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  לפניכם ושחררו את חסמי הקריאה המסומנים. קראו את הסיפור ש

  

  אוסייבה 'ו / ַמּדּוַע ֲעֵלי ָהֵעץ ְּכֻחִלים

  (ִעְּבָדה: ַחִגית אהרונוף)

  

סֹוְנָיה ְוָדָנה לֹוְמדֹות ְּבאֹוָתּה ִּכָּתה. ְלסֹוְנָיה ֵיׁש ַקְלָמר ּובֹו ֶעְפרֹונֹות ִצְבעֹוִנִּיים 

ָבִעים: ָאֹדם, ָּכֹחל, ָצֹהב ּוָוֹרד. יֹום ֶאָחד, ַרק ַאְרָּבָעה צְ  –ַרִּבים, ּוְלָדָנה 

ְּכֶׁשַהְיָלִדים ַּבִּכָּתה ָהיּו ֲעסּוִקים ְּבִצּיּור, ִּבְּקָׁשה ָּדָנה: "סֹוְנָיה, ַהְׁשִאיִלי ִלי ִעָּפרֹון 

  ָּכ ָעְנָתה:-ָיֹרק." סֹוְנָיה ָׁשְתָקה ֶרָגע ְוַאַחר

ָבל ָעַלי ִלְׁשֹאל ֶאת ִאִּמי." ְלָמֳחָרת ִנְפְּגׁשּו ַהָּבנֹות "ָהִייִתי נֹוֶתֶנת ָל ְּבָרצֹון, אֲ 

ַהֵּסֶפר. סֹוְנָיה ָחְׁשָבה ֶׁשָּדָנה ָׁשְכָחה ֶאת ִעְנַין ָהִעָּפרֹון, ַא ָּדָנה ָּפְנָתה -ְּבַדְרָּכן ְלֵבית

  ֵאֶליָה ְוָׁשֲאָלה:

"?   "סֹוְנָיה, ַהִאם ָׁשַאְלְּת ֶאת ִאֵּמ

ֶזה הּוא ֹוְנָיה ֵּתרּוץ ְוָעְנָתה: "ִאִּמי ִהְסִּכיָמה, ַא ָעַלי ִלְׁשֹאל ֶאת ָאִחי, ִּכי ִחְּפָׂשה ס

ְוִהְׁשִּפיָלה ֶאת ֵעיֶניָה. ֶׁשָּנַתן ִלי ֶאת ַהְּצָבִעים ְליֹום ֻהַלְדִּתי." ָּכ ָאְמָרה סֹוְנָיה 

ה: "סֹוְנָיה, ֶּבֱאֶמת לֹא ָנִעים ִלי ְלָמֳחָרת ׁשּוב ִנְפְּגׁשּו ַהְּיָלדֹות, ְוׁשּוב ָאְמָרה ָּדנָ 

ִלְׁשֹאל..." ֲאָבל ָּדָנה לֹא ִהְסִּפיָקה ְלַסֵּים ֶאת ַהִּמְׁשָּפט, ִנְכְנָסה סֹוְנָיה ִלְדָבֶריָה 

ְוָאְמָרה: "ַאְּת רֹוָצה ָלַדַעת ַעל ָהִעָּפרֹון? ּוְבֵכן, ָאִחי ִהְרָׁשה ִלי, ַא ָהֱאֶמת ִהיא 

  " חֹוֶׁשֶׁשת.ֶׁשֲאִני 

  "ִמָּמה?" ָׁשֲאָלה ָּדָנה.

  ָרצֹון.-"ֲאִני חֹוֶׁשֶׁשת ֶׁשִּתְׁשְּבִרי ֶאת ָהִעָּפרֹון," ָעְנָתה סֹוְנָיה ְּבִאי

  "ֶאְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ִּבְזִהירּות," ִהְבִטיָחה ָּדָנה.

ַאל ַּתִּניִחי  יו,"טֹוב," ָאְמָרה סֹוְנָיה, "ַא ִזְכִרי: ַאל ְּתַחְּדִדי אֹותֹו, ַאל ִּתְלֲחִצי ָעלַ 

  ְּבִפי ֶאת ָקֵצהּו, ְוַאל ְּתַצְּיִרי ּבֹו יּוֵתר ִמַּדי."

  ַע ַרק ַּכָּמה ָעִלים ֶׁשִּצַּיְרִּתי.""לֹא ֲאַצֵּיר ּבֹו יּוֵתר ִמַּדי," ִהְבִטיָחה ָּדָנה. "ָעַלי ִלְצּבֹ 

.""ְּבֵסֶדר," ָעְנָתה ָלּה סֹוְנָיה. "ֲאִני ְמַקָּוה ֶׁשֵאין יֹוֵתר ִמּדַ    י ָעִלים ָּבֵעץ ֶׁשָּל
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סֹוְנָיה הֹוִׁשיָטה ְלָדָנה ֶאת ָהִעָּפרֹון, ַא ָּדָנה לֹא ָלְקָחה אֹותֹו. ִהיא ַרק ָאְמָרה 

  ָרֶפה: "ּתֹוָדה, ֵאין ִלי ְּכָבר ֹצֶר ָּבִעָּפרֹון."ְּבקֹול 

ֶׁשר ִהִּגיָעה ְלַמְחַּבְרָּתּה ֶׁשל ִהְתּבֹוְנָנה ַהּמֹוָרה ְּבִצּיּוֵרי ַהַּתְלִמיִדים. ַּכאֲ  ְלָמֳחָרת

ָּדָנה, ָאְמָרה ְּבִהְתַּפֲעלּות: "ְראּו, ְיָלִדים, ָּדָנה ִצְּיָרה ֶאת ֲעֵלי ָהֵעץ ְּכֻחִלים. ַּכָּמה 

ֶׁשֶהם ְּכֻחִלים. ַהִאם ָיֶפה! ִלְפָעִמים, ַּבֹחֶרף ֶהָעִלים ִנְרִאים ֵּכִהים ְמאֹוד, ְוִנְדֶמה 

  ְּת ָּדָנה?" ָׁשֲאָלה ַהּמֹוָרה.ְלָכ ִהְתַּכַּונְ 

ָּדָנה ּכֹוְפָפה רֹאָׁשה ְוָאְמָרה ְּבֶׁשֶקט: "לֹא, לֹא ְלָכ ִהְתַּכַּוְנִּתי. ָּפׁשּוט לֹא ָהָיה ִלי 

  ִעָּפרֹון ָיֹרק."

"?   "ְוָלָּמה לֹא ָׁשַאְלְּת ִעָּפרֹון ֵמֲחֶבְרֵּת

ָלה: "ָרִציִתי ָלֵתת ָלּה, ְוִהיא לֹא ָרְצָתה ֶהְחִריָׁשה ְוסֹוְנָיה ִהְסִמיָקה ּוִמְלְמ ָּדָנה 

  ָלַקַחת."

  ַהּמֹוָרה ֵהִביָנה, ַּגם ַהְיָלִדים ַּבִּכָּתה ֵהִבינּו.

  ת." ְוָאז ָאְמָרה ַהּמֹוָרה: "ְּכֶׁשּנֹוְתִנים, ָצִרי ָלֵתת, ָּכ ֶׁשִּיְהֶיה ָרצֹון ָלַקחַ 

 


