לעשות את הכל נכון.
סיפור מהאי ג'מייקה
סיפרה דיאנה ברוונה – ציורים ג'ן-ג'ק וויסיארי

ג'ני אף פעם לא הצליחה לעשות דבר כמו
שצריך .אם אמא אמרה לה להדליק אש ,בדיוק
כשהאש הייתה מתחילה לבעור באה הרוח
וכבתה אותה .אז אמא הייתה אומרת "ילדה,
אינך יודעת טוב יותר? לא מתחילים להדליק

אש כשרוח נושבת".
לפעמים אמא אמרה לג'ני לשמור על הסיר
שעל האש .ג'ני ישבה ליד האש אבל משום מה
המים היו מתאדים והכל נדבק לסיר .ושוב אמא
הייתה אומרת "ילדה ,אינך יודעת טוב יותר?
נתת לארוחה להתייבש לגמרי".

כשג'ני הלכה להביא מים הביתה ,המים תמיד
נשפכו מהדלי ועשו בוץ .ואז הילדים הקטנים
היו באים הביתה עם רגליים מלאות בוץ .אמא

הייתה אומרת "ג'ני ,את ילדה גדולה .ראי את
הבוץ! ילדה ,אינך יודעת לעשות טוב יותר?"
ג'ני השתדלה לעשות הכל כפי שצריך .אך רוב
הזמן הרוח כבתה את האש .רוב הזמן המים
היו מתאדים מהסיר והילדים הקטנים תמיד
הביאו הביתה בוץ על הרגליים.
ג'ני הייתה אומללה .היא תמיד רצתה לעשות
הכל כפי שצריך .היא ניסתה תמיד ,אבל תמיד
משהו קרה.

יום אחד היא עצרה בדרך הביתה מבית הספר.
היא התיישבה תחת עץ שזיפים ושמה את
ראשה בידיה .היא חשבה איך לעשות את
הדברים נכון .ופתאום הרגישה שאישה זקנה
יושבת לידה .אישה עם מטפחת אדומה על
ראשה.

"למה את כל כך עצובה ,ילדה?" שאלה
האישה.
"כי אני לא יודעת לעשות שום דבר נכון".
אמרה האישה "אני כבר זקנה .בואי ותעזרי
לי".

ג'ני הייתה ילדה טובת-לב והלכה עם האישה
אל ביתה .הבית עמד ממש ליד הדרך .מוזר

לכבות את האש.
למחרת ג'ני פגשה שוב את האישה והלכה
אתה לביתה.
"אולי תוכלי להשגיח על הסיר?" שאלה הזקנה.

נראה לג'ני שהיא לא הרגישה בו קודם.
האישה ביקשה שג'ני תדליק אש.
"אבל הרוח תכבה אותה" אמרה ג'ני.
"אז תסגרי את הדלת" אמרה האישה הזקנה.
ג'ני סגרה את הדלת והרוח לא יכלה כבר

"המים יתאדו" אמרה ג'ני.
"אז תשימי יותר מים או תורידי קצת את האש"
אמרה האישה.
"אם אלך להביא יותר מים ,הם ישפכו ויעשו
בוץ" אמרה ג'ני.

"אז אל תמלאי את הדלי" אמרה האישה "תוכלי
ללכת עוד פעם לבאר
אם יהיה צורך".
אחרי זמן מה ג'ני
ידעה כבר להדליק
אש ,להשגיח על
הסיר ולהביא מים בלי
לשפוך אותם .היא
ידעה כבר לעשות
דברים רבים בבית.
ויום אחד אמא אמרה
לה "ג'ני ,את לומדת
לעשות את הדברים
כפי שצריך".
ג'ני צחקה ,אבל לא סיפרה לאמא על האישה
הזקנה.
למחרת עצרה ג'ני שוב ליד עץ השזיפים .היא
רצתה לספר לאישה הזקנה מה קרה .כי כאשר

עזרה לה ,למדה לעשות את הדברים נכון .אבל
האישה לא הייתה שם .גם הבית שלה לא היה.
ג'ני חשבה תחילה שהיא לא מוצאת את
המקום .אבל עץ השזיפים היה שם! היא
הסתכלה סביב ,אך לא ראתה איש .כמה טוב
שהיא לא סיפרה לאף אחד על האישה הזקנה!
אולי זה היה חלום .אבל אפילו אילו זה היה
חלום ,הרי שהיא למדה לעשות את הדברים
נכון.

