סַ בָּ א ,רֹן וְ הַ הַ פְ ָּתעָּ ה

אֲ ִריאֵ לָה ִמ ְריָם ּבוָֹארוֹן וְ טוֹבָ ה חג'ג
ניקוד ועריכה לשונית:הסופרת דינה וולוך.

לִ כְ בוֹד חַ ג הַ חֲ נֻכָ ה ַסּבָ א הֵ בִ יא לְ רֹן הַ נֶּכֶּ ד מַ ָתנָה
רוֹצִ ים ל ַָדעַ ת מָ ה? ַס ְק ָרנִ ים? ִהנֵה הַ ִסּפּור" :רֹן ,רֹן ,נֶּכְ ִדי
יתי לְ ָך מַ ָתנָה.
הַ יָ ָקר ,לִ כְ בוֹד חַ ג הַ חֲ נֻכָ ה ָקנִ ִ
סּבָ א.
רוֹצֶּ ה ל ַָדעַ ת ,רֹן הַ יָ ָקר ,מַ ה יֵ ׁש ּבְ תוֹכָ ּה?" ָׁשַאל ַ
.

רֹןֶּׁ ,שהָ יָה ְמאוֹד ַס ְק ָרןָ ,רצָ ה כְ בָ ר ל ַָדעַ ת מָ ה ַסּבָ א הֵ בִ יא לוֹ מַ ָתנָה.
"סּבָ אַ ,סּבָ א ",צָ הַ ל רֹן" ,מָ ה ָקנִ יתָ לִ י מַ ָתנָה לִ כְ בוֹד חַ ג
ַ
הַ חֲ נֻכָ ה?” ָׁשַאל רֹן אֶּ ת ַסּבָ א.
''רֹןָ '',אמַ ר ַסּבָ אּ ",בוֹא נְ ַשחֵ ק ּבְ ִמ ְשחַ ק ִמלִ ים .אַ ָתה ִת ְׁשַאל מָ ה
יֵׁש ּבַ הַ ְפ ָתעָ ה ְּב "אּולַי " ,וְ אֶּ ֱענֶּה לְ ָך ִאם ָאכֵן צָ ַד ְק ָת".
"סּבָ אַ ,סּבָ א ",צָ הַ ל רֹן" ,אּולַי ,אּולַי ָקנִ יתָ לִ י ע ֲִפיפוֹן ֶּׁשעָ ף גָבוֹּהַ
ַ
לַמָ רוֹם?" "ֹלאֹ ,לא ",הֵ ִׁשיב ַסּבָ א.
א,סּבָ א ,אּולַי ָקנִ יתָ לִ י אֲ וִ ירוֹן ֶּׁש ָטס גָבוֹּהַ מֵ עַ ל הָ ֲענָנִ ים?"
" ַסּבָ ַ
סּבָ א.
"ֹלאֹ ,לא ",הֵ ִׁשיב ַ
" ַסּבָ אַ ,סּבָ א ,אּולַי ָקנִ יתָ לִ י ֶּטלֶּפוֹןֶּׁ ,שאֲ שוֹחֵ חַ ִא ְתָך ִמדֵ י יוֹם?
אּולַי ְט ַר ְקטוֹרוֹן? אוֹ אּולַי דֻ ּבוֹן? אוֹ אּולַי ּבַ ְרוָזוֹן?
ַסּבָ א ,נּו ַתגִ יד כְ בָ רָׁ .שַאלְ ִתי הָ מוֹן".
"הנֵה הַ הַ ְפ ָתעָ ה! " ָאמַ ר ַסּבָ א" ,וְ ִת ְראֶּ ה מָ ה יֵׁש ּבְ תוֹכָ ּה" .
ִ

רֹן ׁשוֹאֵ ל אֶּ ת עַ ְצמוֹ ּבִ זְ מַ ן ֶּׁשהּוא ּפוֹתֵ חַ אֶּ ת הַ הַ ְפ ָתעָ ה" :אּולַי
ע ֲִפיפוֹן? ֹלא ֹלא ..אּולַי אֲ וִ ירוֹן? ֹלא ֹלא ..אּולַי ֶּטלֶּפוֹן? ֹלא ֹלא".
ּפָ תַ ח אֶּ ת הַ ֻק ְפ ָסהָׁ ,שלַף ִמתוֹכָ ּה אֶּ ת ..הַ מַ ָתנָה עֲטּופָ ה ּבִ נְ יַר
צֶּ לוֹפָ ן ָאדֹם.
"סּבָ אַ ,סּבָ א ,אֵ יְך י ַָד ְע ָת? חַ ג חֲ נֻכָ ה ִמ ְת ָק ֵרב ,וְ ִהנֵה
ָש מֵ חַ וְ צוֹהֵ לַ :
הֵ בֵ אתָ לִ י אֶּ ת הַ צַ עֲצּועַ הָ ָאהּוב עָ לַי ּבְ יוֹתֵ ר ,הַ ְס ִביבוֹן".
הַ ְסבִ יבוֹן הָ יָה גָדוֹל וְ צִ ְבעוֹנִ י וְ ִעם אוֹר ֶּׁשנִ ְדלַק כְ ֶּׁשהּוא ִמ ְסתוֹבֵ ב.
"תו ָֹדה לְ ָךַ ,סּבָ א י ָָקרַ .סּבָ א ,אֲ נִ י אוֹהֵ ב או ְֹתָךִ ".חּבֵ ק רֹן אֶּ ת ַסּבָ א
ִחּבּוק גָדוֹל ּובִ ֵקׁש ִמ ַסּבָ א לְ ַשחֵ ק ִאתוֹ ּבַ ְסבִ יבוֹן.
ב,סּבָ א,
"ּפַ עַ ם אֲ נִ י ְמסוֹבֵ בָ ",אמַ ר רֹן לְ ַסּבָ אּ" ,ופַ עַ ם אַ ָתה ְמסוֹבֵ ַ
עַ ד ֶּׁשהַ ְסבִ יבוֹן נוֹפֵ לּ .פַ עַ ם ַאחַ ת אַ ָתה ִת ְסתוֹבֵ ב ַסּבָ א ּ ,ופַ עַ ם ַאחַ ת
ּוׁשנֵינּו ּבְ יַחַ ד נִ ְסתוֹבֵ ב עַ ד ֶּׁשנִ ּפֹלַ ".סּבָ א ָשמַ ח
אֲ נִ י אֶּ ְסתוֹבֵ בְ ,
ְמאוֹד וְ רֹן ָשמַ ח ְמאוֹדְׁ .שנֵיהֶּ ם ִשחֲ קּו י ְַח ָדו:
סבִ יבוֹן.
ַסּבָ א  ,רֹן וְ הַ ְ

