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   אותו יום נשארתי בבית. היה לי התקף ונשמתי בכבדות.

   אמא שמה על צלחת ארבעה פלחים מקולפים של תפוח עץ וקראה לי לבוא לאכול ארוחת עשר.

כשנשמעה הצפירה קפצתי מהכסא ונעמדתי בדום מתוח ליד השולחן. ניסיתי להתמקד במחשבותי 
מחשבה לא מכובדת, כמו הגירוד שיש לי ברגל, לא תפריע לי עכשיו במהלך  אףשבששת המיליונים כדי 

  הצפירה.

   בזוית העין ראיתי איך אמא מפנה לי את הגב וממשיכה לרחוץ כלים כאילו היא לא שומעת דבר.

   לחשתי בתחינה והזדקפתי עוד יותר. "אמא..."

הזה פעם בשנה שיזכיר לי את מה שהיה? אני צריכה את היום המחורבן "רטנה מאחורי גבה,  "מה?..."
את לא חושבת שאני זוכרת את זה לבד? מי צריך את זה בכלל. או שידברו על זה כל השנה או שיפסיקו 

  את ההצגה הזאת. ממילא לאף אחד לא אכפת ואולי בכלל עדיף לשכוח..."

  

פינה, מתחת לכמה אלבומי כשאמא יצאה אחר כך לקניות, ניגשתי לארון הקטן בסלון. שם היו חבויות ב

תמונות, חמש מחברות שחורות חלקות ומעוגלות בקצוות. מידי פעם כשאמא לא היתה בבית הייתי 

מוציאה אותן ומעבירה יד על העמודים הצהבהבים הכתובים בכתב יד בעט כחולה. ידעתי שהמחברות 
 "מכאן"כי המחברות  ,"משם"שייכות לאמא למרות שהיא אף פעם לא דיברה עליהן. ידעתי גם שהן 

  תמיד חומות, מחוספסות ועם פינות ישרות.

כל פעם ניסיתי לפענח את הסוד הרשום בשורות הצפופות הכתובות בשפה מוזרה וכל פעם נואשתי 

מחדש. בסוף הייתי מחזירה את המחברות בזהירות למקומן כדי שאמא לא תדע. אחר כך הייתי פותחת 

המחברות. היו בה תמונות של אמא כשהיתה ילדה. היה לה שיער את המעטפה המקומטת המונחת ליד 
  בלונדיני ועיניים כחולות עצובות; היא נראתה כמו מלאך.

  

לפני יומיים גיליתי איך היא ניצלה. אבא כעס על שקנתה שמלה חדשה ואמר שאין לנו כסף לקנות 

ות זה שהיתה יפה והיא שמאטס. יש לה מספיק שמלות בארון. אמא ענתה לו שהיא ניצלה רק בזכ
  מתכוונת להשאר כל החיים כזאת. הרי אף פעם אי אפשר לדעת.

אני חושבת שהוא פשוט כעס על כל החברים של אמא שהיו באים אלינו הביתה לבקר אותה והיו 

אומרים לה במבט מעריץ כמה שהיא יפה. היא היתה מודה להם בחיוך ונראית עוד יותר יפה. היה נדמה 

בל היתה -והרת נושרת מקפלי שמלתה כשהיתה מיישרת אותם, ממש כמו האבקה שטינקרלי שאבקה ז

  מפזרת על הילדים כדי שיעופו באויר.

אחד מהחברים אפילו לחש לה באוזן, אבל אני שמעתי, שאין לה בכלל מה לדאוג כי הבת שלה לעולם 

תי טוב טוב על עצמי. ראיתי לא תהיה יותר יפה ממנה. היא רק חייכה אליו, ואני רצתי לראי והסתכל

שהוא צודק, שאני בכלל לא דומה לה, שיש לי עיניים חומות ושיער חום ואפילו אף ארוך כמו שיש 

 לאבא. 

אותו יום, כשאמא יצאה לקניות, לאחר שהחזרתי את המחברות למקומן, ניגשתי לחדר השינה של אמא 

  ה שאמא קנתה.ואבא ופתחתי את הארון. מצאתי שם את השמלה השחורה החדש

 היא היתה עשויה ממשי שחור חלק ומבריק ואני נכנסתי לארון וטבלתי את פני בין קפליה הקרירים. 



אחר כך התפשטתי, הורדתי את השמלה בזהירות מהקולב ולבשתי אותה. נעמדתי לפני הראי והוצאתי 

מסיבות חגיגיות. מתוך קופסת התכשיטים את שני העגילים הלבנים נוצצים שאמא היתה לובשת רק ל
  כשענדתי אותם ניראתי זוהרת ממש כמו אמא.

רק האף הארוך הפריע לי. באחד המגזינים של אמא קראתי שאם אצייר כתם כהה על קצה האף, הוא 

 יראה קצר יותר. הוצאתי עפרון חום מתוך קופסת האיפור של אמא ומרחתי כמה קוים על קצה האף. 

 . זהו, הייתי מושלמת! אחר כך מרחתי את הקוים עם האצבע

הזזתי את שתי כנפי הראי כלפי פנים כך שאוכל לראות את כל כולי מכל הכיוונים, והסתובבתי סביב 

  עצמי שוב ושוב. יכולתי לראות את האבקה הזוהרת נושרת ומרחפת סביבי כמו בחלום.

   ואז נפתחה הדלת.

  

תעיזי לגעת יותר בתכשיטים שלי, "שלא מתחת למטר הסטירות שחטפתי שמעתי את אמא צועקת: 
  שלא תעיזי להרוס לי את הבגדים, אני אהרוג אותך אם אתפוס אותך שוב מחטטת בדברים שלי!".

רצתי לחדרי ובכיתי בשקט לתוך הכר. לא על המכות שקיבלתי אלא בגלל שהיה לי ברור שכשאגיע 
  למחנות, כי הרי אף פעם אי אפשר לדעת, אין לי שום סיכוי להנצל.

 אף פעם לא אוכל להיות באמת יפה כמו אמא. 
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