קורבן תמים ,היא לא עשתה לך כלום ,כלום היא לא עשתה לך.
הדבר היחיד זה שהיא יצאה מהחדר ,פגעה בשליטה שלך ,בחוקים
שלך וזה גם מה שיקרה להדה אם אני לא אשגיח .אני פה כדי
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 ֶ
להסגר ,עם כל הכעס קשה לי עם זה ,רגילה
לשליטה שלו ,מה אעשה בלעדיו ,מה אני מדברת .הוא ַאּלִ ים,
תוקפני ,אי־אפשר לחיות עם זה ,היום זאת תרזה מחר זאת הדה
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
מחדר השינה .הדה מתכרבלת בו ואני לא רוצה להזיז אותה .יש
לי את השמיכה הקטנה ,אסתדר .אני לא חשובה עכשיו .זאת הדה.
גם לא הולכת לשירותים ,אתאפק עד מחר .מחר יהיה יותר קל,
לפחות אדע מה עם תרזה .נרדמת .מתעוררת .בודקת שלואיס
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,
לא מחרבנים יותר בסלון .אביא מישהו ,אתקן את הנזילה .אולי
אפילו אספיק לארגן את הבית לאחי ולג'ניס .אתה תראה לואיס,
יהיו לי כוחות חדשים .תרזה תחזור .אני אכין לקראתה את הבית.
 7:00בבוקר טלפון מהווטרינרית :דורית ,משתתפת בצערך .תהיי
חזקה.
אני מדליקה נר נשמה לזכר תרזה .פותחת את הדלת של חדר
השינה .יקרה מה שיקרה.
נתקפת רעב ,הולכת למטבח .ארוחת בוקר .לואיס בעקבותי .לא
מתייחסת אליו.
עגבנייה ,מלפפון ,חותכת לסלט .יש לי את כל הזמן שבעולם .סלט
חתוך דק .בצל ,צנונית ,חסה .הדה עדיין בחדר .פוחדת לצאת.
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
של תרזה .העיתונים דולקים .לואיס מיילל .הבית בוער.
אני חוזרת למטבח לאכול ארוחת בוקר ,שיישרף הכל.
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ניסים ברכה
בוליש ווקס

שבת מלכה

ִמ ַּב ַעד לַ ַחּלֹון
ֵ
רֹוחץ ַה ְּמכֹונִ ּיֹות
ִמ ְס ַּתּכֵ ל לִ י ֶאל ּתֹוְך ָה ֵעינַ יִ ם
ַמ ֲחזִ יק ֶאת ַהּגֵ ְרנִ יק
ּכְ מֹו ָקלַ ְ
אצ׳נִ יקֹוב.
ֲאנִ י ֵ
יֹוׁשב ְּבתֹוְך ָהאֹוטֹו
ֲח ַסר אֹונִ ים
ֵעינַ י נְ ׂשּואֹות ֵאלָ יו
הּוא ַמ ְת ִחיל לְ ַר ֵּסס ֶאת ַה ְּמכֹונִ ית
ִּב ְצרֹור ָר ְח ִּבי
ַה ַּסּבֹון נִ ּגָ ר ֵמ ָעלַ י
ְמ ַסּיֵ ם לִ ירֹות לְ ֶע ְב ִרי
ֶאת ִטּפֹות ַה ַּמיִ ם
ַהּלְ חּוצֹות ִּב ְצרֹור
ֵ
ּפֹות ַח ֶאת ַה ֶּדלֶ ת
אֹותי
ְמ ַפּנֶ ה ִ
וְ ֵ
רּורי ָה ַא ֲחרֹונִ ים
ׁשֹואב ֶאת ֵּפ ַ
ּמֹוׁש ִבים
ִמּתֹוְך ַה ָ

ָא ִחי ַחּיִ ים
ֵמ ִרים ֶאת יָ ָדיו
ֶאל ּכִ ּוּון ַה ַּׁש ָּבת
וְ ָׁשר לָ ּה
ּבֹואי ּכַ ּלָ ה
ִ
ּבֹואי ּכַ ּלָ ה
ִ
בֹודּה
רֹוקד לִ כְ ָ
ָא ִחי ַחּיִ ים ֵ
ּומ ְס ֵ
ּתֹובב לְ כִ ּוּון ִמזְ ָרח
ִ
לְ כִ ּוּון ַמ ֲע ָרב
ְּפנֵ י ַׁש ָּבת ַנְק ְּבלָ ּה
ּבֹואי ּכַ ּלָ ה
ִ

ּכְ ֶׁשהּוא ְמ ַסּיֵ ם,
חֻ ֵּקי ַה ָּׁש ִר ָיעה
לְ ַצד חֹק ַהּלְ אֹם
נִ ְד ָח ִקים לְ ׁשּולֵ י ְּת ָעלַ ת ַהּנִּקּוז
ּכְ מֹו ֵמי ַה ְּׁש ִט ָיפה
ַה ְּמלֻ כְ לָ כִ ים.
ֲאנִ י ְמ ַחּיֵ ְך ֵאלָ יו
ָּוב ֵעינַ יִ ם ַמ ְב ִריקֹות
נֹוׁשּיֹות
ֱא ִ
הּוא ְמ ַחּיֵ ְך ַּב ֲחזָ ָרה
ְׁשנֵ ינּו ְׁשבּויִ ים
ִּבכְ לָ לֵ י ַה ִּמ ְׂש ָחק
ֶׁשל ַה ַחּיִ ים,
ַה ְּפ ָרט ַּב ֶּמ ְרּכָ ז,
בֹודה ָק ָׁשה
וְ ַעל ֲע ָ
יֵ ׁש ּגְ מּול.
יָ ִדי ַמּנִ ָיחה
ְּבתֹוְך יָ דֹו
ְׁש ָטר ֶׁשל ָר ֵחל ַה ְּמ ֶ
ׁשֹור ֶרת.

ָר ִא ִיתי ְּב ַחּיַ י
ִּבינָ ה ֶׁשּנִ כְ ֶּת ֶבת
ְּב ִמ ְס ַּפר ְּפ ֻקּדֹות ַמ ְח ֵׁשב
ָר ִא ִיתי ָמטֹוס ַמ ְמ ִריא
ָר ִא ִיתי ַּב ֵּטלֵ וִ יזְ יָ ה ָא ָדם
ֹלהים ַחּיִ ים
ֶׁש ֶא ְצ ַּבע ֱא ִ
נָ גְ ָעה ּבֹו
ֹלהים
וְ הּוא ִה ְב ִק ַיע ֶאת ַׁש ַער ָה ֱא ִ
אתי ֶאת ְׁש ִּפינֹוזָ ה
ָק ָר ִ
ֶאת ַקאנְ טֶ ,את ֶ
מֹורה נְ בֹוכִ ים
ַאְך ֵמעֹולָ ם ֹלא ִּד ְמיַ נְ ִּתי
ֶׁש ֶא ְר ֶאה
ֶאת ַה ַּׁש ָּבת
ּכְ ִא ָּׁשה יְ ֵפ ִיפיָ ה
ּפֹוס ַחת ַעל ָּפנַ י
ַה ַ
וְ ֶ
דּודה ִּבזְ רֹועֹות
נֹופלֶ ת ְׁש ָ
ַחּיִ ים ָא ִחי.

