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אֲ ָ פָ ה אֲ רֻ ַכּת ַרגְ לַ יִ ם ִטיְּ לָ ה עַ ל ְשׂפַ ת הַ ַנּחַ ל .בַּ מַּ יִ ם הָ ְרדוּ ִדים שָׁ טוּ ָלהֶ ם דָּ גִ ים
יוֹתר ,אֲ בָ ל הָ אֲ ָ פָ ה ל ֹא הָ יְ ָתה ְרעֵ בָ ה ְבּאוֹתוֹ ֶר ַגע,
ְשׁמֵ ִ ים ִמן הַ סּוּג הָ ָאהוּב עָ לֶ יהָ בְּ ֵ
תּח ֶאת מַ קּוֹ ָרהּ הַ חַ ד וְ לִ ְשׁלוֹת אוֹ ָתם ִמן הַ מַּ יִ ם.
לָ כֵ ן ל ֹא טָ ְרחָ ה לִ פְ ֹ
כַּ ֲע ֹבר זְ מַ ן-מָ ה ,כְּ ֶשׁחָ שָׁ ה הָ אֲ ָ פָ ה בְּ ָרעָ ב ַקל ,כְּ בָ ר הָ יְ ָתה לַ הֲ ַקת דָּ גִ ים ַאחֶ ֶרת
ימים בִּ ְמיֻחָ ד.
לְ ַרגְ לֶ יהָ  .הָ יוּ ֵאלֶּ ה דָּ גִ ים בֵּ י וֹ ִ יִּ ים בְּ ָג ְדלָ ם ,אֲ בָ ל ל ֹא ְטעִ ִ
הָ אֲ ָ פָ ה הֶ ְחלִ יטָ ה לְ חַ כּוֹת" .עוֹד ְמעַ ט ַיגִּ יעוּ בְּ וַ דַּ אי דָּ גִ ים טוֹבִ ים מֵ הֶ ם ,ל ֹא ֶא ְט ַרח
בִּ ְשׁבִ יל ֵאלֶּ הָ ",א ְמ ָרה ְלעַ צְ מָ הּ.
ה ֶגן ,אֲ בָ ל בַּ מַּ יִ ם שָׂ חוּ ַרק ְדגִ יגִ ים
כַּ ֲע ֹבר שָׁ עָ ה ַקלָּ ה כְּ בָ ר הָ יְ ָתה הָ אֲ ָ פָ ה ְרעֵ בָ ה ַכּ ֹ
ארי לְ מַ ֲע ָ ם",
"אלֶּ ה ֵאי ָ ם שָׁ וִ ים שֶׁ אֲ כוֹפֵ ף ֶאת צַ וָּ ִ
ְקטַ ְ טַ נִּ יםִ ,מן הַ סּוּג הַ פָּ שׁוּטֵ ...
ָא ְמ ָרה הַ אֲ ָ פָ ה בְּ ַגאֲ וָּ ה.
בְּ סוֹפוֹ שֶׁ ל דָּ בָ רֶֶ ,אלְצָ ה הָ אֲ ָ פָ ה לְ ִה ְס ַתּפֵּ ק בְּ חֶ לְ זוֹ וֹת וּבְ תוֹלָ עִ ים .דָּ גִ ים – ִמשּׁוּם
סוּג – כְּ בָ ר ל ֹא ִ ְראוּ בַּ מַּ יִ ם ,וְ הַ גְּ בֶ ֶרת הַ ְמּ ֻפ ֶנּ ֶקת ִה ְס ַתּפְּ ָקה בְּ מָ ה שֶּׁ ֵישׁ.
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