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   ַהֶּטְקְסט ֶאת ִקְראּו

  ַהּׁשּורֹות ֶאת ַמְסְּפרּו

  

  ת?ֹוּכת מַ נֶ ֶת נֹו ַהֶּׁשֶמׁש

  ִאָּמא ָנְתָנהְּבֻחְפַשת "ֵּבין ַהְּזַמִּנים" ָהְלְכִתי ַלָּים ִעם ַאָּבא. ַּבִּתיק ׁשֶ 

י ב לִ ַא ה, ּכָ תָ יְ ּבַ נו הַ ְר זַ חָ ׁשֶ ּכֹוַבע, ְקֶרם ֲהַגָּנה ּוַבְקּבּוק ַמִים. ּכְ  ָלנּו ָהיּו

ֹ הָ    ם.י חַ ּלִ ׁשֶ  ףּוּגהַ י ׁשֶ ִּת ְׁש ּגַ ְר ת. ִה ּמֹודֻ אֲ  יּוי הָ לִ ים ׁשֶ נִ ּפָ , ְוהַ אׁשר

ֹ ָר ְמ א ִמָּיד ָא ּמָ ִא   ב, ָנכֹון?" ַוֲאִני ִהְנַהְנִּתיטֹו יׁשּגִ ְר א מַ ה: "ַאָּתה ל

 תּכַ י 'מַ לִ  ׁשּיֵ ר ׁשֶ מַ א ָא הּוא, וְ פֵ רֹול הָ י ֶא ִת ה אֹוחָ ְק א לָ ּמָ י. ִא ְּברֹאִׁש 

ֹ נִ ל אֲ בָ אֲ  "ֶׁשָחַׁשְבִּתיק ַמה ּוּיִד ה ּבְ ה: "זֶ ָר ְמ א ָא ּמָ ִא  '.ׁשמֶ ׁשֶ  י ִּת נְ בַ הֵ א י ל

 ׁשמֶ ּׁשֶ י. "ָמה, הַ ִּת לְ ַא '?" ׁשָ ׁשמֶ ת ׁשֶ ּכַ ה 'מַ "ָמה זֶ  ים.ִר ַדּבְ ם ְמ ל ָמה הֵ עַ 

ּבֹו יא ַמָּצב ׁשֶ ִה  ׁשמֶ ת ׁשֶ ּכַ מַ י ׁשֶ יר לִ ּבִ ְס א ִה פֵ רֹוהָ  ה?"ּכָ י מַ ה לִ נָ ְת נָ 

ֹ ב וְ ן ַר מַ ִלזְ  ׁשמֶ ַלּׁשֶ   ים ֶאת ַהּגּוףפִ ְׂש חֹו ים ּנִ גִ ְמ  י"ֵא  יו.לָ ים עָ ּנִ גִ א ְמ ל

 חַ רֹ ְמ , לִ בעַ ֹוּכ ַלֲחֹבׁש יִר ץ צָ יִ ּקַ ר: "ּבַ מַ א ָא פֵ רֹוהָ  י.ִּת לְ ַא ף?" ׁשָ ּוּגל הַ עַ 

ל?" ּכֹ ה הַ "זֶ  ם."יִ ה מַ ּבֵ ְר ת הַ ֹוּתְׁש לִ  יִר צָ ה, וְ ֲהַגּנָ   ֶרםְק ף ּבִ ּוּגת הַ ֶא 

 ְבִּתי.ָנה', ָחׁשַ ָנְת   ִאָּמאים?" ְו'ֻכָּלם ָהיּו ַּבִּתיק ׁשֶ לִ לָ ה ּכְ ׁשָ י, "ְׁש ִּת לְ ַא ׁשָ 

 לּכָ  הנֶ הָ ֵּת  'ד ְּבֶעְזַרתים, לִ לָ ּכְ ל הַ ר עַ מֹ ְׁש ם ִּת ִא א, "וְ פֵ רֹור הָ מַ ן!" ָא "ּכֵ 

ם ּיֹוהַ מֵ י ׁשֶ לִ  יחַ ִט בְ א: "ַּת ּמָ ה ִא ׁשָ ְּק ה, ּבִ ָת יְ ּבַ הַ  נּוְר זַ חָ ׁשֶ ּכְ  ץ."יִ ַּק הַ 

  ְבַטְחִּתי!." ַוֲאִני ִה ַהֶּׁשֶמׁשי נֵ ּפְ ִמ  פְ ּול ּגעַ   ןגֵ ה ָּת ָא ָוָהלְ 
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