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הילדה אתאסאי התחילה לחשוב "אילו לא הייתי, 
איך היו נוהגים השמש, או הילדים, הציפורים, 

האנשים בסמטה, והמכוניות?" 
 

סיפר - מוהמד ריזה יוספי 

ציורי� – נאזלי טאהוילי 

מפרסית – יוסי מוהב� 



לאתאסאי היה כדור 
קסמים שאותו היא 

קיבלה מהקוסם הזקן 
ביותר בעיר. היא 

הכניסה את הכדור לפיו 
ובלעה אותו. וכהרף עין 

אתאסאי נעלמה 
ונעשתה בלתי-נראית. 

אבל היא, אתאסאי, 
ראתה את הכל, אנשים, 

שמש ועצים, ראתה 
ושמעה אותם היטב. 

 



בריצה עלתה אתאסאי לגג הבית, ושם פיזרה 
זרעונים בשביל ציפורים. 

השכנה שלא יכלה לראות אותה אמרה "הי 
הציפורים, יתכן שאתאסאי שכחה אותכם היום, 

אבל אני זוכרת אותכם. תמיד יהיה מישהו שאוהב 
מאוד ציפורים וידאג להם." 

בשקט, בשקט ירדה אתאסאי במדרגות ותוך כך 
חשבה על דברי השכנה. 

 



אתאסאי הלכה לסמטה. ילדות שיחקו שם 
בכדור ולא יכלו לראות אותה. אחת 

הילדות אמרה "אם אתאסאי לא תבוא 
היום תשחק ילדה אחרת במקומה." 
אתאסאי הרהרה "אז יש עוד מישהי 

שתשחק במקומי!" 
 

אתאסאי הלכה לחנות מכולת שבה קנתה תמיד 
שוקולד וגלידה ומיני ממתקים. 

המוכר נתן לאחד הילדים שוקולד וגלידה ואמר 
"הגלידות והשוקולדים שלי נמכרים טוב. אם 

אתאסאי לא קונה אותם אז קונה ילד אחר. הסמטה 
הזו מלאה ילדים שקונים ממתקים." 

התחשק מאוד לאתאסאי לאכול שוקולד, אבל היא 
עברה בריצה ליד החנות. בסמטה ראתה זגג. הזגג 

צבט אזנו של ילד אחד ואמר "יום אחד אתאסאי 
שוברת חלונות ויום אחד עושה זאת ילד אחר. 
בקיצור, יש תמיד מישהו ששובר החלונות."  

הילד שצבטו לו באוזן בכה. 
 



אתאסאי התיישבה בכניסה לסמטה 
והסתכלה על שתי ילדות שהתקרבו אליה 
לאט. הן לא ראו אותה כששוחחו ביניהם. 

הראשונה אמרה "היום אתאסאי לא הייתה 
בבית הספר ואני הייתי אחראית על 

הכיתה." והשניה אמרה "אם גם את לא 
תהי, אני אהיה האחראית על הכיתה." 

"מה פתאום! את הרי לא מגיעה כלל לבית 
הספר!" 

שתי הילדות התחילו לריב ביניהן, 
ולאתאסאי לא הייתה סבלנות למריבה. 

היא יצאה מהסמטה לרחוב. 
 



ברחוב הייתה מהומה. מכוניות אחדות התנגשו זו 
בזו ורעש צופריהן היה איום. אתאסאי עלתה על 

גג אוטובוס וראתה ששוב נדרס ילד על ידי 
מכונית. 

עמד שם איש שאמר "מדי יום במקום הזה ילד 
אחד נדרס." 

ואתאסאי חשבה "פעם דרסו אותי כאן. היום 
מכונית אחרת דרסה את הילד הזה. זה לא משנה. 

הלוואי וכולם שהולכים ברחוב הזה היו חסינים 
בפני דריסה." 

 



אתאסאי ירדה מגג האוטובוס, הלכה 
במדרכה וחשבה "אם לא אהיה, מה 

יעשו השמש, הילדים, הציפורים, ההמון 
ברחוב והמכוניות....." 

פתאום שמעה מישהו שקרא בקול רם 
"אתאסאי!" אתאסאי הסתובבה כי 
חשבה שכדור הקסם שלא הפסיק 

לפעול ושאפשר כבר לראות אותה. אבל 
לא כך היה. היא ראה איש זקן שאחז 

ביד נכדתו וכעס "אתאסאי, אם עוד 
פעם תעזבי את ידי אחטיף לך. הבנת?" 

אתאסאי צחקה וחשבה "אז אילו לא 
הייתי, הרי יש עוד מישהי ששמה 

אתאסאי. איזה דבר מוזר זה. הרי אני 
בעצמי קראתי לעצמי אתאסאי. ובכלל 

מה פירוש השם אתאסאי?"  
השאלות סחררו את ראשה.  

היא ניגשה לדוכן של מוכר מיצי פירות 
ולקחה כוס של מיץ תפוחים. המוכר 
הסתכל בהשתהות על הכוס שזזה 
מעצמה, עלתה לאוויר, התרוקנה 

וחזרה לשולחן המשקאות. הוא אמר 
"כל יום קורה כאן איזה קסם." 

 



אתאסאי צחקה והמשיכה ללכת. היא הייתה 
עייפה מאוד אבל הבית שלה היה כבר קרוב. היא 

נכנסה לסמטה וראתה התקהלות. כשעברה 
בריצה בין המתקהלים ראתה את אמה, שורטת 

פניה בציפורנים צועקת "הילדה שלי הלכה לאיבוד. 
הבוקר הלכה לבית הספר ועד עתה לא חזרה 

הביתה. אלוהים, אולי איזה רכב דרס אותה, אולי 
חוטפי ילדים חטפו אותה. מה אעשה עכשיו? מה 

יעשה אביה אם יבוא ולא יראה אותה?" 
 



אתאסאי ריחמה על אימה.  
היא הכתה לעצמה בבטן וכדור 
הקסום יצא מפיה. לפתע ראו 
אותה כל השכנים והם צעקו 

בקול "אתאסאי הגיעה! 
אתאסאי נמצאה! איפה היית 

אתאסאי?" 
אימה רצה אליה וחבקה אותה 

חזק. 
 



 
ואתאסאי אמרה בחיוך רחב "יש מי שתחפש 
אותי אם אלך לאיבוד. יש מי שאוהבת אותי." 

השכנים צחקו.  
השמש הסתתרה מאחורי ההרים. 

 

אתאסאי הביטה בשמש שהחלה לשקוע ואמרה 
"את רואה שמש, בכל זאת יש מישהי, שאם לא 

אהיה, תבכה ותתעצב ותקרא לי. את זורחת 
ושוקעת, הציפורים אוהבות זרעונים, הילדים 

משחקים בכדור, המכוניות מתנגשות, החנווני מוכר 
גלידה ושוקולד, מישהו שובר חלונות, תלמידים 

הולכים לבית הספר. יש עוד ילדה אחת שקוראים 
לה אתאסאי. אבל אני הילדה של אימי וזה רק אני 

עצמי. את מבינה?!" 


