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ַלה׳ ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה



ַחת ֶלִוין! ּפַ ִאים ֶאל ִמׁשְ רּוִכים ַהּבָ ּבְ

אֶֹפן ָקבּוַע? אן ּבְ ֲהֵתְדעּו ַמה ּקֹוֶרה ּכָ

בּוַע! ָ ל ַהּשׁ ת ּכָ ּבָ ַ ים ַלּשׁ ם ְמַחּכִ ּלָ ּכֻ

ְמָחה, ׂשִ רֹוִצים ְלִהְצָטֵרף? ּבֹאּו, ּבְ

ת ְמנּוָחה! ּבָ נּו ַיַחד ְלׁשַ ּלָ ִנְתּכֹוֵנן ּכֻ

תּוָחה! ֶלת ּפְ ֵנס, ַהּדֶ ר ְלִהּכָ ֶאְפׁשָ
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ְמָחה, ׂשִ י!" ָקָרא ּדֹוִבי ּבְ ִ ּשׁ "ַהּיֹום יֹום ׁשִ

פּוָחה.  ה ַהּנְ יִקּיָ ן ִעם ַהּתִ  ֵעת ָחַזר ֵמַהּגַ

ה, ּדָ ִ ָבר מּוָכן ַעל ַהּשׁ ת ּכְ ּבָ ל ׁשַ ְכָנס ׁשֶ ַהּמִ

ּה. יֹון ְלִצּדָ ּפִ ִטיָפה, ְוַהּפַ ת ַהּקְ ּפַ ם ּכִ ּגַ

ְוַרק ַהֻחְלָצה ֲעַדִין לֹא ֻגֲהָצה!

ִריָצה... א ּבְ ּדֹוִבי לֹוֵקַח אָֹתּה ֶאל ִאּמָ
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ִביָסה? ֲחַדר ַהּכְ ּוִמי ֶזה ִנְתַקל ּבֹו ּבַ

ה"!? אן עֹוׂשָ ם ַאּתְ ּכָ י!" הּוא ָקָרא, "ָמה ּגַ "ַחּנִ

י צֹוֶהֶלת, י!" ַחּנִ ִ ּשׁ "ַהּיֹום יֹום ׁשִ

אן?" ֶאת ּדֹוִבי ִהיא ׁשֹוֶאֶלת. ה ּכָ ה עֹוׂשֶ "ּוָמה ַאּתָ

 

ָגִדים"! א ְלַגֵהץ ֶאת ַהּבְ "ֵהֵבאִתי ְלִאּמָ

ֵני ַהֲחמּוִדים. ָענּו ַיַחד ְוָצֲחקּו – ׁשְ
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ָבר ְיכֹוִלים  י ַלְעזֹר ּכְ ּדֹוִבי ְוַחּנִ

דֹוִלים. מֹו ְיָלִדים ּגְ ׁש ּכְ ַמּמָ

יֹות, ִ ׁשּ ל ַהַקּ ַמן ֶאת ּכָ י ִמּזְ ָבר ָאַסְפּתִ "ּכְ

ּיֹות!" ּבִ ם ִעם ַהּקֻ ו ֲאִני ְמַסּיֵ ְוַעְכׁשָ

ׁשּוָרה, יַע ּבְ ר, ְוַאַחר ַמּסִ ּדֹוִבי ְמַסּפֵ

ֵגָרה.  ַטּנֹות ֶאל ּתֹוְך ַהְמּ ּבֹות ַהּקְ ֶאת ַהּבֻ
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ה ְלָבָנה, דֹול ַמּפָ ְלָחן ַהּגָ ֻ ַעל ַהׁשּ

ָבר מּוָכָנה, ת ּכְ ּבָ ַ ֵלי ַהּשׁ י ִעם ּכְ ְוַחּנִ

חֹות, ע ַצּלָ יָחה ָסִביב ַאְרּבַ ַמּנִ

א, ָלָאח ְוָלָאחֹות. א, ְלִאּמָ ְלַאּבָ

יָטה, ְמרּוָצה, ח ַמּבִ ְטּבָ א ֵמַהּמִ ִאּמָ

ׁש ֲחרּוָצה!" י! ַאּתְ ַמּמָ ּלִ י ׁשֶ "ַחּנִ

- 7 -



"טּוּוּוּו ּוּוּוּוּוּוּו"

ן, ֲאִני יֹוֵדַע! יָעה! ּכֵ ָבר ַמּגִ ת ּכְ ּבָ "ׁשַ

חּוץ ֲאִני ׁשֹוֵמַע!" ִפיָרה ִמּבַ י ֶאת ַהּצְ "ּכִ

ֶקט, ׁשֶ ים ּבְ י ְודֹוִבי ְמַחּכִ ַחּנִ

ֶקת. א אָֹתם ְמַחּבֶ ל ִאּמָ ד ׁשֶ ְוַהּיָ

ת, ׁשֶ י ִמְתַרּגֶ א!" ַחּנִ מֹו ִאּמָ "ֲאִני ּכְ

ת. ׁשֶ ֵנר ָקָטן ְוָלָבן – ְלַהְדִליק ִהיא ִנּגֶ
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ְבִריָקה  ֶסף ַהּמַ ת ַהּכֶ ֶאל ּתֹוְך ֻקּפַ

ַע ִלְצָדָקה. ֶלת ַמְטּבֵ ְלׁשֶ א ְמׁשַ ִאּמָ

רֹות, ְפרּור ָארֹוְך ַמְדִליָקה ֶאת ַהּנֵ ִעם ּגַ

ְלָהבֹות ַהּזֹוֲהרֹות. ַ ֶלת ֶאל מּול ַהּשׁ ּלֶ ּוִמְתּפַ

ִקים", ְמּתַ ית ַהּמַ ּקִ ׂשַ ַעם ּבְ "ְמַעְנֵין ַמה ַהּפַ

ִקים...  ָפַתִים ְמַלּקְ י ֶאת ַהּשְׂ ּדֹוִבי ְוַחּנִ
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ת ׁשּוב ִנְכֶנֶסת, ּבָ ַ ַהּשׁ ְך ׁשֶ ל ּכָ ֵמַח ּכָ "ֲאִני ׂשָ

ֶנֶסת!" ית ַהּכְ א ֶאל ּבֵ ם ֲאִני רֹוֶצה ָלֶלֶכת ִעם ַאּבָ ּגַ

ה", ּלָ "ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ַמְקֵהָלה. ָלם ּבְ ר ִעם ּכֻ ּדֹוִבי ׁשָ

קֹול: אי ַמְכִריז ּבְ ּבַ ה ַהּגַ ִפּלָ סֹוף ַהּתְ ּבְ

דֹול!" ה ְלדֹוִבי ַהּגָ ִרּיָ ה ֻסּכָ "ְוִהּנֵ
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ֶבת, א יֹוׁשֶ רֹות ִאּמָ ִית מּול ַהּנֵ ּבַ ּבַ

י ֲהִכי אֹוֶהֶבת.  ה ַחּנִ ַמן ַהּזֶ ֶאת ַהּזְ

יִקָיה, ִהיא ָרָצה ְלָהִביא ֶאת ַהּתִ

ה!" ְפִרּיָ ֶפר ַהּסִ א, ִמּסֵ ִרי ִלי, ִאּמָ "ַסּפְ

ֶעֶלת, א ִמְתּפַ ִצירֹות ּכֹה ָיפֹות!" ִאּמָ "ַהְיּ

ֶלת. ּדֶ ָבר ּבַ א ְודֹוִבי ּכְ ה ַאּבָ ְוִהּנֵ
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