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ידה
ְ /מעֻבָּ ד ִמתּוֹ "עֵ ץ הַ דּ ְֻב ְדּבָ ִים"ַ ,שׁ ַחר כּ ֵֹהן ִא ָ

הַ ְשׁמַ עְ ֶתּםְ ,יל ִָדיםִ ,מימֵ יכֶם עַ ל עֵ ץ בּוֹכֶה?
אֲ ִי שָׁ מַ עְ ִתּי .הַ ְסכִּ יתוּ ,וַאֲ סַ פֵּר לָ כֶ ם ֶאת ִספּוּר הָ עֵ ץ הַ בּוֹכֶה .ל ְָסבִ י הָ י ְָתה ָחצֵ ר
וּבפִ נַּת ֶהחָ צֵ ר ,עַ ל ְשׂפַת הַ גָּדֵ ר ,צָ מַ ח לוֹ עֵ ץ תּוּת ָיפֶה וְ ָירֹק ,עֵ ץ עַ ִתּיק
ְמטֻ פַּחַ תְ ,
דוּתיָ .אהַ בְ וּ ֶאת הָ עֵ ץ – ְל ַשׂחֵ ק בֵּ ין ֲע ָפָיו,
יוֹמין שֶׁ זָּכוּר לִי עוֹד ִמימֵ י ַי ְל ִ
ִ
תוּקים .וְ ִהנֵּה ,בּ ֶֹקר ֶאחָ ד ִהגִּ יעוּ פּוֹעֲלִים
ֵרוֹתיו הַ ְמּ ִ
לְה ְס ַתּ ֵתּר בְּ צִ לּו ,וְ לֶאֱ כֹל ֶאת פּ ָ
ִ
סּוֹרים וּמַ זְ מֵ רוֹת" .בָּ א וּ לִגְ דֹּעַ ֶאת הָ עֵ ץָ ",א ְמרוּ ִמיָּד לְל ֹא
וּבִ ידֵ יהֶ ם גּ ְַרזִ נִּים ,מַ ִ
"א וּ רוֹצִ ים לְהַ ְר ִחיב ֶאת הַ כְּ בִ ישׁ ,וְ הָ עֵ ץ מַ פְ ִריעַ  ".סַ בָּ א
וּבלִי הַ ְקדָּ מוֹתָ .
ִהסּוּס ְ
לְה ְתוַ כֵּחַ עִ ם הַ פּוֹ ֲעלִים ,וְ כָל הַ יְּ לָ ִדים ִ ְצּבוּ ְסבִ יב
יָצָ א בְּ ִריצָ ה מֵ הַ בַּ יִת וְ ִה ְת ִחיל ִ
חוֹמת מָ גֵן וְ ל ֹא ְָת וּ לָהֶ ם ל ְִה ְת ָק ֵרב ֵאלָיו .הַ פּוֹ ֲעלִים עָ זְ בוּ ְבּ ַהבְ ִטיחָ ם
הָ עֵ ץ כְּ ַ
שֶׁ לְּמָ חֳ ָרת יָשׁוּבוּ בְּ לִוְ יַת ִתּגְ בּ ֶֹרת כְּ דֵ י לִגְ דֹּעַ ֶאת הָ עֵ ץ .בְּ אוֹתוֹ הַ לַּ יְ לָה ,כְּ שֶׁ כֻּלָּ ם כְּ בָ ר
לַח ִתּי לְ הֵ ָרדֵ ם .שָׁ מַ עְ ִתּי קוֹל בֶּ כִ י עָ מֹק ,בֶּ כִ י שֶׁ ל ִר ְשׁרוּשׁ עָ לִים
י ְָשׁ וּ ,ל ֹא ִהצְ ְ
וַ ֲע ָפִ ים .הָ לַכְ ִתּי ַאחַ ר הַ קּוֹל ,וְ ִהגַּעְ ִתּי לְעֵ ץ הַ תּוּת הָ עַ ִתּיק ,שֶׁ עָ מַ ד ְבּפִ נַּת הֶ חָ צֵ ר ,עַ ל
"אילָ ִי הַ יּ ָָקר ,לְעוֹ ָלם
ְשׂפַת הַ גָּדֵ ר .עָ ַמ ְד ִתּי לְ ָידוֹ ,לִטַּ פְ ִתּי ֶאת גִּ זְ עוֹ ,וְ ִהבְ ַט ְח ִתּי לוִֹ :
אוֹת ָ .אנָּאַ ,אל ִתּבְ כֶּה"...
ְ
ל ֹא ִֵתּן לִגְ דֹּעַ
ִמ ְשׁל ַַחת ְשׁכֵ ִים ,וּבְ ראֹשָׁ הּ סַ בָּ אִ ,מהֲ ָרה ַה ְשׁכֵּם בַּ בּ ֶֹקר ֶאל בֵּ ית ָהעִ ִיריָּה כְּ דֵ י
וֹתרוּ כְּ דֵ י לְהָ גֵן עַ ל הָ עֵ ץ ,כְּ פִ י שֶׁ ִהבְ טַ ְח ִתּי .כַּ ֲעבֹר
לְבַ טֵּ ל ֶאת רֹעַ הַ גְּ ז ֵָרה ,וְ הַ יְּ לָ ִדים ְ
"רשׁוּת
שָׁ עוֹת אֲ חַ דוֹת ִהגִּ יעַ שָׁ לִיחַ ִמטַּ עַ ם "הַ חֶ בְ ָרה לַהֲ ַגנַּת הַ טֶּ בַ ע" ,וְ עִ מּוֹ ְצִ יג ָ
ַה ַגּנִּים" ,וְ הֵ ם ִסיְּעוּ לָ וּ בְּ בִ טּוּל הַ גְּ זֵ ָרה.
הָ עֵ ץ ִצַּ ל! בַּ ַלּ ְילָ ה הַ הוּא ְִרדַּ ְמ ִתּי וְ ִחיּוּ עַ ל ְשׂפ ַָתי ,וְ ל ֹא לִפְ ֵי שֶׁ נִּפְ ַר ְד ִתּי ְבּבִ ְרכַּת
יתי ֶאת הָ עֵ ץ ְמחַ ֵיּ
" ַל ְילָה טוֹב" מֵ עֵ ץ הַ תּוּת שֶׁ ָאהַ בְ ִתּי .וַאֲ ִי יָכוֹל ל ְִהשָּׁ בַ ע שֶׁ ָר ִא ִ
ֵאלַי ,מַ ְרכִּ ין ֶאת צַ מַּ ְרתּוֹ וְ לוֹחֵ שׁ" :תּוֹדָ ה!"
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