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  ?ְרְֶצִקי'ַחי ִּביִדידּות ְולֹא ִיְגֹרם ָעֶול ְלָמְרְּדַכי צַ , ֶׁשֵאיֹו ֹוֵתן ָמֹוַח ָלִאיׁש, ַמּדּוַע ַחִּיים

  ?ַהִאם ַחִּיים הּוא ְיִדיְד0 -

  .ְרְֶצִקי ְּבִיַע רֹאׁש'ְמַאֵּׁשר צַ  –ֵּכן  -

  ?ְוֵאיֹו ִמְתַּכֵּתׁש ִאְּת0 -

  .ַמְכִחיׁש ָמְרְּדַכי ִּבְמִהירּות –לֹא  -

  .ֲאֶׁשר ָּתִמיד ֵהן ִמְׁשּתֹוְממֹות ְוָתִמיד ֲעצּובֹות, ְׁשֹחרֹות, ְרְֶצִקי ֵעיִַים ְּגדֹולֹות'ְלָמְרְּדַכי צְ 

  .ְוקּוִקָּיה ָקְרָאה ֵמֵעץ ֹאֶרן, )ַּבָּׂשֶדה(ָּבֲאָפר ַּפַעם ִׂשֲחקּו ַהְּנָעִרים 

  .קֹוֵראת ַהּקּוִקָּיה ַּבֻחְרָׁשה –קּו -קּו -

  .ַמְקִׁשיב ּוְמַחֶּכה ַעד ֶׁשַהִּצּפֹור ַּתֲעֶה, ְרְַצִקי'חֹוֵזר צַ  –קּו -קּו -

ּוָמְרְּדַכי , ה ֻהְחְרָדה ּוָבְרָחהַהּקּוִקּיָ . ַהּקּוִקָּיה ְוַהַּנַער, ְזַמן ַרב ׂשֹוֲחחּו ָּכC ֵּביֵיֶהם

  .ִמְׁשּתֹוֵמם ֶׁשֵאין עֹוִים לֹו ְוֵאיֹו רֹוֶצה ְלַהֲאִמין ֶׁשִּדֵּבר ִעם קּוִקָּיה

ְּכֵדי , ֵיׁש ָהאֹוְרִבים לֹו: ֵהם ִמְסַּתְּכִלים ּבֹו ִּבְדָרִכים ׁשֹוֹות, ַּכֲאֶׁשר ַהְּנָעִרים רֹוִאים ְסִָאי

  ִּכי ְׁשמּוָעה ִמְתַהֶּלֶכת ֶׁשִּלְפֵי ָׁשִים , ֵרב ַּבֲחַׁשאי ְוִלְתֹּפס אֹותֹו ְלֶפַתע ִּפְתאֹוםָלֶגֶׁשת ּוְלִהְתָק 

  , ֲאֵחִרים צֹוֲחִקים ֵמֹרב ֹעֶג. ֲאֶׁשר ָּתַפס ְסִָאי ַחי ְוֵהִביאּו ַלִּמְטָּבח, ָהָיה ַַער ַּבַּקְיָטָה

ָאָדם ַוַּדאי ָהָיה ֹוֵפל ; ִּבְזִריזּות ָּכזֹאת ֵמֲעַף ְלָעָףֶׁשַּבַעל ַחִּיים ָקָטן ְוַאְדמֹוִי קֹוֵפץ 

  . ְוׁשֹוֵבר ֶאת ָהרֹאׁש

ֶׁשַהְּסִָאי יֹוֵדַע ֶאת ָאֵׁשר ִאיׁש , ּפֹוֵקַח ֶאת ֵעיָיו ִלְרָוָחה ּוִמְׁשּתֹוֵמם, ְרְֶצִקי ֵאיֹו צֹוֵחק'צַ 

  ...לֹא ַיְצִליַח ַלֲעׂשֹות

ִמְסַּתֵּכל , ְרְֶצִקי ֱֶעַצר ְוָעַמד ֵמַהַּצד'צֶ ). ּדּוֵדס" (ְׁשֵי ַמְקלֹות"ִמְׂשָחק ַהְּנָעִרים ְמַׂשֲחִקים ּבְ 

  . ּוִמְׁשּתֹוֵמם ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲחֹבט ְּבַמֵּקל ִּבְזִריזּות ְּכזֹאת ְּבַמֵּקל ֵׁשִי ְוַלֲהִעיפֹו ְלֹגַבּה ָּכֶזה

  .ַּמְקלֹותֲאָבל הּוא ַעְצמֹו לֹא ְיֶַּסה ְלַׂשֵחק ִּבְׁשֵי הַ 

ּוִמּׁשּום ָּכC  –ְּכִאּלּו ַמְחָׁשָבה ֲחׁשּוָבה ַמֲעִסיָקה אֹותֹו , ְוָכC הּוא ִמְסַּתֵּכל ִּבְׁשִקיַעת ַהַחָּמה

  ...ַּכֲאֶׁשר ִיְרֶאה ַמֶּׁשהּו ָיֶפה ְּביֹוֵתר, ַרק ָאז ִיְתעֹוֵרר ֵמִהְרהּוָריו

  , לֹא ְּכֵדי ְלָתְפסֹו, ְְצִקי הֹוֵלC ַאֲחָריו ַצַעד ַאֲחֵרי ַצַעדַר 'צָ . ַּפְרַּפר עֹוֵבר ִּביָעף ִמֶּפַרח ְלֶפַרח

ְואּוַלי ֶּבֱאֶמת ֵהם . הּוא ַרק ִמְׁשּתֹוֵמם ֶׁשְּׁשֵי ְּפִתיֵתי ֶׁשֶלג ּבֹוְרִחים ִמָּפָיו ְּכִאּלּו ֵהם ַחִּיים

  ?ַחִּיים

ִּיים ְוִסֵּפר לֹו ֶאת ַהִּסּפּור ָׁשַאל ֶאת חַ  –ַהִאם ַּפְרָּפִרים ֻמְכָרִחים ִלְהיֹות ְלָבִים  -

  :ַהָּבא
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  . ַהֵּסֶפר ַּדף ְָיר ַלֲחִתיכֹות ְקַטְַטּנֹות ְוִהְׁשִליC אֹוָתן ִמַּבַעד ַלַחּלֹון-ַּפַעם ָקַרע ַַער ְּבֵבית

  . ןִהִּגיעּו ַהַּתְלִמיִדים ְּבִריָצה ֶאל ַהַחּלֹו, ַּכֲאֶׁשר ַהְּנָירֹות ְָפלּו ְוָיְרדּו ְלַאט ְלַאט

  . ֶׁשַּפְרָּפִרים ָעִפים –ַוֲאֵחִרים , ָהיּו ֶׁשָאְמרּו ִּכי ֶזה ֶׁשֶלג

  ַלּמֹוֶרה ֹוַדע ִמי ִהְׁשִליC ֶאת ַהְּנָירֹות . ֶׁשִּלְכְלכּו ֶאת ֶהָחֵצר, עֹוֶבֶדת ַהִּנָּקיֹון ָּבָאה ִּבְתלּוָה

  . ַהַּנַער ִהְתַיֵּפַח ִּבְבִכי. ִמַּבַעד ַלַחּלֹון ְוהּוא ִהָּכה ֶאת ַהַּנַער ִּבְקֵה ֵעץ ֶׁשל ִמְקֶטֶרת

ְוָכֵעת רֹוֶאה הּוא אֹוָתם ָּכאן ַּבַּקְיָטָה ְּבמֹו . ֶׁשֶּיְׁשָם ָּבעֹוָלם ַּפְרָּפִרים, ְרְֶצִקי ֹוַדע ָאז'ְלצַ 

  ...ֵעיָיו

הּוא  –ְוַכֲאֶׁשר ְמַׂשֲחִקים ְּבתֹוֶפֶסת , ְלָמְרְּדַכי ַעל ֶׁשֵאיֹו יֹוֵדַע ִלְקֹּפץ ְּבֶחֶבלַהְּנָעִרים ָלֲעגּו 

  .ק'ְוָקְראּו לֹו ַּבֵּׁשם ִמּצָ  –ֶאת ַהַּכּדּור ַאף ַּפַעם לֹא ִיְתֹּפס . ּבֹוֵרַח ִּבְכֵבדּות

הּוא ָׁשם ֶׁשל  –ק 'ּוִמּצָ ; ים ְוִטְּפִׁשיםֲחָכִמ , ֱֶאַמר ִלְָעִרים ֶׁשֶּיְׁשָם ֲאִָׁשים טֹוִבים ְוָרִעים

ְוַהְּמַדְּבִרים ְּבִזְלזּול ַעל . ֲאָבל ְּכָלל לֹא ַמְצִחיק –ְּכלֹוַמר ֶׁשל ֲאִָׁשים ֲעִִּיים , ִאָּכֵרי ְּכָפר

ְוַהְּנבֹוִים ֲאָבל ַרק ַהְּמֻבָּגִרים ". ֹמֶׁשה"ק ּדֹוִמים ְלֵאֶּלה ֶׁשִּמְתַיֲחִסים ְּבִלְגלּוג ְלֵׁשם 'ִמּצַ 

Cּו ֶאת ָאֵׁשר  ִהְסִּביר ָלֶהם ַהַּמְדִריִמֵּבין ַהְּנָעִרים ֵהִבי.  

  :ַרק ַּכֲאֶׁשר הֹוִדיַע ַחִּיים ַּבֲחִגיִגּיּות

הֹודּו ַהֹּכל ֶׁשִעם ְׁשֵי ַהְּיִדיִדים ַסָּכָה  –ֶאֵּתן לֹו ְּבִׁשַּנִים , ְרְֶצִקי'ִמי ֶׁשִּיְתָּגֶרה ְּבצַ  -

  .קְלִהְתַעּסֵ 

ָּכַרת ְּבִרית ִעם ַהָּׁשֵקט ְּביֹוֵתר ִמָּכל ֲַעֵרי , ֶאָחד ַהּׁשֹוָבִבים ַהְּגדֹוִלים ְּביֹוֵתר, ַמּדּוַע ַחִּיים

 ?ְרְֶצִקי'צַ , ַהַּקְיָטָה


