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  דן בניה סרי/  " עוגיות המלח של סבתא סולטנה: " הספורתקציר

  .אלי פררה:  ופרושי המילי�עריכה

  .צור קשר –יפנו באתר ב , למעונייני� לקבל את הסיכו�

  :'פרק א

חרפתו של אביו , מפתח מחבואו מתחת למיטה זוחל אליהו הקט�": ציטוט מוביל  בפרק הראשו�

פעמי� אינו זוכר ומדי� ריח משונה . ר בה� בחמדהתחבי� וחומגשש עד מכנסיו הר. יפה בעיניו

. עד עורפו של אביו מטפס ומפטיר ש� מימיו המלוחי�. אות� שעות שובבה רוחו מכול. מבי� רגליו

מילי� חדשות קורא . מני� את הילד בזרועותיו ומנערו על מיטת אמו. יצחק אינו מתאפק עוד

, ופע� לא התאפק. מד אצל הגבירי� שבנה את מגדליה�של) קללות (*חרפות*, באשכנזית, אחריו

אמא זוהרה !" מפיבושת", החזיק בו בכוח וצעק על אוזנו, ומשנשרו עליו מכנסיו הרטובי� של בנו

. בשתי זרועותיו אימצה את בנה הנפע� אל לבה. קראה בקול!" אלוויקו. "נזעקה אל תו# החדר

ואפילו אות� , מאותו יו� לא הרפה יצחק מבנו ".קואלווי. אלוויקו", נשקה על אוזנו" ,אלוויקו"

מפיבושת : "היה מרכיבו על ברכיו ומשנ� לאט על אוזנו. ימי� שהייתה רוחו טובה עליו לא שכח

  . עד כא� הקטע המצוטט מהספר–" ,זה נכדו של מל# היה

� ,זוהרה%כבר בפרק הראשו� מעביר לנו המספר את מהות� של מערכת היחסי� במשפחתה של א

%סבתא,  אמו,המכונה אצל אביו מפיבושת, אליהו בנו .היא אשת יצחק הבנאי. מבית אבולעפיה

שנית� כינוי ה.  אשתוזוהרה% וא�,קלרה, וכלתו של יצחק, רבה סולטנה והזיותיה על בעלה מישאל

נית� לו וזה האחת קצרה והוא צולע רגלו  .רגל%כהבשל היותו ָנ מפיבושת נבע –בפי אביו  אליהול

ן, ְוִליהֹוָנָתן: "'ד' פס' פרק ד' שמואל ב: בי� בנו של יהונת� ב� שאולבינו לל הדמיו� בש ָּשאול-ּבֶ ן, ׁ , ּבֵ

ן; ְנֵכה ַרְגָלִים ֹבא ְשֻמַעת ָשאול ִויהֹוָנָתן ִמִיְזְרֶעאל- ּבֶ ָּחֵמש ָשִנים ָהָיה ּבְ ּ ׁ ׁ ׁ ֵאהו אַֹמְנתֹו ַוָתנֹס, ׁ ַּוִתּשָ ּ ּּ ַוְיִהי , ׂ

ָחפָזה ָלנו ּּבְ ּ ָס ַוִיפֹל ַוִיפֵסַחְ ּ ּּ ׁוְשמֹו ְמפיֹבֶשת, ּ ִׁ המהווה כאקספוזיציה של , זהו הקו המוביל בפרק זה ".ּ

נוספה חרפת , כאשר בנוס� לצרות העוני והפרנסה, נאבקת במאבקי החיי�, זוהרה הא�: הנובלה

כעונש שאביו רואה בו , נכה החומלת על בנה ה,אלוויקו בפי הא�, אליהו, ב� הזקוני�, המשפחה

ואיש אינו יודע , אותו מעשה רוד� אותו לאור# כל הנובלה עד פטירתו, על חטאו ע� אישה עלומה

 בנוס� בהגיעו !"אותה אישה, אותה אישה: "עד סו� ימיו הוא זועק אותה זעקה. מיהי ומה חטאו

 על א�."הילד מכוער, כשהגיע אליהו למצוות גילתה אמו לראשונה: "למצוות התוודעה לכיעורו

זה אותו רגש . זאת ועל א� נכותו הרבתה באהבתה אותו יותר מכל ילדיה שילדה ליצחק בעלה

בפרק הזה אנו . אימהי לחפות ולהעצי� את אהבתה לפרי בטנה על א� ולמרות חסרונותיו

כדברי , ראשיתו של הספור כאשר אליהו גדל; מתוודעי� ג� לזמ� ההתרחשות של הנובלה

בהיותה בת . אס לקלרה'י השדכ� ארוג"והשיאוהו בשידו# ע" עתואליהו בגר שלא מד: "המספר

מנסה להסתגל למשפחתה החדשה וכולה נערה צעירה תמימה , והיא העלובה. עשרה בלבד%שש

של כביסה וניקיו� רק עבודה פיזית . בישול וכל כיוצא בזה, כות אישותְלוחסרת כל ידע בִה

  .בלא דופיושליחויות עשתה 

  :'פרק ב

. אות� ימי� ראשוני� שבאה קלרה אל בית� אהבה אותה מכול: "יל  בפרק השניציטוט מוב

, מאזינה לקולות שהייתה כלתה מוציאה בסתר. מרחוק הייתה עומדת וצופה את הליכותיה

�מיד , משהייתה קלרה מתנשמת יושבת יגעה על הכיסא הנמו# מול ע+ הברוש הזק�, ופעמי
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צוחקת ומחבקת את " ?עדיי� לא" ).עפעפיי� (* עיניהשמורות*הייתה נחפזת אצלה ומפשילה את 

אמא זוהרה צובטת בלצו� את  .שואלת בצנעה" ?מה" .קלרה אינה יודעת מה תשיב. כלתה

  ."אותו העניי�, וכי אינ# יודעת", כובשת צחוקה" ,קלרה, אי# מה" .צווארה

" העניי�"ואותו  ,של בעלה אליהווגופו ציפיותיה של אמא זוהרה מכלתה שתדע לכבוש את לבו 

ותיכנס להיריו� ובכ# תצליח לבטל את , האהבה בי� השניי� יצלח% שמעשה,שרומזת היא לכלתה

ששט� את בנו וכינה אותו , ובעיקר בעיני בעלה יצחק, חרפתה בעיני בני השכונה והקהילה%חרפתו

  ...אפילו תלד תאומי�, ואולי ייעשה הנס והיא אולי. מפיבושת

, אות� כלי נחושת.  מתוודעי� אל כלי הנחושת וגביע היי� לקידוש שבמזנו�לראשונה בפרק זה אנו

בעל החנות , יאסי�%ב� הזקוני� של אבו, שבהמש# נמשכה קלרה אליה� ונקשרה אל חס� הערבי

אות� כלי הנחושת והגביעי� שאמה של . ממנו קנתה את הכלי� כמתנה לאמא זוהרה, לנחושת

והיא כבר אז ראתה בה� כסימ� רע וכינתה . א סולטנהסבת, זוהרה הביאה כנדוניה לחמותה

 �, תסתכל מה הביאה המטורפת הזאת: "והיא אז התנפלה על בנה ואומרת" סמרטוטי�"אות

כ# "... עכשיו כל הבית מלא ריח של מוסלמי�. "לא ידעה איפה תכלא את זעמה!" מרטוטי�ס

ויהיו ,  יד� של המוסלמי� ה�מעשה, שריח הגביעי� והנחושת, ניבא לה ליבה על העתיד לבוא

  .מוכר כלי הנחושת והגביעי�, לחס�, נכדה אליהו%כלת, הקשר בי� קלרה

�ולא , בעלה אליהו%אבי, לב ע� חותנה% לראשונה נתקלה ג� באירוע אירוטי שלא באשמתה ובתו

כאשר ניסתה להוציאו מגיגית האמבט והוא גרר אותה לתוכה , רגליו%ידעה מה פירוש פרכוסי

שמלתה לא הבינה למה , עליה והיא מסלקת אות� ממנה) רוטטות, רועדות* (מפרכסות*ו הורגלי

ממרר עדיי� כשהוא ,  שנפלטו ממבושיו הבוערי�, של חותנהמהפרשות הגו�וכי זה נגר� , הלח

) עלה* (גאה*ריח ענוג של עצי� מזיעי� : " כל כ# תמימה הייתה!".אותה אישה"אחר שגעונו על 

או אז כבר ".היו רטובות. יקה אצבעותיה על שמלתה והסתכלה בה� בפליאההחל. ש� בנחיריה

געונה יש .צפונותיה�א# לא ידעה פירוש� ולא הבינה , נתוודעה אל יצרי הגו� שלה ושל גבר

מעדיפה והיא כבר , ומעשיה המביכי� של סבתא סולטנה ג� ה� נוספו על צרותיה של אמא זוהרה

כאשר חס� ,  בסו� הפרק אנו מתוודעי� אל העתיד לקרות.ובשיגיע זמנה ותל# לעול� שכולו ט

בתקופה שבי� ראשית הימי� , הערבי סובב בי� השכונות היהודיות ומנסה למכור סחורתו

�זרועותיו חסונות ושחומות ונערות יוצאות ומניחות בכפו מטבעות . הנוראי� עד יו� הכיפורי

�י להעי� מבט חבוי בפלגי גופו השרירי  וכד,פרנסתו מ� הסת�להעניק לו מעט לכדי , קטני

  . שלא מ� הסת�, והמוש#

  

  :'פרק ג

 איבוד הפרנסה ;ת הדברמשמעו. בעלה של אימא זוהרה, עומד בסימ� מחלתו של יצחק' פרק ג

הוא שלעג ושט� את בנו אליהו בשל נכותו ". שבר כלי"יצחק הפ# בי� לילה ל. וכניסה לעוני מצמית

ו ניחתשעד כדי כ# הגיעו הדברי� והצרות . לא רק בגופו אלא ג� בנפשוהפ# בעצמו לנכה , וצליעתו

ואנשי השוק מרחמי� . על אימא זוהרה שהיא מייחלת לבעלה שימות כבר ויניח לה מצרותיה

, כס� אי�, עבודה אי�: "לבל תתבזה בעונייה, נותני� בסלה כל מיני מצרכי� בסתר ובחינ�עליה ו

הציבור של בית הכנסת מספיק בדוחק לבקבוקי� שח %פתוא� אותו מעט שנותני� בידה מקו

בייאושה ". אשכנזיות"בלית ברירה נאלצה אימא זוהרה לכתת רגליה ולכבס אצל ה. "..יצחק

אותה "והוא בהזיות וזועק על , ה התימנייה שתרפאהוָרְדק בעלה אל ַנחניסתה להביא את יצ

ע� אותה אישה ? � ומה חטאו וע� מישאיש אינו יודע במה דברי� אמורי" אותה אישה", "אישה
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�מחלתו ? או השידו# הראשו� שיעדו לו? של הנוצרי ש� בנה לו את הגדר וש� עליו צלב של כס

על שלא הצליח לעצור ,  נוזלי גופוומכנסיו מגירי�, צעקותיו מהדהדות בי� כתלי הבית, מחריפה

 והוא נפטר לאחר ת לא הועילוג� החלפת המזוזו. וקלרה משרתת אותו ומחליפה בגדיו, את מימיו

�  . חמישה ימי

אול� מותו ומחלתו של יצחק היו כתוספת לצרות שנערמו בחייה של אימא זוהרה והמכה הקשה 

בנה : חכ� דואק  מבקש לקרוא לה לביתו כדי לבשר לה על הגרוע מכל. מנשוא באה לאחר השבעה

שאיפותיה ומאווייה נתקבצו באותה , כל חלומותיה... כי ידיו רועדות! לא יצלח למלאכת השחיטה

כל הימי� התפללה בסתר לראות את אליהו ניצב : "הקהילה%כמיהה שבנה אליהו יהיה שוחט

מעל , מני� את התרנגולות הצווחות, הנשי� נאספות עליו כמקהלה והוא עומד על כול�, בשוק

 ירושלי� ואינה  והיא הולכת בי� סמטאות."אני בנה של זוהרה: "ומריע בקול תרועה, ראשיה�

העוני בו , אלמנותה, מותו של יצחק, בוכה ומצרה על כל צרותיה. יודעת היכ� תולי# את חרפתה

נכותו של אליהו וכישלונו כשוחט עתידי ועכשיו נוספה ג� חמותה סבתא סולטנה , היא שרויה

טר� : כלומר, "ותריקידיה " ורחמה שומ�עדיי� , וקלרה כלתה. ה דמיונות על יצחק בנההחוָז

  .נכנסה להיריו�

  

  :'פרק ד

טר� * (ריקה*על כ# שהיא עדיי� , מתרכזת אימא זוהרה בכלתה קלרה,  משמת יצחק בעלה

וכי שאר אבריה ? שאלותיה בדבר הבט� לא מובנות לקלרה למה היא נתפסת לבט� דווקא. )ההרת

� לה רק ויבלת שחורה על סנטרה ואימא זוהרה נטפלת, גבוהה היא שערה לא סתור. שלמי

מנסה . כשאינה יודעת למה מרמזת חמותה, והיא מודה בענוותנות שטר� כואבת לה הבט�... לבט�

וקלרה אינה יודעת . ומה ועד כמה הוא עושה במיטתהאי# הוא , בנה%אימא זוהרה לגלות מעשי

עד שיו� אחד בדקה בשמלותיה ומתחתיה� ובי� רגליה ונדהמה , יש� ונוחר אליהו וזהו, מה תשיב

כשהיא משרכת , ובי� לבי�,  מהתגלית היא נתפסת להזיותנרעשת. גלות שהיא עדיי� בבתוליהל

; הוזה אימא זוהרה על הנכד העתיד להיוולד לאליהו, רגליה בי� בתי האשכנזיות לכבס בגדיה�

אול� בטר� יתממש החלו� הלכה לבדוק מה קורה באמת בי� . זהו הש� שייעדה לו" איזיקו"

כל אחת צמודה . ולחרדתה חשפה ששתי המיטות פרודות ה� זו מזו, זוג הצעירכותלי החדר של ה

מוכת . הזיווג לטובה%כדי לקרב את מעשה, הלכה והצמידה את המיטות זו לזו. לקיר אחר בחדר

תימהו� ואי� אונות הולכת לחכ� דואק ולאשתו ומספרת לה� על אליהו בנה חדל האישי� שאינו 

שמחלק לו אלקוצר בעל בהנאה רבה ול עולמו ליקוק סוכריות וכ, יודע מה לעשות ע� אשתו

נהנה מאכילת עוגיות ומליקוק סוכריות . )ילדותי עד כדי פיגור* (איפנטילי*כמו ילד קט� ו, החמור

ועדיי� אינו מבי� מה רוצה ממנו אימו ומה הטרוניות שלה , ומשאיר את אשתו בתולה ורח� סגור

כדי שיאכל ויתחזק ואולי ,  מהקצב פחות ממאתיי� גר� כבד הלכה אימא זוהרה וקנתה...כלפיו

והיא כל כ# ציפתה שאכילת הכבד בתוספת שתיית היי� ייכנס . ידע מה לעשות ע� אשתו קלרה

תכננה . ר אותהולע1ֵ, באליהו העוז ויעשה באשתו מה שגבר עושה בעלמה כמצוות אנשי� מלומדה

בבוקר נתפסה , אול� אבוי, ורט של ד� על הסדי�וא� יימצא קלבדוק בבוקר מה ה� התוצאות של 

כי הרי הסמיכה אימא זוהרה את המיטות זו , קלרה והיא יושבת על כיסא ולא ישנה במיטתה

 למד וקרא –? ומה עשה אליהו באולו לילה. אצל זו והיא נתביישה לישו� צמודה אל בעלה

�ו+ אות� סוכריות של האשכנזי� כל תענוגותיו ונהנתנות שהיו בידו של אליהו היה למצ. תהילי

  .שמחלק לו אלקוצר הזק� ואת אשתו לא פקד
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בא חס� הערבי והעמיד את חמורו ברחוב : "ובאותו שבוע בו קרא אלקוצר הזק� לסליחות

�  ".האשכנזי

  

  : 'פרק ה

החמישי בנובלה מתמקד בתיאור מערכת היחסי� שמתחילה להתרק� בי� קלרה לבי� חס� פרק ה

, קלרה החלה לעבוד ולכבס בבית הגברת מינ+ שברחוב האשכנזי�.  הנחושתמוכר כלי, הערבי

על ההיצע הרב ,  וסמוקי� מ� הכלי� הבוהקי�צוהלותוקרה שיו� אחד היא חוזרת להוטה ופניה 

פיוס ולקרב %בעצת סבתא סולטנה נרקמה היוזמה לקנות כלי נחושת כמנחת. מסחורתו של חס�

לאחר שזו שטמה את בנה ואת קלרה על , י� אימא זוהרההלבבות בי� אליהו ואשתו קלרה  לב

" כבעל חיי� שימגר את צניעותה"על שלא הכריע , שהפרידה את המיטות ועל חידלו� בנה אליהו

  .מוצ+ הוא סוכריותבמקו� כל זאת " ולעשות מעשי� מופלגי� של איש, מעשה גבר בעלמהכ

ויתירה "  הכנסת מ4ַסי3� בשמחת תורההכי גדול כמו של בית, מגש גדול"הוא יקנה לה הוחלט ש

רק איזה גביע קט� , לקלרה כלו� " קיווה שעל יד ההפליה שיעשה בי� אימו לבי� אשתו,מזאת

סבתא סולטנה נזכרת  . תחוס עליו מעט ותשכ# זעפה ממנו,"שאפילו בשביל קידוש לא יספיק

נישואי� מישאל היו אלה ל.  נכָד5 אליהו%אשת, והכל מספרת לקלרה. בהזיותיה במישאל בעלה

�טובה "ולמרות שהשביעה שהיא , העמידה לו ילדי� לא ,זולי6ָה, לאחר שאשתו הראשונה, שניי

�רועי� ערביי� מצאו את ו )התאבדה* (שמה נפשה בכפה*ה לב%במרלא נרגעה ו" לו מאל� ילדי

ג� , ונה שכח את אשתו הראשולא, כשנשא את סולטנה לאישה אלמ� היה מישאל . בהרי�גופתה

בגסיסתו המיוסרת קרא , עד כי בסו� ימיו!  זולי6ָה% ברגעי� האינטימיי� שהיו לה� קרא בשמה

  . כאות הכרה מצידו, "סולטנה "–בשמה 

�ולתחקיר שנעשה לה על ידי סבתא סולטנה , ערב אחד איחרה קלרה להגיע מרחוב האשכנזי

, והיא הפתיה נענתה לו. נחושת חדשההבטיח לה יש , ש�, ספרה שנלקחה אחר כבוד אל המחס�

בפע� הקודמת כשנפגשו לאחר שהניצו+ בי� השניי� החל עוד בתחילה . ו למחס�יוהלכה אחר

כשהניפה , ג� כשהחזיק כמו בשגגה בכ� ידה. "כלי הנחושתעל מחיר ברחוב האשכנזי� והתמקחו 

...: רועד באצבעותיהוהוא חש שהגביע , לא סילקה ידה ממנו" ?כמה "–מולו את הגביע ושאלה 

ואז נע+ ברכות את , רגע היסס, הסתכל בעיניה הפעורות. אצבעותיו גיששו חרש על זרועה"

 ולא נפרדו עד שהשיג את שמה ."המחשבות המלאות גדשו את מכנסיו. שתקה. ציפורניו בבשרה

את והוא ידע היכ� זה וכבש ." אצל אמא זוהרה, ש�"אלא , לא ברחוב האשכנזי�: ואת כתובתה

  ... רוחו

הבינה בהר� מה קרה בי� קלרה , ג� את של אביו, הגוְנלסבתא סולטנה שידעה את חס� ואת ִמ

 לא .והפצירה בה לבל תגלה היכ� הייתה... לאחר שזו התלוננה בפניה על כאבי בט�, לבי� חס�

ר אול� בשו� פני� ואופ� לא תספ, אלא אצל ֶשייֶנה או שתתלונ� על עייפות או חולה, במחס�

אימא זוהרה דחתה בתוק� את מתנות הנחושת וביקשה להחזיר . ששהתה במחס� של חס� הערבי

, אספה הכול מלבד הגביע הקט� שנשאר לפליטה אצל קלרה, כלי נחושת יש לה די והותר, הכול

  .לקנות לה מטפחת לאימו. הו חט� אותו ממנהיושאל

ור העצה שהשיאה לה אמה בטר� על תמימותה של קלרה במעשי גבר באשתו נית� לראות בתיא

עניי� זה יפה הוא בי� . תניח לו, לַמ8ֵש בשמלתה, יתאווה נפשו של אליהו בעלה"שא� , חתונתה

והיא התמימה לא הבינה מה צרי# אליהו , בלחש כמוס כ# שחה לה אימ5" אישה לבעלה

והשימה והיא כמצוות אימ5 העמידה את השמלה על מסעד הכיסא שבצד המיטה ... לבגדיה
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בבוקר מצאה את שמלתה כדר# , וכמוב�... בשמלה, לדעת מה יעשה בה אליהו, עצמה ישנה

שכל לילה היא מתירה , כשסיפרה זאת לאימ5. נקייה וישרה על הכיסא: שהניחה אותה בלילה

שמחה מאוד ועוד באותו שבוע גילתה לה בחיבה שהחלה . כרצונו, בשמלה, לבעלה לעשות בה

 �אול� בטנה של קלרה עדיי� ריקה והא� הבינה שאליהו הבעל . בשביל התינוקסורגת סודר חו

  .ובו האש�" לא יוצלח לשו� דבר"

, יע� כי ג� היא הבינה שאליהו בנה לא יוצלח לשו� דבר, כ# קרוה שאימא זוהרה ברוב ייאושה

הניסי� והביאה ממנה את מעשי הלחשי� %עושה, שרה האשכנזייה%הלכה להתייע+ ע� חי

הוציאה קל� ; צרבה עדשי� יבשי� במעט פלפל ומלח, בחשה מעט שמ� ומי�; אבקה: עותוהקמ

: והיא בלב מקווה לוחשת. עור דהוי טבלה שבע פעמי� וכיוונה את הקל� אל מול שעו� הקי+

 ולקלרה .ואת הקל� טמנה מתחת למזר� במקו� שש� מניח אליהו את מותניו, "עכשיו זה יעזור"

 "שתמרח איפה שצרי#"קופסת פח קטנה ,  אשת הניסי� והנפלאותשרה%נתנה חי, "העקרה"

עוקבת דרוכה לרעשי� ולאנקות הבוקעות מחדר� של , אימא זוהרה, והחמות, והכול מצפי� לנס

עד שהיא מתאבה לראות צל הרי� כהרי� ומעידה , הזוג ואינה יודעת נפשה מרוב צפייה והשתאות

, הצטחקה" ,ראית את מכנסיו של אלוויקו: "סבתא סולטנה ולוחשת באוזנה, בפני חמותה

"�  ". התרחבו פתאו

  

  :'פרק ו

השתנו סדרי בראשית בבית משפחתה של אימא , מאז. מאופיי� בתיאור הריונה של קלרה' פרק ו

שרה ומטילה על עצמה את ,  וצוהלתרק זוהרת, אימא זוהרה, וזו, זו מקיאה את קרביה. זוהרה

צופות בנס בפליאה "אפילו הנשי� ברחוב האשכנזי� אצל� כיבסה . בבית ומחוצה לו; כל העבודות

שומרת " שירי� יפי� בכל הנגוני�. הנה היא שרה בקול, ולא זו בלבד, זוהרה איה מקללת, גמורה

כרסה התופח של קלרה היה , היא על מפת� כרסה של קלרה ואינה נותנת לה לעשות מאומה

: ועל יצחק בעלה תבוא בטענות, י� על בנה אלוויקושייסמא עיני המלעיז, כאותו אתרוג יקר מפז

. תתאנה עליו..." אי# צחק כל הימי�, להסתכל. צרי# עכשיו לעמוד כא�. למה מת יצחק, אהה"

ג� הכלות האחרות , אפילו אנשי השוק וכל המכרי� הקרובי� והרחוקי� מנדבי� לה בהקפה

הייאוש והתקווה של .  כל כ#ובלבד שזו תתבש� מקיאה של קלרה בעקבות ההיריו� המצופה

ג� לרגשי נק� , ק+% אימא זוהרה נתערבבו זהב בזה והתפרקו  לשט� רגשות סוערי� של שמחה אי�

%עושהשבר מעוצמת השמחה שתק� אותה והיא צווחת בקולי קולות את שמה של % ולצעקות

�ו שלה היה שגרמה לנס ואליה, על פי הבנתה, היא זו!". שרה% חי!" "שרה%חי!" שרה%חי" :הניסי

זו שמחה ועולצת וזו אינה מבינה אפילו ! להקיא את נשמתה,  וגר� לאשתו קלרה–לגבר בעמיו 

אי# . יא כיצד מכערת בט� זו את שמלתה המתוחההנכלמת תוהה : "שתק� אותה" המחלה"מה 

ובה בעת חס� הערבי החל לפקוד את מקומ� ונטש אפילו  "נשגבת מחלה זו מבינתה, אירע לה כ#

מתחת , אלא כא� ממש, ולא סת� בטבור, וב האשכנזי� והעמיד את חמורו בטבור שכונת�את רח

שלא כדר# , מלבושיו: "ב� ישמעאל זה שינה מנהגו והחל מתהדר כמחזר נלהב. לחלונו של אלוויקו

�שערו משוח בשמ� למהדרי� מפי+ למרחוק שמ� סמי# של . נקיי� ומכובסי�, הימי� האחרי

�ואימא זוהרה נזהרת בהזיותיה על חוזקו ועוצמת " הוקצע בהידור קפדנימסורק ומ, בוש� נשי

ותיפול בכפות , נשות השכונה ובנותיה�שלבל תמעד מי מ,  של חס� חזהו וצלעותיו המוצקותשרירי

והוא יכריע אותה ויגיר לתוכה את כל פר+ , הרי כל כוחה לא יעמוד לה כנגדו. "קו� זה"ידיו של 

קלרה איה יודעת מה מתפתח ברחמה ואינה מבינה ) זוהמה: חלאה*(. אתוחל*הדלוחי� של זרע %מי
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, רק עד הפסח"ועוד יותר אינה קולטת מדוע עליה ללכת אל אָמ5 , מה עליה לספר לאליהו בעלה

  . כ# מנחמת אותה אימא זוהרה" רק יעברו הימי� באלה של הלכלו#. וכי חשבת אחרת. ינשמת

. ואליהו אינו מבי� ואינו צוחק .איָמ%5ה קטנה ונשלחה לביתועוד באותו צהריי� ארזה לה חביל

תלויי� , בגדיו רחבי�, עינו עגומות. יש� במיטתה, בוהה ועיניו סתומות ומאז לכתה של קלרה

עד . והוא נרעש בעצ� מיחסו של חכ� דואק. ואינו ידוע את נפשו" באב%תשעה"פניו , ברישול

הול# להיות שוליה אצל שאול מזרחי וללמוד ממנו את . שהטיל את מימיו במכנסיו מפחד וייאוש

�  .כ# פסק חכ� דואק. מלאכת השחזת סכיני

מיטה . מועד הולדתו של תינוקה של קלרה. אימא זוהרה מכינה את הבאות לקראת הפסח

 ארונית לבגדי�, שידה: ְמָטרַק* (ַקְמָטר*ביקשה להבריק את ה, זירקיו�' שהביאו מגב, לתינוק

הכל ,  ובתוכו נמצאו כלי הנחושתמישהו רוק� את הקמטר, א# אבוי. שבעליית הגג) וחפצי מיטה

 חס� ;פתאו� הכל נהיה בהיר לאימא זוהרה. וסבתא סולטנה הסגירה את קלרה. פסלי� של חיות

מחיי# וקד לפניה , משוח בשמ� אוהבי�ומשהריחה . מוכר הנחושת מתחת לחלונו של אלוויקו

�יחו של חס� שנתערבב בריח חמורו בי� הבגדי� של יצחק בעלה ומשהריחה את ר, במאור פני

ובטר� התעשתה .  לשלו�חמורועוד בירכה אותו ואת והיא . שהיו בקמטר התחוור לה הכל

במעקה , הטיחה מצחו של אליהו בנה, הערבי מוכר הנחושתע� , מההתוודעות למעשיה של כלָת5

 ומיהרה לבית הכנסת . בפניוי3קה את כינ4שלוש פעמי� צע!" מפיבושת "–: הע+ וצרחה לעומתו

  .ואולי זה יביא לה ג� את הצלתה, מחכ� דואקלבקש את נחמתו 

לנסות ולהבי� , בהסתר לדבר ע� אליהו, חכ� דואק חרג ממנהגו הבטיח לה לבוא אל ביתה בערב

 נלהבה מביקורוסבתא סולטנה . מה עשה הוא ועד כמה היה חלקו בעיבורה של קלרה. מה אירע

ג� . שיהא כב� דמותו של החכ�, עוד מימי� עברו שרצתה ללדת למישאל בעלה ב�, של חכ� דואק

כל כ# . שכיבדה בה� אותו כשהיה ילד ,תלוש לכבוד בואו של חכ� דואק אות� עוגיות מלוחותכעת  

חכ� דואק . נפשה ילדה לו תינוקת%למפח, כב� דמותו ולבסו�, רצתה להוליד לבעלה מישאל ילד

התינוק של קלרה : "א# בישר לאימא זוהרה את בשורתו, � מעוגותיה של סבתא סולטנהלא טע

 ולבד מאליהו .5איָמ5 של קלרה להוציא מש� את כלָת%למחרת הלכה לבית". בנו של ישמעאל

נחמתו של חכ� . א� אחד לא ידע מי הזריע באמת את קלרה, אימו זוהרה וסבתא סולטנה, הנבגד

יהודי הוא , בנה של קלרה, של חס� הערבי הייתה במעל" ידו הארוכה"� כי א� א, דואק הייתה

  .ככה זה יישאר וככה טוב. לכ� אי� צור# להרחיב את הדיבור ואת מעגל היודעי�, לכל דבר ועניי�

  

  : 'פרק ז

בט� והכול שמחי� % קלרה תפוחת. אכ� מה רבה הייתה השמחה בהגיע מועד חג הפסח וליל הסדר

מפלבל , הפח שלו%והוא בעיניי� צבוטי� ממשקפי,  אחי� וגיסות  וילדיה�.בשמחתו של אליהו

 וקלרה יפתה בעיניו שבעתיי� והוא הוזה בה באורח ".הבט� של קלרה". "הבט� של קלרה: "וזורח

ובאותו היו� של קוד� חמסי� של חודש . מסוכ� ג� כשהשחיז סכיני� אצל שאול מזרחי הזק�

זה עתה  "–חיו של אליהו נאספו ע� כלותיה� וה� החזיקו בו א. ילדה קלרה את תינוקה, אייר

�נשארו קלרה ותינוקה ,  אול� משעזבו.אמרו" חיל%ב� "–. לבש לעיניה� את כתונת הפסי

 שחוני�*דדיה ה. שנעל� מקלרה, ואליהו נובר בפח הלח� ומוצא גזר למחייתו, הרעבי� תמיד

 כשהייתה .יצר שלא ידע מקוד�%אוותוהמה מעוררי� באליהו ת)  יבשי� וחמי�–שחוני� *(

, ורגלו רועדת והוא חופ� את מבושיו לבל יתפרצו, מניקה את התינוק היה מסב ראשות אל הכותל

  . עד שסיימה להניק
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, וקרה שאימא זוהרה הציצה בו פע� אחת שקלרה הניקה אותו כשאליהו כבוש מתחת לשמיכה

הלכה . אימא זוהרה החליטה לעשות מעשה .הביטה בתינוק והנה פניו שעירי�, חונק את יצרו

עד הערב , איָמ%5 הלעיטה את כלתה ושילה אותה לבית, והביאה משוק הערבי� אבקה בנייר

שלחה את אליהו לשיינדל , היא תדאג לתינוק ותבשל לו חלב ח�. ובערב תחזור, הבטיחה

�ש� , המלאכהמשחזר אליהו מבית . ומשנשארו רק היא והתינוק השקתה אותו במי� המאוררי

  . שמע את צריחותיו של בנו והוא מפרכס בעווית של גוססי�, סכי�, השחיז לראשונה בחייו

ציוותה עליו שירו+ ויקרא . הקיא ולא נרגע. 'גסבתא סולטנה ניסתה להצילו וחלטה לו תה בבונא

י� פניו חור. הכל שקט, הביט בעריסת בנו. או אז נעמדה מולו אימא זוהרה ומנעה זאת, לרופא

  . ג� השנייה, ועינו הפגומה נפערה, כשל מת

" ,סולטנה" – אימא זוהרה הביטה בה מרחוק –" הוא ימות: "סבתא סולטנה לחשה אל כלתה

חדל מכל , התינוק חדל לצרוח. בערב חזרה קלרה "?רצית שיקראו לילד בשמו של יצחק", אמרה

איפה לוקחי� את ? איפה? איפהאבל : "ורק אליהו אינו מוותר וזועק אחרי המלווי�. חיי�%תו

הזעיקו את חכ� דואק ? למה? למה נתנה שייקחו אותו. והוא מכה בקודקודה של אשתו" ?התינוק

אבל שיגעונו לא הרפה . והוא מרטיב במכנסיו כבימי� עברו של ילדותו, ורק אז נרגע משיגעונו

בוהה , תועה ברחובות. והוא תר ומחפש היכ� לקחו את בנ, כמתאבל כרוני. הרעיב את עצמו. ממנו

עד כי הילדי� מזנבי� , בחנות הסכיני� ואינו יודע את נפשו ונתערבבו שגיונתיו ברוחו הנכאה

 והוא מאיי� על קלרה עד כדי !"אליהו המשוגע!" אליהו המשוגע"אחריו וצועקי� לעברו 

 סיוטי� וזו חולמת. אינו מרפה ממנה" איפה החביאה את התינוק ואיפה לקחו אותו", להמיתה

איָמ5 %אל בית. קלרה אינה מוצאת ניחומי� בשו� מקו�. שהנה תיכ� יגזור את בטנה במסור

אימ5 שותקת ואינה . אביה גירש אותה הני� מקל ורד� אחריה עד לשוק. אינה יכולה לבוא עוד

 ביבי�* החלה לנבור ב.והיא עד כה אינה מבינה מה חטאה. מנחמת אותה ולא נותנת לה דבר

חוששת שאליהו רוצה להמיתה , ובבית חמותה נשארה כאבודה )תעלות מי שופכי#: �ביבי*(

  .ורוצה למצוא מחסה במיטת סבתא סולטנה

באשמת חמורו . מת אליהו בתאונת עגלה של אלתר האשכנזי, יו� אחד לפני שיצא חודש תמוז

 . על פניו והרגוהיה הדבר כשנבהל מפניו של אליהו והני� את שתי רגליו הקדומניות והטיח אות�

יע� כי אביה , זו אינה מוכנה לקבל אותה. אימ%5קלרה נעה ונדה בי� בית בעלה שמת לבי� בית

ואימא זוהרה פוקדת את בית . ברירה ונשארה עמה% גירש אותה ואימא זוהרה קבלה אותה בלית

עדיי� סבתא סולטנה . ואליהו הקט�, מחשבותיה תועות אל העבר הרחוק ע� בעלה יצחק. הקברות

מנסה ללמד את קלרה , חייתה הרבה מעבר לזמנה. א# מבקשת נפשה למות כבר, עינה בכוחה

אימא זוהרה נותנת בידיה . הא� וכלתה מפויסות משהו. ללוש ולאפות מאות� עוגיות מלוחות

ולקלרה מבושמת מריח השוק וקונה לעצמה דברי מתיקה , מעט מעות על עבודתה וחריצותה

לכה "המתפללי� שרי� בקול .  העולה אל בית הכנסת פוסעות שתיה� לבד�בשביל העפר .ומאפה

  . וחודש אלול בפתח" דודי לקראת כלה


