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מחר
סיפור לפורים שחל ביום שישי

לחץ הורגש במשתה של אסתר, אף שהיו בו רק שני מוזמנים
)היה זה כמובן ביום שישי, בכל יום אחר יש לה רק זרעונים(.

אחת הנערות ניגשה למלכה: "יום שישי, ועוד לא בישלנו מרק!"
אחרת אמרה: "עוד לא גיהצנו! מה תלבשי מחר, אפר ושק?"

עוד נערה זעקה: "החמין! מתי נניח אותו על הפלטה?"
"המן מחסל את כל הבשר! היה עדיף להזמין את ויזתא."

היום קצר, והמשתה מתארך, כי צריך לעשות כרצון איש ואיש –
חייבים להגיש גם סחוג וגם הרינג, גם חריימה וגם גפילטע פיש.
אסתר הסתכלה בשעון, וידעה: אכן יום שישי, אין לה עוד זמן,

אך האם כבר אפשר להגיע לתכל'ס, לומר למלך לתלות את המן?
המלך עוד לא השתכר די הצורך, חיסל רק חבית של יין ישן,

שניהם מדברים על המחזור של שבת, מי ינצח בדרבי של שושן.
)בכלל, כל משתה הוא מרח. השיא היה בפעם הלפני־אחרונה:
הוא נמשך חצי שנה, כי חיכו שלושה שבועות בין מנה למנה.(
ולפתע, בשיא האימה והלחץ, כששבת עוד שלוש שעות ודקה,
פנה אחשוורוש ושאל פתאום: "מה בקשתך, אסתר המלכה?"

עכשיו להגיד? אם זה לא יעבוד? ומה עם החלות? מה היא תבחר?
אסתר לא איבדה עשתונות, ואמרה: "יבוא המלך והמן גם מחר!"

המלך לא התנגד כמובן, אך נערות אסתר התחלחלו נורא:
"מה פתאום מחר?" "למה לדחות?" "עד מחר הוא עלול לתכנן עוד צרה!" 

המן חזר לביתו מבואס. לא רצה לדבר, רק נכנס חרש חרש
ובכל זאת, שבוע הם לא דיברו... אז עכשיו, בשישי, הוא שיתף את זרש.

"אולי תתלה את מרדכי על העץ? לא חבל שסתם תשתגע?"
"סבבה. עכשיו אני עף לישון, מחר נזמין איזה עץ מאיקאה."
"איזה מחר?" הטיחה בו זרש. "אנחנו עובדים מהיום להיום!
אל תחכה, וגם אל תחשוב, תסגור את כל העניין במקום!"
המן האומלל לא הלך לישון, לא קרא עיתון ולא התרחץ,

באותו לילה כבר הלך לארמון, לדווח דחוף שבנה את העץ...
*

בזמן שהמן עזב את המשתה – אסתר מיהרה להתכונן לשבת.
עוד יום. יש בזה ניסיון. קצת סבלנות, עד מחר, עוד מעט.
היום יום שישי – ומחר גאולה, מה שעמלנו עליו יתקיים,
מי שטרח בערב שבת – יאכל, גם אם לא הספיק לסיים.

כך חשבה המלכה בליבה, והכינה את נרות השבת בינתיים,
כל זה יבוא מחר, ואם לא –

רווח והצלה יבואו מחרתיים.


