
פרק א' ובו יסופר
על שני ילדים בתור בלתי נגמר

ועל סבתא אחת שעושה משהו מוזר

"אוףף.... איזה תור ארוך, מתי כבר יגיע תורנו", התלונן שמחה 
אחי הקטן. אמנם קוראים לו שמחה, אבל זה ממש לא אומר 
משחקי",  ל"יצחקי  הלכנו  עכשיו  למשל  שמח.  תמיד  שהוא 
שלי,  האנגלי  החייל  לתחפושת  שחסרים  דברים  כמה  לקנות 
ושמחה רק מתלונן כל הזמן שצפוף פה והתור ארוך מידי. )זה 

היה לפני הקורונה... כשהחנויות היו פתוחות כמובן...(

"שמחה, אתה רואה את הילדה הזאת? ואת האיש הגבוה הזה? 
ואת הסבתא הזאת?  מיד אחריהם מגיע התור שלנו. זה רק עוד 

כמה דקות", ניסיתי להרגיע את שמחה. 

אבל שמחה המשיך לקפוץ מצד לצד בחוסר סבלנות ולנדנד. 
התבוננתי סביבי במהירות וניסיתי לחפש משהו שיכול לעניין 

את שמחה:

קראתי  חמוד!"  איזה  הזה!  הליצן  את  תראה  שמחה!  "הי 
בהתלהבות מזויפת, והצבעתי לעבר ליצן גדול מבלונים שעמד 

בכניסה והפריע למעבר.

וכמה אנשים הסתובבו  לא חמוד בכלל!" צעק שמחה,  "הוא 
לראות מי צועק.

גילי  זאת  הפליימוביל!  ליד  שם  עומד  מי  תראה  שמחה!  "הי 
הגננת שלך משנה שעברה!"

"זאת בכלל לא גילי, זאת סתם אימא אחרת! לגילי יש נעליים 
כחולות, ולאישה הזאת יש נעליים אפורות". לא רציתי להיכנס 
לדיון מעמיק עם שמחה לגבי האפשרות שגילי קנתה נעליים 

חדשות מאז שנה שעברה, ולכן לא הגבתי.

נשמתי עמוק וניסיתי עוד רעיון אחרון. "הי שמחה, תראה את 
הסבתא הזאת שעומדת לפנינו, אין לה בכלל שום דבר ביד! 

מעניין מה היא רוצה לקנות..."

להפתעתי הרבה, שמחה השתתק והביט לכיוון הקופה. 

עמדה שם אישה מבוגרת, בערך בגיל של סבתא שלנו, או קצת 
יותר. היא לא החזיקה שום תחפושת או משחק או בריסטול. 
כתפה  על  תלוי  חום  בצבע  קטן  תיק  רק  סל,  שום  היה  לא 

השמאלית. היא נשענה על מקלה וחיכתה בסבלנות לתורה.

ושבעים אגורות", הודיע המוכר לאיש  ואחת שקלים  "עשרים 
הגבוה שעמד בקופה. האיש הגבוה לקח את השרביט, הכתר, 

והגלימה, הכניס לשקית ופילס את דרכו החוצה.

"כן גברת, מה את צריכה?" שאל המוכר את הסבתא הנחמדה. 

"המממ... תראה אדוני, אני צריכה את כל הקפצונים והנפצים 
שיש לכם בחנות."

קפצונים  הרבה  כך  כל  עם  תעשי  "מה  המוכר,  נדהם  "מה?" 
ונפצים? זה בשביל הנכדים שלך?"

הם  ברוסיה,  שלי  "נכדים  הסבתא,  צחקה  אדוני,"  לא,  "הו, 
ללמוד בישיבה, לא לשחק בזה, סליחה, אני לא לדבר כל כך 

עברית. אני לגור בארץ רק קצת שנים".

התור הלך והתארך מרגע לרגע, והמוכר החליט לא להתעכב 
שקיות  בשלוש  וארז  לדלפק,  מתחת  אל  התכופף  הוא  עוד. 

גדולות את כל הקפצונים שהיו לו.

"זה הכל?" התאכזבה הסבתא. "זה לא כל 
כך המון! אולי להיות עוד קפצונים במחסן?"

יש  אם  במחסן  רגע  תבדוק  לך  "מיכאל! 
אחד  לעבר  המוכר  קרא  קפצונים",  עוד 

העובדים.

בינתיים התחלנו את החשבון שלנו, וסיימנו 
חיכתה  המבוגרת  הגברת  מהר.  אותו 
למיכאל שיחזור מהמחסן, וטופפה במקלה 
על הריצפה לקצב השיר המתנגן ברמקול, 

"שושנת יעקב, צהלה ושמחה"...

רק קופסא אחת מאובקת נמצאה במחסן, 
ותשעים  מאות  חמש  שלה  הקניה  עבור  שילמה  והגברת 
לה  שחיכתה  משובצת  קניות  לעגלת  הכל  והכניסה  שקלים, 

מחוץ לחנות.

פרק ב' ובו יסופר
על מעקב מיסתורי אך קצר

ועל ילד שחולם שימצא אולי אוצר

היא  מה  "נראה  באוזן.  שמחה  לי  לחש  אחריה!",  נעקוב  "בא 
עושה עם כל הקפצונים והנפצים שהיא קנתה..."

חבורות  על  לחלום  אוהב  והוא  בלש,  להיות  רוצה  שמחה 
חשבתי  לא  כעת  חשודים.  אנשים  מיני  כל  אחרי  שעוקבות 

שהסבתא החביבה היא חשודה, אך הסכמתי לשתף פעולה. 

"בסדר, שמחה, נלך אחריה, אבל רק ברחובות שאנחנו מכירים, 
וחוץ מזה אנחנו צריכים להיות בבית בשעה שש, סיכמנו?"

שמחה כבר בקושי שמע אותי. הוא התחבא מאחורי פח )אם 
לא מתחבאים זה לא שווה(, והציץ לכיוונה של הסבתא.

הסבתא המשיכה לכיוון כיכר הרימונים ואז חצתה את הכביש. 



חצינו אחריה בזהירות. אחרי כמה דקות הליכה, נעצרה בסמוך 
לצרכנית "יש חסד". הדלת האוטומטית נפתחה והגברת גררה 

אחריה את העגלה הכבדה ונבלעה בהמולה.

יכול  זה  המתקנים,  ליד  שם,  לה  שנחכה  שכדאי  חושב  "אני 
הצעתי  החנות,"  דלת  ליד  פה  נעמוד  רק  אם  חשוד  להיות 

לשמחה.

"כן בטח! אני הולך להתנדנד בינתיים". שמחה הספיק להתנדנד 
כמה דקות ולהתגלש שלוש פעמים, ואז כבר הבחנתי בגברת 

שלנו, יוצאת לרחוב עם שקית לבנה שמציצה מהעגלה. 

אוי לא!!! מה הילד הזה חושב לעצמו? הוא נוסע בקורקינט 
שלו על המדרכה במהירות של מטו.... בום! 

זזה  הנחמדה  והסבא  המשובצת,  בעגלה  התנגש  הקורקינט 
שנפלו  קלמנטינות  התגלגלו  המדרכה  על  בבהלה.  הצידה 

מהשקית.

שמחה רץ ואני אחריו. אספנו את הקלמנטינות והחזרנו אותם 
לשקית, חוץ מקלמנטינה אחת שהתגלגלה לכביש ונדרסה...

"הו! אתם ילדים טוב מאד כמו סנדר שלי!" החמיאה לנו הגברת. 

"אז זה בשביל סנדר?" שאלנו בבת אחת.

כבר  חחחה...סנדר  מצחיקים,  להיות  אתם  סנדר?!  "בשביל 
סבא..."

"אז בשביל הנכדים של סנדר קנית הכל?" הסתקרן שמחה.

נבהלה  קפצונים?!"  שלי  לנינים  לקנות  שאני  פתאום!  "מה 
עם  לי  לעזור  פה  להיות  בדיוק אתם  איך  רגע,  "ורק  הגברת. 
"לא  נחמד:  בחיוך  והמשיכה  הקלמנטינות?" שאלה בפליאה 

משנה, אולי אתם לבוא לבית שלי, אני להביא לכם שוקולד".

החלפתי מבטים עם שמחה. אני יודע כמה הוא אוהב שוקולד... 
אנחנו  אם  אפילו  זרים,  של  לבתים  נכנסים  לא  אנחנו  אבל 
היינו  לכן  סודם!  את  לגלות  רוצים  ומאוד  אחריהם  עוקבים 

צריכים לסרב בנימוס להצעה.

"הו, סליחה גברת, תודה רבה לך, אבל אמא שלנו כבר דואגת 
לנו, אז להתראות!" אמרתי לה. הגברת נכנסה לבניין החדש 
שבנו אחרי המרכז המסחרי, ואנחנו הלכנו הביתה מאוכזבים.

פרק ג' ובו יסופר
על ביקור מלכותי שלא הוזמן
ועל הסוד הכמוס שלא יאומן

ועל איך באמת מוחים את המן???

דפיקות עדינות נשמעו על הדלת בעיצומה של מלחמת כריות 
סוערת. 

"איזו  בחמימות,  קוראת  אמא  את  שמענו  הבאה",  "ברוכה 
אורחת חשובה, בואי היכנסי, גברת זילברמן!"

שום  מכיר  לא  אני  להיזכר,  ניסיתי  זילברמן?  גברת  זאת  מי 
גברת זילברמן...

סידרתי מהר את כל הכריות ומי פסעה פנימה והתיישבה על 
הספה? ניחשתם נכון... זאת הייתה האישה מהקפצונים!

מהשיעור",  שלי  חברה  היא  זילברמן,  גברת  זאת  "ילדים, 
הסבירה אמא.

"אילו ילדים נהדרים יש לך! באתי לספר לך על זה, וגם לגלות 
להם משהו," חייכה האורחת, וסיפרה לאמא בקול מתנגן:

וכל  שלי,  הקניות  בעגלת  התנגש  קורקינט  עם  ילד  "אתמול 
הנפלאים  והילדים  המדרכה,  על  התגלגלו  שלי  הקלמנטינות 
הם  איך  לדעת  רוצה  את  ואם  הכל...  לאסוף  לי  עזרו  שלך, 

בדיוק הגיעו לשם? אז תשאלי אותם!"

פתח  שמחה  פתאום  מסמיקות.  שלי  הלחיים  איך  הרגשתי 
את  קונה  שהיא  בחנות  ראינו  אמא,  "פשוט  ואמר:  הפה  את 
כל הקפצונים, ולא הבנו בשביל מה. אז הלכנו קצת אחריה 
לראות מה היא עושה עם זה... ואז נפלו הקלמנטינות ואספנו 

אותם, וזהו, חזרנו הביתה".

גברת זילברמן התרווחה על הספה. הגשתי לה כוס תה בטעם 
פירות יער על פי בקשתה, ותליתי בה מבט מצפה.

מכירה  שאני  נזכרתי  הביתה,  שהלכתם  אחרי  ילדים,  "אז 
אתכם. אמא שלכם נתנה לי פעם לראות תמונה שלכם מהבר 
מצווה של זבולון הבכור. אז החלטתי לבוא להודות לכם, וגם 

לגלות לכם את הסוד", הנמיכה גברת זילברמן את קולה.

"קנית את הקפצונים בשבילנו?" לחש שמחה בהיסוס.

כן. בשבילכם  "בשבילכם, מה פתאום? אהה סליחה. בעצם 
ובשביל כל הילדים.

אבל לא בשביל שתנפצו אותם, אלא בשביל שלא תנפצו אותם!"

פתאום הבנתי הכל. היא קונה את כל הקפצונים שיש בחנויות 
כדי שהילדים לא יקנו וישחקו בחומרים מסוכנים!

כיווצתי  זילברמן",  גברת  מצידך! אבל  יפה  כך  כל  רעיון  "זה 
את מצחי בדאגה, "מה אם החנויות יזמינו עוד קפצונים אחרי 
שתקני הכל? ומה עם הקפצונים בערים אחרות? ומה אם לא 
יהיה לך מספיק כסף לקנות הכל? ומה עם כל שאר הדברים 

המסוכנים והמסכות המפחידות שילדים קונים?" הקשיתי.

לכם  מספרת  שאני  החלטתי  "לכן   האורחת,  נאנחה  "זהו," 
את זה. תספרו את זה לכל החברים שלכם, והם יספרו לעוד 
יהיה בסדר  יבינו סוף סוף, והכל  חברים שלהם... עד שכולם 
בעזרת השם. לא נצטרך לרדוף אחרי הקפצונים בחנויות, ולא 
לבזבז כסף... ואם החברים שלכם חכמים ונחמדים כמותכם, 
יהיה פורים שמח  יבינו. ושהפורים הזה  אז אני בטוחה שהם 
באמת! לא שמחה של רעש ובלגן והפחדות ודברים מסוכנים... 

אלא רק אורה ושמחה וששון ויקר! כן תהיה לנו!"

"לחיים!",  קראה  התה,  כוס  את  הרימה  זילברמן  וגברת 
והוציאה מהתיק שלה- נחשו מה? שתי קלמנטינות! אחת לי 

ואחת לשמחה.

והלכתי לכתוב לכם  ידיים,  אכלתי את הקלמנטינה, שטפתי 
את הסיפור הזה.
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