ֵמ ֵאתֵ :עינַ ת ָּב ָרׁש

קֹומ ָּבקֹוב
ּיּוריםָּ :דנִ ּיֵ אל ְ
ִא ִ

יתי ָע ְברּו ִמן ָה ִעיר ֶאל ַה ְּכ ָפר
הֹוריו ֶׁשל ִא ַ
ָ
דֹותיו ֶׁשל נָ ָהר.
לְ ַחּוָ ה ְּגדֹולָ ה ַעל ְּג ָ
ֶּב ָח ֵצר יֵ ׁש ַּכר ֶּד ֶׁשאַּ ,ביִ ת ַעל ֵעץ
וְ נַ ְדנֵ דֹות,
יתי עֹוד ֵאין ָׁשם ֲח ֵב ִריםֵ ,אין
ֲא ָבל לְ ִא ַ
לֹו ִעם ִמי לְ ַבּלֹות.

יתי ְק ָצת ָעצּוב ,הּוא ֹלא ַמ ִּכיר ַּב ְּכ ָפר ַאף ֶא ָחד,
ִא ַ
יבה ,אּולַ י יִ ְמ ָצא ָח ֵבר נֶ ְח ָמד?
ּומ ְחלִ יט לְ ַטּיֵ ל ַּב ְּס ִב ָ
ַ

ּומ ֶּמּנּו הֹולֵ ְך לָ ֶר ֶפת,
יֹוצא ֵמ ַה ַּביִ ת ִ
יתי ֵ
ִא ַ
ִמ ְת ַח ֵּׁשק לֹו לִ ְראֹות ָּפ ָרה ְמ ַכּיֶ ֶפת.
ֲא ָבל ָּב ֶר ֶפת ֹלא נָ ִעיםֲ ,א ִפּלּו ָצפּוף,
יתי ֶאת ַה ָּפרֹות ּתֹוְך ְּכ ֵדי לִ ּטּוף.
ׁשֹואל ִא ַ
ֵ
לֹומ ֶכן?"
"מה ְׁש ְ
ָ

"אנַ ְחנּו ַמ ָּמׁש ֲעצּובֹות,
יתי יָ ָקרַ ",ה ָּפרֹות עֹונֹותֲ ,
"א ַ
ִ
ָּכל יֹום ִמּב ֶֹקר ַעד לַ יִ ל ֲאנַ ְחנּו נֶ ְחלָ בֹות.
יבים,
ְמלֻ ְכלָ ְך ָּכאןְ ,מ ַׁש ֲע ֵמםֵ ,אין לָ נּו ְז ַמן לְ ַת ְח ִּב ִ
וַ ֲאנַ ְחנּו ֹלא יְ כֹולֹות לָ רּוץ ַּב ֶּמ ְר ָח ִבים".

יעים ַחּיִ ים נֶ ֱה ָד ִרים.
"מ ִּג ִ
יתיַ ,
"ּגם לַ ָּפרֹותְ ",מ ַה ְר ֵהר ִא ַ
ַ
סֹוג ִרים?
אֹותן ָּכל ַהּיֹום ְ
לָ ָּמה ִּב ְגלַ ל ֶה ָחלָ בַ ,ה ְּג ִבינָ ה וְ ַה ַּׁש ֶּמנֶ תָ ,
ִּב ְׁש ִבילָ ן ֶא ְׁש ַּת ֵּדל לְ וַ ֵּתר ַעל ְׁש ִתּיַ ת ָחלָ ב,
אֹותן ְּכ ָבר ַע ְכ ָׁשו?"
אּוכל לְ ַׂש ֵּמ ַח ָ
ֲא ָבל ֵאיְך ַ

"ּבנֹות ,יֵ ׁש לִ י ִּפ ְתרֹון!
קֹורא ְּבקֹולָ :
יתי ֵ
ִא ַ
נּוח וְ ַגם לִ יׁשֹן".
ּתּוכלּו לָ רּוץ ,לְ ַׂש ֵחק ,לָ ַ
ְ
ֶא ְצלֵ נּו ַּב ַחּוָ ה
בּורה,
יֹוצאת ָּכל ַה ֲח ָ
ִמּיָ ד ֵמ ָה ֶר ֶפת ֵ
ּפֹוצחֹות ְּב ִז ְמ ָרה.
ּומרֹב ִׂש ְמ ָחה ַה ָּפרֹות ְ
ֵ

ִאי ַת
י
ה
ֹו
ֵלְך ָּב
רֹאׁש,

ְמ ֻר ֶּצה
ַ
ע
ד
ְ
מ
א
ֹו
דֵ ,מ ַע ְכ ָׁשו ַה ָּפרֹות יֵ ָהנּוֵ ,הן ְּכ ָבר ֹלא יִ ְצ ָט ְרכּו לַ ֲעבֹד.

עֹוב ִרים ִּב ְב ֵר ַכת ַה ָּד ִגים,
ְּב ַד ְר ָּכם לַ ַחּוָ ה ֵהם ְ
ּפֹוע ִרים.
יהם ְּב ֶע ֶצב ֲ
יאים ,וְ ֶאת ִּפ ֶ
מֹוצ ִ
ֹאׁשם ִ
לֹוׁשה ָּד ִגים ֶאת ר ָ
ּוׁש ָ
ְ
בּורה.
ׁשֹואלֶ ת ְּבקֹול ַא ַחת ֵמ ַה ֲח ָ
ֶ
"הּכֹל ְּב ֵס ֶדר?"
ַ

רּורה!
"א ָבל ֲאנַ ְחנּו ְּב ָצ ָרה ְצ ָ
"ֹלא ַּת ֲא ִמינּו ",עֹונֶ ה ָּדג ְׁש ַמנְ ַמןֲ ,
אֹותנּו ְּב ַח ָּכה,
ַה ַּב ְרנָ ִׁשים ָה ֵאּלֶ ה ְמנַ ִּסים לִ ְתּפֹס ָ
מּורים לִ ְׂשחֹות ַּבּיָ ם ִּב ְכלָ לֵ .איזֹו ַמ ָּכה!"
וַ ֲאנַ ְחנּו ֲא ִ

"אוַ ֵּתר ְּב ִׂש ְמ ָחה
יתי לְ ַע ְצמֹוֲ :
חֹוׁשב ִא ַ
ֵ
ַעל ְק ִציצֹות ָּד ִגים.
נִ ְר ֶאה לִ י ֶׁש ַה ָּד ִגים יִ ְׂש ְמחּו לִ ְחיֹות
ְּב ַמיִ ם נְ ִקּיִ ים לְ יַ ד ַאלְ ֻמ ִּגים".

"ה ַּביִ ת
אֹומרַ ,
וְ לָ ֶהם הּוא ֵ
ׁשֹוכן ַעל ְּגדֹות ַהּנָ ָהר,
ֵ
ֶׁשּלָ נּו
ֹלא ָרחֹוקַ ,מ ָּמׁש ּפֹהַּ ,ב ְּכ ָפר.
ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִ ים לִ ְחיֹות ִא ָּתנּו,
ֶא ְצלֵ נּו ִּת ְמ ְצאּו ַׁשלְ וָ ה.
ּוב ֲהמֹון
יכם יָ ֶפה ַ
נִ ְתיַ ֵחס ֲאלֵ ֶ
ַא ֲה ָבה.

יתי ְּכ ֵמ ִקיץ ֵמ ֲחלֹום,
ּבּוריםָ ",א ַמר ָאז ִא ַ
אֹויְ ׁשֵ ,אּלּו ְס ָתם ִּד ִ
"ה ֵרי ָּד ִגים ֹלא יְ כֹולִ ים לָ ֵצאת ֵמ ַה ַּמיִ ם.
ֲ
ֵאיְך נָ ִביא ֶא ְת ֶכם ֵאלֵ ינּו? ָמה נַ ֲע ֶׂשה ֵּבינְ ַתיִ ם?"

"אין ִס ָּבה לִ ְד ָאגֹות,
ׁשּובה ַה ָּפרֹותֵ ,
"מּו-מּוּ ",גֹועֹות ִּב ְת ָ
יֵ ׁש לָ נּו ִּפ ְתרֹונֹות לִ ְׁשלַ ל ְּב ָעיֹות.

אֹותן ְּב ַמיִ ם
נִ ַּקח ֻק ְפ ָסאֹות ,נְ ַמּלֵ א ָ
הׁ-ש ָע ַתיִ ם".
תֹוכן נִ ְס ַחב ֶאת ַה ָּד ִגים ָׁש ָע ְ
ּוב ָ
ְ

ַה ָּד ִגים ִמ ְת ַר ְּג ִׁשים" :יֵ ׁש! ְּב ָקרֹוב נִ ְׂש ֶחה ַּבּנָ ָהר!
יע ְּכ ָבר".
ֲאנַ ְחנּו ָּכל ָּכְך ְמ ַח ִּכים לְ ַה ִּג ַ

ָה ֶע ֶרב ַמ ְת ִחיל לָ ֶר ֶדת ,נַ ֲע ֶׂשה ְק ָצת ָחׁשּוְך,
וְ ַעל ְּפנֵ י ַה ֲח ֵב ִרים ֻּכּלָ ם יֵ ׁש ִחּיּוְך.
יעים,
רֹובהֵ ,הם ִּכ ְמ ַעט ַמ ִּג ִ
ַה ַחּוָ ה ְּכ ָבר ְק ָ
קּורים יְ ֵג ִעים.
ּתֹופ ִסים ִק ְר ִ
ְ
ׂשּומת לִ ָּבם
ַאְך ֶאת ְּת ַ
יטים ֵהם ֶּפה ֶא ָחד לִ ְבּדֹק ֶאת ֵּפ ֶׁשר ַהּקֹולֹות,
ַמ ְחלִ ִ
אּוּפס ,נִ ְת ָקלִ ים ְּבלּול ַּת ְרנְ גֹולֹות.
וְ ְ

ּומ ֻחּיָ ִכים
ִמ ְת ָק ְר ִבים ֻּכּלָ ם ֶאל ַהּלּול ְׂש ֵמ ִחים ְ
רֹואים ֶׁש ַה ַּת ְרנְ גֹולֹות וְ ַה ַּת ְרנְ גֹולִ ים ּבֹו ְמ ֻצ ְב ָר ִחים.
וְ ִ
ּדּוע ַא ֶּתם ֹלא ְמ ֻר ִּצים?"
לֹומ ֶכם? ַמ ַ
"מה ְׁש ְ
ָ

ׁשּובה,
אֹותנּו ָּכאןֵ ",הם ְמ ַק ְר ְק ִרים ִּב ְת ָ
"ס ְגרּו ָ
ָ
יצים,
"ּכ ֵדי ֶׁשּנַ ְׁש ִמין וְ נָ ִטיל ֵּב ִ
ְ
רֹוצים לִ ְהיֹות ְמ ֻׁש ְח ָר ִרים,
ֲא ָבל ֲאנַ ְחנּו ִ
לְ נַ ּסֹות לְ ַט ֵּפס ַעל ֵע ִצים.
ְמ ַׁש ֲע ֵמם לִ ְהיֹות ַּב ְּכלּובַ ,מ ָּמׁש ֹלא ֵּכיף,
פּופיםֹ ,לא יְ כֹולִ ים לְ ִה ְז ַּד ֵּקף.
ֻּכּלָ נּו ּבֹו ְּכ ִ
ְּבנֵ י ָה ָא ָדם נָ ְפלּו ַעל ָהרֹאׁש? ֶזה ֲח ַסר ִה ָּגיֹון,
ִצּפֹור ְּגדֹולָ ה ִעם ְּכנָ ַפיִ ם ִּב ְכלּוב ּכֹה ִּפ ְצּפֹון?"

יצלִ ים.
ּוׁשנִ ֵ
"ּב ַקּלּות ֲאוַ ֵּתר ַעל ֲח ִביתֹות ְ
יתיְ :
ְמ ַה ְר ֵהר לֹו ִא ַ
ֲאנִ י ְמ ַח ֵּבב ֶאת ַה ֲח ֵב ִרים ַּבּלּול .לָ ָּמה ָּב ֶהם ְמ ַזלְ ְזלִ ים?"
ּבֹוחן:
ְּבאֹותֹו ָה ֶר ַגע ִמ ְס ַּת ְּכלֹות ָעלָ יו ַה ָּפרֹות ְּב ַמ ָּבט ֵ
יתי ,יֵ ׁש ָּב ֶהן ֵחן".
"ה ַּת ְרנְ גֹולֹות ָה ֵאּלֶ הִ ,א ַ
ַ
ׁשֹואלֹות" :אּולַ י יֵ ׁש לְ ָך עֹוד ְק ָצת ָמקֹום ַּב ַחּוָ ה?"
ֲ
ּומּיָ ד ֵהן
ִ

"א ֶּתן ְּגאֹונֹותֵ ,איזֹו ַמ ְח ָׁש ָבה!
יתי ִמ ְתלַ ֵהבַ ,
"ּפרֹותִ ",א ַ
ָ
ּוב ְמחֹולֹות,
נְ ַבּלֶ ה ֻּכּלָ נּו יַ ַחד ִּב ְצחֹוקְּ ,ב ִׁש ָירה ִ
יֶ לֶ דָּ ,פרֹותָּ ,ד ִגיםַּ ,ת ְרנְ גֹולִ ים וְ ַת ְרנְ גֹולֹות.
ֵא ֶיזה יֹום נִ ְפלָ אָ ,ע ִׂשינּו ַחּיִ ים ְמ ֻׁש ָּג ִעים,
יעים".
וְ ִהּנֵ ה ִחיׁש ַמ ֵהר ֻּכּלָ נּו ַה ַּביְ ָתה ַמ ִּג ִ

יתי נִ ְכנָ ס ַה ַּביְ ָתה וְ נִ ָּגׁש יָ ָׁשר ֶאל ַה ְּמ ָק ֵרר.
ִא ַ
יקים ֶא ְת ַא ֵּמץ לְ וַ ֵּתר.
יציםְּ ,ג ִבינָ ה וְ נַ ְקנִ ִ
"על ֵּב ִ
"מ ַע ְכ ָׁשו ",הּוא ַמ ְז ִּכיר לְ ַע ְצמֹוַ ,
ֵ

ּמּוצ ִרים,
ְּבלִ י ָּכל ֵאּלֶ ה ַה ְּמ ָק ֵרר ָא ְמנָ ם נִ ְׁש ָאר ֵריק ִמ ָ
ַאְך ֶה ָח ֵצר ְמלֵ ָאה ְּב ַב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ְמ ֻא ָּׁש ִרים".

יתי ְמ ַס ֵּפר לָ ּה ַעל ַה ִה ְת ַר ֲחׁשּות,
יעה ִא ָּמא ֵמ ַה ַּמּכֹלֶ ת ,וְ ִא ַ
ַמ ִּג ָ
ֵּכן ,יֵ ׁש לֹו ֲח ָׁשׁש ָק ָטן לְ ַצד ַה ִה ְת ַר ְּגׁשּות.
ּוב ָׂשר,
"מ ַע ְכ ָׁשו ַא ְמ ִעיט ַּב ֲא ִכילַ ת ְּג ִבינָ ה ָ
ֵ
ֲא ָבל ִּת ְס ַּת ְּכלִ י ַּב ְּמ ָק ֵררִּ ,ת ְר ִאי ָמה נִ ְׁש ָאר.
ּוב ָׂשר ֶא ְפ ָׁשר לְ ָה ִכין ַמ ְט ַע ִּמים.
"ּגם ְּבלִ י ָחלָ ב ָ
אֹומ ֶרת ִא ָּמאַ :
ֶ
ּנּוחים,
יֵ ׁש ָּכאן ַהּכֹלַּ :ת ְב ִׁשילִ יםִ ,מ ְמ ָר ִחיםֲ ,א ִפּלּו ִק ִ
ּׂשֹוחים.
ּדֹוה ִריםֶ ,ה ָע ִפים אֹו ַה ִ
יעים לְ ַב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ַה ֲ
ֶׁשֹּלא ַמ ְפ ִר ִ

קֹור ִאים ַ'מ ֲא ָכלִ ים ִט ְבעֹונִ ּיִ ים'.
לְ ַמ ֲא ָכלִ ים ָּכ ֵאּלֶ ה ְ
בּורה ֶׁש ָּכזֹאת
יתי ֲח ָ
ַרק ַע ְכ ָׁשוַּ ,ב ֶּד ֶרְך לַ ַּמּכֹלֶ תָ ,ר ִא ִ
ֶׁשל יֶ לֶ ד ְמ ֻא ָּׁשר וְ ַחּיֹות ַעּלִ יזֹות.
ַמ ְח ָׁשבֹות ְּכמֹו ֶׁשּלְ ָך ָהיּו ַּגם לִ י ִּב ְז ַמן ַה ְּקנִ ּיֹות".
יתי וְ ֵה ִציץ ַּב ַּׂש ִּקּיֹות.
"מה ָקנִ ית?" ִה ְס ַּת ְק ֵרן ִא ַ
ָ
ַּד ְמיְ נּו ,יְ לָ ִדיםָ ,מה ָּב ֶהן יָ כֹול לִ ְהיֹות?

יתי ַּב ַּמ ֲע ָבר ֵמ ָה ִעיר לַ ְּכ ָפר
ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ִא ַ
יע לְ ַבדַ ,אְך ֹלא ָּכְך נִ ְׁש ָאר.
הּוא ִה ִּג ַ
ּומ ְב ִריקֹות,
הּוא ִה ְת ַח ֵּבר ִעם ָּפרֹות ֲח ָכמֹות ַ
ּׂשֹוחים ִּבלְ ָהקֹות,
ִה ְתיַ ֵּדד ִעם ָּד ִגים ֶׁש ִ
יקים ִּב ְמיֻ ָחד,
וְ ִעם ַּת ְרנְ גֹולֹות וְ ַת ְרנְ גֹולִ ים ַמ ְצ ִח ִ
וְ ֶאת ָּכל ֶזה ָע ָׂשה ַרק ְּביֹום ֶא ָחד.
ִעם ַה ְּז ַמן ִה ְת ַמּלְ ָאה ַה ַחּוָ ה ְּבהֹולְ ִכים ַעל ְׁש ַּתיִ ם וְ ַעל ַא ְר ַּבע:
סּוסים וִ ילָ ִדיםָּ ,כל ִמי ֶׁש ָּבא ָּ -ברּוְך ַה ָּבא!
ְּכלָ ִביםִ ,ע ִּזיםִ ,
ַה ְּמ ָק ֵרר נִ ְמלָ א ַמ ֲא ָכלִ ים ִט ְבעֹונִ ּיִ ים נֶ ֱה ָד ִרים,
ּומ ְס ַּפר ַה ֲח ֵב ִרים ָעלָ ה ְּפלָ ִאים.
ִ

Einat Barash
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