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ִ /וּרית יוֹבֵ ל

לִּמּוּדים ְקצָ ת ָקשֶׁ ה לְהַ כִּ יר ֶאת הַ יְּ ל ִָדים :יו ית גזזה את
ִ
בַּ יוֹם הָ ִראשׁוֹן לַ
ירן פִּ ְתאוֹם ְִר ֵאית ַאחֶ ֶרת ,וְ עֵ ָרן מרכיב
הצַ מהְ ,ר ָ ִית ְשׁזוּפָה וְ חוּמָ הִ ,שׁ ָ
משקפיִם בְּ ִמ ְסגּ ֶֶרת .לְזִ יו צמחו ש יִם קדמיות ,וְ ַהמַ ְחבָּ רוֹת שֶׁ ל ֻכּלָּם חֲ דָ שׁוֹת
וֹרא לִפְ גֹּשׁ חֲ בֵ ִרים ִמן הַ שָּׁ ָה ֶשׁעָ בְ ָרה ,וְ כִ ְמעַ ט
וּ ְִקיּוּת .כִּ ְמעַ ט ֻכּ ָלּם ִמ ְת ַרגְּ ִשׁים ָ
לִהיוֹת בֵּ ן אוֹ בַּ ת הַ זּוּג שֶׁ לּוֹ ְלשֻׁ לְחָ ןַ .רק ַי ְל ָדּה ַאחַ ת
כָּל ֶאחָ ד מָ צָ א ִמי שֶׁ מּוּכָן ְ
עָ ְמ ָדה לְבַ ָדּהּ .יַלְקוּט חָ דָ שׁ הָ יָה בְּ יָדָ הּ ,עָ ְמדָ ה ִמן הַ צַּ ד ,פֶּה ל ֹא פָּצְ ָתה ,וְ ַאף ֶאחָ ד
אוֹתהּ.
ל ֹא ִהכִּ יר ָ
"א ְתּ הַ ַיּלְדָּ ה הַ חֲ דָ ָשׁה?" "כֵּ ן ",עָ ְָתה
מּוֹרה ִגְּ שָׁ ה ֵאלֶיהָ ִמיָּד וְ ָא ְמ ָרהַ :
אֲ בָ ל הַ ָ
הַ ְקּטַ נָּה וְ לָחֲ שָׁ ה" :עוֹלָה חֲ דָ שָׁ הֵ .איפֹה לָ שֶׁ בֶ ת בְּ בַ ָקשָׁ ה?" "וּמָ ה ְשׁמֵ ?" –
"אי הָ עִ ְב ִרית שֶׁ לָּ ַ ,א ְתּ כְּ בָ ר ְמדַ בֶּ ֶרת?" –
מּוֹרהֵ :
"סוֹפִ י"" .יֹפִ י טוֹפִ י!" ָא ְמ ָרה הַ ָ
"תּ ַקבְּ לִי עֶ זְ ָרהְ ,שׁבִ י
מּוֹרהְ ,
"אין דָּ בָ רָ ",א ְמ ָרה הַ ָ
"ל ֹא כָּל-כָּ  "...עָ ְָתה הַ ַיּלְדָּ הֵ .
עַ ל-יַד זִ יוָהִ .היא ַילְדָּ ה חֲ בִ יבָ ה וְ גַם ַתּל ְִמידָ ה טוֹבָ הִ .היא ַתּ ֲעזֹר לָ בְּ ַאהֲ בָ ה".
אֲ בָ ל זִ יוָה ְמאֻ כְ זֶבֶ ת ְמאוֹדִ ,היא רוֹצָ ה לָ ֶשׁבֶ ת עַ ל-יַד יוֹ ֶכבֶ ד ,הֲ ֵרי הֵ ן חֲ בֵ רוֹת
ו ִָתיקוֹת! זִ יוָה כִּ ְמעַ ט ִה ְת ִחילָה ִלבְ כּוֹת :לָ ֶשׁבֶ ת עַ ל-יַד ַילְדָּ ה ז ָָרה שֶׁ ִהיא בִּ כְ לָל
ירה?! סוֹפִ י ֵמ ְרגִּ ישָׁ ה ל ֹאְ -רצוּיָה .עָ צוּב ל ְִהיוֹת ַיל ְָדּה ְדּחוּיָה! זִ יוָה
ֵאי ָהּ מַ כִּ ָ
מַ גְ עִ ילָה וְ ל ֹא ְֶחמָ דָ ה! גַּם אֲ ִי ל ֹא רוֹצָ ה לָשֶׁ בֶ ת ְליָדָ הּ! ְשׁ ֵתּיהֶ ן ִמ ְס ַתּכְּ לוֹת זוֹ בָּ זוֹ
מּוֹרה ְמצַ וָּה" :בֶּ אֱ מֶ ת ל ֹא ֶָאה .עַ כְ שָׁ ו
וּשׁ ֵתּיהֶ ן ְבּיַחַ ד רוֹצוֹת לִבְ כּוֹת .הַ ָ
ְֶח ָקוֹתְ ,
שֵׁ בְ ָה יַחַ דַ ,אחַ ר-כָּ ְִר ֶאה!"
יהן ִמ ְתי ְַשּׁבוֹת וּמַ פְ וֹת צַ ד ֶאל צַ ד – ָא ְמ ָם בְּ יַחַ ד ,אֲ בָ ל לְבַ ד .וְ כֹל ַאחַ ת
ְשׁ ֵתּ ֶ
וֹרא ִאכְ פַּת
מּוֹרה טוֹעָ ה!' וּלְ כָ ל ַא ַחת ָ
"היא" ָרעָ ה ,וְ הַ ָ
חוֹשֶׁ בֶ ת בְּ כִ ְס ָאה' :הַ ִ
שֶׁ הַ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן כְּ בָ ר ְמזֻפָּת.
וּמצַּ יּ ְִרים,
יוֹשׁבִ ים ְ
ידים ְ
בּוּרים כָּל הַ ַתּל ְִמ ִ
יאת הַ שֵּׁ מוֹת וְ הַ ִדּ ִ
ַאחֲ ֵרי הַ בְּ ָרכוֹתְ ,ק ִר ַ
"שׁעָ ִרים" ,כִּ י ִאם הַ שַּׁ עַ ר מַ ְסבִּ יר פָּ ִיםָ ,עִ ים
עוֹשׂים ְ
פּוֹת ִחים מַ ְחבָּ רוֹת וְ ִ
ְ
לְהַ ְמ ִשׁי וְ לִכְ תֹּב בִּ פְ ִים .זִ יוָה ְמצַ יּ ֶֶרת בַּ שַּׁ עַ ר שֶׁ לָּהּ ַי ְלדָּ ה ְקטַ נָּה בְּ ִשׂ ְמלָה כְּ חֻ לָּה
יקה בְּ יָדָ ה בָּ לוֹן ֲע ִָקיִ .היא ָרצְ ָתה לִצְ בֹּעַ אוֹתוֹ בְּ סָ גֹלִ ,ח ְטּ ָטה עָ מֹק-עָ מֹקַ ,א
מַ חֲ זִ ָ
רוֹאה ֵאי סוֹפִ י צוֹבַ עַ תֻ ,כּלָּהּ
ָ
הַ צֶּ בַ ע ֵאי ֶנּוּ .חָ סֵ ר וְ ִגְ מָ ר! בְּ זָוִ ית הָ עַ יִן זִ יוָה
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וּסגֻלָּה .זִ יוָה
ְשׁקוּעָ הְ ,מסַ ְרטֶ טֶ ת ָיפֶה עַ ל הַ שַּׁ עַ ר שֶׁ לָּ הּ ִמ ְסגּ ֶֶרת גְּ דוֹלָהְ ,רחָ בָ ה ְ
ִמ ְתלַבֶּ טֶ ת וְ חוֹשֶׁ בֶ ת לָהּ' :לְבַ ֵקּשׁ ִממֶּ נָּה סָ גֹל בְּ הַ ְשׁ ָאלָה? ק ֶֹדם לָ כֵן ִה ְתיַחַ ְס ִתּי
ֹאתי" הַ "זָּ ָרה",
"היא" ,ה"ז ִ
ֵאלֵיהָ בְּ ֵאיבָ ה – ל ֹא ָעִ ים לְבַ ֵקּשׁ טוֹבָ ה .וּבַ כְ לָל ,מֵ הָ ִ
ֵאי ֶ נִּי צְ ִריכָה שׁוּם טוֹבוֹת וְ עֶ זְ ָרה .אֲ ִי ל ֹא ַאגִּ יד לָהּ ַאף פַּעַ ם ִמלָּהֶ .שׁ ִהיא ל ֹא
ַתּ ְחשֹׁב שֶׁ אֲ ִי ִמ ְת ִחילָה! ַ ...א צֶ בַ ע סָ גֹל יִ ְהיֶה פֹּה מַ ְת ִאים ...לָמָּ ה בִּ כְ לָל חֲ סֵ ִרים
לִי צְ בָ עִ ים? אוּלַי אֲ בַ ֵקּשׁ בְּ כָל ז ֹאת? כֵּן אוֹ ל ֹא? אוּף! סָ גֹל ְמטֻ ְמטָ ם שֶׁ הַ כֹּל
ישׁים ,ל ֹא יוֹדַ עַ ת עִ בְ ִרית ,אֲ בָ ל יֵשׁ לָ הּ
)תּ ִמיד מַ ְרגִּ ִ
בִּ גְ לָלוֹ!' סוֹפִ י ִה ְרגִּ ישָׁ ה ָ
יקהֵ ,אי ֶ נָּהּ גּוֹמֶ ֶרת לְצַ יֵר ֶאת הַ שַּׁ עַ ר שֶׁ לָּהּ בַּ מַּ ְחבֶּ ֶרת ,וְ ִהיא
חוּשׁים!( שֶׁ זִּ יוָה ִהפְ ִס ָ
ִ
רוֹאה ֶשׁ ֵאין לָהּ הַ ְרבֵּ ה
לַקּלְמָ ר שֶׁ לָּהּ ,וְ ָ
ִמ ְס ַתּכֶּ לֶת חֲ צִ י בִּ פְ זִ ילָה לַצַּ ד שֶׁ ל סוֹפִ י וְ ַ
יוֹדעִ ים( וְ סוֹפִ י
צְ בָ עִ ים .הָ יָה ֶרגַע ֶאחָ ד ְמאֹד ל ֹא ָעִ ים )כְּ שֶׁ נִּפְ גְּ שׁוּ בָּ עֵ י ַ ִיםַ ,א ֶתּם ְ
"ק ִחיַ ,א ְתּ צְ ִריכָה?" וְ זִ יוָה ְָשׁמָ ה ל ְָרוָחָ ה וְ שָׂ ְמחָ ה וְ ל ְִטּפָה ֶאת יָדָ הּ.
ָא ְמ ָרה לָהְּ :
סוֹפִ י ִהנִּיחָ ה ֶאת הַ ַקּלְמָ ר בֵּ י ֵיהֶ ן ,בְּ ֶא ְמצַ ע הַ שֻּׁ לְחָ ן ,שֶׁ יּ ְִהיֶה ל ְִשׁ ֵתּיהֶ ןַ .א זוֹ
הָ י ְָתה ַרק הַ הַ ְתחָ לָה שֶׁ ל חֲ בֵ רוּת גְּ דוֹלָה וְ ִשׁתּוּף פְּ עֻלָּה בְּ מֶ שֶׁ כָּל הַ שָּׁ ָה כֻּלָּהּ .כִּ י
יְתה,
מֵ אוֹתוֹ ֶרגַע הֵ ן ִה ְתיּ ְַדדוּ וְ יַחַ ד עָ בְ דוִּ ,שׂחֲ קוּ וְ ל ְָמדוּ .כָּל-כָּ טוֹבָ ה הַ חֲ בֵ רוֹת הָ ָ
הֵ ן אֲ פִ לּוּ פִּ ְטפְּ טוּ בַּ כִּ ָתּה עַ ד ֶשׁ ַהמּוֹ ָרה ָכּעֲסָ ה" :ל ֹא י ִָתּכֵן! עוֹד ֶא ְצטָ ֵר לְהַ פְ ִריד
בֵּ י ֵיכֶן!"
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