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היה היו פעם שני אנשים שגרו בנפרד בעיר הגדולה.
שמו היה נועם .לה קראו תמי .נועם ותמי לא הכירו זה
את זו ,גם אף פעם לא שמעו האתד על השני ,וכל השנים
חיו אח חייהמ  -כל אחד אח חייו הוא  -בנפרד,
באותה עיר ,בשני רחובוח שונים ,מרוחקים זה מזה מרחק
;רב .ובין הרחוב שלו והרחוב שלה רחובות רבים נוספים,
וחנויות ,ובניינים ,ודירות רבוח ואנשים רבים ,ורעש
ופחם והמולה .כל אלה הפרידו בין דירתו של נועם
לדירתה של תמי שנים על גבי שנים ,ולא ידעו זה ע ל
קיומה של זו ,או זו על קיומו של זה .וחיו השניים חיי
אושר ,או שלווה ,או סתם חיים פשוטים או לא פשוטים,
כמו אנשים חבים בעיר הגדולה הזו ,אשר חיים ,ואין
יודע איך הם חיים ,ולפעמים אפילו הם עצמם אינם
יודעים ,והם מחים ,לפעמים ,ואין יודע שמתו ,ואפילו
הם עצמם לפעמים אינם יודעים שמתו .סתם חיים
שכאלה.

עמידה מול הראי ,לסקור אם חל איזה שהוא שינוי בעובי
גופה במהלך הלילה .סדר זה של דברים שמרה באדיקות
וזה שנים .אחרי שהייתה מתיישבת על האסלה ועושה
ןמה שעושה ,הייתה מחקלחח וחופפח שערה השחור
והקצר ,מתנגבת באחת מהמגבות הצבעוניות והרכות
שליטפו את גופה כמו ששום גבר לא ידע ללטף )מילים
שלה( ,מתלבשת ,מייבשת שערה ,מצחצחת שיניים,
מתאפרת ,בודקת אם המזכירה האלקטרונית בעמדת
כוננות ,אומרת שלום לבית והולכת לבית הטפר האזורי
שבשכונה  -שם עבדה כמורה במשך עשר השנים
האחרונות.
עד כאן טיפור על שני אנשים שגרחיים ,נועם ותמי
עם טדר יום שגרחי ,הגרים באוחה עיר ,מרוחקים זה
מזו בלי שום סיבה נראיח לעין ,שבקרוב ייפגשו.
אלא שפעמוני המזל הטוב  -או סחם פעמוני הגורל
־ מצלצלים בלי להחייעץ עם בני חמוחה .וכך אירע
שיום בהיר אחד ,שישי בבוקר ,נועם החליט שהוא יטטה
ממנהגו השבועי לרכוב על אופניו בפארק המרכזי)5.8
ק״מ כל סיבוב( ,ובמקום ־זאת ירכב עליהם־לעברה
המזרחי של העיר ,לתערוכת צילומים עליה קרא בעיתון
הבוקר )כיצד אנשים שגרחיים נהיים לפחע ספונטניים
זה כבר עניין לסיפור אחר(.

סחם חיי אי^ וודאות שהרבה דברים ידועים בהם .נועם
ידע ,למשל ,שכל בוקר הוא קם בשש וחצי ,מתגלח,
משהין  -חמיד נהג להחגלח דבר ראשון בבוקר ,כמו
לא אהב לקבל אח עצמו בלחי-מגולח.־ה*ום־אה0ןת
עצמו יוחר כשהיה מגולח?  -מכין לעצמו ספל קפה
אותו היה שותה תוך כדי קריאה בעיחון הבוקר שהמתין
לו על גרם המדרגות ,מתלבש ומתענב ,נוטל את תיי^
המשרד ויוצא לעבודחו במשרד הפרסומח "גליקשטיין
אח דובנוב״.

ואירע המזל  -או אולי אוחו גורל  -שאוחם פעמונים
שצלצלו לו צלצלו גם לחמי באוחו יום .היא ,שפעם

באוחה שעה ,או אולי כמה רקוח מאוחר יוחר ,בעשרים
לשבע ,הייחה תמי מתעוררח לקול הרדיו המעורר ,תחנת
 78.9״דיבורים אל חוך הלילה״ שהיו מחמשכים אל תוך
היום .את הבוקר שלה הייחה חמי מחחילה בפיהוק גדול,
עם מחיחת ידיים לצדדים ,עם השלת כותונת הלילה
מעליה )שכחנו לספר שנועם נהג לישון עירום( ,ועם

בחייה ,לפני שנים רבוח ,רצחה ללמוד צילום ,שמעה
מחברתה יום קודם על החערוכה הנפלאה )ההרשמות
החברה( במזרת העיר ,ובאין לה משהו יותר טוב לעשות
אותו בוקר בהיר של יום שישי ,שמה פעמיה לשם ,לא
מצפה לגדולות ולנצורות ,רק לגדולות )כי למשהו הרי
צריך ,בכל זאת ,לצפות!(.

נועם הגיע למקום סמוך לשעה אחת עשרה ,מזיע
כולו ומאובק מאבק הדרך .הוא השעין אח אופניו על
הקיר ,נעל אותם בשרשרת ,הוריד את קטדת הבטיחות
מראשו ,מחה את הזיעה מפניו והחל לנוע לכיוון הכניסה
כל זה קרה בדיוק באוחו זמן שחמי הגיעה במונית
אשר עצרה עבורה ליד הכניסה לבניין החערוכה ,בצדו
הימני של הכביש .היא שילמה ויצאה מהמוניח ומצאה
עצמה עומדח מרחק שני מטרים מגבר שבחייה לא ראחה,
שעמד והחבונן בה כאילו היא צילום מהחערוכה אליה
היא הולכח.
היא הרימה גבה אחח בחמיהה והחלה לחייך .הוא
פקח שחי עיניו לרווחה ,כמו בפליאה ,וחיוך רחב החפשט
על פניו.
הם דיברו בחיוך זה אל זו ,שני אנשים שזו להם הפעם
הראשונה בחייהם שהם בכלל הואים זה אח זו.
״הלו,״ הוא אמר לה ,כמעט קד קידה קטנה קדימה.
״הלו,״ ענתה ,מרימה אף היא אחה מגבוחיה.
״את לתערוכה?״ סימן בידו כלפי הכניסה.
״אתה גם?״ ענתה-שאלה.
״כן,״ המהם-הדהד בראשו ,״לבדך?״
״כן,״ המהמה-הדהדה בראשה ,היא לבד.
״טוב,״ הזדקף ,כמו אוצר יוחר ביטחון ,״ניכנס?״
"אהה,״ ליחששה ,כמו מובן מאליו.
וכך אירע המקרה ,שנועם וחמי ,שני אנשים שגרחיים
החיים באוחה עיר אך בשני רחובוח נפרדים אשר מעולם
לא נפגשו ומעולם קודם אף לא שמעו זה על זו ,נפגשים
יום בהיר אחד ,באקראי  -אם בכלל יש דבר כזה
כאקראיוח  -בחערוכח צילומים בחלקה המזרחי של
העיר בה חיו שנים רבות ,רק כיוון ש  -או הודות לכך
ש -החליטו ,בלי שאף אחד יודע כיצד ולמה ,לשנות,
לפתע ,אח שגרח חייהם.
הם הסחובבו יחדיו בתערוכה ,מתבוננים בצילומים,
מתבוננים זה בזו ,מתבוננים בכל אותן שנים ארוכות
בהן חיו בעיר הגדולה ,רחוקים זה מזו ולא יודעים דבר
האחד על השני .הצילומים היו צילומי שחור-לבן ,צילומי
זוגות ,וככל שהתבוננו ביותר ויותר צילומים כך הרגישו
שהם שמים לב פחוח ופחות לצילומים עצמם ,ויותר
ויוהר האחד אל השני ,כמו היו יוצרים ומפחחים צילום
משל עצמם ,צילום של זוג בתהליך התהווה.
צילום שחור-לבן שיהפוך לצבעים?
הם המשיכו להחהווח במסעדה סמוכה לאחר ששהו
בחערוכה למעלה משעה .בעצם רצו לצאח כבה קודם

לכן ,אולם לאף אחד מהם לא היה האומץ לומר לשני
את רצונו.
ושם ,במסעדה ,הצילום שלהם המשיך לקרום עור
וגידים ,כשתנועוחיהם מחחילוח להיעשוח יוחר פחוחות,
יותר אפשריות ,יותר טבעיות.
הוא רצה להזמין אוחה אליו אך לא ידע מה לעשות
עם האופניים ,ולכן שתק.
היא רצחה ללכה אחו לדירחו ,אך לא ידעה מה יעשה
עם האופניים ,ולכן שחקה.
הם החליטו להמשיך אח פיחוח הצילום למחרח .עד
 mאולי יעיינו בקטלוג הצילומים מהתערוכה שקנו ,כל
אחד בנפרד ,אך איכשהו יחד .במשהו אחר הרי לא יוכלו
להחרכז .רק יחבוננו בצילומים ,ובחייהם .כל אחד בנפרד,
אך איכשהו ,קצת איכשהו ,גם יתד ,בשתי דירוח נפרדוח,
בשני קצווח העיר ,העיר בה חיו זה שנים רבות ,אינם
יודעים זה על זו ,כשביניהם חוצצים רחובוח רבים,
וחנויוח ,ובניינים ,ואנשים ,שלושים ושש שנותיה[
וארבעים שנותיו.
1

! לילה עבר על העיר ,כמו מטוט המטיל צלו וחולף.
אורות שדלקו כבו אט אט ,זה אחר זה ,וחושך ריחף כמו
צעיף הינומה דקיק המערפל את העתיד.
בוקר חדש עלה ע ל העיר ,בוקר תגיגי ,של סוף שבוע.
אולם מרוב הרגל ,ואולי גם מרוב קוצר רוח ,קם נועם
כמנהגו בשש וחצי והלך והשחין ובחן אח פניו בראי
ותנך בדעחו אם לשוב ולחזור למיטה ולנמנם על מנח
להריץ אח הזמן קדימה מהר יותר.
ותמי ,שהייתה ערה רוב הלילה ,מטתובבת מצד אל
צד ומגב לבטן ומהרהרת בנועם ובתערובת הצילומים
ומריצה אח צילום חייה מול עיניה הישנוניות הלוך ושוב
אין ספור פעמים ,סוף סוף החחילה לנמנם עם בוא
הבוקר.
־ ־וכך היו שניהם מנמנמים בין ערות לשינה ,בשעוח
הבוקר המוקדמות של המחרה ,חולמים צילומים
מצילומים שונים שהלא-מודע שלהם העלה מקרבם
ושלווה מרחפת בחדריהם ,וגם רטט.
הם נפגשו לצהריים במטעדה חאילנדיח שבקצה אחד
הגנים .הייחה שמש ,והם בחרו בשולחן המוצל על ידי
ע ץ בוגנווילאה ענקי .העולם נראה יפה ומתוק ,כמו
בתמונה של סז׳אן .איש זקן ,צולע מה ,ניגש ושאל אם
הם רוצים להצטלם .רק  20שקל .הנצחה לחיים .מידית.
הצלם הזיז את כיסאו של נועם לעברה ,הניח ידו של
נועם על כחפה והם חייכו אל המצלמה .זו פעם ראשונה
שנגע בה ,וכתפה הייתה רכה ונעימה.
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בצילום הראשון שלהם ביחד נראים שניהם מחייכים,
עיניהם בורקוח.

הראשונות ,עם אובך העולה מהרחובות ,עם המיית
המכוניות הראשונות ,ורעש היקום ההולך ומתעורר.

הם שתו לימונדה ואכלו סלט ירקות אחד ענק ,ביחד,
כמו רצו לפצות על כל אותם חודשים אחרונים בהם
אכלו בנפרד .הוא סיפר לה כיצד היה נוהג לאכול
במסעדות ,יום אחר יום ,לבדו ,כיוון שהתעצל לבשל.
היא סיפרה לו שנהגה לאכול בבית ,על מנת לחסוך כסף,
וגם כיוון שאהבה לבשל .בישול בתרפיה .אולי פעם הבאה
יוכל לבוא לדירתה לארוחת ערב ,הציעה ,ותבשל לו
מטעמים.

נועם חכך בדעתו מה ללבוש ,כי לא ידע אם יהיה לו
פנאי לעבור בדירתו ולהחליף בגדים אחרי העבודה .הוא
גם לא ידע אם לקחת אתו קונדומים .מה יאמר לה ,אם
תחשוב שרק לשם כך הסכים לבוא לארוחה?

הם גילו אחד לשני שלא חמיד היו לבד .כל אחד מהם
ניסה בני זוג אחרים ,בתקופות שונות ,לתקופות שונות,
אולם איך שהוא הדברים התגלגלו כך שבסופו של דבר
תמיד מצאו עצמם לבד.
הם מצאו את זה מעניין ,ומוזר ,אולי אפילו מגוחך
במידת מה ,שהנה הם חיו את חייהם ,כל אחד את חייו
הנפרדים זה מזו במשך שנים ,אולם בכל זאת היה משהו
משותף ,משהו דומה ,לחיים אותם חיו.
האם אותו דבר משותף ודומה הוא זה שהביאם עכשיו
ביתד?
המסעדה החלה להתמלא באנשים והם החליטו להלך
בגן .צבעים ירוקים ש ל תחילת סתיו ושדרוה עצים
ארוכות השרו! עליהם תתושת נוסטלגיה .הם סיפרו זה
לזו קטעים מחייהם ,אותם הרגישו נוח לספר בשלב
מוקדם זה של היחטים ביניהם ,קטעים ממחשבותיהם
ומהרהורי לבם ,ודיברו ודיברו עד אין טוף .אולי פחדו
מהשקט ,כי חיים בעיר הגדולה הרגילו אותם לרעש ,או
אולי פחדו ששחיקה ביניהם משמעה שיעמום ,ולכן לא
ידעו להפיק מהגן השלו אה שהיה לו להציע ,ואולי זו
מטאפורה מתאימה לחייהם.
הם לא יכלו להישאר ביחד אל תוך הערב ,כי לה הייתה
מחויבות מוקדמת שלא יכלה לוותר עליה .״איזו מסיבה
של בת דודתל׳ סיפרה לו באכזבה ,״וכבר מזמן הבטחתי
שאבוא.״ הבטחות ומחויבות  -או חוסר מחויבות -
הם חמיד נושאים מעניינים בחייהם של אנשים בודדים.
הם החליטו להיפגש בערב שלמחרת ,אצלה בבית,
לארוחת ערב .הוא כבר ידע איזה יין יביא ,היא כבר
התחילה לתכנן איזה אוכל תכין .ושניהם כבר פנטזו על
סיום הארוחה ולאחריה ,וקיוו ,בסתר לבם ,שהשני אינו
יודע ,או שהעןני חושב כמוהם.

תמי ידעה שרק אחרי הצהריים ,בשובה מהעבודה,
תצטרך להחלים מה ללבוש ,אולם כבר מהבוקר החלה
מעבירה במחשבותיה את כל השמלות הרבות שהיו להi
מנסה לברור ולבחור מתוכן את זו שתהלום אותה ביותר
בערב זה .היא חככה בדעתה אם לקנות קונדומים
כשתעבוד ליד בית מרקתת .אבל האם הוא לא עלול
יהיה לחשוב...
שעוני היד של שניהם תקתקו במשך היום באותה
מהירות ,כאילו היו שעון אחד .לאט .לאט .הזמן שאמור
היה לחלוף במהירות כמו שנותיהם ,לפתע האט מקצבו.
כה מוזרה הציפייה לאישה שאני בקושי מכיר ,חשב .כל
כך משונה כמה אני כבר רוצה שוב לראוח מישהו שכמעט
ואיני מכירה ,חשבה.
אהבה היא דבר מוזר ,חשבו כל אחד בנפרד ,וביחד.
הערב יורד והשעה מתקרבת ,יחשבו כל אחד לעצמו,
בו זמנית ,ופעמוני ערבית יצלצלו בלבם כמו תיבת נגינה-
ערב בא אל העיר ואחריו לילה.
הם ליקקו את שאריות הקינוח המחוק ונתרווחו
בכורסה ,מלאי בטן ולב .לאתר משפר דקות של שקט,
היא קמה ונעמדה מולו ,הסתכלה עמוק בעיניו ,והחלה
משירה מעליה את שמלתה ,לאט ,בתנועות תמימות
ומפתות גם יחד .מעולם לא עשתה כך בחייה ,אולם זו
כשלעצמה אינה סיבה לא לעשות זאת עכשיו .הוא הושיט
ידיו לקבלה והרעיף עליה גשם של נשיקות .גופה היה
רך וחם ומתוק והוא נזכר בצילום שבמסעדת־הגן
מאתמול ,כשנגע בכתפה.
הוא עצם עיניו ונתן לעצמו ליהנות ממגע גופה החם.
היא התכרבלה בתוכו והריחה את מתיקוח ריחו הנעים.
הם ידעו ,כל אחד בדרכו הוא ,שרגעי אהבה רגעי אושר
הם ,אשר אינם חוזרים ,ובין אם יבטיחו זה לזו הרים
וגבעוח ובין אם לא ,הלילה הזה שוב לא ישוב.

ספר הסיפורים של דלדלן גיל ,ארבע לפנות בוקר ,יצא לאוד

והמחר הגיע ,כמו שחמיד הוא לבסוף מגיע ,אחרי לילה
ארוך של ציפייה ,ושל שינה טרופה ,עם קרני השמש

בהוצאת

חלונות/גוונים ,ת״א .1999 ,בספר  30סיפורים על

אהבות ,אכזבות ,פנטזיות ויחסים.

