ַאהֲ בָ ה חַ ָיּ ִתית
) ְמעֻבָּ ד עַ ל-פִּ י בַּ ְרטוֹבַ " ,מ ָסּע ַאחֵ ר" ,יוּ ִ י (2001
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שׁוּטה .יֵשׁ כָּ ֵאלֶּה שֶׁ ִמּ ְתלַ בְּ ִשׁים
ֵאי מַ ְר ִאים ַאהֲ בָ ה? שֶׁ ֵאלָה ל ֹא-פְּ ָ
וּמ ִַסּים ַלעֲשׂוֹת רֹשֶׁ ם עַ ל בֶּ ן/בַּ ת הַ זּוּג .אֲ חֵ ִרים שׁוֹלְ ִחים פּ ֶַרח
יָפֶה ְ
נּוֹת ִים מַ ָתּ ָה ְקטַ נָּה.
כּוֹתבִ ים ִשׁיר! וְ יֵשׁ גַּם שֶׁ ְ
אוֹ ְ
ֲסוּקים בְּ עִ ְ יְ ֵ י ַאהֲ בָ ה ,גַּם בַּ עֲלֵ י הַ חַ יִּ ים צְ ִריכִ ים
ל ֹא ַרק בְּ ֵי ָאדָ ם ע ִ
ַל ֲעבֹד ָק ֶשׁה כְּ דֵ י ל ְִמצ ֹא חֵ ן בְּ עֵ י ֵי בְּ ֵ י/בְּ וֹת הַ זּוּג שֶׁ לָּהֶ ם.
אוֹתהּ.
ָ
ֵאצֶ ל הַ טַּ וָּ ִסים ְמלֶ אכֶת הַ ִחזּוּר ִהיא ְמלָאכָה ֶשׁיֵּשׁ לִ לְ מֹד
הַ טַּ וָּס ִמ ְת ַאמֵּ ן כָּל ַהשָּׁ ָה בִּ פְ ִרישַׁ ת ָז ָב וּבְ הַ ְרעָ דַ ת וֹצוֹת ,כְּ דֵ י
יִהיֶה בְּ ִשׂיא כָּ ְשׁרוֹ כִּ ְמחַ זֵּ ר .הַ טַּ וָּס
שֶׁ בָּ ָאבִ יב ,בְּ עוֹ ַת הָ ְרבִ יָּה ,הוּא ְ
יוֹתר מֵ אֲ ֶשׁר בַּ הֲ ָקמַ ת הַ ִמּ ְשׁ ָפּחָ ה .מֵ ֶרגַע
עָ סוּק בְּ ִחזּוּר וּבְ ִהזְ דַּ וְּ גוּת ֵ
יחים כְּ דֵ י ל ְִדגֹּר ,הַ טַּ וָּס הַ ְמּאֻ שָּׁ ר ְמחַ ֵפּשׂ
שֶׁ הַ טַּ וָּ סָ ה ֶ עֱלֶמֶ ת בֵּ ין הַ ִשּׂ ִ
כְּ בָ ר מָ קוֹם חָ דָ שׁ לְ ִחזּוּ ָריו.
יקלִ יִ .הפִּ ילָ ה ִהיא הָ ַאחֲ ָר ִאית
מוּס ָ
ִ
ֵאצֶ ל הַ פִּ ילִ ים הַ ִחזּוּר הוּא
לַ ִחזּוּרִ .הפִּ ילָה ָשׁ ָרה ִשׁיר ָא ֹר ְמ ֻלוֶּ ה בִּ צְ ִלילִים ְמוּכִ ים ,וְ הַ פִּ ילִים
הַ זְּ ָכ ִרים ְממַ הֲ ִרים ֵא ֶליהָ .
יקלִ ית .הֵ ם מַ ְשׁ ִמיעִ ים
גַּם הַ לִּ וְ יְ ָת ִ ים וֹהֲ גִ ים בְּ דֶ ֶר הַ ִחזּוּר הַ מּוּ ִס ָ
וּמסֻ בָּ כִ ים ,הַ נִּשָּׂ ִאים לְמֶ ְר ַח ִקּים עַ ל גַּלֵּ י ַהיָּם.
ירי ַאהֲ בָ ה אֲ רֻ כִּ ים ְ
ִשׁ ֵ
וּמ ַפנּ ְִקים :בָּ עוֹ ָלם הַ חַ י יֵשׁ גַּם ְמחַ זְּ ִרים
ל ֹא כָּל הַ ְמּחַ זְּ ִרים אוֹהֲ ִבים ְ
ְמסֻ כָּ ִים לְמַ דַּ י.
ישׁים ,ל ְָמשָׁ ל ,הַ נּ ְֵקבוֹת הֵ ן הַ גְּ דוֹלוֹת וְ הַ שּׁוֹלְטוֹת,
ֵאצֶ ל הָ עַ כְ בִ ִ
ירת
וְ הַ זְּ כָ ִרים צְ ִריכִ ים ל ְִה ָזּ ֵהר ְמאוֹד כְּ שֶׁ הֵ ם ִמ ְת ָק ְר ִבים ֶאל בְּ ִח ַ
אוֹתם.
לִ בָּ ם ,כִּ י ִאם ל ֹא י ְִמצְ אוּ חֵ ן בְּ עֵ י ֵי הַ נּ ְֵקבוֹתֵ ,אלֶּה ִתּ ְט ֹרפְ ָ ה ָ
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צוּרים ְמשַׁ עְ ְשׁעִ יםֵ .הם ְמהַ ְלּכִ ים לָהֶ ם בְּ ִשׁ ְריוֹןָ ,זזִ ים
הַ צָּ ִבּים הֵ ם ְי ִ
ק ִשׁי .כְּ דֵ י ְלגַלּוֹת לַ צַּ בָּ ה ֶאת ַאהֲ בָ תוַֹ ,הצָּ ב עוֹשֶׂ ה ֶאת הַ דָּ בָ ר הַ יּ ִָחיד
בְּ ֹ
שֶׁ הוּא יָכוֹל ַלעֲשׂוֹת – הוּא ִמ ְת ַ גֵּשׁ בַּ צַּ בָּ הִ ,ה ְת ַגְּ שׁוּת ִשׁ ְריוֹן
וּמ ְת ַ גֵּשׁ בָּ הּ פְּ עָ ִמים ַרבּוֹת,
בְּ ִשׁ ְריוֹןַ .הצָּ ב הוֹלֵ בְּ עִ ְקבוֹת אֲ הוּבָ תוֹ ִ
ירה לוֹ ַאהֲ בָ ה.
עַ ד שֶׁ ִהיא ְמבִ י ָה ֶאת הָ ֶרמֶ ז וּמַ חֲ זִ ָ

