ְמָ ה וֹסֶ פֶת
ִק ְראוּ ֶאת הַ ִסּפוּרַ ,ו ֲע וּ עַ ל הַ ְשּׁ ֵאלוֹת שֶׁ ַאחֲ ָריו.
הַ ְקּ ִ יָּה בַּ מַ ְרכֹּל
לִק וֹת ִמ ְס ַפּר מוּצָ ִרים הַ חֲ סֵ ִרים
ִאמָּ א ָשׁ ְלחָ ה ֶאת מֵ יטָ ל לַ מַּ ְרכֹּל ְ
בּוּקי מַ ְשׁ ֶקה
יוֹגוּרט ,לֶחֶ ם ,לַ ְחמָ ִ יּוֹת וּבַ ְק ֵ
ְ
בַּ בַּ יִת ,כְּ מוֹ :חָ ָלב,
לָקחָ ה כֶּסֶ ף
ְקטַ נִּ ים .מֵ יטָ ל הֵ כִ י ָה ֶאת ְר ִשׁימַ ת ַהמּוּצָ ִרים עַ ל דַּ ףְ ,
וְ סַ ל ְק ִיּוֹת וְ ָה ְלכָה .כְּ שֶׁ הֵ חֵ לָּה לַ ֲע ֹבר בֵּ ין הַ מַּ דָּ פִ יםָ ,ראֲ ָתה עַ ל ַה ַמּדָּ ף
הָ עֶ לְיוֹן ֶאת ִמ ְמ ַרח ַהשּׁוֹקוֹלָד ֶשׁ ִהיא אוֹהֶ בֶ ת כָּל-כָּ  ...וְ הוֹפּ!
ַה ִמּ ְמ ָרח כְּ בָ ר בְּ עֶ גְ לַת ַה ְקּ ִ יּוֹתַ .א ַחר-כָּ ִ זְ כְּ ָרה ֶשׁ ִסּיְּמָ ה ֶאת בַּ ְקבּוּק
בּוּקים בָּ ֲעגָלָה' .עַ ל מָ ה
קּוֹקה-קוֹלָה הָ ַאחֲ רוֹן ,וְ ָשׂמָ ה ְשׁ ֵי בַּ ְק ִ
הַ ָ
לַחמָ ִיּוֹת'.
ֶא ְמ ַרח ֶאת ִמ ְמ ַרח הַ שּׁוֹקוֹ ָלד?' ָח ְשׁבָ ה בְּ לִ בָּ הּ' ,הֲ ֵרי צָ ִרי ְ
וְ עַ ל ֵכּן שָׂ מָ ה ְשׁ ֵתּי לַ ְחמָ ִיּוֹת בָּ ֲע ָגלָה' .מָ ה עוֹד צָ ִרי ?' פִּ ְתאוֹם צָ דָ ה
עֵ י ָהּ ַשׂ ִקּית "בַּ ְמבָּ ה"' .אוֹי! ִמ ְתחַ ֵשּׁק ִלי "בַּ ְמבָּ ה" ',אֲ בָ ל ִא ָמּא
פּוֹת ִחים ֶאת הַ שַּׂ ִקּית ,וְ ָלכֵן
אוֹתהּ שֶׁ יֵּשׁ ַל ֲעבֹר בַּ ֻקּפָּה בְּ טֶ ֶרם ְ
ָ
ל ְִמּדָ ה
ִה ְת ַאפְּ ָקה וְ שָׂ מָ ה ְשׁ ֵתּי שַׂ ִקּיּוֹת בָּ ֲעגָלָ ה.
'יֵשׁ לִ י כָּל ָמה ֶשׁאֲ ִ י צְ ִריכָהָ ',א ְמ ָרה לְעַ צְ מָ הּ וְ ִה ְת ָק ְרבָ ה לְעֵ בֶ ר
פָּאית" .כֵּן ",עָ ְ ָתה מֵ יטָ ל,
עֶ ְמדַּ ת הַ ֻקּפּ ִָאית" .זֶ ה הַ כֹּל?" שָׁ אֲ לָה ַה ֻקּ ִ
יאה ֶאת ְשׁטַ ר הַ כֶּסֶ ף ֶשׁנּ ְָת ָה לָהּ ִא ָמּאִ ,שׁלְּמָ הִ ,קבְּ לָ ה עֹדֶ ף,
הוֹצִ ָ
יאה.
ָא ְמ ָרה תּוֹדָ ה וְ ִה ְת ַק ְדּמָ ה לְעֵ בֶ ר הַ ְיּצִ ָ
כַח ְתּ ֶאת
קוֹראת ָלהַּ " :ילְדָּ ה! שָׁ ְ
ֵ
יאה שָׁ ְמעָ ה ֶאת הַ ֻקּפּ ִָאית
בַּ ְיּצִ ָ
הַ פּ ֶֶתק!" חָ זְ ָרה מֵ יטָ ל ,ל ְָקחָ ה ֶאת ַה ֶפּ ֶתק ,פּ ְָתחָ ה אוֹתוֹ וְ ָראֲ ָתה ֶאת
לִק וֹת...
מוּרה ְ
יְתה אֲ ָ
ְר ִשׁימַ ת הַ מּוּצָ ִרים ֶשׁהָ ָ
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