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ַרגְ לַ יִ ם  /ג .אבלס

חוֹקה מֵ עֵ בֶ ר לַ ָיּם חַ י מֶ לֶ ָחשׁוּב ָוטוֹב ,שֶׁ ָכּל ְ ִתי ָ יו ִהכִּ ירוּהוּ
ִבּ ְמ ִדי ָה ְר ָ
מּט ָרד ִמי י ְִמ ך ַתּ ְח ָתּיוֶ .מה
זָקן בָּ א בַּ יּ ִָמים ,וְ הָ ָיה ְ
וַ אֲ הָ בוּהוּ .הַ מֶּ לֶ ָהיָה ֶ
הוּבים ,שֶׁ לְּפִ י ְראוּת עֵ י ָיו,
חר ִמבֵּ ין ְ ִתי ָ יו אֲ ִָשׁים אֲ ִ
עָ שָׂ ה? הֶ ְחלִיט לִ בְ ֹ
ירשׁ ֶאת כִּ ֵסּא
יִבחַ ר ֶאת ַהמֶּ ֶל הַ ְמּיֹעָ ד ֶשׁיִּ ַ
וּמתּוֹכָ ם ְ
ְראוּיִים לִ ְמלוּכָהִ ,
מַ לְ כוּתוֹ.
יח ִי.
פֶּרח ָי ֶפה וְ ֵר ָ
ִהזְ ִמין הַ מֶּ לֶ עֲשָׂ ָרה אֲ ִָשׁים וְ ַָתן לְ כָ ל ֶאחָ ד מֵ הֶ ם ֶז ַרע ֶשׁל ַ
תּל ֶאת הַ זּ ֶַרע בַּ ֲעצִ יצוֹ וְ לַ חֲ זֹר ֵאלָיו עִ ם ֲעצִ יצוֹ ַכּ ֲעבֹר
בִּ ֵקּשׁ ִמכָּל ֶאחָ ד לְ ְשׁ ֹ
כְּ חֹדֶ שׁ י ִָמים.
יוֹתר י ְִמ ך ַתּ ְח ַתּי!" ִהכְ ִריז הַ מֶּ ֶל ִ .ה ְת ַפּזְּ רוּ
פֶּרח ַה ָיּפֶה ְבּ ֵ
" ִמי ֶשׁיִּ ְהיֶה לוֹ ַה ַ
ֻכּלָּ ם לְבָ ֵתּיהֶ ם וְ הֵ חֵ לּוּ בִּ ְמלֶאכֶת ַה ִטּפּוּחַ וְ הַ ַה ְשׁ ָקיָה.
דָּ בָ ר ֶאחָ ד ָקט ל ֹא י ְָדעוּ :הַ מֶּ לֶ ַָתן לָהֶ ם זְ ָרעִ ים ְרקוּבִ ים שֶׁ לּ ֹא ִיצְ ְמחוּ כְּ לָל.
ָרצָ ה הַ מֶּ לֶ לִ ְבחֹן ֶאת ָי ְשׁ ָרם וְ ֶאת הֲ גִ י וּ ָתם שֶׁ ל הָ אֲ ִָשׁים ,וְ ל ְִראוֹת ִאם י ִָמיר
ִמישֶׁ הוּ ֶאת הַ זּ ֶַרע שֶׁ נִּ ַתּן לוֹ ,בְּ ַאחֵ ר.
ידיהֶ ם ,וְ ָכל
יצים פּוֹ ְר ִחים ִבּ ֵ
ַכּ ֲעבֹר חֹדֶ שׁ שָׁ בוֹ ִתּ ְשׁעָ ה אֲ ִָשׁים ְמחֻ ָיּכִ ים ,שֶׁ ע ֲִצ ִ
יוֹתר.
ֶאחָ ד ִמ ְתגּ ֶָאה ,כִּ י ַה ְשּׁ ִתיל שֶׁ לּוֹ הוּא ַה ָיּפֶה ְבּ ֵ
וְ ַרק ֶאחָ ד עָ מַ ד לוֹ שָׁ ם בַּ צַּ ד ְמ ֻביָּשׁ וְ ָבוֹ ֲ .עצִ יצוֹ הָ יָה ֵריק ִמ ֹכּל וְ שׁוֹמֵ םִ .מיָּד
ָשָׂ א הַ מֶּ לֶ עֵ י ָיוִ ,ה ִבּיט חֲ לִיפוֹת בֶּ עָ צִ יץ וּבָ ִאישׁ .וְ הָ ִאישׁ הַ נָּבוֹ פּ ַָתח ֶאת
יוֹדעַ ַמדּוּעַ ֶ ,את ָכּל ִ ְשׁ ָמ ִתי
פִּ יו וְ כֹה ָאמַ רַ " :רק לִ י ל ֹא גָּדַ ל ְמאוּמָ הֵ .אי ִ י ֵ
ִה ְשׁ ַקעְ ִתּי בַּ זּ ֶַרע שֶׁ נּ ִֵתּן לִיַ ,א לְ ל ֹא תּוֹצָ אוֹתִ ".ח ֵיּ ַהמֶּ ֶל ִחיּוּ ָר ָחב וְ עָ ָה:
"בְּ ֶא ְבחַ ר לְמֶ לֶ !" ֻכּלָּ ם ָפּעֲרוּ ֶאת פִּ יהֶ ם בְּ ַת ְדהֵ מָ ה ,וַאֲ זַ י ִה ְס ִבּיר הַ מֶּ ֶל :
" ַמ ְלכֹּדֶ ת טָ מַ ְִתּי ָל ֶכם ,זְ ָרעִ ים שֶׁ ֵאי ָם ְראוּיִים כְּ לָל ְל ַה ְצ ִמיחַ ֻ .כּ ְלּ ֶכם ל ֹא
יתי ל ְִראוֹת ִמי זֶה שֶׁ יְּהֵ א ַא ִמּיץ ַדּיּוֹ לְהוֹדוֹת ִשׁבַּ ֲעצִ יצוֹ ל ֹא גּ ַָדל
ְי ָשׁ ִריםָ ,רצִ ִ
דָּ בָ רַ .א ֶתּם ל ֹא עֲמַ ְד ֶתּם בַּ פִּ תּוּי וְ הֶ ְחלַפְ ֶתּם ֶאת הַ זְּ ָרעִ ים .בּוֹשׁוּ וְ ִה ָכּלִמוּ!
יחים דָּ בָ ר.
מֵ הַ יּוֹם ִתּל ְְמדוּ ְשׁ ֵי כְּ ָללִים חֲ שׁוּבִ ים :הָ ֶא ָחדִ ,מ ֶשּׁ ֶקר ל ֹא מַ ְרוִ ִ
לְתפְ סוֹ .הָ ִאישׁ ַהיָּשָׁ ר וְ הָ ַא ִמּיץ
וְ הַ שֵּׁ ִ י ,לַ שֶּׁ ֶקר ֵאין ַרגְ לַ יִ ם וְ ַקל ְמאוֹד ָ
מוֹתי!"
שֶׁ לִּפְ ֵי ֶכם י ְִמ ך ַתּ ְח ַתּי ַאחֲ ֵרי ִ
חָ פוּ פְּ ֵי הָ אֲ ִָשׁים וְ ָסוֹגוּ ִ כְ לָ ִמים לְבָ ֵתּיהֶ ם.
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