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ֲשׂה בַּ ע ֲָרבָ ה בַּ יְ ָשׁ ִית ַועֲצוּבָ ה
ַמע ֶ
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 /ל ֵָאה ָאוֹר

מַ עֲשֶׂ ה בַּ ע ֲָרבָ ה בַּ יְשָׁ ִית וַ עֲצוּבָ ה שֶׁ ִקּנּ ְָאה ְבּכָל הָ עֵ ִצים בַּ ְסּבִ יבָ הִ .היא י ְָדעָ ה
וֹרא ל ֹאָ -עִ ים כְּ ֶשׁ ָתּ ִמיד ְמ ַקנּ ְִאים .טוֹבָ ,אז ָמה
וֹר ָאה ,וְ ָ
שֶׁ ִקּ ְָאה זוֹ ִמדָּ ה ָ
לַ עֲשׂוֹת עִ ם ִק ְָאה שֶׁ כָּז ֹאת? ִא ְמרוּ לִי ַא ֶתּם ִאם ַרק יְ דַ עְ ֶתּם.
מַ מָּ שׁ עַ ל-יָדָ הּ צָ מַ ח עֵ ץ ָתּמָ ר .גָּבוֹהַּ  ,זָקוּף ,יָפֶהְֶ ,הדָּ ר ,כָּל עָ לֶה – ְמ ִיפָה וְ צַ מֶּ ֶרת
ימים ,לוּ ָל ִבים
חוּמים ,כָּל-כָּ ְטעִ ִ
יָפָה .הוּא צִ מַּ ח ְתּמָ ִרים ְֶהדָּ ִריםְ ,קטַ נִּים וְ ִ
קוֹטפִ ים .עַ ל-יַד הַ ָתּמָ ר צָ ַמח עֵ ץ הָ ָדר ,גַּם הוּא
יָפִ ים ,דַּ ִקּים וּזְ קוּפִ יםַ ,רק בָּ ִאים ְ
דוּרים וְ ִָאיםִ ,יחוֹחַ כָּ זֶה ל ֹא הָ יָה ִמזְּ ַמן ְבּכָל
לָאים ,הֲ ִ
ְֶהדָּ רֶ .א ְתרוֹגִ ים ִפְ ִ
ַהבּ ְֻס ָתּן .הָ י ְָתה שָׁ ם גַּם ְשׂדֵ ַרת הֲ ַד ִסּים שֶׁ הֵ פִ יצָ ה ְסבִ יבָ הּ ֵריחַ מַ ְק ִסים .וְ עוֹד עֵ צִ ים
וּקטַ נִּים ִמכָּל ִמי ֵי ִמי ִיםִ .אם
וּמשֻׁ נִּים ,גְּ דוֹלִים ְ
יְרֻ ִקּים ,עָ ִבים וְ דַ ִקּים ,שׁוֹ ִים ְ
ֶא ְספֹּר עַ ד ָמחָ ר ל ֹא ֶאגְ מֹרִ .איֶ -אפְ שָׁ ר .הָ י ְָתה הָ ע ֲָרבָ ה כָּל-כָּ עֲצוּבָ הִ .היא
חָ ְשׁבָ הִ :אלּוּ הָ יָה לִי פְּ ִרי ְמג ִָדים מַ ָתּ ָה לַ יְּ ָל ִדים .ל ֹא ִאכְ פַּ ת לִי שֶׁ יּ ְִהיֶה ָקטָ ן
בִּ ְמיֻחָ דֶ .שׁיּ ְַספִּ יק ְלפָחוֹת ְליֶלֶד ֶאחָ דִ .היא ִהצְ טַ ע ֲָרה וְ ִה ְת ִחילָה לִבְ כּוֹת" :אוֹי לִי.
מָ ה ֶא ֵתּן לַ יְּ ָל ִדים בְּ סֻ כּוֹת?"
ָשׁמַ ע ז ֹאת מַ ל ְַא הָ עֵ ִצים בַּ שָּׁ מַ יִם .שָׁ מַ ע וְ צָ חַ ק וְ סָ פַ ק כְּ ָפַ יִם ,וְ ָאמַ רַ " :אל ִתּבְ כִּ י
ע ֲָרבָ הְ ,בּעֵ י ַ י ַא ְתּ טוֹבָ ה .הַ צְּ ִיעוּת ִהיא גַּם כֵּן ִמדָּ ה חֲ שׁוּבָ הְ .מ ִחי ֶאת הַ ְדּ ָמעוֹת
מֵ עַ לְ ֲעלַ יִ הַ ְקּטַ נִּיםְ ,בּסֻ כּוֹת ַא ְתּ ִתּ ְהיִי בֵּ ין ַא ְרבַּ עַ ת הַ ִמּי ִים.
וּמ ָאז ,בַּ סֻּ כָּה הַ יָּפָהַ ,היְּ רֻ ָקּה ,בְּ מֶ ְר ַכּז הַ סֻּ כָּה ַהנָּאוָה ,עִ ם לוּלָב וַהֲ דַ ס וְ ֶא ְתרוֹג
ֵ
ְמיֻחָ ס – שָׂ ִמים גַּם ֲע ַף ֲע ָרבָ ה.
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