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 בנושא חג 37, מס' מגזין לילדים -  יליון "עיניים"הסיפור התפרסם בג

 

 השלהם היית אאת ערב ראש השנה הזה חגגו לולו וקופיק לגמרי לבדם. אימ

ראש איגוד מגדלי -בטיסת ניסיון למאדים )היא אסטרונאוטית( ואבא שלהם, יושב

ס באילת. לפני שנסעו הם הבטיחו לילדים ש יפצו אותם הבננות, היה בכינו

לא היה אכפת: כשהוא ולולו נשארים יחד, קורים תמיד הדברים בסוכות. לקופיק 

לכן היא פתחה  הכי מעניינים. לולו אוהבת להיות להיות הממונה על העניינים.

את האנציקלופדיה בערך "ראש השנה" והכתיבה לקופיק מה צריך לשים על 

 ן החג. מפה לבנה וחלה ותפוח בדבש ורימון... שולח

שבור את הראש מאין ישיגו ראש של דג )קופיק הציע בדיוק ברגע שהתחילו ל

להקריב את אחד מדגי הזהב של אבא( נשמע צלצול ממושך בפעמון הדלת. 

"אל תפתח למי שאתה לא מכיר!" ציותה לולו על קופיק  וצעקה לכיוון הדלת  

ראש השנה" ענה קול גבוה. "ראש השנה? אנחנו לא מכירים  "מי זה?" "זה אני,

לולו, "ואסור לנו לפתוח למי שאנחנו לא מכירים", הוסיף קופיק  אותך", צעקה

בגאווה. "מכירים, ודאי  שאתם מכירים", אמר הקול, "הרי הכנתם לי ארוחה". 

 "הוא צודק", אמרה לולו ולמרות התנגדותו של קופיק פתחה את הדלת. 

ן ופיעו רגליים ארוכות ועליהן פסים. בקצה העליון היו מחוברות אליהח הבפת

איש גבוה וקרח בעל אף מצחיק. הוא עמד על  -נעליים, ובקצה התחתון 

 הידיים. אחר כך הוא  עשה 'סלטה' ונחת באמצע הסלון. "שנה טובה!" הכריז. 

מרה "  "אמרתי לכם! אני ראש השנה!" "אל תבלבל את המוח", אמי אתה?"

ה הוא חג "כי ראש השנ לולו. "למה את מדברת ככה?" רגז האיש, "זה מעליב!"

רציני ומכובד", אמרה לולו "ולא מגוחך כמוך". "את צודקת", אמר האיש "זה היה 

נכון עד השנה, אבל הוחלט לשנות את המנהגים". "מי החליט?" "הממשלה. 

ן החגיגי שערך ראש השנה השתנה לגמרי." האיש העיף מבט מזלזל בשולח

י ברכה, לא רימונים יק ועשה עוד 'סלטה', הפעם סלטה כפולה. "לא כרטיספקו

ולא דבש!" "אז מה כן?" התפלא קופיק. "שטויות במיץ  עגבניות!" צעק ראש 



  .השנה וקפץ על הספה. "שירים טיפשיים. עמידות על הראש

הוסיף. "אני נשבע "אני לא מאמינה" אמרה לולו", "וגם אני לא", הזדרז קופיק ל

ום בבית הספר?" ראש על זה כללכם!", אמר ראש השנה. "למה לא אמרו לנו 

השנה נראה נבוך, אבל רק לשניונת. "פשוט מאד! החליטו על זה רק היום 

בצוהריים. לא הספיקו להודיע". "קופיק", אמרה לולו "לך תתקשר לאבא. תשאל 

"נכון. אבא יודע הכול" אמר אותו. הוא ידע אם ראש השנה הזה מדבר אמת". 

ה... אם לא אכפת לך, אני אקח לי קופיק והלך לחפש את הטלפון האלחוטי. "א

בינתיים כוס מים", אמר ראש השנה ונכנס למטבח. הוא חזר לסלון בדיוק  

כשקופיק  חזר. "אמרו לי שהמספר איננו מחובר." "משונה", אמרה לולו. ראש 

ח בערב ראש השנה החדש", אמר השנה לא בזבז רגע. "המנהג הרוו

. לולו וקופיק אהבו את המשחק  בהתלהבות" הוא לשחק ב'אל תיגע ברצפה'"

ולא היה אכפת להם לשתף פעולה. הם קפצו מרהיט לרהיט בסלון, וראש 

השנה שכלל את המשחק: "מי שנוגע ברצפה בטעות צריך לעשות קול של 

חיות לגמרי לא רע. קופיק חיה, נגיד חמור." התברר שראש השנה ידע לחקות 

ה התחיל לחקות קוף וקלע התגלגל מצחוק. הוא אפילו הצטרף כשראש השנ

תפוזים מקערת הפרות לגג של השכנים, אבל לולו משכה את קופיק בשרוול 

אמרה  א. משהו פה חשוד בעיני". "אבל אימא"אני הולכת להתקשר לאימ

שמותר להתקשר לחללית רק במקרה חירום", אמר קופיק. "ומה זה?" התרגזה 

אפילו!"  "תתקשרי. למה לא?  לאומי-"ראש השנה  הוא עניין לאומי, בין לולו,

תראי שאני אמתי כמו הכותל", אמר ראש השנה. "אני צריך ללכת לשירותים. 

. 23ת: "כאן אפולו מיד אשוב." לולו התקשרה לחללית. ענה לה קול של דייל

אפשר לעזור?" "אפשר לדבר עם דוקטור יוחנה?" שאלה לולו. "לצערי, היא 

קשרי מאוחר יותר". ראש השנה חזר בוחנת עכשיו סופת אבק קוסמית. תת

בדיוק כשלולו הניחה את השפופרת. "מה עכשיו?" שאל קופיק. "או! עכשיו 

באצבעו. הוא ערם  הגיע תורו של המנהג החשוב ביותר!" נפנף ראש השנה

את כל הכריות שבבית באמצע הסלון ולפי התור  קופיק וראש השנה עלו על 

שתתפה. היא  מתה על קפיצות. אבל השולחן וקפצו על הערמה. גם לולו ה



כשהוסיף ראש השנה לעסק גם זעקות קרב אינדיאניות, התחילו השכנים 

כבוד למסורת!" רטן  לדפוק על הקיר ולצרוח "שקט!" "יש אנשים שאין להם שום

ראש השנה. לולו לחשה לקופיק: "אין בררה. נתקשר לנשיא המדינה. חייבים 

ה עוד יהרוס את הבית". נראה שראש לברר מה קורה כאן. ראש השנה הז

השנה לא שמע כלום. הוא אמר: "אני רוצה לקחת משהו  למלא את הבטן." 

ה לה קול רציני מאוד "חג והלך למטבח. לולו חייגה. "בית הנשיא, חג שמח", ענ

 שמח. רציתי לשאול... יש אצלנו מישהו... תגיד, נכון ששינו את ראש השנה?" 

אמר בעל הקול, כנראה הנשיא, "ואני מקווה ששיחקתם  נכון מאוד, גבירתי!""

כבר ב'אל תיגע ברצפה,. "כן", אמרה לולו. "יפה!", אמר הנשיא "ועל כריות 

 ת מים זרקת מהמרפסת?" "ל..לא" אמרה לולו. קפצת?" "כן". "מצוין! ושקיו

כי בדיוק באותו רגע ביקש ממנה קופיק שתבוא בשקט לחלון. "ראש השנה לא 

ש השנה אם לא תזרקי שקיות מים", אמר הנשיא. לולו התקרבה ייחשב רא

לחלון וראתה את ראש השנה תלוי על עמוד הטלפון ומדבר בשפופרת של 

תה! אתה עובד עלינו בטלפון!" היא צעקה עובדי חברת הטלפונים. "זה א

מהחלון, ורק בנס לא נפל ראש השנה על המדרכה. הוא הניח את השפופרת 

לי הרגשה שאתה מזויף!" אמרה לולו. "אני  ההחלון. "היית ונכנס מבויש דרך

מצטער", אמר ראש השנה והתחיל לבכות. "ועכשיו תגיד את האמת! מי אתה?" 

,  אבל אני חג. אני חג השוטים". "זאת אומרת חג "נכון שאני לא ראש השנה

ל לי ק לזההטיפשים",  הסבירה לולו לקופיק,  והוא אמר: "אני יודע, אני יודע"! "

יש", אמר  אלהאמין ", אמרה לולו בחומרה. "אבל אין חג כזה", אמר קופיק. "דווק

. לכן חג השוטים "בחורף. אבל כשקר נהיה לי עצוב ופשוט  לא מתחשק לי לבוא

כבר שכחו אותי לגמרי. ואז עלה במוחי הרעיון להתחלף בתאריך עם חג אחר. 

 אמר חג השוטים בבכי.  אבל עכשיו תפסתם אותי, ואני כל כך מתבייש!" 

"לולו," אמר קופיק "הוא נראה לי מסכן נורא. אולי נוותר לו?" לולו שקלה 

בסדר. ניתן לו להיות בדעתה. צריך להודות שבסך הכול הוא חג די כיפי. "טוב, 

ראש השנה הפעם" היא אמרה. חג השוטים שמח כל כך ומרוב שמחה תפס 

ם אכלו ארוחת חג )חביתות עם שוקולד את קופיק והעיף אותו באוויר. אחר כך ה



ופצפוצי אורז ומיץ פטל עם חלב( המציאו שירים בלי חרוזים וציירו שפמים 

נהדר -ג. "יש לי רעיון טיפשילתמונות של כל האנשים החשובים בעיתוני הח

למחר בבוקר" אמר קופיק,  אבל חג השוטים קם וניער את בגדיו. "אני מצטער", 

." "כי תללכת". " למה?" שאלה לולו, "רק התחלנו ליהנו הוא אמר, "אני מוכרח

אני חג של יום אחד", הסביר חג השוטים.  ונפרד מהם לשלום. לולו וקופיק 

 ה יוצא מהכלל. חג השוטים יצא מהחלון ונעלם. הסכימו שהוא היה ראש שנ


