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  ָּכְתָבה ֲעָנת ְשִּפיֶצן
  

  .ָיַרד ֶּגֶׁשם. ּו ִּבְׁשָבט"ֶזה ָקָרה ְּבט
  .ְׁשלֹמֹה ַהֶּמֶלְך ָיַׁשב ָּבַאְרמֹון ֶׁשּלֹו מּול ָהְרִאי

  .הּוא ִהִּביט ִּבְדמּותֹו ָּבְרִאי
ֶזה ַהֶּכֶתר ֲהִכי ָיָקר . ֵאיֶזה ֶּכֶתר ָיֶפה ֵיׁש ִלי: "ַהֶּמֶלְך ָחַׁשבְׁשלֹמֹה 
  ."ְמַעְנֵין ָלַדַעת ַּכָּמה הּוא ָׁשֶוה. ָּבעֹוָלם

  
  :ַהֶּמֶלְך ָקָרא ְלָכל ַהָּׂשִרים ַהֲחׁשּוִבים ֶׁשּלֹו ְוָאַמר ָלֶהם

  "?ֶוה ַהֶּכֶתר ֶׁשִּליַאֶּתם ְיכֹוִלים לֹוַמר ִלי ַּכָּמה ָׁש, ָׂשִרים ִנְכָּבִדים"
  

  ."הּוא ָׁשֶוה ִמיְליֹוִנים, ֶזה ֶּכֶתר ָיָקר ְמאֹד: "ְוַהָּׂשִרים ָענּו
  .ֶׁשֶאל ַהֶּמֶלְך" ?ֲאָבל ַּכָּמה ִמיְליֹוִנים"

ְוַהֲחָכִמים ַיִּגידּו , ַהֶּמֶלְך ֶהְחִליט ֶלֱאסֹף ֶאת ָּכל ַהֲחָכִמים ְּבַאְרצֹו
ֲחָכִמים ַרִּבים ִהִּגיעּו ִמָּכל ְקצֹות . ה ַהֶּכֶתרלֹו ַּכָּמה ִמיְליֹוִנים ָׁשֶו

  .ָהָאֶרץ ָלַאְרמֹון ֶׁשל ַהֶּמֶלְך
  

ַאֶּתם רֹוִאים ֶאת ַהֶּכֶתר , ֲחָכִמים ִנְכָּבִדים: "ַהֶּמֶלְך ָאַמר ַלֲחָכִמים
  "? ַּכָּמה הּוא ָׁשֶוה-ָמה ַאֶּתם אֹוְמִרים ? ַהָּיֶפה ֶׁשִּלי

  ."ַהֶּכֶתר ַהֶּזה ָׁשֶוה ִּביְליֹוִנים. "יםָאְמרּו ַהֲחָכִמ" ,ָהמֹון"
  .ֶׁשֶאל ְׁשלֹמֹה ַהֶּמֶלְך" ?ֲאָבל ַּכָּמה ִּביְליֹוִנים"
  

  .ְזֵקִנים ִויָלִדים, ְּגָבִרים ְוָנִׁשים: ָקָרא ַהֶּמֶלְך ְלָכל ָהָעם
  .ְוֻכָּלם ָראּו ֶאת ַהֶּכֶתר ַהָּיֶפה, ְוֻכָּלם ָעְמדּו מּול ָהַאְרמֹון

  .ִהִּביטּו ַּבֶּכֶתר ַהָּיָקר ֶׁשִּלי: " ָאַמרְוַהֶּמֶלְך
  .ּוְמֻקָּׁשט ַּבֲאָבִנים ְיָקרֹות, הּוא ָעׂשּוי ִמָּזָהב

  "?ַּכָּמה הּוא ָׁשֶוה ְלַדַעְתֶכם



  !"הּוא ָׁשֶוה ְטִריְליֹוִנים: "ֻּכָּלם ָענּו לֹו ַיַחד
  

  .ֲאָבל ִּפְתאֹום ָקם רֹוֶעה ָעִני ֶאָחד
  .ָהיּו ְקרּועֹות ְוַגם ַהְּבָגִדים ֶׁשּלֹוַהַּנֲעַלִים ֶׁשּלֹו 

ַהֶּכֶתר ֶׁשל ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך ֶּבֱאֶמת ָׁשֶוה ַהְרֵּבה : "ָהרֹוֶעה ֶהָעִני ָאַמר
  .ִּביְליֹוִנים אֹו ְטִריְליֹוִנים, ִמיְליֹוִנים, ְמאֹד

  ."ֵאֶבל ַהֶּגֶׁשם ֶׁשּיֹוֵרד ַעְכָׁשו ָׁשֶוה יֹוֵתר ִמֶּמּנּו
  

  ?ַהֶּגֶׁשם ָׁשֶוה יֹוֵתר ֵמַהֶּכֶתר ֶׁשִּלי: "ְתַרֵּגזַהֶּמֶלְך ִה
ּוְמֻקָּׁשט , ֲהלֹא ַהֶּכֶתר ֶׁשִּלי ָעׂשּוי ִמָּזָהב? ֵאיְך ֶזה ָיכֹל ִלְהיֹות) א

  ."ַּבֲאָבִנים ְיָקרֹות
  

ּוְבִלי ֶּגֶׁשם ) ב, ֲאָבל ֶאְפָׁשר ִלְחיֹות ְּבִלי ֶּכֶתר, ָנכֹון: "ָהרֹוֶעה ָעָנה
 -ּו ִּבְׁשָבט הּוא ֶּגֶׁשם ְּבִעּתֹו "ַהֶּגֶׁשם ֶׁשּיֹוֵרד ְּבט.  ִלְחיֹותִאי ֶאְפָׁשר

  .ְּכלֹוַמר ֶּגֶׁשם ֶׁשּיֹוֵרד ַּבְּזַמן ַהָּנכֹון
  .ַהֶּגֶׁשם ַהֶּזה ַמְׁשֶקה ֶאת ַהָּׂשדֹות ְוֶאת ָהֵעִצים

  .לֹא ִּתְצַמח ִחָּטה ְולֹא ִיְהֶיה ֶלֶחם, ִאם לֹא ָיַרד ֶּגֶׁשם ְּבִעּתֹו
  .ְּבִלי ַהֶּגֶׁשם ַהֶּזה לֹא ִיְפְרחּו ָהֵעִצים ְולֹא ִיְהיּו ֵּפרֹות

הּוא ָחׁשּוב , רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָלִאיָלנֹות, ּו ִּבְׁשָבט"ַהֶּגֶׁשם ֶׁשּיֹוֵרד ְּבט
  !" ֵאין ָיָקר ָּכמֹוהּו-ְמאֹד 

  
  .ֶאת רֹאׁשֹו) ּכֹוֵפף(ָאַמר ַהֶּמֶלְך ְוִהְרִּכין " ,ַאָּתה צֹוֵדק"
  :ְּכִאּלּו ַּגם הּוא ָאַמר, ַּגם ַהֶּכֶתר) ִהְתּכֹוֵפף(ַחד ִעם ָהרֹאׁש ָרַכן ְוַי
 ".ּו ִּבְׁשָבט ָיָקר יֹוֵתר ִמֶּמִּני"ַהֶּגֶׁשם ֶׁשל ט, ַאָּתה צֹוֵדק, ָנכֹון"
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  ָּכְתָבה ֲעָנת ְשִּפיֶצן
  

  .ּו ִּבְׁשָבט"ֶזה ָהָיה ּבֶֹקר ט
  !"ַהְפָּתָעה, קּוִמי ַמֵהר, קּוִמי", ֵהִעיר אֹוִתי ַאָּבא" ,ּבֶֹקר טֹוב"

  . ָזְרָחה ַהָּׁשַמִים ָהיּו ְּכֻחִּלים ְוַהֶּׁשֶמׁש-ָּפַקְחִּתי ֵעיַנִים ְוִהַּבְטִּתי ַהחּוָצה 
  !ֵאיֶזה יֹום ָיֶפה

  .ֲאָבל לֹא זֹאת ָהְיָתה ַהַהְפָּתָעה
  
ִהַּבְטִּתי ַהחּוָצה ְוָרִאיִתי ֶׁשִהְתִחיל ִלְפרַֹח . ָאַמר ַאָּבא." ַהִּביִטי ַּבִּגָּנה"

ְּפָרִחים ְלָבִנים . ּו ִּבְׁשָבט ִלְפֵני ַאְרַּבע ָׁשִנים"ֵעץ ַהֶּׁשֶקד ֶׁשָּנַטְעִּתי ְּבט
ְוָהַאְבָקִנים ַהְּצֻהִּבים ִהִּביטּו ְּבַסְקָרנּות ַעל . יִנים ָּפְרחּו ַעל ֲעָנָפיוַוֲעִד

  .ָהעֹוָלם
  
ֵנֵׁשב ַעל , ִהְתַלַהְבִּתי" ,עֹוד ְמַעט ִיְהיּו ָלנּו ְׁשֵקִדים ֵמָהֵעץ ֶׁשִּלי"

. ל אֹוָתםַוֲאַנְחנּו נֹאַכ, ְלָפֵנינּו ַּתֲעמֹד ְקָעָרה ְמֵלָאה ְׁשֵקִדים, ַהִּמְרֶּפֶסת
 ."נּוַכל ְלָהִכין ַמְרִציָּפן ֵמַהְּׁשֵקִדים, ְוִאם ִיָּמֵאס ָלנּו

  
  השקד הפורח בגינה שלנו

  
ֲאִפּלּו . ָיִמים ִהְתַּכָּסה ָּכל ָהֵעץ ְּבִׂשְמָלה ְלָבָנה ֶׁשל ְּפָרִחיםַאֲחֵרי ַּכָּמה 

  .ַלְּפָרִחים ָהָיה ֵריַח ָמתֹוק. ַּבַּלְיָלה ָיכְֹלִּתי ִלְראֹות ֶאת ְּפִריָחתֹו ַהְּלָבָנה



ֵהַרְחִּתי ֶאת ָהֵריַח ַהּטֹוב ֶׁשל ַהְּפָרִחים ְוָחַׁשְבִּתי ַעל ְקָערֹות ֲעָנִקּיֹות 
  .ֵלאֹות ְׁשֵקִדיםְמ
  
רֹוֶצה ", אַֹמר ְּבַגֲאָוה ְלָאִחי ַהָּגדֹול" ,ֵאּלּו ְׁשֵקִדים ֵמָהֵעץ ֶׁשִּלי"

  "?ִלְטעֹם
  

  .יֹום יֹום ָיָצאִתי ַלִּגָּנה ִלְראֹות ֶאת ָהֵעץ ּפֹוֵרַח
ַאַחר ָּכְך הֹוִפיָעה ְּבֶמְרַּכז , ַּבַהְתָחָלה ָהיּו ַלְּפָרִחים ַאְבָקִנים ְצֻהִּבים

  .ֶּפַרח ְּבִליָטה ְירּוָקה ּוְׂשִעיָרהַה
 ".ַחַהְּׁשֵקִדים ֶׁשָּלְך ַמְתִחיִלים ִלְצמֹ", ָאַמר ַאָּבא" ,ָּכְך ַמְתִחיל ַהְּפִרי"


