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ּפֶרֶק 1

ֶפר ַעל ְזָרִעים. ֵבית ַהּסֵ ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ּבְ

ה  ּתָ ּכִ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ְזָרִעים  ַעל  ָלַמד  הּוא  ׁשֶ אֹוֵמר  דֹוְנִטי 

ֲעֵמם.  ל ִמיס ּפֹוקֹוק, ְוֶזה ְמׁשַ ׁשֶ

הּוא טֹוֶעה.  

ֲעֵמם, ֶזה מְַדהִים. ְכָלל לֹא ְמׁשַ ֶזה ּבִ  

יֵדאֹו. ּוִ ּבַ ה ְוצֹוִפים  ּתָ ּכִ ִבים ּבַ ֲאַנְחנּו יֹוׁשְ  

ִעם  ָעִציץ  ּבְ ָקָטן  ֶזַרע  זֹוְרִעים  ֵאיְך  רֹוִאים  ֶרט  ּסֶ ּבַ  

ְך ְזַמן ָקָצר הּוא הֹוֵפְך ְלֶצַמח  ָהה ּוְפִריָכה, ְותֹו ֲאָדָמה ּכֵ

ׁש. ל ַמּמָ ׁשֶ

קֶסֶם ֲאמִִּתי!  

ְלאֹור,  ְזקּוִקים  ָמִחים  ּצְ ׁשֶ אֹוֵמר  ְרטֹון  ּסִ ּבַ ָהִאיׁש   

ל. ֵדי ִלְגּדֹ ַלֲאִויר ּוְלַמִים ּכְ
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ֶאת  אֹוֵמר  הּוא  ִאם  "ְמַעְנֵין  אֹוֶמֶרת,  ּפֹוקֹוק  ִמיס   

ה ִנּסּוִיים ְוִנְרֶאה?" ּמָ ְך ּכַ ָהֱאֶמת. אּוַלי ַנֲערֹ

ן!!!" ם צֹוֲעִקים, "ּכֵ ּלָ ּכֻ  

ר  ַגְרּגֵ ל ְו ִלים ִצְמֵחי ַחְרּדָ ַגּדְ ּמְ ה ׁשֶ ּתָ ּכִ ְלִמיִדים ּבַ ֵיׁש ּתַ  

ַעל  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ אֹור  ּבְ יחּו  ִהּנִ ׁשֶ ַלח  ֶפן  ּגֶ ֶצֶמר  ַעל  ָחִלים  ַהּנְ

ֶאֶדן ַהַחּלֹון.

י-ַקּלּות," לּוִסיְנָדה אֹוֶמֶרת. ׁש ַקּלֵ "ֶזה ַמּמָ  

ה. ה יֹוֵתר ָקׁשֶ הּו ַהְרּבֵ ֶ לּוִסיְנָדה ַוֲאִני עֹוׂשֹות ַמּשׁ  

ָארֹון  ָעִציץ. ּבָ ּיֹות ּבְ ל ִצְמֵחי ַעְגָבִנ ֲאַנְחנּו ְמַנּסֹות ְלַגּדֵ  

ֶשְך.  חֹ לּות. ּבַ ל ִצּיּוד ַהִהְתַעּמְ ׁשֶ

א  ְלִאּמָ י  ּכִ ְצָמִחים,  ִגּדּול  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ְמִביָנה  לּוִסיְנָדה   

ּה. ּלָ ֶ ְרָגִנית ִמּשׁ ת ָיָרק אֹו ּנַ ּגִ ּה ֵיׁש  ּלָ ׁשֶ

אֹוֶמֶרת,  ִהיא  ֶשְך,"  חֹ ּבַ טֹוב  יׁשּו  ְרּגִ ַי לֹא  "ֵהם   

ּה ְלתֹוְך ָהֲאָדָמה. ּלָ ַרע ׁשֶ ֲאגּוָדל ֶאת ַהּזֶ יָרה ּבָ ַמְחּדִ

ים. ַטּנִ ה ַהּקְ ּיָ ֲאִני ְמַרֶחֶמת ַעל ַזְרֵעי ָהַעְגָבִנ  

ְך  ה ֶאל ּתֹו ֵחף ִעם ָהרֹאׁש ְלַמּטָ ֲאִרי ְלַעְצֵמְך, ְלִהּדָ "ּתָ  

ָהֲאָדָמה," ֲאִני אֹוֶמֶרת.

ף  ִלְדחֹ ֵמֵעז  הּו  ִמיׁשֶ "ִנְרֶאה  בּוז.  ּבְ נֹוֶחֶרת  לּוִסיְנָדה   

אֹוִתי ִעם ָהרֹאׁש ְלתֹוְך ָהֲאָדָמה."

ִלְהיֹות  ְיכֹוָלה  לּוִסיְנָדה  ָבר.  ּדָ אֹותֹו  ֶבת  חֹוׁשֶ ֲאִני   

ָטִנית ִלְפָעִמים. ַתּלְ ד ׁשְ ְמאֹ
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ָטִנים. ֲאחֹוִתי,  ַתּלְ ים ׁשְ יֹון ִעם ֲאָנׁשִ ה ִנּסָ ֵיׁש ִלי ַהְרּבֵ  

זֹאת. ִוי, ִהיא ּכָ

"ּתֹוֵרְך," ִהיא אֹוֶמֶרת.  

ְלַיד  ֲעִדינּות  ּבַ י  ּלִ ׁשֶ ַטְנַטן  ַהּקְ ַרע  ַהּזֶ יָחה ֶאת  ַמּנִ ֲאִני   

ּה.  ּלָ ׁשֶ

ֵניֶהם. ה ֶאת ׁשְ ִהיא חֹוֶפֶנת ֲאָדָמה ּוְמַכּסָ  

אֹוָתם  ָקה  ּוַמׁשְ ְך  ּפֵ ׁשְ ַהּמַ ֶאת  לֹוַקַחת  ִהיא  ְך  ּכָ ַאַחר   

ַמִים ָקִרים. ּבְ

ְך. ָארֹון ֶהָחׁשּו ָמה אֹוָתם ּבָ ְך ִהיא ׂשָ ַאַחר ּכָ  

ִנים  ַהּפָ ְלַמְרֵאה  אֹוֶמֶרת  ִהיא  ֵסֶדר,"  ּבְ ִיְהיּו  "ֵהם   

ֲאָגִנית." זֹאת ּדַ ְהִיי ּכָ י. "ַאל ּתִ ּלִ ׁשֶ

ז. ִתיב ֲאִני לֹא ְיכֹוָלה ְלִהְתַרּכֵ עּור ּכְ ל ׁשִ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ּבְ  

ים  ַטּנִ ַהּקְ ָרִעים  ַהּזְ ַעל  ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ֶבת  חֹוׁשֶ ֲאִני   

קֹוְפִאים  ֶשְך,  חֹ ּבַ ים  ַחּיִ עֹוָדם  ּבְ בּוִרים  ַהּקְ ִנים  ְסּכֵ ַהּמִ

ר ּוֵמְרִטיבּות. ִמּקֹ

ים  ֲאָנׁשִ אֹוָתם  מֹו  ּכְ ָלֲאָדָמה  ַחת  ִמּתַ ְלכּוִדים   

ֲחָדׁשֹות. ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה, ּבַ ּבִ

ים ָהֵהם. בּועֹות ַעל ָהֲאָנׁשִ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ָהיּו ִלי ִסּיּוִטים ּבְ  

ָרִעים. ו ִיְהיּו ִלי ִסּיּוִטים ַעל ַהּזְ ַעְכׁשָ  

 


