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"בא לך לנסוע לים?" שאלה ענבל כחודש לפני היום הגדול.
"מתי?" שאלתי בעודי שוטף את קצף הגילוח מפניי.

"עכשיו," ענתה, "בוא נירגע קצת מכל הלחץ הזה שלפני החתונה." 
לעבר  נוהג  הכחולה,  ב'מיצובישי'  עצמי  את  מצאתי  שעה  כעבור 
קרה,  שתייה  מלאה  צידנית  ומאחורינו  ענבל  ישבה  לידי  אשקלון. 

פירות וחטיפים.
רצינו אווירה אינטימית, כך שהתמקמנו בחוף נידח ובלתי מוכרז – 
בלי סוכת מציל וכמעט ללא מתרחצים. חול צהוב חם, גלים נוצצים 

מקציפים, שחפים לבנים חגים בשמיים הבוהקים.
שלבשה.  הגופייה  את  והסירה  הקצרים  מכנסיה  את  פשטה  ענבל 

גופה הסקסי והעטור בבגד־ים צהוב נחשף לעין העולם. 
פתחתי את הצידנית והוצאתי שני בקבוקי בירה.

היא שכבה על גבה, עיניה עצומות, קרני השמש ליטפו ברכות את 
עורה הרך והשחום.

סרקתי כל סנטימטר בפניה: ריסיה הארוכים כשתי מניפות מבריקות 
כיסו את עפעפיה העצומים, גבותיה הדקיקות והמטופחות שכבו שלוות 
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בלא נוע, אפה הסולד הצביע לשמיים בגאווה, שפתיה הוורודות קראו 
לי לבוא לנשקן. קמתי ממקומי ועשיתי זאת. 

היא פקחה את עיניה, ליטפה את עורפי והשיבה בנשיקה עזה.
שכבנו זה לצד זו על הגב והבטנו בשמיים הכחולים. אצבעות ידי 

נגעו בטבעת הכסף שהיתה על אגודלה ומוחי צלל במחשבות. 
איזה חיים יפים! אני על גג העולם עכשיו, לצידי שוכבת האישה 
הכי יפה בעולם שבעוד כמה שבועות תהפוך לאשתי, הירהרתי, חש 

באושר המפעפע בתוכי.
דימיינתי את ענבל תחת החופה: השמלה שעדיין לא זכיתי לראות 
את  הקיפה  לבן  זהב  שרשרת  חשופות.  וכתפיה  לגוף  צמודה  היתה 
צווארה, עגילים כסופים ומעוטרים ביהלומים קטנים תלויים על אוזניה 
ומלמלה לבנה מלטפת את שערותיה המהודקות לאחור. אשתי הטרייה 
משכה את מבטי האורחים כמו גביש יהלום ענקי שהונח במרכזו של 
אולם תצוגה. איש אינו יכול לרכוש אותו, אך הכול רוצים להתבונן בו. 
מנוע  עלי, שמעתי לפתע רעש של  טובה  ורוחי  בעודי מהרהר  וכך, 
ארבעה  ובתוכו  אדום  בג'יפ  והבחנתי  עיניי  את  פקחתי  וגבר.  שהלך 
גברים צעירים בשנות העשרים לחייהם, נמוכים, רזים וללא חולצות. הם 
עצרו את הג'יפ שלהם כה צמוד אלינו, עד שהפילו את הצידנית שלנו. 

"קרה משהו?" שאלתי אותם בטון קשוח וקמתי במהירות. 
ענבל התיישבה.

"אתם נמצאים בחוף שלנו ואתם עושים טעות!" אמר אחד הצעירים 
וירק לעברנו.

"טוב," עניתי בהכנעה, יודע שעלינו להסתלק משם בהקדם האפשרי. 
רגלינו  על  נעמדנו  ודברים  אומר  בלא  זאת.  הבינה  ענבל  שגם  מובן 

ואספנו את חפצינו במהירות.
"חכמים גדולים, באים ארבעה..." לחשתי לענבל.
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9דקה לחצות

אך  אותם,  ללבוש  ועמדה  הקצרים  מכנסיה  את  בידה  החזיקה  היא 
לא הספיקה. אחד הבחורים קפץ מהג'יפ, חטף אותם מענבל והשליכם 

הצידה. "חשבתם לברוח ככה סתם, הא?!" אמר והביט לעברי בזעם. 
שאחזתי  הזכוכית  בקבוק  את  לעברו  השלכתי  הרבה,  לחשוב  בלי 

בידי.
ושניהם  הג'יפ,  בפנס  פגע  הבירה  ובקבוק  לזוז,  הספיק  הוא  אך 

התנפצו לרסיסים.
שלושת חבריו קפצו מהג'יפ, רצו לעברי והתנפלו עלי במהלומות 

ובאגרופים. 
חסר  החול  על  שוכב  אותי  כשראתה  ולבכות,  לצרוח  החלה  ענבל 
אונים ומעלי שלושה אנשים המכים בי ללא הרף ואף אוחזים בי כדי 

שלא אקום. 
הוצמדה  לפתע  ובראשי.  בבטני  בפניי,  כבדות  מהלומות  הרגשתי 

סכין חדה לצווארי והחלה שורטת אותי באיטיות.
אחד הבריונים עזב אותי, ניגש לענבל והפיל אותה על החול. ניסיתי 
לעתיד  באשתי  צופה  לקרקע,  צמוד  נשארתי  לשווא.  אך  להיחלץ, 
השוכבת בחוסר אונים כמוני, ומעליה גוהר גבר זר המרתק אותה אל 

הקרקע. 
ענבל צעקה ובכתה, אבל למרבה האסון איש לא היה בסביבה כדי 

לעזור. 
בפניהם  התחננתי  הצלחתי.  לא  אך  להשתחרר,  כוחי  בכל  ניסיתי 

בצעקות שיניחו לענבל ויכו רק אותי, אבל הם המשיכו בשלהם.
נתגלו  שדיה  ושני  החזייה,  את  ממנה  קרע  ענבל  על  הגבר ששכב 

לעין כול. רעדתי בכל גופי ודמעות החלו זולגות מעיניי.
"איציק!" צרחה ענבל, אבל לא יכולתי לענות, כי אחד מהם סתם את 

פי בכף ידו והקפיד להצמיד את הסכין לצווארי. 
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יאיר פלקר 10

שני חבריו חדלו להכות אותי, אך חיבקו כל אחד כתף אחרת שלי, 
כדי שלא אוכל לזוז. 

"אין מצב שהוא יאנוס אותה," חשבתי בייאוש.
ענבל צרחה, והבחור ששכב מעליה הנחית על פניה סטירה מצלצלת. 
אחר כך נישק אותה בצווארה, בעודו מלטף את שדיה בידו. היא ניסתה 

להיחלץ ממנו, אך הוא היה חזק ממנה.
ידו של הבריון קרבה לתחתוניה של ענבל והחלה למשוך אותם מטה. 
ונעצתי את שיניי באצבעו  ועיניי רשפו. פתחתי את פי,  גופי רתח 
עד  חזקה,  כה  היתה  הנשיכה  פי.  את  שאטם  האיש  של  האמצעית 

שהרגשתי על לשוני חתיכת בשר גדולה וזרה. 

* * *

דקה לחצות. אני יושב על מיטת הבטון הקשה, נשען על הקיר ובידי 
סדין דק. 

איני יכול עוד. מוחי פסק מלחשוב, ליבי חדל מלהרגיש וגופי עייף 
מלחוש. 

דפנה  לי  הזכירה  כך  יום־הולדתי.  בספטמבר,  שמונה־עשר  היום 
אחותי בעיניים דומעות, עת באה לבקר אותי. עוד כמה שניות יחלוף 

תאריך זה, וקרוב לוודאי שיהפוך לתאריך סמלי אחר, קודר יותר. 
המדויקת.  בשעה  השגרתית  מלחמתם  את  שוב  החלו  הבטן  כאבי 
והתכוונו  היומית  התקיפה  בשעת  דייקו  תמיד  ממושמעים,  כחיילים 

לסיים עוד יום בניצחון מוחץ.
עצמי  את  לשכנע  ומנסה  שלי,  התא  ב"רחבי"  סביב,  מתבונן  אני 
בפעם המיליון שכל זה לא בשבילי. עיניי פוגשות את בת־הים הקטנה 
שציירתי על הקיר, את האסלה שרק המקק שנמצא לידה עכשיו מסוגל 
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לסבול את ריחה, את מנורת הלילה הגוססת, המעניקה טיפת אור דלוח 
לחושך הכבד המשתרר כאן מדי לילה.

צעקה קצרה קורעת את הדממה. 
"סוהר!" 

הגפרורים,  קופסת  בטח  התרוקנה  האסירים  לאחד  שגרתי.  עניין 
יוכל לשנות במקצת את שגרת הלילה  או שמא הוא חש ברע, וכך 

ולבלות במרפאת הכלא בחברת אנשים שבהם אינו נתקל מדי יום. 
מתחילות  אונס,  על  מאסר  שמרצה  צביקה,  של  מיטתו  חריקות 
ההפרדה  לאגף  הושלך  הוא  משמאל.  לתאי  צמוד  תאו  להרעיש. 
לאחר שכמה פעמים ניסו אסירים אחרים לאנוס אותו וכמו להענישו 
בעצמם. מדי לילה צביקה שוכב במיטתו ומאונן. כשיצאתי לשעת 
הטיול שלי בחצר, נהגתי להביט לעבר תאו ולראות ים של תמונות 
צביקה  מיטתו.  קירות  על  בערבוביה  תלויות  עירומות  בחורות  של 
לא מתבייש מאיש, כשמתחשק לו לבוא על פורקנו הוא פשוט שוכב 
ומאונן, גם אם סוהר מביט לעברו או אסיר חולף סמוך לתאו. היו 
ימים שאת החריקות מתאו שמעתי כמה וכמה פעמים ביממה, החל 

משעות הבוקר המוקדמות. 
אני מרים את ראשי לעבר החלון הקטן שבפינת התא, מצליח לראות 
דרכו את הירח המלא, וממלמל לעצמי, "איציק, יש אינספור אנשים 
שרואים את הירח הזה מחוץ לכלא, אך הם כלל לא מביטים בו. תראה 

איך אנשים לא יודעים להעריך את מה שיש להם."
בכלא אתה לומד לשוחח ארוכות עם עצמך, בקול שרק אני ועצמי 

יכולים לשמוע. 
אמא?  תגיב  כיצד  חרישית:  ומהרהר  עיניי  את  עוצם  אני  עכשיו 
ושניים  בבית  בגפה  יושבת  בדמיוני,  אותה  רואה  כשאני  נחמץ  ליבי 
או שלושה שוטרים מבשרים לה את הבשורה המרה. מה יאמרו אחיי 

��� �����.indd   11 04.07.13   21:26



יאיר פלקר 12

כשישמעו  חבריי  יגיבו  איך  גם  מעניין  ענבל?  תעשה  מה  האהובים? 
שזהו, נגמר הסרט של איציק... 

נכון, תקופה ארוכה אני כבר קבור בעודי בחיים, כאן בין הקירות 
מה  לי  לאחר שדפנה אמרה  היום,  אבל  הטיח המתפורר.  עם  הלחים 

שאמרה, אין ספק ששם למעלה יהיה הרבה יותר טוב מאשר כאן.
גרוני נשנק מדמעות. אני פורץ בבכי שקט ומאופק, כדי שאף סוהר 

לא יתקרב לתאי וימנע ממני לבצע את החלטתי הנחרצת. 

* * *

קטנה היא ירוחם שלי, אבל יש בה הכול. ענייה, אך עשירה באנשים, 
במראות, בצבעים, בריחות. שולי העיירה גולשים למדבר צהוב וצחיח, 
כשאגם קטן נוגס בה ורוצה להפוך לחלק בלתי נפרד ממנה. שם, באגם 
השקט והמדהים הזה, חשבתי רבות לאן יובילו אותי החיים האלה ואיך 

אוכל לגרום להוריי להתגאות בי.
קצוות  מארבעת  שונים  אנשים  התקבצו  שלי  המיוחדת  בירוחם 
תבל. קיבוץ גלויות אמיתי. ההודי, למשל, לבוש בדרך כלל בגדים 
מחויטים, מכנסי הפאדלפון מתרחבים בהגזמה בקצותיהם ובולעים, 
כמעט בנגיסה אחת, את מגפי העור שלו. מעל שפתו העליונה שפם 
נעים כלל.  ניחוח לא  דקיק, ושערו מרוח בשמן קוקוס מיוחד בעל 
וההודי  המרוקאי  לעיתים  ולמדון.  לריב  נוטה  אינו  שקט,  ההודי 
הסטנד־אפ  מופע  תמיד  אך  זה,  על  זה  ולרדת  להתלוצץ  נוהגים 
הסתיים באווירה נעימה וחברותית. כאשר המרוקאי לא עסוק בלרדת 
המסחרי  המרכז  ברחבת  חבריו  עם  הוא משחק שש־בש  ההודי,  על 
ומשוחח עימם על פוליטיקה. לדעתו בגין היה ראש־הממשלה הטוב 

ביותר בכל הזמנים. 
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יש גם תושבים שעלו לפני שנים רבות מרומניה. הרומני נהג לרכוב 
למקום  נחפז  שהוא  נראה  לאט,  שנסע  אף  באלגנטיות.  אופניו  על 
כלשהו, כמו הארנב הלבן מ"עליסה בארץ הפלאות". לעיתים נדמה כי 

האופניים הם איבר מאיברי גופו הבהיר. 
התושבים החדשים הם העולים מחבר־העמים, אלה שהגיעו לירוחם 
והבינו במהרה שהמודיעין שלהם היה מוטעה במקצת: ירוחם בהחלט 
אינה העיר השלישית בגודלה בארץ, ּוודאי שאינה תוססת יותר מתל־

אביב.
הגדולה  העלייה  את  לקבל  קשה  היה  הוותיקים  ירוחם  לתושבי 
בעיירה  כמו  אך  חבר־העמים,  נקראה  כך  שאחר  מברית־המועצות, 

קטנה צפופה וחמימה הם למדו להסתגל ולחיות באחווה גם איתה.
מבקרים  הם  אך  בירוחם,  גרים  לא  הם  הבדואים.  הם  אחרונים 
לקופת־החולים,  מגיעים  הבדואית  הפזורה  תושבי  הרבה.   בה 
הסמוכים  ולצריפיהם  לאוהליהם  ושבים  המקומיות  ולחנויות  לבנק 

ליישוב.

הוריי נולדו בבומביי שבהודו. שניהם עלו ארצה בילדותם, והובאו עם 
וילדו אותי. הכול ידעו  הוריהם היישר לירוחם. כאן הכירו, התחתנו 
שאני "הודי", אף שלא לבשתי בגדים מחויטים, שערי לא נמרח בשמן 

קוקוס ומעולם לא היה לי שפם.
תינוק השעשועים  הייתי  כשנולדתי  כי  הבנתי  מסיפורים ששמעתי 
יקר ערך  הייתי חפץ  אותי כמו  כולם חטפו  של משפחתי המורחבת. 
אותי  האכילה  שנייה  אותי,  הניפה  אחת  דודה  לעצמם.  אותי  וביקשו 
והשלישית החליפה לי חיתול. עד שסבתי היתה מגיעה וחוטפת אותי 

לעצמה, ובכך למעשה משביתה לכולם את החגיגה.
סבתי היקרה, האהובה עלי בלי קץ. גם כשעלתה ארצה נותרה הודית 
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כפרית, גם בהתנהגותה וגם בלבושה. לגופה תמיד לופף בגד הסארי 
ההודי המסורתי, ושערה המלבין נאסף והודק לאחור.

ביתה,  בשבילי.  ביותר  חשובה  משענת  נקודת  סבתי  היוותה  כילד 
שהיה במרחק הליכה קצרצר מביתנו, שימש עבורי כמקלט. פעמים 
הנוסטלגיים  לסיפורים  מקשיב  בביתה,  לילותיי  את  העברתי  רבות 
והיא, בתמורה, נהגה לקנות לי ממתקים  שהביאה עימה מעבר לים, 

רבים וכן לתת לי דמי כיס שמנים במיוחד.
הורים  זכיתי לשני  ואני  טובה,  יקנה משפחה  לא  כסף  סכום  שום 
היתה  וצנועה, אמא שתמיד  בית שקטה  היתה עקרת  אמי  נפלאים. 
לידי כשנזקקתי לה. כששבתי מבית־הספר, המתינה לי תמיד ארוחה 
אליה  פניתי  כסף,  כשרציתי  להתפאר.  ידיה  מעשה  וטעימה,  חמה 
בימים  גם  היינו.  לא  עשירים  כי  אם  ריקם,  הושבתי  לא  ומעולם 
ולקנות  מוקדמת  בשעה  להתעורר  אמא  הקפידה  וקרים  גשומים 
לחם, חלב, ביצים ושאר מוצרים לארוחת הבוקר ולכריכים שהכינה 
עבורנו לבית־הספר. לאחר מכן לא נחה, אלא החלה לנקות את הבית 
בקדחתנות, כאילו בכל יום יש חג או שבאים אורחים חשובים. אבי 
עבד עבודה פיזית קשה בבית־חרושת לייצור חומרי ניקוי. היתה זו 
עבודה במשמרות, אך לרוב עבד אבא למעלה משמונה שעות, כשכל 
מטרתו שלא יחסר לנו דבר. במהלך השנים שמתי לב שרבים רוחשים 
כבוד לאבי, בעיקר כי נודע כאיש הגון וישר. הערצתי אותו, אם כי 

לא הלכתי בדרכו. 
היא  כמה  עד  התפעלו  הכול  בשנתיים.  ממני  צעירה  דפנה  אחותי 
יפה וחכמה, ותמיד ראיתי אותה רכונה על ספרים ומחברות. רק חְזרה 
ההורים  באספות  הבית.  שיעורי  בהכנת  החלה  ומייד  מבית־הספר, 
הוריי  הזו.  המקסימה  הילדה  את  ולהלל  לשבח  המורות  הפסיקו  לא 
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קרנו מאושר, אך במשך זמן קצר בלבד, כי מייד ניגשו למורה שלי, 
שהתרשמותה ממני היתה שונה לחלוטין, הן לגבי הציונים והן לגבי 

התנהגותי בשיעור וכלפי חבריי. 
אבא  היה  הורים,  אספות  מאותן  הביתה  שבים  היו  ואבא  כשאמא 
יהיה,  'מה  קול:  ללא  שואל  כמו  בייאוש,  מהולה  בתקיפות  בי  מביט 
איציק?' ואני מצידי מילמלתי משהו בשפה בלתי מובנת, רק אלוהים 

ידע למה התכוונתי. 
מה יכולתי לומר? שהיה יום יפה והחלטתי ללכת לאגם לדוג דגים 
במקום לשבת בשיעור אנגלית משעמם? שלא יכולתי להכין שיעורי 
בית מפני שכאבה לי הבטן? שקולי צורם וגבוה ולכן מפריע למהלך 

השיעור? 
אחי איַתי, הצעיר ממני בעשר שנים בדיוק, היה ילדם המפונק של 
הוריי, ולא רק מפני שהיה הכי קטן. גם אני נאלצתי להודות שאיתי 
איננו כרבים מבני גילו, שמנדנדים ומרגיזים כל כך עד שאינך יכול 
שלא להרים עליהם את הקול, אם לא לתת מכה קלה. איתי לא הזיז יד 
או רגל בלא רשות מפורשת מהוריו, ולמעשה כמעט לא התרחק מהם 

ולא נטל חלק במעללי בני גילו. 

* * *

"אני רוצה טלפון עכשיו!" צורח אחד האסירים מקצה המסדרון. הוא 
שיחות  שעות  הרי  מבוקשו,  את  שיקבל  סיכוי  כל  שאין  היטב  יודע 

הטלפון חלפו להן מזמן, אבל הוא מתעקש ולא מפסיק לצרוח. 
הסוהרים לא מתייחסים אליו, הם הרי רגילים לבקשות מוזרות גם 

בשעות הקטנות של הלילה.
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"טלפון!" צורח האסיר ומתחיל להכות על הסורגים.
בן־זונה!" צועק אחד האסירים, שכפי הנראה  יא  "מה אתה צועק, 

התעורר בגלל הרעש. 
"סתום ת'פה שלך, יא כלב," השיב הצורח. 

* * *

הגעתי לגיל המצוות. כולם סביבי התרגשו, אך אני רק קיוויתי שהכול 
ייגמר כבר ואוכל לחזור לשגרה. אבי, שמדי פעם התעוררה בו קנאות 
חודשים  כעשרה  בתורה  לקרוא  ללמוד  אותי  שלח  ליהדות,  עתיקה 
ביותר  ביותר לכל תלמיד אחר, אבל קצר  זמן ארוך   – לפני האירוע 
לתלמיד "חרוץ" כמוני. למזלי, הרב שלי לא נמנה עם אלה שהקפידו 
יתר על המידה. לא היה לו שוט והוא אף לא משך באוזני. היו ימים 
שבהם דיברנו על המחזור האחרון בליגה הלאומית בכדורגל במקום 

על ההפטרה שלי. 
אפרסק,  בצבע  מהודרת  שמלה  לבשה  אמי  הגיע.  המיוחל  היום 
שהפכה אותה בהרף עין למלכה ליום אחד. מעולם עד אז לא ראיתי את 
אבי ואת עצמי בחליפות שחורות ומחויטות. העניבה לחצה על צווארי, 
וחשתי שהיא ממש עניבת חנק, אם לא עניבת תלייה. עמדנו בכניסה 
בית־החרושת,  כל  נגמרו.  לא  ידינו  את  שלחצו  והאורחים  לאולם, 
שכנים מכל העדות שמעולם לא החלפתי איתם מילה, המוכר במכולת 

ועוד ועוד. 
צביטות  מכמה  ואף  עזות  מנשיקות  ממבוכה,  בערו  לחיי  שתי 

אכזריות. רגליי עייפו ושלפוחית השתן שלי חישבה להתפוצץ. 
הזה  הזמן  כל  לאחר  אם  תהיתי  הסתיימה,  סוף  סוף  כשהתהלוכה 
שחלף אני עדיין בבר־המצווה, או שכבר הגעתי לחתונה או אף להלוויה 
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שלי, אם כי למעשה ארכה קבלת הפנים כשעה אחת בלבד. לבסוף, 
כשנכנסנו לאולם, ניגן התקליטן מוזיקה עצובה, שאכן התאימה יותר 

לאירוע ֵאבל מאשר לשמחת בר־מצווה.
לי הרב  ודיקלמתי את הדרשה שכתב  מול מאות האורחים  עמדתי 
במחיאות  האורחים  כל  פרצו  לדבר,  כשסיימתי  כן.  לפני  ימים  כמה 
כלשהו  ערך  הראשונה  בפעם  לייחס  לי  גורמים  כמו  סוערות,  כפיים 

למאורע. הרגשתי כאילו נאמתי נאום היסטורי מעל דוכן הכנסת. 
רוקדים,  כשהמוזמנים  החגיגה,  נחגגה  הלילה  אמצע  ועד  מכאן 

אוכלים, מוחאים כפיים ובעיקר מחייכים שוב ושוב למצלמה. 

ואני,  אבנר  החלטנו,  ט'  כיתה  של  הלימודים  שנת  תחילת  לקראת 
להחליף את בית־הספר. אבנר היה חברי הטוב ביותר. רזה, גבוה מעט 
ממני, בעל שיער קצוץ ומקורזל. אף שהיינו צעירים, ידענו שהמעבר 
לבית־ספר במקום אחר חשוב והכרחי, כי בתיכון המקומי לא נשתפר 

ולא נשיג דבר. 
יותר מכול שנאתי ללמוד. עצם הרכינה אל השולחן הירוק עוררה 
בי חלחלה, ומבחינתי גם השיעורים היו בגדר הפסקות. את רוב רובו 
למורה  להקשיב  במקום  חבריי,  עם  בפטפוט  העברתי  השיעור  של 

שהתחננה למעט שקט.
בהפסקות החוקיות נהגנו להסתתר בפינת ישיבה שיצרנו מארגזים 
ישנים, שם הכנסתי לריאותיי את עשן הסיגריות לראשונה  ומחביות 

בחיי, מה שהפך אצלי במהרה למנהג קבוע.
בימים נאים נהגנו ללכת לאגם, כשחלק מארוחת העשר שלנו הפך 
לפיתיון קורץ לדגים. אהבנו לשבת על המזח החמים ולהתחרות בינינו 
חשבון  על  סיגריות  בחפיסת  זוכה  היה  המנצח  דגים.  יותר  שולה  מי 
המפסיד, שלרוב היה אבנר, שהדגים סירבו משום מה להתקרב לחכתו.
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אמי הפסיקה בהדרגה לשאול אותי שאלות שכל אם נוהגת לשאול 
את בנה כשהוא שב מבית־הספר. עניין אותה מאוד איך עבר יומי, איך 
התנהגתי ואיך התנהגו כלפיי, אך עד מהרה הבינה שאין טעם לשאול, 

כי כל תשובותיי היו "בסדר", "טוב" וכדומה.
כמעט בכל יום כשנכנסתי הביתה, מצאתי את איתי יושב על השטיח 
עד שידע  הנינג'ה"  ל"צבי  מכור  היה  הוא  בטלוויזיה.  וצופה  שבבית 
לדקלם בעל־פה את השיחות שעל המרקע. פעם אף קרא לי "דונטלו" 

בטעות.
כמה דקות אחריי הופיעה דפנה אחותי, נעמדה בפתח ולא הפסיקה 
היה  נדמה  הלימודים.  ביום  עליה  עבר  אשר  את  אמי  באוזני  לפרט 

שאצלה כל יום בבית־הספר הוא חוויה בלתי נשכחת.
האזנתי וראיתי עד כמה אמא מאושרת לשמוע שדפנה קיבלה מאה 
באנגלית, ושמחר תגיש את העבודה בספרות. באותן דקות, וגם במשך 
כל חיי, חלפו במוחי מחשבות בנוסח: האם אני לא יוצלח? האם הוריי 

אינם גאים בי? האם בית־הספר החדש ישנה את מצבי?
לא  הם  אחר,  לבית־ספר  המעבר  רעיון  את  הוריי  בפני  כשהעליתי 
התנגדו אך גם לא התלהבו. כשהוספתי שאלמד בתנאי פנימייה מחוץ 
לעיר ואחזור רק פעם בשבועיים, אמרו, "תעשה מה שאתה רוצה. אם 

אתה רוצה לעזוב – תעזוב."

שמעתי  תמיד  לביתו,  כשהתקרבתי  רבים.  ואחיות  אחים  היו  לאבנר 
משם קול צעקות ורעשים אחרים. 

לשמוע  שיצליח  הסיכוי  אך  קולי,  את  הרמתי  מהחלון,  לו  קראתי 
אותי היה קלוש. התחלתי להתקרב אל הדלת, ובכל צעד היה הרעש 

מבפנים חזק יותר ומפחיד יותר. 
שתי נקישות על הדלת. אין קול ואין עונה. לא היתה ברירה, דפקתי 
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וחששתי  איציק!"  זה  איציק!  "זה  צעקתי,  פרושה,  ביד  הדלת  על 
שהדלת תישבר מרוב המכות שהטחתי בה.

לפתע השתרר שקט בכל הבית, ורגע אחר כך נשמעה צעקה בודדת, 
"אבנר, תראה מי זה בדלת!" 

צעדים מהירים קרבו לדלת, וסוף סוף אבנר פתח אותה.
אחד  על  לדרוך  לא  השתדלתי  רבה,  בזהירות  דרכי  את  פילסתי 
והיא  אבנר,  של  לאמו  שלום  אמרתי  צעצוע.  על  למעוד  או  הילדים 
הינהנה בראשה באופן שהעיד על כך שאינה מרוצה במיוחד מביקורי. 

לבסוף הגענו אל חדרו המרוחק של חברי. 
התיישבתי על כיסא קטן, והוא התיישב על הרצפה ושאל אם ברצוני 

לשתות משהו. 
"לא תודה," אמרתי, חושב בליבי על כל הדרך שייאלץ לעשות עד 

המטבח ועל כל המכשולים האורבים לו בדרכו. 
עכשיו סיפרתי לו על החלטתי לעבור לפנימייה, ולשמחתי שמעתי 

שגם הוא מעוניין בכך.
אמרתי לו שרחל, היועצת של בית־הספר, נתנה לי דפי מידע על כמה 
מוסדות כאלה, ועד סוף שנת הלימודים, עוד לפני תחילת החופשה, 

עלי לבחור אחד מהם. 
לאחר דיון קצר החלטנו שנינו כי בשנה הקרובה נלמד בבית־הספר 

הצבאי של חיל־הים באשדוד, ובהמשך נחליט אם להמשיך שם.
"היום תורי לנקות את הבית," אמר אבנר, רומז שביקורי הסתיים.

עם  אביר   - בסרט  כמו  אחריו,  ואני  החוצה,  דרכו  את  פילס   הוא 
הענוגה  לנסיכה  דרך  לפלס  כדי  קוצניים  ענפים  כורת  ענקית  חרב 
שבעקבותיו, או גשש חד־חושים המוביל את חברו לנשק בשדה מוקשים 

קטלני. 
לה  ונבשר  ליועצת  שנינו  ניגש  שמחר  וקבענו  מאבנר,  נפרדתי 
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הצרחות  שבו  הדלת  את  סגר  שבה  בשנייה  אך  מוזר,  החלטתנו.  את 
והרעשים הרמים להישמע מן הבית.

חזרתי הביתה. אבא שב זה עתה מעבודתו, אמא צפתה בטלוויזיה. 
הלימוד  מגמות  על  להם  והסברתי  בית־ספר  שבחרתי  להם  סיפרתי 

השונות שם: אלקטרוניקה, מכונאות, חשמל וגרפיקה. 
"לך ללמוד אלקטרוניקה," הביט אבא לעברי. 

לפנימייה  לנסוע  צריכים  שאנחנו  היועצת  לנו  הסבירה  למחרת 
במהלך החופש הגדול ולהתרשם. 

הינהנו באדישות, אך כהרף עין רצנו לספר לחברים שבקרוב אנחנו 
עוזבים את ירוחם.

ל"ג בעומר הגיע. השנה החלטנו שהפעם המדורה שלנו תהיה הגדולה 
ביותר בירוחם, אך מסתבר שכמעט לא הספקנו לאסוף עצים. 

יוסי  בביתו של  ספורות להדלקת המדורה. התאספנו  נותרו שעות 
וחילקנו תפקידים. כל אחד היה אחראי על אזור מסוים ברחבי העיירה. 
אני העליתי את האפשרות לבזוז עצים מילדים קטנים, שכבר עשו את 
המלאכה במקומנו. אבנר ואני ניגשנו למכולת, ובכסף שאספנו קנינו 

חטיפים ומשקאות חריפים. 
עשר בערב. ערימת הקרשים כבר הפכה להר ענקי. דרור פיזר חומר 
בעירה ואני זכיתי בכבוד להדליק את המדורה. ישבנו מסביב ללהבה 

הענקית, כמו מבינים שזהו ל"ג בעומר האחרון שנחגוג יחדיו. 

במיטה  שרצתי  הראשונים  החופשה  בימי  הלימודים.  שנת  לה  תמה 
אותי אמא  העירה  עד שיום אחד  בצהריים,  עד שתים־עשרה  לפחות 
החדש,  בבית־הספר  הביקור  יום  שהגיע  לי  והזכירה  בבוקר  בחמש 

ושאם לא אקום מייד איאלץ ללמוד בירוחם גם בשנה הבאה. 
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21דקה לחצות

נראה  מבחוץ  לבית־הספר, שכבר  והלכנו  לאשדוד  אמי  עם  נסעתי 
כמחנה צבאי. בשער המתינו לנו אבנר ואמו, שהגיעו אתמול ולנו אצל 

איזו דודה באשדוד. סיירנו בחדרים, בכיתות הלימוד ובחדר האוכל. 
הרגשתי כי אמי לא התרשמה במיוחד, אך היא לא אמרה דבר, כמו 
ומשם  נרשמנו במזכירות בית־הספר,  לא רצתה לאכזב אותי. לבסוף 

עשינו את דרכנו חזרה הביתה - לירוחם.
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