
 שתי טבעות זהב 

שתי טבעות זהב על מפית קרושה קטנה ודהויה. צבע הזהב כבר דהה מעט ולרגע מתעתע  בפינה קטנה נחו  

הן אמורות היו להיות, נחה פתוחה לצידן, קופסה  בה  אחד נדמה היה לה שהן שלובות זו בזו. הקופסה ש

ש גם  להתפורר,  החלה  כבר  בתוכה  הבטנה  יחסית,  פשוטה,  שלדי  או    מה  כבר  שם  החנות  התכשיטן 

 בהתה בהן מרותקת, והרגישה משיכה עזה אליהן, כאילו הן צריכות להיות שלה.   רחלהטשטשו ודהו. 

  הקטנות העתיקות הסמטאות    ביןהסתובבה לה    רחלחנות עתיקות.    או  לא הייתה חנות תכשיטים  זאת

ות, חנויות שנראו כאילו אינן  בתוך הטירה באדינבורו שבסקוטלנד. היא אהבה שווקים, חנויות עתיק 

יקום שעדיין לא  ו  ,שייכות לתקופה המודרנית הרגישה שם כאילו היא מטיילת ביקום אחר, מקביל, 

הייתה אחת מאותן חנויות ציוריות, חנות צילום  החנות הזאת  . וגם  הספיק להדביק את זמן ההווה שלה

הפוכה,   נראתה  והתמונה  מלמעלה  העדשה  לתוך  להביט  שאפשר  כאלה  ישנות  מצלמות  עם  עתיקה, 

אחת  בת  רק  כשהייתה  שקיבלה  זו  שלה,  הישנה  הישיקה  מצלמת  אפילו  דיגיטליות.  שאינן  מצלמות 

, בייחוד כאלה שצריך לכוון ידנית, לא  עשרה, נראתה חדשה לעומתן. והיא אהבה לצלם, אהבה מצלמות

ומי יישמע,  כמו כל הצעירים שרק מחפשים את הדרך הקלה ומצלמים במצלמה שבטלפון הנייד שלהם.  

אפילו צריך קורסים מיוחדים כדי ללמד איך להשתמש במצלמה שבנייד, או אפילו איך לעשות סלפי.  

ת, כאלה שיש להן סרט צילום, וכמעט שאין  בוא נראה איך הם מתמודדים עם מצלמות שאינן דיגיטליו

 מפתחת אותן, שלא לדבר על סרט צילום שחור לבן.  עוד ש  ה בארץמעבד

היו לה בתיק כמה סרטי צילום כאלה והיא חיפשה חנות צילום שמוכנה לפתח אותם. היה לה סרט  

להגיע לסמטה הקטנה,  צבעוני אחד ושניים בשחור לבן. ואחרי בירורים אצל חברים, וגם במלון, ייעצו לה  

ועמדה   בתיק  לה  שהיו  הצילום  מסרטי  לגמרי  שכחה  החנות  אל  כשהגיעה  אך  הזו.  המיוחדת  לחנות 

מהופנטת מול שתי הטבעות. אפשר היה בטעות לחשוב שהמקום נטוש וכבר מעלה אבק, אלמלא האור  

 שבקע מבפנים והצללית שהתהלכה בתוך החנות.  

בין זו כבר שעת  פנ-הייתה  והציפו את הרחוב העתיק  ערביים,  זה  סי הרחוב החלו להידלק בזה אחר 

בצללים נסתרים שהוסיפו נופך נושן עוד יותר לאבני הכביש החלקלקות והמעוגלות, שאיש לא החליפן  

שנים. היא ידעה שעליה להזדרז להיכנס פנימה ולסיים את ענייניה לפני שחושך ישתרר  ב  מזה מאות

חששה שבעל המקום יסגור את החנות בערב וילך  כמו כן  בחשכה,    דלב  להסתובב שםבחוץ והיא תפחד  

 לא ידעה אם תשוב לכאן למחרת.    גםלביתו, ו

אחרי היסוס קל החליטה להיכנס. הסקרנות על הסיפור מאחורי הטבעות, שהיו זרות לחלוטין לכל מה  

היא החלה לפתוח   לשמו הגיעה לשם, לפתח את סרטי הצילום.שהרצון    שהוצג בחלון הראווה, גברה על

את דלת הכניסה וצלצולו של פעמון שהיה תלוי מעל הדלת קידם את פניה והכריז על בואה. מאחורי  

הדלפק הזדקפה דמות שרכנה על פני שולחן התצוגה ופנתה אליה. היא נעצרה במקומה כי את פניה  

ינר, בעל שיער לבן ויד  גבר קשיש, עוטה ס  –קיבל גבר צעיר, בחיוך עדין וחם, לא כפי שדמיינה לעצמה  

 רועדת מעט.  



זו  כן,  "שלום לך, גבירתי," אמר כשהחיוך לא מש משפתיו אחרי שראה את הבעת ההפתעה על פניה. "

החנות של סבי, וכעת הוא חולה אז החלטתי להחליף אותו לכמה ימים," המשיך במבטא סקוטי מתגלגל,  

 שהתחילה להתרגל אליו רק בימים האחרונים.  

אני רציתי לשאול על שתי הטבעות שבחלון הראווה," אמרה. "אה, וכמעט שכחתי, אולי אתם  אני,  -"א

 מפתחים כאן סרטי צילום? גם בשחור לבן?" 

הרבה   אין  הצילום.  סרטי  כאן.  עדיין  שאנחנו  הסיבה  זו  "בוודאי.  התרחב.  הצעיר  הגבר  של  חיוכו 

 להשתמש בטלפון הנייד, לא?" שמשתמשים היום בסרט צילום במצלמה. הרבה יותר פשוט 

"אני לא מחפשת פשוט. אני אוהבת את המצלמות הישנות האלה." היא לא הבינה מה גרם לה להיות  

שיהיה  הייתה ביישנית ושקטה, אהבה לטייל לבדה בלי להטריח אנשים ובלי    מטבעה פטפטנית שכזו.  

,  נינוחההזה, שגרם לה להרגיש  אבל היה משהו באווירה, בחנות, בגבר הצעיר.  עליה לנהל איתם שיחות

 בטוחה, כאילו היא בבית.  

"אה, אני בהחלט מבין אותך, ואני שמח שגברת צעירה כמוך דווקא כן משתמשת במצלמה עם סרט  

צילום. בדרך כלל באים לכאן רק אנשים מבוגרים וזקנים, שלפעמים לגמרי שכחו שיש להם סרטי צילום  

לדים שלהם התחילו לסדר את חפציהם, אולי להעביר אותם  לא מפותחים בבית, ורק במקרה, כשהי 

למקום מגורים קטן יותר, הם גילו את סרטי הצילום והתעקשו להביא אותם לכאן. סבי ואני מנסים  

לא תמיד אפשר להוציא משהו מהן כי גם תוקף  כמיטב יכולתנו להדפיס את התמונות, לשפר אותן.  

באופן    תמונות רבותאין לנו מכונות שיפתחו במהירות  .  סרטי הצילום פג בשלב מסוים והסרט נמחק

אוטומטי. אנחנו עדיין משתמשים בשיטה הכי ישנה, חדר חושך, תמיסות, ייבוש וכזה." הוא השתהה  

 לרגע ואחר כך התנצל על שהלעיט אותה בפרטים רבים כל כך.

, ואיזו דודה  מאביצילום  אה, לא, לא, זה בסדר לגמרי. ירשתי את האהבה לחייכה. "נפנפה בידה והיא  

נתנה לי מתנה מצלמת ישיקה כשהייתי בת אחת עשרה. אבי לימד אותי גם לפתח    זקנה שנפטרה כבר

את התמונות, אבל היום, לצערי, אין לי מקום לחדר חושך וגם אין לי יותר מדי זמן לכך בבית." לחייה  

   סמקו בגוון אדום עמוק והיא הרימה את כפות ידיה וכיסתה אותן.

הגבר הצעיר השפיל את עיניו כאילו מביט בתצוגה שבתוך השולחן, אבל חיוכו התרחב. "כמה חבל. זה  

 תחביב נחמד. ומאיפה את? האנגלית שלך טובה, אבל את לא מכאן, וגם לא מאנגליה בכלל, נכון?" 

תגובות  "אני מישראל," אמרה בהיסוס כי גם לא ידעה מה תהיה תגובתו. היא כבר התרגלה לכל סוגי ה

על כך, אבל עד כה לא נתקלה בשום רתיעה מצד אנשים כשציינה את ארצה, והיא קיוותה שגם הוא לא  

 יירתע.  

"אוי, ישראל, ארץ הקודש!" קרא ועיניו אורו. "סבא שלי ביקר שם פעם, הרבה אחרי שהבריטים יצאו  

 קולניים." ומשם, ואמר שזו ארץ יפיפייה, ושהאנשים שם חמים 



בליווי  היא   המון  מדברים  גם  האיטלקים,  כמו  קצת  קולניים.  שהם  לומר  אפשר  "כן,  בצחוק,  פרצה 

תנועות ידיים." והיא עצמה הופתעה מהצחוק המתגלגל שלה שלא לעתים קרובות נפלט מגרונה. "אתה  

 הסומק על פניה העמיק.  חייב לבוא לבקר. אני בטוחה שתיהנה שם."

אמר. "תאמרי לי    ",כל עוד סבי בחיים וחולה אני לא יכול לעזוב אותו"כן, אולי באמת כדאי לי. אבל  

אם אבוא לבקר, האם אוכל ליצור אתך קשר, שתראי לי או תאמרי לי איפה כדאי לי לטייל?"    .את שמך

 נימת קולו הייתה על סף הפיתוי, אבל החיוך החם שלו הוציא את העוקץ הגס.  

לה, והוא ניסה לקרוא את שמה. רחל. היא צחקקה כשניסה  ללא היסוס היא שלפה את כרטיס הביקור ש

. "אתה יכול לקרוא לי רייצ'ל. זה אותו  והאות ח' כמה פעמים ולא הצליח להפיק אותצליל  לבטא את  

 דבר רק במבטא אחר. קל יותר."

 "אה, יופי. ככה מוכר יותר. אני רואה שאת מתרגמת ועורכת?"

ת לעצמי חופשה ארוכה." היא חיטטה בתיקה ושלפה את שלושת  "כן, ואני עצמאית, לכן אני יכולה לקח 

סרטי הצילום. "אני מקווה שיהיה לכם זמן לפתח לי את הסרטים האלה. צילמתי הרבה, אני יודעת,  

 בטח ייקח לכם לפחות שבוע עד שתסיימו. אחד צבעוני ושניים בשחור לבן." 

ומר עשרה ימים. אוכל להתקשר אליך אם  "זה של שלושים ושש תמונות?" שאל והיא הנהנה. "הייתי א

 הם יהיו מוכנים לפני כן?"  

"כן, מספר הטלפון הנייד שלי רשום על כרטיס הביקור. תוכל לשלוח לי ווטסאפ למספר הטלפון הזה,  

ככה לא תצטרך להמתין עד  או מסרון. קל יהיה להתקשר אליי דרך הווטסאפ כי זה מספר ישראלי ו

 ל הקישורים." שהשיחה תעבור אליי דרך כ 

את    הצמיד עליה"טוב מאד." הוא הכניס את סרטי הצילום למעטפה מיוחדת ורשם עליה את שמה וגם 

 כרטיס הביקור שלה. הוא נתן לה את הספח מהמעטפה עם מספר הזמנת העבודה.  

 "היה נעים להכיר," אמרה לו, ופנתה לכיוון הדלת כדי לצאת. 

נדמה לי שאמרת שאת סקרנית לגבי הטבעות  "  ,על ידית הדלת  קרא אחריה כשידה כבר נחה"  "חכי רגע,

 " . ולמה הן בחלון הראווה

היא נעצרה והסתובבה באחת כשעיניה נפערו. כבר לגמרי שכחה שזו הייתה השאלה הראשונה ששאלה  

 כשנכנסה לחנות. "אוי, כן, נכון מאד." 

 היא חזרה אליו במהירות, כולה סקרנות.  

 "אז הסיפור הוא, לפי דברי סבי, על בני זוג לפני כמאה שנה..." 

 "מאה שנה???" קראה בתדהמה. "הטבעות בנות מאה? וואו!" 

לפני מלחמת העולם הראשונה. הוא לחם  ממש  "כן," אמר וצחק קלות לשמע תגובתה. "הם התחתנו  

בזמן המלחמה,  גמרי בריא כי ספג קצת גז בשוחות. היא הייתה אחות  במלחמה וחזר הביתה שלם, לא ל



על אלונקה, עוד בבית חולים שדה. הפגישה ריגשה את כל    אליה, ישר לידיים,וכשפינו אותו הוא הגיע  

אנשי הצוות והם מיהרו לפנות אותם הביתה. יחד." הוא השתהה מעט לפני שהמשיך. "אחרי המלחמה  

וה בלונדון  ואז פרצה  הם התגוררו  ובן,  ילדים, בת  נולדו להם שני  בו עד שהחלים חלקית.  טיפלה  יא 

מלחמת העולם השנייה. בגלל הפציעה שלו לא גייסו אותו למלחמה הזאת, היא המשיכה לעבוד בבית  

חולים בעיר, ועם הבליץ הם החליטו לעבור לכפר עם הילדים. לא הייתה להם משפחה נוספת. היה להם  

טנה, אבל אב המשפחה לא החזיק מעמד עוד שנים רבות והיא המשיכה לגדל את  בית קטן עם חצר ק

ללמוד   והתחילו  הספר,  בית  את  סיימו  כבר  הילדים  האב,  אחרי  שנים  כמה  נפטרה  האם  הילדים. 

באוניברסיטה. לפני מותה העבירה האם את טבעות הנישואין לבתה, יחד עם מפית הקרושה הקטנה  

תן לחתונה שלה עצמה. הבן עבר לאמריקה ושם נישא וגידל משפחה  שסרגה, ואמרה לה שתשמור או

יפה. הבת, שלמדה באוניברסיטה של אדינבורו, נישאה לבחור שאתו למדה. לשניים נולדו שלוש בנות,  

ירשה את טבעות הנישואין של אימה. הבת הזאת ילדה בן אחד, וכשהוא היה בן חמש היא  והבכורה  

 ידה והתינוק אף הוא לא שרד."הבן השני, אך מתה בל  אתהרתה 

"אוי, איזה סיפור עצוב." דמעות מילאו את עיניה. "איך אתה מכיר את הסיפור? מי שהביא את הטבעות  

 סיפר לך?" 

"האישה שמתה בלידה היא אמי. ואבי לא יכול היה להמשיך ולשמור אצלו את צמד הטבעות כי אהב  

הטבעות וסבי הניח אותן בחלון הראווה עם המפית  מאד את אמי ולא נישא שנית. הוא החזיר לסבי את  

 שסרגה סבתה של אשתו." 

הדמעות   את  וניגב  אליה  התקרב  התצוגה,  שולחן  את  הקיף  והוא  רחל,  של  לחייה  על  לזלוג  דמעות 

באגודלו. היא לא סילקה את ידו, למרות שידעה שזה מה שהיא צריכה לעשות. הגבר הצעיר והחם הזה  

לו על הסיפור  נגע בכל הפינות הנכונו והודתה  עיניה המלאות דמעות  והיא נשאה אליו את  ת בליבה, 

 המרגש, שהיה שווה אפילו יותר מהאפשרות לפתח את סרטי הצילום.  

רק לקשט את החלון, לתת    אלא"כמובן, הטבעות לא למכירה ולא למסירה," אמר כשהוא שב לחייך. "

 כמו את העבר שלך."  –פשר כמעט למצוא משהו שכבר אי א תחושה של משהו עתיק, משהו מיוחד, 

היא חזרה לשם כעבור עשרה ימים. הטבעות עדיין היו בחלון הראווה, אבל סרט שחור היה מונח לפניהן.  

היא נכנסה פנימה עם קול הפעמון, והגבר הצעיר שבעצם שכחה לשאול לשמו, עמד שם, אך הפעם הבעת  

 פניו הייתה עצובה.  

 "קרה משהו?" "ערב טוב," אמרה.  

 "כן, לפני יומיים נפטר סבי." 

"אז אולי אתה צריך כמה ימים להתאושש?" שאלה. "אתה יודע, אצלנו ביהדות נהוג לשבת בבית שבעה  

ימים אחרי הלוויה, ואז מגיעים חברים, קרובים, שכנים ועוד כדי לנחם. הם מביאים סירי אוכל כדי  

 שבאמת ייקח לעצמו את הזמן להתאבל." שהאדם המתאבל לא יטרח לבשל ארוחות, כדי 

 " .כדאי לי לסגור את המקום לעוד יום יומיים אולי באמת"היהודים חכמים." אמר בקול שקט. "



בחייך, ואי אפשר סתם כך לעבור לסדר    משמעותי. הוא היה אדם  רק אם אתה מרגיש שזה נכון לך"

פיקה לעצור בעצמה שאלה אותו, "אני  היום אחרי שאדם כזה הולך לעולמו," אמרה לו. ועוד לפני שהס

יכולה להזמין אותך לארוחת ערב עכשיו?" והייתה המומה מהתעוזה שלה, מהקלות שבה יצאו המלים  

 מפיה. 

 באמת אין צורך," גמגם.  הוא היה המום כמעט באותה המידה. "

 יבוא."  , אם אתה יודע שאיש לאמוקדם "אני אשמח לא לאכול לבד, כמו בכל ערב. סגור את החנות

"את האחרונה, ואחריך אני סוגר." הוא פתח מגירה והוציא משם שלוש מעטפות שמהן בצבצו סרטי  

הצילום שפותחו ובפנים גם היו שלוש חבילות של תמונות. רחל שלפה אותן אחת אחת ועברה עליהן די  

 אתה לו.  בחטף, מתפעלת מתמונה זו או אחרת, צוחקת למראה תמונה אחרת, והוא הצטרף אליה כשהר

ודחפה אותן לתיקה. "יצאו נהדר," אמרה לו והחיוך קרן על כל פניה.    היא נטלה את שלוש המעטפות

 "כמה אני חייבת?"  

יודע מה, בכלל   לא הסכימה לשמוע. "ואתה  היא  לומר שזה על חשבונו, אבל  ניסה למחות,  בתחילה 

 שכחתי לשאול איך קוראים לך?" 

ונבוך, כי הוא ידע את שמה אך היא לא ידעה את שמו. "קוראים לי פאדן, אבל    לרגע נראה מבולבל 

 הקיצור הוא פאדי," אמר בחיוך מבויש. 

 "אוקי, פאדי, אתה מוכן להראות לי איפה המסעדה הכי טובה כאן בסביבה?" 


