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  ֹוֵבלנּוִרית י /  ילדה חדשה

  

יונית גזזה את ַּביֹום ָהִראׁשֹון ַלִּלּמּוִדים ְקָצת ָקֶׁשה ְלַהִּכיר ֶאת ַהְּיָלִדים: 

מרכיב  , ְרָנִנית ְׁשזּוָפה ְוחּוָמה, ִׁשיָרן ִּפְתאֹום ִנְרֵאית ַאֶחֶרת, ְוֵעָרןהַצמה

ָּלם ֲחָדׁשֹות , ְוַהַמְחָּברֹות ֶׁשל ּכֻ צמחו שנִים קדמיות ְּבִמְסֶּגֶרת. ְלִזיו משקפִים

ּוְנִקּיּות. ִּכְמַעט ֻּכָּלם ִמְתַרְּגִׁשים נֹוָרא ִלְפֹּגׁש ֲחֵבִרים ִמן ַהָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה, ְוִכְמַעט 

ָּכל ֶאָחד ָמָצא ִמי ֶׁשּמּוָכן ִלְהיֹות ֵּבן אֹו ַּבת ַהּזּוג ֶׁשּלֹו ְלֻׁשְלָחן. ַרק ַיְלָּדה ַאַחת 

ָדׁש ָהָיה ְּבָיָדּה, ָעְמָדה ִמן ַהַּצד, ֶּפה לֹא ָּפְצָתה, ְוַאף ֶאָחד ָעְמָדה ְלַבָּדּה. ַיְלקּוט חָ 

  לֹא ִהִּכיר אֹוָתּה.

ֲאָבל ַהּמֹוָרה ִנְּגָׁשה ֵאֶליָה ִמָּיד ְוָאְמָרה: "ַאְּת ַהַּיְלָּדה ַהֲחָדָׁשה?" "ֵּכן," ָעְנָתה 

?" ַהְּקַטָּנה ְוָלֲחָׁשה: "עֹוָלה ֲחָדָׁשה. ֵאיֹפה ָלֶׁשֶבת ְּבבַ   –ָקָׁשה?" "ּוָמה ְׁשֵמ

, ַאְּת ְּכָבר ְמַדֶּבֶרת?"   –"סֹוִפי". "ֹיִפי טֹוִפי!" ָאְמָרה ַהּמֹוָרה: "ֵאי ָהִעְבִרית ֶׁשָּל

..." ָעְנָתה ַהַּיְלָּדה. "ֵאין ָּדָבר," ָאְמָרה ַהּמֹוָרה, "ְּתַקְּבִלי ֶעְזָרה, ְׁשִבי -"לֹא ָּכל ָּכ

  ְלָּדה ֲחִביָבה ְוַגם ַּתְלִמיָדה טֹוָבה. ִהיא ַּתֲעֹזר ָל ְּבַאֲהָבה".ַיד ִזיָוה. ִהיא יַ -ַעל

ַיד יֹוֶכֶבד, ֲהֵרי ֵהן ֲחֵברֹות -ֲאָבל ִזיָוה ְמֻאְכֶזֶבת ְמאֹוד, ִהיא רֹוָצה ָלֶׁשֶבת ַעל

ְכָלל ַיד ַיְלָּדה ָזָרה ֶׁשִהיא ּבִ -ָוִתיקֹות! ִזיָוה ִּכְמַעט ִהְתִחיָלה ִלְבּכֹות: ָלֶׁשֶבת ַעל

ְרצּוָיה. ָעצּוב ִלְהיֹות ַיְלָּדה ְּדחּוָיה! ִזיָוה -ֵאיָנּה ַמִּכיָרה?! סֹוִפי ֵמְרִּגיָׁשה לֹא

ַמְגִעיָלה ְולֹא ֶנְחָמָדה! ַּגם ֲאִני לֹא רֹוָצה ָלֶׁשֶבת ְלָיָדּה! ְׁשֵּתיֶהן ִמְסַּתְּכלֹות זֹו ָּבזֹו 

ּכֹות. ַהּמֹוָרה ְמַצָּוה: "ֶּבֱאֶמת לֹא ָנֶאה. ַעְכָׁשו ֶנְחָנקֹות, ּוְׁשֵּתיֶהן ְּבַיַחד רֹוצֹות ִלבְ 

  ָּכ ִנְרֶאה!"- ֵׁשְבָנה ַיַחד, ַאַחר

ָאְמָנם ְּבַיַחד, ֲאָבל ְלַבד. ְוֹכל ַאַחת  –ִמְתַיְּׁשבֹות ּוַמְפנֹות ַצד ֶאל ַצד  ְׁשֵּתיֶהן

ל ַאַחת נֹוָרא ִאְכַּפת חֹוֶׁשֶבת ְּבִכְסָאה: 'ַה"ִהיא" ָרָעה, ְוַהּמֹוָרה טֹוָעה!' ּוְלכָ 

  ֶׁשַהּיֹום ָהִראׁשֹון ְּכָבר ְמֻזָּפת.

ַאֲחֵרי ַהְּבָרכֹות, ְקִריַאת ַהֵּׁשמֹות ְוַהִּדּבּוִרים ָּכל ַהַּתְלִמיִדים יֹוְׁשִבים ּוְמַּצְּיִרים, 

ים ּפֹוְתִחים ַמְחָּברֹות ְועֹוִׂשים "ְׁשָעִרים", ִּכי ִאם ַהַּׁשַער ַמְסִּביר ָּפִנים, ָנעִ 

ְלַהְמִׁשי ְוִלְכֹּתב ִּבְפִנים. ִזיָוה ְמַצֶּיֶרת ַּבַּׁשַער ֶׁשָּלּה ַיְלָּדה ְקַטָּנה ְּבִׂשְמָלה ְּכֻחָּלה 

ָעֹמק, ַא - ַמֲחִזיָקה ְּבָיָדה ָּבלֹון ֲעָנִקי. ִהיא ָרְצָתה ִלְצֹּבַע אֹותֹו ְּבָסֹגל, ִחְּטָטה ָעֹמק

ְּבָזִוית ָהַעִין ִזיָוה רֹוָאה ֵאי סֹוִפי צֹוַבַעת, ֻּכָּלּה  ַהֶּצַבע ֵאיֶנּנּו. ָחֵסר ְוִנְגָמר!
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  ְׁשקּוָעה, ְמַסְרֶטֶטת ָיֶפה ַעל ַהַּׁשַער ֶׁשָּלּה ִמְסֶּגֶרת ְּגדֹוָלה, ְרָחָבה ּוְסגָֻּלה. ִזיָוה
ַיַחְסִּתי ִמְתַלֶּבֶטת ְוחֹוֶׁשֶבת ָלּה: 'ְלַבֵּקׁש ִמֶּמָּנה ָסֹגל ְּבַהְׁשָאָלה? ֹקֶדם ָלֵכן ִהְת 

לֹא ָנִעים ְלַבֵּקׁש טֹוָבה. ּוַבְכָלל, ֵמָה"ִהיא", ה"זֹאִתי" ַה"ָּזָרה",  –ֵאֵליָה ְּבֵאיָבה 

ֵאיֶנִּני ְצִריָכה ׁשּום טֹובֹות ְוֶעְזָרה. ֲאִני לֹא ַאִּגיד ָלּה ַאף ַּפַעם ִמָּלה. ֶׁשִהיא לֹא 

ְהֶיה ֹּפה ַמְתִאים... ָלָּמה ִּבְכָלל ֲחֵסִרים ַּתְחֹׁשב ֶׁשֲאִני ִמְתִחיָלה! ... ַא ֶצַבע ָסֹגל יִ 

ִלי ְצָבִעים? אּוַלי ֲאַבֵּקׁש ְּבָכל זֹאת? ֵּכן אֹו לֹא? אּוף! ָסֹגל ְמֻטְמָטם ֶׁשַהֹּכל 

ִּבְגָללֹו!' סֹוִפי ִהְרִּגיָׁשה (ָּתִמיד ַמְרִּגיִׁשים, לֹא יֹוַדַעת ִעְבִרית, ֲאָבל ֵיׁש ָלּה 

ִהְפִסיָקה, ֵאיֶנָּנּה ּגֹוֶמֶרת ְלַצֵיר ֶאת ַהַּׁשַער ֶׁשָּלּה ַּבַּמְחֶּבֶרת, ְוִהיא  חּוִׁשים!) ֶׁשִּזיָוה

ִמְסַּתֶּכֶלת ֲחִצי ִּבְפִזיָלה ַלַּצד ֶׁשל סֹוִפי ְוַלַּקְלָמר ֶׁשָּלּה, ְורֹוָאה ֶׁשֵאין ָלּה ַהְרֵּבה 

 ָּבֵעיַנִים, ַאֶּתם יֹוְדִעים) ְוסֹוִפי ְצָבִעים. ָהָיה ֶרַגע ֶאָחד ְמֹאד לֹא ָנִעים (ְּכֶׁשִּנְפְּגׁשּו

ָאְמָרה ָלּה: "ְקִחי, ַאְּת ְצִריָכה?" ְוִזיָוה ָנְׁשָמה ָלְרָוָחה ְוָׂשְמָחה ְוִלְּטָפה ֶאת ָיָדּה. 

סֹוִפי ִהִּניָחה ֶאת ַהַּקְלָמר ֵּביֵניֶהן, ְּבֶאְמַצע ַהֻּׁשְלָחן, ֶׁשִּיְהֶיה ִלְׁשֵּתיֶהן. ַא זֹו 

ק ַהַהְתָחָלה ֶׁשל ֲחֵברּות ְּגדֹוָלה ְוִׁשּתּוף ְּפֻעָּלה ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה. ִּכי ָהְיָתה ַר 

ָּכ טֹוָבה ַהֲחֵברֹות ָהְיָתה, -ֵמאֹותֹו ֶרַגע ֵהן ִהְתַּיְדדּו ְוַיַחד ָעְבדּו, ִׂשֲחקּו ְוָלְמדּו. ָּכל

ָרה ָּכֲעָסה: "לֹא ִיָּתֵכן! עֹוד ֶאְצָטֵר ְלַהְפִריד ֵהן ֲאִפּלּו ִּפְטְּפטּו ַּבִּכָּתה ַעד ֶׁשַהּמֹו

  ֵּביֵניֶכן!"

 


