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  כך נבצע בשלבים את הפעולות לאפיון דמות. -שלפניכם. אחר רוקראו את הספ
  

  אסתר קל/איך להפוך אויב לאוהב
ים, למשל: יש גבוהים ויש קטנים; יש בראשו של ערן הדברים מחולקים לתא  

שחורים ויש לבנים; יש אויבים ויש ידידים. זהו, וככה זה. בראשו של ערן 
  הכול ברור ומסודר, ואין עוררין. ואלה דברים שאינם משתנים עם הזמן.

רז, למשל, הוא ידיד. ממתי? מי  יכול לזכור? מתמיד. אולי מהגן.  אולי מאז    
זה  –הלכו, ממש באותו יום, לבית היולדות. בכל אופן שאמותיהם של השניים 

הצהריים, ידיד של שיעורים, של שותפויות - התחיל מזמן. ידיד של אחר
  ידיד של כל החיים. –והחלפות, וספרים ובנות וסודות 

הוא אויב! ממתי? מי יכול לזכור? אולי מאז אותה  תחרות שהייתה על  –שחר    
ת?  אולי בל"ג בעומר, עם המדורה והתחרות מי שפת הים,  כשהיו עוד תינוקו

אדמה, ומי משניהם יודע להעלות לגובה את -משניהם צולה יותר טוב תפוחי
להבת המדורה? בכל אופן, שחר הוא אויב! כשערן נתקל בו בחצר בית הספר, 

כאילו הוא אוויר,  –הוא פשוט חולף ומסתכל בעדו  –או במרכז, או ברחוב 
  ביט דרכו כמו איננו קיים, למרחקים. כאילו הוא שקוף, מ

"תפסיק", אומרים לערן חברים, "באמת, עניין של שטות שנמשך כבר שנים,    
זה היה  כבר לפני המון זמנים... תגידו 'שלום', ותשובו להיות ידידים". "למי 
להגיד שלום?" מסתכל ערן  סביב בפניהם. "מי בכלל עבר כאן? אני לא ראיתי 

  אף אחד?...
והחבריה פשוט לא יודעים אם לצחוק או לכעוס. "ערן, אתה יודע היטב ששחר      

היה רוצה להפסיק מזמן, הוא דיבר על זה עם המדריך גולן, וזה כואב לו, והוא 
רוצה להתפייס, הוא מוכן... אבל אתה כזה... הוא ממש לא יודע איך לעשות 

  את זה".
אינם קיימים!" סינן ערן מבין  אדם ולא חברים, ולכן הם- "אויבים הם לא בני   

שפתיו הקמוצות ולא היה מוכן להוסיף לכך שום מילה נוספת. "אז מה,  זה 
לכל החיים?" שאלו החברים. "אלא מה?" תמה ערן.  "דברים כאלה אינם 

אלה דברים קבועים...". ויום אחד  –משתנים, כמו שמנים ורזים ושחורים 
יום רגיל של  –ת עם המדריך גולן?) (האם יכול להיות שהיה הדבר בהתייעצו

אחרי משחק "מחניים" מעייף עם הכיתה  –קיץ, בלי שום אות וסימן 
המקבילה בשעה האחרונה, כשכבר כולם נטלו את ילקוטיהם והלכו הביתה, 

רק שחר וערן נשארו בכיתה, וכמו במקרה נתקלו בדלת  –ובמפתיע (במפתיע?) 
לבקש ממך עזרה". בתחילה ערן כמו  היציאה, פתח שחר ואמר: "ערן, רציתי 

אפשר לומר, נדהם ממש, לא רק הופתע... האויב מדבר....   ,כך-לא שמע. ואחר
  איך זה קרה?

"אני רוצה להקים לי שובך יונים על הגג", דיבר שחר. "אני זוכר את הימים    
היפים שביליתי אתך בחצר ביתך, עם  השובך הנהדר שלך... אצלי אין חצר 

אני אקים את השובך על הגג שלנו. אבא שאל את ועד הבית, וזה מתאימה. 
אפשרי. ערן, רציתי להתייעץ אתך, כמה יונים כדאי בתחילה?  מהן המידות 

  הנכונות לבניית שובך? לך הרי יש ניסיון. מה אתה מייעץ לי לעשות?"
ערן לא השיב. הוא פשוט עמד ולא זע, כמו רגליו ניטעו באדמה. איך, בכלל,    

עונים לאויב? על זאת לא חשב... לא ידע... ובכלל, אויב שמבקש עצה... זה כבר 
לא מה שהיה... זה כבר לא אויב איום ונורא. ו... שרק לא יעשה שטויות עם 
היונים, ולא יקר יותר משני זוגות בהתחלה... צריך לאט לאט, זוג או שניים. 

ציוץ וקול המיה  הן מתרגלות ומטילות ביצים, ובוקעים גוזלים, וקול
ושמחה... ו... "תשמע, לאבי יש חבר במושב הדרים, מרחק של חצי שעה 

הצהריים. הוא מומחה ליונים. הוא ימכור לך -נסיעה, אפשר לקפוץ אליו אחר
כך, הוא גם יוכל להכניס -בחצי מחיר, אם מבטיחים טיפול נאמן ומסור. אחר

  את שנינו לאגודת מגדלי היונים...".
  נפגשים?" שאל שחר. "אז מתי    
"מחר. אפשר אחרי הלימודים," אמר ערן, "אבי ידבר, בינתיים, עם מגדל    

  היונים.

 


