הפרפר של הללי  /גלי סמבירא
להללי יש שתי אמהות וכתם לידה בצורת פרפר על כף הרגל.
אמא יעל אומרת שזה סימן שהיא מיוחדת.
אמא טלי אומרת שזה ציור יפה.
הללי אוהבת את כתם הפרפר שלה ,כל ערב לפני שהיא הולכת לישון היא מדגדגת את הפרפר כדי
שהוא יצחק ואז יהיו לה חלומות על פרפרים צבעוניים.
כשאמא יעל מעירה אותה בבוקר היא בודקת שהפרפר שלה עדיין שם ולא התעופף עם הפרפרים
מהחלום.
אמא טלי יצאה מוקדם בבוקר ,היא עובדת במשתלה ,מגדלת פרחים ,בצהרים היא תחזור לאכול
עם הללי ארוחת צהרים.
אמא יעל מנהלת בית ספר ,כשהללי באה לבקר אותה בעבודה הן תמיד משחקות כדורסל בחצר.
ביום המשפחה יונה הגננת מבקשת להביא תמונה משפחתית ,בתמונה של הללי רואים אותה יחד
עם אמא טלי ואמא יעל בחוף הים.
הללי בחרה בתמונה הזאת כי באותו יום בים ,האמהות שלה סיפרו לה שבקרוב יהיה לה אח,
אפשר לראות בתמונה את הבטן הגדולה של אמא טלי.
יונה הגננת מספרת שיש כל מיני משפחות ,ומציגה תמונות – במשפחה אחת יש אמא ובן,
במשפחה אחרת שתי אמהות ,אבא ושני ילדים.
"לי ,למשל ,יש חמישה אחים ואחיות ,שניים מצד אמא ושלושה מצד אבא" מספרת יונה.
איתי לא מבין ויונה הגננת מסבירה" :ההורים שלי החליטו להתגרש כשהייתי בת  ,01שניהם
התחתנו מחדש וכעת יש לי שתי משפחות ,של אבא ושל אמא ובכל אחת מהן יש לי אחיות
ואחים".
הללי נרגשת כשיונה מגיעה לתמונה שלה ,היא מספרת על אמא טלי ואמא יעל ועל האח הקטן
שיצטרף למשפחה בקרוב.
הללי שומעת שנמרוד לוחש למיה" :את יודעת שאין לה אף אבא בכלל".
מיה עונה בצעקה" :צריך לפחות איש אחד כדי שתהיה משפחה!"
"לא נכון ,צריך לפחות חסידה אחת" אומרת ענבר.
וליאם שיושב לידה קורא בקול" :הי ,גם אני רוצה שתי אמהות!"
הללי לא מבינה מה לא ברור במשפחה שלה ,היא נזכרת שאמא טלי סיפרה לה איך הגיע אחיה
הקטן לבטן ,ומסבירה לכל הילדים:
"זה כמו אצל פרחים ,כמו שהפרפר לוקח גרגר אבקה קטן מתוך הפרח ומעביר אותו לפרח אחר,
ככה נולד פרח חדש וככה אני נולדתי"
היא מרימה את כף רגלה אל השולחן ומזיזה את רצועת הסנדל" :תראו ,הנה הפרפר שלי"
איתי שואל" :אז אבא שלך הוא בעצם פרפר?"

הללי צוחקת" :מה פתאום ,הפרפר הזה הוא בעצם רופא ,אמא טלי ואמא יעל הלכו אליו וכמו
שהפרפר עוזר לשני פרחים להוליד פרח חדש ,הוא עזר לאמא טלי ואמא יעל להוליד אותי,
כבר אמרתי לכם ,אין לי אבא ,יש לי שתי אמהות וזה הכי טוב בעולם!"
"אז מי מתקן לך את האופניים?" שאל איתי
"אמא יעל"
"ומי מכין אוכל?"
"בדרך כלל אמא יעל ולפעמים אמא טלי"
"ולמי את קוראת אמא?"
"לאמא טלי ולאמא יעל"
"אז איך הן יודעות למי את קוראת"
"הן יודעות ,כי הן האמהות שלי"
כשאמא יעל באה לקחת את הללי מהגן ,ליאם ומיה רוצים לבוא איתה ,הם גם רוצים שתי
אמהות.
הללי יוצאת מהגן בגאווה ומחייכת אל הפרפר שלה.

אז מה
"למה אין לך אבא?"
"למה אין לך עוד אמא?"
"לכולם יש אבא ואמא"
"לא נכון ,לי אין ,וגם לגל ועמית"
"אבל לגל יש אבא"
"וגם שתי אמהות"
"ולעמית יש רק אמא אחת"
"אז מה? לך יש משקפיים"
"אז מה?"
"אז מה זה אומר?"
"כלום ,שאני לא רואה טוב"
"אז אתה משקפופר?"
"כולם קוראים לי ככה ,אני לא יודע מה זה משקפופר"
"משקפופר זה אחד עם משקפיים"
"כשאומרים לי את זה ,זה נשמע כמו משהו רע"
"גם כשאתה שואל למה אין לי אבא זה נשמע כמו משהו רע"
"אבל אני התכוונתי באמת – למה אין לך אבא?"
"גם אני התכוונתי באמת – למה אין לך עוד אמא? זה הכי טוב בעולם שתי אמהות"

