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הֹוָריו ֶׁשל ִאיַתי ָעְברּו ִמן ָהִעיר ֶאל ַהְּכָפר
ְלַחָּוה ְּגדֹוָלה ַעל ְּגדֹוָתיו ֶׁשל ָנָהר.
ֶּבָחֵצר ֵיׁש ַּכר ֶּדֶׁשא, ַּבִית ַעל ֵעץ 

ְוַנְדֵנדֹות,
ֲאָבל ְלִאיַתי עֹוד ֵאין ָׁשם ֲחֵבִרים, ֵאין 

לֹו ִעם ִמי ְלַבּלֹות.

ִאיַתי ְקָצת ָעצּוב, הּוא ֹלא ַמִּכיר ַּבְּכָפר ַאף ֶאָחד,
ּוַמְחִליט ְלַטֵּיל ַּבְּסִביָבה, אּוַלי ִיְמָצא ָחֵבר ֶנְחָמד?



ִאיַתי יֹוֵצא ֵמַהַּבִית ּוִמֶּמּנּו הֹוֵלְך ָלֶרֶפת,
ִמְתַחֵּׁשק לֹו ִלְראֹות ָּפָרה ְמַכֶּיֶפת.

ֲאָבל ָּבֶרֶפת ֹלא ָנִעים, ֲאִפּלּו ָצפּוף,
"ָמה ְׁשלֹוְמֶכן?" ׁשֹוֵאל ִאיַתי ֶאת ַהָּפרֹות ּתֹוְך ְּכֵדי ִלּטּוף.

"ִאיַתי ָיָקר," ַהָּפרֹות עֹונֹות, "ֲאַנְחנּו ַמָּמׁש ֲעצּובֹות, 
ָּכל יֹום ִמֹּבֶקר ַעד ַלִיל ֲאַנְחנּו ֶנְחָלבֹות.

ְמֻלְכָלְך ָּכאן, ְמַׁשֲעֵמם, ֵאין ָלנּו ְזַמן ְלַתְחִּביִבים,
ַוֲאַנְחנּו ֹלא ְיכֹולֹות ָלרּוץ ַּבֶּמְרָחִבים."



"ַּגם ַלָּפרֹות," ְמַהְרֵהר ִאיַתי, "ַמִּגיִעים ַחִּיים ֶנֱהָדִרים.
ָלָּמה ִּבְגַלל ֶהָחָלב, ַהְּגִביָנה ְוַהַּׁשֶּמֶנת, אֹוָתן ָּכל ַהּיֹום סֹוְגִרים?

ִּבְׁשִביָלן ֶאְׁשַּתֵּדל ְלַוֵּתר ַעל ְׁשִתַּית ָחָלב,
ֲאָבל ֵאיְך אּוַכל ְלַׂשֵּמַח אֹוָתן ְּכָבר ַעְכָׁשו?"



ִאיַתי קֹוֵרא ְּבקֹול: "ָּבנֹות, ֵיׁש ִלי ִּפְתרֹון!
ֶאְצֵלנּו ַּבַחָּוה ּתּוְכלּו ָלרּוץ, ְלַׂשֵחק, ָלנּוַח ְוַגם ִליֹׁשן."

ִמָּיד ֵמָהֶרֶפת יֹוֵצאת ָּכל ַהֲחבּוָרה,
ּוֵמֹרב ִׂשְמָחה ַהָּפרֹות ּפֹוְצחֹות ְּבִזְמָרה.

ִאיַתי הֹוֵלְך ָּבֹראׁש, ְמֻרֶּצה ַעד ְמאֹוד, ֵמַעְכָׁשו ַהָּפרֹות ֵיָהנּו, ֵהן ְּכָבר ֹלא ִיְצָטְרכּו ַלֲעֹבד.



ְּבַדְרָּכם ַלַחָּוה ֵהם עֹוְבִרים ִּבְבֵרַכת ַהָּדִגים,
ּוְׁשלֹוָׁשה ָּדִגים ֶאת ֹראָׁשם מֹוִציִאים, ְוֶאת ִּפיֶהם ְּבֶעֶצב ּפֹוֲעִרים. 

"ַהֹּכל ְּבֵסֶדר?" ׁשֹוֶאֶלת ְּבקֹול ַאַחת ֵמַהֲחבּוָרה.

"ֹלא ַּתֲאִמינּו," עֹוֶנה ָּדג ְׁשַמְנַמן, "ֲאָבל ֲאַנְחנּו ְּבָצָרה ְצרּוָרה!
ַהַּבְרָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְמַנִּסים ִלְתֹּפס אֹוָתנּו ְּבַחָּכה,

ַוֲאַנְחנּו ֲאמּוִרים ִלְׂשחֹות ַּבָּים ִּבְכָלל. ֵאיזֹו ַמָּכה!"



חֹוֵׁשב ִאיַתי ְלַעְצמֹו: "ֲאַוֵּתר ְּבִׂשְמָחה 
ַעל ְקִציצֹות ָּדִגים. 

ִנְרֶאה ִלי ֶׁשַהָּדִגים ִיְׂשְמחּו ִלְחיֹות 
ְּבַמִים ְנִקִּיים ְלַיד ַאְלֻמִּגים." 

אֹוְיׁש, ֵאּלּו ְסָתם ִּדּבּוִרים," ָאַמר ָאז ִאיַתי ְּכֵמִקיץ ֵמֲחלֹום,
"ֲהֵרי ָּדִגים ֹלא ְיכֹוִלים ָלֵצאת ֵמַהַּמִים.

ֵאיְך ָנִביא ֶאְתֶכם ֵאֵלינּו? ָמה ַנֲעֶׂשה ֵּביְנַתִים?"

ְוָלֶהם הּוא אֹוֵמר, "ַהַּבִית 
ֶׁשָּלנּו ׁשֹוֵכן ַעל ְּגדֹות ַהָּנָהר,
ֹלא ָרחֹוק, ַמָּמׁש ֹּפה, ַּבְּכָפר.
ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ִלְחיֹות ִאָּתנּו, 

ֶאְצֵלנּו ִּתְמְצאּו ַׁשְלָוה.
ִנְתַיֵחס ֲאֵליֶכם ָיֶפה ּוַבֲהמֹון 

ַאֲהָבה.



"מּו-מּו," ּגֹועֹות ִּבְתׁשּוָבה ַהָּפרֹות, "ֵאין ִסָּבה ִלְדָאגֹות,
ֵיׁש ָלנּו ִּפְתרֹונֹות ִלְׁשַלל ְּבָעיֹות. 

ַהָּדִגים ִמְתַרְּגִׁשים: "ֵיׁש! ְּבָקרֹוב ִנְׂשֶחה ַּבָּנָהר! 
ֲאַנְחנּו ָּכל ָּכְך ְמַחִּכים ְלַהִּגיַע ְּכָבר." 

ִנַּקח ֻקְפָסאֹות, ְנַמֵּלא אֹוָתן ְּבַמִים
ּוְבתֹוָכן ִנְסַחב ֶאת ַהָּדִגים ָׁשָעה-ְׁשָעַתִים."



ָהֶעֶרב ַמְתִחיל ָלֶרֶדת, ַנֲעֶׂשה ְקָצת ָחׁשּוְך, 
ְוַעל ְּפֵני ַהֲחֵבִרים ֻּכָּלם ֵיׁש ִחּיּוְך. 

ַהַחָּוה ְּכָבר ְקרֹוָבה, ֵהם ִּכְמַעט ַמִּגיִעים,
ַאְך ֶאת ְּתׂשּוַמת ִלָּבם ּתֹוְפִסים ִקְרקּוִרים ְיֵגִעים. 

ַמְחִליִטים ֵהם ֶּפה ֶאָחד ִלְבֹּדק ֶאת ֵּפֶׁשר ַהּקֹולֹות, 
ְואּוְּפס, ִנְתָקִלים ְּבלּול ַּתְרְנגֹולֹות.



ִמְתָקְרִבים ֻּכָּלם ֶאל ַהּלּול ְׂשֵמִחים ּוְמֻחָּיִכים
ְורֹוִאים ֶׁשַהַּתְרְנגֹולֹות ְוַהַּתְרְנגֹוִלים ּבֹו ְמֻצְבָרִחים.

"ָמה ְׁשלֹוְמֶכם? ַמּדּוַע ַאֶּתם ֹלא ְמֻרִּצים?"

"ָסְגרּו אֹוָתנּו ָּכאן," ֵהם ְמַקְרְקִרים ִּבְתׁשּוָבה,
"ְּכֵדי ֶׁשַּנְׁשִמין ְוָנִטיל ֵּביִצים,

ֲאָבל ֲאַנְחנּו רֹוִצים ִלְהיֹות ְמֻׁשְחָרִרים,
ְלַנּסֹות ְלַטֵּפס ַעל ֵעִצים.

ְמַׁשֲעֵמם ִלְהיֹות ַּבְּכלּוב, ַמָּמׁש ֹלא ֵּכיף,
ֻּכָּלנּו ּבֹו ְּכפּוִפים, ֹלא ְיכֹוִלים ְלִהְזַּדֵּקף.

ְּבֵני ָהָאָדם ָנְפלּו ַעל ָהֹראׁש? ֶזה ֲחַסר ִהָּגיֹון,
ִצּפֹור ְּגדֹוָלה ִעם ְּכָנַפִים ִּבְכלּוב ֹּכה ִּפְצּפֹון?"



ְמַהְרֵהר לֹו ִאיַתי: "ְּבַקּלּות ֲאַוֵּתר ַעל ֲחִביתֹות ּוְׁשִניֵצִלים. 
ֲאִני ְמַחֵּבב ֶאת ַהֲחֵבִרים ַּבּלּול. ָלָּמה ָּבֶהם ְמַזְלְזִלים?" 

ְּבאֹותֹו ָהֶרַגע ִמְסַּתְּכלֹות ָעָליו ַהָּפרֹות ְּבַמָּבט ּבֹוֵחן:
"ַהַּתְרְנגֹולֹות ָהֵאֶּלה, ִאיַתי, ֵיׁש ָּבֶהן ֵחן."

ּוִמָּיד ֵהן ׁשֹוֲאלֹות: "אּוַלי ֵיׁש ְלָך עֹוד ְקָצת ָמקֹום ַּבַחָּוה?"

"ָּפרֹות," ִאיַתי ִמְתַלֵהב, "ַאֶּתן ְּגאֹונֹות, ֵאיזֹו ַמְחָׁשָבה!
ְנַבֶּלה ֻּכָּלנּו ַיַחד ִּבְצחֹוק, ְּבִׁשיָרה ּוִבְמחֹולֹות,

ֶיֶלד, ָּפרֹות, ָּדִגים, ַּתְרְנגֹוִלים ְוַתְרְנגֹולֹות.
ֵאיֶזה יֹום ִנְפָלא, ָעִׂשינּו ַחִּיים ְמֻׁשָּגִעים,
ְוִהֵּנה ִחיׁש ַמֵהר ֻּכָּלנּו ַהַּבְיָתה ַמִּגיִעים."



ִאיַתי ִנְכָנס ַהַּבְיָתה ְוִנָּגׁש ָיָׁשר ֶאל ַהְּמָקֵרר. 
"ֵמַעְכָׁשו," הּוא ַמְזִּכיר ְלַעְצמֹו, "ַעל ֵּביִצים, ְּגִביָנה ְוַנְקִניִקים ֶאְתַאֵּמץ ְלַוֵּתר.

ְּבִלי ָּכל ֵאֶּלה ַהְּמָקֵרר ָאְמָנם ִנְׁשָאר ֵריק ִמּמּוָצִרים, 
ַאְך ֶהָחֵצר ְמֵלָאה ְּבַבֲעֵלי ַחִּיים ְמֻאָּׁשִרים."



ַמִּגיָעה ִאָּמא ֵמַהַּמֹּכֶלת, ְוִאיַתי ְמַסֵּפר ָלּה ַעל ַהִהְתַרֲחׁשּות,
ֵּכן, ֵיׁש לֹו ֲחָׁשׁש ָקָטן ְלַצד ַהִהְתַרְּגׁשּות.

"ֵמַעְכָׁשו ַאְמִעיט ַּבֲאִכיַלת ְּגִביָנה ּוָבָׂשר, 
ֲאָבל ִּתְסַּתְּכִלי ַּבְּמָקֵרר, ִּתְרִאי ָמה ִנְׁשָאר.

אֹוֶמֶרת ִאָּמא: "ַּגם ְּבִלי ָחָלב ּוָבָׂשר ֶאְפָׁשר ְלָהִכין ַמְטַעִּמים.
ֵיׁש ָּכאן ַהֹּכל: ַּתְבִׁשיִלים, ִמְמָרִחים, ֲאִפּלּו ִקּנּוִחים,

ֶׁשֹּלא ַמְפִריִעים ְלַבֲעֵלי ַהַחִּיים ַהּדֹוֲהִרים, ֶהָעִפים אֹו ַהּׂשֹוִחים.

ְלַמֲאָכִלים ָּכֵאֶּלה קֹוְרִאים 'ַמֲאָכִלים ִטְבעֹוִנִּיים'.
ַרק ַעְכָׁשו, ַּבֶּדֶרְך ַלַּמֹּכֶלת, ָרִאיִתי ֲחבּוָרה ֶׁשָּכֹזאת

ֶׁשל ֶיֶלד ְמֻאָּׁשר ְוַחּיֹות ַעִּליזֹות.
ַמְחָׁשבֹות ְּכמֹו ֶׁשְּלָך ָהיּו ַּגם ִלי ִּבְזַמן ַהְּקִנּיֹות."
"ָמה ָקִנית?" ִהְסַּתְקֵרן ִאיַתי ְוֵהִציץ ַּבַּׂשִּקּיֹות.

ַּדְמְינּו, ְיָלִדים, ָמה ָּבֶהן ָיכֹול ִלְהיֹות?



ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ִאיַתי ַּבַּמֲעָבר ֵמָהִעיר ַלְּכָפר
הּוא ִהִּגיַע ְלַבד, ַאְך ֹלא ָּכְך ִנְׁשָאר.

הּוא ִהְתַחֵּבר ִעם ָּפרֹות ֲחָכמֹות ּוַמְבִריקֹות,
ִהְתַיֵּדד ִעם ָּדִגים ֶׁשּׂשֹוִחים ִּבְלָהקֹות,

ְוִעם ַּתְרְנגֹולֹות ְוַתְרְנגֹוִלים ַמְצִחיִקים ִּבְמֻיָחד,
ְוֶאת ָּכל ֶזה ָעָׂשה ַרק ְּביֹום ֶאָחד.

ִעם ַהְּזַמן ִהְתַמְּלָאה ַהַחָּוה ְּבהֹוְלִכים ַעל ְׁשַּתִים ְוַעל ַאְרַּבע:
ְּכָלִבים, ִעִּזים, סּוִסים ִויָלִדים, ָּכל ִמי ֶׁשָּבא - ָּברּוְך ַהָּבא!

ַהְּמָקֵרר ִנְמָלא ַמֲאָכִלים ִטְבעֹוִנִּיים ֶנֱהָדִרים,
ּוִמְסַּפר ַהֲחֵבִרים ָעָלה ְּפָלִאים.



Einat Barash
Itay's Friends

All Rights Reserved
Copyright © 2019

כל הזכויות שמורות למחברת
© תשע"ט

Daniel Kombakov :איורים
עריכה: גלית גולדרייך

הפקה ועיצוב גרפי: ספרי ניב

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע,
לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני,

אופטי או מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה.
שימוש מסחרי מכל סוג בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט,

אלא ברשות מפורשת בכתב מהמחברת.

נדפס בישראל 2019

ספרי ניב הוצאה לאור


