עַ ל א ֶֹרן וְ הָ א ֶֹרן ֶשׁלּוֹ
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כְּ שֶׁ א ֶֹרן וֹלַד ,שָׁ ְתלוּ אֶ ת עֵ ץ הָ א ֶֹרן בֶּ חָ צֵ ר וְ ָק ְראוּ לִ ְשׁ ֵיהֶ ם בְּ אוֹתוֹ שֵׁ ם .כְּ שֶׁ א ֶֹרן
כְּ בָ ר הֵ חֵ ל ַלעֲמוֹד ,הֶ ע ֱִמידוּ אוֹתוֹ עַ ל-יַד הָ א ֶֹרן וְ ִס ְמּ וּ ֶאת הַ גֹּבַ הּ שֶׁ לּוֹ .עֵ ץ הָ א ֶֹרן
הָ יָה ְקצַ ת גָּבוֹהַּ מֵ א ֶֹרן.
לִישׁית ,וְ א ֶֹרן מַ גִּ יעַ לָאֲ רוֹן ֶשׁל הַ ַמּ ְמ ַת ִקּיםִ ,אם
עַ כְ שָׁ ו הָ א ֶֹרן מַ גִּ יעַ לַקּוֹמָ ה הַ ְשּׁ ִ
עוֹמד עַ ל ְקצוֹת הָ ֶאצְ בָּ עוֹת.
הוּא ֵ
רוֹרים ,זוּג יוּ ֵי בָּ ר ,וְ ִ ְדמֶ ה לְ א ֶֹרן שֶׁ גַּם ֻבּלְבּוּלִים גּ ִָרים שָׁ ם ,כִּ י הוּא
בָּ א ֶֹרן גּ ִָרים ְד ִ
רוֹאה מַ שֶּׁ הוּ צָ הֹב בֵּ ין הֶ עָ לִים .א ֶֹרן אוֹהֵ ב ַלעֲלוּת עַ ל הָ א ֶֹרן וְ ִלבְ דֹּק ֶאת ִקנֵּי
ֶ
הַ צִּ פּ ֳִריםִ .א ָמא ל ֹא כָּ ל-כָּ ִ .בּגְ לַל הַ ְשּׂ ָרף.
עוֹבדֵ י חֶ ְב ַרת ַהחַ ְשּׁמַּ ל בִּ ְמכוֹ ִיתְ ,מ ֻציּ ִָדים בְּ סֻ לָּם וּבְ מַ סּוֹר מֵ כָ ִי .א ֶֹרן
פַּעַ ם בָּ אוּ ְ
עוֹשׂים?" שָׁ ַאל א ֶֹרן.
אוֹתם ִ גּ ִָשׁים ֵאל עֵ ץ הָ א ֶֹרן שֶׁ לּוֹ" .מָ ה ַא ֶתּם ִ
ָר ָאה ָ
"אֲ ְַח וּ צְ ִריכִ ים ִלכְ רוֹת ֶאת הָ עֵ ץ הַ זֶּה".
"לָמָּ ה?"
"צָ ִרי לְהַ עֲבִ יר ַקו חַ ְשׁמַ ל לַ בִּ ְ יָן הֶ חָ דָ שׁ".
רוֹרים וְ זוּג יוּ ֵי בָּ רְִ ,דמֶ ה לִי שֶׁ גַּם
" ִאיֶ -אפְ שָׁ ר!" ָאמַ ר א ֶֹרן" ,בָּ א ֶֹרן גּ ִָרים הָ מוֹן ְדּ ִ
בֻּלְבּוּלִים ,יֵשׁ הָ מוֹן גּוֹ ָזלִים בַּ ִקּנִּיםֻ ,כּלָּם יָמוּתוּ".
"אֲ ְַח וּ ִמצְ טַ ע ֲִרים ,אֲ בָ ל ֵאין בְּ ֵר ָרהָ ",א ְמרוּ עוֹבְ ֵדי חֶ ְב ַרת הַ חַ ְשׁמַ ל.
א ֶֹרן ָרץ הַ בַּ י ְָתה ל ְִאמּוֹ וְ ִס ֵפּר לָהּ ַהכֹּל.
"אֲ ִי יוֹדַ עַ תָ ",א ְמ ָרה ִאמּוֹ.
"אוּלַי הֵ ם יְכוֹלִים לְהַ עֲבִ יר ֶאת ַקו הַ חַ ְשׁמַ ל שֶׁ לָּהֶ ם ְקצָ ת בַּ צַ ד?"
לְתּי .הֵ ם מֻ כְ ָר ִחים לְהַ עֲבִ יר ֶאת הַ חוּט מֵ עַ מּוּד הַ חַ ְשׁמַ ל הֲ כִ י ָקּרוֹב עַ ד
"כְּ בָ ר שָׁ ַא ִ
הַ בַּ יִת הֶ חָ דָ שׁ .וְ זֶה עוֹבֵ ר בְּ ִדיּוּק דֶּ ֶר הָ א ֶֹרן שֶׁ לָּ וּ".
נּוֹר ִאי שֶׁ ל הַ מַּ סּוֹר .א ֶֹרן פּ ַָרץ הַ חוּצָ הְִ .דמֶ ה לוֹ שֶׁ ַאף פַּעַ ם
ִמבַּ חוּץ ִ ְשׁמַ ע הָ ַרעַ שׁ הַ ָ
ַאף ֶאחָ ד ל ֹא ִהצְ לִיחַ לְטַ פֵּס עַ ל הָ עֵ ץ בִּ ְמ ִהירוּת כָּ ז ֹאת .לִפְ ֵי שֶׁ הַ ַמּסּוֹר ָ גַע בַּ גֶּזַע,
הָ יָה כְּ בָ ר א ֶֹרן ל ְַמעְ לָה עַ ל הָ א ֶֹרן.
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" ֵרד ִמשָּׁ םֶ ,ילֶדַ ,א ָתּה ִתּפָּצַ ע!" ָק ְראוּ עוֹבְ דֵ י חֶ בְ ַרת ַהחַ ְשׁמַ ל .א ֶֹרן ל ֹא עָ ָה וְ ל ֹא
ָי ַרד.
רוֹצים ִלכְ רוֹת ֶאת
אוּדי בָּ אוּ ִמן הַ בַּ יִת הַ שָּׁ כֵן וְ שָׁ אֲ לוּ מָ ה הָ עִ ְ ָי ִים" .הֵ ם ִ
זִ יוָה וְ ִ
הָ עֵ ץ!" צָ עַ ק א ֶֹרן ִמלְּמַ עְ לָה.
ִישׁי .אֲ בָ ל
זִ יוָה דַ וְ ָקא פָּחֲ דָ הִ :היא ַאף פַּעַ ם ל ֹא ִהצְ לִיחָ ה ל ְַטפֵּס עַ ד הֶ עָ ָף הַ ְשּׁל ִ
וּשׁ ֵיהֶ ם ִטפְּ סוּ לְמַ עְ לָה.
ַהפַּעַ ם אוּ ִדי עָ זַר לָהְּ ,
עוֹבְ דֵ י חֶ בְ ַרת ַהחַ ְשׁמַ ל ִסּוּ לְהַ ְסבִּ יר בְּ שֶׁ ֶקט וּבְ ִמּוּסַ ,א ַחר-כָּ בִּ צְ עָ קוֹת
יוּמים ,אֲ בָ ל הַ ְיל ִָדים ל ֹא י ְָרדוּ.
וּבְ ִא ִ
וּמ ֻבג ִָרים .הַ ְיל ִָדים
הוּמה יָצְ אוּ הַ ְשּׁכֵ ִים ִמן ַהבָּ ִתּים הַ ְסּמוּכִ יםְ ,יל ִָדים ִ
לְקוֹל ַה ְמּ ָ
ִטפְּ סוּ וְ עָ לוּ עַ ל הָ עֵ ץ ,וְ הַ ְמּ ֻבגּ ִָרים עָ ְמדוּ וְ ִה ְתוַּכְּ חוּ לְמַ טָ ה .גַּם ִא ָמּא ֶשׁל א ֶֹרן יָצְ ָאה
ִמן הַ בַּ יִת ל ְִראוֹת מָ ה י ְִק ֶרה.
עוֹבְ דֵ י חֶ בְ ַרת ַהחַ ְשׁמַ ל ִה ְסבִּ ירוּ ְלכָל ִמי שֶׁ ָרצָ ה ל ְִשׁמֹעַ ֶ ,שׁ ֶאפְ שָׁ ר לְהַ ע ֲִמיד עַ מּוּד
וֹסָ ף ,אֲ בָ ל זֶה ַי ֲעלֶה ְ 1000שׁ ָקלִים .ל ְַאף ֶא ָחד ִמן ַה ְשּׁכֵ ִים ל ֹא הָ יוּ 1000
ְשׁ ָקלִים.
"אֲ ִי ְמו ֵַתּר עַ ל חֲ גִ יגַת יוֹם הַ הֻ לֶּדֶ ת שֶׁ לִּי!" ָק ָרא א ֶֹרן ִמלְּמַ עְ לָה.
שׁוּקי ,שֶׁ הָ יָה
אוּדי וְ כָ ל הַ ְיּל ִָדים שֶׁ עַ ל הָ עֵ ץ .וְ ִ
"גַּם אֲ ִי! גַּם אֲ ִי!" ָא ְמרוּ זִ יוָה וְ ִ
לְה ְת ַחלֵּףָ ,אמַ ר" :וַאֲ ִי ְמו ֵַתּר עַ ל חֲ גִ יגַת
גָּדוֹל ִמכֻּלָּ ם ,וְ הַ קּוֹל שֶׁ לּוֹ כְּ בָ ר ִה ְת ִחיל ִ
ַהבַּ רִ -מצְ וָה שֶׁ לִּי".
כָּ ָק ָרה ֶשׁעֵ ץ הָ א ֶֹרן ִ ְשׁ ַאר בִּ ְמקוֹמוֹ ,וּל ְַאף ֶאחָ ד בִּ ְרחוֹב הָ אֳ ָר ִים ל ֹא חָ גְ גוּ חֲ גִ יגַת
יוֹם הֻ לֶּדֶ ת בַּ שָׁ ָה הַ ִהיא.
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