יקים
ְּבֹומלִ י ָה ֲענָ ִקים ַה ַמ ְצ ִח ִ
ְ
רֹומלִ י ו
ְ
תומר רוזן גרייס
פרק  :4רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִי מוֹצְ ִאים אֶ ת הַ ּבְ ג ִָדים
מָ ה שֶׁ ָק ָרה הָ יָה ,שֶׁ הַ שַ חַ ף ִספֵּ ר לָעַ ְקעָ ק אֶׁ ת מָ ה שֶׁ הּוא ָרָאה ,וְ עַ ְקעָ ִקים הֵּ ם ִצפו ִֹרים ֵּדי חַ ְמ ָדנִּיוֹתֶׁ ,שגַם אוֹהֲ בוֹת
יקים .וְ הָ עַ ְקעָ ק ָק ָרא לַחֲ ִמשָ ה עַ ְקעָ ִקים חֲ בֵּ ִרים ֶׁשּלוֹ ,וְ הֵּ ם חָ ְטפּו לְ רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י ֶׁאת
ַלעֲׂשוֹת ְשטֻ ּיוֹת וְ כָל ִמינֵּי ְט ִר ִ
הַ ּבְ ג ִָדים שֶׁ ּלָהֶׁ ם ּובָ ְרחּו ִמשָ ם.
הֵּ ם עָ פּו גָבוֹהַ אֶׁ ל צַ מַ ְרּת ֹו שֶׁ ל עֵּ ץ אֶׁ חָ ד ,וְ הֵּ נִיחּו אֶׁ ת הַ ּבְ ג ִָדים שֶׁ ּלָהֶׁ ם עַ ל הֶׁ עָ נָף ֶׁשּלְ י ָָדם .זֶׁ ה ִנ ְר ֶׁאה ְּבעֵּ ֶׁרְך כָ כָה:
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"הֵּ י ,אֵּ יפֹ ה הַ ִמכְ נָסַ יִם שֶׁ ּלִ י?" ָק ָרא רו ְֹמלִ י ּבְ תַ ְדהֵּ מָ ה.
ימה.
"מָ ה זֶׁ ה ,אֵּ יפֹ ה הַ חֻ לְ צָ ה שֶׁ ּלִ י?" ָק ָרא ּבו ְֹמלִ י ּבְ פֶׁ ה פָ תּוחַ גָדוֹל מֵּ רֹב ֵּא ָ
"מָ ה ,אֲ נ ְַחנּו ִנצְ טָ ֵּרְך עַ כְ שָ ו ָל ֶׁלכֶׁת ָכ ָכה עִ ם ִמכְ נְסֵּ י ּבו ְֹקסֶׁ ר ְקצָ ִרים ְּב ֶׁמ ֶׁשְך כָל חַ ֵּּיינּו?" ִיּלֵּל רו ְֹמלִ י ְּבחֵּ ָמה.
הּומה.
"ּבְ ִקּצּורִ ,מי זֶׁ ה ל ַָקח לָנּו אֶׁ ת הַ ּבְ ג ִָדים שֶׁ ּלָנּו?" צָ עַ ק ּבו ְֹמלִ י וְ ִה ְת ִחיל לְ הָ ִקים ְמ ָ
ישהּו ָגנַב ֶׁאת ְּבג ֵָּדינּו?"
"מישֶׁ הּו ָרָאה אֶׁ ת הַ ּבְ ג ִָדים שֶׁ ּלָנּו? חַ ּיוֹת ,אֲ נ ִָשיםֲ ,ענ ִָקים – ַּתעַ זְ רּו לָנּו ְּבבַ ָק ָשהִ .מ ֶׁ
ִ
ישהּו ָרָאה ֶׁאת הַ ּבְ ג ִָדים ֶׁשּלָנּו???"
"מ ֶׁ
ִהצְ טָ ֵּרף אֵּ לָיו רו ְֹמלִ י וְ ִה ְת ִחיל לִ ְקרֹא אֶׁ ל מֶׁ ְר ֲחבֵּ י הַ שָ ֶׁדה ּו ְג ַדת הַ נָהָ רִ ,
וְ ָאז ְשנֵּיהֶׁ ם ִה ְש ַּת ְּתקּו וְ ִה ְק ִשיבּו ,אֲ בָ ל ּבַ הַ ְתחָ לָה הֵּ ם ֹלא שָ ְמעּו שּום ָדבָ ר.
ִיחים ֶׁשּלְ י ָָדםִ ,ה ְתי ְַשבּו וְ ָק ְראּו ְּבקוֹלוֹת
שּורה ּבַ שָ מַ יִם מֵּ ֲעלֵּיהֶׁ ם ,עָ פּו עַ ד לַּש ִ
לְ פֶׁ תַ ע פִ ְתאוֹם הוֹפִ יעּו ִששָ ה עַ ְקעָ ִקים ּבְ ָ
צו ְֹרמָ ִנּיִים" ,זֶׁ ה אֲ נ ְַחנּו! אֲ נ ְַחנּו ל ַָק ְחנּו! אֲ נ ְַחנּו הַ ַגנָבִ ים!"
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"מָ ה – אַ ֶּׁתם?" ִה ְתפַ ּלְ אּו ְשנֵּי הָ ֲענ ִָקים.
"כֵּן ,אֲ נ ְַחנּו!" עָ נּו הָ עַ ְקעָ ִקים ּבְ גַאֲ ָוה" .אֲ נ ְַחנּו ַגנָבִ ים טוֹבִ ים ְמאֹד ,נָכוֹן? אֲ פִ ּלּו ֹלא ִנחַ ְש ֶּׁתם ִמי אֲ נ ְַחנּו!"
"ָאה ,כֵּןַ .גנָבִ ים ְמאוֹד טוֹבִ יםִ ",מלְ מֵּ ל ּבו ְֹמלִ י ,שֶׁ מַ מָ ש ִה ְתּבַ לְ ּבֵּ ל ִמזֶׁ ה ֶׁשהַ ַגנ ִָבים גַם ִספְ רּו ל ֹו ֶׁשהֵּ ם גָנְ בּו ,וְ גַם עוֹד
ג ִֵּאים ּבַ זֶׁ ה.
יקים,
ָאמר לָהֶׁ ם רו ְֹמלִ י" .אֲ נ ְַחנּו כָל כָ ְך ַמ ְצ ִח ִ
"אֲ בָ ל זֶׁ ה הָ יָה ְמרֻ שָ ע ְמאוֹד ִמּצִ ְדכֶׁם – ִּת ְראּו אֵּ יְך אֲ נ ְַחנּו ִנ ְר ִאים!" ַ
שֶׁ ֻכּלָם ִיצְ חֲ קּו עָ לֵּינּו".
ָאמר
"אֲ בָ ל ּבִ גְ לַל זֶׁ ה אֲ נ ְַחנּו טוֹבִ ים – אֲ נ ְַחנּו גַם ג ֹו ְנבִ ים וְ גַם טוֹבִ ים ,כִ י אֲ נ ְַחנּו ַמ ְחזִ ִירים ֶׁאת ָמה ֶׁשאֲ נ ְַחנּו גוֹנְ ִביםַ ",
הָ עַ ְקעָ ק הֲ כִ י גָדוֹל ,שֶׁ הָ יָה ַכ ִנ ְראֶׁ ה הַ מַ ְנ ִהיג שֶׁ ל לַהֲ ַקת הָ עַ ְקעָ ִקים.
"אֲ בָ ל ֹלא הֶׁ ְחזַ ְר ֶּׁתם לָנּו כְ לּוםָ ",אמַ ר ּבו ְֹמלִ י.
ָאמר הָ עַ ְקעָ ק.
"נָכוֹן ,אֲ נ ְַחנּו ְנ ַספֵּ ר ָלכֶׁם אֵּ יפֹ ה הַ ּבְ ג ִָדים שֶׁ ָּלכֶׁם ,וְ ָאז אַ ֶּׁתם ּתּוכְ לּו ָל ֶׁלכֶׁת ל ַָקחַ ת או ָֹתםַ ",
"זֹאת אוֹמֶׁ ֶׁרת ,לְ טַ פֵּ ס ל ַָקחַ ת או ָֹתםִּ ",ת ֵּקן אוֹת ֹו עַ ְקעָ ק ַאחֵּ ר.
"הנֵּה הֵּ ם ,שָ ם!" עָ נָה עַ ְקעָ ק ְשלִ י ִשי.
ִ
"אֵּ יפֹ ה?" שָ ַאל ּבו ְֹמלִ י.
"שָ ם!" עָ נָה עַ ְקעָ ק ְרבִ יעִ י וְ ִהפְ נָה אֶׁ ת מַ קוֹר ֹו לְ כִ ּוּון צַ מֶׁ ֶׁרת הָ עֵּ ץ שֶׁ עָ לָיו הָ יּו ְּתלּו ִיים הַ ְּבג ִָדים ֶׁשל הָ ֲענ ִָקים.
"שָ ם?" ָק ָרא רו ְֹמלִ י ִנ ְדהַ ם לְ ג ְַמ ֵּריּ" .בַ גֹבַ ה הַ זֶׁ ה?"
"זֶׁ ה שּום ָדבָ ר ּבִ ְשבִ ילְ כֶׁםַ ,אל ַּתגִ ידָ ",אמַ ר הָ עַ ְקעָ ק" .אַ ֶּׁתם כָאֵּ ּלֶׁה גְ בו ִֹהים".
יקים כְ ֶׁשהֵּ ם ָרצּו,
ּושנֵּיהֶׁ ם ָרצּו לְ שָ ם הֲ כִ י ַמהֵּ ר ֶׁשּיָכְ לּו .הֵּ ם ִנ ְראּו ֵּדי ַמ ְצ ִח ִ
"ּבוֹא נָטּוס לְ שָ םָ ",ק ָרא ּבו ְֹמלִ י לְ רו ְֹמלִ י ְ ,
כִ י הָ ַרגְ ַליִם וְ הַ גַב וְ הָ רֹאש שֶׁ ּלָהֶׁ ם זָ זּו ִמּצַ ד לְ צַ ד כָל הַ זְ מַ ן ֵּמרֹב ֶׁשהֵּ ם הָ יּו כְ בֵּ ִדים ,וְ הָ עַ ְקעָ ִקים עָ פּו ֵּמאֲ חו ֵֹּריהֶׁ ם
וְ צָ חֲ קּו" ,עַ ק-עַ ק-עַ ק."...
כְ שֶׁ הֵּ ם ִהגִ יעּו לָעֵּ ץ ,הֵּ ם ָראּו שֶׁ הּוא עֵּ ץ ֲענ ִָקי ּבִ ְמיֻחָ ד ,אֲ בָ ל רו ְֹמלִ י ִטפֵּ ס עָ לָיו וְ ִהגִ יעַ לַּצַ ֶׁמ ֶׁרת ִּב ְשלו ָֹשה צַ ע ֲֵּדי ִטפּוס
וָ חֵּ צִ י .הּוא ָּתפַ ס אֶׁ ת הַ ּבְ ג ִָדים וְ הֵּ ִטיל אוֹתָ ם לְ מַ טָ ה אֶׁ ל ּבו ְֹמלִ י.
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ּבו ְֹמלִ י ָּתפַ ס אוֹתָ ם וְ ִה ְת ִחיל לִ לְ ּבֹש אֶׁ ת שֶׁ ּלוֹ ,וְ רו ְֹמלִ י י ַָרד מֵּ הָ עֵּ ץ וְ לָבַ ש ֶׁאת הַ ְּבג ִָדים ֶׁשּלוֹ .וְ ָאז הֵּ ם ִחפְ ׂשּו ֶׁאת
"קעַ ,קעִּ ,ת ְתחַ ְדשּו
הָ עַ ְקעָ ִקים כְ ֵּדי לִ כְ עֹס ֲעלֵּיהֶׁ ם עוֹד פַ עַ ם ,אֲ בָ ל הֵּ ם כְ בָ ר עָ פּו ּבָ אֲ וִ יר וְ צָ חֲ קּו ְּבקוֹל ֶׁשל עַ ְקעָ ִקיםַ .
"רק עָ זַ ְרנּו לָהֶׁ ם לְ ִה ְתיַּבֵּ ש! ַא ֶּׁתם ְצ ִריכִ ים לְ הַ גִ יד ָלנּו ּתו ָֹדה!"
עַ ל הַ ּבְ ג ִָדים שֶׁ ָּלכֶׁם!"ָ ,ק ְראּו אֲ לֵּיהֶׁ ם ִמּלְ מַ עְ לָהַ ,
"ּתו ָֹדהּ ,תו ָֹדה!" ָק ְראּו רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י וְ צָ חֲ קּו ,כִ י פִ ְתאוֹם הֵּ ם כְ בָ ר ֹלא ָכעֲסּוּ ,ובֶׁ אֱ ֶׁמת ַרק ִה ְרגִ ישּו ְׂש ֵּמ ִחים לִ ְהיוֹת
בּושים .חּוץ מֵּ הָ עֵּ ץ הָ ֲענ ִָקיְ ,שַאר הָ עֵּ צִ ים ִמ ְסבִ יבָ ם הָ יּו מַ מָ ש ְק ַט ִנים לְ ע ָֻמ ָתם...
שּוב לְ ִ
"ָאז מָ ה ַנעֲׂשֶׁ ה עַ כְ שָ ו?" שָ ַאל ּבו ְֹמלִ י.
"יֵּש לִ י ַרעְ יוֹןָ ",אמַ ר ּבו ְֹמלִ י" ,אֲ בָ ל אֲ נִי ֹלא אֲ סַ פֵּ ר לְ ָך אוֹתוֹ".
"לָמָ ה ֹלא?" שָ ַאל ּבו ְֹמלִ י.
"כִ י אַ ָּתה ֹלא ָּת ִמיד אוֹהֵּ ב כָל כְָך ַל ֲעבֹד ",עָ נָה רו ְֹמלִ י.
"נּוַּ ,תגִ יד! ַדוְ ָקא כֵּן ִמ ְתחַ שֵּ ק לִ י ַל ֲעבֹד ְקצָ ת הַ ּיוֹם!" ָאמַ ר ּבו ְֹמלִ י.
"טוֹבָ ,אז חָ שַ בְ ִּתי שֶׁ כְ ַדאי שֶׁ נְתַ ֵּקן אֶׁ ת הַ גֶׁשֶׁ ר הַ זֶׁ ה שֶׁ שָ בַ ְר ָּת ",הֵּ ִשיב רו ְֹמלִ י.
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"אֲ נִי שָ בַ ְר ִּתי?" ִה ְת ַר ֵּּתחַ ּבו ְֹמלִ י.
"כֵּן ,אַ ָּתה ָד ַרכְ ָּת עָ לָיו ",עָ נָה רו ְֹמלִ י.
"אֲ בָ ל זֶׁ ה הָ יָה ַרק ּבִ ְשבִ יל לְ הַ ּצִ יל או ְֹתָך ,רו ְֹמלִ י!" מָ חָ ה ּבו ְֹמלִ י.
ית עָ לָיו וְ ָשבַ ְר ָּת אוֹתוִֹ ",ה ְתעַ ֵּקש רו ְֹמלִ י.
"נָכ ֹו ןָ ,אז ּבִ גְ לַל זֶׁ ה נְתַ ֵּקן אוֹת ֹו ּבְ יַחַ ד ,אֲ בָ ל זֶׁ ה ע ֲַדיִן הָ יִיתָ אַ ָּתה ֶׁשעָ לִ ָ
"אֲ נִי מַ מָ ש פִ ּצַ ְח ִּתי אוֹת ֹו לִ ְש ַנ ִים ,אֲ נִי ִרסַ ְק ִּתי אוֹת ֹו מַ מָ ש!" הֵּ ִשיב ּבו ְֹמלִ י ֵּדי ְּבגַאֲ ָוה.
ִיתי ּתוֹפֵּ ס ֶׁאת הַ ג ֶֶׁׁשר
ִית ָשם ,וַאֲ נִ י הָ י ִ
"נּו ,אַ ָּתה רוֹאֶׁ ה שֶׁ אַ ָּתה עָ ִׂשיתָ אֶׁ ת זֶׁ ה?" ָאמַ ר רו ְֹמלִ י " .אֲ בָ ל ִאם ֹלא הָ י ָ
ִמּלְ מַ טָ ה ,כְ מ ֹו שֶׁ ִּתכְ ַננ ְִּתי ,אּולַי הּוא הָ יָה ִמ ְת ַרסֵּ ק ּבְ כָל ִמ ְק ֶׁרה".
נָכוֹן ,טוֹבָ ,אז אֲ נִי מַ ְסכִ ים – ּבוֹא נִבְ נֶׁה אוֹת ֹו ּבַ חֲ זָ ָרה! זֶׁ ה ֹלא ה ֹוגֵּן ֶׁשּלַכְ בָ ִׂשים וְ לָעִ זִ ים ֹלא ִי ְהיֶׁה ֵּאיְך ַל ֲעבֹר לַּצַ ד
הַ שֵּ נִי שֶׁ ל הַ נָהָ רָ ",ק ָרא ּבו ְֹמלִ י" .זֶׁ ה ַרעְ יוֹן ְמ ֻצּיָן!"
"וְ גַם לָאֲ נ ִָשים ",הו ִֹסיף רו ְֹמלִ י.
וְ זֶׁ ה ּבֶׁ אֱ מֶׁ ת מָ ה שֶׁ הֵּ ם עָ ׂשּו.
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