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היא  שוסטר.  לילך  ישראלית,  אמא  היא  הגיבורה  מזה.  יותר  אך  מתח,  ספר  הוא  שלפנינו  הספר 
סיימה דוקטורט בישראל, אך וויתרה על קריירה אישית כשעברה לגור בעמק הסיליקון עם בעלה, 
ִמיָּכֵאל בארה"ב, היות ואין כ' רפה באנגלית(. לילך מודעת  ההיטקיסט המצליח )מיכאל בעברית, 
לכך שלמרות שנסיעתה לארה"ב החלה כנסיעה זמנית 'רילוקיישן', הרי מדובר למעשה בירידה, שכן 

החזרה לארץ לא לגמרי עולה על הפרק.

לילך ומיכאל מתגוררים בוילה מפוארת עם בריכה בפאלו-אלטו. בנם היחיד אדם הוא תלמיד מצליח 
בבית ספר תיכון יוקרתי. החיים הם תותים, והתגשמות החלום האמריקאי. היות שמדובר בכל זאת 

במשפחה ישראלית, מוסבר מדוע אדם הוא בן יחיד, ולא נוסיף כאן.

אלא שלפתע חייהם של הזוג שוסטר מתהפכים עליהם. במסיבה שאדם יוצא אליה בשל לחצו של 
אביו, מת אחד מהתלמידים, נער שחור, כנראה מעודף סמים. להפתעת לילך, אדם בנה חשוד ברצח. 
"אני מסתכלת באצבעות  אין פה ספוילר משום שאשמת הרצח מוטלת על הקורא כבר בפתיחה 
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הקטנטנות האלה, של תינוק שהרגע נולד, ומנסה להבין איך אפשר שיגדלו להיות אצבעות של 
רוצח. לילד המת קוראים ג'מאל ג'ונס. בתמונה בעיתון העיניים שלו שחורות כמו קטיפה. לילד 
שלי קוראים אדם שוסטר. העיניים שלו בצבע של הים של תל אביב. הם אומרים שהוא הרג אותו. 

אבל זה לא נכון".

כיוון העלילה ברור. מה תעשה אימא כדי למנוע פגיעה בבנה? מה תעשה 
כאשר היא עצמה לומדת לפתע כי עולמו הפנימי של בנה כלל לא ידוע לה? 
ובין חבריו היה שונה לחלוטין ממה  כשהיא מגלה פתאום שמצבו בתיכון 
שחשבה? וכשהיא חושדת בסתר ליבה כי ייתכן וצודקים המאשימים אותו? 

הספר מזכיר לעתים מותחנים ברמה גבוהה של הרלן קובן ואחרים. העלילה 
מתפתלת באופן מושך ומפתיע, מה שחשבנו כנכון מתברר כטעות, גיבורים 
הספר  המתח,  לעולם  מעבר  אולם  הלאה.  וכן  ולהיפך,  כנבלים  מתבררים 
ייחודיות לישראל. בראש ובראשונה השאלה  נוקבות  מעורר כמה שאלות 
שילדיו  רוצה  הוא  האם  בחו"ל.  הגר  ישראלי  זוג  כל  של  בראשו  המנקרת 
יגדלו שם? וממילא יישארו שם? שכן מעבר לגיל מסוים, ברור הוא שהילד 
יאמץ את הזהות המקומית. "כשאדם נולד נתנו לו שם ניטרלי, כזה שעובד 
טוב  יין  כמו  בגרון  לאמריקאים  שיחליק  שם  באנגלית.  וגם  בעברית  גם 
מקליפורניה, ולא ייתקע להם בוושט כמו לילך ומיכאל, שברגע שקוראים 
אותם בפספורט מיד מסגירים – לא מכאן". בחירת השם תרמה מן הסתם 
לתוצאה, כפי שאומרת לילך "מיכאל ואני היינו זוג ישראלים שמדברים גם אנגלית, ואדם, הוא גדל 
והפך לאמריקאי שמדבר גם עברית". שאלה זו של הזהות הישראלית מרחפת על כל הספר. מהי 
בעצם זהותם של הזוג שוסטר? האם הם החליטו? האם הם מרמים את עצמם? והאם סביר להניח 

שבכל החלטה שיחליטו, יהיו בלתי מרוצים?

מותחנים ה לעתים  מזכיר  לפר 
קובן  הרלן  של  גבוהה  ברמה 
באופן  מתפתלת  העלילה  ואחרים. 
כנכון  שחשבנו  מה  ומפתיע,  מושך 
מתבררים  גיבורים  כטעות,  מתברר 

כנבלים ולהיפך, וכן הלאה. 

ולם מעבר לעולם המתח, הלפר א
נוקבות  שאלות  כמה  מעורר 

ייחודיות לישראל.
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ולכאן נכנסת השאלה השנייה, מהו היחס בין 'הישראלים' לבין 'היהודים האמריקאים'? האם מדובר 
בשני מינים נפרדים? באותה גברת בשינוי אדרת? כיצד צריכים הם להתנהג זה עם זה? לצורך כך גם 
מופיע בספר מעין פיגוע טרור אנטישמי )באמריקה דווקא(, וההתנהגות השונה של שתי הקבוצות 

)לפחות לכאורה(.

לאלה יש להוסיף את שאלת היחס הכללי ליהודים בארה"ב. האם ישנם מתחים בין האוכלוסייה 
השחורה לאוכלוסייה היהודית? האם קיימת אנטישמיות במדינה שהחירות והסובלנות הן מדגליה? 

וכיצד יש להגיב לכך?

מותח  סיפור  עם  אלו  עולם  הרות  שאלות  שילוב  הוא  שבספר  הייחוד 
אינן  הן  הספר.  קריאת  כדי  תוך  אגב,  דרך  אליהן  מתוודעים  אנו  וסוער. 
הן  איכשהו  ומכסה.  כסיר  יפה,  בה  משתלבות  אלא  לעלילה  מפריעות 
נראות טבעיות לגמרי במהלך העניינים. לכל אלו יש להוסיף את העובדה 
הפשוטה שהספר פשוט כתוב היטב, היטב לתפארת אפילו. הלשון בהירה 

ומושכת, המשפטים נקראים מאליהם, וקשה להפסיק אחרי ההתחלה.

בהכשרתה,  פסיכולוגית  היא  גונדר-גושן.  איילת  של  הרביעי  ספרה  זהו 
זכה  מרקוביץ'",  אחד,  "לילה  הראשון  ספרה  בספר.  ניכרת  זו  ועובדה 
בפרס ספיר בשנת 2012, וגם הוא מומלץ לקריאה )לאלו שעדיין לא קראו אותו(. ספריה זכו להצלחה 
ותורגמו לשפות רבות. גם הספר הנוכחי יזכה מן הסתם להצלחה בחו"ל, וכשקוראים אותו, מובן גם 

למה. סביר להניח שעוד נכונו לה עלילות ספרים, ונמתין בשמחה.

מומלץ לאוהבים ספר מתח פסיכולוגי שמנגן במקביל גם על מיתרים מעניינים אחרים.  

ייחוד שבלפר הוא שילוב שאלות ה
הרות עולם אלו עם ליפור מותח 
דרך  אליהן  מתוודעים  אנו  ולוער. 
אינן  הן  הלפר.  קריאת  כדי  תוך  אגב, 
מפריעות לעלילה אלא משתלבות בה 

יפה, כליר ומכלה. 
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