
  יוסיחברי 

 בשבועות. 'או ח ז׳ כיתה עד א׳ חנן פקר ואני חלקנו חדר משותף בבית הילדים מכיתה, יוסי
: למשל; האחרונים התברר לשנינו עד כמה דומים הזיכרונות שנשארו לנו מהתקופה ההיא

 שחייבה ,המטפלת שלנו של הבוחנות עיניה תחת אוהבים שלא אוכל מסוג להיפטר האתגר
אבל אפילו ', פרעסער'וזכה אפילו לתואר  טוב לאכלן אז נחשב דווקא יוסי .כולאותנו לאכול ה

  .סילוק באמצעות טריקים מתוחכמיםהסתרה והיו מאכלים שחייבו  לו

את רוב ראה ' ו-'בכיתות ה. ה בשיטות ההתגנבות לסרטיםלהערכ ראויה יצירתיות גילה יוסי
על הקיר בקיץ הסרטים הוקרנו ". הומעל ט׳ ״מכיתה תהמודעו לוחהסרטים שעליהם נכתב ב

. על כיסאות ושמיכות שהובאו מהבית,  הקיר הציבור ישב על הדשא מול.הלבן מול המזכירות
, שהיא שמיכת צמר ('דקה שמיכה' לוקח, מחכה עד שכל ההורים ייצאו מבית הילדיםיוסי היה 

רנה היה עד תחילת ההק. טלסר והולך )שהיא שמיכה ממולאת, 'שמיכה עבה'להבדיל מ
. נשכב על הדשא ומתגלגל בשמיכה,  בחסות החשיכה מתקרבואז, תהזי עצי בין מסתתר

היה יוסי רץ , רהאו את הדליקו לא עדין אבל המסך על לעלות מתחילותם היו הסיו כשכתובות
. מישהו יגיע אחרי הסרט לראות שהכל בסדר אצלנו וכולם ישניםש למקרה, הלמיט חזרה

 יצא איך זוכר לאי כבר אנ. כשנשאל למה השמיכה שלו מלאה דשא, ם אחת כמעט נתפספע
  .המז

ועשינו יחד טירונות , המספר הצבאי שלי עוקב למספר הצבאי של יוסי, ל" לצההתגייסנו יחד
ה מאוד אחרי הצבא הביא יוסי את דגנית משדרות ונר . לא שירתנו יחד בהמשךכי אף 

יוסי ודגנית לא נשארו . ל"התעניינו יותר במתנדבות מחו, םהאחרי הבניםרוב , אנחנו. מאושר
  .ואחרי עזיבתם הקשרים התרופפו, ביפעת זמן רב אחרי נישואיהם

 שדרות אנשי של הרוח לחיזוק מפינלנד משהו לתרום לנסות כדי ,םשני כחמש לפני
 עללי  לספר מאושר היה יוסי. יצרתי קשר מחודש עם יוסי בדואר האלקטרוני, םהמופגזי

לי  היתה. סיפר בשמחה" מקורות"גם על עבודתו ב. םוהצלחותיה בילדיו גאה והיה משפחתו
  .ומחיי מרוצה שהוא ברורה הרגשה

 –התכתבנו ביתר אינטנסיביות , ייוס אצל הסרטןי מחלת גילו אחרי, םהאחרוני בשבועות
הטובים   הזיכרונות– נזכרנו בעוד ועוד פרטים מזכרונות ילדותנו. פעמיים ביום- פעם

, הילדים במשק בוקר כמו הגיוסים לעישוב כותנה או חליבת,  וגם הלא אהובים אז,והאהובים
, בכאבים ובקשייםשיתף אותי יוסי פתיחות רבה ב. שבכל זאת היה טוב להיזכר בהם

לים שהוא עובר וגם בתמיכה החזקה שהוא מקבל ממשפחתו והעידוד הטיפובהתמודדות עם 
 נזכהעוד  ששנינו האמנו.  באמונה שלמה שיצליח לגבור על המחלההוא האמין. חבריוצד מ

 לפנית אח בבת נעצרה הזאת היומית ההתכתבות .דיח ולשמוח להתחבק, שפגילה
ההודעה על מותו . י את חומרת המצבהבנת לאאבל , ער סימן שזה חששתי. םכשבועיי

  .הממה אותי

את . ייוס של תולמשפח ניחומיםחוק מר לשלוחאני מבקש . כואב לי להיפרד מחבר ילדות יקר
  .ול חשובים הייתם וכמה אתכם אהב יוסי כמה יודעאבל אני , תאישירובכם אינני מכיר 
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