
 מעשה בשליחות 

השעון המעורר שבטלפון הנייד צלצל כמו בכל בוקר, הוא פקח חצי עין וחשב לרגע אם ללחוץ על  

, כך הוא אהב לגנוב עוד חמש דקות של שינה, ולפעמים גם חמש עשרה. אבל  Snoozeכפתור ה

ולהרוויח קצת זמן קפה. הוא   חלומות הבוקר הזה הוא הרגיש שהוא מוכן להקריב כמה דקות של  

החליק את האצבע על המסך כדי להשתיק את השעון והניח את הטלפון בחזרה על השידה הקטנה  

בקומקום החשמלי, נכנס למקלחת כדי לצחצח שיניים   ירתחו  בזמן שחיכה שהמים שליד המיטה.

קצרים,   אחרי הקפה של הבוקר לבש בגדי אימון  ולהתארגן לקראת עוד יום בכפר הנוער קריונים. 

של קבוצת כדורגל כלשהי שהוא אפילו לא הכיר וחולצה לבנה   לוגו מכנסיים שחורים קצרים עם 

הבלויות שלו שכבר מזמן היה צריך להחליף. שלוש  ו  ותהכתומ נעל את נעלי הריצהחלקה. לאחר מכן 

את יומו בשני סיבובי ריצה סביב הכפר הקטן, מה שהסתכם בכשבעה  כך פעמים בשבוע פתח 

קילומטרים בסך הכל, אבל זה היה מספיק מבחינתו כדי לשמור על כושר ובכל מקרה, הוספה של עוד  

למרבה האירוניה,  לא היה מוכן עוד לעשות.    קילומטרים משמעותה לקום יותר מוקדם, ואת זה הוא

שעות הבוקר המוקדמות היו חביבות עליו במיוחד, כלומר אחרי שהצליח להגיע למצב שבו מוחו וגופו  

כבר פעילים ללא חריקות, בערך. בגיל ארבעים וחמש הוא כבר הרגיש היטב את השנים על גופו, אבל  

א היה מוכן לוותר לעצמו בגלל דברים טיפשיים כמו  התשוקה שלו לחיים פעילים עדיין בערה והוא ל 

ציוצי הציפורים  השמש טיפסה אט אט לשמיים ובעודו רץ, הרגיש איך הכפר מתעורר לאיטו:  גיל.

נערים מנומנמים הלכו על המדרכות ופה  נעלמו והוחלפו בקולות דיבור, רעשי הרכבים נשמעו מרחוק, 

כבר החל להתחמם והוא הרגיש היטב את הזיעה על   ושם עבר רכב עם אחד מאנשי הצוות. האוויר

. הוא  בקלות מפתיעה ו עבר ים הקילומטר ו  הוא שמח על החלטתו לקום מוקדם באותו בוקר מצחו. 

הגביר את המהירות לקראת הסוף כדי לנצל כל טיפת אנרגיה שעוד נותרה בו עד שהגיע מתנשף  

על מותניו התהלך בצעדים כבדים כדי  בחזרה לדירה הקטנה שהוקצתה לו בכפר הנוער. עם ידיים 

ולאחר מכן הרים את שולי החולצה כדי לנגב את הזיעה מהפנים. "אחלה   להסדיר את נשימתו 

ריבועים המורה!" שמע את אחד הנערים צועק לעברו. נשימותיו עדיין היו כבדות והוא חייך לעברו,  

אגודלו לאישור והמשיך בדרכו. ערן   "אל תאחר לי היום" הנער סימן עם  לקח קצת אוויר וירה בחזרה:

 הוא לא יראה אותו בשיעור, אבל תמיד אהב להשאיר קצת מקום לתקווה. חייך לעצמו וידע שכנראה 

זו לא הייתה הקריירה המבטיחה עליה חלם   היה מורה לאזרחות בכפר הנוער קריונים.  ערן פלד

מחפש משמעות בלימוד   חרונות בשנים הא בצעירותו, אבל החיים התגלגלו כך שהוא מצא את עצמו 

ההזדמנות האחרונה לרוב הנערים והנערות  ווה את , ולשם האתגר בחר בכפר נוער שהיהדור הבא

היה מורה מוערך שהצליח לרכוש את אמונם של התלמידים ולכן לעיתים קרובות   ערןשהגיעו לשם.  

הם שיתפו אותו בבעיותיהם האישיות וחיפשו אצלו עצה או איזו מילת עידוד. הוא אהב את המעמד  

הזה ובשלב מסוים ביקש לקבל מגורים בכפר הנוער כדי שיוכל להיות קרוב לתלמידים ולמלא את  

ת העבודה הפורמליות. הדירה הקטנה שהקצו לו לא הייתה מרשימה בשום  תפקידו גם מעבר לשעו

בהם שני חדרים,  בקומה הראשונה בבניין בן שלוש קומות,  צורה, כארבעים וחמישה מטרים רבועים 

קטן, מקלחת ומרפסת. זה לא היה הרבה, ובטח לא היה דומה בשום צורה לדירתו הקודמת   מטבח

אבל זה הספיק לו וסיפק מקום מפלט בסוף היום, במיוחד    שהייתה מרווחת פי ארבעה בערך.

הואר באור אדמדם שהקנה   , לפעמים ברגע מסוים בשקיעהש  ,המרפסת הקטנה שהשקיפה על הכפר

נמוך ושני כסאות. ערן תמיד אמר שהוא יוסיף לשם  לו מראה ציורי משהו. על המרפסת הזו היו שולחן 

ום עציץ לא הגיע, בשלב מסוים זה כבר הפך לסוג של  עציץ ביום מן הימים, אבל הימים חלפו וש 

 האמין שיום אחד הוא באמת יעשה את זה.  באמת , אבל הוא בין מכריו בדיחה 

אחרי המקלחת של הבוקר הוא התלבש בזריזות, ג'ינס וגופיה לבנה שנמתחה על גופו השמור. הוא  

הרגיש קצת יותר צעיר ממה  , בעיקר כי זה הבליט את שרירי ידיו וגרם לו לאהב את המראה הזה

שהוא היה באמת. מעל הגופיה הוא לבש חולצה מכופתרת בצבע תכלת עם דוגמת משבצות עדינה.  

היו לו בערך עוד עשר חולצות שעונות לתיאור הזה וככה הוא אהב את זה. ככה לא צריך להתלבט  

לה כיסים. כשהתקדם  שלא יהיו   – רק דבר אחד היה חשוב לו בקשר לחולצה   .או בכלל  , הרבה בבוקר

לא התפשר עליהם  לעבר הכיתה ראה שכמה מהנערים מחכים בחוץ, זה היה אחד הדברים שהוא 

ותלמידיו ידעו את זה, כשראו אותו מגיע מיד נכנסו וישבו במקומם. כשנכנס נתן בהם מבט שלא  

לאפס  השאיר להם מקום לספקות, שלא אתפוס אתכם בחוץ שוב. הוא לקח נשימה עמוקה אחת כדי 

 את עצמו והתחיל:  



                     "בוקר טוב כיתה" 

        "בוקר טוב המורה" הם ענו במקהלה 

?" הוא לא  "לפני שאתחיל לברבר ואתם תעשו כאילו אתם מקשיבים, מי יכול לספר לי מהם התקש"ח

מר על  ציפה שמישהו יענה לו, אבל ניסיונו לימד אותו שאם שואלים בכיתה שאלה ישירה, זה שו

השקט ומגביר את הדריכות בכיתה, כך שנפתח חלון זמנים קצר שבו אפשר להכניס קצת ידע למוחות  

הצעירים היושבים מולו. היו הרבה אתגרים בעבודה כמורה, במיוחד בכפר נוער, אבל הוא אהב את  

עבודתו, ולמרות שלא התלוותה לה היוקרה שהוא כל כך הכיר מעבודתו הקודמת כעורך דין  

למרות  תמחה בפלילים, הוא נוכח לדעת ששיטות העבודה לא כל כך שונות והסיפוק גדול יותר המ

 לא מגיע בצורה של כסף.   שהתגמול

חזר לדירתו הקטנה, הניח את התיק וחיפש מה לאכול במקרר.   אחרי עוד יום לימודים מוצלח, ערן

ימים טובים יותר. השעה   הוא לא התפלא למצוא שם בעיקר מדפים ריקים וכמה ירקות שכבר ידעו

הייתה שעת אחר צהריים מאוחרת והוא הכריח את עצמו לרדת למטה, לעלות על אופניו ולנסוע  

  .למכולת הקרובה לפני שהיא תיסגר. לאחר נסיעה של כמה דקות הגיע למרכז המסחרי שצמוד לכפר 

המקום היחיד שבו   יושבים בפיצריה. זה היה פחות או יותר  שלו  תלמידים מהמרחוק זיהה כבר כמה 

ולהרגיש לרגע כמו שנוער אמור להרגיש. ערן תמיד תהה אם פתחו את הפיצרייה הזו   הם יכלו לבלות 

במיוחד בשבילם, רק כדי שתשמש כמקום מפגיש "מגניב" כי הפיצה עצמה הייתה דוחה בעיניו. הוא  

בלבד. המקום היה   החווה לעברם בתנועת ראש קלה ונכנס למכולת, מלבדו היו שם עוד שני אנשים

עברים האפלים ולמצוא משהו חדש בכל פעם  גדול ומדפיו עמוסים להתפקע, הוא אהב לשוטט בין המ

שהגיע לשם, הסדר היה מובן רק לבעל המכולת, שרוב הזמן היה עסוק בחישובים שונים במחברת  

ום הגיחה  החשבונות שלו. הוא לקח כמה מצרכים בסיסיים והתכונן לגשת לקופה כדי לשלם, פתא 

           מולו אחת התלמידות: 

           "שלום המורה, מה אתה מכין?"

          "שלום גברת ניסן, אני מבין שהיה לך משעמם בפיצרייה המגעילה" 

וואו, אבל זה מקום נחמד  היא ציחקקה, "המורה, אתה יכול לקרוא לי מיכל, והפיצה באמת לא  

           להיפגש והמוזיקה סבבה" 

"אם כך" הוא אמר, "את יכולה לקרוא לי ערן, אין צורך להיות רשמיים כל כך. האם אני יכול לעזור לך  

                      במשהו?" 

"למען האמת כן..." היא היססה קצת, "אבל לא נעים לי לעשות את זה פה, מתי אפשר להיפגש איתך  

            בצורה פרטית?" 

בטח תופתעי לשמוע שאין לי    .ואמצא לנו כיתה פנויה בהמשך השבוע  "תני לי לבדוק עם המזכירות 

משרד משלי, הם נותנים לי רק דירה" אמר בחיוך. היא שוב ציחקקה ונגעה בזרועו "איזה נבלות. אז  

זה לא דחוף אבל אשמח לקבל עצה." הוא לא הספיק להשיב והיא כבר הסתובבה   תעדכן אותי, 

שיחות עם תלמידים ותלמידות אחרי שעות הלימודים היו עניין  ת שוהייתה בדרכה לשאר חבריה. למרו

, בדרך כלל הוא מצליח לנחש די בקלות מה עומד  היא הצליחה לסקרן אותו מעט שבשגרה בשבילו, 

מאחורי כל בקשה, אבל משהו פה היה יותר מסתורי מהרגיל, במיוחד כי עד כמה שהוא זוכר, מיכל  

פר, כזאת שנראה היה שהיא יכולה לקחת את ההזדמנות הזו  הייתה מהתלמידות היותר טובות בכ

רבתו, אבל  יעצמה. לרגע חלפה במוחו המחשבה שאולי היא רק רוצה את ק   םובאמת לעשות משהו ע 

מהר מאוד הוא סילק את המחשבה הזו. בגילו המופלג לעומתה, אין לה מה לחפש איתו וכנראה  

לא מאז שאיבד את    , זמן לא התעורר אצלושהוא סתם נסחף לרגע ברגש של רומנטיקה שכבר מ

לקדושה בעיניו, ואף אחת אחרת לא  אשתו בתאונת דרכים באותו יום ארור. אותו יום שבו היא הפכה 

תוכל להחליף אותה לעולם. מבלי לשים לב הוא גזר על עצמו התנזרות מחיי אהבה וכך מצא את  

ער. נקישות אצבעותיו של המוכר  עצמו מחליף את הקריירה באמצע החיים עד שהגיע לכפר הנו

ש"ח חביבי, אתה איתנו?" ערן ניער את ראשו   115.35החזירו אותו אל המציאות. "זה יוצא לך 

במהירות ומיהר להוציא את הארנק, היא שילם על המצרכים, שם את השקיות בסלסלת האופניים  

שם קודם כבר הספיקה    שלו ורכב בחזרה לעבר הדירה שלו, בלי לשים לב שחבורת הנערים שהייתה

 להיעלם. 

פתח  וא , פרק את כל המצרכים על השיש, סגר את התריסים ואף הגיף את הוילונות. הכשהגיע לדירה 

את כפתורי חולצתו תוך כדי שהוא פוסע לחדרו כדי להחליף לבגדים נוחים יותר. הוא נשאר לרגע רק  

לעצמו איזה חלק בגופו הוא יכול   בתחתוני הבוקסר שלו, בוחן את גופו מול המראה בחדרו, תוהה

לשפר, הוא טפח בעדינות על בטנו וחשב שלא יזיק לו לרדת איזה קילו, או שלושה. בתנועה מהירה  



מת" הרהר   חצי בשביל הוא פשט גם את תחתוניו והמשיך לבחון את גופו מכל הכיוונים. "לא רע  

וציא קולב אחד, הייתה תלויה עליו  לעצמו. הוא פתח את הארון וחיטט קצת בין הקולבים, כשלבסוף ה

ללא שרוולים, החלק העליון היה רקום בצמר דק בדוגמת מעוינים מרווחת    בצבע סגול כהה שמלה

ואילו שאר השמלה היה עשויה מבד נעים שהמשיך עד הרצפה. הוא החזיק את השמלה בשתי ידיים,  

כמה רגעים הוציא את הקולב   כאילו הוא מרים את כלתו בפעם הראשונה מעבר למפתן הדלת, ולאחר

על גופו. שוב עמד מול המראה ובחן את קימוריו ואת המראה שהעניקה השמלה  ולבש את השמלה  

לגופו. ערן נתן לעצמו ליפול לאחור על המיטה ורק נהנה מהצורה שבה הבד עטף את גופו, הוא  

מעשה  במוקפדת והרגיש מידה מסוימת של חופש וקלילות, רגע אחד מזוקק של יציאה מדמותו ה

. הוא קם מהמיטה וחזר אל הסלון, על המזנון  תחושת ריגוש גם  לעצמו  העניק  ,הידוע לו בלבד 

שמתחת לטלווזיה הייתה מונחת קופסת מתכת מלבנית, בה שמר מריחואנה ושאר אביזרי עישון. הוא  

סוף היום.   לקח פרח יבש אחד והחל מגרד אותו לחלקים קטנים כדי שיוכל לגלגל אותם לג'וינט של 

פתאום נשמעה דפיקה בדלת, הלב שלו החסיר פעימה ואישוניו התרחבו כמו איילה שנתפסה מול  

הוא לא היה מוכן, למרות שעבד הרבה אחרי שעות הלימודים הרגילות,   . כביש אפלאורות גבוהים ב

הר  בד"כ הכל היה אצלו מסודר והשעה כבר הייתה שעת ערב. הוא סגר מהר את קופסת המתכת ומי

. כדי להרוויח זמן הוא צעק "מי זה?" איש לא  להתעטף בחלוק הבית שלו להרים את שולי שמלתו ו 

ענה והוא קצת קיווה שמי שזה לא יהיה כבר הלך משם, אבל הוא ידע שזה בטח יהיה אחד מאנשי  

הסגל שלא יודעים לכבד את זמנם ופרטיותם של אחרים. ממצב של בהלה הוא כבר עבר למצב של  

הוא חשב על איך הוא נוזף באותו אדם שבא להפריע לו ומסב את תשומת ליבו להמצאה קטנה  כעס, 

, במבט קצת מבויש, גופיה שחורה, מכנסיים  . למרבה תדהמתו מיכל עמדה שם SMSשנקראת הודעת 

וכפכפים. יופי פשוט של נעורים, הוא חשב לעצמו. שיערה החלק הגיע עד   ים ורפויים צר כחולים קצר

 .  המנוחה תספורת דומה הייתה גם לעמנואל, אשתולכתפיה, 

        "היי, מה את עושה פה? חשבתי שנדבר בהמשך השבוע"  

"גם אני, אבל לא יכולתי לחכות והערבים בכפר יכולים להיות כל כך משעממים לפעמים, במיוחד  

                   באמצע השבוע, לא תזמין אותי להיכנס?"  

,  "אה.. מממ.. תקשיבי" הוא היה מופתע כל כך עד שלא ידע מה להגיד, "עכשיו זה לא זמן טוב כל כך 

                  ואפגוש אותך למטה?"   תוכלי לתת לי אולי כמה דקות 

לפתע הבעת פניה השתנתה, היא התחילה לדמוע והתקרבה אליו כדי לחבק אותו, ערן נרתע קצת  

לאחור אבל לא מספיק מהר כדי לחמוק ממנה, היא חיבקה אותו בזרועותיה העדינות והוא הרגיש את  

ו אותה בחזרה וליטפו את שיערה, אותו  ידיו חיבק  אך איטי, גופה הרזה נצמד אליו, באופן אוטומטי 

למעלה כדי   משך אותו. נראה היה שהדבר הזה הרגיע אותה מעט והיא הביטה  ל כך שיער חלק שכ 

  למצוא את פניו, כשהביט עליה בחזרה הבין כמה קרוב הוא אליה וכמה מתוח החבל עליו הוא מהלך.

יתי רגע אחד שיהיה רק שלנו" היא  "רצ  אך השפתיים המשורטטות והעור הלבן והחלק היפנטו אותו.

אמרה "זה לא הוגן שאתה לא נגיש בשבילי רק בגלל שאני מצליחה יותר משאר הילדים פה". ערן  

הצליח להתעשת במהירות ולקח צעד אחורה, הוא החזיק אותה בכתפיה ואמר "זו תהיה טעות  

                           נוראית, את ודאי יודעת את זה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה." 

"למה לא?!" היא השיבה בכעס, "עושים את זה כל הזמן, רוב הילדים פה מגיעים עם סיפור כל כך  

         כזה לא יזיז להם בכלל"  ענייןדפוק ש 

"מה שיגידו שאר התלמידים הוא לא העיקר פה" אמר לה ופתאום היא נראתה לו יותר ילדה מאשר  

, היא השפילה את מבטה ואז גם הוא, שניהם שמו לב לשולי  נערה. השתררה דממה לכמה רגעים 

שנפלו בחזרה לרצפה והציצו מבעד לחלוק. היא דחפה אותו קלות פנימה ביד אחת, עם היד   שמלתו 

"הופה, מה יש לנו כאן?" היא חייכה    –השנייה היא סגרה את הדלת והתקדמה כמה צעדים קדימה 

היא פתחה את החלוק, חושפת את סודו הכמוס ביותר,  במבט ערמומי, הוא לא הספיק לענות וכבר 

מתענגת על מבוכתו ומושכת את אי הוודאות שלו בקשר לדעתה בעניין. הוא הרגיש איך לחייו  

והוא ידע שמכאן הדברים כבר לא ייראו אותו הדבר, עכשיו זה רק עניין של למזער נזקים.   מאדימות 

את החלוק,  משאירה אותו לעמוד מולה רק   אבל היא הרימה את ידיה בעדינות והסירה ממנו 

שובבה. "אל תדאג" היא לחשה והתקרבה אליו, "זה בסדר, אני לא  בשמלה, בוחנת אותו בסקרנות 

אגלה" ידיה ליטפו את ירכיו וטיפסו לאזור הבטן ומשם לחלציו. היא הרגישה את איברו גדל בידה  

לפרוץ החוצה מחזהו, כמה שנים עברו   ואיים   במהירות  ולאט לאט הוא התמסר לתחושה, ליבו פעם

יותר  , שכל שנייה שחולפת מסבכת אותו  לעניין מאז שהרגשתי ככה? חשב לעצמו, הוא ידע שזה לא  

ויותר, אבל הוא לא היה מסוגל להפסיק את זה. ידיו ליטפו את גבה בעדינות, עורה החלק והצח שיגע  



ומשך אותה לכיוונו בתנועה   בשתי ידיו   ואז חפן את ישבנההוא טייל במורד גבה מטה מטה אותו, 

נדמה היה לו שזה נמשך נצח  . בכל רגע התפוצץ, הוא היה כה מגורה עד כי חשב שהוא עלול למהירה

למרות שחלפו רק כמה דקות. פתאום הוא הרים את ידיו והתרחק במהירות, לוקח כמה צעדים  

סגר במהירות   . הוא ולא אמרו דבר  אחורה כדי להימנע מכל מגע ביניהם. הם עמדו אחד מול השנייה

שבר את השתיקה בצורה לא אלגנטית "אסור לנו.. מה שהיה עכשיו.. את יודעת, זה לא  ו  את החלוק 

היא הסתכלה עליו רגע אחד בתדהמה ואז הבעת פניה חזרה להיות   מבוגר מדי" מורה ו...  תקין, אני 

אבל נכנעת לתכתיבי   "מר פלד, יכולת לחוות את אחד הלילות הסוערים בחייך שובבית וחייכנית  

היא הפריחה   החברה, עד מתי תפחד להיות אתה? ודרך אגב, מריחים את הוויד שלך בכל הקומה"

 , מותירה אותו המום באמצע הסלון. נשיקה באוויר, הסתובבה ויצאה מהדירה

 . יותר אישה מאשר נערה , הוא חשב לעצמו, אולי היא בעצם ! פאק


