
 מקורית יצירה -  נקודותיים

  

 
  1כרך  –ו "תשע – בין השורות

188 

  פרנקל פנינה / רּבָ הַ  יחֵ רְ פִ ּו רדַ מָ סְ 
  ְסָמַדר תאֶ  אּמָ אִ  הלָ אֲ ׁשָ  ןֹואׁשרִ  םיֹוּבְ 
  "?ַהָּבר ִּפְרֵחי ִמָּכל ,ַהּיֹום ְנַבֵּקר ִמי ֶאת"
  

   יתאִ צָ חֲ וַ  הּבָ הֻ צְ  הצָ לְ חֻ  ְסָמַדר ָלְבָׁשה
ָ וְ    .יתצִ רְ חַ הַ  – ֶאת ְלַבֵקר ִאָּמא םעִ  הָאצְ י
  
ָ הָ  ָ  םיֹו הי   זְָרָחה ׁשמֶ ּׁשֶ הַ  ,הפֶ י
ְ  תֹוּבהֻ צְ  ַחְרִצּיֹותוְ    .הּנָ ּפִ  לּכָ מִ  כּוִחּי
  
  ִּפְתאֹום ְלֶפַתע ָּבִהיר ְּביֹום ָּכְך

  :ָמקֹום ְּבָכל ָצְמחּו תֹוּבהֻ צְ  ַחְרִצּיֹות
  

  הּנָ ּגִ ּבַ  ַחְרִצּיֹות ,ֶּבָחֵצר ַחְרִצּיֹות
  .הּנָ ּפִ  לכָ לְ  רבֶ עֵ מֵ ּו הדֶ ּׂשָ ּבַ  ַחְרִצּיֹות

  
ָ  לעַ  ְסָמַדר ִהְסַּתְּכָלה   יבבִ ּסָ ׁשֶ  תֹוׁשמָ ּׁשְ הַ  םי

ֹ  היזֶ אֵ " הָארְ קָ וְ    ".יבבִ ָאהָ  יעַ ּגִ הִ  !יפִ י
  
  ְסָמַדר ֶאת ִאָּמא ָׁשֲאָלה ינִ ׁשֵ  יֹוםּבְ 
  "?ַהָּבר ִּפְרֵחי ִמָּכל ,ַהּיֹום ְנַבֵּקר ִמי ֶאת"
  

  גחַ  לׁשֶ  הּמָ דֻ אֲ  הלָ מְ ׂשִ  ְסָמַדר ָלְבָׁשה
  .גרָ ּפָ הַ  – ֶאת ְלַבֵקר ִאָּמא ִעם ְויְָצָאה

  
  זְָרָחה ַהֶּׁשֶמׁש ,יֶָפה יֹום ָהיָה
  .ִּפּנָה ִמָּכל ִחּיְכּו יםּמִ ֲאדֻ  יםגִ רָ פְ ּו
  
  ִּפְתאֹום ְלֶפַתע ָּבִהיר ְּביֹום ָּכְך

  :ָמקֹום ְּבָכל ָצְמחּו ֲאֻדִּמים ְּפָרגִים
  

  ַּבִּגּנָה ְּפָרגִים ,ֶּבָחֵצר ְּפָרגִים
  .ִּפּנָה ְלָכל ּוֵמֵעֶבר ֶדהַּבּׂשָ  ְּפָרגִים

  
ֹ  הָארְ נִ  ָּׂשֶדההַ    ׁשאֵ  מֹוּכְ  םָאד
  ."ׁשּדֵ חַ תְ ּתִ  ,יּלִ ׁשֶ  ָׂשֶדה" ְסָמַדר לֹו הרָ מְ ָאוְ 

  ְסָמַדר ֶאת ִאָּמא ָׁשֲאָלה ייׁשִ לִ ׁשְ  ְּביֹום
  "?ַהָּבר ִּפְרֵחי ִמָּכל ,ַהּיֹום ְנַבֵּקר ִמי ֶאת"
  

ֹ וָ  עבַ ּצֶ ּבַ  הלָ מְ ׂשִ  ְסָמַדר ָלְבָׁשה ֹ סָ  ,דר   ְוָלָבן לג
  .ןילָ דִ ּגְ הַ  – ֶאת ְלַבֵקר ִאָּמא ִעם ְויְָצָאה

  
  זְָרָחה ַהֶּׁשֶמׁש ,יֶָפה יֹום ָהיָה
  .ִּפּנָה ִמָּכל ִחּיְכּו יםּלִ ּגַ לְ גַסְ  יםנִ ילָ דִ גְּו
  
  ִּפְתאֹום ְלֶפַתע ָּבִהיר ְּביֹום ָּכְך

   :ָמקֹום ְּבָכל ָצְמחּו ְסגִֻּלים קֹוִצים
  

  ַּבִּגּנָה גְִדיָלנִים ,ֶּבָחֵצר גְִדיָלנִים
  .ִּפּנָה ָכלבְ ּו ֶדהַּבּׂשָ  גְִדיָלנִים

  
   ַּבָּסגֹל יםצִ קֹו הּסֶ כֻ מְ  ָהיָה ָּׂשֶדההַ 
ֹ סְ לִ  הׁשֶ קָ  ,ַהּכֹל ּדֹוֵקר" ָאְמָרה ְסָמַדרּו   ."לּב
  

  ְסָמַדר ֶאת ִאָּמא ָׁשֲאָלה ייעִ בִ רְ  ְּביֹום
  "?ַהָּבר ִּפְרֵחי ִמָּכל ,ַהּיֹום ְנַבֵּקר ִמי ֶאת"
 

ָ  עבַ ּצֶ ּבַ  דגֶּבֶ  ְסָמַדר ָלְבָׁשה ֹ י   לעַ מֵ  רינָ סִ וְ  קר
ֹ ׁשִ  – ֶאת ְלַבֵקר ִאָּמא ִעם ְויְָצָאה   .לעָ שּו תלֶ ּב

  
  זְָרָחה ַהֶּׁשֶמׁש ,יֶָפה יֹום ָהיָה
  .ִּפּנָה ִמָּכל ִחּיְכּו יְֻרִּקים יםחִ מָ צְ ּו
  
  ִּפְתאֹום ְלֶפַתע ָּבִהיר ְּביֹום ָּכְך

  :ָמקֹום ְּבָכל ָצְמחּו שּוָעל ִׁשּבֶֹלת ילֵ עֹובְ ּגִ 
  

  ַּבִּגּנָה יָרֹק ,ֶּבָחֵצר יָרֹק
  .ִּפּנָה לכָ ּבְ  צֹוַמַחת שּוָעל ִׁשּבֶֹלת

  
  חַ רּוהָ  םעִ  עּנָ הַ  הדֶ ּׁשָ הַ  לעַ  ְסָמַדר ִהְסַּתְּכָלה
  ."חַ נּולָ  ילִ  בּכַ ׁשְ אֶ  ,אןּכָ  ילִ  בטֹו" ְוָאְמָרה
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  ְסָמַדר ֶאת ִאָּמא ָׁשֲאָלה ייׁשִ מִ חֲ  ְּביֹום
  "?ַהָּבר ִּפְרֵחי ִמָּכל ,ַהּיֹום ְנַבֵּקר ִמי ֶאת"
  

  יסּכִ הַ  ַעל ָׁשחֹר ֶּכֶתם םעִ  ְסגָֻּלה ִׂשְמָלה ְסָמַדר ָלְבָׁשה
  .יסירִ אִ הָ  – ֶאת ְלַבֵקר ִאָּמא ִעם ְויְָצָאה

  
  זְָרָחה ַהֶּׁשֶמׁש ,יֶָפה יֹום ָהיָה

  .ִּפּנָה ִמָּכל ִחּיְכּו יםּלִ גֻסְ  יםיסִ ירִ אִ וְ 
  
  ִּפְתאֹום ְלֶפַתע ָּבִהיר ְּביֹום ָּכְך

  :ָמקֹום ְּבָכל ָצְמחּו ִאיִריִסים
  

  ַּבִּגּנָה ִאיִריס ,ֶּבָחֵצר ִאיִריס
  .הּנָ ּפִ  ְּבָכל ִאיִריס ,ַּבָׂשֶדה ִאיִריס

  
ֹ ּסָ ּבַ  גגֵחֹוהַ  ַהָּׂשֶדה לעַ  ְסָמַדר ִהְסַּתְּכָלה   לג
  ".לחֹוּמָ ּבַ  םיכֶ ינֵ ּבֵ  אצֵ אֵ  ,יּלִ ׁשֶ  ִאיִריִסים" ְוָאְמָרה

  

  ְסָמַדר ֶאת ִאָּמא ָׁשֲאָלה ִׁשִּׁשי ְּביֹום
  "?ַהָּבר ִּפְרֵחי ִמָּכל ,ַהּיֹום ְנַבֵּקר ִמי ֶאת"
  

  ַוֲחָצִאית ְׁשחָֹרה ֲחגֹוָרה ,ֲאֻדָּמה ֻחְלָצה ְסָמַדר ָלְבָׁשה
  .ַהַּכָּלנִית – ֶאת ְלַבֵקר ִאָּמא ִעם ְויְָצָאה

  
  זְָרָחה ַהֶּׁשֶמׁש ,יֶָפה יֹום ָהיָה

  .ִּפּנָה ִמָּכל ִחּיְכּו ֲאֻדּמֹות ְוַכָּלנִּיֹות
  
  ִּפְתאֹום ְלֶפַתע ָּבִהיר ְּביֹום ָּכְך

  :ָמקֹום ְּבָכל ָצְמחּו ֲאֻדּמֹות ַּכָּלנִּיֹות
  

  ַּבִּגּנָה ַּכָּלנִּיֹות ,ֶּבָחֵצר ַּכָּלנִּיֹות
  .ִּפּנָה ְּבָכל ַּכָּלנִּיֹות ,ַּבָׂשֶדה ַּכָּלנִּיֹות

  
  ָאדֹםהָ  ַהָּׂשֶדה ַעל ְסָמַדר ִהְסַּתְּכָלה
  ".יֹום-יֹום ַחג ִלי עֹוׂשֹות ַאֶּתן" ְוָאְמָרה

  
  ְסָמַדר ֶאת ֻּכָּלם ַׁשֲאלּו ַהַּׁשָּבת יֹום ּוְכֶׁשִהִּגיעַ 

  "?ַהָּבר ִּפְרֵחי ִּמָּכל אֹוֶהֶבת ַאּתְ  ִמי ֶאת ָאז"
  

  ַהַּפְרּגֹוד ֲאחֹוֵרימֵ  ַּבֶחֶדר ְסָמַדר ִהְסַּתְּתָרה
  !"ַהּסֹודֶאת  ּוּלגַּתְ  ְּכֶׁשֵאֵצא" :ְוהֹוִדיָעה

  
  – ִרקּודּבְ  יְָצָאה ְוִהיא ְוִחּכּו ִחּכּו םהֵ 
  :ָצמּוד ֶפַרחּו ָהרֹאׁש ַעל ְצָבִעים זֵר
  

  ַּבּקּוִקּיֹות יםְקלּועִ  שּוָעל ִׁשּבֶֹלת גְִבעֹוֵלי
  .ַחְרִצּיֹות ָהרֹאׁש ְוַעל ַצָּואר ַעל ְּפָרגִים

  
  "?ַּכָּלנִּיֹותהַ  םעִ  ּוָמה יסירִ אִ הָ  םעִ  המָ ּו"
  ְסָמַדר התָ נְ עָ  ",יםּנִ גַמּו יםחִ רָ ּפְ  הּלֶ אֵ "
  ."רהָ הָ  לעַ  ָּׂשֶדהּבַ  םתָ אֹו יּתִ רְ ַאׁשְ הִ  ןכֵ לָ "
  
  "?ןילָ דִ ּגְ הַ  םעִ  המָ ּו" :לּואֲ ׁשָ  דעֹווְ 
  ְּגִדיָלןהַ  ילֵ עֹובְ גִ ָּכל ֶאת" :ְסָמַדר הקָ חֲ צָ 
  ..."אןכָ לְ  ְךרֶ ּדֶ ּבַ  ְּבֵתָאבֹון יּתִ לְ כַ ָא


