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ס ַעל  ִציםַהִאם ְלַהְרׁשֹות אֹו לֹא ְלַהְרׁשֹות ַלְנָעִרים ְלַטפֵּ , ִאם  ָיְרׁשּו; ְזַמן ַרב ִהְתַלְבטּו ַהַמְדִריִכים? עֵּ

הּו ָעלּול ִלֹפל ְסרּו; ִמיׁשֶׁ  .ַיֲעׂשּו זֹאת ְללֹא ְרׁשּות, ִאם יֶׁאֶׁ

ב - ְך ִמְתָקרֵּ ן ִלי ִאם ַהְמַחנֵּ  .ָעמֹוד ָכאן ְוַסמֵּ

ן ד ַעל ַהִמְׁשָמר ְמַסמֵּ ץ ִבגְ , ָהעֹומֵּ ד ִמן ָהעֵּ ס יֹורֵּ ת ַהְמַטפֵּ נֶׁ ת ָהרֹאׁש -ִליָׁשה ְמֻסכֶׁ ה. ְועֹוד ִיְׁשֹבר אֶׁ , חּוץ ִמזֶׁ

ֱאֹסר ר לֶׁ ֲאׁשֶׁ ר ָנִעים ְלַהְרׁשֹות מֵּ  .יֹותֵּ

ת ַהַמְדִריִכים ִמְמבּוָכָתם ְסִקי הֹוִציא אֶׁ ץ, ַחְבלֶׁ ת ָהֳאִנָיה ָהִראׁשֹוָנה ַעל עֵּ ְלמּוְבָקה אֶׁ ד ְבִויְלהֶׁ ִיסֵּ  .  ְכׁשֶׁ

ר ַחְבלֶׁ  ת ּתֹוְלדֹות ֳאִנָיתֹוְוָכְך ִספֵּ  :ְסִקי אֶׁ

ִהְׁשַּתֲעַמְמִּתי, ַפַעם ַאַחת  - ק ָבֳאִנָיה, ְכׁשֶׁ ת ִאיָוִניְצִקי ְוִהַצְעִּתי לֹו ְלַׂשחֵּ הּוא ִהְסִכים ְוָהַלְכנּו . ָפַגְׁשִּתי אֶׁ

ץ ְמֻׁשָפע ׂש עֵּ י ַהִגְבָעה ְלַיד ָהָאחּו. ְלַחפֵּ ה ְלַרְגלֵּ ָחד ָכזֶׁ י ְגָזִעים .ָמָצאנּו אֶׁ ץ ָגַדל ִבְׁשנֵּ ַזע ִקְדִמי ְמֻׁשָפע : ָהעֵּ  -גֶׁ

הּו ַחְרטֹום ָהֳאִנָיה ַזע ֲאחֹוִרי ָגבֹוַה , זֶׁ ה ַהִנְׁשָען . ַהַּתְצִפית-ְלַקן –ְוגֶׁ ר ָעָנף ָעבֶׁ י ָהֳאִנָיה ְמַחבֵּ ְלקֵּ י חֶׁ ת ְׁשנֵּ אֶׁ

י ַהֲחָלִקים-ַעל ִגְדִמי ל ְׁשנֵּ ׁש ָעָנף ָּתלּוי . ת ָהֳאִנָיה ִנְמָצִאים ַהַמָלִחים ְוַהַהַגאיְבִקְדמַ . ֲעָנִפים ׁשֶׁ ה ְמַׁשמֵּ גֶׁ ַכהֶׁ

ל ָעָנף. ָאֹרְך ה ׁשֶׁ ב ַהְמכֹוַנאי ְלַיד ִסיקּוס ָעבֶׁ ר ָגבֹוַה יֹוׁשֵּ ַח ַלָמנֹוַע . ְקָצת יֹותֵּ ַהִסיקּוס הּוא ַהָמנֹוַע ּוְכַמְפּתֵּ

ל ַהִמְסַּתיֵּם בְ  ׁש ַמקֵּ ת ַהִקיטֹור. Vִהְתַפְצלּות ְבצּוַרת ָהאֹות ְמַׁשמֵּ ַח ַמְזִריִמים אֶׁ ְזַרת ַהַמְפּתֵּ  .ְבעֶׁ

ם  ת ַהשֵּ את אֶׁ  ". ְסָעָרה"ָהֳאִנָיה נֹוׂשֵּ

ה ת זֶׁ ה אֶׁ גֹות ֲעׂשּויֹות ִממֹוטֹות. ַהִשְכלּוִלים ָרְדפּו זֶׁ ין ַהָּתא ַלִספּון יֵּׁש ַעְכָׁשו ַמְדרֵּ ר; בֵּ ר ְמַחבֵּ ׁשֶׁ ת  גֶׁ אֶׁ

גֶׁה ִנְמָצא ְבִטיּול ָאֹרְך ַבַיַער. ַהָמנֹוַע ִעם ַההֶׁ ץ ַבַעל ָׁשָרִׁשים ׁשֶׁ ׁש בּול עֵּ ן ְמַׁשמֵּ  .ְבתֹור ֹעגֶׁ

ל הּו נֹופֵּ י צֹוְלָלִנים ַהְמַזְנִקים ִמָיד ַלָים ִאם ַמשֶׁ  . ַעל ָהֳאִנָיה ִנְמָצִאים ְׁשנֵּ

ת ְלִעִּתים ָלאֳ " ְסָעָרה"הַ  כֶׁ ְהפֶׁ ינֶׁ ת ַעל ַנְפָׁשה-ִנַית ׁשֹוְדדֵּ טֶׁ ר אֹו ִנְמלֶׁ י ֳאִניֹות סֹוחֵּ ת ַאֲחרֵּ פֶׁ . ָים ְוָאז ִהיא רֹודֶׁ

ת ִלְהיֹות ְסִפיַנת ַדִיג כֶׁ ְזָרָתם ׁשֹוִלים ; ִלְפָעִמים ִהיא הֹופֶׁ ָאז זֹוְרִקים ַהַדָיִגים ַלָים מֹוטֹות ֲאֻרִכים ּוְבעֶׁ

 .ִלְוָיָתִנים

הַהַהְפָלָגה ִמְתַבצַ  ן ַהזֶׁ  :ַעת ָבֹאפֶׁ

ל ְקַבְרִניטהַ  בֶׁ ְך ָׁשלֹוׁש ְפָעִמים ְבחֶׁ ק. מֹוׁשֵּ ל ַהְמכֹוַנאי ׁשֹורֵּ בֶׁ ן. ִעם ֹכל ְמִׁשיַכת חֶׁ ת ָהֹעגֶׁ . ְמִריִמים אֶׁ

ת ַהִמְפָרִׂשים -ַהְמכֹוַנאי ַמְתִחיל ִלְנֹׁשף  ת בְ , ָהה. ְמִריִמים אֶׁ בֶׁ ! תֹור ִמְפָרׂשִאלּו ְלָפחֹות ָהְיָתה ָלנּו ַמגֶׁ

ה ַמָלח ְלַקן ת ְוהַ , ַהַּתְצִפית-ַעְכָׁשו עֹולֶׁ פֶׁ ת ַהָים ְבִמְׁשקֶׁ ר אֶׁ ְך" ְסָעָרה"סֹוקֵּ רֶׁ את ַלדֶׁ  .יֹוצֵּ

ןבַ ְק לַ   .ְרִניט יֵּׁש ַמָפה ּוַמְצפֵּ

ִליְנְסִקי ְולּוַקאיְסִקי ל ְזיֶׁ ם ׁשֶׁ יהֶׁ ַח צֶׁ , ְלַיד ָהֳאִנָיה ִנְמָצאֹות ֻסכֹותֵּ עַ ָׁשם ִמְתָארֵּ י ַמָסע ְמַיגֵּ ת ָהֳאִנָיה ַאֲחרֵּ  .וֶׁ

ל קֹולּוְמבּוס, ַפַעם ַאַחת ִהְתָמְרדּו ַהַמָלִחים ה ָקָרה ָבֳאִנָיה ׁשֶׁ זֶׁ א ְפֻקדֹות -,ְכִפי ׁשֶׁ ְרבּו ְלַמלֵּ ת , סֵּ ִהְפִגיזּו אֶׁ

ִני ִנְתַפס. ָהֳאִנָיה ְבִאְצְטֻרָבִלים ם ָבַרח ְוַהשֵּ הֶׁ ָחד מֵּ ָאז לֹא , אֶׁ ד ּומֵּ ֱעַנׁש ַעל ִהְתַנֲהגּותֹו ְבַהְגָלָיה ְלִאי בֹודֵּ נֶׁ

ר ק יֹותֵּ  .ִׂשחֵּ

ק ָגָלס ף טֹומֶׁ ה ְבַקן ,ִבְמקֹומֹו ִהְצָטרֵּ ל צֹופֶׁ א ַּתְפִקיד ׁשֶׁ ְהָדר ַעל ְּתָרִנים ּוְמַמלֵּ ס ַהנֶׁ  .ַהַּתְצִפית-ַהְמַטפֵּ

ן ִהִגיַע ִלְנַמל בַ ַהְק . ָפְרָצה ְסָעָרה ַבָיםַפַעם ַאַחת  ְזַרת ַהַמְצפֵּ ת ַהִמְפָרִׂשים ּוְבעֶׁ ְרִניט ָפַקד ְלהֹוִריד אֶׁ

 . ִמְבָטִחים

י ת ִהְתַנְפלּו ַעל ָהֳאִנָיה ׁשֹוְדדֵּ רֶׁ י ְקבּוצֹות. ָים-ַפַעם ַאחֶׁ ֱחָלק ִלְׁשּתֵּ ת ָהֳאִנָיה נֶׁ וֶׁ ת ָהִראׁשֹונָ . צֶׁ ה הֹוִביל אֶׁ

ל ִאיָוִניְצִקי, ַהְשִנָיה. טְרִניבַ ְלִהְסַּתֲערּות ַהְק  ת ָהאֹויֵּב, ְבִפקּודֹו ׁשֶׁ ָאחֹור , ִהִקיָפה אֶׁ ִהְסַּתֲעָרה ָעָליו מֵּ

 .ְוִהְנִחיָלה לֹו ַמָפָלה ָקָׁשה
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ת וֶׁ ל ַהְק . ָהֳאִנָיה ִׁשנּוִיים ַרִבים ָהיּו ָכל ַהְזַמן ְבצֶׁ י ִאיָוִניְצִקי, ְרִניטבַ עֹוְזרֹו ׁשֶׁ ק  ָהָיה, ַאֲחרֵּ אֹולֶׁ

ְבְסִקי י ָגָלס ָּתַפס ְׁשצֶׁ . ָכְך ָהָיה קֹוסֹוְבְסִקי-ַאַחר, ִליָגׁשֶׁ ת ַהָמקֹום ְבַקן'ַאֲחרֵּ  , ַהַּתְצִפית-ְנְסִני אֶׁ

ְלִעִּתים ְקרֹובֹות ָבָנה לֹו צֹוְלָלן. ַאַחר ָכְך לֹוַבְנְסִקי י ׁשֶׁ ת  ,ִמְפנֵּ ָעַזב אֶׁ  .לֹוֳאִנָיה ִמשֶׁ  ,"ְסָעָרה"אֹו ַמָלח ׁשֶׁ

ְבְסִקי  .ְלָמָׁשל ִלָגׁשֶׁ

יָניו ָהֳאִנָיה ַהַהְרַפְתָקנִ  ת ָהְיָתה ְבעֵּ נֶׁ ר ִמַדי סֹואֶׁ ל ְסִפיַנת נֹוְסִעים בַ ְוהּוא ָהָיה ַלְק " ְסָעָרה"ית יֹותֵּ ְרִניט ׁשֶׁ

ם  ָוה ְבׁשֵּ  ".ָבָרק"ְׁשלֵּ

ת ַמְסעֹוָתיו ְלַבד ְבְסִקי אֶׁ ְך ְכָלל ָעַרְך ִלַגׁשֶׁ רֶׁ ְך ְלַהֲחִליף , ְבדֶׁ ר ַלְמַחנֵּ ַהַמָלח ִויְקטֹור ָמִלי ָהָיה עֹוזֵּ י ׁשֶׁ ִמְפנֵּ

ף , ַּתְחבֹוׁשֹות לֹובַ ַלְק ְולֹא ָּתִמיד יֵּׁש לֹו ְזַמן ְלִהְצָטרֵּ ר . ְרִניט ׁשֶׁ ַע ַהָּתִדיר ְביֹותֵּ . ָבֳאִנָיהדֹוִביִליס הּוא ַהנֹוסֵּ

ְק  ל בַ יֵּׁש ָלַדַעת ׁשֶׁ ב ְמאֹוד ִלְקרֹא " ָבָרק"ְרִניָטה ׁשֶׁ ִעיף ַמָבט ַבָים ַרק ִמַפַעם  -אֹוהֵּ ּוִבְׁשַעת ַהְפָלָגה הּוא מֵּ

ַלע, ְלַפַעם ה סֶׁ יזֶׁ ׁש ְבאֵּ יָנם עֹוְמִדים ְלִהְתַנגֵּ ה אֵּ ַבִמְקרֶׁ א ׁשֶׁ י ְלַודֵּ ַע ׁשּוב ִבְקִריָאה, ְכדֵּ ה ; ְוׁשֹוקֵּ הּוא ַמֲעלֶׁ

ִט   .ַרק ִעם ְסָפִרים, יםַלִספּון ַרק נֹוְסִעים ְׁשקֵּ

ת" ָבָרק"ַפַעם ַאַחת ָנְסָעה בְ  דֶׁ ת ַהִשיִרים , דֹוִביקל ִספּוָנה ָעְלָתה ַמְנָיה וִ עַ : נֹוַסַעת ְמֻכבֶׁ מֶׁ ְמַדְקלֶׁ

ת ִמזֹוִפיֹוְבָקה נֶׁ ל ָהֳאִנָיה . ַהִמְצַטיֶׁ ת ׁשֶׁ פֶׁ ת ַהִמְׁשקֶׁ ִנְׁשָאר ָגלִ  -ִויְקטֹור ָמִלי ָנַתן ָלה ְבַמָּתָנה אֶׁ יל ְמֹפָאר ׁשֶׁ

 .נּור-ִמִזקּוִקין ִדי

ה ָעִׂשיָת  - ׁש, מֶׁ ה ִבְכָלל. ִטפֵּ ת זֶׁ ת , ִהיא לֹא ְצִריָכה אֶׁ פֶׁ ין ַעְכָׁשו ִמְׁשקֶׁ ם אֵּ ֱאַמר  -ִּתְקַרע ְוִתְזֹרק ְוָלכֶׁ נֶׁ

 .ַלַמָלח ַהָנִדיב

ִני  - ק -ֲאָבל ִהיא ִבְקָׁשה ִממֶׁ ָחׁש ְבַאְׁשָמתֹוַלְמרֹו, ִנָסה ְלִהְצַטדֵּ  .ת ׁשֶׁ

ב ַקַלת ַדַעת) ִביא אֹוָתם ִלְנִדיבּות לֵּ ה מֵּ  ...(ַכָידּוַע רֹוֲחִׁשים ַהַמָלִחים ָכבֹוד ְמיָֻחד ִלְגָברֹות ְוזֶׁ

ת ְבִטפּוס ְלַקן דֶׁ י ַוֲעָדה ְמיֻחֶׁ ן ִבְפנֵּ ה ִלְבנֹות ֳאִנָיה ֲחָדָׁשה ַחָיב ְלִהָבחֵּ רֹוצֶׁ ִנְבַחר ; יתַהַּתְצפִ -ִמי ׁשֶׁ ץ ׁשֶׁ ָהעֵּ

ׁש ֳאִנָיה ַחָיב ַלֲעֹבר ְבִדיָקה י ֲחָזִקים: ְלַׁשמֵּ ר ַהִפקּוד לֹא ָגבֹוַה ִמַדי, ַהִאם ֲעָנָפיו דֵּ ׁשֶׁ ָכְך -ַאַחר. ַהִאם גֶׁ

ם ם הַ , ַמֲעִניִקים ָלֳאִנָיה ׁשֵּ ת ׁשֵּ ת ָהַאְחָריּות ְלבִ  ְקַבְרִניטרֹוְׁשִמים אֶׁ לֶׁ תְוָעָליו ֻמטֶׁ וֶׁ ל . ְטחֹון ַהצֶׁ ה ׁשֶׁ ְבִמְקרֶׁ

ל  ְקַבְרִניטָנַפל הַ , ִבְׁשַעת ִּתְמרֹוִנים, ַפַעם ַאַחת. ַאְחַראי ַלֹכל ְקַבְרִניטְּתאּוָנה הַ  ר ַהִפקּוד ׁשֶׁ ׁשֶׁ אּוְלִריְך ִמגֶׁ

ר ִבְמיֻחָ . ְויֹוָמִים ָכֲאָבה לֹו ַהָיד "ַהכֹוָכב" ה סֹועֵּ  .ד ְבאֹותֹו ָמקֹוםַהָים ָהָיה ַכִנְראֶׁ

ת ֲעבֹוָדה ַקַדְחָּתִנית ַבֲהָכַנת ֳאִנָיה ֲחָדָׁשה לֶׁ ה ִמְתַנהֶׁ  ".ַהִּתְקָוה", ִהנֵּ

ה ָנִׂשים ָכאן  - ָעָנף ַהזֶׁ ת הֶׁ ה ִיְהיֶׁה ָּתא ַהַהַגאי, אֶׁ  .זֶׁ

ה  - ל, ִּתְראֶׁ בֶׁ ְפָׁשר ִלְקֹׁשר, יֵּׁש ִלי חֶׁ  .אֶׁ

ה  - ְך ִבְׁש , ַחכֵּ ל ִנְצָטרֵּ בֶׁ ת ַהחֶׁ םאֶׁ דֶׁ ְפָׁשר ְלַהְׁשִעין ַעל גֶׁ ָעָנף אֶׁ ת הֶׁ ן ְואֶׁ  .ִביל ָהֹעגֶׁ

ג הַ  -ֲאָבל ִּתְבֹדק ִאם ַמְסִפיק ָחָזק   - ל  ְקַבְרִניטדֹואֵּ ת" ַהִּתְקָוה"ׁשֶׁ וֶׁ  .ָהַאְחַראי ְלִבָטחֹון ַהצֶׁ

ת, ִּתְראּו  - נֶׁ ה ִּתְהיֶׁה ַהְמַׁשמֶׁ  .ַבחֹור ַהזֶׁ

ְך ְוִתְמָצא ַמפְ   - ַח ַלָמנֹועַ ְוַאָּתה לֵּ לֹא ִיְהיֶׁה. ּתֵּ יְנַתִים ָּתִביא ָמה ׁשֶׁ ְך ַלַיַער ְוִנְמָצא , בֵּ לֵּ י ַהָצֳהַרִים נֵּ  ַאֲחרֵּ

ר טֹוב    ָחד יֹותֵּ  .אֶׁ

ָחד ְמיָֻּתר  .יֵּׁש עֹוד ָעָנף אֶׁ

ה ִיְהיֶׁה ִסיַרת ַהָצָלה  - עֹוד ִּתֹפל. זֶׁ י ׁשֶׁ ד ִמְלַמְעָלה ִמְפנֵּ  .ְוַאָּתה רֵּ

ָפיו ְקַבְרִניטהַ  ת ַעל ְכתֵּ צֶׁ ָדה ָהרֹובֶׁ ר ְלַאְחָריּות ַהְכבֵּ  .עֵּ

ק   - ה ְלַׂשחֵּ ב ֻמֲעָמד ָחָדׁש -ַגם ֲאִני רֹוצֶׁ  .ִמְתַיצֵּ

 .ִּתְהיֶׁה צֹוְלָלן, טֹוב  -

 .ְלַבסֹוף ַהֹכל מּוָכן ְלַהְפָלָגה
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ת ִקיטֹור. יֹוְצִאים, ִלְתֹפס ְמקֹומֹות  -  .ְמכֹוַנאי ָלתֵּ

ן  -  ?ְקַבְרִניטֲאדֹוִני הַ , ָהֹעגֶׁ

 .ָׁשַכְחִּתי, ָנכֹון  -

ה  .ַקַבְרִניט ָצִעיר ּוִבְלִּתי ְמנֻסֶׁ

ְשְׁשְׁשׁש   - ק ַהָמנֹועַ  -ׁשֶׁ  ׁשֹורֵּ

ת  תֶׁ ת ַהַמְׁשחֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ָחד ְמִכיִנים ְלדֶׁ ר ְסִפיַנת ַהַדִיג , "ָנָקם"ְבָמקֹום אֶׁ ְסִקי"ְבָמקֹום ַאחֵּ ְבָמקֹום , "סּוְביֶׁ

ְך הַ ְׁשִליִׁשי  רֶׁ את ְלדֶׁ  ".ָכִריׁש"יֹוצֵּ

י ל ְק ַׁשִיט ְגד-ִמְלַבד ְכלֵּ ה : ְרִניִטים ְקַטִניםבַ ֹוִלים יֵּׁש ַגם ִסירֹות ׁשֶׁ ץ ִלְבנֶׁ ְרִליְצִקי ַעל עֵּ ְצְבעֹוִני ְוטֶׁ ל אֶׁ ׁשֶׁ

ְבְסִקי ַעל ַאלֹון ָנמּוְך, ָעקּום יֶׁ ל סֹולֵּ ְחלֵּ . ׁשֶׁ ָיִציץ ַעְכָׁשו ְבַהָבַעת ַההֶׁ י הַ ִמי ׁשֶׁ ִבְפנֵּ ְבְסִקי ַבְרִניטְק ִטיּות ׁשֶׁ יֶׁ  סֹולֵּ

ת ְפֻקדֹוָתיו ָהרֹוֲעמֹות ת ַאפֹו , ַוִיְׁשַמע אֶׁ יָניו ְואֶׁ עֵּ י ָׁשבּוַע ָזְלגּו ְדָמעֹות מֵּ עֹוד ִלְפנֵּ ה ְלַהֲאִמין ׁשֶׁ לֹא ִיְרצֶׁ

ב ַבַשְרוּול ֲאחֹותֹו לֹא ִלְּוָתה אֹותֹו , ַהָגדּוׁש ִנגֵּ י ׁשֶׁ  .ְלַקְיָטָנהִמְפנֵּ

ְלמּוְבָקה ק ַעל ִהְתַפְּתחּות ַהִצי ְבִויְלהֶׁ רֶׁ ְפָׁשר ְלהֹוִסיף ַלפֶׁ ַגם ָכאן? ָמה עֹוד אֶׁ ְכמֹו ְבָכל ָמקֹום , אּוַלי ַרק ׁשֶׁ

ר ת ַהִמְׂשָחק, ַאחֵּ ִמָיד ָעְזבּו אֶׁ ה ׁשֶׁ לֶׁ ִסְימּו ִבְמִריָבה עֹוד ִלְפנֵּ , ָהיּו ָכאֵּ ה ׁשֶׁ לֶׁ קָהיּו ָכאֵּ ִהְתִחילּו ְלַׂשחֵּ ; י ׁשֶׁ

ִרים ִנסּו ִלְגֹזל ֳאִניֹות מּוָכנֹות ְבִמ , ֲאחֵּ י ׁשֶׁ ל ִמיִניְסטֶׁ ַאְך ַהָדָבר לֹא ָעָלה ְבָיָדם ִמְפנֵּ ֹון ַהִצי יְר ְׂשַרד ָהָראִׁשי ׁשֶׁ

ל ָכל ָהֳאִניֹות ּובְ ָהיּו ְרִׁש  ןימֹות ׁשֶׁ יהֶׁ ֱחִזיקּו ַמֲעָמד ַעד. ֲעלֵּ  סֹוף ַמֲחזֹור ַהַקְיָטָנה ֹרב ָהֳאִניֹות הֶׁ


