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מתוך ההקדמה

בבטחה לומר  נוכל  נפרץ,  ואנחנו  לא  חזון  כידוע  הם  גאונים 

עד הראוי,  כי  מן  יותר  הראשונים  הימים  בתהילת  להרבות  מבלי 

לופטינג לא קם הסופר,  אשר תנוח עליו רוח סופרי- הילדים המהוללים

התנפלתי אמיתי  שמחה  קרול.  ברטט  ולואיס  יונג,  איבינג,  גאטי 

הספרים מסחר  מבתי  באחד  לראשונה  ספר-"דוליטל"  כשראיתיו  על 

בנומהמפטון.  ציורי לופטינג כבר דיים היו לשעשע את נפשי. 

אינם מספיקים.  עם קריאת הקטע לבדם  ותמונות  ציורים  אולם 

מאמין לופטינג  מיד,  כי  ונכיר  ספר–"דוליטל"  נדע  של  הראשון 

סיפורים. למספר  העיקרי  הראשון  התנאי  זהו  בסיפורו,  והן 

ולהתבונן לראות  עין פקוחה  לו  נראה,  שיש  נוסיף לקרוא,  כן  וכאשר 

לתלות יתד  רק  הדוקטור  אין  ניוכח,  כי  ופרט.  גם  פרט  לכל 

עליה כל מיני סיפורי נפלאות מתמיהים ומשונים,  כי אם הוא בעצמו

אדם בעל אופי מקורי וער,  איש טוב מאד ונדיב- רוח.  ואני רואה אותו

לרגליו.  אך הולכים  ילדים  לדור,  ואלפי  מדור  ועובר  הולך  ברוחי 

היצורים על  גם  ונאמן,  כי  ער  ידיד- נפש  הוא  לבדו  דוליטל  רק  לא 

כאלה.  והעיקר: חיים  רוח  לשפוך  יוצרו  השכיל  הזה  בספר  אשר 

איננו  מכריח  אותם  "לצאת  מעורם". 

גאוני, מפעל  גאוני,  וככל  רוח  פרי  הוא  הזה  הספר  כל  אכן 

קשה גם כאן לנתח את היסודות,  שמהם הורכב.  יש בו שירה ודמיון

יצירות, הכל –  מספר  על  התלהבות,  אך  ומעט  ורוח- התולים 

בן זקן  ועד  ארבע  בן  להאמין,  מילד  הכל  מוכרחים  שבמציאותן 

יודע,  איך וחמש.  אינני  ארבעים  בני  עשירים  בנקירים  ועד  תשעים 

יודע זאת.  ואולם ה.  לופטינג,  אינני חושב,  כי הוא בעצמו  עשה אותו 

הפלאות בארץ  עליסה  אחרי  הראשון  לפניכם –  הספר  הוא  הנה 

שהוא  באמת  ספר-מופת  לילדים.  

ה. ולפול

       



              

א

              ַמְדֵמָנה ְבֵגיא ַהְּׁשלּוִלּיֹות

ְיָלִדים ֲאבֹוֵתינּו  ַרּבֹות,  ַרּבֹות –  ְּכֶׁשָהיּו ֲאבֹות  ָׁשִנים  ִלְפֵני 

ּדּוִליְטל, ְׁשמֹו,    יֹוָחָנן  ֶאָחד,    ּדּוִליְטל  רֹוֵפא   ְקַטִּנים –  ָהָיה 

ֶמִּדיִציָנה",  ָּבא ַהֶּזה,  "ד"ר  ַהּנֹוָסף  ֶמִּדיִציָנה".  ַהּתַֹאר  "ד"ר 

ְלהֹוִדיע,       ִּכי  ָהָיה  ָהִאיׁש רֹוֵפא-ֳאָמן,  ָּגדֹול ְמאֹד ְּבָחְכָמה.

ְּבֵגיא  ְׁשָמּה,  ֲאֶׁשר  ְקַטָּנה,  ַמְדֵמָנה  ַּבֲעָיָרה  ָיַׁשב  הּוא 

אֹוְמִרים ְוָהיּו  ְּבָפָניו  ֵהיֵטב  ִהִּכירּוהּו  ַּכָּגדֹול  ַהְּׁשלּוִלּיֹות.  ַּכָּקטֹן 

הֹוֵלך ַהְּגבָֹהה:  " ִהֵּנה  ִמְצַנְפּתֹו  ַּבְרחֹוב,  ֲחבּוׁש  ָעְברֹו  ָעָליו,  ִמֵּדי 

ָהֲאדֹון ָהרֹוֵפא. ִאיׁש-ִּבינֹות הּוא!"

ַאֲחָריו,  ְוָהעֹוְרִבים, ְוָרצּו  ִהְתַלְּקטּו  ְוַהְּכָלִבים  ַהְיָלִדים 

ׁשֹוְכֵני ַגג-ַהִּמְסֵּגד, ִקְרְקרּו ַגם ֵהם ִלְקָראתֹו ְוִנַעְנעּו ְברֹאָׁשם. 

לֹו,  ּובֹו ָסִביב  ָּגדֹול  ָהִעיר,  ְוַגן  ִּבְקֵצה  ָעַמד  ַהָּקטֹן  ֵּביתֹו 

ּבֹוִכיֹות. ֲעָרִבים  ְּבֵצל  ֲחבּוִיים  ֶאֶבן  ְוַסְפְסֵלי  ִנְרַחב  ַּכר-ֶּדֶׁשא 

ַהַּבִית,  ְוהּוא ֶמֶׁשק  ֶאת  ּדּוִליְטל,  ִנֲהָלה  ָהרֹוֵפא,  ָׂשָרה  ֲאחֹות 

ַעְצמֹו ִטֵּפל ַּבָּגן.

ַאֲהָבה ָאַהב  ֵמֶהן  ַהַחּיֹות,  ְוֲאָחדֹות  ֶאת  ָאַהב  ּדּוִליְטל 

ָׁשטּו ַּבָּגן  ֲאֶׁשר  ַהָּיִמים.    ַּבַּנַחל  ָּכל  ָּבֵהן  ַוִיְׁשַּתֲעַׁשע  ְמאֹד  ְגדֹוָלה 

ְדֵגי- ָזָהב,   ְּבַמְחַסן-ַהְּמזֹונֹות   ְּבֵביתֹו  ָׁשְכנּו   ַאְרָנבֹות,    ַעְכָּבִרים

   א



ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ְלָבִנים ִרְּקדּו ַבְּפַסְנֵּתר,  ַּבֲחַדר ַהְּכִביָסה ָקְפָצה ְסָנִאית,  ּוַבַּמְרֵּתף

ָזֵקן סּוס  ִעָּמּה,  ַּגם  ְוֵעֶגל  ּלֹו  ָהְיָתה  ָּפָרה  ִקּפֹוד.  ַּגם  ִהְתַהֵּלך 

ַּתְרְנגֹלֹות ָהָיה ַהּסּוס,  -  ַּגם  ְוָחֵמׁש  ֶעְׂשִרים  ָהָיה לֹו –  ֶּבן  צֹוֵלַע 

ַחּיֹות- ׁשֹונֹות.  ַאְך  ֵמַחּיֹות  ַחּיֹות  ְׁשַנִים,  ְועֹוד  ּוְטָלִאים  ְויֹוִנים 

ַהֲחִזיר, ַהֶּכֶלב,  ֶּגּב- ֶּגּב  ַהַּבְרָוז,  ִּג'יּפ  ֶדּב-ֶּדּב  ָהיּו  ַׁשֲעׁשּוָעיו 

ּפֹוִליֶנְסָיה ַהֻּתִּכי ְוַהַּיְנׁשּוף ּתּוה-ּתּוה. 

ַהַחּיֹות,  ֶׁשֵהן ַעל  ָּתִמיד  ִמְתאֹוֶנֶנת  ָהְיָתה  ָהרֹוֵפא  ֲאחֹות 

ְזֵקָנה ַאַחת,  ֶׁשָּבָאה ְּבִאָּׁשה  ַהָּבִית.  ּוַמֲעֶׂשה  ִסְדֵרי  ַמְפִריעֹות ֶאת 

ַהַּסָּפה ִּבְפַאת  ְלָהִקיא,  ַוֵּתֶׁשב  ִהיא  ַמְרָּבה  ָּברֹוֵפא,  ִּכי  ִלְׁשאֹול 

ָלבֹוא,  ַוִּתַסע ְולֹא הֹוִסיָפה  ָּבְרָחה  ַהִּמְתַנְמֵנם.  ֵמָאז  ַהִּקּפֹוד  ַעל 

ַּפְרָסאֹות,  ִלְדרֹׁש ֶעֶׂשר  ַהְּקרֹוָבה,  ֶמְרַחק  ָהִעיר  ֶאל  יֹום  יֹום 

ְּברֹוֵפא ַאֵחר. 

ַוּתֹאֶמר לֹו ֲאחֹותֹו ָׂשָרה ּדּוִליְטל:  

ֵאֶליָך, ָיבֹואּו  ְלַקּוֹות,  יֹוָחָנן,  ֶׁשַהחֹוִלים  ּתּוַכל  -  " ֵאיךְ 

ֲחַדר-  ַהרֹוֵפא,  ֲאֶׁשר  ֵׁשם  ְּבֵביְתך?  ְמֻהָּלל  ָהֵאֶּלה  ַהַחּיֹות  ְּבעֹוד 

ַהַהְמָּתָנה ֶׁשּלֹו ָמֵלא ִקּפֹוִדים ְוַעְכָּבִרים!  ֲהלֹא ֶזה ַהחֹוֶלה ָהְרִביִעי,

ַּפְרסֹוְנס הֹוִדיעּו, ְוָהָאדֹון  ֶיְנִקיְנס  ֵּגְרׁשּוהּו!  ָהָאדֹון  ַהַחּיֹות  ֲאֶׁשר 

ֲחלֹוָתם.  ִמּיֹום ְלֵעת  ַסף-ֵּביְתָך  ַעל  ִתְדרְֹך עֹוד  לֹא  ַכף-ַרְּגָּלם  ִּכי 

ְּבַדְרְּכך ָלֶלֶכת  ּתֹוִסיף  ּוִמְתרֹוְׁשִׁשים.  ִאם  ָאנּו  הֹוְלִכים  ְליֹום 

זֹו, ְוָחַדל ָּכל חֹוֶלה ִלְדרֹׁש ַּבֲעָצֶתָך!" 

ָהֵאֶּלה!"  –  ָאַמר ָהֲאדֹוִנים  ִמָּכל  ַהַחּיֹות  ָעַלי  -  " ֲחִביבֹות 

ָהרֹוֵפא.                   

-   "ַאְך  ֲהֻּתִּלים  ִעָּמְך!"  –  ָעְנָתה  ָהָאחֹות   ַוִּתָּכֵנס ְלַחְדָרּה.

ב          



  

ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו     

       

ְּבֵביתֹו,  ּוִמְסַּפר ַהַחּיֹות  ֶאת  ִהְרָּבה  ָיִמים,  ְוָהרֹוֵפא  ָעְברּו 

ַהחֹוִלים ַהָּבִאים ֵאָליו הֹוֵלך ּופֹוֵחת.  ְלסֹוף ָחְדלּו ַהחֹוִלים ִמּבֹוא,

ַהַחּיֹות ַלֲחתּוִלים),  ֲאֶׁשר  ָמזֹון  ַּפְרַנס-ַהֲחתּוִלים (ַהּמֹוֵכר  ִמְלַבד 

ָעִׁשיר,  ְוַרק ִאיׁש  ָהָיה  לֹא  ַּפְרַנס-ַהֲחתּוִלים  ִהְפִריעּוהּו.  ַאְך  לֹא 

ָלרֹוֵפא ִׁשֵלם  ְוָאז  ָחְליֹו  ֶאת  ַהֵּלָדה –  ָחָלה  ְּבָׁשָנה –  ְּביֹום  ַּפַעם 

ַמֲחִצית ַהִׁשיִליְנג ֵחֶלף ִצְנֶּצֶנת ַסֵּמי-ָהְרפּוָאה.

ְלִהְתַּפְרֵנס – ָיכֹול  ִאיׁש  ֵאין  ְלָׁשָנה  ַהִּׁשיִליְנג  ְּבַמֲחִצית 

ָחַׂשך ְוֵאיָנם.  ְולּוֵלא  ָחְלפּו  ְּכָבר  ֶזה  ָהֵהם,  ֲאֶׁשר  ָּבָּיִמים  ַאף 

יֹוֵדע ֶאת ֲאֶׁשר ָקָרהּו!    ְוהּוא ֶּכֶסף ְמַעט ְּבאֹוָצרֹו –  ִמי  ָהרֹוֵפא 

ְּבֶכֶסף ַּכּמּוָבן,  עֹוֶלה  ֲחָדׁשֹות,  ּוְמזֹוָנן  ַחּיֹות  ּוַמְכִניס  הֹוֵלךְ 

ָמֵלא. ְוַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ָחַׂשְך הֹוֵלך ּופֹוֵחת.

ָהַעְכָּבִרים ָאַסף ְוֶאת  ַהְּפַסְנֵּתר  ֶאת  ָהרֹוֵפא  ַוִּיְמּכֹר ּדּוִליְטל 

ָאַזל,  ַוְיֻאַּלץ ַהֶּזה  ַהֶּכֶסף  ַּגם  ֻׁשְלַחן-ַהְּכִתיָבה.  ַאְך  ֵּתַבת  ֶאל 

ִלְמּכֹר ֶאת ֲחִליַפת ְּבָגָדיו,  ֲאֶׁשר ָלַבׁש ְּבָכל יֹום ִראׁשֹון,  ּוַמְחסֹורֹו

ִיְגַּדל ִמּיֹום ְליֹום.

רֹוָאיו ָּכל  ֲחבּוׁש- ִמְצַנְפּתֹו,  ְוָקְראּו  ָּבְרחֹוב  ַעָּתה  ּוְבָעְברֹו 

ִאיׁש ֶאל ֶרֵעהּו ְוָאָמרּו:  "ִהֵּנה הֹוֵלך יֹוָחָנן ּדּוִליְטל,  ד"ר ֶמִּדיִציָנה!

ַעָּתה – ַעִין ּבֹו  ְּבַאְרֵצנּו.  ִׂשימּו  ָהִאיׁש רֹוֵפא ְמפָֹאר  ָהָיה  ְלָפִנים 

חֹוִרים!"  ַהְּכָלִבים, ְמֵלִאים  ְּבָידֹו,  ּוֻפְזְמָקאֹוָתיו  ֵאין  ְּפרּוָטה 

ְּכָאז,  ִּביֵמי ַאֲחָריו  ִלְרּדֹף  הֹוִסיפּו  ֵהם  ַרק  ְוַהְיָלִדים  ַהֲחתּוִלים 

ָעְׁשרֹו.

ד  



ב

ְלׁשֹון ַהַחּיֹות

ִעם ּוְמַסֵּפר  ַּבִמְטָּבח  יֹוֵׁשב  ָהרֹוֵפא  ְודּוִליְטל  ַהּיֹום  ַוְיִהי 

ַּפְרַנס-ַהֲחתּוִלים, ֲאֶׁשר ָּבא ֵאָלּיו ְלֵהָרֵפא, ִּכי ָחׁש ְּבֵקָבתֹו. 

ֲאָנִׁשים?  ָלָּמה רֹוֵפא  ֵמְהיֹות  ֲאדֹוִני  ֶיְחַּדל  לֹא  -  " ֶלָּמה 

לֹא ִיְבַחר ִלְהיֹות רֹוֵפא ַחּיֹות?" – ְׁשֵאלֹו ַפְרַנס-ַהֲחתּוִלים. 

ַהּדֹוֵלף ַּבֶּגֶׁשם  ֵעיָניו  ֶאת  ַּבַחּלֹון,  ָנַתן  ָיַׁשב  פֹוִליֶנְסָיה  ַהֻּתִּכי 

ָאְזנֹו ְוִהָּטה   ִמִּׁשיר  ָחַדל  ַמָּלִחים.  הּוא  ִׁשיַרת  ֶחֶרׁש  לֹו  ְוָׁשר 

ַלִּׂשיָחה ַהּזֹאת.

ַהֲחתּוִלים –  "הּוא ַּפְרַנס  ֲאדֹוִני"  –  ִהְמִׁשיְך  ָּנא  -  " ִיְרֶאה 

ַהַחּיֹות רֹוְפֵאי  ִמָּכל  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ַהַחּיֹות  ֶאת  ּוַמִּכיר  יֹוֵדַע 

ַהֲחתּוִלים,  ַהְפֵלא ַעל  ָּכַתב  ִּבְמקֹוֵמנּו.  ַהֵּסֶפר,  ֲאֶׁשר  ְוַהְּבֵהמֹות 

ָיַדְעִּתי, ּוְכתֹב –  לּו  ְקרֹא  יֹוֵדע  ֵאיֶנִני  ָאְמָנם  הּוא!  ֲאִני  ַוֶפֶלא 

ִאְׁשִּתי ְסָפִרים!  –  ְואּוָלם  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ִמְּכָבר  ָּכַתְבִּתי  ָאז  ִּכי 

ִסְפרֹו. ְלָפַני ֶאת  ָקְרָאה  ְוִהיא  ְמֻלֶּמֶדת  ִאָּׁשה  ִהיא  ֵתיאֹודֹוִסָּיה 

ְלַהִּגיד – ֵאין  ִסְפרֹו,  ַאֶחֶרת  הּוא  ַוֶפֶלא  ֵּכן,  ַהְפֵלא  ָאְמָנם 

הּוא יֹוֵדַע  ָחתּול –  ֵּכן  ָהָיה  ַעְצמֹו  הּוא  ַוֶפֶלא!  ְּכִאּלּו  ַהְפֵלא 

ַוֶכֶסף ָזָהב   ִיְׁשָמֵעִני:  אֹוְצרֹות  לּו  ַהֲחתּוִלים.  ְוַעָּתה  ֶנֶפׁש  ֶאת 

ָנכֹונּו  לֹו, ִאם  ַיְתִחיל  ְלַרֵּפא  ֶאת  ַהַחּיֹות.  ַהֵהִבין  ִלְדָבָרי?   ֶאת

ה
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ֵאָליו. ָחלּו,  ֶאְׁשַלח  ַּכְלֵביֶהן  אֹו  ֲחתּוֵליֶהן  ַהָּנִׁשים,  ֲאֶׁשר  ָּכל 

ְוִאם לֹא ֶיֱחלּו, ְוַׂשְמִּתי ַּבָּבָׂשר,  ֲאֶׁשר ֶאְמּכֹר ָלֵהן, ְּדַבר-ָמה ְמעֹוֵרר

ְּכֵאב". 

לֹא ֶיָעֶׂשה!  ֵּכן  לֹא  ָהרֹוֵפא –    "ֵּכן  -  " לֹא,  לֹא!"  -   ָקָרא 

ִיָּתֵכן!"

ַּפְרַנס-ַהֲחתּוִלים –  ִּכי ָּגדֹול"  –  ֵהִׁשיב  ְּכֵאב-ֶּבֶטן  -  " לֹא 

לֹא ִאּתֹו:  ֵּכן  ָּכל-ֶׁשִהיא.  ָאְמָנם,  ַהֶּצֶדק  ַקל,  ֻחְלָׁשה  ְּכֵאב  ִאם 

ָהָּנִׁשים ַהַּמֲחָלה,  ִּכי  ִּתְתְקֵפן  ָוכֹה  ּכֹה  ֵּבין  ַלַחּיֹות.  ַאְך  ֵיָעֶׂשה 

ֶׁשַּבְּסִביָבה,  ֲאֶׁשר סּוֵסיֶהם ָהִאָּכִרים  ָּכל  ְלַהֲאִכיָלן.  ַּגם  ַמְרּבֹות 

ְוִכְבׂשֹוֵתיֶהם חֹולֹות,  ְיַמֲהרּו ִלְפנֹות ֵאָליו,  ִיְהֶיה ֲאדֹוִני צֹוְלִעים 

ְלרֹוֵפא ַחּיֹות!"

ַעל ְוָיַׁשב  ַהַחּלֹון  ִמן  ָעף  ָהַלך,  ְוַהֻּתִּכי  ַּפְרַנס- ַהֲחתּוִלים 

ְוָנבֹון, ָחָכם  הּוא  ַהֶּזה  ַוּיֹאַמר:  " ָהִאיׁש  ָהרֹוֵפא  ִלְפֵני  ַהֻּׁשְלָחן 

ָהֲאָנִׁשים ִּתְהֶיה.  ִנְבָעִרים  ַחּיֹות  ֵכן.  רֹוֵפא  ַוַעֵׂשה  ְּבקֹולֹו  ְׁשַמע 

ַהַחּיֹות ֶאל  ָּבעֹוָלם.  ֵלְך  ָהרֹוְפִאים  ִמָּכל  ַאָּתה  ֵמָהִבין,  ִּכי טֹוב 

ֶוְהֵיה  ָלֶהן  ְלרֹוֵפא.  רֹוֵפא  ַחּיֹות  ִּתְהֶיה!" 

-  " ַרִּבים ֵהם רֹוְפֵאי ַהַחּיֹות ְוַהְּבֵהמֹות"  –  ָעָנה יֹוָחָנן ּדּוִליְטל,

ְּבַהֲעִמידֹו ֶאת ֲעִציץ-ַהְּפָרִחים ַּבַחּלֹון, ְלַמַען ַיְרִטיֵבהּו ַהָּגֶׁשם. 

ֵאין ַהֻּתִּכי -  ,"ַאךְ  ֵהם"  –  ָעָנה  ֵּכן,  ַרִּבים  -  " ָאְמָנם 

ֲאַסֵּפר ֲאֶׁשר  ָנא,  ֲאדֹוִני,  ֶאת  ִיְצָּלח,  ְׁשַמע  ֲאֶׁשר  ַּגם ֶאָחד  ָּבֶהם 

ָלך.  ֲהֵתַדע, ִּכי  ַהַחּיֹות  יֹוְדעֹות  ַּדֵּבר?"

ַּדֵּבר"      –      ָאַמר יֹוְדִעים    ַהֻּתִּכִּיים    -  " ָיַדְעִּתי,      ִּכי   

ָהרֹוֵפא. 

- "ָהּה,   ֲאַנְחנּו,   ַהֻּתִּכִיים,   ִּבְׁשֵּתי   ְלׁשֹונֹות   ְמַדְּבִרים   ָאנּו,

ו
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ִּבְלׁשֹון-ָהָאָדם ּוִבְלׁשֹון ָהעֹופֹות" – ָעָנה ַהֻּתִּכי ְּבַגֲאָוה. –"ְּבָאְמִרי:

"לּו ִנְּתנּו ְצִניִמים ְלפֹוְלִלי"  –  ַוֲהִבינֹוָת ֶאת ְּדָבָרי.  ַאְך ֵיׁש ֲאֶׁשר

אַֹמר: "ֵק-ֵק-אֹוי-ִיי-ִפי-ִפי?"

ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים  ָהרֹוֵפא –  " ֵּפרּוׁש  -  " ֶחְמָּדִתי!"  –  ָקָרא 

ָמה הּוא?"

ַהַּדְיָסא הּוא:  " ַהִאם  ִּבְלׁשֹון-ָהעֹופֹות  ַהְּדָבִרים  -  " ֵּפרּוׁש 

ָקָרה ְּכָבר?"

ִעִּמי ִּדַּבְרָּת  לֹא  ָהרֹוֵפא –  "ֵמעֹוִדי  -  " ְואּוָלם"  –  ָאַמר 

ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה!"

ָהֵאֶּלה"  –  ָעָנה ַּכְּדָבִרים  ְבָאְזֶניָך  ְלַהְׁשִמיַע  ָיכְֹלִּתי  -  " ֵאיְך 

ַהְּׂשָמאִלית,  - ְּכָנפֹו  ֵמַעל  ֲאָחִדים  ֵּפרּוֵרי-ְצִנים  ַהֻּתִּכי,  ַּבֲהִסירֹו 

"ְוַאָּתה לֹא ְּתִביֵנם!"

ִנְרָּגׁש ָהרֹוֵפא  ְוָכֵהָּנה"  –  ָאַמר  ָּכֵהָּנה  -  " ָאָּנא,  ַסֵּפר-ִלי 

ֶאת ְּבָּידֹו  ַּבִּמְטָּבח,  ַוִּיַּקח  ֲאֶׁשר  ְמֵגַרת- ַהֻּׁשְלָחן  ֶאל  ֻּכלֹו,  ַוְיַמֵהר 

ִּפְנַקס-ַהָּבָׂשר ְוֶאת ָהִעָּפרֹון. – "ַאְך ַאל ְּבָחְפָזה".

ְמאֹד. ְמַעְנֵין,  ְמַעְנֵין  ַּבֵּסֶפר.  ַהָּדָבר  ִלְכּתֹב  רֹוֶצה  -  " ֲאִני 

ְלׁשֹון- ָהעֹופֹות – ֶׁשל  ָהָאֶלף-ֵּבית  ֶאת  ִלי  ָחָדׁש.  ֱאמֹר  ַהָּדָבר 

ַאְך ְלַאט ְלַאט, ָאָּנא!"

ָלׁשֹון ָלֶהם  ֵיׁש  ָהעֹופֹות  ָלַדַעת,  ִּכי  ָהרֹוֵפא  ָלַמד  ָּכך 

ִמֶּׁשָּלֶהם,  ְוֵהם ְיכֹוִלים ְלַּדֵּבר ֶאָחד ִעם ֵרֵעהּו.  ּוֵמַאֲחֵרי ַהָּצֳהַרִים

ֻׁשְלַחן-ַהִּמְטַּבח ַעל  ַהֻּתִּכי  ַהֶּגֶׁשם ַהּדֹוֵלף,  ָיַׁשב  ָהֶעֶרב,  ְלקֹול  ַעד 

יּוַכל ָהעֹופֹות,  ְלַמַען  ִמְּלׁשֹון  ִמִּלים  ִמִּלים  ָהרֹוֵפא  ֶאת  ְוִלֵּמד 

ְלָכְתָבן ַּבֵּסֶפר.

ז
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ַהֶּכֶלב,  ְוַהֻּתִּכי ִּג'יּפ  ַהַחְדָרה  ִנְכַנס  ַהֵּתה  ִמְׁשֵּתה  ְלֵעת 

ָאַמר ָלרֹוֵפא: "ְרֵאה, הּוא דֹוֵבר ֵאֶליָך!"

-  "ְוהּוא  ֵאינֹו  ֶאָּלא  ְמָּגֵרד  ִמַּתַחת  ְלָאְזָניו" – ָאַמר ָהרֹוֵפא.

ַהֻּתִּכי ְּבִפיֶהן"  –  ָעָנה  ְּתַדֵּבְרָנה  ָתִמיד  לֹא  -  " ַהַחּיֹות 

ְּבָאְזֵניֶהן,  ְּבַכּפֹות ֵהן  ְבֵעיָניו.  –  "ְמַדְּברֹות  ַדק,  ְּבַמְצְמצֹו  ְּבקֹול 

ְמַדְּברֹות, ֶׁשֵהן  יֹאֵמרּו.  ֵיׁש  ֶאְבֵריֶהן  ַרְגֵליֶהן,  ְּבַזְנבֹוֵתיֶהן –  ָּכל 

ְּבִלי  ִנְׁשָמע  קֹוָלן.  ֲהִתְרֵאהּו  מֹוֵׁשְך  ְּבֶאָחד  ִמְּנִחיָריו?"

- "ּוַמה ֶחְפצֹו?" – ָׁשַאל ָהרֹוֵפא.

ָחַדל ַהֶּגֶׁשם  ִתְרֶאה,  ִּכי  לֹא  ָלְך:  " ַהִאם  ְלַהִּגיד  -  ֶחְפצֹו 

ָּתִמיד ׁשֹוֲאִלים  ְּדַבר-ָמה.  ַהְּכָלִבים  אֹוְתָך  ׁשֹוֵאל  ְּכָבר?"  הּוא 

ִּבְתנּועֹות ַאָּפם".

ְוָעָׂשה ַהַחּיֹות  ְלׁשֹון  ֶאת  ַהֻּתִּכי  ִמִּפי  ָהרֹוֵפא  ָלַמד  ּכֹה 

ַחִיל  ָרב,  ַוֵּיַדע  ְלַדֵּבר  ִעָּמן  ּוְלָהִבין  ֶאת  ִדְבֵריֶהן.

ָאז  ָחַדל  ִמְהיֹות  רֹוֵפא-ֲאָנִׁשים.

ּדּוִליְטל יֹוָחָנן  ָהָיה  ָּבְרחֹוב,  ִּכי  ִסֵּפר  ּוַפְרַנס-ַהֲחתּוִלים 

ְלרֹוֵפא ַחּיֹות ּוְבֵהמֹות,  ַוְּתִחֶּליָנה ַהְּגָברֹות ַהְּזֵקנֹות ְלָהִביא ֵאָליו

ָּבאּו ִּמָּדי,  ְוָהִאָּכִרים  יֹוֵתר  עּוגֹות  ָאְכלּו  ַּכְלֵביֶהן,  ֲאֶׁשר  ֶאת 

ִמֶּמְרָחק ְלַרֵּפא ֶאת ָּפרֹוֵתיֶהם ְוִכְבׂשֹוֵתיֶהם ַהחֹולֹות. 

ִמּסּוֵסי-ַהֲחִריָׁשה. ֶאָחד  סּוס  ְלָפָניו  ֵהִביאּו  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 

ֶבן-ָאָדם ַהּׁשֹוֵמע ֶאת ְלׁשֹון- ִלְמצֹא  ְמאֹד  ָׂשַמח  ַהִּמְסֵּכן  ַהּסּוס 

ַהּסּוִסים.

ַהְּבֵהמֹות ַהּסּוס –  "רֹוֵפא  לֹו  ָהרֹוֵפא"  –  ָאַמר  -  " ֲאדֹוִני 

ַהּיֹוֵׁשב  ְלַרְגֵלי  ַהִּגְבָעה  לֹא  ָיִבין  ָדָבר.  ִׁשָּׁשה  ָׁשבּועֹות  ִרְּפַאִני –

ח
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ָהֶאָחת.  ָטעּות ְּבֵעיִני  ֶאְתַעֵּור  ְלִמְׁשָקַפִים,  ֶּפן  ְוַלָּׁשְוא.  ֲאִני ָזקּוק 

ִּכְבֵני-ָהָאָדם. ְּבִמְׁשָקַפים  צֶֹרך  ַלּסּוִסים  ַלְחׁשֹב,  ְׁשֵאין  ִהיא 

אֹוִתי ִּפֵּטם  ֵעיָני.  הּוא  ֶאת  ֵמעֹוָלם  ָבַדק  לֹא  ַהָּלז  ָהרֹוֵפא 

הּוא לֹו,  ַאְך  ְלַהִּגיד  ְגדֹוִלים.  ִנִּסיִתי  ַכדּוֵרי-ַמְרֵּפא  ְוֵהֱאִכיַלִני 

לֹא  ָיִבין  ָדָבר  ִּבְלׁשֹון  ַהּסּוִסים.  ִמְׁשָקַפִים  ִמי  ִיֵּתן  ִלי!"

ְּבָעְמדֹו ַהּסּוס  ָהרֹוֵפא"  –  ָאַמר  הּוא,  ֲאדֹוִני  -  " ָהָאסֹון 

רֹוֶאה ֶאָחד  הּוא,  ֶׁשָּכל  ָהָאסֹון  ָלֵצאת –  "ָּכל  ַהֶּפַתח  ַיד  ַעל 

ֵאין ֵּכן  ַעל  ַחּיֹות,  ִּכי  רֹוֵפא  ִלְהיֹות  ּוְמֻסָּגל  ֻמְכָׁשר  ַעְצמֹו  ֶאת 

ַהַחּיֹות ְיכֹולֹות ְלִהְתאֹוֵנן.  ְוָהֱאֶמת ִהיא,  ִּכי רֹוֵפא ַהַחּיֹות ָצִריך

ָהִאָּכר ֲאדֹוִני  רֹוֵפא-ֲאָנִׁשים.  ֶּבן  ֵמֲאֵׁשר  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ְלָהִבין 

ְלִהְתַהֵלְך ִעם ַהּסּוִסים. יֹוֵדַע  ּוְבָתִמים,  ִּכי הּוא  ֶּבֱאֶמת  ַמֲאִמין 

ָהִייִתי ָחֵפץ ְמאֹד ֶׁשִּתְרֵאהּו:  ָּפָניו ְׁשֵמִנים ָּכל ָּכך,  ֶׁשֵאין ָהֵעיַנִים

ֶׁשָעַבר ַּתּפּוַח-ֲאָדָמה.  ַּבָּׁשבּוַע  ְּכגֶֹדל  מֹחֹו  ְּכָלל,  ְוגֶֹדל  ִנְראֹות 

ָרָצה ַהָּבחּור ַהֶּזה ָלִׂשים ַּתְחּבֶֹׁשת- ַחְרָּדל ַעל ּגּוִפי".

ְלך ֶאֵּתן  ָהרֹוֵפא –  "ֲאִני  -  " ַּכּמּוָבן,  ַּכּמּוָבן"  –  ָאַמר 

ִמְׁשָקַפִים!"

ַהּסּוס –  "ַּדְוָקא ֲאדֹוִני"  –  ָאַמר  ְּכִמְׁשְקֵפי  -  " ִמְׁשָקַפִים 

ִמְׁשָקַפִים ְיֻרִּקים, ֵהם ָיֵגּנּו ַעל ֵעיַני ְּבָחְרִׁשי ֶאת ַהְּׁשֵדָמה".

- "ְּבַוָּדאי" – ָאַמר ָהרֹוֵפא – "ִמְׁשָקַפִים ְיֻרִּקים!"

- "ֵאיפֹה ָׂשם ֶאת ַהַּתְחּבֶֹשת?" – ָׁשַאל ָהרֹוֵפא. 

ּגּוִפי"  –  ֵהִׁשיב ַעל  לֹא  אֶֹפן  יֹוֵדַע,  ְּבָכל  -  " ֵאיֶנִּני 

ִמֶּמִּני ְוִהְׁשַלְכִּתיו  בֹו  ָּבַעְטִּתי  ָלֶגֶׁשת,  ַוֲאִני  ִנָּסה  ַהּסּוס –  "הּוא 

ָוָהְלָאה".
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- "ָּכָכה, ָּכָכה!" – ָקָרא ָהרֹוֵפא.

ַהּסּוס –  "ְיִציר ָׁשֵקט"  –  הֹוִסיף  ְיִציר  ִהְנִני  -  " ִמִּטְבִעי 

ְללֹא תֹוֶעֶלת ֶּׁשָּבַלְעִּתי  ָהָאַדם.  ַּדֵּיִני  ְּבקֹול  ַהּׁשֹוֵמע  ְוַׁשֲאָנן  ָׁשֵלו 

ֶאת ָּכל ָהְרפּואֹות,  ֲאֶׁשר ָנַתן רֹוֵפא-ַהְּבֵהמֹות ַהָּלז,  ַאְך ָנתֹן לֹא

ֶאֵּתן  ְלַכְרְסָתן  ֲאדֹם-ְלָחַיִים  ֶזה  ְלִהְתַעֵּלל  ִּבי  ָּכטֹוב  ְּבֵעיָניו".

- "ַהִאם ִהִּכיָת ֶאת ַהַּנַער ַמָּכה ֲאנּוָׁשה?" – ָׁשַאל ָהרֹוֵפא.

ַהְּבֵהמֹות ּבֹו,  רֹוֵפא  ָּבַעְטִּתי  ַהּסּוס,  -  " ַרק  "לֹא"  –  ֵהִׁשיב 

ְמַרֵּפא אֹותֹו ָעָּתה. ָמַתי ִּתֵּתן ִלי ֶאת ַהִּמְׁשָקָפִים? "

-  " ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא"  –  ָאַמר ָהרֹוֵפא –  "ּבֹוא ֵאַלי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי.

ָׁשלֹום!"

ְגדֹוִלים,  ְוַהּסּוס ְיֻרִּקים  ִמְׁשָקַפִים  ָהרֹוֵפא  ַוָיֵכן לֹו ּדּוִליְטל   

ֵהיִטיב ִלְראֹות ְּכָבִראׁשֹוָנה.  ְוָכל ָהִאָּכִרים ֵהֵחּלּו ָלִׂשים ִמְׁשָקַפִים

ַעל  ֵעיֵני  סּוֵסיֶהם.  ְולֹא  ָהָיה  עֹוד  סּוס ִעֵּור ְּבָכל ְמחֹוז ַמְדֵמָנה.

ּכֹה   ַיֲעֶׂשה   ָהרֹוֵפא   ְלָכל   ַהַחּיֹות,   ֲאֶׁשר   ָּבאּו   ְלָפָניו,   ֵהן
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ָּכל ֶאת  לֹו  ְלׁשֹוָנן,  ַוְּתַסֵּפְרָנה  ֶאת  ֵמִבין  הּוא  בֹו,  ִּכי  ִהְרִּגיׁשּו 

ֱענּוָתן  ְוֶאת  ָּכל  ִסְבָלן,  ְוהּוא  ִרֵּפא  אֹוָתן  ַעל  ְנַקָּלה. 

ּוְקרֹוֵביֶהן, ֲאֵחיֶהן  ְלָכל  ַוְּתַסֵּפְרָנה  ְלָבֵּתיֶהן  ָׁשבּו  ַהַחּיֹות 

רֹוֵפא ַהָּגדֹול,  יֹוֵׁשב  ַהָּגן  ַיד  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהָּקטֹן  ָׁשם,  ַּבַּבִית  ִּכי 

ַהּסּוִסים, ַרק  ַאַחת –  לֹא  ְּבִרָּיה  ֳאָמן.  ּוַבֲחלֹות  ֶאָחד,  רֹוֵפא 

ַהַחי:  ַעְכְּבֵרי-ַהָּׂשֶדה ְׁשָאר  ַּגם  ִאם  ְוַהְּכָלִבים,  ִּכי  ַהָּפרֹות 

ְוַעְכְּבֵרי-ַהַּמִּים,  ַהִּגיִריֹות ְוָהֲעָטֵּלִפים –  ַוְּתַמֵהר ֶאל ֵּבית ָהרֹוֵפא

ַהָּיִמים ָּכל  ָמֵלא  ַהָּגדֹול  ַהַּגן  ָהִעיר,  ַוְיִהי  ִּבְקֵּצה  ֲאֶׁשר  ּדּוִליְטל 

ַחּיֹות ׁשֹונֹות, ֲאֶׁשר ָּבאּו ְלֵהָרֵפא.

ְּדָלתֹות ּדּוִליְטל  ְמאֹד,  ַוַיַעׂש  ַרב  ָהָּיה  ָהָּבִאים  ּוִמְסַּפר 

ָּכַתב: ֶּדֶלת-ֶהָחִזית  ַמְׁשקֹוף  ְלִמין.  ַעל  ַהַחּיֹות,  ֶּדֶלת  ְלִמיֵני 

סּוִסים,  על  ַהֶּדֶלת  ֶׁשַּבַּצד:  ָּפרֹות,   ְוַעל  ֶּדֶלת   ַהִּמְטָּבח:   צֹאן. 
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ַהּמֹוִליָכה ָצָרה  ִמְנָהָרה  ָלֶהם  ָחְפרּו  ָהַעְכָּבִרים,  ֲאֶׁשר  ִמְּלַבד 

ֶאל  ַהַּמְרֵּתף,  ַוַּיַעְמדּו  ָׁשם  ַעד  ּבֹוא  ָהרֹוֵפא.

ֵׁשם ֶאת  ַּבְּסִביָבה  ֲאֶׁשר  ַחָּיה  ֶנֶפׁש  ָּכל  ָיְדָעה  ָיִמים  ִמֵּקץ 

ַהחֶֹרף ּבֹוא  ִעם  ַהּנֹוְדִדים  ּדּוִליְטל.  ְוָהעֹופֹות  יֹוָחָנן  ָהרֹוֵפא 

ָהרֹוֵפא ְדַבר  ֶאת  ָהֵהן  ָהֲאָרצֹות  ַחּיֹות  ְלָכל  ִסְּפרּו  ַלֶּמְרַחִּקים 

הּוא ׁשֹוֵמע ַהְּׁשלּוִלּיֹות,  ִּכי  ְּבַמְדֵמָנה,  ְּבֵגיא  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהֶּפְלִאי 

ַהַחי ָּכל  ְּבֶקֶרב  ְׁשמֹו  ָלֶהן.  ַוֵיֵצא  ֶעְזָרה  ּוֵמִחיׁש  ְלׁשֹוָנן  ֶאת 

ֲאֶׁשר  ְּבָכל  ָהעֹוָלם.  ְוָהִאיׁש  ָׂשֵמַח  ְּבֶחְלקֹו  ּוְׂשַבע-ָנַחת.

ֲעבֹוָדתֹו עֹוֵבד  ּדּוִליְטל  ַהָּצֳהַרִים,  ְויֹוָחָנן  ַהּיֹום,  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי 

ָתִמיד,  ּוַמִּביט ַּבַחּלֹון,  ְּכַדְרּכֹו  יֹוֵׁשב  ַּבֵּסֶפר.  ּופֹוִליֶנְסָיה  ְוכֹוֵתב 

ַּבֲעֵּלי ַהַּׁשֶּלֶכת ַהִּמְתעֹוְפִפים, ַוִיְצַחק ִּפְתאֹם ְּבקֹול.

ָהרֹוֵפא,  ְּבָנְׂשאֹו ִּתְצַחק,  ּפֹוִליֶנְסָיה?"  –  ָׁשַאל  -  " ַמה 

ֶאת  ֵעיָניו.

ַּבֲעֵלי ְלַהִּביט  ַויֹוֶסף  ּפֹוִליֶנְסָיה  ָאנִֹכי"  –  ָעָנה  "ְמַהְרֵהר 

ַהַּׁשֶּלֶכת.

- "ּוַמה ְּתַהְרֵהר?"

ַהֻּתִּכי.  –  "ּכֹוֵעס ָאִני"  –  ָאַמר  ְמַהְרֵהר  -  " ְּבְבֵני-ָהָאָדם 

ְיִציֵרי- ְפָלאֹות יֹאְמרּו,  ִּכי  ְּבֵני-ָהָאָדם,  ְּבִלָּבם  ֲעֵליֶהם,  ַעל  ֲאִני 

ֵהָּמה.  ַאְלֵפי,  ַאְלֵפי ָׁשִנים עֹוֵמד ָהעֹוָלם –  לֹא ֵכן?  ּוְבֵני-ָהָאָדם

ְּבָכל ָחְכָמָתם ְּבְלׁשֹון-ַהַחּיֹות ִהְצִליחּו ְלָהִבין,  ִּכי ִאם ָיִניַע ַהֶּכֶלב

ָעָלי"  –  ְצחֹוק טֹוב  ְלַהִּגיד:  " ִּלִּבי  הּוא  ְזָנבֹו,  ִמְתַּכֵּון  ֶאת 

ְּכֶאָחד ַהְמַדֵּבר  ָהִראׁשֹון  ָהִאיׁש  ֵכן?  ַאָּתה הּוא  ּוַמֲהַתּלֹות,  לֹא 

ֵמִאָּתנּו,   ַצר,  ַצר  ִלי   ִלְׁשמֹע,   ַּכֲאֶׁשר   ְיַדְּברּו   ְּבֵני-ָהָאָדם   ַעל
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ֶאָחד, ֻּתִּכי  ָיַדְעִּתי  ִאְּלמֹות!  ַוֲאִני  ָהִאְּלמֹות".  ַחּיֹות  "ַהַחּיֹות 

ֶאת ְפתַֹח  ְלׁשֹונֹות,  ִמְּבִלי  ָטָבא!"  ְּבֶׁשַבע  ְלַהִּגיד "ַצְפָרא  ֶׁשָיַדע 

ַהְּיָוִנית.  ְּבַאַחד ֶאת  ַהְּלׁשֹונֹות –  ַּגם  ָּכל  ֶאת  ָיַדע  ִּפיו.  הּוא 

ַהָּיִמים ָהָיה ַהֻּתִּכי ַהֶּזה ְלִמְקָנה ִלְפרֹוֵפיסֹור ֶאָחד,  ֶׁשְּזָקנֹו ָצהֹב.

ֵאין ְזַמן ָרב.  הּוא ָמָצא,  ִּכי  ְּבֵביתֹו  ָלֶׁשֶבת  ִנְׁשַאר  ַאְך הּוא לֹא 

ְיָוִנית ְּכִהְלָכָתּה ְוִאי-ֶאְפָׁשר ִלְׁשמַֹע ִּבְמנּוַחת-  ָהִאיׁש ַהֶּזה ְמַדֵּבר 

ִלִּבי ַעל  עֹוֶלה  ַרּבֹות  ַהּזֹאת.  ְּפָעִמים  ַהָּלׁשֹון  ֶאת  ְּבַלְּמדֹו  ֶנֶפׁש 

ְּכִתיַבת ּתֹוַרת  ֶאת  ָלַדַעת  ֵהיִטיב  הּוא  ַהֶּזה.  ֵהן  ָהעֹוף  ֵזֶכר 

ִיְתַרֵחׁש ֵאֶּלה!  ִאם  ָהָאָדם.  ָהּה,  ֱאלַֹהי,  ְּבֵני-ָאָדם  ִמָּכל  ָהָאֶרץ 

ַעד ִלָּבם  ְרִגיָלה –  ְוָגַבּה  ִצּפֹור  ְּכָכל  ָלעּוף  ִיְלְמדּו  ֵנס,  ְוֵהם 

ֵאין ֵחֶקר!"

ָהרֹוֵפא.  –  "ָאָּנא ִהֶּנָּך"  –  ָאַמר  ָנבֹון  ָזֵקן  -  " ָאֵכן,  עֹוף 

ַהֻּתִּכִּיים ֲאִני,  ִּכי  ַחֶּייָך?  יֹוֵדע  ְׁשנֹות  ֱאָמר-ִלי,  ַמה-ִּמְסַּפר 

ְוַהִּפיִלים ַמֲאִריִכים ָיִמים!"

ַחָּיי"  –  ָעָנה ְׁשנֹות  ִמְסַּפר  ֶאת  ְּבִדיּוק  יֹוֵדע  ֲאִני  -  " ֵאין 

אֹו ְוָׁשלֹׁש  ְׁשמֹוִנים  ֵמָאה  ֶבן  ִהְנִני  ִּלי,  ִּכי  פֹוִליֶנְסָיה –  "ִנְדֶמה 

ָנְסִעי ֵאַדע:  ִּבְׁשַנת  ֶזה  ֶאת  ָׁשָנה.  ַרק  ּוְׁשַּתִים  ְׁשמֹוִנים  ֵמָאה 

ֵמַאְפִריָקה  ָמַלך  ֶׁשְמֵאֶבר  ַהָּגדֹול.  ֲאִני  ְרִאיִתיו  ָאז".
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ְלַמְכִּביר,  ַוֲאחֹותֹו ֶּכֶסף  ְלִהְׂשַּתֵּכר  ֵהֵחל  ָהרֹוֵפא  ּדּוִליְטל 

ָׂשָרה ָקְנָתה-ָּלּה ֶּבֶגד ָחָדׁש ַוִּתְׂשַמח ְמאֹד. 

ֵּבין ַהַחּיֹות ֶׁשָּבאּו ְלֵהָרֵפא ָהיּו חֹולֹות ֲאנּוׁשֹות ְמאֹד,    ְוָהרֹוֵפא

ִהְׁשִאיָרן ָלֶׁשֶבת ְּבֵביתֹו ָׁשבּוַע ָיִמים ְויֹוֵתר.  ְּכֶׁשהּוַקל ָלֶהן,    ָהיּו

יֹוְצאֹות  ּוִמְׁשַּתְּטחֹות  ְּבִכְסאֹות- ַהִּמְׁשָּכב   ֲאֶׁשר  ְּבִדְׁשֵאי- ַהָּכר.

ְלֵאיָתָנן, ַהחֹולֹות  ַהַחּיֹות  ָׁשבּו  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ַּגם  ְואּוָלם 

ִלּבֹו ּוְבֵביתֹו.  ְוהּוא  ָברֹוֵפא  ִנְקְׁשָרה  ַנְפָׁשן  ָלֶלֶכת,  ִּכי  ָאבּו  לֹא 

ָלֶלֶכת, ִאם  ְלִהָּׁשֵאר  בֹו,  ִאם  נֹוֲעצּו  ְלַׁשְּלָחן,  ַּכֲאֶׁשר  ְנָתנֹו  לֹא 

ַוְיִהי  ֲהמֹון  ַהַּדָּיִרים  ְּבֵבית  ָהרֹוֵפא  ָגדֹול  ְמאֹד.

ְוִעֵּׁשן ַהַּגן  ֶּגֶדר  ַעל  ָהרֹוֵפא  ָיַׁשב  ָהֲעָרִבים,  ַּכֲאֶׁשר  ְּבַאַחד 

ֵּתַבת-ִזְמָרה ַּבַעל  ִאיַטְלִקי  ִאיׁש  ְלָפָניו  ִמְקַטְרּתֹו,  ָעַבר  ֶאת 

ֲעִניַבת- ִמָּיד,  ִּכי  ְּבֶחֶבל.  ָהרֹוֵפא ָרָאה  ְוהּוא מֹוִליְך קֹוף ָקׁשּור 

לֹו גֹוֶרֶמת  ְוִהיא  ְמאֹד  ָצָרה  ַהּקֹוף  ַצְּואֵרי  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהֶחֶבל 

לֹו ַוִיֵּתן  ָהִאיַטְלִקי  ָהִאיׁש  ִמיֵדי  ַהּקֹוף  ֶאת  ָרב.  ַוִיַּקח  ַצַער 

ְלָהִׁשיב ַוִִיְצַעק  ָלֶלֶכת  ָהִאיׁש  ַוְיַׁשְּלֵחהּו.  ַוְיָמֵאן  ֶּכֶסף  ִׁשיִליְנג 

ִעּמֹו, ְּדָבִרים  עֹוד  ַיְרֶּבה  ִאם  ָעָנהּו,  ִּכי  ַהּקֹוף.  ָהרֹוֵפא  ֶאת  לֹו 

ְוָסַטר  לֹו  ַעל  ָחְטמֹו.   ּדּוִליְטל   ָהרֹוֵפא  ָהָיה  ַבַעל  ּכֹח, ִאם  ִּכי
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קֹוָמתֹו ְקַטָּנה.  ַוִיְפַחד ָהִאיׁש ָהִאיַטְלִקי ַוָיָׁשב ַעל ֲעֵקָביו.  ְוַהּקֹוף

לֹו ְמאֹד.  ַוִּתְקֶראָנה  לֹו  ָהרֹוֵפא,  ַוִּייַטב  ְּבֵבית  ָלֶׁשֶבת  ִנְׁשַאר 

ַחּיֹות ַהַּבִית ְּבֵׁשם "ְטִׁשי-ְטִׁשי" – ִהיא  "עּוָגה"  ִּבְלׁשֹון  ַהּקֹוִפים.

ַּבָּיִמים ָהֵהם ָּבא ִקְרקּוס ֶאל ָהִעיר ַמְדֵמָנה.  ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות

ָּבַרח ַהַּתִּנין ִמן ַהִּקְרקּוס,  ִּכי ָחׁש ְבִׁשָּניו,  ַוִּיָּמֵלט ֶאל ַּגן ָהרֹוֵפא.

ֵּביתֹו ֶאל  ַוַיַאְסֵפהּו  ַהַּתִּניִנים  ִּבְלׁשֹון  ָהרֹוֵפא  ִעּמֹו  ַוְיׂשוַחח 

ַוַיְחּפֹץ טֹוב  ִּכי  ַהַּבִית  ֶאת  ָרָאה  ִׁשָּניו.  ַהַּתִּנין  ֶאת  ַוְיַרֵּפא 

ַּבַּגן ֵיׁש  ָהרֹוֵפא,  ִאם  ִּפי  ֶאת  ַהָּיִמים.  ַוִיְׁשַאל  ָּכל  ּבֹו  ְלִהָּׁשֵאר 

ַּבָּדִגים ִיַּגע  לֹא  ִּכי  ִהְבִטיַח  ּבֹו.  ְוַהְבֵטַח  ָלֶׁשֶבת  ַמִים  ַנַחל 

ַוַיֵּפל ַהַּתִּנין  ְלַקְחּתֹו,  ִהְתַמְרֵמר  ַהִּקְרקּוס  ַבֲעֵלי  ְלָרָעה.  ְּכֶׁשָּבאּו 

ַרך ַוְיִהי  ִהְתרֹוֵעַע  ַהָּבִית  יֹוְׁשֵבי  ָּכל  ֲעֵליֶהם,  ְוִעם  ַּפְחּדֹו  ֶאת 

ְוָענֹג ַּכֲחַתְלָּתל.

ֶאת ְלָהִביא  ַהְּזֵקנֹות,  ַוִּתיֶראָנה  ַהְּגָברֹות  ֶאת  ָאַחז  ְוִחיל 

ַהַּתִּנין, ִיְטְרֵפם  ָהרֹוֵפא,  ֶּפן  ּדּוִליְטל  ְלֵבית  ַּכְלֵבי-ַׁשֲעׁשּוֵעיֶהן 

ָהֲעָגִלים.  ַוֵּיֵלך ְוֶאת  ַהְּטָלִאים  ֶאת  ְלָהִביא  ֵמֲאנּו  ְוָהִאָּכִרים 

ַהִּקְרקּוס.  ַאך ַהַּתִנין ָעָליו ָלׁשּוב ֶאל  ַוִיְפקֹד  ַהַּתִּנין  ָהרֹוֵפא ֶאל 

ַּבָּנַחל,  ְוֵלב ְלִהָּׁשֵאר  ַנְפׁשֹו  ַעל  ַוִיְתַחֵּנן  ְּגדֹולֹות  ְּדָמעֹות  ָׁשַפך 

ָהרֹוֵפא  לֹא  ְנָתנֹו  ְלָגְרׁשֹו.

ַוּתֹאֶמר  ֲאחֹות  ָהרֹוֵפא:

ַהֶּזה.  ָהִאָּכִרים ַהְיִציר  ֶאת  ְלַהְרִחיק  -  " יֹוָחָנן,  ָעֶליךָ 

ְוַהְּגָברֹות ְיֵרִאים ְלָהִביא ֵאֶליָך ֶאת ַהַחּיֹות.  ַוֲהלֹא ַמָּצֵבנּו הּוַטב

ַהֶּזה ָהאֹוִליַגּטֹור  ִיְׁשּכֹן  עֹוד  ָכל  ָּכִליל.  ִּכי  ִנַּדל  ְמָעט.  ַעָּתה 

ְּבֵביְתך,  לֹא  אֹוִסיף ְלַנֵהל  ֶאת  ַהֶּמֶׁשק".
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- "לֹא  אֹוִליַגּטֹור הּוא  ֶזה" – ָאַמר ָהרֹוֵפא – "ִּכי ִאם ַּתִּנין".

ֲאחֹותֹו –  "הּוא ִּתְקָרא"  –  ָעַנְתהּו  ֲאֶׁשר  ֶאת  לֹו  -  " ְקָרא 

ְמעֹוֵרר  ִּבי  גַֹעל-ָנֶפׁש.  ֵאין  ֶאת  ַנְפִׁשי  ְלָׁשְמרֹו  ַבָּבִית".

ְולֹא ִיּׁשְֹך  לֹא  ָהרֹוֵפא –  "ִּכי  ִהְבִטיַחִני"  –  ָאַמר  -  " הּוא 

ְלַׁשְּלחֹו ִלי  ֵאין  עֹוד,  ְוֶכֶסף  ָיׁשּוב  לֹא  ַהִּקְרקּוס  ִיְטרֹף.  ֶאל 

ָנא ְּכֵרַע.  ַאל  ּוִמְתַהֵּלְך  הּוא  מֹוַלְדּתֹו.  ֻאְמָלל  ֶאֶרץ  ְלַאְפִריָקה 

ּתֹוִסיִפי  ְלַּדֵּבר  ַּבָּדָבר  ַהֶּזה!".

ּפֹה.  הּוא ְלַהְׁשִאירֹו  ֲחֵפָצה  ֵאיֶנִּני  ְלָך,  ִּכי  אֹוֶמֶרת  -  " ֲאִני 

ֶאת ְתַמֵּלא  לֹא  ַהִרְצָפה.  ִאם  ְׁשִטיֵחי  ֶאת  ֶּפה  ְּבָכל  ַמְׁשִמיד 

ֶחְפִצי,  ְוָהַלְכִּתי  ְוִנֵּׂשאִתי  ְלִאיׁש". 

ְלִאיׁש.  ָמה ְוִהָּנְׂשִאי  ָהרֹוֵפא –  "ְלִכי  -  " טֹוב!"  –  ָאַמר 

ֶאֱעֶׂשה?"  –  ַוִיַּקח  ֶאת  ּכֹוָבעו ֹ ֵמַעל  ַהּקָֹלב  ַוֵּיֶלְך  ֶאל  ַהָּגן.
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ַהָּבִית. ֶאת  ַוַּתֲעזֹב  ֲחָפֶציָה  ֶאת  דּוִליְטל  ָׂשָרה  ַוֶּתֱאסֹף 

ַוִּיָּׁשֲארּו  ָהרֹוֵפא  ְוַחּיֹוָתיו  ְלַבָּדם. 

ָרב,  ְוֵאין ָהאֹוְכִלים  ְלּיֹום.  ִמְסַּפר  ִמּיֹום  ִיְגַּדל  ְוָעְנָים 

ָׁשֵלו ָהָיה  ָהרֹוֵפא  ְּפרּוַטת-ָּכֶסף.  ַאְך  ַהָּבִית.  ְוֵאין  ֲהִליכֹות  צֹוָפה 

ְולֹא ָדָאג.

אֹוֵמר –  "ַמה ָהרֹוֵפא  ַהָּכֶסף"  –  ָהָיה  הּוא  ָּכֵבד  -  " ַמָּׂשא 

ָעִׁשיר? ָלעֹוָלם!  ֵאיֶזהּו  ַהֶּזה  ַהַּמָּׂשא  ָּבא  ָהָיה,  לּוֵלא  ּטֹוב 

ַהָּׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו!"
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ֶאָחד,  ְּכֶׁשָהרֹוֵפא ַּבַחּיֹות.  ּוְבֶעֶרב  ַּגם  ָנַגע  ְוַהַּמְחסֹור 

ְמׂשֹוֲחחֹות ַהֻּמָּסק,  ִהְתִחילּו  ַהַּתּנּור  ִלְפֵני  ַהִּכֵּסא  ַעל  ִהְתַנְמֵּנם 

זֹו ִעם זֹו.  ַהַּיְנׁשּוף ּתּוה-ּתּוה,  ֲאֶׁשר ּכֹחֹו ָגדֹול ְּבָחְכַמת ַהֶחְׁשּבֹון,

ִיְסֲעדּו ִחֵּׁשב ּוָמָצא,  ִּכי ַהֶּכֶסף ַיְסִּפיק עֹוד ְלָׁשבּוע ֶאָחד,  ִאם ַּגם 

ֶאת  ִלָּבם  ַאַחת  ְלּיֹום. 

ֶמֶׁשק עֹל  ֶאת  ָאַמר:  " חֹוֵׁשְבִני,  ִּכי  ְוַהֻּתִּכי  ְמׂשֹוֲחחֹות  ֵהן 

ַהָּפחֹות, ַעְצֵמנּו.  ַנֲעֶׂשה,  ְלָכל  ַעל  ְלַקֵּבל  ָאנּו  ְצִריִכים  ַהָּבִית 

ֶאת  ַהָּדָבר  ַהֶּזה.  ַאל ִנְׁשַּכח, ִּכי ָהרֹוֵפא הּוא ִאיׁש ּבֹוֵדד ּוִמְסֵּכן!"

ִּבְמֶלאֶכת ַיֲעֶׂשה  ְטִׁשי-ְטִׁשי  ַהּקֹוף  ַוַּיְחִליטּו,  ִּכי  ַוִּיָּוֲעצּו 

ַהַּבִית,  ַהַּיְנׁשּוף ּתּוה-ּתּוה ֶאת  יֹום  יֹום  ְיַטאֵטא  ַהִּבּׁשּול,  ַהֶּכֶלב 

ַּבֲעבֹוַדת-ַהָּגן.  ּפֹוִליֶנְסָיה ְיַטֵּפל  ַהֶחְׁשּבֹונֹות,  ְוַהֲחִזיר  ֶאת  ְיַנֵהל 

ָזֵקן הּוא  ַהְּכִביָסה,  ִּכי  ְוֶאת  ַהֶּמֶׁשק  ֶאת  ְלַנֵהל  ָהְפַקד  ַהֻּתִּכי 

ַּבָּיִמים ְמאֹד  ָסְבלּו  ָקָׁשה,  ְוָהעֹוְבִדים  ַהְתָחָלה  ַּבָּיִמים.  ָּכל  ָּבא 

ְוָלַקַחת ְּבָיָדיו  ֶלֱאחֹז  ָיכֹול  ָהִראׁשֹוִנים,  ִמְּלַבד ְטִׁשי-ְטִׁשי,  ֶׁשָהָיה 

ְצחֹוק ִפיֶהם  ִמְלאּו  ַמֵהר,  ְוֻכָּלם  ִהְתַרְּגלּו  ֵהם  ֵחֶפץ.  ַאְך  ָּכל 

ְזָנבֹו ֶאת  ַכּפֹוָתיו  ִּבְׁשֵּתי  תֹוֵפס  ּג'יּפ,  ֶׁשָהָיה  ַהֶּכֶלב  ְלַמְרֶאה 

ֻכָּלם ִהְׁשַּתְּלמּו  ָיִמים  ָהִרְצָּפה.  ִמֵּקץ  ֶאת  ּבֹו  ַוְיַטאֵטא  ַוְיַכֵּבד 

ְמֻסָּדר ֵביתֹו  ָהָיה  לֹא  ֵמעֹוָלם  ָאַמר,  ִּכי  ַּבֲעבֹוָדָתם,  ְוָהרֹוֵפא 

ְוָערּוְך ְּכמֹו ָעָּתה.

ְוַהְּמצּוָקה ָאִין,   ָוָנַחת,  ְוֶכֶסף  ַׁשְלָוה  ַהָּיִמים,  ְיֵמי  ָעְברּו  ּכֹה 

ְגדֹוָלה.

ְצנֹוִנּיֹות ִלְמּכֹר  ַהָּגן  ֶפַתח  ִלְפֵני  ַהַחּיֹות  ַּתֲעמְֹדָנה  ָאז 

ּוְוָרִדים  ְלָכל  ָהעֹוְבִרים  ְוַהָּׁשִבים.

יח



ַּדֲאגֹות ַּפְרָנָסה

ַרק ַהַּמְחסֹור.  ָהרֹוֵפא  ַעל  ֵהֵקל  לֹא  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ַּגם  ַאך 

ַהַּדָּיג ַויֹאֶמר,  ִּכי  ַהֻּתִּכי  ָדָאג.  ּוְכֶׁשָּבא  ְולֹא  ָׁשֵלו  ָהָיה  הּוא 

ְּכלּום,  ָּכל ְּבָכְך  ָהרֹוֵפא:  " ֵאין  ְּבַהָּקָפה,  ָעָנה  ָּדִגים  ִמֵּתת  ָחַדל 

ָחָלב,  ִנְסַּתֵּפק נֹוְתנֹות  ְוַהָּפרֹות  ֵּביִצים  ְמִטילֹות  ַהַּתְרְנּגֹלֹות  עֹוד 

ָלרֹב! ֶיֶרק  עֹוד  ִיָּמֵצא  ַבַּגן  ּוְבָחָלב.  ַוֲהלֹא  ֵּביִצים  ְּבעּוגֹות 

ָלַדַעת,  ַמה-ְּׁשלֹום ָחְׁשָקה  ִּתְרָּגזּו,  ַנְפִׁשי  ָרחֹוק,  ַאל  עֹוד  ַהחֶֹרף 

ָׂשָרה... ִהיא ִאָּׁשה ְמֻצֶּיֶנת – ְּבמּוָבן ָידּוַע – ֵּכן, ֵּכן..."

ַהָּׁשִנים.  ַהּסּוס ְּבָכל  ֵמֲאֵׁשר  ַהָּׁשָנה  ָלֶרֶדת  ִהְּקִדים  ַהֶּׁשֶלג 

ֵהִפיץ ַהֻּמָּסק  ַהַּיַער,  ְוַהַּתנּור  ִמן  ֵעִצים  ְלָהִביא  ִהְסִּפיק  ַהּצֹוֵלַע 

חֹם ָנִעים.

ַהָּׁשֶלג. ַתַחת  ָקָפא  ְוִיְתָרם  ֶנֶאְכלּו  ֻרָּבם  ַיְרקֹות-ַהָּגן  ַרק 

ְוַרּבֹות ִמן ַהַחּיֹות ָרֲעבּו ְמאֹד.

יט
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ְיִדיעֹות ֵמַאְפִריָקה

ֻכָּלם ָיְׁשבּו  ֵטֶבת  ִמֵּלילֹות  ְמאֹד.  ְּבֶאָחד  ַקר  ָהָיה  ַהחֶֹרף 

ֵסֶפר, ִמּתֹוך  ְבָאְזֵניֶהם  ָקָרא  ַהַּתּנּור,  ְוָהרֹוֵפא  ַיד  ַעל  ַּבִּמְטָּבח 

ַויֹאֶמר:  " ַמה ַהַּיְנׁשּוף  ָקם  ַהַחּיֹות.  ִּפְתאֹם  ִּבְלׁשֹון  ָּכַתב  ֲאֶׁשר 

ּקֹול ַהָּׁשאֹון ֲאֶׁשר ַּבחּוץ?"

ִאיׁש. ְמרּוַצת  ָׁשאֹון,  ְּכקֹול  קֹול  ַוִיְׁשְמעּו  ִהְקִׁשיבּו  ֻּכָּלם 

נֹוֵׁשם ְוהּוא  ַהַחְדָרה  ָּפַרץ  ְטִׁשי-ְטִׁשי  ִנְפְּתָחה,  ְוַהּקֹוף  ַהֶּדֶלת 

ִּבְכֵבדּות.

ִקַּבְלִּתי ַעָּתה  ְבקֹול –  "ֶזה  ָהרֹוֵפא!"  –  ָקָרא  -  " ֲאדֹוִני 

ָפְׁשָטה ֲאֻיָּמה  ְּבַאְפִריָקה:  ַמֲחָלה  ַהַחי  ּדֹוִדי  ֶּבן  ֵמֵאת  ְיִדיָעה 

ַבְּמקֹומֹות ָהֵהם.  ַהּקֹוִפים נֹוְפִלים ֲחָלִלים ּוֵמִתים ְלֵמאֹות.  ִׁשְמֲעך

ָּבא  ֲאֵליֶהם,  ְוֵהם  ְמַבְקִּׁשים  ִמְּמָך  ָלבֹוא  ְלַהִּציָלם. 

ָהרֹוֵפא, ַהּזֹאת?"  –  ָׁשַאל  ַהְּיִדיָעה  ֶאת  ֵהִביא  -  " ִמי 

ֵהִסיר  ֶאת  ִמְׁשָקָפיו  ְוִהִּניָחם  ַעל  ַהֵּסֶפר.

יֹוֶׁשֶבת ִהיא  ְטִׁשי-ְטִׁשי –  "ִהֵּנה  -  " ְסנּוִנית ַאַחת"  –  ָאַמר 

ַּבחּוץ  ַעל  ָחִבית  ְמֵלָאה  ֵמי- ָגֶׁשם".

-  "ֲהִביֶאָּנה    ְלִהְתַחֵּמם    ָּבֵאׁש"   –   ָאַמר    ָהרֹוֵפא  –  "ֶּפן

כ



ְיִדיעֹות ְמַאְפִריָקה

ַהְּסנּוִנּיֹות ֲאֶׁשר  ּוֶמֱחָצה  חֶֹדׁש  ֶזה  ַהּנֹוָרא.  ֵהן  ַבּקֹר  ִּתְקָּפא 

ָנְדדּו ֵמַאְרֵצנּו".

ִּבְקֵצה ֻּכָּלּה,  ָיְׁשָבה  ְורֹוֶעֶדת  נֹוָצה  ְסמּוַרת  ָּבָאה  ַהְסנּוִנית 

ַהַּתּנּור  ַוָתֶחל  ְלַסֵּפר  ֶאת  ִסּפּוֶריה.

ֲאִני ָחֵפץ  ִלִּבי  ָאַמר:  " ְּבָכל  ְוָהרֹוֵפא  ְלַסֵּפר  ִכְּלָּתה  ִהיא     

ָיֵרא ַהֶּזה.  ַאךְ  ָהָרע  ְּבֶמֶזג-ָהֲאִויר  ְלַאְפִריָקה,  ְּבִיחּוד  ִלְנסַֹע 

ַהֻּקְפָסא, ִלי ֶאת  ָּנא  ַלְּנִסיָעה.  ַהִּגיָׁשה  ֶכֶסף  ֵדי  ָלנּו  ֵאין  ֲאִני,  ִּכי 

ְטִׁשי- ְטִׁשי!"

ֶׁשַּבֲארֹון-ַהִּמְטָּבח ָהֶעְליֹון  ַהַּמָּדף  ֵמַעל  ְוָלַקח  ִטֵּפס  ַהּקֹוף 

ֶאת  ַהֻּקְפָסא. 

ַהֻּקְפָסא  ָהְיָתה  ֵריָקה,   ֵאין  ָּבּה ְמאּוָמה – ַאף ְּפרּוָטה ֶאַחת.

ְׁשֵּתי ַּבֻּקְפָסא  עֹוד  ָהִייִתי,  ֶׁשֶאְמָצא  ָבטּוחַ  -  " ַוֲאִני 

ְּפרּוטֹות"  –  ָאַמר  ָהרֹוֵפא.

-  "ַהְּפרּוטֹות  ָהיּו  ָאְמָנם   ַּבֻּקְפָסא"   –   ָאַמר   ַהַּיְנׁשּוף.    –

כא



ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

לֹו ְלֶבן-ַהִּגיִרית,  ְּכֶׁשָּצְמחּו  ְמִצְלַּתִים  ָקִניִתי  ַהֶּזה  ַּבֶּכֶסף  "ַאְך 

ִׁשָניו  ָהִראׁשֹונֹות".

ַרּבּו ֵאִלי!  ָמה  ָהרֹוֵפא –  "ָהּה  -  " ָהֻאְמָנם?"  –  ָאַמר 

ֵאין ָלעֹוָלם!  ַאךְ  ַהֶּכֶסף  ָיִביא  ְוַהְּטָרדֹות,  ֲאֶׁשר  ַהְּדָאגֹות 

ֶאָחד ִמַּסָּפן  ְוֶאְׁשַאל  ַהחֹוף  ֶאל  ֵאֵלךְ  ְּכלּום!  ִהֵּנה  ְּבָכך 

ָחָלה ְּבנֹו  ֶאָחד,  ֲאֶׁשר  ַסָּפן  ִהַּכְרִּתי  ְלַאְפִריָקה.  ְלָפִנים  ְסִפיָנה 

ְּבנֹו ַהְּסִפיָנה –  ֵהן  ֶאת  ַיְׁשִאיֵלִני  ִרֵּפאִתיו.  אּוַלי  ְּבַאֶּדֶמת,  ַוֲאִני 

ִהְבִריא ָאז!"

ָהחֹוף,  ַוָּיָׁשב ֶאל  ָהרֹוֵפא  ָיַרד  ַּבּבֶֹקר  ַהָּמֳחָרת  ְּביֹום 

ַוְּיַסֵּפר,   ִּכי  ָהִעְנָין  ְמֻסָּדר  –  ַהַּסָּפן  נֹוֵתן  לֹו  ֶאת  ְסִפיָנתֹו. 

ִהֵּנה ִרָּנה,  ִּכי  ַוִיְפְצחּו  ְוַהֻּתִּכי  ַהַּתִּנין,  ַהּקֹוף  ְמאֹד  ַוִּיְׂשְמחּו 

ׁשֹוב  ָיׁשּובּו  ְלַאְפִריָקה.  ַאְך  ָהרֹוֵפא  ָאָמר:

ִג'יּפ ֶאת  ִעָּמִדי –  ְועֹוד  ֶאַּקח  ְׁשָלְׁשְּתֶכם  ֶאְתֶכם  -  " ַרק 

ּתּוה-ּתּוה. ַהַּיְנׁשּוף  ְוֶאת  ַהֲחִזיר  ַהַּבְרָוז,  ֶּגּב-ֶּגּב  ַהֶּכֶלב,  ֶּדּב-ֶּדּב 

ָיׁשּובּו ְוָהֲעַטֵּלִפים  ַהַחּיֹות,  ַהַעְכָּבִרים,  ַהֲחַפְרֵּפרֹות  ְׁשָאר  ָּכל 

ַּבֲעֵלי-ַהַחִּיים ָנׁשּוב.  ֵהן  ֲאֶׁשר  ָׁשם,  ַעד  ְוֵיְׁשבּו  ְׂשדֹוֵתיֶהם  ֶאל 

ָהֵאֶּלה  ֻרָּבם  ִייְׁשנּו  ֶאת  ְׁשַנת- ַהחֶֹרף  ְולֹא  ֵיְדעּו  ָרָעה".

ֶאת ַיִּמים,  ְלהֹורֹות  ְּבָאְרחֹות  ּפֹוִליֶנְסָיה,  ַהָּבִקי  ָיֵחל  ָאז 

ָהרֹוֵפא,  ָמה  ֵהם  ַהְּדָבִרים,   ֲאֶׁשר  ִיַּקח  ִעּמֹו  ַלֶּדֶרְך.

ְצִניֵמי-ָים,  ְוַגם ַהְרֵּבה  ְצִניִמים,  ַהְרֵּבה  ּכֹל  -  " ֵראִׁשית 

ָּבָׂשר ְמֻמָלח, ְוַגם עֶֹגן".

- "עֶֹגן  ִיָּמֵצא  ְּבַוָּדאי  ַּבְּסִפיָנה"  –  ָעָנה  ָהרֹוֵפא.

- "ֶאְפָׁשר   ְמאֹד.   ַאְך    ָעֶליָך   ִלְראֹות   ּוְלִהָּוֵכַח"   –   ָאַמר

כב



ְיִדיעֹות ְמַאְפִריָקה

תּוַכל לֹא  עֶֹגן  ְמאֹד!  ְּבֵאין  ַרב  ֵעֶרךְ  ּפֹוִליֶנְסָיה –  "ָלעֶֹגן 

ַלֲעצֹר  ֶאת  ַהְּסִפיָנה.  ַּגם  ַּפֲעמֹון  ִּתַּקח  ִעָּמְך!"

- "ַהַּפֲעמֹון  ָלָּמה?  –  ָׁשַאל  ָהרֹוֵפא.

ָׁשָעה ֲחִצי  ַהֻּתִּכי –  "ְּבָכל  ַהְּזָמן"  –  ָעָנה  ֶאת  -  " ָלַדַעת 

ִעָּמְך. ִּתָּקח  ֲחָבִלים  ַהְּזָמן.  ְוַגם  ֶאת  ְוָיַדְעָּת  ַּבַּפֲעמֹון  ְּתַצְלֵצל 

ַהֲחָבִלים  מֹוִעיִלים  ְמאֹד  ְּבַמְסעֹות-ַיִּמים".

ָּכל ֶאת  ִלְקנֹות  ֶּכֶסף  ָלֵהם  ֵאין  ֻּכָּלם,  ִּכי  ִנְזְּכרּו  ִפְתאֹם 

ַהְּדָבִרים  ָהֵאֶּלה.

ָהרֹוֵפא –  "ַמה- ַהֶּזה!"  –  ָקָרא  ָהָארּור  ַהֶּכֶסף  -  " הֹוי 

ְלָכֶסף. ְולֹא ֶאְדַאג עֹוד  ִּתְגַּדל ִׂשְמָחִתי,  ַּכֲאֶׁשר ָאבֹוא ְלַאְפִריָקה 

ָּכל ֶאת  ְּבַהָּקָפה  ִלי  ִיֵּתן  ַהֶחְנָוִני –  אּוַלי  ֶאת  ֶאְׁשַאל  ָהָבה 

ֶאת ֵאָליו  ֶׁשֶאְׁשַלח  ׁשּוִבי.  לֹא!  לֹא!  מּוָטב  ַעד  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים 

ַהַּסָּפן.

ַהְּדָבִרים ָּכל  ֶאת  ִעּמֹו  ְוֵהִביא  ַהֶחְנָוִני  ֶאל  ָהַלךְ  ַהַּסָּפן 

ֶאת ַהֲחָפִצים,  ַוִיְפְּתחּו  ֶאת  ְוַהַחּיֹות  ָהרֹוֵפא  ַהְּנחּוִצים,  ַוַיַאְרזּו 

ֶאת ַּבְּכפֹור,  ַוָּיִגיפּו  ַהִּצּנֹורֹות  ִיְתַּפְּקעּו  לֹא  ַהְּבָרִזים,  ְלַמַען 

ַהּסּוס ִביֵדי  ָנְתנּו  ַהַּמְפֵּתַח  ַהַּבִית,  ְוֶאת  ֶאת  ַהְּתִריִסים,  ַוִּיְסְּגרּו 

ַהִּנְמָצא ֶהָחִציר  נֹוְכחּו,  ִּכי  ָּבֻאְרָוה.  ְוַכֲאֶׁשר  ָעַמד  ַהָּזֵקן,  ֲאֶׁשר 

ַוֵּיְרדּו ֶחְפֵציֶהם  ֶאת  ַהחֶֹרף,  ָלְקחּו  ְלָכל  ַלּסּוס  ַיְסִּפיק  ַהָּגג  ַעל 

ֶאל  ַהחֹוף.

ַּפְׁשִטיַדת-ֻׁשָּמן, ִעּמֹו  ְוֵהִביא  ְלַלּוֹוָתם  ָּבא  ַּפְרַנס- ַהֲחתּוִלים 

ֵנָכר, ָׁשם,  ְּבַאְרצֹות  ָׁשַמע,  ִּכי  ָלרֹוֵפא.  ְׁשמּוָעה  ַמְזֶּכֶרת-ֶנַצח 

ֵאין  ְלַהִּׂשיג  ַּפְׁשִטיַדת-ֻׁשָּמן  ְּבָכל  ְמִחיר.

כג
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ְלַבֵּקׁש ֶאת ַהִּמטֹות, ִהְתִחיל  ַהֲחִזיר  ֵהם ָּבאּו ַלחֹוף,  ְוֶגּב-ֶּגּב 

ֲעֵרָבה. ֵׁשָנה  ַהָּצֳהַרִים,  ְׁשַעת  ָהְרִביִעית ַאֲחֵרי  ַהָּׁשָעה  ִהִּגיָעה  ִּכי 

ַהִּמּטֹות ֶאת  ַוַיְרֵאהּו  ַהְּסִפיָנה  ַּתְחִּתית  ֶאל  הֹוִליָכהּו  ּפֹוִליֶנְסָיה 

ַהְּמֻסָּדרֹות  זֹו  ַעל  ַּגב  זֹו,   ְּכַמָּדִפים ַּבּכֹוָנִנית,  ַעל  ַיד  ַהּכֶֹתל.

ָּפׁשּוט!"  ָקָרא- ֶקֶרׁש  ִמָּטה?  ֶזהּו  "ָמה?  זֹוִהי 

ֶגּב-ֶּגּב.

"ָּכְך ִהיא ִמַּטת ַהְּסִפיָנה ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם"  –  ָעָנה ַהֻּתִּכי.  –-

"ֶזה  לֹא  ָקֶרׁש.  ֲעֵלה  ָעֶליָה  ּוְרַבץ  ִליׁשֹן  ֶאת  ְׁשָנֶתָך",

ֶּגּב-ֶּגּב –  "ַנְפִׁשי ַעָּתה"  –  ָאַמר  ִלְׁשַּכב  ַנְפִׁשי  ֶאת  -  " ֵאין 

ָמָרה  ָעָלי.  ֶאֱעֶלה  ְוֶאְרֶאה  ְּבַהְפִליג  ַהְּסִפיָנה".

ַּתְפִליג ֲאֶׁשר  ַהִראׁשֹוָנה  ַהַּפַעם  ְלָך  זֹוִהי  -  " טֹוב,  ֲהלֹא 

ַּגם ַאָּתה ִּתְתַרֵּגל  ַהָּיִמים  ּפֹוִליֶנְסָיה.  –  "ִּבְרבֹות  ַּבָּים"  –  ָאַמר 

ַלֲחִּיים  ָהֵאֶּלה".

ּפֹוִליֶנְסָיה  ָעָלה  ְּבַמְדְרּגֹות  ַהְּסִפיָנה  ַוְיַמְלֵמל  ֶחֶרׁש: 

"ֶאת  ַהָּים  ַהָּׁשחֹור   ְוֶאת  ַהָּים  ָהָאדֹם  ָּתְרִּתי.

ֶאת  ָהִאִּיים  ַהְּלָבִנים  ָיַדְעִּתי.

ִּבְלׁשֹון-ַהָּים  ַהְּיֻרָּקה ַׁשְטִּתי,  ָעַבְרִּתי.

ֶאת  ֶהְּמַּית  ַהָּנָהר  ַהָּצהֹב  ָׁשָמְעִּתי. 

ַעָּתה  ַאְפִליג  ִּבְרִאי-ַהְּכחֹל  ָהָרְך.

ָהָאֶרץ  ַהְּיֻרָּקה  ֵמַאֲחַרי  ׁשֹוָקַעת.

ָהּה!  ַמה-ָּׂשַבְעִּתי  ְצָבִעים  ּוְגָוִנים!

ַלֶּמְרָחק  ַנְפִׁשי  חֹוֶתֶרת,  ּבֹוָקַעת..."

כד
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ָעָליו ִּפְתאֹם,  ִּכי  ִנְזַּכר  ָהרֹוֵפא  ִלְנסַֹע,  ַאְך  ְכָבר  ָאְמרּו  ֵהם 

ָלׁשּוב   ְוִלְׁשאֹל   ֶאת  ִּפי  ַהַּסָּפן,  ֵאי  ַהֶּדֶרך  ֵיְלכּו  ָבּה  ְלַאְפִריָקה.

ַהּזֹאת, ַבֶּדֶרך  ִהיא  עֹוֶבֶרת  ַרּבֹות  ֶזה  ָאְמָרה,  ִּכי  ַהְּסנּוִנית 

ְוִהיא  ַתְרֶאָּנה  ָלֶהם.

ָהעֶֹגן,  ְוַהְּסִפיָנה ֶאת  ְלָהִרים  ְטִׁשי-ְטִׁשי  ַעל  ָהרֹוֵפא  ַוְיַצו 

ִהְפִליָגה. 

כו



ה
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ְּתִמיִמים.  ְוַהְּסנּוִנית ָׁשבּועֹות  ִׁשָּׁשה  ַהּסֹוֵער  ַבָּים  ָׁשטּו  ֵהם 

ָקטֹן ַפָּנס  ִהְדִליָקה  ַהָּדֶרך.  ַּבַּלְיָלה  ַלְנחֹוָתם  ִלְפֵניֶהם  הֹוֶלֶכת 

ָלֶהם,  ְוָכל  ַאְנֵׁשי  ַהְּסִפינֹות  ָהעֹוְברֹות   ֲחָׁשבּוָה   ְלכֹוָכב   ְמַנְצֵנץ.

ְוָגָדל.  ּפֹוִליֶנְסָיה, ַהחֹם  ָהַלְך  ֶנְגָּבה,  ֵּכן  ָקְרבּו  ֲאֶׁשר  ְּככֹל 

ְטִׁשי- ְטִׁשי ְוַהַּתִּנין ָׂשְמחּו ְמאֹד ִלְקַראת ַהֶּׁשֶמׁש ַהּלֹוֶהֶטת.  ִּבְצחֹוק

ֶאת ִלְראֹות  ַנְפָׁשם  ַוִיְׁשּתֹוְבבּו,  ַוֵּתֶכל  ָוֵהָּנה  ֵהָּנה  ָרצּו  ַעִּליז 

ֶאֶרץ  ַאְפִריָקה.

ְנׂשא ָיְכלּו  לֹא  ּתּוה-ּתּוה  ְוַהַּיְנׁשּוף  ַהֲחִזיר,  ַהֶּכֶלב  ַרק 

ְּבֵצל ִמְפָלט  ַוְיַחְּפׂשּו  ְלׁשֹוָנם  ֶאת  ַוְיַׁשְרְּבבּו  ַהָּגדֹול  ַהחֹם  ֶאת 

ֶהָחִבית  ַהְּגדֹוָלה  ַוִּיְׁשּתּו  ִלימֹוַנָּדה.

ִמַּתַחת ַוִיְׂשֶחה  ַּבַּמִים  ַוָיָצל  ֵמַהחֹם  ְמאֹד  ָסַבל  ַהַּבְרָוז 

ְמלּוִחים ָדִגים  ָהָיה ׁשֹוֶלה  ַבָּׁשבּוַע  ְוִׁשִּׁשי  ְׁשִליִׁשי  ַלְּסִפיָנה.  ְּבָכל 

ָּכל ֶאת  ֶלֱאכֹל  ְיַמֲהרּו  לֹא  ְלָאְכָלה,  ְלַמַען  ַהְּסִפיָנה  ְליֹוְׁשֵבי 

ַהָּבָׂשר  ַהְמֻמָּלח  ַעד  ֻּתּמֹו.

ְמעֹוְפִפים. ָּדִגים  ְּבַדְרָּכם  ָּפְגׁשּו  ַהַּמְׁשֶוה  ַהַּקו  ֶאל  ְּבָקְרָבם 

ּדּוִליְטל ְסִפיַנת  ִהיא  זֹאת  ּפֹוִליֶנְסָיה,  ִאם  ֶאת  ָׁשֲאלּו  ַהָּדִגים 

ָהרֹוֵפא.  ַּכֲאֶׁשר   ֻהַּגד   ָלֶהם   ִּכי   ֵכן  –  ָׂשְמחּו   ְמאֹד,  ִּכי  ָיְדעּו, 

כז
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ְלבֹואֹו.  ּפֹוִליֶנְסָיה ְמַחִּכים  ְוֵהם  ְּבָּצָרה  ְנתּוִנים  ֶׁשַהּקֹוִפים 

ַהָדִגים, עֹוד,  ַוַּיֲענּוהּו  ַלֲעבֹור  ֲעֵליֶהם  ַפְרָסאֹות  ְׁשֵאָלם,  ַּכָּמה 

ִּכי  ִמּפֹה  ְוַעד  ַאְפִריָקה  ֶמְרַחק  ֲחִמִּׁשים  ְוָחֵמׁש  ַּפְרָסאֹות.

ַּבֶּדֶרְך, ָלֶהם  ִנְקָרה  ּוִמְתַעְּלִסים  רֹוְקִדים  ֵּדְלִפיִנים  ְקַהל  ַּגם 

ָהרֹוֵפא ּדּוִליְטל  ְסִפיַנת  ִהיא  זֹאת  ּפֹוִליֶנְסָיה,  ִאם  ֶאת  ַוִּיְׁשֲאלּו 

ַהְמֻהָּלל,  ּוַמה  ָּבָּקָׁשתֹו  ַוֵתָעׂש.

ַוַּיַען  ּפֹוִליֶנְסָיה:  "ֵיׁש  ָלנּו  ַמְחסֹור  ִּבְבָצִלים".

ַהֵּדְלִפיִנים – ֶאָחד"  –  ֲענּו  ִאי  ִיָּנֵׂשא  ִמּפֹה  ָרחֹוק  -  " לֹא 

ְלַדְרְּכֶכם,  ַוֲאַנְחנּו ָלֶכם  ְּגדֹוִלים,  ְלכּו  ְּבָצִלים  ֶפֶרא  ִיְצְמחּו  "ּובֹו 

ְנַחֵּפׂש  ְּבָצִלים  ַוֲהֵבאנּום  ָלֶכם".

ּפֹוִליֶנְסָיה, ָרָאם  ֶרַגע  ַבָּים,  ְוָכֲעבֹר  ֶנֶעְלמּו  ַהֵּדְלִפיִנים 

ְקלּועֹות-ַאָּצה, ְּגדֹולֹות  ְרָׁשתֹות  ּומֹוְׁשִכים  ָׁשִבים  ֵהם  ְוִהֵּנה 

ְוֵהן  ְמֵלאֹות  ְּבָצִלים  ְּגדֹוִלים.

ְּביֹום  ַהָּמֳחַרת  ִלְפנֹות  ֶעֶרב  ָאַמר  ָהרֹוֵפא:

ְלִקּצֹו.- ָקֵרב  ַהִּמְׁשֶקֶפת,  ְטִׁשי-ְטִׁשי,  ַמָּסֵענּו  ֶאת  "ֶּתן-ִלי 

עֹוד  ְמַעט  ְוֶתֱחֶזיָנה  ֵעיֵנינּו  ֶאת  חֹוֵפי  ַאְפִריָקה".

ַיָּבָׁשה.  ְואּוָלם ֵמָרחֹוק  ִלְראֹות  ִּדּמּו  ָׁשָעה  ֲחִצי  ְּבעֹוד 

ַהחֶֹׁשך  ַהָּגדֹול לֹא  ָנַתן  ִלְראֹות  ֵהיֵטב,  ִאם  ַיָּבָׁשה ִהיא ִאם לֹא.

ִיְּבָבה, ּוְרָעִמים.  ַהְּסָעָרה  ְּבָרִקים  ָקָמה,  ֲהַרת  סּוָפה  ְורּוַח 

ִחְּׁשָבה ְוִהְתַנְּׂשאּו,  ְוַהְּסִפיָנה  ִהְתָּגֲעׁשּו  ִהְצִליף,  ַהַּגִּלים  ַהֶּגֶׁשם 

ְלִהָּׁשֵבר. 

ִמֶּלֶכת ָעְמָדה  ְוַאִּדיר.  ַהְּסִפיָנה  ָחָזק  קֹול  ִנְׁשַמע  ִּפְתאֹם 

ַוֵּתָהֵפך.

כח
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- "ַמה-ָּקָרה? "  –  ָקָרא  ָהרֹוֵפא  ַוְיַמֵהר  ַלֲעלֹות.

חֹוֵׁשב פֹוִליֶנְסָיה –  "ַאְך  ָנכֹון!"  –  ָעָנה  ֶאל  ֵאַדע  -  " לֹא 

ְוִיְרֶאה, ַּבַּמִים  ִיְצלֹל  ִּכי  ַלַּבְרָוז  ִנְׁשָּבָרה.  ַצו  ַהְּסִפיָנה  ֲאִני,  ִּכי 

ֶמה  ָהָיה  ִלְסִפיָנֵתנּו".

ַהְּסִפיָנה ִסֵּפר,  ִּכי  ּוְבׁשּובֹו  ַלַּמִים  ִמַּתַחת  ָצַלל  ֶּדּב-ֶדּב 

ָּגדֹול,  ְוַהַּמִים חֹור  ַנֲעָׂשה  ֶאָחד.  ְּבַתְחִּתיָתּה  ֶסַלע  ַעל  ָעְמָדה 

ְמַזְּנִקים   ּופֹוְרִצים   ְּפִניָמה,    ְועֹוד   ְמַעט   ְוֵיְרדּו ֻכָּלם  ְּתהֹוָמה.

- "ַאְך   ֲהלֹא   ֲאַנְחנּו   ְצִריִכים   ְלַהִּגיַע   ְלֶאֶרץ   ַאְפִריָקה" –

ִּבְׂשִחָּיה ַהָּים  ַלֲעבֹר ֶאת  ִּכי ִאם  ָלנּו  ָאַמר ָהרֹוֵפא.  –  "ָהּה,  ֵאין 

ַעד  ּבֹוֵאנּו  ָׁשָּמה".

ְואּוָלם  ְטִׁשי-ְטִׁשי  ְוֶגּב-ֶּגּב  לֹא  ָיְדעּו  ֶאת   ְמֶלאֶכת   ַהְּׂשִחָּיה.

כט
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לֹא פֹוִליֶנְסָיה –  "ַהִאם  ַהֶחֶבל"  –  ִצָּוה  ֶאת  -  " ְקחּו 

ֵהָּנה ְמאֹד?  ַהַּבְרָוז?  ַאֶּיָּכה?  ּבֹוא  מֹוִעיל  ַהֶחֶבל  ָאַמְרִּתי ,  ִּכי 

ֶאל ְוָקְׁשֵרהּו  ַהחֹוף  ֶאל  ַהֶחֶבל,  עּוָפה  ְקֵצה  ֶאת  ֶּדּב-ֶּדּב.  ַקח 

ַהֵּׁשִני ְּבָקֵצהּו  ַּבְּסִפיָנה,  נֹאֵחז  ַנֲעמֹד  ַהְּתָמִרים,  ַוֲאַנחנּו  ַאַחד 

ַעל ְוָעַבר  ִלְׂשחֹות,  ְוִטֵּפס  ֵיַדע  לֹא  ֲאֶׁשר  ִמי  ְוִנְמָּתֶחּנּו,  ְוָהָיה 

ַהֶחֶבל  ַעד  ַהִּגיעֹו  ֶאל  ַהַּיָּבָׁשה.  ַלָּדָבר  ַהֶּזה  ִיָקֵרא  "ַקו-ַהָּצָלה".

ְוֵאֶּלה ִּבְׂשִחָיה  ַהחֹוף –  ֵאֶּלה  ֶאל  ְּבָׁשלֹום  ֻכָּלם  ַוַּיֲעלּו 

ֶמְלַּתַחת ֶאת  ִעָּמם  ָלְקחּו  ַקו-ַהַהָּצָלה  ַעל  ַּבֲעִפיָפה.  ְוָהעֹוְבִרים 

ָהרֹוֵפא  ְוַיְלקּוטֹו.

ַהּקֹורֹות ַלּכֹל,  ְוָכל  ָצְלָחה  ְולֹא  ִלְרִסיִסים  ֻנְּפָצה  ַהְּסִפיָנה 

ְוַהְּקָרִׁשים  ִנְגְרׁשּו  ְבַגֵּלי  ַהָּים.

ִויֵבָׁשה, ְגדֹוָלה  ִּבְמָעָרה  ַמֲחֶסה  ַהּנֹוְסִעים  ָלֶהם  ַוִּיְמְצאּו 

ֲאֶׁשר  ִּגלּו  ֵבין  ַהְּסָלִעים.   ַוֵּיְׁשבּו   ָבּה   ַעד   ֲעבֹר  ַזַעם   ַהְּסָעָרה. 

ְלִהְתַיֵּבׁש ַהחֹוף  חֹולֹות  ֶאל  ֻכָּלם  ָיְצאּו  ַהָּמֳחָרת  ְּביֹום 

ַּבָּׁשֶמׁש.

ּפֹוִליֶנְסָיה,  -  " ַמה- ֶחְמָּדה!"  –  ֶנֱאַנח  ְּכִליַלת  -  " ַאְפִריָקה 

ְוֶאֱהָמָיה – מֹוַלְדִּתי.  ֶאְזְּכָרה  ְוֶאל  ַאְרִצי  ֶאל  ָלׁשּוב  ִלִּבי  ַיֲעלֹז 

ֲעַזְבִּתיְך.    ָּכל ֵמָאז  ָׁשִנים  ְוֵתַׁשע  ִׁשִּׁשים  ֵמָאה  ִּתְמֶלאָנה  ָמָחר 

ַהַּקְרַקע ַהְיִׁשיִׁשים,  ֶזה  ַהְּתָמִרים  ָּבך!  ֵאֶּלה  ָחָלה  לֹא  ְּתמּוָרה 

ָפַנִיְך, ֻׁשּנּו  ָאז!  לֹא  ַהְׁשחֹורֹות,  ְּכמֹו  ַהְּנָמִלים  ָהָאדֹם,  ֵאֶּלה 

מֹוַלְדִּתי!"

נֹוְצצֹות – ְּדָמעֹות  ְבֵעיָניו  ָראּו  לֹו  ָקרֹוב  ֶׁשָעְמדּו  ֵאֶּלה 

ּכֹה  ָגַדל  ָאְׁשרֹו  ִלְראֹות  ֶאת  ֶאֶרץ  מֹוַלְדּתֹו!

ל



ַהַּמָּסע ַהָּגדֹול

ְמָצָאּה,  ִּכי ְולֹא  ִמְצַנְפּתֹו  ֶאת  ָהרֹוֵפא  ִחֵּפׂש  ֶזה  ְּבֶרַגע 

ָהרּוַח  ֲחָטַפָּתה  ַוִּתְזְרֶקָּנה  ֶאל  ַהָּים,  ַוֵּיֶלְך  ֶּדּב-ֶּדּב  ְלַבְקָׁשּה.

ְכִסיַרת- ַבַּמִים,  ַוְּתִהי  ָׁשָטה  ִהיא  ְוִהֵּנה  ֵמָרחֹוק  ַוַיְרא 

רֹוֵעד ָלָבן,  יֹוֵׁשב  ַעְכָּבר  ָבּה  ָמָצא  ְקַטָּנה.  ְּבָקְרבֹו  ַצֲעצּוִעים 

ּוְמַפְרֵּכס,  ֲאחּוז  ֵאיָמה  ָוָפַחד.

ֻצֵּוית ַהַּבְרָוז –  "ַהלֹא  ּפֹה?"  –  ָׁשַאל  -  " ַמה-ַּמֲעֶׂשיָך 

ְלִהָּׁשֵאר  ְּבַמְדֵמָנה!"

ָהַעְכָּבר – ְּבַמְדֵמָנה"  –  ָאַמר  ְלִהָּׁשֵאר  ָחַפְצִּתי  -  " לֹא 

"ָחַפְצִּתי ִלְראֹות  ֶאת  ֶאֶרץ  ַאְפִריָקה  ָמה  ִהיא.  ֵהן  ְקרֹוִבים  ִלי,

לא



ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ְּבֵני ִמְׁשַּפְחִּתי,  ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת.  ִהְתַחֵּבאִתי ֵבין ַהֲחִבילֹות ָהֲארּוזֹות

ָיֵראִתי ַהְּסִפיָנה  ַהחֹוף.  ְּבִהָּׁשֵבר  ֶאל  ִהַגְעִּתי  ַהְּצִניִמים  ִעם  ְוַיַחד 

ִלְׂשחֹות.  ַׁשְטִּתי,  ָרַעְדִּתי,  ּכֹחֹוַתי ֵאַדע  לֹא  ְגדֹוָלה,  ִּכי  ִיְרָאה 

ִמְצֶנֶפת ֵאַלי  ָקְרָבה  ֶזה  ָבא.  ְּבֶרַגע  ֲעָזבּוִני,  ָאַמְרִּתי:  ִקִּצי 

ָלמּות ָחַפְצִּתי  לֹא  ָבּה,  ִּכי  ּתֹוָכה.  ָיַׁשְבִתי  ֶאל  ָהרֹוֵפא,  ַוֶאְקּפֹץ 

ַּבַּמִים  ַהֵּזדֹוִנים".

ָהַעְכָּבר ִעם  ַיַחד  ַהִּמְצֶנֶפת  ֶאת  ְּבַמּקֹורֹו  ָלַקח  ַהַּבְרָוז 

ֵעיֵניֶהן ֶאת  ַוִּיְּתנּו  ִנְּגׁשּו  ַהַחּיֹות  ָהרֹוֵפא,  ְוָכל  ֶאל  ַוְיִביֶאָנה 

ָּבַעְכָּבר.

- "נֹוֵסַע  "ֶנְעָלם"  הּוא"  –  ָקָרא  ַהֻּתִּכי.

ָקָרא ְטִׁשי-ְטִׁשי  ָלַעְכָּבר,  ְוַהּקֹוף  ָמקֹום  ְמַבְקִׁשים  ֵהם  עֹוד 

ִפְתאֹם: 

- "ַהּסּו! קֹול ְצָעִדים ָאנִֹכי ׁשֹוֵמַע ַּבָּיַער!"

ְׁשחֹור- ָּפִנים ִאיׁש  ַהַּיַער  ִמּתֹוך  ֵהִגיַח  ֶהֱחִריׁשּו.  ִמָּיד  ֻּכָּלם 

ַוִּיְׁשָאֵלם  ְלַמֲעֵׂשיֶהם.

ֶמִּדיִציָנה"  –  ָעָנה ְׁשִמי,  ּדֹוְקטֹור  ּדּוִליְטל  -  " יֹוָחָנן 

ָהרֹוֵפא.  – "ְּדָרׁשּוִני  ָלבֹוא  ֵהָּנה  ְלַרֵּפא  ֶאת  ַהּקֹוִפים  ַהחֹוִלים".

- "ֻּכְלֶכם  ָּתבֹואּו  ִלְפֵני  ַהֶּמֶלְך!"  –  ָאַמר  ָהִאיׁש  ַהָּׁשחֹור.

לֹא ָהרֹוֵפא,  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה?"  –  ָׁשַאל  ַהֶּמֶלְך  הּוא  -  " ִמי 

ָרָצה  ְלַאֵּבד  ְזָמן.

ִאיׁש ַהּזֹאת,  ְוָכל  ָהָאֶרץ  ָכל  יֹוִליִקיְנִגי,  לֹו  ֶמֶלְך  -  " הּוא 

ָזר  ָהעֹוֵבר  ָּבה ָיבֹוא  ְלָפָניו.  ְלכּו  ַאֲחָרי!"

ַוִּיְקחּו ֶאת ֶחְפֵציֶהם ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי ָהִאיׁש ְּבַמֲעֵבה ַהָּיַער.

לב



ו

ּפֹוִליֶנְסָיה ְוַהֶּמֶלך

ָעַמד ָׁשם  מּוָאר,  ֲאֶׁשר  ָמקֹום  ֶאל  ַוָּיבֹואּו  ַבַּיַער  ָהְלכּו  ֵהם 

ַאְרמֹון ַהֶּמֶלך, ַהָּבנּוי ֻּכּלֹו ֵחָמר.

ַהָּנִסיך ּוְבָנם  ֶאְרִמְנְטרּוֶדה  ְוִאְׁשּתֹו  ַהֶּמֶלך  ָיְׁשבּו  ָּבַאְרמֹון 

ֻּבְמּפֹו.  ַהָּנִסיְך ָהַלְך  ֶאל ַהָּנָהר  ָלצּוד  ִׁשּבּוטֹות,  ְוַהֶּמֶלְך  ְוַהַּמְלָּכה

לג



ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ַוִּתיַׁשן ִנְרְּדָמה  ָהַאְרמֹון.  ַהַּמְלָּכה  ֶּפַתח  ִלְפֵני  סֹוֵכְך  ְּבֵצל  ָיְׁשבּו 

ֶאת ְׁשָנָתּה.

ָהרֹוֵפא לֹו  ְלֶחְפצֹו.  ַוְיַסֵּפר  ְׁשֵאָלהּו  ָבא,  ְוַהֶּמֶלךְ  ָהרֹוֵפא 

ֶאת  ְּדַבר  ּבֹּואֹו  ְלַאְפִריָקה.

ַהֶּמֶלךְ – ַתֲעבֹור!"  –  ָאַמר  לֹא  ַמְמַלְכִּתי  -  " ּבַאְרצֹות 

ִקַּבְלִּתיו ַהְּלָבִנים,  ַוֲאִני  ִמן  ִאיׁש  ֵאַלי  ָּבא  ַרּבֹות  ָׁשִנים  "ִלְפֵני 

ָּבֲאָדָמה,  ְלַמַען חֹוִרים  ָהִאיׁש  ָיפֹות.  ַוַיְחּפֹֹר  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר 

ַהֵּׁשן, ִּבְגַלל  ְּבַאְרִצי  ַהִּפיִלים  ֶאת  ָזָהב,  ַוַּיֲהרֹג  ַמְטמֹוֵני  ְצבֹר 

ְלִאיׁש ֶאֵּתן  לֹא  הֹוָדִני.  לֹא,  ָנתֹן  ְולֹא  ֵבְרָכִני  ְולֹא  ְלַדְרּכֹו  ַוֵּיֶלְך 

ִמן  ַהְּלָבִנים  ַלֲעבֹר  ְבַאְרצֹות  ַמְמֶלֶכת  יֹוִליִקיְנִגי!"

ָידֹו ַעל  ָהעֹוְמִדים  ַהְּׁשחֹוִֹרים  ָהֲאָנִׁשים  ֶאל  ַהֶּמֶלך  ַוִּיֶפן 

ַחּיֹוָתיו ְוֶאת  ַהָּלֶזה  ָהְרפּואֹות  ַּבַעל  ֶאת  ֵלאמֹר:  " ָהִביאּו  ַוְיַצו 

ֶאל  ֵּבית- ַהּסַֹהר  ַהָּגדֹול!"

ַחּיֹוָתיו ְוֶאת  ָהרֹוֵפא  ֶאת  ּכּוִׁשים  ֲעָבִדים  ִׁשָּׁשה  ַוּיֹוִליכּו 

ָבנּוי ָהָיה  ְוֶהָחָזק.  ֵּבית-ַהּסַֹהר  ַהָּגדֹול  ְּבֵבית-ַהּסַֹהר  ַוְיִׂשימּום 

ִׂשְבַכת ְלַמְעָלה,  ּוַבֲחּלֹון  ֲחּלֹון ָקטֹן ּבֹו,  ַּבּכֶֹתל  ְּגדֹוָלה,  ְוַרק  ֶאֶבן 

ַּבְרֶזל.  ְוֶדֶלת  ַהַּבִּית  ֲחָזָקה  ְוָעָבה.

ָמר.  ַאך ִּבְבִכי  קֹולֹו  ָנַתן  ֶּגּב-ֶּגּב  ֻכָּלם,  ְוַהֲחִזיר  ַוֵּיָעְצבּו 

לֹא ַהַּבִית,  ִאם  ִמן  ְוִיְבַרח  ִיְקּפֹץ  הּוא  הֹוִדיַע,  ִּכי  ְטִׁשי- ְטִׁשי 

ֶיְחַּדל  ְּבִכי-ַהְּיָלָלה,  ַוְיִהי  ֶׁשֶקט  ַּבָּבִית.

ֵעינֹו ֲאֶׁשר  ָהרֹוֵפא,  ַאֲחֵרי  פֹה?"  –  ָׁשַאל  ֻכָּלנּו  -  " ַהִאם 

ִהְתִחיָלה  ְלַהְבִחין  ְּבִדְמּדּוֵמי-ָהאֹור.

- ְלַדְעִּתי  ֵּכן!"  – ָאַמר  ַהַּבְרָוז  ַוָּיֵחל  ִלְמנֹוָתם. 

לד



ּפֹוִליֶנְסָיה ְוַהֶּמֶלְך

- "ַאֵּיה  פֹוִליֶנְסיה?"  –  ָׁשַאל  ַהַּתִּנין  –   "הּוא  ֵאיֶנּנּו  פֹה!"

ָהרֹוֵפא –  "ְראּו ַּבָּדָבר?"  –  ָׁשַאל  ַאָּתה  ָּבטּוַח  -  " ָהִאם 

ְוַחְּפׂשּו  ֵהיֵטב!"

- "ּפֹוִליֶנְסָיה!  ּפֹוִליֶנְסָיה!  ַאֶּיָּכה?" –

ַהַּתִּנין –  "ָּכך ִהְתַחֵּמק,  ַּכִּנְרֶאה!"  –  ִמְלֵמל  -  " הּוא 

ְנתּוִנים ֶׁשְיִדיָדיו  ַּבֶּמְרָחב,  ְּבֵעת  ְמַטֵּיל  לֹו!  הּוא  ָיֶאה  ְוָכְך  ָנֶאה 

ַּבֵּמָצר".

ִמּתֹוך ַוָּיַגח  ַהֻּתִּכי  ֵאיֶנִּני!"  –  ָאַמר  ָּכֶזה  ְּבִלַּיַעל  -  " עֹוף 

ִּכיס-ְמִעיל-ָהרֹוֵפא.

ִׂשְבַכת- ֶּדֶרךְ  ְוָלֵצאת  ַלֲעבֹר  אּוַכל  ְוָיכֹל  ֲאִני  -  " ָקטֹן 

ַבְּכלּוב.  ּוְבַדֵּבר ִויִׂשימּוִני  ִיְתְּפׂשּוִני  ְלַנְפִׁשי,  ֶּפן  ַהַחּלֹון,  ָוִאיָרא 

ְּבִכיס ְלִהָּסֵתר  ֵאַלי,  ִמַהְרִּתי  ִלּבֹו  ָׂשם  ְּדָבריו,  ְולֹא  ֶאת  ַהֶּמֶלְך 

ְלַדֵּבר ָרב!"  –  ּוְכַכּלֹותֹו  ַמֲעֶׂשה  ֵהָּנה.  ָאֵכן,  ֶזהּו  ָוָאבֹוא  ֲאדֹוִני 

ֶהֱחִליק  ְּבַמּקֹורֹו  ַעל  ְּפֵני  נֹוַצת  ּגּופֹו.

לֹא הּוא,  ִּכי  ָהרֹוֵפא –  "ָאְׁשְרָך  -  " ֲחִביִבי!"  –  ָקָרא 

ָיַׁשְבִּתי ָעֶליָך ְולֹא ָהַרְגִּתיָך ָחִליָלה!"

ּפֹוִליֶנְסָיה –  "ָהֶעֶרב, ְּבקֹוִלי"  –  הֹוִסיְף  ָנא  ִׁשְמעּו  -  " ְוַעָּתה 

ַאְך ֶיְחַׁשְך,  ֵאֵצא ֶדֶרְך ַהְּׂשָבָכה ְוָאבֹוא ֶאל ַאְרמֹון ַהֶּמֶלך.  ְוָאז –

ֲאֶׁשר ֶאְׁשקֹט,  ַעד  ְולֹא  ָאנּוַח  ְוִתָּוְכחּו!  –  לֹא  ִּתְראּו  ַאֶּתם 

יֹוִציֲאֶכם  ַהֶּמֶלך  ַלחֶֹפׁש!"

ֶּגּב-ֶּגּב, ְתַדֵּבר,  ּפֹוִליֶנְסָיה!"  –  ָאַמר  ֶהֶבל  -  " הֹוי,  ַאךְ 

ֵהִניַע  ֶאת  ְנִחיָריו  ַוֵּיְבְך  ְּבקֹול  –  "ֲהלֹא  ֵאיְנָך  ֶאָּלא  עֹוף!"

- "ָנכֹון  ְמאֹד!"  –  ָאַמר  ּפֹוִליֶנְסָיה  –  "ַאְך  ַאל  ָנא  ִּתְׁשַּכח,

לה
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ָאְרחֹות ֶאת  ְויֹוֵדַע  ֵהיֵטב  ַמִּכיר  ֲאַדֵּבר,  ַוֲאִני  ָהָאָדם  ְּכַאַחד  ִּכי 

ַהּכּוִׁשים  ָהֵאֶּלה!"

ַהְּתָמִרים.  ַהּכּוִׁשים ַעל  נַֹגּה-ַּכְסּפֹו  ַוִּיְׁשּפֹךְ  ָעָלה  ַהַּסַהר 

ַוָּיָעף ִמֵּבית-ַהּסַֹהר  ָיָצא  פֹוִליֶנְסָיה  ְׁשָנָתם,  ְוַהֻּתִּכי  ֶאת  ָיְׁשנּו 

ְ ָהְיָתה  ַּבֲחַדר ָהאֶֹכל  ַהַחּלֹונֹות ֲאֶׁשר  ַהֶּמֶלך.  ְּבַאַחד  ֶאל ַאְרמֹון 

ַהַּכּדּור ָּבּה  ָּפַגע  ַהֶּטִניס  ִמְׂשַחק  ְׁשבּוָרה –  ְּבֵעת  זכּוִכית 

ַוְיפֹוְצֶצָּנה  –  ַוָיבֹוא  פֹוִליֶנְסָיה  ְּפִניָמה.

ַּבָּלט ֻּבְמּפֹו.  ַוַּיֲעבֹר  ַהָּנִסיךְ  ַנֲחַרת  קֹול  ִהִּגיעַ  ְלָאְזנֹו 

ַהֶּמֶלך. ִמְׁשַּכב  ֲחַדר  ֶאל  ַוָיבֹוא  ַּבַּמְדֵרגֹות  ַוַיַעל  ִצָּפְרָניו  ְּבָראֵׁשי 

ִּבְזִהירּות  ָּפַתח  ֶאת  ַהֶּדֶלת  ַוַּיֵּבט  ְּפִניָמה.

ּדֹוָדה, ְּבֵבית  ַהִּמְׁשֶּתה  ֶאל  ַההּוא  ַּבַּלְיָלה  ָהְלָכה  ַהַּמְלָּכה 

ְוַהֶמֶלְך  ָׁשַכב  ַעל  ִמָּטתֹו  ַוִּייַׁשן  ֵׁשָנה  ֲעֻמָּקה.

פֹוִליֶנְסָיה  ָבא  ֶחֶרׁש  ַוַּיֲעמֹד  ַּתַחת  ַהִּמָּטה.

ָיַדע ָהרֹוֵפא.  ָידַֹע  ּדּוִליְטל  ִיְׁשָּתֵעל  ִהְׁשָּתֵעל,  ַּכֲאֶׁשר  הּוא 

ֵהיֵטב  ְלַחּקֹות  ָּכל  ַמֲעֶׂשה!

ִהיא, ֵׁשָנה:  " ַהַאְּת  ִמּתֹוְך  ַוִּיְׁשַאל  ֵעיָניו  ֶאת  ָּפַקח  ַהֶּמֶלְך 

ֶאְרִמְנְטרּוֶדה?"  הּוא  ָחַׁשב,  ִּכי  ַהַּמְלָּכה  ָׁשָבה  ִמן  ַהִּמְׁשֶּתה. 

ִאיׁש. ִיְׁשָּתֵעל  ּוַפֲעַמִים,  ַּכֲאֶׁשר  ַּפַעם  ּפֹוִליֶנְסָיה  ַוִּיְׁשָּתֵעל 

ַוָּיָקם  ַהֶּמֶלְך,  ַוִּתָּפֵעם  רּוחֹו,  ַוִּיְׁשָאל: "ִמי  פֹה?"

ְּבקֹול,  ְּכקֹול פֹוִליֶנְסָיה  ָהרֹוֵפא!"  –  ָעָנה  -  ּדּוִליְטל 

ָהרֹוֵפא  ְּבַדְּברֹו.

ַהֶּמֶלְך –  " ֵאיך ִמְׁשָּכִבי?"  –  ָצַעק  ַּבַחַדר  ַמֲעֶׂשיָך  -  " ַמה 

ֵהַעְזָּת  ָלֵצאת  ִמֵּבית  ַהּסַֹהר?  ַאֶּיָּכה?   ֵאיֶנִּני  רֹוֶאה  אֹוָתָך!"
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ְוחֹוֵדר, ְמֻמָּׁשְך  ֲעִּליז  ָּגדֹול,  ְצחֹוק  ְצחֹוק  ָצַחק  ּפֹוִליֶנְסָיה 

ַּכֲאֶׁשר  ִיְצַחק  ָהרֹוֵפא.

"ֲחַדל  ִמְּצחֹוק  ְוֶגׁש  ֵהָּנה,  ְלַמַען  ֶאְרֶאָך!" – ָקָרא ַהֶּמֶלְך.-

ָׁשַכְחָּת,  ִּכי ּפֹוִליֶנְסָיה –  "ַהֻאְמָנם  ֶּפִתי"  –  ֵהִׁשיב  -  " ֶמֶלְך 

ָהִאיׁש ֶמִּדיִציָנה,  ֶזה  ּדּוִליְטל,  ּדֹוְקטֹור  יֹוָחָנן  ִעם  ְלָך  ָדָבר 

ֲאִני ִלְראֹוֵתִני.  רֹוֶאה  תּוַכל  ָהָאָדם?  ְּכמּוָבן,  לֹא  ִמָּכל  ַהִּנְפָלא 

ַלֲעׂשֹותֹו. אּוַכל  לֹא  ָּבעֹוָלם,  ֲאֶׁשר  ָּדָבר  ִנְרֶאה.    ֵאין  ְוֵאיֶנִּני 

לֹא ְלַהְזִהיֶרָך.  ִאם  ֵאֶליָך  ָּבאִתי  ַהֶזה  ְּבקֹוִלי:  ַהַּלְיָלה  ְׁשַמע 

ָעֶליך ַמְמַלְכְּתך,  ַוֲהִביאֹוִתי  ְּבֶאֶרץ  ַלֲעבֹר  ְוַלַחּיֹות  ִלי  ִתֵּתן 

ַמֲחָלה  ַרָּבה,  ַּכַּמֲחָלה  ֲאֶׁשר  ָּדְבָקה  ַבּקֹוִפים.   ֲאִני   ֶאְרָּפא   ֶאת
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ֶאת ָאִרים  ַרק  ֶוֶאֱחבֹׁש,  ִאם  ַאֲחִליֵאם,  ַאֶּכה  ַוֲאִני  ְּבֵני-ָהָאָדם 

ֶאת ֲעָבֶדיָך,  ּוָפְתחּו  ֶאת  ִמָּיד  אֹוִריֶדָּנה.  ְׁשַלח  אֹו  ָיִדי  ֶזֶרת 

ַעְּמך ְוֶאת  אֹוְתָך  ַהֲחִזיִרית  ְּבַמֲחַלת  ַאֶּכה  ֵּבית-ַהּסַֹהר,  ֶפן 

ִלְפֵני  ֵצאת  ַהֶּׁשֶמׁש  ַעל  ַהְרֵרי- יֹוִליִקיְנִגי!"

ַוִּיְתַחְלֵחל  ַהֶּמֶלְך  ַוִּייָרא  ְמאֹד.

ֵכן,  ְיִהי ְּבקֹול –  "ְיִהי  ָהרֹוֵפא!"  –  ָצַעק  -  " ֲאדֹוִני 

ִכְדָבֶריך!  ָאָּנא,  ָאָּנא,  ַאל  ָנא  ָתֵרם  ֶאת  ֶזֶרת  ָיְדָך  ַהְּקַטָּנה!"

ֶאת ַוּיֹוֵצא  ֵּבית-ַהּסַֹהר  ֶאל  ַהִּמָּטה,  ָרץ  ִמן  ָקַפץ  ְוהּוא 

ָהֲאסּוִרים  ַלָחְפִׁשי.

ַוַּיֲעזֹב ַּבַּמְדֵרגֹות  ָיַרד  ִמֵּביתֹו,  ּופֹוִליֶנְסָיה  ַהֶּמֶלְך  ָיָצא  ַאְך 

ֶאת  ָהַאְרמֹון  ֶּדֶרך  ַחּלֹון  ֲחַדר  ָהאֶֹכל.

ַהֻּתִּכי ֶאת  ַוֵּתֶרא  ַהִּמְׁשֶּתה  ִמן  ַהַּמְלָּכה  ָׁשָבה  ָהִהיא  ָּבֵעת 

יֹוֵצא  ִמן  ַהַחּלֹון.  ַוְּתַסֵּפר  ַלֶּמֶלך  ֶאת  ָּכל  ַהָּדָבר  ַהֶּזה.

בֹו,  ַוַּתַעל ֵהֵתלּו  ִרּמּוהּו,  ָהֵתל  ַרֵּמה  ַאְך  ַהֶּמֶלְך,  ִּכי  ַוָּיֶבן 

ֲחָמתֹו  ַעד  ְלַהְׁשִחית,  ַוְיַמֵהר  ֶאל  ֵּבית-ַהּסַֹהר.

ִלְרָוָחה, ְפתּוָחה  ָהְיָתה  ַהּמֹוֵעד.  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ֵאַחר  ַאךְ 

ַהַּבִית  ֵריק,  ְוָהרֹוֵפא  וַהַחּיֹות  ִהְרִחיקּו  ְכָבר  ָלָלֶכת.

לח



ז

ֶּגֶׁשר-ַהּקֹוִפים

ֶאת ָרֲאָתה  לֹא  ָנָדָדה.  ֵמעֹוָדּה  ֶאְרִמְנְטרּוֶדה  ַהַּמְלָּכה  ְׁשַנת 

ֵאין-אֹוִנים ָההּוא.  ַּבֲחרֹון  ַבַּלְיָלה  ְּכמֹו  ּוִמְתַקֵּצף  זֹוֵעם  ַּבְעָלּה 

ְוִּגֵדף.  ֶאת ֵחֵרף  ָּפַגׁש  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ָּכל  ִׁשָּניו.  ֶאת  ֶאת  ָחַרק 

ָהַאְרמֹון. ַּבֲחתּול  ִׁשָּניו,  ִהְׁשִליְך  ֶאת  ִנָּקה  ַהַּמֲחָצצֹות,  ֶׁשָּבֶהן 

ַוְּיַצו ֵחילֹו  ֶאת  ַוָּיֶרק  ַהִּפּנֹות  ְּבָכל  ִהְתַהֵּלְך  ְּכתֶֹנת-ַלְיָלה  ָלבּוׁש 

ָׁשַלח, ֲעָבָדיו  ָּכל  ָהרֹוֵפא.  ֶאת  ֶאת  ְלָהִביא  ַהַּיַער  ֶאל  ָלרּוץ 

ֻבְמּפֹו מֹוֵרי  ְוֶאת  ַהַּסָּפִרים  ְוֶאת  ַהַּגָּנִנים  ְוֶאת  ַהַּטָּבִחים  ֶאת 

ַהִּמְׁשֶּתה ִמן  ֲעֵיָפה  ָּׁשָבה  ַהַּמְלָּכה,  ֲאֶׁשר  ֶאת  ַהָּנִסיך,  ְוַגם 

ִּבְנָעֶליָה  ַהָּצרֹות,  ִצָּוה  ָלֶלֶכת  ְלַחֵּפׂש  ַּבָּיָער. 

ֶאל ּכֹחֹוֵתיֶהם  ְּבָכל  ָרִצים  ְוַחּיֹוָתיו  ָהרֹוֵפא  ְוכֹה  ּכֹה  ֵּבין 

ַוִּייַעף,  ָוָהרֹוֵפא ָּכַׁשל  ַהְּקָצרֹות  ְּבַרְגָליו  ֶאֶרץ- ַהּקֹוִפים.  ֶּגּב-ֶּגּב 

ַהֶּמְלָּתָחה ַמָּׂשא   ִבְכֵבדּות,    ִמּכֶֹבד   ְבָיָדיו,    ַוִּיְתַנֲהלּו   ְנָׂשָאהּו 

ְוַהַיְלקּוט.

ַהּבֹוְרִחים. ֶאת  ִיְתּפֹס  ְנַקָּלה  ַעל  ָאַמר,  ִּכי  יֹוִליִקיְנִגי  ֶמֶלְך 

ַהָּיַער.  ַאך ְׁשִביֵלי  ֶאת  ַּמִּכיר  ְוֵאיֶנּנּו  ָנְכִרָּיה  ְלֶאֶרץ  ָּבא  ָהרֹוֵפא 

ַהַּיַער ִמְסְּתֵרי  ָּכל  ֶאת  ָיַדע  ְטִׁשי- ְטִׁשי  ְמאֹד.  ַהּקֹוף  ָׁשָגה  הּוא 

ּוַמֲחבֹוָאיו,   ּכֲאֶׁשר  לֹא  ָיְדעּו  ַעְבֵדי  ַהֶּמֶלְך. 

ַוּיֹוֶלְך   ְטִׁשי- ְטִׁשי   ֶאת  ָהרֹוֵפא   ְוֶאת   ַחּיֹוָתיו   ֵּבין   ִׂשיִחים
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ְּבתֹוך ֱאנֹוׁש,  ַוַּיְסִּתיֶרם  ֶרֶגל  ָבֶהם  ָדְרָכה  לֹא  ְסבּוִכים,  ֲאֶׁשר 

ֶּגַזע  ָנבּוב,  ֲאֶׁשר  ָמָצא  ֵבין  ַהְּסָלִעים  ַהְּגבִֹהים.

ְטִׁשי-ְטִׁשי – ּפֹה"  –  ָאַמר  ְנַחֶּכה  ִאם  ִּכי  ָלנּו  טֹוב  -  " ֵאין 

ְׁשָנָתם.  ָאז ֶאת  ִליׁשֹון  ְוִיְׁשְּכבּו  ַהַחָּיִלים  ָיׁשּובּו  ֲאֶׁשר  "ַעד 

ַנֲעֶׂשה  ֶאת  ַּדְרֵּכנּו  ֶאל  ֶאֶרץ ַהּקֹוִפים".

ַוִּיָּׁשֲארּו  ַבָּמקֹום  ָההּוא  ָללּון  ָּכל  ַהָּלְיָלה.

ְּבַחְּפָׂשם. ַהֶּמֶלךְ  ַעְבֵדי  קֹול  ְּבָאְזֵניֶהם  ָעָלה  ְּבַפַעם  ַּפַעם 

ֶאת ִאיׁש  ָיַדע  לֹא  ְטִׁשי-ְטִׁשי  ִמְּלַבד  ָלֶבַטח,  ִּכי  ָיְׁשבּו  ֵהם  ַאְך 

ַהָּמקֹום  ַההּוא.  ַּגם  ַרִּבים  ִמן  ַהּקֹוִפים  לֹא  ְיָדעּוהּו.

ַהִראׁשֹונֹות,  ִנְׁשַמע ַקְרֶניָה  ֶאת  ַהֶּׁשֶמׁש  סֹוף-סֹוף,  ִּבְׁשלַֹח 

ָּכל ֵאין  ְוָצלּול,  ִּכי  ַרְך  ֶאְרִמְנְטרּוֶדה,  קֹול  ַהַּמְלָּכה  ֶׁשל  קֹוָלּה 

ֵׁשָנה ִליׁשֹון  ַהַּבְיָתה  ָלׁשּוב  ָלֶהם  טֹוב  ְּבִחּפּוִׂשים,  ְוטֹוב  ּתֹוֶעֶלת 

ֲחטּוָפה. 

ֶאת הֹוִציא  ְטִׁשי-ְטִׁשי  ְלָבֵּתיֶהם,  ְוַהּקֹוף  ָׁשבּו  ַהַחָּיִלים 

ָהרֹוֵפא  ְוַחּיֹוָתיו  ִמַּמֲחבֹוָאם,   ַוַּיַעְברּו  ַוֵּיְלכּו  ֶאל  ֶאֶרץ- ַהּקֹוִפים. 

ְתָקָפַתם, ְּגדֹוָלה  ְוֲאֻרָּכה,  ַוֲעֵיפּות  ַהֶּדֶרךְ  ָהְיָתה  ַרָּבה 

ֲחֵלב לֹו  ִלְבּכֹות,  ְוִהִּגיׁשּו  ֵהֵחל  ַאְך  ֶּגּב-ֶּגּב,  אּוָלם  ֶאת  ְּבִיחּוד 

ֱאגֹוֵזי-קֹוקֹוס,  ְוָׁשָתה  ְוָׂשֵמַח.

ְטִׁשי-ְטִׁשי ָיְדעּו  ְמאֹד,  ִּכי  ַרב  ּוַמְׁשֶקה  ָלֶהם  ָהָיה  ַרב  ְואֶֹכל 

ַּבַּיַער –  ֶאת ֲאֶׁשר  ְלִמיֵניֶהם  ְוַהָּיָרק  ַהְּפִרי  ָּכל  ֶאת  ּופֹוִליֶנְסָיה 

ָׁשְרֵׁשי-ַהֶּלֶחם – ְוֶאת  ָהֱאגֹוִזים  ְוֶאת  ַהְּתֵאִנים  ְוֶאת  ַהְּתָמִרים 

ָלֶהם "ִלימֹוַנָּדה" ִהָּמְצָאם.  ַוָּיִכינּו  ְמקֹום  ֶאת  ְוִהִּכירּו  ָיְדעּו 

ִמִּמיץ  ַּתּפּוֵחי  ַהָּזָהב  ַהְּגֵדִלים  ֶפֶרא   ַוַּיְמִתיקּוָה   ִבְּדַבׁש,   ֶׁשָארּו

מ



ֶּגֶׁשר-ַהּקֹוִפים

ֲאֶׁשר ָּכל  ַהְּנבּוִבים.  ֶאת  ָּבִאיָלנֹות  ַהְּדבֹוִרים"  ֲאֶׁשר  ִמ"ּכֹוְכֵבי 

ַהָּיִמים ְטִׁשי-ְטִׁשי ּופֹוִליֶנְסָיה.  ְּבַאַחד  ַוָּיִביאּו  ָמְצאּו  ִלָּבם  ִיְׁשַאל 

ּדּוִליְטל ְלִעּׁשּון,  ַוִּיְׂשַמח  ַמָּמׁש  ַטָּבק,  ַטָּבק  ְלדּוִליְטל  ֵהִביאּו 

ְמאֹד. 

ֲעֵלי-תֶֹמר, ְקלּוִעים  ְּבאָֹהִלים  ָיְׁשנּו  ַּבַּלְיָלה  ְׁשָנָתם  ֶאת 

ְּבֶעֶרׂש  ַרֲעָנָנה  ְוַרָּכה,  ְרפּוַדת-ֶּדֶׁשא.

ָהֵאֶּלה עֹוד,  ְוַהַחִּיים  ָעְיפּו  ְולֹא  ַלְּנדּוִדים  ִהְסַּתְּגלּו  ֵהם 

ָמְצאּו  ֵחן  ְּבֵעיֵניֶהם  ַוְּיַׂשְּמחּו  ֶאת  ִלָּבם. 

ֲעֵרָבה.  ָהרֹוֵפא ְמנּוָחה  ָלנּוַח  ָיְׁשבּו  ַהַּלְיָלה  ֶרֶדת  ִעם 

ְסִביב ְּבַמְעָּגל  ֻכָּלם  ָיְׁשבּו  ַהְּסֻעָּדה  ַקָּלה,  ְוַאֲחֵרי  ְמדּוָרה  ֶהֱעָלה 

ַהָּים.  ּוְטִׁשי-ְטִשי ִמִּׁשירֹות  ָלֶהם  ָׁשר  ַהְּמדּוָרה.  ּפֹוִליֶנְסָיה 

ִסֵּפר  ָלֶהם  ַאָּגדֹות  ִמִּני  ָיַער.

ָיפֹות ְטִׁשי-ְטִׁשי,  ָהיּו  ִסֵּפר  ָהַאָּגדֹות,  ֲאֶׁשר  ִמן  ַרּבֹות 

ִמֶּׁשָּלֶהם, ְסָפִרים  ָלֶהם  ֵיׁש  ַהּקֹוִפים  ֵלב.  ָאְמָנם  ְולֹוְקחֹות  ְמאֹד 

ַאָּגדֹוֵתיֶהם, ֶאת  ִיְׁשְמרּו  ָׁשמֹר  ָהרֹוֵפא,  ַאְך  ּדּוִליְטל  ָּכַתב  ֲאֶׁשר 

ְודֹור  ְיַסְּפֵרן  ְלדֹור.

ִאּמֹו ִמִּפי  ָׁשַמע  ְטִׁשי-ְטִׁשי,  ֲאֶׁשר  ִסֵּפר  ַרִּבים  ְּדָבִרים 

ְזֶקְנּתֹו,  ִסּפּוֵרי-ְקדּוִמים:  ִמָּיִמים ֲאֶׁשר ָחְלפּו ְוֵאיָנם –  ֵעת ָהָאָדם

ַהַחי, ִמן  ָּבָׂשר  ַוּיֹאַכל  ַהְּסָלִעים  ִּבְמָערֹות  ַוָּיָגר  עֹור-ַהּדֹב  ָלַבׁש 

ַעל ִסֵּפר  ָהְיָתה-ּלֹו.  הּוא  ֶטֶרם  ֵאׁש  ָּבֵׁשל,  ִּכי  ָיַדע  לֹא  ִּכי 

ֶבָהִרים ָּתעּו  ְּכַרָּכבֹות,  ֲאֶׁשר  ֲאֻרּכֹות  ְלָטאֹות  ְוַעל  ָממּוִתים 

ְוָׁשְכנּו  ִּבְמרֹום  ָהִאיָלנֹות  ַהִּנָּׂשִאים.

ַהִּסּפּוִרים  ָהֵאֶּלה  ָלְקחּו  ֶאת  ֵלב   ַהׁשֹוְמִעים,   ֲאֶׁשר   ָׁשְקעּו

מא



ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ִנְזְּכרּו ְּכָבר,  ּוִפְתאֹם  ָּכְבָתה  ָראּו,  ִּכי ָהֵאׁש  ְולֹא  ְּבַמְחְׁשבֹוֵתיֶהם 

ַוָּיקּומּו  ֶלֱאסֹף  ְזָרִדים  ֲחָדִׁשים  ְלַהֲעלֹות  ֶאת  ַהְּמדּוָרה.

ִאָּתם,  ַוִּיְקצֹף ֵאין  ַהַּיַער,  ְוָהרֹוֵפא  ִמן  ַהַחָּיִלים  ְּבׁשּוב 

ִויִהי ַהּבֹוְרִחים  ֶאת  ְלָהִביא  ַוְיַצו  ֵׁשִנית  ַוִּיְׁשָלֵחם  ְמאֹד  ַהֶּמֶלְך 

ָיְדעּו, ְולֹא  ַהּקֹוִפים  ֶאֶרץ  ֶאל  הֹוְלִכים  ְוַחּיֹוָתיו  ָמה.  ְוָהרֹוֵפא 

זֹאת,  ְוִהְסִּתיָרם ָיְדעּו  ַהֶּמֶלך.  לּו  ַעְבֵדי  ָּבִאים  ְּבִעְּקבֹוֵתיֶהם  ִּכי 

ִהְרִּגיׁש ְולֹא  ָיַדע  לֹא  הּוא  ְּכָבִראׁשֹוָנה.  ַאְך  ְטִׁשי-ְטִׁשי  ַעָּתה 

ַּבַּסָּכָנה.

ַוַּיֵּבט ָּגבָֹּה  ֶסַלע  ְּברֹאׁש  ְטִׁשי-ְטִׁשי  ָעָלה  ָהָּיִמים  ְּבַאַחד 

ָרָאה הּוא  ִסֵּפר,  ִּכי  ַלֶּמְרָחק.  ְּבִרְדּתֹו  ָהֵעִצים  ַצְּמרֹות  ֵמַעל 

ְבֵעיָניו  ֶאת  ֶאֶרץ- ַהּקֹוִפים,  ְועֹוד  ְמַעט  ָיבֹואּו  ָבּה.

ְטִׁשי-ְטִׁשי, ֶּבן-ּדֹודֹו ֶׁשל  ֻּכָּלם ֶאת  ָראּו  ָּבֶעֶרב ַההּוא  ְוָאְמָנם 

ָיְׁשבּו ַּבַּמֲחָלה.  ֵהם  ָחלּו  לֹא  ַרִּבים,  ֲאֶׁשר  קֹוִפים  עֹוד  ְוִעּמֹו 

ָלאֹוְרִחים.  ִּבְראֹות ָהֲאָגם,  ַוְּיַחּכּו  ָהֵעִצים,  ַעל-ַיד  ָראֵׁשי  ַעל 

ַוְיַנְפְנפּו ְּתרּוָעה  קֹול  ַהְמֻהָּלל,  ֵהִרימּו  ָהרֹוֵפא  ֶאת  ַהּקֹוִפים 

ָבֲאִויר  ַבֲעֵלי  תֶֹמר  ַוִּיְקְּפצּו  ַאְרָצה  ְלָבְרכֹו  ְלָׁשלֹום.

ֶאת ִמָּידֹו  ַוִּיְקחּו  ָהרֹוֵפא  ֶאת  ְלַׁשֵּמׁש  ִמֲהרּו  ַהּקֹוִפים 

ֶּגּב-ֶּגּב. ֶאת  ְבָיָדיו  ָנָׂשא  ַהָּגדֹול  ַהַּיְלקּוט.  ַהּקֹוף  ְוֶאת  ַהֶּמְלָּתָחה 

ּבֹוא ְּדַבר  ֶאת  ַהחֹוִלים  ַהּקֹוִפים  ֶאת  ְלַבֵּׂשר  ָרצּו  קֹוִפים  ְׁשֵני 

ָהרֹוֵפא

ֶאת ְבִעְּקבֹוֵתיֶהם,  ָׁשְמעּו  ָהְלכּו  ַהֶּמֶלְך,  ֲאֶׁשר  ַעְבֵדי  ַאךְ 

ַהּקֹולֹות  ַוֵּיְדעּו  ֶאת  ְמקֹום  ָהרֹוֵפא  ַוְיַמֲהרּו  ָׁשָּמה.

ַהּקֹוף  ַהָּגדֹול,   ֲאֶׁשר  ָנָׂשא  ֶאת  ֶּגּב-ֶּגּב ,  ָרָאה  ִפְתאֹם,    ְוִהֵּנה

מב



ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ְּבֵסֵתר- ַהְּסָבִכים,  ַוְּיַמֵהר ַאֲחֵריֶהם  ָּבִאים  ַוֲעָבָדיו  ַׂשר-ַהֶּמֶלךְ 

ַוְּיַסֵּפר  ָלרֹוֵפא  ְלָהִאיץ  ֶאת  ַּדְרּכֹו.

ַהֶמֶלך ֵמעֹוָדם.  ְוַאְנֵׁשי  ָרצּו  לֹא  ַּכֲאֶׁשר  ֻכָּלם  ַוָּירּוצּו 

רֹוְדִפים  ַאֲחֵריֶהם.  עֹוד  ְמַעט  ְוִהִּׂשיג   ַׂשר-ַהֶּמֶלְך   ֶאת   ָהרֹוֵפא.

ָּבֶרֶפׁש, ַוִּיּפֹל  לֹו  ֲאֶׁשר  ָהְרפּואֹות  ְּבַיְלקּוט  ִנַּגף  ְוָהרֹוֵפא 

ַוִּיְׁשַלח  ַׂשר-ַהֶּמֶלְך  ֶאת  ָידֹו  ֶלֱאחֹז  ּבֹו.

ַׂשֲערֹוָתיו ִּכי  ְמאֹד,  ַאף  ָאֻרּכֹות  ָהיּו  ַׂשר-ַהֶּמֶלְך  ָאְזֵני  ַאְך 

ִלְתּפׂש ֶאת ָהרֹוֵפא,  ֶנֶאְחָזה ָאְזנֹו ָהַאַחת ְקָצרֹות ְמאֹד.  ּוְבָקְפצֹו 

ַּבְּסָבך,  ַוַּיַעְמדּו  ָּכל  ָהֲעָבִדים  ְלַחְּלצֹו  ּוְלַהִּצילֹו.

ּכֹחֹוֵתיֶהם, ְּבָכל  ָרִצים  ָקִדיָמה,  ֻּכָּלם  ָרץ  ָאץ  ְוָהרֹוֵפא 

ּוְטִׁשי-ְטִׁשי  קֹוֵרא  ּוְמָזֵרז:  "ִחְזקּו  ְוִאְמצּו!  עֹוד  ְמַעט  ְוִנָּצְלנּו!"

ְתהֹום ִהְפִריָדה  ַהּקֹוִפים  ֶאֶרץ  ּוֵבין  יֹוִליִקיְנִגי  ַאְדַמת  ֵּבין 

ֲעֻמָּקה,   ּוָבּה  ַנַחל  ֵאיָתן  ׁשֹוֵטף.

ַהְּזקּוִפים חֹוֶפיָה  ְוֶאת  ַהְּתהֹום  ֶאת  ָרָאה  ַהֶּכֶלב  ִּג'יּפ 

ַוִּיְקָרא  ְּבקֹול:

- "ָאַבְדנּו,   ָאַבְדנּו!  ֵאיְך  ַנֲעבֹר  ֶאת  ַהָּמקֹום  ַהֶּזה!"

ָלנּו! ְקֵרִבים!  אֹוי  ַהֶּמֶלךְ  ַאְנֵׁשי  ָנַהם:  " ִהֵּנה  ְוֶגּב-ֶגּב 

ָיֵרא  ֲאִני,  ֶּפן  ִנּפֹל  ַּבֶּׁשִבי!" ַוִּיֵּתן  קֹולֹו  ַּבֶּבִכי.

ֶרַגע ַהֲחִזיר,  ָעַמד  ֶאת  ָנָׂשא  ַהָּגדֹול,  ֲאֶׁשר  ַהּקֹוף  ַאךְ 

ְוָקָרא:

ֶגֶׁשר!  ֲעׂשּוהּו ְוָהִכינּו  ֶּגֶׁשר!  ַמֲהרּו  ָנִכין  -  " ַאַחי,  ָהָבה 

ֶפֶרא,  ַמֵהרּו! ִּכְצִבי  ֵאֵלינּו  ָרץ  ְוהּוא  ֶנֱחַלץ  ְכֶרַגע!  ַׂשר-ַהֶּמֶלְך 

ָהִכינּו  ֶגֶׁשר!  ָּגֶׁשר!"

מד



ֶּגֶׁשר-ַהּקֹוִפים

ַהֶּגֶׁשר, ֶאת  ַהּקֹוִפים  ָיִכינּו  ָלַדַעת,  ֵאיְך  ְמאֹד  ָתֵאב  ָהרֹוֵפא 

ַוַּיֵּבט  ִמָּסִביב  ִלְראֹות,  ֵמַאִין  ָיִביאּו  ֶאת  ַהּקֹורֹות.

מה



ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ְּפֵני ַעל  ִנְתָלה  ֵּכֵפי- ַהְּסָלִעים,  ְוִהֵּנה  ֶאל  ַמִּביט  עֹוֶדנּו 

ִהִּביט ַחִּיים.  ַּכֲאֶׁשר  קֹוִפים  ֶׁשל  ָּגדֹול,  ֶּגֶׁשר  ֶּגֶׁשר  ַהְּתהֹום 

ֶאת ִלְבנֹות  ִּבְמִהירּות-ַהָּבָרק  ַהּקֹוִפים  ַהִצָדה,  ִמֲהרּו  ָהרֹוֵפא 

ַהֶּגֶׁשר,  ְּבָאֳחָזם  ִאיׁש  ְּבַיד  ֵרֵעהּו  ְוִאיׁש  ְבֶרֶגל  ֵרֵעהּו.

ֻכְּלֶכם, ַהֶּגֶׁשר,  ִעְברּו  ְּפֵני  ַעל  ָקָרא:  " ִעְברּו  ַהָּגדֹול  ַהּקֹוף 

ַמֵהרּו!"

סֹוף ַהֶּזה,  ַאְך  ָהָרם  ַהֶּגֶׁשר  ַעל  ַלֲעבֹר  ְמאֹד  ָּפַחד  ֶּגּב-ֶּגּב 

סֹוף  ִהְצִליַח  ְלַהִּגיַע  ֶאל  ַהַּצד  ַהֵּׁשִני,  ְוֵכן  ָעְברּו  ֻכָּלם  ַעד  ֶאָחד.

ַהחֹוף ֶאל  ּבֹואֹו  ָּבַאֲחרֹוָנה,  ּוְבֶרַגע  ָעַבר  ּדּוִליְטל  יֹוָחָנן 

ַהֵׁשִני  ָקְרבּו  ַעְבֵדי  ַהֶמֶלך  ֶאל  ִּפי  ַהְּתהֹום.

ֵאֲחרּו ִּבְראֹוָתם,  ִּכי  ֵׁשן  ְוָחְרקּו  ֶאְגרֹוף  ָקְמצּו  ַהֶּמֶלְך  ַעְבֵדי 

ַהֵּׁשִני,  ְוַהֶּגֶׁשר ַּבַּצד  ְכָבר  ָהיּו  ְוַחּיֹוָתיו  ַהּמֹוֵעד.  ַהרֹוֵפא  ֶאת 

ֶנְעַלם  ְּכָרַגע. 

ָאז  ָּפָנה  ְטִׁשי-ְטִׁשי  ֶאל  ָהרֹוֵפא  ַוּיֹאַמר:

ָׁשבּועֹות ַבַּיַער  ָיְׁשבּו  ַרִּבים  ְוַחְכֵמי-ֶטַבע  -  " חֹוְקִרים 

ַהּקֹוִפים, ַיֲעׂשּו  ַהֶּזה,  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲעֶׂשה  ֶאת  ְראֹות  ְׁשֵלִמים,  ְלַמַען 

ָרִאית ָהִראׁשֹון,  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  הּוא  ְבָיָדם.  ַאָּתה  ָעָלה  ְולֹא 

ְבֵעיֶניָך  ֶאת  ֶּגֶׁשר-ַהּקֹוִפים  ְוַגם  ָעַבְרָּת  אֹותֹו". 

ַוִּיְׁשַמע  ָהרֹוֵפא ,  ְוִלּבֹו  ָרַחב  ִמִּגיל. 

מו



ח

ֶמֶלְך ַהַחּיֹות

ּדּוִליְטל.  ַהּקֹוִפים יֹוָחָנן  ֲעבֹוַדת  ָהְיָתה  ְוַכִּביָרה  ְּגדֹוָלה 

ַהּגֹוִריָלה, ִמְׁשַּפַחת  ְּבֵני  ְוָלֲאָלִפים –  קֹוִפים  ְלֵמאֹות  ָחלּו 

אֹוַרְנג-אּוַטְנג,  ַפִּבַּיִּנים,  קֹוֵפי-ַהֶּמִׁשי,  ַהּקֹוִפים ַהחּוִמים ָהֲאֻדִּמים,

ְועֹוד  קֹוִפים  ִמּקֹוִפים  ׁשֹוִנים.   ַרִּבים  ֵמֶהם  ֵמתּו  ְּבָחְלָים.

ָהרֹוֵפא,  הּוא –  ְלַהְבִּדיל ָעָׂשה  ָהִראׁשֹון,  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר 

ֻסַּכת- ָּבנּו  ּוֶבן- ּדֹודֹו  ַהְּבִריִאים.  ְטִׁשי-ְטִׁשי  ּוֵבין  ַהחֹוִלים  ֵּבין 

ָלֶהם ַוַּיְרֵּכב  ַהְּבִריִאים  ַהּקֹוִפים  ְלָכל  ָקָרא  ְקַטָּנה,  ְוהּוא  ֵעֶׂשב 

ֶאת  ֶזֶרק- ַהַּמֲחָלה.

ֶהְפֵסק ְּבִלי  ַהּקֹוִפים  ָּבאּו  ֵלילֹות  ּוְשלָֹשה  ָיִמים  ְׁשלָֹֹׁשה 

ֻסַּכת-ָהֵעֶׂשב,  ְוָהרֹוֵפא ֶאל  ְוֶהָהִרים  ַהְּיָערֹות,  ָהֲעָמִקים  ִמָּכל 

ָיַׁשב  ְלַהְרִּכיב  ָלֶהם  ֶאת  ַהֶּזֶרק  ְלָׁשְמָרם  ִמן  ַהַּמֲחָלה.

ְמֻרָּוח ּוִמּטֹות ַּבִית ֶאָחד –  ַּבִית  ְלָהִקים עֹוד  ִצָּוה  ֵכן  ַאֲחֵרי 

ַרּבֹות  ּבֹו  –  הּוא  ֵבית- ַהחֹוִלים.

ַהְּבִריִאים ַאְך ִמְסַּפר ַהחֹוִלים ָהָיה ַרב ְמאֹד,  ְולֹא ִהְסִּפיקּו 

ַהַחּיֹות,  ָלֲאָריֹות, ֶיֶתר  ְלָכל  ַוִּיְקַרא  ָהרֹוֵפא  ָּבֵהם,  ַוִּיְׁשַלח  ְלַטֵּפל 

ַלְּנֵמִרים  ְוַלִּדיׁשֹוִנים,  ָלבֹוא  ּוְלַטֵּפל  ַּבחֹוִלים.

מז



ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ַוִּיְקצֹף ְּגַבּה- ֵלב,  ַוִּיְכַעס  ְיִציר  ָהָיה  רֹאׁש-ָהֲאָריֹות  ְואּוָלם 

ְמאֹד  ְּבבֹואֹו  ֶאל  ַהַּבִית  ַהָּגדֹול  ַהָּמֵלא  ִמּטֹות.

ַהֶּזה,  ֲאדֹוִני?"  –  ָקָרא- ַּכָּדָבר  ִמֶּמִני  ִלְדרֹׁש  ֵהַעְזָּת  "ֵאיְך 

ָהַאְרֵיה ִּבְמִרי-ֵחָמה.  –  ֵאיְך ֵהַעְזָּת ַלְחׁשֹב,  ִּכי ֲאִני,  ֶמֶלְך ַהַחּיֹות,

ַּגם ָהֵאֶלה?  ֵהן  ַהְּבזּוִיים  ַהְמֻלְכָלִכים  ַּבּקֹוִפים  ְלַטֵּפל  ֵאֵלךְ 

ְלָאְכָלה  ִּתַעְבִּתים!"

אֹות ֶהְרָאה  ְולֹא  ִהְתֲאֵּפק  ַוִּיְׁשָאג,  ְוָהרֹוֵפא  ָהַאְרֵיה  ַוִּיְקצֹף 

ַּפַחד ּוְמבּוָכה.

   

ַהּקֹוִפים!"  –  ָאַמר ֶאת  ִלְטרֹף  ְלָך  ָאַמְרִּתי  לֹא  -  " ֵהן 

ְמֻלְכָלִכים.  ֻּכָּלם ִּבְמנּוָחה –  "ּוִמְּלַבד זֹאת ֵאין ַהּקֹוִפים  ָהרֹוֵפא 

ֲאִני,  ִּכי ָּבַאְמַּבִּטיֹות.  ְלֶהֶפְך,  חֹוֵׁשב  ְּבָׂשָרם  ֶאת  ַהּיֹום  ָרֲחצּו 

טֹוב  ָהָיה  לּו  ִנִּקיָת  ַאָּתה  ְּבִמְבֶרֶׁשת  ֶאת  עֹוְרך,   ֲאדֹוִני  ָהַאְרֵיה.

מה



ֶמֶלְך ַהַחּיֹות

ָהֲאָריֹות. ֶיֱחלּו  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  ָלְך:  אּוַלי  ַאִּגיד  ֶאָחד  ָדָבר  ַרק 

ַּגם ַהחֹולֹות,  ְוָעְמדּו  ַהַחּיֹות  ְלֶיֶתר  ַעָּתה  ַתַעְזרּו  לֹא  ִאם  ְוָהָיה 

ֶאת ִיְקֶרה  ַהֶּזה  ַיַעְזרּוֶכם.  ַּכִּמְקֶרה  ְולֹא  ַּבֲחלֹוְתֶכם  ֵמָרחֹוק  ֵהן 

ָּכל  ָהֲאָנִׁשים  ַהְּגֵאיֹוִנים!"

"ֵאין ָהֲאָריֹות מּוָכִנים ְלֻפְרָעִנּיֹות,  ֵהם ְמִביִאים ֻּפְרָעִנּיֹות-

ָחְטמֹו.  ַוִּיְלַּבׁש ֶאת  ַוָּיַנע  ָהֲאָריֹות  רֹאׁש  ֲאֵחִרים!"  –  ָאַמר  ַעל 

ֵּגאּות,  ְּכמֹו  ָהָיה  ְכִליל  ַהָחְכָמה  ְוַהִּביָנה,  ַוֵּיָעֵלם  ַּבָּיַער.

ָיָדם ְלֵאל  ֵאין  ַוּיֹאְמרּו,  ִּכי  ְּבַגֲאָוָתם  ַהְּנֵמִרים  ַּגם  ַוִּיְפנּו 

ָקׁשֹות ְלַדֵּבר  ֶהֱעּזּו  לֹא  ְוָהֲעִדיִנים  ַהַרִּכים  ַלֲעזֹר,  ְוַהִּדיׁשֹוִנים 

ָּבֲאָדָמה,  ַוִּיְצֲחקּו ַהִּקְדִמּיֹות  ְּבַרְגֵליֶהם  ַוִּיְרְקעּו  ָהרֹוֵפא  ִעם 

ֶחֶרׁש  ַוַּיִּגידּו,  ִּכי  ֵמעֹוָלם  לֹא  ִטְּפלּו ְבחֹוִלים.

עֹוֵזר ְלַבּדֹו,  ְּבֵאין  ִיָׂשא  ָהרֹוֵפא!  ֵאיָכה  ְמצּוַקת  ַמה-ָּגְדָלה 

ִעּמֹו,  ֶאת  ָּכל  ַאְלֵפי  ַהחֹוִלים  ָהֲאנּוִׁשים?

ַהְּלִביָאה ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ַוִּיְמָצא  ִלְמעֹונֹו  ָׁשב  ְורֹאׁש-ָהֲאָריֹות 

ָרָצה  ִלְקָראתֹו  ִנְפֶחֶדת  ּוְסמּוַרת-ֵׂשָער.

ְלָפָניו!"  –- ַׂשְמִּתי  ָּבאֶֹכל,  ֲאֶׂשר  ִיַּגע  לֹא  ִמיָלֵדינּו  "ֶאָחד 

ֶאְתמֹול יֹום  ּבֹו.  ֵמֶעֶרב  יֹוַדַעת,  ַמה-ַלֲעׂשֹות  ָאָמָרה,  -  " ֵאיֶנִּני 

לֹא  ָבא  אֶֹכל  ֶאל  ִּפיו".

ֵאם ָהְיָתה  ּוְלִהְתַיֵּפַח,  ִּכי  ִלְבּכֹות  ַוָּתָחל  ַהְּלִביָאה  ַוִּתְתַרֵּגז 

ַהָּיִפים ָבָניו  ְׁשֵני  ַוַּיְרא,  ְוִהֵּנה  ְּפִניָמה  ָהַאְרֵיה  ֶנֱאָמָנה.  ַוָּיבֹוא 

ְוַהּטֹוִבים  ׁשֹוְכִבים  ַעל  ְּפֵני  ַהַּקְרַקע,   ּוְפֵני ָהֶאַחד  ָרִעים  ְמאֹד.

ִּדֶּבר ַהְּדָבִרים,  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ִאְׁשּתֹו  ַלְּלִביָאה  ִסֵּפר  ָהַאְרֵיה 

ָלרֹוֵפא,  ַוִּתְתַחְלֵחל  ְמאֹד  ַוּתֹאֶמר  ְלָגְרׁשֹו  ִמן  ַהָּבִית.

מט



ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ַהַחּיֹות ְבקֹול,  -  " ָּכל  ְּבָקְדֳקֶדָך!"  –  ָצֲעָקה  ֵאין  -  " מַֹח 

ַהֶּזה, ַהִּנְפָלא  ָהִאיׁש  ְּתִהַּלת  ֶאת  ְמַסְּפרֹות  ָים-הֹּדּו  ַעד  ֲאֶׁשר 

ִלּבֹו –  ָהָאָדם טּוב  ַמֲחָלה,  ְוֶאת  ְוָכל  ֶנַגע  ָּכל  ְלַרֵּפא  ַהּיֹוֵדַע 

ָחָלה ַהַחּיֹות.  ְוַעָּתה,  ַעָּתה,  ַּכֲאֶׁשר  ִּבְלׁשֹון  ְלַדֵּבר  ַהּיֹוֵדע  ַהְיִחיִדי 

ַוְּתַבֵּזהּו!  ִטֵּפׁש!  ְּכִסיל!  ַרק ַוַּתְׁשִּפיֵלהּו  ִמָּבֵנינּו,  ָהַלְכָּת  ֶאַחד 

ְּבִקְצָּפּה ְיַבֵּיׁש רֹוֵפא טֹוב ָּכמֹהּו!  ַאָּתה..."  –  ַוָּתֶחל  ּוַבַער  ְּכִסיל 

ְלַהּכֹות  ֶאת  ַּבְעָלה  ְוִלְמרֹט  ֶאת  עֹורֹו.

ֵאָליו – ַהָּלָבן!"  –  ָצֲעָקה  ָהִאיׁש  ֶאל  ׁשּוָבה  -  " ַמֵהר 

ִעְּמָך, ַקח  ַהִּטְּפִׁשים  ָהֲאָריֹות  ָּכל  ְלָפָניו,  ְוֶאת  ַצַעְרָך  "ְוַהַּבע ֶאת 

ְּככֹל ַוֲעֵׂשה  ֵאָליו  ַהִּטְּפִׁשים.  ֵלְך  ְוַהִּדיׁשֹוִנים  ַהְּנֵמִרים  ָּכל  ְוֶאת 

ִּבְרבֹות ַחְסדֹו  ִיְגַּדל  ְּככּוִׁשים!  אּוַלי  ְיַצֶּוך,  ִעְבדּו,  ִעְבדּו  ֲאֶׁשר 

ַהחֹוֶלה! ְּבֵננּו  ֶאת  ִלְראֹות  ְוָיבֹוא  ָעֵלינּו  ְיָרֵחם  ַהָּיִמים,  אּוַלי 

ִהְזָּדֵרז!  ֲעֵׂשה!  ֵאיְנָך  ָראּוי  ְלִהָּקֵרא  "ָאב"  ַלְיָלִדים!"

ֶאת ְלָפֶניָה  ָּכמֹוָה,  ִלְׁשּפְֹך  ִלְׁשֶכְנָּתּה,  ֵאם  ָהְלָכה  ְוַהְּלִביָאה 

ְמִרי-ִׂשיָחּה.

ֶמֶלְך  ָהֲאָריֹות  ָּבא  ֶאל  ָהרֹוֵפא  ַוּיֹאַמר: 

ָעַבְרִּתי ַעָּתה ַעל ֵּביְתָך,  ֲאדֹוִני,  ָוָאסּור ִלְראֹוֶתָך, -  " ְּבִמְקֶרה 

ֲהָבאּו  ַלֲעזֹר  ַּבֲעבֹוָדֶּתָך?"

ַּתַחת כֹוֵרַע  ָּבאּו,  ַוֲאִני  ָהרֹוֵפא –  "ֶטֶרם  -  " לֹא"  –  ָאַמר 

ֵסֶבל  ָהֲעבֹוָדה!"

ָהַאְרֵיה – עֹוֵזר"  –  ָקָרא  ְוֵאין  ִּביִמיְנָך  ּתֹוֵמך  -  " ֵאין 

"ֵאין ַהַחּיֹות ֲחֵפצֹות ַלֲעבֹד.  ָאְמָנם,  ֵאין ְלָהֲאִׁשיָמן ְּבמּוָבן ָידּוַע...

ְואּוָלם ֱהיֹות ַואדֹוִני ָנתּון  ְּבַמָּצב  ָקֶׁשה,  ֶאְׂשַמח  ְמאֹד  ַלֲעזֹר  לֹו

נ



ֶמֶלְך ַהַחּיֹות

ְּבַׂשר ֶאת  ִלְרחֹץ  ֶאְצָטֵרְך  ֶׁשלֹא  אּוַכל –  ִּבְתָנאי  ֲאֶׁשר  ּכֹכל 

ְוַלֲעזֹר ָלבֹוא  ָאַמְרִּתי  ַהַחּיֹות  ְלָכל  ָהֵאֶּלה...  ַּגם  ַהְּמֻלְכָלִכים 

ַהְּנֵמִרים.  ַאַּגב,  ְׁשַמע-ָנא: ָיבֹואּו  ִמְסָּפר  ִרְגֵעי  ַלאדֹוִני.  ְּבעֹוד 

לֹו. ְצפּוָיה  ַסָּכָנה  ַמֲאִמין,  ִּכי  ֶאָחד.  ֵאיֶנִּני  ֶיֶלד  ָחָלה  ְּבֵביִתי 

ֵּביִתי,  אּוַלי ַעל  ְבִמְקֶרה  ַּתֲעבֹר  ְמאֹד.  ִאם  דֹוֶאֶגת  ִאְׁשִּתי  ַאְך 

ּתֹוִאיל ָלסּור ִלְראֹות  ֶאת  ַהֶּיֶלד  ַהחֹוֶלה   –  ַהַאף   ֵאין    זֹאת?"

ָהרֹוֵפא.  ִמָּכל ְּכדּוִליְטל  ְמֻאָּׁשר  ָהעֹוָלם  ְּבָכל  ָהָיה  לֹא  ֵמָאז 

ַהְּיָערֹות,  ֶהָהִרים ְוָהֲעָמִקים ָּבאּו ֵאָליו ְּבָהמֹון ָהֲאָריֹות,  ַהְּנֵמִרים,

ַּבֲעבֹוָדתֹו,  ַוַּיְרּבּו לֹו  ַלֲעזֹר  ְוַהֶצְברֹות  ַהִּדיׁשֹוִנים,  ְּגַמֵּלי-ַהְּנֵמִרים 

ְמאֹד  ָלבֹוא,  ַעד  ֲאֶׁשר  ָׁשבו  ֵמֶהם  ְלֵביָתם,  ֵמֶאֶפס  ָמקֹום.

ִנְתרֹוֵקן ָׁשבּוַע  ָוטֹוב.  ַּכֲעבֹר  הֹוֵלך  ַהחֹוִלים  ַהּקֹוִפים  ּוַמַּצב 

ָיָצא ִמֶּמנּו ַהּקֹוף ֵּבית-ַהחֹוִלים ַהָּגדֹול ַעד ֶחְציֹו,  ּוִמֵּקץ ְׁשבּוַעִים 

ַהחֹוֶלה  ָהַאֲחרֹון,  ַּכֲאֶׁשר  ָׁשב  ְלֵאיָתנֹו.

ְמאֹד, ְוָיֵגעַ  ָעֵיף  ְלִקָּצּה,  ְוהּוא  ָקְרָבה  ָהרֹוֵפא  ֲעבֹוַדת 

ַוִּייַׁשן ְׁשלָֹׁשה ָיִמים ְּתִמיִמים,  ִמְּבִלי ְלִהְתַהֵּפך ַוִּיְׁשַּכב ַעל ַהִּמָּטה 

ַעל  ִצּדֹו  ַהֵּׁשִני. 

נא



ט

מֹוֶעֶצת ַהּקֹוִפים

ֶּפַתח ַיד  ַעל  ָעַמד  ְׁשָנתֹו,  ּוְטִׁשי-ְטִׁשי  ֶאת  ָיֵׁשן  ָהרֹוֵפא 

ָעָליו.  ְּבֲהִקיצֹו הֹוִדיַע יֹוָחָנן ּדּוִליְטל ְלָכל ַהקֹוִפים, ֵּביתֹו ִלְׁשמֹר 

ִּכי  ָעָליו  ָלׁשּוב  עֹוד  ְמַעט  ְלַמְדֵמָנה,

ָהרֹוֵפא ְּבִלָּבם,  ִּכי  ָחְׁשבּו  ָּתָמהּו,  ֵהם  ֵּכן  ָׁשְמעּו  ַהּקֹוִפים 

ֵיֵׁשב  ִעָּמֵהם  ָּכל  ַהָּיִמים.

ּוְבֶעֶרב  ַהּיֹום  ַהֵּׁשִני  ֶנֶאְספּו  ֻכָּלם  ַּבַּיַער  ָלדּון  ַּבָּדָבר  ַהֶּזה.

רֹאׁש  ֵׁשֵבט  ַהִּשְמַּפְנָזה  ָקם  ְוָאַמר:

לֹו ַהֶּזה?  ַמה-ֶיְחַסר  ַהּטֹוב  ָהִאיׁש  ַיַעְזֵבנּו  -  " ַמּדּועַ 

ְּבִקְרֵּבנּו?"

ַאְך  ִאיׁש  לֹא  ֵהִׁשיב  ַעל  ְׁשֵאָלתֹו.

ַאֲחָריו  ָקם  רֹאׁש  ֵׁשֶבט  ַהּגֹוִריָלה  ַוּיֹאַמר:

ּוְלַבְקׁשֹו ֵאָליו  ָלבֹוא  ְצִריִכים  ֻכָּלנּו  ֲאִני,  ִכי  -  חֹוֵׁשב 

ָחָדׁש, ָּגדֹול  ַּבִית  לֹו  ִנְבֶנה  ִאם  ֱהיֹות,  ִּכי  ִעָּמנּו.  יּוַכל  ְלִהָּׁשֵאר 

ַנֲעִמיד ְלָׁשְרתֹו – ּוִמָּטה ְגדֹוָלה ּוְרָחָבה ַנֲעֶׂשה ּלֹו,  ְוקֹוִפים ַרִּבים 

יּוַכל  ֱהיֹות,  ִּכי  ָאז  ָיׁשּוב  ִמַּמֲחַׁשְבתֹו  ְולֹא  ַיַעְזֵבנּו".

ָקְראּו:  " ָהְסְסְס! ַהּקֹוִפים  ְטִׁשי-ְטִׁשי,  ְוָכל  ָקם  ִהֵּנה  ַאְך 

ְטִׁשי- ְטִׁשי  ַהַּתָיר  ַהָּגדֹול,  ְיַדֵּבר  ֵאֵלינּו!"

נב



מֹוֶעֶצת ַהּקֹוִפים

ְטִׁשי-ְטִׁשי ָּפָנה ֶאל ַהּקֹוִפים ַוּיֹאַמר: 

ָּברֹוֵפא ַנְפִציר  ַלָּׁשְוא  ַאךְ  ֲאִני,  ִּכי  -  " ְיִדיַדי,  ָיֵרא 

ָׁשָּמה ַלׁשּוב  ַמְדֵמָנה,  ְוָעָליו  ְלַאְנֵׁשי  ֶּכֶסף  ַחָּיב  ְלִהָּׁשֵאר.  הּוא 

ְלַׁשֵּלם  ֶאת  ַהָּכֶסף".

- ֶּכֶסף?  ַמה  הּוא  ֶּכֶסף?"  –  ָׁשֲאלּו  ַהּקֹוִפים.

ְלַהִּׂשיג ֵאין  ְּבֶאֶרץ- ַהְּלָבִנים  ְטִׁשי-ְטִׁשי,  ִּכי  ָלֶהם  ַוְּיַסֵּפר 

ָּדָבר  ְּבִלי  ָכֶסף.  ֵאין  ַלֲעׂשֹות  ָּדָבר  ִּבְלָעָדיו.  ֵאין  ִלְחיֹות ִּבְלָעָדיו.

נג 



ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ְולֹא יֹאְכלּו  לֹא  ַּגם  ַהּקֹוִפים:  " ַהִאם  ִמן  ֲאָחִדים  ַוִּיְׁשֲאלּו 

ִיְׁשּתּו,  ִמְּבִלי  ֲאֶׁשר  ְיַׁשְּלמּו  ָכֶסף?"

ְּבֶלְכּתֹו קֹורֹוָתיו  ֶאת  ָלֶהם  ַוְּיַסֵּפר  ְּברֹאׁשֹו  ֵהִניַע  ְטִׁשי-ְטִׁשי 

ִעם  ַּבַעל  ֵּתַבת-ַהִּזְמָרה  ֶלֱאסֹף  ֶּכֶסף  ֵּבין  ַהְיָלִדים.

אֹוַרְנְג-אּוַטְנג ֵׁשֶבט  רֹאׁש  ֶאל  ָּפָנה  ַהִּׁשְמַּפְנֶזה  ֵׁשֶבט  רֹאׁש 

ָלגּור יֹאֶבה  ְּבֵני-ָהָאָדם!  ִמי  ֵהם  ִנְפָלאֹות  ַוּיֹאַמר:  " ְּבִרּיֹות 

ְּבַאְרָצם?  ַצר,  ַצר  ֲעֵליֶהם!"

ּוְטִׁשי- ְטִׁשי  הֹוִסיף  ֵלאמֹר: 

ַּבָּים ַלֲעבֹר  ְסִפיָנה  ָּלנּו  ָהְיָתה  לֹא  ֲאֵליֶכם  -  " ְּבֶלְכֵּתנּו 

ְצִניִמים ָלנּו  ָנַתן  ֶאָחד  ַלָּדֶרך.  ִאיׁש  ֵציָדה  ִלְקנֹות  ֶכֶסף  ְולֹא 

ֶאת ְּבׁשּוֵבנּו.  ַּגם  ִמַּיד  לֹו  ְלַׁשֵּלם  ִהְבַטְחנּו  ְּבַהָּקָפה,  ַוֲאַנְחנּו 

ַהְּסָלִעים, ֶאל  ֻנְּפָצה  ִהיא  ֶאָחד.  ַאְך  ַסָּפן  ֵמֶאת  ַהְּסִפיָנה ָׁשַאְלנּו 

ִלְקנֹות ָהרֹוֵפא  חֹוֵׁשב  ַאְפִריָקה.  ַעָּתה  חֹוֵפי  ַעל  ַּבֲעלֹוֵתנּו 

ִמְּלַבד ּכֹל  לֹו  ַהַּסָּפן,  ֵאין  ְמאֹד  ָעִני  ֲחָדָׁשה,  ִּכי  ְסִפיָנה  ַלַּסָּפן 

ַהְּסִפיָנה".

ְׁשקּוִעים ָהָאֶרץ  ְּפֵני  ַעל  ַוֵּיְׁשבּו  ֶרַגע  ֶהֱחִריׁשּו  ַהּקֹוִפים 

ְּבַמְחְׁשבֹוֵתיֶהם.

ַוָּיָקם  ַהָּגדֹול  ִמֵּבין  ַהָּפִביָאִנים  ַוּיֹאַמר:

ָלֶלֶכת, ַהֶּזה  ַהּטֹוב  ָלִאיׁש  ָלֵתת  ָלנּו  -  " ְלַדְעִּתי,  ַאל 

ָאנּו ֵיַדע,  ֶׁשֵאין  ָיֶפה,  ְלַמַען  ְדַבר-ָמה  לֹו  ַנֲעִניק  ִאם  ִּבְלִּתי 

ְּכפּוֵיי-טֹוָבה  ַעל  ָּכל  ַהֶחֶּסד  ֶׁשָעָׂשה  ִעָּמנּו".

ְוקֹוף  ָאדֹם  ֶאָחד,  ֶׁשָּיַׁשב  ַעל  ֵעץ,  ָקָרא  ְבקֹול:

- "זֹוִהי  ַגם  ַּדְעִּתי!"

נד



מֹוֶעֶצת ַהּקֹוִפים

לֹו ַנֲעִניק  ָּגדֹול:  " ֵּכן,  ֵּכן.  ַהֲעֵנק  ְּבקֹול  ֻכָּלם  ַוִּיְקְראּו 

ְדַבר-ַמה  ָיֶפה  ִמָּכל  ַהְּדָבִרים,  ֲאֶׁשר  ָהיּו  ָלָאָדם  ְלִמְקָנה".

ַהָּדָבר הּוא  ָאִחיו,  ָמה  ֶאת  ִאיׁש  ְוִלְׁשאֹל  ַלְחׁשֹב  ַוָּיֵחּלּו 

ֱאגֹוֵזי- ַׂשק  ָאַמר:  " ֲחִמִּׁשים  ָלרֹוֵפא.  ֶאָחד  ִיְּתנּו  ַהָּיֶפה,  ֲאֶׁשר 

ִיְקֶנה עֹוד ַּבָּננֹות!  ְולֹא  ֶאְׁשּכֹל  ָקָרא:  " ֵמָאה  קֹוקֹוס!"  –  ַהֵּׁשִני 

ֵּפרֹות  ְּבַאְרצֹו,  ֶׁשָּבה  ָּכל  ְּדַבר-ַמֲאָכל  ְּבֶכֶסף  ִנָּתן".

ַהְּדָבִרים ָּכל  ֶאת  ָלַקַחת  ָלֶהם,  ְׁשֵאין  ָאַמר  ְטִׁשי-ְטִׁשי  ַאְך 

ִיַּׁשֲחתּו, ְּכֻכָּלם  ְמאֹד,  ְוֶׁשֻרָּבם  ָּגדֹול  ַמָּׂשַאם  ַלֶּדֶרך,  ִּכי  ָהֵאֶּלה 

ַעד  ֲאֶׁשר  ַיְסִּפיק  ָהרֹוֵפא  ֶלֱאכֹל  ֶאת  ַמֲחִציָתם.

ִלּבֹו"  – ֶאת  ְלַׂשֵּמַח  ַאֶּתם  ֲחֵפִצים  ּוְבָתִמים  ְּבֱאֶמת  -  " ִאם 

הּוא ְבטּוִחים,  ִּכי  ֶאָחת.  ֱהיּו  ַחָּיה  לֹו  ְּתנּו  ַעָּתה  הֹוִסיף –  "ִּכי 

ִיְקַרת-ַהְּמִציאּות,  ֲאֶׁשר ַחָּיה  לֹו  ַהּזֹאת.  ְּתנּו  ַלַחָּיה  ָיֵרע  לֹא 

ֵאין  ְלָּמְצָאה  ְּבָכל  ַהֵּביָבִרים!"

ַוִּיְׁשֲאלו  ַהּקֹוִפים  ָמה  הּוא  ֵּביָבר?"

ְּבַאְרצֹות- ֲאֶׁשר  ֶבָעִרים  ְטִׁשי-ְטִׁשי,  ִּכי  ָלֶהם  ַוְּיַסֵּפר 

ִּבְכלּוִבים, ַהַחּיֹות  יֹוְׁשבֹות  ֵּביָבִרים,  ּוָבֶהם  ִנְמָצִאים  ַהְּלָבִנים 

ְלַרֲאָוה  ִלְבֵני-ָהָאָדם.

ַהּקֹוִפים  ָקְפצּו  ִמְּמקֹוָמם  ַוְיַדְּברּו  ִאיׁש  ֶאל  ָאִחיו:

ַנְפָׁשם ֶאת  ֵהָּמה,  ַהּנֹוְׂשִאים  ְקַטִּנים  ִּכיָלִדים  -  " ְּבֵני-ָהָאָדם 

ִלְצחֹוק  ּוְלַׁשֲעׁשּוִעים.   ֲהלֹא  ֵאין  ֶזה  ִּכי  ִאם  ֵּבית-ֶּכֶלא!"

ִיְקַרת-ַהְּמִציאּות, ַהַחָּיה  ִהיא  ְטִׁשי-ְטִׁשי,  ָמה  ֶאת  ַוִּיְׁשֲאלּו 

ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  לֹא  ָראּוָה  עֹוד.  ְורֹאׁש  קֹוֵפי-ַהֶּמִׁשי  ָׁשָאל:

- "ַהִאם  ֵיׁש  ָלֶהם  ִאיגֹוַאָּנה?"

נה
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ַוַּיַען  ְטִׁשי-ְטִׁשי:  "ֵּכן,  הּוא  ִנְמָצא  ְּבֵביָבר  ְּבלֹוְנדֹון",

ַוִּיְׁשֲאלּו  עֹוד: "ְואֹוַקִּפי  ֵיׁש  ָלֶהם?"

ָּבּה ֶּבְלִּגָּיה,  ֲאֶׁשר  ְטִׁשי-ְטִׁשי –  "ְּבֶאֶרץ  -  " ֵּכן"  –  ֵהִׁשיב 

אֹוַקִּפי ָׁשִנים,  ָרִאיִתי  ָחֵמׁש  ִלְפֵני  ֵּתַבת-ַהִּזְמָרה  ַּבַעל  הֹוִליַכִני 

ֶאָחד  ְּבִעיר  ְּגדֹוָלה  ּוְׁשָמּה  ַאְנְטֶוְרֶּפן".

ַוִּיְׁשֲאלּו  עֹוד:  "ּו"ְדִחיק –ְסִליק" *)  ֵיׁש  ָלֶהם?"

ָרָאה לֹא  ַהְּלָבִנים  ִמן  ְטִׁשי-ְטִׁשי –  "ִאיׁש  -  " לֹא!"  ָעָנה 

ִמָּיָמיו  ֶאת  ַהַחָּיה  "ְדִחיק-ְסִליק".   אֹוָתה  ִנֵּתן  ָלרֹוֵפא".

___________

"ְּדִחיק- ְסִליק"  – אתה דוחק אותי,  אני מושך אותך. *) 

נו
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ּוַבל ֵּתָרֶאה  ָהעֹוָלם.  ַּבל  ִמן  ַהַחָּיה " ְדִחיק-ְסִליק"  ַּפָּסה 

ָהרֹוֵפא,  ָהיּו דּוִליְטל  ְלָפִנים,  ִּביֵמי  ַּבַחִּיים.  ְואּוָלם  עֹוד  ִּתָּמֵצא 

ַּגם ָהֲעֻבִּתים.  ַאְך  ְּבַיֲערֹות-ַאְפִריָקה  ְמַהְּלכֹות עֹוד  ֵמֶהן  ֲאָחדֹות 

ָאז  ָהיּו  ִנְראֹות  ִלְפָעִמים  ְרחֹוקֹות  ְמאֹד. 

רֹאׁש ַצד,  ּוְבָכל  ִמָּכל  רֹאׁש  ִאם  ָלֶהן,  ִּכי  ָהָיה  לֹא  ָזָנב 

ִמָּיד ֵלָבב,  ַּפְחָּדִנּיֹות,  ִנְמָלטֹות  ָהיּו ַרּכֹות  ַחָּדה.  ֵהן  ֶקֶרן  צֹוַמַחת 

ָהיּו ָלצּוד ֶאת ָּכל ַהַחּיֹות ְּבִהְתַּגְּנָבם נֹוֲהִגים  ַנְפָׁשן.  ַהּכּוִׁשים  ַעל 

ֶאת "ְּדִחיק- ָבֶהם.  ַאְך  ַּתְרֵּגְׁשָנה  ֶׁשַהַחּיֹות  ֵמֲאחֹוֵריֶהן,  ִמְּבִלי 

ְסִליק"  ִאי-ֶאְפָׁשר ָהָיה ָלצּוד ַּבֶּדֶרְך ַהּזֹאת.  ַחָּיה זֹאת ְּכֶׁשרֹאָׁשה

ְלָתְפָׂשּה ְוָזִהיר,  ְוִאי-ֶאְפָׁשר  ֵער  ַהֵּׁשִני  ָיֵׁשן,  רֹאָׁשה  ָהֶאַחד 

ְוַלֲהִביָאּה ְלַאַחד ַהֵּביָבִרים.  ָׁשִנים ְׁשֵלמֹות ָהיּו ְמַבִּלים ַּבַּיַער ַרֵּבי-

ֲעָמָלם ַהּזֹאת,  ְוָכל  ַהַחָּיה  ִלְמצֹא ֶאת  ּוַבֲעֵלי- ַהֵּביָבִרים  ַהַּצָּיִדים 

זֹו ַחָּיה  ְלָפִנים,  ָהְיָתה  ָהֵהם,  ְלָפִנים  ַּבָּיִמים  ַגם  ַלָּׁשְוא.  ִּכי  ָהָיה 

ַהְיִחיָדה, ֲאֶׁשר ְׁשֵני ָראִׁשים ָלּה. 

ְלַבֵּקש "ְּדִחיק-ְסִליק"  ֶאָחד. ַהַּיַער  ֶאל  ַוֵּיְלכּו  ַהּקֹוִפים ָקמּו 

ֶּדֶרְך  ַרָּבה  ָעְברּו,  ַעד  ֲאֶׁשר  ִּגָּלה  ֶאָחד   ֵמֶהם   ִעְקבֹות   ְמֻׁשִנים
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ִעְּקבֹות ֵהם  ֵאֶּלה  ַוָּיִבינּו,  ִּכי  ֻכָּלם  ַהָּנַחל.  ַוֵּיְדעּו  חֹוף  ַעל 

"ְּדִחיק- ְסִליק".

ְּגבָֹהה חְֹרַׁשת-ָקִנים  ַוִּיְראּו  ַהַּנַחל  חֹוף  ֶאל  ָּבאּו  ֵהם 

ַוָּיִבינּו,  ִּכי  ֶזהּו  ִמְׁשַּכן  ַהַחָּיה  "ְדִחיק-ְסִליק".

ַהחְֹרָׁשה.  ֶאת  ַוָּיִקיפּו  ֵרֵעהּו  ְּבַיד  ִאיׁש  ַהּקֹוִפים  ַויֹאֲחזּו 

ְּבַמְעַּגל- ִלְפרֹץ  ַצֲעֵדיֶהם,  ָאַמר  קֹול  ִּכְׁשמַֹע " ְּדִחיק-ְסִליק"  ֶאת 

ְּבַמֲעֵׂשהּו.  ּוִבְראֹותֹו,  ִּכי ָאַבד ִהְצִליַח  לֹא  ְוִלְברַֹח,  ַאְך  ַהּקֹוִפים 

ָמנֹוס   ִמֶּמנּו,   ַוֵּיֶׁשב  ַעל  ָהָאֶרץ  ַמֲחִריׁש  ּוְמַצֶּפה, ַמה-ֵיָעֶׂשה  ּבֹו.

ֶאל ְלִהָּסַפח  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ֵיׁש  ַהּקֹוִפים,  ִאם  ַוִּיְׁשָאלּוהּו 

ְּפֵני ַהְּלָבִנים,  ְלֵהָראֹות  ֶאֶרץ  ֶאל  ִעּמֹו  ְוָלֶלֶכת  ָהרֹוֵפא  ּדּוִליְטל 

ָהֲאָנִׁשים.

"ְּדִחיק-ְסִליק"  ֵהִניַע  רֹאׁשֹו  ַוִּיְקָרא:  "ְלעֹוָלם לֹא!"

ִאם ַבֵּביָבר,  ִּכי  יֹוִׁשיבּוהּו  לֹא  ַהּקֹוִפים,  ִּכי  לֹו  ַוְּיַסְּפרּו 

ֵעיֵניֶהם.  ּדּוִליְטל ֶאת  בֹו  ִיְתנּו  רֹוָאיו  ְלַנְפׁשֹו,  ְוַרק  ָחְפִׁשי  ִיְהֶיה 

ְיַׁשְּלמּו ָהֲאָנִׁשים  ְוֶאְביֹון,  ְוָכל  ָעִני  ֵלב,  ַאְך  טֹוב  הּוא  ָהרֹוֵפא 

ָהָראִׁשים. ְׁשֵני  ַּבֲעַלת  ַהַחָּיה  ַּכְסָּפם,  ְלַמַען ְראֹות ֶאת  ֵמיַטב  לֹו 

ָלַקח ִלְבָעֶליָה,  ֲאֶׁשר  ַהְּסִפיָנה  ֶאת  ְלָהִׁשיב  ְוּיוַכל  ֶיֱעַׁשר  ָהרֹוֵפא 

ִמָּידֹו  ִלְנסַֹע  ָּבּה  ְלֶאֶרץ  ַאְפִריָקה.

ַבְיָׁשן ֵּתְדעּו,  ִּכי  ַאךְ "ְּדִחיק-ְסִליק"  ָעָנה:  " לֹא!  ָידֹעַ 

ֲאִני, ְוֵאיֶנִּני אֹוֵהב ִלְהיֹות ְלַרֲאָוה!" –  ְוִכְמַעט  ֶׁשָּבָכה  ֵמרֹב  ָצַער.

ַהְּׁשִליִׁשי ַהּקֹוִפים.  ַּבּיֹום  ִעּמֹו  ִּדְּברּו  ְּתִמיִמים  ָיִמים  ְׁשלָֹׁשה 

ָהרֹוֵפא,  ָלַדַעת, ּדּוִליְטל  ֶאת  ִלְראֹות  ָלֶלֶכת  ֶחְפצֹו  ֶאת  ִהִּביַע 

ִמי  הּוא  ְוֵאיֶזה  הּוא  ָהִאיׁש  ַהֶּזה.

נח
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ֻסַּכת-  ֶאל  ַהּקֹוִפים,  ְוִעָּמם "ְּדִחיק-ְסִליק",  ַוָּיבֹואּו  ַוֵּיְלכּו 

ָהֵעֶׂשב ֶׁשל ָהרֹוֵפא, ַוִּיְדְּפקּו ַעל ַהָּדֶלת.

ַהֶּמְלָּתָחה,  ָקָרא: ֶאת  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ָאַרז  ַהַּבְרָוז,  ֲאֶׁשר 

"ָיבֹוא!" – ּוְטִׁשי-ְטִׁשי ֵהִביָאם ְּפִניָמה ַוַּיִּציֵגם ִלְפֵני ָהרֹוֵפא.

ְׁשֵּתי ֶאת  ַוִּיֶּתן  ּדּוִליְטל  הּוא?"  –  ָׁשַאל  ָמה  ֶזה  -  " ְיִציר 

ֵעיָניו  ַּבַחָּיה.

ַחָּיה ְיכֹוָלה  ַהַּבְרָוז –  "ֵאיְך  ִיְׁשְמֵרנּו!"  –  ָקָרא  -  " ֱאלִֹהים 

זֹו  ַלְחׁשֹב  ַמֲחָׁשבֹות  ִּבְׁשֵני  ָראִׁשים  ְּבַבת  ֶאָחת?"

- "ִנְרֶאה,  ֶׁשֵאיֶנָּנה  חֹוֶׁשֶבת  ַמֲחָׁשבֹות"  –  ָקָרא  ִג'יּפ  ַהָּכֶלב. 

ִיְקַרת-ַהְּמִציאּות ָהרֹוֵפא,  ַהַחָּיה  ַהּזֹאת,  ֲאדֹוִני  -  " ַהַחָּיה 

ַהּזֹאת ִּתָּקֵרא "ְדִחיק-ְסִליק",  ּוְבָכל ַיֲערֹות ַאְפִריָקה ִהיא ְלַבָּדּה

ִּתָּמֵצא.  ַקח אֹוָתה ִעְּמָך ְוָהִייָת ְמֻאָּׁשר ָּכל ְיֵמי ַחֶּייָך.  ְּבֵני-ָהָאָדם

ְיַׁשְּלמּו  ְלָך  ֵמיָטב- ַּכְסָּפם  ּלְראֹוָתּה  ַּפַעם  ֶאָחת".

- "ֵאין  ִלי  צֶֹרְך  ְּבָכֶסף!"  –  ָאַמר  ָהרֹוֵפא.

ַהַּבְרָוז –  "ָהֻאְמָנם ֶּדּב-ֶּדּב  צֶֹרְך"  –  ָאַמר  ְוֵיׁש  -  " ֵיׁש 

ְּבַמְדֵמָנה, ְוַהְּתָלאֹות,  ֲאֶׁשר ְמָצאּוָך  ְּכָבר ֶאת ָּכל ַהָּצרֹות  ָׁשַכְחָּת 

ֶאת ְלָהִׁשיב  ּתּוַכל  ָהִאְטִליז?  ְוֵאיְך  ְלַבַעל  ְלַׁשֵּלם  ַהְּזָמן  ְּבבֹוא 

ַהְּסִפיָנה,  ֲאֶׁשר  ָלַקְחָּת  ִלְנסַֹע  ְלַאְפִריָקה?"

- "ֶאת  ַהְּסִפיָנה  ָאַמְרִּתי  ִלְבנֹות  ְּבָיָדי!"  –  ָאַמר  ָהרֹוֵפא.

ְקָרִׁשים ִּתַּקח  ַהַּבְרָוז –  "ֵמַַאִין  ּוִבין"  –  ָקָרא  -  " ֲחַכם 

ִנְחֶיה? זֹאת?  –  ַּבֶּמה  ַהְּסִפיָנה?  ְועֹוֹד  ֶאת  ִלְבנֹות  ּוַמְסְמִרים 

ְּבׁשּוֵבנּו ַהַּבְיָתה ֵהן ִנְהֶיה ַדִּלִים ִמֶּׁשָהִיינּו.  ָצַדק,  ָצַדק ְטִׁשי-ְטִׁשי:

ַקח  ִעְּמָך  ֶאת  ַהַחָּיה  ַהְּיָקָרה  ַהּזֹאת.  ִעְּמָך  ָקֶחָּנה!"

נט



ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ִּבְִדָבֶריָך!"  –  ָאַמר ָהרֹוֵפא -- "טֹוב!  אּוַּלי ֵיׁש ֶצֶדק ְמַעט 

ִהיא...  –  ַמה ָהִאם  ִנְפָלָאה.  ַאְך  ַחַּית-ַׁשֲעׁשּוִעים  ִּתְהֶיה  "ִהיא 

ְׁשָמּה? – ָהִאם ִהיא תֹאֶבה ָלנּוד ִעִּמי ֶאל ֶאֶרץ ֵנָכר?"

ֵאֵלְך"  –  ָאַמר "ְּדִחיק-ְסִליק",  ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך  ֲאֶׁשר  -  " ֶאל 

ִאיׁש-ֱאמּוִנים – הּוא  ָהרֹוֵפא,  ִּכי  דּוִליְטל  ִּבְפֵני  ִמָּיד  ִהִּכיר 

ָאְמרּו ַהֶּזה,  ְוַהּקֹוִפים  ַּבָּמקֹום  ַהַחּיֹות  ָּכל  ֶאל  טֹוב  ָהָיה  "ִלְּבָך 

ָהֵׁשב ְלַהְבִטיֵחִני,  ִּכי  ָעֶליָך  ִּבי.  ַאךְ  צֶֹרךְ  ְלָך  ֵיׁש  ִלי,  ִּכי 

ָהֲאָנִׁשים ֶאֶרץ  ְּבֵעיַני  ֵחן  ִתְמָצא  לֹא  ִמָּיד,  ִאם  ְּתִׁשיֵבִני 

ַהְּלָבִנים".

ִלי, ָהרֹוֵפא –  "ָאָּנא,  ֱאָמר-ָנע  -  " ְּכמּוָבן,  ְּכמּוָבן"  –  ָאַמר 

ַהִאם  ֵאיְנָך  ִמִּמְׁשַּפַחת  ַהְּצָבִאים?"

ֲאִני ָקרֹוב  ִאִּמי  -  " ֵּכן"  –  ָעָנה –  "ְדִחיק-ְסִליק"  –  ִמַּצד 

ִמן ָהָיה  ֲאִבי-ֲאִבי-ָאִבי  ַאִסָּיה,  ּוְזַקן  ְוִלְגַמֵּלי  ִלְצָבֵאי-כּוׁש 

ָהַאֲחרֹוִנים  ַּבַּקְרָנִפים". 

ִמן ַוּיֹוֵצא  ָהרֹוֵפא  ְלִהָּׁשֵמַע"  –  ָלַחׁש  ָהְראּוִיים  -  " ְּדָבִרים 

ּבֹו.  –  "ִנְרֶאה,  ִנְרֶאה,  ַמה ְלַעְלֵעל  ַוַּיְתֵחל  ֶאָחד  ֵסֶפר  ַהֶּמְלָּתָחה 

ַּדְעּתֹו  ֶׁשל  ּבּופֹון  *)  ַּבָדָבר  ַהֶּזה".

ְּבֶאַחד ַהַּבְרָוז –  "ְמַדֵּבר  אֹוְתָך"  –  ָאַמר  ֲאִני  -  " רֹוֶאה 

ִמִּפיִפיֹוֶתיך.  ַּגם  ְּבִפיָך  ַהֵּׁשִני  ְּתַדֵּבר?" 

ַהֵּׁשִני ִּפי  ֶאת  -  " ֵּכן,  ֵּכן"  –  ָעָנה "ְדִחיק-ְסִליק"  –  "ַאְך 

ַאַחת, ְּבַבת  ְוֶלֱאכֹל  ְלַדֵּבר  ֲאִני  ָיכֹול  ַלֲאִכיָלה.  ְוָכְך  ֲאִני  ׁשֹוֵמר 

ִמְּבִלי  ֶׁשַאְפִריַע  ֶאת  ֻחֵּקי  ַהִּנימֹוס.   ֻּכָּלנּו  ְמֻנָּמִסים  ְמאֹד".

__________

 ּבּופֹון – חוקר ידוע בממלכת החי.*) 

ס



ַהַחָּיה ִיְקַרת ַהְּמִציאּות

ַהּקֹוִפים ַהֶּמְלָּתחֹות,  ָעְרכּו  ָּכל  ֶאת  ֶלֱארֹז  ִּכּלּו  ַּכֲאֶׁשר 

ַחּיֹות- ָכל  ָּבאּו  ַהֶּזה  ַהִּמְׁשֶּתה  ָהרֹוֵפא.  ֶאל  ִלְכבֹוד  ָגדֹול  ִמְׁשֶּתה 

ְוָכל ּוַמְנּגֹו,  ְּדַבׁש  ֲאָנָנס  ַּבִּמְׁשֶּתה,  ְּפִרי  ָהָיה  ַרב  ַהָּיַער.  ּוְפִרי 

ִמיֵני  ְמָגִדים. 

ִּכְכלֹות  ָהֲאֻרָחה  ָקם  ָהרֹוֵפא  ַוּיֹאַמר: 

ֲאֵחִרים,  ִלְנאֹם ַרִּבים  ְּבִכְׁשרֹון,  ַּכֲאָנִׁשים  חֹוַנְנִּתי  -  " לֹא 

ְלחֹוָבה ֲאִני  חֹוֵׁשב  ֲאֻרִּכים.  ַאךְ  ְנאּוִמים  ָהֲאֻרָחה  ְּבסֹוף 

ַהָּיָפה. ַאְרְצֶכם  ֶאת  עֹוֵזב  ִהְנִני  ַרב  ְבַצַער  ְלהֹוִדיֲעֶכם,  ִּכי 

ָׁשָּמה. ָלבֹוא  ַהְּלָבִנים,  ְוָעַלי  ְּבֶאֶרץ  ִלי  ַרִּבים  ֲעָסִקים 

ְּבַמְטִלּיֹות ָהאֶֹכל  ֶאת  ְלַכּסֹות  ִּתְׁשְּכחּו  ְוַאל  ִזְכרּו  ִמֶּכם  ּוְבֶלְכִּתי 

ָהְרֻטָּבה!...  ָהֲאָדָמה  ְּפֵני  ַעל  ִליׁשֹן  ִּתְׁשְּכבּו  ַהְּזבּוִבים,  ְוַאל  ִמְּפֵני 

ָוָנַחת".  –  ָהרֹוֵפא אֶֹׁשר  ֵּתְדעּו  ַחֵּייֶכם  ְיֵמי  ָכל  ְמַקֶּוה,  ִּכי  ַוֲאִני 

ַוִּיְמֲחאּו ִמְּמקֹוָמם  ָקְפצּו  ַהּקֹוִפים  ַוֵּיֶׁשב,  ְוָכל  ְּדָבָריו  ֶאת  ָגַמר 

ַכף  ְּבִלי  ֶהְפֵסק,   ַוּיֹאְמרּו  ִאיׁש  ְלָאִחיו:

ִאָּתנּו ַהֶּזה,  ַהּיֹוֵׁשב  ָהִָאיׁש  ֵזֶכר  ֶאת  ִיְׁשמֹר  ְלדֹור  -  " ּדֹור 

ַכּיֹום  ְּבֵצל  ָהֵעִצים.  ֲהלֹא  הּוא  ָחָכם  ְוָגדֹול  ִמָּכל  ָהָאָדם!"

סּוִסים, ִׁשְבָעה  ְּככַֹח  ְזרֹועֹוָתיו  ּכַֹח  ַהּגֹוִריָלה,  ֲאֶׁשר  ְוקֹוף 

ֵהִרים  ֶאֶבן  ְּגדֹוָלה  ַוְיִׂשיֶמָּנה  ַעל  ַהֻּׁשְלָחן  ַוּיֹאַמר:

- "ֵעָדה  ָהֶאֶבן ַהּזֹאת  ַּבָּמקֹום  ַהֶּזה  ְלעֹוְלֵמי-ַעד!"

ִאּמֹות- ַּבָּיַער.  ּוְבַטֵּפס  ָׁשם  ַהּזֹאת  ָהֶאֶבן  ֻמַּנַחת  ַהּיֹום  ַעד 

ָעֶליה ָהֵעִצים,  ְוהֹורּו  ַעְנֵפי  ַעל  עֹוְלֵלי-ִטּפּוֵחיֶהן  ִעם  ַהּקֹוִפים 

ְּבֶאְצַּבע  ְוָאָמרּו:

- "ַהִּביטּו  ּוְראּו  ֶאת  ָהֶאֶבן   ַהּזֹאת.   ִּבְׁשַנת   ַהֶּדֶבר   ַהָּגדֹול

סא



ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ָיַׁשב  ָעֶליָה  ָהִאיׁש  ַהָּלָבן  ַהּטֹוב  ְוָאַכל  ִעם  ֲאבֹוֵתינּו  ָיַחד!"

ֶאל ַלֶּדֶרְך  ָיְצאּו  ְוַחּיֹוָתיו  ְלִקּצֹו,  ְוָהרֹוֵפא  ָקַרב  ַהִּמְׁשֶּתה 

ַוִּיְׂשאּו ַאְרָצם  ְגבּול  ְקֵצה  ַעד  ִלּוּוהּו  ַהּקֹוִפים  ַהָּים.  ְוָכל  ְׂשַפת 

ֶאת  ֶמְלַּתְחּתֹו  ְוֶאת  ַיְלקּוטֹו. 

סב



יא

ַהָּנִסיְך ַהָּׁשחֹור

ִמְּמַלֵּויֶהם. ְלִהָּפֵרד  ַוַּיַעְמדּו  ַהָּנָהר  חֹוף  ֶאל  ִהִּגיעּו  ֵהם 

ָגדֹול,  ְוָכל ָהָיה  ַהּקֹוִפים  ִמְסַּפר  ַרב,  ִּכי  ְזָמן  ִנְמְׁשָכה  ַהְּפִריָדה 

ּדּוִליְטל.  סֹוף-סֹוף יֹוָחָנן  ֶׁשל  ָידֹו  ֶאת  ִלְלחֹץ  ָחֵפץ  ֵמֶהם  ֶאָחד 

ִנְׁשֲארּו  ָהרֹוֵפא  ְוַחּיֹוָתיו  ְלַבָּדם,  ּופֹוִליֶנְסָיה  ָאָמר:

ְזִהירּות, ִלְנהֹג  ָעֵלינּו  יֹוִליִקיְנִגי  ְּבֶאֶרץ  -  " ְּבָעְבֵרנּו 

ִמָּיד ַהֶּמֶלְך,  ִיְׁשַלח  ִיְרֵאנּו  ִּבְלִחיָׁשה.  ִאם  ּוְלַדֵּבר  ַּבַחָׁשאי  ִלְצעֹד 

ָעַלי, ְמאֹד  כֹוֵעס  הּוא  ְלָתְפֵׂשנּו.  ְּבטּוַחִני,  ִּכי  ֲעָבָדיו  ֶאת 

ֶׁשֵהַתְלִּתי  בֹו  ָאז".

ְסִפיָנה ִנְמָצא  ָהרֹוֵפא –  "ֵאיְך  ָלַדַעת"  –  ָאַמר  -  " ָחַפְצִּתי 

ִסיָרה ַאַחת, ָּלנּו  ִּתָּקֵרא  ַהָּבְיָתה...  ָהֻאְמָנם  ַהֶּזה ָלׁשּוב  ַּבָּמקֹום 

ֲאֶׁשר  ֵאין  ְלָאָדם  ֵחֶפץ  ָּבּה?"

ַהַּיַער,  ּוְטִׁשי-ְטִׁשי ְּבַמֲעֶבה  ַהֲחבּוָרה  ַהּיֹום,  ַּבֲעבֹר  ַוְיִהי 

ַוֵּיֶלְך ֶלֱאסֹף ֱאגֹוֵזי-קֹוקֹוס.  ַוְיִהי ְּבֵהָעְדרֹו,  ַוּיֹאְבדּו ָהרֹוֵפא ִנְפַרד 

ּוְלָרְחּבֹו – ְלָאְרּכֹו  ַבַּיַער,  ַוַּיַעְברּו  ַוִּיְתעּו  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ְוַהַחּיֹות 

ְוֶאת  ַהֶּדֶרְך  לֹא  ָמָצאּו,  ְוֶאל  ַהחֹוף  לֹא  ָבאּו.

ְמאֹד, ֵמֵעיָניו,  ָרַגז  ֶנֶעְלמּו  ֵהם  ְטִׁשי-ְטִׁשי,  ִּכי  ִּכְראֹות 

ַוְיַטֵּפס   ַעל   ֵעץ   ָּגבַֹּה   ְלַהִּביט   ִמְּמרֹום-ַהַּצֶּמֶרת,   אּוַלי   ִיְרֶאה

סג



ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ַוִּיְצַעק ָיָדיו  ָהרֹוֵפא.  ַוְינֹוֵפף  ֶׁשל  ִמְצַנְפּתֹו  ְקֵצה  ֶאת  ֵמָרחֹוק 

ַוִּיְקָרא ַלַחּיֹות ִּבְׁשמֹוֵתיֶהן –  ּוְללֹא-הֹוִעיל.  ְּכִאּלּו ָפְצָתה ָהֲאָדָמה

ֶאת  ִּפיָה  ַוִּתְבָלֵעם.

ַהִּמְׁשעֹול, ִמן  ְללֹא-מֹוָצא.  ָסרּו  ַבֶּדֶרְך  ָּתעּו  ְוָאְמָנם,  ֵהם 

ְּפרּוִעים,  ֵאין ַלֲעבֹור ָּבֶהם.  ָהרֹוֵפא ְוַהַּיַער ֲאֶׁשר ְסִביָבם ְסָבִכים 

ַבּבֹץ, ָטְבעּו  ֶּדֶרך.  ַרְגֵליֶהם  לֹו  ְלַפּנֹות  ַוָּיֵחל  אֹוָלרֹו  ֶאת  הֹוִציא 

ֶנֶאְחזּו ִּבְקנֹוְקנֹות ַהְּצָמִחים ַהִּמְתַּפְּתִלים,  ִנְׂשְרטּו ְוִנְפְצעּו,  ְוִכְמַעט

ֵקץ ָיבֹוא  לֹא  ָהְרפּואֹות.  ּדֹוֶמה,  ִּכי  ֶמְלַּתַחת  ָלֶהם  ֶׁשָאְבָדה 

ְלִפְגֵעיֶהם,  ּוְלעֹוָלם  לֹא  ִיְמְצאּו  ֶאת  ַהָּדֶרְך.

ֶרֶפׁש,  ְוסֹוף- ּוְמֻטְּנֵפי  ַרִּבים,  ְקרּוֵעי-ֶבֶגד  ָיִמים  ָתעּו  ּכֹה 

סֹוף  ָּבאּו  ַעד  ַּגן  ַהֶּמֶלְך.

ּפֹוִליֶנְסָיה ְלָתְפָׂשם,  ְוַרק  ַוְיַמֲהרּו  ָראּום  ַהֶּמֶלךְ  ַעְבֵדי 

ִמְּבִלי ָהִאיָלנֹות  ַאַחד  רֹאׁש  ַעל  ְוַלֲעלֹות  ְלִהְתַחֵּמק  ִהְצִליַח 

ֶׁשִּיְרֵאהּו  ִאיׁש.  ַוָּיָעְמדּו  ָהרֹוֵפא  ְוַחּיֹוָתיו  ִלְפֵני  ַהֶּמֶלְך.

לֹא ַהֶּמֶלְך –  "ַהַּפַעם  -  " ִנְתַּפְׂשֶּתם!  ִנְתַּפְׁשֶּתם!"  –  ָקָרא 

ַהְּדָלתֹות ַהּסַֹהר,  ְוַעל  ֵּבית  ֶאל  ַמֵהר  ִמָּיִדי!  ֲהִׁשיבּום  ִתָּמְלטּו 

ַהָּלָבן ָהִאיׁש  ִיְׁשטֹף  ַחָּייו  ְׁשֵאִרית  ְּכפּוִלים.  ָּכל  ְבִריִחים  ָּתִׂשימּו 

ַהֶּזה  ֶאת  ִרְצַפת  ַהִּמְטָּבח  ְּבֵביִתי!"

ָלבֹוא ֻצָּוה  ְלֵבית-ַהּסַֹהר.  ְוָהרֹוֵפא  ְוַחּיֹוָתיו  ָהרֹוֵפא  ַוּיּוְבאּו 

ִמּיֹום  ָמָחר  ֶאל  ַאְרמֹון  ַהֶּמֶלְך  ִלְׁשטֹף  ֶאת  ִרְצַפת  ַהִּמְטָּבח.

ַוִּיְהיּו  ֻכָּלם  ֲעצּוִבים  ּוָמֵרי  ֶנֶפׁש.  

ָעַלי ָהרֹוֵפא –  "ֵהן  ְׁשטּות!"  –  ָאַמר  ַמֲעֶׂשה  ֶזהּו  -  " ַאְך 

ָלׁשּוב  ְלַמְדֵמָנה.   ַהַּסָּפן  ַהִּמְסֵכן  ַיְחׁשֹב,  ִּכי  ֲאִני ָגַנְבִּתי ִמָּידֹו ֶאת

סד
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ַהְּדָלתֹות ֶאְרֶאה,  ִאם  ָלׁשּוב.  ָהָבה  ֲאַמֵהר  לֹא  ַהְּסִפיָנה,  ִאם 

ֲחָזקֹות  ֵהן!"

ִּתְקָוה ָּכל  ָהְיָתה  ְמאֹד,  ְולֹא  ֲחָזקֹות  ָהיּו  ַהְּדָלתֹות  ְואּוָלם 

ְלִהָּמֵלט.  ֶּגּב-ֶּגּב  ִהְתִחיל  ִלְבּכֹות.

ְּבַגן-ָהַאְרמֹון. ֵעץ  ַעל  ּפֹוִליֶנְסָיה  ָיַׁשב  ַהִהיא  ָהֵעת  ְוָכל 

ָהָיה ֶהֶרף.  ֶזה  ְּבִלי  ְּבֵעיָניו  ִמְצֵמץ  ָּדָבר,  ַרק  ִהִּגיד  לֹא  הּוא 

ּדּוָמם ָאסֹון,  ָיַׁשב  ּפֹוִליֶנְסָיה.  ָּתִמיד,  ִּבְׁשַעת  ֵאֶצל  ַרע  ִסָּמן 

ׁשֹונֹות.. .  אֹוי ִמַּתְחּבּולֹות  ְּבֵעיָניו,  ּוְבמֹחֹו –  ַּתְחּבּולֹות  ּוִמְצֵמץ 

ְלִמי  ֶׁשָּפַגע  ְּבפֹוִליֶנְסָיה  אֹו  ִּביִדיָדיו...

ֵעץ ֶאל  ֵמֵעץ  קֹוֵפץ  ֵמָרחֹוק  ְטִׁשי-ְטִׁשי  ֶאת  ָרָאה  ִּפְתאֹם 

ַוִּיַּגׁש ּפֹוִליֶנְסָיה  ֶאת  ָרָאה  ָהרֹוֵפא.  ְטִׁשי-ְטִׁשי  ֶאת  ּוְמַבֵּקׁש 

ֵאָליו  ַוִּיְׁשָאֵלהּו  ְלָכל  ֲאֶׁשר  ָקָרה.

ְּבֵבית- ַוּיּוְׂשמּו  ַהֶּמֶלְך  ַעְבֵדי  ִביֵדי  ִנְתְּפסּו  ְוַחּיֹוָתיו  -  " הּוא 

ַבַּיַער –  ְוַרְגֵלינּו הֹוִבילּונּו ַהּסַֹהר"  –  ָלַחׁש ּפֹוִלֶיְנְסָיה –  "ָּתִעינּו 

ֶאל  ַאְרמֹון-ַהֶּמֶלְך".

ַהָּדֶרְך?"  –  ָׁשַאל ֶאת  ְלהֹורֹוָתם  ָיכְֹלָּת  לא  -  " ַהֻאְמָנם 

ָהרֹוֵפא, ִנְתָעה  ְּבַאְׁשָמתֹו  ֲאֶׁשר  ַהֻּתִּכי,  ַעל  ַעל  ַוִּיְקצֹף  ְטִׁשי- ְטִׁשי 

ִּכי  ָהַלְך  ֶלֱאסֹף  ֱאגֹוֵזי-קֹוקֹוס. 

- " ַּבּכֹל,  ַּבּכֹל ָאֵׁשם ַהֲחִזיר ַהִּטֵּפׁש ַהֶּזה!"  –  ָאַמר ּפֹוִליֶנְסָיה –

ָהלֹוך ָׁשְרֵׁשי-ַהִּקָנמֹון,  ָוֵאֵלְך  ְלַחֵּפׂש ֶאת  ַהִּמְׁשעֹול  ִמן  ָסר  "הּוא 

ָוׁשֹוב ַלֲהִׁשיבֹו,  ַעד ֲאֶׁשר ָטִעיִתי ַּפַעם ָוֵאֶפן ָיִמיָנה ְולֹא ְׂשמֹאָלה,

ֻּבְמּפֹו ַהָּנִסיְך  ָבא  ַהִּבָּצה.  ַהס...  ְסְס!  ְרֵאה!  ִהֵּנה  ֶאל  ְּבִגְׁשֵּתנּו 

ֶאל  ַהָּגן!  טֹוב  טֹוב  ֶׁשּלֹא ִיְרֵאנּו!  ַאל ְּתַנְדֵנד ֵאֶבר...  ָהס...  ְסְס!"

סה
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ַהָּגן. ֶּדֶלת  ֶאת  ֻּבְמּפֹו,  ֶּבן-ַהֶּמֶלְך,  ָּפַתח  ְוָאְמָנם,  ַהָּנִסיךְ 

הּוא ָנָׂשא ַתַחת ֵּבית-ֶׁשְחיֹו ֵסֶפר-ַאָּגדֹות ַוִּיְצַעד ַאט ַאט ְּבִמְׁשעֹול-

ַּבֲעָנָפיו ָהֵעץ,  ֲאֶׁשר  ַּתַחת  ַסְפַסל-ָהֶאֶבן  ֶאל  ַהחֹול.  ַוָּיבֹוא 

ַוָּיֶחל ִלְקרֹא ְּבֵסֶפר- ְוַהּקֹוף,  ַוִּיְׁשַּכב ַעל ַהַּסְפָסל  ִהְתַחְּבאּו ַהֻּתִּכי 

ָהַאָּגדֹות.

קֹול ַהְׁשִמיעַ  ֶחֶרׁש,  ִמְּבִלי  ָיְׁשבּו  ּופֹוִליֶנְסָיה  ְטִׁשי-ְטִׁשי 

ּוִמְּבִלי  ָהִניד  ֵאֶבר.

ַוֵּיָאַנח ַהֵּסֶפר  ֶאת  ֶּבן-ַהֶּמֶלךְ  ִהִּניַח  ִרְגֵעי- ִמְסָּפר  ַּכֲעבֹר 

ַויֹאַמר:

סו
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ַהחֹוְלמֹות ֵעיָניו  ֶאת  ָלָבן!"  –  ַוָּיֵרם  ָנִסיְך  ִיְּתֵנִני  -  " ִמי 

ְוַהּנּוגֹות.

ָאז  ַיֲעֵנהּו  ַהֻּתִּכי  ְּבקֹול  ֲחִריִׁשי,  ְּכקֹול  ַנֲעָרה  ְקַטָּנה:

ָבעֹוָלם,  ֲאֶׁשר ִאיׁש  ֶיְׁשנֹו  ַהָּנִסיְך,  ִּכי  -  " ַּדע,  ֻּבְמּפֹו 

ְּבָידֹו  ַלֲעׂשֹוְתָך  ְלָנִסיְך  ָלָבן".

ֶּבן-ַהֶמֶלְך  ָקַפץ  ִמְּמקֹומֹו  ַוַּיֵּבט  ּכֹה  ָוכֹה.

קֹול ִהֵּנה  ִלי,  ִּכי  ׁשֹוֵמַע!"  –  ָקָרא –  "ִנְדֶמה  ֲאִני  -  " ַמה 

ַמְנִּגיָנה  ָעֵרָבה  עֹוֶלה  ְבָאְזַני,  קֹול  ֶּכֶסף  ָצלּול.  מּוָזר  ְוִנְפָלא!"

ִיְרֵאהּו ַוִּיְתַחֵּבא,  ְלַבל  ּפֹוִליֶנְסָיה  ָעִדין!"  –  ָאַמר  -  " ָנִסיְך 

ִמָּׁשֶמן.  ֲאִני, ַרִּכים  ֱאֶמת  ִדְבֵרי  ִּתּטְֹפָנה  ֻבְמּפֹו –  "ְׂשָפֶתיָך 

ֶאֶליָך.    ִמְׁשָּכִני ַמְלַּכת-ַהֵפיֹות,  ְמַדֶּבֶרת  ְטִרְּפִסיִטיְנָקה 

ְּבַכְפּתֹור  ֶאָחד  ֲאֶׁשר  ְלִׂשיַח  ַהְּוָרִדים".

ַוִּיְפרֹׂש ֻבְמּפֹו  ַהֵפיֹות!"  –  ָקָרא  ַמְלַּכת  ִלי  -  " ָהּה,  ִאְמִרי 

ַלֲעׂשֹוֵתִני יּוַכל  ָהִאיׁש,  ֲאֶׁשר   הּוא  ִלי,  ִמי  ַּכָּפיו –  "ִאְמִרי  ֶאת 

ְלָנִסיְך  ָלָבן? "

ַהֻּתִּכי –  "ָסגּור ְלָאִביָך"  –  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ַהּסַֹהר  -  " ְּבֵבית 

ָבִקי ּדּוִליְטל.  הּוא  יֹוָחָנן  ּוְׁשמֹו  ֶאָחד  ְמַכֵּׁשף  ַמְסֵּגר  ַעל 

ִנִּסים ִמיֵני  ָּכל  ַיֲעֶׂשה  ְוָעׂשה  ְוַהִּכּׁשּוף  ָהְרפּוָאה  ְּבָחְכַמת 

ֵאָליו, ַבֶּכֶלא.  ֵלְך  ִויַעֵּנהּו  ָאִביָך  ַיְחִזיֵקהּו  זֹאת  ְוִנְפָלאֹות.  ּוְבָכל 

ַהַחָּמה, ְׁשִקיַעת  ְלַאט,  ִעם  ְלַאט  ֵאָליו  ַהַחִיל,  ֵלְך  ִּגּבֹור  ֻּבְמּפֹו 

ְיֵפהֶפה, ָלָבן  ְלָנִסיךְ  אֹוְתָך  ַיֲהפֹךְ  הּוא  ְונֹוַכְחָּת,  ִּכי  ְוָרִאיָת 

ְּדָבָרי. ֶאת  ְלָך  ָאַמְרִּתי  ַהְיֵפהִפָּיה.  ִהֵנה  ֵלב  ֶאת  ִיַקח  ֲאֶׁשר 

ַעָּתה  ָעַלי  ָלׁשּוב  ֶאל  ֶאֶרץ  ַהֵפיֹות.  ֱהֵיה  ָׁשלֹום!"

סז
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ָלְך, תֹודֹות  ְוַאְלֵפי  ַהָּנִסיְך –  "ָׁשלֹום  -  " ָׁשלֹום!"  –  ָקָרא 

ָּפָניו ַהַּסְפָסל,  ְוַעל  ַעל  ַוִיְׁשַּכב  ַהּטֹוָבה!"  –  ַוֵּיֶׁשב  ְטִרְּפִסיִטיְנָקה 

נֹוֶהֶרת ַּבת-ְצחֹוק ֲעִדיָנה, ַוְיַחֶּכה ַעד ּבֹוא ָהֶעֶרב. 

סח
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ֶחֶרׁש ֶחֶרׁש,  ְּבִדְמַמת ַהְׁשֵקט,  ָיַרד ּפֹוִליֶנְסָיה ֵמַעל ַעְנֵפי ָהֵעץ,

ִמְּבִלי ֶׁשַיְרְִּגיׁש ּבֹו ִאיׁש,    ַוִּיְקַרב ֶאל ֵּבית ַהּסַֹּהר.  הּוא ָמָצא ֶאת

ּוֵמִריח ְלִׂשְבַכת-ַהַחּלֹון  ִמַּבַעד  ָחְטמֹו  ֶאת  מֹוִציא  ֶּגּב-ֶּגּב 

ִבֵּקׁש ָהַאְרמֹון.  ּפֹוִליֶנְסָיה  ִמִּמְטַּבח  ָהעֹוֶלה  ַהַּמֲאָכִלים  ֵריַח  ֶאת 

ְוֵהִעיר ִמֵהר  ֵאָליו.  ֶּגּב-ֶּגּב   לֹו  ָדָבר  ָלרֹוֵפא,  ִּכי  ִלְקרֹא  ְמַהֲחִזיר 

ֶאת  ָהרֹוֵפא  ִמְּׁשָנתֹו.

-  " ְׁשַמע- ָנא"  –  ָלַחׁש ַהֻּתִּכי,  ְּכֶׁשִּגָּלה יֹוָחָנן ּדּוִליְטל ֶאת   ָּפָניו

ְוַחֵּבל ֵעָצה  ֻּבְמּפֹו.  עּוָצה-ָּנא  ַהָּנִסיךְ  ֵאֶליָך  ָיבֹוא  –  "ָהֶעֶרב 

ָעָליו ִמְּתִחיָּלה  ְלֶבן-ָּפִנים.  ְואּוָלם  ֲעׂשֹותֹו  ַּתְחּבּוָלה,  ְלַמַען 

ֵּבית-ַהּסַֹהר ַּדְלתֹות  ֶאת  ִלְפֵניֶכם  ִלְפּתַֹח  ֶנֱאָמָנה  ְלַהְבִטיֲחָך 

ּוְלַהְמִציא  ָלֶכם  ְסִפיָנה  ְלֲהִׁשיְבֶכם  ְלֵביְתֶכם". 

ַהָּדָבר ְוָיֶפה!"  –  ָאַמר ָהרֹוֵפא –  "ַאְך לֹא ַקל הּוא  -  " טֹוב 

הּוא,  ֶׁשֶאְפָׁשר ֶבֶגד  ָּפִנים.  לֹא  ְלֶבן  ְוַלֲעׂשֹותֹו  ּכּוִׁשי  ִאיׁש  ַלֲהפְֹך 

ּכּוִׁשי ָּכְך.  " ֲהַיֲהפְֹך  ָּכל  ָפׁשּוט  ֵאינֹו  ִצְבעֹו.  ַהָּדָבר  ֶאת  ְלַׁשּנֹות 

עֹורֹו  ְוָנֵמר  ֲחַבְרֻּברָֹתיו?"   ֲהלֹא  ֵתָדע..."

ַלֲהפֹך פֹוִליֶנְסָיה –  "ָעֶליָך  ָּדָבר"  –  ָעָנה  יֹוֵדַע  -  " ֵאיֶנִּני 

ֶאת  עֹור  ַהּכּוִׁשי  ָלָבן – ִויִהי ָמה.  ֵהן  ַרּבֹות ָהְרפּואֹות ְּבַיְלקּוֶטָך.

סט
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עֹורֹו.  זֹוִהי ֶאת  ַלֲהפְֹך  ַּתְצִליַח  ִּבְׁשִביְלָך,  ִאם  ַהּכֹל  ַיֲעֶׂשה  הּוא 

ָהֶאְפָׁשרּות  ַהְיִחיָדה  ָלֵצאת  ִמֵּבית-ַהּסַֹהר".

ָהרֹוֵפא – ְּדַבר-ָמה"  –  ָאַמר  ַלֲעׂשֹות  אּוַכל  -  " טֹוב,  אּוַלי 

"ֵּתן ִלי ִלְראֹות"  –  ְוהּוא ִנַּגׁש ֶאל ַיְלקּוט-ָהְרפּואֹות ְוָלַחׁש ְלַנְפׁשֹו:

ְזַמִּני... ִציְנְק,  ְּכֶאְמָצִעי  ִמְׁשַחת  "ְּכלֹור...    ִּפיְגֶמְנְט...  ְואּוַלי 

ִׁשְכָבה ָעָבה..."

ַּבַּלְיָלה  ָההּוא  ִהְתַּגֵּנב    ֻּבְמּפֹו ַהָּנִסיְך  ֶאל  ָהרֹוֵפא  ַוּיֹאֶמר:

ַרּבֹות ָׁשִנים  ֻאְמָלל.  ִלְפֵני  ָנִסיךְ  ָלָבן,  ָאנִֹכי  -  " ָאָדם 

אֹודֹוֶתיה ַהְמֻכָּׁשָפה,  ֶׁשַעל  ַּבת-ַהַּמְלָּכה  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ָהַלְכִּתי 

ָהִייִתי,  ַעד ָוָנד  ָּתִעיִתי,  ָנע  ַרִּבים  ַּבֵסֶפר.  ָיִמים  ָקָראִתי 

ִנְתעֹוְרָרה,  ָנְתָנה ַּבֵּסֶפר.  ִהיא  ְוַהִעירֹוִתיָה –  ָּכָאמּור  ֶׁשְּמָצאִתיָה 

ַוֵּתָרֵדם ִמָּפַני  ּכּוִׁשי!"  ַוִּתְבַרח  ַוִּתְקָרא:  " הֹוי,  ִאיׁש  ֵעיֵניָה  ִּבי 

ַוֲחפּוי רֹאׁש,  ֶאל ַמְמֶלֶכת-ָאִבי. ְּבָמקֹום ַאֵחר.  ַוֲאִני ַׁשְבִּתי,  ָאֵבל 

ַלֲעׂשֹות,  ְוִׁשקּוֵיי- ַמְפִליא  ַכָּׁשף  ִהְנָך  ַאָּתה  ִלי,  ִּכי  ֻהַּגד  ַעָּתה 

ַּתֲעֵׂשִני ֶעְזָרֶתָך.  ִאם  ֶאת  ְלַבֵקׁש  ֵאֶליָך  ְּבָיֶדָך.  ָוָאבֹוא  ֶקֶסם 

ְלך ַהִהיא,  ְוָנַתִּתי  ַבת-ַהֶּמֶלך  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ֶאְמָצא  ְלֶבן- ָּפִנים,  ֲאֶׁשר 

ֲחִצי  ַמְמַלְכִּתי  ְוֶאת  ָּכל  ִמְׁשֲאלֹות  ִלְּבָך  ֲאַמֵּלא".

-  " ֻּבְמּפֹו ַהָּנִסיְך"  –  ָאַמר ָהרֹוֵפא,  ְּבַהִּביטֹו ָׁשקּוע ְּבַהְרהֹוִרים

ַעל ַהִּצְנָצנֹות ֲאֶׁשר ְּבַיְלקּוט ָהְרפּואֹות –  "ִאם ֶאֱהפֹך ֶאת ְׂשַער- 

רֹאְׁשָך  חּום  –  ֲהִתְהֶיה  ְמֻאָּׁשר  ַּבַחִּיים?"

ָנִסיך ִלְהיֹות  ָדי.  ָעַלי  לֹא  ֻבְמּפֹו –  "ֶזה  -  " לֹא"  –  ָעָנה 

ְלֶבן- ָּפִנים  ַּדְוָקא". 

- "יֹוֵדע  ַאָּתה,  ָקֶׁשה,   ָקֶׁשה  ְמאֹד  ַלֲהפְֹך  עֹור  ְּפֵני  ָנִסיְך" –
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ָאַמר ָהרֹוֵפא –  "ֶזהּו ַאַחד ַהַּמֲעִׂשים ַהָּקִׁשים ְּביֹוֵתר,  ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה

ַהַּכָּׁשף.  רֹוֶצה  ַאָּתה,  ֶׁשָּפֶניָך  ִיְהיּו  ְלָבִנים,  לֹא  ֵכן?"

ִלי,  ִּכי ַיְסִּפיק  ֻּבְמּפֹו –  "ֶזה  ֶחְפִצי"  –  ָאַמר  -  " ֵּכן,  ֶזה 

ָיַדי, ַעל  ְּפָלָדה  ֶׁשל  ּוְכָפפֹות  ַמְבִריק  ִׁשְריֹון  ֶאְלַּבׁש  ֵּכן  ַעל 

ְּכָכל  ַהְּנִסיִכים  ַהְּלָבִנים,  ְוֶאְדַהר  ַעל  סּוִסי  ְּבכַֹח".

- "רֹוֶצה  ַאָּתה,  ֶׁשָּפֶניָך  ִיְהיּו  ְלָבִנים  ַּכָּצֶמר?"

עֹוד רֹוֶצה  ֻּבְמּפֹו –  "ָהִייִתי  ְמאֹד"  –  ָאַמר  -  " ֵּכן,  ְלָבִנים 

ְּבֵעיַנִים  ְּכֻחּלֹות,  ַאְך  ָיֵרא  ֲאִני,  ֶּפן  ִיְכַּבד  ִמְּמָך  ַהָּדָבר".

ְלָהִׁשיב –  "טֹוב.  ֲאִני ָהרֹוֵפא  -  " ָנכֹון,  ָנכֹון"  –  ִמֵהר 

ַסְבָלן –  ֲהלֹא ִלְהיֹות  אּוָכל.  ָעֶליָך  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ְלָך  ֶאֱעֶׂשה 

ֵתַדע,  ִּכי ֵאין ִלְבטַֹח ִּבְרפּוָאה.  ֵיׁש ֲאֶׁשר ַיֲחִליפּוָה ַּפַעם ּוַפֲעָמִים.

ְּבֵסֶדר.  ֶּגׁש-ֵהָּנה, ֵכן?  טֹוב,  ַהּכֹל  הּוא –  לֹא  ָקֶׁשה  ָּפֶניָך  עֹור 

ָדָבר,  ֲעֶליָך ְלַמֵהר ֶאל ַהָּים ּוְלָהִכין ֶאֱעֶׂשה  ֶאל ָהאֹור.  ַאְך ֶטֶרם 

ָּדָבר. ְלִאיׁש  ַתִּגיד  לֹא  ּוְלַחּיֹוָתי.  ַהְבִטיֵחִני,  ִּכי  ִלי  ְסִפיָנה 

ַחּיֹוַתי, ְוֶאת  ִמָּיד,  אֹוִתי  ְּכֶחְפְצָך,  ּתֹוִציֵאִני  ְלָך  ֶאֱעֶׂשה  ְוַכֲאֶׁשר 

ִמֵּבית-ַהּסַֹהר.  ִהָּׁשַבע  ִלי  ְּבֶכֶתר  יֹוִליִקיְנִגי.

ַהָּנִסיְך  ִנְׁשַּבע  ַוֵּיֶלְך  ֶאל  ַהָּים  ְלָהִכין  ֶאת  ַהְּסִפיָנה.

ִצָּוה ְּכָבר,  ְוָהרֹוֵפא  מּוָכן  ַהּכֹל  ַוּיֹאֶמר,  ִּכי  ָׁשב  ַהָּנִסיךְ 

ְלֶדּב-ֶּדּב ְלָהִביא לֹו ַצָּלַחת.  הּוא ָׂשם ַּבַּצָּלַחת ְרפּואֹות ִמְרפּואֹות

ׁשֹונֹות,  ַּתֲערֶֹבת  ְּגדֹוָלה,  ַוְיַצו  ֶאת  ֻּבְמּפֹו  ְלַהְכִניס  ָּבּה  ֶאת ָּפָניו.

ַעד ַהּזֹאת  ַּבַּתֲערֶֹבת  ָּפָניו  ֶאת  ִהְכִניס  ֶהְעִמיק  ַהָּנִסיךְ 

לֹו. ִלְדאֹג  ָהרֹוֵפא  ֵהֵחל  ֲאֶׁשר  ָּכְך,  ַעד  ָעַמד  ַרב  ָאְזָניו.  ְזָמן 

ַוָּיָקם   ַוִּיְצַעד   ֵהָּנה   ַוֵהָּנה,    ַוִּיְקָרא   ְּבִפּסֹות-ַהְּנָיר    ֲאֶׁשר   ַעל
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ָחִריף,  ְּכֵריח ֵריַח  ָעָלה  ִּבְמקֹומֹו.  ּוַבֶחֶדר  ַהִּצְנָצנֹות,  ַוֵּיֶׁשב 

ְנָיר  ָחרּוך.

ַהַּצַּלַחת –  ְוָכל ִמּתֹוְך  ָּפָניו  ֶאת  ַהָּנִסיְך  הֹוִציא  סֹוף-סֹוף 

ַּכֶּׁשֶלג, ְלָבִנים  ָהיּו  ַהָּנִסיְך  ְבִהְׁשּתֹוְממּות.  ְּפֵני  ָקְראּו  ַהַחּיֹות 

ְוֵעיָניו,  ֶׁשָהיּו  קֶֹדם  ֵּכהֹות -ְמֻרָּפׁשֹות,  ַנֲעׂשּו  ֲאפֹרֹות.

ָּבּה.  ּוִבְראֹות ְלַהִּביט  ַמְרָאה  לֹו  ִהִּגיׁש  ּדּוִליְטל  יֹוָחָנן 

ַּבֲחַדר-ַהֶּכֶלא. ִמִּׂשְמָחה  ְוִלְרקֹד  ְלַזֵּמר  ֵהֵחל  ָּפָניו  ֶאת  ַהָּנִסיְך 

ֶאת ָוַרַעׁש.  ַוִּיְסּגֹר  ָׁשאֹון  ָיִקים  ִמֶּמּנּו,  ְלַבל  ִבֵּקׁש  ָהרֹוֵפא  ַאְך 

ַיְלקּוט-ָהְרפּואֹות  ַוִּיְדרֹׁש  ִמֶּמּנּו  ְלהֹוִציָאם  ַלחֶֹפׁש.

ַהַּמְרָאה ָהְיָתה  ַהַּמְרָאה –  זֹו  ֶאת  לֹו  ָלֵתת  ִהְתַחֵּנן  ֻּבְמּפֹו 

ָּכל ְלַהִּביט  יּוַכל  יֹוִליִקיְנִגי,  -  ְלַמַען  ְמִדיַנת  ְּבָכל  ַהְיִחיָדה 

ִּגּלּוח ְּבֵעת  לֹו  ְדרּוָׁשה  ַהַּמְרָאה  ָעָנהּו,  ִּכי  ָהרֹוֵפא  ַהָּיִמים.  ַאְך 

ְׂשָערֹו.

ַוִּיְפַּתח ַמְפְּתחֹות-ְנחֶֹׁשת  ְצרֹור  ִמִּכיסֹו  ַהָּנִסיְך  הֹוִציא  ָאז 

ְוַחּיֹוָתיו ָהרֹוֵפא  ַהְּגדֹוִלים.  ַוְּיַמֲהרּו  ַהְּכפּוִלים  ַהַּמְנעּוִלים  ֶאת 

ָלרּוץ  ְּככֹל  ֲאֶׁשר  ָיְכלּו,  ֶאל  ְׂשַפת  ַהָּנָהר.

ָהֵריק ֵּבית-ַהֶּכֶלא  ּכֶֹתל  ֶאל  ִנְׁשָען  ָאז  ָעַמד  ֻּבְמּפֹו  ְוַהָּנִסיְך 

ַהַּסַהר ְלאֹור  נֹוְצצּו  ְנִעיָמה,  ּוָפָניו  ְּבַבת-ְצחֹוק  ְוִהִּביט ַאֲחֵריֶהם 

ִּכְפֵני  ֵׁשן-ַהִּפיל.

ּפֹוִליֶנְסָיה ֶאת  ָׁשם  ַוִּיְמְצאּו  ַהָּנָהר  ְׂשַפת  ֶאל  ָּבאּו  ֵהם 

ְוֶאת  ְטִׁשי-ְטִׁשי  יֹוְׁשִבים  ַעל  ֶסַלע,  ֵאֶצל  ַהְּסִפיָנה.

ֲאִני, ָהרֹוֵפא.  –  "ָיֵרא  ֻּבְמּפֹו"  –  ָאַמר  ַעל  ִלי  -  " ַצר,  ַצר 

ִּכי  ַהִּמְׁשָחה,   ֲאֶׁשר   ָמַׁשְחִּתי  ֶאת  ָּפָניו,   לֹא   ֶתֱאַרְך   ְזָמן   ָרב.
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ָׁשחֹור ַהְׁשֵּכם,  ְוָהָיה  ַּבּבֶֹקר  ָמָחר  ְבקּומּו  ְמאֹד,  ִּכי  ֶאְפָׁשר 

ְּכֶׁשָהָיה –  ְוזֹוִהי ַהִּסָּבה ֶׁשלֹא ָחַפְצִּתי ִלְמסֹר ְּבָידֹו ֶאת ַהַּמְרָאה.

ָאְמָנם,  אּוַלי ִיָּׁשֵאר ָלָבן ָּכל ַהָּיִמים –  ֵהן ֵמעֹוִדי לֹא ִהְׁשַּתַּמְׁשִּתי

ִלְראֹות ְמאֹד  ָגַדל  ִתְמהֹוִני  ְלהֹודֹות,  ִּכי  ַהּזֹאת.  ָעַלי  ָבְרפּוָאה 

ְּדַבר-ָמה – ַלֲעׂשֹות  ָהִייִתי  ָצִריך  ַהְּתרּוָפה.  ֲהלֹא  ְּפֻעַּלת  ֶאת 

ִרְצַפת ֶאת  ָיַמי  ְׁשֵאִרית  ָּכל  ִלְׁשטֹף  ָיכְֹלִּתי  לֹא  ֵכן?  ֵהן  לֹא 

ַחּלֹון ְמאֹד,  ְּבַעד  ְמֻלְכָלְך  ַהֶּמֶלך!  ַהִּמְטַּבח  ְּבַאְרמֹון  ַהִּמְטַּבח 

ֵּבית-ַהּסַֹהר  ְרִאיִתיו.  ֵּכן .  ֵּכן.  ֻּבְמּפֹו  ַהִּמְסֵּכן!"

בֹו"  – ֵהַתְלנּו  ֲאַנְחנּו  ַמֵהר,  ִּכי  -  " הּוא,  ְּכמּוָבן,  ִיָּוַכח 

ָאַמר  ַהֻּתִּכי.

ְּבֵבית-ַהּסַֹהר"  – אֹוָתנּו  ָלִׂשים  ְרׁשּות  ָּכל  ָלֶהם  -  " ֵאין 

ָרע. ָלֶהם  ֲעִׂשינּו  לֹא  ְזָנבֹו.  –  "ֲאַנְחנּו  ֶּדּב-ֶּדּב,  ְּבַנַעְנעֹו ֶאת  ָאַמר 

ַהְלָואי ְוָהיּו ָפָניו ְׁשחֹוִרים ֵמעֹור ְפֵני ַהּכּוִׁשי".

ָהרֹוֵפא.  –  "ָאִביו ּבֹו"  –  ָאַמר  ֵאיֶנָּנה  ָהַאְׁשַמה  -  " ַאְך 

ָאׁשּוב ָאֵׁשם.  אּוַלי  ֵאיֶנּנּו  ְּבֵבית-ַהּסַֹהר.  ֻּבְמּפֹו  ָׂשָמנּו  ַהֶּמֶלך 

ַמְמַּתִּקים לֹו  ֶאְׁשַלח  ְסִליָחתֹו?  –  טֹוב,  ֲאִני  ֶאת  ְוֲאַבֵּקׁש  ֵאָליו 

ְּבבֹוִאי ְלֵביִתי ְּבַמְדֵמָנה. ּוִמי יֹוֵדַע? אּוַלי ִיָּׁשֵאר ָלָבן ָּכל ְיֵמי ַחָּייו?"

ְלֶבן- ִּבְהיֹותֹו  ְלעֹוָלם,  ַּגם  ּבֹו  ַתְחמֹד  לֹא  -  " ַּבת-ַהַּמְלָּכה 

ָּפִנים"  –  ָאַמר ֶּדּב-ֶּדּב.  –  "ְלַדְעִּתי,  ָהָיה ִלְפֵני ְהָרְפאֹו ָיֶפה יֹוֵתר.

הּוא  ִיְהֶיה  ְּכעּור-ַמְרֶאה  ָּתִמיד,  ָּתִמיד".

ָּכמֹהּו"  –    ָאַמר הּוא,  ֵאין  זֹאת,  טֹוב-ֵלב  -  " ּוְבָכל 

טֹוב? ִאיׁש  ְמאֹד.  ֵאיֶזהּו  טֹוב  הּוא,  ַאְך  ֶרֶגׁש  ָהרֹוֵפא.  –  "ַּבַעל 

ָּכל ֶׁשַּמֲעָׂשיו טֹוִבים".

עג



 ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ַּבת-ַהַּמְלָּכה ֶאת  ָמָצא  ֶזה  ְּכִסיל  ִּכי  ַמֲאִמין  -  " ֵאיֶנִּני 

ִאָׁשה ַהָּכֶלב.  –  הּוא,  ַּכִּנְרֶאה,  ָמָצא  ִּג'יּפ  ַהְּיֵפהִפָּיה"  –  ָאַמר 

ַּתּפּוח ַּתַחת  ִנְרְּדָמה  ִּגְדַלת-ָּבָׂשר,  ֲאֶׁשר  ַאַחת,  ָּכְפִרית  ָעָבה 

ָלַדַעת, ָחַפְצִּתי  ִנְתַחְלֲחָלה ָאז.  ֶמה  ִהיא  ִּיָּפֵלא,  ִאם  ֶאָחד.  ּוַמה 

ֶאת  ִמי  ִיַּׁשק  ַעָּתה  ִמְנִׁשיקֹות  ִּפיו.  ַּתֲעלּוֵלי  ֱאִויל!"

ַהָּלָבן,  ֶּגּב-ֶּגּב,  ֶּדּב-ֶּדּב,  ִּג'יּפ,  ַהַיְנׁשּוף ְּדִחיק-ְסִליק,  ָהַעְכָּבר 

ְטִׁשי-ְטִׁשי,  ּפֹוִליֶנְסָיה ַהְּסִפיָנה.  ַאְך  ַעל  ָעלּו  ְוָהרֹוֵפא  ּתּוה-ּתּוה 

ְוַהַּתִּנין  ִנְׁשֲארּו  ַעל  ַהחֹוף  ְּבֶאֶרץ  ַאְפִריָקה,  ֶאֶרץ-מֹוַלְדָּתם.

ֶמְרֲחֵבי-ַהַּמִים ֶאל  ַהְּסִפיָנה,  ִהִּביט  ְּבַיְרְּכֵתי  ָעַמד  ָהרֹוֵפא 

ַהֶּדֶרך ֶאת  ִלְפֵניֶהם  ַיְתֶוה  ֲאֶׁשר  ִמי  ֵאין  ִנְזַּכר,  ִּכי  ּוִפְתאֹם 

ַהָּיֵרַח. ְלאֹור  ַהָּים  ִהְׂשָּתַרע  ְוָעזּוב  ָרחֹוק,  ָאיֹם  ְלַמְדֵמָנה.  ָרחֹוק 

ָהָאֶרץ ְבֵהָעֵלם  לֹא-ֶדֶרך  ְּבַמִים  ִיְתֶעה  ְמאֹד,  ֶּפן  ָיֵרא  ְוָהרֹוֵפא 

ֵמֵעיָניו.

מּוָזר ָׁשאֹון  קֹול  ָעָלה  ַמְחְׁשבֹוָתיו,  ּוְבָאְזָניו  חֹוֵׁשב  עֹוֶדּנּו 

ִמְּמרֹוֵמי  ָהֲאִויר.   ַהַחּיֹות  ָעְמדּו  ֵמִהָּפֵרד  ְוִהְקִׁשיבּו  ַרב- ֶקֶׁשב.

ֶאת ַהּנֹוֵׂשא  רּוַח-ַהְּסָתיו  ְכקֹול  ְוָגַבר,  ַוְיִהי  ָהַלְך  ַהָּׁשאֹון 

ֲעֵלי-ַהָּׁשֶלֶכת,  אֹו  ְכקֹול  ַהֶּגֶׁשם  ַהחֹוֵבט  ַעל  ָּגג  ָעׂשּוי  ַקׁש. 

ִּג'יּפ  ִהְרִחיב  ֶאת  ְנִחיָריו,  ֵהִניַע  ֶאת  ְזָנבֹו  ַוּיֹאַמר:

- "ֵאֶּלה  ֵהם  עֹופֹות!  ַאְלֵפי  ִרְבבֹות עֹופֹות ַהְמַמֲהִרים ׁשּוט!"

עֹופֹות ִרְבבֹות  ַאְלֵפי  ַוִּיְראּו,  ְוִהֵּנה  ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ֻכָלם  ַוִּיְׂשאּו 

ְמַעט ֵעין-ַהָיֵרַח.  עֹוד  ֶאת  ָּדִאים- ָּבִאים,  ַּכֲעַנן-ְנָמִלים,  ְמַכִּסים 

ֶרַגע ָוָרב.  ַכֲעבֹר  הֹוֵלְך  ַהָּׁשַמִים.  ּוִמְסָּפָרם  ָכל  ְּפֵני  ֶאת  ְוִכּסּו 

ֶנְעַלם  ַהָּיֵרח,  ְולֹא  ִנְרָאה  אֹורֹו.  ַהָּים  ָּכָהה  ְוִהְׁשִחיר.

עד



ַמְרֵּפא ּוַמֲעֵׂשי- ְכָׁשִפים

ָהָאֶרץ ְּפֵני  ַעל  ַוֲהלֹם  ֵהָּנה  ַוְיׁשֹוְטטּו  ַמָּטה  ָיְרדּו  ָהעֹופֹות 

ֲהָדרֹו.  ּוִמָּסִביב ִּבְמלֹא  ִהַטֲהרּו,  ְוַהָּיֵרַח הֹוִפיַע  ְוַהָּמִים.  ַהָּשַמִים 

ּוִמְתַּגֵּבר, הֹוֵלְך  ַּכְנֵפיֶהם  ִרְפרּוף  ִנְׁשָמע,  ַרק  ֶזֶמר  ֵאין קֹול,  ֵאין 

ַהְּסִפיָנה.  ַרק ַחְבֵלי  ַהחֹוף,  ַעל  חֹולֹות  ַעל  ָלנּוַח  ָיְׁשבּו  ָהעֹופֹות 

ַעל ָהֵעִצים ָּפְסחּו ְולֹא ָיְׁשבּו ֲעֵליֶהם.  ַוַּיְרא ָהרֹוֵפא ֶאת ָהעֹופֹות,

ְוִהֵּנה ַכְנֵפיֶהם ְּכֻחּלֹות,  ְוָחָזם ָּבִהיר,  ְוַרְגֵליֶהם ְקָצרֹות ּוְׂשִעירֹות.

ַוְיִהי  ְּבִׁשְבָּתם  ַוִּיַּדּמּו  ֻכָּלם.  ָהס,  ֶׁשֶקט  ּוְמנּוָחה.

ּוְבִדְמַמת  ַהַּסַהר  ִהְׁשִמיע  ָהרֹוֵפא  ִאְמרֹוָתיו: 

ַאְפִריָקה.  ׁשֹוב ְּבֶאֶרץ  ַרב  ּכֹה  ְזָמן  ֶׁשֶבת  ִפַּלְלִּתי  -  " לֹא 

ְּתעּוֶפיָנה,  ָּתׁשְֹבָנה. ַהְּסנּוִניֹות  ַהָּקִיץ.  ִהֵנה  ְלֵעת  ַהַּבְיָתה  ָנׁשּוב 

עֹוד,  ֶּפן ִניָרא  לֹא  ָלנּו.  ַעָּתה  ִחִּכיֶתן  אֹוְדֶכן,  ְסנּוִניֹות,  ִּכי 

ִנְתֶעה  ַבָּים. ָהִרימּו  ָהעֶֹגן,  ִּפְרׂשּו  ַהִּמְפָרִׂשים!"

ְוַהַּתִּנין ַבָּים.  ּוְטִׁשי-ְטִׁשי,  ּפֹוִליֶנְסָיה  ִהְפִליָגה  ַהְּסִפיָנה 

ָיְׁשבּו  ַעל  ַהחֹוף  ֲעצּוִבים  ְוִנְדָּכִאים.

ֵמעֹוָלם לֹא ָאֲהבּו ִאיׁש,  ְּכָאֳהָבם ֶאת ָהרֹוֵפא יֹוָחָנן ּדּוִליְטל,

ִאיׁש  ַמְדֵמָנה  ְבֵגיא  ַהְּׁשלּוִליֹות.

ִּבְרָכָתם,  ִּבְרַּכת- ֶאת  לֹו  ַּוִיְׁשְלחּו  ַהחֹוף  ַעל  ָעְמדּו  ַרב  ְזָמן 

ֶנֶעְלָמה ֲאֶׁשר  ָּכף,  ַעד  ַמר,  ָּפְרׂשּו  ָּבכּו  ַרב  ַהֶּדֶרְך,  ְזָמן 

ַהְּסִפיָנה  ֵמֵעיֵניֶהם.

עה



יג

ִמְפָרִׂשים ֲאֻדִּמים ּוְכָנַפִים ְּכֻחּלֹות

חֹוף ַיד  ַעל  ְבַדְרָּכם  ַהַּבְיָתה,  ַוַּיַעְברּו  ָׁשבּו  ָׁשטּו  ֵהָּמה 

ַהָּגדֹול –  ְמקֹום ַהִּמְדָּבר  ֶאת  ַהּגֹוֵבל  ַהחֹוף  ֶּבְרֵּבִרָּיה,  הּוא  ֶאֶרץ 

ֲאֶׁשר ׁשֹוְדֵדי-ַהָּים  ִמְׁשַּכן  ָהָיה  ָוָאֶבן.  ָׁשם  ּוְׁשִאָּיה,  חֹול  ַׁשָּמה 

ְּבֶאֶרץ  ֶּבְרֵּבִרָּיה.

ֶאת ַבְׁשִבי  ָרִעים,  ָלְקחּו  ֲאָנִׁשים  ָהֵאֶּלה,  ֶחֶבר  ַהּׁשֹוְדִדים 

ִנְׁשְּבָרה ַבָּים.  ַּפַעם ְּבַפַעם,  ִּבְראֹוָתם ָּכל ַהּנֹוְסִעים,  ֲאֶׁשר ֳאִנָּיָתם 

ֵמָרחֹוק ְסִפיָנה עֹוֶבֶרת,  ִמֲהרּו ִלְרּדֹף ַאֲחֶריָה ְּבִסירֹוֵתיֶהם ַהַּקּלֹות,

ִסירֹות ִמְפָרׂש.  ְּבַהִּׂשיגם ֶאת ַהְּסִפיָנה,  ָלְקחּו ֶאת ֲאָנֶׁשיָה ַּבֶּׁשִבי,

ִחְּלקּו ֶאת ְׁשָלָלּה ְוהֹוִרידּוָה ְּתהֹוָמה.  ַאַחר ָׁשבּו ְלֵביָתם ּוְבִפיֶהם

ַהְׁשבּוִיים ָהָרִעים.  ֶאת  ַמֲעֵׂשיֶהם  ּוְגבּוָרה,  ִׁשיַרת  ָּגאֹון  ִׁשיַרת 

ִלְׁשלֹח ְיַמֲהרּו  ּוְלֵרֵעיֶהם,  ִּכי  ְלֵביָתם  ִלְכּתֹב  ַהּׁשֹוְדִדים  ִאְּלצּו 

ָּכֵאֶּלה,  ְּתָפׂשּום ִמְכָּתִבים  ִלְכּתֹב  ֶּכֶסף-ִּפְדיֹוָנם.  ְּבָמֲאנם  ָלֶהם 

ַהּׁשֹוְדִדים  ַוַּיְׁשִליכּום  ַהָּמְיָמה.

ַעל ָוֵהָּנה  ֵהָּנה  ְוֶּדּב- ֶּדּב  ָהרֹוֵפא  ִהְתַהְּלכּו  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 

ֶאת ִבְמִהירּות  הֹוִליָכה  ַקָּלה  ַלֲהָנָאָתם.  רּוַח  ַהְּסִפיָנה  ְּפֵני 

ִמְפָרׂש ֶּדּב-ֶּדּב  ָרָאה  ֲעֵליֶהם.  ִּפְתאֹם  טֹוב  ָהָיה  ַהְּסִפיָנה,  ְוִלָּבם 

ֵמֲאחֹוֵריֶהם,  -  ַהִּמְפָרׂש ָבאֶֹפק  ִנְגְלָתה  ַאֶחֶרת,  ֲאֶׁשר  ְסִפיָנה 

ָהָיה  ָאדֹם.

עו



ִמְפָרִׂשים ֲאֻדִּמים ּוְכָנַפִים ְּכֻחּלֹות

ּוְכָלל"  – ְּכָלל  ְּבֵעיַני  ֵחן  מֹוֵצא  ֵאיֶנּנּו  ַהֶזה  -  " ַהִּמְפָרׂש 

ׁשֹוְדֵדי- ַהָּים. ְסִפיַנת  זֹוִהי  ִלי,  ִּכי  אֹוֵמר  ֶּדּב-ֶּדּב –  "ִלִּבי  ָאַמר 

אֹוי  ָלנּו,  ָצָרה  ֶהֱחִזיָקְתנּו!"

ַהָּצֳהַרִים, ְׁשַנת  ַוִּייַׁשן  ָלֶהם  ָסמּוְך  ָׁשַכב  ַהֶּכֶלב,  ֲאֶׁשר  ִּג'יּפ 

ִהְתִחיל  ִּפְתאֹם  ְלַיֵּלל  ּוְלַדֵּבר  ְלַנְפׁשֹו:

ָנא ֶחֶרׁש –  "ָּבָׂשר  ְבַאִּפי"  –  ָקָרא  עֹוֶלה  ָצִלי  -  " ֵריַח 

ְּברֶֹטב   ֵּכֶהה".

ַהּיֹום ָּקָרא  ָהרֹוֵפא –  "ַמה  -  " ְּפָלִאים,  ְּפָלִאים!"  –  ָצַעק 

ְלַכְלֵּבנּו?  ֵמִריַח  הּוא  ּוְמַדֵּבר  ִמּתֹוך  ֵׁשָנה".

ְמִריִחים ַהְּכָלִבים  ֶּדּב-ֶּדּב –  "ָּכל  ְּבָכך? "  –  ָאַמר  -  " ּוַמה 

ִּבְׁשָנָתם".

עז



ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ָהרֹוֵפא – ְבַאּפֹו?"  –  ָׁשַאל  ָעָלה  ָהֵריַח,  ֲאֶׁשר  ַמה  -  " ַאְך 

"ֵהן  ִּבְסִפיָנֵתנּו  ֵאין  ָצִלי  ָוָנא".

- "לֹא "  –  ָאַמר  ֶּדּב-ֶּדּב  –  "ַהָּצִלי ִיָּמֵצא ַּבְּסִפיָנה ָהִהיא".

ָהרֹוֵפא – ֵּביֵנינּו"  –  ָקָרא  ִמְסָּפר  ִמיִלין  ֶמְרַחק  -  " ֲהלֹא 

"ָהֻאְמָנם  ַיְרִחיק  ּכֹה  ְלָהִריַח?"

ַהֶּכֶלב ִּפי  ֶאת  ֶּדּב-ֶּדּב –  ְׁשַאל  ְמאֹד"  –  ָאַמר  -  " ֶאְפָׁשר 

ְוַיִּגיֶדך". 

ָהֶעְליֹוָנה ְׂשָפתּו  ֶאת  ְׁשָנתֹו,  ֵמִרים  ִמּתֹוך  חֹוֵרק  ְוַהֶּכֶלב 

ְוחֹוֵׂשף  ֶאת  ִׁשָּניו  ַהְּלָבנֹות.

ֶחֶרׁש – ְבַאִּפי"  –  ָחַרק  ָעָלה  ָרִעים  ֲאָנִׁשים  -  " ֵריַח 

ָקֵרב. ִמָּיָמי.  ָאסֹון  ָיַדְעִּתי  לֹא  עֹוד  ָּכֵאֶּלה  ָרִעים  "ֲאָנִׁשים 

ִאיׁש ַעל  ִמְתַנְּפִלים  ְּבִלַּיַעל  ַאְנֵׁשי  ֶאְרֶאה:  ִׁשָּׁשה  ִּתְגַרת- ְקָרב 

ָּתם  ְוָטהֹור.  ָהָבה,  ֲאַמֵהר  ְלֶעְזָרתֹו,   וּו-וּו-הּוהּו". 

ַוִּיְנַּבח  ְּבקֹול  ַוֵּיעֹור  ִמְּׁשָנתֹו  ִנְדָהם  ְורֹוֵעד.

ּוְקֵרָבה. הֹוֶלֶכת  ֶּדּב-ֶּדּב –  "ַהְּסִפיָנה  -  " ְראּו!"  –  ָצַעק 

ֲאֻדִּמים. ַהְּגדֹוִלים-  ֻּכָּלם,  ֻּכָּלם  ִמְפָרֶׂשיָה  ְׁשלֶֹׁשת  ִנְרִאים  ִהֵּנה 

ָעַלי  ָלַדַעת,  ִמי  ֵהם!"

ִּג' יּפ –  "ַקָּלה ָרִעים"  –  ָאַמר  ַאְנֵׁשי-ָים  ֵהם  -  " ֵאֶּלה 

ְמאֹד  ִסיָרָתם.  ֵאין  ֵאֶּלה  ִּכי  ִאם  ׁשֹוְדֵדי-ָים  ְמֶאֶרץ  ֶּבְרֵּבִרָּיה".

ָהרֹוֵפא – ִמְפָרֵׂשינּו"  –  ָאַמר  ָּכל  ֶאת  ִלְפרֹׂש  -  " ָעֵלינּו 

ָּכל ֶאת  ְוָתִביא  ָמֵהר,  ִּג'יּפ  ִמְּפֵניֶהם.  ֵרד  ְלִהָּמֵלט  ּנוַכל  "ְלַמַען 

ַהִּמְפָרִׂשים  ֲאֶׁשר  ִּתְמָצא".

ַהֶּכֶלב  ִמֵהר  ָלֶרֶדת  ַוָּיֵבא  ֶאת  ָּכל  ַהִּמְפָרִׂשים  ֲאֶׁשר  ָּבֳאִנָּיה.

עח



ִמְפָרִׂשים ֲאֻדִּמים ּוְכָנַפִים ְּכֻחּלֹות

ַהִּמְפָרִׂשים,  ּוְסִפיַנת ֶאת  ְוקֹוְׁשִרים  ַּבְּתָרִנים  עֹוִׂשים  עֹוָדם 

ַהּׁשֹוְדִדים  ְקֵרָבה  ֲאֵליֶהם.

ֶּגּב-ֶּגּב ַהָּנִסיְך"  –  ָאַמר  ְלָיֵדנּו  ָנַתן  ָרָעה  -  " ְסִפיָנה 

ְּבָכל ָּכמֹוָה  ֵאין  ִּבְכֵבדּות,  ֲאֶׁשר  ִמְתַנֶהֶלת  ַהֲחִזיר –  "ְסִפיָנה 

ִנָּמֵלט ָמָרק?  ְוֵאיךְ  ָּבַקֲעַרת  ִמְפָלט  ִאיׁש  ָהעֹוָלם.  ֲהִיְמָצא 

ִּבְסִפיָנֵתנּו זֹאת?  ַהִּביטּו,  ִהֵּנה ֵהם ָּבִאים!  רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ֵׂשַער-

ְׂשָפָמם  –  ִׁשָּשה  ֵהם.  ַמה  ַנֲעֶׂשה?"

ֶאת ַלְּסנּוִנּיֹות  ְלַסֵּפר  ֶּדּב-ֶּדּב  ֶאת  ָהרֹוֵפא  ּדּוִליְטל  ַוִּיְׁשַלח 

ְּדַבר  ַהּׁשֹוְדִדים  ַהרֹוְדִפים  ַאֲחָריו,  ַוִּיְׁשַאל  ַּבֲעָצָתן  ַמה  ַלֲעׂשֹות.

ַוֵּתֵרְדָנה ָהֵאֶּלה,  ַוְּתַמֵהְרָנה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ַהְּסנּוִנּיֹות  ִכְׁשמַֹע 

ֶאת ְמֵהָרה  ְלַרֵּסק   ָעָליו  ָהרֹוֵפא,  ַוְּתַצֶּויָנה  ְסִפיַנת  ַעל  ֻכָּלן 

ַחְבֵלי-ַהִּמְפָרִׂשים ְוַלֲעׂשֹוָתם ִסיִבים ַּדִּקים ַרִּבים,  ַוִּתְקׁשְֹרָנה ֶאת

ְבַרְגֵליֶהן, ֶנֶאְחזּו  ַהֵּׁשִני  ַהְּסִפיָנה,  ּוַבָּקֶצה  ְּבַחְרטֹם  ָהֶאָחד  ָקָצם 

ַוְּתעּוֶפיָנה  ַוָּתֵבאָנה  ֶאת  ַהְּסִפיָנה.

ָגדֹול ָהָיה  ִמְסָּפָרן  ַהְּסנּוִנית,  ַאְך  ִהיא  ְרֵפה-אֹוִנים  ְיִציר 

ֶנֶאְחזּו ִסיב  ַּבְּסִפיָנה,  ּוְבָכל  ְקׁשּוִרים  ָהיו  ִסיִבים  ְוָעצּום.  ַאְלֵפי 

ְּכַאְלַּפִים  ְסנּוִנית,   ַוְיִהי  ְמעּוָפן  ַקל  ְוַאִּדיר.

ָיָדיו ִּבְׁשֵּתי  ָאַחז  ַרָּבה,  ְוָהרֹוֵפא  ִּבְמִהירּות  ַהְּסִפיָנה  ַוָּתָטס 

ַהְּסִפיָנה לֹו,  ִּכי  ִנְדָמה  ַהָמְיָמה.  ִנְדמֹה  ִּתּפֹול  ְּבִמְצַנְפּתֹו,  ְלַבל 

ֶּתֱחֶצה  ְּכעֹוף  ַקל-ֵאֶבר  ֵּבין  ַּגֵּלי-ַהָּקֶצף. 

     ַוִּתְׂשַמְחָנה ָּכל ַהַחּיֹות ֲאֶׁשר ַּבְּסִפיָנה ַוִּתְרקְֹדָנה ִמִּגיל. ּוְבַהִּביָטן

הֹוֶלֶכת ִהיא  ְוִהֵּנה  ַהּׁשֹוְדִדים,  ַוִתְרֶאיָנה  ְסִפיַנת  ָאחֹור,  ֶאל 

ָהלֹוְך  ְוָקטֹון,  ְוַהִּמְפָרִׂשים  ָהֲאֻדִּמים  ִנְׁשָאִרים   ַהְרֵחק,   ַהְרֵחק.

עט
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ִהיא.  ְוָאְמָנם,  ַּכֲעבֹר ַּבָּים –  ֲעבֹוַדת-ֶּפֶרךְ  ְסִפיָנה  ָסחֹוב 

ָהעֹופֹות ַהְּסנּוִנּיֹות,  ַוִּתְקַצר רּוַח  ַכְנֵפי  ִנְלאּו  ֶׁשלֹש ָׁשעֹות  ְׁשַּתִים 

ַלֲעמֹד ֲעֵליֶהם  ָלרֹוֵפא,  ִּכי  ְלַהִּגיד  ִציר  ַהְּכֻחִּלים.  ַוִּיְׁשְלחּו 

ַוַּיְסִּתירּוה ַהָּקרֹוב  ָהִאי  ֶאל  ָיִביאּו  ַהְּסִפיָנה  ּכֹח,  ְוֶאת  ְלַהֲחִליף 

ְּבִמְפָרץ  ָעמֹק, ַעד  ֲאֶׁשר  ָינּוחּו  ְויֹוִסיפּו  ָלעּוף. 

ַעל ִסְּפרּו  ָהִאי,  ֲאֶׁשר  ָהרֹוֵפא  ְלֵעיֵני  ְוִנְגָלה  ְמַעט  עֹוד 

אֹודֹוָתיו,  ּוְבֶאְמְצִעיתֹו  ַהר  ָּגבַֹּה  ִמְתרֹוֵמם,  ַהר  ָיֶפה  ְוָירֹק. 

ַהָּים,  ְוָהרֹוֵפא ִּמַּצד  ָראּוָה  ַּבִּמְפָרץ,  ְולֹא  ָעְמָדה  ַהְּסִפיָנה       

ֵמי-ַהְּׁשִתָּיה ַחִּיים,  ִּכי ַאְפסּו  ַמִּים  ְלָהִביא  ָהִאי  ֶאל  ָלֶלֶכת  ָאַמר 

ָּבֵעֶׂשב ִעּמֹו,  ְלַׂשֵחק  ָלֶרֶדת  ַהַחּיֹות  ָּכל  ַעל  ַּבְּסִפיָנה.  ַוְיַצו 

ּוְלִהְׁשַּתַעַׁשע  ְּבִריָצה.

ְמַטְּפִסים ַעְכָּבִרים  ֲעַדת  ְוִהֵּנה  ָהרֹוֵפא  ְּבִרְדָּתם,  ַוַּיְרא  ַוְּיִהי 

לֹו ָנַעם  ְלָטְרָפם,  ִּכי  ָרץ  ַהְּסִפיָנה.  ִּג'יּפ  ֶאת  ַלֲעזֹב  ְועֹוִלים 

ְמאֹד  ְּבַׂשר-ָהַעְכָּבִרים,  ַאְך  ָהרֹוֵפא  ְמָנָעהּו  ִמֶּזה.

ָלרֹוֵפא ָחַפץ,  ַּכִּנְרֶאה,  ְלַהִּגיד  ָשחֹור,  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  ַעְכָּבר 

ּוְבָזִוּיֹות-ֵעיָניו ַהַּמֲעֶקה  ֶאל  ַוִּיַּגׁש  ְלַאט  ְלַאט  ְדַבר-ַמה,  ָזַחל 

ְׂשָפמֹו, ֶאת  ּוַפֲעַמִים,  ִנָּקה  ַּפַעם  ִהְׁשָּתֵעל  ַּבֶּכֶלב.  הּוא  ִהִּביט 

ָמָחה  ֶאת  ִּפיו  ַוּיֹאַמר:

פ



ַאְזָהַרת ָהַעְכָּבִרים

ְּבָכל ָהרֹוֵפא,  ִּכי  ֵתַדע,  ֲאדֹוִני  -  " ֻהְמ...  ֻהְמ...  ֲהלֹא 

ְסִפיָנה  ִיְׁשְּכנּו  ַעְכָּבִרים?"

- "ָיַדְעִּתי"  –  ָעָנה  ָהרֹוֵפא. 

ֶאת ַלֲעזֹב  ְמַמֲהִרים  ָהַעְכָּבִרים  ֵּתַדע,  ִּכי  לֹא  -  " ְוַהִאם 

ַהְּסִפָינה  ְּבָחְׁשָבה  ְלִהָּׁשֵבר?"

- "ֵּכן"  –  ָעָנה  ָהרֹוֵפא  –  "ַּכְּדָבִרים  ָהֵאֶּלה  ִסְּפרּו  ִלי".

ָהַעְכָּבר – ָהֵאֶּלה"  –  הֹוִסיף  ַלְּדָבִרים  ִיְצֲחקּו  -  " ָהֲאָנִׁשים 

"ַאְך אֹוָתנּו ֵאין ְלַהֲאִׁשים –  לֹא ֵכן?  ִמי יֹאֶבה ְלִהָּׁשֵאר ִּבְסִפיָנה

טֹוַבַעת  ְולֹא  ִיָּמֵלט?" 

פא



 ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ְמאֹד. מּוָבן  ָהרֹוֵפא –  "ַהָּדָבר  מּוָבן"  –  ָעָנה  -  " ַהָּדָבר 

ַהִאם...  ַהִאם  עֹוד  ָּדָבר  ְלָך  ֵאָלי?"

ִהְננּו ְלהֹוִדיעֹו,  ִּכי  ָהַעְכָבר –  "ָּבאִתי  -  " ֵּכן"  –  ָאַמר 

ְלַהְזִהירֹו. ָחַפְצנּו  ֶלְכֵּתנּו  ִלְפֵני  ַהּזֹאת,  ַאְך  ַהְּסִפיָנה  עֹוְזִבים ֶאת 

זֹוִהי ְסִפיָנה ָרָעה.  ֵאין ִלְבטַֹח ָּבּה.  ַהְּכָתִלים ֵאיָנם ֲחָזִקים ַּדָּים,

ַהְּקָרִׁשים ָרָקבּו.  ַהקֹורֹות ִהְתמֹוָטטּו.  ָמָחר ִעם ּבֹוא ָהֶעֶרב ֵּתֵרד

ַהְּסִפיָנה  ֶאל  ַּתְחִּתּיֹות-ָים".

- "ַאְך  ֵאיְך  ֵּתַדע  ֶאת  ָּכל  ֵאֶּלה?"  –  ָׁשַאל  ָהרֹוֵפא. 

ָהַעְכָּבר,  – ָּתִמיד"  –  ָאַמר  יֹוְדִעים  ִהְננּו  ֵאֶּלה  -  " ֶאת 

"ִּבְקֵצה ְזָנֵבנּו ֵיׁש ֲאֶׁשר ַּתֲעבֹר ְצַמְרמֶֹרת,  ַּכֲאֶׁשר ִיְקֶרה ְלַרְגְלֶכם

ִפְתאֹם ָהֲאֻרָחה,  ַחְׁשִּתי  ַהִּׁשִּׁשית,  ְּבֵעת  ַּבָּׁשָעה  ְּבֵהָרְדָמה.  ַהּבֶֹקר 

ַהִּׁשְגרָֹנה,  ֲאֶׁשר ַאֲחָזה ַמֲחַלת  ָחַׁשְבִּתי,  ִּכי זֹוִהי  ִּבְזָנִבי.  ִמְּתִחָּלה 

ָרֶזה ִתְזּכֹר אֹוָתּה?  ַעְכָּבר  ָוֶאְׁשָאֶלָּנה.  ֲהלֹא  ְלדֹוָדִתי  ִּבי.  ָהַלְכִּתי 

ַהָּצֶהֶבת, ִמַּמֲחַלת  ְּבַמְדֵמָנה  אֹוָתה  ִרֵּפאָת  ִהיא,  ֲאֻרָּכה,  ַאָּתה 

ָלנּו ָּכל ָסֵפק, ֵאין  ִּבְזָנָבה.  ַעָּתה  ִלי ,  ִּכי ַגם ִהיא ָחָׁשה  ַוּתֹאֶמר 

ֶאל ִנְקַרב  ַאְך  ְלָעְזָבּה  ָהֳאִנָּיה.  ַוַּנְחֵלט  ָּתצֹל  יֹוַמִים  ְּבעֹוד  ִּכי 

ִלְׂשחֹות ּתֹוֵסף  ָהרֹוֵפא.  ַאל  ִהיא,  ֲאדֹוִני  ָרָעה  ַהַּיָּבָׁשה.  ְסִפיָנה 

ָּבִאי ִמְקָלט  ָלנּו  ְנַחֵּפׂש  ָׁשלֹום.  ֲאַנְחנּו  ִּתְטָּבע.  ֱהֵיה  ָּבּה,  ֶּפן 

ַהֶּזה".

ְּבָכל ָהרֹוֵפא.  –  "אֹוְדֶכם  ְלָׁשלֹום!"  –  ָאַמר  -  " ֶלְכְּתֶכם 

ִּבְׁשלֹום ִּבְׁשִמי  ִאָּתנּו.  ְּדרֹׁש  ַחְסְּדֶכם  ִהְזַהְרּתּונּו:  ָּגדֹול  ִלִּבי,  ִּכי 

ָהַעְכָּבר!  ֶּגׁש- ִמן  ֵהיֵטב...  ִּג'יּפ,  ֶהֶרף  ֶאְזְּכֶרָּנה  ּדֹוָדֶתך.  ָזכֹור 

ֵהָּנה!  ְרָבץ!"
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ְּדָלִיים ִעָּמם  ְוָלְקחּו  ָהֳאִנָּיה  ֶאת  ָעְזבּו  ַהַחּיֹות  ְוָכל  ָהרֹוֵפא 

ְוַצָּלחֹות  ְלְׁשאֹוב  ַמִים  ָּבִאי,  ַעד  ֲאֶׁשר  ַּתֲחֵלְפָנה  ַהְּסנּוִנּיֹות  ּכַֹח.

ַעל ָהרֹוֵפא,  ַּבֲעלֹותֹו  ַהֶּזה?"  –  ָׁשַאל  ָהִאי  ֵׁשם  -  " ַמה 

ָהָהר, - "ָאֵכן,  ִּפַּנת-ֶחֶמד  ִהיא  זֹו. ַמה  ַרּבֹות  ּפֹה  ַהִּצֳּפִרים!"

ֶּדּב-ֶּדּב – ַהַּכָּנִרִּיים"  –  ָאַמר  ֵהם,  ַּכִּנְרֶאה,  ָהִאִּיים  -  " ֵאֶּלה 

"ַהִאם  לֹא  ִּתְׁשַמע  ֶאת  ִזְמַרת  ַהִּצֳפִרים  ַהַּכָּנִרּיֹות?"

ָהרֹוֵפא  ָעַמד  ּדּוָמם  ַוַּיְקֵׁשב. 

ָאִבין! ְולֹא  ֲאִני  ַּבַער  -  " ְּכמּוָבן,  ְּכמּוָבן"  –  ָאַמר –  "ָאֵכן 

אּוַלי  ֵהן  ַּתְרֶאיָנה  ָּלנּו  ְמקֹום  ִמְקֵוה  ָמִים?"

ּדּוִליְטל ֵׁשַמע  ַהַּכָּנִרּיֹות,  ֲאֶׁשר  ַהִצֳּפִרים  ָּבאּו  ֶזה  ְּבֶרַגע 

ַהֶּדֶרך ֶאת  ּלֹו  ַוַּתְרֶאיָנה  ֵאָליו  ֲאֵליֶהן,  ַוֵּתַרְדָנה  ִהִּגיַע  ָהרֹוֵפא 

ָּתִמיד. בֹו  ָרֲחצּו  ּוְטהֹוִרים,  ֲאֶׁשר  ַחִּיים,  ַזִּכים  ַמִים  ַמְעַין  ֶאל 

ְמזֹון-עֹופֹות. ִהְצִמיחּו  ַהְּׁשֵדמֹות,  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ּלֹו  ַוַּתְרֶאיָנה 

ְוֶאת  ָּכל  ְׁשָאר  ַהְּמקֹומֹות  ַהְּמֻצָּיִנים.

ַהָּירֹק ָהֵעֶׂשב  ָהִאי,  ִּכי  ַעל  ְמאֹד  "ְּדִחיק-ְסִליק"  ָׂשַמח 

ֶהֱאִכילּוהּו ַהְיֵבִׁשים,  ֲאֶׁשר  ַהַּתּפּוִחים  ֵמֲאֶׁשר  יֹוֵתר  ְלִחּכֹו  ָנַעם 

ָמֵלא ָּגדֹול  ֵעֶמק  ֶאל  ִמִּׂשְמָחה,  ְּבבֹואֹו  ָנַחר  ַּבְּסִפיָנה.  ֶּגּב-ֶּגּב 

ְקֵני-ֻסָּכר.

ָלנּוח ְוָׁשְכבּו  ְוָׁשתּו  ָאְכלּו  ֻּכָלם  ֲאֶׁשר  ְזָמן,  ַאֲחֵרי  ִמֵּקץ 

ַּבְּנִעיִמים,  ְלקֹול ִזְמַרת-ַהִּצֳּפִרים ַהַּמְקִסיָמה,  ָּבאּו ְׁשֵתי ְסנּוִנּיֹות

ְּדחּופֹות  ּוְמבָֹהלֹות.

ֶאל ָּבאּו  ָהרֹוֵפא!"  –  ָקְראּו –  "ׁשֹוְדֵדי-ַהָּים  -  " ֲאדֹוֵננּו 

ַהִמְפָרץ  ַוַּיֲעלּו  ַעל  ְסִפיָנֶתך.   ֵהם  ָיְרדּו  ֶאל  ַהַּמְחָסן ְוָלְקחּו ִעָּמם
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ַעל ְוָעִליָת  ַהחֹוף  ֶאל  ָלֶרֶדת  ְּתַמֵהר  ַהֲחָפִצים.  ִאם  ָּכל  ֶאת 

ָעֶליך ַנְפְׁשָך.  ַאְך  ֶאת  ִהיא –  ְוִהַּצְלָּת  ֵמרֹוץ  ְסִפיָנָתם –  ַקַּלת 

ְלַמֵהר!"

ָהרֹוֵפא,  ַוִּיְקָרא ְוֶנְהָּדר!"  –  ָאַמר  ִנְׂשָּגב  ַרְעיֹון  -  " ֶזהּו 

ְלַחּיֹוָתיו,  ַוִּיָּפֵרד  ֵמַעל  ַהִּצֳּפִרים  ַהַּכָּנִרּיֹות  ַוֵּיֶרד  ֶאל  ַהחֹוף. 

ַהּׁשֹוְדִדים,  ַּבֲעַלת ְסִפיַנת  ֶאת  ַוִּיְראּו  ָהחֹוף  ֶאל  ָּבאּו  ֵהם 

ִסְּפרּו ֲאֶׁשר  ָּבּה,  ְּכָכל  ִאיׁש  ָהֲאֻדִּמים,  ְוֵאין  ַהִּמְפָרִׂשים  ְׁשלֶֹׁשת 

ָהרֹוֵפא ּדּוִליְטל  ְסִפיַנת  ֶאל  ֻכָּלם  ָהְלכּו  ַהְּסנּוִנּיֹות.  ַהּׁשֹוְדִדים 

ִלְׁשדֹד  ְוָלבֹז. 

ֶחֶרׁש,  ַוַּיֲעלּו ִלְצעֹד  ַהַחּיֹות  ַעל  ִצָּוה  ּדּוִליְטל  יֹוָחָנן 

ְבִדְמַמת  ַהְׁשֵקט  ַעל  ְסִפיַנת-ַהּׁשֹוְדִדים. 
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ַהַּנֶּזֶלת, ְּבַמֲחַלת  ַהֲחִזיר  ָחָלה  ְלֵמיָׁשִרים,  לּוֵלא  ָהַלְך  ַהּכֹל 

ְּבָאְכלֹו ָבִאי ְקֵנה-ֻסָּכר ָרטֹב ַוָּלח.

ֶאת ְלַאט  ְלַאט  ַלֲעזֹב  ְוִהְתִחילּו  ָהעֶֹגן  ֶאת  ֵהִרימּו  ֵהם 

ַהָּים ֶׁשָהיו ֶּגּב-ֶּגּב ְּבקֹול ָרם,  ְוׁשֹוְדֵדי  ִהְתַעֵּטׁש  ַהִּמְפָרץ,  ּוִפְתאֹם 

ַבְּסִפיָנה  ַהְּׁשִנָּיה,  ִמֲהרּו  ִלְראֹות  ֶאת  ַהַּנֲעֶׂשה.

ִמְּפֵניֶהם,  ַוְיַמֲהרּו ִלְברַֹח  ִמְתַחֵּמק  ָהרֹוֵפא  ִּבְראֹוָתם,  ִּכי 

לֹא ֶׁשָהרֹוֵפא  ַהִּמְפָרץ,  ְּכֵדי  ִנְכחֹו,  ְּבֶפַתח  ֳאִנָּיָתם  ֶאת  ַוִּיְׁשְלחּו 

יּוַכל  ְלַהְפִליג  ְּבֶמְרֲחֵבי- ַהָּים. 

ְורֹאׁש ַהֲחבּוָרה (ְׁשמֹו ֶּבן-ַעִּלי,  ְוִכּנּוהּו ְבֵׁשם "ְּדַרּקֹון")     ֵהִרים

ְלֻעָּמתֹו  ֶאת  ֶאְגרֹופֹו  ַוִּיְקָרא  ְבקֹול: 

ִּבְסִפיָנִתי?  ֵּכן? ִלְברַֹח  ָאַמְרָּת  -  " ִנְתַּפְסָּת,  ְיִדיִדי!  ְוַאָּתה 

ָחְׁשָקה ֶּבן-ַעִּלי,  ְּדַרּקֹון-ֶּבְרֵּבִרָיה!  ַנְפִׁשי  ֶאת  ְלַרּמֹות  ִהְצַלְחָּת  לֹא 

ּוַבְרָוז ִמְּבַׂשר-ֲחִזיר  נֹאַכל ְקִציצֹות  ַּבֲחִזיֶרך.  ָהֶעֶרב  ְוַגם  ְּבַבְרָוְזָך 

ִלְׁשלֹח ִליִדיֶדיָך  ַלָחְפִׁשי,  ִּתְכּתֹב  ֲאַשֵּלֲחָך  ָצלּוי.  ְוַאָּתה,  ֶטֶרם 

ִלי  ֵחֶלף  ֻחְפְׁשָך  ַׂשק- ָזָהב".

ַעְצמֹו ֶאת  ֵהִכין  ִלְבּכֹות,  ְוֶדּב-ֶּדּב  ֵהֵחל  ַהִּמְסֵּכן  ֶּגּב-ֶּגּב 

ַהַיְנׁשּוף ּתּוה-ּתּוה ַחָּייו.  ַאְך  ֶאת  ְלַהִּציל  ְּכָנָפיו,  ְּכֵדי  ֶאת  ִלְפרֹׂש 

ָלַחׁש  ְּבָאְזֵני  ָהרֹוֵפא: 
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ָּפִנים. לֹו  ָהרֹוֵפא.  ַהְסֵּבר  ִעּמֹו,  ֲאדֹוִני  ְלַדֵּבר  -  " ַהְרֵּבה 

ְּתהֹוָמה,  ְלִפי ֵתֵרד  ְמָעט.  ִהיא  עֹוד  ִּתְטַּבע  ַהּקֹוֶדֶמת  ְסִפיָנֵתנּו 

ָהַעְכָּבִרים. ָהָעֶרב.  ָצְדקּו,  ָצְדקּו  ָהַעְכָּבִרים,  ָמָחר ִעם ּבֹוא  ִדְבֵרי 

ַּבָּים. ָהֳאִנָּיה  ִּתְׁשַקע  ֲאֶׁשר  ִעָּמם,  ַעד  ְוַדֵּבר  ָּפִנים  ָלֶהם  ַהְסֵּבר 

ַהְרֵּבה  ְלַדֵּבר  ִעָּמם!"

ָהרֹוֵפא.  – ַהָּמֳחָרת!"  –  ָאַמר  יֹום  ַעד  ִעָּמם  -  " ַּדֵּבר 

אּוָכל...  ַחֵּכה!  ּוָמה ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ֶאֱעֶׂשה  "טֹוב,  טֹוב.  ֲאִני 

ֲאַדֵּבר?"

ִנָּלֵחם ִּג'יּפ –  "ֲאַנְחנּו  ֵהָּנה"  –  ָאַמר  ָלבֹוא  -  " ְיַנּסּו-ָנא 

ָּבֶהם  ְוַנְׁשִמיֵדם!   ַרק   ִׁשָּׁשה   ֵהם.   ָיבֹואּו-ָנא.    ּבׁשּוִבי   ַהַּבְיָתה
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ֲאִמיִתי. ׁשֹוֵדד-ָים  ְוֵגַרְׁשִּתי  ָנַׁשְכִּתי  ְׁשֵכֵננּו,  ִּכי  ַלֶּכֶלב  ֲאַסֵּפר 

ָיבֹואּו- ָנא!  ֲאַנְחנּו  ַנְרֶאה  ָלֶהם  ֶאת  ּכֵֹחנּו!"

ָהרֹוֵפא.  – ַוֲחָרבֹות!"  –  ָאַמר  ָלֶהם  רֹוִבים  ֲהלֹא  -  " ַאְך 

"לֹא  ַנֲעֶׂשה  ָּכָכה.  ָעַלי  ְלׂשֹוַחח  ִאּתֹו.  ְשַמע- ָנא,  ֶּבן-ַעִּלי..."

הֹוְלִכים ְּדָבָריו,  ְוׁשֹוְדֵדי-ַהָּים  ֶאת  ִכָּלה  לֹא  ָהרֹוֵפא 

ֶאת ִלְתּפֹס  ִיְזֶּכה  ֵמִאָּתנּו  ֶזה:  " ִמי  ִעם  ֶזה  ּוְקֵרִבים,  ְּבַסְּפָרם 

ַהֲחִזיר  ָּבִראׁשֹוָנה?" 

ְמאֹד.  " ְּדִחיק-ְסִליק"  ִהְתִחיל ְמאֹד  ִנְבַהל  ַהִּמְסֵּכן  ֶּגּב-ֶּגּב 

ַלְקָרב.  ִּג'יּפ ַהְּסִפיָנה,  ְּבִהְתּכֹוְננֹו  ְּבתֶֹרן  ַקְרָניו  ֶאת  ְלַהְׁשִחיז 

ָקַפץ  ְוָנַבח  ְוֵחֵרף  ֶאת  ֶּבן-ַעִּלי  ִּבְלׁשֹונֹו,  ְלׁשֹון-ַהְּכָלִבים.

ִמְּצחֹק ָחְדלּו  ְדַבר-ָמה,  ְוׁשֹוְדֵדי-ַהָּים  ָקָרה  ִּפְתאֹם 

ּוֵמִהְתלֹוֵצץ.  ַּפַחד  ָנַפל  ֲעֵליֶהם.

ֶּבן-ַעִּלי  ִהִּביט  ְלַמָּטה  ַוִּיְקָרא  ְבקֹול:

- "ָחִזיז  ָוָרַעם!  ַאַחי,  ַהְּסִפיָנה  ׁשֹוָקַעת!"

ׁשֹוַקַעת, ַהְּסִפיָנה  ַוִּיְראּו,  ְוִהֵּנה  ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ֻכָּלם  ַוּיֹוִרידּו 

ׁשֹוַקַעת  ְוצֹוָלֶלת.  ְוֶאָחד  ֵמֶהם  ָאַמר ְלֶבן-ַעִּלי:

 -  "לּו ָאְמָנם ָׁשְקָעה ַהְּסִפיָנה,  ִּכי ָאז ָרִאינּו ֶאת ָהַעְכָּבִרים עֹוְזִבים

אֹוָתּה".  –  ְוִג'יּפ  ַהֶּכֶלב  צֹוֵעק  ֲאֵליֶהם  ִמּתֹוְך  ַהְּסִפיָנה ַהְּׁשִנָּיה:

ָהַעְכָּבִרים ָעְזבּו  ְׁשָעַתִים  -  " הֹוי,  ֱאִויִלים,  ַאְנֵׁשי-ָדם!  ֶזה 

ֶאת  ְסִפיַנְתֶכם:  ַעָּתה  ִנְלַעג  ָאנּו  ָלֶכם,  ְיִדיָדי!"

ַהְּסִפָינה ַמְרֶאה  ַּבָּמִים,  ַוְיִהי  ְויֹוֵרד  הֹוֵלך  ַהְּסִפיָנה  ְוַחְרטֹם 

ַבְּתָרִנים, ֶנֶאְחזּו  ַהָּים  רֹאָׁשּה.  ׁשֹוְדֵדי  ַעל  עֹוֶמֶדת  ִהיא  ְכִאּלּו 

ַּבִּמְפָרִׂשים,   ַּבֲחָבִלים,  ְלַבל  ִיְּפלּו  ֶהָּמְיָמה.
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ָהמּו, ְוַהְּדָלתֹות.  ַהַּגִּלים  ַהַחּלֹונֹות  ָּכל  ֶּדֶרְך  ָּפְרצּו  ַהַּמִים 

ַהּׁשֹוְדִדים ֵׁשֶׁשת  ְבתֹוָכם,  ְוָכל  ֶנֶעְלָמה  ִהְׂשָּתֲערּו,  ְוַהְּסִפיָנה 

ֶנֶעְלמּו  ְבתֹוְך  ֵמי  ַהִּמְפָרץ. 

ִנּסּו ָהִאי,  ַוֲאָחִדים  חֹוף  ֶאל  ָלֶגֶׁשת  ִנּסּו  ֵמֶהם  ֲאָחִדים 

ִּג'יּפ ָהרֹוֵפא.  ַאְך  ּדּוִליְטל  ָּבּה  ָיַׁשב  ַהְּסִפיָנה,  ֲאֶׁשר  ַעל  ַלֲעלֹות 

ָנַׁשְך  ֶאת  ֻּכָּלם  ְּבָחְטָמם,  ַוִּייְראּו  ַוִּיְרֲחקּו  ִמָׁשם  ָוָהְלָאה.

ִּפְתאֹם  ָקְראּו  ְבקֹול  ְּפָחִדים:

ַעל ַלֲעלֹות  ָלנּו  ָּבִאים!  ְּתנּו  -  " ַּכְלֵבי- ַהָּים!  ַּכְלֵבי-ַהָּים 

ְלַכְלֵבי-ַהָּים!  ַהִּצילּונּו!  ַהִּצילּונּו!  – ֶטֶרף  ִנְהֶיה  ְסִפיַנְתֶכם,  ְלַבל 

ַּכְלֵבי- ַהָּים!  ַּכְלֵבי-ַהָּים!"

ָכל ַוַּיְרא,  ְוִהֵּנה  ַהַּמִים  ֶאל  ָהרֹוֵפא  ִהִּביט  ַצֲעָקָתם  ְלקֹול 

ַהִּמְפָרץ  ָמֵלא  ַכְלֵבי-ָים  ְגדֹוִלים,  ַהָּׁשִטים  ֵהָּנה  ָוֵהָּנה.

ָחְטמֹו ֶאת  ַהְּסִפיָנה,  הֹוִציא  ֶאל  ָקַרב  ֶׁשָּבֶהם  ַהָּגדֹול 

ִמּתֹוְך  ַהַּמִים  ַוִּיְׁשַאל  ֶאת  ָהרֹוֵפא:

- "ָהַאָּתה  הּוא  יֹוָחָנן  ּדּוִליְטל,  ָהרֹוֵפא  ַהְמפָֹאר?"

- "ֵּכן"  –  ָעָנה  ָהרֹוֵפא –  "ֲאִני הּוא".

ַהֲחבּוָרה ֶאת  ָאנּו  ֶּכֶלב-ַהָּים –  "ַמִּכיִרים  -  " טֹוב"  –  ָאַמר 

ַהּזֹאת,  ּוְבִיחּוד ֶאת ֶּבן-ַעִלי.  ִאם ֵהם ְמִציִקים ָלֶכם,  ַהִּגידּו ָלנּו,

ְּבֵעיֵניֶכם, ֵחן  ִנְמָצא  ַרָּבה,  ְלַמַען  ְּבִׂשְמָחה  ֶּפה  ְּבָכל  ְונֹאְכֵלם 

ְולֹא  יֹוִסיפּו  ְלָהַרע  ָלֶכם". 

ַמֲעֶׂשה ֶבֱאֶמת  ָהרֹוֵפא –  "ֶזהּו  ָלְך"  –  ָאַמר  -  " ּתֹוָדִתי 

ַלֲעלֹות ִּתְּתנּום  ְלָאְכָלם.  ַאל  צֶֹרְך  ֵאין  ֲאִני,  ִּכי  ָיֶפה.  ַאְך חֹוֵׁשב 

ֶאל  ַהחֹוף,  ַעד  ֲאֶׁשר  אַֹמר,  - ָהִׁשיטּו  אֹוָתם  ָּכל  ַהְּזָמן ַּבָּמִים –
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ַהָתִבינּו?   –  ְוֶאת  ֶּבן-ַעִּלי  ָהִביאּו  ֵאַלי,  ִּכי ָחֵפץ ֲאִני ְלַדֵּבר ִעּמֹו".

ֶּכֶלב  ַהָּים  ִמֵהר  ַוִּיְדַחף  ֶאת  ֶּבן-ַעִּלי  ֶאל  ָהרֹוֵפא.

רֹאׁשֹו ֶאת  ָהרֹוֵפא,  ְּבַהְרִּכינֹו  לֹו  ֶּבן-ַעִּלי"  –  ָאַמר  -  " ְׁשַמע 

ְלַהִּפיל ִלי,  ִהְרֵּביָת  ַאָּתה,  ּוְכָידּוַע  ַרע  ַהְּסִפיָנה –  "ִאיׁש  ֵמַעל 

ֲחָלִלים.  ַּכְלֵבי-ַהָּים ֲחֵפִצים ִלְטָרְפֶכם ַלֲהָנָאִתי,  ְוָאז ִיְׁשקֹט ַהָּים.

ִמּפֹה ֲאַצְּוָך,  ְוִׁשַלְחִּתיָך  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְלַמֵּלא  ַּתְבִטיֵחִני  ִאם  ַאְך 

ְבָׁשלֹום". 

ֵעיָניו ֶאת  ׁשֹוֵדד-ַהָּים,  ְּבִתּתֹו  ֶאֱעֶׂשה?"  –  ָׁשַאל  -  " ּוָמה 

ְּבֶכֶלב-ַהָּים,  ֶׁשֵהִריַח  ֶאת  ַרְגָליו.

ַּתְטִּביע ִּתְגזֹל,  ַאל  ֲאָנִׁשים,  ַאל  ַלֲהרֹג  ּתֹוֶסף  -  " ַאל 

ְסִפינֹות  ַּבָּים.   ַאל  ּתֹוֶסף  ִלְהיֹות  ׁשֹוֵדד- ָים".

ֶאת ֶאְמָצע  ֶּבן-ַעִּלי –  "ְוֵאיְך  ֶאֱעסֹק?"  –  ָׁשַאל  -  " ּוַבָּמה 

ַלְחִמי?"

ֶזַרע, ְוִתְזְרעּו  ַהֶּזה  ָּבִאי  פֹה  ֵּתְׁשבּו  ֲאָנֶׁשיָך  ְוָכל  -  " ַאָּתה 

ָמזֹון ָלעֹופֹות"  –  ֵהִׁשיב ָהרֹוֵפא –  "ַגֵּדל ְּתַגְּדלּו ֶזַרע ָמזֹון ָלעֹופֹות

ַהַּכָּנִרִיים".

ְּפֵני  ְדַרּקֹון  ֶּבְרֵּבִרָּיה  ָחְורּו  ֵמָחרֹון.

ְּבבּוז –  "ַהִאם ַהַּכָּנִרּיֹות!"  –  ָקָרא  ַלִּצֳּפִרים  ֶזַרע  -  " ַּגֵּדל 

ֵאין  ּכִֹחי  ִעִּמי  ְלׁשֹוֵטט  ַּבָּים?"

ּוְלַהְטִּביע ַּבָּים  ְלׁשֹוֵטט  ְלָך  ָהרֹוֵפא –  "ַרב  -  " לֹא"  –  ָאַמר 

ּוַתֲעבֹד ּפֹה  ֵּתֵׁשב  ַחֶייָך  ְׁשֵאִרית  ְלַמְכִּביר.  ָּכל  ּוְסִפינֹות  ֲאָנִׁשים 

ֶאת ָהֲאָדָמה.  ֶּכֶלב-ַהָּים ְמַחֶּכה.  ַאל ְּתַאֵּבד ְזָמן. ֲעֶליָך ְלַהְחִליט!"

- "ָחִזיז ָוָרַעם!"  –  ָנַהם ֶּבן-ַעִּלי  –  "ֶזַרע ְלִצֳּפִרים ַּכָּנִרּיֹות!"

פט
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ֶאת ֵמִריַח  ֶכֶלב-ַהָּים  ַוַּיְרא,  ְוִהֵּנה  ַהַמְיָמה  ִהִּביט  הּוא 

ַרְגלֹו ַהְּׁשִנָיה.

- "טֹוב!" – ָאַמר ְּבֶעֶצב – "עֹוְבֵדי ֲאָדָמה ִנְהֶיה ֻכָּלנּו!"

-  " ְזכֹר ֵהיֵטב"  –  ָאַמר ָהרֹוֵפא –  "ִאם ְּתַחֵּלל ֶאת ְׁשבּוָעְתָך,

ַהִּצֳּפִרים ִמִּפי  ֵאֶּלה  ָּכל  ֶאת  ּוְלַאֵּבד,  ְוֵאַדע  ַלֲהרֹג  ָּתׁשּוב  ִאם 

ַהַּכָּנִרּיֹות.  ֱהֵיה ָבטּוַח,  ָהֵׁשב ָאִׁשיב ְלָך ִּכְגמּוֶלָך.  ָאְמָנם,  ֵאיֶנִּני יֹוֵדע

ְוַהָּדִגים ַהַחּיֹות,  ָהעֹופֹות  ָּכל  ָּכמֹוך,  ַאךְ  ְסִפיָנה  ְלהֹוִליךְ 

ְיִדיַדי ֵהָּמה,  ְורֹאׁש ׁשֹוְדֵדי-ַהָּים לֹא ַיְפִחיֵדִני,  ַאף ְּדַרּקֹון-ֶּבְרֵּבִרָּיה

ֲאָדָמה.  ֲחֵיה ְלעֹוֵבד  ֶוְהֵיה  ֵלְך  ֵאיִמים.  ַעָּתה  ָעַלי  ְיַהֵּלְך  לֹא 

ְבָׁשלֹום!"

ְבָידֹו לֹו  ַהָּגדֹול,  ַוִּיְרמֹז  ֶּכֶלב-ַהָּים  ֶאל  ָפָנה  ְוָהרֹוֵפא 

ַוּיֹאֶמר לֹו:

- "ַהּכֹל ְּכִסְדרֹו. ְּתֵנהּו ַלֲעלֹות ַעל ַהחֹוף". 
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ְוַאֲהָבָתם, ַחְסָּדם  ַעל  ַכְלֵבי-ַהָּים  ֶאת  ָהרֹוֵפא  הֹוָדה  ַרּבֹות 

ַוַּיְפִליגּו,  הּוא ְוַחּיֹוָתיו,  ִּבְסִפיָנָתם ַהַּקָּלה ַבֲעַלת ְׁשלֶֹׁשת ַהִּמְפָרִׂשים

ָהֲאֻדִּמים  ְּבַדְרָּכם  ַהָּבְיָתה.

ַהְּסִפיָנה ַּתְחִּתית  ֶאל  ַהַחּיֹות  ַהָּים,  ָיְרדּו  ֶאל  ְּבבֹוָאם 

ָהרֹוֵפא,  ּוִמְקַטְרּתֹו ָיַׁשב  ָהִהיא  ָבּה,  ּוָבֵעת  ִיָּמֵצא  ִלְראֹות,  ַמה 

ַהּׁשֹוְקִעים ַהַּכָּנִרִיים  ָּבִאִּיים  ַוַּיֵּבט  ַהְּסִפיָנה  ַחְרטֹם  ְּבִפיו,  ַעל 

ִּבְתֵכֶלת  ַעְרִפֵּלי-ָהָעֶרב.

ּוַמה-ַּמְרֵאה ַבּקֹוִפים  ַעָּתה  ּוְמַהְרֵהר,  ַמה-ֵּיָעֶׂשה  עֹוֵמד  הּוא 

ַגּנֹו  ַעָּתה  ְּבַמְדֵמָנה,  ְוִהֵּנה  ָבא ֶדּב-ֶדּב,  ּוְבִפיו  ֲחָדׁשֹות  ּוְנצּורֹות: 

ַהָּים ׁשֹוְדֵדי  ֶׁשל  זֹו  ָהרֹוֵפא!"  –  ָקָרא –  "ְסִפיָנה  -  " ֲאדֹוִני 

ְמֵאין ָּכמֹוָה!  ַהִּמּטֹות ֲעׂשּויֹות ֵאטּון-ֶמִׁשי, ֶנְהָּדָרה ִהיא.  ֶנְהָּדָרה 

ֲעֵליֶהן ְלֵמאֹות.  ָהִרְצָפה ְמֻרֶּפֶדת ְׁשִטיִחים.  ַקֲערֹות ְוָכִרים ַרִּכים 

ָרִאינּו לֹא  ְּבֶׁשַפע!  ֵמעֹוָלם  ָלרֹב –  ַהּכֹל  ּוַמְׁשֶקה  ָזָהב,  ַמֲאָכל 

ְּכבּוִׁשים ָדִגים  ִמיֵני  ְּבַנְפׁשֹו:  ֲחִמָּׁשה  ָּכֶזה!  ְיָׁשֶער-ָנא  ָדָבר 

ָקטֹן,  ְוַדְלּתֹו ָתא  ָמָצאנּו  ְבֵעיָניו!  ְלַמָּטה  ְוִיְרֵאה  ַּבַּמְרֵּתף!  ֵיֵרד 

ּבֹו.  ִּג'יּפ ֲאֶׁשר  ֶאת  ְוִלְראֹות  ָלבֹוא  ַנְפֵׁשנּו  ְסגּוָרה.  ָּכְלָתה 

אֹוֵמר,   ִּכי  ׁשֹוְדֵדי-ַהָים   ִהְצִּפינּו   ָׁשם   ֶאת   אֹוְצרֹוֵתיֶהם,   ַאְך
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יּוַכל ְוִיְרֶאה,  אּוַלי  ַהָּדֶלת.  ֵיֶרד-ָנא  ֶאת  ִלְפּתַֹח  ְּבכֵֹחנּו  ֵאין 

ְלָפְתָחּה".

ְמאֹד. ֶנְהָּדָרה  ָאְמָנם  ַהְּסִפיָנה  ַוַּיְרא,  ִּכי  ַמָּטה  ָיַרד  ָהרֹוֵפא 

ַהְּקַטָּנה ַהֶּדֶלת  ַיד  ַעל  ִנְקָהלֹות  ַהַחּיֹות  ָּכל  ֶאת  ָמָצא  הּוא 

ַהֶּדֶלת ַּבַּמְנעּול,  ַאְך  ְּפִניָמה.  ָהרֹוֵפא ָאַחז  ַּבֶחֶדר  ּוְמַנֲחׁשֹות,  ַמה 

ַוְיַחְּפׂשּו ַהַּמְפֵתַח,  ַוְיַבְקׁשּו  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ֻכָּלם  ִנְפָּתָחה.  ַוֵּיְלכּו  לֹא 

ַּתַחת ַהִּמְזָרִנים ְוַתַחת ַהְׁשִטיִחים ּוְבָכל ַהִּמְזנֹוִנים ּוְבָכל ָהֲארֹונֹות

ּוְבָכל  ָהַאְרָּגִזים  ְוַהֶּמְלָּתחֹות.  ַּבּכֹל  ִחֵּפׂשּו.

ָיִפים ֲחָדִׁשים  ְדָבִרים  ַהְרֵּבה  ָמְצאּו  ַהִחּפּוִׂשים  ּוְבֵעת 

ָמְצאּו ֲאֵחרֹות.  ֵהם  ִּבְסִפינֹות  ׁשֹוְדֵדי-ַהָּים  ָּגְזלּו  ְמאֹד,  ֲאֶׁשר 

ִּפְרֵחי- ְוַהְמֻרָּקמֹות  ְּכקּוֵרי-ָהַעָּכִביׁש  ֲעִטיפֹות-ַקְׁשִמיר,  ַהַּדּקֹות 

ָזָהב;  ַּכִּדים ְמֵלִאים ַטָּבק ְמֻׁשָּבח ִמַּיָּמִאיָקה;  ֵּתבֹות-ֵׁשן ְמֵלאֹות

ְמֻצֶּיֶרת ָקרּוַע,  ּוְתמּוָנה ַאַחת  ַעִּתיק,  ֶׁשֵּמיָתרֹו  רּוִסי;  ִּכּנֹור  ֵּתה 

ְוַעְנָּבר; ַאְלמֹג  ַהַּׁשְחָמט;  ִחּטּוֵבי  ִצּיּוֵרי  ֶׁשל  ָּגדֹול  ְּבִצּדֹו;  אֶֹסף 

ְּגִביִעים,  ֶׁשּׁשּוֵליֶהם ְּתֵריַסר  ְּבתֹוכֹו;  ֲחִצי  ַוֲחִנית  ְלִטּיּול  ַמֶּטה 

לֹא ָמקֹום  ְּבׁשּום  ְוָנָאה.  ַאְך  טֹוָבה  ֻסָּכר  ָּכֶסף;  ֵּתַבת  ְמֻצִּפים 

ָיְכלּו ִלְמצֹוא  ֶאת  ַהַּמְפֵּתח.

ַהַּמְנעּול. ְּבחֹור  ְלָהִציץ  ִהְתִחיל  ַהֶּדֶלת,  ְוִג'יּפ  ֶאל  ָׁשבּו  ֵהם 

ַאְך  ְדַבר-ָמה  ָעַמד  ַעל  ַיד  ַהּכֶֹתל  ְולֹא  ָנַתן  ְלַהִּביט.

ֵהם  עֹוְמִדים  ּוְמַהְרֲהִרים,  ְוַהַּיְנׁשּוף  ּתּוה-ּתּוה ָקָרא ִפְתאֹם: 

- "ַהְסס!  ְׁשָמעּו!  ִנְדֶמה  ִּלי,  ִּכי  ִמי-ֶׁשהּוא  ִנְמָצא  ֶבָחֶדר!"

ֻּכָּלם  ִנְׁשַּתְּתקּו  ְלֶרַגע  ְוָהרֹוֵפא  ָאַמר:

- "ַאְך  ִמְׁשֶּגה  ִעְּמָך,  ּתּוה-ּתּוה,  ֵאיֶנִּני  ׁשֹוֵמַע  ָּדָבר".

צב
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ַהַּיְנׁשּוף.  – ָברּור"  –  ָאַמר  ֲאִני,  ׁשֹוֵמַע -  -   ֶזה  -  " ׁשֹוֵמַע 

"ִהֵּנה  ׁשּוב...  ָהִאם  לֹא  ִתְׁשָמעּו?"

ִּתְׁשַמע ָהרֹוֵפא –  "ּוַמה  ָּדָבר"  –  ָאַמר  -  " לֹא,  ֵאיֶנִּני ׁשֹוֵמע 

ָאָּתה?"

ָידֹו ֶאת  ָׂשם  ִמי-ֶׁשהּוא  קֹול,  ְּכִאּלּו  ֲאִני  -  " ׁשֹוֵמעַ 

ְבִכיסֹו"  –  ָאַמר  ַהַּיְנׁשּוף.

לֹא ָהרֹוֵפא –  "ֵהן  ִנְׁשָמע"  –  ָאַמר  ַּבל  ַהֶּזה  ַהּקֹול  -  " ַאְך 

תּוַכל  ְלָׁשְמעֹו  ִמַּבחּוץ". 

ַהַּיְנׁשּוף.  – ָׁשָמְעִּתי"  –  ָאַמר  -  " ְסִליָחה,  ֲאדֹוִני,  ָׁשמֹוע 

ְלך ַבִּכיס.  ֵאין  ָידֹו  ֶאת  ִמי-ֶׁשהּוא  ָׂשם  ַלֶּדֶלת  "ִשְמעּו:  ֵמֵעֶבר 

ְמֻפָּתח,  ָׁשמֹוע ִׁשְמֲעָך  חּוׁש  קֹול,  ְוִאם  ַיְׁשִמיַע  ָדָבר,  ֶׁשלֹא 

ִּתְׁשָמֵעהּו.  ָהֲעַטֵּלִפים  ׁשֹוְמִעים ֶאת ַצֲעֵדי  ַהֲחַפְרֵּפרֹות  ִּבְמאּורֹות

צג
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ַהַּיְנׁשּוִפים,  ׁשֹוְמִעים ְמֻפָּתח.  ַוֲאַנְחנּו  ִׁשְמָעם  חּוׁש  ָהֲאָדָמה,  ִּכי 

ֵהיֵטב ְּבאֶֹזן ַאַחת ְויֹוְדִעים,  ַמה ֶּצַבע ַהֲחַתְלָּתל,  ִאם ַרק ְיַמְצֵמץ

ְּבֵעיָניו  ַּבֲאֵפַלת  ַהָּלְיָלה.

ְמַעְנֵין ָהרֹוֵפא –  "ַהָּדָבר  ִלי"  –  ָאַמר  ִלי,  ָרִזי  -  " ָרִזי 

עֹוֶׂשה הּוא  ִלי,  ַמה  ֶוֱאמֹר  ַּפַעם  עֹוד  ְמאֹד...  ַהֲאִזיָנה 

ָׁשם..."

ֶזה"  –  ָאַמר הּוא  ֶּגֶבר  ָּברּור,  ִאם  יֹוֵדעַ  -  " ֵאיֶנִּני 

ָאְזִני ָאִׂשים  ִהיא.  ֲהִריֵמִני-ָנא,  ְלַמַען  ְנֵקָבה  ַהַּיְנׁשּוף.  –  "אּוַלי 

ְּבחֹור  ַהַּמְנעּול,  ְוַאִּגיד  ְלָך  ֶאת  ֲאֶׁשר  ֶאְׁשָמע".

ָהרֹוֵפא  ֵהִרים  ֶאת  ַהַּיְנׁשּוף  ְוִהִּגיׁשֹו  ֶאל  חֹור  ַהַמְנעּול.

ַּכֲעבֹר  ֶרַגע  ִסֵּפר  ּתּוה-ּתּוה:

ְקַטָּנה,  ְוַגם ְּבָפָניו.  ַהָּיד  ָידֹו  ֶאת  הּוא  ְמַׁשְפֵׁשף  -  " ַעָּתה 

ַהָּפִנים ְקַטּנֹות.  אּוַלי ִאָּׁשה ִהיא זֹו –  לֹא.  ַעָּתה הּוא ֵמִסיר ֶאת

ַהֵּׂשָער  ֵמַעל  ַהֵּמַצח  –  ַאְך  ֶּגֶבר  הּוא".

- "ַּגם  ַהָּנִׁשים  נֹוֲהגֹות  ַלֲעׂשֹות  ָּכְך"   –  ָאַמר  ָהרֹוֵפא.

ָהֲארֹך ַהֵּׂשָער  ַהַּיְנׁשּוף –  "  ְואּוָלם  ַהָּדָבר"  –  ָאַמר  -  " ָנכֹון 

ַיְפִריַע. לֹא  ֵלב,  ֶׁשַהֲחִזיר  ַאֶחֶרת.  ָהְסס.  ִׂשימּו  ִאְוָׁשה  ַמְׁשִמיַע 

ַהָּדָבר, ְמאֹד  ִלְׁשמַֹע.  ָקֶׁשה  ֵאיִטיב  רּוח,  ְלַמַען  ִּתְׁשֲאפּו  ַאל 

ְוַאל ֵעיֵניֶכם  ֶאת  ְׁשֵקִטים,  ִעְצמּו  ָּכְך!  ֱהיּו  ָכל  ָעָבה  ְוַהֶּדֶלת 

ִּתְׁשֲאפּו  רּוח".

ּתּוה-ּתּוה  ִהְתּכֹוֵפף  ְוִהְקִׁשיב  ֶקֶׁשב  ָרב. 

ְלָבסֹוף  ָנָׂשא  ֶאת  ֵעיָניו  ַוּיֹאַמר: 

- "ָהִאיׁש   ַהּיֹוֵׁשב   ָׁשם   ֻאְמָלל   ְמאֹד,    הּוא   בֹוֶכה.    הּוא

צד
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ָׁשַמְעִּתי ִּבְכיֹו.  ַאְך  ֶאת  ִנְׁשַמע  ֶׁשלֹא  ִיְתַיֵּפַח,  ְּכֵדי  ִמְתַאֵּפק,  ְלַבל 

ֵהיֵטב  ֶאת  ִּדְמָעתֹו  נֹוֶפֶלת  ַעל  ַׁשְרוּולֹו".

ַהִּתְקָרה?"  – ִמן  ַמִים,  ֶׁשָּדְלָפה  ִטַּפת  זֹוִהי  -  " ְוֶאְפָׁשר 

ָׁשַאל  ֶּגּב-ֶּגּב.

ַהַּיְנׁשּוף.  – ֶׁשָּכֶזה!"  –  ָנַׁשף  ּוְכִסיל!  ַעם-ָהָאֶרץ  -  " ַּבעַּר 

"ִטַּפת ַמִים ַהּדֹוֶלֶפת ִמן ַהִּתְקָרה ַמְגִּביָרה ֶאת ַהָּׁשאֹון ִּפי ֲעָׂשָרה".

ַּבָּצָרה,  ְוֲאַנְחנּו ָנתּון  ָהרֹוֵפא –  "ָהֻאְמָלל  -  " טֹוב"  –  ָאַמר 

ֶאת ַקְרּדֹם,  ַוֲאַׁשֵּבר  ִלי  ּבֹו.  ָהִביאּו  ַלֲעׂשֹות  ְוִנְרֶאה,  ַמה  ָנבֹוא 

ַהָּדֶלת".

צה
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הֹוְלֵכי ָרִכיל ֶׁשַּבָּים

ָּגדֹול. חֹור  ַּבֶּדֶלת  ָנַקב  ַקְרּדֹם,  ְוָהרֹוֵפא  ֵהִביאּו  ִמָּיד 

ְמאֹד,  ַוּיֹוֵצא ָגדֹול  ָהָיה  ַהחֶֹׁשְך  ָדָבר,  ִּכי  ִנְרָאה  לֹא  ִמְּתִחָּלה 

ָהרֹוֵפא  ַגְפרּור  ַוַּיְדִליֶקּנּו.

לֹא ַחּלֹונֹות.  ָרִהיִטים  ְמאֹד,  ָנמּוְך,  ְּבִלי  ָקטֹן  ָהָיה  ַהֶחֶדר 

ַהְּכָתִלים,  ָעְמדּו ַיד  ֶאָחד.  ִמָּסִביב,  ַעל  ְׁשַרְפָרף  בֹו,  ִמְּלַבד  ָהיּו 

ָזזּו לֹא  ָהִרְצָפה,  ֲאֶׁשר  ֶאל  ֵהיֵטב  ְּגדֹולֹוֹת,  ְמֻהָּדקֹות  ָחִבּיֹות 

ִיְתדֹות-ֵעץ, ֶלָחִביֹות,  ַעל  ַּבַּגִּלים.  ֵמַעל  ַהְּסִפיָנה  ְּבנּוַע  ִמְמקֹוָמן 

ִמֵּלא ָחִריף  ְּבגְֹדָלם.  ֵריַח-ַיִין  ׁשֹוִנים  ַּכֵּדי-עֹוֶפֶרת  ְתלּוִיים  ָהיּו 

ְּכֶבן ֶיֶלד  ָהִרְצָפה,  ָיַׁשב  ֲחַלל-ֶהָחֶדר.  ּוְבֶאְמְצִעיתֹו,  ַעל  ֶאת 

ְׁשמֶֹנה,  ַוְיָמֵרר  ַּבֶּבִכי.

ַהָּים!"    –    ָלַחׁש ׁשֹוְדֵדי  ֶׁשל  ַמְרֵּתף-ַהַּיִין  -  " ְלַדְעִּתי,    ֶזהּו 

ג'יּפ. 

הֹוֵלְך רֹאִׁשי ֶּגּב-ֶּגּב –  "ְלֵריחֹו  ְמֻׁשָּמר!"  –  ָאַמר  -  " ֵּכן,  ַיִין 

ְסַחְרַחר".

ָּכל ְוֶאת  ָהרֹוֵפא  ֶאת  ַהֶיֶלד,  ִּבְראֹותֹו  ַעל  ָנַפל  ָּגדֹול  ַּפַחד 

ְלאֹור ִּבְראֹותֹו  ַהָּדֶלת.  ַאְך  חֹור  ֶּדֶרך  ּבֹו  ַהְּמִציצֹות  ַהַחּיֹות 

ַהַּגְפרּור  ֶאת  ְּפֵני  ָהרֹוֵפא,  ָחַדל  ִמְּבכֹות  ַוָּיָקם  ִמְּמקֹומֹו.

צו
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- "ַאָּתה  ֵאיְנָך  ׁשֹוֵדד-ָים,   לֹא  ֵכן?"  –  ָׁשַאל  ֶחֶרׁש.

ָנַתן ַהֶּיֶלד  ָּגדֹול.  ַּגם  ְּבקֹול  ְוָצַחק  רֹאׁשֹו  ִהְרִּכין  ָהרֹוֵפא 

קֹולֹו  ִּבְצחֹוק  ַוִּיַּגׁש  ֶאל  ָהרֹוֵפא  ַוּיֹוֶׁשט  לֹו  ֶאת  ָידֹו.

ְכׁשֹוֵדד-ָים"  –  ָאַמר ִּתְצַחק,  ְולֹא  טֹוב  ִאיׁש  -  " ִּכְצחֹק 

לֹו  ַהֶּיֶלד.  –  "אּוַלי  ּתּוַכל  ְלַהִּגיד  ִלי ,  ַאֵּיה  ְמקֹום  ּדֹוִדי?"

ָלְך"  –  ָאַמר ָהרֹוֵפא.  –  "ָמַתי ְלַהִּגיד  -  "   ְלַצֲעִרי לֹא אּוַכל 

ְרִאיתֹו  ָּבַאֲחרֹוָנה?"

ְבִסיָרֵתנּו ִהְפַלְגנּו  ְודֹוִדי  ַהֶּיֶלד.  –  "ֲאִני  -  " ִׁשְלשֹום"  –  ָעָנה 

ִהְטִּביעּו ַהִּסיָרה  ּוְתָפׂשּונּו.  ֶאת  ׁשֹוְדֵדי-ַהָּים  ָּדִגים.  ָּבאּו  ָלצּוד 

ֲאֵליֶהם ּדֹוִדי  ֶאת  ְלַסֵּפַח  ָאְמּרו  ִלְסִפיָנָתם.  ֵהם  ֵהִביאּו  ְואֹוָתנּו 

ֵיֵלך לֹא  ָיָׁשר  ַדָּיג  ָעָנם,  ִּכי  ּדֹוִדי  ְּכמֹוֶהם.  ַאְך  ִלְהיֹות ׁשֹוֵדד- ָים 

ַוַיֲחרֹק ֵׁשן ַוּיֹאַמר, ַלֲהרֹג ְוִלְׁשדֹד.  ַוִּיְקצֹף ְמאֹד רֹאׁש ַהּׁשֹוְדִדים 

ַהָּמְיָמה. ְּפֻקּדֹוָתיו,  ְוִהְׁשִליכּוהּו  ֶאת  ִיְׁשמֹר  לֹא  ּדֹוִדי  ִאם  ִּכי 

ַהֵּׁשִני ַמֲהֻלּמֹות.  ַּבּיֹום  קֹול  ָעָלה  ְלַמָּטה,  ּוְלָאְזִני  הֹוִרידּו  אֹוִתי 

ָענּוִני. ַאִין.  ְׁשַאְלִּתים,  ַאֵּיהּו,  ְולֹא  ֶהֱעלּוִני,  ָוֶאְרֶאה,  ְודֹוִדי 

חֹוֵׁשְׁשִני,  ִּכי  ִהְׁשִליכּוהּו  ַהַּמְיָמה  ְוִהְטִּביעּוהּו".

ְוַהֶּיֶלד  ָׁשב  ִלְבּכֹות  ְּבִכי  ָמר.

ִּתְבֶּכה.  ּבֹוא ָהרֹוֵפא –  "ַאל  ְמַעט"  –  ָאַמר  -  " ַחֵּכה 

דֹוְדך ְמאֹד,  ִּכי  ּוְנׂשֹוֵחַח.  ֶאְפָׁשר  ֵּתה  ַלֲחַדר-ָהאֶֹכל,  ְוִנְׁשֶּתה 

ֵכן?  ַּגם ַּבַּמִים,  לֹא  ֻמְטָּבע  אֹותֹו  ָרִאיָת  לֹא  ּוָבִריא.  ֵהן  ָׁשֵלם 

ְונֹאַכל ֵּתה  ִנְׁשֶּתה  ְלָמְצאֹו.  ֵנֵלךְ  ַנְצִליַח  ְלטֹוָבה,  אּוַלי  זֹו 

ִמְרַקַחת-ֻּדְבְּדָבִנים.  ַאַחר  ִנְרֶאה,  ַמה-ַּלֲעׂשֹות".

ָּכל  ַהַחּיֹות  ָעְמדּו   ְוָׁשְמעּו  ֶאת   ַהִּׂשיָחה   ַהּזֹאת   ְּבַסְקָרנּות

צז



  ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ִּכֵּסא ַעל  ֶּדּב-ֶּדּב  ֵּתה,  ָקם  ִלְׁשּתֹות  ָהאֶֹכל  ַלֲחַדר  ַרָּבה.  ְּבבֹוָאם 

ָהרֹוֵפא  ַוּיֹאַמר:

ִהְטִּביעּו לֹו,  ִאם  ַהֵּדְלִפיִנים,  ְוָאְמרּו  ִּפי  ֶאת  -  " ִיְׁשַאל-ָנא 

ַהּׁשֹוְדִדים  ֶאת  ּדֹוד-ַהֶּיֶלד.   ֵהם  יֹוְדִעים  ַהּכֹל".

ּוְבִׂשימֹו ַהֶּלֶחם  ָהרֹוֵפא,  ְּבָבְצעֹו ֶאת  ְמאֹד"  –  ָאַמר  -  " ָנכֹון 

ָעָליו  ִמְרַקַחת-ֻּדְבְּדָבִנים. 

- "ַמה  ְּתַמֵּלל  ּכֹה  ִּבְלׁשֹוֶנָך?"  –  ָׁשַאל  ַהֶּיֶלד. 

ָהרֹוֵפא –  "ִּדַּבְרִּתי ִּדַּבְרִּתי"  –  ָעָנה  ַהַּבְרָוִזים  -  " ִּבְלׁשֹון 

ִעם  ֶּדּב- ֶּדּב  ֲחִביִבי".

ַּדֵּבר"  –  ָאַמר יֹוְדִעים  ַהַּבְרָוִזים  ָיַדְעִּתי,  ִּכי  לֹא  -  " ַוֲאִני 

ִהיא ַּדֵּבר?  ּוַמה  יֹוְדעֹות  ַחּיֹוֶתיָך  ְׁשָאר  ַּגם  ַהֶּיֶלד.  –  "ַהִאם 

ַהַחָּיה  ַהִּנְפָלָאה  ַהּזֹאת,  ַּבֲעַלת  ְׁשֵני  ָהָראִׁשים?"

ָהרֹוֵפא –  "ֶזהּו "ְּדִחיק- ְסִליק".  ַאל -  " ַהס"  –  ָלַחׁש 

ַּתְרֶאה ָפִנים,  ֶׁשֲאַנְחנּו ְמׂשֹוֲחִחים ּבֹו,  מּוג-ֵלב הּוא ְמֵעין ָּכמֹהּו...

ֱאמֹר  ִלי,  ֵאיְך  ָּכְלאּו  אֹוְתָך  ַּבֶחֶדר  ַהֶּזה? "

ֶאָחת. ְסִפיָנה  ִלְגזֹל  ַבֶחֶדר,  ְּבבֹוָאם  ְּכָלאּוִני  -  " ׁשֹוְדֵדי-ַהָּים 

ִלְראֹות ְמאֹד  ִמי.  ֶאְׂשַמח  ָיַדְעִּתי  ְולֹא  ַּבֶּדֶלת  ּפֹוְרִצים  ָׁשַמְעִּתי 

ָּפֶניך.  אּוַלי  ּתּוַכל  ִלְמצֹא  ֶאת  ּדֹוִדי?"

ָהרֹוֵפא –  "ּוָמה ּכֵֹחנּו"  –  ָאַמר  ְּבָכל  -  " ְנַנֶּסה,  ִנְתַאֵּמץ 

הּוא  דֹוְדך,  ַמה  ַמְרֵאהּו?"

-  " ֲאַדְמָּדם הּוא,  ֲאַדְמָּדם-ָּבִהיר,  ּוְבַאַחת ִמָּיָדיו ְמֻחֶּקה עֶֹגן.  ִּגּבֹור

ַחִיל הּוא דֹוִדי, טֹוב ֵלב ְוַאִּמיץ ִמָּכל ַסָּפֵני ָהאֹוְקָינּוס    ָהַאְטַלְנִטי.

"ִעּזּוז",   ֶזה   ֵׁשם   ִסיָרתֹו.   זֹוִהי   ִסיַרת-ַׁשִיט   טֹוָבה     ְמאֹד".

צח



הֹוְלֵכי ָרִכיל ֶׁשַּבָּים

- "ַׁשִיט  ֶזה  ָמה  הּוא?"  –  ָׁשַאל  ֶּגּב-ֶּגּב  ֶאת  ִּג'יּפ.

ַּתְפִריַע!"  – ַּבָּים!  ַהְסס!  ַאל  ָּבּה  ָלׁשּוט  ִסיָרה  -  " זֹוִהי 

ָעָנה  ג'יּפ.

- "ַוֲאִני  ָחַׁשְבִּתי  ִּכי  ֶזהּו  ִמין  ַמְׁשֶקה!"

ַּבַחּיֹות, ְלַׂשֵחק  ַּבֲחַדר-ָהאֶֹכל  ַהֶּיֶלד  ֶאת  ִהִּניַח  ָהרֹוֵפא 

ְוהּוא  ָעָלה  ִלְראֹות,  אּוַלי  ִיָּקרּו  לֹו  ֵדְלִפיִנים.

ַדְרָּכם ָעׂשּו  ִנְרָאה,  ֲאֶׁשר  ֵּדְלִפיִנים  ּוְקַהל  ְמַעט  עֹוד 

ִלְבָרִזיִלָּיה,  ְוֵהָּמה  קֹוְפִצים  ְורֹוְקִדים  ַעל  ְּפֵני  ַהַּגִּלים. 

ִּבְראֹוָתם  ֶאת  ָהרֹוֵפא,  ָקְרבּו  ֵאָליו  ַוִּיְדְרׁשּו  ִבְׁשלֹומֹו.

ֲאַדְמָּדם, ִאיׁש  ַּבֶּדֶרְך  ֵאי-ָׁשם  ָּפְגׁשּו  ְׁשֵאָלם,  ִאם  ָהרֹוֵפא 

ֲאֶׁשר  ַּבַאַחת  ָיָדיו  ְמֻחֶּקה  עֶֹגן.

- "ְלַבַעל  ַהִּסיָרה  "ִעּזּוז"  ִּתְׁשָאל?" –  ָׁשֲאלּו  ַהֵּדְלִפיִנים.

- "ֵּכן"  –  ָאַמר ָהרֹוֵפא – "ִלְשלֹומֹו ֶאְׁשָאל. הּוא ָטַבע ַּבָּים?"

ֻמַּנַחת ַהֵּדְלִפיִנים.  –  "ְרִאינּוַה  ָטָבָעה"  –  ָענּו  -  " ִסיָרתֹו 

ַעל  ַקְרַקע  ַהָּים.  ַאְך  ִאיׁש  ֵאין  ָבּה.  ָחַקְרנּו  ְוָדָרְׁשנּו".

ּוִמְתַאֵּבל"  – ִּבְסִפיָנִתי  ֶיֶלד,  יֹוֵשב  -  , ֶּבן-ָאִחיו,  ְוהּוא 

ּתּוְכלּו ַּבָּים.  אּוַלי  ּדֹודֹו  ָטַבע  הּוא,  ֶּפן  ָהרֹוֵפא –  "ָיֵרא  ָאַמר 

ְלַהִּגיד  ִלי  ָּברּור,  ֲהָטַבע  ָהִאיׁש  אֹו  לֹא?"

ִמִפי ָׁשַמְענּו  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ָטַבע:  ֶאת  לֹא  "לֹא,  הּוא 

ָּכל ַהַּמֲעַמִּקים.  ֶאת  ַהַרְגַלִים,  ׁשֹוְכֵני  ֶעֶׂשר  ַהַּסְרָטִנים,  ַּבֲעֵלי 

ִנָּקֵרא ְּבִפי ָהְרִכיכֹות "הֹוְלֵכי- ַחְדׁשֹות ַהָּים יֹוְדִעים ָאנּו.  ַעל ֵּכן 

ַצְעֵרנּו ָהָעמֹק,  ְׁשֵאין ִּביָכְלֵּתנּו ַלֶּיֶלד ֶאת  ָרִכיל ֶׁשַּבָּים".  ַהַּבע-ָנא 

ְלַהִּגיד  לֹו,  ַאֵּיה  דֹודֹו.  ְּבטּוִחים  ָאנּו  ִּכי הּוא  לֹא   ָטַבע   ַּבָּים".

צט



ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ַלֶּיֶלד,  ְוהּוא ַהּזֹאת  ַהְּבׂשֹוָרה  ֶאת  ְלָהִביא  ִמֵהר  ָהרֹוֵפא 

ַעל ַהֶּיֶלד  ֶאת  ִמִּׂשְמָחה.  " ְּדִחיק-ְסִליק"  הֹוִׁשיב  ְוָרַקד  ַכף  ָמָחה 

ַּגּבֹו ְוִהִּקיף ְּפָעִמים ִמְסָּפר ֶאת ַהֻּׁשְלָחן.  ְוָכל ַהַחּיֹות ָרצּו ַאֲחֵריֶהם,

ִּתְזמֶֹרת ַלֲערְֹך  ִדּמּו  ִמְכֵסי- ַהְּקֵדרֹות,  ִּכי  ֶאל  ַּבַּכּפֹות  ְּבַהּכֹוָתן 

ְנִעיָמה ְוָנָאה. 

ק



יח

חּוׁש-ָהֵריַח

ָהרֹוֵפא –  "ַהָּדָבר ַּבָּים"  –  ָאַמר  ֻטַּבע  לֹא  -  " ּוְבֵכן,  ּדֹוְדָך 

ָּגלּוי  ְוָידּוע.  ַעָּתה  ֵנֵלְך  ְלַחְּפׂשֹו".

ֶּדּב-ֶּדּב  ִנַּגׁש  ֵאָליו  ׁשּוב   ַוּיֹאַמר: 

ָהִאיׁש.  ֵאין ְמקֹום  ַהְּנָׁשִרים,  ַאֵּיה  ִּפי  ֶאת  -  " ִיְׁשַאל-ָנא 

ַהְּנָׁשִרים ִיְמנּו  ַּכֶּנֶׁשר.  ִמָּגְבֵהי-ְמרֹוִמים  ִלְראֹות  ֵמיִטיב  ָּבעֹוָלם 

ִּפי ֶאת  ָהָאֶרץ.  ִיְׁשַאל-ָנא  ְּפֵני  ַעל  ָהרֹוֲחׁשֹות  ַהְּנָמִלים  ֶאת 

ַהְּנָׁשִרים!"

ַוִּיְׁשַלח  ָהרֹוֵפא  ְסנּוִנית  ַאַחת  ְלָהִביא  ֶאת  ַהְּנָׁשִרים.

ְנָׁשִרים ִׁשָּׁשּה  ַקָּלה,  ְוִעָּמּה  ָׁשָעה  ִמֵּקץ  ַהְּסנּוִנית  ַוָּתָׁשב 

ׁשֹוֵלה- ַהֵּקֵרַח,  ַהֶּנֶׁשר  ַהָּׁשחֹור,  ַהֶּנֶׁשר  ִמיִנים:  ַהֶּנֶׁשר  ִׁשָּׁשה 

ְלֶבן-ַהָּזָנב.  ַוְיִהי ְוֶנֶׁשר-ַהַּמִים  ַהָּדִגים,  ֶנֶׁשר- ַהָּזָהב,  ֶנֶׁשר-ַהַּצִיד 

גֶֹדל ָּכל ֶנֶׁשר ִּפי ְׁשַנִים ִמּגֶֹדל ַהָּיֶלד.  ֵהם ָיְׁשבּו ׁשֹוְתִקים ְוזֹוֲעִפים.

ֵעיֵניֶהם  ַהְּׁשחֹורֹות  ַהְּגדֹולֹות  ָרבּו  ְבָרִקים. 

ֶהָחִבית. ֵמֲאחֹוֵרי  ְלִהְתַחֵּבא  ַוְיַמֵהר  ְמאֹד  ָּפַחד  ֶּגּב-ֶּגּב 

ִנְדָמה  לֹו,   ִּכי  ָהֵעיַנִים  ַהּנֹוָראֹות  ָהֵאֶּלה   חֹוְדרֹות   ֶאל   ִקְרּבֹו,

קא



ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ִמְׁשּתֹוְקקֹות ָלַדַעת,  ָמה ֵהם ַהְּדָבִרים,  ֲאֶׁשר ָּגַנב ַהּיֹום ַלֲאֻרַחת-

ַהּבֶֹקר.

ַוּיֹאֶמר  ָהרֹוֵפא  ַלְּנָׁשִרים:

ִמָּיָדיו ְּבַאַחת  ֲאַדְמָּדם,  ֲאֶׁשר  ָאַבד,  ַּדָּיג  ֶאָחד  -  " ִאיׁש 

הּוא ַהֶּזה  ּוְלָמְצאֹו?  ַהֶּיֶלד  ְלַבְקׁשֹו  ּתֹוִאילּו  עֶֹגן.  אּוַלי  ְמֻחֶּקה 

ֶּבן-ָאִחיו".

ֻּכָּלם ַיַחד  ַוּיֹאְמרּו  ְּבִׂשיָחה.  ַוַּיֲענּו  ַמְרִּבים  ַהְּנָׁשִרים  ֵאין 

ְּבקֹוָלם  ַהָּצרּוד:

- "ְיִהי  ֲאדֹוִני  ָבטּוַח,   ְלַמַען  יֹוָחָנן   ּדּוִליְטל   ַנֲעֶׂשה   ַהָּכל".

ְּבעּוָפם. ִלְראֹות  ֶהָחִבית  ֵמֲאחֹוֵרי  ָיַצא  ָעפּו,  ְוֶגּב-ֶּגּב  ֵהם 

ְלָכל ַאְרַּבע ַוָּיטּוסּו  ַהְּנָׁשִרים ִהְתרֹוְממּו,  ִהְגִּביהּו,  ַאַחר ִהְתָּפְרדּו 

ִנְדמּו ָהרֹוִאים  ָוֵקְדָמה.  ְּבֵעיֵני  ָהרּוחֹות,  ֶנְגָּבה,  ָצפֹוָנה,  ָיָּמה 

ְכַגְרְּגֵרי-חֹול  ְזִעיִרים  ַהִּנָׂשִאים  ְּבַרֲחֵבי  ְׁשֵמי  ַהְּתֵכֶלת.

גַֹבּה! ִּבְלִחיָׁשה –  "ֵאיֶזה  ֶגּב-ֶּגּב  -  הֹוי,  הֹוי,  הֹוי"  –  ָקָרא 

ֵאיֶזה  רֹום!  ְוֵאיְך  ֶזה  לֹא  ַיְחְרכּו  ֶאת   נֹוָצָתם  ְּבאֹור  ַהָּׁשֶמש?"

ֵהם  ֶנֶעְלמּו  ְוָׁשבּו  ִעם  ֲחֵׁשָכה.

ַוְּיַסְּפרּו  ַהְנָׁשִרים:

ְוָהִאִּיים, ָהֲאָרצֹות  ַהַּיִמים,  ְּבָכל  ְּבָכל  -  " ִחַּפְׂשנּו,  ִּבַּקְׁשנּו 

ַהּזֹאת – ָהָאֶרץ  ַּכּדּור  ְּבַמֲחִצית  ֲאֶׁשר  ְוַהְּכָפִרים  ֶהָעִרים  ְּבָכל 

ְׁשלָֹׁשה ָרִאינּו  ִּגְּבַרְלָטר  ְּבִעיר  ֲאֶׁשר  ָהָראִׁשי  ְוַלָּׁשְוא.  ָּבְרחֹוב 

ְלַמֲאִפָּיה. ְקַטָּנה,  ָסמּוְך  ֲעָגָלה  ַעל  ִמְתַנְפְנִפים  ַאֻדִּמים  חּוִטים 

ַאְך ֵאֶּלה ָהיּו חּוֵטי ֲאֶדֶרת ֶאָחת.  לֹא ָמָצאנּו ֶאת ִעְקבֹות ָהִאיׁש

לֹא  ָבָאֶרץ  ְולֹא  ַבָּמִים...  ֵּכן.  ְלַמַען יֹוָחָנן ּדּוִליְטל  ַנֲעֶׂשה ַהּכֹל!"

קב
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ַסְלֵעי ְלִקֵּניֶהם.  ֶאל  ַוָּיׁשּובּו  ַּכְנֵפיֶהם  ֶאת  ָּפְרׂשּו  ְוַהְּנָׁשִרים 

ֶהָהִרים.

ֶלְכָּתם.  – ַאֲחֵרי  ֶּדּב-ֶּדּב  ָעָּתה?"  –  ָאַמר  ַּנֲעֶׂשה  -  " ּוַמה 

ָעֵלינּו ִלְמצֹא –  ִויִהי ָמה.  ַהֶּיֶלד הּוא ַרְך ְמאֹד, ַהֶּיֶלד  "ֶאת ּדֹוד 

ִּכְבֵני-ַהַּבְרָוז –  ְטעּוִנים ָהָאָדם  ַיְלֵדי  ַהְׁשָּגָחה.  ֵאין  ָטעּון  עֹודֹו 

ְוַהֶּנְחָמד! ַהּטֹוב  ְטִׁשי- ְטִׁשי  ָלנּו ֶאת  ִיֵּתן  ִטּפּול ּוְדָאָגה...   ִמי  ֵהם 

ֶמה  ָחַפְצִּתי  ַדַעת,  ָמה  ִאּתֹו!"

ַהָּלָבן – ַהַעְכָּבר  ּפֹוִליֶנְסָיה!"  –  ָאַמר  ִאָּתנּו  ָהָיה  "לּו 

ִמֵּבית- אֹוָתנּו  ִהִּציל  ִמְּזָמן!  ֲהִתְזּכֹר,  ֵאיְך  מֹוְצאֹו  ָהָיה  "הּוא 

ַהּסַֹהר?  ֵאִלי!  ֵאִלי!  ָמה  ַרָּבה  ָחְכָמתֹו!"

ִּג'יּפ – ָהֵאֶּלה!"  –  ָאַמר  ַהְּנָׁשִרים  ִמן  נֹוָחה  ַּדְעִּתי  -  " ֵאין 

יֹוְדִעים ֵאיָנם  ְמאֹד,  ַאְך  ֵהם.  ְרִאָּיָתם,  ָאְמָנם,  ַחָּדה  "ַּגַאְוָּתִנים 

ְיֵתָרה, ִלְמצֹא ִעְּקבֹות ָאָדם,  ְועֹוד ֵהם ָּבִאים ּוְמַסְּפִרים ְּבֻחְצָּפה 

ֶכֶלב-ַהּצֹאן ֵהם,  ְּכאֹותֹו  ָהָאָדם!  ַגַאְוָּתִנים  ֶאת  ִלְמצֹא  ֵאין  ִּכי 

אֹוֵהב. ֵאֶּלה,  ֵאיֶנִּני  ַהֵּדְלִפיִנים,  הֹוְלֵכי-ָרִכיל  ֶאת  ְּבַמְדֵמָנה.  ַּגם 

ְצִריִכים ְּכלּום  ַבָּים,  ַאְך  ֵאיֶנּנּו  ָהִאיׁש  ָלַדַעת,  ִּכי  ִהְׂשִּכילּו  ֵהם 

ָלנּו ָׁשם?  ַיְראּו-ָנא  ֵאיֶנּנּו  ַהְּמקֹומֹות,  ֶׁשָהִאיׁש  ֶאת  ָלַדַעת  ָאנּו 

ֶאת  ַהָּמקֹום,   ֶׁשהּוא  ִנְמָצא  ָׁשם!"

ְמאֹד ֶּגּב-ֶּגּב –  " ַקל  ְדָבִרים"  –  ָאַמר  ַתְרֶּבה  -  " ַאל-ָנא 

ָהעֹוָלם. ִּבְמלֹא  ָאָדם  ִלְמצֹא  ַהַּמֲעֶׂשה  ְמאֹד  ָקֶׁשה  ַהִּדּבּור,  ַאְך 

אּוַלי ִהְלִּבינּו ַׂשֲערֹות ַהַּדָּיג ֵמָעְצַמת-ַּגְעּגּוִעים ֶאל ַהֶּיֶלד,  ְוָלֵכן לֹא

ָיְכלּו ַהְּנָׁשִרים ְלָמְצאֹו.  ַאָּתה ֵאיְנָך יֹוֵדַע ַהּכֹל.  ַאָּתה ְמַדֵּבר ְוֵאיְנך

עֹוֶׂשה.  ָּכמֹוָך ַכְּנָׁשִרים ֵאיְנֶכם  יֹוְדִעים,  ַאֵּיה  ְמקֹום ּדֹוד  ַהָּיֶלד".

קג
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ַאָּתה,  ּבּול- ָחְכָמְתָך  ַהֶּכֶלב –  "ּוַמה  -  " ָהֻאְמָנם?"  –  ָאַמר 

ָצִלי  ֶׁשְּכמֹוֶתָך?   ֵהן  ֶטֶרם  ִהְתַחְלִּתי  ַבָּדָבר!  ַחֵּכה  ְוִתְרֶאה!"

ַוֵּיֶלְך  ִּג'יּפ  ֶאל  ָהרֹוֵפא  ַוּיֹאַמר:

- "ִיְׁשַאל-ָנא  ֶאת  ַהֶּיֶלד,   אּוַלי  ֵיׁש  לֹו  ֵחֶפץ  ֵמֶחְפֵצי  דֹודֹו".

ַטַּבַעת-ָזָהב לֹו  ֶהְרָאה  ַהֶּיֶלד,  ְוהּוא  ֶאת  ָׁשַאל  ָהרֹוֵפא 

ִמָּדי.  ַהֶּיֶלד ְקַטָּנה  ָהְיָתה  ֶאְצָּבעֹו  ַצָּוארֹו,  ִּכי  ַעל  ְבֶחֶבל  ְקׁשּוָרה 

ִסֵּפר, ִּכי ַהּדֹוד ָמַסר לֹו ֶאת ַהַּטַּבַעת, ַּכֲאֶׁשר ִהְתַנְּפלּו  ׁשֹוְדֵדי-ַהָּים.

ִּג'יּפ  ֵהִריַח  ַּבַּטַּבַעת  ַוּיֹאַמר:

ַאֵחר ֵחֶפץ  לֹו  ֶיׁש  אֹותֹו,  אּוַלי  ִיְסּכֹן.  ְׁשַאל  לֹא  -  " ֶזה 

ֵמֶחְפֵצי  דֹודֹו". 

ָאז  הֹוִציא  ַהֶּיֶלד  ִמְטַּפַחת  ְּגדֹוָלה  ֲאֻדָּמה  ַוּיֹאַמר:

- "ִמְטַּפַחת  ּדֹוִדי  ִהיא!"

ַאְך  הֹוִציא  ְוִג'יּפ  ָקָרא  ְבקֹול:

ֵאיְנֶכם ְמֻׁשָּבח!  ָהִאם  ְוֵׁשִדים!  ִמין  ֲהָרָחה!  רּוחֹות  -  " ַטַּבק 

ָחִׁשים?  ּדֹודֹו  ֵהִריַח  ַטָּבק!  ְׁשַאל-ָנא  אֹותֹו,  ֲאדֹוִני  ָהרֹוֵפא!"

ָהרֹוֵפא  ָׁשַאל  ֶאת  ַהֶּיֶלד,  ְוהּוא  ֲעָנהּו:

- "ֵּכן,  ּדֹוִדי  ֵהִריַח  ַטָּבק!"

ָהִאיׁש ֶאת  ֶׁשָּמָצאנּו  ִּג'יּפ.  –  "ִּכְמַעט  -  " טֹוב"  –  ָאַמר 

ֲחַתְלָּתל.  ֱאמֹר ֲחִליַבת  ַלֲעׂשֹותֹו,  ַּכַמֲעֶׂשה  ַהֶּזה.  ַהָּדָבר ַקל ְמאֹד 

ָיִמים.  ַנֲעֶלה ָׁשבּוַע  ְּבֶמֶׁשְך  ּדֹודֹו  ֶאת  ֶאְמָצא  ֲאִני  ַלֶּיֶלד,  ִּכי 

ְוִנְרֶאה  ֵמַאִין  ָהרּוַח  נֹוָׁשֶבת". 

     - "ְּכָבר  ֶהְחִׁשיְך"  –  ָאַמר ָהרֹוֵפא  –  "ּוַבחֶֹשְך לֹא ִתְמָצֶאּנּו".

- "ֵאין    ִלי    צֶֹרְך    ָּבאֹור,    ְּכֵדי    ִלְמצֹא    ָאָדם,    ֶׁשֵהִריַח

קד
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ָהָאָדם ִמן  ָנַדף  ְּבַמְדֵרגֹות.  –  "לּו  ִּג'יּפ,  ַּבֲעלֹותֹו  ַטָּבק"  –  ָאַמר 

ַהֶּזה ֵריַח ֶחֶבל אֹו ַמִים ְרתּוִחים –  ָאז ָהָיה ָהִעְנָין ַאֵחר.  ְואּוָלם

ַטַּבק-ֲהָרָחה!  ַהב!  ָהב!"

- "ַהִאם  ְלַמִים  ְרתּוִחים  ֵריַח  ִמֶּׁשָּלֶהם?"  –  ָׁשַאל  ָהרֹוֵפא.

-  " ְּכמּוָבן"  –  ָאַמר ִּג'יּפ.  –  "ֵריַח ַמִים ַחִּמים ׁשֹוֶנה ְבַתְכִלית

ִלי ִנְזַּדֵּמן  ְמאֹד.  ַּפַעם  ַּדק  ֶקַרח –  ֵריָחם  ָקִרים אֹו  ַמִים  ֵמֵריַח 

ֵריח ְלִפי  ַהַּלְיָלה  ְּבֶחְׁשַכת  ַּפְרָסאֹות  ֶעֶׂשר  ְּבֶמְרַחק  ִאיׁש  ִלְמצֹא 

ַהַּמִים ַהַחִּמים,  ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ְּבֵעת ִהְתַּגְּלחֹו –  ַסּבֹון לֹא ָהָיה

ַהרּוַח.  ֵעֶרך נֹוֶׁשֶבת  ַצד  ַעָּתה,  ֵמֵאיֶזה  ֶזה.  ִנְרֶאה  ְלִמְסֵּכן  לֹו 

ְּגדֹוִלים.  לֹא ֶמְרַחִּקים  ְּפֵני  ֶאל  ְלָהִריַח  ָלרּוח,  ְּכֶׁשרֹוִצים  ַרב 

ַרָּכה, ָההּוא.  רּוַח  ַהַּצד  ִמן  נֹוֶשֶבת  ַעָּזה,  ּוְכמּוָבן,  ֶׁשְּתֵהא  רּוח 

ְצפֹוִנית זֹוִהי רּוַח טֹוָבה –  ָה!  ָה!  ִהֵּנה רּוח  ָלָחה,  נֹוָחה –  ַאְך 

ְוֵהֵחל ְלָהִריַח ָּבֲאִויר. נֹוֶׁשֶבת!"  –  ִּג'יּפ ָעָלה ַעל ַחְרטֹם ַהְּסִפיָנה 

הּוא  ִנֲעַנע  ְּברֹאשֹו ְוָלַחׁש  ַּבֲחָׁשאי:

ַדְפָנא;  גּוִמי ָרטֹב;  ֲעֵלי  ְסָפַרִּדי;  ְמִעיל  -  " ֶזֶפת;  ָּבָצל 

ְלִהְתַיֵּבׁש; ְּתלּוִּיים,  ְּכֵדי  ְמֻכָּבִסים –  לֹא,  ֵהם  ָחרּוך;  ִויָלאֹות 

ׁשּוָעִלים  –  ַאְלֵפי  ׁשּוָעִלים,  ּגּוֵרי  ׁשּוָעִלים..."

-  "   ַהֻאְמָנם ַּתִּכיר ֶאת ָּכל ָהֵריחֹות ָהֵאֶּלה ָּברּוַח ַהּזֹאת?"  –

ָׁשַאל  ָהרֹוֵפא.

ַהְּפׁשּוִטים ָהֵריחֹות  ֵהם  ִּג'יּפ.  –  " ֵאֶּלה  -  " ְּכמּוָבן"  –  ָעָנה 

הּוא ְבַנֶּזֶלת,  ַּגם  ְּביֹוֵתר.  ֶּכֶלב-ֶהָחֵצר,  ֶׁשָחָלה  ְּביֹוֵתר,  ָהַעִּזים 

ֵריחֹות ְּבֵׁשם  ָלֶכם  ֶאְקָרא  ַחּכּו-ָנא –  ֲאִני  ָּבֶהם.  ַעָּתה  ַיִּכיר 

ְמֻיָחִדים,  ֶׁשֵהִביָאה  ָהרּוַח  ַהּזֹאת,  -  ֵריחֹות  ַּדִּקים  ְמאֹד".

קה



ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ְמלֹא ֲאִויר  ְוָׁשַאף  ְנִחיָריו  ֵעיָניו,  ִהְרִחיב  ֶאת  ָעַצם  ִּג'יּפ 

ָחֵזהּו.

ְזָמן  ַרב  ָעַמד,   לֹא  ִהִּגיד  ָּדָבר,   ְּכמֹו  ָחַדל  ִמְּנׁשֹם. 

ִמּתֹוך ָעֵצב  ְּדַבר-ָמה  ִזֵּמר  ּדֹוֵבב,  ְּכמֹו  ִהְתִחיל  ְלַבסֹוף 

ֲחלֹום:

-  " ְלֵבִנים"  –  ָלַחׁש ִּבְדָמָמה –  "ְלֵבִנים ַעִּתיקֹות,  ֶׁשִּנְתּפֹוְררּו

ַרּכֹות, ָּפרֹות  ֶׁשל  ָהֲעֵרָבה  ַהָּגן;  ְנִׁשיָמָתן  ְּבֶגֶדר  ַהָּיִמים  ִבְרבֹות 

ַהׁשָֹבְך, ֶׁשל  ֶּפֶלג-ֶהָהִרים;  ַּגג-ַהַּבְרֶזל  ִמֵּמי  ִלְׁשּתֹות  ֶׁשָּבאּו 

ְוֶאְפָׁשר ֶׁשל ַמְחָסן, ַהּמּוָצף אֹור-ָׁשֶמׁש;  ְּכָפפֹות ַרּכֹות ֶׁשל עֹור- ְצִבי

ַהֻּמָּנחֹות ְּבֵתַבת ֵעץ- ֱאגֹוז;  ֶּדֶרְך ְמֻאֶּבֶקת,  ּוָבּה ׁשֶֹקת סּוִסים ַּתַחת

ָהֵעִצים;  ִּפְטִרּיֹות  ְקַטּנֹות  ְמִציצֹות  ִמּתֹוְך  ֲעֵלי  ַהַּׁשֶּלֶכת!... !..."

- "ֶּגֶזר-ַהָּבר?"  –  ָׁשַאל  ֶּגּב-ֶּגּב.

ָולֹא. ָתִמיד.  לֹא  ַּתְחׁשֹב  אֶֹכל  ַעל  ַרק  -  " לֹא!  –  ַאָּתה 

ְוַטַּבק-ֲהָרָחה ַאִין –  ִמְקֶטֶרת,  ִסיָגרֹות,  ְוַטַּבק ֲהָרָחה ָאִין.  ְנַחֶּכה

ְלרּוַח  ְּדרֹוִמית".

ֶּגּב-ֶּגּב –  "ַאָּתה הּוא ָאֵׁשם"  –  ָאַמר  ַרק  -  " ְּכמּוָבן,  ָהרּוַח 

ַהֶּזה –  ִלְמצֹא ַּכָּדָבר  ּוַבָּדאי,  ִּג'יּפ,  ַהִּנְׁשַמע  ַרָּמאי  ֶאָּלא  ֵאיְנָך 

ָאָדם ְּבֵלב ָהאֹוִקָינֹוס ְלִפי ָהֵריַח ִּבְלָבד?  ָאַמְרִּתי, ִּכי לֹא ַתְצִליַח."

ֶאת ְוֶאׁשְֹך  ְמַעט  ְּבֶקֶצף –  "עֹוד  ִּג'יּפ  -  " ַחֵּכה-ָנא!"  -   ָעָנה 

ִנימֹוס ְלַלֶּמְדָך  ָעַלי  ָאַסר  ָהרֹוֵפא  ִאם  ַאָּתה,  ִּכי  ָחְטֶמך!  חֹוֵׁשב 

ְוֶדֶרך-ֶאֶרץ,  ֻמָּתר  ְלָך  ַלֲעׂשֹות  ְּכָכל  ָהעֹוֶלה  ַעל רּוֶחָך!"

ָלֶכם.  ַהַחִּיים ָהרֹוֵפא.  –  "ַרב  ִּתְרָּגזּו"  –  ָאַמר  -  " ַאל 

ְקָצִרים.  ֱאָמר-ָנא  ִלי,  ִג'יּפ,   ֵמַאִין  ָּבִאים  ָהֵריחֹות  ָעָּתה?"

קו



חּוׁש- ָהֵריַח

ִּג'יּפ – ֵמאּוֶאְלס"  –  ֵהִׁשיב  אֹו  ִמֵּדבֹוְנִׁשיר  ָּבִאים  -  " ֻרָּבם 

"ָהרּוַח  נֹוֶׁשֶבת  ִמָּׁשם".

ַהְּדָבִרים ָּכל  ָוֶפֶלא!  ֶאת  -  " ָּכְך!"  –  ָאַמר ָהרֹוֵפא –  "ַהְפֵלא 

ֲאִני חֹוַנְנִּתי  ֶהָחָדׁש,  ְלִזְכרֹון-עֹוָלם.  לּו  ְּבִסְפִרי  ֶאְכּתֹב  ָהֵאֶּלה 

ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה  ִּכי  ִלי  ֶׁשָּכֶזה –  ְואּוָלם –  לֹא –  טֹוב  ְּבחּוׁש-ֵריַח 

ֶאְהֶיה.  ֵנֵרד  ֶלֱאכֹל  ֲאֻרַחת  ָהָעֵרב.  ֲאִני  ָרֵעב  ְמאֹד".

- "ְוַגם  ָאנִֹכי"  – ָאַמר  ֶּגּב-ֶּגּב.

רז
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ִמִּמּטֹוֵתיֶהם. ְוָיְרדּו  ַּבּבֶֹקר  ֻכָּלם  ִהְׁשִּכימּו  ַהָּמֳחָרת  ְּביֹום 

ַהֶּׁשֶמׁש  ָזְרָחה  ְּבִהיָרה,  ְורּוַח   ֶנֶגב  ָנָׁשָבה.

ַהּזֹאת.  ַאַחר- ָהרּוַח  ֶאת  ְוֵהִריַח  ִּג'יּפ  ָעַמד  ָׁשָעה  ַּכֲחִצי 

ָּכְך  ָיַרד  ֶאל  ָהרֹוֵפא  ַוְיַנֲעַנע  ְּברֹאׁשֹו.

ְּבֶעֶצב – ַאִין,  ַאִין"  –  ָאַמר  ַטַּבק-ֲהָרָחה  ֶׁשל  -  " ֵריַח 

"ְנַחֶּכה,  ַעד  ֲאֶׁשר  ִּתּׁשֹב  רּוַח  ִמְזָרִחית".

רּוח נֹוֶׁשֶבת  ִהְתִחיָלה  ַהָּצֳהַרִים  ַאֲחֵרי  ַהְּׁשִליִׁשית  ַּבָּׁשָעה 

ִמְזָרִחית.  ַאְך  ַּגם  ָּבה  לֹא ָמָצא ִּג'יּפ ֶׁשֶמץ ֵריַח ֶׁשל  ַטַּבק-ֲהָרָחה.

ָאַמר,  ִּכי ִלְבּכֹות.  הּוא  ַוָּיֶחל  נֹוָרִאים  ִעּנּוִיים  ָסַבל  ַהֶּיֶלד 

ְלעֹוָלם  לֹא  ִיְמְצאּו  עֹוד  ֶאת  ּדֹודֹו.  ַאְך  ִּג'יּפ  ָאַמר  ָלרֹוֵפא: 

ֶאת ֶאְמָצא  ָמצֹוא  ַמֲעָרִבית  רּוַח  ִבְנׁשֹב  ּלֹו,  ִּכי  -  " ַהִּגיָדה 

ּדֹודֹו,  ִאם ַּגם ִיְהֶיה ְּבֶאֶרץ  ִסין.  ְּכמּוָבן,  ִאם עֹוֶדּנּו ֵמִריַח ַטָּבק". 

ַּבּיֹום ִהְתִחיָלה  ַהַּמֲעָרִבית.  ִהיא  ָלרּוַח  ִחּכּו  ָיִמים  ְׁשלָֹשה 

ַהָּים. ְּפֵני  ַעל  ָרַבץ  ְוַלח  ַקל  ַהָּׁשַחר.  ֲעָרֶפל  ַּכֲעלֹות  ַהִּׁשִּׁשי 

ָנְׁשָבה  רּוַח  ַרְכַרָּכה,  ֲחִמיָמה,   ֶלָחה.

ָהָיה ָּבֲאִויר.  הּוא  ְלָהִריַח  ְלַמְעָלה  ִמָּיד  ְוֶנְחַּפז  ֵנעֹור  ִּג'יּפ 

ִנְרָּגׁש  ְמאֹד  ַוָּיָרץ  ְלָהִעיר  ֶאת  ָהרֹוֵפא.

קח



ֵּכף-ַהָּסַלע

ְבקֹול –  "ְמָצאִתיו! ָהרֹוֵפא"  –  ָקָרא  ֲאדֹוִני  -  " ָיקּום 

ָהרֹוֵפא!  עּוָרה!  ִהְתעֹוָרָרה!  ְׁשָמע!  ֲאִני ְמָצאִתיו!  ֲאדֹוִני 

ִנָּׂשא ַטַּבק-ֲהָרָחה  ֶׁשל  ַעז  ָּבָאה,  ְוֵריַח  ִמַּמֲעָרב  ְמָצאִתיו!  רּוַח 

ִעָּמה.   ֲעֵלה  ִחיׁש  ְוַהְפֵנה  ַׁשָּמה  ֶאת  ַהְּסִפיָנה".

ְלַהְפנֹות ָהֶהֶגה  ַוִּיְקַרב ֶאל  ַהִּמָּטה  ִמן  ַוֵּיֶרד  ִהְתַּגְלֵּגל  ָהרֹוֵפא 

ֶאת ַהְּסִפיָנה.

ִּג'יּפ – ַהְּסִפיָנה!"  –  ָאַמר  ַחְרטֹם  ֶאל  ֶאֱעֶלה  -  " ַעָּתה 

"ְוַאָּתה ָתִׂשים ֶאת ֵעיֵניָך ְּבָחְטִמי,  ְוֶאל ָּכל ֲאֶׁשר ֶאְׁשָלֵחהּו ַּתְפֶנה

ְמאֹד. ָחָזק  ְבִקְרַבת- ָמקֹום.  ָהֵריַח  ִנְמָצא  ְסִפיָנֶתך.  ָהִאיׁש  ֶאת 

ְוָהרּוח ּכֹה ְנִעיָמה ְוֶלָחה. ַעָּתה ִׂשים ִּבי ֶאת ֵעיֶניָך".

ָּבֲאִויר ַהְּסִפיָנה,  ֵהִריַח  ַחְרטֹם  ַעל  ִּג'יּפ  ָעַמד  ַהּבֶֹקר  ָּכל 

ְוַהֶיֶלד ַהַחּיֹות  ַהְּסִפיָנה,  ְוָכל  ַיְפֶנה ֶאת  ֲאֶׁשר  ָלרֹוֵפא ֶאל  ְוהֹוָרה 

ָעְמדּו ַוִּיְפְקחּו ֶאת ֵעיֵניֶהם ִלְרָוָחה ַוַּיִּביטּו ַבָכֶלב.

ְלֵעת   ַהָּצֳהַרִים  ָׁשַלח  ִּג'יּפ  ֶאת  ֶּדּב- ֶּדּב   ְלַהִּגיד   ָלרֹוֵפא,   ִּכי

קט



 ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ָהרֹוֵפא ֶאת  ִהְבִהיל  ֵאָליו.  ֶּדּב-ֶּדּב  לֹו  ְמאֹד,  ְוָדָבר  ִנְרָּגז  הּוא 

ִמן  ַהָּקֶצה  ַהֵּׁשִני  ֶשל  ַהְּסִפיָנה.  ִּג'יּפ  ָאַמר  לֹו:

- "ּדֹוד  ַהֶּיֶלד  ֵמת  ָּבָרָעב.   ֲעֵלינּו  ְלַמֵהר  ֵאָליו".

- "ֵאיְך  ֵּתַדע,  ִּכי  הּוא  סֹוֵבל  ָרָעב?"  –  ָׁשַאל  ָהרֹוֵפא.

ְּבַאִּפי"  –  ָאַמר ַיֲעֶלה  ַהַטָּבק,  לֹא  ַַאֵחר,  ִמְּלַבד  -  " ֵריַח 

ִמָּיד. בֹו  ְּדַבר- ָמה,  ְוִהְרַּגְׁשִּתי  ָהִאיׁש אֹו ָאַכל  ִבֵּׁשל  ּג'יּפ.  –  "לּו 

ַמְרֶּבה ַהּיֹום  לֹו.  ָּכל  ֵאין  ִלְׁשִתָיה  ַחִּיים  ַמִים  ַּגם  ְואּוָלם 

ָהֵריח ֵאָליו,  ִּכי  ּוְקֵרִבים  הֹוְלִכים  ַטָּבק.  ֲאַנְחנּו  ְלָהִריַח  הּוא 

ֵמת הּוא  ֲאִני,  ִכי  ָהֶאְפָׁשר.  ָּבטּוַח  ְּכָכל  ְוָחֵזק.  ַמֵהר  הֹוֵלְך 

ָּבָרָעב".

ִלְקרֹא ֶּדּב- ֶּדּב  ֶאת  ַוִּיְׁשַלח  ָהרֹוֵפא  -  " טֹוב"  –  ָעָנה 

ׁשֹוְדֵדי- ִמְּפֵני  ָאז,  ְּבָבְרָחם  ְּכמּו  ַהְסִפיָנה  ֶאת  ִלְמׁשְֹך  ַלְּסנּוִנּיֹות 

ַהָּים.

ֶאת ַוִּתְמׁשְֹכָנה  ַוֵּתָרַתְמָנה  ָהֲאִמיצֹות  ַהִּצֳפִרים  הֹוִפיעּו  ִמָּיד 

ַהְּסִפיָנה.

ַהַּגִּלים.  ּוְדֵגי- ְּפֵני  ַעל  ַהְּסִפיָנה  ִנְּׂשָאה  ַרָּבה  ִּבְמִהירּות 

ַהָּים  ָקְפצּו  ַוִּיְבְרחּו  ַהִּצָּדה,   ְלַבל  ֵיָהֵרגּו.

ִּג'יּפ ֶאל  ֵמַהִּביט  ָחְדלּו  ְמאֹד.  ֵהן  ִנְרָּגׁשֹות  ָהיּו  ַהַחּיֹות  ָּכל 

ָהִאיׁש ֵיֵׁשב  ָׁשם  ִאי,  ֲאֶשר  ַיָּבָׁשה אֹו  ָקִדיָמה,  ִלְראֹות  ַוַּתֵּבְטָנה 

ָהָרֵעב.

ַהָּים ְרִאי  ַעל-ְּפֵני  ָטָסה  ָעְברּו,  ָחָלפּו.  ַהְּסִפיָנה  ָׁשעֹות 

ַהַּמְבִהיק,  ּוִמָּסִביב  ֵאין  ִסַּמן  ַיָּבָׁשה.

ַהַחּיֹות  לֹא   ִדְּברּו ָדָבר,   ִּכי   ִאם   ָיְׁשבּו   ִמָּסִביב   ִּבְדָמָמה.

קי
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ֲעצּוב ָיַׁשב  ִּג'יּפ  ִּביגֹונֹו.  ַּגם  ָׁשַתק  ּוְמֻדָּכאֹות.  ַהֶּיֶלד  ֲעצּובֹות 

רּוח.

ַצֲעַקת ְלקֹול  ֻכָּלם  ַהֶּׁשֶמׁש,  ָקְפצּו  ֶעֶרב,  ִּבְׁשקַֹע  ִלְפנֹות  ַרק 

ַהַּיְנׁשּוף  ּתּוה-ּתּוה,  ֲאֶׁשר  ָיַׁשב  ְּברֹאׁש  ַהּתֶֹרן. 

ָּגבַֹּה,  ָּגבַֹּה!"  –  ָצַעק ֶסַלע  ֲאִני  -  " ִּג'יּפ!  ִּג'יּפ!  רֹוֶאה 

ִיָּׁשקּו!  ַהִתְרֶאה ָוָאֶרץ  ַהַּיְנׁשּוף.  –  "ַהִּביָטה ָׁשם,  ִּבְמקֹום ָׁשַמִים 

ֶאת ַקְרֵני ַהֶּׁשֶמׁש  ַמְזִהיבֹות  ַעל  ָּפָניו?  ַהִאם ָּבא ִמָּׁשם    ָהֵריַח?"

- "ֵּכן,  ֵּכן,   ָהֵריַח  ָּבא  ִמָּׁשם!  סֹוף-סֹוף!"

ָּגדֹול,  ְוַעל ְמאֹד,  ְּכָׂשֶדה  ָּגדֹול  ֶסַלע  ַוִּיְראּו  ָקְרבּו  ֵהם 

ְוָחׂשּוף,  ְּכרֹאׁש הּוא  ֲחִתיַמת-ֶּדֶׁשא.  ֵעירֹם  ֵעץ,  ֵאין  ֵאין  ַהֶּסַלע 

ֵקֵרח.

ִנְרָאה לֹא  ִאיׁש  ָּכל  ַהְּסִפיָנה,  ַאְך  ֶאת  ָׁשָּמה  ִהְפָנה  ָהרֹוֵפא 

ֶאת ֵהִביא  ּדּוִליְטל  ְוִהִּביטּו,  ְויֹוָחָנן  ֵהִציצּו  ְלֵעיָניו.  ַהַחּיֹות 

ַׁשַחף,  לֹא ְלֵעיֵניֶהם –  לֹא  ִנְגָלה  לֹא  ַחי  ְיִציר  ַהִּמְׁשָקֶפת.  ָּכל 

כֹוַכב-ָים,  ַאף  לֹא  ְפֵלַטת  ַאָּצה.

ְּדִכי קֹול  ַרק  ָעָלה  ְוִהְקִׁשיבּו.  ְּבָאְזֵניֶהם  דּוָמם  ָעְמדּו  ֻּכָּלם 

ַהַּגִּלים,  ֲאֶׁשר  ֻנְּפצּו  ֶאל  ָּדְפֵני  ַהְּסִפיָנה.

ַנֲעׂשּו ֲאֶׁשר  ִלְצעֹק:  " ֵהי!  ֵהי!  ֵהָּנה,  ֵאי!"  –  ַעד  ֵהֵחּלּו  ָאז 

ְצרּוִדים.

ְואּוָלם  ַרק  ָהֵהד  ָעָנם  ֵמַעל  ֵּכף-ַהָּסַלע. 

ַהֶּיֶלד  ִהְתַיַּפח  ַוּיֹאַמר:

ְלעֹוָלם,  ְלעֹוָלם! ּדֹוִדי  ֶאת  ֶאְרֶאה  לֹא  ֲאִני,  ִּכי  -  " ָיֵרא 

ּוָמה  אַֹמר,  ָמה  ַאִּגיד  ְּבׁשּוִבי  ַהָּבְיָתה?" 
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ְוִּג'יּפ ָאַמר ָלרֹוֵפא:

ַטָּבק! ֵריַח  עֹוד  ֵאין  ָוָהְלָאה  ָׁשם!  ִמּפֹה  ָׁשם!  הּוא  -  " הּוא 

הּוא ּפֹה, אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם.  ִקְרבּו ֶאל ַהֶּסַלע,  ֲאִני ֶאֱעֶלה ְוֶאְרֶאה!"

ִּג'יּפ ִעם  ְוַיַחד  ָהעֶֹגן  ֶאת  ַהֶּסַלע,  הֹוִריד  ֶאל  ָקַרב  ָהרֹוֵפא 

ָיַרד  ָׁשָּמה.

ָרץ ָסִביב.  הּוא  ְוָלרּוץ  ָהֲאָדָמה  ֶאת  ְלָהִריַח  ֵהֵחל  ִּג'יּפ 

ָהַלך ָרץ  ֲאֶׁשר  ַּבֲאַלְכסֹון.  ְוֶאל  ּוְׂשמֹאל,  ַּגם  ְוָאחֹור,  ָיִמין  ֶקֶדם 

ִעּמֹו  ָהרֹוֵפא,  ַעד  ֲאֶׁשר  ָּכלּו  כֹחֹוָתיו.

ִנָּגׁש ַוֵּיֵׁשב.  ָהרֹוֵפא  ְנִביָחה  קֹול  ִּג'יּפ  ִהְׁשִמיַע  סֹוף-סֹוף 

ַוִּיְמָצֵאהּו  ִמְסַּתֵּכל  ְלתֹוְך  ְמָעָרה   ֲעֻמָקה   ּוְגדֹוָלה   ְּבֵלב   ַהֶּסַלע.

ֶּפֶלא ִּבְמנּוָחה –  "ֵאין  ַהֶּכֶלב  ּפֹה"  –  ָאַמר  ַהֶּיֶלד  -  " ּדֹוד 

ָיכֹול הּוא  ַרק  ִלְראֹותֹו.  ַהֶּכֶלב  ָיְכלּו  לֹא  ַהִּטְּפִׁשים  ֶׁשַהְּנָׁשִרים 

ִלְמצֹא  ִעְקבֹות  ֶּבן-ָאָדם!"

ַמְרֵּתף. ְלתֹוךְ  הֹוִליָכה  ַהְּמָעָרה,  ֲאֶׁשר  ֶאל  ָבא  ָהרֹוֵפא 

הּוא  ִהְדִליק  ַּגְפרּור  ְוָהַלְך  ַּבחֶֹׁשך,  ְוִג'יּפ  ַאֲחָריו.

ַהַּגְפרּור ָּכַבה, ְוָהרֹוֵפא ִהְדִליק ַּגְפרּוִרים ֲאֵחִרים ֶזה ַאַחר  ֶזה.

ָקטֹן, ֶחֶדר  ֶאל  ִנְכַנס  ְלִקָּצה.  ָהרֹוֵפא  ָבָאה  ַהְּמָעָרה 

ֶׁשְּכָתָליו  ֶאֶבן.

ְלרֹאׁשֹו, ִמַּתַחת  ֲאַדְמָּדם,  ָיָדיו  ִאיׁש  ָׁשַכב  ַהֶחֶדר  ְּבֶאְמַצע 

ֶאָחד,  ֶׁשָהָיה ָּדָבר  ְלָהִריַח  ְוִהְתִחיל  ִנַּגׁש  ַעָּזה.  ִּג'יּפ  ֵׁשָנה  ַוִּייַׁשן 

ָהְיָתה ַהֶּזה.  זֹו  ַהָּדָבר  ֶאת  ְוֵהִרים  ִמֵהר  ָידֹו.  ָהרֹוֵפא  ַעל  ֻמָּנח 

ֵתָבה  ְגדֹוָלה,  ְמֵלָאה  ּוְגדּוָׁשה  ַטַּבק-ֲהָרָחה  ָׁשחֹור.
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ֶחֶרׁש ֶחֶרׁש ָקַרב ָהרֹוֵפא ֶאל ַהַּדָּיג ְלַהִעירֹו.

עֹוֵמד ֶבן-ַעִּלי  ִּכי  ָחַׁשב  ַהַּגְפרּור.  ַהַּדָּיג  ָּכָבה  ִּפְתאֹם 

ְלָפָניו,  ַוִּיְתַנֵּפל  ָעָליו  ַוַּיֵּכהּו.

יֹוֵׁשב ִּבְסִפיָנתֹו  ָּבא,  ְוִכי  ְוָלָּמה  הּוא  לֹו,  ִמי  ִסֵּפר  ָהרֹוֵפא 

ֶּבן-ֲאחֹותֹו  ָּבִריא  ְוָׁשֵלם.

ָהרֹוֵפא ֶאת  ַהּכֹותֹו  ַעל  לֹו  ְמאֹד,  ַוֵּיֶצר  ַהַּדָּיג  ַוִּיְׂשַמח 

ִחָּנם.  ָאְמָנם,  ַהַּמָּכה לֹא ָהְיָתה ֲאנּוָׁשה,  ִּכי ַבַּמְחָׁשְך ָקָרה ַהָּדָבר.

ַוִּיֵּתן  ָלרֹוֵפא  קֶֹמץ  ַטָּבק  ְלָהִריַח.

ְדַרּקֹון-ֶּבְרֵּבִרָּיה,  ֲאֶׁשר ַמֲעֵׂשי  ֶאת  ָלרֹוֵפא  ִסֵּפר  הּוא 

ָמֲאנֹו ְוָעזּוב,  ַעל  ַגְלמּוד  ַוּיֹוִתיֵרהּו  ַהֶּזה  ֵּכף-ַהֶּסַלע  ַעל  ֶהֱעָלהּו 

ֵאין ָּבּה,  ִּכי  ִלְׁשַּכב  ָּבַחר  ַהּזֹאת  ַהְּמָעָרה  ִלְהיֹות ׁשֹוֵדד-ָים.  ֶאת 

ָמעֹון  ְּבָכל  ֵּכף-ַהֶּסַלע  ְלִהָּמֵלט  ִמְּפֵני  ַהחֹם.

ּוְלסֹוף  הֹוִסיף:

ָהָיה ָׁשִתיִתי.  לֹא  ְולֹא  ָאַכְלִּתי  לֹא  ָיִמים  ַאְרָּבָעה  -  " ֶזה 

ִלי  ָדָבר  ִמְּלַבד  ַהַּטָּבק".

- "ָּכָכה,  ָּכָכה!"  –  ָקָרא  ִּג'יּפ.  –   "ֲהלֹא  ָאַמְרִּתי  ָלֶכם!"

ֵמֲאֵפָלה ָיְצאּו  ֲאֶׁשר  ִמְסָּפר,  ַעד  ַגְפרּוִרים  ִהְדִליקּו  ֵהם 

ְלאֹוָרה.  ָהרֹוֵפא  ִמֵהר  ְלָהִביא  ֶאת  ַהַּדָּיג  ֶאל ַהְּסִפיָנה ְלַהֲאִכילֹו.
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ַהֲאַדְמָּדם,  ֵהֵחּלּו ַהַּדָּיג  ְּבִלְוַית  ְוִג'יּפ  ָהרֹוֵפא  ָׁשבּו  ַּכֲאֶׁשר 

ְוִלְרקֹד.  ַהְּסנּוִנּיֹות,  ְלַאְלֵפיֶהן ֵהיָדד  ִלְקרֹא  ְוַהֶיֶלד  ַהַחּיֹות 

ּגֶֹדל ֶאת  ִצְפצּוף-ְּתרּוָעה,  ְלַהִּביַע  ִרְבבֹוֵתיֶהן,  ִהְׁשִמיעּו  ּוְלַאְלֵפי 

ָוָרב, ָגדֹול  ָהָיה  ָהאֹוֵבד.  ַהָּׁשאֹון  ַהּדֹוד  ִהָּמֵצא  ַעל  ִׂשְמָחָתן 

ַעָּזה ָקִדים  ָאָמרּו:  " רּוח  ָהְרחֹוִקים  ַּבחֹוִפים  ֲאֶׁשר  ְוַהַּדָּיִגים 

ִמְתַרֶּגֶׁשת  ּוָבָאה!"

- "ִׁשְמעּו:  רּוח  ִמִּמְזָרח  ִּתְתעֹוָרר!" –  ֵּכן  ָאָמרּו. 

ַעְצמֹו,  ְלַבל ֶאת  ָכַבׁש  ִּכי  ְמאֹד,  ִאם  ָׂשֵמַח  ָהָיה  ִּג'יּפ 

לֹו:  " ָאֵכן,  לֹא ַוּיֹאֶמר  ֶּדּב- ֶּדּב  ֵאָליו  ִנַּגׁש  ִיְתָּגֶאה.  ַּכֲאֶׁשר 

רֹאׁשֹו ַהָּלז  ְנבּונֹוָת!"    –    ֵהִניַע  ָחַכְמָּת,  ּכֹה  כֹה  ִפַלְלִּתי,    ִּכי 

ַוּיֹאַמר:

ִלְמצֹא ָיכֹול  הּוא  ַרק  ְּכלּום!  ַּדע,  ַהֶּכֶלב  ְּבָכךְ  -  " ֵאין 

ִעְקבֹות  ָאָדם.  ָהעֹופֹות  לֹא  ִיְצְלחּו  ַלָּדָבר  ַהֶּזה".

לֹו, ָאַמר  ְמגּוָריו.  ַהַּדָּיג  ִלְמקֹום  ַהַּדָּיג  ֶאת  ָׁשַאל  ָהרֹוֵפא 

ְוָהרֹוֵפא  ִצָּוה  ֶאת  ַהְּסנּוִנּיֹות  ְלהֹוִליְך  ָׁשָּמה  ֶאת  ַהְּסִפיָנה.

ַהר ְלַרְגֵלי  ַהַּדָּיג,  ַוִּיְראּו  מֹוַׁשב  ַלֲעָיָרה,  ְמקֹום  ְּבבֹוָאם 

ַהַּבִית,  ֲאֶׁשר ֶאת  ָלֶהם  ֶהְרָאה  ְקַטָּנה.  ַהַּדָּיג  ַּדָיִגים  ָּגבַֹּה ְׁשכּוַנת 

ָידּור  ּבֹו.

ַהחֹוף ֶאל  ַהַּדָּיג)  ָּבָאה  ַהֶיֶלד (ֲאחֹות  ָהְׁשַלְך,  ְוֵאם  ָהעֶֹגן 

ְוִחְּכָתה, ַוִּתְרקֹד ִמִּׂשְמָחה.  ְׁשלָֹׁשה ָׁשבּועֹות ָיְׁשָבה  ְלָפְגָׁשם ַוֵּתְבְּך 

ְוֵעיֶניָה  ָכלּו ִמַּיֵחל.

ְלַנְּׁשקֹו,  ְוהּוא דּוִליְטל  ַצְּואֵרי  ַעל  ָנְפָלה  ְּבַפַעם  ַּפַעם 

ַּגם ְלַנֵּׁשק  ִנְּסָתה  ְקַטָּנה.  ִהיא  ַנֲעָרה  ִכְפֵני  ָאְדמּו  ָצַחק,  ּוָפָניו 

ֶאת  ּג'יּפ,   ַאְך  ַהֶּכֶלב  ִמֵהר  ִלְברַֹח  ֶאל  ַּתְחִּתית  ַהְּסִפיָנה.

קיד



ִעיר ְמגּוֵרי ַהַּדָּיג

ִּג'יּפ.  –  "ַנְפִׁשי ָהֵאֶּלה!"  –  ָאַמר  ַהְּנִּׁשיקֹות  ֵהן  ֶהֶבל  -  " ַאְך 

ַנְפָׁשה ָחְׁשָקה  ֶּגּב-ֶּגּב,  ִאם  ֶאת  ּוְתַנֵּׁשק  ֵמֶהן.  ֵּתֶּלך-ָנא  סֹוֶלֶדת 

ְּבָכך".

ִהְפִצירּו ִמָּיד.  ֵהם  ָלֶלֶכת  ָלרֹוֵפא  ָנְתנּו  לֹא  ַוֲאחֹותֹו  ַהַּדָּיג 

ְוַחּיֹוָתיו ּדּוִליְטל  ִמְסָּפר.  יֹוָחָנן  ָיִמים  עֹוד  ְלִהָּׁשֵאר  בֹו 

ּוְכַמֲחִצית ָהִראׁשֹון  ַהַּׁשָּבת,  ַהּיֹום  יֹום  ְּבֵביָתם  ַלֶׁשֶבת  ִנְּׁשֲארּו 

ַהּיֹום  ַהֵּׁשִני.

ֶאת ַהחֹוף,  ַוִּיְראּו  ֶאל  ִנְקֲהלּו  ַהַּדָּיִגים  ְׁשכּוַנת  ַיְלֵדי  ְוָכל 

ַהְּסִפיָנה  ָהעֹוֶגֶנת  ַוִּיְלֲחׁשּו  ִאיׁש  ְלֵרֵעהּו:

ֶׁשל ׁשֹוְדֵדי-ַהָּים,  ְסִפיָנתֹו  ְסִפיַנת  ִהיא  -  " ׁשּורּו:  ֲהלֹא 

ֶּבן-ַעִּלי,  ַהָּגדֹול ִמָּכל ׁשֹוְדֵדי ַהָּים.  ָהִאיׁש ַהָזֵקן,  ָחבּוׁש ַהִּמְצֶנֶפת,

ְדַרּקֹון-ֶּבְרֵּבִרָּיה ִמיֵדי  ַהְּסִפיָנה  ֶאת  ִאָּתנּו,  ָלַקח  ַּכּיֹום  ַהּיֹוֵׁשב 

ְואֹותֹו ָעָׂשה ְלעֹוֵבד  ֲאָדָמה.  ִמי  ִפֵּלל  ּוִמי  ִמֵּלל  –  ִאיׁש  טֹוב-ֵלב

קטו



 ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

ָאיֹם ָהֲאדּוִמים!  ָמה  ַהִּמְפָרִׂשים  ֶאת  ָּכמֹהּו!  ְראּו  ּוְׁשַפל-רּוַח 

ַהַּמְרֶאה!  ְוַהִּסיָרה  ַמה  ַּקָּלה  ּוְמִהיָרה!"

ַהַּדָּיִגים, ִּבְׁשכּוַנת  ּדּוִליְטל  ָיַׁשב  ַהָּיִמים,  ֲאֶׁשר  ְּבֶמֶׁשךְ 

ֻׁשְלָחָנם ַעל  ְּבֵביָתם,  ֶלֱאכֹל  ֵּתה  ִלְׁשּתֹות  ַהּתֹוָׁשִבים  ְקָראּוהּו 

ְוִלְׂשמַֹח ִעָּמם.  ָּכל ַהְּגָברֹות ִהִּגיׁשּו לֹו ְצרֹורֹות-ְּפָרִחים ּוַמֲעַדִּנים.

ִּתְזמֶֹרת  ָהֲעָיָרה  ָּבָאה  ֶעֶרב  ֶעֶרב  ְלַנֵּגן  מּול  ַחּלֹונֹו.

ְלסֹוף  ָאַמר  ָהרֹוֵפא:

ֲעִׂשיֶתם ַוֶחֶסד  ַהָּבְיָתה.  טֹוב  ָלׁשּוב  ַנְפִׁשי,  ָעַלי  -  " ֲאהּוֵבי 

ִלי ָּכל ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה,  ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכֲחֶכם.  ָעַלי ָלׁשּוב ְוַלֲעׂשֹות

ְלֵביִתי.

ְוָקָהל רֹאׁש-ָהֲעָיָרה  ֵאָליו  ְלַדְרּכֹו,  ָּבא  ָהרֹוֵפא  ְּבֵצאת 

ִלְפֵני ָעַמד  ָהֲעָיָרה  ֻּכָּלם.  רֹאׁש  ִבְגֵדי-ַחג  ִעּמֹו,  ְלבּוֵׁשי  ָּגדֹול 

ַהַּבִית,  ֲאֶׁשר ָיַׁשב ּבֹו  דּוִליְטל,   ְוָכל  ַהָּקָהל  ָּבא  ִלְראֹות  ַּבַּמֲחֶזה.

ֶאת ַוַּיֲהסּו  ַמְבִריקֹות  ַּבֲחצֹוְצרֹות  ֵהִריעּו  ְנָעִרים  ִׁשָּׁשה 

ְלָפָניו ָנַאם  ַהְּגֻזְזְטָרה,  ְורֹאׁש-ַהֲעָיָרה  ֶאל  ָיָצא  ַהָּקָהל.  ָהרֹוֵפא 

ַּכְּדָבִרים  ָהֵאֶּלה:

ַהָּכבֹוד ָנַפל  ָהרֹוֵפא"  –  ָאַמר –  "ְּבגֹוָרִלי  ּדּוִליְטל  -  " יֹוָחָנן 

ַהַיִּמים ֶאת  ִהִּציל  ֵמַעם,  ֲאֶׁשר  מּוָרם  ְלִאיׁש  ְלַהִּגיׁש  ָהַרב 

ַהְּׁשכּוָנה ּתֹוָׁשֵבי  ּתֹוַדת  ְקַטָּנה,  אֹות  ִמְּדַרּקֹון-ֶּבְרֵּבִרָּיה,  ַמְזֶּכֶרת 

ַהְקַטָּנה  ַהּזֹאת". 

ַּדק, ְנָיר  ָקָטן,  ָעטּוף  ְצרֹור  ְּדָבָריו,  הֹוִציא  ֶאת  ְּכַכלֹותֹו 

ַיֲהלֹוִמים ִנְפָלא,  ְמֻׁשָּבץ  ָזָהב  ָׁשעֹון  ָלרֹוֵפא  ַוִּיֵתן  ַוִּיְפָּתֵחהּו 

ּוַמְרָּגִלּיֹות.

קטז



 ִעיר ְמגּוֵרי ַהַּדָּיג

ֵמָהִראׁשֹון, ֶאָחד,  ָּגדֹול  ְצרֹור  עֹוד  ִמִּכיסֹו  הֹוִציא  ַאַחר 

ַוִּיְׁשָאל:

- "ַאֵּיה  ַהָּכֶלב?"

סֹוף-סֹוף ְמָצאֹו  ַהֶּכֶלב.  ֶּדּב-ֶּדּב  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ָרצּו  ֻּכָּלם 

ַּכְלֵבי ָכל  ִנְתַאְּספּו  ָׁשם  ַהְׁשכּוָנה,  ַּבֲחַצר-ְּבֵהמֹות,  ֲאֶׁשר  ִּבְקֵצה 

ַהְּׁשכּוָנה  ְלָהִזין  ּבֹו  ֶאת  ֵעיֵניֶהם.

ַוּיֹוֵצא ַהְּצרֹור  ֶאת  ָּפַתח  ִּג'יּפ,  ְורֹאׁש-ַהֲעָיָרה  ֶאת  ֵהִביאּו 

ִמּתֹוכֹו  ֲעַנק-ָזָהב  ָּגדֹול,  ֲאֶׁשר  ַיַעְנדּו  ַלַּצָּואר.

רֹאׁש- ִנַּגׁש  ַהָּקָהל,  ַּכֲאֶׁשר  ֵּבין  ָעַבר  ַלַחׁש-ִהְׁשּתֹוְממּות 

ָהֲעָיָרה  ֶאל  ַהֶּכֶלב  ַוַּיֲענֹד  ְלַצָּוארֹו  ֶאת  ָהֲעָנק  ַהֶּנְהָּדר  ַהֶּזה.

ַעל  ָהֲעָנק  ָהָיה  ָכתּוב:

"ִּג'יּפ,    ֶהָחָכם    ְוַהָּנבֹון    ִמָּכל    ַּכְלֵבי    ָהעֹוָלם". 

ָהאֹוְרִחים.  ַהַדָּיג ֶאת  ַהחֹוף,  ְלַלּוֹות  ֶאל  ָקַרב  ַהָּקָהל 

ַמֲאִליפֹות. תֹודֹות  ָלרֹוֵפא  ִהִּביעּו  ְוַיְלָּדּה  ָהֲאַדְמָּדם,  ֲאחֹותֹו 

ִמְפָרֶׂשיה ַהְּגדֹוָלה,  ַקַּלת-ַהֵּמרֹוץ,  ִעם  ַהְּסִפיָנה  ִהְזַּדַעְזָעה 

ָהֲאֻדִּמים,  ַוַּתְפֵלג ַּבָּים ַּבֶדֶרְך ְלַמְדֵמָנה.  ְוַעל ַהחֹוף ִנְּגָנה ַהִּתְזמֶֹרת

ֶאת ֵמיָטב ְנִעימֹוֶתיה.

קיז
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ָעָברּו; ָחְלפּו  ִמְּנׁשֹב;  ִּגְׁשֵמי- ִניָסן  ָחְדלּו  רּוחֹות-ֲאָדר 

ֶאת ֵהִציָפה  ִיְפָעָתם;  ֶׁשֶמׁש-ִאָּיר  ִּבְמלֹא  הֹוִפיעּו  ִציֵצי- ָאִביב 

ּדּוִליְטל ,סֹוף-סֹוף, יֹוָחָנן  ַהְּׁשֵדמֹות –  ְּבׁשּוב  ֶמְרֲחֵבי  ַעל  אֹוָרּה 

ְלִעיר-מֹוַלְדּתֹו.

ְּבָכל ָנַדד  ְלַמְדֵמָנה.  ִמְּתִחָּלה  ָיָׁשר  ָבא  לֹא  ָאְמָנם,  הּוא 

ַבָּקרֹון ֶאת "ְּדִחיק- ְסִליק"  ִמּׁשּוק ְלׁשּוק.  ָׁשם, ָהָאֶרץ,  ְּבהֹוִליכֹו 

ּוְמַדְּברֹות, ְמַרְּקדֹות  ּוֻבּבֹות  ּוִמְתּגֹוְׁשִׁשים  ִמְתַעְּמִלים  ֲהמֹון  ֵּבין 

ַבֲהמֹוֵניֶכם ְלׁשֹוָנּה:  ּבֹואּו  ְוזֹו  ְגדֹוָלה  מֹוָדָעה  תֹוִלים  ָהיּו 

ָהָראִׁשים, ְׁשֵני  ַּבֲעַלת  ַהִּנְפָלָאה  ַהַחָּיה  ֶאת  ִלְראֹות 

ַהְּכִניָסה: ִמַּיֲערֹות-ַַאְפִריָקה.  ְמִחיר  ֶׁשהּוְבָאה 

ַמֲחִצית    ַהִּׁשיִליְנג.

ְּפִניָמה.  ְוָכל ְׁשָאר ַהַחּיֹות "ְּדִחיק-ְסִליק"  ָהָיה ְבתֹוְך ַהָּקרֹון 

ִלְפֵני ִּכֵּסא  ַעל  ָיַׁשב  ַלָּקרֹון.  ָהרֹוֵפא  ִמָּסִביב  ָהָאֶרץ  ַעל  ָיְׁשבּו 

ָכל ְּפֵני  ֶאת  ְּבַבת- ְצחֹוק  ּוְמַקֵּדם  ַהֶּכֶסף  ֶאת  ַהָּקרֹון,  אֹוֵסף 

ִמְתַאֵּנף ֶדּב-ֶּדּב  ָהָיה  ְּבַפַעם  ַהֶּפֶלא.  ַּפַעם  ֶאת  ִלְראֹות  ַהָּבִאים 

ּבֹו,  ַעל  ִּתּתֹו  ַלְיָלִדים  ָלבֹוא  ְוִלְראֹות  ִחָּנם  ֵאין  ָּכֶסף.

קיח
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ָהרֹוֵפא ֶאל  ָּפנּו  ּוְמַנֲהֵלי-ַהִּקְרְקָסאֹות  ַהֵּביָבִרים  ַּבֲעֵלי 

ְּבֶכֶסף ָרב.  ַאך ַהּזֹאת  ִיְקַרת-ַהְּמִציאּות  ַהַחָּיה  ָלֶהם ֶאת  ִלְמּכֹר 

ָהרֹוֵפא  ֵהִניַע  רֹאׁשֹו  ַוּיֹאַמר: 

ַחָּייו ְיֵמי  ַּבְּכלּוב.  ָּכל  ֵיֵׁשב  -  " לֹא.  " ְּדִחיק-ְסִליק"  לֹא 

ִיְהֶיה  ָחְפִׁשי  ְלַנְפׁשֹו,  ָלֵצאת  ְוָלבֹוא,  ָּכמֹוִני  ְכמֹוֶכם".

ֵאֶּלה,  ַאך ְנדּוֵדיֶהם  ִּביֵמי  ִמְקֵרי-ַחֵּייֶהם  ָהיּו  ְוׁשֹוִנים  ַרִּבים 

ָקרּום ַהִּמְקִרים,  ֲאֶׁשר  ֶאל  ְּבִהַּדּמֹוָתם  ְמאֹד  ְרִגיִלים  ָהיּו  ֻּכָּלם 

ְּבַחֵּיי-  ַרב  ִעְנָין  ָמְצאּו  ְרחֹוקֹות.  ִמְּתִחָּלה  ָׁשם,  ְּבַאְרצֹות-ֵנָכר 

ַנְפָׁשם ְמאֹד.  ַוְּתַכל  ְוָעְיפּו  ָיְגעּו  ְמֵהָרה  ִחיׁש  ַהִּקְרָקס,  ַאךְ 

ָלׁשּוב  ַהָּבְיָתה. 

ֶאת "ְּדִחיק-ְסִליק", ִלְראֹות  ָנֲהרּו  ָהֲאָנִׁשים,  ֲאֶׁשר  ַוֲהמֹוֵני 

ָהָיה דּוִליְטל ָהרֹוֵפא ְזָמן ָקָצר ָיכֹול  ָהיּו ַרִּבים ָּכל-ָּכְך,  ֶׁשַּכֲעבֹר 

ִלְמׁשְֹך  ֶאת  ָידֹו  ִמן  ָהֲעבֹוָדה  ַהּזֹאת.

ַּבֲהָדָרם,  ָׁשב ִּפְרֵחי-ַהֶחְלִמית  ֶאָחד,  ְּבָהִציץ  ָּבִהיר  ְּביֹום 

ָלגּור ַעְצמֹו,  ַוָּיבֹוא  ִּבְרׁשּות  עֹוֵמד  ִאיׁש  ְלַמְדֵמָנה,  ְּבתֹור  ָהרֹוֵפא 

ְּבֵביתֹו,  ֲאֶׁשר  לֹו  ַהָּגן  ַהָּגדֹול. 

ִלְקָראתֹו ָּבֻאְרָוה,  ָצַהל  ַהּצֹוֵלַע,  ַהּיֹוֵׁשב  ַהָּזֵקן  ַהּסּוס 

ֵביתֹו,  ָּדְגרּו ַמְרְזֵבי  ַּתַחת  ִקְּננּו  ַהְּסנּוִנּיֹות,  ֲאֶׁשר  ְּבִּׂשְמָחה.  ַּגם 

ְוִגְּדלּו  ֶאְפרֹוִחים,   ֵהִריעּו  ְלֻעָּמתֹו  ְּבִצְפצּוף-ִּגיל. 

ִּכי ַהָּבְיָתה,  ִאם  ְּבׁשּובֹו  ֶּדּב-ֶּדב  ֶׁשל  ִׂשְמָחתֹו  ָהְיָתה  ַרָּבה 

ּוְלַנּקֹותֹו ַהַּבִית  ֶאת  ְבעֹל –  ְלַפּנֹות  ָלבֹוא  ָעָליו  ֵמַעָּתה  ָיַדע,  ִכי 

ֵמֶרֶפׁש  ּוִמּקּוֵרי-ָהַעָּכִביׁש.

ִּג'יּפ  ָרץ   ִמָּיד   ֶאל   ֶּכֶלב   ַהָּׁשֵכן   ְלַהְראֹות   לֹו   ֶאת   ָהֲעָנק

קיט 
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ִּכְמטָֹרף. ַּבָּגן  ְלִהְתרֹוֵצץ  ְוִהְתִחיל  ָׁשב  ְּבַצָּואָריו,  ַאַחר  ֲאֶׁשר 

ַעְכָּבִרים ְזָמן,  ָצד  ִלְפֵני  ִהְצִּפין  ֲעָצמֹות,  ֲאֶׁשר  ִחֵּפׂש  הּוא 

ְוִׂשְגְׂשָגה ָּגְדָלה  ֲחֶזֶרת,  ֲאֶׁשר  ְוָתַלׁש  ָחַפר  ַוִּיְטְרֵפם.  ְוֶגּב-ֶּגּב 

ְבִפַּנת-ַהָּגן.

ַהְּסִפיָנה,  ַוִּיֶקן ֶאת  ִהְׁשִאילֹו  ַהַּסָּפן,  ֲאֶׁשר  ֶאל  ָהַלְך  ָהרֹוֵפא 

ְלַהְפִליא. ָנָאה  ֻּבַּבת-ּגּוִמי  ָנַתן  ֲחָדׁשֹות.  ּוְלַיְלּדֹו  ְסִפינֹות  ְׁשֵּתי  לֹו 

ִּמָּידֹו ַהֵּציָדה,  ֶׁשָּלַקח  לֹוֹ,  ְּתמּוַרת  ַהַּמִּגיַע  ָּכל  ֶאת  ִׁשֵּלם  ַלֶחְנָוִני 

ּבֹו ְוהֹוִׁשיב  ָחָדׁש  ְּפַסְנֵּתר  ָקַנה  ְלֶאֶרץ-ַאְפִריָקה.  הּוא  ִלְנִסיָעתֹו 

ִסְבָלם  ָהָיה  ְמאֹד  ָגדֹול  ָהַעְכָּבִרים,  ִּכי  ַהֻּׁשְלָחן, ְּבֵתַבתֶאת   

ֲאֶׁשר  ֶהֶעְלָתה  ִעּפּוׁש. 

ֶּכֶסף, ַהִּמְטָּבח  ַּבֲארֹון  ֲאֶׁשר  ַהְּמגּוָרה  ֶאת  ִמֵּלא  ָהרֹוֵפא 

ְועֹוד  ִנְׁשַַאר  לֹוֹ  ַרב  ְלַמֵּלא  ְמגּורֹות  ֲחָדשֹות.

ַמה ִמְּנׂשא.  ְואּוָלם  ָכֵבד  ַמָּׂשא  -  " ַהֶּכֶסף"  –  ָאַמר –  "הּוא 

טֹוב  ִאם  ֵאין  ַמְחסֹור ּבֹו".

ִעם ַיַחד  ִצּמּוִקים  ֶּדּב-ֶּדּב,  ְּבָבְלעֹו  -  " ָנכֹון"  –  ָאַמר 

ַהֵּתה  –  "ַהְּדָבִרים  ְנכֹוִנים  ְמאֹד!"

ַהִּמְטָּבח,  ָיְׁשבּו ַחּלֹון  ֶאת  ִּכָּסה  ָהחֶֹרף,  ְוַהֶּׁשֶלג  ְּבבֹוא 

ַהֻּמָּסק, ַהָּתנּור  ַיד  ַעל  ָהֶעֶרב  ֲאֻרַחת  ַאֲחֵרי  ְוַחּיֹוָתיו  ָהרֹוֵפא 

ְוָקָרא  ְּבָאְזֵניֶהם  ֶאת  ְסָפָריו.

ַעְנֵפי ַעל  ַהּקֹוִפים  ַהְרחֹוָקה,  ָיְׁשבּו  ְוָׁשם,  ְּבֶאֶרץ-ַאְפִריָקה 

ָהֵעִצים,  ְלאֹור  ַהַּסַהר  ַהָּגדֹול  ְוַהָּצהֹב,  ַוְּיׂשֹוֲחחּו  ִלְפֵני  ְׁשָנָתם:

ַההּוא ַהּטֹוב  ָהָאָדם  ְׁשלֹום  ָלַדַעת,  ַמה  ָחַפְצנּו  -  " ָמה 

ֲאֶׁשר  ְּבֶאֶרץ  ַהְּלָבִנים!"

קכא



ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ּוְמאְֹרעֹוָתיו

- "ַמה ַּדְעְּתֶכם, ַאִחים ְוֵרִעים, ֲהָיׁשּוב ֵאֵלינּו?"

ּופֹוִליֶנְסָיה ָקָרא ֵמַעל ַאֶּדֶרת ַהָּגֶפן:

- "ֲאִני חֹוֵׁשב, ֲאִני ְמָׁשֵער, ֲאִני ְמַקֶּוה, ִּכי הּוא ָיׁשּוב!"

ּוִמּתֹוְך ּבֹץ ַהָּנָהר ָּבַקע ְוָעָלה קֹול ַהַּתִּנין:

- "ֵאין ָסֵפק ְּבֵעיָני, ׁשֹוב ָיׁשּוב ֵאֵלינּו. ְלכּו ִליׁשֹן!" 

קכב 

  



ַהּתֶֹכן

עמוד

אַמְדֵמָנה ְבֵגיא ַהְּׁשלּוִלּיֹותא.

ה--  ְלׁשֹון ַהֲחּיֹותב.

יד-ַּדֲאגֹות ַּפְרָנָסהג.

כ-ְיִדיעֹות ֵמַאְפִריָקהד.

כז--ַהַּמָּסע ַהָּגדֹולה.

לג-ּפֹוִליֶנְסָיה ְוַהֶּמֶלךו.

לט--ֶּגֶׁשר-ַהּקֹוִפיםז.

מז--ֶמֶלך ַהֲחּיֹותח.

נב-מֹוֶעֶצת ַהּקֹוִפיםט.

נז-ַהַחָּיה ִיְקַרת- ַהְּמִציאּותי.

סג-ַהָּנִסיְך ַהָּׁשחֹוריא.

סט-ַמְרֵּפא ּוַמֲעֵׂשי- ְכָׁשִפיםיב.

עוִמְפָרִׂשים ֲאֻדִּמים ּוְכָנַפִים ְּכֻחלֹותיג.

פ-ַאְזָהַרת ָהַעְכָּבִריםיד.

פה-ְּדַרּקֹון- ֶּבְרֵּבְרָיהטו.

צא-ּתּוה- ּתּוה ּכֹוֶרה אֶֹזןטז.

צו-הֹוְלֵכי ָרִכיל ֶׁשַּבָּיםיז.

קא--חּוׁש- ָהֵריַחיח. 

קח--ֵּכף-ַהֶּסַלעיט.

קיג-ִעיר ְמגּוֵרי ַהַּדָּיגכ.

קיח---ַּבָּבִיתכא.



ַהִּצּיּוִרים

           עמוד

IV-           -- ָהִעיר ַמְדֵמָנה ֲאֶׁשר ְּבֵגיא ַהְּׁשלּוִלּיֹות   

ג--                 ַוֵּתֶׁשב ִּבְפַאת ַהַּסָּפה ַעל ַהִּקּפֹוד ַהִּמְתַנְמֵנם

י -ַוָּיֶכן לֹו ּדּוִליְטל ָהרֹוֵפא ִמְׁשָקַפִים ְיֻרִּקים ְּגדֹוִלים

יא---ּוִמְסַּפר ַהָּבִאים ָהָיה ַרב ְמאֹד

טז"טֹוב!"  – ָאַמר ָהרֹוֵפא - , "ְלִכי ְוִהַּנְׂשִאי ְלִאיׁש, ָמה ֶאֱעֶׂשה?" 

יזּוְבֶעֶרב ֶאָחד, ְּכֶׁשָהרֹוֵפא ִהְתַנְמֵנם ַעל ַהִּכֵּסא ִלְפֵני ַהָּתנּור ַהֻּמָּסק

כא--ַהֻּקְפָסא ָהְיָתה ֵריָקה,  ֵאין ָּבה ְמאּוָמה

כהַוְיַצו ָהרֹוֵפא ַעל ְטִׁשי- ְטִׁשי ְלָהִרים ֶאת ָהעֶֹגן,  ְוַהְּסִפיָנה ִהְפִליָגה

כט-ַאְך ַהלֹא ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלָהִּגיע ְלֶאֶרץ ַאְפִריָקה

לא---ְּבָקְרבֹו ָמָצא ָבּה ַעְכָּבר ָלָבן

לג---ַהַּמְלָּכה ִנְרְּדָמה ַוִתיַׁשן ֶאת ְשָנָתּה

לז------ִמי פֹה? 

מגִּבְראֹות ַהּקֹוִפים ֶאת ָהרֹוֵפא ַהְּמֻהָּלל,  ֵהִרימּו קֹול ְּתרּוָעה

מהְוִהֵּנה ִנְתָלה ַעל ְּפֵני ַהְתהֹום ֶּגֶׁשר ָּגדֹול,  ֶּגֶׁשר ֶׁשל קֹוִפים

מח--ֲאִני,  ֶמֶלְך ַהֲחּיֹות,  ֵאֶלך ְלַטֵּפל ַּבקֹוִפים ַהְּבזּוִּיים? 

נג---רֹאׁש ֵׁשֶבט ַהִּׁשְמַּפְנֶזה ָקם ְוָאָמר... 

סו-ַוִּיְׁשַּכב ַעל ַהַּסְפָסל ַוָיֶחל ִלְקרֹוא ְּבֵסָפר-ָהַאָּגדֹות

עז----זֹוִהי ְסִפיַנת ׁשֹוְדֵדי ַהָּים

פא-ָהַעְכָּבִרים ְמָמֲהִרים ָלַעזֹב ֶאת ַהְּסִפָינה ְּבָחְּׁשָבּה ְלִהָּׁשֵבר

פו-----ְׁשַמע-ָנא, ֶּבן- ַעִּלי

צג-ַהְסס!  ְׁשָמעּו!  ִנְדֶמה- ִּלי,  ִּכי ִמי- ֶׁשהּוא ִנְמָצא ֶבָחֶדר! 

קט---ְמָצאִתיו!  ְמָצאִתיו!  ֲאדֹוִני ָהרֹוֵפא! 

קטו--ַּפַעם ְּבַפַעם ָנְפָלה ַעל ַצְּואֵרי דּוִליְטל ְלַנְׁשקֹו

קכ--ַאַחר ָׁשב ְוִהְתִחיל ְלִהְתרֹוֵצץ ַּבָּגן ִּכְמטָֹרף


