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נעם פרתום

להומלס יש פרצוף של אבא שלי

ְרחֹוב ּבָ ב  ַהּגַ הֹוְמֶלס ׁשֹוֵכב ַעל 
ים ְרֵחי ֶסֶבְנִטיז חּוִמים ְקַטּנִ ּפִ ה ָסִדין ָצֹהב ִעם  ְמֻכּסֶ

ל ֲחנּות ַסּבֹוִנים. ְלַיד ַחּלֹון ַרֲאָוה ׁשֶ
ף. ן אֹו ְמֻעּלָ ָיׁשֵ ִטים ִאם הּוא  ּוִמְתַלּבְ ים עֹוְמִדים ְסִביבֹו  ֲאָנׁשִ

י. ּלִ ׁשֶ א  ל ַאּבָ ְרצּוף ׁשֶ ּפַ ְוֵיׁש לֹו  ֲאִני ִמְתָקֶרֶבת 
ֵתף, ּכָ ּבַ ּוַמְתִחיָלה ְלַנֵער אֹותֹו  ֲאִני ִמְתּכֹוֶפֶפת ֵאָליו 

ְתעֹוֵרר א ּתִ א ַאּבָ ַאּבָ
ים ָעַלי ֹראׁש ׂשִ ּתָ

ֵחיִקי ּבְ ִניַח ֹראׁש  ּתָ
ים ָאחּוז ֲהָנָחה. ִ ֲחִמּשׁ ּבַ ר־ִפיְסטּוק  ָלֶבְנּדֶ ֵריַח  ּבְ ּבֹוא ֶאְקֶנה ְלָך ַסּבֹון 

י. ּלִ ׁשֶ א  מֹו ַאּבָ ּכְ ה  ם ֶאת ַהּפֶ ּוְמַעּקֵ הּוא נֹוֵחר אֹו ְמַחְרֵחר 
ְרחֹוב ּבָ ָכה  ּכָ י ָזרּוק  ּלִ ׁשֶ א  ה הּוא ַאּבָ ַהּזֶ ַההֹוְמֶלס 

ִריז ּגְ ל  ֹחָרה ׁשֶ לּוִלית ׁשְ תֹוְך ׁשְ ּבְ ְסַמְרטּוט ְמֻלְכָלְך 
י ּלִ ׁשֶ א  ָחם ֲאָבל ֶזה ַאּבָ ּפֶ ּגּוׁש  מֹו ֶאֶבן אֹו  ּכְ רֹוֵבץ 

ה. ַטּנָ ַהּקְ ּתֹו  ּבִ ַוֲאִני 
א א ַאּבָ ּגֹוֶהֶרת ֵמָעָליו ְוצֹוַרַחת ַאּבָ ֲאִני 

קּום ּבֹוא, ּתָ
קּום קּום ּתָ ב, ּתָ ּגַ ּבַ ּבֹו  ּתֹוֶמֶכת 

ְיָתה. ַהּבַ ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים 
ְיָתה ַהּבַ יַע  ּגִ ּנַ ׁשֶ ב ַעד  ַהּגַ ֲאִני ֶאְסַחב אֹוְתָך ַעל 

ים ְוַהּטֹוְבָעִנּיִ ים  ֻהּבִ ַהּצְ ֹעֶמק ַהחֹולֹות  ּבְ
ים ְוָהַרּכִ ֹעֶמק ַהחֹולֹות ָהרֹוְתִחים  ּבְ

ְיָתה ַהּבַ יַע  ּגִ ּנַ ׁשֶ ַעד 
ים ַזּכִ ִים  ְוַהּמַ ָרִבית  ֶפת ׁשְ ָהרּוַח ְמַלּטֶ ֵאיֹפה ׁשֶ

יּונֹות ְמַרֲחפֹות  ּדְ ים רֹוְכִבים ַעל  ַמּלִ ַהּגְ ׁשֶ ֵאיֹפה 
ת. ׁשֶ ְלַדּבֶ ת  ׁשֶ ְלַדּבֶ ת  ׁשֶ ּבֶ ּדַ ן  ִכים ִאּתָ ּוְמַחּכְ

אְפלֹות  ּבַ ְוֶאְקֶנה ְלָך ָקָסָטה אֹו  ב  ַהּגַ ֲאִני ֶאְסַחב אֹוְתָך ַעל 
ל  ר ַעל ַמּקֵ ּפּוַח־ֵעץ ְמֻסּכָ ּתַ אֹו 

ַיְלדּוְתָך ְיֵמי  ל  ָוֹרד ׁשֶ זֹוז  ּגָ אֹו 
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ַיְלדּוִתי יֵמי  ּבִ מֹו  ּכְ ָאלּוִמיְניּום  ּבְ ית  ּוְטרֹוּפִ ֶסק־ְזַמן  ּפֶ ם  ּגַ ר  ְוֶאְפׁשָ
ְרֶצה ּתִ ׁשֶ ָמה 

ְוִתְבֹלס  ְוַעל ָהָאְזַנִים ְוַעל ָהַאף  ּוְתַטְפֵטף ִלי ַעל ָהֹעֶרף  ֶקה אֹוְתָך  ְוַאׁשְ ח אֹוְתָך  ַוֲאִני ֶאּקַ
ה ּתֶ ְוִתׁשְ

מֹו ִצְבֵעי ַהְסָוָאה ּכְ ָנָנה  ְגִליָדה ּפּוְנץ'־ּבָ ּבִ ְרצּוף  ּפַ ּבַ ְוִתְתַלְכֵלְך 
יר אֹוְתָך  י ַאּכִ קׁשִ ּבְ ָבר  ּכְ ׁשֶ

ים ַרּבִ ָיִמים  ָתה  ּלֹא ָאַכל ְוֹלא ׁשָ ׁשֶ ל ִמי  ִריׁש ׁשֶ ִג'יּבְ ּוְתַמְלֵמל ִלי ַעל ָהֹאֶזן 
ַזע ּגֶ מֹו  ּכְ קֹול ַרְדיֹופֹוִני ָחלּול  ּבְ

ְוָרֶפה קֹול ַרְדיֹופֹוִני ָחלּוׁש  ּבְ
י טֹוק ָיֶפה. ְיּבִ ּבֵ ַוֲאִני ֶאְחׁשֹב ָיה, ֵאיֶזה 

ַדִים ָ ַהּשׁ ְוִיְכֲאבּו ִלי  ְדָרה  ִ ְוִתְלַחץ ִלי ַעל ַעּמּוד ַהּשׁ
ֶרְך ַעד ַהּסֹוף ַהּדֶ ל  ּכָ ֲאָבל ֲאִני ֶאְסַחב אֹוְתָך 

יַע ַעד ַהּסֹוף ְלַהּזִ ֹלא ָאֵעז 
יַע ַמּגִ ע  יַע ַאֲחֵרי ַמּסָ ּגִ ּנַ ׁשֶ ַעד 

ְיָתה. ַהּבַ
ֵתַפִים, ְוָאז ֲאִני אֹוִריד אֹוְתָך ֵמַהּכְ

ס, ְתַאּפֵ ּתִ ׁשֶ ה ְפִליִקים ְמִהיִרים  ּמָ ּכַ ְלָך  ן  ֶאּתֵ
ֶיֶלד ָקָטן מֹו  ּכְ יט אֹוְתָך  ַאְפׁשִ

ִליֵלי ֶחְמָאה, ּגְ מֹו  ּכְ אִרי  ַצּוָ ָיֶדיָך רֹוְפסֹות ַעל 
ח ָעֶליָך ֶאת ַהּדּוׁש ְוֶאְפּתַ ְטָיה  ַאְמּבַ ּבָ ים אֹוְתָך  ָאׂשִ
ל ַמִים ם ׁשֶ ׁשֶ ּגֶ ה ַמִים  ְצאּו ַמִים ְועֹוד ַמִים ַהְרּבֵ ּיֵ ׁשֶ

זּורּום זּורּום זּורּום ִרים
ֹטף אֹוְתָך. ִלׁשְ

ּוְמֹסָרק ְוָנִקי  ְהֶיה ָחִתיְך  ּתִ ׁשֶ
ה מֹו ַחּלָ ּכְ ָמתֹוק 

ת. ּבָ ּבֹון ְלׁשַ ֵמִריַח ִמּסַ
ים ל ַהַחּיִ ּבֹץ ׁשֶ ּבַ ֵצא ׁשּוב ָלְרחֹוב ְלִהְתַלְכֵלְך  ּתֵ ְך  ד ַאַחר־ּכָ ּיָ ּמִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוָכל ֶזה 
מֹו ֲחִזיר. ּכְ ִמיִדית  ּתְ ף  ַצע, ַלֲהֹפְך ְלִאיְנֶפְקְצָיה, ִלְהיֹות ְמֻטּנָ ּפֶ מֹו  ּכְ ֵהם  ְלִהְזּדַ

ַמֵהר ַלְחֹזר, ּתְ ְלָך  ַוֲאִני ֹלא ֹאַמר 
ׁשּוב ְמֻאָחר, ּתָ ַאל 

ת. ּבָ ׁשַ ּפּוֵחי־ֲאָדָמה ְלֶעֶרב  ּתַ ף  ֲעֹזר ִלי ְלַקּלֵ ּתַ ׁשֶ ֲאִני ְצִריָכה 
י, ּלִ ׁשֶ א  י, ַאּבָ ּלִ ׁשֶ י, ֶחֶמד  ּלִ ׁשֶ ֶיֶלד  ֲאִני ֹלא ֹאַמר ַקח ְסֶוֶדר 

ֹמר ַעל ַעְצְמָך, ְריֹוִנים, ׁשְ ּבִ ק ִעם  ְתַעּסֵ ּתִ ַאל 
ְלָעֶדיָך. ּבִ ה  ָמה ֲאִני ֶאֱעׂשֶ

ַהּזֹאת ָאָגה  ַהּדְ י  ּלִ ׁשֶ ם  ּדָ ַחץ  ַלּלַ ֲאִני ֹלא ֹאַמר ֶזה ֹלא טֹוב 
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ִריאּות ַהּבְ ה הֹוֵרס ִלי ֶאת  ֹמר ִלי אֹוְתָך, ַאּתָ ִיׁשְ ֱאלֹוִהים  ׁשֶ
ְקרֹות צֹוְנחֹות, ִלים, ִמּתִ ַחּבְ ִסים, ִמּמְ ּיָ ִמּכַ יֶגֶנע,  ל ִמיֵני ֶמׁשִ ֵהר ִמּכָ ּזָ ּתִ

ב ַהּלֵ רּו ְלָך ֶאת  ּבְ ִיׁשְ ַרק  חּורֹות ֻמְפָקרֹות ׁשֶ ִמּבַ
ה ׁשֹוֵמַע? ְך, ַאּתָ חׁשֶ ּבַ ְיָתה  ַהּבַ ְחֹזר ִלי ְלַבד  ּתַ ּלֹא  ְוׁשֶ

א'ֶלה. ל ֶזה, ַאּבָ ּכָ ֲאִני ֹלא ֹאַמר ְלָך ֶאת 
ְרחֹוב. ּבָ ְגֹמר הֹוְמֶלס  ּתִ ה  ַאּתָ ֲאִני יֹוַדַעת ׁשֶ ֲאִני ֹלא ֹאַמר ְלָך ַלְמרֹות ׁשֶ
ם, ף, ְמֻסּמָ ץ אֹוְתָך ֲחִצי ְמֻעּלָ ְוׁשּוב ָאבֹוא ְלַחּלֵ ְוׁשּוב  ְלָך  ֲאִני ֹלא ֹאַמר 

ְיָתה. ַהּבַ י  ְמַעט ְוֹלא ְמַזָהה אֹוְתָך, ָלַקַחת אֹוְתָך ִאּתִ ּכִ ָבר  ּכְ ֲאִני  ׁשֶ ּכְ
ִים, ֶאְקּפֹץ ֶאְגרֹוִפים, ּנַ ׁשִ ה, ֶאְחֹרק  ּפָ ַהּסַ ב ַעל  ְוֵאׁשֵ ְלָך  ֲאִני ֹלא ֹאַמר 

ַעם ַעם ַאף־ּפַ ֶקט, ְלַבד, ְוֹלא ֹאַמר ְלָך ְוֹלא ֶאְזַנח אֹוְתָך ַאף־ּפַ ׁשֶ ּבְ ֶאְחַרד 
י ּלִ ׁשֶ א  ה ַאּבָ י ַאּתָ ּכִ

י ּלִ ׁשֶ א  ה — ַאּבָ י ַההֹוְמֶלס ַההּוא ֶזה ַאּתָ ּכִ
ה. ַטּנָ ַהּקְ ָך  ּתְ ּבִ ַוֲאִני 
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