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ָכּ ְת ָבה ֲענָת ְש ִפּ ֶ
ֶשׁם.
זֶה ָקרָה ְבּט"וּ ִבּ ְשׁ ָבטָ .ירַד גּ ֶ
אַרמוֹן ֶשׁלּוֹ מוּל ָה ְר ִאי.
ָשׁב ָבּ ְ
ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך י ַ
הוּא ִה ִבּיט ִבּ ְדמוּתוֹ ָבּ ְר ִאי.
ָקר
ֲכי י ָ
ָפה יֵשׁ ִלי .זֶה ַה ֶכּ ֶתר ה ִ
ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך ָח ַשׁבֵ " :איזֶה ֶכּ ֶתר י ֶ
עוֹלםְ .מ ַענְ יֵן ָל ַד ַעת ַכּ ָמּה הוּא ָשׁוֶה".
ָבּ ָ
וְאָמר ָל ֶהם:
ֲשׁוּבים ֶשׁלּוֹ ַ
ַה ֶמּ ֶל ְך ָקרָא ְל ָכל ַה ָשּׂ ִרים ַהח ִ
לוֹמר ִלי ַכּ ָמּה ָשׁוֶה ַה ֶכּ ֶתר ֶשׁ ִלּי?"
ְכוֹלים ַ
אַתּם י ִ
" ָשׂ ִרים נִ ְכ ָבּ ִדיםֶ ,
ָקר ְמאֹד ,הוּא ָשׁוֶה ִמ ְיליוֹנִ ים".
וְה ָשּׂ ִרים ָענוּ" :זֶה ֶכּ ֶתר י ָ
ַ
ֲבל ַכּ ָמּה ִמ ְיליוֹנִ ים?" ֶשׁ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך.
"א ָ
ֲכ ִמים י ִַגּידוּ
וְהח ָ
אַרצוַֹ ,
ֲכ ִמים ְבּ ְ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶה ְח ִליט ֶל ֱאסֹף ֶאת ָכּל ַהח ָ
ַבּים ִה ִגּיעוּ ִמ ָכּל ְקצוֹת
ֲכ ִמים ר ִ
לוֹ ַכּ ָמּה ִמ ְיליוֹנִים ָשׁ ֶוה ַה ֶכּ ֶתר .ח ָ
אַרמוֹן ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְך.
ָהאָרֶץ ָל ְ
רוֹאים ֶאת ַה ֶכּ ֶתר
אַתּם ִ
ֲכ ִמים נִ ְכ ָבּ ִדיםֶ ,
ֲכ ִמים" :ח ָ
אָמר ַלח ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַ
אוֹמ ִרים ַ -כּ ָמּה הוּא ָשׁוֶה?"
אַתּם ְ
ָפה ֶשׁ ִלּי? ָמה ֶ
ַהיּ ֶ
ֲכ ִמיםַ " .ה ֶכּ ֶתר ַהזֶּה ָשׁוֶה ִבּ ְיליוֹנִ ים".
אָמרוּ ַהח ָ
" ָהמוֹןְ ",
ֲבל ַכּ ָמּה ִבּ ְיליוֹנִ ים?" ֶשׁ ֶאל ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך.
"א ָ
יל ִדים.
זְקנִ ים וִ ָ
ָשׁיםֵ ,
ָקרָא ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ָכל ָה ָעםְ :גּ ָב ִרים וְ נ ִ
ָפה.
ֻלּם רָאוּ ֶאת ַה ֶכּ ֶתר ַהיּ ֶ
אַרמוֹן ,וְ כ ָ
ֻלּם ָע ְמדוּ מוּל ָה ְ
וְ כ ָ
ָקר ֶשׁ ִלּי.
אָמרִ " :ה ִבּיטוּ ַבּ ֶכּ ֶתר ַהיּ ָ
וְה ֶמּ ֶל ְך ַ
ַ
ֲבנִ ים י ְָקרוֹת.
ֻשּׁט ַבּא ָ
וּמק ָ
ָהבְ ,
הוּא ָעשׂוּי ִמזּ ָ
ַכּ ָמּה הוּא ָשׁוֶה ְל ַד ַע ְת ֶכם?"

ַחד" :הוּא ָשׁוֶה ְט ִר ְיליוֹנִ ים!"
ֻלּם ָענוּ לוֹ י ַ
כָּ
רוֹעה ָענִ י ֶא ָחד.
ֲבל ִפּ ְתאוֹם ָקם ֶ
אָ
ָדים ֶשׁלּוֹ.
ֲליִם ֶשׁלּוֹ ָהיוּ ְקרוּעוֹת וְ גַם ַה ְבּג ִ
ַה ַנּע ַ
ֱמת ָשׁוֶה ַה ְר ֵבּה
אָמרַ " :ה ֶכּ ֶתר ֶשׁל אֲדוֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ֶבּא ֶ
רוֹעה ֶה ָענִ י ַ
ָה ֶ
ְמאֹדִ ,מ ְיליוֹנִ יםִ ,בּ ְיליוֹנִ ים אוֹ ְט ִר ְיליוֹנִ ים.
יוֹתר ִמ ֶמּנּוּ".
ֶשׁם ֶשׁיּוֹרֵד ַע ְכ ָשׁו ָשׁוֶה ֵ
ֵא ֶבל ַהגּ ֶ
יוֹתר ֵמ ַה ֶכּ ֶתר ֶשׁ ִלּי?
ֶשׁם ָשׁוֶה ֵ
ַה ֶמּ ֶל ְך ִה ְת ַרגֵּזַ " :הגּ ֶ
ֻשּׁט
וּמק ָ
ָהבְ ,
א( ֵא ְיך זֶה ָיכֹל ִל ְהיוֹת? ֲהלֹא ַה ֶכּ ֶתר ֶשׁ ִלּי ָעשׂוּי ִמזּ ָ
ֲבנִ ים י ְָקרוֹת".
ַבּא ָ
ֶשׁם
וּב ִלי גּ ֶ
ֲבל ֶא ְפ ָשׁר ִל ְחיוֹת ְבּ ִלי ֶכּ ֶתר ,ב( ְ
רוֹעה ָענָה" :נָכוֹן ,א ָ
ָה ֶ
ֶשׁם ְבּ ִעתּוֹ -
ֶשׁם ֶשׁיּוֹרֵד ְבּט"וּ ִבּ ְשׁ ָבט הוּא גּ ֶ
ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְחיוֹתַ .הגּ ֶ
זְּמן ַהנָּכוֹן.
ֶשׁם ֶשׁיּוֹרֵד ַבּ ַ
לוֹמר גּ ֶ
ְכּ ַ
וְאת ָה ֵע ִצים.
ֶשׁם ַהזֶּה ַמ ְשׁ ֶקה ֶאת ַה ָשּׂדוֹת ֶ
ַהגּ ֶ
ֶשׁם ְבּ ִעתּוֹ ,לֹא ִתּ ְצ ַמח ִח ָטּה וְ לֹא י ְִהיֶה ֶל ֶחם.
ִאם לֹא ָירַד גּ ֶ
ֶשׁם ַהזֶּה לֹא י ְִפ ְרחוּ ָה ֵע ִצים וְ לֹא י ְִהיוּ ֵפּרוֹת.
ְבּ ִלי ַהגּ ֶ
ילנוֹת ,הוּא ָחשׁוּב
ֶשׁם ֶשׁיּוֹרֵד ְבּט"וּ ִבּ ְשׁ ָבט ,רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ָל ִא ָ
ַהגּ ֶ
ָקר ָכּמוֹהוּ!"
ְמאֹד ֵ -אין י ָ
כּוֹפף( ֶאת רֹאשׁוֹ.
וְה ְר ִכּין ) ֵ
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך ִ
צוֹדקַ ",
אַתּה ֵ
" ָ
אָמר:
כּוֹפף( גַּם ַה ֶכּ ֶתרְ ,כּ ִאלּוּ גַּם הוּא ַ
ָכן ) ִה ְת ֵ
וְ ַי ַחד ִעם ָהרֹאשׁ ר ַ
יוֹתר ִמ ֶמּנִּ י".
ָקר ֵ
ֶשׁם ֶשׁל ט"וּ ִבּ ְשׁ ָבט י ָ
צוֹדקַ ,הגּ ֶ
אַתּה ֵ
"נָכוֹןָ ,
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ָכּ ְת ָבה ֲענָת ְש ִפּ ֶ
זֶה ָהיָה בּ ֶֹקר ט"וּ ִבּ ְשׁ ָבט.
קוּמי ַמ ֵהרַ ,ה ְפ ָתּ ָעה!"
קוּמיִ ,
אַבּאִ " ,
אוֹתי ָ
"בּ ֶֹקר טוֹבֵ ",ה ִעיר ִ
חוּצה ַ -ה ָשּׁ ַמיִם ָהיוּ ְכּ ֻח ִלּים וְ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ז ְָר ָחה.
ָפּ ַק ְח ִתּי ֵעי ַניִם וְ ִה ַבּ ְט ִתּי ַה ָ
ָפה!
ֵאיזֶה יוֹם י ֶ
ֲבל לֹא זֹאת ָהי ְָתה ַה ַה ְפ ָתּ ָעה.
אָ
יתי ֶשׁ ִה ְת ִחיל ִל ְפר ַֹח
ָא ִ
חוּצה וְ ר ִ
אַבּאִ .ה ַבּ ְט ִתּי ַה ָ
אָמר ָ
יטי ַבּ ִגּנָּהַ ".
" ַה ִבּ ִ
ָחים ְל ָבנִים
אַר ַבּע ָשׁנִיםְ .פּר ִ
ָט ְע ִתּי ְבּט"וּ ִבּ ְשׁ ָבט ִל ְפנֵי ְ
ֵעץ ַה ֶשּׁ ֶקד ֶשׁנּ ַ
אַב ָקנִים ַה ְצּ ֻה ִבּים ִה ִבּיטוּ ְבּ ַס ְקרָנוּת ַעל
ָפיו .וְ ָה ְ
ֲדינִים ָפּ ְרחוּ ַעל ֲענ ָ
ַוע ִ
עוֹלם.
ָה ָ
ֵשׁב ַעל
"עוֹד ְמ ַעט י ְִהיוּ ָלנוּ ְשׁ ֵק ִדים ֵמ ָה ֵעץ ֶשׁ ִלּיִ ",ה ְת ַל ַה ְב ִתּי ,נ ֵ
אוֹתם.
ֹאכל ָ
ַחנוּ נ ַ
ַה ִמּ ְר ֶפּ ֶסתְ ,ל ָפנֵינוּ ַתּ ֲעמֹד ְק ָערָה ְמ ֵלאָה ְשׁ ֵק ִדיםַ ,ו ֲאנ ְ
יפּן ֵמ ַה ְשּׁ ֵק ִדים".
נוּכל ְל ָה ִכין ַמ ְר ִצ ָ
ִמּ ֵאס ָלנוַּ ,
וְאם י ָ
ִ

השקד הפורח בגינה שלנו
ֲפלּוּ
ָחים .א ִ
ָמים ִה ְת ַכּ ָסּה ָכּל ָה ֵעץ ְבּ ִשׂ ְמ ָלה ְל ָבנָה ֶשׁל ְפּר ִ
אַ ֲחרֵי ַכּ ָמּה י ִ
ֵיח ָמתוֹק.
ָחים ָהיָה ר ַ
יחתוֹ ַה ְלּ ָבנָהַ .ל ְפּר ִ
ַבּ ַלּי ְָלה ָיכ ְֹל ִתּי ִל ְראוֹת ֶאת ְפּ ִר ָ

ָקיּוֹת
ָחים וְ ָח ַשׁ ְב ִתּי ַעל ְק ָערוֹת ֲענ ִ
ֵיח ַהטּוֹב ֶשׁל ַה ְפּר ִ
ַח ִתּי ֶאת ָהר ַ
ֵהר ְ
ְמ ֵלאוֹת ְשׁ ֵק ִדים.
רוֹצה
אָחי ַהגָּדוֹלֶ " ,
" ֵאלּוּ ְשׁ ֵק ִדים ֵמ ָה ֵעץ ֶשׁ ִלּי ",א ַֹמר ְבּ ַג ֲאוָה ְל ִ
ִל ְטעֹם?"
ֵח.
אתי ַל ִגּנָּה ִל ְראוֹת ֶאת ָה ֵעץ פּוֹר ַ
ָצ ִ
יוֹם יוֹם י ָ
יעה ְבּ ֶמ ְר ַכּז
הוֹפ ָ
אַחר ָכּ ְך ִ
אַב ָקנִים ְצ ֻה ִבּיםַ ,
ָחים ְ
ַבּ ַה ְת ָח ָלה ָהיוּ ַל ְפּר ִ
וּשׂ ִעירָה.
ְרוּקה ְ
יטה י ָ
ַה ֶפּרַח ְבּ ִל ָ
אַבּאַ " ,ה ְשּׁ ֵק ִדים ֶשׁ ָלּ ְך ַמ ְת ִח ִילים ִל ְצמֹ ַח".
אָמר ָ
" ָכּ ְך ַמ ְת ִחיל ַה ְפּ ִריַ ",

