
  אוְֹפנָה ֲחָדָשה

 כ ַָתב: ָעִמית וַיְסְב ְֶּרגֵר

  בנושא "ראשון 222מס'  עיניים"פרסם במגזין הילדים "הסיפור הת
 

ְּּמעגל וּמישהו מתחיל לעשׂות תנועה, למשל, לְּגֵָרד  יֵש מִשׂחק קבוצתי שעומדים בו ב

בָּראש, ואז כל השאָר צריכים לחקות אותו. כולם ממשיכים לגֵרד בָּרֹאש עד שהילד 

ד כולם מתחילים שמְּחַקים אותו מחליף אֶת התנועה וּמתחיל, נֹאמר, לִמחוא כּפּיים. מי

ְּּאֶמ צע המעגל עומד מִשתתף אחד שלא יודע מי מתחיל אֶת התנועות לִמחוא כפיים. ב

והוא צריך לגלות מיהו, כלומר מהו מְּקור התנועות המִשתנוֹת. אתם מַכּירים אֶת 

ְּּאֶמצע המעגל צריך להסתכל היטב על כל  המִשׂחק הזה? הוא ֵדי נחמד. מי שעומד ב

ם מְַּשנים אֶת התנועה באותו מי שיושב בַּמעגל כדי למצוא מי המתחיל, כי נִדמֶה שכּול

 הזמן. אבָל לא! תמיד יש מישהו שעושֶׂה אֶת זה ראשון.

ְּּבֵית הספר שלי. למשל: יום אחד מגלים שכּל הבּנות  ְּּגַלֵי האופנה ב אותו הדבר קוֶרה ב

ּי מחוטים; או שכּל הבנים  עונדות על פֶּרק כף היד שלהן מין צמיד צִבעוני עשׂו

וד'; או שפתאום כולם מִתרגשים מִמִשׂחק קלפים חדש )וכולם מִסתפרים תספורת 'ִקיפּ 

אוספים אֶת הקלפים האלֶה, וכולם מִסתכּנים וּמְּשׂחקים בהם בכל מינֵי פינות סֶתר, אף 

ְּּהַחָרמוֹת  על פי שהמְּנַהֶלת אסרה לשׂחק בהם בִּתְּחוּמֵי בית הספר ואִיימה ב

 ּ ָׂמִים לב לְּפֶתע שכ ְּג חדשה, וּבְּעונשים(; או שיום אחד ש ְּּמילת סְּלֵנ ולם מִשתמשים ב

וּבִמקום להגיד "איזה חמוד", אומרים "איזה מִשְּמִיש". אבָל מיהי הילדה הראשונה 

שמַחליטה לִשזור צמיד מחוטים? מיהו הילד הראשון שֶיש לו האומֶץ ללכת לַמִספּרה 

פים הֶחדש וּלבקש ִתספורת 'קיפוד'? איך וּמֵאַין מַגיע בַּפּעם הראשונה מִשׂחק הקל

לְּבֵית הספר? וּמי הִמציא אֶת הביטוי המגוּחך "איזה מִשְּמִיש"??? אֶת כל ה'ִראשונים' 

 האלֶה קשֶה מאוד לִמצוא.

ְּּבת אחת, שפִּתאום מִשַתלֶטת אופנה חדשה, כמו  תמיד נִדמה לי שהכול קוֶרה ב

ְּנִסחף. בלי לדעת איך ולָ  מה יום אחד אני מגֵפָה. וַאני מוֶֹדה על האמת, גם אני נדבּק ו

מסתפר תספורת 'קיפוד', מְּשַׂחֵק בִּקלפים ואומר "איזה משמיש" שמונים ותשע 

פעמים ביום. יום אחד כל זה פשוט נמאס עליי. ֶהחלטתי ֶשַדי, שאַפסיק להיסָחֵף. אני 

ְּּבֵית הספר. ולא רק  לא אֶהיה עוד עבֶד חסַר אוֹנים של מגֵפות האופנה שפּוֹשְּטוֹת ב

ְּּהַמְּצאת אופנות חדשות. כן! שלא אֶהיה ח סַר אוֹנים, אֶלָא שמֵעכשיו אֶהיה הראשון ב

ּ אותי! זה הרבּה יותר מְּשַעשע.  ְַּחקו מעכשיו לא אֲחֶַקה אֶת האחרים, אֶלָא האחרים י

 אבָל, בעצם, איך מתחילים אופנה חדשה? 



קות חשבתי על זה הרבּה. בִּילִיתי הרבּה זמן מול המַראָה וניסיתי להמציא תסרו

ְּּמֶרכּז הָעיר הִסתכּלתי בחלונות הַראֲווה של חנויות  חדשות. כשהייתי ִעם הוַריי ב

ְּּבֵית הספר עוד לא גילָה,  הבגדים לִראות אִם יש בֶּגד או סגנון שֶשום תלמיד אצלנו ב

ושאני אוּכל להיות הראשון. ניסיתי אפילו להמציא מִשׂחק קלפים חדש. אבָל ֵדי מהר 

ֵׂיער שלי כבר היה גזוז קצר מאוד )נו, מה אתם רוצים? זה הֵבנתי שכָּכה ל א אצליח. הש

ּיוֹת אחרות לסרק אותו. הבגדים בַּחנויות  ה'קיפוד' המפורסם...(, ולא היו הרבּה אֶפָשרו

שבָּעיר היו יקרים מִַדי, ואימא לא הִסכימה לקנות לי שום דבר חדש. "מה פתאום 

ְִּּדיוק? יש עֲֵרמות של בגדים בגדים חדשים ַדווקא עכשיו?" היא שָא לה, "מה חסֵר לךָ ב

זה היה מורכָּב  —של אחיךָ הגדול שאתה יכול ללבּוש". וּלהמציא מִשׂחק קלפים חדש 

ְּוקא הִמצאתי מִשׂחק ֵדי נחמד: סִדרה של מפלצות שלְּכל אחת מֵהן יש  וּמסובך מדי. )ַדו

ד נִמשך שעה שלמה וֵהבנתי שֵם, וֵערך מִספִָּרי וסֵמל וסוג... אבָל ציור קלף אח

ְּּבֵית  שלְּעולם לא אצליח לצייר אֶת כל הסִדרה ועוד לָהפִיץ אותה בהמון עותקים ב

ְּּאופנה חדשה הוא שֶיש יותר מֵעוֶתק אחד.(  הספר. והֵרי כל העִניָין ב

'חמוּד'.  בַּסוף הֶחלטתי להתחיל בִּדברים פשוטים יותר, וִהמצֵאתי מילה חדשה ל

חמוד' )או 'משמיש' שבָּאופנה אצלנו(, ֶהחלטתי שמֵעתה והלאָה אגיד בִּמקום המילה '

'דובדבן'. בִּדמֵי הכּיס שלי קניתי בחנות בגדים בָּעיר אֶת הדבר היחיד ֶשהיה לי ֵדי כסף 

ְּׂרוכים  ְּׂרוכים נוצצים. הֶחלפתי אֶת הש ְּׂרוכים, אֶלָא ש ְּׂרוֹכים. אבָל לא סתם ש בִּשבילו: ש

ְּׂרוכים החדשים. הִמצאתי גם ֶדרך חדשה השחורים הרגילים בַּנ עליים שלי בַּש

ְּּלַפֵּי זוֹ, אַחר כך מסובבים  ְָּרתוֹת זוֹ כ וּמתוּחכֶּמת לעשׂות "ֵתן כִּיף": קודם לוחצים אֶת הז

ׂים ֲחצי סיבוב בַּמָקום, ורק כשהגב מוּפנֶה  מהר אֶת האגודלים זה סְּביב זה, וּלְּבַסוף עוש

 ִּ יף' רגיל, )אבָל הפָּנים פונים לאחור(. היה קֶשה להמציא לַגב של החבר נותנים לו 'כ

ְּרְּמו חָלק. ביקשתי מאחי הגדול  אֶת זה, כי צריך שניים כדי להתאמן שהתנועות יִז

שיִתאמן איתי, אבָל הוא בַּתיכון וּכבר לא נאֶה לו לעשׂות איתי דברים כאלֶה. בַּסוף לא 

 ה.הייתה לי ברירה והִתאַמַנתי ִעם אחותי הקטנ

היום שֶבּו הִמצאתי אֶת כל האופנות החדשות היה יום מעייף מאוד, אבָל בָּעֶרב לא 

ְַּּקלוּת. שכבתי ער בַּמיטה, העיניים בוהות בַּחשֵיכה, וחשבתי איך ארגיש  נרדמתי ב

 כשאהיה הראשון ש...

מֵרוב התרגשות הִגעתי למוחרת לבֵית הספר רבע שעה מוקדם מֵהָרגיל. ִהשתדלתי 

ָׂמו לב. בַּסוף אַמְּנוֹן בא. מאוד לה ְּׂרוכֵי הכֶּסף שלי, אבָל הילדים מִסביבי לא ש בליט אֶת ש

בֶּרגע שהוא ניגש אליי להגיד שלום הוֹשַטְּתי לו אֶת הזֶרת שלי. הוא לא הֵבין מה אני 

רוצֶה. ביקשתי שיַעשׂה כמוני: שיצמיד אֶת הזֶרת שלו לשלי. ניסיתי ללמד אותו אֶת 

ְּנִיָקה החד ִדינַצְּיָה! אפילו הֶטכ ְּּחַיַי, לאַמְּנוֹן הזה אין שום קוֹאוֹרְּ שה שלי ל"תן כּיף". ב



אחותי הקטנה למדה מהר יותר ממנו. "טוב", וִיתרתי לו לְֵּעת עתה, "נמשיך להתאמן 

 אחַר כך..." ונתתי לו 'כּיף' רגיל.

ׂים לב הייתי צריך ְּׂרוכים שלי, וּכֵדי שהוא יש לִפְּרוֹם אותם  אַמְּנוֹן עוד לא שׂם לב לַש

ְּׂרוכים החדשים  ְּּכַוָונה ואז להגיד: "אוי, הֶקשר הזה נפתח עוד פעם... הש ְּּהֵיחָבֵא ב ב

ְּׂרוכים  האלֶה כל הזמן נפתחים." הרמתי אֶת הרגל על שולחן בַּכּיתה לקשור אֶת הש

ממש מִתַחת לָאף שלו. אַמְּנוֹן עדיין לא שׂם לב. כַּנִראֶה למרות המשקפיים שלו הוא 

ְִּּדיוק באותו רגע עברה על יֵדנו ילדה מהכיתה שלי, יַעֲָרה, והִצבּיעה חצ י עִיוור. אבָל ב

ְּׂרוכים נוצצים!"  על הנעל המוֶּרמת שלי ואמרה: "יוווו! איזה מִשמיש! ש

ְּׂרוכים שלי וגם היא תתחיל  אמרתי לעצמי: זאת ההִזַדמנות! אִם יַעֲָרה תֹאהב אֶת הש

ְּׂרוכים נוצצים, ה יא תדביק בזה אֶת כל החברות שלה, וככה לאט־לאט להשתמש בש

 האופנה הזאת ִתתפּשט.

"זה ממש זול", אמרתי לְּיַעֲָרה וסיימתי לִקשור אותם. "אִם הם מוצאים חן בעינַייך, אני 

ְּׂרוכים האלֶה הם ממש דובדבן?"  יכול להגיד לָך איפה קניתי אותם. נכון שהש

 "ממש מה??" 

ְּעוֹץ בי מבט  "דובדבן", חזרתי על המילה. "ממש דובדבן". אבָל יַעֲָרה הִמשיכה לִנ

שפֵּירוּשוֹ "אין לי מוּשׂג על מה אתה מְַּדבּר." לא הייתה לי ברירה והִסברתי לה וגם 

 לאַמְּנוֹן שעוד עמד שָם:

 "דובדבן, נו: זאת אומרת חמוד, מתוק, משמיש כזה."

 "אה... משמיש!" אמרה יַעֲָרה, "למה לא אמרָת קוֶדם?"

 ִתסלחי לו", ִהתָעֵרב אַמְּנוֹן, "הוא פשוט קצת מוזר הבוקר". "

ְּלַעזור לי הוא מִתַחנֵף  הִתַרגזתי על אַמְּנוֹן, כי הוא חבר שלי וּבִמְּקום לעמוֹד לְּצידי ו

ליַעֲָרה ועושֶׂה ממני צחוק. לא אמרתי כלום והלכתי מִשָם. בַּהפסקה הִמשכתי לנסות 

לדים אחרים אבָל לא ִהצלחתי. שוב ושוב גָרמתי להפיץ אֶת האופנות החדשות שלי לי

ְּׂרוכים נוצצים הם סימָן לְּיֶלד  לְּאִי הֲבָנות. היו ילדים שלעגו לי, וּמישהו אפילו אמר שש

 שְּוִויצֵר שמְּנַסֶה לִהתבַּלֵט.

ְּׂרוכים הנוצצים מהנעליים והִתכּוונתי  כשחזרתי הביתה אחר הצוהריים הוצֵאתי אֶת הש

אבָל אחותי הקטנה ִהתחננה שאֵתן לה אותם. בַּסוף נתתי לה. כל  לזרוק אותם לַפּח,

ְּשֶאַמְּנוֹן ִהתקשר לִשאול אִם אני יוצא לשֵׂחק, אמרתי  שאר היום היה לי מצב רוח רע וּכ

ׂיא הרצינוּת  ְּּש ְּנִשארתי בַּבַּית. ֶהחלטתי ב שלא, שֶיש לי שִיעורים ושכּואבת לי הבטן ו

ְּּקיצור, הֶחלטתי שבֶּעתיד לא אֶסָחֵף לְּאופנות  אבָל גם לא אנסֶה להמציא אופנות. ב

שמֵעכשיו אֶהיה הילד הכי לא אופנתי שֶיש ושלא אֲנסה לִהתבּלֵט. לֶהפך. ֶהחלטתי גם 



שֶממש, ממש לא אִכפת לי מה חושבים עליי, לא איך אני נִראֶה ולא איך אני מדבֵּר 

צמי שבאמת לא אִכפת לי, למוחרת וּלאיזוֹ מוזיקה אני מקשיב וּבִכלל. וּכֵדי להוכיח לע

בַּבּוקר הִתלבּשתי מהר, בלי לחשוב בִּכלל מה אני לובש. פשוט לבשתי אֶת הבגדים 

שהיו זרוקים על הכיסא, ולא שׂמתי טיפת גֵ'ל על הקוצים ואפילו לא הֵצצתי בַּמַראָה 

 כשצִחצחתי אֶת השיניים.

ְּׂרוכ ְּּבֵית הספר יֲַעָרה ֵהעירה לי שהש ים שלי פתוחים. אמרתי "אז מה?" "אז בַּהפסקה ב

ְּׂרוכים ותיפול", היא ענתה. אמרתי "וּמה זה עִניינֵך?" והיא  אתה תדרוך לעצמךָ על הש

ְּׂרוכים הנוצצים שהיו לךָ אתמול?" ואני אמרתי "גם זה לא עניינֵך"  אמרה: "ואיפה הש

ְּׂרוכים שלי(. יַעֲָרה  עוד הִמשיכה לדבֵּר והלכתי מִשָם )נִזהרתי מאוד לא לִדרוך על הש

מאחוַריי: "וֶדרך אגב, ואפילו אִם תגיד לי שזה לא ִעניָינִי, גם לבשת אֶת החולצה 

 הפוך!" לא הסתובבתי ולא הֵשבתי לה. נִראֶה לי שהיא נֶעלבה.

ׂים לב לבגדים, ואפילו  ְּּמֶשך שבוע הִמשכתי להזניח אֶת המראֶה שלי ולא לָש וככה ב

ְּּכַוָונה לא קשרתי אֶת ה ְּׂרוכים ולבשתי חולצות הפוכות. עד שיום אחד ראיתי אֶת ב ש

ְּׂרוכים של אַמְּנוֹן ושל יערה פְּּרוּמים ושהחולצה שלהם הפוכה. לְּיַעֲָרה היה  שגם הש

ֶקרע בַּגִ'ינס ואַמְּנוֹן לא היה מסוֹרק ונִראָה ממש שְּלוּמְּפֵּר. וככה, בלי כַּוונה, הִתחלתי 

 ּ יתה שלנו, וּמהר מאוד היא ִהתפשטה גם לְּכיתות אחרות. אֶת 'אוֹפנת השְּלוּמְּפֵּרים' בַּכ

כן, המון ילדים הִפסיקו להסתרק ולבשו ג'ינסים קרועים וחולצות הפוכות, ועל המורים 

כבר נמאס להעיר לנו על זה. אבָל אופנת השְּלוּמְּפֵּרים הייתה גם אופנה מסוכֶּנת: 

 ֹ ְּׂרוכים של עצמו  ונפל. הראשון שגם נִפצע לפחות פעמיים ביום מישהו ָדרך על הש

ְּּריצה בַּמדרגות וִהתגלגל עד  ְּּשֶיָרד ב ְּׂרוכים כ מזה היה אַמְּנוֹן המסכן. הוא ָדרך על הש

למָטה ושבר אֶת המשקפיים שלו. יָרד לו קצת דם. הִרגשתי קצת אֵשם והִתחלתי שוב 

ְּׂרוכים שלי, אבָל כבר היה מאוחר מִַדי. האופנה הִתבּססה לה ְַּדי.  לִקשור אֶת הש  ו

ְֶּּשחָגגו לאחותי הקטנה יום  ְּוקא מצחיק: יום אחד, כ אָה! עוד דבר אחד קרה, והוא ַדו

ְּׂרוכים  ַׂמתי לב שכִּמעט לְּכולן יש ש ְּּנות שֶבע באו אלינו הביתה, ש הולדת וּבָנות ב

ׂיער!  נוצצים, אבָל לא בַּנעליים, אֶלָא קשורים בַּש


