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ּפּור ִהְתִחיל ַהסִּ ִלְפֵני שֶׁ

ַהַּלְיָלה ָהָיה ָחׁשּוְך ְוָעֵיף. ַהָּיֵרַח ִהְסַּתֵּתר ֵמֲאחֹוֵרי ְׂשִמיַכת 

ִהְסּתֹוְבָבה  ִהיא  ֵחלּוׁש.  ֶאל  ִחֵּיְך  ֹלא  ַוֲאִפילּו  ּפּוְך  ַעְנֵני 

ְלַצד ְׂשֹמאל, ְועֹוד ַּפַעם ְלָיִמין, ּוַפַעם נֹוֶסֶפת ִלְׂשֹמאל. 

ִאם ִּתְסּתֹוֵבב עֹוד ַּפַעם, ָעלּול ַהַּצָואר ֶׁשָּלּה ְלִהָּנַקע.

ְּכָבר ִסְּיָמה ִלְסֹּפר ֵעֶדר ָׁשֵלם ֶׁשל ְּכָבִׂשים, ְוָקְרָאה ִמְּזַמן 

ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבקֹול ּוְבַכָּוָנה. ִאם ָהֵעיַנִים ֶׁשָּלּה ֹלא ָהיּו 

יֹוְצִאים ְלַמָּסע
ִעם ֻקְפַסת
ֶסם ַהקֶּ
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ַהַּמָּדף  ִמן  ֵסֶפר  ְלַעְצָמּה  ָהְיָתה לֹוַקַחת  ָּכְך,  ָּכל  ֲעֵיפֹות 

ַהְּסָפִרים  רֹוב  ְוֶאת  ְמֻאָחר  ָּכְך  ָּכל  ֲאָבל  ּבֹו.  ּוְמַרְפֶרֶפת 

ְּכָבר ָקְרָאה ַּפֲעַמִים.

ֵאֶּלה  ֶׁשָּלּה,  ַהְּפָרִטּיֹות  ַהַּמְחָׁשבֹות  ָּכל  ֶאת  ְּכָבר  ָחְׁשָבה 

ְּגדֹוָלה,  ְּכֶׁשִּתְהֶיה  ֶׁשִּיְהֶיה  ָמה  ַעל  ַלֲחלֹומֹות:  ַהַׁשָּיּכֹות 

ְוֵאיְך ֵיָראּו ָהִרּקּוִדים ַּבֲחֻתָּנה ֶׁשָּלּה, ִעם ֵאּלּו ֲחֵברֹות ִהיא 

ִּתְרֹקד ְּבֶאְמַצע ַהַּמְעָּגל, ְוַעל ִמי ֹלא ִּתְסַּתֵּכל ִּבְכָלל ִּכי 

ִהיא ֶהֱעִליָבה אֹוָתּה ַהּיֹום ּוְסָתם ַמְׁשִויָצה ִעם ַהּלֹוְרִדים 

ֵאיזֹו  ַלִּכָּתה.  ְלָהִביא  ִּבְכָלל ֹלא ַמְרָׁשה  ֶׁשָּלּה, ֶׁשַהּמֹוָרה 

ַהַּכּלֹות  ִמָּכל  יֹוֵתר  ִּתְהֶיה!  ִהיא  ּוְמֻאֶּׁשֶרת  ְׂשֵמָחה  ַּכָּלה 

ֶאת  ֶׁשַּמְרִּגיׁשֹות  ֶׁשָּלּה,  ַהֲחֵברֹות  ֶׁשל  ָהֲאָחיֹות  ָּכל  ֶׁשל 

ַעְצָמן ִעם ַהְּבָגִדים ַהֲחִגיִגִּיים ְּכִאּלּו ָהיּו ַהַּכָּלה ְּבַעְצָמּה. 

ִהיא ִּתְהֶיה ַהַּכָּלה ְּבַעְצָמּה! ְועֹוד ֵאיזֹו ַּכָּלה ִהיא ִּתְהֶיה.

ֶׁשָּקָרה  ָמה  ֶאל  ַההֹוֶוה;  ֶאל  ַהַּמְחָׁשבֹות  ָחְזרּו  ָּכְך  ַאַחר 

ַהּיֹום ַּבֵּביֶצ'ֶפר ּוַמה ֶׁשִּיְקֶרה ָמָחר ִאם ׁשּוב ִּתְׁשַּכח ְלָהִביא 

ַעְכָׁשו  ְּכָבר  אֹותֹו  ָּתִכין  ֶׁשִהיא  ְּכַדאי  אּוַלי  ַהֶחֶבל.  ֶאת 

ְלָיד ַהַּיְלקּוט, ָּכָכה ֹלא ִּתְׁשַּכח ָלַקַחת אֹותֹו ַּבֹּבֶקר? ֲאָבל 

ְלַצד  ְוָעִדיף ֶׁשִּתְסּתֹוֵבב עֹוד ַּפַעם  ֲעֵיָפה,  ְוִהיא  ְמֻאָחר, 
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ָאז  אּוַלי  יֹוֵתר,  נֹוָחה  ְּבצּוָרה  ַהָּכִרית  ֶאת  ּוְתַסֵּדר  ָיִמין 

ֵּתָרֵדם ִמָּיד. ַהֶחֶבל ָיכֹול ְלַחּכֹות ְלָמָחר.

ַהֵּלב  ָלּה  ָּדַפק  ּוִפְתאֹום  ִהִּגיָעה,  ֹלא  ֲעַדִין  ַהֵּׁשָנה  ֲאָבל 

ָחָזק. ַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשָעְלָתה ָלּה ָהְיָתה ַמְפִחיָדה ְמֹאד. ִהיא 

ִנְזְּכָרה ַּבֵּסֶפר ֶׁשָּקְרָאה ַהּיֹום, ַּכֲאֶׁשר ָהְלָכה ְלַׂשֵחק ֵאֶצל 

ַחָּיה'ֶלה.

ִּפְתאֹום ִנְפַלט ָלּה ָּכֶזה ִמין 'אֹוי' ָחָזק ִמן ַהֶּפה, ֶשָׁהָאְזַנִים 

ְׁשקּועֹות  ֶׁשָהיּו  ֲאִפּלּו  ִמָּיד,  ָׁשְמעּו  ִאָּמא  ֶׁשל  ַהַחּדֹות 

ְּבֵאיֶזה ֲחלֹום ַאֵחר. ֻעְבָּדה, ּתֹוְך ֶרַגע ֵהן ֵהִציצּו ִמַּמְׁשקֹוף 

ַהֶּדֶלת.

"ֹלא ַמְצִליָחה ְלֵהָרֵדם?" ָׁשֲאָלה ִאָּמא ְּבקֹול ַרְך, ְוֵחלּוׁש 

ִמן  ַאַחת  ְּבַבת  ָלֵצאת  ִאָּמא  ִהְצִליָחה  ֵאיְך  ֵהִביָנה,  ֹלא 

ַהְּׂשִמיָכה ּוִמן ַהֲחלֹומֹות ַהְמַרְּתִקים ֶׁשַּוַּדאי ָּבאּו ְלַבֵּקר 

אֹוָתּה ַּבִּמָּטה. ֵאיְך ִנְתְלָׁשה ֵמַהֹּכל ּוָבָאה ְלַהְקִׁשיב ָלאֹוי 

ֶׁשָּלּה, ְוִהיא ְּכָבר ֵעָרִנית ְלַגְמֵרי.

ִאָּמא ִהְתַיְשָּׁבה ַעל ִמָּטָתּה ְוִלְּטָפה ֶאת ַהָּפִנים ֶׁשל ֵחלּוׁש.

ָהָיה  ֵחלּוׁש  ֶׁשל  ַהּקֹול  טֹובֹות".  ֹלא  ַמְחָׁשבֹות  ִלי  "ֵיׁש 
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ָחָלׁש ּוִמְסֵּכן, ְוָעֵיף.

"ַמְחָׁשבֹות ַמְפִחידֹות?" ָׁשֲאָלה ִאָּמא.

ֶׁשל  ַהּנֹוצֹות  ְּבתֹוְך  ְוִהְסַּתְּתָרה  ֵחלּוׁש  ָעְנָתה  "ְמֹאד!" 

ַהָּכִרית.

"רֹוָצה ְלַסֵּפר ִלי?" ַהּקֹול ֶׁשל ִאָּמא ָהָיה ַרְך ֲאָבל ֵחלּוׁש 

ִהְּסָסה.

"אֹוי. ִאם ֲאַסֵּפר, ַהָּדָבר ָהַרע ַהֶּזה ָיכֹול..."

"ָיכֹול ַמה?" ָׁשֲאָלה ִאָּמא. "ִלְבֹלַע אֹוָתְך?"

ִיְבְלעּו  ֹלא  ַהַּמְחָׁשבֹות  ָעֵיף.  ָהָיה  ֵחלּוׁש  ֶׁשל  ַהִחּיּוְך 

אֹוָתּה. ִאָּמא ַּתְקִׁשיב, ְוֶזה טֹוב.

"ֶזה ָהָיה ַמְפִחיד, ַהִּסּפּור ֶׁשָּקָראִתי ַּבַּבִית ֶׁשל ַחָּיה'ֶלה. 

ִּפְתאֹום ִנְזַּכְרִּתי ְוַהֵּלב ֶׁשִּלי ָּדַפק...

ִּפְתאֹום  ְיָלִדים.  ּוְׁשלֹוָׁשה  ַאָּבא  ַהָּים,  חֹוף  ַעל  ָהיּו  ֵהם 

ִׂשֲחקּו  עֹוד  ַהְּיָלִדים  ָעָלה,  ַאָּבא  ְקַטָּנה.  ִסיָרה  ִהִּגיָעה 

ָׁשם, ּוִפְתאֹום – ֶנֶעְלָמה ַהְּסִפיָנה ְוָהַאָּבא ֶנְעַלם ְל... ֵאין 

ִלי ֻמָּׂשג ָלֵאיָפה! ֶזה ָהָיה ָּכל ָּכְך ַמְפִחיד! ְׁשלֹוָׁשה ְיָלִדים 



יל | 11  ְִ ַהִּסהֶׁ ִהְת ֶּ י  ִלְפ ר

ְקַטִּנים ַעל חֹוף ֶׁשל ָים. ְוִאם ָיבֹואּו ְלָׁשם ֲעָרִבים?"

ָהֵעיַנִים  ֶׁשַּגם  ִנְרֶאה  ִאָּמא.  ָׁשֲאָלה  ָהְלָאה?"  ָהָיה  "ּוַמה 

ֶׁשָּלּה ָהיּו ְמֻפָחדֹות. "ֵּביְנַתִים, ַעד ֶׁשַאָּבא ָחַזר, ָמה ָהָיה 

ִעם ַהְּיָלִדים? ָהָיה ֵאיֶזה ֶהְמֵׁשְך ַלִּסּפּור?"

ָּכְך  ָּכל  "ֶזה  ִלְבּכֹות.  עֹוֶמֶדת  ֶׁשִהיא  ִהְרִּגיָׁשה  ֵחלּוׁש 

ַמְפִחיד, ֶׁשֲאִני ֹלא ְיכֹוָלה ְלַחּכֹות ָל'ָהְלָאה' ֶׁשל ַהִּסּפּור! 

ֵּביְנַתִים ְיכֹוִלים ָלבֹוא ֲעָרִבים, ֵהם ְיכֹוִלים ָלֶלֶכת ְלִאּבּוד, 

ֶאת  ׁשֹוְמִעים  ֶּבַטח  ְוָדַפק.  ִהְׁשּתֹוֵלל  ֶׁשָּלּה  ַהֵּלב  ֵהם..." 

ַהְּדִפיקֹות ַעד ַלַּבִית ֶׁשל ַחָּיה'ֶלה.

ְלֶרַגע ָחְׁשָבה ֵחלּוׁש ֶׁשּזֹו ִהיא ֶׁשִּנְמֵצאת ָׁשם, ְלַבָּדּה ַעל 

חֹוף ֶׁשל ָים, ֵאין ָלּה ֻמָּׂשג ֵאיֹפה. ְׁשֵּתי ַאְחיֹוֶתיָה מֹוְׁשכֹות 

ָלּה ַּבֲחָצִאית ְוצֹוֲעקֹות "ַאָּבא, ַאָּבא!" ְוִהיא ְּבַסְך ַהֹּכל ַּבת 

ְׁשמֹוֶנה. ֵאיְך ּתּוַכל ַלֲעֹזר ָלֶהן? ַהִאם ַיְלָּדה ַּבת ְׁשמֹוֶנה 

ְיכֹוָלה ְלַהְחִזיר ַאָּבא ָּגדֹול ֶׁשֶּנֱעַלם ְּבתֹוְך ְסִפיָנה ַלָּקֶצה 

ַהֵּׁשִני ֶׁשל ָהאֹוְקָינּוס?

ִאָּמא ָהְיָתה ְׁשֵקָטה. 
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ְוַאַחר ָּכְך ָנַפל ִחּיּוְך ָׂשֵמַח ַעל ַהָּפִנים ֶׁשָּלּה, ְוִהיא ָאְמָרה 

ְלֵחלּוׁש: "ֲאִני יֹוַדַעת ֶאת ַהֶהְמֵׁשְך ֶׁשל ַהִּסּפּור".

ַהֵּלב ֶׁשל ֵחלּוׁש ִנְרַּגע. "ֶהְמֵׁשְך ָׂשֵמַח?" ָׁשֲאָלה ֶאת ִאָּמא.

"ֶהְמֵׁשְך ַעִּליז!" ָקַפץ קֹוָלּה ֶׁשל ִאָּמא, ְוָהְיָתה לֹו ַמְנִּגיָנה 

ֶׁשל סֹודֹות ִנְפָלִאים, ֶׁשַרק ִאָּמהֹות יֹוְדעֹות ֲעֵליֶהם.

ְוַהִּסּפּור  "ֶזה ִסּפּור ֶׁשָּקָרה ְּבֶאֶרץ ְּכִאּלּו", ָאְמָרה ִאָּמא. 

ֶׁשֹּלא ָהָיה ָיָצא ֶאל ַהֶּדֶרְך.



ה ְיָלִדים ָּ ֹל ְּ אֶ ַעל  ְׁ ֶבֹו ִּתְק
ֲאֶׁ ַעל ַהְֹוף ְּ ִּנ ֶּ

ֶרק א' פֶּ

ַהַּגִּלים ָהיּו ְּכֻחִּלים ְוָיִפים, ְוִׂשֲחקּו ְּבִמְׂשַחק ּתֹוֶפֶסת ְּבתֹוְך 

ַהָּים ַהָּגדֹול. ְלַמְעָלה ָהיּו ָׁשַמִים ְּכֻחִלּים, ְוִסירֹות ְקַטּנֹות 

ֶׁשל נֹוצֹות ִטְּילּו ָּבֶהם. ְלַמָּטה, ִמַּתַחת ְלַסְנָּדִלים ֶׁשָּלֶהם, 

ֶׁשָּׁשְקעּו  חֹול  ַּגְרִּגיֵרי  ֶׁשל  ִמְלָיאְרִדים  חֹול.  ַרק  ָהָיה 

ִמַּתַחת ָלַרְגַלִים ַהְּקַטּנֹות ְוִנְכְנסּו ַּגם ְּפִניָמה, ִּדְגְּדגּו ְּבִלי 

ְרׁשּות ֶאת ָהֶאְצָּבעֹות.

ֲאָבל ֵהם ֹלא ִהְרִּגיׁשּו. 

ֹלא ָראּו ֶאת ַהחֹול ְוֶאת ַהּנֹוף ַהָּיֶפה; ֹלא ֵהִריחּו ֶאת ֵריַח 
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ַהַּגִּלים ַהָּמלּוַח. ַרק ַּפַחד ֵהם ִהְרִּגיׁשּו. ַּפַחד ָּגדֹול ְונֹוָרא 

ֶׁשִּמֵּלא ָלֶהם ֶאת ַהֵּלב ַהָּקָטן. 

ֵהם ָהיּו ְלַגְמֵרי ְלַבד.

ְׁשֵני ַהְּקַטִּנים ָמְׁשכּו ַּבִּציִצּיֹות ֶׁשל ַהֶּיֶלד ַהְּבכֹור. "ַאָּבא!" 

ֵהם ָצְרחּו. "ַאָּבא!"

ְוַהְּבכֹור, ֶּבן ְׁשמֹוֶנה ְּבַסְך ַהֹּכל, ִהְרִּגיׁש ִּגּבֹור ְּכמֹו ְנָמָלה.

ָהַרְגַלִים ֶׁשּלֹו ִהְתִחילּו ָלזּוז ּוְלַצֵּיר ַמְעָּגִלים ְּבתֹוְך ַהחֹול; 

ַמְעָּגִלים ֶׁשָהרּוַח ִּפְּזָרה אֹוָתם ִמָּיד.

ַהְּקַטִּנים ָּפְרצּו ְּבַמְקֵהָלה ֲחָדָׁשה ֶׁשל ֶּבִכי, ַּכֲאֶׁשר ָהֶרֶגל 

ֶׁשּלֹו ִנְתְקָעה ְּבֵחֶפץ ָקִׁשיח. 

ֶׁשִהְתַחֵּבא  ָהִרּבּוַע  ֶאת  ִמֵּׁשׁש  ְּבַסְקָרנּות.  ִהְתּכֹוֵפף  הּוא 

ָׁשם, ֵּבין ִמיְלָיאְרֵדי ַּגְרִּגיֵרי ַהחֹול.

ַהֵחֶפץ ַהָּקֶׁשה ַהֶּזה ָהָיה ֵּתָבה. הּוא ֹלא ָיַדע ִאם ֻמָּתר לֹו 

ָלַגַעת ָּבּה.

ָמה ָיכֹול ִלְהיֹות ְּבתֹוָכּה?
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ֶאה ִלי  ְׁ ֶזה ִ 
ֶּד ְָ ֶפץ  ְר

ּזֹו  ֶּ ֶאה ִלי  ְׁ  ִ
ִבילר ֶ ְּ ַמָּתָ ה ִּב

אֶַלי ֶזה ַמֶּׁשהֶ 
הֶ? ֶּ ָאַבד ְלִמי ֶּ



אֶ ַעל ֲעִפיפֹון ְׁ ֶבֹו ִּתְק
ת ַהְּׁשִמיִ ית  ֶּ ִהִּגיַע ִמן ַהַּיֶּב ֶּ

ֶרק ב' פֶּ

ֶּבן  ָהָאח  ִצֵּיץ  ֲאֵבָדה",  ֲהָׁשַבת  ֶׁשל  ֶּפֶתק  ִלְתלֹות  "ָצִריְך 

ַהָּׁשֹלׁש.

ַהְּצחֹוק ִנְׁשַּפְך ִמן ַהְּבכֹור ְוִגְלֵּגל אֹותֹו. ֵלְך ַּתְסִּביר ְלֶיֶלד 

ֶּבן ָׁשֹלׁש ֶׁשִּלְתלֹות ֶּפֶתק ְּבִמְדַּבר ַהְּׁשָמָמה ַהֶּזה ֶזה ְּכמֹו... 

ְוִלְתלֹות אֹוָתּה  ִלְתֹּפס נֹוָצה ַאַחת ִמן ֶהָעָנן ֶׁשֵּמֲעֵליֶהם 

ַעל ַהּכֹוַבע ֶׁשֵאין לֹו.

ׁשּוב ִמֵּׁשׁש ַהְּבכֹור ֶאת ַהֵּתָבה. ָנַקׁש ָעֶליָה.

ֶּפֶתק ָקָטן ָנַׁשר ִמֶּמָּנה ִּפְתאֹום.
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ִמּתֹוְך ַהֶּפֶתק ִחֵּיְך ֵאָליו ַהְּכָתב ֶהָעֹגל, ַהָּיֶפה ְוַהֻּמָּכר ֶׁשל 

ַאָּבא.

ִּלי!" ֶּ "ְיָלִדים 

ָהָיה ָּכתּוב ָׁשם.

ְֹוָקה ְוָיָפה,  ְׁ ץ  ֶׁ ׁ ְּבֶא ׁ. ֲאַבּקר ָעה ְוֹלא יֹותר ָּ "ָ ַסְעִּתי ְל

ִּבְתכֶַלת  ִהְתַעְּסקֶ  יְ ַתִים  ּבר ַהְפָּתעֹות.  ָלֶכם  ְוֶאְקֹטף 

יֶכם ַהְּבכֹוׁ. ְִ ל ֲא ֶּ ְמעֶ ְּבקֹולֹו  ִּ ָבה ַהֹּזאת, ְו ַהּתר

בֶ ֶאל ַהָּים! ְׁ ַאל ִּתְתָק

ב ֶאְתֶכם, אֹוהר

ַאָּבא"

ַהְּבכֹור ּוְׁשֵני ֶאָחיו ִהְתַיְּׁשבּו ַעל ַהחֹול ְוִהִּניחּו ֶאת ַהֵּתָבה 

ַּבֶּמְרָּכז. ַהֵּתָבה ִנְפְּתָחה ְּבַקּלּות.

ְטִעיִמים  ָהיּו  ֵהם  ּוְמתּוִקים.  ֲאֻדִּמים  ַּתּפּוִחים  ָּבּה  ָהיּו 

ְוִהְזִּכירּו ַלְיָלִדים ַּכָּמה ֵהם ְרֵעִבים.

ִלְצִביָעה  טּוִׁשים  ַוֲחִביַלת  ְלָבִנים  ַּדִּפים  ַּגם  ָׁשם  ְוָהיּו 



18 | ֻקְפַסת ַהֶּקֶסם

ְוֵכִלים ְלחֹול.

ִמן  ָרחֹוק  ַהָּים,  חֹוף  ַעל  ְוִנְבָנה  ָהַלְך  חֹול  ֶׁשל  ַאְרמֹון 

ַהַּגִּלים. ָהיּו לֹו ַחּלֹונֹות ְּגבֹוִהים ּוְדָלתֹות ְמֻחָּטבֹות ְוַׁשַער 

ָיֶפה ִמַּבחּוץ ּוִמְגָּדל ָּגבֹוַּה ְלׁשֹוֵמר.

ְלֶמֶלְך ֶׁשָּיבֹוא  ְוַרק ִהְמִּתין  ַּכֲאֶׁשר ָהַאְרמֹון ָהָיה ֻמְׁשָלם 

ָלגּור ְּבתֹוכֹו, ִהְתָקֵרב ַמֶּׁשהּו ִצְבעֹוִני ִמְּקֵצה ָהֹאֶפק, ִמן 

ַהַּצד ַהֵּׁשִני ֶׁשל ָהאֹוְקָינּוס.

ציור

ת ַהְּׁשִמיִ ית. ֶּ ַהַּיֶּב ׁ מר ָּ הילד הגדול: ַהֻּקְפָסה ַהּזֹו ִהִּגיָעה ָי
ִּדים. ֻׁ ְֶ ִצים ַה ם ַעל ָהער ָּ ה  ְָ הבי ו י: ִהיא ָצְמ

ם ִאָּתּה. ֲעמר ַּ הקטן: ֹלא ִיְהֶיה ְמ
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ַהְיָלִדים ָעְזבּו ְלֶרַגע ֶאת ָהַאְרמֹון ְוִהִּביטּו ְמֻרָּתִקים ַעל 

ַעד  ִּכְמַעט  ְוִהִּגיַע  ֲעִפיפֹון  ֶׁשִהְזִּכיר  ַהִּצְבעֹוִני,  ַהַּמֶּׁשהּו 

ָלֲעָנִנים.

ַהִּצְבעֹוִני  ָהֲעִפיפֹון  ִמן  ַהַּמָּבט  ֶאת  ַהְיָלִדים ֹלא הֹוִרידּו 

ְוֶהָעֹגל, ֶׁשָהַלְך ְוִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם.

ִמְּׁשֹלָׁשה  ֻמְרָּכב  ֶׁשהּוא  ָראּו  ֵהם  יֹוֵתר  ָקרֹוב  ְּכֶׁשָהָיה 

ֶאל  ְקׁשּוִרים  ָהיּו  ֵהם  ְסֻגִּלים-ְצֻהִּבים.  ֶהְליּום  ָּבלֹוֵני 

ְסִפיָנה ְקַטָּנה ְּבֶעְזַרת חּוִטים ֲאֻרִּכים.

ַהְּסִפיָנה ִהְתָקְרָבה עֹוד. ִהיא ָהְיָתה ֻמֶּכֶרת ָלֶהם. 

ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשּזֹו ַהְּסִפיָנה ֶׁשל ַאָּבא?

ַהֶּיֶלד ֶּבן ֶהָחֵמׁש ָּדַרְך ְּבָטעּות ַעל ַאְרמֹון ַהחֹול. ַהִּמְגָּדל 

ְוָהַפְך  ֶאָחד  ְּבֶרַגע  ִנְמַעְך  ָאֹרְך  ְזַמן  ָעָליו  ֶׁשָעְבדּו  ַהָּיֶפה 

ְלִגְבָעה ְקַטָּנה. ֵהם ֹלא ִהְצַטֲערּו ֲאִפּלּו ְלֶרַגע. ַסְך ַהֹּכל 

ִמְגָּדל ֶׁשל חֹול, ְוַאָּבא ֶׁשָּלֶהם, ָהֲאִמִּתי, ָחַזר!

ִמָּיד ַאֲחֵרי ֶׁשַהְּסִפיָנה ָעְגָנה ֶאל ַהחֹוף ְוַאָּבא ָקַפץ ִמֶּמָּנה 
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ְוִחֵּבק ָּכל ֶיֶלד ְלִפי ַהּתֹור ְוִסֵּפר ָלֶהם ַעל ִנְפְלאֹות ַהַּיֶּבֶׁשת 

ְוַהְּקָסִמים  ָּבּה  ֶׁשְּגֵדִלים  ַהְּוֻרִּדים  ָהֵעִצים  ַהְּׁשִמיִנית, 

ֶׁשָּקַטף  ַהַהְפָּתָעה  ֶאת  ַאָּבא  הֹוִציא  ֲעֵליֶהם,  ֶׁשּצֹוְמִחים 

ִמן ַהַּיֶּבֶׁשת ַהְמַעְנֶיֶנת ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם: ַהֻּקְפָסה.

ָקָטן  ֹחר  ָלּה  ָהָיה  ּוְגדֹוָלה.  ְמֻרַּבַעת  ְזֻהָּבה,  ָהְיָתה  ִהיא 

ַהּסֹודֹות  ָמה  ָיַדע  ֵמֶהם  ֶאָחד  ַאף ֹלא  ֶזהּו.  ְו...  ְלַמְעָלה 

ֶׁשִּמְתַחְּבִאים ְּבתֹוָכּה.

"ָמה ֵיׁש ְּבתֹוְך ַהֻּקְפָסה?" ָׁשַאל ַהְּבכֹור.

"ָמה ֵיׁש ָּבּה?" ָׁשַאל ַהֶּיֶלד ֶּבן ֶהָחֵמׁש.

"ָמה? ָמה?" ִהְסַּתְקֵרן ַהָּקָטן, ֶּבן ַהָּׁשֹלׁש.

ַאָּבא  ִחֵּיְך  ַהְּפָלִאים?"  ְּבקּוְפַסת  ָּבּה,  ֵיׁש  ֶּבֱאֶמת  "ָמה 

ְוָׁשַאל, ְּכִאּלּו ֶאת ַעְצמֹו. ְוַאַחר ָּכְך ָׁשַאל ֶאת ְיָלָדיו: "ָמה 

ַאֶּתם רֹוִצים ֶׁשִּיְהֶיה ָּבּה?" 

ֶׁשִּיְהֶיה  רֹוִצים  ֵהם  ָמה  ַאַחת.  ְּבַבת  ִהְׁשַּתְּתקּו  ַהְּׁשֹלָׁשה 

ָּבּה, ְּבקּוְפַסת ַהְּפָלִאים? 

ַעל  ָלנּוַח  ֵּביְנַתִים  ִהְתַיֵּׁשב  ְוַאָּבא  ְוָחְׁשבּו,  ָחְׁשבּו  ֵהם 
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ַהחֹול ָהַרְך. 

ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ֶׁשל ַמֲחָׁשבֹות ָחְלפּו ֲעֵליֶהם, ַעד ֶׁשַהְּבכֹור 

ִמְׁשֶקֶפת  ַעל  חֹוֵלם  הּוא  ִמְּזַמן  רֹוֶצה.  הּוא  ָמה  ָיַדע 

ִלְראֹות  ַיְצִליַח  ְלַגְמֵרי  ְּבַלְיָלה ָחׁשּוְך  ָּכזֹו ֶׁשַּגם  ְמֻיֶחֶדת. 

ָּבּה ָמה קֹוֶרה ַּבָּמטֹוס ֶׁשּנֹוֵסַע ֵמֲעֵליֶהם ְוִלְראֹות ֲאִפּלּו 

ֶאת ַהְּנָמִׁשים ֶׁשַעל ַאף ַהַּטָּיס. זֹו ִמְׁשֶקֶפת ֶׁשל ַּבָּלִׁשים. 

ִאם ִּתְהֶיה לֹו ָּכֹזאת, ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ַיַהְפכּו ִלְמַעְנְיִנים.

ַּגם ֶּבן ֶהָחֵמׁש ִהְצִליַח ְלַהְחִליט ַעל ַהַּמָּתָנה ֶׁשהּוא רֹוֶצה. 

ְמכֹוִנּיֹות  ִעם  ְּפֵלְימֹוִּביל,  ֶׁשל  ְמֻיָחד  מּוַסְך  רֹוֶצה  הּוא 

ַהָּיַדִים  ֶאת  ְלַקֵּפל  ֶׁשֶאְפָׁשר  ְקַטִּנים,  ַוֲאָנִׁשים  ּוְמִסּלֹות 

ְוָהַרְגַלִים ַהְּקַטּנֹות ֶׁשָּלֶהם ְוֵהם ִּכְמַעט ְיכֹוִלים, ִּבְכִאּלּו, 

ְלַדֵּבר. 

ָהֲאָנִׁשים  ֶאת  ְלהֹוִׁשיב  ַהְּמכֹוִנּיֹות,  ֶאת  ְלַהִּסיַע  ֶאְפָׁשר 

ְּבָרק  ִּבְבֵני  ֶׁשָּלֶהם  ְלַסְבָּתא  ֶׁשִּיְּסעּו  ִּבְפִנים,  ַהְּקַטִּנים 

ִויַׁשְּלמּו ַלֶּנָהג. ַהֶּנָהג ִיְׁשַּכח ָלֵתת ָלֶהם ֹעֶדף, ְוֵהם ִיְרְּדפּו 

ָאֹרְך-ָאֹרְך  ִּבְפָקק  ַהְּמכֹוִנּיֹות  ֶאת  ִיְתַקע  הּוא  ַאֲחָריו. 

ִּבְגַלל ֲעבֹודֹות ַּבְּכִביִׁשים, ְוַאַחר ָּכְך ְיַׁשְחֵרר אֹוָתן ְּבִדּיּוק 
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ָּבֶרַגע ַהָּנכֹון. זֹו ַמָּתָנה ְיָקָרה נֹוָרא ֲאָבל ְמַעְנֶיֶנת. 

ַאַחר ָּכְך ָיַדע ֶּבן ַהָּׁשֹלׁש ֶׁשהּוא רֹוֶצה ִּביְמָּבה. ָּכזֹו ְמֻיֶחֶדת 

ֶׁשָרָצה ַעל ַהִּמְדָרָכה ְוַאף ַּפַעם ֹלא ִנְתַקַעת ְּבׁשּום ֶיֶלד. 

ָּכזֹו ֶׁשִּתַּקח אֹותֹו ֶאל ַהַּגן ַּבֹּבֶקר ְוַתְחִזיר אֹותֹו ַּבָּצֳהַרִים 

ֶׁשהּוא  ַּכָּמה  ָוׁשֹוב,  ָהלֹוְך  ַּבֲחָנָיה,  ְלַמָּטה,  ִאּתֹו  ְוִתַּסע 

ִיְרֶצה. 

ַאָּבא ִסֵּים ָלנּוַח. הּוא ֵהִבין ֶׁשָּכל ְיָלָדיו ְּכָבר ֶהְחִליטּו ָמה 

ֵהם רֹוִצים.

הּוא ִחֵּיְך ֲאֵליֶהם ִחּיּוְך ֶׁשל סֹודֹות ְוִהְזִמין ֶאת ַהְּבכֹור ֶאל 

קּוְפַסת ַהָּזָהב.

"ֲעֹצם ֶאת ָהֵעיַנִים", ָאַמר לֹו.

ָּכְך  ָּכל  לֹו  ֶׁשָהָיה  ַוֲאִפּלּו  ָהֵעיַנִים,  ֶאת  ָעַצם  ַהְּבכֹור 

ָקֶׁשה ְלִהְתַאֵּפק ְוֹלא ְלָהִציץ ְוִלְראֹות ָמה עֹוֵמד ִלְקרֹות 

ַעְכָׁשיו, הּוא ִהְתַּגֵּבר.

ְלַהְׁשִחיל  ִמֶּמּנּו  ִּבֵּקׁש  ְוַאָּבא  ֹחר,  ָהָיה  ַהֻּקְפָסה  ִּבְמרֹום 

ֶאת ַהָּיד ְּפִניָמה. 
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ַהּסֹוִדי  ָהֲאִויר  ּתֹוְך  ֶאל  ָעֹמק  ַהָּיד  ֶאת  ִהְכִניס  ַהְּבכֹור 

ֶׁשְּבתֹוְך ַהֻּקְפָסה. ֻּכָּלם ָסְפרּו ַעד ָׁשֹלׁש, ֵהם ָׁשְמעּו ְקִליק 

ְוהֹוּפֹוּפֹוְּפס, ּוַמֶּׁשהּו ָקַפץ לֹו ְלתֹוְך ַהָּיד.


