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- בוקר טוב.

- בוקר טוב. אימא, מה זה?
- מה? השקית על השולחן?

- כן.
- זאת מתנה לרחל, חברה שלי.

- גם היא ספרנית?
- לא, היא מנהלת של חנות ביפו.

- מה המתנה? ספר?
- כן, זה ספר על ההעסטוריה של סין.
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- הינה התמונות של הכיתה שלי.
- ... אה, זו תמונה יפה. איפה זה?

- קיבוץ בצפון. מקום מצוין. יש שם הרבה עצים.
- יש גם הרבה תלמידים. איפה את?

- הינה אני פה, על יד הכלב הגדול.
- נכון. חנה, מי זאת, הבחורה עם השיער הבלונדיני?

- זאת מירי, היא מורה חדשה.
- מורה? באמת? היא צעירה מאוד. היא ישראלית?

- כן, היא צברית. היא נחמדה ויפה.
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- מה אתה עושה? שיעורים?

- אני קורא סיפור מהשיעור בערבית. זה קשה.
- טוב מאוד. אתה בבית הערב?
- אני לא יודע. אולי לא. למה?

- כי מיהו באה היום.
- מיהו? מי זאת? מאיפה היא?

- היא מיפן. היא גרה ברחוב איינשטיין.
- מה היא עושה בארץ? היא עובדת?

- היא מורה לג'ודו, עכשיו לומדת עברית.
  אישה מעניינת.
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- שלום. קוראים לי מיהו. נעים מאוד.
- שמי דויד. נעים מאוד. יש לי שאלה.

  ביפן בונים בית מעצים וניירות?
- זאת לא טעות אבל ... היום אין הרבה בתים כאלה,

  ואנשים גרים בבניינים מודרניים במיוחד בערים
  הגדולות.

- איך הבית של המשפחה שלך?
- ההורים שלי גרים בדירה, אבל לסבא שלי יש בית
  מסורתי עם גינה. הוא גר בכפר קטן ומשם רואים

  את הר פוג'י.
- שיגעון!
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- יש לנו עוגה. מה את רוצה לשתות, קפה או תה?

- קפה שחור בבקשה.
- בסדר. …

  בבקשה. מיהו, בדרך כלל מה את עושה בשבת?

- לדני, החבר שלי, יש אוטו.
  לכן אנחנו לפעמים יוצאים לטיול שלו.

- לאן אתם נוסעים?
- לנגב ולגליל.

  בקיץ כמעט כל שבוע אנחנו הולכים לים.
  אני אוהבת לשיר ולשמוע מוזיקה בחוף,

  אבל דני אוהב לישון שם.
  גם כיף לשבת בקפטריה ליד החוף.
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- שלום, אלקס. מה שלומך ומה שלום הילדים?

- הכול בסדר. תודה רבה.
  יש לי עבודה והילדים הולכים לבית הספר.

  אני אוהב לעבוד כנהג אוטובוס.
- יופי! זה חשוב.

- רק בערב קשה לי. אני חוזר הביתה, הבנים מחכים
  לי. אני מנסה לבשל משהו לארוחת ערב ואנחנו

  אוכלים. הם כל הזמן מדברים, מספרים לי על הכול.
  אחר כך הם משחקים. אני אומר להם: "אתם

  צריכים ללמוד." הם אומרים: "לא עכשיו."
  בסוף הם הולכים לישון ואני עייף. זהו. מה לעשות?
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- אתה יודע איפה אפשר לתקן מחשבים?

- הידיד שלי יודע טוב על מחשבים. מה קרה?
- אתמול זה עבד. הבוקר פתחתי אותו,

  פתאום הוא נפל, ומאז לא עובד. חשבתי לקנות
  מחשב חדש כי הוא כבר ישן. אתה יכול לתת לי את

  מספר הטלפון של הידיד שלך?
- אין בעיה. לפני כחודש ראיתי אותו. הוא עזר לי.

. זה המשרד שלו.03-5281947  רק רגע ... זהו, 
  קוראים לו אלי.

- תודה רבה.
- על לא דבר.
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- אהלן, דויד. איחרתי בגלל הפקק. חיכית לי הרבה?

- עשר דקות. לא נורא. מה נשמע?
- בסדר.

  סיפרתי לך על המבחן שהיה לפני כמה שבועות?
- אני לא זוכר. איך היה?

- המבחן לא היה קל. במיוחד שתי שאלות היו קשות.
- נו? מה היו התוצאות? כמה נקודות קיבלת?

- קיבלתי תשעים וחמש.
- יפה! כל הכבוד! זה ציון טוב מאוד.

- נכון. לא ציפיתי לציון כל כך גבוה. אני שמחה מאוד.
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- מה תעשי מחר?

- מחר?
  בבוקר אלך למשרד הפנים כדי לקבל את הדרכון.

  אחרי הצהריים אלמד בספרייה, וזהו. למה?



- כי החבר שלי יבוא לביקור מצרפת.
  אקח אותו משדה התעופה לבית המלון.

  בערב נצא בעחד למסעדה. תבואי לאכול איתנו?
- או קי. אז אני אלך למלון. איזה בית מלון?

- מלון הילטון. יהיה עוד מישהו חוץ מהאורח מצרפת.
  את יכולה לבוא בשעה שמונה?
- כן, בסדר. אהיה בלובי בשמונה.
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- יאללה, קילו בחמש! גברת, אפשר לעזור לך?

- תן לי בבקשה שני קילו עגבניות.
- בבקשה. מה עוד?

  את רוצה אבטיח? תראי, אבטיחים טובים.
  רוצה לנסות חתיכה? קחי. מתוק, אה?

- נורא טעים. אקנה אחד. תבחר לי אחד כזה.
- הינה. זה הכי טוב. זה שוקל שישה קילו. בסדר?

- מאה אחוז. כמה עולה בסך הכול?
- שלושים ושניים שקל.

  אתן לך נענע. אל תדאגי, זו מתנה.
- תודה רבה. להתראות.
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- איפה תבלה בראש השנה?

- אני חושב שאהיה אצל המשפחה כמו תמיד.
  מתי זה יהיה השנה?

- אתמול בדקתי.
 בספטמבר, יום שלישי.16  ערב ראש השנה יהיה ב-

  היית פעם בסיני?
- לא. טיילתי במצרים אבל בסיני אף פעם לא הייתי.

  תטיילי בסיני?
- אולי. בשנים האחרונות טיילתי בנגב בראש השנה

  יחד עם החברה שלי, אבל היא אומרת שהשנה היא
  תבקר את האח שלה ביוון. אחפש טיול מאורגן
  ואסע לסיני. תאר לעצמך את הכוכבים בלילה

  במדבר.
- זה רעיון מצוין. תספרי לי על הטיול.

  שנה טובה ובילוי נעים!
- גם לך!
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- אלמד ג'ודו במרכז הספורט מהחודש הבא.

  ההודעה פורסמה בעיתון בשבוע שעבר.
- מזל טוב! את מי תלמדי? ילדים או מבוגרים?

- ילדים עד גיל שתים-עשרה.
  תשמע, אתמול מישהי צלצלה,
  ושאלה אם אני ג'ודוקאית מיפן.

- נו? היא בטח רוצה לשלוח את בנה או בתה.
- לא, היא עצמה מעוניינת ללמוד.

  אמרתי לה שמדובר בקורס לילדים,
  וניסיתי לשכנע אותה לבחור בקורס שמתאים לה.

- לדעתי, יש לך יותר מדי סבלנות.
  לבן אדם כזה צריך לומר "שלום" ולסגור את הטלפון

  מייד.
- אתה צודק. היא בלבלה אותי במשך חצי שעה.

  בזבזתי את הזמן.
- אין דבר. תראי, יהיו לך תלמידים טיבים.
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- מה השעה עכשיו?
- רבע לאחת-עשרה.

- אני צריכה לרוץ להרצאה של פרופ' לוין.
  הוא ירצה היום על שלום וביטחון במזרח התיכון.

- נושא מרתק. אבל לפי מה שאמרו בחדשות.
  המרצים באוניברסיטאות הודיעו שהם מחדשים את

  השביתה היום.
- מה אתה אומר?! רק לפני שבוע הם שבתו.

  החליטו להמשיך, הא?! עד מתי? מתי הם יפסיקו?
- מי יודע? אומרים שהם לא הסכימו להצעת הפשרה

  ויפגינו מחר.
- טוב, אלך לבנק כדי להעביר כסף לחו"ל.

- את לא יודעת שהבנקים התחילו שביתה אתמול?
- אני לא מאמינה!
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- הלו, אלקס? מדברת שרה. מה העניינים?

- בסדר גמור. מה איתכם?
- אנחנו בסדר. אלקס, אני מזמינה אתכם למסיבת יום

  ההולדת של רמי
  ביום שישי הקרוב. תוכלו לבוא?

- בשמחה. אני מודה לך. באיזו שעה?
- בחמש נתחיל להכין על-האש בגינה.

  הזמנו עוד חברים. תכיר אותם.
- הבנתי. מה להביא? אה, אביא יין.

  נרים כוסית ונעשה "לחיים!"
- לא צריך להביא כלום.

  אצלנו לא שומרים כשרות. בסדר?
- אין שום בעיה. אנחנו אוכלים הכול.

  רק תגידי לי איך מגיעים לבית שלכם.
- אני אסביר לך. אתה מוכן לרשום?
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- ים המלח הוא המקום הכי נמוך בעולם.

 מטר מתחת לפני הים.400  
- כלומר, הים התיכון יותר גבוה מכאן. קשה להאמין.

  ההרים ממול הם הרי ירדן?
- כן. תתקרבי ותראי את גבישי המלח שהתגבשו

  בתוך המים.
- נפלא! אוף! טעם המים חזק, נורא מלוח.

.30%- כמובן. ריכוס המלח במים כאן לפחות 
  בואי נתרחץ!

- וי וי, קשה לשחות. אני צפה יותר מדי. מה זה?
- אל תתאמצי לשחות. תנסי סתם לצוף,

  הבטן למעלה, כך.
- רגע... בסדר. התרגלתי למצב הזה. כיף! איזו שמש!



- אל תשכחי שאסור להיות במים יותר מדי זמן.
  כל רבע שעה צריך לצאת ולשתות, אחרת תתייבשי.
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- ימינה ושמאולה, קדימה ואחורה.

  ימינה ושמאולה ...
- מה את עושה? התעמלות?

- מתרגלת ריקוד. השתתפתי בשיעור ריקידי עם.
  לא ידעתי ש"מים, מים" הוא ריקוד עם ישראלי.

  איזה כיפ לרקוד! תסתכל.
  לפעמים אני מתבלבלת בתנועות הרגליים,

  אבל תנועות הידיים די פשוטות.
  מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?

- ככה ככה. אני הולך עכשיו לרופא שיניים.
  כבר יומיים כואבות לי השיניים.

- אוי, מסכן. לא ידעתי. אני מצטערת.
  קבעת תור לרופה?

- כן, התקשרתי לד"ר כוהן.
  אפשר להשתמש באופניים שלך?

  אין לי כוח לחפש חניה.
- בבקשה. היום לא אצטרך אותם. כדאי לך להזדרז.
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- התרשמתי ממגילות ים המלח שנמצאות במוזיאון

  ישראל.
  נדהמתי כשאמרו לנו שהן נכתבו על ידי אנשים

  שחיו לפני אלפיים שנה.
- זה באמת מדהים. הצלחת לקרוא מה שכתוב?

- לא הצלחתי לזהות את כל האותיות,
  למרות שהן די דומות למה שמשתמשים היום.

- נחון, הן לא בדיוק באותן הצורות.
  חוץ מזה, חלק מהן נכתבו בשפה שנקראת ארמית.

  בטח שמעת שבין המגילות מצויים ההעתקים
  העתיקים ביותר של ספרי התנ"ך.

- זהו. אחרי שחזרתי מהטיול,
  פתחתי את התנ"ך וקראתי:

  "בראשית ברא אלהים את השמיים ואת הארץ."
- נהדר! כל הכבוד לך! בדקת את המילים במילון?

- לא, אבל דפדפתי בתרגום היפני.
  התנ"ך נראה מעניין.
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- חוץ ממוזאון ישראל איפה הייתם בירושלים?

- היינו בעיר העתיקה.
  ביקרנו במקומות הקדושים לשלוש הדתות:

  יהדית, נצרית ואסלאם.
- שנים לא הייתי במקומות האלה.

  החנויות בשוק לא היו סגורות?
- לא, רוב החנויות היו פתוחות.

  נכנסנו לחנות אחת מפני שרחינו לקנות מזכרות.
  החברה שלי קנתה עגילים.

  היה צמיד מזהב שמצא חן בעיניי, אבל היה יקר.

  אז ביקשתי מהמוכר להוריד את המחיר.
  המיקוח נמשך כמה דקות ובסוף קניתי.

  זה מה שקניתי.
- זה מתאים לך.

  נראה לי שנהנית מהקניות בסגנון המזרה-תיכיני.
- כן. האיש הביא לנו תה.

  נשארנו שם כחצי שעה, צחקנו הרבה ונפרדנו.
- האווירה ידועה לי. את יודעת, נולדתי בירישלים.
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- הערב יהיה משחק כדורגל בין נבחרת ישראל

  לנבחרת פלשתין.
- לא אפספס. ראית את המשחק נגד טורקיה שבו

  ישראל הפסידה?
- ראיתי. הופתעתי מההפסד.

  זה היה משחק סוער כפי שציפו.
  המשחק הופסק באמצע לעתים קרובות בגלל

  העבירות.
  אייל נפצע והועבר לבית החולים.

  הוא ייעדר מהמשחק היום.
- לאחרונה מדברים עליו הרבה.

  השחקן המוכשר בן התשע-עשרה ממכבי תל אביב,
  אה? מי ינצח הערב, לדעתך?

- לא ברור. אייל מוכרח לשחק כדי שהקבוצה תנצח.
  הוא ממש גאון. שחקן אחר לא יכול להיות במקומו.

- תירגע!
  בוא נראה איך היעדרותו תשפיע על המשחק.
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- אתה קורא עיתון. יש חדשות טובו?

- "התקדמות בשיחות בין נציגי המפלגות בנושא
  הקמת ממשלת אחדות."

- בהצלחה! הייתי אומרת שהממשלה תהיה טובה
  יותר אם מפלגת העבודה תשתתפ.

- תמיכה נלהבת כרגיל. אני לא מסכים איתך.
  "מחקר בסין: אכילת ירקות בבישול סיני מסורתי
  מסייעת לשמירת רמת כולסטרול נמוכה בדם."

- מעניין. לו ידעתי על זה,
  הייתי מבשלת ומגישה לאבא המנוח.

- אני לא בטוח שזה היה עוזר,
  כי סבא היה מעשן בלי הפסקה.

- יכול להיות שאתה צודק.
  מה תחזית מזג האוויר למחר?

- "ירידה בטמפרטורות. גשם באזור החופ,
  ייתכן שלג בהרים."

  יש! אם ירד שלג נעלה לירושלים!


