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 ישי ספרים 

  3102 ספטמבר

 

 ההספריי

 קיבלתי מכות בגלל ספרים 

 

מצאתי ספר בספריית  לאמצוידת להפליא. אני זוכר שכאשר  ההייתבכפר ויתקין  ההספריי

שם זכות הבעילה  ההייתהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית מצאתי אותו שם. לאבא 

לו זכות  ההייתותו היום ולכן הראשונה. הספרן כבר ידע שקרא את כל הספרים עד א

 ראשונים לבחור מן הספרים החדשים.

כולנו היינו קוראים מלבד אמא. אחד היה מחליף בשביל כולם איש לפי טעמו. כל יום אחרי 

וסיף טפטוף של צינור בתוך צינור ו ף זה היה בחושך( הרחיצה )אבא ריתךהעבודה )בחור

בצינור הפנימי מחממת את המים שסביבו(  נפט אל תוך החור ויצר דוד שבו האש הבוערת

והאוכל )מלבד בזמנים שיצאו לשדה ליום שלם היינו אוכלים בבית שלוש ארוחות מלאות 

אחר כל הדברים האלה היה אבא  .מבשלת  אוכלים כולם ליד השולחן במטבח( ההייתשאמא 

" אני ה יפהנוח במרפסת הפתוחה הצופה אל הרחוב ואומר: "תשים פלט אבכיסמתיישב 

 ושומעים קוראים סוללה של כסאות נוח כמו בשפת הים היינו יושביםוכך ב הייתי מבין אאידה

 . בא אני אורי ואברהםא

התייעץ לפעמים היה אחד העוברים ושבים ניגש כדי לדבר על משהו ששמע בחדשות או ל

 ולך והקריאה נמשכת. באיזה שהוא עניין. ניגש וה

כך קראו לזה אז( הייתי קורא כל הזמן.  -ת של בית ספר עממיכשהייתי קטן )בכיתות בינוניו

והיו בבית ספרים למכביר כמו למשל סדרת ספרי עם עובד שהיינו מקבלים אחת לחודש או 

כל כתבי יאנוש קורצ'ק המחנך היהודי פולני, אפילו השלום הנצחי של עמנואל קנט היה שם. 

שהו שכוון את הקריאה. כשקראתי בספרים ללא הבחנה? ואולי היה מ הכולואני הייתי קורא 

חיפשתי בהם את אמא. מאז ומתמיד ידעתי ששרה אינה אימי האמיתית. אבל אף אחד לא 

התעלומה כי שתיהן זו  בפענוחרשמית זה היה סוד. גם השם שרה לא עזר  .אמר לי את זה

ים ישנות בתיבות מכתבנקראו שרה. ידעתי אבל חיפשתי אישורים. חיטטתי הראשונה ואימי 

. קראתי מכתבים ישנים וקראתי בספרים. מה בספרים? ידעתי הבמסגריישהיו מוחבאות 

שאימי העכשווית אינה קוראת ספרים כלל ואת טעמו של אבא ידעתי כבר לזהות. על פי אלו 

ואף יכולתי להסיק למשל שכתבי יאנוש קורצ'ק אינם שייכים לא לזה ולא לזו אז למי? לאימי. 

נוגנת בפטיפון אני קיבלתי מכות בגלל קריאת ל פי שגדלתי בבית הקורא במרפסת ואאידה ע

הגיע לי. מגיל צעיר הייתי בולען של ספרים קורא וקורא נשאב לתוך הסיפור  –ספרים והאמת 

ושוכח את עצמי. כשהייתי חוזר בצהריים מבית ספר אבא ואמא היו יוצאים לשדה או לפרדס 

משאירים אותי לבד עם סדרת משימות שאת רובן יש לבצע לקראת ערב: לקטוף קלמנטינות. 
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לפרות לתת תערובת באיבוסים  ( באבוסים לעופות,סורגוםלמלא מים בדליים ודורה )גרעיני 

, ולשמור על הילד )אחי אורי בן שלוש או שתהיינה מוכנות לחליבה ולקושרן כדיולהכניס אותן 

רתמות של העגלה המתרחקת ואני פותח ספר חדש חמש( כל הזמן. רק נדם קול צלצול ה

וקורא בשקיקה וכל העולם נעלם רק אני בתוך מה שקורה שם. ואני קורא וקורא וכבר אני 

אל הלול ומוצא את שנשמע שוב צלצול הרתמות אני רץ החוצה  עד בתוך עולם הסיפור

את הפרות שלא  שומע ,התרנגולות הרעבות מחוץ לגדר עפות )אז עוד ידעו לעוף( מן החצר

 קיבלו תערובת גועות והילד איפה הילד? אתם מבינים עכשיו למה זה הגיע לי?

כאשר חיפשתי בספרית כפר ויתקין את הספר המדבר בפרה סוקרטים )פילוסופים יוונים 

שחיו לפני סוקרטס( מצאתי את הספר ובתוכו כרטיסיות המשתמשים לא התאפקתי והצצתי 

 מורה חדש –להתעניין בנושא כזה אזוטרי. הצצתי ומצאתי  כדי למצוא מי מלבדי יכול

שלהפתעת כל הכפר התגלה כגנב בעל שעור קומה. הוא היה הוקרא היחיד מלבדי והיכן 

בספר? בעמוד המספר על אנטיפון. אנטיפון הפילוסוף שאמר: יש  ההכרטיסייהיתה מנחת 

ם. בראשונה העונש גלום הבדל בין עבירה על חוקי הטבע לבין עבירה על חוקי בני האד

תר י אדם. מסקנה: מוכמו למשל לדחוף סיכה לשקע חשמל ובשניה העונש נמצא ביד בעבירה

 . לך לגנוב אם אתה יודע לא להתפס

 

 


