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עם הידיים   עמדה  אפרתהפתיתים הלבנים הקטנים ריחפו מטה בריקוד איטי ורך, לא ממהרים לשום מקום. 

 אל הערפל הלבן שהפיק את כל היופי הזה.   מביטה פרושות לצדדים, הפנים מעלה, 

  החד פעמיתצליח לראות את הצורה ת , אוליהאותה אל פני הקירבהיא . הפתית אחד נחת על הכפפה של

 שלו.  

, לבוא ולחוש את  יואב היא ופעם הבנות נשארו באוטו. הן סירבו לצאת. שוב ושוב ניסו לשכנע אותן, פעם 

 . החם השלג יורד. יורד ממש! בואו, זו חוויה של פעם בחיים! אך הן מיאנו בכל תוקף ונשארו באוטו 

אם היה    .של זו  הנדיר של לבד. נשפו אדים חמים זה על פני חבוקים בתוך הערפל, ברגע   עמדו שניהםעתה 

     ...אפשר להקפיא את הרגע הזה ולשים אותו על המדף 

 אמר: "את יפה." ו יואב חייך 

  אמריקאי באנגלית, מתאמצת לעשות מבטא ענתה לו אפרת "תודה רבה לך אדוני. יור נוט סו באד יורסלף." 

 . מושלם 

 על קצה האף.   הברברה. כל הכבוד, אפי." אמר ונשק ל"וואו, איזה חיקוי מושלם של  

הוא הבין זאת  . עיניהאת   הפתאום עצמואז  , מחפשת שם משהו.לו רגע בעיניים   היא הסתכלה ברברה... כן...

אליו, נזכרת איך זה    היא נצמדה . שם בשלג, כמו בסרט של דיסני הם התנשקו להם . אז הכסימן לנשק אות

דפיקות מכיוון    ששמעועד יו כל כך מאוהבים ששום דבר אחר לא היה חשוב...  , וההכירו היה פעם, כשרק 

 להכנס ולנסוע כבר. הן מאד רצו להגיע כבר לביקתה.  להם האוטו. הבנות דפקו ודפקו, קוראות 

 ניכנס חזרה לאוטו."   י"יאללה, קפא לי התחת, בוא 

 .  דרך ב אותם וה  מלו  רנייר   שעשו רק לפני יומיים, הר בכיוון ההפוך לזה הם המשיכו 

 , בערך באותו המקום, זרחה השמש ונצצה על ההר הלבן.  יומיים קודם לכן

 

  . אפשר לבנות איש שלג, מחר, נעלה על ההר לשחק קצת בשלג ולראות את הנוף גם אם יהיה מזג אוויר יפה  "

  הוראת  הסתובבהבדממה ואז  היא נענתהת הראש. ליהן א את הבנות בלי לסובב א   שאלה אפרתמה דעתכן?"  

 שנרדמו.  

 ליואב.   אמרה "זה אסון." 

 " לא נורא, יהיה בסדר." 

"הן יקומו הפוכות ומעוכות ויעשו פרצופים לדודה ולכל הקרובים האלה שבחיים לא פגשנו ולא יודעים מה זה  

 ישראלים..." 

 תוכם?" -בתוך"אל תשפטי לפני שפגשת אותם, אולי הם גם ישראלים 

"פחחח, אין סיכוי. אבא של הדודה הזו היגר היישר ממזרח אירופה לכאן, בלי שום עצירת ביניים במזרח  

 התיכון." 

 "היה איש חכם." אמר יואב וצחק.  

 ." .."קוראים לה אתל. אתה יכול להבין מה מצפה לנו

 

נדלקו להן  ובנות שמעו כריסמס סרב בטלפון לדודה אתל. כי הל נעים  לה לשם? כי לא היה  נסעו למה בכלל 

 בקולי קולות. כי ככה.  ג'ינגל בלס הן התחילו לקפץ סביב ולשיר . העיניים 



עברו לשם לפני שנתיים בעקבות העבודה של  עזבו הכל ו בקליפורניה.  הם גרוזה היה עסק שלם. למעשה,  

כל כך הרבה דברים   היו , כל פעם במקום אחר בארצות הברית. ארוכהיואב. פעמיים בשנה נסעו לחופשה 

 לראות.  

משפחתה הייתה  מפגש משפחתי אצל אתל.   –וושינגטון ובערב חג המולד  בהשנה חופשת החורף הייתה  

בעיירה פיצית בשם קארבונרו, סמוך להר רנייר. למרות יהדותם,  אמריקאית ותיקה. הם גרו -משפחה יהודית 

 הם חגגו את חג המולד.  

הרגיעה   "אנחנו לא מזכירים את ג'יזס או משהו, "הסבירה אתל.  "זה מנהג, זה כבר נהיה מסורת משפחתית, "

 " אבל יש עץ, ומתנות, ומאכלי חג, אתם תראו, זה כיף!" , האות

 ל הבנות התרגשו.  זה נשמע מאד משונה. אב אפרת ל

לנסוע לשם ביום שלאחר חג  התכנון היה  פסים לאיזשהו סקי ריזורט.  קנה הוא יואב נורא רצה לעשות סקי, אז 

שצריך. וטוב שזה היה כך כי   ה משפח-הסקי והיה מוכן לספוג בשביל זה כמה זמןמהמולד. יואב היה בעננים 

 .  מהרעיון  ה ... קצת פחות התלהבאפרת

לערוך שיחות נימוסין   הממש לא התחשק ל . התלהבותה מהנסיעהעוד יותר ה  מולד כך ירדככל שהתקרב חג ה

עממת שלא עושה שום דבר.  ובעצם עקרת בית מש  היאלספר לכולם ש  הלא שש. במיוחד הולדבר על עצמ

כותבת   הספר להם בגאווה פתטית על כך שהייתתהאם  , אבל עדיין... לא ביג דילאמנם כאן באמריקה זה  

זכותה הפכה  שבאתל, שככל הנראה הייתה אשת עסקים ממולחת ו  ?עבור תוכניות טלויזיה של החינוכית

 שלא עושה שום דבר עם החיים שלה?  ההמשפחה לעשירה, מה היא תחשוב על אישה צעירה כמו 

ן קארד...  גרי קשרים, או מקצוע שאפשר לעבוד בו כאן או    הכבר יכולה לעשות כאן? הרי אין ל היאאבל מה 

ולמכירות?   לה בהיסטוריה של טאפוור וור, מה  הלהיות סוכנת של טאפוור וור? לא תהיה סוכנת גרועה ממנ 

 אפשר לזרוק אותו לפח למעשה.   ?הומה עם התואר שלהיא גיחכה לעצם המחשבה.  

  לעבוד לכי  תהיי מורה לעברית. או תבשיחת טלפון. "  הפעם אמ ה "תעשי מה שכולן עושות," אמרה ל

  לא הייתה בקרבת מקום. הקונסוליה, ושגרירות  להיות מורה תה לא רצאפרת  בשגרירות או משהו כזה." אבל 

לעשות שם? לענות    הגרו בסקרמנטו. ובכלל, מה יש ל  הםהייתה ממוקמת בלוס אנג'לס ו הישראלית 

ולהכין ארוחה חמה לבנות כשהן חוזרות   , לטפל בכביסות האינסופיות, לטלפונים? כבר עדיף להיות בבית 

 . ואולי להביא עוד ילד...  , לקחת אותן לגן השעשועים ולחוגיםמהגן

 . להבדיל.  הפעם רותה השכנה של ה אמרה ל "תקחי מאהב."

על המרפסת של רותה    הן ישבו שלושתןראית את יואב? מה היא צריכה מאהב?" גיחכה שרון.  "נראה לך?

להרגיש מקובלת   אפרתזה היה בהתחלה יחסית. הן היו מאד חברותיות וניסו לגרום ל ושתו לימונדה קרירה. 

 של הבעלים שלהן.   ות ושייכת. גם הן הגיעו לפה בעקבות הקרייר

 "האמת שכן, את צודקת. יואב הוא בהחלט יאמי. סקסי בטירוף." 

 .  ה המייסרת הזו להמשיך בשיח לשנות נושא אבל הן התעקשו והיא ניסתה   האדימו אפרת   הלחיים של

"את חייבת לבוא לשיעורי היוגה שאני הולכת אליהן." אמרה שרון. "זה נהדר. ואת חייבת לשמור על הגיזרה  

  היאזה ממש לא הצחיק. מה רע באיך ש את אפרת ופרצה בצחוק.   האם את רוצה לשמור על יואב." קרצה ל

סרט משנות  היא הרגישה כמו ב . מהם הוא הרבה מעבר למראה החיצוני של מי   שלהםנראית? ובכלל, הקשר 

 ללכת כבר.   רצתה וממש   ,1989 קיץ, במקום באחר צהרים שמשי של  החמישים 

"אני יודעת!" רותה ספקה כפיים בשביעות רצון. "תצטרפי למועדון האפייה השכונתי! זה ממש כיף. ויש  

 ס של אלף דולר!" תחרויות. בתחרות השנתית אפילו יש פר

 במבוכה.   אמרהלעשות?" -מה-לאפרת - נמצא-"טוב, מה זה, מפגש בואו

 "כן!" צחקקו שתיהן באותו הזמן.  

ביום שישי בבוקר. "תמיד   שלהן הגדולה בשיחת הטלפון השבועית  ה"תכתבי." אמרה, שוב להבדיל, אחות

 אמרה. , זה הזמן. יש לך את הפנאי. תעשי את זה!"  ספר רצית לכתוב



רוצה להיות לידה באותו הרגע. היא הייתה אקדמאית.   ה . כל כך הייתה ונאנחה אפרת "את אישה חכמה." אמר

פרופסור להיסטוריה כללית באוניברסיטה העברית. אחת הנשים הבודדות בחוג שלה, ואולי אפילו בארץ.  

 כל כך עלובה לעומתה.   וגם הרגישהאותה  אפרת העריצה 

לסרב לה.   יכול היה לא   –כשהגיעה ההצעה לעבור ה לו זמן לחשוב על זה יותר מדי. לא הי ומה עם יואב? 

יחד. זה היה   שלהםהסכום שהוצע לו היה כל כך גבוה ביחס למה שהרוויח בארץ, יותר משתי המשכורות  

מה   – על זה כמה פעמים לפני המעבר  הם דיברו .  ה עוזבת את העבודה של היאנוסעים, יחד, וש שהם ברור 

לחפש אחר אותו   ה מצא את הדבר הנכון והמתאים והשאיר לתש  עליההוא אמר שהוא סומך  עשה שם?ת  היא

עו  יאיך שהג  ותהיה התשובה אשר תהיה, היא לא יכלה לשנות את העובדה שנוסעים..  ה , לבדה הדבר בעצמ

 בעבודה, ובענן הבושם של ברברה...  הוא שקע בעבודה עד צוואר.  

 

  הם צלצלושל דודה אתל. אולי בית איננה המילה הנכונה אלא אחוזה. המקום היה עצום.   לביתה  הם הגיעו

 .  ואצילות, באיטיות  בפניהםבאינטרקום שבשער וזה נפתח 

 "חבל שהבנות ישנות ולא רואות את זה." 

אדום  קיבל אדם מבוגר ומזוקן, אפו   פניהםפנימה ונסענו באיטיות עד לאזור שנראה כמו חניה. את  הם נכנסו

 מרוב קור.  

 וודות." אני אעזור לכם עם המז . חיכינו לכם"בואו, הכנסו, 

 . בנימוס אמרה אפרת " "תודה רבה לך אדוני.

 " אדוני? מה זה השטויות האלה? אנחנו הרי משפחה. אני הדוד שלך, סם."

 . במבוכה קלה אמרה " סליחה, דוד סם. "אהה, 

 חך. "חחח זה נשמע מצחיק כשאת אומרת את זה ככה." גי

אותן בזריזות   היא הלבישהבעדינות. הן יצאו מהאוטו מתנודדות ומשפשפות עיניים. את הבנות   אפרת העירה 

 אחוזה ביד קטנה של ילדה ישנונית.   שלהלכיוון הבית, כל יד   והם עשו דרכםבמעילים 

 הבית היה עצום בגודלו, מקושט וחגיגי.  

 השניה בגרם מדרגות גבוה מעץ. מהקומה זקופה . היא ירדה פניהם אתל באה לקבל את 

 בעברית.   לעברם "שלום!" צהלה  

 , מחייכים במבוכה קלה.  ם"שלום." אמרו ארבעת

  ות בהתרגשות ובצווחות בעוד ט, הבנות היו בעננים. הן קפצו על המיקצת בחדר שקיבלו   אחרי שהתאוששו

שאר האורחים כבר הגיעו וכל   . למטה ירדו להוריד אותן משם. אחר כך ,  אבל בשקט כוחה, מנסה בכל  אפרת

  המלאכים לא יכלו להפסיק להביט בו ולגעת בקישוטי הבנות  רצו סביב העץ והתפעלו מהקישוטים. הילדים  

 נים, הכדורים המבריקים והגדילים הירוקים שעטפו אותו.  יהעד

 ואפרת חשה סחרחורת קלה ונעימה.  בוויסקי אותו    אתל תיבלה. ליקר ביצים  והמבוגרים ישבו מול האח ושת

 "הברזים בשירותים, הם מזהב!"   . ירדן באוזן  לה"אמא" לחשה  

 נשמע לה כל כך פרובינציאלי...   דאיוזה , מקווה שאתל לא שמעה. הבחזרה וחייכ  ה "כן, יופי." לחש

  לאפרתג'ושוע, שנראה  הזקונים  שני ילדיהם הבוגרים של אתל וסם, עם הנכדים, וכן בן האורחים הנוספים היו  

התישבו  רשמית עם כולם, ההכרות האחרי . הוא היה בקולג' והגיע לחופשת חג המולד הביתה. 20בערך בן 

 אתל הלכה למטבח לבדוק מה קורה עם ארוחת הערב.  ועם הכוסות החמימות מול האח 

ביותר. ההודו היה ממולא במילוי טעים  זה היה מראה מרשים  . על השולחן עמד תרנגול הודו שלם צלוי 

פירה תפוחי אדמה, בטטות צלויות בתנור, סלטים שונים, מרק דלעת, ואוכמניות   הוגשו. מלבד זאת אלהפלי 



סלון  ואילו הילדים חזרו לקצת לפטפט סביב השולחן,  המשיכו האוכל אחרי שצפו בתוך ים של שמנת מתוקה.  

ג'ושוע הצטרף  ת ששכבו תחתיו וניסו לנחש מה יש בכל קופסה.  ושכבו מול האח והעץ, הביטו בו ובמתנו

אליהם והתחיל לשחק איתם, לספר להם סיפורים ולהשתולל איתם. הבנות נהנו מאד מתשומת הלב הזו,  

בסביבה    ןלא היו לה  את האושר על פניהן. מתי אי פעם מבוגר כלשהו התייחס אליהן ככה?אפשר היה לראות  

צביטה של געגוע הביתה, לישראל, אל כל   הרגישה אפרת פתאום או סבתות.  ם, אחים גדולים, בני דודי 

 ממנה.   ההמשפחתיאדה שבדרך כלל סלד

 לישון.   סוף סוף יואב ואפרת , שכבו נרדמוהבנות אחרי ש

 שאל יואב.   "נו, זה לא היה כל כך נורא, נכון? כל המשפחתיות הזו?" 

. ונחמדים  מאד ותי שום דבר מביך. הם היו מנומסים בכלל לא שאלו א"  .ה אפרת"לא, האמת שלא." הודת

 . חשבהמושלם, היה באמת האירוח  "מאד. 

 "יאללה, אני גמור מהנהיגה היום, וגם מכל האוכל, אני תכף מאבד את ההכרה." 

 "לילה טוב." 

היא  נורא.  הרגילה אליו, ייבש אות  הייתהבגרון ניחר. החימום הזה, שלא אפרת   התעוררה באמצע הלילה

בשקט   ה, והלכהאידיאלית אתל, המארחת  הבחלוק שהכינה עבור  הלתוך נעלי הבית, התעטפ החליקה 

  האת ג'ושוע. הוא קפץ בהפתעה כשראה אות הראת  הלמטבח, לקחת כוס מים. אור קטן דלק שם. כשנכנס

 והסתיר משהו בין החפצים שהיו על השיש. 

 .  היא?" שאל כשראה שזו "או, הי, מה קורה

 אותה.   ה . הוא מילא כוס והושיט להאמר מים." כוסחייבת אני  "

 "ומה אתה עושה כאן באמצע הלילה?" 

 "אני...? שום דבר. הייתי צמא גם." 

 ? על מי אתה מנסה לעבוד – בו מבט רב משמעות שאמר  אפרת נתנה

צית שלי מת אז הייתי חייב לרדת לכאן לקחת  "טוב נו, עישנתי ג'וינט. הייתי מעשן אותו בחדר שלי אבל המ

 גפרורים." 

 בלי שום שיפוטיות.  ה"אהה." אמר

 "את לא תגידי לאמא שלי, נכון?" 

 .  בהכרת תודה  הוהוא חייך אלי ה"אגיד לה מה?" היתממ

 "אז מה, איך החופשה שלכם עד עכשיו?" שאל. 

בחיים אין שלג כזה. ובארץ בטח    בסקרמנטוולשנות אווירה. אצלנו    "חופשה נהדרת. כיף לצאת קצת מהשיגרה

 שלא." 

 "תגידי, היית בצבא?" שאל לפתע.  

 "כן, ברור." 

 "וואו, זה כל כך קול." 

 . "לא כזה. בסך הכל הייתי פקידה באיזשהו בסיס משעמם." ה בכתפיי  ה"אה," משכ

 ירית פעם?"  "אבל.... החזקת רובה? 

 א נחשב באמת, וזה היה רק פעם אחת." "כן, בטירונות. אבל זה ל

 "אה... תשמעי, אפי..." 



 עוד לגימה.  ה ולקח ה "כן?" אמר

 את ממש לא חייבת להסכים..."  "אני יכול לבקש ממך טובה?

 "מה?" 

הוא ניסה למצוא את המילים   "יש לנו התערבות מטופשת כזו בקולג'... מין תחרות כזו, יותר נכון, ש..."

 נגו כזה. בינגו של נשיקות." הנכונות. "זה מין בי

 "מה זאת אומרת?" 

רופאה, מישהי שגבוהה    -"זאת אומרת שיש לי לוח עם תשעה ריבועים, ועל כל אחד מהם כתוב משהו כמו 

 ממך, נהגת משאית, חיילת... כאלה דברים." 

 "וואו, זה באמת מטופש נורא."

 ל... " "אני יודע. ובהתחלה לא השתתפתי בזה, באמת, זה ממש טיפשי. אב

 "אבל בסוף כן השתתפת?" 

 "כן, הם שכנעו אותי, החבר'ה..." 

"אז אתה חושב שאני יכולה למלא לך את משבצת החיילת? זה לא באמת, אתה יודע, אני לא חיילת עכשיו.  

 ..." ונשואהואני גם קרובת משפחה שלך, אמנם רחוקה מאד, 

 והסמיק. הוא אמר   " יש גם משבצת של מישהי נשואה...  "כן... טוב...

 הכל בסדר?"  "מה המצב אצלך בקולג'?

 "כן... בסדר..." הוא מלמל.  

 . ג'ושוע הסמיק.  ה"יש לך חברה?" התעניינ

', ואמא לא מרשה לי להביא הביתה גויה,  "אה, לא... אני גם לא... ז"א אני לא מכיר כמעט יהודיות שם בקולג

על  ה לא חשבאף פעם  היא  עד שהשתתק. גמגם קצת ז"א אני מעדיף לא להתחיל עם מישהי... ז"א... " הוא 

ואם הוא יתאהב במישהי לא יהודיה? אז מה היא תעשה, תכריח אותו להפרד   מה זה לא מרשה?וזה. 

 איך בכלל עושים דבר כזה? ממנה?

 "והחברים האלה, מהמשחק, הם חברים טובים?" 

"הם בסדר. בדרך כלל הם ממש בסדר. יש להם יציאות על זה שאני יהודי מדי פעם, בעיקר כשהם משתכרים.  

 , השאר באמת בסדר. זה לא איכפת להם." מהם בעיקר אחד

 שאלה לבסוף.   בהלם. "וההורים שלך יודעים מכל זה?" היא הייתה וואו, 

ם. השתגעת? אם הם ידעו הם ישלחו אותי לרבי הקרוב שיוכלו למצוא שם, יכניסו אותי לאיזה  "לא, מה פתאו 

 חוג יהדות, ימצאו לי איזה קרוב משפחה ויכריחו אותי לגור איתו. לא תודה.  

 אל תספרי להם." נחרד לפתע.  

 . ה"בטח שלא." אמר

 ..." ים האלה, זה לא חלק מהזהות שלי הדברים הדתי "אני לא ממש... דתי. ז"א, לא כל כך מעניין אותי כל 

אותו. "גם לי עושים לפעמים פרצופים על זה שאני ישראלית.    יעה." הרג אני לגמרי מבינה אותך "זה בסדר.  

, אז  אומרים דברים טיפשיים. ויש לנו קהילה קטנה של ישראליםש טיפשים  אבל אני לא לוקחת ללב, זה אנשים

 " יש לנו אחד את השני, אתה יודע?

 אהמממ..." אמר גו'שוע. הוא נראה כל כך מסכן באותו הרגע. "

 "איפה הג'וינט הזה שהחבאת קודם?" 



 הוא שלף את הג'וינט מבין הכלי של הקפה והכלי של הסוכר. 

 "תביא, תביא שאכטה." 

  למען האמת לא הייתה מנוסה בעישון, אבל את הרצון העז להשתעל.  בכל הכוח ה שאיפה ועצר היא לקחה 

 .  וצריך לשמור על פאסון  מייצגת את צה"ל פה א הימסתבר ש

 " טוב, אני הולך לישון."  -את הג'וינט כמה פעמים ג'ושוע אמרשהעבירו ביניהם אחרי 

לו נשיקה על   נהטיפונת ונת התרחקהלו חיבוק. החיבוק התארך מעבר למצופה. אז   הננתהתקרבה אליו והיא 

ואילו הוא    הולא זז היא הייתה המומה. שלהם נפגשו יים  הלחי ובאותו הרגע הוא סובב את הפנים שלו והשפת

שכחה מי  נשיקה הבלתי צפויה,  וצללה לתוך המכל העולם  היא שכחה. לרגע אחד קטנטן, שקע בנשיקהממש 

 אותו קלות.    הוהדפ נזכרהבכלל, עד שפתאום היא 

 .  ה "הי, זה לא קול." אמר

 שאת לא רוצה."  "סליחה... מצטער... באמת, לא התכוונתי לעשות משהו  

 לזעום. אבל הזעם לא הגיע.   שרצתהלכעוס עליו למרות  יכלההוא נראה כל כך מסכן שלא 

 "סליחה... סליחה... " הוא מלמל שוב ושוב וברח מהחדר.  

ובשבוע הבא כשיחזור לקולג' הוא   ועל הריבוע של הנשואה   עכשיו הוא ילך לסמן איקס על הריבוע של החיילת

  קרבית אמיתית וגם אישה נשואה  חיילת גם יספר לכל החברים המטומטמים והאנטישמיים שלו שהוא נישק  

למה    אמורה לעשות עם זה? היא מה  ?איתהוהם ימחאו לו כפיים. ולמשך שתי דקות הוא ירגיש שייך. אבל מה 

ואם יואב היה מנשק   מה זה אומר עליה ועל יואב?  ליה?היא לא עצרה אותו ברגע הראשון? מה זה אומר ע

למשל במסיבת חג המולד במשרד, מתחת לדבקון הטיפשי הזה של האמריקאיים.  ככה "בטעות" את ברברה?  

היא  אפילו. בראש באופן מאד לא נעים, גרפי  ה תמונות שלהם ביחד התחילו לרוץ לעושה???   המה היית

תמונות חדשות שימחקו מהראש את   ה ליצור לב ולשכב איתו, כדי  לרוץ למעלה, להעיר את יוא  רצתה 

 . הדמיונות האלה 

, וכיסה את הגינה  בתנועה מבעד לחלון המטבח. זה היה שלג. הוא צנח לו, איטי ומלכותי  הבחינהבאותו הרגע 

לו  בעוד ריח המריחואנה מתפוגג    בשלג היורד היא עמדה ובהתהמיכה לבנה על העולם כולו. שכמו הקדמית. 

 .  ו לאט

 

 

 

 

 


