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 וְַהגְַרזֶן ָהֵעִצים חֹוֵטב

נַָפל  לְֶפַתע. יָָשן ֵעץ גְַרזֶן ּוְביָדֹו ַהגֶֶשר ַעל ָהלְַך נִיעָ  ִציםעֵ  חֹוֵטב

 .ַהגֹוֵעש ַהנָָהר ֵמיֶאל  ַהגְַרזֶן

 לֹו ָהיָה לֹא .ְבֶעֶצב ַהַמיִם ַעל וְִהְסַתכֵל ָעַמד ִציםָהעֵ  חֹוֵטב

 .ּולְִהְתַפְרנֵס לֲַעבֹד יּוכַל לֹא גְַרזֶן ּוְבלִי ָחָדש גְַרזֶן לְִקנֹות כֶֶסף

 . ִמזָָהב גְַרזֶן ּוְביָָדּה ֵפיָה ֵמַהַמיִם יְָצָאה ִפְתאֹום

 ?"ֶשלְָך ַהגְַרזֶן זֶהּו ַהִאם"

 ַהגְַרזֶן לֹא זֶה, לֹא" :וְָאַמר ַהגְַרזֶן ַעל ִהְסַתכֵל ִציםָהעֵ  חֹוֵטב

  ."ֶשלִי

זֶהּו  ַהִאם". ִמכֶֶסף גְַרזֶן ּוְביָָדּה וְיְָצָאה ַהַמיִם לְתֹוְך ָצלְלָה יָהַהפֵ 

  . ָשֲאלָה ?"ֶשלְָך ַהגְַרזֶן

". ֶשלִי ַהגְַרזֶן לֹא זֶה גַם" :וְָאַמר ְברֹאשֹו נַענִעֲ  ִציםָהעֵ  חֹוֵטב

 זֶה, הֹו. "ַהָפשּוט ָהֵעץ גְַרזֶן ִעם וְיְָצָאה ַהַמיִם ֶאל ָחזְָרה יָהַהפֵ 

 תֹוָדה, "ְבִשְמָחה ִציםָהעֵ  חֹוֵטב ָאַמר", ֶשלִי וְַהּטֹובַהיָָשן  ַהגְַרזֶן

  ..."לִי ָאַבד ֶשהּוא ָחַשְבִתי כְָבר! ַרָבה

ְ חִ  יָהַהפֵ   כָל, יָָשר ִאיש ַאָתה: "וְָאְמָרה ִציםָהעֵ  חֹוֵטב לאֶ  הכָ י

 ".ֶשלְָך ַהגְַרזִנִים ְשֹלֶשת
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 וְַהגְַרזֶן ָהֵעִצים חֹוֵטב

נַָפל  לְֶפַתע. יָָשן ֵעץ גְַרזֶן ּוְביָדֹו גֶֶשר ַעל ָהלְַך נִיעָ  ִציםעֵ  בחֹוטֵ 

 . ַהנָָהר ֶאל ַהגְַרזֶן

 לֹו ָהיָה לֹא כִי, ְבֶעֶצב ַהַמיִם ַעל וְִהְסַתכֵל ָעַמד ָהֵעִצים חֹוֵטב

 .ָחָדש גְַרזֶן לְִקנֹות כֶֶסף

 .ִמזָָהב גְַרזֶן ּוְביָָדּה ֵפיָה ֵמַהַמיִם יְָצָאה ִפְתאֹום

 ?" ֶשלְָך ַהגְַרזֶן זֶהּו ַהִאם"

 ַהגְַרזֶן לֹא זֶה, לֹא: "וְָאַמר ַהגְַרזֶן ַעל ִהְסַתכֵל ָהֵעִצים חֹוֵטב

  ."ֶשלִי

 זֶה, הֹו. "ַהָפשּוט ָהֵעץ גְַרזֶן ִעם וְיְָצָאה ַהַמיִם לְתֹוְך ָצלְלָה יָהַהפֵ 

 " !ַרָבה תֹוָדה, "ָהֵעִצים חֹוֵטב ָאַמר", ֶשלִי ַהגְַרזֶן

 ַהגְַרזֶן תאֶ  גַם לְָך ֶאֵתן, יָָשר ִאיש ַאָתה: "ְמָרהוְאָ  היְכָ חִ  יָהַהפֵ 

 ."ַהזָָהב גְַרזֶן תאֶ  וְגַםֶשלְָך 
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 אגדה סיניתַהָקָטן    ַהכַּדּור

ָ  לִי  ִהְתגַלְגֵל, ַהכַּדּור לנָפַ  לְֶפַתע. ָקָטן ְבכַּדּור ִשֲחקּו ּו'וצ אןי

 .ָבֲאָדָמה ַצר רבֹו לְתֹוְך וְנַָפל

 ָהיָה רַהבֹו לֲאבָ , ַהכַּדּור ֶאת לְהֹוִציא וְנִָסה יָדֹו ֶאת ָּדַחף לִי

 ֹ  .קָעמ

ָ  ָאַמר ,"ֲאֻרכָה יֹוֵתר ֶשלִי ַהיָד"  לְתֹוְך יָדֹו ֶאת ִהכְנִיס וְהּוא אןי

 .ֲאֻרכָה ַמְסִפיק ָהיְָתה לֹא יָדֹו ֲאָבל. רַהבֹו

ָ  לִי ִהְסַתכְלּו ? ָהלְַך הּוא לְָאן? ּו'צ ֵאיפֹה" :ּווְָשֲאל זֶהבָ  זֶה אןוי

 ?"רֵמַהבֹו ַהכַּדּור ֶאת לְהֹוִציא עֹוזֵר לֹא הּוא לָָמה

 . ַמיִם ְמלִֵאים ְּדלָיִים ְשנֵי ּוְביָָדיו ּו'צ ִהגִיעַ  ָהֶרגַע ְבאֹותֹו

 . ָשֲאלּו ַהְשנַיִם?" עֹוֶשה ַאָתה ָמה"

 ַהכַּדּור ָצף ,ֶקֶסם כְמֹו, וְִהנֵה. רַהבֹו לְתֹוְך ַהַמיִם ֶאת ָשַפְך ּו'צ

 . רַהבֹו ִמןוְיָָצא  ַהַמיִם ִעם וְָעלָה ַהָקָטן

 ָתַפס הּוא .ּו'צ ָאַמר ,"יְִציָרִתית ְבצּוָרהלֲַחשֹב  ָצִריְך לְִפָעִמים"

 ".לְַשֵחק נְַמִשיְך ,בֹואּו, "לֲַחֵבָריו אֹותֹו רּוָמסַ  ַהכַּדּור ֶאת
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 אגדה סיניתַהָקָטן    ַהכַּדּור

ָ  לִי  . רלַבֹו ַהכַּדּורנַָפל  לְֶפַתע. ָקָטן ְבכַּדּור ִשיֲחקּו ּו'וצ אןי

 כִי ִהְצלִיחַ  לֹא ֲאָבל, ַהכַּדּור ֶאת לְהֹוִציא וְנִָסה יָדֹו ֶאת ָּדַחף לִי

 . ָעמֹק ָהיָה רַהבֹו

ָ  גַם נִָסה  .ִהְצלִיחַ  וְלֹא אןי

 . ַמיִם ְמֵלִאים ְּדלָיִים ְשנֵי וְֵהִביא ָהלְַך .!"ַרְעיֹון לִי יֵש: "ּו'צ ָאַמר

 . ָשֲאלּו ַהְשנַיִם?" עֹוֶשה ַאָתה ָמה"

 ַהכַּדּורָצף  ֶקֶסם כְמֹו, וְִהנֵה. רַהבֹו לְתֹוְך ַהַמיִם ֶאת ָשַפְך ּו'צ

 . ַהַמיִם ִעם וְָעלָה ַהָקָטן

 .לֲַחֵבָריו רּוָמסַ  ַהכַּדּור ֶאת ָתַפס ּו'צ
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