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ף  ּפָָחה ֻמּקָ ל ַהּמִׁשְ ּפְַחּתֹו. ּבֵית ָהֶאבֶן ׁשֶ עַל ַהר גָּבֹוּהַ ּבַגָּלִיל גָּר ָהַרב גֵּץ עִם ִמׁשְ
ּבְגִנָּה ּפֹוַרַחת. ּבֲַחצַר הַּבַיִת לוּל ּתְַרנְגֹולֹות, ֶרֶפת וּבְֻסּתַן ּתַּפוִּחים.

ַרְפָרף וְחֹולֵב ֶאת הַּפָָרה הַחוָּמה. ָחלָב ַחם וְָטִרי ְמַמלֵּא ַאט  ב אוִּרי עַל ׁשְ ּבֶָרֶפת יֹוׁשֵ
לִי. ַאט ֶאת ַהּדְ

ּבֵַח אוִּרי ֶאת הַּפָָרה וְטֹוֵפַח עַל גַּּבָּה. לָּךְ ּתִָמיד ּכָל ּכָךְ ָטעִים וְֵריָחנִי!״ ְמׁשַ “ֶהָחלָב ׁשֶ
“מוּוּוּוּוּוּוּוּוּוּוּ...״ גֹּועָה הַּפָָרה.

בִיל ַהּכְנִיָסה לַּבַיִת. ָמע עַל ַאבְנֵי ֶהָחצָץ ּבִׁשְ קֹול צְעִָדים נִׁשְ
ב אוִּרי. “ֵאלֵךְ לְִראֹות ִמי ַמגִּיעַ ֵאלֵינוּ הַּבַיְָתה,״ חֹוׁשֵ

“ּבֶֹקר טֹוב!״ הוּא ְמבֵָרךְ ֶאת ָהִאיׁש ַהּמְִתָקֵרב ֶאל הַּבַיִת.
אוּל. ּבָאִתי לְִהְתיַעֵץ עִם ָהַרב גֵּץ.״ ִמי ׁשָ “ּבֶֹקר אֹור!״ ְמבֵָרךְ ָהִאיׁש ֶאת אוִּרי, “ׁשְ

ל ָהַרב גֵּץ,״ הוּא עֹונֶה, “ַאּבָא ָהלַךְ לֱֶאסֹף ּבֵיצִים ּבְלוּל  “ֲאנִי אוִּרי, ּבְנֹו ׁשֶ
ַהּתְַרנְגֹולֹות. ּבֹוא וְֶאְתלַוֶּה ֵאלֶיךָ.״
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ִנְכָנִסים ְׁשֵניֶהם ֶאל ַהּלּול.

ָהִראׁשֹון ִנְכָנס ָׁשאּול.

ּוִמי ַאֲחָריו?

אּוִרי ִעם ַּכד ֶהָחָלב.

“קֹוד, קֹוד, קֹוד,״ ְמַקְרְקרֹות ַהּתְַרנְגֹולֹות ּבְקֹול וִּמְתַאּסְפֹות ְסבִיבָם.
אוּל ּבְקֹול וַּמּבִיט ָסבִיב. ׁש ִאּתְךָ לְִהְתיַעֵץ!״ קֹוֵרא ׁשָ “ָהַרב גֵּץ! ָהַרב גֵּץ! ֲאנִי ְמבַּקֵ

ּבְֶפַתח ַהלּוּל עֹוֶמֶדת יַלְּדָה וְַסל ּבֵיצִים צְַהבְַהב ּבְיָָדּה.
“אֹוָרה, ֵאיפֹה ַאּבָא?״ ׁשֹוֵאל אוִּרי.

ּפַַחת ַאלְַקלַעִי,״ עֹונָה אֹוָרה, “נֹולַד לֶָהם  ל ִמׁשְ “ַאּבָא?... ַאּבָא ָהלַךְ לִבְִרית ַהּמִילָה ׁשֶ
ּתִינֹוק, וְַאּבָא הוּא ַהּמֹוהֵל.״
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יֹוְצִאים ַהְּׁשֹלָׁשה ִמן ַהּלּול.

ָהִראׁשֹון יֹוֵצא ָׁשאּול.

ּוִמי ַאֲחָריו?

אּוִרי ִעם ַּכד ֶהָחָלב,

ְואֹוָרה ִעם ַסל ַהֵּביִצים ַהְּצַהְבַהב.

הֹוְלִכים ְׁשָלְׁשָּתם ֵּבין ֲעֵצי ַהֻּבְסָּתן

ִלְבִרית ַהִּמיָלה ֶׁשל ַהִּתינֹוק ַהְּקַטְנַטן.

ים  ל עָלִים יְֻרּקִ יֶהם, וָּמָטר ׁשֶ ָמע לְֶפַתע קֹול ֵמעַל ָראׁשֵ ים?״ נִׁשְ “ֶאת ִמי ַאּתֶם ְמַחּפְׂשִ
ב נַעַר ַחיְּכָן וְקֹוֵטף ּפֵרֹות  ר עֲלֵיֶהם. ֵהם ַמּבִיִטים ַמעְלָה. עַל עֵץ ַהּתַּפוִּחים יֹוׁשֵ נֹוׁשֵ

עֲִסיִסיִּים.
ל  הוּא ּבַּבַיִת ׁשֶ ים ֶאת ַאּבָא,״ עֹונִים אוִּרי וְאֹוָרה, “ָאְמרוּ לָנוּ ׁשֶ “ַאבְנֵר, ֲאנְַחנוּ ְמַחּפְׂשִ

ּפַַחת ַאלְַקלַעִי.״ ִמׁשְ
ָהַרב  ֵדה ַהִחּטָה ּפְָרצָה ְמִריבָה. ּבְִקׁשוּ ׁשֶ ם,״ עֹונֶה ַאבְנֵר, “ּבִׂשְ “ַאּבָא?... ַאּבָא ּכְבָר לֹא ׁשָ

ם,״ ַמצְּבִיעַ  לֹום ּבֵין הַּפֹועֲלִים. ַאּבָא ָרַתם ֶאת ַהּסוּס וְָרכַב לְׁשָ ּכִין ׁשָ יָבֹוא ַמֵהר לְַהׁשְ
ּבָעֵֶמק. דֹות ׁשֶ ַאבְנֵר לְעֵבֶר הַּשָׂ
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ַמִּביִטים ֵהם ֵהיֵטב, ַאְך ַלָּׁשְוא!

ַּבָּׂשֶדה ָהָרחֹוק ֹלא רֹוִאים ֶאת ָהַרב...

ִמְתַיֵּׁשב ָׁשאּול ַעל ַסְפָסל ָרָחב.

ְוַהְיָלִדים  ִמְתַיְּׁשִבים ַאֲחָריו.

אּוִרי ִעם ַּכד ֶהָחָלב,

אֹוָרה ִעם ַסל ַהֵּביִצים ַהְּצַהְבַהב

ְוַאְבֵנר ִעם ַׂשק ַּתּפּוִחים ַעל ַהַּגב.

אוּל וּמֹוֶחה ֶאת ַהזֵּעָה ִמּמִצְחֹו,  ַקע,״ אֹוֵמר ׁשָ ֶמׁש עֹוד ְמעַט ּתִׁשְ “ּכְבָר ְמֻאָחר. הַּשֶׁ
“ֲאנִי רֹוצֶה עִם ָהַרב גֵּץ לְהְִתיַעֵץ, ֲאבָל הוּא ִמּמָקֹום לְָמקֹום ִמְתרֹוצֵץ, וְֵאין לַּדָבָר ֵקץ!״

ב ‘ּכֶֶרם ּבֶן זְִמָרה’, וְהוּא ְמאֹד עָסוּק,״ אוִּרי  לָּנוּ, מֹוׁשַ ב ׁשֶ ל ַהּמֹוׁשָ “ַאּבָא הוּא הַָרב ׁשֶ
אוּל ּכֹוס ָחלָב. ַמְסּבִיר וּמֹוזֵג לְׁשָ

“הוּא לֹוֵמד ּתֹוָרה ּבַיֹּום וְגַם ּבַלַּיְלָה,״ ְמגַלָּה אֹוָרה וַּמֲחזִיָקה ּבִזְִהירוּת ֶאת ַסלְִסלַּת 
הַּבֵיצִים.

ד ּבַּצָבָא,״ ְמַסּפֵר לֹו  ב וְּמנֵַהל אֹותֹו, וְהוּא גַּם ְמַפּקֵ “ַאּבָא הִֵקים ֶאת ּבֵית ַהּסֵֶפר ּבַּמֹוׁשָ
ַאבְנֵר וְנֹוֵתן לֹו ּתַּפוַּח ָאדֹם.
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בֶת ּבֵין עֲצֵי ַהזַּיִת.  רוַּח ַקלָּה ְמנַּשֶׁ
ָמע ְט.. ָרר... ְט... ָרר... קֹול ִטְרטוּר נִׁשְ

ַקְטנֹועַ ּבְצֶבַע ּבִָהיר ִמְתָקֵרב וְנֶעֱצָר לְיָָדם. 
ִמי זֶה ִהגִּיעַ?

ְּבָפִנים ְמִאירֹות ִמְתָקֵרב ָהַרב ֵּגץ,

ִחּיּוְך ָּגדֹול ְּבֵעיָניו ִמְתַנְצֵנץ.

ֶאת ַיד ָהאֹוֵרַח ְּבִחָּבה הּוא לֹוֵחץ,

ּוַמְזִמין אֹותֹו ָלֶׁשֶבת ַּתַחת ָהֵעץ.
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ב. “לְִפנֵי  ָהַרב יֵׁשֵ אוּל אֹוֵמר וַּמְמּתִין ׁשֶ לֹום ָהַרב גֵּץ. ֲאנִי רֹוצֶה ִאּתְךָ לְהְִתיַעֵץ,״ ׁשָ “ׁשָ
לִּי...״  ּפָָחה ׁשֶ חֶֹדׁש עָלִיִתי ֵמרֹוַמנְיָה עִם ַהּמִׁשְ

לֹומֹו. ָפה ָהרֹוָמנִית וְׁשֹוֵאל לִׁשְ אוּל. צִ’ה ּפַה צֶ’ה?״ ְמבֵָרךְ אֹותֹו ָהַרב גֵּץ ּבַּשָׂ “ָסא-לוּט ׁשָ
אוּל. “ּפַה צֶ’ה ּבִינִי,״ עֹונֶה לֹו ׁשָ

ה לָנוּ ְמאֹד. ֲאנְַחנוּ גִָּרים  ָרֵאל, ַאךְ ָקׁשֶ ב ֶאת ֶאֶרץ יִׂשְ “ָהַרב, עָלִינוּ ֵמרֹוַמנְיָה ּכְֵדי לְיַּשֵׁ
ים ּבֹוְדִדים.  ם ַאף ֶאָחד, לַיְלִָדים ֵאין ֲחבִֵרים וְָאנוּ ַמְרגִּיׁשִ ּבָעִיר ַהגְּדֹולָה וְֵאינֶנּוּ ַמּכִיִרים ׁשָ

ָרֵאל?״ ְמָחה ּבְֶאֶרץ יִׂשְ ַמה נּוּכַל לַעֲׂשֹות ּכְֵדי לָגוּר ּבְׂשִ
לָּנוּ, ּכֻלָּנוּ  ב ׁשֶ יב הַָרב, “ּבַּמֹוׁשָ ב ‘ּכֶֶרם ּבֶן זְִמָרה׳! ֵמׁשִ “ּכְַדאי לָכֶם לָגוּר ִאּתָנוּ, ּבְמֹוׁשַ

ָרֵאל  דֹות זֹוְרעִים וַּמְפִריִחים יַַחד ֶאת ַאְדַמת ֶאֶרץ יִׂשְ ּפָָחה ַאַחת גְּדֹולָה. ּבַּשָׂ ּכְמֹו ִמׁשְ
ה. ּבְבֵית ַהּכְנֶֶסת ִמְתּפַלְּלִים וְעֹוְסִקים ּבַּתֹוָרה, וּבְבֵית ַהּסֵֶפר ַהיְלִָדים לֹוְמִדים  דֹוׁשָ ַהּקְ

אוּל נְִפַרד ֵמָהַרב וְלֹוֵחץ ֶאת יָדֹו. לֶָּהם...״ ׁשָ ְמָחה עִם ַהֲחבִֵרים ׁשֶ ּבְׂשִ
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“ּתֹוָדה ּתֹוָדה ָהַרב ֵּגץ!

ָאֵכן ָהָיה ְּכַדאי ְלִהְתַאֵּמץ

ְּכֵדי ְלׂשֹוֵחַח  ִאְּתָך ּוְלִהְתַיֵעץ.

ָמָצאִתי ָּכאן ִיּׁשּוב ּוְקִהָּלה,

ּוִבְמֻיָחד ָמָצאִתי ַרב ִנְפָלא!

 ִנְבֶנה ָלנּו ֹּפה ַּבִית, ִנַּטע ַּגם ֵעץ,

ְוִנְתָרֶאה ְּבָקרֹוב, ָהַרב ֵּגץ!״
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מקרא:

 מפה תואמת-גן. מפה סכמטית, שאין בה
2016 תשע"ו  לגובה.  מדוייקת  התייחסות 
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