
 

  אמנון שמוש צעדים ראשונים /

את המשך חינוכי והשכלתי קיבלתי בעיר תל אביב. העיר השנייה בחיי. היא הייתה 

צעירה ויפה ורעננה. קטנה ושובבה כזאת. עליזה, חצופה. התאהבתי בה ממבט  אז

ראשון. שיכור הייתי כנער שיצא משליטתה של אמו אל חיקה של נערת חלומותיו. 

כשאמרו לי שאלך ל"בית ספר ביאליק", הייתי בטוח שביאליק הוא מנהל בית 

אותו. בהתרגשות הכנתי כרתי את פניו של המשורר מן הספרים, וציפיתי לרהספר. ִה 

את עצמי איך אומרים לו שלום, למשוררנו הלאומי, וראיתיו בעיני רוחי צובט את 

לחיי בחיבה. לאחר שנתגלתה לי תמימותי, התנחמתי בלבי שאילו היה ביאליק 

  בלי ספק צובט את לחיי; לא את אוזני. ההי ,המנהל

ניין. אבל לא תיארתי לי סיפרו לי שתהיינה בבית הספר בנות. זה נשמע מוזר ומע

שתהיינה רבות כל כך ויפות כל כך. ימים לא מעטים חשבתי שהמבוגרים הללו 

בארץ אינם יודעים את נפש הנוער, אם הם חושבים שאפשר לשבת בכיתה מעורבת 

  להתפנות גם ללימודים.ו

בתוך ימים ספורים חלו בי שינויים רבים. קיצרתי את שערי, שהיה ארוך ומתולתל 

ילדה; אופנת שיער ארוך לבנים טרם נודעה אז בארץ. קיצרתי גם את מכנסיי,  כשל

שהגיעו ממש עד לברכיים. התחלתי להרכיב משקפיים, לאחר שהתברר למורים 

הרבה חברים  ישאיני רואה את הכתוב על הלוח. למדתי להפריע בכיתה ורכשתי ל

  רובן גלויות של מערב. - לשון גוזמה: אולי עשרים  - חדשים משבעים גלויות. שבעים 

הילדים אמרו לי שאם אדגיש פחות את החי"ת והעי"ן שבפי, אהיה ממש כמו כולם. 

והוסיפו, גם זאת מתוך כוונה טובה, שאין רואים עליי את מוצאי ובמראה פניי אני 

ממילא כמו כולם. בהחלט רציתי להיות כמו כולם, והחי"ת והע"ין לא היו תקועות 

ר לי וָ יכולתי לעדנן ואפילו למחותן, אלא שמשהו שלא היה מחּועמוק בגרוני שלא 

  מנע ממני את הנטייה הטבעית להתבוללות.

ההכרעות בין להיות כמו כולם בבית הספר או כמו כולם בבית התסיסו את שנותיי 

  הראשונות בארץ.

בית הספר ייצג את הקדמה, את החדש, את העתיד; פניי, פני ילד, היו אל העתיד. 

ל רציתי להיות לבנות את הישראלי האחיד; ויותר מכובית הספר התיימר גם 

ישראלי. אולם כבוד עמוק שהיה לי לעבר, עבר בדמות עירי ומשפחתי, משהו שהלך 

קצרים ורחבים, חאקי, כמו  "אתא"והתגבש לכבוד עצמי, עצר בי מלקנות מכנסי 

יפות הישנות של אחיי כולם. קיצרתי, אפוא, את מכנסי האריג שתפרו לי מן החל
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אמרה  - הגדולים, והמשכתי ללבוש אותם. חלקם היו מצמר ("צמר אנגלי משובח"

"לזרוק (אימא) ולא תאמו את אקלימה של תל אביב בקיץ. אך דווקא משום כך 

ומשום  )"חראם!" כלומר חבל ואסור -אמרה אימא  -יים מצמר אנגלי?" סמכנ

זיע. בסתר לבי ציפיתי אמנם לאותו יום המשכתי ללבוש אותם ולה -דווקא שבכך 

  הכי זולים והכי טובים," נאום אחי.  -  שהם לא יעלו עליי ואצטרך לחדשים. "אתא

הבנות, ימים מספר לאחר - את השפה העברית כבשתי בתנופה. היו אמנם כמה אי

שהצטרפתי לכיתה הודיע לנו המורה לגאוגרפיה שבשיעור הבא נראה פנס קסם. 

נס וידעתי מה פירוש קסם לא שאלתי, אפוא, שאלות. ציפיתי שיראה ידעתי מהו פ

  לנו מין מנורת קסמים, כמו זו של אלדין, למשל.

במקום זה הובלנו לחדר אפל, ושם הקרינו על הקיר תמונות של יוון. חשבתי 

שהמורה שינה את דעתו ובפעם אחרת יראה לנו את  פנס הקסמים. לאחר הפסקה 

  ה לגאוגרפיה לכיתה.קצרה חזרנו עם המור

דחף אותי להרים  ,הוא פתח וסיפר על אתונה. יצר הסקרנות שלא בא על סיפוקו

  "?אצבע ולשאול בכל הנימוס: "המורה, ומתי נראה פנס קסם

צחוק פרץ בכיתה. הילדים חשבו שאני מנסה את המורה. המורה חשב שאני מיתמם 

י, אפוא, שם של מצחיקן. ומתחכם. עד היום הם אינם יודעים את האמת. יצא ל

משראיתי ששמי הולך לפניי, התחלתי הולך אחריו. הפכתי למצחיקן הכיתה. נוח 

שובבות שבי, שנבלמה שם,  היה לי בתפקיד זה, בעיקר כשאין מורא מקל עליי.

פרצה כאן החוצה. מבט מבחוץ אל השפה העברית סיפק לי חומר, פעמים במתכוון 

  ופעמים שלא במתכוון.

אדם חביב, משוגע למקצועו. בקושי הבנתי שמוזיקה  –ו מורה למוזיקה היה לנ

אך בין שאר מוזרויות קיבלתי גם את זו, ובהתלהבות. כל עוד  נלמדת בבית הספר.

למדנו שירים שמחתי מאוד. כשהגענו לתווים שמחתי פחות; הרבה פחות. המורה 

ובו  –סרט ממש  –רט אחד לשיעור, כולו קורן מנחת וסיפר שהוא השיג ס הופיע יום

הוא כינס  נוכל לראות את כל כלי התזמורת מנגנים כולם ביחד וכל אחד לחוד.

שלוש כיתות ביחד, ובזה עשה את טעותו הראשונה. הוא לא הסביר לי מה זה מנצח 

  הגורלית. –ובזה עשה את טעותו השנייה 

י שלאיש שכן מנצח. ולא העליתי על דעת-כל-מעולם לא ראיתי קודם תזמורת, לא

אשר על התזמורת יקראו "מנצח". כשכבו האורות והתחיל הסרט, הייתי מרוכז 

יה של מקהלת בית הכנסת לכולי. המוזיקה הייתה די יפה, אם כי לא הגיעה לקרסו
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"אוהל מועד" שהייתי שומע בשבתות. הייתה דומייה, ומתוכה בקעה הערה שקטה 

  :של המורה, על גבול הלחישה

  איך הוא מנצח." "עכשיו, שימו לב

  לוחש. –שאלתי באותו טון שקט  – "את מי? "מנצח...

פורקן. המורה חשב שעשיתי זאת בכוונה. אך - ר פרץ ממאה פיות צמאייצחוק אד

בשלב זה עוד שלט ברוחו, כדי לא להפריע למוזיקה. צעקו שש... שש... מכל צד, 

  והצחוק שכך.

מות. אם בראשיתו של הסרט הסרט נמשך. אך גחלי הצחוק העוממות נשארו ח

התעכב הצלם על כל כלי וכלי, הרי מעתה ליוותה המצלמה את המנצח, מכל זווית 

 –אפשרית. וכאן ראיתי את מה שלא ראיתי מעולם: אדם מכובד, מבוגר, כמעט זקן 

ת, כֶ חֶ מנתר, מטלטל ידיו בצורה מגּו עושה צחוק מעצמו. ועוד בפני תזמורת שלמה:

  על פניו כאילו התפלל "שמע ישראל". עוצם עיניו ושם יד

לפתע שוב מנתר כמשוגע ומבצע על אחד המנגנים: עושה לו תנועות בידו כאומר לו 

לקום, והלה עושה עצמו עוקב אחרי כל תנועה אך נשאר יושב. דווקא, ברגעים 

מוקיון רציני מדי נראה בעיניי. אולם  –הראשונים הייתי תמה על הטיפוס הזה 

 –בקטע של שיא לנענע כל גופו כלולב ולטלטל ראשו כתקוף עווית  כאשר התחיל

פרצתי בצחוק. בזווית עיניי ראיתי מה מתחולל על פניו של המורה למוזיקה. ניסיתי 

לעצור בעד הצחוק והוא הפך לצחקוקים. כשהסמיק המורה והתחיל מגמגם לעברי, 

ל הציבור הגדול, הותרה הרצועה כליל. צחקתי עד לכאב בטן, גורר אחריי את כ

  ו ממש על הרצפה.לשגילה פתאום חוש הומור מפותח והצטרף אליי. אחדים התפת

ההקרנה הופסקה. המורה למוזיקה ניגש אליי, ראיתי שהוא על סף התפוצצות, אך 

  מה יכולתי לעשות? 

המחשבה הראשונה שבאה לראשי הייתה שאילו היה תופס מקל וחובט בכף ידי, 

ת זעמו, אולי בדרך הטובה ביותר. במאמץ אדיר הוא שלט היה פורק בוודאי א

  ת טורפות ושאל:ֹוּיִמ ברוחו. שואף ונושף כמפוח פקח עליי זוג עיניים ּדָ 

  "זה אתה שרצית לדעת את מי הוא מנצח, מה?"

  "כ.. כ.. כן המורה," גמגמתי, מהרהר במקלותיו של החכם.

  בדיחה?" את"ואתה חושב שז

  את מי הוא מנצח. בחיי. בחיי ה' וספר התורה." "לא. אני באמת לא ראיתי

  "אתה עוד מתחצף! ונשבע לשווא!!"

  כאן בא לעזרתי ידידי הקרוב, אחד ממנהיגי הכיתה שלקח אותי תחת חסותו.
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זאת  –"המורה, הוא עולה חדש. המורה, הרבה מילים הוא עוד לא מבין. מנצח 

  מילה קשה."

רתם לי שהוא עולה? עולה על כולכם תמה המורה "למה לא אמ -"עולה חדש?" 

אופן. חבלן מקצועי. ומאיזו ארץ הוא עלה?" פנה אל חברי,  בעליזות שלו, בכל

  מדגיש בזה שאתי אין לו מה לדבר.

  "מסוריה," באה התשובה מכמה פיות.

  "אהה, כך תיארתי לעצמי," סיכם המורה למוזיקה, ונח מזעפו.

בקרקעית גאוותי  וּוְק צור בעד הדמעות שנִ הסמקתי, רתחתי. אימצתי כל כוחותיי לע

 - הפצועה ועמדו לעלות על גדותיה. אך סלחתי לו. ידעתי שפגעתי ביקר לו מכול 

  במוזיקה.

כרוני לא היה משמר את המעשה ומעלה יושמא לא סלחתי לו. אילו סלחתי, אולי ז

  אותו לפניי מעת לעת. 
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