יקים
ְּבֹומלִ י ָה ֲענָ ִקים ַה ַמ ְצ ִח ִ
ְ
רֹומלִ י ו
ְ
תומר רוזן גרייס
פרק עשירי :הַ ִה ְתחָ רּות ִמסָ בִ יב לַיַעַ ר
כְּ שֶׁ ִהגִ יעּו רו ְֹּמלִ י וְּ ּבו ְֹּמלִ י לְּ תַ ְּח ִתית הָ הָ ר ,הֵ ם ָק ְּרסּו עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה ֵמרֹב ְּת ִשישּות וְּ ָשכְּ בּו ָשם הֲ מוֹן זְּ ַמן עִ ם הַ פָ נִ ים
לְּ מַ טָ הּ .בו ְֹּמלִ י פָ ַרׂש אֶׁ ת זְּ רוֹעוֹתָ יו וְּ רו ְֹּמלִ י פָ ַרׂש אֶׁ ת ַרגְּ ָליו.

הֵ ם ִה ְּתנ ְַּשמּו וְּ ִה ְּתנ ְַּשפּו ,כִ י הֵ ם כָל ָכְך ִה ְּתעַ יְּפּו ...עַ ד ֶׁשלְּ ַאט לְּ ַאט ִה ְּתאו ְֹּששּו .וְּ ָאז ָקמּו ְּשנֵיהֶׁ ם וְּ ִה ְּתי ְַּשבּו – אֲ בָ ל
ֹלא לְּ הַ ְּרּבֵ ה זְּ מַ ן .רו ְֹּמלִ י ִהּבִ יט ְּסבִ יב ֹו וְּ שָ ַאל אֶׁ ת ּבו ְֹּמלִ יּ" ,בו ְֹּמלִ יַ ,א ָתה רו ֶֹׁאה ָמה ֶׁשאֲ נִי רו ֶֹׁאה?"
" ִנ ְּראֶׁ ה לִ י שֶׁ כֵן .מָ ה אַ ָתה רוֹאֶׁ ה?" שָ ַאל ּבו ְֹּמלִ י.
"אֲ נִי רוֹאֶׁ ה יַעַ ר ...גַם אַ ָתה?" ָאמַ ר רו ְֹּמלִ י.
"כֵן ,אֲ נִי רוֹאֶׁ ה יַעַ ר ָאפֵ לָ ",אמַ ר ּבו ְֹּמלִ י.
"וְּ אַ ָתה חוֹשֵ ב מָ ה שֶׁ אֲ נִי חוֹשֵ ב?" שָ ַאל רו ְֹּמלִ י.
" ִנ ְּראֶׁ ה לִ י שֶׁ כֵן .מָ ה אַ ָתה חוֹשֵ ב?" שָ ַאל ּבו ְֹּמלִ י.
ָאמר רו ְֹּמלִ י.
"אֲ נִי חוֹשֵ ב ,שֶׁ ַממָ ש מַ ָמש ֹלא ּבָ א לִ י לְּ ִה ָכנֵס שּוב ַליַעַ ר הָ ָאפֵ ל הַ זֶׁ הַ ",
ָאמר ּבו ְֹּמלִ י.
"וְּ לִ י – מַ מָ ש מַ ָמש מַ מָ ׁש ֹלא ּבָ א לִ י ַל ֲעבֹר שּוב פַ עַ ם אֶׁ ת הַ יַעַ ר הַ זֶׁ הַ ",
"ָאז מָ ה ַנעֲׂשֶׁ ה?" שָ ַאל רו ְֹּמלִ י.
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"אֲ נִי ֹלא יו ֵֹדעַ ֵ .תן לִ י ל ְַּחשֹבָ ",אמַ ר ּבו ְֹּמלִ י.
ְּשנֵיהֶׁ ם שָ ְּקעּו ּבַ מַ ְּחשָ בוֹת ,וְּ ָאז ָק ָרא ּבו ְֹּמלִ י פִ ְּתאוֹם" ,אֲ נִי יו ֵֹדעַ ! ּבוֹא ַנע ֲֶׁׂשה ִה ְּתחָ רּות ִמ ָס ִביב ַליַעַ ר!"
"זֶׁ ה ַרעְּ יוֹן אַ ִדיר!" ִה ְּתלַהֵ ב רו ְֹּמלִ יָ " ,כ ָכה ַנ ֲעבֹר אוֹת ֹו ּבְּ לִ י לְּ ִה ָכנֵס ֵאלָיו!"
"ָאז ּבוֹא נֵצֵ א ִמיָד ל ֶַׁד ֶׁרְך!" ִהצִ יעַ ּבו ְֹּמלִ י.
ידיהֶׁ ם וְּ ָשתּו הֲ מוֹן הֲ מוֹן
ּושנֵיהֶׁ ם ִה ְּתכוֹפְּ פּו וְּ חָ פְּ נּו ַמ ִים ִּב ֵ
"טוֹבַ ,רק נ ְִּש ֶׁתה ק ֶֹׁדם מַ יִ ם מֵ הַ נַחַ לִ ",ה ְּסכִ ים רו ְֹּמלִ י ְּ ,
ימים וְּ ָק ִרים .הֵ ם הָ יּו הַ ְּרּבֵ ה הַ ְּרּבֵ ה הַ ְּרּבֵ ה יו ֵֹתר ְּצ ֵמ ִאים ִמ ָמה ֶׁשהֵ ם אֲ פִ לּו חָ ְּשבּו!
הֲ מוֹן הֲ מוֹן הֲ מוֹן מַ יִם ְּטעִ ִ
"עַ כְּ שָ ו ּבוֹא ַנ ֲעמֹד ֹפה ,וְּ אַ ָתה ָתרּוץ מֵ הַ צַ ד הַ זֶׁ הָ – ",אמַ ר רו ְֹּמלִ י וְּ ִה ְּצ ִּביעַ י ִָמינָה" ,וַאֲ ִני ָארּוץ ֵמהַ צַ ד הַ זֶׁ ה – ",וְּ הּוא
ִהצְּ ּבִ יעַ ְּׂשמֹאלָה – "וְּ ִנ ְּראֶׁ ה ִמי יַגִ יעַ ִראשוֹן לַצַ ד הַ שֵ נִי שֶׁ ל
הַ יַעַ ר .טוֹב? אַ ָתה מַ ְּסכִ יםּ ,בו ְֹּמלִ י?"
"ּבֶׁ טַ ח שֶׁ אֲ נִי מַ ְּסכִ ים!" ָק ָרא ּבו ְֹּמלִ י ּבְּ ִה ְּתלַהֲ בּותָ" ,אז
ָק ִדימָ הּ ,בוֹא נֵצֵ א ל ֶַׁד ֶׁרְך!"
" ַאחַ ת – ְּש ַתיִם – שָ – לוֹש!" ָק ָרא רו ְֹּמלִ י.
"חַ ֵכה ,חַ כֵה ,אֲ נ ְַּחנּו צְּ ִריכִ ים לְּ הַ ְּת ִחיל ּבְּ ִדיּוק מֵ אוֹת ֹו מָ קוֹם",
ָאמַ ר ּבו ְֹּמלִ יּ" .בוֹא ַנ ֲעמֹד גַב אֶׁ ל גַב".
"טוֹבָ ",אמַ ר רו ְֹּמלִ י.
ָאז הֵ ם נֶׁעֶׁ ְּמדּו גַב אֶׁ ל גַב ,וְּ זֶׁ ה הָ יָה ְּמאוֹד מַ צְּ ִחיק.
ֵיהם זִ נְּקּו
ּושנ ֶׁ
"מּו ָכנִים? ִהכוֹן – צֵ א! " ָשַאג ּבו ְֹּמלִ יְּ ,
וְּ הֻ ְּחלַט לָרּוץ ְּּבכָל כוֹחָ ם ,כָל ֶׁאחָ ד לְּ צַ ד ַאחֵ ר .רו ְֹּמלִ י ָרץ
י ִָמינָה ,וְּ ּבו ְֹּמלִ י ָרץ ְּׂש ֹמאלָה.
ּומ ֵדי פַ עַ ם זִ נֵק א ֹו ָקפַ ץ ְּקפִ יצָ ה .הָ רֹאש
ָאץ רו ְֹּמלִ י וְּ ָרץִ ,
אשי הָ עֵ ִצים .הּוא
שֶׁ ל ֹו ִהגִ יעַ ְּקצָ ת נָמּוְך יו ֵֹתר ִמגֹבַ ּה ָר ֵ
ָרץ מַ הֵ ר כְּ כָל ֶׁשהָ יָה יָכוֹל וְּ ִה ְּתנ ֵַשף ְּּבקוֹל ָרם .הַ ֶׁש ֶׁמש
ִח ְּממָ ה ֶׁאת רֹאש ֹו וְּ הָ ִריצָ ה ִח ְּממָ ה ֶׁאת לִ ּבוֹ.
רו ְֹּמלִ י ִה ְּרגִ יש פִ ְּתאוֹם ְּמאֻ ָשר לָרּוץ ָככָ ה ,לְּ בַ דוֹ ,לְּ א ֶֹׁרְך
הַ יַעַ ר הָ ָאפֵ ל .הּוא ָׂש ַמח ְּמאוֹד ֶׁשהּוא ֹלא צָ ִריְך לְּ ִהכָ נֵס
אֶׁ ל הַ יַעַ ר ,אֲ פִ לּו ֶׁש ָכ ָכה הַ ֶׁד ֶׁרְך ֶׁשל ֹו הָ י ְָּתה הַ ְּרּבֵ ה יו ֵֹתר
אֲ רֻ ָכה.
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ּוב ְּרכָיו עָ לּו וְּ י ְָּרדּו לְּ ַמעְּ ָלה
ּבֵ ינְּתַ יִם ָרץ ּבו ְֹּמלִ י ּבַ צַ ד הַ שֵ נִי שֶׁ ל הַ יַעַ ר .הּוא הֵ נִיף אֶׁ ת זְּ רוֹעוֹתָ יו וְּ הֵ נִיעַ ֶׁאת ַמ ְּרפְּ ָקיוִ ,
ישים ,וְּ ַרגְּ לָיו הָ לְּ מּו פּום -פּום-פּו ם עַ ל הָ אֲ ָדמָ הּ .בַ הַ ְּתחָ לָה הּוא ָרץ ְּמאוֹד ַמהֵ ר – וְּ ַאחַ ר כָ ְך ְּקצָ ת
ּולְּ מַ טָ ה כְּ מ ֹו פַ ִט ִ
יוֹתֵ ר לְּ ַאט – ּוכְּ שֶׁ הּוא ִהגִ יעַ ּבְּ עֵ ֶׁרְך לְּ אֶׁ ְּמצַ ע הַ יַעַ ר ,הּוא כְּ בָ ר ָרץ ְּמאוֹד לְּ ַאט .הָ יָה לּבו ְֹּמלִ י ָק ֶׁשה לָרּוץ כָל כָ ְך הַ ְּרּבֵ ה
וְּ כָל ָכְך מַ הֵ ר ,וְּ הּוא מַ מָ ש ִה ְּתעַ יֵףָ .לכֵן הּוא ִה ְּמ ִשיְך ּבְּ ִמין ִריצָ ה ְּק ַטנָה ָכזֹאת ,כִ ְּמעַ ט כְּ מ ֹו ָל ֶׁלכֶׁת – וְּ ָאז הּוא ָש ַמע
ישהּו ֶׁשה ֹולְֵך ּבַ יַעַ ר וְּ הָ ַרגְּ ַליִם ֶׁשל ֹו כְּ בֵ דוֹת ְּמאוֹד
אֶׁ ת הַ ּקוֹל הַ ְּמשֻ נֶׁה הַ זֶׁ ה שֶׁ ּבָ ַקע ִמן הַ יַעַ ר .זֶׁ ה נִ ְּשמַ ע כְּ מ ֹו קוֹל שֶׁ ל ִמ ֶׁ
וְּ שוֹבְּ רוֹת ֲענָפִ ים ּבַ ֶׁד ֶׁרְך :פִ יץ-פָ ץ ,פִ יץ-פָ ץ …
ּבו ְֹּמלִ י ֹלא ָרצָ ה ַל ֲע ֹצר ,כִ י הּוא ע ֲַדיִן ִק ָּוה לְּ הַ ִשיג אֶׁ ת
רו ְֹּמלִ י ּבַ ַת ֲחרּות ,אֲ בָ ל הּוא ְּמאוֹד ָרצָ ה לִ ְּראוֹת ִמיהּו
ּומ ְּתקַ ֵדם לְּ עֶׁ בְּ רוָֹ .לכֵן ּבו ְֹּמלִ י ּבְּ כָל
הַ ְּיצּור שֶׁ צוֹעֵ ד ל ֹו ּבַ יַעַ ר ִ
זֹאת עָ צַ ר .הּוא פָ נָה וְּ ִה ְּתקָ ֵרב אֶׁ ל עֲצֵ י הַ יַעַ ר הָ ָאפֵ ל,
וְּ ִה ְּס ַתכֵל טוֹב-טוֹב לְּ תוְֹך הַ יַעַ ר הֶׁ חָ שּוְך.
יקה
הַ ּקוֹל הָ לְַך וְּ ִה ְּת ָק ֵרב – וְּ ָאז הּוא ָרָאה עַ יִן מַ בְּ ִר ָ
ּבְּ ַאפְּ לּולִ ית הַ יַעַ ר – וְּ הָ עַ יִן הָ לְּ כָה וְּ ִה ְּת ָק ְּרבָ ה אֵ לָיו .הָ עַ יִן
הָ יְּתָ ה הַ ְּרּבֵ ה יוֹתֵ ר נְּמּו ָכה ִממֶׁ נּו.
ּבו ְֹּמלִ י הָ יָה סַ ְּק ָרן ְּמאוֹד .הּוא ִהּבִ יט וְּ ִהּבִ יטּ ,ולְּ ַאט לְּ ַאט
צּורת ֹו שֶׁ ל הַ ְּיצּור – ּבַ הַ ְּתחָ לָה ּבַ חֹשֶׁ ְך ,וְּ ָאז יוֹתֵ ר
ָרָאה אֶׁ ת ָ
וְּ יוֹתֵ ר ּבָ אוֹר ,עַ ד שֶׁ הַ ְּיצּור מַ מָ ש מַ מָ ש ִה ְּת ָק ֵרב אֵ לָיו ,וְּ ָאז
ָרָאה ּבו ְֹּמלִ י שֶׁ זֶׁ ה הָ יָה ...פִ יל! פִ יל גָדוֹל וְּ שָ לֵם!
זֶׁ ה הָ יָה פִ יל ֵדי גָדוֹל ,זֶׁ ה נָכוֹן – אֲ בָ ל ּבִ ְּשבִ יל ּבו ְֹּמלִ י הּוא הָ יָה ֵדי ָק ָטן ,כִ י הּוא ִהגִ יעַ ל ֹו ַרק עַ ד הַ ּבֶׁ ֶׁטןְּּ ,בעֵ ֶׁרְך.
ּבו ְֹּמלִ י ִה ְּתכוֹפֵ ף וְּ לִ טֵ ף אֶׁ ת הַ פִ יל ,וְּ הַ פִ יל הֵ ִרים ֶׁאת ִח ְּדק ֹו וְּ הֵ ִריעַ – אּו-הוווּו! – וְּ ּבו ְֹּמלִ י הֶׁ ְּחלִ יט ֶׁשהּוא או ֵֹמר ל ֹו
שָ לוֹם.
"הֵ י ,פִ יל ,אַ ָתה נ ְֶּׁחמָ ד ְּמאוֹדָ ",אמַ ר ל ֹו ּבו ְֹּמלִ י.
וְּ הַ פִ יל הֵ ִריעַ שּוב – אּו-הוווּו !
"אֲ נִי צָ ִריְך לְּ הַ ְּמ ִשיְך לָרּוץ ",נִזְּ ַכר פִ ְּתאוֹם ּבו ְֹּמלִ י ,וְּ ִה ְּת ִחיל לִ ְּקפֹץ ֵמ ֶׁרגֶׁל ֶׁאל ֶׁרגֶׁל.
"טוֹבָ ,אז אֲ נִי זָ ז ",הּוא ָאמַ ר לַפִ יל וְּ ִה ְּת ִחיל לָרּוץ יוֹתֵ ר מַ הֵ ר.
וְּ ָאז הַ פִ יל ִה ְּת ִחיל לָרּוץ ַאחֲ ָריוּ .בו ְֹּמלִ י צָ חַ קֶׁ .זה הָ יָה כָל ָכְך נ ְֶּׁחמָ ד – הַ פִ יל ָרץ ַאחֲ ָריו! "ּבוֹא ,פִ ילּ ,בוֹא!" הּוא ָק ָרא
אֵ לָיו וְּ ָרץ יוֹתֵ ר מַ הֵ רּ" .בוֹא ְּננַסֶׁ ה לְּ הַ ִשיג ּבְּ יַחַ ד אֶׁ ת רו ְֹּמלִ י – נ ְַּק ֶּׁוה ֶׁשהַ ֶׁד ֶׁרְך ֶׁשל ֹו יו ֵֹתר אֲ ֻרכָה ִמ ֶׁשלָנּו".
וְּ ָכְך ָרצּו ּבו ְֹּמלִ י וְּ הַ פִ יל לְּ א ֶֹׁרְך הַ ַי ַער ִמצִ ד ֹו הַ ְּשמָ אלִ יּ .בו ְֹּמלִ י מַ מָ ש ִה ְּתַאהֵ ב ּבַ פִ יל ,הּוא הָ יָה ִּב ְּש ִביל ֹו כְּ מ ֹו חַ יַת ַמ ְּחמָ ד.
הַ פִ יל ָרץ לְּ יָד ֹו וְּ נָשַ ף אֵ לָיו ִמ ֵדי פַ עַ ם עִ ם הַ חֵ ֶׁדק שֶׁ לוֹ.
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הֵ ם ִהגִ יעּו ל ִַסיבּוב שֶׁ ּב ֹו הַ יַעַ ר ֵדי ִנגְּ מַ ר ,וְּ צָ ִריְך לִ פְּ נוֹת י ִָמינָה .כַאֲ ֶׁשר ּבו ְֹּמלִ י ָרץ ָשם י ִָמינָה כְּ ֵדי לְּ הַ ִּקיף ֶׁאת הַ יַעַ ר,
ּומחַ ֶׁכה לוֹ.
הּוא ָרָאה ּבְּ מֶׁ ְּרחָ ק אֶׁ ת רו ְֹּמלִ י יוֹשֵ ב ְּ
"אוֹי ,פִ יל ,אֲ נ ְַּחנּו כְּ בָ ר ֹלא נ ִַשיג אוֹתוָֹ "...אמַ ר ּבו ְֹּמלִ י לְּ פִ יל תוְֹך כְּ ֵדי ִריצָ הְּ ,קצָ ת ְּמאֻ כְּ זָ ב.
"הָ יָה נ ְֶּׁחמָ ד לְּ נַצֵ חַ אֶׁ ת רו ְֹּמלִ י ,אֲ בָ ל אֲ נִי ָכל ָכְך ׂשָ מֵ חַ שֶׁ אַ ָתה ִא ִתיֶׁ ,שֹּלא כָל ָכְך ִאכְּ פַ ת לִ י".
ימה לְּ ִצדוֹ.
הַ פִ יל נִעְּ נֵעַ ּבְּ ָאזְּ נָיו הַ גְּ דוֹלוֹת כְּ ֵדי לְּ הַ ְּראוֹת לְּ ּבו ְֹּמלִ י שֶׁ הּוא מַ ְּסכִ ים ִאתוֹ ,וְּ ָדהַ ר הָ לְּ ָאה ָק ִד ָ
"ּבו ְֹּמלִ י!" ָק ָרא רו ְֹּמלִ י וְּ נוֹפֵ ף אֵ לָיו ּבְּ יָדוֹ.
"ת ְּראֶׁ ה ִמי
"רו ְֹּמלִ י!" ִה ְּתנַשֵ ף ּבו ְֹּמלִ י כַאֲ שֶׁ ר ִהגִ יעַ אֵ לָיוִ ,
ּבָ א ִא ִתי!"
"מָ ה – זֶׁ ה פִ יל?" ָק ָרא ּבו ְֹּמלִ י ,מֻ פְּ ָתע ּבְּ יוֹתֵ ר.
"נָכוֹן ,זֶׁ ה פִ יל אֲ ִמ ִתי!" עָ נָה ּבו ְֹּמלִ י ּבְּ גַאֲ ָוה.
"אֲ נִי ִנצַ ְּח ִתי ּבַ ִה ְּתחָ רּות!" ִהכְּ ִריז רו ְֹּמלִ י.
"אֲ נִי יו ֵֹדעַ  ",עָ נָה ּבו ְֹּמלִ יּ" ,בֶׁ אֱ מֶׁ ת ִנצַ ְּח ָת – אֲ בָ ל לִ י יֵש
פִ יל אֲ ִמ ִתי ,וְּ הּוא נ ְִּשַאר ִא ִתי! הּוא חָ בֵ ר שֶׁ לִ י!"
"מָ ה ,הּוא ֹלא יָכוֹל לִ ְּהיוֹת גַם ְּקצָ ת חָ בֵ ר שֶׁ לִ י?" שָ ַאל
רו ְֹּמלִ י.
"טוֹבּ ,בְּ סֵ ֶׁדר ,הּוא ָיכֹל גַם לִ ְּהיוֹת ְּקצָ ת חָ בֵ ר שֶׁ לְּ ָך",
ִה ְּת ַרצָ ה ּבו ְֹּמלִ י" ,כִ י הֲ ֵרי אַ ָתה הֶׁ חָ בֵ ר ֲהכִ י טוֹב שֶׁ לִ י ,גַם ָככָה"...
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