הַ שֵּׁ ן שֶׁ הָ לְ כָה לְ ִאבּוּד /
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ֹעם

עוֹר ָרה בַּ בּ ֶֹקר ְשׂמֵ חָ ה ,כִּ י הָ יָה יוֹם ִשׁ ִשּׁי .בְּ כָל יוֹם ִשׁ ִשּׁי
ֹ גַהּ ִה ְת ְ
קוֹרים הֲ מוֹן ְדּבָ ִרים שֶׁ ִהיא אוֹהֶ בֶ ת .בַּ כִּ ָתּה ִתּ ְהיֶה ַקבָּ לַ ת ַשׁבָּ ת,
ִ
חוֹתהּ לְסָ בְ ָתא לִ ְסעוּדַ ת שַׁ בָּ ת.
הוֹריהָ וְ עִ ם אֲ ָ
וּבָ עֶ ֶרב ִהיא ִתּסַּ ע עִ ם ֶ
ֹ גַהּ ָקמָ ה ֵמהַ ִמּטָּ ה ,שָׁ ְטפָה פָּ ִ ים ,צִ ְח ְצחָ ה ִשׁ ַנּ ִים וּפִ ְתאוֹם ִה ְרגִּ ישָׁ ה
כְּ ֵאב חַ ד .כְּ שֶׁ שָּׁ ְטפָ ה ֶאת הַ פֶּה בְּ מַ ִיםָ ,ראֲ ָתה ְמעַ ט דָּ ם בַּ כִּ יּוֹר
וְ ִבְ הֲ לָהִ .היא ָק ְר ָאה ל ְִא ָמּהּ ,וְ ָה ֵאם ָא ְמ ָרה ָלהּ ֹ " :גַהּ ,מַ זָּל טוֹב,
ירת ִשׁנַּיִם
הַ שֵּׁ ן ִמ ְת ְַד ֶדֶ ת ,וְ עוֹד ְמעַ ט ִהיא ִתּ ְ שֹּׁר ֹ ".גַהּ י ְָדעָ ה שֶׁ נְּ ִשׁ ַ
צוֹמחוֹת הַ ִשּׁ ַנּ ִים הַ חֲ דָ שׁוֹת .אֲ בָ ל לָמָּ ה
ְ
ִהיא דָּ בָ ר טוֹב ,כִּ י ַא ַחר-כָּ
הַ יּוֹם? הַ יּוֹם יֵשׁ עוּגָה וַאֲ רוּחָ ה ְטעִ ימָ ה!
וּב ַמהֲ לַ הַ יּוֹם ָשׁכְ ָחה ֶאת הַ שֵּׁ ן ַה ִמּ ְת ְַד ֶֶדת.
ֹ גַהּ ִהגִּ יעָ ה לַכִּ ָתּהְ ,
רוּסת עוּגָה ,עוּגַת שׁוֹקוֹלָד ,הֵ חֵ לָּה
אוּ ָלם בְּ ַקבָּ לַת שַׁ בָּ ת ,כְּ שֶׁ ִקּבְּ לָה פְּ ַ
לִ ְדאֹג ִ ...היא ָגְ סָ ה בִּ זְ ִהירוּת ִמן הָ עוּגָה ,אוּ ָלם ל ֹא ִה ְרגִּ ישָׁ ה דָּ בָ ר.
שָׂ ְמחָ ה ֹ גַהּ וְ ִסיְּמָ ה ֶאת הָ עוּגָה בַּ הֲ ָָאה ַרבָּ ה.
כְּ שֶׁ חָ זְ ָרה הַ בַּ י ְָתהִ ,ספְּ ָרה ְל ִאמָּ הּ עַ ל ַקבָּ לַת הַ ַשּׁבָּ ת וְ עַ ל הָ עוּגָה
ימה שֶׁ ֻכּ ָלּם ָאכְ לוּ" .וּמָ ה עִ ם הַ שֵּׁ ן?" ָשׁאֲ ָלה ִאמָּ א" .מַ מָּ שׁ ל ֹא
הַ ְטּעִ ָ
אוֹתהִּ ,אמָּ א ",עָ ְָתה בְּ ִשׂ ְמחָ ה וְ ִח ְיּכָ ה ִחיּוּ ָרחָ בִ .א ָמּא
ָ
ִה ְרגּ ְַשׁ ִתּי
ִהבִּ יטָ ה בְּ ֹ גַהּ וְ הֵ בִ י ָה ִמיָּד ֹ ...גַהּ ָרצָ ה לַמַּ ְר ָאה ל ְִראוֹת מָ ה ָק ָרה,
וּמיָּד הֵ בִ י ָה שֶׁ הַ ֵשּׁן ְָשׁ ָרה בְּ ִלי שֶׁ ִה ְרגִּ ישָׁ הִ .היא שָׂ ְמחָ ה וְ צִ פְּ ָתה
ִ
יקה לַ חֲ שֹׁב עַ ל ַהשֵּׁ ן שֶׁ הָ לְ ָכה לָהּ
ַלנּ ְִסיעָ ה לְסָ בְ ָתא ,אוּ ָלם ל ֹא ִהפְ ִס ָ
ל ְִאבּוּד...

49

