רֹומְלְיְּובֹומְלְ ָ
יְה ֲענָקיםְהַ מַ צחיקים ְ
תומר רוזן גרייס
פרק  :1רו ְֹמלִ י ּובו ְֹמלִי ְמ ַׂשחֲ ִקים בְ סּוס ָארְֹך
ְׁשנֵי ֲענ ִָקים ֲענ ִָקיִ ים ְׁמאוֹד חָ יּו פַּ עַּ ם עַּ ל ְׁש ֵתי גְׁ בָ עוֹת בְׁ אֶ ֶרץ ַאחַּ ת גְׁ ד ֹולָה ֶשל ֲענ ִָקיםָ .ק ְׁראּו לָהֶ ם רו ְֹׁמלִ י ּובו ְֹׁמלִ י.
ּומ ְׁסבִ יבָ ן הָ יּו ְׁשנֵי עֲמָ ִקים ְׁמאוֹד ְׁגדוֹלִ ים ַּועֲמֻ ִקיםּ ,ובָ ֶא ְׁמצַּ ע בֵ ין ְׁשנֵי הָ ע ֲָמ ִקים
הַּ גְׁ בָ עוֹת שֶ לָהֶ ם הָ יּו ְׁמאוֹד ְׁגדוֹלוֹתִ ,
יְׁתה גִ ְׁבעַּת
הָ יְׁתָ ה ִגבְׁ עָ ה ַאחַּ ת עוֹד יוֹתֵ ר גְׁ ד ֹולָה ַּו ֲענ ִָקית ,שֶ עַּ ל פִ ְׁסגָתָ ּה צָ ְׁמחּו עֵ ִצים ֲענ ִָקיִים ֶשל ֲענ ִָקים .זֹאת הָ ָ
הַּ ִמ ְׁשחָ ִקים שֶ ל הָ ֲענ ִָקים בְׁ אֶ ֶרץ הָ ֲענ ִָקים הַּ גְׁ ד ֹולָה.
ימ ָתנִי.
לְׁ מַּ טָ הָ ,ר חוֹק בָ עֵ מֶ ק שֶ ִמ ַּתחַּ ת לְׁ גִ בְׁ עַּ ת הַּ ִמ ְׁשחָ ִקים שֶ ל הָ ֲענ ִָקים ,זָ ַּרם נָהָ ר ֲענ ִָקי ֶשל ֲענ ִָקים ְׁבזֶ ֶרם חָ זָ ק וְׁ ֵא ְׁ

ּומ ָשם ִטפֵ ס ֶאל רֹאש גִ ְׁבעַּ ת הַּ ִמ ְׁשחָ ִקים .הּוא הָ לְַּך
יוֹם אֶ חָ ד י ַָּרד רו ְֹׁמלִ י הָ ֲענָק ִמן הַּ גִ בְׁ עָ ה שֶ ל ֹו אֶ ל הָ עֵ מֶ ק שֶ לוִֹ ,
לְׁ שָ ם כְׁ ֵדי לְׁ שַּ חֵ ק עִ ם בו ְֹׁמלִ י  ,הָ ֲענָק הֶ חָ בֵ ר שֶ לוֹ ,שֶ בְׁ ִדיּוק בָ א גַּם הּוא לְׁ ָשם ִמן הַּ בַּ יִת ֶשלוֶֹ ,ש ָשכַּן עַּ ל הַּ גִ ְׁבעָ ה ֶשל ֹו
בַּ צַּ ד הַּ שֵ נִי.
כְׁ שֶ הֵ ם נִפְׁ גְׁ שּו ,הֵ ם ִה ְׁתחַּ בְׁ קּו ִחבּוק ֲענ ִָקי שֶ ל ֲענ ִָקים.
ידידּות.
ידי ,מָ ה נ ְִׁשמַּ ע?" ָק ָרא בו ְֹׁמלִ י וְׁ ִחבֵ ק אֶ ת רו ְֹׁמלִ י בִ ִ
"רו ְֹׁמלִ יְׁ ,י ִד ִ
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ּושנֵיהֶ ם כִ ְׁמעַּ ט ָמחֲ צּו זֶ ה ֶאת זֶ ה תוְֹך כְׁ ֵדי
"אֲ נִי בְׁ סֵ ֶדרּ ,ומָ ה ְׁשלו ְֹׁמָך אַּ ָתה?" ִחבֵ ק רו ְֹׁמלִ י אֶ ת ְׁי ִדיד ֹו הָ ֲענָק בו ְֹׁמלִ יְׁ ,
ִחבּוק.

"בְׁ מָ ה נְׁשַּ חֵ ק הַּ יוֹם?" שָ ַאל בו ְֹׁמלִ י.
"בוֹא נְׁשַּ חֵ ק בְׁ סּוס ָארְֹך מֵ עַּ ל הָ עֵ צִ יםִ ",הצִ יעַּ רו ְֹׁמלִ י.
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ַאת ִחיל מֵ עֵ ץ הָ א ֶֹרן הַּ זֶ ה!" ּובו ְֹׁמלִ י ָתפַּ ס ֶאת הַּ גֶזַּ ע ֶשל הָ עֵ ץ ִמלְׁ ַּמעְׁ לָה
"מ ֻעלֶה ,אֲ נִי מַּ ְׁת ִחילָ ",ק ָרא בו ְֹׁמלִ י" .אֲ נִי ְׁ
ְׁ
בִ ְׁש ֵתי י ָָדיו ,פִ שֵ ק אֶ ת ַּרגְׁ לָיו הָ ֲענ ִָקיוֹת ,זִ נֵק – וְׁ עָ בַּ ר אֶ ת הָ עֵ ץ בִ ְׁקפִ יצָ ה ַאחַּ ת .כִ י ַּא ֶתם ְׁמ ִבי ִנים ,בו ְֹׁמלִ י הָ יָה יו ֵֹתר
גָבוֹּהַּ אֲ פִ לּו מֵ עֵ ץ הָ א ֶֹרן הַּ גָדוֹל.
"עַּ כְׁ שָ ו אַּ ָתהָ ",אמַּ ר בו ְֹׁמלִ י לְׁ רו ְֹׁמלִ יִ " .נ ְׁראֶ ה או ְֹׁתָך ְׁמזַּ נֵק מֵ עַּ ל עֵ ץ הָ ִאזְׁ ָד ֶרכֶת הַּ ֶזה".
"מֵ עַּ ל הָ עֵ ץ הַּ ָקטָ ן הַּ זֶ ה? אֵ ין שּום בְׁ עָ יָה!" ִה ְׁתלַּהֵ ב רו ְֹׁמלִ י  .הּוא ָתפַּ ס ֶאת הַּ גֶזַּ ע ֶשל עֵ ץ הָ ִאזְׁ ָד ֶרכֶת ִמלְׁ ַּמעְׁ לָה וְׁ עָ בַּ ר
מּורמוֹת לַּצְׁ ָד ִדים.
אוֹת ֹו בִ ְׁקפִ יצָ ה ַאחַּ ת ,כְׁ שֶ ַּרגְׁ לָיו הָ ֲענ ִָקיוֹת ָ

אֶ לָא מָ ה? כְׁ שֶ הּוא גָמַּ ר ַּל ֲעבֹר אֶ ת הָ עֵ ץ ,רו ְֹׁמלִ י שָ ַּכח לִ ְׁסגֹר בַּ חֲ זָ ָרה ֶאת הָ ַּרגְׁ ַּליִם ֶשלוֹ ,וְׁ ָלכֵן הּוא ָנחַּ ת – ְׁבבַּ ת ַאחַּ ת
– עַּ ל הַּ י ְַּׁשבָ ן הָ ֲענ ִָקי שֶ לוֹ ,בַּ צַּ ד הַּ שֵ נִי שֶ ל הָ עֵ ץ.
ידי ,אֲ נִי פָ שּוט
"סלִ יחָ ה ,רו ְֹׁמלִ י ְׁי ִד ִ
"הָ א הָ א ,חָ ה חָ ה ,זֶ ה הָ יָה  --כָל כְָך  --מַּ צְׁ ִחיק! "...פָ ַּרץ בו ְֹׁמלִ י ִב ְׁצחוֹק ֲענ ִָקיְׁ .
ֹלא מַּ צְׁ לִ יחַּ לְׁ ִה ְׁתאַּ פֵ ק ִמלִ צְׁ חֹק ,חָ ה חָ ה חָ ה" ..
"ת ְׁצחַּ קִ ,ת ְׁצחַּ ק – ִנ ְׁר ֶאה או ְֹׁתָך עוֹבֵ ר עַּ כְׁ ָשו
רו ְֹׁמלִ י ֶנ ֱעלַּב ְׁקצָ ת" .טוֹבִ ,נ ְׁראֶ ה או ְֹׁתָך ,חָ כָם גָדוֹל ",הּוא ָאמַּ ר לְׁ בו ְׁמלִ יִ ,
אֶ ת עֵ ץ הַּ ֹדלֶב הֶ עָ צּום הַּ זֶ ה שָ ם!" וְׁ הּוא ִהצְׁ בִ יעַּ עַּ ל הָ עֵ ץ שֶ אֵ לָיו הּוא ִה ְׁת ַּכּוֵןּ ,ובֵ ינ ְַּׁתיִ ם ָטפַּ ח בַּ ֵס ֶתר עַּ ל י ְַּׁשבָ נוֶֹ ,שכַָאב
ִמן הַּ חֲ בָ טָ ה.
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בו ְֹׁמלִ י  ,שֶ ע ֲַּדיִן ִה ְׁתפַּ ֵתל ִמצְׁ חוֹק ,הָ לְַּך אֶ ל עֵ ץ הַּ ֹדלֶב הֶ עָ צּום ִב ְׁשנֵי צַּ ע ֲֵדי ֲענָקָ ,תפַּ ס ְׁבכוֹחַּ ֶאת גִ זְׁ ע ֹו ִמלְׁ ַּמעְׁ לָה וְׁ הֵ נִיף
יְׁטפְׁ סּו
אֶ ת עַּ צְׁ מ ֹו בָ אֲ וִ יר .הּוא ַּרק ֹלא י ַָּדע ,שֶ ֲענָפָ יו הָ ע ֲִדי ִנים שֶ ל עֵ ץ הַּ ֹדלֶב ַּמ ֲע ִדיפִ ים ְׁב ֶד ֶרְך-כְׁ לָל ֶש ֲענ ִָקים כְׁ בֵ ִדים ֹלא ַּ
ֲעלֵיהֶ ם.
ְׁק ִריש ְׁק ָראש ,פְׁ ִציח פצָ אחְׁ ,קלִ יש ְׁק ָלאשִ . ..ה ְׁתפַּ צְׁ חּו הָ ֲענָפִ ים וְׁ נ ְִׁש ְׁברּו ַּתחַּ ת ִמ ְׁש ָקל ֹו ֶשל הָ ֲענָקָ ,ק ְׁרסּו וְׁ ִהפִ ילּו אוֹת ֹו
מַּ מָ ש לְׁ תוְֹך הָ עֵ ץ הָ אֻ ְׁמלָל ,שֶ ִאבֵ ד ֵדי הַּ ְׁרבֵ ה ֲענָפִ ים יָפִ ים בַּ ֶד ֶרְך.
"מי צוֹחֵ ק עַּ כְׁ שָ ו? ִמי נָפַּ ל עַּ כְׁ שָ ו?"
"הָ א הָ א הָ א!" צָ חַּ ק רו ְֹׁמלִ יִ ,

"תפְׁ ִסיק לִ צְׁ חֹק וְׁ תֵ ן לִ י יָד בִ ְׁשבִ יל לְׁ חַּ לֵץ או ִֹתי ִמכָאן ",נָהַּ ם בו ְֹׁמלִ י ְׁב ֹרגֶז" .טוֹב ,צָ ַּד ְׁק ָת ,זֶ ה ֹלא הָ יָה יָפֶ ה ִמ ִצ ִדי
ַּ
לִ צְׁ חֹק עָ לֶיָך כְׁ שֶ נָפַּ לְׁ ָת ,זֶ ה הָ יָה מַּ גִ יעַּ לִ י".
"א ָמא ֶשלִ י או ֶֹמ ֶרת ֶשזֶ ה ֹלא יָפֶ ה בִ כְׁ לָל לַּהֲ רֹס עֵ ִצים,
"כֵן ,אֲ בָ ל זֶ ה ֹלא הָ יָה יָפֶ ה כְׁ לַּפֵ י הָ עֵץ הַּ ִמ ְׁסכֵןָ ",אמַּ ר רו ְֹׁמלִ יִ ,
וְׁ שֶ ֲענ ִָקים צְׁ עִ ִירים חַּ יָבִ ים לִ לְׁ מֹד לִ ְׁשמֹר ֲעלֵיהֶ ם".
ָאמר בו ְֹׁמלִ י" ,יֵש ָשם צֵ ל
"נָכוֹןָ ,אז בוֹא נַּפְׁ ִסיק לְׁ שַּ חֵ ק וְׁ ֵנלְֵך לָשֶ בֶ ת ְׁקצָ ת ָשם – ִמ ַּתחַּ ת לָעֵ ִצים הַּ יו ֵֹתר נְׁמּוכִ יםַּ ",
וַּאֲ נִי רוֹצֶ ה לָנּוחַּ  ,כוֹאֵ ב לִ י בְׁ כָל מָ קוֹם".
"טוֹב ,גַּם לִ י ע ֲַּדיִן כוֹאֵ ב הַּ י ְַּׁשבָ ןָ ",אמַּ ר רו ְֹׁמלִ י.
"טוֹבָ ,אז בוֹא ֵנלְֵך לְׁ שָ םִ ",ה ְׁסכִ ים בו ְֹׁמלִ י ,וְׁ הֵ ם פָ נּו ָל ֶלכֶת אֶ ל הַּ חֻ ְׁר ָשה.
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