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 נורית פגי
 

 
 כפתורי חולצתו את משפשף, שלו הצלחת מעל לפנים ורוכן חגי פותח, ..."גרפץ עושה שלי כשאבא"

 כשאבא".... מימינו ומשמאלו יושביםה וביונתן ביאיר מתוח כולו לסירוגין ומביט, הביצה של בצהוב

 !"נופלות קירותה כל, גרפץ עושה שלי

 שלי וכשאבא". בצלחתו המלפפון בחתיכת בעליצות מזלגו את תוקעו, יונתן מתקן, "נופלים רותיקה"

 כלפי בהתרגשות ידו את מניף יונתן !"השמיים ד----ע עפה והתקרה נופלים הקירות כל, גרפץ עושה

 .הרצפה על ונוחת התנופה את ממשיך המזלג על תקוע שהיה והמלפפון התקרה

 .המלפפון את ומרימה, גוערת אני !"יונתן"

, עפה התקרה, נופלים הקירות, גרפץ עושה שלי וכשאבא" .יאיר של תורו מגיע ואז, צוחקת השלישיה

 "...עד ...עד... עד... עד מתרוממת והאמבטיה

 כל .הדגשה ליתר השולחן על המזלג קצות את ותוקע, יונתן מתלהב !"בגינה ונופלת השמיים ד----ע"

 . אדיר בצחוק גועים השלושה

 משתתקים ויאיר יונתן".רגע, רגע".ידו את מריםהוא  .מרשים באקורד לסיים חייב שהוא מרגיש חגי

 .בריכוז בו ומביטים

 .ומרשים מהדהד גרפץ מקרבו מוציא מתח של רגע ולאחר, עיניו את עוצם חגי

 "?אותך מלמד שלך שאבא מה זה !באמת" .הילדיםמצהלות  לקול בו נוזפת אני, !"חגי"

 .בערב למחרת מבוסטון מגיע רוני

 בחדר שלו האיטי הטיפוס הטיפוס כל לאורך שומעים שלו הבוקרים מגפי של העקבים נקישות את

 נכנס הוא. עמוסה מזוודה בידו, ונושף נושם, לעברי עולה אותו ורואה הדלת את פותחת אני .המדרגות

 .לסלון ישר

 !"לישון הלך מזמן כבר הוא. יונתן את פיספסת? למה איחרת? קרה מה"

 ..."שמעת ...יודעתי הר את. שלומו מה לראות, שלי לאבא בדרך קפצתי"

 "?איתו מה? אז נו .כן, כן"

 .הסלון של המנורה לאור מתחת פניו. ברכיו על ידיו, קדימה ונשנען הכורסא על מתיישב רוני

 שם על רשומה היתה לא שלהם שהדירה מסתבר? לו אמרו מה יודעת את... לגמרי שבור, שבור הוא"

 שהוא לו ואמר שלה האח בא, שהיא מתה אחרי שבועו, אחיהל ייכתש הדירהש מסתבר .החברה שלו

 ..."שנים כמה אחותו עם חי הוא זאת בכל, מהדירה אותו לזרוק רוצה לא

 "?התחתנו הם"

 הוא .יודעת את אבל, אמנם גדול לא .דירה שכר לשלם צריך הוא שעכשיו לו אמר הוא אבל, יודע לא"

 ..."מאיפה לו אין, פנסיונר

 "...עליו מרחם... ממש אני" .אדומות שלו שהעיניים רואה אני. לרגע מפסיק רוני

 .יתכן לא? ודמעות רוני. אותה דוחה אני מיד אבל, בעיניו דמעות רואה שאני המחשבה בי חולפת לרגע



 .לג-ט'הג בטח זה

 המשפחה לכל, לך רק ולא, החיים כל את לך דפק הזה האיש, רוני! ?עליו מרחם!... ?עליו מרחם אתה"

, היד את לה ושבר שלך לאמא רצח מכות שהרביץ איך? שלך הסיפורים את זוכרת לא אני, מה... שלך

 ..."אותו תהרוג יפסיק לא שאם עליו ואיימת סכין שלקחת עד .לכולכם רצח ותכמ שהרביץ איך

 .ביובש רוני עונה, "שאיים עליו שלי האח זה. אני לא זה"

 אתה הזה האיש ועל. זוכרת כן אני זה את. הטלפוןשפופרת  עם עליו איימת אתה אז. בסדר אז"

 "?מרחם

 איש זה לפני רואה שאני מה. משנה לא כבר זה, שנים הרבה כך כל לפני היה זה. עליו מרחם אני, כן"

 ..."רואה שאני מה זה, ושבור זקן

 לך מספר אבא שלך ולמה? מרחם לא אתה שלך הדפוק האח ועל? מרחם לא אתה שלך אמא ועל? כן"

 שכר את לו ותשלם תלך אתה. אותך מכירה אני. בטח הדירה שכר את לו שתשלם כדי? זה כל את

 ..."בטח הדירה

 ..."חושב לא אני"

 ..."מדברת אני מה על יודע ואתה ,שלנו הסיפור כולל, לי תאמין. החיים לכל אותך דפק הוא! רוני"

 ושולח בטנו על ידיו את משלב, מחייך הוא. בצל כבר עיניו. הכורסא גב על אחורה ונשען מתרווח רוני

 אוהבים שאנחנו כמה" .הוא מגחך, "בכלל השתנית לא. שלי קטנה פולניה, אח" .לפנים רגליו את

 ..."לשנוא אוהבים שאנחנו כמה...לשנוא

 "?אתמול שצלצל הזה טיפוסה זה מי אז" .במכולת שקנה הקרואסונים את לי מושיט רוני בבוקר

 העכשווי המחזר. מישהו. אחד" .לתנור הקרואסונים את ומכניסה לאיד שמחה של חיוך מבליעה אני

 ."שלי

 . יונתן של לחדרו ונעלם והמברשת הסיד פחית את לוקח רוני

 . אחריו צועקת אני, "שינוי לשם בשבת כדורגל משחקי לראות שהולך מישהוא"

 .נצחון שמחתב מוסיפה אני, "כך אחר האמבטיה את לסייד תשכח ואל". עונה לא רוני

 על מתיישב כשיונתן, הידיים את ומנגבת הכלים רחיצת את מסיימת אני .יונתן את מחזיר רוני בערב

 .שם מונח שהיה ספר לקרוא ומתחיל, במטבח השולחן ליד הכסא

 .רוני את שואלת אני, "?בסדר הכל? היה איך"

 !"ציפור כמו אוכל הוא אבל, במסעדה יחד אכלנו. כיף עשינו, טיילנו"

 ..."?לי מספר אתה"

 ..."ללכת צריך אני. למטה באוטו לי מחכה החברה שלי, טוב"

 ."ללכת צריך אני יונתן" .בספר שקוע הוא כאילו, הגב את לו שמפנה, ליונתן פונה רוני

 .אונים חסר, מהסס מבט לעברי זורק רוני. לחלוטין ממנו מתעלם יונתן

 ..."הולך אבא. תגיד שלום" ,אומרת אני, "יונתן"

 .עונה לא יונתן



 להתקרב מנסה הוא. עלי מסתכל ושוב יונתן של ראשו שערות את פורע רוני." להתראות, יונתן טוב"

 העינים את מזיז לא והוא, אדומות שלו הפנים. ידיים בשתי ממנו אותו דוחף יונתן אבל, ליונתן

 .ראשו על קלות ליונתן ונושק, מתכופף רוני ברירה בלית .מהספר

 נעצר ואז, במדרגות לרדת מתחיל הוא. לדלת אותו מלווה אני." בקשר נהיה. הולך אני. ביי אז, טוב"

 ..."אותך להזהיר גם רוצה ואני" .אלי ופונה מסתובב, לפתע

 "?אותי מזהיר אתה? אותי"

 ..."בשבילך ידידותית אזהרה לי יש אבל, אותך מזהיר לא אני, טוב, נו, כן"

 "?כן"

 !"זה את תזכרי...לב וטוב חם איש הוא כדורגל לראות שהולך מצוי אידיוט כל שלא, לך שתדעי. כן"

 מדרגותעל ה לטופף מגפי הבוקרים שלו ממשיכים ,חיוך מתנשא פניו כשעל אלי את גבוובב מס הוא

 .מטה בדרכו

 .בספר מרוכז עדיין הוא. מולו ומתיישבת ליונתן חוזרת אני

 את מרים יונתן "?אוהבים כשהם אנשים עושים חושב אתה מה" ,שואלת אני, "לי תגיד, יונתן"

 ".יודעת את, נו" .ממזרי במבט ואומר מהספר העינים

 ."יודע אתה אם לדעת רוצה אני. לי תגיד"

 ..."זה וכל וחיבוקים נישוקים. יודעת את, נו"

 "?אותו אוהבת החברה שלוש ראית, אבא אצל באמריקה כשהיית, ותגיד"

. לי מדגים הוא ".הלחי על שלה האדום הליפסטיק עם הרבה אותו נישקה היא, כן" .מהרהר יונתן

 ."קצת אותו חיבקה והיא"

 "?איתם כשטיילת, בארץ כאן, ועכשיו"

 זו אולי. חושבת אני, לא אוליו ".התביישה היא אולי. "קצת חושב הוא". ראיתי לא. לא? כאן"

 .הסוף התחלת

 "?אותה ומנשק מחבק הוא גם? ואבא"

 ".לא" .חושב יונתן

 "?ואותך"

 ."טוב לילה נשיקת לי ונתן למיטה אלי בא הוא בלילה רק באמריקה כשהייתי"

 "?מחבק ולא מנשק לא אבא אז, אהה"

 ."אוהב שהוא אחד לאף מראה לא אבא" .בחבטה הספר את סוגר יונתן" ?אבא"

 .פיפי לעשות והולך מהכסא יורד הוא
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