
 אוש, שלווה וחרון  י דמעות, י

 

דמעות, כל מה שאני רואה הן הדמעות שזולגות על פניי ומלכלכות את ההינומה שעל ראשי בשאריות איפור.  

 שמלתי, אשר לפני מספר דקות הייתה לבנה, מוכתמת וקרועה, מלאה בקוצים, אבק ודם מחתכים ברגליי.  

 

ם הוכיחו לי כי אינם שווים  יאוש, כל מה שאני חשה הוא יאוש, איני יכולה לסמוך על אף אדם בסביבתי כי כול

את אמוני. משפחתי, משפחתו וחברינו אינם אמינים. אין אף אחד שילווה לי את אוזנו על מנת לשמוע את  

 צרותיי, אף אחד שיציג לי את כתפו שאוכל להישען עליה ולבכות. 

 

אותי, לא היה  הם כולם ידעו, כולם ידעו שהוא לא אוהב אותי באמת, הרי לא היה בוגד בי אם באמת אהב 

משקר לי ואומר שהוא מחכה לחתונה שלנו על מנת להיות איתי, להיות איתי בצורה שרק אוהבים אמורים  

להיות בה, לשכב זה לצד זה ורק שמיכה מסתירה את גופנו מהעולם, לדעת את האושר במעשה שיוביל  

בתי אחר, חיכיתי לו כי הוא  למשפחה שעליה חלמתי, אני חיכיתי לו כי הוא אהבתי הראשונה ומעולם לא אה

 ביקש ממני לחכות לו, כי הוא הבטיח שהוא אוהב רק אותי, שלנצח יאהב רק אותי ולא אחרת. 

 

שלווה, עברו כמה ימים ואני שלווה עכשיו, הוא ניסה ליצור איתי קשר ואני חסמתי את המספר שלו על הטלפון  

תי את האנשים הרעים מהחיים שלי, אני סוף סוף  שלי, את המספרים של אחותי ואימי חסמתי גם כן, אני חסמ 

 שמחה, אני משחררת נשימה, נשימה שלא ידעתי שאני מחזיקה עמוק בתוכי. 

 

שינוי, אני מרגישה שאני צריכה שינוי, להתחיל מחדש, אולי לעבור דירה, אולי להתחיל עבודה חדשה, אני לא  

אני רוצה לנסות לחפש משהו חדש, להתקדם   חושבת שאני מוכנה למערכת יחסים חדשה עדיין. ובכל זאת,

הלאה ולא לחשוב על האנשים שבגדו בי יותר, לא לחשוב על כל אלה שהפנו לי את הגב ודרכו על הרגשות  

 שלי כמו על שטיח. 

 

זיכרונות, אני רואה זכרונות שלנו ביחד בחלומות שלי, אנחנו מחזיקים ידיים, מתחבקים, צוחקים ביחד, בוכים  

היא שייכת לאחותי, הוא אומר לה   ים. אני רואה אותו מחזיק למישהי את היד, היד לא שייכת לי, ביחד, אוהב 

כמה הוא אוהב אותה, אומר לה את אותם הדברים שנהג להגיד לי, אני יודעת שכאשר אמר אותם לי הוא לא  

היא לא  התכוון לשום דבר ממה שאמר, האם הוא מתכוון למשהו ממה שהוא אומר לה? מקווה למענה ש

 מאמינה לו. 

 

שאלות, למה היא עשתה לי את זה? היא לא אוהבת אותי? אני לא חשובה יותר מאיזה גבר? היא כל כך  

אנוכית? מי התחיל את מערכת היחסים ביניהם? האם הוא פיתה אותה? למה היא ממשיכה למרות שהיא  

אני לא רוצה לחשוב עליהם,   ידעה שהיא פוגעת בי? יש לי כל כך הרבה שאלות וזה עושה לי כאב ראש, 

החלטתי לעזוב את הארץ, ללכת לגור בארץ אחרת, למצוא עבודה וחברים חדשים, ליצור לעצמי חיים חדשים  

 ולשכוח מהם. 

 

כאב, כאב הוא כל מה שאני מרגישה, הם עומדים מולי, היא מחזיקה לו את היד והם עומדים מולי ביחד, בשלב  

ודשים. הם פה כי פרסמתי הודעה שאני מוכרת את הרהיטים שלי ואת כל  הזה לא ראיתי אותם כבר שלושה ח 

 מה שאני לא יכולה לקחת איתי, אני יכולה להשתמש בכסף הזה להתחיל בחיים החדשים שלי. 

הם פה, הם פה להתחנן בפניי לשקול מחדש ולא לעזוב, אני שואלת למה לי להקשיב להם, הם מספרים לי  

חלה אבל לי לא אכפת, הם אומרים לי שאכפת להם ממני והם לא באמת  איך מערכת היחסים ביניהם ה

 אוהבים אחד את השני, אני לא מאמינה למילה שיוצאת להם מהפה. 

הוא אומר שהוא מצטער ושהוא אוהב אותי, היא אומרת שהיא מעולם לא התכוונה לפגוע בי, היא אחותי  

 פטים האלה כמו מנטרות עם דמעות בעיניה. הקטנה והיא אוהבת אותי, ככה היא אומרת, חוזרת על המש

 

חרון, אני רואה אדום, אני צועקת עליהם שאני לא מאמינה להם, אני קוראת להם שקרנים ומספרת להם עד  

 כמה היו טובים החיים שלי בזמן שלושת החודשים האחרונים שלא ראיתי אותם. 



הם, אני נותנת להם חמש דקות, הוא  אני מבקשת מהם לעזוב, הם מסרבים, הם מתחננים בפניי שאקשיב ל

מספר לי שהוא השתכר אחרי מריבה שהייתה לנו, כעסתי עליו כי הוא שכח את היום שבו אנחנו מציינים ארבע  

שנים לזוגיות שלנו, הוא הלך שיכור לאחותי לבקש את עצתה והם שתו אצלה עוד, השתכרו ועשו את המעשה,  

 הוא לא זכר את זה והמשיך בחייו. 

ציע לי נישואים, אמרתי כן, שמחתי כל כך, הוא נשבע שאני אהיה הפעם הראשונה שלו, הוא לא ידע,  הוא ה

 היא כן. 

היא זכרה, היא לא רצתה לספר לנו כי היא ידעה שזה ישבור אותנו, אימנו ידעה כי היא התייעצה איתה, לכן  

 לא הייתה מופתעת. 

לשתות היא תמיד משתכרת, היא לא יודעת לעצור    לאחותי תמיד הייתה בעיה עם אלכוהול, כשהיא מתחילה

את עצמה, היא אלכוהוליסטית והיא הייתה בגמילה מספר פעמים, כשהוא בא אליה שיכור ומצחין מוויסקי היא  

 לא יכלה לעצור את עצמה ושתתה גם, איבדה שליטה ועשתה איתו את המעשה. 

, אותה מכרה היא האישה שסיפרה לי, היא  לאחר שאימנו לא יכלה לתת לה עצה, הלכה למכרה ותיקה שלנו

לא התכוונה לפגוע בי, אני לא כועסת על מה שהם עשו יותר, אני לא כועסת על עצמי, הכעס שלי מצא לעצמו  

 מטרה חדשה. 

אני כועסת על השקרים שלה, על העובדה שלא סיפרה לי ישר לאחר מכן, גם אם ידעה שאני אכעס עליה  

א כשהיא שתויה, אני כועסת עליו שהלך לשתות ולנסות לשכוח מהצרות במקום  ששתתה כי היא יודעת איך הי 

 לנסות לסדר את הבלגן בלי אלכוהול ועם שיקול דעת הגיוני. 

המונית שלי הגיעה, אני הולכת לפגוש את האדם שקנה את רכבי, אני אומרת להם להתראות בפעם האחרונה  

 ומבקשת מהם שלא יופיעו בפניי. 

 

חמש שנים מאותו היום, לא ראיתי אותם מאז המפגש הוא, עברתי לארץ אחרת ואחרי שנתיים  עתיד, עברו  

מצאתי אהבה חדשה, לפני שנה הוא הציע לי נישואים והסכמתי, הארוס החדש שלי יודע מה עברתי ומנסה  

אוש,  לעודד אותי ליצור קשר איתם וכאשר אני מסרבת הוא לא לוחץ, אני סוף סוף שמחה, כל הדמעות, היי

 השלווה והחרון השתלמו בסוף. 


