פּוֹרחַ ת בָּ אֲ וִ יר
ְשׁמוּעָ ה ַ
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ָ /תּ ָמר פִ ישְַׁ -חשׁוֹן

יְתה סֻ ָכּה.
"ר ָ ִים" הָ ָ
לְ ַי ְלדֵ י ְשׁכוּ ַת ְ
וּמבַ ִלּים בָּ הְּ :משַׂ חֲ ִקים,
יוֹם-יוֹם ִמ ְת ַא ְסּפִ ים הָ יוּ הַ ְיּ ָל ִדים בַּ סֻּ כָּה ְ
וּמ ְתוַ כְּ ִחים.
שָׁ ִריםְ ,מצַ יּ ְִריםְ ,משׂוֹחֲ ִחים ִ
יוֹם ֶאחָ ד שָׁ ְמעוּ הַ יְּ לָ ִדים ֶשׁהַ ְשּׁכֵ ִ ים רוֹצִ ים לַהֲ רֹס ֶאת הַ סֻּ כָּ ה.
"ל ֹא ִֵתּן לָהֶ ם!" ָאמַ ר ַגּיְא" ,וְ ִאם הֵ ם ,חָ ס וְ ָחלִילָ ה ,יַצְ ִליחוּ ,אֲ ְַח וּ
אוֹתם!"
ְ לַמֵּ ד ָ
עוֹמ ִדים ִל ְשׁמֹר
תּוֹר וּת ,וְ יוֹם-יוֹם הָ יוּ ְשׁ ַיִ ם מֵ הֶ ם ְ
ָקבְ עוּ הַ יְּ לָ ִדים ָ
עַ ל הַ סֻּ כָּ ה.
ָר ָאה ֶאת הַ דָּ בָ ר ַאחַ ד הַ ְשּׁכֵ ִ ים ִ ,גַּשׁ לַ יְּ לָ ִדים וְ שָׁ ַאל:
שׁוֹמ ִרים עַ ל הַ סֻּ כָּה?"
"מדּוּעַ ַא ֶתּם ְ
ַ
אוֹתהּ ",הֵ ִשׁיבָ ה ַאיָּה.
"רוֹצִ ים ַלהֲ רֹס לָ וּ ָ
"מי ָאמַ ר ָל ֶכם ֶאת ַהדָּ בָ ר הַ זֶּה ?" שָׁ ַאל הַ שָּׁ כֵן.
ִ
" ֶילֶד ֶאחָ ד ָאמַ ר שֶׁ ִמּיֹשֶ הוּ ָאמַ ר שֶׁ ָא ְמרוּ לוֹ ",עָ ָה ַאלּוֹן.
יוֹדעִ ים?"◌ֹשָ ַאל הַ שָּׁ ֵכן.
"וּמיהוּ הַ ֶיּ ֶלד הַ זֶּהַ ,א ֶתּם ְ
ִ
"ל ֹא!" הֵ ִשׁיבָ ה ַאיָּה.
יוֹדעִ ים?"
ישׁהוַּ ,א ֶתּם ְ
"וּמיהוּ הַ ִמּישֶׁ הוּ שֶׁ ָאמַ ר ל ְִמ ֶ
ִ
"ל ֹא!" הֵ ִשׁיבוּ הַ ְשּׁ ַ יִם וּמָ ְשׁכוּ בְּ כִ ְתפֵיהֶ ם.
"וּבְ ֵכן ,הַ ְק ִשׁיבוּ לְמָ ה ֶשׁאֲ ִי ַאגִּ יד ָלכֶםָ ",אמַ ר הַ שָּׁ כֵ ן" ,כָּל זֶה ֵאי וֹ
פּוֹרחַ ת בָּ אֲ וִ יר .וְ ַא ֶתּםַ ,אל ַתּאֲ ִמי וּ
ַ
ְשׁמוּעָ הְ ,שׁמוּעָ ה
ֶאלָּא
ַל ְשּׁמוּעָ ה הַ זּ ֹאת!"
שָׂ ְמחוּ ַאלּוֹן וְ ַאיָּה עַ ל מָ ה שֶׁ ָאמַ ר הַ ָשּׁכֵ ןֵ .הם בִּ ְשּׂרוּ ֶאת הַ דָּ בָ ר ְל ַי ְלדֵ י
הַ ְשּׁכוּ ָה ,וְ ֻכ ָלּם ִ ְרגְּ עוּ.
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