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רוני סומק
די-ג'יי במעון נשים מוכות
רֹוצה ִל ְהיֹות ִּדי-גֵ 'י
ֲאנִ י ֶ
ִּב ְמעֹון נָ ִׁשים ֻמּכֹות,
ָל ִׁשיר ִׁש ִירים ֶׁשּיָ דּוגּו ְּדגֵ י ֶח ֶרב
יׁשי ּכְ ֵאב
ִמ ַּת ְח ִּתית ַעיִ ן ,יַ ְט ִּביעּו ּכְ ִר ֵ
ימ ְּלאּו ִּב ְדגֵ י זָ ָהב
וִ ַ
ַא ְקוַ ְריּום ֵלב.
ֲא ָבל ָהאֹזֶ ן ֶׁשל נָ ִׁשים ֻמּכֹות ִהיא
ּבֹור ָמ ֵלא ְק ָללֹות,
יטה ֶׁש ַעל ִׂש ְפ ֵתי ִמ ָּלה,
וְ ֵהן ְמב ָֹהלֹות ִמּכָ ל ְׂש ִר ָ
ִמ ַּסּכִ ין ַחד ּכְ ָלׁשֹון,
ִמ ֶּמ ִׁשי ְּבלֹוף ַה ְּמ ַר ֵּפד ֲח ַלל ּגָ רֹון.
לֹוחׁש ְל ַע ְצ ִמי,
"נָ ִׁשים ,נָ ִׁשים"ֲ ,אנִ י ֵ
"אנִ י ְמ ֻק ְׁש ָקׁש ּכְ ַדף ָּתלּוׁש ִמ ֵּס ֶפר ַחּיֵ יכֶ ן,
ֲ
וְ ַא ֶּתן ׁשּורֹות ַּב ְּבלּוז ֶׁש ֶאכְ ּתֹב ָּבא"ב ֶׁשל ַה ָּשׁעֹות,
יֹותר ִמ ְּס ָתם ָּב ָׂשר
יתן ֹלא ֵ
ָּב ֶהן ֱהיִ ֶ
יהּנֹם".
ֲא ֶׁשר ֻה ְׁש ַלְך ֵמ ִא ְט ִליזֵ י ַהּגֵ ִ
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בלוז דוגמנית העירום שהגיחה פתאום מזיכרונות
בית הספר לציור
אֹותי.
ִהיא ֹלא זִ ֲה ָתה ִ
ָע ְברּו ָׁשנִ ים ֵמ ַה ַּליְ ָלה ּבֹו ּכִ ּוַנְ ִּתי ְל ֶע ְב ָרּה
ֶא ְק ָּדח ֶׁשּנִ ֵּקב ח ִֹרים
אתי
ָּב ֲענָ נִ ים ֶׁש ֶה ְח ֵּב ִ
ִמ ַּת ַחת ַלּכָ ִרית.
ָהאֹוטֹוּבּוס ֹלא ִמ ֵהר ְל ַהּגִ ַיע וְ ִהיא ִה ְד ִל ָיקה
אּולי ּכִ י ָר ְצ ָתה ַל ֲעטֹף ֶּב ָע ָׁשן
עֹוד ִסיגַ ְריָ הַ ,
לֹוט ֶרק ֶׁש ָה ֳע ַתק ְּביָ ד ְמ ַפּגֶ ֶרת
ִצּיּור ֶׁשל טּולּוז ְ
'מּולן רּוז'.
ֶ
ַעל ֶׁש ֶלט ֲחנּות ֶה ָחזִ ּיֹות
יה ֵמ ָאז,
ֵחיל ָּפ ָר ִׁשים ָׁש ֵלם ָּד ַהר ָע ֶל ָ
ימ ֶטר ִמ ְּב ָׂש ָרּה.
יח ֶסנְ ִט ֶ
וְ ׁשּום ָּד ָבר ֹלא ִה ְׁשּכִ ַ
יה
ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ִה ְת ָק ַר ְב ִּתי ֵא ֶל ָ
יֹורים,
רּועה ִמּכִ ַּתת ִ
ִהיא ָא ְמ ָרה ֶׁשּכִ ַּתת ַצּיָ ִרים ּגְ ָ
חֹולים
וְ ֶׁש ִהיא ַחּיֶ ֶבת ְל ִה ְת ַר ֵחץ ִּב ְׁש ִביל ְל ָה ִסיר ֶאת ּכָ ל ַה ִּמכְ ִ
ֶׁש ָּת ְקעּו ָּבּה.
אֹותן
ֹׁוא ִלים ָ
"א ְּת ֹלא ֵמ ַה ַּבחּורֹות ֶׁשּש ֲ
"אה"ָ ,א ַמ ְר ִּתי ָלּהַ ,
ָ
ֵ'איזֶ ה ַמּזָ ל ַא ְּת' ִּב ְׁש ִביל ְל ַה ְת ִחיל ִא ָּתן".
"ׁש ֵה ַבנְ ָּת ֶאת זֶ ה ּתֹוְך ַּד ָּקה".
"איזֶ ה ַמּזָ ל"ִ ,היא ָענְ ָתהֶ ,
ֵ
ּדּומיםְּ ,בסֹוף ָׁשלֹוׁש ַה ַּמ ְד ֵרגֹות
ְּבאֹותֹו ֶע ֶרבְּ ,ב ֵאזֹור ַה ִּד ְמ ִ
ֶׁש ֵּבין ַׁש ַער ֵּבית ַה ֵּס ֶפר ְל ֵבין ַמ ְר ֶצ ֶפת ִמ ְתנַ ְדנֶ ֶדת ִל ְפנֵ י
ַמ ֲע ַבר ַה ֲח ִצּיָ ה יָ ַד ְע ִּתי ֶׁש ֵאין ִסּכּוי
ְל ִה ְת ַמּכְ ֵחל ִא ָּתּה.
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חֹורי ּגַ ָּבּה?
וְ ַעכְ ָׁשו ָמה ְל ַהּגִ יד ֵמ ֲא ֵ
יה ִה ְת ַח ְּדדּו ְמאֹוד?
אּולי ֶׁש ַע ְצמֹות ְל ָחיֶ ָ
ַ
יה?
יס ָ
לּודה ָּד ְב ָקה ַּב ִח ִּצים ֶׁש ַּפ ַעם ָעפּו ֵמ ִר ֶ
ֶׁש ֲח ָ
אֹו ְל ַהּגִ יד
גּופּה
ּמֹוק ִׁשים ַה ֻּמ ְח ָּב ִאים ְּב ָ
ֶׁשּגַ ם ַהּיֹום ַעל ַה ְ
ְמ ֻצּיָ ִרים ְּב ֶע ְפרֹונֹות ֶּפ ָחם
יסי ַה ִּפיצּוץ ַה ָּבא.
ְר ִס ֵ
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