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ָרה ְיִמיָמה  ַהּפָ
ִנית. ַהיֹּום ַעְצּבָ

ִהיא רֹוֶטֶנת ּכֹוֶעֶסת
ּה ַרְגָזִנית - ְוֻכּלָ

ה ָעַלי ּכֹוֲעִסים? ָלּמָ
ה ָעַלי צֹוֲעִקים? ָלּמָ

ָמה, ׁש לֹא ֲאׁשֵ ֲאִני ַמּמָ
ְוָתִמיד אֹוְמִרים ִלי:

'ְיִמיָמה
ְהיֶה?! ָמה?!' ִּ ַמה י
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י ַהּבֶֹקר, ה ַקְמּתִ ַהְחָלָטה ְנחוּׁשָ ּבְ
י: 'ַהיֹּום לֹא ֲאַאֵחר!'  ְוִהְכַרְזּתִ

י ַהֶחֶדר, ְרּתִ י, ִסּדַ ּתִ ׁשְ ִהְתַלּבַ
י ָבר ָסַגְרּתִ וֲַאִפּלוּ ּכְ

וֶֶדר.. ל ַהּסְ ְפּתֹוִרים ׁשֶ ַהּכַ

ר ִהְתִחיָלה, ְוִהּנֵה ִליִלי ְלַדּבֵ
ָלה. ְלּבְ י ּבִ ּלִ ְוֶאת ָהרֹאׁש ׁשֶ

י, ְטִתּ ְטּפַ ּה ּפִ ְך ִאּתָ ּכָ
י.. ְך ֲאִפּלוּ ַרְבּתִ ְוַאַחר ּכָ
ְגָלָלּה - ׁש ּבִ וַּבּסֹוף, ַמּמָ

י, ְעּתִ ה - ְמֻאָחר ִהּגַ ּתָ ַלּכִ
י, ְלּתִ ְצָעקֹות וְּגָערֹות ִקּבַ

ְוִליִלי? 
ָבה, ָתּה יָׁשְ ִכּתָ ַנַחת ּבְ ּבְ

ָבה.. ְכָלל לֹא ָחׁשְ ְוָעַלי ּבִ
ם, ידוּ ַאּתֶ ּגִ ּתַ

ָמה? ַהִאם ֲאִני ֲאׁשֵ
ֶכם אֹוְמִרים, ָמה?? ַמה ִהּנְ
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ָרה, ָזה ְיִמיָמה ַהּפָ ְיָלה ִהְתַרּגְ ּלַ ּבַ

וּב ָקָרה: ּנָה ַמה ּשׁ ְמעוּ ִמּמֶ ְוִתׁשְ

י,  ֶפר ָחַזְרּתִ ית ַהּסֵ "ִמּבֵ

י. ַמְרּתִ ֳהַרִים – ּגָ ְוֶאת ֲארוַּחת ַהּצָ

ָפִרים רֹות ְוַהּסְ ְחּבָ י ַהּמַ ָלַקְחּתִ

עוִּרים, ֵדי ִלְלמֹד וְּלָהִכין ׁשִ ּכְ

ָרִציִתי ִלְלמֹד ֵהיֵטב ְלִמְבָחן -

ֵאַדע ַלֲענֹו ֵדי ׁשֶ ּכְ

ֵאלֹות ְמֻציָּן! ְ ל ַהּשׁ  ַעל ּכָ

חוּץ י ִמּבַ ַמְעּתִ וִּפְתאֹם קֹולֹות ׁשָ

ְוַהֲחֵברֹות צֹוֲעקֹות ִלי:

ַמן ָלרוּץ!' 'ֶזה ַהזְּ

י ַרְגַלִים, ָאז ֵהַרְמּתִ

ִים! ּתַ ַאַחת וּׁשְ

ָבעֹות ַהְיֻרּקֹות, ֶאל ַהּגְ

ל ַהֲחֵברֹות, ֶאל ּכָ
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ּסֹוף ָעַלי ה ּבַ ָלּמָ
ְנזֹף ַהּמֹוָרה ּתִ

ְוֹתאַמר: "ְיִמיָמה
ַעם ָקָרה? ַמה ַהּפַ

ה, ׁש לֹא ְמֻרּצָ ֲאִני ַמּמָ
ַעם ְלַהֲעִניׁש ְוַהּפַ
אֹוָתְך - רֹוָצה!"
ה ָאז ַמּדוַּע ְוָלּמָ

ַהּמֹוָרה ֵאיָנּה ְמִביָנה
ָמה?!?! ׁש לֹא ֲאׁשֵ ֲאִני ַמּמָ ׁשֶ

ְבָחן?? ְהיֶה ִעם ַהּמִ ִּ ו ַמה י ְוַעְכׁשָ
ָמה! ֲאִני לֹא ֲאׁשֵ

ְגָלָלם! ַהּכֹל ּבִ

ַמן - ְוָכְך ָחַלף לֹו ַהזְּ
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ִמיד, ְך ֶזה ּתָ ּכָ
אֹוְמִרים ִלי:

'ַאּתְ ְצִריָכה ְלַהְתִמיד'!
רוִּצים.. יֵּׁש ִלי ּתֵ צֹוֲחִקים ָעַלי ׁשֶ
ִלְראֹות אֹוִתי ַאְחָרִאית רֹוִצים,

ם אֹוְמִרים.. ּלָ ְך ּכֻ ּכָ

ַאְחָרִאית ִלְהיֹות – 
ְכָלל, ָמה?  ַמה זֶּה ּבִ
ָלל לֹא ְמִביָנה! ֲאִני ּכְ

ֶחֶדר ָלָגן' חֹוֵגג ּבַ ַה'ּבָ ׁשֶ ּכְ
א אֹוֶמֶרת: ִאּמָ

ֵסֶדר! 'ְיִמיָמה, ֶזה לֹא ּבְ
ִלי?? ְגְדּ ְיִמיָמה ָמַתי ּתִ

ְגָלִלי"..! ְולֹא ּתֹאְמִרי - ֶזה לֹא ּבִ
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ר ַהּכֹוָכִבים ֲאׁשֶ ְיָלה ּכַ ּלַ ּבַ
ַמִים ָנְצצוּ. ָ ּשׁ ּבַ

ִתי, ֵעיַני ֶנֶעְצמוּ. ִמּטָ וֲַאִני ּבְ
דֹוָלה, ֲאִני ּגְ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ְתאֹם ִהְרּגַ ּפִ

ר!  ֶזה ָהיָה ֶנְהּדָ
ה - ְוזֹאת ָלֶכם ֲאִני ְמַגּלָ

ֲאִני ַאְחָרִאית!
ֲאִני לֹא ְמַאֶחֶרת!

ֶרת. ְוֶאת ַהֶחֶדר ְמַסּדֶ
ֲאִני לֹוֶמֶדת ְלִמְבָחן,
ֶלת ִציּוּן ְמֻציָּן . וְּמַקּבֶ
לֹא ָרָבה ִעם ֲאָחיֹות,

ְועֹוֶזֶרת ַלֲחֵברֹות.

י ֲחָזָקה ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ
ְך ִנְפָלָאה...  ְוָכל ּכָ



1617

י, ּבֶֹקר ַקְמּתִ ּבַ
י - ְוֶהְחַלְטּתִ

ׁש! ֶאת ַהֲחלֹום ֲאִני רֹוָצה ְלַמּמֵ
ּנוּ יֵׁש! ֲאִני רֹוָצה ַלֲעׂשֹות ִמּמֶ

י, ּתִ ׁשְ א ִנּגַ ֶאל ַאּבָ
י: ּתִ ׁשְ ּקַ ּנוּ ּבִ וִּמּמֶ

"ֲעזֹר ָנא ִלי,
י. ּלִ ים ַהֲחלֹום ׁשֶ ְלַהְגׁשִ

ִלְהיֹות ַאְחָרִאית ֲאִני רֹוָצה! 
רֹוָצה ְוַגם ְיכֹוָלה,

דֹוָלה!" ַאְחָרִאית ְוַגם ּגְ

ְתאֹם - וְּלֶפַתע ּפִ
ה ֲחָבל! ּמָ ַאי, ּכַ

י, ִהְתעֹוַרְרּתִ
ְוַהּכֹל ָהיָה ֲחלֹום...
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ְך רֹוָצה –  ר ִהּנָ ּתוְּכִלי - ַלֲאׁשֶ ֵדי ׁשֶ ּכְ
יַע! ְלַהּגִ

ם ֶזה לֹא ָחׁשוּב, ׂש ֶאת ָהָאׁשֵ ְלַחּפֵ
ְזּבוּז ְזַמן! ֶזה ּבִ

ֲעׂשֹות ַאּתְ ְצִריָכה ִבי ַמה ּלַ ִחׁשְ
ַאּתְ רֹוָצה. ֶ יַע ְלַמה ּשׁ ֵדי ְלַהּגִ ּכְ

יט, ְוָאַמר: א ָעַלי ִהּבִ ַאּבָ
ָבר!  יַָדִיְך ַהּדָ ְיִמיָמה ּבְ

ָעַלִיְך ְלַהְחִליט,
ן וְּלַאַחר ִמּכֵ

מֹאל. לֹא ָלסוּר יִָמין וּׂשְ
א ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ֶאּלָ

ָרה. ּטָ יג ַהּמַ ֵדי ְלַהּשִׂ ּכְ
יַע, ּפִ ִני ְלַאף ֶאָחד ָעַלִיְך ְלַהׁשְ ּתְ ַאל ּתִ
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ַמן זְּ יַע ּבַ ִאם ְלַהּגִ
ַאּתְ ׁשֹוֶאֶפת -

ֶרת - ְך ְמַדּבֶ וֲַאחֹוֵתְך ִאּתָ
ִהיא ַאּתְ רֹוָאה ׁשֶ

אֹוָתְך עֹוֶצֶרת,
ִאְמִרי ָלּה: 

"ְסִליָחה
ו ְמַמֶהֶרת!" ֲאִני ַעְכׁשָ

ִלי ַלֲעצֹר, ְוָכְך ּבְ
ָרה ּתוְּכִלי ַלְחּתֹר. ּטָ ֶאל ַהּמַ
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ִאם ְלִמְבָחן
ַאּתְ רֹוָצה ִלְלמֹד,

וֲַחֵברֹות קֹוְראֹות ָלְך
עֹוד וָעֹוד,

ִאְמִרי ָלֶהן:
ַמן, ו ֶזה לֹא ַהזְּ "ַעְכׁשָ
ֲאִני לֹוֶמֶדת ְלִמְבָחן.

עוִּרים ִ ֶאְגמֹר ַהּשׁ ׁשֶ ְך ּכְ ַאַחר ּכָ
ֶכן ַחְברֹוַתי!" ֵאֵצא ְלַטיֵּל ִעּמָ
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ל ַאֲחָריוּת - זֹו סֹוָדּה ׁשֶ
ַלֲעׂשֹות זֹאת ׁשוּב וָׁשוּב.

ִעְקִביּוּת, ַאּתְ ַמְחִליָטה, ְוָאז ּבְ
ֵאיֵנְך נֹוֶתֶנת ְלַאף ֶאָחד

אֹוָתְך ְלָהִסיט.
ְכִניֹּות  ּנֹות ָלְך ּתָ ְלׁשַ

ִנית"! ּבָ ֶ ה ּשׁ ִמּמַ
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ְמָחה,  ְיִמיָמה ֹשָ
ְיִמיָמה ֵהִביָנה,

רוּר: ְתאֹום ַנֲעָשֹה ָלּה ּבָ ּפִ
ְמרוּר, אן ּתַ יֵׁש ּכָ

יֵׁש ָלּה ּכַֹח ַלֲעצֹר
ָרה ְנכֹוָנה ִלְבחֹר. וַּמּטָ
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ְנִחיׁשוּת ְיִמיָמה, ּבִ
ַאֲחִריּוּת ֲחָרה - ּבְ ּבָ

יַע ַליֹּום ְלַהּגִ
ש ֶאת ַהֲחלֹום. ּבֹו ּתוַּכל ְלַמּמֵ

ְבִהירוּת ְגבוָּרה, ּבִ ּבִ
ר ַעל ִמְכשֹוִלים, ּבֵ ְלִהְתּגַ

ג ַעל ַמְפִריִעים ְלַדּלֵ
ְוִלְגּדֹל -

ן, ִלְגּדֹל!“ ”ּכֵ
קֹול. ָצֲהָלה ּבְ




