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הדלת,  ידית  על  ידה  את  מניחה  היא 

מעילה נוטף בידיה. 
וקוצר  שמחה  של  מעורבת  תחושה 
בסך  נסעה  היא  אותה.  מלווה  רוח 
באוטובוס  שעה  רבע  לשעה,  הכול 
ועוד  כל צד, רבע שעה אצל הרופאה 
היא  אולם  מרקחת.  בבית  שעה  רבע 
מרגישה שהיא עזבה אותן לפני שעות 

ארוכות...
 

ממש מאחורי הדלת הן נמצאות, שתי 
לעברה  ממהרות  הן  שלה.  הנסיכות 
השנתיים  בת  טובה  ואפילו  בזחילה, 

שולחת אליה ידיים מתוקות.
 

"אהובות שלי!" היא רוכנת לעבר ליבי 
ידיה  בשתי  אותה  תופסת  הקטנה, 
חם.  בחיבוק  לחיקה  אותה  ומצמידה 
מושיטה יד לטובה שנעמדת עכשיו על 

שתי רגליה ומלווה אותה עד הספה.
 

מחובקות  בנוחות,  יושבות  כשכולן 
באוזניים  לוחשת  היא  ומתפנקות, 

הקטנות.
אבל  חדש  ספר  לכן  לקנות  "רציתי 
סגורה".  הייתה  המרפאה  ליד  החנות 

מלטפת את הראשים המסורקים. 
לכולל.  יאחר  לא  שאבא  מיהרתי  "גם 

כל  יפה  אתכן  ארגן  שהוא  רואה  אני 
כך".

 
היית  משהו,  לקנות  פנאי  לך  היה  "לו 
מחויך  קול  בשבילך".  אותו  קונה 

מפתיע אותה.
 

"אליעזר שלום! היית נראה מרוכז כל 
כך, חשבתי שלא שמת לב שחזרתי".

 
"משתדל... משתדל להתרכז אבל לא 

מרוכז בכלל".
 

ספר  את  סוגר  מהכיסא,  קם  הוא 
הלימוד ומביט בה בדאגה.

 
"אז מה עם בלוטת התריס? מה אמרה 

לך הרופאה?"
 

מאחר  הוא  זמן,  אין  אבל  דואג.  הוא 
תוך  לתשובתה  מחכה  לכולל.  כמעט 
כדי לבישת החליפה והכובע בתנועות 

מהירות.
 

עונה  אביגיל  מיוחד".  דבר  שום  "אה, 
שזה  ואמרה  אותי  "בדקה  רגוע.  בטון 

נראה לה נפוח מעט.
לבדיקת  אותי  הפנתה  היא 

אולטרסאונד כדי לוודא ש..."
 

אחרי  שלו  מהמרוץ  נעצר  אליעזר 
הזמן. 

"זה נפוח? את בטוחה שזה בסדר?"

רגוע.  אינו  אליעזר  אמו,  מחלת  מאז   
אביגיל מתחרטת שדיברה בלי לחשוב.

 
ממהרת  היא  לדאוג".  מה  אין  "לא, 

להוסיף.
לא  פעם  אף  האנדוקרינולוג  "הרופא 
אחרי  עוקב  והוא  נפיחות,  על  דיבר 
תפקוד הבלוטה שלי כבר חמש שנים. 
זה אינו התחום  היא רופאת משפחה, 
ואינה  יותר  זהירה  היא  לכן  שלה, 

לוקחת סיכונים. 
אבל אל תדאג כל כך. היא בעצמה לא 

הייתה נראית בטוחה שזה נפוח".

הוא נרגע אבל לא לגמרי.
"טוב, אבל תקבעי תור לאולטרסאונד. 

כן?"
 

היא צוחקת.
"אני אישה זורמת, אבל לא משוגעת".

 
הוא  יודע",  באמת  לא  שאני  "זהו, 

מצטרף לצחוקה. רגוע יותר. 

פותח את דלת הבית וזורק
"להתראות הערב".

 
"להתראות אליעזר, סליחה אם עיכבתי 

אותך". היא נפרדת ממנו לשלום. 
וכששיירי הצחוקים נמחים מפניה הוא 

פולט,
"הכול בסדר... אוי! שכחתי לספר לך!"
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תרצה אפללו

המפלט



"מה?" היא נדרכת.
 

"הוריי התקשרו, אספר לך בדרך".
 

למרות מצב הרוח הטוב והשלו שהיה לה עד עתה, 
אביגיל  כעת חשה  הרופאה העצבנית,  מול  אפילו 

את הלחץ מטפס אל תוך גרונה.
 

היא מביטה בשתי הילדות שנשרו מהספה מזמן, 
היא  מתכולתה.  המגבונים  חבילת  את  מרוקנות 
אינה עוצרת אותן אפילו. גם מעדיפה לא להתקשר 
לאליעזר אלא לעבור יום שקט ורגוע, נטול מרגשות 

שליליים ומציקים. 
 

היא מוציאה את הפלאפון מהתיק. הסקרנות שלה 
חזקה יותר. מקישה על הספרות אחת אחת במקום 
ללחוץ ארוכות על הספרה שתיים. שמה לב שהיא 

רועדת מעט.
 

"אליעזר?"
 

"כן".
 

מבעד לטלפון היא שומעת את הרוח והגשם. לבה 
בעלה,  את  מדמיינת  ירידתו.  קצב  עם  מתחרה 
להתגונן  ומנסה  מתכופף  לאוזנו  צמוד  פלאפון 

מהרוח הנושבת ומהגשם שצולף בו בלי רחמנות.
 

הוא מדבר ישר ולעניין. "ההורים שלי אינם מבינים 
כך כמו  כל  יקר  נגינה  כלי  איך את מחזיקה בבית 

נבל, כשאין לך באמת עבודה קבועה".

 
משהו אחר עולה אל תוך גרונה של אביגיל, ערבוב 
רגשות ותחושות שלמדה לזהות מאז שהיא מכירה 
את משפחת בעלה. קושי להבין מדוע הם צריכים, 
מובנים  שהם  דברים  להסביר  ואליעזר,  היא 
מלבדם.  אחד  אף  לעניין  אמורים  ואינם  מאליהם 

וכתמיד, היא מצדיקה את עצמה.
 

לי את הנבל לפני הנישואין, לא קניתי  "הוריי קנו 
אותו עם הכסף שאין לנו". היא משיבה בחמיצות 

עצובה.
 

"אני יודע, זה בדיוק מה שהסברתי להם. אבל הם 
אין  צעירים  אברכים  של  פשוט  שבבית  אוחזים 

להחזיק בפריט כה יוקרתי".
 

שאפשר  ציור  כמו  יוקרתי  פריט  אינו  הוא  "אבל 
הנבל  יותר.  חשובים  דברים  איתו  ולקנות  למכור 
אליו  המקום  שלי,  האמנות  שלי,  הנגינה  כלי  הוא 

אני בורחת, המפלט שלי..."
 

שלי  ההורים  אבל  אביגיל,  זה,  כל  את  יודע  "אני 
אינם מבינים הרבה באמנות. כפי שכבר שמת לב".

 
שואלת  היא  זה?"  על  מתווכחים  אתם  למה  "אז 

בכאב. "ומה דחוף כל כך בשעה מוקדמת כזו?"
 

"הם דואגים לנו אביגיל, הם רוצים שהיה לנו טוב". 
הוא חוזר על המילים שאמר יותר מפעם אחת.

הייתי  לא  חודש,  כל  בנו  היו תומכים  לא  "אם הם 
מרגיש חובה לדווח להם כלום".

 
"אז אל תיקח", היא מתחננת "אל תיקח מהם את 
זה רק חונק אותנו. כסף  הכסף. בבקשה אליעזר. 
אמור לעזור ל...", היא אינה מסיימת את המשפט 
ולוקחת נשימה. מחפשת את המילים שלה מתוך 
מזג  כמו  פתאום,  אותה  שהציפה  הרגשות  סערת 
יותר,  טוב  לחיות  לאנשים  "לעזור  הסוער.  האוויר 

ולא ההפך".
 

"צודקת", הוא נקרע בין אשתו להוריו.
בלי  מסתדרים  לא  אנחנו  דבר,  של  בסופו  "אבל 

הכסף הזה..." מוסיף בעדינות.
"טוב, הגעתי לכולל, להתראות אביגיל, נדבר עוד 

הערב".
 

הערב,  שוב  זה  על  לדבר  מתכוונת  אינה  היא  לא, 
עבודה  חדשה.  עבודה  תמצא  היא  הערב  עד  כי 
כבר לא תזדקק לאף אחד שיתמוך  והיא  רווחית. 
אינו  בחיים  דבר  ששום  לאנשים  לא  בעיקר  בה. 

ממש מרגש אותם. 
 

היא פונה אל חדר הילדות כדי לסיים לארגן אותן. 
בדרך היא פוגשת בו, בנבל שבפינת הסלון. ועל אף 
נראה  המגוננת,  לשמיכתו  מתחת  מוסתר  שהוא 
לה שהיא רואה אותו מחייך אליה... הוא גם קורץ 
לטובה ולליבי, ואפילו לאליעזר, מעבר לקו. מעבר 

לגשם ולרוח.


