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מלאך  את  ששלח  האלוהים,  על  הסיפור  מתחיל  "כאן 
לפניו,  אותם  לזמן  עליו  וציווה  האדם  לבני  המוות 

ויבואו וימסרו ]לו[ דין וחשבון על חייהם בעולם הזה."
Elckerlijc*

מחזה מוסר מהמאה ה-15 )תרגום חופשי של המחברת   *
מהתרגום האנגלי( 





כל מה שידענו





בנימין  ששמו  דוד  היה  שלאמא  היה  עידו,  פתח  שידענו,  מה  כל 
נֹו. יותר מזה כמעט לא ידענו דבר. אמא המעיטה  ושכולם קראו לו ּבֶ
לדבר עליו. אם כבר הזכירה אותו, היו פניה נחמצות. היא קראה לו 
"הדוד", כאילו לא היה ולא יכול היה להיות לה מישהו יקר כמוהו.

רוב הידיעות על גורלו, המשיך עידו, הגיעו אלינו שנים לאחר מותּה. 

ואילו את המעט שידעה, הסתירה מאתנו באדיקות. היום, כאשר אני 

חושב על זה, התוודה עידו, אני מבין כמה עצובה היתה וכמה חצויה. 

פעולה  ששיתף  נאמן,  היה  שלא  בו  שחשדה  שפחדה,  חושש  אני 

יודע מה. ועם זאת, היא לא יכלה להסתיר את  עם הגרמנים, שהשד 

אהבתה. 

דבריו,  את  עידו  סיכם  דוד,  לאמא  שהיה  שידענו  למרות  ואמנם, 

למרות שהבנו שהיא אהבה אותו מאוד, הוא לא היה בשבילנו אלא 

תעלומה.
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אחרי כן

עידו.  המשיך  מוזרה,  בדרך  אלינו  הגיעו  שקרה  מה  על  הידיעות 

הן הגיעו מאוחר, שנים לאחר שהדברים קרו באמת. תחילה אף לא 

תפשנו מה הן ובמה מדובר. הן הופיעו פתאום, כמו הבזק, ללא סדר, 

וחסרי פשר,  ומנותקים, אותות תלושים  ללא רצף. משפטים סתומים 

מעין סימנים של נבואה נוראה. פתאום הן לבשו צורה. פתאום היתה 

להם חזות – תמונה של שמים קודרים ומים וצוקים חשופים מזדקרים 

בלב המים וחורש ברושים וסירה קטנה חותרת אל שער אחרון. אלי, 

אמרתי בלבי, הרי זה אי המתים! לפתע צפה תכלת בין העננים והאי 

הפך גן, והגן קברים. אז ידעתי: זה המקום. זה האי למתים.

הבטתי סביב. לא ראיתי איש, לא סימן חיים. רק את העננים ראיתי, 

נעו  יורדים, בוכים על הקברים. לפתע ראיתי אותם בתוך המים. הם 

ללא סדר, זה בתוך זה, זה על גב זה, עולים ויורדים, צפים ושוקעים. 

הם היו כצללים, כמו זיכרון דהה של החיים. הם פלשו לחיינו ככתמים 

ממקום אחר ומזמנים אחרים. המראות צפו פתאום, ְּבַׁשֲחרית ּוַבֲעלות 

הִמנָחה, ִּבְפנֹות היום ולֵעת ערב ּוֵבין האשמורות. לקח לי זמן להבין.

אני זוכר את הפעם האחרונה שראיתי את המראות. השעה היתה בין 

הערביים. קראתי אז מכתב של הדוד. וכך הוא כתב: 



11

לאן נעלם הדוד בנימין

דמדומים.
העיר עוברת לפניי כמו ערמת שפכים.

ואבנים  תלים  הרחובות  ריקים.  הבתים  ועשן.  חרב  הכול 
מידרדרות. מכתש ענק נפער על אם הדרך וגופות קרועות 

שרועות ַבכול. חיזיון של יום אחרון.

התעוררתי בבהלה, המשיך עידו. בדיוק סיימתי לקרוא את הדברים. 

לקרוא? שאלתי.
הזיה;  אולי  חלום,  זה  היה  אולי  יודע,  איני  במילה.  אותי  תתפסי  אל 

אולי היו אלה דברים שכבר שמעתי, אולי אף כאלה שראיתי. הרי יש 

צילומים ויש עדויות. אבל אז, אני זוכר, אז הרגשתי כאילו אני עצמי 

עשן.  בענני  אפוף  אני  נוראה.  זוכר אש  אני  התוהו.  בתוך  נמצא שם 

איני רואה דבר זולת חלל חרוך. קשה לי לנשום. אני מנסה להיחלץ. 

איני יכול. משהו סוגר עליי. מה זה? אני מנסה להיאחז ּבֶמה שהוא, 

אך אין דבר להיאחז בו. הדופן נבובה. אני מושיט יד. היא נושרת. אני 

נופל. אני בתוך ליבה של אש. כבשן. לשונות האש חוזרות אליי כעין 

תולעת הפוכה. הן מאיימות לבלוע אותי. אני נחנק. נחנקתי. אינני.

ידעתי שאינני.

ואז שמעתי צעקה, אמר עידו והזיז את האבן ממקומה כשהוא מעביר 

עליה את ידו בחמדה. 
מה אתה מחזיק ביד? שאלתי. 

מזכרת מהבית, הוסיף והשתתק. 

מהבית? איזה בית? שאלתי. לא היה לי מושג על איזה בית דיבר 
ברור  לי  היה  אמו.  לקבר  אליו  להתלוות  ממני  ביקש  ומדוע  עידו 
עידו,  של  אמו  באום,  גברת  שהרי  התכוון.  ברחובות  לביתּה  שלא 
כל  אבל  השלושים.  שנות  באמצע  ארצה  עלתה  ידעתי,  כבר  וזאת 

החזיונות שסיפר לי עליהם קודם לכן בלבלו אותי לגמרי.
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תאמר לי, עידו, מאין עלתה אמא ארצה, מברלין? שאלתי בזהירות.
ל.  ִמיְשׁ ֶשׁ לא, מְפּ

אצלי.  הסתדרו  לא  הדברים  איכשהו  תהיתי.  ל?  ִמיְשׁ ֶשׁ מְפּ
היה  למה  רעד.  בי  העביר  שנכחדה  הקהילה  של  ל... שמה  ִמיְשׁ פֶשׁ
לי הרושם שהגיעה מברלין? אולי משום שעידו הרבה להזכיר את 
רוזנשטראסה, אולי בגלל בית הזקנים בגרוס־המבורגרשטראסה, או 

אולי בגלל הבית בשטרסבורגרשטראסה. 
לא ממש טעית, השיב לי עידו. אמא באמת גדלה בברלין, אך נתינות 

גרמנית לא היתה לה. ולכן משגבר הלחץ על היהודים בעלי הנתינות 

הצטרפה  שם  הולדתם.  לעיירת  לחזור  הוריה  החליטו  הפולנית, 

לתנועת נוער ציונית ושנה לאחר מכן עלתה עם חבריה ארצה. מכאן 

זמן מה לאחר עלייתה פגשה את אבי, התחתנה  הכול התגלגל מהר. 

והתיישבה ברחובות. אפשר לומר שרוב ימיה עברו עליה ברחובות. 

היא מעולם לא עזבה את העיר. גם כאשר אנחנו, הבנים, עקרנו משם 

ועברנו למקומות אחרים, היא העדיפה להישאר בה. גם כשהתאלמנה, 

בבוקר  הביתה,  חזרה  בערב  לחנות,  הלכה  בבוקר  בביתה.  נשארה 

הלכה לחנות, בערב חזרה הביתה, הלכה לחנות, חזרה הביתה, הלכה, 

"הרגל",  שנים.  במשך  שנה,  מדי  יום,  מדי  וכך  חזרה  הלכה,  חזרה, 

היתה חוזרת ואומרת, "הרגל". 

גברת באום היתה אישה מעשית, מאוד מעשית, הדגיש עידו כשהוא 

מדבר עליה בגוף שלישי, כאילו ראה אותה מבחוץ. היא היתה אישה 
בצער.  הודה  קשוחה,  אפילו  חריגות.  ללא  מעוגנת,  בקרקע,  נטועה 

וכמה  כמה  אחת  על  רגש,  של  ביטוי  כל  לעצמה  התירה  לא  מעולם 

שהותירה  הבידוד  מבע  את  לחצות  היה  קשה  רגשנות.  של  גילויים 

הקשיחות על פניה. היא שמרה על המחיצה הזאת שבינה לבין העולם 

בקנאות, ולמרות שלא ידענו הרבה על עברה, נמנענו מלשאול. 
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גם על הדוד? שאלתי.
כן, גם עליו, השיב עידו בקצרה.

נראה  כך,  משום  דווקא  לכן  פליאה.  בי  עוררה  הנחרצת  תשובתו 
להניח  התכוון  שעידו  המזכרת  אבן  של  הזה  העניין  כל  תמוה  לי 
על קברה של אמו. הרי הבית השחוח שבין רוזנשטראסה לנהר, זה 
שלפי הרשומות גרו בו פעם סבתו הני־שיינה וסבו יואל־וולי, קרס 
ל, גם לו אין זכר. הוא לא קיים עוד  ִמיְשׁ ֶשׁ זה מכבר. וגם הבית בְפּ
לא  שם  שחיו  מהיהודים  שאיש  ידוע  הרי  עליו.  שיעיד  איש  ואין 
נותר בה. כולם נמחקו מעל פני האדמה כלא היו. אם כן, על איזה 
בית דיבר עידו? מהי המזכרת שהתכוון להניח על קבר אמו ומאין 

הביא אותה? על אלה לא היה לי עדיין מושג. 
עם זאת, היה לי ברור שלא בבית שלה מדובר אלא בבית אחר. אבל 
איזה? משום מה היה לי לפתע ספק אם גברת באום בכלל ידעה על 
המקום ההוא שעידו קרא לו "הבית", אם הכירה אותו ואם ביקרה 
גבולות  את  יצאה  לא  שמעולם  אמר  עצמו  הוא  הרי  אי־פעם.  בו 

הארץ, שלא רצתה לשמוע על "המקומות העכורים ההם". 
היא סירבה בתוקף לחזור לשם. אמר עידו. ולו כדי לראות, הפצרנו בה, 

ולו כדי לזכור. אבל תגובתה היתה נחרצת. "לא!" היתה חותכת, "כאן 

אהבתי, כאן," היתה אומרת ומכה על לבה. כאן, כאן אהבתי. "ואהבה," 

היתה לוחשת, "אהבה כמוה כאמונה." ואז היתה מתעוררת כארי הקם 

וכך  אין ממירים".  בני, אמונה  "ואמונה,  גדול:  וקוראת בקול  מרבצו, 

תמיד חוזר חלילה, ואחרי כן היתה מלמלת לעצמה: "גם לא אהבה". 

לא  היא  אבל  עידו.  הסביר  התכוונה,  אהבה  לאיזו  ידענו  לא  מעולם 

בינינו  התנהלו  כך  הללו.  בשאלות  מדי  יותר  להתעסק  לנו  אפשרה 

השיחות וכך יש להניח אף היו ממשיכות להתנהל אלמלא המכתב.

ברור  לא  משהו  השתנה.  והכול  מכתב  איזה  לאמא  הגיע  אחד  יום 
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התחולל בה. היא הפכה פזורת נפש ונראתה כמתהלכת בעולם אחר. 

לעתים מזומנות איבדה את סבלנותה, ושלא כדרכה הרבתה לנזוף בנו 

ללא סיבה. רק לעתים נדירות היתה לה שעה של חסד. בשעות אלה 

ענייניה  את  מנהלת  וממוקדת,  מאורגנת  מקשיבה,  היא:  להיות  חזרה 

בשיקול דעת. אנו מצדנו השתדלנו למצות את השעות האלה עד תום, 

אך הן היו מעטות, מעטות מאוד. 

נראה כי תחושות חבויות התפרצו וטלטלו אותה. היום אני חושב כי 

כל מה שהחניקה במשך שנים צף לפתע וגאה. כל מה שהדחיקה קם 

בה לתחייה. זה היה הוא, הדוד! מה היה בדוד הזה שעורר בה סערה? 

ומי הוא שעורר בה את זיכרונו? פתאום הוא היה ממש. פתאום היה 

לו בית. היתה לו כתובת, כתובת אמיתית, שאפשר לפנות אליה, להגיע 

אליה, כתובת קיימת, שלו. בשבילה היה זה הייצוג האולטימטיבי של 

ריקה  כתובת  בכתובת,  רק  היה  למרות שמדובר  וזאת  הנעלם,  הדוד 

שנלקחה מתוך תעודה היסטורית של רשומות העיר.

לכם  יש  אז  נפלא.  אהדה,  לגלות  מנסה  כשאני  התפעלתי  מדהים, 
לפחות איזה נייר, איזו תעודה או מזכרת מהבית.

מהבית... מלמל עידו וחזר, מהבית... איזה בית?

מהבית ההוא, שם... היססתי. 
כן, מזכרת, ממה שהיה הבית של הדוד... גיחך עידו ושקע בהרהורים. 

מדהים.  זה  ממנו.  שנשאר  ממה  לפתע,  הוסיף  לומר,  יותר  נכון 

ינואר  של  קודר  לילה  אותו  מאז  חלפו  שנה  כמעט שישים  חמישים, 

1944, ועדיין המכתש פעור והבית גל חורבות, כאילו הוא בא לומר 
שאין ערובה לחיים ואין ערובה לגורל. נפגע מי שנפגע, ומי שניצל – 

ניצל, ורק מי שנקבר – קבור ללא עדות, ללא משמעות וללא זכר. איך 

שמכל הרחוב כולו רק הבית הזה, שבו  אפשר להסביר, שאל עידו, 

כך,  על  או טעות?  מכוונת,  פגיעה  זו  ֶההיתה  הופצץ?  התגורר הדוד, 

כמובן, איש לא יכול להשיב היום. ובכל זאת, זו שאלה מטרידה. מכל 
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צלל,  הרעם,  את  חצה  האפלה,  מתוך  הגיח  שהמטוס  עולה  העדויות 

התיישב על הבניין, הטיל את הפצצה, גנח, פילח את הענן ונעלם. 

הבית של הדוד קרס באחת. גם הקיר של הבניין הסמוך נתלש, והשקט 

חזר. אחר כך בנו שם מוסך, אבל גם הוא לא סילק את האימה. זהו, זה 

לא משהו, אני יודע, אמר וגלגל את האבן בכפו, אולי זו סתם חתיכת 

אבן. אבל זה הדבר היחיד שיכולתי לשלוף מערמת האשפה. אולי זה 

חלק מעמוד הבית, אולי שריד מהמשקוף, או אולי... מי יודע? אבל זה 

מה שמחבר אותי למה שהיה. אל תסתכלי בי ככה. בשבילי משמשת 

נסתר, מעין שיבה הפוכה לבית שלא הכרתי  האבן הזאת מין חיבור 

ולדירה שעל דייריה לא ידעתי דבר.

דעתו.  שנחה  עד  אותה  הפך  ושוב  בידיו  האבן  פיסת  את  הפך  עידו 
כמעט כבר השיב אותה למקומה, כאשר הבחין על פניה בסימני תבליט. 

מה זה? שאל ספק אותי, ספק את עצמו. 

סטוקו, הערתי. 
סטוקו?

מין עיטור ארכיטקטוני מגבס. עדיין אפשר לראות אותו בבניינים 
רבים מעל החלונות ועל מזוזות הכניסה שבפתחי הבתים, הוספתי. 
יודע מה דחף אותי להגיד זאת. אך הוא כבר לא הקשיב.  אלוהים 
גבס,  חתיכת  אם  כי  ממשי,  דבר  שום  בידיו  היה  שלא  האפשרות 

היתה מאכזבת. הוא ניסה שוב לבדוק, אם לא היה זה תעתוע.  
הגיר  את  למחות  ומיהר  שמחה  במעין  לפתע  קרא  אמרת?  מזוזות, 

מכפות ידיו. עכשיו הוא היה בטוח. הוא מצא את ההוכחה. מזוזה! 
שביקש.  מה  את  מצא  כאילו  צוהל,  ספק  שואל  ספק  שוב,  קרא 
אך  זה  הרי  משמעות.  שום  בעיניו  היתה  לא  המושגים  בין  להבדל 
המעט שיכולתי לעשות למענה, זה אך המעט, לחש עידו וליטף את 

האבן. ולו רק בכך השבתי לה את מה שאיבדה, לו רק בזאת... מלמל 
והשיב את האבן למקומה על קבר אמו.
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הדוד

הדוד. ככה אמא קראה לו: הדוד. כשהיתה אומרת "הדוד", היה הבית 

מתמלא אור. פניה זהרו וחיוך קסום עלה על שפתיה. לפעמים ראיתי 

אותו בעיני רוחי והנה הוא מגיע. לפעמים ראיתי אותו הולך, לפעמים 

שמעתי את קולו מתנגן בחדרים, לפעמים הוא נעלם כלא היה. אז היו 

פניה מתקדרים והיא הלכה ונתכנסה בתוך עצמה עד שלא דיברה עליו 

עוד.

ובלי  שם  בלי  פנים,  בלי  הקשר,  בלי  דוד   - הדוד  היה  הוא  בשבילי 

גיל, דוד שהיה ועבר, דוד שהסתלק מעולמה. בפעם האחרונה שראו 

אותו, סיפרה, המתין לרכבת. "איפה" שאלתי, "בברלין?" היא הנהנה 

בראשה. "ולאן נסע? מדוע ככה קם יום אחד ונסע?" שאלתי, אבל היא 

שתקה. ניסיתי לשאול מאין, מאיזו תחנה. היא לא אהבה את השאלות 

האלה שלי. "תחנה, מה אני יודעת איזו תחנה? תחנת הרכבת," היתה 

מפטירה בעצבנות. היא העדיפה לומר שהיה עשיר, כאילו ראתה אותו 

"הוא  ושוב:  כך שוב  על  חוזרת  היתה  היא  בלבה.  זיכרונו  נותר  וכך 

היה עשיר, הוא היה עשיר, הוא היה עשיר... עשיר..." עד שמלמלה.

בעיקר  שפות,  חמש  דיברה  היא  זרה.  בשפה  מלמול  שמעתי  לעתים 

אל עצמה. התקשיתי להבין מה אמרה, אך לפעמים בכל זאת הצלחתי 

נורא"  וקמצן  עשיר  היה  "הוא  אמרה,  "עשיר,"  המילים.  את  לדלות 

ושתקה. היה משהו מוזר במשפט הזה, תערובת של הערצה ושל כעס. 

איזו ציפייה היתה לה ממנו? האם קיוותה למתנה נאה וקיבלה מתנה 

דלה? לא יכולתי להבין מה בדיוק הציק לה. האם אלה הסתרה, תירוץ 

או קיבעון של זיכרון ילדות? היא לא נתנה לי שום רמז.
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נסע,"  הוא  "לשם  ברוז'.  על  לי  וסיפרה  בחלומותיה  הפליגה  לעתים 

אמרה, "לעיר הקסומה". לפעמים אמרה שנסע לאנטוורפן ואחר כך 

חזרה בה. "לא יודעת," אמרה. "אולי לבריסל, כן, לבריסל. לשם הוא 

שהיא  האמת  ונסע."  וחזר  נסע  הוא  עבודה.  נסיעת  היתה  זאת  נסע. 

לא ידעה, לא בדיוק. לא אחת היתה ממלמלת, פולטת שמות מוזרים, 

מילים שלא אמרו לי דבר, צלילים כמו סימני שאלה, צלילים מאיימים 

זה  איפה  בטוחה.  שאינה  ואמרה  רעדה  לפעמים  קריאה.  סימני  כמו 

היה, באיזו תחנה? "התחנה היפה" אמרה. אנהלטר בנהוף? "לא, לא. 

זאת הנראית כמו כנסייה, עם שלושת השערים והגג המחודד ועם חלון 

השושנה". התחנה של וֹולאנק שטראסה? "אולי, יכול להיות." בסוף 

היא אמרה: "ֶלהרֶטר, להרטר בנהוף". אני לא חושב שבאמת ידעה. 

יכלה לדעת? המשיך. אפילו  איך  עידו הניח את האבן על המצבה. 
ראו  אז   .1937 השנה,  "זאת  אמרה,   ",1937" ידעה.  לא  השנה  את 

אותו לאחרונה." אבל זאת לא היתה השנה הזאת. בכל אופן, לא אותה 

שנה. הוא עמד על הרציף. בידו האחת החזיק תיק, את התיק השחור, 

ובאחרת – מזוודה. "כן," עכשיו היא היתה בטוחה. "זה היה ב–1937." 

הוא עלה לרכבת. נבלע. הרכבת נסעה. מי ראה? "לא יודעת," אמרה, 

"לא יודעת. ראו." 

אבל מי? מעולם לא אמרה. 

בתוך  ונתכנסה  אמי  הלכה  כך  עידו,  המשיך  יותר,  ששאלתי  ככל 

עצמה. תחילה היתה עוד משיבה לי איכשהו, זורקת מילה פה, מילה 

כעסה,  לפעמים  משמעות.  וחסרי  מנותקים  קצרים,  במשפטים  שם, 

מהר  סבלנותּה.  שפקעה  עד  כלום,  בלא  אותי  פוטרת  היתה  לפעמים 

הסוד  את  שמרה  כאילו  נראתה  היא  ולשתוק.  לוותר  למדתי  מאוד 

לעצמה ואני חדלתי מלשאול.
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בראשי נותרה דמות מחוקה - בלי פנים, בלי תווים, תמונה של אדם 

שמעולם לא ראיתי, תמונה אפלה, מתפרצת, נגלית ונמוגה, כמו הבהק, 

כמו זיכרון פתאום, זיכרון של דוד, של ה–דוד, בלי הורים, בלי אחים, 

אישה  כבר  שהיתה  ואפילו  מבוכה.  חשה  בו  שדיברה  עת  כל  יחידי. 

ואפילו שידעה אהבה והיו לה בנים וחיה חיים חדשים, היא לא חדלה 

מלהזכיר אותו כאילו רק הוא היה בעולמה, אחד ויחיד. 

עכשיו הבין עידו, כי כל מה שסיפרה לו אמו על הדוד נבע מתמימות 
ילדותית. אולי היו אלה דברים שלא תפשה, אולי דיבורים ששמעה. 
עכשיו הוא מבין שאכן כך היה, שהרי הדוד היה מבוגר מאמו, הרבה 
יותר מבוגר. עשרים ושלוש שנים הבדילו ביניהם, וכאשר עזב את 
ובכל  נערה.  היתה אמו אלא  הוריו לא  וניתק את הקשר עם  הבית 
זאת, יש דברים שהוא מאמין בהם. הוא מאמין שקרעו עליו קריעה. 
כנראה גם הוא היה נוהג כך אילו היה במקומם. הוא כמעט בטוח 
שזה מה שהיה עושה. הוא אפילו לא רואה צורך להתנצל על כך. 

נכון, הודה, הוא בהחלט אדם ליברלי, אבל יש גבול. 
האם  הוללות?  חיי  לחיות  ואמר:  רוקו  את  עידו  בלע  לאחר שתיקה 
הוא באמת שכח מאין הוא בא? אמא היתה מספרת שתחילה עוד היה 

תלויה  היתה  אחרת  בחורה  פעם  ובכל  לביקור,  ההורים  לבית  מגיע 

לו על זרועו. אני רק מתאר לעצמי את סבי יואל–וולי, כשראה אותו 

כך. וכאילו כדי להכעיס, היה מגיע דווקא בשבת. למה בשבת? איך 

יכול היה לעולל זאת להוריו? הבן אדם איבד את הבושה. הוא היה 

מתהלך ברחוב כטווס, כאילו בא להתריס כנגד יושביו. כן, ודאי, רובם 

ככולם היו יהודים. ודאי שהיו שומרי מסורת, מי פחות, מי יותר. אבל 

שבת היתה שבת. גם בית כנסת היה להם שם בקצה הרחוב – רחוב 

הוא  הדוד.  הופיע  ואז  באווירה.  לטעות  היה  אפשר  אי  מסוים.  קטן, 

היה בעצם הדוד של אמא. אמרתי לך, לא? כן, הוא היה הדוד שלה. 

להסב  צריכים  היו  וכולם  הרע,  יצר  כמו  הופיע,  הוא  כך  אופן,  בכל 
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את פניהם. ימים רבים עברו, הוסיף עידו לאחר היסוס, כמי שהגיע 

לכמה וכמה תובנות בחייו, עד שהבנתי שכל הסיפור הזה על הדוד 
לא היה פשוט כל כך. 

הוא אכן היה נהנתן, אך מעבר לכך הוא היה ליברטן. הוא רדף נשים 

וגברים, התערב בחברה הזרה ונהג לבלות במקומות מפוקפקים. אמא 

נורא  היה  אבל  בלבושו,  התהדר  שתמיד  מאוד,  גנדרן  שהיה  אמרה 

קמצן, אמרתי לך. היא תמיד חזרה על זה. היא סיפרה שבהיותה בת 

מצווה, נתן לה הדוד שרשרת זהב כמתנה. "אכן זאת היתה שרשרת 

של  חוט  סתם  חוט,  כמו  דקיקה,  כך  כל  דקיקה,  שרשרת  אבל  זהב, 

זה. "הוא היה ממולח  לו את  נעלבת. היא לא שכחה  זהב," הדגישה 

וקמצן," הוסיפה. אלוהים יודע מאין לקחה שהיה ממולח, אמר עידו. 

אך תמיד, ככל שדיברה עליו, חזרה וסיפרה על אותה מתנה. למה היא 

ציפתה? אחרי הכול, היא היתה אז ילדה, רק ילדה. 

שמע.  רק  שמע.  והוא  דיברה  היא  מלשאול.  עידו  חדל  הזמן  עם 
משנפטרה הבין שהחמיץ. אולי היתה מסבירה מה היא חשה. משום 
הוא  עכשיו  טינה.  לדוד  לשמור  המשיכה  חייה  שכל  לו  נדמה  מה 
מצר על כך. אילו שאל אותה יותר, היה אולי מקל עליה. הוא זוכר 
שהיתה בה עוגמה. מעין אכזבה. היא דיברה כנערה מאוהבת שלא 

נענתה. 

המכתבים הגיעו לידיי מאוחר מדי. אין לדעת אם היתה מוצאת בהם 

נחמה, אם היתה רואה בהם סליחה. אין לדעת. מכל מקום גם היא כבר 

איננה. הרי זה שנים שהלכה לעולמה. 
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רמזים 

את  להכיל  מאוד  התקשיתי  מנוח.  לי  נתנו  לא  האחרונות  הידיעות 

הרגשתי  פתאום  המלחמה.  נראית  איך  שידעתי  חשבתי  התמונות. 

כאילו אני עצמי הייתי שם, שראיתי מה הותירה אחריה, שראיתי את 

ואת השרפה. חשבתי שידעתי,  האפר  את  הברזל,  חריצי  ואת  ההרס 

שנדע;  שהתירו  מה  את  שנכתב,  מה  כל  את  כמעט  קראתי  שכבר 

ועל  השדים  על  הרע,  ועל  הטוב  על  שאפשר  מה  כל  את  ששמעתי 

ברלין  את  ראיתי  לא  ראיתי.  לא  אך  חשבתי,  המחילה.  ועל  הטירוף 

במחפורות, לא ראיתי אותה מתגוללת ולא בעפרּה. לא ראיתי שאינה. 

ראיתי  לא  אך  האש,  את  שראיתי  חשבתי  הדממה.  את  שמעתי  לא 

את השנאה. לא ראיתי אישה מבוקעה, לא שדיים כרותים, לא עולל 

מרוטש, לא גולגולת עפר, לא עיני צחנה. חשבתי שהכרתי את האימה, 

הזוועה. לא ראיתי חמלה,  עיר חרוכה. לא ראיתי את  אך לא ראיתי 

ולא שמעתי צער ולא חרטה.

לחישה. רק אז שמתי לב שחזר והתבונן  עידו דיבר בשקט. כמעט ּבִ
באיזו פיסת נייר שהחזיק בידו, מכתב מהדוד. מהי תמונה מתעתעת? 
שאל לפתע כשהוא מושך אותי לדרך ללא מוצא. את יכולה לתאר 
לעצמך תמונה המשתנה ללא הרף, כמו משהו חמקמק, משהו מוכר 

אך גם זר, ברור ומעוות, בהיר אך מעורפל, משהו ללא הגדרה, ללא 

מרחב, ללא מרחק, משהו קרוב ורחוק, נתפש ונמוג. את יכולה לדמיין 

מין דבר שכזה שהוא גם ישר וגם עקום, גם קעור וגם קמור, גם שלם 

וגם שבור? את יכולה לתאר לעצמך משהו כזה, משהו שהוא גם קיים 

וגם איננו, משהו אחר?


