
עוד לא שנאתי גבר במידה כזו 
שרציתי להחזיר לו את המתנות שנתן לי.
זא זא גאבור

הפתק היה מקופל בתוך מעטפה קטנה בגוון קרם. המעטפה הייתה תחובה 
מתחת לסרט שחבק קופסה ארוזה בנייר ועליו הדפס של שדה פרחים. לסרט 

הוצמדה מדבקה זהובה שהכריזה על שמה של חנות תכשיטים מפורסמת.
כאשר קראה את הפתק, האיץ לבה את פעימותיו:

"סוזי יקירתי, אני עוזב, כפי שדיברנו. זו מתנת פרידה. מקווה שתאהבי 
אותה. היא תיראה עלייך נהדר. קבלי הכל בהבנה. שלך, אייבי".

טבעת  מהמכתב:  יותר  אותה  הדהימה  וזו  במתנה,  להביט  מיהרה  עכשיו 
היא  אגדי.  ביופי  ומבהיק  צלול  לב,  בדמות  מלוטש  ענק,  ביהלום  משובצת 

הניעה את הקופסה מצד לצד, וקרני האור השתברו באבן בשלל צבעים.
הטבעת נחה על מצע של משי אפרפר שזור בחוטי זהב ועטוף במלמלה 
צחורה, שהונחה על קטיפה בגוונים של אפרסק בשל. יורש עצר בריטי אינו 

זוכה לעריסה מלכותית יותר.
היא בטח שווה יותר מעשרת אלפים דולר, דיברה סוזי אל עצמה. אחר־כך 

יותר  חלף בה הרהור: הטבעת מעסיקה אותה 
חמש  איתה  שחלק  לחיים  מחבר  מהפרידה 

שנים של מגורים משותפים. 
למחרת ניגשה לחנות התכשיטים. 

"שלושים אלף", אמר לה בעל המקום בטון 
אדיש. "שלופים אלף?" התבלבלו לה המילים.

נדירה",  אבן  זו  לדולרים.  מתכוון  "ואני 
הבעת  את  רב־ניסיון  במבט  משקלט  הוסיף, 

התדהמה שעלתה על פניה של סוזי. 
בכספת  לה  חסרו  לא  יקרים  תכשיטים 
שבבית: ענק כסף משובץ אבני ספיר, צמידי 
מעוטרים  זהב  עגילי  איזמרגדים,  עתירי  זהב 
בפנינים מובחרות. והיו גם כמה וכמה טבעות 

יהלום. מן הנמנע היה להתעלם מהן כאשר ניצבה בלבו של אירוע נוצץ, וידה 
עטוית הטבעות מונפת, דואה ומרחפת, עדינה ולוטפת,  מסתירה וחושפת - 
כראוי לאישה שבביתה כספת. וכל האוצר הזה - מנחות־שי מהאביר הנדיב, 

שאמצעים לא חסרו לו, אם כי הם הידלדלו והלכו מאז הכיר את סוזי.

†††

"מגבר כזה לא נפרדים". זה היה המשפט הראשון שרינה, חברתה הקרו־
בה, הצליחה למלמל למראה היהלום המתנוסס על אצבעה של סוזי. רינה גם 
שמעה - סוזי נידבה את המידע הזה כלאחר אצבע, בטרם נשאלה - מה שוויה 

של הטבעת. 
בניסיון  הטובה  החברה  המשיכה  הזה",  מהדגם  היום  מייצרים  לא  "כבר 
השיווק. "לא מרפים ולא מוותרים על יהלום כזה, ואני לא מתכוונת דווקא 

לאבן הזאת", הצביעה על הטבעת.
"כאילו שזה תלוי בי", נאנחה סוזי. 

רינה תהתה אם מצב הרוח של סוזי נובע מהפרידה או מהידיעה שלא תזכה 
עוד לתכשיטים מהחבר, שלבו רחב כארנקו, ולהפך.

"הוא באמת יחסר לי", הוסיפה סוזי, "ואני גם מודאגת. שנים חייתי בביטחון 
כלכלי, בלי לחשוב על המחר". והיא שיתפה את רינה בהתלבטותה אם למכור 

את הטבעת - תכשיט אחד פחות, אבל יותר כסף בבנק.
סכום  איזה  מאייבי  לקבל  וגם  הטבעת  את  לשמור  גם  יכולה  היית  "אם 

נאה..." שחררה רינה לחלל הרהור בלתי גמור.
חכמה  מספיק  גם  אולי  הייתי  זה,  את  לעשות  חכמה  מספיק  הייתי  "אם 

למנוע את הפרידה", סיפקה סוזי הרהור משלה. 
"למה בעצם לא מגיע לך גם כסף ממנו, אחרי כל השנים האלה שחייתם 

זוג נשוי?" תמהה רינה. "רק מפני שהוא החזיק אותך בווילה מפוארת,  כמו 
עם עוזרת צמודה, קנה לך מכונית והסיע אותך מסביב לעולם ארבע פעמים 

בשנה?"
"בעצם למה לא?" הצטרפה סוזי לשאלה, שנשמעה יותר כקביעה נחרצת. 
קביעה שהשומע אותה יודע כי אך עניין של זמן הוא עד שהרעיון המילולי 
מבשיל למציאות ממשית מאוד. היא הניעה את ראשה קדימה באבחה אחת, 
שפתיה מכווצות וסנטרה שלוח לפנים בתנועה שכל בעל נבון ממהר לתפוס 

מולה מחסה מתחת לשולחן.

†††

האהוב עליהם, על שפת   הים.  הקפה  בבית  אייבי  עם  פגישה  סוזי קבעה 
בגרון נצבט הפצירה בו להישאר. "עד שהלכת, לא ידעתי בעצמי כמה אני 

אוהבת אותך", מלמלה.
"סוזי", הגיב אייבי, ידו מחליקה שיער כסוף שופע, "סוזי, את יודעת שאני 
לא יכול יותר... את יודעת שהקריזות שלך שברו אותי. אבל אני לא אשכח 

אותך, ונדמה לי שהטבעת מדברת בעד עצמה".
חוץ  כלום  לי  מגיע  שלא  חושב  "אתה 

מהטבעת?" שאלה.
והתנועה  לשלילה,  בראשו  הניע  אייבי 
מפיה  שעלו  הטונים  לשונה.  את  שחררה  הזו 
היו גבוהים וצורמים, למרות - ואולי בגלל - 

האנשים שגדשו את המקום. 
"אני לא צריכה את הפרוטות שלך!" זעקה 
את  "קח  עיניו.  שהקרינו  האדישות  לנוכח 
הטבעת הארורה הזאת ותעשה איתה מה שאתה 
רוצה!" היא תלשה את הטבעת בתנועה זועמת 
והושיטה אותה לאייבי. ידיו, מונחות כל העת 
על ברכיו, לא זעו. הוא היה דומם כפסל. סוזי 
פערה את עיניה בזעף בוער, פלטה "לא רוצה, 

אז לא צריך" -  והשליכה את הטבעת לים.
לראשונה מאז החל המופע יצא אייבי משלוותו. "את מטורפת", פלט.

"אני אולי מטורפת, אבל מטורפת עם כבוד", נחרה סוזי בשארית קולה. 
"אם אתה מרוצה ממה שגרמת לי - שיבושם לך". 

את  עוטר  לוהט  אדמוני  שיער  צוואר,  ארוכת  תמירה,  באחת,  קמה  והיא 
ראשה. היא הפנתה עורף לאייבי, הביטה אל הקהל המשולהב, וזקופה, עקביה 

נוקשים במקצב של מארש קולני, יצאה מבית הקפה.

†††

 זר פרחים גדול הגיע ביום שאחרי לביתו של אייבי, ופתק צמוד אליו: 
"מצטערת. אתה מכיר את הדם החם שלי... אני מודה לך מאוד על כל 
עזיבתך,  על  האבל  אל  ועכשיו,  רבות.  שנים  באהבה  ממך  שקיבלתי  מה 
הרבה,  שווה  שהיא  יודעת  אני  הנפלאה.  הטבעת  אובדן  על  הצער  נוסף 

ויגוני גדול בשל כך שבעתיים".
ושליח מיוחד הביא לסוזי קופסה שמראיה  ימים ספורים,  לא עברו אלא 
המּוכר חימם את לבה. בקוצר־רוח קרעה את העטיפה. האם תהיה זאת אותה 
אבן? התשובה היכתה את עיניה בזוהר של יהלום נהדר, שהיה מונח שם כמו 
לזו  בגודלה  דמתה  האבן  לסיפורנו.  להיכנס  זכה  שכבר  ההוא,  העצר  יורש 

שהושלכה לקרקעית הים. 
סוזי נטלה את הטבעת בחיבה רבה והחזיקה בה בשתי ידיים כאחֹוז עולל 
יקר. אחר־כך מיהרה לטלפן לרינה.  "תודה על הרעיון", אמרה לה. "עכשיו יש 

לי שתי טבעות, אבל אפילו לא אייבי אחד", הוסיפה בקול סדוק.
"אם הוא לא תפס שזרקת לים טבעת זכוכית", ניחמה אותה רינה, "את לא 

צריכה להצטער שנפרדתם". 8

יהלום של אדם

עו"ד בני דון־יחייא

במשפחות הכי טובות

סוזי יקירתי, אני עוזב, 
כפי שדיברנו. זו מתנת פרידה. 

מקווה שתאהבי אותה. היא 
תיראה עלייך נהדר. קבלי 
הכל בהבנה. שלך, אייבי 

עוד סיפורים מהחיים...

"

"
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