ִק ְרא ּו אֶ ת הַ ּ ִס ּפ ּור ,מַ ּ ְס ּ ְפר ּו אוֹ תוֹ וַעֲנ ּו עַ ל הַ ׁ ּ ְשאֵ לוֹ ת:

לַשּׁכוּ
ְ
ְצ ִבי ָסמוּ

ָה? /כ' גרסון

פֶּסח ,הֶ ְחלִיטוּ ַגד וּמֹשֶׁ ה ָלצֵ את ל ְִטיּוּל ְבּיַעַ ר
חל הַ מּוֹעֵ ד ַ
ְבּ ֹ
יְרוּשָׁ ַליִ ם הַ סָּ מוּ לַ ְשּׁכוּ ָה שֶׁ בָּ הּ הֵ ם גּ ִָרים .בְּ ְשׁעוֹת ַה ֹבּ ֶקר
הַ מֻּ ְקדָּ מוֹת ,ל ְַא ַחר ְתּפִ לַּ ת הַ שַּׁ חֲ ִריתִ ,פְ גְּ שׁוּ ְשׁ ֵי הַ חֲ בֵ ִרים כְּ שֶׁ עַ ל
גַּבָּ ם ַתּ ְר ִמילִים שֶׁ הֵ כִ ילוּ כְּ ִריכִ יםֵ ,פּרוֹת וּמַ ְשׁ ֶקה ,וְ ִכְ ְסוּ ַל ַיּעַ ר.
ִטיְּלוּ בֵּ ין עֲצֵ י הַ יַּעַ ר ,עַ ל ְשׁ ִבילֵ י ֶהעָ פָ ר ,צָ פוּ בְּ צִ פּ ֳִרים וְ ֶהֱ וּ ִמ וֹ ָפיו
ַה ְיּרֻ ִקּים שֶׁ ל הַ יַּעַ ר .ל ְַא ַחר זְ מַ ן ָמה הֶ ְחלִיטוּ הַ חֲ בֵ ִרים לָשֶׁ בֶ ת
וְ ל ְִסעֹד ֶאת אֲ רוּחַ ת ַה ֹבּ ֶקרִ .ה ְתמַ ְקּמוּ לָהֶ ם גַד וּמֹשֶׁ ה ַתּחַ ת עֵ ץ
אכֶל
ָר ָחב בַּ עַ ל ֲע ָפִ ים גְּ דוֹלִיםָ ,פּ ְרשׁוּ ַמפָּה וְ הֵ חֵ לּוּ לְהוֹצִ יא ֶאת הָ ֹ
יחים.
ִמ ַתּ ְר ִמילֵ יהֶ םְ .ל ֶפ ַתעָ ,שׁ ְמעוּ ְרחָ ִשׁים ְוּרעָ ִשׁים ִמכִּ וּוּן הַ ִשׂ ִ
חָ ְשׁשׁוּ ְמאֹד ְשׁ ֵי הַ חֲ בֵ ִרים" :שָׁ מַ עְ ִתּי ֶשׁיֵּשׁ בַּ ַיּעַ ר הַ ְרבֵּ ה כְּ ָלבִ ים
פּוֹחד ְמאֹד ִמכְּ ָל ִבים ,ל ְָאן ִ בְ ַרח?" ָא ַמר גַד.
ֲזוּבים ,אֲ ִ י ֵ
ע ִ
" ַאל ַתּ ְחשֹׁשׁ ",עָ ָה לוֹ מ ֶֹשׁהִ " ,אם ל ֹא ְִתגּ ֶָרה בָּ הֶ ם וְ ְַמ ִשׁי
ָל ֹשֶ בֶ ת בִּ ְמקוֹמֵ וּ בְּ שֶׁ ֶקטֵ ,הם ל ֹא ִי ְת ָק ְרבוּ ֵאלֵ י וּ" .הָ ְרחָ ִשׁים
יוֹתרִ .בְ הֲ לוּ ְמאֹד ְשׁ ֵי הַ חֲ בֵ ִרים,
יוֹתר וְ ֵ
הָ פְ כוּ ִל ְהיוֹת ְקרוֹבִ ים ֵ
ָקפְ צוּ ִמ ְמּקוֹמָ ם וְ ִטפְּ סוּ עַ ל הָ עֵ ץ .כְּ שֶׁ ִה ִבּיטוּ לְמַ טָּ ה ָראוּ ְשׁ ֵיהֶ ם
צְ בִ י גָּדוֹל וְ ָיפֶ ה שֶׁ ִמּ ְת ָק ֵרב לַ סֶּ ַלע ◌ ֶֹשעָ לָ יו י ְָשׁבוּ .הוּא ל ֹא ָפּ ַחד.
שׁ
ִ ְרגְּ עוּ ְשׁ ֵ י הַ חֲ בֵ ִרים וְ ִה ְמ ִשׁיכוּ לִ צְ פּוֹת בַּ צְּ בִ י ,שֶׁ הֵ חֵ ל ל ְִמ ֹ
אוֹתהּ ָפּ ְרשׂוּ עַ ל ַה ֶסּ ַלע .פִּ ְתאֹם הֶ ְח ִליק מֹשֶׁ ה ֵמהֶ עָ ָף,
בַּ מַּ פָּה שֶׁ ָ
ַא גַד ָתּפַס וְ ָאחַ ז ֶאת יָדוֹ בְּ חָ זְ ָקה .הַ צְּ בִ י ,שֶׁ שָּׁ מַ ע קוֹל ִ ,בְ הַ ל
וּבָ ַרח ,ל ֹא לִפְ ֵי שֶׁ מָּ שַׁ ֶאת הַ ַמּפָּה .י ְָרדוּ ְשׁ ֵי הַ חֲ בֵ ִרים מֵ הָ עֵ ץ
וְ גִ לּוּ ֶשׁכָּל אֲ רוּחַ ת ַה ֹבּ ֶקר שֶׁ לָּהֶ ם ִה ְת ַפּזְּ ָרה וְ ֻכ ְסּ ָתה חוֹלָ .חזְ רוּ
ְהוֹריהֶ ם" .זֶה ל ֹא ַרעְ יוֹן
יתם וְ ִספְּ רוּ ֵאת הַ ִסּפּוּר ל ֵ
מ ֶֹשׁה וְ גַד לְ בֵ ָ
טוֹב לְטַ יֵּל בִּ יעָ רוֹת יְרוּשָׁ ַליִ ם לְל ֹא ְמלַּ וֶה ְמ ֻבגָּרָ ",א ְמ ָרה ִאמּוֹ שֶׁ ל
מ ֶֹשׁה" .בַּ פַּ עַ ם הַ בָּ ָאה ָרצוּי שֶׁ לּ ֹא ְתּ ַטיְּלוּ לְ בַ ד בִּ יעָ רוֹת יְרוּשָׁ ַל ִים",
ָא ַמר ָא ִביו שֶׁ ל גַד כְּ שֶׁ שָּׁ מַ ע ֵאת הַ ִסּפּוּר שֶׁ ל בְּ וֹ.
כְּ ֶשׁנִּפְ גְּ שׁוּ בְּ בֵ ית הַ כְּ ֶסֶ ת בִּ ְתפִ לַּת עַ ְרבִ ית שָׁ ַאל מֹשֶׁ ה בִּ ְת ִמיהָ ה:
צוּרה?"
אוֹתהּ ָ
" ֵאי זֶה שֶׁ ָאבִ י וְ ִא ִמּי הֵ גִ יבוּ בְּ ִדיּוּק ְבּ ָ
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