ִמי ָא ַכל ֶאת הַ ָכּ ִריך?
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ַא ַחר הַ צָּ הֳ ַריִ ם ָקבַ ע ִיר ְל ִה ָפּגֵשׁ עִ ם חֲ בֵ ָריו ְבּ ִמגְ ַרשׁ הַ ִמּ ְשׂחָ ִקים.
"אמָּ א ,הָ כִ י ִי לִי בְּ בַ ָקּשָׁ ה ָכּ ִרי שֶׁ ל ְַק ִ יק ,כְּ דֵ י
הוּא ָא ַמר ל ְִאמּוִֹ :
שֶׁ ֶא ַקּח ל ִַמּגְ ָרשׁ".
הוֹסיפָה בַּ ְקבּוּק ַמ ִים וְ ָא ְרזָ ה בְּ ִתיק ָקטָ ן.
ִאמָּ א הֵ כִ י ָה לְ ִ יר כּ ִָרי ִ ,
הֵ ם ִפְ ְרדוּ לְ שָׁ לוֹם ,וְ ִיר יָצָ א ֵמ ַהבַּ יִת בְּ דַ ְרכּוֹ ל ִַמּגְ ָרשׁ.
כְּ שֶׁ ִהגִּ יעַ ִיר ל ְִמגְ ַרשׁ הַ ִמּ ְשׂחָ ִקים ,הוּא ָר ָאה ֶאת חֲ בֵ ָריו חָ גִ ים
בוּרה .בְּ אוֹתוֹ
בְּ מַ עְ גָּל .הוּא ִה ִנּיחַ ֶאת ִתּיקוֹ עַ ל הַ סַּ פְ ָסל וְ ִהצְ טָ ֵרף לַ חֲ ָ
הַ זְּ מַ ן עָ בְ ָרה בְּ ִמגְ ַרשׁ ַה ִמּ ְשׂחָ ִקים ִמיצִ י הַ חֲ תוּלָ ה.
יקים.
ִהיא הֵ ִריחָ ה ֵריחַ ָעִ ים ְמאוֹד שֶׁ עָ לָה מֵ ַאחַ ד הַ ִתּ ִ
ִמיצִ י ִה ִקּיפָה ֶאת ַהסַּ פְ סָ ל ִמ ְס ַפּר פְּ עָ ִמיםִ ,ה ְתבּוֹ ְ ָה ְסבִ יבָ הּ וְ הוֹפּ...
כְּ שֶׁ ַתּם הַ ִמּ ְשׂחָ קִ ,ה ְתי ְַשּׁבוּ הַ יְּ ל ִָדים לָ וּחַ עַ ל ַה ַסּפְ ָסל .כָּל ֶאחָ ד פּ ַָתח
ֶאת ִתּיקוֹ כְּ דֵ י לְהוֹצִ יא ִממֶּ נּוּ כּ ִָרי .
גַּם ִ יר פּ ַָתח ֶאת ִתּיקוֹ כְּ דֵ י לְהוֹצִ יא ֶאת ַה ָכּ ִרי ֶשׁהֵ כִ י ָה לוֹ ִאמּוֹ,
ַא אוֹי וַאֲ בוֹי! ֵהיכָן הַ ָכּ ִרי ? לְא ָן הוּא ֶ ֱעלַם?
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