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  עץ חג המולד לקטה
  .  שיחותיו של הדוקטור הזקן: מתוך

  322-324' עמ, טכתבים , אק'יאוש קורצ
  אורי אורלב: תרגם

 .לֹא:  ַאָּבא אֹוֵמר

 .לֹא:  ְוִאָּמא אֹוֶמֶרת

 .לֹא ִיְהֶיה? ֵאי, ֵעץ ְלַחג ַהּמֹוָלד

 .ְיכֹוָלה ִלְקֹותִאָּמא לֹא . הּוא לֹא ִמְׂשַּתֵּכר, ְלַאָּבא ֵאין ֲעבֹוָדה

 .ְלִאָּמא ֵאין ֶּכֶסף. ְלַאָּבא ֵאין ֶּכֶסף

 . ֲאָבל ַעְכָׁשו ָהָאח ַהָּגדֹול ָהַל, ַלָּצָבא, הּוא ֶזה ֶׁשָהָיה קֹוֶה ָלֶהם. ְוָהָאח ָהַל, ַלָּצָבא

 :ַאָּבא אֹוֵמר

 .ַּגם ַאָּתה ְּכָבר ָּגדֹול - 

 . ֲאָבל ֵעץ ַחג ַהּמֹוָלד ֵמִביא ֹיִפי ְוִׂשְמָחה. ְמֻרֶּצה ֶׁשהּוא ָּגדֹול ָחָזק. ר ָּגדֹולְוהּוא ָהָיה ְמֻרֶּצה ֶׁשִהֵּנה הּוא ְּכבָ 

 :ְוהּוא ְמַבֵּקׁש... ּו

 .ַאָּבא, ִּתְקֶה - 

 . לֹא:  ֲאָבל ַאָּבא אֹוֵמר

 ?ָמה ַלֲעׂשֹות - ? ָמה ַלֲעׂשֹות

 :הּוא חֹוֵׁשב

 . ְוֵעץ ַחג ַהּמֹוָלד ָיֶפה ּוְמַׂשֵּמחַ . ֲאָבל ֲאחֹוִתי ְקַטָּנה, ֲאִי ָּגדֹול? ָמה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות"

 ".ֲאָבל ֲאחֹוִתי ְקַטָּנה, ֲאִי ָּגדֹול

 , ְּגרּוִׁשים ָלֶלֶכת ְלקֹוְלֹועַ  30ִקֵּבל . לֹא הֹוִציא אֹוָתם - ְּגרּוִׁשים  20ְוִהֵּנה הּוא ִקֵּבל ִמּדֹודֹו 

 .ַּגם אֹוָתם ָחָס, - ְּגרּוִׁשים ִמָּסְבָתא  20ִקֵּבל . לֹא הֹוִציא - לֹא ָהַל, 

 .לֹא ַמְסִּפיק ִּבְׁשִביל ֵעץ ַחג ַהּמֹוָלד. ְּגרּוִׁשים 70ֵיׁש לֹו ְּכָבר 

 . ה עֹוְזרֹותִאָּמא ַוֲאחֹותֹו ַהְּקַטּנָ . ֲאָבל ְּבָכל זֹאת הּוא ֵמִכין ִקּׁשּוֵטי ְָיר ְלֵעץ ַחג ַהּמֹוָלד

 . ְמִכיִים ַיַחד ִקּׁשּוֵטי ַחג ַהּמֹוָלד

 .ְּכָבר ָקָה ֵרֹות ֲאֻדִּמים ִויֻרִּקים. הּוא ְּכָבר ָקָה ְָיר ִצְבעֹוִי ּוְרִקיִקים

 .ֵיׁש לֹועֹוֶׂשה ֶחְׁשּבֹון ַּכָּמה הֹוִציא ְוַכָּמה . ְּגרּוִׁשים ִּבְרחֹוב 5ּוָמָצא , ְּגרּוִׁשים 10ְוִקֵּבל עֹוד 

 .ֶזה ָהָיה ֶיֶלד ָעִי

 .זֹאת ָהְיָתה ִמְׁשָּפָחה ֲעִָּיה

 .ְוִהֵּנה ִהִּגיַע ַהַחג

 ּוְתלּוִיים ָעָליו ָהְרִקיִקים , ְודֹוְלִקים ָעָליו ַהֵּנרֹות. ֲאָבל ֵיׁש, ָקָטן. ְועֹוֵמד ֵעץ ַחג ַהּמֹוָלד

 .ץְוַתּפּוֵחי עֵ  - ְוַׁשְרֶׁשֶרת ְָיר  - ְוַהִּקּׁשּוִטים 

 .ְוִחְּלקּו ְׁשֵי ְרִקיִקים ּוְׁשֵי ַּתּפּוֵחי ֵעץ. ִויָלִדים ְקַטִּנים, ְוֵהם ִהְזִמיּו ֲחֵברֹות

 .ָׂשֵמחַ 

 :הּוא ׁשֹוֵכב ַעל ַהַּסָּפה ְוחֹוֵׁשב ָּכ,. ֵאין לֹו ִמָּטה - לֹא . ְּכֶׁשַהֹּכל ְִגַמר הּוא ָׁשַכב ַּבִּמָּטה

 ."ָאז ַעְכָׁשו ֲאִי. ְוַעְכָׁשו ָאִחי ַּבָּצָבא. ְלֵעץ ַחג מֹוָלד ִּבְׁשִביִלי ְּכֶׁשָהִייִתי ָקָטן ָאִחי ַהָּגדֹול ָהָיה ּדֹוֵאג"

 :ְוהּוא אֹוֵמר ַלֲאחֹותֹו ַהְּקַטָּנה

 - Hי ְּכָבר ָּגדֹול, ֶזה ֵעץ ַחג מֹוָלד ֶׁשְּלִי ֶׁשֲאֵַאְּת רֹוָצה עֹוד ָרִקיק. ִמְּפ? 

 .ןּכֵ :  ַוֲאחֹותֹו אֹוֶמֶרת

  .ְוהּוא ַָתן


