
ָחָזק  ָנְׁשָבה  רּוַח 

ָהאֹוְקָינֹוס,  ֵמי  ֶאת  ְוִהְרִטיָטה 

ְוָאז  ַהַּמִים.  ְּפֵני  ַעל  ֲאָדוֹות  ְוָׁשְלָחה 

ָּדֲחָקה ָהרּוַח ִּבְקצֹות ָהֲאָדוֹות ַעד ֶׁשָהיּו 

ַעד  ָוכֹה  ּכֹה  ַהַּגִּלים  ֶאת  ְוִטְלְטָלה  ְלַגִּלים, 

ְלֹגַבּה  אּו  ִהְתַנּשְׂ ַהַּנְחׁשֹוִלים  ְלַנְחׁשֹוִלים.  ֶׁשָהיּו 

ֶׁשל  ִמַּגּגֹות  ֲאִפּלּו  יֹוֵתר  ְּגבֹוִהים  ָהיּו  ֵהם  נֹוָרִאי: 

ֶׁשל  ִמַּצָּמרֹות  יֹוֵתר  ָּגבֹוַּה  ַאף  אּו  ֶׁשִהְתַנּשְׂ ָהיּו  ָּבִּתים. 

ָקִעים ֶׁשֵּבין ַהַּנְחׁשֹוִלים  ֵעִצים ְּגבֹוִהים, ְוִנְדמּו ְּכָהִרים; ְוַהּׁשְ

ָהַאִּדיִרים ָהיּו ְּכמֹו ְּתהֹומֹות ֲעֻמִּקים. 

ֶׁשָהרּוַח  ַהָּגדֹול,  ָהאֹוְקָינֹוס  ֵמיֵמי  ֶׁשל  ְוַהֶּקֶצף  ֶצף  ַהּׁשֶ ָּכל 

ַהּׁשֹוָבָבה ָיְצָרה ְלא ִסָּבה ֻמְצֶּדֶקת, הֹוִבילּו ִלְסָעָרה ֲאֻיָּמה, ּוְסָעָרה 

ָּבאֹוְקָינֹוס ֲעלּוָלה ִלְגרֹם ְלָכל ִמיֵני ּתֹוָפעֹות ֲחִריגֹות ּוְלָהֵסב ֶנֶזק ַרב.

ְּפֵני  ַעל  ַהְרֵחק  ָׁשָטה  ֳאִנָּיה  ִלְנׁשֹב,  ָהרּוַח  ֵהֵחָּלה  ֶׁשָּבּה  ָעה  ַּבּׁשָ

ָועֹוד,  עֹוד  ְוִלְגּדֹל  ּוְלִהְׁשּתֹוֵלל  ְלִהְתַּגְלֵּגל  ֵהֵחּלּו  ְּכֶׁשַהַּגִּלים  ַהַּמִים. 

ְלָיִמין  ַּפַעם   — ְלַצד  ִמַּצד  ְוָנְטָתה  ַמָּטה,  ַמְעָלה  ִהְתנֹוְדָדה  ָהֳאִנָּיה 

ּוַפַעם ִלְׂשמֹאל — ְוֻטְלְטָלה ּכֹה ָוכֹה ְּבעֹוְצָמה ָּכזֹאת ֶׁשֲאִפּלּו ַהַּמָּלִחים 



ֶנֶאְלצּו ֶלֱאחֹז ָחָזק ַּבֲחָבִלים ּוַבַּמֲעקֹות ְּכֵדי ֶׁשָהרּוַח א ִּתְסַחף אֹוָתם 

ְוָתִעיף אֹוָתם ַהְיֵׁשר ַלַּמִים.

ֶמׁש א ִהְצִליַח ַלְחּדֹר  ַמִים, ֶׁשאֹור ַהּׁשֶ ּכֹה ְצפּוִפים ָהיּו ָהֲעָנִנים ַּבּׁשָ

ַּבֲעָדם, ְוַהּיֹום ַנֲעָׂשה ָחׁשּו ַּכַּלְיָלה, ְוִהְגִּביר ֶאת ֵאיַמת ַהּסּוָפה.

סּופֹות,  ָיַדע  ְּכָבר  הּוא  ִּכי  ָּפַחד,  א  ָהֳאִנָּיה  ֶׁשל  ַהחֹוֵבל  ַרב

ְוִהְצִליַח ְלָהִׁשיט ָּבֶהן ֶאת ֳאִנָּיתֹו ְּבִבְטָחה; ֲאָבל הּוא ָיַדע ֶׁשַהּנֹוְסִעים 

ֵאר ַעל ַהִּסּפּון. ַעל ֵּכן הּוא ָׁשַלח ֶאת ֻּכָּלם  ִיְהיּו ְּבַסָּכָנה ִאם ְיַנּסּו ְלִהּׁשָ

ֵאר ָׁשם ַעד ַיְחף ַזַעם, ּוְלַחֵּזק ֶאת  ְלֶבֶטן ָהֳאִנָּיה ְוָאַמר ָלֶהם ְלִהּׁשָ

ִלָּבם ְוא ְלַפֵחד, ְוַהּכֹל ָיבֹוא ַעל ְמקֹומֹו ְּבָׁשלֹום. 

ְּבֶקֶרב אֹוָתם ַהּנֹוְסִעים ָהְיָתה ַיְלָּדה ְקַטָּנה ִמֶּקְנַזס ּוְׁשָמּה דֹורֹוִתי 

ְקרֹוֵבי  ְלַבֵּקר  ֶהְנִרי,  ְּבַדְרָּכּה ְלאֹוְסְטַרְלָיה ִעם ּדֹוָדּה  ֵגייל, ֶׁשָהְיָתה 

ְּבַקו  ָהָיה  א  ֶהְנִרי  ֶׁשַהּדֹוד  ָלַדַעת  ֲעֵליֶכם  ִהִּכירּו.  ֶׁשֹּלא  ִמְׁשָּפָחה 

ַהְּבִריאּות. הּוא ָעַבד ָקֶׁשה ָּכל ָּכ ַּבַחָּוה ְּבֶקְנַזס, ֶׁשְּבִריאּותֹו ָנְטָׁשה 

אֹותֹו ְוהּוא נֹוַתר ַחָּלׁש ְוַעְצָּבִני. ַעל ֵּכן הּוא ִהְׁשִאיר ֶאת ּדֹוָדה ֵאם 

ִכיִרים ּוְלַטֵּפל ַּבַחָּוה, ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא  ַּבַּבִית ְלַהְׁשִּגיַח ַעל ַהּפֹוֲעִלים ַהּשְׂ

ָיָצא ְלַמָּסע ֶאל אֹוְסְטַרְלָיה ָהְרחֹוָקה ְּכֵדי ְלַבֵּקר ֶאת ְּבֵני ּדֹוָדיו ְוָלנּוַח 

ַּכֲהָלָכה.

דֹורֹוִתי ָהְיָתה ְלהּוָטה ְמאֹד ְלִהְצָטֵרף ֵאָליו ַלַּמָּסע, ְוַהּדֹוד ֶהְנִרי 

ְלָצֵרף  ֶהְחִליט  ְוַתֲעזֹר ְלעֹוְדדֹו, ָאז הּוא  ִּתְנַעם לֹו  ֶׁשֶחְבָרָתּה  ָחַׁשב 

אֹוָתּה ֵאָליו. ַהַּיְלָּדה ָהְיָתה ְמֻנָּסה ְּבַמָּסעֹות, ֶׁשֵּכן ַּפַעם ָנְׂשָאה אֹוָתּה 

סּוַפת ִציְקלֹון ַהְרֵחק ֵמַהַּבִית ַעד ֶאֶרץ עּוץ ַהֻּמְפָלָאה, ְוָעְברּו ָעֶליָה 

ַלְחזֹר  ֶׁשִהְצִליָחה  ִלְפֵני  מּוָזָרה  ֶאֶרץ  ְּבאֹוָתּה  ַרּבֹות  ַהְרַּפְתָקאֹות 

ְלֶקְנַזס. ְלִפיָכ ִהיא א ִנְבֲהָלה ְּבַקּלּות ֵמַאף ָּדָבר ֶׁשָּקָרה, ּוְכֶׁשָהרּוַח 

ֵהֵחָּלה ִלְׁשֹרק ּוְלַיֵּבב ְוַהַּגִּלים ִלְקֹצף ּוְלִהְׁשּתֹוֵלל, ַהְּקַטָּנה ֶׁשָּלנּו ְּכָלל 

א ִהְתַרְּגָׁשה ֵמַהְּמהּוָמה.

ֵאר ְּבֶבֶטן ָהֳאִנָּיה," ִהיא ָאְמָרה ְלדֹוד ֶהְנִרי  "ָּברּור ֶׁשָעֵלינּו ְלִהּׁשָ

ַהחֹוֵבל  ְוִלְׁשָאר ַהּנֹוְסִעים, "ְוָלֶׁשֶבת ְּבֶׁשֶקט ַעד ֶׁשַהְּסָעָרה ַּתְחף. ַרב

ֲהֵרי ָאַמר ֶׁשִאם ַנֲעֶלה ַלִּסּפּון ֲאַנְחנּו ֲעלּוִלים ְלִהָּסֵחף ַלָּים." 



ֵּכן  ְוַעל  ַהְּסָתם;  ִמן  ֶׁשָּכזֹאת,  ִּבְתאּוָנה  ְלִהְסַּתֵּכן  ָרָצה  א  ִאיׁש 

ִהְקִׁשיבּו  ָׁשם  ָהֳאִנָּיה,  ֶׁשְּבֶבֶטן   ַּבֹחֶש ְספּוִנים  ַהּנֹוְסִעים  ִנְׁשֲארּו 

ְלִיְללֹות ַהּסּוָפה ְוַלֲחִריקֹות ַהְּתָרִנים ְוַהִחֵּבל, ְוִהְׁשַּתְּדלּו א ְלִהְתַנֵּגׁש 

ִאיׁש ְּבֵרֵעהּו ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהֳאִנָּיה ָנְטָתה ַעל ִצָּדּה.

דֹורֹוִתי ְּכָבר ִּכְמַעט ִנְרְּדָמה ְּכֶׁשְּבֶבָהַלת ִּפְתאֹום ִהְתעֹוְרָרה ְוִגְּלָתה 

ּוְבֶׁשל   ,ָהַל ְלָאן  ְלַדְמֵין  ִהְצִליָחה  א  ִהיא  ֶנֱעַלם.  ֶהְנִרי  ֶׁשַהּדֹוד 

ֻחְלָׁשתֹו ֵהֵחָּלה ִלְדאֹג לֹו, ְוַלְחׁשֹש ֶׁשָּמא א ִנְזַהר ְוָעָלה ֶאל ַהִּסּפּון. 

ִאם ֶזה ַהִּמְקֶרה, ֲהֵרי ֶׁשִּנְׁשֶקֶפת לֹו ַסָּכָנה נֹוָרִאית ִאם א ָיׁשּוב ִמָּיד 

ֶאל ֶּבֶטן ָהֳאִנָּיה.

ָנה ַהָּקָטן ֶׁשּלֹו, ֲאָבל  ְלַמֲעֶׂשה ַהּדֹוד ֶהְנִרי ָהַל ִלְׁשַּכב ְּבָתא ַהּׁשֵ

ָזְכָרה ֶׁשַהּדֹוָדה ֵאם ִהְפִציָרה ָּבּה  ָיְדָעה זֹאת. ִהיא ַרק  דֹורֹוִתי א 

ֶׁשְּתַטֵּפל ֵהיֵטב ְּבדֹוָדּה, ְוַעל ֵּכן ִמָּיד ֶהְחִליָטה ַלֲעלֹות ַלִּסּפּון ְוִלְמצֹא 

אֹותֹו, ַלְמרֹות ַהְּסָעָרה ֶׁשָהְיָתה ְּבִׂשיָאה, ְוִטְלטּוֵלי ָהֳאִנָּיה ָהֲאֻיִּמים 

ַּבַּמְדֵרגֹות  ַלֲעלֹות  ֲאִפּלּו  ָתה  ִהְתַקּׁשְ ַהְּקַטָּנה  ַהַּיְלָּדה  ְוַהּנֹוָרִאים. 

ַעד  ָּכֶזה  ְּבעֹז  ָּבּה  ָצְלָפה  ָהרּוַח  ְלָׁשם  ֶׁשִהִּגיָעה  ּוְבֶרַגע  ַהִּסּפּון,  ֶאל 

ֶׁשִּכְמַעט ָקְרָעה ִמֶּמָּנה ֶאת ֲחָצִאית ִׂשְמָלָתּה. ֲאָבל דֹורֹוִתי הּוְצָפה 

ַמְחִזיָקה  ּוְבעֹוָדּה  ַהּסּוָפה,  ִעם  ֵמַהִּמְפָּגׁש  ְוֹאֶשר  ִהְתַרְּגׁשּות  ֵמֵעין 

ֶׁשִהיא  ָלּה  ָהָיה  ְוִנְדֶמה  ָּבֲאֵפָלה,  ְסִביָבּה  ֵהִציָצה  ַּבַּמֲעֶקה,  ֵהיֵטב 

רֹוָאה ְּדמּות ֲעמּוָמה ֶׁשל ָאָדם ַהֶּנֱאָחז ַּבֹּתֶרן, ְּבֶמְרָחק ָקָצר ִמֶּמָּנה. 

ָאָדם ֶזה ָהָיה ָיכֹול ִלְהיֹות ּדֹוָדּה, ְוַעל ֵּכן ָקְרָאה ְּבקֹוֵלי קֹולֹות:  

"ּדֹוד ֶהְנִרי! ּדֹוד ֶהְנִרי!"

ֲאָבל ָהרּוַח ִיְּלָלה ְוָצְוָחה ְּבֵטרּוף ֶׁשָּכֶזה ֶׁשְּבֹקִשי ָׁשְמָעה דֹורֹוִתי 

ֶאת קֹוָלּה ֶׁשָּלּה, ְוָהָאָדם ְּבַוַּדאי א ָׁשַמע אֹוָתּה, ִּכי הּוא א ָזז.

דֹורֹוִתי ֶהְחִליָטה ֶׁשָעֶליָה ָלֶגֶׁשת ֵאָליו. ְּבֶרַגע ֶׁשל ֶׁשֶקט ַּבְּסָעָרה 

ִהיא ִזְּנָקה ְּבַבת ַאַחת ָקִדיָמה, ֶאל ָמקֹום ֶׁשּבֹו לּול ַּתְרְנגֹולֹות ָּגדֹול 

ּוְמֻרָּבע ִנְקַׁשר ַּבֲחָבִלים ֶאל ַהִּסּפּון.

ְּבקֹורֹות  ֶׁשֶּנֶאְחָזה  ְּבֶרַגע  ֲאָבל  ְּבִבְטָחה,  ִהִּגיָעה  ִהיא  ַהּלּול  ֶאל 

ָהַאְרָּגז ַהָּגדֹול ֶׁשּבֹו ֻהְחְזקּו ַהַּתְרְנגֹולֹות, ָהרּוַח, ְּכִאּלּו ִנְתְקָפה ַּכַעס 







ִהְכִּפיָלה ִּפְתאֹום  ְלִהְתַנֵּגד ְלֹכָחּה,  ַעל ָּכ ֶׁשַהַּיְלָּדה ַהְּקַטָּנה ֵהֵעָּזה 

ֶאת ַזֲעָמּה. ִּבְצָוָחה ְּכמֹו זֹו ֶׁשל ֲעָנק ּכֹוֵעס ִהיא ָקְרָעה ֶאת ַהֲחָבִלים 

עֹוד  ְּכֶׁשּדֹורֹוִתי  ָּבֲאִויר,  ָּגבֹוַּה  אֹותֹו  ְוֵהִריָמה  ַהּלּול,  ֶאת  ֶׁשָּקְׁשרּו 

ֶנֱאֶחֶזת ִּבְקָרָׁשיו. ַהּלּול ִהְתַהֵּפ ְוִהְסַּתְחֵרר ָאֶנה ָוָאָנה, ְוַכֲעבֹר ְרָגִעים 

ְספּוִרים ָצַנח ַהְרֵחק ֶאל ּתֹו ַהָּים, ָׁשם ָּתְפסּו אֹותֹו ַהַּגִּלים ַהְּגדֹוִלים 

ְוָנְׂשאּו אֹותֹו ַמְעָלה ֶאל ֶרֶכס ַּגל קֹוֵצף, ּוַמָּטה ֶאל ֶׁשַקע ָעמֹק, ְּכִאּלּו 

א ָהָיה ֶאָּלא ַצֲעצּוַע ֶׁשּבֹו ֵהם ִמְׁשַּתַעְׁשִעים.

דֹורֹוִתי ִנְרְטָבה ַּכֹהֶגן, ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָלֶכם ָסֵפק, ֲאָבל ִהיא א ִאְּבָדה 

ֶאת קֹר רּוָחּה ֲאִפּלּו ְלֶרַגע. ִהיא ִהְמִׁשיָכה ִלְלּפֹת ֶאת ַהּקֹורֹות ַהֲחָזקֹות, 

ּוְבֶרַגע ֶׁשִהְצִליָחה ְלַפּנֹות ֶאת ַהַּמִים ֵמֵעיֶניָה, ָרֲאָתה ֶׁשָהרּוַח ָּתְלָׁשה 

ֶאת ַהַּגג ֵמַעל ַהּלּול, ְוַהַּתְרְנגֹולֹות ַהִּמְסֵּכנֹות ְמַרְפְרפֹות ְלָכל ַהִּכּוּוִנים 

ָיִדּיֹות.  ְנטּולֹות  נֹוצֹות  ִמְבָרׁשֹות  ְּכמֹו  ֶׁשִּנְראּו  ַעד  ָּברּוַח  ְוֶנְחָּבטֹות 

ִרְצַּפת ַהּלּול ָהְיָתה ֻמְרֶּכֶבת ִמּלּוחֹות ְרָחִבים, ְודֹורֹוִתי ָרֲאָתה ֶׁשִהיא 

ֶנֱאֶחֶזת ְּבסּוג ֶׁשל ַרְפסֹוָדה, ֶׁשָּדְפנֹוֶתיָה ֲעׂשּויֹות ְקָרִׁשים, ַוֲאֶׁשר ָנְׂשָאה 

 ֶאת ִמְׁשָקָלּה ְּבַקּלּות. ַאֲחֵרי ֶׁשִהְׁשַּתֲעָלה ּוָפְלָטה ֶאת ָּכל ַהַּמִים ִמּתֹו

ְּגרֹוָנּה ַעד ֶׁשָחְזָרה ִלְנׁשֹם, ִהְצִליָחה ְלַטֵּפס ֵמַעל ַהּקֹורֹות ּוְלֵהָעֵמד ַעל 

ִרְצַּפת ָהֵעץ ַהֲחָזָקה ֶׁשל ַהּלּול, ֶׁשָּתְמָכה ָּבּה ְּבַיִּציבּות.

ִמִּנְפֶחֶדת  ְמָׁשֳעַׁשַעת  יֹוֵתר  ָחְׁשָבה,  ִלי!"  ִמּׁשֶ ְסִפיָנה  ִלי  ֵיׁש  "נּו, 

ּנּוי ַהִּפְתאֹוִמי ְּבַמָּצָבּה. ְּבעֹוד ַהּלּול ְמַטֵּפס ֶאל ִּפְסָּגתֹו ֶׁשל  ְלֹנַכח ַהּׁשִ

ְוִחְּפָׂשה ֶאת ָהֳאִנָּיה ֶׁשִּמֶּמָּנה  ְּבִעְנָין  ַּגל ָּגדֹול, ִהיא ִהִּביָטה ְסִביָבּה 

הּוֲעָפה. 

ָהֳאִנָּיה ְּכָבר ָהְיָתה ְרחֹוָקה ְמֹאד ְמאֹד. ִיָּתֵכן ֶׁשִאיׁש ֵמַהּנֹוְסִעים עֹוד 

א ִהְרִּגיׁש ְּבֶחְסרֹוָנּה, ְוא ָיַדע ַעל ַהַהְרַּפְתָקה ַהְּמֻׁשָּנה ֶׁשִּנְקְלָעה 

ֵאֶליָה. ַהּלּול ָסַחף אֹוָתּה ַמָּטה ֶאל ֶׁשַקע ֵּבין ַהַּגִּלים, ּוְכֶׁשִּטֵּפס ׁשּוב 

ְּבַמֲעֵלה ֶרֶכס ַּגל ִנְרֲאָתה ָהֳאִנָּיה ְּכמֹו ִסיַרת ַצֲעצּוַע, ַעד ְּכֵדי ָּכ ָהְיָתה 

דֹורֹוִתי  ְוָאז  ָּבַאְפלּוִלית,  ְלַגְמֵרי  ֶנֶעְלָמה  ִהיא  ְמֵהָרה  ַעד  ְרחֹוָקה. 

ְוִהְתִחיָלה  ֶהְנִרי,  ֵמַהּדֹוד  ְּפִריָדָתּה  ַעל  ֲעֻמָּקה  ַצַער  ַאְנַחת  ֶנֶאְנָחה 

ִלְתהֹות ָמה ַיֲעֶלה ְּבגֹוָרָלּה ָּכֵעת. 



ֵאינֹו  ְוָדָבר  ַהָּגדֹול,  ָהאֹוְקָינֹוס  ֶׁשל  ְּבֵחיקֹו  ִמַּטְלֶטֶלת  ִהיא  ִהֵּנה 

עֹוֵמד ֵּביָנּה ְלֵבין ְטִביָעה ְּפָרט ְללּול ַּתְרְנגֹולֹות ָעלּוב ֵמֵעץ, ֶׁשִרְצָּפתֹו 

ַהַּמִים  ִנָּתִזים  ֶׁשַּבֲעָדם  ְמֻרָּוִחים,  קֹורֹות  ְוָדְפנֹוָתיו  לּוחֹות  ֲעׂשּוָיה 

ְלא ֶהֶרף ּוַמְרִטיִבים אֹוָתּה ַעד ְלַׁשד ַעְצמֹוֶתיָה! ְוא ָהָיה ָׁשם ָמה 

ֶלֱאכֹל ְּכֶׁשִּתְהֶיה ְרֵעָבה — ָמה ֶׁשַּוַּדאי ִיְקֶרה ְּבֻמְקָּדם אֹו ִּבְמֻאָחר — 

ְוא ַמִים ְמתּוִקים ִלְׁשּתֹות, ְוא ְּבָגִדים ְיֵבִׁשים ִלְלּבֹש. 

"נּו, ָמה ֵיׁש לֹוַמר!" ִהיא ָאְמָרה, ְוָצֲחָקה. "ַהַּפַעם ִנְקַלְעְּת ְלִתְסֹּבֶכת 

ג ֵאי ֵּתָחְלִצי ִמֶּמָּנה!" ְרִציִנית, דֹורֹוִתי ֵגייל! ְוֵאין ִלי ֻמּשָׂ

ְוָהֲעָנִנים  ַאט,  ַאט  ִהְתַגֵּנב  ַהַּלְיָלה  ְלָצרֹוֶתיָה,  ְלהֹוִסיף  ְּכמֹו 

ָהֲאֹפִרים ֵמָעֶליָה ִהְתַחְּלפּו ַּבֲחֵׁשָכה ְׁשחֹוָרה ִּכְדיֹו. ֲאָבל ָהרּוַח, ְּכִאּלּו 

ִהְתַרְּצָתה ְוֶהְחִליָטה ַלְחּדֹל ִמַּתֲעלּוֶליָה ַהּׁשֹוָבִבים, ִהְפִסיָקה ִלְנׁשֹב 

ְּכֵדי  ָהעֹוָלם  ֶׁשל  ַאֵחר  ְלֵחֶלק  ַלֲעֹבר  ּוִמֲהָרה  ַהֶּזה  ָהאֹוְקָינֹוס  ַעל 

הּו ַאֵחר; ָּכ ֶׁשַהַּגִּלים, ֶׁשָחְדלּו ְלִהַּטְלֵטל, ֵהֵחּלּו  ִלְנׁשֹב ָׁשם ַעל ַמּׁשֶ

ְלֵהָרַגע ְוָלׁשּוב ַלֶּתֶלם.

ַמָּזָלּה ֶׁשל דֹורֹוִתי, ֲאִני חֹוֵׁשב, ֶׁשַהּסּוָפה ָׁשְכָכה; ַאֶחֶרת, ַלְמרֹות 

ֹאֶמץ ִלָּבּה, ֲאִני חֹוֵׁשׁש ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ׂשֹוֶרֶדת. ְיָלִדים ַרִּבים ִּבְמקֹוָמּה 

ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ָעְבָרה  דֹורֹוִתי  ֲאָבל  ַלֵּיאּוׁש,  ְוִנְכָנִעים  ּבֹוִכים  ָהיּו 

ַעל  ָעָלה  א  ַהַּפַעם  ֶׁשַּגם  ְּבָׁשלֹום,  ָצְלָחה  ֻּכָּלן  ְוֶאת  ַהְרַּפְתָקאֹות 

ֶזה  נֹוַח,  א  ָלּה  ְוָהָיה  ְרֻטָּבה  ָהְיָתה  ִהיא  ִּבְמֻיָחד.  ְלַפֵחד  ַּדְעָּתּה 

ָנכֹון; ֲאָבל ַאֲחֵרי ֶׁשֶּנֶאְנָחה ַּפַעם ַאַחת ְּכִפי ֶׁשְּכָבר ִסַּפְרִּתי ָלֶכם, ִהיא 

ְוֶהְחִליָטה  ִהְצִליָחה ְלַגֵּיס ֵמָחָדׁש ֶאת ַהֶּמֶזג ַהּטֹוב ַהִּטיּפּוִסי ֶׁשָּלּה, 

ְלַחּכֹות ְּבַסְבָלנּות ְלָמה ֶׁשְּיַזֵּמן ָלּה ַהּגֹוָרל.

חֹוִרים ְוָחְׂשפּו ָׁשַמִים ְּכֻחִּלים,  ַּכֲעֹבר ְזַמן ָקָצר ִהְתַּפּנּו ָהֲעָנִנים ַהּׁשְ

ֶׁשְּבֶמְרָּכָזם ָזַרח ִּבְמִתיקּות ַהָּיֵרַח, ְוכֹוָכִבים ְקַטִּנים ָקְרצּו ַּבֲחִביבּות 

ְלִהַּטְלֵטל,  ָחַדל  ַהּלּול  ֵעיֶניָה.  ֶאת  ֲאֵליֶהם  ְּכֶׁשָּנְׂשָאה  דֹורֹוִתי  ֶאל 

ַלֲעִריָסה  ֶׁשָּדְמָתה  ִּבְתנּוָעה   — ְּבַנַחת  יֹוֵתר  ַהַּגִּלים  ַעל  ָצף  ְוָכֵעת 

ֵטף  ִמְתַנְדֶנֶדת — ָּכ ֶׁשָהִרְצָּפה ֶׁשָעֶליָה ָעְמָדה דֹורֹוִתי ָחְדָלה ְלִהּׁשָ

ַהַּיְלָּדה  ֶהְחִליָטה   ,ְּבָכ ְּכֶׁשִהְבִחיָנה  ַהּקֹורֹות.  ֵּבין  ֶׁשִּנְכְנסּו  ַמִים 



ָהֶאְמָצִעי  ִּתְהֶיה  ָנה  ֶׁשּׁשֵ ָהַאֲחרֹונֹות,  עֹות  ַהּׁשָ ֵמִהְתַרְּגׁשּות  ַהֻּמֶּתֶׁשת 

ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ְלַחֵּדׁש ֶאת ּכֹחֹוֶתיָה, ְוַגם ַהֶּדֶר ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר ְלַהֲעִביר 

ֶאת ַהְּזַמן. ָהִרְצָּפה ָהְיָתה ַלָחה ְוִהיא ַעְצָמּה ָנְטָפה ַמִים, ֲאָבל ְלַמְרֵּבה 

ַהַּמָּזל ָהַאְקִלים ָהָיה ַחם ְודֹורֹוִתי ְּכָלל א ָסְבָלה ִמּקֹר. 

ַהּקֹורֹות,  ַעל  ְלָאחֹור  ִנְׁשֲעָנה  ַהּלּול,  ֶׁשל  ַּבִּפָּנה  ָבה  ִהְתַיּׁשְ ִהיא 

ְוָאז ָעְצָמה ֶאת ֵעיֶניָה  ִהְנֲהָנה ְּברֹאָׁשּה ֶאל ַהּכֹוָכִבים ַהְּיִדידּוִתִיים, 

ְוִנְרְּדָמה ּתֹו ֲחִצי ַּדָּקה. 



ַעׁש מּוָזר ֵהִעיר ֶאת 

ֵעיֶניָה  ֶאת  ֶׁשָּפְקָחה  דֹורֹוִתי, 

ֶמׁש  ְוַהּׁשֶ ִהְפִציַע  ַחר  ֶׁשַהּׁשַ ְוִגְּלָתה 

ַמִים ַהְּבִהיִרים. ִהיא ָחְלָמה  זֹוַרַחת ַּבּׁשָ

ַּבֲחַצר  ְמַׂשֶחֶקת  ְּבֶקְנַזס,  ׁשּוב  ֶׁשָהְיָתה 

ֲחִזיִרים  ֲעָגִלים,  ֻמֶּקֶפת  ְּכֶׁשִהיא  ַהֶּמֶׁשק 

ִׁשְפְׁשָפה  ְּכֶׁשעֹוד  ָהִראׁשֹון  ּוָבֶרַגע  ְוַתְרְנגֹולֹות, 

ָנה ֵמֵעיֶניָה, ִּדְמְיָנה ֶׁשִהיא ָאֵכן ָׁשם.  ֶאת קּוֵרי ַהּׁשֵ

קּוט, ָקה קּוט קּוט! קּוט דֹו קּוט, ָקה קּוט "קּוט

קּוט!" דֹו

ָאה, ִהֵּנה הּוא ׁשּוב, ָהַרַעׁש ַהּמּוָזר ֶׁשֵהִעיר אֹוָתּה! ֲאָבל ֲהֵרי 

ֶזה קֹוָלּה ֶׁשל ַּתְרְנֹגֶלת ְמַקְרֶקֶרת. ֵעיֶניָה ַהְּפקּוחֹות ִלְרָוָחה ָראּו 

ְוָנִעים  ָּכֵעת  ְׁשֵלִוים  ַהְּכֻחִּלים,  ַהָּים  ַּגֵּלי  ֶאת  ַהּלּול  ְלקֹורֹות  ִמַּבַעד 

ַהַּלְיָלה  ֶאל  ַאַחת  ְּבַבת  אֹוָתּה  ֶהְחִזירּו  ּוַמְחְׁשבֹוֶתיָה  ַּבֲעַצְלַּתִים, 

ַהּקֹוֵדם, ַהָּמֵלא ַסָּכָנה ּוְמצּוָקה. ָּכֵעת ַּגם ִנְזְּכָרה ֶׁשִהיא ִנּצֹוַלת ְסָעָרה, 

ָטה ַעל ָים א נֹוָדע ּובֹוְגָדִני. ֶׁשּׁשָ

קּוט!" דֹוֹוֹוֹוֹו קּוט, ָקה קּוט "קּוט



"ָמה ֶזה?" ָקְרָאה דֹורֹותי, ְוֶנֶעְמָדה ְּבֶבָהָלה.

"נּו טֹוב, ֵהַטְלִּתי ֵּביָצה, ֶזה ַהֹּכל," ָעָנה קֹול ַּדק ֲאָבל ַחד ְוָצלּול. 

ַּבִּפָּנה  ֶׁשָּדְגָרה  ְצֻהָּבה  ַּתְרְנֹגֶלת  ְוִגְּלָתה  ְסִביָבּה  ִהִּביָטה  ַהַּיְלָּדה 

ַהֶּנְגִּדית ֶׁשל ַהּלּול. 

"אֹוי!" ָקְרָאה ְּבַהְפָּתָעה. "ַּגם ַאְּת ָהִיית ֹּפה ָּכל ַהַּלְיָלה?"

ּוִפֲהָקה. "ְּכֶׁשַהּלּול  ִּבְכָנֶפיָה  נֹוְפָפה  ַהַּתְרְנֹגֶלת,  ָעְנָתה  "ַּכּמּוָבן," 

הּוַעף ֵמָהֳאִנָּיה ֶנֱאַחְזִּתי ַּבִּפָּנה ַהֹּזאת ַּבִּצָּפְרַנִים ּוַבָּמקֹור, ִּכי ָיַדְעִּתי 

ֶׁשִאם ֶאֹּפל ַלַּמִים, ָלֶבַטח ֶאְטַּבע. ַּגם ָּכָכה ִּכְמַעט ָטַבְעִּתי ְּבָכל ַהַּמִים 

"!א ָהִייִתי ְרֻטָּבה ָּכל ָּכ ֶׁשִּנְׁשְּפכּו ָעַלי. ַּבַחִּיים ֶׁשִּלי

"ֵּכן," ִהְסִּכיָמה דֹורֹוִתי. "ַּבַהְתָחָלה ָהָיה ֹּפה ֵּדי ָרֹטב, ֲאִני יֹוַדַעת. 

"?ֲאָבל ַעְכָׁשו ְּכָבר נֹוַח ָל

ֶאת  ֶׁשִּיְּבָׁשה  ְּכִפי  ַהּנֹוצֹות,  ֶאת  ִלי  ִיְּבָׁשה  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ִּבְמֻיָחד.  "א 

ִׂשְמָלֵת, ְוהּוַקל ִלי ַאֲחֵרי ֶׁשֵהַטְלִּתי ֶאת ֵּביַצת ַהֹּבֶקר ֶׁשִּלי. ֲאָבל ָמה 

ִיְהֶיה ִאָּתנּו, ֶזה ָמה ֶׁשֲאִני רֹוָצה ָלַדַעת, ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ָצפֹות ָּכאן ַּבְּבֵרָכה 

ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת."

 ֵאי ִלי;  ִאְמִרי  "ֲאָבל  דֹורֹוִתי.  ָאְמָרה  ָלַדַעת,"  רֹוָצה  ֲאִני  "ַּגם 

ְמַקְרְקרֹות  ַרק  ֶׁשַּתְרְנגֹולֹות  ָחַׁשְבִּתי  ְלַדֵּבר?  יֹוַדַעת  ֶׁשַאְּת  ֶזה 

ּוְמַקְדְקדֹות."

"ָמה ֲאִני ַאִּגיד ָל," ָעְנָתה ַהַּתְרְנֹגֶלת ַהְּצֻהָּבה ְּבִהְרהּור. "ִקְרַקְרִּתי 

ְוִקְדַקְדִּתי ָּכל ַחַּיי, ּוְלֵמיַטב ִזְכרֹוִני א ָאַמְרִּתי ִמָּלה ַאַחת ַעד ַהּיֹום. 

ִטְבִעי  ֶׁשֲהִכי  ִלי  ָהָיה  ִנְדֶמה  ֶרַגע,  ִלְפֵני  ְׁשֵאָלה,  ַאְלְּת  ְּכֶׁשּׁשָ ֲאָבל 

ְּבעֹוָלם ַלֲענֹות ָל. ָאז ִּדַּבְרִּתי, ְויֹוֵצא ֶׁשֲאִני ַמְמִׁשיָכה ְלַדֵּבר, ְּבִדּיּוק 

ְּכִפי ֶׁשַאְּת ּוְׁשָאר ְּבֵני ָהָאָדם ְמַדְּבִרים. ֶזה ְמֻׁשֶּנה, א?"

"ְמֹאד," ָעְנָתה דֹורֹוִתי. "ִאּלּו ָהִיינּו ְּבֶאֶרץ עּוץ, א ָהִייִתי חֹוֶׁשֶבת 

ֶׁשֶּזה ְמֻׁשֶּנה ָּכל ָּכ, ִּכי ַהְרֵּבה ֵמַהַחּיֹות ְמַדְּברֹות ָׁשם ְּבֶאֶרץ ַהֵפיֹות. 

ֲאָבל ָּכאן ָּבאֹוְקָינֹוס ֲאַנְחנּו ַוַּדאי ְרחֹוקֹות ְמֹאד ֵמעּוץ."

ָפה  "ֵאי ַהַּתְחִּביר ֶׁשִּלי?" ָׁשֲאָלה ַהַּתְרְנֹגֶלת ַהְּצֻהָּבה ַּבֲחָׁשׁש. "ַהּשָׂ

"?ֶׁשִּלי ִּתְקִנית, ְלֵמיַטב ִׁשּפּוֵט



ְּבתֹור  ַרע,  א  ְּכָלל  ִמְסַּתֶּדֶרת  "ַאְּת  דֹורֹוִתי.  ָאְמָרה  "ֵּכן," 

ַמְתִחיָלה."

"ֲאִני ְׂשֵמָחה ָלַדַעת," ָאְמָרה ַהַּתְרְנֹגֶלת ַהְּצֻהָּבה, ְוִהְמִׁשיָכה ְּבִניַמת 

ִוּדּוי: "ִּכי ִאם ְּכָבר ְמַדְּבִרים, ָעִדיף ְלַדֵּבר ָׂשָפה ִּתְקִנית. ַהַּתְרְנגֹול 

ָהָאֹדם ָאַמר א ַּפַעם ֶׁשַהִּקְרקּור ְוַהִּקְדקּוד ֶׁשִּלי ֻמְׁשָלִמים, ְוַעְכָׁשו 

ְמַנֵחם אֹוִתי ָלַדַעת ֶׁשֲאִני ַּגם ְמַדֶּבֶרת ָיֶפה." 

"ֲאִני ַמְתִחיָלה ִלְהיֹות ְרֵעָבה," ֵהִעיָרה דֹורֹוִתי. "ֹזאת ְׁשַעת ֲארּוַחת 

ַהֹּבֶקר, ֲאָבל ֵאין ָמה ֶלֱאֹכל."

"ַאְּת ְיכֹוָלה ְלַקֵּבל ֶאת ַהֵּביָצה ֶׁשִּלי," ָאְמָרה ַהַּתְרְנֹגֶלת ַהְּצֻהָּבה. 

"ֲאִני א רֹוָצה אֹוָתּה, ַאְּת יֹוַדַעת."

"ַאְּת א רֹוָצה ִלְדֹּגר ָעֶליָה ַעד ֶׁשִּתְבַקע?" ָׁשֲאָלה ַהַּיְלָּדה ַהְּקַטָּנה 

ְּבַהְפָּתָעה.

"א ָוא. ֵאין ִלי ִעְנָין ֶׁשַהֵּביִצים ִיְבְקעּו ָּכל עֹוד ֵאין ִלי ֵקן מּוָגן 

ְוָחִביב ְּבִפָּנה ְׁשֵקָטה ָּכְלֶׁשִהי, ּוִמַּתְחַּתי ְּתֵריַסר ֵּביִצים ְועֹוד ַאַחת. 

ְּכלֹוַמר ְׁשש-ֶעְׂשֵרה ֵּביִצים. ִּבְׁשִביל ַּתְרְנגֹולֹות ֶזה ִמְסַּפר ַמָּזל. ָאז 

ֶאת ֹזאת ַאְּת ְיכֹוָלה ִמִּצִּדי ֶלֱאֹכל."

ֶלת,"  "אֹוי א, א ֶאְחם ֶלֱאֹכל ֶאת ַהֵּביָצה ִאם ִהיא א ְמֻבּׁשֶ

ָקְרָאה דֹורֹוִתי. "ֲאָבל ֲאִני מֹוָדה ָל ְמֹאד ַעל ַהַהָּצָעה ַהְּנִדיָבה, ְּבָכל 

זֹאת."

"ֵאין ְּבַעד ָמה, ַּיִּקיָרִתי," ָעְנָתה ַהַּתְרְנֹגֶלת ְּבַׁשְלָוה, ְוֵהֵחָּלה ְלַנּקֹות 

ֶאת נֹוצֹוֶתיָה. 

ִהיא  ֲאָבל  ָהָרָחב.  ַהָּים  ַעל  ְוִהְׁשִקיָפה  דֹורֹוִתי  ָעְמָדה  ְלֶרַגע 

ִהְמִׁשיָכה ַלְחֹׁשב ַעל ַהֵּביָצה, ְוַכֲעֹבר ַּכָּמה ַּדּקֹות ָׁשֲאָלה: "ָלָּמה ַאְּת 

ְמִטיָלה ֵּביִצים, ִאם ֵאיֵנ ִמְתַּכֶּוֶנת ִלְדּגֹר ֲעֵליֶהן?"

"ֶזה ֶהְרֵּגל ֶׁשֵּיׁש ִלי," ֵהִׁשיָבה ַהַּתְרְנגֶֹלת ַהְּצֻהָּבה. "ָּתִמיד ִהְתָּגֵאיִתי 

ְּכֶׁשֲאִני  ֵמֲאֶׁשר  חּוץ  ֹּבֶקר,  ִמֵּדי  ְטִרָּיה  ֵּביָצה  ְמִטיָלה  ֶׁשֲאִני   ְּבָכ

ִּבְנִׁשיַרת נֹוצֹות. ֵאין ִלי ֵחֶׁשק ְלַקְרֵקר ַּבֹּבֶקר ִלְפֵני ֶׁשֵהַטְלִּתי ֵּביָצה 

ֲהגּוָנה, ּוְכֶׁשֲאִני א ְמַקְרֶקֶרת, א טֹוב ִלי."



"ִנְׁשָמע ִלי ְמֻׁשֶּנה," ִהְׁשִקיָפה ַהַּיְלָּדה. "ֲאָבל ֲאִני א ַּתְרְנֹגֶלת, ָאז 

א ַמְפִּתיַע ֶׁשֲאִני א ְמִביָנה."

"ַוַּדאי ֶׁשֹּלא, ַיִּקיָרִתי."

ֶחְבָרה,  ָלּה  ִסְּפָקה  ַהְּצֻהָּבה  ַהַּתְרְנֹגֶלת  ׁשּוב.  ִהְׁשַּתְּתָקה  דֹורֹוִתי 

ִיט ָּבאֹוְקָינֹוס ַהָּגדֹול עֹוֵרר ָּבּה  ְוַגם ְקָצת ֶנָחָמה, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ַהּׁשַ

ְּבִדידּות נֹוָרִאית.

ַהּקֹוָרה  ַעל  ָבה  ְוִהְתַיּׁשְ ַהַּתְרְנֹגֶלת  ִהְתעֹוְפָפה  ָמה  ְזַמן  ַּכֲעֹבר 

דֹורֹוִתי  ֶׁשל  ֵמֹראָׁשּה  ִּבְמַעט  ְּגבֹוָהה  ֶׁשָהְיָתה  ַהּלּול,  ֶׁשל  ָהֶעְליֹוָנה 

ְּכֶׁשָּיְׁשָבה ַעל ָהִרְצָּפה, ְּכִפי ֶׁשָעְׂשָתה ַּבַּדּקֹות ָהַאֲחרֹונֹות. 

"ִּתְרִאי, ֲאַנְחנּו ִמְתָקְרבֹות ַלַּיָּבָׁשה!" ָקְרָאה ַהַּתְרְנגֶֹלת. 

ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ַלֲעִמיָדה  ְוָקְפָצה  דֹורֹוִתי,  ָקְרָאה  ֵאיֹפה?"  "ָמה? 

ְּגדֹוָלה. 

"ָׁשם, א ָרחֹוק," ָעְנָתה ַהַּתְרְנֹגֶלת, ְוֶהֶחְוָתה ְּבֹראָׁשּה ְלַסֵּמן ֶאת 

ַהָּצֳהַרִים  ִלְפֵני  ְועֹוד  ַהחֹוף,  ֶאל  ִנְסָחפֹות  ֶׁשֲאַנְחנּו  "ִנְרֶאה  ַהִּכּוּון. 

ִנְמָצא ֶאת ַעְצֵמנּו ׁשּוב ַעל ַקְרַקע מּוָצָקה."

"ֶזה ְיַׁשֵּמַח אֹוִתי ְמֹאד!" ָאְמָרה דֹורֹוִתי ַּבֲאָנָחה ַקָּלה, ִּכי ַרְגֶליָה 

ֲעַדִין ִנְרְטבּו ִמַּפַעם ְלַפַעם ְּבֵמי ַהֶּמַלח ֶׁשָחְדרּו ֵּבין  ְוַכּפֹות ַרְגֶליָה 

ִמְרְוֵחי ַהְּקָרִׁשים.

יֹוֵתר  ֻאְמָלל  ָּדָבר  ָּבעֹוָלם  "ֵאין  ֲחֶבְרָּתּה.  ָעְנָתה  ֲאִני,"  "ַּגם 

ִמַּתְרְנֹגֶלת ְרֻטָּבה."

ֶׁשֵּכן  ַרָּבה,  ִּבְמִהירּות  ַהַּיָּבָׁשה  ֶאל  ִהְתָקְרבּו  ַהִּנְרֶאה  ְּכָכל  ֵהן 

ְּבֵעיֶניָה  ְמֹאד  ָיָפה  ְוָהְיָתה  יֹוֵתר,  ְּברּוָרה  ִנְרֲאָתה  זֹו  ְלֶרַגע  ֵמֶרַגע 

ָטה ְּבלּול ַהַּתְרְנגֹולֹות. ַהַּמִים ָּגְבלּו ְּבחֹוף  ֶׁשל ַהַּיְלָּדה ַהְּקַטָּנה ֶׁשּׁשָ

ָרָחב ֶׁשל חֹול ָלָבן ְוָחָצץ, ּוֵמֲאחֹוָריו ִנְראּו ַּכָּמה ְּגָבעֹות ַסְלִעּיֹות, 

ּוַפס ֶׁשל ֵעִצים ְיֻרִּקים ֶׁשִּסְּמנּו ָקֶצה ֶׁשל ַיַער. ֲאָבל א ִנְראּו ָּבִּתים 

ַּבְּסִביָבה, ְוַאף א ֵזֶכר ַלֲאָנִׁשים ֶׁשאּוַלי ְמַאְכְלִסים ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּלא 

נֹוַדַעת. 

ְוִהִּביָטה  דֹורֹוִתי,  ָאְמָרה  ֶלֱאֹכל,"  הּו  ַמּׁשֶ ֶׁשִּנְמָצא  ְמַקָּוה  "ֲאִני 





ְּבִצִּפָּיה ַּבחֹוף ַהָּיֶפה ֶׁשְּלֶעְברּו ִנְסֲחפּו. "ְׁשַעת ֲארּוַחת ַהֹּבֶקר ָחְלָפה 

ְּכָבר ִמְּזַמן."

"ַּגם ֲאִני ְקָצת ְרֵעָבה," ִהְסִּכיָמה ַהַּתְרְנֹגֶלת ַהְּצֻהָּבה. 

"ַאְּת א  ַהַּיְלָּדה.  ָׁשֲאָלה  ַהֵּביָצה?"  ֶאת  ֹּתאְכִלי  ֶׁשֹּלא  ָלָּמה  "ָאז 

ל, ָּכמֹוִני." ְצִריָכה ֶׁשְּמזֹוֵנ ִיְהֶיה ְמֻבּׁשָ

"ֲאִני ִנְרֵאית ָל ָקִניָּבִלית?" ִהְתקֹוְמָמה ַהַּתְרְנֹגֶלת. "ָמה ָאַמְרִּתי 

אֹו ָעִׂשיִתי ֶׁשַּמִּגיִעים ִלי ֶעְלּבֹונֹות ָּכֵאֶּלה!"

ֻמָּתר  ַאַּגב,   ֶּדֶר ְּגֶבֶרת —  ְּגֶבֶרת —  ְסִליָחה,  ְמַבֶּקֶׁשת  ֲאִני  "אֹוי, 

ִלְׁשֹאל ָמה ְׁשֵמ, ְּגִבְרִּתי?" ָׁשֲאָלה ַהַּיְלָּדה ַהְּקַטָּנה.

"ְׁשִמי ִּביל," ָעְנָתה ַהַּתְרְנֹגֶלת ְּבקֹול ְמַעט זֹוֵעף.

"ִּביל! ֲאָבל ֶזה ֵׁשם ֶׁשל ֵּבן."

"ָמה ֶזה ְמַׁשֶּנה?"

"ַאְּת ֲהֵרי ַּתְרְנֹגֶלת ְּגֶבֶרת, א?"

ִאם  ָיַדע  א  עֹוד  ִאיׁש  ֵמַהֵּביָצה,  ָּבַקְעִּתי  ְּכֶׁשַרק  ֲאָבל  "ַּכּמּוָבן. 

ֶאְהֶיה ַּתְרְנגֹול אֹו ַּתְרְנֹגֶלת, ָאז ַהֶּיֶלד ַהָּקָטן ַּבַחָּוה ֶׁשָּבּה נֹוַלְדִּתי ָקָרא 

ִלי ִּביל. הּוא ִאֵּמץ אֹוִתי ְלַחַּית ַמְחָמד ִּכי ִמָּכל ָהֶאְפרֹוִחים ָהִייִתי 

ַהְּצֻהָּבה ַהְּיִחיָדה. ְּכֶׁשָּגַדְלִּתי ְוהּוא ִּגָּלה ֶׁשֲאִני א קֹוֵראת קּוקּוִריקּו 

ְוא ִנְלֶחֶמת ְּכָכל ַהַּתְרְנגֹוִלים, א ָעָלה ְּבַדְעּתֹו ְלַׁשּנֹות ֶאת ְׁשִמי. 

ם ’ִּביל‘. ִּביל  ָּכל ַהַחּיֹות ַּבַחָּוה ְוָהֲאָנִׁשים ַּבַּבִית ְּכָבר ִהִּכירּו אֹוִתי ַּבּׁשֵ

ָּתִמיד ָקְראּו ִלי, ּוִּביל הּוא ְׁשִמי."

"ֲאָבל ֶזה א ַמְתִאים, ַאְּת יֹוַדַעת," ָטֲעָנה דֹורֹוִתי ְּבֹתֶקף. "ִאם א 

ִאְכַּפת ָל, ֶאְקָרא ָל ’ִּביִליָנה‘. ְּכֶׁשּמֹוִסיִפים ַּבּסֹוף ’-יָנה‘ ֶזה ִנְהֶיה 

ֵׁשם ֶׁשל ַּבת, ַאְּת ְמִביָנה."

ַהְּצֻהָּבה.  ַהַּתְרְנֹגֶלת  ֵהִׁשיָבה  ִלי,"  ְמַׁשֶּנה  א  ַמָּמׁש  ֶזה  "ָאה, 

"ְוא ִאְכַּפת ִלי ָמה ִּתְקְרִאי ִלי, ָּכל עֹוד ֲאִני יֹוַדַעת ֶׁשַאְּת ִמְתַּכֶּוֶנת 

ֵאַלי."

דֹורֹוִתי  ְסָתם  ֵגייל —  דֹורֹוִתי  קֹוְרִאים  ִלי  ִּביִליָנה.  ָיֶפה,  "ּוְבֵכן, 

ְּבִפי ֲחֵבַרי, ּוִמיס ֵגייל ְּבִפי ָזִרים. ַאְּת ְיכֹוָלה ִלְקֹרא ִלי דֹורֹוִתי, ִאם 



ִּתְרִצי. ֲאַנְחנּו ִמְתָקְרבֹות ְמֹאד ַלחֹוף. ִנְרֶאה ָל ֶׁשַהַּמִים ֲעֻמִּקים ִמַּדי 

ִּבְׁשִביל ָלֵצאת ּוְלַהְמִׁשי ָּבֶרֶגל?"

ֶמׁש ַחָּמה ּוְנִעיָמה, ַוֲאַנְחנּו א ְמַמֲהרֹות  "ַחִּכי עֹוד ַּכָּמה ַּדּקֹות. ַהּׁשֶ

ְלׁשּום ָמקֹום." 

ְמָלה  "ֲאָבל ָהַרְגַלִים ֶׁשִּלי ְרֻטּבֹות ָּכל ָּכ," ִהְתלֹוְנָנה ַהַּיְלָּדה. "ַהּשִׂ

ַּכּפֹות  ֶאת  ֲאַיֵּבׁש  ֶׁשֹּלא  ַעד  נֹוַח  ִלי  ִיְהֶיה  א  ֲאָבל  ְיֵבָׁשה,  ֵּדי 

ָהַרְגַלִים."

ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִהיא ִהְמִּתיָנה ַּכֲעָצָתּה ֶׁשל ַהַּתְרְנֹגֶלת, ְוַעד ְמֵהָרה 

לּול ָהֵעץ ַהָּגדֹול ֶנֱעַצר ְּבִחּכּו ַעל ַהחֹוף ַהחֹוִלי, ְוַהַּמָּסע ַהְּמֻסָּכן 

ִהִּגיַע ְלִקּצֹו. 

ְלהּוטֹות  ָהיּו  ַהִּנּצֹולֹות  ְלַעְצְמֶכם,  ְלָתֵאר  ְיכֹוִלים  ֶׁשַאֶּתם  ְּכִפי 

ַהחֹולֹות,  ֶאל  ִמָּיד  עֹוְפָפה  ַהְּצֻהָּבה  ַהַּתְרְנֹגֶלת  ַהַּיָּבָׁשה.  ֶאל  ָלֵצאת 

ֲאָבל דֹורֹוִתי ֶנֶאְלָצה ְלַטֵּפס ֵמַעל ַלּקֹורֹות ַהְּגבֹוהֹות. ַמָּזל ֶׁשְּבתֹור 

ַיְלַּדת ְּכָפר, ֹזאת א ָהְיָתה ְמִׂשיָמה ָקָׁשה ִּבְׁשִביָלּה, ּוְבֶרַגע ֶׁשָעְמָדה 

ְּבִבְטָחה ַעל ַהחֹוף, ָחְלָצה דֹורֹוִתי ֶאת ַנֲעֶליָה ְוֵהִסיָרה ֶאת ַּגְרֶּביָה 

ֶמׁש ַעל ַהחֹוף. ָהְרֻטִּבים, ּוָפְרָׂשה אֹוָתם ְלִהְתַיֵּבׁש ַּבּׁשֶ

ָבה ִלְצּפֹות ְּבִּביִליָנה, ַהְּמַנֶּקֶרת ָלּה ְּבַמּקֹוָרּה  ַאֲחֵרי ֵכן ִהיא ִהְתַיּׁשְ

ְּבִצָּפְרֶניָה  ַּפַעם  ִמֵּדי  ָהְפָכה  אֹותֹו  ְוֶהָחָצץ,  ַהחֹול   ְּבתֹו ַהַחד 

ַהֲחָזקֹות.

"ָמה ַאְּת עֹוָׂשה?" ָׁשֲאָלה דֹורֹוִתי. 

ְׁשקּוָעה  ַהַּתְרְנֹגֶלת,  ִמְלְמָלה  ַּכּמּוָבן,"  ֹּבֶקר,  ֲארּוַחת  ִלי  יָגה  "ַמּשִׂ

ְּבִנּקּוִרים.

"ּוָמה ָמָצאת?" ָׁשֲאָלה ַהַּיְלָּדה ְּבַסְקָרנּות.

"ָאה, ַּכָּמה ְנָמִלים ֲאֻדּמֹות ְׁשֵמנֹות, ְוַכָּמה ַחְרֵקי חֹול, ּוֹפה ָוָׁשם 

".ֵאיֶזה ַסְרָטן ָזִעיר. ֵהם ְמתּוִקים ּוְטִעיִמים ְמֹאד, ִליִדיָעֵת

"ַּכָּמה נֹוָרא!" ָקְרָאה דֹורֹוִתי ְּבַזֲעזּוַע. 

"ָמה נֹוָרא?" ָׁשֲאָלה ַהַּתְרְנֹגֶלת, ְוֵהִריָמה ֶאת רֹאָׁשּה ְּכֵדי ִלְנֹעץ 

ַּבֲחֶבְרָּתּה ַמָּבט ְּבֵעיָנּה ַהּבֹוֶרֶקת.



ַאְּת  זֹוֲחלֹות.  ּוְנָמִלים  ַמְגִעיִלים,  ַוֲחָרִקים  ַחִּיים,  ְּדָבִרים  "ֶלֱאֹכל 

"!ְצִריָכה ְלִהְתַּבֵּיׁש ְּבַעְצֵמ

"ֶׁשֹּכה ֶאְחֶיה!" ֵהִׁשיָבה ַהַּתְרְנֹגֶלת ְּבִניָמה ְמֻבְלֶּבֶלת; "ַּכָּמה ְמֻׁשָּנה 

ַאְּת, דֹורֹוִתי! ְיצּוִרים ַחִּיים ֵהם ְטִריים ּוְבִריִאים ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמיצּוִרים 

ֵמִתים, ְוַאֶּתם ְּבֵני ָהָאָדם אֹוְכִלים ָּכל ִמיֵני ְיצּוִרים ֵמִתים."

"א ָנכֹון!" ָמֲחָתה דֹורֹוִתי.

"ְועֹוד ֵאי ָנכֹון," ָעְנָתה ִּביִליָנה. "ַאֶּתם אֹוְכִלים ְטָלִיים ּוְכָבִׂשים 

ּוָפרֹות ַוֲחִזיִרים ַוֲאִפּלּו ַּתְרְנגֹולֹות."

ִלים אֹוָתם," ָאְמָרה דֹורֹוִתי ְּבִניַמת ִנָּצחֹון.  "ֲאָבל ֲאַנְחנּו ְמַבּׁשְ

"ָמה ֶזה ְמַׁשֶּנה?"

א  "ֲאִני  יֹוֵתר.  ְרִציִני  ְּבקֹול  ַהַּיְלָּדה  ָאְמָרה  ְמֹאד,"  ְמַׁשֶּנה  "ֶזה 

ְיכֹוָלה ְלַהְסִּביר ֶאת ַהֶהְבֵּדל, ֲאָבל ֵיׁש ֶהְבֵּדל. ְוחּוץ ִמֶּזה, ֲאַנְחנּו ַאף 

ַּפַעם א אֹוְכִלים ְּדָבִרים ַמְגִעיִלים ְּכמֹו ֲחָרִקים."

ַהֲחָרִקים,"  ַהַּתְרְנגֹולֹות ֶׁשאֹוְכלֹות ֶאת  "ֲאָבל ַאֶּתם אֹוְכִלים ֶאת 

יֹוֵתר  א  ַאֶּתם  "ָאז  ְמֻׁשֶּנה.  ְּבִקְרקּור  ַהְּצֻהָּבה  ַהַּתְרְנֹגֶלת  ֵהִׁשיָבה 

טֹוִבים ֵמִאָּתנּו ַהַּתְרְנגֹולֹות."

דֹורֹוִתי ִהְרֲהָרה ְּבָכ. ְּדָבֶריָה ֶׁשל ִּביִליָנה ָהיּו ְנכֹוִנים ְלַמַּדי, ְוֶזה 

ִּכְמַעט ִהְבִריַח ֶאת ַהֵּתָאבֹון ֶׁשָּלּה ַלֲארּוַחת ַהֹּבֶקר. ֲאֶׁשר ַלַּתְרְנֹגֶלת 

ַהְּצֻהָּבה, ִהיא ִהְמִׁשיָכה ְלַנֵּקר ַּבחֹול ִּבְפַעְלָּתנּות, ְוִנְרֲאָתה ֵּדי ְמֻרָּצה 

ֵמַהַּתְפִריט. 

ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר, ָקרֹוב ִלְׂשַפת ַהַּמִים, ִּביִליָנה ָנֲעָצה ֶאת ַמּקֹוָרּה 

ָעֹמק ַּבחֹול, ְוָאז ָנסֹוָגה ְוִנְרֲעָדה ֻּכָּלּה. 

"ַאָיה!" ִהיא ָקְרָאה. "ָּפַגְעִּתי ְּבַמֶּתֶכת ַהַּפַעם, ְוִהיא ִּכְמַעט ָׁשְבָרה 

ֶאת ַהַּמּקֹור ֶׁשִּלי."

"זֹאת ֶּבַטח ָהְיָתה ֶאֶבן," ָאְמָרה דֹורֹוִתי ְּבִלי ַמְחָׁשָבה.

ָאְמָרה  ְלַמֶּתֶכת,"  ֶאֶבן  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ֶאת  יֹוַדַעת  ֲאִני  "ְׁשֻטּיֹות. 

ַהַּתְרְנֹגֶלת. "ַהְּתחּוָׁשה ׁשֹוָנה ַלֲחלּוִטין."

ַהֶּזה,"  ְוַהָּנטּוׁש  ַהְּפָרִאי  ַהחֹוף  ַעל  ַמֶּתֶכת  ֶׁשֵּיׁש  ִיָּתֵכן  א  "ֲאָבל 





 ָל ְואֹוִכיַח  ָׁשם,  ֶאְחֹּפר  ֲאִני  ָקָרה?  ֶזה  "ֵאיֹפה  ַהַּיְלָּדה.  ִהְתַעְּקָׁשה 

ֶׁשֲאִני צֹוֶדֶקת."

ִּביִליָנה ֶהְרֲאָתה ָלּה ֶאת ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִהיא "ָנְקָעה ֶאת ַהַּמּקֹור", 

ִהיא  ָקֶׁשה.  ִּבְדַבר-ָמה  ֶׁשָחָׁשה  ַעד  ַּבחֹול  ָחְפָרה  ְודֹורֹוִתי  ִּכְדָבֶריָה, 

ָּתֲחָבה ְּפִניָמה ֶאת ָיָדּה ְוָׁשְלָפה ֶאת ַהֵחֶפץ, ֶׁשִהְתַּגָּלה ְּכַמְפֵּתַח ֵּדי ָּגדֹול 

ְּבֶצַבע ָזֹהב — ָיָׁשן ְלַמַּדי, ֲאָבל ֲעַדִין ּבֹוֵהק ּוַבַעל צּוָרה ֻמְׁשֶלֶמת. 

"ָמה ָאַמְרִּתי ָל!" ָקְרָאה ַהַּתְרְנֹגֶלת ְּבִקְרקּור ִנָּצחֹון. "ֲאִני יֹוַדַעת 

ְלַזהֹות ַמֶּתֶכת ְּכֶׁשֲאִני ִנְתֶקֶלת ָּבּה, אֹו ֶׁשֹּזאת ֶאֶבן?"

"ֹזאת ַמֶּתֶכת, ֵאין ָסֵפק," ָעְנָתה ַהַּיְלָּדה, ְוִהִּביָטה ְּבִהְרהּור ַּבֵחֶפץ 

ַהְּמֻׁשֶּנה ֶׁשָּמְצָאה. "ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשֶּזה ָזָהב ָטהֹור, ְוהּוא ַוַּדאי ָהָיה 

ּוָמה  ִּביִליָנה?  ְלָכאן,  ִהִּגיַע  הּוא   ְלַדְעֵּת  ֵאי ַרב.  ְזַמן  ַּבחֹול  ֻמָּנח 

ְלַדְעֵּת ּפֹוֵתַח ַהַּמְפֵּתַח ַהִּמְסּתֹוִרי ַהֶּזה?"

ג," ָעְנָתה ַהַּתְרְנֹגֶלת. "ַאְּת ֶּבַטח ְמִביָנה יֹוֵתר ִמֶּמִּני  "ֵאין ִלי ֻמּשָׂ

ְּבַמְנעּוִלים ּוַמְפְּתחֹות."

ַטח ְסִביָבן.  דֹורֹוִתי ִהִּביָטה ְסִביָבּה. א ָהָיה ׁשּום ֵזֶכר ְלַבִית ַּבּׁשֶ

ִהיא ָחְׁשָבה ְלַעְצָמּה ֶׁשָּכל ַמְפֵּתַח ַמְתִאים ְלַמְנעּול, ּוְלָכל ַמְנעּול ֵיׁש 

ם, ֲאָבל ִנְסַחף  ַמָּטָרה. אּוַלי ַהַּמְפֵּתַח ָאַבד ְלִמיֶׁשהּו ֶׁשָּגר ַהְרֵחק ִמּׁשָ

ְוִהִּגיַע ַעד ַלחֹוף.

ְּבעֹוָדּה ְמַהְרֶהֶרת ָּכ, ִהְכִניָסה ַהַּיְלָּדה ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ְלִכיס ִׂשְמָלָתּה, 

ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָּגְרָבה ְּבִאִּטּיּות ֶאת ַהַּגְרַּבִים ְוָנֲעָלה ֶאת ַהַּנֲעַלִים, ֶׁשְּכָבר 

ֶמׁש. ִהְתַיְּבׁשּו ְלַגְמֵרי ַּבּׁשֶ

"ִנְרֶאה ִלי, ִּביִליָנה," ָאְמָרה, "ֶׁשֲאַסֵּיר ְקָצת ַּבְּסִביָבה, ְוֶאְרֶאה ִאם 

ֹּבֶֶֶקר."ֲאִני ַמְצִליָחה ִלְמֹצא ֲארּוַחת ֹּבֶקר." ֲארּוַחת ִלְמֹצא ָחה


