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עשר, כשאנחנו מתיישבות לאכול סנדביץ' על המדרגות -, לוחשת לי דפנה בהפסקת"יעלי עשתה את זה"
"סאני, החבר של יעלי, סיפר לדני, דני סיפר לנועה, ונועה סיפרה לי בסוד מעל המגרש בחצר בית הספר. 

   . עיניה של דפנה מתנוצצות.כמוס!"

. כצפוי דפנה מנידה "את קוריולנוס ביום שישי ראית?", אני נוגסת בסנדביץ'. "מה אכפת לי מיעלי"
  בראשה ימינה ושמאלה.

"בתמונת הפתיחה אמא שלו מספרת שכל גופו של קוריולנוס מכוסה , אני מתמוגגת. "איזה מחזה"
ת חדשה!... צלקות, והיא יודעת בדיוק באיזה קרב קיבל כל צלקת. אוי לו אם יחזור מהקרב הזה בלי צלק

דפנה מקלפת בשלווה  "איזה מבט של נץ. איזה גבות מתעקלות...", אני נאנחת, והשחקן שמשחק אותו"

זה לא "את נייר הפרגמנט מהסנדביץ', ומתבוננת בקבוצת הבנים שמשחקת מתחתינו כדורגל במגרש. 
  בדיוק מה שאמרת על השחקן ששיחק את המלט בשבוע שעבר?"

"איך את יכולה להשוות ביניהם. המלט רק מתלבט כל הזמן, וקוריולנוס ועסת. , אני כ"מה את מבינה"
  !"מעשה מחליט ומיד עושה

אני מלכסנת מבט לעבר המלכה של הכיתה. יעלי, בעלת הצמה הבלונדינית והעיניים הכחולות, יושבת על 
א נדבק הספסל לידי כבר שלושה חודשים מתחילת השנה, אבל קמצוץ מהאבקה הזוהרת שאופפת אותה ל

  אלי, אפילו לא במקרה.

ירוקה והיא מלקקת אותה עכשיו, בפה פתוח, כשהיא מרוכזת בציור להבות -יש ליעלי שן קידמית אפורה
צהוב, בפינה הימנית העליונה של מחברת התנ"כ שלה. אני מנסה להזכר -סגול-מסולסלות, בצבעי אדום

  אם ראיתי את השרבוט הזה קודם. 

   לא ראיתי. 

   מה שמציירים אחרי שעושים את זה, אני חושבת.אז זה 

-רוני מצלצל אלי שבוע אחרי שנפגשנו במסיבה. הוא חבר כבר ארבע שנים של החברה הכי טובה של הבת
דודתי ליוותה אותי הביתה, אמרתי -דודה שלי, שמבוגרת ממני בשלוש וחצי שנים. כשנגמרה המסיבה ובת

 ,"אין לך סיכוי"בגלל שצעק על כולם שצריך לשים פצצות בכנסת.  לה שהוא נורא מוצא חן בעיני. במיוחד
  "הוא תפוס חזק."אמרה. 

חשבתי המון על מה שאמרת. על זה, שאתם השמיניסטים, לא יודעים "רוני אומר לי בטלפון,  ,"תשמעי"
ת כשאני סוגרת א שום דבר על מה שקרה במלחמה. באמת חייבים לעשות משהו. אנחנו חייבים להפגש!"

הטלפון, אני רוצה לצווח מרוב אושר, אבל שום דבר לא יוצא לי מהפה. אני יודעת, שהנה, היום בערב, גם 
  אני הולכת לעשות את זה.

החדר של רוני מלא מקצה לקצה במיטה זוגית עם כיסוי ורוד, מיטה גדולה ועצומה כמו ים. אני מתיישבת 

וכית השקופה. נערות פלייבוי מודבקות על הזכוכית על הפינה בזהירות. רוני סוגר אחריו את דלת הזכ
  ושומרות שלא יציצו דרכן פנימה.

"חייבים למצוא דרך להוריד את הגמדה המרושעת , הוא אומר ומתיישב ממש קרוב לידי, "תשמעי"
  מהשלטון. אותה ואת הפושע סתום העין שמכרו אותנו בנזיד עדשים לאמריקאים!"



, אם זה קרה שם, זה יכול 86כוח אדיר. תחשבי על מאי  יש"הרי לשמיניסטים  הוא נוגע לי בשיער ומחייך.

הוא לא מפסיק לדבר, ואני מנידה את ראשי פעם ככה ופעם ככה, וכל הזמן חושבת איך  לקרות גם כאן!"
  אני אומרת לו שבעצם אני רוצה שיעשה את זה כבר.

לבד. מהר מאוד מצאתי את עצמי שוכבת על הגב אבל לא הייתי צריכה להגיד כלום, כי הוא כנראה הבין 
 במרכז המיטה ומביטה בנורה המשתלשלת מן התקרה ומאירה את החדר באור של בית חולים. 

   רוני מוריד לי לאט את המכנסיים ואחר כך את התחתונים.

   , הוא נאנח."כמה שאת יפה"

   את זה וגמרנו. אני קצת כועסת, אבל לא אומרת כלום. הוא לא צריך לשקר. שיעשה

הוא מוריד את המכנסיים והתחתונים שלו, והולך מסביב למיטה כדי לכבות את האור. אני מסתכלת עליו 
  בסקרנות. הוא הולך כשמקל ורוד, כמו האף של פינוקיו, תקוע לו בתחתית הבטן ומוביל אותו קדימה.

  "מה, לא ראית אף פעם גבר ערום?"אני צוחקת. הוא נשכב מעלי. 

ני עוצמת את העיניים, ונותנת לו להזיז רגל אחת ימינה ורגל אחת שמאלה. הוא דוחף אותי חזק שוב א

  ושוב בין הרגליים. זה לא קל, ואני מרגישה אשמה על שהוא עובד כל כך קשה בשבילי.

בסוף, מרוב דחיפות הראש שלי נחבט בקיר, ורוני שם את ידו על הראש כדי שלא אקבל עוד מכה. אז גם 
, אבל אני מהדקת את השיניים וסוגרת את הפה, ממש כמו קוריולנוס בין הרגליים מתחיל לכאוב לי

  בתמונת הסיום של המחזה.

   מדליק סיגריה.ואחר כך רוני שוכב על הגב לידי 

הוא מספר לי שבמלחמה ישב בתוך חדר חשוך לגמרי, בבטן של ספינת טילים מול חופי לבנון, ובכל פעם 
שרצה מקצה המסך הירוק של המכ"מ למרכזו, היה צורח בכל הכוח ברמקול  שהיה רואה נקודה זוהרת,

פסיק לרעוד גם אחרי שראה את הנקודה מהיה הוא לא  "טיל, טיל, טיל, טיל!"לתותחנים שעל הסיפון: 
מזל שהחברים  "טיל, טיל!"מעל המסך. עד היום הוא מתעורר כל לילה וצועק: פתאום נעלמת הזוהרת 

  שנים חזק ואף אחד לא שומע אותו.שלו בדירה השכורה י

פשוט צריך להעמיד אותה לקיר ולהרוג ", הוא מכבה את הסיגריה, "צריך להרוג את המרשעת הזקנה"
  אותה. זהו!"

באוטובוס החשוך, אני יושבת כשהרגליים שלי ממש צמודות. אני מתפללת שהדם, כמו , בדרך הביתה
  י מורידה את התחתונים ומסתכלת בהם בעיון.שקראתי בספרים, לא יכתים את המושב. בבית אנ

   אני מאוכזבת. יש שם רק כתם אדום אחד. 

   קטן.

, אני כותבת בפינה השמאלית העליונה במחברת התנ"כ שלי, ומזיזה את המחברת ימינה "עשיתי את זה"
  כדי שיעלי תראה. עיניה של יעלי מתרחבות. נדמה לי שאני מזהה מבט של הערצה.

   היא כותבת תחתי, ומזיזה אות המחברת חזרה אלי. "עם מי?"

   , אני עונה."סתם אחד"

  "איך היה?"

 "משעמם. אבל הוא סיפר לי על המלחמה וזה היה מעניין."
   יעלי חושבת קצת ואז היא כותבת.

"זה ממש טיפשי לעשות את זה ככה. אני אעשה את זה רק עם מישהו שאני נורא אוהבת ורוצה להתחתן 
  כי זה משהו נורא חשוב ומשמעותי בחיים." איתו,

עכור עם גיר לבן צווחני את העונש -אני מתבוננת בריכוז בגב של המורה לתנ"כ הרושמת על הלוח הירוק
  פה למחר."-"ללמוד את כל פרק קי"ט, דברי הימים א', בעלהיומי: 



  מחרתיים תהיה בחינה.
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