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קוקה קולה וגירוש הגר
סיפור הוראה

שירן זהרוני

מהשורה מ מבקש.  שהמוֶרה  כמו  הכול  עושה  אי 
את  מהלוח  מעתיקה  הכיתה  בקדמת  הראשונה 
ומתקשה  הגר”,  גירוש   – טז  “בראשית  הכותרת 
להבין מה הדרמה הגדולה, מה אכפת לה עכשיו מהָגר, מה 

לה ולגירוש.
מנגד המוֶרה מכריז “גירוש הגר מצטייר כמעשה אכזרי 
ובלתי מוסרי”. זוהי שעת צהריים מנומנמת, עברית )מקראית( 
שפה )עוד יותר( קשה, והניסיון לערער לתלמידים את סיפורי 
התנ”ך מהגן, שם שרה אמנו היא הטובה והגר הרעה, כושל 

כמו הניסיון לעורר אותם. 
את הפסטורליות מבקעת צפירה של נהג שמאבד סבלנות 
גם הנהג, כמו  ַּבכביש הסמוך.  ניסיונות חניה כושלים  למול 
גשם, כמו ציפור שנכנסת בטעות לכיתה, מסקרן הרבה יותר 
מהמורה או מאברהם אבינו. אלו הימים שבין שואה לתקומה, 

וצפירות חשובות יותר ממילים. 
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וקולנוע. 
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“אז למה אברהם לא בא לעזרת הגר?”, המורה מתעקש, “למה הוא מעדיף את שרה על פני 
הגר?”. המורה מגיע משוחד לסיפור. מאז ומעולם חיבב את הגר: בכיתה ד’ הייתה זו המדריכה 
ַּבתנועה, שהייתה יפה והטוב שלה ריחף על כל פעולה ומתודה שהעבירה, בשנת השירות הייתה 
זו הגר חברתו. התלמידים נזהרים לבקר גירוש כזה או אחר, בטח להתנגד לשרה כזו או אחרת. 

“הוא אהב את שרה ולא ׂשם על מי שהיא לא שרה”, מאי מנסה. “עכשיו תגידי את זה בשפה 
יפה ובקול רם יותר, שגם עדן בקצה הכיתה תוכל לשמוע”. כשמאי מסתובבת היא מפילה את 

פחית הקולה שעמדה על השולחן מאחוריה.
דרמטיים,  רגעים  בזיהוי  שמומחיֹות  התלמידים,  עיני  בשיאן.  וההקשבה  הדריכּות  כעת 
נפערות. סקרנות התלמידים בתחומים שאינם חומר הלימוד עצמו מרשימה, וכעת הם מרותקים 
הרבה יותר להתפתחות ביחסים בין המורה למאי התלמידה, מאשר הדרמה המשולשת בין שרה, 

אברהם והגר. 
“מה עשיְת?! למה את לא נזהרְת?!”, מאי נזופה ומתנצלת חומקת לחפש סמרטוט.

השיעור והמורה ממשיכים בשלהם, “למה אברהם מפקיר כך את הגר?”. מבטי התלמידים 
שותקים ומתענים תחת ידיו כמו אומרים “למה לא?”. הם ממלאים פיהם מים, אך הקולה ממשיכה 

להיקוות.
“ריחם עליה כי גם ככה לא הצליחה להביא לו ילדים”, אמיר מציע, ורוני מוסיפה “כי הוא 

אנושי”. המורה מחויך, מרגיש שיש עם מה לעבוד. “הוא טעה”, עדן מתפרצת בלי להצביע. 
לשחרר  אין  אך  כך.  עושה  היה  השיעור,  את  לחתום  היה  אפשר  ואם  הגיע,  הפנמה  רגע 

תלמידים טרם הצלצול, גם אם כבר הבינו משהו על הכתוב או על עצמם.
של  דקה  התנגדות,  של  דקה  אחרות.  דקות  וארבע  ארבעים  יש  הפנמה  של  רגע  כל  על 
רגע השאלה  את  גם  יש  הללו  הרגעים  כל  בין  מהלוח.  העתקה  ושל  קופצת  רגל  שעמום, של 
בורקות,  בעיניים  אמיר  משואה?”  להדליק  לערבייה  שנתנו  זה  ביזיון  איזה  “המורה,  הבוערת. 
מערבב את הפנים והחוץ. שאלה אקטואלית מביעה יותר מסתם רצון ללכת למחוזות אחרים, היא 

מסגירה גם חלקים מעולם הרגש של התלמיד, חלומות ופחדים.
“למה חוצפה?”, תלמיד משיב, “גם היא ישראלית”. לוסי אהריש הדליקה משּואה לכבוד מי 
שנפל קורבן בשל שנאת חינם והבהירה שכולנו נולדנו בצלם. המורה מספר שהתרגש ממנה עד 

דמעות. הרוחות בכיתה מתלהטות ולא ברור מי אדם ומי פרא.
חופשיים  ומרגישים  כלואים  ממנו.  לחמוק  שאין  בגורל  לוסי  וגם  התלמידים  שגם  נדמה 

להחריד במחנק זה.
שואלת  לנקות?”  “איפה  רעלה.  עם  אישה  ולצידה  מגב  בידה  לכיתה,  שבה  מאי  בינתיים 
האישה עם הרעלה. “תנקי כאן וכאן וכאן”, מאי אפילו לא נבוכה, עושה בשפחתה הטוב בעיניה. 
תלמידים ספורים צוחקים, גם המנקה מחייכת, מבלי לדעת שהבדיחה והטרגדיה על חשבונה. 
היא גורפת את הקולה ורואה את השאלה שעל הלוח “מי הגיבורה של הפרק?”. היא חיה את 
התשובה ורוצה לצעוק. היא למדה את הלקח. היא לא תקל ראש באדוניה. קולה או לא קולה, את 

הקול שלה אף אחד לא שומע.
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