ִשׁלּוּב ַה ְתּמוּ וֹת בְּ ֶרצֶ ף
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ֶיה ָהאֲ ד ִֻמּים ִקבְּ לָה
ִיטה ַתּ ִמּי ל ְִרכֹּב עַ ל אוֹ ַפ ַנּיִםֶ .את אוֹ ַפנּ ָ
בּ ֶֹקר ֶאחָ ד הֶ ְחל ָ
ְבּ ַמ ָתּ ָה ִמ ַסּבָּ א וְ ָסבְ ָתא שֶׁ לָּהּ לְיוֹם הֻ לּ ְַד ָתּהּ הָ ְרבִ יעִ יִ .היא ִה ְת ַרגְּ שָׁ ה ְמאוֹד
פַּסּים אֲ ד ָֻמּה,
לָבשָׁ ה חֻ לְצַ ת ִ
דֻמּיםִ .היא ְ
ֵמ ַה ַמּ ָתּ ָה ,כִּ י חָ לְמָ ה עַ ל אוֹ ַפנַּיִם אֲ ִ
ֶיה .י ְָצ ָאה
חוֹרית ל ַָק ַחת ֶאת אוֹ ַפנּ ָ
ֹאשׁהּ שָׂ מָ ה ֶס ֶרט ָאדֹם וְ יָצְ ָאה ל ֶָחצֵ ר הָ אֲ ִ
ְבּר ָ
ִמ ַשּׁעַ ר הֶ ָחצֵ ר לְכִ וּוּן ַה ִמּ ְד ָרכָהַ .תּ ִמּי ָאהֲ בָ ה ְמאוֹד ל ְִרכֹּב עַ ל אוֹ ַפ ַנּיִם וְ ִקבְּ לָה
יה ִל ְ סֹעַ עַ ל הַ ִמּ ְד ָרכָה גַּם לְל ֹא ַה ְשׁגָּחָ ָתם.
הוֹר ָ
ְרשׁוּת מֵ ֶ
ֶיה ,וּכְ ֶשׁנּ ְִסּ ָתה לַ עֲשׂוֹת ִסיבוּבָ ,פְ לָה עַ ל ַה ִמּ ְד ָרכָה.
ַתּ ִמּי ָרכְ בָ ה עַ ל אוֹ ַפנּ ָ
ִהיא ִק ְבּלָה ַמכָּה בַּ גַּב וְ צָ ע ֲָקה לְעֶ זְ ָרה.

לָדים שֶׁ עָ ְברוּ בַּ ָמּקוֹם ֵהחֵ לּוּ לִלְ עֹג ל ְַת ִמּי עַ ל ָכּ ֶשׁנָּפְ לָה מֵ הָ אוֹפַ ַנּיִם" .אֲ פִ לּוּ
ְשׁ ֵי ְי ִ
ִמ ְתּלַת-אוֹפַן ַא ְתּ וֹפֶ לֶת?" ָאמַ ר ֶא ָחד ֵמ ֶהם ,וְ הֵ ם ִה ְס ַתּלְּקוּ מֵ ַה ָמּקוֹם בְּ לִי
וּמ ָכּ ֶשׁלּ ֹא בָּ אוּ ַל ֲעזֹר לָהּ.
ְל ַסּוֹת ַל ֲעזֹר לָהַּ .תּ ִמּי ֶעֶ לְבָ ה ֵמהַ צְּ חוֹק ֶשׁ ָלּ ֶהם ִ

אֱ יָלַ ,אחַ ד ַהנְּעָ ִרים מֵ הַ ְשּׁכוּ ָהֶ ,שׁעָ בָ ר בַּ ָמּקוֹם וְ ָר ָאה ֶשׁ ַתּ ִמּי שׁוֹכֶ בֶ ת עַ ל ָה ִרצְ פָּה
אוֹתהּ" :מָ ה ָק ָרה? הֵ יכָן ִקבַּ ל ְְתּ ַמכָּה?" " ָ ַפל ְִתּי
ָ
ֶיה וְ ָשׁ ַאל
וּמבַ ֶקּשֶׁ ת עֶ זְ ָרה ִ ,גַּשׁ ֵאל ָ
ְ
"א ְתּ יְכוֹלָה לָקוּם?" ָשׁ ַאל ,מֵ ַאחַ ר שֶׁ יּ ַָדע
ֵמהָ אוֹ ַפ ַנּיִם ,וְ ִקבַּ ל ְִתּי ַמכָּה בָּ ֶרגֶל ",עָ ְָתהַ .
ֶשׁ ָאסוּר ל ְָהזִ יז אֲ ִָשׁים שֶׁ נִּפְ גְ עוּ ,בְּ לִי ל ְַקבֵּ ל ִאשּׁוּר מֵ רוֹפֵא.
זַר ָתּ לִי!"
"תּוֹדה שֶׁ עָ ְ
ָ
הוֹשׁיט לָהּ ֶאת ְשׁ ֵתּי יָדָ יו.
"בּוֹאי וּ ְ ֶַסּה לָקוּםָ ",א ַמר אֱ יָל וְ ִ
ִ
"קוֹר ִאים לִי ַתּ ִמּי ,וַאֲ ִי גּ ָָרה בִּ ְקצֵ ה הָ ְרחוֹב".
ְ
ָא ְמ ָרה ַתּ ִמּי.
יתי?" ָשׁאֲ לָה" .בְּ וַדַּ אי!" עָ ָה לָהּ.
לָקחַ ת ֶאת ָהאוֹ ַפנַּיִם ֶשׁלִּי לְבֵ ִ
"א ָתּה יָכוֹל ְבּבַ ָקּשָׁ ה ַ
ַ
ֵיהם
וּשׁ ֶ
אֱ יָל ָאחַ ז בֵּ צַ ד ֶא ָחד ֶאת י ָָדהּ שֶׁ ל ַתּ ִמי וּבַ צַ ד הָ ַאחֵ ר הוּא ָאחַ ז בָּ אוֹ ַפ ַנּיִםְ ,
חוֹשׁב ֶשׁ ִא ָמּא ִתּכְ עַ ס עָ לַי?" ָשׁאֲ לָה ַתּ ִמּי ֶאת
ֵ
"א ָתּה
יתהּ ֶשׁל ַתּ ִמּיַ .
צָ עֲדוּ לְכִ וּוּן בֵּ ָ
"מדּוּעַ ִא ֵמּ ִתּכְ עַס עָ ַל ִי ? ָמהַ ָ ,פל ְְתּ ְבּכַ ָוּ ָה?" שָׁ ַאל אֱ יָל ֶאת ַתּ ִמּיַ .תּ ִמּי
אֱ יָלַ .
ֵיהם ִה ְמ ִשׁיכוּ ָללֶ כֶת.
וּשׁ ֶ
ָשׁ ְת ָקהְ ,
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