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עִ ִידית לֶ הְ ָמן

ִאּיְ ָרה:

לִ ָירז ּגִ ינַ ת

ַה ֶּׁש ֶמׁש ֵה ֵחּלָ ה לִ ְׁשק ַֹע.
יָ ִאיר יָ ַׁשב ַעל ֶא ֶדן ַה ַחּלֹון ַּב ָּסלֹון וְ ִה ְר ֵהר ְּבקֹול ָרם:
ארק?
"לָ ָּמה ָאסּור לָ לֶ ֶכת לַ ַּפ ְ
וְ לָ ָּמה ָאסּור לָ לֶ ֶכת לַ ּגַ ן?
וְ לָ ָּמה ָצ ִריְך לִ ְׁשטֹף יָ ַדיִ ם ַה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים?
יֹותר?"
וְ לָ ָּמה ָּת ָמר ֹלא ָּב ָאה לְ ַׂש ֵחק ִא ִּתי ֵ
ִא ָּמא לִ ְּט ָפה ְּברְֹך ֶאת ַּתלְ ַּתּלָ יו ֶשל יָ ִאיר
וְ ָׁש ְק ָעה ְּב ַמ ְח ָׁשבֹות.

"ּכי ִהּגִ ַיע ַחג ַהּקֹורֹונָ הָ ",א ְמ ָרה ִא ָּמא ִּפ ְתאֹום.
ִ
יָ ִאיר ִה ִּביט ָּבּה ִּב ְת ִמ ָיהה.
"זֶ ה ַחג ָחׁשּוב ֶׁשאּולַ י יִ ָּמ ֵׁשְך זְ ַמן ַרבָ ",א ְמ ָרה ִא ָּמא.
"לְ ָכל ַחג יֵ ׁש ִמנְ ָהגִ ים ,וְ גַ ם לְ ַחג ַהּקֹורֹונָ ה.
ְּב ַחג ַהּקֹורֹונָ ה ֹלא הֹולְ ִכים לַ ּגַ ן,
ארק,
ֹלא הֹולְ ִכים לַ ַּפ ְ
וְ ָת ָמר ֹלא ָּב ָאה לְ ַׂש ֵחק ִא ְּתָך".
"אנִ י ׂשֹונֵ א ֶאת ַחג ַהּקֹורֹונָ הָ ",א ַמר יָ ִאיר ְּב ַכ ַעס.
ֲ
"איזֶ ה ִמין ַחג זֶ ה ִּב ְכלָ ל?"
ֵ

