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ָמה ַהְקּדָ
קֹורֹוֵתיֶהם  ַעל  ֵתל־ָאִביב.  ּבְ נֹוְלדּו  אֹוִמים  ַהּתְ י  ְוֻדּבִ י  ִמּכִ

ָסָבִתי  ִנים  ׁשָ יֹוֵבל  ּכְ ִלְפֵני  ְתָבה  ּכָ ָהִראׁשֹונֹות  נֹוֵתיֶהם  ׁשְ ּבִ

י".  ְוֻדּבִ י  ִמּכִ ֲעלּוֵלי  "ּתַ ִסְפָרּה  ּבְ חֹוָבב,  ָרֵחל  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעֶליָה 

י ִלְכּתֹב ָלֶהם ַעל  ר ִסּפּוִרים ִליָלַדי, ֶהְחַלְטּתִ ר ָרִציִתי ְלַסּפֵ ֲאׁשֶ ּכַ

ְבֵני ָחֵמׁש.  ְדלּו ְוָהיּו ּכִ ר ְקָצת ּגָ ֲאׁשֶ י ּכַ י ְוֻדּבִ ל ִמּכִ ֲעִלילֹוֵתיֶהם ׁשֶ

כּוָנה  ׁשְ נֹוְלדּו,  ּה  ּבָ ׁשֶ ַהְמֻיֶחֶדת  ל־ֲאִביִבית  ַהּתֵ כּוָנה  ְ ַהּשׁ ֲאָבל 

ְרְנֹגלֹות  ה, ּתַ ּנָ ף ּגִ ּה ֻמּקָ ִית ּבָ ל ּבַ ֵני קֹוָמה ַאַחת, ּכָ יָה ּבְ ּתֶ ל ּבָ ּכָ ׁשֶ

אֹוָתּה  ְרֶעה,  ַהּמִ ִמן  ּה  ּבָ בֹות  ׁשָ ים  ְוִעּזִ ַחְצרֹוֶתיָה  ּבְ כֹות  ִמְתַהּלְ

ָנה,  ׁשָ מֹוִנים  ׁשְ ּכִ ִלְפֵני  ְיָלֶדיָה  ֶאת  ָסָבִתי  ָלה  ּדְ ּגִ ּה  ּבָ ׁשֶ כּוָנה  ׁשְ

ַלֲעבֹר  ֵאפֹוא  ְצִריִכים  ָהיּו  י  ְוֻדּבִ י  ִמּכִ ֶמת.  ַקּיֶ ָהְיָתה  לֹא  ָבר  ּכְ

ּה ָעְברּו ָעַלי  ּבָ רּוְך", ׁשֶ ִתיָקה "ְמקֹור ּבָ כּוָנה ַהּוָ ְ ַלִים, ַלּשׁ ִלירּוׁשָ

י ָהִראׁשֹונֹות. נֹות ַחּיַ ר ׁשְ ֶעׂשֶ

י  ְוֻדּבִ י  ִמּכִ ל  ׁשֶ ְתְקאֹוֵתיֶהם  ַהְרּפַ ַעל  ִלְקרֹא  ּתּוְכלּו  ֶפר  ּסֵ ּבַ

ַעם  ּפַ ר ִיְראּו ּבַ ֲאׁשֶ ַלּוּו אֹוָתם ּכַ ַלִים; ּתְ ֲעָבר ִלירּוׁשָ ֵדי ַהּמַ ּתֹוְך ּכְ

ְצּפּו  ָלָבן; ּתִ ה ֶאת ָהִעיר ּבְ ֶלג ַהְמַכּסֶ ֶ יֶהם ֶאת ַהּשׁ ַחּיֵ ָהִראׁשֹוָנה ּבְ

ם  ְהיּו ִאּתָ ר ּתִ ִעּקָ גֹוְזֵלי ַהּיֹוִנים ַעל ֵעץ ָהֹאֶרן; ַאְך ּבְ ם ּבְ ַיַחד ִאּתָ

י ְלָהִביא  י ְוֻדּבִ ים. ַהִאם ַיְצִליחּו ִמּכִ תֹות ּוִביֵמי ַהַחּגִ ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ ּבְ

ִין ִיְהיּו ָלֶהם  ֵגר? ִמּנַ ּסָ ֶהָחנּות ּתִ ת ִלְפֵני ׁשֶ ּבָ א ֹאֶרז ִלְכבֹוד ׁשַ ְלִאּמָ

א  ַאּבָ ֶאת  י  ְוֻדּבִ י  ִמּכִ יעּו  ַיְפּתִ ֵאיְך  ת?  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלַחן  ׁשֻ ַעל  ָרִחים  ּפְ
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ְמַחת  ׂשִ ּבְ ְלִאּבּוד  י  ִמּכִ ָהַלְך  ָלָמה  ָנה?  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ִלְכבֹוד  א  ְוִאּמָ

א  ָחה? ַמּדּוַע לֹא ַיְצִליַח ַאּבָ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּתֹוָרה, ְוֵאיְך ִיְמָצא ֶאת ּבְ

ׁשּו  ְפּגְ ּיִ ׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֶאְסּתֵ ִהיא  ִמי  ה?  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ֶאת  ְלַהְדִליק 

ְבִריִקים  ַהּמַ ַסח  ַהּפֶ ִביֵעי  ּגְ רּו  ּתְ ִיְסּתַ ֵאיֹפה  ְרחֹוב?  ּבָ י  ְוֻדּבִ י  ִמּכִ

בּועֹות  ָ ַהּשׁ ְלַחג  ִביָנה  ּגְ אֹוִמים עּוַגת  ַהּתְ יגּו  ַיּשִׂ ִין  ּוִמּנַ ֶהם?  ּלָ ׁשֶ

ַרּבֹות  עֹוד  ְוַעל  לּו,  ַהּלָ ֵאלֹות  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעל  חֹוָלה?  א  ִאּמָ ׁשֶ ּכְ

ְפֵניֶכם. ּלִ ּפּוִרים ׁשֶ ּסִ ׁשּובֹות ּבַ לּו ּתְ ַקּבְ ֲאֵחרֹות, ּתְ
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ֵאינֹו ָנֵמס ֶלג ׁשֶ ׁשֶ

ַמִים נֹוְפִלים ָ א. ַהּשׁ

ְך, ָצִריְך  ל ּכָ ֵתְך ּדֹוֵפק ּכָ ל ַהַחּלֹון ֵמַעל ִמּטָ ִריס ׁשֶ י, ַהּתְ ּבִ – ּדֻ

ַחת  ִמּתַ ֵהִציָצה  י  ּבִ ּדֻ ֲאחֹותֹו.  ֶאל  י  ִמּכִ ָקָרא   – אֹותֹו!  ִלְסּגֹר 

ֲאָלה: ָפה ֶאת ֵעיֶניָה ְוׁשָ ְפׁשְ ִמיָכה. ׁשִ ַהּשְׂ

ה רֹוֶצה? ה ַקר. ָמה ַאּתָ ּמָ ָבר ּבֶֹקר? אּוף, ּכַ – ּכְ

ִריס ּדֹוֵפק. אּוַלי  ם. ַהּתְ ֹאד ֻמְקּדָ ּמְ ו ּבֶֹקר; ִנְדֶמה ִלי ׁשֶ – ַעְכׁשָ

ִרי אֹותֹו יֹוֵתר טֹוב? ְסּגְ ּתִ

ִמיָכה,  ּשְׂ ָלה ּבַ ְרּבְ ד ְוִהְתּכַ ה, ַאְך ָחְזָרה ִמּיָ ּטָ ּמִ ָבה ּבַ ְ י ִהְתַיּשׁ ּבִ ּדֻ

רֹוֶעֶדת:

ה ַקְרְרר... ּמָ ְרְרר... ּכַ – ּבְ

ְתָחה אֹותֹו ִלְרָוָחה.  ִריס, ּוְלֶפַתע ּפָ ּתְ יָכה ִלְדּפֹק ּבַ ָהרּוַח ִהְמׁשִ

ֶבָהָלה: ְמַאס לֹו, ָקם ֶאל ַהַחּלֹון ּוִפְתאֹום ָזַעק ּבְ ּנִ י ָרַטן ׁשֶ ִמּכִ

ה ַמְפִחיָדה! ה? ֵאיזֹו ַחּיָ א'ֶלה, ַמה ּזֶ – ִאּמָ

חּומֹות־ ְזרֹועֹות  ִהיא.  ם  ּגַ ְוֵהִציָצה  ְמִהירּות  ּבִ ָקָמה  י  ּבִ ּדֻ

יעּו  ְוִהּגִ ַהְיָלִדים  מּול  ֶאל  טּו  הּוׁשְ ַוֲאֻרּכֹות  ֲעֻקּמֹות  ְלָבנֹות, 

ְמַעט  ַחד ְוַגם ִמּקֹר; ּכִ אֹוִמים ָרֲעדּו, ִמּפַ ְמַעט ַעד ַהַחּלֹון. ַהּתְ ּכִ

י: ּבִ ה ּדֻ ֶפַתע ָלֲחׁשָ ּלְ ׁשֶ א, ּכְ ָרצּו ְלָהִעיר ֶאת ִאּמָ
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ַמִים  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ִלי  ִנְדֶמה  אֹוי,  ה?  ָהֵאּלֶ ַהֲחִתיכֹות  ָמה  י,  ִמּכִ  –

נֹוְפִלים! ִמְתּפֹוְרִרים ְונֹוְפִלים!

אּו ֶאת ָהֲאִויר  ְוָאֵכן, ֲחִתיכֹות ֲחִתיכֹות ְלָבנֹות ּוַמְבִהיקֹות ִמּלְ

ְלֵעֶבר  ָרצּו  ִבים,  ְמַיּבְ עֹוד.  ִחּכּו  לֹא  ַהְיָלִדים  ָלָאֶרץ.  ְוָצְנחּו 

א: ל ִאּמָ ָתּה ׁשֶ ִמּטָ

נֹוְפִלים!  ַמִים  ָ ַהּשׁ ַוֲאבֹוי!  ַמֵהר! אֹוי  ּבֹוִאי  א,  ִאּמָ א,  ִאּמָ  –

ָיַדִים  יָטה  מֹוׁשִ נֹוָרָאה  ה  ְוַחּיָ ְונֹוְפִלים!  ִמְתּפֹוְרִרים  ַמִים  ָ ַהּשׁ

א'ֶלה... ַמִים... ִאּמָ ָ ה ָיְרָדה ֵמַהּשׁ ַלַחּלֹון! אּוַלי ַהַחּיָ

ַזַעף: ֲאָלה ּבְ ֲהָקה ְוׁשָ ְקָחה ֵעיֶניָה, ּפִ א ּפָ ִאּמָ

ֵדי  ְכֵנַע ּכְ ם ִלְמצֹא ִסּפּור יֹוֵתר ְמׁשַ ָבר לֹא ְיָכְלּתֶ ׁש, ּכְ ּיֵ – ַמה 

ד  ָכה ַלּצַ א ִהְתַהּפְ נּו ִליׁשֹן! – ִאּמָ ם? ּתְ ְך ֻמְקּדָ ל ּכָ ְלָהִקים אֹוִתי ּכָ

ק  י לֹא ָיְכלּו ְלִהְתַאּפֵ י ְוֻדּבִ ִמיָכה. ִמּכִ ּשְׂ ָתה ֵהיֵטב ּבַ ּסְ ִני ְוִהְתּכַ ֵ ַהּשׁ

ְבִכי ַמר: עֹוד, ּוָפְרצּו ּבִ

ַמִים נֹוְפִלים!... ָ – ֲאָבל ַהּשׁ

ִמיָכה: ַחת ַהּשְׂ ט ִמּתַ ֶהם ַמּבָ ְלָחה ּבָ א ׁשָ ִאּמָ

ֶזה. ָבר ּכָ ַמִים נֹוְפִלים? ֵאין ּדָ ָ – ַהּשׁ

ּבֹוִאי  ַמִים!  ׁשָ ל  ׁשֶ רּוִרים  ּפֵ ָמֵלא  ָהֲאִויר  ָרִאינּו,  ֱאֶמת,  ּבֶ  –

ַמֵהר ַלַחּלֹון ְוִתְרִאי!
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ֵהִציָצה  ַלַחּלֹון,  ה  ׁשָ ְוִנּגְ ה  ּטָ ֵמַהּמִ ק  ֵחׁשֶ ִאי  ּבְ ָקָמה  א  ִאּמָ

ְצחֹוק: ַהחּוָצה ּוָפְרָצה ּבִ

ַמִים,  ל ׁשָ ֶלג יֹוֵרד, ְיָלִדים. ֵאּלּו ֵאיָנן ֲחִתיכֹות ׁשֶ ֶלג! ׁשֶ – ֶזה ׁשֶ

ּוִבְמקֹום  ָקְפאּו,  ָהֲעָנִנים  ֹקר  ֵמרֹב  ֶקַרח.  ל  ׁשֶ ֲחִתיכֹות  א  ֶאּלָ

ֶלג. ם ֵהם מֹוִריִדים ָלנּו ׁשֶ ׁשֶ ְלהֹוִריד ּגֶ

רֹועֹות  יעּו ְלֵעֶבר ַהּזְ ַיַחד ְוִהְצּבִ י ּבְ י ְוֻדּבִ ֲאלּו ִמּכִ ה? – ׁשָ – ְוַהַחּיָ

ָהֲאֻרּכֹות.

ה. ֲהֵרי ֵאּלּו ַעְנֵפי  אן ׁשּום ַחּיָ לּו ָיֶפה, ֵאין ּכָ ּכְ – ּבֹואֹו ְוִתְסּתַ

ֶלג ָלָבן! ׁשֶ ים ּבְ ֵעץ ָהֹאֶרן ְמֻכּסִ

יט  ְלַהּבִ ָעְמדּו  ים  ַחּמִ ָגִדים  ּבְ ְוָלְבׁשּו  ַהְיָלִדים  עּו  ְרּגְ ּנִ ֶ ִמּשׁ

ְוַעל  ָהֲאָדָמה  ַעל  ְוָצַנח  ֵקט,  ְוׁשָ ַרְך  ָסִמיְך,  ָיַרד,  ֶלג  ֶ ַהּשׁ ֶלג.  ֶ ּשׁ ּבַ

ֲאִויר. ְתאֹוִמי חֹוֵלל ְמהּוָמה ּבָ ב רּוַח ּפִ ַ ָהֵעִצים. ַמּשׁ

 – ּתֹוְלִלים,  ִמׁשְ ֵהם  ה  ּמָ ּכַ לּו,  ַהּלָ ֶלג  ֶ ַהּשׁ תֹוֵתי  ּפְ ֶאת  ְרֵאה   –

י. ּבִ ה ּדֻ ׁשָ ִהְתַרּגְ

י. ה ִמּכִ ּלָ ּה ְלָבָנה, ְלַגְמֵרי ְלָבָנה! – ּגִ ּלָ – ְוִתְרִאי, ֲהֵרי ֶהָחֵצר ּכֻ

ּגֹות ְלָבִנים! ם ַהּגַ ּגֹות, ּגַ – ְוַהּגַ

ֶלג.  ׁשֶ ים  ְמֻכּסִ ֵהם  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָיִפים  ְוָקא  ּדַ ֵהם  ְוָהֵעִצים,   –

ה ִנְבַהְלנּו ֵמֶהם ֹקֶדם... ְוַכּמָ
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ֶלג ֶ ם ֶאת ַהּשׁ ב. ְלַחּמֵ

ְתָחה ֶאת  ּפָ ָסה,  ִהּסְ י לֹא  ּבִ ּדֻ ֶלג, –  ֶ ּשׁ ּבַ ָלַגַעת  ִלי  ק  ֵ ִמְתַחּשׁ  –

ֶבָהָלה: – אֹוי,  ָעה ּבְ ד ִנְרּתְ יָטה ַיד ַהחּוָצה, ַאְך ִמּיָ ַהַחּלֹון ְוהֹוׁשִ

ׂשֹוֵרף!

ֶלג צֹוֵרב ֵמרֹב ֹקר.  ֶ א. – ַהּשׁ ָכה ִאּמָ – ֶזה לֹא ׂשֹוֵרף ֵמֹחם, – ִחּיְ

ִית ִמְתָקֵרר! ל ַהּבַ ד ֶאת ַהַחּלֹון, ּכָ ה? ִסְגִרי ִמּיָ ֲאָבל ָמה ַאּתְ עֹוׂשָ

יָעה  ה ְוָסְגָרה ֶאת ַהַחּלֹון, ַאְך ִהּצִ ׁשָ י, ִנּגְ א ְלֻדּבִ ָתה ִאּמָ לֹא ִחּכְ

ַלְיָלִדים:

ֶלג? ְיָתה ְקָצת ׁשֶ ָאִביא ָלֶכם ַהּבַ ם רֹוִצים ׁשֶ – אּוַלי ַאּתֶ

ה! ׁשָ ַבּקָ ן, ּבְ ן, ּכֵ – ּכֵ

ְוִהְכִניָסה  ְקָעָרה  תֹוְך  ּבְ ֶלג  ׁשֶ ָאְסָפה  ֶסת,  ְרּפֶ ַלּמִ א  ִאּמָ ָיְצָאה 

ֶאל ַהְיָלִדים.

ֵחק ּבֹו? ר ְלׂשַ ַנִים. – ֻמּתָ ְ ְמחּו ַהּשׁ ה הּוא ָלָבן ְוָיֶפה! – ׂשָ ּמָ – ּכַ

ֲעַדִין  י  ּבִ ּדֻ ַהֶחֶדר.  ִמן  ְוָיְצָאה  א  ִאּמָ ָעְנָתה   – לֹא?  ה  ָלּמָ  –

ֶלג: ֶ ּשׁ ה ָלַגַעת ּבַ ׁשָ ָחׁשְ

– הּוא ַקר ְמֹאד...

ה ָלַגַעת: ַלח ָיַדִים ְוִנּסָ י ׁשָ ִמּכִ

י.  ּבִ ים ִעם ּדֻ י ַקר, – ִהְסּכִ ֱאֶמת יֹוֵתר ִמּדַ – ַאּתְ צֹוֶדֶקת, הּוא ּבֶ

ַקֲעַרת  ֶאת  יַח  ַנּנִ ְקָצת.  אֹותֹו  ם  ְנַחּמֵ ּבֹוִאי  ָמה,  יֹוַדַעת  ַאּתְ   –
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ָבר  ּכְ הּוא  ּבֶֹקר  ֲארּוַחת  ּנֹאַכל  ׁשֶ ְוַאֲחֵרי  ּנּור  ַהּתַ ַיד  ַעל  ֶלג  ֶ ַהּשׁ

אי ִיְהֶיה יֹוֵתר ַחם. ַוּדַ

ֶאת  מּו  ּיְ ּסִ ׁשֶ ּכְ ֶלֱאֹכל.  ְוָהְלכּו  ָעָרה  ַהּקְ ֶאת  אֹוִמים  ַהּתְ יחּו  ִהּנִ

ֶלג... ֶ בּו ָלַקַחת ֶאת ַהּשׁ ָהֲארּוָחה ׁשָ

ֶלג  ֶ ַהּשׁ הּו ָלַקח ֶאת  א, ִמיׁשֶ ִאּמָ ֶלג?  ֶ ַהּשׁ ָלנּו ֶאת  – ִמי ָלַקח 

ְמקֹומֹו ַמִים! ם ָלנּו ּבִ נּו ְוׂשָ ּלָ ׁשֶ

דֹול. – ַעל ַיד  א ְצחֹוק ּגָ י, – ָצֲחָקה ִאּמָ ּלִ ׁשֹוִנים ׁשֶ – הֹוי, ִטּפְ

ֶלג? ֲהֵרי הּוא ָנֵמס ְוָהַפְך ְלַמִים! ֹמר ׁשֶ ּנּור ְרִציֶתם ִלׁשְ ַהּתַ

י ָאַמר: ְמהּו ַהְיָלִדים. ּוִמּכִ ֶלג הֹוֵפְך ְלַמִים? – ּתָ – ׁשֶ

ּיֹוֶרֶדת  ׁשֶ זֹאת  ּכָ ִליָדה  ּגְ ִמין  מֹו  ּכְ מֹו...  ּכְ הּוא  ֶלג  ֶ ַהּשׁ  –

ֹחם. ה ּבַ ַמִים ֲאָבל ְנַמּסָ ָ ֵמַהּשׁ

י. ּבִ ע ֶאת ּדֻ ְעׁשַ ֶאְמַצע ַהֹחֶרף, – ָהַרְעיֹון ׁשִ ִליָדה ּבְ – ּגְ

ִהְרֵהר   – ֶלג...  ֶ ּשׁ ּבַ ְקָצת  ֵחק  ְלׂשַ ָלֵצאת  ִלי  ק  ֵ ִמְתַחּשׁ ה  ּמָ ּכַ  –

קֹול. י ּבְ ִמּכִ

א. ֲאָלה ִאּמָ – ֵאיְנֶכם ְמַפֲחִדים ֵמַהּקֹר? – ׁשָ

י ָלנּו ָלֵצאת ְקָצת... –  א, ַהְרׁשִ ׁש ֵהיֵטב. ִאּמָ – לֹא, לֹא, ִנְתַלּבֵ

ְמִעיִלים  ּבִ ַנִים  ְ ַהּשׁ פּו  ִהְתַעּטְ יָמה.  ִהְסּכִ א  ִאּמָ ַהְיָלִדים.  נּו  ִהְתַחּנְ

ַפִים ּוָפְרצּו ַהחּוָצה.  ים, ּכֹוָבִעים, ְצִעיִפים ּוְכָפפֹות, ָנֲעלּו ַמּגָ ַחּמִ
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רֹוֵמי  יָטה ּבֹו ִמּמְ י ִהּבִ ּבִ ִריָצה. ּדֻ יַע ִראׁשֹון ֶלָחֵצר ּוָפַתח ּבְ י ִהּגִ ִמּכִ

ְדֵרגֹות ְוִנְזֲעָקה: ַהּמַ

ֶלג! ֶ ל ַהּשׁ ה ְמַקְלֵקל ֶאת ּכָ ה? ַאּתָ ה עֹוׂשֶ י, ָמה ַאּתָ – ִמּכִ

ָעה  ָהְיָתה ְלָבָנה, ָיָפה ַוֲחָלָקה ְלַגְמֵרי – ִנְפּגְ ּוֶבֱאֶמת, ֶהָחֵצר ׁשֶ

ֲארּו ֲעֵקבֹות, ִסיָמִנים  ַרְך ָעָליו ִנׁשְ י ּדָ ּכִ ּמִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ְתאֹום: ּבְ ּפִ

ים. ַפִים ְקַטּנִ ל ַמּגָ חּוִמים ׁשֶ

ְיָתה, ֲאָבל  בּו ַהְיָלִדים ְוָעְמדּו ַלְחזֹר ַהּבַ ה? – ָחׁשְ ֲעׂשֶ – ַמה ּנַ

א ָיָצא ֲאֵליֶהם ְוָאַמר: ַאּבָ

ה ֵמָחָדׁש.  ּסֶ ְתּכַ ֶלג מֹוִסיף ָלֶרֶדת ְוֶהָחֵצר ּתִ ֶ ְדֲאגּו, ַהּשׁ – ַאל ּתִ

ֵחק  ְנׂשַ ּבֹואּו,  ְלעֹוָלם...  ֵאר  ָ ִיּשׁ לֹא  ֲהֵרי  ֶלג  ֶ ַהּשׁ זֹאת,  ַבד  ּוִמּלְ

ֶלג! ֶ ּשׁ ַיַחד ּבַ ּבְ

ֵהִכינּו  ֵהם  ַהְיָלִדים.  ִעם  א  ַאּבָ ֵחק  ׂשִ ה  ֲאֻרּכָ ָעה  ׁשָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ן ֶהֱעִמידּו  לּו ְוָצֲחקּו. ְלַאַחר ִמּכֵ ְלּגְ ֶלג, ָזְרקּו ְוָתְפׂשּו, ּגִ ּדּוֵרי ׁשֶ ּכַ

א ֶהְרָאה ָלֶהם ֵאיְך  ְוַאּבָ ֶלג,  ל ׁשֶ דֹוָלה ׁשֶ ּגְ ת ֶהָחֵצר ֲעֵרָמה  ִפּנַ ּבְ

ְוַכּדּור  ַהּגּוף,  ָהָיה  ֶלג  ֶ ַהּשׁ ַעּמּוד  דֹוָלה:  ּגְ ה  ּבָ ּבֻ ה  ּנָ ִמּמֶ ִלְבנֹות 

ׁשּו ֵעיַנִים, ָעָנף ָעקּום –  ּמְ י ֲאָבִנים ׁשִ ּתֵ דֹול ֵמָעָליו – ָהרֹאׁש. ׁשְ ּגָ

ד. ַעל רֹאׁש  ח ָהַפְך ְלַאף ְמֻחּדָ ְטּבָ הּוָבא ֵמַהּמִ ֹתם ׁשֶ ה, ְוֶגֶזר ּכָ ּפֶ

ְלָמה. ָלאָכה ִנׁשְ א, ְוַהּמְ ל ַאּבָ ן ׁשֶ ה ָחְבׁשּו ַהְיָלִדים ּכֹוַבע ָיׁשָ ּבָ ַהּבֻ

מּוָכה. –  ְפָנה ִמן ֶהָחֵצר ַהּסְ – ֵאיֶזה יִֹפי! – ָקְרָאה ֲאֵליֶהם ּדַ

ֶלג! ֶ ׁש ִאיׁש ִמּשׁ ַמּמָ
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ל ַהּיֹום  ְך ּכָ ְיָתה, ְקפּוִאים ְוצֹוֲהִלים, ּוְבֶמׁשֶ ָחְזרּו ַהְיָלִדים ַהּבַ

ֶלג  ֶ ַהּשׁ ֵאיְך  יטּו  ִהּבִ ּוֻמְקָסִמים  ִקים  ְמֻרּתָ ַהַחּלֹון.  ִמן  ָזזּו  לֹא 

ּוַפַעם  ְסָעָרה  ּבִ ַעם  ּפַ ְלָבִנים,  תֹוִתים  ּפְ תֹוִתים  ּפְ ָלֶרֶדת,  מֹוִסיף 

ם הּוא, ְוִכְמַעט  ין ּגַ ָחֵצר ִהְלּבִ ֶלג ּבֶ ֶ ל ִאיׁש ַהּשׁ ֶקט. ּכֹוָבעֹו ׁשֶ ׁשֶ ּבְ

ין ָהרֹאׁש ְלֵבין ַהּכֹוַבע. ר ָהָיה ְלַהְבִחין ּבֵ ִאי ֶאְפׁשָ

ִמּטֹוֵתיֶהם  ְכבּו ּבְ ָ ּשׁ ֶ ָכה ָסרּו ַהְיָלִדים ֵמַהַחּלֹון. ִמּשׁ ַרק ִעם ֲחׁשֵ

י: ּבִ ה ּדֻ ַהַחּמֹות ָלֲחׁשָ

י הֹוִסיף: אי ַקר ְמֹאד! – ּוִמּכִ חּוץ ַוּדַ ֶלג ּבַ ֶ – ְלִאיׁש ַהּשׁ

ְיָלה! ּלַ א ּבַ – הּוא ִיְקּפָ

חֹות ַמֵהר... ס ּפָ ְך הּוא ִיּמַ א. – ּכָ – טֹוב ְמֹאד, – ָצֲחָקה ִאּמָ

ַמִים ָ ֶלג לֹא ִמן ַהּשׁ ג. ׁשֶ

אֹוִמים ְוָרצּו ַלַחּלֹון. ימּו ַהּתְ ּכִ ּבֶֹקר ִהׁשְ ְלָמֳחָרת ּבַ

ֵהִציצּו  ֶ ִמּשׁ ִהְתַאְכְזבּו   – זֹוַרַחת,  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֶלג,  ׁשֶ יֹוֵרד  לֹא   –

יטּו ַהְיָלִדים ֶאל ֶהָחֵצר: ַהחּוָצה. ִהּבִ

ָבר לֹא ְלָבָנה, ַהּכֹל ִהְתַקְלֵקל... – ִהיא ּכְ

ַמִים.  לּוִלּיֹות  ׁשְ ּבִ ְמֻכּסֹות  ְרָצפֹות,  ַהּמַ ּלּו  ִהְתּגַ ָחֵצר  ּבֶ ָאֵכן, 

ֶהָחֵצר  ִפּנֹות  ּבְ ַרק  ים.  ּוְרֻטּבִ ֲאֹפִרים  ִנְראּו  ִביׁש  ְוַהּכְ ְדָרָכה  ַהּמִ

ֶלג – ֲאָבל לֹא ָלָבן  ל ׁשֶ ֲארּו ֲעֵרמֹות ֲעֵרמֹות ׁשֶ ָרִכים ִנׁשְ י ַהּדְ ּוְבִצּדֵ

ָעָפר. ׁש ּוְמֻלְכָלְך ּבֶ ֶלג ָהָיה חּום, ְמֻרּפָ ֶ מֹו ֶאְתמֹול: ַהּשׁ ְוָנִקי ּכְ
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ֵחק ּבֹו! –  ר ְלׂשַ ְכָלל ִאי ֶאְפׁשָ ֶלג לֹא ָיֶפה... ּבִ – ֵאיֶזה ִמין ׁשֶ

ָרְטנּו ַהְיָלִדים.

ְצַטֲערּו, – ִנֲחָמה  ָבר, ֲאָבל ַאל ּתִ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ֶלג ָנֵמס ּבְ ל ׁשֶ – ּכָ

ָחֵצר! ֶכם ֲעַדִין עֹוֵמד ּבֶ ּלָ ֶלג ׁשֶ ֶ ה ִאיׁש ַהּשׁ א. – ְראּו, ִהּנֵ אֹוָתם ִאּמָ

ֱאֶמת  ֶלג ּבֶ ֶ ָעה: ְלִאיׁש ַהּשׁ ה ַהְפּתָ ָיְצאּו ַהְיָלִדים ְוֵהִציצּו – ְוִהּנֵ

ֶהָחֵצר.  ת  ִפּנַ ּבְ ֲהָדרֹו  ְמלֹא  ּבִ ַאר עֹוֵמד  ִנׁשְ ְוהּוא  ָבר,  ּדָ ָקָרה  לֹא 

ַאר, זֹוֵהר ּוְמַנְצֵנץ  ּלֹו ִנׁשְ ּכֻ ֱעַרם ַעל ּכֹוָבעֹו ָנֵמס, ַאְך  ּנֶ ֶלג ׁשֶ ֶ ַהּשׁ

ֶמׁש. ֶ ּשׁ ּבַ

הּוא  ְמחּו ׁשּוב ַהְיָלִדים. – ֵאיְך ֶזה ׁשֶ ה הּוא ָיֶפה! – ׂשָ ּמָ – ּכַ

ַאר? ִנׁשְ

א, – ְוָלֵכן  ְיָלה ְוהּוא ָקָפא. – ָעְנָתה ִאּמָ ּלַ – ָהָיה ַקר ְמֹאד ּבַ

ֶמׁש ְלָהֵמס אֹותֹו. ֶ ֲעַדִין לֹא ִהְצִליָחה ַהּשׁ

ס? ְך הּוא ִיּמַ – ֲאָבל ַאַחר ּכָ

ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ּבְ אּוַלי  ַהּיֹום,  אּוַלי  ָנֵמס.  ִמיד  ּתָ ֶלג  ׁשֶ אי.  ַוּדַ  –

ָיִמים...

ה  ּבָ ַנִים ֵמָחָדׁש. – ְסָתם ּבֻ ְ ֶוה, – ִהְתַאְכְזבּו ַהּשׁ ה ׁשָ – ָאז ַמה ּזֶ

ה ָיִמים... ּמָ ֵאר יֹוֵתר ִמּכַ ָ ּלֹא ְיכֹוָלה ְלִהּשׁ ֲעׂשּוָיה ַמִים, ׁשֶ



73

ִעם  ַהְמֻרּבֹות  לּוִלּיֹות  ְ ַהּשׁ ֵחק.  ְלׂשַ ָהָיה  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָחֵצר  ּבֶ

י ַלֲעבֹר.  ִ ֹקׁשׁ רּו ַרק ּבְ ֶהן ִאְפׁשְ פֹות ּבָ ַרח ַהְמֻלְכָלְך ַהּצָ ֲחִתיכֹות ַהּקֶ

ִית ְוִהְצַטֲערּו: ּבַ רּו ַהְיָלִדים ּבַ ִנְסּגְ

ֶלג... ֶ ּשׁ ַחְקנּו ּבַ ּשִׂ ׁשֶ ה ָיֶפה ָהָיה ֶאְתמֹול ּכְ ּמָ – ּכַ

ָעַמד  ֲעַדִין  ְרִהיב  ַהּמַ ְרֶאה  ַהּמַ  – ֶלג,  ֶ ַהּשׁ ָהָיה  ָיֶפה  ה  ְוַכּמָ  –

אּו ֶאת  ְרדּו ּוִמּלְ ּיָ ָבנֹות ׁשֶ י. – ַהֲחִתיכֹות ַהּלְ ּבִ ל ּדֻ ִלְפֵני ֵעיֶניָה ׁשֶ

ָהֲאִויר...

ֶלג ָיֶפה  ה ָלנּו ׁשֶ י: – אּוַלי ַנֲעׂשֶ יַע ִמּכִ – ַאּתְ יֹוַדַעת ָמה, – ִהּצִ

ִית? ּבַ ֶזה ּבַ ּכָ

י. ּבִ ְמָהה ּדֻ – ֵאיְך? – ּתָ

ר  ְמָחה. – ַאּתְ זֹוֶכֶרת ֶאת ַהּכַ ׂשִ י ּבְ – ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון, – ָעָנה ִמּכִ

הּוא ָמֵלא נֹוצֹות ְקַטּנֹות?  ינּו ׁשֶ ָעַבר ְוִגּלִ בּוַע ׁשֶ ָ ּשׁ ְקַרע ְקָצת ּבַ ּנִ ׁשֶ

ח  ִנְפּתַ ּבֹוִאי  ן אֹותֹו.  ְלַתּקֵ יָקה  ִהְסּפִ ֲעַדִין לֹא  א  ִאּמָ ׁשֶ ִלי  ִנְדֶמה 

ֶחֶדר, ְוִיְהֶיה ָלנּו ֶחֶדר  ה, ָנִעיף ֶאת ַהּנֹוצֹות ּבַ אֹותֹו עֹוד ִטיּפ־ִטּפָ

ֶלג! ָמֵלא ׁשֶ

ְלַקְלֵקל  ָאסּור  ֲהֵרי  י. –  ּבִ ּדֻ ִנְבֲהָלה  ְכַעס! –  ּתִ א  ִאּמָ ֲאָבל   –

ר! ּכַ

ח ְקָצת ְונֹוִציא ֶאת ַהּנֹוצֹות,  ֻטּיֹות, לֹא ְנַקְלֵקל, ַרק ִנְפּתַ – ׁשְ

אֹוָתן  ְוַנְחִזיר  ַהּנֹוצֹות  ֶאת  ֶנֱאֹסף   – ֶלג  ֶ ּשׁ ּבַ ֵחק  ְלׂשַ ְגֹמר  ּנִ ּוְכׁשֶ

יׁש! ְרּגִ א ֲאִפּלּו לֹא ּתַ ְדֲאִגי, ִאּמָ ר. ַאל ּתִ ְלתֹוְך ַהּכַ
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ְזִהירּות  ַרם ּבִ רּוַע, ּפָ ר ַהּקָ י ֶאת ָהָארֹון, ָמָצא ֶאת ַהּכַ ַתח ִמּכִ ּפָ

ְלָחן ְוִהְכִריז: ֻ ֶפר, ָעָלה ַעל ַהּשׁ עֹוד ֵחֶלק ִמן ַהּתֶ

ֶלג! ֶ ּשׁ ֵחק ּבַ ֶלג! ַאּתְ ְיכֹוָלה ְלׂשַ י, ֲאִני ַמְתִחיל ְלהֹוִריד ׁשֶ ּבִ – ּדֻ

י. ּבִ יָעה ּדֻ ַפִים? – ִהּצִ א ְמִעיִלים ּוַמּגָ ׁש ֵמִאּמָ – ֶרַגע, אּוַלי ְנַבּקֵ

ַדע.  ּתֵ א לֹא  ִאּמָ ׁשֶ י. – יֹוֵתר טֹוב  ִמּכִ ד  ַדאי, – ִהְתַנּגֵ ּכְ – לֹא 

הּוא  נּו  ּלָ ׁשֶ ֶלג  ֶ ַהּשׁ חּוץ:  ּבַ מֹו  ּכְ ַקר  ֶלג  ׁשֶ לֹא  ֶזה  זֹאת,  ַבד  ּוִמּלְ

ם לֹא ָנֵמס ְולֹא הֹוֵפְך ְלִלְכלּוְך...  ֶלג ַחם! ְוהּוא ּגַ ֶלג ְמֻיָחד, ׁשֶ ׁשֶ

-לֹוׁש! ִים ְו-ׁשָ ּתַ ה, ֲאִני ַמְתִחיל: ַאַחת, ׁשְ ִהּנֵ

חֹוֵלל  ַהחּוָצה,  ַרץ  ּפָ נֹוצֹות  ל  ׁשֶ ְוֶזֶרם  ר  ַהּכַ ֶאת  ִנֵער  י  ִמּכִ

ֲעָלה: י ִהְתּפַ ּבִ א ֶאת ַהֶחֶדר. ּדֻ ֲאִויר ּוִמּלֵ ּבָ

י! ֶלג ֲאִמּתִ מֹו ׁשֶ ׁש ּכְ י ַמְצִליַח! ַמּמָ – ֵאיְך ִמּכִ

ֶלג ְוִלְתּפֹס אֹותֹו.  ֶ תֹוְך ַהּשׁ ָתה ִלְקּפֹץ ּבְ י, ָרָצה ְוִנּסְ ּבִ ְמָחה ּדֻ ׂשָ

י קֹוֶפֶצת  ֶלג – ְוֻדּבִ ר, הֹוִריד עֹוד ְועֹוד ׁשֶ י ְוִנֵער ֶאת ַהּכַ ִנֵער ִמּכִ

ֶחֶקת: – ֵאיֶזה יִֹפי! ּוְמׂשַ

י ּוְבָידֹו ֶהְחִזיק ֶאת ֲחִתיַכת  ֶלג ִנְגַמר! – ִהְכִריז ִמּכִ ֶ י, ַהּשׁ – ּדַ

י  ִמּכִ ֵהִציץ  ר.  ּכַ ָהְיָתה  ְספּורֹות  ּקֹות  ּדַ ִלְפֵני  ַרק  ׁשֶ רֹד,  ַהּוָ ד  ַהּבַ

ְצחֹוק: י ּוָפַרץ ּבִ ֻדּבִ ּבְ

א! מֹו ַסְבּתָ ׁש ּכְ – הֹוי, ֵאיְך ַאּתְ ִנְרֵאית, ַמּמָ
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אּו נֹוצֹות  ֲערֹוֶתיָה ִהְתַמּלְ ל ׂשַ ְרִאי ְוִנְבֲהָלה: ּכָ י ּבָ ּבִ יָטה ּדֻ ִהּבִ

ְקַטּנֹות ּוְלָבנֹות.

י. –  יַע אֹוָתּה ִמּכִ ְדֲאִגי, – ִהְרּגִ ק אֹוָתן, ַאל ּתִ ְך ְנַסּלֵ – ַאַחר ּכָ

ּלֹא  ֶלג ׁשֶ ֶלג! ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ִאיׁש ׁשֶ ֶ ּשׁ ֵחק ּבַ ו ּוְנׂשַ ּבֹוִאי ַעְכׁשָ

ָנֵמס.

ָפֵרק אֹותֹו  יָלא ּתְ הּוא לֹא ָנֵמס, ֲהֵרי ִמּמֵ ה ַיֲעזֹר ְלָך ׁשֶ – ַמה ּזֶ

ֶאל  ִהְצָטְרָפה  ַאְך  י,  ּבִ ּדֻ ָרְטָנה   – ר,  ַלּכַ ַהּנֹוצֹות  ֶאת  ְחִזיר  ּנַ ׁשֶ ּכְ

ַהּנֹוצֹות,  ֶאת  ַהְיָלִדים  ָאְספּו  ַהּנֹוצֹות.  ֶאת  ַלֲערֹם  ֵהֵחל  ׁשֶ י  ִמּכִ

ָהיּו  ׁשֶ ֶרַגע  ּבְ קֹוָלם.  ּבְ ְמעּו  ׁשָ ַהּנֹוצֹות לֹא  ְוָעְרמּו – ֲאָבל  ָעְרמּו 

ִהְצִליחּו  ַרק  ּוָבְרחּו.  ִהְתעֹוְפפּו   – ֲאֵליֶהן  ִמְתָקְרִבים  ַהְיָלִדים 

ְרָחה ְוָעָפה. ד ֶנֶהְרָסה, ּפָ ה – ּוִמּיָ ַלֲערֹם ֲעֵרָמה ְקַטּנָ

ָכל  ּבְ ב ׁשֶ י. – ֲאִני חֹוׁשֵ ן ִמּכִ ן! – ִהְתַעְצּבֵ ֶלג ַעְקׁשָ – ֵאיֶזה ׁשֶ

חּוץ ָהָיה טֹוב יֹוֵתר... ֶלג ּבַ ֶ זֹאת ַהּשׁ

י, ְונֹוצֹות ְקַטּנֹות ָחְדרּו ְלתֹוכֹו  יָה ַלֲענֹות ְלִמּכִ ְתָחה ּפִ י ּפָ ּבִ ּדֻ

ָחנּוק  ּוְבקֹול  ֵעיֶניָה,  ּבְ ָנְצצּו  ָמעֹות  ּדְ ֵעל.  ּתַ ְלִהׁשְ ָלּה  ְוָגְרמּו 

הֹוִדיָעה:

ְהֶיה  ָבר ְלעֹוָלם. ּוַמה ּיִ ְך לֹא ִנְגֹמר ׁשּום ּדָ – ִנְמַאס ִלי ְוַדי. ּכָ

בֹוא  ּתָ א  ִאּמָ ׁשֶ ִלְפֵני  ַהּנֹוצֹות  ַדאי ֶלֱאֹסף ֶאת  ּכְ ר? אּוַלי  ַהּכַ ִעם 

ינּו? ְוִתְרֶאה ֶמה ָעׂשִ
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י. ִהְתִחילּו ַהְיָלִדים ִלְרּדֹף ַאַחר ַהּנֹוצֹות  ים ִמּכִ – ָנכֹון, – ִהְסּכִ

ֹחֶפן  ְוִלְברַֹח.  ַהּנֹוצֹות הֹוִסיפּו ָלעּוף  ֲאָבל  ר.  ַלּכַ ְלַהְכִניָסן  ֵדי  ּכְ

ה ֳחָפִנים ֲאֵחִרים  ָ לֹׁשׁ ר – ּוׁשְ ס ְוֻהְכַנס ַלּכַ ל נֹוצֹות ִנְתּפַ ָקָטן ֶאָחד ׁשֶ

ילֹונֹות.  ְוַלּוִ ּטֹות  ַלּמִ ָגִדים,  ַלּבְ ָערֹות,  ַלּשְׂ קּו  ְוִנְדּבְ ֲאִויר  ּבָ ָעפּו 

ִנְרֶאה  ַהֶחֶדר  ׁשֶ ַהְיָלִדים  ּלּו  ּגִ ֲעבֹוָדה  ל  ׁשֶ ה  ֲאֻרּכָ ָעה  ׁשָ ַאֲחֵרי 

ָלָבן,  ּטֹות ְמֻכּסֹות ּבְ ֶלג. ַהּמִ ֶ מֹו ֶהָחֵצר ַאֲחֵרי ַהּשׁ מֹו... ּכְ ְמַעט ּכְ ּכִ

א  ְוַסְבּתָ א  ַסּבָ ׁש  ַמּמָ ַעְצָמם...  ְוֵהם  ה,  ּנָ ּפִ ָכל  ּבְ ְלָבנֹות  ֲעֵרמֹות 

ָנה,  ְוִהְתַעְצּבְ ֲעָלה  ּתַ ִהׁשְ י  ּבִ ּדֻ ּוִבְגֵדיֶהם.  ֲערֹוֵתיֶהם  ׂשַ ינּו  ִהְלּבִ ׁשֶ

א: ל ִאּמָ ְמָעה ְקִריָאָתּה ׁשֶ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ

– ְיָלִדים, ּבֹואּו ֶלֱאֹכל ֲארּוַחת ָצֳהַרִים!

ָגִדים? –  ָערֹות ּוַבּבְ ּשְׂ ל ַהּנֹוצֹות ּבַ א ִעם ּכָ – ֵאיְך ֵנֵלְך ֶאל ִאּמָ

א  אֹוִמים, ַאְך לֹא ָהיּו ְצִריִכים ְלַחּכֹות ְזַמן ַרב: ִאּמָ ִנְבֲהלּו ַהּתְ

ֶלת  ּדֶ ֶאת  ּוָפְתָחה  ה  ׁשָ ִנּגְ ָלבֹוא,  ְמַמֲהִרים  ֵאיָנם  ֵהם  ׁשֶ ָרֲאָתה 

ַחְדָרם...

ה? – ַמה ּזֶ

ַזַעף. ַנִים ּבְ ְ ּלֹא ָנֵמס... – ָאְמרּו ַהּשׁ ֶלג ׁשֶ – ֶזה... ֶזה... ֶזה ׁשֶ

ַעְצְמֶכם... אי ּבְ ַוּדַ ַנֲחׁשּו ּבְ א, ּתְ יָבה ִאּמָ ָמה ֱהׁשִ


