
שתי מילות קסם 
 

מסיפורי ג'מייקה. 

 
בבוקר חג המולד כל ילדי הכפר הלכו לבאר 

המשאלות, כדי להביע את המשאלות שלהם. 
ההורים סיפרו שהבאר תיתן להם כל מתנה 

שישאלו בחג במולד. אך עם הבעת המשאלה 
עליהם להגיד שתי מילות קסם. 

הילדים עמדו בתור ארוך לפני הבאר. הם ניגשו 

זה אחרי זה כדי להביע את המשאלה. 
"הו באר משאלות, הו באר משאלות, אני רוצה 
כדורגל לחג המולד" אמר ילד אחד "שתי מילות 

הקסם הן 'פנס' ו'אור'." 
אבל דבר לא קרה. הידית לא הסתובבה והדלי 

לא עלה מהבאר. הבאר לא נתנה לו את 
המשאלה. אלה לא היו מילות הקסם. 

השניה בשורה הייתה ילדה קטנה. היא עמדה 
לפני הבאר ואמרה "הו באר משאלות, הו באר 
משאלות, תני לי שמלה כחולה יפה למתנת יום 



ההולדת. מילות קסם הן 'דלי' ו'מים'." 
ושוב לא קרה דבר. הידית לא זזה אפילו. באר 

המשאלות לא נתנה לה את המשאלה. לא אלה 
היו מילות הקסם. 

אחריה ניסו עוד ילדים רבים, אך אף אחד מהם 
לא ידע את המילות הקסם הנכונות. 

אבל אז באה ילדה קטנה. היא עמדה לפני 
הבאר ואמרה "הו, באר המשאלות, אולי תוכלי 

לתת לי זוג אופניים, בבקשה?" 
ופתאום ידית הבאר התחילה להסתובב. החבל 

התחיל להתגלגל והדלי עלה למעלה מהבאר. 
ועל הדלי עמד זוג אופניים נהדר. כל הילדים 

הופתעו. 

הילדה הורידה את האופניים, עלתה עליהן 
והתחילה לרכב על האופניים החדשות שלה. 

אך פתאום שמעו כולם רעש גדול וראו שהילדה 
נפלה לארץ והאופניים עפו אל הדלי. שוב 

התחילה הידית להסתובב והדלי עם האופניים 
ירד למטה לתוך הבאר. 

"מה קרה?" שאלו הילדים "מדוע הבאר לקחה 



בחזרה את המתנה?" 
"היא אמרה כנראה רק מילת קסם אחת" אמר 

מישהו. 
"כן" חשבו הילדים "היא אמרה רק 'בבקשה'. 
אבל מה היא המילה השנייה?" הם שאלו את 
עצמם. הם הבינו עכשיו ש'בבקשה' היא אחת 

מילות הקסם של הבאר. 
ואז ניגש לבאר ילד קטן שאמר "הו באר 

משאלות, הו באר משאלות, האם תוכלי לתת 
לי גדי קטן ליום ההולדת, בבקשה?" 

ושוב התחילה הידית להסתובב והדלי עלה עם 
גדי קטן בתוכו. 

"הו, באר המשאלות, כמה יפה הגדי הזה, 
תודה, תודה לך. זה בדיוק מה שאיחלתי 

לעצמי." 
והילד לקח את הגדי מהדלי. הוא החזיק את 

הגדי חזק ורץ במורד הגבעה. והפעם באר 
המשאלות לא לקחה את המתנה שלה. 

"אא" אמרו הילדים האחרים "אז שתי מילות 
הקסם הן 'בבקשה' ותודה'. עכשיו אנו כבר 

יודעים. 
ומאז כל פעם שהם באים לבאר המשאלות, או 

אפילו להוריהם או למישהו אחר, הם אומרים 
"בבקשה" וכשמקבלים את מה שביקשו, 

אומרים את מילת הקסם השנייה "תודה"?. 



 


