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י ֶָדיָך ֵהן ַא ָּתה
נֹוׁשית
יְלָ ִדים ְמ ַגּלִ ים ֶאת ִּפלְ ֵאי ַהּיָד ָה ֱא ִ
יאל ַרייס
רֹופסֹור ָּדנִ ֵ
ְּפ ֶ

ּיּוריםּ :דֹב ְׁש ְּפ ִרינְ ּגֵ ר
ִא ִ

הָ יָה זֶ ה ּב ֶֹקר יוֹם ִׁש ִּׁשי ּבְ בֵ ית הַ ּסֵ פֶ ר הַ ּיְ סו ִֹדי עֵ ץ הָ אַ ּלוֹן.
ּגְ בֶ ֶרת ִא ִירית ּגִ ִירית ,הַ ּמו ָֹרה ֶׁשל ּכִ ָּתה ה,3/
ִא ְּמצָ ה אֶ ת מֹחָ ּה:
"יְ ל ִָדיםִׂ ,שימּו לֵב!"
ָאמ ָרה הַ ּמו ָֹרה,
ְ
"הּגִ יעַ ּתו ָֹרם ֶׁשל מַ איָה וְ ּגַיְ א לְ הָ כִ ין עֲבו ַֹדת ִסּכּום הַ ָּׁשבּועַ .
ִ
אֵ יז ֹו עֲבו ַֹדת מֶ ְח ָקר נְבַ ֵּקׁש מֵ הֶ ם לְ הָ כִ ין?"
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ִא ִירית ּגִ ִירית ֹלא ִה ְמ ִּתינָה לִ ְתׁשּובָ תָ ם ֶׁשל הַ ַּתלְ ִמ ִידים.
"אֲ נִי יו ַֹדעַ ת!" ָק ְרָאה וְ הֵ חֵ ּלָה לִ ְרׁשֹם עַ ל הַ ּלּוחַ :

מָ ה ְמ ֻיחָ ד ּבָ נּו,
ּבְ ֵני-הָ ָא ָדם?

"מַ איָהּ ,גַיְ אִ ",הכְ ִריזָ ה,
"ּבְ יוֹם ִׁש ִּׁשי הַ ּבָ א ִּת ְצטָ ְרכּו לְ סַ ּפֵ ר לְ כָ ל הַ ּכִ ָּתה
מָ ה ּגִ ּלִ יתֶ ם ּבְ מַ הֲ לְָך הֲ כָ נָתָ ּה ֶׁשל עֲבו ַֹדת הַ ּמֶ ְח ָקר".
5

ּגַיְ א ּומַ איָה ָר ְטנּו:
"אּוף! עוֹד עֲבו ָֹדה ְמ ַׁשעְ מֶ מֶ ת!"
ּמּודים.
וְ כָ ְך ּבָ א אֶ ל ִסּיּומ ֹו ְׁשבּועַ הַ ּלִ ִ

מַ איָה וְ ּגַיְ א הֵ ם חֲ בֵ ִרים טוֹבִ ים וְ גַם ְׁשכֵ נִים.
י ְַח ָּדו צָ עֲדּו ִמּבֵ ית הַ ּסֵ פֶ ר לְ עֵ בֶ ר ּבֵ יתָ ם.
הֵ ם הָ יּו מֻ ְדָאגִ ים ְמאֹד מֵ הַ ְּמ ִׂשימָ ה ֶׁשהֻ ְּטלָה ֲעלֵיהֶ ם עַ ל יְ ֵדי מו ָֹרתָ ם.
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לְ פֶ תַ ע צָ עַ ק ּגַיְ א:
"ר ִאי אֶ ת הַ ּנֵץ הַ ּזֶ ה ,לְ מַ עְ לָה ּבַ ָּׁשמַ יִ ם!
ְ
הּוא ִמ ְס ַּת ְח ֵרר וְ צ ֹולֵל ּכְ לַּפֵ י מַ ּטָ ה!"
ּבְ עוֹד הּוא ּתוֹהֶ ה
אֵ יזֶ ה טֶ ֶרף זִ הָ ה הַ ֵנּץ עַ ל הַ ַּק ְר ַקע,
נִגְ לָה לְ עֵ ינֵיהֶ ם הַ ֵנּץ ּכְ ֶׁשהּוא מַ ְמ ִריא ל ַָּׁשמַ יִ ם
ּובֵ ין ְטפָ ָריו
ְמפַ ְרּפֵ ר נָחָ ׁש ָקטָ ן.
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"הַ לְ וַ אי ֶׁש ָּיכֹלְ ִּתי לִ ְראוֹת טוֹב ּכְ מ ֹו הַ ֵנּץ"...
חָ ַׁשב ּגַיְ א ּבְ עוֹד ֹו מַ ְׁש ִקיף אֶ ל הָ אֹפֶ ק.

"הּנֵה ּד ֹונָה!" ִק ְּדמָ ה מַ איָה ּבְ ִחּבָ ה אֶ ת
ִ
ּכַ לְ ּבַ ת הַ ּקו ֵֹקר ְסּפֵ נִיאֵ ל הַ חּומָ ה ֶׁשּלָּה,
אֲ ֶׁשר ִּדּלְ גָה לִ ְק ָראתָ ּה.
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לְ פֶ תַ ע נֶעֶ ְצ ָרה ּד ֹונָהּ .גּופָ ה נ ְִד ַרָך.
ִהיא ִר ְח ְרחָ ה ּבְ אַ ּפָ ּה ,זָ ְקפָ ה אֶ ת ָאזְ נֶיהָ
יחים.
ּופָ נְתָ ה לְ עֵ בֶ ר הַ ִּׂש ִ

ּכְ הֶ ֶרף עַ יִ ן זִ ּנ ְָקה אֶ ל הַ ְּסבַ ְך
וְ הֵ חֵ ּלָה ִמ ְתרוֹצֶ צֶ ת
לְ כָ אן ּולְ כָ אן.
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"אֲ נִי ֹלא הֵ ַר ְח ִּתי וְ ֹלא
ָאמ ָרה מַ איָה.
ָׁשמַ עְ ִּתי ָּדבָ רְ ",
"לִ כְ לָבִ ים יֵׁש חּוׁש ֵריחַ מַ ְד ִהים,
ּבִ ְמיֻחָ ד ּכְ ֶׁשהֵ ם ְמ ַר ְח ְר ִחים ּכְ ֶנגֶד הָ רּוחַ .
ּגַם ְׁש ִמיעָ תָ ם חַ ָּדה ּבִ ְמיֻחָ ד.
הֵ ם ׁשו ְֹמעִ ים ּכָ ל ִר ְׁשרּוׁש ִמּמֶ ְרחַ ִּקים",
הו ִֹסיפָ ה.

חּוׁשיהָ הַ ְּמפ ָֻּת ִחים ,עַ כְ ּבָ ר ָׂש ֶדה ָקטָ ן
"ּד ֹונָה ָקלְ טָ ה ּבְ וַ ַּדאי ּבְ ֶ
ֶׁש ִה ְתחַ ּבֵ א ּבַ ְמ ִּחילָה ֶׁשּלוֹ".
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