
 הפרדס של סבא

.  שמתפרנס מדיבוריםאיזה מין גבר זה    .עם הדיבורים שלו   ה את המוחילדהזה מסמם להבטלן  צלופח  ה

. זה  רק לדבר  אפילו לבנות צריף הוא לא יודע,ר. הביא מישהו שיבנה,  בנה לו בחצהוא  מה"קליניקה" ש

ועכשיו כבר יש ילדים, זה אבוד. למרות  עד שלא נשאר לה זמן לחשוב.  מה שקרה, הוא דיבר ודיבר  

כן, בדיוק לזה צריך    אולי יום אחד היא תתפוס שכל ותזרוק אותו. לא אבוד.    אולי זהשבדור של היום  

רק אחרי שהיא תזרוק  נמכור  לחכות. היא תזרוק אותו ואז אפשר יהיה למכור. שהוא לא יקבל אף גרוש.  

 אותו. 

דין שבעיר, ולא הביטה באיש מהנוכחים. היא    כי במשרד עור  רך מדי בכיסא    מכונסת  ישבה  מן עליזה מל

כבר לא ראתה כל כך טוב, אבל השמיעה שלה עדיין היתה שמיעה של חתול. שמיעה ששומעת את  

. היא שמעה את הצלופח לוחש על אוזן  עוד לפני שהתרנגולת מרגישה  , הביצה רוצה לצאת מהתרנגולת

איך נעביר את    זו טעות למכור עכשיו. ערך הנכס עוד יעלה. לנו אין מה למהר. ומר לך,  אני א בתה "

 ואיפה אנחנו נגור אחרי שהיא תמכור?"   באזור. מטופליםהקליניקה? יש לי כבר 

לפניו    ' נכס'בהיא היתה פה  ולא אמרה לבחור הצעיר שלהיא יש שם.    עליזה .  'היא '. הוא אמר  'היא '

 היא ידעה מתי לשתוק. ותישאר אחריו. 

  מה לה ולשולחן מכובד כזה.  .והמכובד   היא ראתה את הצלופח מתרומם ממקומו ליד השולחן הארוך

       ."   לכפראת כבר כמעט שעתיים מחוץ   נלך,  ,עליזההוא אחז בזרועה מבלי להביט בה. "בואי  

  התרגזו על   הם  המאוכזבים.  ם ת הקונימאחוריהם את קולות מחא  שנסגרה היא שמעה מבעד לדלת  

לפני הפגישה  את הזקנהלא החתים  ש  , המתווך זיכרון דברים  לעצמההזקנה    .על  .  במסדרון  חייכה 

אוכלי נבלות כולם. אחת לחודשיים היה אחד מהם    הם,ה, הגיע הזמן שמישהו יצעק עליאלה  כיםהמתוו

כמו שמגיע לה, עם שומר  למכור ולעבור לדיור מוגן  דלת ושואל אם היא לא מתכוונת  על ה דופק אצלה 

שלא    ,ורופא וארוחות מסודרות. אחת לחודשיים היתה בתה הודפת את המתווך התורן ומאיימת עליו 

בעבר, כמו כולם,    גיעבתה לא היתה בבית. אחד שכבר הבוא יותר. עד שיום אחד הגיע איזה מתווך וי

היה לה    , הוא סיפר.כמו שלה גדולים  פרחים  תמיד חלם על    . הוא היה ג'נטלמן יחסית לאחריםאבל  

בלול שלה. אחרי התרגיל שעשתה  התעניין גם  הוא    הגרניום הכי יפה בכפר. אדום ונועז, כמו באירופה. 

 . של גרניום   ת ייחוריםהוא כבר לא יבוא יותר לקח לו היום,

 

אותו גרניום אדום, אותן  לא השתנה.    כלום אחרי למעלה משעתיים שלא היתה בו, ו   לכפר היא חזרה  

היתה צריכה לקוות, תקווה  . היא לא  היא התחילה לחכות   –הרגישה בשינוי  אבל היא  תרנגולות לבנות.  

פעם  באכן יקרה.   ,שמה שהיא מייחלת לו טחון מלא יהיא חיכתה מתוך ב  זה לאנשים חלשים ופסיביים.

 ראשונה ראתה עין בעין עם הצלופח. לא למכור. לא עכשיו. ה

מעבר לקיר. רק קיר גבס דק הפריד ביניהם.   בין הצלופח לבתה  הרגילים  ויכוחיםאת הו בסיפוק שמעה  

חדר המגורים  לפני שנים אחדות ויתרה על חלק מביתה למען בתה ובעלה. הציבה קיר גבס באמצע  

יחידת שני חדרים נחמדה בשבילם, עם כניסה נפרדת, בשביל הפרטיות. היא    התקינהומעברו השני  

 של הקיר.  אחר ה ו עצמה גרה בשני החדרים שנשארו בצד

היא תזרוק אותו, זה רק    . אבל לבה לא נפלם משלימים אחרי המריבות התכופות, בתסכול שמעה אות

 עניין של זמן. 



  שבאו אליה לארוחה.  ות אין כמו ביצים טריות לנכדאבל   , מהטיפול התובעני בלול  כבר  התעייפה  עליזה 

הם אף פעם לא הזמינו אותה לאכול אצלם.  .  בתהואת    יהות את נכדמדי בוקר ומדי ערב היתה מאכילה  

   הפכו למחסן. שבנתה להם נו, ואיך יזמינו? את המטבח  

היא הטיבה את הסינר הקשור למותניה,  חור קטן בכל אחת מהביצים.  בתשומת לב  ניקבה  בעזרת מחט  

 ובעודה בגבה אליהן, פנתה אל בתה הישובה עם הנכדות סביב שולחן הפורמייקה הקטן שבמטבח. 

 "איפה בעלך?"  

 ".  בתל אביב "

ר  ? אני יכולה להכניס שם דייר שישלם לי שכבתל אביב"בשביל מה בנינו לו קליניקה אם הוא כל היום  

   דירה כמו שצריך."

פסיכולוג בחצר. את צריכה אותו,    , זה הדבר הכי טוב בשבילךאיזה דייר תכניסי עם הסירחון של הלול?  "

 לא יודעת את זה."  עוד  את רק

 "מה שאני צריכה זה כסף." 

 בית קפה." שכירות של ה"יש לך מספיק מה

 מאז גיל אחת עשרה היא היתה ככה חצופה, שום דבר לא השתנה.

לבחור נחמד שהפעיל  את הפרדס    עליזה  השכירה  אחרי מותו  ג'.   החלקישן על  פרדס    צבי מלמןה להי

קובי. מדי פעם הזמין אותה קובי ברוחב לב על חשבונו  .  למשפחות   עם מזנוןבין העצים גן שעשועים  

שם דבר בסביבה, ושילם לה  ל ש"הפרדס של סבא" היה    אחדות   כבר שנים   קפה טוב היה לו.  . למזנון

בשביל לממן לבת את הלימודים    דיבשביל להאכיל את הנכדים, ו   די  .י חודש בחודשו מד    הוגןשכר דירה  

שלא נגמרים ולא מובילים  לכל מה שהיא לומדת יש שמות  פיים שלה. מה היא לא למדה, זאת.  סו- האין

ל   "הנחיית פעילות עם פעוטות במים" כשלמדה    .לשום מקום בנות בריכה מאחורי הלול, אבל  רצתה 

גינון אורגני ,  היא כיסתה בניילון חצי מהחצר  , התוכניות נגנזו כשלא ניגשה למבחני הגמר. כשלמדה 

מקצוע    –   חיותעכשיו היא לומדת טיפול באמצעות    בטבע.   , כאילו אין מספיק ובחצי השני שתלה חוביזות

   .טיפשי 

 

 . לצדה צלופח כשה לארוחההבת  הגיעה ערב אחד 

 "אמא, אני מתקרבת לסיום הלימודים." הבת פתחה בנימה רשמית, קולה מתוח. 

 "נו, יופי." 

 "אני רוצה להקים חווה טיפולית." 

 קשה או מקושקשת?" ביצה  "בהצלחה לך ולמטופלים שלך. 

יהיו לנו כלבים וסוסים, וכמה  "חשבנו שהפרדס הישן של אבא יכול להיות מושלם בשביל החווה שלי.  

נעקור חלק מהעצים, לא את כולם. הנה תראי, הכנתי תכנית." והיא פרשה את הדפים  ת משק.  חיו

 שהושיט לה הצלופח. 

עליזה התקרבה אל בתה, הסתכלה בפניה, ונטלה את משקפי הקריאה שלה מהמדף. לאחר עיון קצר   

 גם בו תטפלי?"  יש לו חוזה.  הרימה את ראשה מהתרשים. "ומה עם קובי? 

 ל." ו רוויח מספיק מהשטח שלנו. משפחה לפני הכ"קובי כבר ה

 "וממה תשלמי שכר דירה?" 

 "זו השקעה. בשנים הראשונות נשקיע, ואחר כך כולנו נהנה מהפירות. הכל נשאר במשפחה." 



 "את מתכוונת שלא תשלמי לי שכר דירה." 

 נסתדר."  "יש לך מספיק מהלול, אולי נעשה גם בית קפה קטן בחלק מהשטח. אנחנו חיים בצניעות,

 "נסתדר?" עכשיו כבר צעקה. 

  ת התינוק  .סבתה  לא אמה או    לא השתתקו והפסיקו לאכול. הגדולה לא העזה להרים את מבטה    הילדות

 לבכות.   ההתחיל

עליזה דיברה בשקט, כובשת את זעמה בקושי. "לך, אולי בעלך ידאג ביום מן הימים, כשהוא יפסיק  

ם שהוא מכניס מהמטופל וחצי שלו, אבל עד אז, מי ידאג  להוציא יותר כסף על הדרכות מאשר הגרושי 

חשבון    לך אם לא אני? ומי ידאג לי? את יודעת בכלל מה זה להסתדר? את שילמת פעם בחיים שלך 

בלי כלום. אני יודעת איך זה ייגמר, כל מה שיישאר לי לאכול    את עם התוכניות שלך תשאירי אותי?  מים

ואז תוכלי לעשות אתו מה שאת    להא הכלבים והסוסים שלך. על גופתי המתה תקבלי את הפרדס. 

 רוצה."   

בעיניים עגולות בה ובסכין החד    ה לבכות, ואחותה מסתכלת חדל  ת שהתינוקלכך  עליזה לא שמה לב  

פתאום    . מצטמצמות ברוע השל בתה ועיניה  המאדימים  פניה    היה ראתה  שהיא מנופפת בידה. כל מה ש

 הצלופח, שצפה במתרחש בשתיקה לא אופיינית. לבין  תהווה בינהדמיון שהב הבחינה

 ארוחת הערב הסתיימה ללא פרי לקינוח.  

ו עוד שעה ארוכה שמעה   את הפרי של    צועקת, דורשתעליזה מעבר לקיר את נכדתה הקטנה בוכה 

     .וח סבתא לקינ

 

נקטעה פעם אחר    השיחהערב.  הלארוחת    בנותיה הבת עם  התייצבה    , למחרת, כאילו דבר לא קרה

גם הילדה שתקה, ולא סיפרה את סיפוריה  מזלג על צלחת. הת  וחריקמתארכות.    שתיקות  די י ל  פעם ע

החליטה עליזה שהיחסים חזרו    זמן מה, וכעבור  השיחות   בארוחות הבאות התארכו  הארוכים כתמיד.

ו הרגיל,  כמו    האחרון הרעיון  שלמסלולם  לפח  הושלך  בתה  שהיא  כל  של  היום   זרקה הכסף  על    עד 

החליטה להתלבש וללכת לקובי לשתות קפה בפרדס, לחגוג בינה לבינה    אהי  לימודים העקרים שלה.ה

  דלת הרגיזה אותה.ה  עלאת הסרת האיום על העסק שלו. היא חיפשה את המפתחות כשדפיקה חזקה  

היא עמדה בדממה במקומה כדי שלא  מתווך חדש שלא שמע איך התפוצצה העסקה הקודמת.    וודאי ב

 וחיכתה שזה יעבור.   ,תתגלה 

 . דפיקה נוספת. חזקה וקרה 

 לראות אותה. היה הצמיד ראש לחלון. מהזווית הזו לא יכול  מישהו

 היא עצרה את נשימתה. 

קול צעדים    שמעה  לדלת, היא ראתה משהו נתחב מתחת לדלת שלה, ואזרשרוש נייר נשמע מעבר  

 , וזהו.  חריקת נעליים לא קצובה, כמה קללות מעידה על המדרגה השבורה,  ,כבדים מתרחקים 

ה  היא חייבת לתקן את המדרגהיא עדיין לא זזה. פחדה שמי שזה לא יהיה יחזור לדלת לדרוש פיצויים.  

ובסוף אחד מהמתווכים האלה יעשה עליה קופה באופן שאפילו הוא לא    הזאת, יום אחד יקרה פה אסון, 

 תכנן.  

   . מכונית, התרחקות מנוע התנעת 

 רק כשהייתה בטוחה שהיא לבדה העזה לזוז ממקומה.   



עליה מודפסים שמה  ו   מדבקהסמל המועצה,    ,מתחת לדלת   פהשנדח  מעטפהומשכה    היא התכופפה

מלמלה לעצמה כשהתבוננה במעטפה תוך כדי הליכה למטבח,  "מלמן, לא מילמן"  . וכתובתהבשגיאה, 

   שתוכל לקרוא באור. 

 

 "שלום אינה, עליזה מלמן מדברת." 

 "שלום גברת מלמן. הרבה זמן לא דיברנו." 

וגם אותו  . אותה אינהבשמונה השנים האחרונות   שום דבר לא השתנה במועצה , אותו דרור מעליה 

   המחסן.  , בענייןהגיעה, כמו בפעם שעברהראש מועצה. עד אליו היא 

   היא ישבה מולו במשרד שלו.  

"גברת מלמן, את יודעת שמרגע שמוגשת תלונה, אני חייב לטפל. חוקי המועצה צריכים להיאכף, אחרת  

 תחנת דלק ליד הבית שלך?"   , למשל , יהיה פה סדום ועמורה. את היית רוצה שמישהו יבנה

עם משפחתו.    בשבתות   שבפרדס. קובי סיפר לה שהיה מגיע לפעמים ן  במזנוראש המועצה אהב לשבת  

אנשים רעים. לא יכלה לחשוב למי מפריע המזנון בפרדס. היא לא הסתכסכה עם איש כבר שנים. כמוה,  

 הזקנים התעייפו מהסכסוכים, והצעירים עסוקים. מי יטרח וילך להגיש תלונה?  

 . אני אצטרך לסגור". "אתה יודע שאני לא יכולה לשלם את הקנס הזה

 "אני יודע, אני מצטער, אבל חוק זה חוק". 

 "כולם מחזיקים עסקים בשטחים שלהם. אנשים צריכים להתפרנס. ודווקא אלי אתם נטפלים?" 

 "את יודעת שזה לא בידיים שלי. אנחנו לא רודפים את התושבים. אבל כשמגישים תלונה חייבים לטפל".

לי מי הגיש את  "למי זה מפריע? כולם נהנים ממ יכול להגיד  יושב אצלי בפרדס. אתה  נו. כל הכפר 

 התלונה?" 

 "עליזה, את יודעת שאני לא יכול. התושבים יאבדו את האמון ברשויות אם אני אגיד לך". 

 אני לא תושבת? מה עם האמון שלי?" ו"

 "עליזה, האמיני לי, זה לא חשוב." 

 "לי זה חשוב!" 

 "את לא רוצה לדעת." 

 מה אני רוצה לדעת ומה לא. מי הגיש?"  "אל תגיד לי

נעצה  ראש המועצה הביט בה ארוכות, ואז הפנה את מבטו מבעד לחלון. נוף העמק נשקף ממנו. היא  

 . הוא החזיר אליה את מבטו. בו את עיניה בשתיקה עיקשת 

 "הבת שלך. זאת אלונה שהגישה." 

 

   יותר עצבנית. יש לך משהו מרגיע?היא עצרה אצל קובי. לא, לא קפה, קפה רק יעשה אותי 

, גברת  הם דורשים שנסגורלא, גם קובי לא יכול לשלם את הקנס. זה קנס שלא מיועד שישלמו אותו.  

 מלמן, את יודעת את זה. 

 " ומה תעשה?"

שלא יהיה העסק, אולי זו ההזדמנות    , ל יקר. עכשיו ו כבר הרבה זמן קשה לנו פה במרכז. הכ  , אני ואשתי"

 " שלנו לעבור לצפון.

 " אתם צעירים, זה זמן טוב בשבילכם לעבור."



, הם צריכים  , נוכל לעזור להם, הם מתחילים להזדקןנהיה ליד ההורים שלה אשתי מהצפון במקור.  "

 " . אותנו

 . מהורהרת , ולגמה מהתה שלה בראשה  עליזה הנהנה

." היא צחקקה לרגע. "כבר יש לה נינים. הם  בת דודה שלי  בצפת.  צפון."אתה יודע, גם לי יש משפחה ב

 לא באים אלי הרבה בגלל שאצלי לא כשר." 

 "דתיים?" 

. יש לה נינים שכבר עזבו את הבית בעצמם. אחד הלך לישיבה, שניים התחתנו. אחד אפילו התגייס  כן"

 לצבא. רק אצלי לא עוזבים את הבית."  

 "?עם הקנס הזה  , גברת מלמן, מה תעשיאיתךיהיה  מה אז "

אל תראה אותי ככה, אני    עשה, קובי. אני תמיד עושה משהו. אני לא טיפוס שלא עושה כלום. אאני  "

   " . יש לי הרבה כוח.לא כל כך זקנהעדיין 

 

  כתיבה לפקידה ההיא הטלפון של העיתון המקומי שיוצא ביום ששי. מספר בספר הטלפונים מצאה את 

 . בלי שם, רק טלפון. עם שש בסוף, לא אפס. ואל תשכחי לכתוב "בלי תיווך".    מודעהאת ה

  , כולםכמו  היא לא היתה מסתפרת    מספרה לעשות את השיער.בתור  לאחר הצהריים  תיאמה    היא

ארבעה שבועות נסעה לעיר לספר שיודע לטפל בשיער, ולא עסוק  פעם ב במרכז המסחרי ליד הכפר.  

הספר שלה הוא עורך דין. סוף סוף יוצא לה משהו מאלפי הסיפורים שהוא  בלרכל כל היום. האח של  

 מספר לה על אחיו.  

 "מקרקעין?" 

"לא סתם, הוא מומחה מספר אחת בארץ למקרקעין. כל מה שאת רוצה מול המינהל הוא יודע. מכיר  

 את כל החוקים והדרישות שלהם. לשים ספריי?" 

ונסעה הביתה להכין ארוחת ערב לקטנות ולאלונה. לנוכח    להמשך השבוע  היא קבעה פגישה עם האח 

זו לא תהיה עוד    .מאנרגיה. אלונהבבת אחת  התרוקנה    ,שקפצה לה לראש   ,הזאת הרגילה  המחשבה  

 ארוחת ערב כמו כל ארוחת ערב. 

ולמבטיה    אבל זו היתה. הביצים קושקשו, הקטנטנות פטפטו, ואיש לא שם לב לשתיקתה של סבתא

טעם יהיה לימיה אם בסופם לא תאכיל את המלאכיות הקטנות האלה? ואיך עשתה    איזה  .המשתהים

זו את  לה ככה הבת שסמוכה על שולחנה. כל הלילה הפכה בשאלות האלה. היא חשבה שהן מבינות  

והאמינה שהצלופח הוא אפיזודה  סלחה לה תמיד על התנהגותה  , אהבה את הצד המתריס בבתה,  זו

נשאר? הצלופח נשאר. והיא? ומה עם הקטנות? איך תראה אותן? אלונה  חולפת בחייה. ועכשיו מה  

חיים של    תציל והצלופח ירחיקו אותן ממנה. המשפחה תתפרק והיא תישאר עם ההתנדבות במד"א,  

 אחרים. 

. אלונה הביאה את הבנות ומיהרה לצאת לענייניה. המתוקות הקטנות  יותר  למחרת זה כבר היה קל 

 ן.  מילאו את הבית בצהלותיה

 "סבתא תשחקי איתי." 

 מתוקה."  ,"אבל אני צריכה להכין את הביצים 

 "אז אחרי האוכל תשחקי איתי סבתא?" 

 ." אם יהיה זמן "בטח. 



 "אני רוצה לשחק אתך כל הלילה. אני יכולה לישון אצלך?" 

 עליזה הושיטה לה את הטלפון.  "תשאלי את אמא שלך." 

 לא היה קשה לילדה לקבל אישור. 

 התינוקת?" "גם 

 "גם התינוקת." 

 

וביחד השכיבו אותה לישון. "כמו שאני משכיבה את הבובות שלי, רק   ביחד הן רחצו את התינוקת, 

 תי." לחשה הילדה בסיפוק. יבאמ

ידעה,  הן התיישבו לשחק במטבח על השולחן שנוקה.   כמה דקות היתה עוצרת את  מדי  כאילו היא 

   סבתא.צוואר של הומחבקת את   , קופצתהמשחק

 סבתא. את ואני נישאר ביחד כל הלילה בלי לישון."   ,לישון רוצה  לא אני  "

כמה משחקים   ועוד  כמעט. אחרי האמבטיה  היה.  שוכבת  וכך  כשזו  במיטת סבתה,  נרדמה הקטנה 

 לצדה, נשארת איתה ביחד כל הלילה בלי לישון. 

 

אף  היתה במשרדי עורכי דין  ר. כל החיים שלה לא  ּפהיא היתה קצת עייפה בפגישה עם אחיו של הס  

, קצת יותר צנוע. שולחן לאנשים  יותר   שניה. שוב שולחן מכובד, אבל קטן ה פעם  זו כבר ה, ועכשיו  פעם

 רק בלי הלחישות של הצלופח.  , שידור חוזר מכובדים ופשוטים כמוה. 

 של הקונה וזהו.  עורך הדין עוד פגישה אחת אצלה בבית, כמה ניירות, חתימות אצל 

מיהו זה שהפחיד אותה?    , מסתבר שזה לא כל כך קשה למכור משק כמו שהפחידו אותה. בעצם   כך, ם  א

ד מסים. אבל המדינה נתנה, המדינה לקחה. לא  ול ברור. נכון, צריך לשלם מסים. הרבה מאו ברור. הכ

לפני שסגרה את    , זכרונו לברכה  , היא חשבה על אבא שלה  עם המסים האלה.   , נעשה פה חוסר צדק 

  , ה, וידעה שהיא עושה את הדבר הנכון. אבא היה בן אדם פרקטי, בלי סנטימנטים. מחליט, עושה העסק

לו חיים קלים.  לולא מסתכל   ולא היו  או מצטער על מה שאבד.  יפה כמעט  אחור  המשק הזה פרנס 

ידעה שזה מה שהוא היה רוצה עכשיו הגיע הזמן למכור.    .ארבעה דורות  וידעה שהוא מרגיש  ,  היא 

ה שהיא צריכה. בשביל זה יש אבא.  את מ  שלו  הילדשהוא דאג לה וסידר אותה ונתן ל   כך על    טובעכשיו  

היא תמיד הקשיבה לו, כיבדה אותו, שמעה בעצתו. מעולם לא בגדה בו. לא היה  הוא תמיד דאג לה, ו

 לא היה עולה על דעתה. עולה על דעתה דבר כזה. 

סוף    ממנהתוכל להיפטר    עכשיום ספות כאלה.  שנה. היום כבר לא עושי י היא התיישבה על הספה ה

. בכל פעם שהניחה עליה את ישבנה, כמעט שלושים שנה, היא נזכרה. כל פעם. לא היתה אף  סוף

פרצה  התו  ברחה מבית הספר  11-בת ה  בו אלונהשישיבה נינוחה על הספה הזאת מאז אותו בוקר  

דלת הבית כדי למצוא מולה על הספה את אמה והמורה להיסטוריה. המורה להיסטוריה לא חזר  דרך  

בינתיים  .  מהמצקצקים מאף אחד    יותר   ללמד בכפר, והיא, עליזה מלמן, נשארה. יודעת שהיא לא גרועה 

סוף תשתחרר מהספה   סוף  לבוקר ההוא.  אנדרטה  כמו  נשארה  ורק הספה  כולם שכחו, חלק מתו, 

אולי היא תמצא שם  לשחק איתם ברידג'.    אנשים  שלושהוה לה דירה קטנה ויפה, עם רופא  תהיהזאת.  

הבנות תבואנה לבקר, נכדים אוהבים מקומות כאלה עם בריכה  מאז שצבי נפטר.    שנים חבר. כבר הרבה  

היא קמה להכין לעצמה כוס  ל לטובה.  ו ל לטובה. הכווחדר אוכל. והצלופח יתחיל לפרנס את אשתו. הכ

    ם. תה ח


