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נֲָחתּו  ַרגְלָיו  ַהֵּׁשנִי.  לַָּצד  וְִהְתַהֵּפךְ  ְּתנּוָפה  ָצַבר  ׁשֹוקֹו 
ַאְבָקה  ֲענַן  ֵׁשן־ָהֲאִרי.  ְּבֶפַרח  נְִתַקל  וְַאּפֹו  ָהֵעֶׂשב  ְּבתֹוךְ 

ִּדגְֵּדג ֶאת נְִחיָריו. "ַאְּפִצ'י!"

"לֹוְּבִריאּות!" ִמלְֵמל קֹול ֵמֲאחֹוָריו.

ָמה  "ּתֹוָדה, טֹונִי," נְִחֵרר ׁשֹוקֹו וְִהְתַמֵּתַח. ַהֶּׁשֶמׁש ִחְמּ

ְּבנַֹעם ֶאת ִּבְטנֹו ַהְּמלֵָאה ְּבֵעֶׂשב ֲעִסיִסי. ִאם ַהְּדָבִרים ָהיּו 

ְּתלּויִים ּבֹו, הּוא ָהיָה ָׂשֵמַח לְַהְמִׁשיךְ ּכָךְ לָנֶַצח: לֱֶאכֹול 

ּולְִהְתַּבֵּטל ְּבֶמֶׁשךְ ּכָל ַהּיֹום. ִמֵּדי ַּפַעם ָעְבָרה ָׁשם לֹוָטה, 

ִאָּתם  לְַפְטֵּפט  ּכְֵדי  ָעלָיו,  ָהֲאהּוָבה  ַההֹולֶכֶת־ַעל־ְׁשַּתיִם 

ְקָצת. לְִפָעִמים ִהיא ֵהִביָאה ִאָּתּה ֶאת גְֶרָטה, וְגַם אֹוְסָקר 

ִהּגִיַע לְָׁשם לְִעִּתים ְקרֹובֹות.

ֶאת  וָׁשּוב  ׁשּוב  ִמִּפיֶהם  לְִׁשמֹוַע  ִּבְמיָֻחד  ָאַהב  ׁשֹוקֹו 

ֶׁשִהְצלִיַח  סּוֶּפר־ּפֹונִי,  ׁשֹוקֹו  ַעל  ָעלָיו,  ֶׁשִּסְּפרּו  ַהִּסּפּור 

לִלְּכֹוד ִעם ֲחֵבָריו ֶאת אֹוְסָקר, "רּוַח ָהְרָפִאים". הּוא ִחּיֵךְ. 
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טֹונִי, ִּביְסְקוִיט וְהּוא ָהיּו ַהּסֹוכְנִים ַהֲחָׁשִאּיִים ַהּטֹוִבים 

ָּבעֹולָם לִלְכִיַדת רּוחֹות ְרָפִאים.

ַעכְָׁשיו  הֹוִפיעּו  ֵעינָיו  לְנֶגֶד  ְמַחּיֵךְ?"  ַאָּתה  "לָָּמה 

ַּפְרסֹות ָהַרגְלַיִם ֶׁשל ִּביְסְקוִיט.

"ֲאנִי נֱֶהנֶה ֵמַהַחּיִים," ִמלְֵמל ׁשֹוקֹו.

ֶׁשְּמֻעּלֶה  "נָכֹון  רֹאׁשֹו.  ְסִביב  ֵמָהֵעֶׂשב  זָלַל  ִּביְסְקוִיט 

ּכָאן ַּבַחוָה ֶׁשל ִמְׁשַּפַחת ְּבלִיְמלַיין?" 

לַַּביִת  ְמאֹוד  ִהְתּגְַעּגֵַע  ׁשֹוקֹו  ַּבַהְתָחלָה  "ְאְמְמם." 

ֵמָאז  ַהּזְַמן  ֶׁשָחלַף  ּכְכָל  ֲאָבל  ְּבַדְמִּביל.  ֶׁשּלֶָהם  ַהּקֶֹדם 

וְיֹוֵתר.  ְּבֵעינָיו יֹוֵתר  ֵחן  ַהֲחָדָׁשה ָמְצָאה  ַהַחוָה  ֶׁשָעְברּו, 

וֲַהֵרי הּוא - ׁשֹוקֹו סּוֶּפר־ּפֹונִי! – זֶה ֶׁשָּדַאג לְכָךְ ֶׁשֻּכּלָם 

יּוכְלּו לְִהָּׁשֵאר ָׁשם, ֲאִפּלּו אֹוְסָקר "רּוַח ָהְרָפִאים".

אֹותֹו  וְָהַדף  ִּביְסְקוִיט  ִהִּציַע  ּתֹוֶפֶסת,"  נְַׂשֵחק  "ּבֹוא 

ַקּלֹות ְּבַאּפֹו.

לָָּמה לֹא? ׁשֹוקֹו ָקם ַעל ַרגְלָיו וְִהְתנֵַער.

ֲחֵברֹו ַהָּׁשחֹור־לָָבן ּכְָבר ָּדַהר ִּבְמִהירּות ִמָּׁשם וָָהלְָאה. 

ּפּוְּפְסְסס!

ׁשֹוקֹו ָרץ ְּבִעְקבֹות ִּביְסְקוִיט. הּוא ִהִּקיף ַּפֲעַמיִם ֶאת 

ְׂשָפתֹו  ֶאת  ָקִדיָמה  וְִׁשְרֵּבב  ָהֵעינַיִם  ֶאת  ֶׁשּגִלְּגֵל  אֹולֶה, 

ַעכְָׁשיו  לָרּוץ,  ִהְמִׁשיכּו  ֵהם  ְמַאּיֶֶמת.  ִּבְתנּוָעה  ָהֶעלְיֹונָה 
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ָהלַךְ  ֵּבינֵיֶהם  ַהֶּמְרָחק  ַהּכְִביׁש.  ּולְכִוּון  ַהּגֵָדר  לְאֶֹרךְ 

וְִהְצַטְמֵצם. ֲהֵרי לֹא יֲַעלֶה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשהּוא לֹא יְַצלִיַח 

לְַהִּׂשיג ֶאת ִּביְסְקוִיט! ֲאָבל ָּבֶרגַע ֶׁשׁשֹוקֹו ּכְָבר ָהיָה ָקרֹוב 

ְמאֹוד ֶאל ֲאחֹוָריו, ִּביְסְקוִיט נֱֶעַצר ְּבַבת ַאַחת, ִהְסּתֹוֵבב 

לְָאחֹור - ּפּוְּפְסְסס! - וְָדַהר לְֶמְרּכַז ָהָאחּו, ַהיְֵׁשר לְֵעֶבר 

ָהרֹוזֶנֶת.

לְִהיֹות  יָכֹול  ֶׁשּלֹו.  ַהְּדִהיָרה  ֶקֶצב  ֶאת  ֵהֵאט  ׁשֹוקֹו 

ֶׁשִּביְסְקוִיט ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאת ַהּסּוָסה? ֲאָבל ַּפְרוָָתּה זֹוֶהֶרת 

ַּבֶּׁשֶמׁש ּכְמֹו ַרְמזֹור ָאדֹום!

ָהרֹוזֶנֶת ִהְּטָתה ֶאת ָאזְנֶיָה לְָאחֹור. "ּפֹונִים ְמֻטְרלָלִים! 

ֲאִפּלּו לֱֶאכֹול ְּבֶׁשֶקט ִאי ֶאְפָׁשר ּכְֶׁשַאֶּתם ַּבְּסִביָבה," ִהיא 

ִהְתלֹונְנָה ְּבקֹולֵי קֹולֹות.

"יֵׁשׁשׁשׁשׁש," ָצַהל ִּביְסְקוִיט וְִקֵּמר ֶאת ּגַּבֹו. ּפּוְּפְסְסס! 

ּוְבֶמְרָחק ָקָצר ִמן ָהרֹוזֶנֶת הּוא ִׁשּנָה ׁשּוב ּכִוּון וְָרץ לְֵעֶבר 

טֹונִי.

ּפּוְּפְסְסס

ּפּוְּפְסְססּפּוְּפְסְסס
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ׁשֹוקֹו ִהְתִחיל ׁשּוב לְִדלֹוק ְּבִעְקבֹוָתיו. "טֹונִי, ַּתְחסֹום 

לֹו ֶאת ַהֶּדֶרךְ!"

ְּבַׁשלְוָה.  לֱֶאכֹול  ִהְמִׁשיךְ  טֹונִי  לָרֹוזֶנֶת,  ְּבנִּגּוד  ֲאָבל 

הּוא ַרק ֵהִרים ֶאת רֹאׁשֹו ִּבְתִהּיָה. "מֹו קֹוֶרה ּפֹה?"

"ֲעזֹור לִי," ָקָרא ׁשֹוקֹו לְֶעְברֹו. "ֲאנְַחנּו ַחּיִָבים לְִתּפֹוס 

ֶאת ַהָּׁשחֹור־לָָבן ֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת ּכָל הּפּוְּפִסים ָהֵאּלֶה!"

"אּוף!" ָצנַף טֹונִי וְִהְתִחיל לָרּוץ ְּבֶפה ָמלֵא ֵעֶׂשב. ֲאָבל 

ִּבְדָהָרה,  ָּפנָיו  ַעל  ָחלַף  ִּביְסְקוִיט  ִמַּדי.  ִאִּטי  ָהיָה  הּוא 
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ְּבִדּיּוק  ָקְראּו  ָׁשם  ַהַּׁשַער.  לְכִוּון  ָהָאחּו  ֶאת  ׁשּוב  וְָחָצה 

לֹוָטה ּוגְֶרָטה: "ׁשֹוקֹוֹוֹוֹוֹוֹו!" - "ִּביְסְקוִייייט!"

ְמנֹוֶפֶפת  לֹוָטה  ֶאת  וְָרָאה  רֹאׁשֹו  ֶאת  ֵהִרים  ׁשֹוקֹו 

ָּפנָיו. ּכָל ּכָךְ  ַעל  ִּבְמִהירּות  ָחלַף טֹונִי  ֶרגַע  ְּבגֶזֶר. ּכֲַעבֹר 

אֹוְפיָנִי לֹו! ַרק לְִפנֵי ְׁשנִּיָה הּוא ְּבקִֹׁשי ִהְצלִיַח לְָהזִיז ֶאת 

ָהַרגְלַיִם ֶׁשּלֹו, וְַעכְָׁשיו ּדֹוֵהר ּפֹונִי־ֶהָהִרים ַהַּבוָואִרי ַהּזֶה 

ִּבְמִהירּות ֲעצּוָמה לְכִוּון ַהּגֶזֶר!

וְִדוֵׁש  ָצַהל ׁשֹוקֹו  ָהיִיִתי ּכָאן קֶֹדם!"  ֲאנִי  ֶרגַע!  "ַחּכֵה 

לְאֶֹרךְ  וְגֹוֶבֶרת  הֹולֶכֶת  ִּבְמִהירּות  ַהְּקַטּנֹות  ְּבַפְרסֹוָתיו 

ָהָאחּו.
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הּוא ִהּגִיַע ֶאל ַהַּׁשַער, ִמְתנֵַׁשם ּוִמְתנֵַּׁשף. ְּבכָל ִמְקֶרה 

הּוא לֹא ָהיָה ַמְצלִיַח לָרּוץ ָהלְָאה. ִּביְסְקוִיט ּכְָבר ָהיָה 

ָׁשם וטֹונִי נֱֶעַצר ְּבֶמְרָחק ָקָצר ֵמֲאחֹוָריו.

"ֵאיפֹה ַהּגְזּוִרים ַהּכְתֹוִמים?" ּגָנַח טֹונִי.

ָהֵעֶׂשב,  ְּבתֹוךְ  ֻמּנִָחים  ָהיּו  ֵהם  ַּבֲהנָָאה.  ִחּיֵךְ  ׁשֹוקֹו 

ֵמרֹב  ִהְתַּפְּתלּו  ַהּיְלָדֹות  ְׁשֵתּי  ּוגְֶרָטה.  לֹוָטה  ּכְמֹו  ַמָּמׁש 

ְצחֹוק.

"ֵהן צֹוֲחקֹות ָעלֵינּו?" ָּתָהה ִּביְסְקוִיט.

"ָּברּורֹו! ָמה ָחַׁשְבָּת?" ׁשֹוקֹו ּגִֵחךְ ֵמאֹזֶן לְאֹזֶן. "ּוְביִחּוד 

ַעל טֹונִי, ֵאיךְ ֶׁשהּוא ָּדַהר לְאֶֹרךְ ָהָאחּו ִעם ַהֶּבֶטן ַהְּׁשֵמנָה 

ֶׁשּלֹו!"

יֵׁש  "לְךָ  לְֻעָּמתֹו.  ִׁשּנַיִם  ָחַׂשף  טֹונִי  ְׁשֻטּיֹות!"  "אֹויזֶה 

ֶּבֶטן ְׁשמֹונָה, לֹא לִי!"

ָטִעים  ּגֶזֶר  ַעכְָׁשיו  יְַקֵּבל  ִמְּׁשלֹוְׁשְּתכֶם  ֶאָחד  "ּכָל 

ִהְרּגִיָעה  ּכַָּמה,"  עֹוד  ְּתַקְּבלּו  אּולַי  ּכָךְ  וְַאַחר  ֶאָחד, 

ִּבגְלַל  יִָריבּו  אֹוָתם לֹוָטה. ִהיא ּכַּנְִרֶאה ָחְׁשָׁשה ֶׁשֵהם 

ַהּגְזִָרים.

ָאכֵן  ֶׁשּלָּה  ַהַהבְָטָחה  ָצְדָקה,  לֹא  ִהיא  ִאם  וְגַם 

ִהְרּגִיָעה אֹוָתם: ׁשֹוקֹו ִהִּביט ְּביָָדּה ֶׁשל לֹוָטה, וְכָךְ ָעׂשּו 

ֶאת  ּוַבֲהנָָאה  ְּבנַַחת  ָמַעךְ  הּוא  ִמּכֵן  לְַאַחר  ֲחֵבָריו.  ּגַם 
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ּכְָבר  יְכֹולִים לְַקֵּבל  ֲאָבל לָָּמה ֵהם לֹא  ִׁשּנָיו.  ֵּבין  ַהּגֶזֶר 

ַעכְָׁשיו עֹוד ּגְזִָרים?

גְֶרָטה  ַעכְָׁשיו  ָצהֲלָה  ִּבְרכִיָבה,"  לְִטּיּול  נֵֵצא  "ּבֹואּו, 

וְכְָרכָה ֶאת ְרצּועֹות ָהַאְפָסר ְסִביב רֹאׁשֹו ֶׁשל ִּביְסְקוִיט.

קֶֹדם לְִהְתַּבֵּטל ָּבָאחּו וְַאַחר ּכָךְ לְַטּיֵל ַּבחּוץ - לְיֹוֵתר 

טֹוב ִמּזֶה לֹא ָהיָה ֶאְפָׁשר לְַקוֹות. ׁשֹוקֹו ִמלְֵמל ַּבֲעלִיצּות 

ּכְֶׁשלֹוָטה ּכְָרכָה ֶאת ָהַאְפָסר ֶׁשּלֹו ְסִביב רֹאׁשֹו.

טֹונִי ָהלַךְ ִאָּתם ֶאל ָהֻאְרוָה, לַָעס ּכַָּמה ְׁשֵאִרּיֹות ֶׁשל 

לְַהְבָרָׁשה  זָכּו  וְׁשֹוקֹו  ְּבָׁשָעה שִּביְסְקוִיט  וְנְִמנֵם  ּגְזִָרים, 

ּולְִקְרצּוף.

לֹוָטה  ֶׁשֶהֱענִיָקה  ַהּנְִפלָא  ָהִעּסּוי  ַעל  ִהְתַעּנֵג  ׁשֹוקֹו 

לֶַּבֶטן ֶׁשּלֹו, ֲאָבל ִּפְתאֹום ִהיא ָׁשְמָטה ֶאת ִמְבֶרֶׁשת ַהּגּוִמי 

ִהיא  ֲאנִי!"  ִטְּפָׁשה  "ֵאיזֹו  ִמְצָחּה.  ַעל  יָָדּה  ְּבכַף  וְָטְפָחה 

ָקְרָאה וְיְָצָאה ַהחּוָצה ְּבִריָצה.

ָמה ָקָרה? ׁשֹוקֹו ָעַקב ַאַחר לֹוָטה ְּבַמָּבט ּתֹוֶהה. וְלָָּמה 

ִהיא לֹא ַמְמִׁשיכָה לְַעּסֹות ֶאת ַהֶּבֶטן ֶׁשּלֹו?

זְַמן ָקָצר לְַאַחר ִמּכֵן ָחזְָרה לֹוָטה וְנֹוְפָפה ְּביָָדּה ְּבִפַּסת 

נְיָר. ֵמֲאחֹוֶריָה הֹוִפיַע ְּברּונֹו. ְמַענְיֵן ֶׁשהּוא הֹוִאיל ְּבטּובֹו 

לָקּום ִמַּמַּצע ַהֵּׁשנָה ֶׁשּלֹו! ׁשֹוקֹו נֱֶאנַח. ַּבּזְַמן ָהַאֲחרֹון הּוא 

לֹא ִהְצלִיַח לְַׁשכְנֵַע ֶאת ֲחֵברֹו ַהּכֶלֶב לֲַעׂשֹות ִאּתֹו ּכְלּום.
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ָׁשלְָחה  "ֶמִרי  ְּבִהְתַרּגְׁשּות.  לֹוָטה  ָקְרָאה  "ִּתְראּו!" 

ָׁשכְַחִּתי  ּכְִמַעט  ֵמִאיַטלְיָה!  ּגְלּויָה  ַהּפֹונִי,  סּוֵסי  לָכֶם, 

ֶאת זֶה."

ָרַטן  ָהֵאּלֶה?"  ַהְּמֻטָּפִׁשים  ַּדוְָקא לְסּוֵסי הַּפֹונִי  "לָָּמה 

ֶׁשֶאִמילִי  נְִרָאה  ָחִציר.  ּכַּדּור  ֶׁשל  ִמְּמרֹוָמיו  ַּדִּקיק  קֹול 

ַהֲחתּולָה ָחְטָפה ָׁשם ְּתנּוָמה ַקּלָה.

"נָכֹון ְמאֹוד," נַָבח ְּברּונֹו. "לָָּמה ַרק לָכֶם?"

"ִמּנַיִן לִי לַָדַעת," ָצנַף ׁשֹוקֹו. ּוָמה זֶה ִּבכְלָל... ּגְלּויָה?

ִמַּתַחת  ַהּזֶה  ַהָּדָבר  ֶאת  לֹו  הֹוִׁשיָטה  לֹוָטה  "ִהּנֵה." 

לַָאף. ִצְבעֹונִי ְמאֹוד. וְָאז ִהיא ָהְפכָה אֹותֹו. ַּבַּצד ָהַאֵחר 

ּגִּלָה ׁשֹוקֹו ִקְׁשקּוׁש אֹוְפיָנִי לַהֹולְכִים־ַעל־ְׁשַּתיִם.

לֹוָטה  ָקְרָאה  ַהּיָָקר..."  ִּביְסְקוִיט  ַהּיָָקר,  "ׁשֹוקֹו 

ְּבָאזְנֵיֶהם.

"לָָּבה קֶֹדם ַהֵּׁשמֹות ֶׁשלֹוכֶם?" ָצנַף טֹונִי.

ִּביְסְקוִיט  ָקְראּו ׁשֹוקֹו,  "ַּדי!"   - "ְׁשְׁשְׁשׁש!"   - "ֶׁשֶקט!" 

וְלֹוָטה ְּבַמְקֵהלָה.

"ַּתְמִׁשיכִי ּכְָבר, לֹוָטה," ָקְרָאה גְֶרָטה. "ָמה ּכְָתָבה ָׁשם 

ַהּדֹוָדה ֶׁשּלִי?"

ֵּבין  ַמְתֶרה  ַמָּבט  ֶהֱעִביָרה  ָהַאף,  ֶאת  ִעְּקָמה  לֹוָטה 

ַהּנֹוכְִחים וְִהְתִחילָה ׁשּוב לְִקרֹוא ְּבָאזְנֵיֶהם.
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ׁשֹוקֹו ַהָּיָקר, ִּביְסְקִויט ַהָּיָקר

ְוטֹוִני ַהָּיָקר!

ֳאִני ְמַבֶּקֶרת ַעְכָׁשיו ֵאֶצל הֹוַרי ְּבִאיַטְלָיה,

ְוֶנֱהֵנית ְמאֹוד. ַהּכֹל מֹוְלטֹו ֶּבֶנה. ֳאִני ְמַקָוה 

ֶׁשַּגם ֶאְצְלֶכם! ַאל ִּתְזְללּו ֶאת ָּכל ַהְּיָרקֹות ַּבִּגָּנה, 

ְוַאֶטְנָטֶטה ָּבְרִכיָבה! ִּתְמְסרּו ָצ'אּו ִמֶּמִּני

ְללֹוָטה, ַלּבֹוִסית ּוְלאֹוְסָקר, ְלאֹוֶלה ְוָלרֹוֶזֶנת,

ִלְּברּונֹו, ְלֶאִמיִלי ְוַלַּתְרְנגֹלֹות. ֳאִני ָאִביא

ָלֶכם ְּגָזִרים ִאיַטְלִקִּיים ְּכֶׁשֶאֱחזֹר!

ֶׁשָּלֶכם, ֶמִרי.

ִמְּפנֵי  נְִרּגָׁש  ָהיָה  ַּדּקֹות. ׁשֹוקֹו  ּכַָּמה  ְּבֶמֶׁשךְ  ָׁשְתקּו  ֻּכּלָם 

ֶׁשֶמִרי ּכְָתָבה לֹו וְלֲַחֵבָריו ּגְלּויָה ּכָזֹאת. וְהּוא ָרָאה ֶׁשּגַם 

ִּדְּבָרה  ֶמִרי  ֵאיכְֶׁשהּו  ֲאָבל  ּכָמֹוהּו.  ִהְתַרּגְׁשּו  ָהֲאֵחִרים 

ּכֵָעת ְּבצּוָרה מּוזָָרה. ְּבֶדֶרךְ ּכְלָל הּוא ֲהֵרי ֵהִבין ּכָל ִמּלָה 

ֶׁשִהיא ָאְמָרה.
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"ִהיא ּכֹוֶתֶבת ְּדָבִרים ְמֻׁשּנִים," ָקַבע ִּביְסְקוִיט. "ָמה זֶה 

ָצ'אּו ומֹולְטֹו ֶּבנֶה וְָהַאֶטנְָטֶטה ַהּזֶה?"

טֹונִי לִֵּקק ִּבלְׁשֹונֹו ֶאת ְׂשָפָתיו. "ַהגְזֹוִרים הִאיָקלְִטיִים 

טּוִבים?"

ִּביְסְקוִיט ּגִלְּגֵל ֶאת ָהֵעינַיִם וְׁשֹוקֹו ִצְחֵקק. "ּגַם ַאָּתה 

אֹוֵמר ְּדָבִרים ְמֻׁשּנִים."

"אֹונִי לֹא אֹוֵמר ׁשּום ָדָפר ְמׁשּוֶדה!" ָצנַף טֹונִי ְּבכַַעס 

וְִהָּטה ֶאת ָאזְנָיו לְָאחֹור.

"ַּתְפִסיקּו!" נָזְָפה ָּבֶהם לֹוָטה. "ָמה קֹוֶרה ִאְּתכֶם?"

גְֶרָטה ָטְפָחה ַעל ַצוְאֵריֶהם ִּבְתנּועֹות ַמְרּגִיעֹות. "אּולַי 

ֵהם ָרִבים ִּבגְלַל ַהּגְלּויָה ֶׁשל ַהּדֹוָדה ֶׁשּלִי!"

"ֲאנִי ֶאְתלֶה אֹוָתּה ַאַחר ּכָךְ ַעל ַהַּׁשַער ֶׁשל ַהִּמְתָחם," 

ָמַתי  ָעלֶיָה  לְִהְסַּתּכֵל  יּוכְלּו  ֵהם  "וְכָכָה  לֹוָטה,  ָצֲחָקה 

ְמפֶֹאֶרת,"  ַמָּמׁש  נְִׁשַמַעת  ַהּזֹאת  וְָהִאיַטלְִקית  ֶׁשּיְִרצּו. 

ִהיא ִהְמִׁשיכָה. "ּגַם ֲאנִי ֶאְרֶצה לִלְמֹוד ִאיַטלְִקית ַּפַעם."

"ֲאנִי יְכֹולָה לְלֵַּמד אֹוְתךָ ְקָצת," ִהִּציָעה גְֶרָטה.

ׁשֹוקֹו נַָׁשף ְּבַעְצָּבנּות. יְִהיֶה מּוזָר ִאם לֹוָטה ַּתְתִחיל 

ִּפְתאֹום לְַדֵּבר ִאּתֹו ְּבִאיַטלְִקית. ֲאָבל ָאז הּוא ִחּיֵךְ. ּכִי ִאם 

לְַהְקִׁשיב  יְִצָטֵרךְ  לֹא  ּגַם  ָּדָבר, הּוא  יִָבין ׁשּום  לֹא  הּוא 

וְלֲַעׂשֹות ֶאת ָמה ֶׁשִהיא אֹוֶמֶרת!
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לִַּטּיּול  סֹוף־סֹוף  לֵָצאת  ָרָצה  הּוא  ַעכְָׁשיו  ֲאָבל 

ַהֻּמבְָטח. הּוא ָּבַטׁש ְּבַפְרסֹוָתיו ְּבקֶֹצר רּוַח.

ְּבִדּיּוק ָמה הּוא חֹוֵׁשב, לֹוָטה ָאְמָרה:  יְָדָעה  ּוכְִאילּו 

ֶאת  ִאָּתּה  ּוָמְׁשכָה  ָהֻאּכִָפים,"  ֶאת  ֲעלֵיכֶם  נַּנִיַח  "ַעכְָׁשיו 

גְֶרָטה לְכִוּון ַמְחַסן ַהִּצּיּוד ֶׁשל ַהּסּוִסים.

"אֹונִי  ּגָדֹול.  ִּפהּוק  ּוִפֵהק  טֹונִי  נַָהם  יֶָפה,"  "ְתבֹולּו 

צֹוִריךְ לִיׁשֹון ַעכְָׁשיו."

ְּבִחּיּוךְ. אּולַי  ֶּבֱאֶמת נְַבּלֶה יֶָפה," ָאַמר ׁשֹוקֹו  "ֲאנְַחנּו 

יְִהיֶה לֶָהם ֲאִפּלּו ַמּזָל וְֵהם יְִפּגְׁשּו ֶאת ַהּסּוִסים ֶׁשל ָאדֹון 

ַרַעם־ּפּוִּפיק. ְּבִמְקֶרה ּכָזֶה ֵהם יּוכְלּו לְַהְבִהיל אֹוָתם ּכְמֹו 

לְיָדֹו.  ֶׁשִהְתּכְַרֵּבל  ְּברּונֹו,  ֶאת  ַקּלֹות  ָּדַחף  הּוא  ֶׁשָּצִריךְ. 

"ַאָּתה ָּבא ִאָּתנּו?"

"ֵאין לִי ֵחֶׁשק," ָרַטן ֲחֵברֹו ַהּכֶלֶב ִּבְתׁשּוָבה.

ׁשֹוקֹו נִֵער ֶאת ָהַרֲעָמה ֶׁשּלֹו וְָצנַף. "נֲַעֵׂשיָת ְמַׁשְעֵמם 

לְגְַמֵרי! ֲאִפּלּו ַהַּתְרנְגֹלֹות ְמַענְיְנֹות יֹוֵתר ִמְּמךָ!"

ְּברּונֹו נַָעץ ּבֹו ַמָּבט נֱֶעלָב. "ָאז ַקח אֹוָתן ִאְּתךָ," הּוא 

נַָהם וְגַָרר ֶאת ַעְצמֹו ֶאל ִמחּוץ לָֻאְרוָה.

ֶׁשּלִי,  ֶהָחֵבר  ִעם  קֹוֶרה  ָמה  ְּבֶהְקֵּדם  לְָבֵרר  ַחּיָב  ֲאנִי 

ָחַׁשב ׁשֹוקֹו ִּבְדָאגָה. נְִרֶאה ֶׁשַּמֶּׁשהּו ֵמִעיק ָעלָיו. וְאּולַי 

ָהיְָתה  ַהּבֹוִסית  לֹא,   – נַָׁשף  ׁשֹוקֹו  חֹולֶה?  ֲאִפּלּו  הּוא 



ַמְבִחינָה ְּבזֶה. ִמּכָל ָמקֹום, ּכְֶׁשּיְַחזְרּו ֵמַהִּטּיּול ַּבחּוץ הּוא 

יְַדֵּבר ִעם ְּברּונֹו. הּוא ִהבְִטיַח לְַעְצמֹו ֶׁשּיֲַעֶׂשה ֶאת זֶה. 

ֲאָבל ַעכְָׁשיו ַמְמִּתין לֹו קֶֹדם ּכֹל עֹנֶג ּגָדֹול!




