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פרק ראשון

אחת. פעם  רק  לביקור  אימא  באה  ההוא,  במוסד  ההיא,  בשנה 
בחגיגת  היה  שזה  כיוון  היחידה,  הפעם  הייתה  שזו  זוכרת  אני 
שהבטיחה  כמו  הגיעה  ואימא  המלך  אנטיוכוס  הייתי  ואני  חנוכה 
והביאה ממתקים בתוך קופסת נעליים ריקה. היו בקופסה חפיסת 
מקל  על  סוכריות  שתי  טופי,  סוכריות  מלאה  שקית  שוקולד, 
זו  הייתה  אז  עד  עגולים.  ביסקוויטים  וחבילת  תרנגולים  בצורת 
וגם אחרי שכיבדתי את הילדות  החבילה הגדולה ביותר שהביאה, 

זמן. להמון  ממתקים  לי  נשארו  בחדר 
ההצגה,  באמצע  היה  זה  צוחקת.  אימא  את  זוכרת  גם  אני 
ואני צעקתי לעוזי השמן שהיה המשרת  כשנפל לי הכתר מהראש 
שלי: "הכתר!" ודיברתי דברים שלא למדתי בעל פה, אלא המצאתי 
לא  צחקה.  אימא  וגם  מצחוק  השתולל  הקהל  ברגע.  בו  במקום 
את  לה  היו  ולא  בריאה  הייתה  כאילו  ממש  צחקה  אלא  חייכה, 

שלה". ה"בעיות 
אחר כך, עם גמר ההצגה הצטופפו כולם מאחורי הבמה לראות 
בן כמה הילד המצחיק שהיה אנטיוכוס וגילו להפתעתם שבסך הכול 
שחקנית!" ממש  כישרון!  "איזה  אמרו:  וכולם  בן.  ולא  בת,  אני,  זו 

ילד  של  אבא  עם  טרמפ  תפסה  אימא  נגמרה  שהחגיגה  ואחרי 
ונסעה. שלו  במכונית  אחרת  מקבוצה 
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חלתה. שוב  היא  כך  אחר 
אליי. כתבה  ולא  לביקור  באה  שלא  כיוון  שחלתה,  הבנתי 

אמרו.  לך",  מחכה  "ירמיהו  המנהל.  לחדר  לי  קראו  אחד  יום 
דחוף!!" "זה 

מאושפזת  "היא  חולה.  שוב  שאימא  שמעתי  ירמיהו  של  מפיו 
יכולה להיות שקטה.  בבית חולים", אמר. "היא בידיים טובות ואת 
אם  לך.  נעזור  אנחנו  אז  עד  אבל  תבריא;  היא  היטב.  בה  מטפלים 
יכולה לפנות אליי. הדלת תמיד פתוחה..." את זקוקה למשהו את 
היה  הוא  אהבנו.  שכולנו  האיש  היה  המוסד,  מנהל  ירמיהו, 
ודיבורו שקט. הוא היה כמו אבא לכולנו.  ורחב, עיניו טובות  גדול 
הדלת לחדרו הייתה פתוחה, ותמיד אפשר היה לבוא לשוחח איתו. 
רוצי לחדר האוכל. תספיקי  ליווה אותי לחצר ואמר: "עכשיו  הוא 

משהו". לאכול 
לבדי,  להיות  רציתי  לאכול,  רציתי  לא  האוכל.  לחדר  פניתי  לא 
מארוחת  תחזורנה  שהבנות  לפני  לחדר  למהר  שכדאי  וחשבתי 
שאלתי  שלא  נזכרתי  לחדר  בדרך  לשקט.  זקוקה  הייתי  הצהריים. 
שאלתי.  היא?"  "איפה  עקביי.  על  חזרתי  מאושפזת.  אימא  איפה 
"הכתובת! אני רוצה כתובת, שאוכל לכתוב אליה". ירמיהו היה נבוך 
מעט ואמר: "אני מצטער; עדיין אינך יכולה לכתוב אליה. חכי למכתב 
ממנה. חכי, ילדה, היא ודאי תכתוב ואז תוכלי לענות". כשאמר "חכי, 

זה. ודאי תכתוב", כמה רך הוא היה כשאמר את  ילדה, היא 
כתבה. לא  אימא 

הדואר. לחלוקת  מחכה  הייתי  יום  כל 
המדריכה  לפּועה,  קרוב  עומדת  הייתי  מגיע,  הדואר  כשהיה 
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רציתי  לא  במשהו.  עסוקה  שאני  פנים  העמדתי  תמיד  שלי. 
שעל  בשמות  הצצתי  העין  מזווית  אבל  שלי.  בציפייה  שיבחינו 
את  מביעים  היו  כמוני  שציפו  האחרים  הילדים  המעטפות.  גבי 
לא  "למה  או  בשבילי!"  מכתב  אין  שוב  "אוף,  בקול:  אכזבתם 
בתוכי  תמיד  בשקט,  האכזבה  את  בלעתי  אני  ואילו  לי?"  כותבים 

מילה. אמרתי  ולא  לביני,  ביני  פנימה, 
האורנים  חלקת  של  מהנטיעות  כשחזרנו  בשבט,  בט"ו  היה  זה 
"הפתעה!  ואמרה:  דואר  נפנפה לקראתי במעטפת  פועה  החדשה. 
מידה  המכתב  את  חטפתי  הבוציות  בידיי  ואני,  מאימא".  מכתב 

לקרוא. התחלתי  ומיד 
הידיים  את  תרחצי  אותו.  תלכלכי  "את  לעברי:  קראה  פועה 

מהמקום. והתרחקתי  מדבריה  התעלמתי  קודם". 
קשה היה לקרוא את המכתב. כתב היד היה מבולבל ולא ברור. 
על  פזורות  היו  המילים  הכתוב.  לפענח את  בידי  עלה  רב  במאמץ 
המשפטים  את  ובניתי  לאחת  אחת  אותן  צירפתי  ואני  הנייר  פני 
מאוד.  טוב  טיפול  לדאוג.  לא  חולה.  שוב  "אני  כתבה:  שאימא 
יפה  יהיה  שלי.  הילדה  לראות  אבוא  אני  ביקור.  יהיה  אבריא,  אני 

הרבה". תחתבי  ביחד. 
כך כתבה אימא: "תחתבי הרבה". בדרך כלל הייתי מתקנת את 

זאת. לעשות  טרחתי  לא  הפעם  אך  שלה,  הכתיב  שגיאות 
מאימא. חיים  אות  זה  היה 

קראתי במכתב שוב ושוב, והוא הוכתם באצבעותיי המלוכלכות 
הזה.  במכתב  שמחתי  אימא  של  מצבה  על  הצער  כל  עם  בבוץ. 
חשבתי: הנה, לי יש אימא שכותבת אליי גם כשהיא חולה ורחוקה. 

indd   13.היבא לש ץיקה - רוגמלא הליגindd   13.היבא לש ץיקה - רוגמלא הליג 21/06/2022   15:48:5121/06/2022   15:48:51



[14]

מי  אפילו  ואין  ומאם  מאב  יתומים  רבים,  ילדים  ישנם  ובמוסד 
אליהם. שיכתוב 

על  לה  סיפרתי  הרבה.  אימא  אל  כתבתי  ואילך  יום  מאותו 
טבע  חיבור,  תנ"ך,  שקיבלתי.  הטובים  הציונים  ועל  הלימודים 
הפריחה  על  סיפרתי  עליי.  האהובים  המקצועות  היו  והיסטוריה 
בקבוצה  הנעשה  על  כתבתי  הנוי.  גינת  של  הנפלאה  הצבעונית 
שלי ועל דינה חברתי, שהוריה היו גרושים. אימא שלה, שנישאה 
מחדש, לקחה את דינה הביתה, וכעת יש בחדר שלנו חמש מיטות 

פנויה. אחת  ומיטה  תפוסות 
כתבה  אימא  וברור.  יפה  יד  בכתב  ארוכים  מכתבים  כתבתי 
לחכות.  למה  לי  והיה  בחודש  פעם  בערך  הגיעו  מכתביה  מעט. 
מכתב  לכל  צירפה  אימא  הפתעות.  היו   — והעיקר  קשר.  היה 
שעשתה  לספר  סימנייה  שלחה  פעם  ידיה.  מעשה  קטנה  הפתעה 
סביב  ורקמה  צילום  סרטי  שני  בין  שהדביקה  מיובשים  מפרחים 
בחוטים צבעוניים. פעם צירפה מפית קטנטונת סרוגה ביד, ופעם 
"זה בשביל  שתי סיכות ראש יפהפיות מקושטות ברפָיה ובחרוזים. 
ואני  ילדה שלי..." כתבה. ה"סערות" כתבה,  הסערות היפות שלך, 
או  סוערת  כשהרוח  זה   — סערות  אימא.  יפות,  "שערות  תיקנתי 

סוער..." כשהים 
ברור  כשנעשה  מצבה.  מה  לנחש  ניסיתי  שלה  היד  כתב  לפי 
רמזה  לא  היא  אבל  ומשתפר.  הולך  שמצבה  הבנתי  לקריאה  וקל 
בתקווה  סיימה  תמיד  משם.  תצא  מתי  מהמכתבים  באחד  אף 
שנתראה בקרוב ובנשיקות שפיזרה על הנייר. "זה בשבילך — הרבה 
שפיזרה  במקום  הנייר  לדפי  נושקת  הייתי  ואני  מאימא".  נשיקות 
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הקש  בסלסילת  המכתבים  את  מצפינה  כך  ואחר  נשיקותיה  את 
אימא. של  הסלסילה  הקטנה, 

פועה,  לנו  הודיעה  שנה  אותה  של  הגדול  החופש  וכשהתקרב 
ונופיע  המדריכה שלנו, שתהיה מסיבת סיום גדולה של כל המוסד 
ועליי  בהצגה לפני ההורים והאורחים. היא חילקה את התפקידים 
בחזרות  ושמחתי.  ההלך,  תפקיד  הראשי,  התפקיד  את  הטילה 
ופועה  רב־תפארת",  ארמון  כינרת  ים  שפת  "על  שרתי  להצגה 
ועוד  מילה.  כל  ששומעים  ובעיקר  ומרגש  יפה  נשמע  שזה  ציינה 
הקנאית  יעל  ואפילו  ממני,  דוגמה  לקחת  שצריך  פועה  הוסיפה 

יופי. לי  יוצא  שהשיר  אמרה 
ואמרה:  ליציאה  פועה  אותי  ליוותה  להצגה  החזרות  בתום 
בהצגה.  אותך  לראות  ותוכל  תבריא  שאימא  מאוד  מקווה  "אני 

בך". גאה  תהיה  היא 
בליבי אמרתי: הלוואי הלוואי, אפילו שידעתי שהסיכוי קלוש 

מדי. יותר  לקוות  לי  ואסור 
ואז, בבוקר היום הגדול, לאחר שתלינו עם הבוגרים את השלט 
וחילקה  התלבושות  את  מהמחסן  פועה  הביאה  הבאים",  "ברוכים 
אותן בהתאם לתפקידים; לבנות מ"ריקוד הפרחים" היו התלבושות 
היפות ביותר. וגם ה"עצים" היו יפים. אמנם השתמשו בהם בהרבה 
ירוקים  נראו  הצגות, אך בכל פעם שהיו צובעים אותם מחדש הם 
ויפים. חיכיתי בקוצר רוח לתלבושת שלי, ולתדהמתי הניחה פועה 
על כתפיי מעיל בלוי שהיה גדול בהרבה ממידתי, ועוד כרכה איזה 
ואמרה:  בידי מקל הליכה של סבא  סמרטוט סביב לראשי, תקעה 
לא  ונקי.  יפה  בגד  רציתי  ואני  מצוין!"  נראה  זה  הכלל!  מן  "יוצא 
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למחות,  ניסיתי  בלויות.  בסחבות  כך,  הבמה  על  שאעלה  חשבתי 
להתווכח, ופתאום נעלמה כל החנופה של פועה. היא הייתה קשה, 
לצרוח שהיא  והיא התחילה  ידעתי שעצבנתי אותה,  כזו,  מרשעת 
לא  אותה.  שאלמד  אני  ומי  לעשות,  צריך  ואיך  מה  בדיוק  יודעת 
הילדים  בנוכחות  העלבון  ואת  הקול  הרמת  את  לשאת  יכולתי 
כדי  בכיתי  ושם  בשירותים,  והסתגרתי  מהאולם  ברחתי  האחרים. 

בוכה.( ראו  לא  פעם  אף  )אותי  יראו.  שלא 
יצאתי  אחר הצהריים התחילו האורחים להגיע. אני אפילו לא 
אל השער. לא רציתי להתאכזב. הילדים האחרים הצטופפו בכניסה 
לאחר  פנימה.  הראשי  הכביש  מן  המוביל  השביל  ובצידי  למוסד 
שהכינו  ובפירות  בפטל  והתכבדו  הילדים  עם  האורחים  שנפגשו 

ההצגה. לתחילת  וחיכו  הספסלים  על  התיישבו  הם  לכבודם, 
המוסד  מקהלת  בביצוע  מפתיחה  מורכבת  הייתה  התוכנית 

ההצגה.    — מכן  ולאחר 
לבושה במכנסי התעמלות כחולים ובחולצה לבנה עליתי לבמה 
ואז ראיתי אותה, את  עם חברי המקהלה לשיר את שיר הפתיחה, 
ונושפת, נדחקה בין השורות עד שמצאה  אימא. היא נכנסה נושמת 
יכולתי לזהות אפילו מה לבשה: חצאית  לעצמה מקום והתיישבה. 
כי  אהבתי,  כך  שכל  חולצה  כחול,  מנוקדת  לבנה  וחולצה  כחולה 
גם החולצה  הייתה  בגדי הקיץ  כל  הלמה אותה מאוד, אלא שכמו 
המספר  את  לאימא  שראו  אהבתי  לא  ואני  שרוולים  קצרת  הזו 

היד. על 
כשראיתי את אימא בקהל התרגשתי ובקושי זכרתי את מילות 
שרה,  אני  כאילו  שפתיי  את  הנעתי  המילים  לי  כשנעלמו  השיר. 
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והיה  היו מחיאות כפיים  כך  ואחר  כדי שפועה לא תרגיש,  בעיקר 
ההלך. בבגדי  במהירות  להתלבש  עליי 

רציתי  כך  לא  יכולה!  לא  שאני  הרגשתי  בבגדים,  נגעתי  רק 
שאימא תראה אותי. אפילו בעלי התפקידים הקטנים היו לבושים 
פועה  את  שמעתי  סחבות?  לבושת  לשיר  אעלה  ואני  יותר,  יפה 
ניגשה אליי והתקינה  צורחת: "תזדרזי גברת! מחכים רק לך!" היא 
הלבנה.  ולחולצה  ההתעמלות  למכנסי  מעל  שלבשתי  הבגד  את 
היה ברור לי שאני נראית כמו ערמת סמרטוטים מהלכת ולא כמו 
לבמה  אותי  דחפה  פועה  לזוז.  יכולתי  ולא  ראשי,  בתפקיד  ילדה 

גולם. כמו  תקועה  במרכז  עמדתי  ואני 
לא  ועדיין  פעמיים  הפתיחה  את  ניגן  למוזיקה,  המורה  נחום, 
הצד:  מן  לעברי  צעקה  פועה  מפי.  אחד  צליל  להוציא  הצלחתי 
פחדתי  ואני  תשירי!"  הכול.  הורסת  את  שומעת?  את  "תשירי, 
"על...  הגרון:  ממעמקי  הגיח  שבור  וקול  הפה  את  פתחתי  ממנה, 
יכולתי לשיר. דמעות החלו לשטוף את  ים... כינרת..." לא  שפת... 
צחוקו  גבר  כן  הבכי,  את  ולהסתיר  להתגבר  שניסיתי  וככל  פניי, 
ומנופפת  ופועה, מעוצבנת, בצד הבמה, קוראת לעברי  של הקהל, 
גורמת  ואני במרכז הבמה,  בידיה: "תשירי, את שומעת? תשירי!" 
שסיימתי  לפני  ועוד  בדיחה.  הייתי  כאילו  מצחוק  להשתולל  להם 
לא  המסכנה  החוצה.  בדרכה  ממקומה  מזנקת  אימא  את  ראיתי 
ואת הבושה, הבושה שגרמתי  יכלה לשאת את הצחוק של הקהל 

לה.
איזה  הכול.  הרסת  "את  פועה:  עליי  צרחה  מהבמה  כשירדתי 
ראיתי  ופתאום  עלייך".  לסמוך  אפשר  אי  הרי  את?  ילדה  מין 
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הייתה  היא  אותה.  ראיתי  לא  חנוכה  מאז  לידי.  עומדת  אימא  את 
הזה  הבכי  מה  שאלה  אימא  מאוד.  שרזתה  לי  היה  נדמה  יפה. 
זה באתי", אמרה.  "לא בשביל  אני עושה את עצמי לצחוק.  ולמה 
היא  בדיחה!"  מעצמה  עושה  שלי  הבת  את  לראות  בשביל  "לא 
ואמרה:  בגסות  אותי  דחפה  פתאום  לי.  נשקה  ולא  לידי  עמדה 
ופועה  מלא!"  שלך  הראש  כל  כינים!  מלאה  כולך  את  "אלוהים, 
דממה  פה  שתהיה  שקט!  מבקשת  אני  בבקשה!  "שקט,  אמרה: 
ששמעתי  לי  ונדמה  הבנתי  שלא  משהו  אמרה  ואימא  מוחלטת!" 
לי  הורתה  היא  אותי.  והביכו  הרגיזו  שתמיד  בפולנית,  מילים  גם 
בדיוק  הבנתי  לא  איתה.  ולבוא  מעליי  הסמרטוטים  את  להסיר 
מה  כל  בפולנית.  מילים  בין שפתיה  סיננה  הזמן  כל  כי  זממה,  מה 
מחנה  פה,  זה  מה  שלי!!!  לבת  "כינים  היה  לשמוע  שהצלחתי 
המוביל  הארוך  המסדרון  לעבר  יצאה  מכעס,  רותחת  וכך,  ריכוז?" 
להדביק  יכולתי  בקושי   — כך  כל  מהר  רצה  היא  המגורים.  לחדרי 
בארון  שלי  התא  את  פתחה  סופה,  כמו  לחדרי  נכנסה   — אותה 
והחלה לשלוף מתוכו את הבגדים. אמנם לא היו לי הרבה בגדים, 
נס  יתרחש  שאם  כדי  יפה,  הכול  סידרתי  לכן  קודם  יומיים  אבל 
המסודר  בתא  וגם  בי,  גאה  תהיה  היא  תגיע,  זאת  בכל  ואימא 
הקרטון  מזוודת  את  לארון  מעל  משכה  הכול,  הפכה  אימא  שלי. 
לוקחת  שהיא  הבנתי  חפציי.  את  לתוכה  והשליכה  שלי  החומה 

בעיה! לי  והייתה  מהמוסד  אותי 
ביותר:  לי  היקר  האוצר  מוצפן  היה  למזרן  ומתחת  במיטה 
פחדתי  ההיא.  בשנה  שניהלתי  והיומן  שלי  החומה  המעטפה 
שחלפה  השנה  של  בפסח  החומה.  המעטפה  את  תגלה  שאימא 
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גיליתי בארון את המעטפה  ויום אחד  הייתי בחופשה אצל אימא, 
זו מעטפת דואר חומה רגילה  הזאת חבויה מתחת לסדינים. הייתה 
ובתוכה צרור תמונות. התמונות של אבא שלי. אימא שמרה אותן 
המעטפה  את  כשגיליתי  אותן.  לי  הראתה  לא  פעם  אף  אצלה. 
דבר  בחיי  לי  היה  ולא  אצלי  הייתה  ומאז  אותה  לקחתי  פשוט 
ועוד  הזה"  למקום  חוזרת  לא  "את  אימא  וכשאמרה  ממנה.  יקר 
כמה דברים שאנשים אומרים כשהם כועסים, אמרתי לה: "אימא, 
כאן". רצתי לחדר, שלפתי את המעטפה  לי  חכי  פיפי.  צריכה  אני 
ואת היומן מתחת למזרן, השתהיתי עוד רגע, הצפנתי את האוצר 
זה עתה  ידי כאילו  וחזרתי, מנערת את כפות  שלי מתחת לגופייה 

במים. אותן  שטפתי 
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