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אלאותהשיישאלמישהומשתוקקתבגופה,לאותהמיטה,עלשכבההיא

ולפתעיצלול,גופה,כשישקעהמיםאוושתאתדימיינהבראשההאמבטיה,

 ?"אנה :שמעהבטרםהאפרכסתתוךאלמשהומילמלההיא .הטלפוןצילצל

ענןיהחלוןאתפתחהכךאחרמתנשמת.אחת,בבתהתרוממהאבא".אני,זה

מנירהתקשרהואאוזנה.אלהאפרכסתאתיותרחזקהצמידהבפניה,חיכהלח

אתסדקהזמןאוליממנו,שמעהלאשנהתשע-עשרה ;החדשמהביתיורק,

כיבתההיא "?מעשנת"אתלביקור.אליולבואלהמציע ;הסיגריםאוליקולו,

כךאחרצמחונית"."אניואמרה,כיחכחהלידה,הקפהבספלהסיגריהאת

במשךאפילואולייורק,לנירלהגיעעליההאמתשלמעןלואמרההתעשתה,

הקרוב.השבוע

בזיכרוניצרובהעדייןיחדשלנוחאחרונח(חתמונח

אוגוסט

תצלוםתלויהלימוןבצבעחקירעלחשיבהחדרדלתבפתחעמדתי

ואנילגופירבקחעליחמצוירשפופאיחחולצחלבןבשחורשלכםחחתונח

שורקבארונךהנגריםאתממייןבךמביטהחזמןכלממניארתחמשכתי

כחולהמזוודהלתוךאותןאורזשורקהנבחרותהחולצותאתבקפידהמקפל

תחייאלאלימבטךאתחומתואזשערךאתמבריששורקנעליךאתמצחצח

גםתראיאתחוזראניוכברעוברחזמןאיךתרגישילאאתמתוקהעצובה

אוגוסט)עכשיו

מראותבמיוחדטיפטפו,המראותאבלחייה,בשגרתהמשיכההיא

לבדיושבתעצמההיאאינסוף,עדמתמשכתדרך :היםלחוףהשבתמנסיעות

הנמוכותהחולגבעותהתכולה,המיני-מיינורבמכוניתהאחוריבמושב

הנוסעיםאתרואההיאמשמאללצדם.רציםהטלפוןכבליממערב,מתרוממות

היאלחייהם.מקביליםחייהיישארולעולם :בגרוןנלפתתפניהם,עלהחולפים

סבכיאתהמסוכסכים,הפראיים,גליואתכחולה,כמניפהפרושהיםאתרואה

באמצעצהובהשמיכהפורשאביההרוח,כיווןעםהמתגולליםהקוצים

אמהאתתקווה,לחושחופש,לחושהמאמץאתזוכרתהיאהזה.הישימון
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אתלבלותיכוליםאינםמדועמבינההיאאיןלראשה.כובעלחבושממהרת

טובללבןכתםלמים,נכנסאביהאחדים.אדםבנילצדתרבותיבחוףהשבת

יורק.לנירבדרכהחיתהכבדכךאחדיומייםנידחת.בבדידות

מחזיקברכיועלמכסחכחולהשמיכהעםדתיגבריושבלפני(במושב

למעשיעדחראהמליםאתלקרואמנסחלכתפומעבדמציצהתחיליםספד

סרים םר.~~ןרד~רד 1ןנסיינכנ,ח ttזקעון~ר;ילמעניהספדאתמעטומסיט
ד;א~ד~כרשב Wנכ~לנ,ח ttערןם~ד~ערןם 1ךtי;נלזtרזןז;וחולל 1;ןד

~~י~יף~ים wזtלףי P:~דם=זגי 1ב 1שז-וא~ד 1
 )דב~~י P:זtנ;ימרל~יום

אותהובידךהמזוודותעםלהעזרהנהגמונית.עצרההתעופהבשדה

הרכבכליאתנהגמדי,מהדמדי,עצבנימישראל.היאכישהביןעד , 1באףדד

השניםכלמשךדימיינהאיךנזכרהיהחלוןזגוגיתעלמצחהאתהשעינהוהיא

מעריצים,במחוותוהם,הממתינים,קהלאתיחצההוא :אביהעםמפגש

שפתועלהדבוקלסיגרשלו,הקומהלזקיפותשלו,לחליפהכבודחולקים

דואים,הםאיןזהאתאבלקצת,רועדותשלוהידייםכפותתמיד,התחתונה

פניהם,עלחולףוהואלקראתו,קדיםלדאות,רוציםשהםמהאתדקדואים

אודמוצפתברחבהיבותפגושבוהמקוםזההיציאה.שעדלעבדמתקדם

דגליהאתתמשוךתפוחה,מזוודהתגרודהיאוסמיך.מתמשךבהווהיניאון

אבא. :מחפשתהממתינים,פניעלבמבטהתחלוףג'ינס,במכנסיהדחוסות

הרחובבנייניפניה.עלחלפוצהובותמוניותאפוד.דחוסיםהיוהשמים

היהנדמהולרגעיםיהחלוןזגוגיתאתהכתיםנשימתההבלעליה.סגדוכאילו

אותםנוכחמאטיםפנים,אותםפוגשיםרחובות,באותםסובביםהםכאילולה

בדעתה,נמלכהאזאבלמשהו,לולומדרצתההנהג,לעבדרכנההיארמזורים.

המונית.עצרהאזעיניה.אתלעצוםוניסתההמושב,אלגנהאתהשעינה

שיחיועלוצמחוומתוכםענקייםחרסכדימאחודיהסתת:·ההבנייןכניסת

מדרגותחמשהמתקלף.בצבעונאחזוהחום,הקירעלטיפסובוגנוויליות,

אתפתחההיאכהה.עץעשויהכניסהדלתאלהובילואדגמןשטיחמכוסות

מקוםבנחיריה,עלהכבושריחהרחוב.המייתאתקטעחריקהוצלילהדלת

זקנושיעד,לבןאדום,לבוששוערנרקבים.פרחיםרבות,שניםךןד 1אשלא

עלישניםאוכלכתמיגילתהפניה,מועדותלאןאמדהלעבדה.התקדםעבות,

דלתאתלמענהפתחמטה,כלפימוטהצווארושתק,לאט,הילךהואחולצתו.

כפתורעללחץהשוערכהה.במראהבהשתקפותהנתקלהנכנסה,המעלית.

לנפשה.אותההניחואזהקומה,

נחיםהנעלייםזוגותמצפיםבאדוןתלוייםמאחוריךשהשארת(הבגדים

במיטתכםהקבוענצרחלשכבממשיכהאמאגםמצפיםבמגידהבמקומם
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היאשלךהזאתהנסיעהשהפעםלחכיךממאנתמצפה

לתמיר)

כשעדה,בבגדיה,דבקארתה,ליורההכבושהדיחהקרמה,מישורתאליצאה

שניהתפצלושממנהלפנייההגיעהפעל.גרפהדקכאילוקדימה,נדחפהוהיא

שגלגליההמזוודהאתאחריהגרדהבמזרחי,בחדההתלבטה,מסדרונות.

אתמשננתקדימה,איתר,יחדוהיאהתעקל,המסדרוןמונוטוני.רחשהשמיעו

חלפה.פניהןעלהדירותמספרי

כמרנשימתה,אתעצרההדידה.מתוךציפורציוץושמעהבפעמוןצילצלה

אףלמים.מתחתלצלוליכולההיאזמןכמהלאביהלהראותכשרצתהבים,אז,

הדלתנפתחהאזהציפור.ציוץאתשמעהושרבצילצלה,שרבענה.לאאחד

רגעלמשךמולה.עמדהכתרם,בקליפסאסוףכהה,כשיעדגבוההובחרדה

אליה.חזקארתההצמידהארתה,חיבקההבחורהזר.אתזרבחנואדרך

"! Oh, you must be Ana! 1 heard so much about you " 

כחולות,עיניהקררן,עררהמבט.ערדבהנתנהבידיה,לעשרתמהידעהלא

פנימה.ונכנסהבנימוסאליהחייכהאנהממנה.צעידהנראית

" Ana? Ana? Baby, tel1 her to come in " 

מיטתעלשכבהואואפלולי.אדרךמסדרוןדדךאליוארתההובילהבייני

ביינילהתיישב.ניסהארתה,כשדאהגדול.חדדשלבמרכזוגבוההברזל

סימןהואהחדר.אתבשקטועזבהגבר,מאחודיהכריותאתוהיטיבהמיהרה

מכידהשהיאבטרחהחיתהלאהיאלנשקה.ראשואתחיטהאליו,להתקרבלה

הזה.האישאת

 ,,קטנה.כזאתהייתהאחרונהבפעם .מאמיןלאאני .ארתך"תדאי
זמןכמהתהתההיא .דיבורואתליוושיעוליםסדוק,קולרנשמעעכשיוגם

 .הקולמיתדיאתגידרבגדרנו'המליםהמתינו
שלי."עניבה fuckingה-אתלכברדךללבושצדיךהייתי"אח,

מחייו,שנותרמהאלחדדו,תוךאלפתאוםהגיחהזדה,גבוהה,בחרדה

ואסוףהמסורקהארוך'שעדרבשיבתיבפניוחניטהסמרך'בכיסאהתיישבה

אספהשעדר'אתבייניהברישהברקדבכלכיצדדימתההיאשחרדה.בגומייה

לחייו,אתמצחו,אתחרצוזעיריםקמטיםשפתיר.עלאותרנישקהבגומייה,

שעזב.לאישדמהלאהואאפרפר.ועודר

. So many times I'v told Baby 1'11 bring you here, so many times " 

" But each time something else happened 

רצהפעםציידת,שתהיהרצהפעםפסנתרנית,שתהיהרצהפעםוהשתתק.

פעםגבולות,איחהלחצותירכלוהואדיילת,שתהיהרצהפעםרקדנית,שתהיה

שתהיה.רצה
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ברזל.עשוייםדרורים,שניניצברצד,מכלאחדהמיטה,שלהגבמשענתעל

הארד.אתשחסםכחולמאריגוילוןמכרסהרחב,חלוןהיהקרועהמיטהמול

ממוסגרת,תמרנהעמדוהלילהארוניתועלהמרצפות,אתכיסהענברישטיח

אתלפענחניסתההחפיסות,עלהתעכבמבטהקריאה.ומנורתתרופהחפיסות

מכלהווילון'מאחוריהחדר'בפינתגילתהואזהשמנות,האדומותהאותיות

חמצן.

 "?יורקניראתלראותהספקת"כבר
 " ...הגעתיעכשיו"רק

רצתהלמרת,רצתה :אצבעהציפורןעלשצמחהעורפיסתבעצבנותקילפה

הוא "?- ...ה"איפההתנודדה.התרוממה,להקיא.להישאר,רצתהלברוח,

חשוךהיההרחצהחדרהדלת.אתמאחוריהסגרהנחפזה,והיאארתהכיורן

האסלה,אתשגילתהעדארוךרגעלמשךצמודותרגלייםבכפרתעמדהוהיא

כרעה.לידה

ואזתה,כוסלךשתכיןמביינינבקשמהטיסה.בטחזה ?מתוקהבסדר"את

 " ...צחאורידתנשמיבעיר,קצתלהסתובבארתךתיקח

 ."אל"
" She will be happy to do that . מחכהרקבבית,להיותשונאתהיא

 " ...יותריפהאחר,לביתלעבורצריכיםהיינודווקאהחוצה.לצאתלהזדמנות
עוגיות,וצלוחיתתהכרסותרעליומגשהשולחןעלהניחהנכנסה,בייני

הכל.זממהכאילומעצמהמרוצה

"? Baby, would you believe she is my daughter " 

" Oh, absolutely. She looks just like you, Pappy " 

רקלי,?תאמינילאיפה,בייני,"איךהחדר.אתעזבהכךואחרחייכהבייני

מלהמילוהיאנאנחהוא ".ליספרי ?איתןמה .שלךלאבאהיויפותחברות

הזמןבעודמאחורנותרהכאילובה,עלתהמשונהגופניתתחושה"בסדר".

ארתה.הפקירלהתקדם,המשיך

פשעיםחזהבחדרממשותןאתאיבדוהמיליםבינינוכאןייאמרלא(מה

אוחזתואותיאותךלי~יירכקעקועיםגופיעלנצרבושעקבותיהםישנים

נגוחותאורשמשליצייריםבלבמתנודדביתלי~יירהגדולהידךבכף

ולטמוןלקפלשאוכלאותךליציירוכחולבצהוב

שחיי)לביתמתחת

מהידעהלאוהיאאותרתקף",שיעול ...-מהשם,ערשהאתמהלי"ספרי

הדגרהסיגריותהחוצה.בדרךשאניליאומרים"הםבמצחו.תמכהלעשות,

כמרכאןשרכבאני ?אחרמישהולהםמצאולא ?נכרןמעשנת,לאאת .אותי

זקן?לךנראה"אני".הסתכלה. ...-'סתכליעלי,תסתכליאלטעזאכן.זקן,
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שאמא"טוב .אפראתפיו'אתבדבמטפחתקינחהוא "?זקןנראהשלךאבא

עלהמטפחתאתהניחהוא "?אותהמבקרתאתככה.אותירואהלאשלי

מולה.התיישבלמיטה,מעבררגליואתושילשלמעטהתרומםהלילה,ארונית

 " ...-גדולהמפיקהשאתשמעתיעסוקה.את"בטח
 " ...מיניכלמפיקהגדולה'"לא
רוצה".אתאםמשהר'כאןלךלסדריכול"אני

השתלשלוחרמותגרבייםהרזות.דגליואתחשפולמעלה,נמשכומכנסיו

יודעת"."לאקרסוליו.על

מתוקה.לי,תגידידקמסודרת.ואתאחדטלפוןאנשים.כמהכאןמכיד"אני

לךלספריכולאניסרט,לבייםתרציפעםאם"גםבכתפה.משכההיא "?טוב

שלך.לאבאישסיפוריםהרבהלסרט.אותםשתהפכייודעת,אתסיפורים,

השינהכדודיאתסרבללאאנילהירדם.מצליחלאבלילה,שוכבאנילפעמים

כלאתשליבראשמגלגלאניאזברופאים.מאמיןלאבהם.מאמיןלאהאלה,

לאכברכשאנייילכדהםלאןבתוכי.חייםאנשיםהרבהכל-כךהסיפורים.

אותהקירבשהשתתקאחדימחזהו.עלהוחרחורצחק,כשדיבר,כאן."אהיה

מצחה.עלאותהנישקאליו,

כלעלנלחמתפצועהרובהכמרחזההרגעאתלהשחיתלצרוח(רוצח

בעושרבחרתבנשיםבחרתבזריםבחרתבברוריםבחרתאיתןחיישלשנייח

לאובמימהבטחותמתפקעזהבהגרושבמרחבבכלבחרתבשקריםבחרת

אבי)בחרת

למותאפשראוליכלרם.אדגישלאבטחאזבשינה.בלילה,אלךאני"אולי

 " ...הכאבשלהזההרעשכלבלי
אמו'שלהקברמציבתנראתהבתצלוםמהארונית.התמרנהאתהדים

מהם.גולשותטריותורקפותלמרגלותיה,נטועיםכדיםשני .ש: wעשויה

כתמיםבצעירותה,האםשלבשחרר-לבןתצלוםהיהנערץהמסגרתבפינת

 .בוכידסמרצהובים
ארתה".מבקדתכשאתרקפותלהלהביאתשכחיאלרקפות,אהבה"היא

ראיתאהבה,שליאמארקפות"דקהתמרנה.מעלהאבקאתניגבבשרוולו

חייוספרדים.שימירהסוף.נדאהשככההסוף,שזהחשבהוא "? ••שלפניארתה

היהיכולמובס.אניאחד.במקרםלהתחילאחרת,להיראותצריכיםהיו

גרדיכמומפרפרים,שליהחייםשהתרחבו.הסדקיםעלבמדויקלהצביע

ממך,אותםסילקתיליכשהפריעוומידילדה,כשהייתלךשקניתיהכלבים

בצלילות,שומעלאבבידוד'דואהלאכבדאניבחיי'לרביםהפרעתיאניואני'

מתחננתעודי,תחתזוחלתשליאמארועדות.ידיכפרתמטושטש,שליהדופק

ממניהדפיאמא,במנוחה,אותיעזבימחילה,לבקשצדיךלא :מחילהשאבקש
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שאחרי,ליוםתספיקלאשליהמחילההדפי.שאחרי,לחייםהחייםביןכשאני

כלאבליודעת.אתשאספיק,בטוחהייתיהספקתי.לאאיךעוד.אהיהכשלא

 ?לךאומדאנימה ...האלההעניינים
המציבההמציבה.שלתמונותשתיעודלי"ישהצידה.מבטואתהסיטהוא

היססלצלם,"מהםביקשתי . Like she wasאלגנטית,לה,עשיתייפההכי

כךאחדלהם."ששלחתיבכסףלהעשוהםמציבהאיזולדאות"ביקשתילרגע.

נעצמו.ועיניוהכדעלראשואתהניחהמיטה,אלדגליוהדים

מיטלטלנסחףמפליגאתהמפויחתבאוניהמכאןהדחקמפליג(אתה

שלאדקחושבתחייאתמפלגכשובלאחריךנמתחהשחורחמיםשביל

להגיררוצחמליםכמהלךרוצחמליםכמהלךלהגיררוצחעכשיותיפרד

כשחפיםמכונפותאיומותסרוקותמליםלךלהגיררוצחמליםמליםכמהלך
שחורים)בשמים

והוציאלכריתמתחתידואתשלח ." ...חשבתיכאן."אתעיניו.אתפקח

השקוףהמכסהאתהריםהואאותה.זיהתההיאקטנה.פלסטיקקופסתמשם

הזדקף,גבם,אתעיטרירושליםנוףקלפים,שלחפיסותשתישלףהשרוט,

שנילקופסההחזיר"נשחק."רציני.מבטויציבות,היוידיוהקלפים,אתטרף

ביניהם,הלילהארוניתעלהחפיסהאתהניחהמכסה,אתעליהםסגדג'וקדים,

צייתה.היא"תחתכי."החפצים.יתדאתהסיט

אתההמתעתעהגיבוראתהחייךמקרקסמתרחקאתהפניךגופך(תנועות

אתדבשךאלמושךלעירמעירנוסעהפעורהאריחללועראשךאתהמכניס

אותךשומעתאפילואחרלרגעמשועשעחזקאותךזוכרתאניכךהקהל

שינגנוהרקוויאםאתמלחיןשורק

יכלה)שחבללאחר

האחדבצדודשםאותו'פתחלמזרן'מתחתצהובופנקסעטמשךבינתיים

ורועד,ארוךאנכיקוביניהםהעביד'אנה',דשםהאחדבצדו'אבא',הדףשל

היאהקלפים.אתחילקאחת,חפיסההדיםביניהם,פתוחהפנקסאתהניח

היאושוב,שובאמדלעצמו "?"פדישטובה.ידלהחיתהקלפיה.אתבדקה

מלכהאדום,לבמלךמזל,שליופימזל,ליהיהשלי,התינוקתשלי,הילדה

-מזלשליופיאדומה,תלתן
אתה ?"למהאומדת.עצמהאתשמעהלא",דווקאלא.-בעצם .כן ..."אמ

 "?רוצה
טוב,ג'וקד?לךנתתיאח?טובים,קלפיםלך"ישאמד.לבדוק,"רציתי"דק

אדום.לבמלךהפתוח.הקלףעלסימןהוא ".בשבילךזה .אותךנדאה
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עללךלומררוצחשאניהדבריםאתמטביעההמשחקלתוךצוללת(אני

שייכנסשלךהמבטאחרמחפשתמליםשללכירינטסבוכהתשוקהקרקעית

שיעטהאותישיעצורהמבטשלךשלישלךגםשהואשליחרםמחזורלתוך

אתארח)שלאעורעלי

הקלפים,אתשובטרףבדייקנות.בפנקס,רשםהנקודות,אתספרהוא

עיניה.אתפערהלחדר,נכנסהבייניהדוקות.לסתותיו

" 110h, Pappy. You shouldn't play with your daughter 

 .שערואתליטפהאליו'בסמוךהמיטהעלהתיישבהבייני
 ".תורךאליה.לבתשימי"אל
הניקוד.אתשובחישבהקלפים,אתבדקהואלו.שחיכתההקלףהיהזה

". Y ou see, baby? she is coming all the way from Israel to beat me " 

הניקוד.אתלההראההרשימה,אתלההראההפנקס,אתלההראה

הפעם"עודלעצמו,כאילוהוסיףואז "?אחטובים,קלפיםלך"חילקתי

טובים".קלפיםלךחילקתי

כשאריותלגעתהארוןאתפתחתיאחרובוקרלךציפיתיהזחהזמן(וכל

ואתלביתמחוץאותםוערמתיחיקיאלאותםואספתיאחריךשחותרת

לבניםנרותוטמנתיהערימהבראשהנחתימכליותרשאהבתישלךהחולצה

אשולחבותוהצתתי

בכל)אחזו

משהו,להאמרהובייניללכת,ביקשהקמה,היאעייף.נראהבבת-אחת

אותה.שמעהלאכברהיאאבל

שואפתחדלתאתאחריסוגרתמבגריךהמיותםהארוןרצפתעל(ישבתי

בשקטבאף,בעינייםבאוזנייםמשוטטתשלךהריחעקבותאתקרביאל

מתאפקתנושפתלאנושפתלאנושפתלאאנימפינשרחצילו

לא)

לישוןצריךאתהלישון'"לך :לולחשההמיטה,לצדברכיהעלכרעה

צריכההייתמחלה. fuckingה-"זאתבביטול.ידואתהניףהואעכשיו."

מתוקה."ככה,לאקודם,אותילראות

מילמלה.היא "'"כן
לשחררסירבידה,בפרקאחזהלילה,"אותילבקריבואמייודעלא"אני

אותה.

השיבההיאעז.בחיבוקממנהנפרדהשםהכניסה,אלאותהליוותהבייני

 " Just like your father "אומרת:לחיה,אתליטפהובייניחיבוק,לה
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אתמצאהלבסוףהמסדרונות.במבוךארוכהשעהמשךשוטטההיא

מטה.מטהידדהוהמעליתהמראה,אלכשגבהנכנסההמעלית.

שהזמןדחוקהשכוחהסימטחאלאותיהודפתחםפיחרושפת(העיר

מתמוטטתושובשובממנינלקחתחשפהפורציםהזיכרונותעליהגלד

הזמןכלהזמןכלהמזוודהאתאחריגוררתהמוצפיםברחובותמגמגמת

אוגוסט)
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