ַמ ֲא זִ ינִ ים

שָלֹום כִתָה א
י ְהֹונָתָן גֶפֶן

בַפַעַם הִָראׁשֹונ ָה ָהלַכְתִי לְשָם עִם ִאמָא,
לְִראֹות אֵיפֹה בְדִ ּיּוק ֲאנ ִי יֹושֵב ּולְ ַהכִיר
אֶת הַּמֹוָרה שֶלִי (הַּמֹוָרה סִימָה).
וְהָיּו שָם כ ָל מִינ ֵי יְלָדִ ים שֶ ֵתכֶף ָראִיתִי אֹותָם:
יֶלֶד צָהֹב,
יֶלֶד ָאדֹם,
יֶלֶד ּבַיְׁשָן,
וְיֶלֶד ְסתָם.
וְיָעֵל ַאחַת שֶהָיּו לָּה שְתֵי צַּמֹות וְז ֶה נ ְִראָה לִי הָמֹון,
ֲאבָל לִפְנ ֵי שֶ ִה ְספַ ְקתִי לִ ְמשְֹך לָּה
כְבָר צִלְצְלּו בַפַעֲמֹון.
ִאמָא נִגְבָה לִי ַמהֵר אֶת כָל ַהפָנ ִים בְ ִמ ְמ ָחטָה
וְנִכְנַסְנּו בְשֶקֶט,
וְיָׁשַבְנּו בַכִתָה.
יָׁשַבְנּו בְשֶקֶט עִם ִאמָא וְעִם תְַרמִיל,
בֶָרג ַע הִָראׁשֹון ז ֶה נ ְִראָה לִי ַמפְחִיד,
כ ְמֹו ַהחֹשְֶך ַהז ֶה
ַה ָקטָן
לִפְנ ֵי שֶ ַהסֶֶרט ַמ ְתחִיל.
מִּתֹוְך "הַּכֹוכָבִים הֵם ַהּיְלָדִ ים שֶל ַהי ֵָרחַ"

38

דּוע ?
ּומ ַ
ימ ה לַ ּכִ ָת ה ֶׁש ַּב ִׁש יר ַ
ֵא יזֹו ְת מּונָ ה ַמ ְת ִא ָ

1

2

3
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ַה ִק יפּו ַּב ְת מּונָ ה ֶא ת ַה יֶ לֶ ד ֵמ ַה ִׁש יר.
לְ ִפ י ָמ ה יְ ַד ְע ֶת ם?
יֹוׁש ב
ּכִ י ַה יֶ לֶ ד ֵ

.

דֹומ ה לַ ...
אֹומ ר ֶׁש ָה ֶר גַ ע ָה ִר אׁשֹון ְּב כִ ָת ה א ֶ
ֵ
ַה יֶ לֶ ד ֶׁש ַּב ִׁש יר
ימ ה.
ַס ְמ נּו ֶא ת ַה ְת מּונָ ה ַה ַמ ְת ִא ָ
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•
•

ׁשָבּועַ ִראׁשֹון

שָלֹום כִתָה א

ׁשְלֹומִית ּכֹהֵן־ ָאסִיף

י ְהֹונָתָן גֶפֶן

ֵא יְך ִה ְר גִ יׁשּו ְׁש נֵ י ַה יְ לָ ִד ים ַּב יֹום ָה ִר אׁשֹון ְּב כִ ָת ה א'?
יׁש ים ַע כְ ָׁש ו?
ֵא יְך לְ ַד ֲע ְת כֶ ם ֵה ם ַמ ְר גִ ִ

יאה:
ַה ְמלָ צֹות לִ ְק ִר ָ
ִׁש ִירים ֵמ ֵאת יֹונָ ָתן גֶ ֶפן
ַהּיֶלֶד ַהּבַיְׁשָן  /י ְהֹונָתָן ּגֶפֶן
ַהּיֶלֶד ְסתָם  /י ְהֹונָתָן ּגֶפֶן
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