
ספרי צמרת

ּבֹוֵגר ַהַּגן ָהָאֹדם

ִאּיּוִרים: ֵאִלי ַיֲעֹקב

רֹון
ר-

 ּב
ּתי

ֶא
 |

ם 
ֹד

ָא
ָה

ן 
ַהּג

ר 
ֹוֵג

ּב עודד הוא ילד בגן בקיבוץ הסמוך לגבול עזה. עודד מספר בגוף ראשון על 

חוויותיו, על פחדיו ועל דרך התמודדותו עם אזעקות "צבע אדום". אזעקות 

אלו הן חלק מחיי היומיום של חבורת הילדים בקיבוץ, ועודד, כילד-בוגר, 

מבין את השגרה הזו, מצד אחד, אך חולם לשנותה, מצד שני.  

ביישובי עוטף  "בוגר הגן האדום" מאפשר הצצה אל חיי הילדים  הספר 

עזה ומעלה לסדר היום נושא חשוב זה. 

אתי בר-רון, אשת חינוך ותרפיסטית להבעה ויצירה, חיה באזור עוטף עזה, 

כותבת מתוך רחשי הנפש ולמען ריפוים.
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ֲאִני ּבֹוֵגר ְוֹלא ְמַפֵחד ֵמַהַּמָּצב ַהִּבְטחֹוִני,
ַּגם ַּבַּלְיָלה ְּכֶׁשֵּיׁש "ֶצַבע ָאֹדם", ֲאִני ִנְׁשָאר ַּבָּמָמ"ד ְלַבִּדי. 

ֵיׁש ְיָלִדים ֶׁשְּקָצת ְמַפֲחִדים, 
ְּכבֹוֵגר ֲאִני ֵמִבין ִמָּמה ֵהם חֹוְׁשִׁשים, 

ֲאִני ִנְזָּכר, ְּבִדּיּוק ִלְפֵני ָׁשָנה,
ְּכֶׁשָהִייִתי ָצִעיר ְוִנְׁשְמָעה ַאְזָעַקת "ֶצַבע ָאֹדם", 

ִנְבַהְלִּתי ְמאֹוד ְוָקָפאִתי ֹּדם.

ְלִעִּתים ֲאִני יֹוֵׁשב ּוַמִּביט ִּבְצִעיֵרי ַהַּגן
ְויֹוֵדַע ֶׁשִאם ִּתָּׁשַמע ַאְזָעַקת "ֶצַבע ָאֹדם" ִיְהֶיה ֹּפה ַמָּמׁש ָּבָלָגן.

ָלֵכן ֲאִני חֹוֵלם ֶׁשִיְּהֶיה ִלי ַׁשְרִביט ְוָאז אּוַכל ְלַהְחִליט,
ֶׁשֹּלא ִנְׁשַמע ֶאת ַאְזָעַקת "ֶצַבע ָאֹדם",

 ֶׁשִּנְׁשַמַעת ַלְּצִעיִרים ְּכמֹו ְנִפיָלה ֶׁשל ְּפָצָצה 
ִעם ַרַעׁש ָאֹים.

ְּכבֹוֵגר ֲאִני רֹוֶצה ִלְמֹצא ִּפְתרֹון עֹוָלִמי, 
ָרֶאה ְמַעט ֲחלֹוִמי. ַּגם ִאם הּוא ֵי

ֶאת ַהִּפְתרֹון ֲאַצֵּיר ַעל ַּדף ְּבֶעְזַרת ִמְכחֹול.
ּוִמי ֶׁשַּיִּביט ְּבִצּיּוִרי ֵיַדע ֶׁשֲאִני ֹּכל ָיכֹול.
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ֲאִני ָיֹכל ִלְגֹרם ַלִּטיִלים ְלֵהָעֵצר ְּבֶאְמַצע ָהָרִקיַע,
ַלֲהֹפְך אֹוָתם ְלִזּקּוִקים ִצְבעֹוִנִּיים, ְוֶאת ָּכל ַהַּמִּביִטים ְלַהְפִּתיַע. 

ֲאִני ָיֹכל ֶׁש"ֶצַבע ָאֹדם" ֵיָהֵפְך ִלְהיֹות ָחִביב ַעל ָהעֹוָלם,
 ִאם הּוא ִיָּׁשַמע ִמּתֹוְך ִׁשיר ְוֹלא ְּבִלּוּוי ַזְחָל"ם.
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ֵּכן, ֵּכן, ֲאִני יֹוֵׁשב ָׁשעֹות ִעם ַעְצִמי ּוְמַנֶּסה ְלֵהָרַגע, 
ְמַנֶּסה ְלַתְרֵּגל ֶאת ְצִליל ָהַאְזָעָקה ְוֹלא ִלְהיֹות ֻמְפָּתע.

אֹוֵמר ְלַעְצִמי: "ֲאִני ּבֹוֵגר!" 
ּוַמְחָׁשבֹות ִחּיּוִבּיֹות ְלמֹוִחי ְמַׁשֵּגר. 
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