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יָנּה ְיכֹוָלה ְלִהְתַקיֵּם ְללֹא ּתֹוָשִבים; ָהֹיה ָהְיָתה ִעיר ִעיר אֵּ יָון שֶׁ י  ַמֲעָמד ְוִגיל , ּוִמכֵּ ָהיּו ָבִעיר ּתֹוָשִבים ַבֲעלֵּ
יָנם ְיכֹוִלים ְלִהְתַקיֵּם לֹא ִפיַלְנְּתרֹוְפָיה; שֹוִנים ַהּתֹוָשִבים אֵּ יָון שֶׁ  . ת ַגם ִפיַלְנְּתרֹוְפָיהָהְיָתה ָבִעיר ַהזֹא, ּוִמכֵּ

 :ַפַעם ַאַחת ָאְמָרה ִפיַלְנְּתרֹוְפָיה

י ָהֲעִנִיים ָצִריְך ִלְשֹלַח ַבַקִיץ ַלְכָפר-  ת ַיְלדֵּ  . אֶׁ

 :ַהּתֹוָשִבים ָפְרצּו ִבְמִחיאֹות ַכַפִים ּוִבְקִריאֹות

ן-  ֱהָדר, כֵּ ה ִיְהיֶׁה נֶׁ ה ַשֲעשּוַע ַמְקִס ! ָהא, זֶׁ יזֶׁ ה ַרֲעיֹון ִנְפָלא, ָהא! יםאֵּ יזֶׁ  !אֵּ

ּלּו ִלְזֹרם חֵּ  :ְוַהְכָסִפים הֵּ

אָתם ְלֻחְפָשה ַבְכָפר, ַואְציו ְוָקְזיֹו  .ּתֹוְרִמים ַלְיָלִדים ָהֲעִנִיים ֲעָשָרה רּוָבִלים, ְבצֵּ

ת ֲחִמָשה רּוָבִלים ִלְכבֹוד ֲעִלָיָתּה ִמִכָּתה ְלִכָּתה מֶׁ  .ַמְנָיה ּתֹורֶׁ

ק ְשלֹוָשה רּוָבִלים ְוכּובְ  ל יֹולֶׁ  .'יֹום ַהָשָנה ְלמֹותֹו שֶׁ

 :ַהְיָלִדים ָהֲעִנִיים ָנְסעּו ַלְכָפר ְוָהִעּתֹוִנים ִהְכִריזּו

ַהְיָלִדים שֹוִתים ... ַהְיָלִדים עֹוִלים ַבִמְשָקל... ַהְיָלִדים ְמַבִּלים ְכָבר ַבְכָפר... ַהְיָלִדים יֹוְצִאים ָמָחר ְלַקְיָטנֹות- 
ה... ָחָלב ל ַהְיָלִדים ָהֲעִנִיים ַּתֲעלֶׁ  .ָרַמת ַהּמּוָסר שֶׁ

ת בֶׁ ַהְיָלִדים ָהֲעִנִיים ַמְבִריִאים ְוָרָמָתם ַהּמּוָסִרית ִמְתַיצֶׁ ֹרב ִשְמָחה שֶׁ י אֹוָתּה ִעיר ִקְפצּו מֵּ  .ְותֹוָשבֵּ

הּו ְבקֹול ָר  ק ִמישֶׁ ַפַעם ַאַחת ִפהֵּ  .םַעד שֶׁ

ק-   .ִנְשַאל –? ָלָּמה ַאָּתה ְמַפהֵּ

ִנְמַאס ִלי ְכָבר ִמָכל ִעְנַין ְיִציַאת ַהְיָלִדים ַלְכָפר-  י שֶׁ  .ִמְפנֵּ

ה! פּוי-  ס ַאף ַפַעם. לֹא ָיפֶׁ ה לֹא ְצִריִכים ְלִהָּמאֵּ ּלֶׁ  . ְדָבִרים ָכאֵּ

ה ה לֹא ָיפֶׁ זֶׁ  . ַאְך ַהִפהּוִקים ָהְלכּו ְוָגְברּו ּוְכָבר ִאיש לֹא ָאַמר שֶׁ

הּו ָחד ָאַמר ִמישֶׁ יֹום אֶׁ  :ַעד שֶׁ

ָהאֹוְפָנּה-   .ַקְיָטנֹות ַהַקִיץ ָיְצאּו מֵּ

י ַפַעם ! פּוי-  ָהאֹוְפָנּה אֵּ א מֵּ ה יֵּצֵּ ּמֹוָסד ָכזֶׁ  .ָנְזפּו בֹו –ָאסּור שֶׁ

ּלּו ִלְכֹּתבְוָהִעּתֹוִנים  חֵּ  :הֵּ

ָזכּו ְלִאשּור ְיִציָאה ְלַקְיָטָנה" ת ַהְיָלִדים שֶׁ ב אֶׁ ה ְלַאְכזֵּ ת לֹא ַּתְרשֶׁ לֶׁ ֱאצֶׁ  ַוְרָשה ַהִנְכָבָדה ... ַוְרָשה ַהנֶׁ

יָה ַהְקַטִנים ת ֲעִניֶׁ ינּו. לֹא ִּתְשַכח אֶׁ ת ִּתְקוֹותֵּ יִטיָבה לֹא ַּתְכִזיב אֶׁ  ".ַוְרָשה ַהּמֵּ

ר ָקָרהַעד  ש יּוִלי ְשַנת , ֲאשֶׁ אֹות ְיָלִדים, 2091ְבֹחדֶׁ ְלצּו ְלהֹוִדיַע ִלְשלֹוש מֵּ אֶׁ ַהַקְיָטנֹות נֶׁ  :ָקָרה שֶׁ

ָּלנּו-  ָהאֹוְפָנּה ְולֹא ִּתְסעּו ַלְכָפר, ְיָלִדים ְיָקִרים שֶׁ ם מֵּ ם; ְיָצאתֶׁ ָּלכֶׁ  .ִחְזרּו ַלֲעִליֹות ַהַגג ְוַלִביִבים שֶׁ

 ָשֲאלּו ַהְיָלִדים –? ָצאנּוִמָּמה יָ - 

ָהאֹוְפָנּה -  ם מֵּ ב –ְיָצאתֶׁ צֶׁ ִשיבּו ַהַקְיָטנֹות ְבעֶׁ  .הֵּ

ה אֹוְפָנּה-   .ָשֲאלֹו ִמְסָפר ְיָלִדים –? ָמה זֶׁ

ִרים ָאְמרּו  :ַוֲאחֵּ

ָהאֹוְפָנּה .ֲאדֹוִנים, ִּתְשְלחּו אֹוָתנּו ַלְכָפר-  א ְכָבר ַאף ַפַעם מֵּ צֵּ ה ָאסּורָפש; לֹא נֵּ זֶׁ  .ּוט לֹא ָיַדְענּו שֶׁ


