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בּוּרי
אוֹרית וְ יָעֵ ל חֲ בֵ רוֹת טוֹבוֹת .יוֹם ֶאחָ ד ,ל ְַאחַ ר שֶׁ ִשּׂחֲ קוּ בַּ גַּן הַ צִּ ִ
ִ
שֶׁ ְלּיַד הַ בַּ יִת וְ ִה ְתעַ יְּפוִּ ,ה ְתי ְַשּׁבוּ עַ ל ַה ַסּפְ ָסל וְ ָאכְ לוּ ֶאת הָ אֲ רוּחָ ה
יקים שֶׁ לָּהֶ ן ָכּ ִרי ֵ ,פּרוֹת
שֶׁ הֵ בִ יאוּ מֵ הַ בַּ יִת .הֵ ן הוֹצִ יאוּ ִמתּוֹ ַה ִתּ ִ
וּמַ ְמ ַתּ ִקּים וְ ָאכְ לוּ ֶאת אֲ רוּחַ ת ָהעֶ ֶשׂר שֶׁ לָּהֶ ן .כְּ שֶׁ ִסּיְּמוּ לֶאֱ כֹל,
אוֹתן ִמ ַתּחַ ת ַל ִשּׂיחַ ַ .א
ָ
אכֶל וְ ז ְָר ָקה
אוֹרית ֶאת ְשׁ ֵא ִריּוֹת הָ ֹ
ָא ְספָה ִ
יקהּ.
אוֹתם חֲ זָ ָרה ל ְִתּ ָ
אכֶל וְ ִהכְ ִיסָ ה ָ
יָעֵ ל ָא ְספָ ה ֶאת ְשׁי ֵָרי הָ ֹ
אוֹרית" ,ע ֲִשׂי כָּמוֹ ִ י,
לוֹקחַ ת ֶאת הַ לִּכְ לוּ הַ ֶזּה?" ָשׁאֲ ָלה ִ
"לָמָּ ה ֶאת ַ
רוֹאהִ ,אישׁ ל ֹא יֵדַ עַ ".א יָעֵ ל
זִ ְר ִקי אוֹתוֹ ִמ ַתּחַ ת לַ ִשּׂיחַ ִ ,אישׁ ֵאי וֹ ֶ
לָקחָ ה ֶאת ַה ִתּיק ,וּכְ ֶשׁחָ זְ ָרה הַ בַּ י ְָתה,
סֵ ְרבָ הִ .היא שָׁ ְת ָקהְ ,
ִה ְשׁ ִליכָה ֶאת הַ ְשּׁ ֵא ִריּוֹת לַ ַפּח.
ֵרוּשׁן.
ְשׁ ֵתּי ִמלִּים בַּ ִסּפּוּר מֻ ְדגָּשׁוֹתַ ְ .סֶּ ה ְלהָ בִ ין ֶאת פּ ָ
שּׁוּרה הָ ַאחֲ רוֹ ָה ֶשׁל הַ ִסּפּוּר מוֹפִ יעָ ה ַה ִמּלָּה ִה ְשׁ ִליכָה.
בַּ ָ
ְִק ָרא שׁוּב ֶאת ְשׁ ֵתּי הַ שּׁוּרוֹת הָ ַאחֲ רוֹ וֹת בַּ ִסּפּוּר ,וּ ְ ַסֶּ ה לְהָ בִ ין
מַ ִהי הַ ִמּלָּה שֶׁ תּוּכַל ְל ַהחֲ לִ יף ֶאת הַ ִמּלָּה ִה ְשׁ ִליכָה.
א .שָׁ לְחָ ה ֶאת הַ ְשּׁ ֵא ִריּוֹת – ל ֹא הֶ גְ יוֹ ִ י ,כִּ י ְשׁ ֵא ִריּוֹת ל ֹא שׁוֹל ְִחים.
בַ .ה ְשּׁ ֵא ִריּוֹת בַּ שַּׁ לֶּ כֶת – ל ֹא הֶ גְ יוֹ ִ י ,כִּ י הֶ עָ לִ ים בַּ שַּׁ ֶלּכֶת.
ג .ז ְָר ָקה ֶאת הַ ְשּׁ ֵא ִריּוֹת – הֶ גְ יוֹ ִי ,כִּ י ִהיא ז ְָר ָקה ֶאת הַ ְשּׁ ֵא ִריּוֹת
ַלפַּח.
ִאם ֵכּן ,מַ ִהי הַ ְתּשׁוּבָ ה הַ מַּ ְת ִאימָ ה?
וּמָ ה הָ ֶרמֶ ז? ִהיא ִה ְשׁלִ יכָה = ָז ְר ָקה.
כְּ לוֹמַ ר יָעֵ ל ז ְָר ָקה ֶאת הַ ְשּׁ ֵא ִריּוֹת לַ פַּ ח.
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