
אחות קטנה

"חגית, תחזיקי את התינוקת חזק, הרכבת מתקרבת!"
אַלה כבר לא תינוקת, היא בת שלוש, אבל אמא ואבא 
ממשיכים לקרוא לה כך, ובמיוחד בנוכחות חגית, אחותה 

הגדולה בת השבע.
לחגית אין בעיה לקחת אחריות על אלה, למרות שהיא 
לא ממש אוהבת אותה. ידי אמא עסוקות בשתי מזוודות 
ענקיות שחייבות להגיע עד לנמל התעופה. חגית אוחזת 
לתוך  שועטת  כשהרכבת  ידיה  בשתי  אלה  באחותה 

התחנה.
את  ואוטמים  חבילותיהם  את  עוזבים  נוסעים  עשרות 
האוזניים עם שתי הידיים, כאשר רכבת ישנה ומרעישה 
חגית  הרציף.  לאורך  וחורקת  מרגיזה  באיטיות  בולמת 
לא אוטמת את אוזניה: ידיה עסוקות בשמירה על אלה, 

אחותה הנודניקית.
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נהג הקטר

אני מביט מחלון הרכבת ומושך בידית ההאצה. 
מנוע הקטר כבר חם והרכבת מגיבה בקלות. נפנוף סמלי 
שלפניי  לצג  קצר  מבט  התחנה,  למנהל  הימנית  בידי 
מתחילה  והרכבת  סגורות,  הדלתות  שכל  לוודא  כדי 
מורגשת,  בלתי  כמעט  בתנועה  בעדינות,  תחילה  לנוע. 
ואחר-כך בעקשנות, במהירות הגוברת משנייה לשנייה. 
אני משתמש בידי השמאלית הפנויה ומעביר הילוך. אני 
נאנח. זו הרכבת הישנה ביותר שעדיין נמצאת בשימוש, 
הילוכים  תיבת  לקטרים  יש  החדשות  הרכבות  בכל 

אוטומאטית.
אני בן שלושים וחמש היום, ואשתי מחפשת אותי בכל 
מקום. בכל מקום אך רק לא ברכבת הזאת. בשעה חמש 
שלנו,  הרחבה  במרפסת  שהזמנו  החברים  התיישבו  כבר 
בוטיק  יינות  ארבעה  נדיבה,  בירות  לערימת  מסביב 

חגית מובילה את אלה לעבר אחת הדלתות בקרון האחרון. 
"חגית, לא!", אמא צועקת, "זאת לא הרכבת שלנו".

הרכבת כבר נסעה, ועדיין אין מקום ישיבה על הרציף. 
לקניון  הסמוכה  "השלום"  בתחנת  ולח  חם  קיץ  יום  זהו 
שהם  או  מקניות,  שבים  כולם  אביב.  בתל  עזריאלי 
על  מעיקים  והלחות  החום  לנופש.  או  לחו"ל  בדרכם 

כולם ולחגית כבר אין סבלנות לעמוד ועוד לעמוד.
היא  "הנה  אמא,  מבטיחה  שלנו",  היא  הבאה  "הרכבת 

מגיעה".
ואכן, רכבת נוספת נכנסת לתחנה. הכרוז מודיע שאסור 

לחצות את הקו הצהוב. 
אלה  של  ידיה  בשתי  אוחזת  חגית  שנייה,  של  בהבזק 
ומניפה אותה אל על, הרחק מעל הקו הצהוב, הרחק מעל 
אלה  הפסים.  מעל  הרחק  הרכבת,  עוברת  שבה  התעלה 
מרגישה כמו מטוס. חגית – כמו טייס. הכוח הצנטריפוגלי 
ידי שתי הבנות ואלה מעופפת מעל התעלה,  מותח את 
מטרים בודדים לפני הקטר, לעיני נהג הרכבת המבועת.

אוזניהם  את  אטמו  כולם  מוחלט.  שקט  ברציפים.  שקט 
אינה  חגית  גם  אמא.  של  הצרחות  את  שומעים  ואינם 
שומעת. היא מסיימת את מסלול רכבת ההרים של אלה 
כשהרכבת  בדיוק  הרציף,  על  בחזרה  מפתיעה  בנחיתה 

חולפת על פניהן.
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שקנינו במיוחד לאירוע ועוגת יום ההולדת שלי. 
שואלים,  הם  אלה.  ברגעים  שואלים  הם  אור?  היכן 
איזו  עוד  להביא  המשקאות  לחנות  שנסעתי  ומקווים 

הפתעה של הרגע האחרון. 
אחר,  למקום  שנעלמתי  מנחשת  כבר  אשתי,  אלונה, 
להם  לומר  כולם,  בפני  להתנצל  לבדה  אותה  משאיר 
שאור הוא כל-כך בלתי צפוי ושזו אינה הפעם הראשונה.

מאוד.  התגעגעתי  הזאת.  ברכבת  אני  וחצי  שעה  כבר 
הפעם האחרונה שנסעתי כך, באמצע היום, היתה לפני 
שנים. אז נפסקה הנסיעה במפתיע בגלל תקלה ברכבת. 
רצון  לי  ויש  במצב,  שולט  אני  יקרה.  לא  זה  הפעם 
אינסופי להישאר ברכבת הזאת עד סוף השירות, בחצות 

הלילה.
את שלוות הנפש שלי מפריע רק פקח הרכבת, שעובר 
שאיני  צעיר  בחור  כרטיסים.  לביקורת  הקרונות  בין 
מכיר, כנראה התחיל לעבוד כאן רק לפני שנתיים. הוא 

קרב אליי, ולבי מחסיר פעימה. 
אני מדמיין את עצמי בן שתים-עשרה, מול פקח קשוח 
שבעוד רגע ימשוך באוזניי ויעיף אותי מהרכבת. הפקח 
ואני  בבקשה",  "כרטיסים  שלו,  המנטרה  את  מדקלם 

שולף את עצמי מהזיכרונות ומחייך.
אני בן שלושים וחמש, ולא חסר לי כסף. הפעם יש לי 

הפקח  ביטחון.  ליתר   - חודשי"  "חופשי  נסיעה  כרטיס 
מביט בכרטיס שלי באדישות וממשיך בדרכו. אני מתפנה 
הבאה  התחנה  למנהל  להודיע  צריך  בנסיעה.  להמשיך 

שאנחנו מתקרבים לרציפים שלו, אחרת אחטוף קנס.
מקצועי,  באופן  בלמתי  לתחנה.  נכנסת  שוב  הרכבת 
נזכר  אני  ארוכות.  לרכבות  המיועד  הסימון  מול  בדיוק 
לאמא  אז  ברחתי  שש.  בגיל  שלי  הראשונה  בנסיעה 
בחזרה לתוך הרכבת, אחרי שכבר ירדנו בתחנה. חצי יום 
חיפשו אותי אז, ואני כבר הייתי מאוהב. הספקתי לנסוע 
לפחות שלוש או ארבע פעמים הלוך וחזור לפני שהוריי 

המבוהלים מצאו אותי.
אני מזהה שכל הנוסעים כבר ירדו ועלו. הרכבת באיחור, 
צריך לצאת לדרך, אבל אסור לי לנסוע בלי אות מהפקח. 
אני מביט בשעון בחוסר סבלנות – הוא בוודאי יסמן לי 

בעוד כמה שניות. 
הכירו את אהבת  כבר  הוריי  בן שמונה-עשרה  כשהייתי 
הרכבות שלי. כולם ציפו שאתגייס לקורס טיס. זה היה 
למיונים,  וניגשתי  המשפחתי  ללחץ  נכנעתי  טבעי.  אך 
ואחר-כך לגיבוש. אני אדם חזק, והייתי נער חזק. עברתי 
היו  כולם  לטוס.  והתחלתי  בהצלחה,  השלבים  כל  את 
מאוד גאים בי, אבל אי שם, בשלב המוקדם של הטיסות 

במטוסים הקלים, נתקפתי געגועים לרכבת שלי. 
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תל-אביב,  לכיוון  בטרמפים  ונסעתי  חפציי  את  אספתי 
מודע לכך שאסור בתכלית האיסור לחניכי הקורס לעזוב 

את הבסיס, אפילו לרגע. 
עליתי לרכבת הראשונה שיצאה צפונה, ללא כסף וללא 
כרטיס. לבשתי מדים של חיל האוויר, והפקחים התעלמו 
ערב  שעת  היתה  בחופשיות.  לנסוע  לי  וִאפשרו  ממני 
מאוחרת, ואני הייתי על הקו הכמעט אחרון לתל-אביב. 
הפקח ניגש לדלת המפרידה בין הקרונות לבין תא הנהג, 
נצנץ  הוא  הנהג.  לרווחה. הצצתי לתוך תא  אותה  ופתח 
באור כחול של המוניטורים. התרגשות אדירה אחזה בי.  

היססתי,  לא  פתוחה.  נשארה  והדלת  לאחור  פנה  הפקח 
מיהרתי לתוך תא הנהג. נדחקתי ונעמדתי מאחורי הנהג, 
בשקט. עשרים דקות חלפו עד שהבחין בי. מבוהל, הוא 
רצה לקרוא למאבטח, ואני התחננתי שייתן לי להישאר.

איני יודע אם מדי קורס הטיס הם ששכנעו אותו, או אולי 
טון הדיבור המטורף שלי. הוא התרצה והחל להסביר לי 
את  מפר  שהוא  ידע  הוא  ברכבת.  השליטה  רזי  כל  את 
שאני  כפי  ממש  ישראל,  רכבת  של  הביטחון  הוראות 
ידעתי שהשכם בבוקר אמצא את עצמי מחוץ לקורס טיס. 
בבסיס  משרדי  בתפקיד  העברתי  השירות  המשך  את 
ברמלה, דבר שִאפשר לי לנסוע כל יום הביתה ברכבת, 

על חשבון הצבא. זו היתה התקופה היפה ביותר בחיי. 

ארבע-עשרה שנים חלפו מאז השחרור. ארבע שנים חלפו 
מאז שאני נשוי לאלונה. החלפתי עבודות שונות, נגרות, 

שיפוצים, חשמלאות. לרכבת ישראל לא התקבלתי. 
מפני.  ופחדו  אותי  זיהו  ברכבת  חשד שהמנהלים  לי  יש 
אחוזים.  במיליון  עליי  לסמוך  אפשר  טועים,  הם  אבל 
כשאני מאחורי ההגאים הרכבת תגיע בזמן ובבטחה לכל 
מקום. אני נותן מבט מאושר בנוסעי הרכבת שמסביבי. 
תמימים שכמותם, הם אינם יודעים שנהג הרכבת הזאת 

יושב ביניהם בקרון הראשון.
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החייל

יום ראשון בשבוע הוא הסיוט של כל פקח רכבות.
עודד שמעוני, מתקשה לקבל את זה שהוא משובץ שוב 
ושוב לתפקיד הפיקוח בבוקר יום ראשון. היום המשוגע 
התקלות  כל  מתגשמות  בו  הבוקר  זהו  השבוע.  של 

הטכניות, תמיד. 
אלפי חיילים שבים אל הבסיסים. נוסעים נרגזים מאחרים 
סוף  אחרי  שלהם.  העבודה  למקומות  או  לפגישותיהם 
עצבניים  אנשים  חדש,  עבודה  שבוע  בתחילת  השבוע, 

נדחפים באלימות לקרונות עמוסים מעבר לכל תקן.
בתחנת  חשק  ובחוסר  באיטיות  עוצרת  הרכבת  והנה, 
במסלול.  ביותר  הקשה  התחנה  שזו  ספק  אין  בנימינה. 
תוהה  ועודד  והצפון,  חיפה  מתחנות  כבר  מלאה  הרכבת 
 –  3 ביציאה מקרון מספר  כדאי להתמקם  גם הפעם  אם 

הקרון שאליו יעלו מרבית הנוסעים בבנימינה.

רב  בקושי  ראשון  דרכו  מפלס  עודד  נפתחות.  הדלתות 
אל הרציף, נזהר שלא לדחוף אישה מבוגרת שנקלעה בין 
העולים ליורדים. הוא ממהר לשלוף את המשרוקית. היום 
אי אפשר לחוס על אוזני הנוסעים – הרכבת כבר באיחור 
של חמש דקות ועוד היד נטויה. צליל המשרוקית מלחיץ 
את הנוסעים ומזרז אותם. הפעם זה מצליח: קרון מספר 3 

עמד בעומס ואפשר יהיה לסגור את הדלתות.
צעקות מכיוון קרון מספר 4. רק זה חסר לו. הדלת שם 
זו   4 ומשהו מתרחש. עודד תקוע. להגיע לקרון  פתוחה 
 - פתוחה  בדלת  לדרך  ולצאת  אפשרית,  בלתי  משימה 

אסור ומסוכן. 
"המתן" – הוא מבקש מהנהג בקשר האלחוטי. 

ולהגיע  לרציף  להיחלץ  מצליח  עודד  חולפות.  הדקות 
לקרון 4. 

הדלת  על  בכוח  נשען  הקרון,  בפתח  עומד  מזוקן  חייל 
הימנית ואינו מניח לה להיסגר. 

"נחמד שבאת", הוא פולט לעברו של עודד, "אבל אני 
לא זז מכאן".

עודד מתלבט. אפשרות כזאת לא הוזכרה בקורס הבסיסי 
לפקחי רכבות.

החייל,  על  צועק  הוא  לצאת!",  או  להיכנס  חייב  "אתה 
"אתה מעכב את כל הרכבת".
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החייל שותק. עיניו נעות בעצבנות והוא אינו זז.
"אם לא תשחרר מיד את הדלת איאלץ לקרוא לאבטחה", 
מנסה עודד, וכבר מקרב אל פיו את מכשיר הקשר כדי 

לקרוא למאבטח.
ללחוש  מבקש  הוא  אליו.  שיתקרב  לעודד  מסמן  החייל 
אוזנו  לו להטות את  ומסמן  אוזנו של הפקח,  משהו על 
לא  מנועים.  מרעיש  הקטר  רועש.  הרציף  מספיק.  קרוב 
כוונה  כל  לעודד  אין  וממילא  לחישות,  לשמוע  ניתן 

לקרב אוזן לאדם שעלול להיות מסוכן. 
החייל  כי  הוא מבחין  עינו  מזווית  מזעיק מאבטח.  עודד 
המזוקן שולח את ידו אל הנשק שלו. הוא מעווה את פניו 

בייאוש, ואינו מרפה מהדלת הפתוחה.
"אני לא זז" – הוא מתנשם, ומשגר מבטים לעומק הקרון 
– "עד שהיא לא...". שרירי הלסת שלו קפוצים בנחישות, 

מה שמשווה לו מראה של רוצח שכיר. 
עליו  צורחים   – מהדלת!"  כבר  עוף  דפוק,  "חתיכת 

הנוסעים – "אנחנו מאחרים לעבודה בגללך".
בתוך  תקוע  המאבטח  אגרופיו.  את  מניף  הנוסעים  אחד 
שהחייל  חושש  עודד  בשלו.  החייל  מגיע.  ולא  הרכבת 
החייל  קיצוני.  משהו  לעשות  עלול  ושהוא  שפוי  אינו 

המטורף הזה חמוש, ועלול להשתמש בנשקו. 
בקורס  רב  זמן  לפני  שלמד  חירום  בתרגולת  נזכר  הוא 

או  ירי  אירוע  של  במקרה  לטיפול  ובהוראות  הפקחים, 
יודע  מי  בכושר  לא  הוא  אמנם  ברכבת.  חבלני  פיגוע 
הוא  אך  קודם,  כזה  באירוע  השתתף  לא  ומעולם  מה 
בדרך  החייל  את  לנטרל  האפשרות  את  ברצינות  שוקל 
פיזית אלימה. הוא נערך, כולו ממוקד ודרוך כמו קפיץ, 

כשלפתע מרפה החייל את אחיזתו ופורץ בבכי.
של  בים  טובע  משתנק,  הוא  נישואין",  לה  "הצעתי 
דמעות, ומצביע על צללית נשית הרחק בעומק הקרון, 

"והיא סירבה".


