יקים
ְּבֹומלִ י ָה ֲענָ ִקים ַה ַמ ְצ ִח ִ
ְ
רֹומלִ י ו
ְ
תומר רוזן גרייס
פרק אחד-עשר :לרוֹמלִי ּולּבוֹמלִ י יֵׁש ִפיל
ק ֶדם
רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י הֶ ְחלִ יטּו ָל ֶלכֶת הַ ּבַ יְתָ ה ּולְ הַ ְראוֹת אֶ ת הַ פִ יל לְ אַ ּבָ א וְ ִא ָמא ֶשלָהֶ ם וְ לַחֲ בֵ ִרים ֶשלָהֶ ם .הֵ ם יֵלְ כּו ֹ
אֶ ל הַ ּבַ יִת שֶ ל רו ְֹמלִ י ,וְ ַאחַ ר ָכְך אֶ ל הַ ּבַ יִת שֶ ל ּבו ְֹמלִ י.
הַ פִ יל הָ לְַך ַאחֲ ֵריהֶ ם וְ ִנ ְראֶ ה שָ מֵ חַ ְמאוֹד שֶ יֵש ל ֹו חֲ בֵ ִרים ֲענ ִָקיִים כ ֵָאלֶהִ .מ ֵדי פַ עַ ם הּוא ִח ֵכְך ֶאת ַאפ ֹו ְּב ַרגְ ל ֹו ֶשל
ּבו ְֹמלִ י ,וְ ּבו ְֹמלִ י ָק ַרן מֵ אֹשֶ ר.
הֵ ם הָ לְ כּו וְ הָ לְ כּו ,עַ ד שֶ ִהגִ יעּו אֶ ל הַ גִ בְ עָ ה שֶ עָ לֶיהָ הָ יָה הַ ּבַ יִת שֶ ל רו ְֹמלִ י וְ ִטפְ סּו עָ לֶיהָ  .לַפִ יל ֹלא הָ יָה כָל כָ ְך הָ יָה
ָקשֶ ה לְ טַ פֵ סּ ,ובְ כָל זֹאת הּוא ִה ְתנַשֵ ף ְקצָ ת.
כַאֲ שֶ ר ִאמָ א שֶ ל רו ְֹמלִ י פָ ְתחָ ה אֶ ת הַ ֶדלֶת וְ ָראֲ תָ ה מּולָּה אֶ ת רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י ּופִ יל גָדוֹל וְ ָשלֵם עו ֵֹמד ּבֵ ינֵיהֶ םִ ,היא
נִ ְדהֲ מָ ה כָל ָכְך ,שֶ ִהיא ִה ְתי ְַשבָ ה עַ ל הָ ִרצְ פָ ה.
"פִ יל? מֵ ַאיִן ִהשַ גְ ֶתם פִ יל?"
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"אמָ א ,הּוא פָ שּוט ּבָ א ִא ָתנּו מֵ הַ יַעַ רִ ",ה ְסּבִ יר רו ְֹמלִ י.
ִ
"מֵ אֵ יזֶ ה יַעַ ר?" שָ אֲ לָה ִאמָ א שֶ לוֹ.
"מֵ הַ יַעַ ר הָ ָאפֵ ל ",עָ נָה רו ְֹמלִ י.
"מֵ הַ יַעַ ר הָ ָאפֵ ל? אַ ֶתם הֱ יִיתֶ ם ּבַ יַעַ ר הָ ָאפֵ ל?" ִנ ְדהֲ מָ ה ִאמָ א שֶ ל רו ְֹמלִ י.
"כֵן ִאמָ א ,זֶ ה ּבְ סֵ ֶדרֹ ,לא ָק ָרה לָנּו כְ לּוםָ ",אמַ ר רו ְֹמלִ י.
ַמּוריםִ ",ה ְסּבִ יר ּבו ְֹמלִ י – אֲ בָ ל זֶ ה ֹלא ּבְ ִדיּוק ִה ְרגִ יעַ ֶאת ִאמ ֹו הַ מֻּ ְדאֶ גֶת ֶשל
"חּוץ ִמזֶ ה שֶ נָפַ לְ נּו וְ ִטפְ סּו עָ לֵינּו ל ִ
רו ְֹמלִ י...
"וְ  ...וְ מָ ה עִ ם הַ פִ יל הַ זֶ ה?" שָ אֲ לָה ִאמָ א שֶ ל רו ְֹמלִ י וְ ִהצְ ּבִ יעָ ה לְ עֵ בֶ ר הַ פִ ילֶ ,שעָ ַמד ּבֶ חָ צֵ ר וְ לִ חֵ ְך ֶאת הַ ֶד ֶשא.
"הּוא נ ְֶחמָ ד ְמאוֹדִ ,אמָ א ,הּוא חַ יַת הַ מַ ְחמָ ד שֶ ל ּבו ְֹמלִ י עַ כְ שָ ו ,וְ גַם ֶשלִ יִ ",ה ְס ִּביר רו ְֹמלִ י.
ָאמ ָרה ִא ָמא" ,אֲ נִי ֶא ְצ ָט ֵרְך לְ ַספֵ ר עַ ל זֶ ה לְ ַאּבָ א כְ ֶשהּוא
"אֲ בָ ל אֲ נִי ֹלא רוֹצָ ה שֶ הּוא יֹאכַל לָנּו אֶ ת כָל הַ ֶדשֶ אְ ",
י ְַח ֹזר ִמן הָ עֵ מֶ ק הָ ָרחוֹק – הּוא הָ לְַך לְ שָ בּועַ ּבְ עֵ ֶרְך ,כְ ֵדי ַל ֲע ֹזר שָ ם לֶחָ בֵ ר הָ ֲענָק ֶשל ֹו לִ ְבנוֹת ַמ ֶשהּו ּבֶ חָ צֵ ר ֶשלוֹ".
ָאמר רו ְֹמלִ י.
"ַאל ִת ְדאֲ גִ יִ ,אמָ א ,אֲ נ ְַחנּו לו ְֹק ִחים אוֹת ֹו ּבְ כָל ִמ ְק ֶרה לַּבַ יִת שֶ ל ּבו ְֹמלִ י עַ כְ ָשוַ ",
ָאמרּו ָשלוֹם
הּוא וְ ּבו ְֹמלִ י שָ תּו ִמיץ וְ ָאכְ לּו עּוגִ יוֹת שֶ ָאפְ תָ ה ִאמ ֹו שֶ ל רו ְֹמלִ י ,וְ ַאחַ ר כְָך ָק ְראּו לַפִ יל לָבוֹא ִא ָתםְ ,
לְ ִאמָ א שֶ ל רו ְֹמלִ י וְ הָ לְ כּו.
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"פִ יל ,פִ ילּ ,בוֹא!" ָק ָרא ּבו ְֹמלִ י לַפִ יל.
הַ פִ יל הֵ ִרים אֶ ת ִח ְדק ֹו וְ הָ לְַך אֶ ל ּבו ְֹמלִ י.
ָאמר ל ֹו ְּב ִחּבָ ה.
ּבו ְֹמלִ י לִ טֵ ף אֶ ת רֹאשוֹ" .אֵ יְך נ ְִק ָרא לְ ָך? אּולַי אַ ָתה צָ ִריְך שֵ ם?" ַ
"כֵן ,אֶ פְ שָ ר לִ ְקרֹא ל ֹו פִ ילִ יִ ",הצִ יעַ רו ְֹמלִ י.
"אם כְ בָ רָ ,אז פִ ילְ פִ ילִ יָ ",אמַ ר ּבו ְֹמלִ י.
ִ
"טוֹב ,זֶ ה נ ְִשמָ ע חָ מּוד ְמאוֹדּ ,בוֹא נ ְִק ָרא ל ֹו פִ ילְ פִ ילִ יִ ",ה ְתלַהֵ ב רו ְֹמלִ י.
כָאלֶה.
"פִ ילְ פִ ילִ י ,פִ י לְ פִ ילִ יּ ,בוֹא!" ּופִ לְ פִ ילִ י ּבָ א ַאחֲ ֵריהֶ ם ,וְ ִנ ְרָאה שָ ֵמחַ ֶשיֵש ל ֹו חֲ בֵ ִרים ֲענ ִָק ִיים וְ טוֹבֵ י לֵב ֵ
"אֲ נִי חוֹשֵ ב שֶ הּוא שָ מֵ חַ ֶשפַ עַ ם ַאחַ ת הּוא ֹלא הֲ כִ י גָדוֹל ּבַ ְסבִ יבָ ה ,וְ ֶשהּוא יָכוֹל לְ הַ ְרגִ יש ְקצָ ת ָק ָטן לְ ע ָֻּמ ֵתנּו",
ִה ְסּבִ יר ּבו ְֹמלִ י לְ רו ְֹמלִ י.
"נָכוֹןָ ,כ ָכה הּוא כְ ִאלּו ָקטָ ן כִ י אֲ נ ְַחנּו יוֹתֵ ר גְ דוֹלִ ים ִממֶ נּוִ ",ה ְסכִ ים ִאת ֹו רו ְֹמלִ י.
הֵ ם י ְָרדּו ִמן הַ גִ בְ עָ ה וְ עָ לּו עַ ל גִ בְ עָ ה ַאחֶ ֶרת ,שֶ עָ לֶיהָ שָ ַכן ּבֵ ית ִמ ְשפַ ְחת ֹו ֶשל ּבו ְֹמלִ י.
הַ ּבַ יִת הָ יָה גָדוֹל ְמאוֹד ,וְ הָ יָה מֻּ ָקף ּבְ שָ דֶ ה ֲענ ִָקי ְמלֵא עֵ שֶ ב ּופִ ְרחֵ י ּבָ ר.
"פִ ילְ פִ ילִ יִ ,ת ְראֶ ה כַמָ ה ֶדשֶ א ִי ְהיֶה לְ ָך ֹפה!" צָ הַ ל ּבו ְֹמלִ י.
הַ פִ יל הו ִֹריד ִמיָד אֶ ת רֹאש ֹו כְ ֵדי לִ בְ דֹק אֶ ת הָ עֵ שֶ ב ,וְ ָאכַל ִממֶ נּו חֹפֶ ן ָשלֵם.
"טָ עִ ים ,נָכוֹן?" שָ מַ ח ּבו ְֹמלִ י.
ִאמָ א שֶ ל ּבו ְֹמלִ י נוֹפְ פָ ה אֲ לֵיהֶ ם מֵ הַ ּבַ יִת ,וְ אַ ּבָ א שֶ ל ֹו ּבָ א לִ ְק ָראתָ ם .הּוא הָ יָה ֲענָק ֲענ ִָקי ּבֶ אֱ ֶמת – הּוא הָ יָה גָדוֹל
אֲ פִ לּו יוֹתֵ ר מֵ ִאמָ א שֶ ל ּבו ְֹמלִ י
וְ ִמּבו ְֹמלִ י עַ צְ מוֹ.
"ה ֹו הוֹ ,מָ ה יֵש לָנּו כָאן?" הּוא ָאמַ ר
ּבְ קוֹל ֹו הֶ עָ בֶ הּ" ,בו ְֹמלִ י ֲחבִ יבִ יִ ,מזְ מַ ן
יתי או ְֹתָך!" וְ הּוא ִחּבֵ ק אֶ ת
ֹלא ָר ִא ִ
ּבְ נ ֹו ּבו ְֹמלִ י ּבְ ִחּבּוק ֲענ ִָקי.
"וְ אַ ָתה ,רו ְֹמלִ י – מָ ה ְשלו ְֹמָך,
חֲ בִ יבִ י?" ָאמַ ר אַ ּבָ א שֶ ל ּבו ְֹמלִ י
לְ רו ְֹמלִ י ,וְ טָ פַ ח עַ ל כְ תֵ פ ֹו כָל ָכְך חָ זָ ק,
שֶ רו ְֹמלִ י עָ ף ְקצָ ת הַ צִ ָדה.
"אַ ּבָ אַ ,אל ָתעִ יף אוֹת ֹו ",מָ חָ ה ּבו ְֹמלִ י.
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"סלִ יחָ הֹ ,לא ִה ְת ַכ ַּונ ְִתיָ ",אמַ ר הָ אַ ּבָ א" ,זֶ ה פָ שּוט קו ֶֹרה לִ יָ .כ ָכה ֶזה ,אֲ נ ְַחנּו הָ ֲענ ִָקים – יֵש לָנּו יו ֵֹתר ִמ ַדי כוֹחַ ,
ְ
אַ ֶתם יו ְֹדעִ ים "...וְ הּוא ִחיְֵך ִחיּוְך כָזֶ ה טוֹב לֵב ,שֶ רו ְֹמלִ י ִה ְתפַ יֵס ִמיָד.
"ָאז ְתסַ פְ רּו ְקצָ ת מָ ה קו ֶֹרה ִא ְתכֶם ּומָ ה אַ ֶתם עו ִֹשים – כְ בָ ר כַמָ ה י ִָמים ֶשֹּלא
הֱ יִיתֶ ם כָאןָ ",אמַ ר לָהֶ ם אַ ּבָ א שֶ ל ּבו ְֹמלִ י.
ִימה,
הֵ ם הָ לְ כּו אֶ ל הַ ּבַ יִת ּופִ ילְ פִ ילִ י נ ְִשָאר לְ לַחֵ ְך עֵ שֶ ב ּבַ שָ ֶדה .כְ שֶ הֵ ם ִנכְ נְסּו פְ נ ָ
פּוחים.
ִאמָ א שֶ ל ּבו ְֹמלִ י ִחּבְ ָקה אוֹתָ ם וְ ִהגִ ישָ ה לָהֶ ם ֵתה וְ עּוגַת ַת ִ
"אמָ א ,הָ עּוגָה כָל ָכְך ְטעִ ימָ ה!" ָק ָרא ּבו ְֹמלִ י ַאחֲ ֵרי שֶ טָ עַ ם או ָֹתּה" .אֲ נ ְַחנּו
ִ
ְרעֵ בִ יםֹ ,לא ָאכַלְ נּו כָל ָכְך הַ ְרּבֵ ה כְ שֶ עָ לִ ינּו לָהָ ר".
"אֲ בָ ל ְתסַ פְ רּו הַ כֹל מֵ הַ הַ ְתחָ לָהִּ ",ב ְק ָשה ִא ָמא ֶשל ּבו ְֹמלִ י ,וְ הֵ ם ִספְ רּו לָּה עַ ל
הַ הַ ְרפַ ְת ָקאוֹת שֶ לָהֶ ם ...עַ ל הַ ְט ַר ְמפוֹלִ ינָה וְ כ ַָמה כֵיף ֶזה הָ יָה לִ ְקפֹץ עָ לֶיהָ  ,וְ עַ ל
ַמּורים ,וְ עַ ל הַ ִה ְתחָ רּות
צּורת כוֹבַ ע ְקסָ ִמים ,וְ עַ ל הַ יַעַ ר הָ ָאפֵ ל עִ ם הַ ל ִ
הָ הָ ר ּבְ ַ
ּבַ יַעַ ר ,וְ אֵ יְך פִ ילְ פִ ילִ י מָ צָ א או ָֹתם וְ ִה ְצ ָט ֵרף אֲ לֵיהֶ ם.
אתי אוֹת ֹו ִראשוֹן!" ָק ָרא ּבו ְֹמלִ י.
"זֶ ה אֲ נִי מָ צָ ִ
"נָכוֹן ,וַאֲ ִני ִנצַ ְח ִתי ּבְ תַ חֲ רּות הָ ִריצָ ה!" ָק ָרא רו ְֹמלִ י.
"חֲ בִ יבַ י ,הָ יּו ָלכֶם הַ ְרפַ ְת ָקאוֹת נִפְ לָאוֹתָ ",ש ְמחָ ה ִא ָמא ֶשל ּבו ְֹמלִ יִ .היא ִּבכְ לָל
ֹלא הָ יְתָ ה מֻּ ְדאֶ גֶת ּבִ גְ לַל פִ ילְ פִ ילִ י.
"אמָ א ,פִ ילְ פִ ילִ י יָכוֹל פָ שּוט לָגּור אֶ צְ לֵנּו ּבָ ָאחּו ,נָכוֹן?" שָ ַאל ּבו ְֹמלִ י.
ִ
ָאמ ָרה ִאמָ א שֶ ל ּבו ְֹמלִ י.
"ּבֶ טַ ח ,לָמָ ה ֹלא?" ְ
"אַ ּבָ א ,אַ ָתה חוֹשֵ ב שֶ זֶ ה ּבְ סֵ ֶדר?"
"כֵןּ ,בֶ טַ ח ,זֶ ה נ ְֶחמָ ד ְמאוֹד שֶ ִי ְהיֶה לָנּו פִ ילִ ",ה ְסכִ ים אַ ּבָ א שֶ ל ּבו ְֹמלִ י" ,אֲ נִי ה ֹולְֵך לְ הַ גִ יד
ל ֹו שָ לוֹם ,הּוא ִיצְ טָ ֵרְך לְ הַ כִ יר או ִֹתי ִאם הּוא יָגּור אֶ צְ לֵנּו".
אַ ּבָ א שֶ ל ּבו ְֹמלִ י הָ ַלְך אֶ ל הַ פִ יל וְ שָ ַרק לוֹ ,וְ פִ ילְ פִ ילִ י ּבָ א וְ ִה ְתחַ ֵכְך ל ֹו ּבָ ֶרגֶל.
ִיתי ָקטָ ןִּ ",ב ֵקש פִ ְתאוֹם ּבו ְֹמלִ י.
"אַ ּבָ אּ ,ב ֹו א נְשַ חֵ ק ּבְ תוֹפֶ סֶ ת גְ שָ ִרים ,כְ מ ֹו שֶ עָ ִשינּו כְ שֶ הָ י ִ
" ָכ ָכה פִ ילְ פִ ילִ י יּוכַל לְ שַ חֵ ק ִא ָתנּו".
"מָ ה? תוֹפֶ סֶ ת גְ שָ ִרים?" צָ חַ ק ָאבִ יו.
ישהּו ָאז הּוא צָ ִריְך ַל ֲעמֹד וְ ַלעֲשוֹת ג ֶֶשר עִ ם
"כֵן ,לָמָ ה ֹלא?" ָאמַ ר ּבו ְֹמלִ י" – .אַ ָתה יו ֵֹדעַ – שֶ ִאם אַ ָתה תוֹפֵ ס ִמ ֶ
הָ ַרגְ ַליִם שֶ לוֹ ,וְ ָאז ִמישֶ הּו ַאחֵ ר יָכוֹל לָבוֹא וְ לִ זְ חֹל ל ֹו ּבַ גֶשֶ ר ּבֵ ין הָ ַרגְ ַליִם ּולְ ַש ְח ֵרר אוֹתוֹ".
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"טוֹבּ ,בוֹאּו נְשַ חֵ ק ּבַ זֶ הִ ",ה ְתלַהֵ ב רו ְֹמלִ י" .אּולַי גַם פִ ילְ פִ ילִ י יּוכַל לְ ִה ְש ַת ֵתף?"
"טוֹבִ ,ה ְסכִ ים אַ ּבָ א שֶ ל ּבו ְֹמלִ יָ" .אז ִמי תוֹפֵ ס ִראשוֹן?"
"אֲ נִי!" ִה ְתנ ֵַדב ּבו ְֹמלִ י .אַ ּבָ א שֶ ל ֹו וְ רו ְֹמלִ י ִה ְת ִחילּו לָרּוץ ,וְ ּבו ְֹמלִ י ָרץ ַאחֲ ֵריהֶ ם וְ נ ִָסה לִ ְתפֹס אוֹתוֹ .רו ְֹמלִ י ּבָ ַרח לְ צַ ד
אֶ חָ ד ,וְ אַ ּבָ א ָרץ לַצַ ד הַ שֵ נִי .פִ ילְ פִ ילִ י ִה ְס ַתכֵל ֲעלֵיהֶ ם וְ הֵ נִיף אֶ ת הַ חֵ ֶדק ֶשל ֹו ִמצַ ד לַצַ ד .הּוא ע ֲַדיִן ֹלא הֵ ִבין עַ ל ָמה
הַ ְמהּומָ ה.
"א ָתה ָתפּוס!" הּוא ָק ָרא ְּבקוֹל
ּבו ְֹמלִ י ָרץ הֲ כִ י מַ הֵ ר שֶ הּוא הָ יָה יָכוֹל ,וְ ִהצְ לִ יחַ ָלגַעַ ת לְ אַ ּבָ א שֶ ל ֹו ּבַ גַב ֵמָאח ֹו ָרהַ .
וְ ִה ְתנַשֵ ף.
"השַ גְ ָת או ִֹתי!" וְ הּוא ֶנעֱמַ ד ּבְ ַרגְ ַליִם פְ שּוקוֹת ,וְ הָ ַרגְ ַליִם ֶשל ֹו י ְָצרּו ֶג ֶשר ֲענ ִָקי.
"יָפֶ הָ ",אמַ ר אַ ּבָ א שֶ לוִֹ ,
"רו ְֹמלִ יּ ,בוֹא ַתצִ יל או ִֹתי!" הּוא ָק ָרא לְ רו ְֹמלִ י.
אֲ בָ ל רו ְֹמלִ י הָ יָה עָ סּוק .הּוא ּבָ ַרח מּבו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י ָרדַ ף ַאחֲ ָריו וְ ֹלא נ ַָתן ל ֹו לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ַאּבָ א ֶשלוֹ.
וְ ָאז ָק ָרה מַ שֶ הּו ְמשֻּ נֶה ְמאוֹד .פִ ילְ פִ ילִ י
פָ נָה אֶ ל אַ ּבָ א שֶ ל ּבו ְֹמלִ יִ ,הּבִ יט ּבַ גֶשֶ ר
שֶ ל הָ ַרגְ ַליִם שֶ ל ֹו ּופָ שּוט הָ לְַך וְ עָ בַ ר ַד ְרכ ֹו
אֶ ל הַ צַ ד הַ שֵ נִי!
"אֲ נִי ְמשֻּ ְח ָרר ,אֲ ִני ְמשֻּ ְח ָרר!" ָק ָרא
אַ ּבָ א שֶ ל ּבו ְֹמלִ י" .הַ פִ יל שֶ ָלכֶם ִש ְח ֵרר
או ִֹתי!"
רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י ָראּו אֶ ת זֶ ה מֵ ָרחוֹק
וְ ִה ְתפַ ְקעּו ִמצְ ח ֹוק .זֶ ה הָ יָה כָל כְָך
ְמשַ עֲשֵ עַ !
"מֵ עַ כְ שָ ו פִ ילְ פִ ילִ י ְמשַ חֵ ק ִא ָתנּו!"
ִהכְ ִריז ּבו ְֹמלִ י.
הֵ ם ִשחֲ קּו ָככָה עוֹד וָעוֹדּ ,ופִ ילְ פִ ילִ י
אֲ פִ לּו לָמַ ד לִ ְרדֹף ַאחֲ ֵריהֶ םָ ,כְך שֶ כַמָ ה
פְ עָ ִמים הּוא ּבְ עַ צְ מ ֹו הָ יָה הַ תוֹפֵ ס – הּוא
ָתפַ ס אוֹתָ ם עִ ם הַ חֵ ֶדק שֶ לוֹ!
לְ בַ סוֹף ֻּכלָם ִה ְתעַ יְפּו וְ הָ לְ כּו לִ ְשתוֹת וְ לָנּוחַ ּ .בו ְֹמלִ י ִמלֵא לְ פִ ילְ פִ ילִ י ְדלִ י גָדוֹל עִ ם ַמיִםּ ,ופִ ילְ פִ ילִ י ָש ָתה ֶאת כֻּל ֹו ְּבבַ ת
ַאחַ ת וְ הָ לְַך לִ ְש ַכב ִמ ַתחַ ת לְ עֵ ץ הַ לִ בְ נֶה.
ר ֹו ְמלִ י ָאמַ ר לְ ֻּכלָם שָ לוֹם ,וְ הֶ ְחלִ יט ָל ֶלכֶת ְקצָ ת הַ ּבַ יְתָ ה לְ ִאמָ א שֶ לוֹ .הּוא ִה ְב ִטיחַ לָבוֹא שּוב לְ ָמחֳ ָרת ּבַ ּב ֶֹקר.
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