יקים
ְּבֹומלִ י ָה ֲענָ ִקים ַה ַמ ְצ ִח ִ
ְ
רֹומלִ י ו
ְ
תומר רוזן גרייס
פרק  :5רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִי ּבוֹנִ ים מֵ חָ דָ ׁש אֶ ת הַ ג ֶֶׁשר מֵ עַ ל הַ נָהָ ר
בּושים מֵ חָ ָדש ּבַּ ּבְ ג ִָדים שֶׁ לָהֶׁ ם ,הָ לְ כּו לְ קוֹשֵ ש ֲענָפִ ים – ֹלא ֲענָפִ ים ְק ַּטנִ ים כְ מ ֹו ֶׁש ַּא ֶׁתם ּבֶׁ ַּטח
רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י ,לְ ִ
ְמ ַּד ְמ ְינִים לְ עַּ צְ ְמכֶׁם ,אֶׁ לָא ֲענָפִ ים גְ דוֹלִ ים וְ עָ בִ ים ְמאוֹד .הֵ ם צָ עֲדּו אֶׁ ל חֻ ְר ַּשת עֵ ִצים ֶׁשצָ ְמחָ ה ֹלא ָרחוֹק ִמ ָשםְּ ,ב ֶׁמ ְרחַּ ק
מֵ ָאה צְ עָ ִדים שֶׁ ל ֲענ ִָקים ִמן הַּ נָהָ ר.
ימים .הָ עֵ צִ ים הָ יּו גְ דוֹלִ ים ְּורחָ ִבים ּוגְ בו ִֹהים ,וְ הָ יּו לָהֶׁ ם ֲענ ִָפים אֲ ֻרכִ ים וְ עָ ִבים.
וְ שָ ם ִחפְ ׂשּו רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י ֲענָפִ ים מַּ ְת ִא ִ
לְ רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י ֹלא הָ יְתָ ה ּבְ עָ יָה פָ שּוט לִ ְקטֹף לָהֶׁ ם עָ נָף עָ צּום וְ ָכבֵ ד ֵמהָ עֵ ץ ,אֲ בָ ל הֵ ם עָ ְצרּו וְ ֹלא ָק ְטפּו אוֹתוֹ.
"רו ְֹמלִ י ,אַּ ָתה חוֹשֵ ב מָ ה שֶׁ אֲ נִי חוֹשֵ ב?" שָ ַאל ּבו ְֹמלִ י" .כֵןּ ,בו ְֹמלִ יִ ,נ ְר ֶׁאה לִ י ֶׁש ַּא ָתה חו ֵֹשב ָמה ֶׁשאֲ נִי חו ֵֹשב ",עָ נָה ל ֹו
רו ְֹמלִ י" .וְ אַּ ָתה חוֹשֵ ב שֶׁ חֲ בָ ל לַּהֲ רֹס אֶׁ ת הָ עֵ צִ ים הַּ יָפִ ים הָ אֵ לֶׁה?" שָ ַאל ּבו ְֹמלִ י.
"כֵן ,זֶׁ ה ּבְ ִדיּוק מָ ה שֶׁ גַּם אֲ נִי חוֹשֵ ב שֶׁ אַּ ָתה חוֹשֵ ב ",הֵ ִשיב רו ְֹמלִ י.
"ָאז מָ ה ַּנעֲׂשֶׁ ה?" שָ ַאל ּבו ְֹמלִ י.
הֵ ם ִה ְתי ְַּשבּו ִמ ַּתחַּ ת לִ ְשנֵי עֵ צִ ים ,נ ְִשעֲנּו עַּ ל גִ זְ עֵ יהֶׁ ם ּבְ גַּּבָ ם וְ שָ ְקעּו ְּב ַּמ ְח ָשבוֹת .פִ ְתאוֹם נ ְִש ַּמע ִר ְשרּוש ֵמאֲ חו ֵֹריהֶׁ ם.
ְשנֵיהֶׁ ם ִהפְ נּו אֶׁ ת ָראשֵ יהֶׁ ם לְ ָאחוֹר וְ ָראּו אַּ ָילָה ְמ ַּד ֶׁלגֶׁת מֵ ֵעבֶׁ ר לְ ִׂשיחַּ ֶׁא חָ ד ,ח ֹולֶׁפֶׁ ת ּבְ ִדלּוג ֵמעַּ ל עֵ ץ גָדוֹל ֶׁשנָפַּ ל כַּנִ ְר ֶׁאה
ּבִ ְסעָ ָרה ּבַּ ח ֶֹׁרף ,וְ נ ְִמלֶׁטֶׁ ת אֶׁ ל ּבֵ ין עֲצֵ י הַּ חֻ ְרשָ ה.
"הנֵה זֶׁ הּ ,בו ְֹמלִ י!" ָק ָרא רו ְֹמלִ י ּבְ ִה ְתלַּהֲ בּות.
ִ
"הנֵה זֶׁ ה – מָ ה?" ִה ְתפַּ לֵא ּבו ְֹמלִ י.
ִ
"הנֵה הָ ַּרעְ יוֹן שֶׁ לָנּוִ ,הנֵה הַּ פִ ְתרוֹן שֶׁ לָנּו!" ִה ְתלַּהֵ ב רו ְֹמלִ י,
ִ
"ּבוֹא ִנבְ נֶׁה אֶׁ ת הַּ גֶׁשֶׁ ר מֵ הָ עֵ ץ הַּ נָפּול הַּ זֶׁ ה!"
"רעְ יוֹן ְמ ֻעלֶׁה ,אַּ ָתה גָאוֹן ,רו ְֹמלִ י!" ָק ָרא ּבו ְֹמלִ יָ ,קם עַּ ל
ַּ
ַּרגְ לָיו וְ הָ לְַּך לְ חַּ ּבֵ ק אֶׁ ת ּבו ְֹמלִ י" .לִ פְ עָ ִמים אַּ ָתה מַּ מָ ש
ידי הַּ ּו ִָתיק!"
מַּ בְ ִריקְ ,י ִד ִ
וְ רו ְֹמלִ י ִה ְס ִמיק מֵ הַּ מֵ צַּ ח וְ עַּ ד הַּ צַּ ּוָאר שֶׁ ל ֹו מֵ רֹב ְמבּו ָכה וְ ִׂש ְמחָ הֹ .לא כָל יוֹם או ֵֹמר ל ֹו ְי ִדיד ֹו ְדבָ ִרים טו ִֹבים כָ ֵאלֶׁה!
"ָאז ּבוֹא ֵנלְֵך לְ שָ םָ ",אמַּ ר רו ְֹמלִ י וְ ָקם גַּם הּוא עַּ ל ַּרגְ לָיו הַּ ְגדוֹלוֹת ,וְ תוְֹך כְ ֵדי כְָך נָפַּ ל ּבו ְֹמלִ י ָאחו ָֹרה ,כִ י הּוא הֲ ֵרי
ּושנֵיהֶׁ ם נָפְ לּו אֶׁ חָ ד עַּ ל גַּּבֵ י הַּ ֵשנִי אֲ חו ַֹּרנִית ,עַּ ל ְׂש ִמיכַּת הֶׁ עָ לִ ים
ִחּבֵ ק אֶׁ ת רו ְֹמלִ י ,וְ רו ְֹמלִ י נ ְִשעַּ ן עָ לָיו ּבְ לִ י ַּכ ָּונָה – ְ
ַאדמַּ ת הַּ ֻח ְרשָ ה.
שֶׁ כִ ְסתָ ה אֶׁ ת ְ
ַּרק מָ ה? – ִה ְת ַּג ְלגְ לּות ָכזֹאת ָק ְרתָ ה לָהֶׁ ם כָל ָכְך הַּ ְרּבֵ ה פְ עָ ִמים ,שֶׁ הֵ ם אֲ פִ לּו ֹלא ִה ְת ַּרגְ שּו ִמזֶׁ ה.
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כִ י אַּ ֶׁתם ְמבִ י ִנים ,מָ ה ֶׁשּקו ֶֹׁרה ַּל ֲענ ִָקים כָאֵ לֶׁה ֲענ ִָקיִים ,זֶׁ ה ֶׁשהֵ ם כָל ָכְך גְ דוֹלִ ים ּוכְ בֵ ִדיםֶׁ ,שעַּ ד ֶׁשהֵ ם ָק ִמים כְ בָ ר ,הֵ ם
ישהּו.
ימה וְ נוֹפְ לִ ים ,גַּם ִאם יֵש ָשם ִמ ֶׁ
מַּ ְמ ִשיכִ ים לָזּוז ָק ִדימָ ה מֵ רֹב ְתנּופָ ה וְ ָאז הֵ ם פָ שּוט מַּ ְמ ִשיכִ ים ָק ִד ָ
ּובַּ ִמ ְק ֶׁרה שֶׁ ל רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י ,כִ ְמעַּ ט ָת ִמיד הָ יָה שָ ם ִמישֶׁ הּוִ .אם רו ְֹמלִ י ָקםָ ,אז ּבו ְֹמלִ י הָ יָה מּולוֹ ,וְ ִאם ּבו ְֹמלִ י ָקם,
ָאז רו ְֹמלִ י הָ יָה מּולוֹ ,וְ ָלכֵן הֵ ם נָפְ לּו וְ ִה ְתגַּלְ גְ לּו ּבְ יַּחַּ ד כָל כְָך הַּ ְרּבֵ ה פְ עָ ִמים.
ָאז עַּ כְ שָ ו הֵ ם פָ שּוט ָקמּו ּבַּ חֲ זָ ָרה ,טָ פְ חּו ְקצָ ת עַּ ל ּבִ גְ ֵדיהֶׁ ם וְ הָ לְ כּו אֶׁ ל הָ עֵ ץ הַּ גָדוֹל ֶׁשנָפַּ ל.
"ּבוֹא פָ שּוט נ ְִסחוֹב אֶׁ ת כֻל ֹו ַּלנָהָ רִ ",הצִ יעַּ ּבו ְֹמלִ י.
"טוֹב ",עָ נָה רו ְֹמלִ י.

ָתפְ סּו ְשנֵיהֶׁ ם ּבָ עֵ ץ הַּ גָדוֹל ,כָל אֶׁ חָ ד ּבַּ ֲענַּף עָ בֶׁ ה אֶׁ חָ דּ ,ופָ שּוט מָ ְשכּו אוֹת ֹו ְּביַּחַּ ד לְ כִ ּוּון הַּ נָהָ ר .כֵן ,הֵ ם ְקצָ ת ִה ְתנ ְַּשפּו
ּוקצָ ת גִ ְדפּו אֲ פִ לּו – אֲ בָ ל ּבַּ סוֹף הֵ ם ִהגִ יעּוּ .וכְ שֶׁ הֵ ם ִהגִ יעּו ֶׁאל הַּ נָהָ ר ,הֵ ם הֵ נִיחּו ֶׁאת הָ עֵ ץ וְ ָרצּו לִ נְפֹ ש
ּוקצָ ת הֵ זִ יעּוְ ,
ְ
ְקצָ תִ .ה ְש ַּת ְטחּו ְשנֵיהֶׁ ם עַּ ל גְ ַּדת הַּ נָהָ ר כְ ֵדי ֹלא לִ פֹל שּוב לַּמַּ יִם ,הו ִֹשיטּו ֶׁאת ְי ֵדיהֶׁ ם הַּ גְ דוֹלוֹת לְ תוְֹך הַּ ַּמיִם הַּ ָּק ִרים,
חָ פְ נּו מַּ יִם ּבְ כַּפוֹת הַּ י ַָּדיִם וְ שָ תּו ,וְ שָ תּו וְ שָ תּו .הֵ ם הָ יּו צְ מֵ ִאים ְמאוֹדּ .וכְ ֶׁשהֵ ם ג ְָמרּו לִ ְשתוֹת הֵ ם ִה ְתעַּ יְפּו .הֵ ם הֵ נִיחּו
אֶׁ ת ָראשֵ יהֶׁ ם עַּ ל הָ אֲ ָדמָ הּ ,ופָ שּוט ִנ ְר ְדמּו.
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כֵןִ ,ת ְתפַּ לְ אּו – ֲענ ִָקים ְמסֻ גָלִ ים פָ שּוט לְ הֵ ָר ֵדם כְ שֶׁ הֵ ם ֲעיֵפִ ים,
פּורי פֵ יוֹת יָפִ ים.
ּבְ לִ י הַּ ְרּבֵ ה מַּ ְחשָ בוֹת וְ ִס ֵ
פּורים –
זֶׁ ה ֹלא שֶׁ הֵ ם ֹלא אוֹהֲ בִ ים ִס ִ
הֵ ם פָ שּוט ִנ ְר ָד ִמים ּבְ ַּקלּות יוֹתֵ ר ִמשֶׁ הֵ ם ִמ ְתעו ְֹר ִרים!
י ְָשנּו רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י עַּ ד ַאחֲ ֵרי הַּ צָ ֳה ַּריִם ,עַּ ד שֶׁ הַּ שֶׁ מֶׁ ש כְ בָ ר ִה ְת ִחילָה ל ֶָׁר ֶׁדת ּבַּ ָש ַּמיִם ,וְ הֵ ם ֹלא הָ יּו ָק ִמים עַּ ד הָ עֶׁ ֶׁרב,
ִאם ּבַּ ז אֶׁ חָ ד ֹלא הָ יָה רוֹאֶׁ ה אוֹתָ ם ִמגָבוֹהַּ וְ נוֹחֵ ת ֲעלֵיהֶׁ ם ,כִ י הּוא חָ ַּשב ֶׁשהָ אֹזֶׁ ן ֶׁשל רו ְֹמלִ י הָ ֲענָק ִהיא ֵאיזֶׁ ה עַּ כְ ּבָ ר
שֶׁ הּוא ָיכֹל לִ ְטרֹף !

יטה – וְ זִ נֵק ְּבבַּ ת ַאחַּ ת ִמ ְמקוֹמוֹ.
נָחַּ ת הַּ ּבַּ ז יָשָ ר עַּ ל הָ אֹזֶׁ ן שֶׁ ל רו ְֹמלִ י ,וְ רו ְֹמלִ י ִה ְתעו ֵֹרר ּבִ בְ עָ תָ ה ,נָתַּ ן ּבְ עִ ָ
נִמ ָרץ.
הַּ ּבַּ ז ִנבְ הַּ ל וְ עָ ף ִמשָ ם ּבְ מַּ שַּ ק כְ נָפַּ יִם ,אֲ בָ ל רו ְֹמלִ י הָ יָה סוֹף סוֹף עֵ ר לְ ג ְַּמ ֵרי ,וְ הֵ עִ יר גַּם ֶׁאת ּבו ְֹמלִ י ְּבנִעּור ְ
"ּבו ְֹמלִ יּ ,בו ְֹמלִ יִ ,ת ְתעו ֵֹרר! נ ְִשאֲ רּו לָנּו ַּרק ְשעָ ַּתיִם עַּ ד שֶׁ הַּ שֶׁ ֶׁמש ֵתלְֵך לִ ישוֹן!"
טוֹבָ ,כ ָכה זֶׁ ה לִ פְ עָ ִמים אֵ צֶׁ ל ֲענ ִָקים...
ּבו ְֹמלִ י ָקםִ ,ה ְתנַּעֵ ר,
ָק ַּלט שֶׁ הּוא עֵ ר,
שָ טַּ ף אֶׁ ת פָ נָיו,
עַּ ל ְשנָת ֹו ִה ְתגַּּבֵ ר ,וְ ִהכְ ִריז" :עַּ כְ שָ ו אֲ נִי מּוכָן!"
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ִש נְסּו ְשנֵי הָ ֲענ ִָקים מָ ְתנַּיִ ם ,חָ ְתכּו ְשנֵי ֲענָפִ ים גְ דוֹלִ ים מֵ הָ עֵ ץ הַּ נָפּול ֶׁש ָסחֲ בּו ,וְ הֵ נִיחּו או ָֹתם זֶׁ ה מּול זֶׁ ה ,כָ כָ ה:
וְ ָאז הֵ ם ל ְָקחּו עוֹד ְשנֵי ֲענָפִ ים עָ בִ ים ,וְ כָל אֶׁ חָ ד מֵ הֶׁ ם שָ בַּ ר אוֹת ֹו לְ הַּ ְרּבֵ ה חֲ ִתיכוֹת ,וְ ָאז הֵ ם הָ יּו ְצ ִריכִ ים ָדחּוף חֶׁ בֶׁ ל
ּבִ ְשבִ יל לִ ְקשֹר אֶׁ ת הָ ֲענָפִ ים הַּ ְּקצָ ִרים אֶׁ ל הָ ֲענָפִ ים הָ אֲ רֻ כִ ים ,אֲ בָ ל ֹלא הָ יָה לָהֶׁ ם חֶׁ בֶׁ ל.
"ּבו ְֹמלִ י ,אֲ נ ְַּחנּו צְ ִריכִ ים חֶׁ בֶׁ ל!" ָאמַּ ר רו ְֹמלִ י.
"אֲ נִי יו ֵֹדעַּ  ,רו ְֹמלִ י ",הֵ ִשיב ּבו ְֹמלִ י.
"וְ אֵ ין לָנּו שּום חֶׁ בֶׁ לָ ",אמַּ ר רו ְֹמלִ י.
"תן לִ י ל ְַּחשֹב".
"אֲ נִי יו ֵֹדעַּ  ,רו ְֹמלִ י ",עָ נָה ּבו ְֹמלִ יֵ ,
יקהֶׁ ,ש ְיכוֹלִ ים לִ ְהיוֹת חֲ בָ לִ ים טו ִֹבים .וְ הּוא
וְ ּבו ְֹמלִ י יָשַּ ב ַּת ְח ָתיו וְ חָ שַּ ב .הּוא חָ שַּ ב עַּ ל שָ ְרשֵ י עֵ ִצים ּבַּ ג'ּו ְנגֶׁלִ ים ּבְ ַאפְ ִר ָ
כָאלֶׁה ְּבעֵ ֶׁמק
חָ שַּ ב עַּ ל כָל ִמינֵי חֲ נ ֻיוֹת לַּחֲ בָ לִ יםּ ,בַּ כְ פָ ר שֶׁ פַּ עַּ ם ִאמָ א שֶׁ ל ֹו ִספְ ָרה ל ֹו עָ לָיו כְ ֶׁשהָ יָה ָק ָטן – אֲ בָ ל ֵאין חֲ נ ֻיוֹת ֵ
הָ ֲע ָנ ִקים...
אֲ בָ ל ָאז נִזְ ַּכר רו ְֹמלִ י פִ ְתא ֹום ,שֶׁ אֶׁ צְ ל ֹו ּבַּ ּבַּ יִת יֵש חֶׁ בֶׁ ל.
"ּבו ְֹמלִ יִ ,ת ְשמַּ ע ,יֵש לִ י ּבַּ ּבַּ יִת חֶׁ בֶׁ ל ,אֲ נִי ָרץ לְ הָ בִ יא אוֹתוֹ!"
הַּ ּבַּ יִת שֶׁ ל רו ְֹמלִ י הָ יָה ּבְ מֶׁ ְרחַּ ק עֵ מֶׁ ק ָוחֵ צִ י ִמ ְג ַּדת הַּ נָהָ ר ,אֲ בָ ל לְ רו ְֹמלִ י זֶׁ ה ֹלא הָ יָה ִאכְ פַּ ת ,כִ י הּוא הָ יָה ְמסֻ גָל לָרּוץ
אֶׁ ת הַּ מֶׁ ְרחָ ק הַּ ֶׁזה כִ ְמעַּ ט ּבְ בַּ ת ַאחַּ ת.

"טוֹב ,לְ ִה ְת ָראוֹת עוֹד ְמעַּ טּ ,בו ְֹמלִ יָ ",אמַּ ר רו ְֹמלִ י וְ יָצָ א ּבְ ִריצָ ה ָכזֹאת ְמסֻ ְרּבֶׁ לֶׁת ְקצָ תֶׁ ,של ֲענ ִָקים.
"ּבַּ יּ ,בו ְֹמלִ י!" ָאמַּ ר רו ְֹמלִ י" ,אֲ ִני ִנ ְשָאר ֹפה לָנּוחַּ ".
רו ְֹמלִ י ָרץ וְ ָרץ ,עַּ ד שֶׁ ִהגִ יעַּ ִמ ְתנַּשֵ ף לְ בֵ יתוֹ ,שֶׁ ּבִ ְשבִ יל אֲ נ ִָשים ְרגִ ילִ ים הָ יָה לו ֵֹקחַּ יוֹם ָשלֵם לְ הַּ גִ יעַּ ֵאלָיו .הּוא ִחפֵ ׂש
ּומָ צָ א אֶׁ ת הַּ חֲ בִ ילָה הָ ֲענ ִָקית שֶׁ ל הַּ חֶׁ בֶׁ ל וְ חָ זַּ ר ּבְ ִריצָ ה אֶׁ ל ּבו ְֹמלִ י .כְ ֶׁש ִהגִ יעַּ עַּ ד ּבו ְֹמלִ י  ,הּוא ָמצָ א אותו י ֵָשן .וְ כֵיוָ ן
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ּובגְ לַּל ֶׁשהַּ ֶׁש ֶׁמש ּבֵ ינ ְַּתיִ ם כְ בָ ר הָ לְ כָה
שֶׁ הָ יָה כְ בָ ר עָ יֵף ִמכָל הָ ִריצָ ה הַּ זֹאת ,צָ נַּח רו ְֹמלִ י לְ יַּד ּבו ְֹמלִ י  ,וְ ִנ ְר ַּדם גַּם הּואִ .
לִ ישוֹן ,י ְָשנּו ְשנֵיהֶׁ ם עַּ ד הַּ ּב ֶֹׁקר.
ּבְ ב ֶֹׁקר הַּ מָ ֳח ָרת הֵ ם ָקמּוִ ,חפְ ׂשּו וְ ָאכְ לּו ְקצָ ת צַּ ּבָ ִרים ּופֶׁ טֶׁ ל – וְ ִנגְ שּו ל ְַּמלָא ָכה.
הֵ ם נ ְִסרּו אֶׁ ת הַּ חֶׁ בֶׁ ל עִ ם אֶׁ בֶׁ ן חַּ ָדה – זֶׁ ה ה ֹולְֵך ֵדי טוֹב ,כְ שֶׁ ִמישֶׁ הּו הּוא גָדוֹל ַּו ֲענָק כָזֶׁ ה וְ הַּ י ַָּדיִם ֶׁשל ֹו חֲ זָ קוֹת כָל כָ ְך.
הֵ ם חָ ְתכּו וְ ָק ְשרּוָ ,ק ְשרּו וְ לִ פְ פּו אֶׁ ת הַּ חֶׁ בֶׁ ל ְסבִ יב הָ ֲענָפִ יםּ ,ובַּ סוֹף יָצָ א לָהֶׁ ם ג ֶֶׁׁשר חָ זָ ק  --טוֹב ,לְ פָ חוֹת ֵדי חָ זָ ק ...הּוא
נִ ְרָאה ְקצָ ת מַּ צְ ִחיק ,אֲ בָ ל נ ְֶׁחמָ ד ְמאוֹד.
ָאמר רו ְֹמלִ י.
"עַּ כְ שָ ו אֲ נ ְַּחנּו צְ ִריכִ ים ל ִָׂשים אוֹת ֹו עַּ ל הַּ נָהָ רָ ",אמַּ ר ּבו ְֹמלִ י" .נָכוֹןּ ,ולְ חַּ זֵ ק אוֹת ֹו ַּמ ָמש חָ זָ קַּ ",
ַארּבָ עָ ה מוֹטוֹת חֲ זָ ִקים וְ כַּמָ ה ֲענָפִ ים עָ בִ ים שֶׁ נִ ְשאֲ רּו ֵמהָ עֵ ץ הַּ נָפּול ,וְ ּבו ְֹמלִ י נָעַּ ץ ְש ַּניִם ֵמהֶׁ ם הֲ כִ י עָ מֹק
הֵ ם הֵ כִ ינּו ְ
שֶׁ הָ יָה יָכוֹל ּבָ אֲ ָדמָ הּ ,בְ מֶׁ ְרחָ ק ְשנֵי צְ עָ ִדים ָוחֵ צִ י ִמן הַּ נָהָ ר.
"עַּ כְ שָ ו ,אַּ ָתה ִת ְׂשחֶׁ ה לַּצַּ ד הַּ שֵ נִי ,רו ְֹמלִ יָ ",אמַּ ר ּבו ְֹמלִ י.
ִיתי ּבַּ ַּמיִם הֲ כִ י הַּ ְרּבֵ ה זְ ַּמן"...
"אֲ נִי? מָ ה פִ ְתאוֹם אֲ נִי?" ָק ָרא רו ְֹמלִ י " .אֲ נִי זֶׁ ה שֶׁ ִה ְתגַּלְ גֵל ַּלנָהָ ר וְ הָ י ִ
"טוֹבָ ,אז אֲ נִי אֶׁ ְׂשחֶׁ ה לְ שָ םִ ",ה ְסכִ ים ּבו ְֹמלִ י וְ ִנכְ נַּס לַּמַּ יִ ם .הּוא הֶׁ ְחזִ יק ֶׁאת הַּ ג ֶֶׁׁשר ְּבצַּ ד אֶׁ חָ ד ,וְ רו ְֹמלִ י הֶׁ ְחזִ יק אוֹת ֹו
ּבַּ צַּ ד הַּ שֵ נִי חָ זָ ק חָ זָ קּ .בו ְֹמלִ י נֶׁאֱ בַּ ק ּבַּ זֶׁ ֶׁרם ,צָ עַּ ד ָק ִדימָ ה אֵ יפֹ ה שֶׁ ָנגַּע ְּב ַּק ְר ָקעִ ית הַּ נָהָ ר ,וְ ֵאיפֹ ה ֶׁשֹּלא – הּוא ָׂשחָ ה ְּביָד
ַאחַּ ת וְ ָאחַּ ז ּבַּ גֶׁשֶׁ ר ּבַּ יָד הַּ ְש ִניָהִ .אם הּוא הָ יָה נ ְִסחָ ף מַּ מָ שָ ,אז רו ְֹמלִ י הָ יָה יָכוֹל לִ ְמשוֹת אוֹת ֹו הַּ חּוצָ ה ְּבעֶׁ זְ ַּרת הַּ ג ֶֶׁׁשר.
שּורים ְשנֵי הַּ מוֹטוֹת הַּ נוֹתָ ִרים.
עַּ ל הַּ גֶׁשֶׁ ר הָ יּו ְק ִ
כְ שֶׁ ִהגִ יעַּ לַּצַּ ד הַּ שֵ נִי ,הּוא צָ עַּ ק לְ רו ְֹמלִ י" ,עַּ כְ ָשו ָת ִרים אֶׁ ת הַּ גֶׁשֶׁ ר וְ תָ ִׂשים אוֹת ֹו ֵמעַּ ל הַּ מוֹטוֹת ֶׁשלָנּו!"
יטב.
ְעּוצים ּבָ אֲ ָד ָמהָ ,כְך ֶׁשהֵ ם י ְַּחזִ יקּו אוֹת ֹו הֵ ֵ
וְ רו ְֹמלִ י עָ ׂשָ ה זֹאת .הּוא הֵ ִרים אֶׁ ת הַּ גֶׁשֶׁ ר וְ ָׂשם אוֹת ֹו מֵ עַּ ל הַּ מוֹטוֹת הַּ נ ִ
ינְתיִם.
עַּ כְ שָ ו עָ לָה ּבו ְֹמלִ י מֵ הַּ נָהָ ר .הּוא יָצָ א נוֹטֵ ף מַּ יִם וְ ׂשָ ם אֶׁ ת ַּרגְ ל ֹו הָ ֲענ ִָקית ְּבתוְֹך הַּ ג ֶֶׁׁשר כְ ֵדי לְ הַּ ְחזִ יק אוֹת ֹו ּבֵ ַּ
שּורים אֶׁ ל הַּ גֶׁשֶׁ ר אֶׁ חָ ד אֶׁ חָ ד ,נָעַּ ץ או ָֹתם ּבָ אֲ ָד ָמה ְּב ֶׁמ ְרחָ ק ְשנֵי ְצעָ ִדים וָ חֵ ִצי
וְ ָאז הּוא ִש ְח ֵרר אֶׁ ת ְשנֵי הַּ מוֹטוֹת שֶׁ הָ יּו ְק ִ
ִמן הַּ נָהָ ר ,וְ ִהלְ ּבִ יש ֲעלֵיהֶׁ ם אֶׁ ת הַּ צַּ ד הַּ שֵ נִי שֶׁ ל הַּ גֶׁשֶׁ ר!
"זֶׁ הּו זֶׁ ה!" ָק ָרא לְ רו ְֹמלִ י וְ נוֹפֵ ף אֵ לָיו ּבִ זְ רוֹעוֹתָ יו" .זֶׁ ה מּוכָן!"
"אַּ ָתה חוֹשֵ ב שֶׁ זֶׁ ה מַּ ְספִ יק חָ זָ ק?" צָ עַּ ק אֵ לָיו רו ְֹמלִ י ּבַּ חֲ זָ ָרה.
"ֹלא ּבִ ְשבִ ילֵנּו ",נִ עְ נֵעַּ ּבו ְֹמלִ י ּבְ רֹאש ֹו מַּ ְספִ יק חָ זָ ק כְ ֵדי שֶׁ רו ְֹמלִ י ִי ְראֶׁ ה אותו ֵמעֵ בֶׁ ר הַּ נָהָ ר הַּ ֵשנִי.
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"אֲ נִי ׂשוֹחֶׁ ה אֵ לֶׁיָך!" ָק ָרא רו ְֹמלִ י ,וְ ִנכְ נַּס לַּזֶׁ ֶׁרם וְ ׂשָ חָ ה עַּ ד לְ ּבו ְֹמלִ י .וְ ּבו ְֹמלִ י ָתפַּ ס ל ֹו ֶׁאת הַּ יָדָ ,מ ַּשְך אוֹת ֹו וְ עָ זַּ ר ל ֹו
לָצֵ את ִמן הַּ מַּ יִם.
רו ְֹמלִ י יָצָ א ִמן הַּ מַּ יִם וְ ָאמַּ ר" ,אַּ ָתה צו ֵֹדקִ ,נ ְראֶׁ ה לִ י שֶׁ זֶׁ ה ּבֶׁ אֱ מֶׁ ת ג ֶֶׁׁשר טוֹב ,אֲ בָ ל ַּרק ִּב ְש ִביל עִ זִ ים ּוכְ בָ ִׂשים וַּאֲ נ ִָשים
ְקטַּ נִים".
"ֹלא ּבִ ְשבִ יל ֲענ ִָקים כָמוֹנּוָ ",אמַּ ר ּבו ְֹמלִ י.
"טוֹבֹ ,לא נו ָֹרא ,הָ עִ ָּקר שֶׁ עָ ִׂשינּו מַּ עֲׂשֶׁ ה טוֹב וְ ִת ַּּקנּו לָהֶׁ ם אֶׁ ת הַּ ג ֶֶׁׁשר ֶׁשנ ְִשּבַּ ר ",הו ִֹסיף רו ְֹמלִ י" ,אֲ נ ְַּחנּו ְּבכָל ִמ ְק ֶׁרה
יְ כוֹלִ ים ַּל ֲעבֹר אֶׁ ת הַּ נָהָ ר הַּ זֶׁ ה כִ ְמעַּ ט ּבַּ הֲ לִ יכָה ,כָל עוֹד יֵש ָלנּו ּבְ מָ ה לְ הַּ ְחזִ יק וַּאֲ נ ְַּחנּו ֹלא נ ְִסחָ פִ ים"...
"כֵן ",הֵ ִשיב ּבו ְֹמלִ י ,וְ עָ ׂשָ ה ִסימָ ן ּבְ רֹאש ֹו כְ ֵדי שֶׁ רו ְֹמלִ י י ַָּדע שֶׁ הּוא ַּמ ְסכִ ים ִאתוֹ" .זֹאת או ֶֹׁמ ֶׁרת ,כָל עוֹד אֲ נ ְַּחנּו ֹלא
נוֹפְ לִ ים לְ תוֹכ ֹו וְ נ ְִסחָ פִ ים חָ זָ ק חָ זָ ק"...
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