נֵי אַחִים
ְ
הוֹרישׁ ֶח ְל ַקת ָשׂ ֶדה
אי-שם בכפר רחוק ַחיוּ לפני שנים רבות שני אחים .אביהם ִ
ֲלקוֹת השדה ְבּ ָצ ִלים
לכל אחד ,והם ָע ְבדוּ את האדמה .האחים ָשׁ ְתלוּ בין שתי ח ָ
ֲצ ִבים פורחים .השורשים של החצב
ָדר של ח ָ
של ָח ָצב ,כדי שתהיה שם ג ֵ
מוּדי
כע ֵ
קוּפים ַ
עוֹליו גבוהים וזְ ִ
הע ִלים שלו רחבים ועביםִ ,וג ְב ָ
עמוקים וחזקיםָ ,
ָדר.
גֵ
הצ ִעיר היה
הבּכוֹר היה ַרוָוק ,לא הייתה לו אישה ,ולא היו לו בנים .האח ָ
האח ְ
נָשׂוּי ,והיו לו שלושה ילדים קטנים .היחסים בין האחים היו של ָשׁלוֹם ושל
אַ ֲחוָוה.
לאָחי הצעיר יש
בלבּוִֹ " :
הבּכוֹר ,והוא ָח ַשׁב ִ
לילה אחד נ ְָד ָדה ְשׁנָתוֹ של האח ְ
משפחה גדולה ,ועליו ְל ַפ ְרנֵס אישה וילדים ,עליו לדאוג לבגדיהם ולחינוכם,
שהשׂדוֹת שלנו ָשׁוִ וים
ואילו אני יחידי ,עליי לדאוג רק לעצמי .זה לא הוֹגֵן ָ
הבּכוֹר
לשׂ ֶדה גדול יותר מהשדה שלי ".יצא האח ְ
בגוֹד ָלם! אחי הצעיר זקוק ָ
ְ
הח ְל ָקה שלו ,וכך הוא
ושׁ ַתל את הבצלים בתוך ֶ
ֲשׁ ָכהָ ,ע ַקר את ִצ ְמ ֵחי ֶה ָח ָצב ָ
בח ֵ
השׂ ֶדה של אחיו הצעיר.
ִה ְג ִדיל את ָ
באותו הלילה נ ְָד ָדה גם ְשׁנַת האח הצעיר ,והוא ָח ַשׁב" :לי יש בנים שי ְִדאֲגוּ לי
ָקן? זה לא
ְל ֵעת זִ ְקנָה ,אבל אחי הבכור ַרוָוק ובודד .מי ידאג לו כשהוא יהיה ז ֵ
לימי זִ ְקנָה!" יצא
שהשׂדוֹת שלנו שווים בגודלם ,הרי הוא צריך לחסוך ֵ
הוֹגֵן ָ
ושׁ ַתל את הבצלים ַה ְר ֵחק בתוך
ֲשׁ ָכהָ ,ע ַקר את צמחי החצב ָ
האח הצעיר בח ֵ
הבּכוֹר.
השׂ ֶדה של אחיו ְ
הח ְל ָקה שלו ,וכך הוא ִה ְג ִדיל את ָ
ֶ
השׂדוֹת שווים בגודלם!
והנֵה ָ
למחרת בבוקר יצאו שני האחים לעבודהִ ,
התפלאו שניהם מאוד ,אך לא אמרו דבר .בלילה הבא קמו השניים לעשות
ֲשׂה הלילה הקודם – להגדיל איש את חלקת אחיו – ופתאום הם
שוב ְכּ ַמע ֵ
ַגשׁוּ האחיםִ ,ה ִבּיטוּ זה בזה ,ולא אמרו דבר .הם
נִ ְפ ְגשׁוּ באמצע הדרךִ .ה ְתר ְ
ִהנִ יחוּ את הבצלים במקום שבו הם נפגשו ,וחזרו איש לביתו .וכך מדי שנה,
ֲבה ,הרֵעוּת והי ְִדידוּת
הח ָצב ומוציא פרחים לבניםֵ ,ס ֶמל האַה ָ
ִמזְ ַד ֵקף גבעול ָ
בין אח לאח ובין אדם לאדם.
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