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לָמָּ ה ֵא ַח ְר ָתּ? ְ /רפָ ֵאל
ִה ְשׁ ַתּדַּ ל ְִתּי כָּל-כָּ לְהַ גִּ יעַ בַּ זְּ מַ ן לַ כִּ ָתּה .הַ יּוֹם אֲ ְַח וּ יוֹצְ ִאים ל ְִטיּוּל
ְשׁ ִָתי ,וַאֲ ִ י ִמ ְת ַרגֵּשׁ ְמאֹד .עוֹד בָּ עֶ ֶרב הֵ כַ ְִתּי בְּ ג ִָדים ַ ,עֲלַ יִ ם ,כּוֹבַ ע
וּמַ ְמ ַתּ ִקּיםֶ .את הָ אֹכֶ ל הֵ כִ י ָה ִאמָּ אַ .ק ְמ ִתּי בַּ זְּ מַ ןִ ,אמָּ א ל ֹא הָ י ְָתה
צְ ִריכָה לְ ְַד ֵד ,מַ מָּ שׁ ָק ַפצְ ִתּי מֵ הַ ִמּטָּ הִ .ה ְתכּוֹ ַ ְִתּי ,וְ הָ יִ י ִתי מוּכָן
יסיָּהִ ,אמָּ א ְָת ָה לִ י כֶּסֶ ף
כַּר ִט ִ
אתי ֶאת הַ ְ
יאה .וְ ָאז ,ל ֹא מָ צָ ִ
לִ יצִ ָ
ְל ַכ ְר ִטיס ְִסיעָ ה ַא כְּ שֶׁ ִהגַּעְ ִתּי ל ְַתחֲ ָה ִה ְתבָּ ֵרר כִּ י הָ אוֹטוֹבּוּס כְּ בָ ר
יְתה וְ ִאמָּ א ִה ְת ַק ְשּׁ ָרה ל ְַתחֲ ַת הַ מּוֹ ִיוֹת ַא
ָסַ עַ ,רצְ ִתּי חֲ ָז ָרה הַ בַּ ָ
הֵ ם ל ֹא עָ וּ לַ טֶּ לֶ פוֹן .ל ֹא ִ ְשׁ ַאר לִ י ֶאלָּא לָ רוּץ בְּ כוֹחוֹת עַ צְ ִמיַ .רצְ ִתּי
ְבּכָ ל כּוֹחוֹ ַתי ,הַ דֶּ ֶר ִ ְראֲ ָתה אֲ רֻ כָּה ִמ ָתּ ִמיד ,וְ הַ ַתּ ְר ִמיל עַ ל ַהגַּב
ִהכְ ִבּיד ְמאֹד.
יתי ַרק אוֹטוֹבּוּס ֶא ָחד .ל ֹא
כְּ שֶׁ ִהגַּעְ ִתּי ָל ְרחוֹב שֶׁ ל בֵּ ית ַה ֵסּפֶ רָ ,ר ִא ִ
כּוֹחוֹתי
ַ
יָדַ עְ ִתּי ֵאי ַל ֲעצֹר ֶאת הַ ְדּמָ עוֹתַ .רצְ ִתּי ֵאלָיו בִּ ְשׁ ֵא ִרית
אם כָּל הַ יְּ ָל ִדים הוֹצִ יאוּ ֶאת ָראשֵׁ יהֶ ם דֶּ ֶר הַ חַ לּוֹ וֹת וְ צָ עֲקוּ:
וּפִ ְת ֹ
" ְרפ ֵָאל ,לָמָּ ה ֵא ַח ְר ָתּ?"

