יקים
ְּבֹומלִ י ָה ֲענָ ִקים ַה ַמ ְצ ִח ִ
ְ
רֹומלִ י ו
ְ
תומר רוזן גרייס
פרק שנים-עשר :פילְפילי צָ מֵ א ְמאוֹד
למָ חֳ ָרת בַּ ב ֶֹּקר ,בוֹּמלִ י יָשַּ ן כָל כְָך טוֹּב שֶ הּוא ִהמ ִשיְך לִ ישוֹּן הַּ רבֵּ ה ז ַּמן .לפֶ ַּתע פִ תאוֹּם ,הּוא ִהתעו ֵֹּּרר ִמּקוֹּל חָ זָק
שֶ נִשמַּ ע מַּ ָמש ָקרוֹּב לַּחַּ ּלוֹּן שֶ ּלוֹּ.
הּוא ָקם ִמ ִמטָ ת ֹּו הָ ֲענ ִָקיתִ ,נגַּש אֶ ל הַּ חַּ ּלוֹּן – ּומָ ה הּוא ָרָאה? זֶ ה הָ יָה פִ ילפִ ילִ י ֶ ,שהֵּ ִרים ֶאת הַּ חֵּ ֶדק ֶשּל ֹּו גָבוֹּהַּ והֵּ ִריעַּ
ב ֹּו תרּועָ ה ָרמָ ה ַּוחֲ זָקָ ה ,כמ ֹּו שֶ ל חֲ צוֹּצ ָרה .הּוא הֵּ ִריעַּ שּוב וָשּוב ,עַּ ד ֶשּלבוֹּמלִ י זֶ ה ִנש ַּמע כ ִאּלּו הּוא ַּמ ָמש נו ַֹּּאש.
"פִ ילפִ ילִ י ,מָ ה ָק ָרה?" שָ ַאל בוֹּמלִ י.
אֲ בָ ל פִ ילִ ים ֹלא מ ַּדב ִרים בִ שפַּ ת הָ ֲענ ִָקים,
ו ָלכֵּן פִ ילפִ ילִ י רק ִהמ ִשיְך לִ צפֹּר ּולהָ ִרי ַּע
ב ִחדקוֹּ.
"טוֹּב ,טוֹּב אֲ נִי בָ א אֵּ לֶיָך!" ָק ָרא בוֹּמלִ י
ּומהֵּ ר הַּ חּוצָ ה .כשֶ ִהגִ יעַּ אֶ ל פִ ילפִ ילִ י ,הַּ פִ יל
ִ
הו ִֹּריד אֶ ת הַּ חֵּ ֶדק שֶ ּל ֹּו ו ִהצבִ יעַּ שּוב וָשּוב עַּ ל
הַּ בֶ ֶרז שֶ בֶ חָ צֵּ ר.
"אֲ הָ ה ,עַּ כשָ ו אֲ נִי מֵּ בִ ין! אַּ ָתה פָ שּוט צָ מֵּ א!"
ָאמַּ ר בוֹּמלִ י" ,בוֹּא אֲ נִי אֶ ֵּתן לָך לִ שתוֹּת".
הּוא ִמּלֵּא לַּפִ יל אֶ ת הַּ דלִ י שֶ ּלוֹּּ ,ופִ ילפִ ילִ י
שָ תָ ה אֶ ת כָל הַּ דלִ י בִ ש ֵּתי שנִּיוֹּת ב ִדּיּוק –
ו ִהמ ִשיְך לִ תקֹּעַּ ב ִחדק ֹּו כמ ֹּו בַּ ֲחצוֹּצ ָרה.
"טוֹּב ,טוֹּב ,פִ ילפִ ילִ י ,אַּ ָתה רוֹּצֶ ה עוֹּד מַּ יִ ם,
אֲ נִי מֵּ בִ יןָ ",אמַּ ר בוֹּמלִ י.
ובוֹּמלִ י הֵּ בִ ין לַאט לַאט ,שֶ ּיֵּש בעָ יָה – בעָ יָה גד ֹּולָה .כִ י פִ ילִ ים צ ִריכִ ים הַּ רבֵּ ה ַּמיִם .הֵּ ם ֹלא ַּרק צ ִריכִ ים לִ שתוֹּת
הַּ רבֵּ ה ,אֶ ּלָא הֵּ ם אוֹּהֲ בִ ים גַּם ל ִהש ַּתכשֵּ ְך בַּ מַּ יִםּ ,ולהֵּ ָרטֵּ ב ִממַּ יִםּ ,ולהַּ ִתיז ַּמיִ ם עַּ ל ס ִביבו ֵֹּּתיהֶ ם ,ו ַּלעֲשוֹּת לַּאֲ חֵּ ִרים
ּולעַּ צמָ ם ִמקלַּחַּ ת בעֶ ז ַּרת הַּ חֵּ ֶדק שֶ ּלָהֶ ם.
ו הֵּ ם ֹלא אוֹּהֲ בִ ים ל ִהצטָ ֵּרְך שֶ ִמישֶ הּו ַאחֵּ ר יָבִ יא לָהֶ ם אֶ ת הַּ מַּ יִם ֶשּלָהֶ ם – הֵּ ם רו ִֹּצים ל ַָּקחַּ ת ֶאת הַּ ַּמיִ ם ֶשּל ֶָהם
בעַּ צמָ ם! וזֹּאת בעָ יָה גד ֹּולָה ,כִ י בוֹּמלִ י גָר עַּ ל גִ בעָ ה ,שֶ עָ לֶיהָ ֹלא הָ יָה שּום נַּחַּ ל .כָל הַּ נחָ לִ ים הָ יּו ל ַּמ ָטה בָ עֵּ ֶמק ,וגַּם
הַּ נָהָ ר הַּ גָדוֹּל הָ יָה בעֵּ מֶ ק אֶ חָ ד.
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ובוֹּמלִ י הֵּ בִ ין ,שֶ פִ ילפִ ילִ י פָ שּוט ֹלא יּוכַּל לָגּור אֶ צל ֹּו בַּ שָ ֶדה ...והּוא ִהרגִ יש ֵּדי עָ צּוב בִ גלַּל זֶ ה.
"אֲ נִי מֵּ בִ ין עַּ כשָ ו ",הּוא ָאמַּ ר לפִ ילפִ ילִ י ולִ טֵּ ף אֶ ת ִמצחוֹּ" .אֲ נַּחנּו נ ַּדבֵּ ר עַּ ל זֶ ה עִ ם רוֹּמלִ י ,כ ֶשהּוא יָבוֹּא עַּ ד מעַּ ט.
ּומּלֵּא ל ֹּו שּוב ֶאת הַּ דלִ י.
בֵּ ינתַּ יִם – ִהנֵּהַּ ,קח עוֹּד מַּ ִיםָ ",אמַּ ר בוֹּמלִ י ִ
ב ִדּיּוק ָאז הוֹּפִ יעַּ רוֹּמלִ י ,שֶ ִטפֵּ ס עַּ ל הַּ גִ בעָ ה ּובָ א לבַּ ֵּּקר אוֹּתָ ם.
"רוֹּמלִ יָ ",ק ָרא בוֹּמלִ י" ,אַּ ָתה יו ֵֹּּדעַּ שֶ פִ ילפִ ילִ י ִמסכֵּן? הּוא צָ ִריְך הָ מוֹּן ַּמיִם ,ו ֵּאין לִ י שּום נַּחַּ ל בֶ חָ צֵּ ר .אֲ נִ י חו ֵֹּּשב
שֶ אֲ נִי מֻ כ ָרח לִ מצֹּא ל ֹּו מָ קוֹּם ַאחֵּ ר לָגּור בוֹּ".
רוֹּמלִ י ַּדו ָקא הֵּ בִ ין ִמּיָד אֶ ת הַּ מַּ צָ ב ,והּוא יָשַּ ב וחָ שַּ בֲ .ענ ִָקים ֹלא ָת ִמיד חוֹּש ִבים כָל כְָך ַּמהֵּ ר ,אֲ בָ ל הַּ פַּ עַּ ם הָ יָה ל ֹּו
ַּדו ָקא ַּרעיוֹּן כִ מעַּ ט ִמּיָד – אּולַּי בִ גלַּל שֶ זֶ ה הָ יָה ע ֲַּדיִן ֵּדי מֻ קדָ ם בַּ ב ֶֹּקר.
"בוֹּמלִ יִ ,אם פִ ילפִ ילִ י צָ ִריְך לָגּור ליַּד נַּחַּ ל – ָאז בוֹּא נחַּ פֵּ ש ל ֹּו נַּחַּ ל!"
"זֶ ה בֶ אֱ מֶ ת ַּרעיוֹּן טוֹּב ,רוֹּמלִ י!" ָאמַּ ר בוֹּמלִ י" ,אֵּ יְך ֹלא חָ שַּ ב ִתי עַּ ל זֶ ה בעַּ צ ִמי?"
בוֹּמלִ י הו ִֹּדיעַּ ל ִאמָ א ואַּ בָ א שֶ ּל ֹּו שֶ הֵּ ם יוֹּצ ִאים ל ִטּיּול ָארְֹּך בָ עֵּ מֶ ק לכָל הַּ ּיוֹּם ,ויָצָ א ִעם רוֹּמלִ י ו ִעם פִ ילפִ ילִ י לחַּ פֵּ ש
לפִ ילפִ ילִ י נַּחַּ ל.
הֵּ ם עָ ברּו נַּחַּ ל אֶ חָ ד שֶ הָ יָה
ָקטָ ן וצַּ ר ִמ ַּדיָ ,כְך שֶ פִ ילפִ ילִ י
ֹלא הָ יָה יָכוֹּל בִ כלָל ל ִה ָכנֵּס
אֵּ לָיו .והֵּ ם עָ ברּו עוֹּד נַּחַּ ל,
שֶ זָ ַּרם ִמ ַּתחַּ ת לִ סבַּ ְך שֶ ל
יחים קוֹּצָ ִנּיִ יםָ .לכֵּן הֵּ ם
ִש ִ
ִהמ ִשיכּו ָל ֶלכֶת בָ עֵּ מֶ ק שֶ בֵּ ין
ּומשָ ם עָ ברּו לעוֹּד
הַּ גבָ עוֹּתִ ,
עֵּ מֶ ק ּולעוֹּד עֵּ מֶ ק – עַּ ד שֶ ִהגִ יעּו
לפֶ תַּ ע אֶ ל עֵּ מֶ ק ָקטָ ן בֵּ ין ש ֵּתי
גבָ עוֹּת ירֻ ּקוֹּת ,שֶ ב ֹּו זָ ַּרם נַּחַּ ל
שֶ ִנרָאה יוֹּתֵּ ר כמ ֹּו נָהָ ר ָקטָ ן,
והָ יָה ל ֹּו מַּ פָ ל שֶ ִמ ַּתח ָתיו
הָ יתָ ה ב ֵּר ָכה שֶ בָ ה נִקוּו הַּ מַּ יִם
ִמן הַּ מַּ פָ ל לִ פנֵּי שֶ הֵּ ם זָ רמּו
הָ לָאה בַּ נַּחַּ ל.
ִמ סָ בִ יב הָ יּו עֲצֵּ י תאֵּ נָה ולִ בנֶה ואָ שּורּ ,וסבִ יבָ ם הָ יּו ָכ ֵּרי עֵּ שֶ ב ירֻ ִּקים ּובָ הֶ ם פ ָר ִחים אֲ דֻ ִמים ּוצהֻ ִבים ּולבָ נִים.
זֶ ה הָ יָה מָ קוֹּם כָל ָכְך מַּ ק ִסים ,שֶ ִמּיָד יָדעּו רוֹּמלִ י ובוֹּמלִ י שֶ פִ ילפִ ילִ י בֶ ַּטח יֹּאהַּ ב אוֹּת ֹּו מאוֹּד.
והֵּ ם צָ דקּו.
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פִ ילפִ ילִ י ֹלא ֶנעֱצַּ ר לִ לבֹּש בֶ גֶד יָם ,א ֹּו לַּחשֹּב קצָ ת ,א ֹּו להַּ גִ יד מַּ שֶ הּו .הּוא פָ שּוט הֵּ ִריעַּ תרּועַּ ת ִשמחָ ה ב ִחדקוֹּ ,ו ָדהַּ ר
אֶ ל הַּ מַּ יִם .מֵּ עו ָֹּדם ֹלא ָראּו רוֹּמלִ י ובוֹּמלִ י פִ י ל שָ מֵּ חַּ כָל ָכְך .הּוא ָר ַּקד בַּ ַּמיִם ו ִה ִתיז ַּמיִם עַּ ל כָל ס ִביבו ָֹּתיו .הּוא
שָ חָ ה ועָ מַּ ד ו ָקפַּ ץ וזִ נֵּק ושּוב ֶנעֱמַּ ד ּופָ שּוט שָ ַאב מַּ יִם ושָ תָ ה ו ִה ִתיז עַּ ל גַּב ֹּו ַּמיִם כמ ֹּו ב ִמקלַּחַּ ת.
הּוא הָ יָה פִ יל מאֻ שָ ר.
"בוֹּמלִ י ,בוֹּא ִנ ָכנֵּס ִאת ֹּו לַּמַּ יִםִ ",התלַּהֵּ ב רוֹּמלִ י ּ ,וכבָ ר פָ שַּ ט אֶ ת בג ָָדיו ,נִשַאר ב ִמכנס ֹּונָיו הַּ ּקצָ ִרים ו ָדהַּ ר לתוְֹּך
הַּ מַּ יִם ליַּד הַּ פִ יל.
ו ָכְך עָ שָ ה גַּם בוֹּמלִ י.
ּומ ִתיזִ ים ּומ ַּקבלִ ים
הֵּ ם בִ ּלּו ָשעָ ה נִפלָָאה בַּ ַּמיִ ם ,צוֹּחֲ ִקים ַּ
מֵּ הַּ פִ יל ִמקלַּחַּ ת.
פִ ילפִ ילִ י גַּם ֶנע ֱַּמד ב ַּכ ָּונָה ִמ ַּתחַּ ת ל ַַּּמפָ ל והֶ רָאה לרוֹּמלִ י
ּולבוֹּמלִ י כ ַָּמה זֶ ה נָעִ ים כ ֶשהַּ ַּמפָ ל רוֹּחֵּ ץ ל ֹּו ֶאת הַּ גַּב.
כשֶ רוֹּמלִ י ובוֹּמלִ י יָצאּו לבַּ סוֹּף ִמן הַּ ַּמיִם ,הֵּ ם יָשבּו
ל ִהתיַּבֵּ ש בַּ ֶש ֶמש ו ִדברּו.
ָאמר בוֹּמלִ י.
"רוֹּמלִ יִ ,נר ֶאה לִ י ֶשפִ ילפִ ילִ י צָ ִריְך לָגּור ֹּפהַּ ",
ָאמר רוֹּמלִ י.
"כֵּן ,זֶ ה בָ רּורַּ ",
"ָאז מָ ה ִיהיֶה ִא ָתנּו?" ָשַאל בוֹּמלִ י" .זֹּאת א ֹּו ֶמ ֶרת ,אֲ נַּחנּו
ִאתוֹֹּ ,לא? הּוא ֶשּלָנּוֹ ,לא?"
"א ָתה רוֹּצֶ ה
"נָכוֹּן ,בוֹּמלִ י ,אֲ נִי ֵּמ ִבין ",עָ נָה רוֹּמלִ יַּ .
ל ִהשָ אֵּ ר ִאתוֹּ ,אֲ בָ ל זֶ ה ֵּדי ָרחוֹּק ֵּמהַּ בַּ יִת ֶשּלָך".
ָאמר בוֹּמלִ יָ" ,אז אֲ נִי ֹלא יו ֵֹּּדעַּ ָמה
ַּ
"כֵּן ,ב ִדּיּוק",
ַּלעֲשוֹּת"...
שנֵּיהֶ ם שָ תקּו זמַּ ן מָ ה ושָ קעּו במַּ חשָ בוֹּת.
"אַּ ָתה יו ֵֹּּדעַּ מַּ שֶ הּו?" ָאמַּ ר פִ תאוֹּם רוֹּמלִ י ו ָקם עַּ ל ַּרגלָיו.
"מָ ה?" שָ ַאל בוֹּמלִ י ו ֶנעֱמַּ ד גַּם הּוא.
" פִ תאוֹּם חָ שַּ ב ִתי ,שֶ אֲ נַּחנּו כבָ ר בעֶ צֶ ם ֵּדי גדוֹּלִ יםָ ",אמַּ ר רוֹּמלִ י.
"תראֶ ה ֵּאיזֶ ה ג ֶֹּדל אֲ נַּחנּו!"
" ֵּדי גדוֹּלִ ים? אֲ נַּחנּו מַּ מָ ש גדוֹּלִ ים!" הֵּ ִשיב בוֹּמלִ יִ .
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כָאּלֶה"...
" כֵּן ,בָ רּור ,אֲ ִני יו ֵֹּּדעַּ שֶ ּיֵּש לָנּו גּוף גָדוֹּל ,אֲ בָ ל אֲ נִי ִמת ַּכ ֵּּון ֶשאֲ נַּחנּו ֵּדי גדוֹּלִ ים ,זֹּאת או ֶֹּמ ֶרת ...בוֹּג ִרים ֵּ
ָאמַּ ר רוֹּמלִ י.
"אֲ הָ ה ...עַּ כשָ ו אֲ נִי מֵּ בִ ין לָמָ ה אַּ ָתה ִמת ַּכּוֵּןָ ",ק ָרא בוֹּמלִ י" .אַּ ָתה ִמת ַּכּוֵּןֶ ,שכבָ ר הָ יִינּו יכוֹּלִ ים ַּל ֲעבֹּר לַּגּור ב ָמקוֹּם
ַאחֵּ ר בעַּ צמֵּ נּו?"
"כֵּן ,סוֹּף סוֹּף הֵּ בַּ נ ָת!" ָק ָרא רוֹּמלִ י.
ָאמר בוֹּמלִ י.
" נָכוֹּן ,זֶ ה קצָ ת אֲ פִ ּלּו מַּ צ ִחיק אּולַּי ,שֶ אֲ נַּחנּו ע ֲַּדיִן ג ִָרים עִ ם אַּ בָ א ו ִא ָמא ֶשּלָנּוַּ ",
" ו ִאם הָ יִינּו יכוֹּלִ ים להַּ חלִ יט בעַּ צמֵּ נּוָ ,אז הָ ִיינּו יכוֹּלִ ים להַּ חלִ יט לגּור ֹּפה עִ ם פִ ילפִ ילִ יִ ",השלִ ים רוֹּמלִ י ֶאת
הַּ מַּ חשָ בָ ה הַּ מַּ פ ִתיעָ ה הַּ זֹּאת.
" כֵּןַּ ,רעיוֹּן אַּ ִדיר! בוֹּא ַּנ ֲעבֹּר לָגּור כָאן!" ִהתלַּהֵּ ב בוֹּמלִ י" .אֲ נַּחנּו יכוֹּלִ ים לִ בנוֹּת ֹּפה בַּ יִת ֵּמעֵּ ץ"...
"א ֹּו אֲ פִ ּלּו שנֵּי בָ ִתים "...הו ִֹּסיף רוֹּמלִ י.
"נָכוֹּן ,ואֵּ ּלֶה ִיהיּו הַּ בָ ִתים ַּרק ֶשּלָנּו!" ָק ָרא בוֹּמלִ י ב ִשמחָ ה ּוב ִהתלַּהֲ בּות .הּוא הָ יָה כָל כְָך מאֻ ָשר ל ַַּּמח ָשבָ ה הַּ זֹּאת,
שֶ הּוא ָתפַּ ס אֶ ת רוֹּמלִ י ו ִהת ִחיל לנַּסוֹּת לִ רקֹּד ִאתוֹּ.
לָמָ ה ַּרק לנַּסוֹּת? כִ י ב ֶרגַּע שֶ הּוא ִהת ִחיל ,הּוא בטָ עּות ָדחַּ ף אוֹּתוֹּ ,ורוֹּמלִ י נָפַּ ל ו ִהתגַּלגֵּל עַּ ל הָ אֲ ָד ָמה .ובוֹּמלִ י נָפַּ ל
עָ לָיו ,וָאז ִהת ִחיל כָל הָ עִ ניָן
הַּ זֶ ה מֵּ חָ ָדש ,שֶ אֶ חָ ד מֵּ הֶ ם דוֹּחֵּ ף
אֶ ת הַּ שֵּ ִני ,ואֶ חָ ד ָקם ,וָאז הַּ שֵּ נִ י
נוֹּפֵּ ל ,עַּ ד שֶ הֵּ ם וִ תרּו בַּ סוֹּף
ונִשאֲ רּו לָשֶ בֶ ת.
הֵּ ם ִהמ ִשיכּו לָשֶ בֶ ת ָככָה שָ עָ ה
אֲ רֻ ָכה ,שֶ בָ ה הֵּ ם שוֹּחֲ חּו הַּ רבֵּ ה
יוֹּתֵּ ר ִממָ ה שֶ ֲענ ִָקים רגִ ילִ ים
לשוֹּחֵּ חַּ  .הָ יָה לָהֶ ם הָ מוֹּן עַּ ל מָ ה
ל ַּדבֵּ ר ,כִ י הֵּ ם ִתכננּו אֵּ יְך הֵּ ם
יִ בנּו לעַּ צמָ ם בַּ יִת מֵּ עֵּ ץ ליַּד
הָ אֲ גַּם הַּ ָּקסּום הַּ זֶ ה ,בָ עֵּ מֶ ק
שֶ בֵּ ין הַּ גבָ עוֹּת .הֵּ ם אֲ פִ ּלּו ִתכננּו
לִ בנוֹּת לפִ ילפִ ילִ י ס ָכ ָכה ִמשֶ ּלוֹּ,
כ ֵּדי שֶ הּוא ֹלא י ֵָּרטֵּ ב ִמ ַּדי
בַּ ח ֶֹּרף.
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