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I'm not Coming Back

אני בנמל התעופה, נפרד מוייטנאם. לא אתגעגע ולא אחזור.
כאלה הם רגשותיי גם כלפי תאילנד.

העולם נראה לי יותר ויותר כמו אותו דבר אחד גדול,
ורגשותיי כלפי טיולים מסביב לעולם הם אמביוולנטיים.

מצד אחד, נהנה בטיולים – חוויות, נופים, אנשים.
אני עושה חיים משוגעים!

וזה ממלא אותי באור ובשמחה.
מה עוד, שכשאני מטייל, אני מרגיש שאני מגשים את הייעוד שלי,

וזה לא עניין של מה בכך.
מצד שני, מאסתי בזה. גם כשאני נהנה בטיול מסוים,

אני מביט בתמונה הגדולה ומגיע למסקנה: אני יכול לוותר על כל זה 
בקלות.

לעתים אני מרגיש שזה מיותר, לפעמים אפילו צבוע, ובדיוק הפוך 
מהגשמת הייעוד שלי.

אלה רגשות מנוגדים מאוד שעולים בי כלפי השיטוט בעולם,
ואני חושב שהפער נובע מההבדל שבין נופש לבין נוודות.

מה שעושה לי טוב הוא התנועה עם הרוח,
בלי לדעת מה יוליד יום, ממש לנדוד.

מעכשיו ָלעכשיו הבא, מפה וכרגע ללילה הבא, לארוחה הבאה.
ברגע שיש בידי כרטיס טיסה חזרה לארץ, הרי אין זו נדידה,
אלא טיול, משהו שמתחיל ונגמר וחוזרים למציאות, לשגרה.

אני לא רוצה.
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הגעת

יש לה המון סבלנות.
טוב, עם כל הרוחניות והמדיטציות 
בטח לא הייתה לה בעיה לחכות לך.

להיות הישראלי היחיד בטיסה לֵדלִהי
מפחיד, אבל אתה סומך עליה.

לקרוא ספר בטיסה, "הודו: יומן דרכים", של עזריאל קרליבך
ריכך לך את השוק לכדי חצי בתיאורים שלו.

לנחות, רק עם הטיפים של דוד
לבד
לבד!

לחטוף ת'שוק של החיים
לקנות בגדים מקומיים, להתחיל להשתלב 

לתפוס את הזרימה, לשחרר, להירגע
לאכול בידיים

 לאכול הכול. מבושל – לא מבושל, כשר – לא כשר, שטוף – לא שטוף, 
הכול הולך

לאכול אוכל הודי
   טעים לך? היא שואלת רק מנימוס, היא יודעת את התשובה, ואתה רק 

מניע את ראשך בניד הודי.

בגלל זה כל הדיבורים על לא לחזור מהטיול הזה.
אני רוצה להרגיש חופש אמיתי, אני רוצה להרגיש שאני חי את הרגע,

ולא רק בתחום התאריכים הזה.
בשביל להרגיש שאני באמת מגשים את הייעוד שלי – להיות מלאך, 

להופיע במקומות ולהיעלם מהם,
להיות ולא להיות.
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 באזור שאתה נמצא בו רק יומיים. יש לך הליכה של חצי שעה עד 
הֶגסטָהאּוס, בטבע, בהרים, בין שדות וגסטהאוסים, כשבידך רק פנס. 
טועה בכל פנייה אפשרית, מנסה כל שביל וחצי שביל ומגיע שוב למבוי 

סתום או לשדה חשוד. אמצע הלילה, לבד.
 לחיות בין חמורים, קופים, כלבים, חתולים, זוחלים, פרות, עזים, 

סוסים, כולם פה שווים.
להפליץ

וויי, להפליץ!
בפומבי, בריש גלי, בכל זמן ובכל מצב, גם בשיחות של אחד על אחד, 

עם בעל הגסטהאוס, באוטובוס, תמיד.
מצאת את האושר!

ויּפאסנה, אולם מדיטציה עם תאורה עמומה, קרוב למאה איש בחדר, 
יושבים על כריות מסודרות בשורות למשעי בתנוחת לוטוס, זקופים 

ולא זזים. שקט, דממה.
מדיטציה, עיניים עצומות, מבטים אל הנפש.

עד שקול גדול בוקע מתוכך )כן, מתוכך!( ומפלח את האוויר כמו מזהיר 
את הסובבים: רוצו, נוסו על נפשכם, הריח מגיע! אך כל הסובבים 

משיבים שתיקה.
ואתה לא היחיד, הו, לא, זו תחרות, זו מקהלה, ואתה המנצח.

לחשוב
לחשוב!

ולחשוב... וויי, לחשוב שזו רק התחנה הראשונה שלך בהודו. 

לאכול חריף
לחרבן חריף

לחרבן בכריעה
להתקלח מבאקט

לקום כשהחיים מעירים
בוקר או צהריים, זה לא משנה.

להסיט את הווילון
ולעיניך נוף מטורף. רכס ההימלאיה, כאן אתה גר.

 לשבת במסעדה אחת עם כריות על הרצפה כל היום, עד הלילה, לא לזוז
צ'אי צ'ילּום צ'פאטי

לעשות יוגה
מתי שבא לך, כמה שבא לך.

 לטפס לגובה שלושת אלפים מטר עם מלאך מתחת לעננים, מעליהם 
ובתוכם.
להתאהב

 באיך שהיא חולפת, ארעית, היא באה, נוגעת בלב, והיא תעוף הלאה.
 להתאהב באיך שאתה כשאתה ִאתה, באיך שאתה רואה את עצמך 

בעיניים שלה.
איך גם אתה מופיע, נוגע בכמה לבבות, מעלה כמה חיוכים וחולף.

 בקצה ההר, גבוה-גבוה, לשבת סביב מדורה, לנגן בגיטרה, להשתרע, 
לצפות בכוכבים, לישון ִאתה כפיות

וכמו טיפה של טל בבוקר, הזיכרון מאיים ליפול  ולהתנדף.
לראות עיט מול הפרצוף

מטר או שניים ממך, עם נחש בפה.
ללכת לאיבוד בשתיים לפנות בוקר
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מופשטת

יושבת לידי,
וכמו נתנפצה לה בועה.

אני רוצה לזכור אותה מופשטת יותר,
כמו חלום, כמו הזיה.

שמים

אי-שקט, חוסר סבלנות.
אני מקולח למשעי, הולך.

מחפש בישראלית, בודק בין השאר את אור הירח.
אני מספר לעצמי סיפורים, סיפורי מעשיות,

אני סתם משוטט, מחפש מקום נחמד עם אווירה טובה,
מקום לא המוני מדי.

אתיישב שם ואכיר אנשים חדשים.
שקרים.

אני תר אחריה.
היא בטח עוד בחדר, אולי מתקלחת, אולי מנמנמת.

אני מודה על האמת והולך אל החדר שלה,
לגסטהאוס שלה. הולך לאט, מהוסס.

מה, לעלות? על דעת עצמי? זה יהיה יותר מדי?
מה אגיד לה?

אני מריץ בראשי כמה תרחישים, כמה דיאלוגים,
בוחן מילים ומשקלן.

אני מסתובב ועולה לשמים,
אולם איני עף.
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כלבים נובחים, רשרוש של משק כנפי פרפר,
שירת הבוקר ההודית, אולי טיבטית, שכנראה לא נַדמה עוד מאמש,

והמחשבות שלי.

אור השחר כבר מרומז מעבר להרים במזרח, ועדיין
אין קול ואין עונה.

עשרה לשש. מה עושים? מה עושים?
לצאת לקּולּו לבד? ללכת לאיבוד בעולם?

לצאת להרפתקה הבאה? באמת לבד?
אני מרגיש שכן,

הרוח מושכת אותי.

שיזדיינו, קבענו בחמש, ועכשיו כמעט שש.

אני זז לקּולּו לפסטיבל.

ַאֶּפל-ַּבְגסּו, אני מתחיל לרדת לֶמקלֹוד ַגאְנג' ובדרך למטה, ב
אני מגלה שחיכיתי כל הזמן הזה ליד הגסטהאוס הלא נכון.

אני מוצא אותם עוד ישנים.

"אתם קמים? אתם תספיקו?"
"לא, אחי," הם עונים מתוך שינה.

"מתי האוטובוס יוצא ומאיפה?"
"בשש מֶמקלֹוד ַגאְנג'."

"בשש?! אבל עכשיו שש!"

מעשה בשני סטלנים

אתמול פגשתי שני חבר'ה ישראלים, ז'ניה וארי,
וקבעתי ִאתם כאן בחמש בבוקר.

עכשיו כבר חמש ורבע,
הם מאחרים לי ברבע שעה.

חושך, רואים עוד את כל הכוכבים,
כולם ישנים.

האם זה איחור אופנתי או שמא הברזה?
אני עם כל התיקים שלי ארוזים ומוכנים לנסיעה,

ירדתי הר עם כל הציוד הזה, ועכשיו אני נח.

אני פוחד וחסר ביטחון.
מחכה בקוצר רוח לסימן חיים, תוהה, שוקע באפשרויות במוחי.

ומה אם לא יופיעו?
כבר נפרדתי מכולם אתמול,

ואני עם התיקים ארוזים, ואני פה.
אם הם יבריזו לי, זה יהיה ברז מלוכלך,

ברז מרגיז.
ובעודי חושב על זה, אני מבין שאני יוצר בתוכי כעס, אכזבה ופחדים 

שלא לצורך.
מה שיהיה, יהיה.

אבל קשה לשחרר.
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 קּולּו ָואִלי, 
ָקאסֹול ְוִריִׁשיָקׁש

ואני במרחק של חצי שעה הליכה...
"ביי."

"ביי, סליחה, אחי."
"לא קרה כלום, הודו. ָסאּב קּוץ' ִמיֵלָגה."

אני יורד לֶמקלֹוד ַגאְנג' ברגל עם התיקים הכבדים בלי לדעת לאן אני 
הולך ומה יהיה.

את האוטובוס היחיד לקּולּו ככל הנראה כבר פספסתי.
הפחדים והחששות דווקא הולכים וקטנים, הולכים ונעלמים.

מתאמן על לשחרר,
והולך לי מצוין.

האוטובוס לפסטיבל איחר כמובן, הגעתי בדיוק בזמן.
אגיע לקּולּו אחרי הצהריים.

באוטובוס אני פוגש מקומית ומגלה שהפסטיבל נמשך שבוע.
אנחנו מפטפטים לנו, ופתאום האוטובוס עוצר. מונית חוסמת את הדרך.

מה קורה?
כל יושבי האוטובוס מותחים את צווארם בסקרנות לבדוק מה העניין.

ז'ניה וארי קופצים מהמונית.
הם התארגנו מהר אחרי שהערתי אותם

ולקחו מונית למטה.
"רּוקֹו! ֵטרֹו-ֵטרֹו!" )בהינדית: עצור! חכה-חכה!(

הם זורקים את התיקים שלהם על הגג וקופצים לאוטובוס.
סטלנים.


