
 כלום אני לא מבינה

 נורית פגי
 

 לחרכי מבעד החודרות השמש קרני באור לאיטם והסתחררו חגו זהרורים אלפי. חשוך היה החדר

 .זהב פסי בחלל והטילו התריס

 המכוסה במזרון קטנות שקערוריות יצרו רגליה קצות. במיטתה, בהונותיה על, מתוחה עמדה פאולינה

 אל להגיע ניסתה הימנית ידה. עץ העשוי הסורגים מעקה על נשענה החשופה ובטנה לבן סדין

. ראשה מעל התלוי, חייםה מלא, המוזהב הפס לאורך, קול ללא, בעצלתיים המשייטים הזהרורים

 את כשקירבה. מהם כמה לכדה פאולינה .רבה במהירות עבר לכל אלה נפוצו בזהרורים משנגעה

 .ידה כף על זהר לאדבר  :התאכזבה, לרווחה אותו ופתחה לעיניה הקמוץ אגרופה

 .החשכה מתוך לעברה נשלחה רפויה יד

 פאולינה של פיה לתוך ורדרד בשר חתיכת בעדינות לדחוף ניסתה היד. צרוד קול אמר, ..."ֶאֶסן, ֶאֶסן "

 .החשוקות הקטנות שיניה שיצרו סוםחבמ ונתקלה

 והציגה פיה את פערה, מעט התרחקה שהיד ולאחר, ושמאלה ימינה ראשה את סובבה פאולינה

 את ולפורר ללעוס המשיכה פאולינהו החשיכה לתוך נעלמה היד. לשונה על לבן אפור בשר גוש לראווה

 .ושיניה לשונה בין ודוחה מתקתק שהפך הסיבים גוש

, והפרחונית הלבנה שמלתה. לחדר לולה של כניסתה את בישרו מהירות עקב ונקישות מבושם ענן

 .פאולינה של העץ מיטת ליד כשנעמדה רשרשה, והנפוחים הרחבים הקפלים בעלת

 ,נו", ברכיה על עוף חתיכות מלאה כשצלחת בחשיכה היושבת לדמות הודיעה ..."יוצאת אני, זהו"

 "?הילדה עם לבד להשאר כך כל נוראבאמת  זה ,תגידי ,אמא

 ..."שעה חצי כבר חתיכה אותה את לועסת היא", בטרוניה הצרוד הקול ענה, "אסן נישט ויל זי"

 הדברים חילופי לשמע .הסורגים מעקה את ידיה בשתי בחשש שאחזה פאולינהב בוחן מבט נתנה לולה

 .לשונה על הבשר גוש את לאימה והראתה פיה את פאולינה פערה, שנתבקשה מבליו בינהה לאש בשפה

 ועיניה פאולינהל פניה את קרבה היא. בתוקפנות לולה פקדה, "בפה לך שיש מה את מיד תבלעי"

 פאולינה של שנשימתה עד קרובות כה היו, במרכזן קבועים דוקרנים שאישונים, בהירות הכחולות

 .נעצרה

 .בכתפיה פאולינה את לולה נענעה, "השטויות עם מספיק"

 מרוב אותו ובלעה, ודחוס מוצק לגוש לעיסה מרוב שהפך המאוס הבשר את כוחה בכל לעסה פאולינה

 .טובה ילדה היא כמה עד לאימה להראות פיה את פערה בהקלה. שהוא כמות פחד

, "מהר תבלעי. "פאולינה של לפיה בכוח אותו ודחפה שבחשיכה הצלחת מן עוף חתיכת תלשה לולה

 ."שלך למשחקים זמן לי אין", פקדה

. בגרון לה נתקעה וזו אותה ללעוס מבלי העוף חתיכת את לבלוע ניסתה המפוחדת פאולינה

 את איתו סוחף כשהוא גרונה דרך עבר, בטנה ממעמקי עלה ומרגיע חם זרם, לחרחר כשהתחילה

 .לולה של והפרחונית הלבנה הקפלים תיאחצ על חתונ פיה מתוך בקשת רץפ, התקועה הבשר חתיכת



 בפינת המכה מעוצמת מכווצת שהתיישבה פאולינהל סטירה והעיפה לולה צרחה, "?עושה את מה"

 !"?בכוונה ?זה את לי עושה את בכוונה". המיטה

 ..."שלּופן ֵגיי". הבית בכל העצבנית העקבים נקישת שנדמה לאחר צרוד קול לחש, ..."שה, שה"

 מעמילן המריח המחוספס הלבן הסדין על ראשה, תחתיה מקופלות כשרגליה בטנה על שכבה פאולינה

 פאולינה של ראשה את המלטפת הרפויה היד את שליווה צרוד זמר עלה החשיכה מתוך. יבשות ועיניה

 .לסורגים מבעד

 ..."הואֹוִבידו   בּוֶרה ֶרה'ז  , הוקֹודִקידו  , ָאה, ָאה"

 הילדות זכרונות בשל ורוך חובה בתחושת, פאולינה. במיטה השוכבת זו היא זושיה סבתא עכשיו

 הארוך האפור שערה לאורך סבתה של ממצחה, נוגעת לא – נוגעת, יד להעביר מנסה, אותה המציפים

 .הכר על המפוזר

 עצומות עיניה. הפתוח לחלוק מבעד משתפלת, והחלקה הלבנה בטנה, צידה על שוכבת זושיה סבתא

 מזכירה היא פאולינהל. שפתיה בקצות מבעבע לבן וקצף נשימה כל על נאבקת היא. ויורד עולה וחזה

 כל נסמך שעליה המיכנית הפעולה אבל, ושוב שוב פיו את פוער והוא היבשה על שהוטל לבן גדול דג

 .הקלה כל לו מביאה לא חייו

 .לעברה קופצת פאולינה. במסדרון נראית אחות של צללית

 לא היא, ככה אותה להשאיר אפשר אי. הנשמה למכונת אותה תחברו", מתחננת היא, "משהו תעשו"

 ."שצריך כמו נושמת

 מחר. כלום לעשות עכשיו אפשר אי. בלילה עשר השעה, גברת". אלכסונית בעין בה מתבוננת האחות

 מחברים לא כזה שבגיל לך תדעי אבל. לעשות מה לראות לנסות אפשר, רופאים ביקור כשיהיה, בבוקר

 ."המאמץ על חבל. הנשמה למכונת אחד אף

 ."לריאות אויר לה נכנס לא" ,פאולינה מתחננת, "לנשום מצליחה לא היא אבל"

 ."לעשות מה אין. קורסות המערכות כל. הזקנים עם זה ככה" .בכתפיה מושכת האחות

 חוזרת פאולינה. צהבהב פלורוסנט באור המואר המסדרון לאורך בדרכה וממשיכה מסתובבת היא

 מתבוננת היא אונים חסרת. ביניהן המפרידים וילונות ושלושה מיטות לשלוש המחולק, החשוך לחדר

 במרכז. המתכתיים המיטה סורגי דרך פרושה השמאלית וידה בכבדות לנשום הממשיכה בסבתה

 .בקצותיו מטושטש כחול מספר מוטבע, והרך הלבן הפנימי בחלקה, הזרוע

 כמה. קטנה ילדה כשהיתה שעשתה כמו באצבעה בעדינות אותו ומשפשפת במספר נוגעת פאולינה

 .יורד לא, האזמרגד בגוון, העז שהכחול לגלות אז התפלאה

 על המגינה שקופה פלסטיק יריעת עטוף, קטן מרובע שולחן ליד הזעיר במטבח ישבו וסבתה פאולינה

 שרק, הלבן המרובע הכסא על שבתיו שהיא על גאה הרגישה פאולינה. רקומה לבנה שולחן מפת

, קופסא בתוך תחתיו יםמתגל שלו הישיבה משטח אתכלפי מעלה  פותחים אם .כמותו יש אלסבת

, השיש למשטח השולחן בין ישבה פאולינה. שונים עבודה וכלי מסמרים, ברגים כמו מעניינים אוצרות

 .המקרר אל כשגבה ישבה סבתא .שמתחתיו הלבניםהמטבח  ארונות על שעון כשגבה



 עדינים חומים פרחים מעוטרות עמוקות חרסינה צלחות שתי סבתא הניחה, השולחן על, שתיהן מול

 ונעמדה מכסאה התרוממה זושיה סבתא. אתמול שבושלו צהובות דקות איטריות של דביק גוש ועליהן

 עוף התבשל בו גדול אפור סיר מתוך מרק מי אספה במצקת. למקרר הצמודים הקטנים הכיריים לפני

 .שלה ובצלחתה פאולינה של בצלחתה האיטריות גוש על החם הנוזל את ויצקה, יטולא

 ."בריא זה, טוב זה. גּוט ֵזר ִאיסט ֵאס" ,פאולינה כלפי בכפה נענעה, "ֶאֶסן"

 לנוזל הכף את הכניסה בזהירות. בצלחתה ששטו הקטנות השמן בבועות מוקסמת התבוננה פאולינה

 .איטריות שפחות כמה ,מים שיותר כמהלדלות  והשתדלה המהביל

 אהבה פאולינהו ומופלאה מרתקת יד זו היתה. סבתא של השמנמנה בידה התבוננה המרק מן כשגמעה

 סבתא של ידה את כיסו, וכהים בהירים, וקטנים גדולים, חומים כתמים עשרות. ארוכות בה להתבונן

 ומסתיים סבתא של השחי בבית המתחיל הרפוי בעור לגעת אהבה גם פאולינה. נעלם אוצר מפת כמו

 סבתא של בידה מסקרן הכי המקום אבל. נדנדה כמו לצד מצד מתנדנד הוא כיצד ולראות במרפק

 המעניק סודי עקמ כמו לה שנראה ספרות שבע בן כחול מספר היה בו הזרוע של הפנימי חלקה היתה

 .אותו לנושא נצח וחיי כוח

 .חייכה זושיה סבתא. הכחול במספר בחשש ונגעה יד שלחה פאולינה

 .כבוד ביראת לשלילה בראשה נענענה פאולינה. שאלה "?מאיפה זה יודעת את"

 יותר היו הפולנים אבל. לזכור לא טוב יותר עשו שהם מה". סבתא אמרה ."שמם ימח, מהנאצים זה"

 ."גרועים

 . המספר את באצבעה לשפשף ניסתה ולינהפא

 זו אצבע גם. סבתא של ידה בכף הרביעית האצבע אל מבטה נמשך ואז. בתמיהה אמרה, "יורד לא זה"

 על ומהודקת צרה כה שהיתה פשוטה זהב טבעת היתה בבסיסה. פלאות אצבע כמו פאולינהל נראתה

 פסים ופסים ומעוקלת עבה היתה האצבע שבקצה הציפורן. מעליה השתפלו והעור שהשומן עד האצבע

 .המעוותת צורתה את הדגיש רק ציפורניה כל את סבתא ציפתה שבו זוהר הורוד הלק. בה חרותים היו

 ."הצליחו לא שניסו כמה, להוריד הצליחו לא הנאצים", בגאוה סבתא אמרה, "מהחתונה זה הטבעת"

 .הוסיפה רגע ולאחר  השחורות בעיניה עבר סיפוק של נצנוץ

 ."חשוב הכי זה. ֶאֶסן, ֶאֶסן, נו"

 דלת מול המסדרון בקצה הנמצא וחשוך קטן לחדרון פאולינה את סבתא לקחה הארוחה לאחר

 ארגזים הונחו שבו לחדר נכנסו ושתיהן הכניסה על שכיסה הפירחוני הוילון את הסיטה היא. הכניסה

 כמו נראה החדר פאולינהל. מכוסה תפירה מכונת, שנשבר כסא, ישנה נברשת ;ומשונים שונים וחפצים

, מהיכן להבין הצליחה לא פעם אף פאולינה, שם מאי. מחבואים בו לשחק בעולם הטוב המקום

 .כסף של שטרות כמה ובה לבנה מעטפה סבתא הוציאה

 .ידיה בשתי אותה ולוחצת המעטפה על פאולינה של ידה כף את סוגרת כשהיא אמרה, "בשבילך זה"

 "?מבטיחה. לאמא לא אפילו. אחד לאף לספרלא . בשבילך רק"

 ומתעבה ההולך הלבן בקצף ומתבוננות זושיה סבתא של המיטה ליד ולולה פאולינה עומדות בוקרב

 מהול אונים בחוסר הקצף את ומנגבת שלה הצד תיק מתוך ממחטה מוציאה לולה. שפתיה סביב

 .בזעם



 ושוטפת במרירות אומרת היא, "אותך אוהבת שהיא בטוחה להיות יכולה היית כסף לך נתנה אם רק"

 היא למה אדע לא פעם אף עכשיו. שהבינה היחיד הדבר זה כסף". החדר שבקצה בכיור הממחטה את

 ידעה ודורה. מדורה מוות פחד פחדה שפשוט או עושה היא מה ידעה היא אם. זה את לי עשתה

 צועקת היתה, בעיניה חן מצא שלא משהו לעשות העזה שאמא פעם בכל. כהוגן אותה להפחיד

 שדורה מה כל שעשתה, הזקנים כל כמו, תלותית כך כל נעשתה היא בסוף. בחרם עליה ומאיימת

 ."רצתה

 .לראשה מסביב הכר את ומתפיחה זושיה סבתא של מצחה את הרטובה בממחטה מנגבת היא

 יכולתי לא פעם אף. בראש לי עובר מה אותי שאלה לא גם. בראש לה עובר מה לי סיפרה לא פעם אף"

 תמיד. דבר בשום בה להעזר יכולתי ולא לדבר מי עם לי היה לא. אותי מפחיד או לי כואב מה לה לספר

 אפילו", פאולינהל אומרת היא, "לך תארי, בייביסיטר אפילו. לעצמה רק ודאגה אגואיסטית היתה

 מטומטמת ילדה? המלחמה אחרי אותך כשילדתי הייתי מה, ואני. לעשות מוכנה היתה לא בייביסיטר

 ."בכלום לי עזרה לא והיא. לרקוד ללכת זה שרצתה מה שכל, שלה מהחיים ידעה שלא

 ומטיילת ,יאות מאכילה אותה זוכרת אני", פאולינה מתווכחת, "עלי משגיחה אותה זוכרת אני אבל"

 יפיפיה שבשבת אותה זכרון ."לי שקנתה צבעונית שבשבת מחזיקה כשאני ,ילדים בעגלת ברחוב איתי

 או הירוקה בכנף להבחין היה אפשר ואי התערבלו צבעיה שכל עד הפסק ללא ברוח שהסתובבה

 .פניה על חיוך מעלה, האדומה

 .אימה של רגליה את בסדין ומכסה הפתוח החלוק את מכפתרת לולה

 תכשיטים העדוייה בזרועה מנפנפת היא, "בייביסיטר לעשות הסכימה היא, בהתחלה, איתך רק אולי"

 כאב פעם. אחר תירוץ לה היה שביקשתי פעם בכל, כך אחר אבל", פניה מעל זבוב מגרשת היא כאילו

 אמרה חכמה חברה אז. נלחצת זה מה. נלחצת הייתי ואני. תירוצים. טוב לא הרגישה פעם, הראש לה

 היית מה. הורים בלי מהמלחמה חזרו אנשים הרבה הרי. אמא לך היתה שלא לך תארי: אחד יום לי

 לא ויותר ממנה לצפות למה לי אין. אמא לי שאין לעצמי אמרתי יום מאותו. הבנתי ואז? אז עושה

 ."לבד הסתדרתי. כלום ממנה בקשתי

 .ללכת מוכנה, שכמה על התלוי הצד תיק על ידה, מזדקפת היא בסיפוק

 כשגילית להיסטריה נכנסת זאת ובכל", לאימה להכאיב בפיתוי פאולינה עומדת לא, "זאת ובכל"

 על רק אחר בחשבון אותו וסגרה לשלושתיכן המשותף מהחשבון שלה הכסף כל את הוציאה שהיא

 ."דורה שם ועל שמה

 שלו שאמא מגלה היה אם משתגע היה אחד כל", בחלל בוהות הכחולות עיניה, לולה אומרת, "טוב"

 ."מהירושה בסתר אותו מנשלת

 מקיר המשתרע, והרחב החום הפורמייקה ארון מול סבתה של ביתה בסלון פאולינה עמדה ערב אותו

 חרסינה כלי העמוסים המוארים מדפיו על שהגנו הזכוכית דלתות את את בזהירות והסיטה, לקיר

 עשרים במשך השתנה לא שדבר לגלות היה מדהים. צבעונית וקרמיקה מזכוכית עדינים ופסלונים

 הנה. בילדותה ליבה אל אימצה פאולינהש הזעירים היצורים של מיקומם לא אפילו, שנה וחמש

 שסבתא עד שבירות כך כל המפוארות שקרניהם, אדומה-כתומה זכוכית העשוייה הצבאים משפחת

, הסמוך בחדר הצהריים שנת את ישנה היתה כשסבתא רק. איתם לשחק חמור באיסור עליה אסרה



 העשוי, המתמתח החתול והנה. בהם ולגעת הזכוכית דלתות את לפתוח מעיזה פאולינה היתה

 הרועה והנה. גבו מעל בקשת לפנים כפוף הארוך וזנבו בולטות הגדולות עיניו, ירוקה כחולה מזכוכית

 שתי לידו. אוהבות עיניים בו ותולה לרגליו השוכב לטלה המחלל, מקרמיקה צבעוני פסלון, הקטן

 של הבמרכז ונציה של והגונדולות מרקו סן כיכראיור של . שקוף פלסטיק כני על, חרסינה צלחות

 חלמה רק זושיה סבתא עליהם מקומות שני .השניה של הבמרכז פירנצה של הדואומו ,אחתה

 .סיטהרבאוניב השלישית בשנתה עוד ברגליה טעמה כבר פאולינהו

 .ידה כף על אותו והניחה ממקומו צבי אבא את פאולינה הוציאה בזהירות

 .וצרחה צרחה לולה גבה מאחורי

? שלך המלוכלכת הכביסה את לכבס שישי יום כל באה לא אני? בשבילך טובה מספיק בת לא אני, מה"

 "?דורה כמו לא אני? שלך הבת לא אני, עלי תסתכלי? שבוע כל קניות לך עושה לא אני

 תכלית בחוסר פשפשו ידיה. הנפחדות פניה על סתמי חיוך, החדר במרכז קפואה עמדה זושיה סבתא

 .שלבשה הפרחוני החלוק בכיסי

 רגליה כפות, הנמוך הפורמייקה לשולחן הסמוכה האדומה בכורסא והתיישבה ללולה גב הפנתה לפתע

 . שלה הבית מנעלי הרף ללא ויצאו נכנסו לבן טלק המאובקות

 ."מדברת את מה על מבינה לא אני", לתוכה וירקה ממחטה הוציאה, מלמלה, "?צועקת את מה"

 מסכנה". אימה לעבר והתכופפה בזעם השולחן על טפחה היא. לרווחה נקרעו לולה של עיניה, "?ככה"

 שקיבלת הכסף כל איפה? בחשבון שהיה הכסף כל איפה ...שכזאת תמימות, כלום יודעת לא את, שלי

 מאמינה את אולי? ממנה מפחדת את? דורה ושל שלך רק לחשבון אותו הכנסת למה? מהגרמנים

, שקרים, שקרים... לגור איפה אין שלה המסכן ושלבן במקרר אוכל אין שלה שלבת, שלה לשקרים

 ולנצל עליך לעבוד ידעה תמיד היא. לשקר ידעה תמיד היא. לשקר יודעת שדורה יודעת את. שקרים

? קשה לא שלי לילדים? משהו ממך רציתי פעם אני? שלי הילדים על לך סיפרתי פעם אני, מה. אותך

 "?חשובים לא הם

 זאת, פאולינה, שלך האהובה והנכדה. "פאולינהב מהיר מבט והעיפה רוח לשאוף כדי רגע עצרה לולה

 לא לה? חודשים כמה לפני התגרשה לא היא, הנכדים מכל יותר אוהבת את שאותה תמיד שאמרת

 "?משהו מגיע

 ..."כלום עשיתי לא. רוצה היא מה מבינה לא". מתחנן במבט פאולינהל פנתה סבתא

. השולחן על בתנופה אותם ופיזרה שלה הצד מתיק ניירות הוציאה לולה !"פנים להעמיד תפסיקי"

 לפני החשבון הנה, תסתכלי. הניירות כל את לי נתנו והם בבנק הייתי. הכל יודעת אני? רואה את"

 וכאן. כלום בחשבון אין ועכשיו, שוב וכאן, משיכה יש כאן פתאום והנה, הכספים כל את שהוצאת

 "?אגלה לא שאני? עלי לעבוד שתוכלי חשבת, מה. נכנסו סכומים אותם ובדיוק דורה עם חשבון פתחת

 . השולחן של המפוזרים הלבנים בניירות בוהה במבט הסתכלה זושיה סבתא

 ..."בחשבון כלום עשיתי לא, ממני רוצה את מה"

 זאת! חרם! נכדים ולא בת לא יותר לך יהיו לא אז" ,לולה התנשפה, "רוצה שאת מה זה אם, טוב"

 !"שלום...מבינה שאת היחידה השפה

 תשכחתי. יותר כאן לעשות מה לנו אין, בואי". הוסיפה סמכותי ובטון פאולינהל פנתה, נעמדה היא

 !"יותר סבתא לך אין. שלך מהסבתא



 גבה אחרי בצייתנות והלכה בזהירות הזכוכית דלת את סגרה, למקומו הצבי את החזירה פאולינה

 מתנצל חיוך חצי זושיה לסבתא וחייכה ראשה את סובבה, היציאה דלת לפני. אימה של הזועם

 ...בכלל אכפת לא זה לי. אמא לבין בינך רק זה. הזה בעניין צד לא אני: כאומרת

 פאולינה ליד ומתיישבת כסא אחריה גוררת דורה, "?משהו מגיע שלך שלאמא חושבת את, מה אז"

 חזה, המיטה לרוחב, לצדדים פרושות ידיה, גבה על שוכבת הסבתא. זושיה סבתא של מיטתה מול

 .יותר קלה שנשימתה נדמה אבל, ויורד עולה עדיין

 הקטנה הילדה היתה שנולדה מהרגע. לעצמה רק דאגה תמיד היא. כלום שלך לאמא מגיע לא"

 מה על יודעת את, נו. לקריזה נכנסת היתה שרצתה מה את קיבלה וכשלא, הכל לה שמגיע והמפונקת

. פניה את מטלטלת עוית פעם כשמידי מנוחה בחוסר נעות דורה של האפורות עיניה "?לא, מדברת אני

 באה היתה סבתא איך זוכרת אני. ילדה כשהיית בשרך על זה את חווית הרי". רע חיוך מחייכת היא

 אהבה היא. לך מרביצה שלולה איך לסבול יכולה לא שהיא ואומרת, בוכה ממש, בוכה פעם כל אלי

 ."מאוד מאוד. סבתא, מאוד אותך

 נשימתה. ומקורזל הקצר, הסמיך, האפור בשערה יד מעבירה ודורה חתום מבט על שומרת פאולינה

 מתקרבת פעם, הכסא את מזיזה היא פעם מידי. הכסא על סבלנות בחוסר נע הכבד וגופה קטועה

 .ממנה מתרחקת ופעם פאולינהל

 ממש, דברים שוברת היתה. אותה לעצור יכול היה לא אחד אף, שלך אמא, משתוללת היתה כשהיא"

 של לקיום לדאוג הזמן כל צריכה הייתי אני ורק. אותה לרצות הזמן כל ניסו וכולם. מסוכנת היתה

 האחות שלי שבמקרה רק, הסיפור את מכירה שאת בטח, כן? הסיפור את מכירה. סינדרלה כמו. כולם

 ."כולם בשביל לעבוד צריכה שהיתה זו הייתי ואני, והצעירה הבלונדינית, היפה האחות היתה הרעה

 על מים בכוס התותבות שיניה, התקרה כלפי פעור פיה, גבה על המוטלת זושיהב בזעם מתבוננת דורה

 .המיטה ליד כוננית

 שאקרא לה מגיע לא. אגואיזם איזה. לך תארי? למחייתה אחד יום עבדה לא שלך שסבתא יודעת את"

 כדי עשיתי לא מה. במלחמה גם. לה לדאוג צריך היה הזמן כל. היתה היא קטנה ילדה כמו. אמא לה

, יד עגלת מצאתי, המוות בצעדת, הנה. ניצלו הן בזכותי רק. שלך אמא ובשביל בשבילה אוכל להשיג

, יחפה, שרוולים בלי בשמלה שאני כמו, ואני, הרמפה על שלך אמא ואת אותה שמתי, איכר של כזאת

 חם לי היה. בכלל קר לי היה לא. מצחיק היה זה? מה יודעת ואת. הדרך כל אותן סחבתי, שלג יורד

 ..."בגיהנום כמו

 . בעיניה עוברת השיירה את לראות יכולה פאולינהו מצחקקת דורה

 כדי הכל .בטוח מוות, הגבולות בין פרוות הברחתי, תחתון עולם, עשיתי לא מה, המלחמה ואחרי"

 לי אמרה שלך אמא? זה על תודה לי אמר מישהוא, ומה. לאכול מה להן שיהיה, וטוב חם להן שיהיה

 "?תודה פעם אי

 פאולינה. ירכיה על משוכלות ידיה, פאולינה לעבר קדימה נשענת ושוב הכסא על מתמתחת היא

 את הורידה, יופיה על שהקפידה, שלה אמא. היד על לדורה שיש הכחול במספר פתאום מבחינה

הניתוח לא  אבל. לעבר זכר כל למחוק לה היה חשוב כך כל .עשרה-בגיל שבע פלסטי בניתוח המספר

 . זרועה על, כוויה כמו, מזוהה לא חום כתם בצורת, הכל למרות, נשאר העברהצליח ו



 ונשארה רעה היתה תמיד. בשבילה טוב מספיק היה לא דבר שום. ממנה שמעתי וגידופים חרפות רק"

. ישנו שעליו הקש בתוך סיגריות קופסת החבאתי, הילדים בבלוק יחד כשישנו, באושוויץ הנה. כזאת

 ממוות אותך להציל יכלה אחת סיגריה. באושוויץ סיגריות קופסת היה זה מה לך לספר צריכה לא אני

 את משוגעת כמו וחיפשתי חיפשתי. נעלמה הקופסא, אחד בוקר, והנה. שלמה קופסא על לדבר שלא

 אני ופתאום בבלוק מסתובבת אני. אותה לי גנבה מהבלוק מישהי שכנראה חשבתי ובסוף הקופסא

 מי ברור לי נהיה אז, נו. חם מרק בתיאבון ואוכלת, המשגיחות אחת עם יושבת שלך אמא את רואה

 ."הקופסא את גנב

 לנטור אפשר אי", אותה השוטף השטנה זרם נגד פאולינה מוחה ,"תשע בת רק אז היתה היא אבל"

 ..."תשע בגיל שעשה דבר על למישהו

 ונשארה רעה נולדה פשוט היא. גנב נשאר שגנב מי", בחדות דורה פוסקת, "משתנים לא אנשים"

 את לי להעביר כשהחליטה סנילית היתה שהיא חושבת את. זה את הבינה שלה אמא סוף סוף. כזאת

 ."כלום שלך לאמא מגיע לא. עושה היא מה טוב טוב ידעה היא? הכסף כל

 את קלות שנענעה הקלילה ברוח נישא סתיו של ריח. נעים היה זושיה סבתא של הקטנה במרפסת

 על צללים הטילה צהריים אחר של נעימה שמש. מחציתם עד הסגורים, הירוקים הפלסטיק תריסי

 .שממול והרחוב הגינה

 אגס מקלפת מולה א היושבתכשסבת משובצת פלסטיק מפת מכוסה קטן שולחן ליד ישבה פאולינה

 דחפהו לבנה חרסינה בצלחתהניחה אותם , פלחים לארבעה האגס את שחתכה לאחר. רועדות בידיים

 ."טוב זה...ֶאֶסן, ֶאֶסן": כשהיא ממלמלת פאולינה של לעברה האות

 .סבתא את להרגיז שלא כדי ורוד אגס פלח לקחת עצמה את הכריחה פאולינה

 מוכרחה אני אבל", באיטיות האגס את לעסה פאולינה ,"אליך שבאתי תדע אם אותי תהרוג אמא"

 "?רע משהו לך עשתה היא? עליה כועסת את. מהחשבון אמא את הוצאת למה להבין

. פיה את וניגבה לתוכה ירקה, שלה הפרחוני החלוק של הכיס מתוך ממחטה שלפה זושיה סבתא

 .אטום הפך, שנותיה ושתיים תשעים למרות וצלול עירני היה רגע לאותו שעד, מבטה

 ..."מבינה לא אניכלום ", הממחטה לתוך שוב ירקה ,"ֵוויס ִאיכ"

 הרחוב לעבר פניה את חדותב הפנתה זושיה סבתא אבל, וותררצתה ל לא פאולינה, ..."זאת בכל"

 .המרפסת חלון דרך בקשת שוב ירקה רגע ולאחר

 כולו מכוסה, באלכסון הפתוח, השכנים של התריס איך וראתהלמטה  החלון דרך הציצה פאולינה

 .אסבת של היריקות מן ולבנים צהובים, חומים כתמים

 ..."השכנים על ככה לירוק יפה לא", התביישה פאולינה, "?עושה את מה, סבתא"

 .התנוצצו עיניה אבל ענתה לא זושיה סבתא

. לצידו אדומים רגבים של גבוהה שערמה, הפתוח הקבר ליד אפורה אלונקה על מונח הלבן הכותנה שק

 סבתא של בגודלה אפילו, שאדם לה נראה לא. הקטן מגודלו מופתעת, הקבר מול עומדת פאולינה

 .שכזה צר לבור  להכנס יכול, שהכירה האדם בני מרוב קטנה שהיתה זושיה



? שנה עשרים לפני עוד הזאת החלקה את לקנות דאגה שהיא יודעת את": באזנה לוחשת, נסערת, לולה

. המפורסמים וכל חושי אבא ליד, המרכזית בשדרה קבורה להיות כדי רק שילמה היא תועפות הון

 ." החיים כל ממנו שהחזיקה היחידי הדבר זה, כסף

עיניה , ראש במטפחת עטופות פניה. הקבר של השני מצידו העומדת, בדורה מבט מעיפה פאולינה

 .צידיה משני העומדים ובנה בעלה על נשענת והיא, מבכי אדומות

 עכשיו. השנים כל חיכתה הרי הזה לרגע". לחלוטין יבשות עיניה, באיבה לולה פוסקת, "תנין של בכי"

 ."שרצתה מה כל את בדיוק קיבלה

 כתם הפאולינ רואה, לקיר מקיר מוטח, הקבר לתוך מתגלגל הלבן והשק צידה על האלונקה כשמוטה

 תתנפח לא שהגופה שכדי פעם לה סיפר מישהוש נזכרת פאולינה. הלבנים התכריכים על אדום דם

 .באיזמיל הבטן באיזור אותה דוקרים

 כאב הרגישה סבתא אם עצמה את שואלת היא, עפר רגבי לאיטו המתכסה בכתם מתבוננת כשהיא

 .כלום מרגישים לא הרי שהמתים לעצמה עונה היא מיד אבל, בבטן שם אותה כשדקרו

 .מקום באותו בדיוק ,בבטנה כאב חשה לפתע
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