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רות סמואל טננהולץ
המאיירת :גפן הורוביץ בן-פורת
חות.
מונֶה ִמ ְּש ָפ ֹ
רות ְּש ֹ
חוב נ ְֶּחמָ ד ָג ֹ
ְּבבַ יִ ת אֶ חָ ד ִב ְּר ֹ
קומָ ה ָכל אַ חַ ת.
חות ְּב ֹ
ְּש ֵּתי ִמ ְּש ָפ ֹ
מו הוא ִג ְּלעָ ד,
ובַ ַביִ ת ַגם סָ ְּב ָתאַ ,גם נֶכֶדֶ ,ש ְּש ֹ
ִהיא ַבק ֹומָ ה הָ ִראש ֹונָה
ֲרונָה.
וְּ הַ יֶלֶ ד ַבק ֹומָ ה הָ אַ ח ֹ
יַחַ ד ִעם אַ ָבאִ ,א ָמא ,וְּ כָ ל הַ ִמ ְּש ָפחָ ה.

חות ַפעַ ם ְּב ָשבועַ ,
ְּלפָ ֹ
יקה.
של ְּדפִ ָ
סָ ְּב ָתא ש ֹומַ עַ ת ִטיק טוק טוק ֶ

ְּלפִ י הַ ק ֹול ִהיא ְּכבָ ר ֹיו ַדעַ ת ֶשזֶהו! ִג ְּלעָ ִדי ָבא!
אומֶ ֶרת:
ִצ'יק צָ 'ק צ'וק ִהיא פ ֹו ַתחַ ת ֶדלֶ ת וְּ ֹ
לום" ,וְּ גַ ם "מָ ה נִ ְּשמַ ע?"
" ָש ֹ
ַגם ִחבוק ֹנו ֶתנֶת לַ נֶכֶד.
יקה
אֲבָ ל ְּלגִ ְּלעָ ד אֵּ ין נְּ ִש ָ
יקות ו ְּדבָ ִרים ָכאֵּ ֶלה,
ִכי נְּ ִש ֹ
ֲרונָה.
הוא ש ֹומֵּ ר ְּל ִא ָמא ֶש ַבק ֹומָ ה הָ אַ ח ֹ
סָ ְּב ָתא ש ֹואֶ לֶ תִ " ,חבוקַ ,רק מָ חָ ר?"
אַ ְּך ִג ְּלעָ ִדי מַ ְּס ִביר ִכי ַב ָשבועַ ֶשעָ בַ ר
יקה עַ ל הַ ֶל ִחי .וְּ זֶהו,
נ ַָתן ַגם ִחבוק וְּ גַ ם נְּ ִש ָ
עוד ְּלעֵּ ת עַ ָתה.
אֵּ ין ֹ

הַ ְּשנַיִ ם ֹיו ְּש ִבים אָ ז ְּביַחַ ד,
ְּלסָ ְּב ָתא ִספור עַ ל נ ִָס ְּ
יך עִ ם צַ ַלחַ ת
עובֵּ ר,
ַגם ִג ְּלעָ ד ְּמסַ ֵּפר ,וְּ הַ ְּזמַ ן ָכ ְּך ֹ
נ ְֶּחמָ ד ִל ְּה ֹיות ְּביַחַ ד.
ָכל ָשבועַ הַ ִמ ְּשחָ ק הוא ָקבועַ :
ִטיק טוק טוק עַ ל הַ ֶדלֶ ת,
אומֶ ֶרת וְּ גַ ם ְּמסַ ֶפ ֶרת.
לום ֹ
וְּ סָ ְּב ָתא ָש ֹ
הַ כֹל מַ ָמש נִ פְּ לָ א.
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ִג ְּלעָ ד ב ֹו ֶנה ָב ִתים
וְּ אָ ז,
אום,
ִפ ְּת ֹ
אום,
ִפ ְּת ֹ
ִג ְּלעָ ד לֹא ָבא.
"מָ ה קָ ָרה? מָ ה לֹא ְּבסֵּ דֶ ר?" סָ ְּב ָתא ָשאֲלָ ה ( ִכי ִהיא הִ ְּתקַ ְּש ָרה)
אומֵּ ר ִג ְּלעָ ד ְּבעֶ צֶ בָ " ,גר ְּלמַ עְּ לָ ה וְּ זֶה נ ְֶּחמָ ד,
"אֲנִ יֹ ",
ְּ
ֹאשך ָגר ָכל אֶ חָ ד.
אֲבָ ל אַ ְּת ַבק ֹומָ ה ְּלמַ ָטה וְּ עַ ל ר ֵּ
ומָ ה יִ ְּק ֶרה ִאם ֹיום ָב ִהיר ָשכֵּן אֶ חָ ד יִ ְּקפֹץ חָ זָק,
וְּ הוא יִ ְּשבֹר אֶ ת הָ ִר ְּצ ָפה וְּ יִ פֹל אֶ ְּצלֵּ ְּך ִמן הַ ִת ְּק ָרה?
וְּ ִאם ֶבאֱמֶ ת יֵּש ָכזֶה מַ ָצב ",מַ ְּמ ִש ְּ
יך הַ יֶלֶ ד,
רוצֶ ה לַ עֲש ֹות טוק טוק ַב ֶדלֶ ת.
"אֲנִ י אֶ ְּצלֵּ ְּך ְּכבָ ר לֹא ֹ
ו ִמ ְּפנֵּי ֶש ָכאן ְּלמַ ְּעלָ ה אֵּ ין ִר ְּצ ָפה עַ ל הַ ִת ְּק ָרה,
קופְּ ִצים עָ לַ י ובָ טוחַ לָ נו ָכאן".
אַ ף ַפעַ ם לֹא ֹ
אומֶ ֶרת הַ ָס ְּב ָתא ְּב ִה ְּרהור,
המ ְּממֹ ",...
" ְּ
צודֵּ ק.
"אַ ָתה מַ ָמש ֹ
הַ ִבנְּ יָן מֻ נָח עַ ל ִת ְּק ָר ִתי ,ו ִמי ֹיודֵּ עַ ? ֹיום אֶ חָ ד ָב ִהיר
ש ְּלחָ ן
ִג ְּלעָ ד ֹיו ֵּשב ְּליַד הַ ֻ
ִעם ְּפרוסַ ת עוגָ ה וְּ אולַ י ַתפוחַ
אום מַ ְּת ִחיל הַ ָבלָ גָ ן:
ופִ ְּת ֹ

בום! יִ ְּהיֶה ַרעַ ש ֵּדי מַ פְּ ִחיד
וְּ הָ ְּשכֵּנִ ים כ ָֻלם ְּביַחַ דַ ,בקבוצָ ה,
וְּ לֹא ,וְּ לֹא ֶד ֶר ְּך הַ ֶדלֶ ת,
הֵּ ם ֹנופְּ ִלים ִמן הַ ִת ְּק ָרה,
ָשר אֶ ל ת ֹו ְּך הַ חֲגִ יגָ ה ֶשל סָ ְּב ָתא וְּ גִ ְּלעָ ד ֶש ָלה.
י ָ
קו ,ש ֹו ְּב ִרים ע ֲִציץ,
הו ְּר ִסים אֶ ת הַ ָסלָ ט ,ש ֹופְּ כִ ים ַת'ש ֹו ֹ
הֵּ ם ֹ
הופְּ כִ ים
אות ֹ
אֶ ת ָכל הַ ִכ ְּס ֹ
של הַ ָשכֵּן ֹנוחֵּ ת ְּליַד הַ ַמ ְּטאֲטֵּ א.
ש ְּלחָ ן ֶ
וְּ הַ ֻ

סָ ְּב ָתא כ ֹועֶ סֶ ת ,ו ְּבצֶ דֶ ק,
ִכי ְּב ִדיוק ִס ְּימָ ה לַ עֲש ֹות ְּקצָ ת סֵּ דֶ ר
ָכל הַ ַביִ ת ְּל ִתפְּ אֶ ֶרת
וְּ גִ ְּלעָ ד ָדפַ ק ַב ֶדלֶ ת.
וְּ עַ כְּ ָשוְּ ,שכֵּנִ יםְּ ,שכֵּנִ ים
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סמואל טננהולץ
קום הֵּ ם נִ ְּמצָ ִאים,
ְּבכָ ל מָ ֹ
יטים.
ְּביַחַ ד ִעם הָ ָר ִה ִ
קום  ---אֵּ ין ִת ְּק ָרה.
אֵּ ין מָ ֹ
ָכון ,עַ ד עַ כְּ ָשו זֶה לֹא ָק ָרה,
נ ֹ
אֲבָ ל נִ ְּשאֶ לֶ ת הַ ְּשאֵּ לָ ה –
ֲהיֵּש ְּפסַ נְּ ֵּתר אֵּ צֶ ל הַ ָשכֵּן?
הַ ִאם הוא ָרזֶה? הַ ִאם הוא ָשמֵּ ן?
קופֵּ ץ ַבי ֹום ובַ ַליִ ל? וְּ אולַ י נְּ כָ ָדיו ָב ִאים ְּלבַ ֵּקר?"
הַ ִאם הוא ֹ
ְּלסָ ְּב ָתא יֵּש אֹמֶ ץ וְּ ִהיא לֹא ְּמפַ חֶ דֶ ת.
הַ ִת ְּק ָרה ֲחזָקָ ה.
יתנָה.
הָ ִר ְּצ ָפה אֵּ ָ

אֶ ת רֹאש ֹו ֶשל גִ ְּלעָ ִדי ִהיא ְּמלַ ֶטפֶ ת.
"אַ ל ַפחַ ד חֲמו ִדי .נִ ְּלמַ ד ִחיש מַ הֵּ ר
אֵּ ְּ
יך ְּמהַ נְּ ֵּדס ב ֹונֶה ַביִ ת ֶש ָלעַ ד יִ ָשאֵּ ר".
לון יֵּש אַ ְּר ַגז ִמ ְּשחָ ִקים.
ְּבפִ נַת הַ ָס ֹ
יאים ו ְּמסַ ְּד ִרים.
מו ִצ ִ
הַ ְּשנַיִ ם אֶ ת הַ ֻק ִבי ֹות ֹ
אומֶ ֶרת סָ ְּב ָתא ,וְּ כָ ְּך הַ כֹל מַ ְּת ִחיל.
"נִ ְּבנֶה ִת ְּק ָרהֹ ",
ְּ
עומֵּ ד
לומֵּ ד אֵּ יך הַ ִמ ְּבנֶה ֹ
ירות ,מֵּ נִ יחַ ַגם ִת ְּק ָרהֹ ,
ִג ְּלעָ ד ב ֹונֶה ִק ֹ
מוטֵּ ט.
וְּ לָ ָמה הַ ִבנְּ יָן לֹא יִ ְּת ֹ
ירות ת ֹו ְּמכִ ים ַב ָגג ְּבצו ָרה ֵּדי ְּמ ֻס ֶד ֶרת,
ִכי ָכל הַ ִק ֹ
יתן ְּכאֶ ֶרז.
עומֵּ ד אֵּ ָ
הַ ַביִ ת ֶש ִג ְּלעָ ד ב ֹונֶה ֹ
צומַ חַ ת,
קומָ ה אַ ט־אַ ט ֹ
עוד ֹ
עַ ל הַ ִת ְּק ָרה ִר ְּצ ָפה מֻ נַחַ ת ,וְּ ֹ
קומָ ה
וְּ שוב ִת ְּק ָרה וְּ שוב ֹ
הַ ִבנְּ יָן הוא ְּל ִתפְּ אֶ ֶרת.
ִג ְּלעָ ד ב ֹונֶה ַכהֲלָ כָ ה ,וְּ סָ ְּב ָתא עָ ז ְָּרה וְּ גַ ם ִס ְּפ ָרה
אֵּ ְּ
ששום ִר ְּצ ָפה לֹא ִת ָק ַרע.
רות ֹנו ְּת ֹנות ִת ְּקוָ ה ֶ
יך הַ ק ֹו ֹ
שקֶ ט הֵּ ם ֹיו ְּש ִבים.
ָכ ְּך סָ ְּב ָתא וְּ נֶכְּ ָדה ִג ְּלעָ ד ְּב ֶ
ִהיא ִעם ִד ְּמעָ ה וְּ ִעם ִחיו ְּך ,וְּ הוא ב ֹונֶה ָב ִתים.
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