ַה ְקּ ִ יָּה בַּ מַּ ְרכּוֹל
לִק וֹת כַּמָּ ה מוּצָ ִרים הַ חֲ סֵ ִרים
ִאמָּ א ָשׁלְחָ ה ֶאת ִמיכַל לַמַּ ְרכּוֹל ְ
בּוּקי
אוֹרז וּבַ ְק ֵ
בַּ בַּ יִת :חָ לָבֶ ,לבֶּ ן ,סֻ ָכּרֶ ,ק ַמח ,פֵּרוֹת ,לֶחֶ ם ,גְּ בִ י וֹתֵ ,
לָקחָ ה ֵמ ִא ָמּא
ימת הַ מּוּצָ ִרים עַ ל ַדּףְ ,
מַ ְשׁ ֶקהִ .מיכַל הֵ כִ י ָה ֶאת ְר ִשׁ ַ
כֶּסֶ ף וְ סַ ל ְק ִיּוֹת וְ הָ ְלכָה לְעֵ בֶ ר הַ מַּ ְרכּוֹל .בְּ מַ ְחל ֶֶקת מוּצְ ֵרי הֶ חָ לָב
לִק וֹת וְ ָל ֶכן ִהכְ ִ יסָ ה ַל ֲע ָג ָלה
ל ֹא מָ צְ ָאה ֶאת הַ גְּ בִ י ָה שֶׁ ִאמָּ א ְרגִ ילָה ְ
פּוּחים
לֶקת הַ פֵּרוֹת ִהכְ ִ יסָ ה לְ שַׂ ִקּית חֲ ִמשָּׁ ה ַתּ ִ
ַרק ָחלָב וְ לֶבֶּ ןְ .בּ ַמ ְח ֶ
ְירֻ ִקּים וְ ַא ְרבַּ ע בַּ ָנּ וֹת בְּ שֵׁ לוֹת' .מָ ה עוֹד צָ ִרי ?' חָ ְשׁבָ ה ִמיכַל ִ ,זְ כְּ ָרה
וּמיָּד ִגְּ שָׁ ה לַ ֻקּפָּה' .יֵשׁ לִ י כָּל ָמה שֶׁ אֲ ִ י
אוֹרז ִ
הוֹסיפָה ֶקמַ ח וְ ֵ
וְ ִ
פָּאית" .זֶה
ְצ ִריכָ הָ ',א ְמ ָרה לְ עַ צְ מָ הּ וְ ִה ְת ָק ְרבָ ה לְעֵ בֶ ר עֶ ְמ ַדּת הַ ֻקּ ִ
יאה ֶאת ְשׁ ַטר
פָּאית" .כֵּן ",עָ ְָתה ִמיכַל ,הוֹצִ ָ
הַ כֹּל?" שָׁ אֲ ָלה ַה ֻקּ ִ
הַ כֶּסֶ ף ֶשׁנּ ְָת ָה לָהּ ִאמָּ אִ ,שׁלְּמָ הִ ,קבְּ ָלה ע ֶֹדףָ ,א ְמ ָרה תּוֹדָ ה
יאה .עוֹד בְּ טֶ ֶרם יָצְ ָאה ,שָׁ ְמעָ ה ֶאת הַ ֻקּפּ ִָאית
וְ ִה ְת ַק ְדּמָ ה לְעֵ בֶ ר הַ ְיּצִ ָ
קוֹראת לָהַּ " :י ְלדָּ ה! שָׁ כ ְַח ְתּ ֶאת הַ פּ ֶֶתק!" חָ זְ ָרה ִמיכַל ,לָ ְקחָ ה ֶאת
ֵ
ימת הַ מּוּצָ ִרים שֶׁ הָ י ְָתה
הַ פּ ֶֶתק ,פּ ְָתחָ ה אוֹתוֹ וְ ָראֲ ָתה ֶאת ְר ִשׁ ַ
לִק וֹת...
מוּרה ְ
אֲ ָ

