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לָדים שׁוֹבָ בִ ים
לְא ְרבַּ ע ִשׂחֲ קוּ ְשׁ שָׁ ה יְ ִ
בְּ יוֹם שֵׁ ִ י בֵּ ין ַהשָּׁ עוֹת ְשׁ ַתּ ִים ַ
שׁוֹשׁנָּהֶ ,שׁחָ זְ ָרה מֵ הָ עֲבוֹדָ ה
ַ
בְּ ַכדּוּר בַּ חֲ צַ ר הַ בַּ יִת הַ ְמּשֻׁ ָתּף .הַ ְשּׁכֵ ָה
עוֹר ָרה ִמקּוֹלוֹת הַ יְּ ָל ִדים הַ ְמּשַׂ חֲ ִקיםִ .היא
וְ ָרצְ ָתה לָ וּחַ ִ ,ה ְת ְ
ירה ָלהֶ ם פְּ עָ ִמים ִמ ְספָּר ,אֲ בָ ל ֵהם ל ֹא ִה ְתיַחֲ סוּ לְ בַ ָקּשָׁ ָתהִּ .היא
הֵ עִ ָ
הוֹרים
יהם .הַ ִ
הוֹר ֶ
ָכּעֲסָ ה ְמאֹד וְ ִה ְתלוֹ ְ ָה עַ ל הַ יְּ ָל ִדים בִּ פְ ֵי ֵ
יהם .הַ יְּ ָל ִדים ִהצְ טַ עֲרוּ
ִה ְסבִּ ירוּ ַליל ִָדים ֶאת חֻ ְמ ַרת מַ עֲשֵׂ ֶ
ְמאֹד עַ ל שֶׁ ִהפְ ִריעוּ ַל ְשּׁכֵ ָה .בְּ כָל פַּעַ ם ֶשׁהַ ְשּׁכֵ ָה עָ בְ ָרה ,הֵ ם
ִה ְס ַתּ ְתּרוּ מֵ רֹב בּוּשָׁ ה .יוֹם ֶאחָ ד ִהזְ ִמי ָה הַ ְשּׁכֵ ָה ֶאת הַ יְּ ָל ִדים
יתהּ .בִּ ְת ִחלָּה הֵ ם ִה ְתבַּ יְּשׁוּ ְל ִהכָּ ֵס ,אֲ בָ ל לְבַ סּוֹף ִכְ ְסוּ כְּ שֶׁ הֵ ם
לְ בֵ ָ
ימים.
אוֹתם בְּ ַמ ְשׁ ָקאוֹת וּבְ מַ ְמ ָתּ ִקּים ְטעִ ִ
ְבוֹכִ ים .הַ ְשּׁכֵ ָה כִּ בְּ דָ ה ָ
הָ יָה ֶשׁ ֶקט ,וּפִ ְתאוֹם ָא ַמר רוֹ ִ י" :גְּ בֶ ֶרת שׁוֹשַׁ נָּהָ ,רצִ י וּ שֶׁ ֵתּ ְדעִ י
ֶשאֲ ְַח וּ ִמצְ טַ ע ֲִרים עַ ל מָ ה שֶׁ עָ ִשׂי וּ".
שׁוֹשַׁ נָּה ל ֹא עָ ְָתהַ ,רק ִח ְיּכָה וְ ָא ְמ ָרה" :תּ ֹאכְ לוּ ,תּ ֹאכְ לוְּ ,י ָל ִדים
יְק ִרים ".הַ ְשּׁכֵ ָה סָ לְחָ ה ָלהֶ ם ,וְ ֵהם לָ ְמדוּ ל ֹא לְהַ פְ ִריעַ בֵּ ין ְשׁ ַתּ ִים
ָ
ל ְַא ְרבַּ עְ ,שׁעוֹת ַה ְמּ וּחָ ה ַה ְמּ ֻקבָּ לוֹת .עַ ל זֶה ָא ְמרוּ חֲ כָמֵ י וּ":מָ ה
ֶשׁשָּׂ וּא עָ לֶ י – ַאל ַתּעֲשֶׂ ה לַחֲ בֵ ְר ""

