


ְרָחק!" ְקִפיָצה לַּמֶ ֵחק בִּ ַׂ "בּוֹאוּ נְש

ָאַמר ַהזְֵּאב וִּמיָּד ָצַחק.

ְראוּ!" ֵַּח ֶאְתכֶם, עוֹד ּתִ "ֲאנִי ֲאנַצ

ֲאגוּ. ַהֲחֵבִרים דָּ ֶׁ שׁ לֹא נְִרָאה ש ַאךְ ַמּמָ

גַּן בַּ ֶׁ ָחֵצר ש ָחק בֶּ ְׂ זֶה ָהיָה זְַמן ִמש

ר לֲַעשׂוֹת בָּלָגָן. וְָהיָה ָאז ֻמּתָ

ְרִצינוּת לָּנוּ לְָקחוּ בִּ ֶׁ זֹאת ַהֶחְבֶר'ה ש

ֲחרוּת: וְִהְתִחילוּ לְָהכִין ַהכֹּל לַּתַ
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ם יְזַנְּקוּ( ָׁ א )ִמּש ֶׁ ש דֶּ ְרְטטוּ ּפַס בַּ ִׂ ש

קוּ(, לֹּא יְִתַרּסְ ֶׁ ֶרךְ )ש וִּפנּוּ ֶאת ַהדֶּ

ו – וְָאז כָּל ֶאָחד נֱֶעַמד ַעל ַהּקַ

ַע וְגַם ַהכְּלְַבלַב. ְַּפְרדֵּ ַהזְֵּאב, ַהֲחתוּלָה, ַהצ
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ַּד ַפט ֵמַהצ ָׁ מוּנִי ָהַאְרנָב ש

וְּבגֲַאוָה ַרבָּה לְיַד כֻּלָּם נֱֶעַמד:

לוֹשׁ – ְצאוּ!" ָׁ יִם, ש ּתַ ְׁ "מוּכָנִים? ַאַחת, ש

וְכֹל ַהֲחֵבִרים ָקִדיָמה ָקְפצוּ.

קוֹם ָהִראשׁוֹן ּמָ ַע זָכְָתה בַּ ְַּפְרדֵּ ַהצ

קוֹם ָהַאֲחרוֹן, ּמָ וְַהכְּלְַבלַב זָכָה בַּ

יבוּת ִׁ ְמיָֻחד ֲחש ַאךְ לְכָךְ לֹא נוְֹדָעה בִּ

ֲחרוּת. בְּכָל ּתַ ֶׁ וְָקא לַכֵּיף ש ֶאלָּא דַּ
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" יר ִאם נְִקּפֹץ ִמגָּבוֹּהַ ו יְִהיֶה ַאדִּ ָׁ "ַעכְש

בוּ כָּמוָֹה. ְׁ ָאְמָרה ַהֲחתוּלָה, וְכֻלָּם ָחש

ה ֲחָפִצים – ַהּמוּנִים ָסֲחבוּ ֵאפוֹא כַּּמָ

ָחִקים – ְׂ אוֹת, ֻקְפָסאוֹת וִּמינֵי ִמש כְִּסּ
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ָעְרמוּ ֲעֵרָמה לְיַד ַקו ַהזִּנּוּק,

ְמָחה וְּבִסּפוּק ִׂ נֱֶעְמדוּ לְיָָדּה בְּש

וְֵהֵחלּוּ לְַטּפֵס כָּל ֶאָחד לְִמקוֹמוֹ,

ְמעוּ: "אוֹי וֲַאבוֹי! לֹא, לֹא, לֹא!" ָׁ לְֶּפַתע ש ֶׁ כְּש
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בָּה לַזִּיָרה ִמֲהָרה ַהגַּנֶּנֶת דֻּ

ּפוִּסים ִמיָּד ָאְסָרה: וְַעל כָּל ַהּטִ

ִהגָּיוֹן! בוּ בְּ ְׁ שׁ ְמֻסכָּן, ִחש "זֶה ַמּמָ

ֶהְחלֵט לְִהגֵָּמר בְָּאסוֹן!" זֶה ָעלוּל בְּ

גִּנָּה רוּ ֶאת ַהכֹּל בַּ דְּ ּסִ ֶׁ ַאֲחֵרי ש

ְמָחה וְּבִרנָּה. ִׂ ְבנֶה בְּש נִכְנְסוּ לַּמִ

בָּה ָאְמָרה לְכֻלָּם: ַהגַּנֶּנֶת דֻּ

ב וְנִלְַמד ַעל ָהעוֹלָם! ֵׁ "ָהָבה נֵש
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ָאסוּר בְַּתכְלִית לֲַעשׂוֹת, ֶׁ ָבִרים ש "יֵשׁ דְּ

שׁ לְִפִציעוֹת. ָׁ יֵשׁ בֶָּהם ַסכָּנָה וֲַחש

ֲאנְַחנוּ רוִֹצים, ֶׁ ֲאָבל ִאם יֵשׁ ְדַבר ָמה ש

ר לֹא נְִהיֶה מוּכָנִים – ָעלָיו לְוַּתֵ ֶׁ ש

ׁ ר לְַדְמיֵן זֹאת ֶאְצלֵנוּ בָּרֹאש ָׁ ֶאְפש

וְַאף לֲַעשׂוֹת זֹאת בִּכְלָל בְּלִי לְַחשֹׁשׁ!"
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ה ִמכֻּלָּם לְַסּפֵר ָמה ָרצוּ. ָׁ ש ּקְ ִהיא בִּ

ְדֲאגוּ! ? ִאם כֵּן ַאל ּתִ "ָאה, לְִקּפֹץ ִמגָּבוֹּהַ

כֻּלָּנוּ ֶאל ָעל ְמַטּפְִסים ֶׁ נְַדְמיֵן ש

שׁ ִמגָּבוֹּהַ קוְֹפִצים וְָטִסים!" וַּמּמָ

כֻּלָּם ָאז ָעְצמוּ ְבָּחזְָקה ֵעינֵיֶהם,

י יְֵדיֶהם, ּתֵ ְׁ יטוּ ֶאת ש ִׁ ה הוֹש ִּדָּ ַהצ

י ַרגְלַיִם ּתֵ ְׁ חָֹרה ַאף נֶֶעְמָדה ַעל ש ְׁ וְַהֲחתוּלָה ַהּש

ָפַתיִם. ְׂ ִחיּוּךְ גָּדוֹל ַעל ַהּש קוֹם בְּ ּמָ וְָקְפָצה בַּ
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ְרצוּ לְַדְמיֵן? "ָמה עוֹד ֲחֵבִרים? ָמה ּתִ

ם ַהכֹּל ְמַענְיֵן!" ָׁ בָּרֹאשׁ ֵאין גְּבוּלוֹת, ש ֶׁ לָעוֹלָם ש

ְמָחה, ִׂ יִת ִמגֶּזֶר!" ָצַעק מוּנִי ָהַאְרנָב בְּש "בַּ

ּפָָחה!" ְׁ ש לְָחן... גַּם ּפִנַּת ַהּמִ ֻׁ ירוֹת, ָהִרְצּפָה, ַהּש "ַהּקִ

חוֹן, ּטָ ִּיב וָּמלֵא בִּ "כָּתֹם וְָטִעים, ָחזָק וְיַצ

ם ָהמוֹן כֵּיף, ָהמוֹן!" ָׁ ה ש ֶׂ נֲַעש
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ַע לְַחלֹק ְַּפְרדֵּ ַאֲחֶריָה ָרְצָתה ַהצ

ל ְצחוֹק: ֶׁ ְרִצינוּת, בְּלִי ִטּפֹנֶת ש וְָאְמָרה בִּ

"ֲאנִי ְמַדְמיֶנֶת רוֹבּוֹט גָּדוֹל

ּפָה לֱֶאכֹל! ְׁ יּוּכַל ָמלֵא זֶֶבל וְַאש ֶׁ ש

א ָהַרךְ כָּל דָָּבר – ֶׁ ש הוּא יִָרים ֵמַהדֶּ

ר." כָּךְ יְִהיֶה ָהְרחוֹב ְקָצת יוֵֹתר ְמֻסדָּ

ְסּפֶֹרת" ַאֲחֵרי כָּל ּתִ ֶׁ "ֲאנִי ְמַדְמיֶנֶת ש

ַחְרחֶֹרת, ְׁ נוּ ָהַרכָּה, ַהּש ָאְמָרה ֲחֶבְרּתֵ

ֹ זו ישׁ ֶאְצבָּעוֹת זוֹ בְּ "אוּכַל לְַהּקִ

ֲערוַֹתי שׁוּב יְִתָאְרכוּ! ַׂ וִּמיָּד כָּל ש

ְסּפוֹרוֹת כָּךְ אוּכַל לְנַּסוֹת ִמגְוָן ּתִ

יְִּהיוּ לֹא-טוֹבוֹת." ֶׁ בְּלִי לְִדאֹג וְלְַחשֹׁשׁ ש
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ּה. ַהֲחֵבִרים ִהנְֲהנוּ וְִהְסכִּימוּ ִאּתָ

זֶה ָהיָה ַרֲעיוֹן ְמֻציָּן וְנְִפלָא.

וְָאז ִהגִּיַע ּתוֹר ַהכְּלְַבלַב,

ַמבָּט ְקָצת שׁוָֹבב: וְָאַמר, כָָּרגִיל, בְּ

בּוֹ יְִהיוּ כַּדּוִּרים ֶׁ "ֲאנִי חוֹלֵם ַעל עוֹלָם ש

בְּכָל ּפִנָּה וָּמקוֹם – וְיְִהיוּ ֵהם ַרבִּים!

ְָּבִעים, ְקַטנִּים וּגְדוֹלִים וְּבכָל ַהצ

ֵחק בֶָּהם לֵילוֹת וְיִָמים!" ַׂ וְנוּכַל לְש
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בָּה ַהיְָּקָרה?" ךְ, ַהגַּנֶּנֶת דֻּ "וָּמה ִאּתָ

ֲאלוּ ַהיְּלִָדים ֶאת מוָֹרָתם ָהֲאהוָּבה. ָׁ ש

ְמיוֹן ַהּפָרוַּע – "ֶאְצלִי בְּעוֹלָם ַהדִּ

נַַחת, ָרגוַּע; ַהלַּיְלָה עוֵֹבר לוֹ בְּ

לִּי, ַהגּוִּרים, ֶׁ ינוֹקוֹת ש ְבַעת ַהּתִ ִׁ ש

לֶָּהם וְחוֹלְִמים..." ֶׁ ּטוֹת ש ּמִ נִָחים בַּ

ְמיוֹן: בְּעוֹלָם ַהדִּ ֶׁ ֶסם ש זֶה ַהיִֹּפי, ַהּקֶ

שׁ לְכֹל ַרֲעיוֹן! ם ַמּמָ ָׁ יֵשׁ ָמקוֹם ש

ר! ֲחִקים וְקוְֹפִצים כָּל ַהזְַּמן, זֶה ֻמּתָ ַׂ ְמש

ְמָחה וְָהָדר. ִׂ ר, ש ֶׁ ַהכֹּל ָמלֵא אֹש
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