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 הרכבת האחרונה לבנימינה תצא בעוד כשתי דקות, כל הנוסעים מתבקשים לעלות לרכבת

 

הפעם חשב על התחנה.  ב.אהב לחשוהוא  מאז ומעולם אביתר נכנס לתחנה, חושב לעצמו.

לאן אנשים נוסעים בשעה כה   שני כיוונים?למה יש רק  למה כל כך הרבה רכבות? 

 ...ולמה מאוחרת? 

מחשבתו נקטעה בגלל קול שקשוק הגלגלים שבישר על תחילת הנסיעה. הנה זה קורה. עוד 

רכם. אחרי כמה מאות וצעוד לאפעם. רק הוא לבד בתחנה. הוא ירד אל הפסים והתחיל ל

ל הפסים. הוא ידע שבשעה כזו נעצר, הסתכל אחורה רק לרגע, למקרה ש, ונשכב עמטרים 

 ...לא עוברות רכבות, הוא פשוט אהב לדמיין איך זה יהיה כשהרכבת תעבור ו

לאן הוא  ידעהמה אשתו הייתה אומרת אילו  הוא הניח את ראשו על המסילה הקרה, וחשב.

אם ברגע אחד, כל השאלות שלו מה  מה אם באמת תעבור רכבת? הולך בשעות כאלה?

 יגמרו?

 .ולם הוא אהב לחשובמאז ומע

 

* 

 

משפחה הוא נולד ל .בשומרון הדתיים הגדוליםשנים באחד היישובים  26הכל התחיל לפני 

יותר  מ בישיבת הסדר ואמא עובדת סוציאלית."אבא ר מקסימה, אח שני מתוך חמישה,

להיות זקנה ולמה  קלאסי מזה לא יכול להיות. כבר בגן התחיל לחשוב. למה הגננת חייבת

ואיך הציפורים יודעות לעוף ולמה הוא חייב לישון צהריים. בבית הספר  אסור לצאת לחצר

 הוא היה תלמיד למופת, ההורים תמיד לחצו עליו להיות הכי חכם הכי דתי והכי מה שהם. 

בתיכון הוא המשיך באותה  הוא לא שם לב.אבל  לאט לאט הוא הפסיק לחשוב, זה עבד.

שאליה כולם הולכים. היה השפיץ, המוביל, הדוס. הלך לישיבה תיכונית נחשבת המגמה. 

הוא סיים את התיכון והלך  אבל לא הפסיקו ללחוץ לרגע. המורים התמוגגו וההורים התגאו.

התגייס ולישיבת הסדר מהטופ של הטופ, כזאת שכולם הולכים אליה. הוא למד והחכים 



 -ות האופיינית למחלקת בייניש מנומנמת בצנחנים סיים אותו בבנאלי אותו למסלול הסדר

הם יצאו  וחזר לישיבה. בשיעור ה' התחיל להפגש עם בחורה נחמדה, צנועה ויראת שמיים.

תה חתונה מקסימה באחד מהאולמות שכולם מתחתנים בהם עם יחודשיים והתארסו. הי

 ר.ואל וחיו באושעברו לגור בגבעת שמהם  המנות שכולם אוכלים והלהקה שכולם מזמינים.

 ה.ואז זה קר

 לכם שהוא לא מבין איך זה לא קרה קודם. היה אומר הוא  הייתם שואלים,אם 

 ה התגלגלה ומסתבר שהחבר שפעם היההוא פגש חבר ילדות ברחוב, סתם ככה, השיח

ל בחיים ועל הדרך מנסה והוא רווק חילוני מתל אביב, שטועם מהכ -אחד מהשפיצים בישיבה 

ר שהוא שה את הדבשהוא לא עו כבר כמעט עשרים שנה,. אביתר הביןואז  משפטים.ללמוד 

הוא לא חושב. כבר כמעט עשרים שנה שהוא עושה בדיוק מה  שהוא הכי טוב בו. הכי אוהב.

ישיבה  -שמצפים ממנו לעשות. הוא רק אחד מאותם אנשים שעשו את המסלול של בית ספר

א לא עצר לרגע לחשוב. האם זה באמת מי שהוא רוצה חתונה ו... הו -צבא -הסדר -תיכונית

להיות? האם זה מה שהוא רוצה לעשות? האם הוא בחר בחיים האלה, או שאולי דווקא 

האם  האם הוא עצר פעם לברר את הדרך שלו או פשוט זרם איתה?  אחרים בחרו בשבילו?

בחיים שלו שהוא קיבל כי הוא בחר בה באמת או כי זה הנורמה סביבו  אחתהייתה החלטה 

אבל המחשבות האלו יסרו אותו. הוא נכנס מאז ומעולם הוא אהב לחשוב וברור שככה יחליט! 

די פעם נעלם אתה שהוא צריך זמן ושקט ולכן כשמכאון, אשתו לא הבינה מה קורה אבל רילד

היה  , הואהואו לאן, אלא עשתה כאילו היא ישנה.באמצע הלילה לכמה שעות לא שאלה אותו 

 .הולך לתחנת הרכבת אחרי שכל הרכבות יצאו, הולך על הפסים, נשכב עליהם, וחושב

 מאז ומעולם הוא אהב לחשוב.

 

* 

 

הוא  אוי לא. רבע לחמש. הוא פקח עיניים והציץ בשעון. המסילה התחילה לרטוט ולרעוד.

  ל יגמר.וככה הכ חייב לקום. אבל, אולי, הוא לא יקום?והרכבת הראשונה בדרך. הוא  נרדם.

 כאון.יהד המחשבות. הסבל.

  הוא באמת חי באושר? ם באושר! באמת?יש לו אשה, היא בהריון והם חיי לא! מה פתאום!

  .הוא כבר ראה את הרכבת מתקרבת

  או שלא? זהו, הוא החליט. הוא יקום.

  .הרכבת שעטה לעברו

 .זאת השאלה לקום או לקום, הוא חשב לעצמו, הזדמנות אחרונה.

 .מאז ומעולם הוא אהב לחשוב


