
  וגבינה צרפתית משובחתטעים רימון מיץ  -עכו בוקר ב

ג'נבה שמעבר באלפים הצרפתיים סמוך למטר  1250משק הקטן ברום השער יוצא מהשביל 

 יםהמסתיימקילומטר  20של דרך  מתפתל במתינות, הרד במסלול ולך ויוה ,לגבול השוויצרי

  .עמקבשהרפת החורפית  חצרב

Vandal Aurelien ארבעה  אליהםילוו נהפסטורלי, הנוף  ותבמורדהפרות  80את  בילוהו ועוזרו

מרחרחים  ,אוזניים ריםקוז ,יםיעינ יםקחופ ,בהידוק השיירה יםייעמתרוצצים סביב מס ,כלבים

 זאבים. שלתקיפה למנוע דרוכים  ,את האוויר הצונן באפיהם הלחים

, פתחו את , חלבוהשכימו , שני הבחוריםבהם ארוכים ימים  ,הקיץהאביב ו יימהסתיימו להם 

שעת השקיעה בכל יום  .תמידעל המדרונות הירוקים למרעה העדר  תהוציאו אלרווחה והשער 

 יבת הערב ולמנוחת הלילה תחת כיפת השמיים.לאל הגדרה לחנכנס בנחת  ,בעצמו ,העדר חזר

 למטה לעמק המוגן.  יםיורד לכן הם יורדים, כולם,החורף מתקרב ועמו הסופות והשלגים ו

  מיםהחו החמוץריח בה פפואההרפת אפלולית אל תוך לאיטה פסעה  האחרונה הפרהלאחר ש

כעת  .וטס מזרחה , נסע העירה את תרמילוארז דל את העדר לאחריות צוות החורף. העביר וונ

  .עד הפשרת השלגים באביבטייל ליש לו זמן 

לאולמות  זאר'ג מסגד אלשברחבה שבין הסחוטים חלף ליד דוכן הפירות ל וונדהבוקר 

לא , בשלילה מחויכת הניד ראשהוא אבל  ץניסתה לשכנע אותו לקנות מי. המוכרת האבירים

  .אינו מעוניין הואתודה, 

בין השניים  הבחנתי באינטראקציה העקרה כשהשקט מהמשקה ומ ,מתענגלבדי. שם, ישבתי 

 10עוד צנועה הלקופתה  יתווספולא שחבל ש ,הנה מהטעםישהוא לא י . שחבלחשבתי שחבלו

את לעברו  נפתיהלכן עיר. ה לאתו הזר ישתמיד מביא אסיפור  שמעלא אשאני חבל שושקלים 

מבט ואמרתי לו אליו הישרתי  ,אחזתי בידיש מעיךהשקוף וההדקיק, מהסוג פלסטיק ה כוס

  .משקהממנה  והזמין לקח צעד אחורנית  עצר, ,הוא חייך .מאוד טעיםהמיץ ש

סדר את  תארמיץ התפוז והאשכולית שלו והוא ממיץ הרימונים שלי ו ,חדי יםיושבאנו עכשיו 

 ,אנכית"נדידה " מושג של הו אותב במוחי דבריו משתבציםושלו  סדר עונות השנהאת ו מויו

בין העדרים את ר ימעב ים בהן האדםאלפי שנכבר אחת לשנה תופעה  עולמית המתרחשת 

 למטה בעמק. )יחסית( החמים לבין המחסה החורפי הגבוה ההר על העשיר  הקיצי מרעהכרי ה

 סיפורההרמוניה שבין הסיפור הפשוט, הקטן והנקודתי של ונדל לבין להבחין בואפשר גם 

  .17ה ניסח יוהנס קפלר בתחילת המאה האותה גילה ואת חוקיית רשל המערכת הפלניט הגדול

 



 מרקמן העשירת באוצרומגבנים, הגבינות ה הגבינות שהםומספר לי בגאווה על  ממשיךהוא 

משיכה מל המדרונות "שלו" והשיחה שוהמים הצומח הקרקע, של  אופיינית את הארומה ה

רחבה בשמשייה המוצב תחת שולחן הפלסטיק של מוכרת מיץ הפירות, השולחן ליד בנועם 

  .אולמות האבירים לבין זאראל ג' שבין מסגד

 ארבעת  מוביל בעזרת אדמיין אותו מוליך את העדר, .ל, בוונדכשיגיע האביב ייתכן ואזכר בו

הולכים  ,בנוף האלפיני המרהיבהקילומטרים  20אותם  כל לאורך  הפרות  80כלביו את 

 את המכסה הרענן העשב כרי ל"קוו העצים" עד לבמעלה השביל עד מעבר לאט ומטפסים 

  .המדרונות

 ברסלרגידי  

 

  


