יקים
ְּבֹומלִ י ָה ֲענָ ִקים ַה ַמ ְצ ִח ִ
ְ
רֹומלִ י ו
ְ
תומר רוזן גרייס
פרק  :7הַ ְּט ַר ְּמּפוֹלִ ינָה
יִישן
ָאמנָּם ֲענ ִָּקי ,אֲ בָּ ל ֹלא ֲענ ִָּקי ַמ ְספִ יק ִב ְש ִביל ֶׁשעוֹד ֲענָּק ֶׁאחָּ ד ַ
הַ בַ יִת שֶׁ ל רו ְֹמלִ י וְ ִאמָּ א וְ אַ בָּ א שֶׁ ּל ֹו הָּ ֲענ ִָּקים הָּ יָּה ְ
בְ תוֹכוָֹּ .לכֵן הֶׁ ְחלִ יטּו רו ְֹמלִ י וְ בו ְֹמלִ י לִ ישוֹן בַ חּוץ עַ ל הַ ֶׁדשֶׁ אִ .א ָּמא ֲענ ָָּּקה נ ְָּתנָּה ָּלהֶׁ ם ְש ִמי ָּכה ְגד ֹולָּה וְ הֵ ם פָּ ְרשּו
אוֹתָּ ּה עַ ל הַ ֶׁדשֶׁ א ,שָּ כְ בּו עַ ל הַ גַב וְ ִהבִ יטּו בַ ּכ ֹו ָּכבִ ים.
"הנֵה ּכ ֹוכָּב נוֹפֵ ל!" ָּק ָּרא לְ פֶׁ תַ ע בו ְֹמלִ י ,וְ גַם רו ְֹמלִ י ָּרָאה אוֹת ֹו – פַ ס ֶׁשל אוֹר ָּּכחֹל ַמ ְב ִהיק ֶׁשחָּ לַף בַ ָּש ַמיִם הַ ְשח ִֹרים.
ִ
"זֶׁ ה אוֹמֵ ר שֶׁ מַ שֶׁ הּו ְמיֻחָּ ד י ְִק ֶׁרה מָּ חָּ רִ ",ה ְתלַהֵ ב רו ְֹמלִ יָּּ " ,ככָּה ִא ָּמא ֶׁשּלִ י ָּת ִמיד או ֶֹׁמ ֶׁרת לִ י".
"בֶׁ אֱ מֶׁ ת?" שָּ ַאל בו ְֹמלִ י ּופִ הֵ ק פִ הּוק גָּדוֹלָ" .אז בוֹא ִנישַ ןּ ,כְ ֵדי שֶׁ ִי ְהיֶׁה לָּנּו ּכוֹחַ ַלעֲשוֹת ְדבָּ ִרים ּכֵיפִ יִים ָּמחָּ ר".
הֵ ם הָּ יּו ּכָּל ָּּכְך ֲעיֵפִ ים ,שֶׁ הֵ ם פָּ שּוט ִנ ְר ְדמּו.
ּכְ שֶׁ הֵ ם ָּקמּו לְ מָּ חֳ ָּרת בַ בֹקֶׁ ר ,בֶׁ אֱ מֶׁ ת הָּ יְתָּ ה לָּהֶׁ ם הַ פְ ָּתעָּ הִ .איש שָּ לִ יחַ
בָּ א וְ הֵ בִ יא לְ ִמ ְשפַ ְחת ֹו של רו ְֹמלִ י הַ זְ מָּ נָּה לָּבוֹא לְ עֵ מֶׁ ק הָּ עֵ שֶׁ ב הַ סָּ גֹל
ּכְ ֵדי לִ ְרא ֹו ת ּולְ נַסוֹת ְט ַר ְמפוֹלִ ינָּה חֲ ָּדשָּ ה שֶׁ מֶׁ לְֶׁך אֶׁ ֶׁרץ הָּ ֲענ ִָּקים
הֶׁ ְחלִ יט לָּתֵ ת בְ מַ ָּתנָּה לְ אֵ זוֹר גְ בָּ עוֹת הָּ ֲענ ִָּקים.
"ט ַר ְמפוֹלִ ינָּה? אֵ יזֶׁ ה ִמין ָּדבָּ ר זֶׁ ה?"
רו ְֹמלִ י וְ בו ְֹמלִ י ִה ְת ַרגְ שּו ְמאוֹדְ .
ירה ִאמ ֹו הַ ֲענ ִָּקית של
"זֶׁ ה מַ שֶׁ הּו ּכָּזֶׁ ה שֶׁ ּקוֹפְ צִ ים עָּ לָּיוִ ",ה ְסבִ ָּ
רו ְֹמלִ י.
רו ְֹמלִ י וְ בו ְֹמלִ י יָּצְ אּו ל ֶַׁד ֶׁרְך ִמיָּד .הֵ ם עָּ בְ רּו בַ ֶׁד ֶׁרְך לְ יַד הַ בַ יִת שֶׁ ל בו ְֹמלִ י ,וְ הּוא
עָּ צַ ר ּכְ ֵדי לְ הַ גִ יד לְ ִאמָּ א ּולְ ַאבָּ א ֶׁשּל ֹו ָּשלוֹם .הֵ ם גַם ָּשתּו ָּשם ִמיץ ,וְ ַאחַ ר ּכְָּך
ִה ְמ ִשיכּו לְ בַ ָּדם לְ עֵ בֶׁ ר עֵ מֶׁ ק הָּ עֵ ֶׁשב הַ ָּסגֹל.
ּכְ שֶׁ ִהגִ יעּו לְ שָּ ם ,הֵ ם ִנ ְדהֲ מּו לְ ג ְַמ ֵריְ .ט ַר ְמפוֹלִ ינָּה ֲענ ִָּקית ִנ ְצבָּ ה עַ ל ַק ְר ָּקעִ ית
הָּ עֵ מֶׁ קַ ,ו ֲענ ִָּקים ַו ֲענ ִָּקיוֹת ְצעִ ִירים ִמּכָּל הַ ְס ִביבָּ ה ִהגִ יעּו ּכְ ֵדי לְ נַסוֹת לִ ְקפֹ ץ
עָּ לֶׁיהָּ .
ֲענ ִָּקית ַאחַ ת שֶׁ ָּּק ְראּו לָּּה קּו ְניָּה עָּ לְ ָּתה עָּ לֶׁיהָּ וְ נ ְִס ָּתה לִ ְקפֹץ – אֲ בָּ ל ְבק ִֹשי יָּצָּ א
לָּּה זִ נּוק אֶׁ חָּ ד עָּ לּוב.
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"אֲ נִי ַא ְראֶׁ ה ָּלְך אֵ יְך לִ ְקפֹץָּ ",ק ָּרא ֲענָּק אֶׁ חָּ דִ .היא י ְָּרדָּ ה מֵ הַ ְט ַר ְמפוֹלִ ינָּה וְ הּוא עָּ לָּה עָּ לֶׁיהָּ וְ ִה ְת ִחיל לְ נ ֵַתר ַמעְ לָּה
וָּמַ טָּ הּ ,כְ שֶׁ הּוא ְמכוֹפֵ ף אֶׁ ת הַ בִ ְר ַּכיִם וְ אֶׁ ת הַ גַב שֶׁ ּלוֹּ .כָּל ְקפִ יצָּ ה ֶׁשּל ֹו הָּ י ְָּתה גְ ד ֹולָּה ּוגְ בוֹהָּ ה יו ֵֹתר ִמּקו ַֹד ְמ ָּתּה .הּוא
ָּקפַ ץ וְ ָּקפַ ץ ,עַ ד שֶׁ הַ בִ ְר ַּכיִם שֶׁ ּל ֹו ִהגִ יעּו ַלגֹבַ ּה שֶׁ ל בְ רוֹש ֲענ ִָּקי ֶׁשצָּ מַ ח ָּשםֻּ .כּלָּם ָּמחֲ אּו ל ֹו ַּכפַ יִם.

רו ְֹמלִ י וְ בו ְֹמלִ י ִה ְת ָּק ְרבּו עוֹד יוֹתֵ ר" .אַ ָּתה רוֹצֶׁ ה ַלעֲלוֹת עַ ל הַ ְט ַר ְמפוֹלִ ינָּה?" ָּשַאל ב ֹו ְמלִ י.
"בֶׁ טַ ח ,וְ אַ ָּתה?" שָּ ַאל רו ְֹמלִ י.
"ּכֵן ,בֶׁ טַ ח ,זֶׁ ה ִנ ְראֶׁ ה מַ מָּ ש ּכֵיף!" עָּ נָּה בו ְֹמלִ י.
בֵ ינְתַ יִם ,הָּ ֲענָּק הַ ּקו ֵֹדם י ַָּרד מֵ הַ ְט ַר ְמפוֹלִ ינָּה וְ הַ מָּ קוֹם ִה ְתפַ נָּה.
"נּו ,לְֵך ְתנַסֶׁ ה ִראשוֹןָ ",אמַ ר ל ֹו רו ְֹמלִ י.
"טוֹבָ ",אמַ ר בו ְֹמלִ י וְ עָּ לָּה עַ ל הַ ְט ַר ְמפוֹלִ ינָּה.
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ִתּורים ַקּלִ ים ,וְ ַאחַ ר ָּּכְך עָּ בַ ר לִ ְקפִ יצוֹת ְגדוֹלוֹת יו ֵֹתר ,וְ ָאז ִזנֵק יו ֵֹתר וְ יו ֵֹתר חָּ זָּ ק ,יו ֵֹתר וְ יו ֵֹתר
הּוא ִה ְת ִחיל לְ נ ֵַתר נ ִ
גָּבוֹּהַ .
"א ָּתה חַ יָּב לְ נַסוֹת ֶׁאת זֶׁ ה!" וְ הּוא ִזנֵק ָאז פִ ְתאוֹם
"זֶׁ ה ּכֵיף! זֶׁ ה מַ מָּ ש אַ ִדיר!" הּוא ָּשַאג לְ מַ טָּ ה אֶׁ ל חֲ בֵ ר ֹו רו ְֹמלִ יַ .
ּכָּל ָּּכְך גָּבוֹּהַ  ,שֶׁ הּוא עָּ ף אֶׁ ל רֹאש הַ ִגבְ עָּ ה הַ ְּקרוֹבָּ ה וְ נָּחַ ת עָּ לֶׁיהָּ !
ּכָּל הָּ עֵ ֶׁמק ִה ְש ַת ֵתק לְ ֶׁרגַע – ֻּכּלָּם הָּ יּו
מּומים ,וְ ָאז ֻּכּלָּם פָּ ְרצּו ְבצָּ הֳ לוֹת
הֲ ִ
ּוב ְק ִריאוֹת הַ פְ ָּתעָּ ה.
ִ
יתם אוֹתוֹ?
"הּוא נ ְִשַאר ָּשם! ָּר ִא ֶׁ
הּוא ָּקפַ ץ וְ ֹלא חָּ זַ ר! ִת ְראּו אוֹתוֹ,
הּוא ָּשם לְ ַמעְ לָּה עַ ל הַ גִ ְבעָּ ה! ֵאיזֶׁ ה
ָאמרּו
ְ
ּכֵיף לוֵֹ ...איזֶׁ ה פַ חַ ד"...
ְב ִה ְת ַרגְ שּות ֲענ ִָּקיוֹת וַ ֲענ ִָּקים ִמּכָּ ל
עֵ בֶׁ ר.
רו ְֹמלִ י ִב ֵּקש לִ ְהיוֹת הַ בָּ א בַ תוֹרּ ,כְ ֵדי
ַלעֲלוֹת ֶׁאל בו ְֹמלִ י חֲ בֵ ר ֹו ֶׁאל רֹאש
הַ גִ ְבעָּ ה .הּוא נ ִֵתר עַ ל הַ ְט ַר ְמפוֹלִ ינָּה
וְ ִה ְת ִחיל לִ ְקפֹץ לְ ַמעְ לָּה ּולְ ַמ ָּטה ְבכָּל
ּכוֹחוֹ.
וְ ָאז ,פִ ְתאוֹם הּוא ִה ְצלִ יחַ לְ ַקבֵ ל
ַמ ְספִ יק ְתנּופָּ ה וְ נ ַָּתן זִ נּוק ּכַ ִביר –
ּולְ ָאן הּוא ִהגִ יעַ ? הּוא ָּטס עַ ד
ָּל ֲע ָּננִים!
וְ ָאז הּוא צָּ נַח ֵמהָּ ֲענָּנִים בַ חֲ זָּ ָּרה
לְ ַמ ָּטה וְ נָּחַ ת לְ ִצד ֹו ֶׁשל בו ְֹמלִ י עַ ל
הַ גִ ְבעָּ ה.
וְ זֶׁ ה ּכַָּאב .הּוא נָּפַ ל עַ ל הָּ אֲ ָּדמָּ ה וְ נ ְֶׁחבַ ט וְ נ ְֶׁחבַ ל – אַ ְך רֹאש ֹו הָּ יָּה שָּ לֵם ,וְ גַם ּכָּל י ָָּּדיו וְ ַרגְ לָּיו הָּ יּו ְשלֵמוֹת וְ ֹלא ְשבּורוֹת,
וְ זֶׁ ה הָּ יָּה הֲ כִ י חָּ שּוב.
אֲ בָּ ל אַ ֶׁתם יו ְֹדעִ ים אֵ יְך זֶׁ ה ָּק ָּרה שֶׁ הּוא ֹלא ִה ְת ַרסֵ ק לְ ג ְַמ ֵרי?
ּכִ י הּוא נָּפַ ל בְ ִדיּוק עַ ל רו ְֹמלִ י! – עַ ל רו ְֹמלִ י ,שֶׁ שָּ ַכב ל ֹו שָּ ם לְ מַ עְ לָּה עַ ל גַב ֹו וְ ִה ְס ַתּכֵל ֶׁאל הָּ ֲע ָּננִים בַ ָּש ַמיִ ם ֶׁש ֵמעָּ לָּיו!
הּוא ָּרָאה אֶׁ ת בו ְֹמלִ י מַ גִ יעַ בְ זִ נּוק ִמּלְ מַ טָּ ה ,פ ֹוגֵעַ בָּ ֲע ָּננִים וְ נוֹחֵ ת בַ חֲ ָּז ָּרה ,וְ לִ פְ נֵי ֶׁשהּוא ִה ְספִ יק לִ ְקֹלט ָּמה זֶׁ ה הַ גּוש
ירה ,וְ בו ְֹמלִ י צָּ נַח עַ ל ּכְ ֵרסוֹ.
הַ גָּדוֹל שֶׁ צָּ נַח עָּ לָּיו ִמּלְ מַ עְ לָּה ,הּוא ִה ְרגִ יש חֲ בָּ טָּ ה אַ ִד ָּ
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נּו ,אַ ֶׁתם ְיכוֹלִ ים לְ תָּ אֵ ר לְ עַ צְ ְמכֶׁם אֵ יְך זֶׁ ה הָּ יָּה ,וְ אֵ יְך ְשנֵיהֶׁ ם ִה ְרגִ ישּו...
ָאמרּו שּום ָּדבָּ ר .וְ ָאז רו ְֹמלִ י נֶׁאֱ נַקַ" .איי"...
מּומים ,עַ ד שֶׁ בַ הַ ְתחָּ לָּה הֵ ם ֹל א ְ
הָּ אֱ מֶׁ ת ִהיא ,שֶׁ ְשנֵיהֶׁ ם הָּ יּו ּכָּל ָּּכְך הֲ ִ
ּומחֻ ְספָּ סַ" ,איי"...
הּוא פָּ לַט – "ַאייּ "...כָּזֶׁ ה צָּ רּוד ּומָּ תּוחַ  ,חָּ לּוש ְ
וְ בו ְֹמלִ י בִ ְתשּובָּ ה הֵ ִשיב ל ֹו "אוֹחח "...וְ ַגם הּוא נ ְִשמַ ע ּכְ ִאּלּו הּוא צָּ רּוד וְ סוֹבֵ ל.
"אֲ נִי ָּתקּועַ  "...נֶׁאֱ נַק רו ְֹמלִ י.
"תנַסֶׁ ה לְ הָּ זִ יז או ִֹתי ,רו ְֹמלִ י ,אֲ נִי ְבק ִֹשי ְמסֻ גָּל לָּזּוז".
"וַאֲ נִי הָּ מּום "...פָּ לַט בו ְֹמלִ י ,וְ נִסָּ ה לְ הָּ זִ יז אֶׁ ת ַרגְ לוְֹ .
"אַ ָּתה ֹלא ְמסֻ גָּל לָּזּוז? אֲ נִי זֶׁ ה שֶׁ ָּתקּועַ ֹפה ִמ ַת ְח ֶׁתיָך!" נֶׁאֱ נַח רו ְֹמלִ י.
"ָאז אּולַי ְננַסֶׁ ה בְ יַחַ ד?" ִהפְ צִ יר בו ְֹמלִ יַ" .אחַ תְ -ש ַתיִם-שָּ לוֹש .אַ ָּתה ְתנ ֶַׁסה לִ ְש ֹפְך או ִֹתי ֵמעָּ לֶׁיָך ,טוֹב?"
"טוֹבָ ",אמַ ר בו ְֹמלִ י.
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ָאז רו ְֹמלִ י ָּדחַ ף ְקצָּ ת ִמּלְ מַ טָּ ה וְ נִסָּ ה לְ הָּ ִרים אֶׁ ת ַרגְ ל ֹו וְ אֶׁ ת הַ ּכ ֶֶׁׁרס ֶׁשּלוֹ ,וְ בו ְֹמלִ י נ ִָּסה לְ ִה ְתגַלְ גֵל ֵמעָּ לָּיו ,וְ ַאחֲ ֵרי ֶׁשהֵ ם
נִסּו ָּּכ ָּכה ּכַמָּ ה ְרגָּעִ ים ,בו ְֹמלִ י ִה ְת ִחיל לְ הַ ְחלִ יק הַ צִ דָּ ה וְ ִה ְת ַג ְלגֵל וְ הֶׁ ְחלִ יק לְ ִצד ֹו ֶׁשל רו ְֹמלִ י.
"אוֹ ,סוֹף סוֹף "...נֶׁאֱ נַח רו ְֹמלִ י בַ הֲ ָּקלָּהּ" .כְ בָּ ר ּכִ ְמעַ ט ֹלא נָּשַ ְמ ִתי! ַא ָּתה ּכִ ְמעַ ט ָּמחַ ְצ ָּת או ִֹתי!"
"אוֹי ,בו ְֹמלִ יַ ,אל ַתגְ זִ יםָּ ",רטַ ן בו ְֹמלִ י" .גַם לִ י עָּ ִדיף שֶׁ זַ זְ ִתי ִמ ְמָך סוֹף סוֹף"...
בֵ ינְתַ יִם ,הָּ ֲענ ִָּקים וְ הָּ ֲענ ִָּקיוֹת הַ צְ עִ ִירים לְ מַ טָּ ה ִה ְמ ִשיכּו לִ ְקפֹ ץ ּולְ נ ֵַתר עַ ל הַ ְט ַר ְמפוֹלִ ינָּה הָּ ֲענ ִָּקיתֶׁ ,ש ִמּלְ ָאה ּכִ ְמעַ ט
אֶׁ ת ּכָּל הָּ עֵ מֶׁ קִ .מ ֵדי פַ עַ ם ִמישֶׁ הּו מֵ הֶׁ ם זִ נֵק מַ ְספִ יק חָּ זָּ ק בִ ְשבִ יל לְ הַ גִ יעַ עַ ד הַ גֹבַ ּה ֶׁשל רֹאש הַ גִ ְבעָּ ה ,וְ ָאז רו ְֹמלִ י
וְ בו ְֹמלִ י ָּראּו אוֹת ֹו מוֹפִ יעַ פִ ְתאוֹם מּולָּם ּכְ ִאּלּו הּוא ָּתלּוי
בָּ אֲ וִ יר ,וְ חוֹזֵ ר וְ צ ֹונֵחַ לְ ַמ ָּטה!
זֶׁ ה הָּ יָּה ֵדי ְמ ַשע ֲֵשעַ  ,לִ ְראוֹת או ָֹּתם ּכָּ כָּ ה – ֲענ ִָּקים
ֲענ ִָּקיִים ְמזַ נ ְִקים לְ ַמעְ לָּה וְ צָּ פִ ים לְ ֶׁרגַע בָּ אֲ וִ ירּ ,כְ מ ֹו
פוֹפְ קו ְֹרן ֶׁשּקוֹפֵ ץ בָּ אֲ וִ יר ֵמהַ ִסיר...
"א ָּתה
ָאמר רו ְֹמלִ יַ ,
ַאחֲ ֵרי ֶׁשהֵ ם צָּ פּו בַ ַמחֲ זֶׁ ה ּכ ַָּמה זְ ַמןַ ,
יו ֵֹדעַ בו ְֹמלִ יּ ,כְ בָּ ר נ ְִמַאס לִ י ל ֶָּׁשבֶׁ ת ּכָּאן לְ ַמעְ לָּה .אֲ נִ י
רוֹצֶׁ ה ַלעֲשוֹת ַמ ֶׁשהּו".
"ּכְ בָּ ר ֹלא ּכו ֵֹאב לְ ָך?" ָּשַאל בו ְֹמלִ י.
"ֹלאּ .ולְ ָך?" עָּ נָּה רו ְֹמלִ י.
"לִ י עוֹד ּכו ֵֹאב ְקצָּ ת ִמזֶׁ ה ֶׁשנָּפַ לְ ָּת עָּ לַי ",הו ָֹּדה בו ְֹמלִ י,
"אֲ בָּ ל אֲ נִי ּכְ בָּ ר ַמ ְת ִחיל לְ הַ ְרגִ יש ֵדי ְב ֵס ֶׁדר".
ָאמר רו ְֹמלִ י.
"טוֹב ,יֹפִ יָ ,אז יֵש לִ י ַרעְ יוֹן ְמ ֻעּלֶׁהַ ",
"בֶׁ אֱ מֶׁ ת? ָּמה הָּ ַרעְ יוֹן ֶׁשּלְ ָך?" ָּשַאל בו ְֹמלִ י.
"בוֹא נ ְִקפֹץ בַ חֲ זָּ ָּרה ֶׁאל הַ ְט ַר ְמפוֹלִ ינָּה ִמּלְ ַמעְ לָּה ",עָּ נָּה
רו ְֹמלִ י.
"אַ ִדיר!" ָּק ָּרא בו ְֹמלִ י בְ ִה ְת ַל ֲהבּות" .זֶׁ ה בְ ִדיּוק מָּ ה שֶׁ הָּ יִינּו צְ ִריכִ ים! ַרעְ יוֹן ַא ִדיר ּכָּזֶׁ ה!"
"בוֹא נ ְִת ָּק ֵרב לִ ְקצֵ ה הַ צּוק ֹפהָ ",אמַ ר רו ְֹמלִ י.
ימנִ ים ֶׁשהּוא רוֹצֶׁ ה לִ ְקפֹ ץ
ידיהֶׁ ם לְ ִמי שֶׁ הָּ יָּה לְ מַ טָּ ה .בו ְֹמלִ י עָּ ָּשה ל ֶָּׁהם ִס ָּ
ִה ְת ָּק ְרבּו ְשנֵיהֶׁ ם אֶׁ ל ְקצֵ ה הַ צּו ק ,וְ נוֹפְ פּו בִ ֵ
לְ מַ טָּ ה ,וְ רו ְֹמלִ י עָּ שָּ ה לָּהֶׁ ם ִסימָּ ִנים שֶׁ הֵ ם יָּזּוזּו ֻּכּלָּם הַ צִ ָּדה.
ּובגְ לַל זֶׁ ה ֵהם
אֲ בָּ ל רו ְֹמלִ י ֹלא ִה ְתאַ פֵ ק ,וְ ָּקפַ ץ ְקצָּ ת מַ הֵ ר ִמ ַדי ,וְ ִהפְ ִחיד ּכַמָּ ה ֲענ ִָּקים ֶׁש ְב ִדיּוק י ְָּרדּו ֵמהַ ְט ַר ְמפוֹלִ ינָּהִ .
ָּתפְ סּו אוֹת ֹו ּכְ שֶׁ הּוא נָּחַ ת ,וְ ֹלא נ ְָּתנּו ל ֹו לִ ְק ֹפץ בַ חֲ זָּ ָּרה לְ מַ עְ לָּה.
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"תעַ זְ בּו או ִֹתי!" צָּ עַ ק רו ְֹמלִ י וְ נִסָּ ה לְ נַעֵ ר אוֹתָּ ם ֵמעָּ לָּיו.
ַ
ּומיָּד ָּקפַ ץ ַא ֲח ָּריו .הּוא נָּחַ ת עַ ל הַ ְט ַר ְמפוֹלִ ינָּה ְבעָּ ְצ ָּמה ַרבָּ ה ,זִ נֵק שּוב
ָּרָאה בו ְֹמלִ י ִמּלְ מַ עְ לָּה שֶׁ רו ְֹמלִ י בְ צָּ רוֹת – ִ
בָּ אֲ וִ ירּ ,וכְ שֶׁ חָּ זַ ר וְ י ַָּרד לְ מַ טָּ ה הּוא ָּתפַ ס אֶׁ ת ְשנֵי הָּ ֲענ ִָּקים שֶׁ הֶׁ ְחזִ יקּו ֶׁאת רו ְֹמלִ י וְ הֵ עִ יף או ָֹּתם הַ ִצ ָּדה.
ידיהֶׁ ם וְ ָּק ָּרא לְ רו ְֹמלִ י" ,בוֹא ִנבְ ַרח! לִ פְ נֵי שֶׁ ֻּכּלָּם י ְִתפְ סּו או ָֹּתנּו עוֹד פַ עַ ם!"
ב ֹו ְמלִ י נ ְֶׁחלַץ ִמ ֵ
ָאז הֵ ם ָּרצּו ֶׁד ֶׁרְך ְקהַ ל הָּ ֲענ ִָּקים הֶׁ עָּ צּוםִ ,ה ְתפַ ְתלּו בֵ ינֵיהֶׁ ם ּופִ ּלְ סּו לָּהֶׁ ם ֶׁד ֶׁרְך ,עַ ד ֶׁש ִה ְצלִ יחּו לְ הַ גִ יעַ לִ ְקצֵ ה הָּ עֵ ֶׁמק.
ּומ ְתנ ְַש ִמים ,הֵ ם ִהבִ יטּו זֶׁ ה בַ זֶׁ ה וְ נִעְ נְעּו בְ ָּראשֵ יהֶׁ ם.
ִמ ְתנ ְַשפִ ים ִ
"זֶׁ ה הָּ יָּה ּכֵיף!" ִה ְתנַשֵ ם בו ְֹמלִ י.
"אֲ בָּ ל ִה ְספִ יק לָּנּו עַ כְ שָּ וִ ",ה ְתנַשֵ ף רו ְֹמלִ י.
"נָּכוֹןַ ,רק שֶׁ ֹּלא ִי ְתנַפְ לּו עָּ לֵינּו עוֹד פַ עַ םִ ",מלְ מֵ ל בו ְֹמלִ י.
"בוֹא נָּרּוץ ָּרחוֹק ִמּכָּאןִ ",הצִ יעַ בו ְֹמלִ י ,וְ כַמּובָּ ן שֶׁ בו ְֹמלִ י ִה ְסּכִ ים ִמיָּד – וְ הֵ ם ִה ְת ַרחֲ קּו ִב ְצעָּ ִדים ֲענ ִָּקיִים לְ תוְֹך הַ יַעַ ר
הָּ ָאפֵ ל.

6

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

