מתנה לעץ שבגן – סיפור לכבוד ט"ו בשבט

/אריאלה מרים בוארון,

תודה לדפנה אבן והסופרת דינה וולוך על עזרתם בעריכה ובסידור

"סבתאל'ה ",קראה שקד בשמחה" ,מחר יש חגיגה בגן ,חגיגה לאילן ,האם תעזרי לי להכין
מתנה?"
"בשמחה ",ענתה סבתא אורנית ביושבה בכורסא האדומה ,שבאמצע הסלון שבביתה.
"בואי ואספר לך על שמי ועל שמך המיוחד".
שקד ששיחקה עם בובתה וסרקה שיערה ,קפצה ממקומה והתיישבה צמוד צמוד לסבתא
בכורסא האדומה .
סבתא החלה לספר" :כשנולדתי בט"ו בשבט ,הוריי החליטו לתת לי שם ,שיתאים ליום הולדתי
וליום ההולדת לאילן .שקד ,האם את יודעת מה זה אילן?" שאלה סבתא.
"בוודאי ",ענתה שקד" ,אילן זה עץ .אילנות הם עצים שיש לנו בחצר הגן ,בשכונה ואפילו
בחצר ביתנו".
וכך המשיכה סבתא לספר :
"כשנולדתי ,אבי הציע :נקרא לתינוקת אלה או דקלה ,ואימי הציעה :נקרא לה אורנית ,כי בחצר
ביתנו גדל עץ אורן יפיפה שבצלו נהגה לשבת  .וכך נולד השם אורנית".
"וואו סבתאל'ה איזה סיפור יפה ומקסים-",התלהבה שקד ואמרה:
"מהיום אקרא לך סבתא אורנית-דובשנית כי את מתוקה כמו דבש .הממתק האהוב עליי הוא
דובשנית ",אמרה שקד.
"סבתא ,ולמה לי נתנו את השם "שקד"? " שאלה שקד.
"זו שאלה טובה ",חיבקה סבתא את שקד וענתה" :כי גם את נולדת בט"ו בשבט,
מה יפה ומה נחמד לקרוא לך שקד ,העונה לשם העץ שקדייה".
שמחה שקד ואמרה" :שמי הוא שקד ,עיניי חומות כשקד ויפה אני כפרח השקד ,והחלה לפזז,,,
הַ ְּׁשקֵ ִדיָּה ּפו ַֹרחַ ת ,וְּׁ שֶׁ מֶׁ ש ּפָּז זו ַֹרחַ ת .צִ ּפ ֳִּרים מֵ רֹאש כָּל גַג ְּׁמבַ ְּׁשרוֹת אֶׁ ת ּבוֹא הֶׁ חָּ ג:
ט"ּו בִּ ְׁשבָ ט ִּהגִּ יעַ – חַ ג הָ ִּאילָנוֹת! ט"ּו בִּ ְׁשבָ ט ִּהגִּ יעַ – חַ ג הָ ִּאילָנוֹת.

( מילים :ישראל דושמן לחן :מנשה רבינא)
לפתע נזכרה שקד ,שעליה להכין מתנה לעץ שבגן לכבוד יום ההולדת לאילן!
"אולי נכין לעץ מטרייה לימות החורף הגשומים? ואולי נכין לו שמשייה לימות הקיץ החמים?"
צחקה סבתא אורנית  ,חיבקה חיבוק חזק את שקד נכדתה ואמרה:
"בואי ונצא רגע לחצר ונביט ביחד בעץ".
"העץ זקוק למים ,שיחלחלו עמוק לתוך האדמה אל שורשיו .ללא מים -העץ לא יוכל לגדול
ולצמוח " ".נכון ",ענתה שקד" ,ממש כמו הגינה שהקמנו בגן .הגננת הסבירה שצריכים להשקות
את השתיל אחרת הוא לא יגדל".
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"ומה עם שמשייה?" שאלה שקד.
"הרי בקיץ ,כשחם בחוץ אתם -המבוגרים ,מבקשים מאתנו -הילדים לחבוש כובע על הראש,
"אחת ,שתיים ושלוש "..וצחוקה התגלגל" ..ואם כבר כובע על הראש הרי שגם העץ זקוק
לשמשייה שתגן עליו מפני השמש ,נכון סבתא??"
"נכון שקד ",ענתה סבתא " ,אנחנו זקוקים לכובע על הראש כשחם בחוץ שלא נקבל מכת שמש
חלילה ,אך העץ זקוק לשמש ולאור רב על מנת לצמוח ".שקד הקשיבה בקשב רב לדבריה של
סבתא ,וענתה ":אולי נכין לו עוגה? ואולי נקשט את העץ בבלונים? ואולי נכין לו זר פרחים?
ואולי נדליק לו נרות של יום הולדת ? אולי ? אולי ?"
"ואולי נשיר לו סרנדה? " הציעה סבתא אורנית.
"סרנדה? "מה זה סרנדה?" שאלה שקד.
"סרנדה" הסבירה סבתא אורנית "היא יצירה מוזיקלית המושמעת בדרך כלל עם נגנים וזמרים
לכבוד אדם אהוב ,לפנות ערב מתחת לחלון".
"אה ,הבנתי ",אמרה שקד" ,אם כך ,אשב תחת העץ עם כל חבריי ונשיר לו שיר ".
"אבל ....סבתא! שאלה שקד ",האם זה יהיה בסדר שנשיר לו בבוקר ,כשאנחנו בגן ,ולא לפנות
ערב? "
"בוודאי שקד ",ענתה סבתא ",בכל זמן אפשרי לשיר לעצים .בבוקר  -כשהשמש זורחת והעצים
מלבלבים ,הפרחים פורחים והציפורים מזמרות ,ובערב ,כשהפרחים נסגרים והציפורים מסתתרות
על הענפים לקראת שינה .העיקר שיהיה לעצים שמח ".
שקד שמחה מאוד ,וכל הלילה חלמה על חגיגת יום ההולדת שתחגוג לעץ מחר עם החברים בגן.
למחרת חגגו שקד והחברים בגן יום הולדת לאילן ושרו שיר מיוחד ושמח:

טּו ,טּו ,טּו ּבִ ְּׁשבָּ ט
יוֹם ֻהל ֶֶׁׁדת יוֹם ֻהל ֶֶׁׁדת ָּלאִ י ָּלן ,טּו,טּו,טּו ּבִ ְּׁשבָּ ט,
י ֹום ֻה ֶׁל ֶׁדת,י ֹום ֻה ֶׁל ֶׁדת הִ ֵנה ּבָּ א.
ח ֹוגְּׁ גִ ים ּפֹ ה י ֹום ֻה ֶׁל ֶׁדת,י ֹום ֻה ֶׁל ֶׁדת ָּלאִ י ָּלן.
יוֹם ֻהל ֶֶׁׁדת יוֹם ֻהל ֶֶׁׁדתָּ ,לאִ י ָּלן,טּו,טּו,טּו ּבִ ְּׁשבָּ ט!

