
 

 / שרי מימרן זה זה

 

אז ככה זה, הא? אחרי עשרים ושבע שנים ושלושה חודשים וארבעה ימים ואחרי כיוון בחיים 

וכמה סדקים בחדרים של הלב, מגיע הרגע הזה. אני חוצה את הכביש לכיוון התחנה, היא 

גשות בבליעות, כבר יושבת שם. אני קולט אותה מרחוק, לא רק שזו היא, אלא הכל: ההתר

הנענוע המהיר של הרגל עד שהסנדל שלה כמעט עף, החיוכים שהיא מנסה לרסן, המבטים 

שהיא מגניבה הצידה, האופן שבו היא מעמידה פנים שמשהו מרתק את תשומת לבה 

בפלאפון שלה כשבאמת היא מתאמצת לא להראות כמה היא נבוכה מתשומת לבי. אני יודע 

גם לי מתחילים להמרח חיוכים על כל הפרצוף, ובאמת שאין שום שהיא ראתה אותי. עובדה, 

 דבר מיוחד בשמיים הכחולים או בירוק שמסביב. זה משהו שקורה במפגש עם העיניים שלה.

עשרה דקות, -זה קרה אחרי משהו כמו שבע –בפעם הראשונה שנפגשנו ונפגשו גם העיניים 

א הרימה מבט ואני השפלתי, וטראח! קשה לעקוב במצבים כאלה, חלקנו רגע של שתיקה. הי

מצאתי את עצמי יושב איתה על אותו ספסל באוטובוס, ארבעים שנה מהיום, ואנחנו 

משלימים זה לזה פסוקים מתהלים. הייתי צריך להכריח את עצמי לא להגיד לה שאני רואה 

 אותנו מזדקנים ביחד, בכל זאת פגישה ראשונה. 

עיים שככה אדע שזה זה, הייתי מגיב בלעג. רומנטיקה זה אם היו מספרים לי אפילו לפני שבו

רק בסרטים, הייתי אומר, ואכן לא חיפשתי רומנטיקה. חיפשתי התאמה. כיאה לאיש הייטק 

יוצאים לפגישות, מדברים  –כמוני, מחיבורים של פעולות הגיוניות מתקבלים תוצרים הגיוניים 

. עדיין לא הצלחתי לפענח את הרכיב על העבר, ההווה והעתיד, וחיים באושר עד המוות

 האנושי שבנוסחה, איפה בדיוק עדיף לשלב אותו, האם הוא זה שמכריע.

בכל אופן, היתה לנו שיחה טובה אתמול, אמנם בטלפון אבל טובה. בטח בגלל זה כל 

הבליעות והנענועים והמבוכה, דיברנו ארבע שעות שלושים ושתיים דקות ועשרים וארבע 

דיע לי הצג, ובמהלכן היא גילתה לי לא סודות פיזיקליים אבל את נפלאות שניות, כך הו

האינטימיות. אני זוכר, הסתכלתי על הטלפון ולא הצלחתי להבין בשום דרך איך למרות שאני 

יודע שמפרידים ביננו שישים וחמישה קילומטרים אוויריים, היא מרגישה לי כל כך קרובה. 

י ער וקטעים מהשיחה שלנו התרוצצו בין תעלות האזניים אצל כולם זה ככה, תהיתי כששכבת

שלי. למה אף אחד לא גילה לי למה לצפות, זה הרי משנה את כל הנוסחה! הנתונים מראים 

אני רוצה לגור קרוב להורים, רוב האחים שלי נשארו כאן וזה ממש “שהמילים רגילות לגמרי: 

בזכרון אני יכול להעיד ששמעתי את אוירה של חמולה, זה חום של משפחה", מרפרוף מהיר 

אחותי הגדולה אומרת אותו דבר בדיוק, וגם אחת ההצעות הכושלות אמרה לי ככה, ועדיין 

 משהו שונה. הניגון? הכוונה? המטרה? הדרך?

היא מאירה אליי פנים כשאני מתקרב, המבוכה וההתרגשות מציצות מתחת לחיוך. היא 

את הפלאפון לתיק, חושבת מה בדיוק לומר, אני  מיישרת שום דבר בחצאית שלה, מחליקה



אומר שתשומת לב לפרטים היא שעושה את  –המתכנת הכי טוב אצלנו  –קולט הכל. יואל 

 ההבדל בין תוצר רצוי ואסתטי לתוצר רצוי אך סתמי. ואתה גלעד, אתה אלוף האסתטיקה.

 .זה עניין של נוסחאות, אמרתי לו כבר תשע פעמים, וזה הרכיב של הלב

"תשעים ושש פעימות לדקה", אני מכריז כשהמילים הנכונות לתיאור המצב מתפענחות לי. 

זה ניחוש גס", אני אומר בגילוי לב, “היא מבררת. ” יש לך קוצב לב תחושתי?“היא צוחקת. 

 אבל אני מוכן להסתכן".“

ותי אפילו המילים שלי נשמעות לי אחרת, אתמול אמרתי ליואל בדיוק אותו דבר כששאל א

עשרה דקות אתפנה לעזור לו. אני חושש להביט בה, שמא שוב -אם אני בטוח שבעוד שלוש

 אצלול אל העתיד. 

"אתמול הרגשתי שאני רוצה להזדקן אתך", היא אומרת כשאנחנו מתחילים ללכת ללא כיוון 

מוגדר. הקול שלה בטוח, למרות שאני עדיין מזהה את המבוכה. צריך הרבה אומץ, אני אומר 

אני “ –כי פתאום הפה שלי מקדים את השכל בכמה פקודות  –עצמי, ולעצמה אני אומר ל

 מרגיש אותו דבר".

היא מחייכת בהנאה, כאילו פיצחנו סודות מתמטיים. היא מספרת לי על מקצבים שהיא 

וברגע אני מזהה שעכשיו משהו באמת מרתק  –היא ריתמיקאית  –מלמדת את הילדים בגן 

אני “כל הגוף שלה מדבר את המקצב, עד שהיא נשלפת משם וצוחקת.  את תשומת לבה, כי

 אני מרגישה אתך כל כך חופשיה".“שוכחת את עצמי", היא אומרת, 

זו פגישה שלישית, אני מזכיר לברכיים שלי שרוצות לכרוע ולהציע לה נישואים. העיניים 

היא מולי וביננו מה הצוחקות שלה פוגשות בשלי ואני מוצא את עצמי סביב שולחן השבת כש

 –בזיליקום  –שנראה כמו ילדים וחתנים וכלות ונכדים. אני מצליח לזהות את הריח מהמרק 

 לפני שהעיניים שלה פונות שמאלה וימינה כדי שנחצה את הכביש.

היא סיפרה לי, בדקה הארבעים ושתיים לפגישתנו השניה, שלא יצאה להרבה פגישות 

ו, שאמרו לה עליי ש"הוא שם לב" ושזה מה שסיקרן בחייה, שלא בער לה למצוא מישה

אותה. סיפרתי לה שהיא הבחורה העשרים ושלוש שאני יוצא איתה ושרציתי לצאת איתה כי 

אתה לא אמיתי", היא “זה גם הגיל שלה ושזה ריתק אותי, והיא צחקה צחוק מתגלגל. 

 השחילה בין גלגול לגלגול.

ם: עפר מלכלך לי את הרגליים מהשביל שאנחנו אני בטוח שזה אמיתי, כל הסימנים מראי

משאירים עליו שני זוגות עקבות, השיער על הידיים שלי סומר כי הערב יורד ואיתו 

הטמפרטורה, הנה גם שירה מתעטפת בצעיף, והנה החיוך שנמרח לי על הפנים כשהיא 

 מגניבה אליי חיוך נבוך, כאילו פענחתי את הרכיבים שלה.

היא שואלת כשאנחנו מתיישבים על גוש סלעים וסביבנו יורדת ” חאות?"מה אתה אוהב בנוס

 חשכה.

אין ספק בתוצאה". שנינו מביטים בירח המתחדש במרחק שלוש מאות “"הוודאות", אני עונה. 

ומה כשיש “שבעים אלף קילומטרים בערך, והיא מתחילה להרהר בקול על ספק והשלכותיו. 



אז אני מפצח את “שוט שאני כמעט מופתע. היא מתעקשת. הפתרון כל כך פ” ספק?

והיא שוקלת את התשובה שלי, ופתאום  –תודה לאל  –הנוסחה". היא לא מביטה בי ישירות 

העיניים שלה פונות אליי בחטף, ובבת אחת אני צולל לגן ” מה הנוסחה שלי?“צוחקת. 

, ואני רוכן אירועים והנה אני פוסע לקראתה, לכסות את פניה המאירות מתוך הכסא הלבן

 יש לי חיים שלמים לגלות".“ולוחש לה, 

היא משפילה את מבטה ולאורו הדק של הירח אני קולט אותה מסמיקה, ואני מבין שהמילים 

יצאו לי מהפה והקדימו את זמנן. פגישה שלישית או לא, נראה שהסגרתי את עצמי ונראה 

 שהיא נהנית מזה. 

כנתנו מראש, ומתחילים לחזור לכיוון העיר. הצעדים שנינו קמים מהסלע באותו רגע, כאילו תו

תשעים ושש פעימות לדקה", היא “שלי קלים על שביל העפר, הבליעות שלה שוב מתרגשות. 

מחייכת אליי. בדרך לתחנה היא זורקת הצעות על מפגש עם ההורים, על תאריכים ואולמות 

ת לי קרובה מתמיד. פתאום אני מעדיפה גן אירועים", היא קורנת אליי, והתחנה נראי“ –

הפרידה הקצרה והאינסופית קשה עליי. הנה אנחנו מגיעים לתחנה, הנה אנחנו מחליפים 

מילות פרידה וחיוכה שוב נבוך, והנה מגיע האוטובוס שלוקח אותה עד הפעם הבאה. 

 נתראה", היא מבטיחה.“

וסחאות ותוצרים אני מחכה שהרמזור יתחלף לירוק במעבר חציה, וכל מה שאני יודע על נ

מתארגן לי מחדש בראש. אחרי עשרים ושבע שנים ושלושה חודשים וארבעה ימים ואחרי 

עשרים ושתיים הצעות כושלות ואחרי עוד שתי פגישות ושיחה טלפונית טובה אחת ועוד 

 –פגישה לאור ירח דק, הלב לוחש לי שהרכיב האלוקי הוא המכריע, ושאת זה גם יואל 

 לא יודע להסביר. –לנו המתכנת הכי טוב אצ


