יקים
ְּבֹומלִ י ָה ֲענָ ִקים ַה ַמ ְצ ִח ִ
ְ
רֹומלִ י ו
ְ
תומר רוזן גרייס
פרק שלושה-עשר :רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י ּבוֹנִ ים לָהֶ ם ּבַּ יִת – וְ אֶ ת ִמי הֵ ם ּפוֹגְ ִשים?
רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י הָ יּו ִנ ְרג ִָשים ְמאוֹד .הֵ ם הֶ ְחלִ יטּו לִ בְ נוֹת לְ עַ צְ ָמם ּבָ ִתים ִמ ֶשלָהֶ ם וְ ַל ֲעבֹר ָלגּור לְ יַד הַ ְּב ֵרכָ ה הַ יָפָ ה עִ ם
הַ מַ פָ ל וְ הַ נַחַ לּ ,ופִ ילְ פִ ילִ י הַ פִ יל יָגּור לְ י ָָדם.
ָאז הֵ ם הֶ ְחלִ יטּו שֶ כָל אֶ חָ ד מֵ הֶ ם ֵילְֵך הַ ּבַ יְתָ ה לְ בַ ּד ֹו וִ יסַ פֵ ר לְ אַ ּבָ א ּולְ ִא ָמא ֶשלוֹ ,וְ הַ ֵשנִי יִ ָש ֵאר עִ ם פִ ילְ פִ ילִ י.
"אַ ָתה יו ֵֹדעַ ּ ,בו ְֹמלִ יָ ",אמַ ר רו ְֹמלִ י " ,לִ פְ עָ ִמים אֲ נִי ְקצָ ת ִמצְ ַטעֵ ר ֶש ֵאין לִ י ג ֶֹדל ָרגִ יל".
"ּבֶ אֱ מֶ ת? לָמָ ה?" שָ ַאל ּבו ְֹמלִ י.
"כִ י לְ מָ שָ ל עַ כְ שָ וָ ,יכֹלְ נּו ְשנֵינּו פָ שּוט
לִ ְרכֹב עַ ל פִ ילְ פִ ילִ י הַ ּבַ יְתָ ה ,וְ ָאז הּוא
הָ יָה גַם ּבָ א ִא ָתנּו ,נָכוֹן?"
"נָכוֹן ,אַ ָתה צו ֵֹדקָ ",אמַ ר ּבו ְֹמלִ י.
"אֲ בָ ל אֵ ין מָ ה ַלעֲׂשוֹת ,אֲ נ ְַחנּו גְ דוֹלִ ים
כָאֵ לֶה וְ זֶ הּוָ ",אמַ ר רו ְֹמלִ י.
"אֲ נ ְַחנּו פָ שּוט ֲענ ִָקיםִ ",ה ְשלִ ים ּבו ְֹמלִ י
אֶ ת ְּדבָ ָריוּ" ,ולְ פִ ילְ פִ ילִ י ֹלא כָל ָכְך טוֹב
לָבוֹא ִא ָתנּו עַ כְ ָשו ,כִ י הּוא צָ ִריְך הָ מוֹן
מַ יִם .וְ חּוץ ִמזֶ ה ,עָ ִדיף שֶ ִמישֶ הּו יִשָ אֵ ר
כָאן לִ ְשמֹר עַ ל הַ מָ קוֹם שֶ לָנּוֶ ,שֹּלא
י ְַח ְטפּו לָנּו אוֹתוֹ".
"טוֹבָ ,אז אֲ נִי ה ֹולְֵך ִראשוֹן ,וְ אַ ָתה ִתשָ אֵ ר ֹפהָ ",אמַ ר רו ְֹמלִ י" .לְ ִה ְת ָראוֹת ְּב ָקרוֹב".
ֲצּובים כְ ֶש ָש ְמעּו ֲעלֵיהֶ ן ,אֲ בָ ל הֵ ם גַם ָׂש ְמחּו.
הָ לְַך רו ְֹמלִ י וְ ִספֵ ר לְ ִאמָ א וְ אַ ּבָ א שֶ ל ֹו עַ ל הַ ָתכְ נִיוֹת שֶ לוֹ .הֵ ם הָ יּו ְקצָ ת ע ִ
ָאמרּו ל ֹו ֶשהּוא ָיכֹל כַמּובָ ן
הֵ ם ׂשָ ְמחּו שֶ ּבו ְֹמלִ י הַ ֶילֶד הָ ֲענָק שֶ לָהֶ ם ַנעֲׂשָ ה ֲענָק ּב ֹוגֵר וְ עַ צְ מָ ִאיָ .אז הֵ ם ִח ְּבקּו אוֹת ֹו וְ ְ
לְ ַקּבֵ ל מֵ הֶ ם עֶ זְ ָרה ּבְ מָ ה שֶ הּו א צָ ִריְך.
"תו ָֹדה ,אַ ּבָ א וְ ִאמָ א ,אֲ בָ ל אֲ נִי מַ ע ֲִדיף לְ נַּסוֹת הַ פַ עַ ם ַלעֲׂשוֹת הַ כֹל ְּבעַ ְצ ִמי ּולְ הַ ְראוֹת ָלכֶם ַרק ּבַ ּסוֹף".
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ָאמר ַאּבָ א ֶשלוֹ ,אֲ פִ לּו ֶשהּוא ְּבעֶ צֶ ם ְמאוֹד ָרצָ ה
"ּבְ סֵ ֶדרָ ,אז אֲ נ ְַחנּו נָבוֹא לְ בַ ֵקר או ְֹתָך כְ שֶ הַ ּבַ יִת שֶ לְ ָך ִי ְהיֶה מּוכָןַ ",
לָבוֹא וְ ַל ֲע ֹזר לוֹ.
ּומהַ ֶּד ֶרְך הַ ְרּבֵ ה פֵ רוֹת וְ ל ְַח ָמנִיוֹת
חָ זַ ר רו ְֹמלִ י אֶ ל הָ עֵ מֶ ק וְ הַ ּבְ ֵרכָה וְ נ ְִשַאר עִ ם פִ ילְ פִ ילִ י  .הּוא הֵ בִ יא ִאת ֹו ֵמהַ ּבַ יִת ֵ
ָאמרּו ָשלוֹם לְ ּבו ְֹמלִ י ,וְ ּבו ְֹמלִ י הָ לְַך לְ ַספֵ ר לְ ַאּבָ א וְ ִא ָמא
יסים שֶ לוֹ ,וְ עַ כְ שָ ו ֻּכלָם ָאכְ לּו ּבְ תֵ ָאבוֹן .כְ שֶ ג ְָמרּו ,הֵ ם ְ
ּבַ כִ ִ
שֶ ל ֹו עַ ל הַ ָתכְ נִיוֹת שֶ ל ֹו ַל ֲעבֹר ָלגּור לְ יַד הַ נַחַ ל.
הַ הו ִֹרים שֶ ל ּבו ְֹמלִ י ׂשָ ְמחּו גַם הֵ ם ,וְ הָ יּו ְקצָ ת עֲצּובִ ים גַם הֵ ם ,כְ מ ֹו הַ הו ִֹרים ֶשל רו ְֹמלִ י" .אֲ נ ְַחנּו נָבוֹא לְ בַ ֵקר או ְֹתכֶ ם
ָאמ ָרה ִאמָ א שֶ לוֹ ,וְ אַ ּבָ א שֶ ל ֹו נָתַ ן ל ֹו ְטפִ יחָ ה ְק ַטנָה עַ ל הַ ֶשכֶםֶ ,שכִ ְמעַ ט הֵ עִ יפָ ה ֶאת ּבו ְֹמלִ י
ירנּוְ ",
הַ ְרּבֵ הּ ,בו ְֹמלִ י י ִַק ֵ
לַצַ ד הַ שֵ נִי שֶ ל הֶ חָ צֵ ר.
"טוֹב ,טוֹב ,אַ ּבָ אּ ,בַ ּסוֹף אֲ נִי אֶ ְהיֶה
מַ ְספִ יק גָדוֹל כְ ֵדי לְ הָ עִ יף או ְֹתָך פַ עַ ם",
צָ חַ ק ּבו ְֹמלִ י ,שֶ הָ יָה כְ בָ ר ָרגִ יל לָעּוף
כְ שֶ אַ ּבָ א שֶ ל ֹו טָ פַ ח עָ לָיו" .אֲ ִני יָכוֹל
ל ַָקחַ ת ְקצָ ת
ּולְ פִ ילְ פִ ילִ י?"

אכֶל
ֹ

לִ י

ּולְ רו ְֹמלִ י

"כֵןּ ,בֶ טַ חִ ,ה ֵנה – אֲ נִי אֶ ֵתן לְ ָך הַ כֹל ּבְ תוְֹך
ָאמ ָרה ִאמָ א שֶ לוֹ ,וְ נ ְָתנָה ל ֹו גַם
סַ לְ ",
כַמָ ה עּוגוֹת ,שֶ ּבְ עֶ צֶ ם הָ יּו עּוגִ יוֹת שֶ ל
ֲענ ִָקים.
"ָאז ֵתהָ נֶה לִ בְ נוֹת אֶ ת הַ ּבַ יִת שֶ לְ ָך,
וְ תַ ְח ֹזר לְ סַ פֵ ר לָנּו ֵאיְך זֶ ה ה ֹולְֵךַ ,ואֲ נ ְַחנּו
ּבָ טּוחַ נָבוֹא לְ בַ ֵקר או ְֹתָךָ ",אמַ ר אַ ּבָ א
שֶ לוֹ.
הָ לְַך ּבו ְֹמלִ י ,וְ ל ַָקח ִאת ֹו גַם מַ ּסו ִֹרים
ישים ּומַ ְס ְמ ִרים ּובְ ָרגִ ים וְ הַ ְרּבֵ ה
ּופַ ִט ִ
חֲ בָ לִ ים .הּוא עָ מַ ד לִ בְ נוֹת ּבַ יִת אֲ ִמ ִתי
ּבַ פַ עַ ם הָ ִראש ֹונָה ּבְ חַ יָיו!
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ּבַ י ִָמים ּובַ שָ בּועוֹת הַ ּבָ ִאים הָ יְתָ ה לְ רו ְֹמלִ י ּולְ ּבו ְֹמלִ י הֲ מוֹן עֲבו ָֹדה .וְ גַם לְ ִפילְ פִ ילִ י ,כִ י הּוא עָ זַ ר לָהֶ ם לִ ְסחֹב ֲענָפִ ים
עָ בִ ים ּבַ חֵ ֶדק שֶ לוֹ ,וְ לִ פְ עָ ִמים הּוא עָ מַ ד ּבְ תוֹר מַ ָּדף ,וְ הֵ ם ׂשָ מּו ל ֹו חֶ פְ צֵ י ְּב ִניָה עַל הַ גַב ,כְ ֵדי ֶשהֵ ם ֹלא יִ ְצ ָט ְרכּו
לְ ִה ְתכוֹפֵ ף יוֹתֵ ר ִמ ַּדי.

ּוש ֵתי
ּומחֻּ זָ ִקים ְּב ַמ ְס ְמ ִרים .לְ כָל ּבַ יִת הָ יּו חַ לוֹנוֹת ְ
שּורים ּבַ חֲ בָ לִ ים ְ
כָל אֶ חָ ד מֵ הֶ ם ּבָ נָה ל ֹו ּבַ יִת נָאֶ ה מֵ עַ ְנ פֵ י עֵ צִ ים ְק ִ
ְּדלָתוֹת לְ יֶתֶ ר ּבִ טָ חוֹן ,וְ הַ ְּדלָתוֹת וְ הַ חַ לוֹנוֹת הָ יּו גְ דוֹלִ ים ְמאוֹד ,כְ ֵדי ֶש ֲענָק יּוכַל ַל ֲעבֹר ַּד ְרכָם ְּב ַקלּות ,וְ גַם כָל הַ ּבַ יִת
הָ יָה גָדוֹל ְמאוֹד ,כְ ֵדי שֶ עוֹד כַמָ ה ֲענ ִָקים יּוכְ לּו לְ ִה ָכנֵס אֵ לָיו.
ּבו ְֹמלִ י וְ רו ְֹמלִ י ּופִ ילְ פִ ילִ י עָ בְ דּו וְ עָ ְמלּו ִמּב ֶֹקר עַ ד ַל ְילָה ּבְ מֶ שֶ ְך כַמָ ה ָשבּועוֹת ָוחֳ ָד ִשיםּ .בֵ ין-לְ בֵ ין ,הֵ ם ִה ְת ַרחֲ צּו ּבַ נַחַ ל
דּורה ְקטַ נָה ,וְ הֵ כִ ינּו לְ עַ ְצ ָמם ֶתה וְ ָאכְ לּו פֶ ֶטל ֶשצָ ַמח הֲ כִ י גָבוֹהַ
שּואים עַ ל ְמ ָ
וְ עָ ְמדּו ִמ ַתחַ ת לַמַ פָ ל ּובִ ְשלּו ִחטָ ה וְ ִק ִ
יחים – הַ פֶ טֶ ל שֶ אֲ נ ִָשים ְרגִ ילִ ים ֹלא מַ גִ יעִ ים אֵ לָיו ַאף פַ עַ ם.
עַ ל הַ ִש ִ
וְ ָאז ,יוֹם אֶ חָ ד ,הַ ּבָ ִתים שֶ לָהֶ ם הָ יּו מּו ָכנִים ,וְ גַם ְס ָכ ָכה נָָאה ִּב ְש ִביל ֶשפִ ילְ פִ ילִ י יּוכַל לְ ִה ְס ַת ֵתר ּבָ ה ֵמהַ ג ֶֶשם
ּומֵ הַ שֶ מֶ שִ ,אם הּוא ִי ְרצֶ ה.
"ּבו ְֹמלִ יִ ,ת ְראֶ ה אֵ יזֶ ה יֹפִ י!" ָאמַ ר רו ְֹמלִ י" .עַ כְ שָ ו אֲ נ ְַחנּו ְיכוֹלִ ים לְ הַ ְת ִחיל לְ ַס ֵּדר ְּבתוְֹך הַ ּבַ יִת".
"איְך
ָאמר ּבו ְֹמלִ י ,וְ ִה ְרגִ יש פִ ְתאוֹם ַמ ָמש ְמי ָֹאשֵ .
"אֲ בָ ל רו ְֹמלִ י ,אֲ נִי ּבִ כְ לָל ֹלא ּבָ טּוחַ אֵ יְך ְמסַ ְּד ִרים ּבְ תוְֹך ּבַ יִתַ ",
ּומזְ רוֹן ,וְ ֵאיְך ַנע ֲֶׂשה הַ כֹל
ּומ ָטהִ ,
נ ֵַדע מָ ה כָל הַ ְּדבָ ִרים שֶ צָ ִריְך ל ִַמ ְטּבָ ח ,וְ לַחֲ ַדר הַ שֵ נָה ,וְ כָל הַ ְּדבָ ִרים ֶשיֵש ּבַ ּבַ יִת? ִ
יָפֶ ה וְ נ ְֶחמָ ד כְ מ ֹו שֶ הָ יָה ּבַ ּבַ יִת שֶ לָנּו עִ ם אַ ּבָ א וְ ִאמָ א?"
רו ְֹמלִ י נֶאֱ נַח" .אַ ָתה יו ֵֹדעַ ּ ,בו ְֹמלִ י ,חָ שַ בְ ִתי עַ ל זֶ ה ּבֶ אֱ מֶ ת – זֹ את ּבֶ אֱ ֶמת ְּבעָ יָה ָק ָשה".
ּובלְ ִתי ְצפּויָה לְ ג ְַמ ֵרי.
אֲ בָ ל מָ ה שֶ ּבו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י ֹלא י ְָדעּו ע ֲַדיִן ,הָ יָה שֶ הַ ּבְ עָ יָה הַ זֹאת ִתפָ ֵתר ְּב ֶד ֶרְך ַמפְ ִתיעָ ה ִ
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כִ י ִמישֶ הּו נוֹסָ ף עָ מַ ד לְ בַ ֵקר אֶ ת רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י – וְ אֵ לֶה ֹלא הָ יּו ַאּבָ א וְ ִא ָמא ֶשלָהֶ ם! ֵאלֶה הָ יּוְ ...ש ֵתי ֲענ ִָקיוֹת
צְ עִ ירוֹת!
שּולָה וְ טּולָה  ,הָ ֲענ ִָקיוֹת הַ נָאוֹת וְ הַ חֲ בִ יבוֹת ,הָ יּו הַ חֲ בֵ רוֹת הֲכִ י טוֹבוֹת ז ֹו ֶשל זוֹ ,וְ הֵ ן גָרּו ְּב ֶמ ְרחַ ק עֵ ֶמק וָ חֵ ִצי ִמ ָשם,
מֵ עֵ בֶ ר לְ עִ קּול הַ גִ בְ ָעה הַ ְש ִניָהּ .ב ֶֹקר אֶ חָ ד הֵ ן יָצְ אּו לָהֶ ן לְ ִטיּול לִ ְקטֹף פְ ָר ִחיםְ .ש ֵתיהֶ ן הֶ ְחזִ יקּו ַסלִ ים לְ בָ נִ ים נ ִָאים,
שֶ הָ יָה ְתלּויִים עַ ל זְ רוֹעוֹתֵ יהֶ ן ,הָ לְ כּו לָהֶ ן ּבִ ְשבִ ילֵי הַ יַעַ ר וְ ָק ְטפּו פְ ָר ִחים ִּב ְש ִביל לְ ַק ֵשט ּבָ הֶ ם ֶאת ְׂשעָ ָרן וְ ֶאת חַ ְד ֵריהֶ ן.
ּבְ ִטיּולָן ִהגִ יעּו אֶ ל ּבְ ֵרכַת הַ מַ יִם וְ הַ מַ פָ ל ,וְ נֶעֶ צְ רּו לִ ְשתוֹת מַ יִם וְ לִ ְקטֹף פְ ָר ִחים לְ יַד הַ נַחַ לַ .כמָ ה נ ְִדהֲ מּו רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י,
ּומפַ ְטפְ טוֹת וְ צוֹחֲ קוֹת ָלהֶ ן
כַאֲ שֶ ר ָראּו פִ ְתאוֹם אֶ ת ְש ֵתי הָ ֲענ ִָקיוֹת הַ צְ עִ ירוֹת וְ הַ יָפוֹת יו ְֹשבוֹת ָשם ּבֵ ין הַ פְ ָר ִחים ְ
ּבַ הֲ נָָאה.
"רו ְֹמלִ י ,אַ ָתה רוֹאֶ ה אֶ ת מָ ה שֶ אֲ נִי רוֹאֶ ה?" שָ ַאל ּבו ְֹמלִ י.
"ש ֵתי ֲענ ִָקיוֹת יָפוֹת"....
"כֵןִ ,ת ְראֶ ה ִמי ִהגִ יעּו לְ כָאןִ "...מלְ מֵ ל רו ְֹמלִ יְ ,
"הֵ ן ִנ ְראוֹת גַם נ ְֶחמָ דוֹתָ ",אמַ ר ּבו ְֹמלִ י" ,מָ ה אַ ָתה אוֹמֵ ר שֶ ֵנלְֵך לְ הַ כִ יר או ָֹתן ְקצָ ת?"
"אֲ בָ ל ...אֲ בָ ל מָ ה נָגִ יד לָהֶ ן?" גִ ְמגֵם רו ְֹמלִ י ,שֶ הָ יָה ֵּדי ּבַ יְשָ ן.
"פָ שּוט נָגִ יד לָהֶ ן" ,הַ י ,מָ ה ְשלו ְֹמכֶן?" ִהצִ יעַ ּבו ְֹמלִ י.
"פָ שּוט ָכ ָכה?" ִמלְ מֵ ל רו ְֹמלִ י.
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"פָ שּוט ָכ ָכה ",עָ נָה ּבו ְֹמלִ י.
"טוֹב ,אֲ בָ ל אַ ָתה ַתגִ יד אֶ ת זֶ הָ "...אמַ ר רו ְֹמלִ י.
ָקמּו ְשנֵיהֶ ם וְ הָ לְ כּו אֶ ל גְ ַדת הַ נַחַ ל ,וְ ִה ְת ָק ְרבּו אֶ ל הָ ֲענ ִָקיוֹת.

שּולָה וְ טּולָה שָ ְמעּו אֶ ת צַ ע ֲֵדיהֶ ם וְ הֵ ִרימּו אֶ ת מַ ּבָ טָ ן – וְ ַכ ָמה ִנ ְדהֲ מּו לִ ְראוֹת ְשנֵי ֲענ ִָקים ְצעִ ִירים וְ נ ִָאים הוֹלְ כִ ים
לְ עֶ בְ ָרן.
ָאמר כְ לּום.
"הַ י ,מָ ה ְשלוֹמֵ ְך?" ָאמַ ר ּבו ְֹמלִ י ,וְ רו ְֹמלִ י ִה ְס ִמיק מֵ רֹב ְמבּוכָה וְ ֹלא ַ
שּולָה ,שֶ הָ יְתָ ה פָ חוֹת ּבַ יְשָ נִ ית ִמטּולָה ,הֵ ִשיבָ ה" ,טוֹבְ ,מ ֻּציָןּ ,ומָ ה ְשלו ְֹמכֶם?"
רו ְֹמלִ י ֹלא ָאמַ ר כְ לּום ע ֲַדיִן ,וְ ָלכֵן ּבו ְֹמלִ י ִה ְרגִ יש שֶ הּוא מֻּ כְ ָרח לְ הַ גִ יד עוֹד ַמ ֶשהּוָ ,אז הּוא הֶ ְחלִ יט לִ ְהיוֹת ַא ִמיץ
וְ ָאמַ ר" ,אֲ נ ְַחנּו ְיכוֹלִ ים לָשֶ בֶ ת כָאן ְקצָ ת לְ י ְַדכֶן?"
ָאמ ָרה כְ לּוםִ .היא הָ י ְָתה ּבַ י ְָשנִית לְ פָ חוֹת כְ מ ֹו רו ְֹמלִ י.
"ּבֶ טַ ח ",הֵ ִשיבָ ה שּולָה ,וְ ִאלּו טּולָה ע ֲַדיִן ֹלא ְ
ּבו ְֹמלִ י וְ רו ְֹמלִ י ִה ְתי ְַשבּו לְ יַד הָ ֲענ ִָקיוֹתֹ ,לא ָקרוֹב וְ ֹלא ָרחוֹק ִמ ַּדי ,עַ ל גְ ַדת הַ נַחַ ל .שּולָה ָשאֲ לָה ֶאת ּבו ְֹמלִ י ָמה ֵאלֶה
ּומ ָמש עַ כְ ָשו ִסיְמּו ,הּוא
הַ ּבָ ִתים הַ יָפִ ים הָ אֵ לֶה הָ עֲׂשּויִים עֵ ץ ,וְ כַאֲ שֶ ר ּבו ְֹמלִ י ִספֵ ר לָה שֶ הּוא וְ רו ְֹמלִ י ּבָ נּו או ָֹתם ַ
ִה ְתפַ ֲעלָה ְמאוֹד ּובִ ְקשָ ה ִממֶ נּו לְ הַ ְראוֹת לָה אֶ ת הַ ּבַ יִת שֶ הּוא ּבָ נָה.
ּבו ְֹמלִ י הַ ִנ ְרגָש ָקם ָאז וְ הָ לְַך עִ ם שּולָה לְ הַ ְראוֹת לָה אֶ ת הַ ּבַ יִת ,וְ טּו ָלה וְ רו ְֹמלִ י נ ְִשאֲ רּו לְ יַד הַ נַחַ ל וְ ָש ְתקּו וְ ָש ְתקּו
וְ שָ ְתקּו .עַ ד שֶ פִ ְתאוֹם הוֹפִ יעַ פִ ילְ פִ ילִ י ּבְ מו ַֹרד הַ ְשבִ יל .הּוא הָ לְַך לְ שו ֵֹטט ל ֹו לְ בַ ּד ֹו ְּבאוֹת ֹו ּב ֶֹקר ,כְ מ ֹו ֶשפִ לְ פִ ילִ ים
ירה לְ ִצּדוֹ!
אוֹהֲ בִ ים ַלעֲׂשוֹת לִ פְ עָ ִמים ,וְ רו ְֹמלִ י הֶ הָ מּום ָרָאה אוֹת ֹו מַ גִ יעַ  ...עִ ם פִ ילָה ְצעִ ָ
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"א ָמא'לֶה...
טּולָה הֵ ִרימָ ה אֶ ת עֵ ינֶיהָ ּ ,וכְ שֶ ָראֲ תָ ה ְשנֵי פִ ילִ ים ִמ ְת ָק ְרבִ ים אֵ לֶיהָ ִ ,היא ִנ ְבהֲ לָה וְ ָק ְרָאה ְּבפַ חַ דִ ,
הַ צִ ילּו!"
"ַאל ִתפְ חֲ ִדיָ ",אמַ ר לָה רו ְֹמלִ י ִמיָד ,וְ ׂשָ ם אֶ ת יָד ֹו עַ ל יָדָ ה כְ ֵדי לְ הַ ְרגִ יעַ או ָֹתהֶ " .זה הַ פִ יל ֶשלָנּו ,פִ ילְ פִ ילִ י ,וְ הּוא פִ יל
טוֹב לֵב וְ נ ְֶחמָ ד ְמאוֹד ...הּוא ֹלא ַיעֲׂשֶ ה לְָך שּום ָּדבָ ר לְ ע ֹולָם".
"ּומי זֹאת ,הַ פִ ילְ פִ ילָה ֶשלְ יָדוֹ?"
טּו ָל ה ֵּדי ִנ ְרגְ עָ ה כְ שֶ שָ ְמעָ ה מָ ה שֶ ּבו ְֹמלִ י אוֹמֵ ר לָה ,וְ שָ אֲ ָלה אותוִ ,
את לְ ָך חֲ בֵ ָרה נ ְֶחמָ ָדה כָזֹאת?"
"אֲ נִי ֹלא מַ כִ יר אוֹתָ הָ ",אמַ ר רו ְֹמלִ י" .פִ ילְ פִ ילִ י ,עָ ִׂשיתָ לָנּו הַ פְ ָתעָ ה! ֵאיפֹ ה ָמצָ ָ
וְ רו ְֹמלִ י הָ לְַך אֶ ל פִ ילְ פִ ילִ י ִ ,ה ְתכוֹפֵ ף וְ לִ טֵ ף אֶ ת הַ פִ יל וְ גַם ֶאת הַ פִ ילְ פִ ילָהּ" .בוא ִנ ְק ָרא ָלה פִ ילְ פִ ילִ ית ,זֶ ה ְמאוד
ַי ְת ִאים לְ פִ ילְ פִ ילִ י – פִ ילְ פִ ילִ י וְ פִ ילְ פִ ילִ ית!" ִהצִ יעַ רו ְמלִ יּ ,וב ֹו ְמלִ י ִה ְסכִ ים ְּב ִה ְת ַלהֲ בּות.
כַמה
כַאֲ שֶ ר טּולָה ָראֲ תָ ה אֶ ת רו ְֹמלִ י ְמלַטֵ ף אֶ ת הַ פִ ילִ יםִ ,היא ִה ְרגִישָ ה ֶשהּוא מוֹצֵ א חֵ ן ְּבעֵ ינֶיהָ  ,וְ חָ ְשבָ ה לְ עַ ְצ ָמהָ ,
יטה לִ ְהיוֹת ַא ִמיצָ ה ְמאוֹד,
הָ יָה נ ְֶחמָ ד ִאם ִהיא הָ יְתָ ה ֲחבֵ ָרה שֶ לוֹ ,כְ מ ֹו שֶ לַפִ יל יֵש עַ כְ שָ ו חֲ בֵ ָרהָ .אז ִהיא הֶ ְחלִ ָ
ִית?"
ּובִ ְקשָ ה מֵ רו ְֹמלִ י" ,אַ ָתה מּוכָן לְ הַ ְראוֹת לִ י אֶ ת הַ ּבַ יִת שֶ אַ ָתה ּבָ נ ָ
רו ְֹמלִ י מַ מָ ש זָ ַרח מֵ ֹענֶג וְ ל ַָקח אֶ ת טּולָה עַ ד לַּבַ יִת שֶ לוֹ .טּולָה חָ ְשבָ ה ֶשהַ ּבַ יִת ְמאוֹד יָפֶ ה" .אֲ בָ ל צָ ִריְך לְ ַס ֵּדר פֹה
ָאמ ָרה .וְ רו ְֹמלִ י חָ שַ ב לְ עַ צְ מוֹ ,כַמָ ה נִפְ לָא הָ יָה יָכוֹל לִ ְהיוֹתִ ,אם הּוא וְ טּולָה הָ יּו
ּומטָ ה וְ ָארוֹןִ ",היא ְ
ִמ ְטּבָ ח ִ
ִמ ְתחַ ְתנִים.
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מַ מָ ש ּבְ אוֹת ֹו הַ זְ מַ ןּ ,בו ְֹמלִ י חָ שַ ב אֶ ת אוֹת ֹו הַ ָּדבָ ר עַ ל שּולָהּ ,ובְ אוֹת ֹו זְ ַמן ַמ ָמשִ ,פילְ פִ ילִ י ִנכְ נָס ֶאל הַ נַחַ ל עִ ם חֲ בֶ ְרת ֹו
הַ חֲ ָדשָ ה הַ פִ ילְ פִ ילָה ,וְ הֶ ְרָאה לָה כַמָ ה כֵיף לִ ְׂשחוֹת ּבָ אֲ גַם.

ָכְך קָ ָרה ,שֶ ּבו ְֹמלִ י וְ רו ְֹמלִ י ּופִ ילְ פִ ילִ י פָ גְ שּו חֲ בֵ רוֹת מַ מָ ש ּבְ אוֹת ֹו יוֹם .נָכוֹן ֶשזֶ ה ֹלא קו ֶֹרה ָככָה ּבְ ֶד ֶרְך כְ לָל ,אֲ בָ ל זֶ ה
כֵן ָק ָרה ָככָה אֶ צְ לָם .וְ ַאחֲ ֵרי שֶ הֵ ם הָ יּו חֲ בֵ ִרים ּבְ עֵ ֶרְך חָ ְדשַ יִםּ ,בו ְֹמלִ י וְ שּולָה הֶ ְחלִ יטּו לְ ִה ְתחַ ֵתן ,וְ גַם רו ְֹמלִ י וְ טּולָה
הֶ ְחלִ יטּו לְ ִה ְתחַ ֵתן ,וְ גַם פִ ילְ פִ ילִ י וְ פִ ילְ פִ ילִ ית הֶ ְחלִ יטּו לְ ִה ְתחַ ֵתן.

הַ חֲ תֻּ נָה שֶ ל ְשל ְָש ָתם נ ְֶחגְ גָה ּבְ יוֹם ָאבִ יב מַ ְק ִסים אֶ חָ ד לְ יַד הַ ְּב ֵר ָכה עִ ם הַ ַמפָ ל ֶשלָהֶ ם ,וְ כַמּובָ ן ֶש ִהזְ ִמינּו ֶאת
הַ אַ ּבָ ִאים וְ הַ ִאמָ הות שֶ ל ֻּכלָם – אֲ פִ לּו אֶ ת אַ ּבָ א וְ ִאמָ א שֶ ל הַ פִ ילִ יםֶ ,שגָרּו ִּביעָ רוֹת ְרחו ִֹקים – ַאּבָ א וְ ִא ָמא ֶש ל
פִ ילְ פִ ילִ י גָרּו ּבַ יַעַ ר הָ ָאפֵ ל ,וְ אַ ּבָ א וְ ִאמָ א שֶ ל פִ ילְ פִ ילִ ית גָרּו ּבְ ַי ַער ָרחוֹק ַאחֵ רֹ ,לא כָל כְָך ָאפֵ לּ .בַ הַ ְתחָ לָה חָ ְשבּו ֶשֹּלא
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ָאמ ָרה שֶ ִהיא ֹלא מּו ָכנָה לְ ִה ְתחַ ֵתן ְּבלִ י לְ הַ זְ ִמין ֶאת ַאּבָ א
יִ ְהיֶה מַ ְספִ יק זְ מַ ן לְ הַ זְ ִמין אוֹתָ ם ,אֲ בָ ל ָאז פִ ילְ פִ ילִ ית ְ
ַארנָבוֹת זְ ִריזוֹת ַרגְ ַליִם לָטּוס ֶאל הַ יַעַ ר ֶשל פִ ילְ פִ ילִ יתּ ,ובַ ז זָ ִריז
וְ ִאמָ א שֶ לָה ,וְ ָלכֵן ּבִ ְקשּו רו ְֹמלִ י וְ ּבו ְֹמלִ י ִמכַמָ ה ְ
אֶ חָ ד ִה ְתּבַ ֵקש לָטּוס אֶ ל הַ יַעַ ר הָ ָאפֵ ל ּולְ חַ פֵ ׂש אֶ ת אַ ּבָ א פִ יל וְ ִאמָ א פִ ילָה ֶשל ִפילְ פִ ילִ י ,וְ הֵ ם ּבָ אּו הֲ כִ י ַמהֵ ר ֶשהֵ ם ַרק
יָכְ לּו .מַ זָ ל שֶ לְ פִ ילִ ים יֵש ַרגְ ַליִם גְ דוֹלוֹת כָל ָכְך!
הַ חֲ תֻּ נָה נֶעֶ ְר ָכה ּבַ טֶ בַ ע לְ יַד הַ נַחַ ל ,וְ כָל הָ עֵ מֶ ק הָ יָה מָ לֵא ּבַ ֲחבֵ ִרים ּו ְב הו ִֹרים ֶשהָ יּו מֻּ זְ ָמנִים ֵאלֶיהָ  ,וְ ֻּכלָם הֵ ִביאּו
מַ ָתנוֹת לַזּוגוֹת הַ ְמאֻּ שָ ִרים וְ לִ ְשנֵי הַ פִ לְ פִ ילִ ים.
אֲ בָ ל מָ ה שֶ ּבו ְֹמלִ י וְ רו ְֹמלִ י וְ שּולָה וְ טּולָה ּופִ ילְ פִ ילִ י ּופִ ילְ פִ ילִ ית הֲ כִ י ָרצּוְּ ,בעֶ צֶ ם ,הָ יָה ֶש ָכל הַ חֲ גִ יגָה ִת ְס ַתיֵם וְ כָל
הָ או ְֹר ִחים י ְַחזְ רּו לְ בָ ֵתיהֶ ם ,וְ הָ עֵ מֶ ק יָשּוב לִ ְהיוֹת שָ ֵקט וְ ר ֹוגֵעַ  ,וְ ֶאפְ ָשר ִי ְהיֶה לִ ְשמֹעַ ֶאת ִציּוץ הַ ִצפו ִֹרים ּבָ אֲ וִ יר
ַאר ְנב ֹונִים ּבַ צַ ָמרוֹת ּובָ ָאחּו .וְ כַאֲ ֶשר זֶ ה ָק ָרה ,וְ ֻּכלָם הָ לְ כּו,
וְ לִ פְ עָ ִמים אֶ ת קוֹלוֹתֵ יהֶ ם הַ ְש ֵק ִטים שֶ ל הַ ְּסנ ִָאים וְ הָ ְ
ּוש ֵתי הָ ֲענ ִָקיוֹת ּופִ ילְ פִ ילִ י ּופִ ילִ ית הַ חֲ בֵ ָרה ֶשל ֹו ְמאֻּ ָש ִרים עַ ד ְמאוֹד.
וְ הַ שֶ ֶקט חָ זַ ר אֶ ל עֵ מֶ ק הַ נַחַ ל ,הָ יּו ְשנֵי הָ ֲענ ִָקים ְ
מֵ ָאז ָוהָ לְ ָאה הֵ ם חָ יּו ּבְ בָ ֵתי הָ עֵ ץ הַ נ ִָאים שֶ לָהֶ ם וְ נֶהֱ נּו מֵ חַ יֵיהֶ ם ,וְ הָ יּו לָהֶ ם גַם כָל ִמינֵי הַ ְרפַ ְת ָקאוֹתּ ...וכְ ֶשנוֹלְ דּו
פּורים ֶשּסֻּ פְ רּו כָאן ּבַ ֵּספֶ ר הַ זֶ ה,
לָהֶ ם ִתינוֹקוֹת שֶ הָ פְ כּו לִ יל ִָדים וִ ילָדוֹת ֲענ ִָק ִיים ַו ֲענ ִָקיוֹת ,הֵ ם ִספְ רּו לָהֶ ם ֶאת כָל הַ ִּס ִ
פּורים הָ ֵאלֶה עוֹד פַ עַ ם וְ עוֹד פַ עַ ם,
וְ הַ ְיל ִָדים וְ הַ ְילָדוֹת הָ ֲענ ִָקיִים וְ הָ ֲענ ִָקיוֹת שֶ לָהֶ ם ּבִ ְקשּו שֶ הֵ ם יְ סַ פְ רּו לָהֶ ם ֶאת הַ ִּס ִ
עַ ד אֵ ין סוֹף...
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