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הבוקר שמה דסי לב שרוחי 
נועצת בה עיניים. טוב,  כ"ץ 
לא ממש נועצת. בנות אצולה 
מסוגה של רוחי לא נועצות 
במפורש  רוחי  אבל  אחד.  באף  עיניים 
הסתכלה לכיוונה שש או שבע פעמים 
עוד לפני שהגיעה ההפסקה הראשונה, 

ואחריה – דסי כבר הפסיקה לספור. 
לומר לה  רוחי ממש, אבל ממש רצתה 
משהו, ולא העזה לעשות את זה. עניין 
קצת מוזר בהתחשב בכך שרוחי היתה 
שליחת הציבור הקבועה של הכיתה שלהן 
לכל דבר ועניין; למורות, למנהלת; אפילו 
עם המפקחת היא דיברה פעם אחת בתור 
נציגת התלמידות בסמינר, והצליחה לקבל 

ממנה כל מה שהיא רצתה. 
ובכל זאת, רוחי מפחדת לדבר ִאתה? 

"אז תשאלי אותה בעצמך מה היא רוצה", 
של  האחרון  בעמוד  עדיני  לה  כותבת 
מחברת גיאוגרפיה. "גם את לא ביישנית 

גדולה". 
זה נכון, ובכל זאת דסי נבוכה למדי כשהיא 
ניגשת בסיום הלימודים אל רוחי ואומרת 
לה: "אני מרגישה שאת רוצה לדבר אתי 

על משהו, אה?" 
"האמת שכן", רוחי מסמיקה, "אבל לא 
נוכל אולי להיפגש בכניסה של  עכשיו. 

המקלט עוד נאמר... שלוש דקות?"
להתלחש  שאוהבות  בנות  הרבה  יש 
לא;  דסי  הסמינר.  של  האֵבדות  בחדר 
והיא תוהה בקול למה אי אפשר לדבר על 
הכל כאן ועכשיו. רוחי מסתכלת ימינה, 
את  בעיון  בוחנת  שמאלה,  מסתכלת 
הכיתה המתרוקנת, מעבירה את תיקה 
הממותג מצד אל צד ואומרת אחר כך: 
"אני רוצה לדבר בפרטיות, אי אפשר?" 

על מה יש להן לדבר בפרטיות? 
את  שלובשת  בנות  שתי  היותן  מלבד 
מכנה  שום  להן  אין  תלבושת,  אותה 
באות  הן  אחד.  לא  אפילו  משותף. 

בהקבצות  לומדות  אחרים,  מעולמות 
אחרות ומסתובבות עם חברות אחרות. 
להן  יש  אולי  הנקודה?  זו  בעצם  ואולי 
חמקמק...  קצת  משהו  משותף,  מכנה 
שאפילו  אלא  לו.  קוראים  אישי,  קסם 
הקסם האישי שלהן שונה. אצל רוחי הוא 
קסם שקט, ענוג ואלגנטי, ואילו אצל דסי 
הוא לובש צורה אחרת, מלאת נמשים, 

חיוכים והומור. 
בעצבנות  דסי  שואלת  רצית?"  מה  "אז 
האבדות  חדר  אל  שהגיעו  לאחר  קלה 
וסגרו את הדלת מאחוריהן. "בשביל מה 
כל ה..." היא משתתקת, כיון שרוחי נראית 
נבוכה ממש, ומרככת את קולה כשהיא 

שואלת: "נו, מה?"
אחת  בבת  אותך",  מבינה  לא  "אני 
כמה  יודעת  "אני  אומץ,  רוחי  אוספת 
את אוהבת את גברת ויינר, אני רואה איך 
העיניים שלך נוצצות בתחילת כל שיעור 
היסטוריה, ואני לא מבינה איך יכול להיות 

מ

שלא אכפת לך ממנה בכלל".
דסי נסוגה אחורנית, עד שקוצים של 
מטרייה אבודה ועקומה אחת ננעצים 
בגבה. "בטח שאכפת לי", היא אומרת, 

"אני לא מבינה מה את רוצה". 
"אני רוצה שתעשי משהו", אומרת רוחי 
ומזדקפת מלוא קומתה הגבוהה בלאו 
הכי. "אני יודעת כמה השפעה יש לך 
על בנות בכיתה. אם היית משתמשת 
בחצי מהקסם האישי שלך, אם היית 
מצטרפת אליי ועוזרת לי עם המבצע 
 – שלה  הבן  לזכות  עושות  שאנחנו 
כולן היו מתגייסות, אף אחת לא היתה 
נשארת מאחור. אבל את אדישה! את 
לא רוצה לאסוף זכויות בשביל גברת 

ויינר? לא אכפת לך ממנה?"
חמודה  הכי  המורה  היא  ויינר  גברת 
בהיסטוריה,  פעם  אי  לדסי  שהיתה 
הכללית והפרטית. היא חכמה ונדיבה 
תמידיים  נצנוצים  יש  שלה  ובעיניים 
לאחרונה  לה.  היו  כלומר,  צחוק.  של 
יודעים שזה בגלל  וכולם  הם נעלמו. 
שלו  הבריאותי  שהמצב  שלה,  הבן 

ממש לא טוב. 
ואז באה רוחי, המנהיגה בה"א הידיעה 
של חצי הכיתה האליטיסטי, של הבנות 
החכמות שלא צריכות לשבת שעות 
על שיעורי בית וללמוד למבחנים עם 
שאם  האלה  הבנות  פרטיות;  מורות 
שיעור  לקחת  צריכות  כן  הן  במקרה 
פרטי אחד או שניים – הן לא צריכות 
לעשות שש שעות ביביסיטר כדי לממן 
אותו, ומבריקה: "בואו נעשה תורנויות 
המיוחדים  הילדים  של  במועדונית 
 – כלומר  ויינר,  המורה  של  לזכותה 

לזכות הבן שלה". 
יופי. 

זה באמת חסד גדול. גם אמא של דסי 
שאלה  כך  אחר  ומיד  זה.  את  אמרה 
יש  שהיום  זוכרת  היא  אם  דסי  את 
מכירה של נעלים בהוזלה, ושיצחקי 
לקלינאית  אותו  יקח  שמישהו  צריך 

התקשורת והביתה חזרה. 
או  הרמז,  את  הבינה  לא  אמא  האם 

שניסתה לתת לדסי רמז משלה?

דסי לא ידעה, וגם לא התכוונה לבדוק. 
רוחי, כך נראה לה, היא הבת הכי קטנה 
אחות  עוד  מתחתיה  יש  אולי  בבית. 
אחת. מתחתיה, לעומת זאת, יש שבעה 
אחים ואחות אחת בת חודשיים וחצי, 
שגורמת לאמא שלה להיות כל הזמן, 

אבל כל הזמן עייפה. 
ואיכשהו, לא מתחשק לה להשמיע את 

כל זה באוזניה של רוחי. "אני חושבת 
גם  תתנדב   – ורוצה  שמתאימה  שמי 
היא  אישית",  דוגמא  לה  שאתן  בלי 
לרוחי  שגורם  שקט,  בנימוס  אומרת 
לאבד את שלוותה. "זה לא הזמן להיות 
ענווה!" היא מתיזה, "את יודעת כמה 
השפעה יש לך על הבנות בכיתה! אם 
משתפת  קצת  מתלהבת,  קצת  היית 
פעולה, הכל היה נראה אחרת! את לא 
מוכנה להתאמץ קצת בשביל לנסות 
להציל את הבן של המורה ויינר? אין 

לך בושה?" 
מול רוחי מצליחה דסי להישאר רגועה, 

הדמעות  מתחילות  באוטובוס  אבל 
שלה לטפטף בלי שליטה. היא רוצה 
להיות טובה, טובה לפחות כמו רוחי. 
היא רוצה לאסוף זכויות ולפעול למען 
בושה  לא  טוב,  והיא,  חולים,  אנשים 
להודות בזה - היא אוהבת את המורה 

ויינר. 
שום  לעשות  יכולה  לא  היא  אבל 
זמן  לה  אין  גרנדיוזיים!  פרויקטים 
אפילו לנשום בין מטלה למטלה. ולא, 
'מי  אומרת:  שרוחי  מה  נכון  לא  זה 
שרוצה מוצאת זמן'. היא מצאה זמן 
להמון דברים בהתחלה; וזהו, לאחרונה 

כל הזמן שבמלאי נגמר. 
לצדה  שיושבת  המבוגרת  האישה 
של דסי מחטטת ארוכות בתיק שלה, 
ומניחה  טישו,  חבילת  משם  שולפת 

אותה על ברכיה בלי לומר דבר. 
"תודה". אחרי שהדמעות יובשו היטב, 
מחזירה  כשהיא  לחייך  דסי  מצליחה 
את הטישו לאישה הקמוטה שלצדה. 
מתרוממות  ועינייה  מחייכת,  הזקנה 
בקצותיהן. "את בסדר?" היא שואלת, 
חן  מוצאת  שלה  המעשית  והנימה 

בעיניה של דסי. 
ממהרת  היא  גמור",  בסדר  אני  "כן, 
רק...  דבר.  שום  קרה  "לא  להבטיח, 
אחרת.  מישהי  להיות  רוצה  שהייתי 
אחת מצליחנית כזו, שיש לה זמן לכל 
דבר שהיא רוצה, ויכולה ללכת לאסוף 
המון זכויות ולהציל את העולם. אני 
שונאת את זה שאני לא יכולה להיות 
צדיקה רק משום שאני פחות מוכשרת 

והלימודים לוקחים לי המון זמן".
"בשביל להיות צדיקה צריך זמן?" תוהה 
אם  עצמה  את  שואלת  ודסי  הזקנה, 

טעתה בה. 
"כן", היא אומרת בשקט, "בלי זמן אי 
ללכת  או  תהילים  יום  להגיד  אפשר 

להתנדב, נכון?"
"לכאלה  הזקנה,  אומרת  "בסדר", 
דברים באמת צריך זמן, אבל – " היא 
מתרוממת על רגליה, "התחנה שלי", 
אבל  לב.  שמתי  "לא  מתנשפת,  היא 
והיא  עוצר  האוטובוס   "  – בקיצור 



ִמיִהי אֹוָתּה ִאָּׁשה?
ְמַחִּכים ִלְתׁשּובֹות ַּבָּׁשבּוַע ַהָּקרֹוב.

שולחת לעבר דסי מבט מתנצל, יוצאת 
אל הרחוב החם ונשארת מאחור בשעה 
שהאוטובוס נושא את דסי הרחק משם, 
ומותיר אותה סקרנית לגבי טיבו של 
המשפט שאמור היה להיאמר לאחר 

ה'אבל' שהשמיעה הזקנה. 
דברים  שיש  לומר?  יכלה  היא  מה 
אחרים, סוג שונה של זכויות, שיכולות 
להציל גם הן את העולם, ואת הבן של 
לוקחות  לא  והן  בפרט,  ויינר  המורה 

זמן? זה הגיוני, הרעיון הזה בכלל?
כולה,  כל  את  תופסות  המחשבות 
מסחררות אותה בין רחמים על עצמה 
לבין כעס על רוחי וחבורתה, וכשהיא 
נכנסת הביתה ה'שלום' שלה רפוי עד 

שאיש אינו שומע אותו.

אותה  מתקיף  'שלום'!"  אמרת  "לא 
אחיה בן השש שנייה אחר כך. 

"אמרתי, אמרתי", היא מצהירה.

יותר  אותו  אמרת  שלא  חבל  "אז 
מבין  ולא  לה,  אומר  הוא  בכוונה", 
מפני מה היא מתחילה לצחוק פתאום, 
"אתה  האף.  את  בחיבה  לו  וצובטת 
גאון!" היא מכריזה אחר כך, "אתה גאון 

קטן, ואין לך מושג עד כמה!" 
כי פתאום הכל ברור לה, ופשוט, ושמח. 
היא עושה הרבה כל כך כל יום! ואם 
ולהתקדם,  להשתדרג,  רוצה  היא 
את  וגם  העולם  את  להציל  ולנסות 
היא   – כך  אגב  ויינר  המורה  של  הבן 
יכולה פשוט לעשות את כל הדברים 

האלה... קצת יותר בכוונה.
איך בדיוק? כמה ומתי? את זה לוקח 
לה קצת יותר זמן להחליט. קצת הרבה 

יותר, אם נרצה לדייק. 
מן  מרוצה  היא  דבר  של  בסופו  אבל 
ההחלטות שאליהן היא מגיעה. כמה 
ברכות היא אומרת כל יום? לא מאה, 
אבל לא מעט בכלל. והיא אומרת אותן 

ממילא. להתכוון זה לא לוקח זמן! 
דרך  הוא  הזה  שהרעיון  פי  על  ואף 
הרבה פחות צבעונית ומרשימה לאסוף 
זכויות מן הדרך שבה בוחרת רוחי, היא 
בדרך  יש  כוח  כמה  ומרגישה  יודעת 
שקטה,  עוצמה  עוצמה.  וכמה  שלה, 

אבל מהדהדת. בכל העולמות.

וכשחצי שנה אחר כך היא פוגשת שוב 
את הזקנה ההיא באוטובוס, היא רוצה 
לספר לה שבאמת הצליחה לגלות דרך 
לאסוף המון זכויות, למרות שאין לה 
הבריא  ויינר  המורה  של  ושהבן  זמן. 
לגמרי, וברור לה שבין השאר היה זה 
גם בזכותה. אבל היא מתביישת, ולכן 

היא לא אומרת דבר. 

מול רוחי מצליחה דסי 
להישאר רגועה, אבל 
באוטובוס מתחילות 

הדמעות שלה לטפטף 
בלי שליטה. היא רוצה 

להיות טובה, טובה 
לפחות כמו רוחי. היא 

רוצה לאסוף זכויות 
ולפעול למען אנשים 

חולים, והיא - טוב, 
לא בושה להודות 

בזה - היא אוהבת את 
המורה ויינר. 

הרעיון מוצא חן בעיניכן? 
רוצות גם אתן להרוויח המון? 

לגיליון השבוע מצורף מבצע לחיזוק באמירת אשר יצר, נשמח בהצטרפותכן אלינו! 
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