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היא בת עשר. בשיעור כלשהו בבית הספר נתבקשה למצוא מסמך מן 

העבר: "תוכלו לחקור את העבר המשפחתי שלכם דרך מסמכים של 

בני משפחה מדורות קודמים" נאמר בחוברת. עוד פעם אני תוהה 

בשביל  שרק  נדמה  החוברת.  עמודי  כל  את  מאז  היא שמרה  למה 

המשימה הזו.

ישן, חפץ  צילום  הוריה,  של  כתּוּבה  דבר.  כל  להביא  יכלה  היא 

האובייקטים  מסוג  קטן.  כתום  פנקס  בחרה  היא  בירושה.  שעבר 

כלי  בחנות  בהם,  ולמשמש  להרים  אותה  מושכים  היו  היום  שגם 

הכתיבה. 

K O H I N O R
EXTRA

מנייר נטול עץ

60 גרם

50 דף

מס' 1

הטקסט בכריכת הפנקס לכאורה לא חשוב. היא לא שמה אליו לב, 

אז, כשהיתה בת עשר. 

ממלחמת  אבי  של  יומן  ראשונה.  תשובה  תשובות.  בית.  שיעורי 

לבנון. הוא כתב את המקומות שהיה בהם והמראות שראה. תשובה 

שניה. בשנת 1982. לפני 11 שנה. 

עם  לבנים  הדפים  בפנים  ביד.  הכתום  הפנקס  את  לוקחת  היא 

שורות דקות. הם רכים מאוד, כמו למשש כותנה נעימה. 

עמוד ראשון. שקופיות במגרה, מספר 26. ברשדסקי 1820, ספר 

הישוב. הערה 59 עמ' 298 אצל גרשון. 

סימנים של חיים. אביה סטודנט. רושם לעצמו תזכורת בזמן אחר, 

זמן שבו לא מקלידים על מסך מבריק תזכורות. בתו בת שנה. אשתו 

נכתבו  אוקספורד  ב"י  חתימת  לפי  שני.  עמוד  מתקדם.  בהריון 

התשובות ביום יג'. תקנה לשטרות 1234. 

ובעמוד שלאחריו: רינה מסומן בקו תחתון. זכרונות משמר הירדן. 

עניאל לובוסקי. יסוד המעלה גליל עליון. 

ִהנה השם של אימּה. רינה. במילים פשוטות הוא רושם את המקומות 

שעבר בהם: ג'בע, זחלתא, דבוס, מנית, נבטיה, ואדי גיזין, אל 

קבע, נהר אל מרוק. עמוד נוסף. צלב על ההר. כניסה מדרום. מנוע 

חייל  אדיוט.  קצין  טורקי. צרפתית. סגריות.  חולים  בית  פגוע. 

סורי מת עם תיק אדום. 

עמוד חדש. חבר שלהם שבוי. חייל סורי מפוחד מפוחד במכונית. 

הליקופטר גדול. סורי. פליטים. ילד קטן עם דגל לבן. מות קותי. 

 - שבויים  בק"ש.  המתים  קבלת  על  מספר  ציני.   - גרוסמן  דני 

מתים. ילדה ואבא זקן בג'זין. מ.ג. 17. הכח על המוות. בגין - 

שרון. שיחה עם אולצ'יק. בלונדינית בכרם. כנסיה חדשה פגועה. 

אש  הפסגות  אפלות.  גפנים  קרעון.   ,11.6 ה'  יום  חדש.  עמוד 

טנקים. קרב אחרון. מעבר לואדי כפר דיניס.

והערות  עוד כמה דפים והשגרה חוזרת. תחילת המחקר הצלבני 

ביבליוגרפיות של חוקר שהוא אביה. 

היא בת עשר. היא בוחרת להביא לכיתה שאריות של מלחמה שבה 
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נכח אביה. הכתב, הניירות המקופלים. תחושת המישוש של הדפים. 

העובדה שהחפץ הזה היה שם וכעט הוא כאן. בין חפציה. 

היא זוכרת את הפנקס. אולי לא זה, אולי אחר. אבל תמיד פנקס 

ועט נובע בכיס החולצה המכופתרת. ותמיד נלווה לכיס הזה גם 

כתם דיו קטן. הכתב, לא ברור. מעולם לא יכלה לקרוא אותו. גם 

היום עדיין קשה לה. אבל תמיד סקרן אותה. למה הכתב שלו כזה? 

החדות, הזויתיות, חוסר הקריאות. למה הקוים שלו קשים כל כך? 

גם היא רוצה סימן היכר כל כך מובהק. אז היא אימצה לעצמה את 

חתימתו. א. ריינר. והתאמנה שוב ושוב על כיתבת החתימה שלה 

כך  א'  האות  עם  מתחילים  שניהם  שמות  הרי  לשלו.  זהה  שתהיה 

שהחתימה יכולה ממש להיות זהה. 

א. ריינר

א. ריינר

א. ריינר

כדי  לר"  ה"נ'"  בין  מושלם  חיבור  שיוביל  בטוח  מתמשך  תרגול 

שהחתימה תהיה זהה. 

ומדוע  לה  קסם  כך  כל  בחתימתו  מה  לחשוב  עצרה  לא  פעם  אף 

אימצה אותה בכזו אדיקות, עד עצם היום הזה. לפני כמה שנים, 

בעודה חותמת על מסמך כלשהו, היא נשאלה למה החתימה שלה 

מבוססת על שם המשפחה שלה. היתה בשאלה הזו התרסה מסויימת. 

כאילו שם משפחתה חשוב יותר משמה הפרטי. כאילו היא חייבת 

חתימתה.  את  שינתה  היא  מה  לזמן  אישית.  ולא  רשמית  להיות 

מעכשיו היא אביגיל. זה לא החזיק. 
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חברים יקרים שלום. היום בהגעתי למצוות אנו חוגגים את יום הולדתי 

השתיים עשר. כמובן שאני מודה לכל חברי וקרובי משפחתי אשר הגיעו 

כדי לשמוח בשמחתי. הייתי רוצה לדבר על ילדותי ועד היום.

נכון.  זה נראה לה טבעי.  היא שמרה הכל. היא שומרת. אוגרת. 

תמונה  מצטיירת  נייר,  אחר  נייר  לעומק  כשבוחנים  אבל  ברור. 

לא  זה.  את  יראה  שמישהו  רוצה  היא  כאילו  אובססיבית.  קצת 

בהכרח היא עצמה. 

בלתי נדלת וחסרת מעצור. כל דבר משמח את אביגיל מקטן ועד גדול 

מנוחה,  חסרת  סוערת,  אביגיל  משהו.  שיהיה   — אקשן  שיהיה  העיקר 

רוצה הכל ועוד. 

בשביל מי שמרה את כל אלה? מי רצתה שיקרא את מילותיה של 

ִאמּה. קוראת אותן. הן נשמעות חסרות חשיבות. הן אינן חינניות 

יוצרות  המילים  שנה.  עשרים  בחלוף  שיהיו,  חשבה  שהיא  כפי 

דימוי סתמי של ילדה בת 12, מלאת חיות ושופעת בטחון עצמי. 

כשהיא קוראת את המילים האלו היום, היא לא בטוחה מי זו הילדה 

הזו. אך כך היא הצתיירה בפני אחרים. בפני עצמה. 

יש לי שיר על ילדה מקסימה

די שובבה ומאוד חכמה

חברותית ועל כולם אהובה

הלא זאת אביגיל בת המצווה

גזור ושמור. את המחמאות. את המילים הטובות. בבוא היום משהו 

יקרא אותן. ואז הוא ידע. אפשר לצייר את דמותה. היא היתה כזו 

וכזו. היא היתה תלמידה טובה. חניכה פעילה. רקדנית והשחקנית. 

אחות בכורה.

ילדה לתפארת. 

חשוב שתדע.
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"פשוט תקראו לי ריינר", היא אומרת. לכאורה זה הפתרון הקל 

ביותר כשבכיתה היו שלוש בנות הקרויות בשמה הפרטי. משהו בזה 

ואחר. כי לשאר הבנות  יחודי  זה  זה לא הצליל. אבל  קסם לה. 

לא   — קוראים  ולה  הילה.  אביבה,  נעמה,  טליה,  רעות,  קוראים 

אביגיל. 

בשמה  לעיתים  לה  כשקראו  חברותיה  על  מתעצבנת  היתה  היא 

הפרטי. זה היה נשמע לה כאילו הן כועסות עליה כשהן בוחרות 

בשם כזה. כאילו משהו לא בסדר. 

מה.  לה  שקורא  מי  לפי  שלה  החברים  מעגלי  את  למפות  אפשר 

חבריה הקרובים שליוו אותה בשנות ההתבגרות קוראים לה בשם 

המשפחה, אותו שם כללי שנושאים עוד כמה מאות. חבריה הרחוקים 

לה  קוראים  לימודיה,  חוק  את  שסיימה  לאחר  שנוספו  כאלה  או 

בשמה הפרטי.

בפרהסיה היא טענה שאת שמה הפרטי היא לא אוהבת. הוא נשמע 

לה ארוך, מייגע, ארכאי ומסורבל. למה לא יעל או מיכל? אבל 

כל  בגלל  דוקא  מיוחד.  משהו  בו  גם  שיש  הודתה  היא  לעצמה 

התכונות השליליות שבו. 
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נמצאים  הקשיים  הטובים.  הדברים  את  רק  לזכור  נטייה  לה  יש 

שם, אבל נדחקים ונשכחים ככל שהזמן חולף. כמו הקושי לעבור 

מחדש.  פעם  כל  תלישות.  של  תחושה  אמיתי.  קושי  חדש.  למקום 

בשנות ההתבגרות שלה עברה לא מעט כאלה. כמעט בכל שנה עברה 

בית ספר. בכל פעם שלב ההתאקלמות הוא קשה קשה קשה. אבל את 

זה היא לא זוכרת. היא רק יודעת שזה קרה לה. כי זה עדיין קורה 

לה. כל פעם מחדש.

הינה היא עוברת בית ספר.

הינה היא עוברת בין תנועות נוער.

הינה היא מתחילה משהו חדש.

תמיד מרגישה ששם, אז, במקום ההוא, הקודם — היה יותר טוב. 

תמיד כאן ועכשיו הוא רע, לא מספיק טוב, לעולם לא יהיה.
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היא יודעת אנגלית. אבל כאן זו אנגלית מסוג אחר. כאן השפה 

רהוטה, בעלת מבטא, עם עליות וירידות וצליל כל כך שונה. היא 

לא רגילה לזה.

שחוק:  אמריקאי  סרט  כמו  נראים   ,14 בת  נערה  שלה,  החיים 

עם מסדרנות  ענק  בית ספר  אותה מהבית,  אוסף  צהוב  אוטובוס 

מלאים בתאים לכל תלמיד. ריצה תמידית בין שיעור לשיעור. 

I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, 
and to the Republic for which it stands, one Nation under 
God, indivisible, with liberty and justice for all. 

כל בוקר. עומדת ומצדיעה. 

אבל תחושת הזרות לא עוזבת. היא תמיד מסתכלת בעיניים של בן 

שיחה כדי לראות מה קורה כשהיא מספרת שהיא מישראל. האם גם 

בגיל 14 זה משנה למשהו?

תמיד מדמיינת שהעומד מולה הוא נוצרי אדוק שבטוח מעל לכל 

ספק שהיהודים הם אלה שרצחו את ישו המושיע או לחילופין עומד 

מולה בנו של עוכר ישראל ידוע. 

ואז מה היא תעשה. 
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תמיד רצתה להיות גדולה יותר ממה שהיא באמת.

תמיד העדיפה לעגל את גילה כלפי מעלה. תמיד. מאז שהיא זוכרת 

 — "גדולים"  של  מנהגים  לעצמה  לסגל  ניסתה  תמיד  עצמה.  את 

לשתות מכוס היין של הוריה למרות שהטעם מר. לבחור נעל במידה 

יותר גדולה משלה, "כדי שיהיה מקום". להתחכך בחברות הלומדות 

כמה שכבות מעליה.

חוסר  תחושת  הולידה  ממני"  גדולים  יותר  ש"הם  הזו  הידיעה 

שביעות רצון תמידית. אני מזדהה. הם גדולים אז הם יותר טובים 

עצמי,  בטחון  בחוסר  שמלווה  מעלה  כלפי  קיומית  פזילה  ממני. 

קיומי.

היא עומדת ברחבה. שם בצד הם עומדים להם. הם גדולים ממנה 

רק בשנתיים. מספיק זמן כדי ליצור תהום. 

היא מתבוננת בדינמיקה שבינהם. 

כל כך כיף שם. איתם. הם מצחיקים, הם נושקים אחד לשניה על 

הלחי במן קלילות שכזו, בלי לעשות מזה כזה סיפור. היא רוצה 

להיות כמוהם.

אני מתבוננת בה, היום. היא נפגשת לעיתים עם אותם "גדולים", 

אלה שבילו את ילדותם יחד איתה באותו בית ספר, תנועת נוער, 

קהילה. עדין עולה בה צביטה כזו בבטן. זיק של התרגשות. סוג 

של יראה. הם פשוט יותר גדולים ממנה. 



3435



3637



3839

מעטפה צהבהבה. הגוון לא מפה. בכתב יד נרשם באותיות ילדותיות 

כמעה, מעוצבות:

ABBY
REINER

בפנים גזרי נייר עיתון כרומו דק, מהסוג המקובל בירחונים. 

עמוד ראשון. כותרת מדור. 

SEX + BODY

כותרת הכתבה.

WHAT'S in A KISS?

כותרת משנה. 

Kissing is about what feels good for you, 
plus what works with the other person. 
Here are some basics to get you going.

לעיון  מחו"ל  ייבאה  ושמרה.  גזרה  שהיא  האינפורמציה  סוג  זו 

חוזר. יעברו עוד כמה שנים עד הנשיקה האמיתית הראשונה. 

כתבה שניה. כותרת מדור. 

BEAUTY

כותרת הכתבה.

SMOKE SIGNALS

כותרת משנה. 

slip into soft focus with smoky, smudgy 
eyes, rosy cheeks, and a pale, shiny mouth.

גם כאן יעברו כמה שנים עד שאולי יעשה שימוש בטיפים לאיפור 

לעוגייה  מתכון  גם  שמרה  היא  השאר,  בין  "המעושן".  המראה 

ענקית המכילה m&m's. אופייני. חשוב. המעטפה מכילה מזכרות 

מהשנה שעברה עליה בפילדלפיה. היא בת 14. הקולאז' שמשתקף 

התשעים.  בשנות  מתבגרת  אישיות  של  ספק  ללא  הוא  מהפריטים 

נקודות ציון סתמיות ותו לאו.

וכיתוב  גרפילד  של  ציור  מודפס  עליו  אויר.  ללא  הליום  בלון 

מסולסל.  כתום  בסרט  קשור  הבלון   .HAPPY BIRTHDAY

שיניים   לצחצוח  הדרכה  חוברת  לדיסנילנד.  כניסה  כרטיסי 

בושם.  של  דוגמית   .THE ROAD TO A SUPER SMILE 

WHITE DIAMONDS BY ELIZABETH TYLOR. אוסף גלויות. 

NIAGARA FALLS. עטיפה של סוכרייה על מקל ועליה הכיתוב  

BE MY VALENTINE מעוטר בלבבות צבעוניים. 
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מערכת שעות מודפסת על נייר משרדי ורדרד. שאריות הסלוטייפ 

עדיין בצידי הדף, מזכירים לה את המקום המדוייק בו המערכת 

היתה מודבקת, בכריכה הפנימית של הקלסר שלה. הקלסר ליווה 

אותה לכל השיעורים. הוא היה אחר, שונה מכל מחברות השורה 

יותר  ונמוך  רחב  היה  הוא  בבית.  אליהן  רגילה  שהיתה  החומות 

מעמוד A4 רגיל. גודל LETTER. הוא היה בצבע עז ולא סטדנרטי. 

קליפסים  שלושה  לו  היו  בנייר.  ולא  נעים,  בבד  עטוף  טורקיז. 

בו הזכיר לה שהיא לא  ולא שניים. כל דבר  להשחלת הניירות, 

בבית. המערכת הזו.

ENGLISH

SCIENCE

CHOIR

COMPUTERS

PHYSICAL EDUCATION

LUNCH

DRAMA/COOKING/ART/WOOD SHOP/SEWING 

ALGEBRA

HISTORY

FRENCH

המערכת הזו. היא רצה משיעור לשיעור במסדרונות. מנסה להגיע 

וגם  הכבדים  הספרים  את  להוציא  כדי  בזמן  שלה   LOCKER–ל

 BALA CYNWYD MIDDLE למצוא בתוך המרחב האינסופי שנקרא

SCHOOL את הכיתה שבה השיעור עומד להתחיל, כל רגע. אם תמצא 

במסדרונות   .PASS חייבת  היא  הצלצול,  השמע  לאחר  במסדרון 

מתנועעים ממקום למקום נערים ונערות בני גילה, לבושים באופן 

קצת אחר ממנה, הולכים במהירות בחבורות קטנות. מצחקקים. 

הריח. השירותים עם האסלה הנמוכה יותר מזו שהיא רגילה אליה. 

המורים שאת שמם הפרטי היא לא יודעת. אין דבר שקורה במרחב 

הזה שמוכר לה. הכל זר ומוזר. אפילו השיער שעל ראשה, שהיה 

שלה ורק שלה במשך 14 שנותיה, חלק ובהיר, הפך לשונה. פתאום 

ה, בארץ שהיא לא  מתולתל. נוטה לכהות מסויימת. כאילו הבין שׂפּ

שלה, היא משהי אחרת. כבר לא אביגיל.  ממש לא ריינר.

Abby, אולי.
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המכתבים  עשרות  מקופלים  בתוכה  מקומי.  הגוון  חומה.  מעטפה 

אפילו  ויתרה  לא  היא  שם.  שהתה  בהם  החודשים  ב–12  שקיבלה 

על אחד, היא שמרה על כולם. למה. שוב נדמה לי שהיא "עושה 

אי  בעוד  אתה,  את,  אחר.  משהו  עבור  אותן  שומרת  היא  הצגה". 

צבועיים  ניירות  גבי  על  רשמות  ילדותי,  יד  בכתב  שנים.  אילו 

ומקושטים עשרות חוויות סתמיות של ילדות מתבגרות בארץ. 

היי! היום יום שישי ה24.11 ו... אתמול בשעה 4:52 קיבלתי את התוצאות 

של ההדסה! הינה התוצאות שאנשים קיבלו, כולל שלי.

רננה 6-6   אפרת 6-6   רעות 6-7  

אביבה 8-8 קרן 6-5   אסף 6-8  

וכך הלאה. 

שיגיעו  להם  חיכתה  היא  שבחייה.  האור  היו  האלה  המכתבים 

כעסה.   — הגיעו  כשלא   .FRONT LAWN–ה שבקצה  הדואר  לתיבת 

היה נדמה לה שהן לא נאמנות, החברות האלה. לא מודעות לקושי 

שבחוויה רחוקה מהבית שכזו. 

1

לריינר, היום מוצ"ש ועכשיו שוב אני עושה בייבי סיטר אבל לאנשים 

שאני עושה אין TV ובגלל זה אני אגיד לך מה עשיתי הגעתי ב8:45 עד 

שהם הלכו לקח קצת זמן אח"כ עשיתי שיעורי בית קראתי עיתון שעשו 

בבר מצוה של קרובי משפחה שלהם ועכשיו אני כותבת לך 9:35 אז... 

מה נשמע?

היא קוראת את מילותיהן ונהנית לשמוע על הפרטים הקטנטנים 

מחיי היומיום שחסרים לה. היא כמובן מחזירה להן כגמולן. 

היא ידעה שאהנה לקרוא את המשפטים חסרי המשמעות שהן כתבו 

לה. היא ידעה שאעבור על כל דף ואקרא כל מילה. אצלם בסלולרי 

ואשלח לתיבת הדואר הנכנס שלהן, כדי להזכיר תקופה שהיתה 

ולא עוד. היא הכירה בחשיבות הנייר שנתלש ממחברת החשבון. 

היא הכירה אותי.
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הכתב שלה עגול. אפילו עגול מדי. היא תמיד קינאה בכתב הזה 

שאין מילה אחרת לתאר אותו חוץ מ"מושלם". זר יבין זאת. בשלב 

מסויים, היא ניסתה להעתיק מאפיינים בכתב שלה, כמו החיבור 

הזורם שבין "נ" ל"ם". נראה שכבר אז היא נטתה להתעמק באופן 

שבו אותיות מונחות על דף. היא כתבה לה כל כך הרבה מכתבים. 

סתם ככה, בלי סיבה. 

טוב, אני כותבת לך את המכתב הזה כי ביקשת. אבל האמת היא שאני 

את  אחת  לוקחות  שאנחנו  הרגשה  לי  יש  ממש  כי  שביקשת,  שמחה 

השניה )ואת החברות הטובות שלנו( כמובן מאליו. אז טוב שהבאת את 

זה לתשומת ליבי ועכשיו אני רוצה להודות לך על כמה דברים, קטנים 

וגדולים, שאני כל כך מעריכה בך.

את מעצבנת. צריכה שיגידו לך כמה טובה את. צריכה את החיזוק 

יכולה לתת לדברים פשוט  ושוב מכל מי שמסבבך. לא  הזה שוב 

להיות. 

כתוב  ליטוף  כך.  כל  לו  זקוקה  שאת  מה  שזה  כואב  כואב.  וגם 

על נייר באותיות קידוש לבנה. התשוקה לתעודות הוכרה שיאשרו 

עבורך את מי שאת כבר יודעת שאת. בשבילך זה לא מספיק לומר 

פנים אל פנים. צריך לכתוב. לתת. לשמור. לקרוא שוב ושוב.  

תודה שאת מבקשת ממני לכתוב לך את השלטים והמכתבים — זה גורם 

לי להרגיש טוב. 

יש משהו בולט מאוד בכל המכתבים שהיא שמרה לאורך השנים: 

כמות בלתי נדלית מהם — שלה. כשקוראים אותם מבינים עד כמה 

היו שזורות אחת בחיי השניה. שנים של חברות אמיתית של  הן 

ממש. היום — תהום פעורה בינהן. לעיתים היא נתקלת בכתב ידה 

כשהיא מבקרת אצל החברה היחידה שמשותפת להן. 

הכתב העגול מדי הזה. הוא מצליח גם היום, לצבוע את ליבה. היא 

מתגעגעת אליו. הכתב שהכיל מילים טובות, רכות ומחכימות. היא 

שמכיר  לשורות,  מבעד  שם,  ִמשהו  עוד  שאין  התחושה  את  כואבת 

אותה אפילו יותר טוב מהיא עצמה.
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תפסה  אחת  ובבת  לעולם  הגיחה  השניה  וחצי  שנה  בת  כשהיתה 

את מקומה. לא תמיד ידעה להצביע על הסיבה לכעס כלפיה אבל 

התחושה הזו רפרפה מעל ומתחת לפני השטח. באת ולקחת. בלי 

שום התרעה מראש. 

היא האשימה אותה לא רק בגניבת תשומת הלב העיקרית אלא גם 

בגנבת הבכורה שלה. 17 חודשים הם פרק זמן קצר מדי כדי ליצור 

היררכיות משמעותיות בתא המשפחתי. למעשה היא היתה אחותה 

הקטנה. אך לא קטנה מספיק.

דאגה  היא  דיו,  מבדל  סמן  היה  לא  בינהן  הגילאים  הפרש  אם 

להבהיר שאופיין כן. כששיחקו יחד, טרחה להסביר לה מה לעשות 

וידאה  הגיעו,  כשאורחים  להוביל.  דאגה  יחד,  כשטיילו  ואיך. 

שהיתה למרכז תשומת הלב. כך היה ברור שהראשונה דומיננטית 

והשניה נחבאת אל הכלים. 

היא לא יודעת לשם את אצבע על מתי השניה החליטה לשבור את 

הכלים ולהפסיק לשתף פעולה עם משחק התפקידים שהיא יצרה 

לשתיהן. אבל זה קרה וזה שבר אותה. כאילו יום בהיר אחד היא 

החליטה — אני לא אחותך הקטנה. 

זה כאב לה. המרד הזה. היא בעקשנות טענה שלא. לא ייתכן. יש 

סדר. הגיון. השניה נולדה אחריה. לכן היא היא זו שתוביל ותפקד 

ותתן את הטון. היא הגדולה. את הקטנה. וזהו.

זה לא עזר לה. מיום ליום השניה הפסיקה לשתף פעולה. לא היה 

הפסד חרוץ מזה. בתמורה היא מיררה לה את החיים.
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בשבוע שעבר התיר בג"ץ לראשונה לענות 
עציר פלסטיני. הנימוק: בידיו מידע על פצצה 
מתקתקת. הדיון הסתיים ב–11 בלילה. השב"כ 
נתן לפצצה להמשיך לתקתק. רק בבוקר החלו 

הטלטולים.

שוטר מג"ב חשוד שהיכה פלשתינאי ואיים על 
חייו א יתלונן נגדו.

שני שוטרי מג"ב התעללו בקבוצת פועלים 
פלשתינאים.

פרקליטו של אחד השוטרים שהיכו 
פלשתינאים: הוא אינו משתף פעולה משום 

שלקה בהלם.

גוזרת  היא  זאת  בכל  אבל  לקריאה  לה  קשים  האלה  הדברים 

ושומרת. מן התעללות עצמית שכזו. זה יפסק בקרוב, אני רוצה 

להגיד לה. עוד מעט כל מה שכואב, עקום, לא נכון במקום הקטן 

הזה, כבר ממש לא ישנה לה. היא תתכנס, ספונה בתוך המיכל הזה 

שהוא גופה ותנתק עצמה מכל מה שקורה מחוצה לו.

היא יוזמת דיונים פוליטים בכיתה. היא מנסה לשכנע. הם קוראים 

עד  מנסה  היא  מדברת  כשהיא  בזה.  גאה  היא  "השמאלנית".  לה 

לשחזר  מנסה  היא  מגרונה.  יצא  אביה  של  שקולו  שאפשר,  כמה 

שיחות טלפון שלו עם מכריו, שיחות קולניות של אנשים שהמציאות 

הישראלית כואבת להם. באמת. היא גם כזאת. באמת. 

ויודעת שזה לא היא — היא, זה משהו  אני שומעת אותה מדברת 

אם  קורה  היה  מה  על  במחשבה  משתעשעת  היתה  פעם  מדי  אחר. 

היתה נולדת למשפחה אחרת. האם אז לא היתה המרכיב הזה שהפך 

רצתה  היא  "השמאלנית"?  חברתית,  איתה  מזוהה  כך  כל  להיות 

חוצבי  נאומים  חבריה,  מול  בכיתה  שנשאה  שהנאומים  להאמין 

על  להלחם  ישראל  ערביי  של  ההיסטורית  זכותם  אודות  להבות 

מולדתם לא פחות מאיתנו — הם אכן חלק ממנה. חלק אמיתי, כנה, 

שלא ישתנה לעולם. זו היא. קבלו אותה. אבל בסתר ליבה היא לא 

ממש יודעת מי היא. 

את אביך. את אימך. את לא את. אני אומרת לה. 
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הם עברו לבית חדש. לכל ילד חדר. על אף שאופייני לה לבחור 

בחדר הגדול והמרווח, בחרה לעצמה את החדר הקטן והאינטימי. 

הבחירה הזו הפתיעה את הסובבים אותה. אך לה — היתה טבעית. 

בחדר גדול ומרווח לא תוכל להביא את עצמה לידי ביטוי. במקום 

מטרים  כמה  החדר.  את  להכיל  תאלץ  היא  אותה,  יכיל  שהחדר 

מרובעים יספיקו לה כדי לבנות לעצמה כוך אינטימי שיכיל את 

שנות נערותה.

היא בחרה בקפידה את החפצים בחדר. הוא היה כל כך קטן שלא 

כל דבר היה ראוי להכנס.

ספת נוער בצבע בורדו. ציור אקספרסיבי שחברתה ציירה בשיעור 

אמנות. ציור של אנה טיכו, נערה יושבת על כסא. מהורהרת. קפיץ 

גדול, צהוב וחלוד שיכול לשמש להנחת דברי נוי. מראה גדולה 

עם מסגרת מעץ וגלגלים. אובייקט יחודי מעל כל צל של ספק. 

שולחן כתיבה ומדפים לבנים סטנדרטים מעץ סנדוויץ'. כאן לא 

היתה לה הרבה בחירה. 

כשהגיעו אליה חברים דאגה לסדר את הכרית באלכסון על המיטה 

ברשלנות–קפדות שכזו, כדי שהחדר יראה מסודר אך שובבי. היא 

רצתה לגרום לחבריה לרצות לבוא שוב ושוב. הם תמיד התלוננו 

ולכן היה נדמה שאם תיצור חווית אירוח  שהיא גרה רחוק מדי 

אולטימטיבית, הם ישובו. 

ִהנה הכרית הזו שוב מונחת בקצה הספה, בסלון ביתך. הכרית הזו, 

השובבית. המסודרת.
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כאילו  זה,  על  הזמן מדברים  כל  יתגרשו. הם  ואמא  יודעת שאבא  אני 

בצחוק. אבל זה בכלל לא ככה. ברגע שימעס להם, בלי לחשוב אפילו 

עלינו, הם יעשו את זה. אני מרחמת על הלל. הוא הכי יסבול מזה. תמיד 

כשאנחנו מדברות על גירושין, זה כל כך רחוק אבל עכשיו זה לא. 

אך  חרדתית,  לא  היא  בטונים.  לא  וגם  במילים  חוסכים  לא  הם 

הפחד שהוריה יפרדו יום אחד ליווה אותה במשך השנים. מי מה 

את מפחדת כל כך? אני רוצה לשאול אותה. אולי האושר שלהם 

וגם שלך נמצא מעבר לפינה, אבל לא הם ולא את יודעים זאת. 

לעולם לא נדע.

כשהם רבים, היא מתכווצת. 

אמא סובלת, היא מפילה את הכל אלינו היא צורחת עלי כל הזמן, וגם 

אבא. מאשימים אותי בהכל. שנעמה נכשלת בלימודים, ושאני לא עוזרת 

לה. אני פשוט מאוד לבד. ואף אחד לא מבין אותי. 

כמו חלזון. משהו מבחוץ מפריע להסתרכותו האיטית והוא באלפית 

השניה מתכווץ, ספון בקליפה הדקה שכאילו מגינה אליו. פגוע. 

היא יכולה לצייר לעצמה מהלך כזה של התכנסות לתוך קונכייה 

משלה. לאט לאט משתרשת התובנה שהיא חייבת לבנות לעצמה את 

הקליפה הזו שתגן עליה מפני הצעקות שלהם. ההאשמות שלהם. אז 

היא פיתחה לעצמה שיטה. שקט רועם שכזה. אין קול ואין עונה. 

היא לא משחקת את המשחק הקולני שלהם. להפך. 

השנים עוברות והחומה שבנתה לעצמה הולכת וגובהת. חומה בינה 

לבין הוריה. בינה לבין אחיה. בינה לבין חברותיה. בינה לבין 

הפתרון  שזה  חשבה  היא  החומה,  את  ידיה  במו  כשבנתה  עצמה. 

הטוב ביותר. המשוואה פשוטה: אם מאשימים אותה שאמרה כך או 

אחרת, היא פשוט תפסיק לדבר. כך יפסיקו להאשים אותה. 

בקלילות  ולדלג  לטפס  אפשר  אי  כבר  מדי.  גבוהה  החומה  אבל 

מעליה. להפילה — בלתי אפשרי. אין דרך מילוט.

28.4.95

ההורים מאשימים אותי בדברים שלא עשיתי. אני שונאת את כולם. הם 

שונאים אותי? לא רוצה ללכת לבית הספר. הם אפילו לא מבינים אותי. 

אף אחד לא מבין אותי.

מוטיב חוזר.
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22.5.1998

דתית — חילונית

בית ספר — הברזות

יפה — מכוערת

חצ'קון — עור חלק

רזה — דובה

ילדה טובה — רעה
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היא באימון ריצה. מגרש הספורט עצום. הוא מחולק למסלולים, 

צבוע ומסודר. כל התלמידים לבושים במדי בית הספר. היא שמה 

לב לרגלי הבנות בקבוצה שלה. הן חלקות ויפות. לה יש שערות 

על הרגליים. 

שכונות  פני  על  חולפת  הביתה  הדרך  הצהוב.  באוטובוס  היא 

ושוצף.  רוגש  האוטובוס  ארוכה.  הנסיעה  ופחות.  יותר  מבוססות 

כולם מדברים. דא והא. היא יושבת ליד משהי שלומדת איתה. לא 

זוכרת איך קוראים לה. היא זוכרת את השיער הבהיר, היא יפה. 

היא תמיד ניסתה לנחש אם העומד מולה הוא יהודי או לא, לפי 

מרכיבי פניו. היא בלונדינית והאף הקטן שלה סולד. אז לא. היא 

לא זוכרת על מה בדיוק הן מדברות אבל היא זוכרת את ההפתעה 

שלה כשהיא גילתה שחברתה "מסדרת גבות". 

לתלוש שערות מהגבות שלך.

כן. כדי לסדר אותן יפה יותר.

וזה לא כואב.

זה כן.

שוב  היא  בליבה  מהמחשבה.  מזועזעת  קצת  הביתה,  חזרה  היא 

הבינה שהיא "קטנה". משהו צריך להשתנות.
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בשיעור תושב"ע עם הרב יהושע, היא שמעה את זה לראשונה. זה 

היה משהו כמו "לא אלוהים ברא את האדם, אלא האדם ברא את 

האלוהים". היא היתה בת 13. שנה בדיוק אחרי טקס בת המצווה. 

מיד רשמה לעצמה את המשפט במחברת כדי שלא תישכח. ההגיון 

עכשיו  עד  שלמדה  מה  מכל  שונה  הוא  אותה.  הקסים  הזה  החדש 

והרציונאל שעמד מאחוריו נראה לה פשוט וברור, בשונה מהנחת 

את  שברא  זה  הוא  האלוהים  שבא  במחוזותיה,  המקובלת  היסוד 

האדם.

היא לא תשכח את השיעור הזה.

שיעור חינוך. יושבת מול דף שצולם במכונת זירוקס. על גביו כתב 

ידה של המחנכת.

להיות — דתי

קו תחתון מתחת לטקסט. להדגשה.

בכתב ידה הקטן, בעפרון, היא הוסיפה בחלקו הימני עליון של 

הדף הלבן

בס"ד

ולצד הכותרת

)לאומי(

ההגדרות האלה חשובות לה. תמיד ניסתה להבין היכן היא עומדת. 

ההשוואה חשובה. הם בבני–עקיבא ואני בצופים הדתיים. הוא כזה 

ואני כזו. הם שם ואני כאן. שמיים וארץ.

על הדף היא נתבקשה לדרג את עצמה, מאחת עד חמש, פעם אחת 

ולתמיד. 

אדם דתי חייב להיות אדם מאמין

אני שמחה שמזהים אותי ברחוב כדתיה

אני דתיה מתוך בחירה

אני דתיה מתוך ידיעה

אדם דתי חייב לשאוף לקיים את כל המצוות

אני שמחה שאני דתיה

אני מרוצה מאיך שאני מבטאת את דתיותי

היא עונה על השאלות הנוספות באופן אמביוולנטי. מתשובותיה 

ניכר שלעיתים היא משתפת פעולה עם המחנכת ושאלותיה ולעיתים 

ממש לא. 

לדעתה הדבר שמאפיין יותר מכל אדם דתי

אמונה

בטחון

דרך חשיבה

צביעות

שרוולים  עם  ובחולצה  בחצאית  מתלבשת  יום  כל   .15 בת  היא 

וצועדת לבית הספר לבנות שאליו התקבלה בשמחה ובדיצה. היא 

כשתצא  וגופייה.  למכנס  ומחליפה  הספר  מבית  הביתה  מגיעה 
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מהבית שוב תחליף את הגופייה בחולצה עם שרוולים. יעברו כמה 

שנים עד שתעז לצאת מהבית חשופה. לובשה רק בגופייה ומכנס 

קצר. כשהיא הולכת ברחוב, היא מביטה לצדדים לבדוק אם משהו 

היא  בה.  מתבונן  במקרה  כזה,  בלבוש  אותה  לראות  אמור  שלא 

סיגלה לעצמה מנהג קבוע: סקירת השטח ב–360°, כל הזמן.

ולובשת  למדה  שבו  לבנות  הספר  בית  פני  על  חולפת  היא  היום 

כהרגלה.  המרחב,  את  מקיף  מבטה  )במלעיל(.  להכעיס  גופייה. 

היא מפנה את ראשה ומסתכלת מבעד לגדר הירוקה שדרכה עברה 

מדי בוקר, במשך ארבע שנים. משהו נמצא שם מאחורי הגדר. מביט 

בה ובעשרים השנים שחלפו. מנפנף באצבעו הנסתרת מעלה מטה, 

ועושה לה "נּו, נּו, נּו".
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היא שמחה שהוריה נסכו בה בטחון כזה שאיפשר לה לצאת למסעות 

לא פשוטים בגילה הצעיר.

אני תוהה על הקלות הבלתי נסבלת שבה שיחררו אותה לחופשי. 
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היא החניכה הכי פעילה. מתקשרת בכל יום שישי לכל חברותיה 

לקבוצה ומוודא שגם הן, כמוה, יגיעו. היא המדריכה הכי טובה. 

מכינה מבעוד מועד פעולה הכוללת את כל מרכיבי ההצלחה.

משחק פתיחה קליל. מתודה עקיפה להעברת המסר. דיון מסכם. 

צ'ופר. כשהחניכות שלה מפריעות לה להעביר את הפעולה היא לא 

מבינה אותן. הפעולה כל כך מעניינת והיא חשבה על כל הדרכים 

כדי לרתק אותן. כשהן לא מגיעות — היא מתאכזבת. 

היא הרשג"דית הכי משקיענית. מכינה ערבי גיבוש לצוות שלה 

ודואגת שיעבירו פעולות הכי טובות שרק אפשר. בכל זאת, היא 

אחראית על קבוצת הגיל הכי מאתגרת בשבט. כשהמדריכים שלה 

היא  אותם  להעביר  שיש  שחשבה  כפי  התכנים  את  מעבירים  לא 

מתערבת. כשהם מראים עניין בעיסוקים אחרים היא מתרעמת. 

2.4.1998

מדריך. מה זה אומר לכם?

לי זה אומר המון דברים. ובינהם — אחריות, אחריות כוללת — לצוות, 

לחניכים, למצב של כל אחד ואחד מהם. לי זה אומר התמסרות טוטאלית 

כוללת,  לאחריות  שנכנס  אדם  הוא  מדריך  בו.  מאמין  שאתה  למשהו 

מדריך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 12 חודשים בשנה. אני מאמינה 

בגישה הזו. ואתם? אני דורשת שהצוות שלי ישקיע את כל כולו למשימת 

החינוך. להיות מדריך זה לתת הכל. הכל. 

ועדין  הכל.  נתתם  אני מרגישה שאתם  הכל.  נתתי  אני מרגישה שאני 

זה לא מספיק. בתור ראש"גדית אני דורשת מהצוות שלי הרבה דברים. 

זכותי לדרוש כמה שיותר כדי להגיע לתוצאות הכי טובות עם החניכים 

וחברים.  הורים  ידי  על  רבים,  מדריכים  ידי  על  כך  חונכתי  אני  שלנו. 

עצמי  על  אחזור  אני  הזו.  בעמדה  כולנו  שלא  מרגישה  אני  מה  משום 

שנית — אדם שלא מוכן לבצע את תפקידו במלוא המרץ והכוח, שלא 

מוכן לתת את כולו לתפקיד, לא יכול להכנס אליו. הרבה פעמים מרב 

נתינה, אנחנו צריכים לבטל את עצמינו, הצרכים שלנו. וזה צריך להיות 

בדיוק כך.

היא המרכזת הכי טוטאלית. בשבילה אין דבר יותר חשוב מהשבט. 

היא לא מבינה למה חברותיה המרכזות, לא מרגישות כמוה. אז 

היא דורשת מהן להשתנות.

היא נערה של מסגרות. מתישהו היא הבינה שלהיות חלק ממשהו 

גדול — עושה לה טוב. 

היא עוברת ומלקטת אותן. 
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היא ישובה על הכורסה. מוצאי שבת. הטלויזיה דולקת. תוכנית 

סתמית מתנגנת ברגע. סבתּה יושבת על הספה, לא רחוק. נדמה 

לה שהיא שומעת אותה מתייפחת. אבל הן רואות חדשות או תוכנית 

סתמית שכזו. היא חוששת להסתובב אליה ולפגוש בדמעותיה. 

היא מתעלמת.

כל יום הולדת שלה נחגג על ידה באותו אופן. ברכת יום הולדת 

בחזיתה.  מתנוסס  ששמה  מעטפה  והעברת  ונשיקה  חיבוק  שמח, 

בפנים, כרטיס ברכה מקושט. בתוכו לא כתוב יותר מדי. בצידו 

העליון סיכה משרדית שתופסת שטר של מאה שקלים או מאתיים. 

תלוי בגילה. החגיגה הקטנה הזו חזרה על עצמה מדי שנה בשנה. 

ולמרות זו, מעולם לא חשבה לזרוק את המעטפות שקיבלה ממנה. 

על אף שכל שנה הן חזרו על עצמן, דבר לא השתנה.

כשסבתה באה לביקור, היא מתעקשת שישנו ביחד. היא אוהבת את 

הנוכחות שלה בחדר הפצפון שהוא חדרה. פתאום כל החדר מחליף 

את עורו — הריח משתנה. החפצים זזים. ישות נוספת.  

לצד המיטה מונחים כפכפיה. הם נראים כל כך לא נוחים. כשהיא 

הולכת איתם בקצה אחד של הבית, אי אפשר שלא לשמוע אותה 

בקצהו השני. כמו פעמון על צווארה של בהמה, מתריע היכן היא 

נמצאת בכל רגע נתון.

גם הסינר שלה מרופט, זה ששייך לה כבר שנים ומחכה לה באחת 

ממגירות המטבח. היא ממאנת לזנוח אותו ולקנות חדש. כאילו כל 

כתם בו משביח את איכותו. הוא עדין שם, מתחת למגירת הלחם. 

מחכה לה.

הכבדות  נשימותיה  את  לשמוע  אהבה  היא  זו.  לצד  זו  שוכבות 

לצידה. בינהן חוצץ רווח קטן ותו לא. תמיד הרגישה ברת מזל 

הרוויחה  כאילו  אחיה.  או  אחותה  לצד  ולא  לצידה  לנה  שסבתה 

ביושר את נוכחותה. 

היו ימים בהם סבתּה היתה מתלבשת בחדר האמבטיה. ימים אחרים 

היא התלבשה בנוכחותה. היו ימים שהרגישה לא בנוח לראות אותה  

לבושה בתחתית הלבנה שלה בלבד, זו עם התחרה העדינה בשולי 

הבד. היו ימים שזו היתה המחמאה הגדולה ביותר עבורה. מתחת 

לתחתית לבשה עוד שתי שכבות הגנה: הראשונה, מעין תחתון בצבע 

עור. גזרתו גבוהה והבד שלו קשיח. שריון. כששאלה אותה בנוגע 

נשים  של  הצורך  אודות  מצחיקות  תשובות  ענתה  לבושה,  לפרטי 

להסתיר והכניס את כל מה שיוצא החוצה. מתחת לשריון הקשקשים 

לבשה תחתון לבן פשוט. תחתון "סבתא". 

רואה  היא  בנוכחותה.  מתפשטת  סבתּה  האלה.  הקטנים  הרגעים 

את גופה הנשי הקמל. את העור הדל, חרוש הקמטים. כשמלטפים 

נשל הנחש.  נראה.  יותר דקיק ממה שהוא  עוד  הוא מרגיש  אותו 

היא רואה את הכרס הגדולה, זו שהיתה לה לסוס דוהר בילדותה. 

זו שנשאה ברחמה שלושה עוברים. זו שנאלצת להדחק פנימה אל 

תוככי שריון בצבע עור. 

וגופה שלה. 

יום אחד, גם היא תרצה להסתיר.
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התחזית  את  היומי  העיתון  מתוך  אימה  גזרה  שנולדה,  ביום 

ההורסקופ של בת מזל טלה שהוא מזלה. גזיר נייר העיתון הונח 

בין דפי אלבום התינוקּות שלה, לצד רשימת מילותיה הראשונות. 

שתי מילים שנכתבו בתחזית, לא ימחקו מזכרונה.

"אגואיסטית"

"אגוצנטרית"

את המילה הראשונה הכירה. את השניה לא. אף על פי כן שתיהן 

ליוו את תחילת חייה. 

שעל  הנייר  גזיר  הזו. שמירת  את הפעולה  לא תשכח לאמה  היא 

גביו כאילו נחרטו תכונות האופי שלה. המילים מוטחות בפניה, 

שנה אחר שנה ונדמה לה אמה היא זו שכתבה אותם ובזאת קיבעה 

את אופייה לנצח. 

היא מעלעלת בדפי העיתון. עמוד ההורסקופ השבועי. 

אישה בת טלה 

אחרת. 
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קיץ. 

בת 16. 

רחוקה מהבית.   

.1

יושבת לבדה מול נוף מדברי. מעולם לא עשתה זאת. תמיד רצה 

אצה כדי להספיק ולהיות איתם, נערים ונערות בני גילה. להרגיש 

שייכת. לא לפספס רגע. והינה היא. לא שם. לא איתם. שקט. חם. 

והיא מול הנוף הגדול ומרגישה אחת. קטנה. 

 .2

מכחול. צבע. קנבס לבן. 

ספרון בכריכה שחורה. דפי רישום מול עפרון.

מצלמה וקליק.

 .3

שואלת. 

מי את? מה את?

לאן את הולכת? למי את שייכת?

את מי את אוהבת? 

הינה היא. 
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ג ו ל י פ א

אני אוגרת. שומרת כל פיסת נייר, כל מסמך חשוב או לא. החפצים 
מסוגלים  לא  כבר  כשאלה  קרס.  עבי  קלסרים  בתוך  נאגרים  הללו 
חדש  קלסר  ונפתח  קרטון  לארגז  עוברים  הם  שבתוכם,  את  להכיל 

לאיחסון. הארגזים מסודרים כרונולוגית לפי תקופות ושנים.
תמיד ידעתי שחומרי הגלם שמצויים בארגזים לא יוכלו להשאר 
ולמשש את  לבוידעם  לעלות  הצורך  "משהו".  עימם  מבלי שאעשה 
הניירות, לקרוא את המכתבים ולברור בין חפץ אחד למשנהו עולה 
בי מדי כמה שנים. עד כה הוא סופק על ידי מעבר מהיר על החומרים, 
לעיתים תוך שיתוף הנוכחים בחפצים המגוכחים שבחרתי לשמור, 
וולטר  וחוזר חלילה.  החזרה שלהם למקומם בארגז, איפסון מחדש 

בנימין מתאר את תשוקת האספן ויצר הקטלוג ומיון האוסף, כך: 

אינם  עדיין  הספרים  פורק.  אני  כן,  ספרייתי.  את  פורק  "אני 

מונחים על המדפים, ולפי שעה לא דבק בהם שממונו המתון 

של הסדר... במקום זאת, אנא הצטרפו עמי אל אי–הסדר הזה 

של ארגזים שנקרעו לרווחה, האוויר רווי אבק שבבים, הרצפה 

מכוסה קרעי נייר, ללכת עמי בין ערימות הכרכים הרואים שוב 

אור יום לאחר שתי שנות חשכה, כדי שתהיו נכונים לחלוק עמי 
מקצת מן האווירה..."1

רבים של  זה החל עם הצורך לפרוק את האוסף שלי, ארגזים  ספר 

1  בנימין, וולטר, "פורקים ספרייה", על המשמר, 1992 )1931(
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רבות.4  ותרבותיות  חברתיות  משמעויות  לחלץ  ניתן  נעורים,  בחדר 
חדר המתבגר, כתמונת מצב. 

"די להתבונן באספן בעת טיפולו בחפצים שבארון הזכוכית שלו. 
כאשר הוא אוחז בהם, נדמה שהוא משקיף דרכם על עברם הרחוק 

כמי שזכה להארה... ברגע שהגעתם אל הררי הארגזים כדי לחצוב 

מהם את הספרים ולהוציאם לאור היום — או, ליתר דיוק, הלילה — 

כמה זכרונות עטים עליכם! אין דבר שמבליט את הקסם של פריקת 
ספרים יותר מן הקושי לחדול מכך."5

בדפי  עילעול  תוך  הנפרסת  העלילה  זו  התבגרות.  של  פרגמנטים 
וישיר של הכותבת עם עצמה, בטווח של שנים  הספר. מבחן אישי 

שהן שנות התבגרותה. 
בחרתי  לכן  קלה.  היתה  לא  הללו  החומרים  עם  ההתמודדות 
התבוננות  נוצרה  ככזו,  הצד.  מן  כמתבוננת  שלישֿי,  בגוף  לכתוב 
לעיתים צינית של אישה למודת נסיון בנערה, חסרת כל אלה. מהלך 
הכתיבה הפך לכלי ניתוח אישי בעוד ה"אני" של היום, לא הצליחה 
באמפטיה.  או  רחומה  בעין  "היא",  המתבוגרת,  בנערה  להתבונן 

להפך.
התבגרות  סיפורי  מעט  לא  למצוא  ניתן  העברית  בסיפורת 
שכתובים בגוף שלישי. דוגמה לכך ניתן למצוא בכתיבתו של בנימין 

4   כתריאל, תמר, "המרחב הביתי כזירת חברות: קוים למחקר אתנוגרפי על תרבויות 
ילדים ונוער". בתוך: ספר היובל לכבוד ד"ר נג'יב נבואני: מחקרים בהגות, בחינוך 

ובמדעים. עורכים: עליאן, ס., אבישור, י., אלקאסם, נ., חוג'יראת, מ., המכללה האדמית 
הערבית לחינוך בישראל, חיפה. עמ' 163-173.

 5  בנימין, וולטר, שם

חפצים חסרי ערך ממשי, אך רבי ערך אישי. חיטוט אינסופי באוסף 
הזה, התבוננות בחפצים וכתיבה בהשראתם, הוליד פרוייקט המתאר 

פרגמנטים מתוך תקופת ההתבגרות האישית שלי.
בהגדרתה, אתנוגרפיה היא כלי מחקרי שמטרתו לתאר תרבות, 
חברה. כלים אתנוגרפים עושים שימוש בהתנסויות אישיות על מנת 
לתאר נרטיב כלשהו ולהאיר נקודת מבט אחת, קטנה או גדולה ככל 
שתהיה, אודות אספקט מסויים בתרבותינו.2 אתנוגרפיה חזותית היא 
כלי המאפשר לבחון חומרים תיעודיים כבעלי פוטנציאל לאמירה לא 
רק ויזואלית אלא גם חברתית. בעוד סוציולוגים בוחנים את הסיפור 
מאפשרת  חזותיים  ממצאים  על  אתנוגרפים  כלים  הכלת  המילולי, 
התבוננות רחבה יותר על אובייקטים בעלי משמעות ומייצרת בניית 

נרטיב מסוג אחר.3  

אם כן, ספר זה הינו פרוייקט אתנוגרפי. המתודולוגיה שבה בחרתי 
לעבוד כללה חיטוט בארגזים, מציאת אובייקט בעל משמעות חזותית 
העכשוי–אישי  המפגש  מן  כתוצאה  שהתפתחה  וכתיבה  אישית  או 
באופן התיאור של  למצוא  ניתן  לכך  דוגמה  הללו.  האובייקטים  עם 
חדר נעורי. מרחב שכזה יכול להוות חלל של ביטוי אישי אך לא רק. 
החוקרת  ותרבותיות.  חברתיות  נורמות  בהבניית  קשור  כן  גם  הוא 
תמר כתריאל יוצאת מנקודת הנחה שבחדר שכזה, נפגשים הפרטי 
והציבורי יחדיו ולכן על ידי התבוננות בחומרים הוויזואליים המצויים 

 Hammersley, M., "Reading Ethnographic Research: A Critical Guide",  2
London, Longman, 1990 

 Harper, Douglas, "Reimagining Visual Methods: Galileo to   3
 Neuromancer", in Collecting and Interpreting Qualitative Materials.

Denzin, N., Lincoln, Y. )editors(. Sage Publications, 2003. p. 198-176
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תמוז. תמוז כתב מבחר סיפורים שבמרכזם עומדת חווית התבגרות 
המציאות  את  מצייר  תמוז  שמסביבו.  המציאות  מול  אל  ילד  של 
כחוויה תודעתית של הילד, חוויה כמעט חיצונית, עקיפה. בסיפוריו 
של תמוז ניכר הקושי של חווית ההתבגרות, דבר שבא לידי ביטוי גם 
בשימוש בגוף שלישי בסיפור "סבון".6 השימוש בגוף שלישי מייצר 
של  הרגשות  עוצמת  את  למתן  שנועד  ריחוק  של  מסויימת  מידה 

הילד לנוכח המציאות שחווה.
דמות  של  תמונה  יוצרות  מתארת  שאני  הסוגיות  זה  בספר  גם 
במהלך גיבוש זהות אישית וחברתית. המושג "זירת חברות" מתייחס 
למפגש בין יחיד לחברה שבמסגרתה הוא מתחנך.7 באמצעות תיאור 
המגע עם זירות חברתיות שונות כגון המשפחה, בית הספר, תנועת 
הנוער, נוצרת תמונה אודות מרכיבי ההתבגרות בתרבות הישראלית 
התבוננות  מייצרים  בספר  המובאים  הפרגמנטים  העשרים.  במאה 
בחווית  נוסף  פן  מציגה  מהן  אחת  כל  אשר  שונות,  זירות  במקבץ 

ההתבגרות. 
תקופה  מסמנים  ההתבגרות,  חווית  של  ספרותיים  תיאורים 
ושסעים  נתקים  באי–הבנות,  רצוף  משברי  כשלב  אדם  של  בחייו  זו 
תיארתי  הקולקטיבי.  עם  האישי  של  המפגש  מן  הנובעים  רגשיים 
המתבגרת  שמרגישה  האונים  חוסר  תחושת  את  אחת  לא  בספר 
אם  ובין  המשפחה  בחוג  אם  בין  אותה,  המקיפה  הסביבה  מול  אל 
ההתבגרות  שלב  אריקסון  אריק  התאורטיקן  לפי  החברתי.  במעגל 
טומן בחובו תהליך של בלבול תפקידים: גיבוש זהות לעומת טשטוש 
זהות8. אריקסון מניח שהמתבגר מעצב את אישיותו בין השאר על ידי 

6  תמוז, בנימין, "סבון", 1950 

7  כתריאל, תמר, שם

8  אריקסון, אריק., "ילדות וחברה: פסיכולוגיה של האדם בתמורות הזמן", ספריית 
פועלים, 1960, עמ' 135-179

המשוב שהוא מקבל מן הסביבה. לכן תהליך חיפוש וגיבוש העצמי 
מגיע בד בבד עם הצורך להשתייך לקבוצה. בכדי להשיג אוטונמיה 
)לפי  שונים  בתפקידים  מתנסה  המתבגר  ונפרדת,  עצמאית  וזהות 
טווח  ארוכת  מחויבות  ללא  התפתחויותיות"(  "משימות  אריקסון 
והתנסויות שונות  אליהם. בתמורה החברה סולחת על התנהגויות 
של המתבגר כחלק מתהליך בחינת זהותו, אריקסון טבע את המונח 

"מורטוריום" לתיאור תקופה זו.

בין  המתח  של  תיאורים  פעם  לא  למצוא  ניתן  העברית  בסיפורת 
יעקב  מאת  ב"אדושם"  נמצא  לכך  אחת  דוגמה  לחברה.  היחיד 
דבר  מכל  הבר–מצווה  נער  של  התנערותו  מתוארת  שבו  שבתאי9, 
המייצג את משפחתו: הלימוד לקראת טקס הבר מצווה ובעיקר סבו 
של הגיבור: "לא רציתי לצווח במקהלה והתביישתי לזמר ביחידות, וחדלתי 
מבוא. הייתי יוצא מן הבית במכנסי הטירוליים וחומק כלטאה מעבר לפינת 

הרחוב דרך רחובות צדיים וחצרות זרות אל בי הקברות המוסלמי".

אל  בריחה  למסע  יוצא  הגיבור  ההתבגרות,  מתהליך  כחלק 
"השוליים" בנסיון לטשטש את הבית שממנו הוא בא. האנטי–תזה של 
הגיבור מיוצגת על ידי דמות שמאפשרת לגיבור לעבור טקסי חניכה 
כגון עישון סגריות וחשיפה לעולם מיני ו"אסור". זהותו של הגיבור 
מתגבשת ומגיעה לכדי שיא )"יום ליום נעשיתי חכם בעיני"( בעקבות 
אותו  שמקיפה  זו   — קטביו  שתי  על  הקולקטיב  עם  שלו  המפגש 
בביתו: הגלותית, הדתית, הרצינית, וזו שהוא חשוף אליה לכשיוצא 

אל המסע החוצה: הפרועה, האחרת האסורה. 

כאמור, מרכיב חשוב בגיבוש העצמי הוא המסע והיציאה מן הבית, 
זר,  כחלק מטקס פרידה מן ההורים. המעבר ממרחב מגונן למרחב 

9  שבתאי, יעקב, "אדושם" בתוך הדוד פרץ ממריא, הוצאת ספריית פועלים, 1970 



118119

מאפשר יצירת פרספקטיבה אישית. תהליך ההפרדות )"ספרציה"( 
)"אינדיבידואליזציה"(  לייחודיות  מהתמזגות  המתבגר  את  שמוביל 
על  מתואר  זה  תהליך  האישית.  הזהות  גיבוש  את  שמוביל  זה  הוא 
ידי הפסיכואנליטיקאית מרגרט מהלר10 אשר פיתחה את התאוריה 
שלה בהתייחס לתינוקות עד גיל 3. הנחת היסוד שלה הובילה את 
התאוריטיקן פטר בלוס להשליך אותה גם על תקופת ההתבגרות, 
בטענה שזהו תהליך שני של "ספרציה - אינדבידואליזציה", שבזכותו 
אישיותו הבוגרת של היחיד מתגבשת ובין השאר מאפשרת להצלחה 

בפיתוח מערכות יחסים זוגיים וחברתיים.11

בספר תיארתי לא אחת את תפישת הגוף של המתבגרת, בעיקר מתוך 
הבנה שההכרה בגוף הפיזי, השתנותו והאפשרות למשיכה אליו, היא 
היא ההתבגרות עצמה. ההתייחסות של הכותבת לגוף הנשי נוצרת 
שלה. גופה  אל  חיצוני,  גורם  של  הלב  תשומת  מהפניית  כתוצאה 

מורכבים  פעם  לא  מבטאים  ההתבגרות  סיפורי  העברית  בסיפורת 
רבה.  נפשית  פגיעות  עם  בבד  בד  הבאים  גופנית,  הבשלה  של 
מאת  הרגליים"  שלוש  בעלת  ב"תרנגולת  לראות  ניתן  לכך  דוגמה 
עצמו  על  מכריז  הגיבור  בו  העלילה  מפסגות  באחת  קנז12,  יהושע 
מבוטל  לא  מספר  לאחר  באה  ב"אני"  ההכרה  אני".  אני,  אני,  כ"אני, 
דמות  מולכו,  חונך,  באמצעות  הגיבור  עובר  שאותן  התנסויות  של 
אפופה בהתבטאויות מיניות. רק לאחר חוויות מיניות שהגיבור עובר 

10  ביטמן, א. "אישיות: תיאוריה ומחקר". תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1992

 Blos, P.  )1979(. "Second individuation process". In The Adolescent  11
passage: developmental issues. p. 141-170. New York: International press

12  קנז, יהושע, "התרנגולת בעלת שלוש הרגליים" בתוך מומנט מוסיקלי, הוצאת 
הקיבוץ המאוחד, 1995

ההכרזה  גם  ויחיד.  כאחד  עצמו  על  מכריז  הוא  מולכו,  של  בתיווכו 
יש בה מן ההכרה בגופו שלו בעצמו, כמעט סוג של אוננות הנרמזת 
הודות לאובייקט בעל סמליות פאלית, צינור ברז, שאותו ממשש תוך 

כדי הכרה בישותו העצמאית.
תקופת  בתיאור  מרכיבים  בשלושה  להבחין  ניתן  כן,  אם 
לקן  מחוץ  המסע  הקולקטיב,  עם  היחיד  של  המפגש  ההתבגרות: 

המגונן אל העולם ה"אמיתי" והכרה בגוף על ידי מפגש מיני. 

*

איפה  עצמנו  את  לשאול  צריכים  זאת  בכל  אנחנו  לפעם  "מפעם 

הרוח  מצבי  לגבי  רק  לא  מצב:  הערכת  לעשות  עומדים,  אנחנו 

שלנו, שאיפותינו, אמונותינו, אלא פשוט לגבי מקומנו הטופוגרפי, 

ולא כל כך ביחס לצירים אישיים אלא יותר ביחס למקום או אולי 

לשאול את עצמך, ברגע מסויים של היום, על המקומות, זה ביחס 

לזה, וביחס אליך — לעמוד על ההבדלים, על הכיוונים, תדמיין את 
התנועה שלהם במרחב."13

אני מוצאת את עצמי חוזרת שוב ושוב לדבריו של ז'ורז' פרק בשלבים 
שונים בחיי. מילותיו מסכמות את המהלך אותו עברתי גם ביצירת 
מסירה.  סקירה.  לאחור.  חזרה  התבוננות.  עצירה.  הזה:  הפרוייקט 

מבט אחורה. 

הכל כדי להמשיך הלאה. 

13  פרק, ז'ורז', "חלל וכו': מבחר מרחבים", הוצאת בבל, 1999
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