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רּוסה
יחֹוח נָּ ִּעים ,וְּ ַה ְּפ ָּ
ַ
ַהּׁשֹוקֹו ַה ַח ִּמים ַה ְּמ ַת ְּק ָּתקַ ,מ ֲעלֶ ה ֵא ִּדים ַקלִּ ים וְּ נִּ
טֹובה כְּ ָּבר ֲערּוכִּ ים ַעל ַה ֻּּׁׁשלְּ ָּחן.
רּוחה ַבגְּ ִּבינָּ ה ַה ָּ
ַה ְּט ִּריָּ ה ַה ְּמ ָּ
מֹותּה ִּהיא אֹוכֶ לֶ ת
רּוחת ַהב ֶֹּקר ֶשלָּ ּהֶ ,שכְּ ָּ
ּומ ְּס ַתכֶ לֶ ת ַעל ֲא ַ
יֹוש ֶבת ִּ
נֶ ַטע ֶ
לְּ ֵת ָּאבֹון ָּת ִּמידֲ ,א ָּבל ַהיֹום ֵאינָּ ּה ְּמ ֻּׁסגֶ לֶ ת ֲא ִּפלּו לִּ לְּ גֹּם וְּ לּו ְּמ ַעט וְּ ֹלא לִּ נְּ גֹּס
ַבלֶ ֶחם.
יֹוד ַעת ַמה יֵ ש לִּ יֲ ,אנִּ י ֹלא יְּ כֹולָּ ה לֶ ֱאכֹּל כְּ לּום .יֵ ש לִּ י ִּמין לַ ַחץ
"א ָּמאָּ ,אנִּ י ֹלא ַ
ִּ
ַב ֶב ֶטן .אּולַ י ֲאנִּ י חֹולָּ ה? אֹוי ,אּולַ י ֹלא נּוכַ ל לִּ נְּ סֹּ ַע לְּ ַאנְּ גְּ לִּ יָּ ה ,וַ ֲאנִּ י כָּ ל כָּ ְך כָּ ל
רֹוצה לִּ נְּ ס ַֹּע!"
כָּ ְך ָּ
ִּא ָּמא ַמ ְּרגִּ ָּיעהֹ" ,לאַ ,א ְּת ֹלא חֹולָּ הַ .א ְּת ִּמ ְּת ַרגֶ ֶשת ְּמאֹּד לִּ ְּפנֵ י ַהנְּ ִּס ָּיעה .כָּ כָּ ה
ַהגּוף ֶשלָּ נּו ֵמגִּ יב לִּ ְּפ ָּע ִּמים כְּ ֶשיֵ ש ִּה ְּת ַרגְּ שּות גְּ דֹולָּ ה .נַ ִּסי ְּבכָּ ל זֹּאת לֶ ֱאכֹּל אֹו
לִּ ְּשתֹות ְּק ָּצת".

נֶ ַטע ְּמנַ ָּסה לִּ ְּשתֹות ְּק ָּצת ֲא ָּבל ָּק ֶשה לָּ ּהִּ .היא ַמ ְּב ִּחינָּ ה ִּב ְּש ֵתי ַה ִּמזְּ וָּ דֹות
ַהגְּ דֹולֹות ֶה ָּעמּוסֹות ַהנִּ ָּצבֹות לְּ יַ ד ֶדלֶ ת ַה ַביִּ ת כִּ ְּמ ַחכֹות כְּ ָּבר לָּ ֵצאתִּ .א ָּמא
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וְּ ַא ָּבא כְּ ָּבר ֵהכִּ ינּו ַהכֹּל.
"נֶ ַטעְּ ,ק ִּחי ֶאת ַה ִּתיק ֶשלָּ ְך וְּ ֶאת ַה ְּמ ִּעילֲ ,אנַ ְּחנּו ְּצ ִּריכִּ ים לְּ ִּהזְּ ָּד ֵרזָּ .צ ִּריְך לְּ ַהגִּ ַיע
ּוביָּ ָּדּה גַ ם ַה ֻּׁב ָּבה ֶשלָּ ּה,
אֹומ ֶרת ִּא ָּמא .נֶ ַטע ְּמ ַציֶ ֶתת וְּ חֹוזֶ ֶרת ְּ
יסה"ֶ ,
ַבזְּ ַמן לַ ִּט ָּ
מּודה.
ֲח ָּ
אֹומ ֶרת ִּא ָּמא.
מּודהֵ .אין לָּ נּו ָּמקֹום ַב ִּמזְּ וָּ ָּדה"ֶ ,
"ֹלאֹ ,לא נּוכַ ל לָּ ַק ַחת ֶאת ֲח ָּ
יתם ָּש ִּמים אֹותֹו ַב ִּמזְּ וָּ ָּדה?!
"מה ִּפ ְּתאֹום ַב ִּמזְּ וָּ ָּדהִּ .אם ָּהיָּ ה לָּ כֶ ם ִּתינֹוק ֱהיִּ ֶ
ַ
רֹוצה ֶשגַ ם ִּהיא ִּת ְּר ֶאה ֶאת ַאנְּ גְּ לִּ יָּ ה .יִּ ְּהיֶ ה
נֹוס ַעת ַעל ַהיָּ ַדיִּ ם ֶשלִּ יֲ .אנִּ י ָּ
מּודה ַ
ֲח ָּ
לָּ נּו ַה ְּר ֵבה ַעל ַמה לְּ ַד ֵבר".
אֹותּה ָּחזָּ ק וְּ ִּש ְּמרּו ַא ַחת ַעל
"ב ֵס ֶדרַ ,ה ֲחזִּ ִּיקי ָּ
יפים ַמ ָּב ִּטיםְּ ,
ַא ָּבא וְּ ִּא ָּמא ַמ ֲחלִּ ִּ
ַה ְּּׁשנִּ יָּ ה".
ּוב ִּמ ְּפ ָּרץ ַה ֲחנִּ יָּ ה כְּ ָּבר ִּחכְּ ָּתה מֹונִּ יתַ .הנֶ ָּהג
ַבחּוץ ַהיֹום ַרק ִּה ְּת ִּחיל לְּ ָּה ִּאירְּ ,
יָּ ָּצא לִּ ְּק ָּר ָּא ָּתם ְּב ִּחיּוְך" ,ב ֶֹּקר טֹובֲ ,אנִּ י ֵמ ִּבין ֶש ַא ֶתם ִּהזְּ ַמנְּ ֶתם מֹונִּ יתְּ ,ב ַב ָּק ָּשה
לְּ ִּהכָּ נֵ ס".
חֹורי וְּ ִּה ְּתיַ ְּּׁש ָּבה לְּ יָּ ָּדהַ .א ָּבא ִּסיֵ ַע לַ נֶ ָּהג
מֹושב ָּה ֲא ִּ
הֹור ָּתה לְּ נֶ ַטע לְּ ִּהכָּ נֵ ס לַ ָּ
ִּא ָּמא ְּ
קֹומםַ ,הנֶ ָּהג מּול
לְּ ַה ֲע ִּמיס ֶאת ַה ִּמ ְָּּזודֹות ְּב ָּתא ַה ִּמ ְּט ָּען וְּ ָּאז ָּת ְּפסּו ֶאת ְּמ ָּ
ַה ֶהגֶ ה וְּ ַָּא ָּבא ַבמֹו ָּשב ֶשלְּ ִּצדֹו.
נֹוס ִּעים?"ָּ ,ש ַאל ַהנֶ ָּהג ,וְּ ַא ָּבא ֵה ִּשיב" :לְּ נַ ְּת ָּב"ג".
"לְּ ָּאן ְּ
חֹוקם
נֹוס ִּעים לְּ ַאנְּ גְּ לִּ יָּ ה"ִּ ,מ ֲה ָּרה נֶ ַטע לְּ ַת ֵקן לְּ קֹול ְּצ ָּ
"מה ִּפ ְּתאֹום נַ ְּת ...נַ ְּתְּ ..
ָּ
יה.
הֹור ָּ
ֶשל ֶ
יה ָּצ ִּריְך לָּ טּוס.
חֹוקהֵ ,אלֶ ָּ
"נָּ כֹון נֶ ַטעֲ ,אנַ ְּחנּו ַב ֶד ֶרְך לְּ ַאנְּ גְּ לִּ יָּ הֲ ,א ָּבל ַאנְּ גְּ לִּ יָּ ה ְּר ָּ
טֹוסים
יֹוצ ִּאים וְּ נִּ כְּ נָּ ִּסים ַה ְּמ ִּ
עּופהֶ ,שהּוא ַה ָּמקֹום ֶש ִּמ ֶמנּו ְּ
ק ֶֹּדם נִּ ַסע לִּ נְּ ַמל ַה ְּת ָּ
עּופה
ּומ ָּּׁשם נָּ טּוס לְּ ַאנְּ גְּ לִּ יָּ ה .נַ ְּת ָּב"ג הּוא ַה ֵּׁשם ַה ָּק ָּצר לִּ נְּ ַמל ַה ְּת ָּ
ִּמכָּ ל ָּהעֹולָּ ם ִּ
גּוריֹון ,רֹּאש ַה ֶמ ְּמ ָּשלָּ ה ָּה ִּראשֹון ֶשל ְּמ ִּדינַ ת יִּ ְּש ָּר ֵאל".
ַעל ֵשם ֶבןְּ -
קֹור ִּאים לָּ ּה?"ָּ ,ש ַאל ַהנֶ ָּהג ִּמ ְּס ַתכֵ ל ַב ַמ ְּר ָּאה
מּודה יֵ ש לָּ ְך ,יַ לְּ ָּדהֵ .איְך ְּ
"ב ָּבה ֲח ָּ
ֻּׁ
ֶש ֵמ ַעל רֹּאשֹו.
בין השורות – תשע"ח – כרך 2
209

טעימה מספר

קֹור ִּאים נֶ ַטע ּולְּ ִּא ָּמא ֶשלִּ י
מּודה' וְּ לִּ י ְּ
קֹור ִּאים לָּ ּה ֲ'ח ָּ
"איְך יָּ ַד ְּע ָּת? ֶב ֱא ֶמת ְּ
ֵ
יבה נֶ ַטע.
קֹור ִּאים ִּהלָּ ה ּולְּ ַא ָּבא ָּ -א ִּבי"ֵ ,ה ִּש ָּ
ְּ
עֹודד"ָּ ,א ַמר ַהנֶ ָּהג.
"נָּ ִּעים ְּמאֹּדֲ ,אנִּ י ֵ
ּופנָּ ה
ְּבתֹוְך זְּ ַמן ֹלא ַרב ָּע ְּצ ָּרה ַהמֹונִּ יתַ .א ָּבא ִּשלֵ ם לַ נֶ ָּהג ,יָּ ַרד ֵמ ַהמֹונִּ ית ָּ
הֹוציא ַהנֶ ָּהג ִּמ ָּתא ַה ִּמ ְּט ָּען.
לְּ ָּה ִּביא ֲעגָּ לָּ ה ְּמיֻּׁ ֶח ֶדת לַ ִּמזְּ וָּ דֹות ֶש ִּ
עֹודד ַהנֶ ָּהג ּוכְּ ָּבר ָּפנָּ ה לְּ ַד ְּרכֹו לֶ ֱאסֹּף
טֹובהְּ ,סעּו לְּ ָּשלֹום"ָּ ,א ַמר ֵ
ָּ
"נְּ ִּס ָּיעה
נֹוס ִּעים ֲח ָּד ִּשים.
ְּ
הֹושיב ַא ָּבא ֶאת נֶ ַטע
יהן ִּ
ּומ ֲעלֵ ֶ
ַעל ָּה ֲעגָּ לָּ ה ֶה ֱע ִּמיס ַא ָּבא ֶאת ְּש ֵתי ַה ִּמזְּ וָּ דֹותֵ ,
ַהנִּ ְּרגֶ ֶשת וְּ ַה ְּמ ֻּׁחיֶ כֶ ת.
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