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ניני, קום," הייתה אומרת בוקר־בוקר כשעוד שכב לצידה   ,Bonjour"
ולא בבית העלמין, פותחת את התריסים בחדר השינה, רוכנת סמוך 
שהדליק  הלילה  מנורת  את  ומכבה  הבוקר  בעיתון  השקועים  לפניו 

דוש."  נעשה  זה  אחרי  להתגלח,  צריך  "בוא,  לקרוא,  כדי 
היא הייתה מסירה מעל עיניו את המשקפיים ומניחה אותם על 
מקימה  הייתה  הכיסא,  את  בשבילו  להגביה  שצריך  כיוון  השידה. 
את  מרימה  ההברגה,  את  לפתוח  כדי  מתכופפת  ממקומו,  אותו 
אומרת  הייתה  היא   ",assieds-toi בוא,  "הנה,  ומבריגה שוב.  המושב 
מתחילה,  ואני  בפנים.  הקרם  לך  ייכנס  שלא  העיניים  "תסגור  לו, 
והייתה מורחת על פניו את הקרם בתנועות איטיות  אל תזוז, אה?" 

ויסודיות.
שלא  וחלילה  חס  בוקר,  בכל  לעצמה  חושבת  הייתה  מסוכן,  זה 
מתחילה  הגילוח,  במכשיר  אוחזת  והייתה  בטעות.  אותו  תחתוך 
נקי ושהכול  יזוז לה, היא אוהבת לעבוד  ורק שלא  ועולה.  מהצוואר 

מפונק.  הוא  אבל  ומדויק,  חלק  יצא 

מתרוממת  השמאלית  וידה  לעצמה,  אומרת  היא  לעשות,  מה 
כל  את  פה  בעל  מכירה  היא  אימא.  של  יחיד  בן  זה  ככה  בייאוש, 
גוננה  וכמה  ילד,  כשהיה  וחלש  רזה  חולה,  היה  כמה  על  הסיפורים 
לבין  ילד  על  לשמור  בין  הבדל  "יש  האלמנה.  אימו  עליו  ושמרה 
הגלמודה,  בחמותה  שנזכרה  פעם  בכל  אומרת  הייתה  אותו,"  לפנק 
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הוא  כאילו  מפנקת,  הייתה  איך  אוהו  אותו,  מפנקת  הייתה  "והיא 
מעוררים  שדבריה  כשהרגישה  ולעיתים,  הילד."  לא  שלה,  הגבר 
שאסור  ידעו  "כולם  רך,  בקול  מוסיפה  הייתה  אי־נחת,  בשומעים 
כי את כל הלב שלה היא שמה עליו. כמה אהבה  שיקרה לו משהו, 

מסכנה."  עליו,  ושמרה  אותו 
ובלי שהרגישה כבר גילחה  המחשבות שלה מסיחות את דעתה, 
אימא שלו  על  בכלל. מחשבות  זז  לא  והוא  חצי מהפנים,  כמעט  לו 
האישה  לחמותה,  סלחה  לא  מעולם  הרי  לגמרי,  אותה  תופסות  היו 

 .rien כלום,  לה  היה  לא  ומלבדו  בבנה,  התמצו  חייה  שכל 
שלא  יסתבך,  שלא  ייחתך,  שלא  עליו:  שומרת  היא  משם  עוד 
הזקנה  למען  אימו,  למען  היה  זה  בהתחלה  דבר.  שום  לו  יקרה 
עצמה.  למען  גם  כבר  זה  ועכשיו  המרופטת,  במטפחת  הגלמודה 
מלך,  של  גוף   — בעולם  ביותר  השמור  הגוף  בידיה  הופקד  כאילו 
או  מלבישה  רוחצת,  שהיא  באמצע  לזוז  רוצה  הוא  אם  מלך,  וכמו 
עושה.  הוא  רוצה  שהוא  מה  הוא,  ככה  כי  יזוז,  הוא  אותו,  מגלחת 
ככה  זה  המרוכז,  במבטה  עלה  ורוך  חשבה  באשמתו,  לא  בכלל  וזה 
היא  הסיפור,  אותו  זה  בוקר  בכל  הַמרּבּונה.  אותו,  הרגילה  היא 
כאילו  לזוז.  שיחליט  לרגע  וערוכה  ודרוכה  ערנית  להיות  צריכה 
בשידורי  בהן  כשצפתה  אותה  האלה שריתקו  היא אחת מהדקיקות 
כל  ועם  שאפשר,  לבנה  הכי  עדינה,  קלילה,   — האולימפיאדה 
שבריריותה היא איתנה ובוטחת על הקרח ומתעופפת אליו, מחליקה 

נעליה.  שבסוליות  הסכינים  על 
את  ומגדילה  חושבת  הייתה  שלי,  הסכין  עם  אני  ככה  בדיוק 
מאוד  טוב  הולך  הכול  מחייכת,  היא   ,Voilà שלה.  היד  תנועות 
נכנסות  וקלילות  ִשמחה  וחלילה.  חס  אותו,  חותכת  לא  ואני  היום, 
ידה.  זז תחת  לא  והוא  בקלות,  הולך  הגילוח  הבוקר,  לתנועות שלה 
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ומתחילה  שלו  הפנים  של  הימני  החצי  כל  את  מסיימת  היא  תכף 
השמאלי.  הצד  אל  להתקדם 

פתאום  אותה  הקפיצה  חמישי?  ביום  ככה  שמחה  את  מה 
ונחרדת כי הזמן קצר.  נזכרת  זה היום של ה־boulette, היא  מחשבה. 
שלה,  במטבח  ביותר  והעדינות  המפוארות  המנות  אחת  זאת  ּבּוֵלט 
יבש  קוסקוס  עם  שישי  ביום  השבוע,  בסוף  פעמיים  מוגשת  והיא 
להספיק  צריכה  עוד  היא  ממנה  וחוץ  לימון,  עם  בצהריים  ובשבת 
רם, סמוך  בקול  היא אומרת   "oh là là!" צהריים.  גם ארוחת  להכין 
הלחם  את  להשרות  גם  ששכחה  נזכרת  כשהיא  השמאלית  לאוזנו 
merde, היא לא מבינה איך טעתה ככה. הטעות הזאת תעכב  במים. 
ובגללה היא אולי עוד תאחר לו עם ארוחת הצהריים.  אותה הרבה, 
arrête! לא לזוז!" היא צועקת עליו בלית ברירה.  ניני,   arrête "אוח, 
מכשיר  אוחזת  כשהיא  ֶהספקים  על  לחשוב  שמסוכן  יודעת  היא 

שלו. הפנים  מעל  ממש  גילוח 
את  לוקחת  הייתה  היא  שלה  העדין  הבולט  את  להכין  בשביל 
הייתה  יוצא טוב.  זה לא  כי בסכין הרגיל  אחד מסכיני הגילוח שלו, 
ומגלפת  ומקלפת  הפלסטיק  תושבת  מתוך  הסכין  את  מוציאה 
ומסולסלות  דקיקות  קליפות  מופתי  ובדיוק  לאט־לאט  באמצעותו 
של תפוחי אדמה. בפעמים הנדירות שאכלה בולט אצל אחרות, מיד 
חשה בחלל הפה שזה גס וכבד. כבר שנים היא נעזרת בסכיני הגילוח 
שלו, ובדיוק כמו שעבדה על הפנים, היא עובדת על תפוחי האדמה, 
כמעט לא נוגעת: מגלפת פיסה רחבה ודקה במין רפרוף רך, מחדירה 
כמו  ועולה  נראית  בלתי  כמעט  בתנועה  פנימה  הסכין  את  מעט  רק 
מהצוואר עד לסנטר. כדי לוודא שזה יצא מושלם על פי הסטנדרטים 
האדמה  תפוח  דף  את  ומותחת  החלון  מול  נעמדת  הייתה  שלה, 
וזוהר כמו שיפון משי. המגולף, ובאור שעבר דרכו היה נעשה שקוף 
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מאוד,  לה  זה מתאים  ולרוב  גבוה,  ריכוז  דורשת  הבולט  מלאכת 
יום לחוץ והיא עצבנית, הבולט לא יצא כמו שצריך.  אבל אם יש לה 
חייב  רביעי  ויום  הקודם,  מהיום  כבר  עצמה  על  שומרת  היא  לכן 
יום רגוע ושקט. אף אחד לא מגיע אז, ואחרי שקנתה בבוקר  להיות 
לתת  כדי  לא  גם  מהבית,  יוצאת  לא  היא  שלו,  העיתונים  ואת  לחם 
אוכל למשוגע שגר בגינת המשחקים. היא הרגילה אותו, את המסכן 
שיסתדר  אחד  יום  אוכל;  ממנה  מקבל  לא  הוא  רביעי  שביום  הזה, 

בליבה.  מתרצת  הייתה  לבד, 
וכשהיה  שצריך,  כמו  אכלו  לא  אצלם  גם  הרי  ההיא  במלחמה 
קצת אוכל הוא היה נעול במקרר; נעול ממש, עם מנעול על הדלת.

סלט  נקניק,  לבעלה  מגישה  היא  הזה  הרגוע  ביום  צהריים  לארוחת 
למיטה,  מוקדם  אותו  מכניסה  היא  בערב  מטוגנים.  אדמה  ותפוחי 
מוכן  בפיג'מה,  שוכב  כבר  והוא  שלו  הכדורים  את  שלקח  ואחרי 
נכנסת לאמבטיה לשעה ארוכה ושקטה, מתכוננת ככה  לשינה, היא 
ולובשת  החדר  אל  בדממה  יוצאת  היא  מהאמבטיה  חמישי.  ליום 
לישון  לה  יפריע  לא  דבר  ששום  שלה,  רפוי  הכי  הקומבינזון  את 
כלום,  אז  לה  לסמן  לו  שאסור  ידע  הוא  בלילה.  אותה  יטריד  ולא 
זה צריך  ובטח שלא לדבר.  גם לא לפנות אליה  לא להתקרב בכלל, 

שלה.  הרגוע  הלילה  מאוד,  וריק  שקט  לילה  להיות 
 ",Excuse-moi" "!Oh, mon Dieu" היא קוראת פתאום בבהלה, 
רואה  לא  ואני   ,bouletteה־ על  רק  שלי  "הראש  צורחת,  כבר  היא 
מחפשת  כולה,  מאדימה  היא  בן־רגע  הפנים."  על  דם  לך  יש  שכבר 
 Oh là" הניגר.  הדם  את  מפניו  למחות  כלשהו  נייר  או  מגבת  מהר 
פניו.  את  ומנגבת  בצער  לו  אומרת  היא  לך,"  כואב  זה  עֹומרי,   ,là
בקול,  בעצמה  מטיחה  היא  איפה,"  שלך  הראש  איפה  ְחַמאַרה,  "יא 
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"Mauvaise journée," היא ממלמלת,  יום טוב.  ומבינה שזה כבר לא 
לא  סימן  זה  ככה,  מתחיל  הזה  היום  אם  שלי."  חמישי  יום  "דווקא 
את  גם  לה  לשתק  ומתחיל  שלה  השדרה  בעמוד  עולה  והפחד  טוב, 

הכתפיים.  חגורת 
"ניקיתי לך את  "?Ça va? chéri" היא שואלת אותו וקולה רועד, 
ראשו.  את  ומלטפת  אומרת  היא  בסדר,"  יהיה  הכול  עכשיו  הכול, 
בסדרת  להתרכז  מנסה  מהכיסא,  אותו  מקימה  היא  רועדות  בידיים 
אומרת  היא  נגמר,"  זה   ,Voilà" כעת.  לבצע  צריכה  שהיא  הפעולות 
 ,Viens" אותו.  ומוליכה  ידה  בתוך  הנתונה  ידו  כף  את  ומלטפת  לו 

מאוחר."  כבר  אותך,  אלביש  אני  לחדר,  נלך 
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ואין פלא שהדבר הראשון שעשה אביה  הוא היה גבוה, גבוה מאוד. 
היה  בביתם,  ראשון  בביקור  אותה  הפתיע  שבו  ראשון  יום  באותו 
צריך  "גבר  לביתם.  שנכנס  גבוה  גבר  בכל  שנהג  כפי  אותו,  להושיב 
הגברים  "אלה,  פעם.  אימה  לה  אמרה  שלו,"  בגבריות  בטוח  להיות 
בכל  שלהם  התחתונים  את  מורידים  היו  יכולים,  היו  אם  הנמוכים, 
"לגבר  הוסיפה:  פניה ההמומים  ולמראה  כולם."  וצוחקים על  מקום 

תלמדי." את  גדול,  גבר  במכנסיים  יש  קטן 
חד  אביה  אך  רגליו,  על  לקום  האורח  ביקש  אותה  כשראה 
החושים כבר דחף אותו קלות בחזרה לכורסה, ובפי האורח התבלבלו 
מן  מחוריהן  יוצאות  כמעט  כשעיניו  כך,  השתנק.  וגרונו  המילים 
מספר  פה  "הבחור  מתקרבת.  אותה  ראה  אותו,  שתקף  השיעול 
החווה  והבחור  אביה,  אליה  פנה  התנועה,"  על  יפים  מאוד  דברים 
חלב  ולפני  הלילה,  משנת  הלומה  הייתה  עדיין  היא  כמתנצל.  בידיו 
יום ראשון, והיא תכננה  הבוקר התקשתה להבין את שלפניה. זה היה 
המבחנים  לקראת  בגרמנית  וכתיבה  לקריאה  כולו  את  להקדיש 
שיתחילו בשבוע הבא, ואחר הצהריים הזמינה אותה אמינה להצטרף 
ז'ורז' אל הסינמה לצפות בסרט חדש של במאי שהוא גם  אליה ואל 
משורר, ואמינה טענה שהוא גאון. והנה, אל תוך שגרתה המאורגנת, 
לא  פעם  שאף  אחד  הציונית,  מהתנועה  הזה  הגבוה  הבחור  הופיע 
ראתה אותו רוקד שם במעגלי הריקודים, שהצחיקו והרתיעו אותה. 
היא שמעה איך הבנות מדברות עליו — הוא היה הבכיר מכולם שם, 

indd   14.רחא םוקמל תכלל -ןומולס ץג לחרindd   14.רחא םוקמל תכלל -ןומולס ץג לחר 28/04/2022   09:07:1528/04/2022   09:07:15



[15]

לרוב רציני ומהורהר, אבל לפעמים ראתה אותו גם צוחק ומפטפט. 
עיניו  וסמוקים,  עגולים  פניו  גזרה,  ורחב  גבוה  מרשים,  היה  מראהו 
צרות ואפורות, ומעל לשפתיו הבשרניות שפם קצוץ היטב, שנראה 
כאילו הודבק שם בקפידה. לא היה אפשר להתעלם ממנו, אך היא 
בפעם  שכבר  כיוון  האסורים,  הבחורים  לרשימת  מיד  אותו  צירפה 
הייתה  איטיות  האיטי.  בדיבורו  הבחינה  אותו  ששמעה  הראשונה 
דעתה  את  להטריף  שיכולה  תכונה  ביותר,  עליה  השנואה  התכונה 
ואז, כשישב בביתם  ולעורר בה מיד סלידה כלפי כל מי שלוקה בה. 
סוף־סוף  שיואיל  ההמתנה  מן  פקעה  סבלנותה  הדרוך,  אביה  לצד 

פיו.  את  לפתוח 
חפוז,  במבט  כבר  אימה  בו  התאהבה  ראשון  יום  בוקר  באותו 
בו  שתתרומם  היום  עד  היחיד,  בחתנה  בו,  מאוהבת  תישאר  והיא 
קומתה  מלוא  ותיפול  בפריז  התשיעי  שברובע  בדירתה  ממיטתה 
ארצה, וראשה הזקן יוטח ברצפה ומפרקתה הפריכה תישבר; המראה 
שלה,  הגדולה  הבת  קולט,  של  ממראָה  הרבה  שונה  יהיה  לא  הזה 

ההיא. הארורה  בשנה  בתוניס,  בחדרה 

שלו  הראשון  הביקור  את  איבון  ששחזרה  פעם  בכל  השנים,  במשך 
ועמומה,  גדולה  דפיקה  בטנה  שיפולי  את  פילחה  הגדול,  בביתם 
מעולם  פניה.  על  אדמומיות  העלתה  ומיד  כאחת,  ומענגת  מכאיבה 
חייה  התהפכו  כיצד  איתו,  דווקא  שהתחתנה  קרה  כיצד  הבינה  לא 
שלה.  המקורית  התוכנית  מן  כך  כל  התרחקה  כיצד  ובשקט,  לאט 
אמנם רוב חייה זהרה והאפילה על נשים אחרות, כפי שתכננה, אבל 
בנות  על  להאפיל  קשה  היה  לא  שלו.  הסיפור  בתוך  זה  את  עשתה 
מפגינה  לעומתן,  היא,  ואילו  העברית,  בשיעורי  היושבות  הקהילה 
מכולן  בה  שבחר  וכיוון  מהן,  היטב  ולבושה  שלה,  העניין  חוסר  את 
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המשונה,  השפה  על  נפשה  כאוות  להתנשא  סופי  אישור  לה  ניתן 
העלייה.  רעיון  כל  ועל  המשונים  הריקודים  על 

תפוח,  ארנק  עם  הדורה  אישה   — בחיפה  גם  להבריק  היה  קל 
מקבלת בברכה את התואר "הצרפתייה" ומושכת אליה מבטים בכל 
גם  ולטקסים.  לשמחות  רשמיים,  לאירועים  אליו  שהתלוותה  פעם 
לנסיעות התכופות שחייב תפקידו.  אליו  כיכבה כשהצטרפה  בפריז 
והמבטיחה,  הצעירה  מישראל  משם,"  "האישה  הייתה  היא  שם 
מצוידת בצרפתית מצוחצחת, אך גם במסתורין זר, קסום, אוריינטלי. 
כך  ומוסיפה  בידו  שלובה  ידה  הייתה  המשותפים  חייהם  שנות  כל 
שלו  עבודה  נסיעת  כל  חושנית.  וסכנה  יוקרה  יופי,  הופעותיו  לכל 
וכך היה גם כל נאום בטקס חגיגי בחיפה.  לאירופה הייתה הצלחה, 
להחזיק  המאמץ  מן  ורועדת  סמוקה  חוזרת  הייתה  כזה  אירוע  מכל 
גודלן  למלוא  עיניה  את  לפקוח  וגאה,  זקופה  ביציבה  גופה  את 
העידו  והמהירות  הקצרות  נשימותיה  רק  מעריץ.  מבט  בו  ולתלות 
אז שהיא סובלת — היה עליה לשמוע אותו חוזר שוב ושוב באיטיות 
המחרידה שלו על אותן מילים שמספרות על בניין הארץ, על העם 

השנים.  כל  אותו  המקיימת  התורה  ועל  אליה  השב 
ומוטה  מוגבה  ראשה  ואת  זקוף  גווה  את  מחזיקה  הייתה  שעות 
אישה  תיראה  והיא  כפול  סנטר  חלילה  יצמיח  שלא  הצידה,  קלות 
צד  בתנוחת  רגליה  את  אליה  אוספת  הייתה  היא  ושבעה.  עייפה 
בילדותה  ארוכות  שעות  עצמה  את  שלימדה  כפי  ומכאיבה,  קפואה 
במיומנות  הצעירה.  אנגלייה  מלכת  בו  שהונצחה  העיתון  גזיר  מול 

עכבות.  בלי  לצרכיה  לפנות  ולמי  בקהל  להתעלם  ממי  בחרה 
בעלה  מעל  מפשיטה  הייתה  דואב,  בגוף  בבית,  הערב  בסוף 
פניו  את  רוחצת  הייתה  השינה.  לקראת  אותו  ומלבישה  בגדיו  את 
זו. ורק כשהוא כבר שעון על  זו אחר  ומושיטה לו את תרופות הערב 
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כל כריותיו הרשתה לעצמה להיאנח עמוקות, הניחה לשרירי בטנה 
מעשנת  הייתה  ושם  הכורסאות,  אחת  על  והתיישבה  להתרפות, 
בו  שנכחו  האירוע  את  שלב  אחרי  שלב  בראשה  ומשחזרת  בשקט 

כולו.  על  ומתחרטת 

indd   17.רחא םוקמל תכלל -ןומולס ץג לחרindd   17.רחא םוקמל תכלל -ןומולס ץג לחר 28/04/2022   09:07:1528/04/2022   09:07:15


