יקים
ְּבֹומלִ י ָה ֲענָ ִקים ַה ַמ ְצ ִח ִ
ְ
רֹומלִ י ו
ְ
תומר רוזן גרייס
פרק ּ :3בו ְֹמלִ י קו ֵֹטף צַ ּבָּ ִרים

כַּאֲ שֶׁ ר ִה ְתעו ְֹררּו רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י לְ מָ חֳ ָרת ּבַּ ּבֹקֶׁ ר ,הֵ ם ִנ ְדהֲ מּו עַּ ד ְמאוֹד.
"מָ ה זֶׁ ה ֹפה?" ָאמַּ ר רו ְֹמלִ י ּבִ פְ לִ יָאה.
"אֲ נִי ִמ ְתפַּ לֵא ְמאוֹד!" ָק ָרא ּבו ְֹמלִ י ּבְ תַּ ְדהֵ מָ ה.
"אַּ ָתה ז ֹו ֵכר לָמָ ה אֲ נ ְַּחנּו ֹפה לְ יַּד הַּ נָהָ ר?" שָ ַאל רו ְֹמלִ י.
"ע ֲַּדיִן ֹלא – אֲ נִי צָ ִריְך ק ֶֹׁדם לְ ִה ְתעו ֵֹרר ",עָ נָה ּבו ְֹמלִ י.
"אֲ בָ ל אַּ ָתה כְ בָ ר עֵ ר!" ָאמַּ ר רו ְֹמלִ י.
"זֶׁ ה ַּרק ִנ ְראֶׁ ה לְ ָך ָככָה ",עָ נָה ּבו ְֹמלִ י" ,הָ עֵ ינַּיִ ם שֶׁ לִ י פְ תּוחוֹת ,אֲ בָ ל ִּבפְ נִים אֲ נִי ע ֲַּדיִן י ֵָשן".
"אֲ הָ ּהָ "...אמַּ ר רו ְֹמלִ י ּבַּ הֲ בָ נָה ,אֲ פִ לּו שֶׁ הּוא ּבִ כְ לָל ֹלא הֵ בִ ין כְ לּוםָ" .אז ַּא ָתה חו ֵֹשב ֶׁשאּולַּי יָכוֹל לִ ְהיוֹתֶׁ ,שנָגִ יד ִאם
אֲ נִי אֶׁ ֱעצֹם אֶׁ ת הָ עֵ י ַּניִם ַּדוְ ָקאָ ,אז אֲ נִי אֶׁ ְהיֶׁה עֵ ר ּבִ פְ נִים וְ יָשֵ ן ּבַּ חּוץ?"
"הָ א הָ א ,זֶׁ ה מַּ צְ ִחיק ְמאוֹד!" ִגחֵ ְך ּבו ְֹמלִ י" ,אּולַּי ּבֶׁ אֱ מֶׁ ת ְתנַּסֶׁ ה ֶׁא ת זֶׁ ה וְ ִת ְר ֶׁאה ִאם ַּא ָתה ַּמ ְצלִ יחַּ לְ ִהזָ כֵר ל ָָמה
אֲ נ ְַּחנּו ֹפה!"
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"טוֹבִ ,הנֵהָ ",אמַּ ר רו ְֹמלִ י" ,אֲ ִני ס ֹוגֵר אֶׁ ת הָ עֵ י ַּניִם ֶׁשלִ י "...וְ הּוא ָסגַּר או ָֹתן.
ּוכְ שֶׁ הּוא סָ גַּר אֶׁ ת עֵ ינָיו ,הּוא נִזְ ַּכר פִ ְתאוֹם אֵ יְך שֶׁ הֵ ם נָפְ לּו ְשנֵיהֶׁ ם לְ תוְֹך הַּ נָהָ ר ֶׁא ְתמוֹל.

"אֲ נִי ז ֹו ֵכר ,אֲ נִי ז ֹו ֵכרּ ,בְ חַּ יַּי שֶׁ אֲ נִי ז ֹו ֵכר – ּבו ְֹמלִ י ,נִזְ ַּכ ְר ִתי! אֲ נ ְַּחנּו נָפַּ לְ נּו לְ תוְֹך הַּ נָהָ ר! זֶׁ ה ּבֶׁ אֱ ֶׁמת ָעבַּ ד ,אֲ נִי עַּ כְ ָשו עֵ ר
ּבִ פְ נִים!"
"הוֹ ,זֶׁ ה מַּ ְד ִהיםָ ,אז אֲ נִי גַּם כֵן ס ֹוגֵר עַּ כְ שָ ו אֶׁ ת הָ עֵ ינַּיִ ם שֶׁ לִ יּ .בוֹא ִנ ְהיֶׁה ְשנֵינּו ְי ֵשנִים ּבַּ חּוץ!" ִהכְ ִריז ּבו ְֹמלִ י וְ עָ צַּ ם
אֶׁ ת עֵ ינָיו.
ּוכְ שֶׁ הּוא סָ גַּר אוֹתָ ן ,הּוא נִזְ ַּכר פִ ְתאוֹם ּבְ כָל מָ ה שֶׁ ָק ָרה לָהֶׁ ם אֶׁ ְתמוֹל.
"רו ְֹמלִ י ,אֲ נ ְַּחנּו נָפַּ לְ נּו ַּלנָהָ ר! ּבִ גְ לַּל זֶׁ ה אֲ נ ְַּחנּו ְרטּובִ ים כָל ָכְך!"
"נָכוֹןּ ,ובִ גְ לַּל זֶׁ ה ַּקר לִ י!" ָאמַּ ר רו ְֹמלִ י.
"ּובִ גְ לַּל זֶׁ ה כוֹאֵ ב לִ י הָ רֹאש!" ָק ָרא ּבו ְֹמלִ י.
"ּובִ גְ לַּל זֶׁ ה ִה ְתעַּ יַּפְ נּו כָל ָכְך ,שֶׁ נ ְִש ַּכבְ נּו ֹפה וְ ֹלא זַּ זְ נּו כָל הַּ ַּל ְילָה!" ִנ ְדהַּ ם רו ְֹמלִ י.
ְשנֵיהֶׁ ם פָ ְקחּו עַּ כְ שָ ו אֶׁ ת עֵ ינֵיהֶׁ ם ּבְ בַּ ת ַאחַּ ת וְ ִהּבִ יטּו זֶׁ ה ּבַּ ֶׁזה.
"אוֹי ,אַּ ָתה ִנ ְראֶׁ ה כָל ָכְך מַּ צְ ִחיק!" ָאמַּ ר ּבו ְֹמלִ י.
"מָ ה מַּ צְ ִחיק ּבִ י?" ֶׁנ ֱעלַּב ר ֹו ְמלִ י.
"אַּ ָתה פָ רּועַּ ! כָל הַּ שֵ עָ ר שֶׁ לְ ָך פָ רּועַּ לְ ג ְַּמ ֵרי!" ָאמַּ ר ּבו ְֹמלִ י.
"אֲ בָ ל ִת ְס ַּתכֵל עָ לֶׁיָך ,גַּם אַּ ָתה ָפרּועַּ ָ ",אמַּ ר רו ְֹמלִ י" .וְ חּוץ ִמזֶׁ ה ,כָל הַּ חֻ לְ צָ ה ֶׁשלְ ָך ּבַּ חּוץ ,וְ הַּ ּבֶׁ ֶׁטן ֶׁשלְ ָך ּב ֹול ֶֶׁׁטת כְ מ ֹו
הַּ ר".
"טוֹב ,ט וֹבּ ,בוֹא ֹלא נ ִָריב עוֹד פַּ עַּ םִ ",מהֵ ר ּבו ְֹמלִ י לְ ִה ְתפַּ יֵס" ,אֲ נ ְַּחנּו ְּבשּום אֹפֶׁ ן ֹלא רו ִֹצים לִ פֹ ל עוֹד פַּ עַּ ם ַּלנָהָ ר!"
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"נָכוֹןַּ ,רק זֶׁ ה חָ סֵ ר לָנּו!" ִנבְ הַּ ל רו ְֹמלִ יָ" .אז מָ ה ַּנעֲשֶׁ ה עַּ כְ שָ ו?"
"אֲ נִי אוֹמֵ רּ ,בוֹא נ ְִתיַּּבֵ ש ּבַּ שֶׁ ֶׁמשִ ",הצִ יעַּ ּבו ְֹמלִ י" .זֹאת אוֹמֶׁ ֶׁרתּ ,בוֹא ְניַּּבֵ ש ֶׁאת הַּ ְּבג ִָדים ֶׁשלָנּו".
"טוֹבּ ,בְ סֵ ֶׁדרִ ,מי מו ִֹריד ִראשוֹן אֶׁ ת הַּ חֻ לְ צָ ה?" שָ ַאל רו ְֹמלִ י.
יקים
ּושנֵיהֶׁ ם הו ִֹרידּו ְּבבַּ ת ַא חַּ ת ֶׁאת הַּ חֻ לְ צָ ה ,וְ ִנ ְראּוַּ ...מ ְצ ִח ִ
"נו ִֹריד ּבְ יַּחַּ ד – ַאחַּ תְ ,ש ַּתיִ םָ ,ש – לוֹש!" ָק ָרא ּבו ְֹמלִ יְ ,
ְמאוֹד – עָ בִ ים ַּו ֲענ ִָק ִיים כָאֵ לֶׁה ...הֵ ם ָתלּו אֶׁ ת הַּ חֻ לְ צוֹת ֶׁשלָהֶׁ ם עַּ ל ג ֵָדר ֵמעֵ ץ ֶׁשהָ י ְָתה ָשם לְ י ָָדם.
ּושנֵיהֶׁ ם ִה ְסתו ְֹבבּו גַּבֶׁ -אל-גַּב ,וְ הו ִֹרידּו ֶׁאת
"וְ עַּ כְ שָ ו – אֶׁ ת הַּ ִמכְ נָסַּ יִם!" ָק ָרא רו ְֹמלִ יַ" ,אחַּ ת – ְש ַּתיִם – שָ – לוֹש!" ְ
הַּ ִמכְ נָסַּ יִם הָ ְרטּובִ ים שֶׁ לָהֶׁ ם ,וְ נ ְִשאֲ רּו כְ שֶׁ הֵ ם לוֹבְ ִשים ִמכְ נָסַּ יִם ְקצָ ִרים כ ֵָאלֶׁהֶׁ ,ש ֲענ ִָקים ָת ִמיד לו ְֹב ִשים ִמ ַּתחַּ ת
ל ִַּמכְ נָסַּ יִם הָ אֲ רֻ כִ ים שֶׁ לָהֶׁ ם.
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יקים!" פָ ְרצּו ְשנֵיהֶׁ ם ּבִ צְ חוֹק רוֹעֵ ם.
"ה ֹו-הוֹ ,אֲ נ ְַּחנּו כָל ָכְך מַּ צְ ִח ִ
"כֵן ,הֲ ֵרי מַּ צְ ִחיק שֶׁ ּבִ כְ לָל עוֹד ֹלא הו ַֹּר ְדנּו אֶׁ ת הַּ ַּנ ֲע ַּליִם שֶׁ לָנּו ",צָ חַּ ק ּבו ְֹמלִ י.
ּושנֵיהֶׁ ם ִה ְתכוֹפְ פּו וְ הו ִֹרידּו ֶׁאת הַּ ַּנ ֲע ַּליִם ֶׁשלָהֶׁ םֶׁ ,שהָ יּו ְרטּובוֹת לְ ג ְַּמ ֵרי – וְ גַּם
"ָאז ּבוֹא נו ִֹריד אוֹתָ ן!" ָאמַּ ר רו ְֹמלִ יְ ,
הַּ ג ְַּרּבַּ יִם שֶׁ לָהֶׁ ם הָ יּו ְספּוגוֹת מַּ יִ ם.
"ּבוֹא נ ְִתלֶׁה הַּ כֹל כָאן עַּ ל הַּ ג ֵָדרָ ",אמַּ ר רו ְֹמלִ י ,וְ ָכ ָכה הֵ ם עָ שּו.
לְ מַּ זָ לָם ,הָ יְתָ ה שֶׁ מֶׁ ש חֲ ִמימָ ה כְ בָ ר ּבִ ְשעַּ ת ּב ֶֹׁקר מֻ ְק ֶׁדמֶׁ ת זוֹ ,וְ הֵ ם ֹלא ָקפְ אּו לְ ג ְַּמ ֵרי .אֲ בָ ל הֵ ם י ְָדעּוֶׁ ,ש ְּב ֶׁמ ֶׁשְך הַּ יוֹם
הַּ שֶׁ מֶׁ ש ִת ְהיֶׁה עוֹד הַּ ְרּבֵ ה יוֹתֵ ר חַּ מָ ה ,וְ ִהיא ְתיַּּבֵ ש לָהֶׁ ם אֶׁ ת הַּ ּבְ ג ִָדים.
"ּבוֹא נ ְִש ַּכב כָאן עַּ ל הָ עֵ שֶׁ ב הַּ זֶׁ ה עַּ ד שֶׁ הַּ ּבְ ג ִָדים שֶׁ לָנּו ִי ְתיַּּבְ שּוִ ",ה ִציעַּ ּבו ְֹמלִ י.
כַּמה ְרגָעִ ים הֵ ם
ָלכֵן נ ְִשכְ בּו ְשנֵיהֶׁ ם עַּ ל גַּּבָ ם עַּ ל הָ עֵ שֶׁ ב וְ ִה ְס ַּתכְ לּו ּבָ ֲע ָננִים הַּ לְ בָ נִים ֶׁש ָשטּו ּבַּ ָש ַּמיִם ֵמ ֲעלֵיהֶׁ ם ,וְ ַאחֲ ַּרי ָ
נִ ְר ְדמּו ְקצָ ת.

ַאחֲ ֵרי שָ עָ ה ַּקלָה הֵ ם פָ ְקחּו עֵ י ַּניִם ,וְ הַּ שֶׁ מֶׁ ש הָ יְתָ ה כְ בָ ר מַּ מָ ש מֵ ֲעלֵיהֶׁ ם ,גָבוֹּהַּ ּבַּ ָש ַּמיִם ,וְ זֶׁ ה א ֹו ֵמר ֶׁש ִהגִ יעָ ה ְשעַּ ת
הַּ צָ הֳ ַּריִם.
גַּם ּבו ְֹמלִ י שָ ם לֵב לָזֶׁ ה ,כִ י הַּ ּבֶׁ טֶׁ ן שֶׁ ל ֹו ִק ְר ְק ָרה.

4

כל הזכויות שמורות לתומר רוזן גרייס – מוזמנים בשמחה לשתף ולהשאיל באופן לא מסחרי

"רו ְֹמלִ י ,אֲ נִי חוֹשֵ ב שֶׁ אֲ נִי ָרעֵ בָ "...אמַּ ר ּבו ְֹמלִ י.
"ּבו ְֹמלִ י ,וַּאֲ נִי ּבָ טּוחַּ שֶׁ אֲ נִי ָרעֵ ב!" עָ נָה רו ְֹמלִ י.
"וְ אֵ ין לָנּו כְ לּום לֶׁאֱ כֹל ,כִ י אֲ נ ְַּחנּו ָרחוֹק מֵ הַּ ּבַּ יִת שֶׁ ָלנּוָ ",אמַּ ר ּבו ְֹמלִ י ְּבעֶׁ צֶׁ ב.
ָאמר רו ְֹמלִ י.
"נָכוֹן ,אֲ בָ ל אּולַּי נ ְִמצָ א כָאן ֵאיזֶׁ ה פֵ רוֹת שֶׁ צו ְֹמ ִחים לְ א ֶֹׁרְך הַּ נָהָ רַּ ",
"כְ מ ֹו מָ ה ,לְ מָ שָ ל?" שָ ַאל ּבו ְֹמלִ י.
"כְ מ ֹו פֶׁ טֶׁ ל ,לְ מָ ָשל ",עָ נָה רו ְֹמלִ י" ,א ֹו כְ מוֹ ...א ֹו כְ מוֹ"...
"א ֹו כְ מ ֹו צַּ ּבָ ִרים!" ָק ָרא פִ ְתאוֹם ּבו ְֹמלִ י ּבְ ִש ְמחָ ה" ,חַּ יָבִ ים לִ ְהיוֹת ֹפה צַּ ּבָ ִרים! אֲ נִי ה ֹולְֵך לְ חַּ פֵ ש צַּ ּבָ ִרים ,וְ ִאם
אֶׁ ְמצָ א ,אֲ נִי אֶׁ ְק ָרא לְ ָך".
ַאמ ִשיְך לִ ְהיוֹת ָרעֵ ב ִּב ְשכִ יבָ ה"...
"טוֹב ,יֹפִ י ,זֶׁ ה ְמאוֹד יָפֶׁ ה ִמצִ ְדָךָ ",אמַּ ר רו ְֹמלִ י" .אֲ נִ י ּבֵ ינְתַּ ִים ְ
ִה ְתרוֹמֵ ם ּבו ְֹמלִ י הָ ֲענָק עַּ ל מַּ ְרפְ ָקיוָ ,קם עַּ ל ּבִ ְרכָיוּ ,ובַּ סוֹף ִהצְ לִ יחַּ לְ הֵ עָ ֵמד לְ ג ְַּמ ֵרי.
"אם אֲ נִ י אֶׁ צְ טָ ֵרְך או ְֹתָך ,אֲ נִי ֶׁא ְשרֹק לְ ָך חָ זָ ק – ִת ְתכ ֹונֵן!"
"טוֹב ,אֲ נִי ה ֹולְֵך ",הּוא ָאמַּ ר לְ רו ְֹמלִ יִ .
"ּבְ סֵ ֶׁדר ",עָ נָה רו ְֹמלִ י וְ נ ְִשַאר שָ כּוב עַּ ל גַּּבוֹ.
הָ לְַּך ּבו ְֹמלִ י לְ א ֶֹׁרְך הַּ נָהָ ר וְ ִחפֵ ש ִשיחֵ י צַּ ּבָ ר .הּוא ָרָאה כַּמָ ה ִשיחֵ י פֶׁ ֶׁטל ,אֲ בָ ל כִ ְמעַּ ט ֹלא הָ יּו ֲע ֵליהֶׁ ם פֵ רוֹת .כַּנִ ְר ֶׁאה
שֶׁ הַּ צִ פו ִֹרים ָאכְ לּו אֶׁ ת כָל הַּ פֶׁ טֶׁ ל ,הּוא חָ שַּ ב לְ עַּ צְ מוֹ.
אֲ בָ ל ִהנֵה – מָ ה זֶׁ ה שָ ם? עֵ ינ ֹו שֶׁ ל ּבו ְֹמלִ י ָקלְ טָ ה ִשיחַּ צַּ ּבָ ִרים ֲענ ִָקי לְ יַּד ג ֵָדר ֶׁשל ָש ֶׁדה ֶׁאחָ דָ ,סמּוְך ַּלנָהָ ר.
הּוא הָ לְַּך אֶׁ ל הַּ ִשיחַּ וְ ָרָאה עָ לָיו הֲ מוֹן צַּ ּבָ ִרים כְ תֻ ִמים ּובְ שֵ לִ ים ,מּו ָכנִים לְ ַּמאֲ כָלַּ .רק ָמה? – הּוא הָ יָה כָל כְָך ָרעֵ ב,
ּוצהֻ ִּבים ,אֲ בָ ל הֵ ם דו ְֹק ִרים ְמאוֹד ,וְ ַּגם יֵש הָ מוֹן
ָאמנָם ְקטַּ ִנים ְ
שֶׁ שָ ַּכח לְ ג ְַּמ ֵרי שֶׁ לְ צַּ ּבָ ִרים יֵש הֲ מוֹן קוֹצִ ים .הֵ ם ְ
מֵ הֶׁ םִ .אי אֶׁ פְ שָ ר לְ הַּ ְחזִ יק צַּ ּבָ ר ְסתָ ם ָככָה ּבַּ יָד ּבְ לִ י לְ ִה ָד ֵקר .וְ אֵ לֶׁה גַּם קו ִֹצים ֶׁש ִנכְ נ ִָסים ַּליָד וְ ֵדי ָק ֶׁשה לְ הו ִֹציא
אוֹתָ ם ,פָ שּוט כִ י ּבְ ק ִֹשי רו ִֹאים אוֹתָ ם.
אֲ בָ ל ּבו ְֹמלִ י שָ ַּכח אֶׁ ת כָל ֶׁזהּ ,ומֵ רֹב ִה ְתלַּהֲ בּות ּומֵ רֹב ָרעָ ב ,הּוא הו ִֹשיט ֶׁאת יָד ֹו הַּ גְ ד ֹולָה וְ חָ פַּ ן ל ֹו ּבְ בַּ ת ַאחַּ ת ְשלו ָֹשה
צַּ ּבָ ִרים שֶׁ הָ יּו ְקרוֹבִ ים זֶׁ ה לָזֶׁ ה ,וְ ָקטַּ ף אוֹתָ ם ּבִ ְמ ִשי ָכהַ" .אייייי!" פָ ַּרץ ִּבזְ עָ ָקהָ" ,אאּוץ' ,זֶׁ ה דו ֵֹקר! ר ֹו ְמ – לִ י! "
רו ְֹמלִ י ֹלא עָ נָה.
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יקה חַּ ָדה ,וְ עוֹד ַאחַּ ת ,וְ ָאז שָ מַּ ע רו ְֹמלִ י ּובָ א סוֹף סוֹף ּבְ ִריצָ ה ְמסֻ ְרּבֶׁ לֶׁת ָכזֹאת ֶׁשל ֲענ ִָקים ,כִ י
ּבו ְֹמלִ י שָ ַּרק ל ֹו ְש ִר ָ
הּוא הָ יָה כְ בָ ר ְמאוֹד ָר ֵעב ,וְ חָ שַּ ב שּבו ְֹמלִ י מָ צָ א לָהֶׁ ם מַּ שֶׁ הּו טָ עִ ים לֶׁאֱ כֹל.
הּוא ִה ְת ָק ֵרב ּבְ ִריצָ הָ ,רָאה אֶׁ ת ּבו ְֹמלִ י לְ יַּד ִשיחַּ הַּ צַּ ּבָ ִרים הַּ גָדוֹל ,וְ ָרָאה גַּם ּבְ ִדיּוק ֶׁאת ָמה שּבו ְֹמלִ י ָרָאה ּבַּ הַּ ְתחָ לָה
ּומג ִָרים עַּ ד ְמאוֹד ַּל ֲענָק ָרעֵ ב.
– הֲ מוֹן צַּ ּבָ ִרים כְ תֻ ִמים וְ יָפִ ים ְ
"ּבו ְֹמלִ י! אַּ ִדיר! אֵ יזֶׁ ה יֹפִ י שֶׁ ל ִשיחַּ מָ צָ אתָ !" ָק ָרא רו ְֹמלִ יּ ,בְ לִ י ל ִָשים לֵב ִּבכְ לָל שּבו ְֹמלִ י ִנ ְר ֶׁאה סוֹבֵ ל.
יסי ,הּוא ָרץ ָק ִדימָ ה ,נ ְִת ַּקע ְּב ּבו ְֹמלִ יָ ,דחַּ ף אוֹת ֹו ֹלא ְּב ַּכ ָּונָה וְ ִהפִ יל ֶׁאת ְשנֵיהֶׁ ם
ּבִ לְ ִהיטּות ֹו לִ ְקטֹף ל ֹו אֵ יזֶׁ ה צַּ ּבָ ר ע ֲִס ִ
הַּ יְשֵ ר לְ תוְֹך ִשיחַּ הַּ צַּ ּבָ ִרים הָ ֲענ ִָקי.
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"ַאי – אוֹי – אוֹי – ּוַּאי – ַאַאאּו !"
"ַאאאאּוּוּו! אַּ ָיה! ַאאּוצָ 'ה!"
"כוֹאֵ ב לִ י ,דו ֵֹקר לִ יָ ,תזּוז ִממֶׁ ִני! ָתזּוז אַּ ָתה! ִת ְדחַּ ף או ִֹתי! ִת ְמשְֹך או ִֹתי!"
נִמחַּ ץ ַּתחַּ ת
ָכְך עָ לּו קוֹלוֹתֵ יהֶׁ ם הַּ ְמבֻלְ ּבָ לִ ים וְ הָ אֻ ְמלָלִ ים שֶׁ ל רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י ִמ ַּמע ֲַּמ ֵקי ִשיחַּ הַּ צַּ ּבָ ר הַּ יְפֵ הפֶׁ הֶׁ ,ש ֵדי ְ
ִמ ְש ָקלָם הָ ֲענ ִָקי וְ ָד ַּקר אוֹתָ ם ּבְ כָל גּופָ ם.
וְ ִאם ִתזְ כְ רּו ,שֶׁ הַּ חֻ לְ צוֹת וְ הַּ ִמכְ נָסַּ יִם הָ אֲ רֻ כִ ים שֶׁ לָהֶׁ ם ע ֲַּדיִן ִה ְתי ְַּּבשּו ּבַּ ֶׁש ֶׁמש עַּ ל עַּ נְפֵ י הָ עֵ ץ לְ יָד הַּ ָמקום ֶׁשּב ֹו ֵהם
בּושים ּבְ ִמכְ נָסַּ יִם ְקצָ ִרים ּבִ לְ בַּ דָ ,אז ָתבִ ינּו עַּ ד כ ַָּמה עָ לּוב וְ אֻ ְמלָל הָ ָיה ַּמצָ בָ ם.
י ְָשנּו ,וְ שֶׁ הֵ ם הָ יּו ע ֲַּדיִן לְ ִ
יהי מָ ה!" נֶׁאֱ נַּק ּבו ְֹמלִ י" .אֲ נִי דוֹחֵ ף או ָֹתם וְ ַּא ָתה ָקם ,רו ְֹמלִ יַּ ,א ָתה שו ֵֹמעַּ ?"
"אֲ נ ְַּחנּו חַּ יָבִ י ם לָצֵ את ִמ ֹפה וִ ִ
"כֵן ,אֲ נִי שוֹמֵ עַּ או ְֹתָך .אַּ ָתה צוֹעֵ ק לִ י לְ תוְֹך הָ אֹזֶׁ ןִ ",ילֵל רו ְֹמלִ י ִּבכְ ֵאב" .טוֹבִ ,ת ְדחַּ ףּ ".בו ְֹמלִ י ָדחַּ ף ֶׁאת רו ְֹמלִ י,
וְ הּוא ִהצְ לִ יחַּ לָקּום ,אֲ בָ ל ּבְ ק ִֹשי.
"עַּ כְ שָ ו ַּת ְחזִ יק לִ י אֶׁ ת ְש ֵתי הַּ י ַָּדיִם ,אֲ נִי אֶׁ ְמשְֹך או ְֹתָךָ ",אמַּ ר רו ְֹמלִ י לְ ּבו ְֹמלִ י וְ הו ִֹשיט לְ ּבו ְֹמלִ י ֶׁאת ְש ֵתי י ָָדיו .הּוא
כוֹפֵ ף אֶׁ ת ּבִ ְרכָיו כְ ֵדי שֶׁ ֹּלא ִי ֹפל ,וְ ּבו ְֹמלִ י הֶׁ ְחזִ יק ל ֹו ּבִ ְש ֵתי הַּ י ַָּדיִם וְ ִה ְת ַּא ֵמץ ְמאוֹד וְ ִה ְצלִ יחַּ לָקּום .הַּ גַּב ֶׁשל ֹו הָ יָה ָמלֵא
ּבְ הָ מוֹן קוֹצִ ים שֶׁ ל צַּ ּבָ ר ,וְ גַּם הַּ י ַָּדיִם ֶׁשלוֹ ,וְ גַּם הַּ י ַָּד ִים שֶׁ ל רו ְֹמלִ י וְ גַּם ְקצָ ת הַּ פָ נִים ֶׁשל ְשנֵיהֶׁ ם ,וְ הַּ י ַָּדיִם וְ הָ ַּרגְ לַּיִ ם.
וְ כַּמָ ה וְ כַּמָ ה צַּ ּבָ ִרים נ ְִמעֲכּו ִמ ַּת ְח ָתם.
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"אֲ נִי כִ ְמעַּ ט ּב ֹו ֶׁכה מֵ רֹב שֶׁ דו ֵֹקר לִ יִ ",ילֵל רו ְֹמלִ י.
"גַּם אֲ נִי ,הַּ כֹל שו ֵֹרף לִ יִ ",יּבֵ ב ּבו ְֹמלִ י.
"וְ חּוץ ִמזֶׁ ה ,אֲ נִי ע ֲַּדיִן ָרעֵ בִ ",ילֵל רו ְֹמלִ י.
"גַּם אֲ נִי!" ּבָ ָכה ּבו ְֹמלִ י.
"אֲ ִנ י כָל ָכְך ִמצְ טַּ עֵ ר שֶׁ ָדחַּ פְ ִתי או ְֹתָך ,זֶׁ ה הָ יָה ִטפְ ִשי ִמצִ ִדי!" ָאמַּ ר רו ְֹמלִ י.
"טוֹב ,אֲ נִי ּבָ טּוחַּ שֶׁ ֹּלא ִה ְת ַּכ ַּּונ ְָתָ ",אמַּ ר ּבו ְֹמלִ י" ,אֲ נִי ס ֹולֵחַּ לְ ָך!"
"תו ָֹדה ,אֲ בָ ל מָ ה ַּנעֲשֶׁ ה עַּ כְ שָ ו?" שָ ַאל רו ְֹמלִ י" .אֲ נִ י ֹלא יו ֵֹד עַּ ִאם כְ ַּדאי לָנּו ק ֶֹׁדם לֶׁאֱ כֹל א ֹו ק ֶֹׁדם לְ ִהפָ ֵטר ֵאיכְ ֶׁשהּו
מֵ הַּ קוֹצִ ים הָ אֵ לֶׁה".
"אֲ נִי אוֹמֵ רּ ,בוֹא נֹאכַּל .אֲ ִני כָל ָכְך ָרעֵ ב שֶׁ אֲ נִי ֹלא ְמסֻ גָל ַּלעֲשוֹת כְ לּום יו ֵֹתר ,וְ יִ ַּקח לָנּו ּבֶׁ ַּטח הֲ מוֹן זְ ַּמן לְ ִהפָ ֵטר
מֵ הַּ קוֹצִ ים ּבְ ָכל ִמ ְק ֶׁרהִ ",הצִ יעַּ ּבו ְֹמלִ י.
"טוֹבָ ",אמַּ ר רו ְֹמלִ יָ" ,אז ִת ְשמַּ עּ ,בְ עֶׁ צֶׁ ם הָ יִינּו צְ ִריכִ ים לִ ְקטֹף אֶׁ ת הַּ צַּ ּבָ ִרים ְּבעֶׁ זְ ַּרת כוֹס עִ ם ַּמ ֵקל ,וְ ֹלא ָלגַּעַּ ת ּבָ הֶׁ ם,
וְ ָאז לְ גַּלְ גֵל אוֹתָ ם ּבָ אֲ ָדמָ ה ּבִ ְשבִ יל לְ ִהפָ טֵ ר ק ֶֹׁדם מֵ הַּ קוֹצִ ים לִ פְ נֵי ֶׁש ְמ ַּקלְ ִפים או ָֹתם".
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"זֶׁ ה ַּרעְ יוֹן טוֹב ,אֲ בָ ל אֵ יפֹ ה נ ְִמצָ א כוֹס ְמחֻ ּבֶׁ ֶׁרת לְ מַּ ֵקל?" שָ ַאל ּבו ְֹמלִ י.
ּובְ כֵן ,הֵ ם ֹלא מָ צְ אּו שּום כוֹס עִ ם מַּ ֵקל .אֲ בָ ל מָ ה שֶׁ הֵ ם כֵן עָ שּו ,הָ יָה לִ ְקטֹף הֲ מוֹן הֲ מוֹן עֵ ֶׁשב ֶׁשצָ ַּמח ָשם ְּב ֶׁשפַּ ע,
וְ עִ ם גּוש ֲענ ִָקי שֶׁ ל עֵ שֶׁ ב ּבַּ י ַָּד ִים ,הֵ ם ָק ְטפּו לָהֶׁ ם צַּ ּבָ ִרים וְ גִ לְ גְ לּו או ָֹתם ּבָ אֲ ָד ָמה .הֵ ם הָ יּו ָכל ָכְך ְמל ֵֵאי קו ִֹציםֶׁ ,שעוֹד
קוֹץ א ֹו ְש ַּניִם כְ בָ ר ֹלא ִשנּו לָהֶׁ ם כָל ָכְך.
ַאחֲ ֵרי שֶׁ הֵ ם נִפְ ְטרּו ָכ ָכה מֵ הַּ קוֹצִ ים שֶׁ עַּ ל
הַּ צַּ ּבָ ִרים ,הֵ ם ִקלְ פּו אֶׁ ת הַּ צַּ ּבָ ִרים ּבַּ י ַָּדיִם וְ ָאכְ לּו
אוֹתָ ם ּבְ כָזֶׁ ה ֵתָאבוֹן ,שֶׁ כְ בָ ר ִמזְ מַּ ן ֹלא הָ יָה
לָהֶׁ ם .הֵ ם ג ְָמרּו ָככָה כִ ְמעַּ ט אֶׁ ת כָל הַּ צַּ ּבָ ִרים
שֶׁ הָ יּו עַּ ל הַּ ִשיחַּ הַּ זֶׁ ה ,אֲ פִ לּו כַּמָ ה מֵ אֵ לֶׁה
שֶׁ נ ְִמחֲ צּו ְקצָ ת .וְ ָאז הֵ ם י ְָשבּו לָנּוחַּ וְ חָ ְשבּו מָ ה
ַּלעֲשוֹת עִ ם כָל הַּ קוֹצִ ים שֶׁ נ ְִת ְקעּו לָהֶׁ ם ּבַּ גַּב
ּובַּ ּבֶׁ טֶׁ ןּ ,בַּ זְ רוֹעוֹת ּובָ ַּרגְ ַּליִם.
"אֲ נִי יו ֵֹדעַּ ! ּבוֹא ַּנעֲשֶׁ ה אֶׁ ת מָ ה שֶׁ עָ ִשינּו לַּצַּ ּבָ ִרים ּבְ עַּ צְ מָ ם!" ָק ָרא ּבו ְֹמלִ י.
"מָ ה?" שָ ַאל רו ְֹמלִ י.
"נ ְִתגַּלְ גֵל ּבְ עַּ צְ מֵ נּו עַּ ל הָ אֲ ָדמָ ה כְ ֵדי לְ ִהפָ טֵ ר מֵ הַּ קוֹצִ ים!" ָאמַּ ר ּבו ְֹמלִ י ְּב ִה ְתלַּהֲ בּות.
טוֹב ,רו ְֹמלִ י ְקצָ ת פָ חוֹת ִה ְתלַּהֵ ב ,אֲ בָ ל ֹלא הָ יְתָ ה ל ֹו ּבְ ֵר ָרה טוֹבָ ה יו ֵֹתרְ .שנֵיהֶׁ ם נִ ְשכְ בּו עַּ ל הָ אֲ ָד ָמה וְ ִה ְתגַּלְ גְ לּו
וְ ִה ְת ַּג לְ גְ לּו ,הָ לוְֹך וְ חָ זוֹרּ ,ובֶׁ אֱ מֶׁ ת זֶׁ ה ֵדי עָ זַּ ר ,וְ הַּ ְרּבֵ ה מֵ הַּ קוֹצִ ים י ְָצאּו לָהֶׁ םֹ .לא ֻכלָם ,אֲ בָ ל הָ רֹב.
וְ ָאז ,שַּ חַּ ף אֶׁ חָ ד עָ בַּ ר ּבְ ִדיּוק ּבַּ שָ מַּ יִם מֵ ֲעלֵיהֶׁ ם .הֵ ם ֹלא כָל ָכְך שָ מּו לֵב ֵאלָיו ,אֲ בָ ל הּוא ָשם לֵב אֲ לֵיהֶׁ ם ,וְ נִ ְדהַּ ם
לִ ְראוֹת ְשנֵי ֲענ ִָקים ִמ ְתגַּלְ גְ לִ ים ָכ ָכה ִמצַּ ד לְ צַּ ד עַּ ל הָ אֲ ָדמָ ה .זֶׁ ה הָ יָה ַּמ ְר ֶׁאה מּוזָ ר ּבְ הֶׁ ְחלֵט ,וְ גַּם ֵדי ְמ ַּשע ֲֵשעַּ  .וְ הַּ ַּשחַּ ף
הֶׁ ְחלִ יט לָעּוף ִמשָ ם ּולְ סַּ פֵ ר אֶׁ ת זֶׁ ה לַּחֲ בֵ ִרים שֶׁ לוֹ.
רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י ֹלא י ְָדעּו כְ לָל מָ ה הַּ שַּ חַּ ף חָ שַּ ב ,כַּמּובָ ן .הֵ ם ִהפְ ִסיקּו לְ ִה ְתגַּלְ גֵל וְ ִנכְ נְסּו ְקצָ ת ַּלנָהָ ר ִּב ְש ִביל לְ ִה ְת ַּרחֵ ץ
ּולְ הו ִֹריד ִמגּופָ ם אֶׁ ת ָכל הָ אֲ ָדמָ ה שֶׁ ָדבְ ָקה ּבָ הֶׁ ם ,וְ ָאז הֵ ם חָ זְ רּו אֶׁ ל הַּ ְּבג ִָדים ֶׁשלָהֶׁ םֶׁ ,שאו ָֹתם הֵ ם ִה ְש ִאירּו לְ ִה ְתיַּּבֵ ש
עַּ ל ג ֶֶׁׁדר הָ עֵ ץּ ,בְ מֶׁ ְרחָ ק ֹלא גָדוֹל ִמשָ ם.
כַּמָ ה ִה ְתפַּ לְ אּו ,כַּאֲ שֶׁ ר ִהּבִ יטּו אֶׁ ל גֶׁדֶׁ ר הָ עֵ ץ וְ ֹלא ָראּו שּום ּבְ ג ִָדים ְתלּויִים עָ לֶׁיהָ ! הַּ ְּבג ִָדים ֶׁש ָלהֶׁ ם נֶׁעֶׁ לְ מּו!

9

כל הזכויות שמורות לתומר רוזן גרייס – מוזמנים בשמחה לשתף ולהשאיל באופן לא מסחרי

