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  ֵלָאה ָנאֹור /  ֹאֶרן ְוָהֹאֶרן ֶׁשּלֹו  ַעל

  

ֶׁשֹאֶרן נֹוַלד, ָׁשְתלּו ֶאת ֵעץ ָהֹאֶרן ֶּבָחֵצר ְוָקְראּו ִלְׁשֵניֶהם ְּבאֹותֹו ֵׁשם. ְּכֶׁשֹאֶרן ּכְ 

ַיד ָהֹאֶרן ְוִסְּמנּו ֶאת ַהֹּגַבּה ֶׁשּלֹו. ֵעץ ָהֹאֶרן -ְּכָבר ֵהֵחל ַלֲעמֹוד, ֶהֱעִמידּו אֹותֹו ַעל

  ָהָיה ְקַצת ָּגבֹוַּה ֵמֹאֶרן.

ִאם  ים,ַעְכָׁשו ָהֹאֶרן ַמִּגיַע ַלּקֹוָמה ַהְּׁשִליִׁשית, ְוֹאֶרן ַמִּגיַע ָלֲארֹון ֶׁשל ַהַּמְמַתִּק 

  ְקצֹות ָהֶאְצָּבעֹות.  הּוא עֹוֵמד ַעל

ָּבֹאֶרן ָּגִרים ְדרֹוִרים, זּוג יּוֵני ָּבר, ְוִנְדֶמה ְלֹאֶרן ֶׁשַּגם ֻּבְלּבּוִלים ָּגִרים ָׁשם, ִּכי הּוא 

ָצֹהב ֵּבין ֶהָעִלים. ֹאֶרן אֹוֵהב ַלֲעלּות ַעל ָהֹאֶרן ְוִלְבֹּדק ֶאת ִקֵּני  ַמֶּׁשהּו רֹוֶאה

. ִּבְגַלל ַהְּׂשָרף.- לִאָמא לֹא ּכָ ַהִּצֳּפִרים.    ָּכ

ּסֹור ֵמָכִני. ֹאֶרן ִּבְמכֹוִנית, ְמֻצָּיִדים ְּבֻסָּלם ּוְבמַ  ַּפַעם ָּבאּו עֹוְבֵדי ֶחְבַרת ַהַחְּׁשַּמל

  ֵעץ ָהֹאֶרן ֶׁשּלֹו. "ָמה ַאֶּתם עֹוִׂשים?" ָׁשַאל ֹאֶרן. ָרָאה אֹוָתם ִנָּגִׁשים ֵאל

  ָהֵעץ ַהֶּזה."ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְכרֹות ֶאת "

  ָלָּמה?""

  "ָצִרי ְלַהֲעִביר ַקו ַחְׁשַמל ַלִּבְנָין ֶהָחָדׁש."

 ֶאְפָׁשר!" ָאַמר ֹאֶרן, "ָּבֹאֶרן ָּגִרים ָהמֹון ְּדרֹוִרים ְוזּוג יּוֵני ָּבר, ִנְדֶמה ִלי ֶׁשַּגם-ִאי"

  ֻּבְלּבּוִלים, ֵיׁש ָהמֹון ּגֹוָזִלים ַּבִּקִּנים, ֻּכָּלם ָימּותּו."

  ָאְמרּו עֹוְבֵדי ֶחְבַרת ַהַחְׁשַמל." ֲאַנְחנּו ִמְצַטֲעִרים, ֲאָבל ֵאין ְּבֵרָרה,"

  ֹאֶרן ָרץ ַהַּבְיָתה ְלִאּמֹו ְוִסֵּפר ָלּה ַהֹּכל. 

  ָאְמָרה ִאּמֹו." ֲאִני יֹוַדַעת,"

  אּוַלי ֵהם ְיכֹוִלים ְלַהֲעִביר ֶאת ַקו ַהַחְׁשַמל ֶׁשָּלֶהם ְקָצת ַּבַצד?""

ַאְלִּתי. ֵהם ֻמְכָרִחים ְלַהֲעִביר ֶאת ַהחּוט ֵמַעּמּוד ַהַחְׁשַמל ֲהִכי ָּקרֹוב ַעד ְּכָבר ׁשָ "

  "ַהַּבִית ֶהָחָדׁש. ְוֶזה עֹוֵבר ְּבִדּיּוק ֶּדֶר ָהֹאֶרן ֶׁשָּלנּו.

ף ַּפַעם ִמַּבחּוץ ִנְׁשַמע ָהַרַעׁש ַהּנֹוָרִאי ֶׁשל ַהַּמּסֹור. ֹאֶרן ָּפַרץ ַהחּוָצה. ִנְדֶמה לֹו ֶׁשַא 

ִהְצִליַח ְלַטֵּפס ַעל ָהֵעץ ִּבְמִהירּות ָּכזֹאת. ִלְפֵני ֶׁשַהַּמּסֹור ָנַגע ַּבֶּגַזע,  ַאף ֶאָחד לֹא

  ָהֹאֶרן. ָהָיה ְּכָבר ֹאֶרן ְלַמְעָלה ַעל
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ֹאֶרן לֹא ָעָנה ְולֹא . ֵרד ִמָּׁשם, ֶיֶלד, ַאָּתה ִּתָּפַצע!" ָקְראּו עֹוְבֵדי ֶחְבַרת ַהַחְׁשַמל"

  ַרד. יָ 

ֵהם רֹוִצים ִלְכרֹות ֶאת "ְואּוִדי ָּבאּו ִמן ַהַּבִית ַהָּׁשֵכן ְוָׁשֲאלּו ָמה ָהִעְנָיִנים.  ִזיָוה

  ָצַעק ֹאֶרן ִמְּלַמְעָלה." ָהֵעץ!

 ִזיָוה ַדְוָקא ָּפֲחָדה: ִהיא ַאף ַּפַעם לֹא ִהְצִליָחה ְלַטֵּפס ַעד ֶהָעָנף ַהְּׁשִליִׁשי. ֲאָבל

  ָלּה, ּוְׁשֵניֶהם ִטְּפסּו ְלַמְעָלה. ָעַזר ִדיַהַּפַעם אּו

ָּכ ִּבְצָעקֹות -ּוס, ַאַחרִנּסּו ְלַהְסִּביר ְּבֶׁשֶקט ּוְבִנּמ עֹוְבֵדי ֶחְבַרת ַהַחְׁשַמל

  ּוְבִאיּוִמים, ֲאָבל ַהְיָלִדים לֹא ָיְרדּו.

ְיָלִדים ּוִמֻבָגִרים. ַהְיָלִדים ְלקֹול ַהְּמהּוָמה ָיְצאּו ַהְּׁשֵכִנים ִמן ַהָּבִּתים ַהְּסמּוִכים, 

ָהֵעץ, ְוַהְּמֻבָּגִרים ָעְמדּו ְוִהְתַּוְּכחּו ְלַמָטה. ַּגם ִאָּמא ֶׁשל ֹאֶרן ָיְצָאה  ְוָעלּו ַעלִטְּפסּו 

   ִמן ַהַּבִית ִלְראֹות ָמה ִיְקֶרה.

ָׁשר ְלַהֲעִמיד ַעּמּוד ִהְסִּבירּו ְלָכל ִמי ֶׁשָרָצה ִלְׁשֹמַע, ֶׁשֶאפְ  עֹוְבֵדי ֶחְבַרת ַהַחְׁשַמל

 1000ְׁשָקִלים. ְלַאף ֶאָחד ִמן ַהְּׁשֵכִנים לֹא ָהיּו  1000ַיֲעֶלה  ֶזהף, ֲאָבל נֹוסָ 

  ְׁשָקִלים.

  ֲאִני ְמַוֵּתר ַעל ֲחִגיַגת יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשִּלי!" ָקָרא ֹאֶרן ִמְּלַמְעָלה."

ל ַהְּיָלִדים ֶׁשַעל ָהֵעץ. ְוׁשּוִקי, ֶׁשָהָיה כָ ַּגם ֲאִני! ַּגם ֲאִני!" ָאְמרּו ִזיָוה ְואּוִדי וְ "

ָאַמר: "ַוֲאִני ְמַוֵּתר ַעל ֲחִגיַגת , ִמֻּכָּלם, ְוַהּקֹול ֶׁשּלֹו ְּכָבר ִהְתִחיל ְלִהְתַחֵּלף ָּגדֹול

  ֶׁשִּלי."ִמְצָוה -ַהַּבר

ִנים לֹא ָחְגגּו ֲחִגיַגת ָּכ ָקָרה ֶׁשֵעץ ָהֹאֶרן ִנְׁשַאר ִּבְמקֹומֹו, ּוְלַאף ֶאָחד ִּבְרחֹוב ָהֳאָר 

  ַּבָׁשָנה ַהִהיא.    ֻהֶּלֶדת יֹום
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