אהבות ראשונות
שמונה שנים למדתי בבית-הספר לבנות ומיכאל למד בבית-הספר לבנים,
שממול ,ולפעמים היינו מתראים בהפסקות .בגימנסיה למדנו יחד בנים ובנות.
מיכאל ישב מאחוריי ושלחתי לו פתקאות .לא כעסתי עליו עוד בגלל שלא היה
דתי .רוב הילדים לא האמינו באלוהים וחיללו את השבת בסתר ,ולמרות שכולם
ידעו על-כך העמידו פני צדיקים .ראיתי צד של זכות במיכאל ,שהיה ישר לב ולא
העמיד פנים ,שלא כיקותיאל ,שגזז את פאותיו והצטרף לתנועת הנוער ,כי לא
היה לו דבר אחר לעשות ,אבל בסתר עישן בשבת ,כמו שראיתי במו עיניי .בערב,
כשהיינו חוזרים מן התנועה ,היה יקותיאל מלווה אותי הביתה באופן קבוע .ליד
ביתי היינו עומדים ומשוחחים עד שאיזה שכן היה צועק בעד החלון'' :אולי
תשתקו שם כבר''.
תמיד היינו מתווכחים וצועקים .יקותיאל לא האמין בשום דבר בעולם'' .בעולם
שלנו קובע הכוח'' ,היה אומר .וכשהייתי מדברת על צדק ,על שוויון וחיי קיבוץ
היה לועג לי.
לפעמים דיברנו גם על דברים אחרים .על אהבה ,למשל ,הוא היה מתפאר
באוזניי שהוא יודע הכל על אהבה ,שכבר התנשק עם הרבה בנות ,ואפילו יותר
מזה ,ושהוא יודע לרקוד ריקודים סלוניים.
באותה תקופה היינו כולנו מאוהבים .אני הייתי מאוהבת בשמואל ,המדריך
שלנו ,מיכאל היה מאוהב בי ,ריקי אהבה את מיכה ,יהודה אהב את ריקי ,שושנה
אהבה את יהודה ומרים את המורה לוי ,שהיה אויבי ,מפני שאסר על מיכאל
לשבת לידי בכיתה ,ויעץ לו כל מיני עצות ,כמו ,שלא יכתוב לי יותר מכתבים.
אבל ,למרבה ההפתעה ,קיבלתי מכתב ממישהו אחר .היה זה מכתב ארוך למדיי,
שכתב אליי ילד מן הכיתה המקבילה ,בבית-הספר לבנים ,שהצטרף לא מכבר
לבני-עקיבא .וזה לשון המכתב:
רות יקרה,
בוודאי תתפלאי על מכתב זה ,כי מעולם לא החלפנו דברים ואנו בקושי מכירים
זה את זו .הסתכלתי עליך בהפסקות מעבר לגדר ,ואת עשית עליי רושם גדול.
התאהבתי בך ,אך לא העזתי לפנות אלייך .תמיד הייתי ביישן ומעולם לא היה לי
עסק עם בנות .הייתי מאושר לו נענית לי והיית לידידתי .אני בטוח כי במשך הזמן
תלמדי להכיר אותי ואולי אפילו תאהבי אותי ,כמו שאני אוהב אותך.
גם אם לא תעני לבקשתי עכשיו אצפה לך תמיד .באחד מן הספרים של סומרסט
מוהם קראתי ,כי גבר לעולם אינו שוכח את אהבתו הראשונה .אני מצפה
לתשובתך .הנאמן לך ,תמיד ,ואוהב אותך.
מיכה.
רות אלמוג'' .חול בגביע כסף'' 1979

ַאֲהבוֹת ִראשׁוֹנוֹת
ְשׁמוָֹנה ָשִׁנים ָלַמְד ִתּי ְבֵּביתַ-ה ֵסֶּפר ְל ָבּנוֹת וִּמיָכֵאל ָלַמד ְבֵּביתַ-ה ֵסֶּפר ְל ָבִּנים,
ֶשׁ ִמּמּוּלְ ,וִלְפָעִמים ָהִיינוּ ִמְתָרִאים ַבַּהְפָסקוֹתַ .בּ ִגּיְמַנְסָיה ָלַמְדנוּ ַיַחד ָבִּנים וָּבנוֹת.
ִמיָכֵאל ָי ַשׁב ֵמֲאחוַֹרי ְו ָשַׁלְח ִתּי לוֹ ִפְּתָקאוֹת .לֹא ָכַּעְס ִתּי ָעָליו עוֹד ִבְּגַלל ֶשׁלֹּא ָהָיה
ָדִּתיֹ .רב ַהְיָּלִדים לֹא ֶהֱאִמינוּ ָבֱּאלִֹהים ְוִח ְלּלוּ ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת ְבֵּסֶתרְ ,וַלְמרוֹת ֶשֻׁכּ ָלּם
ָיְדעוּ ַעלָ -כְּך ֶהֱעִמידוּ ְפֵּני ַצִדּיִקיםָ .רִאיִתי ָצד ֶשׁל ְזכוּת ְבִּמיָכֵאלֶ ,שָׁהָיה ָי ָשׁר ֶלב ְולֹא
ֶהֱעִמיד ָפִּניםֶ ,שׁלֹּא ְכִּיקוִּתיֵאלֶ ,שָׁגַּזז ֶאת ְפּאוָֹתיו ְוִהְצָטֵרף ִלְתנוַּעת ַהנַֹּערִ ,כּי לֹא ָהָיה
לוֹ ָדָּבר ַאֵחר ַלֲעשׂוֹתֲ ,אָבל ְבֵּסֶתר ִע ֵשּׁן ְבּ ַשׁ ָבּתְ ,כּמוֹ ֶשָׁרִאיִתי ְבּמוֹ ֵעיַניָ .בֶּעֶרב,
ְכּ ֶשָׁהִיינוּ חוְֹזִרים ִמן ַה ְתּנוָּעהָ ,הָיה ִיקוִּתיֵאל ְמַלֶוּה אוִֹתי ַה ַבְּיָתה ָבּאֶֹפן ָקבוַּעְ .לַיד
ֵבּיִתי ָהִיינוּ עוְֹמִדים וְּמשׂוֲֹחִחים ַעד ֶשֵׁאיֶזה ָשֵׁכן ָהָיה צוֵֹעק ְבַּעד ַהַחלּוֹן'' :אוַּלי
ִתּ ְשׁ ְתּקוּ ָשׁם ְכָּבר''.
ָתִּמיד ָהִיינוּ ִמְתַו ְכִּחים ְוצוֲֹעִקיםִ .יקוִּתיֵאל לֹא ֶהֱאִמין ְבּשׁוּם ָדָּבר ָבּעוָֹלםָ '' .בּעוָֹלם
ֶשׁ ָלּנוּ קוֵֹבַע ַהכַֹּח''ָ ,הָיה אוֵֹמר .וְּכ ֶשָׁהִייִתי ְמַד ֶבֶּרת ַעל ֶצֶדקַ ,על ִשְׁויוֹן ְוַחֵיּי ִקבּוּץ
ָהָיה לוֵֹעג ִלי.
ִלְפָעִמים ִדּ ַבְּרנוּ ַגּם ַעל ְדָּבִרים ֲאֵחִריםַ .על ַאֲהָבהְ ,לָמ ָשׁל ,הוּא ָהָיה ִמְת ָפֵּאר ְבָּאְזַני
ֶשׁהוּא יוֵֹדַע ַה ֹכּל ַעל ַאֲהָבהֶ ,שׁ ְכָּבר ִהְתַנ ֵשּׁק ִעם ַהְר ֵבּה ָבּנוֹתַ ,וֲאִפלּוּ יוֵֹתר ִמֶזּה,
ְו ֶשׁהוּא יוֵֹדַע ִלְרֹקד ִרקּוִּדים ָסלוִֹנִיּים.
ְבּאוָֹתהּ ְתּקוָּפה ָהִיינוּ ֻכּ ָלּנוּ ְמאָֹהִביםֲ .אִני ָהִייִתי ְמאֶֹהֶבת ִבּ ְשׁמוֵּאלַ ,ה ַמְּדִריְך ֶשׁ ָלּנוּ,
ִמיָכֵאל ָהָיה ְמאָֹהב ִבּיִ ,ריִקי ַאֲהָבה ֶאת ִמיָכהְ ,יהוָּדה ָאַהב ֶאת ִריִקי ,שׁוֹ ַשָׁנּה ַאֲהָבה
ֶאת ְיהוָּדה וִּמְרָים ֶאת ַהמּוֶֹרה ֵלִויֶ ,שָׁהָיה אוְֹיִביִ ,מ ְפֵּני ֶשָׁאַסר ַעל ִמיָכֵאל ָל ֶשֶׁבת ְלָיִדי
ַבּ ִכּ ָתּהְ ,וַיַעץ לוֹ ָכּל ִמיֵני ֵעצוֹתְ ,כּמוֶֹ ,שׁלֹּא ִיְכ ֹתּב ִלי יוֵֹתר ִמְכ ָתִּביםֲ .אָבלְ ,לַמְר ֵבּה
ַהַהְפ ָתָּעהִ ,ק ַבְּל ִתּי ִמְכ ָתּב ִמ ִמּי ֶשׁהוּ ַאֵחרָ .הָיה ֶזה ִמְכ ָתּב ָארְֹך ְלַמַדּיֶ ,שׁ ָכַּתב ֵאַלי ֶיֶלד
ִמן ַה ִכּ ָתּה ַה ַמְּק ִבּיָלהְ ,בֵּביתַ-ה ֵסֶּפר ְל ָבִּניםֶ ,שִׁהְצָטֵרף לֹא ִמ ְכָּבר ִלְבֵניֲ-עִקיָבאְ .וֶזה
ְלשׁוֹן ַה ִמְּכ ָתּב:
רוּת ְיָקָרה,
ְבַּוַדּאי ִתְּת ַפּ ְלִּאי ַעל ִמְכ ָתּב ֶזהִ ,כּי ֵמעוָֹלם לֹא ֶהְחַלְפנוּ ְדָּבִרים ְוָאנוּ ְבּקֹ ִשׁי ַמ ִכּיִרים ֶזה
ֶאת זוִֹ .הְס ַתּ ַכְּל ִתּי ָעַלִיְך ַבַּהְפָסקוֹת ֵמֵעֶבר ַלָגֵּדרְ ,וַא ְתּ ָע ִשׂית ָעַלי רוֹ ֵשׁם ָגּדוֹל.
ִהְתַאַהְב ִתּי ָבְּךַ ,אְך לֹא ֵהַעְז ִתּי ִלְפנוֹת ֵאַלִיְךָ .תִּמיד ָהִייִתי ַבְּי ָשׁן וֵּמעוָֹלם לֹא ָהָיה ִלי
ֵעֶסק ִעם ָבּנוֹתָ .הִייִתי ְמֻא ָשּׁר לוּ ַנֲעֵנית ִלי ְוָהִיית ִליִדיָדִתיֲ .אִני ָבּטוַּח ִכּי ְבֶּמ ֶשְׁך ַה ְזַּמן
ִתְּלְמִדי ְלַה ִכּיר אוִֹתי ְואוַּלי ֲאִפלּוּ ֹתּאֲהִבי אוִֹתיְ ,כּמוֹ ֶשֲׁאִני אוֵֹהב אוָֹתְך.
ַגּם ִאם לֹא ַתֲּעִני ְלַבָקּ ָשִׁתי ַעְכ ָשׁו ֲאַצ ֶפּה ָלְך ָתִּמידְ .בֶּאָחד ִמן ַה ְסָּפִרים ֶשׁל סוֶֹמרֶסט
מוַֹהם ָקָראִתיִ ,כּי ֶגֶּבר ְלעוָֹלם ֵאינוֹ שׁוֵֹכַח ֶאת ַאֲהָבתוֹ ָהִראשׁוָֹנהֲ .אִני ְמַצ ֶפּה
ִלְתשׁוָּבֵתְךַ .הֶנֱּאָמן ָלְךָ ,תִּמידְ ,ואוֵֹהב אוָֹתְך.
ִמיָכה.
רות אלמוג'' .חול בגביע כסף'' 1979

אהבות ראשונות
שמונה שנים למדתי בבית-הספר לבנות ומיכאל למד בבית-הספר
לבנים ,שממול ,ולפעמים היינו מתראים בהפסקות .בגימנסיה למדנו
יחד בנים ובנות .מיכאל ישב מאחוריי ושלחתי לו פתקאות .לא כעסתי
עליו עוד בגלל שלא היה דתי .רוב הילדים לא האמינו באלוהים וחיללו
את השבת בסתר ,ולמרות שכולם ידעו על-כך העמידו פני צדיקים.
ראיתי צד של זכות במיכאל ,שהיה ישר לב ולא העמיד פנים ,שלא
כיקותיאל ,שגזז את פאותיו והצטרף לתנועת הנוער ,כי לא היה לו
דבר אחר לעשות ,אבל בסתר עישן בשבת ,כמו שראיתי במו עיניי.
בערב ,כשהיינו חוזרים מן התנועה ,היה יקותיאל מלווה אותי הביתה
באופן קבוע .ליד ביתי היינו עומדים ומשוחחים עד שאיזה שכן היה
צועק בעד החלון'' :אולי תשתקו שם כבר''.
תמיד היינו מתווכחים וצועקים .יקותיאל לא האמין בשום דבר
בעולם'' .בעולם שלנו קובע הכוח'' ,היה אומר .וכשהייתי מדברת על
צדק ,על שוויון וחיי קיבוץ היה לועג לי.
לפעמים דיברנו גם על דברים אחרים .על אהבה ,למשל ,הוא היה
מתפאר באוזניי שהוא יודע הכל על אהבה ,שכבר התנשק עם הרבה
בנות ,ואפילו יותר מזה ,ושהוא יודע לרקוד ריקודים סלוניים.
באותה תקופה היינו כולנו מאוהבים .אני הייתי מאוהבת בשמואל,
המדריך שלנו ,מיכאל היה מאוהב בי ,ריקי אהבה את מיכה ,יהודה
אהב את ריקי ,שושנה אהבה את יהודה ומרים את המורה לוי ,שהיה
אויבי ,מפני שאסר על מיכאל לשבת לידי בכיתה ,ויעץ לו כל מיני עצות,

כמו ,שלא יכתוב לי יותר מכתבים .אבל ,למרבה ההפתעה ,קיבלתי
מכתב ממישהו אחר .היה זה מכתב ארוך למדיי ,שכתב אליי ילד מן
הכיתה המקבילה ,בבית-הספר לבנים ,שהצטרף לא מכבר
לבני-עקיבא .וזה לשון המכתב:
רות יקרה,
בוודאי תתפלאי על מכתב זה ,כי מעולם לא החלפנו דברים ואנו
בקושי מכירים זה את זו .הסתכלתי עליך בהפסקות מעבר לגדר,
ואת עשית עליי רושם גדול .התאהבתי בך ,אך לא העזתי לפנות
אלייך .תמיד הייתי ביישן ומעולם לא היה לי עסק עם בנות .הייתי
מאושר לו נענית לי והיית לידידתי .אני בטוח כי במשך הזמן תלמדי
להכיר אותי ואולי אפילו תאהבי אותי ,כמו שאני אוהב אותך.
גם אם לא תעני לבקשתי עכשיו אצפה לך תמיד .באחד מן הספרים
של סומרסט מוהם קראתי ,כי גבר לעולם אינו שוכח את אהבתו
הראשונה .אני מצפה לתשובתך .הנאמן לך ,תמיד ,ואוהב אותך.
מיכה.
רות אלמוג'' .חול בגביע כסף ' 1979

ַאֲהבוֹת ִראשׁוֹנוֹת
ְשׁמוָֹנה ָשִׁנים ָלַמְד ִתּי ְבֵּביתַ-ה ֵסֶּפר ְלָבּנוֹת וּ ִמיָכֵאל ָלַמד ְבֵּביתַ-ה ֵסֶּפר
ְלָבִּניםֶ ,שׁ ִמּמּוּלְ ,וִלְפָע ִמים ָהִיינוּ ִמְתָרִאים ַבַּהְפָסקוֹתַ .בּ ִגּי ְמַנְסָיה ָלַמְדנוּ
יַַחד ָבִּנים וָּבנוֹתִ .מיָכֵאל ָיַשׁב ֵמֲאחוַֹרי ְוָשַׁלְח ִתּי לוֹ ִפְּתָקאוֹת .לֹא ָכַּעְס ִתּי
ָעָליו עוֹד ִבּ ְגַלל ֶשׁלֹּא ָהָיה ָדִּתיֹ .רב ַהְיָּלִדים לֹא ֶהֱא ִמינוּ ָבֱּאלִֹהים ְוִחְלּלוּ
ֶאת ַהַשָּׁבּת ְבֵּסֶתרְ ,וַל ְמרוֹת ֶשׁ ֻכָּלּם ָיְדעוּ ַעלָ -כְּך ֶהֱע ִמידוּ ְפֵּני ַצִדּיִקים.
ָרִאיִתי ָצד ֶשׁל ְזכוּת ְבּ ִמיָכֵאלֶ ,שָׁהָיה ָיָשׁר ֶלב ְולֹא ֶהֱע ִמיד ָפִּניםֶ ,שׁלֹּא
ְכִּיקוִּתיֵאלֶ ,שָׁגַּזז ֶאת ְפּאוָֹתיו ְוִה ְצָטֵרף ִלְתנוַּעת ַהנַֹּערִ ,כּי לֹא ָהָיה לוֹ
ָדָּבר ַאֵחר ַלֲעשׂוֹתֲ ,אָבל ְבֵּסֶתר ִעֵשּׁן ְבַּשָׁבּתְ ,כּמוֹ ֶשָׁרִאיִתי ְבּמוֹ ֵעיַני.
ָבֶּעֶרבְ ,כֶּשָׁהִיינוּ חוֹ ְזִרים ִמן ַה ְתּנוָּעהָ ,הָיה ִיקוִּתיֵאל ְמַלֶוּה אוִֹתי ַהַבְּיָתה
ָבּאֶֹפן ָקבוַּעְ .לַיד ֵבּיִתי ָהִיינוּ עוֹ ְמִדים וּ ְמשׂוֲֹחִחים ַעד ֶשֵׁאיֶזה ָשֵׁכן ָהָיה
צוֵֹעק ְבַּעד ַהַחלּוֹן'' :אוַּלי ִתּ ְשׁ ְתּקוּ ָשׁם ְכָּבר''.
ָתּ ִמיד ָהִיינוּ ִמְתַו ְכִּחים ְוצוֲֹעִקיםִ .יקוִּתיֵאל לֹא ֶהֱא ִמין ְבּשׁוּם ָדָּבר
ָבּעוָֹלםָ'' .בּעוָֹלם ֶשָׁלּנוּ קוֵֹבַע ַהכַֹּח''ָ ,הָיה אוֵֹמר .וְּכֶשָׁהִייִתי ְמַד ֶבֶּרת ַעל
ֶצֶדקַ ,על ִשְׁויוֹן ְוַחֵיּי ִקבּוּץ ָהָיה לוֵֹעג ִלי.
ִלְפָע ִמים ִדַּבְּרנוּ ַגּם ַעל ְדָּבִרים ֲאֵחִריםַ .על ַאֲהָבהְ ,לָמָשׁל ,הוּא ָהָיה
ִמְת ָפֵּאר ְבָּא ְזַני ֶשׁהוּא יוֵֹדַע ַה ֹכּל ַעל ַאֲהָבהֶ ,שׁ ְכָּבר ִהְתַנֵשּׁק ִעם ַהְר ֵבּה
ָבּנוֹתַ ,וֲאִפלּוּ יוֵֹתר ִמֶזּהְ ,וֶשׁהוּא יוֵֹדַע ִלְרֹקד ִרקּוִּדים ָסלוִֹנִיּים.
ְבּאוָֹתהּ ְתּקוָּפה ָהִיינוּ ֻכָּלּנוּ ְמאָֹהִביםֲ .אִני ָהִייִתי ְמאֶֹהֶבת ִבּ ְשׁמוֵּאל,
ַהַמְּדִריְך ֶשָׁלּנוִּ ,מיָכֵאל ָהָיה ְמאָֹהב ִבּיִ ,ריִקי ַאֲהָבה ֶאת ִמיָכהְ ,יהוָּדה
ָאַהב ֶאת ִריִקי ,שׁוַֹשָׁנּה ַאֲהָבה ֶאת ְיהוָּדה וּ ִמְרָים ֶאת ַהמּוֶֹרה ֵלִויֶ ,שָׁהָיה
אוְֹיִביִ ,מ ְפֵּני ֶשָׁאַסר ַעל ִמיָכֵאל ָלֶשֶׁבת ְלָיִדי ַבּ ִכּ ָתּהְ ,ויַַעץ לוֹ ָכּל ִמיֵני ֵעצוֹת,

ְכּמוֶֹ ,שׁלֹּא ִיְכ ֹתּב ִלי יוֵֹתר ִמְכ ָתִּביםֲ .אָבלְ ,לַמְר ֵבּה ַהַהְפ ָתָּעהִ ,קַבְּל ִתּי
ִמְכ ָתּב ִמ ִמּיֶשׁהוּ ַאֵחרָ .הָיה ֶזה ִמְכ ָתּב ָארְֹך ְלַמַדּיֶ ,שׁ ָכַּתב ֵאַלי יֶֶלד ִמן
ַה ִכּ ָתּה ַהַמְּק ִבּיָלהְ ,בֵּביתַ-ה ֵסֶּפר ְלָבִּניםֶ ,שִׁה ְצָטֵרף לֹא ִמ ְכָּבר
ִלְבֵניֲ-עִקיָבאְ .וֶזה ְלשׁוֹן ַה ִמְּכ ָתּב:
רוּת ְיָקָרה,
ְבַּוַדּאי ִתְּת ַפְּלִּאי ַעל ִמְכ ָתּב ֶזהִ ,כּי ֵמעוָֹלם לֹא ֶהְחַלְפנוּ ְדָּבִרים ְוָאנוּ
ְבּקֹ ִשׁי ַמ ִכּיִרים ֶזה ֶאת זוִֹ .הְס ַתּ ַכְּל ִתּי ָעַלִיְך ַבַּהְפָסקוֹת ֵמֵעֶבר ַלָגֵּדר,
ְוַא ְתּ ָע ִשׂית ָעַלי רוֵֹשׁם ָגּדוֹלִ .הְתַאַהְב ִתּי ָבְּךַ ,אְך לֹא ֵהַע ְז ִתּי ִלְפנוֹת
ֵאַלִיְךָ .תּ ִמיד ָהִייִתי ַבְּיָשׁן וֵּמעוָֹלם לֹא ָהָיה ִלי ֵעֶסק ִעם ָבּנוֹתָ .הִייִתי ְמֻאָשּׁר
לוּ ַנֲעֵנית ִלי ְוָהִיית ִליִדיָדִתיֲ .אִני ָבּטוַּח ִכּי ְבֶּמֶשְׁך ַה ְזַּמן ִתְּל ְמִדי ְלַה ִכּיר
אוִֹתי ְואוַּלי ֲאִפלּוּ ֹתּאֲהִבי אוִֹתיְ ,כּמוֹ ֶשֲׁאִני אוֵֹהב אוָֹתְך.
ַגּם ִאם לֹא ַתֲּעִני ְלַבָקָּשִׁתי ַעְכָשׁו ֲאַצ ֶפּה ָלְך ָתּ ִמידְ .בֶּאָחד ִמן ַה ְסָּפִרים
ֶשׁל סוֶֹמרֶסט מוַֹהם ָקָראִתיִ ,כּי ֶגֶּבר ְלעוָֹלם ֵאינוֹ שׁוֵֹכַח ֶאת ַאֲהָבתוֹ
ָהִראשׁוָֹנהֲ .אִני ְמַצ ֶפּה ִלְתשׁוָּבֵתְךַ .הֶנֱּאָמן ָלְךָ ,תּ ִמידְ ,ואוֵֹהב אוָֹתְך.
ִמיָכה.
רות אלמוג'' .חול בגביע כסף ' 1979

