קראו את הסיפור שלפ יכם ושחררו את חסמי הקריאה המסומ ים.

מַ דּוּעַ עֲלֵי הָ עֵ ץ כְּ חֻ לִים
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אוֹתהּ כִּ ָתּה .לְסוֹ ְ יָה יֵשׁ ַקלְמָ ר וּבוֹ עֶ פְ רוֹ וֹת צִ בְ עוֹ ִ יִּים
לוֹמדוֹת בְּ ָ
סוֹ ְ יָה וְ דָ ָה ְ
ַרבִּ ים ,וּלְ דָ ָה – ַרק ַא ְרבָּ עָ ה צְ בָ עִ יםָ :אדֹםָ ,כּחֹל ,צָ הֹב וּ ָורֹד .יוֹם ֶא ָחד,
ֲסוּקים בְּ צִ יּוּר ,בִּ ְקּשָׁ ה דָּ ָה" :סוֹ ְ יָה ,הַ ְשׁ ִאילִי לִי עִ פָּרוֹן
כְּ שֶׁ הַ יְ לָ ִדים בַּ כִּ ָתּה הָ יוּ ע ִ
ָירֹק ".סוֹ ְ יָה שָׁ ְת ָקה ֶרגָע וְ ַאחַ ר-כָּ עָ ְָתה:
וֹת ֶת לָ בְּ ָרצוֹן ,אֲ בָ ל עָ לַי ִל ְשׁאֹל ֶאת ִא ִמּי ".לְמָ חֳ ָרת ִפְ גְּ שׁוּ הַ בָּ וֹת
יִיתי ֶ
"הָ ִ
~
ְבּדַ ְרכָּן לְבֵ ית-הַ סֵּ פֶר .סוֹ ְ יָה חָ ְשׁבָ ה שֶׁ דָּ ָה ָשׁכְ חָ ה ֶאת עִ ְ יַן הָ עִ פָּ רוֹןַ ,א דָּ ָה פָּ ְָתה
ֵאלֶיהָ וְ שָׁ אֲ לָה:
"סוֹ ְ יָהַ ,ה ִאם שָׁ ַאל ְְתּ ֶאת ִאמֵּ ?"
ימהַ ,א עָ לַי ִל ְשׁאֹל ֶאת ָא ִחי ,כִּ י הוּא זֶה
"א ִמּי ִה ְסכִּ ָ
ִחפְּ שָׂ ה סוֹ ְ יָה ֵתּרוּץ וְ עָ ְָתהִ :
לַד ִתּי ".כָּ ָא ְמ ָרה סוֹ ְ יָה וְ ִה ְשׁפִּ ילָה ֶאת עֵ י ֶיהָ .
שֶׁ נּ ַָתן לִי ֶאת הַ צְּ בָ עִ ים לְיוֹם הֻ ְ
לְמָ חֳ ָרת שׁוּב ִפְ גְּ שׁוּ הַ ְיּלָדוֹת ,וְ שׁוּב ָא ְמ ָרה דָּ ָ ה" :סוֹ ְ יָה ,בֶּ אֱ מֶ ת ל ֹא ָעִ ים לִי
לִדבָ ֶריהָ
יקה לְסַ יֵּם ֶאת הַ ִמּ ְשׁפָּטִ ,כְ ְסָ ה סוֹ ְ יָה ְ
ִל ְשׁאֹל "...אֲ בָ ל דָּ ָה ל ֹא ִה ְספִּ ָ
"א ְתּ רוֹצָ ה לָדַ עַ ת עַ ל הָ עִ פָּרוֹן? וּבְ כֵןָ ,א ִחי ִה ְרשָׁ ה לִיַ ,א הָ אֱ ֶמת ִהיא
וְ ָא ְמ ָרהַ :
שֶׁ אֲ ִי חוֹשֶׁ שֶׁ ת".
"ממָּ ה?" שָׁ אֲ לָה דָּ ָה.
ִ
"אֲ ִי חוֹשֶׁ שֶׁ ת שֶׁ ִתּ ְשׁבְּ ִרי ֶאת הָ עִ פָּרוֹן ",עָ ְָתה סוֹ ְ יָה בְּ ִאיָ -רצוֹן.
יחה דָּ ָה.
"א ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בּוֹ בִּ זְ ִהירוּתִ ",ה ְב ִט ָ
ֶ
נִּיחי
"א זִ כְ ִריַ :אל ְתּחַ ְדּ ִדי אוֹתוַֹ ,אל ִתּלְחֲ ִצי עָ לַ יוַ ,אל ַתּ ִ
"טוֹבָ ",א ְמ ָרה סוֹ ְ יָהַ ,
יוּתר ִמ ַדּי".
ְבּפִ י ֶאת ָקצֵ הוּ ,וְ ַאל ְתּצַ יּ ְִרי בּוֹ ֵ
יחה דָּ ָה" .עָ לַי לִצְ ֹבּעַ ַרק כַּמָּ ה עָ לִים שֶׁ צִּ יּ ְַר ִתּי".
יוּתר ִמ ַדּיִ ",ה ְב ִט ָ
"ל ֹא אֲ צַ יֵּר בּוֹ ֵ
יוֹתר ִמדַּ י עָ לִים בָּ עֵ ץ שֶׁ לָּ ".
"בְּ סֵ דֶ ר ",עָ ְָתה לָהּ סוֹ ְ יָה" .אֲ ִי ְמ ַקוָּה שֶׁ ֵאין ֵ
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הוֹשׁיטָ ה לְ דָ ָה ֶאת הָ עִ פָּ רוֹןַ ,א דָּ ָה ל ֹא ל ְָקחָ ה אוֹתוִֹ .היא ַרק ָא ְמ ָרה
ִ
סוֹ ְ יָה
"תּוֹדהֵ ,אין לִי כְּ בָ ר צ ֶֹר בָּ עִ פָּרוֹן".
ָ
ְבּקוֹל ָרפֶה:
ידים .כַּאֲ שֶׁ ר ִהגִּ יעָ ה לְמַ ְחבַּ ְר ָתּהּ ֶשׁל
יּוּרי הַ ַתּל ְִמ ִ
מּוֹרה בְּ צִ ֵ
לְמָ חֳ ָרת ִה ְתבּוֹ ְ ָה הַ ָ
"ראוּ ,יְ ָל ִדים ,דָּ ָה צִ ְיּ ָרה ֶאת ֲעלֵי ָהעֵ ץ כְּ חֻ לִים .כַּמָּ ה
דָּ ָהָ ,א ְמ ָרה בְּ ִה ְת ַפּעֲלוּתְ :
ָיפֶה! לִפְ עָ ִמים ,בַּ ח ֶֹרף הֶ עָ לִים ְִר ִאים כּ ִֵהים ְמאוֹד ,וְ ְִדמֶ ה ֶשׁהֶ ם כְּ חֻ לִים .הַ ִאם
מּוֹרה.
ְלכָ ִה ְתכַּ וַּ ְ ְתּ דָּ ָה?" ָשׁאֲ לָה הַ ָ
דָּ ָה כּוֹפְ פָה ר ֹאשָׁ ה וְ ָא ְמ ָרה בְּ שֶׁ ֶקט" :ל ֹא ,ל ֹא לְכָ ִה ְתכַּ וַּ ְִתּי .פָּשׁוּט ל ֹא הָ יָה לִי
עִ ָפּרוֹן ָירֹק".
"וְ לָמָּ ה ל ֹא שָׁ ַאל ְְתּ עִ ָפּרוֹן ֵמחֲ בֶ ְר ֵתּ ?"
יתי ל ֵָתת לָהּ ,וְ ִהיא ל ֹא ָר ְצ ָתה
"רצִ ִ
לְמלָהָ :
וּמ ְ
יקה ִ
דָּ ָה הֶ ְח ִרישָׁ ה וְ סוֹ ְ יָה ִה ְס ִמ ָ
ל ַָקחַ ת".
מּוֹרה הֵ ִבי ָה ,גַּם הַ ְיל ִָדים בַּ כִּ ָתּה הֵ ִבי וּ.
הַ ָ
נּוֹת ִים ,צָ ִרי ל ֵָתתָ ,כּ שֶׁ יּ ְִהיֶה ָרצוֹן ל ַָקחַ ת".
מּוֹרה" :כְּ שֶׁ ְ
וְ ָאז ָא ְמ ָרה הַ ָ
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