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קורבן תמים, היא לא עשתה לך כלום, כלום היא לא עשתה לך. 
הדבר היחיד זה שהיא יצאה מהחדר, פגעה בשליטה שלך, בחוקים 
כדי  פה  אני  אשגיח.  לא  אני  אם  להדה  שיקרה  מה  גם  וזה  שלך 
להשגיח. אתה מבין. אני פה כדי למנוע עוד רצח. יש לי תפקיד. אף 
פעם לא הרגשתי חשובה כל כך, משמעותית כל כך למישהו בעולם. 
את שומעת, הדה, אני אגן עלייך, אין לך מה לדאוג, רק תקפידי 
לא לצאת מהחדר, לא אתקלח ולא אראה טלוויזיה. אהיה איתך, 
אהובה, סליחה שאני לא זזה עכשיו, שאני לא מחבקת אותך, פשוט 

שומרת על לואיס, למענך. 

קודם כל לעבור את הלילה הזה בשלום, אחר כך לחשוב הלאה, 
אם לתת את לואיס לֶהסגר, עם כל הכעס קשה לי עם זה, רגילה 
ַאִּלים,  הוא  מדברת.  אני  מה  בלעדיו,  אעשה  מה  שלו,  לשליטה 
זאת הדה  זאת תרזה מחר  היום  זה,  תוקפני, אי־אפשר לחיות עם 
ואולי יום אחד - אני. הוא יכול לפגוע בי אם ארגיז אותו, אם לא 
אתן לו את האוכל הרטוב שהוא אוהב. טוב, אחשוב על זה מחר. 
יותר מדי שינויים ליום אחד. קודם כל שתרזה תחזור. מקווה כל כך 

בשבילה, בשביל הדה, בשבילי.

איזה לילה. בסלון ובלי טלוויזיה. פוחדת לגשת לקחת את הּפוך 
ואני לא רוצה להזיז אותה. יש  מחדר השינה. הדה מתכרבלת בו 
לי את השמיכה הקטנה, אסתדר. אני לא חשובה עכשיו. זאת הדה. 
קל,  יותר  יהיה  עד מחר. מחר  לשירותים, אתאפק  הולכת  לא  גם 
שלואיס  בודקת  מתעוררת.  נרדמת.  תרזה.  עם  מה  אדע  לפחות 
בטווח ביטחון מהדה גאבלר. נרדמת. השעון של הטלוויזיה זוהר 
באדמומיותו - 3:52 לפנות בוקר. רוב הלילה כבר עבר. להירדם 
שוב. לישון. לישון. פלו פלו, שומעת את הנזילה. מחר יבוא עם 
הדאגות שלו, אולי אביא מישהו בכל זאת, טוב אני לא יודעת. מתה 
לפיפי. להתאפק. להתאפק עד מחר. אכניס את הדה לכלוב ואז אלך 
לשירותים ולהתקלח. זה יהיה הסידור מעכשיו. הבנת, לואיס? אתה 
לא תנהל פה את העניינים. מהיום אני המנהלת! כן. כן. הגיע הזמן 
להתעורר. עוד מוקדם. ממחר, אני מתחילה לארגן את הבית. יהיו 
פה חיים אחרים. אני אשלוט במצב, אקום בבוקר, אסדר את הבית, 
אולי  הנזילה.  את  אתקן  מישהו,  אביא  בסלון.  יותר  מחרבנים  לא 
אפילו אספיק לארגן את הבית לאחי ולג'ניס. אתה תראה לואיס, 
יהיו לי כוחות חדשים. תרזה תחזור. אני אכין לקראתה את הבית. 

7:00 בבוקר טלפון מהווטרינרית: דורית, משתתפת בצערך. תהיי 
חזקה.

חדר  של  הדלת  את  פותחת  תרזה.  לזכר  נשמה  נר  מדליקה  אני 
השינה. יקרה מה שיקרה.

לואיס בעקבותי. לא  בוקר.  הולכת למטבח. ארוחת  רעב,  נתקפת 
מתייחסת אליו.

עגבנייה, מלפפון, חותכת לסלט. יש לי את כל הזמן שבעולם. סלט 
לצאת.  פוחדת  בחדר.  עדיין  הדה  חסה.  צנונית,  בצל,  דק.  חתוך 
חביתה משתי ביצים. מחבת על האש, שמן, חביתה מקושקשת, זה 
מה שבא לי עכשיו. מוציאה גבינה צהובה מהמקרר. מגיע לי אחרי 
כל מה שקרה; אוכל, תענוג כמעט יחיד שעוד נשאר לי. מתיישבת 
לאכול. מריחה ריח מוזר. זה שום דבר. אני אוכלת עכשיו. הריח 
מתגבר. משהו קרה. ניגשת לסלון. עשן. ריח של שריפה. הנר נשמה 

אני חוזרת למטבח לאכול ארוחת בוקר, שיישרף הכל.    .של תרזה. העיתונים דולקים. לואיס מיילל. הבית בוער. 

ניסים ברכה

בוליש ווקס

ִמַּבַעד ַלַחּלֹון
רֹוֵחץ ַהְּמכֹוִנּיֹות

ִמְסַּתֵּכל ִלי ֶאל ּתֹוְך ָהֵעיַנִים
ַמֲחִזיק ֶאת ַהֵּגְרִניק
ְּכמֹו ָקַלאְצ׳ִניקֹוב.

ֲאִני יֹוֵׁשב ְּבתֹוְך ָהאֹוטֹו
ֲחַסר אֹוִנים

ֵעיַני ְנׂשּואֹות ֵאָליו
הּוא ַמְתִחיל ְלַרֵּסס ֶאת ַהְּמכֹוִנית

ִּבְצרֹור ָרְחִּבי
ַהַּסּבֹון ִנָּגר ֵמָעַלי

ְמַסֵּים ִלירֹות ְלֶעְבִרי
ֶאת ִטּפֹות ַהַּמִים
ַהְּלחּוצֹות ִּבְצרֹור
ּפֹוֵתַח ֶאת ַהֶּדֶלת

ְמַפֶּנה אֹוִתי
ְוׁשֹוֵאב ֶאת ֵּפרּוַרי ָהַאֲחרֹוִנים

ִמּתֹוְך ַהּמֹוָׁשִבים

ְּכֶׁשהּוא ְמַסֵּים,
ֻחֵּקי ַהָּׁשִריָעה

ְלַצד חֹק ַהְּלֹאם
ִנְדָחִקים ְלׁשּוֵלי ְּתָעַלת ַהִּנּקּוז

ְּכמֹו ֵמי ַהְּׁשִטיָפה
ַהְּמֻלְכָלִכים.

ֲאִני ְמַחֵּיְך ֵאָליו
ּוָבֵעיַנִים ַמְבִריקֹות

ֱאנֹוִׁשּיֹות
הּוא ְמַחֵּיְך ַּבֲחָזָרה

ְׁשֵנינּו ְׁשבּוִיים
ִּבְכָלֵלי ַהִּמְׂשָחק

ֶׁשל ַהַחִּיים,  
ַהְּפָרט ַּבֶּמְרָּכז,

ְוַעל ֲעבֹוָדה ָקָׁשה 
ֵיׁש ְּגמּול. 

ָיִדי  ַמִּניָחה
ְּבתֹוְך ָידֹו

ְׁשָטר ֶׁשל ָרֵחל ַהְּמׁשֹוֶרֶרת.

שבת מלכה

ָאִחי ַחִּיים
ֵמִרים ֶאת ָיָדיו

ֶאל ִּכּוּון ַהַּׁשָּבת
ְוָׁשר ָלּה

ּבֹוִאי ַּכָּלה
ּבֹוִאי ַּכָּלה

ָאִחי ַחִּיים רֹוֵקד ִלְכבֹוָדּה
ּוִמְסּתֹוֵבב ְלִכּוּון ִמְזָרח

ְלִכּוּון ַמֲעָרב
ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלּה

ּבֹוִאי ַּכָּלה

ָרִאיִתי ְּבַחַּיי
ִּביָנה ֶׁשִּנְכֶּתֶבת 

ְּבִמְסַּפר ְּפֻקּדֹות ַמְחֵׁשב
ָרִאיִתי ָמטֹוס ַמְמִריא

ָרִאיִתי ַּבֵּטֵלִויְזָיה ָאָדם
ֶׁשֶאְצַּבע ֱאֹלִהים ַחִּיים

ָנְגָעה ּבֹו
ְוהּוא ִהְבִקיַע ֶאת ַׁשַער ָהֱאֹלִהים

ָקָראִתי ֶאת ְׁשִּפינֹוָזה
ֶאת ַקאְנט, ֶאת מֹוֶרה ְנבֹוִכים

ַאְך ֵמעֹוָלם ֹלא ִּדְמַיְנִּתי
ֶׁשֶאְרֶאה

ֶאת ַהַּׁשָּבת
ְּכִאָּׁשה ְיֵפיִפָיה

ַהּפֹוַסַחת ַעל ָּפַני
ְונֹוֶפֶלת ְׁשדּוָדה ִּבְזרֹועֹות

ַחִּיים ָאִחי.


