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ּזֹו  ָחְשבּו שֶׁ ר ַהּיֹום ָהִראשֹון ָהיּו ְנָעִרים שֶׁ ת  ּוְבֹבקֶׁ בֶׁ ל ַסבֶׁ ָקרּוֵסָלה ִמחּוץ ְלִבְנַין ַהַקְיָטָנה ָהָיה ַגְלַגל שֶׁ
 .ְוִהְתַאְכְזבּו ָמָרה

ת בֶׁ ר סּוס ְלַסבֶׁ ם ַבֹבקֶׁ ת ַהַמִים ִמן ַהְבֵאר ַלַמְשֵאָבה ּוְלֵמיַכל ָהֲאִגיָרה, ָיאן ֹרתֶׁ ה אֶׁ  . ְמסֹוֵבב ּוַמֲעלֶׁ

נּו ָקרּוֵסָלה ַגְלַגל ָהֵעץ ַהָגדֹול ֵאינֶׁ נֹוְכחּו ְלַדַעת שֶׁ ה ַא . ִהְשִלימּו ִעם ַהַמָצב, ַהְנָעִרים שֶׁ ְך ָהיּו ַגם ָכֵאלֶׁ
ְפָשר ְלִהְסּתֹוֵבב לֹא ַרע ַעל ַגְלַגל ָהֵעץ ְבָכל זֹאת אֶׁ ָחְשבּו שֶׁ ל ִזקּוִקין ִדי. שֶׁ ת שֶׁ רֶׁ נּור ְיכֹוָלה -ִאם ְשפֹופֶׁ

ת פֶׁ ן  –בּול ֵעץ , ֵעץ ֵמֲעֵצי ַהַּיַער ָיכֹול ִלְהיֹות ֳאִנָּיה, ִלְהיֹות ִמְשקֶׁ הַ  –ֹעגֶׁ ת לֹא ִּתְהיֶׁה ַמדּוַע שֶׁ בֶׁ ַסבֶׁ
 ?ָקרּוֵסָלה

ת , ְכִאלּו ַרק ִמְתבֹוְנִנים ֵמָרחֹוק קֶׁ ת ִמְצִעיָדה ִבְלִּתי פֹוסֶׁ ִמְתַפְלִאים ֵאיְך ַהסּוס לֹא ְמַקֵבל ְסַחְרֹחרֶׁ
ם שּום ַכָּונֹות ָרעֹות –ְסחֹור -ְסחֹור ת. ּוְכִאלּו ֵאין ָלהֶׁ ַגע אֶׁ ַהָמקֹום ִמָּיד  ַאְך ַרק עֹוֵזב ָיאן ְלרֶׁ

 .ַמְתִחיִלים ִלְנֹהג ְבַעְצָמם

ל, ִכְמַעט ָנַפל ַּתַחת ַהַגְלַגל' ץיבִ ְלקֶׁ ַפַעם ַאַחת דַ  בֶׁ ִהְסַּתֵבְך ְבחֶׁ ַוֲאִפלּו ַהכֹוַבע ִנְשַמט ֵמרֹאשֹו , ִמְפֵני שֶׁ
ן לֹו ֵהִביא לֹו אֹותֹו ֲחָזָרה-ְוַרק בֶׁ ל . ַהּזּוג שֶׁ ְבַוַדאי ָהָיה ַמְצִליף ְבשֹוט ַעל ַגבֹו שֶׁ ָיאן ֹכל ָכְך ִנְבַהל שֶׁ

ִביץ ל ָיאן, 'ַדְלקֶׁ ֵשג ָידֹו שֶׁ  . ִאְלָמֵלא ִנְמַלט ְוִאלּו ָהָיה ַהּׁשֹוט ְבִדּיּוק ְבהֶׁ

ת הֵ  בֶׁ דַ ַהַסבֶׁ ל ָים יְ ִביָאה ָצרֹות ַרבֹות ַעד שֶׁ נֹוְבְסִקי וִויְקטֹורֹוְבְסִקי ַנֲעׂשּו ַאְדִמיָרֵלי ַהִצי ַהְמֻאָחד שֶׁ
טַ  ל ָכל ַהּׁשֶׁ ם שֶׁ  .ח ַהגֹוֵבל ַבָּיםַהַמְשֵאָבה ּוַבֲעֵליהֶׁ

ְגיֹות ְכרּוִכים ָּתִמיד ִבְמֻחָּיבּויֹות ְכֵבדֹות  . ִכבּוִדים ּוְפִריִבילֶׁ

ַקע ְלַיד ַהַמְשֵאָבהיְ דַ  נֹוַצר ְבשֶׁ ְיכֹוִלים , ְוַרק ֵהם, ֵהם. נֹוְבְסִקי ּוִויְקטֹורֹוְבְסִקי ֵהם ַבֲעֵלי ַהָּים שֶׁ
-ְכִרַּית ְּתָעלֹות ּוְנֵמִלים ּוְבִלי ְרשּוָתם ַאף ֳאִנָּיה לֹא ָּתשּוט ַעל ֵמי, ְלַהְרשֹות ֲעבֹודֹות שֹונֹות

ת; ַהַמְשֵאָבה בֶׁ ַטח , ַאְך ָבּה ָבֵעת ֵהם ַגם ַאְחָרִאים ַעל ְשֵלמּות ַהַסבֶׁ ְוַעל ָכל ַהִהְתַרֲחשּויֹות ְבָכל ַהּׁשֶׁ
 .ַהָנתּון ְלִשְלטֹוָנם

ן ְבַמָּתָנה ַאַחר ָכְך ָנַת . י ָהיּו ְשֵּתי ִסירֹות ְמגָֻלפֹות ְבאֹוָלר ִמְקִלַפת ֵעץְלִויְקטֹורֹוְבְסִק  ן ַאַחת ֵמהֶׁ
תחָ ַלקּו רֶׁ ה ְוִעם ַסְפָסִלים, ִעם ִספּון, ִעם ִמְפָרׂש, ְרְסִקי ּוְלַעְצמֹו ָעָׂשה ַאַחת ַאחֶׁ גֶׁ נֹוְבְסִקי ֵיש יְ דַ לִ . הֶׁ

 .ַאְרַבע ִמָפָרִשּיֹות

ִנְדָמהעִ  ה לֹא ָכל ָכְך ָפשּוט ְכמֹו שֶׁ ֻמָּתר ְלהֹוִריד ְקִלָפה ַרק ִמבּוֵלי ֵעץ ְוַאף , ם ְקִלפֹות ֵעִצים זֶׁ ִמְפֵני שֶׁ
ת ּוִמָּׁשם ָכְך ֵיש ִלְמֹסר ִלְבִדיָקה ָכל ְקִלַפת ֵעץ ִלְפֵני ִעבּוָדּה ּוְלַקֵבל ְרשּו. ַפַעם לֹא ֵמֵעִצים ְבִריִאים

ֵאיָנן ְרשּומֹות ְכִאלּו ֵהן ֳאִנּיֹות שֹוְדֵדי; ְלַהְתִחיל ַבֲעבֹוָדה ת יְֻחְרמּו ָהֳאִנּיֹות שֶׁ רֶׁ ן -ַאחֶׁ ת ַבֲעֵליהֶׁ ָים ְואֶׁ
 . ִיְרֹדף ַהֹחק

ת ַהָּים יֹוֵתר ִמַדי, ֵיש עֹוד ַהְגָבלֹות ֲאֵחרֹות ַגם ָאסּור ְלַמֵלא אֶׁ ה ְבָכל זֹאת ִנָּתן ַאְך ִבְתמּוָר ; ִמְפֵני שֶׁ
ש  .ַהְמֻעָגן ְבַבֲעלּות ֻחִקית, ְלַבֲעֵלי ַהָמקֹום ֹחפֶׁ

ן ם ָלכֶׁ הֹוִפיַע ָיאן, ֹקדֶׁ ְפָשִרית, ְכשֶׁ ת ָכל ַהִצי ּוְלִהָמֵלט ַבְמִהירּות ָהאֶׁ ַהָדָבר ָפַגע ; ָהָיה ָצִריְך ַלֲחֹטף אֶׁ
ל ָים ַהַמְשֵאָבהְולֹא ָּתַרם , ִבְכבֹוד ַבֲעֵלי ַהִצִּיים ִנְקַבע ַהַמֲעָמד ַהֻחִקי, ַעְכָשו. ְלַמֲעָמדֹו שֶׁ , ַאֲחֵרי שֶׁ

ה ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַרֵחש  . ָדָבר ֵמֵעין זֶׁ

ל ָיאן ִקְבָלה ְרשּות ְלָבִבית ִנְשְלָחה ִבְשָעתֹו אֶׁ ּזֹו לֹא ֻבְטָאה, ִמְשַלַחת ִדיְפלֹוָמִטית שֶׁ ְבצּוָרה  ַלְמרֹות שֶׁ
 .ֲחִגיִגית ְביֹוֵתר

ם-  לֹא ּתֹוִציאּו ַמִים, ָשֲחקּו, ָשֲחקּו ָלכֶׁ ם ִמָּיד; ְוַרק שֶׁ ְתכֶׁ  .ְוִאם ִּתְגעּו ְבַגְלַגל ֲאַסֵלק אֶׁ
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ה-  ְסֵכם זֶׁ ְחַּתם, הֶׁ לֹא ֻאַּׁשר ִבְכָתב ְולֹא נֶׁ ל דַ ָנַת , ַלְמרֹות שֶׁ ם שֶׁ ף ִלְזכּויֹוֵתיהֶׁ נֹוְבְסִקי יְ ן ֹּתקֶׁ
ֱהָדר. ּוִויְקטֹורֹוְבְסִקי  .ְוַהִמְׂשָחק ָהָיה נֶׁ

ה - - ִלי מֹוִביָלה בּוֵלי ֵעץ, ִּתְראֶׁ  .ַהִסיָרה שֶׁ

ת-  רֶׁ ִלי ְיכֹוָלה ְלהֹוִביל ִסיָרה ַאחֶׁ ְלָך ָשָטה ַעל ַהַצד, ְוַהִסיָרה שֶׁ  .ַהִסיָרה שֶׁ

ת אֹוָתּה-  פֶׁ ָהרּוַח דֹוחֶׁ  .ִמְפֵני שֶׁ

הִּת -  ת ֵמַעְצָמּה, ְראֶׁ בֶׁ ִלי ִמְסּתֹובֶׁ  .שֶׁ

ת ַהְּׁשִנָּיה-  ת אֶׁ פֶׁ  .ְוַעְכָשו ַאַחת דֹוחֶׁ

 ?ָּתזּוז ֵמַהַגְלַגל אֹו לֹא, ַאָּתה- 

ת בֶׁ ְך ִלְדֹאג יֹוֵתר ַלַסבֶׁ  .ֵאין ֹצרֶׁ

ה-  ַּׁשְמִּתי חֹול ְוִהיא לֹא טֹוַבַעת, ִּתְראֶׁ  ַכָמה שֶׁ

ִסיָרה -  ת ִאּזּוןִמְפֵני שֶׁ  .ְצִריָכה ִמְשֹקלֶׁ

 .ְלָך ִמֹפה. ָמה ַאָּתה זֹוֵרק ָכאן ַמְקלֹות, ַאָּתה- 

 .ָהַאְדִמיָרִלים עֹוְמִדים ַעל ַהִמְשָמר

ִהְתַמְלָאה ַמִים-  ת ַלחֹוף ִמְפֵני שֶׁ רֶׁ ִלי חֹוזֶׁ  .שֶׁ

ָהיּו ְבַסָכַנת ְטִביָעהָכְך ָעׂשּו ְסָעָרה ְגדֹוָלה ְוָעְסקּו ְבַהָצַלת ָהֳאִנּיֹו-ַאַחר ָים ַהַמְשֵאָבה ָהָיה ָזקּוק . ת שֶׁ
ַנֲעָׂשה ָבטּוַח ַדּיֹו ְוָראּוי ְלַהְפָלָגה ק . ְלַהְשָקַעת ֲעבֹוָדה ַרָבה ַעד שֶׁ ת ָהֹעמֶׁ ם ֹכל ָהָיה ָצִריְך ִלְבֹחן אֶׁ ֹקדֶׁ

ת ְפֵני ַהַקְר  ם ַסָכָנה ַלֲעלֹות ַעל ִׂשְרטֹון אֹו  ןִלְתֹקַע ַמְקלֹות ִסימּו. ָקִעיתְוִלְבֹדק אֶׁ ֵּיש ָבהֶׁ ִבְמקֹומֹות שֶׁ
ֵּיש ָשם ְסָלִעים ַעל ַהַקְרָקִעית ִהְפִריעּו ְלַהְפָלָגה ֻסְלקּו אֹו ֹהַעְברּו ִלְמקֹומֹות ְצָדִדִּיים . שֶׁ ַהְסָלִעים שֶׁ

 .ְלַבסֹוף ִנְגשּו ַהְנָעִרים ִלְבִנַּית ַהִמְגַדלֹור. ֵלקַגם ִׂשְרטֹונֹות ֲאָחִדים ָהָיה ָצִריְך ְלסַ . ְולֹא ֲחשּוִבים

 .ְרְסִקי ִהְתִחיל ַלְחֹפר ְּתָעָלהְדנָ ַהְמַהְנֵדס ַהָבִכיר בֶׁ 

ַהַמִים ִיְבְרחּו-  ת ַהְּתָעָלה ִמְפֵני שֶׁ  . ַּתֲעֹזב אֶׁ

הּו ַבֲחִפיַרת ְּתָעָלה ִהיא , ֵיש ִסכּון ָכְלשֶׁ ת ַעל ֵמי ָים ַהַמְשֵאָבהִמְפֵני שֶׁ ְפָשר ; ְמַאּיֶׁמֶׁ ַאְך ֵמַעל ְּתָעָלה אֶׁ
ר שֶׁ ר ְוָהֳאִנּיֹות יּוְכלּו ָלשּוט ִמַּתַחת ַלגֶׁ שֶׁ  .ִלְבנֹות גֶׁ

ת-  בֶׁ ר ַנֲעָׂשה ַרכֶׁ שֶׁ  .ְוַעל ַהגֶׁ

 ?ְוֵיש ְלָך אֹוָלר- 

 .ֵזק ְוהּוא ִאֵבדִהְשַאְלִּתי ְליּו- 

ר ָהעֹוֵבר ֵמַעל ְּתָעַלת ָים ַהַמְשֵאָבה ִהְתִחיל ִחפּוׂש ַאחֲ  שֶׁ ת ִמַמְקלֹות ַעל ַגֵבי ַהגֶׁ בֶׁ ֵרי ֻשָּתִפים ִלְבִנַּית ַרכֶׁ
 .ְוִנְמָצא ֻשָּתף ַבַעל אֹוָלר

ל ַרֲעיֹונֹות, ַהֻּׁשָּתף ֵהִביא לֹא ַרק אֹוָלר ַפע שֶׁ ָלא ַגם שֶׁ  .אֶׁ

 .ָגןָנַמל ּוַמעֲ , ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ִמְפָרץ- 

ָצִריְך-  ַטח שֶׁ  .בֶׁ

ה ְלָהִשיט ִמְלִחָּיה ַעל ַהָּים הּו רֹוצֶׁ  .ַגם ִהיא רֹוָצה ָלשּוט -, ִמישֶׁ

ְמֵבל-   ...ִמְלִחָּיה ֵמִשיט ַבָּים, ְלָך טֶׁ

ל ֵביָצה  .ִנְצָטֵרְך אֹוָתּה, טֹוב ְמאֹוד. ִנְמְצָאה ְקִלָפה שֶׁ

 ?ְבתֹוָכּה אּוַלי ְנַיֵּׁשר אֹוָתּה ְוַנִסיעַ - 

ה ֵיש ָלנּו חֹול ּוַמְקלֹות: ֲחָבל ְלַקְלֵקל, ֵאי-   .ִבְשִביל זֶׁ
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ָּתשּוט ָלּה, ָּתִׂשים אֹוָתּה ְסָתם ַעל ַהַמִים, ַאָּתה יֹוֵדעַ -  ְּתַשֵמש לְ , שֶׁ  ִסמּון ּוֵביְנַתִים שֶׁ
הּו. ַהְמקֹומֹות ָהֲעֻמִקים  .ַאַחר ָכְך ַנְמִציא ָלה ַמּׁשֶׁ

ל ִצּיּוד ָים ַהַמְשֵאָבה ת ֹצְרָפה ְקִלַפת ַהֵביָצה אֶׁ רֶׁ , ָמה ִהְמִציאּו ִבְשִביָלּה ָהַאְדִמיָרִלים. ָכְך אֹו ַאחֶׁ
ל ְדַבר ָמה ָהָיה ַּתְפִקיָדּה  ִני ָיכ –ּוְבסֹופֹו שֶׁ ִני יֹוֵדַע ָמה עֹוד ָעָלה ְבגֹוָרָלּה. ֹול לֹוַמרֵאינֶׁ  .ֵאינֶׁ


