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אור פתע
יׁשית וַ ֲהלִ יכָ ה ְקצָ ָרה עַ ד
ּקֹומה ַה ְּׁשלִ ִ
ֶׁש ַבע ַּבּב ֶֹקר .יְ ִר ָידה ְמ ֻר ֶּסנֶ ת ַּב ַּמ ְד ֵרגֹותִ ,מן ַה ָ
לַ ֶּדלֶ ת ַה ְּמכֹונִ יתַ .ה ֶּמ ְר ָחק ַה ָּתכּוף ָׁשמּור לִ ְמ ִפיגִ ים יְ ִח ִידיםֲ :ח ִר ַיקת ַחּלֹוןְׁ ,ש ִא ַיבת
ׁשֹוט ֶפת ֶׁש ֶמׁש ֵהיכָ ן
טּורי לַ יְ לָ ה ָּב ֶהם ֶ
נֹופףִ .מגְ ַרׁש ַה ֲחנָ יָ ה ְּברּוּבֹו ֵ
ַמ ְד ֵחסֶּ ,דגֶ ל ִמ ְת ֵ
יׁשהּו ְּמ ַדּלֵ ג ֵמ ַעל ֲערּוגַ ת ַהּצְ ָמ ִחים ,קֹול
נֹוס ַע ְּבתֹוְך ָה ִעירִ .מ ֶ
ֶׁש ִהיא ְרגִ ילָ הֲ .אנִ י ֵ
נֹוטל עּוגִ ּיֹות ִראׁשֹונֹות ִמן
עָ לּום ְמכַ ּוְ נֹו ֶאל ְמקֹום ַה ִּמ ְפּגָ ׁש .ל ֹא ִמ ְת ַא ֵּפק ּוכְ ָבר ֵ
צֹופה
יֹוד ַע לְ ָאן לְ הֹולִ יְך ֶאת ַה ִה ְתּבֹונְ נּותֶ ,
ּלֹוטׁש ֵעינַ יִ םֵ ,אינֹו ֵ
ַה ַּׂש ִּקיתִ .הּנֵ ה זֶ ה ֶׁש ֵ
ָּב ֲאנָ ִׁשים ּכְ ִאּלּו ַח ִּיָבים לֹו ַה ְס ֵּבר .צָ הֹב ְמנֻ ָּמר נִ ְפ ָרׂש ָעלִ ים ִמ ָּס ִביב לִ נְ ֻק ַּדת ָה ִאּסּוף.
ּפֹועֵ ל נִ ְרּגָ ׁש ִהצְ ָט ֵרף לְ צֶ וֶ ת ַה ַּס ָּבלִ ים ,עֹוד ְמ ַעט ָיִּב ֵחן ּכֹחֹו ִּבכְ ֻב ַּדת ַה ַּב ְרזֶ ל .לְ עִ ִּתים
חֹוׂשף ִמ ְׁש ַּת ִהים לְ יַ ד ּגִ ּנַ ת ַהּיָ ָרק וַ ֲא ִפּלּו ְמ ַמלְ ְמלִ ים לְ ַעצְ ָמם.
ָּבא אֹור ֶּפ ַתע וְ ֵ
ֲחתּולִ ים ְמ ָׂש ְרכִ ים ַרגְ לַ יִ ם ָּב ֲא ִדיׁשֹות ֻמכְ ֶמנֶ ת לַ ְמרֹות ַה ְּפ ִת ִיתים ֶׁשּצ ְֹרפּו לַ ְּקעָ רֹות.
עֹוקף,
צֹותיוֲ .אנִ י עֹולֶ ה ַעל ַהּכְ ִביׁש ָה ֵ
מֹוׁשכִ ים ֶאת ַּב ֲעלֵ ֶיהם ַעד לַ חּוט ְּוק ָ
ּכְ לָ ִבים ְ
רּוחְׁ .ש ִר ָיקה
ַה ַּמ ֲא ִריְך .ל ֹא ִמּכְ ָבר נִ ְׁש ְּתלָ ה לְ ָא ְרּכֹו ַעלְ וַ ת יָ רֹק זְ ִע ָירהָּ .ב ָאה ַ
עֹור ֵרי ְּפלִ ָיאה ָה ָרצִ ים ַּבּב ֶֹקרְ ,מ ַט ְּפ ִסים ַּבּקֹר ַה ַּמ ְק ִּפיא
ִמ ַּד ֶּפ ֶקת עַ ל ַה ְּׁש ָמׁשֹותְ .מ ְ
ַהיְ ֵׁשר ֶאל נְ ֻקּדֹות ַה ִּסּיּוםְּ .בעֹוד ָּפחֹות ִמ ָּׁש ָעה ַא ְת ִחיל לְ לַ ֵּמד.

מחוץ לבניין
ַא ַחת ַה ִּמ ְׁש ָּפחֹות ָע ְׂש ָתה לְ ַעצְ ָמּה א ֶֹהל ִמחּוץ לַ ִּבנְ יָ ןַ .א ְר ָּב ָעה מֹוטֹות ַּב ְרזֶ ל
ּוׁש ֵּתי ְרצּועֹות
ַּד ִּק ִיקים ֶה ֱחזִ יקּו ְס ִדינִ ים ִּפ ְרחֹונִ ּיִ יםּ ,כַ ָּמה ַמ ְחצָ לֹות ְמ ֻאּנָ כֹות ְ
ּומ ָּׁשם ֶאל
ּקֹומה ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ֶאל ַהּנּורֹותִ ,
ְּב ֵרזֶ נְ ט .חּוט ַח ְׁש ַמל ִה ְת ַּפ ֵּתל ִמן ַה ָ
טֹופפּו ָסמּוְך לַ ּגָ ֵדרֻ .סּלָ ם עֵ ץ
ַה ַּקלְ נֹועִ ית ֶׁשעַ ל ַה ִּמ ְד ָרכָ הַ .א ְרּגָ זִ ים ֵר ִיקים ִהצְ ְ
אֹופן ַא ֵחרּ .כִ ֵּסא ְמ ֻר ָּפד
אֹופן ְמ ֻפנְ צָ 'ר ֵהצִ יץ ִמ ַּב ַעד לְ ַ
הּוהַ .
ָׁשכַ ב עַ ל צִ ּדֹו ַה ָמ ָ
ּומן ַה ִּמ ְד ָרכָ ה ֶאל ַה ְּׁש ִבילַ ,עד ֶׁשּנִ ְמצָ א ָהפּוְך
ִה ְתּגַ לְ ּגֵ ל ִמן ַה ְּׁש ִביל ֶאל ַה ִּמ ְד ָרכָ ה ִ
עַ ל ִמ ְׁשעַ נְ ּתֹו ֶּב ָחצֵ ר .לְ ִע ִּתים ִה ְתנַ ּגְ נָ ה מּוזִ ָיקה ֵמ ַא ַחד ַה ַחּלֹונֹות וְ קֹולֹות ִה ְתעַ ְר ְּבבּו
ֵאּלֶ ה ְּב ֵאּלֶ ה וְ ָחלְ פּו ְמכֹונִ ּיֹות ֵמ ַהּכְ ִביׁש ַה ָּסמּוְך וְ ל ֹא ִה ְב ִּדילּו ֵּבין צְ לִ יל לִ צְ לִ יל.
צֹותיו.
לְ עִ ִּתים ּכְ ָב ִׂשים ֶעלְ יֹונִ ים ָמ ְׁשכּו ֶאת ַה ֶח ֶבל ַעד ַא ַחד ַה ְּת ָרנִ ים וְ ִדגְ ְּדגּו ֶאת ְק ָ
ּכָ ל ָהעֵ ת ָר ַדף ּכֶ לֶ ב ֻקנְ ָּדס ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ַה ִּמ ְת ַחּלְ ִפים ַעד ֶׁש ִה ְת ַרּצָ ה וַ ֲחצִ י
יׁשית וְ יָ ַרד ַא ֵחר
ּקֹומה ַה ְּׁשלִ ִ
ְנַקנִ ִיקּיָ ה ְּב ִפיו .וְ ֵה ִאיץ יֶ לֶ ד ָּובא יֶ לֶ ד ָ .עלָ ה ֶא ָחד ֶאל ַה ָ
וְ ִדּלֵ ג ֵמעַ ל ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ֲח ֵס ָרה ,וְ ל ֹא ָמ ַעד וְ נִ ְק ָרא ֶאל ַה ִּמ ְׂש ָחק וְ ָת ַפס ְּב ַהצְ לָ ָחה ֶאת
ּכֻ ּלָ םִ .מ ֵּדי ַּפעַ ם נֶ ֱא ַסף ַא ַחד ַה ַּב ִּדים לִ ְפ ַק ַעת ּכַ ְר ְס ָתנִ ית וְ נִ כְ נְ סּו ֶאל ָהא ֶֹהל וְ יָ צְ אּו
ִמ ְּבלִ י לְ ָה ִסיט ָּד ָבר .זֶ ה ֶׁש ִה ְת ָק ֵרב ֶאל ַה ְּפ ָח ִמים הּוזַ ז ֶאל ַהּצִ ילִ ּיָ ה ַה ְּמ ֻר ֶּפ ֶטת וְ נִ ְׁשעָ ן
לִ ְרגָ עִ ים עַ ל ַא ַחת ָה ֲא ָדנִ ּיֹות ַה ְּמ ֻא ָּבקֹות.

הֹורה ְּבקֹול ָרצּוץ ָמה לַ ֲעׂשֹותִ ,טלְ ֵטל ֶאת ַה ַּמ ֵּקל ּכְ ִאּלּו ֵאינֹו נִ צְ ָרְך לֹו ּכְ לָ ל.
זֶ ה ֶׁש ָ
ָא ַה ְב ִּתי ֶאת ַה ַּמ ֲחזֶ ה ַהּקֹולָ נִ יַ ,ה ָּמ ִהירַ ,הּצִ ְבעֹונִ יָ ,א ַה ְב ִּתי ֶאת ַהּצָ פּוי ֶׁש ִה ְת ַר ֵחׁש
ִמ ֵּדי עֶ ֶרב וְ ֶׁש ֵאין לָ ַד ַעת ָמה יִ ְת ַח ֵּדׁש ּבֹוּ .כְ ֶׁש ִּס ַּפ ְר ִּתי ַעל ּכָ ְך לַ ַּתלְ ִמ ִידיםֵ ,הם ִּב ְּקׁשּו
ֶׁש ֲא ָפ ֵרט וְ ָא ִביא עֹוד ִמן ַהּצְ ָב ִעים וְ ַה ַּמ ְראֹותָ .מצָ אנּו ֲחצָ ֵאי ְּד ָב ִרים ְּוב ִד ָיחה
ַא ַחת וְ ָאז ִּב ַּק ְׁש ִּתי ֶׁשּיִ כְ ְּתבּו ְּב ִע ְקבֹות .ל ֹא ָהיָ ה צ ֶֹרְך לְ ַהּצִ ַיע ִמ ְׁש ָּפט ַמ ְת ִחיל.

הלחנות קודמות
הֹותירּו ַה ְּד ָרכִ ים ַה ְּסלּולֹות .נַ עַ ל
ֶּד ֶרְך ֶהעָ ָפר ְמ ַט ֶּפ ֶסת לְ ַאט ,סֹולֶ לֶ ת ְּתוַ אי ְּב ָמה ֶׁש ִ
אֹומי
ּובֹוע ֶטת לַ ָּׁשוְ א ַּב ֲאוִ ירַ ,עד ֶׁש ָּבא ֶׁש ֶקט ִּפ ְת ִ
נֹוד ֶדתְׁ ,שנִ ּיָ ה ַמ ְחלִ ָיקה ָּב ָא ָבק ֶ
ִמ ְת ֶ
רּוחֲ .אנִ י מֹוצֵ א
וְ ֲא ָד ָמה ַּסלְ עִ ית ִמ ְת ַה ֶּפכֶ ת לִ ְתלּולִ ית ַרּכָ ה וְ לַ ֲע ֵקבֹות ָּב ֶהן ְמ ַׂש ֶח ֶקת ַ
אדי נָ תּון לַ ֶּמזֶ ג
ּצֹופה ֶאל ַהּוָ ִ
ּומנַ ּגֵ ן ַּבּגִ ָיט ָרהַ .הּזְ ַמן ַה ֶ
נֹוח עַ ל ַהחֹולֹות ְ
ָמקֹום ַ
חֹוׁש ֶבת ֶמ ְר ַח ִּקיםְׁ ,שנִ ּיֹות וְ ִהיא ַעל ַקו ָה ֶרכֶ ס.
ֶׁש ִה ְת ַמ ֵּתן וְ לָ אֹור ֶׁשּנֶ ֱחלָ ׁש .נְ גִ ינָ ה ֶ
נּועה ַה ָח ְפ ִׁשית .יָ ֶפה
לְ ַאט ,לְ ַאט ָה ֶאצְ ָּבעֹות מֹוצְ אֹות ֶאת ָה ֶרצֶ ף ֶׁש ָהיָ ה ָטמּון ַּב ְּת ָ
הּודהֲ .אנִ י ַמ ְת ִחיל עִ ם
ָהא ֶֹפקִ ,מ ְת ַמּלֵ א ַּב ְמ ַט ֲה ִרים ַהּזְ ִע ִירים ֶׁשל ֵּת ַבת ַה ְּת ָ
הֹוביל ַעד ֶׁש ַּמּגִ ַיע ַה ְּמ ֻא ָחר וְ ִאּתֹו
נֹותן לַ ִּמ ְק ֶרה לְ ִ
קֹודמֹותַ ,א ַחר ּכָ ְך ֵ
ַהלְ ָחנֹות ְ
רּוח ִמ ְת ַע ְר ֶּב ֶבת ִּבצְ לִ ילַ .ה ֶּמ ְר ָחק ִמין ַה ֻּמּכָ ר ֶאל ַה ַּמ ְפ ִּתיעַ
ֶה ָח ָדׁש ֶׁשּל ֹא ָהיָ הַ .
ּדֹואה,
עֹורב ֶ
זֹורי וְ ָאז ַּפ ֲא ֵתי ַה ְפ ָסקֹות ּוגְ ֵדרֹותִ .הּנֵ ה ֵ
ִמ ְת ַקּצֵ ר .לִ ְרגָ ִעים ַמ ֲהלָ ְך ַמ ְח ִ
יׁשה ַהּנְ ִס ָיקה ַהּנֶ ֱה ֶד ֶרת ֶׁש ֵּבין ָה ֲא ָד ָמה
רֹוביםּ .כַ ָּמה גְ ִמ ָ
ׁשֹולֵ ט ְּב ֶמ ְר ַח ִּקים ְּק ִ
לַ לּולְ יָ נּותֲ .אנִ י ָׁשב ֶאל ַה ְּׁש ִבילַ .רגְ לַ יִ ם ְמ ַפּלְ סֹות ֶקצֶ ב זָ ִהיר ֶּב ָע ָפרְ ,ק ֵטנִ ים ַמ ֲא ַמצֵ י
נֹוח
ַהּגּוףְּ .בבֹוא ַהּזְ ַמן ֲאנִ י ְמנַ ּגֵ ן לְ ַתלְ ִמ ִידיםְּ ,ב ִת ְקוָ ה ְׁש ָמּה ֶׁש ֵה ֵחל ָׁשם יִ ְהיֶ ה ַ
לְ ַמ ְּטלֹות ַהּכְ ִת ָיבה ַּב ֶח ֶדר ,אּולַ י ָמה ֶׁשּל ֹא ִה ְב ַחנְ ִּתי ּבֹו לִ ְק ַראת ֶע ֶרב יִ ְת ָּב ֵרר ְּבתֹוְך
ַהּנִ ּגּוןּ ,גַ ם ִאם יִ ְתּפֹוגֵ ג ּכְ ִאּלּו ל ֹא ָהיָ הְ .רצּועֹות ַּתיִ ל ֲחבּוקֹות זְ ָר ִדים נֶ ֱא ָחזֹות
ַּב ִּמ ְדרֹוןּ .כָ אן ָּת ִמיד ַמ ֶּׁשהּו ֵאינֹו ֵמנִ ַיח לַ ִּמ ְדרֹון.

יריד
לֹוחי ָמנֹות ,נִ צְ ְּבעּו ְּפנֵ י
ּפּורים .הּוכְ נּו ִמ ְׁש ֵ
ְּבח ֶֹדׁש ֲא ָדר ֵה ֵחּלּו ַה ֲהכָ נֹות לְ ַחג ַה ִ
ַמ ֵּסכֹותַּ ,ת ְחּפֹׂשֹות הּונְ חּו ַעל ּקֹולָ ב ַּב ֲח ַדר ַה ִּׁשּלּובֶ ,ע ְׂשרֹות ְמ ַסּיְ ִעים נִ צְ פּו לְ יַ ד
אּורה ַה ְּמ ֻה ֶּד ֶקת לָ ִרצְ ָּפה ,וְ לָ ֲע ֵרמֹות ַה ְּפ ָר ִסים
ַהּמֹורֹות לְ ָא ָּמנּותּ ,ולְ יַ ד ַה ַּת ְפ ָ
רּוח
ֶׁש ֻחּלְ קּו לְ ַׂש ִּקּיֹות לִ ְק ַראת ַהּיָ ִריד ַהּגָ דֹולְּ .ביֹום ְר ִב ִיעי ִהּגַ ְע ִּתי לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפרֵ .א ַ
יׁשיתִּ .ת ְקר ֶֹבת נְ ִד ָיבה ֻה ְׁש ֲא ָרה ַּב ֲח ַדר
סֹור ִתי ִה ְס ַּתּיֵ ם ַּב ָּׁש ָעה ַה ְּׁשלִ ִ
ַה ַחּיָ לִ ים ַה ְּמ ָ
ּמֹוריםַּ .ב ַה ְפ ָסקֹות נֶ ֶאכְ לּו ְׁש ֵא ִרּיֹות ְּב ֵת ָאבֹון ּגָ דֹול.
ַה ִ
אתי ִמּתֹוְך ָה ַר ַעׁש ְׁשנֵ י ַּתלְ ִמ ִידים ֶאל ּכִ ַּתת ַהּלִ ּמּוד ַה ְּׁש ֵק ָטה
ְּבכָ ל ְׁשעָ ַתיִ ם הֹוצֵ ִ
ּכְ ֵדי לַ עֲ רְֹך ִּׁש ִירים ֶׁש ֵהם ּכָ ְתבּוַ .הּנֶ ֱה ָדר ַה ִחיצֹונִ י ִה ְד ֵהד ָע ִדין ְּבתֹוְך ַה ֶח ֶדר .ל ֹא
טֹובה לַ ְּמ ַח ְּפ ִׂשים.
יׁשה ,נְ ִד ָיבהֶׁ ,ש ָהיְ ָתה ָ
ַא ַחת ִט ְּפ ָסה ִמּתֹוְך ַהּכָ תּוב ְּפ ַעלְ ָּתנּות ּגְ ִמ ָ
ָא ַה ְבנּו ֶאת ַה ֶּׁש ֶקטָ .א ַה ְבנּו ֶאת ַהּקֹולֹות ַהּגַ ּלִ ּיִ יםַ ,ה ָח ְפ ִׁשּיִ יםֶׁ ,שּל ֹא ּגִ ּלּו ָמ ַתי יָבֹואּו
רּוח ְּב ַא ַחד ָה ַר ֲעיֹונֹות ַעד ֶׁשּנִ ְפ ַרׂש
קֹורת ַ
ּומה ִיָביאּו ִא ָיּתםִ .מ ֵּדי ַּפ ַעם נֶ ֶא ְחזָ ה ַ
ָ
יׁשהּו ָׁש ַעט ֶאל ַה ֶח ֶדר ִּוב ֵּקׁש לְ ִהצְ ָט ֵרףִ ,ק ַּבלְ נּו ּגַ ם אֹותֹו.
ּכְ ַמ ְחצֶ לֶ תִ .מ ֵּדי ַּפ ַעם ִמ ֶ

הקיץ ,החורף ויום ההולדת
נּופה ִמ ְת ַמ ְה ַמ ַהת וְ ַה ִחּפּוׁש ֵאינֹו מֹוצֵ אָ .חזַ ְרנּו לְ ֵבית
בֹוההַ ,ה ְּת ָ
חֹומה ּגְ ָ
יֵ ׁש וְ ַה ָ
נֹותרּו ָח ְד ָׁשיִ ם ּכְ ֵדי
ַה ֵּס ֶפר לְ ַא ַחר ֻח ְפ ַׁשת ַחג ַה ֶּפ ַסח וְ ָׂש ַמ ְחנּו ְמאֹוד ַּבּכְ ִת ָיבהְ .
לְ ַה ְׁשלִ ים ֶאת ִמכְ ַּסת ַה ִּׁש ִירים ַה ְּמי ֶֹע ֶדת לַ ֵּס ֶפר ַה ֵּמכִ יל ֶאת יְ צִ ירֹות ַה ַּתלְ ִמ ִידים.
ִּב ַּק ְׁש ִּתי ֶׁש ִהיא ָּתבֹוא לְ ִׁשעּור ַּפ ְר ָטנִ יַּ .בּכִ ָּתה נָ כְ חּו ְׁש ֵּתי ַּתלְ ִמידֹות ֶׁש ִּב ְּקׁשּו לְ ַסּיֵ עַ
הֹועילּוֶ .מזֶ ג
לַ ֲא ֵח ִרים .ל ֹא ָהיָ ה לָ ּה ִׁשירַ .הּנִ ְסיֹונֹות לְ ַהּצִ ַיע ּכִ ּוּון אֹו ַמ ְח ָׁש ָבה ל ֹא ִ
רּוח ַּב ֶח ֶדרָׁ .ש ַאלְ ִּתי
ָה ֲאוִ יר ָהיָ ה נֶ ֱה ָדר .יְ ֵמי ָא ִביב ֵה ִאירּו ְּב ֵחן ָא ְפיָ נִ י ִּופּזְ רּו ק ֶֹרט ַ
אֹוה ֶבת
הֹוס ָיפה ֶׁש ִהיא ֶ
אֹוה ֶבת ֶאת ָה ָא ִביבִ ,היא ָענְ ָתה ֶׁשּכֵ ן ,וְ ִ
אֹותּה ִאם ִהיא ֶ
ָ
ּדּוע? ָענְ ָתה ּכִ י ַּב ְּס ָתו ִהיא חֹוגֶ גֶ ת יֹום ֻהּלֶ ֶדת .עָ לָ ה
יֹותר ֶאת ַה ְּס ָתוָׁ .ש ַאלְ ִּתי ַמ ַ
ֵ
לֹוׁשה ָּב ִּתים ַּ -ב ְּׁשנַ יִ ם
ְּב ַדעְ ִּתי ֶׁש ִהיא ִּתכְ ּתֹב ִׁשיר ַעל יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת ּונְ ַחּלֵ ק אֹותֹו לִ ְׁש ָ
יׁשי ִהיא ִּת ְתיַ ֵחס לְ יֹום ַה ְּמיֻ ָחד.
ּקֹורה ָּבעֹונָ הַּ ,וב ְּׁשלִ ִ
ָה ִראׁשֹונִ ים ִהיא ְּת ָת ֵאר ֶאת ַה ֶ
ּתֹוְך ַּדּקֹות ִהיא ּכָ ְת ָבה ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת ִׁשיר ְמ ַרּגֵ ׁש וְ ָאנּו ֶה ֱע ַב ְרנּו לַ ַּמ ְח ֵׁשב וְ ִהּצַ עְ נּו
נֹוספֹות ֶׁש ְּמ ֻענְ יָ נֹות
ִׁשּנּויִ ים ַקּלִ ים .וְ ָאז צָ ץ לִ י ַר ְעיֹון ֶׁשּנְ ַח ֵּפׂש ְׁש ֵּתי ַּתלְ ִמידֹות ָ
ּדֹומה לְ עֹולָ מֹות
לִ כְ ּתֹב עַ ל ָהעֹונָ ה ֶׁש ָּבּה ֵהן חֹוגְ גֹות יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת .נַ ּצִ ַיע ִמ ְבנֶ ה ֶ
ּתֹכֶ ן ׁשֹונִ ים ,וְ ֶא ְׂש ַמח ִאם ִּת ְהיֶ ינָ ה עֹונֹות ְסמּוכֹות לַ ְּס ָתוַ .ה ָּבנֹות ַה ְּמ ַסּיְ עֹות ָרצּו
אֹוהבֹות ֶאת ַה ַּקיִ ץ,
ֶאל ַהּכִ ּתֹות וְ ָחזְ רּו ּתֹוְך ִמ ְס ָּפר ַּדּקֹות עִ ם ְׁש ֵּתי ַּתלְ ִמידֹות ֶׁש ֲ

ֶאת ַהח ֶֹרף וְ ֶאת יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת ֶׁש ָחל ָּב ֶהןַ .ה ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ָהיְ ָתה ּגְ דֹולָ הִ .ה ְׁשלַ ְמנּו
יּלּופי עֹונֹותַ ,על ָה ַא ֲה ָבה ַה ַּמ ֲחזִ ָיקה
לֹוׁשה ִׁש ִירים ַעל ִח ֵ
ְּב ֶמ ֶרץ ְּוב ִה ְתלַ ֲהבּות ְׁש ָ
ֶאת ַה ַחּיִ ים ְּביָ ַדיִ ם ְּבטּוחֹות וְ ַעל ַהּטֹוב ֶׁש ָּבא ִּב ְׁש ָעתֹוְ ,מנַ ֵחם ּכָ ל ּ -כָ ְךִׁ .ש ַּבצְ ִּתי
אֹור ִחים ָק ָראנּו לַ ָּבנֹות
ֶאת ַה ִּׁש ִירים זֶ ה צָ מּוד לְ זֶ ה ְּב ֵס ֶפר ַהּיְ צִ ירֹותּ .כְ ֶׁש ִהּגִ יעּו ְ
נּופה
בֹוההַ ,ה ְּת ָ
חֹומה ּגְ ָ
ַהּנִ ְפלָ אֹות ִּוב ַּק ְׁשנּו ֵמ ֶהן לְ ַה ְק ִריא ֶאת ַה ִּׁש ִירים .יֵ ׁש וְ ַה ָ
ִמ ְת ַמ ְה ַמ ַהת וְ ַה ִחּפּוׁש ֵאינֹו מֹוצֵ א .יִ ָּתכֵ ן ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ְּב ַמּצַ ב ֻמ ְרּכָ ב לִ כְ ּתֹב ִׁשירַ ,אְך
לֹוׁשה.
ְּב ִהזְ ַּד ְּמנּות נֶ ֱה ֶד ֶרת לִ כְ ּתֹב ְׁש ָ

שניים צופים
ָה ַרעֲ יֹונֹות ֻמּנָ ִחים מּול ֵעינֵ ינּו .יֵ ׁש לָ נּו ּזְ ַמן לָ דּון ְּב ָמה ֶׁש ֻה ַּׂשג ֵמ ַה ִּׂשיחֹות ֶׁשּנֶ עֶ ְרכּו
ּומגֹונֶ נֶ ת.
ּנֹוחה ְ
ּומ ַה ַּת ְרּגִ ילִ ים ֶׁש ֻּבּצְ עּו ַּב ִּׁשעּורַ .ה ִה ְתּכַ ּנְ סּות ַה ְּמ ֻׁש ֶּת ֶפת נִ ָ
עַ ד ּכֹה ֵ
צֹופים .נָ ִעים לְ ָה ֵקל ּולְ ָמלֵ א ֶאת ַהּזְ ַמן
ּוׁשנַ יִ ם ִ
ּכֹותב ְ
לֹוׁשה ַ -ה ַּתלְ ִמיד ַה ֵ
ֲאנַ ְחנּו ְׁש ָ
הֹופְך לְ אֹור אֹו לְ צֵ ל .לְ ֶפ ַתע
חּוחהָ .מה ֶׁש ֵאינֹו ְט ָר ִׁשים ֵ
ְּב ִסּפּורַ .א ְד ַמת ַהּלִ ּמּוד ְּת ָ
ׁשּורה ,לְ זַ הֹות ׁש ֶֹרׁש
ּסּוח ֶׁשּל ֹא ִה ְב ַחּנּו ּבֹו ק ֶֹדםּ ,כָ ֵעת ֶא ְפ ָׁשר לְ וַ ֵּתר ַעל ֲחצִ י ָ
צָ ץ נִ ַ
בֹודד נִ ִּסים ּולְ ָה ִקים ִמ ְּס ִב ָיבם ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֲח ָד ָׁשה.
ּומֹוביל ,לְ ַה ֲחלִ יף ֵּבין ִמ ְׁש ָּפ ִטים ,לְ ֵ
ִ
ִמּלָ ה ִמ ְתעַ ּכֶ ֶבת ַעל ְקצֵ ה לָ ׁשֹוןָ .אנּו ְמנִ ִיחים לָ ּה ַעד ֶׁש ָּתבֹוא אֹו ַעד ֶׁש ַּתּגִ יעַ
קֹומּהִ .מּלָ ה חֹוזֶ ֶרת ַּפ ֲע ַמיִ םֲ .אנִ י ַמּצִ ַיע לְ ַה ְׁש ִאיר ֶאת ַה ֲחזָ ָרה ֶׁש ְּמ ֻסּגֶ לֶ ת
ַא ֶח ֶרת ִּב ְמ ָ
אֹומּיֹות ֵאינָ ּה ְמצִ ָיקה ּכְ לָ ל.
לְ ֶמ ְר ָח ִבים ֶׁשּל ֹא ָר ִאינּוַ .ה ַה ְמ ָּתנָ ה לְ ַה ְׁש ָראֹות ִּפ ְת ִ
נֹוׂשא ְּבתֹוכֹו .נִ ְב ַחר ַהּצֵ רּוף
ּומגַ ּלֶ ה עֹוד ִמ ָּמה ֶׁשהּוא ֵ
טֹוב ֵתנּו ְ
ַה ִּמ ְק ֶרה ּפֹועֵ ל לְ ָ
ֵאלָ יו יְ ַט ְּפסּו ֲא ֵח ִרים .נִ ְמצְ אּו עֹגֶ ן ּונְ ֻקּדֹות ֲא ִחיזָ ה .יֵ ׁש לָ נּו ִּׁשיר .הּוא ֵאינֹו ַמ ֲא ִריְך,
לֹוק ַח ּכְ ַחּלֹוןַ ,מעֲ נִ יק
הּוא ַמ ֲחזִ יק ֶאת ַה ַּמיִ ם ֵח ֵרףְ ַהּצִ ָּמאֹון ֶׁש ֻה ְׁש ַאר ּבֹו ,מֹוצִ יא וְ ֵ
ׂשּומת
גּוע ִעם ְּת ֶ
נּועה ָהלְ ָאהְ .רוּוי ּגַ ֲע ַ
דֹובר ֶׁשל ַה ְּת ָ
נּוחה לַ ְּד ָב ִרים ַהּנִ ְמ ָה ִרים ,וְ ֵ
ְמ ָ
יׁשיִ ים ֶׁשל סֹודֲ .אנִ י ְמ ַב ֵּקׁש לִ ְקרֹא
ּומ ְר ַח ִּקים ֲח ִר ִ
לֵ ב ֶׁשל ִמּדֹות ּגְ דֹולֹות ֶ
לְ ַתלְ ִמיד ַה ָּבא.

במתנה
לֹומר.
ּצֹורְך ַ
ִהּנַ ְחנּו לַ ּכְ ִת ָיבה וְ ִד ַּב ְרנּו ַעל ָמה ֶׁש ֵאינֹו ָקׁשּור לַ ִּׁשעּורָ .היִ ינּו ִעם ַה ֵ
הּורם.
ָמה ֶׁש ִה ְת ִחיל ָה ַפְך לְ ַא ֵחרִ ,ה ְׁש ַּתּנָ ה ,נֶ ֱעצָ ר וְ ֻהזְ נַק ׁשּוב .נָ ַפל ַּב ְקּבּוק ַמיִ ם וְ ַ
ׂשּומת ַהּלֵ ב לַ ּכְ ת ֶֹבת
ִּפצְ ֵּפץ נְ יָ ר ְּב ֶאצְ ָּבעֹות ּגְ לּויֹותַ .א ַחת ַה ָּבנֹות ִה ְפנְ ָתה ֶאת ְּת ֶ
ֶׁשּנִ ְב ֲח ָרה לִ ְהיֹות ַעל ַה ִּקיר וְ לַ ֶּב ֶטן ָה ַרּכָ ה ֶׁשל ַה ְּד ָב ִריםָּ .ב ָאה ַהּצָ ָעה לַ ִה ְתעָ ְרבּות.
ֵהצִ יץ ֲח ִטיף ִמן ַה ִּתיק וְ ל ֹא ָהיְ ָתה ְּב ֵר ָרה ֶאּלָ א לְ ַחּלְ קֹו ֵּבין ַה ִּפּיֹותַ .א ַחד
ַה ַּמ ְס ִּב ִירים ָּד ַרׁש לְ ָה ִסיר ִמן ַה ֻּׁשלְ ָחן ֶאת ַּב ְקּבּוק ָה ֲענָ ִבים ָה ֵריק ְּב ַט ֲענָ ה ֶׁש ָהיָ ה
ּלּוח:
ַּפעַ ם ָמלֵ א ִמיץ ָמתֹוקֲ ,ע ִס ִיסי וְ ָט ִעיםַ .הּלְ ָבבֹות ֶׁשּצֻ ּיְ רּו ַּב ַה ְפ ָס ָקה ַעל ַה ַ
ְׁשלֵ ִמיםֲ ,חצּויִ יםִּ ,בכְ תֹובֹות ,נֹוצֹות ְּוס ָר ִטים ,נִ ְמ ֲחקּו ,וְ ֻׁש ְר ְּבטּו ְׁשנֵ י ּגִ ְבעֹולִ ים
ּתֹואמֹותַ .ה ָּבנֹות
ְמעֻ ּנָ נִ יםִּ .פ ְתאֹום ִהזְ ַּד ְּק ָפה ּכָ ֵתף וְ ִה ְתּגַ ְּבהּו ְׁש ֵּתי ְמ ַחּוֹות ִרּקּוד ֲ
מֹותיר לִ י
ָא ְמרּו ֶׁש ַה ִּמ ְט ַּפ ַחת ַהּצִ ְבעֹונִ ית ֶׁש ָּקנִ ִיתי מּוזָ ָרה וְ ִׁשּקּול ַה ַּד ַעת ֵאינֹו ִ
ׁשּום ֶא ְפ ָׁשרּות ִמּלְ ַבד לְ ַה ִּׁש ָיבּה ֶאל ַה ִּתיק אֹו ֶאל ַהּמֹוכֵ ר אֹו לָ ֵתת ְּב ַמ ָּתנָ ה.
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