יקים
ְּבֹומלִ י ָה ֲענָ ִקים ַה ַמ ְצ ִח ִ
ְ
רֹומלִ י ו
ְ
תומר רוזן גרייס
פרק שמיני :רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִי ּבַּ יַּעַּ ר הָ ָאפֵ ל
ָארץ הָ ֲענ ִָקים ,הָ עֵ צִ ים הָ יּו יוֹתֵ ר נְּמּוכִ ים מֵ רו ְֹּמלִ י וְּ בו ְֹּמלִ י ְּבעַ ְּצ ָמם .הֵ ם ִהגִ יעּו לָהֶׁ ם ַרק עַ ד הַ בֶׁ ֶׁטן
בְּ רֹב הַ יְּעָ רוֹת שֶׁ בָ ֶׁ
בְּ עֵ ֶׁרְך ,א ֹו הֲ כִ י הַ ְּרבֵ ה עַ ד לַצַ ּוָאר.
אֲ בָ ל בַ יַעַ ר הָ ָאפֵ ל הָ עֵ צִ ים הָ יּו יוֹתֵ ר גְּ בו ִֹהים אֲ פִ ּלּו ִמן הָ ֲענ ִָקים! וְּ זֶׁ ה או ֵֹמרֶׁ ,שהֵ ם הָ יּו גְּ בו ִֹהים ְּמאוֹד ְּמאוֹד ,וְּ גַם
גְּ דוֹלִ ים ַו ֲעב ִֻתים ְּמאוֹד .הָ יּו לָהֶׁ ם הֲ מוֹן ֲענָפִ ים ,וַ ֲעלֵיהֶׁ ם הֲ מוֹן עָ לִ יםּ ,ולְּ חֵ לֶׁק ֵמהֶׁ ם הָ יּו ָש ָר ִשים ֶׁש ִנ ְּתלּו בָ אֲ וִ יר ,וְּ הָ יּו
ְּמטַ פְּ ִסים בַ ֲעלֵי פֵ רוֹת ְּמשֻ נִים שֶׁ ִטפְּ סּו עַ ל הָ עֵ צִ ים.
"בו ְֹּמלִ י ,הָ יִיתָ כְּ בָ ר פַ עַ ם בַ יַעַ ר הַ זֶׁ ה?" שָ ַאל רו ְֹּמלִ י כְּ שֶׁ ִנכְּ נַס אֶׁ ל הַ יַעַ ר.
יתי לִ ְּראוֹת ֵאיְך זֶׁ ה ְּבתוְֹך הַ יַעַ ר הָ ָאפֵ ל".
"ֹלא מַ מָ ש בִ פְּ נִיםָ ",אמַ ר בו ְֹּמלִ י" ,אֲ בָ ל ִמזְּ מַ ן כְּ בָ ר ָרצִ ִ
"גַם אֲ נִיָ ",אמַ ר רו ְֹּמלִ י.
"מַ מָ ש חֲ שּוְך ֹפהָ ",אמַ ר בו ְֹּמלִ י.
"יֵש לְּ ָך פָ נָס?" שָ ַאל רו ְֹּמלִ י.
"ֹלא ",עָ נָה בו ְֹּמלִ י.
"אֲ נִי מַ ְּרגִ יש כָל ִמינֵי ְּדבָ ִרים בָ ַרגְּ ַליִם שֶׁ ּלִ י וְּ ֹלא
יו ֵֹדעַ מָ הֵ םָ ",אמַ ר רו ְֹּמלִ י.
"גַם אֲ ִניִ .תזָ הֵ ר ֹלא לִ פֹלָ ",אמַ ר בו ְֹּמלִ י" .אֲ נִי חוֹשֵ ב
שֶׁ אֵ ּלֶׁה שָ ָר ִשים שֶׁ בוֹלְּ ִטים מֵ עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה".
ּוצ ָוחוֹת ְּמשֻ נוֹת ,שֶׁ הֵ ם
הֵ ם שָ ְּמעּו צִ פו ִֹרים ְּמצַ ְּיצוֹת ְּ
ֹלא י ְָּדעּו ִמי עוֹשֶׁ ה או ָֹתן.
"מעַ ְּניֵן ִאם נִ פְּ גֹש ֹפה ִמישֶׁ הּו א ֹו ִנ ְּראֶׁ ה ֹפה מַ שֶׁ הּו
ְּ
ְּמעַ ְּניֵןָ ",אמַ ר רו ְֹּמלִ י.
בּורת קוֹפִ ים אֶׁ ל רֹאש הָ עֵ ץ שֶׁ ִמ ַת ְּח ָתיו הָ לְּ כּו ְּשנֵי הָ ֲענ ִָקים .הַ ּקוֹפִ ים זִ נְּ קּו ֵמעָ נָף לֶׁעָ נָף
בְּ אוֹת ֹו ֶׁרגַע מַ מָ ש ִהגִ יעָ ה חֲ ַ
בְּ עֶׁ זְּ ַרת זְּ רוֹעוֹתֵ יהֶׁ ם הַ חֲ זָ קוֹת וְּ צָ וְּ חּו זֶׁ ה לָזֶׁ ה בְּ שָ פָ ה שֶׁ רו ְֹּמלִ י וְּ בו ְֹּמלִ י ֹלא הֵ ִבינּו.
"ת ְּראֶׁ ה כַמָ ה קוֹפִ ים!" ִה ְּתפַ ּלֵא רו ְֹּמלִ י וְּ הֵ ִרים אֶׁ ת רֹאש ֹו כְּ ֵדי לִ ְּראוֹת או ָֹתם.
ִ
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מַ מָ ש בְּ אוֹת ֹו ֶׁרגַע עָ בְּ רּו לְּ יַד ָאזְּ נ ֹו ּומּול פָ נָיו כַמָ ה קוֹפִ ים בְּ בַ ת ַאחַ ת.
רו ְֹּמלִ י ִנבְּ הַ ל ְּקצָ ת וְּ ִה ְּתבַ לְּ בֵ ל .הָ ֶׁרגֶׁל שֶׁ ּלוֹ ,שֶׁ הָ יְּתָ ה ָרח ֹוק לְּ מַ ָטה עַ ל הָ אֲ ָד ָמה ,נ ְִּת ְּקלָה ְּבש ֶֹׁרש עֵ ץ גָדוֹל ּוב ֹולֵט ,וְּ רו ְֹּמלִ י
נִשבָ ר ְּב ַקּלּות,
ִה ְּתנ ְַּדנֵד וְּ ִה ְּרגִ יש שֶׁ הּוא ֶׁתכֶׁף נוֹפֵ ל .הּוא הֵ ִרים אֶׁ ת יָד ֹו וְּ תָ פַ ס בֶׁ עָ נָף ֶׁשהָ יָה ֵמעָ לָיו ,אֲ בָ ל הֶׁ עָ נָף הָ יָה ַדק וְּ ְּ
כִ י רו ְֹּמלִ י הָ יָה כָבֵ ד ְּמאוֹד.
בּומס! – רו ְֹּמלִ י נָפַ ל
ּומ ְּתפַ ְּצ ִחים נִ ְּש ָמע ִמ ָס ִביב ,וְּ ְּ -
בו ְֹּמלִ י ָרָאה אֶׁ ת רו ְֹּמלִ י מוֹעֵ ד וְּ צ ֹונֵחַ לְּ מַ טָ ה .קוֹל ֲענָפִ ים נִ ְּשבָ ִרים ִ
עַ ל ַק ְּר ָקעִ ית הַ יַעַ ר.
בו ְֹּמלִ י ִה ְּתכוֹפֵ ף בֵ ין הָ עֵ צִ ים בַ חֹשֶׁ ְך ,לִ בְּ דֹק מָ ה ְּשלוֹמוֹ.
"א ָתה ְּבסֵ ֶׁדר?"
"אוֹי ,רו ְֹּמלִ י ,מָ ה ָק ָרה לְּ ָך? אֵ יְך נָפַ לְּ ָת ָכ ָכה?" שָ ַאל בו ְֹּמלִ י בִ ְּדָאגָהַ .
"אֲ נִיֹ ...לא כָל ָכְך ...זֹאת אוֹמֶׁ ֶׁרת ,כֵן ,אֲ נִי בְּ סֵ ֶׁדר ,אֲ בָ ל ְּקצָ ת כוֹאֵ ב לִ י כָל הַ גּוףַ ,מזָ ל ֶׁשכְּ לּום ֹלא ִנכְּ נַס לִ י לָעֵ ינַיִם".
ָאמר בו ְֹּמלִ י.
"ת ְּראֶׁ ה ,יֵש לְּ ָך ְּש ִריטָ ה גְּ ד ֹולָה עַ ל הַ יָד ,אֲ נִי רוֹאֶׁ ה אוֹתָ ּה אֲ פִ ּלּו בַ ח ֶֹׁשְךִ ,מ ְּסכֵןַ "...
ִ
"זֶׁ ה הַ ּקוֹפִ ים הָ אֵ ּלֶׁה ,הֵ ם ִהבְּ ִהילּו או ִֹתי ",נֶׁאֱ נַק רו ְֹּמלִ י.
"בוֹא ,אֲ נִי אֶׁ ֱע ֹזר לְּ ָך לָקּוםָ ",אמַ ר בו ְֹּמלִ י.
בו ְֹּמלִ י נָתַ ן לְּ רו ְֹּמלִ י הָ ֲענָק יָד ּומָ שַ ְך אוֹת ֹו חָ זָ ק ,עַ ד שֶׁ רו ְֹּמלִ י ִהצְּ לִ יחַ ַל ֲעמֹד שּוב.
הּוא ִה ְּמ ִשיְך עַ כְּ שָ ו ָל ֶׁלכֶׁת הַ ְּרבֵ ה יוֹתֵ ר בִ זְּ ִהירּות וְּ הֵ ִרים אֶׁ ת הָ ַרגְּ ַליִם ֶׁשּל ֹו כָל
הַ זְּ מַ ן.
לְּ ַאט לְּ ַאט ,הָ עֵ י ַניִם ֶׁשּלָהֶׁ ם ִה ְּת ַרגְּ לּו ַלחֹשֶׁ ְך ,וְּ עַ כְּ שָ ו הֵ ם ָראּו יוֹתֵ ר טוֹב.
"ת ְּראֶׁ ה מָ ה זֶׁ ה!" לָחַ ש פִ ְּתאוֹם רו ְֹּמלִ י.
ִ
"מָ ה? אֵ יפֹ ה?" ָשַאל בו ְֹּמלִ י.
ָאמר רו ְֹּמלִ י ,וְּ בו ְֹּמלִ י
מּודהַ ",
"כָאן ,יֵש ֹפה חַ יָה ָכזֹאת חֲ ָ
מּודה
ִהצְּ לִ יחַ עַ כְּ ָשו לִ ְּראוֹת או ָֹתּה – זֹאת הָ ְּי ָתה חַ יָה חֲ ָ
יְּתה
ּוקטַ נָה ,עִ ם ֵשעָ ר ָארְֹך ְּבצֶׁ בַ ע חּום ֵכהֶׁ ה וְּ לָבָ ןִ .היא הָ ָ
ְּ
יָפָ ה ְּמאוֹד" .זֶׁ ה לֶׁמּור!" ָק ָרא בו ְֹּמלִ י ִנ ְּרגָש" ,וְּ ִת ְּר ֶׁאהָ ,שם
יֵש עוֹד כַמָ ה!"
ַמּורים ִה ְּתרו ְֹּצצּו וְּ ִטפְּ סּו עַ ל עֵ ץ ֶׁאחָ ד
בּורה ֶׁשל ל ִ
ּובֶׁ אֱ מֶׁ ת ,חֲ ָ
ַמּורים.
לְּ י ָָדם וְּ ִה ְּשתו ְֹּבבּו וְּ צָ הֲ לּו ִב ְּצ ָוחוֹת ֶׁשל ל ִ
מּודים כָל ָכְךָ ",ק ָרא רו ְֹּמלִ י" ,אֲ נִי רוֹצֶׁ ה לְּ ל ֵַטף
"הֵ ם חֲ ִ
אֶׁ חָ ד!"
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"חַ ֵכה ,אּולַי הּוא י ְִּשרֹט או ְֹּתָך?" ָדַאג בו ְֹּמלִ י .אֲ בָ ל ָאז ָק ָרה מַ שֶׁ הּו ַמפְּ ִתיעַ ְּמאוֹד .הַ ּלֶׁמּור ִה ְּת ִחיל פִ ְּתאוֹם ְּבעַ ְּצמ ֹו
ּומ ָשם ָקפַ ץ
ּומ ָשם לַבֶׁ טֶׁ ן ֶׁשּלוֹ ,וְּ י ַָרד לְּ ַמ ָטה עַ ל הָ ַרגְּ ַליִם ֶׁשּלוִֹ ,
ּומשָ ם עָ בַ ר אֶׁ ל הַ כָתֵ ף שֶׁ ּלוִֹ ,
לְּ טַ פֵ ס עַ ל הַ יָד שֶׁ ל רו ְֹּמלִ יִ ,
אֶׁ ל הָ אֲ ָדמָ ה ,וְּ ָאז חָ זַ ר וְּ ִטפֵ ס לְּ מַ עְּ לָה ֶׁד ֶׁרְך הָ ֶׁרגֶׁל הַ ְּש ִניָה שֶׁ ל רו ְֹּמלִ י הָ ֲענָק.
"הּוא חוֹשֵ ב שֶׁ אֲ נִי עֵ ץ!" צָ הַ ל רו ְֹּמלִ י.
"ת ְּראֶׁ ה ,לֶׁמּור אֶׁ חָ ד ְּמטַ פֵ ס גַם עָ לַי
"נָכוֹן ,בֶׁ אֱ מֶׁ ת!" צָ חַ ק בו ְֹּמלִ יִ ,
עַ כְּ שָ ו!"
מּורים י ְַּמ ִשיכּו ל ְַּחשֹב ֶׁשהֵ ם
רו ְֹּמלִ י וְּ בו ְֹּמלִ י נִיסּו ֹלא לָזּוז ,כְּ ֵדי שֶׁ הַ ַּל ִ
ַמּורים
עֵ צִ ים ּולְּ טַ פֵ ס ֲעלֵיהֶׁ ם .וְּ זֶׁ ה ִהצְּ לִ יחַ לָהֶׁ ם! כִ י ֵדי מַ הֵ ר ,כָל הַ ּל ִ
ִשחֲ קּו וְּ ִטפְּ סּו וְּ ִקפְּ צּו ֲעלֵיהֶׁ םְּ ,שמֵ ִחים וְּ עַ ּלִ יזִ ים.
ּומ ַשעְּ שַ עַ ת ְּמאוֹד בִ ְּשבִ יל רו ְֹּמלִ י וְּ בו ְֹּמלִ י .אֲ בָ ל
הָ יְּתָ ה ז ֹו שָ עָ ה ְּקסּומָ ה ְּ
ָאז ִה ְּת ִחיל לְּ ג ֵָרד לְּ בו ְֹּמלִ י בַ בֶׁ טֶׁ ןּ .וכְּ שֶׁ הּוא הֵ זִ יז אֶׁ ת יָד ֹו כְּ ֵדי לְּ ג ֵָרד ֶׁאת
ַמּורים ִנבְּ הֲ לּו ּובָ ְּרחּו.
בִ ְּטנוֹ ,הַ ּל ִ
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"אוֹיֹ ,לא ִה ְּת ַכ ַּונ ְִּתי לְּ הַ בְּ ִהיל אֶׁ ְּתכֶׁםָ ",ק ָרא בו ְֹּמלִ י בְּ ַאכְּ זָ בָ ה ,אֲ בָ ל קוֹל ֹו הָ ָרם ַרק ִה ְּב ִהיל או ָֹתם עוֹד יו ֵֹתר.
ִימים ְּמעּוכִ ים ֶׁש ָמצָ א ָשם וְּ הו ִֹשיט ל ֶָׁהם.
"הנֵהְּ ,קחּוָ ",אמַ ר הַ פַ עַ ם בְּ שֶׁ ֶׁקט ,הוֹצִ יא ִמכִ יס ֹו כַמָ ה צְּ נ ִ
ִ
ַמּורים ִה ְּת ָק ְּרבּו עַ כְּ שָ ו בִ זְּ ִהירּות ,וְּ ָאז אֶׁ חָ ד מֵ הֶׁ ם ָתפַ ס פֵ רּור ְּבפִ יו ,וְּ ָאז עוֹד ֶׁאחָ ד ,וְּ עַ ד ְּמהֵ ָרה זָ לְּ לּו ֻכּלָם ֶׁאת
הַ ּל ִ
ִימים הַ ְּיבֵ ִשים.
הַ צְּ נ ִ
מּודיםִ ,נ ְּראֶׁ ה לִ י שֶׁ אֲ נִ י צָ ִריְך ָל ֶׁלכֶׁת עַ כְּ שָ וָ ",אמַ ר בו ְֹּמלִ י" ,אֲ בָ ל אּולַי אֲ ִני ָאבוֹא לְּ בַ ֵּקר ֶׁא ְּתכֶׁם שּוב .בוֹא,
"טוֹב ,חֲ ִ
רו ְֹּמלִ י ,בוֹא נ ְַּמ ִשיְך ָל ֶׁלכֶׁת".
"לְּ ָאן אֲ נ ְַּחנּו הוֹלְּ כִ ים בְּ עֶׁ צֶׁ ם?" שָ ַאל רו ְֹּמלִ י.
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"לְּ ָאן שֶׁ נ ְַּחלִ יט ",עָ נָה בו ְֹּמלִ י.
"אֲ נִי שָ מַ עְּ ִתי ,שֶׁ ַאחֲ ֵרי הַ יַעַ ר יֵש הַ ר ְּמאוֹד גָבוֹּהַ  ,שֶׁ ִנ ְּראֶׁ ה כְּ מ ֹו כוֹבַ ע ֶׁשל קו ֵֹסם .אּולַי ֵנלְֵך לִ ְּראוֹת אוֹתוֹ?" ִה ִציעַ
רו ְֹּמלִ י.
ָאמר בו ְֹּמלִ י.
"זֶׁ ה ַרעְּ יוֹן ַכבִ יר! טוֹב ,בוֹא ֵנלְֵך לִ ְּראוֹת אוֹתוָֹ ,אז כְּ ַדאי שֶׁ ֵנלְֵך יו ֵֹתר ַמהֵ רַ ",
"אֲ בָ ל בִ זְּ ִהירּות ,שֶׁ ֹּלא ִנפֹל שּובָ ",אמַ ר רו ְֹּמלִ י.
ַמּורים וְּ הָ לְּ כּו בִ זְּ ִהירּות ֶׁד ֶׁרְך הַ ַי ַער ,עַ ד ֶׁש ִהגִ יעּו לְּ עֶׁ ְּבר ֹו הַ ֵשנִי.
וְּ ָכְך הֵ ם עָ זְּ בּו אֶׁ ת לַהֲ ַקת הַ ּל ִ
כְּ שֶׁ הֵ ם יָצְּ אּו ִמן הַ יַעַ רָ ,ראּו רו ְֹּמלִ י וְּ בו ְֹּמלִ י לִ פְּ נֵיהֶׁ ם הַ ר גָבוֹּהַ ְּמאוֹדֶׁ ,שבֶׁ אֱ ֶׁמת ִנ ְּרָאה כְּ מ ֹו כוֹבַ ע ֶׁשל קו ֵֹסם .הָ ָיה ל ֹו
ָקצֶׁ ה ְּמחֻ דָ ד וְּ עָ שָ ן ִה ַתמֵ ר ִמפִ ְּסגָתוֹ .הָ הָ ר הַ זֶׁ ה הָ יָה גָבוֹּהַ כְּ מ ֹו כַמָ ה ֲענ ִָקים ֶׁשעו ְֹּמ ִדים ֶׁאחָ ד עַ ל הַ ֵשנִ י.
"ת ְּראֶׁ ה ,רו ְֹּמלִ י!" ָק ָרא בו ְֹּמלִ י" ,זֶׁ ה הַ ר מַ ְּד ִהים!"
ִ
"וְּ ִת ְּראֶׁ ה אֶׁ ת הֶׁ עָ שָ ן הַ זֶׁ ה בַ ָּקצֶׁ ה שֶׁ ּלוִֹ ",ה ְּתפַ עֵ ל רו ְֹּמלִ י" ,זֶׁ ה נִ ְּראֶׁ ה כְּ מ ֹו הַ ר ְּק ָס ִמים!"
"אּולַי הּוא בֶׁ אֱ מֶׁ ת הַ ר ְּקסָ ִמים?" ִהצִ יעַ בו ְֹּמלִ י.
"תאֵ ר לְּ ָך מָ ה ָיכֹל לִ ְּקרוֹתִ ,אם זֶׁ ה הָ יָה הַ ר ֶׁשל ְּק ָס ִמים!"
"אּולַי בֶׁ אֱ מֶׁ ת?" ָא מַ ר רו ְֹּמלִ יָ ,
"אַ ָתה אוֹמֵ ר שֶׁ כְּ ַדאי לָנּו לְּ נַסוֹת לְּ טַ פֵ ס עָ לָיו וְּ לִ ְּראוֹת מָ ה יֵש בַ ָּקצֶׁ ה ֶׁשּלוֹ?" ָשַאל בו ְֹּמלִ י.
"בֶׁ טַ ח!" ָאמַ ר רו ְֹּמלִ י" ,בוֹא נ ְַּת ִחיל!"
ּושנֵיהֶׁ ם הֵ חֵ ּלּו לְּ טַ פֵ ס בַ ְּשבִ יל שֶׁ ִה ְּתפַ ֵתל ִמן הַ יַעַ ר בְּ מַ ֲעלֶׁה הָ הָ ר.
ְּ

5

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

