ֶקטַ ע מס' 2
ִמ ְשׁ ָקפַ יִ ם ֹ /עַ ם
יתי
יתי ֶאת עַ צְ ִמי יְשֵׁ ָה .ל ֹא ָרצִ ִ
בַּ בּ ֶֹקר ,כְּ ֶשׁ ִא ָמּא ִ כְ ְָסה ְל ַח ְד ִרי ,עָ ִשׂ ִ
יתי ָל ֶלכֶת לְבֵ ית הַ סֵּ פֶ ר ,כִּ י ִה ְתבַּ יּ ְַשׁ ִתּיֶ .א ְתמוֹל
לָקוּם ,וְ ל ֹא ָרצִ ִ
ִקבַּ ל ְִתּי ֶאת הַ ִמּ ְשׁ ָק ַפ ִים הַ חֲ ָד ִשׁים ,וְ רוֹפֵא הָ עֵ י ַ ִים ָאמַ ר שֶׁ חָ שׁוּב
יוֹתר מֵ הַ לּוּחַ .
אוֹתם בַּ כִּ ָתּה ,כְּ דֵ י שֶׁ אוּכַל ְל ַהעְ ִתּיק מַ הֵ ר ֵ
ָ
לְהַ ְרכִּ יב
אוֹתם בַּ ִתּיק.
ָ
אוֹתם וְ ל ְִשׁמֹר
ָ
ִאמָּ א הֵ בִ י ָה וְ ִהצִּ יעָ ה ִלי ַרק ל ַָקחַ ת
אוֹתם ַרק לַחֲ בֵ רוֹתָ ",א ְמ ָרה ִאמָּ א.
ָ
"אוּלַי ִתּ ְרצִ י ְלהַ ְראוֹת
ִה ְסכּ ְַמ ִתּי ,וְ הָ לַכְ ִתּי לְבֵ ית הַ סֵּ ֶפר .כְּ ֶשׁ ַה ִשּׁעוּר הָ ִראשׁוֹן ִה ְת ִחיל,
מּוֹרה חַ ָנּה ַלכִּ ָתּה ,וְ כָל הַ ְיּל ִָדים צָ עֲקוּ בְּ בַ תַ -א ַחת:
ִ כְ ְסָ ה הַ ָ
"תּ ְת ַח ְדּ ִשׁי!" חַ נָּה ִחיְּ ָכה ֵאלֵ י וּ בְּ ַאהֲ בָ ה וְ ָא ְמ ָרה" :תּוֹדָ ה ְיל ִָדים,
ְ
יוֹתר ֵכּיצַ ד
בִּ זְ כוּת הַ ִמּ ְשׁ ָק ַפ ִים הַ חֲ דָ ִשׁים שֶׁ לִּי אוּכַל ל ְִראוֹת טוֹב ֵ
כּוֹתבִ ים בַּ מַּ ְחבָּ רוֹת ".וַאֲ ִי ָחשַׁ בְ ִתּי בְּ לִ בִּ יֵ ,אי ָק ָרה ֶשׁגַּם
ַא ֶתּם ְ
יאה ֶאת הַ ִמּ ְשׁ ָק ַפיִם הַ חֲ ָד ִשׁים בְּ ִדיּוּק הַ יּוֹם.
מּוֹרה חַ נָּה הֵ בִ ָ
הַ ָ
אתי ֶאת הַ ִמּ ְשׁ ָק ַפ ִים ַהחֲ דָ ִשׁים שֶׁ לִּ י ,וְ ִה ְר ַכּ ְב ִתּי
בְּ שֶׁ ֶקט בְּ שֶׁ ֶקט הוֹצֵ ִ
אוֹתיּוֹת
יתי ֶאת כָּל הָ ִ
אוֹתם .הֵ צַ צְ ִתּי ֶאל הַ לּוּחַ  ,וּפִ ְתאוֹם ָר ִא ִ
ָ
גְּ דוֹלוֹת וּבְ רוּרוֹת .כָּל-כָּ ִה ְת ַרגּ ְַשׁ ִתּי ,עַ ד שֶׁ ִמּיָּד הֶ עְ ַתּ ְק ִתּי ֶאת כָּל
לּוּח.
הַ ְמּ ִשׂימוֹת מֵ הַ ַ
כְּ שֶׁ ִסּיּ ְַמ ִתּי לִכְ תֹּב ,הֵ ַר ְמ ִתּי ֶאת הָ ר ֹאשׁ ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ,וְ חַ נָּה ִהבִּ יטָ ה
"תּ ְתחַ ְדּ ִשׁי!" כָּל הַ ְיּל ִָדים ִה ִבּיטוּ ֵאלַ י וּמָ חֲ אוּ לִי
ֵא ִלי וְ ָא ְמ ָרהִ :
ַכּפַּ יִם.
זָריז וּמַ פְ ִתּיעַ .
חָ ַז ְר ִתּי הַ בַּ י ְָתה ,וְ ִספּ ְַר ִתּי ל ְִאמָּ א ֶשׁ ָהיָה ִלי יוֹם ִ
וְ ִא ָמּא ,כַּמּוּבָ ן ,הֵ בִ י ָה וְ ָא ְמ ָרה" :כּ ַָתבְ ְתּ בִּ זְ ִריזוּת ,וְ הֻ פְ ַתּעְ ְתּ
מֵ הַ חֲ בֵ ִרים ".שׁוּב ִאמָּ א צָ ְד ָקה!
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