
 ? חילופי זוגות בפולניתאיך אומרים 
 .................................................. 

  תעשה את הדבר הנכון"   "אולי פעם אחת בחיים האלה שלך,  סיננת,  "פעם אחת" 

 הספורט נשמט מידי, בדיוק קראתי על ההפסד של מכבי, ואת כהרגלך קטעת את העונג עתון 

       "מה כבר שוב עעעעששששיתי ?"   שאלתי "מה כבר עשיתי"  באיבו, 

 נתת בי את המבט ה"זה" שלך, זה שכל כך מזכיר לי את אמא שלך, 

 -ינו ית בינזה שבכל פעם שאת משתמשת בו עולות בי תהיות על כדאיות העסקה הזא 

 שהיה לנו סקס טוב ?"   "מתי לדעתך היתה הפעם האחרונה - וירית 

 לאן את את חותרת הפעם, חיככתי בגרוני ומלמלתי על מנת להרוויח זמן בנסיוני להבין "המממ...."  

 )וגם כן ההלם על זה שפעם ראשונה שאלת אותי לדעתי...(   "המממממ..."    

לנוכח תדהמתי מלבלב לו בקצוותיהן העויינות של   הוספת, כשחיוך של ניצחון "בוא ואקל עלייך"  
 שפתייך, 

 ?"  מתי  לפחות "מספק". "טוב", עזוב את ה "בוא ואקל עלייך,   

 "תראי....מלמלתי...תראי.....בדיוק אני קורא על מכבי..."   אפילו גלגלי מוחי התחילו לגמגם במבוכה 

 קטעת אותי כשקולך כבר מגיע לאוקטבות ה"אלו"  ק הבעיה שלך" "זאת בדיו 

 וההערכתי העצמית אתה שקוע לך בעניינים המטומטמים שלך,  "בדיוק זאת!  

  "  אותי כאישה מושכת, ממש לא מעניינת אותך !  

 לחשתי "אבל אמא שלך משלונסק"   לאן את זוממת הפעם ?  אוי ווי חשבתי במהירות, אוי ווי,  

"די ! נמאס לי מהסטראוטיפים המטומטמים    צרחת בחוסר אמפטיה בולט  "דייי !"   מא של...." "א  
 שלך,

 לא אתגרה?" ואם אראה את הירשזון בעירום,   אין לי תשוקות ?   ואם אני פולניה,  דיייי!!!  

 ובעודי מנסה להתמודד, גם עם החדשה המרעישה הזאת על קיומה של תשוקתך,  

הודעת לי באופן חד משמעי )כשידייך על מותנייך כמובן(    י הזה של הירשזון בעירום,וגם עם הדימו  
- 

  אנחנו הולכים! -תתכונן     בוע מתקיים ערב כזה של חילופי זוגות ! ש"בסוף ה  

 פעם בחיים, ועוד לפני שאתה מוריד אותי אל הקבר, מגיע גם לי גבר אמיתי !"    

  "מהההההה???..."   מעון מזרחי מהידנשמט לי הש  "מהההההההה???.."   

 "והירשזון....גם הוא יהיה ?"    הוספתי  ולפני שהבנתי מה אני אומר,  

 וזה סופי! עם מי אתה רוצה שאלך ?!" -אתה בא איתי   "סתום!   היסית אותי באחת, "סתום "   

 אותך כל כך נחושהמעולם לא ראיתי     אך הבנתי שהקרב אבוד.  עם הירשזון כמעט ופלטתי, 

)חוץ מהפעם ההיא שנשפך לך הבורשט על חולצת המלמלה הרקומה בחתונה של הקטן של   
 ברונקה( 

 לחשתי, כאילו ולשמור על כבודי הרמוס,  "בתנאי אחד"    

 "בתנאי אחד, שלא נכיר שם אף אחד. לא מהעבודה, לא מהשכונה, לא מהמשפחה שלי   

 העלות על בדל מחשבותיי בארוע שכזה( אף אחד......" )את זו שלך אפילו לא יכולתי ל   

של העיר, וחוץ מזה, כל מי שאנחנו  "זה בסדר, זה בצד ה"לא טוב"   ענית "זה בסדר"  
 מכירים...נו...." 

 נרגעתי מעט, אם כי עדין המום לחלוטין הייתי מהתפנית הזאת אליה לקחת את חיי הנשואין שלנו.   

  

אכלתי רק אוכל בריא   ניסיתי לנצלו לטיפוח ה גבריות שלי,   ט מדי.לא  השבוע הזה עבר לאט.  
 ומזקיף, 

 הקפתי את הבלוק שלנו כל יום בצעדים חצי מהססים ואפילו קפצתי לים לנשום.   

 ובדמיוני.....ברונטיות שופעות, שחרחרות אקזוטיות ובלונדיניות חריפות מקיפות אותי מכל עבר,  

 הן הרכות את פיג'מת הפלנל שלי...יביד נלחמות על חסדיי ומלטפות  

פרור של אינטימיות בינינו לא היה מה לדבר במשך השבוע הזה את "שמרת על   )כמובן שאפילו על  
 עצמך"(.

 כשהגיע היום המיוחל, נראית לי מרוצה מתמיד, אפילו את מכון היופי   

ביקרת באותו    לדברייך(  לפרוצות" )זה ש "אין מקום ראוי הוא לאישה פולניה נשואה, אלא רק   
 היום. 

 דאגת שאכניס את החולצה למכנסיים,   רוע משפחתי,יבערב התלבשנו יפה כמו לכל א 



 ולקחת עימך בתיק השחור שנאכל משהו לפני שאנחנו יוצאים,  שאלבש את הז'קט החדש, 

 ה כחדשה,את כותונת הלילה הירקרקה שלך, זו שקיבלת לחתונה מדודה זושה ועדיין נראת 

)"כדי שאעזוב אותך שם במנוחה"   "ההוא" בשבילי כדור החשק ואת את פיג'מת הפלנל שלי,  
 אמרת(. 

 לחצו ידיים וחייכו בנימוס.  קא קיבלו אותנו יפה מאד בכניסה,ווכשהגענו..... ד  

  האורות היו עמומים,  כולם נראו כלבושים במייטב בגדיהם,  

 לי הולכת ופוחתת. ונדמה היה לי כי רמת החרדה ש  

 "כדי שתהיה מוכן"   מספיק( -מים )בשבילך גם מהברז  האצת בי לבלוע את "הכדור" עם חצי כוס 

 ומיששת את כותונת הלילה הארוזה שלך בחוסר סבלנות בולט לעין. סיננת 

 עד ש....התרגלו עינינו לחשכה.. 

 התחלנו לראות את פרצופיהם של הנוכחים ולזהותם......  לאט לאט 

 או מהמשפחה המורחבת שלך......   "מהצד הנכון של הרחוב שלנו", או  כמעט כולם היו 

 הסתובבו כשהם מקפידים על כל כללי הנימוסים והטקסים, לחצו ידיים זה לזה, כולם 

 ים ורגועים עד מאד. נינוח ונראו קינחו את זוויות שפתיהם במטפחות צבעוניות  

  היו פנייך לבנים ומתוחים עד כמעט בכי )או צחוק, מעולם לא הצלחתי  וכשחזרת,   "לברר",  הלכת 

 הם(,ילהבדיל בינ  

 לחשת לי בארס,  "אפילו לברר כמו שצריך אתה לא מסוגל"  

  וזה מה שאתה עושה לי. "פעם אחת רציתי גם אני להרגיש אישה, פעם אחת!   

 ידעתי!  עלייך בכלום.  ידעתי, ידעתי שאסור לי לסמוך  

 תשאר צמוד אלי,    י שלך, תתנהג יפה ותחייך.טעכשיו תזקוף את הגוף הפת  

 ובוא ונחפש את הכריכים הקטנים הלבנים האלה עם הדג מלוח והצימעס".  

 גנה את הכל הבנתי שאין טעם שאזכיר לך שהכל היה בכלל רעיון שלך, ושבכלל את היא זו שאר 

כך חיכית  לך שכל"אבל מה לא בסדר ? מה קורה פה ? זה לא ה"חילופי זוגות" הזה ש   ורק לחשתי 
 לו?" 

 "שתוק עכשיו ותעשה בדיוק מה שאני אומרת לך !"   לחשת ארסית כשפיפון  "שתוק עכשיו"  

 שתקתי, את הרי יודעת כמה אני מפחד מנחשים.   

  ולקראת הסוף אפילו התחלת להנות,  א,את הערב הזה כבר העברנו איך שהו  

 אפילו היינו בין אחרוני העוזבים  

  -ומתי  -מצאה לה עם מי   שהתעקשה לדעת מה יש לך בתיק השחור, )יחד עם דודה זושה 
 להתחיל...(.

ונכנסת  כשהגענו הביתה, לבשת בתשומת לב את הכותונת הירקרקה, סידרת את הרולים בשיער 
 ישר למיטה.

 בעקבותייך לאחר שדאגתי לפזר על גופי  סקסואלי )ה"כדור"...( חשתי וות ועזוזמלא תק 

הושטתי ידי אל גופך ונצמדתי אלייך כדי שתחושי בזקפתי הקוראת   את הדיקולון הזה שפעם אהבת, 
 אלייך,

 "עזוב, יש לי כאב ראש!"......   סיננת בסרקזם מוחצן, "עזוב"  

ור..איך אני יכול לישון במצב כזה ?....וחוץ מזה.. אולי...סקס  "הכד  ניסיתי,  "אבל הכדור......."  
 טוב...." 

      סיננת בבוז, "פחחח"   
 איתך ?? לך שפוך עליו מים קרים ועזוב אותי בשקט!".  -"פחחח... סקס טוב 

 ניסיתי בתחינה,   "אולי רק תגידי לי בבקשה מה השתבש שם בערב הזה"   

 " בוא ואני אסביר לך אדיוט שכמותך  ענית וקולך היה חד כסכין של קצבים "מה השתבש?",  
 לו רק היית קורא טוב טוב את המודעה כמו שאתה קורא את המזרחי הזה שלך, מה השתבש,   

  -היית קורא שזהו   

 עוזבים, השגריר הנוכחי ואשתו   "ערב חילופי זוגות של שגרירי פולין בישראל"   

 עם מי שאני התחתנתי...". -   זה מה שהיה!  השגריר החדש ואשתו הגיעו להחליפו!  

 הצבת אותה כחומה בצורה ביניינו   ובאחת משכת ממני את השמיכה,   

 הנחירות הטכסי שלך. ובהפגנתיות מוצהרת פרצת בקונצרט   

 ....(. you knowירדתי לסלון, מזגתי לי כוסית וחיפשתי איזה סרט כחול, )...   

 שמעון מזרחי נראה לי עגמומי ולועג מתמיד,   כל הלילה שידרו משחקים חוזרים של מכבי,   



 את הירשזון הם בכלל לא הזמינו!... - זה הכה בי כברק ופתאום   
  

 
 

 


