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רּוח נָ ְׁש ָבה ָחזָ ק
ַ
אֹוקיָ נֹוס,
יטה ֶאת ֵמי ָה ְ
וְ ִה ְר ִט ָ
וְ ָׁש ְל ָחה ֲא ָדוֹות ַעל ְּפנֵ י ַה ַּמיִ ם .וְ ָאז
רּוח ִּב ְקצֹות ָה ֲא ָדוֹות ַעד ֶׁש ָהיּו
ָּד ֲח ָקה ָה ַ
ְלגַ ִּלים ,וְ ִט ְל ְט ָלה ֶאת ַהּגַ ִּלים ּכֹה וָ כֹה ַעד
ׁשֹולים ִה ְתנַ ְּש ׂאּו ְלג ַֹבּה
ׁשֹוליםַ .הּנַ ְח ִ
ֶׁש ָהיּו ְלנַ ְח ִ
יֹותר ֲא ִפּלּו ִמּגַ ּגֹות ֶׁשל
בֹוהים ֵ
נֹור ִאיֵ :הם ָהיּו ּגְ ִ
ָ
יֹותר ִמ ַּצ ָּמרֹות ֶׁשל
בֹוּה ֵ
ָּב ִּתיםָ .היּו ֶׁש ִה ְתנַ ְּש ׂאּו ַאף ּגָ ַ
ׁשֹולים
ּש ָק ִעים ֶׁש ֵּבין ַהּנַ ְח ִ
בֹוהים ,וְ נִ ְדמּו ְּכ ָה ִרים; וְ ַה ְ ׁ
ֵע ִצים ּגְ ִ
ָה ַא ִּד ִירים ָהיּו ְּכמֹו ְּתהֹומֹות ֲעמֻ ִּקים.
רּוח
אֹוקיָ נֹוס ַהּגָ דֹולֶׁ ,ש ָה ַ
ימי ָה ְ
ּש ֶצף וְ ַה ֶּק ֶצף ֶׁשל ֵמ ֵ
ָּכל ַה ֶ ׁ
ּוס ָע ָרה
הֹובילּו ִל ְס ָע ָרה ֲאי ָֻּמהְ ,
ֹׁוב ָבה יָ ְצ ָרה ְלא ִס ָּבה מֻ ְצ ֶּד ֶקתִ ,
ַהּש ָ
ּול ָה ֵסב נֶ זֶ ק ַרב.
ּתֹופעֹות ֲח ִריגֹות ְ
לּולה ִלגְ רֹם ְל ָכל ִמינֵ י ָ
אֹוקיָ נֹוס ֲע ָ
ָּב ְ
רּוח ִלנְ ׁשֹבֳ ,אנִ ּיָ ה ָׁש ָטה ַה ְר ֵחק ַעל ְּפנֵ י
ּש ָעה ֶׁש ָּבּה ֵה ֵח ָּלה ָה ַ
ַּב ָ ׁ
ּתֹולל וְ ִלגְ ּדֹל עֹוד וָ עֹוד,
ּול ִה ְׁש ֵ
ַה ַּמיִ םְּ .כ ֶׁש ַהּגַ ִּלים ֵה ֵחּלּו ְל ִה ְתּגַ ְלּגֵ ל ְ
נֹוד ָדה ַמ ְע ָלה ַמ ָּטה ,וְ נָ ְט ָתה ִמ ַּצד ְל ַצד — ַּפ ַעם ְליָ ִמין
ָה ֳאנִ ּיָ ה ִה ְת ְ
עֹוצ ָמה ָּכזֹאת ֶׁש ֲא ִפּלּו ַה ַּמ ָּל ִחים
ּופ ַעם ִל ְׂשמֹאל — וְ טֻ ְל ְט ָלה ּכֹה וָ כֹה ְּב ְ
ַ
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אֹותם
רּוח א ִּת ְס ַחף ָ
ּוב ַּמ ֲעקֹות ְּכ ֵדי ֶׁש ָה ַ
נֶ ֶא ְלצּו ֶל ֱאחֹז ָחזָ ק ַּב ֲח ָב ִלים ַ
אֹותם ַהיְ ֵׁשר ַל ַּמיִ ם.
וְ ָת ִעיף ָ
יח ַל ְחּדֹר
ּש ֶמׁש א ִה ְצ ִל ַ
ּש ַמיִ םֶׁ ,שאֹור ַה ֶ ׁ
פּופים ָהיּו ָה ֲענָ נִ ים ַּב ָ ׁ
ּכֹה ְצ ִ
ּסּופה.
ימת ַה ָ
ַּב ֲע ָדם ,וְ ַהּיֹום נַ ֲע ָׂשה ָחׁשּוַּ כ ַּליְ ָלה ,וְ ִהגְ ִּביר ֶאת ֵא ַ
חֹובל ֶׁשל ָה ֳאנִ ּיָ ה א ָּפ ַחדִּ ,כי הּוא ְּכ ָבר יָ ַדע סּופֹות,
בה ֵ
ַר ַ
ּנֹוס ִעים
יח ְל ָה ִׁשיט ָּב ֶהן ֶאת ֳאנִ ּיָ תֹו ְּב ִב ְט ָחה; ֲא ָבל הּוא יָ ַדע ֶׁש ַה ְ
וְ ִה ְצ ִל ַ
ּש ֵאר ַעל ַה ִּסּפּוןַ .על ֵּכן הּוא ָׁש ַלח ֶאת ּכֻ ָּלם
יִ ְהיּו ְּב ַס ָּכנָ ה ִאם יְ נַ ּסּו ְל ִה ָ ׁ
ּול ַחּזֵ ק ֶאת
ּש ֵאר ָׁשם ַעד יַ ְחף זַ ַעםְ ,
ְל ֶב ֶטן ָה ֳאנִ ּיָ ה וְ ָא ַמר ָל ֶהם ְל ִה ָ ׁ
ִל ָּבם וְ א ְל ַפ ֵחד ,וְ ַהּכֹל יָ בֹוא ַעל ְמקֹומֹו ְּב ָׁשלֹום.
דֹורֹותי
ִ
ּוׁש ָמּה
ּנֹוס ִעים ָהיְ ָתה יַ ְל ָּדה ְק ַטּנָ ה ִמ ֶּקנְ זַ ס ְ
אֹותם ַה ְ
ְּב ֶק ֶרב ָ
רֹובי
ּדֹודּה ֶהנְ ִריְ ,ל ַב ֵּקר ְק ֵ
אֹוס ְט ַר ְליָ ה ִעם ָ
גֵ יילֶׁ ,ש ָהיְ ָתה ְּב ַד ְר ָּכּה ְל ְ
ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁש8א ִה ִּכירּוֲ .ע ֵל ֶיכם ָל ַד ַעת ֶׁש ַהּדֹוד ֶהנְ ִרי א ָהיָ ה ְּב ַקו
ַה ְּב ִריאּות .הּוא ָע ַבד ָק ֶׁשה ָּכל ָּכַּ ב ַחּוָ ה ְּב ֶקנְ זַ סֶׁ ,ש ְּב ִריאּותֹו נָ ְט ָׁשה
נֹותר ַח ָּלׁש וְ ַע ְצ ָּבנִ יַ .על ֵּכן הּוא ִה ְׁש ִאיר ֶאת ָ
אֹותֹו וְ הּוא ַ
ּדֹודה ֵאם
ּול ַט ֵּפל ַּב ַחּוָ הְּ ,ב ָׁש ָעה ֶׁשהּוא
ּפֹוע ִלים ַה ְּש ׂ ִכ ִירים ְ
יח ַעל ַה ֲ
ַּב ַּביִ ת ְל ַה ְׁשּגִ ַ
נּוח
ּדֹודיו וְ ָל ַ
חֹוקה ְּכ ֵדי ְל ַב ֵּקר ֶאת ְּבנֵ י ָ
אֹוס ְט ַר ְליָ ה ָה ְר ָ
יָ ָצא ְל ַמ ָּסע ֶאל ְ
ַּכ ֲה ָל ָכה.
הּוטה ְמאֹד ְל ִה ְצ ָט ֵרף ֵא ָליו ַל ַּמ ָּסע ,וְ ַהּדֹוד ֶהנְ ִרי
דֹורֹותי ָהיְ ָתה ְל ָ
ִ
עֹודדֹוָ ,אז הּוא ֶה ְח ִליט ְל ָצ ֵרף
ָח ַׁשב ֶׁש ֶח ְב ָר ָתּה ִּתנְ ַעם לֹו וְ ַת ֲעזֹר ְל ְ
אֹותּה
אֹותּה ֵא ָליוַ .הּיַ ְל ָּדה ָהיְ ָתה ְמנ ָֻּסה ְּב ַמ ָּסעֹותֶׁ ,ש ֵּכן ַּפ ַעם נָ ְׂש ָאה ָ
ָ
יה
יקלֹון ַה ְר ֵחק ֵמ ַה ַּביִ ת ַעד ֶא ֶרץ עּוץ ַהּמֻ ְפ ָל ָאה ,וְ ָע ְברּו ָע ֶל ָ
סּופת ִצ ְ
ַ
יחה ַל ְחזֹר
אֹותּה ֶא ֶרץ מּוזָ ָרה ִל ְפנֵ י ֶׁש ִה ְצ ִל ָ
ַה ְר ַּפ ְת ָקאֹות ַרּבֹות ְּב ָ
רּוח
ּוכ ֶׁש ָה ַ
ְל ֶקנְ זַ סְ .ל ִפ ָיכִ היא א נִ ְב ֲה ָלה ְּב ַקּלּות ֵמ ַאף ָּד ָבר ֶׁש ָּק ָרהְ ,
ּתֹוללַ ,ה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ָּלנּו ְּכ ָלל
ּול ִה ְׁש ֵ
ּוליַ ֵּבב וְ ַהּגַ ִּלים ִל ְקצֹף ְ
ֵה ֵח ָּלה ִל ְׁשרֹק ְ
הּומה.
א ִה ְת ַרּגְ ָׁשה ֵמ ַה ְּמ ָ
ּש ֵאר ְּב ֶב ֶטן ָה ֳאנִ ּיָ הִ ",היא ָא ְמ ָרה ְלדֹוד ֶהנְ ִרי
"ּברּור ֶׁש ָע ֵלינּו ְל ִה ָ ׁ
ָ
חֹובל
בה ֵ
ּנֹוס ִעים" ,וְ ָל ֶׁש ֶבת ְּב ֶׁש ֶקט ַעד ֶׁש ַה ְּס ָע ָרה ַּת ְחףַ .ר ַ
וְ ִל ְׁש ָאר ַה ְ
לּולים ְל ִה ָּס ֵחף ַלּיָ ם".
ֲה ֵרי ָא ַמר ֶׁש ִאם נַ ֲע ֶלה ַל ִּסּפּון ֲאנַ ְחנּו ֲע ִ
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ִאיׁש א ָר ָצה ְל ִה ְס ַּת ֵּכן ִּב ְתאּונָ ה ֶׁש ָּכזֹאתִ ,מן ַה ְּס ָתם; וְ ַעל ֵּכן
ּנֹוס ִעים ְספּונִ ים ַּבח ֶֹשֶׁ ש ְּב ֶב ֶטן ָה ֳאנִ ּיָ הָׁ ,שם ִה ְק ִׁשיבּו
נִ ְׁש ֲארּו ַה ְ
ּסּופה וְ ַל ֲח ִריקֹות ַה ְּת ָרנִ ים וְ ַה ִח ֵּבל ,וְ ִה ְׁש ַּת ְּדלּו א ְל ִה ְתנַ ּגֵ ׁש
ְליִ ְללֹות ַה ָ
ִאיׁש ְּב ֵר ֵעהּו ְּב ָכל ַּפ ַעם ֶׁש ָה ֳאנִ ּיָ ה נָ ְט ָתה ַעל ִצ ָּדּה.
עֹור ָרה וְ גִ ְּל ָתה
דֹורֹותי ְּכ ָבר ִּכ ְמ ַעט נִ ְר ְּד ָמה ְּכ ֶׁש ְּב ֶב ָה ַלת ִּפ ְתאֹום ִה ְת ְ
ִ
ּוב ֶׁשל
יחה ְל ַד ְמיֵ ן ְל ָאן ָה ַלְ ,
ֶׁש ַהּדֹוד ֶהנְ ִרי נֶ ֱע ַלםִ .היא א ִה ְצ ִל ָ
חֻ ְל ָׁשתֹו ֵה ֵח ָּלה ִל ְדאֹג לֹו ,וְ ַל ְחׁשֹש ֶׁש ָּמא א נִ זְ ַהר וְ ָע ָלה ֶאל ַה ִּסּפּון.
נֹור ִאית ִאם א יָ ׁשּוב ִמּיָ ד
ִאם זֶ ה ַה ִּמ ְק ֶרהֲ ,ה ֵרי ֶׁשּנִ ְׁש ֶק ֶפת לֹו ַס ָּכנָ ה ָ
ֶאל ֶּב ֶטן ָה ֳאנִ ּיָ ה.
ּשנָ ה ַה ָּק ָטן ֶׁשּלֹוֲ ,א ָבל
ְל ַמ ֲע ֶׂשה ַהּדֹוד ֶהנְ ִרי ָה ַלִ ל ְׁש ַּכב ְּב ָתא ַה ֵ ׁ
דֹורֹותי א יָ ְד ָעה זֹאתִ .היא ַרק זָ ְכ ָרה ֶׁש ַה ָ
ִ
ּדֹודה ֵאם ִה ְפ ִצ ָירה ָּבּה
יטה ַל ֲעלֹות ַל ִּסּפּון וְ ִל ְמצֹא
דֹודּה ,וְ ַעל ֵּכן ִמּיָ ד ֶה ְח ִל ָ
יטב ְּב ָ
ֶׁש ְּת ַט ֵּפל ֵה ֵ
טּולי ָה ֳאנִ ּיָ ה ָה ֲאי ִֻּמים
יאה ,וְ ִט ְל ֵ
אֹותֹוַ ,ל ְמרֹות ַה ְּס ָע ָרה ֶׁש ָהיְ ָתה ְּב ִׂש ָ
ּש ָתה ֲא ִפּלּו ַל ֲעלֹות ַּב ַּמ ְד ֵרגֹות
ּנֹור ִאיםַ .הּיַ ְל ָּדה ַה ְּק ַטּנָ ה ִה ְת ַק ְ ׁ
וְ ַה ָ
רּוח ָצ ְל ָפה ָּבּה ְּבעֹז ָּכזֶ ה ַעד
יעה ְל ָׁשם ָה ַ
ּוב ֶרגַ ע ֶׁש ִהּגִ ָ
ֶאל ַה ִּסּפּוןְ ,
הּוצ ָפה
דֹורֹותי ְ
ִ
ֶׁש ִּכ ְמ ַעט ָק ְר ָעה ִמ ֶּמּנָ ה ֶאת ֲח ָצ ִאית ִׂש ְמ ָל ָתּהֲ .א ָבל
יקה
עֹודּה ַמ ְחזִ ָ
ּוב ָ
ּסּופהְ ,
ֵמ ֵעין ִה ְת ַרּגְ ׁשּות וְ א ֶֹשר ֵמ ַה ִּמ ְפּגָ ׁש ִעם ַה ָ
יבּה ָּב ֲא ֵפ ָלה ,וְ נִ ְד ֶמה ָהיָ ה ָלּה ֶׁש ִהיא
יצה ְס ִב ָ
יטב ַּב ַּמ ֲע ֶקהֵ ,ה ִצ ָ
ֵה ֵ
מּומה ֶׁשל ָא ָדם ַהּנֶ ֱא ָחז ַּבּת ֶֹרןְּ ,ב ֶמ ְר ָחק ָק ָצר ִמ ֶּמּנָ ה.
רֹואה ְּדמּות ֲע ָ
ָ
קֹולי קֹולֹות:
ּדֹודּה ,וְ ַעל ֵּכן ָק ְר ָאה ְּב ֵ
ָא ָדם זֶ ה ָהיָ ה יָ כֹול ִל ְהיֹות ָ
"ּדֹוד ֶהנְ ִרי! ּדֹוד ֶהנְ ִרי!"
דֹורֹותי
ִ
רּוח יִ ְּל ָלה וְ ָצוְ ָחה ְּב ֵטרּוף ֶׁש ָּכזֶ ה ֶׁש ְּבק ִֹשי ָׁש ְמ ָעה
ֲא ָבל ָה ַ
אֹותּהִּ ,כי הּוא א זָ ז.
קֹולּה ֶׁש ָּלּה ,וְ ָה ָא ָדם ְּבוַ ַּדאי א ָׁש ַמע ָ
ֶאת ָ
יה ָלגֶ ֶׁשת ֵא ָליוְּ .ב ֶרגַ ע ֶׁשל ֶׁש ֶקט ַּב ְּס ָע ָרה
יטה ֶׁש ָע ֶל ָ
דֹורֹותי ֶה ְח ִל ָ
ִ
ימהֶ ,אל ָמקֹום ֶׁשּבֹו לּול ַּת ְרנְ גֹולֹות ּגָ דֹול
ִהיא זִ ּנְ ָקה ְּב ַבת ַא ַחת ָק ִד ָ
ּומרֻ ָּבע נִ ְק ַׁשר ַּב ֲח ָב ִלים ֶאל ַה ִּסּפּון.
ְ
יעה ְּב ִב ְט ָחהֲ ,א ָבל ְּב ֶרגַ ע ֶׁשּנֶ ֶא ְחזָ ה ְּבקֹורֹות
ֶאל ַהּלּול ִהיא ִהּגִ ָ
רּוחְּ ,כ ִאּלּו נִ ְת ְק ָפה ַּכ ַעס
ָה ַא ְרּגָ ז ַהּגָ דֹול ֶׁשּבֹו הֻ ְחזְ קּו ַה ַּת ְרנְ גֹולֹותָ ,ה ַ
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ַעל ָּכֶׁ ש ַהּיַ ְל ָּדה ַה ְּק ַטּנָ ה ֵה ֵעּזָ ה ְל ִה ְתנַ ּגֵ ד ְלכ ָֹחּהִ ,ה ְכ ִּפ ָילה ִּפ ְתאֹום
ּכֹועס ִהיא ָק ְר ָעה ֶאת ַה ֲח ָב ִלים
ֶאת זַ ֲע ָמּהִּ .ב ְצוָ ָחה ְּכמֹו זֹו ֶׁשל ֲענָ ק ֵ
ּדֹורֹותי עֹוד
ִ
בֹוּה ָּב ֲאוִ ירְּ ,כ ֶׁש
ימה אֹותֹו ּגָ ַ
ֶׁש ָּק ְׁשרּו ֶאת ַהּלּול ,וְ ֵה ִר ָ
נֶ ֱא ֶחזֶ ת ִּב ְק ָר ָׁשיוַ .הּלּול ִה ְת ַה ֵּפ וְ ִה ְס ַּת ְח ֵרר ָאנֶ ה וָ ָאנָ ה ,וְ ַכ ֲעבֹר ְרגָ ִעים
דֹולים
פּורים ָצנַ ח ַה ְר ֵחק ֶאל ּתֹוַ הּיָ םָׁ ,שם ָּת ְפסּו אֹותֹו ַהּגַ ִּלים ַהּגְ ִ
ְס ִ
ּומ ָּטה ֶאל ֶׁש ַקע ָעמֹקְּ ,כ ִאּלּו
קֹוצףַ ,
וְ נָ ְׂשאּו אֹותֹו ַמ ְע ָלה ֶאל ֶר ֶכס ּגַ ל ֵ
צּוע ֶׁשּבֹו ֵהם ִמ ְׁש ַּת ַע ְׁש ִעים.
א ָהיָ ה ֶא ָּלא ַצ ֲע ַ
דֹורֹותי נִ ְר ְט ָבה ַּכהֹגֶ ןֶׁ ,ש8א יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם ָס ֵפקֲ ,א ָבל ִהיא א ִא ְּב ָדה
ִ
רּוחּה ֲא ִפּלּו ְל ֶרגַ עִ .היא ִה ְמ ִׁש ָיכה ִל ְלּפֹת ֶאת ַהּקֹורֹות ַה ֲחזָ קֹות,
ֶאת קֹר ָ
רּוח ָּת ְל ָׁשה
יהָ ,ר ֲא ָתה ֶׁש ָה ַ
יחה ְל ַפּנֹות ֶאת ַה ַּמיִ ם ֵמ ֵעינֶ ָ
ּוב ֶרגַ ע ֶׁש ִה ְצ ִל ָ
ְ
ֶאת ַהּגַ ג ֵמ ַעל ַהּלּול ,וְ ַה ַּת ְרנְ גֹולֹות ַה ִּמ ְס ֵּכנֹות ְמ ַר ְפ ְרפֹות ְל ָכל ַה ִּכּוּונִ ים
רּוח ַעד ֶׁשּנִ ְראּו ְּכמֹו ִמ ְב ָרׁשֹות נֹוצֹות נְ טּולֹות יָ ִדּיֹות.
וְ נֶ ְח ָּבטֹות ָּב ַ
דֹורֹותי ָר ֲא ָתה ֶׁש ִהיא
ִ
ִר ְצ ַּפת ַהּלּול ָהיְ ָתה מֻ ְר ֶּכ ֶבת ִמּלּוחֹות ְר ָח ִבים ,וְ
יה ֲעׂשּויֹות ְק ָר ִׁשים ,וַ ֲא ֶׁשר נָ ְׂש ָאה
נֹות ָ
סֹודהֶׁ ,ש ָּד ְפ ֶ
נֶ ֱא ֶחזֶ ת ְּבסּוג ֶׁשל ַר ְפ ָ
ּופ ְל ָטה ֶאת ָּכל ַה ַּמיִ ם ִמּתֹו
ֶאת ִמ ְׁש ָק ָלּה ְּב ַקּלּותַ .א ֲח ֵרי ֶׁש ִה ְׁש ַּת ֲע ָלה ָ
ּול ֵה ָע ֵמד ַעל
יחה ְל ַט ֵּפס ֵמ ַעל ַהּקֹורֹות ְ
ּגְ רֹונָ ּה ַעד ֶׁש ָחזְ ָרה ִלנְ ׁשֹםִ ,ה ְצ ִל ָ
ִר ְצ ַּפת ָה ֵעץ ַה ֲחזָ ָקה ֶׁשל ַהּלּולֶׁ ,ש ָּת ְמ ָכה ָּבּה ְּביַ ִּציבּות.
יֹותר ְמ ָׁש ֳע ַׁש ַעת ִמּנִ ְפ ֶח ֶדת
ּש ִלי!" ָח ְׁש ָבהֵ ,
"נּו ,יֵ ׁש ִלי ְס ִפינָ ה ִמ ֶ ׁ
אֹומי ְּב ַמ ָּצ ָבּהְּ .בעֹוד ַהּלּול ְמ ַט ֵּפס ֶאל ִּפ ְסּגָ תֹו ֶׁשל
ּשּנּוי ַה ִּפ ְת ִ
ְלנ ַֹכח ַה ִ ׁ
יבּה ְּב ִענְ יָ ן וְ ִח ְּפ ָׂשה ֶאת ָה ֳאנִ ּיָ ה ֶׁש ִּמ ֶּמּנָ ה
יטה ְס ִב ָ
ּגַ ל ּגָ דֹולִ ,היא ִה ִּב ָ
הּוע ָפה.
ֲ
ּנֹוס ִעים עֹוד
חֹוקה ְמאֹד ְמאֹד .יִ ָּת ֵכן ֶׁש ִאיׁש ֵמ ַה ְ
ָה ֳאנִ ּיָ ה ְּכ ָבר ָהיְ ָתה ְר ָ
א ִה ְרּגִ יׁש ְּב ֶח ְסרֹונָ ּה ,וְ א יָ ַדע ַעל ַה ַה ְר ַּפ ְת ָקה ַה ְּמ ֻׁשּנָ ה ֶׁשּנִ ְק ְל ָעה
ּוכ ֶׁש ִּט ֵּפס ׁשּוב
אֹותּה ַמ ָּטה ֶאל ֶׁש ַקע ֵּבין ַהּגַ ִּליםְ ,
יהַ .הּלּול ָס ַחף ָ
ֵא ֶל ָ
צּועַ ,עד ְּכ ֵדי ָּכָ היְ ָתה
ְּב ַמ ֲע ֵלה ֶר ֶכס ּגַ ל נִ ְר ֲא ָתה ָה ֳאנִ ּיָ ה ְּכמֹו ִס ַירת ַצ ֲע ַ
דֹורֹותי
ִ
לּולית ,וְ ָאז
חֹוקהַ .עד ְמ ֵה ָרה ִהיא נֶ ֶע ְל ָמה ְלגַ ְמ ֵרי ָּב ַא ְפ ִ
ְר ָ
נֶ ֶאנְ ָחה ַאנְ ַחת ַצ ַער ֲעמֻ ָּקה ַעל ְּפ ִר ָיד ָתּה ֵמ ַהּדֹוד ֶהנְ ִרי ,וְ ִה ְת ִח ָילה
גֹור ָלּה ָּכ ֵעת.
ִל ְתהֹות ָמה יַ ֲע ֶלה ְּב ָ
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אֹוקיָ נֹוס ַהּגָ דֹול ,וְ ָד ָבר ֵאינֹו
ִהּנֵ ה ִהיא ִמ ַּט ְל ֶט ֶלת ְּב ֵחיקֹו ֶׁשל ָה ְ
יעה ְּפ ָרט ְללּול ַּת ְרנְ גֹולֹות ָעלּוב ֵמ ֵעץֶׁ ,ש ִר ְצ ָּפתֹו
עֹומד ֵּבינָ ּה ְל ֵבין ְט ִב ָ
ֵ
נֹותיו קֹורֹות ְמרֻ ּוָ ִחיםֶׁ ,ש ַּב ֲע ָדם נִ ָּתזִ ים ַה ַּמיִ ם
ֲעׂשּויָ ה לּוחֹות וְ ָד ְפ ָ
יה! וְ א ָהיָ ה ָׁשם ָמה
מֹות ָ
אֹותּה ַעד ְל ַׁשד ַע ְצ ֶ
יבים ָ
ּומ ְר ִט ִ
ְלא ֶה ֶרף ַ
ֶל ֱאכֹל ְּכ ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ְר ֵע ָבה — ָמה ֶׁשּוַ ַּדאי יִ ְק ֶרה ְּבמֻ ְק ָּדם אֹו ִּב ְמאֻ ָחר —
תּוקים ִל ְׁשּתֹות ,וְ א ְּבגָ ִדים יְ ֵב ִׁשים ִל ְלּבֹש.
וְ א ַמיִ ם ְמ ִ
"ה ַּפ ַעם נִ ְק ַל ְע ְּת ְל ִת ְסּב ֶֹכת
לֹומר!" ִהיא ָא ְמ ָרה ,וְ ָצ ֲח ָקהַ .
"נּוָ ,מה יֵ ׁש ַ
דֹורֹותי גֵ ייל! וְ ֵאין ִלי מֻ ָּש ׂג ֵאיֵּ ת ָח ְל ִצי ִמ ֶּמּנָ ה!"
ִ
ְר ִצינִ ית,
יהַ ,ה ַּליְ ָלה ִה ְתגַ ּנֵ ב ַאט ַאט ,וְ ָה ֲענָ נִ ים
רֹות ָ
הֹוסיף ְל ָצ ֶ
ְּכמֹו ְל ִ
רּוחְּ ,כ ִאּלּו
חֹורה ִּכ ְדיֹוֲ .א ָבל ָה ַ
יה ִה ְת ַח ְּלפּו ַּב ֲח ֵׁש ָכה ְׁש ָ
ָה ֲאפ ִֹרים ֵמ ָע ֶל ָ
יקה ִלנְ ׁשֹב
ֹׁוב ִביםִ ,ה ְפ ִס ָ
יה ַהּש ָ
לּול ָ
יטה ַל ְחּדֹל ִמ ַּת ֲע ֶ
ִה ְת ַר ְּצ ָתה וְ ֶה ְח ִל ָ
עֹולם ְּכ ֵדי
ּומ ֲה ָרה ַל ֲעבֹר ְל ֵח ֶלק ַא ֵחר ֶׁשל ָה ָ
אֹוקיָ נֹוס ַהּזֶ ה ִ
ַעל ָה ְ
ּשהּו ַא ֵחר; ָּכֶׁ ש ַהּגַ ִּליםֶׁ ,ש ָח ְדלּו ְל ִה ַּט ְל ֵטלֵ ,ה ֵחּלּו
ִלנְ ׁשֹב ָׁשם ַעל ַמ ֶ ׁ
ְל ֵה ָרגַ ע וְ ָלׁשּוב ַל ֶּת ֶלם.
ּסּופה ָׁש ְכ ָכה; ַא ֶח ֶרתַ ,ל ְמרֹות
חֹוׁשבֶׁ ,ש ַה ָ
דֹורֹותיֲ ,אנִ י ֵ
ִ
ַמּזָ ָלּה ֶׁשל
קֹומּה
ׂשֹור ֶדת .יְ ָל ִדים ַר ִּבים ִּב ְמ ָ
חֹוׁשׁש ֶׁש8א ָהיְ ָתה ֶ
א ֶֹמץ ִל ָּבּהֲ ,אנִ י ֵ
דֹורֹותי ָע ְב ָרה ָּכל ָּכַ ה ְר ֵּבה
ִ
ּבֹוכים וְ נִ ְכנָ ִעים ַלּיֵ אּוׁשֲ ,א ָבל
ָהיּו ִ
ַה ְר ַּפ ְת ָקאֹות וְ ֶאת ּכֻ ָּלן ָצ ְל ָחה ְּב ָׁשלֹוםֶׁ ,שּגַ ם ַה ַּפ ַעם א ָע ָלה ַעל
נֹוח ,זֶ ה
ַּד ְע ָּתּה ְל ַפ ֵחד ִּב ְמי ָֻחדִ .היא ָהיְ ָתה ְרטֻ ָּבה וְ ָהיָ ה ָלּה א ַ
נָ כֹון; ֲא ָבל ַא ֲח ֵרי ֶׁשּנֶ ֶאנְ ָחה ַּפ ַעם ַא ַחת ְּכ ִפי ֶׁש ְּכ ָבר ִס ַּפ ְר ִּתי ָל ֶכםִ ,היא
יטה
יּפּוסי ֶׁש ָּלּה ,וְ ֶה ְח ִל ָ
יחה ְלגַ ּיֵ ס ֵמ ָח ָדׁש ֶאת ַה ֶּמזֶ ג ַהּטֹוב ַה ִּט ִ
ִה ְצ ִל ָ
ּגֹורל.
ְל ַחּכֹות ְּב ַס ְב ָלנּות ְל ָמה ֶׁשּיְ זַ ֵּמן ָלּה ַה ָ
חֹורים וְ ָח ְׂשפּו ָׁש ַמיִ ם ְּכחֻ ִּלים,
ּש ִ
ַּכ ֲעבֹר זְ ַמן ָק ָצר ִה ְת ַּפּנּו ָה ֲענָ נִ ים ַה ְ ׁ
כֹוכ ִבים ְק ַטּנִ ים ָק ְרצּו ַּב ֲח ִביבּות
ֶׁש ְּב ֶמ ְר ָּכזָ ם זָ ַרח ִּב ְמ ִתיקּות ַהּיָ ֵר ַח ,וְ ָ
יהַ .הּלּול ָח ַדל ְל ִה ַּט ְל ֵטל,
יהם ֶאת ֵעינֶ ָ
דֹורֹותי ְּכ ֶׁשּנָ ְׂש ָאה ֲא ֵל ֶ
ִ
ֶאל
יסה
נּועה ֶׁש ָּד ְמ ָתה ַל ֲע ִר ָ
יֹותר ְּבנַ ַחת — ִּב ְת ָ
וְ ָכ ֵעת ָצף ַעל ַהּגַ ִּלים ֵ
ּש ֵטף
דֹורֹותי ָח ְד ָלה ְל ִה ָ ׁ
ִ
יה ָע ְמ ָדה
ִמ ְתנַ ְדנֶ ֶדת — ָּכֶׁ ש ָה ִר ְצ ָּפה ֶׁש ָע ֶל ָ
יטה ַהּיַ ְל ָּדה
ַמיִ ם ֶׁשּנִ ְכנְ סּו ֵּבין ַהּקֹורֹותְּ .כ ֶׁש ִה ְב ִחינָ ה ְּב ָכֶ ,ה ְח ִל ָ
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ּשנָ ה ִּת ְהיֶ ה ָה ֶא ְמ ָצ ִעי
ּשעֹות ָה ַא ֲחרֹונֹותֶׁ ,ש ֵ ׁ
ַהּמֻ ֶּת ֶׁשת ֵמ ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ַה ָ ׁ
יֹותר ְל ַה ֲע ִביר
ּטֹובה ְּב ֵ
יה ,וְ גַ ם ַה ֶּד ֶרַ ה ָ
ֹחֹות ָ
יֹותר ְל ַח ֵּדׁש ֶאת ּכ ֶ
ַהּטֹוב ְּב ֵ
ֶאת ַהּזְ ַמןָ .ה ִר ְצ ָּפה ָהיְ ָתה ַל ָחה וְ ִהיא ַע ְצ ָמּה נָ ְט ָפה ַמיִ םֲ ,א ָבל ְל ַמ ְר ֵּבה
דֹורֹותי ְּכ ָלל א ָס ְב ָלה ִמּקֹר.
ִ
ַה ַּמּזָ ל ָה ַא ְק ִלים ָהיָ ה ַחם וְ
ּש ָבה ַּב ִּפּנָ ה ֶׁשל ַהּלּול ,נִ ְׁש ֲענָ ה ְל ָאחֹור ַעל ַהּקֹורֹות,
ִהיא ִה ְתיַ ְ ׁ
יה
ידּותיִ ים ,וְ ָאז ָע ְצ ָמה ֶאת ֵעינֶ ָ
ּכֹוכ ִבים ַהּיְ ִד ִ
ֹאׁשּה ֶאל ַה ָ
ִהנְ ֲהנָ ה ְּבר ָ
וְ נִ ְר ְּד ָמה ּתֹוֲ ח ִצי ַּד ָּקה.
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ַעׁש מּוזָ ר ֵה ִעיר ֶאת
יה
דֹורֹותיֶׁ ,ש ָּפ ְק ָחה ֶאת ֵעינֶ ָ
ִ
ּש ֶמׁש
יע וְ ַה ֶ ׁ
ּש ַחר ִה ְפ ִצ ַ
וְ גִ ְּל ָתה ֶׁש ַה ַ ׁ
ּש ַמיִ ם ַה ְּב ִה ִיריםִ .היא ָח ְל ָמה
זֹור ַחת ַּב ָ ׁ
ַ
ֶׁש ָהיְ ָתה ׁשּוב ְּב ֶקנְ זַ סְ ,מ ַׂש ֶח ֶקת ַּב ֲח ַצר
ַה ֶּמ ֶׁשק ְּכ ֶׁש ִהיא מֻ ֶּק ֶפת ֲעגָ ִליםֲ ,חזִ ִירים
ּוב ֶרגַ ע ָה ִראׁשֹון ְּכ ֶׁשעֹוד ִׁש ְפ ְׁש ָפה
וְ ַת ְרנְ גֹולֹותָ ,
יהִּ ,ד ְמיְ נָ ה ֶׁש ִהיא ָא ֵכן ָׁשם.
ּשנָ ה ֵמ ֵעינֶ ָ
קּורי ַה ֵ ׁ
ֶאת ֵ
"קּוטקּוטקּוטָ ,קהדֹוקּוט! קּוטקּוטקּוטָ ,קה
דֹוקּוט!"
אֹותּה! ֲא ָבל ֲה ֵרי
ָאהִ ,הּנֵ ה הּוא ׁשּובָ ,ה ַר ַעׁש ַהּמּוזָ ר ֶׁש ֵה ִעיר ָ
יה ַה ְּפקּוחֹות ִל ְרוָ ָחה ָראּו
קֹולּה ֶׁשל ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ְמ ַק ְר ֶק ֶרתֵ .עינֶ ָ
זֶ ה ָ
ִמ ַּב ַעד ְלקֹורֹות ַהּלּול ֶאת ּגַ ֵּלי ַהּיָ ם ַה ְּכחֻ ִּליםְׁ ,ש ֵלוִ ים ָּכ ֵעת וְ נָ ִעים
אֹותּה ְּב ַבת ַא ַחת ֶאל ַה ַּליְ ָלה
ָ
יה ֶה ְחזִ ירּו
בֹות ָ
ּומ ְח ְׁש ֶ
ַּב ֲע ַצ ְל ַּתיִ םַ ,
ּצֹולת ְס ָע ָרה,
צּוקהָּ .כ ֵעת ּגַ ם נִ זְ ְּכ ָרה ֶׁש ִהיא נִ ַ
ּומ ָ
ּקֹודםַ ,ה ָּמ ֵלא ַס ָּכנָ ה ְ
ַה ֵ
נֹודע ּובֹוגְ ָדנִ י.
ּש ָטה ַעל יָ ם א ָ
ֶׁש ָ ׁ
"קּוטקּוטקּוטָ ,קהדֹוֹוֹוֹוֹוקּוט!"
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"מה זֶ ה?" ָק ְר ָאה דֹורֹותי ,וְ נֶ ֶע ְמ ָדה ְּב ֶב ָה ָלה.
ָ
יצה ,זֶ ה ַהּכֹלָ ",ענָ ה קֹול ַּדק ֲא ָבל ַחד וְ ָצלּול.
"נּו טֹובֵ ,ה ַט ְל ִּתי ֵּב ָ
יבּה וְ גִ ְּל ָתה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ְצהֻ ָּבה ֶׁש ָּדגְ ָרה ַּב ִּפּנָ ה
יטה ְס ִב ָ
ַהּיַ ְל ָּדה ִה ִּב ָ
ַהּנֶ גְ ִּדית ֶׁשל ַהּלּול.
"אֹוי!" ָק ְר ָאה ְּב ַה ְפ ָּת ָעהּ" .גַ ם ַא ְּת ָהיִ ית ּפֹה ָּכל ַה ַּליְ ָלה?"
"ּכ ֶׁש ַהּלּול
ּופ ֲה ָקהְ .
יה ִ
נֹופ ָפה ִּב ְכנָ ֶפ ָ
ּמּובןָ ",ענְ ָתה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלתְ ,
"ּכ ָ
ַ
ּוב ָּמקֹורִּ ,כי יָ ַד ְע ִּתי
הּועף ֵמ ָה ֳאנִ ּיָ ה נֶ ֱא ַחזְ ִּתי ַּב ִּפּנָ ה ַהּזֹאת ַּב ִּצ ָּפ ְרנַ יִ ם ַ
ַ
ֶׁש ִאם ֶאּפֹל ַל ַּמיִ םָ ,ל ֶב ַטח ֶא ְט ַּבעּ .גַ ם ָּכ ָכה ִּכ ְמ ַעט ָט ַב ְע ִּתי ְּב ָכל ַה ַּמיִ ם
יתי ְרטֻ ָּבה ָּכל ָּכ"!
ֶׁשּנִ ְׁש ְּפכּו ָע ַליַּ .ב ַחּיִ ים ֶׁש ִּלי א ָהיִ ִ
יֹוד ַעת.
"ּב ַה ְת ָח ָלה ָהיָ ה ּפֹה ֵּדי ָרטֹבֲ ,אנִ י ַ
דֹורֹותיַ .
ִ
ימה
"ּכןִ ",ה ְס ִּכ ָ
ֵ
נֹוח ָל"?
ֲא ָבל ַע ְכ ָׁשו ְּכ ָבר ַ
ּש ֶמׁש יִ ְּב ָׁשה ִלי ֶאת ַהּנֹוצֹותְּ ,כ ִפי ֶׁשּיִ ְּב ָׁשה ֶאת
"א ִּב ְמי ָֻחדַ .ה ֶ ׁ
יצת ַהּב ֶֹקר ֶׁש ִּליֲ .א ָבל ָמה
הּוקל ִלי ַא ֲח ֵרי ֶׁש ֵה ַט ְל ִּתי ֶאת ֵּב ַ
ִׂש ְמ ָל ֵת ,וְ ַ
רֹוצה ָל ַד ַעתְּ ,כ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ָצפֹות ָּכאן ַּב ְּב ֵר ָכה
יִ ְהיֶ ה ִא ָּתנּו ,זֶ ה ָמה ֶׁש ֲאנִ י ָ
דֹולה ַהּזֹאת".
ַהּגְ ָ
"א ָבל ִא ְמ ִרי ִלי; ֵאי
דֹורֹותיֲ .
ִ
רֹוצה ָל ַד ַעתָ ",א ְמ ָרה
"ּגַ ם ֲאנִ י ָ
יֹוד ַעת ְל ַד ֵּבר? ָח ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ַּת ְרנְ גֹולֹות ַרק ְמ ַק ְר ְקרֹות
זֶ ה ֶׁש ַא ְּת ַ
ּומ ַק ְד ְקדֹות".
ְ
"ק ְר ַק ְר ִּתי
"מה ֲאנִ י ַאּגִ יד ָלָ ",ענְ ָתה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ַה ְּצהֻ ָּבה ְּב ִה ְרהּורִ .
ָ
יטב זִ ְכרֹונִ י א ָא ַמ ְר ִּתי ִמ ָּלה ַא ַחת ַעד ַהּיֹום.
ּול ֵמ ַ
וְ ִק ְד ַק ְד ִּתי ָּכל ַחּיַ יְ ,
ּש ַא ְל ְּת ְׁש ֵא ָלהִ ,ל ְפנֵ י ֶרגַ ע ,נִ ְד ֶמה ָהיָ ה ִלי ֶׁש ֲה ִכי ִט ְב ִעי
ֲא ָבל ְּכ ֶׁש ָ ׁ
יֹוצא ֶׁש ֲאנִ י ַמ ְמ ִׁש ָיכה ְל ַד ֵּברְּ ,ב ִדּיּוק
עֹולם ַל ֲענֹות ָלָ .אז ִּד ַּב ְר ִּתי ,וְ ֵ
ְּב ָ
ּוׁש ָאר ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ְמ ַד ְּב ִרים .זֶ ה ְמ ֻׁשּנֶ ה ,א?"
ְּכ ִפי ֶׁש ַא ְּת ְ
חֹוׁש ֶבת
יתי ֶ
"אּלּו ָהיִ ינּו ְּב ֶא ֶרץ עּוץ ,א ָהיִ ִ
דֹורֹותיִ .
ִ
"מאֹדָ ",ענְ ָתה
ְ
ֶׁשּזֶ ה ְמ ֻׁשּנֶ ה ָּכל ָּכִּ ,כי ַה ְר ֵּבה ֵמ ַה ַחּיֹות ְמ ַד ְּברֹות ָׁשם ְּב ֶא ֶרץ ַה ֵפיֹות.
אֹוקיָ נֹוס ֲאנַ ְחנּו וַ ַּדאי ְרחֹוקֹות ְמאֹד ֵמעּוץ".
ֲא ָבל ָּכאן ָּב ְ
"ה ָּש ׂ ָפה
"איַ ה ַּת ְח ִּביר ֶׁש ִּלי?" ָׁש ֲא ָלה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ַה ְּצהֻ ָּבה ַּב ֲח ָׁשׁשַ .
ֵ
ּפּוט"?
יטב ִׁש ֵ
ֶׁש ִּלי ִּת ְקנִ יתְ ,ל ֵמ ַ
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"א ְּת ִמ ְס ַּת ֶּד ֶרת ְּכ ָלל א ַרעְּ ,בתֹור
דֹורֹותיַ .
ִ
"ּכןָ ",א ְמ ָרה
ֵ
ַמ ְת ִח ָילה".
ימת
"אנִ י ְׂש ֵמ ָחה ָל ַד ַעתָ ",א ְמ ָרה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ַה ְּצהֻ ָּבה ,וְ ִה ְמ ִׁש ָיכה ְּבנִ ַ
ֲ
"ּכי ִאם ְּכ ָבר ְמ ַד ְּב ִריםָ ,ע ִדיף ְל ַד ֵּבר ָׂש ָפה ִּת ְקנִ יתַ .ה ַּת ְרנְ גֹול
וִ ּדּויִ :
ָה ָאדֹם ָא ַמר א ַּפ ַעם ֶׁש ַה ִּק ְרקּור וְ ַה ִּק ְדקּוד ֶׁש ִּלי מֻ ְׁש ָל ִמים ,וְ ַע ְכ ָׁשו
אֹותי ָל ַד ַעת ֶׁש ֲאנִ י ּגַ ם ְמ ַד ֶּב ֶרת יָ ֶפה".
ְמנַ ֵחם ִ
רּוחת
דֹורֹותי" .זֹאת ְׁש ַעת ֲא ַ
ִ
"אנִ י ַמ ְת ִח ָילה ִל ְהיֹות ְר ֵע ָבהֵ ",ה ִע ָירה
ֲ
ַהּב ֶֹקרֲ ,א ָבל ֵאין ָמה ֶל ֱאכֹל".
יצה ֶׁש ִּליָ ",א ְמ ָרה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ַה ְּצהֻ ָּבה.
כֹולה ְל ַק ֵּבל ֶאת ַה ֵּב ָ
"א ְּת יְ ָ
ַ
יֹוד ַעת".
אֹותּהַ ,א ְּת ַ
רֹוצה ָ
"אנִ י א ָ
ֲ
יה ַעד ֶׁש ִּת ְב ַקע?" ָׁש ֲא ָלה ַהּיַ ְל ָּדה ַה ְּק ַטּנָ ה
רֹוצה ִל ְדּגֹר ָע ֶל ָ
"א ְּת א ָ
ַ
ְּב ַה ְפ ָּת ָעה.
יצים יִ ְב ְקעּו ָּכל עֹוד ֵאין ִלי ֵקן מּוגָ ן
"א וָ אֵ .אין ִלי ִענְ יָ ן ֶׁש ַה ֵּב ִ
יצים וְ עֹוד ַא ַחת.
יסר ֵּב ִ
ּומ ַּת ְח ַּתי ְּת ֵר ַ
וְ ָח ִביב ְּב ִפּנָ ה ְׁש ֵק ָטה ָּכ ְל ֶׁש ִהיִ ,
יציםִּ .ב ְׁש ִביל ַּת ְרנְ גֹולֹות זֶ ה ִמ ְס ַּפר ַמּזָ לָ .אז
ש-ע ְׂש ֵרה ֵּב ִ
ֶ
לֹומר ְׁש
ְּכ ַ
כֹולה ִמ ִּצ ִּדי ֶל ֱאכֹל".
ֶאת זֹאת ַא ְּת יְ ָ
ּש ֶלת",
יצה ִאם ִהיא א ְמבֻ ֶ ׁ
"אֹוי א ,א ֶא ְחם ֶל ֱאכֹל ֶאת ַה ֵּב ָ
יבהְּ ,ב ָכל
מֹודה ָלְ מאֹד ַעל ַה ַה ָּצ ָעה ַהּנְ ִד ָ
"א ָבל ֲאנִ י ָ
דֹורֹותיֲ .
ִ
ָק ְר ָאה
זֹאת".
"אין ְּב ַעד ָמהּ ,יַ ִּק ָיר ִתיָ ",ענְ ָתה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ְּב ַׁש ְלוָ ה ,וְ ֵה ֵח ָּלה ְלנַ ּקֹות
ֵ
יה.
נֹוצֹות ָ
ֶ
ֶאת
יפה ַעל ַהּיָ ם ָה ָר ָחבֲ .א ָבל ִהיא
דֹורֹותי וְ ִה ְׁש ִק ָ
ִ
ְל ֶרגַ ע ָע ְמ ָדה
"ל ָּמה ַא ְּת
יצה ,וְ ַכ ֲעבֹר ַּכ ָּמה ַּדּקֹות ָׁש ֲא ָלהָ :
ִה ְמ ִׁש ָיכה ַל ְחׁשֹב ַעל ַה ֵּב ָ
יהן?"
יציםִ ,אם ֵאינֵ ִ מ ְת ַּכּוֶ נֶ ת ִל ְדּגֹר ֲע ֵל ֶ
ְמ ִט ָילה ֵּב ִ
יתי
"ּת ִמיד ִה ְתּגָ ֵא ִ
יבה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ַה ְּצהֻ ָּבהָ .
"זֶ ה ֶה ְרּגֵ ל ֶׁשּיֵ ׁש ִליֵ ",ה ִׁש ָ
יצה ְט ִרּיָ ה ִמ ֵּדי ּב ֶֹקר ,חּוץ ֵמ ֲא ֶׁשר ְּכ ֶׁש ֲאנִ י
ְּב ָכֶׁ ש ֲאנִ י ְמ ִט ָילה ֵּב ָ
יצה
ִּבנְ ִׁש ַירת נֹוצֹותֵ .אין ִלי ֵח ֶׁשק ְל ַק ְר ֵקר ַּבּב ֶֹקר ִל ְפנֵ י ֶׁש ֵה ַט ְל ִּתי ֵּב ָ
ּוכ ֶׁש ֲאנִ י א ְמ ַק ְר ֶק ֶרת ,א טֹוב ִלי".
ֲהגּונָ הְ ,
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"א ָבל ֲאנִ י א ַּת ְרנְ ג ֶֹלתָ ,אז
יפה ַהּיַ ְל ָּדהֲ .
"נִ ְׁש ָמע ִלי ְמ ֻׁשּנֶ הִ ",ה ְׁש ִק ָ
יע ֶׁש ֲאנִ י א ְמ ִבינָ ה".
א ַמ ְפ ִּת ַ
"וַ ַּדאי ֶׁש8א ,יַ ִּק ָיר ִתי".
דֹורֹותי ִה ְׁש ַּת ְּת ָקה ׁשּובַ .ה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ַה ְּצהֻ ָּבה ִס ְּפ ָקה ָלּה ֶח ְב ָרה,
ִ
עֹורר ָּבּה
אֹוקיָ נֹוס ַהּגָ דֹול ֵ
ּשיִ ט ָּב ְ
וְ גַ ם ְק ָצת נֶ ָח ָמה ,וְ ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַה ַ ׁ
נֹור ִאית.
ְּב ִדידּות ָ
ּקֹורה
ּש ָבה ַעל ַה ָ
עֹופ ָפה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת וְ ִה ְתיַ ְ ׁ
ַּכ ֲעבֹר זְ ַמן ָמה ִה ְת ְ
דֹורֹותי
ִ
ֹאׁשּה ֶׁשל
בֹוהה ִּב ְמ ַעט ֵמר ָ
ָה ֶע ְליֹונָ ה ֶׁשל ַהּלּולֶׁ ,ש ָהיְ ָתה ּגְ ָ
ְּכ ֶׁשּיָ ְׁש ָבה ַעל ָה ִר ְצ ָּפהְּ ,כ ִפי ֶׁש ָע ְׂש ָתה ַּב ַּדּקֹות ָה ַא ֲחרֹונֹות.
"ּת ְר ִאיֲ ,אנַ ְחנּו ִמ ְת ָק ְרבֹות ַלּיַ ָּב ָׁשה!" ָק ְר ָאה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת.
ִ
דֹורֹותי ,וְ ָק ְפ ָצה ַל ֲע ִמ ָידה ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות
ִ
"מה? ֵאיפֹה?" ָק ְר ָאה
ָ
דֹולה.
ּגְ ָ
ֹאׁשּה ְל ַס ֵּמן ֶאת
"ׁשם ,א ָרחֹוקָ ",ענְ ָתה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ,וְ ֶה ֶחוְ ָתה ְּבר ָ
ָ
ַה ִּכּוּון" .נִ ְר ֶאה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו נִ ְס ָחפֹות ֶאל ַהחֹוף ,וְ עֹוד ִל ְפנֵ י ַה ָּצ ֳה ַריִ ם
מּוצ ָקה".
נִ ְמ ָצא ֶאת ַע ְצ ֵמנּו ׁשּוב ַעל ַק ְר ַקע ָ
יה
דֹורֹותי ַּב ֲאנָ ָחה ַק ָּלהִּ ,כי ַרגְ ֶל ָ
ִ
אֹותי ְמאֹד!" ָא ְמ ָרה
"זֶ ה יְ ַׁש ֵּמ ַח ִ
יה ֲע ַדיִ ן נִ ְר ְטבּו ִמ ַּפ ַעם ְל ַפ ַעם ְּב ֵמי ַה ֶּמ ַלח ֶׁש ָח ְדרּו ֵּבין
וְ ַכּפֹות ַרגְ ֶל ָ
ִמ ְרוְ ֵחי ַה ְּק ָר ִׁשים.
יֹותר
עֹולם ָּד ָבר אֻ ְמ ָלל ֵ
"אין ָּב ָ
"ּגַ ם ֲאנִ יָ ",ענְ ָתה ֲח ֶב ְר ָּתּהֵ .
ִמ ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ְרטֻ ָּבה".
ֵהן ְּכ ָכל ַהּנִ ְר ֶאה ִה ְת ָק ְרבּו ֶאל ַהּיַ ָּב ָׁשה ִּב ְמ ִהירּות ַר ָּבהֶׁ ,ש ֵּכן
יה
יֹותר ,וְ ָהיְ ָתה יָ ָפה ְמאֹד ְּב ֵעינֶ ָ
רּורה ֵ
ֵמ ֶרגַ ע ְל ֶרגַ ע זֹו נִ ְר ֲא ָתה ְּב ָ
ּש ָטה ְּבלּול ַה ַּת ְרנְ גֹולֹותַ .ה ַּמיִ ם ּגָ ְבלּו ְּבחֹוף
ֶׁשל ַהּיַ ְל ָּדה ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ָ ׁ
חֹוריו נִ ְראּו ַּכ ָּמה ּגְ ָבעֹות ַס ְל ִעּיֹות,
ּומ ֲא ָ
ָר ָחב ֶׁשל חֹול ָל ָבן וְ ָח ָצץֵ ,
ּופס ֶׁשל ֵע ִצים יְ רֻ ִּקים ֶׁש ִּס ְּמנּו ָק ֶצה ֶׁשל יַ ַערֲ .א ָבל א נִ ְראּו ָּב ִּתים
ַ
אּולי ְמ ַא ְכ ְל ִסים ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה8א
יבה ,וְ ַאף א זֵ ֶכר ַל ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ַ
ַּב ְּס ִב ָ
נֹוד ַעת.
ַ
יטה
דֹורֹותי ,וְ ִה ִּב ָ
ִ
ּשהּו ֶל ֱאכֹלָ ",א ְמ ָרה
"אנִ י ְמ ַקּוָ ה ֶׁשּנִ ְמ ָצא ַמ ֶ ׁ
ֲ
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רּוחת ַהּב ֶֹקר ָח ְל ָפה
"ׁש ַעת ֲא ַ
ְּב ִצ ִּפּיָ ה ַּבחֹוף ַהּיָ ֶפה ֶׁש ְּל ֶע ְברּו נִ ְס ֲחפּוְ .
ְּכ ָבר ִמּזְ ַמן".
ימה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ַה ְּצהֻ ָּבה.
"ּגַ ם ֲאנִ י ְק ָצת ְר ֵע ָבהִ ",ה ְס ִּכ ָ
"א ְּת א
יצה?" ָׁש ֲא ָלה ַהּיַ ְל ָּדהַ .
ֹאכ ִלי ֶאת ַה ֵּב ָ
"אז ָל ָּמה ֶׁש8א ּת ְ
ָ
ּשלָּ ,כמֹונִ י".
ְצ ִר ָיכה ֶׁש ְּמזֹונֵ  יִ ְהיֶ ה ְמבֻ ָ ׁ
"מה ָא ַמ ְר ִּתי
קֹומ ָמה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלתָ .
יּב ִלית?" ִה ְת ְ
"אנִ י נִ ְר ֵאית ָלָ קנִ ָ
ֲ
יעים ִלי ֶע ְלּבֹונֹות ָּכ ֵא ֶּלה!"
יתי ֶׁש ַּמּגִ ִ
אֹו ָע ִׂש ִ
יחהּ ,גְ ֶב ֶרת — ּגְ ֶב ֶרת — ֶּד ֶרַ אּגַ ב ,מֻ ָּתר
"אֹויֲ ,אנִ י ְמ ַב ֶּק ֶׁשת ְס ִל ָ
ִל ְׁשאֹל ָמה ְׁש ֵמּ ,גְ ִב ְר ִּתי?" ָׁש ֲא ָלה ַהּיַ ְל ָּדה ַה ְּק ַטּנָ ה.
זֹועף.
"ׁש ִמי ִּבילָ ",ענְ ָתה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ְּבקֹול ְמ ַעט ֵ
ְ
"ּביל! ֲא ָבל זֶ ה ֵׁשם ֶׁשל ֵּבן".
ִ
"מה זֶ ה ְמ ַׁשּנֶ ה?"
ָ
"א ְּת ֲה ֵרי ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ּגְ ֶב ֶרת ,א?"
ַ
יצהִ ,איׁש עֹוד א יָ ַדע ִאם
ּמּובןֲ .א ָבל ְּכ ֶׁש ַרק ָּב ַק ְע ִּתי ֵמ ַה ֵּב ָ
"ּכ ָ
ַ
נֹול ְד ִּתי ָק ָרא
ֶא ְהיֶ ה ַּת ְרנְ גֹול אֹו ַּת ְרנְ ג ֶֹלתָ ,אז ַהּיֶ ֶלד ַה ָּק ָטן ַּב ַחּוָ ה ֶׁש ָּבּה ַ
יתי
רֹוחים ָהיִ ִ
אֹותי ְל ַחּיַ ת ַמ ְח ָמד ִּכי ִמ ָּכל ָה ֶא ְפ ִ
ִלי ִּביל .הּוא ִא ֵּמץ ִ
קּוקּוריקּו
ִ
קֹוראת
ַה ְּצהֻ ָּבה ַהּיְ ִח ָידהְּ .כ ֶׁשּגָ ַד ְל ִּתי וְ הּוא ּגִ ָּלה ֶׁש ֲאנִ י א ֵ
גֹולים ,א ָע ָלה ְּב ַד ְעּתֹו ְל ַׁשּנֹות ֶאת ְׁש ִמי.
וְ א נִ ְל ֶח ֶמת ְּכ ָכל ַה ַּת ְרנְ ִ
ּשם ִ’ּביל‘ִּ .ביל
אֹותי ַּב ֵ ׁ
ָּכל ַה ַחּיֹות ַּב ַחּוָ ה וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ַּב ַּביִ ת ְּכ ָבר ִה ִּכירּו ִ
ּוּביל הּוא ְׁש ִמי".
ָּת ִמיד ָק ְראּו ִליִ ,
"אם א
דֹורֹותי ְּבת ֶֹקףִ .
ִ
יֹוד ַעתָ ",ט ֲענָ ה
"א ָבל זֶ ה א ַמ ְת ִאיםַ ,א ְּת ַ
ֲ
יפים ַּבּסֹוף ’-ינָ ה‘ זֶ ה נִ ְהיֶ ה
ּמֹוס ִ
ִא ְכ ַּפת ָלֶ ,א ְק ָרא ָלּ’ִ ב ִילינָ ה‘ְּ .כ ֶׁש ִ
ֵׁשם ֶׁשל ַּבתַ ,א ְּת ְמ ִבינָ ה".
יבה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ַה ְּצהֻ ָּבה.
"אה ,זֶ ה ַמ ָּמׁש א ְמ ַׁשּנֶ ה ִליֵ ",ה ִׁש ָ
ָ
יֹוד ַעת ֶׁש ַא ְּת ִמ ְת ַּכּוֶ נֶ ת
"וְ א ִא ְכ ַּפת ִלי ָמה ִּת ְק ְר ִאי ִליָּ ,כל עֹוד ֲאנִ י ַ
ֵא ַלי".
דֹורֹותי
ִ
דֹורֹותי גֵ ייל — ְס ָתם
ִ
קֹור ִאים
"ּוב ֵכן ,יָ ֶפהִּ ,ב ִילינָ הִ .לי ְ
ְ
דֹורֹותיִ ,אם
ִ
כֹולה ִל ְקרֹא ִלי
ּומיס גֵ ייל ְּב ִפי זָ ִריםַ .א ְּת יְ ָ
ְּב ִפי ֲח ֵב ַריִ ,
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ִּת ְר ִציֲ .אנַ ְחנּו ִמ ְת ָק ְרבֹות ְמאֹד ַלחֹוף .נִ ְר ֶאה ָלֶׁ ש ַה ַּמיִ ם ֲעמֻ ִּקים ִמ ַּדי
ּול ַה ְמ ִׁשיָּ ב ֶרגֶ ל?"
ִּב ְׁש ִביל ָל ֵצאת ְ
ימה ,וַ ֲאנַ ְחנּו א ְמ ַמ ֲהרֹות
ּש ֶמׁש ַח ָּמה ּונְ ִע ָ
"ח ִּכי עֹוד ַּכ ָּמה ַּדּקֹותַ .ה ֶ ׁ
ַ
ְלׁשּום ָמקֹום".
"ה ִּש ׂ ְמ ָלה
"א ָבל ָה ַרגְ ַליִ ם ֶׁש ִּלי ְרטֻ ּבֹות ָּכל ָּכִ ",ה ְתלֹונְ נָ ה ַהּיַ ְל ָּדהַ .
ֲ
נֹוח ַעד ֶׁש8א ֲאיַ ֵּבׁש ֶאת ַּכּפֹות
ֵּדי יְ ֵב ָׁשהֲ ,א ָבל א יִ ְהיֶ ה ִלי ַ
ָה ַרגְ ַליִ ם".
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִהיא ִה ְמ ִּתינָ ה ַּכ ֲע ָצ ָתּה ֶׁשל ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ,וְ ַעד ְמ ֵה ָרה
חֹולי ,וְ ַה ַּמ ָּסע ַה ְּמסֻ ָּכן
לּול ָה ֵעץ ַהּגָ דֹול נֶ ֱע ַצר ְּב ִחּכּוַ על ַהחֹוף ַה ִ
יע ְל ִקּצֹו.
ִהּגִ ַ
כֹולים ְל ָת ֵאר ְל ַע ְצ ְמ ֶכםַ ,הּנִ ּצֹולֹות ָהיּו ְלהּוטֹות
ְּכ ִפי ֶׁש ַא ֶּתם יְ ִ
עֹופ ָפה ִמּיָ ד ֶאל ַהחֹולֹות,
ָל ֵצאת ֶאל ַהּיַ ָּב ָׁשהַ .ה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ַה ְּצהֻ ָּבה ְ
דֹורֹותי נֶ ֶא ְל ָצה ְל ַט ֵּפס ֵמ ַעל ַלּקֹורֹות ַהּגְ בֹוהֹותַ .מּזָ ל ֶׁש ְּבתֹור
ִ
ֲא ָבל
ּוב ֶרגַ ע ֶׁש ָע ְמ ָדה
ימה ָק ָׁשה ִּב ְׁש ִב ָילּהְ ,
יַ ְל ַּדת ְּכ ָפר ,זֹאת א ָהיְ ָתה ְמ ִׂש ָ
יה
יה וְ ֵה ִס ָירה ֶאת ּגַ ְר ֶּב ָ
דֹורֹותי ֶאת נַ ֲע ֶל ָ
ִ
ְּב ִב ְט ָחה ַעל ַהחֹוףָ ,ח ְל ָצה
ּש ֶמׁש ַעל ַהחֹוף.
אֹותם ְל ִה ְתיַ ֵּבׁש ַּב ֶ ׁ
ּופ ְר ָׂשה ָ
ָה ְרטֻ ִּביםָ ,
ּקֹורּה
ּש ָבה ִל ְצּפֹות ְּב ִּב ִילינָ הַ ,ה ְּמנַ ֶּק ֶרת ָלּה ְּב ַמ ָ
ַא ֲח ֵרי ֵכן ִהיא ִה ְתיַ ְ ׁ
יה
ַה ַחד ְּבתֹוַ החֹול וְ ֶה ָח ָצץ ,אֹותֹו ָה ְפ ָכה ִמ ֵּדי ַּפ ַעם ְּב ִצ ָּפ ְרנֶ ָ
ַה ֲחזָ קֹות.
דֹורֹותי.
ִ
עֹוׂשה?" ָׁש ֲא ָלה
"מה ַא ְּת ָ
ָ
קּועה
ּמּובןִ ",מ ְל ְמ ָלה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלתְׁ ,ש ָ
רּוחת ּב ֶֹקרַּ ,כ ָ
"מ ִּש ׂיגָ ה ִלי ֲא ַ
ַ
ּקּורים.
ְּבנִ ִ
"ּומה ָמ ָצאת?" ָׁש ֲא ָלה ַהּיַ ְל ָּדה ְּב ַס ְק ָרנּות.
ָ
"אהַּ ,כ ָּמה נְ ָמ ִלים ֲאדֻ ּמֹות ְׁש ֵמנֹות ,וְ ַכ ָּמה ַח ְר ֵקי חֹולּ ,ופֹה וָ ָׁשם
ָ
יע ֵת".
ימים ְמאֹדִ ,ל ִיד ָ
ּוט ִע ִ
תּוקים ְ
ֵאיזֶ ה ַס ְר ָטן זָ ִעירֵ .הם ְמ ִ
זּוע.
דֹורֹותי ְּבזַ ֲע ַ
ִ
נֹורא!" ָק ְר ָאה
"ּכ ָּמה ָ
ַ
ֹאׁשּה ְּכ ֵדי ִלנְ עֹץ
ימה ֶאת ר ָ
נֹורא?" ָׁש ֲא ָלה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ,וְ ֵה ִר ָ
"מה ָ
ָ
ּבֹור ֶקת.
ַּב ֲח ֶב ְר ָּתּה ַמ ָּבט ְּב ֵעינָ ּה ַה ֶ
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זֹוחלֹותַ .א ְּת
"ל ֱאכֹל ְּד ָב ִרים ַחּיִ ים ,וַ ֲח ָר ִקים ַמגְ ִע ִיליםּ ,ונְ ָמ ִלים ֲ
ֶ
ְצ ִר ָיכה ְל ִה ְת ַּבּיֵ ׁש ְּב ַע ְצ ֵמ"!
"ּכ ָּמה ְמ ֻׁשּנָ ה
ימה ְמבֻ ְל ֶּב ֶלת; ַ
יבה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ְּבנִ ָ
"ׁשּכֹה ֶא ְחיֶ ה!" ֵה ִׁש ָ
ֶ
יצּורים
יֹותר ִמ ִ
יאים ַה ְר ֵּבה ֵ
ּוב ִר ִ
צּורים ַחּיִ ים ֵהם ְט ִריים ְ
דֹורֹותי! יְ ִ
ִ
ַא ְּת,
צּורים ֵמ ִתים".
אֹוכ ִלים ָּכל ִמינֵ י יְ ִ
ֵמ ִתים ,וְ ַא ֶּתם ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ְ
דֹורֹותי.
ִ
"א נָ כֹון!" ָמ ֲח ָתה
ּוכ ָב ִׂשים
אֹוכ ִלים ְט ָליִ ים ְ
"א ֶּתם ְ
"וְ עֹוד ֵאי נָ כֹוןָ ",ענְ ָתה ִּב ִילינָ הַ .
ּופרֹות וַ ֲחזִ ִירים וַ ֲא ִפּלּו ַּת ְרנְ גֹולֹות".
ָ
ימת נִ ָּצחֹון.
דֹורֹותי ְּבנִ ַ
ִ
אֹותםָ ",א ְמ ָרה
ּש ִלים ָ
"א ָבל ֲאנַ ְחנּו ְמ ַב ְ ׁ
ֲ
"מה זֶ ה ְמ ַׁשּנֶ ה?"
ָ
"אנִ י א
יֹותרֲ .
"זֶ ה ְמ ַׁשּנֶ ה ְמאֹדָ ",א ְמ ָרה ַהּיַ ְל ָּדה ְּבקֹול ְר ִצינִ י ֵ
כֹולה ְל ַה ְס ִּביר ֶאת ַה ֶה ְב ֵּדלֲ ,א ָבל יֵ ׁש ֶה ְב ֵּדל .וְ חּוץ ִמּזֶ הֲ ,אנַ ְחנּו ַאף
יְ ָ
אֹוכ ִלים ְּד ָב ִרים ַמגְ ִע ִילים ְּכמֹו ֲח ָר ִקים".
ַּפ ַעם א ְ
אֹוכלֹות ֶאת ַה ֲח ָר ִקים",
אֹוכ ִלים ֶאת ַה ַּת ְרנְ גֹולֹות ֶׁש ְ
"א ָבל ַא ֶּתם ְ
ֲ
יֹותר
"אז ַא ֶּתם א ֵ
יבה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ַה ְּצהֻ ָּבה ְּב ִק ְרקּור ְמ ֻׁשּנֶ הָ .
ֵה ִׁש ָ
טֹובים ֵמ ִא ָּתנּו ַה ַּת ְרנְ גֹולֹות".
ִ
יה ֶׁשל ִּב ִילינָ ה ָהיּו נְ כֹונִ ים ְל ַמ ַּדי ,וְ זֶ ה
דֹורֹותי ִה ְר ֲה ָרה ְּב ָכְּ .ד ָב ֶר ָ
ִ
רּוחת ַהּב ֶֹקרֲ .א ֶׁשר ַל ַּת ְרנְ ג ֶֹלת
יח ֶאת ַה ֵּת ָאבֹון ֶׁש ָּלּה ַל ֲא ַ
ִּכ ְמ ַעט ִה ְב ִר ַ
ַה ְּצהֻ ָּבהִ ,היא ִה ְמ ִׁש ָיכה ְלנַ ֵּקר ַּבחֹול ִּב ְפ ַע ְל ָּתנּות ,וְ נִ ְר ֲא ָתה ֵּדי ְמרֻ ָּצה
ֵמ ַה ַּת ְפ ִריט.
ּקֹורּה
ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָברָ ,קרֹוב ִל ְׂש ַפת ַה ַּמיִ םִּ ,ב ִילינָ ה נָ ֲע ָצה ֶאת ַמ ָ
ָעמֹק ַּבחֹול ,וְ ָאז נָ סֹוגָ ה וְ נִ ְר ֲע ָדה ּכֻ ָּלּה.
"ּפגַ ְע ִּתי ְּב ַמ ֶּת ֶכת ַה ַּפ ַעם ,וְ ִהיא ִּכ ְמ ַעט ָׁש ְב ָרה
"איָ ה!" ִהיא ָק ְר ָאהָ .
ַ
ֶאת ַה ַּמּקֹור ֶׁש ִּלי".
דֹורֹותי ְּב ִלי ַמ ְח ָׁש ָבה.
ִ
"זֹאת ֶּב ַטח ָהיְ ָתה ֶא ֶבןָ ",א ְמ ָרה
יֹוד ַעת ֶאת ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ֶא ֶבן ְל ַמ ֶּת ֶכתָ ",א ְמ ָרה
"ׁשטֻ ּיֹותֲ .אנִ י ַ
ְ
לּוטין".
חּוׁשה ׁשֹונָ ה ַל ֲח ִ
"ה ְּת ָ
ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלתַ .
"א ָבל א יִ ָּת ֵכן ֶׁשּיֵ ׁש ַמ ֶּת ֶכת ַעל ַהחֹוף ַה ְּפ ָר ִאי וְ ַהּנָ טּוׁש ַהּזֶ ה",
ֲ
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יח ָל
אֹוכ ַ
"איפֹה זֶ ה ָק ָרה? ֲאנִ י ֶא ְחּפֹר ָׁשם ,וְ ִ
ִה ְת ַע ְּק ָׁשה ַהּיַ ְל ָּדהֵ .
צֹוד ֶקת".
ֶׁש ֲאנִ י ֶ
ִּב ִילינָ ה ֶה ְר ֲא ָתה ָלּה ֶאת ַה ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִהיא "נָ ְק ָעה ֶאת ַה ַּמּקֹור",
ר-מה ָק ֶׁשהִ .היא
דֹורֹותי ָח ְפ ָרה ַּבחֹול ַעד ֶׁש ָח ָׁשה ִּב ְד ַב ָ
ִ
יה ,וְ
ִּכ ְד ָב ֶר ָ
ימה ֶאת יָ ָדּה וְ ָׁש ְל ָפה ֶאת ַה ֵח ֶפץֶׁ ,ש ִה ְתּגַ ָּלה ְּכ ַמ ְפ ֵּת ַח ֵּדי ּגָ דֹול
ָּת ֲח ָבה ְּפנִ ָ
צּורה מֻ ְׁש ֶל ֶמת.
ּוב ַעל ָ
ּבֹוהק ַ
ְּב ֶצ ַבע זָ הֹב — יָ ָׁשן ְל ַמ ַּדיֲ ,א ָבל ֲע ַדיִ ן ֵ
יֹוד ַעת
"אנִ י ַ
"מה ָא ַמ ְר ִּתי ָלָ "!ק ְר ָאה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלת ְּב ִק ְרקּור נִ ָּצחֹוןֲ .
ָ
ְלזַ הֹות ַמ ֶּת ֶכת ְּכ ֶׁש ֲאנִ י נִ ְת ֶק ֶלת ָּבּה ,אֹו ֶׁשּזֹאת ֶא ֶבן?"
יטה ְּב ִה ְרהּור ַּב ֵח ֶפץ
"זֹאת ַמ ֶּת ֶכתֵ ,אין ָס ֵפקָ ",ענְ ָתה ַהּיַ ְל ָּדה ,וְ ִה ִּב ָ
חֹוׁש ֶבת ֶׁשּזֶ ה זָ ָהב ָטהֹור ,וְ הּוא וַ ַּדאי ָהיָ ה
"אנִ י ֶ
ַה ְּמ ֻׁשּנֶ ה ֶׁש ָּמ ְצ ָאהֲ .
ּומה
יע ְל ָכאןִּ ,ב ִילינָ ה? ָ
מֻ ּנָ ח ַּבחֹול זְ ַמן ַרבֵ .איְ ל ַד ְע ֵּת הּוא ִהּגִ ַ
ּתֹורי ַהּזֶ ה?"
ּפֹות ַח ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ַה ִּמ ְס ִ
ְל ַד ְע ֵּתֵ 
יֹותר ִמ ֶּמּנִ י
"א ְּת ֶּב ַטח ְמ ִבינָ ה ֵ
"אין ִלי מֻ ָּש ׂגָ ",ענְ ָתה ַה ַּת ְרנְ ג ֶֹלתַ .
ֵ
ּומ ְפ ְּתחֹות".
עּולים ַ
ְּב ַמנְ ִ
יבן.
ּש ַטח ְס ִב ָ
יבּה .א ָהיָ ה ׁשּום זֵ ֶכר ְל ַביִ ת ַּב ֶ ׁ
יטה ְס ִב ָ
דֹורֹותי ִה ִּב ָ
ִ
ּול ָכל ַמנְ עּול יֵ ׁש
ִהיא ָח ְׁש ָבה ְל ַע ְצ ָמּה ֶׁש ָּכל ַמ ְפ ֵּת ַח ַמ ְת ִאים ְל ַמנְ עּולְ ,
ּשםֲ ,א ָבל נִ ְס ַחף
יׁשהּו ֶׁשּגָ ר ַה ְר ֵחק ִמ ָ ׁ
אּולי ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ָא ַבד ְל ִמ ֶ
ַמ ָּט ָרהַ .
יע ַעד ַלחֹוף.
וְ ִהּגִ ַ
יסה ַהּיַ ְל ָּדה ֶאת ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ְל ִכיס ִׂש ְמ ָל ָתּה,
עֹודּה ְמ ַה ְר ֶה ֶרת ָּכִ ,ה ְכנִ ָ
ְּב ָ
ּול ַא ַחר ִמ ֵּכן ּגָ ְר ָבה ְּב ִא ִּטּיּות ֶאת ַהּגַ ְר ַּביִ ם וְ נָ ֲע ָלה ֶאת ַהּנַ ֲע ַליִ םֶׁ ,ש ְּכ ָבר
ְ
ּש ֶמׁש.
ִה ְתיַ ְּבׁשּו ְלגַ ְמ ֵרי ַּב ֶ ׁ
יבה ,וְ ֶא ְר ֶאה ִאם
"ׁש ֲא ַסּיֵ ר ְק ָצת ַּב ְּס ִב ָ
"נִ ְר ֶאה ִליִּ ,ב ִילינָ הָ ",א ְמ ָרהֶ ,
רּוחת ֹּב ֶֹקקר".
חה ִל ְמצֹא ֲא ַ
יח
ֲאנִ י ַמ ְצ ִל ָ

