ִספּוּר ב'
בּ ֶֹקר ֶא ָחד בְּ חֻ פְ שַׁ ת ַה ַקּיִץ יָצְ אוּ חֲ בֵ ִרים עִ ם ַכּ ְלבָּ ם עֹז לְ עֵ בֶ ר בְּ ֵרכוֹת
ידוּתי ְמאוֹד ,וְ כָל ַה ְיּל ִָדים
הַ דָּ גִ ים שֶׁ ִמּחוּץ לַמּוֹשָׁ ב .עֹז הָ יָה ֶכּלֶב י ְִד ִ
בוּרת ַה ְיּ ָל ִדים ְלכָל ִטיּוּל שֶׁ יָּצְ אוּ.
ָאהֲ בוּ אוֹתוֹ .עֹז הָ יָה ִמצְ טָ ֵרף לַחֲ ַ
יְתה לְ ג ֵָרשׁ ֶאת
הַ פַּעַ ם הָ יָה חָ שׁוּב ל ַָקחַ ת ֶאת עֹזִ ,מ ֵכּי ָון ֶשׁ ַה ַמּ ָטּ ָרה הָ ָ
אוֹתם.
ָ
הַ ַשּׂ ְק ִָאים הַ נּוֹחֲ ִתים עַ ל בְּ ֵרכוֹת הַ דָּ גִ ים וּ ָפשׁוּט ְמחַ ְסּלִ ים
כְּ שֶׁ ִה ְת ָק ְרבוּ לִבְ ֵרכוֹת ַהדָּ גִ ים ,הֵ חֵ ל עֹז לָרוּץ וְ לִ ְ בֹּחַ ִמסָּ בִ יב וְ עָ שָׂ ה
הַ ְרבֵּ ה ַרעַ שׁ .חֵ לֶק ָקטָ ן מֵ הַ ַשּׂ ְק ִָאים ִ ְבהֲ לוּ וְ עָ פוּ לָהֶ ם .לְ ַאחַ ר זְ מַ ן
רוֹממוּ מֵ עַ ל
ָמה ְִשׁ ְמעָ ה ְי ִריָּה בָּ אֲ וִ יר .כָּל הַ ַשּׂ ְק ִָאים ִ ְבהֲ לוִּ ,ה ְת ְ
הַ מַּ ִים וְ עָ פוּ לָ הֶ ם .כָּ ִ צְּ לוּ הַ דָּ גִ ים ְבּאוֹתוֹ יוֹם ִמטֶּ ֶרף הַ שַּׂ ְק ִָאים.
פִּ ְתאוֹם שָׁ ַאל רוֹעִ י" :וְ הֵ י ָכן עֹז?" ֻכּ ָלּם ִה ְס ַתּכְּ לוּ ִמסָּ בִ יב ,וְ עֹז ל ֹא
הָ יָה שָׁ םִ .ה ְת ַפּ ְצּלוּ ל ְַא ְרבַּ ע ְקבוּצוֹת וּפָ וּ ְלכִ וּוּ ִים שׁוֹ ִ ים כְּ דֵ י ל ְִמצ ֹא
ֶאת עֹז ַכּלְבָּ ם הָ ָאהוּבַ .אחַ ת הַ ְקּבוּצוֹת ֶשׁיָּצְ ָאה לְכִ וּוּן מָ עוֹ ָפם ֶשׁל
הַ ַשּׂ ְק ִָאים ,מָ צְ ָאה ֶאת עֹז וֹבֵ חַ וְ ָרץ ַאחֲ ֵרי הַ שַּׂ ְק ִָאים הֶ עָ פִ ים
מֵ הַ מָּ קוֹם.
ְקבוּצַ ת הַ ְיּל ִָדים הֵ חֵ ָלּה לָרוּץ ַאחֲ ֵרי עֹז כְּ דֵ י ְל ַה ְחזִ ירוֹ ,אוּ ָלם הוּא
"אל
ִה ְמ ִשׁי לָרוּץ עַ ד שֶׁ ֶנּ ֱע ַלם .חָ זְ רוּ הַ ְיּל ִָדים לַמּוֹשָׁ ב עֲצוּבִ יםַ .
"אי יֵדַ ע ֶאת הַ דֶּ ֶר ?" ָשׁאֲ לוּ
הוֹרים" ,עֹז יַחֲ זֹרֵ ".
ִתּ ְדאֲ גוָּ ",א ְמרוּ הַ ִ
הוֹסיף וְ ָאמַ ר
הַ ְיּל ִָדים" .כְּ לָבִ ים חוֹזְ ִרים ְלבָ ֵתּיהֶ ם בְּ רֹב הַ ִמּ ְק ִריםִ ",
ישׁי
יוֹדעִ ים?" חָ שַׁ ב ָרז .בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִל ִ
ַאבָּ א שֶׁ ל ָרז" .אוּ ַלי הֵ ם בֶּ אֱ מֶ ת ְ
וּמי ָקפַץ לְעֶ בְ ָרםַ ,א ֶתּם
ִהגִּ יעוּ הַ ְיּל ִָדים ל ְִמגְ ַרשׁ הַ ִמּ ְשׂחָ ִקיםִ ,
חוֹשׁבִ ים? ִ חַ ְשׁ ֶתּם ָכוֹן .הָ יָה ֶזה עֹז .שָׁ אֲ לוּ אוֹתוֹ הַ יְּ לָ ִדים מָ לֵא
ְ
ְשׁ ֵאלוֹת ,אֲ בָ ל הוּא ַרק כִּ ְשׁכֵּשׁ ִבּזְ ָבוֹ.
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