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פרק 1: משפחה

איני יכול להגיד מה הם זיכרונות הילדות הראשונים שלי. 
יאני זוכר מגורים בדירה קטנה בתל אביב. חייהם של בני מש

באותה  בישראל  האנשים  כל  שחיו  כפי  פשוטים,  היו  פחתי 
תקופה. היה לנו מטבח קטן, חדר מגורים זעיר, מרפסת קטנה 
וכמה פרחים. אימי עבדה במשרה מלאה כמזכירתו של ראש 
עיריית תל אביב. אבי ניהל את המכס בנמל יפו, אולי בזכות 
שליטתו בשבע לשונות, כולל אנגלית. הימים היו ימי המנדט 

הבריטי והארץ נקראה "פלסטינה". 

אבי. משה, נולד בפולין ב 1904. אביו היה רב אבל פרנס 
את משפחתו כיצרן נעליים. משה נולד כבן זקונים להוריו. הם 
או  נפטרו  ואחיותיו  ורוב אחיו  יחיד, מאחר  כילד  גידלו אותו 
ילד. לאור התנהגותו  היה משה  עזבו את הבית בתקופה בה 
נפשית  מהתעללות  סבל  שהוא  מניח  אני  וכלפיי  אימי  כלפי 
ופיזית. שנים לאחר מכן ייספר לי בן דודי יעקב שסבתנו הייתה 

נוקשה מאד, מחמירה ולא חייכה מעולם. 

שהוא  לי  וסיפר  אחדות,  בשנים  ממני  מבוגר  היה  יעקב 
פחד ממנה. סבתא זו הייתה אימו של אבי, ויתכן מאד שגם 
הוא חש כלפיה אותן רגשות כשהיה צעיר. כל חייו הוא הצטייר 
כיצד  ומעולם לא למד  לי כאדם שכולא את רגשותיו בתוכו 

לשחרר אותם. 

 משה היה מאד אינטליגנטי, והצטיין בכל מקצועות הליי
מוד וכן גם בתחומי האומנות, בעיקר בציור. ההצטיינות שלו 
נשלח  הוא  הישגיו  בגלל  בעוכריו.  לפעמים  הייתה  בלימודים 
ידי  על  הוכה  ואף  השפלה  שם  עבר  הוא  נוצרית.  לגימנסיה 
הילדים הנוצרים בשל היותו יהודי. הוא זכה ליחס דומה מצד 
הילדים היהודים בשל היותו תלמיד בגימנסיה נוצרית. מעולם 

ילא סיפר לי סיפורים על תקופת הילדות ועל החיים בבית בפו
לין, אבל אני מניח שזו לא הייתה סביבה תומכת.

ישראל.   – הקודש  לארץ  הוריו  אותו  שלחו   1922 ב 
יבאותו זמן הייתה הארץ תחת שלטון בריטי ונקראה "פלסטי

נה". באותו זמן היה נמל יפו הנמל היחידי של פלסטינה. זה 
היה גם אחד הנמלים העתיקים ביותר בעולם. כאשר אבי עשה 
את המרחק הקצר בין מזח הנמל למלון, הוא הותקף על ידי 

גנבים, הוכה, וכל רכושו נשדד.

אבי, משה
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פלסטינה, הארץ המובטחת
http://arielnet.com/ref/go/1033

נמל יפו עם תל אביב ברקע
http://arielnet.com/ref/go/1034

http://arielnet.com/ref/go/1033
http://arielnet.com/ref/go/1034
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תל אביב, 1915
http://arielnet.com/ref/go/1032

טיול ליפו, שנות העשרים
http://arielnet.com/ref/go/1031

http://arielnet.com/ref/go/1032
http://arielnet.com/ref/go/1031
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החיים  גג.  וקורת  בגדים  מזון,  עם  לו  עזר  מישהו  במזל, 
הייתה שוי זמן. הארץ  היו קשים מאד באותו  ישראל   בארץ
ממה ברובה הגדול ותל אביב לא הייתה עיר סואנת ומכניסת 
אבי  הצטרף  בואו  לאחר  קצר  זמן  היום.  שהיא  כפי  אורחים 

ילצבא האנגלי כי זו הייתה אפשרות לקבל עבודה. לאחר שי
ירותו הצבאי חייו השתפרו כאשר קיבל עבודה כמפנה שול

חנות במלון בירושלים. במלון הוא שיפר את מעמדו תוך זמן 
עסקאות  לנהל  ויכולתו  רבות  בשפות  לשליטתו  תודות  קצר 
פיננסיות. במהרה התוודע לאנשי הצבא הבריטים שהתאכסנו 
במלון. באותו זמן היו אלה הבריטים ששלטו בנמל יפו. בזכות 

ישליטתו באנגלית, עברית וערבית, ובזכות היותו מוכשר במת
מטיקה, הציעו לו האנגלים משרה במכס בנמל יפו. האחריות 
הראשונה של אבי בנמל הייתה לטפל במטענים נכנסים, כך 

ישהשליטה שלו באנגלית, ערבית ועברית הייתה לו לעזר. לעי
תים נקרא לסייע בקשר עם אנשים שהגיעו באוניות ודיברו רק 
אידיש, צרפתית, פולנית או רוסית. אין ספק שכשרונו ללמוד 

שפות עזרה לו.

בי נולדה  היא  ונעימה.  יפה  עדינה,  אישה  הייתה  יאימי 
למדה  היא  וגרמניה.  מרוסיה  היה  להורים שמוצאם  רושלים 
אני  יסודי.  ספר  בבית  הוראה  תעודת  בעלת  והייתה  בסמינר 
לא יודע לבטח, אך אני חושב שהיא נישאה לאבי בשידוך, כי 
זה מה שהיה נהוג באותו זמן.  מה שאני זוכר היטב זה את 

אהבתה ויחסה הנעים אליי.

שם  מהדירה.  קצר  במרחק  שהיה  לים  אותי  לקחה  היא 
ישיחקתי בים ובניתי ארמונות בחול. הלכנו לפארק ושם יכול

תי לשחק עם ילדים אחרים. היא הכינה לי את כל המאכלים 
שאהבתי. בגלל הרקע שלה כמורה היו לה הרבה ספרי ילדים 
והיא קראה לי מתוכם. אהבתי אותה מאד ואני יודע שגם היא 

אהבה אותי.

רודן. פעמים רבות הייתי עד ליחס  לרוע המזל אבי היה 
ימשפיל של אבי כלפי אימי, באופן נפשי ופיזי. הוא ממש הת

עלל בה. נראה היה שאין לה סיכוי לרצות אותו. הוא התלונן 
על כל דבר, מאיכות האוכל שבישלה ועד האופן בו ניקתה את 
הדירה. שום דבר לא מצא חן בעיניה. הם תמיד רבו באידיש 

החתימה של אבי - לבקוביץ

כמה ציורים שאבי צייר בילדותו
http://arielnet.com/ref/go/7000

ואני הבנתי רק עברית.. אבי היה אכזרי גם כלפיי. נראה היה 
שאני או אימי לא יכולנו לעשות דבר שיגרום לו להיות מרוצה. 
הוא תמיד היה כעוס וביטא זאת בהתעללות פיזית או נפשית. 

שני הוריי עבדו, כך שהם לא היו בבית במשך היום. נמל 
יפו היה מקום מצוין למי שהיה מעורב במחתרות היהודיות, 
ששאפו באותו זמן להקים מדינה עצמאית. מאוחר יותר נודע 
שאבי הרגזן והכעוס היה בקבוצת המחתרת של שטרן, קבוצה 

יאלימה שהתנגדה לחוקי הבריטים. גם הם, כמו מחתרות אח
רות באותו זמן, שאפו שפלסטינה תהיה מולדת ליהודים כפי 
שהיה בימים קדומים. קבוצת שטרן פרשה מהאצ"ל – ארגון 
צבאי לאומי, והקימה מאוחר יותר את הלח"י  - לוחמי חירות 

ישראל. 

הייתי מופתע לגלות את הפרטים האלה על אבי. למעשה, 
לגמרי במקרה נודע לי על שאיפותיו הלאומניות. הייתי אתו 

יבנמל יום אחד בעודי ילד צעיר, ומתוך סקרנות התחלתי לפ
או משחק.  אוצר  למצוא  וארונות מתוך מטרה  מגירות  תוח 

ידמיינו את הפתעתי כשמצאתי פתאום אננסים מאורכים ונוק
שים. הייתי בטוח שאלה צעצועים מסוג כלשהו. כמובן שאבי 

http://arielnet.com/ref/go/7000
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אבי במדי חיל הרגלים הבריטי וכעובד במספר חברות
http://arielnet.com/ref/go/1028

http://arielnet.com/ref/go/1028
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היה על סף התקפת לב כשהראיתי לו מה מצאתי. האננסים 
היו למעשה רימוני יד!

יבגלל מעמדו במכס היה אבי מודע היטב למשלוחים שנ
כנסו לישראל. ארגזי קרח, למשל, היו נגישים לשימוש ביתי. 
היה  העליון  מדורים:  לשני  מחולקים  ריקים  ארגזים  היו  אלה 
מיועד לקרח והתחתון למצרכי מזון. אפשר היה לשמור מזון 
טרי במשך שלושה או ארבעה ימים בארגזי קרח אלה. כאשר 
משלוח של ארגזים כאלה היה אמור להגיע לישראל, היו אנשי 
המחתרות משתמשים בהם לצורך הברחות, ומודיעים לאבי 
ש"ינקה" אותם עם הגיעם. מאוחר יותר נודע לי שעל המשלוח 
הופיעה הכתובת "לנמען בלבד" והוא היה מיועד לסוכן בשם 
"גדעון אריאל". הבריטים היו יכולים לתלות את אבי כבוגד על 
הברחת נשק. מעולם לא חשבתי על אבי כעל לוחם במחתרת 
לאומנית. טבעו האלים הופנה כלפי משפחתו הקרובה בלבד, 

אך התנהגותו בעבודה הייתה מתוחכמת ומבוקרת.

חיי המשפחה בבית היו איומים. נראה היה שאימי הרגיזה 
קטן  ילד  מהי.  יודע  שאינני  מסיבה  קיצונית  בצורה  אבי  את 
לא מבין בדרך כלל עניינים של מבוגרים, בעיקר כשהוויכוחים 
אבי  היה  השבוע  במשך  לו.  מובנת  שאינה  בשפה  מתנהלים 
היו  לסוף השבוע  הביתה  אך כשהגיע  עובד במשרדו במכס, 
חילופי הדברים ביננו מלווים בדרך כלל במילים משפילות או 

במכות על פניי או גופי.    

כעסו של אבי הותיר אותי מבולבל ונבוך אז וכן גם היום. 
אני יודע שהוא אהב אותי. מעולם לא היה לי ספק באהבתו 
אליי. אבל מאיזו סיבה נעלמת הוא לא היה מסוגל לבטא את 

אהבתו בצורה שאוכל להבין. זה היה נכון גם לגבי אימי. אני 
ימשוכנע שהוא אהב אותה. אך הוא לא מצא את הדרך הנ

כונה להראות זאת.  אולי הוא היה מאופק, אולי המום מרוב 
הרגשות שהציפו אותו בחיי המשפחה, אך קרוב לוודאי שלא 
היה לו שום מושג איך עליו להתנהג ומה עליו לעשות במצב 

כזה. 

אני יודע שאבי גדל כשהוא מוקף בחינוך. באותו זמן רוב 
האנשים הפסיקו את לימודיהם אחרי כיתה י'. הוא קיבל חינוך 

ייוצא דופן בפולין מאחר והתקבל לגימנסיה ולמד שנתיים נו
ספות. נוסף לכישרון השפות שלו הוא נחשב גם לצייר מחונן. 

שמעתי אנשים בשכונתנו מדברים על כישרון הציור שלו. 

ב 1948, כאשר ישראל הוכרזה כמדינה עצמאית, קיבל 
נשארה  התנהגותו  אבל  חשבון.  כרואה  חדש  מעמד  אבי 
כשהייתה כאשר עבד במכס. לעולם לא אדע מה יסר אותו כל 
כך, כי הוא מעולם לא דיבר על דברים כאלה. ישראל באותו 
זמן הייתה מלאה באנשים שיכלו לנהוג רק באלימות. היו גם 
כאלה, כמובן, שהחליפו את העצב שלהם בפקחות אכזרית או 

לחליפין בטוב לב.

זיכרונות איומים  ידי   אבל הרבה אנשים היו רדופים על 
תיאוריה  יש  ואהוביהם.  קרוביהם  של  או  עצמם  שלהם 
בילדותך הוא הדבר  וחווית  שאומרת שמה שראית, שמעת, 
שתחזור עליו בבגרותך. אני חושב שמשפחתי הייתה צריכה 
לקבל סיוע מגורמים ממשלתיים. ניהול כעסים, משברים בחיי 

ישראל, מדינה קטנה מוקפת במדינות גדולות
http://arielnet.com/ref/go/2003

ישראל כפי שהיא נראית היום
http://arielnet.com/ref/go/1027

http://arielnet.com/ref/go/2003
http://arielnet.com/ref/go/1027
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הנישואין, עזרה בגידול ילדים – כל אלה היו תחומים בהם על 
משפחתי היה לקבל עזרה. למרבה הצער שלי ושל אימי, ושל 
אבי האבוד והמסובך, עזרה כזאת לא הייתה קיימת באותם 

ימים.

יאימי המשיכה לעבוד כל יום ואני הלכתי לבית הספר. למ
רות שהייתי בכיתה ד' באותה שנה, רגשותיי ומחשבותיי היו 

יבמקום אחר. הייתי בטראומה בגלל מצבה של משפחתי. השי
טה בבית הספר הייתה שהתלמידים נשארים בכיתה והמורה 

ימתחלף בהתאם למקצוע הנלמד. לרוע המזל, נמלטתי מהט
ראומה של מצבי המשפחתי על ידי דמיונות וחלומות בהקיץ 

בזמן השיעורים.   

למשל, אם המורה להיסטוריה תיאר מאורע מסוים שקרה 
הלימו ספסל  על  ישבתי  לפרסים,  היוונים  בין  העתיק  יבזמן 

דים והפלגתי בדמיונות על מה ששמעתי. פיתחתי אסטרטגיות 
לחימה מורכבות או דמיינתי שיחה בין אלכסנדר הגדול וקציני 
צבאו. פתאום קרא המורה בשמי ואני הוטחתי חזרה למציאות 

אימי טובה ואבי משה
http://arielnet.com/ref/go/1030

אימי ואני בגיל כמה חודשים
http://arielnet.com/ref/go/4001

http://arielnet.com/ref/go/1030
http://arielnet.com/ref/go/4001
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של בית הספר, ולא היה לי מושג על מה דיברו מאז שהוזכר 
ידעו  לא  מעולם  המורים  מקרה,  בכל  הגדול.  אלכסנדר  את 
היכן היו מחשבותיי כשהם דנו עם הכיתה בנושאים אחרים. 
מבחינה מנטלית לא הייתי שם. לכן כאשר הופנתה אלי שאלה 
והייתי שקוע בשרעפים, נוצר הרושם שאני טיפש. באופן קבוע 

המורה הביך אותי כאשר לא ידעתי את התשובה. 

השי רוב  במשך  אלה  ודמיון  חשיבה  במשחקי  ישיחקתי 
עורים. בימים רבים אחרים ברחתי מבית הספר והלכתי לחוף 
בין  מלחמה  משחקי  והמצאתי  בחול  טירות  בניתי  שם  הים. 
אחד  אף  אבל  נמוכים,  היו  שלי  הציונים  דמיוניות.  קבוצות 
ממוריי לא ניסה להבין מדוע תלמיד כל כך מבריק נכשל כל 
הזמן. במבט לאחור, אני חושב שאם אחד מהם היה מקדיש לי 

יאת הזמן המתאים הוא היה מגלה שהייתה לי רמת אינטליגנ
ציה גבוהה אבל בעיות מנטליות הסיחו את דעתי. הייתי זקוק 

לאהבה ואכפתיות, לא להשפלה וליגלוג.

לרוע המזל, אף אחד ממוריי לא העניק לי את העזרה לה 
יהייתי זקוק. בסוף כיתה ד' נשארתי כיתה במקום לעלות לכי

תה ה'.

אבי התעלל פיזית ונפשית באימי עד שלבסוף היא פנתה 
לאחרים כדי להתנחם. זה גרם לקרע עמוק בחיי הנישואין של 

הוריי. הייתי בן עשר כאשר הם התגרשו.

גירושים אינם קלים לאף אחד, במיוחד לא לילדים. לרוע 
שע למעשה  נחשבו  בישראל  גירושים  זמנים  באותם  יהמזל, 

רורייתי. זה היה כל כך בלתי נסלח שהורים אסרו על ילדיהם 
- שהיו חבריי עד כה – לשחק איתי, כי הוריי היו גרושים. איזו 

יחוויה איומה זו לילד צעיר. קודם כל האלימות בבית והעימו
תים הבלתי פוסקים בין ההורים, ואחר כך הנידוי החברתי. לא 
היה לי עם מי לדבר או לשחק. זה לא הוגן שדווקא הילדים, 
שמהווים את  החולייה הפגיעה והחלשה ביותר, הם שניזוקים 
הכי הרבה במקרה של גירושים. לא איבדתי רק את משפחתי, 

יאלא גם את חבריי. מיותר לציין שחיי בבית הספר היו גרו
עים מאי פעם. נחשבתי בעיניי הילדים האחרים למטומטם, כי 
נשארתי כיתה. חבריי לספסל הלימודים היו צעירים ממני, מה 
יצאו  שלי  עצמו. בשעה שחיי במשפחה  בפני  לסיבוך  שגרם 

משליטה, התדרדרו גם חיי בבית הספר. 

אימי ואני נשארנו באותה דירה. אבי עבר למקום אחר. זו 
הייתה טראומה לשני הצדדים. אבי הגיע לדירה כל יום, עמד 
במורד המדרגות וקרא בשמי. הוא הכין אוכל לשנינו, אבל גרם 
לי לבוא ולקחת אותו במורד המדרגות כדי שהוא ואימי יוכלו 
להתעלם זה מזו. במבט לאחור, זה היה מרשים מצידו לעשות 
זאת. בדרך כלל הוא הביא בשר, ירקות וחלב אותם השיג מן 
הסתם בשוק השחור. מזון היה בקיצוב בישראל באותם ימים. 
לעולם לא אבין את המעשים שעשה אבי, אבל רכישת מזון, 

הכנתו והבאתו למשפחה היה מעשה מדהים מצידו.  
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יאימי המשיכה לחפש אהבה. לא הייתי מודע בגילי למ
עשיהם של מבוגרים. כאשר חבריה באו לבקר בדירה, הייתי 
נשלח למשימות חשובות, בדרך כלל הייתי מקבל כמה לירות 

כדי לקנות לי ממתקים.  

יבדרך הטבע סקרנותי התעוררה, ולא פעם התחבאתי בא
רון במקום לצאת למשימותיי. דרך סדק בדלת ראיתי מה הם 
למרות  בסקס.  חזיתי  בה  הראשונה  הפעם  הייתה  זו  עושים. 

ישלא הבנתי מה אני רואה, ידעתי שזה משהו שהיא לא אמו
רה לעשות.

והתכ נשוי  היה  שהגבר  הבנתי  התעברה.  אימי  יבסוף 
ניצה.  ילדה את אחותי,  וון לקחת אחריות על התינוק. אימי 
מאוחר יותר נודע לי שאבי הלך לבית היולדות והוסיף את שמו 
בתעודת הלידה כאבי התינוקת. הוא לא היה אביה הביולוגי, 
אבל הילדה הקטנה והתמימה לא הייתה צריכה לחיות ללא 

יאב. זה היה מעשה שלא יאמן מצידו של האיש שכל כך הת
קשה להראות את הצד הרגשי שלו. 

לאחר שחזרה אימי מבית החולים היינו שלושה בדירה: 
אימי, התינוקת ואני. דמיינו שבגיל עשר הייתי הגבר בבית.   

אחד  יום  ולי.  לתינוקת  דואגת  כשאימי  המשיכו  החיים 
מסעיר.  מאורע  היה  זו  כילד  בשבילי  לרחוב.  הגיע אמבולנס 

ימהאמבולנס יצאו שני אנשים במדים, נכנסו לדירה שלנו ול
קחו את אימי בכוח. אמא צרחה והתנגדה בכל כוחה לצעד 
הזה, אבל היא הייתה קטנה וחלשה מול שני גברים חזקים. 

ינשארתי המום, עומד בדלת, בוכה ומחזיק את התינוקת בזרו
עותיי. כמה מהשכנים עזרו לי עם ניצה ועם מזון, אבל בשום 

אופן לא הבנתי מה קרה. ידעתי רק שאימנו נלקחה מאיתנו.

ולילות  ימים  כמה  זוכר  לא  אני  לבד.  נשארנו  ואני  ניצה 
נשארנו לבד, אבל אני זוכר כמה הייתי מפוחד, בעיקר בלילה. 
כדי להסתיר מניצה את פחדיי. עד  יכולתי  עשיתי את מיטב 
היום אינני יודע אם היא הייתה מודעת לסכנה בה היינו נתונים 

על בסיס יומיומי.

כחודש לאחר שאימי נלקחה, הופיעו שתי נשים בדירה. 
הם לקחו את אחותי איתם ולא אמרו לי דבר, אלא רק שהיא 
תהיה בטוחה מעכשיו. ניסיתי לעצור בעדן, אך הייתי ילד קטן 
בלי  בדירה.  לבד  הייתי  מכאן  מבוגרות.  נשים  שתי  היו  והן 
קרה  מה  לי  להסביר  שיכול  אחד  אף  בלי  אחות,  בלי  אמא, 

ומדוע. הייתי מבולבל ומפוחד, אבל נחוש בדעתי לחכות לאימי 
שתחזור.

בסוף הופיע אבי ולקח אותי לדירתו, שהייתה בחלק אחר 
של תל אביב. כאשר נפתחה הדלת הייתי כמאובן. בדרך כלל, 
כשמישהו מהשכנים בא להביא אוכל או רק לראות איך אנחנו 
מסתדרים, הוא היה דופק בדלת קודם. כל מה שאני זוכר זה 

ששאלתי אותו פעם אחר פעם "איפה אמא?" 

זה  מה  ידעתי  לא  לבסוף.  ענה  הוא  חולים",  בבית  "היא 
אומר, אבל לפחות הוא הציע תשובה.

"איפה ניצה?" שאלתי.

אחותי ניצה
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גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

י"אני לא בדיוק יודע, אבל אמרו לי שאנשים טובים מט
פלים בה ואוהבים אותה". עכשיו היה לי איזה מידע על אימי 

ואחותי. 

הכל היה מבולבל ולא ברור לי באותה תקופה. הייתי המום 
אבל לא היה לי מידע שהייתי יכול להתייחס אליו או לשאול 
שאלות. לא היה לי מושג מה לשאול ונסוגותי לתוך הקליפה 
הרגילה שלי של שקט ומבוכה.  אבי אמר לי שהדברים יהיו 
קצת שונים מעכשיו, למשך זמן מה, ושאני אגור אתו. איש לא 
אמר לי דבר על אחותי. שנים רבות אחר כך נודע לי שמהנדס 
כלשהוא )שהיה כנראה אביה הביולוגי( ואשתו לקחו אותה 

מבית יתומים ואימצו אותה לבתם כאשר הייתה בת שש.

לעיתים קרובות שאלתי את אבי על אימי. היכן היא? מדוע 
לי  נתן  הוא  לבסוף  אינה באה הביתה? מתי אוכל לראותה? 
ברצון  לא  נלקחה.  אליו  החולים  בית  של  והמקום  השם  את 
הוא הסכים לי לנסוע באוטובוס אל בית החולים שלה. נסעתי 

לשם לבדי.

להבין מה קרה.  רציתי  הוחזקה.  אימי  בו  לחדר  נלקחתי 
ליוותה  האחות  כזאת?  בצורה  ממני  אותה  לקחת  יכלו  איך 
הייתה מאד שמחה  היא  אימי.  הייתה  ושם  גדול  לחדר  אותי 
לראות אותי. החזיקה בידיי ושאלה על בית הספר. לא הבנתי 
התקשתה  והיא  פרוע  היה  שערה  קרה.  ומה  שם  היא  מדוע 
להתרכז. היא חזרה ושאלה אותי אותן שאלות כל הזמן. בסוף 
הגיעה אחות והודיעה לכולם ששעת הביקור הסתיימו ועלינו 
לעזוב. האחות ביקשה אותי להתלוות אליה למשרד, כנראה 

מפני שבכיתי. 

היא הייתה עדינה ורכה אתי. ברור היה שהיא ראתה שאני 
יילד צעיר, רגיש ומפוחד, שאינו מבין מה קורה ומה עליו לע

בבית  שתישאר  ויתכן  חולה  שאימי  לי  אמרה  האחות  שות. 
החולים עוד זמן רב. היא הסבירה לי שכל אדם הוא כמו כוס 

ימים. לפעמים הכוס מלאה מדי והמים עולים על גדותיהם ונש
פכים ממנה. כשזה קורה צריך להביא את האדם לבית החולים. 
זה מה שקרה לאימי. היא החזיקה בידי ואמרה שעליי להתרכז 
לדאוג  לא  לי  אמרה  היא  טוב.  ילד  להיות  ולגדול  בלימודים 
בקשר לאימי ולמחלתה, אחרת גם אני יכול להיות חולה. היא 

התנסותי הראשונה בספורט צורת התחבורה החביבה עליי מרים ואני בנהר הירקון
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מה  לי  ושאין  לאימי,  היטב  ידאג  החולים  שבית  לי  הבטיחה 
לדאוג. עזבתי את בית החולים כשאני לא יודע על מצבה של 
אימי יותר ממה שידעתי כשהגעתי אליו. לכל הפחות, ראיתי 

יאותה ואחזתי בידה במשך כמה דקות. בכיתי הרבה, אך דמ
עותיי יבשו עד מהרה עם השינויים שהתרחשו בחיי. 

וזה גרם לה ילד סקרן,  יכעת גרתי עם אבי. תמיד הייתי 
את  ייחסה  תמיד  אימי  להישבר.  דברים  ולהרבה  בעיות  רבה 
התאונות האלה להיותי ילד לא שקט וקצת פרוע. אבי, לעומת 
זאת, היה מאד מסודר. הוא לעולם לא התנסה קודם עם ילד 
שרוצה לחקור את קרביו של השעון אך לא יודע להחזיר כל 
דבר לקדמותו. כמו כן, הוא לא אהב את חוסר הסדר והלכלוך 

שמשאירים הצבים, זחלי המשי או הלטאות שגידלתי.  

במבט לאחור, אני לא יכול לדמיין את הקשיים שעברו על 
אבי כשחייו וחיי המשיכו לצאת משליטה.  אשתו נעלמה, בנו 
היה מסובך וקשה. חמישים שנה עברו עד שהבנתי כמה אהב 
את שנינו וכמה קשה היה לו לבטא את האהבה הזאת. בזמן 
הזה, בכל מקרה, הוא עבד במשרה מלאה בעוד אני מבטא 
את כעסי וזעמי בכל דרך שיכולתי ובכל מקום. לא הצלחתי 

יבלימודים, התחמקתי מבית הספר כשרק יכולתי, והייתי במ
סלול בטוח לעבריינות נוער.

לא כל מעשיי היו הרסניים. עשיתי משלוחי ורדים תמורת 
כסף בשרותו של אחד ממגדלי הפרחים המקומיים. העברתי 
ובחן  יפי מראי  זרים של פרחים – כשאני משתמש בנעוריי, 
באותו  הגון.    לטיפ  זכיתי  קרובות  ולעיתים   – שלי  הטבעי 
זמן פיתחתי גם יזמות, מאחר ושמרתי ורד אחד לעצמי. בסוף 
היום, לאחר שהעברתי זרים רבים, היה ברשותי זר ורדים גדול 
אותו מכרתי בחצי המחיר! ידעתי שמה שאני עושה אינו כשר, 
אבל שמתי לב שאף אחד לא סופר את הוורדים בזר שקיבל. 
זו  ימים  באותם  אך  כגנב,  להודות שהתחלתי  נבוך  אני  היום 

נראתה לי דרך יצירתית לספק לעצמי כמה תוספות. 

למרות שהייתי עסוק בפעילותי מחוץ לכותלי בית הספר, 
רגשות של עצב הציפו אותי לעיתים קרובות, והמשכתי להיות 
תלמיד לא מוצלח במיוחד. אף אחד ממוריי בבית הספר לא 
בהקיץ  חלמתי  כאשר  שלי.  המשפחתיות  לבעיות  מודע  היה 
במקום להקשיב, היו המורות  והמורים שלי שמים אותי ללעג 
על תשובותיי השגויות לשאלות שנשאלתי. מעולם לא שמעתי 

אני הולך להדסים התנסותי הראשונה בספורט
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מילות עידוד, לא הצעה לעזרה בלימודים לאחר בית הספר, לא 
הבנה או יחס חם. לעיתים קרובות ברחתי מבית הספר לבנות 
ארמונות בחול על שפת הים. כמובן שזה בא לידי ביטוי גם 

בתוצאות המבחנים שלי.

בישראל, בה התייחסו ללימודים בתור דבר מקודש כמעט, 
זה היה בלתי נסלח. אני תויגתי כמשתמט, מפסידן, וכנראה גם 
משוגע כמו אמא שלי. אף אחד מההורים בשכונה לא הרשה 
לילדיו להתחבר אתי. תסכולו של אבי גבר והוא אמר לכל מי 
שרק היה מוכן לשמוע, בנוכחותי, שאני  "לא יוצלח", ושום 

ידבר טוב כבר לא ייצא ממני  אלא אם כן אשנה את התנהגו
תי. הוא היה אובד עצות לגבי. לא הייתה לו אפשרות לעבוד 

במשרה מלאה וגם לדאוג לילד בעייתי.

מי שדאג לי במשפחתי הייתה בת דודתי מרים. היא הייתה 
בתה של אחות אבי, ברכה. לעיתים קרובות לקחה אותי לנהר 
הירקון בתל אביב ואני זוכר את ההתרגשות של שיט בסירה 
יחד אתה. היא לקחה אותי גם לדוג בירקון. מאד התרגשתי 
לתפוס דגים באמצעות החכה שלי שהייתה עשויה מבמבוק. 
את הדגים תמיד שחררתי מיד לאחר לכידתם, אבל זו תמיד 
ולי תמיד היה כיף ביחד,  הייתה חוויה לתפוס אותם. למרים 

למרות שהיא הייתה מבוגרת ממני.

אם אבי היה מסתכל בתשומת לב רבה הוא יותר, הוא היה 
יכול להבחין בניצני העתיד. אהבתי ללכת למועדוני המשחקים 

יבתל אביב ולשחק במכונות שם. פירקתי מכשירי רדיו ושעו
נים,  ביליתי שעות בתיקון האופניים שלי. נהניתי הנאה מרובה 
גם לתקן אופניים של אנשים אחרים. מה שאבי לא ראה היה 

החוש הטכני שלי והתלהבותי לדברים מכניים.

שואה  ניצולת  צעירה,  נערה  הייתה  משכנותיי  אחת 
ישאומצה על ידי המשפחה שגרה בקומה מעלינו. הוריה המא

מצים היו אנשים מבוגרים ולא הייתה להם יכולת פיזית לדאוג 
לנערה צעירה. הם שלחו אותה לפנימייה מצפון לתל אביב. 
אני מניח שהיו הם אלה שהציעו לאבי "מדוע לא תשלח את 

גדעון להדסים?"

הדסים הייתה פנימייה כפרית קטנה. היא שכנה במרחק 
נסע  אבי  אחד  יום  אביב.  מתל  באוטובוס  קצרה  נסיעה  של 
לבקר שם. אני יכול רק לנחש כיצד התנהלה השיחה בין אבי 
קיבל את כל ההחלטות מבלי להתייעץ  כרגיל, אבי  למנהל.  
יאיתי. כפי שיוכיח הזמן, חיי השתנו ממגמתם השלילית למג

מה חיובית. מנהל הדסים היה נחוש בדעתו לקבל אותי.

כאשר אמר לי אבי שאני עומד לעבור לפנימייה ולא אגור 
יאתו יותר,  הייתי מופתע ודי מבולבל. לא הייתי מוקסם מהר

עיון של "לעזוב את בית הספר", כפי שמצופה שרוב הילדים 
יהיו. אבי לא ניסה לשכנע אותי.  הוא פשוט אמר " בן, אתה 
עוזב. זה הדבר הכי נכון בשבילך". בגיל בו הייתי לא יכולתי 

לעשות או להגיד שום דבר. אז הלכתי.


