מַ ָתּ ָה ְל ַאבָּ א /
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ִירה ַה ְר ֵאל
ָ

אוֹמ ִרים ָא ְס ַת וְ יוּבַ ל" ,וְ הוּא בִּ כְ לָל
"מָ חָ ר יוֹם הַ הֻ לֶּ דֶ ת שֶׁ ל ַאבָּ אְ ",
לִק וֹת לוֹ מַ ָתּ ָה .מָ ה ְִק ֶה?
שָׁ כַח .אֲ בָ ל אֲ ְַח וּ זוֹכְ ִרים וְ רוֹצִ ים ְ
ֵאיזוֹ מַ ָתּ ָה ְתּשַׂ מַּ ח ֶאת ַאבָּ א שֶׁ לָּ וּ?"
אוֹמ ֶרת ָא ְס ַת.
לִהיוֹת מַ ָתּ ָה יָפָהֶ ",
"זוֹ ְצ ִריכָה ְ
מוֹסיף יוּבַ ל.
אוֹת וִּ ",
" ָכּזוֹ שֶׁ ַתּזְ כִּ יר לוֹ ָ
ַאחַ ר הַ צָּ הֳ ַריִם ְָסעוּ הַ יְּ ָל ִדים לָעִ יר .עָ בְ רוּ בֵּ ין הַ חֲ ֻיּוֹתִ ,ה ְס ַתּכְּ לוּ
בַּ חַ לּוֹ וֹת ָה ַראֲ וָה:
גוֹרה ָיפָה! ִהנֵּה סֵ ֶפר ְמעַ ְ יֵן!" ָאמַ ר יוּבַ ל.
" ִהנֵּה חֲ ָ
רוֹאה גּ ְַרבַּ יִ ם צִ בְ עוֹ ִ ִיּיםָֹ ",א ְמ ָרה ָא ְס ַת ַ " ,עֲלֵ י בַּ יִת וְ חַ כָּה.
ָ
"אֲ ִ י
ַהחֲ ֻיּוֹת ְמלֵאוֹת .יָפִ ים חַ לּוֹ וֹת ָה ַראֲ וָה ,וְ ָקשֶׁ ה ִלבְ חֹר".
ֲעיֵפִ ים ִה ְתי ְַשּׁבוּ הַ יְּ לָ ִדים עַ ל סַ פְ ָסל בַּ ְשּׂדֵ ָרה .וּבַ ְשּׂדֵ ָרה – צַ לָּ םָ .ר ָאה
יוֹשׁבִ ים ֲעיֵפִ ים עַ ל הַ סַּ פְ סָ לְ ִ ,שׁעָ ִים ֶזה עַ ל
הַ צַּ לָּם ֶאת הַ יְּ ָל ִדים ְ
וּבלִי לְהַ סֵּ ס ַאף ֶרגַע לָ חַ ץ עַ ל
ְ
כְּ ֵתפוֹ שֶׁ ל זֶהִ ,הבִּ יט בָּ הֶ םִ ,ח ֵיּ
הַ כַּפְ תּוֹר.
"צִ לּ ְַמ ִתּי ֶא ְתכֶ ם .הַ ְתּמוּ ָה ִתּ ְהיֶה ְֶהדֶּ ֶרת ",צָ חַ ק הַ צַ לָּ ם.
"אֲ בָ ל ...מַ ה פִּ ְתאוֹם? הֵ ן ל ֹא בִּ ַקּ ְשׁ וּ".
הַ יְּ לָ ִדים כָּ עֲסוּ לְ ֶרגַעַ ,א ִמיָּד הֵ בִ י וּ שֶׁ זֶּה הַ פִּ ְתרוֹן...

