מה ראתה גברת מרגרי
טוב היה אילו כל אדם שמר את לשונו ולא סיפר על
כל מה שרק ראה .ישנם אנשים חכמים ששומרים
על דברים שעליהם אנו אפילו לא חולמים .אנו לא
יודעים על כך כי הם לא מספרים לנו ורק ממשיכים
לנהוג כמו כל אחד אחר.
הגברת מרגרי טוויסט מעיר טאויסטוק לא הייתה
מאלה ששומרים את לשונם .היא הייתה רכלנית
טובה ,וכפי שאומרים ,התרנגולת שלה לא הייתה
מגדלת אפרוח בלי שכל השכנים ידעו על כך.
הייתה לה רק עין אחת ,למסכנה ,ואיך היא איבדה
את השניה תכף תשמעו ,וגם תשמעו איך גינת
הצבעונים הנפלאה שלה הפכה להיות גינה רגילה
ביותר.
גברת מרגרי חיה לבדה עם החתול המנומר שלה.
ביתה הקטן עמד לא רחוק מהכביש ,בדיוק מול
חנות הקצב המקומי .הכל בביתה היה נקי ומסודר
להפליא ותענוג היה להביט על שורת הצלחות

הכחולות שעל המדף ,על קנקני הבדיל המבריקים
כמו כסף ,או על הרצפה המשופשפת ונקייה כמו
שולחן של אמא.
מעל הבית התפתלו שני צמחי גפנית והאוויר היה
מלא ריח טוב כשבקיץ הדבורים באו מהכוורות
הסמוכות וזמזמו בין הפרחים .אך הפלא של ממש
הייתה הערוגה של צבעונים שבגינה שלה ,כי בכל
אנגליה לא היו צבעונים כאלה ,ובאו אנשים מרחוק
ומקרוב כדי להתפלא מהם ולהריח אותם .הפרחים
עמדו בשורות כפולות ,והיו בכל הצבעים ,לבנים,
צהובים ,אדומים ,סגולים ומנומרים .הם פרחו
מוקדם ונשארו פתוחים יותר זמן מכל האחרים,
וכשהם פרחו האוויר התמלא בריחם הנהדר.
כל זה היה עוד לפני שעשן בתי החרושת ורעש
הקטרים גירש את הפיות מהעולם הזה לארץ של
אף אחד ,כי הפיות היו הסוד של ערוגת הצבעונים
של גברת מרגרי.
הפיות חיו בין הפרחים והיא לעתים קרובות סיפרה
ששמעה את האמהות שלהן שרות לילדיהן בלילה,
כשהירח היה מלא ולילות חמימים .היא בעצמה לא

ראתה אותן ,כי רק לבני-אדם מעטים ניתן לראות
פיות ,ועיניה של גברת מרגרי לא היו שייכים לאלה.

אך היא שמעה אותן ,ולדעתי זה הדבר הטוב הבא,
למי שלא יכול לראותם.
גברת מרגרי הייתה ,כפי שכבר אמרתי ,נפש טובה
ונוחה לבריאות ,וחוץ מזה גם האחות הטובה ביותר
בכל טאויסטוק .אם מישהו חלה ,מיד קראו לגברת
מרגרי כדי שתטפל בו ,והיא תמיד הייתה מוכנה
לדאוג ולהביא את החולה לבריאות טובה ,ותמיד
גם שילמו לה יפה עבור הטיפול.
יום אחד ישבה גברת מרגרי בביתה ושתתה תה.
היו כבר דמדומים בחוץ ,תריסי החלון היו פתוחים
כך שרוח קלה נכנסה לחדר ונשארה שם כדי לשחק
עם וילונות פשתן הלבנים .החתול שלה נמנם סמוך
לדלת והיא נהנתה מנעימות הקיץ המוקדם .ואז
נשמעה דפיקה בדלת" .מי זה?" שאלה גברת
מרגרי.
"זה טומי למב ,בבקשה גברתי" אמר קול קטן.
טומי למב ,בחור קטן ומקורזל ,בערך בגילכם ,נכנס
לחדר.
"מה רצית ,טומי?" אמרה גברת מרגרי.

"בבקשה גברתי ,כאן בחוץ עומד אדם לא יותר
גבוה ממני .הוא נתן לי את הקופסה הקטנה הזו
ואמר להגיד לך למרוח את עיניך במשחה הזו ואחר
כך לצאת אליו".
גברת מרגרי הסתכלה דרך החלון ,אל לא ראתה
אף אחד.
"איפה האיש ,יקירי?" אמרה.
"הנה הוא ,עם סוס לבן גדול לידו" אמר טומי
והצביע באצבעו.
גברת מרגרי שפשפה את עיניה והביטה שוב ,אך
ראתה רק את הפשפש הירוק שלה ,שיחי הלילך
ואת חנות הקצב ממול .האמת היא שילדים קטנים
כמוך ,יקירי ,רואים דברים שאנחנו ,אנשים
מבוגרים עם אבק העולם בעינינו ,לא יכולים
לראות.
"ובכן" אמרה גברת מרגרי לעצמה "זה מוזר ,כי אני
לא רואה שום אדם שם על הדשא".
ואז היא פתחה את הקופסה הקטנה שהחזיקה ביד
וראתה בה קצת משחה ירוקה" .בכל אופן אמרח
קצת על עיניי" אמרה ואמנם עשתה כך .ואז

הסתכלה שוב והיה! עמד שם אדם קטן וזקן ,לא
גבוה יותר מטומי הקטן .הוא היה לבוש כולו בירוק
ועל ראשו חבש כובע ירוק מחודד עם פעמון בקצה.
הפעמון צלצל בכל תנועת ראשו .על ידו עמד סוס
גדול ,לבן כמו חלב ,בעל זנב ארוך ורעמה קשורה
בסרטים צבעוניים.
גברת מרגרי יצאה אל האדם הקטן הזקן בירוק
ושאלה מה רצונו .והוא אמר שאישתו חולה מאוד,
והוא מבקש שהיא תבוא לטפל בה הלילה.
גברת מרגרי התלבטה והיססה ,כי לא רצתה לצאת
בלילה למקום שלא ידעה מה הוא ,ובמיוחד עם
אדם מוזר כזה .אבל האדם הקטן ביקש והתחנן
ודבריו היו מתוקים כמו דבש .בסוף הוא שכנע
אותה והבטיח גם תמורה נדיבה אם היא תחזיר
את אישתו לבריאות .גברת מרגרי חזרה לבית
שלה כדי להתכונן לנסיעה .היא שמה את מעיל
הנסיעה שלה האדום על כתפיה ונעלה נעליים
כבדות על רגליה .אז מילאה את התיק שלה בצמחי
מרפא למקרה שיהיה בהם צורך .אזי יצאה שוב

החוצה ועלתה על הסוס ,מאחורי האדם הקטן
בירוק .האיש שרק לסוסו והם יצאו.
נדמה היה לה שהם יותר מתעופפים מאשר רוכבים
על אדמה קשה ,כי שדות ומטעים עברו לידם כמו
בחלום .אך כשכך רכבו גברת מרגרי הזקנה ראתה
דברים שלא חלמה עליהם מעולם .היא ראתה
גדרות חיים ,שבילים ,חורשות ודרכים מלאים
באנשים קטנים ,שכולם עסקו בעניינים שלהם,
צחקו ,קשקשו רצו הנה והנה כמו אנשים ביום
השוק.
בסוף הם הגיעו למקום שגברת מרגרי הכירה
כגבעת שלושת העצים .אבל זה לא הייתה גבעת
שלושת העצים שהיא הכירה קודם ,כי עכשיו נפתח
בגבעה שער גדול ולשער הזה האיש הקטן כוון את
סוסו.
אחרי שהם נכנסו לתוך הגבעה גברת מרגרי ירדה
מהאוכף והביטה סביב .היא עמדה האולם גדול
שקירותיו זרחו בכסף וזהב ומהתקרה נצצו אבנים
יקרות .על הרצפה שלושה ילדי פיות שיחקו בכדורי

זהב וכשראו אותה הביטו עליה בעיניים גדולות,
כאילו היו ילדי בני-תמותה רגילים.

בפינה עמדה מיטה מזהב טהור ,עליה שמיכות
בצבע כסף וזהב ועליהן שכבה אישה יפהפה,
חיוורת וחולה מאוד .גברת מרגרי טיפלה באישה
כל הלילה ולקראת השחר מכאוביה של החולה
פחתו במקצת .אז ,בפעם הראשונה מאז גברת
מרגרי עזבה את ביתה ,האיש הקטן דיבר אליה.
"ראי גברת מרגרי" אמר "הבטחתי לתגמל אותך
טוב ,ואעמוד בדברי .בואי הנה!" היא ניגשה אליו
והוא מילא את התיק שלה בפחמים שחורים
מהאח .גברת מרגרי לא הבינה את האיש הקטן
החושב שזה תגמול הוגן עבור עבודתה ,אך לא
אמרה מילה .אחר כך עלתה שוב על הסוס הגדול
והם רכבו חזרה עד שהגיעו לביתה ,עוד טרם
עלתה השמש.
לפני שהאיש הקטן עזב ,הוא עוד הוציא שוב
קופסה קטנה ,כמו זו שהביא לה קודם טומי למב,
אלא שהפעם בקופסה הייתה משחה אדומה.
"מרחי זאת בעיניים שלך ,גברת מרגרי" אמר.
גברת מרגרי ידעה ,כפי שאומרים ,להבחין בין
גבינה לחמאה .היא ידעה שהמשחה הירוקה

שהאיש הקטן נתן לה קודם ,ושבה משחה כבר את
עיניה ,היא מהסוג שרק אנשים מעטים בעולם
משחו בעיניהם ,משחה שמשוררים היו נותנים את
אוזניהם עבורה ,אפילו תמורת כמות לא גדולה
מאפונה .ולכן ,כשלקחה במשחה האדומה משחה
בה רק את העין השמאלית .היא עשתה כאילו
מושחת גם את הימנית ,אבל למעשה לא נגעה בה.
האיש הקטן עלה שוב על סוסו ורכב אל ביתו בתוך
הגבעה .אזי גברת מרגרי החליטה לרוקן את התיק
שלה .היא הפכה אותו מעל האח ומהתיק נפלו..
מה? פחמים שחורים? לא ולא! דווקא גושים גדולים
של זהב שזרח באור צהוב בהיר כמו אש הנר.
האישה הטובה בקושי האמינה לעיניה כי היה שם
אוצר שיכול היה להחזיק אותה בנוחיות עד סוף
ימיה.
אבל העין הימנית שלה! הייתי רוצה לראות גם אני
את מה היא ראתה בעין הימנית שלה! ומה היא
ראתה? אספר לכם.

בלילה הבא היה ירח מלא וגברת מרגרי הציצה
מהחלון על ערוגת הצבעונים שלה ,שהייתה גאה
מאוד עליה.
"הי ,מה זה!" קראה ושפשפה את עיניה כדי לוודא
שהיא לא חולמת .כי הערוגה הייתה מלאה בעם
קטן.
אבל גברת מרגרי הייתה באמת ערה וראתה אותם
היטב .כן ,היו שם כאלה ,גברים קטנים ,נשים
קטנות ,ילדים קטנים ותינוקות קטנים והערוגה
הייתה מלאה בהם ,כמו באולם חתונות .הגברים
הקטנים ישבו ועישנו את המקטרות שלהם ושוחחו
ביניהם .הנשים הקטנות טיפלו בילדים ,שרו להם
ונדנדו אותם בעריסות של הצבעונים .הילדים
הקטנים שיחקו במחבואים בין גבעולי הפרחים.
גברת מרגרי נשענה מהחלון והביטה עליהם
בהנאה רבה ,כי תמיד נעים לראות את הקטנים
במשחקים שלהם.
תוך כדי כך היא ראתה שאחד מילדי הפיות האלה
הסתתר תחת עלה גדול ,והאחרים שחיפשו אותו,
בדקו למעלה ולמטה ,ימינה ושמאלה ,ולא יכלו

למצוא אותו .ואז האישה הזקנה פרצה בצחוק ,כי

שעשע אותה המשחק .ובסוף לא יכלה כבר

להתאפק וקראה "תסתכל תחת העלה ,שחור
הכובע!"
רק יצאו המילים האלה מפיה ו"ווסק!!" ו"הירר!" כל
הקטנים התחילו לברוח מהגינה ,אבות ,אמהות,
ילדים ותינוקות ,כולם בצעקות "היא רואה אותנו!
היא רואה אותנו!"
כי פיות הם עם בישן ומפחד שבני-תמותה יראו
אותם בצורתם האמיתית.
ולכן הם לא חזרו יותר לגינתה של גברת מרגרי
ומאותו היום הצבעונים שלה נראים כמו צבעונים
של כל אחד אחר.
נוסף על כך ,לאן שהיא רק הלכה הפיות ברחו כמו
עכברים ,כי ידעו שהיא יכולה לראות אותם בעין
אחת שלה .זה כשלעצמו היה רע מאוד ,אבל לא
היה קורה שום דבר יותר אילו היא הייתה חכמה
וידעה למה עלול לגרום הלשון .אך כמו הרבה

גברות זקנות ,גם היא אהבה לשמוע את המילים
היוצאות מהפה שלה.
בערך שנים-עשר חודשים אחרי שגברת מרגרי

ובכיכר התקיימו ריקודים ,כי פיטר וויקס החלילן בא
לנגן על חמת-החלילים שלו .באוהל הגדול האנשים
פרסו את סחורותיהם ,חמאה ,גבינה ,ביצים ,דבש

טיפלה באישה הפיה ,יריד גדול התקיים
בטאויסטוק .כל העולם ואישתו היו שם וכמובן גם
גברת מרגרי .והיריד היה שמח וכדאי היה לראותו.
דוכנים עמדו בשורה ארוכה ודגלים וסרטים
בצבעים שונים התנענעו ברוח .יין נשפך כמו מים

וכל זה ,והכל נראה יפה מאוד.
גברת מרגרי הייתה מרוצה כי היה לה עם מי לרכל
ולכן היא הלכה הנה והנה ושוחחה עם זה ועם זו
ובסוף נכנסה לאותו האוהל הגדול בו נפרסו כל
המטעמים.

ואז ,קשה להאמין ,אבל ראתה את האיש הקטן
בירוק מלפני שנה ,שהסתובב שם בין האנשים.
היא פתחה רחב את עיניה כי הוא עשה דברים
מוזרים .בחגורתו היה תלוי כלי חרס ובידו הוא
החזיק מגרד עץ קטן שאותו העביר מעל גושי
החמאה ומה שגירד מהם שם בתוך אותו הכלי.
גברת מרגרי הציצה לתוך הכלי וראתה שהוא כבר
מלא למחצה ואז לא יכלה כבר להתאפק.
"הי ,שכני!" היא קראה "כך לא נוהגים .לא יפה
לקחת חמאה של אנשים אחרים!"
האיש הקטן נבהל מאוד וכמעט והפיל את המגרד
העץ שלו" .מה גברת מרגרי! את יכולה לראות
אותי?"
"בוודאי שאני רואה! ורואה גם מה אתה עושה.
תפסיק מיד!"
"ולא מרחת לך עיניים עם המשחה האדומה אז?"
שאל האיש הקטן.
"רק עין אחת" אמרה גברת מרגרי בערמומיות.
"ובאיזו עין את רואה אותי?" שאל.

"בעין הזו ,ובבירור ,אם תרצה לדעת" והיא הצביעה
על העין הימינית שלה.
ואז האיש הקטן ניפח את לחייו עד שנראו כמו שני

כדורים חומים ו"פופפ!" הוא נשף בעין שלה
ו"פופפ!" עוד פעם והאור של העין כבה.
גברת מרגרי לא הרגישה כאב ,אבל למרות
שמצמצה ומצמצה בעין ,לא יכלה לראות בו יותר.
כי העין שעליה נשף האיש הקטן הייתה עיוורת כמו
קיר האבן של הטחנה ,ששם טום הפחח נשק לבת
הטוחן.
לגברת מרגרי לא חסרה במיוחד העין שלה ,ובכל
זאת לא היה נעים במיוחד לראות רק בעין אחת.
כל זה מספרים עד היום בעיר טאויסטוק ,ואם
תגיעו לשם תוכלו לשמוע זאת בעצמכם.

מתוך "פלפל ומלח" מאת הוורד פייל

