ִספּוּר ב'
בּ ֶֹקר ֶאחָ ד ְבּחֻ פְ שַׁ ת הַ ַקּיִץ יָצְ אוּ ַי ְלדֵ י ַקיְטָ ַת "חֲ וָיוֹת" ל ְִטיּוּל בְּ ַחַ ל
ידים ִסירוֹת ְק ַטנּוֹת וְ שָׁ טוּ ְלא ֶֹר
חָ דֵ ָרה .בַּ מָּ קוֹם ִה ְשׂכִּ ירוּ הַ ַתּל ְִמ ִ
הַ נַּחַ ל עַ ד ְלשֶׁ פֶ הַ נַּחַ ל )הַ מָּ קוֹם שֶׁ בּוֹ ִ ְשׁפָּ הַ נַּחַ ל לַ ָיּם( .ל ְַאחַ ר
ידים בְּ ִמ ְשׂחֲ ֵקי כַּדּוּר עַ ל חוֹף ַהיָּםְ ,קבוּצָ ה
כַּמּה ַתּל ְִמ ִ
ַהשַׁ יִ ט ִשׂחֲ קוּ ָ
ַא ֶח ֶרת ָא ְספָה צְ דָ פִ ים ְמעַ ְ יְ ִים ,וְ עוֹד ְקבוּצָ ה ִקיְּמָ ה ַתּחֲ רוּת בְּ ִ יַּת
ַא ְרמוֹ וֹת חוֹלִ .ל ְק ַראת הַ צָּ הֳ ַריִ ם ָאכְ לוּ הַ יְּ ָל ִדים אֲ רוּחַ ת צָ הֳ ַר ִים
וּבְ מַ הֲ ָלכָהּ ֶ ע ֱַר ִחידוֹן עַ ל הַ חַ י וְ הַ צּוֹמֵ חַ בְּ ַחַ ל חָ דֵ ָרה .כַּאֲ ֶשׁר
אוֹטוֹבּוּסים ֶשׁ ִחכּוּ ָלהֶ ם ִמחוּץ
ִ
ִה ְת ַא ְרגְּ וּ ַהיְּ ל ִָדים ַלעֲלוֹת לָ
מוּרת ַחַ ל חָ דֵ ָרהִ ,ה ְתבָּ ֵרר כִּ י חָ יִים בֶּ ן הַ שֵּׁ שׁ ֶ ע ֱַדרִ .מיָּד
ִל ֹ ְש ַ
מוּרה וְ הֵ חֵ לּוּ ל ְִקר ֹא בִּ ְשׁמוַֹ ,א
שוּ כָּל הַ מַּ ְד ִריכִ ים בְּ שֶׁ ַטח הַ ְשּׁ ָ
ִה ְתפָּ ְר ֹ
ל ֹא ְִת ַקבֵּ ל כָּל מַ ֲע ֶהְ .שׁ ֵ י מַ ְד ִריכִ ים ָרצוּ מַ ֵהר לַמָּ קוֹם ◌ֹשֶ בּוֹ שָׂ כְ רוּ
ִסירוֹתַ ,א ל ֹא מָ צְ אוּ ֶאת חָ יִיםַ .א ַחד ַהנְּעָ ִרים שֶׁ עוֹבְ ִדים בְּ מַ ֲעגָן
הַ ִסּירוֹת שָׁ ַאלַ " :ה ִאם ִח ַפּ ְשׂ ֶתּם ִבּבְ ֵרכַת ַה ַמּ ִים הַ ַח ִמּים?" "עַ ל מָ ה
ַא ָתּה ְמדַ בֵּ ר?" שָׁ אֲ לוּ ְשׁ ֵי הַ מַּ ְד ִריכִ ים בִּ ְת ִמיהָ ה .עָ ָה ָלהֶ ם הַ נַּעַ ר:
זוֹהי בְּ ֵרכָה
ִ
"בְּ ֵרכַת ַה ַמּיִ ם הַ ַח ִמּים ְִמצֵ את בְּ טַ ֶיּלֶת הַ נַּחַ ל,
זּוֹר ִמים בָּ הּ מַ יִם ַח ִמּים שֶׁ ַמּגִּ יעִ ים ִממַּ ְשׁ ֵאבוֹת חֶ בְ ַרת הַ חַ ְשׁמַ ל,
שֶׁ ְ
וְ ַרבִּ ים הֵ ם ָהאֲ ִָשׁים שֶׁ בָּ ִאים לְשַׁ כְ ֵשׁך ַרגְ לֵ יהֶ ם בְּ זִ ְרמֵ י ַה ַמּ ִים
הַ ַח ִמּים ֶשׁלָּהּ" ִמיָּד ָרצוּ ְשׁ ֵי הַ מַּ ְד ִריכִ ים עִ ם הַ נַּעַ ר ל ְֵאזוֹר ַהבְּ ֵרכָה,
יוֹשׁב עַ ל ְשׂפַת ַהבְּ ֵרכָה כְּ שֶׁ ַרגְ לָיו ְתוּ וֹת בְּ תוֹ
וְ שָׁ ם צָ פוּ בְּ חָ יִים ֵ
אוֹת  ",צָ הֲ לוּ ְשׁ ֵי
ימים" .חָ יִים ,בָּ רוּ הַ שֵּׁ ם ,מָ צָ א וּ ְ
ַה ַמּיִ ם ַהחֲ ִמ ִ
הַ מַּ ְד ִריכִ ים ,חָ יִים ִח ֵיּ לְעֶ בְ ָרם וְ ָא ַמר" :ל ֹא שַׂ ְמ ִתּי לֵ ב ֵכּיצַ ד עָ בַ ר
זּוֹר ִמים".
הַ זְּ מַ ן ,וְ ַגם ל ֹא ָי ֹכל ְִתּי ִל ְשׁמֹעַ ֶא ְתכֶ ם בְּ שֶׁ ל ַרעַ שׁ ַה ַמּ ִים הַ ְ
כַּחֲ צִ י ָשׁעָ ה ל ְַאחַ ר ֶשׁכָּ ל יַלְ דֵ י ַה ַקּיְטָ ָה עָ לוּ לָאוֹטוֹבּוּס וְ ִה ְתפַּ לְּלוּ
וּשׁ ֵי הַ מַּ ְד ִריכִ ים .בְּ הַ גִּ יעָ ם
ל ְִשׁלוֹמוֹ שֶׁ ל חֲ בֵ ָרםִ ,הגִּ יעוּ חָ יִים ְ

לָ אוֹטוֹבּוּס צָ הֲ לוּ כָּל חֲ בֵ ָריו שֶׁ ל חָ יִים ,שֶׁ דָּ אֲ גוּ לוֹ ְמאֹד ,וְ הוֹדּוּ
יאת הָ "אֲ בֵ ָדה" .בְּ תֹם יוֹם מָ לֵא פְּ עִ י ֻליּוֹת
בוֹרא עוֹלָ ם עַ ל ְמצִ ַ
ְל ֵ
וַחֲ וָיוֹת ָחזְ רוּ כָּל הַ ְיּ ָל ִדים ְשׂמֵ ִחים לְבָ ֵתּיהֶ ם.

