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תשבחות

שבחים לסיפור שהתחיל את הסנסציה 
מנוול יפיפה

מתמחה שאפתנית.
מנהל פרפקציוניסט.
והרבה שמות תואר.

של כריסטינה לורן נועד  מנוול יפיפה  "חכם, סקסי ומספק, 
להיות קלאסיקה רומנטית."

The Submissive טארה סו מי, מחברת —

"במנוול יפיפה יש לב, חום ומנה בריאה של סרקזם. לקוראות 
הרומנים שאוהבות גם עלילה מתוחכמת מצפה ממתק סקסי 

להפליא!"
Hourglass — מיירה מקנטייר, מחברת 

"מנוול יפיפה הוא השילוב המושלם של רומנטיקה לוהטת ושל 
ארוטיקה שובבה. לא יכולתי להניח אותו מהיד, וגם לא הנחתי 

אותו, עד שקראתי בו כל מילה עד תומו."
 Twilightish — אלנה ריינס, מחברת 
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פרולוג

נגמרו  הם  בשקט.  נגמרו  לא  הם  מתו,  שלי  הקודמים  כשהחיים 
בפיצוץ.

בתוך  הנצרה.  זו שמשכה את  הייתי  אני  ההגינות,  אבל למען 
המכונית  את  מכרתי  שלי,  הבית  את  השכרתי  בלבד  אחד  שבוע 
ועזבתי את החבר רודף השמלות שלי. ואף על פי שהבטחתי להורים 
המגוננים־יתר־על־המידה שלי שאהיה זהירה, רק כשהייתי ממש 
להתריע  כדי  שלי  טובה  הכי  לחברה  התקשרתי  התעופה,  בנמל 

שאני נעה לכיוונה.
ונדמה שאז הכול חלחל אליי, ברגע אחד צלול להפליא.

הייתי מוכנה להתחיל מחדש.
סביבי  כשהסתכלתי  רועד  בקול  אמרתי  אני,"  זאת  "קלואי? 
בטרמינל. "אני באה לניו יורק. אני מקווה שהצעת העבודה עדיין 

בתוקף." 
היא צרחה, שמטה את השפופרת והרגיעה מישהו ברקע שהיא 

בסדר.
"שרה באה," שמעתי אותה מסבירה, ולבי נצבט רק מהמחשבה 
הזאת.  החדשה  ההרפתקה  את  מתחילה  כשאני  איתם  שם  להיות 
מחיאת  חגיגה,  של  קול  שמעתי  בנט!"  דעתה,  את  שינתה  "היא 

כפיים, והוא אמר משהו שלא הצלחתי כל כך לפענח.
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"מה הוא אמר?" שאלתי.
"הוא שאל אם אנדי בא איתך."

מטפסת  שהחלה  הבחילה  את  להדחיק  כדי  השתתקתי  "לא." 
שמחתי  כמה  עד  משנה  ולא  שנים,  שש  אנדי  עם  הייתי  בגרוני. 
להיפטר ממנו, עדיין הרגשתי שהשינוי הדרמטי הזה בחיי הוא לא 

מציאותי. "עזבתי אותו."
שמעתי את שאיפת האוויר החדה. "את בסדר?"

שהבנתי  חושבת  לא  אני  נכון.  היה  וזה  מבסדר."  טוב  "יותר 
כמה אני בסדר עד אותו רגע. בדיוק עד 

אי־פעם,"  שעשית  טובה  הכי  ההחלטה  שזאת  חושבת  "אני 
אמרה לי, ואז השתתקה והקשיבה לבנט שדיבר ברקע. "בנט אומר 

שאת הולכת לגעת בשמים כמו כוכב שביט."
נשכתי את שפתי והחנקתי חיוך. "הוא לא ממש טועה, האמת. 

אני בנמל התעופה."
לאסוף  הבטיחה  ואז  מובנים,  בלתי  בצלילים  צווחה  קלואי 

אותי מלה גוארדיה.
שלי.  הכרטיס  את  בדלפק  לדיילת  והושטתי  ניתקתי  חייכתי, 
אני  ומדויקת.  ישירה  מטרה  יש  שביט  שלכוכב  לעצמי  חשבתי 
הכבידה  שכוח  הדלק,  לו  שאזל  זקן,  לכוכב  יותר  דומה  הייתי 
הכוח  לי  נגמר  עצמו.  לתוך  קורס  והוא  פנימה,  אותו  מושך  שלו 
לחיים המושלמים מדיי שלי, לעבודה הצפויה מדיי שלי, למערכת 
היחסים נטולת האהבה שלי — מותשת בגיל עשרים ושבע בלבד. 
עזבתי.  ולכן  משקלם,  כובד  תחת  קרסו  בשיקגו  חיי  כוכב,  כמו 
כוכבים  שחורים.  חורים  אחריהם  משאירים  מאסיביים  כוכבים 
השארתי  בקושי  אני  לבנים.  גמדים  אחריהם  משאירים  קטנים 

מאחורי צל. כל האור שלי בא איתי.
מחדש,  לתדלק  שביט:  ככוכב  מחדש  להתחיל  מוכנה  הייתי 

להתניע מחדש ולעלות בסערה השמימה.
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פרק אחת

"את לובשת את השמלה הכסופה או שאני דוקרת אותך," קראה 
ג'וליה מאזור המטבח, כפי שכיניתי אותו בלבי. הוא בהחלט לא 

היה גדול מספיק כדי לזכות בתואר מטבח אמיתי.
שיקגו  בפרוורי  ומהדהד  עצום  ויקטוריאני  מבית  עברתי 
של  בגודל  בערך  כולה  שהיתה  וילג',  באיסט  מקסימה  לדירה 
קטנה  יותר  עוד  אפילו  נראתה  היא  שלי.  הקודם  המגורים  חדר 
אחרי שפרקתי את החפצים שלי, שמתי כל דבר במקומו והזמנתי 
האוכל/ המגורים/פינת  חדר  שלי.  טובות  הכי  החברות  שתי  את 
אזור המטבח היו מוקפים בחלונות ענקיים שנמשכו מהתקרה עד 
הרצפה, אבל התחושה שהעניקו היתה פחות של דירת פאר ויותר 
שנחגוג  כדי  שבוע,  סוף  לביקור  רק  באה  ג'וליה  אקווריום.  של 
הערב, אבל היא כבר שאלה אותי עשר פעמים לפחות למה בחרתי 

דירה כה זעירה.
דבר  מכל  שונה  היתה  היא  כי  אותה  שבחרתי  היתה  האמת 
הדבר  יותר  או  פחות  היו  זעירות  דירות  וכי  היום.  עד  שהכרתי 
תכנון  בלי  אליה  כשעוברים  יורק  בניו  למצוא  שאפשר  היחיד 

מראש. 
הפאייטים,  עם  הזעירה  השמלה  בשולי  משכתי  השינה  בחדר 
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קצרה כל כך, עד שהציגה לכל אורכן רגליים לבנות עד כדי סנוּור. 
שנאתי את העובדה שהאינסטינקט הראשון שלי היה לתהות אם 
השני  האינסטינקט  אבל  מדיי,  חושפנית  שהיא  חושב  היה  אנדי 
כל  את  למחוק  אצטרך  אני  עליה.  מתה  שאני  להבין  היה  שלי 

התכנות הישן הזה של אנדי, ומהר.
את  ללבוש  צריכה  לא  אני  למה  אחת  טובה  סיבה  לי  "תני 

זה."
לחדר  נכנסה  קלואי  כזאת."  סיבה  על  לחשוב  מצליחה  "לא 
כמו  סביבה  שריחפה  עמוק,  כחול  בצבע  בשמלה  לבושה  השינה 
הילה. היא נראתה מרהיב, כרגיל. "אנחנו הולכות לשתות ולרקוד, 

כך שהכרחי לחשוף קצת עור."
"אני  אמרתי.  לחשוף,"  רוצה  אני  עור  כמה  יודעת  לא  "אני 

מסורה לתדמית הרווקה מחדש שסידרתי לי." 
"טוב, כמה מהנשים שם יהיו עם התחת בחוץ, אז לא תבלטי 
במיוחד אם זה מה שמדאיג אותך. חוץ מזה," אמרה והצביעה על 

הרחוב למטה, "מאוחר מדיי להחליף בגדים. הלימוזינה כאן." 
"את זאת שצריכה לחשוף את התחת שלך. את זאת שהשתזפה 
בשלושת  בצרפת  בווילה  היום  כל  לאורך  והשתכרה  בעירום 

השבועות האחרונים," אמרתי.
נלך,  "בואי  בזרועי.  ומשכה  ומסתורי  קטן  חיוך  חייכה  קלואי 
מהממת אחת. ביליתי את השבועות האחרונים רק עם בי־בי. אני 

מתה לצאת לבלות עם הבנות." 
השמפניה.  את  פתחה  וג'וליה  הממתינה,  המכונית  אל  נכנסנו 
היה  המעקצץ,  המבעבע  הנוזל  של  בלבד  אחת  לגימה  אחרי 
חברות  שלוש  רק  ונשארנו  התפוגג,  סביבי  העולם  שכל  נדמה 
חיים  לחגוג  בדרכן  הרחוב,  לאורך  שדוהרת  בלימוזינה   צעירות 

חדשים.
והלילה חגגנו לא רק את בואי לניו יורק: קלואי מילס עמדה 
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להתחתן, ג'וליה באה לביקור, ושרה הרווקה הטרייה היתה צריכה 

להתחיל לחיות קצת. 

גופים מתפתלים: על  ומלא  אוזניים  היה חשוך, מחריש  המועדון 
מוזיקה  ניגנה  די־ג'יי  הבר.  מול  במסדרונות,  הריקודים,  רחבת 
הובטח  החזית  כל  פני  על  שהודבקו  ובעלונים  קטנה,  במה  מעל 

שהיא הדי־ג'יי החדשה והלוהטת ביותר בצ'לסי.
אני  בבית.  לגמרי  מרגישות  הן  כאילו  נראו  וקלואי  ג'וליה 
כה  עד  ובגרותי  ילדותי  שנות  רוב  את  ביליתי  כאילו  הרגשתי 
באירועים שקטים, רשמיים; כאן הרגשתי כאילו יצאתי מבין דפי 
הסיפור הרגוע שלי בשיקגו ונכנסתי לאגדה שתמצתה את החוויה 

הניו יורקית בשלמותה.
זה היה מושלם.

לח  בשיער  סמוקות,  בלחיים   — הבר  אל  דרכי  את  פילסתי 
וברגליים שהרגישו שלא השתמשו בהן כראוי כבר שנים.

"סליחה!" צעקתי בניסיון למשוך את תשומת לבו של הברמן. 
פטמות  הזמנתי  כבר  לי מושג במה מדובר,  היה  פי שלא  על  אף 
חלקלקות, מערבלי בטון ושדיים סגולים. בשלב הזה של הערב, 
את  שהרעידה  בעוצמה  והמוזיקה  התפוסה  בשיא  כשהמועדון 
היה  אמנם  הוא  אליי.  מבטו  את  הרים  לא  אפילו  הוא  עצמותיי, 
עסוק, וזה בהחלט מעצבן להכין כל כך מעט שוטים שדורשים כל 
כך הרבה עבודה. אבל לי היתה חברה שיכורה שזה עתה התארסה 

ושרפה את רחבת הריקודים, והחברה הזאת רצתה עוד שוטים.
"הי!" צעקתי וחבטתי על הבר.

"הוא ממש מתאמץ להתעלם ממך, לא?"
אל   — למעלה  ועוד   — למעלה  המבט  את  והרמתי  מצמצתי 
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הגבר שנדחף קרוב אליי ליד הבר הצפוף. הוא היה בערך בגודל 
הוא  מה  על  לי  להבהיר  כדי  הברמן  לעבר  והנהן  סקויה,  עץ  של 
מדבר. "אף פעם לא צועקים על ברמן, פרח. במיוחד לא עם מה 

שאת מתכוונת להזמין: פיט שונא להכין משקאות של בנות."
ימים אחרי  גבר משגע כמה  כמובן. בדיוק המזל שלי לפגוש 
מבטא  עם  גבר  ועוד  לנצח.  לגברים  שוב  להתקרב  לא  שנשבעתי 

בריטי. היקום הוא חתיכת בן זונה עם חוש הומור קורע.
הלך  שלי  החיוך  להזמין?"  התכוונתי  מה  יודע  אתה  "איך 
נראיתי  רק  כנראה  אבל  כמוהו,  מחייכת  שאני  קיוויתי  והתרחב. 
שכבר  המשקאות  על  תודה  אסירת  הייתי  שתויה.  יותר  הרבה 
הברה  בעלות  תשובות  לו  עונה  היתה  הפיכחת  שרה  כי  שתיתי, 
גינס.  של  פיינט  להזמין  התכוונתי  "אולי  מגושם.  ובהנהון  אחת 

אי אפשר לדעת." 
קטנטנים  סגולים  משקאות  מזמינה  אותך  ראיתי  סביר.  "לא 

כל הלילה." 
זה  אם  להחליט  הצלחתי  לא  הלילה?  כל  עלי  הסתכל  הוא 

נפלא, או קצת קריפי.
נעתי מרגל לרגל והוא עקב אחר תנועותיי. היו לו תווי פנים 
זוויתיים עם לסת חדה, עצמות לחיים בולטות מחוטבות, עיניים 
מוארות, גבות סמיכות וכהות וגומת חן עמוקה בלחיו השמאלית 
כשהחיוך התפשט אל שפתיו. גובהו היה ודאי הרבה יותר ממטר 
חודשים  שלי  לידיים  שיידרשו  עליון  גוף  פלג  לו  והיה  שמונים, 

רבים למשש את כולו.
שלום לך, התפוח הגדול.

שלי  היפיפה  הזר  בציפייה.  שלידי  בגבר  והביט  חזר  הברמן 
בקושי הרים את קולו, אבל הוא היה כל כך עמוק, שנשמע ללא 
הזאת  שהגברת  ומה  פיט,  מק'קלן,  של  אצבעות  "שלוש  מאמץ: 
בחיוך  אליי  פנה  הוא  כן?"  זמן,  המון  היא מחכה  תרצה לשתות. 
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את  אצבעות  "כמה  בבטני.  עמוק  ורדום  חמים  משהו  שעורר 
רוצה?"

מילותיו התפוצצו במוחי, ובעורקיי ָשַצף אדרנלין. "מה אמרת 
כרגע?"

תמימות. הוא ניסה לעטות אותה, החליק אותה על תווי פניו. 
עיניו,  הצטמצמו  שבו  האופן  פי  על  אבל  לו,  עבד  זה  איכשהו 

ידעתי שלא היה תא אחד תמים בגופו.
הוא  שאלתי.  אצבעות?"  שלוש  כרגע  לי  הצעת  באמת  "אתה 
על הדלפק  בחיי  ביותר שראיתי  הגדולה  היד  כף  ופרש את  צחק 
אותו.  ולגמד  כדורסל  סביב  להיכרך  יכלו  שלו  האצבעות  בינינו. 

"פרח, לך הכי כדאי להתחיל עם שתיים."
קרוב  עומד  לא  ידידותיות,  עיניים  מקרוב.  יותר  בו  הבטתי 
של  הזה  לחלק  הגיע  שהוא  שאדע  כדי  מספיק  קרוב  אבל  מדיי, 

הבר במיוחד כדי לדבר איתי. "אתה אוהב לדבר ברמזים." 
להזמנה  בהמתנה  אצבעותיו  במפרקי  הבר  על  הקיש  הברמן 
מציצות."  "שלוש  עצמי.  את  וחישלתי  בגרוני  כחכחתי  שלי. 

התעלמתי מנשיפת הרוגז שלו ופניתי בחזרה אל הזר שלי.
"את לא נשמעת ניו יורקית," אמר; חיוכו נמוג קלות, אבל לא 

עזב את עיניו שחייכו דרך קבע.
"גם אתה לא."

"אחת־אפס. נולדתי בלידס, עבדתי בלונדון ועברתי הנה לפני 
שש שנים." 

הֶחברה  "משיקגו.  חזי.  על  והצבעתי  הודיתי  ימים,"  "חמישה 
כדי  לעבודה  אותי  והחזירו  משרד,  פה  פתחה  פעם  בה  שעבדתי 

לעמוד בראש מחלקת הכספים." 
לך  מזמינה  ממש  את  אינפורמציה.  מדיי  יותר  שרה.  וואו, 

סטוקרים.
אחר.  גבר  על  אפילו  מאז שהסתכלתי  זמן  הרבה  כך  כל  עבר 
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לצערי  אני  אבל  אלה,  כגון  במצבים  מומחה  היה  שאנדי  ברור 
לאחור,  הצצתי  שלי.  הפלרטוט  יכולת  את  לחלוטין  איבדתי 
אבל  רוקדות,  קלואי  ואת  ג'וליה  את  לראות  ציפיתי  שבו  למקום 
הריקודים.  רחבת  על  הגופים  בסבך  אותן  למצוא  הצלחתי  לא 
לי מחדש  לומר שגדל  הזה, שאפשר  בטקס  חלודה  כך  כל  הייתי 

קרום הבתולין.
המתין  אמר,  מספרים,"  של  איש  אני  גם  כספים?  "מחלקת 
לראות  "נחמד  חיוכו.  את  והרחיב  אליו,  מבטי  את  שהחזרתי  עד 
נרגנים  גברים  מדיי  יותר  הזה  בתחום  יש  זה.  את  עושות  נשים 
אומרים  עצמם  את  כדי לשמוע  רק  ישיבות  במכנסיים, שעורכים 

אותו דבר שוב ושוב." 
חייכתי ואמרתי, "אני נרגנת לפעמים. אני גם לובשת מכנסיים 

לפעמים." 
גם תחתונים."  "מתערב איתך שאת לובשת 

באנגלית  אחרת  משמעות  לזה  "יש  עיניי,  את  מצמצמת  אני 
בריטית, נכון? אתה מנסה שוב לרמוז לי משהו?"

אומרים  הבריטים  "אנחנו  עורי.  על  בחמימות  צחוקו התפשט 
תחתונים, למה שאתם מתכוונים מכנסיים. תחתונים הם מה שאתם 

האמריקאים קוראים בנימוס — 'לבנים'." 
כשהוא אמר את זה, הוא הפיק צליל שנשמע כמו קול שהוא 
עשוי להשמיע במהלך סקס, ומשהו בתוכי נמס. בעוד אני מביטה 
בו בפה פעור, הזר שלי הטה את ראשו ובחן אותי מלמעלה למטה. 
"את די מתוקה. את לא נראית כמו מישהי שבאה למקומות מהסוג 

הזה לעתים קרובות במיוחד." 
לא  באמת  "אני  שקוף?  כך  כל  היה  זה  האם  אבל  צדק,  הוא 

יודעת איך להתייחס לזה."
הוא  הזה."  במקום  רענן  הכי  הדבר  את  מחמאה.  בזה  "תראי 
"למה  שלי.  השוטים  עם  שחזר  פיט  אל  והביט  בגרונו  כחכח 
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לרחבת  עד  האלה  הדביקים  המשקאות  כל  את  סוחבת  את 
הריקודים?"

"חברה שלי התארסה. יצאנו לערב בנות." 
"אז אין הרבה סיכויים שתצאי מכאן איתי."

מצמצתי, ואז מצמצתי שוב, חזק. הצעה בוטה כזו היתה גדולה 
מאוד. "אני... מה? לא." עלי באופן רשמי. גדולה עלי 

"חבל."
"אתה רציני? הרגע הכרת אותי." 

נאמרו  דבריו  אותך."  לטרוף  נשלט  בלתי  דחף  בי  יש  "וכבר 
לאט, כמעט בלחישה, אבל הם צלצלו בראשי כמו מכת מצלתיים. 
היה ברור שאינטראקציה מהסוג הזה אינה זרה לו — הצעה למין 
נטול מחויבות — ואף על פי שלי היא כן היתה זרה, כשהוא הביט 

בי ככה, ידעתי שנגזר עלי ללכת אחריו לכל מקום.
בי בבת אחת,  נדמה שכל השוטים ששתיתי עד עכשיו מכים 
בעודו  מרפקי  על  ידו  אותי,  ייצב  הוא  מולו.  מעט  והתנודדתי 

מחייך.
"זהירות, פרח." 

מצמצתי וחזרתי לעצמי, חשתי את ראשי מצטלל מעט. "בסדר, 
כשאתה מחייך אליי ככה, אני רוצה לעלות עליך. ואלוהים יודע 
בי כמו שצריך." בחנתי אותו מלמעלה  נצח מאז שטיפלו  שעבר 
למטה, כל העמדת הפנים שאני אדם מנומס נעלמה כלא הייתה. 
 — מעולה  העבודה  את  לעשות  יכול  שאתה  לי  אומר  "ומשהו 

כאילו, לעזאזל, תסתכל עליך."
בחיוכו  ונתקלתי  להירגע  כדי  נשמתי  שוב.  הסתכלתי.  ואכן, 
זר  גבר  עם  ככה  סתם  שכבתי  לא  פעם  אף  "אבל  המשועשע. 
שפגשתי בבר, ואני כאן עם חברות, ואנחנו חוגגות את הנישואים 
 — שלי  השוטים  את  אספתי   — ולכן"  להן,  שיהיו  המדהימים 

"אנחנו הולכות לשתות את אלה." 
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כאילו  יותר,  עליז  נעשה מעט  חיוכו  לאט,  קצרות,  הנהן  הוא 
קיבל על עצמו כרגע אתגר. "או־קיי."

"אז נתראה אחר כך."
"אני יכול רק לקוות." 

"תיהנה משלוש האצבעות שלך, זר." 
הוא צחק. "תיהני מהמציצות." 

ומיוזעות,  תשושות  השולחן,  ליד  ג'וליה  ואת  קלואי  את  מצאתי 
והחלקתי את השוטים לעברן. ג'וליה הניחה שוט אחד לפני קלואי 

והרימה את שלה.
"מי ייתן שכל המציצות שלכן יחליקו בגרון כל כך בקלות." 
ידיה  שתי  את  הרימה  הכוס,  שפת  סביב  פיה  את  כרכה  היא 
בלי  השוט  כל  את  ובלעה  לאחור  ראשה  את  הטתה   באוויר, 

למצמץ.
בעוד  כבוד,  ביראת  בה  והבטתי  מלמלתי  אדירים,"  "אלוהים 
זה?"  את  לעשות  אמורה  אני  "ככה  לידי.  בצחוק  פורצת  קלואי 

אמיתית?" הנמכתי את קולי והבטתי סביבי. "כמו מציצה 
"זה נס שעדיין יש לי רפלקס הקאה בכלל." ג'וליה מחתה את 
מעודנת,  לא  מאוד  בצורה  שלה,  האמה  בעזרת  סנטרה  ואת  פיה 
והסבירה, "שתיתי הרבה בירה מצינור בקולג'. קדימה." היא דחקה 

מרפק בקלואי. "לחיים."
כמו  ידיים,  בלי  השוט  את  ושתתה  השולחן  אל  רכנה  קלואי 
להביט  פנו  שלי  החברות  שתי  תורי.  הגיע  ואז  עשתה,  שג'וליה 

בי.
ו...  שווה.  "ממש  לחשוב.  בלי  אמרתי  שווה,"  בחור  "פגשתי 

כאילו, בגובה חמישה מטרים." 
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ג'וליה נעצה בי מבט בפה פעור. "אז למה את עדיין פה עושה 
מזויפות איתנו?" מציצות 

צחקתי, והנדתי בראשי. לא היה לי מושג איך לענות על זה. 
יכול להגיע לשלב המציצות  וזה באמת היה  יכולתי ללכת איתו, 
בחייה הנועזים הרבה יותר של מישהי אחרת. "זה ערב בנות. באת 

רק ליומיים. אני בסדר."
"זין על כל השטויות האלה. לכי לקבל קצת." 

קלואי נחלצה לעזרתי: "אני רק שמחה שפגשת מישהו שמוצא 
בגלל  מאושר  חיוך  כזה  לך  שהיה  מאז  נצח  עבר  בעינייך.  חן 
"עכשיו  דבריה.  את  שוב  כששקלה  נעלם  שלה  החיוך  בחור." 
כשאני חושבת על זה, אף פעם לא ראיתי אותך עם חיוך מאושר 

בגלל בחור." 
הרמתי  השולחן,  על  כזאת  בפשטות  הונחה  הזאת  וכשהאמת 
את השוט שלי, התעלמתי ממחאתה של ג'וליה על חוסר הנימוס 
שהייתי  מה  ובדיוק  טעים  מתוק,  היה  הוא  אותו.  והורדתי  שלי 
היפיפה  ומהזר  בשיקגו  מהאידיוט  הראש  את  לנקות  כדי  צריכה 

ליד הבר. גררתי את החברות שלי אל רחבת הריקודים.
חופשייה  דעת,  קלת  ומשוחררת,  רפויה  הרגשתי  שניות  בתוך 
מכבלים. קלואי וג'וליה קיפצו סביבי, צרחו את השירים, איבדו את 
עצמן בין המוני הגופים המיוזעים שסביבנו. רציתי להאריך עוד 
קצת את הנעורים שלי. עכשיו, כשהתרחקתי מהחיים השגרתיים, 
מהם.  נהניתי  באמת  שלא  הבנתי  בשיקגו,  שניהלתי  המתוכננים, 
יכולתי  איך  ראיתי  לשיר,  שיר  שצירפה  הדי־ג'יי  עם  כאן,  רק 
לבלות את שנות העשרים המוקדמות שלי: מתחת לאורות הרחבה, 
רוקדת בשמלה זעירה, פוגשת גברים שרוצים לטרוף אותי, רואה 

את החברות שלי מתפרעות ומשתטות ומתנהגות כמו נערות.
בת  כשהייתי  שלי  החבר  עם  לגור  לעבור  חייבת  הייתי  לא 

עשרים ושתיים.
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יכולתי לחיות את החיים מחוץ לעולם הצר והצבוע של מילוי 
תפקידים חברתיים.

לבושה   — הזאת  הבחורה  להיות  יכולה  הייתי  זאת  במקום 
בבגדים יפים, רוקדת מכל הלב.

חיוכה המאושר  ראיתי את  היה מאוחר מדיי.  לא  עוד  למזלי, 
של קלואי וחייכתי בחזרה.

"אני כל כך שמחה שאת כאן!" צעקה מעל המוזיקה.
חברות  שבועת  מעין  בחזרה  אליה  ולצרוח  לענות  התחלתי 
את  שהקיפו  הצללים  בין  קלואי,  מאחורי  בדיוק  אבל  שיכורה, 
רחבת הריקודים, עמד הזר שלי. עינינו נפגשו, ואיש מאיתנו לא 
עם  שלו  הוויסקי  אצבעות  שלוש  את  לגם  הוא  מבטו.  את  הסיט 
נועץ  נתפס  כך שכביכול  על  אדישותו  פי  על  ראיתי,  אבל  ידיד, 

בי מבטים, שהוא עקב אחרי כל תנועה שלי.
ההשפעה של ההבנה הזאת היתה חזקה יותר מזו של האלכוהול. 
ונמוך  שלי  בחזה  חור  שרפה  בעורי,  סנטימטר  כל  חיממה  היא 
הרים את  הוא  בטני.  ועמוק בתוך  יותר: למטה מעבר לצלעותיי, 

כוסו, לגם וחייך. עיניי התגלגלו ונעצמו.
רציתי לרקוד בשבילו.

במה  בשליטה  כך  כל  סקסית,  כך  כל  הרגשתי  לא  מעולם 
שכר  עם  עבודה  מצאתי  שלי,  השני  התואר  את  סיימתי  שרציתי. 
מעולם  אבל  תקציב.  לפי  שלי  הבית  את  שיפצתי  ואפילו  טוב, 
כשרקדתי  זה,  ברגע  שהרגשתי  כפי  בוגרת  אישה  הרגשתי  לא 
ומתבונן  הצללים  בין  עומד  יפיפה  שזר  בשעה  משוגעת   כמו 

בי.
שההתחלה  שרציתי  איך  בדיוק  היה  הזה  הרגע   — הזה  הרגע 

החדשה שלי תיראה.
נשמע  שזה  כפי  לכך  התכוון  האם  להיטרף?  יהיה  זה  איך 
אותי  מחזיק  מותניי,  סביב  כרוכות  זרועותיו  ירכיי,  בין  ראשו   —
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פתוחה לפניו? או שהוא התכוון שיהיה מעליי, בתוכי, מוצץ את 
פי ואת צווארי ואת שדיי?

התקרה.  אל  מעלה  נמתחו  זרועותי  פני,  על  התפשט  חיוך 
ולא  ירכי,  על  לאט  מתרוממים  שלי  השמלה  שולי  את  הרגשתי 

קיוויתי שהוא שם לב. היה אכפת לי. תהיתי אם הוא שם לב. 
מהרגע  ההתרגשות  כל  משם,  הלך  שהוא  חושבת  הייתי  אילו 

הזה היתה דועכת בי, לכן לא הבטתי שוב לכיוונו.
תשומת  אולי  בבר;  הפלרטוט  בפרוטוקול  בקיאה  הייתי  לא 
לבו היתה נתונה לי בסך הכול חמש שניות, אולי כל הלילה. זה 
כל  בחושך,  שם  נמצא  שהוא  פנים  להעמיד  יכולתי  משנה.  לא 
הזמן  עם  הרחבה.  על  המהבהבים  האורות  תחת  כאן  הייתי  עוד 
הזה  הזר  עם  אבל  אנדי,  מצד  לב  לתשומת  לצפות  לא  התרגלתי 

רציתי שעיניו יצרבו את עורי עד למקום שבו לבי נחבט בחזי.
איבדתי את עצמי במוזיקה ובמחשבות על ידו הנוגעת במרפקי, 

עיניו הכהות והמילה לטרוף.
לטרוף.

שהספקתי  ולפני  אחד,  עוד  ואז  השני,  לתוך  זלג  אחד  שיר 
לתוך  צחקה  והיא  כתפיי,  סביב  קלואי  זרועותיה של  היו  לנשום, 

האוזן שלי וקפצה מעלה־מטה איתי.
מעל  כך  כל  רם  בקול  צעקה  היא  צופים!"  קהל  "משכת 

המוזיקה, עד שנרתעתי לאחור.
היא החוותה הצדה בראשה, ורק אז שמתי לב שאנחנו מוקפות 
ומתחככות  וכהים,  צמודים  בבגדים  לבושים  גברים  של  בקבוצה 
קלואי  אל  לאחור  הסתכלתי  עיניהם.  לנגד  בפתיינות  בזו  זו 
וראיתי שעיניה עליזות ומוכרות כל כך, האישה הזאת שדבר לא 
שהיתה  מה  של  לפסגה  להגיע  כדי  קשה  שעבדה  בדרכה,  עומד 
מה  בדיוק  וידעה  בעולם,  הגדולות  המדיה  מחברות  אחת  עכשיו 
המשמעות של הלילה הזה בשבילי. לפתע חשתי משב אוויר קריר 
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לעצמי,  וחזרתי  מצמצתי  שמעל,  מהמאווררים  עורי  על  מרפרף 
יורק, באמת מתחילה  בניו  עדיין מסוחררת מעצם העובדה שאני 

מחדש. באמת נהנית.
לא  זר  אף  וריקים;  אפלים  היו  הצללים  קלואי  מאחורי  אבל 

עמד שם והתבונן בי.
הבטן שלי שקעה קצת. "אני הולכת לשירותים," אמרתי לה.

התפתלתי בין מעגל הגברים, ירדתי מרחבת הריקודים והלכתי 
מרפסת  למעשה  שהיתה  השנייה,  לקומה  השילוט  בעקבות 
ונכנסתי  המשקיפה על המועדון כולו. הלכתי לאורך מסדרון צר 
לשירותים, שהיו מוארים באור בוהק כל כך, עד שהבזק של כאב 
זינק מעיני אל עורפי. החדר היה ריק בצורה מבהילה מעט, ונדמה 

היה שהמוזיקה למטה מתנגנת מתחת למים.
בדרכי החוצה סידרתי את שערי, שיבחתי את עצמי בלבי על 

כך שלבשתי שמלה מבד שלא מתקמט וחידשתי את השפתון.
יצאתי מהדלת והתנגשתי בקיר אנושי.

לא  כך.  כדי  עד  קרובים  לא  אבל  בבר,  למדיי  קרובים  היינו 
הוא  אותי.  אופף  שלו  והניחוח  שלו,  הצוואר  ליד  שלי  כשהפנים 
לא הריח כמו הגברים על רחבת הריקודים, שהטביעו את עצמם 
נקי, כמו גבר שעשה את הכביסה  ריח  במי קולון. הוא הדיף רק 

שלו בעצמו, ושהיתה לו גם נגיעה של ויסקי על שפתיו.
"שלום, פרח." 

"שלום, זר."
"הסתכלתי עלייך רוקדת, קטנטונת פראית שכמותך."

שהרגליים  הרגשתי  לנשום.  הצלחתי  בקושי  אותך."  "ראיתי 
או  לקרוס  צריכות  הן  אם  בטוחות  לא  כאילו  מתנודדות,  שלי 
שפתי  את  לעסתי  הריקודים.  רחבת  על  הקצב  לפי  לקפץ  לחזור 
התחתונה והחנקתי חיוך. "אתה כזה קריפי. למה לא באת לרקוד 

איתי?" 
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"כי אני חושב שדי נהנית מזה שאני צופה בך."
בלעתי רוק, נעצתי בו את עיניי עיניי בפה פעור, ולא הצלחתי 
הבר  ליד  עיניו.  צבע  מהו  להבין  הצלחתי  לא  מבטי.  את  להסיט 
מעל  ממש  שהיה  המועדון,  של  הזה  בחלק  אבל  שחום.  הנחתי 
אורות הרחבה, היה משהו בהיר יותר בעיניו. ירקרק, צהוב, משהו 
מזה — אלא  ונהניתי  בי —  ידעתי שהוא מתבונן  רק  לא  מהפנט. 

גם רקדתי כשבראשי הפנטזיה שהוא טורף אותי.
"דמיינת לעצמך שעומד לי הזין?"

היו  תמיד  האם  שלו.  הבוטה  בישירות  עמדתי  לא  מצמצתי. 
בלי  חושבים   — ואני   — שהם  מה  בדיוק  שאמרו  כאלה,  גברים 
הצליח  הוא  איך  מלחיצים?  או  רוח  גסי  או  מפחידים,  להישמע 

לעשות את זה?
"וואו," התנשמתי. "ועמד לך...?"

ידי ולחץ אותה בחוזקה לזקפה  ידו, נטל את  הוא הושיט את 
אצבעותיי  את  כרכתי  לחשוב  בלי  ידי.  בכף  שהתחככה  שלו, 

רוקדת?" עליי  סביבו. "זה מזה שהסתכלת 
"את תמיד נותנת כזאת הופעה?"

לולא הייתי המומה כל כך, הייתי צוחקת. "אף פעם לא."
נראו  שפתיו  אבל  בעיניו,  נראה  עדיין  החיוך  אותי,  בחן  הוא 

מהורהרות יותר. "בואי איתי הביתה." 
הפעם באמת צחקתי. "לא."

"בואי למכונית שלי."
"לא. אין שום סיכוי שאני יוצאת מהמועדון הזה איתך." 

"אבל  ואמר,  לכתפי  וזהירה  קטנה  נשיקה  נשק  התכופף,  הוא 
אני רוצה לגעת בך."

היה  דבר.  אותו  רוצה  לא  שאני  פנים  להעמיד  יכולתי  לא 
עד  חזקה,  כה  מוזיקה בעוצמה  ועם  אורות מהבהבים,  חשוך, עם 
יכול  כבר  נזק  איזה  שלי.  הדופק  על  השתלטה  שהיא  שהרגשתי 
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להיגרם מלילה פרוע אחד? אחרי הכול, לאנדי היו כל כך הרבה 
לילות כאלה.

הובלתי אותו דרך השירותים, לאורך המסדרון הצר, אל גומחה 
לכודים  היינו  הדי־ג'יי.  עמדת  על  המשקיפה  מבודדת  זעירה 
במבוי סתום, לבדנו מעבר לפינה, אבל בשום אופן לא נסתרים מן 
העין. חוץ מהקיר, שהיה הקיר האחורי של המועדון, שאר המרחב 
סביבנו היה פתוח, ורק קיר זכוכית בגובה המותניים מנע מאיתנו 

ליפול אל רחבת הריקודים שמתחת. "או־קיי. תיגע בי כאן." 
שלי,  הבריח  עצם  על  ארוכה  אצבע  העביר  גבה,  הרים  הוא 

מכתף אחת לשנייה. "מה בדיוק את מציעה?"
חודר,  באור  המוארות  האלה,  העיניים  את  פגש  מבטי 
שפוי  רגיל,  נראה  הוא  סביבו.  שמתרחש  דבר  מכל  המשועשעות 
בבוטות  לי  ואמר  במועדון  אחרי  שעקב  למישהו  יחסית  כך  כל 
רחוקות  לעתים  רק  וכיצד  באנדי,  נזכרתי  בי.  לגעת  רוצה  שהוא 
— פרט להצגות בשביל הסביבה — הוא רצה במגע שלי, במילים 
מושכת  היתה  אישה  לו?  גם  קרה  זה  ככה  שלי.  דבר  בכל  שלי, 
מה שאפשר  כל  לוקח  היה  והוא  עצמה,  את  מציעה  הצדה,  אותו 
לפני שחזר הביתה אליי? בינתיים החיים שלי נהיו כל כך קטנים, 
נהגתי למלא את הלילות הארוכים שביליתי  איך  זכרתי  שבקושי 

לבדי.
האם זה היה חמדני מצדי לרצות הכול? קריירה מדהימה ורגע 

מטורף פה ושם?
"אתה לא פסיכופת, נכון?"

להרגיש  לי  גורמת  "את  לחיי.  את  לנשק  והתכופף  צחק  הוא 
קצת מטורף, אבל לא, אני לא." 

"אני פשוט..." התחלתי לומר, ואז השפלתי את מבטי. 
שלו  האפור  הסוודר  חזהו.  אל  השטוחה  ידי  כף  את  לחצתי 
היה רך כל כך — קשמיר, חשבתי. מכנסיי הג'ינס שלו היו כהים 
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וישבו עליו בצורה מושלמת. נעליו השחורות היו ללא רבב. הכול 
בו היה מוקפד. "רק עכשיו עברתי לגור כאן." זה נראה לי הסבר 

הולם לסיבה שידי רעדה עליו בעוצמה כזאת.
"וברגע כזה את לא מרגישה בטוחה במיוחד, נכון?"

נדתי בראשי. "בכלל לא." אבל אז הושטתי יד למעלה, כרכתי 
התכופף  ברצון,  נע  הוא  אלי.  אותו  ומשכתי  עורפו  סביב  אותה 
וחייך ממש לפני ששפתינו נפגשו. הנשיקה היתה רכה ובה בעת 
קשה במידה מושלמת, כשהוויסקי מחמם את שפתיו על שפתיי. 
הוא נאנק קצת כשפתחתי את פי והנחתי לו להיכנס, והרטט הצית 

בי אש. רציתי להרגיש כל אחד מהקולות שלו.
"יש לך טעם של סוכר. איך קוראים לך?" שאל. 

ואז הרגשתי את פעימת הלב האמיתית הראשונה של הפניקה. 
"בלי שמות." 

הוא נסוג לאחור כדי להביט בי, גבותיו מתרוממות. "אז איך 
אני אקרא לך?"

"איך שקראת לי." 
"פרח?"
הנהנתי.

"ואיך את תקראי לי לפני שתגמרי?" הוא נתן לי עוד נשיקה 
קטנה.

לבי הלם בחוזקה בחזי מעצם המחשבה. "אני לא חושבת שזה 
משנה איך אני אקרא לך, נכון?"

הוא משך בכתפיו והודה, "כנראה לא."
לקחתי את ידו והבאתי אותה אל מותני. "אני הייתי האדם היחיד 
שהעניק לי אורגזמה בשנה האחרונה." העברתי את אצבעותיו אל 

שולי שמלתי ולחשתי, "אתה יכול לשנות את זה?"
"את  שוב.  אותי  לנשק  כשרכן  פי  על  חיוכו  את  חשתי 

רצינית."
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הזאת  האפלה  בפינה  הזה  לגבר  עצמי  את  לתת  הרעיון 
הפחיד אותי קצת, אם כי לא מספיק כדי לשנות את דעתי. "אני 

רצינית."
"את תעשי לי צרות."

"אני מבטיחה לך שלא."
הלוך  נע  מבטו  עיני.  את  לבחון  כדי  די  רק  לאחור  נסוג  הוא 
ביניהן, עד שעיניו נמלאו באותו חיוך משועשע. "העובדה  ושוב 

שאין לך מושג איזה רושם את עושה..."
הזכוכית,  קיר  אל  גופי  קדמת  את  הצמיד  אותי,  סובב  הוא 
למטה.  יחד  הנעים  הגופים  המוני  על  מהמרפסת  שהסתכלתי  כך 
אורות מהבהבים נשלחו לסירוגין מתוך קורות ברזל שנמתחו מעל 
את  והותירו  שמתחת  הרחבה  את  האירו  לפניי,  ממש  המועדון 
הפינה שלנו בקומה העליונה חשוכה כמעט לחלוטין. אדים החלו 
עד  החוגגים  את  וכיסו  הריקודים  ברחבת  אוורור  מפתחי  לצאת 

לכתפיהם; גלים נראו על פני השטח כשהם נעו דרכם.
האחוריים  בשוליים  התגרו  שלי  הזר  של  האצבעות  קצות 
אחורי  על  יד  החליק  אותה,  הרים  הוא  ואז  שלי,  השמלה  של 
אליו  שהשתוקק  למקום  רגליי  ובין  הישבן  מעל  שלי,  התחתונים 
י  עד כאב. אפילו התנוחה הפגיעה שלי לא הביכה אותי כשהקַשּתִ

את גבי לאחור אל תוך ידו, כבר אבודה.
"את רטובה בטירוף, מותק. ממה את נדלקת? מהרעיון שאנחנו 
עושים את זה כאן? או מזה שהסתכלתי עלייך כשחשבת איך יהיה 

לזיין אותי בזמן שרקדת?" 
התנשמתי  אבל  מהתשובה,  מדיי  חששתי  כלום,  אמרתי  לא 
צריכה  שאני  מה  על  מחשבות  לתוכי.  ארוכה  אצבע  כשהחליק 
לעשות היטשטשו בקצות תודעתי, כשחשבתי על שרה המשעממת 
ציפו  שכולם  מה  את  עשתה  שתמיד  הצפויה,  שרה  בשיקגו. 
ממנה. לא רציתי עוד להיות אותו אדם. רציתי להיות קלת דעת 
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ופראית וצעירה. רציתי לחיות למען עצמי בפעם הראשונה בחיי.
"את דבר קטנטן, אבל כשאת רטובה ככה, אני די בטוח שאת 
שלו  הצחוק  שלי."  האצבעות  שלוש  את  בקלות  להחליק  יכולה 
הפך לנשיקה שהדביק לעורפי, בעוד קצה אצבע רחבה מקיף את 

הדגדגן שלי, מתגרה ואטי.
לשמוע  יכול  הוא  אם  מושג  לי  היה  לא  לחשתי.  "בבקשה," 
אותי. פניו היו טמונות בשיער שלי, והרגשתי את הזין שלו נצמד 
הארוכה  מלאצבעו  חוץ  לכלום  מודעת  הייתי  לא  אבל  למותניי; 

המחליקה עלי.
הכתף.  על  לי  נשק  הוא  כאן."  במיוחד  מדהים.  שלך  "העור 

"האם ידעת שהעורף שלך מושלם?"
וצלולות,  לרווחה  פקוחות  היו  עיניו  אליו.  וחייכתי  פניתי 
וכשפגשו במבטי, הן חייכו. מעולם לא הסתכלתי למישהו בעיניים 
ובלילה  הזה,  בגבר  ומשהו  ככה,  בי  נוגע  כשהוא  מקרוב  כך  כל 
הזה, ובעיר הזאת, הבהיר לי שזאת היתה ההחלטה הטובה ביותר 

שעשיתי אי־פעם.
באהבה, שרה. ניו יורק היקרה, את נהדרת. 

נ"ב וזה בהחלט לא האלכוהול מדבר.
"אין לי הרבה הזדמנויות להסתכל על העורף שלי." 

קלה  צינה  הרגשתי  ואני  ידו,  את  משך  הוא  שכך."  "וחבל 
בכיסו  חיפש  הוא  החמות.  אצבעותיו  כה  עד  היו  שבו  במקום 

והוציא חבילה זעירה.
עולה  היה  לא  מעולם  בכיס.  קונדום  במקרה  לו  היה  קונדום. 

על דעתי להביא איתי קונדום סתם ככה למועדון.
בגבי  אותי  הצמיד  שנינו,  את  סובב  אליו,  אותי  הפנה  הוא 
יותר,  חזק  כך  ואחר  ברכות  תחילה  אותי,  לנשק  ורכן  הקיר  אל 
ברעבתנות. כשחשבתי שעומד להיגמר לי האוויר, שפתיו שוטטו 
משם, מצצו את הלסת שלי, את האוזן, את הצוואר, שבו הדופק 
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אבל  ירכיי,  על  בחזרה  צנחה  שלי  השמלה  בפראות.  הלם  שלי 
אצבעותיו התגרו בשוליה, הרימו אותה לאט.

הזדמנות  לי  נותן  לי,  הזכיר  כאן,"  לעבור  עלול  "מישהו 
מספיק  נמוך  התחתונים  את  לי  מוריד  בעודו  להתחרט,  אחרונה 

כדי שאסיר אותם לגמרי.
ממני  קטן  חלק  ואולי  קצת.  לא  אפילו  אכפת.  לי  היה  לא 
אפילו רצה שמישהו יעבור כאן במקרה, ויראה את הגבר המושלם 
על משהו אחר מלבד  בקושי הצלחתי לחשוב  ככה.  בי  נוגע  הזה 
מקומן של הידיים שלו, על החצאית שלי שהיתה עכשיו מופשלת 

מעל מותני, על הלחץ החזק והעקשני שלו כנגד הבטן שלי.
"לא אכפת לי."

אותך,  מזיין  אני  אם  זה?  בשביל  מדיי  שיכורה  שיכורה.  "את 
אני רוצה שתזכרי את זה." 

"אז תעשה את זה בלתי נשכח."
הוא הרים את הרגל שלי, פישק אותי, חשף את עורי העירום 
ברכי  וכרך את  הקרירה שנשבה מהמזגן ממש מעלינו,  הרוח  אל 
סביב מותניו. תודה לאל שנעלתי עקבים של עשרה סנטימטרים. 
דחפתי  שלו,  הג'ינס  כפתורי  את  פתחתי  בינינו,  ידי  את  הכנסתי 
אותו,  לשחרר  כדי  רק  מספיק  למטה,  שלו  הבוקסר  תחתוני  את 
הרטיבות  על  אותה  ושפשפתי  שלו  הזקפה  סביב  ידי  את  סגרתי 

שלי.
"פאק, פרח. תני לי להוביל את זה." 

מכנסיו היו פתוחים אך עדיין על מותניו. מאחור זה היה יכול 
להיראות כאילו אנחנו רק רוקדים, אולי אפילו רק מתנשקים. אבל 
עומד  הוא  לגמרי.  אותי  הטריף  ומה שעשינו  ידי,  בכף  פעם  הוא 
שמתחת.  הקהל  על  משקיפים  כשאנחנו  כאן,  ממש  אותי,  לקחת 
שרה  הטובה,  שרה  בתור  אותי  שהכירו  אנשים  היו  ההוא  בקהל 

האחראית, שרה של אנדי.
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בית חדש, עבודה חדשה, חיים חדשים. שרה חדשה.
הזר שלי היה קשה וארוך כל כך בידי. רציתי אותו, וגם קצת 
שאי־פעם  בטוחה  הייתי  לא  אותי.  לשפד  עלול  שהוא  פחדתי 

החזקתי גבר שהיה כל כך קשה.
"אתה גדול," פלטתי.

הוא חייך, ממש כמו זאב שעומד לטרוף אותי, וקרע במהירות 
את עטיפת הקונדום בשיניו. "זה הדבר הכי טוב שאת יכולה לומר 
אצליח  שאני  בטוחה  לא  שאת  לי  להגיד  יכולה  גם  את  לגבר. 

להכניס אותו." 
העברתי את הקצה שלו על הפתח שלי, ונרעדתי. הוא היה חם 

כל כך: עור רך, קשה מתחת.
עם  תפסיקי  לא  אם  שלך  היד  על  לגמור  הולך  אני  "פאק. 
זה." ידיו רעדו קצת ממתח כשמשך את עצמו מהאחיזה שלי כדי 

לגלגל עליו את הקונדום.
"אתה עושה את זה הרבה?" שאלתי.

הוא היה ממש שם, מוכן לקראתי, חיוכו מכוון אל פני. "עושה 
שלה  השם  את  לי  לומר  מוכנה  שלא  יפה  אישה  עם  סקס  מה? 
הולם  במקום  ולא  ציבורי  במסדרון  אותה  אזיין  שאני  ומעדיפה 
באטיות  פנימה  לחדור  התחיל  הוא  לימוזינה?"  או  מיטה  כמו 
עם  שסקס  חשבתי  לא   — פאק  ו–  בעיניו,  בער  האור  מכאיבה. 
תגובה  כל  אחרי  עקב  הוא  כך.  כל  אינטימי  להיות  אמור  זרים 
 שעברה בפני. "לא, פרח. אני חייב להודות שאף פעם לא עשיתי 

את זה." 
עמוק  היה  שהוא  משום  דעכו  מילותיו  ואז  מתוח,  היה  קולו 
ונושמים  חיים  אורות  עם  הזה,  הכאוטי  במועדון  כאן  בתוכי, 
היו  שלא  אנשים  עברו  שבו  במקום  סביבנו,  שפועמת  ומוזיקה 
מודעים לקיומנו במרחק של חמישה מטרים בלבד מאיתנו. ובכל 
זאת, כל עולמי הצטמצם למקום שבו הוא מילא אותי, שבו הוא 
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החם  העור  שבו  חדירה,  כל  עם  שלי  הדגדגן  את  בחוזקה  שפשף 
של מותניו לחץ על ירכי.

והעוצמה  שהקצב  קטנות  דחיפות  רק  דיבורים,  עוד  היו  לא 
שלהן רק הלכו ותכפו. החלל שבינינו התמלא בקולות שקטים של 
הנאה ושל דחיפות. שיניו נלחצו אל צווארי, ואני אחזתי בכתפיו 
אל  לא  אחר,  למקום  אפילו  או  למעקה,  מעבר  שאפול  מחשש 
רחבת הריקודים, אלא אל עולם שבו ארצה רק להיחשף כך עוד 
ועוד, שהעונג שלי ייראה בעיניו של כל מי שצופה בי — במיוחד 

של הגבר הזה.
"אלוהים, את מהממת." הוא נשען לאחור, הביט למטה והאיץ 
מעט את הקצב. "אני לא יכול להפסיק להסתכל על העור המושלם 

שלך ו — לעזאזל — על המקום שבו אני זז בתוכך." 
האורות האירו אותו מאחור, וראיתי רק צללית של הזר שלי. 
אפלים  צללים  רק  למטה,  כשהסתכלתי  דבר  לראות  יכולתי  לא 
ורמז לתנועה: הוא נכנס לתוכי, ויוצא שוב. חלקלק וקשה, נלחץ 
אין  שממילא  העובדה  את  להדגיש  כדי  וכאילו  פעם.  בכל  אליי 
עצל,  וקצב  לאפלה,  כמעט  התעמעמו  האורות  שאראה,  סיבה 

כמעט מהוסס, מילא את המועדון.
"צילמתי אותך רוקדת," הוא לחש.

עברו כמה וכמה רגעים ארוכים עד שהצלחתי לקלוט מה הוא 
אמר, מעבר לתחושה שהוא נע בתוכי. "מ — מה?"

"אני לא יודע למה. אני לא אראה את זה לאף אחד. אני רק..." 
הוא הסתכל על פני, האט מספיק כדי שאוכל לחשוב. "היית כל 
כך פאקינג אחוזת דיבוק. רציתי לזכור. לעזאזל, אני מרגיש שאני 

מתוודה על החטאים שלי." 
שאני  מוזר  "זה  ושאל,  לי  נשק  התכופף,  והוא  רוק,  בלעתי 

אוהב את זה שעשית את זה?"
הוא צחק לתוך פי, נכנס אלי ויצא מתוכי שוב ושוב בחדירות 
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להסתכל  אוהב  אני  נכון?  מזה,  ליהנות  "פשוט  ומכוונות.  אטיות 
עלייך. את הופעת בשבילי. אין בזה שום דבר רע." 

מותניו,  סביב  שתיהן  את  כרך  השנייה,  רגליי  את  הרים  הוא 
ואז, במשך כמה שניות מושלמות בחושך הוא התחיל לזוז באמת. 
היה  מישהו  ואילו  נפלאות,  גניחות  כמה  פלט  הוא  ולהוט  מהיר 
אין ספק שהוא היה  מגיע במקרה לפינה הקטנה שלנו במרפסת, 
מה  היינו,  איפה  לבדה —  הזאת  פה. המחשבה  מה מתרחש  מבין 
עשינו, והאפשרות שמישהו יראה את הגבר הזה לוקח אותי בגסות 
נטה לאחור אל הקיר,  לי לאבד את עצמי. ראשי  כזאת — גרמה 

והרגשתי את זה.
הרגשתי את זה 
הרגשתי את זה

נבנה בבטן שלי כל כך נמוך וכבד, כדור כואב מתגלגל במורד 
כל  רגליי  בין  מתפוצץ  החוצה,  נפלט  ואז  שלי,  השדרה  עמוד 
שומע  מישהו  אם  בכלל  אכפת  לי  היה  ולא  שצעקתי,  חזק  כך 
צופה  שהוא  לדעת  כדי  פניו  את  לראות  צריכה  הייתי  לא  אותי. 

בי מתפרקת.
גמר  הוא  ואז  וחזק,  מהר  לנוע  התחיל  שלו  האגן  "פאק." 

בגניחה נמוכה, אצבעותיו חופרות עמוק בתוך מותני.
אני  ואז:  חשבתי.  כחולים,  סימנים  עליי  להשאיר  עלול  הוא 

מקווה שהוא ישאיר עליי סימנים כחולים.
רציתי מזכרת מהלילה הזה, ומשרה הזאת, אחרי שאלך מפה, 
נחושה  כה  שהייתי  החדשים,  החיים  בין  יותר  טוב  להבדיל  כדי 

בדעתי שיהיו לי, לבין הישנים.
נצמדו בעדינות  ושפתיו  עליי,  נשען עליי בכבדות  הוא דמם, 

לצווארי. "אלוהים אדירים, זרה קטנה. הרסת אותי." 
הוא פעם בתוכי — רעידות משנה של האורגזמה שלו — ואני 
רציתי שהוא יישאר קבור עמוק בתוכי לנצח. דמיינתי איך אנחנו 
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רמז  לקיר,  אישה  דוחף  גבר  המועדון:  של  השני  מהצד  נראים 
לרגליה הכרוכות סביב ירכיו ניכר בחשכה.

ידו הרחבה החליקה על רגליי מהקרסול אל מעלה ירכי, ואז, 
באנחה קטנה, הוא יצא ממני, העמיד אותי על רגליי, פסע לאחור 

והסיר את הקונדום.
מטורף  משהו  לעשות  אפילו  התקרבתי  לא  מעולם  לעזאזל, 
כמעט  רעדו  כשרגליי  פני,  כל  על  השתלט  שלי  החיוך  כך.  כל 

עד כדי קריסה.
אל תתחרפני. אל תתחרפני, שרה. 

היה  חייב  זה  אבל  מושלם,  היה  הכול  מושלם.  היה  זה 
להיגמר כאן. תעשי הכול אחרת. בלי שמות, בלי מחויבות. בלי 

חרטות.
לנשק  כדי  בהונותי  על  והתמתחתי  שלי  השמלה  את  יישרתי 

את שפתיו פעם אחת. "זה היה לא ייאמן." 
הוא הנהן והמהם קצת בנשיקה. "נכון. כדאי שאנחנו — ?"

"אני יורדת למטה." התחלתי לסגת לאחור ונפנפתי לו נפנוף 
קטן.

הוא בהה בי, מבולבל. "את —"
"בסדר. אני בסדר. אתה בסדר?" הוא הנהן, המום.

זמזם בעורקיי, הסתובבתי לפני  "אז... תודה." אדרנלין עדיין 
שהספיק להגיב והשארתי אותו עומד עם כפתורי מכנסיו פתוחים, 

ושפתיו מעוקלות בחיוך מופתע.
כעבור כמה דקות מצאתי את קלואי ואת ג'וליה, שתיהן כבר 
ורק  זרוע,  שלובות  מהמועדון  יצאנו  הביתה.  ללכת  מוכנות  היו 
ממה  שנייה  כל  בשקט  שחזרתי  ואני  בלימוזינה,  שהיינו  אחרי 
את  השארתי  נזכרתי:  הזה,  והחזק  הזר  הגבר  עם  עתה  זה  שקרה 
התחתונים שלי על הרצפה לרגליו, ואת הסרטון שבו אני רוקדת 

— בטלפון שלו.
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פרק שניים

היו מושלמים: קריירה בעלייה מטאורית,  ביום שבת החיים שלי 
דירה מסודרת, כמה נשים שמוכנות לבוא לשחק איתי בכל שעה 
לא  פאקינג השתבשו.  שלי  החיים  ושני:  ראשון  יום  מקום.  ובכל 
הזה,  המחורבן  בסרטון  באובססיביות  צפיתי  להתרכז,  הצלחתי 

ותחתונים של אישה זרה שרפו חור בשידה בחדר השינה שלי.
את  והדלקתי  המסך  על  אגודלי  את  העברתי  בכיסאי,  נעתי 
שוב  סטתה  הצהריים  פגישת  היום.  האלף  בפעם  שלי  הטלפון 
מהנושא, ואני ניסיתי כמיטב יכולתי להיראות כאילו יש לי שמץ 
התחילו  שהם  ברגע  אבל  מקשקשים.  שהם  במה  מזוין  עניין  של 

לדבר על פוטבול אמריקני, הספיק לי.
ממילא לא יכולתי לחשוב על שום דבר חוץ מאשר עליה.

לרגע  רק  היססתי  מושתק,  שהטלפון  בדקתי  מבט,  השפלתי 
ולחצתי על פליי.

הייתי  לא  אבל  מטושטשת,  היתה  התמונה  חשוך,  היה  המסך 
קול  בלי  גם  עכשיו.  יבוא  מה  לדעת  כדי  פרט  כל  לראות  צריך 
יכולתי לזכור את המוזיקה הקצבית, את האופן שבו מותניה נעו 
לפי הקצב, בעוד החצאית שלה מחליקה עוד ועוד במעלה ירכיה. 
נשים אמריקאיות לא העריכו מספיק את יופיו של עור חיוור, לא 
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מנומש, אבל לזרה שלי היה העור הכי יפה שראיתי בחיים שלי. 
אילו  ובחזרה  המותן  עד  מהקרסול  אותה  מלקק  הייתי  לעזאזל, 
רק היתה נותנת לי את ההזדמנות. עכשיו ידעתי שהיא רקדה רק 

בשבילי, שהיא ידעה שאני צופה בה.
והיא פאקינג מתה על זה.

שלה  הפרוע  הקרמל  ער  ׂשְ הזאת.  הזעירה  השמלה  אלוהים. 
שהגיע עד לסנטרה והעיניים החומות הענקיות, התמימות האלה. 
בגלל העיניים האלה רציתי לעשות לה דברים מאוד מאוד רעים 

בזמן שהיא התבוננה בי.
גם התחת והציצים המושלמים שלה לא הזיקו.

יד  הושיט  ויל  סטלה."  צהריים,  לארוחת  נורא  דייט  "אתה 
ולקח צ'יפס מהצלחת שלי.

להגיב  שלא  נזהר  מושפלות,  עדיין  עיניי  מלמלתי,  "מממ?" 
בשום צורה שהיא. "אתם מדברים על פוטבול אמריקני. אני מת 

פה משעמום. אני יושב פה וממש מת." 
אם יש דבר אחד שלמדתי בעסק הזה, זה לא לחשוף אף פעם 
את הקלפים שלך, גם כשאתה מחזיק את הקלפים הגרועים ביותר 
שניתן להעלות על הדעת. או סרטון של בחורה רוקדת ממש לפני 

שזיינת אותה כנגד הקיר.
"ברור שמה שאתה מסתכל עליו בטלפון הזה הוא פי מאה יותר 

טוב מהביצועים של הג'טס השנה. ואתה לא משתף אותנו." 
אילו רק ידע.

"מסתכל במצב השוק," אמרתי בניד ראש קטן. כמעט בכיתי 
של  הפנימי  לכיס  הטלפון  את  והחלקתי  הסרטון  את  כשסגרתי 

ז'קט החליפה שלי. "דברים משעממים."
זה  את  שונא  "אני  וצחק.  את שאריות המשקה שלו  רוקן  ויל 
מאז  טובים  הכי  החברים  היינו  לולא  טוב."  כך  כל  שקרן  שאתה 
בעיר  ביותר  המצליחות  סיכון  ההון  מקרנות  אחת  את  שפתחנו 
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שאתה  חושב  "אני  לו.  מאמין  גם  הייתי  אולי  שנים,  שלוש  לפני 
מסתכל על פורנו בטלפון שלך." 

התעלמתי ממנו.
ג'יימס מרשל, היועץ הטכני הראשי שלנו.  "היי, מקס," אמר 

"מה קרה בסוף עם האישה ההיא שדיברת איתה בבר?"
בדרך כלל, כשהחברים הכי טובים שלי היו שואלים על אישה 
או  "קוויקי,"  ואומר,  בכתפיי  מושך  הייתי  שפגשתי,  אקראית 
אפילו בפשטות, "לימוזינה." אבל משום־מה הפעם נדתי בראשי 

ואמרתי, "שום דבר." 
הודיתי  ואני  שלנו,  לשולחן  הגיע  משקאות  של  נוסף  סיבוב 
הראשון  במשקה  אפילו  נגעתי  לא  כי  אם  הדעת,  בהיסח  למלצר 
ארוחת  קהל  היה  זה  החדר.  סביב  מנוחה  בחוסר  נע  מבטי  שלי. 

הצהריים הטיפוסי: פגישות עסקים ונשים שאכלו יחד צהריים.
הייתי על קוצים.

ג'יימס נאנח, סגר את התיקייה שעיין בה והכניס אותה לתיק. 
אתם  "גם  בכאב.  פניו  את  ועיווה  מצחו  אל  כוסו  את  הרים  הוא 
מדיי  זקן  כבר  אני  השבוע?  סוף  על  המחיר  את  משלמים  עדיין 

בשביל השיט הזה." 
איך  כך.  על  הצטערתי  ומיד  שפתיי,  אל  הוויסקי  את  הרמתי 
יכול משקה, ששתיתי כמעט כל יום מאז גיל ההתבגרות, להזכיר 

לי פתאום אישה שראיתי בדיוק פעם אחת?
הרמתי את עיניי לצליל כחכוח גרון.

ויל. עקבתי אחר מבטו למקום שבו חצה גבר את  "הי," אמר 
המסעדה. "זה לא בנט ריאן?"

ידידי  הגבוה של  גופו  למראה  אמרתי  טוב,"  לי  יהיה  "שככה 
הוותיק.

"אתם מכירים אותו?" שאל ג'יימס.
במשך  לדירה  שותפים  היינו  באוניברסיטה;  יחד  למדנו  "כן, 
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להשתמש  רצה  חודשים,  כמה  לפני  התקשר  הוא  שנים.  שלוש 
בדירה שלי במרסיי כדי להציע נישואים לחברה שלו. דיברנו על 
התרחבות של 'ריאן מדיה' למשרד בניו יורק." הסתכלנו על בנט, 
שעצר ליד שולחן בצד המרוחק של החדר, חייך כמו אידיוט, ואז 

התכופף ונישק ברונטית מדהימה.
"אני מנחש שצרפת עשתה את העבודה," צחק ויל.

אבל זו לא היתה גברת בנט ריאן לעתיד שמשכה את תשומת 
אל  יד  והושיטה  לצדה  שעמדה  היפהפייה  האישה  היתה  זו  לבי. 
תיקה. שיער בצבע קרמל־דבש, אותן שפתיים אדומות שנישקתי 

במועדון, אותן עיניים חומות גדולות.
בקושי הצלחתי להישאר לשבת ולא ללכת ישירות אליה. היא 
הנשים  שתי  את  שהצחיק  משהו  אמר  הוא  ואז  בנט,  אל  חייכה 
אלא  דבר  לעשות  יכולתי  לא  ואני  יצאו מהמסעדה,  כששלושתם 

לנעוץ בהם מבטים.
שיערתי שהגיע הזמן לבקר את חברי הוותיק. 

_______

"מקס סטלה." דלתות מתכת גדולות, שהפרידו בין משרד פנימי 
בכבודו  והאיש  נפתחו,  מדיה"  "ריאן  של  החיצוני  הקבלה  לאזור 

ובעצמו יצא החוצה כדי לקבל את פני. "מה שלומך לעזאזל?"
התרחקתי מחלונות הרצפה עד התקרה, שהשקיפו על השדרה 
והבטתי  אמרתי  "מעולה,"  בנט.  של  ידו  את  ולחצתי  החמישית, 

סביב.
חלל האטריום לבדו היה בגובה של שתי קומות לפחות, ורצפת 
ישיבה  פינת  סודרה  בצד  השמש.  באור  נצצה  הממורקת  השיש 
קטנה עם ספות עור, ונברשת ענקית מבועות זכוכית היתה תלויה 
לפחות שישה מטרים מעליה. מאחורי דלפק הקבלה הרחב נבנה 
בתוך הקיר מפל מים, והמים זרמו כמסך חלק מעל אבן כחולה־
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אפרפרה. כמה עובדים מיהרו מהמעליות למשרדים שונים ושלחו 
מבטים לחוצים אל בנט.

"נראה שאתה כבר מרגיש בבית."
הוא סימן לי לבוא אחריו פנימה. "אנחנו מתחילים להזיז את 

העניינים לאט. ניו יורק, אחרי הכול, היא עדיין ניו יורק." 
חלונות  עם  פינתית  סוויטה  משרדו,  לתוך  אותי  הוביל  הוא 

נטולי מסגרת ונוף עוצר נשימה של הפארק.
על  ממוסגר  תצלום  לעבר  והנהנתי  שאלתי  "והארוסה?" 
אחרת  התיכון.  הים  אזור  את  אהבה  שהיא  מנחש  "אני  שולחנו. 

למה שתסכים להתחתן עם טמבל שחצן כמוך?"
אותה  לקחת  לי  שנתת  תודה  מושלמת.  "קלואי  צחק.  בנט 

לשם." 
עזר  שהוא  שמח  אני  הזמן.  רוב  ריק  "הבית  בכתפיי.  משכתי 

לך." 
בנט סימן לי לשבת, והתיישב בעצמו בכורסה גדולה, גבו אל 

קיר של חלונות. "עבר הרבה זמן. מה קורה?"
"הכול נפלא."

שמח  "הייתי  אותי.  ובחן  לסתו  את  גירד  הוא  שמעתי."  "כן, 
להזמין אותך אלינו מתישהו עכשיו שאנחנו פה. סיפרתי לקלואי 

הכול עליך." 
"אני מקווה שזו הגזמה קלה." מכל מי שנמצא בניו יורק לבנט 

ריאן היה כנראה הכי הרבה לכלוך עליי מימיי הפרועים.
תרצה  שהיא  כדי  מספיק  בדיוק  לה  "אמרתי  הודה,  "טוב," 

להכיר אותך." 
שנשקפו  הבניינים  אל  הצצתי  זמן."  בכל  לבוא,  אשמח  "אני 
במצבים  לפענוח  קל  היה  לא  בנט  והיססתי.  שמאחוריו,  מהחלון 
כאלה; זו היתה אחת הסיבות שהוא היה כל כך טוב במה שעשה. 

"אבל אני מודה שאני כאן כדי לבקש טובה." 
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הוא רכן קדימה בחיוך. "תיארתי לעצמי."
ותמיד  בעולם  ביותר  המפחידים  מהאנשים  כמה  עם  עבדתי 
הרגשתי נוח, אבל עם בנט ריאן בחרתי מאז ומעולם את מילותיי 

בקפידה. במיוחד כשעמדתי לשאול על משהו כל כך... רגיש.
"אני חושב קצת לאחרונה על אישה שפגשתי לפני כמה לילות. 
נתתי לה ללכת לפני שהיא נתנה לי את המספר שלה, ומאז אני 
אוכל את הלב. למזלי, ראיתי אותה אתמול אוכלת צהריים איתך 

ועם קלואי היפה שלך."
הוא בחן אותי לרגע. "אתה מדבר על שרה?"

"שרה," אמרתי, אולי בנימת ניצחון מופרזת מעט. 
"לא, לא," אמר, ומיד נד בראשו. "אין סיכוי, מקס." 

תמימה  הבעה  על  לשמור  הצלחתי  לא  בנט  עם  אבל  "מה?" 
זמן. האיש הכיר אותי רק מימיי כסטודנט באוניברסיטה.  לאורך 

ייתכן שלא הפגנתי שם את ההתנהגות הייצוגית ביותר שלי.
לך  שנתתי  תגלה  היא  אם  הביצים  את  לי  תחתוך  "קלואי 

להתקרב לשרה. אין מצב."
שלי  הכוונות  אם  מה  חבר.  בי,  "פגעת  חזי.  על  יד  לחצתי 

מכובדות?" 
היסס.  הוא  היא..."  "שרה  החלון.  אל  וניגש  קם  צחק,  בנט 
"היא בדיוק אחרי פֵרדה קשה. ואתה..." הוא הביט בי והרים גבה. 

"אתה לא הטיפוס שלה."
"בחייך, בן. אני כבר לא אידיוט בן תשע־עשרה."

עם  מדבר  אתה  אבל  "בסדר,  משועשע.  חיוך  אליי  חייך  הוא 
האדם שראה אותך מצליח להתחיל עם שלוש נשים בערב אחד, 

בלי שמישהי מהן תדע על האחרות." 
זו טוב מאוד  זו את  חייכתי. "לא הבנת כלום. הן כולן הכירו 

עד סוף הלילה." 
"אתה רציני?"
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התודה שלך  בתור  לזה  נתייחס  את המספר שלה.  לי  תן  "רק 
על זה שהשאלתי לך את הווילה המדהימה שלי." 

"אתה כזה אידיוט." 
"אני חושב שכבר שמעתי את זה בעבר," אמרתי וקמתי. "שרה 

ואני, היתה לנו... שיחה מעניינת." 
איתך. לא נראה לי."  "שיחה. שרה שוחחה 

הפריעו  לצערי,  הזאת.  הקטנה  היא מסקרנת,  כן.  מהנה,  "ודי 
לנו לפני שהספקתי לשאול מה שמה." 

"אני מבין."
גבותיי  את  הרמתי  ככה."  בכם  שנתקלתי  לי  היה  מזל  "איזה 

בציפייה.
"מזל, כן..." בנט התיישב שוב, עדיין מחייך, והרים את מבטו 
אחר.  במקום  מזלך  את  לחפש  שתצטרך  חושש  אני  "אבל  אלי. 
יישארו  שהם  רוצה  הייתי  שלי;  האשכים  את  למדיי  מחבב  אני 

מחוברים אליי. אני לא הולך לסלול לך את הדרך כאן." 
"תמיד היית זין." 

"כך שמעתי. ארוחת צהריים ביום חמישי?" 
"בכיף."

_______

במשרדים  מבט  להעיף  כוונה  מתוך  בנט  של  ממשרדו  יצאתי 
החדשים של החברה. הם השתלטו על שלוש קומות של הבניין, 
ושמעתי שהם עשו כבר די הרבה שינויים. האטריום המרווח היה 
מידה,  באותה  מרהיבים  היו  המשרדים  שטחי  אבל  נשימה,  עוצר 
עם מסדרונות רחבים, רצפות טרוורטין ושפע של אור טבעי שנהר 
פנימה מבעד לחלונות, לקירות הזכוכית ולצוהרים בתקרה. נראה 
שלכל משרד יש פינת ישיבה קטנה — לא ברמה של זו של בנט, 

אבל מושלמת לישיבות שלא דרשו רשמיות של חדר ישיבות.
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חלונות  של  קיר  נשימה:  עוצר  היה  הישיבות  חדר  זאת  עם 
שהספיק  רחב,  מלוטש  אגוז  שולחן  מנהטן,  לב  על  המשקיף 

לשלושים איש לפחות, וטכנולוגיה מתקדמת ביותר של מצגות.
"לא רע, בן," מלמלתי, פסעתי בחזרה למסדרון והרמתי מבט 
באומנות  טוב  טעם  לך  "יש  הוגאן.  טימותי  של  גדול  תצלום  אל 

יחסית לאידיוט מוחלט." 
אתה עושה פה?" "מה 

הרמתי את מבטי ומצאתי שרה מופתעת מאוד עומדת ללא ניע 
באמת  זה  רחב;  חיוך  לחייך  שלא  יכולתי  לא  המסדרון.  באמצע 

היה יום המזל שלי.
או... לא, אם הבעת פניה היתה אינדיקציה כלשהי.

אני  מפגישה.  יצאתי  נהדרת.  הפתעה  "איזו  שרתי.  "שרה!" 
את  הורדתי   — ל"  שם  סוף־סוף  לחבר  תענוג  אגב.  דרך  מקס, 
עיניי עיניי ובחנתי את החזה שלה, ואחר כך את שאר גופה, דרך 

השמלה השחורה הצמודה שלבשה — "פנים." 
אלוהים, היא היתה מהממת.

צלחות.  של  לגודל  נפערו  עיניה  למעלה,  שוב  כשהסתכלתי 
בחיי, לאישה הזאת היו העיניים החומות העצומות ביותר שראיתי. 

אם הן היו גדולות יותר, היא היתה למור.
הברך  ומגפי  במסדרון,  אותי  משכה  בזרועי,  אחזה  היא 

האופנתיים שלה נקשו על אריחי האבן.
שרה."  "נחמד לראות אותך שוב כל כך מהר, 

"איך מצאת אותי?" לחשה.
הפוני  אותה.  ואמדתי  בביטול  בידי  נופפתי  חבר."  של  "חבר 
זעירה,  אדומה  סיכה  ידי  על  במקומו  והוחזק  הצדה  סורק  שלה 
שתאמה את שפתיה הארגמניות המלאות. היא נראתה כאילו יצאה 
השישים.  בשנות  המתרחש  סרט  של  צילומים  סט  מתוך  היישר 

"שרה זה שם יפה מאוד, את יודעת." 
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היא צמצמה את עיניה. "הייתי צריכה לנחש שאתה פסיכופת."
צחקתי. "לא בדיוק."

ומלמלה  ראשה  את  הרכינה  פנינו,  על  חלפה  צעירה  אישה 
משם  והסתלקה  דילון,"  מיס  טובים,  צהריים  "אחר  בביישנות, 

במהירות.
תודה לך, מתמחה מבוהלת! ויש לנו שם משפחה. 

"אהה, שרה דילון," צהלתי. "אולי נוכל להמשיך את השיחה 
הזאת במקום פרטי יותר?"

היא הביטה סביבה והנמיכה את קולה. "אני לא אעשה איתך 
סקס במשרד שלי, אם בשביל זה אתה כאן." 

אוי, היא היתה נהדרת. "למען האמת, באתי רק כדי להגיד לך 
יכול  שאני  מניח  אני  אבל  יורק.  לניו  הבאה  ברוכה  שצריך  כמו 

פשוט לעשות את זה כאן..."
"יש לך שתי דקות," אמרה, סבה על עקביה והתקדמה לעבר 

משרדה.
פנינו בפינה ואחריה בפינה נוספת, ולבסוף הגענו לאזור קבלה 
של  הרקיע  קו  על  המשקיפים  חלונות  ולאורכו  יותר,  קטן  נוסף, 
אלינו  מבטו  את  הרים  עגול  שולחן  ליד  שישב  צעיר  גבר  העיר. 

כשעברנו על פניו.
"בלי  לכתפה.  מעבר  אמרה  ג'ורג',"  שלי,  במשרד  אהיה  "אני 

הפרעות, בבקשה."
כשהדלת נסגרה מאחורינו, היא פנתה אליי. "שתי דקות."

"כן, תחת לחץ אני אצליח לגרום לך לגמור בתוך שתי דקות." 
מותניה.  לאורך  אגודלי  את  וחיככתי  יד  הושטתי  קדימה,  צעדתי 
יותר  לי  ייקח  שזה  רוצה  שאת  יודעים  ששנינו  חושב  אני  "אבל 

זמן."
נרעד  וקולה  הבהירה,  כאן,"  אתה  למה  להסביר  דקות  "שתי 

קלות. "ואיך מצאת אותי." 
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זיינתי  אחת.  אישה  בשבת  "פגשתי  לומר,  התחלתי  "טוב," 
לחשוב  להפסיק  הצלחתי  ולא  האמת.  למען  הקיר,  נגד  אותה 
עליה. היא היתה יוצאת דופן. יפה, מצחיקה, סקסית בטירוף. אבל 
היא לא אמרה לי מה שמה, והיא לא השאירה לי כלום חוץ מאשר 
התחתונים שלה. זה בקושי יכול להיחשב אפילו שובל של פירורי 
לחם." סגרתי את המרחק בינינו, תחבתי את שערה מאחורי אוזנה 
הבוקר,  "וכשגמרתי  שלה.  הלסת  לאורך  שלי  האף  את  והעברתי 
כשנגעתי בעצמי וחשבתי על המגע שלה, עדיין לא ידעתי באיזה 

שם לקרוא." 
השני  לצד  ועברה  ממנה  אותי  דחפה  בגרונה,  כחכחה  שרה 
בלחיים  אמרה  אותי,"  מצאת  איך  מסביר  לא  "זה  שולחנה.  של 

סמוקות.
ראיתי אותה בעיני רוחי מתחת לאורות הרחבה, ראשה מוטה 
באור  עירומה  אותה  לראות  רציתי  אבל  עצומות,  ועיניה  לאחור 
לאן  עד  לדעת  רציתי  משרדה.  לחלונות  מבעד  הזורם  השמש 

בדיוק יתפשט הסומק הזה על גופה.
הזאת  שרה  בה.  שלי  ההתגרות  את  קצת  להרגיע  החלטתי 
שפגשתי  משיקגו  הפלרטטנית  מהמהגרת  חד  באופן  שונה  היתה 
בבר. "ראיתי אותך במקרה בארוחת צהריים אתמול עם בן. אנחנו 
חברים כבר שנים. פשוט עשיתי אחת ועוד אחת וקיוויתי שאראה 

אותך שוב." 
התפעלתי  שכה  והסומק  סיננה,  שבת?"  על  לבנט  "סיפרת 

ממנו נטש את פניה.
רק  מוות.  משאלת  לי  אין  לך,  מבטיח  אני  לא.  "אלוהים, 

ביקשתי את המספר שלך. הוא סירב."
כתפיה נרגעו מעט. "או־קיי."

לכאן  שבאתי  וזה  אותך,  שראיתי  מקרים  צירוף  זה  "תראי, 
שום  בלי  בן,  את  לראות  רציתי  באמת  אבל  מלחיץ,  קצת  נראה 
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קשר. אם תרצי לאכול איתי ארוחת ערב מתישהו..." שמטתי את 
כרטיס הביקור שלי על שולחנה ופניתי לצאת.

"הסרטון," אמרה לפתע. "מה עשית איתו?" 
נסבל  בלתי  נעשה  אותה  להקניט  והדחף  לאחור,  הסתובבתי 
נראתה  היא  כך  לענות,  זמן  יותר  לי  שלקח  ככל  אבל  כמעט. 

מבוהלת יותר.
או  לפורנטיוב  ליוטיוב,  אותו  "העלית  נשברה.  היא  לבסוף 

לאחד מהאתרים האלה?"
פרצתי בצחוק בלתי נשלט. "מה?"

"רק בבקשה תגיד לי שלא."
שבע  בערך  אותו  שראיתי  מודה  אני  שלא!  ברור  "אלוהים, 

אשתף אותו."  מאות אלף פעמים. אבל לא, אני לעולם לא 
היא השפילה את מבטה אל ידיה ושיחקה בציפורן שלה. "אני 

יכולה לראות אותו?"
מה היה בקולה? סקרנות? יותר מזה?

היתה  עדיין  היא  מאחוריה.  ונעמדתי  השולחן  את  הקפתי 
ידיה קפוצות לאגרופים לצדי  מתוחה, אבל נשענה לאחור אליי, 
הסרטון,  את  ומצאתי  שלי  מהז'קט  הטלפון  את  הוצאתי  גופה. 

לחצתי על פליי והרמתי אותו כך שתוכל לראות.
מהרמקולים  התנגנה  והמוזיקה  הקול,  עוצמת  את  הגברתי 
רוקדת כשזרועותיה מעל ראשה,  הופיעה על הצג,  היא  הקטנים. 
שאני  הרגשתי  לבד,  אותו  שראיתי  הראשונה  בפעם  כמו  ובדיוק 

מתחיל להתקשות.
אני  אם  עצמך  את  "שאלת  צווארה,  אל  אמרתי  ממש,"  "פה 
אשים לב שהשמלה שלך מתרוממת. נכון?" לחצתי את האגן שלי 

אל ישבנה, כדי שלא יהיה לה שום ספק מה היא עושה לי.
מותניה.  על  ידי  ואת  מולה,  השולחן  על  הטלפון  את  הנחתי 
"ושם," אמרתי, והנהנתי שוב אל הסרטון. היא הרימה את הטלפון 
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שלי והביטה בו מקרוב. "איך שהסתכלת עליי מעבר לכתף שלך, 
כאילו  את  שלך,  הפנים  על  הזה  המבט  עליי.  האהוב  החלק  זה 

רוקדת רק בשבילי." 
בהרגשה,  היתה  נזכרת  קיוויתי שהיא  לחשה.  אלוהים,"  "אוי, 

איך הרגישה כשידעה שאני צופה בה.
ואז היא הרימה את ידי והעבירה אותה לאט אל שולי שמלתה, 
ידי,  לכף  מתחת  חלק  היה  עורה  ירכיה.  במעלה  הרימה  שאותה 

ואני החלקתי את ידי אל בטנה, ושריריה רטטו תחת מגעי.
"באמת רקדת בשבילי?" שאלתי, זקוק לתזכורת.

הזאת  האישה  אלוהים,  למטה.  ידי  את  ודחפה  הנהנה  היא 
היתה סבך של סתירות.

ועל  שלי  הפנים  על  "חשבת  שאלתי.  חשבת?"  עוד  מה  "על 
הפה שלי בין הירכיים שלך?"

היא הנהנה שוב ונשכה את שפתה.
לתחתונים  מתחת  אל  נעה  וידי  אמרתי,  בך,"  לגעת  "רציתי 

שלה. "בדיוק ככה."
מעל  להתכופף  כדי  גופי  כנגד  התעקל  תחתיי,  רכן  גופה 
בנשימה  אמרתי  רטובה,"  את  כמה  להרגיש  רוצה  "אני  לשולחן. 
מחוספסת, קולי נמוך וצרוד. "כמה את רטובה מהידיעה שגמרתי 

הבוקר בזמן שהסתכלתי עלייך." 
אצבעותיי החליקו מטה.

היא התנשמה.
היא  אחת.  אצבע  פנימה  ודחפתי  שאלתי  מסתכלת?"  "את 
על  במעגלים  נע  ואגודלי  אצבע,  עוד  החלקתי  ואני  הנהנה, 
הדגדגן שלה. "את כל כך פאקינג רטובה," אמרתי, ושיניי נגררו 

על כתפה.
"אנחנו... לא כדאי שנעשה את זה כאן," אמרה.

אותה  הרגשתי  ידי.  תוך  אל  יותר  עוד  נדחפה  היא  זאת  ובכל 
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נפלטת  נשימתה  שלי,  הקבוע  למקצב  מסביב  להתכווץ  מתחילה 
בנשיפות זעירות וחדות.

עיוויתי את פניי באשמה, הוצאתי את ידי וסובבתי אותה אליי. 
היא נראתה כמעט מסוממת, עפעפיה כבדים, שפתיה פשוקות.

"ולצערי, שתי הדקות שלי נגמרו."
נישקתי את לחייה, את זווית פיה ואחר כך כל אחד מעפעפיה 
ויצאתי  מידה  הוצאתי את הטלפון שלי  ואז  עיניה.  כשעצמה את 

מהמשרד שלה.
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פרק שלוש

זר צילם סרטון שלי רוקדת. 
ואז הוא גילה איפה אני עובדת — כי מתברר שהוא חבר קרוב 

הבוס שלי — ואני ביקשתי ממנו להראות לי את הסרטון. של 
לתחתונים  שלו  הידיים  את  להכניס  לו  גרמתי  מכן  לאחר 
במשרד החדש שלי — והוכחתי לשנינו  שלי — שוב, אבל הפעם 
שלי  בסרטון  שצפה  בזמן  בעצמו  נוגע  עליו  המחשבה  כמה  עד 

הדליקה אותי.
"אוי, אלוהים אדירים." 

הדקות  בחמש־עשרה  זה  את  שאמרת  העשירית  הפעם  "זאת 
ג'ורג'  שלי  העוזר  הכול."  ותשפכי  הנה  בואי  שרה.  האחרונות, 
כך, שאני  כל  זה שערורייתי  כן  "אלא אם  נשען על פתח הדלת. 

צריך להיכנס למשרד שלך ולסגור אחריי את הדלת." 
"זה שום דבר. אני רק ..." יישרתי בנקישה את העטים שעמדו 
בספל על שולחני, ואחריהם כמה ניירות על השולחן. "שום דבר."

הוא עיקל את שפתיו בחיוך ספקני. "את שקרנית איומה."
"באמת. זה פשוט כלום ענקי, מפלצתי ומצער." 

"הכלום  השולחן.  מול  הכיסא  על  וצנח  למשרד  נכנס  ג'ורג' 
הזה קרה במסיבת האירוסים של קלואי בשבת?"
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"סביר להניח."
"והאם זה מסוג הכלום שקשור למין הגברי?"

"אפשרי." 
מקס  של  הטעימה  הפרוסה  היה  הזה  הגברי  הכלום  "האם 

סטלה, שהיתה כרגע במשרד שלך?"
אחר  כיף  לעצמי  אתן  אני  למצמץ.  בלי  שיקרתי  לא!"  "מה? 
כך על הקטע הלא צפוי הזה של תגובה מהירה ומוצלחת. ג'ורג' 
צדק קודם: הייתי שקרנית איומה. אבל מתברר שהבושה שחשתי 
בגלל כל עניין הסקס בפומבי כנגד הקיר הספיקה כדי שאתחבר 
זה  מי  יודע  אתה  "ואיך  לי.  שיש  ידעתי  לא  שעדיין  לכישורים 

מקס סטלה?"
ג'ורג' בחן בקפידה את הגברים המקומיים השווים, אבל מאחר 
במשך  יורק  ניו  תושב  והיה   — לפניי  שבוע  רק  הנה  הגיע  שהוא 
לעבוד  יכול  הוא  לא חשבתי שאפילו  בלבד —  יום  שלושה־עשר 

מהר כל כך.
"תרשי לי לשאול אותך," פתח ואמר, "מה היה הדבר הראשון 

שעשית אחרי שהגעת והשתקעת בדירה שלך?"
ביותר,"  הקרובים  והקאפקייקס  היין  מקורות  את  "מצאתי 

אמרתי. "מן הסתם."
לא  היא  שלי  שהמטרה  מכיוון  אבל  הסתם.  "מן  צחק.  הוא 
את  לבדוק  זה  עושה  שאני  מה  ושמנמנה,  זקנה  בתולה  להיות 

הסצנה. איפה המקומות הכיפיים לאכול־לרקוד־לחגוג?" 
"ולפגוש את כל הגברים," הוספתי. 

שאני  מה  כל  מגלה  אני  הגברים.  "כל  בקריצה.  אישר  הוא 
רכן  הוא  בעיר."  ומי  המי  על  לומד  גם  אני  כך  כדי  ותוך  יכול, 
סטלה  מקס  הזאת  "ובעיר  ועליז.  רחב  חיוך  לי  והעניק  קדימה 

הוא המי." 
"המי? איך?"
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מהעיר  ייבוא  יקירתי.  הרכילות,  מדורי  יקיר  "הוא  צחק.  הוא 
תמיד  סיכון,  הון  בתחום  מבריק  גאון  שנים.  כמה  מלפני  לונדון 
מזיין איזו סלבריטי לוהטת או נסיכה עם קרן נאמנות. בכל שבוע 

תלוי לו ממתק בטעם אחר על הזרוע. טרילילי." 
ודגם  יצרן  מאותם  זנותי  פרסום  רודף  לבחור  הצלחתי  נהדר. 
כמו החבר הקודם שלי. אבל במקרה הזה לא רק שמקס היה רודף 
ואין  ידוע, הוא גם היה בעלים מוכר של קרן הון סיכון,  שמלות 
סרטון  לו  ויש  עבודה.  בענייני  ושוב  שוב  יצטלבו  שדרכינו  ספק 

שלי רוקדת כמו חשפנית בזמן שדמיינתי את ראשו בין רגליי.
גנחתי שוב. "אוי, אלוהים אדירים." 

"תירגעי. את נראית כאילו את הולכת להתעלף. אכלת ארוחת 
צהריים?"
"לא."

"תראי, את מקדימה מאוד את לוח הזמנים. יש לנו רק ארבעה 
לי  סיפר  שהנרי  מה  ואם  כלשהי,  לב  תשומת  שדורשים  חוזים 
עלייך נכון, אני מנחש שכבר קראת אותם לעומק מאות פעמים. 
קלואי אפילו לא קיבלה עדיין רהיטים למשרד שלה, העוזרת שלה 
אפילו לא בניו יורק עדיין, ובנט ירד רק על שלושה אנשים היום. 
הלב  תשומת  את  ודורש  באש  שעולה  דבר  שום  כאן  שאין  ברור 
שלך. יש לך מספיק זמן להאט קצת את הקצב ולאכול משהו." 

נשמתי נשימה עמוקה וחייכתי אליו בתודה. "הנרי אימן אותך 
היטב."

ב"ריאן  ריאן  הנרי  של  העוזר  בתור  לעבודה  התקבל  ג'ורג' 
ועברתי  עסקים  במנהל  שלי  התואר  את  שסיימתי  אחרי  מדיה" 
את  לי  להציע  התקשר  כשבנט  גדולה.  מסחרית  בחברה  לעבוד 
ואמר  מייל  לי  שלח  הנרי  החדש,  בסניף  הכספים  מנהלת  משרת 
לי שאם אכן אצטרף למשרדים בניו יורק, הוא יוודא שבנט יקצה 

לי את ג'ורג', שמת לעשות רילוקיישן.
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"הנרי  וחמודה.  קטנה  הצדעה  לי  והעניק  בחזרה  חייך  ג'ורג' 
אמר לי שאין לך תחליף, ושאין לי אפילו מה לנסות. היה לי מה 

להוכיח." 
"אתה מדהים."

מתפקידי  חלק  "ומבחינתי,  אמר.  יודע,"  אני  חמודה,  "אוי, 
מקאפקייקס,  ליהנות.  כדי  ללכת  לאן  שתדעי  לוודא  הוא  כעוזר 

מיין או מדברים אחרים." 
מפוצץ  בשבת,  המועדון  תמונת  את  מיד  העלה  שלי  המוח 
מאנשים ורוטט מעוצמת המוזיקה, הקולות, רקיעות הרגליים. שוב 
הגודל  כשגמר,  שעשה  הקול  במחשבותיי,  מקס  של  פניו  הבזיקו 
ומחליק  אותי  מרים  הקיר,  אל  אותי  מצמיד  מולי,  שלו  העצום 

פנימה והחוצה ממני.
רצה  והוא  הוא,  מי  משידעתי  עכשיו,  בידיי.  פניי  את  כיסיתי 

לראות אותי שוב? נדפקתי.
ומשך  שלי  הצד  אל  השולחן  את  הקיף  רגליו,  על  קם  ג'ורג' 
את  אוציא  אני  משהו.  תאכלי  לכי  "טוב.  לעמידה.  בזרועי  אותי 
כשתחזרי.  בהם  לטפל  ותוכלי  פרובוקטור',  'אייג'נט  של  החוזים 

תנשמי, שרה." 
חוץ  צדק.  ג'ורג'  מהארון.  באי־רצון  שלי  התיק  את  הוצאתי 
מאשר הבילוי עם הבנות לפני שני לילות, והלילות חסרי השינה 
הזמן  רוב  ביליתי  שלי,  החדש  בבית  חפַצי  בפריקת  שהעברתי 
במשרד בניסיון להכין את כל הדרוש. אבל רוב שטחן של שלוש 
העיר,  במרכז  הנוצץ  והפלדה  הזכוכית  בבניין  ששכרנו  הקומות, 
עדיין עמדו ריקות, ובלי שאר המחלקה וצוות השיווק שלי שטרם 
הגיעו, עדיין לא יכולנו לעשות את מה שהצטיינו בו: הקמפיינים 

הטובים ביותר בעולם הפרסום במדיה. 
קלואי נשארה ב"ריאן מדיה" אחרי שעזבתי, ולקחה על עצמה 
שלה  המבריקה  העבודה  אבל  השיווק.  מתקציבי  כמה  בנט  עם 
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בקמפיין הענק של "פאפאדאקיס" הזניקה את החברה לשלב הבא, 
לטפל  כדי  יורק  בניו  בסניף  צורך  יהיה  כי  התברר  מהרה  ועד 
ריאן  ואליוט  הנרי  בנט,  האלה.  הגדולים  מהתקציבים  בכמה 
המושלם  המקום  את  שמצאו  עד  בעיר  שבועיים  במשך  חיפשו 
עוד  יהיה  גרופ"  מדיה  ל"ריאן  קרה:  פשוט  הכול  ואז  למשרדים, 

בית במרכז העיר.
כלום  היה  זה  אבל  סוער,  מקום  היתה  בשיקגו  מישיגן  שדרת 
נבלעת ברשת  לעומת השדרה החמישית במנהטן. הרגשתי שאני 
אין־סופית של רחובות, של מבנים אדריכליים עצומים ושל תנועה 
מתמדת של אנשים, מכוניות והמולה. צופרים צרחו סביבי, וככל 
ונהיה  העיר  של  קולה  גבר  כך  יותר,  רב  זמן  במקום  שעמדתי 
כדי  שמאלה  או  ימינה  לפנות  צריכה  אני  האם  אוזניים.  מחריש 
איך  אהב?  שבנט  והנסתרת  הקטנה  הסינית  המסעדה  את  למצוא 
הצפון,  את  לאבד  לא  מתאמצת  עמדתי,  משהו?  גן   — לה  קראו 
בזמן שזרם של אנשי ושל נשות עסקים מתפצל סביבי כמו מים 

סביב סלע שנח בדממה בלב הנהר.
אבל בדיוק כשהושטתי יד אל הטלפון שלי כדי לסמס לקלואי, 
מעבר  פתח  דרך  ונכנסת  מתכופפת  ומוכרת  גבוהה  דמות  ראיתי 
המקום  חזית  מעל  שהתנוסס  השם  אל  מבטי  את  הרמתי  לרחוב. 

הזעיר: גן הונאן.

בישול  וריח  כמעט,  ריקה  היתה  היא  עמום,  אור  שרר  במסעדה 
מגרה עמד באוויר. לא זכרתי מתי בפעם האחרונה אכלתי משהו 
משביע יותר מחטיף גרנולה. פי התמלא ריר, ולרגע שכחתי שאני 

אמורה להיות בכוננות גבוהה.
עברתי לכאן כדי להתחיל מחדש. להתחיל מחדש אומר לשים 
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את הקריירה שלי במקום הראשון, למצוא את עצמי — לא ליפול 
וחלק.  חד  סטּפפורד.  בסגנון  דפוקה  יחסים  מערכת  עוד  לתוך 
כן אוכל כאן את ארוחת הצהריים שלי, אבל אני אעשה את  אני 
למרחב  שוב  ייכנס  לא  לעולם  שלעולם,  למקס  שאומר  אחרי  זה 
מתחת  שלו  היד  את  ששמתי  ושהעובדה  ככה.  שלי  העבודה 
של  מעידה  טעות.  לגמרי  היתה  רגעים  כמה  לפני  שלי  לשמלה 

רגע. ושלא התכוונתי לזה.
"שרה?"

השם שלי נשמע כמו צליל שקט וארוטי במבטא שלו, ופניתי 
ארוך  תפריט  מעל  מציץ  בפינה,  בתא  היה  הוא  קולו.  עבר  אל 
שאחז בידיו. הוא הנמיך אותו, מופתע בבירור, אבל אז הוא חייך, 
ורציתי להכות אותו משום שהוא עורר בי חרדה. תווי פניו בלטו 

עוד יותר בין הצללים במסעדה. הוא נראה עוד יותר מסוכן.
ניגשתי אל שולחנו והתעלמתי מכך שזז כדי לתת לי להיכנס 
קצת  ארוך  נשאר  ולמעלה  קצר,  מסופר  היה  שערו  לצדו.  לשבת 
יותר. שערו נפל קדימה כשזז, ואני רציתי להושיט יד ולראות אם 

הוא רך כפי שנראה מתחת לחרוט האור שמעליו. לעזאזל.
את  וזקפתי  אמרתי  אליך,"  להצטרף  כדי  לכאן  ניגשתי  "לא 

כתפיי. "רק הייתי צריכה להבהיר כמה דברים."
הוא פרש את כפות ידיו לפניו. "בבקשה."

במועדון  איתך  "כשהייתי  ואמרתי,  עמוקה  נשימה  לקחתי 
בלילה ההוא, נהניתי כפי שלא נהניתי אי־פעם בחיי —"

"גם אני."
מחדש.  להתחיל  כדי  לכאן  עברתי  "אבל  ידי.  את  הרמתי 
אני  אני.  לא  זאת  אבל  ועשיתי,  מטורף  משהו  לעשות  רציתי 
מוכנה  לא  אני  שלי.  העמיתים  ואת  שלי  העבודה  את  אוהבת 
שתיכנס למשרד שלי כדי לפלרטט איתי. אני לא יכולה להתנהג 
לא  "ואני  קולי.  את  והנמכתי  קדימה  רכנתי  בעבודה."  שוב  ככה 
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להביע  תושייה  די  לו  היתה  הזה."  הסרטון  את  מאמינה ששמרת 
רכן  הוא  אותו."  למחוק  באמת שהתכוונתי  "אני מצטער.  חרטה. 
קדימה על מרפקיו ואמר, "העניין הוא שאני לא מצליח להפסיק 
מפאקינג  יותר  אותי  מרגיע  זה  בו,  צופה  כשאני  בו.  לצפות 
מלוכלך  הכי  מהפורנו  אפילו  טוב  יותר  זה  ויסקי.  של   שוט 

שיש." 
זמזום נמוך התפשט בבטן שלי ובין הרגליים שלי.

"ואני חושד שאת נהנית לשמוע את זה. אני גם חושד שהפרח 
משרה  גדול  יותר  הרבה  חלק  מהווה  במועדון  שפגשתי  הפראי 

דילון מכפי שאת חושבת עליה." 
"הוא לא." הנדתי בראשי. "ואני לא יכולה לעשות את זה."

זאת," אמר, "בסך הכול ארוחה. שבי איתי."  "אבל 
לא זזתי.

"נו," הוא נאנח בשקט. "נתת לי לזיין אותך בשבת, שמת את 
לא  את  ועכשיו  דקות,  כמה  לפני  שלך  לשמלה  מתחת  שלי  היד 
מוכנה להצטרף אליי לארוחת צהריים. את תמיד מקפידה להיות 

כל כך מבלבלת?" 
"מקס." 
"שרה." 

את  והרגשתי  לידו,  לתא  שהחלקתי  לפני  ארוך  רגע  היססתי 
החמימות הקורנת מגופו הארוך והמוצק שלצדי.

"את יפהפייה," אמר.
השפלתי מבט אל השמלה השחורה הפשוטה שלבשתי. רגליי 
החשופות הציצו מתחת למכפלת, ממש מעל הברכיים. הוא העביר 

אצבע מכתפי אל מפרק כף ידי, ועורי החשוף הצטמרר.
"אני לא אבוא שוב למשרד שלך ככה," אמר כה חרישית, עד 
שנאלצתי לרכון כלפיו קצת כדי לשמוע אותו. "אבל אני כן רוצה 

לראות אותך שוב."
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עליי.  שנחו  הארוכות  באצבעותיו  מבט  ונעצתי  בראשי  נדתי 
"אני לא חושבת שזה רעיון טוב." 

מקס  של  אצבעותיו  שלנו,  השולחן  ליד  עצר  כשהמלצר 
הוא  להזמין,  משהו  על  לחשוב  הצלחתי  וכשלא  ידי,  על  השתהו 

בחר בשביל שנינו.
"אני מקווה שאת אוהבת סרטנים," אמר וחייך.

מה  ירכי,  אל  צמודה  ורגלו  ידי,  על  כשידו  אוהבת."  "אני 
אנרגיה  בגלל  הרף  ללא  מוסחת  תהיה  שדעתי  רציתי  לא  רציתי? 
לא הצלחתי להתרחק  זאת  בכל  אבל  זו של מקס,  כמו  עוצמתית 

ממשיכתו המגנטית. "מצטערת, קשה לי קצת להתרכז."
אצבעות  הרגשתי  לשולחן.  מתחת  החליקה  השנייה  ידו 
בגלל  או  בגללי?  להתרכז  לך  "קשה  ירכי.  לאורך  מרפרפות 

העבודה?" 
להיות מרוכזת בעבודה."  צריכה  "ברגע זה בגללך. אבל אני 
שהעוזר  להתערב  מוכן  אני  זה.  בשביל  זמן  מספיק  לך  "יש 

שלך שלח אותך לאכול." 
נשענתי לאחור והבטתי בו. "אתה מרגל אחריי?" 

"אני לא צריך לרגל. הוא נראה חטטן, ואת נראית כאילו את 
את  הרימו  אצבעותיו  צהריים."  לאכול  קרובות  לעתים  שוכחת 
"זה  שלי.  לאגן  עד  ויותר  ויותר,  יותר,  גבוה  שלי  השמלה  שולי 

בסדר?" בגלל המבטא שלו המשפט נגמר בלחישה.
זה היה יותר מבסדר, אבל הלב שלי הלם בשילוב של התרגשות 
ולהסתיר  לגזול ממני את השכל הישר  לו  נתתי  ושל חרדה. שוב 

אותו בפינה חשוכה, שבה לא הצלחתי למצוא אותו.
"אנחנו במסעדה." 

"אני מודע לזה." הוא החליק את ידו מתחת לתחרה הרטובה 
של התחתונים שלי, העביר את אצבעותיו על הדגדגן וטבל אותן 
לפשק  אשמח  אני  שרה.  אדירים,  "אלוהים  שלי.  הרטיבות  בתוך 
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לך את הרגליים על השולחן הזה ולאכול אותך לארוחת צהריים." 
במשך פעימת לב קצרה אחת העור שלי ניצת. "אתה לא יכול 

להגיד דברים כאלה." 
שם  הזקן  מלבד  הזה  במקום  היחידים  האנשים  אנחנו  "למה? 

בפינה, המלצר והטבח מאחור. אף אחד לא שומע אותי." 
"לא לזה התכוונתי." 

"אני לא יכול להגיד דברים כאלה בגלל מה שזה עושה לך?" 
שאל.

שתי  מחליק  בעודו  דבר  לומר  מסוגלת  הייתי  לא  כי  הנהנתי, 
אצבעות לתוכי.

חושבת  את  יגיע.  שהאוכל  לפני  דקות  עשר  אולי  לנו  "יש 
שתוכלי לגמור מהר כל כך?" 

משום־מה,  אבל  בתוכי,  עמוק  היו  כבר  שלו  האצבעות  שתי 
למקום  שלי  המודעות  את  הגביר  הוא  ככה,  זה  את  כשניסח 
הימצאנו. זה היה עינוי: הידיעה מה אני צריכה לעשות במסעדה 
שקטה כזאת — ללגום את התה שלי, לאכול את ארוחת הצהריים 
לתת  לי  מתאים  לא  שלגמרי  משהו  לעשות  והתשוקה   — שלי 
לגבר הזה לזיין אותי באצבעות שלו במקום שבו כל אחד שנכנס 

יכול לראות.
הפוטנציאל  מהמועדון  מטורפת  פנטזיה  אותה  שוב  היתה  זו 
כשלא  הסיפוק  ותחושת  הזה,  והזר  היפה  הגבר  עם  להיתפס 

תופסים אותנו.
המשיך  אבל  קטנים,  במעגלים  אגודלו  את  להזיז  החל  הוא 
זרועו  להחזיק את אצבעותיו לחוצות עמוק בחוזקה ללא תנועה. 
בקושי זזה מעל השולחן, אבל מתחתיו, במקום שבו המפה נגעה 

בירכיים שלנו, עמד להתרחש פיצוץ.
ז'קט  מתוך  שהציצה  שלו  הכפתורים  בחולצת  בזרועו,  בהיתי 
נשימה שלי,  וחשתי איך הוא מתבונן בפנים שלי, בכל  החליפה, 
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קול.  ובכל פעם שנשכתי את שפתיי כדי להחניק  בכל התנשפות 
המגע הבטוח והתקיף שלו יצר כאב כבד בין רגליי, ואני נדחפתי 
אליו, רציתי יותר, וחזק יותר. איפשהו במרחק התנפצה צלחת על 

הרצפה, אבל מקס גנח בשקט את שמי והבליע מיד את הרעש.
המלצר שלנו יצא מהמטבח ופנה לעברנו.

"תראי אותך," אמר מקס ורכן לנשק את צווארי ממש מתחת 
הרצון  בין  נקרעתי  ואני  עורי,  על  חמימה  היתה  נשימתו  לאוזני. 
החדר  את  שחצה  מהאיש  להיבהל  הצורך  לבין  במגעו  להתמקד 
לכיוון השולחן שלנו. השילוב בין המגע שלו לבין החשש להיתפס 

כמעט גרם לי להתרסק.
שאת  יודע  לא  כאן  אחד  "אף  מלמל,  מקס  זאת,  ידע  כאילו 

הולכת לגמור על היד שלי." 
מקס  אבל  השולחן,  על  ידיו  את  ויניח  יפסיק  שהוא  ציפיתי 
שלנו  השולחן  ליד  נעמד  כשהמלצר  אגודלו  תנועת  את  עצר  רק 
של  וטיפה  הזכוכית,  על  נקש  הקרח  שלו.  המים  כוס  את  ומילא 
ועוד,  עוד  וגדלה  התפשטה  המפה,  אל  מהשפה  החליקה  עיבוי 
איתי.  נמסה  הכוס  כאילו  היה  זה  זלגו.  נוספות  מים  כשטיפות 
גופו  ידו מעל  נראה כאילו מקס רק העביר את  זה  מעל השולחן 
שלי  הדגדגן  על  אגודלו  את  החליק  הוא  רגלי.  על  אותה  והניח 

פעם אחת, ואני השתנקתי.
בחיוך  המלצר  אמר  רגע,"  בעוד  לצאת  אמור  שלכם  "האוכל 

אדיש.
נשכתי  ואני  שלי,  הדגדגן  לתוך  בכוח  אגודלו  את  לחץ  מקס 
את החלק הפנימי של הלחי כדי לא לצעוק. הוא חייך אל המלצר. 

"תודה."
המלצר הסתובב והלך משם, וכשמקס הביט בי בשובבות בלתי 
מעורפלת  דקירה  עם  התערבבה  מסחררת  הקלה  כמעט,  מוסתרת 

של אכזבה, והרגשתי שאני נמסה לגמרי בידיו.
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"כן, ככה," לחש והניע את כף ידו נגדי כשהוא מחליק פנימה 
המבורך,  הכאב  קצה  אל  אותי  מתח  הוא  איתה  שלישית.  אצבע 
הוא  אבל  מטונף;  משהו  עושה  אני  כאילו  מגונה,  הרגשתי  ואני 
כן,  שרה.  פאק,  "אוי,  מזה.  ליותר  משתוקקת  עליי  הסתכל  רק 

ככה."
הסתכן  והוא  העור שמתחתיי,  בכרית  ננעצו  שלי  הציפורניים 
בכך שיבחינו בנו כשהתחיל לפמפם באצבעותיו, וכתפיו התנודדו. 
זעירה, לגמרי  גניחה  ופלטתי  ראשי נשמט לאחור על דופן התא, 

לא פרופורציונלית לשיא הרוטט שפילח את גופי.
באצבעותיו  אותו  האריך  כשהוא  נאנחתי  אלוהים,"  "אוי, 
אל  פניי  את  ולחצתי  פניתי  פנימה.  יותר  עוד  שנדחפו  הארוכות 

כתף חליפתו כדי להחניק את זעקותיי.
אצבעותיו  את  ומשך  רקתי  את  נישק  ואז  ועצר,  האט,  הוא 
אחת  פעם  לפיו  אצבעותיו  את  לחץ  ידו,  את  הרים  הוא  החוצה. 

וניגב אותן במפית.
של  טעם  יש  שלך  "ללשון  בי.  והתבונן  שפתיו  את  ליקק  אז 
רכן  הוא  טוב."  יותר  אפילו  טעם  יש  שלך  לכוס  אבל  סוכרייה, 
הזין  יהיה  רוצה שזה  אני  "בפעם הבאה  עמוקה.  נשיקה  לי  ונשק 

שלי שנכנס לתוכך."
כן, בבקשה.

המוח?  על  לי  שהשתלטה  הזאת  האישה  היתה  מי  אלוהים, 
כרגע,  לי  עשה  מה שהוא  אחרי  אפילו  זה.  את  רציתי  אני  גם  כי 

רציתי לטפס לחיקו ולהכניס את כולו פנימה.
נוספות,  לפני שקו החשיבה הזה הספיק להכניס אותי לצרות 

הטלפון שלי זמזם בארנקי. הוצאתי אותו: בנט.

חזרתי מהפגישה שלי. בואי ניפגש בשתיים.
חייבת  "אני  וחמש.  ארבעים  אחת  הראה  שלי  בטלפון  השעון 

ללכת."
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"מתחיל להיות כאן דפוס חוזר, שרה. את גומרת והולכת." 
שלחתי אליו ספק חיוך, ספק עווית, אבל כשהמלצר חזר עם 
וביקשתי  השולחן  על  עשרים  של  שטר  החלקתי  שלנו,  האוכל 

ממנו לארוז את המנה שלי.
הכסף  את  ותחב  מקס  אמר  שלך,"  המספר  את  רוצה  "אני 

בחזרה לארנק שלי.
"בשום פנים ואופן לא." צחקתי.

לא היה לי מושג איך כל זה קרה בדיוק. טוב, זה שקר, ידעתי 
הוא התחיל ללחוש במבטא המדליק שלו  זה קרה —  איך  בדיוק 
להיכנס  לי  כדאי  שלא  ידעתי  אבל   — באצבעות  אותי  זיין  ואז 
ובשום  פלרטטן,  היה  הוא  כול,  קודם  מקס.  עם  יחסים  למערכת 
היא  שלי.  העבודה  שנית,  הזה.  למקום  לחזור  רציתי  לא  אופן 

היתה חייבת להיות במקום הראשון.
"אני אשיג אותו בסופו של דבר מבן, את יודעת. אנחנו חברים 

ותיקים מאוד." 
אנשים  מאוד  מעט  יש  רשותי.  בלי  אותו  לך  ייתן  לא  "בנט 
הוא  בנט  אבל  ממני,  יותר  שלי  לאקס  אגרוף  להכניס  שרוצים 
אחד מהם." נשקתי ללסתו של מקס, התענגתי על הזיפים החדים 

וקמתי. "תודה על המתאבן. תמחק את הסרטון." 
נצצו  ועיניו  ענה,  שוב,"  איתי  תצאי  אם  זה  את  אשקול  "אני 

בשעשוע.
יצאתי החוצה וחציתי את השדרה החמישית, מבליעה חיוך.
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פרק ארבע

הייתי  צהריים,  לארוחת  אורגזמה  לה  שנתתי  אחרי  ימים  שלושה 
אובססיבי לא פחות. 

"אז את מי אתה מביא הערב?" ויל שאל בהיסח הדעת, עיניו 
נעוצות בעותק המקופל של הטיימס שאחז בידו.

עתה,  עד  שקטה  היתה  מהחייט  המשרד  אל  חזרה  הנסיעה 
והופרה רק על ידי רעש המנוע וצופר מכונית מדיי פעם או צעקה 
תצלומים   — שהבאתי  הקבצים  על  לעבור  המשכתי  מהרחוב. 
אני  האמת,  "למען  כשעניתי,   — בקווינס  חדשה  תערוכה  מתוך 

בא לבד."
הוא הרים את מבטו אליי. "אין לך בת זוג לערב?"

בהפתעה.  התרוממו  כשגבותיו  בדיוק  אליו  הסתכלתי  "לא." 
"מה?"

"כמה זמן אנחנו מכירים זה את זה, מקס?"
"שש שנים, אני חושב." 

"ובכל הזמן הזה, האם הגעת אי־פעם לאירוע חברתי בלי בת 
זוג?"

"אני באמת לא זוכר." 
יידעו,"  שהם  בטוח  אני  הרכילות.  במדור  לבדוק  נוכל  "אולי 

הוא השתתק.
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"מצחיק מאוד."
השנה  שלנו  גדול  הכי  האירוע  זה  הכול.  זה  דופן,  יוצא  "זה 

ואין לך בת זוג." 
"זה לא ממש משנה, כן?"

סטלה  מקס  מי  'את  עכשיו?  איתי  רציני  "אתה  צחק.  הוא 
כשיש  שואלים  שאנשים  הראשונים  הדברים  אחד  זה  מביא?' 

מסיבה כזאת." 
שמלות  רודף  זאב  בתור  אותי  מציג  שאתה  איך  על  מת  "אני 

בניגוד אליך, ההגון והמוסרי."
"אה, אף פעם לא אמרתי שום דבר על זה שאני מוסרי," אמר 
מעל לדפי העיתון שלו. "אני רק חושב שאנשים עשויים לתהות 

אם אתה פוגש מישהי שם, זה הכול." 
פניתי בחזרה אל הקבצים שלי בעודי חושב על זה. באמת לא 
קבעתי עם אף אחת לנשף הצדקה. לא קבעתי עם אף אחת כי לא 

הייתי מעוניין לקחת לשם אף אחת.
נשים  שרה,  את  שפגשתי  מאז  צדק.  ויל  אולי  מוזר.  היה  וזה 

אחרות נראו לי צפויות ומשעממות.

_______

גם כשאמר שנשף הצדקה השנתי של סטלה & סאמנר  צדק  ויל 
במוזיאון  התקיים  הוא  שלנו.  ביותר  הגדול  הקיץ  אירוע  היה 
בזכות  יורק.  ניו  של  ומי  המי  כל  בהשתתפות  מודרנית  לאומנות 
שאחריה,  השקטה  הפומבית  והמכירה  הערב  ארוחת  הריקודים, 
לילדים  קרן  למען  דולרים  אלפי  מאות  מדיי שנה  לגייס  הצלחנו 

חולי סרטן.
סערה  של  ריח  אבל  התבהרו,  הקודרים  הצהריים  אחר  שמי 
ליד המחסומים  נעצרה  באוויר כשהמכונית שלי  היה תלוי  עדיין 
יצאתי החוצה  ואני  חניה פתח את הדלת,  שלפני המוזיאון. שרת 
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קוראים  אנשים  שמעתי  הטוקסידו.  חליפת  ז'קט  את  וכפתרתי 
והבזקים של מצלמות פרצו כמו  כיוונים, תקתוקים  בשמי מכמה 

סערת ברקים קטנה באזור העיתונות.
"מקס! איפה בת הזוג שלך?" 

"מקס, תמונה זריזה! מהר, כאן!" 
"יש אמת בשמועה על תרומה ל'סמיתסוניאן'?"

חייכתי, דגמנתי למצלמות ונופפתי בידי בדרכי פנימה. הרגשתי 
לתקשורת  נתתי  שלא  ושמחתי  אוטומטי  טייס  על  אני  כאילו 

להיכנס לאירוע הערב. פשוט לא היה לי כוח.
יתקיים  שבו  הגן,  אל  והחוצה  המוזיאון  דרך  הובלו  האורחים 
לבושים  אנשים  המוני  שם  התגודדו  המסיבה.  של  הארי  חלק 
וזה בזה,  היטב, בעודם לוגמים קוקטיילים ושמפניה, דנים בכסף 
יום. שורת  אותו  הרכילות של  מושא  להיות  מזלו  ובמי שאיתרע 
אוהלים לבנים הוקמה בגן, וכל אחד מהם הואר מלמטה בבֵרכות 
של אור צבעוני בהיר. תזמורת ישבה בקצה אחד של הגן, ועמדת 

די־ג'יי בשביל האפטר פארטי ניצבה בקצה השני.
האוויר היה כבד ולח, והלילה נצמד לעורי באי־נוחות. ניגשתי 
בבדולח.  וטובלים  בלבן  מכוסים  גדולים  שולחנות  של  לשורה 
הושטתי יד לגביע שמפניה והרגשתי שמישהו מתקרב אליי ונעמד 

לידי.
"הכול מושלם כרגיל, מקס. ממש התעליתם על עצמכם." 

מצמצתי וראיתי את בנט עומד לידי. 
גביעי  והנהנתי לעבר  כאן בחוץ," אמרתי  נורא  "כן, אבל חם 
אני  שלך,  קלואי  עם  כאן  "אתה  יד.  בכל  שהחזיק  המשקה 

מניח."
"ובת הזוג שלך הערב היא..."

מה  ובכל  במשימות  "מטפל  עניתי.  הערב,"  סולו  טס  "אני 
שצריך."

indd   60.שדח-ןרול הניטסירק-הייפיפי רז 15/01/2019   10:44:32



יפיפה זר 

61

בנט צחק והרים את כוסו אל שפתיו. הוא לא הגיב, אבל לא 
היה אפשר להתעלם מעיניו שנעו מעבר לכתפי.

חוזרות  שרה  ואת  קלואי  את  לראות  כדי  בזמן  בדיוק  פניתי 
עם  בהירה  ירוקה  בשמלה  מהממת  נראתה  שרה  מהשירותים. 
החצאית.  על  והתפזרו  מטה  המשיכו  המחוך,  את  שכיסו  חרוזים 

עקבי סטילטו כסופים הציצו מתחת לשולי שמלתה.
עבר רגע עד שהצלחתי לדבר.
"היא כאן עם מישהו, מקס." 

על  הסתכלתי  ואז  בנט,  לעבר  פי  את  ופערתי  הסתובבתי 
יכולה  היתה  היא  מי  עם  לזהות  לנסות  כדי  הקרובה  סביבתנו 

לבוא. "באמת? עם מי?"
"איתי."

"רגע, מה? אין מצב."
את  לראות  יכול  לא  שאתה  חבל  איתך.  צוחק  אני  "אלוהים, 
למישהו  יד  כלאחר  ונופף  לסתו  את  גירד  הוא  שלך."  הפרצוף 
בקצה השני של החדר, ואני רציתי להכניס לו אגרוף כמו שהגיע 

לו.
היא  "שרה  ורציני.  נמוך  קולו  היה  ועכשיו  אמר,  "מקס," 
החברה הכי טובה של קלואי וחברה חשובה בצוות שלי. אני סומך 
אבל  אחר,  אחד  כל  כמעט  מזה של  יותר  העסקי שלך  החוש  על 
האדם  אני  וטהורה.  זכה  בדיוק  לא  נשים  עם  שלך  ההיסטוריה 
תעשה  אל  אבל  לי,  תאמין  להאשים,  מי  את  שיחפש  האחרון 

שטויות." 
זה לא שאני מתכנן לגרור אותה להתמזמז במלתחה  "תירגע. 

או משהו כזה." 
את  ורוקן  בחיוך  אמר  הראשונה,"  הפעם  תהיה  לא  "זאת 

כוסו.
"גם לא שלך, חבר," עניתי.
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בנט נראה כמעט כאילו הוקל לו כשעזבתי אותו ליד השולחן, 
ולשבריר שנייה הרגשתי כמעט אשם על כך ששיקרתי לו. האמת 
המלתחה  אל  שרה  את  לגרור  רציתי  כן  שאמנם  שאף  היתה 

הקרובה, רציתי גם לעמוד רגע ופשוט להתבונן בה.
על  לאחרים  והודיתי  ידיים  כמה  לחצתי  הגן,  את  חציתי 
הפסל  ליד  עצרתי  שרה.  על  להסתכל  ממשיך  בעודי  תרומתם, 
מיופייה  מוקסם  מרחוק,  בה  והבטתי  לאשז  של  הגדול  העירום 

הערב.
הציגה  גופה,  את  והלמה  ארוכה  היתה  שלה  השמלה 
מהאהובים  כמה  והדגישה  מקימוריה  אחד  כל  מושלמת   בצורה 

עלי.
זכרתי איך נראתה באותו לילה על רחבת הריקודים, בהתנהגותה 
מדיי,  הגבוהות  העקב  ובנעליי  מדיי  הקצרה  בשמלתה  הפראית, 
ידעתי  הלילה.  כאן  שהיתה  המתוחכמת  לאישה  אותה  והשוויתי 
חושב  לא  אני  אבל  לה.  אופייני  היה  לא  שעשינו  שמה  אז  כבר 
ומעודנת...  בדעתה  מיושבת  היתה  היא  הערב  כמה.  עד  שהבנתי 
נוסף, איזו פזיזות נסתרת מתחת  אם כי בכל זאת היה בה משהו 

למראה החיצוני העדין.
עיני נעו לאורך קו הצוואר שלה ועל פני עצם הבריח, ותהיתי 
את  מתוכה  הוציא  מה  תהיתי  לשמלה.  מתחת  לובשת  היא  מה 

האישה שזיינה אותי כנגד קיר במועדון הומה אדם.
שאתרחק  כשהציע  התבדח  לא  שבנט  למדיי  בטוח  הייתי 
משרה. או כשאמר שארוסתו תחתוך לו — וגם לי — את הביצים 
אם תגלה. בנט היה מודע, מן הסתם, לכך שהעניין שלי בשרה לא 
לעולם  ולמרות מחאותיו  כספת,  כמו  נסגר  הוא  היה שטחי, אבל 

לא היה מפריע אילו זה היה רצונה של שרה.
אבל קלואי — היא היתה עניין אחר לגמרי. היא נראתה חכמה 
מדיי, מעיניה ניבטה הבנה רבה מדיי. לא ידעתי הרבה על גברת 
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את  סוף־סוף  פגש  בנט  שאם  בטוח  הייתי  אבל  העתידית,  ריאן 
האישה הראויה לו, לא רציתי לעצבן אותה.

ואני  כי שרה  נהניתי מהמשחק הקטן שנראה  די  זאת  ולמרות 
שיחקנו.

_______

יותר, התבוננתי בכמה אנשים  כשהתזמורת החלה לנגן שיר אטי 
הריקודים.  רחבת  על  לעלות  והעזו  שלהם  מהמעגלים  שיצאו 
כתפה  על  וטפחתי  שרה  מאחורי  פסעתי  הגן,  שולי  סביב  הלכתי 

החשופה.
היא הסתובבה, וחיוכה נמחה מעל פניה כשראתה אותי.

"ושלום גם לך," אמרתי. 
דיברה  ואז  שלה  השמפניה  מגביע  ארוכה  לגימה  לגמה  שרה 

אליי. "מה שלומך הלילה, מר סטלה?"
שערכת  רואה  "אני  חייכתי.  סטלה?  מר  כרגע  לי  קראה  היא 

עליי כמה בדיקות רקע. בטח עשיתי עלייך רושם רציני." 
היא החזירה לי חיוך מנומס. "חיפוש מהיר בגוגל יכול לספק 

המון מידע." 
"לא אמרו לך שהאינטרנט מלא שמועות ושקרים?" התקרבתי 
רכה  היתה  היא  זרועה.  לאורך  אצבעותיי  גב  את  וחיככתי  אליה 
הערב,  מהממת  נראית  "את  הצטמרר.  שעורה  והבחנתי  וחלקה, 

דרך אגב."
היא פגשה את מבטי ובחנה אותי. ואז הגדילה מעט את המרחק 

בינינו, אבל מלמלה, "אתה לא נראה רע כל כך בעצמך."
העמדתי פנים שאני המום. "את נתת לי כרגע מחמאה?"

"ייתכן."
כך  כל  שהתלבשנו  אחרי  יחד  נרקוד  לא  אם  בזבוז  יהיה  "זה 
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הוספתי,  ואני  הגינה,  סביב  הציצה  שרה  חושבת?"  לא  את  יפה, 
"רק ריקוד, פרח." 

מלצר  מגש של  על  אותה  והניחה  הכוס שלה  את  רוקנה  היא 
חולף. "רק ריקוד." 

הנחתי את ידי על גבה התחתון והובלתי אותה לפינה מוארת 
באור עמום ברחבת הריקודים.

אמרתי  ימים,"  כמה  לפני  שלנו  הצהריים  מארוחת  "נהניתי 
אולי  שוב.  זה  את  לעשות  נוכל  "אולי  בזרועותיי.  אותה  ולקחתי 

עם תפריט קצת שונה?" 
היא גיחכה והסתכלה מעבר לי. 

את  ממנה  קיבלתי  ובתגובה  גופי,  אל  בכוח  גופה  את  משכתי 
את  איך  "אז  כך.  כל  לאהוב  שהתחלתי  הקטנה,  הגבה  הרמת 

מתרשמת מניו יורק?"
הטתה  היא  יותר."  רועשת  יותר.  "גדולה  אמרה.  "שונה," 
קצת  "הגברים  מבטה.  את  סוף־סוף  אליי  והרימה  ראשה  את 

לוחצים." 
צחקתי. "את אומרת את זה כאילו זה דבר רע."

"זה תלוי כנראה מי הגבר." 
הזה?" "ומה לגבי הגבר 

היא מצמצה וחייכה שוב בנימוס. עלה על דעתי לפתע ששרה 
מתנהגת כמו אישה שרגילה מאוד לתשומת לב פומבית.

"תראה, תשומת הלב שלך מחמיאה לי, מקס. אבל למה אתה 
כל כך מתעניין בי? אנחנו לא יכולים להודות שנהנינו יחד ולעזוב 

את זה?" 
מחבב  די  "אני  בכתפיי.  ומשכתי  אמרתי  אותך,"  מחבב  "אני 

את הסטייה שלך."
עד  שמעתי  לא  עוד  זה  את  שלי?  "הסטייה  צחקה.  היא 

היום." 
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"אז חבל. תספרי לי, כשאת מפנטזת, על מה את מפנטזת? על 
סקס מתוק ועדין במיטה?" 

היא נשאה אליי את עיניה בהתרסה. "לפעמים, כן."
"אבל גם על זה שנוגעים בך במסעדה, במקום שכל אחד יכול 
אותך  שמזיינים  "או  אוזנה.  אל  ולחשתי  קדימה  רכנתי  לראות?" 

במועדון?"
לפני  רוטטת  נשימתה  את  חשתי  רוק,  בולעת  אותה  חשתי 
"לפעמים,  בינינו.  בציבור  מקובל  מרחק  על  ושמרה  שהזדקפה 

כמובן. למי אין פנטזיות כאלה?" 
"להרבה אנשים אין. והרבה יותר אנשים אף פעם לא מגשימים 

אותן." 
להפנות  יכול  שאתה  בטוחה  אני  לזה?  מניח  לא  אתה  "למה 
את החיוך הזה לכל אישה כאן ולקחת אותה בכל חדר במוזיאון 

הזה." 
הפכת  את  כאן.  אחרת  אישה  רוצה שום  לא  אני  לצערי,  "כי, 
להיות תעלומה של ממש בשבילי. איך את יכולה לשכן פרדוקס 
מי היתה האישה  כזה מאחורי העיניים החומות הגדולות האלה? 

שזיינה אותי מול כל האנשים ההם?" 
רציתי לדעת מה ההרגשה כשעושים משהו מטורף  רק  "אולי 

כזה." 
"וההרגשה היתה מדהימה, נכון?"

"כן.  מבטה.  את  אליי  כשהרימה  בעיניה  היסוס  כל  נראה  לא 
אבל תראה," אמרה וצעדה צעד לאחור. זרועותיי נפלו לצדי גופי. 

"אני לא מעוניינת להיות הצעצוע של אף אחד כרגע."
"לי נראה דווקא שאני זה שמבקש להיות הצעצוע שלך."

היא טלטלה את ראשה, נאבקה בחיוך והסתכלה בי. "תפסיק 
להיות חמוד."

"תפגשי אותי למעלה." 
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"מה? לא."
המדרגות  בקצה  זה  השירותים.  שליד  הריק  הנשפים  "אולם 
לה  להודות  כדי  כאילו  ללחייה  ונשקתי  אליה  התקרבתי  מימין." 

על הריקוד.
השארתי אותה שם בדיוק כשהמוזיקה פסקה ונשמעה הכרזה, 
המכירה  תתקיים  אחריה  ומיד  בפנים,  תוגש  הערב  שארוחת 
בכך  תסתכן  היא  אם  זה.  את  תעשה  היא  אם  תהיתי  הפומבית. 
שירגישו בהיעדרה, אם היא מרגישה אותו רטט של אדרנלין שאני 

מרגיש.
אל  ונכנסתי  הלח  מהלילה  כשיצאתי  התגברו  השיחה  קולות 
לאורך  ופסעתי  הרחב  המדרגות  בגרם  עליתי  הממוזג.  המוזיאון 
המסדרון עד שהגעתי אל אולם הנשפים הריק והאפלולי. הקולות 
פתוחה  אותה  והשארתי  מאחוריי  הדלת  את  כשסגרתי  התעמעמו 

רק כדי סדק צר.
חיכיתי בכניסה לרגע, הקשבתי לקולות העמומים של המסיבה 
לבדי  באמת  שאני  לוודא  כדי  והאזנתי  ובחוץ,  למטה  שנמשכה 

בחדר החשוך.
המסדרון  לאורך  פעם  מדיי  פסעו  מזדמנים  אומנות  חובבי 
עשו  הריק,  הנשפים  אולם  ובתוך  לקיר  מקיר  בשטיח  המכוסה 
כאילו  הרגשתי  השירותים.  את  חיפשו  או  קצרות  טלפון  שיחות 
על  נקשו  ונעליי  המסדרון,  אל  מהדהד  עושה  שאני  צליל  כל 
וצר,  ארוך  היה  הוא  בעודי מתרשם מהחדר שסביבי.  רצפת העץ 
עלה  התנועה  וזמזום  בקצהו,  לחלונות  מבעד  נצצו  העיר  אורות 
הקצר,  המרוחק,  הקיר  לאורך  שמתחת.  מהרחובות  הפסקה  ללא 
פרט  מצועצע.  וילון  ידי  על  בחלקו  מלבני שהוסתר  שולחן  ניצב 
לכך החדר היה ריק לחלוטין. ניגשתי אל השולחן ונשענתי עליו. 

חיכיתי שם מאחורי הווילון, נסתר עוד יותר מן העין.
יותר מחמש־עשרה דקות אחרי שעזבתי אותה — ואחרי שכבר 
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מבעד  שחדר  האור  פס  התרחב   — מההמתנה  התייאשתי  כמעט 
בצללית  לווילון  מבעד  התבוננתי  הרצפה.  כל  את  והאיר  לדלת 
גופה, שהיתה מוארת מאחור מהאור שבמסדרון. ידעתי שבחושך 
נותרתי בלתי נראה בשבילה, וניצלתי את ההזדמנות כדי להתבונן 
פועם  הדופק  את  לעצמי  דמיינתי  החדר.  את  שסקרה  בזמן  בה 
לה  ונתתי  הווילון  מאחורי  יצאתי  ובהתרגשות.  במתח  בצווארה 

סוף־סוף לראות אותי, צללית על רקע אורות העיר.
אט־ כשסגרה  מעיני  ניתקו  לא  עיניה  החדר,  את  חצתה  היא 
בתאורה  פניה  בהבעת  להבחין  התקשיתי  בינינו.  המרחק  את  אט 
העמומה, וחיכיתי שהיא תדבר, שתגיד לי ללכת לעזאזל או אפילו 
תבקש ממני לזיין אותה שוב, אבל היא לא אמרה דבר. היא עצרה 
ואז  בלבד,  אחד  לרגע  היססה  ממני,  ספורים  סנטימטרים  במרחק 

תפסה את הז'קט שלי ומשכה אותי אליה.
שמפניה.  של  טעם  לה  והיה  ועקשניות,  חמימות  היו  שפתיה 
דמיינתי אותה מרוקנת כוס משקה בלגימה אחת בתקווה למצוא 
את האומץ לבוא לכאן ולעשות בדיוק את זה. המחשבה גרמה לי 
לגנוח, ועיני רפרפו ונעצמו כשפתחה את פיה אליי, ראשה מוטה 
ביד  את השד שלה  חפנתי  אל שלי.  נלחצת  לשונה  בעוד  לאחור 

אחת ולַפּתי בחוזקה את מותניה בידי השנייה.
שלי,  העניבה  אחר  מגששות  ידיה  אמרה,  זה,"  את  "תוריד 

אצבעותיה מושכות בכפתורי.
הלכתי איתה לאחור, פתחתי את רוכסן שמלתה והתבוננתי בה 
היא  הרצפה.  על  לרגליה  בד  בשלולית  ונוחתת  מגופה  מחליקה 

היתה עירומה לגמרי מתחת לשמלה.
"היית ככה כל הזמן?" שאלתי, בעודי לוקח פטמה אחת לתוך 

פי ומביט בה.
היא הנהנה, שפתיה נפשקו כששזרה את ידיה בשערי ולחשה 
אל  מטה  אותה  משכתי  ובבקשה.  שיניים  עם  עוד,  כמו  מילים, 
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אל  אותה  למשוך  כדי  הברכיים  מאחורי  אותה  אחזתי  השולחן, 
הקצה.

הבטתי  השטוחה.  בטנה  ועל  צלעותיה  במורד  נעו  אצבעותיי 
בעיניה והרמתי גבה כשהעברתי את ידיי על עקבי נעליה. "אותן 
אנחנו משאירים, אני מבין," אמרתי והבטתי בגופה העירום לגמרי 
מרהיבים  ציצים  שמנת,  עור  מושלמת:  היתה  היא  להן.  פרט 

ּוורודות. ופטמות זקורות 
את  ולחצתי  שדיה  אל  מצווארה  קו  ליקקתי  אותה,  כופפתי 
עורה  על  יצרתי  הנראה  שככל  דהוי,  כחול  סימן  על  אגודלי 
כשמצצתי אותו בשבת. "אני מתערב שהסתכלת על זה כל יום," 

אמרתי בהתפעלות מהיצירה שלי ולחצתי קצת יותר חזק.
"אתה מדבר יותר מדיי," אמרה ופתחה את חולצתי במשיכה. 

"ולובש יותר מדיי בגדים." 
הגוש  על  ונשפתי  מצצתי  שלה,  בפטמה  שיניי  את  חיככתי 
הנוקשה. "תיגעי בי," אמרתי והידקתי את כף ידה אל הזין שלי.

היא לחצה, וראשי נפל על כתפה.
ומשכה  שלי  המכנסיים  כפתורי  את  כשהתירה  רעדו  ידיה 
השולחן,  על  לאחור  נשענה  היא  ממותניי.  מטה  בחופזה  אותם 
אל  שלה,  הבריח  עצם  גומחת  אל  שקעו  הצללים  נמתח,  גופה 

קימור שדיה.
"מקס," לחשה, ועיניה היו מצועפות כשהביטה בי.

"כן?" הייתי ממוקד בצוואר שלה, בשדיים שלה, בידה הכרוכה 
סביב הזין שלי.

"יש לך מצלמה?"
איך היא עשתה את זה? איך מישהי כה מאופקת, כה מעודנת 
הושטתי  כך?  כל  מוחלטת  בצורה  להשתחרר  הצליחה  מטבעה, 
את  הוצאתי   — מכתפי  נתלה  שעדיין   — שלי  הז'קט  תוך  אל  יד 

הטלפון שלי והרמתי אותו אליה. "זה מספיק?"
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"תצלם אותנו?"
מצמצתי, ואז מצמצתי שוב. היא צוחקת? "פאק. בהחלט."

"בלי פנים." 
"ברור שלא."

לעשות  יכול  אני  מה  שקלנו  כששנינו  חלף  שתיקה  של  רגע 
ידי. היא רצתה תמונות של מה שאנחנו  עם הצעצוע הזה שבכף 
ידעתי  כמוני.  מזה  נדלקה  שהיא  מהידיעה  נהניתי  אני  עושים. 
שבערה  האש  בצווארה,  בפראות  שפעם  הדופק  פי  על  זה  את 

בעיניה.
"אף אחד אחר לא יראה אותן," אמרה.

מישהו.  עם  אותך  לחלוק  מהמחשבה  נהנה  לא  "אני  חייכתי. 
ברור שאף אחד אחר לא יראה אותן." 

אותו  וכיוונתי  הטלפון  את  הרמתי  ואני  לאחור,  נשענה  היא 
אליה. התמונה הראשונה היתה של הכתף שלה. השנייה של ידה 
את  נטשה  רכה  אנחה  אצבעותיה.  בין  שלה  הפטמה  עם  חזה  על 
ירכה כדי להחליק אותה בין  ידי במעלה  שפתיה כשהעברתי את 

רגליה.
שלנו  האפלה  מהפינה  אותנו  שלפו  במסדרון,  הדהדו  קולות 
בחזרה למציאות של מקום הימצאנו והזכירו לנו כי שנינו ניאלץ 
שלי,  הזין  לאורך  קונדום  גלגלתי  למטה.  לחזור  דבר  של  בסופו 
והחלקתי  פיה  על  אגודלי  את  ללחוץ  כדי  למעלה  יד  הושטתי 

אותו פנימה.
היא ענתה ללא מילים, כרכה את רגליה סביב מותניי וניסתה 
למשוך אותי קרוב יותר אליה. הסתכלתי על עצמי מחליק לתוכה 

בדיוק כשדלת האולם נפתחה בחריקה.
כמו קודם, האור הבוהק מהמסדרון נשפך לתוך החדר, הסתנן 
העליון.  גופה  פלג  של  המתאר  קווי  את  ושרטט  הווילון  דרך 
נשימתה נעתקה, אבל לא עצרתי, אלא הרמתי את סנטרה וסימנתי 
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לה להישאר בשקט בזמן שחדרתי אליה שוב. חום התפשט מהזין 
שלי וטיפס במעלה עמוד השדרה כשהרגשתי אותה סביבי.

היא עצמה את עיניה בחוזקה, ואני אחזתי במותניה כדי לייצב 
למטה  איתי  אותה  ומשכתי  יותר  חזק  אליה  נדחקתי  עצמי,  את 
אל השולחן. אורות העיר הספיקו לי כדי לתפוס תמונה חושנית 
ואפלולית של ידי על עורה. צעדים חצו את החדר לעבר החלון, 
ממנה  לצאת  ממני  למנוע  כדי  כאילו  סביבי  התהדקו  ורגליה 

ולהסתלק משם.
אל  בהתרגשות.  נפשקו  שפתיה  מתקשות,  בפטמותיה  צפיתי 

אני לא מפסיק. תדאגי, חשבתי בחיוך. 
את  וצבטתי  שלה  השד  את  תפסתי  עדינות,  בתנועות  נעתי 
צווארה  את  לנשק  התכופפתי  לחשתי,  שם,"  ממש  "הם  הפטמה. 
והתענגתי על הקצב הפראי של הדופק שלה מתחת לשפתיי. "הם 

יכולים לראות אותנו אם הם רוצים."
נשימתה נעתקה, ואני צבטתי שוב, הפעם חזק יותר. "אני לא 

יוצא. אני רק רוצה להיכנס עוד יותר עמוק פנימה." 
"יותר חזק," התחננה בלחש.

"עם היד שלי, או לזיין אותך יותר חזק?" 
"גם וגם."

קיללתי כנגד צווארה. "את פאקינג מלוכלכת, את יודעת?"
והשתוקקתי  לתוכה,  כשנעתי  חרישית  בהתנשמות  נפער  פיה 
להיכנס אפילו עמוק יותר. הרגשתי את הבטן שלה מתכווצת כנגד 
בטני, את ירכיה מתרוממות בהתעקשות רבה יותר. לעזאזל, היא 
היתה חמה וחלקלקה, ואם היא לא תגיע לשם בקרוב, אני אגמור 
בכתפי,  כאב  עד  ציפורניה  את  חפרה  היא  לאל,  תודה  לפניה. 
סחרחורת,  הרגשתי  סביבי.  כשהתפרקה  נמתח  וגופה  צייצה 

אופוריה, כאילו משהו בתוכי עומד להתפוצץ.
של  השני  בצדו  בדממה  נעצר  ואז  התחדש,  הצעדים  קול 
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הווילון. הרגשתי את האורגזמה שלי משתלטת עליי, חמה ומלובנת 
וחזקה כל כך שראיתי כוכבים. הכול החשיך כשדחפתי פעם אחת 
לא  לטבוע,  לעצמי  והנחתי  בצווארה,  טמון  היה  ראשי  אחרונה, 

חשתי כל תחושה אחרת כשגמרתי עמוק בתוכה.
את  להכיל  שנינו  נאבקנו  שבו  משותף  רגע  דממה,  ואז 

נשימותינו המתנשפות, ואיש מאיתנו לא העז לזוז.
לווילון,  מעבר  ממש  נשימה  בקולות  במעורפל  הבחנתי 
בחוסר תנועה של מישהו שחיכה שם. הקשיב. הפניתי את ראשי 
וראיתי את עיניה הפעורות של שרה, שיניה הנושכות את שפתה 
התחתונה. עבר רגע, ואז עוד אחד, ואז הצעדים התחדשו, והאור 

החליק על גופינו המיוזעים כשהדלת נסגרה.
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