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רוֹדפֶת ַאחֲ ֵרי ַהכַּדּוּר כָּל הַ יּוֹם:
דּוּרגֶלִ .אלּוּ ָיכְ לָה ,הָ י ְָתה ֶ
ַתּ ִמּי אוֹהֶ בֶ ת כַּ ֶ
ְמכַ ְד ֶר ֶרת ,בּוֹעֶ טֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת "שַׁ עַ ר!" בַּ הַ פְ סָ קוֹת ִהיא ָרצָ ה לִפְ ֵי ֻכּלָּם ל ְִתפֹּס
אוֹתיְ ,תּ וּ לִי לְ ַשׂחֵ ק,
ִ
ִמגְ ָרשַׁ .אחַ ר-כָּ ִהיא ְמבַ ֶקּשֶׁ ת ֵמהַ בָּ ִיםְ " :תּשַׁ ְתּפוּ
אוֹמ ִרים
ְ
אֲ ִי חַ יֶּבֶ ת ַל ֲעמֹד בַּ שַּׁ עַ רְ ,לפָחוֹת פַּעַ ם ַאחַ ת ".אֲ בָ ל הַ בָּ ִים
כַּדּוּרגֶל זֶה ל ֹא ִמ ְשׂחָ ק לְ בָ וֹת" .לָמָּ ה ל ֹא?" כּוֹעֶ סֶ ת ַתּ ִמּי .וּבֶ אֱ מֶ ת ִהיא
ֶ
שֶׁ
דּוּרגֶל
שׁוֹעֶ ֶרת טוֹבָ ה ,ל ֹא פָּחוֹת מֵ עֵ ָרן ,לְמָ שָׁ ל .אֲ בָ ל ַהבָּ ִים ִמ ְתעַ ְקּ ִשׁים" :כַּ ֶ
זֶה ל ֹא ִמ ְשׂחָ ק לְ בָ וֹת!"
לְמגְ ַרשׁ הַ ִמּ ְשׂחָ ִקים .הָ יָה שָׁ ם ִאישׁ
יוֹם ֶאחָ דַ ,אחַ ר ַהצָּ הֳ ַריִםָ ,הלְ כָה ַתּ ִמּי ִ
כַּדּוּרגֶל עִ ם בְּ וֹ .כַּמָּ ה הוּא מָ ִהיר! הוּא בָּ עַ ט
ֶ
ֶאחָ ד בְּ חֻ לְצָ ה אֲ דֻמָּ ה שֶׁ ִשּׂחֵ ק
לַ שַּׁ עַ ר פַּעַ ם וְ עוֹד פַּעַ ם ,שַׁ עַ ר וְ עוֹד שַׁ עַ ר .עוֹד בְּ עִ יטָ ה חֲ ז ָָקה – וְ הַ כַּ דּוּר עָ ף
ירה אוֹתוֹ ל ְֶמ ְרכַּ ז הַ ִמּגְ ָרשׁ .הָ ִאישׁ
וְ ָחַ ת עַ ל-יָדָ הַּ .תּ ִמּי בָּ עֲטָ ה בַּ כַּדּוּר וְ הֶ חֱ זִ ָ
בּוֹאיִ ,תּצְ טָ ְרפִ י
ִ
בַּ חֻ לְצָ ה הָ אֲ דֻמָּ ה ִהבִּ יט בָּ הּ וְ ָאמַ ר" :יֹפִ י שֶׁ ל בְּ עִ יטָ ה!
לַמּ ְשׂחָ ק!" זֶה הָ יָה ָרפִ י ִמזְ ָר ִחי" ,מֶ לֶ הַ ְשּׁעָ ִרים" ,הַ " ַקּפְּ ֶטן" שֶׁ ל הַ ְקּבוּצָ ה
ִ
שֶׁ לָּהּ! ַתּ ִמּי ִה ְת ַרגְּ ָשׁה וְ הָ יָה ָקשֶׁ ה לָהּ ל ְַדבֵּ ר .בַּ סּוֹף ָא ְמ ָרהַ " :א ָתּה ָרפִ י
ִמזְ ָר ִחי! הַ שַּׂ ְח ָקן הָ ָאהוּב עָ לַ י! הַ ְתּמוּ ָה שֶׁ לְּ בַּ כִּ יס ֶשׁלִּי!" ַתּ ִמּי ִשׂחֲ ָקה
כַדּוּרגֶל כָּ ל אוֹתוֹ ַאחַ ר הַ צָּ הֳ ַריִם .לְמָ חֳ ָרת עָ ְמדוּ הַ בָּ ִים ִמסָּ בִ יב לְ ַת ִמּי
ֶ
בְּ
וְ ִה ְס ַתּכְּ לוּ בַּ ְתּמוּ ָה הַ חֲ תוּמָ הֵ " .אי ִהשַּׂ גְ ְתּ ֶאת הַ חֲ ִתימָ ה שֶׁ לּוֹ?"
"אֲ ְַח וּ ְמשַׂ חֲ ִקים בְּ יַחַ ד לִפְ עָ ִמיםָ ",א ְמ ָרה ַתּ ִמּי בַּ חֲ ִשׁיבוּת .בְּ אוֹתוֹ יוֹם
עָ ְמדָ ה ַתּ ִמּי בַּ שַּׁ עַ ר כָּל הַ הַ פְ סָ ָקה ַהגְּ דוֹלָה ,וְ ַאף ֶאחָ ד ל ֹא ִהצְ לִיחַ לְהַ בְ ִקיעַ
לָהּ "שַׁ עַ ר".
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