
 

  / יפה האוזר הריח של החופש הגדול

  

במכנסיים קצרים ובגופייה. יחפים,  –ה הגדר של הבית שלנו ישבנו על ַמֲעקֵ 

  פתאום אמרתי: "איזה ריח נהדר יש לו, לחופש הגדול..."

  אילנה ואסף הסתכלו בי במבט כזה, כאילו אמרתי שטות נוראה.

  "מה את מקשקשת?" אמר אסף, "איזה ריח יש לחופש?"

  "חופש זה לא אוכל, ואין לו ריח," הוסיפה אילנה בקול של ילדה שיודעת הכול.

  ן!" אמרתי, "לחופש הגדול יש ריח מיוחד כזה. "אף פעם לא הרגשתם?""דווקא כ

"לא!" ענו שניהם במקהלה מדברת, "אולי תתארי לנו את הריח הזה? הוא חריף 

  או מתוק?"

"לא זה ולא זה," אמרתי במבוכה, "זה ריח כזה... של קיץ ושל ים... ושל..." 

  נת.התפלאתי מאוד שהם לא מבינים לאיזה ריח אני מתכוו

"אם את לא יכולה לספר לנו איזה מין ריח זה, אז אין שום ריח! אמרה אילנה 

  וקפצה מן הגדר.

אפשר לתאר אותו. -"אני מרגישה את הריח, ואני בטוחה שהוא קיים, אבל אי

  אתם צריכים להרגיש אותו בעצמכם," אמרתי והתחלתי להיות קצת עצובה.

לאילנה אמר: "בואי, נלך הביתה, "אבל אנחנו לא מרגישים!" קרא אסף בכעס, ו

  כבר מאוחר."

הם הלכו, ואני נשארתי לשבת על הגדר. הכנסתי את ידי לכיס המכנסיים שלי 

והוצאתי גרעינים של משמש. קירבתי אותם אל פניי וֵהַרחתי. היה להם ריח 

  מיוחד כזה של חול ושל משחקים.

והאור חזק.  הייתה שעת צהריים. השמים היו בהירים מאוד, השמש גבוהה

הספר כשהתיקים על הגב. היה  הרחוב היה שקט. לא היו ילדים שחזרו מבית

  לרחוב ריח מיוחד כזה, של קיץ ושל חופש.

אחרי הצהריים הלכתי לספרייה הציבורית. היה לי המון זמן, והלכתי לִאִטי בין 

והרחתי. ריח נפלא היה  –המדפים עמוסי הספרים. הוצאתי ספר, דפדפתי 

ה, ריח של ספרים ישנים כאלה, שמרגישים בו רק כשיש זמן ולא ממהרים. בספריי

  ואז, כשאף אחד לא הסתכל, שאפתי אותו לתוכי...

חזרתי הביתה והייתי צמאה מאוד. מזגתי לי כוס מים קרים מן הקנקן. דופנות 

הכוס כוסו מבחוץ בטיפות זעירות. היה להם, למים, טעם נפלא, מהול בריח 



 

והתחלתי לקרוא. פתאום  ,כך שכבתי על הרצפה הקרירה-רמיוחד כזה. אח

בתוך העצמות שלי. הרגשתי אותו  ָנֵמסהרגשתי כאילו החופש חודר לתוך לבי, 

ריחים את הריח וחשבתי: "כמה משונה שאילנה ואסף לא ְמ  ,בכל החושים שלי

  המיוחד הזה של החופש."
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