
  ְנֵי ַאִחים

  

ֶדה אביהם הֹוִריׁש ֶחְלַקת ָׂש . ַחיּו לפני שנים רבות שני אחיםשם בכפר רחוק -אי
ים האחים ָׁשְתלּו בין שתי ֲחָלקֹות השדה ְּבָצלִ . והם ָעְבדּו את האדמה, לכל אחד
השורשים של החצב . כדי שתהיה שם ָגֵדר של ֲחָצִבים פורחים, של ָחָצב

גבוהים וְזקּוִפים כַעמּוֵדי  וִגְבעֹוָליו, הָעִלים שלו רחבים ועבים, עמוקים וחזקים
  .ָגֵדר

  
האח הָצִעיר היה . ולא היו לו בנים, לא הייתה לו אישה, האח הְּבכֹור היה ַרָווק

היחסים בין האחים היו של ָׁשלֹום ושל . והיו לו שלושה ילדים קטנים, ָנׂשּוי
  .ַאֲחָווה

  
לָאִחי הצעיר יש : "ֹווהוא ָחַׁשב בִלּב, לילה אחד ָנְדָדה ְׁשָנתֹו של האח הְּבכֹור

, עליו לדאוג לבגדיהם ולחינוכם, ועליו ְלַפְרֵנס אישה וילדים, משפחה גדולה
זה לא הֹוֵגן שהָׂשדֹות שלנו ָׁשִווים . עליי לדאוג רק לעצמי, ואילו אני יחידי

יצא האח הְּבכֹור ." אחי הצעיר זקוק לָׂשֶדה גדול יותר מהשדה שלי! בגֹוְדָלם
וכך הוא , את ִצְמֵחי ֶהָחָצב וָׁשַתל את הבצלים בתוך הֶחְלָקה שלו ָעַקר, בֲחֵׁשָכה

  .ִהְגִדיל את הָׂשֶדה של אחיו הצעיר
  

לי יש בנים שִיְדֲאגּו לי : "והוא ָחַׁשב, באותו הלילה ָנְדָדה גם ְׁשַנת האח הצעיר
לא זה ? מי ידאג לו כשהוא יהיה ָזֵקן. אבל אחי הבכור ַרָווק ובודד, ְלֵעת ִזְקָנה

יצא !" הרי הוא צריך לחסוך ליֵמי ִזְקָנה, הֹוֵגן שהָׂשדֹות שלנו שווים בגודלם
ָעַקר את צמחי החצב וָׁשַתל את הבצלים ַהְרֵחק בתוך , האח הצעיר בֲחֵׁשָכה

  .וכך הוא ִהְגִדיל את הָׂשֶדה של אחיו הְּבכֹור, הֶחְלָקה שלו
  

! דֹות שווים בגודלםוִהֵנה הָׂש , למחרת בבוקר יצאו שני האחים לעבודה
בלילה הבא קמו השניים לעשות . אך לא אמרו דבר, התפלאו שניהם מאוד

ופתאום הם  –להגדיל איש את חלקת אחיו  –שוב ְּכַמֲעֵׂשה הלילה הקודם 
הם . ולא אמרו דבר, ִהִּביטּו זה בזה, ִהְתַרְגׁשּו האחים. ִנְפְגׁשּו באמצע הדרך

, וכך מדי שנה. וחזרו איש לביתו, נפגשו ִהִניחּו את הבצלים במקום שבו הם
הֵרעּות והְיִדידּות , ֵסֶמל הַאֲהָבה, ִמְזַדֵקף גבעול הָחָצב ומוציא פרחים לבנים

 .בין אח לאח ובין אדם לאדם
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