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מּא  /עליא אבו שמיס
פּ ֶֶתק מֵ ִא ָ
ִמּוּדים .יוֹם ֶאחָ ד חזרתי
ָאח! ֵאיזֶה כֵּיף ל ְַחזֹר הַ בַּ י ְָתה ַאחֲ ֵרי יוֹם ָא ֹר שֶׁ ל ל ִ
אוֹתהּ בְּ יָדָ הּ ַה ְקּטַ נָּה ,מֵ הַ גַּן וְ עַ ד
ָ
חוֹתי הַ ְקּטַ נָּה ִממֶּ נִּיָ ,אחַ זְ ִתּי
הַ בַּ י ְָתה עִ ם אֲ ִ
יְתה .צילצלתי בפעמון ,אבל אף אחד לא ע ה .צִ לְצַ לְ ִתּי שׁוּב
שֶׁ ִהגַּעְ וּ הַ בַּ ָ
יתי ,אֲ בָ ל ַאף ֶאחָ ד ל ֹא עָ ָה.
בַּ ַפּעֲמוֹן וְ ִחכִּ ִ
"אמָּ א,
אתיִ :
הוצאתי את המפתח שֶׁ הָ יָה לִי בַּ כִּ יס ,פּ ַָת ְח ִתּי ֶאת הַ דֶּ לֶת וְ ָק ָר ִ
ִאמָּ אָ ,חז ְַר וֵּ ,איפֹה ַא ְתּ?" אֲ בָ ל ַאף ֶאחָ ד ל ֹא עָ ָהִ .חפּ ְַשׂ ִתּי בַּ ִמּ ְטבָּ חִ ,חפַּ ְשׂ ִתּי
בַּ חֲ ַדר הַ שֵּׁ ָה ,וּפִ ְתאֹם ראיתי פתק מ ח עַ ל הַ שֻּׁ לְחָ ן בַּ ִמּ ְטבָּ ח .בְּ פּ ֶֶתק הָ יָה כָּתוּב:
"הָ לַכְ ִתי לְבַ ֵקּר ֶאת דּוֹדָ ה סַ לְמָ הֶ ,א ְחזֹר בְּ ָקרוֹב ,אוֹהֶ בֶ ת ֶא ְת ֶכםִ .אמָּ א".
"אמָּ א ַתּ ְחזֹר עוֹד ְמעַ ט ִמדּוֹדָ ה סַ לְמָ ה.
חוֹתי הַ ְקּטַ נָּהִ ,
"טוֹבָ ",אמַ ְר ִתּי לַאֲ ִ
רוּחת צָ הֳ ַריִם".
בּוֹאי ֹאכַל אֲ ַ
בֵּ י ְַתיִ םִ ,
ירה
ל ְִאמָּ א יֵשׁ ֶה ְרגֵּל ֶא ָחד שֶׁ אֲ ִי אוֹהֵ ב ְמאֹד :בְּ כָל פַּעַ ם שֶׁ ִהיא הוֹ ֶלכֶתִ ,היא מַ ְשׁ ִא ָ
לָ וּ פּ ֶֶתק ,כְּ ֵדי שֶׁ נֵּדַ ע לְ ָאן הָ ְלכָה וּמָ ַתי ַתּ ְחזֹר.
לָק ְח ִתּי את הפתק וְ הֶ ְחז ְַק ִתּי אוֹתוֹ חָ זָק בְּ כַף י ִָדי ,וּכְ ֶשׁהֵ ְחז ְַק ִתּי אוֹתוֹ ָכּ ,
ַ
ִה ְרגּ ְַשׁ ִתּי כְּ ִאלּוּ ִאמָּ א ִא ָתּ וּ בַּ בַּ יִת .שַׂ ְמ ִתּי ֶאת הַ פּ ֶֶתק בַּ כִּ יס ,אכל ו ,וְ ַאחַ ר-כָּ
יָשַׁ בְ וּ בַּ סָּ לוֹן ,וְ ִה ְס ַתּכַּ לְ וּ בַּ טֵּ לֵוִ יזְ יָה.
אתי אוֹתוֹ עוֹד פַּעַ ם.
שׁוּב זכרתי בפתק ,הוצאתי אוֹתוֹ מֵ הַ כִּ יס ,וְ ָק ָר ִ
"הָ לַכְ ִתּי לְבַ ֵקּר ֶאת דּוֹדָ ה סַ לְמָ הֶ ,א ְחזֹר בְּ ָקרוֹב ,אוֹהֶ בֶ ת ֶא ְת ֶכםִ .אמָּ א".
'לְמָ ה ִהיא ִמ ְתכַּ וֶּ ֶת בַּ ִמּלָּה "בְּ ָקרוֹב"?' ,חָ שַׁ בְ ִתּי' ,הַ ִאם "בְּ ָקרוֹב" זֶה עַ כְ שָׁ ו?
בְּ עוֹד חֲ צִ י שָׁ עָ ה? ְבּעוֹד שָׁ עָ ה? בְּ עוֹד'...
יוֹדעַ – אֲ ִי צָ ִרי לְחַ כּוֹת.
ֵאי ֶנִּי ֵ
יתי שֶׁ ֵתּדַ ע
חוֹתי ,וְ ִחיַּכְ ִתּי .ל ֹא ָרצִ ִ
לְתּי עַ ל אֲ ִ
זַר ִתּי ֶאת הַ פֶּתֶ ק לַכִּ יסִ ,ה ְס ַתּכַּ ִ
הֶ ְח ְ
שֶׁ אֲ ִי מֻ ְד ָאגִ .ה ְמשַׁ כְ ִתּי ל ְִה ְס ַתּכֵּל בַּ טֵּ לֵוִ יזְ יָה ,וּבְ לִי ָל ִשׂים לֵב שׁוּב הכ סתי את
היד לכיס ולטפתי את הפתק .בְּ כָל פַּעַ ם שֶׁ ָנּגַעְ ִתּי בּוִֹ ,ה ְרגּ ְַשׁ ִתּי טוֹב ,כִּ י ָי ֹכל ְִתּי
אוֹתן .עֲבְ ָרה חֲ צִ י שָׁ עָ הִ ,אמָּ א עֲדַ יִן ל ֹא
ָ
לִשׁמֹעַ ֶאת הַ ִמּלִּים ,כְּ ִאלּוּ ִאמָּ א אוֹמֶ ֶרת
ְ
חָ זְ ָרה ,וַאֲ ִי ִה ְמשַׁ כְ ִתּי ְללַטֵּ ף ֶאת הַ פּ ֶֶתק שֶׁ בְּ תוֹ הַ כִּ יס.
וּפִ ְתאֹם ,טוּק ...טוּקְ ...דּפִ יקוֹת בַּ ֶדּלֶת.
"מי שָׁ ם?" שָׁ ַאל ְִתּי ְבּקוֹל ָרם.
קפצתי ממקומי ,ורצתי לְעֵ בֶ ר הַ דֶּ לֶתִ .
יסא".
"אֲ ִי ",עָ ְָתה ִא ָמּא" ,פְּ ַתח ֶאת הַ דֶּ לֶת ,עִ ָ
אתי ֶאת
"ק ָר ִ
אתהּ בְּ ִשׂ ְמחָ ה ,וְ ָאמַ ְר ִתּי לָהָּ :
לִק ָר ָ
פתחתי את הדלתָ ,קפַ צְ ִתּי ְ
פֶּתק שֶׁ לָּ  ,וְ זֶה הָ יָה ַרעְ יוֹן טוֹבִ ,אמָּ א".
ַה ֶ
אוֹתי .וַאֲ ִיַ ,אחֲ ֵרי ֶשׁסָּ ג ְַר ִתּי
חוֹתי הַ ְקּטַ נָּה וְ ִ
אמא כ סה הביתה וְ ִחבְּ ָקה ֶאת אֲ ִ
אתי ֶאת הַ פּ ֶֶתק מֵ הַ כִּ יס ,וְ ז ַָר ְק ִתּי אוֹתוֹ.
ֶאת הַ דֶּ לֶת ,הוֹצֵ ִ
לְשֵׁ ם ָמה אֲ ִי צָ ִרי חֲ ִתיכַת ְ ָיר? עַ כְ שָׁ ו ִאמָּ א כָּאן!
)הפעולות מסומ ות בקו לטובת שאלת הרצף(.
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