
 מלכת הכיתה
 

 : מערכה ראשונה
 

גבוהה  תמירה  קול  עמוק  פנים  לבנות  סמוקות  במסגרת  של .  היא  באה  אלינו  בתחילת  התיכון

היא  היתה  יפה  על  פי ,  היא  לא  היתה  יפה  לפי  הספר.  שערות  שחורות  ארוכות  וגוף  איזה  גוף

  סטנדרט היא  לא  קבעה  רק  את.  קנה  המידה  של  כולנו,    הפך  לקנה  המידההיופייאבל  ,  דרכה

 .היא קבעה את הסטנדרטים התרבותיים כולם, היופי אצלנו

 

היא  באה  מקיבוץ  עין  חרוד  שם  למדה  בכיתה  עם  מי  שהיו  אחר  כך  הגיבורים  ואנשי  השם 

היא  למדה  אצל  משה  כרמי  מורה  שהיה  שם  דבר ).  אחריםהעליהם  סיפרתי  בסיפורים  (

ת  שרביטו  של  משה  כרמי תחשם  נשמה  רחבה  ווה  היו  השדות  רחביםבמחוזות  העמק  שם  

, בני  כפר  ויתקין  הפשוטים  והמעשיים,  כמותנולא  .  התעמקו  בספרות  בטבע  ובארץ  ישראל

גם  פילוסופיה  וכלכלה  מדינית  אצל  זכריה  נצר אבל  אשר  למדנו  בשקיקה  מתמטיקה  ופיזיקה  

, בין  השירה  למדעים,  )חרוד(מעין  לבין  הים  ,    ברגע  שבין  ילדות  לבחרותאזו.  מורנו  הנערץ

כולנו  התחלנו  לקרוא .  והאש  שהביאה  ממעין  חרוד  הציתה  בליבנו  מדורות.  הוכתרה  המלכה

כלומר  הטובים ,  כולנו.  את  אנה  קרנינה  ומלחמה  ושלום,  ן  קריסטוף  ואת  בית  טיכו'את  ז

כדי ,  לה  שם  היה  הפטיפון    היחיד  בכיתה  ואולי  בכפר'התאספנו  בביתה  של  חנה,  בינינוש

ולנו  רצינו  לבוא  אבל  לא  כולנו  הוזמנו  כי  סביב  המלכה  התגבש כ.  לשמוע  מבטהובן  את  הקיסר

את  שחקני ,  החוג  שכלל  את  התלמידים  המלומדים  הטובים  בכיתה.  החוג  של  הטובים  ביותר

כולנו ).  אני  לא  הייתי  שם  רוב  הזמן(נבחרת  הכדורסל  הגבוהים  ועוד  יחידי  סגולה  אחדים  

וגם ,  שחקן  כדורסלספורטאי  ו,  ה  גבוהי  שהי'ינג'אבל  היא  היתה  חברה  של  הג,  אהבנו  אותה

היינו מתפצלים בדרך הביתה כאשר היינו חוזרים מבית הספר . רשע ומבריק בלימודים, תחמן

מעולם  לא  יצא ,  לפי  הרחובות  ואף  על  פי  שהייתי  בקבוצת  הילדים  אשר  היא  הלכה  בראשה

 הקרובהיה    הבית  שלנושהאשמתי  בכך  את  תכנון  הכפר  מפני  .  שאחליף  איתה  ביחידות  מילה

בחלומותיי  הייתי  חולם  שהמתכנן  החליף  ראש  בזנב  ובסוף  הדרך  אני  נשאר .  לבית  הספר

 . חלום חלום אבל זה אכן קרה. איתה לבד

 

 :מערכה שנייה
 

גיל (  לגבורות  הגיענוכאשר  ילדי  הכיתה  ערכו  מסיבה  לרגל  .    בערךזה  קרה  אחרי  שני  דורות

כולי ,  פתח  הבנין  וקיבלתי  את  הבאים  כמו  חתןעמדתי  ב.  הפעם  לא  נתתי  לה  לחמוק).  שבעים

הפנים ,  בהובה  אותה  גוהג.  ואז  היא  הופיעה  במלוא  תפארתה.  מכוון  לפגוש  אותה  על  המיפתן

. אפילו  החלפנו  מילים,  היא  פנתה  אלי,  וראה  זה  פלא.  אותם  פנים  והשערות  שחורות  כלפנים



היו  שם  כל  בני .  י  תופיןלא  זזתי  ממקומי  אפילו  לא  טעמת,  במסיבה  היא  ישבה  לידי  ואני

אבל  אני  ראיתי  רק  אותה  והתעלמתי  מכל  מה  שהיה ,  הכיתה  ביניהם  כאלו  שלא  פגשתי  מאז

 . בסביבתה

 

ה  שהיה לשלוימ.    נכחו  גם  מי  שכבר  לא  היו.אותו  מאזדיבר  כל  אחד  על  המוצאות    בסביבה  

, אלכס.  חקלאיהוא  סיים  את  חיל  האויר  חי  ונהרג  בתאונת  מטוס  ריסוס  .  הטיס  הראשון  אצלנו

מדים יס  לחיל  האויר  וכנצר  למשפחה  של  מלבן  דודי  שהיה  גם  עולה  חדש  וגם  ספרדי  התגי

נהרג  כאשר  הדריך  את  הטייסים  השחורים  הראשונים א  וה  .היה  מדריך  טיס  בחסד  עליון

נתיים י  בהוא.  י  הרשע'ינג'הגמת  גם  ו.  בגאנה  המדינה  השחורה  העצמאית  הראשונה  בעולם

י שהיכה 'ינג'הגזה (  במדעי החברה דוקטורקטאחר  כך  עשה  ,    בחיל  האויראלוףהספיק  להיות  

הלך  להנהיג  את  החלשים ,  הרשע,  ומעניין  שהוא).  את  כולנו  בפיצוח  זהויות  טריגונומטריות

. מת  מזמןהוא  שלא  על  מנת  לקבל  פרס  ועל  כל  אלה  וכל  זה  בראש  העין  ואיפה  והמקופחים  

". כואב  הגב:  "הוא  בא  גחון  על  קביו  ואמר.  מן  המניןלה  שנהיה  פרופסור  יאר.  ובאו  כל  החיים

מכר  את .  י  הגיבור'ינג'גדעון  אור  הג.  נראה  כבוי  וכבר  לא  שר,  ר  ועד  שר"גד  שהיה  כל  דבר  מיו

והיה  שם  חן .  מסגר  הבונה  רפתות,  ועכשיו  הוא  עוזר  למסגר.  פרותיו  והשקיע  במניות  את  ערכן

אבל  לא ,  מורה  יפייפיה  ששכחתי  מה  שמהאשר  למדנו  ביחד  אנגלית  בשעורים  פרטיים  אצל  

הוא  בקור  רוח  אנגלית  למד  וגדל .  לא  את  נשמתו,  את  נשמתי.  אשכח  איך  את  נשמתי  סיחררה

 .שם  כמעט  בכל  מקום  התם  לכאהעביר  טכנולוגיות  מהו  מומחה  חקלאי  בעולםוצמח  להיות  

ושלום  שכני  לפרדס  שיחד .  עכשיו  ישב  על  ידי  מחייך  את  חיוכו  הממתיק  סוד  מתחת  לשפם

שלום  שבעודו  ילד  קיבל  את  ניהול  המשק .  התחרינו  על  התואר  המפוקפק  של  החלש  בכיתה

ניהול  עד  שהיה  מנהל  את  אחת  החברות הכאשר  אביו  חלה  ומאז  הלך  וטיפס  במדרגות  

את  רפת  החלב ויוסלה  שהראה  לי  .  ואליהו  שעדיין  חולב  את  פרותיו.  החשובות  במדינה

.   הלב  נכמר,צליכה  משוכללת  שאינה  צריכה  ממנו  דבר  וארפת    ,שותפיושהקים  ביחד  עם  

והיו  שם  גם .  ביחד  עם  שלום  הפיקו  את  היוםוהכפר  הסטוריון  לאשר  מינה  עצמו  וגדעון  הרפתן  

 . הילדים מכפר חוגלה וכפר חיים ששכחתי מה שמם וסיפוריהם איתם

 

חקלאים הי  מוקדי  שיחה  באחד  ישבנו  ודיברנו  ונוצרו  שנ.  גדעוןבא  בשבעה  למותה  של  רבקה  

.   שיהייטק  חברים  לעבודה  של  בניהובהם  איזה  אחותה  של  רבקה  וחברים  שלי  ובשני  אנשי  

  של  אי  הבנה  נצטלבו  המילים  בין  שני  המוקדים  ובחור  צעיר  גבוה  ונאה  פיזיקאי  של ברגע

א  היה  צריך לבכלל  :  "פתח  ואמרוהבחור  .  התערב  בשיחה  החקלאית  שבכאן,  המנגינה  משם

לאט  לך :  "קמתי  ואמרתי".    בהיטקרהיה  צריך  להתחיל  יש,  להתחיל  את  ישוב  הארץ  בחקלאות

אבל  הוא  המשיך  בשלו  ואז  גדעון  קם ,  "ציפור  נפשם  של  אחדים  מן  הנאספיםאתה  פוגע  ב

זה  כמו  להתחיל  לבנות  את  מגדלי  התאומים  מן :  "נעמד  מול  הצעיר  הגבוה  במלוא  רוחבו  ואמר

 הקומה 



 ". החמישים

 

 

כאשר  רבקה  מתה  וישבנו  שבעה  שאלה  אותי  גלילה :  ן  נדחפים  שני  הסיפורים  הבאיםוכא

לא  כל  כך ,  זאב  בודדסוציומט  אני  הייתי  :  "אמרתי  לה"  ?ומה  עם  החברים  שלך  מן  הכפר"

אנחנו .  "עוד  אנו  מדברים  והטלפון  מצלצל  ומי  בצד  השני  אם  לא  יוסלה  בר".  אולי  עכבר,  זאב

. גלילה  לא  ויתרה  וביררה  עם  אחדים  מהם  את  העניין,  באוכאשר  .  אמר,  "באים  אליך  מחר

היה  גם  היה :  "אבל  שלום  אמר,  ."חברהבהוא  היה  מוקד  ,  לא  היה  ולא  נברא:  "אמרו  לה

י  מבין ישכאשר  התחלנו  ללמוד  אצל  זכריה  נצר  התברר  ש?  איך  עבר".  בתיכון  זה  עבר,  ביסודי

 .אבל  לא  רק  בגלל  זה,  הערכה  וכך  התחלתי  לקבל  .את  העיקר  משתתף  בשיעור  ויודע  דבר

  אבל  אף ,אולי  גם  הייתי  נאהו  גדלתי  וניפחתי  שרירים  קובע  ואני  בתיכוןהיה  הגודל  בכפר  אז  

  . אזאת זה אחד לא סיפר לי 

 

חוג  האנשים  החושבים בהוזמנתי  על  ידי  גדעון  לדבר  בדיון  על  קהילה  אחר  הדברים  האלה  

בדרך  בחזרה .  להחזירגם  ב  להביא  אותי  וזה  היה  בקיבוץ  אילון  וגדעון  התנד.  אשר  בגליל

והנה .  אנחנו  נולדנו  חונכנו  וגדלנו  להוציא  לחם  מן  הקרקע  ולהגן  עליה:  "אשתואיה  אמרה  

 האלנחה  אבל  אל  מנחתנו  יאנו  עדיין  מביאים  את  המ.  עכשיו  אנו  עומדים  בפני  שוקת  שבורה

 ? הא? מה אתם אומרים". לא שעה

 

 

 : מערכה שלישית
 

ושם  בבית  יפה  על  הכרמל  פגשנו .  בביתה  חברתי  ואני  אל  מלכת  הכיתה  יום  אחד  הוזמנו

 . לבדהשהיתה אותה ואת בעלה שכבר חלה ואת חברתה הטובה ובעלה ועוד חברה 

הבזיקה  במוחי ?  מבשלתמלכת  הכיתה  ממתי  (  בישלה  המלכהישבנו  לשולחן  מלא  כל  טוב  ש

 הייתישיחת  המזלג  ,  םל  עולבזמן  האוכל  קלחה  השיחה  בעניינים  העומדים  ברומו  ש)  השאלה

עבר  מיד  ליד  וכל   קטן  שחובר  חיבור  מאולתר  למזלג  גדול  ןמיקרופו.  ת  מה  שהיה  שםמכנה  א

  וכל  זה  כדי  שאחת  הנאספות  אשר  כבדה ןהמיקרופו  ל  במזלג  ודיבר  אמי  שרצה  לדבר  אחז

על ראש הכרמל ,  אני חשבתי בליבי.שמיעתה תוכל להאזין ולהשתתף בשיחה והשיחה קלחה

 . ראיתי ולא רציתי. ם מלכת הכיתה בבית יפה אל מול הנוף וכבר רואים את הסוףע

 

 

 

 



 

 

 : מערכה רביעית
 

 . המלכה, היא? צלצל ומי בצד השניהטלפון יום אחד בעודי יושב בביתי 

". ?  בבוקר  או  בצהריים,תרצה  להפגש  על  כוס  קפהמתי  ,  אני  בירושלים:  "פתחה  ואמרה

מה  בקשתך :  "נפגשנו  ואחר  שהקפה  נגמר  שאלתי.  אחר  דקותיים    שםהייתיאמרתי  ו"  בבוקר"

בילינו  ולבסוף טיילנו  ראינו  אכלנו  ,  נסענו  למוזיאון.  אמרה,  "למוזיאון"  "ותעש  עד  חצי  המלכות

 . ככה זה עם מלכת הכיתה. הבאתי אותה לתחנה והיא נסעה לביתה


