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 ָהֵעץ ַהָנִדיב

 מאת: של סילברשטיין

ת ָהָיה ֵעץ... ם ַאחַּ עַּ  פַּ

ב ֶיֶלד ָקָטן ֶאָחד.  ְוהּוא ָאהַּ

ֶיֶלד ָהָיה ָבא  ְוָכל יֹום הַּ

 ְואֹוֵסף ֶאת ֶהָעִלים ֶשל ָהֵעץ

ר. ְועֹוֶשה ֵמֶהם ְכָתִרים ּו עַּ יַּ ֵחק ְבֶמֶלְך הַּ  ְמשַּ

ֶגזַּע ל הַּ ֵפס עַּ  הּוא ָהָיה ְמטַּ

ל ָהֲעָנִפים  ּוִמְתנְַּדֵנד לֹו עַּ

פּוֵחי  ֵעץ.-ְואֹוֵכל תַּ

ֲחבֹוִאים.  ֲחִקים ְבמַּ  ְוֵהם ָהיּו ְמשַּ

ם ְבִצּלֹו ֶשל ָהֵעץ.  ֵיף, הּוא ָהָיה ִנְרדַּ ֶיֶלד ָהָיה ִמְתעַּ  ּוְכֶשהַּ

ב  ֶיֶלד ָאהַּ  ֶאת ָהֵעץ... ְמֹאד ֵמֵאד.      ְוהַּ

 ְוָהֵעץ ָהָיה ְמֻאָשר. 

 

ף לֹו. ן ָחלַּ ְזמַּ ְך הַּ  אַּ

ל. ְך ְוָגדַּ ֶיֶלד ָהלַּ  ְוהַּ

דֹו.  ּוְלִעִתים ְקרֹובֹות ָהֵעץ ִנְשַאר ְלבַּ

ֶגזַּ  ל הַּ ֵפס עַּ ר: "בֹוא, ֶיֶלד, בֹוא ְתטַּ ֶיֶלד ָבא יֹום ֶאָחד ֶאל ָהֵעץ, ְוָהֵעץ ָאמַּ ל ָהֲעָנִפים ְוָאז הַּ ע ֶשִּלי, ִתְתנְַּדֵנד עַּ

ֵחק ְבִצִּלי ְוִתְהֶיה ְמֻאָשר". פּוִחים ּוְתשַּ ל תַּ  ְוֹתאכַּ

ֲעשֹות חַּ  ֶיֶלד. "ֲאִני רֹוֶצה ִלְקנֹות ְדָבִרים ְולַּ ר הַּ ֵחק", ָאמַּ ֵפס ּוְלשַּ י ָגדֹול ִבְשִביל ְלטַּ ִיים. ֲאִני "ֲאִני יֹוֵתר ִמדַּ

ָתה ָיכֹול ָלֵתת ִלי ְקָצת ֶכֶסף?"רֹוֶצה ְקָצת כֶ   ֶסף. אַּ

פּוִחים ֶשִּלי, ֶילֶ  תַּ ח ֶאת הַּ פּוִחים. קַּ ק ָעִלים ְותַּ ר ָהֵעץ, "ֲאָבל ֵאין ִלי ֶכֶסף. ֵיש ִלי רַּ ֵער", ָאמַּ ד, "ֲאִני ִמְצטַּ

 ִתְמֹכר אֹוָתם ָבִעיר. ָכְך ִיְהֶיה ְלָך ֶכֶסף ְוִתְהֶיה ְמֻאָשר". 

ח אֹוָתם ִאתֹו.      ְוָאז הַּ  פּוִחים ְוָלקַּ תַּ ף ִמֶמּנּו ֶאת הַּ ל ָהֵעץ ְוָקטַּ  ֶיֶלד ִטֵפס עַּ

 ְוָהֵעץ ָהָיה ְמֻאָשר. 

 



 

 

 

 

ד ֵמֹרב ר ְוָהֵעץ ָרעַּ ֶיֶלד ָחזַּ ן... ְוָהֵעץ ָהָיה ָעצּוב. ְוָאז יֹום ֶאָחד הַּ ְרֵבה ְזמַּ ר הַּ ְך ְוֹלא ָחזַּ ֶיֶלד ָהלַּ ִשְמָחה  ֲאָבל הַּ

ל ָהֲעָנִפים ְוִתְהֶיה ְמֻאָשר". ְוָא ע ֶשִּלי ְוִתְתנְַּדֵנד עַּ ֶגזַּ ל הַּ ֵפס עַּ ר: "בֹוא, ֶיֶלד, ְתטַּ  מַּ

ם", הּוא ִית, ֶשִיְהֶיה ִלי חַּ ֶיֶלד. "ֲאִני רֹוֶצה בַּ ר הַּ ל ֵעִצים", ָאמַּ ֵפס עַּ י ָעסּוק ִבְשִביל ְלטַּ ר.  "ֲאִני יֹוֵתר ִמדַּ ָאמַּ

ִית?""ֲאִני רֹוֶצה ִאשָ  ָתה ָיֹכל ָלֵתת ִלי בַּ ִית. אַּ ֲאִני רֹוֶצה ְיָלִדים, ּוִבְשִביל ֶזה ֲאִני ָצִריְך בַּ  ה וַּ

ִית. ֵצץ ֶאת ָהֲעָנִפים ֶשִּלי ְוִלְבנֹות בַּ ָתה ָיֹכל ְלקַּ ר הּוא ֵביִתי. ֲאָבל אַּ עַּ יַּ ר ָהֵעץ, "הַּ ִית", ָאמַּ ָאז  "ֵאין ִלי בַּ

 ִתְהֶיה ְמֻאָשר". 

ח אֹוָתם ִאתֹו ִלְבנֹות ֶאת ֵביתֹו.  ֶיֶלד ִקֵצץ ָלֵעץ ֶאת ֲעָנָפיו ְוָלקַּ  הַּ

 ְוָהֵעץ ָהָיה ְמֻאָשר. 

 

ר ָהֵעץ ָהָיה ָכל ן. ּוְכֶשהּוא ָחזַּ ְרֵבה ְזמַּ ר הַּ ְך ְוֹלא ָחזַּ ֶיֶלד ָהלַּ ֵבר. -ֲאָבל הַּ ָכְך ְמֻאָשר ֶשְבֹקִשי ִהְצִליחַּ ְלדַּ

ֵחק".  "בֹוא, ֶיֶלד", ש, "בֹוא ְתשַּ  הּוא ָלחַּ

ְר  ְרֵחק הַּ ח אֹוִתי הַּ ֶיֶלד. "ֲאִני רֹוֶצה ִסיָרה ֶשִתקַּ ר הַּ ֵחק", ָאמַּ ֵחק "ֲאִני יֹוֵתר ִמֵדי ָזֵקן ְוָעצּוב ִבְשִביל ְלשַּ

ָתה ָיכֹול ָלֵתת ִלי ִסיָרה?"  ִמָכאן. אַּ

ֲעֶשה ְלָך ִסיָרה ע ֶשִּלי ְותַּ ֶגזַּ ִקים... ְוִתְהֶיה ְמֻאָשר. "ְכֹרת ֶאת הַּ ֶמְרחַּ ְפִליג לַּ ל ְלהַּ ר ָהֵעץ. "ָכְך תּוכַּ  ", ָאמַּ

ִקים.  ֶמְרחַּ ע ּוָבָנה לֹו ִסיָרה ְוִהְפִליג לַּ ֶגזַּ ת ָלֵעץ ֶאת הַּ ֶיֶלד ָכרַּ  הַּ

ָמש.  ְוָהֵעץ ָהָיה ְמֻאָשר... ֲאָבל ֹלא ְמֻאָשר מַּ

 

ֶיֶלד חָ  ן הַּ ְרֵבה ְזמַּ ר שּוב. ְוַאֲחֵרי הַּ  זַּ

ר ָהֵעץ, "ֲאָבל ֹלא ִנְשַאר ִלי שּום ָדָבר ָלֵתת ְלָך  ֵער, ֶיֶלד", ָאמַּ פּוִחים ֶשִּלי ְכָבר ֵאיָנם".  -"ֲאִני ִמְצטַּ תַּ  הַּ

ֶיֶלד.  ר הַּ פּוִחים", ָאמַּ ָּלשֹות ִבְשִביל תַּ י חַּ ִשּנִַּים ֶשִּלי יֹוֵתר ִמדַּ  "הַּ

ל ְלִהְתנְַּדֵנד ֲעֵליֶהם  "ָהֲעָנִפים ֶשִּלי ְכָבר ר ָהֵעץ. "יֹוֵתר ֹלא תּוכַּ  " -ֵאיָנם", ָאמַּ

ֶיֶלד. ר הַּ ל ֲעָנִפים", ָאמַּ י ָזֵקן ִבְשִביל ְלִהְתנְַּדֵנד עַּ  "ֲאִני יֹוֵתר ִמדַּ

ֵפס  ל ְלטַּ ר ָהֵעץ, "ֹלא תּוכַּ ע ֶשִּלי ְכָבר ֵאיֶנּנּו", ָאמַּ ֶגזַּ  " -"הַּ

י ָעֵיף  ֶיֶלד."ֲאִני יֹוֵתר ִמדַּ ר הַּ ֵפס", ָאמַּ  ִבְשִביל ְלטַּ

ֶשהּו... ֲאָבל ֹלא ִנְשַאר ִלי ְכלּום. ֲאִני ְסָתם גֶ  אי ֶשָיֹכְלִתי ָלֵתת ְלָך מַּ ְלוַּ ר ָהֵעץ, הַּ ֵער", ָאמַּ ע ָכרּות "ֲאִני ִמְצטַּ זַּ

ֵער..."  ָזֵקן. ֲאִני ִמְצטַּ

ֶילֶ  ר הַּ ְכָשו", ָאמַּ ְרֵבה עַּ . ֲאִני ָעֵיף ְמֹאד". "ֲאִני ֹלא ָצִריְך הַּ ק ָמקֹום ָשֵקט ָלֶשֶבת ְוָלנּוחַּ  ד, "רַּ

ע ָכרּות ָזֵקן הּוא  , "ִאם ָכְך, ֶגזַּ ק ִהְצִליחַּ ָמה ֶשרַּ ְצמֹו כַּ ף ֶאת עַּ ר ָהֵעץ ְוָזקַּ טֹוב ִבְשִביל  ֵכן"ִאם ָכְך", ָאמַּ

 ." . בֹוא, ֶיֶלד, ֵשב ְלָך ְוָתנּוחַּ  ָלֶשֶבת ְוָלנּוחַּ

יֶ  ב.ְוהַּ  ֶלד ָישַּ

 ְוָהֵעץ ָהָיה ְמֻאָשר. 

 


