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ַה ְת ָחלֹות ֵהן ְר ָמזִ ים ִראׁשֹו ִנים ִמן ֶה ָע ִתיד לָ בֹואֵ .אּלֶ ה ַה ַּמ ְר ִחיקֹות ֶאת ַה ֲח ָׁשׁש
ימ ִנים ֶׁשל ַה ְצלָ ָחהֲ ,אהּובֹות ִּב ְמיֻ ָחדֶ .את ַה ַה ְת ָחלֹות ַהּלָ לּו ָּפגַ ְׁש ִּתי
חֹוׂשפֹות ִס ָ
וְ ְ
טֹוריֹון ֶׁשל ָה ִעיר ִּדימֹו ָנה.
עּורי לִ ּמּוד ְנגִ י ָנה ְּבגִ ָיט ָרהַּ ,בּקֹו ְנ ֶס ְר ָב ְ
לָ ִראׁשֹו ָנה ְּב ִׁש ֵ
טֹוריֹון
בּוע ָרכַ ְב ִּתי ֶאל ַהּקֹו ְנ ֶס ְר ָב ְ
ְּבכִ ָּתה ה' ִה ְת ַחלְ ִּתי לִ לְ מֹד לְ ַנּגֵ ןַּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ָׁש ַ
אֹופ ַּניִ ם ַהּכְ ֻחּלִ ים ִעם ַהּגִ ָיט ָרה ְמ ֻה ֶּד ֶקת ֵה ֵיטב ַעל ַהּגַ ב.
ָה ִעירֹו ִני ַעל ָה ַ
ּובֹודקַ .ה ְּב ִד ָיקה ּכָ לְ לָ ה
ּמֹורה ָהיָ ה ְמכַ ּוֵ ן ֶאת ַהּגִ ָיט ָרה ֶׁשּלִ י ֵ
ִּב ְת ִחּלַ ת ַה ִּׁשעּורַ ,ה ֶ
ּומ ְמ ִׁשיְך ַּב ִׁשּעּור.
יחה ָעטּוף י ִֹפיְּ .בסֹופֹו ָהיָ ה ַמ ְחזִ יר לִ י ֶאת ַהּגִ ָיט ָרה ַ
ִנּגּון ְּפ ִת ָ
ִה ְק ַׁש ְב ִּתי לַ ּיְ ִצ ָירה ַה ִּנ ְפלָ ָאה ֶׁש ֻּנּגְ ָנה ַּבּגִ ָיט ָרה ַה ְּמכֻ ּוֶ ֶנת ֶׁשּלִ יָ .צ ִפ ִיתי ָּב ֶא ְצ ָּבעֹות
ֶׁשּיָ ְצאּו ִמ ַּקו ַהּזִ ּנּוק וְ ָא ְספּו ִא ָּתן עֹולָ ם ְרוּוי ֶק ֶסם ֶׁשל ְצלִ ילִ יםִ .נ ִּס ִיתי לְ ָה ִבין ֶאת
ֶר ֶצף ַה ַחּיִ ים ַה ְּמ ֻׁש ְח ָררַ ,ה ָח ְפ ִׁשיֶׁ ,ש ִּק ֵּפץ ֵּבין ַה ָּנמּוְך לַ גָ ּב ַֹּהֶ ,ה ָחזָ ק לַ ַחּלָ ׁש,
ָה ָרחֹוק לַ ָּקרֹוב ּכָ לּ -כָ ְך.
לְ ִע ִּתים ְצלִ ילִ ים ֲא ָח ִדים ָנסֹוגּו וְ ִה ִּניחּו לַ ֲא ֵח ִרים זְ ַמן ֶח ֶסד לְ ַה ְׁש ִמ ַיע קֹולֹות
ּנֹוח ֵה ִציף ֶאת ַה ְּנ ָׁש ָמה וְ ִה ְב ִהיר ֶׁשֹּלא ָא ַבד
נֹוס ִפים ִמן ַה ַּמ ָּסע ,לְ ִע ִּתים ִה ְדהּוד ִנ ַ
ָ
ָּד ָבר ִמן ַה ֶּד ֶרְך.
מֹופע ָּבזָ ק ְק ַצ ְר ַצר
יחהַ ,
ּכָ ְךִ ,מ ֵּדי ִׁשעּור ֻנּגַ ן לְ ַמ ֲע ִני ּכָ ל ַּפ ַעם ֵמ ָח ָדׁש קֹו ְנ ֶצ ְרט ְּפ ִת ָ
טֹומן ְּב ֻחּבֹו ַהּסֹוף ַהּטֹוב.
ֶׁש ָח ַׂשף ִמּיָ ד ַּב ַה ְת ָחלָ ה ָמה ֵ
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סֹודיִ ,מ ְת ַנ ְמ ֵנם ְרחֹוב ָק ָטן וְ ָׁש ֵקטְּ .ב ָׁש ָעה ַא ַחת
יסה לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַהּיְ ִ
ָסמּוְך לְ ַׁש ַער ַהּכְ ִנ ָ
ּמּודים ִמ ְס ַּתּיְ ִמים וְ ַה ְּדלָ תֹות ַה ְּמס ָֹרגֹות ִנ ְפ ָּתחֹותָ ,ה ְרחֹוב ִמ ְת ַמּלֵ א ִּבילָ ִדים.
לֹוׁשיםּ ,כְ ֶׁש ַהּלִ ִ
ּוׁש ִ
ְ
אׁשי ַמלְ ְּב ִנים .הּוא ִמ ְׁש ַּת ֵּדל ֶׁשֹּלא לִ ְדרְֹך ַעל
ָא ָסף ְמ ַדּלֵ ג ֵּבין ַה ִּמ ְר ָצפֹותְ .מ ַנ ֵּתר ֵמ ַעל ָר ֵ
טּוחה ְמ ַפ ְס ֶפ ֶסת .הּוא ְמ ַנ ֶּסה ׁשּובֲ .ה ֵרי
ְּת ָעלֹות ֶה ָע ָפר ַה ַּד ִּקיקֹותַ ,ה ְּמ ַח ְּברֹות .לְ ִע ִּתים ֶרגֶ ל ְּב ָ
קֹופץ
יח ַּב ִּמ ְׂש ָחק .לִ ְפ ָע ִמים הּוא ֵ
ָּת ִמיד ַמ ְמ ִּתי ָנה עֹוד ִמ ְׁש ֶּב ֶצת ֶׁש ְּב ֶעזְ ָר ָתּה ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְצלִ ַ
"אפֹרָ ,אפֹר!"ֶ ,שׁזֶ ּה ֶצ ַבע ַה ִּמ ְר ָצפֹותְ .מ ַע ְניֵ ןּ ,כְ ֶׁשהּוא
קֹורא ְּבקֹולָ :
ֲהכִ י ָרחֹוק ֶׁשהּוא יָ כֹול וְ ֵ
ּומ ְת ַק ֵּדם.
יאה ְּב ֵׁשם ,הּוא ְמ ַדּיֵ ק ִ
ְמ ָצ ֵרף לַ ִּמ ְׂש ָחק ֶאת ַה ְּק ִר ָ
קֹופ ֶצת וְ ֶה ָעלִ ים
אֹוה ֶבת לְ ַה ְק ִׁשיב לִ ְצלִ ילֵ י ַה ְּד ִריכָ הִ .היא ֶ
ּדֹורכֶ ת ַעל ָעלִ ים יְ ֵב ִׁשיםֶ .
לִ ימֹור ֶ
יחה לִ ְׁשמ ַֹע
ּומ ְׁש ִמ ִיעים ֶאת קֹולָ ם .לַ ְמרֹות ָה ַר ַעׁש ֶה ָחזָ ק ֶׁש ִּמ ָּס ִביבִ ,היא ַמ ְצלִ ָ
ֹלא ְמוַ ְּת ִרים ַ
ְּב ֵברּור ֶאת ַהּקֹול ֶׁש ִהיא ְמ ַח ֶּפ ֶׂשתַ .ה ִּפ ְצּפּוץ ַה ְּמ ֻב ָּקׁש ְמ ַט ֵּפס ֶּד ֶרְך ַה ְּק ִריאֹות ַה ְּמ ֻחּיָ כֹות
ּיֹורד ּגֶ ֶׁשם
טֹופפֹות ַהיְ ֵׁשר ֶאל ָה ָאזְ ַניִ ם ַה ַּקּׁשּובֹות ֶׁשל לִ ימֹורַּ .בח ֶֹרףּ ,כְ ֶׁש ֵ
וְ ַה ְּצ ָעקֹות ַה ִּמ ְצ ְ
אֹוה ֶבת ֶאת ַהּגֶ ֶׁשם ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ִּׁש ָּנה ֶאת ֻח ֵּקי ַה ִּמ ְׂש ָחק.
וְ ֶה ֱעלִ ים ְר ֻט ִּביםִ ,היא ְמוַ ֶּת ֶרתִ .היא ֶ
ֵע ֶדן וְ יָ ֵעל ּגָ רֹות ְּבאֹותֹו ִּב ְניָ ןֶּ ,דלֶ ת מּול ֶּדלֶ תֵ .הן ָׁשבֹות ְּביַ ַחד ַה ַּביְ ָתהְ .מ ַס ְּפרֹות ַא ַחת לַ ְּׁש ִנּיָ ה
ּפּורים ַעל ָּב ִנים
יצים וְ ַה ְּמיֻ ָח ִדים .לְ כָ ל ַא ַחת ִס ִ
ַמ ֲע ִׂשּיֹות ֻמ ְפלָ אֹות ַעל ְּב ֵני ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ָה ַא ִּמ ִ
ּדֹודים וְ דֹודֹותַ ,ס ִּבים וְ ָס ְבתֹות ֶׁשּגָ ְברּו ַעל ַה ַּסּכָ נֹות וְ ִה ְצלִ יחּו לְ ַבּסֹוף לְ ַהגְ ִׁשים ֶאת
ּובנֹותִ ,
ָ
ּומ ָח ָדׁש ְמ ַס ְּפרֹותּ ,גַ ם ִאם ִמ ֵּדי ַּפ ַעם ְק ָצת ַמ ְמ ִציאֹות.
יהםֵ .הן ִנ ְמ ָרצֹות ֵ
לֹומֹות ֶ
ֵ
ֲח
יקים ַעל ַהּגַ ב .
ָא ִביב וְ יַ ְר ֵּדן ֵהם ָאח וְ ָאחֹותָ .ר ִצים ַּב ַּמ ֲעלֶ ה ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּתל ִעם ַה ִּת ִ
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יצה
יהִ .היא ְמ ִא ָ
מֹובילָ ה וְ הּוא ֵׁש ִני ָרץ ַא ֲח ֶר ָ
ִהיא ַהּגְ דֹולָ ה וְ הּוא ַה ָּצ ִעירִ .היא ִראׁשֹו ָנה ִ
טּוח ִמן ַהּכְ ִביׁש ַה ָּסמּוְךְ ,מ ַׁש ָּנה
ׁשֹומ ֶרת ַעל ֶמ ְר ָחק ָּב ַ
הּומת ַהּיְ לָ ִדים ַה ִּנלְ ֶה ֶבתֶ ,
ְּבתֹוְך ְמ ַ
יצה ְמ ִה ָירה
יפה לְ ָאחֹורִ ,ר ָ
עֹוצ ֶרת לְ ֶרגַ עּ ,פֹו ָנה לְ יָ ִמיןְ ,מזַ ֶּנ ֶקת לִ ְׂשמֹאלֲ ,ח ִצי ֲע ִק ָ
ּכִ ּוּוןֶ ,
ּומיֻ ָחדּ ,כְ גּוף
מֹובילָ ה וְ ָה ָאח ַה ָּק ָטן ָּת ִמיד ַא ֲח ֶר ָיהֵ .מרֹוץ ָהדּוק ,יָ ִחיד ְ
לְ ָפ ִניםִ .ראׁשֹו ָנה ִ
ֶא ָחד.
יאהָ .ס ְב ָתא ְמ ַס ֶּמ ֶנת לָ ּה לְ ָׁשלֹום ִמּלֵ ב ַה ִה ְת ַק ֲהלּות ְּב ֵעי ַניִ ם
צֹופה לְ ֵע ֶבר ַׁש ַער ַהּיְ ִצ ָ
לִ י ָ
ׁשֹואלֶ ת ָמה ָהיָ הָ ,מה
ּומ ַטּיְ לֹות לְ ִא ָּטןָ .ס ְב ָתא ֶ
אֹוחזֹות יָ ַדיִ ם ְ
ּוצלּולֹותֵ .הן ֲ
יְ ֻרּקֹותְּ ,פקּוחֹות ְ
ּגֹומ ַעת ְּב ַס ְק ָרנּות ֶאת ַה ָחכְ מֹות ַהּזְ ִעירֹות,
ּומה ַנ ֲע ָׂשה ,וְ לִ י ִמ ֵּדי ַּפ ַעם עֹו ָנהָ .ס ְב ָתא ַ
ָק ָרה ָ
ּומ ְצ ִּב ָיעה ַעל
עֹוצ ֶרת ַ
ׁשּובֹות ָיה ֶׁשל לִ י ֹ .לא ַא ַחת ִהיא ֶ
ֶ
ַה ְּמ ֻמ ָּתקֹותַ ,ה ְּמ ַמּלְ אֹות ֶאת ְּת
"ה ֶּד ֶרְך ַה ַּביְ ָתה
אֹומ ֶרתַ :
ַּפ ְר ַּפר ְר ַחב ּכְ ָנ ַפיִ םֶ ,ק ֶרן ֶׁש ֶמׁש ְנ ִד ָיבה ִמ ַּב ַעד לְ ָע ָנן חֹולֵ ף וְ ֶ
יֹותר יָ ָפה ּכְ ֶׁש ָּס ְב ָתא ַּב ְּס ִב ָיבה.
חֹוׁש ֶבת ֶׁש ַה ֶּד ֶרְך ַה ַּביְ ָתה ֵ
ֶנ ֱה ֶד ֶרת" .לִ י ֶ
סֹופ ֶרת ְצ ָע ִדיםַ .מ ְת ִחילָ ה ֵמאֹותֹו ַה ָמּקֹוםִ :מ ַּׁש ַער ֵּבית ַה ֵּס ֶפר וְ ַעד לְ ַמ ֲע ַבר
ֶ
ִמ ִירית
גּודל ,זֶ ה ַא ַחר זֶ הְּ ,ב ִדּיּוק ְמיֻ ָּמןִ ,מן ַה ְת ָחלָ ה ֶׁש ִּנ ְב ֲח ָרה וְ ַעד לַ ּסֹוף
ַה ֲח ִצּיָ הָ .ע ֵקב ְּב ַצד ֲא ָ
יֹוצא אֹותֹו ַה ִּמ ְס ָּפר.
ַה ְּמ ֻדּיָ ק .מּוזָ רַ ,אף ַּפ ַעם ֹלא ֵ
ּוב ַא ַחת
אׁשית ָ
ָנ ָדבּ ,ת ֶֹמר וְ ָד ִנּיֵ אל ּגָ ִרים ַעל ִּפ ְסּגַ ת ָה ָהרֵ .הם הֹולְ כִ ים ְּביַ ַחד ַּב ֶּד ֶרְך ָה ָר ִ
ּומ ֲא ִריכָ הַ .ה ֶּד ֶרְך
עֹוק ֶפת ַ
ּנֹוחהְׁ ,שלֵ וָ ה ַאְך ְמ ַט ֶּפ ֶסתֶ ,
אׁשית ִנ ָ
ִמ ַּד ְרכֵ י ַה ִּקּצּורַ .ה ֶּד ֶרְך ָה ָר ִ
יחה ְּב ִדּיּוק ַּבּזְ ַמן ִמן ַה ַּמ ְחּבֹוא ִעם ַמ ְסלּול ִמכְ ׁשֹולִ ים ְמ ַא ְתּגֵ ר ּובֹו ִטּפּוס
ַה ְּמ ַק ֶּצ ֶרת ְמגִ ָ
ָמ ִהיר ַעל ּגֶ ֶרם ַמ ְד ֵרגֹות ָּתלּולֲ ,ח ִצּיָ ה ֶׁשל ִמגְ ַרׁש ִמ ְׂש ָח ִקיםֵ ,ח ִצי ֻּב ִּצי וְ ִנּתּור ֵמ ַעל ּגָ ֶדר
אׁשי ִהיא ַמ ְּת ַנת ְמ ַנ ְּצ ִחים
קֹוצ ִניתֲ .חנּות ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים ַה ַּמ ְמ ִּתי ָנה ִּב ְק ֵצה ָה ְרחֹוב ָה ָר ִ
וְ ָר ִדים ָ
יח
יחים לְ ַה ְׁשּכִ ַ
יח ֻסּכָ ר וְ כֹוס ָּב ָרד ּגְ דֹולָ ה ַמ ְצלִ ִ
לַ הֹולְ כִ ים ַּב ְּד ָרכִ ים ַה ִּמ ְת ַחּלְ פֹותְׁ .ש ִט ַ
יׁשהּ .כְ ֶׁש ִּמ ְתּגַ ּלֶ ה ּגַ ג ַה ַּביִ ת ָה ִראׁשֹון,
לְ כַ ָּמה ַּדּקֹות ֶאת ַה ֶּב ֶטן ַה ְּמ ַק ְר ֶק ֶרת וְ ָה ֲעיֵ פּות ַה ַּמ ִּת ָ
יסה.
ּמֹודעֹות וְ ַעד לְ ֶדלֶ ת ַהּכְ ִנ ָ
ּלּוח ַה ָ
קֹוב ַעת וְ ַא ֲחרֹו ָנהִ ,מ ַ
סֹופיתַ ,
יצה ִ
ָצץ ַר ְעיֹון לְ ַת ֲחרּות ִר ָ
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קֹוראת ׁשּורֹות ֲא ָחדֹות
יֹוצ ֶרתֵ ,
ּפֹוס ַעת ַּב ֶד ֶּרְך ֲחזָ ָרהְ .מ ַד ְפ ֶּד ֶפת ְּב ַמ ְח ֶּב ֶרת ּכְ ִת ָיבה ֶ
ָמאיָ ה ַ
נֹוד ֶדת ִעם ַה ַּמ ְח ָׁשבֹותַּ .בּב ֶֹקר ִהיא ְמאֹוד ְמ ַמ ֶה ֶרתָ ,ר ָצה ֶאל ֵּבית ַה ֵּס ֶפרִ ,נכְ ֶנ ֶסת ַהיְ ֵׁשר
וְ ֶ
ּמּודים וְ ַהזְ ַּמן
ימה ֶאת ַה ִּצלְ צּולּ .כָ ֵעתּ ,כְ ֶׁש ַּתם יֹום ַהּלִ ִ
ֶאל ַהּכִ ָּתהְׂ ,ש ֵמ ָחה ּכָ לּ-כָ ְך ֶׁש ִה ְק ִּד ָ
ּומ ְתּבֹו ֶנ ֶנת ְּב ַס ְק ָרנּות ִמ ָּס ִביב.
ּפֹוס ַעת ְּב ַנ ַחת ִ
ּדֹוחק וְ ֵאינֹו ֵמ ִאיץ וְ ֵאינֹו ֵמ ִציקִ ,היא ַ
ֵאינֹו ֵ
ּובא ִמין ִהּגָ יֹון ַא ֵחר,
יח לְ ִה ְׁש ַּתּנֹות וְ ֶאת יָ ְפיֹו לְ ַה ְראֹותָ ,
ַה ַּדּקֹות חֹולְ פֹות וְ ָה ְרחֹוב ַמ ְצלִ ַ
ּׁמֹוׁשְך ֵאלָ יו ַה ְת ָחלֹות ֶנ ֱה ָדרֹות לְ ִׁש ִירים ֲח ָד ִׁשים,
ׁשֹוקק ַחּיִ ים ֶש ֵ
תּוחֵ ,
ִמ ְׂש ָח ִקיִ ,צ ְבעֹו ִניָּ ,פ ַ
ּנֹותרּו לְ ֹלא ַמ ֲע ֶנהִ .היא
ּותׁשּובֹות ַמ ְפ ִּתיעֹות לִ ְש ֵׁאלֹות ֶׁש ְ
ימים ֶׁש ָהיּו ֲח ֵס ִרים ְ
סֹופים ַמ ְׁשלִ ִ
ִ
ֶנ ֱה ֵנית ֶאת ַה ַה ְׁש ָר ָאה לְ ַה ְרּגִ יׁש וְ לִ ְקׁשֹר ַר ְעיֹונֹות זֶ ה לְ זֶ ה ִמ ְּבלִ י לַ ֲהפְֹך ַמ ְח ָׁשבֹות לְ ִמּלִ ים.
רֹוצה ַּבּי ִֹפי לְ ִהּזָ כֵ רִ ,מ ְתּפֹוגֵ ג ַהּזִ ּכָ רֹון ּולְ כָ ל ֵע ֶבר ִמ ְת ַּפּזֵ ר.
ּכְ ֶׁש ִהיא ַמּגִ ָיעה ַה ַּביְ ָתה וְ ָ
יֹוצ ִאים וְ ִנכְ ָנ ִסים
ּׁשֹומר ָסגַ ר ֶאת ַה ַּׁש ַער וְ ָׁשב ֶאל ַה ֶּפ ַתח ַה ַּצר ַה ָּׁשמּור לְ ְ
ּגַ יְ א ְמ ַחּכֶ הַ .ה ֵ
נֹוס ַע ּכָ ֵעת לְ כִ ּוּון ֵּבית ַה ֵּס ֶפר .הּוא
בֹודתֹו וְ ֵ
יְ ִח ִידיםַ .הּיֹום הּוא ַמ ְמ ִּתין לְ ַא ָּבאֶׁ ,שּיָ ָצא ֵמ ֲע ָ
יהם
ּומֹות ָירה ִמ ְס ַּפר קֹולֹות זְ ִע ִיריםֵּ ,בי ֵנ ֶ
ִ
יצד ַה ֲה ֻמּלָ ה ִמ ְת ַּפּזֶ ֶרת
רֹואה ּכֵ ַ
ִנ ְׁש ָאר ַא ֲחרֹוןֶ .
מּומה לָ ׁשּוב ַה ַּביְ ָתהּ .כְ ֶׁש ְּמ ַחּכִ ים
יאה ֲע ָ
רּוח ְמלַ ֶּט ֶפתָ ,ע ָנף ְמ ַר ְׁש ֵרׁש ְּוק ִר ָ
ְׁש ִר ַיקת ַ
נּוחה.
לֹוהטָ ,ה ָא ִביב ּכִ ְמ ַעט ִמ ְת ַּפ ֵּק ַע וְ ַה ְּס ָתו ֲח ַסר ְמ ָ
ּומ ַחּכִ יםַ ,הח ֶֹרף ַמ ְק ִּפיאַ ,ה ַּקיִ ץ ֵ
ְ
יח לְ ִה ְת ַעּלֵ ם ִמן ַה ְּתחּוׁשֹות ַה ְּמ ִציקֹות וְ כִ ְמ ַעט לִ ְׁשּכ ַֹח ֶׁש ֵהן ַקּיָ מֹות .הּוא
ַאְך ּגַ יְ א ַמ ְצלִ ַ
יֹותר ֵמ ֲא ֵח ִרים,
נֹורא ִאם ַמ ְמ ִּתי ִנים ְמ ַעט ֵ
יֹוד ַע ֶׁש ַא ָּבא ַמּגִ ַיע ְּב ִדּיּוק ַּבּזְ ַמן ֶׁשהּוא יָ כֹל ,וְ ֹלא ָ
ֵ
ִּב ְמיֻ ָחד ֵמ ֵאּלֶ ה ֶׁש ְּמאֹוד ְמ ַמ ֲה ִרים.
סֹודיִ ,מ ְת ַנ ְמ ֵנם ְרחֹוב ָק ָטן וְ ָׁש ֵקטְּ .ב ָׁש ָעה ַא ַחת
יסה לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַהּיְ ִ
ָסמּוְך לְ ַׁש ַער ַהּכְ ִנ ָ
ּמּודים ִמ ְס ַּתּיְ ִמים וְ ַה ְּדלָ תֹות ַה ְּמס ָֹרגֹות ִנ ְפ ָּתחֹותָ ,ה ְרחֹוב ִמ ְת ַמּלֵ א
לֹוׁשיםּ ,כְ ֶׁש ַהּלִ ִ
ּוׁש ִ
ְ
ִּבילָ ִדים.
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ּמֹותחֹות
עֹורר ִע ְניָ ן .לְ ִע ִּתים ַּדי ְּב ֶק ֶׁשת זְ ִע ָירה ֶׁש ְ
ִחּיּוְך ֵאינֹו ִנ ְד ָרׁש לְ ִה ְת ַא ֵּמץ ּכְ ֵדי לְ ֵ
יהן ּגֻ ּמֹות ֵחן ּכְ ֵדי לֶ ֱאסֹף ָק ָהל ּגָ דֹול.
ֵּבי ֵנ ֶ
סֹואן לִ ְק ַראת ֶע ֶרבִ ,אּיֵ ר ַצּיָ ר ֻמכְ ָׁשר ָּפ ִנים ֶׁשל יַ לְ ָּדה ְק ַט ָּנהִ .היא יָ ְׁש ָבה
ְּב ִמ ְד ְרחֹוב ֵ
יה ָצפּו ַּב ִמ ְת ַר ֵחׁשַ .ה ַּצּיָ ר ִּב ֵּקׁש ֵמ ַהּיַ לְ ָּדה לְ ַחּיֵ ְך וְ ִהיא ִחּיְ כָ ה
הֹור ָ
מּולֹו ַעל ּכִ ֵּסא ַּבדֶ .
ׁשֹובה לֵ בִ .מי ֶׁש ָע ַבר לְ יַ דֶ ,נ ֱע ַצר.
ִחּיּוְך ֶ
ַה ַּצּיָ ר ֵה ִבין ֶאת ּכֹוחֹו ַה ְּמ ַמגְ ֵנט ֶׁשל ַה ִחּיּוְך וְ ִס ֵּמן לַ ּיַ לְ ָּדה ִעם ַהּלְ ָחיַ יִ ם לְ ַה ְמ ִׁשיְך
לְ ַחּיֵ ְך .הּוא ָע ָׂשה זֹאת ּגַ ם לְ ַא ַחר ֶׁש ִה ְס ַּתּיְ ָמה ַה ַה ְע ָּת ָקה ֶאל ַה ַּדףַ .הּיַ לְ ָּדה ָע ְמ ָדה
ּומ ֻחּיָ כֹות ַּדּקֹות ֲא ֻרּכֹות.
ימה וְ ֶה ְחזִ ָיקה ָּפ ִנים ּגְ לּויֹות ְ
ַּב ְּמ ִׂש ָ
יֹוסיף וְ יִ ָּׁש ֵמט ַעל
ַאט ַאט ִה ְת ַא ְּספּו ַר ִּבים ִמ ָּס ִביבַ ,ס ְק ָר ִנים לִ ְראֹות ַה ִאם ַה ֵּׂש ָער ִ
ַהּכָ ֵתףַ ,ה ִאם ָה ֵעי ַניִ ם ַהּיְ ֻרּקֹות יִ ְת ַּב ֲהרּו ּכָ ָראּוי וְ ַה ִחּיּוְך ֹלא יְ ַא ֵּבד ִמ ִּק ְסמֹו.
יאּה.
בֹודתֹוַ .ה ֲחגִ יגָ ה ָהיְ ָתה ְּב ִׂש ָ
ּמֹופע ַה ֻּמ ְצלָ ח ֶׁשּיָ ַצר וְ ֵה ֵאט ֶאת ֲע ָ
ַה ַּצּיָ ר ֶנ ֱה ָנה ִמן ַה ָ
לְ ַא ַחר ּכַ ָּמה ַּדּקֹות ִה ְס ַּתּיְ ָמה ַה ְּמלָ אכָ הַ .ה ִּצּיּור ָה ֳע ַנק לַ ּיַ לְ ָּדה לְ קֹול ְמ ִחיאֹות
ּכַ ַּפיִ םִ .מּיָ ד ִה ְתיַ ֵּׁשב ַעל ַהּכִ ֵּסא ָה ֵריק ָמ ֳע ָמד ָח ָדׁש ,וְ ִחּיֵ ְך ֵמאֹזֶ ן לְ אֹזֶ ן.
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ּומוַ ֵּתר ַעד ֲא ֶׁשר ִנ ְׁש ָא ִרים ַר ְעיֹונֹות ֶׁש ֵאין
ׁשֹוררַ ,א ְס ָפן ֶׁשל ִמּלִ יםְ .מלַ ֵּקט ְ
הּוא ְמ ֵ
אֹוהב ֶאת
ימים ָה ֲע ִדי ִנים ֶׁשל ַה ַּמ ְח ָׁש ָבהֵ .
לְ ַה ְח ִסיר ֵמ ֶהם ָּד ָברִ .מ ְׁש ַּת ֶהה ִעם ַה ִּנ ִ
תּוחים ֶׁשל ַה ֶּט ַבעַ .מ ְח ָׁשבֹות ִמ ְת ַע ְר ְּבבֹות
יֹוצא ֶאל ַה ֶּמ ְר ָח ִבים ַה ְּפ ִ
ַה ֶּׁש ֶקט ֶׁש ִּנ ְצ ַּברֵ .
ּפֹות ֶרת
ּומ ְת ַמּלְ אֹות ֶמ ֶרץ וְ ִה ְתלַ ֲהבּותִ .נ ְצחֹונֹות זְ ִע ִירים ֶׁשל ַה ְׁש ָר ָאה ֶ
ְּב ֲאוִ יר ַצח ִ
קֹורא ַּב ְּס ָפ ִריםְ .מ ַדּלֵ ג ֵּבין
ּומ ַמּלְ ִאים ֶאת רּוחֹו ְּבכֹוחֹות ַר ֲע ַנ ִּניםֵ .
ָׁש ִבים ֵאלָ יו ְ
ּומ ִאיץ ְּב ִד ְמיֹונֹו לְ ַטּיֵ ל ִּב ְמחֹוזֹות ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ָּב ֶהם ק ֶֹדםֶ .את ַה ְּס ָפ ִרים
ַה ַּד ִּפים ֵ
חֹוׂשפֹות ֵחלֶ ק ִמן
ּכֹותרֹות ִנ ָּצבֹות ִּב ְמ ֻא ָּנְך וְ ְ
יח ְּב ִס ְפ ִרּיָ ה ּגְ דֹולָ הָ .
ֶׁש ָּק ָרא הּוא ֵמ ִנ ַ
נֹוׂשאת ִא ָּתּה
עֹוט ֶפת ֶאת ַחּיָ יוֵ ,
ַה ְּמיֻ ָחדּות ָהאֹוגֶ ֶרת ְּבתֹוכָ ּה ַחּיִ ים ְׁשלֵ ִמים .מּוזִ ָיקה ֶ
ּופ ַעם ָרצֹון לִ ְקּפֹץ ֵמרֹב ִׂש ְמ ָחה.
ּגּוע ַ
יאהַּ ,פ ַעם ּגַ ְע ַ
ְרגָ ׁשֹות ֲע ֻמ ִּקיםַּ :פ ַעם ְּפלִ ָ
יה ְר ָע ִׁשים ֹלא
אֹוס ֶפת ֵאלֶ ָ
אֹוהב לִ כְ ּתֹב ּכְ ֶׁש ְּצלִ ילִ ים ִמ ְת ַנּגְ ִנים ָּב ֶר ַקעַ .ה ַּמ ְנּגִ י ָנה ֶ
ֵ
ּומ ֲע ִנ ָיקה לְ חּוט ַה ַּמ ְח ָׁשבֹות ַה ִּנכְ ָּתבֹות ְׁש ִביל זָ ָהב לִ ְצמ ַֹח ּולְ ִה ְת ַּפ ֵּת ַח ּבֹו.
ְרצּויִ ים ַ
כֹות ִביםְ .מ ַמּלְ ִאים
ׂשֹוח ִחים וְ ְ
קֹור ִאיםְ ,מ ֲ
ּפֹוגֵ ׁש ֶאת ֲח ֵב ָריו ְּב ַס ְד ְנאֹות ּכְ ִת ָיבהֵ .הם ְ
ֶאת ֶה ָחלָ ל ְּב ֵדעֹות ְמגֻ ּוָ נֹות ְּב ִת ְקוָ ה לְ ָצ ֵרף לָ ֶהן ָאזְ ַניִ ם ַקּׁשּובֹותֵ ,עי ַניִ ם ְּפקּוחֹות
ּומ ֲע ִניק ִהזְ ַּד ְּמנּות ְׁש ִנּיָ ה לְ ַמ ְראֹות ֶׁש ָח ַׁשב
צֹופה ַּב ְּתמּונֹות ַ
אֹוהד .הּוא ְמ ַצּלֵ םֶ ,
וְ לֵ ב ֵ
אּורים
נֹוב ַע ֶׁשל ֵּת ִ
נֹוס ֶפת ִהיא ָמקֹור ֵ
ִּב ְת ִחּלָ ה לִ ְצפּויִ ים וְ ִׁשגְ ָר ִתּיִ יםִ .הזְ ַּד ְּמנּות ֶ
ּתֹוהה ִעם ַה ֲחלֹומֹות ַה ְּק ַט ִּנים.
עֹורְך ֶאת ִׁש ֵיר ֶיהםֶ ,
ְמ ַר ְּת ִקיםּ .פֹוגֵ ׁש ֶאת ַּתלְ ִמ ָידיוֵ ,
אֹוצרֹות ַה ִּנ ְס ָּת ִריםַ .ה ְּצחֹוק ְמ ַמּלֵ א ֶאת
ּומכַ ּוְ ָנם ֶאל ָה ָ
ַמ ְמ ִּתין לַ הֹולְ כִ ים ַּב ֶּד ֶרְך ְ
רּוׂשים ּכְ ִב ְרּכַ ת ָׁשלֹום.
ֶה ָח ֵסרַ .ה ַּס ְק ָרנּות ִהיא ַמ ְעיָ ןַ .ה ֶּמ ְר ָח ִבים ְּפ ִ
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יֹוסף ָא ַהב ַט ָּבעֹות ,אֹו לְ יֶ ֶתר ִּדּיּוק ָא ַהב ַט ַּב ַעת ַא ַחתָ .היָ ה ַצ ָּבע ְּב ִמ ְקצֹועֹו.
ַס ָּבא ֵ
ּומכְ חֹולִ ים ָהלֹוְך וְ ָחזֹורָ ,חזֹור וְ ָהלֹוְך,
ְּביָ ָדיו ַה ְּב ִהירֹות ַה ְּמלַ ְּטפֹות הֹולִ יְך ִמ ְב ָרׁשֹות ִ
ּפּורים.
ִמן ַה ָּק ֶצה ֶאל ַה ָּק ֶצה ְּב ִדּיּוק ֶנ ֱה ָדר ,לְ ֹלא ִמ ְק ֵצה ִׁש ִ
ּגֹורר ָּב ִעיר מֹוגָ דֹור ֶׁש ְּב ָמרֹוקֹוִ ,עם ִא ְׁשּתֹו וְ ַא ְר ַּב ַעת יְ לָ ָדיו – ָׁשלֹוׁש ָּבנֹות
הּוא ִה ְת ֵ
ּדֹוב ֶרת ֲע ָר ִביתְּ ,ב ִעיר ֻמ ֶּק ֶפת יָ ם ַמ ְר ִהיב,
נּועה ְּב ֶא ֶרץ ֶ
הּודית ְצ ָ
ּובןִ .מ ְׁש ָּפ ָחה יְ ִ
ֵ
ָעטּוף ְּתכֹל ָׁש ַמיִ ם.
בֹודתֹוִ .מ ֵּדי יֹום לָ ַבׁש ֶאת ַה ַּס ְר ָּבל ַהּכָ חֹלֵ ,ה ִניף ֶאת ֻסּלַ ם ָה ֵעץ
ַס ָּבא ָא ַהב ֶאת ֲע ָ
ֶאל ּכֶ ֶתף יָ ִמין וְ ֶאת ְּדלִ י ַה ַּצ ָּב ִעים ֶאל יַ ד ְׂשמֹאל ,וְ יָ ָצא לְ ַד ְרּכֹוַּ .פ ַעם ִסּיֵ ד ּגָ ֵדר
ּנֹוס ָפה ֶאל ַא ַחד ַה ָּב ִּתים
ְר ָח ָבה ְּב ָסמּוְך לְ ַקו ַה ַּמיִ םַּ ,פ ַעם ִמ ְר ֶּפ ֶסת ּגְ דֹולָ ה ֶׁש ְ
יח ָּבּה ַחּיִ ים.
ּוב ְּקׁשּו ִמ ַּס ָּבא ֶׁשּיָ ִפ ַ
אּורה ֶׁשל ֶס ֶרט ֶׁש ִּצּלְ מּו ַעל ַהחֹוףִ ,
ּופ ַעם ַּת ְפ ָ
ַ
בֹודה ְמ ֻרּבֹות ָהיָ ה ָׁשב ַה ַּביְ ָתה ֶאל ֵחיק ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחהִ ,נכְ ַנס ֶאל
לְ ַא ַחר ְׁשעֹות ֲע ָ
בֹואם ֶׁשל ַהּיְ לָ ִדים.
ּומ ְמ ִּתין ְּב ַנ ַחת לְ ָ
ַה ֶח ֶדר ַה ֶּמ ְרּכָ זִ יִ ,מ ְתיַ ֵּׁשב מּול ֲארֹון ַהּזְ כּוכִ ית ַ
ּכְ ֶׁש ִּנּגְ ׁשּו ֵאלָ יוִ ,חּלֵ ק ִּב ְנ ִדיבּות ָׁשלֹוׁש ֻסּכָ ִרּיֹות ְמ ַר ְׁש ְרׁשֹות לְ כָ ל ֶא ָחד .לַ ְמרֹות
ּתֹוׁש ֵבי ָה ִעיר
ְ
ּומ ִסירּותֹוַ ,ה ָּׂשכָ ר ֶׁש ִּק ֵּבל ַּב ֲעבּור ְמלַ אכְ ּתֹו ָהיָ ה ָנמּוְך.
ָח ִריצּותֹו ְ
ׁשּותםּ ,כְ ִפי יְ כָ לְ ָּתם .לְ ִע ִּתים ָחלְ פּו ָׁשבּועֹות ֲא ֻרּכִ ים
ִׁשּלְ מּו ִמן ַה ְּמ ַעט ֶׁש ָהיָ ה ִּב ְר ָ
לְ ֹלא ַהכְ ָנ ָסהְּ .ב ֵני ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה לָ ְמדּו לְ ִה ְס ַּת ֵּפק ְּב ָמה ֶׁשּיֵ ׁש ,לְ וַ ֵּתר ַעל ֵחלֶ ק
צֹונֹות ֶיהם וְ לַ ֲעזֹר זֶ ה לְ זֶ ה.
ֵ
ֵמ ְר
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לִ ְק ַראת ַחג ַה ֶּפ ַסח ָהיְ ָתה ִׂש ְמ ָחה ּגְ דֹולָ ה ַּב ַּביִ תַ .ה ַּת ְׁשלּום לַ ַּצ ָּב ִעים ָהיָ ה ּגָ דֹול.
בֹודתֹו
יֹוסף ֶׁשּיִ ְצ ַּבע ֶאת ִקירֹות ֵּב ָיתםִ .מ ֵּדי יֹום יָ ָצא לַ ֲע ָ
ּתֹוׁש ִבים ָּפנּו לְ ֵ
ֶע ְׂשרֹות ָ
יח ְּב ֻק ְפ ַסת
ֻמ ְק ָּדם ַּבּב ֶֹקרָׁ ,שב לִ ְק ַראת ֶע ֶרב ,יָ גֵ ַע וְ ָעיֵ ףִ ,נכְ ַנס ֶאל ֲח ַדר ַה ֵּׁש ָנה וְ ֵה ִנ ַ
ֵעץ ְר ָח ָבה ְׁש ָטרֹות ַעל ּגַ ֵּבי ְׁש ָטרֹות.
ּכַ ָּמה יָ ִמים לִ ְפ ֵני ֶע ֶרב לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ,לְ ַא ַחר ֶׁש ִּנ ְקנּו ַה ִּמ ְצ ָרכִ יםַ ,ה ְּבגָ ִדים ּוכְ לֵ י ַּביִ ת
ֲח ָד ִׁשים ,לָ ַקח ַס ָּבא ֵחלֶ ק ִמן ַה ְּׁש ָטרֹות וְ ָהלַ ְך ֶאל ֲחנּות ַה ַּתכְ ִׁש ִיטים ֶׁש ַּבּׁשּוק
יֹותר,
ּצֹורף וְ ָרכַ ׁש ֶאת ַא ַחת ַה ַּט ָּבעֹות ַהּיְ ָקרֹות וְ ַהּיָ פֹות ְּב ֵ
קֹומיִ ,נ ְפּגַ ׁש ִעם ַה ֵ
ַה ְּמ ִ
אֹותּה ַעל זֶ ֶרת ְׂשמֹאל וְ ָחזַ ר ַה ַּביְ ָתהּ .כָ ֵעת ִה ְצ ָט ְר ָפה ֶאל יְ ֵמי ַה ַחג ַ,ט ַּב ַעת
ָע ַנד ָ
ּזֹוהר וְ ִד ְמיֵ ן ֶׁשהּוא
ּומ ְב ִה ָיקהּ .כְ ֶׁש ִהזְ ַּד ֵּמן ְּפ ַנאיָ ,צ ָפה ַס ָּבא ַּב ָּצהֹב ַה ֵ
קֹור ֶנת ַ
זָ ָהב ֶ
ּוב ַעל ְנכָ ִסים .
ָע ִׁשיר ַ
ָחלְ פּו ַהּיָ ִמים וְ ִא ָּתם ָח ְד ֵׁשי ַה ַּקיִ ץ ַה ַח ִּמיםִ ,הּגִ יעּו ָׁשעֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְס ָתו ּוכְ ָבר
בֹודה ִה ְת ַמ ֲע ָטהַ .רק ֲא ָח ִדים ִּב ְּקׁשּו ִמ ַּס ָּבא ֶׁשּיְ ַב ֵּצ ַע
ִנ ְראּו ָּבא ֶֹפק ַחגֵ י ִּת ְׁש ֵרי ,וְ ָה ֲע ָ
נּועים ְּב ֵב ָיתםַ .הּכֶ ֶסף ֶׁש ִּנ ְצ ַּבר ָאזַ לַ .ס ָּבא ָר ָצה לַ ְחּגֹג ֶאת רֹאׁש ַה ָּׁש ָנה
ִּתּקּו ִנים ְצ ִ
וְ ֹלא לְ ַה ְח ִסיר ָּד ָבר ִמ ְּב ֵני ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו .הּוא ֶה ְחלִ יט לִ ְמּכֹר ֶאת ַה ַּט ַּב ַעתָ .הלַ ְך ֶאל
ּובּכֶ ֶסף ֶׁש ִּק ֵּבל ָרכַ ׁש ִמ ְצ ָרכִ ים ִמּכֹל טּוב.
ּצֹורףֶ ,ה ְחזִ יר ֶאת ַה ַּט ַּב ַעת ַ
ַה ֵ
רּועים ַעל ַע ְצ ָמםַ .ס ָּבא ָק ָנה ְּב ִׂש ְמ ָחה ְּב ַחג ַה ֶּפ ַסח
ּכָ ְךִ ,מ ֵּדי ָׁש ָנהָ ,חזְ רּו ָה ֵא ִ
ּומכַ ר ְּב ֵח ֶפץ לֵ ב ְּברֹאׁש ַה ָּׁש ָנה .יָ ַדע לְ ַה ִּׂשיג לְ ַע ְצמֹו ּכְ ֶׁש ָהיָ ה ֶא ְפ ָׁשר ּולְ וַ ֵּתר לְ ַמ ַען
ָ
ֲא ֵח ִרים ּכְ ֶׁש ָהיָ ה ָצ ִריְךְּ .בכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ָּמכַ ר ְּב ִׂש ְמ ָחה ִּב ְׁש ִביל ְּב ֵני ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ,יָ ַדע
ֶׁשֹּלא יִ ְר ַחק ַהּיֹום וְ יִ זְ ּכֶ ה לִ ְקנֹות ּגַ ם לְ ַמ ֲענֹו .
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הּודים ָעלּו לְ ֶא ֶרץ
ָחלְ פּו ָׁש ִנים ַרּבֹות ֵמ ָאז ַהּיָ ִמים ָה ֵהם ָּב ִעיר מֹוגָ דֹורִ .מ ְׁש ְּפחֹות ַהּיְ ִ
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֵה ִקימּו ָּב ִּתים ַּב ְּמ ִדי ָנה ַה ְּק ַט ָּנה וְ ַה ִּמ ְת ַח ֶּד ֶׁשתַ .אף ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵאינֹו ִנ ְצ ָרְך
לִ ְמּכֹר ַט ָּבעֹות ּכְ ֵדי לַ ְחּגֹג ֶאת רֹאׁש ַה ָּׁש ָנהֵ .מ ָאזַ ,ט ָּבעֹות ַרּבֹות ְמ ַע ְּטרֹות ֶאת
ֶא ְצ ְּבעֹות ַהּיָ ַדיִ םּ ,וכְ ֶׁש ַּפג זְ ַמ ָּנן ֵהן חֹוזְ רֹות ֶאל ֻק ְפ ְסאֹות ַה ַּתכְ ִׁש ִיטים ַה ְּמ ֻרּבֹות.
יׁשהּו ִעם ַט ַּב ַעת זָ ָהב ַה ְּמ ַמּלֵ את ֶאת ֶה ָחלָ ל ְּביָ ְפיָ ּהִ ,מּיַ ד
ַאְך ָּת ִמיד ּכְ ֶׁשחֹולֵ ף ִמ ֶ
ַמזְ ִה ָירה ַט ַּב ַעת ַא ֶח ֶרת ,וָ ִת ָיקהַ ,ט ַּב ַעת ַעל זֶ ֶרת ְׂשמֹאלֶׁ ,ש ֵּבין ַחג ֶּפ ַסח לְ רֹאׁש
ַה ָּׁש ָנה.
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רגע אוהב
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ַּפּזְ רּו ִׂש ְמ ָחה ָּבעֹולָ ם
ִמּלִ ים ֶׁשל ִּת ְקוָ ה לְ כֻ ּלָ ם
אֹוהב
ִחּיּוְך ְמלַ ֵּטף ,עֹוד ֶרגַ ע ֵ
ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ,אֹור ֵעי ַניִ ם
אֹוהב
ִחּיּוְך ְמלַ ֵּטף ,עֹוד ֶרגַ ע ֵ
ִּפ ְתחּו ֶאת ַהּלֵ ב
ַה ְס ִּבירּו ָּפ ִנים
טֹובים ַהּיָ ִמים
ֵאין ּכְ ָבר ּכְ ֵאבִ ,
הֹוׁשיטּו ֶעזְ ָרה ,יָ ד ְמ ַחּזֶ ֶקת
ִ
אֹוה ֶדת
ִמּלַ ת ֶנ ָח ָמה ֶ
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