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ה ָנה ַהֲחָדׁשָ ָ עֹות ַלּשׁ ַהְפּתָ

ָרָכה ְרִטיֵסי ּבְ א. ּכַ

ז  ֶמְרּכַ ָרָכה. ּבְ ְרִטיֵסי ּבְ ל ּכַ ְצִביָעה ׁשֶ êּוִעים ּבִ י ָהיּו ׁשְ י ְוֻדּבִ ִמּכִ

ָנה טֹוָבה',  דֹולֹות 'ׁשָ אֹוִתּיֹות ּגְ ְפָנה ּבְ ְתָבה ָלֶהם ּדַ ְרִטיִסים ּכָ ַהּכַ

ט. ֵ ר ּוְלַקּשׁ י ְלַצּיֵ י ְוֻדּבִ ִביב ָטְרחּו ִמּכִ ּוִמּסָ

ְרִצינּות. – ְרִאי ֵאיֶזה  י ּבִ א, – הֹוִדיַע ִמּכִ ה ְלַאּבָ ְרִטיס ַהּזֶ – ַהּכַ

ַמח ּבֹו... אי ִיׂשְ א ַוּדַ ר ָעָליו! ַאּבָ י ְלַצּיֵ ׁשֹוָפר ָיֶפה ִהְצַלְחּתִ

ָעְבָרה? – ֶנֶעְנָתה  ָנה ׁשֶ ָ רֹאׁש ַהּשׁ א ּבְ ה זֹוֵכר ֶאת ַאּבָ ן, ַאּתָ – ּכֵ

ית ִמן ַהַחּלֹות  ּפִ הּוא ֵהִסיר ֶאת ַהּמַ ׁשֶ חֹוֶלֶמת, – ּכְ י ּכְ ּבִ ַאֲחָריו ּדֻ

 – נּו!  ּלָ ׁשֶ ְרִטיִסים  ַהּכַ ֶאת  ם  ׁשָ ִלְמצֹא  ַמח  ְוׂשָ ע  ֻהְפּתַ ְך  ּכָ ְוָכל 

ָאה  א ַהּבָ ֶפה, ְוִאּמָ ְלַחן ֶהָחג ַהּיָ ִלְפֵני ֵעיֵני ַהְיָלִדים ָעַבר ׁשּוב ׁשֻ

ְרִטיִסים ָיִפים ַעל  ְלַהְדִליק ֵנרֹות ִלְכבֹוד ֶהָחג ּומֹוֵצאת ְלֶפַתע ּכַ

ית ַהַחּלֹות, זֹו  ִסיר ֶאת ַמּפִ א ַהּמֵ ְך ַאּבָ ּכָ מֹוטֹות... ְוַאַחר  ַיד ַהּפָ

ׁש  'ַחּדֵ סּופֹות  ְלָבנֹות־ּכְ אֹוִתּיֹות  ּבְ ָהְרקּוָמה  ָבָנה,  ַהּלְ ית  ּפִ ַהּמַ

ַהַחּלֹות  ְלַצד  הּוא  ם  ּגַ ה  ְמַגּלֶ ּוִפְתאֹום  טֹוָבה',  ָנה  ׁשָ ָעֵלינּו 

ִרים... ָרָכה ְמֻצּיָ ְרִטיֵסי ּבְ ּכַ

יַע  ְוַנְפּתִ ְרִטיִסים  ַהּכַ א ֶאת  ּוְלִאּמָ א  ְלַאּבָ ַנְטִמין  ָנה  ָ ַהּשׁ ם  ּגַ  –

י. ּבִ אֹוָתם, – ִמְלְמָלה ּדֻ
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י,  ִמּכִ ִהְרִצין  ְלֶפַתע  ַאְך  ֶמֶרץ,  ּבְ ִביָעה  ּצְ ּבַ יכּו  ִהְמׁשִ ַהְיָלִדים 

ִהְפִסיק ֶאת ֲעבֹוָדתֹו ְוהֹוִדיַע:

ֶעֶצם, ֶזה לֹא ִיְהֶיה טֹוב! – ּבְ

– ָמה?

א  א ְוִאּמָ ָעְבָרה. ַאּבָ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ מֹו ּבַ ְרִטיִסים ּכְ – ְלַהְטִמין ֶאת ַהּכַ

ְכָלל. עּו ּבִ ְרִטיִסים, ְולֹא ֻיְפּתְ ם ּכַ ָהיּו ׁשָ ם ֵהם ׁשֶ רּו ּגַ אי ִיְזּכְ ַוּדַ

ה? ֲעׂשֶ יָמה. – ָאז ַמה ּנַ י ֵהִביָנה ְוִהְסּכִ ּבִ – ָנכֹון, – ּדֻ

יט  י ִהּבִ ָרָכה! – ִמּכִ ַכְרִטיֵסי ַהּבְ יַע אֹוָתם ּבְ – ֻמְכָרִחים ְלַהְפּתִ

ְך ָיִפים... ל ּכָ ָידֹו. – ֲהֵרי ֵהם ּכָ ּבְ ר ְלֶמֱחָצה ׁשֶ ְרִטיס ַהְמֻצּיָ ּכַ ּבַ

י  ּבִ ּדֻ  – ָנה,  ָ ַהּשׁ ם  ּגַ ְמחּו  ִיׂשְ א  ְוִאּמָ א  ַאּבָ ׁשֶ טּוָחה  ּבְ ֲאִני   –

י  ְרּתִ ר ִצּיַ ַכְרִטיֶסיָה. – ְרֵאה ֵאיֶזה ִרּמֹון ֶנְהּדָ ם ִהיא ּבְ ִהְתּבֹוְנָנה ּגַ

ָרִחים... ּפֹה, ְוַגם ּפְ

 – ׁש!  ַמּמָ ית  ֲאִמּתִ ָעה  ַהְפּתָ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִלי  ק  ֵ ִמְתַחּשׁ ֲאָבל   –

ְרִטיִסים? ַדאי ִלְמצֹא ָמקֹום ָחָדׁש ַלּכַ י. – ְואּוַלי ּכְ ׁש ִמּכִ ִהְתַעּקֵ

ְרִטיִסים  ַהּכַ ֶאת  יא  ְלַהְחּבִ יָעה  ִהּצִ י  ּבִ ּדֻ ִהְרֲהרּו.  ַהְיָלִדים 

ִליׁשֹן  ְלכּו  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ א,  ְוִאּמָ א  ַאּבָ ל  ׁשֶ ּטֹות  ַהּמִ ְלִכּסּוי  ַחת  ִמּתַ

י ָמָחה: עּו. ֲאָבל ִמּכִ ֻיְפּתְ

ה  ְרִטיִסים, ָאז ַמה ּזֶ ְמְצאּו ֶאת ַהּכַ ּיִ ׁשֶ ְך לֹא ִנְרֶאה אֹוָתם ּכְ – ּכָ

י הֹוִסיָפה: ֶוה? – ְוֻדּבִ ׁשָ
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ָעְבָרה,  ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ָהָיה ּבַ ֶ ַבד זֹאת, ִאם ֵהם זֹוְכִרים ַמה ּשׁ – ּוִמּלְ

ׂשּו ֶאת  ָרָכה ַעל ַהַחּלֹות ֵהם ְיַחּפְ רֹות ְוַהּבְ ַעת ַהְדָלַקת ַהּנֵ ׁשְ ֲהֵרי ּבִ

ְלַאְכֵזב  ֲחָבל  ְוִיְתַאְכְזבּו.  אֹוָתם  ַכְחנּו  ָ ּשׁ ׁשֶ בּו  ַיְחׁשְ ְרִטיִסים,  ַהּכַ

ָנה, ַוֲאִפּלּו ִלְזַמן ָקָצר... ָ רֹאׁש ַהּשׁ א ּבְ א ְוִאּמָ ֶאת ַאּבָ

י: ּבִ ׁשּוב ִהְרֲהרּו ַהְיָלִדים, ּוְלֶפַתע ָקְפָצה ּדֻ

ים  ר ַלֲעׂשֹות? ָנׂשִ ה יֹוֵדַע ָמה ֶאְפׁשָ – ָמָצאִתי, ָמָצאִתי! ַאּתָ

ַבד  ִמּלְ ֲאָבל  ְוַהַחּלֹות,  רֹות  ַהּנֵ ַיד  ַעל  ָרִגיל,  ּכָ ְרִטיִסים  ַהּכַ ֶאת 

ְהֶיה  ּתִ זֹאת  ה.  ְקַטּנָ ָנה  ַמּתָ ם  ּגַ ֶאָחד  ְלָכל  ָנִכין  ְרִטיִסים  ַהּכַ

ָעה! ַהְפּתָ

ָנה! ד. – ִנְקֶנה ָלֶהם ַמּתָ י ִנְדַלק ִמּיָ – ֵאיֶזה ַרְעיֹון ִנְפָלא, – ִמּכִ

ֶאת  ְלָהִביא  ּוִמֲהרּו  ָרָכה  ַהּבְ ְרִטיֵסי  ּכַ ֶאת  ָעְזבּו  י  ְוֻדּבִ י  ִמּכִ

ְתחּו ַהְיָלִדים ֶאת ָהַאְרָנִקים ּוָבְדקּו: ַאְרְנֵקיֶהם. ּפָ

י. ָקִלים! – ִהְכִריז ִמּכִ ה ׁשְ ָ לֹׁשׁ – ֵיׁש ִלי ׁשְ

ִהְצַטֲעָרה   – ֲאגֹורֹות,  ה  ּמָ ּכַ ְועֹוד  ֶאָחד  ֶקל  ׁשֶ ַרק  ֵיׁש  ְוִלי   –

י. ּבִ ּדֻ

ל ְיָלדֹות ּוַבּסֹוף  ים ׁשֶ קּוׁשִ ל ִמיֵני ִקׁשְ ִמיד ַאּתְ קֹוָנה ּכָ – אּוף, ּתָ

י  ז, ְוֻדּבִ י ָהָיה ִנְרּגָ ֱאֶמת... – ִמּכִ ֶסף ִלְדָבִרים ֲחׁשּוִבים ּבֶ ֵאין ָלְך ּכֶ

י: ָבה הֹוִסיף ִמּכִ ל ַמְחׁשָ ֲעבֹר ֶרַגע ׁשֶ ה ְמֹאד. ֲאָבל ּכַ ׁשָ ּיְ ִהְתּבַ
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ָקִלים ֶזה לֹא ָהָיה  ה ׁשְ ָ לֹׁשׁ – ַאּתְ יֹוַדַעת, ֲאִפּלּו ִאּלּו ָהיּו ָלְך ׁשְ

דֹוִלים. ֲהֵרי לֹא נּוַכל ִלְקנֹות  ּגְ ל  נֹות ׁשֶ ֵדי ִלְקנֹות ַמּתָ ּכְ יק  ַמְסּפִ

ּלֹון אֹו ַמְסִטיק... ָלֶהם ּבַ

ִעם  ִלים  ְלַהׁשְ ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ַלְיָלִדים   – ה?  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ָאז   –

י ֶהְחִזיר ֶאת  ָפה. ִמּכִ ְכִניָתם ַהּיָ ר ַעל ּתָ ְצָטְרכּו ְלַוּתֵ ּיִ ָבה ׁשֶ ְחׁשָ ַהּמַ

ָבִעים: ְלָחן ְוַהּצְ ֻ ֶקט, ְוָחַזר ֶאל ַהּשׁ ׁשֶ ָהַאְרָנק ִלְמקֹומֹו ּבְ

ֲאִני  ׁשֶ ַבד זֹאת, ּכְ ְרִטיִסים... ּוִמּלְ – ּבֹוִאי ְלָפחֹות ָנִכין ֶאת ַהּכַ

רֹאׁש! ר ָצִצים ִלי ַרְעיֹונֹות ּבָ ְמַצּיֵ

ָמֲחָתה   – נֹות!  ַמּתָ ִלְקנֹות  י  ּלִ ׁשֶ ָהַרְעיֹון  ְוָקא  ּדַ ָהָיה  ֶזה   –

ַע? –  ר ְלַבּצֵ ִאי ֶאְפׁשָ ֶוה ַרְעיֹון ׁשֶ ָ י ִלְגֵלג: – ַמה ּשׁ י, ַאְך ִמּכִ ּבִ ּדֻ

ּקֹות  ּדַ ֲעבֹר  ּכַ ַרק  ּוְמתּוִחים.  ֵקִטים  ׁשְ ִלְצּבַֹע,  ַהְיָלִדים  יכּו  ִהְמׁשִ

ר: י ְוִדּבֵ ב ִמּכִ ֲאֻרּכֹות ׁשָ

טּוַח  ּבָ ְולֹא  ה,  ָקׁשֶ ְקָצת  ֶזה  ֲאָבל  ֵעָצה.  ִלי  ֵיׁש  ֶעֶצם,  ּבְ  –

ְצִליַח... ּנַ ׁשֶ

ָבר. י ָהְיָתה מּוָכָנה ְלָכל ּדָ ּבִ – ָמה? – ּדֻ

נֹות. ָאז ּבֹוִאי  ת ַמּתָ ֶסף ִלְקִנּיַ י ּכֶ אי ֵיׁש ּדַ א ַוּדַ א ּוְלִאּמָ – ְלַאּבָ

ֶאל  ׁש  ְוִנּגַ א,  ְלִאּמָ ָנה  ַמּתָ ִלְקנֹות  אֹותֹו  ְכֵנַע  ּוְנׁשַ א  ַאּבָ ֶאל  ׁש  ִנּגַ

ֲאִרי ָלְך ֵאיֶזה ְצחֹוק  א. ּתָ ָנה ְלַאּבָ ְכֵנַע אֹוָתּה ִלְקנֹות ַמּתָ א ּוְנׁשַ ִאּמָ

ֵניֶהם ְיַגּלּו... ְ ּשׁ ׁשֶ ִיְהֶיה ּכְ
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ָעה, סֹוד, – ֵעיֶניָה  ּזֹו ַהְפּתָ ר, ָצִריְך ְלַהְזִהיר אֹוָתם ׁשֶ – ְוָהִעּקָ

י ָנְצצּו. ּבִ ל ּדֻ ׁשֶ

י. נּו! – הֹוִסיף ִמּכִ ם ֵמִאּתָ נֹות ּגַ ּתָ ַהּמַ – ְוׁשֶ

ְכְנִעים ֶאת ַההֹוִרים? ב. ֵאיְך ְמׁשַ

ָבִעים,  ד ֶאת ַהּצְ ּצּוַע ָהַרְעיֹון. ָאְרזּו ִמּיָ חּו ֶאת ּבִ ַהְיָלִדים לֹא ּדָ

ֵגָרה  ַהּמְ י  ַמֲעַמּקֵ ּבְ מּוִרים  ּגְ ְמַעט  ַהּכִ ְרִטיִסים  ַהּכַ ֶאת  יאּו  ֶהְחּבִ

ח: ְטּבָ א ַלּמִ ְוָרצּו ֶאל ִאּמָ

ָנה ִמְתָקֵרב! ָ א, רֹאׁש ַהּשׁ – ִאּמָ

א. – ֵאיְנֶכם  ָנה ִמְתָקֵרב, – ָצֲחָקה ִאּמָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ – ֲאִני יֹוַדַעת ׁשֶ

ֶלת ִלְכבֹוד ֶהָחג? ֶ ֲאִני ְמַבּשׁ רֹוִאים ׁשֶ

ְך  ְעּתֵ ּדַ א, ַמה  ִהּסּוס: – ִאּמָ ּבְ ַהְיָלִדים  ְתחּו  ּפָ א, –  ן, ִאּמָ ּכֵ  –

ה? ָנה ַהֲחָדׁשָ ָ ָעה ִלְכבֹוד ַהּשׁ א ַהְפּתָ ַלֲעׂשֹות ְלַאּבָ

ָעה? – ֵאיזֹו ַהְפּתָ

ָנה ֶלָחג... ל, ִלְקנֹות לֹו ַמּתָ – ְלָמׁשָ

ָנה? – ֵאיזֹו ַמּתָ

ָנה  ּתָ הּו ָיֶפה, ָקָטן. נּוַכל ֶלֱארֹז ֶאת ַהּמַ ֶ – ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים. ַמּשׁ

ַהַחּלֹות...  ל  ׁשֶ ית  ּפִ ַלּמַ ַחת  ִמּתַ ָרָכה  ַהּבְ ְרִטיֵסי  ּכַ ִעם  ּוְלַהְטִמין 

ָקִלים... ֵני ׁשְ ֵעֶרְך... ׁשְ ֶסף... ּבְ ם ָלנּו ֵיׁש ְקָצת ּכֶ ּגַ
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ְתאֹום  ּפִ ְיָלִדים. – ַמה  ּבַ א ִהְתּבֹוְנָנה  – ְמַעְנֵין, ְמַעְנֵין, – ִאּמָ

ַנִים ָנבֹוכּו  ְ א ְולֹא ִלי? – ַהּשׁ ְוָקא ְלַאּבָ ְך? ּוַמּדּוַע ּדַ ם ַעל ּכָ ְבּתֶ ֲחׁשַ

ה יֹוַדַעת ַמה  ִהיא ַמְסִמיָקה ְלַגְמֵרי, ֵאיֶנּנָ ה ׁשֶ יׁשָ י ִהְרּגִ ּבִ ְלֶרַגע. ּדֻ

ְתרֹון: י ָמָצא ּפִ יב. ֲאָבל ִמּכִ ָהׁשִ ּלְ

ָנה!  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  הּוא  ְוֶהָחג  ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ רֹאׁש  הּוא  א  ַאּבָ  –

ָחה... ּפָ ׁשְ ָנה ְלרֹאׁש ַהּמִ ָנה ַמְתִאים ָלֵתת ַמּתָ ָ ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהּשׁ

ל ַעל  ָבִרים ֵהֵחּלּו ְלִהְתַקּבֵ ַהּדְ ֶעֶצם ֶזה ַרְעיֹון לֹא ַרע, –  ּבְ  –

ּוק ִלְקִנּיֹות ַאֲחרֹונֹות  ֵאֵצא ַלּשׁ ׁשֶ א. – טֹוב. ָמָחר, ּכְ ל ִאּמָ ּה ׁשֶ ְעּתָ ּדַ

י... ם ּתּוְכלּו ָלבֹוא ִאּתִ ם ַאּתֶ הּו. ּגַ ֶ ׂש ַמּשׁ ִלְכבֹוד ֶהָחג, אּוַכל ְלַחּפֵ
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ְכִניָתם  ּתָ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ֲחִצית  ַהּמַ ִרים:  ָ ְמֻאּשׁ ָהיּו  ַהְיָלִדים 

א: ְכָחה ְלַהְזִהיר ֶאת ִאּמָ י לֹא ׁשָ ּבִ ְמַעט ִהְצִליָחה! ַאְך ּדֻ ָבר ּכִ ּכְ

ָבר! א ׁשּום ּדָ י ְלַאּבָ ַגּלִ ָעה, ְולֹא ּתְ ְהֶיה ַהְפּתָ ּזֹו ּתִ ר ׁשֶ – ְוָהִעּקָ

א ִמן ָהֲעבֹוָדה. ֲאָבל  ל ַאּבָ ֹקֶצר רּוַח ִחּכּו ַהְיָלִדים ְלׁשּובֹו ׁשֶ ּבְ

א ִנְמֵצאת ַעל  ַמן ִאּמָ ל ַהּזְ א: ּכָ ר ִעם ַאּבָ ׁשּוט ְלַדּבֵ ְך ּפָ ל ּכָ לֹא ּכָ

א  ֶרת, ַמְפִריָעה... סֹוף סֹוף ִנְכְנָסה ִאּמָ ה ֹאֶכל, ְמַסּדֶ יׁשָ ָידֹו, ַמּגִ

י  ְוֻדּבִ י  ּוִמּכִ ָטן,  ַהּקָ ְלָעִקי  ַהִחּתּול  ְלַהֲחִליף ֶאת  ַהְיָלִדים  ַלֲחַדר 

ה: ְלִחיׁשָ א ּבִ ִהְצִליחּו ִלְפנֹות ֶאל ַאּבָ

ִביְלָך. ׁשְ א, ֵיׁש ָלנּו סֹוד ּבִ – ַאּבָ

ִביִלי? ׁשְ – סֹוד ּבִ

ָנה ִמְתָקֵרב... ָ ה יֹוֵדַע, רֹאׁש ַהּשׁ א, ַאּתָ ים. ַאּבָ ְסּכִ ן, ִאם ּתַ – ּכֵ

ְצחֹוק. ַרץ ּבִ א ּפָ דֹול! – ַאּבָ אי סֹוד ּגָ – ֶזה ַוּדַ

אּוַלי...  ְלָך...  יַע  ְלַהּצִ ָרִצינּו  ַהּסֹוד.  לֹא  ֶזה   , ׁשְ ׁשְ ׁשְ לֹא,   –

ִחּכּו  לֹא  ַהְיָלִדים   – א!  ְלִאּמָ ָיָפה  ָנה  ַמּתָ ָנה  ָ ַהּשׁ ְלרֹאׁש  ִלְקנֹות 

א ֲהֵרי  א ְוהֹוִסיפּו: – ִאּמָ ְוָקא ְלִאּמָ ַאל ַמּדּוַע ּדַ א ִיׁשְ ַאּבָ ַעם ׁשֶ ַהּפַ

ְמֻיָחד ִלְכבֹוד ֶהָחג... ָנה, ְוטֹוַרַחת ּבִ ָ ל ַהּשׁ ה ּכָ ְך ָקׁשֶ ל ּכָ עֹוֶבֶדת ּכָ

ד. א ִהְתַלֵהב ִמּיָ ָעה ִנְפָלָאה! – ַאּבָ – ַהּצָ

ָנה ַעל ַיד  ּתָ ַהּמַ ָלּה ֶאת  ְלָהִכין  ַהְיָלִדים. נּוַכל  ַנֲענּו  ן, –  ּכֵ  –

ָרָכה! ְרִטיֵסי ּבְ ֵנרֹות ֶהָחג, ִעם ּכַ
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י. ּבִ ָעה! – ִהְזִהיָרה ׁשּוב ּדֻ ְהֶיה ַהְפּתָ ּזֹו ּתִ ר ׁשֶ – ְוָהִעּקָ

יר  א, – ִהְסּבִ ָך ְלִאּמָ נּו, לֹא ַרק ִמּמְ ם ֵמִאּתָ ָנה ִהיא ּגַ ּתָ – ְוַהּמַ

ָקִלים... ֵני ׁשְ ל... ׁשְ י. – ֵיׁש ָלנּו ְלָמׁשָ ִמּכִ

ֲהָנָאה: י ַהְיָלִדים ּבַ ף ֶאת ָראׁשֵ א ִלּטֵ ַאּבָ

ַח אֹוָתּה. עֹוד  ּמֵ א ְורֹוִצים ְלׂשַ ם אֹוֲהִבים ֶאת ִאּמָ ַאּתֶ – ָיֶפה ׁשֶ

יְנַתִים ָלַקַחת ֶאְתֶכם ִלְבֹחר  ל ִמְנָחה ְואּוַכל ּבֵ ּלֵ ְמַעט ֵאֵצא ְלִהְתּפַ

הּו... ֶ א ַמּשׁ ְלִאּמָ

לֹֹמה ַהּצֹוֵרף ג. ֵאֶצל ׁשְ

א. ל ַאּבָ ְרחֹוב, ְלִצּדֹו ׁשֶ י ּבָ י ְוֻדּבִ ְסעּו ִמּכִ ֲעבֹר ְזַמן ָמה ּפָ ּכַ

י  ּבִ ּדֻ ֲאָלה  ׁשָ  – הֹות?  ְלִאּמָ נֹות  ַמּתָ קֹוִנים  ֵאיֹפה  ֶעֶצם,  ּבְ  –

ָלּה  ֵרר  ִהְתּבָ ְתאֹום  ּפִ ַלֲעצֹר:  ִלי  ּבְ יֹוְסק  ַהּקְ ַיד  ַעל  ָעְברּו  ׁשֶ ּכְ

ָבה ַרק ַעל ְקיֹוְסק אֹו ַעל ֲחנּות ַצֲעצּוִעים  ַמן ִהיא ָחׁשְ ל ַהּזְ ּכָ ׁשֶ

ְתִאים  ּיַ ָבר ׁשֶ ֶהם ׁשּום ּדָ נֹות, ַוֲהֵרי ֵאין ּבָ ת ַמּתָ ַעל ָמקֹום ִלְקִנּיַ ּכְ

א... ְלִאּמָ

ֵנס  א ָעַמד ְלִהּכָ ה, – ַאּבָ ִפּלָ ם ֶאת ַהּתְ ַסּיֵ ּנְ י, ַעד ׁשֶ ּבִ י ּפֹה, ּדֻ – ַחּכִ

ַהּצֹוֵרף  לֹֹמה  ׁשְ ֶאל  ֵנֵלְך  ְך  ּכָ ַאַחר   – ֶנֶסת.  ַהּכְ ְלֵבית  י  ִמּכִ ִעם 

הּו... ֶ ׂש ֶאְצלֹו ַמּשׁ ּוְנַחּפֵ

לֹֹמה ַהּצֹוֵרף",  יָנה. – "ׁשְ ֲאָרה ְוִהְמּתִ י ִנׁשְ ָבִרים ִנְכְנסּו ְוֻדּבִ ַהּגְ

עֹון  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ָען; ּכְ ם ׁשֶ הּוא ּגַ לֹֹמה ׁשֶ אי ׁשְ ן, ֶזה ַוּדַ – ִהְרֲהָרה. – "ּכֵ
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ֲחנּות  ּבַ ּוֶבֱאֶמת  א.  ַאּבָ ִעם  ֵאָליו  ָהַלְכנּו  ִהְתַקְלֵקל  ַהְמעֹוֵרר 

מֹוטֹות.  ִביִעים, ּפָ ֶסף: ּגְ ָבִרים ָיִפים ִמּכֶ ל ִמיֵני ּדְ ם ּכָ ּלֹו ָהיּו ּגַ ׁשֶ

יִטים  ְכׁשִ ַהּתַ ָעְברּו  י  ּבִ ּדֻ ל  ׁשֶ ֵעיֶניָה  ְלֶנֶגד   – יִטים..."  ְכׁשִ ּתַ ְוַגם 

א?  לֹֹמה. ַהִאם ֶאָחד ֵמֶהם ִיְקנּו ְלִאּמָ ל ׁשְ ֲחנּותֹו ׁשֶ ּבַ ַהּנֹוְצִצים ׁשֶ

ִנים. ל ַהּבָ ֹקֶצר רּוַח ְלבֹוָאם ׁשֶ ָתה ּבְ י ִחּכְ ּבִ ּדֻ

ל  י ֵעיֶניָה ׁשֶ ּתֵ ַמע קֹול ַצְוָחִני, ּוׁשְ ִמי? – ִנׁשְ ְ – ִמי ֲאִני ּוַמה ּשׁ

ָיַדִים ֲחִמימֹות. ְתאֹום ּבְ ּסּו ּפִ י ּכֻ ּבִ ּדֻ

ְמִהירּות,  י ֵהִסיר ֶאת ָיָדיו ּבִ יִרים אֹוְתָך! – ִמּכִ י, ַמּכִ י, ִמּכִ – ּדַ

לֹֹמה. ל ׁשְ ה ֵהִחיׁשּו ַצֲעֵדיֶהם ּוָפנּו ְלֵעֶבר ֲחנּותֹו ׁשֶ ָ לֹׁשׁ ְ ְוַהּשׁ

לֹֹמה  אן! – ׁשְ ִאים! ֶאת ִמי ֲאִני רֹוֶאה ּכָ רּוִכים ַהּבָ לֹום, ּבְ – ׁשָ

ֶלת  ְגּדֶ ַהּמַ כּוִכית  ַהּזְ ֵמֵעינֹו ֶאת  ְוֵהִסיר  ִחּיּוְך  ּבְ ֵהִרים ֶאת רֹאׁשֹו 

ֶאְצִלי  ֱהִייֶתם  ָבר  ּכְ ֲהֵרי   – ְמֹפָרק.  עֹון  ׁשָ ּבְ ֶעְזָרָתּה  ּבְ ִהְתּבֹוֵנן  ׁשֶ

ֲאִני ֲאִפּלּו זֹוֵכר  י. – ִנְדֶמה ִלי ׁשֶ ּבִ י ְוֶאל ּדֻ ְך ֶאל ִמּכִ ַעם! – ִחּיֵ ּפַ

י. לֹֹמה ֶאל ִמּכִ ָנה ׁשְ י! – ּפָ ּבִ ה – ּדֻ מֹוֵתיֶכם. ַאּתָ ֶאת ׁשְ

י! י. – ְוהּוא ִמּכִ ּבִ י! – ָקְרָאה ּדֻ ּבִ – ַח ַח ַח, לֹא, ֲאִני ּדֻ

י, ַאּתְ  ה ִמּכִ לֹֹמה. – ַאּתָ ל, – ֶנֱאַנח ׁשְ ה ֶזה ְמַבְלּבֵ ּמָ – אֹוי, ּכַ

י? י ְוֻדּבִ ְך. ּוָמה ְרצֹוְנֶכם ַהּיֹום, ִמּכִ י. טֹוב, ִיְהֶיה ּכָ ּבִ ּדֻ

א. ם רֹוִצים, – עֹוֵדד אֹוָתם ַאּבָ ידּו לֹו ָמה ַאּתֶ – ַהּגִ

ָנה ֶלָחג! – ָענּו ַהְיָלִדים.  א ַמּתָ – ֲאַנְחנּו רֹוִצים ִלְקנֹות ְלִאּמָ

ָעה! – ַהְפּתָ
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לֹֹמה. ַאל ׁשְ ֶסף ֵיׁש ָלֶכם? – ׁשָ ה ּכֶ – ְוַכּמָ

ְך: א ִחּיֵ ֶקט, ֲאָבל ַאּבָ ׁשֶ י ּבְ י ְוֻדּבִ ָקִלים, – ָענּו ִמּכִ ֵני ׁשְ – ׁשְ

ְליֹון  ְרֶאה ָלנּו ֵאיֶזה ּתִ ַעם. אּוַלי ּתַ ם ַהּפַ ּלֵ – לֹא ָחׁשּוב, ֲאִני ֲאׁשַ

ָיֶפה?

ים ְונֹוְצִצים.  ְליֹוִנים ְקַטּנִ לֹֹמה ֻקְפָסה ּוָבּה ֲערּוִכים ּתִ הֹוִציא ׁשְ

ְך  ּכָ ל  ּכָ ָהיּו  ְליֹוִנים  ַהּתִ ל  ּכָ ִלְבֹחר:  ְמֹאד  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ּלּו  ּגִ ַהְיָלִדים 

א.  ם ַאּבָ ל ּגַ ּכֵ ַנִים, ִהְסּתַ ְ א! ִהְתּבֹוְננּו ַהּשׁ ָיִפים ּוַמְתִאיִמים ְלִאּמָ

ּפּוַח  ּתַ צּוַרת  ּבְ ֶהָעׂשּוי  ּוְמֻיָחד,  ָקָטן  ְליֹון  ּתִ י  ּבִ ּדֻ ָתה  ּלְ ּגִ ְלֶפַתע 

זֹו ֶאֶבן ֵחן ָנָאה: ּוְבֶמְרּכָ

ָנה! ָ ְליֹון ַמְתִאים ְלרֹאׁש ַהּשׁ ֱאֶמת ּתִ ּפּוַח! ֶזה ּבֶ א, ּתַ – הֹוי, ַאּבָ

ּפּוַח  ַהּתַ ְליֹון  ּתִ ֶאת  הֹוִציא  לֹֹמה  ׁשְ ימּו.  ִהְסּכִ י  ּוִמּכִ א  ַאּבָ

א ְוַלְיָלִדים ּוֵבֵרְך  ה, ָמַסר ְלַאּבָ ֻקְפָסה ְקַטּנָ ְחָמד, ָאַרז אֹותֹו ּבְ ַהּנֶ

אֹוָתם:

ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה, ְמתּוָקה  ׁש ֲעֵליֶכם ׁשָ ְתַחּדֵ ּתִ – ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ְדַבׁש! ּפּוַח ּבִ מֹו ּתַ ּכְ

ַכח,  לֹֹמה, ְוׁשָ ם ִלׁשְ ּלֵ א ׁשִ ם ְלָך! – ַאּבָ ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה ּגַ – ׁשָ

י. י ְוֻדּבִ ל ִמּכִ ָקִלים ׁשֶ ְ ֵני ַהּשׁ ּמּוָבן, ָלַקַחת ֶאת ׁשְ ּכַ

ִביָטה ד. ַהּצְ

ֶרְך: ּדֶ ֲאלּו ּבַ ּוק, ׁשָ א ַלּשׁ אֹוִמים ִעם ִאּמָ ְצאּו ַהּתְ ּיָ ׁשֶ ְלָמֳחָרת, ּכְ
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א ֶלָחג? ְקֶנה ְלַאּבָ ֶעֶצם, ַמה ּנִ – ּבְ

לֹֹמה  ׁשְ ֶאל  ֵנס  ּכָ ּנִ ׁשֶ יָעה  ַמּצִ ֲאִני   – א.  ִאּמָ ָעְנָתה   – ִנְרֶאה,   –

הּו. ֶ ַהּצֹוֵרף, אּוַלי ִנְמָצא ֶאְצלֹו ַמּשׁ

י: י ָלַחׁש ְלֻדּבִ ַהְיָלִדים ִנְבֲהלּו, ּוִמּכִ

ָנה! – ֲאָבל  ִנינּו ָלּה ַמּתָ ּקָ א ׁשֶ ה ְלִאּמָ לֹֹמה לֹא ְיַגּלֶ ְ ּשׁ – ַרק ׁשֶ

ל  א ַלֲחנּותֹו ׁשֶ ׁש ִנְכְנסּו ַאֲחֵרי ִאּמָ ֲחׁשָ ֵרָרה. ּבַ לֹא ָהְיָתה ָלֶהם ּבְ

לֹֹמה. ׁשְ

ֶאת  ָזַקף  לֹֹמה  ׁשְ  – אן!  ּכָ רֹוֶאה  ֲאִני  ִמי  ֶאת  לֹום,  ׁשָ ֵהי,   –

י! י ְוֻדּבִ ָידֹו. – ׁשּוב ִמּכִ ּבְ עֹוִנים ׁשֶ ְ יַח ֶאת ַהּשׁ רֹאׁשֹו ְוִהּנִ

ַתי? א. – ִמּמָ ָעה ִאּמָ יר אֹוָתם? – ֻהְפּתְ ה ַמּכִ – ָמה, ַאּתָ

י ְצִביָטה  ּבִ ּדֻ י ָצַבט ְלֶפַתע ֶאת  ִמּכִ לֹֹמה ָעַמד ַלֲענֹות, ַאְך  ׁשְ

ֲחָזָקה.

י ָצַבט אֹוִתי! א, ִמּכִ י. – ִאּמָ ּבִ – ַאייי! – ָצְוָחה ּדֻ

ׁש?  ּיֵ י, ֵאיְנָך ִמְתּבַ ֲעָסה ְמֹאד. – ִמּכִ א ּכָ – ַמה ּקֹוֶרה ּפֹה? – ִאּמָ

ה  ֵאּלֶ ָנה? אֹוי, ּכָ ָ ֶעֶרב רֹאׁש ַהּשׁ ה ַלֲאחֹוְתָך, ְועֹוד ּבְ ה עֹוׂשֶ ְך ַאּתָ ּכָ

ה ֵהם רֹוִצים  ִהּנֵ לֹֹמה: –  ּוָפְנָתה ֶאל ׁשְ א  ֶנֶאְנָחה ִאּמָ ְיָלִדים, – 

ָנה ֶלָחג, ּוְלֶפַתע ָרִבים  ְוִלְקנֹות לֹו ַמּתָ ָעה  א ַהְפּתָ ַלֲעׂשֹות ְלַאּבָ

ְוצֹוְבִטים...
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ּקֹוֶרה.  ַמה  ְלֶפַתע  ֵהִבין  לֹֹמה  ׁשְ  – א,  ְלַאּבָ ָעה  ַהְפּתָ ָאּה,   –

י: ּבִ ל ּדֻ י ָלַחׁש ְלָאְזָנּה ׁשֶ ּוִמּכִ

ר  יק ְלַסּפֵ לֹֹמה לֹא ַיְסּפִ ְ ּשׁ ֵדי ׁשֶ י אֹוָתְך ַרק ּכְ ׁשֶֹנת, ָצַבְטּתִ – ִטּפְ

י. ּבִ אן ֶאְתמֹול. – ּוְבקֹול הֹוִסיף: – ְסִליָחה, ּדֻ ָהִיינּו ּכָ א ׁשֶ ְלִאּמָ

ָאִחיָה  ל  ׁשֶ ָחְכָמתֹו  ֶאת  ֵהִביָנה  י  ּבִ ּדֻ  – ֲאִני סֹוַלַחת.  – טֹוב, 

טּוב ֵלב: ְך ּבְ לֹֹמה ִחּיֵ ּה. ׁשְ ָכל ִלּבָ ֱאֶמת ּבְ ְוָסְלָחה לֹו ּבֶ

ָעה  רֹור, ֵהם ְיָלִדים טֹוִבים. ְוֵאיזֹו ַהְפּתָ ֶבֶרת ּדְ – ַאּתְ רֹוָאה, ּגְ

א ֵהם רֹוִצים? ְלַאּבָ

הּו לֹא  ֶ ֵאָלה. – ַמּשׁ ׁשְ א ּבִ יָבה ִאּמָ יַע? – ֵהׁשִ ׁש ְלָך ְלַהּצִ – ַמה ּיֵ

ְלַחן ֶהָחג... ט ּבֹו ֶאת ׁשֻ ֵ ְתִאים ְלַקּשׁ ּיַ ָבר ׁשֶ דֹול, אּוַלי ּדָ ּגָ

ָנם  דֹוָלה. – ֶיׁשְ לֹֹמה ֻקְפָסה ּגְ ַלף ׁשְ ָבר ָיֶפה! – ׁשָ – ֵיׁש ִלי ּדָ

ִין  ְקּבּוק ַהּיַ ֶסף, ִלְתלֹות אֹוָתם ַעל ּבַ ל ּכֶ ים ׁשֶ ּוִטים ְקַטּנִ ּפֹה ִקּשׁ

ל ִקּדּוׁש! ׁשֶ

ְקּבּוִקים! – ִהְצַטֲחקּו  רֹות ַלּבַ ְרׁשְ ְליֹוִנים ִעם ׁשַ – ֵאיֶזה יִֹפי, ּתִ

א, ִנְקֶנה ֶאָחד ֵמֶהם? ַהְיָלִדים. – ִאּמָ

ַמח! ּבֹואּו ְוִעְזרּו ִלי ִלְבֹחר... אי ִיׂשְ א ַוּדַ ֶהְחֵלט, ַאּבָ – ּבְ

תּוב  ּכָ י. – ַמה  ְוֻדּבִ י  ִמּכִ ּלּו  ּגִ צּוַרת אֹוִתּיֹות, –  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ – ֵהם 

יָרה: א ִהְסּבִ ֶהם? ְוִאּמָ ּבָ
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ם  ׁשָ ָהֵהם  ְוַעל  ֶפן';  ַהּגֶ ִרי  ּפְ 'ּבֹוֵרא  תּוב  ּכָ ֵאּלּו  ַעל  ה,  ִהּנֵ  –

ְבֶלב  ֵתה  'ּוׁשְ ָעָליו  ְוָכתּוב  ְמֻיָחד,  ד  ּצַ ּבַ ׁשֶ ְוֶזה  ים'.  'ְלַחּיִ תּוב  ּכָ

טֹוב ֵייֶנָך'...

אֹוִתּיֹות,  ַרק  ָהיּו  ְליֹוִנים  ַהּתִ ִמן  ֵחֶלק  ּבְ ִהְתּבֹוְננּו;  ַהְיָלִדים 

ִעּגּול...  ְסָתם  ֲעָנִבים,  ּכֹול  ֶאׁשְ ָיפֹות:  צּורֹות  ם  ּגַ ָהיּו  ֲאֵחִרים  ּבַ

ה  ֵמֵאּלֶ ְפָסה,  ַהּקֻ ת  ִפּנַ ּבְ ׁשֶ ָנֶאה  ְליֹון  ּתִ ַעל  ָנָחה  י  ִמּכִ ל  ׁשֶ ֵעינֹו 

ים': תּוב ֲעֵליֶהם 'ְלַחּיִ ּכָ ׁשֶ

צּוַרת ִרּמֹון! אּוַלי ִנְקֶנה  ה הּוא ָיֶפה. ְוהּוא ּבְ ּמָ א, ְרִאי ּכַ – ִאּמָ

אֹותֹו?
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א  י. ִאּמָ ּבִ ָנה, – הֹוִסיָפה ּדֻ ָ ֱאֶמת ַמְתִאים ְלרֹאׁש ַהּשׁ – ִרּמֹון ּבֶ

ְליֹון: ִחּיּוְך ֶאת ַהּתִ לֹֹמה ָאַרז ּבְ יָמה, ּוׁשְ ִהְסּכִ

ִרּמֹון! ְרּבּו ְזֻכּיֹוֵתיֶכם ּכָ ּיִ ָנה טֹוָבה, ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ – יִֹפי, ׁשָ

ה  ָ לֹׁשׁ ְ ְוַהּשׁ ָמה  ּלְ ׁשִ א  ִאּמָ  – ְלָך!  ם  ּגַ ּוְמבֶֹרֶכת  טֹוָבה  ָנה  ׁשָ  –

ִנּיֹות ֶלָחג. ּקְ יְך ּבַ ָיְצאּו ְלַהְמׁשִ

ּפּוַח ְוִרּמֹון ה. ּתַ

ְרִטיֵסי  ָתה ֶאת ּכַ רֹות, ְוִגּלְ א ְלָבֵרְך ַעל ַהּנֵ ה ִאּמָ ׁשָ ֵליל ֶהָחג ִנּגְ ּבְ

י: י ְוֻדּבִ ֵהִכינּו ִמּכִ ִאים ׁשֶ ָרָכה ַהּנָ ַהּבְ

ְרִטיִסים... אן ּכַ ים ִלי ּכָ ַחּכִ ּמְ י ׁשֶ ַכְחּתִ ְכָלל ׁשָ – ָיֶפה, ְיָלִדים. ּבִ

ָנה  'ׁשָ ְרָכה אֹוָתם ּבְ ָקה ַלְיָלִדים, ּבֵ רֹות, ָנׁשְ א ַעל ַהּנֵ ְרָכה ִאּמָ ּבֵ

ָיֶדיָה... ְרִטיִסים ּבְ טֹוָבה' ּוָפְנָתה ָלַקַחת ֶאת ַהּכַ

ין  ִמּבֵ ְמָטה  ִנׁשְ ה  ְקַטּנָ ֻקְפָסה   – ּפֹה?  ַפל  ּנָ ַמה  הֹוּפ,   –

א  ה?! – ִאּמָ רֹות. – ַמה ּזֶ ל ַהּנֵ ׁש ׁשֶ ּגָ ְרִטיִסים ְוָצְנָחה ַעל ַהּמַ ַהּכַ

ְליֹון –  ְפָסה, ָמְצָאה ֶאת ַהּתִ א ֶאת ַהּקֻ ְתָחה ִאּמָ ָעה ְמֹאד. ּפָ ֻהְפּתְ

דֹוָלה: ְמָחה ּגְ ְמָחה ׂשִ ָטן, ְוׂשָ ּפּוַח ַהּקָ ַהּתַ

ְלָהִכין  ם  ִהְצַלְחּתֶ ׁש  ַמּמָ ל  ׁשֶ ָעה  ַהְפּתָ ׁשֹוָבִבים.  ְך,  ּכָ ְך,  ּכָ  –

ִלי...

י לֹא  י ְוֻדּבִ א ִלְבצַֹע ֶאת ַהַחּלֹות. ִמּכִ ָנה ַאּבָ ּדּוׁש ּפָ ְלַאַחר ַהּקִ

ָבָנה ְוַהְמֻיֶחֶדת,  ית ַהּלְ ּפִ ּנּו: ֵהם ָאֲהבּו ֶאת ַהּמַ ְרעּו ֵעיֵניֶהם ִמּמֶ ּגָ
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ִחּכּו  ִמּכֹל  יֹוֵתר  ַאְך  יָה.  ְחּתֶ ּתַ ּמִ ׁשֶ ָהֲעֻגּלֹות  ַלַחּלֹות  ִצּפּו  ֵהם 

ם... ֵהִכינּו לֹו ׁשָ ָעה ׁשֶ א ַעל ַהַהְפּתָ יד ַאּבָ ּגִ ִלְראֹות ַמה ּיַ

ְך: ְרִטיִסים ְוִחּיֵ ה ֶאת ַהּכַ ּלָ ית, ּגִ ּפִ א ֵהִסיר ֶאת ַהּמַ ַאּבָ

ַבׁש,  ּדְ ַרס אֹוָתן, ָטַבל ּבַ א ַעל ַהַחּלֹות, ּפָ ֵרְך ַאּבָ – נּו, נּו. – ּבֵ

ק. ַרק ָאז ָאַמר: ָאַכל ְוִחּלֵ

ְרִטיִסים  ֶכם! – ָלַקח ֶאת ַהּכַ ּלָ ְרִטיִסים ׁשֶ – טֹוב, ִנְרֶאה ֶאת ַהּכַ

ה. ם הּוא ֻקְפָסה ְקַטּנָ ה ּגַ ּלָ ָיָדיו, ּוִפְתאֹום ּגִ ּבְ

א  ּלֵ ִהְתּפַ  – א?  ִאּמָ ל  ׁשֶ ְליֹון  ַהּתִ ֶאת  ּפֹה  ם  ׂשָ ִמי  ה?  ּזֶ ַמה   –

א. ַאּבָ

י  ְוֻדּבִ י  ִמּכִ ָיְכלּו  לֹא   – ִביְלָך!  ׁשְ ּבִ ֶזה  א,  ִאּמָ ל  ׁשֶ לֹא  ֶזה   –

ּוט  ּשׁ ַהּקִ ְפָסה, ָמָצא ֶאת  ַהּקֻ ַתח ֶאת  ּפָ ע.  ֻהְפּתַ א  ַאּבָ ק.  ְלִהְתַאּפֵ

ְצחֹוק: א ּבִ ִין, ּוָפָנה ֶאל ִאּמָ ְלַבְקּבּוק ַהּיַ

ּתּו אֹוִתי ִלְקנֹות  ָנה! ּפִ ָ יעּו אֹוָתנּו ַהְיָלִדים ַהּשׁ – הֹוי, ֵאיְך ִהְפּתִ

ָעה ֻמְצַלַחת! ָנה! ֵאיזֹו ַהְפּתָ ָנה, ְואֹוָתְך – ִלְקנֹות ִלי ַמּתָ ָלְך ַמּתָ

ָנה  ַמּתָ ִלְקנֹות  ַמּדּוַע ֵהם רֹוִצים  י אֹוָתם  ַאְלּתִ ׁשָ ַוֲאִני עֹוד   –

ִחּיּוְך. א ּבְ א ְולֹא ִלי, – הֹוִסיָפה ִאּמָ ְוָקא ְלַאּבָ ּדַ

ְמַלת  ׂשִ ֵמַעל  ַהּנֹוֵצץ  ָטן  ַהּקָ ּפּוַח  ּתַ ּבַ ר  ֶ ֹאׁשׁ ּבְ ַהְיָלִדים  יטּו  ִהּבִ

ִין. ְקּבּוק ַהּיַ ְזִהיר ֵמַעל ּבַ ֶסף ַהּמַ א, ּוְבִרּמֹון ַהּכֶ ל ִאּמָ ֶהָחג ׁשֶ
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ֶאת  ּוֵבְרכּו  ְוִרּמֹון,  ְדַבׁש  ּבִ ּפּוַח  ּתַ ם  ְלֻכּלָ א  ְוִאּמָ א  ַאּבָ קּו  ִחּלְ

ַהְיָלִדים:

ִפי  ֵמָחה – ּכְ ָנה ְמתּוָקה ּוׂשְ ׁש ֲעֵליֶכם ׁשָ ְתַחּדֵ ּתִ – ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ּבּוד  ל ִמְצַות ּכִ כּות זֹו ׁשֶ ּזְ ם אֹוָתנּו ַהּיֹום! ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְחּתֶ ּמַ ּשִׂ ׁשֶ

ִרּמֹון! ָנה ְמֵלָאה ְזֻכּיֹות ּכָ ן ְלׁשָ נּו ִסּמָ ְהֶיה ְלֻכּלָ הֹוִרים ּתִ



23

ה ּכָ ּסֻ י רֹוֶצה ִליׁשֹן ּבַ ם ִמּכִ ּגַ

ה ה ְקַטּנָ א. ֻסּכָ

ַח.  ְוִהְתַמּתֵ ְסאֹו  ִמּכִ א ָקם  ַאּבָ ה, –  ֻסּכָ ִלְבנֹות  ָצִריְך  ו  ַעְכׁשָ  –

ּפּוִרים.  ִפּלֹות יֹום ַהּכִ י ֲעַדִין ָעְמדּו ְצִליֵלי ּתְ י ְוֻדּבִ ל ִמּכִ ָאְזֵניֶהם ׁשֶ ּבְ

ם ֶאת  ה ִסּיֵ ר ַרק ַעּתָ א ֲאׁשֶ ַאּבָ הּו ּבְ ְלׁשֶ ע ּכָ ט ֻמְפּתָ ְלחּו ַמּבָ ֵהם ׁשָ

ְך ֲאֵליֶהם: א ִחּיֵ ַאַחר ַהּצֹום. ַאּבָ ּלְ ֲארּוָחתֹו ׁשֶ

ה, ֲאָבל ָראּוי ְלַהְתִחיל  ּכָ ְנַין ַהּסֻ ם ָהֶעֶרב ֶאת ּבִ אי לֹא ְנַסּיֵ – ַוּדַ

 – ִמְצָוה!  ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ּבַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְיֵמי  ֶאת  ִלְפּתַֹח  ֵדי  ּכְ ד,  ִמּיָ

ֶלת  קּו ֶאל ּדֶ ד ִזּנְ ַהְיָלִדים לֹא ָהיּו ְזקּוִקים ְלַהְבָהָרה נֹוֶסֶפת: ִמּיָ

ִניָסה ְוָעְמדּו ָלרּוץ ֶלָחֵצר. ַהּכְ

ֵהיָכן   – א.  ַאּבָ ַאֲחֵריֶהם  ָקָרא   – ּבֹוְרִחים?  ם  ַאּתֶ ְלָאן  ֵהי,   –

ה? ִבים ִלְבנֹות ֻסּכָ ם חֹוׁשְ ַאּתֶ

ה ּבֹוִנים  ְמהּו ַהְיָלִדים. – ֻסּכָ – ַמה ּזֹאת אֹוֶמֶרת 'ֵהיָכן'? – ּתָ

ָעְבָרה! ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ מֹו ּבַ ָחֵצר, ּכְ ּבֶ

ּקֹוָמה  ּבַ ְרנּו  ּגַ ֵתל־ָאִביב,  ּבְ ְרנּו  ּגַ ׁשֶ ּכְ ָעְבָרה,  ׁשֶ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ֲאָבל   –

ֶאת  ִנְבֶנה  ִאם  ה;  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ּקֹוָמה  ּבַ ִרים  ּגָ ָאנּו  ו  ַעְכׁשָ ָהִראׁשֹוָנה. 

ל  ְדֵרגֹות ִעם ּכָ ּמַ ל ֶהָחג ּבַ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ָחֵצר, ִנְצָטֵרְך ָלרּוץ ּבְ ה ּבֶ ּכָ ַהּסֻ

יִרים ּוְכֵלי ָהֹאֶכל. ַהּסִ


