
 שנתנה לי את מספר הטלפון שלה ושאב
 אתקשר - נשמע ממש כמו מבצע צבאי או
 משהו בדומה לו! ״האם זה זמן מתאים
 לדבר?״ אני נזכר לשאול, רוצה
 לעשות רושם של אדמ מתחשב

 או אולי אני באםת כזה?
 ״מתאים, כן, מתאים. רק

 דורון גיל

 אמ תמתין שנייה... אני בדיוק
 באמצע הכנת קפה... ומיד
 אשוב?״ היא מסיימת
 במעין שאלה, ואני שומע
 שקט על הקו, ולפתע קו7
 של מים נשפכים, ואיני יודע
 אם היא שוטפת כוס או עושה
 פיפי, אולי מרוב התרנשות, ומושב לעצםי - נם אני בעצם
 צמא, אולם איני יכול להניח אח השפופרת עכשיו - הטלפון
 הזה לא אלחוטי - וללכח להכין לעצמי קפה כך שנשחה בימד,
 ביחד, אני מדניש לעצמי, כי בינתיים היא חשוב ולא חמצא

 אותי על הקו.
 אז אני רק מטה אוזן ומנסה להאזין לעוד קולות שאשמע
 מצדו השני של הקו. ואולי בכלל היא נפרדת ממישהו ברנע זה?
 עולה לפתע מתשבה בראשי, ואני ממהר להדתיק אותה ממנ

 והלאה, ואולי...
 ״זהו, חזרתי,״ היא מכריזה, נושמת אל תוך השפופרת, ואנ

 שומע שהיא מתיישבת היכן שהוא בבית שלה שאיני מכיר במין
 נפילה שכזו, ומתיש זיפת שבכלל תשבתי שאולי היה שם מישהו
 נוסף אתה, ״עכשיו אני יכולה לשוחח בשקט, אוף, איך היית

 צריכה את הקפה הזה!״
 אני שומע אותה לוגמת בהנאה, לגימה ענקית, תמה כיצד

 פיה נראה, שואל את עצמי אם אתפנה נם אני, עכשיו, להכי
 לי קפה והאם לבקש ממנה שתמתין לתע, רק לתע. אני אפילו

 יכול לעבור לטלפון האלחוטי כשאני מכין את הקפה.
 אך לא. משהו בי - מה איני יודע - מונע זאת ממני.

 אני שומע אותה לונמת שוב מהקפה, ושואל את עצמי אם
 היא אישה גדולה או רק לגימותיה גדולות. לא, שרה לא הייתה
 עושה לי זאת, לא הייתה מנסה לשדך לי אישה גדולה, ודא
 שלא. אח הכעס שהיה לה כלפיי כשנפרדנו כבר שכחה מזמן

/DO/־U ,רר /Aל״ ר: /  אי

 מיד כשקיבלתי את הטלפון התקשרתי אליה. לא לפלאפון,
 אלא הביתה. שיחה ראשונה, אני חושב, אמורה להיעשות

 בניחותא, בבית, ועל ספל קפה, לא בשעות העבודה, ולא
 בפלאפון, באמצע ישיבח־עבודה כלשהי, נהינה

 במכונית, או מסע קניות בתנות.
 שיחה ראשונה, אני אומר לעצמי, היא כמו

 מגע ראשון. או בערך כך.
 הטלפון זמזם פעמיים מעברו השני של הקו,

 והיא הרימה את השפופרת. ״היא״, אותה זו
 שטלפנתי אליה, שאת מספרה קיבלתי מחברה־
 לשעבר שלי. ״היא״, שדבר לא ידעתי עליה מלבד
 העובדה שהיא חברה של חברה־לשעבר שלי,

 שבאופן מפתיע, או אולי לא, מעולס לא
 פנשתי אותה כשיצאנו בימד, החברה־

 לשעבר שלי ואני.
 ״הלו?״ היא נשמעת מהססת, אולי מנומנמת.

 ״אסתי?״ אני לוחש, חושש שמא אני מפריע לה, מעיר אותה
 מתרדמה, מוציא אותה מאיזה ספר טוב - איזה רומן טוב? אן
 אולי אל רומן אחר? - זהיר, זהיר מאוד. רק זה חסר לי שאעשה

 בושוח לחברה־לשעבר שלי!
 ״כן, זו היא,״ היא מדברת על עצמה בגוף שלישי, ״מי זה?״

 כמעט רציתי לומר ״זה הוא״, אך התאפקתי.
 ״אםתי,״ אני חוזר על שמה, יודע ששמ זה הדבר המשוב

 ביותר לבן־אדם, יודע שאמירת שמו של אדם מקרבת בין שניים

instantenously 
 שזו מילה ארוכה מדי בשביל לבטא משהו הקורה מהר כל כן
 בין שניים, ״זה שמוליק, שרה נתנה לי את המספר שלך, היא

 אמרה לי ש...״
 ״אוה כן,״ היא קוטעת אותי באמצע. איני אוהב כשקוטעים
 אותי באמצע, אולי זה מזכיר לי אח בריח המילה שלי או משהו
 אתר בדומה לזה, אך איני מבקר אותה על כך כי אני זוקף זאח
 לזכות העובדה שהיא ודאי מתרגשח. ״שרה אמרה לי
 שתתקשר... זאת אומרת״, היא ממהרת לתקן, ״שנתנה לן

 את מספר הטלפון שלי.״
 ״כן, זה נכון,״ אני אומר, מין משפט בנאלי שכזה. מה נכון
 כאן? ששרה נתנה לי את מספר הטלפון של אסתי - אסתי,
 הדגישה, ולא אסתר! - או שאמרה גם לי שסיפרה לאסתי



89 

 ״אוה, אני מבין,״ אני אומר, קצת מאוכזב, מנסה לחשוב מה

 עוד לומר. אני זורק מבט בשעון - כבר כמעט עשר דקות מאז

 שטלפנתי ועדיין לא הנענו לכלום, פשוט לכלום.

 ״אתה יודע מה?״ היא שואלת פתאום, כאילו אני יכול לדעת

 למה היא מתכוונת, ״אולי אתה רוצה לקפוץ לכוס קפה?״ האם

 לפתע קלטה שהיא שותה לבד ושרציתי לשתות ביתד? האם

 בכל זאת יש בה רגישות מסוימת, זאת אומרת, כשהיא מתפנית

 להיות רגישה?

 ״מתי?״ אני בודק את הרעיון ביני לבין עצמי, האם בפגישה

 אתה נגיע לאן שהוא אתר ממה שאנו מגיעים כעת?

 ״מה מתי?״ היא אומרת, כאילו הייתי צריך להבין, ״עכשיו,

 עוד מעט. אתה גר רתוק מכאן?״

 איך יכולתי לדעת אם אגי גר רחוק בלי לדעת היכן היא גרה?

 או כך לפתות היא אומרת לי.

 אז ייתכן שאסתי - אסתי שמה? - סתם לוגמת בגדול כמו

 שאולי היא עושה הכול בגדול - גם מין? אגי חושב לפתע,

 ומהשבה נוספת תולפת במותי - האם שרה הייתה משדכת לי

 מישהי שהיא יודעת שהיא טובה במיטה? אך איני מספיק לענות

 לעצמי על שאלה זו שכן קולת לפתע בוקע ופורץ אל תוך אזני:

 ״זהו זה! עכשיו אני באמת יכולה כבר לשותת. אוף, כיצד

 חייתי צמאה!״

 ״את לא שותה במשך היום?״ אני ממהר לשאול, שמת שלא

 שמה לב לשתיקה הארוכה ולא שאלה - וכי מדוע שתשאל -

 מה תשבתי בינתיים.

 ״למי יש זמן לשתות בחשך היום?״ היא משיבה במהירות,

ן ת ו ת ש  ״בקושי יש זמן לזכור שאין זמן ל

 ״היכן את נרה?״ אני שואל, כאילו מפתד לנלות את כתובת

 ,מה זה, היפוך תפקידים בין גברים לנשים?

 היא נותגת לי את הכתובת, ומתברר שהיא במרתק עשר

 דקות ממני. ברגל.

 האם ידעה זאת מקודם?

 ״עכשיו?״ אני שואל, כאילו על מנת לוודא שאנו מבינים זה

 את זו.
 ״עכשיו,״ היא אומרת, אותה אתת שאין לה פנאי, אסתר1

 המלכה, ״לכוס קפה,״ כאילו רוצה לוודא שאגיע ללא אשליות

 ״לכוס קפה?״ אני תחר אתריה כמו תוכי, ״עכשיו?״

 למזלי אני כבר רתוץ ונקי ומוכן למיטה, כך שאני מזנק א7

 תוך בנדיי - משתדל לא להזיע יותר מדי - מפזר קצת בושם ע7

 פניי, טומן שניים־שלושה קונדומים בכיס המכנסיים - ליתר

 ביטתון! - ושועט במדרגות אל הרתוב ומשם בסמטאות תשומת

 :אל ביתה.

Time is money 
 אני אומר לעצמי, תוך כדי ריצה,

Time is a scarce commodity 
 אני מפחד שכל דקה של איחור עלולה לנרוע דקה אתת

 מהימצאותינו ביחד, משתיית אותו ספל קפה עליו דיברה.

 ״תאו! כמה מהר הגעת!״ היא אומרת לי בפותחה את הדלת,

 מתבוננת בי ורואה - איך לא! - כיצד אני מזיע וכיצד אנ

 מנסה לשלוט בנשימתי, ״ממש כך דמיינתי לעצמי שאתה

, זזה ומפנה לי מקום להיכנס וסונרח  !נראה,״ תיא אומרת לי

 אתריי את הדלת, ״בוא תיכנס,״ היא אומרת, כשאני כבר בפנים

 ״הקפה כמעט מוכן.״ •

חן גיל מטלבים מוטיבים פסיכולוגיים הבאים  סיפוריו הקצרים ש1 דו
 לידי ביטוי בםהלר הקורסים טהוא מעביר בחוג למדעי ההתנהגות.

 הסיפור ״קפה״ הוא מתוך קובץ סיפורים חדש: "שלוטים ושניים
 קטעים על בליינד דייט״ שיצא לאור בטנה הבאה.

 הסתקרנתי לדעת במה היא עובדת, מה היא עושה שאין לה

 זמן לזכור שאין לזה זמן לשתות, אך לא רציתי סתם ככה לתקור

 אותה. טכניקות של טרום־משגל, כך ידעתי כבר מזמן, יפות הן

 לא רק למיטה...

 ״אז למה יש לך פנאי?״ אני שואל, מרוצה שאינני תטטן,

 שאגי גם יודע את ההבדל בין ״זמן״ לבין ״פנאי״, מסתקרן

 לשמוע מה תענה.

 ״כמעט לכלום,״ היא עונה לי, מהר, ואני תמה, ביני לבין

 עצמי, אם היא עונה מהר כיוון שאין לה הרבה זמן לשוחח

 אתי, או אולי מתוך הרגל, או מתוך התרגשות. אין זה קל לשוחח

 בטלפון עם מישהי שלא מכירים ולא יודעים מדוע היא מדברת

 באופן בו היא מדברת, ולא יודעים כיצד להגיב או מה לומר.;

 אולי להיות טבעי זה הדבר הנכון ביותר להיות, אך אולי זה

 יביא להפסדים מסוימים?

 ״אז לפתות זה מתמיא לי שאת לוקחת זמן לשותת אתי עכשיו

 בטלפון.״ איני רוצה להישמע ציני, אך אני ציני. האם היא עושה

 לי טובה או משהו? או אולי לחברה־לשעבר שלי? לוקתת מזמני

 רק בשביל לומר לי שכמעט אין לה זמן לשום דבר? לכלום, הין^

 אמרה, לכלום.

 האם אני כלום?

 ״אמרתי ׳אין לי זמן כמעט לכלום׳,״ היא מדקדקת, מדגישה:

 את ה׳׳כמעט״, ״ואתך, כך שרה אמרה לי, יכול להיות מעניין.״

 אז זהו זה? היא כל כך עסוקה שבמקום לקבוע עמדה משלה

 היא תלך לפי דעתה של שרה? ומעניין, אם כן, מה שרה כבר

 סיפרה לה עליי.

 ״המממ,״ אני מהמהם, אולי שלא במתכוון מנסה להראות

 לה שלי דווקא יש זמן, ״אז מה כבר שרה סיפרה לך עליי?״

 לפתע זה נהיה לי יותר תשוב מה שרה תושבת עליי מאשר

 לנסות לחזר אחרי אמתי!

 ״הה,״ צחקה, ״מה שנשים מדברות ביניהן נשאר ביניהן.״


