"עֵ ץ ַאהֲ בַ ת חֲ בֵ רוֹת
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"/כ' גרסון

לוֹמדוֹת בְּ כִ ָתה ג' בְּ בֵ ית סֵ פֶ ר " ְאוֹת מַ ְר ָגּלִית" בְּ פ ֶַתח ִתּ ְקוָה .בְּ תֹּם ִמבְ צָ ע
ֶא ְס ִתּי וְ ָר ֵחלִי ְ
"מדּוֹת טוֹבוֹת" ִק ְבּלָה ֶא ְס ִתּי ַשׁי ִמ ְמחַ ֵ כֶת הַ כִּ ָתה עֶ ְרכַּת צִ ְבעֵ י עִ פָּ רוֹן בְּ כָל ִמי ֵי צְ בָ עִ ים.
ִ
ֶא ְס ִתּי ָאהֲ בָ ה ְמאֹד ֶאת עֶ ְרכַּת הַ צְּ בָ עִ ים שֶׁ לָּהּ וְ שָׁ ְמ ָרה עֲלֵיהֶ ם לְבַ ל י ְַתבְּ לוּ.
לְקשֵּׁ ט ֶאת פִּ נַּת ַהחַ גִ ים
לְמידוֹת לְצַ יֵר עֵ ִצים עַ ל ְמ ַת ַ
לִק ַראת ט"וּ בִּ ְשׁבָ ט ִה ְתבַּ ְקּשׁוּ הַ ַתּ ִ
ְ
צוּרת כַּף
יְּרה עֵ ץ ָרחָ ב בַּ עַ ל ֲע ָפִ ים ַר ִבּים וְ עָ לִים ְר ָח ִבים ְבּ ַ
בָּ כִּ ָתה .י ְָשׁבָ ה ָר ֵחלִי ְליַד ֶא ְס ִתּי וְ צִ ָ
יְּרה ל ֹא מָ צָ א חֵ ן
וּמיֻּחַ ד בְּ ִמי וֶֹ .א ְס ִתּי ִמ ְת ַק ָשּׁה ְמאֹד לְצַ יֵּר ,כָּל עֵ ץ שֶׁ צִּ ָ
יָד .עֵ ץ מַ ְר ִהיב ְ
ְבּעֵ י ֶיהָ  .זֶה ָקטָ ן ִמ ַדּי ,וְ זֶה גָּבוֹהַּ ְמאֹדְ ,בּזֶה הַ ֶגּזַע צַ ר וּבָ ַא ֵחר הַ גֶּזַע עָ קֹםִ .ה ְס ַתּכְּ לָה ֶא ְס ִתּי
עַ ל הָ עֵ ץ שֶׁ ל ָר ֵחלִי וְ ָר ְצ ָתה לְצַ יֵּר עֵ ץ כָּ זֶה בְּ ִדיּוּקַ ,א גַּם בַּ זּ ֹאת ל ֹא ִהצְ לִיחָ ה כָּל כָּ  .בִּ ְקּ ָשׁה
ֶא ְס ִתּי ִמ ָרחֵ לִי לְצַ יֵּר לָהּ עֵ ץ דּוֹמֶ הָ .ר ֵחלִי ,שֶׁ אוֹהֶ בֶ ת ְמאֹד לְצַ יֵּר וְ אוֹהֶ בֶ ת גַּם לַ ֲעזֹר
יְּרה ל ְֶא ְס ִתי עֵ ץ ִמיֻּחַ ד ְמאֹד ,עֵ ץ ָרחָ ב ,בַּ עַ ל ֲע ָפִ ים גְּ דוֹלִים
רוֹתיהָ ֶ ,עֶ ְָתה בְּ ִשׂ ְמחָ ה וְ צִ ָ
לַחֲ בֵ ֶ
צוּרת לֵב וּבֵ י ֵיהֶ ם צִ יּ ְָרה גַּם ִמ ְספָּר פְּ ָר ִחים
וְ עָ לִים ָר ִבּים .הַ פַּעַ ם ִהיא ָדּאֲ גָה ֶשׁ ֶהעָ לִים י ְִהיוּ בְּ ַ
לְה ְס ַתּכֵּל עַ ל הָ עֵ ץ וְ ָק ְר ָאה לוֹ "עֵ ץ ַאהֲ בַ ת חֲ בֵ רוֹת".
יָפִ יםֶ .א ְס ִתּי שָׂ ְמחָ ה ְמאֹדֶ ,הֶ ְָתה ִ
אוֹתם בָּ אֹפֶן ְמדֻ יָּק
ָ
יּוּרים הַ יָּפִ ים וּבִ ְקּ ָשׁה לִצְ בֹּעַ
מּוֹרה ֶאת ְשׁ ֵתּי הַ חֲ בֵ רוֹת עַ ל הַ צִּ ִ
ִשׁ ְבּחָ ה הַ ָ
עַ ל ְמ ַת שֶׁ תּוּכַל ל ְַקשֵּׁ ט עִ מָּ ם ֶאת פִּ נַּת הַ חַ גִ יםֶ .א ְס ִתּי הֵ חֵ לָּה לִצְ בֹּעַ ֶאת הַ צִּ יּוּר בְּ צִ ְבעֵ י
יטה עַ ל הַ צִּ יּוּר" .מַ דּוּעַ ֵאי ֵ
הָ עִ פָּרוֹן שֶׁ ִקּבְּ לָה ֵמהַ ְמּחַ נֶּכֶתַ ,א ָר ֵחלִי י ְָשׁבָ ה ִמן הַ צַּ ד וְ ִהבִּ ָ
צוֹבַ עַ ת?" שָׁ אֲ לָה ֶא ְס ִתּיֵ " .אין לִי צְ בָ עִ ים"ִ ,ה ְשׁפִּ ילָה ָר ֵחלִי ֶאת עֵ י ֶיהָ וְ ָא ְמ ָרה" :הַ צְּ בָ עִ ים
ְהוֹרי ֵאין כָּעֵ ת כּ ֶֶסף ל ְִק ִ יַּת חֲ בִ ילַת צְ בָ עִ ים חֲ דָ שָׁ ה".
שֶׁ ָקּ וּ לִי בִּ ְת ִחלַּת הַ שָּׁ ָה ִה ְתּבָּ לוּ וּל ַ
ֶא ְס ִתּי הֶ ְח ִרישָׁ ה ,וְ ִהבִּ יטָ ה עַ ל חֲ בִ ילַת הַ צְּ בָ עִ ים שֶׁ לָּהִּ .היא כֹּה שׁוֹמֶ ֶרת עֲלֵיהֶ ם ֶשׁלּ ֹא
י ְִת ַקל ְְקלוּ וְ ֶשׁלּ ֹא יִ ָשּׁבְ רוַּ ,א ִהצְ ַטע ֲָרה צַ עַ ר ַרב שֶׁ לַּחֲ בֶ ְר ָתּהּ ֵאין צְ בָ עִ יםִ .חיְּ כָה ֶא ְס ִתּי ֶאל
תּוֹדה עַ ל
כוּת אֲ ִי צוֹבַ עַ ת עַ כְ שָׁ ו ֶאת צִ יּוּר הָ עֵ ץ הַ יָּפֶה שֶׁ לִּי וּכְ אוֹת ָ
ָרחֵ לִי וְ ָא ְמ ָרה לָהּ" :בִּ זְ ֵ
ְרצוֹ ֵ לַ ֲעזֹר לִי ,אֲ ִי ְשׂמֵ חָ ה ל ְַה ְשׁ ִאיל לָ ֶאת הַ צְּ בָ עִ ים ֶשׁלִּי".
בְּ ט"וּ ִבּ ְשׁבָ ט ,עָ ְרכָה ְמ ַהֶ לֶת בֵּ ית הַ סֵּ פֶר ַתּחֲ רוּת ִקשּׁוּט בֵּ ין הַ כִּ תּוֹת .כִּ ָתּה ג' זָ כְ ָתה
ור ֵחלִי .הַ ְמּ ֶַהלֶת הֶ ְחלִיטָ ה
יהן הַ יָּפִ ים שֶׁ ל ֶא ְס ִתּי ָ
יוּר ֶ
בַּ ַתּחֲ רוּת .בְּ פִ נַּת הַ חַ גִ ים ָהיוּ ְתּלוּיִים צִ ֵ
לִיטה
לְהַ ֲע ִיק ַשׁי ל ְִמצְ טַ ֶיּ ֶת הַ כִּ ָתּה בְּ צִ יּוּר – עֶ ְרכַּת צִ ְבעֵ י עִ פָּרוֹן ְמיֻחָ ִדים בְּ ִמי ָם .ל ְִמי ֶה ְח ָ
לָתת ֶאת הַ צְּ בָ עִ ים? ִחַ ְשׁ ֶתּם ָכוֹן...
הַ ְמּחַ נֶּכֶת ֵ

