יקים
ְּבֹומלִ י ָה ֲענָ ִקים ַה ַמ ְצ ִח ִ
ְ
רֹומלִ י ו
ְ
תומר רוזן גרייס
צּורת ּכוֹבַ ע ֶׁשל קוֹסֵ ם
פרק תשיעי :רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י ְמטַ פְ ִסים עַ ל הַ ר ּבְ ַ
ּומחֻ ָדד ְּב ָקצֵ הּו.
צּורה ֶׁשל ּכוֹבַ ע ְּק ָס ִמים ַמ ְּצ ִחיק ְּ
הָ הָ ר שֶׁ עָ לָיו הֵ ם ִטפְּ סּו עַ כְּ שָ ו הָ יָה ֲענ ִָקי וְּ גָבוֹהַ עַ ד ְּמאֹד ,וְּ הָ יְּתָ ה ל ֹו ָ
צָ ְּמחּו עָ לָיו עֵ צִ ים ְּמשֻ ִנים וְּ עָ שָ ן עָ לָה ִמפִ ְּסגָת ֹו וְּ ִה ְּס ַתלְּ סֵ ל לְּ ַמעְּ לָה ֶׁאל הַ ָש ַמיִם הַ ּכְּ חֻ לִ ים.
רו ְֹּמלִ י וְּ בו ְֹּמלִ י עָ לּו בַ ְּשבִ יל בִ צְּ עָ ִדים ְּרחָ בִ ים ּוכְּ בֵ ִדים ,שֶׁ הָ לְּ מּו עַ ל הָ אֲ ָד ָמה ְּב ִמין בּום – בָ ם – בּום חָ זָ ק ּכָזֶׁ הְּ .צלִ יל
ּוסנ ִָאים ֶׁש ִטפְּ סּו עַ ל הָ עֵ ִצים ֶׁשלְּ יָדוֹ.
ַארנְּב ֹונִים ְּקטַ נִיםֶׁ ,שנ ְִּתרּו לְּ יַד הַ ְּשבִ ילְּ ,
צַ ע ֲֵדיהֶׁ ם ִהבְּ ִהיל ְּ
"אֲ נִי רוֹצֶׁ ה ל ַָדעַ ת מָ ה הֶׁ עָ שָ ן הַ זֶׁ ה שָ ם לְּ מַ עְּ לָהָ ",אמַ ר רו ְֹּמלִ י לְּ בו ְֹּמלִ י.
"ּכֵן ,גַם אֲ נִי חַ יָב ל ַָדעַ ת מֵ אֵ יפֹ ה בָ א הֶׁ עָ שָ ן הַ זֶׁ הָ ",אמַ ר
בו ְֹּמלִ י.
הֵ ם ִטפְּ סּו עוֹד וָעוֹד עַ ל ִמ ְּדרוֹן הָ הָ ר הַ ָתלּול .רו ְֹּמלִ י ִהבִ יט
לְּ מַ עְּ לָה תוְֹך ּכְּ ֵדי הֲ לִ י ָכהּ ,כְּ ֵדי לִ ְּראוֹת אֶׁ ת הֶׁ עָ שָ ן ּולְּ הַ ְּחלִ יט
ִאם הֵ ם ִמ ְּת ַק ְּד ִמים בִ כְּ לָל לַּכִ ּוּון שֶׁ ל הֶׁ עָ שָ ן .מֵ רֹב שֶׁ הּוא
ִה ְּס ַתּכֵל אֶׁ ל הַ שָ מַ יִם ,הּוא ֹלא ָרָאה אֵ יפֹ ה הּוא שָ ם ֶׁאת
הָ ַרגְּ ַליִם שֶׁ לוֹ.
"תזָ הֵ ר!" ָק ָרא פִ ְּתאוֹם בו ְֹּמלִ י" ,יֵש ֹפה בוֹר!"
ִ
רו ְֹּמלִ י עָ צַ ר וְּ ִה ְּס ַתּכֵל לְּ מַ טָ הּ ,ובֶׁ אֱ מֶׁ ת הָ יָה שָ ם פֶׁ תַ ח
בָ אֲ ָדמָ ה ,לְּ יַד ִמין ְּשנֵי ְּסלָעִ ים גְּ דוֹלִ ים.
"ת ְּראֶׁ ה!" ָק ְּראּו רו ְֹּמלִ י וְּ בו ְֹּמלִ י זֶׁ ה לָזֶׁ ה בְּ בַ ת ַאחַ ת" .יֵש
ִ
בִ פְּ נִים אֵ ש!"
"אֵ ש אֲ ִמ ִתית! ִת ְּראֶׁ ה ,מַ מָ ש רו ִֹאים מַ שֶׁ הּו לוֹהֵ ט
בִ פְּ נִים!" ִה ְּתלַהֵ ב רו ְֹּמלִ י.
"זֶׁ ה מַ ְּד ִהים!" ִה ְּתפַ עֵ ל גַם בו ְֹּמלִ י.
ָאמר רו ְֹּמלִ י.
"וַאֲ נִי ּכִ ְּמעַ ט ִנכְּ נ ְַּס ִתי לַבוֹר הַ זֶׁ ה עִ ם הָ ַרגְּ ַליִם שֶׁ לִ י .תו ָֹדה שֶׁ ִהזְּ הַ ְּר ָת או ִֹתי ,בו ְֹּמלִ יַ ",
"מָ ה אַ ָתה אוֹמֵ ר שֶׁ ַנעֲשֶׁ ה עַ כְּ שָ ו?" שָ ַאל בו ְֹּמלִ י.
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ָאמר
ּובגְּ לַל ֶׁזה יֵש ָשם עָ ָשן?" ַ
" ִנ ְּראֶׁ ה לִ י שֶׁ נ ְַּמ ִשיְך לְּ טַ פֵ ס לְּ מַ עְּ לָה .אּולַי הָ אֵ ש הַ זֹאת ע ֹולָה לְּמַ עְּ לָה עַ ד רֹאש הָ הָ רִ ,
רו ְֹּמלִ י.
"נָכוֹן! אֲ בָ ל אַ ָתה חוֹשֵ ב שֶׁ ּכָל הָ הָ ר מָ לֵא בְּ אֵ ש?" ִה ְּתפַ לֵא בו ְֹּמלִ יָ" .אזָ ...אז אּולַי זֶׁ ה ְּמסֻ ּכָן לָנּו לְּ הַ ְּמ ִשיְך ַלעֲלוֹת?"
"ּכֵן ,אֲ בָ ל אֲ נ ְַּחנּו מֻ כְּ ָר ִחים לִ ְּראוֹת אֵ יְך זֶׁ ה ִנ ְּראֶׁ ה לְּ מַ עְּ לָה .בִ ְּשבִ יל זֶׁ ה בָ אנּו הֵ נָהָ .אז בוֹא ַנ ֲעלֶׁה יו ֵֹתר ַמהֵ ר לְּ ַמעְּ לָה,
נִ ְּראֶׁ ה מָ ה יֵש בַ פִ ְּסגָה ,וְּ ָאז ֵנ ֵרד מַ הֵ ר בַ חֲ זָ ָרה ,טוֹב?" ָאמַ ר רו ְֹּמלִ י.
"טוֹבָ ,אז בוֹא מַ הֵ רָ ",אמַ ר בו ְֹּמלִ י.
הֵ ם חָ זְּ רּו ָל ֶׁלכֶׁת בְּ מַ ֲעלֵה הַ ְּשבִ יל .הָ הָ ר ּכְּ בָ ר ַנעֲשָ ה ְּמאוֹד צַ ר בַ מָ קוֹם הַ זֶׁ ה ,הֵ ם הָ יּו ַמ ָמש ְּקרו ִֹבים לַפִ ְּסגָה וְּ ִטפְּ סּו
בִ ְּשבִ יל ָתלּול מַ מָ ש.
פִ ְּתאוֹם ֶׁנעֱצַ ר הַ ְּשבִ יל וְּ הָ יָה ַרק מָ צּוק
ָתלּול לִ פְּ נֵיהֶׁ ם .רו ְֹּמלִ י וְּ בו ְֹּמלִ י נֶׁעֶׁ צְּ רּו
וְּ ִהבִ יטּו בַ מָ צּוק.
" רו ְֹּמלִ י ,אַ ָתה רוֹאֶׁ ה אֶׁ ת מָ ה שֶׁ אֲ נִי
רוֹאֶׁ ה?" שָ ַאל בו ְֹּמלִ י.
"בו ְֹּמלִ י ...אַ ָתה פוֹחֵ ד ִממָ ה שֶׁ אֲ נִי פוֹחֵ ד?"
שָ ַאל רו ְֹּמלִ י.
"ּכֵןּ ,כֵןִ ,נ ְּראֶׁ ה לִ י שֶׁ ֵּכן ",עָ נָה בו ְֹּמלִ י.
"אֲ נ ְַּחנּו חַ יָבִ ים לְּ טַ פֵ ס ֹפה מַ מָ ש ,אֵ ין ֶׁד ֶׁרְך
ַל ֲעקֹף אֶׁ ת הַ ּצּוק הַ זֶׁ ה".
"וְּ זֶׁ ה גָבוֹהַ ְּמאוֹדָ ",אמַ ר רו ְֹּמלִ י וְּ ִהבִ יט
בַ חֲ שָ ש לְּ מַ טָ ה" .זֶׁ ה ִנ ְּראֶׁ ה מַ מָ ש מַ פְּ ִחיד
ִמ ֹפה ,זֶׁ ה ּכָל ָּכְך גָבוֹהַ שֶׁ זֶׁ ה עוֹשֶׁ ה לִ י
ְּסחַ ְּרח ֶֹׁרת".
"ָאז מָ ה אַ ָתה אוֹמֵ ר שֶׁ ַנעֲשֶׁ ה?" שָ ַאל
רו ְֹּמלִ י.
"אֲ נִי א ֹו מֵ ר ,בוֹא נֵשֵ ב ֶׁרגַע וְּ נ ְַּחשֹב מָ ה ַלעֲשוֹת ",עָ נָה בו ְֹּמלִ י" .אֲ נִי ֵדי ָרעֵ ב".
"טוֹבָ ",אמַ ר רו ְֹּמלִ י.
צּורת ּכוֹבַ ע ְּמחֻ ָדד ֶׁשל קו ֵֹסם ,וְּ ָאכְּ לּו ְּשנֵי
ָאז ְּשנֵיהֶׁ ם ִה ְּתי ְַּשבּו שָ ם ִמ ַתחַ ת לַּצּוק הַ גָבוֹהַ  ,עַ ל הָ הָ ר הַ גָבוֹהַ ְּמאוֹד ְּב ַ
פּוחים שֶׁ גִ לָה רו ְֹּמלִ י בְּ תוְֹך ּכִ יס ֹו הָ ֲענ ִָקי.
ַת ִ
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בְּ עוֹד הֵ ם אוֹכְּ לִ יםִ ,ה ְּס ַתּכְּ לּו רו ְֹּמלִ י וְּ בו ְֹּמלִ י ִמ ְּסבִ יבָ ם .הַ נוֹף הָ יָה ַמ ְּר ִהיב .לְּ ַרגְּ לֵי הָ הָ ר הֵ ם ָראּו ֶׁאת הַ יַעַ ר הָ ָאפֵ ל
ִמ ְּש ָת ֵרעַ גָדוֹל וְּ ָרחָ ב .מֵ עֵ בֶׁ ר ל ֹו הֵ ם ָר אּו גְּ בָ עוֹת ֲחבִ יבוֹת ,וְּ הֵ ם ָראּו גַם עוֹד ע ֲָמ ִקים ָרחוֹק יו ֵֹתר לְּ עֵ בֶׁ ר הָ אֹפֶׁ ק .וְּ ָאז
ָאמר ֶׁשגַם הּוא.
רו ְֹּמלִ י ָאמַ ר שֶׁ הּוא מַ ְּת ִחיל לְּ פַ חֵ ד בֶׁ אֱ מֶׁ ת מֵ הַ גֹבַ ה הַ ֶׁזה ,וְּ בו ְֹּמלִ י ַ
בְּ ִדיּוק בְּ אוֹת ֹו ֶׁרגַע הֵ עִ יפָ ה הָ רּוחַ עָ שָ ן ִמן הַ פִ ְּס ָגה ,וְּ רו ְֹּמלִ י וְּ בו ְֹּמלִ י ִה ְּת ִחילּו לְּ ִה ְּש ַתעֵ ל.
"רו ְֹּמלִ י ,בוֹא נְּטַ פֵ ס עַ ל הַ ּצּוק ,נָצִ יץ פְּ נִימָ ה וְּ ָאז ִנבְּ ַרח ִמ ֹפה!" ִהּצִ יעַ בו ְֹּמלִ י.
"טוֹב ,בו ְֹּמלִ י ,בוֹא ַנעֲשֶׁ ה אֶׁ ת זֶׁ ה!" ִה ְּסּכִ ים רו ְֹּמלִ י" ,הֲ כִ י הַ ְּרבֵ ה ִנפֹל לְּ ַמ ָטה".
"ּכֵן ,הֲ כִ י הַ ְּרבֵ ה ִנפֹל לְּ מַ טָ הָ "...אמַ ר בו ְֹּמלִ י בְּ קוֹל ִמ ְּסּכֵןּ ,כִ י הָ אֱ ֶׁמת ִהיא ֶׁשהּוא פָ חַ ד ְּמאוֹד לִ פֹל לְּ ַמ ָטה" .זֶׁ ה גָבוֹהַ
ְּמאוֹד ,בו ְֹּמלִ י ,אֲ פִ לּו בִ ְּשבִ יל ְּשנֵי ֲענ ִָקים ּכָמוֹנּו".
"ַאל ִתפְּ חַ ד ,בו ְֹּמלִ י ,אֲ נִי אֲ טַ פֵ ס ִראשוֹןָ ",אמַ ר רו ְֹּמלִ י.
הּוא הֵ ִרים אֶׁ ת זְּ רוֹעוֹתָ יו הַ ְּגדוֹלוֹת ,נֶׁאֱ חַ ז בְּ זִ יז סֶׁ לַע
גָדוֹל שֶׁ הָ יָה מֵ עָ לָיוּ ,ומָ שַ ְך אֶׁ ת עַ צְּ מ ֹו לְּ מַ עְּ לָה בְּ כָל ּכוֹחוֹ.
הּוא נֶׁאֱ נַק וְּ נֶׁאֱ בַ ק ּכְּ ֵדי לְּ הַ צְּ לִ יחַ ַלעֲלוֹת עַ ל הַ סֶׁ ַלע.
"ת ֲע ֹזר לִ י ,בו ְֹּמלִ י!" הּוא ָק ָרא ,וְּ בו ְֹּמלִ י נִסָ ה ַל ֲע ֹזר ל ֹו
ַ
ִמלְּ מַ טָ ה וְּ ָדחַ ף ְּקצָ ת אֶׁ ת הָ ַרגְּ ַליִם שֶׁ ל ֹו לְּ ַמעְּ לָה ,וְּ ָאז
רו ְֹּמלִ י ִהצְּ לִ יחַ לִ ְּמשְֹך אֶׁ ת עַ צְּ מ ֹו לְּ מַ עְּ לָה ּולְּ הָ צִ יץ
לְּ תוְֹך ...לְּ תוְֹך מָ ה? ...לְּ תוְֹך חֹר גָדוֹל בָ הָ ר!
"בו ְֹּמלִ י – בָ הָ ר יֵש חֹר! בִ ְּקצֵ ה הָ הָ ר יֵש בוֹר גָדוֹל וְּ עָ מֹק
וְּ ע ֹולֶׁה ִממֶׁ נּו עָ שָ ן!" ָק ָרא רו ְֹּמלִ י בְּ ִה ְּת ַרגְּ שּות.
"אֲ נִי חַ יָב לִ ְּראוֹת אֶׁ ת ֶׁזה ,רו ְֹּמלִ יָ ",אמַ ר בו ְֹּמלִי
ִמלְּ מַ טָ ה" .זֶׁ ה מַ פְּ ִחיד נו ָֹרא?"
ִיתי רוֹצֶׁ ה לִ פֹל פְּ נִ ימָ ה ",עָ נָה
"ּכֵן ,זֶׁ ה ֵדי מַ פְּ ִחידֹ .לא הָ י ִ
רו ְֹּמלִ י מֵ רֹאש הָ הָ ר" .אֲ נִי רוֹאֶׁ ה ְּקצָ ת אֵ ש בִ פְּ נִים
דּורה בְּ תוְֹך הָ הָ ר!"
מֵ ָרחוֹקִ ,נ ְּראֶׁ ה לִ י שֶׁ זֶׁ ה ּכְּ מ ֹו ְּמ ָ
"אֲ בָ ל ִהיא מַ ְּת ִחילָה מַ מָ ש ִמלְּ מַ טָ ה – אּולַי ּכָל הָ הָ ר
הַ זֶׁ ה מָ לֵא בְּ אֵ ש?" ָק ָרא בו ְֹּמלִ יַ " .ל ֲע ֹזר לְּ ָך ל ֶָׁר ֶׁדת
בַ חֲ זָ ָרה?"
"ּכֵןַ ,ת ֲע ֹזר לִ י!" ָק ָרא רו ְֹּמלִ י ִמלְּ מַ עְּ לָה ,וְּ בו ְֹּמלִ י ָתפַ ס ל ֹו אֶׁ ת ְּש ֵתי ּכַפוֹת הָ ַרגְּ ַליִם וְּ הֶׁ ְּחזִ יק או ָֹתן חָ זָ ק חָ זָ ק ,וְּ כָ כָ ה
עָ זַ ר לְּ רו ְֹּמלִ י ל ֶָׁר ֶׁדת.
"עַ כְּ שָ ו תו ִֹריָ ",אמַ ר בו ְֹּמלִ י.
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"טוֹב ,בוֹא ַת ֲעלֶׁה לִ י עַ ל הַ י ַָדיִםָ ",אמַ ר בו ְֹּמלִ י  ,שֶׁ ִה ְּתנַשֵ ף ע ֲַדיִן מֵ רֹב ַמאֲ ָמץ" .זֶׁ ה ַמ ְּד ִהים ,בֶׁ אֱ ֶׁמת – יֵש ֵאש ְּבתוְֹך
הָ הָ ר!"
בו ְֹּמלִ י ִטפֵ ס לְּ מַ עְּ לָה וְּ ָאחַ ז גַם הּוא בְּ סֶׁ לַע אֶׁ חָ ד ּומָ שַ ְך אֶׁ ת עַ צְּ מ ֹו לְּ ַמעְּ לָהּ ,כְּ מ ֹו ֶׁשעָ ָשה רו ְֹּמלִ י לְּ פָ נָיו .אֲ בָ ל ּכְּ ֶׁשהּוא
ּומ ְּת ָק ֶׁרבֶׁ ת ֵאלָיו.
הֵ צִ יץ לְּ תוְֹך הַ חֹר שֶׁ בָ הָ ר ,הּוא ָרָאה אֶׁ ת הָ אֵ ש ע ֹולָה פִ ְּתאוֹם ִ
"רו ְֹּמלִ י  ,תו ִֹריד או ִֹתי מַ הֵ ר! ִנ ְּראֶׁ ה לִ י שֶׁ הָ אֵ ש ּכוֹעֶׁ סֶׁ ת עָ לַי וְּ רוֹצָ ה לִ ְּתפֹס או ִֹתי!" הּוא ָק ָרא ְּבבֶׁ הָ לָה.
ָאז רו ְֹּמלִ י עָ זַ ר ל ֹו ל ֶָׁר ֶׁדת הֲ כִ י מַ הֵ ר שֶׁ הּוא הָ יָה יָכוֹל .הֵ ם ָראּו לְּ שוֹן ֵאש ּכְּ תֻ ָמה נִ ְּשלַחַ ת לְּ עֵ בֶׁ ר הַ ָש ַמיִ ם ,וַ ֲענַן עָ ָשן
צּורת
לָבָ ן בו ֵֹקעַ ַאחֲ ֶׁריהָ  .וְּ ָאז ,בְּ לִ י לְּ הַ גִ יד יוֹתֵ ר שּום ָדבָ ר ,הֵ ם פָ נּו ָאחו ָֹרה ְּבבֶׁ הָ לָה וְּ י ְָּרדּו ְּבמו ַֹרד הָ הָ ר הַ גָבוֹהַ -גָבוֹהַ ְּב ַ
ּכוֹבַ ע ְּקסָ ִמים ֲהכִ י מַ הֵ ר שֶׁ הֵ ם ַרק יָכְּ לּו – הֲ כִ י הֲ כִ י מַ הֵ ר – ...הֲ כִ י ֲהכִ י ֲהכִ י הֲ כִ י מַ הֵ ר! – ּכִ י הֵ ם הָ יּו ְּמבֹהָ לִ ים ְּמאוֹד.
הֵ ם פָ חֲ דּו שֶׁ הָ אֵ ש ַת ִשיג אוֹתָ ם ,אֲ פִ לּו שֶׁ ִהיא ֹלא ָר ְּדפָ ה ַאחֲ ֵריהֶׁ ם ִבכְּ לָל ...וְּ הֵ ם פָ חֲ דּו ֶׁשאּולַי פִ ְּסגַת הָ הָ ר ַת ְּת ִחיל
לְּ ִה ְּתמוֹטֵ טָ .לכֵן הֵ ם י ְָּרדּו מֵ הָ הָ ר ּכִ ְּמעַ ט בְּ ִריצָ הֲ ,הכִ י מַ הֵ ר שֶׁ הֵ ם ַרק יָכְּ לּו.
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