
 

ָמה   ַאשְׁ

⋆⋇ ⋇⋆✦ 

 . היא רצה

 . היא מעולם לא חשבה שהיא יכולה לרוץ כל כך מהר 

,  היא לא שומעת אף אחד רודף אחריה? למה היא רצה. הרוח חובטת בפניה וריאותיה צורבות מרוב מאמץ 

היא מרגישה את העלים נמחצים מתחת לרגליה היחפות שהחלו לדמם  . דממה מוחלטת, ל שקט מסביבוהכ

 . וגופה כואב אבל היא לא יכולה לעצור 

 ?  לא יכולה 

אבל היא מרגישה שאסור לה  , היא לא יודעת למה. חדורת מטרה להגיע אל הלא ידוע , היא ממשיכה לרוץ

 . אל תוך היער החשוך,  רק קדימה. אחורלאסור לה להביט  . להפסיק

 . גופה עוצר בפתאומיות.  היא שומעת קול 

צעד אחד   נסוגהו, היא נרתעת מהיצור חסר הפנים.  דמות מעורפלת יוצאת מהעציםהיא רואה  , חסרת נשימה

 לאחור. 

 . טעות

 . היא נופלת לתוך תהום חשוכה ובלתי נגמרת 

⋆⋇ ⋇⋆✦ 

 . אנה התעוררה לקול דפיקות על דלת הבקתה

צע  לבדוק מי זה שהגיע לביתה שנמצא באמ,  לכיוון דלת הכניסה,  חצי רדומה  ,״שיט״ מלמלה לעצמה והלכה 

…  ״בבקשה. בניסיון לגבור על הגשם הכבד שירד בחוץ   ״ צעקה?״מי שם. היער השומם בשעה כל כך מאוחרת 

אני לא חושבת שאשרוד את הלילה פה בחוץ״ קול נשי ענה לה מעבר לדלת העץ    ,בבקשה תכניסי אותי 

,  המאוחרות לחייה 20 - בשנות הה  תמולה עמדה אישה שנרא. אנה פתחה את הדלת בהיסוס קל.  העבה

על פניה מבט עייף ומיואש והיא  , ף אך מלוכלך ומלא שריטות וצלקותשזו עורה, שערה היה שחור ומתולתל

.  ״ האישה קפצה לתוך הבית לפני שאנה הספיקה לסיים את המשפט -תיכנ, בואי… ״אמ. התנשפה בכבדות 

אני פשוט  ? יש לך פה מקלחת. וצהאת ר  אבל את יכולה לקרוא לי דני אם, אני דניאל! ״וואו את מצילה אותי 

?  נכון ,בטח הערתי אותך ,  תראו אותי מקשקשת   , ״אויש נו ,צחקה  ,קצת מטונפת מכל הריצה הזאת ביער״

״  ?זה בסדר. שלא אלכלך כלום , וצה אני רק ממש צריכה להתקלחאת יכולה לחזור לישון אם את ר… סליחה 

״המקלחת  . נרגיות של האישה הזרה והמוזרה הזאתמופתעת מהא, ״ אמרה אנה בבלבול…בטח …כן.. ״אמ

 .  חיוך ופנתה לכיוון חדר האמבטיהב״ אמרה דניאל !!״תודה. מה שתצטרכי״ , ל ויש שם מגבות והכ, שם

שוקעת  ,  ״ אמרה לעצמה אנה בזמן שחזרה לחדר השינה שלה ונכנסה חזרה למיטתה….לעזאזל…״מה

 . במקלחתבשינה עמוקה כשברקע קול המים הזורמים 

⋆⋇ ⋇⋆✦ 

 



 

עד ששמה לב  ,  כשאנה פתחה את עיניה היא הייתה בטוחה שמה שקרה אמש היה רק חלום ריאליסטי במיוחד 

״מה את  . היא הלכה למטבח וראתה את דניאל עומדת ליד הכיריים . לריח מתוק של אפייה שמילא את הבקתה 

.  בוקר טוב גם לך״ חייכה ואמרה בציניות! אל תתגנבי מאחורי ככהדניאל קפצה בבהלה ״. ״ שאלה אנה?עושה

כאות תודה על זה  , ״ חזרה על עצמה אנה בטון עצבני ״הרשיתי לעצמי להכין לנו ארוחת בוקר?״מה את עושה

הרי היא  , אנה התיישבה ליד שולחן האוכל בחוסר סבלנות . אני בדיוק מסיימת״ , שבי. שנתת לי לישון פה

אנה החשיבה את  ,  למען האמת  .היא אף פעם לא אירחה אנשים . ה חשבה שדניאל הזאת תישאר פה רק לליל

היא  , רחוק מכולם , היא אהבה להיות לבד , היא נהנתה מהשקט והשלווה של היער . אדם די מתבודד עצמה 

דני התיישבה מול  . ״ שתי צלחות עמוסות בפנקייקים עם שוקולד הונחו על השולחן !״בתיאבון . התרגלה לזה

אני  ,  כל כך ירוק ושליו ! והנוף בחוץ ! המטבח מהמם, איך שעיצבת פה  ״אני אוהבת -אנה והתחילה לאכול  

שלא עמדה בקצב של  ,  ״ אנה?מתי עברת לפה? מבינה למה בחרת לגור פה״ אמרה בפה מלא ״את גרה לבד

אני בטח   , אני מצטערת , אוי ,  ״אוי . בהתה הצלחת המלאה שלה ולא אמרה מילה  , מטר השאלות של דני

״אנה״ ענתה   .אפילו לא שאלתי אותך איך קוראים לך״, שיט. אני עושה את זה לפעמים   ,כן . דיר מ מדברת יות 

היא רק רצתה שדני תסיים לאכול  , אנה לא ידעה איך להגיב  .״״תודה .השם הזה מתאים לך״ . ״אנה. בשקט 

משהו כמו שלוש או ארבע  … מ״א . ״ המשיכה דני לשאול?״אז כמה זמן את גרה פה. ותצא כבר מהבקתה

״ אנה לא יכלה  ?״ ״בעל?או שיש לך בעל?  ״ואת פה לבד. אנה החליטה לזרום עם השיחה  .נראה לי״  , שנים

הייתי   , ״אה , לשלילהבראשה  דני   ידה״ ״ממהמ״ הנ?את נשואה. אין לי בעל, אני פה לבד  ,״לא  ך.שלא לגח

.  צחקה ,חוץ מהעובדה ששנינו אוהבים בנות״ , דבר משותףלא היה לנו שום  . אבל זה לא הסתדר , נשואה פעם

דני אמרה    ,הפנקייקים לא יאכלו את עצמם״ ,קדימה?  את בהלם , ״מה .״…אה… אנה הביטה בה בפליאה ״

,  על אפה הסולד היה נזם כסוף ,  תלתליה היו מלאי חיים : אנה בחנה את פניה . וחזרה להתרכז בצלחת שלה

עם צבע עורה   - קנאה החלה לחלחל לליבה . יפה…  היא הייתה  . ת ועמוקותיה בהירומלאות ועינהיו שפתיה 

 ליד דני אנה הרגישה מכוערת מתמיד. ,  אפה המחודד ושערה החלק והסתמי ,  החיוור 

 

אבל אני חושבת שזה  ,  ״היה נחמד לארח אותך , אמרה אנה בחוסר סבלנות בשנייה שדני סיימה לאכול , ״טוב״ 

.  היא פשוט רצתה להיות לבד שוב  ,גרמה לה להרגיש רע עם עצמה ובכנות  הנוכחות של דני . הזמן שתלכי״

״ קול רעם  -אכזבה בקולה ״אני רק אקח את הנעליים שלי ואל  לשמוע היה אפשר אמרה דני ו , אוקי״ ... ״אה

דני הביטה באנה בתחינה כאילו אומרת  . וגשם זלעפות החל להכות באדמה בחוזקה, בחוץחזק נשמע 

את יכולה להישאר    , בסדר "ה נשימה עמוקה נשמו  האנה גלגלה עיני. הזה׳-בגשם-לצאת- תתני-אל - ׳בבקשה

אני    .״ דני חיבקה את אנה בהתלהבות ״יהיה לנו כיף !!תודה תודה תודה "״  !אבל רק עד שהגשם יפסק. פה

אני  ,  ב ״ ״הגשם ייפסק בקרו-ולהכיר אחת את השניי , ולספר סיפורים, ולאפות,  נוכל לשחק משחקים, מבטיחה

יש שם ספרים  .  את תהיי בסלון . ״אני אהיה בחדר העבודה  . ״ קטעה אותה אנה באדישות.בטוחה בזה 

בסדר״ דני הסתכלה על אנה הולכת לחדר הקטן שבקצה  . תעסיקי את עצמך או משהו״ ״הו, ומגזינים 

   .וסוגרת את הדלת מאחוריה, המסדרון

 

היא נכנסה לחדר העבודה הקטן  . שיושבת בסלון שלה עכשיואנה ניסתה לשכוח מהאורחת הבלתי רצויה 

הדליקה את מנורת השולחן ונתנה לאור החמים למלא את החדר ולחשוף  , והתיישבה על הכיסא,  והחשוך 

 .  מפוזרים ברנדומליות בחלל החדר  - אותה ילדה  - ציורים בגדלים שונים של ילדה   30או  20-תערוכה של כ

ר תמיד הרגיע  וצי . לדה הזאת כל פעם שרצתה לקחת הפסקה ולהתנתק מהעולםאנה ציירה את הי , משום מה 

  תחושת אופוריה שאי אפשר היה  לצייר דווקא את הילדה הזאת גרם לאנה מן   ,שהיא סיבה ואבל מאיז , אותה

משחקת עם  , הילדה רצה בשדה הציורים שבהם כמו לדוגמה , חלק מהציורים היו בעלי אופי שמח. להסביר

,  אנה הסתכלה על הקנבס בחיוך.  ונהאבל הציור האהוב על אנה היה מעט ש , ו אוכלת עוגיותצעצועים א



 

שכל פעם   , הציור היה כל כך מציאותי. במבט מפוחד לפנים הילדה יושבת על כיסא ובוהה  כשראתה את

אה  נר  אבל עדיין נרתעה כשזה  ,היא ידעה שזאת אשליה. הרגישה צמרמורת במורד גבה ,שהסתכלה עליו 

 . יה לכל מקום שהיא הולכת ילו הילדה עוקבת אחריה בעינכא

ואז  , ה נשימה עמוקה ורכנה לעבר הקנבסנשמ, פתחה את קופסת הצבעים שלה, היא לקחה את המברשת

 .  הדלת נפתחה 

את ציירת את  ! ״  אמרה אנה בכעס ״וואו!!אמרתי לך להישאר בסלון . י מפה מידתצא ??? ״מה את עושה פה

״ שאלה תוך כדי שהסתובבה ובחנה את  ?והתפרצה לחדר ״של מי הילדה הזאת מדבריה התעלמה״ דני ?זה

לא ידעתי שאת  , את פשוט ממש מוכשרת. סתם  ,״ ״סתם?מה זה משנה ,נו … אני לא יודעת…  ״אני  . הציורים

  -דני הסתובבה . מלמלה אנה בחוסר סבלנות  .הכרת אותי אתמול״  ? ״למה שתדעי שאני מציירת .מציירת״ 

אני מנסה    ,״את יודעת . שתיקה רועמת עטפה את החדר . שולחןה לא ה בחזרה פנתאנה  . "״ ״כלום?״מה

אבל אם את מתכוונת להתנהג כמו  . להיות נחמדה ולהפוך את הזמן שאני תקועה פה לקצת יותר נעים לשתינו

 .  צאה מהחדר וטרקה את הדלת מאחוריהדני י  . אז אולי באמת עדיף שאני כבר אלך״  ,כלבה

 

היא רצה אל דלת הכניסה ועצרה את דני לפני  . חשבה אנה , ' לא יכולה פשוט לתת לה לצאת החוצהאני  '

אני לא כל כך רגילה לארח פה אנשים ולמען האמת אני גם לא  .  סליחה על איך שהתנהגתי , ״תקשיבי . שיצאה 

דני    .״יכולה להישאר פה  את.  אל תצאי בגשם הזה,  אני מצטערת. רגילה שאנשים מנסים להיות נחמדים אליי

אבל אם אני נשארת פה את מבטיחה להפסיק להיות  , ״אוקיי. הסתכלה עליה שניות ספורות שהרגישו כמו נצח

איפה האלכוהול  ,  עכשיו ! ״יופי . גם אנה לא יכלה שלא לחייך , ״מבטיחה״ . ״ אמרה לבסוף בחיוך?קרה.. כל כך

 ״? זמן לאאנחנו צריכות משהו שיעזור לנו להעביר את ה? פה

 

 

 

אבל היא החליטה להתמודד עם זה ולנסות  , אנה עדיין לא אהבה את העובדה שיש איתה עוד מישהו בבית

  .״ צעקה לעבר הסלון כשהוציאה את בקבוק היין האדום שהיה עמוק בתוך המזווה !״מצאתי. להפיק את המיטב 

.  ודני מזגה לשתיהן, על השולחן״ אנה הניחה את הבקבוק והכוסות !״ צעקה דני בהתלהבות ״בואי !״והוו

  .אנה אמרה בהיסוס כשדני השיטה לה את הכוס  ,״ …אולי כדאי שלא… ״האמת היא שלא שתיתי הרבה זמן

אנה הכניסה את  .  דני הפצירה בה בחיוך . ״אני לא רוצה לשתות לבד! אל תהיי פחדנית זה רק יין , ״נו קדימה

אז מה   , ״טוב. ״ שתיהן צחקו …קצת…״כן , דני חייכה . ״טוב אולי רק קצת״ ,ידה לכיסה הימני ונשמה בהקלה

  - כל אחת בתורה תשאל את השנייה שאלה. ״עכשיו משחקים  . ״ אנה שאלה אחרי שלגמה מהמשקה?עכשיו

״ ״אז  ?״ואם אני לא רוצה לענות . והיא חייבת לענות״ - בהתחלה שאלות סתמיות ואחר כך שאלות אישיות יותר

 . ענתה דני וצחקה , "מן הסתם , תות את מה שנשאר לך בכוסאת חייבת לש

 

 . שאלות  זו את  זו עה קלה עברה בזמן שהבנות שאלו ש

׳ והתקדם לשאלות כמו ׳מה הדבר  ?׳מתי התאהבת בפעם הראשונה?'  ׳מה הזיכרון הראשון שלךזה התחיל מ  

 .  ?'אדם בעולם מי זה היהאם היית יכולה להתחלף עם כל בן  'או  ?' שאת הכי מתחרטת שלא עשית בתיכון

היו כמה פעמים   ,ובכנות, אנה ידעה שהשאלה הזאת תגיע .״ תורה של דני לשאול הגיע ?״למה את גרה פה

היא ידעה שאסור לה אף  . מהר מאוד  נמחקה  אבל המחשבה הזאת,  שחשבה שאולי כדאי שתגיד את האמת 

״באמת רציתי   .דני התאכזבה. אנה לקחה את הכוס ושתתה . פעם לספר לאף אחד למה היא באמת גרה פה

שתתה כבר    היא לא. ״ אנה צחקה בקול?לא , ״צריך לשמור על קצת מסתורין  .אני סקרנית ברמות״, לדעת

,  ילדים ,  אין לך משפחה ?  איך הגעת לפה. ״תורי. והיא לא הייתה בטוחה איך היא מרגישה לגבי זה, הרבה זמן 



 

יש לי  . ״יש לי משפחה -חשבה ולבסוף ענתה  , ״ דני הסתכלה עליה?שמחפש אותך? מישהו שמתגעגע אלייך

לא  ,  עברתי לגור לבד  , אחרי שאני ובעלי לשעבר נפרדנו.  אבל אני כבר לא בקשר איתם ,  ארבע  בעל וילדה בת 

תכננתי לצאת לטיול קצר באזור אבל הלכתי  . ל והרגשתי שאני צריכה הפסקהו ידעתי איך להתמודד עם הכ

,  שתיהן שתקו . אנה לא ידעה איך להגיב . אני בטוחה שהם לא חושבים עליי אפילו״. זה לא משנה… בוד לאי 

הן הסתכלו אחת לשנייה בעיניים במשך כמה דקות  .  לא ידעו איך להמשיך את המשחק אחרי התשובה הזאת

 . והקרבה שיש בניהן….ואנה ממש יכלה להרגיש את המתח ו

 

   

 .  היא חשבה על הרגע הזה מהשנייה שדני דפקה על דלת הבקתה, אנה ידעה שהגיע הזמן 

 . זה היה גורל, היא הרגישה , היא ידעה מאותו רגע

 . לכיוון דניאל, אנה רכנה קדימה

 .לכיוון אנה,  דניאל רכנה קדימה 

 

והסיטה את מבטה באיטיות למחט הגדולה שהייתה  , אנה אמרה בהפתעה" את ...א"  . אנה הרגישה צביטה

   מלמלה כשנחתה על רצפת העץ…." כלבה …. מה עשית חתיכת…. את"  . תקועה בידה

 

 . ל נהיה שחורו ואז הכ
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 . נמצאת היא  מטושטשת אך היא הבינה מיד איפה עדיין הייתהראייתה ,  אנה פקחה את עיניה 

 . שוב. תחנת המשטרה

 . אחרות  ליקום היו תוכניותאבל כנראה    ,מה היא לא עשתה בשביל לא לחזור לפה  

 . ודניאל ,  תחה ודרכה נכנסו שני שוטרים הדלת נפ

ניתן  , ובכל זאת, אני בטוח שאת יודעת למה את פה"באיטיות  בראשה היא הנהנה ?" נכון , אנה בנקס,  אנה"

שולחן   לא והתקרבה  בראשה  שהנהנה  ,דניאל עבר הוא הפנה את ראשו ל ?"  טיה. כרונךילה לרענן את ז

זה יהיה יותר  , אולי כדאי שתשתקי. "אנה אמרה בציניות  , "שאפו ,  ות בנית לך אחלה דמ?  אה  ,טיה. "החקירות

?"  היא מוכרת לך? נו"  .ה את תוכנה על השולחן שופר , היא הוציאה תיקיה אדומה מתיק הצד שלה ." שימושי

בין  . אותה ילדה מחדר העבודה שלה. ילדה- ה, כן  .אנה מצאה את עצמה יושבת מול עשרות תמונות של הילדה

אנה לא יכלה להתאפק ופלטה  .  בין לאומיים ,  ארציים ,  עיתונים מקומיים . התמונות היו כתבות גזורות מעיתונים

חתיכת  ! י מה עשית ראת! תסתכלי עליה"  ,טיה צעקה בכעס-דני ???" משהו מצחיק אותך. "צחקוק קטן 

ה נשבר ודמעות  של הקול !" אני לא מאמינה שהרשית לעצמך לצייר אותה אחרי מה שעשית  .פסיכופטית 

איך את מסוגלת להיות כזאת חסרת  … הבת הקטנה והיפה שלי…. הילדה שלי. "יניה התחילו לזלוג מע

 . היא התמוטטה בבכי על הרצפה " ???לב

   – אנה הסתכלה על כותרות העיתונים וחיוך בלתי נשלט החל להשתלט על פניה 

 

 

 

 . " מהקניות עם אדרת לאחר שנעלמה בזמן  נע ילדה בת ארבע הוכרזה "

 



 

   ." עקבותיה אינם ידועים, חפציה של הנעדרת בת הארבע נמצאו זרוקים מחוץ לבית החולים המקומי"  

 

 . ""גופתה של בת הארבע שנעדרה לפני כשלושה חודשים נמצאה אמש לאחר שנפלטה לחוף 

 

היא הייתה   . בטון רגועאנה אמרה   ," זה יותר ממה שציפיתי, לא ידעתי שעשיתי כל כך הרבה רעש בתקשורת "

 . גאה בעצמה והיא לא ניסתה להסתיר את זה

טיה לפני שנלקחה באזיקים   עבר ים האחרונות שהצליחה לצעוק ל היו המיל !" אני לא מתחרטת על כלום" 

 . למעצר 
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טיה לא  , ועדיין ,  חודשיים עברו מאז שהצליחה להשלים את המשימה שלה הקדישה ארבע שנים מחייה

בילתה עם אנה  בהם פה אותה מאז אותם ימים ש אפלהתנער מתחושת המועקה המבחילה ש הצליחה  

 . בבקתה 

 . אנה

הוא הרגיש שהיא אשמה  . בעלה עדיין לא הסכים לדבר איתה ,  תם שהצליחה למצוא את הרוצחת של ב על אף 

לא  .  לא יכלה להאשים אותו כי גם היא הרגישה ככה  וטיה, יותר שהיא הייתה צריכה להשגיח עליה טוב , כלב

 . האשמה לא שחררה אותה, משנה כמה זמן עבר 

 . אנה

כל יום במשך חודשיים הייתה  , כל יום. המקום האהוב על ַאְלָיה. ליד גינת הפרחים ,  היא שכרה דירה קטנה

דעה שַאְלָיה לא מתה  היא י. לא בלעדיה , זה לא מרגיש נכון. עוברת ליד הגינה אבל אף פעם לא נכנסה

 ... ל קרה בגלל ו היא ידעה שהכ. באשמתה

 . אנה

היא לא יכלה  . והמשיכה ללכת,  החליטה שהגיע הזמן  טיה ,אך במקום לחזור לדירה , גם היום לא נכנסה לגינה

,  יה העמוקותעינ,  להדחיק את המחשבות על עורה החלק ,  היא ניסתה להתעלם מזה . לשאת את זה יותר 

 … המתגלגל צחוקה 

 . אנה  

 . היא לא הפסיקה לחשוב עליה מאז הפעם האחרונה שראתה אותה בתחנה

ברוצחת של   להתאהב? איך נתנה לזה לקרות.  היא שנאה את עצמה כל כך. היא שנאה את ההרגשה הזאת 

היא בכלל הייתה אמורה להזריק לה את החומר  ! הרי היא הגיעה לבקתה בשביל לעצור אותה? הבת שלה

זה היה כמעט כאילו בזמן  ? אז למה היא רכנה קדימה כשאנה התקרבה אליה…  בזמן שאנה ישנההמרדים  

 רצחה את הבת שלה. ששהתה בבקתה היא שכחה שהאישה הזאת  

היא  . היא לא יכלה לסבול את זה יותר ? איך יכלה לשכוח מַאְלָיה. הפעם טיה הרגישה שזאת באמת אשמתה

באישה שהרגה את  . היא הרשתה לעצמה להתאהב בה, ועדיין  שנאה את אנה יותר מכל אדם אחר בעולם

 . תחושת האשמה אכלה אותה מבפנים.  הבת שלה וזרקה אותה לים

 

 

 

 

 

 ' הגיע הזמן'



 

 היא חשבה כשהגיעה ליעדה  

 

 ' עדיף ככה'

 היא צעדה לעבר קצה הגשר 

 

 ' זה מגיע לי'

 בחנה את העיר מלמעלה  

 

   " ַאְלָיה , אני באה"

 מילים אחרונות לפני שנתנה לגופה ליפול מהגשר לחשה בשקט 
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 !" ארוחת בוקר! חלאות ,קומו "

התיישבה על המיטה והסתכלה על אותו קיר אפור שבו בהתה במשך שעות כל יום  , חה את עיניה קאנה פ

 ?במדינההרי מה עוד יש לה לעשות שהיא כלואה בתא מבודד בבית הכלא הכי שמור . ים בחודשיים האחרונ

הסוהר דחף לתא את אותה ארוחת בוקר כמו בכל  .  שמעה קול של צרור מפתחות מרשרש מחוץ לדלת  לפתע 

 .  אנה ראתה חתיכת נייר,  אך חוץ מהאוכל המעופש הרגיל שהייתה מוצאת בדרך כלל על מגש הפלסטיק , יום

 . היא התקרבה למגש והרימה את פיסת העיתון הקרוע באיטיות ? עיתון

 . ת האישה בתמונה שבמרכז עמוד השעררו בתדהמה כשהיא זיהתה אעיניה נפע 

 :  ליבה דפק בחוזקה כשקראה את הכותרת הראשית 

 

  בבית נקבע מותה  .המוקדמות הצהריים  בשעות מגשר  קפצה 28  בת צעירה

 .מכן  לאחר ספורות  שעות  החולים

 
 . מסדרונות הכלאצחוק פסיכוטי מילא את 

 

 . אנה ישבה על מיטת הברזל שעל פניה מרוח חיוך שבע רצון ועיניה נעוצות בקיר התא במבט משוגע 

 . היא הצטערה שהיססה להוציא את הסכין שהיה בכיסה הימני כשרכנה לעבר טיה 

 . השתוקקה לשסף את צווארה כמו שעשתה לבתה הקטנה והבלתי נסבלת  ,מהשנייה שראתה אותה 

 . לפחות עכשיו היא לא הייתה צריכה לעשות את העבודה השחורה ,  טוב נו 

 


