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  עליא אבו שמיס ֶּפֶתק ֵמִאָּמא /
 חזרתיָאח! ֵאיֶזה ֵּכיף ַלְחֹזר ַהַּבְיָתה ַאֲחֵרי יֹום ָאֹר ֶׁשל ִלּמּוִדים. יֹום ֶאָחד 

ַהַּבְיָתה ִעם ֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה ִמֶּמִּני, ָאַחְזִּתי אֹוָתּה ְּבָיָדּה ַהְּקַטָּנה, ֵמַהַּגן ְוַעד 
. ִצְלַצְלִּתי ׁשּוב צילצלתי בפעמון, אבל אף אחד לא ענהּו ַהַּבְיָתה. ֶׁשִהַּגְענ

  ַּבַּפֲעמֹון ְוִחִּכיִתי, ֲאָבל ַאף ֶאָחד לֹא ָעָנה.
ֶׁשָהָיה ִלי ַּבִּכיס, ָּפַתְחִּתי ֶאת ַהֶּדֶלת ְוָקָראִתי: "ִאָּמא,  את המפתח הוצאתי

ד לֹא ָעָנה. ִחַּפְׂשִּתי ַּבִּמְטָּבח, ִחַּפְׂשִּתי ִאָּמא, ָחַזְרנּו, ֵאיֹפה ַאְּת?" ֲאָבל ַאף ֶאחָ 
ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַּבִּמְטָּבח. ְּבֶּפֶתק ָהָיה ָּכתּוב:  ראיתי פתק מנחַּבֲחַדר ַהֵּׁשָנה, ּוִפְתֹאם 

  "ָהַלְכִתי ְלַבֵּקר ֶאת ּדֹוָדה ַסְלָמה, ֶאְחֹזר ְּבָקרֹוב, אֹוֶהֶבת ֶאְתֶכם. ִאָּמא."
י ַלֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה, "ִאָּמא ַּתְחֹזר עֹוד ְמַעט ִמּדֹוָדה ַסְלָמה. "טֹוב," ָאַמְרִּת 

  ֵּביְנַתִים, ּבֹוִאי נֹאַכל ֲארּוַחת ָצֳהַרִים."
ְלִאָּמא ֵיׁש ֶהְרֵּגל ֶאָחד ֶׁשֲאִני אֹוֵהב ְמֹאד: ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִהיא הֹוֶלֶכת, ִהיא ַמְׁשִאיָרה 

  ָאן ָהְלָכה ּוָמַתי ַּתְחֹזר.ָלנּו ֶּפֶתק, ְּכֵדי ֶׁשֵּנַדע לְ 
,  הפתק את ָלַקְחִּתי ְוֶהְחַזְקִּתי אֹותֹו ָחָזק ְּבַכף ָיִדי, ּוְכֶׁשֵהְחַזְקִּתי אֹותֹו ָּכ

ָּכ -, ְוַאַחראכלנוִהְרַּגְׁשִּתי ְּכִאּלּו ִאָּמא ִאָּתנּו ַּבַּבִית. ַׂשְמִּתי ֶאת ַהֶּפֶתק ַּבִּכיס, 
  ְוִהְסַּתַּכְלנּו ַּבֵּטֵלִויְזָיה.ָיַׁשְבנּו ַּבָּסלֹון, 

  אֹותֹו ֵמַהִּכיס, ְוָקָראִתי אֹותֹו עֹוד ַּפַעם.  נזכרתי בפתק, הוצאתיׁשּוב 
  "ָהַלְכִּתי ְלַבֵּקר ֶאת ּדֹוָדה ַסְלָמה, ֶאְחֹזר ְּבָקרֹוב, אֹוֶהֶבת ֶאְתֶכם. ִאָּמא."

ְבִּתי, 'ַהִאם "ְּבָקרֹוב" ֶזה ַעְכָׁשו? ִהיא ִמְתַּכֶּוֶנת ַּבִּמָּלה "ְּבָקרֹוב"?', ָחׁשַ  'ְלָמה
  ְּבעֹוד ֲחִצי ָׁשָעה? ְּבעֹוד ָׁשָעה? ְּבעֹוד...'

  ֲאִני ָצִרי ְלַחּכֹות. –ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע 
ֶאת ַהֶּפֶתק ַלִּכיס, ִהְסַּתַּכְלִּתי ַעל ֲאחֹוִתי, ְוִחַּיְכִּתי. לֹא ָרִציִתי ֶׁשֵּתַדע  ֶהְחַזְרִּתי

הכנסתי את ָאג. ִהְמַׁשְכִּתי ְלִהְסַּתֵּכל ַּבֵּטֵלִויְזָיה, ּוְבִלי ָלִׂשים ֵלב ׁשּוב ֶׁשֲאִני ֻמְד 
. ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָּנַגְעִּתי ּבֹו, ִהְרַּגְׁשִּתי טֹוב, ִּכי ָיֹכְלִּתי היד לכיס ולטפתי את הפתק

י ָׁשָעה, ִאָּמא ֲעַדִין לֹא ִלְׁשֹמַע ֶאת ַהִּמִּלים, ְּכִאּלּו ִאָּמא אֹוֶמֶרת אֹוָתן. ֲעְבָרה ֲחצִ 
  ָחְזָרה, ַוֲאִני ִהְמַׁשְכִּתי ְלַלֵּטף ֶאת ַהֶּפֶתק ֶׁשְּבתֹו ַהִּכיס.

  ּוִפְתֹאם, טּוק... טּוק... ְּדִפיקֹות ַּבֶּדֶלת.
  ְלֵעֶבר ַהֶּדֶלת. "ִמי ָׁשם?" ָׁשַאְלִּתי ְּבקֹול ָרם. קפצתי ממקומי, ורצתי

  ַתח ֶאת ַהֶּדֶלת, ִעיָסא.""ֲאִני," ָעְנָתה ִאָּמא, "ּפְ 
, ָקַפְצִּתי ִלְקָראָתּה ְּבִׂשְמָחה, ְוָאַמְרִּתי ָלּה: "ָקָראִתי ֶאת הדלת את פתחתי

, ְוֶזה ָהָיה ַרְעיֹון טֹוב, ִאָּמא."   ַהֶּפֶתק ֶׁשָּל
ִּתי ְוִחְּבָקה ֶאת ֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה ְואֹוִתי. ַוֲאִני, ַאֲחֵרי ֶׁשָּסַגְר  אמא נכנסה הביתה

  ֶאת ַהֶּדֶלת, הֹוֵצאִתי ֶאת ַהֶּפֶתק ֵמַהִּכיס, ְוָזַרְקִּתי אֹותֹו.
  ר? ַעְכָׁשו ִאָּמא ָּכאן!ְלֵׁשם ָמה ֲאִני ָצִרי ֲחִתיַכת ְניָ 

  (הפעולות מסומנות בקו לטובת שאלת הרצף.)         
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