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: סיפור ראשון

הנסיכה והדרקֹון  הנסיכה והדרקֹון  
 

 

. טירה שלי יש דרקון גדולב

פעם הוא . הדרקון שלי שומר עליי שלא יכאב לי

הוא גם . היה עושה להטוטים מדהימים כדי להקסים אותי

עד שהייתי , אהב לדגדג אותי בבטן עם השפם העדין שלו

בלילות היה מספר . מתפקעת מצחוק ומתחננת לו שיפסיק

-ועל אנשים במקומות רחוקים, לי אגדות על הירח ועל הים

ואני הייתי מחייכת בסיפוק ונרדמת מתחת , רחוקים

.  לשמיכה הפרחונית שלי

 

אהבתי את הדרקון שלי יותר , כשהייתי נסיכה קטנה

הוא היה . לא רציתי שיעזוב אותי לעולם. מכל דבר אחר

.  החבר הכי טוב שלי
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.  אבל אז גדלתי

. הפכתי לנסיכה קסומה ויפה עם שיער זהוב וארוך

אבל הוא כבר לא היה מתוק ומקסים . גם הדרקון שלי גדל

גידל קשקשים - הוא הפך למשהו אחר לגמרי . כמו פעם

הוא לא היה מוכן . ונהיה עקשן כמו פרד, קשים ומחוספסים

ופיתח רתיעה קיצונית מכל דבר , להתפשר על שום דבר

הוא שונא שנאת מוות את כל האבירים , והגרוע מכל. חדש

. שבאים להציל אותי

. במקום חבר הוא הפך לסוהר

. הוא כבר לא החבר הכי הטוב שהיה לי פעם

לפעמים אני מרגישה שהדרקון הוא האויב הגדול 

הדרקון הוא זה שמונע ממני למצוא , אחרי הכל. ביותר שלי

. אהבה ולצאת לחופשי

 

* 

 

הדרקון מודיע , בכל פעם שמגיע אביר חדש לטירה

: לי בחגיגיות
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". הפעם אני הולך להתעלל בו כמו שצריך"

:  אבל אני תמיד מנסה לשכנע את הדרקון

אולי הוא האביר שבסופו . תן לו הזדמנות? למה"

".  ?של דבר יתחתן אתי

אם אני אניח לאביר . "הוא צועק!" בשום אופן לא"

הוא " את תתאהבי בו והוא יפגע ויכאיב לך, להציל אותך

תמיד יש לדרקון שלי את אותה . מוסיף וחורק ברגליו

. כנראה שאין לי עם מי לדבר, מה לעשות. התשובה

 

הדרקון כועס עליי מאוד כשאני מנסה לשכנע אותו 

אולי יום אחד אתאהב . "שזו לא בהכרח התשובה היחידה

אני ממש מתחננת " ?באביר ונחיה בעושר ואושר לנצח

צופה בשמים הכחולים , אבל הוא מפנה לי את הגב, בפניו

.  ורוקם במוחו תחבולות חדשות נגד אבירים

חבל שהוא לא יודע להיות חבר אמיתי כמו הדרקון 

הוא תמיד מצליח לגרש את . הקטן והמקסים שהיה בעבר

הוא זה שתמיד הורס את . כל האבירים שמנסים להציל אותי

. הסיכוי שלי להשתחרר מהטירה הזאת ולחיות חיים טובים

? איזה מין חבר זה, אז אני שואלת אתכם
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* 

 

, לפני כמה ימים הייתי במגדל הגבוה של הטירה

הדרקון בא . כמו תמיד, כלואה בחדר הסגור והנעול שלי

.  אליי וניצב מחוץ לדלת

" ?מדוע אינך נכנס: "שאלתי אותו

באתי . אני עסוק מאוד. אין לי זמן כרגע: "הוא ענה

". רק להגיד לך שהיום מגיע אביר חדש להציל אותך

.  מאוד שמחתי

מרוב התלהבות שאלתי אותו אם הפעם הוא מתכוון 

.  להניח לאביר להציל אותי

אך אז תיקן את עצמו , אמר" עדיין לא החלטתי"

אבל נראה לי שאעשה לו את מה שאני "במהירות 

בדרך כלל עושה לכל האבירים שמגיעים להציל 

". אותך

. שום דבר לא משתנה אצל הדרקון שלי, כמו תמיד

עד שאני מתחילה לחשוב , כך-הוא שומר עליי טוב כל

. ששום אביר לא יצליח להציל אותי לעולם
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פה את התסריט שצפוי לכל -אני כבר מכירה בעל

: זהו כישלון ידוע מראש. האבירים שיבואו להציל אותי

כך הוא -אחר. הדרקון שלי יחבוט בהם בזנב הארוך שלו

ובסוף הוא ינשוף דרך נחיריו הגדולים , יעיף אותם באוויר

.  אש חמה וירוקה שתצית אש באחוריים שלהם

. האבירים שלי, הם כאלה מסכנים

. שאני ממש מרחמת עליהם, האמת היא

כך -הם כל. בהתחלה הם באמת נחושים להציל אותי

אני רואה אותם . שפשוט בא לי לבכות, רוצים להציל אותי

, מתקרבים לטירה בשריון מבריק ומצוחצח, מחדרי הגבוה

הם מחייכים אליי . רוכבים על סוס רענן ובריא

טו הם יטפסו לצריח -טו-ומבטיחים לי שאו, באופטימיות

.  וישחררו אותי

. אבל היום אני כבר לא אופטימית כפי שהייתי פעם

אינני מאמינה עוד שמישהו יוכל לגבור על הדרקון ולשחרר 

משום כך אני תמיד מזהירה את . אותי מחדרי הנעול

: האבירים מיד כשהם מגיעים לטירה
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הוא חזק מאוד "אני אומרת !" תיזהרו מהדרקון"

אתם . אפילו שאינכם מאמינים לי כרגע, מאוד

אתם חייבים לנסות להגיע . חייבים לדבר בשפה שלו

".  אחרת לא תצליחו לעולם להגיע אליי, ללב שלו

אך כל האבירים מסתכלים בי במבט מאוהב 

:  וצועקים לי מלמטה במין ביטחון מעצבן ויהיר

ר על הכול. נסיכתי, אין בעיה" את ! האהבה ִתְגבַּ

!". תראי שבסוף הכל יהיה בסדר

 

איך זה שכל האבירים , כל פעם אני נדהמת מחדש

הם קוראים . שמגיעים לטירה מתאהבים בי מהרגע הראשון

כי אני כבר , ואני יוצאת מדעתי, "אהבה ממבט ראשון"לכך 

.  שלהם עומד להיגמר" האהבה"יודעת בדיוק איך סיפור 

? רוצים לדעת איך זה ייגמר

. אז אני אגיד לכם

הדרקון הגדול שלי ינשֹוף עליהם את האש הירוקה 

מנופפים בידיהם , והאבירים יברחו מהטירה בבהלה, שלו

הם , כמו תמיד. הישבן שלהם חרוך ומעלה עשן, בהתרגשות
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ושם יקפצו למים בניסיון , ירוצו לאגם הקטן שליד הטירה

.  נואש לכבות את האש

יש אבירים חכמים שפשוט מוותרים עליי והולכים 

אבל לעתים יש אבירים עקשנים וטיפשים . כלעומת שבאו

הם נחושים . שחוזרים לטירה לנסות את מזלם שוב ושוב

כדי להראות לו אחת ולתמיד מי חזק , להיאבק בדרקון שלי

.  יותר

כי בעולם , אך בסופו של דבר גם הם מוותרים עליי

. שלי האבירים תמיד מאבדים תקווה ומתייאשים

איזה סיכוי יש להם מול הדרקון , אומללים שכאלה

! האמת היא שאין להם שום סיכוי? שלי

 

, כשהאבירים מגיעים בפעם הראשונה לטירה שלי

. ממש אופטימיים ועליזים. הוא כולם מחויכים ושמחים

אבל מיד אחרי המפגש הראשון עם הדרקון החיוך שלהם 

יש להם מין מבט חודר . והם נעשים רציניים מאוד, נמחק

והמצח שלהם מקומט מרוב מחשבה ומאמץ איך , בעיניים

העיניים . לעזאזל ניתן להביס את הדרקון ששומר עליי
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והם דרוכים , החשדניות שלהם מתרוצצות ימינה ושמאלה

.  ומוכנים לכל צרה שלא תבוא

הוא משחק . הדרקון דווקא נהנה להתל באבירים

, הם מחפשים אותו. המשחק האהוב עליו- אתם במחבואים 

אפילו . ולעולם אינם מוצאים אותו היכן שחשבו שיהיה

הדרקון קופץ , כשהם מצליחים לראות אותו לרגע אחד

. כולו שמח ומבודח, באוויר ונעמד בדיוק מאחוריהם

הוא אף פעם , וכשהם מסתובבים אחורה כדי לתפוס אותו

.  לא שם

עד שהדרקון . וכך זה נמשך עוד ועוד ללא סוף

אפילו האבירים . מצליח להתיש ולעצבן את כל האבירים

. הסבלניים ביותר מתעייפים ומתייאשים ממנו לחלוטין

בסופו של דבר כל האבירים מרימים ידיים מהמשחקים של 

, הם נעמדים מתחת לחדר שלי שבצריח הטירה. הדרקון

. ואינם יודעים מה עוד ניתן לעשות, מסתכלים בי

 

.  הדרקון שלי מאוד אוהב משחקים

, כשהוא רואה שהאבירים שלי עומדים לאבד תקווה

הוא חושש שהשעשוע שלו עומד להיגמר ושהאבירים יעזבו 
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לכן הוא נעמד על גג החדר שלי ומנסה . וישובו לביתם

הוא שואל אותם כל מיני . לנהל עם האבירים שיחה קלה

כי , בדרך כלל הם לא עונים לו. שאלות מוזרות ומצחיקות

.  וממש אין להם חשק להתבדח, הם פגועים ממנו

 

רק כשהדרקון מבין שהאבירים מתעלמים ממנו 

, נו: "לחלוטין הוא יורד על הברכיים ומתחנן בפניהם

בואו נתחיל מחדש , בבקשה. באמת שלא התכוונתי לעצבן

בתחילה האבירים מסתכלים בו במבט אדיש ". במשחק

כי הפיתוי לנסות , אך נשאר להם זיק קטן בעיניים. וחשדני

אחרי התלבטות קצרה כל . להשיג אותי גדול עבורם

האבירים נופלים בפח שהדרקון טומן להם ומסכימים לחזור 

והדרקון מצדו ממשיך להתעלל בהם . למשחק המכור שלו

עד שבסופו של דבר הם מוצאים את עצמם באגם הקטן עם 

.  אין חדש תחת השמש, כמו שנאמר. ישבן שרוף

 

* 
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.  פעם אחת הגיע אביר משכיל ומלומד לטירה שלי

:  הוא אמר לדרקון

. וזה לא הוגן, אתה חזק הרבה יותר ממני, תשמע"

, בוא נעשה תחרות בחשבון. יש לי הצעה בשבילך

".  ומי שיפסיד יוותר על הנסיכה

הוא . והסכים לשחק, הדרקון דווקא התלהב מהרעיון החדש

:  הכריז בחגיגיות

 הוא –ומי שיענה הכי מהר , הנסיכה תשאל שאלה"

!".  שינצח

 

שאלתי את שניהם כמה זה עשרים אלף שבע מאות 

לחלק במאתיים ולהכפיל , ארבעים ושתיים כפול שבע

האביר המשכיל מיד ניגש למלאכת ? בשורש ריבועי

בחן את המספרים , הוא פרס את הניירות לפניו. החישוב

לעומת זאת הדרקון ישב על גג הטירה ושרק . והחל לחשב

כאילו , הוא נראה משועשע ובטוח בעצמו. כל מיני מנגינות

הוא הסתכל ימינה ושמאלה . אין לו שום עניין בתחרות

.  כנראה כדי להסיח את דעתי, במבט משועמם

.  אך אני ראיתי בדיוק מה הוא עשה
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הוא , בלי שהאביר שם לב, עם הזנב הארוך שלו

.  תקתק במחשבון הקטן שלו את התרגיל שנתתי

אחרי עשר דקות הרים האביר המשכיל את עיניו בחיוך של 

אבל הדרקון , הוא עמד להכריז את תוצאת התרגיל. ניצחון

העיף מבט מהיר בצג המחשבון שלו ופלט בזריזות את 

עוד לפני שהאביר הספיק להוציא אפילו הגה , התשובה

. מפיו

מה אני ! שוב הדרקון ניצח! עוד אביר הפסיד, אּוף

, הדרקון שלי לא אוהב להפסיד אף פעם? יכולה לעשות

ואני כבר מתחילה לחשוב שלעולם לא יגיע לטירה שלי 

. אביר שיצליח להביס אותו

 

* 

 

שהגיע , אביר עדין במיוחד, והיה עוד אביר אחד

, נפש-הוא היה אביר מנומס ויפה. לטירה לפני כמה שנים

כנראה . בלי סוס ואפילו בלי שריון, שהגיע לטירה ברגל

. שהוא סלד מאלימות ומכוח
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:  הוא פנה לדרקון ואמר לו

כי אני מבין שאתה , אני לא מתכוון להילחם בך"

כל החיים שלך היית עם . מפחד לאבד את הנסיכה

הנסיכה היא כל עולמך ואין לך אף אחת , הנסיכה

אני ממש לא מתכוון לגזול . אבל אל חשש. אחרת

כי אני , באמת שאין לך מה לדאוג. ממך את הנסיכה

". ולא בשבילה, באתי בשבילָך

, הדרקון הסתכל באביר העדין במבט מהורהר

:  והשיב לו בלגלוג

? מה אתה מציע שנעשה, אדוני הפסיכולוג, כן"

האם אתה מעוניין שאשכב על הספה ואתה תנתח 

!".   לא תודה–? את הבעיות שלי

:  אבל האביר העדין אמר לו

אני רק רוצה . אינך צריך לעשות דבר. לא, לא"

אני לא רוצה ממך שום דבר . להיות החבר שלך

".  אחר

 

כל . הדרקון הטיל ספק בהצעה של האביר העדין

והוא בכלל לא האמין , הרעיון נראה לו מאוד מאוד מוזר
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הוא הרגיש . שהאביר באמת מתכוון למה שהוא אומר

כדי לחטוף אותי ברגע , שהאביר נעים ההליכות טומן לו פח

, אבל באותו יום לא היה לו משהו מיוחד לעשות. המתאים

אז הוא אמר , וכבר מזמן לא הגיעו אבירים חדשים לטירה

:  לו

".  כך רוצה-אתה יכול להישאר אם אתה כל, בסדר"

 

, האביר העדין נשאר אתנו כמה חודשים, ובאמת

היינו משחקים . קטנה וחמה" משפחה"וכולנו הפכנו למעין 

-האביר העדין ויפה. בדּוקים ומשוחחים על כל מיני דברים

כשהייתי . הנפש מעולם לא נתן לדרקון הרגשה רעה

האביר העדין תמיד תמך בעמדה של , מתווכחת עם הדרקון

. בכל משחק דּוקים הוא תמיד נתן לדרקון לנצח. הדרקון

ובכל פעם שלדרקון היה רעיון חדש כלשהו והוא היה 

.   האביר הקפיד להתלהב אתו ולעודד אותו, מתלהב מעצמו

 

אחרי כמה חודשים התחיל הדרקון להתרגל לאביר 

כי הוא , הוא אפילו נהנה לשחק אתו בדּוקים. הרגיש והעדין

:  יום אחד הוא בא אליי ואמר לי. תמיד היה מנצח
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אבל לי נראה שבאמת משעמם , נכון שהוא נחמד"

כי הוא נמצא אתנו , לו בחיים ואין לו מה לעשות

".  כאן כבר יותר מדי זמן

:  ואני עניתי לדרקון

חשבת לרגע שאולי הוא פשוט נהנה להיות כאן "

וקשה לו , אולי הוא באמת אוהב אותך? אתנו

" ?להיפרד ממך

, אבל לדרקון שלי היה מאוד קשה לדבר על רגשות

והוא מזמן כבר שכח איזה מקסים ומתוק הוא היה פעם 

הוא לא האמין שמישהו בכלל מסוגל . כשהיינו קטנים

והיה בטוח שכל האבירים רוצים לקחת לו את , לאהוב אותו

.  מה שכמובן היה נכון, כל מה שיש לו

 

בוקר בהיר אחד האביר העדין הגיע עם ֵזר גדול של 

מנסה להבין מה , הדרקון הסתכל בו בהשתוממות. פרחים

:  הוא שאל את האביר. האביר מתכנן לעשות עם הפרחים

" ?מה אתה מתכוון לעשות בפרחים האלה, תגיד"

:  האביר העדין השיב לו בשמחה



 
 

23 

ואני רוצה לשמח , אני אוהב אותך! זה בשבילך"

!".  אותך בפרחים האלה

.  הדרקון היה מבולבל מאוד

כי , ידעתי שהוא רוצה לקבל את הפרחים של האביר העדין

, הוא מאוד אהב לתלוש את עלי הכותרת אחד אחר השני

הדרקון לא , להפתעתי. וזה היה מעסיק אותו במשך שעות

.  וזה בלשון המעטה, התלהב מהרעיון

:  הוא צעק על האביר

!"  אני שונא פרחים"

:  ואז הוסיף בחיוך ממזרי

אתה יכול לתת , כך-אבל מכיוון שכבר טרחת כל"

".  את הפרחים לנסיכה

.  ואמר לו תודה, האביר העדין חייך אליו חזרה

הוא טיפס על הצריח החלקלק כדי לשים את הזר על אדן 

אבל ממש רגע לפני שהאביר הצליח להעפיל .  החלון שלי

נשף , הדרקון הופיע מעליו, לחלון ולהניח למעני את הזר

חזק וגדול והאביר העדין נפל כל הדרך " פפפפווווּו"לעברו 

. לא קרה לו שום דבר, למזלו. למטה על ערמת שחת גדולה

. ולמחרת עזב ולא שב עוד, אבל הוא נפגע עד עמקי נשמתו
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והיה לי ממש חבל על , מאוד כעסתי על הדרקון

כי פתאום , גם הדרקון היה עצוב לכמה ימים. האביר העדין

.  לא היה לו עם מי לשחק בדּוקים

:  אמרתי לו

" ?בשביל מה זה היה טוב! תראה מה עשית"

:  הדרקון ניסה להסביר

כשראה !". זה היה חזק ממני! לא יכולתי להתאפק"

שאני לא , חוץ מזה"שלא שוכנעתי מדבריו הוא הצטדק 

זה ממש . רגישים וטובים מדי, סובל אבירים נחמדים

!".  דוחה

 

* 

 

.  ואף אביר לא הגיע, חודשים רבים עברו מאז

כבר התחלנו להתרגל לרעיון . היה לנו משעמם ועצוב מאוד

השמועה  על הדרקון . שאולי לעולם לא יגיע אביר חדש

ומלחמותיו באבירים עשתה לה כנפיים וזרעה אימה בקרב 
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נראה שאפילו האבירים האמיצים ביותר . קהל האבירים

. חששו לבוא להציל אותי

 

הדרקון שלי היה , ממש לפני כמה ימים, אבל אז

.  הוא בא לחדר שלי ונעמד מחוץ לדלת. מאוד נרגש

:  שאלתי אותו

" ?מדוע אינך נכנס"

:  הוא ענה

באתי רק להגיד . אני עסוק מאוד. אין לי זמן כרגע"

". לך שהיום מגיע אביר חדש להציל אותך

.  מאוד שמחתי

מרוב התלהבות שאלתי אותו אם הפעם הוא מתכוון להניח 

.  לאביר להציל אותי

אך אז תיקן את עצמו , אמר" עדיין לא החלטתי"

אבל נראה לי שאעשה לו את מה שאני "במהירות 

בדרך כלל עושה לכל האבירים שמגיעים להציל 

". אותך

ּפות ולהתאכזב שוב אז לא אמרתי , לא רציתי לצַּ

בדרך כלל הייתי מנדנדת לו . דבר לדרקון ופשוט שתקתי
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אבל הפעם בחרתי . שייתן לאביר הזדמנות להציל אותי

משהו . גם הדרקון לא נראה כתמול שלשום. להימנע מכך

ומעל למצח , כי היה לו מבט מהורהר, עבר עליו כנראה

. הגבנוני שלו ריחף סימן שאלה דמיוני

 

.  כבר בצהרי אותו היום הגיע האביר החדש

וכלל לא הסתכל בי או , הוא היה עייף מאוד

במקום זה הוא פרש שמיכה קטנה ליד הסוס שלו . בדרקון

.  והלך לישון

 

:  למחרת בבוקר קרא האביר לדרקון ואמר לו

אחריי לא יבואו יותר . אני האביר האחרון, תשמע"

: ואז פלט לעברי, הוא הסתכל בי באדישות". אבירים

תצטרכי לצאת , אם את רוצה לצאת מהכלא שלך"

".  כי אני לא יכול לעזור לך, בעצמך

:  אמרתי לו

אם לא תציל ! אבל זה התפקיד שלך להציל אותי"

אשאר בתא שלי כל חיי ואהפוך לרווקה , אותי

".  בתולה וזקנה
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:  ואז אמר לי, הוא הקשיב לרגע

אני - רק תביאי בחשבון דבר אחד , איך שאת רוצה"

כל מה . יודע שהדלת של החדר שלך אינה נעולה

את . שעלייך לעשות הוא לדחוף אותה בכוח ולצאת

!". בכלל לא זקוקה לי כדי להציל את עצמך

כי האביר אמר לי דברים , הייתי ממש מעוצבנת

לא , למרות שידעתי שהיה בזה משהו. מטרידים מאוד

: יכולתי להתאפק וצרחתי לעברו

הדרקון שלי לעולם לא ! אתה פשוט מדבר שטויות"

!" יניח לי לצאת מהתא שלי

.  האביר הסתכל ישר בתוך עיניי

: הוא לחש לי בשקט בשקט

הוא . הדרקון שלך הוא בכלל לא דרקון אמיתי"

ואז " הוא בסך הכול הפחד שלך מכאב. דרקון מנייר

הוא עלה על הסוס שלו וצעק לנו כשהוא מתרחק 

:  בדהרה מהטירה

, אבל תזכרו,  אני אבוא לבקר מתישהו…להתראות"

". אני האביר האחרון
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.  אך האביר לא חזר, עבר יום ועברו גם יומיים

.  לאחר שעבר עוד שבוע התחלתי לדאוג

הוא היה עומד כל היום . גם הדרקון התחיל לדאוג

על ראש הטירה וצופה אל האופק כדי לראות אם האביר 

.  מגיע

.  אבל האביר לא שב

 

ושאני באמת , התחלתי לחשוב שאולי האביר צודק

באחד הלילות לא . יכולה לצאת בכוחות עצמי מהכלא שלי

התקרבתי לדלת . החלטתי לעשות מעשה. יכולתי להתאפק

.  ופשוט דחפתי אותה בכוח

אפילו . הדלת נפתחה ללא בעיה, למרבה הפתעתי

.  כפי שחששתי, הדרקון לא היה שם כדי לעצור אותי

יצאתי מהחדר וירדתי במדרגות הלולייניות של 

ראיתי את הדרקון ישן על , כשהגעתי למטה. הצריח

הוא נשען על החומה של הטירה ונחר בקולי , האדמה

כי הטירה , אך לא היה לי לאן, לרגע חשבתי לברוח. קולות

והערתי , החלטתי להסתכן. שלי הייתה ממש בקצה העולם
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מה בכלל לא היה -ומשום, הוא פקח את עיניו. את הדרקון

.  מופתע לראות אותי עומדת מולו

:  הוא רק מלמל אליי חצי מנומנם

אני נורא עייף מכל המלחמות האלה , תשמעי"

, "התפקיד הזה מתחיל להימאס עליי. באבירים שלך

.  והעיניים שלו שבו ונעצמו כאילו מעצמן

וכבר חשבתי , האמת היא שהיה די קריר בחוץ

אבל אז הסתכלתי . לחזור חזרה לחדר החם שלי במגדל

כך רע לישון בחוץ -שבעצם מה כל, בדרקון ואמרתי לעצמי

.  התיישבתי לידו ועצמתי את העיניים? פעם אחת

 

* 

 

הייתי עטופה בזרועות . התעוררתי מוקדם בבוקר

שפשפתי את העיניים כי . שעדיין נחר בקולי קולות, הדרקון

מרחוק ראיתי עמוד אבק . השמש הזורחת סנוורה אותי

. מתנשא מהאופק
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אבל ידעתי שזהו האביר האחרון , אני לא יודעת איך

כי רק כעבור חצי , כנראה שהוא לא מיהר לשום מקום. שלי

, שמחנו מאוד לראות אותו שוב. שעה הוא הגיע עד אלינו

: הוא חייך אלינו בחזרה ואמר. אני והדרקון שלי

".  אין לי הרבה זמן. צריך לעוף מהחור הזה, בואו "

 

. קפצתי לתוך המוסטנג הלבנה שלו עם הגג הפתוח

האביר סחט את דוושת הגז והמכונית החלה לשעוט 

הדרקון ריחף מעלינו ללא . במהירות לכיוון הכביש הראשי

ממש כפי שזכרתי , הוא היה כזה מתוק וחמוד. כל מאמץ

הוא שר לנו שירים מצחיקים ושרק . כשהייתי קטנה

.  מלמעלה כל מיני מנגינות עליזות ומקסימות

בינתיים האביר סיפר לי על המהפכה הפמיניסטית 

ואני צחקתי כל הזמן והייתי ממש , ועל האינטרנט המהיר

, כשהסתכלתי באביר ובדרקון שלי, ולרגע אחד. מאושרת

? מה זה משנה בכלל מי מנצח ומי מפסיד, חשבתי לעצמי

ולא צריך לקחת את , בעצם שום דבר כבר לא חשוב באמת

העיקר שעכשיו נעשה כייף חיים ויהיו . החיים ברצינות כזו
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כשהייתי נסיכה קטנה , בדיוק כמו פעם, הרבה צחוקים

.  ותמימה

הרוח נשבה בעוצמה ופיזרה את שערותיי הזהובות 

בעוד המוסטנג הלבנה דוהרת בכביש הפתוח , והארוכות

.  ש"במהירות של מאה וארבעים קמ
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: סיפור שני

, ארבעה גברים, ארבעה גברים
אישה אחת אישה אחת 

 

 

אביב תמיד הומה אנשים -ית המשפט המחוזי בתלב

יש אנשים . כמו נחיל דבורים בתוך כוורת, בבוקר

ויש עורכי דין שממהרים לאולמות השופטים , שמאחרים

והכול רוחש ובוחש , שמאוד מקפידים על שעות הדיונים

.  במין זמזום והמולה

בכניסה לבית המשפט כמעט כולם נדחקים ודוחפים 

כי הבדיקה גוזלת המון זמן ויש , בתור לבדיקה הביטחונית

אבל אני נכנסת מהחנייה . רק שני מאבטחים בכל כניסה

כך שאני לא צריכה להמתין , למטה ולא מהכניסה הראשית

אני גם לא צריכה . הרבה זמן בתור לבדיקה הביטחונית
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כי אני יודעת בדיוק לאן אני , לשאול במודיעין שום שאלה

.  הולכת

דרך המדרגות , אני הולכת הישר לקומה השנייה

.   של השופט סגלסון243לאולם מספר , הרחבות

?  מדוע אני הולכת דווקא לאולם שלו

וכי הוא שופט , כי אני אוהבת את האולם שלו

אם . וכולם שקטים, באולם שלו תמיד יש סדר. מחמיר

השופט סגלסון מיד מטפל , מישהו מתפרע או עושה בעיות

, היו אפילו פעמים שישבתי בדיונים. בו בלי חשבון

והשופט סגלסון שלח נאשמים ואפילו עורכי דין לכלא על 

. התנהגות לא ראויה באולם או על ביזיון בית המשפט

 

בבוקר השופט סגלסון שומע הקראות של כתבי 

כי אחרי שמקריאים את כל , וזה תהליך משעמם, אישום

שואלים את הנאשם שאלה אחת בלבד , כתב האישום הארוך

ואחרי שהנאשם עונה , "?האם אתה מודה או לא מודה- "

.  מה שהוא עונה דוחים את הדיון לכמה חודשים

.  אני שונאת שדוחים דברים

.  צריך לגמור את הדברים חד וחלק, לדעתי
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? בשביל מה לדחות דיונים לכמה חודשים

עשרה -בסביבות השעה אחת, לקראת הצהריים

כלל -ואז סגלסון מתחיל בדרך. ההקראות נגמרות, וחצי

.  בתיק הוכחות אחד עד הפסקת הצהריים

 

באולם של סגלסון מופיעים עורכי דין שמייצגים 

אונס , תקיפה, כמו שוד מזוין, נאשמים בעבירות פליליות

עורכי הדין הפליליים הם פיקחים מאוד ואין להם . וכדומה

הם יעשו הכול כדי להוציא את הלקוח שלהם . אלוהים

.  לא משנה אם הוא רצח או אנס, זכאי

אבל השופט סגלסון לא מתרגש מכל התרגילים של 

הם מנסים להציג את הלקוחות שלהם כאילו . עורכי הדין

אבל אני סומכת . שלא עשו בעצם שום דבר רע, הם מסכנים

כי העיניים שלו יודעות , רק על העיניים של השופט סגלסון

ואף , יש לו מין מבט רנטגן בעיניים. בדיוק מתי משקרים לו

עורכי , מרוב שהוא יודע ומנוסה. אחד לא יכול לעבוד עליו

רק . הם ממש פוחדים ממנו. הדין חוששים להתחכם אתו

, שמעולם לא הופיעו אצל סגלסון, עורכי דין טירונים
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אבל סגלסון מיד מעמיד אותם במקום , מנסים את מזלם

. ומראה להם מי בעל הבית באולם שלו

 

עשרה וחצי השופט סגלסון מפסיק את -בשעה שתים

. עד אחת וחצי, הדיונים ויוצא להפסקת צהריים של שעה

בקומת , בזמן הזה אני הולכת למזנון של בית המשפט

.  ויושבת שם להירגע קצת, הכניסה

ואני , המזנון גדוש וצפוף אנשים בשעות האלה

מתבוננת באנשים ומקשיבה לעורכי הדין , יושבת בשקט

בחליפות המחויטות ובגלימות השחורות שיושבים עם 

.  הלקוחות שלהם

יד נאשם -כבר כמה פעמים קרה שישבתי במזנון על

שמעתי כיצד עורך הדין . שעמד לעלות לאולם של סגלסון

שלו מדריך אותו ומסביר לו איך לשקר ומה לא לומר בשום 

והלקוח מקשיב לו בפה פעור ומנסה . פנים ואופן לשופט

בדיוק כמו שהעורך דין שלו אמר לו , פה-לזכור הכול בעל

.  כך-בשפה יפה ומדויקת כל

קודם הם גיבורים גדולים כשהם , ככה זה תמיד

אבל כשהם מגיעים לבית , מבצעים את הפשעים שלהם
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ממש כמו , הם נעשים כאלה מסכנים ואילמים, המשפט

.  ילדים קטנים

 

באחת וחצי אני חוזרת לאולם של סגלסון ונשארת 

כבר צברתי לזכותי הרבה . שבע בערב-שם עד שעה שש

בחישוב מהיר ניתן לומר . מאוד שעות דיונים באולם שלו

בכל יום אני . שאני צופה בשופט סגלסון למעלה משנה

חקירות ועורכי דין שמנחים את הלקוחות , שומעת הקראות

שקר ומה לא לומר על דוכן  שלהם במזנון איך להעיד לַּ

כך הרבה זמן אני כבר מתחילה להבין -ואחרי כל. העדים

ומתי השופט סגלסון ידחה בקשה , מה קורה בבית המשפט

מספיק לי לראות את העיניים של סגלסון כדי . של עורך דין

אבל . לדעת אם בסופו של דבר יהיה זיכוי או הרשעה

זה לוקח הרבה מאוד זמן עד שכל ההליכים נגמרים , לצערי

.  ויש פסק דין וגזר דין

 

* 
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שתיים , עד היום שמעתי בסך הכל רק שבע הרשעות

אני זוכרת את המשפט של . של פורצים וחמש של אנסים

שאנס את הבת הקטנה שלו בת , נאשם שקראו לו משה זגורי

סגלסון דפק . ואפילו דחף לה מטאטא בין הרגליים, העשר

ולא עזר לו שהיה לו , עשרה שנה בפנים-לזגורי הזה שמונה

אצל . כי אצל סגלסון אין חוכמות, עורך דין ממש מצוין

ובגלל זה אני יושבת , סגלסון חוק זה חוק ועונש זה עונש

.  רק באולם שלו

 

אני גם זוכרת את המשפט שהתנהל נגד בחור בן 

שיחד עם עוד שלושה חברים אנסו , עשרה בסך הכול-שבע

במשפט הוא . בלילה את החברה שלו בגן הציבורי שבחולון

, אמר שהחברה שלו הסכימה לשכב עם כולם בגן הציבורי

איזו בחורה , ואני חשבתי לעצמי. כי היא אהבה אותו מאוד

אבל הנאשם טען להגנתו שהבחורה ? מסכימה לדבר כזה

ולמרות . ומיוזמתה, הייתה מוכנה לעשות בשבילו הכול

את לא , אל תעשי"שבכל פעם הוא היה מבקש ממנה 

, כי היא נורא אהבה אותו, היא תמיד התעקשה" צריכה

. וכנראה פחדה שהוא יעזוב אותה
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בכל פעם שהשופט סגלסון שומע דברים מופרכים 

אני יודעת מראש שהוא עומד לגרד מאחורי , שכאלה

הוא תמיד מגרד בצוואר כשלא נוח לו לשמוע . הצוואר שלו

סגלסון גירד , כשהעד אמר את מה שאמר, ובאמת. שקרים

וזה , אבל הפעם הוא שתק ולא אמר אפילו מילה, בצוואר

כלל הוא מיד היה אומר משהו -כי בדרך, באמת היה מוזר

.  לעד

 

רק בישיבת ההוכחות האחרונה של המשפט הוא 

הבחור , והנאשם. ביקש לשאול את הנאשם שאלה קטנה

כבר היה בטוח שהוא יוצא , עשרה בסך הכול-הזה בן השבע

כי לפני הדיון שמעתי את עורך הדין , זכאי מחמת הספק

שלו אומר לו במזנון שהכול מסודר ושאין בכלל סיכוי 

.  להרשעה

:  ואז השופט סגלסון שואל את הנאשם

"  ?מה עשיתם אחרי שהייתם בגן הציבורי בחולון"

:  והבחור עונה בביטחון

".  הלכנו לפאב של אריה לשתות"

:  אז סגלסון שואל אותו
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"  ?היא באה אתכם, ומה עם הבחורה"

.  והבחור עונה שלא

:  וסגלסון שואל

. במין מבט חמור כזה" ?למה לא"

העורך דין שלו מנסה . מרוב פחד הבחור מתחיל להתבלבל

אבל סגלסון אומר לו , לקום מהכיסא כדי להגיד משהו

כי אף עורך דין , והעורך דין מתקפל בכיסא!" תשב, תשב"

.  לא מעיז להתווכח עם השופט סגלסון

:  וסגלסון ממשיך עם הנאשם ואומר לו

!" תענה"

אבל פתאום הוא עוצר את , הנאשם עומד להגיד משהו

וכל הזמן מסתכל על העורך דין , חושב מה להגיד, עצמו

:  ואז הוא ממשיך. שלו בעיניים מפוחדות

והיא הייתה חייבת לחזור לבית , כי היה מאוחר"

".  שלה

:  וסגלסון שואל אותו

"  ?ומדוע לא ליוויתם אותה הביתה"
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אבל הוא לא יודע , והבחור מרגיש שיש פה מלכודת

אלא רק מנסה , אז הוא לא עונה לסגלסון מיד, בדיוק איזו

.  לחשוב לאן סגלסון מנסה להוביל אותו

אבל אני מסוגלת להרגיש , סגלסון נראה מאוד רגוע

כי הוא יודע , וזה ברור לי למה, שבפנים הוא כועס

.  ושהיה שם אונס אכזרי, שהנאשם משקר

ממתין , דרוך כמו חיית טרף, סגלסון אורב לנאשם

בסבלנות עד שהבחור ימעד ויפלוט שקר שבעזרתו יצליח 

: בסוף הבחור אומר לו. ללכוד אותו

".  ולא היה לנו כוח ללוות אותה, היינו עייפים"

.  סגלסון מתעקש, !"אבל זה היה ממש בדרך שלכם"

אבל היא אמרה שהיא ", הבחור עונה לו, "כן"

כך לפאב של -הולכת להחליף בגדים ושהיא תבוא אחר

".  אריה

סגלסון " ?ומדוע היא הייתה צריכה להחליף בגדים"

.  ממש לא עוזב אותו, לא מרפה מהבחור

ורק , נוחות על דוכן העדים-הבחור מתחיל לזוז באי

:  אומר לו

". כל הזמן מחליפות בגדים, כי ככה זה בנות"
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:  וסגלסון חושב קצת ואז הוא אומר לבחור

"  ?מה היא לבשה באותו לילה"

:  הנאשם עונה

אבל אני לא , אני חושב שהיא לבשה שמלה"

".  בטוח

השופט שואל אותו " ?ומה רע ללכת לפאב בשמלה"

.  כבדרך אגב

היא כנראה רצתה להחליף למשהו יותר , שום דבר"

.  הבחור משיב" נוח

.  סגלסון שואל" ?מה לא נוח בשמלה"

!"  ?מאיפה אני יודע"

אני רואה שהבחור מתחיל להתעצבן מכל הפרטים 

, אחרי רגע, ואז. הקטנים האלה על הבגדים של הבחורה

:  חצי לעצמו, הוא פתאום אומר

".  אולי בגלל שהשמלה שלה הייתה קצת קרועה"

, ממש בלחש, וסגלסון אומר לו עכשיו בשקט

:  ומסתכל לו ישר בעיניים

ואת התחתונים הורודים שלה אתה לקחת אחרי "

"  ?נכון, האונס ושמת בארון הבגדים שלך למזכרת
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הבחור מסתכל בשופט סגלסון במין מבט מופתע 

הוא והחברים ? מאיפה לעזאזל הוא יודע את זה, ונדהם

הם גם איימו על . שלו נשבעו לשמור את הפרט הזה בסוד

, אני מסתכלת בבחור. הבחורה שלא תגיד לאף אחד כלום

חושב , לא יודע מה לעשות עם עצמו, והוא בהלם גמור

הלשינו עליו וסיפרו , לעצמו שהחברים שלו בטח בגדו בו

.  למישהו את האמת

. בינתיים השופט סגלסון שותק ולא אומר שום דבר

מסתכל על , הוא יושב בכיסא העור השחור והגדול שלו

לאחר חמש דקות בערך של דממה , פתאום. הנאשם ומחכה

.  הבחור מתחיל לבכות על דוכן הנאשמים, מוחלטת באולם

הבחור פשוט נשבר , בלי שום סימן מוקדם, פתאום

כנראה שהוא החליט לא לקחת סיכון כדי לא לחטוף . לגמרי

.  את העונש המרבי

הוא אמר . ואז הנאשם התחיל לזמר לפני השופט

כי החברים , שלא רצה שככה יקרה ושלא הייתה לו בֵררה

ושהיא לא , שלו אמרו לו שהוא לא מסוגל לשלוט בבחורה

אז הוא היה חייב . מוכנה לעשות בשבילו באמת הכול

להוכיח להם שהוא יכול להשכיב אותה בגן הציבורי עם כל 
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בהתחלה היא . "והיא אפילו לא תגיד מילה, ה'החבר

אבל אחרי שהנאשם שכב אתה , כך הוא אמר, "הסכימה

היא אמרה לו שהיא , ובא החבר שלו כדי לזיין אותה, לידם

כדי , אלא מקסימום מזמוז בשדיים, לא מוכנה זיון בפנים

אבל כולם כבר היו חמים עליה . שהחבר שלה לא יכעס

.  אחרי שהם ראו אותה מזדיינת אתו לידם, מאוד

הם ", הנאשם בכה, "אפשר היה לעצור את זה-אי"

. גררו אותה בשיער למקום עוד יותר חשוך בגינה

כשהיא התחילה להתנגד הם קרעו לה את השמלה 

כדי שיהיה , בצד ומשכו לה את התחתונים הוורודים

ושניים החזיקו אותה בידיים ועוד אחד , יותר קל

".  היה עליה

עשרה עמד שם -ובכל הזמן הזה הבחור בן השבע

הוא החזיק את . בוהה במתרחש, ממש כמו אידיוט, בצד

ולא עשה שום דבר כדי , התחתונים הוורודים שלה ביד

חשבתי שאני משתגעת מרוב כעס . לעזור לחברה שלו

!  עליו

: בסוף השופט סגלסון שואל את הנאשם

"  ?למה לא עצרת את זה"
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מנופחות , העיניים של הבחור כבר היו אדומות

:  מדמעות

לא הייתי רגיל שהיא . כעסתי עליה. לא יודע"

אז נתתי לבחורים . פתאום אומרת לא ומסרבת לי

כדי שבפעם הבאה היא , לעשות לה מה שבא להם

לא תשבור לי את הכבוד אחרי שנתתי מילה לחברים 

ואת התחתונים הוורודים שלה שמרתי למזכרת . שלי

כדי שהיא לא תשכח את מה , בארון הבגדים שלי

".  שהיה אף פעם

 

, אחרי שהכול נגמר וכבר לא היה מה להוסיף

השופט סגלסון שאל את העורך דין של הנאשם אם הוא 

אבל העורך דין היה מיואש לגמרי ורק , רוצה להגיד משהו

.  אמר שהוא מבקש הפסקה כדי לדבר עם הלקוח שלו

, אחרי ההפסקה הדיון נקבע למתן פסק דין וגזר דין

ובאמת אחרי חודשיים סגלסון הרשיע את כל הארבעה 

אפילו לבחור . עשרה שנה בפנים-ושלח אותם לכלא לשש

למרות שכל , שהתוודה על הדוכן הוא לא עשה הנחות

ואפילו , המשפחה שלו ישבה שם באולם ואימא שלו בכתה
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, העורך דין שלו כל הזמן אמר בשלב הטיעונים לעונש

שבעצם הבחור לא אנס את הבחורה כי אתו היא כן הסכימה 

ושלא מגיע לו עונש חמור כמו , להזדיין בגן הציבורי

.  לאחרים

. אבל אצל השופט סגלסון אין הנחות ואין חוכמות

וזה מה שאני הכי אוהבת , חוק זה חוק ועונש זה עונש

. אצלו

 

* 

 

בחורף הייתי מגיעה לבית המשפט ממש מוקדם 

ולא רציתי , כי המעיל שלי תמיד היה ספוג במים, בבוקר

להיכנס לאולם של השופט סגלסון עם כל המים 

אז הייתי , פחדתי שסגלסון יעיר לי. שמטפטפים על הרצפה

.  טוב-באה מוקדם יותר כדי שהמעיל יתייבש טוב

, יום אחד הגעתי לאולם של סגלסון מוקדם בבוקר

. וראיתי שיש מודעה קטנה על דלת האולם, בשמונה בערך

: כשהתקרבתי ראיתי שכתוב שם
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סגלסון כל . מפאת מחלתו של כבוד השופט י"

לפרטים . הדיונים הקבועים אצלו נדחים עד להודעה אחרת

קומת , 11חדר , נוספים נא לפנות למזכיר בית המשפט

". כניסה

הלכתי למזכיר בית המשפט ושאלתי אותו מתי 

: הוא אמר לי. יחזור השופט סגלסון

בינתיים כל התיקים של השופט סגלסון , גברתי"

יותר מזה אני לא יכול להגיד לך . עוברים לשופט אברהמי

!". שום דבר

 

הייתה לי . מאוד הצטערתי על השופט סגלסון

התחלתי לחשוב שאולי הוא . תחושה מאוד לא טובה לגביו

כי מהאופן שמזכיר בית , חלה בסרטן או במשהו דומה

המשפט דיבר הבנתי שסגלסון כבר לא יחזור אף פעם 

אבל כל האנשים שהיו איתי אצל מזכיר בית . לאולם שלו

ובמזנון אפילו שמעתי את , המשפט דווקא שמחו מאוד

מאוד כעסתי ". ברוך שפטרנו"עורכי הדין צוחקים ואומרים 

.  ונעלבתי בשבילו
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אחרי שהבנתי שסגלסון לא ישוב לא הייתה לי 

גם שם . ועברתי לשבת באולם של השופט אברהמי, בֵררה

אבל השופט אברהמי היה שונה , היו דיונים פליליים

.  מסגלסון

. אברהמי היה שופט רחמן בן רחמן

אפילו במקרים חמורים של אונס הוא לא שלח 

.  אנשים לתקופות מאסר ממושכות

 

ישבתי באולם של השופט אברהמי עד סוף הקיץ 

. אבל תמיד התאכזבתי. וכל הזמן חיכיתי להרשעה רצינית

ורק , הוא היה פוסק עבודות שירות או מאסר על תנאי

הוא היה פוסק , במקרים של אונס אלים במיוחד, לפעמים

ככל שהזמן עבר ממש . שלוש או ארבע שנים מאסר בפועל

, כי אצלו ידעְת שהכל יהיה בסדר, התגעגעתי לסגלסון

. ושהפושעים ייענשו בחומרה ויישבו בכלא לתקופה ארוכה

, הכול היה עקום. אבל אצל אברהמי שום דבר לא היה בסדר

כל יום הייתי חוזרת הביתה אחרי . והצדק היה חיוור

. והחזה שלי ממש נצבט מכאב, הדיונים נורא מתוסכלת
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* 

 

בשמונה וחצי , יום אחד חזרתי הביתה ממש מאוחר

באותו יום התקיים דיון ארוך במיוחד באולם של . בערב

שוב היה שם משפט של ארבעה גברים . השופט אברהמי

ואני הרגשתי שהולך להיות שם , ואישה אחת שנאנסה

.  זיכוי

עם , ואז נזכרתי במקרה שהיה אצל השופט סגלסון

ולא יכולתי לעצור את , עשרה-הבחור ההוא בן השבע

כאב לי שבמקרה ההוא השופט סגלסון . הדמעות שלי

ואילו אצל אברהמי האנסים , הצליח להרשיע את הנאשמים

ידעתי שהבחורה שנאנסה תהיה מסכנה . ייצאו זכאים

והאנסים האלה ימשיכו לעשות חיים , ודפוקה לכל החיים

.   ולתקוע בחורות

 

הדבר שהכי הטריד אותי בזמנו היה שסגלסון ידע 

. על התחתונים הוורודים שהנאשם שמר בארון הבגדים שלו

בעצם אף פעם לא הצלחתי להבין איך הוא ידע את הפרט 
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. מין התמכרות שכזו, בשבילי זה הפך לחידה בלשית. הזה

התאמצתי להיכנס לראש של סגלסון כדי לחשוב מה הוא 

ואיך הוא היה , היה עושה במשפט אצל השופט אברהמי

, שובר את ארבעת הנאשמים על הדוכן בלי שום בעיה

.  כאילו זה בא לו מהשרוול

לא הצלחתי למצוא , וכמה שלא אימצתי את הראש

וכבר , זה ממש שיגע אותי. שום הסבר משכנע לחידה

עד שלילה אחד . התפוצץ לי הראש בלילות מרוב מחשבות

ע את התשובה , פתאום חשבתי לעצמי שאולי סגלסון ֵידַּ

.  אוכל לשאול אותו, ושאם אמצא אותו

אבל לא הצלחתי למצוא , 144ניסיתי במודיעין 

אבל הוא לא , למחרת הלכתי למזכיר בית המשפט. אותו

: ורק אמר, היה מוכן לתת לי את מספר הטלפון שלו

!". טלפון של שופטים זה חסוי, גברתי"

יומיים לאחר מכן נתלו מודעות אבל , למזלי הרע

במודעות נכתב שהשופט סגלסון נפטר . בכל בית המשפט

, כך הצטערתי בשביל סגלסון המסכן-כל. ממחלה קשה

.  שהחלטתי ללכת ללוויה שלו ביום שלמחרת
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אני . בית הלוויות בקריית שאול היה מלא אנשים

כי הרבה מאוד אנשים , חושבת שהיו שם כמה אלפים

אני בטוחה שהיו . בדיוק כמוני- העריכו מאוד את סגלסון 

שם הרבה אנשים שהשופט סגלסון עשה עמם צדק והציל 

כולנו הלכנו . את החיים שלהם ואת הכבוד העצמי שלהם

היו שם . שקטים אחרי הארון של סגלסון אל מקום הקבורה

וכל הזמן זלגו . גם שופטים ומכובדים שנשאו דברים לזכרו

. לי דמעות מהעיניים על זה שהוא עזב אותנו ככה לבד

 

, ובדרך חזרה מהלוויה פתאום התחיל לרדת גשם

וגם אני בכיתי . כאילו השמים בכו, ממש באמצע הקיץ

.  ולא יכולתי לעצור את הדמעות, מרוב כאב וכעס

. הייתי על סף התמוטטות עצבים, כשהגעתי הביתה

. עשרה שעות-נפלתי למיטה עם הבגדים וישנתי שתים

שלוש או אולי שלוש , כבר היה מאוחר מאוד, כשהתעוררתי

.  אני ממש לא זוכרת, וחצי בבוקר

. וכל השיער שלי היה פרוע, קמתי מהמיטה
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, כשהסתכלתי בעצמי במראה שבחדר השינה

והמבט בעיניים שלי היה ממש , נבהלתי כי נראיתי כמו חיה

. מפחיד

 

* 

 

. בבוקר שלמחרת הלכתי מוקדם לבית המשפט

השיער שלי , הייתי מאופרת. ישבתי במזנון לשתות קפה

וההופעה שלי הייתה מאוד מסודרת , היה משוך לאחור

לבשתי חליפה ארוכה ושחורה עם חצאית עור . ומטופחת

הרגשתי נשית ונקייה מאוד באותו . תואמת ונעלי עקב

.  בוקר

ישבו הנאשמים במשפט , ממש במקרה, ולידי

. הם היו במצב רוח מצוין. הארבעה אצל השופט אברהמי

ישב אתם , בחור צעיר ונאה מאוד, עורך הדין שלהם

.  והתבדח על חשבון השופטים
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על זה שהוא רחמן , הוא דיבר על השופט אברהמי

וכמה מזל היה להם שהתיק שלהם עבר אליו , ותמים

.  מסגלסון

הוא אמר להם , "סגלסון היה עושה מכם חתיכות"

ואני אמרתי לעצמי בלב שזה בדיוק מה שהוא היה . בחיוך

. עושה מהחלאות האלה

 

כנראה . באותו רגע אני לא יודעת מה קרה לי

והראש שלי ממש הסתובב , התמוטטתי לרגע, שמהמתח

.  ולא ראיתי שום דבר חוץ משחור בעיניים

ומיד ניגש אליי ושאל אותי , אחד הנאשמים שם לב

ראיתי בעיניים שלו שהוא באמת מודאג . אם אני בסדר

כי לא הבנתי איך אותו , וזה גרם לי בחילה, בקשר אליי

בנאדם יכול להיות רגע אחד עדין ומתחשב וברגע הבא 

.  לאנוס בחורה בלי שום נקיפות מצפון

: ואמרתי לו, טוב-הסתכלתי בעיניים שלו טוב

אני רק צריכה לקחת כדור אקמול . אני בסדר"

ואני צריכה עוד , מהתיק שלי ולשתות אותו עם כוס מים

".  כוס קפה
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הבחור צעק למלצרית להביא לשולחן שלי עוד קפה 

כי , בינתיים הוא ישב לידי והחזיק לי את הראש. וכוס מים

אחרי כמה רגעים כבר ישבו לידי . עדיין הייתי מסוחררת

וגם עורך הדין , ארבעת הנאשמים במשפט של אברהמי

וכולם הסתכלו , הצעיר והיפה שלהם הצטרף לשולחן שלי

כך -וזה היה מצב כל, עליי במין אינטימיות חמימה שכזו

.  דביק ומוזר שלא ידעתי אם לצחוק או לבכות

 

אחרי ששתיתי את הכדור ולקחתי כמה לגימות 

הנאשמים התחילו . הרגשתי קצת יותר יציבה, מהקפה

אז , ועורך הדין שלהם אמר שאם אני בסדר, לחייך בהקלה

.  הם צריכים לזוז כי הדיון שלהם מתחיל

:  ואני אמרתי להם

".  שלא תאחרו, תלכו, תלכו"

נשארתי במזנון שהלך והתרוקן , אחרי שהם הלכו

כולם מיהרו חזרה לאולמות . מכל האנשים שהיו בו

נשארתי במזנון לגמרי . כי ההפסקה הסתיימה, השופטים

. והמון תמונות התרוצצו לי בראש, לבדי
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בגן הילדים , נזכרתי בשכונת ימין משה בירושלים

בבית האבנים של הוריי ובמדרגות שהובילו , השכונתי

ואז התמונות התחילו . מבחוץ לכניסה שלנו בקומה השנייה

ראיתי את הבחור השחרחר . לרוץ לי מול העיניים יותר מהר

. שדפק בדלת הבית ושאל אותי אם ההורים שלי נמצאים

, בסך הכול ילדה קטנה בת שבע,  הייתי לבד בבית

.  נסיכה מתוקה עם קוקיות צהובות בשיער

ואז הוא דחף את הרגל . אמרתי לו בתמימות שלא

ולא אפשר לי לסגור , שלו ברווח שבין הדלת למשקוף

והוא נכנס , ואני נרתעתי לאחור במין פחד טבעי. אותה

ואז אני רק זוכרת שהוא . לבית ונעל את הדלת אחריו

.  ויותר מזה אני לא זוכרת כלום, התקרב אליי

 

* 

 

אחרי כמה דקות עזבתי את המזנון ועליתי גם אני 

הרגשתי שאני פשוט לא . לאולם של השופט אברהמי

. אז נשארתי בחוץ במסדרון, מסוגלת להיכנס לתוך האולם
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ארבעה גברים יצאו . בשעה שלוש וחצי דלת האולם נפתחה

אלה היו ארבעת . מפתח האולם של השופט אברהמי

, מחייך, עורך הדין היפה שלהם צעד מאחוריהם. הנאשמים

. ממש כמו בסרט

 

התיק , נשענת על מעקה הבטון הגס, עמדתי מולם

ועתה הם , הם הבחינו בי. השחור והקטן שלי ביד שמאל

ביד ימין . התקרבו אליי כנראה כדי לשאול מה שלומי

פתחתי את התיק השחור ונגעתי באקדח הקטן והמוכסף 

המתנתי עוד כמה שניות כדי שהם יגיעו לטווח . שבתוכו

ואז שלפתי את האקדח ויריתי לכיוון , פגיעה בטוח

.  הראשים

, הסתכלתי כיצד ארבעה גברים חזקים ומוצקים

בקלות , החלו נופלים מופתעים בזה אחר זה, מטילי אימה

.  כך-מדהימה כל
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: סיפור שלישי

ֹשמלת כלה ֹשמלת כלה 
 

 

טוב בפנים -אותו יום הסתכלתי בבעלי לעתיד טובב

שבעצם מעולם לא הייתי , בפעם האחרונה ואמרתי לעצמי

.  קרובה אליו

 

* 

 

אבל אני לא מה , כולם חושבים שאני בחורה טיפשה

וזה , פשוט התרגלתי לחיות לבד. שאנשים חושבים שאני

ואת , אימא שלי נטשה אותי מיד אחרי הלידה. לא קל

, אם אפשר לקרוא לזה כך, השנתיים הראשונות ביליתי

.  במחלקת יולדות בבית חולים בלינסון בפתח תקווה
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זוג מבוגר וחסר , יום אחד מצאו לי משפחה מאמצת

.  והם לקחו אותי לבית שלהם, ילדים

לא היה לנו . לא הסתדרתי עם האימא החורגת שלי

היא הייתה . והיא לא ידעה להעניק לי אהבה, טוב יחד

אבל הנאצים כרתו לה את . ונורא רצתה בת, ניצולת שואה

. והיא הייתה חייבת לאמץ, הרחם במחנה הריכוז באושוויץ

פקידי הסעד לא רצו לתת לה , מכיוון שכבר הייתה מבוגרת

אבל היא לחצה עליהם ובסוף הם הציעו לה . לאמץ אף ילד

כנראה שכבר . כי הם היו בטוחים שהיא תסרב, לאמץ אותי

והיא , כך-והיא הייתה מיואשת כל, לא היה אכפת לה

.  הסכימה

 

.  כבר מההתחלה הייתי עושה לה צרות גדולות

.  בת מרדנית מאוד, הייתי ילדה קשה

אבל , לא הייתי מדברת אליה או מתווכחת אתה

ְרדק בבית היא כבר הייתה . הייתי עושה לה הרבה בַּ

לעומת זאת . ולא היה לה כוח להתמודד אתי, מבוגרת

וגם , אבל רוב היום הוא היה בעבודה, האבא היה טוב אליי

היא לא הייתה נותנת לו להתקרב אליי , כשהיה בא הביתה
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היא הייתה גוערת בו כשהוא היה מפנק אותי או . יותר מדי

.  מלטף לי את השיער

, היא הייתה אומרת לו בכעס, "מנחם, לא צריך"

. והיד החמה והגדולה שלו הייתה נרתעת ממני בבהלה

 

* 

 

כי לא , עשרה אימא רצתה שאצא לעבוד-בגיל ארבע

האמת היא שלא רציתי . למדתי שום דבר בבית הספר

רק להיות לבד , בעצם לא רציתי לעשות שום דבר. ללמוד

: אבל אימא אמרה לי. עם עצמי

".   את הולכת לעבוד–אם את לא הולכת ללמוד "

והלכתי לעבוד במפעל , לא הייתה לי בֵררה

ואני , הוא עבד שם בתור מנהל ייצור. הבקבוקים של מנחם

יום . הייתי צריכה לסדר את הבקבוקים בקופסאות קרטון

והמנהל אמר , אחד נשבר לי בידיים ארגז שלם של בקבוקים

.  למנחם שאני צריכה למצוא לי עבודה אחרת
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העיקר שהזמן . לא היה חשוב לי איפה אעבוד

.  הכי חשוב היה לי שאהיה עסוקה במשהו. יעבור

ושם נתנו לי לחפוף , מנחם מצא מספרה קטנה בעיר

שניהלה את , הייתה שם גברת פנינה. ללקוחות את השיער

, משה כל הזמן היה שולח לי ידיים. בעלה, העסק עם משה

פנינה לא אהבה . ופנינה לא שילמה לי את המשכורת בזמן

בסוף כל . מפני שבעלה היה מסתכל בי כל הזמן, אותי

:  חודש היא הייתה אומרת לי

, צריך לחכות, החודש אין כסף בבנק לשלם לך"

.  ואני לא ידעתי מה לומר לה, "ואולי בחודש הבא יהיה

כך חשוב לקבל -האמת היא שלא היה לי כל

אבל אימא . ולא חשבתי שבכלל מגיע לי תשלום, משכורת

כי , אמרה לי שאני חייבת להביא לה כסף בסוף כל חודש

.  היא לא יכולה לממן לי את האוכל בבית

.  הייתי בבעיה

.  לא ידעתי מה לעשות בנוגע לכסף

, אימא אמרה שצריך להביא את הכסף כל סוף חודש

אני זוכרת שהלכתי . ופנינה אמרה שאין לה כסף בבנק

ואמרתי לו שאני צריכה להביא , הבעל של פנינה, למשה
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אחרת היא תכעס ותזרוק אותי , לאימא כסף בסוף כל חודש

.  מהבית

: הוא שאל אותי

"  ?כמה את צריכה"

אמרתי לו שאימא אמרה שצריך להביא בסוף כל 

.  חודש חמש מאות לירות

אבל הבטיח שייתן לי כל פעם , הוא אמר שזה המון

ושאני אבוא אליו אחרי שכולם , קצת בלי שפנינה תדע

. הולכים מהמספרה הביתה

לא היה . כל יום הייתי נשארת יותר מאוחר במספרה

ואימא לא , אכפת לי כי ממילא לא היה לי מה לעשות בבית

בסוף היום הייתי עושה את . אז זה היה בסדר, חיכתה לי

כדי , עצמי כאילו שאני הולכת הביתה עם כל העובדים

אבל אחרי חצי שעה הייתי . שפנינה לא תדע ולא תחשוד

.  חוזרת למספרה

בחצי השעה הזאת הייתי הולכת לרחוב הראשי 

כך הייתי עוברת -אחר. ועוברת את כל הרחוב מצד אחד

היו שם כל . לצד השני וחוזרת את כל הדרך לכיוון המספרה

אבל במיוחד אהבתי את הסלון לכלות עם , מיני חנויות
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ובכל פעם שהייתי , השמלות הלבנות והנעליים היפות

הייתי נעצרת כמה דקות כדי להסתכל , מגיעה לסלון לכלות

.  במשהו חדש

כי הוא , כשחזרתי למספרה משה היה יורד מהבית

הוא . ואני הייתי באה אליו, ופנינה גרו בדיוק מעל למספרה

ושם היה נותן לי כל , היה מחכה עד שניכנס לחצר האחורית

והיה משביע אותי שאביא , פעם עשרים וחמש לירות ביד

.  את הכסף ישר לאימא

ואז הוא היה מסתכל עליי במין מבט כזה של גברים 

לפעמים הוא היה מכניס את הידיים . ומלטף לי את הטוסיק

ואני לא התנגדתי כי זה לא היה לוקח , שלו קצת פנימה

אני לא הרגשתי . ואז הוא היה נרגע ומחייך, הרבה זמן

זה גם לא . הרבה ממה שמשה היה עושה לי עם הידיים שלו

וידעתי שאחרת יהיו , כי הוא מאוד דאג לי, ממש עניין אותי

.  ואימא תכעס ולא יהיה לי איפה לגור, לי בעיות

 

כי אף אחד לא , העבודה במספרה ממש התאימה לי

שמעתי שבמספרות אחרות . דיבר אתי ולא הטריד אותי

אבל ידעתי שפנינה לא תהיה , השוטפות מקבלות טיפים
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. כי היא הייתה אישה קמצנית, מוכנה שגם אני אקבל טיפים

כמו , היא תמיד השוויצה לפני הלקוחות כמה היא דואגת לי

היא הייתה אומרת ללקוחות שייתנו . לנסיכה הקטנה שלה

לה את כל הטיפים שלי ושהיא תשמור את הכסף בבנק 

ואני רק חיכיתי שיום אחד יהיה . בשביל החתונה, בשבילי

ופנינה כבר לא תוכל להגיד לי , מספיק כסף בבנק של פנינה

.  שאין לה כסף בבנק

אפילו לא ביום החתונה , אבל זה אף פעם לא קרה

. שלי

 

* 

 

.  יום אחד ראיתי את בעלי לעתיד

כי הייתה , אבל לא כדי להסתפר, הוא בא למספרה

. ואז הוא ראה אותי, הוא בא כדי לדבר עם משה. לו קרחת

והחזה שלי כבר היה גדול , עשרה-אני כבר הייתי בת שבע

גם . וראיתי שכל הגברים מסתכלים עליו כל הזמן, ובולט

לא היה אכפת לי . בעלי לעתיד ראה אותי עובדת ומתכופפת
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כי תמיד אחרי , להתכופף בשבילו או בשביל יתר הגברים

שהייתי מתכופפת הם היו מתנהגים אליי הרבה יותר בנימוס 

.  ובכבוד

הוא , וזהו, בעלי לעתיד דיבר עם משה כמה דברים

ואחרי , אחרי כמה ימים משה בא אליי בחצר האחורית. הלך

שעשה את מה שעשה הוא אמר לי שהוא חושב שהגיע הזמן 

אני . ושהוא רוצה להכיר לי חבר נחמד שלו, שאני אתחתן

אחת ואמר -זוכרת שבאותו יום הוא נתן לי מאה לירות בבת

:  לי

לכי תקני . ומגיע לך לעשות כייף, את בחורה טובה"

ואולי גם כמה קוקיות , לך שמלה פרחונית יפה

כדי שבעלך לעתיד יתלהב וירצה אותך , לשיער

". יותר

 

כי הוא היה טוב אליי כל , אני סמכתי על משה

כי כל הזמן , את פנינה לא אהבתי. השנים שעבדתי במספרה

הוא . אבל משה היה בחור שקט, היא צעקה עליי והעירה לי

תמיד היה מסביר לי מה לעשות . לא צעק עליי אף פעם
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כאילו , כך היה קורץ לי ומנענע בראש-ואחר, בשקט כזה

.  רצה לומר שהכול יהיה בסדר ושאין לי מה לדאוג

 

כמובן שהלכתי וקניתי שמלה פרחונית בסלון 

כי אמרתי לה שזה , בהתחלה המוכרת צחקה עלי. לכלות

. והיא לא הבינה בדיוק למה התכוונתי, בשביל בעלי לעתיד

ושאני , אבל הסברתי לה שיש לי פגישה עם בעלי לעתיד

היא חייכה אליי ושאלה כמה . צריכה להיראות יפה בשבילו

כי רציתי , אמרתי לה שיש לי חמישים לירות. כסף יש לי

. וגם לאימא שלא תכעס, להשאיר לי קצת כסף לקוקיות

 

היא יצאה . המוכרת אמרה לי לחכות ולא לזוז

: וכשחזרה אמרה לי בחיוך של ניצחון, מהחנות לכמה דקות

והראתה לי , !"מצאתי בשבילך בדיוק את מה שאת צריכה"

אבל לא , שמחתי מאוד בלב. שמלה פרחונית בצבע ורוד

כדי שהיא לא , רציתי להראות למוכרת שאני מתרגשת

. תבקש ממני יותר כסף ממה שאמרתי לה
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היא אמרה לי למדוד את השמלה בתא הקטן שבסוף 

. הלכתי לשם והורדתי את המכנסיים ואת החולצה. החנות

פתאום היא נעמדה מולי והסתכלה בשדיים הגדולים שלי 

היא אמרה לי שהשמלה מאוד תתאים לי . במין מבט סקרני

היא אפילו לא חיכתה שאגיד לה . ושהיא תעזור לי להתלבש

הלבישה לי , היא פשוט נדחפה לתא הקטן והצפוף. משהו

.  את השמלה וסגרה את הרוכסן מאחור

אבל לא רציתי , הרגשתי שהשמלה קצת גדולה עליי

היא . חיכיתי שהיא תגיד משהו ראשונה. להעיר למוכרת

לקחה אותי ביד אל המראה שמחוץ לתא והסתכלה בי כמה 

ואז אמרה שצריך להצר וסימנה . בודקת מסביב, דקות

היא ביקשה ממני לבוא למחרת . במחטים בכמה מקומות

ולפני שעמדתי ללכת היא , ושהשמלה תהיה מוכנה עד אז

: צעקה לעברי

!". ואל תשכחי להביא את החמישים לירות"

 

המוכרת הסתכלה בי , כשמדדתי את השמלה למחרת

בפעם הראשונה בחיי הרגשתי יפה . וחייכה מאוזן לאוזן

שכבר שכחתי לרגע איך זה שכל הזמן יש לי הרגשה , כך-כל
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הראיתי לה את הקוקיות שקניתי . של ברווזון מסכן ומכוער

: והיא מיד התלהבה, ואת הקולר השחור לצוואר

ואת , טוב-אני אסדר אותך טוב. אל תדאגי, מותק"

".  יפהפייה אמיתית, תהיי ממש בובה

היא עשתה לי צמות בשיער ושיבצה את הקוקיות 

ואז אספה את כל השיער לאחור , הקטנות בכל מיני מקומות

אחרי ששמה את הקולר השחור והידקה . בקוקו גדול וצמוד

.  היא אמרה שאני נראית מושלמת, אותו על הצוואר שלי

שלא היה אכפת לי , כך-ובאמת נראיתי יפה כל

אפילו את הפגישה עם בעלי לעתיד . באותו רגע משום דבר

. כבר שכחתי לגמרי ורציתי להישאר שם מול המראה לתמיד

אבל נזכרתי שאני צריכה לשלם למוכרת את החמישים 

כי משה אמר לי לבוא למספרה כדי לוודא , לירות וללכת

וקצת . שאני נראית בסדר לפני הפגישה עם בעלי לעתיד

המוכרת נישקה אותי בעדינות בלחי ואמרה , לפני שהלכתי

:  לי

נשמה , ותסמכי עליי, עכשיו לכי לבעלך לעתיד"

". הכול יהיה בסדר, שלי
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אבל הפעם הוא לא , משה חיכה לי בפתח המספרה

אלא רק הסתכל בי ממש מקרוב , לקח אותי לחצר האחורית

הוא היה מופתע . מאחורה ומהצדדים, ובדק אותי מקדימה

ואני ידעתי שהוא פשוט לא רגיל לראות אותי יפה , מאוד

.  בגלל השמלה והכול, כך-כל

הוא אמר לי שבעלי לעתיד יחכה לי במסעדה 

הפינתית עם השולחנות האדומים ועם הכיסאות הלבנים 

, אז הלכנו לשם. ושצריך ללכת אחרת נאחר, מפלסטיק

.  ומשה לא אמר שום דבר בדרך

 

* 

 

, כשהגענו למסעדה משה הושיב אותי ליד שולחן

הזמין לי תה עם קוביות קרח ואמר לי לחכות לבעלי 

.  כי הוא צריך לחזור הביתה לפנינה, לעתיד

והוא לחץ לי את , כשבעלי לעתיד הגיע אמרנו שלום

בהתחלה . כי הייתי נבוכה מאוד, ישבתי מולו בחשש. היד
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, אני שותקת, אבל כמו תמיד, הוא ניסה לדובב אותי לדבר

.  לא מדברת הרבה

?  מה אני אגיד לו

?  מה יש להגיד

. זה הכול. החיים שלי לא היו קלים

הוא . שמחתי שלא מפריע לו שאני שותקת כמו דג

לא כמו שמשה היה מדבר אתי במין , דיבר אליי בטון מתוח

העיניים שלו אמרו לי שהוא נורא רוצה לשכב . רוגע כזה

אבל לי זה היה . ושזה מעניין אותו יותר מכל דבר אחר, אתי

?  כי מה אני צריכה שיחות נפש, נוח

. ממילא זה מיותר

 

ובעלי לעתיד הזמין , ישבנו במסעדה עוד חצי שעה

ואני רק הסתכלתי , לי עוד תה עם קוביות קרח גדולות

.  בעיניים שלו ומצצתי את הקוביות

בינתיים הוא סיפר לי על העבודה שלו בתור בעל 

שהוא התגרש מאשתו לפני , מגרש למכוניות משומשות

הוא אמר לי שהוא רוצה הרבה ילדים . שנה ושאין לו ילדים
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ושהוא ראה אותי במספרה , ובית עם אישה טובה כמוני

.  ומיד ידע שאני אהיה אשתו

, כי כבר החלטתי שזה בסדר, לא אמרתי לו שום דבר

חוץ מזה שמשה אמר לי שהוא יהיה .  יהיה–ושמה שיהיה 

שאמרתי , ואני התרגלתי לרעיון בכזו קלות, בעלי לעתיד

לא היה אכפת לי . לעצמי שכנראה שזה מה שצריך לקרות

ושאין לו שיער על הראש ושהוא מבוגר , איך הוא נראה

כי רציתי לעזוב את אימא ולא להצטרך לחזור , ממני בהרבה

. לבית שלה לעולם

בעלי לעתיד לקח אותי , אחרי המסעדה, באותו ערב

ושהוא קנה את , לבית שלו ואמר לי שזה הבית שבו נגור

והיה בה , זו הייתה דירת שלושה חדרים. הבית בעצמו

ואמרתי , הוא שאל אותי אם אני יודעת לבשל. מטבח יפה

.  כי רציתי לשמח אותו, למרות שלא ידעתי לבשל, לו שכן

ואת חדר , ואת הטלוויזיה, הוא הראה לי את הסלון

ואז בעלי לעתיד לקח אותי לחדר השינה ורק . העבודה שלו

".  פה אנחנו ישנים: "אמר

אבל אני כבר ידעתי מה , הוא רצה שנחזור לסלון

. כי משה לימד אותי הכול על גברים, הוא באמת רוצה ממני
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, לקחתי לו את היד ושמתי אותה על השדיים הגדולים שלי

כך לקחתי את היד השנייה שלו ושמתי אותה על -ואחר

כך הוא התחיל -אחר. בהתחלה היא היסס. הטוסיק שלי

לא . לאט משך לי את השמלה כלפי מעלה-לאט. ללטף אותי

רק שהשמלה לא תתקמט כי לא , היה אכפת לי משום דבר

יותר מכל דבר אחר . הייתה לי שמלה פרחונית אחרת

.  קיוויתי שבעלי לעתיד יחשוב שאני תמיד יפה

 

הוא הרים אותי באוויר והניח אותי בזהירות על 

אבל לא , היה שם קצת ריח לא נעים של נפטלין. המיטה

הוא התחיל . התעלמתי מהכל כי הרגשתי הכי יפה בעולם

אבל אני עצרתי אותו ואמרתי לו שאני , לנשק אותי בפה

.  ושלא שוכבים לפני החתונה, בתולה

מיד התרחק ממני ואמר . הוא היה מופתע מאוד

ושהוא צריך , בטון רציני שצריך להכין את החתונה מהר

אמרתי לו שאני כבר אדבר עם אבא . להיפגש עם אבא שלי

. ושהוא יכין את החתונה, שלי

ואני המשכתי לעבוד אצל פנינה , הימים עברו

. אבל משה כבר לא לקח אותי לחצר האחורית, במספרה
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נותן לי , הוא היה מחכה לי מאוחר בלילה בכניסה למספרה

: את העשרים וחמש לירות ביד ומשביע אותי

כי עוד מעט , תשמרי את הכסף לעצמך איפה שהוא"

אז . את מתחתנת וכבר לא תצטרכי לתת לאימא את הכסף

"  ?את מבינה, עכשיו זה הכסף שלך

ובכל פעם הייתי שמה את הכסף , ואני עניתי שכן

בלי , בתוך חור בחומה שליד פחי הזבל, בחצר האחורית

. שאף אחד יראה

, משה לא ידע שלא אמרתי לאימא ואבא שום דבר

והחלטתי שאני אגיד , כי ידעתי שממילא זה לא משנה להם

.  להם רק מתי שאדע שבאמת תהיה חתונה

ומשה היה , בינתיים בעלי לעתיד ארגן את החתונה

אומר לי כל פעם שהוא התקשר למספרה ומסר שעוד מעט 

. ושאני בכלל לא צריכה לדאוג, החתונה

 

:  יום אחד משה בא אליי ואמר לי

!".  מחר החתונה"

ונזכרתי שדבר , ואני לא ידעתי מה צריך לעשות

:  ומשה אמר לי. ראשון צריך להודיע לאימא ולאבא
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ואת תלבשי שמלת כלה , תהיה לך חתונה יפה"

".  לבנה ותהיי הכי יפה ומתוקה

וקצת , מאוד נהניתי לשמוע את מה שמשה אמר לי

, הצטערתי שהוא כבר לא לוקח אותי בלילה לחצר האחורית

. כי היה לו מבט עצוב בעיניים כשהיה מסתכל על הגוף שלי

כמו שתמיד היה לו , רציתי שיהיה לו מבט שמח ורגוע

אבל הבנתי שעכשיו אני הולכת , אחרי שהוא היה נוגע בי

להתחתן ושבעלי לעתיד בטח לא ירצה שאני אעשה דבר 

. כזה

 

החזיק , למחרת בצהריים בעלי לעתיד הגיע למספרה

:  לי את הידיים ואמר לי בחגיגיות

!".  הערב אנחנו מתחתנים"

הוא סיפר לי שהאולם יהיה יפה ושיהיו הרבה 

אמרתי לו שמשה אמר לי . ושהכול מוכן, אורחים ומוזמנים

ובעלי לעתיד הבטיח , שתהיה לי שמלת כלה לבנה ויפה

:  ביקשתי ממנו. שהוא יקנה לי שמלה
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, "אני רוצה שמלה כמו בסלון כלות ברחוב הראשי"

ושנלך לשם אחר הצהריים ונקנה את מה , "בטח"והוא אמר 

. שאני אבחר

 

ולמרות שהיו הרבה , חיכיתי לו  כבר משעה ארבע

כל מה שהייתי מסוגלת לחשוב עליו הייתה , לקוחות

, בחמש הוא הגיע. השמלה הלבנה שעומדת להיות שלי

כשנכנסנו . ולקח אותי לסלון כלות, בדיוק כפי שקבענו

לחנות המוכרת זיהתה אותי מהשמלה הפרחונית שקניתי 

. ראיתי שהיא מאוד הופתעה לראות את בעלי לעתיד. אצלה

לא אמרתי לה . היא בטח חשבה שהוא מבוגר מדי בשבילי

ונורא רציתי , כי זה באמת לא מה שמשנה בעיניי, שום דבר

.  את שמלת הכלה

, ארוכה ארוכה, המוכרת בחרה בשבילי שמלה לבנה

הם רצו שאמדוד . עם שובל מלמלה והינומה עדינה וגדולה

אבל אמרתי לבעלי לעתיד שאסור שהוא יראה , את השמלה

.  כי זה מביא מזל רע, אותי לבושה בשמלה לפני החתונה

וראיתי שבעלי , אבל המוכרת התעקשה שאמדוד

לעתיד רוצה לראות איך השמלה נראית עליי וממש לא 
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. אז הלכתי לתא ולבשתי את השמלה, מסוגל להתאפק

ודווקא , הפעם המוכרת לא הגיעה לתא לעזור לי למדוד

.  הצטערתי כי לא רציתי להיות שם לבד

ולא , כשיצאתי מהתא שניהם הסתכלו בי המומים

בעלי לעתיד היה הראשון שהפר . אמרו שום דבר כמה דקות

גם המוכרת אמרה . את השתיקה ואמר שאני נראית מקסים

, ואני הייתי מאושרת, שאני הכלה הכי יפה שהיא ראתה

.  באמת שהייתי מאושרת

. הרגשתי שסוף כל סוף החיים אוהבים גם אותי

עמדנו שלושתנו בסלון לכלות והתפעלנו משמלת 

. הכלה שלי

ואז בעלי לעתיד אמר שהוא צריך ללכת לכל מיני 

.  סידורים ושניפגש בחופה

טוב בפנים בפעם -ואני הסתכלתי בבעלי לעתיד טוב

ואמרתי לעצמי שבעצם מעולם לא הייתי קרובה , האחרונה

. וחייכתי, ואז הסתכלתי בשמלה הלבנה שלי. אליו

 

* 
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הלכתי עם שמלת הכלה ארוזה בתיק גדול שהמוכרת 

. ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי מרוב התרגשות, נתנה לי

.  בסוף חזרתי לכיוון המספרה ובדרך פתאום ראיתי את משה

כי הוא הבנאדם שהכי , אמרתי לו שאני אוהבת אותו

והוא גם היה הגבר היחיד שידע לדבר אתי , עזר לי בחיים

אבל , הוא אמר לי שגם הוא אוהב אותי. בלי שארגיש נבוכה

.  כמו הבת שמעולם לא הייתה לו

רציתי להגיד לו שהלוואי שיכולתי להיות האישה 

אבל לא , ושאני יודעת איך לעשות לו טוב על הלב, שלו

ושפנינה אשתו , אמרתי לו כלום כי ידעתי שזה רק יכאיב לו

אפילו ילדים היא לא מסוגלת . היא לא אישה טובה ומפנקת

. להביא לו

 

, באותו לילה בעלי לעתיד נהרג בתאונת דרכים

אין לי . כנראה שזה מה שהיה צריך לקרות. והחתונה בוטלה

, אולי הוא נהרג סתם בגלל חוסר מזל. הסבר אחר לכך

ואולי משום שראה אותי לבושה בשמלת כלה לפני 

.   החתונה
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אולי זה נורא . אני לא מקדישה לכך מחשבה רבה

מאז . אבל האמת היא שממש לא אכפת לי, לומר דבר כזה

את שמלת . ומתמיד אהבתי את משה ורציתי להיות רק אתו

אולי יום - הכלה שמרתי במספרה מאחורי ארון המגבות 

אני יודעת שאני מסוגלת . אחד משה ירצה אותי בתור אישה

משה . להביא לו הרבה ילדים ולהיות טובה ומפנקת בשבילו

כי אחרי , וזה נחמד לי, שוב לוקח אותי לחצר האחורית

.  שהוא עושה מה שהוא עושה העיניים שלו שמחות ורגועות
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78 

: סיפור רביעי

הָיהודים 

 

 

הביוב זורם . כפר שלנו אין כבישים ומדרכותב

הבתים . והילדים הקטנים נופלים בבוץ ובסירחון, ברחוב

ורק , הברזלים בולטים מהקירות החשופים, שלנו לא יפים

האנטנות החלודות על הגגות מחברות אותנו אל העולם 

. שלכם

 

בבוקר אני מתעוררת מקריאות התרנגולים ונביחות 

כך מצטרף המואזין להמולת הבוקר ומתחיל -אחר. הכלבים

לשיר ולסלסל בקולו מהרמקול שבמרומי צריח המסגד 

.  אני כבר קמה מהמיטה, כשהוא מסיים. שבכפר שלנו

.  אבל בעלי מוחמד לא מתעורר יחד אתי
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הוא מתעורר רק אחרי שהוא מריח את הקפה החריף 

כבר שלוש שנים . שאני שמה לו בספל קטן ליד המיטה

.  גדולה ְכּתיר ְכּתיר. והאהבה בינינו גדולה, אנחנו יחד

. אביב-בתל, מוחמד הוא קבלן עפר שעובד אצלכם

את . הוא יוצא מהבית מוקדם וחוזר עייף מאוד בלילה

ליד העז העיוורת , הטנדר הלבן שלו הוא מחנה מתחת לבית

.  שקשורה לעמוד

אני עושה לו , אביב-לפני שמוחמד חוזר מתל, בערב

וכשהוא , סיר גדול של אורז מעורבב בבשר כבש ובצנוברים

מרוכז לגמרי , בא הביתה הוא אוכל בשתיקה את כל הסיר

.  בעצמו ולא אומר לי מילה

כך -ואחר, אחרי הארוחה הוא הולך למסגד להתפלל

הם . יושב עם החברים שלו עד שעה מאוחרת בקפה של ָעלי

מעשנים נרגילות ומדברים , יושבים שם על המחצלות

אני לא מתערבת , אבל מה. השד יודע על מה, ביניהם בשקט

. כי זה לא העניין שלי, בזה

 

, טוב-כשאני כבר יושנה טוב, ומאוחר בלילה

מוחמד מגיע הביתה מהקפה של ָעלי ונכנס לחדר השינה 
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הוא מוריד לי את השמלה ומכניס את הזין שלו בין . שלנו

לא תוכלו להבין למה זה טוב , הָיהודים, אתם. הרגליים שלי

אבל אתם לא יודעים מה , אתם רק מדברים על אהבה. ככה

.  זה לאהוב

.  אתם יותר מדי חושבים איך אתם נראים, כן

.  אבל אצלנו זה משהו אחר לגמרי

, ואללה. לא מתביישים בזה, אנחנו יודעים להרגיש

רק גבר שיודע להרגיש זה גבר שיודע לתת כבוד לאישה 

. שלו

 

* 

 

אני קוראים לי . בעצם שכחתי להציג את עצמי

ואני נולדתי באלף תשע מאות שישים ושלוש , נאזימה

, כשהייתי ילדה קטנה. 'בפחונים שליד שיכון ד, שבע-בבאר

עם עיניים שחורות כמו של עורב , הייתי מתולתלת כזאת

.  גדול
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ואבא , מהכפר טראבין, אימא שלי הייתה ערבייה

נעא, הוא עלה מתימן. מה לעשות, שלי היה יהודי , מהעיר צַּ

. והיו לו שלוש נשים ערביות שהוא הביא אתו משם ברגל

, האישה היהודייה שלו, וחוץ מזה הייתה לו גם את רחל

.  שאנחנו ממש לא אהבנו

כי היה לה , אבא שלי מאוד אהב את רחל, אבל מה

, כולנו חיינו יחד בפחון אחד גדול. שיער חלק ועור בהיר

ואבא כל הזמן . בפחון הקטן שלה, ורק רחל הייתה בצד

היא לא הייתה עושה . לישון אתה, היה הולך אליה בלילה

כי אבא שלי תמיד היה אומר שרחל היא , שום דבר במטבח

ארה"ה הוא שמר . כלומר האישה האהובה עליו, שלו" מַּ

ואף אחד לא היה יכול לעשות לה שום , עליה בשבע עיניים

. דבר רע

 

* 

 

. ככה ברגע אחד, אבל יום אחד הכול נגמר
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ואפילו . חזק-חזק, קודם שמענו רעש של מטוסים

ואז התחילו . הרעש היה נורא, שסגרתי את האוזניים

.  וכל הפחונים כאילו עפו ברוח, היה הרבה אש, הפצצות

: ואימא שלי עוד הספיקה לצעוק לי

ואז כבר לא ראיתי , !"תברחי מכאן מהר, נאזימה"

.  כי היה הרבה מאוד עשן, אותה

אבל לא ', רצתי הכי מהר שיכולתי לכיוון שכונה ד

נפלתי לתוך הבור ושכבתי . ראיתי שבדרך היה בור עמוק

הרגליים מאוד . אפילו לא זוכרת כמה, בתוכו הרבה זמן

אבל שמעתי את הרעש של הָיהודים , כאבו לי והייתי צמאה

כי פה לפחות , בחוץ וחשבתי שדווקא זה טוב שנפלתי לבור

.    אף אחד לא יוכל לראות אותי

 

.  ובלילה שמעתי קולות

ואז , כנראה שנרדמתי בתוך הבור לכמה שעות

פחדתי שבטח הָיהודים . פתאום התעוררתי בגלל הקולות

, אבל הם הלכו. רוצים לגמור גם עליי, מחפשים אותי

חשבתי שאולי . והכול נהיה שקט מאוד, החיילים שלכם

כדאי לצאת מהבור ולראות אם אני אצליח למצוא קצת 
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והשפתיים שלי היו שחורות , כי הייתי צמאה מאוד, מים

.  מכל הפיח והאדמה

 

איך . עד שהגעתי למעלה, טיפסתי מהבור בזהירות

האישה של , ראיתי את רחל, שהוצאתי את הראש מהבור

, היא בדיוק הסתובבה אליי. עומדת ממש לידי, אבא שלי

וואללה אני , בפעם הראשונה בחיים שלי, וכשראיתי אותה

. באמת ששמחתי לראות אותה, נשבעת

 

היא ישר . חזק-רחל ניגשה אליי וחיבקה אותי חזק

: אמרה לי בפרצוף

".  מעכשיו את תהיי הבת שלי! כולם מתו"

. אבל לא רק אימא ואבא שלי. ובאמת כולם מתו

אחד . היו לה שלושה בנים. אפילו הילדים של רחל מתו

וחוץ מחזי היו . והוא כל הזמן היה מציק לי, קראו אותו חזי

ושניהם היו תאומים והתנהגו אליי , גם יעקב ואבשלום

ואני ראיתי שרחל מאוד . לא טוב ולא רע- אותו הדבר 

, בגלל שחזי ויעקב ואבשלום כבר מתו ככה ברגע, עצובה

אבל היא שמחה מאוד . והיא לא תראה אותם יותר בחיים
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, כי הרגשתי מאיך שהיא החזיקה אותי חזק ביד, להיות אתי

היינו רק שתינו יחד ומסביב היו המון . שהיא מאוד שמחה

כי , אבל החיילים הָיהודים לא עשו לנו כלום. חיילים שלכם

רחל הייתה מדברת עברית והיא הייתה מראה להם בתעודת 

.  הזהות שהיא יהודייה

, וזהו, "גלית"היא אמרה לי שמעכשיו קוראים לי 

. שגם אני יהודייה ושאני הבת שלה

  

* 

 

, שבע-כבר לא גרנו בבאר, אחרי שהמלחמה נגמרה

כל הפחונים שהיו לנו כבר עפו . כי לא היה לנו איפה לגור

וכל החמולות או שמתו או שברחו , באוויר מהפצצות

כי קיבלנו מהָיהודים , היה לנו מזל, ורק רחל ואני. לירדן

.  מין צריף קטן כזה בקיבוץ להבים

ואני , בהתחלה רחל לא הייתה עוזבת אותי לרגע

וכבר . הייתי הולכת אחריה לכל מקום שאליו היא הלכה

כי עכשיו הכול היה , שכחתי איך לא אהבתי אותה מקודם
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, "מאמא"ולא , "רחל"כלל הייתי קוראת לה -בדרך. אחרת

אבל לפעמים . כי היא לא הייתה האימא האמיתית שלי

כדי להזכיר לה , בכוונה" מאמא"הייתי קוראת לה 

והיא , שהָיהודים לקחו ממני את האימא האמיתית שלי

.  בעיניים לא טובות, הייתה מסתכלת עלי ככה

 

* 

 

וכל הזמן הזה חייתי רק עם , עשר שנים עברו

ובמחלבה היינו , בקיבוץ היינו קוצרים חיטה. הָיהודים

, חלק מהזמן, ואני. וגם יוגורט וחמאה, עושים חלב טרי

ובלילה , עזרא, הייתי בצריף עם רחל ועם בעלה החדש

שאבא שלי דיבר , והמזל שלי. הייתי ישנה בחדר הילדים

והילדים , ככה שידעתי עברית מספיק טוב, אתנו גם בעברית

, הם חשבו שאני תימנייה. לא שמו לב שאני לא יהודייה

. ושבגלל זה אני מדברת ככה קצת מוזר

 

.  בלילה לא הייתי מצליחה לישון בשקט
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כל הזמן הייתי חולמת על הפחונים שלנו ליד שכונה 

ורק כשהייתי . ועל הרעש של המטוסים ועל האש והעשן', ד

!" תברחי מכאן מהר, נאזימה"שומעת באוזן את המשפט 

וכל הילדים , והייתה לי זיעה על המצח, הייתי מתעוררת

הָיהודים היו ישנים בשקט ורק אני הייתי מסתכלת על 

וככה הייתי חושבת וחושבת . התקרה וחושבת מה לעשות

. עד שהייתי מתעייפת ונרדמת

 

* 

 

תברחי , נאזימה"לילה אחד חלמתי את המשפט 

באתי לנגב את הזיעה . ושוב פעם התעוררתי!" מכאן מהר

אבל הפעם לא הייתה שום זיעה והמצח שלי , שעל המצח

.  היה יבש

קמתי . שזה סימן טוב מאללה, אמרתי לעצמי

כדי לא להעיר את הילדים , ככה בשקט בשקט, בשקט

הלכתי לכיוון . התלבשתי מהר ויצאתי בחוץ, הָיהודים

, ואז התחלתי לרוץ מהר כמו במלחמה, השער של הקיבוץ
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וואללה הרגשתי . ונפלתי בבור' כשרצתי לכיוון שכונה ד

רק שפחדתי שאולי עוד פעם אני אפול , אותו הדבר בדיוק

גם לא , אבל הפעם לא היה שום בור. לאיזה בור בחושך

. אחרי שיצאתי מהשער של הקיבוץ לכיוון הכביש הראשי

 

והלכתי מהר , וככה הלכתי כל הלילה לאורך הכביש

-בבאר' חשבתי שאולי בסוף אני אגיע לשכונה ד. מאוד

.  אבל במקום זה הגעתי לכפר טראבין, שבע

 

ממש לא כמו בקיבוץ של הָיהודים ! איזה כפר מסכן

.  עם הדשא והחדר אוכל

. בכפר של טראבין לא היה שום דבר

. רק הרבה בתים ופחונים מסכנים

.  אפילו דשא אחד לא היה בכפר

כי ידעתי שאימא שלי , אבל לא היה אכפת לי מכלום

. ושפה אני בטח אמצא את המשפחה שלי, באה מטראבין

 

כשהלכתי בין הפחונים והבתים , באותו בוקר

ושרחל לא צריכה , ידעתי שהכול יהיה בסדר, בטראבין
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ברגע הראשון שהוא . כי מוחמד הציל אותי, לדאוג לי יותר

כי היו לי מכנסיים , הוא לא הבין בכלל מי אני, ראה אותי

הוא ניסה לדבר אתי . יעני כחולים כאלה, של ָיהודים

וככה הוא עוד , אבל אני עניתי לו דווקא בערבית, בעברית

.  יותר התבלבל

וסימן לי לבוא אחריו לבית , "בסדר"הוא אמר לי 

כי הוא ממש לא ידע מה , חסין' השיח, של האבא שלו

. לעשות אתי

כבר , חסין' איך שנכנסתי לבית של השיח, וואללה

אפילו שהיה שם הרבה ריח שכבר , נהיה לי טוב על הלב

' ומה שאני הכי זוכרת מהבית של השיח. הספקתי לשכוח

חסין באותו בוקר זה את הגלבייה האדומה של אחת הנשים 

.  גלבייה בדיוק כמו של אימא שלי שמתה, שלו

, וכבר לא פחדתי משום דבר, חסין' ואני באתי לשיח

באתי אליו ואמרתי לו שאני . עשרה-כי כבר הייתי בת חמש

. כי זה היה שם המשפחה של אימא שלי, נאזימה חוסייני

. והעיניים שלו כמעט נסגרו, טוב-והוא הסתכל בי טוב

: אחרי כמה רגעים הוא אמר לי
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הוא לא אמר לי , וזהו, !"יא ִבינתי, אהלן וסהלן"

. שום דבר יותר

.  בלי להגיד שום דבר, וככה נהייתי הבת שלו

ואז מוחמד , שלמה חסין שנה' גרתי בבית של השיח

חסין שייתן לו אותי בתור ' שהציל אותי ביקש מהשיח

כי הוא ראה , חסין הסכים מייד' השיח. האישה שלו

.  שמוחמד מאוד רציני ושהוא יודע מה הוא אומר

אפלה גדולה מאוד בחצר האחורית של 'עשו לנו ח

חסין בירר מאיפה ' כי השיח, ואפילו רחל באה, חסין' השיח

ורחל . באתי ושלח את אחת הנשים שלו שתגיד לרחל לבוא

אבל היא שמה עליה גלבייה , בלי בעלה עזרא, באמת באה

. אדומה וראיתי בעיניים שלה שהיא מאוד מבסוטית ממני

. גם אני הייתי מבסוטית ממנה

 

וככה אני חיה עכשיו בבית של מוחמד כבר שלוש 

עם הטנדר הלבן , עם העז העיוורת שקשורה לעמוד, שנים

אין לי . שחונה מתחת לבית שלנו ועם הביוב שזורם ברחוב

אבל . וגם אין לי פרות עם חלב וחמאה, דשא בכניסה לבית

. ואללה מבסוטית. אני מאושרת
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כשמוחמד לוקח אותי בטנדר הלבן שלו , לפעמים

אנחנו עוברים ליד קיבוץ להבים ואני נזכרת , אביב-לתל

ובכל מה שהיה ואיך שהיא הצילה אותי , בגלית וברחל

.  מהחיילים הָיהודים

אני חולמת על , ובכל לילה כשאני הולכת לישון

לפעמים היא אפילו באה אליי ומדברת אתי . אימא שלי

היא אף פעם לא באה , אבל מאז שהגעתי לטראבין. בחלום

!".    תברחי מכאן מהר, נאזימה: "אליי בחלום ואמרה לי
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: סיפור חמישי

כך פשוט -כל כך פשוט -כל

 

 

עשרה הלכתי לחנות הבגדים במרכז -גיל חמשב

הכנסתי זוג גרביים , אביב-המסחרי שליד הבית שלי ברמת

.  לבנים לתיק הגב שלי ופשוט יצאתי מהחנות באופן טבעי

.  חיכיתי שמישהו יעצור אותי

.  אולי אפילו קיוויתי שכך יהיה

.  אבל משום מה לא תפסו אותי

.  אף אחד לא עצר אותי

 

הייתה לי הרגשה . בשבילי זה היה אות משמיים

. חזקה שאני עושה את הדבר הכי הנכון והכי טבעי בשבילי

. לא הפסקתי לגנוב, בעצם, ומאז
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תכשירי , חולצות, אחרי הגרביים גנבתי מכנסיים

זה הפך לדיבוק שנכנס בתוכי . נעליים ואפילו תיקים, איפור

, עד כמה שזה נשמע אבסורד. ולא היה מוכן לעזוב אותי

ללבוש אותם לא . בכלל לא השתמשתי בדברים שגנבתי

כי ההורים שלי קנו לי כל מה , וגם לא הרגשתי צורך, העזתי

הייתי נפטרת ממה שגנבתי מיד אחרי , בדרך כלל. שרציתי

במרכזים מסחריים ובקניונים גדולים ישנם פחי . הגֵנבה

ושם הייתי זורקת את הכל , אשפה ענקיים בקומות המרתף

.   לפח

, רק לעתים נדירות הייתי שומרת פריט מסוים בבית

כדי שאוכל לשוב , מוסתר היטב באחד הארונות שבחדרי

. ולהיזכר כיצד הצלחתי לגנוב אותו

 

* 

 

מעבר לריגוש שהיה , לא היה לי מושג מדוע גנבתי

עובר בי בכל פעם שהצלחתי לצאת מחנות עם פריט 
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השאלה הזאת . בלי שאיש ידע או יחשוד בי, כלשהו

האם , שאלתי את עצמי. הרהרתי בכך רבות. הטרידה אותי

אולי הגֵנבות ? הגֵנבות הן ניסיון להוכיח משהו להורים שלי

בסופו של דבר לא ? הן הדרך שלי לנקום בהורים שלי

ההורים שלי היו . הצלחתי להשיב על השאלות האלה בחיוב

לא הרגשתי . הורים מאוד נחמדים. הורים טובים ומפרגנים

הם תמיד . כעס מיוחד שיצדיק התרסה או מחאה כלפיהם

תמיד נתנו לי מה שרציתי וכמעט שלא מנעו . פינקו אותי

.  זה לא היה הגיוני שאני נוקמת בהורים שלי. ממני דבר

חשבתי שאולי זה . אז ניסיתי לבדוק בכיוון אחר

גם זה היה הסבר מאולץ ולא . נובע משעמום או מריקנות

תמיד הייתי . בסך הכול הייתי ילדה חמודה ואהובה. משכנע

היו לי חיים . תלמידה טובה והיו לי מספיק חברים וחברות

וגם , ה שלנו מתיכון אליאנס'כמו לכל החבר, נוחים וטובים

הייתי מקובלת , להפך. לא הרגשתי מנודה או דחויה בחברה

, והייתה אפילו תקופה שדניאל, בבית הספר ובתנועה

מה שכמובן העלה את , יצא אתי, החתיך של השכבה

. המניות שלי בעיני כל הבנות
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לא הצלחתי להבין מה , כמה שלא חפרתי בעניין

לא מצאתי שום הגיון במה שאני ? באמת מניע אותי לגנוב

אבל למרות . כל הקטע הזה נראה לי לגמרי מטורף. עושה

הרי . ידעתי שחייבת להיות סיבה ממש טובה למעשיי, הכל

! ללא כל סיבה, אדם לא עושה דברים סתם כך

, רציתי לגלות מה גורם לבחורה מפונקת כמוני

? לגנוב בשיטתיות, אביב שלא חסר לה דבר-בחורה מרמת

עמוק בתוכי . כי הסקרנות הרגה אותי, הייתי נחושה לדעת

בינתיים המשכתי . ואדע מהי הסיבה, קיוויתי שיום יבוא

. לגנוב

 

* 

 

מובן שלא סיפרתי לאף אחת מהחברות שלי על 

שלי " מסעות הציד"גם לא צירפתי איש ל. שלי" מחלה"ה

, ושמרתי עליו בקנאות, זה היה הסוד הכמוס שלי. בחנויות

כי התכונה הזאת שגיליתי בתוכי הייתה מפתיעה ומוזרה 

אין ספק שהתדמית התמימה שבניתי לעצמי . אפילו לי
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אבל גם ללא החזות של . הייתה הכיסוי הטוב ביותר שלי

אילו סיפרתי , איש לא היה מאמין לי" הילדה הטובה"

החברות שלי ודאי היו . שבמשך שנים אני גנבת כפייתית

כך . הן היו אומרות לי שאני סתם מתבדחת. צוחקות עליי

כי , לא יכולתי, שאילו הייתי רוצה לשתף מישהו בסוד שלי

.  אף אחד לא היה לוקח אותי ברצינות

 

הסתכלתי ביעל , באחת ההפסקות, פעם אחת בתיכון

 מה –וחשבתי לעצמי , החברה הכי טובה שלי, ספקטור

בלי , אבל פתאום. לרגע נבהלתי? יקרה אם אספר לה

. החלטתי ללכת על זה ולקחת את הסיכון, לחשוב פעמיים

:  אמרתי לה

ראיתי אתמול בטלוויזיה סרט על בחורה שגנבה "

-והיא הייתה מגניבה כל, מחנויות כל מיני דברים

"  …כך

: יעלי הסתכלה בי במבט משועמם ואמרה

"  ?נו"
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לפעמים גם אני רוצה לעשות משהו , את יודעת"

מה , אולי גם אני אתחיל לגנוב מחנויות. מדליק כזה

"  ?את אומרת

.  חושפת את שיניה הלבנות והיפות, היא גיחכה אליי

.  התעקשתי" ?באמת מה את אומרת, לא"

:  וסיננה, יעלי הסתכלה בי עכשיו במבט מזועזע

אין . את לא בנויה לדברים כאלה- תביני , מיכלי"

!".  את טובה מדי לזה! לך ביצים

שהיא לא מחתה , מה שהדהים אותי בתגובה שלה

אלא שהיא הזדעזעה מזה , על עצם הרעיון לגנוב מחנויות

בכלל העליתי על דעתי שאני מסוגלת , מיכל רוזנברג, שאני

.  לגנוב

.  ממש נפגעתי ממנה

!  איזה חוסר הערכה מצידה

, את בכלל לא מכירה אותי: "לרגע רציתי לומר לה

אבל מיד עצרתי את , !"ואת לא יודעת למה אני מסוגלת

אחרי אותה שיחה הגעתי . יעלי ממילא לא תאמין לי. עצמי

למסקנה הבלתי נמנעת שהסוד הפרטי שלי כנראה צריך 

! ולתמיד- להישמר חבוי בתוכי 
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* 

 

גנבתי שלוש . עשרה המצב הלך והחמיר-בגיל שבע

בלית , לפעמים. והרגשתי ממש מכורה, פעמים בשבוע

, אביב-הייתי מרימה חפצים במרכז המסחרי ברמת, בֵררה

. אבל זה כבר לא ריגש אותי, פשוט כי זה היה קרוב לבית

הייתי . לקניונים הגדולים, אביב-העדפתי לנסוע לתל

-מפתות ועמוסות כל, מוקפת חנויות נהדרות, משוטטת שם

נמשכתי לחלונות הראווה הנוצצים ולמוצרים . טוב

, הכול היה שם. מרגישה כילדה בחנות ממתקים, הנפלאים

לא תאמינו כמה . רק מחכה למישהי כמוני שתבוא ותיקח

. פשוט זה היה

 

אם . פיתחתי כל מיני טכניקות כיצד לגנוב ביעילות

לבלבל "הייתי מפלרטטת אתו קצת כדי , המוכר היה גבר

והוא , הייתי מטרטרת אותו בכל מיני בקשות". את האויב

היה מתרוצץ בחנות כדי להביא לי בדיוק את מה שאני 
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מורידה ממנו את , בזמן הזה הייתי לוקחת משהו קטן. רוצה

.  התווית הנסתרת של האבטחה ודוחפת אותו במהירות לתיק

הייתי מרימה משהו , בחנויות שכבר הכרתי היטב

אלא דרך יציאה , ויוצאת מהחנות לא דרך הכניסה הראשית

לפעמים הייתי . שידעתי עליה מראש, אחורית של העובדים

שם . מכניסה משהו לתיק ונכנסת לשירותים של החנות

כך -ואחר, הייתי משאירה את התיק על אדן החלון הפתוח

הייתי באה מבחוץ ומושכת את התיק דרך הסורגים של 

.  החלון

אלא להיות , אבל היו מקרים שלא הייתה לי בֵררה

פעם הייתי בחנות נעליים . מחושבת וקפדנית הרבה יותר

ראיתי מגפי עור שחורים וגדולים שהגיעו לי עד . גדולה

אבל , ורציתי לקחת אותם, המגפיים היו מדהימים. הברכיים

לא יכולתי להוציא אותם מהחנות בלי . הם היו גדולים מדי

. ממש לפני הסגירה, ערב אחד הגעתי לחנות. שירגישו

, את המפתחות של הבית, בידיים החזקתי את הארנק שלי

עשיתי לו , ניגשתי למוכר. באגט ארוך ושתי שקיות חלב

פרצוף של מסכנה ואמרתי לו שהשקית של הסּופר נקרעה 

ואם לא אכפת לו לתת לי שקית בשביל כל , לי בדרך הביתה
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ונתן לי את השקית הכי , הוא היה אדיב אליי מאוד. הדברים

, אחרי יומיים הגעתי לחנות בשיא הלחץ. גדולה שיש לו

הכנסתי את המגפיים לשקית הגדולה שקיבלתי מהמוכר 

. אף אחד לא אמר לי כלום. ופשוט יצאתי מהחנות, האדיב

!". תעצרי"חיכיתי שמישהו יאמר לי . איש לא עצר אותי

.  אבל זה אף פעם לא קרה

.  אף אחד לא עצר אותי

וככל שהזמן עבר והסיכונים שנטלתי על עצמי הלכו 

וגדלו כך השתאיתי מהקלות הבלתי נסבלת והבלתי מוסברת 

בלי שמישהו יקום פעם , שבה הצלחתי להערים על אנשים

. אחות ויעצור אותי

 

* 

 

.  אני לא זוכרת בדיוק מתי חל בי השינוי

. אני חושבת שזה היה כמה חודשים אחרי הטירונות

רפואה בתור מנהלת -הציבו אותי במפקדה הראשית של חיל

ברור שזו הייתה טעות . הלשכה של קצין רפואה ראשי
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אחרי הכול היו שם . איומה מצדם להציב אותי במקום כזה

ולי הייתה גישה , כמויות עצומות של תרופות ושל סמים

אבל . חופשית למחסן התרופות הצבאי הראשי לשעת חירום

כיצד הם יכלו לתאר לעצמם מה זה יעשה לחיילת אחראית 

? וממושמעת כמוני

אני , בשבועיים הראשונים באמת שניסיתי להתאפק

אבל יום . חשתי בגודל האחריות שהוטלה עליי. נשבעת

החיילת שהחלפתי . אחד כבר לא יכולתי לעצור את עצמי

היא הראתה לי את . עשתה לי סיור מדוקדק במחסני היחידה

כך לקחה אותי לחדר ענק שלדלתו -ואחר, מחסן התרופות

בחדר הזה אחסנו את כל התרופות . היה מנעול כפול

סמים נוזליים , היקרות ואת הסמים הממכרים כמו מורפיום

די ואפילו שקיות ענקיות של אבקות -אס-כמו אל

. מריחואנה

החיילת נתנה לי את המפתחות הרזרביים של מחסן 

ואמרה שלי שמעכשיו הם חלק מצרור המפתחות , התרופות

בתור מנהלת לשכה של קצין רפואה ראשי . הקבוע שלי

, הייתי אמורה להחזיק מפתחות רזרביים של מחסן התרופות
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ביחידה גם בשעות המאוחרות ואם מישהו היה " שרצתי"כי 

.  זקוק להיכנס למחסן התרופות הוא צריך היה לפנות אליי

. מיששתי את מפתחות המחסן בהתרגשות

.  ואז נפל לי האסימון

מדוע , כך-אם אני גנבת טובה כל, אמרתי לעצמי

עד אז הפקתי . שלא אעשה עם זה משהו רציני קצת יותר

עכשיו רציתי להוסיף לזה עוד . תענוג רק מעצם הגֵנבה

.  משהו

.  רציתי כסף

. רציתי שיהיה לי הרבה כסף

. קרימינלית ברמה, ורציתי גם להיות גֵנבת מקצועית

כדי שיהיה לי עתיד , החלטתי לצבור כסף

וזה היה שינוי מרחיק , זה היה השינוי שחל לי". מקצוע"ב

. לכת

 

השינוי הזה היה בלתי , כשאני חושבת על זה, בעצם

כל הזמן חשבתי לעצמי שמה שאני עושה הוא לא . נמנע

חשבתי על זה במונחים של משחק לשם . משהו רציני

.  משחק
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.  מין שעשוע

, "מחלה"או ב" בעיה"לכל היותר חשבתי שמדובר ב

ולא חשבתי על , "גנבת"אבל מעולם לא קיבלתי את עצמי כ

".  תמיד"מה שאני עושה במונחים של 

 

, כך הרבה שנים בתוך זה הבנתי פתאום-רק אחרי כל

זה פשוט צורך בסיסי . שבעצם אין לי מה לעשות נגד זה

קלטתי שאין . ושהוא לא יעזוב ולא יניח לי לעולם, שיש לי

ללכת עם זה ולעשות את , לי בֵררה אלא להשלים עם זה

ומאותו רגע . המקסימום כדי ליהנות מזה כל עוד אני יכולה

שהפנמתי את ההבנה הזו החיים שלי עברו מהפך של מאה 

. ושמונים מעלות

הכל התגלגל . הדברים התחילו לרוץ בקצב מהיר

כך -הכל היה כל. ההצלחה האירה לי פנים. ממש מעצמו

. פשוט

. כל יום הייתי נכנסת למחסן התרופות ולוקחת סמים

שמתי אותם בארונית הפרטית . כמובן שלא השתמשתי בהם

דאגתי להשלים את החסרים כדי . שלי במשרד המפקד

כמו , את המורפיום ואת הסמים הנוזליים. שאיש לא ירגיש
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את אבקות . החלפתי במים מהולים בוודקה, האדולן

די החלפתי בקמח לבן מעורבב -אס-המריחואנה והאל

.  באבקת סוכר

 

הייתי , לפני חופשת סוף השבוע, בכל יום שישי

שצברתי בארונית של משרד " סחורה"לוקחת את כל ה

ומטמינה אותה עמוק בתוך התיק הצבאי השחור , המפקד

מהמפקדה הייתי נוסעת באוטובוס הישר לשכונת . שלי

. בבלי

.  שם הייתי עולה לדירה של מוטי קירשנר

" ספק"מוטי היה ידוע כבר מתיכון אליאנס בתור ה

, אבקות, וינטים'ג: מוטי סיפק הכול. ה הצפונים'של החבר

, הייתי הולכת אליו. מה שאתם רוצים- באנגים , מחטים

יושבת אתו בדירה שלו בבבלי ומתחילה לעשות אתו 

.  עסקים

.  לא תאמינו כמה פשוט זה היה

הייתי מפזרת את כל הסחורה על השטיח שלו בחדר 

והייתי עושה לו מחיר , היינו סופרים יחד כמה יש, השינה

את הכסף הייתי . לפי ההרגשה שלי באותו הרגע, גלובלי
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רק בשטרות האדומים של המאתיים , לוקחת כמובן במזומן

. שמוטי היה מכין לי מראש

 

* 

 

, לי היה כסף קל. שנינו היינו מרוצים מהסידור

אבל . ומוטי היה מקבל ממני את החומרים הכי טובים בשוק

מוטי רצה מחיר טוב יותר ממה . יום אחד היה לנו ויכוח

כמו , בסוף הוא ויתר לי. ואני לא הסכמתי, שקבעתי לו

למה , אמרתי לעצמי. אבל אצלי כבר נפל האסימון, תמיד

אני ? והוא רק נהנה, אני עושה את כל העבודה השחורה

והוא בסך הכול מתווך שגוזר , זאת שלוקחת את כל הסיכון

מוטי בעצם הרוויח על חשבוני הרבה ! קופונים שמנים

כל - וכולם , בבית" תחנה"הייתה לו . מאוד כסף קל

, הצפונים העשירים שפחדו להתעסק עם הדילרים ביפו

היו באים למוטי ומשלמים לו מחירים - ברמלה ובלוד 

.  מופקעים
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ושבוע ! אתה אצלי גמרת, מוטי, אמרתי לעצמי

.  אחרי זה באמת גמרתי עליו

.  שקשה לתאר, כך-זה היה פשוט כל

לקחתי ממחסן התרופות בצבא מזרק אדולן ושפכתי 

כשישבנו , וביום שישי. לתוכו כמות גדולה של רעל עכברים

הוצאתי מהתיק את , כמו תמיד על השטיח בחדר שלו

וכשהוא הסתובב לרגע תקעתי לו את המזרק בכתף , המזרק

חמש דקות אחרי . הימנית והזרקתי לו את החומר במהירות

. הגוף שלו התעוות ויצא לו קצף מהפה, כן מוטי כבר חרחר

לא לפני שרוקנתי את הכספת שלו ואת , עזבתי את הדירה

משם הלכתי הישר לסניף המשטרה . רשימת הלקוחות שלו

פקד -אביב וביקשתי לדבר עם רב-ברחוב דיזנגוף בתל

.  שלמה בנבנישתי שהיה ממונה על מחלק הסמים

 

של " גב"בנבנישתי היה ה. מוטי סיפר לי עליו המון

הוא דאג שאיש במחלק הסמים לא ייגע . מוטי במשטרה

ובתמורה הוא היה מקבל עשרה , במוטי ולא יתקרב אליו

.  אחוזים מהפדיון בכל חודש
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סגרתי את , פקד בנבנישתי-נכנסתי לחדר של רב

:  הדלת ואמרתי לו בפרצוף

!".  מעכשיו אתה עובד אתי. שכח ממוטי"

כי זו הייתה הפעם , הוא היה מופתע ממני לרגע

. אבל הוא שתק ולא אמר כלום, הראשונה שראה אותי

:  הסתכלתי לו ישר בעיניים ואמרתי לו

מעכשיו אתה מקבל לא . מוטי מת ממנה מלוכלכת"

אבל תדע לך דבר אחד , עשרה אחוזים אלא עשרים אחוזים

אני רוצה את אזור .  אני לא מתכוונת להסתפק בבבלי–

כל . יש לי מספיק בשביל כולם. המרכז וגם את אזור הדרום

מה שאתה צריך לעשות הוא להפיץ את השמועה שאני 

". בעלת הבית החדשה בעיר

? בשביל מה לו, בנבנישתי לא עשה לי שום בעיות

תוך . ואני עשיתי עוד יותר, הוא עשה כסף מצוין בזכותי

. אביב-משלי בתל" תחנות"חודש פתחתי ארבע 

.  אתם לא תאמינו כמה שזה היה פשוט

התחנה הכי גדולה שלי הייתה צמודה , תבינו

, ממש מאחורי תחנת המשטרה של דיזנגוף, לבנבנישתי

ואף אחד לא עשה , העסקים רצו. בדירה מפוארת ששכרנו
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וחוץ מבנבנישתי , העסקתי עשרה עובדים בשטח. לנו בעיות

כלומר שני שוטרים , "כחולים ויפים"היו לי עוד שני 

.  שנתנו לי גב, מהרמה הבכירה

 

. עשיתי ים של כסף. הייתי מכוסה מכל הכיוונים

נותר לי . אבל נשארה רק בעיה קטנה אחת, הכל היה פשוט

פירושו של דבר שעמדתי . רק עוד חודש אחד לשרת בצבא

הייתי חייבת לשמור על מקור . לאבד את מכרה הזהב שלי

לבקש הארכת : הבנתי שיש לי רק בֵררה אחת. האספקה שלי

למרבה הפתעתי המפקד שלי נענה . שירות לשנה נוספת

אני זוכרת שהוא העניק לי בעצמו . לבקשתי בשמחה רבה

ובאותה הזדמנות הצהיר חגיגית שהוא , סמל-את דרגת הרב

ושכבר , ל ולמדינה"מעריך מאוד את התרומה שלי לצה

שמוכנה לתרום , כך-שנים הוא לא נתקל בחיילת מסורה כל

אני חייכתי אליו . מעצמה ולהאריך את השירות הצבאי שלה

:  את החיוך המקסים שלי ואמרתי לו בשיא התמימות

אצלנו במשפחה אין דבר . אני גדלתי בבית ציוני"

!".     כזה לא לתרום
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ואיש לא שם לב למה , גם השנה הזאת עברה בשלום

ל "חצי ממחסן התרופות הראשי של צה, תבינו. שאני עושה

בשעת חירום היה בעצם קמח לבן והרבה מים שמהולים 

.   ואף אחד לא ידע על כך שום דבר–בוודקה זולה 

שלא הבנתי איך זה שלא עלו , כך-זה היה פשוט כל

לא עשיתי מאמץ גדול מדי לכסות על . עליי כבר מזמן

 כי –ואולי דווקא העובדה שלא חששתי ולא פחדתי , עצמי

 המיתה גם את החשד הקל –הרי מעולם לא תפסו אותי 

.  שבקלים שאולי היה מתעורר כלפי

ביום השחרור קיבלתי תעודת הצטיינות מהמפקד 

את " ניקיתי"כי ערב לפני כן , הייתי מאושרת לעזוב. שלי

כך שבאמת לא היה לי על , כל מה שנשאר במחסן התרופות

חיבקתי אותו , נישקתי את המפקד שלי בלחי. מה להצטער

הראשית שלי ברחוב " תחנה"בחום והלכתי משם ישר ל

.  ימידן הגדול שלי'מהצ" סחורה"דיזנגוף כדי לפרוק את ה

 

* 
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תפסתי . כבר היה די מאוחר" תחנה"כשיצאתי מה

ובדרך הסתכלתי בכל האנשים שחוזרים , מונית הביתה

בגיל עשרים ואחת הייתי . עייפים מעוד יום עבודה

שלטתי בחלק נכבד משוק הסמים במרחב גוש . מיליונרית

את לימודיי באליאנס סיימתי . והגעתי לזה נקי ופשוט, דן

את הצבא סיימתי בתעודת הצטיינות , בציונים מעולים

לימודי מנהל עסקים : והעתיד שלי נראה ורוד מתמיד

, אהבה, משרה מכובדת כתעשיינית, אביב-באוניברסיטת תל

, אביב או בסביון-בית גדול ברמת. ילדים ומשפחה, זוגיות

אלה הם החיים . ל"צי מכוניות פאר ונסיעות ארוכות לחו

חברים מקסימים ותחושת , אוכל טוב, ים של כסף- הטובים 

.  כוח משכרת

אולי . אולי יום אחד כדאי לי לרוץ לכנסת, מי יודע

. לך תדע. אפילו לראשות הממשלה

 

ימידן הריק 'זרקתי את הצ. הגעתי הביתה עייפה

דלת . מתחת למיטה ונשכבתי מאושרת על השמיכה הרכה

המרפסת הייתה פתוחה לרווחה והווילון התנפנף ברוח 

.  הקלילה והנעימה
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. בחצות התעוררתי

.  השעון שעל הקיר תקתק בחריצות

יצאתי למרפסת והסתכלתי בארובות רידינג 

הרחוב היה שקט . שנורותיהן הכתומות הבהבו בחושך

חשבתי לעצמי איך שהכול הלך לי פשוט . וגם אני, וָשֵלו

באותו רגע השתוקקתי שכל החיים שלי הכל . וחלק בחיים

.  חלק ופשוט, יישאר בדיוק כמו עכשיו

לא רציתי לחשוב מה היה קורה לי אילו מישהו היה 

מאז ומתמיד נדהמתי איך זה שאיש לא . עוצר אותי לפתע

כשהגעתי , במיוחד עכשיו. עצר אותי כל השנים האלה

לא יכולתי להסביר לעצמי מדוע אף אחד אפילו לא , לשיא

? ניסה לעמוד בדרכי

.  פתאום נפל לי האסימון

. באותו הרגע הבנתי מדוע גנבתי במשך כל השנים

אני חושבת . ראיתי את כל חיי חולפים ברגע מול עיניי

חשתי שלווה עמוקה והקלה . שחוויתי סוג של הארה עמוקה

כפי שלא הייתי , הייתי שלמה לחלוטין עם עצמי. עצומה

. זה היה השיא האמיתי שלי. מעולם
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לשמור על השיא - עתה נותרה לי רק מטרה אחת 

אם אף אחד לא : התבוננתי למטה ושאלתי את עצמי. הזה

טיפסתי על ? עצר עד היום מדוע שאני אעצור את עצמי

.  היה לי ברור שגם הפעם איש לא יעצור אותי. המעקה

. ואז קפצתי למטה

אתם לא תאמינו . זה היה כל כך פשוט- כמו תמיד 

 …כמה פשוט זה היה
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: סיפור שישי

על הָפנים על הָפנים 

 

 

.  והרבה מאוד כסף, גרוזיה היו לנו בית גדולב

, חיינו כמו מלכים. לא היה חסר לנו שום דבר בחיים

אבל בדיוק אז אבא חשב שהגיע הזמן . והכול היה נפלא

אבל , בהתחלה אימא שלי לא רצתה. שנעלה לארץ ישראל

כך מקובל . בסופו של דבר אימא תמיד הלכה אחרי אבא

למרות שהיום , היא גם מאוד אהבה אותו. אצלנו בגרוזיה

.  אני כבר לא בטוחה בכלום

 

את הבית הגדול , אבא מכר את כל האדמות שלנו

בכל הכסף . ואת מפעל השטיחים הענק שלנו בטביליסי

את . הרבה מאוד יהלומים. שהוא קיבל הוא קנה יהלומים
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השקית עם כל היהלומים הוא שם בכיס הפנימי של החליפה 

כדי להיות בטוח שאף אחד לא ייקח לו , סמוך לחזהו, שלו

. הוא נתן שני יהלומים קטנים, לנסיכה שלו, רק לי. אותם

.  וכמה שהוא צדק, הוא אמר לי, "שיהיה"

 

לובים 'שני ז, שבוע לפני שעמדנו לעלות לישראל

רק , תפסו את אבא שלי ברחוב ופשוט הרביצו לו מכות רצח

תוך כדי שהם מכים אותו ובועטים . בגלל שהוא היה יהודי

בו בבטן ובחזה נפלה לו השקית מהכיס הפנימי של 

.  וכל היהלומים שלו נשפכו על המדרכה, החליפה

 

לובים האלה בטח היו המומים כשהם ראו 'שני הז

אבל אני בטוחה . כך הרבה יהלומים-מול העיניים שלהם כל

, אחד מהם אסף את היהלומים במהירות. שלא להרבה זמן

ושם הם הורידו לו בלוק על , השני גרר את אבא לסמטה

.  הראש וברחו

ואז , אבא החזיק מעמד שלושה ימים בבית החולים

אימא , אחרי שאבא הלך. הוא עצם את העיניים שלו ומת

, ושעכשיו אנחנו חייבות לעלות ארצה, החליטה שאין בֵררה
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כי לא נשאר לנו כלום בגרוזיה ורק בארץ ישראל נהיה 

.  בטוחות

 

* 

 

. ים-גוריון הישר לבת-הגענו משדה התעופה בן

הממשלה נתנה לנו דירת שני חדרים בשכירות חינם לחצי 

וכבר ביום הראשון שהלכתי לאולפן לעברית אימא . שנה

מצאה בחור גרוזיני צעיר והביאה אותו הביתה כדי שיהיה 

.  אתה

. קראו לו יּוִסיף

.  רחב כתפיים ושרירי, הוא היה נמוך

שתה וודקה והסתכל , כל היום יוסיף ישב בבית

אימא נתנה לו את כל הכסף שהיא הייתה . בטלוויזיה

כי הוא הכריח אותה לתת לו את , מקבלת מהביטוח הלאומי

אבל אני שמרתי מכל משמר על שני היהלומים . כל הכסף

לא . החבאתי אותם עמוק בתוך הגרביים שלי. שאבא נתן
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כי ידעתי שהוא יבזבז אותם על , נתתי ליוסיף שום דבר

.  וודקה

 

כשהייתי חוזרת הביתה הייתי שומעת את אימא 

כי אימא הייתה , ויוסיף מזדיינים כבר מחדר המדרגות

מדליקה בכוונה את , הייתי נכנסת. עושה המון קולות

הטלוויזיה בקול רם ויושבת על הספה בסלון כדי שאימא 

יוסיף היה , אחרי שהם היו גומרים להזדיין. תדע שהגעתי

והיה לו , כולו מזיע מהמאמץ ומהוודקה, יוצא מחדר השינה

הוא היה מסתכל בי כל הזמן . ריח מסריח של זיעה חמוצה

. כאילו ניחש שאני מסתירה ממנו משהו חשוב, בחשדנות

ולא הבנתי מה אימא עושה אתו , הוא היה איש רע מאוד

אבל לא שאלתי , ולמה היא הביאה אותו בכלל לבית שלנו

וכבר , אימא השתנתה לגמרי, כי אחרי שאבא מת, שאלות

. בכלל לא הכרתי אותה

 

. כשאבא היה בחיים אימא הייתה אישה יפה וגאה

והיא הייתה הולכת זקופה כמו , היה לה ביטחון עצמי

.  מלכה
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.  אבל אחרי שאבא הלך גם אימא הלכה

, אימא חלשה, במקומה באה אימא אחרת לגמרי

ההליכה שלה כבר לא הייתה אצילית . אבודה כזאת

כשהיינו בגרוזיה השיער . אלא כפופה ומפוחדת, ומרשימה

והפנים שלה היו חלקות , שלה תמיד היה אסוף ומבריק

אימא הפסיקה לטפח את , אבל אחרי שאבא הלך. ועדינות

.  חלושה ומסכנה, היא הפכה לאישה מוזנחת. עצמה

כל . ליוסיף בכלל לא היה אכפת איך אימא נראית

אימא . מה שעניין אותו היה הכסף בשביל הוודקה שלו

ובטח הוא , סיפרה לו כל הזמן כמה היינו עשירים בגרוזיה

חשב שעם קצת סבלנות הוא יוציא מאימא המון כסף 

. בשביל לשתות

 

* 

 

.  יום אחד אימא אמרה לי שהיא בהריון

הכסף מהמענק התחיל , היא הקיאה כל הזמן

. והכול היה על הפנים, להיגמר וגם השכירות של הממשלה
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. והמצב נהיה גרוע הרבה יותר, אבל זו הייתה רק ההתחלה

אבל , יוסיף התחיל לכעוס על אימא ואמר לה לעשות הפלה

ידעתי שנוכל . לא היה לנו כסף בשביל לשלם לרופאים

לממן לאימא הפלה עם שני היהלומים הקטנים שהיו לי 

כי פחדתי שאם , אבל לא יכולתי לעשות שום דבר, בגרביים

יוסיף יגלה שכל הזמן הסתרתי את שני היהלומים האלה 

אז שתקתי ורק . הוא ירביץ לי מכות רצח, בגרביים שלי

. התפללתי שאיכשהו הכול יסתדר

 

כי שום דבר לא , אבל התפילות שלי כנראה לא עזרו

והבטן , אימא לא מצאה מספיק כסף בשביל ההפלה. הסתדר

.  שלה גדלה כל יום יותר ויותר

אבל , כעסתי על עצמי שלא עשיתי בשבילה משהו

יוסיף היה . ידעתי שכבר מאוחר מדי ואין מה לעשות

הוא היה . עם פנים אדומות, מסתובב כל הזמן בבית מעוצבן

ואז היה מקלל את אימא , מדבר אל עצמו כל מיני דברים

אבל אני למדתי . בעברית כדי שהיא לא תבין מה הוא אומר

. עברית טוב מאוד באולפן והבנתי את כל מה שהוא אמר
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הוא רק היה מסתכל בי . אותי יוסיף לא העז לקלל

ואז היה , בחשדנות עם העיניים השחורות והרעות שלו

אימא . מסובב אליי את הגב ומתעלם ממני במשך שעות

כי היא כבר לא הייתה , הייתה שוכבת כל היום במיטה

היא לא יכלה ללכת . והיה לה מאוד קשה עם ההריון, צעירה

.  עשרה-ואני הייתי בסך הכול בת ארבע, לעבוד

שנמצא שני , הייתי הולכת כל בוקר לאולפן לעברית

ולא , וחוזרת בשעה שתיים הביתה, רחובות מהדירה שלנו

וככה . ידעתי מה עוד אפשר לעשות כדי לצאת מהמצב שלנו

כי הייתה לי הרגשה , ואני חיכיתי שיקרה משהו, עבר הזמן

. שמשהו רע עומד לקרות

 

* 

 

יוסיף היה מתחיל , בכל פעם שהוודקה הייתה נגמרת

:  הוא היה צועק על אימא בעברית. להשתולל בבית

יא , כסף או שאני גומר עלייך'או שתביאי ת"

!". שרמוטה
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ואימא הייתה שוכבת במיטה ומייללת כמו ילדה 

-היא הבינה טוב, אפילו שהיא לא ידעה עברית בכלל. קטנה

ואני . יוסיף ירביץ לה, טוב שאם היא לא תיתן לו את הכסף

כי פחדתי שהוא באמת , כבר לא יכולתי לסבול את המצב

.  יגמור עליה

 

כשיוסיף ירד לחפש וודקה אצל , ואז יום אחד

: הלכתי למיטה של אימא ואמרתי לה, החברים שלו

". עכשיו הכול יהיה בסדר, קה'ממוצ, אל תדאגי"

, אימא הסתכלה עליי במין מבט עייף ומטושטש כזה

היא הייתה . ולרגע אחד היא חייכה אליי את החיוך של פעם

כי אבא היה תמיד , ולא ידעה מי אני בדיוק, מבולבלת מאוד

אומר לה בגרוזיה בדיוק את אותו המשפט כדי להרגיע 

.     אותה

 

יצאתי מהבית והלכתי ברגל , אמרתי לאימא שלום

הערבים ביפו שרקו . אביב דרך רחוב יפת ביפו-לכיוון תל

והם כנראה אהבו , כי היה לי שיער בהיר וארוך, לי כל הזמן

בהתחלה נכנסתי למסעדה של בשרים ושל . איך שנראיתי
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אבל הם אמרו , ושאלתי אם יש להם עבודה בשבילי, חומוס

וגם שם אמרו לי , כך שאלתי בגלידרייה-אחר. לי שלא צריך

, בחנות השלישית. ושהם בכלל לא מעסיקים יהודים, שלא

הם אמרו . דווקא היו נחמדים אליי יותר, מאפייה של פיתות

שזאת עבודה קשה ושעדיף לי ללכת , לי שאני צעירה מדי

כי שם אני בטח אמצא עבודה , אביב-לרחוב בן יהודה בתל

אז המשכתי ללכת ושאלתי כל הזמן על רחוב . טובה יותר

. בן יהודה

 

* 

 

פתאום . אחרי שעה בערך הגעתי לרחוב בן יהודה

נכנסתי פנימה וניגשתי . ראיתי חנות תכשיטים גדולה בפינה

והיו לו משקפיים עם עדשות עבות , הוא היה די זקן. למוכר

. שהעיניים שלו נראו לי גדולות ומפחידות מאוד, כך-כל

ושמתי , הוצאתי את שני היהלומים הקטנים מהגרביים

הוא הסתכל בי . אותם בזהירות על הזכוכית של הדלפק

ואז לקח יהלום אחד והסתכל , לרגע בעיניים הגדולות שלו
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. טוב מתחת למנורה מיוחדת שהייתה לו שם-עליו טוב

וישב שם עם זכוכית מגדלת , כך הוא נכנס לחדר פנימי-אחר

חיכיתי במתח ליד . גדולה ובדק בסבלנות את שני היהלומים

כשסיים הוא . עד שהוא יסיים את הבדיקות שלו, הדלפק

:  פנה אליי ואמר

".  זה לא שווה הרבה. זה מזכוכית"

וחשבתי שבטח הוא ,  הסתכלתי בו המומה

מרוב כעס לקחתי את שני היהלומים . משקר לי בפרצוף

. שאבא שלי נתן לי ויצאתי מהחנות בלי להגיד לו שום דבר

אבל גם שם , הלכתי לעוד חנות תכשיטים לא רחוק משם

.  אמרו לי אותו הדבר

: בחנות השלישית אמרו לי

ואני הרגשתי על , "חמישים שקל בשביל שניהם"

. כאילו קיבלתי מכה ישר בפרצוף, הפנים

 

התיישבתי , יצאתי מהחנות. לא ידעתי מה לעשות

על המדרכה המלוכלכת ופשוט התחלתי לבכות על עצמי 

. ועל אימא שישנה במיטה שבבית עם הבטן הגדולה שלה

שחשב שהוא קנה , אבל בעיקר בכיתי על האבא המסכן שלי
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יהלומים ובעצם לא ידע שמכר את כל מה שהיה לנו בשביל 

.  כמה זכוכיות שלא שוות שום דבר

 

פחדתי לחזור . ונהיה חשוך וקריר, הלילה כבר ירד

המשכתי להסתובב ברחוב בן . הביתה בלי כסף ובלי עבודה

קצת אחרי . יהודה בלי לדעת לאן אני הולכת בכלל

: הסופרמרקט הגדול ניגש אליי בחור גבוה ונאה ושאל אותי

"  ?כמה"

אבל הוא הלך אחריי , לא ידעתי מה הוא רוצה ממני

: והמשיך לשאול אותי

"  ?כמה עולה"

חשבתי שאולי הוא רוצה לקנות ממני את שני 

: אז שאלתי אותו. היהלומים שלי

"  ?מה אתה רוצה"

:  והוא ענה לי

" ?כמה עולה מציצה"

 

* 
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ואימא , זה היה בן. אימא ילדה בסוף חודש ינואר

עברנו לדירה מרווחת יותר . שם אבא-על, קראה לו ווסילי

ויוסיף מבסוט כי יש לו הרבה , אביב-ברחוב נורדאו בתל

יום אחד הוא מצא חתולה לבנה והביא אותה . וודקה

ובלילות אימא לוקחת את ווסילי בידיים שלה . הביתה

. ומספרת לו על גרוזיה ועל הבית הגדול והיפה שהיה לנו

יוסיף יושב רגוע מול הטלוויזיה הגדולה שקניתי לו במתנה 

.  החתולה, ליום ההולדת שלו ומלטף את קטיה

אני יוצאת כל ערב להרוויח הרבה כסף ברחוב , ואני

.  בן יהודה
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: סיפור שביעי

  ידיים שליידיים שלי
 

 

הדבר הראשון שאני , אז שאני זוכרת את עצמימ

אני מתעלמת . בוחנת בגבר הוא את כפות הידיים שלו

מכל פרט שעלול להסיח את , מהופעתו, מלבושו, מקולו

, הציפורניים,  האצבעות–תשומת לבי מהדבר הקובע היחיד 

זה מין רפלקס שאינו ממש . כפות הידיים וכריות האצבעות

אני מרגישה שאני חייבת לראות את כפות . בשליטתי

, לא משנה לי אם הידיים פרושות או קפוצות. הידיים שלו

אני . אני פשוט חייבת לראות אותן- מחליקות או אוחזות 

אם אני לא . אחרת אינני רגועה, גם צריכה לגעת בהן

. ממששת אותן אני מרגישה כעיוורת המגששת באפלה
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. כי אני לא בוטחת במילים, אני לא אישה של מילים

הקשר שלי לעולם הוא . גם לא בהבעות פנים או במחוות

.  בעולם שלי אין צבעים או גוונים. מוחשי בלבד

.  אני חיה בחשכה גמורה, כן

למען . אני לא רואה משהו ברור, גם כשהאור מלא

. אני גם לא רוצה לראות, האמת

כי יש לי שפה , אני לא טורחת להסתכל החוצה

ושום שפה אחרת אינה מובנת לי כמו השפה , פנימית משלי

.  הזאת

לפעמים אני מדמה את עצמי לאישה זקנה וחכמה 

את כל העולם האישה הזאת . הקוראת בקפה או בקלפים

היא אינה . רואה דרך כתמי הקפה השחורים שנותרו בכוס

, ההתמקדות שלה בשרידי הקפה. זקוקה לדבר מעבר לכך

כל אלה מקנים לה , וההתעלמות מכל שאר הדברים סביבה

להתמצא בנבכי נפשו של , לדעת, יכולת גדולה יותר לראות

. לנסות לפענח את הקוד שלו, האדם שמולה

 

* 
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.  כפות הידיים שלו הן מיוחדות במינן

. באמת. הייתי אומרת שהן נדירות

זעירות , ועליה שערות זהובות, גב היד שלו שחומה

ומשורטטים עליה קווים חדים , כף ידו בהירה. ועדינות

האצבעות רחבות וארוכות ומסתיימות בחצי עיגול . וברורים

נקיות וקצוצות בדיוק , והציפורניים שלו מוקפדות, מושלם

.  לפי קו הִמתאר

היה לי צורך . רציתי את הידיים שלו לעצמי

אהבתי לבהות בהן כמי . להתבונן בהן בריכוז במשך שעות

שה ממנה, שמביטה מהופנטת בלהבה מרצדת .  ולא מַּ

.  הידיים שלו היו כל עולמי

. גם אני הייתי כל עולמו, בעצם

.   אני והוא–אנחנו תאומים סיאמיים , כן

ואי אפשר עוד , והוא היצירה שלי, אני היצירה שלו

ואני , ידיו מפסלות את חמוקי גופי כרצונן. לנתק בינינו

אני . את נפשו המיוסרת ואת יצריו, מעצבת את רצונו

אבל עמוק בתוכי . פוחדת ממנו ושונאת אותו שנאת מוות

.  אוהבת ומעריצה אותו, אני גם גאה בו
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, על התמכרותו אליי, אני סוגדת לו על סגידתו לי

על הידיים העדינות שלו המכירות כל נקבובית וכל קפל 

והוא מגשש את דרכו לתוך , אני נמצאת בתוך נשמתו. בגופי

כל שינוי את . כך אנחנו נותרים חבוקים בחיבוק גורלי. גופי

.  תזוזה קטנים עלולים להמיט אסון חמור על שנינו

.  לא פעם אני משתוממת על מידת רגישותו לפרטים

לפעמים אני נדהמת . הוא מכיר היטב את שפת הגוף שלי

אבל ? כך מקרוב גוף של אישה-כיצד יכול גבר להכיר כל

הוא הרי מכיר אותי יותר מאשר כל גבר , במחשבה שניה

הידיים שלו למדו אותי . פעם-אחר יוכל להכיר אותי אי

מאז , בסקרנות וביסודיות מפלצתית במשך שנים כה רבות

.  עשרה-שהייתי בת שתים

בהתחלה הידיים שלו התייחסו אליי כשם שידיים 

אבל יום אחד הם שינו . אמורות לגעת בילדה קטנה ותמימה

הידיים שלו נטלו ממני את . לפתע את דעתן והשחיתו אותי

. הן גנבו ממני את הבתוליות והטוהר שהיו בי. התמימות

הוא הפך אותי . באמצעות הידיים שלו הוא הטיל בי מום

ידיו יצרו אותי מחדש כילדה חריגה ושונה מכל . למצורעת

, על הכל אסלח לו. על זה לא אסלח לו לעולם. חברותיי
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. אבל לא על העובדה שהוא נטל ממני את התמימות

.    תמימות הרי אי אפשר להשיב

 

איך אחרי הפעם . אני זוכרת היטב את הלילה ההוא

, מסביבי. הראשונה שהוא אנס אותי המבט שלי השתנה

מבט . אבל המבט שלי היה כבר אחר, הכל נשאר כרגיל

אבל שטחי יותר , בוגר מאוד מצד אחד, ממושך, עמוק יותר

אבל רואה גם הרבה , מבט שרואה יותר מאחרים. מצד שני

זה כבר לא היה המבט המתבונן אלא המבט . פחות מאחרים

, נכה, חסרה, זה היה מבט של ילדה פצועה. המחפש

באותו לילה הפכתי . אחר נחמה, המחפשת אחר תשובה

. לילדה זקנה

 

ראיתי רק את , מאז שאני זוכרת את עצמי, בעצם

כל חיי נוכחותן של הידיים שלו האפילה על . הידיים שלו

דרך ידיו ראיתי את כל סוגי הידיים שרק . כל דבר אחר

ידיים , ידיים מגששות, ידיים מלטפות: אפשר לתאר

, הודפות, ידיים שורטות, דוחפות, מושכות, צובטות

.  מצליפות, סוטרות
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שלל פרצופים , הידיים שלו היו בעלות אלף גוונים

כמו מפלצת תמנונית , ומגוון בלתי נדלה של מצבי רוח

כל אישיותו התנקזה לכפות . בעלת אינסוף מחושים וזרועות

לורידים הבולטים , לאצבעותיו הארוכות כשל פסנתרן, ידיו

שעל כף ידו שפעמו בפראות בכל פעם שהיה מגיע לפורקנו 

ציפורניו הבהירות היו קצוצות תמיד בקפידה . בתוכי

ידיו . אולי כדי לשוות לידיו הטמאות מראה מהוגן, מוגזמת

נוכחותן הייתה צורבת בי כמו אש . היו שם לצדי כל הזמן

כאיבר , ידיו הגדירו אותי לעד כגוש בשר. צולפת ושורפת

.  כחלק בלתי נפרד וחסר אונים מעולמו המעוות, מגופו

 

* 

 

כביכול לא . מגיל צעיר הפסקתי להגדיר את עצמי

לא היה לי . הידיים שלו היו התשובה שלי. היה חסר לי דבר

, כי אני הייתי בעצם הוא, צורך לקום ולחפש את עצמי

, והשייכות הזו אליו אפשרה לי לנכס לעצמי את תכונותיו

.  את ידיו, את עולמו
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מעולם לא היה לי ספק שבעצם הידיים שלו היו 

כי הן חיפשו רק , הידיים שלו היו הידיים שלי. שייכות לי

הייתי לו כנסיכה . אני הייתי זו שעמדה במרכז עולמו! אותי

בעיניו דמיתי לאלילה ענוגה ונחשקת עד . מלכותית ונערצת

ליטה הבלתי מעורערת של ידיו. בלי די אני . אני הייתי השַּ

אני אילפתי את קצב תנועותיהן , עיצבתי את רגישותן לגופי

.  בין רגליי, לאורך בטני, במעלה שדיי

הידיים הממושמעות שלו אינן מכירות טריטוריה 

אין חלק בגופי שידיים אלה לא ידעו . אחרת זולת גופי

אני .  ובכל זאת הן מעולם לא שבעו ממני–אלפי פעמים 

האדמה המזינה והמסתורית שכפות ידיו היו מהלכות עליה 

.  בביטחון מוחלט

הידיים שלו חרשו בבשרי הרך תלמים עמוקים 

אך כמו מעשה , וצורבים של כאב ושל סבל בל יתואר

, כשפים החריצים האדומים והכחולים היו נעלמים כלא היו

והחולות הזהובים והזכים של החיים היו שבים ומחליקים 

בלתי , ארץ בתולית: משייפים אותו למן ההתחלה, את גופי

.  מוכתמת ורעננה
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* 

 

.  כבר שבוע שהוא לא בא אליי

בשלושת הלילות הראשונים בלעדיו נחתה עליי 

ישנתי . ארוכים ואיטיים, הלילות היו עמוקים. שלווה מוזרה

הייתה זו הקלה . היטב ובכל בוקר קמתי רעננה ומלאת מרץ

. אך היא לוותה גם בתחושה זרה לחלוטין, עצומה עבורי

היה זה כאילו לראשונה בחיי הוסרה ממני משקולת גדולה 

סוף כל סוף אני נושמת . ועתה אני חופשייה כציפור, וכבדה

ואני מסוגלת לראות , עיניי נפתחות לרווחה, מלוא הריאות

. את העולם מסביבי

 

. אלא שבלילה הרביעי הרגשתי לפתע חסרת מנוחה

מסיבה כלשהי המשקולת הכבדה שרבצה על נפשי כל 

היציבות האיומה והמדומה . השנים הייתה חסרה לי פתאום

חושפת מאחוריה , שהוא העניק לי במעשה ידיו נעלמה

.  תהום של אימה וריקנות
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לא . למרבה האירוניה ייחלתי לבואו באותו הלילה

הסתובבתי בבית . הייתי מסוגלת להירדם בלעדיו

. הולכת וחוזרת מין המטבח אל חדר השינה, כסהרורית

בניסיון , הדלקתי את הטלוויזיה ואת האור בחדר האמבטיה

נואש להפיח קולות חיים בריקנות הדוממת ששררה לא רק 

, כל אותו לילה התכוננתי לבואו. בבית אלא גם בתוכי

הורדתי את . במחשבה שהוא עומד להופיע בכל רגע

התבשמתי בקרם גוף , מרטתי גבות, השערות מרגליי

כאילו ההכנות היסודיות שערכתי ברצינות , ובבושם משכר

. יכשפו אותו לבוא אליי, כה רבה יגרמו לכך שהוא יבוא

 

באפיסת , מוקדם בבוקר כבר הייתי מרוטת עצבים

, שכבתי על ספת הסלון. כוחות ומיואשת מעצמי לחלוטין

גם האור בחדר האמבטיה . הטלוויזיה עדיין הייתה מהבהבת

חוץ מציפורי הבוקר , היה שקט מסביב. המשיך להאיר

שום דבר לא קרה לי באותו . הֵערניות שצייצו בשמחה

. לא הייתה בי כל שמחה בשחר החדש שעלה. הלילה

התעוקה שבי צבעה באפור כהה את השמים שהלכו 

. והתבהרו
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גם במשך כל אותו יום הייתי מתוחה לקראת הלילה 

? תהיתי האם הלילה הוא יחליט סוף כל סוף לבוא. הקרב

הוא ! לא ייתכן? האם ייתכן שמצא לעצמו מישהי אחרת

ניסיתי בכל כוחי לדחות את המחשבה הזאת ! הרי שלי

לא . עצם הידיעה שאני זקוקה לו הטריפה אותי. מעליי

כשכל , יכולתי לשאת את הרעיון שאני תלויה בו לחלוטין

.  מה שרציתי כל חיי היה רק להיפטר ממנו

. העברתי את היום בניקיון יסודי של כל הבית

האמבטיה , השיש במטבח מורק, הצלחות נשטפו

הרגשתי שאני מתחדשת ומטהרת את . והשירותים צוחצחו

. עצמי יחד עם ניחוח הלימון הרענן והחזק שנישא בבית

 

.  והוא טרם הופיע, עשר בלילה

מעט , הוא היה נוהג להגיע בסביבות השעה תשע

היה חשוב לו לראות את החדשות לפני . לפני החדשות

זה היה כמו טקס מקודש . שהיה לוקח אותי לחדר השינה

-רק אחר, קודם היה מתעדכן בחדשות האחרונות. בשבילו

.  כך הרשה לעצמו להתפנות לתאוותו
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זו הסיבה שמעולם לא ידעתי מה משמעות הציפייה 

הוא תמיד היה מגיע כמו שעון לפני . לבואו של גבר מאחר

כביכול אדישה , ואני הייתי עושה עצמי שאננה, החדשות

מתעלמת מבואו , הייתי יושבת במטבח או בחדרי. לבואו

נועל אחריו את הדלת , גם הוא היה נכנס אדיש. הצפוי

. בלי להסתכל בי אפילו, ומתיישב בסלון מול הטלוויזיה

רק . הוא מעולם לא דיבר אתי מעבר לכמה מילים הכרחיות

למרות שניסה , את הנשיפות והגניחות שלו הכרתי היטב

לא , גם אחרי שהיה גומר בתוכי. לכבוש אותן ככל יכולתו

.  היה יכול להסתכל לי בעיניים

.  היא שאכלה אותו מבפנים, כנראה, הבושה

 

אם אתאמץ אולי אצליח . החלטתי להיצמד לחלון

להבחין בו פוסע במעלה הסימטה החשוכה שהובילה 

אך הסימטה נותרה , שעה ארוכה עמדתי דרוכה. לביתי

כל גופי . לפתע ראיתי דמות חולפת. שקטה וריקה מאדם

אבל כעבור שניה הדמות נמלכה בדעתה וחזרה . נמתח

.  נעלמת אל הרחוב המואר, כלעומת שבאה

?  אולי זה הוא
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.  כך רציתי שיבוא כבר-כל

רצתי לחלון הקטן והצר שפונה אל הרחוב הראשי 

. והשענתי את כל גופי על אדן החלון כדי להיטיב לראות

 אבל זה לא –הצלחתי לראות דמות גבוהה ודקה מתרחקת 

כנראה . כפוף מעט ומלא, הוא היה ממוצע קומה. היה הוא

.  גבר אחר שטעה בכתובת

 

.  ליל שימורים נוסף עבר עליי

לילה לבן שנע כמטוטלת בין תקווה מטופשת 

שגם הלילה הוא לא , ותמימה לידיעה מפוכחת ומכאיבה

.  יופיע

. הייתי חייבת לעשות משהו

.  הרגשתי שאני הולכת ומשתגעת

 

מנסה לתכנן , מוקדם בבוקר עשיתי אמבטיה ארוכה

זה לא היה עניין של . להתקשר אליו לא יכולתי. את מהלכיי

. ממש לא, לא. כבוד

.  משהו אחר עצר אותי
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ידעתי שלא אוכל להסתכל בעצמי אם אתקשר אליו 

נשבעתי לעצמי שאת זה לא . ואשאל מדוע אינו בא אליי

אף שהמחשבה לטלפן אליו הזרימה לגופי , אעשה לעולם

. לרגע נסערתי מעצם הידיעה שבכוחי לקרוא לו. דם חדש

אסור ! זה לא יקרה, לא. אבל אז בלמתי את עצמי בנחישות

. שהוא ידע שהוא חסר לי

. אסור שהוא ירגיש שאני חלשה

! אסור שזה יקרה

 

* 

 

. עשרה בצהריים-ארבע שעות עברו ועדיין לא שתים

אש עצומה מתחילה לבעור לאט אבל . משהו מתבשל בתוכי

הזעם עולה בתוכי רק מעצם המחשבה שהלילה . בהתמדה

אחרי שכבר השלמתי . מצפה לי סיוט נוסף בציפייה לידיו

הנה עתה אולצתי שוב , בעל כורחי עם ביקוריו החולניים

לפחות אז ידעתי למה . גרוע אף יותר, להתרגל למצב חדש

עתה גיליתי שחוסר הידיעה קשה בהרבה מהידיעה . לצפות
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ושעתה , החופש שייחלתי לו. הוודאית שהוא עומד להגיע

.  מבולבלת ומפוחדת, הותיר אותי המומה, קיבלתי

.  החופש הבעית אותי

.  לא רציתי להיות לבד

לבד עם הזיכרונות הקשים , רק לא להיות עם עצמי

. האצורים בגופי

 

* 

 

.  כנראה שנרדמתי. הטלפון מצלצל

. השעון מראה בדיוק חמש בבוקר? מה השעה

. השחר טרם הפציע. עדיין חושך בחדר

.  הטלפון ממשיך לצלצל בעקשנות

. אני קמה מהכורסה שבסלון ומרימה את האפרכסת

" ?הלו"

מי יכול . שקט בצד השני של הקו. איש לא עונה

?  להתקשר אליי בשעה כה מוקדמת

? אולי זה הוא
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! לא יכול להיות

הוא פשוט היה , הוא מעולם לא טרח להתקשר

אני ממתינה לשמוע צליל או רחש כלשהו בצד . מופיע

, מחשבות מתרוצצות בראשי. שום דבר לא נשמע. השני

ורק הידיים שלי , מתייסרת? להגיד משהו או לשתוק

.  רועדות ומזיעות מהמתח

?  לדבר או לנתק

לפני . לפני שהוא יינתק, מהר! חייבת להחליט

. שההזדמנות תמות לי בידיים

 

שום קול לא . אבל לא הצלחתי, ניסיתי לומר משהו

אבל הצליל היה קבור עמוק , ניסיתי לצעוק. יצא מגרוני

, הרגשתי את הצעקות מהדהדות חסרות אונים. בתוכי

בכוחות אחרונים הצלחתי . מתנפצות בדממה בחלל בטני

לקחתי אוויר , מעודדת, לפלוט הברה בלתי ברורה ורק אז

: ולחשתי בקול רפה הברה אחת ויחידה

".  בוא"

. כך ניתקתי את הטלפון בבהלה-מיד אחר
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שנאתי את עצמי . הלכתי לאמבטיה והסתכלתי בראי

, לאכזבתי. כי ידעתי שהייתי חלשה, שנאת מוות באותו רגע

והחמור . הודיתי בחולשתי בפעם הראשונה בחיי בפניו

. הודיתי בפני עצמי שהשתעבדתי לו- מכול 

. הפעם לא יכולתי להאשים אותו בכפיה או בניצול

ועוד מרצוני , הפעם זו הייתי אני שביקשתי לראותו

לא חשבתי מה אני ? אבל מה יכולתי לעשות! החופשי

אבל הייתי זקוקה , לא התכוונתי. זה פשוט יצא לי. עושה

הרגשתי בודדה . לראות את כפות ידיו הממכרות פעם נוספת

.  ללא הידיים שלו

 

* 

 

סידרתי את המיטה . למחרת בבוקר קמתי מוקדם

כך הלכתי למטבח -אחר. הסתורה ממאורעות הלילה הקודם

, שתיתי את הקפה המהביל בלגימות קטנות. והכנתי לי קפה

לאחר שסיימתי שטפתי את הכוס . מנסה למשוך את הקץ

. מסודר ונקי, הכול היה במקום. ביסודיות וסקרתי את הבית
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גם הוא לא היה רוצה . רק שלא יגידו עליי שאני מלוכלכת

.  אותי אילו הייתי בחורה לא נקייה

 

הופתעתי . המשטרה הגיעה בסביבות שבע

ישבתי על הספה ועניתי לשני . מהמהירות שבה הם הגיעו

הם . החוקרים שישבו לצדי על השאלות החטטניות שלהם

. היו מבולבלים לא פחות ממני

 

השכנה ממול ירדה לקנות לחמניות ושוקו לבתה 

. בדרך חזרה היא נתקלה בשוטרים צועדים בסימטה. הקטנה

. שני אנשים בחלוקים לבנים הובילו מאחוריהם אלונקה

היא התקרבה בזהירות וסקרה את הגופה שהייתה מונחת 

, ידעה. כל השנים היא ידעה והחרישה. מתחת לסדין הלבן

היא לא . אך חיכתה שיקרה משהו נורא שיקטע את הטרגדיה

היא ידעה . הייתה צריכה לראות מי נמצא מתחת לשמיכה

.  שזה היה אבא שלי

מעולם לא מצאה את כפות ידיו , אגב, המשטרה

. כך אהבתי-שכל
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: סיפור שמיני

שובה אחרת  שובה אחרת תְּ תְּ

 

 

. והרגליים שלי קפואות, רושלים של בוקרי

הלוואי שהיה כאן חימום מרכזי או לפחות 

אין כסף " אפרתה"אבל במדרשת . רדיאטורים גדולים

כאן . אין כסף לשטיחים רכים ואין כסף לפינוקים, לחימום

להתלבש בצניעות ולמצוא , מרגילים אותְך להסתפק במועט

.  בעזרת השם יתברך, שידוך הגון

ולא , כאן אישה צריכה צריך לקום מהר בבוקר

שמא היצר הרע ינצל את , להתעצל אפילו לרגע אחד

, חלילה וחס, ההזדמנות ויביא אותְך לידי מחשבה סוטה או

את חייבת לקחת לידיים את סידור . לדבר עֵברה של ממש

ולא , כמו אישה טובה, התפילה ולקרוא מייד את הכול
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במיוחד לא לחשוב על . לחשוב חלילה על שום דבר אחר

. רחמנא ליצלן, גברים

 

כך לאותיות בסידור -אבל בשעת בוקר מוקדמת כל

המילים . ולי קשה מאוד להבין, שלי יש כוח משלהן

ואני מנסה לעקוב , עולות ויורדות מולי, קופצות, מרקדות

קרומי . העיניים שלי עוד ישנות. אחריהן ללא הצלחה

השינה הופכים את הניסיון להתפלל בעיניים פקוחות 

.  ובכוונה אמיתית למלאכה מכאיבה ומייגעת

כמו תמיד אני מרפרפת בזריזות על דפי הסידור 

המילים והאותיות , ממש רצה בין השורות, הצפופים

אני מנסה לבלוע הכל . וממלמלת בלי להבין הרבה

כדי להיות כמו , כדי להספיק להיות מוכנה בזמן, במהירות

.  כל שאר הבנות

 

תמיד היה לי חשוב להיות הכי , בחילוניות, שם

לא יכולתי לסבול את העובדה . בולטת והכי מיוחדת בעולם

לא הייתי מוכנה שיחשבו שאני סתם . שמתעלמים ממני

.  בחורה רגילה
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העיקר , "אפרתה"במדרשת , לעומת זאת כאן

לא להיות שונה והכי חשוב , בשבילי הוא לא להיות חריגה

אני יודעת שהרבנית לא . לא לבלוט בין כל שאר הבנות

היא תמיד אומרת כמה היא . מוכנה לסבול בנות בעייתיות

.  סולדת מבחורות מפונקות

ממש כשהגעתי , ביום הראשון שפגשתי בה

מבט מנוסה , היא הסתכלה בי במבט בוחן, למדרשייה

:  חרצה את דיני ופסקה, שכבר ראה הכול

!" את מפונקת מדי. את לא תחזיקי מעמד כאן"

.  המומה ופגועה, עמדתי שם מולה

שבחילוניות , שתמיד העזתי פנים כלפי אנשים, אני

קפאתי , היה לי תמיד מענה לשון חד וחריף שנשלף מיידי

לא הצלחתי להוציא מפי . על מקומי ללא יכולת תגובה

אפילו מילה אחת כנגד גזר דינה המקומם והמעליב של 

, לקלל אותה, האמת היא שרציתי לצעוק עליה. הרבנית

אבל הפעם , להראות לה שאני חזקה כמו שאני יודעת להיות

וגם חששתי מהקדוש ברוך , פחדתי ממנה. פשוט לא יכולתי

.   בודק את תגובותיי, הוא שבוחן אותי מלמעלה
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ולפתע הסתובבה , הרבנית הסתכלה בי עוד רגע אחד

דווקא . היה לי ברור שהיא צודקת. והלכה בלי לומר מילה

לברוח משם ולא לחזור , משום כך רציתי לפגוע בה חזרה

מכיוון שעמוק , אבל עצרתי את עצמי. למדרשייה לעולם

נהניתי מהשליטה שלה . בפנים חיפשתי כל חיי אנשים כמוה

התענגתי על היכולת שלה לבלום אותי ולהעמיד אותי . בי

העקביות והפסקנות שלה עוררו בי , הנחישות. במקומי

. אך גם פחד ויראה, הערצה עזה כלפיה

 

* 

 

דבר . כשאני קמה בבוקר אני תמיד רעבה מאוד

כמו שהייתי , אני רוצה לטרוף הכול בלי מחשבה, ראשון

אבל אני יודעת שכאן במדרשייה . רגילה לעשות כחילונית

קודם עליי להתפלל , כמו כל הבנות. זה בלתי אפשרי

. כך אני צריכה להתרענן וללכת לחדר האוכל-אחר. שחרית

לחכות עד , כשאני מגיעה לשם אני צריכה ליטול ידיים

.  שהרבנית תיכנס לחדר האוכל ותברך אותנו
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.  רק אז מותר לי לאכול

. זה לא קל לי להתאפק כך כל בוקר

גם הבוקר הזה אני כובשת את רעבוני בדרך לכיור 

צריך . "הנטילה בעודי מסתכלת בשולחן הערוך והמפתה

, ואז צריך לחכות לברכה של הרבנית, ליטול ידיים ולברך

, "ואז צריך לברך על המזון ואז צריך לאכול לאט ובריכוז

.  אני משננת לעצמי כדי שלא אשכח או אתבלבל

 

, כשהייתי במטבח של המדרשייה, לפני יומיים

כל הבנות . הכנסתי בטעות כף בשרית לקערה חלבית

ראיתי את המבט המלגלג בעיניים . הסתכלו בי בתדהמה

. באותו הרגע רציתי לקבור את עצמי מרוב בושה. שלהן

מרחפת לי בעולם משלי ! כמה שאני טיפשה לפעמים

. ובכלל לא שמה לב מה אני עושה

 

יש בנות שהגיעו . כבר חמישה חודשים אני כאן

והן כבר יודעות את כל הברכות , למדרשייה הרבה אחריי

. ואילו אני עדיין מתבלבלת בין בשר לחלב, פה-בעל

!  לא רוצה לבלוט
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.  שיגידו שאני מטומטמת, לא רוצה שיצביעו עליי

!  למרות מה שכולם חושבים, אני לא טיפשה

אני צדיקה . אני מאמינה בכל לבי בשם יתברך

אבל יום אחד . הם פשוט לא רואים את זה עדיין, אמיתית

בדיוק כמו הרבנית של מדרשת , אני אהיה רבנית גדולה

, ובעזרת השם גם בעלי יהיה צדיק וטהור". אפרתה"

.  ואז כולם יסתכלו עליי אחרת. ומעמיק

הוא יעשה הרבה מצוות . בעלי יהיה איש גדול, כן

. הוא יהיה האיש שיחזיר בתשובה את כל התועים. וחסדים

אני עדיין לא בטוחה אם אני רוצה שבעלי יהיה רק תלמיד 

היום עליי . חכם או שהוא גם יעבוד ויפרנס את המשפחה

כי הרבנית עומדת להוציא אותי היום , להחליט בקשר לכך

בחורה שמגיעה לפרקה . זה מה שמקובל אצלנו. לשידוכים

כדי שתתחתן מהר ותקים ,  מוציאים אותה מיד לשידוך–

. בית בישראל

  

הרבנית נכנסת לחדר !" צדיקות שלי, בוקר טוב"

אני . ואני מרגישה רעד קל בבטני, האוכל בהתלהבות
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זה מחמם . אוהבת לשמוע את הרבנית מתייחס אליי כצדיקה

. לי את הלב בכל פעם מחדש

בודקת בחיפזון בכיס .  פתאום אני נזכרת בסיגריות

, החליפה שלי את חפיסת הסיגריות שהשארתי שם אתמול

.  ומקפידה שהחפיסה לא תבלוט

!  אסור שהיא תראה את הסיגריות

לפני ? מה אגיד לה, אם הרבנית תתפוס אותי הפעם

, אז נכון שהבטחתי לה. יומיים נשבעתי לה שלא אעשן עוד

פשוט לא יכולה להפסיק , אבל אני לא יכולה להתאפק

כבר חמישה חודשים ! לפחות את זה שישאירו לי. לעשן

אז לפחות . מאז שחזרתי בתשובה, שלא הייתי עם גבר

ולעזאזל עם , שיתנו לי ליהנות מכמה סיגריות עלובות

! הרבנית

למזלי אף אחת . אני מסתכלת במהירות מסביב

אם רק מישהו . מהבנות לא שמה לב מה אני בכלל עושה

בכל , היה יודע כמה מלחמות אני עוברת עם עצמי בכל יום

אילו הבנות היו יודעות איזה מחשבות כפירה עוברות . רגע

. ירחם השם, לי עכשיו בראש
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* 

 

הפיאה . מלאה וחזקה, הרבנית היא אישה גדולה

המטפחת שעל . השחורה שלה מכסה על מצחה הרחב

הכול אצלה כפי שצריך . ראשה מסתירה את עורפה הבהיר

.  מכובד, מוקפד,  מסודר–להיות 

הרבנית שלנו היא הדוגמה המושלמת של חוקי 

איך שהיא עוברת בין , אני עוקבת אחריה. הצניעות לאישה

שולחת מילה טובה לזו , הבנות שאוכלות את ארוחת הבוקר

.  במין דיוק מדהים, או הערה לזו

.  גל של קנאה מציף אותי

הלוואי שאלוקים , אהה. הייתי רוצה להיות כמוה

.  ויהפוך גם אותי לרבנית נערצת, ייענה לתפילותיי בקרוב

אני רואה . לפעמים אני חולמת על הרבנית בלילה

כמו שסבתא שלי זיכרונה לברכה , אותה באה למיטה שלי

היא מכסה אותי בעדינות בשמיכה . הייתה נוהגת לעשות

היא מלטפת . מנשקת אותי ברוך על המצח, חמה נוספת
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באהבה את שערי החום והרך וממתינה לידי עד שאירדם 

.  בשלווה גמורה

אני . בחלומות שלי הרבנית מעולם לא נוטשת אותי

והיא תמיד נענית לצרכיי , ממש נואשת לקרבתה, זקוקה לה

. ועומדת לצדי

כך עד שאני -ישנם רגעים שאני אוהבת אותה כל

. חזק-לחבקה חזק, ללטף אותה, מרגישה צורך לגעת בה

, ישנם רגעים. אבל רוב הזמן אני הכי שונאת אותה בעולם

שכל מה שאני רוצה הוא לתפוס את , שאלוקים יסלח לי

, ואז. צווארה בשתי ידיי ולחנוק אותה עד שתתעלף

אני מדמיינת שאני תופסת , כשתהיה חסרת אונים לחלוטין

, הדם פורץ מאוזניה. את ראשה ומנפצת אותו על הרצפה

. ואני מחייכת בהקלה, מתאסף לשלולית גדולה וכהה

נוח לי יותר לחשוב בראש צלול רק כשאני , מה-משום

ושנוכחותה אינה מסוגלת להאפיל , יודעת שהיא איננה כבר

. על זו שלי

 

* 
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אחרי ארוחת הבוקר הרבנית מסמנת לי לבוא אחריה 

היא מתיישבת מאחורי שולחן צר מפורמייקה . לחדרה

באצבעה השמנמנה היא מסמנת . שפינותיו שבורות, ירוקה

.  כנועה וחסרת כוחות, אני מצייתת לה. לי לשבת כמותה

.  היא אומרת בחיוך רחב, "היום הוא היום"

שיביא , היא מבטיחה לעשות לי שידוך הגון וטוב

.  ילדים ושמחה בבית, הרבה ברכה

עילוי , אני אומרת לה שאני רוצה תלמיד חכם

. אני מוסיפה במהירות, "לא אכפת לי שלא יעבוד. "בתורה

ומבין , ומקפיד בכל המצוות, העיקר שיהיה ירא שמים"

, בעזרת השם, ככה אני רוצה את בעלי. גדול בתורה ובגמרא

".  טהור וטוב לב, צדיק

.  אך אינה אומרת דבר, היא מקשיבה לדבריי

אני . אנחנו שותקות ומסתכלות זו בזו כמה רגעים

גם הפעם ? מה-האם להוסיף דבר, שוקלת ביני לבין עצמי

. אני מעדיפה לשתוק
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ואז מסתכלת בי , מה-הרבנית ממלמלת לעצמה דבר

ואומרת שמשפחת מנדל הזמינה אותי לעשות אתם את 

היא מסבירה לי שלפני שידוך נהוג לארח בנות . השבת

כדי ללמוד הליכות נשים מבעלת , כמוני בבית הגון ומכובד

.  הבית וכדי להתחזק לפני הפגישה המכרעת של השידוך

. אני מהנהנת בהסכמה

אבל אז פתאום היא מוסיפה , היא מחייכת לעברי

הוא תלמיד ישיבה נחשבת . "שבעצם כבר נקבע לי שידוך

".  ומאז הוא לומד באדיקות, שחזר בתשובה לפני שנתיים

.  אך אין לי אוויר, אני לא זזה

.  תחושת רפיון חולפת בין רגליי

מרגישה שאין לי שום . פתאום אני פוחדת נורא

אבל אני חלשה , אני מנסה להתנגד לתחושה. שליטה על חיי

ידי -כמו מהופנטת אני מובלת על. מכדי לעשות משהו

.  רצונה של הרבנית

.  והגרון שלי חנוק, חם לי נורא

אני . מרוחקת ממני, הרבנית נראית מטושטשת

. עכשיו אני לא מרגישה דבר. מרגישה שאני נופלת
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, כי כשהתעוררתי, כנראה שהתעלפתי לכמה שניות

. והרבנית גוחנת מעליי, מצאתי את עצמי מוטלת על הרצפה

ומבטה היה דואג , כמו שתמיד חלמתי, היא נגעה בי במצח

רציתי לחבק אותה . לרגע רציתי ללטף את לחייה. ואימהי

אבל . להתכרבל בתוכה ולא לעזוב לעולם, כמו בחלום

.  ורק בהיתי בה בשאלה, חששתי מתגובתה

הביאה לי כוס מים , היא עזרה לי לקום חזרה לכיסא

.  ובירכה עליהם במקומי

היא הסתכלה , "הכול יהיה בסדר, בעזרת השם"

. כאילו היא פולשת לתוכי, לתוך עיניי ואני חשתי מבוכה

. חששתי שהיא עומדת לחשוף את כל מחשבותיי הסוטות

: אבל היא רק אמרה לי בחיוך רחב

השם . ההתרגשות שלך, תדעי לך שזה סימן טוב"

". כנראה רוצה מאוד את השידוך הזה בשבילך

 

* 
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. לאה מנדל קיבלה את פניי בדלת במאור פנים-חיה

כבר כשנכנסתי מבעד למפתן דלת הבית שלה ברחוב 

הרגשתי שאני נכנסת לעולם אחר , הראשי של מאה שערים

.  חשתי שאני צונחת היישר לתוך צמר גפן רך. לגמרי

וראיתי , היא הסתכלה בי בעיניה הטובות והרכות

לרגע הרגשתי . בתוכן השתקפות חדשה ולא מוכרת שלי

.  אשת חיל מסורה, כמו נערה יפה וטהורה

 

דבר , משפחת מנדל גרה בבית מפואר ורחב ידיים

לּות חשופה ועירומה, פשוטי העם, נדיר אצלנו . הרגילים לדַּ

נוסף . המנדלים הם משפחה רבנית מיוחסת ועשירה מאוד

על הבית בירושלים שמעתי שיש בבעלותם גם בית קיץ 

י "ממש ליד בית הכנסת האר, ברובע העתיק של צפת

.  שבו הם נוהגים לנפוש מדי פעם, הקדוש

לאה עמדה בראש ארגון צדקה ארצי של בתי -חיה

ובחגים הייתה מארגנת מבצעים ענקיים , תמחוי לעניים

. שבהם חולקו עשרות אלפי חבילות מזון למשפחות נזקקות

והיה , "אור שמח"עמד בראש ישיבת , יעקב מנדל, בעלה

הוא נחשב לגאון בתורה ולאדם . בעל מעמד נערץ בקהילה
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העסקנים הפוליטיים מהעדה החרדית נהגו . חכם מאוד

, להיפגש עמו לא פעם כדי להיוועץ עמו בעניינים הלכתיים

אולם למרות מעמדו הרם הוא מעולם לא התפתה לחיים 

הוא העדיף להישאר בישיבה תחת אוהלה של . הציבוריים

רק שם היה יכול לצלול , זה היה המעוז המקודש שלו. תורה

בחופשיות לתוך מסתרי התלמוד והגמרא ולפקח על 

שנחשבו למובחרים , שקידתם של מאות תלמידיו

. ולמוכשרים בעדה

 

לאה אמרה לי -כשעמדנו בחדר הכניסה לבית חיה

, ושיעקב יגיע מאוחר יותר, שילדיה ישובו בקרוב הביתה

.  אחרי תפילת ערבית בישיבה

היא לקחה אותי מהפרוזדור אל מטבחה המרווח 

היא פטפטה אתי על הא . שהדיף ניחוחות של תבשילי שבת

, פעם מתבלת, כשהיא מדלגת בזריזות מסיר לסיר, ועל דא

.  מה אחר-פעם מוסיפה דבר

ברגע אחד דמותה של הרבנית . הבטתי בה מוקסמת

רחוקה שנות , מהמדרשייה נראתה אפורה ומדכאת לידה

. אור מהאישה המתקדמת שזהרה מול עיניי
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לאה הייתה אישה מודרנית -חיה, למרבה הפתעתי

, היא אמנם חבשה פיאה כנדרש. וליברלית מאוד בתפישתה

בתוך ביתה נהגה ללכת בשיער . אך רק כשיצאה מהבית

שמלתה הייתה צמודה . קשור במטפחת עדינה, ארוך ופזור

חולצתה הייתה רפויה ושני כפתוריה . לירכיה החטובות

חשפו את מתאר שדיה היפים , שהיו משוחררים, העליונים

.  והמלאים

עשרה לידות היא נראתה צעירה -גם אחרי שלושה

וכל העת היא הקרינה , צח ומתוח, עורה בהיר, וחיונית

. הייתי שבויה בקסמה. סביבה תחושת מתיקות כובשת

והתאהבתי ביכולתה לזרום , נדהמתי מהכריזמטיות שלה

.  בצורה קלילה שכזו

אות , כיצד אישה חרדית, עמדתי במטבח משתאה

מדברת ומתנהלת , ומופת לנשים החרדיות הירושלמיות

הדיכוי המיוחס בדרך כלל לנשים ? כך-כאישה חופשייה כל

היא הצליחה לדלג במיומנות . החרדיות כלל לא ניכר בה

כאילו , החילוני והדתי, בין שני העולמות הקוטביים הללו

מצאתי את , לעומתה. לא הייתה קיימת ביניהם כל מחיצה
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עצמי כל העת חבולה קשות מהמאבק בין נטייתי להשתובב 

ולהיות חופשייה כפי שאני ובין כמיהתי לסדר ולמשמעת 

. קפדניים כפי שהדת מצווה עליי

 

* 

 

למרות . התמלא הבית בהמולה, כשהילדים הגיעו

הבית התנהל . סדר-זאת לרגע לא הייתה הרגשה של אי

כאילו יד נסתרת ובוטחת מנהלת , באווירה שלווה והרמונית

.  את העניינים בשליטה גמורה

מגיל חמש ועד , לאה טיפלה בשבעה ילדים-חיה

חמשת ילדיה הבוגרים כבר נישאו ועזבו את . עשרה-שש

זה עתה נישאה בתה . בנו לעצמם קן משלהם, הבית החם

ועברה לגור ' הרביעית לנצר למשפחת הרבי מלובביץ

והתוודתה , לאה הייתה גאה מאוד בשידוך-חיה. בברוקלין

.  בפניי שהייתה מופתעת מהמהירות שבה קרו הדברים

זיכה , יעקב ואני, אחרי שכבר כמעט הרמנו ידיים"

אנחנו . אותנו הקדוש ברוך הוא בשידוך לעילא ולעילא
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אמנם היא שודכה רק בגיל . כך בשביל גיטל-שמחים כל

עיניה היו ". עשרים ושלוש אך היא זכתה בטוב ביותר

.  הוסיפה" כל עכבה היא לטובה. "שובבות וצוחקות

 

ולא רציתי להקיץ , הרגשתי נפלא אצל המנדלים

מהשכינה הברוכה שנחתה , לעולם מהחלום המתוק הזה

עצם המחשבה שעליי לשוב ביום ראשון . עליי במפתיע

.  ממש סיוט, למדרשייה נראתה לי לפתע כחלום ביעותים

.  פחדתי אפילו לחשוב על כך

היא . לאה את אמי-בסתר לבי רציתי לראות בחיה

ידעתי שאם רק . הידיעה' הייתה האישה המושלמת בה

ידבק בי משהו מהברק , אשהה במחיצתה די זמן

לא ידעתי בעצם , עד שלא פגשתי בה. ומהאלגנטיות שלה

אך מהרגע הראשון שעיניה . איזה מין אישה ברצוני להיות

. ידעתי שברצוני לדמות רק לה, פגשו בעיניי

 

* 
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והילדים כבר ישבו , ארוחת הערב התקרבה במהירות

הכיסא בראש . מוכנים לקראת השבת בחדר האוכל הגדול

וכולם חיכו לאבי המשפחה ביראת , השולחן נותר מיותם

.  כבוד השמורה לאליהו הנביא בימי הפסח

. לאה הושיבה אותי לידה-חיה

כנראה הבינה שברצוני להרגיש צמודה ומוגנת 

היא ניהלה את השיחה . בנוכחותה הקרובה והמידית

, מקפידה מעט עם הגדולים, בשולחן במתינות ובכישרון

ישבתי לי שם . שולחת חיוכים מעודדים אל הקטנים

חוששת , סופגת ככל האפשר מין האווירה הנינוחה, בדממה

האם . לאבד אפילו רגע אחד מהקסם המהפנט שנגלה לפניי

צבטתי את עצמי כמה . השתאיתי? ייתכן דבר מושלם כזה

. פעמים כדי לוודא שאינני חולמת

 

כשהשעון , יעקב מנדל הגיע בדיוק בשעה שמונה

הגדול בקדמת חדר האוכל התעורר לפתע לחיים והחל 

אבל הילדים היו . לגעות בצלצולים רכים ועמוקים

הם נותרו נטועים בכיסאותיהם למרות הדחף . ממושמעים

.  הטבעי לרוץ ולחבק את אביהם
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תולה את , יעקב השתהה לרגע בחדר הכניסה לבית

. מקטורנו השחור והרחב בארון הבגדים שליד דלת הכניסה

.  צעדיו נשמעו מתקרבים

. לפתע נמלאתי בחשש מוזר

הפחד שאחז בי היה מהול בציפייה ובסקרנות 

אך לא יכולתי להביט , השתוקקתי לראות את יעקב. עצומה

הדלת שבה הוא עמד - בדלת שהובילה לחדר האוכל 

כל שנותר לי הוא להשפיל את מבטי ולהמתין . להופיע

.   לבאות

 

הדבר הראשון שהבחנתי בו מזווית עיני היה 

, הוא לא לבש בגדים הדורים או יקרים. הופעתו המיוחדת

הוא נע בזריזות . אך הופעתו הקרינה הוד והדר שלא ייאמנו

מחלק לכל , רכן לעבר הילדים הישובים, לעבר השולחן

מנשק את , אחד מהם מתנה קטנה ארוזה בנייר עטיפה כתום

.  הראשים הקטנים ומברך אותם לכבוד כניסת שבת המלכה

. מבטי נותר מושפל ואף מבויש

. כנראה שיראתי מפניו מאוד
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אך הצלחתי לקלוט . גם כעת לא העזתי להביט בפניו

מלא ומעורר , היה לו זקן עשיר. את זקנו אדיר הממדים

אך פה ושם היו פזורים בו , רובו של הזקן היה שחור. כבוד

.  מה שהוסיף לו כמובן רושם רב, פסים כסופים

הגיע להפתעתי גם , לאחר שעבר את כל הילדים

, והרגשתי שאני בוערת מחום, סומק עלה בלחיי. אליי

. לאה אינה חשה בסערה המתחוללת בתוכי-מקווה שחיה

. ארוזה אף היא בנייר כתום, יעקב הניח לידי קופסה קטנה

שוב לא . הוא הניח את ידו העדינה על ראשי ובירך אותי

אך הרגשתי כאילו ראשי נמשך כמגנט לידו , ראיתי את פניו

.  כל גופי כמעט ריחף באוויר, הרכה והחמה

, הוא אמר בקול עמוק וגרוני, "שירה, ברוכה הבאה"

ואני רק נשכתי את שפתיי ולראשונה העזתי והרמתי את 

.      עיניי כלפיו

 

היה . עיניו הכחולות של יעקב היו גדולות ועמוקות

. אך יחד עם זאת רך ועדין להפליא, כול-לו מבט יודע

. נבהלתי מעצמי. השפלתי את עיניי במהירות מעיניו

, די בהצצה חטופה בעיניו. חששתי שאתמכר למראהו
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גם כך לא רציתי שיחשוב שאינני צנועה , שיבחתי את עצמי

.  דיי

 

אפילו . מאותו רגע איבדתי קשר עם המתרחש סביבי

במהלך הארוחה פעלתי . לא פתחתי את המתנה שקיבלתי

כל מחשבותיי היו מרוכזות ביעקב שישב רק . כרובוט

חשתי כאילו אני יושבת צמודה . שלושה כיסאות ממני

.  לחיי מרפרפות על זקנו, ירכי מתחככת ברגלו, אליו

. גלי חום חלפו בי בזה אחר זה

רק בכוחות עליונים הצלחתי לשלוט מעט 

אך , הרגשתי שאני עומדת להתפוצץ מבפנים. בתכיפותם

.  התפללתי בכל לבי שכלפי חוץ הדבר אינו נראה

 

* 

 

, הילדים הלכו לחדריהם, ארוחת הערב הסתיימה

.  ויעקב פרש לחדר העבודה שלו
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כמנהגו בכל יום שישי הוא מתבודד שם כדי לנהל "

, לאה כלאחר יד-הסבירה לי חיה, "שיחה בינו ובין בוראו

.  ואני נמלאתי התרגשות וסקרנות

הושיבה , לאה הזמינה אותי לסלון המרווח-חיה

היא נטלה בידיה את . אותי בכורסה רכה ונוחה וישבה לידי

נישקה אותן ברכות ודיברה עמי על יחסים , שתי כפות ידיי

היא הסבירה לי מה אסור לאישה . בין אישה לבעלה

וכיצד ביכולתה של אישה הגונה וטובה לעודד את , לעשות

אבל לא הצלחתי להתרכז , שמעתי אותה. בעלה ולחזקו

. דמותו של יעקב הילכה עליי קסמים. בדבריה

 

, לאה השאירה אותי בחדר האורחים-אחרי שחיה

, ואני נותרתי סוף כל סוף לבדי, היא פרשה לחדרה

תמונת עיניו של יעקב עדיין הייתה . חופשייה במחשבותיי

היה זה כאילו הוא עומד מולי ממש . חיה ונושמת מולי

בוחנת אותו , הנה אני מסתכלת בדמותו ללא חשש. כעת

. ללא שום איסורים ומגבלות, בחופשיות גמורה

גלי חום עזים עברו בבטני וירדו במורד ירכיי שוב 

חשבתי שאני . כל גופי זעק בתשוקה בלתי נשלטת. ושוב
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מעולם לא חשקתי בגבר בצורה נואשת . עומדת להתפוצץ

מה שגרם לכל הגברים , תמיד יכולתי לשלוט בכך. כך-כל

.  תמיד. גברים השתוקקו אליי. להתייסר קשות מכמיהתם לי

.  אבל הפעם זה היה בדיוק הפוך

למרות ייסורי החרטה שהתעוררו בי הרגשתי שגופי 

ושאינני מסוגלת לעשות משהו כדי , משתלט על רצוני

. לבלום אותו מללכת אל יעקב

 

* 

 

. חושך מצרים שרר בבית. התעוררתי באמצע הלילה

שבה נמצא , ירדתי בזהירות במדרגות מהקומה השנייה

אור הכניסה מחוץ לבית . לקומת הכניסה של הבית, חדרי

מחדר העבודה של יעקב ראיתי אור . היה דלוק בשעון שבת

אך שום רחש , קירבתי את אוזני אל הדלת הסגורה. עמום

.  לא נשמע משם

מקפידה שהדלת לא , דחפתי בעדינות את הדלת

. נכנסתי פנימה במהירות וסגרתי את הדלת מאחורי. תחרוק
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גם החדר עצמו לא חשף בפניי . יעקב לא היה בו, לאכזבתי

אך לא גדול מדי יחסית , הוא היה מרווח. כל סוד או הפתעה

, היה בו שולחן עבודה גדול וכבד. לחדרים האחרים בבית

שורות של ספרי -ומאחוריו ספרייה ענקית עמוסה בשורות

על השולחן היו מפוזרים מסמכים . קודש ושל ספרי חול

.  עטים ואטבים, מודפסים

ניסיתי . יעקב מדבר לאלוקיו, חשבתי לעצמי, כאן

.  לצייר בדמיוני כיצד נראה מפגש שכזה

?  האם יעקב עומד או שמא יושב

האם הוא מחזיק בידיו סידור תפילה או שהוא רק 

כך אני נוהגת כשאני , על כל פנים? עוצם את עיניו בחוזקה

.  רוצה להרגיש קרובה לאלוקים

התיישבתי על הכיסא הרחב שמאחורי השולחן 

מנסה לחקות את יעקב ולחדור לתוך , ועצמתי את עיניי

יוצאת מגופי , דימיתי את עצמי מרחפת. דמותו המסתורית

.  מעלה-ונעה מעלה

נוסקת מעל ירושלים עיר , הנה אני עפה דרך החלון

.  הקודש וממריאה לגבהים
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רחוקה מכל , חופשייה לחלוטין, אני קלה כציפור

.  תסכול או כאב, מועקה

, אני מכילה אותו. עתה היקום כולו מונח לרגליי

מרגישה את האלוקים , נושמת מלוא ריאותיי, מתמזגת עמו

...  בתוכי

 

? האם זו מציאות או חלום

כל שאני יודעת הוא שכפתורי שמלתי . איני בטוחה

שדיי . מתפקעים מקריעת הבד העדין, נפרמים מעצמם

אלמלא אחיזתה . הרכים והבתוליים נחשפים כמעט במלואם

היו , כאחיזת שתי כפות ידיים מגוננות, הנואשת של החזייה

.  שדיי מתפרצים החוצה כשני פנסים המאירים בחשכה

.  ראשי נגרר אחריו, שערי נמשך לאחור

ואני מרגישה חום לוהט בין , ירכיי נפתחות בפראות

מכה בי מאחור ונסוג ומכה בי שוב בחוזקה כמוט , רגליי

ושפתיי , מסרבות להיפקח, עיניי עצומות לחלוטין. מלובן

.  יבשות וסדוקות

. מה-מסרבות להשתחרר משום, ידיי כבולות מאחור

בדיוק כשאנחה גדולה , צלצול פעמוני השעון נשמע ברקע
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ריח חריף עומד . של הקלה ושל פורקן נשמעה מאחוריי

מצננת את תחושת , באוויר ורטיבות רבה נוזלת בין רגליי

.  השרפה והצריבה שקדמה לה

עדיין מנמנמת , אני צונחת לכיסא באפיסת כוחות

רק לקראת . לא יודעת היכן אני בדיוק, בין דמיון למציאות

כשהתעוררתי מקרני האור החזקות שהסתננו פנימה , שחר

עליתי חזרה לחדרי והתכרבלתי עירומה במיטה , דרך החלון

. הגדולה

 

* 

 

.  הבטן מתחילה להכביד עליי

. אני כבר מרגישה את הבעיטות של הקטן

. וגופי דביק מזיעה, אוגוסט-חום יולי, חודש חמישי

מזג האוויר הצונן והיבש ודאי , אילו נשארתי בירושלים

היה לי ברור שזה , אבל אחרי כל מה שקרה, היה מקל עליי

ממילא אף אחד לא היה . בלתי אפשרי להישאר בירושלים

.  מאמין למה שאירע לי
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במקום ללכת לשידוך , כבר באותו יום ראשון

, ארזתי בזריזות את כל חפציי, שנקבע לי על ידי הרבנית

והשארתי מאחוריי את ירושלים " אפרתה"יצאתי ממדרשת 

ודאי לא . לא אמרתי דבר לאיש. ואת אירועי אותו ליל שבת

.  לרבנית

 

.  ברחתי חזרה לאימא שלי בשפלה המהבילה

? איך נכנסת להיריון: "היא כל הזמן שואלת אותי

עד היום . אבל לי אין תשובה בשבילה!". ריבונו של עולם

.  לא ברור לי מה באמת קרה באותו לילה

האם ייתכן שאלוקים נכנס לגופי והפרה אותי באותו 

אולי היה זה אדם זר שפרץ לבית ואנס אותי בעודי ? לילה

? או שמא היה זה מישהו אחר? נעה בין דמיון למציאות

אני מסתכלת על בטני ומהרהרת בתינוק הקטן שאני 

התשובה , הוא התשובה האמיתית שלי. נושאת ברחמי

אינני מתחבטת או . אני לא כעוסה או עצובה. היחידה שלי

אולי משום , אני דווקא רגועה ובטוחה לגמרי. שואלת

, שמשהו חזק בתוכי אומר לי שאני נושאת ברחמי את בני

.  את יעקב
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מביא את סיפורן של נשים הנסיכה והדרקון 
בכל הסיפורים . רומנטיות שהולכות עד הסוף

הגיבורות נחושות לחלץ את עצמן ממצבים מורכבים 
כל אחת מהן , בסופו של דבר. שהגורל כפה עליהן

תצליח לנצח את פחדיה ולממש את אהבתה בדרך 
.  ייחודית ובלתי צפויה

 

זהו . הוא ספר מתנה אידיאלי הנסיכה והדרקון
, קובץ של שמונה סיפורים קצביים וסוחפים

הניצבים על גבול הדמדומים שבין מציאות ריאלית 
הקריאה בספר תשאיר אתכם . לאגדה פנטסטית

אופטימיים ואולי אף מפויסים יותר עם , מופתעים
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