
 אור ירח 

כי לירח יש   אני מדמיינת ברוחי  ו של הירח המלא.הערב יורד ,קרניי השמש מפנות את מקומן לאור

המשותפת עם   נת הלילה לשבקיבוץ  אימי מביאה אותי לגן הילדים  פרצוף מחייך, מעודד ומרגיע.

  מסייע ההורה התורן ה, אבא של גל הוא  גיל "חדר הוורוד".לקות איתי את הומהגן הח בע חברותיירא

, שהלא להן יש חמישה בתיי ילדים לעבור ביניהם ולעזור במלאכת הפרידה מן  "השכבה"לשומרות ב

ההורים. גיל אוסף את כלנו ומספר בע"פ  סיפור על גמדים הגרים במערה במעלה גבעת קומי. אנחנו  

  תינוולמיט םנחנו הולכייושבים מרותקים. הלוואי שיהיה תורן גם בשבוע הבא... עם תום הסיפור א

מכובה אך הירח המלא שניבט מחלוני עם חיוכו  אמנם  האור  בגופייה לבנה ותחתונים לגופינו. 

ואני נרגעת. רק לא   החדר אמנם חשוך אך האור המרוחק דולק -המדומה, מעיד על כך   שאינני עיוורת

 עיוורת! חושל

נבל, חברתי לחדר עד אשר עוברת בחדרינו   המחשבות טורדות את מנוחתי. אני משוחחת חרישית עם ע

היא סוגרת את החלון והירח שוב   "ראש לקיר" ושמה קץ לשיחתינו. -השומרת קצרת הרוח ואומרת

מהומה. יש הפסקת חשמל בכל הגן. הילדים   אינו מאיר את חדרי. אני נרדמת. בחצות הליל מתחילה 

לא רואה   -אני מתעוררת מבוהלת בעלטה.לשמור זה על זה כולם מתקבצים במסדרון הצר בכדיי 

פה אחד: " בואי מיכל, הצטרפי אלינו, ביחד הכל   לי הילדים כולם קוראים  "אולי התעוורתי?" -כלום

לעשות את ארבעת הצעדים הנדרשים בכדיי להגיע מן המיטה  ת אינני מסוגל פחות מפחיד".נראה 

ם כולם נושאים מבט למכשיר האינטרקום  הילדי  ת אליי ומסייעת לי  במעבר.למסדרון. ענבל מתקרב

ת, בואי לגן, יש  בת בבית התינוקות הסמוך: " שומרושהניצב במסדרון וקוראים לשומרת הלילה הי

כל  נכונה לשמוע ,מדמיינת ברוחי את השומרת יושבת בתוך המכשיר הקטן   הפסקת חשמל." אני

 כאב. קריאת פחד או 

היא קוראת לכלנו לחזור   ספוג שמן  שטרם הספיקה לאכול.  ה ובקערה שבידייה ציפסהשומרת מגיע

כלומר,  ,מיטתו יקבל "כלנית בטוסיק" ל, מי שלא יחזור !"ראש לקיר" -כמובן פוקדת עלינו למיטה ו

 קטן בישבן שיהפוך אותו לאדום ככלנית.  "פליק"

  יי הבית ה ממיטתי, נועלת את נעלרדם. קמיאחריי שהיא חוזרת לחדר השומרות אני מתקשה לה 

  "שכונת הלימונים."וחרש יוצאת מן הגן לעבר בית הוריי. הירח המחייך מלווה אותי בדרכי ל

ברחתי" מהגן בשעות הליל. היא   "בה פתעת מהביקור הלילי. זו לא הפעם הראשונה ואימי אינה מ

ומאחלת לי  חבקת אותי חזק ומחזירה אותי אחר כבוד למיטת הברזל אשר בגן. מנשקת את לחיי מ

נו בשיר בוקר עליז   חלומות פז. בבוקר איני זוכרת כלום ממאורעות הלילה שחלף. הגננת מעירה אות

  לי בחצר כמה פחדתי בהפסקת החשמל. , עמוס חוויות ושמחה. הילדים מזכיריםויום חדש מתחיל

 במקומי. מכווצת  כולי המטפלת נוזפת בו על האמירה ואני  יואב  לועג לפחדיי וקורא לי "הבכיינית.". 



בקשת להשאיר את הוילון פתוח כי אור הירח מאיר לי את החשיכה. אני מוודאה כי  מבלילה הבא אני 

כמובן   ,בתוכו  כביכול יושבת השומרת אכן דולק ונרדמת במהרה עם הראש ,מכשיר האינטרקום

 הצורך לבית הוריי.  , נעליי הבית כבר מוכנות לקחתני במקרה?מענין מה יקרה לי הלילה לכיוון הקיר.

  חדר"בלי הורה תורן , בלי שותפות ל והעולם  ונדדתי ברחביי הארץ אותן שנים , בגרתי כמובן  מאז  

רק אורו של הירח ממשיך ללוותני במסעותיי , חייכן    .בבית הסמוך משגיחה  ובלי שומרת הוורוד"

   היורדת אחריי שקיעת החמה. במבטו  מפניי מועקת החשיכה  ושומר עלי כתמיד ונאמן

 


