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ָצַעק  ֵעץ־ׁשֹוקֹולָד!"  רֹאׁש  ָׁשם,  ַאָּתה  לְִדחֹוף,  "לֹא 
ִּביְסְקוִיט ִמּיִָמין.

וְִהְתַאֵּמץ  ִּבכְֵבדּות  ִהְתנֵַּׁשם ׁשֹוקֹו  ָּדַחְפִּתי,"  "לֹא 

ֶׁשָהֶרכֶב  ִּבזְַמן  ָהֲעיֵפֹות,  ַרגְלָיו  ַעל  לֲַעמֹוד  לְַהְמִׁשיךְ 

סּוֵסי  ְׁשנֵי  ַחד.  ְּבִעּקּול  ְׂשמֹאלָה  ָּפנָה  סּוִסים  לְהֹוָבלַת 

ַהּפֹונִי נֶֶהְדפּו ׁשּוב זֶה לְֻעַּמת זֶה.

ּבּום! ַהּיְַׁשָבן ַהְּמנָֻּמר ָׁשחֹור־לָָבן ֶׁשל ִּביְסְקוִיט ִהְתנַּגֵׁש 

ְּבחֹזְָקה ְּביְַׁשָבנֹו ַהחּום ֶׁשל ׁשֹוקֹו.

"אּוף! ׁשּוב ַאָּתה ִעם ַהַּמּכֹות ֶׁשּלְךָ!" נָזַף ׁשֹוקֹו ַּבֲחֵברֹו. 

"וְגַם ָהֵריַח ֶׁשּלְךָ לֹא ַמֶּׁשהּו, ִּביְסְקוִיט!"

וְִהְסַּתֵער  ְּבזַַעף  ִּביְסְקוִיט  לֹו  ָענָה  ְּבַעְצְמךָ!"  "ֶׁשּלְךָ 

ָקָצר  ֶׁשּלֹו  ַהְּקִׁשיָרה  ֶחֶבל  ָהיָה  ַהַּמּזָל  לְַמְרֵּבה  לְֶעְברֹו. 

ִמַּדי.

אֹולֶה זַָקף ֶאת רֹאׁשֹו ֶאל ֵמֵעֶבר לְִקיר ָהֵעץ, ֶׁשִהּגִיַע 



לֲַחִצי ַהּגַֹבּה וְִהְפִריד ֵּבינֹו לְֵבין ִּביְסְקוִיט וְׁשֹוקֹו. "ַּתְפִסיקּו 

לִָריב, נַּנִָסים," הּוא נַָהם.

יֹוֵתר  ָעְמדּו  ּכְָבר  ֵהם  צֹוֵדק.  אֹולֶה  ּכֵן,  נֱֶאנַח.  ׁשֹוקֹו 

ֶהָחָדׁש.  ֵּביָתם  ֶאל  ֶׁשהֹוִביל אֹוָתם  ַהּזֶה  ָּבֶרכֶב  זְַמן  ִמַּדי 

לְִפנֵי  עֹוד  זַַעם.  נֲַחַרת  ִמֶּמּנּו  ֵהִפיָקה  ּכָךְ  ַעל  ַהַּמְחָׁשָבה 

ַהַחוָה  ֶאת  יֹאַהב  לֹא  ֶׁשּלְעֹולָם  ֶהְחלִיט  הּוא  ַהּנְִסיָעה 

ַהֲחָדָׁשה ֶׁשַהּבֹוִסית ָקנְָתה. לְֻעַּמת זֹאת הּוא ָאַהב ְמאֹוד־

וְֶאת  ַהּיָם  ֶאת  ְּבַדְמִּביל,  ֶׁשּלֹו  ַהּקֹוֵדם  ַהַּביִת  ֶאת  ְמאֹוד 

ָהרּוַח ֶׁשּלְִּטָפה ֶאת ַאּפֹו.

"לָָּמה ַאָּתה ְמנְַחֵרר ּכָכָה?" ָׁשַאל ִּביְסְקוִיט.
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ֲאָבל ׁשֹוקֹו לֹא ָרָצה לְַדֵּבר ַעל זֶה. ֻּכּלָם יִלְֲעגּו לֹו ִאם 

יְֵדעּו ֶׁשּכְָבר ַעכְָׁשיו הּוא ִמְתּגְַעּגֵַע ַהַּביְָתה.

ָהַאף  ֶאת  וְָתַחב  ַהִּׁשּנַיִם  ֶאת  ְּבָפנָיו  ָחַׂשף  ִּביְסְקוִיט 

ָאנֶה  לְָפנָיו  ֶׁשִהְתנֹוְדָדה  ַהְּתלּויָה,  ֶהָחִציר  ֶרֶׁשת  ְּבתֹוךְ 

וָָאנָה.

ׁשֹוקֹו נִָּסה לְגֵָרד ִעם ַהחֶֹטם ֶאת ַהַּצד 

ִהְצלִיַח  לֹא  ֲאָבל  ּגּופֹו,  ֶׁשל  ַהּיְָמנִי 

ַּתְחִּתית  ַעל  ָרַקע  הּוא  לְַהּגִיַע. 

ַהְּקַטּנֹות  ִמַּפְרסֹוָתיו  ְּבַאַחת  ַהָּקרֹון 

ָהֲאחֹוִרּיֹות. ּבּום, ּבּום!

"ֶׁשֶקט!" ָצַעק ַהּנַָהג ִמּלְָפנִים.

ִמְּפנֵי  לֹא  ֲאָבל  ְּבֶבָהלָה.  ִהְתּכַוֵץ  ׁשֹוקֹו 

ֶאת  לָכְדּו  אֹולֶה  ֶׁשל  ֶׁשִּׁשּנָיו  ִמְּפנֵי  ֶאּלָא  ָצַעק,  ֶׁשַהּנַָהג 

ָאזְנֹו ַהְּׂשָמאלִית.

"ַאיְי," הּוא ָצַרח וְנִָּסה לְִהְׁשַּתְחֵרר.

"ַּתְפִסיק ּכְָבר לְַעְצֵּבן ֶאת ֻּכּלָם ּכָכָה," ִאּיֵם אֹולֶה.

"טֹוב, ְּבֵסֶדר," ָרַטן ׁשֹוקֹו, וְַהּסּוס ֶהָעצּום ִהְרָּפה ִמֶּמּנּו 

ַההֹולְכִים־ַעל־ ּכָל  ֶׁשל  ַהּבֹוס  ָהיָה  ֲהֵרי  אֹולֶה  סֹוף־סֹוף. 

ַאְרַּבע ֶׁשל ִמְׁשַּפַחת ְּבלִיְמלַיין, וְהּוא ּגַם ָהיָה סּוס ְמיּוָחד 

ַהּסּוס  ֶׁשל  לַּגֶזַע  לְַסֵּפר.  אֲָהָבה  ֶׁשַהּבֹוִסית  ּכְמֹו  ְמאֹוד, 
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ֲאבֹות־ֲאבֹוָתיו  יָכְלּו  ֶּבָעָבר  ַהכְָחָדה.  ַסּכָנַת  נְִׁשְקָפה  ַהּזֶה 

ֶׁשל אֹולֶה לִגְרֹור ֵעִצים ֵמַהּיַַער אֹו לְִמׁשֹוךְ ֲעגָלֹות ּכְֵבדֹות 

ַרִּבים  לֹא  ְּביֵָמינּו?  ֲאבָל  ֵמַהִּמְבָׁשלָה.  ֵׁשכָר  ֶׁשּנְָׂשאּו 

ֲעׂשּויִים לְִמצֹוא ּכַּיֹום ִׁשּמּוׁש לַּסּוס ַהְׁשלֶזְוִיגִי ָהֲענָק ַהּזֶה. 

לְַמְרֵּבה ַהַּמּזָל אֹולֶה לֹא ִהְתָּפֵאר ָּבֻעְבָּדה ֶׁשהּוא ִמין נִָדיר 

ֶׁשל סּוס. ָהרֹוזֶנֶת, לְֻעָּמתֹו, ָהיְָתה ַמזְּכִיָרה ָּדָבר ּכָזֶה לְכָל 

ֶאָחד ֵמֵהם ִמּבֶֹקר ַעד ֶעֶרב, ּכִי ִהיא ָהיְָתה יְִהיָרה ְמאֹוד. 

ָהיָה  לֹא  ֶׁשּכְָבר  לֵָאל  ּתֹוָדה  וְִהְתַמֵּתַח.  ִּפֵהק  ׁשֹוקֹו 

ִאָּתּה  לְָקָחה  וְַהּבֹוִסית  ַההֹוָבלָה,  ְּבֶרכֶב  לַּסּוָסה  ָמקֹום 

ְּתלּונֹות  ֵמֵהם  נְֶחְסכּו  ּכָךְ  לְסּוִסים.  ַּבנִגְָרר  ָהרֹוזֶנֶת  ֶאת 

ֵאינְסֹוִפּיֹות ַעל ַהּנְִסיָעה ַהּקֹוְפָצנִית, ַעל ֶהָחִציר ַהּגָרּוַע 

וְַעל ָהֲאוִיר ַהַּמְחנִיק.

ָׁשַמע  ָהֲאֵחיִים?"  ּכָל  נְִשאֹורּו  ִּבכְלָל  אֹויפֹה  "ֵאיי, 

ׁשֹוקֹו ֶאת טֹונִי ׁשֹוֵאל.

נְַחרּוִרי  ּפֹונִי־ָהִרים  יֹוֵדַע,  ֶאָחד  ּכָל  ֲהֵרי  זֶה  "ֶאת 

ֶׁשּכָמֹוךָ," ָקָרא ִּביְסְקוִיט.

ׁשֹוקֹו ּגִלְּגֵל ֶאת ָהֵעינַיִם. טֹונִי, ַהּסּוס ִמּגֶזַע ַהְפלִינְגֶר, 

ְּבוַַּדאי לֹא יִֵּתן לְִדּבּוִרים ּכֵָאּלֶה לֲַעבֹור ְּבֶׁשֶקט.

ְּבקֹול  טֹונִי  לֹו  ָענָה  ִמינִי־ִּביזְְקוִיטֹון?"  אֹוַמְרָת,  "מֹו 

ְרוּוי ִטינָה.
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ָאזְנָיו  ֶאת  וְִהְפנָה  ִּביְסְקוִיט  ֵהִׁשיב  אֹוִתי,"  "ֲעזֹוב 

לְָאחֹור ְּבזַַעף.

זֶה ּכָל ּכָךְ אֹוְפיָנִי לְִּביְסְקוִיט: קֶֹדם הּוא ַמְקנִיט, וְָאז 

הּוא נֱֶעלָב ִאם ָהַאֵחר ֵמִׁשיב לֹו ְּבאֹותֹו אֶֹפן.

ָקָטן  ָהיָה  ָאכֵן  ִּביְסְקוִיט  ָהֱאֶמת,  ַעל  לְהֹודֹות  ִאם 

ְמאֹוד )ֲאִפּלּו יֹוֵתר ָקָטן ִמֶּמּנּו(, ֲאָבל הּוא לֹא ָהיָה ִמינִי־

ִּביְסְקוִיט.

ַּבִּׂשיָחה.  ׁשֹוקֹו  ִהְתָעֵרב  טֹונִי!"  ֶׁשָּצִריךְ,  ּכְמֹו  "ַּדֵּבר 

"ֲהֵרי ׁשּום סּוס לֹא ַמְצלִיַח לְָהִבין ֶאת ַהִּפְטּפּוִטים ֶׁשּלְךָ."

"אֹוֶתם  טֹונִי.  ִהְתַקֵצף  ָרֶצה,"  ָׁשנִי  ּכְמֹו  ִמַדֵּבר  "אֹונִי 

ּכּוכֶם מֹוְרגִיזִים לְגֹוְמֵרה!"

"ַאָּתה ְּבַעְצְמךָ ַמְרּגִיז!" ִהְתנֵַּׁשף ׁשֹוקֹו וְָהלַם ׁשּוב ְּבכָל 

ַהּכֹוַח ִעם ַהַּפְרָסה ָהֲאחֹוִרית ֶׁשּלֹו ּכְנֶגֶד ִקיר ָהֶרכֶב.

נֱֶהַדף ׁשּוב  וְׁשֹוקֹו  ְּבִפְתאֹוִמּיֹות,  ַהּנַָהג  ָּבלַם  ִּבְתגּוָבה 

לְֵעֶבר ִּביְסְקוִיט.

רֹאׁש־ּכְרּוב,"  הּוא  ִמּלְָפנִים  ָׁשם  "ַההֹולֵךְ־ַעל־ְׁשַּתיִם 

ָאַמר ׁשֹוקֹו וְנָסֹוג לְָאחֹור. "ִמי ִּבכְלָל נַָתן לֹו ִרְׁשיֹון נְִהיגָה?"

"ּתֹאכַל ַמֶּׁשהּו," ִהִּציַע לֹו ִּביְסְקוִיט. "זֶה ַמְרּגִיַע."

ׁשֹוקֹו ִׁשְרֵּבב ֶאת ְׂשָפתֹו ַהַּתְחּתֹונָה ָקִדיָמה. "ֲאנִי לֹא 

זָלְלָן ּכְמֹו טֹונִי. וְחּוץ ִמּזֶה יֵׁש לִי ַמַּצב רּוַח ַרע."
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ַהּכֵהֹות  ָהֲעֻגּלֹות  ָהֵעינַיִם  ֶאת  לְִרוָָחה  ָּפַער  ִּביְסְקוִיט 

ֶׁשּלֹו. "ִּבגְלַל ַהַּמֲעָבר לַַּביִת ֶהָחָדׁש? ֲאָבל ַאָּתה ֲהֵרי יֹוֵדַע 

ֶאת  לְִמּכֹור  ְצִריכָה  ָהיְָתה  ַהּבֹוִסית  ַאֶחֶרת  ָחׁשּוב!  ֶׁשּזֶה 

ֻּכּלָנּו."

"זֶה ִּבכְלָל לֹא נָכֹון," ִמלְֵמל ׁשֹוקֹו וְָחַמק ִמַּמָּבטֹו ֶׁשל 

יְִדידֹו. "ַהּכֹל ָהיָה ְּבֵסֶדר ָׁשם."

"ִּביְסְקוִיט צֹוֵדק ְּבָמה ֶׁשהּוא אֹוֵמר, ׁשֹוקֹו," ָסַתר אֹולֶה 

ֶאת ְּדָבָריו ֵמַהָּצד, וְִטלְֵטל ֶאת ְׂשָפתֹו ָהֶעלְיֹונָה. אֹוי, אֹוי, 

זֶה ִסיָמן ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ִּבְרִצינּות ּגְמּוָרה. "ׁשּום ָּדָבר ּכְָבר 

ֵמִבין ֶאת  ֲעַדיִן לֹא  נְִרֶאה ֶׁשַאָּתה  ֲאָבל  ְּבֵסֶדר,  ָהיָה  לֹא 

זֶה. ַאֲחֵרי ֶׁשַהּבֹוס ָעזַב ֶאת ַהּבֹוִסית, ִהיא ָהיְָתה ְצִריכָה 

לְַחֵּפׂש ֲעבֹוָדה ַאֶחֶרת. וְַרק ֵּבית־ֵסֶפר ֶאָחד, ָרחֹוק ְמאֹוד 

ִמָּׁשם, ָהיָה זָקּוק לְמֹוָרה."

לָּה  יֵׁש  ֲהֵרי  ְּבֵבית־ֵסֶפר?  לְַחֵּפׂש  לַּבֹוִסית  יֵׁש  "ָמה 

אֹוָתנּו," ָמָחה ׁשֹוקֹו.

ּכֶֶסף!"  ִּבכְלָל  ַמְרוִיָחה  לֹא  ַהּבֹוִסית  ִאָּתנּו  "ֲאָבל 

לְַהְרוִיַח  אּולַי  רֹוֶצה  ֶׁשַאָּתה  "אֹו  ִּביְסְקוִיט.  לֹו  ִהְסִּביר 

ִּבְמקֹוָמּה?"

יָכֹול  ֲאנִי  "ֵאיךְ  ְמֻבלְָּבל.  ַמָּבט  ַּבֲחֵברֹו  נַָעץ  ׁשֹוקֹו 

לְַהְרוִיַח ּכֶֶסף?"
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ֶׁשּלֹוְמִדים  יְלִָדים  ֶׁשּלְךָ  ַהּגַב  ַעל  ִּתַּקח  ִאם  "לְֻדגְָמה, 

ְּבֵבית־ֵסֶפר לְִרכִיָבה," ִהִּציַע אֹולֶה.

ִּביְסְקוִיט ּגִֵחךְ ְּבלַַעג. "אֹו ִאם ִּתַּקח ֲאנִָׁשים לְִטּיּולִים 

ְּבכְִרּכָָרה."

ׁשֹוקֹו ּכְִמַעט נְֶחנַק. לְֵהָרֵתם לְכְִרּכָרֹות אֹו לֵָׂשאת ַעל 

ּגַּבֹו יְלִָדים ֶׁשּלֹוְמִדים לְִרּכֹוב - ִאיכְס, זֶה נֹוָרא! ֲהֵרי זֶה 

זֶה  ּכֶֶסף  לְַהְרוִיַח  ָאז  ּכָכָה  ִאם  לֹא,  ִמַּדי!  ּגָדֹול  ַמֲאָמץ 

ַמָּמׁש לֹא ִּבְׁשִבילֹו.

"ַאָּתה רֹוֶאה," ָקַבע אֹולֶה. "לָכֵן ֲאנְַחנּו ְצִריכִים לֲַעבֹור 

לְַביִת ַאֵחר. ּכְֵדי ֶׁשּיְִהיֶה לְךָ נִָעים וְנֹוַח ּגַם ַּבֶהְמֵׁשךְ!"

ֲאָבל  אֹולֶה,  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ִעם  ִהְסּכִים  ַמָּמׁש  לֹא  ׁשֹוקֹו 

ֶהְחלִיט לֹא לְִהְתוַּכֵַח ּוָמַׁשךְ לְַעְצמֹו ְּבכָל זֹאת עֹוד ּכַָּמה 

ּגְִבעֹולִים ֶׁשל ָחִציר ֵמָהֶרֶׁשת. זְַמן־ָמה לֲָעסּו ֻּכּלָם ֶחֶרׁש 

וְָׁשְתקּו.

ִמְתַּפֵּתל,  ּכְִביׁש  ֶׁשל  לְָאְרּכֹו  ִהַּטלְֵטל  ַההֹוָבלָה  ֶרכֶב 

ְּבַפְרסֹוֵתיֶהם ּכְֵדי לֹא לִּפֹול. וְָאז ַהּנַָהג ָצַפר  וְֵהם נֶֶעזְרּו 

ִּפְתאֹום, ָּפנָה יִָמינָה וְָעַצר. ַהָּמנֹוַע ּכָָבה. ׁשֹוקֹו וְִּביְסְקוִיט 

ִהִּביטּו זֶה ָּבזֶה. ֵהם ֵהִבינּו ֶׁשַהַּמָּסע ִהְסַּתּיֵם.

 - ְצלִיל  נְִמלַט  ּוִמּיְַׁשָבנֹו  ִּביְסְקוִיט,  ָצַהל  "ִהּגְַענּו!" 

ּפּוְּפססס!
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ֲאָבל ַהַּפַעם זֶה לֹא ִהְפִריַע לְׁשֹוקֹו. הּוא ָׁשַמע נְִביחֹות 

ָרמֹות ִמַּבחּוץ. "זֶה ְּברּונֹו," הּוא ָקָרא וְטֹוֵפף ָהלֹוךְ וָׁשֹוב. 

טֹוב  ֲהכִי  ֶהָחֵבר  ָהיָה  ְּברּונֹו  ַההֹולְכִים־ַעל־ַאְרַּבע,  ֵּבין 

ֶׁשּלֹו ַאֲחֵרי ִּביְסְקוִיט.

"ַּתְפִסיק ּכְָבר ִעם ּכָל ַהִהְתַרּגְׁשּות ַהּזֹאת," ָרַעם אֹולֶה 

לְֶעְברֹו. ֲאָבל ַהַּפַעם ָהיָה ָקֶׁשה לְִהְׁשַּתּלֵט ֲאִפּלּו ַעל טֹונִי. 

הּוא ָצַהל ּוָמַׁשךְ ַּבֶחֶבל ֶׁשּלֹו. 

"ֶׁשֶקטטט!" ָצַעק אֹולֶה, ִהְפנָה ֶאת ָאזְנָיו לְָאחֹור וְָחַׂשף 

ַעכְָׁשיו ּכְַדאי  ֶאת רֹאׁשֹו.  ּכִּנֵס  ִׁשּנָיו. ׁשֹוקֹו  ֶאת  ּכֹל  ִּבְפנֵי 

וְַהַּפְרסֹות  ֶּבֱאֶמת.  ּכֹוֵעס  ַהּזֶה  ָהֲענִָקי  ַהּסּוס  ּכִי  לְִהּזֵָהר, 

ֶׁשּלֹו, ֶׁשָהיּו ּגְדֹולֹות ּכְמֹו ַצּלָחֹות ֶׁשל ָמָרק, יְכֹולֹות לְַׁשכְנֵַע 

ּכֹל ֶאָחד ְּבִמְקֵרה ַהּצֶֹרךְ! 

ַאט־ַאט נְִפַּתח ּכֶֶבׁש ָהֶרכֶב וְקֹולָּה ַהֻּמּכָר ֶׁשל ַהּבֹוִסית 

ֵּבֵרךְ אֹוָתם. "ְּברּוכִים ַהָּבִאים לַַּביִת ֶהָחָדׁש ֶׁשּלָנּו!"

ֶׁשל  ַהּזֶה  ָהִענְיָן  ּכָל  ַעל  לְוֵַּתר  ַמֲעִדיף  ָהיָה  ָהה! ׁשֹוקֹו 

לַַּצֲהלֹות  ִהְצָטֵרף  הּוא  כֵן  ִּפי  ַעל  וְַאף  ֶהָחָדׁש!  ַהַּביִת 

וְלְַּצנִיפֹות ַהּנְִרּגָׁשֹות ֶׁשִהְׁשִמיעּו ֲחֵבָריו. ּכִי ְּבכָל זֹאת, ּכָל 

ָּדָבר ָהיָה טֹוב יֹוֵתר ֵמִהְצטֹוְפפּות ְּבתֹוךְ ֶרכֶב ַההֹובָלָה ַהּזֶה.

ּגְֶבֶרת  ֵמָהֶרכֶב,  ָהֵאּלֶה  ַהַחּיֹות  ֶאת  נֹוִציא  "ֵאיךְ 

ְּבלִיְמלַיין?" הּוא ָׁשַמע ֶאת ַהּנַָהג ׁשֹוֵאל.
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זֶה, ֶׁשּלֹא  ֵאיזֶה ִאיׁש  ַהּנְִחיַריִם ֶׁשּלֹו.  ּכִוֵץ ֶאת  ׁשֹוקֹו 

ֶׁשָּצִריךְ  ּכְמֹו  לִנְהֹוג  יֹוֵדַע  לֹא  הּוא  ָּדָבר!  ׁשּום  יֹוֵדַע 

ְּבַמָּׂשִאית, וְנְִרֶאה ֶׁשֵאין לֹו ּגַם ֶׁשֶמץ ֶׁשל ֻמָּׂשג ְּבסּוִסים. 

ִעם  ֶׁשּלֶָהם  ָהַרגְלַיִם  ַעל  ַהחּוָצה  יְִצֲעדּו  ֶׁשֻּכּלָם  ָּברּור 

ַהַּפְרסֹות, ֵאיךְ ֶאְפָׁשר ִּבכְלָל ַאֶחֶרת?

"ֲאנִי ֲאַׁשְחֵרר ֶאת ַהֲחָבלִים," ִהְסִּביָרה ַהּבֹוִסית לִָאיׁש, 

"וְָאז סּוֵסי ַהּפֹונִי יְֵצאּו ַהחּוָצה ְּבַעְצָמם."

"ְּבַעְצָמם?" קֹולֹו ֶׁשל ַהּנַָהג ָרַעד.

ַהּבֹוִסית ָצֲחָקה. "ַאל ִּתְדַאג, ֵהם לֹא יְִבְרחּו. ַהּסּוִסים 

ֶׁשּלִי ָּתִמיד ִמְתנֲַהגִים יֶָפה."

ֲאנְַחנּו  "נָכֹון ְמאֹוד," נַָׁשף ׁשֹוקֹו. "ֵּתכֶף נְַרֶאה לֹו ֵאיךְ 

ִמְתנֲַהגִים יֶָפה."

ִּביְסְקוִיט ָצַהל ְּבִׂשְמָחה.

ַּתלְַּתלִים  ָעטּור  ַהּבֹוִסית,  ֶׁשל  רֹאָׁשּה  הֹוִפיַע  לְיָָדם 

ֵעינֶיָה  ֲאָבל  ְּבאֶֹׁשר.  אֹותֹו  ִרְחֵרַח  ׁשֹוקֹו  ְּבלֹונְִּדינִיִּים. 

ָהַאף  ּומּול  ִּבְרִצינּות,  ּבֹו  ִהִּביטּו  ַהּבֹוִסית  ֶׁשל  ַהּכְֻחּלֹות 

לֵָצאת  "ְּבַבָּקָׁשה  מּוֶרֶמת:  ֶאְצַּבע  וָָאנָה  ָאנֶה  ִּפזְזָה  ֶׁשּלֹו 

ְּבצּוָרה ְמֻסֶּדֶרת ּוְמֻתְרֶּבֶתת, ַרּבֹוַתי! טֹונִי וְאֹולֶה יֹוְצִאים 

ִראׁשֹונִים, וְַאֶּתם ַאֲחֵריֶהם."

אֹולֶה  נַָהם  אֹוֶמֶרת?"  ֶׁשַהּבֹוִסית  ָמה  ֶאת  "ְׁשַמְעֶּתם 
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ְּבנִיָמה ֶׁשל ַאזְָהָרה ִמְּמרֹוֵמי רֹאׁשֹו ֶאל רֹאׁשֹו ֶׁשל ׁשֹוקֹו. 

"ְּבצּוָרה ְמֻסֶּדֶרת ּוְמֻתְרֶּבֶתת!"

"ָּברּורֹו," ָצנַף ׁשֹוקֹו וְָׁשַאף ֲאוִיר ִמַּבַעד לִנְִחיָריו. ָהיָה 

ָׁשם ֵריַח ֶׁשל ֵעֶׂשב וְֶׁשל ֲאָדָמה. הּוא ִקוָה ֶׁשּיֵׁש לֶָהם ּפֹה 

לְִהְסּתֹוֵבב  ֶׁשֶאְפָׁשר  וְָאחּו  ּונְִעיָמה  נֹוָחה  ֻאְרוָה  לְָפחֹות 

וְלְִרעֹות ּבֹו, וְֶהְחלִיט לֵָצאת ַּבֶהְקֵּדם ָהֶאְפָׁשִרי לָתּור ֶאת 

לְלֹוָטה.  ָׁשלֹום  לְַהּגִיד  ַחּיָב  הּוא  ִמּזֶה,  חּוץ  ַהְּסִביָבה. 

ֲאָבל ֵאיפֹה ִהיא ְּבֶעֶצם?

ַהְדֲהִדים ֶׁשל  ַמְחְׁשבֹוָתיו נְִקְטעּו לְֵׁשַמע ַצֲעֵדיֶהם ַהְמּ

אֹולֶה וְֶׁשל טֹונִי, ֶׁשָּצֲעדּו ְּבמֹוַרד ּכֶֶבׁש ָהֶרכֶב. לְַאַחר ִמּכֵן 

ָרָאה  וְׁשֹוקֹו  ַהַהְפָרָדה,  ִקיר  ֶאת  ַהִּצָּדה  ַהּבֹוִסית  ָּדֲחָפה 

לְָפנָיו ָחֵצר ְמֻרֶּצֶפת וְכַָּמה ִמְבנִים. 

ָהֲעגַלְּגַּלִים  ָהֲאחֹוַריִם  ַעל  ָטְפָחה  ַהּבֹוִסית  "ָקִדיָמה!" 

ֶׁשּלֹו ּכְֵדי לְַדְרֵּבן אֹותֹו.

ַּבַּצד  ִּביְסְקוִיט.  וְַאֲחָריו  ַהּכֶֶבׁש,  ְּבמֹוַרד  ָצַעד  ׁשֹוקֹו 

ָעַמד ַהּנַָהג, ֶׁשָאַחז ְּבמֹוט ָארֹךְ ָצמּוד לְָחזֵהּו.

"נְַרֶאה לֹו ֶׁשֲאנְַחנּו נֹוְׁשכִים?" ָׁשַאל ׁשֹוקֹו.

ָצַהל  הּוא  לְִהיֹות!"  "יָכֹול  ְמֻׁשֲעָׁשע.  ָצנַף,  ִּביְסְקוִיט 

וְִקֵּׁשת ֶאת ּגַּבֹו.

ַהּסּוִסים  ָמה  ִּתְרִאי  ְּבלִיְמלַיין,  ּגְֶבֶרת  "ָאאאאאה! 
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לְָאחֹור  ּכַָׁשל  ָהִאיׁש  עֹוִׂשים!" 

ַהיְֵׁשר  ֲאחֹוָריו,  ַעל  וְנַָחת 

ּגֶלְלֵי סּוִסים  ֶׁשל  ֲעֵרָמה  לְתֹוךְ 

ֶׁשּכְִמַעט  ַעד  ָצַהל  ׁשֹוקֹו  ְטִרּיִים. 

ְמֻסּגָל  ָהיָה  לֹא  ֶׁשטֹונִי  נְִרָאה  ַהֶּבֶטן.  לֹו  ִהְתּפֹוְצָצה 

ְּבִדּיּוק  ֶׁשָּצנְָחה  ּכָךְ  ֶׁשּלֹו  ָהֲעֵרָמה  ֶאת  וְכִוֵן  לְִהְתַאֵּפק, 

ַּבָּמקֹום ַהּנָכֹון!

לַּנַָהג  וְָעזְָרה  ָצֲחָקה  ַהִּצָּדה,  אֹוָתם  ִסּלְָקה  ַהּבֹוִסית 

לָקּום. "ַאל ִּתְדַאג, ֵהם ַרק ְקָצת ׁשֹוָבִבים."

ׁשֹוקֹו נֱֶעַמד ַעל ָהַרגְלַיִם ָהֲאחֹוִרּיֹות ֶׁשּלֹו וְָחַתר ְּבַרגְלָיו 

ַהִּקְדִמּיֹות ַּבֲאוִיר. נָכֹון ְמאֹוד, ֵהם ַרק ְקָצת ׁשֹוָבִבים. ּכַָּמה 

נְִפלָא ֶׁשֶאְפָׁשר ׁשּוב לְִהְתנֹוֵעַע ּכָכָה! ֵמרֹב ִׂשְמָחה הּוא 

ִּבֵּצַע ּגַם ּכַָּמה ְקִפיצֹות ֲחמֹור. ַהּנַָהג ִהִּביט ּבֹו ִּבְבָעָתה. 

ּולְִהְסַּתּלֵק  ַהִּמְטָען  ּכֶֶבׁש  ֶאת  ַּבֲחזָָרה  לְִסּגֹור  ִמֵהר  הּוא 

ֵמַהַחוָה ִעם ַהַּמָּׂשִאית ֶׁשּלֹו.

ַהלְוַאי  ַהּלֵב.  ִמּכָל  ּוִפֵהק  ֲעֻמָּקה  נְִׁשיָמה  נַָׁשם  ׁשֹוקֹו 

ֶׁשָהיָה יָכֹול ָּפׁשּוט לְִהְׂשָּתֵרַע לֹו וְלְַחטֹוף ְּתנּוָמה ַקּלָה!

ֶׁשּכְַדאי  ָחַׁשְבָּת  "לֹא  לְָפנָיו.  קֹול  נְִׁשַמע  "ָהאּו־ָהאּו!" 

ֵעינָיו  ׁשּוב?"  ּכָאן  נְִפּגִָׁשים  ּכְֶׁשֲאנְַחנּו  ָׁשלֹום  לְַהּגִיד 

ַהּכֵהֹות ֶׁשל ְּברּונֹו ִהִּביטּו ּבֹו ְּבתֹוכֵָחה.
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ֶׁשל  ְּבַפְרוָתֹו  ַאּפֹו  ֶאת  וְָטַמן  רֹאׁשֹו  ֶאת  ִהְרּכִין  ׁשֹוקֹו 

ְּברּונֹו. ַהּכֶלֶב ִהְתנֵַער.

"טֹוב, ַמְסִּפיק," הּוא נַָהם. "ֵאיךְ ָהיְָתה ַהּנְִסיָעה?"

"ּכָכָה ּכָכָה," ָענָה ׁשֹוקֹו. "וְֵאיךְ נְִרֶאה לְךָ ַהָּמקֹום ַהּזֶה?"

ְּברּונֹו סֹוֵבב ֶאת רֹאׁשֹו ָאנֶה וָָאנָה, ּכְִאּלּו ָרָצה לְִבחֹון 

ַהּכֹל טֹוב־טֹוב ְּבֵעינָיו.

ֵרךְ ִמָּׁשם. "ּכָכָה ּכָכָה," הּוא ָענָה וְִהְׂשּתָ

"ְּתׁשּוָבה נֱֶהֶדֶרת ַמָּמׁש! ָאז ַעכְָׁשיו ַהּכֹל ָּברּורֹו!" ׁשֹוקֹו 

ֵּבית  לְֵעֶבר  ָרץ  ְּברּונֹו  ְמֻבלְָּבל.  ְּבַמָּבט  ֲחֵברֹו  ַאֲחֵרי  ָעַקב 

ַהְּמגּוִרים. ַהַּביִת נְִרָאה יָָׁשן לְַמַּדי. ּפֹה וָָׁשם נִגְלָה לְֵעינָיו 

ֶׁשל ׁשֹוקֹו ְּתִריס ָּתלּוי ַּבֲאלַכְסֹון ַעל ִציָריו, ּוִבְמקֹומֹות ַרִּבים 

ַהֶּצבַע ּכְָבר ִהְתַקּלֵף. ׁשֹוקֹו ֵהִרים ֶאת רֹאׁשֹו וְִהְפנָה ֶאת ָאזְנָיו 

לְכָל ַהּכִוּונִים. ֵאיפֹה ְּבֶעֶצם ִּביְסְקוִיט וְטֹונִי? ֵהם לֹא יָכְלּו 

לְִהְתַרֵחק יֹוֵתר ִמַּדי. אּולַי ּכְַדאי ֶׁשּיְַחֵּפׂש אֹוָתם ֵמֲאחֹוֵרי 

ַהְּסכָכָה ַהּיְָׁשנָה? הּוא יָָצא לְָׁשם ִּבְצָעִדים נְֶחָרִצים.

סֹוף־סֹוף הּוא יָכֹול ׁשּוב לָרּוץ! הּוא ָצנַף ֵמרֹב ִׂשְמָחה 

וְָדַהר ּכְמֹו סּוס ֵמרֹוץ ֶאל ֵמֵעֶבר לִַּפּנָה. ַאף ֶאָחד לֹא יָכֹול 

לָרּוץ ַמֵהר ּכָמֹוהּו!

ָאההה! ׁשֹוקֹו ָעַצר ֲעִציָרה ִּפְתאֹוִמית, ֲאָבל ִאֵחר ֶאת 

ַהּמֹוֵעד. הּוא ִהְתנַּגֵׁש ָּבֲאחֹוַריִם ֶׁשל ִּביְסְקוִיט.
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"ֵהיי, לָָּמה ַאָּתה עֹוֵמד ּכָאן ּכְמֹו ַּדְחלִיל?"

ְּבגַּבֹו.  ְמֻבלְָּבל  ִהִּביט  ֵהגִיב ּכְלָל. ׁשֹוקֹו  ִּביְסְקוִיט לֹא 

נְִרָאה ֶׁשַּמֶּׁשהּו נַָטל ֵמֲחֵברֹו ֶאת יְכֹולֶת ַהִּדּבּור. 

ַמֶּׁשהּו ֶׁשהּוא לֹא יָכֹול לְָהִסיר ִמֶּמּנּו ֶאת 

ַמָּבטֹו.

קֹול  ִּפְתאֹום  נְִׁשַמע  "ִּפְרָחח!" 

ִקְרקּור. "ֵאיזֶה ּפֹונִי ִטֵּפׁש וְדֹוֶחה!"

ׁשֹוקֹו זַָקר ֶאת ַאּפֹו ֵמַעל לְיְַׁשָבנֹו ֶׁשל 

ֶהָחֵבר ֶׁשּלֹו, וְִרְחֵרַח. "ִאיכְס, ַּתְרנְגֹלֹות!"

קֹול  נְִׁשַמע  לְַעְצְמךָ?"  ָחַׁשְבָּת  "ָמה 

ֶׁשָהיּו  ַהֶּטְמֶּבלִים  "ַאֶּתם  ִּבְתׁשּוָבה.  חֹוְרָקנִי ִמְתנֵַּׂשא 

ֲאמּוִרים לָבֹוא לְכָאן?"

"ֲאנְַחנּו לֹא ֶטְמֶּבלִים, ַקְרְקָרנִּיֹות ְמֻטָּפׁשֹות!" 

ֲחֵברֹו  מּול  ִּביְסְקוִיט.  ֶאת  וְָעַבר  נְִדַחק  ׁשֹוקֹו 

ְקָצת  נְִראּו  ֵהן  ּכָנָף.  ַּבֲעלֹות  זְקּופֹות ָׁשלֹוׁש  נְִּצבּו 

ְמֻבּגָרֹות וְָהיּו ֵּדי ְמֻמְרָטטֹות. לְַמרֹות זֹאת ֵהן זְָקפּו ְּבגֲַאוָה 

ֶאת ַצוְאֵריֶהן ֶאל ָעל וְנְָקׁשּו ְּבזַַעף ְּבַמּקֹוֵריֶהן.

ְּפָרִאי.  ּפֹונִי־ְּדָרקֹון  ּכְמֹו  לֹעֹו  ֶאת  ָּפַער  ׁשֹוקֹו 

ִמָּׁשם  וְָרצּו  קֹולֹות  ְּבקֹולֵי  ָצוְחּו  ַהַּתְרנְגֹלֹות 

ְּבנְִפנּוף ִּפְרִאי ֶׁשל ּכְנֵָפיֶהן.
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נֹוצֹות חּומֹות ִהְתעֹוְפפּו ַּבֲאוִיר. ׁשֹוקֹו ָּדלַק ְּבִעְקבֹוֵתיֶהן. 

ַהּנֹוצֹות  ִעם  ָהֵאּלֶה  ַהַּמְחִרידֹות  ַהּגְָברֹות  ָהַרב,  לְַצֲערֹו 

ַהַּתְרנְגֹלֹות  לְֵבית  לְַהּגִיַע  ָהַאֲחרֹון  ָּבֶרגַע  ַמָּמׁש  ִהְצלִיחּו 

ֶׁשּלֶָהן וְלֲַעלֹות ּבַֻּסּלָם. ֵאיזֶה ִּביׁש ַמּזָל!

ִקְרקּוִרים  נְִׁשְמעּו   - "ֶטְמֶּבל!"   - "ֶטְמֶּבל!"   - "ֶטְמֶּבל!" 

ִמּלְַמְעלָה.

ֶאל  ׁשֹוקֹו  נְִחֵרר  ָמַתיְֶׁשהּו,"  זֶה  ַעל  לֶָהן  נְַחזִיר  "עֹוד 

ֲחֵברֹו, ֶׁשִהְׂשָּתֵרךְ ַאֲחָריו. "ּכְֶׁשֵהן ַמָּמׁש לֹא יְַחּכּו לְזֶה!"

ִּביְסְקוִיט ִהנְֵהן. ּפּוְּפְססס!

"ֵאיזֶה ֲחזִיר!" ׁשֹוקֹו ָצבַט ֶאת ּכְֵתפֹו ְּבִׁשּנָיו.

ִּביְסְקוִיט ּגִֵחךְ לְֻעָּמתֹו ְּבַמָּבט ׁשֹוָבִבי, נִֵער ֶאת ָהַרֲעָמה 

ַהּלְָבנָה־ְׁשחֹוָרה ַהְּפרּוָעה ֶׁשּלֹו וְָחָצה ֶאת ֶהָחֵצר ְּבִריָצה. 

"ְּתפֹוס אֹוִתי!" 

ֲאָבל לְׁשֹוקֹו לֹא ָהיָה ׁשּום ֵחֶׁשק לְַׂשֵחק ּתֹוֶפֶסת. הּוא 

ִהְמִׁשיךְ לֲַעמֹוד וְִהִּביט ְסִביבֹו. ֵאיפֹה ָהֻאְרוָה ּפֹה? הּוא 

זֹאת  ַהִהיא,  ַהּיְָׁשנָה־נֹוָׁשנָה  ַּבְּסכָכָה  ֶׁשּלֹא  ְמאֹוד  ִקוָה 

ֶׁשהּוא ָּדַהר ַעל ָּפנֶיָה קֶֹדם. ֵמֲאחֹוֵרי ֵּבית ַהַּתְרנְגֹלֹות הּוא 

ּגִּלָה ָאחּו ָּדֵׁשן. לְָפחֹות ָּדָבר ֶאָחד ֻמבְָטח לֶָהם ּכָאן: ֵעֶׂשב 

וְהּוא  ְׂשמֹאל,  לְָצד  ָהלְָאה,  נְָדדּו  ֵעינָיו  לִזְלִילָה!  ָטִעים 

ִהְתּכַוֵץ ְּבֶבָהלָה. יָכֹול לְִהיֹות ֶׁשּלְיָד ֵּבית ַהַּתְרנְגֹלֹות הּוא 
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רֹוֶאה ַמֶּׁשהּו ּדֹוֶמה לְִמגְַרׁש ְרכִיָבה? ַהָּמקֹום נְִרָאה ָחׁשּוד 

ְּבֶהְחלֵט, ֲאָבל ׁשֹוקֹו לֹא ָרָצה לְִהְתַרּגֵׁש יֹוֵתר ִמַּדי. ֵמֵעֶבר 

ּכַָּמה  ַהְּמגּוִרים.  ֵּבית  נִַּצב  ָהְרכִיָבה  ִמגְַרׁש  ֶׁשל  לַּגֵָדר 

ָׁשם  ִהְתנֹוְפפּו  ַסְסּגֹונִּיִים  ּווִילֹונֹות  ְּפתּוִחים  ָהיּו  ַחּלֹונֹות 

ְּבנֹוחּות.  ִהְתַמְּקמּו  ּכְָבר  וְלֹוָטה  ֶׁשַהּבֹוִסית  נְִרֶאה  ָּברּוַח. 

ִמּנַיִן  ַּתּפּוֵחי־ֵעץ.  וְֶׁשל  ּגְזִָרים  ֶׁשל  ֵריַח  ָעלָה  ִּבנְִחיָריו 

ִמגְַרׁש  ְּפנֵי  ַעל  ְּבִריָצה  ָחלַף  ׁשֹוקֹו  ַהּזֶה?  ָהֵריַח  ִהּגִיַע 

ָהְרכִיָבה, וְִרְחֵרַח. ָהֵריַח נַָׁשב לְֻעָּמתֹו ִמּגִּנַת יָָרק. ִּפיו ֶׁשל 

ׁשֹוקֹו ִהְתַמּלֵא ִריר.

ִּביְסְקוִיט הֹוִפיַע ׁשּוב לְיָדֹו, ִמְתנֵַּׁשף וְגֹונֵַח. "ַאָּתה לֹא 

רֹוֶצה לְַׂשֵחק ּתֹוֶפֶסת?" הּוא ָׁשַאל ְּבַאכְזָָבה.

ֲאָבל לְִפנֵי ֶׁשׁשֹוקֹו ִהְסִּפיק לֲַענֹות לֹו, נְִׁשַמע קֹולֹו ֶׁשל 

אֹולֶה ֵמֲאחֹוֵרי ּגַּבֹו. "ַאֶּתם ְמַחְּפִׂשים אֹוָתנּו?"

ׁשֹוקֹו ָּפנָה לְָאחֹור. ִמּתֹוךְ ֶאָחד ֵמַחּלֹונֹוָתיו ֶׁשל ַהִּמְבנֶה 

ֶׁשּלְיַד ַהְּסכָכָה ֵהגִיַח רֹאׁשֹו ַהּגָדֹול ֶׁשל אֹולֶה.

"ָּברּורֹו!" ָׁשם, ִאם ּכָךְ, נְִמֵצאת ָהֻאְרוָה. סֹוף־סֹוף הּוא 

ֶאל  ָצַעד  ׁשֹוקֹו  ֶׁשּלֹו.  ַּבָּתא  ָהַרךְ  ַהַּקׁש  ַעל  לְִׁשּכַב  יּוכַל 

ֶּדלֶת ָהֵעץ ֶׁשּלְיַד ַחּלֹונֹו ֶׁשל אֹולֶה, וְָהַדף אֹוָתּה לְִרוָָחה. 

ִּביְסְקוִיט נְִדַחק ְּפנִיָמה ַאֲחָריו.

ַהִחּנָנִי,  רֹאָׁשּה  את  ְּבזַַעף  לְֻעָּמָתם  זְָקָרה  ָהרֹוזֶנֶת 
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ִהיא  ּכָאן?"  ְמַחְּפִׂשים  ַאֶּתם  "ָמה  נְִחיֶריָה.  ֶאת  וְִעְּקָמה 

ָׁשֲאלָה ְּבִהְתנְַּׂשאּות.

ּגְִבְרִּתי  אֹוָתנּו,  לְִראֹות  ְׂשֵמָחה  ֶׁשַאְּת  ִמִּצֵּדךְ  "יֶָפה 

ִמַּפְרסֹוָתיו  ָּבַאַחת  ָהֲאָדָמה  ֶאת  ָׂשַרט  ׁשֹוקֹו  ָהרֹוזֶנֶת!" 

ַהִּקְדִמּיֹות, ּכְִאּלּו ִהְתּכַוֵן לְִהְׁשַּתֲחוֹות.

"ַהּבֹוִסית ְמַחֶּפֶׂשת ֶאְתכֶם," נְִחֵרר אֹולֶה ְּבֶפה ָמלֵא.

ַהּגְֶבֶרת  נְָׁשָפה  ּכְָבר,"  ִמּכָאן  ִּתְסַּתּלְקּו  לְכּו,  "ָאז 

ַהּסּוָסה.

ֵמֵעֶבר  ֶאל  לְָהִציץ  נִָּסה  נָגּור?" ׁשֹוקֹו  ֲאנְַחנּו  "וְֵאיפֹה 

לְִקיר ַהָּתא ֶׁשּלָּה, ֲאָבל הּוא ָהיָה נָמּוךְ ִמַּדי וְַהִּקיר ָהיָה 

ּגָבֹוַּה. ָהרֹוזֶנֶת ִהְפנְָתה ֶאת ָאזְנֶיָה לְָאחֹור וְנֲָעָצה ּבֹו ַמָּבט 

ְמַאּיֵם. הּוא נְִמלַט ַּבֲחזָָרה לְִמקֹום ִמבְַטִחים.

ַהּסּוָסה  ֶׁשל  ִׁשּנֶיָה  ִּבְפנִים."  ּכָאן  ֶׁשּלֹא  ַמּזָל  "ֵאיזֶה 

ָּבֲהקּו לְֻעָּמתֹו.

ַהָּתִאים  ָּפנָה לְָאחֹור. "אֹולֶה, ֵאיפֹה  "ְּפְפפפפ!" ׁשֹוקֹו 

ֶׁשּלָנּו?"

"סּוֵסי ַהּפֹונִי יְֵׁשנִים ַּבחּוץ," הֹוִדיָעה ָהרֹוזֶנֶת ְּבבּוז.

ַּתּגִיד  ַאָּתה  ּגַם  אּולַי  "אֹולֶה,  ׁשֹוקֹו.  זַָעם  "ְׁשֻטּיֹות!" 

ַמֶּׁשהּו?"

ָּתִאים  ּכָאן  רֹוֶאה  לֹא  "ֲאנִי  רֹאׁשֹו.  ֶאת  ֵהנִיד  אֹולֶה 
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ֲאָבל  ֶאָחד,  ָּתא  עֹוד  יֵׁש  לְיִָדי  ֶׁשּלָכֶם.  לְִהיֹות  ֶׁשּיְכֹולִים 

הּוא ָמלֵא ּגְרּוָטאֹות."

ׁשֹוקֹו ִהְרּגִיׁש ְצִביָטה ַּבּלֵב. זֶה ָהיָה ּכָל ּכָךְ לֹא הֹוגֵן. 

"ֲאנִי רֹוֶצה לְַחזֹור לְַדְמִּביל," הּוא זַָעק.

הּוא לֹא ִהְסִּפיק לְַהִּביַע ֶאת ְמלֹוא ָהַאכְזָָבה וְַהּזַַעם 

ֶׁשִהְרּגִיׁש, ּכִי ִמַּבחּוץ ָקְרָאה ַהּבֹוִסית: "ׁשֹוקֹו, ִּביְסְקוִיט, 

ֵאיפֹה ַאֶּתם?"

ׁשֹוקֹו ִהֵּדק ֶאת ְׂשָפָתיו זֹו לָזֹו ִּבְתנּוָעה נְֶחֶרֶצת. הּוא 

לֹא יֲַענֶה לָּה, לֹא, ְּבׁשּום ָּפנִים וָאֶֹפן. ֶׁשִהיא ֵּתלֵךְ לְַחֵּפׂש 

אֹוָתם.

ְּפנִיָמה.  ָרָצה  וְלֹוָטה  לְִרוָָחה,  נְִפְּתָחה  ָהֻאְרוָה  ֶּדלֶת 

"ִהּנֵה ַאֶּתם, ַּבְרָחנִים! ַאֶּתם ְצִריכִים לָלֶכֶת ַעכְָׁשיו לַַּביִת 

ֶהָחָדׁש ֶׁשּלָכֶם," ִהיא נָזְָפה ָּבֶהם ְּבִחָּבה.

לֹא  הּוא  ֲאָבל  ׁשֹוקֹו.  ָרַטן  לָנּו,"  ָאַמר  לֹא  ֶאָחד  "ַאף 

אֹותֹו  ִחְּבָקה  לֹוָטה  ּכִי  לְִרטֹון,  לְַהְמִׁשיךְ  יָכֹול  ָהיָה 

ַהֵּמַצח.  ַעל  קֹולָנִית  נְִׁשיָקה  לֹו  וְִהְדִּביָקה  ִּבזְרֹועֹוֶתיָה 

ַהֵּׂשָער ַהְּבלֹונְִּדינִי ָהָארֹךְ ֶׁשּלָּה ָצנַח ּכְמֹו וִילֹון ַעל ָּפנָיו.

"סֹוף־סֹוף ַאָּתה ּכָאן!" ִהיא ָצֲהלָה.

ׁשֹוקֹו לִֵּקק ֶאת יֶָדיָה. לֹוָטה ָהיְָתה ְּבלִי ָסֵפק ָהֲאהּוָבה 

ָעלָיו ִמֵּבין ַההֹולְכִים־ַעל־ְׁשַּתיִם!
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ִּביְסְקוִיט ָּדַחק ֵּבינֵיֶהם ֶאת רֹאׁשֹו ְּבִקנְָאה, ּומּוָבן ֶׁשּגַם 

הּוא זָכָה ְּבִחּבּוק ַאֲהָבה עֹולֵץ.

"אּוף, סּוֵסי ַהּפֹונִי ָהַעְקָׁשנִים ָהֵאּלֶה!" ַהּבֹוִסית ָצָצה 

ֶׁשל ׁשֹוקֹו.  ְּבַרֲעָמתֹו  וְָאֲחזָה  ּוִמְתנֶַּׁשֶפת,  ִמְתנֶַּׁשֶמת  ָׁשם, 

"ָּתִמיד ָצִריךְ לְַחֵּפׂש ֶאְתכֶם."

ִהיא ָמְׁשכָה אֹותֹו ַאֲחֶריָה ֶאל ִמְתָחם ְמֻגָּדר. "זֶה ַהַּביִת 

ֶהָחָדׁש ֶׁשּלָכֶם!" ַהּבֹוִסית ָּפְתָחה ֶאת ַהַּׁשַער.

ַהּזֶה,  ַהְּמֻגָּדר  ַהִּמְתָחם  ְּפנֵי  ַעל  ּכְֶׁשָחלַף  ָמה??? 

ּגְָברֹות־ ֲאָבל ׁשּום  לְַתְרנְגֹלֹות!  ְמיָֹעד  ֶׁשהּוא  ָחַׁשב  הּוא 

ָׁשם  ָעַמד  ַּתְרנְגֹלֹות  ִּבְמקֹום  ָׁשם.  ִקְרְקרּו  לֹא  ַּתְרנְגֹלֹות 

טֹונִי ֲחֵברֹו וְלַָעס ַּבֲהנָָאה ִמּתֹוךְ ִמְתַקן ַהַהֲאכָלָה, ֶׁשָהיָה 

ֲאִפּלּו  ָּבֲאָדָמה.  ַּפְרסֹוָתיו  ֶאת  נַָעץ  ׁשֹוקֹו  ְּבָחִציר.  ָמלֵא 

ֲעָׂשָרה סּוִסים לֹא יְַצלִיחּו לְַהכְנִיס אֹותֹו לְָׁשם!

ָהרֹוזֶנֶת,"  וְֶׁשל  אֹולֶה  ֶׁשל  לָֻאְרוָה  לָלֶכֶת  רֹוֶצה  "ֲאנִי 

הּוא ָצנַף ְּבזַַעם. "ּגַם ֲאנִי רֹוֶצה ָּתא ֶׁשּיְִהיֶה ַרק ֶׁשּלִי!"

ַרק ַהַּמְטֲאֵטא ֶׁשַהּבֹוִסית ָאֲחזָה ִּפְתאֹום ְּביָָדּה ִׁשכְנֵַע 

ַהִּמְתָחם  אֹותֹו. ְּבָאזְנַיִם נְטּויֹות לְָאחֹור הּוא ָּפַסע לְתֹוךְ 

ַהְּמֻגָּדר, נֱֶעַמד לְיַד טֹונִי וְנַָׁשף לְתֹוךְ ֶהָחִציר.

"ׁשּוב ִקַּבלְנּו ֶאת ָהֻאְרוָה ֲהכִי ְמֻטְמֶטֶמת ֶׁשּיֵׁש," הּוא 

ָרַטן. "ּוְבֶעֶצם זֹאת ִּבכְלָל לֹא ֻאְרוָה!"
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"ָהִעָּקר  וְִצְחֵקק.  טֹונִי  לֹו  ָאַמר  ּכְָפר,"  מֹוְסִּפיק  "ַּדי, 

ֶׁשּיֵׁש לֹונּו ּבֹה אֹכֶל טֹוף!"

ֶׁשִהְצָטֵרף  ַאֲחֵרי  ִּבְׂשָפָתיו  ִּביְסְקוִיט  ִמְצֵמץ  "ָטִעים!" 

ֲאלֵיֶהם. טֹונִי נְִחֵרר ְּבַהְסּכָָמה.

צֹוְדִקים.  ֶׁשּיְִדיָדיו  ָחַׁשב  ְּבלִּבֹו  ֲאָבל  ָׁשַתק,  ׁשֹוקֹו 

ֶהָחִציר ָהיָה לְגְַמֵרי לֹא ַרע.

ּגְזִָרים  ַּתּפּוִחים,  לֹוָטה  ֵהִביָאה  ִמּכֵן  לְַאַחר  ָקָצר  זְַמן 

וְֶאת ְמנַת ִׁשּבֹלֶת ַהּׁשּוָעל ֶׁשּלֶָהם לֶָעֶרב, ּוִפּזְָרה ַקׁש ְּבתֹוךְ 

ַהַּמֲחֶסה  ֶׁשּלֶָהם.  ַהֵּׁשנָה  ְמקֹום  לְִהיֹות  ֶׁשּיּוַעד  ַמֲחֶסה 

ֲענִָקי, ֲאָבל ִעם ְׁשלֹוָׁשה ִקירֹות ִּבלְַבד,  ָהיָה ּדֹוֶמה לְָתא 

וְגַג. ּכַָּמה קֹורֹות ּכְָבר נָטּו ָׁשם ַעל ִצָּדן. ׁשֹוקֹו נֱֶאנַח. טֹונִי 

ּוִּביְסְקוִיט ָצֲהלּו לְאֹות ּתֹוָדה, ֲאָבל הּוא ִהְמִׁשיךְ לְִרטֹון. 

ֲאִפּלּו ַהִּדגְּדּוגִים ָהֲעִדינִים ֶׁשל לֹוָטה ֵמֲאחֹוֵרי ָאזְנָיו לֹא 

ִהְצלִיחּו לְנֵַחם אֹותֹו ַהַּפַעם, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבֶדֶרךְ ּכְלָל ָאַהב 

אֹוָתם ְמאֹוד וְָהיָה יָכֹול לְִהְתַעּנֵג ֲעלֵיֶהם ְּבֶמֶׁשךְ ָׁשעֹות.

ּוָבָהה  ַהּיְֵׁשנִים  יְִדיָדיו  ֵּבין  ָעַמד  הּוא  ִמּכֵן  לְַאַחר 

ַּבֲחֵׁשכָה. ָמה הּוא לֹא ָהיָה מּוכָן לֵָתת ּכְֵדי לְִהיֹות ַעכְָׁשיו 

ׁשּוב ְּבַדְמִּביל! ׁשֹוקֹו נֱֶאנַח ְּבַצַער ָעמֹק ֶאל ּתֹוךְ ַהּלַיְלָה. 

לְאֶֹרךְ  לֹוָטה  ִעם  ַהִּפְרִאּיֹות  ַהְּדִהירֹות  ַעל  ָחַׁשב  הּוא 

ַהַּביִת  ּכֹה  ַעד  ֶׁשָהיְָתה  ַהְּמַפּנֶֶקת  ָהֻאְרוָה  וְַעל  ַהחֹוף, 



ֶׁשּלֶָהם. וְָאז הּוא נְִׂשַּבע לְַעְצמֹו: הּוא ַאף ַּפַעם ּוִבכְלָל 

לֶָרֶדת  ִהְתִחיל  ּגֶֶׁשם  ּכָאן!  ַהּזֹאת  ַהַחוָה  ֶאת  יֹאַהב  לֹא 
ּכָאן  ַהּכֹל  ֵעינָיו.  נֶֶעְצמּו  ַאט־ַאט  ְמנְֻמנָם.  נֲַעָׂשה  וְהּוא 

ְמַעְצֵּבן ּכָל ּכָךְ!


