יוֹם-הֻ ֶלּ ֶדת /

' הראל

קראו את הסיפור וענו על השאלות.
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ְהוֹדיעַ מַ ֶשּׁהוּ לִבְ וֹת
מּוֹרה ְרשׁוּת ל ִ
ֶרגַע לִפְ ֵי ֶשׁנִּגְ מַ ר ַה ִשּעוּר הָ אֲ ַחרוֹן ,בִּ ְקשָׁ ה ֶחָ ָמה ֵמ ַה ָ
ַהכִּ ָתּהִ .היא ָקמָ הֶ ,עֶ ְמדָ ה ,וּבְ קוֹל ִ ְרגָּשׁ ָא ְמ ָרה ֶשׁהַ יּוֹם הוּא יוֹם הֻ לַּ ְד ָתּהּ ,וְ שֶׁ ִהיא
מַ זְ ִמי ָה ֶאת ֻכּלָן ֵאלֶיהָ בְּ חָ מֵ שׁ ַאחַ ר הַ צָ הֳ ַריִים.
ֹלְתּי
אוּלַי ָר ְצ ָתה ל ְַהגִּ יד עוֹד מַ ֶשּׁהוּ ,אוּלַי ל ֹא ...הַ פַּ עֲמוֹן צִ לְצֵ לֻ ,כּלָּן ָקמוּ ,וְ ל ֹא ָיכ ִ
יתי' ,הֵ ן ל ֹא ִמ ְתכּוֹ ְ וֹת ָל ֶלכֶת
אוֹתהּ .אֲ בָ ל ֶאת הַ מַּ בָּ ִטים שֶׁ ל הַ יְּ לָדוֹת ָר ִא ִ
ָ
ל ְִראוֹת
ל ְִמ ִסבַּ ת יוֹם הַ הֻ לֶּדֶ ת שֶׁ לָּהּ' ָח ַשׁ ְב ִתּיֶָ .ח ָמה ַתּל ְִמידָ ה חֲ דָ שָׁ הִ ,היא גּ ָָרה ִבּ ְשׁכוּ ָה
יְתהִ ,זְ כּ ְַר ִתּי בַּ חֲ לוֹם שֶׁ ָהיָה חוֹזֵר
יתהּ .בַּ דֶּ ֶר הַ בַּ ָ
ְמרֻ ֶח ֶקת וּבְ וַ ָדּ ִאי ָקשֶׁ ה לָהֶ ן לְהַ גִּ יעַ לְבֵ ָ
ֵאלַי בְּ כָל ָשׁ ָה לִפְ ֵי יוֹם הָ הֻ לֶּ ֶדת שֶׁ לִּי.
ָאוֹר ִחים שֶׁ יָּבוֹאוּ לַחֲ גִ יגָהֶ .את כָּל ְבּ וֹת ַהכִּ ָתּה
יתי ל ְ
לוֹמי י ַָשׁ ְב ִתּי לְבַ ִדּי בַּ בַּ יִת ,וְ ִחכִּ ִ
בַּ חֲ ִ
אתי ל ְִק ִיּוֹת ,עָ ַרכְ ִתי שֻ ל ְָחן ,עָ בַ ְד ִתי ָק ֶשׁה,
ִהזְ ַמ ְִתּי ,וְ ֵה ַכ ְ ִתּי ָהמוֹן ְמקוֹמוֹת .יָצָ ִ
לְתּי לְחַ כּוֹתְ .בּ ָח ֵמשׁ עֲדַ יִּן ל ֹא ִהגִּ יעַ ִאישׁ ' .הֵ ן בְּ וַ ַדּאי בַּ ֶדּ ֶר ',
וּכְ ֶשׁ ַהכֹּל הָ יָה מוּכָןִ ,ה ְתחַ ִ
יוֹדעות ֶאת
ָחשַׁ בְ ִתּי' ,עַ ד ֶשׁהֵ ן בָּ אוֹת '...כָּל ֶרגַע ֵהצַ ְצ ִתי ִמבַּ עַ ד לַחַ לּוֹן .אוּלַי הֵ ן ל ֹא ְ
ַהכְּ תֹבֶ ת? אוּלַי ֵהן ִה ְתבַּ לְבְּ לוּ? אוּלַי ָתּעוּ בַּ דֶּ ֶר ? אוּלַי יָבוֹאוּ מָ ָחר ְבּ ָטעוּת? מָ ה ָק ָרה?
ְבּחָ מֵ שׁ וָחֵ צִ י ִה ְת ַחל ְִתּי לְהָ בִ ין שֶׁ ַאף ַאחַ ת ֵמהַ מֻּ זְ ָמ וֹת ל ֹא ָתּבוֹאִ ,מפְּ ֵי ֶשהֵ ן ֵאי ָן רוֹצוֹת
לָבוֹא .פָּשׁוּט ְמאוֹד .וְ ל ֹא ִתּ ְהיֶה יוֹם הֻ לֶּדֶ ת וְ זֶהוּ .בְּ ֵשׁש י ַָדעְ ִתּי ֶשׁ ַהכֹּל ָאבוּד ,וְ ִה ְת ַחל ְִתי
עוֹר ֶרת מֵ ַהחֲ לוֹם ַהזֶּה עִ ם עֵ י ַ יִם ְרטֻ בּוֹתַ .רק כְּ שֶׁ ִהגִּ יעַ יוֹם
ִיתי ִמ ְת ֶ
לִבְ כּוֹתָ .תּ ִמיד הָ י ִ
צוֹח ֶקת ֵמעַ צְ ִמיֵ .איזוֹ
ֶ
יִיתי
ָההֻ לֶּדֶ ת הָ אֲ ִמ ִתּי ,וְ הַ חֲ בֵ רוֹת בָּ אוּ ,וְ ַהכֹּל ָהיָה בְּ סֵ ֶדרָ ,ה ִ
ְשׁטוּת ...לַחֲ שֹׁב שֶׁ חֲ לוֹמוֹת ָרעִ ים ִי ְת ַגּ ְשּׁמוּ .מַ מָּ שׁ ִטפְּ ִשׁי...
יִת ַגּשֵּׁ ם ֶא ְצלָה.
יתי ֶאת ֶחָ מָ ה עוֹמֶ ֶדת לִפְ ֵי ַהכִּ ָתּה ,יָדַ עְ ִתּי ֶשׁהַ חֲ לוֹם שֶׁ לִּי ְ
אֲ בָ ל כְּ ֶשׁ ָר ִא ִ
ידה חֲ ָדשָׁ ה ,ל ֹא ֻכּלָּן
לְמ ָ
הֲ ֵרי ַאפִ ילוּ בַּ ת ַאחַ ת ל ֹא ָתּבוֹא לְיוֹם הַ הֻ לּ ֶֶדת שֶׁ לָּהִ .היא ַתּ ִ
אוֹתהּ וּבְ וֹסָ ף ִהיא גּ ָָרה ִבּ ְשׁכוּ ָה ַאחֶ ֶרת ,כָּל כִּ בּוּד ֶשׁ ָתכִ ין – ל ֹא י ְִהיֶה בּוֹ
ָ
ַמכִּ ירוֹת
ִשׁמּוּשׁ .וְ ָאז הָ יָה לִי בָּ רוּר שֶׁ אֲ ִי מֻ כְ ָרחה ָללֶ כֶת גַּם ִאם ֶא ְהיֶה הַ יּ ְִחידָ הֶ .שׁ ַרק ל ֹא
י ְִתגַּשֵּׁ ם ַהחֲ לוֹם .בְּ ָח ֵמשׁ בִּ ְדיּוּק ָדפ ְַק ִתּי עַ ל ֶדּלֶת ַהבַּ יִת ֶשׁלָּהּ.
"בּוֹאיִ ,תּ ָכּ ְִסי" ָא ְמ ָרה ֶחָ מָ ה כְּ ֶשׁפּ ְָתחָ ה לִי ֶאת ַה ֶדּלֶת" ,אֲ ְַח וּ כְּ בָ ר ְמ ַחכִּ ים".
"מי עוֹד בָּ א ִמלְּ בַ ִדּי?"
ֵאתיִ ,
"אֲ ְַח וּ?" ִה ְתפַּ לּ ִ
יה בַּ חֲ ז ָָרה.
מּוֹרה ִאי ָל ָהִ .היא ִח ְיכָה ֵאלַ י ,וַאֲ ִי ִח ַיכְ ִתּי ֵא ֶל ָ
יתי ֶאת הַ ָ
כְּ שֶׁ נִּכְ ְַס ִתּיָ ,ר ִא ִ
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ל ֹא ָא ַמ ְר וּ שׁוּם ָדּבָ ר .יָשַׁ ְב וּ ְשׁל ְָשׁ ֵתּ וּ ְבּשֶׁ ֶקט ,י ַָשׁבְ וּ וְ ִחכִּ י וּ ,חָ ֵמשׁ וְ עֶ ֶשׂר ַדּקּוֹתָ ,ח ֵמשׁ
וָ ֶרבַ עְ " .חַ כֶּה עַ ד ָח ֵמשׁ וְ עֶ ְשׂ ִרים ,וְ ְַת ִחיל"ָ ,א ְמ ָרה ֶחָ מָ הָ .מה יָכוֹ ְל וּ לְהַ גִּ יד? ָהיָה
ֶשׁ ֶקט ֶשׁכָּ זֶה...
~
יקה בַּ ֶדּלֶתֶ .חָ מָ ה ָרצָ ה
וְ ָאז ,כְּ שֶׁ נּ ֶָח ָמה ָק ָמה ִלפְ ֹרס ֶאת הָ עוּגָה ַה ְמּ ֻק ֶשּׁ ֶטתְִ ,שׁ ְמעָ ה ְדּפִ ָ
אוֹרית עַ ל הַ ֶדּלֶת ,וְ ַאחֲ ָריו גִּ ילָה ,וּבְ ֵשׁשׁ
לִפְ תֹּח .בַּ פּ ֶַתח עָ ְמדָ ה ִסימָ הַ .כּ ֲעבֹר ֶרגַע ָדּפְ ָקה ִ
ָהיוּ כָּל ַהכִּ ְסאוֹת בַּ ֶחדֶ ר ְתּפוּ ִסים ,וְ ַהחֲ גִ יגָה ִה ְת ִחילָה .זֶה ל ֹא הָ יָה כְּ מוֹ בַּ חֲ לוֹם.

