יקים
ְּבֹומלִ י ָה ֲענָ ִקים ַה ַמ ְצ ִח ִ
ְ
רֹומלִ י ו
ְ
תומר רוזן גרייס
פרק  :6רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִי ּבִ כְ פַ ר הַ ְקטַ נְ טַ נִ ים
"מָ ה ַנעֲשֶׂ ה עַ כְ שָ ו ,רו ְֹמלִ י?" שָ ַאל ּבו ְֹמלִ י.
"אֲ נִי אוֹמֵ רּ ,בוֹא ֵנלְֵך ַלי ִָריד ּבִ כְ פַ ר הַ ְקטַ נְטַ נִיםָ ",אמַ ר רו ְֹמלִ י.
"ּבִ כְ פַ ר הַ ְקטַ נְטַ נִים?" ִה ְתפַ לֵא ּבו ְֹמלִ י.
ּומ ְמ ִשיכִ ים הָ לְ ָאה לְ ָשם ",עָ ָנה רו ְֹמלִ י
"כֵן ,אַ ָת ה יו ֵֹדעַ  ,הַ כְ פָ ר הַ נ ְֶׂחמָ ד הַ זֶׂ ה ,כְ שֶׂ הוֹלְ כִ ים ִמכָאן ּבֵ ין ְש ֵתי הַ גְ בָ עוֹת ַ
וְ הֶׂ ְרָאה ּבִ זְ רוֹע ֹו לְ כִ ּוּון הָ עֵ מֶׂ ק שֶׂ מֵ הַ צַ ד הַ שֵ נִי שֶׂ ל הַ גִ בְ עָ ה שֶׂ ִממֶׂ נָה הּוא ִה ְתגַלְ גֵל לְ ַמ ָטה.
ידים".
"טוֹב ,יֹפִ יּ ,בוֹא ֵנלְֵך לְ שָ ם!" ִה ְתלַהֵ ב ּבו ְֹמלִ יּ" .בֶׂ טַ ח ִי ְהיֶׂה שָ ם הֲ מוֹן ָמה לֶׂאֱ כֹלָ ,ת ִמיד זֶׂ ה ָכ ָכה ִּב ְי ִר ִ
ִשנְסּו ְשנֵי הָ ֲענ ִָקים אֶׂ ת מָ ְתנֵיהֶׂ ם וְ יָצְ אּו ל ֶַׂד ֶׂרְך .כְ שֶׂ הֵ ם צָ עֲדּו ,הָ אֲ ָד ָמה ָרע ֲָדה ְקצָ ת .וְ ִאם הֵ ם ָר ְקעּו חָ זָ ק ּבָ ַרגְ לַיִם עַ ל
הָ אֲ ָדמָ הִ ,היא ָרע ֲָדה מַ מָ ש חָ זָ קָ .כ ָכה י ְָדעּו לִ פְ עָ ִמים אֲ נ ִָשים ּבַ כְ פָ ִרים ֲהכִ י ְרחו ִֹקים אֲ פִ לּוֶׂ ,ש ֲענ ִָקים ִמ ְת ָק ְר ִבים ֶׂאל
הַ כְ פָ ר שֶׂ לָהֶׂ ם.
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וְ זֶׂ ה גַם מָ ה שֶׂ ָק ָרה הַ פַ עַ םּ .בִ כְ פַ ר הַ ְקטַ נְטַ נִים ,שֶׂ ּב ֹו גָרּו אֲ נ ִָשים ְק ַטנִים ,נְמּוכִ ים כִ ְמעַ ט כְ מ ֹו ג ַָמ ִדים ,כְ מ ֹו עַ ד גֹבַ ּה
נְטנִים,
הַ ּבֶׂ טֶׂ ן שֶׂ ל אֲ נ ִָשים ְרגִ ילִ יםָ ,רע ֲָדה פִ ְתאוֹם הָ אֲ ָדמָ ה .זֶׂ ה קָ ָרה ּבְ ִדיּוק כְ ֶׂשרו ְֹמלִ יֶׂ ,שהָ יָה ּבַ ֶׂד ֶׂרְך ֶׂאל כְ פַ ר הַ ְק ַט ַ
הֶׂ ְחלִ יט לְ טַ פֵ ס עַ ל חוֹמָ ה וְ ָקפַ ץ ִממֶׂ נָה ּבַ חֲ זָ ָרה אֶׂ ל הַ ְשבִ יל ,וְ הָ אֲ ָדמָ ה ָרע ֲָדה ְמאוֹד חָ זָ ק כְ ֶׂשהּוא ָקפַ ץ לְ ַמ ָטה.
נְטנִ ים.
" ֲענ ִָקים ּבָ ִאים אֵ לֵינּו! ֲענ ִָקים ּבַ ֶׂד ֶׂרְך לְ ֹפה!" ָק ְראּו לּו ְנ ִדי ּומּו ְנ ִדיְ ,שנֵי חֲ בֵ ִרים ְק ַטנ ְַט ִנים ִּבכְ פַ ר הַ ְק ַט ַ
" ֲענ ִָקים ּבָ ִאים אֵ לֵינּו!" ָק ְראּו אֲ חֵ ִרים ִמפֶׂ ה לְ אֹזֶׂ ן ,עַ ד שֶׂ כָל הַ כְ פָ ר י ַָדע ֶׂש ֲענ ִָקים הָ יּו ּבַ ֶׂד ֶׂרְך אֲ לֵיהֶׂ ם.
ָאמרּו זֶׂ ה לָזֶׂ ה.
ַארּבָ עָ ה?" הֵ ם ְ
"מי יו ֵֹדעַ כַמָ ה הֵ ם? אּולַי אֶׂ חָ ד ,אּולַי ְש ַניִם? וְ אּולַי ְשלוֹשָ ה א ֹו ְ
ִ
" ָנכוֹןִ ,מי יו ֵֹדעַ ?" ָאמַ ר ְקטַ נְטַ ן אֶׂ חָ ד.
אכֶׂל ֶׂשלָנּו ּבַ י ִָריד?"
"אֲ נ ְַחנּו מֻ כְ ָר ִחים לְ ִה ְתכ ֹונֵןָ ",אמַ ר נּו ְנ ִס י הַ ַננָס .מָ ה ִי ְהיֶׂה ִאם הֵ ם יָבוֹאּו וְ יֹאכְ לּו ֶׂאת כָל הָ ֹ
"ָאז אֲ נ ְַחנּו חַ יָבִ ים לְ הָ כִ ין ָתכְ נִית! חַ יָבִ ים ַלעֲשוֹת מַ שֶׂ הּו!" ָאמַ ר ְק ַטנ ְַטן ַאחֵ ר.
"כֵן ,מָ ה ַנעֲשֶׂ ה ּבֶׂ אֱ מֶׂ ת? אּולַי ...אּולַי נִזְ רֹק ֲעלֵיהֶׂ ם כָל ִמינֵי ְדבָ ִרים?"
"אֵ יזֶׂ ה ְדבָ ִרים?"
"דבָ ִרים כָאֵ לֶׂה ְקטַ נִים ,כְ מ ֹו נַגִ יד עָ לִ ים"...
ְ
"עָ לִ ים ֹלא יַב ְִריחּו ֲענ ִָקים ,אֵ ין ִסכּוי"...
"רגַע ,אֲ נ ְַחנּו ֹלא רוֹצִ ים שֶׂ ִי ְהיֶׂה לָהֶׂ ם כוֹאֵ ב ,נָכוֹן?" שָ אֲ לָה ּבִ ְדָאגָה ְק ַטנ ְַטנָה ַאחַ ת" .אֲ נ ְַחנּו ַרק רו ִֹצים ֶׂשהֵ ם ֹלא
ֶׂ
אכֶׂלֹ ,לא?"
יֹאכְ לּו לָנּו אֶׂ ת כָל הָ ֹ
"נָכוֹןּ ,בִ כְ לָל ֹלא צָ ִריְך לִ זְ רֹק ֲעלֵיהֶׂ ם ְדבָ ִרים שֶׂ ִיכְ אֲ בּו לָהֶׂ םִ ",ה ְסכִ ים ְק ַטנ ְַטן ֶׂאחָ ד ָק ָטן ִּב ְמיֻחָ ד.
"ָאז אּולַי פָ שּוט ַנעֲשֶׂ ה לָהֶׂ ם ּבוֹר וְ הֵ ם יִפְ לּו לְ תוֹכוֹ?" ִהצִ יעַ ּבּונ ְִסי הַ ְק ַטנ ְַטן.
נְטן.
לּונְסי הַ ְק ַט ַ
ִ
"זֶׂ ה ַרעְ יוֹן! ּבוֹר ֲענ ִָקי .אֲ בָ ל אֵ יְך נ ְַח ֹפר ּבוֹר כָזֶׂ ה תוְֹך כַמָ ה ַדקוֹת? הֵ ם הֲ ֵרי ֶׂת ֶׂכף יַגִ יעּו לְ ֹפה!" ָק ָרא
יחים לִ גְ רֹם לָהֶׂ ם פָ שּוט לְ פַ ְספֵ ס
"אם הָ יִינּו ַמ ְצלִ ִ
"אַ ֶׂתם יו ְֹדעִ ים מֶׂ ה הָ יָה ֶׂאפְ שָ ר ַלעֲשוֹת אּולַי?" ָאמַ ר קּונ ְִסי הַ פִ ֵקחַ ִ .
אֶׂ ת הַ כְ פָ ר שֶׂ לָנּוָ ,אז הֵ ם הָ יּו ַמ ְמ ִשיכִ ים הָ לְ ָאה וְ זֶׂ הּו .הֲ ֵרי הֵ ם ְיכוֹלִ ים ַל ֲעבֹר ֶׂאת כָל הַ כְ פָ ר ֶׂשלָנּו ְּבצַ עַ ד ֶׂאחָ ד א ֹו
ְש ַנ ִיםֹ ,לא?"
"נָכוֹןִ ,אם נַגִ יד הָ יָה ֹפה חֹשֶׂ ְך ,וְ הֵ ם הָ יּו ִמ ְתּבַ לְ ּבְ לִ יםָ ,אז הֵ ם הָ יּו ְיכוֹלִ ים ַל ֲעבֹר ֶׂאת הַ כְ פָ ר ֶׂשלָנּו ּולְ הַ ְמ ִשיְך הָ לְ ָאה
ּבְ לִ י ל ִָשים לֵב!" הֵ ִשיב נּונ ְִסי.
" ֵכ ן ,אֲ בָ ל יֵש אוֹר וְ אֵ ין חֹשֶׂ ְך ,נָכוֹן?" ָאמַ ר ּבְ צַ עַ ר ּבּונ ְִסיְ ,קטַ נְ טַ ן ְש ַמנ ְַמן וְ חָ ִביב.
"יֵש לִ י עוֹד ַרעְ יוֹן – ִאם הֵ ם יָכְ לּו לֶׂאֱ כֹל הָ מוֹן עוֹד ק ֶֹׂדםָ ,אז הֵ ם ֹלא ִי ְהיּו ְרעֵ ִבים כְ ֶׂשהֵ ם יָבוֹאּו ֵאלֵינּוִ ",ה ִציעָ ה
פְ לּופְ ִסי הַ ְקטַ נְטַ נָה.
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אֲ בָ ל כָל הָ ַרעְ יוֹנוֹת שֶׂ ל הַ ְקטַ נְטַ נִים ִמכְ פַ ר הַ ְקטַ נְטַ נִים – וְ גַם הָ ַרעְ יוֹנוֹת הַ ֹּלא כָל ָכְך ְמ ֻצ ָינִים – פָ שּוט ֹלא עָ זְ רּו
ּושנֵי הָ ֲענ ִָקים ִה ְת ָק ְרבּו ֶׂאל הַ כְ ָפר.
ּבִ כְ לּום ,כִ י ּבְ ִדיּוק ָאז נ ְִש ְמעּו צְ עָ ִדים כְ בֵ ִדיםְ ,

פּום,
טּום,
פּום,
טּום.
"הֵ ם ִמ ְת ָק ְרבִ ים! הֵ ם ּבָ ִאים!" ָק ְראּו הַ ְקטַ נְטַ ִנים" .מָ ה ַנעֲשֶׂ ה? מָ ה ַנע ֲֶׂשה?"
ֲסּוקים ְמאוֹד.
אֲ בָ ל ֹלא ֻכלָם ִה ְת ַרגְ שּו כָל כְָך .רֹב הַ ְקטַ נְטַ נִים הָ יּו ע ִ
חֶׂ לְ ָקם ִטגְ נּו פַ נ ְֵקי ְִקים לְ דּוכַן פַ נ ְֵקי ְִקים.
וְ חֶׂ לְ ָקם ָאפּו עּוגִ יוֹת.
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חֵ לֶׂק הֵ כִ ינּו חֲ בָ לִ ים שֶׂ אֶׂ פְ שָ ר לְ זַ נֵק ֲעלֵיהֶׂ ם כְ מ ֹו טַ ְרזָ ן וְ ַל ֲעבֹר ּבִ ְתנּופָ ה ֶׂאת הָ עֵ ֶׂמק ִמצַ ד לְ צַ ד.
וְ חֵ לֶׂק הֵ כִ ינּו ְט ַר ְמפוֹלִ ינוֹת ְקטַ נוֹת לִ ְקפִ יצָ ה ַלגֹבַ ּה.
תּוקים
ּומ ִ
ירס זְ עִ ִירים ְ
ירקוֹת חֲ תּוכִ ים ,וְ כַמָ ה ִאמָ הוֹת ְק ַטנ ְַטנוֹת ָאפּו לַחֲ ֵמי ִת ָ
יתים ּוגְ בִ ינוֹת וִ ָ
חֵ לֶׂק הֵ כִ ינּו פִ תוֹת וְ זֵ ִ
ּבְ כַמֻ יוֹת עֲצּומוֹת.
קּודים עַ ל כִ נוֹרוֹת זְ עִ ִירים וְ ָאקו ְֹר ְדיוֹן ַננ ִָסי ,חֲ לִ ילֵי רוֹעִ ים
ּומ ְנגִ ינוֹת לְ ִר ִ
לַהֲ ַקת ְקטַ נְטַ ִנים ִה ְתאַ ְמנָה עַ ל ְנגִ ינַת ִש ִירים ַ
וַ חֲ לִ ילִ יוֹת וְ אַ ּבּובִ ים ִמ ָקנִ ים חֲ לּולִ יםּ ,ו ְנגִ ינָתָ ם נ ְִש ְמעָ ה עַ לִ יזָ ה ְמאוֹד.
ּומאוֹד עֲצּומוֹת – הָ ַרגְ ַליִם ֶׂשל רו ְֹמלִ י וְ הָ ַרגְ לַיִם
ּומאוֹד עָ בוֹת ְ
ּולְ תוְֹך כָל אֵ לֶׂה ִהגִ יעּו ְשנֵי זּוגוֹת ַרגְ ַליִם ְמאוֹד ְגדוֹלוֹת ְ
שֶׂ ל ּבו ְֹמלִ י.
"ת ְראֶׂ ה כַמָ ה נ ְֶׂחמָ ד ֹפה ,רו ְֹמלִ י!" ָק ָרא ּבו ְֹמלִ י.
ִ
"מַ ְק ִסיםּ ,בֶׂ אֱ מֶׂ ת חָ בִ יב ",נָהַ ם רו ְֹמלִ י ִמ ְמרוֹמֵ י רֹאשוֹ .הּוא נִסָ ה לְ ִה ְתכוֹפֵ ף ְקצָ ת כְ ֵדי לִ ְראוֹת ָמה קו ֶֹׂרה לְ ַמ ָטה,
וְ צֵ ל י ַָרד עַ ל פְ נֵי הַ כְ פָ ר כֻלוֹ ,כִ י רו ְֹמלִ י ִה ְס ִתיר ְל ֶׂרגַע אֶׂ ת הַ שֶׂ מֶׂ ש .הָ יּו ְק ַטנ ְַטנִים ֶׂשֹּלא הֵ ִבינּו ָמה קו ֶֹׂרה וְ חָ ְשבּו ֶׂש ִהגִ יעּו
ֲע ָננִים וְ שֶׂ ֶׂת ֶׂכף י ְַת ִחיל ל ֶָׂר ֶׂדת גֶׂשֶׂ ם!"
רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י ִה ְס ַתכְ לּו לְ מַ טָ ה וְ ָראּו אֶׂ ת כָל הַ הֲ מֻ לָה .הֵ ם ָראּו ְק ַטנ ְַט ִנים ּבו ְֹר ִחיםּ ,וכְ ל ְַבל ִַבים זְ עִ ִירים נו ְֹב ִחים,
וִ יל ִָדים שֶׂ ל ְקטַ נְטַ ִנים ּבוֹכִ ים ,וַאֲ חֵ ִרים צו ְֹר ִחים ּבְ בֶׂ הָ לָה.
"ת ְראֶׂ ה ,הֵ ם פוֹחֲ ִדים ֵמ ִא ָתנּו".
"רו ְֹמלִ י ,מַ שֶׂ הּו ֹלא ּבְ סֵ ֶׂדרָ ",אמַ ר ּבו ְֹמלִ יִ .
"אוֹי ,זֶׂ ה ּבִ כְ לָל ֹלא מָ ה שֶׂ ָרצִ ינּו ",עָ נָה
רו ְֹמלִ יּ" .בוֹא ַנעֲשֶׂ ה מַ שֶׂ הּו לְ תַ ֵקן אֶׂ ת
הַ מַ צָ ב"...
"ּ ...ולְ הַ ְרגִ יעַ או ָֹתם ",הו ִֹסיף ּבו ְֹמלִ י" ,אֲ ִני
אַ גִ יד לָהֶׂ ם מַ שֶׂ הּו".
"טוֹבִ ",ה ְסכִ ים רו ְֹמלִ י.
וְ ָאז

ּבו ְֹמלִ י

ִה ְתכוֹפֵ ף לְ מַ טָ ה וְ ָאמַ ר

ל ְַקטַ נְטַ נִים ּבַ קוֹל הָ ָרגִ יל שֶׂ לוֹ" ,שָ לוֹם,
ְקטַ נְטַ נִים!"
ַרק מָ ה? ל ְַקטַ נְטַ נִים נ ְִשמַ ע קוֹל ֹו שֶׂ ל ּבו ְֹמלִ י
כְ מ ֹו ַרעַ ם חָ זָ ק – וְ הֵ ם נִבְ הֲ לּו נו ָֹרא .חֵ לֶׂק
מֵ הֶׂ ם אֲ פִ לּו נִסּו לְ ִה ְתחַ פֵ ר ּבָ אֲ ָדמָ ה מֵ רֹב
פַ חַ ד.
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"תן לִ י לְ נַסוֹת ,אֲ נִי אֲ ַדּבֵ ר ַמ ָמש חַ לָש ,הֲ כִ י חַ לָש ֶׂשלִ י".
"אַ ָתה ְמ ַדּבֵ ר חָ זָ ק ִמ ַדיּ ,בו ְֹמלִ יָ ",אמַ ר רו ְֹמלִ יֵ .
ִה ְתכוֹפֵ ף רו ְֹמלִ י וְ לָחַ ש – הֲ כִ י חַ לָש שֶׂ הָ יָה יָכוֹל" ,שָ לוֹםְ ,קטַ נְ טַ נִיםָ ,מה ְשלו ְֹמכֶׂם?"
ישה ָאזְ ַניִם – וְ ֹלא ִהפִ ילָה או ָֹתם
הַ קוֹל שֶׂ ל ֹו נ ְִש מַ ע לָהֶׂ ם כְ מ ֹו רּוחַ שֶׂ ּבָ ָאה ִמן הַ יָםִ .היא נ ְָשבָ ה חָ זָ ק ,אֲ בָ ל ֹלא הֶׂ ְח ִר ָ
ַארצָ ה אַ פַ יִם...
ְ
ָלכֵן ָקמּו ֻכלָם וְ ִה ְתפַ לְ אּוִ ,ה ְת ָק ְרבּו אֶׂ ל רו ְֹמלִ י וְ ִהצְ טוֹפְ פּו יַחַ ד כְ ֵדי לִ ְשמֹעַ ָמה הּוא א ֹו ֵמר.
שָ מַ ח רו ְֹמלִ י וְ לָחַ ש לָהֶׂ ם" ,קו ְֹר ִאים לִ י רו ְֹמלִ י ,וְ זֶׂ ה הֶׂ חָ בֵ ר שֶׂ לִ י ּבו ְֹמלִ י .אֲ נ ְַחנּו ֲענ ִָקים טו ִֹבים וַאֲ נ ְַחנּו ֹלא רו ִֹצים
לְ ַקלְ ֵקל ָלכֶׂם שּום ָדבָ רַ .רק ָרצִ ינּו לְ בַ ֵקר ּבַ י ִָריד שֶׂ ָלכֶׂם וְ לִ ְראוֹת ָמה ַא ֶׂתם עו ִֹשים .אֲ ַנ ְחנּו ֹלא רו ִֹצים ַלעֲשוֹת שּום
ָדבָ ר ֹלא טוֹב לְַאף אֶׂ חָ ד".
"אַ ֶׂתם ַרק רוֹצִ ים לְ בַ ֵקר?" שָ ַאל דּונ ְִסי הַ ְקטַ נְטַ ן.
"כֵן ,לְ בַ ֵקר ּולְ ִה ְס ַתכֵל ",עָ נָה רו ְֹמלִ י.
"וְ אַ ֶׂתם ֹלא רוֹצִ ים לֶׂאֱ כֹל לָנּו שּום ָדבָ ר?" שָ ַאל דּונ ְִסי.
"טוֹב ",עָ נָה רו ְֹמלִ י " ,הָ אֱ מֶׂ ת ִהיא שֶׂ חָ שַ בְ נּו ַדוְ ָקא ֵכן לֶׂאֱ כֹל ַמשֶׂ הּו ,כִ י אֲ נ ְַחנּו ֵדי ְרעֵ ִבים ,כִ י הַ ְּבג ִָדים ֶׂשלָנּו נִ גְ נְ בּו עַ ל
יְ ֵדי ִמין עו ְֹרבִ ים .אֲ בָ ל ֹלא ְמשַ נֶׂה ,אֲ נ ְַחנּו רו ִֹאים עַ כְ שָ ו שֶׂ אַ ֶׂתם כָל כְָך ְק ַטנ ְַטנִים ֶׂשאֲ נ ְַחנּו ִנגְ מֹר ָלכֶׂם ֶׂאת כָל הָ אֹכֶׂל
יחים".
ּבִ ְנגִ יסָ ה ַאחַ תָ ,אז אֲ נ ְַחנּו ַרק רוֹצִ ים לְ בַ ֵקר .אֲ נ ְַחנּו ֹלא נֹאכַל שּום ָדבָ רַ ,מ ְב ִט ִ
"ָאז ַרק ִת ְס ַתכְ לּו עָ לֵינּו?" שָ ַאל קּונ ְִסי הַ פִ ֵקחַ .
ימים לָנּו?" לָחַ ש ּבו ְֹמלִ י.
"כֵןַ ,רק נ ְִס ַתכֵלָ .אז אַ ֶׂתם מַ ְסכִ ִ
"רק ֶׂרגַע ,חַ כּו ְקצָ ת".
"אֲ נ ְַחנּו צְ ִריכִ ים לְ ִה ְתיַעֵ ץ עַ ל זֶׂ הָ ",אמַ ר קּונְ ִסיַ .
ּומשוֹחֲ ִחים ּבֵ ינֵיהֶׂ ם ְּב ִה ְת ַרגְ שּות ,אֲ בָ ל זֶׂ ה הָ ָיה כָל כְָך
ִחכּו רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י וְ ָראּו אֶׂ ת כָל הַ ְקטַ נְטַ נִים ִמצְ טוֹפְ פִ ים יַחַ ד ְ
ּבְ שֶׂ ֶׂקט ,שֶׂ הֵ ם ֹלא הֵ בִ ינּו ַאף ִמלָה.
ָאמר ָל ֲענָק ּבַ קוֹל הֲ כִ י חָ זָ ק ֶׂשלוֹֹ" ,לא
ַאחֲ ַרי כַמָ ה ְרגָעִ ים חָ זַ ר דּונ ְִסי ּולְ יָד ֹו ִאשָ ה ְקטַ ְנ ַטנָה .הּוא הֵ ִרים ֶׂאת רֹאש ֹו וְ ַ
ִאכְ פַ ת לָנּו שֶׂ ְתבַ ְקרּו אֶׂ צְ לֵנּו ,אֲ בָ ל אֲ ַנ ְחנּו פוֹחֲ ִדים שֶׂ אֲ פִ לּו שֶׂ ִהבְ ַט ְח ֶׂתםַ ,א ֶׂתם ִתזְ לְ לּו לָנּו ֶׂאת כָל הָ אֹכֶׂל ֶׂשהֵ כַנּו
ַלי ִָריד".
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נְטנָה,
"וַאֲ נ ְַחנּו גַם חו ְֹש ִשים שֶׂ ִת ְד ְרכּו ּבְ טָ עּות עַ ל אֲ נ ִָשים ְקטַ נְטַ נִים ,כִ י אַ ֶׂתם ֲענ ִָקיִים כָל ָכְך ",הו ִֹסיפָ ה הָ ִא ָשה הַ ְק ַט ַ
שֶׂ ָק ְראּו לָּה נו ִֹאית.

ָאמר
"ָאז חָ שַ בְ נּו ,שֶׂ אּולַי אַ ֶׂתם ֵת ְשבּו ָשם עַ ל צֶׂ לַע הָ הָ ר שֶׂ לָנּו ,לְ יַד הַ סֶׂ לַע הַ גָדוֹל ,וְ ִת ְס ַתכְ לּו ִמ ָשם עַ ל הַ י ִָריד ֶׂשלָנּוַ ",
דּונ ְִסיִ " .י ְהיֶׂה אֲ פִ לּו מוֹפַ ע ִק ְר ָקס!"
ָאמ ָרה נ ֹו ִאית" ,כִ י פָ שּוט ֹלא י ִָש ֵאר לָנּו כְ לּום ִאם תֹאכְ לּו אֲ פִ לּו ִּביס
"וַאֲ נ ְַחנּו צְ ִריכִ ים ל ְַחשֹב מָ ה נ ִֵתן לָהֶׂ ם לֶׂאֱ כֹלְ ",
אֶׂ חָ ד .מָ ה אַ ֶׂתם או ְֹמ ִרים?"
ָאמרּו ּבְ לַחַ ש ,שֶׂ גַם הֵ ם צְ ִריכִ ים לְ ִה ְתיַעֵ ץ ּבֵ ינֵיהֶׂ ם .וְ ַאחֲ ֵרי ֶׂשהֵ ם ִה ְת ַיעֲצּו ְּבלַחַ ש זֶׂ ה
רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י ִהּבִ יטּו זֶׂ ה ּבַ זֶׂ ה וְ ְ
עִ ם זֶׂ ה ,הו ִֹדיעַ ּבו ְֹמלִ י עַ ל הַ ְחלָטָ תָ ם לְ דּונ ְִסי ּולְ נ ֹו ִאית ּולְ קּו ְנ ִסי וְ לְ כָל ְשַאר הַ ְק ַטנ ְַטנִים.
ָאמר
"הֶׂ ְחל ְַטנּו שֶׂ אֲ נ ְַחנּו רוֹצִ ים ְמאֹד לִ ְראוֹת אֶׂ ת הַ י ִָריד שֶׂ ָל ֶׂכם ,וְ ָל ֵכן נ ֵֵשב כָאן לְ ַמעְ לָה עַ ל הָ הָ ר וְ נ ְִס ַתכֵל ֲעלֵיכֶׂםַ ",
ּבו ְֹמלִ י" .אֲ בָ ל אֲ נ ְַחנּו נ ְִתאַ פֵ ק חָ זָ ק וְ ֹלא נֹאכַל כְ לּוםַ ,רק נִ ְש ֶׂתה מַ יִם ִמן הַ נַחַ ל".
פּוחים וְ תַ פּוזִ ים ּבַ פַ ְר ֵדס ֶׂשלְ ַמעְ לָה ",הו ִֹסיף רו ְֹמלִ י.
"וְ ַאחַ ר ָכְך ַנ ֲעלֶׂה עַ ל הַ גִ בְ עָ ה וְ ֵנלְֵך לִ ְקטֹף לָנּו ַת ִ
"זֹאת ָתכְ נִית ְמ ֻצ ֶׂינֶׂתָ ",אמַ ר דּונ ְִסי וְ צִ לְ צֵ ל ּבְ כוֹחַ ּבַ פַ עֲמוֹן הַ ָקטָ ן ֶׂשלוֹ" .הַ י ִָריד ַמתִ -חיל!" הּוא ִהכְ ִריז ְּבקוֹל ָרם,
נְטנִ ים
וְ ִתזְ מ ֶֹׂרת הַ ְקטַ נְטַ נִים ִה ְת ִחילָה לְ ַנגֵן ִשיר עַ לִ יז .כַמָ ה ְקטַ נְטַ נִים ִה ְת ִחילּו ִמיָד לִ ְרקֹד ,וְ לַהֲ ַקת הַ לּולְ יָנִים הַ ְק ַט ַ
נְטנוֹת
ִה ְתכ ֹו ְננָה לְ מוֹפַ ע הַ ִק ְר ָקסּ .בְ פִ נַת הַ ֶׂדשֶׂ אְ ,שנֵי קו ְֹס ִמים ְקטַ נְטַ נִים ִה ְתכ ֹונְנּו לְ מוֹפַ ע קו ְֹסמּו תַ .והֲ מוֹנִי ְק ַט ַ
פּוחים ְּבכוֹסוֹת ַננ ִָסיוֹת.
ומיץ ַת ִ
ּוקטַ נְטַ נִים ִא ְרגְ נּו הַ כֹל לִ כְ בוֹד הַ נֶׂשֶׂ ף – פִ יצוֹת זְ עִ ירוֹת ,עּוגוֹת ְקטַ נוֹת ִ
ְ
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ּבו ְֹמלִ י וְ רו ְֹמלִ י י ְָשבּו לָהֶׂ ם עַ ל צֶׂ לַע הָ הָ ר וְ ִה ְס ַתכְ לּו.
הֵ ם נֶׂהֱ נּו וְ צָ חֲ קּו ,אֲ בָ ל הֲ כִ י ּבְ שֶׂ ֶׂקט שֶׂ הֵ ם יָכְ לּו ,כְ ֵדי ֹלא לְ הַ בְ ִהיל אֶׂ ת הַ ְק ַטנ ְַטנִים הַ חוֹגְ גִ ים.

ָאמר רו ְֹמלִ י
אֲ בָ ל כַאֲ שֶׂ ר ִה ְת ִחילּו לְ הַ גִ יעַ הַ פַ נ ְֵק ְי ִקים הַ ְמצֻפִ ים ְדבַ ש ,וְ ֵריחָ ם הַ ָמתוֹק עָ לָה ְּב ַאפָ ם ֶׂשל ְשנֵי הָ ֲע ָנ ִקיםַ ,
"ת ְשמַ ע ,אֲ נִי ֹלא ָיכֹל יוֹתֵ ר .אֲ נִי כָל ָכְך ָרעֵ ב ,שֶׂ אֲ נִי ֹלא ְמסֻ גָל לְ הַ ְמ ִשיְך לְ הָ ִריחַ ֶׂאת כָל הַ ַמ ְטעַ ִמים הָ ֵאלֶׂה.
לְ ּבו ְֹמלִ י ִ ,
פּוחים וְ תַ פּוזִ ים ,וְ ַאחַ ר ָכְך ֵנלְֵך לְ ִאמָ א ֶׂשלִ י וְ נָגִ יד לָּה ַלעֲשוֹת לָנּו פַ נ ְֵקי ְִקים ֲענ ִָקיִים ֶׂשל
ּבוֹא ֵנלְֵך עַ כְ שָ ו לִ ְקטֹף ַת ִ
ֲענ ִָקים לַאֲ רּוחַ ת צָ הֳ ַריִם – מָ ה אַ ָתה אוֹמֵ ר ,רו ְֹמלִ י?"
וְ רו ְֹמלִ י ִה ְסכִ ים עַ ד כְ ֵדי כְָך ,שֶׂ הּוא ָקם ִמיָד וְ ִה ְת ִחיל לִ צְ עֹד.
נְטנִים
ידיהֶׂ ם הַ ְגדוֹלוֹת .וַאֲ פִ לּו ֶׂשזֶׂ ה הָ יָה נ ְֶׂח ָמד ל ְַק ַט ַ
ּבו ְֹמלִ י ּבָ א ּבְ עִ ְקבוֹתָ יו ,וְ הֵ ם נוֹפְ פּו ל ְַקטַ נְטַ נִ ים לְ שָ לוֹם מֵ ָרחוֹק ּבִ ֵ
שֶׂ הָ יּו לָהֶׂ ם או ְֹר ִחים גְ דוֹלִ ים כָל ָכְךּ ,בְ כָל זֹאת הֵ ם נ ְָשמּו לִ ְרוָ חָ ה כַאֲ ֶׂשר ְשנֵי הָ ֲע ָנ ִקים הָ לְ כּו.
הֵ ם ִה ְמ ִשיכּו כָל הַ יוֹם ּבְ ִמ ְש חָ ִקים ,הוֹפָ עוֹתַ ,תעֲלּולִ ים וַאֲ רּוחוֹת ,וְ הַ י ִָריד ֶׂשלָהֶׂ ם הָ יָה מֻ ְצלָח ְמאוֹד.
וְ רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י ַ ,אחֲ ֵרי שֶׂ צָ עֲדּו אֶׂ ל הַ פַ ְר ֵדס שֶׂ עַ ל רֹאש הַ גִ בְ עָ ה וְ ָאכְ לּו פֵ רוֹתִ ,הגִ יעּו סוֹף סוֹף לְ בֵ ית ֹו ֶׂשל ּבו ְֹמלִ י וְ ָאכְ לּו
ּודבַ ש.
ימים ְמאוֹד שֶׂ הֵ כִ ינָה לָהֶׂ ם ִאמָ א שֶׂ ל רו ְֹמלִ י ,עִ ם הַ ְרּבֵ ה ְמאוֹד ַש ֶׂמנֶׂת ְ
ּוטעִ ִ
פַ נ ְֵק ְי ִקים ֲענ ִָק ִיים ְ
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