עֵ ץ הַ חֲ רּוזִ ים
ְסמָ דַ ר ִׁשיר

ְּב ִּפמַת ַהגִּ מָה ,בֶּ חָ צֵ ר ,צָ ַמח לֹו עֵ ץ ְּמיֺחָ ד.
ּובכָל עָ לֶּ ה ָירֹק
עֲ נ ִָּפים ַר ִּבים ָהיּו לֹו ְּ
ְּתה ִּמלָ ה.
ָהי ָ
חֲ רּוז

כִּ י ָהעֵ ץ ַהזֶּ ה – אֵ ין כָמֹוהּו עֵ ִּצים,
ָהיָה עֵ ץ ֶּשל חֲ רּוזִּ ים!

עַ ל עָ נָף אֶּ חָ ד צָ ְּמחּו לֹו עָ ִּלים:
ַד ְּח ִּליל-חָ ִּליל
עֲ נַן -גַ נָן
נַעֲ לָ יִּםָ -מגַפַ יִּם

עַ ל עָ נָף ֵשנִּ י צָ ְּמחּו ֶּהעָ ִּלים:
ָש ַמיִּםַ -מיִּם
ִּמ ְּט ִּריָה – ִּפ ְּט ִּריָה.

ַד ְּח ִּליל

עֲ נַן
גַ נָן

חָ ִּליל

נַעֲ לָ יִּם ָמגַפַ יִּם

ישי:
וְּעַ ל ֶּהעָ נָף ַה ְּש ִּל ִּ
בַ יתַ -זיִּת

בַ יִּת

חַ לֹון -בָ לֹון

ַזיִּת

עַ ל כָל ֶּהעֱ ִּלים חֲ רּוזִּ ים!

חַ לֹון
בָ לֹון

כְּ ֶּשנ ְָּשבָ ה ָהרּוחַ בַ גַ ן ,בֵ ין ָהעֲ נ ִָּפיםִּ ,מכָל
עָ לֶּ ה בָ ַקע ( יָצָ א) ְּצ ִּליל נ ִָּעים .כְּ ִּאלּו נִּ ְּש ְּמעּו

ַה ִּמ ִּלים בַ חֲ רּוזִּ ים:
יסןָ -ק ָטן-חָ ָתן...
ש ְּלחַ ן-עָ נָן -לָ בָ ןִּ -אילָ ן-נִּ ָ
ֺ

ְּה ִּעיפָ ה אֶּ ת
יֹום אֶּ חָ ד ִּהגִּ יעַ ה ָהרּוחַ ו ֵ
ְּהעָ ִּלים נ ְָּשרּו ֵמ ָהעֵ ץ וְּהּוא ָהיָה
ֶּהעָ ִּלים ,ו ֶּ
בַ ַשלֶּ כֶּת.
ָשר ִּה ְּש ִּמיעַ ְּצ ִּליל עָ צּוב...
כָל עָ לֶּ ה ֶּשמ ַ
ָשר,
בָ ֶּרגַ ע בֹו ֶּהעָ לֶּ ה נ ַ
הּוא ָהפַ ְך ֵמעָ לֶּ ה ֶּשל ִּמלָ ה
ִּל ְּס ָתם עָ לֶּ ה פָ שּוט.

ְּהרּוחֹות...
ִּאי אֶּ ְּפ ָשר ָהיָה לַ עֲ צֹר אֶּ ת ַהגֶּ ֶּשם ו ָ
ֶּהעָ ִּלים נ ְָּשרּו ְּונ ְָּשרּו.

יתי אֶּ ת ָהעֵ ץ ַמזִּ יל ִּד ְּמעָ ה,
ָר ִּא ִּ
יתי אֹותֹו נִּ צַ ב ריקן ְּלל ֹא עָ ִּלים...
ָר ִּא ִּ

"י ְִּּהיֶּה טֹוב" ִּל ַט ְּפ ִּתי אֶּ ת ָהעֵ ץ.
ְּה ְּפ ִּריחָ ה
"עֹוד ְּמעַ ט יָבֹוא ָהאָ ִּביב ו ַ
וְּשּוב י ְִּּצ ְּמחּו עָ ִּלים".

ו ְִּּהנֵה ִּהגִּ יעַ טּו ִּב ְּשבָ ט – חַ ג ְּל ִּאילָ נֹות.
ימה
ָהעֵ ִּצים ָהאֲ חֵ ִּרים בַ גַ ן כְּ בָ ר לָ ְּבשּו גְּ ִּל ָ
י ְֺּר ָקה ֶּשל עָ ִּלים...
ַרק ָהעֵ ץ ַה ְּםיֺחָ ד ֶּש ִּלי ,עֵ ץ ַה ִּם ִּלים ,
ָהיָה עֲ ַדיִּן ְּב ִּלי עָ ִּלים.

יתי ְּש ֵתי ִּמ ִּלים
ִּה ְּס ַתכ ְַּל ִּתי טֹוב ,ו ְִּּהנֵה ָר ִּא ִּ
עַ ל ֶּהעָ נָף:

גִּ נָה ְּו -חֲ לֹום.
גִּ נָה – אֵ יזֹו ִּמלָ ה ִּמ ְּתחָ ֶּרזֶּת ִּעם גִּ נָה?
חָ ַש ְּב ִּתי וְּחָ ַש ְּב ִּתי...

גִּ נָה
חֲ לֹום

צֹומחַ בַ גִּ נָה ,ל ֹא
נִּ זְּ כ ְַּר ִּתי ֶּש ָהעֵ ץ ֶּש ִּלי ֵ
בָ אֶּ ְּמצַ ע ...בַ ִּפנָה!
ִּחיַכְּ ִּתי ְּלעַ ְּצ ִּמי וְּאָ ַמ ְּר ִּתי לָ עֵ ץ:
"אַ ל ִּת ְּדאַ ג עֵ ץ,
ָמחָ ר ִּת ְּצ ַמח ְּלָך ִּמלָ ה חֲ ָד ָשה–
גינה ִּ -פנָה".

גִּ נָה
חֲ לֹום

נשארה המילה חלום...
" ָק ֶּשה ִּלי כְּ בָ ר לַ חֲ שֹ ב...אֲ נִּ י כְּ בָ ר אָ שּוב
עֵ ץ – ָשלֹום!"
ִּפ ְּתאֹום נִּ זְּ כ ְַּר ִּתיֵ " ,הי אָ ַמ ְּר ִּתי ְּלעֵ ץ
ָשלֹום – זֶּה ָחרּוז ל -חֲ לֹום!
"עֵ ץ ,עֵ ץָ ,מ ָחר ִּת ְּצ ַמח ְּלָך
גַם ַה ִּמלָ ה ָשלֹום".

גִּ נָה
חֲ לֹום

ְּהלַ כְּ ִּתיָ ,היָה כְּ בָ ר ְּמאֺ חָ ר.
ִּיתי ָש ֵמ ַח ו ָ
ָהי ִּ

בַ ב ֶֹּקר ִּל ְּפנֵי ֶּש ָהלַ כְּ ִּתי לַ גַן ַר ְּצ ִּתי לַ חַ צֵ ר
ּומ ַה ְּר ִּתי לָ עֵ ץ ֶּשצָ ַמח ְּבגִּ ינָה – בַ ִּפנָה.
ִּ
נֹוס ִּפים צָ ְּמחּו עָ לָ יוֶּ :החָ רּוז
עֹוד אַ ְּרבָ עָ ה עָ ִּלים ָ
ְּשלֹום
ִּפנָה וְּגִּ נָה ,חֲ לֹום ו ָ
וְּעֹוד ְּשנֵי עָ ִּלים ִּעם ַה ִּמ ִּלים:
קֹוף ו ְִּּפיל.

גִּ נָה
ִּפנָה

כָל כְָך ִּה ְּת ַרגַ ְּש ִּתי...
שּוב י ַָש ְּב ִּתי ו ְִּּחפַ ְּש ִּתי חֲ רּוזִּ ים לַ ִּמ ִּלים
ַהחֲ ָדשֹות.

קֹוף
תֹוף

קֹוףִּ ...פיל...
גִּ נָה
ִּפנָה

ִּפיל
חָ ִּליל

אתי לָ עֵ ץ ַה ְּםיֺחָ ד ֶּש ִּלי חֲ רּוזִּ ים עַ ד
ְּבכָל יֹום ָמצָ ִּ
ֶּש ָהעֵ ץ ֶּש ִּלי ָהיָה ָירֹק כְּ ָת ִּמיד.
עָ ִּלים ַר ִּבים ָהיּו לֹו –
ְּהחָ רּוז ֶּשלָ ה.
כָל ִּמלָ ה ו ֶּ

קֹוף

ַזיִּת
עַ נָן
בַ יִּת
תֹוף
גִּ נָה
ִּפנָה

ָש ַמיִּם
ַמיִּם

לָ בָ ן

כְּ ֶּשנ ְָּשבָ ה ָהרּוחַ ָ ,העֵ ץ ַה ְּמיֺחָ ד ֶּש ִּלי
ילים:
ִּה ְּש ִּמיעַ ְּצ ִּל ִּ

יסן".
ש ְּלחַ ן-עָ נָן-לָ בָ ןָ -ק ָטןִּ -אילָ ן-נִּ ָ
" ֺ
ַ ..הכֹל בַ חֲ רּוזִּ ים.

חֹוש ִּבים
ְּ
שֹומ ִּעים אֶּ ת ַה ִּמ ִּליםֵ ,הם
ְּ
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶּשאֵ ינָם
ֶּשזֶּהּו ְּס ָתם עֵ ץ ָרגִּ יל .אֲ נִּ י ל ֹא ְּמ ַספֵ ר ְּלכֺלָ םַ ,רק
לַ חֲ בֵ ִּרים.
אֹותי אֵ יזֶּה עֵ ץ הּוא,
ִּ
ִּאם שֹואֲ ִּלים
אֹומר ֶּשזֶּהּו עֵ ץ ֶּשל ַתפּוזִּ ים,
ֵ
אֲ נִּ י
כִּ י הֲ ֵרי ַתפּוז ִּמ ְּתחָ ֵרז ִּעם...חָ רּוז.

יֹודעַ ֶּשזֶּהּו עֵ ץ ֶּשל חֲ רּוזִּ ים
ַרק אֲ נִּ י ֵ
וְּעַ כְּ ָשו גַ ם אַ ֶּתם....

