת מה מאוד יפייפית". היום היא יודעת ששיקרו לה

 .וכתמים במראה היא לא רואה בה שום יופי, רק עקמומיות

כשהיתה קטנה אם כי היא יכולה להבין אותן, והיום היא כבר לא נוטרת להן על כך ששיקרו לה. 

חצר לגן ולבית מהמיטה למטבח, ומהמטבח לחצר, ומה ת אהבה לרקוד, והיתה רוקדת ומקפצתבאמ

גם בבית הספר היא לא הפסיקה לרקוד. שם בבית הספר הפך כשרון הריקוד שלה להפרעת הספר. 

קשב וריכוז. ומה לגבי היופי? בנוגע לזה אמא שלה עדיין מתעקשת שזו האמת, אבל אלבומי 

 מונות מוכיחים אחרת.הת

כשגדלה ניסתה להפוך את הקשב וריכוז חזרה לריקוד, אבל הספיק לה  ניסיון אחד כדי להבין 

. הרגליים שלה לא באמת נועדו למחולות, נעלי הריקוד שאפילו צעד תימני היא לא מסוגלת לעשות

החליפה את נעלי היו לוחצות ולא נוחות. כשהרופא  אמר שכאבי הרגליים הם בגלל הנעליים היא 

הריקוד לנעלי הרים והתחילה לדלג ולקפץ על הגבעות. שם היא גם מצאה את היופי, בנחלים, 

 במדבר, במרחבים.

את רעיון הריקוד היא זנחה לגמרי, ובמקום זה למדה לנגן במפוחית. בסופו של דבר גם את הטיולים 

תמיד. אחר כך גם הברכיים, אבל  הרופא טעה. למרות הנעליים כאבו לה כפות הרגליים. -היא זנחה

 היא חשבה שזה נורמאלי. למי לא כואבות הברכיים אחרי שטיפת כלים או רכיבה על אופניים?

כשגדלה עוד קצת החליטה שהיא עלמת חן. לא היתה מסוגלת לחשוב שהיא יפה אבל בהחלט אהבה 

תנה. נולדו להם היא התח מה שראתה במראה וחיה עם זה בשלום, גם עם הכתם על הפנים.את 

 ילדים. הם היו שמחים.

עם כאב טורדני בכפות הידיים, באצבעות. אחרי היא קמה בבוקר הכתם התחיל להתרחב ו יום אחד

, בסוף כמה חודשיםשבוע גם שורש כף היד התחיל לכאוב לה ולאחר עוד זמן גם המרפקים. זה לקח 

 לא ממש הבינה את ההשלכות שלה.: זאבת. היא אפילו לא ידעה שיש מחלה כזאת, אבחןפא הרו

הדלקת במפרקי הידיים הצליחו מאוחר מידי. את היה כבר אבל זה  היא התחילה לטפל במחלה

 .אבל כפות הרגליים.. והברך השמאלית. לעצור בזמן

יש, שני ילדים מלאי  -הבוקר היא שכבה על הספה ועשתה לעצמה ספירת מלאי: בעל עדין ותומך

יש. אחר כך הסתכלה על כפות הידיים,  -יש, בית נקי עם גינה מטופחת -יםמלאכ שמחה עם חיוך של

יש.  -פתחה וסגרה את האצבעות. היא עדיין יכולה לכתוב, להזיז דברים, לנגן במפוחית. ידיים פועלות

יא הגלגלים שלה ועל הקביים והתלבטה קצת, מצד אחד ה כיסאבעין בוחנת על  היא הסתכלה

ברים הבסיסיים ביותר, מצד שני אתמול היא הצליחה ללכת רה גם בדמרותקת לבית וצריכה עז



, וזה הישג. היא החליטה שלא להחליט לגבי הרגליים. מהספה בסלון עד למיטה בחדר בלי הקביים

 בכתה קצת, אכלה קצת, קראה ספר ונרדמה.

יט אם בצהרים נכנסו הילדים בסערה. הם הסתערו לכיוונה בצהלה והיתה לה רק שניה כדי להחל

להשמיע צעקה ולעצור אותם לפני שייפגעו ברגל או להתאפק ולתת להם לקפוץ עליה, אבל עד שהיא 

י הכל הם כה שפתיים וחיבקה אותם באהבה. אחרהחליטה הם כבר נחתו בסערה בחיקה והיא נש

עבר  ברשימת הדברים הטובים שלה. היא ניסתה להבין מתוך תערובת הצעקות מה בדיוק קרה ואיך

 מה שחשוב זה שהם שם והיא שוב מרגישה מועילה וחשובה.  הם היום אבל ויתרה,עלי

 ואז הם ביקשו לרקוד.

שימשיכו לרקוד לנצח. אז  ומקווה שלה, והיא אוהבת לראות אותם רוקדיםהם אוהבים לרקוד הבנים 

הגלגלים ומתגלגלת בזהירות לחדר המחשב בשביל  לכיסאהיא קמה בכבדות מהספה, עוברת 

יל את הדיסק שהם אוהבים. שני הקטנים קופצים משני צדדיה וקוראים קריאות צהלה ומזרזים להפע

הגדול הכניס את הדיסק למקום והשני הפעיל את הרמקולים, כי הרי  -אותה. הם הפעילו את הדיסק

 .נהאבא אמר שצריך לעזור לאמא וזו עזרה שאין גדולה ממ

מתגלגלת לשם אחריהם וצופה בהם רוקדים. והצלילים ואז הם רצים בצווחות אושר לסלון והיא 

והתנועות חודרים אליה ומדגדגים אותה ומגרים אותה ובסוף היא קמה בכבדות, נזהרת להשעין את 

כובד משקלה על הרגל הימנית דווקא. והבנים נותנים לה ידיים ומושכים אותה למעגל הקטן שלהם 

היא רוקדת איתם ומקרטעת בהתלהבות ושרה.  ולרגע היא כמעט מועדת, אבל הרגע עובר והנה

לו שלפעמים אפשר גם לבכות משמחה. והם שואל אותה מדוע היא בוכה, היא עונה  בנה הגדולשוכ

 רוקדים ומסתובבים וצוהלים עד שהיא כושלת ונופלת בחזרה לספה.

מזיע  פתאום היא לא מבינה מה נכנס בה. הרגליים פועמות בכאב, במיוחד השמאלית, וכל גופה

מהמאמץ הפתאומי. היא נזכרת בחשש ברופא שהזהיר אותה מפני נזק שאי אפשר לתקן, ומקווה 

 שהיא לא הגזימה. אחר כך היא מחליטה שהיה לה כיף, ולפעמים כיף הוא כל מה שנשאר לה.

ובסוף בסוף, בערב, כשהקטנים כבר הלכו לישון, היא מתגלגלת אל המחשב, ומשמיעה את המוסיקה 

 מת אוהבת, את מנגינת הבלט. שהיא בא

 

 

ואבא שלו לא  מרוב התרגשות,לא ידע מה לומר  כשהוא נולד, סבא שלושונה ממנה מאוד.  דווקאהוא 

ממש יודע לשיר, אבל חיבק אותו חזק וידע. הוא פשוט ידע שהבן שלו יהיה עובד אדמה, הוא ראה 

א בכלל לא אהב להקשיב למוזיקה, כשהיה קטן הו. בכפות הידיים שלו, ידיים של איש עובדאת זה 

רק לחדשות. תמיד הוא שאל למה התכוון ההוא, ומה קרה שם, וניסה להבין איך עובד העולם ומה 

 . שפץצריך לתקן ואיפה אפשר ל



היו אצלו בכיתה כמה ילדים שאהבו לרקוד  דווקאגם בבית הספר.  בגן הוא היה ילד טוב, רגוע;

אהב להקשיב. היו לו ידיים טובות, הוא ידע  , אבל הוא דוקאשיש להם הפרעת קשב והמורים חשבו

הוא הקשיב לחברים, )מחקתי פה משפט אחד(. . להקשיב, פסל ולחרוט ובעיקר להתבונןלצייר ול

למורים, לאחים, לטבע, לחיות. הוא הקשיב כל כך יפה שבסוף הוא למד לשמוע גם ללא מילים: הוא 

ה של כף הרגל, שקר על פי הסטת המבט, מבוכה על פי ידע לשמוע חוסר סבלנות על פי הטפיח

 אצבעות הידיים, ואהבה.

את העניין של האהבה היה לו קשה להסביר. קשה לזהות אהבה רק במבט או תנועה או צליל.  אבל 

למרות זאת הוא ידע לזהות אהבה כשהוא ראה אותה, ולא היתה לו שום בעיה להחליט שהבחורה 

 . הם היו הפכים. הם היו שמחים.המפזזת שמולו תהיה אשתו

עם כאב טורדני בכפות היא קמה בבוקר הוא שם לב שהכתם על הפנים מתחיל להתרחב ויום אחד 

הוא ביקש ממנה ללכת לרופא אבל היא פטרה אותו בקלילות אופיינית והוא הידיים, באצבעות. 

כמה אחרי שבוע גם שורש כף היד התחיל לכאוב לה ולאחר עוד זמן גם המרפקים. זה לקח הרפה. 

עד מאוחר מידי. היה כבר  התחיל טיפול אבל זה: זאבת. הרופא מייד אבחןפא , בסוף הרוחודשים

 היום זה אוכל אותו מבפנים שהוא לא התעקש יותר. אולי יכול היה להציל לה את הברך השמאלית.

א הוא הסתכל בה שוכבת על הספה, לצידה מונחים הקביים וכיסא הגלגלים. הוא הבטיח הבוקר כשיצ

לעצמו שהערב הוא יצא מוקדם מהעבודה, פשוט יהיה איתה. קשה לו לראות אותה ככה, אבל הוא 

 לא אומר לה דבר, לא רוצה להעמיס עוד צער על כתפיה. 

צר את והפעם זה לא קרה, וכשהוא ע גםלא הכל תלוי בו והוא באמת התכוון לצאת מוקדם אבל 

עוברת בו צביטה של צער על כך ששוב ימצא אותה ישנה  ,ומדומם את המנועהחשוכה האוטו בחניה 

 אכזבה.בעל הספה, גופה מקופל 

מכונית ומבחין שהאורות בבית דולקים, ורטט של תקווה חולף בו. הוא מתקרב ואוזניו הוא יוצא מה

לא מוכרת שמתנגנת בקול. מוזיקה זרה, קלאסית. הוא מסתכל המקשיבות מבחינות במוזיקה 

הגלגלים במרכז החדר, עיניה עצומות, על  כיסאמהחלון הקטן של המטבח, ורואה אותה יושבת על 

. ידיה מניעות בכוח את כיסא הגלגלים והיא מסתובבת ומסתובבת שביל של דמעותהלחי 

 ומסתובבת..

וחוזר לתוך המכונית. הוא יושב שם, מקשיב  ,בשקט ,מסתובבהוא גם לרגע הוא קופא במקומו, ואז 

למוזיקה שמסתננת דרך החלון, ומחכה לרגע שיעבור. הרבה מחשבות נלחמות בתוך ראשו אבל 

בסוף יש רק אחת שמנצחת. אולי היא לא רקדנית בלט, אבל היא שלו, והיא אפילו לא יודעת כמה 

 שהיא יפייפית.


