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בראשית ברא 

ושקעו ב התפתלו  כנחשים,  ואופל  ָשני  התאבכו  ראשית 
במרכזם  מטה.  מטה  וצנחו  התעבו  ארגמן  ואגלי  למערבולת, 
היתה נקודה שחורה, גוש בועות ללא שם, שפירורים של קרני אור 
מרחפים ומנצנצים נסחפו אליו. זו אני בטרם היות אני, ניתקת וצפה, 
נישאת על פני הגלים. ואז השתרר שקט. שקט נורא ומאיים. ואחרי 
ריחפה  ומעליהם  ברקע  וחיות  אנשים  קולות  נשמעו  זמן,  אינסוף 

אימת מוות. 
כך נולדתי והושלכתי אל העולם, אל קלחת של דאגה וחרדות. 

נולדתי בצריף על פסגת הר גבוה, לא הרחק ממקום הולדתו של 
ומלכים  זהר,  לא  כוכב  הליל.  בלב  החורף,  בלב  הנוצרי,  המושיע 
כיסאות  ושני  סוכנות  מיטת  שולחן,  בצריפנו.  לביקור  הופיעו  לא 
מתקפלים ניצבו שם נכאי רוח יחד עם פתילייה מפויחת שהונחה על 
"הוי  מכאב.  אמי  של  פניה  התעוותו  הצירים  כשהחלו  בפינה.  ארגז 
אלוהים, מתי כבר יגיע השחר?" חברה ששימשה כמיילדת לעת מצוא 
עמדה לצדה אובדת עצות, פכרה את ידיה בעצבנות ומלמלה לעצמה 

מילים לא ברורות. חיות בר ללא שם ייללו סמוך לחלון. 
"אני צריכה בית חולים," לחשה אמי. "אני רוצה הביתה." 

"את יודעת שאי-אפשר להגיע עכשיו לבית החולים, זה רחוק. יותר 
מסוכן לנסוע בעגלה בשעות האלה מאשר ללדת פה," ליטפה החברה 

את מצחה. "הכול יהיה בסדר, את תראי."
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אמי לא צעקה. היא גנחה, נשכה את כף ידה ודמעות זלגו על לחייָה. 
היא החלה לבכות בשפה אחרת, שפת אבאמא. 

אבי שוטט בחוץ, והבל פיו יצר שבילים נפתלים במסלול ההלוך–
חזור שבו פסע ללא הרף. הוא חש עצמו מיותר.

אמי לחצה, דחקה בי לצאת. רחמה הקיא אותי החוצה, ואני ניתקתי 
העולם  של  הקר  האוויר  אל  יצאתי  גלים.  פני  על  ונישאתי  באחת 
לֶרֶחם.  רק  רוצה  פה.  להיות  רוצה  לא  רוצה.  "לא  ובועטת:  צורחת 
רוצה לא להיות." איש לא שאל לדעתי, איש לא הקשיב לי, איש לא 
הבין. פעמון שהשמיע בקולו החלוד ארבעה צלצולים חורקים בישר 
את בואי לעולם, ונגינת מילים שנשמעו לידי הרחיקה אותי ממציאות 
והִריק: אמגושים. גלמושים. גלמודים. הוי אשוחים וגלמושים  הַאִין 

גלמודים המצפים לביקורם של אמגושים ולצלצול האורלוגין. 
ככל שקולות המיילדת, בכיה של אמי, צהלת אבי ויבבות התנים 
שברקע שככו וגוועו, כך צרחתי חזק יותר. רציתי להשתיק את שקט 
היקום הנורא שהשתרר סביבי. הוריי, יוצריי ומחולליי, הקיפו אותי, 
נבהלו מבכיי, והמיילדת אמרה בשביעות רצון: "זהו, ילַדת לילה, זה 

מה שהיא." 
והם קראו לי ַלִיל.

צעקתי,  בכיתי,  העולם.  עם  נאבקתי  תמימים  חודשים  שלושה 
סירבתי לאכול, סירבתי לישון. בלילה, כשהשתרר השקט המוחלט, 
שכבתי דרוכה על גִבי בארגז המכוסה בסדין לבן שהקצו לי בפינת 
המטבח, מול הצוהר הצר והגבוה, חריץ כוכבים וירח. כולם ישנים. 
אם אירדם אני, מי ישמור עלינו? עיניי עייפו, עפעפיי כבדו. הרמתי 
את רגלי הימנית אל מול פניי, מודאגת לגלות שאחת האצבעות קצרה 
מדי. בטני כאבה, ראשי היה סחרחר. שוחחתי עם הבוהן: "אני פגומה. 
אני לא שייכת. מפחיד לי. קשה לי. רק את מבינה. הם לא. ניסיתי 

להסביר. והם אומרים: 'איזו בכיינית'." 

לפתע נשמע קולה של אמי. 
"מה יהיה?" היא לחשה בשפת אבאמא, ולא התלוננה כהרגלה. "היא 
לא אוכלת מספיק, יורדת במשקל. בגלל זה היא חסרת מנוחה ובכיינית." 

"אתה ישן?" המשיכה כשאבי לא ענה.
"לא," אמר, ואחרי כמה רגעים הוסיף: "אמרתי לך שזה לא הרגע 

המתאים להביא ילדים לעולם."
"אם היא תתחיל לאכול כמו שצריך, הכול יסתדר," אמרה אמא. 

"אולי אין לך מספיק חלב?"
שתיקה.

"תנסה להשיג אבקת חלב מחר; אולי זה יפתור את הבעיה."
"טוב. אני יודע שקשה פה. צריך סבלנות. היית רוצה לחזור לשם?"

הפסקתי לנשום. אסור שאפסיד את תשובתה.
"בוודאי שלא: אי-אפשר עכשיו. אין לאן לחזור. אני נשארת איתך. 

כאן," אמרה, וקולה לא נשמע משכנע.
אנחנו  יתפתח,  המקום  תגדל,  "היא  אותה.  הרגיע  בסדר,"  "יהיה 

נסתדר."
ִתי את אוזִני אל החוץ. קולות  הוא תמיד הצליח להרגיע אותה. ִהֵטּ
לעבור  העז  לא  שאיש  השומם  להר  מעבר  דעכו  והתנים  השועלים 
דרכו בלילות. חרדות אמי צפו באוויר. נשמתי אותן, והן נבטו בתוכי. 
נרדמתי תשושה. עם אור הבוקר החיוור התעוררתי והחלטתי לאכול. 
רבצתי בחיקה של אמי, יונקת ושואבת, משמיעה קולות מציצה רמים. 
הנה, אני אוכלת, אמא, כמו שרצית. אפילו שאין לך די חלב. הכול 

יהיה בסדר, לחשתי לה, את תראי. אבל היא לא הבינה. 
בערב חזר אבא הביתה עייף, רעב ורזה. "חייבים למצוא חלב, אבקת 
חלב, משהו," בכתה אמא. "חייבים להאכיל את התינוקת. היא גוועת 
ברעב. תראה איך היא נראית, כמו דחליל. אין לי מספיק חלב, אתה 

מבין?" 
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אבא שתק. אני הבנתי. הייתי רעבה. כל הזמן.
היא איבדה את עשתונותיה. "למה אתה לא עונה? אני לא יכולה 
לגור יותר במקום הזה. שממה, אין חברים, אין אוכל, אין עצים, אין 
תרבות, אין פה כלום. רק דרישות מאיתנו כל היום. אנחנו עבדים, 
אי- העגלים.  בשביל  קנו  יודעת,  אני  חלב,  אבקת  יש  ְלמה?  ולמי? 

אפשר לקבל מזה קצת? אני מפחדת להיות פה. הכול נורא פה."
אבא המשיך לשתוק. אין מוצא, אין מוצא, בכיתי בתוכי.

ְגלּוק  דרכו.  נפט  ויצק  המנורה  מכל  לפתח  קטן  משפך  תחב  הוא 
ְגלּוק, לגם ְמכל הזכוכית העבה את הנפט ואני ליטפתי  ְגלּוק  ְגלּוק, 
בדמיוני את בליטותיו. הריח הכבד והשחור דגדג באפי, ואני ניסיתי 
לחנוק את השיעולים שביקשו לפרוץ החוצה. היא יונקת נפט, המנורה 
המיטיבה שגירשה את הפחדים בחושך, כמוני, היונקת את חלבה של 

אמא. 
חג  כשמלת  ארוגה  מעלה,  עלתה  והפתילה  קטן,  בורג  סובב  אבא 
סובב  השחור,  הקצה  את  בקפידה  גזר  הוא  שרופה.  שִאמרתה  לבנה 
חזרה את הבורג, והפתילה נבלעה אל תוך חריץ המתכת. הוא פמפם 
במשאבה והדליק בגפרור את הפתילה ספוגת הנפט, ואחר כך כיסה 
אותה בזכוכית שתבניתה כדמות רקדנית בלט ארוכת צוואר ותפוחת 
חצאית. בהיתי בזכוכית שהתכסתה אט–אט בכתמי פיח, מציגה בפניי 
תאטרון של צלליות רוטטות על התקרה ועל הקירות. נמנמתי ואכלתי 
לסירוגין. מעט. השכיבו אותי לישון רעבה. בהיתי בריצודי האור של 
ופתחתי  ידי  המנורה על חלונו היחיד של הצריף, קפצתי את כפות 
הוריי  האורות.  ריקוד  את  ושרטטתי  באוויר  אחת  יד  הרמתי  אותן, 

פיהקו, נכנסו למיטה וכיבו את המנורה. 
כדי  היקום  על  שמרתי  ערה.  ואני  העולם,  על  השתלטה  החשכה 
שהוא בתורו ישמור עליי, על הוריי ועל צריפנו. הרחתי את ריח הנפט 
השרוף, ולא בכיתי שהרי הבכי הסתיר את השקט והפריע לי להשגיח 

על המתרחש בחוץ. מרחוק בכו השועלים והתנים, והנועזים שבהם 
למצוא  סיכוי  שום  שאין  לעובדה  עיוורים  שלנו,  לצריפים  התקרבו 
שאריות אוכל. הקשבתי לצעדי השומרים הפוסעים הלוך ושוב ליד 
לספר  והתחלתי  התרחקו,  וצעדיהם  נָדמו  שקולותיהם  עד  הצריף, 

לעצמי סיפורים. גם את סיפור ינקותי.
אמא חיממה מים על הפתילייה וערבבה בהם אבקה. רחרחתי. ריח 
מתוק וצהוב. ריח תינוקות. "השתגעת?" כעס אבא. הוא חזר הביתה 
עצמך  דעת  על  להחליט  יכולה  לא  את  גֵנבה!  "זו  מהרגיל.  מוקדם 
זה רכוש  ומכינה לליל אוכל,  שאת לוקחת אבקת חלב של העגלים 

של כולם."
"נכון, וזה יהיה רצח אם היא תמות מרעב. ומי יהיה אשם אז?"

אבא שתק. הוא תמיד שתק כשאמא דיברה בטון הזה שלה. אבא 
יצא. 

ישנה  בד  פיסת  על  והניחו  הארגז–מיטה  מן  אותי  הוציאו  גדלתי. 
שפרשו על האדמה המנוכשת והמהודקת, שהיתה רצפת הצריף. גרגרי 
האדמה נמעכו תחת בשרי ויצרו בו שקעים ורדרדים. זחלתי ברחבי 
הצריף וגיליתי אוצרות, נבטי צמחים בפינות וחרקים שזחלו לאיטם. 
שלחתי את ידיי אל אבנים זעירות שהיו חבויות בקרקע, והרמתי אותן 

אל מול פניי. כל אבן והבעתּה שלה. הן היו חבריי הקדומים.

באחד הבקרים העירו אותי בשעה מוקדמת. היה קר. הייתי עייפה 
אחרי לילה ללא שינה ורציתי להמשיך לישון, אך לא שאלו לרצוני. 
אמא נאלצה לחזור לעבודה. היא נשאה אותי על זרועותיה לצריף של 
המטפלת. זו הסתכלה על שתינו במבט צר ואמרה: "היא נראית לי 
בסדר. למה את מתלוננת שהיא רעבה? אני לא חושבת שבגלל זה היא 
כזאת בכיינית." היא צבטה את לחיי. כאב. חוסר אונים. תסכול וזעם. 

צרחתי ולא יכולתי להפסיק. 
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מאוד  טוב  מדי;  מפונקת  היא  האלה?  והבכי  הצעקות  זה  "מה 
שתיפרדו לכמה שעות ביום," פסקה. "תניחי אותה על הרצפה; לא קר 
עכשיו, ואל תשכחי לחזור לקחת אותה בצהריים. בקרוב יהיה לנו בית 

ילדים, כך שהבעיה של השינה והאוכל תיפתר."
על  אותי  הניחה  אותי,  ונישקה  חיבקה  היא  אמא התעלמה ממנה. 
רצפת הבטון האפורה ויצאה מן החדר בצעדים ִאטיים, מבטה מופנה 
תהיי  כוח.  לי  אין  ממך.  בבקשה  צרות,  תעשי  אל  כאומרת:  לאחור 
בה  היו  לא  מדי.  חלקה  ומשעממת.  קרה  היתה  הבטון  רצפת  טובה. 
סדקים וגבשושיות היוצרים ציורי צלליות. ליד הכיסא של המטפלת 
היתה מונחת עריסה יפה שבה ישנה תינוקת מכוסה בשמיכה קטנה 
ורודה. תינוקת מרוצה, שֵבעה וחם לה. רציתי גם אני להתכרבל כך 
כששמיכה רכה מלטפת אותי ובטני מלאה ואין דאגות בִלִבּי. לידי, 
על הרצפה, היתה מונחת תינוקת נוספת ששיניים בִפָיּה. היא התקדמה 
ניסיתי  צרחתי,  ברגלי.  שיניה  את  נעצה  הבזק  ובמהירות  לעברי 
השנייה.  הרגל  את  לנשוך  כדי  לרגע  הרפתה  והיא  ממנה,  להתרחק 
על  בפינתה  שסרגה  המטפלת,  יותר.  נשכה  כך  יותר,  שבכיתי  ככל 
כיסא נדנדה, לא זזה ממקומה ורק צעקה: "תשתקי כבר, את שומעת? 
גועל נפש, את שומעת? את לא בבית שלך שתעשי מה שאת רוצה. יש 

לך מזל שקיבלתי אותך בכלל." 
אמה של הנשכנית נכנסה. "באתי רק לרגע, יש לי הפסקה. היא בסדר? 

אני רואה שהיא נרדמה. איזה סוודר יפה את סורגת! מאיפה הצמר?" 
"הוריי שלחו לי, ליום ההולדת. חודש זה חיכה בבית הדואר, עד 
שמישהו הואיל בטובו לנסוע להביא את החבילות. אי-אפשר לסמוך 
עליי  הצביעה  לרגע,  לסרוג  הפסיקה  המטפלת  אחד."  אף  על  פה 
ולחשה משהו באוזנה של האם. חברתה התבוננה בי במבט חודר וקר, 
והשיבה: "לא צריך ללחוש. היא רק תינוקת, לא מבינה כלום. היא 
באמת לא נעימה. כמו אמא שלה. רק לא יפה כמוה. גוש של כיעור, 

שלה.  הבלונדיני  השיער  את  יורשת  היתה  לפחות  אם  אותה.  תראי 
שחורה כמו פחם. טפו. דווקא האבא מוצא חן בעיניי, מסכן." 

"ותארי לעצמך, האמא שלה אמרה שהילדה מפותחת. אנשים כבר 
לא יודעים מה הם אומרים. לא היתה לי בֵררה, הכריחו אותי לקבל 

אותה."
לא  אמא,  כשהגיעה  בצהריים  ִלּבי.  את  נשכו  הצדק  וחוסר  הרוע 
דביקות  היו  הרטובות  לחיי  בגרוני.  קול  ולא  בעיניי  דמעות  נותרו 
כשצרחתי  אותי  הוציאו  לשם  בחצר,  אליהן  שנדבקו  ואדמה  מאבק 
בלי הרף. אמא נתנה בי מבט אחד ואיבדה את השליטה על עצמה. 
התכווצה  המטפלת  ולשאוג.  לנהום  הפסיקה  שלא  נמרה  היתה  היא 
מידיה  אותה  תלשה  אמא  בסריגתה.  בחוזקה  ואחזה  בפינה  בכיסאה 
שלי,  אמא  משם.  יצאנו  ויחד  בזרועותיה  אותי  לקחה  אותה,  וזרקה 
אמא גיבורה. אמא ְמִגּנה עלי בחירוף נפש. נרדמתי תוך כדי הליכתה 

הנמרצת. ואמא בכתה. 
בלילה ישבו היא ואבא ושוחחו ולא כיבו את מנורת הנפט כהרגלם. 
של  הקצובות  פסיעותיהם  את  שמעתי  חסכו.  לא  הם  ההוא  בלילה 
קלות  נמנמתי  במרחב. כשהתקרבו  נמוגות  ואז  השומרים מתקרבות 
וכשהתרחקו הייתי ערנית וקשובה. משמרתי הגיעה. אך המיית קולות 
ההורים והאור החרישי ערסלו אותי בארגזי כגלי ים. נרדמתי תשושה 
ורגועה. הוריי היו ערים, הם שמרו עליי. מאוחר יותר היה נדמה לי 

שאחד מהם יצא. שקעתי שוב בשינה, בלי לבדוק.
מן  שעלו  מהרגיל  מוקדמים  רחשים  לקול  התעוררתי  למחרת 
המטבח. היה חשוך בחוץ, וקולות השומרים עדיין נשמעו לצד יבבות 

חיות הבר. 
"אני לא יודע מתי אחזור," אמר אבא לאמא ונשק לי. "להתראות 
בוקר  היה  לדאוג.  הפסקתי  ויצא.  ורגוע,  יפה  חיוך  חייך  הוא  ליל." 
יפה של קיץ בחוץ, ואמא לקחה אותי לטייל הרחק משורת הצריפים, 



ַלִיל    17 16  עליזה גלקין–סמית

ומהרפת.  המקום, מהמבנים, מהשדות  מחברי  מהשכנה, מהמטפלת, 
 Qué lindas" אבאמא  בשפת  ויפה  צלול  בקול  לי  שרה  אמא 
אחר  עקבתי  לי...  יש  חמודות  ידיים  איזה   "manitas tengo yo…
תנועות ידיה וניסיתי לחקותן. חייכתי חיוך ֲאִמִּתי לראשונה בחיי. "יש 
ציפורים בשמים, לִיל. תשמעי איך הן מצייצות." הקשבתי וחייכתי 

שוב, ודמעות זלגו על לחייָה.
צריף  אל  אחר,  כפר  אל  מיטלטלינו  כל  עם  נסענו  הערב  בשעות 
קטן, בודד ועצוב שניצב על גבעה. במשך הנסיעה לא הפסיק הנהג 
להתלונן, ואני השתדלתי להיות שקטה ככל האפשר, לא להפריע, לא 
ליילל, לא להיות רעבה. אבא התנצל כל הדרך, ואמא התאפקה שלא 

לומר דבר, אך רוגזה אפף אותי והצמיד אותי לחיקה. 
למחרת בבוקר הם הכניסו פנימה את מעט הרהיטים וסידרו אותם. 
אותם  ומילאו  ארונות  יצרו  הם  חפציהם  את  ארזו  מהארגזים שבהם 
חדרון  בו  היו  מוכרות.  פנים  קיבל  הבית  מטבח.  ובכלי  בבגדים 
ומטבחון ורצפת בטון חלקה ואפורה. זחלתי על רצפת הבטון ובדקתי 
בקפידה כל פינה וזווית. החלקתי את אצבעותי לאורך סדקים שנפערו 
והסתעפו בבטון, והם סיפרו לי סיפורים. זה יפה, החלטתי. בכלל לא 
משעמם. יהיה לי טוב פה. בערב באו שני אנשים לאחל לנו הצלחה. 

הם הביאו עמם ביצים טריות, חלב וירקות ודיברו במבטא מצחיק. 
"אנשים נחמדים," אמרה אמא. "סוף סוף נאכל כמו שצריך." ריח 
של חלב רותח ושל חביתה מיטגנת נישא באוויר. שאפתי את הריחות 

וריר עלה בפי. 
"אולי תשיר לה שיר עד שאגמור להכין את האוכל?" ביקשה אמא. 
"היא רגילה שאני שרה לה לפני השינה. אבל בעצם, אני לא סומכת 
לא  חייכתי.  ואני  צחקו,  הם  סיפור."  שתספר  עדיף  שלך.  הקול  על 

הייתי רגילה לשמוע קולות צחוק. לא בבית, לא בשום מקום.
"מה היא מבינה?" שאל אבא. "היא עוד קטנה."

"צריך לדבר איתה כאילו היא יודעת ומבינה הכול. ככה היא תלמד. 
וחוץ מזה, לא חשוב, העיקר שתעסיק אותה. אני רוצה שהיא תתחיל 
לאכול אוכל מוצק, הגיע הזמן. יש לה מבט מבין. אבל בלי שטויות." 

אמא נתנה בו מבט של אזהרה. 
אבא סיפר לי את סיפור שלושת החזירונים, על הזאב שנשף ונשף 
על הבתים שבנו החזירונים מקש וממקלות, והרס אותם, ורק את הבית 
מלֵבנים.  אותו  בנה  הוא  כי  להרוס  הצליח  לא  הקטן  החזרזירון  של 
לא  שלנו  לבית  אבל  שתרצי,  ככל  ולנשוף  לנשוב  יכולה  את  "רוח, 
תוכלי להיכנס. שום זאב לא ינשוף, ושום רוח לא תהרוס את הצריף 
שלנו כי הוא יהיה בית אבן, עוד תראי," אמרתי לרוח לפני שנרדמתי 
ׂשבעה ומלאת עוז. צריפנו היה קטן, ובכל זאת הרוחות לא יכלו לו, 

לא שרקו ולא הניעו ושקשקו את הפחים. 
כעבור כמה שבועות החל אבא לבנות קירות מפחים נוספים. ישבתי 

בצד, שותקת, בוהה. 
שלנו  הבית  רואה,  "את  פניו.  על  חיוך  אבא,  שאל  מעניין?"  "זה 
קטן, פצפון. צריך מטבח וכניסה. אבא בונה חדר נוסף. וכשיהיה לנו 
בית ֲאִמִּתי, ניקח את הפחים איתנו, והם יהיו המחסן שלנו. אבא אוהב 

לבנות דברים, אוהב מאוד."
"זאב..." מלמלתי. 

"מה?" שאל אבא. "את רעבה?"
הפחים,  את  ותזעזע  הרועם  בקולה  ותצחק  שתבוא  לרוח  חיכיתי 
ויחד עמה יגיע הזאב הנורא מן היער. לעתים אמא לקחה אותי עמה 
לעבודתה, ולעתים הייתי מתעוררת והנה אני לבד. קור ואימה. בכיתי 
וצרחתי, אבל איש לא ניגש אליי. היא היתה חוזרת מדי פעם לבדוק 
מדי  מדמעות.  נשנקת  מבכי,  מותשת  אותי  ומוצאת  אותי,  ולהאכיל 
ערב היתה מדליקה בחוץ אש, מניחה אבנים גדולות סביבה ומרתיחה 
עליהן מים בסיר אלומיניום גדול: מים כדי לרחוץ אותי בּפייָלה, ומים 
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כדי שהם יתקלחו. היא היתה מסבנת אותי מהר, שוטפת ועוטפת אותי 
במגבת הדוקה, ואני הייתי מוגנת כגולם בפקעתו. רק פניי מציצות מן 
העטיפה. הם התרחצו בחוץ בחשכה, יצקו זה על זה מים חמים וצחקו. 
מלותיהם "לא לבזבז סבון", "לא לבזבז מים", נישאו באוויר הלילה, 
את  וידליקו  ייכנסו  כבר  מתי  ותמהה  מכוסה  בארגזי,  המתנתי  ואני 

המנורה כדי שאוכל להילחם בחושך. 
את  שפשפה  אמא  הכביסה.  ביום  לעזור  התחלתי  גדלתי.  ושוב 
את  והניחה  צובט,  ניקיון  ריח  שריחו  מרובע  סבון  בגוש  הכתמים 
ויצקה  הגיגית  לתוך  סבון  פירורי  גררה  נאנחה,  היא  בצד.  הבגדים 
עליהם מים חמים. בחשתי במקל את פתיתי הסבון עד שנמסו. אמא 
לכביסה  מים  להרתיח  כדי  והפחמים  העצים  גזרי  את  שוב  הדליקה 

המלוכלכת של בגדי העבודה של אבא. נאנחה ואמרה: "עד מתי..." 
מן  הקרים,  המים  מן  החמים,  המים  מן  בידיה שהאדימו  התבוננה 
למים  צנח  והוא  הגדולים,  העץ  במלקחי  בגד  שלפה  היא  הסבון. 
הרותחים והתיז טיפות גדולות רותחות עליי, עליה. היא לא הגיבה. 
והתקלפו  ובפניי  בזרועותיי  הבועות  התנפצו  כך  אחר  לי.  צרב 
לפירורים. בערב כשהכניסה אותי לּפייָלה, פּוֶאנטֹון בשפת אבאמא, 
כדי לרחוץ אותי — צרחתי מפחד. היא תכניס אותי לפיילה. היא תפזר 
עלי פתיתי סבון ומים, תרתיח אותי, ואחר כך תשלה אותי במלקחיים 
ותפיל אותי בחזרה למים הרותחים ועורי יהיה כולו בועות, שלפוחיות 

מתקלפות. אבל היא המשיכה לרחוץ אותי, מתעלמת מצעקותיי.
כששלפוחיות הכביסה נעלמו התקבלה הודעה מבית המכס בנמל 
לבוא ולשחרר ארגז שנשלח מארצם הקודמת, הישנה. וכך זכינו ברדיו 
ענק שלא היה יכול להשמיע את קולו ולנגן כי לא היה לנו חשמל, 
ולמעשה שימש משטח להניח עליו חפצים. זכינו גם במכונת תפירה 
 vajilla de porcelana" יפים.  ובכלים  החדר  למידות  מדי  גדולה 
אותם  לשמור  "צריך  אמא.  התרגשה  שלי,"  הנדוניה  כלי   ,china

לחגים, ליום טוב. בעצם, אולי לפסח." הבטתי בצלחות המעוטרות 
בוורדים זעירים ובשולי זהב שאמא העבירה עליהן את ידה, מחתה 

מהן אבק ומיהרה לאחסן אותן בצד, ליד הארגז שלי.
"לא  בקולה.  נשמעה  וערגה  אמא,  אמרה  הפורצלן,"  כלי  "אלה 

לגעת, ליל. זה יקר, עדין. רק לפסח."
אבל אני ידעתי שהם לא רק לפסח. הוורדים המוגנים על ידי פס 
זהב ִישנּו לידי מדי לילה ויספרו לי את הסיפורים שנשאו עמם מהארץ 

הרחוקה וכך יעזרו לי להעביר את הלילות, לשרוד את החושך.
"בגדים ישנים. אוכל לפרום ולתפור מהם בגדים חדשים. ותראה, 
חוברות תפירה וחוברות מתכונים." היא דפדפה בהן ובהתה בתמונות. 

"אבל למי יש מוצרים? למי יש תנור?"
ואמא  אבא,  אמר  ֶז'רָּבה,"  ובעיקר  דברים,  מהם  קיבלנו  "לפחות 

התנערה והמשיכה לסדר את הדברים. 
"אתה והַמאֶטה שלך," אמרה. 

צ'ינה,  בכוסות  תה  ששתה  מפונק  ּפֹורֶטניֹו  לא  "אני  צחק.  אבא 
אבל מאטה זה בדם שלי. מרגע שנולדתי ינקתי פעם מהֶטָטה ופעם 

מהּבומּביז'ה..."
מוחי,  את  מאמצת  אני  ֶטָטה,  ֶטָטה,  אבאמא.  שפת  של  מילים 
וניצוצות שמחה מציפים אותי כשאני נזכרת. ֶטָטה הוא הַשד שממנו 
ינקתי. ובומביז'ה... אני מקטלגת אותה. היא שייכת לאבא ולָמאֶטה 
בכף  ביציבות  המונח  אגסי  חום  ספל  ממלא  אבא  וערב  בוקר  שלו. 
ידו בֶז'רָּבה - עשבים ירקרקים אפורים קצוצים בעלי ריח חריף ומר 
שנמצאים בשקית מרובעת לבנה ועליה ציור של צלב אדום - ומוזג 
על הז'רבה בזהירות זרזיף מים חמים, מסובב-קודח-מפלס דרך בעזרת 
קשית מתכת, הּבוְמּביָז'ה, בתוך הז'רבה, ויונק. ושוב מוזג מים ויונק. 
לבד..."  לשתות  משעמם  מאטה...  לשתות  אותך  שלימדתי  "מזל 

המשיך.
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"מה פתאום לימדת אותי? תמיד שתינו מאטה, מיְרנה ואני, גם לפני 
שהכרתי אותך. אפילו שאבא לא אהב שיש לנו מנהגים של גויים. אני 
בטוחה שמירנה היא ששמה את הֶז'רָּבה בארגז. הם לא היו שולחים."

בהבעת  כשהבחין  אבא  הוסיף  ספרים,"  לך  שלחו  שלא  "חבל 
הגעגועים על פניה.

"גם כך שלחו הרבה. אל תשכח שיש להם שתי בנות לחתן."
"אני לא שוכח. אבל לא בטוח שמירנה תרצה להתחתן."

 הוא שקע בהרהורים. ברגעים אלה לא הייתי קיימת.
אותה  בחנה  אמא  מעטפה.  הגיעה  מכן  לאחר  אחדים  חודשים 
ומלמלה: "בשבילו? מי כבר יכול לכתוב לו? בטח רק היא." קולה לא 
בישר טובות. היא פתחה את המכתב, שלפה מתוכו דף קטן וקראה. 
פסיעות  חזור,  הלוך  חזור,  הלוך  בחדר  התהלכה  היא  אדמו.  פניה 
במכתב  אוחזת  ידה  מכווצות,  שפתיה  הרצפה,  על  מתופפות  רגליה 
בחוזקה. משהו קרה. משהו יקרה. כשאבא הגיע, עטוי שמלת תחרה 
גיר וכתישתם לחיפוי הדרך  לבנה דקיקה, עננת אבק מריסוק סלעי 
החדשה שתגשר בינינו לבין שאר העולם, היא זרקה עליו את המכתב. 
אבא הביט בה המום. יכולתי לראות ששמח כשקרא את המכתב. אבן 

נגולה מִלּבי.
"אז מה אתה אומר?" שאלה בכעס. "רק זה חסר, שהיא תבוא לכאן."

"היא אמא שלי," ענה. "אני לא יכול להגיד לה שלא תבוא."
יש לה לעשות  יכלה להישאר שם, בקולוניה, עם ההם. מה  "היא 

כאן?" 
"היא תוכל לעזור לנו עם ליל. עוד מעט תהיה לנו הרבה עבודה," 
ניסה אבא להתחמק מהתעמתות. "יהיו שדות, פרות, אולי תרנגולות. 
בשביל זה באנו, לא? אני לא מתכונן לעבוד רק בשמירות ובסלילת 
כבישים. כמעט לכל המשפחות כאן יש הורים, והם עוזרים, הם לא 
פרזיטים." הוא אהב, העריך והעריץ אותה ולא היה מוכן לריב איתה, 

לו שיעמוד על שלו.  לריב במקומו, להגיד  רציתי  אף פעם. לעתים 
"צריך גם שלילדה תהיה סבתא. אנחנו מֻבדדים מכולם."

"סבתא? בקושי אמא היא היתה." 
בנעימת קולו נשמעה התגוננות. "את לא מכירה אותה."
"ואתה כן? מגיל צעיר היא זרקה אותך לבואנוס איירס."

"זה בכלל לא היה ככה. אבל בואי נפסיק כעת את הוויכוח. לא ליד 
הילדה."

"תכתוב לה שיש פה עבודה קשה, ושאם היא באה, היא לא תוכל 
לגור איתנו. היא תצטרך להסתדר לבד. תגיד לה, אולי היא תתחרט. 
ובכלל, מה קרה לה? מעולם לא היתה קשורה ליהדות, לציונות. מה 
לא מדברת  היא  מי תדבר?  עם  צריף?  לה  ייתן  מי  פה?  היא תעשה 

עברית."
"היא יודעת קצת. אני לא דואג. יש כאן זקנים שמדברים יידיש או 
רוסית. היא תסתדר. בטח קרה שם משהו ובגלל זה החליטה לבוא. אין 
מה לעשות. לפי מה שהיא כותבת, היא כבר על הֳאנייה. את המכתב 

היא שלחה לפני חודשיים."
ששב  העולם  את  לעצמי  פירשתי  ואני  בכתפיה,  משכה  אמא 
והשתנה: אם אבא נותר מרוצה מהוויכוח, אז המצב לא כל כך נורא. 
וכך הרגעתי את עצמי מחרדה מפני הלא נודע ומתגובתה הקשה של 

אמא.
"ליל," פנה אליי אבא, "ַנד–ֵנד לפני שנתקלח ונהיה נקיים?"

השחור  הגומי  בסל  אותי  הניח  הוא  אליי.  צחק  ואבא  זרחו,  פניי 
בעל הידיות החזקות ששימש לסיקול האבנים. מיששתי את הפסים 

האלכסוניים שבלטו מתוכו. ריח אבק, אבנים וגומי שחור. 
"זה מלוכלך, זה מגעיל," התערבה אמא, "מה היא נהנית מזה?"

מעלה–מטה,  אותו  והניף  אחת  ביד  הסל  של  בידיות  אחז  ואבא 
מעלה–מטה. צרחתי מפחד ומעונג. 
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באחד הבקרים — השמים היו אז אפורים עדיין — התעוררתי בבעתה 
לקולות תכונה בצריף. משהו רע בטח עומד לקרות. אמא כעסה, יכולתי 

לחוש בכך. אבא התלבש. 
"היא יכולה להגיע לבד," אמרה. 

את  אליו  הרמתי  אליי  כשניגש  ענה.  ולא  להתארגן  ואבא המשיך 
ידי. 

"!Upa" אמרתי והוא פרץ בצחוק, ואני חזרתי ואמרתי "אּוָּפה!" 
"ראית? ראית?" פנה אל אמא, "לפני שהיא אומרת אבא או אמא 

היא מבקשת על הידיים."
"זה מרגיז," היא אמרה, "דיברנו איתה רק עברית, כל הזמן הקפדנו. 

אני לא זוכרת שאמרתי לה את המילה הזאת אפילו פעם."
אבא לא ענה, וגם אני שתקתי. איך יכולתי לספר כמה פעמים שאל 
אותי "את רוצה אוָּפה?" ונשא אותי על ידיו וסובב אותי באויר כמו 

אווירון. לא דיברתי.
הוא ניגש לאמא, הצמיד אותה אליו, חיבק אותה, ליטף את שערה. 
היא היתה יפה כל כך ומטופחת. ואז הלך. בערב הוא חזר עם משאית 
ֶהָחלב והביא איתו משלוח נוסף מארצם הרחוקה, ואני זכיתי בסבתא. 
"ליל," אמרה אמא ברשמיות אחרי הברכות והנשיקות המנומסות. 
כך נהגה לדבר כשכעסה מאוד. "זו סבתא, אמא של אבא. היא עלתה 
ידעתי  לא  חדשה."  עולה  היא  באנו.  שממנה  מהארץ  מארגנטינה, 
וסבתא  סבא  עוד  לך  "יש  אבא.  של  אמא  להיות  יכולה  שסבתא 

בארגנטינה, ההורים שלי." 
"היא באה מרחוק–רחוק," התחיל אבא להסביר, ואמא היסתה אותו, 
"למה חשובים הפרטים? ואל תתחיל עם הסיפורים. היא לא צריכה 

לדעת." אח, הסודות. הטתי את אוזניי להקשיב, להבין, לדעת.
בהיתי בסבתא. 

"מיידל'ה, זיסל'ה," קראה סבתא שעמדה עדיין בפתח הצריף ואספה 

אותי בזרועותיה. "כמה שהיא גדולה," אמרה להוריי בשפת אבאמא. 
גם היא הכירה את השפה. שמחתי. 

"עברית, חנה, עברית ליד הילדה," הזכירה לה אמא. "מעכשיו רק 
עברית. זה טוב גם בשבילך."

"טוב, שֹוין, טוב, נו," אמרה סבתא, שידעה קצת עברית, שלא היתה 
ראשון.  ממבט  אהבה  היתה  וזאת  אליי,  חייכה  היא  שלנו.  העברית 
ואחר כך, מיד אחרי שאכלה לחם וגבינה ועגבנייה, בעוד אני עטופה 
בחיקה, נעלמה סבתא. אבא לקח אותה לצריף קטן יותר משלנו, על 

גבעה אחרת, בשורה של הסבים והסבתות.

היינו יחידים על הגבעה. הערב ירד מוקדם, ּוֵׁשֵדי החשכה השתלטו על 
העמק השומם, שבתים ניקדו את נופו. אבא שוב יצא בלילה לשמירות 
ולציד, ואמא סגרה היטב את הדלת חסרת המנעול, השעינה כיסא על 
הידית, והזיזה את השולחן לחסום אותה. היא השכיבה אותי לישון 
במיטה חדשה קטנה שאבא בנה מדפנות הארגז שהגיע בֳאנייה. על צדו 
הפנימי של המעקה הוא חרט דמויות של עצים וחיות. "שלא ישעמם 
לך בלילה," צחק. "תחשבי שזאת תיבת נח." הארגז–מיטה הקודם 
היה לארון במטבחון, ואני כמהתי לַפנות את כליו, להיכנס ולהתכרבל 
בתוכו ולספר לו סיפורים, כמו פעם. אמא שרה לי "נומי, נומי ילדתי" 
בקול נוגה שצבט את ִלּבי מגעגועים לא ברורים ומדאגה. מה יהיה עם 

הילדה הנמה שבשיר?
"ואבא באמת הלך לעבודה," הוסיפה כשסיימה לשיר. "אבא עובד 

קשה ובאמת ישוב עם צאת הלבנה וצאת הכוכבים..." 
היא ישבה ותיקנה בגדים בדממה לאור המנורה דמוית הרקדנית. 
מכונת התפירה עדיין עמדה כמֵצבה לצד הרדיו הדומם. בחנתי את 
ראשה שצנח מדי פעם ושב והתיישר, בעוד היא נאנחת ולוקחת שוב 
את הבגד לידיה, תוקעת את המחט בבד, פוצעת אותו, שולפת אותה 
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מצדו האחר, ושוב נועצת. ממיטת הארגז שלי עקבתי אחריה וחיקיתי 
את תנועותיה. לתקוע ולשלוף. סיפרתי לבובה ורודה שאני תופרת לה 
בגדים כדי שלא יהיה לה קר. כך קראתי לבובה שהביאה לי סבתא. 
פעורות,  עיניים  יצוקה,  שיער  רעמת  בעלת  עירומה,  ורודה,  בובה 
ריסים ענקיים מצוירים ופה קטן אדום. בובה יפה. לא כמוני. היה לה 
מבט עצוב והיא נראתה מבוגרת. לא יכולתי להפוך אותה לחברה או 
לאחות, וכששיחקתי איתה ניסיתי להכניס שמחה לחייָה. בחוץ נשמעו 
פסיעות מהירות, ודקות ספורות לאחר מכן - צהלות הִפרדה שקיבלנו 
מהסוכנות. אמא כיבתה את מנורת הנפט, מיהרה אליי, הרימה אותי 

ונענעה אותי: "שש...שש... ליל, עכשיו צריך להיות בשקט..." 
היא צעקה  בובה. אך  רציתי להציל את  "אמא," התחלתי לבכות. 
בלחש: "שקט, ליל, שקט. מסוכן!" היא התיישבה על הרצפה, נשענת 
היא  בזרועותיה.  ואני  לילה,  מדי  לדלת  שהוצמד  השולחן  רגל  על 
הצמידה אותי אל חזה. 'בום–בום' הלם לבה. נמחצתי אל שדיה, אל 
הוא  חזר.  כשאבא  יותר,  מאוחר  התעוררתי  ונרדמתי.  הנעים,  ריחה 
ניסה לפתוח את הדלת, אך אמא לא זעה. הוא דפק על הדלת ואמא 

ישנה. אבא דפק חזק יותר ויותר.
ניערתי אותה והוספתי ללא מילים: "אבא פה." 

היא קמה, קפואה. 
השולחן  את  הסיטה  והיא  אבא,  של  קולו  שוב  נשמע  אני,"  "זה 

הִצדה. הוא נכנס.
חושבת שהם  "אני  רועד.  בקול  פה שוב," אמרה  היו  "הפדאיונים 

גנבו את הפרדה, אך פחדתי לצאת ולבדוק."
קרעו את החבל  פה.  היו  "הם  דקות.  וחזר לאחר מספר  יצא  אבא 
ולקחו אותה. צריך להודיע על זה מחר ולבקש פרדה חדשה. לא נוכל 

להסתדר בלעדיה." 
"עד מתי?" בכתה אמא. "מאיפה ניקח כסף? עוד לא שילמנו על 

רק  אצלנו.  היתה  יומיים  בכלל,  עבדה  לא  עוד  והיא  ההיא,  הפרדה 
אכלה ועלתה כסף. אני לא יכולה יותר." אבא שתק. הוא הניח אותי 

במיטתי.
על  ניצבתי  החמה  הנץ  ועד  ערה,  נותרתי  לשנתם,  פרשו  וכשהם 

משמרתי. 
התעוררתי  מאוחרת  לילה  ובשעת  עברו,  חודשים  גדלתי.  ושוב 
במיטתי:  מיד  התיישבתי  מבוהלות.  התלחשויות  לקול  משנתי 

הפדאיונים חזרו? ואיפה אבא? שמעתי קולות גניחה וכאב.
"אמא, אמא!" צרחתי. אבא ניגש אליי, חיבק אותי ולחש: "הכול 
לבית  אותה  לוקח  אני  כואב,  לאמא  פה.  אני  תירגעי.  ליל,  בסדר, 
ולשמור  יגידו לסבתא לבוא  החולים. הטנדר של הכפר בדרך לפה. 

עלייך. היא תגיע עוד מעט, תחכי לה, בסדר?" 
גרביה  את  לה  גרב  לידה,  כרע  אבא  ממשכבה,  בקושי  קמה  אמא 
ונעל לה את נעליה. הוא עזר לה להתרומם ותמך בה כשיצאו החוצה. 
אליי  לחייך  וניסתה  וצמודים  קטנים  בצעדים  רגליה  את  גררה  היא 
מבעד לדמעות שזלגו מעיניה. הטנדר הגיע, רעמו הרעיד את העמק 
ואט–אט התרחק והתעמעם. רעדתי. עוד מעט יגיעו הפדאיונים ויגנבו 
נושמת,  לא  הוריי,  של  הנמוכה  למיטה  מתחת  זחלתי  בכיתי.  אותי, 

מקשיבה לכל הגה, מאובנת, מתה. 
איפה  מיידל'ה,  נו,  "נו,  זמן.  נצח  אחרי  סבתא  קראה  ליל,"  "ליל, 

את?" 
של  והלבנה  הארוכה  הלילה  כתונת  כנף  מחבואי.  ממקום  הצצתי 
ורצתי  בזחילה,  יצאתי  רפאים.  כרוח  לפינה  מפינה  התנועע  סבתא 
לזרועותיה. "נו, נו, ילדה טובה, הולכים לישון. הכול בסדר. את רוצה 
פיפי?" ליטפה את שערי. "לא," שיקרתי. אמא לא היתה מוותרת לי. 
הוריי,  והיא הביטה על מיטת  אותי,  כדי שתשכיב  יד לסבתא  נתתי 
"צצ...," סיננה בדאגה. "ַאיי, ַאיי", היא כל כך לרצות תינוק." כתם 
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אדום גדול היה במרכז הסדין. הפחד המוכר זחל בגרוני וירד מטה–
מטה אל בטני. סבתא שמה את הסדין בדוד הכביסה החדש והוסיפה 
מן  במים  אותו  ומילאה  הסבון,  מריבוע  שגיררה  ופתיתים  גס  מלח 
החבית שבחוץ. היא פשפשה באחד הארגזים ומצאה סדין אחר, פרשה 
אותו על מזרן עשב הים ויחד נשכבנו על הסדין הקר, סבתא בכתונת 
הלילה הלבנה, שמלת תכריכים, וכבר נוחרת, ואני שומרת על הבית 
ומתפללת לשלום אמא. באותו הלילה הרטבתי במיטה, אך סבתא לא 
ואת בגדיי. היא הבעירה אש  והחליפה שוב את הסדין  אמרה מילה 

בפרימוס שכה אהבתי והרתיחה מים בסיר שהוסיפה לו מלח.
זה  אומרת.  היתה  שלי  סבתא  ביסטרו,  ביסטרו,  ככה.  ליל,  "ככה, 
עושה מהר אוכל." היא עירבבה בזריזות קמח וגבינה, יצרה כופתאות 
בידיה וזרקה אותן למים, חיות טרף שואגות שהתיזו טיפות ארוכות 
חיות  על  נרעדו.  כואבות  כביסה  שלפוחיות  שזכרו  ידיי  וצורבות. 

הפרא המהבילות פיזרה סבתא מעט סוכר.
"לאכול, זה כל מה שסבתא יודעת לבשל."

אכלתי ושבעתי.
וגזרי עצים שהניחה בין  יצרה סבתא מדורה קטנה מענפים  בחוץ 
לֵבנים, והרתיחה מים בדוד הכביסה. לקחתי את מקל הכביסה שלי, 

אך סבתא צחקה וחיבקה אותי. 
בסבון  ועוד  עוד  ושפשפה  אמרה  פיילה,"  בשביל  כך,  אחר  "זה 

הגדול את הסדינים שרתחו על קרש הכביסה. 
"בוא, ליל, בוא פה. עכשיו אני לשים כחול כביסה, ואת לערבב." 
היא מילאה את הפיילה במים, שלפה מכיס סינרה פקעת בד קטנה 

קשורה בצווארה שעליה מצוירת חסידה כחולה, והניחה בפיילה. 
אחזתי במקל וערבבתי את החסידה. המים הפכו כחולים, החסידה 

נמסה, ואני פרצתי בבכי.
"נא–נא," קראה סבתא. "הכול טוב, לא לדאוג, ליל. זה טוב כחול. 

עכשיו אנחנו לשים סדינים פה ובגדים." היא שלפה את שקיק הבד, 
יישרה אותו ושיטחה אותו עם הסדינים ועם בגדיי לייבוש על העשב, 

כדי שילבינו באור השמש. 

"אין כסף," אמרה אמא כשחזרה מבית החולים. "עוד מעט יהיה. פעם 
יהיה. פעם גם יהיה טוב." היא דיברה לעצמה בקול רם. היא בהתה, 
ולפעמים לא הגיבה כשמשכתי בשרוול חולצתה. סבתא באה לטפל 
בי. אבא הסביר שאמא צריכה לנוח כמה שיותר, והוא וסבתא יטפלו 
בבית ובמשק. בערב לפני שהשכיבה אותי לישון היתה סבתא מביאה 
שאגיד  ומבקשת  מתיישבת  היתה  ואמא  אמא,  של  למיטתה  אותי 
"אדוניי  השלימה:  ואמא  אומרת,  הייתי  "'ראל,"  ישראל"  "שמע 
אחת.  אצבע  והרמתי  אחריה  חזרתי  "'חד,"  אחד."  אדוניי  אלוהינו 

אפילו שביקשה לא יכולתי לומר את כל המילים. 
כשנחה אמא ולא הקשיבה, סבתא סיפרה לי בשפת סבתא-בליל–

שפות שניגונה עצוב - סיפורים על "שם." היא סיפרה על ארבה, על 
תרנגולות מקרקרות שרצות בחצר ואוכלות גרעיני תירס לבן, ובקולה 
היו געגועים רבים יותר משהיו לאמא כשליטפה את צלחות הפורצלן.

היתה  היא  שלי.  אמא  להיות  אמא  חזרה  לא  ההוא  הלילה  אחרי 
ליבבה  בהדרגה  בבכי שהפך  פורצת  ולפתע  ארוכות,  שותקת שעות 
מלטף  אליה,  ממהר  היה  הוא  בבית,  היה  אבא  אם  וארוכה.  שקטה 
סבתא, שבאה  אחרים,  בזמנים  נרגעת.  היתה  והיא  ושערה,  גבה  את 
אלינו כעת מדי יום ביומו, היתה מבטיחה לה בשקט שהכול יעבור, 
רק סבלנות. אמא לא היתה מגיבה, וסבתא היתה נאנחת, פונה אליי 
ואומרת, "בואי, ליל, אנחנו לטייל," ולוקחת אותי איתה פעם לחברה 
זו ופעם לחברה אחרת. הן היו מדברות זו עם זו בשפת זקנים, ואני 
הייתי יושבת שם ועוסקת בקדחתנות בפענוח. רק שלא ייוותרו רווחים 

פנויים למחשבות רעות. 


