זְ ִהירוּת מוֹ ַעַ ת ָאסוֹן!/ב .יוספי
יתם
ְהוּדה ,אֱ ִליעֶ זֶר וְ ַא ְב ָרהָ ם ָי ְרדוּ בִּ ְשעוֹת ַא ַחר ַהצָּ הֳ ִר ִים לַחֲ צֵ ר בֵּ ָ
י ָ
כְּ דֵ י ְלשַׂ חֵ ק בְּ כַדּוּרַ .אבְ ָרהָ ם בָּ עַ ט בַּ כַּדּוּר ,וְ זֶה חָ לַף מֵ עַ ל גָּדֵ ר הַ בִּ ְ יָן
וּמשָּׁ ם לְעֵ בֶ ר ַהכְּ בִ יֹש ,שֶׁ בְּ שָׁ עָ ה זוֹ שֶׁ ל
וְ ִה ְמ ִשׁי ל ְִה ְתגַּלְ גֵּל עַ ל ַה ִמּ ְד ָרכָה ִ
סוֹאן ְמאֹדַ .אבְ ָרהָ ם פָּ ַרץ דֶּ ֶר הַ גָּדֵ ר וְ ָרץ בְּ כָל כֹּחוֹ ַאחֲ ֵרי
ֵ
הַ יּוֹם הָ יָה
הַ כַּדּוּר .הַ ֶיּלֶד שָׁ כַח ְל ֶרגַע ֶאת כָּל כְּ לָ לֵ י הַ זְּ ִהירוּת שֶׁ לָּמַ ד .הוּא ל ֹא
"אבְ ָרהָ ם,
וּשׂמ ֹא ָלה כְּ דֵ י ִל ְבדֹּק ִאם הַ כְּ בִ יֹש פָּ וּיַ .
ִה ְתבּוֹ ֵן י ִָמי ָה ְ
ַאבְ ָרהָ םִ ,ה ָזּהֵ רֶ ,ילֶד!" צָ ע ֲָקה בְּ קוֹ ֵלי קוֹלוֹת ִאמָּ א שֶׁ ל יְהוּדָ ה,
יתהּ ,וְ ִהבְ ִחי ָה בְּ ַא ְב ָרהַ ם שֶׁ ָרץ לְעֵ בֶ ר הַ כְּ בִ יֹש.
יטה ִמבַּ עַ ד ְל ַחלּוֹן בֵּ ָ
שֶׁ ִהבִּ ָ
מוֹרד הַ כְּ בִ יֹש ,וְ ַאבְ ָרהָ ם ָרץ ַאחֲ ָריו .לְ פ ֶַתע
הַ כַּדּוּר ִה ְמ ִשׁי ְל ִה ְת ַגּ ְלגֵּל בְּ ַ
בָּ לְמָ ה לְ יָדוֹ ְמכוֹ ִית .הַ נֶּהָ ג יָצָ א מֵ הַ ְמּכוֹ ִ ית וְ ֵהעִ יר ל ְַאבְ ָרהָ ם בִּ ְד ָאגָה.
הוּא שָׁ ַאל אוֹתוֹ מַ דּוּעַ חָ צָ ה ֶאת הַ כְּ בִ יֹש שֶׁ לּ ֹא בְּ מַ עֲבַ ר חֲ צִ יָּהַ .אבְ ָרהָ ם
הוֹדה לְד' ֶשׁהַ נֶּהָ ג עָ צַ ר בַּ זְּ ַמן ,וְ ָכ ִ צַּ ל מֵ ָאסוֹן.
הֵ בִ ין שֶׁ שָּׁ גָה .הוּא ָ

