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ה. שיגיע. מחכה מתחת לפוך על הספ שוב היא יושבת ומחכה לאישהערב. שוב מגיע 

תזמין את הטכנאי לתקן את שוב היא מבטיחה לעצמה שמתחפרת. מנסה לשמור על החום. 

חושבת לא שווה לתקן וכדאי לקנות חדש? שוב היא מתחפרת ומתחפרת.  אולי כברהמזגן. 

קר . שוב מוותרת. שוב מרחמת על עצמה. כבר בדרך לבדוק אם האיש אולי לשלוח ווצאפ

 שוב הגיע הערב.לה. ורע לה. 

חבל שלא לקחה מהתיק את החומר למבחן שבעוד שבוע. הייתה יכולה לקרוא קצת ולהתחיל 

תלמד כל אבל היא תהיה בלחץ כמו תמיד, ו. שלא תהיה בלחץ אחרי זה כמו תמיד ללמוד.

כי היא על הספה  תצליח רק בקושי לעבור.עייפה ומרוטה למבחן. לפני ותגיע הלילה ש

מזל שלקחה את הפלאפון ק ליד הדלת. מתחפרת בשמיכה. ווהחומר נשאר בתיק הרח

יותר מידי אסונות ועצב. אסור לה לקרוא חדשות כאלה  לפחות. גולשת קוראת קצת חדשות.

מתכונים. 'מרקים מחממים לחורף'. נכנסת מדפדפת בין מרק עגבניות,  בערב.  עוברת לקרוא

חושבת לקום עוף. בין מרק כתום, ירוק, לבן, אדום. בין מרק פטריות, עדשים ל ירקות לתירס.

ולפנק את האיש שצריך להגיע להתפנק . מפנק ומחמםמהביל מרק חם אחד מהם. להכין 

מריחה כבר את התבשיל המתבשל. מפנטזת על  מהקור בחוץ, מותש ועייף לאחר יום עבודה.

האדים שמשאירים חותמם על המשקפיים והפנים. על הלשון הנשרפת מרגע של חוסר 

על הריח המתפשט ברחבי הבית. ריח ביתי של מרק עשיר, סמיך ונפלא.  ממש כמו זהירות. 

סת בבית הוריה. שאין ערב חורפי אחד מבלי שמרק יבעבע על האש. כל המשפחה מתכנ

ללגום ולשרוף את הלשון והחיך. כי חייבים לאכול רותח. חוץ מאביה שממתין בסבלנות עד 

ניס אותו למקפיא וזהו. הנה תקום עוד מעט להכין צוחקת שיכ שיתקרר. ואמא שלה שתמיד

צריכה לקחת ממנו את המתכון הפלאי. ? של אבא כתוםה המרק אתגם מרק. אולי תכין 

כל המרקים. חוץ מהמרק הכתום. המרק הכתום זה המרק של בבית הוריה אמה מכינה את 

לב אבא. שמבשל וטוחן ומטבל באהבה. המרק הכתום של אבא. הבטן מתהפכת בגעגוע. וה

   גם הוא מצטרף.

פוך המלופף הלצאת מאבל לא מוצאת את הכוחות לקום מהספה. הנה הנה תקום עוד רגע. 

שמתחפר בשנתו  דוב ענק ומסורבל. הפך לחלק ממנה. מרגישה כמוכבר סביבה. הפוך 

 להתחמם? קפהאולי תכין לפחות כוס   החורפית העמוקה. אין לה כוח. אין לה חשק. וקר לה.

ך. מתחפרת ושכל כך קר וח .בארצות הסלון והמטבחאבל מחוץ לפוך כל כך קר. כל כך קר 

מכסה את הראש מוסיפה אדים חמים לתוכו עד שכמעט נגמר לה האוויר  .ונשכבתבפוך 

מושיטה את  מזל שהוא לידה. באמת מצלצל . הפלאפוןעד קצה האף. את הראש ומוציאה 

לא  ....וקצת קר כן הכל בסדר.... לא מצוברחת רק עיפה" עונה ממעמקי הפוך "אמא" היד 



מה איתך...כן כן הכל הכין... אכין תכף...כן בדיוק חשבתי ל הוא התקלקל.. כן כן נתקן...

  אז בי" יופי... שיהיה ממש בהצלחה... טוב ... טוב לא אשכח... לילה טוב... יופיבסדר ... 

שוב  ל שלא הדליקה עוד מנורה לפני שנשכבה.חב. מתעבה משתררת הדממה. והחושךשוב 

וחה ובליבה. מעת המכלה את בשר התפוח מכרסמות בכתול .המחשבות מתחילות לזחול

. עוקבת אחרי "ממוש מה קורהולי קרה לו משהו? שולחת ווצאפ. "אלמה האיש לא מגיע? 

לא קיבל את ההודעה. בטח שוב נגמרה לו הסוללה ושכח עוד יים. רק אחד. המכשיר שלו והו

 המחשבות תולעת. אך לאט לאט כך מצליחה לחשובבהתחלה עוד  מטען.את הלקחת 

מפלצתית. משמינה וגדלה. מכלה את עצמה בתרחישי אימתנית והופכת ו  משתלטת עליה

ונות. תאונה קטלנית או פיגוע דריסה. מדמיינת עד אחרון הפרטים וני דמיתרחישים ודמי

ת ורואה את הבאים לבשר לה דופקים בדלת. שומעת את זעקומריצה שוב ושוב. הלוך וחזור. 

מם. רואה את ההלוויה הגשומה השבר שלה ואת הבכי האינסופי מנפח את עיניה ומאדי

והקרה. רואה את עצמה מחבקת את עצמה. את עצמה לא רואה את המנחמים רק שקועה 

כל כך מרחמת על עצמה. עכשיו יש לה עצמה, ומשתקעת בכיסא שפל הקומה. ומרחמת על 

 סיבה מוחשית. 

כי המשך ולא יהיה. רק בליבה פנימה.  שאין לאישהעל זה  המחשבות הבלתי פוסקותו

רק שנתיים שהיו נשואים. כמה חיכו לילד. אומנם  לו ילד.ריחם ולא קלט ולא גידל לא יחמה ר

בתחילה רכות .אך כל יום היה כנצח כשחיכו בתקווה ובחשש. כל חודש מחדש ניבטו התקוות 

וחוששות. אחר כך מתגברות ומרימות ראשן. מעיזות. מייחלות. מתפללות. שמחות. יוצאות 

באיבת כתם הדם היו לבסוף נגדעות ותקווה לרחמים ולחיים.  א אמונהמלפלאי במחול 

הארור. הייתה מניחה את ראשה על הכיור ולפעמים מבלי משים דופקת אותו בתסכול. עד 

 בתחילה לו.להודיע יתה מסמסת יה בנוסף לכתם האדום. כתם סגולעל מצחה שהיה נוסף 

הוא היה '. 'שוב פעםהייתה רק כותבת ת 'שושנה אדומה ראיתי'. אחר כך במליצו עוד כתבה

ויותר היה רק  ה מטיחה. איך אתה יכול להבטיח?מעודד ומנחם ומבטיח. והיא בתמורה היית

 מנחם.

לא  כל כךהורים שלו ואחיותיו. ה ובתוכה. איתהבשבעה המשפחה שלו יושבת מסביב      

להחריב לשבור  להרוסרוצה לברוח לצעוק לצרוח לקרוע יכולה לדבר איתם אבל חייבת. רק 

 מצפים ממנה להגיד. . אבל יושבת ומשתדלת לומר את הדברים שלחדול

כל כך ריק רק שלה. הבית שעכשיו חוזרת אחרי השבעה לבית שלה ושלו. הבית שעכשיו 

ינה ועדיין קר. שוכבת מתחת לפוך לעולם. מכסה את עצמה. סוגרת את הפלאפון ושוקעת בש

 השמיכה נשמטת בחצייה אל הרצפה. גופה קר.  .אינסופית אדירה. שינה המשכיחה כל צער



. והיא אינה ומלטף את שערה ב את השמיכהיטית נפתחת בעדינות. האיש בבית. מהדל

  מתעוררת.

היא נשמה רואה את ההודעה ששלחה לו. אוי  מחבר את הפלאפון למטען ומדליק אותו.

להעיף  שולח ווצאפ לביטון "פנוי מחר להוציא את המטען מהתיק.לי חכתה לי. חושב. אסור 

 "מבט על המזגן? חייבים תיקון דחוף

 ביטון עונה "סגור"

 .גבר" "תודה

חושב שכבר מזמן היה מנגב את האבק שהצטבר. עולה למחסן . ומוציא את תנור הלהט. 

 יים. וכמה שאבק יכול להצטבר כולה בשנת צריך לעשות את זה וחבל שדחה.

פותח את המקרר מעיף מבט בקרביו הריקים וסוגר. לוקח מסלסילת הירקות גזר קישוא 

לסיר ולבצל  מוסיףמקלף את שאר הירקות, קוצץ ו תפוח אדמה ובצל. קוצץ את הבצל ומטגן.

מוסיף אבקת  שוטף עלי כוסברה ופטרוזליה. קוצץ ומוסיף. מים.. מטגן קלות ומוסיף הזהוב

בט אם להוסיף כורכום אבל מוותר. הוא יודע שהיא אוהבת את המרק מרק מלח פלפל. מתל

 2צלחות.  2 -אשכנזי. מבשל אטריות דקיקות בסיר אחר. כשהכול מוכן עורך את השולחן 

 היום בעבודה. שחשב להגיד לה שאולי תעשהנזכר במה שחשב נר ריחני במרכז.  כפות.

ואיך היא עצמה  בדיקת הריון כי עבר הרבה זמן מאז שהוסיפו את הכפית המזכירה להפרדה.

 לא חשבה על זה? ואולי חשבה  וחששה?

. מלטף את השיער בעדינות ולוחש לה "דפי .. ניגש לעבר הספה. מתיישב על הרצפה לידה

  .. רוצה?"ממי דפי... דפנוש... נרדמת מותק... הכנתי מרק

 המציאות. אימה מהחלום  ולבלת. עדיין מלאת מבו מתעוררת

 שמחה לקראתו.  

 --מחייכת

  ."יאיר" 


