יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת ֶׁשל ַס ָּבא ִׁש ְמעֹון

וּמ ּהַ .ס ָּבא ׁ ִש ְמעוֹ ן יָ ׁ ַשב ֻמ ָּת ׁש
ְמ ִס ַּבת יוֹ ם ַה ֻה ֶּל ֶדת ִה ְת ָק ְר ָבה ְל ִס ּי ָ
ַעל ִּכ ֵּסא יוֹ ם ַה ֻה ֶּל ֶדת ָה ָאדֹם ַה ָּמ ָס ְר ִּתי ,זֵ ר ַה ּ ְפ ָר ִחים הוֹ ֵל ְך וְ נוֹ ֵבל
ַעל ָק ַר ְח ּתוֹ ַהנּ וֹ ֶצ ֶצת וְ ַעל ִּב ְר ָּכיו ִמ ְת ַּכ ְר ֵּבל ָחמוֹ ס ָחמוּד — ַמ ָּתנָ ה
יתי ְּב ֵעינָ יו ְּת ִח ָּנה ׁ ֶש ֵּנ ֵל ְך
ׁ ֶש ִ ּק ֵּבל זֶ ה ַע ָּתה ִמ ִּנינוֹ  .נִ ְד ֶמה ִלי ׁ ֶש ָר ִא ִ
ְּכ ָבר ַה ַּביְ ָתה וְ נִ ֵּתן לוֹ ִל ׁישֹן אוֹ ְל ָפחוֹ ת ְל ִה ְת ּ ַפ ְר ֵקד ַעל ַה ֻּכ ְר ָסה
מוּל ַה ֵּט ֵלוִ יזְ יָ ה .הוּ א אוֹ ֵהב ְל ֵה ָר ֵדם לוֹ ׁ ָשם ְל ִא ּטוֹ וְ ִלנְ חֹר ַעד
ׁ ֶש ָּס ְב ָתא ְּכ ָבר לֹא עוֹ ֶמ ֶדת ָּב ַר ַע ׁשִ .היא ַמגְ ִּב ָירה ֶאת קוֹ ל ַה ַּמ ְק ֵלט,
"ב ְכ ָלל לֹא יָ ׁ ַשנְ ִּתי".
ַעד ׁ ֶשהוּא ִמ ְתעוֹ ֵרר ,קוֹ ֵפץ ִמ ְּמקוֹ מוֹ וְ אוֹ ֵמרִּ ,
ילים:
ְליָ דוֹ ָהיוּ ֻמ ָּנ ִחים ַהדְּ ָב ִרים ָה ְר ִג ִ
ֹאשוֹ ְמ ֻג ָּלף ְּבצוּ ַרת ִה ּיפוֹ ּפוֹ ָטם( .זֹאת ַה ַח ָ ּיה
יכה ׁ ֶשר ׁ
ַמ ֵ ּקל ֲה ִל ָ
הוּבה ַעל ַס ָּבא וְ ַה ַּמ ָּתנָ ה ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָה ִביא לוֹ ְל ָכל יוֹ ם ֻה ֶּל ֶדת,
ָה ֲא ָ
וְ הוּ א לֹא שָׂ ֵב ַע ִמ ֶּמ ָּנה).
ֲה ִליכוֹ ן ְמ ׁ ֻש ְכ ָללִ ,עם ַ ּג ְל ַ ּג ִּלים ֲא ֻד ִּמים ַמ ְב ִה ִיקים ,יָ ִד ּיוֹ ת
וּבן)ַ ,מ ֲעצוֹ ר יָ ד יָ רֹק וּ ַמ ֲע ָמד
ֹאש ִה ּיפוֹ ּפוֹ ָטם ַּכ ּמ ָ
(בצוּ ַרת ר ׁ
ְּ
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ְל ִע ּתוֹ ןְ ,ל ִמ ְק ֶרה ׁ ֶש ַּס ָּבא יִ ְר ֶצה ַל ֲעצֹר וְ ִל ְקרֹא ָמה ִה ְת ַח ֵּד ׁש
ָּבעוֹ ָלם.
ָּכל ׁ ְש ַאר ְּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחהּ ,כוֹ ֵלל ֲעשֶׂ ֶרת ַה ְּנ ָכ ִדים וּ ׁ ְשנֵ י ַה ִּנינִ ים,
ְּכ ָבר ָעזְ בוּ ֻּ .כ ָּלם ָהיוּ ְּת ׁשוּ ׁ ִשיםֶ .א ְצ ֵלנוּ ַּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ַמ ְק ּ ִפ ִידים ַעל
(א ָחד ַל ּׁ ָשנָ ה ַה ָּב ָאה)ִ ,ל ְתק ַֹע אוֹ ָתם
ּ ְפ ָר ִטיםִ :ל ְס ּפֹר  91נֵ רוֹ ת ֶ
עוּגת ַה ּׁשוֹ קוֹ ָלד ַה ָּמ ָס ְר ִּתית ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֶפה ַּב ּצוּ ָרה ׁ ֶשל ִמ ְס ּ ַפר
ְּב ַ
אשוֹ נִ ים לֹא
(ש ָה ִר ׁ
(ה ּ ַפ ַעם — ְ ,)90ל ַה ְד ִליק אוֹ ָתם ַמ ֵהר ׁ ֶ
ַה ּׁ ָשנִ ים ַ
יִ ְכ ּבוּ ַעד ׁ ֶש ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים יֻ ְד ְלקוּ ) וּ ְל ָה ִרים ֶאת ַס ָּבא ְ ּ 91פ ָע ִמים
יוּבלִ ,א ָּמא
(א ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם ׁ ֶש ֶא ְצ ֵלנוּ ַמ ְק ּ ִפ ִידים)ְ .מ ַע ֵ ּיף ,לֹא? ַ
ָ
ׁ ֶש ּלוֹ וַ ֲאנִ י ָ ּג ַמ ְרנוּ ְל ַסדֵּ ר ֶאת ַה ַּביִ ת ׁ ֶשל ַס ָּבא וְ ָס ְב ָתא וְ ִה ְתיַ ּׁ ַש ְבנוּ ,
רוּגים ֵמ ֲעיֵ פוּ ת.
ֲה ִ
יוּבל ִמ ַּס ָּבאַ .ס ָּבא
"ס ָּבא ,אוּ ַלי ְּת ַס ּ ֵפר ֶאת ַה ִּס ּפוּ ר?" ִּב ֵ ּק ׁש ַ
ַ
יוּבל ָא ַמר
ְמ ֻפ ְר ָסם ַּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ִּכ ְמ ַס ּ ֵפר ִס ּפוּ ִרים ָּדגוּ לָ .ל ָּמה ַ
"ס ּפוּ ר"? זֶ ה ּ ָפ ׁשוּ טְ :ל ַס ָּבא יֵ ׁש ַרק ִס ּפוּ ר ֶא ָחד,
"ה ִּס ּפוּ ר" וְ לֹא ִ
ַ
ֲא ָבל הוּ א ַאף ּ ַפ ַעם לֹא ְמ ׁ ַש ֲע ֵמם ִמ ּׁשוּ ם ׁ ֶשהוּ א ַאף ּ ַפ ַעם לֹא
חוֹ זֵ ר ַעל ַע ְצמוֹ .
אשוֹ נָ ה ׁ ֶשל ַס ָּבא וְ ָס ְב ָתאַ ּ .פ ַעם
ישה ָה ִר ׁ
ַה ִּס ּפוּר הוּא ַעל ַה ּ ְפ ִג ׁ ָ
ִהיא ִה ְת ַר ֲח ׁ ָשה ְּב ָק ִהירַ ּ ,פ ַעם ְּב ּ ָפ ִריזַ ּ ,פ ַעם ַּבחוֹ לוֹ ת ׁ ֶשל ֵּתל ָא ִביב.
ּ ַפ ַעם ָס ְב ָתא ָל ְב ׁ ָשה שִׂ ְמ ָלה ְּכ ֻח ָּלהַ ּ ,פ ַעם ֲא ֻד ָּמה ּ ִפ ְרחוֹ נִ יתַ ּ .פ ַעם
ַה ֻחלְ ָצה נִ ְד ְּב ָקה לוֹ לַ גּ וּף ֵמרֹב חֹםַ ,וּפ ַעם יָ ַרד ֶג ׁ ֶּשם זַ לְ ָעפוֹ ת וְ ַה ּׁ ִש ּנַיִ ם
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יה ְּת ִח ָּלהַ ּ ,פ ַעם ִהיא.
ׁ ֶשל ָס ְב ָתא נָ ְק ׁשוּ ִמ ּקֹרַ ּ .פ ַעם הוּא ּ ָפנָ ה ֵא ֶל ָ
ּ ַפ ַעם ִהיא ָצ ֲח ָקה ֵמ ַה ְּב ִדיחוֹ ת ׁ ֶש ּלוֹ ַ ּ ,פ ַעם ָס ְט ָרה לוֹ ִּכי ִה ְת ַח ֵ ּצף.
לֹא ָּברוּר ֵא ְ
יך הוּא עוֹ שֶׂ ה ֶאת זֶ הֲ ,א ָבל ַה ִּס ּפוּר ָּת ִמיד ִמ ׁ ְש ַּת ֶּנה,
וְ הוּא ָּת ִמיד ְמ ַר ֵּתקֲ .אנִ י רוֹ ֶצה ְמאוֹ ד ָל ַד ַעת ֶאת ָה ֱא ֶמת ָה ֲא ִמ ִּתית
יח ְל ַח ֵּלץ אוֹ ָת ּה ִמ ֶּמנּ וּ .וְ ָס ְב ָתא? ִהיא
ֶּב ֱא ֶמתֲ ,א ָבל ֲאנִ י לֹא ַמ ְצ ִל ַ
ְמ ׁ ַש ֶּת ֶפת ִא ּתוֹ ּ ְפ ֻע ָּלה! ָא ְמנָ ם ִהיא ְמ ַח ֶ ּי ֶכת ְל ִמ ׁ ְש ַמע ַה ׁ ּ ִשנּ וּיִ ים
וּמה
ילהֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י ׁשוֹ ֵאל אוֹ ָת ּה ָמה נָ כוֹ ן ָ
כוּפים ָּב ֲע ִל ָ
ַה ְּת ִ
"א ָּתה לֹא ַמ ֲא ִמין ְל ַא ָּבא ׁ ֶש ְּל ָך? לֹא יָ ֶפה!"
לֹאִ ,היא ִמ ַּת ֶּמ ֶמתַ ,
"כןִ ,ס ּפוּ רִ ,ס ּפוּ ר!" ִה ְצ ָט ְרפוּ ָס ְב ָתא וְ ִא ָּמא ַל ַּב ָ ּק ׁ ָשהַ .ס ָּבא
ֵּ
ֵה ִרים ַע ְפ ַעף ְמנֻ ְמנָ ם ֶא ָחדֵ ,ה ִרים ַע ְפ ַעף ְמנֻ ְמנָ ם ׁ ֵשנִ יִ ,ח ֵ ּי ְך ֶאת
יע ָע ַלי.
ִח ּיוּ כוֹ ַה ְּמ ֻפ ְר ָסם ִמ ַּת ַחת ַל ּ ָׂש ָפם ַה ָּל ָבן ,זָ ַקר זֶ ֶרת וְ ִה ְצ ִּב ַ
"הוּ אָ ּ ",פ ַסק ַא ָּבא ׁ ֶש ִּליַ ,ס ָּבא ׁ ִש ְמעוֹ ן ,וְ ִל ֵּטף ִּב ְק ֵצה ֶא ְצ ָּבעוֹ
ֶאת ּ ַפ ְרוַ ת ֶה ָחמוֹ ס ֶה ָחמוּ ד.
"מה ֲאנִ י?" ׁ ָש ַא ְל ִּתי.
ָ
"הוּ אָ ",חזַ ר ֲח ַתן יוֹ ם ַה ֻה ֶּל ֶדתֶ ,ה ָחמוֹ ס ִמ ְת ַמ ֵּכר ְל ִל ּטוּ ָפיו.
"מה ֲאנִ י?" ִה ְת ַע ְצ ַּבנְ ִּתי.
ָ
יוּבל,
"הוּ א יְ ַס ּ ֵפר ָלנוּ ַה ּיוֹ ם ִס ּפוּ רָ ּ ",פ ַסק ַס ָּבא וְ ִה ְס ִּביר ְל ַ
"כל ַה ְ ּז ַמן ֲאנִ י ׁשוֹ ֵמ ַע ׁ ֶשהוּ א ְמ ַס ּ ֵפר ְל ָך ִס ּפוּ ִרים ַעל ֵאיזֶ ה
ָּ
יסטוֹ ֶפר"...
ְּכ ִר ְ
יוּבל.
יס ְטיָ אנוֹ ִּ ",ת ֵ ּקן אוֹ תוֹ ַ
"כ ִר ְ
ְּ

ֶ  10אלְ ָּדד ִאילָ נִ י

ישהוּ ֶה ֱא ִמין לוֹ ׁ ֶש ּלֹא
(כ ִא ּלוּ ִמ ׁ ֶ
יס ְטיָ אנוֹ ִ ",ה ְס ִּכים ַס ָּבא ְּ
"כ ִר ְ
ְּ
יטנִ ָיקה וְ ַהגּ 'וֹ ְרג'"...
יָ ַדע" ,)...וְ ַה ְּב ִר ָ
יוּבל.
יטה וְ ג'וּ נְ יוֹ רִּ ",ת ֵ ּקן ׁשוּב ַ
"ב ִר ִיג ָ
ְּ
יטה ַה ּזֹאת ׁ ֶש ּלוֹ  ,וְ ַה ֵּבן ׁ ֶש ָּל ֶהם ג'וּ נְ יוֹ ר ,וְ ָכל ָהרוֹ ָמנִ ים
"וְ ַה ְּב ִריגִ ָ
וְ ַה ּמוֹ נְ גּ וֹ ִלים וְ ַה ִּסינִ ים .וְ ֵהם ָט ִסים ְּב ַכדּ וּ ר ּפוֹ ֵר ַח וְ חוֹ זְ ִריםָ ,ט ִסים
וְ חוֹ זְ ִריםָ .אז ַע ְכ ׁ ָשו ׁ ֶש ְ ּי ַס ּ ֵפר ְל ֻכ ָּלנוּ ִס ּפוּ ר".
א'להִ ",ה ְת ַח ַּננְ ִּתיּ ַ .גם ֲאנִ י ָהיִ ִיתי ָעיֵ ף ֵמ ֲחגִ יגַ ת יוֹ ם
"א ָבלַ ,א ָּב ֶ
ֲ
עוּגת
ַה ֻה ֶּל ֶדת ָה ֲא ֻר ָּכהַ .א ֶּתם יוֹ ְד ִעים ַּכ ָּמה ָק ׁ ֶשה ֶל ֱאפוֹ ת ֶאת ַ
יוֹ ם ַה ֻה ֶּל ֶדת ָה ֲענָ ִקיתָ ,הא? וְ ַכ ָּמה זְ ַמן זֶ ה לוֹ ֵק ַח?
יוּבל ְל ִמ ׁ ְש ַמע ָאזְ נָ יו .הוּא ָק ַפץ
א'לה?" לֹא ֶה ֱא ִמין ַ
"א ָבלַ ,א ָּב ֶ
ֲ
ַעל ַר ְג ָליו ִמ ְּמקוֹ ם ִר ְבצוֹ  ,דִּ ֵּלג ֶאל ַס ָּבא ,יָ ַרד ַעל ִּב ְר ָּכיו ִל ְפנֵ י
פוּגה ְק ָצ ָרה,
א'לה!" וְ ָאזְ ,ל ַא ַחר ֲה ָ
"א ָבלַ ,א ָּב ֶ
ֶה ָחמוֹ ס וְ יִ ֵּללֲ ,
ִה ְמ ׁ ִש ְ
"א ָבלַ ,א ּבוּ ׁ ְש ָקה!" וּ ְל ַא ַחר עוֹ ד ֶר ַגעֶ ׁ ,ש ּבוֹ ָס ְב ָתא,
יךֲ ,
ַס ָּבא וְ ִא ָּמא ִה ְת ַק ּׁשוּ ַל ְחנֹק ֶאת ּ ִפ ְר ֵצי ַה ְ ּצחוֹ ק ׁ ֶש ָּל ֶהםִ ,ס ֵ ּים
"א ָבלַ ,א ּבוּ יָ ה!" ַא ֲח ֵרי עוֹ ד ִה ׁ ְש ַּת ֲחווּ ת ַק ָּלה
ְּבקוֹ ל דְּ ָר ָמ ִטיֲ ,
יוּבל
ַל ָ ּק ָהל ַה ּצוֹ ֵחק וְ ֶל ָחמוֹ סֶ ׁ ,ש ּלֹא ִה ְת ַר ּׁ ֵשם ֵמ ַה ַה ָ ּצ ָגהָ ,חזַ ר ַ
יח.
ִל ׁ ְש ַּכב ַעל ַה ּׁ ָש ִט ַ
"זֶ ה יוֹ ם ַה ֻה ֶּל ֶדת ׁ ֶש ִּליִ ",ה ְת ַע ְר ֵסל ַס ָּבא ְּבנוֹ ִח ּיוּ ת ַּב ִּכ ֵּסא
יכת ַה ִה ּיפוֹ ּפוֹ ָט ִמים ׁ ֶש ּלוֹ וְ ִס ֵ ּים,
ָה ֲענָ ִקיָ ,ע ַטף ֶאת ַע ְצמוֹ ִּבשְׂ ִמ ַ
"אין ְל ָך ְּב ֵר ָרה".
ֵ
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טוֹ בֶ ,את ָה ֻע ְבדָּ ה ׁ ֶש ֵאין ִלי ְּב ֵר ָרה ֵה ַבנְ ִּתי ֵמ ָה ֶר ַגע ׁ ֶשהוּ א ֵהזִ יז
ֶאת ַה ֶ ּז ֶרת ְל ֶע ְב ִריֲ .א ָבל ֵא ְ
יך ֲאנִ י ַא ְמ ִציא לוֹ ִס ּפוּ ר ַע ְכ ׁ ָשוִ ,עם
ֹאשְּ .ב ִד ְמיוֹ נִ י
ָּכל ָה ֲעיֵ פוּ ת ַה ּזֹאת? לֹא ָהיָ ה ִלי ׁשוּ ם ִס ּפוּ ר ָּבר ׁ
ָהיוּ ַרק ִמ ָּטהָּ ,כ ִרית וַ ֲהמוֹ ן נְ ִחירוֹ ת.
ימה ַאף ֶא ָחד
ּ ָפ ַל ְט ִּתי ֲאנָ ָחה ֲע ֻמ ָ ּקהֲ ,א ָבל ִהיא לֹא ִה ְר ׁ ִש ָ
ֵמ ַהנּ וֹ ְכ ִחיםֶ ׁ ,ש ְּכ ָבר ִה ְת ַמ ְ ּקמוּ ָל ֶהם ְּבנוֹ חוּתִ .ה ְס ַּת ַּכ ְל ִּתי ַעל ַס ָּבא,
יכה ׁ ֶש ּלוֹ ,
הוּבה ָע ָליוַ ,על ַמ ֵ ּקל ַה ֲה ִל ָ
ׁ ֶש ָחזַ ר ְל ֶע ְמדַּ ת ַה ִּנ ְמנוּ ם ָה ֲא ָ
ַעל ַה ֲה ִליכוֹ ן ׁ ֶש ּלוֹ וְ ׁ ֶשל ָס ְב ָתאַ ,על ֶה ָחמוֹ ס ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵּנקָ ּ ,פ ַת ְח ִּתי
ֶאת ּ ִפי וְ ָכ ְך ָא ַמ ְר ִּתי:
"ג'וּ נְ יוֹ ר יָ ׁ ַשב ְּב ַח ְדרוֹ ַ ,על יַ ד ַה ַח ּלוֹ ןִ ,ה ְס ַּת ֵּכל ַּב ׁ ּ ֶש ֶלג ַה ּצוֹ נֵ ַח
ְּב ׁ ֶש ֶקט ֶּב ָח ֵצר וְ נִ זְ ַּכר ְּב ִח ּיוּ ְך ַּב ְּמ ִס ּבוֹ ת ָה ַר ּבוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּׁ ָשבוּ ַע
יס ְטיָ אנוֹ  ,יוֹ ם ַה ִּנ ּ ׂשוּ ִאים
ָה ַא ֲחרוֹ ן :יוֹ ם ַה ֻה ֶּל ֶדת ַה ּׁ ִש ּׁ ִשים ׁ ֶשל ְּכ ִר ְ
יעי ׁ ֶש ָח ַגג
אצ'י וְ יוֹ ם ַה ֻה ֶּל ֶדת ַה ּׁ ְש ִב ִ
אצ'י וָ ִ
ָה ֲעשִׂ ִירי ׁ ֶש ּלוֹ וְ ׁ ֶשל ּ ָפ ִ
ְל ִב ּתוֹ ַה ְּבכוֹ ָרה ג'וּ נְ יוֹ ִרינָ ה".
יתי ְמ ֻר ֶ ּצה ֵמ ַע ְצ ִמי.
יוּבל נִ ׁ ְש ְמטוּ ְּב ַת ְד ֵה ָמהָ .היִ ִ
ִל ְסתוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַ
א'לה"? ַע ְכ ׁ ָשו ֲאנִ י ַא ְמ ִציא לוֹ ִס ּפוּר
"א ָּב ֶ
הוּא לוֹ ֵעג ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֵמר ַ
יתי ַה ְפ ָס ָקה דְּ ָר ָמ ִטית ְק ָצ ָרה ,וְ ִה ְמ ׁ ַש ְכ ִּתי.
ׁ ֶשהוּ א לֹא יִ ׁ ְש ַּכח! ָעשִׂ ִ

