
 מרחב הדממה 

הרעישו עולמות. השקט בבית הרעיש עולמות. הגוש האילם בגרוני הרעיש עולמות. שכבתי   אדיווהצפרדעים ב

 אבלה בתוך החושך, נושמת את מותה של דליה, אחותי. 

אמא, חשבתי כשהטלפון צלצל. לפעמים, בשעה הזאת, המטפלות בבית הסיעודי היו מחייגות אלי בשבילה. רוך  

 הציף אותי.

 "רות'לה?" 

ף באחת בקוצר רוח. לא היה לי מושג איפה היא שמעה על דליה, אבל היא שמעה והתקשרה  גניה. הרוך התחל

לנחם. לא הופתעתי שהמעבר מניחומים לקיטורים היה מהיר מאד. הכרתי את הצרות של גניה בעל פה. "אוי, רות'לה, 

חיק אותי שהיא קראה לבעלה  כל כך קשה. קפלן לא קיבל קביעות בטכניון, ואת יודעת שבפולין הוא היה פרופסור." הצ

בשם המשפחה, אבל הגיחוך הפנימי שלי נעלם כי נזכרתי שכשאמא כעסה על אבא היא קראה לו בשם המשפחה,  

ֶטקו  בתוספת התואר המזלזל 'אדון'. " " המשיכה לגולל את צרותיה, "את יודעת שהוא גר באמריקה. זה כל כך ,ַאנ 

ואני רק חשבתי שבכל זאת אנטק שרד את הסרטן שלו, ודליה לא. "חשבתי שלפחות עם יעקב נהיה  היא נאנחהרחוק." 

 בי איזו שמחה לאיד.   תהיהיאת יעקב, אבל  הכרתיכל כך יותר קרובים, אבל נורא קשה איתו. הוא כל כך עצבני." לא 

שיערה הארוך מדי ובשמלה הכמעט  גדולה ומסורבלת. ב היתהנזכרתי איך דליה ואני היינו מלגלגות עליה. גניה 

קורבן קל לאחותי ולי. בינינו כינינו אותה ברשעות "לוויתן". גם  הייתה קצרה מדי, כאילו נלקחה מאחותה הקטנה, היא 

כל כך שונה מאמא, תמיד הייתה . גניה יותר כשדיברנו עברית, את ה"לוויתן" השארנו בפולנית. זה נשמע אפילו מעליב

  אמא מעולם לא התלוננה והניגוד הזה בין שתיהן הזמין את הלגלוג. אמא אף פעם לא הצטרפההתלוננה על משהו. 

 נדמה לי.היה , רק חייכה מין חיוך כזה, כמעט בלתי נראה וקצת עקום, אבל אולי זה רק לחגיגות הלגלוג שלנו

ללת ומקטרת כל הזמן? חשבתי. אמא אף פעם לא קיטרה, יהקול המייבב של גניה עלה לי על העצבים. למה היא מי

שלא יללה, ולפחות עד שהן חזרו לפולין אחרי המלחמה והקימו משפחה חדשה, החיים שלהן התנהלו  ובוודאי 

 במסלולים מקבילים. כל כך מקבילים עד שמדי פעם ממש התמזגו.  

מא כבר לגמרי פרומה, לא רק בקצוות, שהיא גניה רצתה לדעת איך אמא. הן לא נפגשו הרבה זמן. סיפרתי לה שא

כבר לא רוצה לזכור את החיים שלה. לא נכנסתי יותר מדי לפרטים. לא רציתי לחשוף את אמא בעליבותה. רציתי  



שגניה תשתוק כבר, שהקול הבכייני שלה ייעלם, רציתי להתמסר לחושך ולדממה האפלה שרק קרקור הצפרדעים  

 המתיק אותה. אדיווב

שלי נדדו. אמא לא הרבתה לספר על גניה, לא הרבתה לספר בכלל. לפעמים, ובעיקר כשבישלתי עם המחשבות 

אמא פיירוגי ושרנו מכל הבא ליד, טפטף לה גם איזה סיפור. כשהאלצהיימר התחיל לכרסם בה, ביס פה, נשנוש שם, 

המסננת. נצרתי בלבי את   הסיפורים החליקו החוצה קצת יותר, כמו שאריות המים שנזלו מהפיירוגי דרך חורי

 הסיפורים האלה, משלימה בדמיוני את מה שלא נאמר. 

חשבתי על משהו שאמא סיפרה לי. בעצם, לא סיפרה אלא הפריחה משפט שהתפוצץ כמו בלון ופיזר קונפטי של 

רות  הייתי בת עשרים ואחת, סמוך לסיום השי :הבנות. למרות שעברו יותר מעשרים שנה, זכרתי היטב את התמונה

הצבאי שלי. זה היה בסוף הקיץ, אמא עמדה מאחורי קרש גיהוץ שהיה עשוי עץ ומצופה שמיכת קוץ משובצת וסדין  

עליו  שישן. בטח עשו אותו בנגריה של הקיבוץ. זכרתי את הבלטות האפורות, עשרים על עשרים, את סמרטוט הרצפה 

ם הבוהק. אמא הרימה את העיניים מקרש הגיהוץ  עמדה יחפה, את האור המסנוור שבקע מהחלון שמאחוריה, את החו

 ?"  ָאֶדַלה"אז את יודעת מי זאת   ושאלה:

אדלה היתה קצת יענטע, וגם היא לא חמקה מהלגלוג של אחותי ושלי. נמוכה ועגלגלת, נעלי עקב גנדרניות, 

. כמו שאר רסיסי המשפחה והחברים שנותרו  ליפסטיק אדום מתגנב אל הקמטוטים סביב שפתיה, תסרוקת נפוחה

 מ"שם", היא היתה לא מוגדרת. פשוט נוכחת.

 "." עניתי, בודקת בזהירות את יציבות הקרקע. "זאת אשתו של מיכאל, אמא של אלי ושמעון, "בטח

 " ." אמרה אמא, "זאת הדודה של דליה,"אדלה

ל משהו חשוב. היא אמרה "הדודה של דליה", נדרכתי. אמא בחרה את המלים שלה בזהירות, בעיקר כשדיברה ע

לא "הדודה שלכן". נזכרתי שאדלה הביאה פעם תמונה של אחיה שנהרג במלחמה ההיא: גבר צעיר הנשען על אופניו, 

שרוולים מופשלים, מבט רציני. משום מה התמונה התגלגלה במגרות ולא התמקמה באלבומים. למודת שתיקות, לא 

 שליהזאת בעיני רוחי, והדמיון לדליה הכה בי: אחיה של אדלה הוא אבא של דליה. אבא  שאלתי. ראיתי את התמונה

הוא האיש שאמא קראה לו בשם משפחה ברגעי כעס. החתיכה החסרה בפאזל הונחה במקום והכל התחבר: התאריכים  

 ל.ופתאום הבנתי הכ. שלא התאימו, התחושה העמומה שלי שמשהו כאן לא מסתדר



ל שנים על שנים אמא הוסיפה לשתוק עליו, על  שלה. הוא שב והתגנב לסיפוריה כשהיא כבר לא זכרה את ֶולו 

 הדחף לגונן עלי. אולי בגלל השתיקה הזאת ידעתי: הוא היה אהבת חייה. 

 פתאום שמתי לב שגניה החליפה נושא, שהיא מספרת לי משהו חשוב, כי היא עברה לפולנית. 

הכרתי  ".לשנייהכה באף. "עברנו את המלחמה ביחד, עזרנו אחת י" מש., איזה אמא גיבורה יש לך"את יודעת, רות'לה

לה דרך מעצבנת לספר לי דברים שהאירו את החברות שלהן הייתה את המשפט הזה כמו שהכרתי את הקיטורים שלה. 

זכרתי את הסיפור על אנטק, שרציתי לראות. כן, אמרתי לעצמי, אמא בטח עזרה לך.   כפיבאור הרבה יותר חיובי מ

 שאמא הניקה אחרי שדליה נולדה כי לגניה לא היה מספיק חלב. את זה שמעתי כבר מזמן.

 גניה עצרה לרגע, לקחה נשימה, והמשיכה בפולנית. 

 "אמא סיפרה לך שכשברחנו מפולין היינו יחד בסטאלינגראד?"

 ביאליסטוק,עירה, מפולין כשהגרמנים התקרבו לשהיא ברחה  רק  ידעתי לא, גם את זה אמא לא סיפרה לי.

מיטלטלת ברכבת מלאה פליטים כמוה, נושאת בבטנה את דליה, פרי אהבתה. אהוב לבה נשאר מאחור והצטרף 

קהיא התגלגלה ללפרטיזנים.  ס  האם ברחו יחד? האם שם נשארה עד סוף המלחמה, חולקת בקתה עם גניה.  ,נֹובֹוִסיִביר 

תחילה החברות ביניהן? לא ידעתי. גם גניה בררה את הסיפורים שלה, ואולי הניחה שאמא סיפרה  נפגשו בדרך? מתי ה

 לי. 

"כשהגרמנים ממש התקרבו לסטלינגראד, הסתובבנו על גדות הוולגה וחיפשנו מקום טוב לקפוץ ממנו אם  

סתם עוד משהו שהן עשו  הגרמנים יכבשו את העיר." גניה אמרה את זה דרך אגב, כנראה לא חשבה שזה משהו מיוחד, 

 . חשבתייחד. למה היא מספרת לי את זה? למה היא מפילה עלי פצצה כזאת? אני כבר מספיק מופצצת, 

וגניה, הולכות  לבן: החורף קרב לסיומו. שמיים אפורים. על גדת הנהר אמא-בדמיוני עלתה תמונה כמו סרט שחור

לאיטן. יש דמיון ביניהן. שתיהן גבוהות למדי, שערן אסוף על עורף בפקעת מהודקת. דליה, בת חודשים ספורים, צפונה  

במעילה של אמא. אנטק, בן שנה אולי, צפון במעילה של גניה. אמא זריזה ותכליתית יותר, מדי פעם עוצרת ומחכה  

שלהן, מהדקות את המעילים, בודקות שהתינוקות מוגנים. הן חיוורות,   לחברתה. הן אינן נותנות דעתן על המראה

עיניהן שקועות. כמעט ולא מדברות. הרעב מרחף מעל ראשיהן כמו נזר של קדושים. מנשימתן עולה אד אפרפר. גם 

  מטהת  ומביטהוולגה הזורמת בכבדות, אפורה. העצים העירומים מבשרים רע. הן הולכות לאורך הנהר, מדי פעם 



ומחליפות מבט. פרחי התפוצצות פגזים פורחים במרחק ומפרים את הדממה. הן נרעדות וממשיכות בדרכן. ההליכה 

אין להן צורך במלים. אמא עוצרת, גניה מספר צעדים מאחוריה. אמא מרווחת   הן יודעות מה הן מחפשות, ;ן נחושהשלה

בסנטרה של דליה. כשגניה מגיעה אליה הן מסתכלות  מעט את מפתח הצוואר של המעיל ומחייכת ברוך לתוך גומת החן 

 למטה וזו בזו, ומהנהנות.

נחנקתי. לא הייתי מסוגלת לשאול אפילו שאלה קטנטנה אחת. הרגשתי שאם אשאל את גניה, אבגוד איכשהו  

  כמו מפתהייתה באמא שבחרה לא לספר, שאתן לגניה דריסת רגל בתוך מרחב הדממה בין אמא לביני. השתיקה שלי 

 תחרה אומנותית, מלאה חורים של כעס. 

יום, ואני לא מצאתי בלבי אפילו טיפה אחת של רוך. חשבתי ברשעות שאילו הגיעו -גניה חזרה לעברית, ליום

מוצאת מישהי אחרת שתדאג לה, שתחטוב לה  הייתה היא כבר . קופצת, וגניה לאהייתה הדברים לידי מעשה, אמא 

מזחלת, שוקעת בשלג עד מעל לברכיים, שתוך סכנת חיים תגנוב לה אוכל מהמסעדה  עצים ביער ותגרור אותם הביתה ב

, שתקשיב ליבבות שלה, כמו שאמא עשתה. הסיפורים של אמא היו מעטים ומחויכים, אבל  ֵאן.ָקה.ֶוה.ֶדה-של קציני ה

סיים את השיחה.  אני הלבשתי אותם במדים של טינה. רציתי שגניה תשפוך כבר את כל הבכי שהיה אצור לה בלב ות

 צפתי על הקול שלה, נסחפת לפה ולשם, שטופה גלים של כאב וגעגועים למה שלא יהיה עוד.

אליה  להיצמד אחת שטוב הייתה מה החזיק אותן יחד כל המלחמה, תמהתי. הבנתי למה גניה נאחזה באמא. אמא 

 בעתות צרה, אבל מה הצמיד את אמא לגניה? 

טובה למחשבות האלה. לא היה צורך לענות לה ולכן הייתי פטורה מהקשבה. הקול הזה  הייתה ההמיה של גניה 

אמא  יכולתי לראות אותה כמו שהיתה אז: עדיין לאשכל כך מעצבן אותי עכשיו, חשבתי, ליווה את אמא באותם ימים. 

החושך. היא לא ידעה  שה צעירה, מאוהבת, אהובה. אהוב לבה היה מעבר להרייא. ראיתי שלי, חלק בלתי נפרד ממני

ילדת  הייתה אם אי פעם ישובו להיות ביחד. דליה, עם גומת החן בסנטר, עם השחפת, ועם הדמיון הכובש לאביה, 

נהרגו. הן יכלו  ושם האהבה שלה. אנטק היה ילד האהבה של גניה. הפרטיזנים שלהן נשארו ללחום ביערות ביאליסטוק, 

לים. הן יכלו לקוות ביחד, להתגעגע ביחד ולהתאבל ביחד. לדעת האחת מה  ילהחליף מבט, דמעה, חיוך, בלי צורך במ

 . השנייה בלבה של



כי איך אפשר לעבור דבר כזה לבד? אז הן עוד לא ידעו שיהיו להן חיים, בני זוג אחרים וגם ילדי נחמה: אני לאמא 

ויעקב לגניה. אז הן רק שרדו, וזמן מה אפילו קיוו, ואפילו את התקווה הן איבדו יחד. בעיני רוחי ראיתי אותן יושבות  

בוסיבירסק, שותות בשתיקה כוס תה מר, חולקות קוביית סוכר  שלהן בנובבקתה משני צידי השולחן במטבחון הזעיר 

. היה לאמא עם מי לחלוק את קוביית הסוכר. היה לה מישהו לגנוב  ה.ד.והה.קאן-הבריחה מהמסעדה של קציני השאמא 

 . למענו. אולי בגלל זה הן לא קפצו לוולגה, אז בסטלינגרד

אז מה היה החיוך המובלע הזה שדימיתי לראות על שפתיה של אמא כשגניה כיכבה בלגלוג המתנשא שלי ושל 

אחותי המתה? אולי אמא חייכה לתום שלנו, לחוסר ההבנה? אולי חשבה על מתק האהבה ההיא שרק עם גניה יכלה  

 לזכור? 

שאני מרוצה מזה. הרגשתי שאני משאירה   הרגשתי שהזעם הקדוש שלי על גניה הולך ומתמוסס, ולא הייתי בטוחה

 את דליה לבד וממשיכה הלאה בלעדיה. לא רציתי את ההרגשה הזאת. רציתי שנישאר עוד קצת ביחד.  

לשתוק את האהבה עם מי חשבתי שאולי גם גניה מרגישה שאמא משאירה אותה לבד, שכבר לא נשאר לה 

 והגעגועים שקשרו ביניהן. 

יה כל כך טוב לצחוק עליך, ועכשיו אין לי עם מי. החמלה שהתגנבה לי ללב תפסה אותי  אוי גניה, גניה, חשבתי. ה

 לא מוכנה. 

לבד במלחמה, שהיה לה אותך ולך היה  הייתה אני כל כך שמחה שאמא לא " שמעתי את עצמי אומרת, ""גניה,

 אותה."

 ".שמעתי את גניה מתנשמת וידעתי שהיא בוכה. "תשמרי על אמא, רות'לה

 נעלם נתן להן סימן. תזמורת סיימה את השיחה גם הצפרדעים השתתקו, כאילו מנצחכשגניה 

 הדלקתי את האור. הגוש בגרוני נזל לי מהעיניים.  


