נולדתי משתעל·
כשם שיש נולדים עם חוש זה
או אחר מפותח יותר מאחרים -ראייה  ,שמיעה ,

טעם

וכדומה

-

כך

אני

נולדתי

משתעל .
והופ!

השיעול שלי היה ברומטר לדברים שעומדים
לקרות  ,כמו שאנשים החולים בדלקות פרקים

-

השיעול מתחיל,
כמו היה רוצה לומר לי:

חשים מראש בשינוי במזג האוויר .

יי סליחה  ,לא שמת לב שההרצאה משעממת?

הוא היה כמו שד קטן היושב בתוכי  ,כמו תינוק

בוא נצא מכאן ,למה אתה מחכה?" והוא כמו

בשק של קנגורו ,נוקש בי קלות בידו כדי להתריע
על דברים שעליי להיזהר מהם .תוסף שהתחבר
אליי בלידתי ואיני יודע כיצד .כמו נטיות שנולדים

מכחכח בגרוני  ,כמו ילד קטן המושך בשמלת

איתן  ,כמו אגרסיביות או ביישנות או אפילו חוש

אסתטי  .כאילו חלקיקים שדיים המרחפים להם

אמו כשנמאס לו מהקניות והוא רוצה לברוח
אני משתף פעולה עם

מהחנות  .אהמ  ...אהמ , ...
השיעול שלי  ,אהמ  ...אהמ , ...
ומוציא

חזק

שיעול

מכחכח בגרוני

וטורדני

יותר .

עוד

בחלל העולם ,נאחזים בנו ואיננו יודעים מדוע.

בארשת התנצלות אני קם ועוזב את מקומי,

אנו מנסים לתרץ זאת בתורשה וגנים ומוטציות ,

יוצא מהאולם ומעמיד פני מצטער ,שהחמיץ את

ועוד כהנה וכהנה מילים מתחום האבולוציה .

ההרצאה  ,אבל אינו רוצה להפריע לאחרים

יש שאינם אוהבים את השדים הקטנים האלו

בשיעולו המטריד.

שדבקו בהם; הם מחפשים דרכים שונות ומוציאים

איזו הקרבה עצמית ,ובייחוד כשאני משלם שכר

סכומי עתק כדי להיפטר מהם ולהיות ייככל

לימוד כה גבוה!

האדם" .אך לרוב בלא הצלחה ,כי חלקיקים
זעירים אלה שדבקו בהם ,הם כאבק

אנו בבית קפה .מעולם לא ראיתי אותה קודם

שנטמע ואין להסירו .

והכול טוב ויפה ונעים .היא לבושה בהידור,

או

עם

נשים

שאני

פוגש

ב-פגישה

עיוורת.

שערה מסורק ומטופח ,התאפרה )לכבודי?(,

כשנוכחתי לדעת שהשיעול אחזני ואינו מרפה,

אפילו

החלטתי להשתמש בו לטובתי .כפי שנאמר ייאם

הצווארון

אינך יכול להכניעו-הצטרף אליו " .אולי בכלל לא

מתאימות את השפתון שלהן ,פעם נפגשתי עם

החלטתי להצטרף אליו .אולי פשוט ראיתי שהוא

אחת שהתאימה את השפתון שלה לצבע נעליה

פועל לטובתי והחלטתי לא להכחידו .לכך תמיד

-

וכך יושבת ייפגישתי העיוורת" מולי ,פוקחת

יש זמן .בינתיים  ,שיגידו אחרים מה שיגידו ,אולי

עיניים גדולות ,בטוחה שאני מורשם ומתרשם

להם הוא מפריע ,אך לי הוא עוזר .ובכלל  ,איך

ולומד בשקיקה את דמותה .אז היא פותחת

רק

את פיה ,אנו מנסים לפתח שיחה ,אך אלוהים!

היטב .

אין על מה לדבר עם הבן-אדם  .ראשה מלא

בהרצאה ,למשל .המרצה מדבר ומדבר וההרצאה

איפור  ,וכל מה שהיא יודעת לדבר עליו הם

משעממת עד אין קץ .כולם צובטים ומענים את

אותם דברים שיצאו מפיו של אותו מרצה

עצמם על מנת להישאר ערים .לא נעים להם

ואיני מעז  .אני

ניתן לדעת מראש אם הוא ידיד או אויב?
ימים

יגידו.

הנישואים

מדגימים זאת

התאימה

-

את

תתפלאו

צבע

השפתון

לצבע

למה

נשים

לשמוע

משעמם  .אני רוצה לפהק

-

להירדם או לקום ולעזוב באמצע  ,שמא יפסידו

מביט

משהו חשוב לקראת הסיום .הרי יש מרצים

חלפו רק שתי דקות מאז נפגשנו!

השומרים את הנקודות החשובות שבהרצאתם

איך אוכל לעמוד בזה? איזה עינוי! אני רוצה

לדקות האחרונות! אני ,לעומת סטודנטים אחרים,
איני צריך לצבוט ולענות את עצמי.

להיות מנומס ,אדיב ,נעים ,אולי גם לאפשר לה
ליהנות מהספק ,אולי דברים ישתנו בהמש,ך הן

אצלי זה פשוט :ההרצאה מתחילה לשעמם,

זו רק הפתיחה ,התחלה צנועה.

בשעון,

בסתר,

אלוהים

ש בשמים !

בייחוד
שוקו חם ומתוק

-

שישכיחו ממני מהר ככל
האפשר את הערב המבוזבז הזה .הנה ,כסף
אז

אני מנסה

למשוך את הזמן אתה,

חושב אולי לשאת איזה מונולוג ,הן כבר עדיף
לי להקשיב לעצמי מאשר לה ,אולי לספר לה

את כל האוטוביוגרפיה שלי על רגל אחת ,אולי
את כל האוטוביוגרפיה שרציתי שתהיה לי .
לפנטז ,לדמיין ,להעמיד פנים שאני אינני אני,
שאני הוא מישהו אחר ,כי הרי אני

האמיתי

מתבייש לשבת כאן עם אחת כזאת ,ממש
מתבייש ,אז מדוע שלא אנצל את ההזדמנות
להיות מישהו שלא הייתי ,מישהו שתמיד רציתי
להיות? מה זה כבר משנה? היא הרי לא תדע

להבחין בין אמת לשקר .והעיקר ,ככל שאספר
יותר כך תשב היא ותשתוק  .כבר עדיף לי

להקשיב לעצמי ,לאותו אני שאינני ושהייתי
רוצה להיות  .מי יודע ,אולי היא אפילו תתאהב
באותו אני שאיננו אני  ,ואחרי הארוחה נלך

למונית ,אני מצטער.GOODBYE ,
ואני יוצא ועוזב יחד עם השיעול  ,כמו שני חברים
טובים מילדות ,שיחד מתפרחחים ועושים מעשי

קונדס ,ואני רץ ודוהר משם בצעדי ענק ,רק שלא
תשמע כיצד השיעול הופך לצחוק אחד גדול,
המתפרץ ומתגלגל ,שאין לי שליטה עליו וכרוך
בכעס ובכאב  .ועוד כסף למונית נתתי לה!

במהלך חיי עזר לי השיעול במצבים קריטיים
יותר .ביחסיי עם אמי ,למשל  .אני סר אליה

לארוחת ערב ביום שישי .אנו יושבים ומשוחחים,
מתחילים ליהנות מהאוכל הטוב שהכינה ,והנה
היא מתחילה להעיר לי הערות כמו שהייתה
נוהגת תמי,ד מאז שאני זוכר אותי עצמי ואותה.

" למה אתה עושה ככה? ולמה אתה לא עושה
ככה?" ביקורת ,ביקורת בלי סוף .לעתים אני
מרגיש שהיא הרסה לי את החיים עם הביקורת

שלה " .לכי לפסיכולוג" ,יעצתי לה כבר כמה
פעמים  ,ייותפסיקי להוציא עליי את התסכולים

אוכל לעשות אתה

האישיים שלך !' כי ביקורת ,אתם הרי יודעים,

אהבה בדרכים שונות שמעולם לא הרשיתי

רק משקפת את תחושת האדם כלפי עצמו ,ורק

לעצמי ,אבל ההוא ,שתפס כאן את מקומי ,כן

מתוך ייטוב לב" הייתה מחלקת אותה עמי .אבל

לביתה ואני

-

שאינני אני

-

מרשה לעצמו? בעודי אני מתלבט בכל השאלות

היא יי צריכה פסיכולוג"  ,כך אמרה לי  ,יי כמו כוסות

האלה  ,למעשה איני מעז לעשות שום דבר שאיננו
אני  -כי לו הייתי מעז הרי שדברים ומעשים אלו

רוח למת  ",ואיזה שטויות אני בכלל מפטפט.

כן היו אני,
אותה

-

ואולי כבר מזמן הייתי קם ועוזב

אז בעוד שאיני יודע מה לעשות וכיצד

היא

-

לפסיכולוג? ומה  ,בכלל ,היא כבר אמרה לי?

האם אני כל כך רגיש שכבר אין לה זכות
חובה

-

-

או

כאמא שלי לומר לי דברים על מנת לעזור

לצאת מהבוץ הזה  ,חוזר השיעול הטור,ד מתגבר

לי? יי הרי אתה זוכר  ",הייתה ממשיכה ,יימה קרה

והול,ך עולה ומתחזק  ,קוטע כל מילה שנייה

כשהחלטת לקנות את המכונית היש נה הזו ,

ושלישית שלי או שלה.

שהתיקונים שלה עולים לך כל כך הרבה כסף

ייקרה משהו?" היא שואלת ,מודאגת באמת ,

בכל חודש  .תראה מה קרה כשיצאת עם ורדה,

ותראה." .. .

כל כך מודאגת שאני כמעט מוכן לשנות את

היא מצצה ממך את כל מה שהיה ב,ך

דעתי עליה .יי אתה בסדר  ,תגי,ד אתה בסדר? "

ואז השיעול מתחיל  .לאט לאט הוא עולה מתוכי

ה " תגיד " שלה הורג אותי  .מה היא רוצה שאומר ,

כמו שאגה כבושה  ,כמו נהמה שעוד מעט תהפוך

שיעולי הולך וגובר עד שבקושי אני ממלמל מבין

ליללה .יי אתה רואה כמה אתה עצבני? שוב אתה
מתחיל להשתעל  .כמה פעמים כבר אמרתי לך

שעות,

ללכת לרופא ולעשות משהו עם השיעול הזה?

אהמ אהמ  ,אולי ימים  ,ושאין לי ברירה אלא

כאן כבר איני שומע אותה .

האם אינה רואה שאני משתעל?

שיניי  ,כי התקפות כאלה נמשכות

אהמ.. .

ללכת הביתה .שם יש לי סירופים שונים

-

אני

אפילו " ...

השיעול נהייה כל כך חזק וטורדני שאיני שומע

--הש~עtל I--אנ~:•
יהמשך :

אותה עוד,

אני רק רואה כיצד פניה מתעוותים
ופיה עובד בשצף קצף ושפתיה נעות אנה ואנ

ואין לי ,פשוט אין לי מושג ,מה היא אומרת,
כלומר ,יש לי מושג ברור ,אבל לשמחתי איני
שומע כלום,

אילמלא השיעול ,החוצץ ביני לבין

הדברים היוצאים מפיה ,מי יודע אם לא הייתי
מאבד יום אחד את סבלנותי ומנתק את קשריי
אתה אחת ולתמיד! אז אני לוקח את השיעול,
או שמא הוא לוקח אותי ,עטוף כמו במעיל,

ואנו עוזבים ,משאירים אותה להמשיך ולרטון,
להמשיך

ולהתלונן

על

שאנו

הולכים

כה

מוקדם ,משאירים אותה לבד עם האוכל עליו
עמלה וטרחה כל כך הרבה ,למעננו ,יימה ,אפילו

שיחה כבר אי אפשר לנהל אתך?"

מדוע?

לשם מה? ייתפסיק לקנא",
אני אומר לו ,ייוהרי מה ששלי הוא של,ך

אז תשב בשקט ותשתוק ",אך הוא בשלו,
בתחילה  ,טיפין טיפין ,ואחר כך מתגבר והולך
ומתגבר  ,כשאני

וטורדני

יותר

אתה הוא נעשה רם ,מפריע

ויותר

מתבוננת בי בדאגה ,בוודאי חוששת שאמות לה,
וכמה שאני מנסה לשכנעה שאיני חולה ושהכל
בסדר ,היא אינה מאמינה לי ודואגת ,והשיעול

אף הוא אינו עוזר,

" ", HONEY
ואז יום אחד הכרתי את סוזאן,

יפהפייה זו לשון המעטה ,שטנית ,מדהימה ,גוף

מפעם

לפעם,

סוזאן

" ", HONEY

היא אומרת לי,

מותק ,אולי תעשה משהו עם

השיעול הזה? אולי תלך לרופא?" היא אומרת,
אינה חושדת בדבר ,אבל איני רוצה ללכת

חטוב ,עיניים ירוקות יורקות להבות ,פנים

לרופא ,איני סבור שיש לרופא מה לעשות

נהדרות ,קסם של אישה  ,נהגנו לשבת יחד בבתי

בנושא ,אני רק מדבר אל השיעול  ,בשקט,

קפה ,כשאני המום ומסונוור ממנה,

שסוזאן לא תשמע :ייתפסיק ,תפסיק כבר,

לשונה הייתה חדה וחלקה ,היו לנו שיחות

בחיי,ך מה אתה רוצה? האם אינך רואה שטוב

היא הייתה

לי? אז בחיי,ך שב בשקט ,בבקשה ממך" ,אך

רקדנית ,פסנתרנית ,ציירת ,פסלת  ,כל שאבקש,

הוא בשלו ,טורדני ומפריע ומאיים על המשך
היחסים בין סוזאן לביני ,כאילו לא שמע אותי,

פילוסופיות על עולם ומלואו,

ועכשיו היא גם שלי  ,כל כך הרבה שנים אמרתי

לעצמי ייאתה לא טוב מספיק ,אתה לא מוכשר

מספיק ,אף אישה שהיא משהו לעולם לא תצא
אתך" ולפתע ,סוזאן שלי!
ממש לא האמנתי ולא יכולתי לעכל זאת,
היא אתי? איך לפתע קרה הנס ,הקסם הזה?

או אולי אינני מי שהייתי ,אלא אני אדם אחר
עכשיו? הייתכן?

אנחנו ביחד כבר שבועיים-שלושה ,יום יום,
שעה שעה ,אהבה בוערת ,תשוקה ,התלהבות,
ואיני צריך לספר לכם איך היא במיטה! אתם

כבר יכולים לדמיין! ואנו כבר מדברים על מגורים
יחד בדירה שלי ,על חשבונות בנק משותפים
ועל חיים משותפים ,אפילו על ילד ,מי יודע?

 Iיום אחד ,כמו בא משום -
;ן בכלל שכחת' ממונ ,ולפתע הוא חזור.
מקום השיעול הופיע,

כאילו אינו מבין ,כזה קנאי! קיוויתי שכעבור

יום או יומיים ייכנע ,שיימאס לו ,אולי הוא
פשוט מתרגל את עצמו ,כיוון שמשעמם לו
כשלי ולסוזאן טוב ביחד והדברים הולכים כה
חלק עד שאין בו עוד צורך ,ואולי הוא סתם
עושה תרגילים שלא יישכח ,ייטוב" ,אני אומר

לו ,מתפשר ,ייאתה יכול לתרגל את עצמך כל
היום ,אבל בבקשה לא בנוכחות סוזאן ,אנא!",

אבל הוא כמו לא שומע ,לא מגיב ,או שסתם
לא איכפת לו  ,אולי נעשה אגואיסט ,ואולי עושה
לי דווקא ,כשאני עם סוזאן ,בוחר להתפרץ,
לקצוף ולהשמיע קול ,ועוד איזה קול! אי! לו
יכולתי לחנוק אותו!

יום אחד נמאס עליי והודעתי לו שאם לא יחדל
מייד אקח אותו לרופא ,אך הוא בשלו  -איום

אןתך?"

איני יודע אם
הוא כבד שמיעה ,

אך אני מחליט לשנות את הגרסה

האמת,

הקודמת שסיפרתי לו ולספר לו את

את כל האמת ורק את האמת .מה כבר יש לי
להפסיד?
האמת היא שפחדתי

ללכת אתו לרופא  .ה ן עצם מעצמ י הוא  ,בשר
מבשרי  .כל כך הרבה פעמים הצילני ממצבים
קשים  ,אז איך לא אשמור לו חסד נעורים?
אולם לפתע כמו נכנס בו ש,ד הוא מנהל חיים
משלו  ,ועוד עלול להרוס את היחסים שלי עם

סוזאן .סוזאן שלי!
כשנתתי לו אולטימטום אחרון והוא לא נשמע
לי ,קבעתי תור לרופא  .סבלנותי פקעה  .שיעשו
בו מה שיעשו  :תרופות  ,סירופים  ,אפילו ניתוח.
אני לא יודע ,

העיקר שאפטר ממנו

אחת

ולתמיד  .איני רןצה לא מעוקצו ולא מדבשו .

איני צריך! הכושי עשה את שלו ,הכושי יכול
ללכת  .כי הןא הרי רוצה לעשןת בי מעשה
שמשון בפלשתים  .סתם קנאי! סוזאן נסעה
לצרפת ליומיים וסיכמנן בינינו שלכשתשן ב
תעבור להתגורר אצלי .כשנסעה ניצלתי את
ההזדמנות ןהלכתי לרופא  .לא עשיתי זאת
קודם לכן כי לא רציתי לוותר על הזמן שלי עם
סוזאן  ,ועכשיו חשבתי לצוד שתי ציפןרים
במכה אחת  :גם אקח את השיעול לרופא  ,וגם
אהיה עסוק  ,כך שהזמן בלי סןזאן יחלוף מהר .
הרופא ,אדם זקן  ,בעל פנים קמוטים ,קדןרני
במקצת ,שאל מה הביאני אליו  .סיפרת י לו על
שיעול טןרדני הפןקד אותי מפעם לפעם.
ביקש שאנסה להשתעל בנוכחותן  ,אך ככל

שניסיתי  ,השיעול לא שיתף אית י פעולה .
היה כלא היה  .פתחת י את פי לנסות בשנית

-

שום

דבר.

ייזה לא בא לי עכשיו "  ,אני אומר

הרי

ההזדמנות

זן

הכול.

לספר

ואני מספר לן על אמא שלי  ,על ההרצאות
שישבתי בהן  ,על נשים שפגשתי  ,ןלבסוף אני
מגיע לסוזאן ,ומספר לו עד כמה אני מאוהב
בה ,ןעד כמה מעולם לא האמנתי שאישה כמוה
בכלל תביט לעברי .סיפרתי לו הכןל  ,הכןל .

כנראה שהייתי הפציינט האחרון שלו  ,שכן
ישבתי

שם

במשך

וסיפרתי

ארוכה ,

שעה

מתפלא על עצמי מתי הספקתי לחיות כל כך
הרבה  .ייטוב  ",ה וא אומר לי אחרי הקשבה
מאומצת  ,יי שיקוף ריאות  ".והרי את זה כבר אמר

קודם?

לפני שיקוף

לעשן ,

הריאות רציתי

לנשןם בןץ  ,לנקות את כל הבית מאבק  ,שמשהו
ייכנס לריאותיי וימצאן שם דבר-מה ,ובלבד

שאפטר מהשיעןל הקנאי הזה.
ריאות

ורצתי

ישר

משם

עשיתי שיקוף

לשדה

התעופה.

מטןסה של סוזאן הגיע כמתוכנן  .הכול פועל
לפי התוכנית .

כעת אקח אותה אליי הביתה

ונתחיל חיים משותפים  .איש ואישה .אני
הרווק

המושבע,

הנהדרת .

!WOW

ביחד

עם

ואתנו

סוזאן

היפהפייה

השיעןל  ,שכן

אך

רא י תי את סוזאן מתקרבת אלינו  ,התחיל

השיעןל להשמיע שןב את קולו  .יומיים נאלם,
אפילו אצל הרןפא לא הןציא הגה ,והופ!

-

רק

ראה את סוזאן וחזר לסורו  .מה מוזר ,עם כל
צעד

וצעד

שסוזאן

מתקרבת

אליי,

הולך

השיעול וגןבר  ,הולך ומתעצם  ,כאילן גם הוא

-

השיעול

-

מתרגש למראיה של סוזאן ואינו

יכול לעצור  .הוא התאהב בה ,הממזר הקטן
שלי  ,ממש התאהב! את הצעדים האחרונים

לזקן  .הוא מקשיב לנשימתי עם הסטטוסקופ ,
טופח לי על הגב ועל החזה  " .לא מןצא שןם

עושה סוזאן בדילוגים ,כבר היא עפה

דבר "  ,הוא אומר  ,וטןפח שוב  ,ןשוב " לא מוצא

הנה היא בזרועותיי  ,אנו מתחבקים ומתנשקים

שום

דבר ".

יישיקוף

ואז

הןא

ריאות " ,

מתבונן

הוא

בי

רגע

מצווה

ארוך :

לבסןף .

בחןסר סבלנות אני יוצא מהחדר  ,כשלפתע אני
שומע את הרןפא קורא לי לשןב  .יי רגע אחד ",
הוא אןמר לי  ,יי מתי אמרת שהש י עןל פוקד

ואני

מחןסר

נשימה

מהתרגשות

באןויר,

ןמחיבוקים

ומהשיעול היוצא ממני בעל כורחי ןלמרות
רצוני ואני נןבח ורותח ככלב שמירה .יימה יש

לך עם השיעול הזה? " פולטת סוזאן ,חסרת-
סבלנות  ,חסרת-מנוחה  ,יי מתי כבר תטפל

i\ -ש_Iע!ל__ Iנא~,המשך :

•
לא
נראתה יפהפייה

כמקודם ,אלא תובענית,

ןפקחתי

בשיעול
הארור הזה?"

ואז אני תופס .הכול
מתברר באחת.

הארה תמורת הערה.

מול נביחת השיעול .ואני נבוך

שיעולי

-

-

נביחתה

עם עצמיז עם

על שלא הבנתי קודם :הוא רק שומר

עליי ,כמו ראדארז שלא אקלע לצרותז שלא
אכניס עצמי למיטה חולה .וכל ההזיות שלי,
שהשיעול

מקנא בי

ומתחרה בי והתאהב

בסןזאן הם הבל הבלים! ממתי יש לשיעול רצון

אותן,

נכוחה.

לוןדא שאני רןאה

מה קרה ביומיים האחרונים כשלא הייתה כאן?
מי השתנה ,היא או אני? מה לא ראיתי עד כה

שאני רואה עכשיו? מדןע כמעט ולא סיפרה לי
כלום על עברה? מי היא ומה היא? כמה גברים
כבר הפילה כך בפח? ומדוע היא כה משוועת
להיכנס לגור איתי בדחיפות שכזו ,בדירה
שאין בה מקום לא לריקוד ולא לפסנתר ולא
לציור ולא לפיסול? ומדוע

-

עלתה בי מחשבה

לא נעימה שרציתי לדחקה לקרן זווית

-

מדוע

לאותן

מיהרתי אני כל כך? ואולי ,בכל זאת ,הכול

חלק רגיש בי ,המאותת לי לשמור על עצמי ולא

כשר למהדרין והיא פשוט התאהבה בי כפי

להיכנס למצבים ש אינם טובים לי .הרופא

שאני התאהבתי בה ,בכל ליבה ןנפשה ,בכל
ובעודי חושב זאתז חש כיצד רחמיי

משלו? פשוט לא הקשבתי לו

-

לעצמי

-

הזקן ,שביקשני לחזור ולספר לו את סיפור

מאודה?

שיעולי פעם נוספת ,לא היה כבד שמיעה .אלא

הולכים ונכמרים עליה ,השיעול שוב עולה

אני הוא כבד השמיעה .לא לעצמו ביקש זאת,

ופורץ

וממושכת.

אלא למעני ,שכן קיווה שכשאספר בשנית

נשקתי לה על לחייה ונפרדתי ממנה לשלום.

אקשיב לעצמי ,ואבין את אותם רמזים דקים

ייבוא"ז אמרתי לשיעול שלי ,שחייך ודאי

שהתעלמתי מהם .הרי הוא הבין ,הרופא הזקן,

בהנאה מרובה ,מטוב-לב, ,זבוא נלך לחגןג את

ששיעול ,כמו כאבי גבז כאבי ראש או רגל ,או

הזוגיות שלנו'.ז ~

ביבבה

מתוכי

ארוכה

בטן ,מנסים לומר לנו משהו ,לדבר אלינו,
לקשר אותנו עם עצמנו! האם צריך להגיע לגיל
מופלג כמו זה של הרופא הזקן על מנת להבין
כל זאת? נפניתי והתבוננתי בסוזאן ,ולפתע
ראיתי את פניה נפוחות כפני טורף  .מה בוער

לה לעבור לגור אתי? מדוע מיהרה לנסוע לצרפת
אם היא כל כך אוהבת אותי? ואיך לא חשבתי
על זה יום קודם? בלהט אהבתי ,ובצורך הרב
שלי באהבה ,האם נפלתי שדוד ברשת שטמנתי
לעצמי ,מוקסם מהעובדה שיפהפייה מהסרטים
מוכנה לצאת

איתי ,עד שלא נתתי דעתי
עכשין ,כשהתבוננתי בה ,כבר

ספר

סיפ ורי ם

של

ד ,ז רד ן רון

גיל ,

ארבע לפנות בוקר  ,יצא לאור בשנה שעברה
בהוצאת חלונות .

הסיפורים מבוססים על מוטיבים פסיכןלןגיים
הנלמדים בקורסים ובסמינרים שד זז ר גיל
מלמד בחוג ז ודנים במצבו הקיומי של האדם :
אהבות ,

בגידןת ז

ומציאןת ז

ומימוש עצמי .

געגועים ,

תחושת

זוגיות ,

החמצה

פנטזיה
בחיים

