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א.

והאם)החמנייההטבור,חבלהחדר,(הנערה,

 .לדגלמדגלמשקלהעבידהמהוססת,ונעמדההרחצהמחדדיצאהעירומה
עלאדמדמה.שלוליתפנימהשפךדדנו,חדדאודכותנה,וילוןהתנופףבחלון

כלמשומשים,תחתוניםג'ינס,מכנסיטריקו,חולצותערימה:בערבוביה,המיטה,

לימוד,ספדילרווחהפתוחיםהמיטהלמרגלותבגופה.מתישהוונגעבדשעשוי

חשקבהעלהפתאוםאחת.בלויהוסימנייהכחולהבכדינהיומןפנקס,מחברות,

אתהגורדיםבעובדיםמהחלוןלהציץלהיפרד'לאשפה,ולהשליךהכללאסוף

אלהזבל,משאיתבגבהאימתניותלשינייםאותוומגישיםהכביש,שפתעדהפח

עליכם.שלוםוהריקבון,הצחנהתוך

כולם.עלושלוםעליכםשלום

התכולה,הספדביתחולצתואתהמשופשפיםהג'ינסמכנסיאתלבשההיא

מהסיבהולוממישהו,להיפרדשקלהלאכולם.עלשלוםהכפתורים,כלאתרכסה

אליוממישהולהיפרדתשוקהמתוךעליךעובדיםחייו .להיפרדממילהשאין

אתתוליךלאןעצמך'אלאלאכבולאתהכשאיןקודהמהאבלכבול'אתה
אמו,אלאותוקושרטבורוחבללעולםבאאדםחשבה,קודם,ועודתשוקתך?

חיתוך-קולעלהבדמיונהגנטיים.נתוניםזורם,דםיוחסין,אילן

לאאחיזהנקודתבלידחויהיותואתלומזכירימיוכלהאדםאת(שמלווה

בשיניולקרוערצונווביןשייךלהיותרצונוביןמיטלטללמטהלאלמעלה

פתרוןאיןשלחייוהיכןהזהבמקוםנאבקתאדםשלשתשוקתוהיכןהזהבמקום

לתשובהמתעקשעומדשהואהיכןהזהבמקוםהאיתנההיאהשאלהזכותדק

עומדשהואהיכןבחייםהמוותועלהמוותועלהחייםעל

הזהבמקום

המלה)אתמחליףהצליל

המחברותועלהמצעיםעלמיםהתיזהפעם,ועודפעםהרטובשיעדהאתניערה

כמהגבוהה,רגליים,בשתיעליוהתבססההספדים,אחדעלדרכההפתוחות,
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אמהאתומצאההחדרמןיצאהבגומייה,שיערהאתאט-אטאספהגבוהה,

הפורחיםראשיהןרקרחב,זכוכיתבאגרטלאותןומציבהחמניותגבעוליחותכת

ביצבצו.

צמודהשחודהשמלהלבשהאמהאותך",אראהמתיחשבתיכבראת."הנה

עיניה.אתלגמרישכיסוגדוליםשמשמשקפיוהרכיבהרזונה,אתשהבליטה

הבולטות.אגודליהעצמותאתבחנהוהבתיחפות,רגליהכפות

"תסתכלי."חמנייה.אליהקירבההאםרואה?"אתלהם,קרה"משהו

דבר."שוםרואהלא"אני

האלה:הנקודות"דואה?יותר.עודהפרחאתקירבהטוב-טוב","תסתכלי

איומות."שחורות,

כמעטהאלה",מהשיטוטיםעייפתיואניחושךמעטעודהפעם,נוותר"אולי

 "-".דבלתלכי"אולימשהו.חיפשהעיניה,אתחיפשהבאמה,הביטהלחשה,

מבינהלאאנישחורות.היום.קרהמשהווהיום,בסדר,היההכל"אתמול

בניכמולא?יפים,"הם .לאגרטלהחמנייהאתוהחזירהאמה,מילמלהזה",את

השמש."שלדודים

שהמשיכהאמהאחדבמבטהעקבהלגמה.מים,לעצמהמזגהלמטבח,ניגשה

אתאספההסלון,שלהחשופותהמרצפותעליחפותברגלייםלהסתובב

עלאדוםפלסטיקשעוןענדהשערה,אתסירקההגבעולים,אתהמספריים,

כשהאםהקשיבהגםאזעיניה.עלומשקפיהעשתהאלהכלאתידה,פרק

למקומות .נאחרלאאנחנו .מוכנהואנינעלייםנועלתרקאנימוכנה,אניאמרה,

 .בזמןולעזובבזמןלהגיעתמידלהכעיס,לא •בזמןלהגיעצריכותאנחנוכאלה
עלהכוסאתוהניחההניוד,תוךאלהמיםתכולתאתשפכההחשוב.הדברזה

אותולהסיטביקשהוהיאלפניה,ושחודארוךעמדעודהלילהנאנחה.הדלפק.

הישרתיפולחזק,תנסהאםשגםידעהאבל •מעליולקפוץאוליממנה,הצידה

לועו.אל

ב.

והעקירה)הבחורהמחילות,(המסע,

במרצפותהביטההיאשקטות.הלכוארוכותדקותומשךהרחובאליצאו

שירטטוכאילווערב,שתיבהןסדקועמוקיםחריציםוחום,בשחורהמוכתמות

שנדמוהחריציםאחדעקבהגדולה.התרגשותחשהוהיאהעיר,שלסודיתמפה

בולבוסים,ואפיארוכיםבגפייםאנשיםשניםאלפילפניחיובהןכמחילותלה
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בגידיציידובעורות,משכבםמקוםאתריפדובשד-~יד,מעבידיםבתוכןנעו

זהכרוכיםתהתה,הסתתרו,מהמפניהסתתרו.אחדים,וסימניםחיותאדמה

שמאייםשםישמהבחוץ,ישומההחוצה,מעלה,כרויותאוזניהםרועדים,בזה,

בזה.זההתנגשוהמדרכה,עלברעשהתגוללופלסטיקבקבוקי .כל-כךעלינו

דדכן,אתבמהירותחצונוצץוסקייטבורדשחודיםבייסבולבכובעינעריםשני

ירקהאט,הדרך,בשולירכבכסופהבקסדהאופנועןאמה.לביןבינההפרידו

חשבה.-שהואמהכלאתמכילהזההניח .בדדנווהמשיךהכבישעלכיח

מהאלרגעבהרףשהותזהסמיכה,צהובה,אחת,למהותהאדםשלהדנ"אריכוז

מאחדובאועלוקידוחקולות .תחתיוהאדמההקשיח:מאליוכמובןתופסשהוא

כולכםדבר.אותוכולכםמילמל,מאחוריהן,נשףמישהוהוגף.תריסהבניינים.

שיעדשקווצותעודפואתדקפניו,אתדאתהלאבאמת.לאאחדאףדבר.אותו

 .עליוהיטלטלוכהות,ארוכות,
אוהבתלא"אניאמה.בזרועידהאתוהשחילהאמדהלהגיע",כבדרוצה"אני

שתחזורהשמשעלסומכתלאאנישיורדת.החשיכהאתולאהזה,המקוםאת

להסתובברוצהשהייתיהאמתמתוכה.אודיפציעשלאייתכןכן,ואםמחד,לכאן

חתיכהקוטפתהייתיאחדביוםאולי"כן,רגעים.כמהשתקהבכיס."פנסעם

מהאוד.""

עלשמלתה:שרוולאתהרימהאמה,אותהקטעהתדאי",לשם.נגיע"תיכף

כתובות,עודלדאותהיהניתןתחתיהכחולה.בדיוכתובתחיתהזרועהפנים

במקדהתסמכי?מיעלכיעלי'לסמוךיכולהאתדואה,"אתדהויות.שרוטות,

אוליהנכונות,לתחנותאדםבנימסיעיםלאכבדהאוטובוסיםשגםיודעתאני

מכידה."אניאותך,מכידהואניעייפים,הםאוליבדרכים,טועיםהם

בינתייםבנעלה.הקרסולרצועתאתסידרהכתפה,עלנשענהאמהעצרו,

שתיהןחונה:כחולהמכוניתבתוךדחוסותדוממות,גדולות,נשיםבשתיהביטה

חתומות.שפתותיהןפרחונית,בחולצה

כעתעמדהארוך'כשיעדהבחורפניעלחלפוהרחוב,במעלההמשיכוהן

מסךעלשהרקדןסרטשלסיוםבכותרותבההאלקטרוניקה,למרצדיחנותלצד

עיניהתוךאלהביטבידה,תפספתאוםהראווה.חלוןבחזיתרחבטלוויזיה

אני."מימנחשתבטח"אתואמד:

התפשט,כמהבאוויר,התפשטממנו,נדףאלכוהולריחלפניה,קרובהיהפיו

ךך-כבישבמרכזלבדהשעומדתילדהנייד,דףעלילדהשציידהענודלבןענן

ירוק,לאודממתינה,היאלמהממתינה.עיניה,אתמסתירכובעסואן,מסלולי

-העקירהזיכרוןאתממנהשימחקלמישהולמישהו'למחווה,לאמה,לאביה,
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אתה."מימנחשתאני"כן,

 .להמשיךממנהתבעההאחדת,בידהאחזהאמה
כלאותילשאוליכולהאתהנה.אזמשהו,אותילשאולרוצהשאתיודע"אני

בה.אחיזתואתשיחדדרוצה",שאתשאלה

מניןידעהלאהיאמקולה-שלה.ונבהלהאמדה,אותי",רצהלאהוא"למה

היא .אותירצהלאהואלמהבה:שעלההראשוןהדברהיהזהאבלהשאלה,צצה

'הוא'.באומרההתכוונהלמייודעתשהיאבטוחהחיתהלאגם

אמד."תסתכלי",גבו.אתאליהוהפנהחולצתו,אתפשטהבחור

 Evolutionמקועקע:הדקיק,למראהוביחסמפתיערחב,גבלוהיה
Overdrive . 

זה?"אתמבינה"את .חיוךלמעיןנמתחוושפתיואליההסתובבהכל","זה

רבדיםעודהיוהבינה.באמתלאלאיטה,חזרה ," Evolution Overdrive"כן,

נוףבתוךכשפוסעיםהכוכביםאללהתקרבאפשראימדועלמשל:הבינה,שלא

שלצודההדגלמקבלתלבדך'מעלהגרבאתכשמושכיםמדוע,ידיים?רחב

בכי?בהמעודדמבגדיםעירוםקולבשלמראהומדועקדמונית?לטאה

אדוותם.לשאולהעזהלאמעולם

תדאי."עודאתלדגלייך'ייפלו"גבריםהוסיף:הוא
"אחד."וסיימההתחרטה,אמדה,זקוקה",לא"אני

 .בדרכךלהמשיךועלייךבדרכילהמשיךעליעכשיוהנה,האחד?זה"מה
הסואן,הכבישאלירדאזבה.והביטחולצתואתשובלבשהואלדרכך",היצמדי

בעצבנות.לצפורלנהגיםהניחהמכוניות,ביןדדךלעצמופילס

אתפרק"בסוףמהמקום.התרחקווהןאמה,אותהמשכהמכאן",נלך"בואי

ברחוב."לזדיםככהלהתמסדתפסיקי .שלךהייאושתוךאל

סיימומאבטחיםכפולים.במנעוליםחנויותיהםאתנעלואדםובניירד,הערב

בשפהבעייפות,בחבורות,הלכובחגורותיהם,תקועיםאקדחיםמשמדתם,את

אחרת.

קטנה"כשהייתיאמה.שאלהזה?"אתידעתהשמש,אתמבקשות"חמניות

ממנהותלשתיהמטבחרצפתעלהתיישבתיואניגדולה-גדולהחמנייהקיבלנו

אחד-אחד.""הגרעיניםאת

צרבת."בךמעליםשזיכרונותלי"אמדת

שליהילדותיבשעוןמסתכלתעצמיאתמוצאתאנילפעמיםזאת,"ובכל

תמונותבימעלהשליהשעון .להיזכרכדיאלאהשעהמהלדעתכדילא

הכתובת.אתוידאהשמלתה,שרוולאתשובהפשילהאמהמהילדות.","
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שוממה.מגרדיםלשכונתנכנסומימינן,הרחובאלפנוהכביש,אתחצוהן

החזיתות,עלבזיגזגנעוצותצדותמדפסותקומות,ושמונהשבעבניבניינים

במבואות.כבדותזכוכיתדלתותענק,אדניות

לחצההבניינים.לאחדהגישהשבילאלאותההובילההאםנאחד",לא"הגענו,

תסרוקתה,אתהיטיבהמצלמה,עיןאלמעלההביטהמוזהב,פעמוןכפתורעל

אתבאצבעותיהסדקהכאן",אנחנולמה"זכרימעצמה.כמונפתחהוהדלת

לאיבוד,ליתלכיואלאומדת,אמהאתשמעהעיניה,אתעצמהוהיאשעדה,

בתעלותעכשיואותומובילהואתבתוכישהיההזעםכלאתממנישלקחתתזכרי

לי.תגידיאת?מינאנחת,אוי,נאנחת,אותךלשמועיכולהאנישלך,הוורידים

את?מי

באמה.פגשמבטהעיניה,אתפקחההיא

ג.

הכל)אתמאכלודנ"אונילגלידתהנחרדים,(הדידה,

מילאוכתפיואמה.מותניאתוחיבקהדידהבמבואעמדהואקצר",שלנו"הלילה

לאודכם,גיהוץפסחומים,מכנסייםולדגליושלבש,הוורודההחולצהנפחאת

להתחילנוכללבקש.שיכולתםמהכלהכל,לכבודכם"הכנומזיעה.בהקאפו

בטחרעבות?אתםמשהו,לאכולנלךכךאחדיודע,מיכ,ךואחדכאןהערבאת

מאחוריו.שעמדבאחדהביטשלכם."הפניםעלזהאתדואהאנירעבות,שאתם

מי"ואתאליו.האםגוףאתהצמידואצבעותיוציחקק,נכון?"רעבים,אנחנו"גם

זה."לאדקשלך.הבתשזאתליתגידיאלדקאחותך?איתן?הבאת

 .יונילילקרואיכולהאתאבליונתן'אנישלך?הבייביסיטרשלך?אמא"היא
אניאבלכל-כך'צעידהנראיתהיא .להאמיןקשהשלך?חברהזאתאז .כןכן'

אומד?"אתהמהביניכם.הדמיוןאתלדאותיכול

הביטהשחי,ביתעדמגולגליםששרווליוכחולעבודהסרבללבושהאחד,

תעשייתאותעופהאומיםחברתשלהדפסאחדחיפשההיא .דבראמדולאבהן

הכפוףבגבווכאוני,נדאהשהואחשבהריק.היההסרבלאבלכלשהי,נשק

הודפסו.שלאהמליםאוליהאלכוהול,השפעתזואוליהדקיקות,וזרועותיו

נשמעהברקעלידה.אמהשחודה,עודספתעלהתיישבהלסלון,נכנסה

נדנדי,בקבוקבידה,בקבוקיעמדואליפטיזכוכיתשולחןעלמתקתקה.מוזיקה

פתוח,גגהחמישים,משנותומכוניתממוסגרתכרזההקירעלכוסות.כמה

הבחוריםדלתה.עלנשענהתפוחהבהירהותסרוקתקצרצריםבמכנסייםבחודה

דגליהםבתוכן'נבלעוהספה,צדימשניאדומותעודכורסאותעלהתיישבו
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ציפודוממים,ישבואדרךרגעמשךלטרף.אורבותכחיותגלשו,וזרועותיהם

שיקדה.למשהו

שלושהלפניהארץכדודעלהופיעהראשוןתאיהחדשהיצוריודע"אתה

שנים?"מיליארדיוחצי

בטחנכון?וניל'אוהבותכמוךשילדותחושבאניגלידה?רוצה .כן"כן'
אפילולי"ישקולו:אתהגבירלמטבח,יצאיונתןאחידה."בתלבושתילדות

סוכריותדקאמיתית.בגלידדיהנמצאתשאתלדמייןתוכליאתשוקולד'סירופ

נכון?"נורא,לאזהלי,איןצבעוניות

שאנחנוחושבאתה .הראשוןתאיהרבהיצודשהתפתחעדדבזמןעבד"אבל

שלך?"הקדמוןהאב"מי .לאחדפנתהלי",תגידשלו?תוצר

ההתבגרות."בגילזה"ככהוהתנצלה:אמה,אותהביקשה"תפסיקי",

גלידתקעריתלהנתןלא?"ההתבגרות,גילאתאוהבים"אנחנו .חזריונתן

הגילאתמעודדיםאפילואנחנותטעמי."תטעמי,שוקולד.בסירופטובעתוניל

גםאנחנו .השיפוד"לחיי .ברנדיטיפותכמהפנימהטיפטףאנחנו."כאלההזה,

לא?"הזמן'כלמשתפדים
האחד.אליהפנהשלך?"הקדמוניתהאמא"ומי

איךתלוי .הגדולהמבולמןהישרלכאןשהגעתילומדאפשריתומה."אני

השני."מהצדאוהאבולוציהמצדאתהאם .כמובןזה,עלמסתכלאתה

להם.והגישלכוסותברנדימזגיונתןהלילה!""לחיי

כשהייתינרצחתיאולייתומה.שאני:מהאתמוכיחשליהדנ"א"אפילו

מהמדינותבאחתלממשיכולאותוהוןתמורתאותימכדשליאבאאוליקטנה,

 .הענייןזהלא"אבלאמדה.אבי",שלהחטאזההאלה.המדויקותהאירופאיות
אמי."שלהחטאמההואהעניין

עלי."גדולשלההדיבורכיבשקטשתהיהלהתגידי ?מדברתהיאמה"על

שאוכליםאלהאתשישלב"שמת .הוונילאתמלקקתבעודהמבטבהנעץאז

 .האחדאתשאלילקקו?"שתמידאלהאתויששלהם,הגלידהאתבכיסים
אישידוע,לאלגבראמיביןחוקילאשילובממזרה,בילדאותאפשר"אולי

המשיכה.נודד",קרקס

מצדאותןהעבידבכוסות,שיחקיונתןמשהו."זהעםלעשותצריכים"אנחנו

 .האחדלצדוהשולחןשלאחד
מבעבעת,זולגת,חומצהדמיינההוסיפה,חומצה",הכלבסךהוא"והדנ"א

הלטאות,הברווזיםהטווסיםאתהעצים,הכוכביםהשמשאתהכל,אתמאכלת

הכל.את
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ששונאים,ואלהונילגלידתשאוהבים"אלהממנה.מתעלםהמשיך,"נגיד",

הכל,שגומריםואלהמהצלחת,גומריםלאאחרון,כיסשמשאיריםאלהלא,

איתם?נעשהמהלנו,ישחלקיםכמהעכשיו,אחדים.שלמצלחתאוכליםאפילו

לרכוש,לאוכל,למין,שקשורמשהוטלוויזיה,תכניתלבוש,סגנוןלהםנתאים

 "-למטבעותזהכלאתנפרוטובסוף
הזההשקטאתלדמייןיכולים"אתםאמרה.הכל",אתיעטוףשקט"ואז

מיוחד-"צלילישלשקט .כןאניכילא?בראשכם?

הטהאמה,לביןבינההתיישבמאוד",גדולגדול,פהלך"ישהתרומם.יונתן

דחףכזה."פהאוהבאני"אבלשפתיה.אתבאצבעותיוופשקאליה,גופואת

פיה.תוךאלאצבע

משפתיה.לנזולהווניללגלידתהניחהבמקומה,קפואהנשארההיא

אתדחףפיה,עלשפתיואתומרחמילמלגדול",פהעםילדותאוהב"אני

 .לתוכועמוקלשונו
אותומזהמתפיה,בתוךמחטטתהדקהלשונואתהרגישהעיניה,אתעצמה

שיני,אתאהדקלסתותי,אתבעוצמהאהדקאםמהבשפה,ברוק,באלכוהול,

אקרע-אנשוךאהדק

עלכעתגוהראותוראתהעיניה,אתפקחהוהיאאחיזתואתשיחרדהוא

חשופים,תחתוניוקרסוליו,סביבהשתרבבסרבלומעליה,עמדהאחראמה.

אחתבאבחהלחיה,אתומעךכמעטפניה,אלידואתשלחורודות.פטמותיו

ספורים.רגעיםלמשךרקבונאבקהוהיאמכנסיה,אתהוריד

ו.

העצים)וזיכרוןהחוקהאב,האשה,הג'יפ,ממשיך,(המסע

למכוניתממכוניתעברההשלט,עלושובשובלחצההאםהבניין,לחניוןירדו

אחריה,הבתאתגררהמיהרה,היבחנו.שחורג'יפופנסיצפצוףקולשנשמעעד

והתיישבההמושב,חגורתאתהידקהלהתיישב,להעזרההדלת,אתפתחה

הנהג.במושבבעצמה

הםתמידבסוף .משהולהםשחסרירגישושהםעדדקותכמהרקלנו"יש

הכביש.אליצאונהגה.אמהלהם",שחסרמרגישים

 .לסירוגיןושיתוקכאבהרגישהאמא."האלה,מהלילותעייפהכבר"אני
 .אותוליקקהמשפתיה,ירדדםזרזיף

צמר."בכובעילבד,ואני,אתבחורף,יחדנהיההחורף,יתחילמעט"עוד

זרים,אנשיםעםבלילות,בדרכים,ואני,אתשוב,כךאחרשוב,כך"ואחר
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לחשה.מהם",ניקחערדמהמהם,לוקחותואזמסוימות,בדידות

אמה.ביקשהשלנר",הקצרהלילהדקמחד.איןהלילה.עלנחשוב"בראי

"לאן?"
לאוקיינוסלאוקיינוס,לא,"לים,החוצה.הביטההחלון,עלמצחהאתהשעינה

השקט."

רעדההאחדתידהמהכביש,מבטהאתהסיטההכפפות,תאאתפתחהאמה

צרודנייד,מפיותמשםשלפהחיכתה,לאכאן",לוישמה"תבדקיההגה.על

חפץהתאמעומקמשכההאחורי'המושבאלזרקההכלאתמסמכים,מפתחות,

"תדאי." .שחרדבבדעטוף

אותרטמנהכךואחדידיה,בשתימיששהסרבנה,הבת .נרצץשחרד'אקדח

למושב.מתחת

שלי."הוא"עכשיו

ראשה,אתושיובנההחלוןאתפתחהגרביה,אתפשטהנעליה,אתחלצה

משובציהשמיםאלהביטהבשערה.הופךבפניה,מכההקדהאוויראתהדגישה

במגע.לסמןללטפם,דקלא,אחד-אחד,ולגרפםידלהושיטייחלההכוכבים,

יובילוהכוכביםארצה,פעםאםלברוח,ארצהפעםאםלעצמה:חשבההיא

-לעצמהביקשהביקשה,מהלעצמה,ביקשהאותי'
מכסההכביש,במרכזרחבבמעילכההדמותהג'יפ.אתהאםבלמהאחתבבת

מסךטלוויזיה,רבהעגלהאחריהגרדהאליהן,קרבההפנסים,מפניעיניהעל

חיטתהצבעוניות,ראשוסיכותדלילכשיעדאשהלחלון:סמרךהגיעה .מנופץ

ושאלה:למשהו,הקשיבהכאילושמאלה,ראשה

היום?"טלוויזיהישסרטאיזהיורותאתם"אולי

איפהאליהן'להצטרףתבקשמטבעות,זרתבקשכעתבראשה,נדההיא

יעשורמהמקרמה,אתלהתפנההיאהקדמי'האחורי'במושבארתה,יושיבו
רמההדרך,במרדדידרדרוהכביש,שפתעלישאירומאחוד,יכניסובטלוויזיה,

-בג'יפיחדירשייטלטלובשעהלהתספר
להיתלשמאייםצווארה,עלהתנדנדוראשההאשהאמדהצחוק",סרט"אמדר

הזמן"כלהטלוויזיה.עלהצביעהחושק."כלרם,"וכאןלשמאלה.ולהתגלגל

הזמן."כלחושק,

 .השחורבכבישנבלעולנסוע,המשיכו
האם.אמדהמשהר",אותיתשאלי"עכשיו

לטאהשלצודההדגלמקבלתלבדךמעלהגרבאתכשמושכים"למה

קדמונית?"

~ l!I 14~ם 



 91קצרללילהאלגיה

האב."עלאותישאלתלאמעולםאבלבלטאות.מבינהלאאנייודעת."לא

בוכה?"אוצוחקתאת"את,

בחוםחשהוהיאברכה,עלידהאתוהניחהאמהאמרהשאני",מהזה"נודדת,

נרצה.שרקרחוקכמהרוצות,שאנחנולאןלנסועיכולות"אנחנואותה.המציף

הלילה."כללנווישמלא,הטנקלא?זה,עלחלמנותמיד

העציםאתאפילוהכל,סחףשהמבוליודעתאתאחרינו.ירדפולא"אם

שובלאללאחור,ראשהאתסובבהוהיאחרדה,בהאחזהלפתעוהשורשים?"

גולשגמישחשבה,לכאן,להיכנסהחוקיכולתמידמאחוריהן.שהותירוהכביש

לרגשות,הנחיותנהלים,לקבועלכאן,להגיעבשבילוזהמהמקום,לכלחודר

הניידתקולאתשמעה .בשבילוזהמהאחרות,ולהתירמסוימותתמונותלאסור

-וכפייהסדרשלצורמניברעשהאוויראתטימאהבעקבותיהן'הבאה

לאאחיזהנקודתבלידחויהיותואתלומזכירימיוכלהאדםאת(שמלווה

בשיניולקרוערצונווביןשיירלהיותרצונוביןמיטלטללמטהלאלמעלה

פתרוןאיןשלחייוהיכןהזהבמקוםנאבקתאדםשלשתשוקתוהיכןהזהבמקום

לתשובהמתעקשעומדשהואהיכןהזהבמקוםהאיתנההיאהשאלהזכותרק

עומדשהואהיכןבחייםהמוותועלהמוותועלהחייםעל

הזהבמקום

המלה)אתמחליףהצליל

דוושתעלכוחהבכללחצהשאמהלגלותנוכחההמושב,אתבחוזקהלפתההיא

הגז.

רוצהאנירגע,אבלזה,אתאוהבת"אניצחקה.סוס",לךואיןדוהרת"את

משהו."לךלספר

בכובעיםשוטריםשניהצדית:במראההביטהוהיאמימין'אליהןקרבההניידת
להאט.לג'יפהניחההגז,מדוושתהרפתהאמהומדים.

"ספרי."

דמדומיםשעתחיתהזו .שלנוברחובלבדעמדתיקטנה-קטנה,כשהייתי"פעם

החשיכה,לתוךהשמשנעלמהפתאוםהרחוב.בקצההפיקוסבעציהבטתיואני

מפלצתיים."גבוהים,להריםהפכוהעציםובבת-אחת

כברתנסעולבד,נשארווהןהכביש,תוךאלנבלעהפניהן,עלחלפההניידת

ובלמו.עפר,לדרךסטונוספת,דרך
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אפילובעקבותיה,אמהלבנה,גבעהעלטיפסהנאנחה,הדרך'במעלהרצההיא

אםאותךלהדיםכוחלייהיהלאחכי,תרוצי,אלחכי,לה,אומדתאותהשמעה

תפלי.

צעקה.בסדר","אני

הגבעה,במודדהתגוללהאחדותשניות .הלבןהחולתוךאלקרסהפתאום

הגיעהאמהפיה.אתאוזניה,אתעיניה,אתמילאוגרגריםבחול,פניהאתטמנה

יחפה.אליה,סמוך

 .בזוזושותקותהביטוהן
הרגלייםאלחזקחזהאתהצמידהאמה,שלדגליהאתוחיבקהמעטהתרוממה

לפקוח,לעצום,ביקשההציקו,כמהלפיה,לעיניה,הציקוחולגרגריהאלה.

יכלה.לאלעצום,

אמה.שאלהלך?"קודה"מה
האוקיינוס-"אתדואהלא"אני

גרגריםשעדה,אתוליטפההתכופפהאמהמעלינו,"ובהירמלאעומד"הירח

ארצה.ממנוזלגולבנים

בליבשקט,בצד,לצד,ההליכהשקטה.התבוננה,גבה,עלנשכבההיא

לבקשלאבית,בלישישאוני,לאןללכתדגלי,בציפורנידקלהביטשורשים,

דגלי-ציפורניעלנישאתישותיכללמטה,לאלמעלהלאאחיזה,

אתשמעהלאכמעטלחשה,כמהלחשה,לעשות",דבריםכמהעודלי"יש

קולה-שלה.
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ה.

להמשיך>החייבתוהיאהירח(החול'
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