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. סבתא מסדרת לי את המיטה על הספה שלי, וגם אני רגיל אני אוהב לישון אצל סבא וסבתא

תצלומים של כל מיני אנשים. גם תמונת ובחדר הקטן שעל קירותיו תלויות תמונות ישנות 

 החתונה של סבא וסבתא תלויה כאן על הקיר. 

אמא סיפרה לי שברוסיה לא חגגו חתונות באולם עם די.ג'י., קייטרינג ומארש החתונה. התחתנו 

בבית והזמינו רק את בני המשפחה הקרובים ביותר. אפילו השמלה של הכלה לא תמיד הייתה 

כבר לבנה! אך החתן תמיד לבש חליפה, כי ברוסיה לכל גבר יש לפחות חליפה אחת. את זה אני 

ים של סבא וסבתא: הגברים תמיד מגיעים לבושים בז'קט גם בקיץ, ורק כעבור יודע מהאורח

זמן הם פושטים אותו ונשארים בחולצה עם כפתורים וצווארון. אחר כך, כשהם מתחילים 

 . ותישרטלעבוד, הם באים בג'ינס 

שכבתי במיטה והסתכלתי על תמונת החתונה של סבא וסבתא על הקיר. מנורת הלילה השליכה 

ה כתמי אור, והיה נדמה לי שהבחורה והבחור יוצאות לעברי כמו מבעד להינומה. הם הביטו עלי

אלי, זרים, אבל שמחים ונחמדים, ובאמת שום דבר לא הסגיר שמדובר בחתונה. היה בהן משהו 

חי ומוחשי, אבל גם מסתורי. הבחור שבתמונה לבוש בז'קט כהה, וכך גם הבחורה שלידו. כתפו 

ושניהם מסתכלים רחוק קדימה במבט שמח וחד, כאילו יודעים בדיוק מה עומד צמודה לכתפה, 

לפניהם ולאן הם הולכים. פניה של הבחורה מעוגלות וצחות, ולבחור מבט חם ונלהב, דומה 

 למבטו של סבא גם היום. 

אני יודע שבסיום האוניברסיטה סבתא נאלצה לנסוע לעבוד רחוק ממוסקווה. היא הייתה 

י מצטיינת באוניברסיטה שלה וכולם ידעו שקלרה דנציג תקבל את מדליית הזהב, סטודנטית הכ

שלטונות האוניברסיטה נתנו את תעודת קרה משהו וכלומר, את תעודת ההצטיינות. אבל לבסוף 

 למישהו אחר, וסבתא קלרה נאלצה לעזוב את מוסקווה.של סבתא ההצטיינות 

כוניות על הכביש הראשי. כמה נערים התגודדו הכל היה ָשֵקט סביב. שמעתי רק את תנועת המ

קול הלמטה מתחת לחלון של השכן. הם דיברו אתו בשקט וקראו לו לרדת. רק הם הפריעו את 

 המונוטוני של המכוניות על הכביש. 

"ּבֹוּביק, אני מכבה לך את האור?" סבתא נכנסה לחדר במפתיע ומשכה אותי מתוך המחשבות. 

 . ממשת לילה שהתנפחה מקו החזה, ונראתה גדולה ועגולה, כדורית היא הייתה לבושה בכותונ

 "כמה זמן עוד יש?" שאלתי אותה. לא יודע למה שאלתי, כי באמת אני לא מתגעגע. 



"למה? לא טוב לך אצל סבתא?" היא שאלה בעלבון חבוי, אבל עיניה חייכו. "עוד כמה ימים, זה 

 יעבור מהר", היא הרגיעה אותי.

לא רציתי שתכבה את האור והזוג בחליפות יעלם. בעצם רציתי שתספר לי על הנסיעה לעיר 

הרחוקה הזאת צ'ינסק ועל החיים שלה שם בלי סבא. אבל סבתא שלי, שלא כמו סבא, לא 

 מספרת סיפורים בקלות. לכן אולי עשיתי את עצמי מתגעגע לאמא ואבא: כדי לרכך אותה קצת. 

 מושך את הזמן. לא ידעתי איך להתחיל.  "סבתא..." פניתי אליה,

היה חוסר אמון בכיפוף הכתפיים שלה. והיא עשתה צעד לתוך החדר, גופה הגדול נטה לעברי, 

"צריך לישון", היא אמרה. אבל ראיתי שהיא כבר מבינה שאני מנסה לסחוט ממנה קצת פינוק 

 וסוד. 

תר שיכולתי לגייס מתוכי. "רציתי "מחר אין בית ספר, סבתא", הזכרתי לה ברכות הגדולה ביו

 לשאול אותך...", הוספתי מייד, וזזתי לכיוון הקיר, מרמז לה בכך שאני רוצה שתשב לידי. 

החליטה לוותר לי  בל"מה רצית לשאול?" היא הניעה את ראשה. היא לא הייתה מרוצה, א

 בינתיים.

 "על המדליה שלך..." 

נה לאיזו מדלייה אני מתכוון. "טוב, רק לרגע", "על המדליה?" התפלאה סבתא. היא מייד הבי

 היא אמרה והתיישבה. 

קפלים בתוך קו -ראיתי את הצוואר שלה קרוב אלי ואת ִמְפתח הכותונת. עורה היה מונח קפלים

המחשוף. הוא יצר קווים כהים כאילו מישהו צייר אותם על הצוואר ועל החזה שלה ביד חזקה 

 ים היו בהירות וזהרו כמו עיני הבחורה שבתמונה. וקשה. אך עיניה מאחורי המשקפי

היא הניחה את ידה על צד גופי ותופפה עלי בעדינות כאילו הייתי תינוק שלא מצליח להירדם. 

כך נהגה לעשות כשהייתי קטן, ואף שעכשיו אני כבר גדול, אני אוהב שהיא עושה כך, טופחת 

שלה מונחת עלי עם כל המשקל, חמה טפיחות זעירות וקצובות כשאני שוכב על הצד. האמה 

 וכבדה, וזה נעים אפילו יותר מחיבוק של ממש. 

 "למה הם לא נתנו לך אותה? את המדליה שלך?" שאלתי.

סבתא לא התמהמה לרגע. היא מייד נכנסה לסיפור שלה, הוא היה כל כך חי אצלה, אף שקרה 

יך לישון. היא עשתה מן תנועה מזמן. היא מייד שכחה שאני מנסה לסחוט ממנה פינוק ושאני צר

בראשה, ניערה אותו במרץ ובחוסר סבלנות כמו סוסה צעירה את הרעמה שלה, כאילו עכשיו לא 

 אלא נערה צעירה שמסיימת רק עכשיו את הלימודים שלה באוניברסיטה.  ,לילה והיא לא סבתא

הא!" היא פלטה צחוק קצר, חזק ומחוספס. "למה? כי ברוסיה אסור לתת מדלייה לבחורה ח"

 יהודייה, אתה מבין?" 

 "מה זאת אומרת?" לא הבנתי, "אבל היא הגיעה לך, לא? המדליה שלך?" שאלתי.



 פוחה וכדורית. ט"בטח!" אמרה סבתא בביטחון. גווה הזדקף ברגע, והיא כבר לא נראתה כל כך 

 זה?" שאלתי רק כדי לדרבן אותה, אף שהיא כבר לא הייתה זקוקה לכך. "אז איך

אמרה. "הם אפילו לא אמרו לי! פשוט באתי לטקס היא "כי זאת רוסיה! ּבֹוּביק קטנצ'יק שלי!", 

חלוקת התעודות באמונה מלאה שאני עומדת לקבל את המדליה שלי, והופ... הכל השתנה. 

 יו כפי שחשבתי".פתאום הסתבר לי שהחיים שלי לא יה

"זה מעצבן...", אמרתי בהיסוס. רציתי להוסיף שזה לא הוגן בכלל, ועצוב, ואם אני הייתי 

 במקומה הייתי צועק ומרביץ לכולם. אבל לא אמרתי כלום. חיכיתי להמשך.

"כן", היא אישרה במין עליצות מוזרה. גם כשסבא מדבר לפעמים על דברים עצובים, הוא אומר 

 א מובנת. אותם בשמחה ל

"זה היה הגילוי המבוגר הראשון שלי", המשיכה סבתא בהרהור, "הבנתי באיזו מציאות אני 

חיה". היא הרכינה את ראשה הצידה בתנועה קצרה שהיה בה עצב, והביטה לרצפה. עיני עקבו 

אחרי מבטה וראיתי את אֹוניֶיגין יושב בשקט דרוך על השטיח וממתין לסיום הסיפור כדי לתפוס 

מקומו על השמיכה של סבתא כשהיא תעלה על משכבה. אבל סבתא שכחה על שינה. היא  את

 ישבה ושתקה.

"ולמה זה היה כל כך חשוב לקבל את המדליה זאת?" שאלתי. חששתי שהיא תפסיק לספר. כי 

 בעצם זה היה סיפור עצוב מאוד.

סקוואית יכלה "כן, מדליה זה נחמד", אמרה סבתא קלרה, "אבל מדליה של אוניברסיטה מו

 "בֹוְטקינְסקַאיה"לתת לסטודנטית משרה בבית החולים של הקרלמין, למשל, או בית החולים 

שם עבדו כל המורים שלנו. ובלי מקום עבודה טוב ברוסיה, זה לא שהבן אדם מתפנק... זה קשה, 

יה קשה מאוד לחיות... אתה מבין, ּבֹוּביק?" היא הסתכלה עלי ושוב שתקה. מבטה כבר לא ה

צלול ובהיר כמו קודם. השמחה המעושה שלה דעכה, ופניה כמו ננעלו לתוכן פנימה, רציניות 

 בלוקשות. זה היה משונה: סבתא שלי בדרך כלל שמחה. לפעמים היא כועסת ופורצת בצעקות, א

גם כשהיא צועקת רואים שהכעס שלה מופיע רק לרגע. ברגעים כאלה סבא צוחק עליה לפעמים. 

יה בפניה משהו אחר, ָשֵקט ולא טוב. מבטה הבחין באֹוניֶיגין, אבל היא התעלמה אבל עכשיו ה

 ממנו כאילו לא היה בחדר.

"לא הייתה לנו דירה", היא המשיכה. "אתה כבר יודע, ברוסיה לא לכל משפחה יש דירה... גם 

י לא לכל משפחה יש חדר! אתה מבין?" היא שוב שאלה כאילו כל הזמן לא הייתה בטוחה שאנ

עוקב ומבין, וחשבתי שהיא לא נכנסת לגמרי לתוך הסיפור שלה, כמו סבא. כשהוא מספר, הוא 

לא שם לב אם אני עוקב אחריו או לא. הוא מטייל בסיפור שלו ושוכח עלי, כאילו הוא לא נמצא 

פה, בתל אביב, אלא שם, בשלג וברוח הקרה, בעיר הענקית עם הבניינים האפורים תחת שמים 

 בע בוץ. נמוכים בצ



"גרנו בחדר אחד: אני, אמא ואבא, והדודה ברטה. בכל ערב כשחזרתי מן האוניברסיטה הוצאתי 

את המיטה המתקפלת מכיסוי הגס כמו של שקים שהובילו בהם תפוחי אדמה, והעמדתי אותה 

בין השולחן לארון. בבוקר היה עלי לקום ראשונה כי אחרת אי אפשר היה לעבור בחדר". היא 

ראיתי שהיא מתרחקת ממני לתוך הסיפור, "בגלל זה רציתי כל כך את המדליה..." היא נעצרה ו

אספה אליה את זרועה ובתנועה מהירה הרימה את השיער מעל המצח כאילו הוא הפריע לה 

סיפור שלה. "טוב, זה לא בדיוק כך, ּבֹוּביק שלי", היא חזרה אלי לרגע. עבר הלראות משהו שם, ב

ם אהבה את המקצוע שלה. זה לא שלמדתי בשביל המדליה. תמיד היה לי "סבתא שלך כל החיי

מעניין. אבל ידעתי שעם מדליית זהב יש לי סיכוי לחיות בחדר שבו אישן בלילה ליד הקיר, וביום 

המנוחה בסוף השבוע אקום אחרונה, ולא אצטרך לקפוץ מן המיטה השכם כדי לא להפריע לבני 

לה לאט, אתה יודע..." באמת זה נכון שבבוקר סבתא הבית. אצל הסבתא שלך הבוקר עו

 וממשיכה לחלום חלומות גם אחרי שהיא קמה.  ,מסתובבת כמו סהרורית

"זה היה בעיני כל כך מתוק לישון ליד הקיר", היא הרימה את סנטרה מעלה כאילו רואה משהו 

לת הארון נפתחה טוב באוויר החדר, "להפנות את הראש לקיר... בלילה לפעמים התעוררתי כי ד

לעברי ובצד השני המפה הכבדה שכיסתה את השולחן נגעה בפַני, וכשהסתובבתי בבהלה, מתוך 

 שינה נתקלתי ברגל השולחן העבה... אתה מבין, ּבֹוּביק שלי?"

הנהנתי. חשבתי על הגוף הגדול של סבתא קלרה עם הטוסיק והשדיים הכבדים, איך הוא 

המתקפלת, והבטן נשפכת במרווח בין הקפיצים לברזנט מסתובב בחריקה רועמת על המיטה 

ראיתי מיטה כזאת אצל קירה שהביאה אותה מרוסיה. הקפיצים מתמרדים וצועקים,  – המיטה

ורגלי השולחן העבות עומדות סביב סבתא קלרה כמו אנשי צבא עם נשק דרוך ששומרים 

 שהמנוחה שלה על המיטה המתקפלת לא תהיה שלמה. 

סבתא קלרה השתתקה שוב וחשבתי שהיא לא תמשיך, שזה סוף הסיפור. רציתי לדעת את 

ההמשך, על הנסיעה שלה לצ'ינסק ועל החתונה המשונה שלהם שבתמונה, אבל בעצם זה כבר 

לא היה משנה. היה לי עצוב בשביל סבתא שלי שהרוסים רימו אותה ולא נתנו לה את המדליה 

 שלה כל כך לא בצדק. 

 כית, סבתא?", שאלתי אותה בזהירות. "האם ב

י! כמה בכיתי!" היא אמרה, והיה נדמה לי שהעליצות שלה חוזרת. היא התעודדה משום מה "אֹו

מהשאלה שלי, וקולה נשמע שוב נמרץ ומלא כוח. "רצתי החוצה מן האמפיתיאטרון שבו 

רה בחוץ נחנקתי התאספו בחגיגיות כל המורים והסטודנטים, בלי מעיל ובלי כובע, וברוח הק

מדמעות. אחר כך, בבית סיפרתי לסבתא מלכה ולסבא דוד, סבא וסבתא רבא שלך, והם ניחמו 

אותי ככל שיכלו. אבא שלי אמר: "קֶלְרֶכן", כך הוא קרא לי ביידיש, "דעי לך, קלרכן! זאת 

רוסיה!" אבל אמא שלי לא הופתעה לחלוטין. היא כנראה חשדה. היא הייתה יותר מפוקחת. 



בא שלי לא תיאר לעצמו שהאנטישמיות הסובייטית יכולה לפגוע בקֶלְרֶכן הקטנה שלו. הוא א

חשב שרוסיה היא מדינה צודקת ושוויונית, והנה..." היא לא סיימה את המשפט. "הוא כאב, 

סיפור שלה. עבר האולי אף יותר ממני..." היא אמרה וראיתי שהיא חושבת על משהו נוסף, שם, ב

א סיכמה ונתנה בי טפיחה קצת חזקה, מסכמת, כמו כדי לומר: זה סוף הסיפור. "ככה זה", הי

אבל אני לא רציתי שהסיפור יסתיים כאן. ידעתי שזהו המקום המעניין. שזה רק התחלה של 

 משהו חדש וטוב. 

המיטה שלי. הוא כנראה הרגיש שהגענו לסוף, והוא רצה לזרז  דופןאֹוניֶיגין קם ממקומו וניגש ל

שמעתי הכל היה שקט מסביב, תא כדי שיוכל להתכרבל סוף סוף בחום המשיכות שלה. את סב

עוד לא התייבש על שרק את סאון הרחוב מבעד לחלונות, את המכוניות העוברות בו במי הגשם 

הכביש, והרגשתי את ריח החדר שאף אחד לא גר בו, רק אני ישן בו לפעמים, ובימים הוא משמש 

עם המגהץ ושואב האבק, הטלוויזיה הישנה שלא נמצא אף  ,משק הבית את סבתא קלרה לענייני

אחד שירצה לקחת אותה. מן השמיכה עלה ריח צמר עזים והיא עקצצה קצת את העור, גם דרך 

 הציפה. 

 


