
  נ' הראל ֻהֶּלֶדת /-יֹום

  קראו את הסיפור וענו על השאלות.

  

ַמֶּׁשהּו ִלְבנֹות  ְלהֹוִדיעַ ֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשִּנְגַמר ַהִּשעּור ָהֲאַחרֹון, ִּבְקָׁשה ֶנָחָמה ֵמַהּמֹוָרה ְרׁשּות 

 ְוֶׁשִהיאַּלְדָּתּה, ַהִּכָּתה. ִהיא ָקָמה, ֶנֶעְמָדה, ּוְבקֹול ִנְרָּגׁש ָאְמָרה ֶׁשַהּיֹום הּוא יֹום הֻ 

  ַהָצֳהַרִיים. ַמְזִמיָנה ֶאת ֻּכָלן ֵאֶליָה ְּבָחֵמׁש ַאַחר

אּוַלי ָרְצָתה ְלַהִּגיד עֹוד ַמֶּׁשהּו, אּוַלי לֹא... ַהַּפֲעמֹון ִצְלֵצל, ֻּכָּלן ָקמּו, ְולֹא ָיֹכְלִּתי      

ֵהן לֹא ִמְתּכֹוְננֹות ָלֶלֶכת 'ִאיִתי, ֲאָבל ֶאת ַהַּמָּבִטים ֶׁשל ַהְּיָלדֹות ָר  .אֹוָתּהִלְראֹות 

ָחַׁשְבִּתי. ֶנָחָמה ַּתְלִמיָדה ֲחָדָׁשה, ִהיא ָּגָרה ִּבְׁשכּוָנה  'ִלְמִסַּבת יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשָּלּה

ָיה חֹוֵזר ַּבֶּדֶר ַהַּבְיָתה, ִנְזַּכְרִּתי ַּבֲחלֹום ֶׁשהָ  .ְמֻרֶחֶקת ּוְבַוָּדִאי ָקֶׁשה ָלֶהן ְלַהִּגיַע ְלֵביָתּה

  ֵאַלי ְּבָכל ָׁשָנה ִלְפֵני יֹום ָהֻהֶּלֶדת ֶׁשִּלי.

י ָיַׁשְבִּתי ְלַבִּדי ַּבַּבִית, ְוִחִּכיִתי ָלאֹוְרִחים ֶׁשָּיבֹואּו ַלֲחִגיָגה. ֶאת ָּכל ְּבנֹות ַהִּכָּתה ַּבֲחלֹוִמ 

ַרְכִתי ֻשְלָחן, ָעַבְדִתי ָקֶׁשה, ָהמֹון ְמקֹומֹות. ָיָצאִתי ִלְקִנּיֹות, עָ  יִּת נְ כַ הֵ וְ ִהְזַמְנִּתי, 

, 'ֶר ּדֶ ְּבַוַּדאי ּבַ  ןהֵ ּוְכֶׁשַהֹּכל ָהָיה מּוָכן, ִהְתַחְלִּתי ְלַחּכֹות. ְּבָחֵמׁש ֲעַדִּין לֹא ִהִּגיַע ִאיׁש. ' 

ת ֶאת ַעד ֶׁשֵהן ָּבאֹות...' ָּכל ֶרַגע ֵהַצְצִתי ִמַּבַעד ַלַחּלֹון. אּוַלי ֵהן לֹא יֹוְדעו'ָחַׁשְבִּתי, 

? אּוַלי ָיבֹואּו ָמָחר ְּבָטעּות? ָמה ָקָרה?  עּוָּת ַהְּכֹתֶבת? אּוַלי ֵהן ִהְתַּבְלְּבלּו? אּוַלי     ַּבֶּדֶר

ְּבָחֵמׁש ָוֵחִצי ִהְתַחְלִּתי ְלָהִבין ֶׁשַאף ַאַחת ֵמַהֻּמְזָמנֹות לֹא ָּתבֹוא, ִמְּפֵני ֶשֵהן ֵאיָנן רֹוצֹות 

, ְוִהְתַחְלִתי ָאבּודיֹום ֻהֶּלֶדת ְוֶזהּו. ְּבֵׁשש ָיַדְעִּתי ֶׁשַהֹּכל  ְולֹא ִּתְהֶיהָלבֹוא. ָּפׁשּוט ְמאֹוד. 

. ַרק ְּכֶׁשִהִּגיַע יֹום תֹוּבטֻ ְר ֵמַהֲחלֹום ַהֶּזה ִעם ֵעיַנִים  ִמְתעֹוֶרֶרתִלְבּכֹות. ָּתִמיד ָהִייִתי 

ָּבאּו, ְוַהֹּכל ָהָיה ְּבֵסֶדר, ָהִייִתי צֹוֶחֶקת ֵמַעְצִמי. ֵאיזֹו  ְוַהֲחֵברֹותָהֻהֶּלֶדת ָהֲאִמִּתי, 

         ִטְּפִׁשי...  . ַמָּמׁשמּוְּׁש ּגַ ְת יִ ... ַלֲחֹׁשב ֶׁשֲחלֹומֹות ָרִעים תטּוְׁש 

ֵּׁשם ֶאְצָלה. ָרִאיִתי ֶאת ֶנָחָמה עֹוֶמֶדת ִלְפֵני ַהִּכָּתה, ָיַדְעִּתי ֶׁשַהֲחלֹום ֶׁשִּלי ִיְתּגַ ֲאָבל ְּכׁשֶ  

 ֻּכָּלן ִהיא ַּתְלִמיָדה ֲחָדָׁשה, לֹאַּבת ַאַחת לֹא ָּתבֹוא ְליֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשָּלה.  ילּוֲהֵרי ַאפִ 

לֹא ִיְהֶיה ּבֹו  – יןכִ ִּכּבּוד ֶׁשָת  ָּכל, אֹוָתּה ּוְבנֹוָסף ִהיא ָּגָרה ִּבְׁשכּוָנה ַאֶחֶרת ַמִּכירֹות

ֶׁשַרק לֹא  .רּור ֶׁשֲאִני ֻמְכָרחה ָלֶלֶכת ַּגם ִאם ֶאְהֶיה ַהְּיִחיָדהִׁשּמּוׁש. ְוָאז ָהָיה ִלי ּבָ 

  ּיּוק ָדַפְקִּתי ַעל ֶּדֶלת ַהַּבִית ֶׁשָּלּה.ְד ִיְתַּגֵּׁשם ַהֲחלֹום. ְּבָחֵמׁש ּבִ 

  ם".ִלי ֶאת ַהֶּדֶלת, "ֲאַנְחנּו ְּכָבר ְמַחִּכי ְּכֶׁשָּפְתָחהָאְמָרה ֶנָחָמה  "ִּתָּכְנִסי"ּבֹואי, 

  "ֲאַנְחנּו?" ִהְתַּפֵּלאִתי, "ִמי עֹוד ָּבא ִמְּלַבִּדי?"

  .  ַּבֲחָזָרה יהָ לֶ י אֵ ִּת כְ יַ ִח ְּכֶׁשִּנְכַנְסִּתי, ָרִאיִתי ֶאת ַהּמֹוָרה ִאיָלָנה. ִהיא ִחְיָכה ֵאַלי, ַוֲאִני 
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ִחִּכינּו, ָחֵמׁש ְוֶעֶׂשר ַּדּקֹות, ָחֵמׁש ְׁשָלְׁשֵּתנּו ְּבֶׁשֶקט, ָיַׁשְבנּו וְ  ָיַׁשְבנּולֹא ָאַמְרנּו ׁשּום ָּדָבר. 

ָוֶרַבע. "ְנַחֶּכה ַעד ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים, ְוַנְתִחיל", ָאְמָרה ֶנָחָמה. ָמה ָיכֹוְלנּו ְלַהִּגיד? ָהָיה 

  ֶׁשֶקט ֶׁשָּכֶזה...

ַּבֶּדֶלת. ֶנָחָמה ָרָצה , ִנְׁשְמָעה ְּדִפיָקה תטֶ ּׁשֶ ֻק ְּמ הַ ֶאת ָהעּוָגה  סרֹ פְ לִ ְוָאז, ְּכֶׁשֶּנָחָמה ָקָמה 

ִלְפֹּתח. ַּבֶּפַתח ָעְמָדה ִסיָמה. ַּכֲעֹבר ֶרַגע ָּדְפָקה אֹוִרית ַעל ַהֶּדֶלת, ְוַאֲחָריו ִּגיָלה, ּוְבֵׁשׁש 

  ַּבֲחלֹום.  ָהָיה ְּכמֹולֹא  ֶזה, ְוַהֲחִגיָגה ִהְתִחיָלה. יםִס פּוְּת ָהיּו ָּכל ַהִּכְסאֹות ַּבֶחֶדר 
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