הַ יּוֹ ָה וְ הַ נְּמָ לָה
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פַּ עַ ם ַאחַ ת ִה ְתעוֹפְ פָ ה יוֹ ָה ַאחַ ת מֵ עַ ל לַ נַּחַ ל .י ְָרדָ ה הַ יּוֹ ָה ִל ְשׁתּוֹת,
וְ ִהנֵּה ָראֲ ָתה ְליַד הַ מַּ קּוֹר ֶשׁלָּהּ ְמָ ָלה ְקטַ נָּה טוֹבַ עַ ת בַּ מַּ יִם.
"אנָּא ,יוֹ ָה ,עִ זְ ִרי לִי ל ְִהנָּצֵ לִ ".רחֲ מָ ה הַ יּוֹ ָה עַ ל
ִה ְתחַ נְּ ָה ַהנְּמָ לָ הָ :
קּוֹרהֶֶּ .א ְחזָה בּוֹ
הַ נְּמָ לָה ,עָ פָה ַליַּבָּ ָשׁה וְ חָ זְ ָרה עִ ם ְק ֵה ַקשׁ בְּ מַ ָ
ֹחוֹתיהָ הָ ַאחֲ רוֹ ִ יםִ ,טפְּ סָ ה עָ ָליו וְ הֵ צְ לִ יחָ ה לְהַ גִּ יעַ
ַהנְּמָ ָלה בְּ כ ֶ
בְּ שָׁ לוֹם ַליַּבָּ שָׁ ה ִ .ע ֲָרה ֶאת עַ ְצמָ הּ מֵ הַ מַּ יִם וְ ָא ְמ ָרה לַיּוֹ ָה :תּוֹדָ ה ָל
אוֹתי ִמ ְטּבִ יעָ ה .יוֹם יָבוֹא וְ ֶא ֱעזֹר לָ כְּ פִ י שׁעָ זַ ְר ְתּ ִלי".
עַ ל שֶׁ ִהצַּ ל ְְתּ ִ
"א ְתּ? יְ צוּר ָקטָ ן כָּלָ -כּ ? הַ ִאם ַא ְתּ
צָ חֲ ָקה הַ יּוֹ ָה וְ ָא ְמ ָרה בְּ זִ ְלזוּלַ :
אוֹתי?"
חוֹשֶׁ בֶ ת שׁתּוּכְ לִי לְ הַ צִּ יל ִ
מוֹתי",
"גַּם ִאם ַא ְתּ גְּ דוֹ ָלה ִממֶּ נִּי בְּ הַ ְרבֵּ הַ ,אל ְתּזַ ְלזְ ִלי בִּ ְקטַ נָּה שֶׁ כְּ ִ
עָ ְָתה הַ נְּמָ לָה" ,יָבוֹא יוֹם ֶשׁגַּם ַא ְתּ ִתּזְ דַּ ְקּ ִקי לִ י".
אוֹתהּ
ָ
וְ ִהנֵּה ,יוֹם ֶאחָ ד הָ י ְָתה הַ יּוֹ ָה בְּ סָ מוּ לְבֵ יתוֹ שֶׁ ל ִאכָּ רָ .ר ָאה
"איזוֹ אֲ רוּחָ ה טוֹבָ ה אוּכַל לְהָ כִ ין ִליִ ,אם ָאצוּד ֶאת
הָ ִא ָכּר וְ חָ שַׁ בֵ :
הַ יּוֹ ָה שֶׁ בַּ חֲ צֵ ִרי!"
ישׁה בַּ ַסּכָּ ָה ,הֵ בִ י ָה
ִמיָּד ל ַָקח ֶאת ָהרוֹבֶ ה וְ כִ וֵּן ֵא ֶליהָ  .הַ יּוֹ ָה ִה ְרגִּ ָ
ֶשׁלּ ֹא ַתּ ְספִּ יק לִבְ רֹחַ וְ ִשׁ ְק ְשׁ ָקה בְּ כְ ָ ֶפיהָ .
שָׁ ְמעָ ה אוֹ ָתהּ הַ נְּמָ לָ ה הַ ְקּטַ נָּה שֶׁ עָ ְמ ָדה בֶּ חָ צֵ רִ ,טפְּ סָ ה עַ ל ַרגְ לוֹ שֶׁ ל
הָ ִאכָּ ר ,שֶׁ נָּעַ ל סַ ְדָּ ִלים ,וְ עָ ְקצָ ה אוֹתוֹ בְּ חָ זְ ָקה.
ָקפַץ הָ ִאכָּר ִמכְּ ֵאב ָ ,פַל ָהרוֹבֶ ה ִמיָּדָ יו ,וְ הַ יּוֹ ָה עָ פָ ה לְדַ ְרכָּהּ.

