ירה
עוֹ ְב ִרים ִדּ ָ
ירהִ .אמָּ א וְ ַאבָּ א ִהזְ ִמי וּ מֻ ְמ ִחים ,אֲ ִָשׁים
בְּ חֻ פְ שַׁ ת הַ ַקּיִץ עָ בַ ְר וּ ִדּ ָ
ירה .יוֹמַ ִים לִ פְ ֵי הַ הַ עֲבָ ָרה
יּוֹדעִ ים ֵאי ַל ֲעזֹר לַאֲ ִָשׁים ַל ֲעבֹר ִדּ ָ
שֶׁ ְ
הֵ בִ יאוּ הַ מֻּ ְמ ִחים לַבַּ יִת שֶׁ לָ וּ ַא ְרגָּזִ ים וְ ַשׂ ִקּים גְּ דוֹלִיםִ .אמָּ א וְ ַאבָּ א
רוֹצים ל ַָקחַ ת ִא ָתּ וּ לַבַּ יִת
ִ
וּמיְּ וּ ָמה אֲ ְַח וּ
עָ בְ רוּ עַ ל הַ חֲ ָפצִ ים ִ
הוֹרים
וּמה ל ֹאֶ .את הַ ְדּבָ ִרים שֶׁ לּ ֹא ָרצוּ ,הֶ עֱבִ ירוּ הַ ִ
הֶ חָ ָדשָׁ ,
לְמַ ָכּ ִרים שֶׁ שָּׂ ְמחוּ ְמאוֹד עַ ל הַ מַּ ָתּ וֹת .יוֹם לִ פְ ֵי הַ הַ עֲבָ ָרה ,בָּ אוּ
הַ מֻּ ְמ ִחים וְ ָא ְרזוּ ֶאת כָּל הַ חֲ פָ ִצים בְּ ַשׂ ִקּים וּבְ ַא ְרגָּזִ ים .הֵ ם ִה ְקפִּ ידוּ
יטב ֶאת כָּל הַ ֵכּלִים הַ ְשּׁבִ ִירים .עַ ל כָּ ל ֻקפְ סָ ה ָרשַׁ ְמ וּ מָ ה
ַל ֲעטֹף הֵ ֵ
יֵשׁ בְּ תוֹכָהּ.
בְּ ב ֶֹקר הַ הַ עֲבָ ָרה בָּ אוּ הַ מֻּ ְמ ִחים וְ ֶהע ֱִמיסוּ ֶאת כָּל הָ ַא ְרגָּזִ ים
יטים עַ ל מַ ָשּׂ ִאית גְּ דוֹלָה .כְּ שֶׁ ִסּיְּמוָּ ,סַ עְ וּ בַּ ְמּכוֹ ִית שֶׁ ָלּ וּ
וְ הָ ָר ִה ִ
לִפְ ֵי הַ מַּ שָּׁ ִאית כְּ דֵ י לְהַ ְראוֹת לַ נּ ֵָהג ֶאת הַ דֶּ ֶר  .כְּ ֶשׁ ִהגַּעְ וּ בַּ צָּ הֳ ַריִם
לַבַּ יִת הֶ חָ דָ שׁ ,הֵ ם הֵ חֵ לּוּ לִ פְ רֹק מֵ הַ מַּ שָּׂ ִאית ֶאת כָּל הַ ַשּׂ ִקּים,
יטים.
הַ ֻקּפְ סָ אוֹת וְ הָ ְר ִה ִ
רוֹק וּ ֶאת כָּל הָ ַא ְרגָּזִ ים וְ הַ ַשּׂ ִקּים
ְ
ְבּ ַמהֲ לַ ַאחַ ר הַ צָּ הֳ ַריִ ם הֵ ם
לָאֲ רוֹ וֹת .הַ בַּ יִת ָהיָה ְמסֻ ָדּר לְהַ פְ ִליא! הֵ ם בֶּ אֱ מֶ ת "מֻ ְמ ִחים"!
מַ ְספְּ רוּ ֶאת הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים עַ ל-פִּ י ֶרצֶ ף ֶהגְ יוֹ ִי ,וְ הֵ עָ זְ רוּ בְּ בִ טּוּיֵי הַ זְּ ַמן.
___ יוֹם לִפְ ֵי הַ הַ עֲבָ ָרה בָּ אוּ הַ מֻּ ְמ ִחים וְ ָא ְרזוּ ֶאת כָּ ל הַ חֲ ָפ ִצים
בְּ ַשׂ ִקּים וּבְ ַא ְרגָּזִ ים.
___ בְּ ב ֶֹקר הַ הַ עֲבָ ָרה בָּ אוּ הַ מֻּ ְמ ִחים וְ הֶ ע ֱִמיסוּ ֶאת כָּ ל הָ ַא ְרגָּזִ ים
יטים עַ ל מַ שָּׂ ִאית גְּ דוֹלָה.
וְ הָ ָר ִה ִ
יוֹמיִ ם לִפְ ֵי הַ הַ עֲבָ ָרה הֵ בִ יאוּ הַ מֻּ ְמ ִחים לַבַּ יִת שֶׁ לָּ וּ ַא ְרגָּזִ ים
ַ
___
וְ ַשׂ ִקּים גְּ דוֹלִים.
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