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אני בדיוק מתחילה להקליד את השורה המשמעותית ביותר היום. באותו 

רגע אני בטוחה שאני יודעת איך הקוד המסובך הזה אמור להיות. כשאני 

רואה את מספר הטלפון של המעון על הצג, הלב שלי מחסיר פעימה.

"אמא של צביקי?"

אני בולעת מהר רוק, ועונה באיחור של חלקיק שניה. "כן. מה קורה איתו?"

נושמת  ואני  אותי  להרגיע  ממהרת  המטפלת  צביקי,"  עם  בסדר  "הכל 

לרווחה, "אבל כנראה שיש לו כינים. הוא מגרד כל הזמן, וכשהסתכלתי," 

הקול שלה מתנצל מעט, "נראה שיש לו הרבה ביצים בצדדים של הראש. 

תוכלי לבדוק לו את הראש הערב?"

"כן, בוודאי," אני מרגישה שהלחיים שלי לוהטות. איזו אמא מזניחה אני. 

מסכן צביקי החמוד, מגרד לו נורא?

"יופי. תודה אמא של צביקי, שיהיה לך יום טוב."

האלה  הדברים  את  לי  לומר  חיכתה  ולא  אלי  התקשרה  שהיא  טוב  כמה 

ויענקי  ריקי  ואת  מהמעון,  צביקי  את  לאסוף  ממהרת  כשאני  בארבע, 

כמוני,  והממהרות  העייפות  האימהות  שאר  שכל  רוצה  לא  מהצהרון. 
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תשמענה שיש אצלנו כינים.

לא שכינים הם סוף העולם, כמובן.

יש ימים כאלה ששום דבר לא הולך בהם. הראש מגרד לי מאז סיימתי את 

השיחה עם המטפלת של צביקי, והקוד כל הזמן מחזיר לי שגיאות.

אני בודקת. חלק מהן כל כך פשוטות, שאני לא מבינה איך שגיתי, ודווקא 

אותן קשה לי יותר לאתר. 

בשלוש, תשע שעות בדיוק מאז שהגעתי לכאן, וכשההספקים שלי עומדים 

על כמעט כלום אחד גדול, אני מעבירה את הכרטיס ויוצאת אל ההסעה.

הדרך יפה כמו תמיד. עצים גבוהים אינם מסתירים את הנוף, הם חלק ממנו. 

השמים תכולים ואינסופיים, ובלי לשים לב אני נרדמת, הראש שלי שעון 

על החלון הרוטט.

כשאני מתעוררת, בבהלה מסוימת, אנחנו רמזור אחד לפני התחנה הקבועה 

שלי, מול החיידר של יענקי.

אני מתמתחת בעדינות במקומי, מנסה להתאושש במהירות. הפה שלי יבש 

כאילו ישנתי לילה שלם.

"יענקי!" אני קוראת לילד הרציני שלי, שעסוק כל כך במשחק עם החברים. 

הילד קם במהירות ומצטרף אלי. אנחנו צועדים במורד הרחוב, עוקפים כמה 

אנשים שמטיילים להם לאיטם, מצטודדים ליד רכב שחונה על המדרכה 

וממתינים ברמזור.

יענקי  של  הסיפורים  ממנו,"  חזק  יותר  שלי  שאבא  ליצחק  אמרתי  "אז 

עוברים לי ליד האוזן.

אבל ברמזור, כשאנחנו מחכים, אני רואה שהוא מגרד מעט, מעל העורף.

אני שואלת אותו, הקול שלי קצת חמור, למרות הרצון  כינים?"  "יש לך 

הטוב שלי.

הרמזור  אבל  בהתלהבות,  הכל  לי  לספר  להמשיך  רוצה  יענקי  "אולי," 
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שמתחלף לירוק גורם לי למשוך אותו ביד וכמעט לגרור אותו לכיוון הגן 

והמעון.

טוב שהגן של ריקי והמעון של צביקי קרובים זה לזה.

אני נכנסת לקומה הראשונה, לוקחת את צביקי מהמטפלת ומתפללת בליבי 

שהיא לא תזכיר את השיחה שלנו מהבוקר.

היא באמת לא מזכירה. לא יודעת אם בגלל התפילה שלי, או שזו המדיניות 

הנפלאה של המעון הזה.

ריקי  את  לוקחים  אחת,  מינוס  לקומה  במדרגות  יורדים  אנחנו  משם 

מהצהרון. יש לה כנראה ממלאת מקום. לא מוצא חן בעיני שמביאים נערות 

כה צעירות לצהרונים.

ריקי נראית קצת מצוברחת.

"מה היה היום בגן, ריקי?" אני שואלת אותה.

המדרכה  על  מתיישבת  היא  זה  במקום  ישיר.  באופן  לי  עונה  לא  הילדה 

ומתחילה ליילל.

אני קושרת את צביקי היטב בעגלה ומרימה את ריקי ביד אחת. ביד השניה 

אני דוחפת את העגלה.

"בוא יענקי, תחזיק את העגלה כאן, אני מסמנת לו בעזרת הסנטר על הצד 

השני. אולי אם הוא ידחף שם, יהיה יותר איזון לעגלה.

ריקי בועטת לכל הכיוונים וצורחת. מאוד לא קל לטפס את העליה לכיוון 

הבית בצורה כזו. וכשאני מתחילה לרחם קצת על עצמי הלא מתמודדת, 

בעיקר לאור היד של צביקי המגרדת בחוזקה את הראש שלו, אני מתחילה 

להרגיש גם רעבה מאוד.

קצת לפני הבניין שלנו ריקי מגלה חתול. אני לא יכולה להתעלם מהעובדה 

שהוא מתגרד גם כן, ולא מצליחה לזהות מה העובדה הזו עושה לי בדיוק.

ריקי נרגעת בפתאומיות, המבט שלה נח על החתול.
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כזו  "את  עלי,  מסתכלת  הילדה  השקט.  את  מנצלת  אני  מתוקה,"  "ריקי 

גדולה וחמודה. רוצה לעזור לי עם צביקי והעגלה?"

ריקי מהנהנת בחוזקה. הלחיים שלה עדיין רטובות קצת.

אנחנו עולים את המדרגות לאט לאט. ריקי דוחפת את העגלה מלמטה ואני 

מושכת אותה מלמעלה. זה לא באמת עוזר, אבל ריקי זורחת מאושר. והיא 

עולה בלי לעשות בעיות, ובשקט.

יענקי עולה אחריה, המבט שלו מהורהר.

אני  המגירה.  את  ופותח  שלו  לחדר  ממהר  יענקי  הביתה.  נכנסים  אנחנו 

שומעת את הצבעים נוחתים על הרצפה.

יומיים,  לפני  שהכנתי  והקציצות  האורז  את  לעצמי  לחמם  ממהרת  אני 

נשארת ליד המיקרוגל, עם המעיל עדיין עלי.

השולחן.  ליד  ומתיישבת  הצלחת  את  לוקחת  אני  מצפצף  כשהמיקרוגל 

מברכת ואוכלת.

בכפית האורז השניה ריקי מצטרפת אלי. היא מכרסמת מקצה הצלחת שלי.

צביקי משתחרר בכוחות עצמו מהעגלה. הוא זוחל לידי וצועק "אה!". אני 

מכניסה לו מעט אורז לפה, עם חתיכות קטנות מהקציצה.

יענקי עסוק בחדר. לפחות הוא נותן לי לאכול. או להאכיל את הקטנים. 

מה זה משנה.

אנחנו אוכלים ביחד עד שהצלחת מתרוקנת. נראה לי שאף אחד לא שבע 

מהמנה שהוא קיבל. רק בהבדל אחד - אני הייתי רעבה. הילדים שלי אכלו 

כבר.

"בואו חמודים," אני מנערת את החצאית שלי משאריות קטנות של אורז 

ומפירורים זעירים של קציצה, "בואו נראה מה נעשה כאן היום בצהריים."

ריקי על הרצפה, מדביקה מדבקות על נייר שהבאתי לה מהעבודה, ועל כל 

הרצפה מסביב. יענקי מצייר פרה, שנראית כמו שולחן עם מטאטא, ועשב 
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שנראה בדיוק כמו דשא. הוא משקיע בציור את כל הריכוז שלו.

יושב עלי עטוף במגבת. השיער שלו  יושבת על הספה לידם, צביקי  אני 

מריח שמפו טרי ואני מסרקת אותו בקפדנות.

בסירוק הראשון אני מוציאה שתי כינים ויותר מעשר ביצים. הסירוק השני 

מביא לתוצאה די דומה.

איך פספסתי את זה?

אני ממשיכה לסרק. צביקי מאבד את הסבלנות בהדרגה.

"ריקי, תביאי לצביקי מדבקה אחת," אני מבקשת מהילדה שלי.

האחות הגדולה והמסורה מביאה לו מדבקה אחת. הוא מתאמץ לקלף אותה 

בזמן שאני מספיקה לסרק את השיער הדליל שלו עוד פעמיים.

אחר כך הוא זורק את המדבקה ומנסה להיחלץ ממני, בוכה. ריקי מדביקה 

לו מדבקות על הזרועות, על הרגליים. הם צוחקים ואני מצטרפת אליהם.

לי  נראה  מתמתחת.  אני  עליז,  ליצן  כמו  ונראה  לגמרי  מעוטר  כשצביקי 

שניקיתי את כל הכינים וכמעט את כל הביצים. מחר נמשיך.

מהחלון הרחוב כבר נראה חשוך לגמרי.

שלי  הידיים  יענקי.  ואת  ריקי  את  שואלת  אני  חביתה?"  רוצה  "מישהו 

מלבישות בזריזות את צביקי שמנסה להימלט ממני תוך כדי התהפכות על 

הספה.

"מהביצים שהיו בראש של צביקי?" ריקי שואלת אותי ברצינות רבה.

אני לא מצליחה להפסיק לצחוק.

אחר כך אני מוציאה ביצים מהמקרר, מראה אותן לריקי ומסבירה לה שאלו 

ביצים של תרנגולת.

"הצהוב בפנים זה האפרוח?" היא נעמדת על קצות אצבעותיה.

"לא," אני עונה לה בעייפות, "עדיין לא גדל בהן אפרוח. התרנגולת לא 

דגרה על הביצים האלה."

המתבקשת.  המסקנה  את  ילדתי  מסיקה  מסכנה,"  התרנגולת  רק  "אז 

"לאפרוח זה לא כואב, אבל התרנגולת רצתה שיצא לה מהביצה אפרוח."
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אני לא יודעת מה לענות.

אני  שלה,"  הביצה  את  תאכל  כמוך  צדיקה  שילדה  שמחה  "התרנגולת 

אומרת לה מה שפעם, אולי, אמרו גם לי. אחרת מאיפה יש לי תשובה יפה 

כזו? "היא שמחה שאת מברכת על הביצה הזו ועושה מצוות."

הילדה הצדיקה מתיישבת לאכול ומברכת בכוונה.

אחרי ארוחת ערב אני רוחצת את ריקי, ומסרקת גם את התלתלים הארוכים 

יותר שלה. בגלל האורך והתלתלים, העבודה קשה יותר. מצד שני, ריקי 

כבר יושבת יפה, וגם יש לה פחות כינים באופן משמעותי.

כשמגיע תורו של יענקי לסירוק הראש, שלומי כבר מגיע.

"אבא!" ריקי רצה אליו באושר, וצביקי זוחל אליו במהירות הגבוהה ביותר 

שהוא מסוגל.

ליענקי יש די הרבה ביצים, אבל כינים אני לא מאתרת בכל שערו הקצוץ. 

גם בפאות שלו אין כינים בכלל.

שלומי עוזר לי. הוא מכניס את צביקי למיטה, מכסה היטב את ריקי וקורא 

איתם קריאת שמע.

אני מסיימת לסרק את יענקי, ושולחת אותו להצטרף לאחיו הקטנים לישון. 

הגוף שלי מייחל קצת שינה לעצמו גם כן, אבל אני מכריחה אותו להתייצב, 

ופונה אל המטבח.

ממרח  את  מעט  ומתבלת  טחינה  סלט  מכינה  דק,  לסלט  ירקות  קוצצת 

החומוס הקנוי, שיהיה חריף כמו ששלומי אוהב ואני למדתי לחבב. מכינה 

עוד שתי חביתות וקולה פרוסות לחם במצנם, כדי שהלחם יהיה חם. שלומי 

טוען שזה מתאים יותר בחורף.

אני  ערוך.  כבר  השולחן  מרץ,  ומלא  עירני  השקט,  מהחדר  מגיע  כשהוא 

יושבת סוף סוף לשעה רגועה של ערב, אוכלת בלי שאף אחד מתערב לי 

בצלחת.
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"הסלט טעים," שלומי מחמיא לי.

"וגם החומוס," הוא לוקח לעצמו תוספת.

אני אוכלת בשתיקה, הראש שלי נשען על קיר המטבח בעייפות. 

שלי  במטבח  עומדת  אסנת  תודה,"  תגידי  טובה,  ארוחה  לך  יש  "לפחות 

ונואמת במרץ. המחשב מאחוריה מהבהב בכחול.

אני מנערת את הראש שלי.

"הכל בסדר?" שלומי מסתכל עלי במבט שחציו דאוג וחצי משועשע.

"כן," אני אומרת לו. "נראה לי שקצת נמנמתי. חלמתי משהו שהתערבב לי 

עם המציאות."

"רוצה לצאת הערב קצת?" הוא שואל אותי.

אני רוצה לישון. אבל אם שלומי רוצה לצאת, אני אתאמץ בשבילו.

"אתה רוצה?" אני שואלת בטון מלא חיים. שלומי לא יכול לדעת עד כמה 

אני עייפה.

"כן. נצא, נסתובב קצת בטיילת, ונחזור. בסדר?"

הדפים  ושאריות  המדבקות  בבית.  שיש  הבלגן  על  בייאוש  מסתכלת  אני 

הרצפה  על  שלי  מהחצאית  שניערתי  האורז  שאריות  בסלון,  הפזורים 

במטבח, המטאטא שמסתכל על הכל מהמקום שלא שלו, ליד דלת מרפסת 

והשיש המנוקד  זה מקומה,  נחה בהם כאילו  השירות. הכיורים שהמחבת 

בקוביות של ירקות עם שלולית קטנה של מיץ.

הוא  זוהרות.  העיניים שלו  נמרץ.  הגבר שלי,  עכשיו  נעמד  אלה  כל  מול 

מניח את הברכון במקומו ואת הצלחת הריקה שלו בארון.

סלט  מנת  חצי  עם  הצלחת  את  הודפת  מהלחם,  אחרון  ביס  בולעת  אני 

לאמצע השולחן, ונוטלת מים אחרונים. מברכת במהירות, ומחניקה פיהוק.

אחר כך אנחנו יוצאים לטייל.


