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 צעירות איזו בלבו שיער לא ,עשרה-ארבע בן והוא 1946 -ב הנוער בעליית ארצה שבא ....מי

 פריחה נשם הכל .והפרדסים השדות גם .היו צעירים האנשים רק לא .כאן לו מחכה נפלאה

 להדחיק ,מזה חלק להיות :בו פעם אחד רצון ,הזה העדן גן את מקרוב וראה שבא מי .וירק

 .אריק ולהיקרא להשתנות ,עמו שהביא האימות כל את ולהגלות

 זכר בה יהיה שלא אישיות ובניית העלמה ,הדחקה של שנים היו הראשונות השנים ,ואכן

 הם .לחלוטין להשתנות בידם שעלה צעירים בקרבנו היו .שהיית ומה עליך שעבר למה

 זקופים ,בשדות שהלכו קיבוצים בני כאותם ,סמיך שיער והצמיחו ורחבו גבהו ,השתזפו

 אותות נתנו והן ,בפנים חתומות אירופה שנות היו רובנו אצל .הצליחו כולם לא .ושקטים

 מסגירה פניו הבעת מייד הייתה אליו וכשקרבת ,זה הנער :ראיתי מרחוק .ובתנוחה בקומה

 .במבטאו רק לא ניכר והדבר ,משם הוא :אותו

 את למלא רק לא הצליחו מאתנו אחדים .הגוף התחזקות של תקופה היו בצבא השנים

 איזה כאן מצאו שנים של וההשפלה הביזוי .מפקדים ולהיות להצטיין אפילו אלא ,חובתם

 ,הורים ,בית לה היה פעם כי ידעה הנפש .ושכחה נכונה עשייה של שנים היו אלו .מועט תיקון

 היה הסביב .ונעלם נפוג הוא היה ואם ,היה לא דבר ששום היה נדמה מכאן אבל ,ורחוב חצר

 שנות היו אלה .ועלוב קלוש נראה הזאת לעשייה מחוץ דבר שכל ,ועשייה חיים מלא כך כל

 .נפלאות שכחה

 עניינים שיש הסכמה של סוג לעתים הוא האלם .אלם הרבה עמו הביא לכאן ובא ששרד מי

 תחושה אלא התעלמות או העלמה אין .נוגעים לא שבהם פצעים יש ,מדברים לא שעליהם

 .ובמהות בסוד ,דבר של בסופו ,יפגום ,שיהיה ככל חרישי יהיה ,שהדיבור

 .עליו עבר מה ,דבר של לאמיתו ,ידע לא ,מעיר אחד ולעתים ממשפחה אחד לרוב ,הניצול

 תחושות הקיפוהו מיד ההלם מן וכשהקיץ ,עליו שעבר מה ולעכל לנחש שנים לעתים ארך

 חשבון ביניים( –)אהרון אפלפלד                          .אשמה ורגשי בושה  ,עלבון :קשות
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והיה כמובן המורה לעברית. הוא נתן לנו  ...
"מה אני רוצה להיות שאהיה   לכתוב חיבור

גדול". אני ישבתי וחשבתי והתעצבנתי. לא 
כך כתבתי וכתבתי  -ידעתי מה לכתוב. אחר

כאילו אחז אותי בולמוס. אני רוצה להיות גם  
עם שורשים, גם עם כנפיים, כתבתי. למה 

חייב אדם לוותר על השורשים, אם ליבו חפץ  
בכנפיים? )כתבתי שלושה סימני שאלה, אחר  

מחקתי שניים(. השורשים מפסידים כל כך   כך
הרבה, כשהם תקועים באדמה ואינם יכולים  
לרחף ולראות את נופו האדיר של העץ שהם 
חלק ממנו ואת היער הגדול שהעץ כולו הוא  
חלק ממנו. והציפורים שעל העץ, שזכו ויש  

להן כנפיים, חסרות הן את האחיזה בקרקע. 
ובחוסנו   קניהן תלויים בחסדיה של רוח סערה

של העץ, שבסתר ענפיו הן חוסות. על כן,  
סיימתי, כשאהיה גדול אני רוצה להיות אדם  

 .עם שורשים וכנפיים

 

תמונות מבית הספר  /  אמנון שמוש (
 (העממי
 

 

  המילה את לומר לפחד לא
 בהר אלמוג/  נוסטלגיה

  
                לומר לפחד לא
 נוסטלגיה המילה את
                                    לפחד לא

                געגועים ללחוש
                            לומר לפחד לא
 עבר לי יש

                                   קופסא בתוך מונח
 נעול זיכרון של
  

 לפחד לא
 מפתחות לי לקנות

 המנעולים לחורי עיניים להצמיד
 יפתח שהכל עד
                מבט להגניב שאוכל עד
 פנימי אל
  

 לומר לפחד לא
 שוכח אדם אני
 זיכרון לי יש אבל
 אותי לשכוח מוכן שלא
 

  
 

 ?לברוח מעברנוהאם ניתן 

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%97%D7%90%D7%9C%D7%93+%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%97%D7%90%D7%9C%D7%93+%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8+%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%9E%D7%99%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8+%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%9E%D7%99%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8+%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%9E%D7%99%5D/1/1/0/

