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יָנה  ַמְנּגִ
ַאַחת

יעל סופר



ֵמֵעֶבר ַלָּים, ְּבֶאֶרץ ְרחֹוָקה, ָחיּו ֶמֶל ּוַמְלָּכה 
ְוָלֶהם ַּבת ַאַחת ְיִחיָדה. ָהיּו ָלּּה ֵעיֵני ְּתֵכֶלת ָיפֹות 

ם ָקְראּו ָלּה "ַאְדמֹוִנית". ְוַתְלַּתִּלים ְּבֶצַבע ָאדֹם, ְוֻכלָּ

ַאְנֵׁשי ַהַּמְמָלָכה ָאֲהבּו ְמאֹד ֶאת ַהֶּמֶל ְוַהַּמְלָּכה ּוִבְמֻיָחד ֶאת 

ַהְּנִסיָכה ַאְדמֹוִנית.

יֹום ֶאָחד ָחְלָתה ַאְדמֹוִנית ְּבַמֲחָלה ִמְסּתֹוִרית. ִמָּיד ָקְראּו ְלרֹוֵפא 

ָהַאְרמֹון. ָהרֹוֵפא ִהִּביט ָּבּה ְּבַמָּבט ּבֹוֵחן, ֵהִניַע ֶאת רֹאׁשֹו ִּבְדָאָגה ְוָרַׁשם:

ְרֵני ָחתּול ּוְקִלָּפה  "ַקְמצּוץ ֶׁשל ֵאזֹוב; קֹוָרִנית ְוׁשּום ִעם ְּדַבׁש ְוַחְרָּדל; ִצפָּ

ֶׁשל ָּבָצל. ְלַעְרֵּבב ִעם ֻּכֶּסֶמת ּוְפָרִחים ֶׁשל ַּכְרּכֹם, ְלַבֵּׁשל, ְלָקֵרר, ָלַקַחת ָׁשׁש 

ְּפָעִמים ְּביֹום".

ֲאָבל ֶזה א ָעַזר.



ָׁשְלחּו ִלְקרֹא ְלָכל רֹוְפֵאי ַהַּמְמָלָכה ְוקֹוְסֶמיָה, 

ְוֻכָּלם ִנּסּו ְוִחְּפׂשּו ְרפּוָאה ַלַּמֲחָלה.

ֶאָחד ִהְמִליץ: "ִמְקָלחֹות ָקרֹות".

ֵׁשִני ָאַמר: "ַרק ְיָרקֹות ּוֵפרֹות".

ּוְׁשִליִׁשי ָקַבע: "ַרק ַּדְיָסה ְּבתֹוֶסֶפת ָקָקאּו, ּוַפַעם ְּביֹום 

ַלֲעמֹד ַעל ָהרֹאׁש".

ֲאָבל ַּגם ֶזה א ָעַזר. ַאְדמֹוִנית ָׁשְכָבה ְּבִמָּטָתּה, ְוֵעיֵני 

ַהְּתֵכֶלת ַהָּיפֹות ֶׁשָּלּה ֲעצּומֹות.

ִהְזִעיקּו ֶאת ַהֻּמְמֶחה ְלַמֲחלֹות ִמְסּתֹוִרּיֹות ִמן ַהַּמְמָלָכה ַהְּׁשֵכָנה. ִהִּגיַע ַהֻּמְמֶחה – 

ִאיׁש ָנמּו ִעם ִּתיק ָׁשחֹור ְוָזָקן ָלָבן ָארֹ ַעד ָלִרְצָּפה. ַהֻּמְמֶחה ִהְסַּתֵּכל, ָּבַדק ְלַאְדמֹוִנית 

ֶאת ַהּדֶֹפק ְוָאַמר: "ַאְדמֹוִנית סֹוֶבֶלת ֵמַעְצבּות. ְּכֵדי ְלַׂשֵּמַח אֹוָתּה ִהיא ְזקּוָקה ִלְתרּוָפה 

ְמֻיֶחֶדת. ֲעֵליֶכם ְלָהִביא ְלַאְדמֹוִנית ֶאת ַהַּמְנִּגיָנה ַהָּיָפה ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם". ַהֻּמְמֶחה ָאַרז ֶאת 

ַהִּתיק, ִסֵּדר ֶאת ַהָּזָקן ְוָיָצא.



ִמָּיד ָקְראּו ַלָּכרֹוז ֶׁשִּיְדַהר ַעל סּוס 

ְּבָכל ָהָאֶרץ ְויֹוִדיַע: "ַהְקִׁשיבּו, ַהְקִׁשיבּו, 

ְלַאְדמֹוִנית ַהְּנִסיָכה ְּדרּוָׁשה ַהַּמְנִּגיָנה ַהָּיָפה ְּביֹוֵתר 

ָּבעֹוָלם. ִמי ֶׁשָּיִביא ַלְּנִסיָכה ֶאת ַהַּמְנִּגיָנה ַהָּיָפה 

ְּביֹוֵתר ִיָּׂשא אֹוָתּה ְלִאָּׁשה".

עֹוד ְּבאֹותֹו ַהיֹום ִהְתַאְּספּו ַּבֲחַצר ָהַאְרמֹון ַנָּגִנים 

יֵדיֶהם ְּכֵלי ַהְּנִגיָנה ֶׁשָּלֶהם. ִמָּכל ַקְצוֹות ַהַּמְמָלָכה, בִּ

"ֵיׁש ִלְׁשמֹר ַעל ֶׁשֶקט ֻמְחָלט ַּבֲחַצר ָהַאְרמֹון 

ּוַבַּמְמָלָכה ֻּכָּלּה, ְּכֵדי ֶׁשַאְדמֹוִנית ּתּוַכל ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהַּמְנִּגיָנה", 

ִּבְּקׁשּו ַהֶּמֶל ְוַהַּמְלָּכה.

"ַהּיֹום ֵנֵל ַעל ְקצֹות ָהֶאְצָּבעֹות", ִהְסִּכימּו ַהְמָׁשְרִתים.

"ַנְכִריז ַעל ְסחֹורֹוֵתינּו ִּבְׂשַפת ַהִּסיָמִנים", ָקְרצּו ֶאָחד ַלֵּׁשִני 

ַהּמֹוְכִרים ַּבּׁשֹוק.

"ְנַדֵּבר ְּבַלַחׁש ְוא ָנִריב", ָלֲחׁשּו ַהְיָלִדים.

ְלָמֳחָרת ִנְפְּתחּו ַׁשֲעֵרי ָהַאְרמֹון ְוַהְמָׁשְרִתים ִהְכִניסּו ֶאת ַהַּנָּגִנים ָּכל ֶאָחד 

ְּבתֹורֹו ֶאל ַחְדָרּה ֶׁשל ַאְדמֹוִנית.

ִראׁשֹון ִנְכַנס ַּכָּנר ּוְבָידֹו ִּכּנֹור. "ֲאִני ֲאַרֵּפא ֶאת 

ַאְדמֹוִנית ִעם ַמְנִּגיַנת ַהִּכּנֹור, ִּכי הּוא ָהָאִציל ִמֵּבין 

ְּכֵלי ַהְּנִגיָנה", הֹוִדיַע ַהַּכָּנר ַּבֲחִׁשיבּות. הּוא ֵהִניף ֶקֶׁשת 

ֲעׂשּוָיה ַׂשֲערֹות סּוס ֻמְבָחרֹות ְוֵהֵחל 

ּפֹוֵרט ַעל ַהֵּמיָתִרים. ִמָּיד ָּבְקָעה ִמן 



ַהְּכִלי ַמְנִּגיָנה ֲאִציִלית ְוָיָפה. ֲאָבל ַאְדמֹוִנית א 

ֵהִגיָבה.

"א ִהְצַלְחָּת, ֲאדֹוִני ַהַּכָּנר", ָּפַסק ָהרֹוֵפא ְוַהַּכָּנר 

ָיָצא ְמֻאְכָזב.

ַאֲחָריו ִנְכַנס ַלֶחֶדר ֲחִליָלן ּוְבָידֹו ָחִליל. "ַרק ִּתְׁשַמע ֶאת 

ַמְנִּגיַנת ֶהָחִליל ַהְּצלּוָלה ְּכמֹו ֲאִויר ֶהָהִרים ִמָּיד ֵּתָרֵפא", ָאַמר 

ַהֲחִליָלן. ְוָאְמָנם ַמְנִּגיַנת ֶהָחִליל ִהְסַּתְלְסָלה ָלּה ִמחּוץ ַלַחּלֹון 

ֶאל ֶהָחֵצר ְוָכל ִמי ֶׁשָּׁשַמע אֹוָתּה ָעַמד ְוִהְקִׁשיב. ֲאָבל ַאְדמֹוִנית 

א ֵהִגיָבה.

"ֶהָחִליל א ַמְתִאים", ָקָרא ָהרֹוֵפא. ַהֲחִליָלן ָחַזר ֶלָחֵצר ְמֻאְכָזב ְוֶאל ַהֶחֶדר ִנְכְנסּו 

ַאְרָּבָעה ְמָׁשְרִתים ְוַעל ַּגָּבם ְּפַסְנֵּתר. ִהְתַיֵּׁשב ַהְּפַסְנְּתָרן ְלַיד ַהְּפַסְנֵּתר ְוִהְכִריז: "ֲאִני 

ֲאַרֵּפא ֶאת ַאְדמֹוִנית ִּכי ַמְנִּגיַנת ַהְּפַסְנֵּתר ִהיא ַהַּמְנִּגיָנה ַהְמַרֶּגֶׁשת ְּביֹוֵתר". הּוא ָּפַרט 

ַעל ַהְּקִליִדים ְוַהְּצִליִלים ִהְתַפְּׁשטּו ֶּדֶר ַהַחּלֹון ֶאל ָהְרחֹוב ְוָכל ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר ִהְתַרְּגׁשּו. 



ֲאָבל ַהַּמְלָּכה ֶׁשָּיְׁשָבה ְלַיד ַהְּנִסיָכה 

ָאְמָרה: "ְּכַדאי ֶׁשַּתְפִסיק ִּכי ְלַאְדמֹוִנית 

ְּכָבר זֹוְלגֹות ְּדָמעֹות ֵמָהֵעיַנִים". ַהְּפַסְנְּתָרן ָיָצא 

ַמֵהר ְוִאּתֹו ַאְרַּבַעת ַהְמָׁשְרִתים ְוַהְּפַסְנֵּתר.

ִּפְתאֹם ִנְכַנס ַלֶחֶדר ָאָדם ָצִעיר, ָלבּוׁש ְמִעיל ָׁשחֹור 

מּוָזר ִעם ְקָצוֹות ֲאֻרִּכים וָּיָדיו ֵריקֹות. הּוא א ֶהֱחִזיק 

ׁשּום ְּכִלי ְנִגיָנה.

.ִמי ַאָּתה?" ָׁשַאל ַהֶּמֶל"

"ֲאִני ְמַנֵּצַח, הֹוד רֹוְממּוְת. ַוֲאִני יֹוֵדַע ֵאיזֹו ַמְנִּגיָנה ְּתַרֵּפא 

ֶאת ִּבְּת ַהְּנִסיָכה", ִחֵּי ֵאָליו ַהָּצִעיר.

"ֲאָבל ַעל ֵאיֶזה ְּכִלי ַאָּתה ְמַנֵּגן?" ִהְתַּפֵּלא ַהֶּמֶל. ַהְמַנֵּצַח 

א ָעָנה, ַרק ִּבֵּקׁש: "הֹוד רֹוְממּוְת, ֵּתן ִלי ָלֵצאת ֶרַגע ֶאל ֶהָחֵצר 

ּוִמָּיד ֶאֱחזֹר ְלָכאן ִעם ַהַּמְנִּגיָנה ַהָּיָפה ָּבעֹוָלם". ַהֶּמֶל, ֶׁשְּכָבר ִּכְמַעט 

ִעיר ֶאת ִאּׁשּורֹו: "ֵצא ַוֲחזֹר ִמָּיּד, ִּכי ִנְרֶאה ֶׁשַּמָּצָבּה ֶׁשל  ִהְתָיֵאׁש, ָנַתן ַלצָּ

ַאְדמֹוִנית ַמְחִמיר".

א ָעְבָרה ַּדָּקה ְוַהְמַנֵּצַח ָחַזר ֶאל ַהֶחֶדר ְוִאּתֹו ַהַּכָּנר, ַהֲחִליָלן ְוַהְּפַסְנְּתָרן 

ִעם ַהְּפַסְנֵּתר. ֵהם ָעְמדּו ַּבַּצד ְמֻבָּיִׁשים.

 ֵאּלּו ַהַּנָּגִנים ֶׁשֵהֵבאָת?" ַסְבָלנּותֹו ֶׁשל ַהֶּמֶל"

ָּפְקָעה ְוָהרֹוֵפא ִסֵּמן ָלֶהם ְּבָיָדיו ֶׁשֵּיְצאּו ִמָּׁשם ִלְפֵני 

ֶׁשִּיְהֶיה ְמֻאָחר ִמַּדי.



"ִּבְרׁשּוְתֶכם", ָאַמר ַהְמַנֵּצַח. "ֲאִני יֹוֵדַע ַמה 

ָּקָרה ָּכאן ּקֶֹדם ְוָלֵכן ִהַּגְעִּתי. ֲאדֹוִני ַהֶּמֶל, ֲאַנְחנּו 

ַחָּיִבים ְלַהִּציל ֶאת ַהְּנִסיָכה ַאְדמֹוִנית".

 ְּתנּו לֹו ְלַנּסֹות", ִּבְּקָׁשה ִּפְתאֹם ַהַּמְלָּכה ְוַהֶּמֶל"

ִהְסִּכים.

ַהְמַנֵּצַח ַהָּצִעיר ָאַסף ֶאת ַהַּנָּגִנים, ָלַחׁש ְּבָאְזֵניֶהם סֹוד ְוַאַחר 

ָּכ ֶנֱעַמד מּוָלם ְוִחָּכה. ֶׁשֶקט ּוְדָמָמה ִהְׂשָּתְררּו ָּבַאְרמֹון ּוַבּׁשּוק 

ּוָבִעיר ּוַבַּמְמָלָכה ֻּכָּלּה. ְוָאז... ֵהִניף ַהְמַנֵּצַח ֶאת ָיָדיו ּוְׁשֶׁשת 

ַהַּנָּגִנים ֵהֵחּלּו ְלַנֵּגן ַמְנִּגיָנה ֲאִציִלית ּוְצלּוָלה, זֹוֶרֶמת ְוַרָּכה, ְּגבֹוָהה 

ּוְמַרֶּגֶׁשת, ַמְנִּגיָנה ֶׁשָהָיה ָּבּה ַהּכֹל, ַמְנִּגיָנה ִּכְמַעט ֻמְׁשֶלֶמת. ַהְמַנֵּצַח ִסֵּמן ְּבָיָדיו ְוָכל ַהַּנָּגִנים 

ָעְקבּו ַאֲחָריו, ַעד ֶׁשִּפְתאֹם ִנְׁשַמע ְצִליל נֹוָסף, ָחָדׁש ְוִנְפָלא.

" ַלה ַלה ַלה ַלה ַלה..."

ַאְדמֹוִנית ָּפְקָחה ֶאת ֵעיֶניָה, ִהְתַיְּׁשָבה ְוָׁשָרה ַיַחד ִאָּתם.



ְּבאֹותֹו ֶרַגע ָעְצרּו ֻּכָּלם ֶאת 

ְנִׁשיָמָתם, ִּכי ַּבֶחֶדר ִנְׁשְמָעה ַהַּמְנִּגיָנה 

ַהָּיָפה ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם.

ַהֻּמְמֶחה ִמן ַהַּמְמָלָכה ַהְּׁשֵכָנה ָצַדק ְוַאְדמֹוִנית 

ֶּבֱאֶמת ֶהֱחִליָמה. ַהֶּמֶל ְוַהַּמְלָּכה ִהְזִמינּו ֶאת ַהְמַנֵּצַח 

ַהָּצִעיר ָלגּור ָּבַאְרמֹון ְוַהַּנָּגִנים ִהְתַקְּבלּו ַלִּתְזמֶֹרת 

ַהַּמְלכּוִתית.

ַאְדמֹוִנית ָלֲחָׁשה ְלִאָּמּה: "ִאָּמא, ַלְמרֹות ְּמִעילו 

ַהּמּוָזר, ַהְמַנֵּצַח ַהָּצִעיר ָחָכם, ָיֶפה ּוֻמְכָׁשר. ֲאִני רֹוָצה 

ְלִהְתַחֵּתן ִאּתֹו".

ִׁשְבָעה ָיִמים ָאְרָכה ַהֲחֻתָּנה ֵאֶליָה ֻהְזְמנּו ָּכל ַאְנֵׁשי 

ַהַּמְמָלָכה. ְמִסָּבה ָּכזֹו ְׂשֵמָחה א ָהְיָתה ַּבַּמְמָלָכה.

"ֵיׁש ַמֶּׁשהּו ֶׁשֲאִני ַחָּיב ְלָבֵרר", ָאַמר ַהֶּמֶל ַלֲחָתנֹו, ַהְמַנֵּצַח ַהָּצִעיר: "ָמה 

ַהּסֹוד ֶׁשָּלַחְׁשָּת ְּבָאְזֵני ַהַּנָּגִנים ְּביֹום ֶׁשִהַּגְעָּת ְלַרֵּפא ֶאת ַאְדמֹוִנית?"

ַהְמַנֵּצַח ִחֵּי ְוָאַמר: "סֹוד ָּפׁשּוט. ָאַמְרִּתי ָלֶהם ֶׁשִּבְמקֹום ֶׁשָּכל ֶאָחד ְיַנֵּגן ְלַבד 

ל ַנָּגן ַיְקִׁשיב ָלֲאֵחִרים ְוַיְתִאים ֶאת  ְוִיְׁשַמע ַרק ֶאת ַעְצמֹו, ְנַנֵּגן ֻּכָּלנּו ַיַחד. כָּ

ַהִּנּגּון ֶׁשּלֹו ַלִּנּגּון ֶׁשל ֻּכָּלם".

ּוֵמָאז ְוַעד ַהּיֹום ֵהם ַחִּיים ָּבַאְרמֹון, ְּבִריִאים 

ּוְמֻאָּׁשִרים, ְמַנְּגִנים ְוָׁשִרים... ָּכל ַהְּזַמן ַיַחד.

איורים:
קטרינה וואסילצ‘נקו 

לריסה נוביקובה



ִית ּפּור ַעל ַהּבַ  ַהּסִ
יק ְוָהָאח ָהַעּתִ

לודמילה זולוטריובה



ִעיר ַאַחת ִנַּצב ַּבִית ָּגדֹול ְוַעִּתיק מּוָּקף ִקירֹות  ּבְ
ֶאֶבן ְוַׁשַער ְּכִניָסה. ַהַּבִית ָעַמד ְלַיד ַהַּפאְרק ָהִעירֹוִני 

ְוַהְיָלִדים ֶׁשִּׂשֲחקּו ַּבַּפאְרק ָהיּו ׁשֹוֲאִלים ְּבַסְקָרנּות:

"ִאָּמא, ִמי ָּגר ַּבַּבִית ַהֶּזה?"

"ַאף ֶאָחד, ָחמּוד ֶׁשִּלי. ַהַּבִית ֵריק".

ּוֶבֱאֶמת, ְּבָכל ַהָּבִּתים ָהֲאֵחִרים ָּגרּו ֲאָנִׁשים, ֲאָבל ַּבַּבִית ַהֶּזה ַאף ֶאָחד 

א ָּגר. ֶזה ְזַמן ַרב ֶׁשִאיׁש א ִנְכַנס ֵאָליו. ַהַּבִית ִנְרָאה ָסגּור ּוְמֻסָּגר ְוִאיׁש א 

ֵהֵעז ְלִהָּכֵנס ְּפִניָמה.

הֹוְלֵכי ֶרֶגל ֶׁשָעְברּו ַּבָּמקֹום ִהִּביטּו ַּבַּבִית ְוא ֵהִבינּו: "ֵאיֶזה ַּבִית מּוָזר? 

ַּבִית ָּגדֹול ָּכל ָּכ ְוֵריק, ְלא ֲאָנִׁשים..."



ַהַּבִית ָּתָהה ַמּדּוַע הּוא יֹוֵצא ּדֶֹפן:

"אּוַלי ַהֶּצַבע ֶׁשל ַהַחּלֹונֹות ִמְתַקֵּלף? אּוַלי 

ַהַּׁשְבֶׁשֶבת ֶׁשַעל ַהַּגג ִהְתַעְּקָמה?"

 .ַהַּבִית ָהָיה ָקִריר ְוָחׁשּו ַהַּבִית ֵהִציץ ְּפִניָמה. ְּבתֹו

ַהִּוילֹונֹות ַהְּכֵבִדים א ִאְפְׁשרּו ְלַקְרֵני ַהֶּׁשֶמׁש ַלֲחדֹר ְּפִניָמה. 

ֲארֹונֹות ַהִּמְטָּבח ָהיּו ְמֵלִאיֿם ֵּכִלים. ַעל ַהַּמָּדף ֻמָּנִחים ָּפמֹוטֹות 

ִעם ֵנרֹות. ְּבַחְדֵרי ָהאֹוְרִחים, ַהִּמּטֹות ְמֻסָּדרֹות. ַהֻּׁשְלָחנֹות 

ְמֻכִּסים ְּבַמּפֹות. ְוָׁשֵקט...

ַרק ֻׁשְלַחן ָהאֶֹכל ְמַנֶּסה ִלְפָעִמים ְלַׂשֵּמַח ֶאת ְּכֵלי ַהַּבִית:

"ַצָּלחֹות, ָקִדיָמה, ְלִהְסַּתֵּדר ְּבׁשּוָרה!"

"ִּבְׁשִביל ִמי?", ׁשֹוֲאלֹות ַהַּצָּלחֹות. "ִמי ְיַמֵּלא אֹוָתנּו?"



"ֵנרֹות, ְרדּו ֵמַהַּמָּדִפים!"

"ִּבְׁשִביל ִמי? ִמי ַיְדִליק אֹוָתנּו?"

ְוָאז ַהֻּׁשְלָחן ֵמִעיר ֶאת ִנְבֶרֶׁשת ַהְּקִריְסָטל 

ַהְמפֶֹאֶרת ֶׁשַּבַּסּלֹון:

"ִנְבֶרֶׁשת! ָהִאיִרי ֶאת ַהַּבִית!"

"ֵאין ִמי ֶׁשַּיְדִליק אֹוִתי", עֹוָנה ַהִּנְבֶרֶׁשת. "ְוחּוץ 

ִמֶּזה, ַּגם ִאם ַהַּסּלֹון ִיְהֶיה מּוָאר, ֵאין ִמי ֶׁשִּיְרֶאה 

זֹאת".

ָּכל ָּכ ְמַׁשֲעֵמם ְוָעצּוב ָהָיה ַּבַּבִית ַעד ֶׁשַהֲחָפִצים 

ֵהֵחּלּו ָלִריב. ַהַּכִּפּיֹות ִהְתַוְּכחּו ִעם ַהַּמְזְלגֹות ִמי ֵמֶהם ָחׁשּוב 

יֹוֵתר. ַהַּמְדֵרגֹות ִהְתלֹוְננּו ַעל ַהָּׁשִטיַח ֶׁשהּוא צֹוֵבר ָאָבק. ַהִּכּיֹור ֶנֱעַלב 

ֵמַהִּצּנֹור ִּכי א ָהיּו ּבֹו ַמִים. ֲאִפּלּו ְמנֹוַרת ַהֻּׁשְלָחן ַהְּקַטָּנה ִּכְּנָתה ֶאת 

ַהִּנְבֶרֶׁשת "ִּבְלִּתי ְמִאיָרה".

ַהַּבִית ָקַלט ֶאת ָּכל ַהְּמִריבֹות ְוֵהִבין ֶׁשָּצִרי ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו. ֲאָבל ַמה?

"ֶאְׁשַאל ֶאת ָהָאח ַהְמַחֵּמם. הּוא ָחָכם ְמאֹד ְוַעִּתיק. 

ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשְּכֶׁשָּבנּו אֹוִתי, קֶֹדם ֶהֱעִמידּו ֶאת ָהָאח 

ְוַרק ַאַחר ָּכ ָּבנּו ֶאת ְׁשָאר ַהֲחָדִרים".

ֲאָבל ָהָאח ָיַׁשן ֵׁשָנה ֲעֻמָּקה ְוא 

ָהָיה ַקל ַלֲהִעירֹו. ַהַּבִית ִנָּסה ִלְצעֹק 



ֶּדֶר ֶּפַתח ָהֲאֻרָּבה, ֲאָבל הּוא ַרק ֵהִזיז ַּכָּמה 

ֶּפָחִמים ְיָׁשִנים ְוֵהִעיף ִּפיַח ָלֲאִויר.

ָּפָנה ַהַּבִית ֶאל ְּכֵלי ַהַּבִית ֶׁשּלֹו:

"ּבֹואּו, ָנִעיר ֶאת ָהָאח ֻּכָּלנּו ַיַחד ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעזֹר ָלנּו 

ְוַיִּגיד ָלנּו ַמה ַּלֲעׂשֹות. ָקִדיָמה ֵּכִלים, ַּתֲעׂשּו ְקָצת 

ַרַעׁש!"

ּוַמה ֶּׁשָאז ִהְתִחיל... ַהַּצָּלחֹות ָנְקׁשּו, ַהָּפמֹוטֹות ָּדְפקּו, 

ַהַּסִּכיִנים ִׁשְקְׁשקּו, ַהִּנְבֶרֶׁשת ַהְּגדֹוָלה ִצְלְצָלה ַּבְּקִריְסָטִלים ֶׁשָּלּה 

ַוֲאִפּלּו ַהִּמּטֹות ִּדְׁשְּדׁשּו ִעם ָהַרְגַלִים ַעל ָהִרְצָּפה. ֵהם ִהְרִעיׁשּו ָחָזק ָּכל ָּכ ַעד ֶׁשַהּיֹוִנים 

ֶׁשַעל ַהַּגג ָעפּו ְּבֶבָהָלה.

ְלַבּסֹוף ָהָאח ִהְתעֹוֵרר ְוָׁשַאל:



"ַמָּמׁש ָקֶׁשה ִליׁשֹן ָּכאן, ַהִאם 

ֵהַעְרֶּתם אֹוִתי?".

"ֲאִני ָזקּוק ַלֲעָצְת", ָעָנה ַהַּבִית. "ַמֶּׁשהּו א 

ְּבֵסֶדר ִאִּתי, ֲאָבל ָמה? ֲאִני ְּבַעְצִמי א יֹוֵדַע".

"ֶזה ַּדְוָקא ָּפׁשּוט", ָעָנה ָהָאח. 

"ִאם ָּכ, ַמִהי ַהִּסָּבה?"

 ק ֶאת ַהחֹם ֶׁשְּלַלֲח ֵיׁש ְּכָלל ָחׁשּוב ְמאֹד: ָעֶלי" 

ִעם ֲאֵחִרים. ִּתְרֶאה אֹוִתי, ְּכֶׁשַּמְדִליִקים אֹוִתי ֲאִני 

א ַמֲחִזיק ֶאת ַהחֹם ִּבְפִנים, ֶאָּלא ִמָּיד ַמֲעִביר 

אֹותֹו ְלֻכָּלם. ָּכל ַהָּבִּתים ָּבִעיר ַּגם ֵהם ַמֲעִביִרים ֶאת ַהחֹם 

 ְוֵאין ְל ֶׁשָּלֶהם ְוֶאת ַה'ֵּביִתּיּות' ַלַּדָּיִרים ֶׁשָּלֶהם. ְוַאָּתה עֹוֵמד ְלַבְּד

ִעם ִמי ַלֲחק ֶאת ַהחֹם ְוֶאת ַה'ֵּביִתּיּות' ֶׁשְּב. ִּבְגַלל ֶזה ַאָּתה ָעצּוב ּובֹוֵדד, 

ּוְכֵלי ַהַּבִית ֶׁשְּל ָרִבים".

ַהַּבִית ָעַמד ִנְדָהם. הּוא ֶהְחִליט ְלַאֵּמץ ֶאת ַהְּכָלל ַהֶּזה ֵמָהָאח 

ָהַעִּתיק.

ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר, הּוא ָּפַתח ֶאת ָּכל ַהִּוילֹונֹות 

ְוַהַחּלֹונֹות ְוִאְוֵרר ֶאת ַהֲחָדִרים. ַהַּמְראֹות ִהְתַקּׁשּו 

ְלַהֲאִמין ֶׁשאֹור ַהֶּׁשֶמׁש ִמְׁשַּתֵּקף ָּבֶהן.

ִמָּיד ָּפְסקּו ַהִּוּכּוִחים.



"ִמְבָרׁשֹות! ַמְטִלּיֹות! ְּדָלִיים! ִׁשְטפּו ֶאת 

ָהִרְצָּפה ְוַנְּגבּו ֶאת ָהָאָבק! ְוַאל ַּתְחְסכּו ְּבַמִים!"

יֹון. ְּבתֹו ְזַמן ָקָצר ַהַּבִית ִהְבִריק ִמִנקָּ

"ֻׁשְלַחן אֶֹכל! ִהְתּכֹוֵנן ְלַקָּבַלת ָהאֹוְרִחים!"

ְזְלגֹות,  ְּכֶהֶרף ַעִין ִהְסַּתְּדרּו ַהַּצָּלחֹות ַעל ַהֻּׁשְלָחן. ַהמַּ

ּפֹות ָּתְפסּו ֶאת ְמקֹוָמם ְלַצד ַהַּצָּלחֹות,  ִּכיִנים ְוַהכַּ ַהסַּ

ְוכֹוסֹות ַהְּזכּוִכית ֶנֶעְמדּו ַּבֲעִדינּות ְלָיָדם.

ֻׁשְלַחן ָהאֶֹכל ָרָצה ִלְרקֹד ֵמרֹב אֶֹׁשר, ֲאָבל הּוא ָעַמד ְּבֶׁשֶקט ְּכֵדי 

ֶׁשּׁשּום ָּדָבר א ִיּפֹל.

ִלְקַראת ַהָּצֳהַרִים ָּפַתח ַהַּבִית ֶאת ַׁשַער ַהְּכִניָסה ֶׁשּלֹו. ֲאָנִׁשים ֶׁשָעְברּו ְלָידֹו ֵמעֹוָלם 

א ָראּו ַּבִית ָּכל ָּכ ָיֶפה ּוַמְסִּביר ָּפִנים. ֵהם ִנְכְנסּו ְוָראּו ֶׁשִּבְפִנים ְמַחִּכים ָלֶהם.



"ִּתְראּו!" ָקְרָאה ַיְלָּדה ַאַחת. 

"!ַהֻּׁשְלָחן ָערּו"

ַהַּבִית ָזַכר ֵהיֵטב ֶאת ַהְּכָלל ֶׁשָּלַמד ִמן ָהָאח: 

"ֵיׁש ַלֲחק חֹם ִעם ֲאֵחִרים". ַמֵהר ְמאֹד ִהְתּגֹוְררּו ּבֹו 

ַּדָּיִרים, ְּכמֹו ַּבָּבִּתים ָהֲאֵחִרים.

ּוֵמָאז ְּבָכל ֶעֶרב ְּכֶׁשֻּכָּלם ִנְרָּדִמים, ַהַּבִית ּבֹוֵדק 

 ַהִאם ַהּכֹל ְּבֵסֶדר, ּוְלַאַחר ִמֵּכן לֹוֵחׁש ְּבֶׁשֶקט ְלתֹו

ֶּפַתח ָהֲאֻרָּבה ֶׁשַעל ַהַּגג:

"ּתֹוָדה ְל, ָאח ָזֵקן ְוָחָכם, ַעל ָהֵעָצה ַהֲחָכָמה – 

ְלַהֲעִביר ֶאת ַהחֹם ַלֲאֵחִרים".

איור: אלקסנדר זולוטריוב



ים קֹוִרים ִנּסִ

מיכאל ברוׁשטיין



ָאר ַהְיָלִדים ֶזה  ַמה ֶּׁשִהְבִּדיל ֶאת יֹוִני ִמׁשְּ
ַהָּסֵפק. הּוא ֶהֱאִמין ַרק ִּבְדָבִרים, ֶׁשִּנָּתן ְלַמֵּׁשׁש 

אֹו ִלְראֹות אֹו ִלְטעֹם. ָלֵכן ָקֶׁשה ָהָיה לֹו ְלַהֲאִמין 

ֶׁשֲאֶמִריָקה ַקֶּיֶמת אֹו ֶׁשַּכּדּור ָהָאֶרץ הּוא ָעגֹל.

ִּבְמֻיָחד ִהְצִחיקּו אֹותֹו ַהִּדּבּוִרים ַעל קֹוֵסם ֶׁשָּגר ְּבַגן ָקסּום 

ִּבְקֵצה ָהִעיר, ּוַמְגִׁשים ֶאת ַהִּמְׁשָאלֹות ֶׁשל ֻּכָּלם, ַּגם ֶאת ַהְיָקרֹות 

ְּביֹוֵתר.

"ַלֲהטּוָטִנים ֵהם ְּכָבר ִעְנָין ַאֵחר", ָהָיה אֹוֵמר יֹוִני. "ֵהם ְיכֹוִלים ְלהֹוִציא 

ֵמַהּכֹוַבע ְׁשַפִּנים ְויֹוִנים ּוְלֵהָעֵלם ַּבֻּקְפָסה ּוִפְתאֹם ָלצּוץ ׁשּוב. ֲאִני ֲאִפּלּו 

ַמִּכיר ַלֲהטּוָטן ֶאָחד ָחָכם ֶׁשָּלַמד ָלעּוף ַלִּתְקָרה. ֲאָבל ַהַּלֲהטּוָטִנים 



ַעְצָמם א ַמְסִּתיִרים ֶאת ָהֻעְבָּדה ֶׁשַהַּלֲהטּוִטים 

ֶׁשָּלֶהם ֵהם ֲעבֹוָדה ָּבֵעיַנִים ּוְזִריזּות ָיַדִים".

"ְוִאּלּו ַהּקֹוְסִמים?", ֶזה ָּתִמיד ִהְצִחיק ֶאת יֹוִני. 

"ֵהם א ַקָּיִמים", הּוא ָאַמר. "ֵהם ָּבִאים ֵמָהַאָּגדֹות! ּוִבְכָלל, 

ֵאּלּו קֹוְסִמים ְּכָבר ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ִאם ְּבָיֵמינּו ֵיׁש ַמְחְׁשִבים 

ּוְמטֹוִסים?!"

ַּפַעם יֹוִני ָחַזר ְלֵביתֹו ָּבאֹוטֹוּבּוס ְלַאַחר ֶׁשִּבֵּקר ֶאת ָסָבתֹו 

ַהחֹוָלה. יֹוִני ְמאֹד ָאַהב ֶאת ַסְבָּתא ֶׁשּלֹו ּוְבאֹותֹו ַהּיֹום הּוא ָהָיה 

ֻמְטָרד ִמַּמָּצָבּה ֶׁשל ַסְבָּתא. הֹוָריו ָאְמרּו לֹו ֶׁשִהיא א ַמְרִּגיָׁשה ָּכל ָּכ טֹוב ְוֶׁשְּכָבר ָקֶׁשה 

ָלּה ָלֵצאת ֵמַהַּבִית.

"ֲחָבל ֶׁשֵאין ֵאיזֹו ְּתרּוַפת ֶּפֶלא ֶׁשְּתַרֵּפא ֶאת ַהַּסְבָּתא ַהּטֹוָבה ֶׁשִּלי", ֶנֱאַנח יֹוִני. "ֲאָבל 



ֲהֵרי ֵאין ְּפָלִאים ָּבעֹוָלם, ֲאִני יֹוֵדַע 

ֶאת ֶזה".

יֹוִני ָהָיה ָׁשקּוַע ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו, ְוהּוא א ָׂשם 

יַע ְלָמקֹום א ֻמָּכר. יֹוִני ֵהִבין  ֵלב ֶשָהאֹוטֹוּבּוס ִהגִּ

ֶׁשהּוא ִפְסֵפס ֶאת ַהַּתֲחָנה ֶׁשָּבּה ָהָיה ָאמּור ָלֶרֶדת, 

ְוהּוא ָקַפץ ַמֵהר ִלְפֵני ֶׁשַּדְלתֹות ָהאֹוטֹוּבּוס ִנְסְּגרּו. 

ְּכֶׁשָּיָצא ָלְרחֹוב הּוא ָרָאה ָּגֵדר א ְּגבֹוָהה ֲעׂשּוָיה ֶאֶבן 

ְוָעֶליָה ָּכל ִמיֵני ֲעָנִפים ֶׁשל ֵעִצים מּוָזִרים ִעם ָעִלים ְמַנְצְנִצים 

ּוַמְבִריִקים. ָהֲאִויר ָהָיה ָמֵלא ֵריחֹות ְנִעיִמים ֶׁשּיֹוִני א 

ִהִּכיר.

"ְּבִדּיּוק ָּכ ְמָתֲאִרים ֶאת ַהַּגן ֶׁשּבֹו יֹוֵׁשב ַהּקֹוֵסם ֶׁשָעָליו ְמַדְּבִרים 

ָהֲאָנִׁשים", ִנְזַּכר יֹוִני.

"ֲאִני ַחָּיב ִלְבּדֹק ַמה ֵּיׁש ָׁשם ִּבְפִנים", ְוהּוא ָמַׁש ְּבֶהְחֵלִטּיּות ֶאת ָׁשַער 

ַהַּבְרֶזל. ַהַּגן ֶׁשִהְתַּגָּלה לֹו ָהָיה ֶּבֱאֶמת ַמְדִהים ְּבָיְפיֹו. ְּבִדּיּוק ְּכִפי ֶׁשִּסְּפרּו לֹו.

"ֵמעֹוָלם א ָרִאיִתי ֵעִצים ּוְצָמִחים ָּכל ָּכ ְמֻׁשִּנים!" 

הּוא ָחַׁשב.

ְוָאז ְלֶפַתע, ָרחֹוק ְּבתֹו ַהַּגן, הּוא 

ָרָאה ָזֵקן ִעם ָזָקן ָלָבן, יֹוֵׁשב ְּבַנַחת ַעל 

ַהַּסְפָסל ְוקֹוֵרא ֵסֶפר. יֹוִני ִהְתַמֵּלא 



אֶֹמץ ְוהּוא ִנַּגׁש ֶאל ַהָּזֵקן ַהּמּוָזר.

"ַהִאם ַאָּתה ַהּקֹוֵסם?"

"ֵּכן ְוא", ָאַמר ַהָּזֵקן ְוִהִּניַח ֶאת ַהֵּסֶפר 

ַּבַּצד. ִנְדֶמה ָהָיה ֶׁשְּכָבר ָׁשִנים הּוא ְמַחֶּכה ֶׁשּיֹוִני ִיְׁשַאל ֶאת 

ַהְּׁשֵאָלה ַהּזֹו.

"ֵאי ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות?"

"ֲאִני עֹוֶׂשה ִנִּסים, ֲאָבל ַרק... ְלֶמֱחָצה".

.ְלֶמֱחָצה...?", ָחַזר יֹוִני ַעל ַהִּמָּלה. ַהָּזֵקן ִלֵּטף ֶאת ְזָקנֹו ְוִחֵּי"

"ָהִעְנָין הּוא ֶׁשּכַֹח ַהֶּקֶסם ֶׁשִּלי ּפֹוֵעל ַרק ְּבֶמֶׁש ְּתקּוָפה ְמֻסֶּיֶמת. ָּכל עֹוד ָהֲאָנִׁשים 

זֹוְכִרים ֶׁשֲאִני ָעַזְרִּתי ָלֶהם, ַהֶּקֶסם ּפֹוֵעל. ֲאָבל ְּבֶרַגע ֶׁשֵהם ׁשֹוְכִחים ִמי ָעָׂשה ָלֶהם ֶאת 

ַהֶּקֶסם, הּוא ֶנֱעַלם ְוֵהם חֹוְזִרים ַלַחִּיים ֶׁשָהיּו ָלֶהם קֶֹדם. ְלַצֲעִרי ַמֵהר ְמאֹד ֵהם ׁשֹוְכִחים 



אֹוִתי ְוִנְׁשָאִרים ְּבָיַדִים ֵריקֹות".

"ֲאִני א ָּבטּוַח ֶׁשֵהַבְנִּתי", הֹוָדה יֹוִני.

"ֶאֵּתן ְל ֻּדְגָמה", ָאַמר ַהָּזֵקן. "ְּכֶׁשַאָּתה ְמַבֵּקׁש 

ֵמִאָּמא ִלְקנֹות ְל ַּכּדּוֶרֶגל, ָּכל עֹוד א ִקַּבְלָּת ֶאת 

ַהַּכּדּור ַאָּתה זֹוֵכר ֶאת ִאָּמא, ָנכֹון?"

"ֵּכן", ִהְסִּכים יֹוִני.

 ,ֲאָבל ְּכֶׁשַאָּתה ַמְתִחיל ְלַׂשֵחק ַּבַּכּדּוֶרֶגל ִעם ֲחֵבֶרי"

ַאָּתה ׁשֹוֵכַח ֶאת ִאְּמ ְוַרק חֹוֵׁשב ֵאי ְלַהְבִקיַע ּגֹול".

"ָנכֹון!"

"ְּבִדּיּוק ָּכ קֹוֶרה ִעם ַהְּקָסִמים ֶׁשִּלי. ַלְמרֹות ֶׁשַהִּמְׁשָאלֹות 

י, ָהֲאָנִׁשים  ַהּטֹובֹות ְוַהְּנחּוצֹות ְּביֹוֵתר ִמְתַקְּימֹות הֹודֹות ַלְּקָסִמים ֶׁשלִּ

ַמֵהר ְמאֹד ׁשֹוְכִחים ֶׁשֶּזהּו ֶקֶסם ְוֶׁשֶּיְׁשנֹו קֹוֵסם ֶׁשָעָׂשה ָלֶהם ֶאת ֶזה. ְוָאז... 

ַהּכֹל ֶנֱעַלם".

"ֲאָהּה... ַעְכָׁשו ֵהַבְנִּתי", ָאַמר יֹוִני. ּ"... ֻמָּתר ַּגם ִלי... ְלַהִּביַע 

ִמְׁשָאָלה?"

"ַּכּמּוָבן", ִחֵּי ַהָּזֵקן. "כֶׁשַּתְחִליט ַעל ַהִּמְׁשָאָלה 

ֶׁשְּל, ַּתִּגיד ֶאת ִמּלֹות ַהֶּקֶסם: "ִנִּסים 

קֹוִרים", ּוִמָּיד ִמְׁשַאְלְּת ִּתְתַגֵּׁשם!"



"ּתֹוָדה ְל, ָזֵקן ֶנְחָמד!" יֹוִני ִנְפַרד ִמֶּמּנּו 

ְּבִׂשְמָחה.

ַּבֶּדֶר ַהַּבְיָתה הּוא ָחַׁשב:

"ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשַּסְבָּתא ֶׁשִּלי ִּתְהֶיה ְּבִריָאה! ֵּכן. ֲאָבל ִאם 

ֶאְׁשַּכח ֶׁשַהּקֹוֵסם ָעָׂשה ֶאת ֶזה, ָאז ַסְבָּתא עֹוד ַּפַעם ִּתְהֶיה 

חֹוָלה... א, ֶזה א ֵיֵל. ָאז – אּוַלי אֹוַפַּנִים? ֲאָבל ִאם 

ַאְתִחיל ִלְנסַֹע ְוֶאְׁשַּכח ֶׁשֶּזה ֶקֶסם – ָהאֹוַפַּנִים ֵיָעְלמּו. אּוף! 

ָמה ַלֲעׂשֹות?!"

ֵּביְנַתִים, ָהאֹוטֹוּבּוס ִהִּגיַע ַלַּתֲחָנה. יֹוִני ָקם. ִמְּסִביבֹו ָהיּו ֲהמֹון ֲאָנִׁשים: ְיָלִדים 

ּוְזֵקִנים, ְּגָבִרים ְוָנִׁשים. ֲאָנִׁשים ִעם ַסִּלים ֵמַהּׁשּוק, ַוֲאָנִׁשים ִעם ִּתיֵקי עֹור ְיָקִרים. 

יֹוִני ִהְתּבֹוֵנן ְּבֻכָּלם ְּבַסְקָרנּות ְוָחַׁשב: "ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ֶּבַטח ֵיׁש ַמֶּׁשהּו ֶׁשהּוא ְמאֹד 



רֹוֶצה.." ְוָאז הּוא ֵהִבין ַמה הּוא 

רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש.

"ֲאִני רֹוֶצה, ׁשָהֲאָנִׁשים ָּתִמיד ִיָּזְכרּו ֶׁשִּנִּסים 

קֹוִרים ְוֶׁשִּמי ֶׁשעֹוֶׂשה אֹוָתם הּוא ַהּקֹוֵסם", ָאַמר יֹוִני 

ְּבקֹול ָרם ְוהֹוִסיף ֶאת ִמּלֹות ַהֶּקֶסם: "ִנִּסים קֹוִרים!"

יֹוִני ַרק ָּפַתח ֶאת ֶּדֶלת ֵּביתֹו, ִּפְתאֹם ִצְלֵצל 

ַהֶּטֶלפֹון. זֹאת ָהְיָתה ַסְבָּתא:

"יֹוִני, ָקָרה ֵנס! ִהְבֵראִתי!"

"ַסְבָּתא, יֹוֵתר א ִּתְהִיי חֹוָלה", ָצַעק יֹוִני ְּבִׂשְמָחה 

ְוִהְתִחיל ְלַסֵּפר ָלּה ַעל ַהּקֹוֵסם ֶׁשָּיכֹול ְלַהְגִׁשים ָּכל ִמְׁשָאָלה...

"ַרק ָחׁשּוב ְמאֹד שֶֹּׁלא ִלְׁשּכַֹח אֹותֹו!"

איור: מיכאל גונופולסקי



ֶלא  ַהּפֶ
ּלֹא ִנְגָמר  ׁשֶ

מיכאל ארׁשבסקי



ַמְמָלָכה ְקסּוָמה ֵאי ָׁשם, ֵּבין ֵעִצים ַעִּתיִקים  ּבְ
ּוְגבֹוִהים, ׁשֹוֵכן ֵּבית ַהֵּסֶפר ְלקֹוְסִמים. ְּכמֹו ְּבָכל ֵּבית 

ֵסֶפר ַּגם ָׁשם ֵיׁש ַּתְלִמיִדים ּומֹוִרים, ִׁשעּוִרים ָוֳחָפִׁשים. 

ּוְבסֹוף ַהָּׁשָנה ַהּקֹוְסִמים ַהְּצִעיִרים ַמִּציִגים ֶאת ַהְּקָסִמים 

ֶׁשָּלְמדּו.

ַאַחד ַהַּתְלִמיִדים ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ָהָיה ֶיֶלד ְּבֵׁשם "ָאָסף- ִׂשיַח- ָירֹק". 

ֶאת ַהִּכּנּוי ַהֶּזה ָנְתנּו לֹו ֲחֵבָריו ְלַאַחר ֶׁשְּבַאַחד ַהִּׁשעּוִרים ָאָסף ָהַפ ֶאת ְׂשָערֹו 

ְלִׂשיַח ָירֹק ָקָטן ְוַהְרֵּבה ְזַמן ְלַאַחר ִמֵּכן הּוא א ִהְצִליַח ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהֵּׂשָער 

ְלַמָּצבֹו ָהָרִגיל. 



ִלְקַראת ַהחֶֹפׁש ַהָּגדֹול ִהְתּכֹוְננּו ַהַּתְלִמיִדים 

ְלִמְצַעד ַהְּקָסִמים ַהְּׁשָנִתי.

ַנֲחׁשּו ֵאיֶזה ֶקֶסם ָאָסף- ִׂשיַח- ָירֹק ֵהִכין? א, 

א ֶאת ַהֶּקֶסם ִעם ַהִּמָּטה ַהְמעֹוֶפֶפת ְוא ֶאת ַהֻּסָּכִרָּיה ֶׁשֹּלא 

ִנְגֶמֶרת ְלעֹוָלם. הּוא ִהְמִציא ְׁשִטיַח ֶּפֶלא.

ְּכֵדי ְלַהְפִעיל ֶאת ַהָּׁשִטיַח ָהָיה ָצִרי ַלֲעמֹד ָעָליו, ִלְקּפֹץ 

ַּפֲעַמִים ַעל ֶרֶגל ְׂשמֹאל ּוְלַהִּגיד "ִצ'יק- ְטָראק!" ְוָאז ַלְחׁשֹב ַעל 

ִמְׁשָאָלה ָּכְלֶׁשִהי ּוִמָּיד ִהיא ָהְיָתה ִמְתַּגֶּׁשֶמת. ֲאָבל ִּבְגַלל ֶׁשָאָסף ָהָיה ַרק ַּתְלִמיד ְוא 

קֹוֵסם ֲאִמִּתי, ַהֶּקֶסם ֶׁשּלֹו ָהָיה ַמֲחִזיק א יֹוֵתר ִמַּדָּקה.

ְּכֵדי ִלְבּדֹק ֶאת ַהַהְמָצָאה ֶׁשּלֹו, ָאָסף ָהַל ְלַּגן ַהְיָלִדים ֶׁשָהָיה ְּבתֹו ָהֵעץ ָהֲעָנק, ֶׁשְּלַיד 



ֵּבית ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹו. הּוא ִהִּציַע ְלַיְלֵדי 

ַהַּגן ַלֲעמֹד ַעל ַהָּׁשִטיַח ּוְלַבֵּקׁש ִמְׁשָאָלה.

ַּכּמּוָבן ֶׁשָּכל ַהְיָלִדים ָרצּו ֶאל ַהָּׁשִטיַח. ָנָתן ַהָּקָטן 

ִהִּגיַע ִראׁשֹון.

ָנָתן ָהָיה ַהֶּיֶלד ֲהִכי ָנמּו ַּבַּגן. ֲאִפּלּו ָּגִדי, ַהֶּיֶלד ֲהִכי 

ָצִעיר ַּבַּגן, ָהָיה יֹוֵתר ָּגבֹוַּה ִמֶּמּנּו.

 ָנָתן ָקַפץ ַּפֲעַמִים ַעל ֶרֶגל ְׂשמֹאל, ָאַמר "ִצ'יק-ְטָראק" 

ְוָצַעק: "ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ֲהִכי ָּגבֹוַּה!" ּוִמָּיד הּוא ִהְתִחיל 

ִלְגּבַֹּה.

ַהְיָלִדים ִהִּביטּו ִנְדָהִמים ֵאי ָנָתן הֹוֵפ ְלָגבֹוַּה יֹוֵתר ִמְּׁשָאר ַהְיָלִדים 

ַּבַּגן, ַאֲחֵרי ֶזה, הֹוֵפ ָּגבֹוַּה יֹוֵתר ֵמַהַּגֶּנֶנת ּוֵמָאָסף, ּוְלַבּסֹוף רֹאׁשֹו ִהִּגיַע 

ַלִּתְקָרה. ָנָתן ִהְרִּגיׁש ֵאי ַהְּבָגִדים ֶׁשּלֹו ִנְמָּתִחים ְוִנְמָּתִחים ְוִכְמַעט ִנְקָרִעים: 

ַהִּמְכָנַסִים, ַהֻחְלָצה ַוֲאִפּלּו ְׂשרֹוֵכי ַהַּנֲעַלִים.

"ִּתְראּו ַּכָּמה ָּגַדְלִּתי", ָקָרא ָנָתן ַהִּנְרָּגׁש ְלַיְלֵדי 

ַהַּגן, ַא ַּדַּקת ַהֶּקֶסם ִהְסַּתְּיָמה ְוָנָתן ָחַזר ְלִמָּדתֹו 

ָהְרִגיָלה. ָאָסף ִמְלֵמל ַּכָּמה ִמּלֹות ֶקֶסם 

ְוִתֵּקן ְלָנָתן ַהָּקָטן ֶאת ַהְּבָגִדים.



ָּתָמר ָהְיָתה ַהָּבָאה ַּבּתֹור. ְׁשֵּתי ְקִפיצֹות ַעל 

ֶרֶגל ְׂשמֹאל, "ִצ'יק-ְטָראק" ְו... ָּתָמר ֶנֶעְצָרה 

ַּבָּמקֹום. ֲהמֹון ִמְׁשָאלֹות ִמְּלאּו ֶאת רֹאָׁשּה.

"ֻּבָּבה! א, ׁשֹוקֹוָלד? אֹו אּוַלי, ְמכֹוִנית? א, ְמכֹוִנית ֶזה 

ֶׁשל ָּבִנים. ִׂשְמָלה ֲחָדָׁשה! א, ִאָּמא ַּגם ָּכָכה ָרְצָתה ִלְקנֹות ִלי 

ִׂשְמָלה ֲחָדָׁשה ְוחּוץ ִמֶּזה, ָּכ אֹו ָּכ ַאֲחֵרי ַּדָּקה ַהּכֹל ֵיָעֵלם. 

ַּבֶּמה ֶאְבַחר?"

ִּפְתאֹם ָנח ַמָּבָטּה ַעל ַמַּדף ַחּיֹות ַהַּצֲעצּוַע, ְוָתָמר ִנְזְּכָרה ֶׁשִהיא ָּתִמיד ָרְצָתה ֶׁשַהַחּיֹות 

ֵיָהְפכּו ַלֲאִמִּתּיֹות. "ֵּכן! ֶׁשַחּיֹות ַהַּצֲעצּוַע ֵיָהְפכּו ְלַחּיֹות ֲאִמִּתּיֹות", ִּבְּקָׁשה ָּתָמר, ּוְׁשִטיַח 

ַהֶּפֶלא ֵהֵחל ְלַהֲחיֹות ֶאת ַהַּצֲעצּוִעים ֶאָחד ַאֲחֵרי ַהֵּׁשִני.



ַּגן ַהְיָלִדים ִהְתַמֵּלא ְּבַמַּׁשק 

ְּכָנַפִים ּוְבִצּיּוֵצי ִצֳּפִרים. ֲחתּוִלים ֶׁשָהְפכּו 

ֲאִמִּתִּיים ָקְפצּו ְוִיְּללּו. ְּכָלִבים ְקַטִּנים ּוְגדֹוִלים 

ָנְבחּו. ְוַהֻּדִּבים ִהְתַיְּׁשבּו ַעל ָהִרְצָּפה ּוִבְּקׁשּו ֵמַהְיָלִדים 

ְּדַבׁש.

ַהְיָלִדים ִהְתַקְּבצּו ְסִביב ַהַּגֶּנֶנת. ָאָסף ִמֵהר ִלְפּתַֹח 

ַחּלֹון. ַהִּצֳּפִרים ָעפּו, ַהֲחתּוִלים ָקְפצּו ַאֲחֵרי ַהִּצֳּפִרים, 

ַהְּכָלִבים ָרצּו ַאֲחֵרי ַהֲחתּוִלים ְוַגם ַהֻּדִּבים ָיְצאּו 

ַהחּוָצה ֶּדֶר ַהַחּלֹון. ָעְבָרה ַּדָּקה ְוָכל ַהַחּיֹות ָחְזרּו ִלְהיֹות 

ַצֲעצּוִעים.

ְלַאַחר ַהֲהמּוָלה ַהּזֹאת, ַהְיָלִדים ָחְׁשׁשּו ְלִהְתָקֵרב ֶאל ְׁשִטיַח ַהֶּפֶלא. ַעד 

ֶׁשִּפְתאֹם ֶיֶלד ְּבֵׁשם ֵאִלי ִנְזַּכר ֶׁשַּלֲחֵברֹו ּדּודּו ּכֹוֶאֶבת ַהֵּׁשן. ִּבְגַלל ְּכֵאב ַהִּׁשַּנִים, 

ּדּודּו ֲאִפּלּו ִוֵּתר ַעל ַהַּתּפּוַח ֶׁשֵהִביא ֵמַהַּבִית.

ֵאִלי ֶנֱעַמד ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשִטיַח. ְׁשֵּתי ְקִפיצֹות ַעל 

ֶרֶגל ְׂשמֹאל, "ִצ'יק-ְטָראק" ו..."ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשְּכֵאב 

ַהִּׁשַּנִים ֶׁשל ּדּודּו ַיֲחף!"

ּוִמָּיד ֻּכָּלם ָׁשְמעּו ֶאת ַהְּצחֹוק 



ַהְמֻאָּׁשר ֶׁשל ּדּודּו.

"ּתֹוָדה, ֵאִלי!", הּוא ָקָרא. "ּבֹואּו נֹאַכל ַיַחד 

ֶאת ַהַּתּפּוַח ֶׁשִּלי".

ִהִּגיַע ְזַמן ֲארּוַחת ַהּבֶֹקר. ַהְמַטֶּפֶלת ָקְרָאה ַלְיָלִדים ַלֲחַדר 

ָהאֶֹכל ְוַהִּמְׂשָחק ִעם ְׁשִטיַח ַהֶּפֶלא ִהְסַּתֵּים.

ָאָסף-ִׂשיַח-ָירֹק ִקֵּפל ֶאת ַהַהְמָצָאה ֶׁשּלֹו ְוָהַל ַאֲחֵרי 

ַהְיָלִדים. הּוא ָיַדע ֶׁשעֹוד ַּדָּקה ַהֶּקֶסם ַיֲחף ּוְכֵאב ַהִּׁשַּנִים ֶׁשל ּדּודּו 

ַיֲחזֹר ְוָאז הּוא ִיְהֶיה ַחָּיב ְלַנֵחם אֹותֹו. ֲאָבל... ָאָסף ָטָעה. ּדּודּו ָאַכל, ָצַחק, הֹוִציא ָלׁשֹון 

ְּכֵדי ְלַהְצִחיק ֶאת ַהֲחֵבִרים, ְוַהֵּׁשן ֶׁשּלֹו ִּבְכָלל א ָּכֲאָבה, ַּגם א ְלַאַחר ֶעֶׂשר ַּדּקֹות.

ְוָאָסף ָּתָהה: "ֵאי ֶזה ֶׁשַהֶּקֶסם ָהַאֲחרֹון ִהְמִׁשי ַּגם ְלַאַחר ֶׁשָחְלָפה ַּדָּקה?" 



ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָמָצא ְּתׁשּוָבה, הּוא 

ִנַּגׁש ַלּמֹוֶרה ֶׁשּלֹו ִלְקָסִמים ְוִסֵּפר לֹו ַעל 

 ַהִּמְקֶרה. ַהּקֹוֵסם ַהָּזֵקן ְוֶהָחָכם ִהְקִׁשיב ְוַאַּגב ָּכ

ִלֵּטף ֶאת רֹאׁשֹו ֶׁשל ָאָסף-ִׂשיַח-ָירֹק ְוָאַמר:

"ַּדע ְל, ְיִדיִדי ַהָּקָטן, ֶקֶסם ֶׁשַּנֲעֶׂשה 

ְלַמַען ֲאֵחִרים ְלעֹוָלם ֵאינֹו ִנְגָמר!"

איור: גיאה באסילייה 



ּפּור ַעל  ַהּסִ
י ְנּתִ י ְוִטּגַ ְלּתִ ַ ּשׁ  ּבִ

יגאל רזניק



ָּבִחים, ִּבַּׁשְלִּתי ְוִטַּגְנִּתי, ָהיּו ְׁשֵני ַהַּטָּבִחים ֲהִכי  ַהטַּ
טֹוִבים ָּבִעיר.

ּבֶֹקר ֶאָחד ִנְפְּגׁשּו ַהְּׁשַנִים, ּוִבַּׁשְלִּתי ָאַמר ְלִטַּגְנִּתי:

"ֲחֵבִרי! ֲהֵרי ְׁשֵנינּו ַטָּבִחים ְמֻצָּיִנים. ַמֲחִצית ִמּתֹוָשֵבי ָהִעיר 

ֶנֱהִנים ֶלֱאכֹל ַּבִּמְסָעָדה ֶׁשְּל ּוַמֲחִציָתם אֹוְכִלים ֶאְצִלי!"

"ָנכֹון", ָאַמר ִטַּגְנִּתי, "ָאז ַמה?"

ְתַאֵחד ּוְנַבֵּׁשל ַיַחד!  "ַאִּגיד ְל ַמה", ָעָנה לֹו ִּבַּׁשְלִּתי. "ַמה ַּדְעְּת ֶשנִּ

ָּתֵאר ְל ַּכָּמה ֵיָהנּו ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר!"

"ֵאיֶזה ַרְעיֹון ַמְבִריק!" ָקָרא ִטַּגְנִּתי. "ֵאי א ָחַׁשְבִּתי ַעל 



ָּכ קֶֹדם?! ֲאַנְחנּו ָנִכין ֶאת ַהְּסעּוָדה 

ַהְּטִעיָמה ְּביֹוֵתר ֶׁשֵאי ַּפַעם הּוְכָנה ָּכאן, ְוַנְזִמין 

ֶאת ָּכל ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר! זֹו ִּתְהֶיה ֲחִגיָגה ֲעָנִקית!"

"ְּבִדּיּוק ָּכָכה!" ָאַמר ִּבַּׁשְלִּתי ְּבִׂשְמָחה. "ָאז ָקִדיָמה! 

ֲאָבל... ַמה ָּנִכין?"

"א יֹוֵדַע", ָאַמר ִטַּגְנִּתי "ַמֶּׁשהּו ָטִעים..."

"ְוַגם ָּבִריא", הֹוִסיף ִּבַּׁשְלִּתי. 

ִכין?" ָׁשֲאלּו ְׁשֵניֶהם ַיַחד. "טֹוב, ָאז ַמה נָּ

ִאם ִנְדֶמה ָלֶכם ֶׁשֵהם ֵהִכינּו ְּגִליָדה ִעם ַקֶּצֶפת ְּכפּוָלה, אֹו אּוַלי ָמָרק, אֹו אּוַלי ֲאַבִּטיַח, 

ה, ַהְמּבּוְרֵגר, ִצ'יְּפס, ַנְקִניִקּיֹות, ֻסָּכִרּיֹות – ַאֶּתם טֹוִעים.  אֹו ְסָּפֵגִטיִני, אֹו טֹוְרֶטִליִני, אֹו ִּפצָּ



ִּכי ֵהם ֶהְחִליטּו ְלָהִכין ָּדִגים, ְוא 

ְסָתם ָּדִגים, ָּדִגים ִעם רֶֹטב ְמֻעֶּלה.

ַהְּׁשַנִים ִסְּכמּו ֶׁשְּלָמֳחָרת ָיִביאּו ֶאת ָּכל ֶהֳחָמִרים 

ַהְּדרּוִׁשים ִויַבְּׁשלּו ֶאת ְמַנת ַהָּדִגים ַהְּטִעיָמה ְּביֹוֵתר 

ֶׁשֵאי ַּפַעם ֻהְּגָׁשה ָּבִעיר.

"ָמה ַאָּתה רֹוֶצה ְלָהִביא?", ָׁשַאל ִּבַּׁשְלִּתי.

"ַּכּמּוָבן ֶשֲאִני ָאִביא ָּדִגים!" ָעָנה ִטַּגְנִּתי, "ְּכֵדי ְלַטֵּגן 

אֹוָתם!"

"ְמֻעֶּלה", ָאַמר ִּבַּׁשְלִּתי. "ַוֲאִני ָאִביא ֵמַהּׁשּוק ֶאת ָּכל 

ַהְיָרקֹות ְוַהַּתְבִליִנים ָלרֶֹטב ַהִּנְפָלא ֶׁשֲאַבֵּׁשל".

"ִסַּכְמנּו", ָׂשַמח ִטַּגְנִּתי. "ִנָּפֵגׁש ַבִּמְסָעָדה ֶׁשִּלי ְוָׁשם ָנִכין ַהּכֹל ַיַחד"

"ִסַּכְמנּו", ָׂשַמח ִּבַּׁשְלִּתי.

ְׂשֵמִחים ְוטֹוֵבי ֵלב ֵהם ָּפנּו ִאיׁש ְלַדְרּכֹו.

ַּבּבֶֹקר ֶׁשְלָמֳחָרת ָהַל ִטַּגְנִּתי ֶאל מֹוְכֵרי 

ַהָּדִגים ֶׁשַּבּׁשּוק, ּוִבֵּקׁש ֵמֶהם ִלְבחֹר ֶאת 

 ַהָּדִגים ַהּטֹוִבים ְוַהְּטִרִּיים ְּביֹוֵתר. ְּבֶמֶׁש

ְׁשָעַתִים הּוא ָּבַחר ִּבְקִפיָדה ֶאת 



ַהְּסחֹוָרה. הּוא ָעַבר ְּבִׁשְבִעים ֲחֻנּיֹות 

ֶׁשֵהִביאּו ָּדִגים ִמִּׁשְבִעים ְמִדינֹות. ְּבָכל ֲחנּות

הּוא ָּבַחר ֶאת ַהָּדג ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר. ּוַבָּצֳהַרִים ֵהִביא 

ֶאת ִׁשְבִעים ַהָּדִגים ַלִּמְסָעָדה ֶׁשּלֹו. 

 ַּׁשְלִּתי ְלׁשּוק ַהְיָרקֹות ּוָבַחר ְּבֶמֶׁש ְּבאֹותֹו ּבֶֹקר ָהַל בִּ

ָׁשׁש ָׁשעֹות ֶאת ָּכל ַהְיָרקֹות ֶׁשִהִּגיעּו ִמָּכל ָהעֹוָלם, ַעד 

ֶׁשִּמֵּלא ִׁשְבִעים ַסִּלים ִּביָרקֹות ּוְבַתְבִליִנים ֻמְבָחִרים. 

ְּבָצֳהֵרי ַהּיֹום ִהִּגיַע ִּבַּׁשְלִּתי ַלִּמְסָעָדה ֶׁשל ִטַּגְנִּתי, ְוֵהִביא ִעּמֹו ֶאת 

ָּכל ַהַּתְבִליִנים ְוַהְיָרקֹות ֶׁשאֹוָתם ָנְׂשאּו ַאְרָּבִעים ַסָּבִלים ֲחָזִקים. ִטַּגְנִּתי ְּכָבר ִחָּכה לֹו ִעם 

ִׁשְבִעים ַהָּדִגים ֶׁשּלֹו, ְוָאז ֵהם ִהְתִחילּו ְלַבֵּׁשל ּוְלַטֵּגן.

ִטַּגְנִּתי ִטֵּגן ֶאת ַהָּדִגים ֶׁשּלֹו ְּבִׁשְבִעים ַמֲחַבּתֹות ּוִבַּׁשְלִּתי ִּבֵּׁשל ֶאת ָהְרָטִבים ֶׁשּלֹו ְּבִׁשְבִעים 



ִסיִרים, ְוַכֲעבֹר ַאְרַּבע ָׁשעֹות ַהּכֹל 

ָהָיה מּוָכן.

ְוָאז, ִטַּגְנִּתי ָאַמר ְּבַמַּצב רּוַח ֲחִגיִגי: "נּו, ַעְכָׁשו 

ִהִּגיַע ַהְּזַמן ֶׁשִּתְׁשּפֹ ֶאת ָהרֶֹטב ַעל ַהָּדִגים".

"ִלְׁשּפֹ ֶאת ָהרֶֹטב ֶׁשִּלי?" ִהְתַּפֵּלא ִּבַּׁשְלִּתי. 

"ִהְׁשַקְעִּתי ּבֹו ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ּכַֹח, ּוְבָאָּמנּות ֶׁשל ַמָּמׁש 

ֵהַכְנִּתי ֶאת ָהרֶֹטב ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ֶׁשֵאי ַּפַעם ִּבַּׁשְלִּתי, 

ְוַעְכָׁשו ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשֲאִני ָּפׁשּוט ֶאְׁשּפֹ אֹותֹו ַעל ַהָּדִגים 

ֶׁשְּל? ָלָּמה? ְּכֵדי ֶׁשֻּכָּלם יֹאְכלּו ְוַיִּגידּו ַאח, ֵאיֶזה ָּדִגים 

ְטִעיִמים ֵיׁש ְלִטַּגְנִּתי ַהֶּזה?!"

"ָאז ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה?", ָעָנה לֹו ִטַּגְנִּתי ְּבַכַעס. "ַגם ֲאִני א מּוָכן 

 !ֶׁשְּתַקְלֵקל ֶאת ַהַּטַעם ַהִּנְפָלא ֶׁשל ַהָּדִגים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשִּלי ִעם ָהרֶֹטב ֶׁשְּל

ָעִדיף ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיָּׁשֵאר ִעם ַמה ֶּׁשהּוא ֵהִכין".

"ָנכֹון ְמאֹד", ענה לו ִּבַּׁשְלִּתי ְּבַזַעף ְוָקָרא ִמָּיד ַלַּסָּבִלים ֶׁשִּיְקחּו 

ֶאת ָּכל ִסיֵרי ָהרֶֹטב ְוַיֲחִזירּו אֹוָתם ַלִּמְסָעָדה ֶׁשּלֹו. 

ִּבַּׁשְלִּתי ִהְתַיֵּׁשב ְלַבּדֹו ַּבִּמְטָּבח ֶׁשּלֹו, 

ָעצּוב ְוכֹוֵעס ַעל ָּכל ָהעֹוָלם...

"ֲאִני א ָצִרי ַאף ֶאָחד", ָאַמר 



ְלַעְצמֹו. "ִמִּצִּדי, ֶׁשַאף ֶאָחד א יֹאַכל ֶאת 

ָהרֶֹטב ֶׁשִּלי ְוא ֵיָהֶנה. ֲאִני אַֹכל אֹותֹו ְלַבד!"

הּוא הֹוִציא ַּכף ְּגדֹוָלה ְוֵהֵחל ֶלֱאכֹל ִמּתֹו ַאַחד 

ַהִּסיִרים. ֲאָבל ֵאין ַטַעם ֶלֱאכֹל רֶֹטב ָּדִגים ְלא ָּדִגים, 

ּוְלַאַחר ִמְסַּפר ַּכּפֹות ִּבַּׁשְלִּתי ִהְרִּגיׁש ַמָּמׁש ַרע.

"ֵאיזֹו ָטעּות ָעִׂשיִתי", הּוא ָחַׁשב. "ֲאָבל עֹוד א ְמֻאָחר 

ְלַתֵּקן אֹוָתּה. ֵהיי, ַסָּבִלים!"

"ֵּכן, ִּבַּׁשְלִּתי, ִּתְרֶצה ֶׁשַּנֲחִזיר ֶאת ַהִּסיִרים ְלִטַּגְנִּתי?" 

"ִנַחְׁשֶּתם ָנכֹון!"

ַהַּסָּבִלים ָחְזרּו ֶאל ִטַּגְנִּתי ְּבִריָצה. ִּבַּׁשְלִּתי ִנְכַנס ַלִּמְסָעָדה ֶׁשל ִטַּגְנִּתי, ִהְׁשַּתֵעל 

ְוָאַמר ְּבבּוָׁשה:



"ְסִליָחה ֲחֵבִרי ַהָּיָקר. ָעִׂשיִתי 

ָטעּות, ָהרֶֹטב ַהֶּזה ַמְתִאים ְּבִדּיּוק 

ַלָּדִגים ֶׁשֵהַכְנָּת ְוַרק ָׁשם הּוא ָצִרי ִלְהיֹות".

"א, א", ִמֵהר ִטַּגְנִּתי ַלֲענֹות. "ֲאִני הּוא ֶזה 

ֶׁשָּטָעה, ְּכֶׁשָחַׁשְבִּתי ֶׁשַהָּדִגים ֶׁשִּלי ָׁשִוים ַמֶּׁשהּו ְּבִלי 

ָהרֶֹטב ֶׁשְּל !א ִהְצַלְחִּתי ֶלֱאכֹל ֲאִפּלּו ֶאָחד ִּכי 

א ִהְרַּגְׁשִּתי ׁשּום ַטַעם! ַּכָּמה טֹוב ֶׁשָחַזְרָּת, ָחֵבר 

ָיָקר!"

ִּבַּׁשְלִּתי ְוִטַּגְנִּתי ִהְתַחְּבקּו ְּבִׂשְמָחה ּוְבאֹותֹו ַהֶעֶרב 

ֵהם ָעְרכּו ְסעּוָדה ֲחִגיִגית, ֲעָנִקית, ֶׁשָּכל ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר זֹוְכִרים 

ַעד ַהּיֹום! ֲאָנִׁשים ִהִּגיעּו ִמָּכל ֶחְלֵקי ָהִעיר ַרק ְּכֵדי ִלְטעֹם ֶאת ַהָּדִגים 

ַהְּטִעיִמים ָּבעֹוָלם, ְוֵהם ֶּבֱאֶמת ָהיּו ָּכֵאֶּלה! 

ֵּכן, ֵאֶּלה ֶׁשָהיּו ַּבְּסעּוָדה ַהּזֹו ֵהם ְּכָבר ָסִבים ְוַסְבּתֹות ּוְמַסְּפִרים ֶאת 

ַהִּסּפּור ַהֶּזה ַלְּנָכִדים ֶׁשָּלֶהם. ְוֶזה ַּגם ַמה ֶׁשַּסָּבא ֶׁשִּלי ִסֵּפר ִלי, 

ּוִבֵּקׁש ֶׁשֲאַסֵּפר ָלֶכם ּוְלָכל ַהְיָלִדים ְּכֵדי ֶׁשֻּכָּלם 

ֵיְדעּו, ֶׁשְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו טֹוב, ְּכַדאי ַלֲעׂשֹות 

ַיַחד. אֹותֹו בְּ
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 קֹוִצים
ים ּדֹוְקָרִנּיִ

מרינה פטייבה



ַיַער ֶאָחד ֵּבין ֲעֵצי ָהֳאָרִנים, ָחיּו ִּבְׁשֵכנּות  ּבְ
ְׁשֵני ִקּפֹוִדים. ְּבָכל יֹום ָהיּו ַהִּקּפֹוִדים יֹוְצִאים 

ַלָּׂשֶדה ֶלֱאסֹף ִּפְטִרּיֹות ּוֵפרֹות ַיַער, ּוְלִהְתַחֵּמם 

ָלֶהם ַּבֶּׁשֶמׁש. ּוְבָכל ַלְיָלה ָּכל ֶאָחד ֵמַהִּקּפֹוִדים ָהָיה חֹוֵזר 

ִליׁשֹן ִמַּתַחת ְלֵעץ ָהאֶֹרן ֶׁשּלֹו.

ֲעֵליֶכם ָלַדַעת, ֶׁשַּבֵּלילֹות ָהָיה ַהַּיַער ְמאֹד ַקר ְוַלח. ְּבָכל ֶעֶרב 

ָהָיה יֹוֵרד ֲעָרֶפל ָסִמי, ּוְמַכֶּסה ֶאת ָהֵעֶׂשב, ֶאת ַהִּׂשיִחים ְוֶאת ָהֵעִצים 

ְּבִכּסּוי ָלָבן.

ַהִּקּפֹוִדים ָאְספּו ָעִלים ְוֵעֶׂשב, ְּכֵדי ַלֲהפֹ ֶאת ַהַּמֲחֶסה ֶׁשָּלֶהם 

ְלָחִמים יֹוֵתר. ֲאָבל ֶזה א ָעַזר ָלֶהם, ּוַבֵּלילֹות ֵהם ָרֲעדּו ִמּקֹר.



ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ִעם ְזִריַחת ַהֶּׁשֶמׁש, ָיְצאּו 

ַהִּקּפֹוִדים ַלָּׂשֶדה ְלִהְתַחֵּמם, ְּכֶׁשֵהם ַמְפִנים 

ֶאת ָראֵׁשיֶהם ְלֵעֶבר ַקְרֵני ַהֶּׁשֶמׁש ַהֲחִמימֹות 

ֶׁשָּכל ָּכ ִצּפּו ָלֶהן.

ַּפַעם ַאַחת, ֻמְקָּדם ַּבּבֶֹקר, ָעַבר ַּבָּׂשֶדה ָׁשָפן ָקָטן 

ְוָרָאה ֶאת ַהִּקּפֹוִדים ֶׁשָרֲעדּו ִמּקֹר.

"ַמה ָּקָרה ָלֶכם?" ָׁשַאל אֹוָתם ַהָּׁשָפן.

"ֲאַנְחנּו קֹוְפִאים ַּבֵּלילֹות ַהָּקִרים", ָענּו ַהִּקּפֹוִדים, ֲעַדִין 

רֹוֲעִדים ִמּקֹר.

"ַוֲאַנְחנּו, ַהְּׁשַפִּנים, ִּבְכָלל א קֹוְפִאים ִמּקֹר", ָאַמר ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן ְּבִׂשְמָחה. 

"ֻּכָּלנּו ִמְתַאְּסִפים ַּבְּמאּוָרה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָּלנּו, ִנְצָמִדים ֶאָחד ַלֵּׁשִני, ְוַהַּפְרוֹות ֶׁשָּלנּו 



ֶנְהָּפכֹות ִלְׂשִמיַכת ַּפְרָוה ַאַחת 

ְּגדֹוָלה. ְמאֹד ַחם ָלנּו ְוטֹוב!"

ְוַהָּׁשָפן ִהְמִׁשי ָלרּוץ ָהְלָאה, ַמְׁשִאיר 

ַאֲחָריו ֶאת ַהִּקּפֹוִדים ְמֻבְלָּבִלים.

"ֲאָבל ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֵיׁש ֵעץ אֶֹרן ִמֶּׁשּלֹו", 

ָאַמר ִקּפֹוד ֶאָחד.

"ּוְלָכל ֶאָחד ִמַּתַחת ְלֵעץ ָהאֶֹרן, ֵיׁש ִמָּטה 

ִמֶּׁשּלֹו ּוַמְחָסן ֶׁשל ֵּפרֹות ַיַער ּוִפְטִרּיֹות ִמֶּׁשּלֹו", 

ָאַמר ַהֵּׁשִני.

ַהִּקּפֹוִדים ִהְסַּתְּכלּו ֶזה ַעל ֶזה ּוָפנּו ָּכל ֶאָחד ַלִּכּוּון ֶׁשּלֹו.

ִלְקַראת ָהֶעֶרב ַהָּׁשַמִים ֵמַעל ַהַּיַער ִהְתַּכּסּו ֲעָנִנים ְׁשחֹוִרים. 

רּוַח ֲחָזָקה ֵהֵחָּלה ִלְנׁשֹב. ַנֲעָׂשה ַקר ְמאֹד ְוִהְתִחיל ָלֶרֶדת ֶּגֶׁשם.

ַהִּקּפֹוִדים ָרצּו ָּכל ֶאָחד ְלֵעץ ָהאֶֹרן ֶׁשּלֹו. ֲאָבל ַהֶּגֶׁשם ָהָיה ָחָזק 

 ְיָלה ַהּקֹר ָהַל לַּ ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשָעַבר ֶּדֶר ַעְנֵפי ָהאֶֹרן ַהְּסבּוִכים. בַּ

ְוִהְתַחֵּזק. ַהִּקּפֹוִדים ָהְרֻטִּבים ְוַהִּמְסֵּכִנים 

ָקְפאּו ְלַגְמֵרי. ְלֶפַתע, ֶאָחד ֵמֶהם ִנְזַּכר ְּבַמה 

ֶּׁשָאַמר לֹו ַהָּׁשָפן.

"ְואּוַלי ֶּבֱאֶמת ָצִרי ָלֶלֶכת ַלָּׁשֵכן? 

ְּבַיַחד ִיְהֶיה ָלנּו ַחם יֹוֵתר", 



ָחַׁשב לֹו ַהִּקּפֹוד ְוהֹוִציא ֶאת ָהַאף ֶׁשּלֹו 

 ִמַּתַחת ְלֵעץ ָהאֶֹרן. ַהַּיַער ָהָיה ָחׁשּו

ְוַהְּסָעָרה ִהְׁשּתֹוְלָלה. ַהִּקּפֹוד ִהְתַּגֵּבר ַעל 

ַהַּפַחד ֶׁשּלֹו ְוָרץ ֶאל ַהָּׁשֵכן.

"ַּכָּמה טֹוב ֶׁשָּבאָת!" ָאַמר ַהָּׁשֵכן. "ֲאִני ְּכָבר ָרִציִתי 

ָלרּוץ ֵאֶלי. ּבֹא ְנַנֶּסה ְלִהָּצֵמד ֶאָחד ַלֵּׁשִני, ְּכמֹו 

ֶׁשעֹוִׂשים ַהְּׁשַפִּנים, ְוִנְתַּכֶּסה ִעם ֶהָעִלים. אּוַלי ָאז ִיְהֶיה 

ָלנּו ַחם יֹוֵתר".

ַהִּקּפֹוִדים ִנּסּו ְלִהְתַחֵּבק.

"אֹוּו"! - ָצַעק ֶאָחד.

"אֹוי!" - ִהְתַרֵעם ַהֵּׁשִני.



- "ַאָּתה ּדֹוֵקר אֹוִתי ִעם 

ַהּקֹוִצים ֶׁשְּל!!" – ָקְראּו ַהִּקּפֹוִדים 

ְּבקֹול ֶאָחד ְוִהְסַּתְּכלּו ֶאָחד ַעל ַהֵּׁשִני ְּבַמָּבט 

ֶנֱעָלב.

ֲאָבל ָאז ִהְרִעים ָהַרַעם ְוִהְבִריק ַהָּבָרק. ֵמרֹב 

ַּפַחד ַהִּקּפֹוִדים ִקְּפלּו ֶאת ַהּקֹוִצים ֶׁשָּלֶהם 

ְוִהְתַחְּבקּו ְּבָחְזָקה. ֵהם ִנְכְנסּו ִמַּתַחת ְלָׁשְרֵׁשי ָהֵעץ, 

ִהְתַּכּסּו ַמֵהר ַמֵהר ִעם ֶהָעִלים ּוִפְתאֹם... ִהְרִּגיׁשּו, 

ֵאי ַהחֹם ִמְתַּפֵּׁשט ְּבגּוָפם.

"ּוואּו!", ִהְתַּפֵּלא ַאַחד ַהִּקּפֹוִדים.

"א ְיֻאַּמן!", ָקָרא ָהַאֵחר.

"ָּכל ַמה ֶּׁשָהִיינּו ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות, ֶזה ְּבַס ַהּכֹל ְלַקֵּפל ֶאת 

ַהּקֹוִצים!" ָצֲעקּו ַהִּקּפֹוִדים ֶּפה ֶאָחד. ְוַהִּקּפֹוִדים ְמֻחָּמִמים ּוְמֻאָּׁשִרים, 

ִנְרְּדמּו ְלקֹול ִטּפֹות ַהֶּגֶׁשם ַהֵּליִלי.

ַּבּבֶֹקר ְלָמֳחָרת ֵהם ָחְפרּו ְמאּוָרה ַאַחת 

ְּגדֹוָלה ִמַּתַחת ְלֵעץ אֶֹרן ֶאָחד ָיֶפה 

ִּבְמֻיָחד. ַאַחר ָּכ ֵהם ֱהִביאּו ְלָׁשם 

ֵעֶׂשב ְוָעִלים ְוֵהִכינּו ִמָּטה ְּגדֹוָלה 



ְוַרָּכה ִלְׁשֵניֶהם. ְלַיד ַהְּמאּוָרה, ֵהם ֵהִכינּו 

עֹוד ְמאּוָרה ַאַחת ְקַטָּנה ִּבְׁשִביל ֵּפרֹות ַהַּיַער 

ְוַהִּפְטִרּיֹות ֶׁשָּלֶהם.

ְּבַיַחד ָהָיה ָלֶהם טֹוב ְוָנִעים.

ּוְכֶׁשֵהם ָּפְגׁשּו ֶאת ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן, ֵהם א ָׁשְכחּו 

ְלהֹודֹות לֹו ַעל ָהֵעָצה ַהּטֹוָבה ֶׁשָּנַתן ָלֶהם.

ַהְּׁשמּוָעה ַעל ְׁשֵני ַהִּקּפֹוִדים, ֶׁשַחִּיים ְּבַיַחד ַּכֲחֵבִרים, 

ִהְתַּפְּזָרה ְּבָכל ַהַּיַער. ִקּפֹוִדים ֲאֵחִרים, ֶׁשִּלְפֵני ֵכן ָּגרּו ְלַבד, 

ִהְתִחילּו ָלבֹוא ֲאֵליֶהם. ַהִּקּפֹוִדים ֶׁשָּלנּו ִלְּמדּו ֶאת ַהִּקּפֹוִדים ָהֲאֵחִרים ֵּכיַצד 

ְלַקֵּפל ֶאת ַהּקֹוִצים, ּוִמְׁשַּפַחת ַהִּקּפֹוִדים ָּגְדָלה ְוָהְפָכה ִלְהיֹות ַחְברּוִתית.

ִמַּתַחת ְלֵעץ אֶֹרן ָּגדֹול ְוָזֵקן, ָּכל ַהִּקּפֹוִדים ָחְפרּו ְמאּוָרה ְּגדֹוָלה. ַּבּיֹום ֵהם 
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ָאְספּו ֲהמֹון ֵּפרֹות ּוִפְטִרּיֹות 

ְלִמְׁשַּפְחָּתם ָהְרָחָבה. ּוַבַּלְיָלה ִנְרְּדמּו, 

ְּכֶׁשֵהם ַמְרִּגיִׁשים ֶאת ַהחֹם ְוַהְּדָאָגה ֶאָחד 

ַלֵּׁשִני.

ְּכֶׁשַהחֶֹרף ִהִּגיַע, ְּכָבר א ָהָיה ָלֶהם ַקר. ֵהם 

ִּבּלּו ַיְחָּדיו ָּכל ַהחֶֹרף ְּבחֹם ּוְבׂשַֹבע. ַוֲהִכי 

ָחׁשּוב, ְּבַאֲהָבה ּוִבְדָאָגה. ֵהם ִהְצטֹוְפפּו ְּבַיַחד 

ְוָחְׁשבּו ַרק ֶאָחד ַעל ַהֵּׁשִני.

ְוָכל ַחּיֹות ַהַּיַער ָיְכלּו ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהחֹם 

ֶׁשָּלֶהם – חֹם ָהַאֲהָבה, טּוב ַהֵּלב ְוַהֲחֵברּות.



ֶאֶרץ  ַנֲעָמה ּבְ
ָבִעים ַהּצְ

נדיה רפאלוב



ַעם ָהְיָתה ַיְלָּדה ּוְׁשָמּה ַנֲעָמה. ַנֲעָמה ַאֲהָבה  ּפַ
ִּנְמָצא ַּתַחת  ְלַצֵּיר. ִהיא ָהְיָתה ְמַצֶּיֶרת ַעל ָּכל ַמה ׁשֶּ

ָיָדּה. ְּבתֹו ְּבלֹוק ִצּיּור, ְּבַמְחָּברֹות, ַעל ַּדֵּפי ְנָיר 

ְּפׁשּוִטים ַוֲאִפּלּו ַעל ַהִּמְדָרָכה ִעם ִּגיִרים ִצְבעֹוִנִּיים.

"ַנֲעָמה, ַמה ְּתַצְּיִרי ַהּיֹום?" ָהיּו ַהֲחֵברֹות ׁשֹוֲאלֹות.

"ַמֶּׁשהּו ְמאֹד ָיֶפה ְוִצְבעֹוִני", ָהְיָתה ַנֲעָמה עֹוָנה.

ָמה ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון ֶׁשַּנֲעָמה ָהְיָתה עֹוָׂשה ַּבּבֶֹקר?

ְמַצְחַצַחת ִׁשַּנִים ַּכּמּוָבן. ֲאָבל ִמָּיד ְלַאַחר ִמֵּכן ִהיא ָהְיָתה ְמַמֶהֶרת ֶאל 

ַהֻּׁשְלָחן ֶׁשָעָליו ָהיּו ֻמָּנִחים ְצָבִעים, טּוִׁשים ְוֶעְפרֹונֹות ִצְבעֹוִנִּיים.



"ַנֲעמֶֹנת, ֲחמּודֶֹנת, ּבֹוִאי ֶלֱאכֹל ֲארּוַחת ּבֶֹקר!" 

ָקְרָאה ָלּה ִאָּמא.

ִחיׁש ַמֵהר ָרָצה ַנֲעָמה ֶאל ִאָּמא ּוְבָיָדּה ַּכָּמה 

ִצּיּוִרים ֲחָדִׁשים. ָּבֶעֶרב ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה ָהְיָתה ַנֲעָמה ְמַבֶּקֶׁשת 

ֵמִאָּמא, ִמְתַחֶּנֶנת:

"ְּבַבָּקָׁשה ִאָּמא'ֶלה, ַרק עֹוד ִצּיּור ֶאָחד ַאֲחרֹון, ֶּבֱאֶמת".

ּוְכֶׁשִּסְּיָמה ֶאת ַהִּצּיּור, ָהְיָתה הֹוֶלֶכת ִליׁשֹן ְּכִפי ֶׁשִהְבִטיָחה 

ְלִאָּמא.

ַּפַעם ָהְיָתה ַנֲעָמה ָּכל ָּכ ֲעֵיָפה ַעד ֶׁשִּנְרְּדָמה ְּכֶׁשִעָּפרֹון ִצְבעֹוִני ְּבָיָדּה.

ַנֲעָמה ָיְׁשָנה ְוָחְלָמה ֲחלֹום ֻמְפָלא. ַּבֲחלֹום ִהיא ִּבְּקָרה ְּבֶאֶרץ ַהְּצָבִעים. ָׁשם ִהיא ָּפְגָׁשה 

ֲחִמָּׁשה ְצָבִעים: ָאדֹם, ָצהֹב, ָירֹק, ָּכחֹל ְוָלָבן. ַהְּצָבִעים ִנְראּו ְמאֹד ְיִדידּוִתִּיים. ָהָיה ָלֶהם ּגּוף 



ֲעַגְלַּגל, זּוג ָיַדִים, זּוג ַרְגַלִים ְוַעל 

ְּפֵניֶהם ִחּיּו ָרָחב.

ַהְּצָבִעים ִנְקְראּו ָאדֹם, ָצהֹב, ָירֹק, ָּכחֹל ְוָלָבן, ָּכל 

ֶאָחד ְלִפי ָאְפיֹו ַהְמֻיָחד.

"ָׁשלֹום!" ֵּבֵר ַהֶּצַבע ָהָאדֹם ֶאת ַנֲעָמה ְוהֹוִׁשיט ָלּה 

ֻסָּכִרָּיה ֲאֻדָּמה ַעל ַמֵּקל. ָאדֹם ָּתִמיד ָהָיה ָהִראׁשֹון 

ַּבּכֹל: ַאִּמיץ, ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב. ְוָכל ָּדָבר ֶׁשִהְתַּבֵּקׁש ַלֲעׂשֹות, 

הּוא ָעָׂשה ִמָּיד ְּבִׂשְמָחה.

"ַּכָּמה טֹוב ֶׁשָּבאת!" ֵּבֵר ֶאת ַנֲעָמה ַהֶּצַבע ַהָּצהֹב, 

ְוִכֵּבד אֹוָתּה ְּבַבְמָּבה ְּפִריָכה. ַהִּׂשיָחה ִעם ַהָּצהֹב ָהְיָתה ְמאֹד ְנִעיָמה. 

הּוא ָאַהב ְלִהְתַחֵּמם ְּבאֹור ַהֶּׁשֶמׁש ְוָאַהב ְלַׂשֵחק ַּבחֹול, ָאַהב ֶלֱאכֹל 

ְלִביבֹות ְוָהָיה ַמְׁשֶקה ַחְרִצּיֹות ַּבִּגָּנה עם ַּמְׁשֵּפ ָּגדֹול ְוָצהֹב.

"ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשֵּתָהִני ִמִּבּקּוֵר ְּבַאְרֵצנּו!" ֵּבֵר ֶאת ַנֲעָמה ַהֶּצַבע ַהָּכחֹל.

הּוא הֹוִׁשיט ָלּה ֶסֶרט ַלֵּׂשָער ְּבֶצַבע ָּכחֹל ּבֹוֵהק. ְוַנֲעָמה 

ָקְלָעה אֹותֹו ִמָּיד ְּבַצָּמָתּה ָהֲאֻרָּכה. ָּכחֹל ָהָיה ִטּפּוס 

ְמאֹד ָרִגיׁש. הּוא ָאַהב ִלְכּתֹב ִׁשיִרים, 

ָלֶׁשֶבת ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות ּוְלִהְתּבֹוֵנן 

ַּבָּׁשַמִים ּוַבָּים ַהָּכחֹל.



"ִּתְרִאי ֶאת ָּכֵרי ַהֶּדֶׁשא ַהְיֻרִּקים ֶׁשל ַאְרֵצנּו!" 

ּפּוַח ָירֹק ַוֲעִסיִסי.  ָאַמר ַהָּירֹק ְוִהִּגיׁש ְלַנֲעָמה תַּ

ַלָּירֹק ָהָיה אִֹפי ְמאֹד נֹוַח. הּוא ָאַהב ְלַטֵּפל 

ַּבְּצָמִחים ּוַבַחּיֹות. ֲאָבל יֹוֵתר מּכֹל הּוא ָאַהב ִלְרּכֹב ַעל 

ָהאֹוַפַּנִים ַהְיֻרִּקים ֶׁשּלֹו.

"ְּברּוָכה ַהָּבָאה ְלַאְרֵצנּו ַהְּקסּוָמה!" ֵּבֵר ַהֶּצַבע ַהָּלָבן ֶאת 

ַנֲעָמה ְוִכֵּבד אֹוָתּה ִּבְגִליַדת ָוִניל ָקָרה ּוְמתּוָקה. ַהֶּצַבע ַהָּלָבן 

ָהָיה קֹוֵסם. ִמֵּדי ַּפַעם ָהָיה ֶנֱעָלם ְוָאז מֹוִפיַע שּוב ִמּׁשּום ָמקֹום. 

הּוא ָאַהב ְּדָבִרים ִּבְלִּתי ְרִגיִלים ְוָיַדע ַלֲעׂשֹות ְקָסִמים ִעם ְׁשַפִּנים ְלָבִנים ְויֹוִנים ְצחֹורֹות.

ָּכל ֶאָחד ֵמַהְּצָבִעים ָרָצה ְלַהִּגיׁש ְלַנֲעָמה ִצּיּור ְּבַמָּתָנה.

ַהֶּצַבע ָהָאדֹם ָהָיה ָהִראׁשֹון ֶׁשָרץ ִלְבחֹר ֶאת ַהִּמְכחֹול ַהָּקסּום ְּביֹוֵתר.



"ִצּיּור ֶזה ָּדָבר ְמאֹד ְרִציִני", ֵהִעיר 

ַהֶּצַבע ַהָּצהֹב ְוֵהֵחל ְלַהְרִּכיב ֶאת ַּכן ַהִּצּיּור.

"ְּכֵדי ְלַצֵּיר ְצִריִכים ַהְׁשָרָאה!" ָקָרא ַהֶּצַבע ַהָּכחֹל, 

ּוִמָּיד ָׁשַקע ְּבִדְמיֹונֹו.

"ִמָּיד ֲאַסֵּים ֶאת ַהִּצּיּור ְוָאז ֶאְקטֹף ַּכָּמה ְוָרִדים 

ְלַנֲעָמה", ָחַׁשב ַהָּירֹק ְוִנַּגׁש ִמָּיד ַלְּמָלאָכה.

ג ָּבֲאִויר ְוֶנֱעַלם. ְוַהָּלָבן ָּפׁשּוט ִהְתַמזֵּ

ַאֲחֵרי ֶׁשָּכל ַהְּצָבִעים ָטְרחּו ְוָעְבדּו, ִהִּגיַע ָהֶרַגע 

ַהָּגדֹול, ֶרַגע ַהֲעָנַקת ַהַּמָּתנֹות.

ָאדֹם ָהָיה ָהִראׁשֹון ֶׁשִהִּגיׁש ֶאת ַהִּצּיּור ֶׁשּלֹו ְלַנֲעָמה. ֲאָבל 

ְּכֶׁשַּנֲעָמה ִהְסַּתְּכָלה ַּבִּצּיּור, הּוא ִהְזִּכיר ָלּה ֶלָהבֹות ֶׁשל ֵאׁש יֹוֶקֶדת.

ְּכֶׁשָּצהֹב ִהִּגיׁש ְלַנֲעָמה ֶאת ִצּיּורֹו, ִהיא ָרֲאָתה ּבֹו ֲהמֹון ֶׁשֶמׁש ְוחֹול.

"ֶזה ּדֹוֶמה ְלִמְדָּבר ָיֵבׁש ֶׁשֵאין ּבֹו ִטַּפת ַמִים", ָאְמָרה ַנֲעָמה. "א ָהִייִתי 

רֹוָצה ִלְתלֹות ְּתמּוָנה ָּכזֹו ַעל ַהִּקיר".

ִהִּגיַע ּתֹורֹו ֶׁשל ַהָּכחֹל. ִּבְתמּוָנתֹו ָהָיה ְמֻצָּיר ַרק 

ָים ָּכחֹל ְוֵאין סֹוִפי.

"ַּבִּצּיּור ֶׁשְּל ֵאין ֲאִפּלּו ִטַּפת ַיָּבָׁשה 

ְקַטָּנה", ִהְתַּפְּלָאה ַנֲעָמה.



ַּבִּצּיּור ֶׁשל ַהָּירֹק ַנֲעָמה ָרֲאָתה ַרק ַיַער ָעבֹת. 

ּוְבִצּיּורֹו ֶׁשל ָלָבן ִהיא א ִהְצִליָחה ִלְראֹות ָּדָבר.

ַהְּצָבִעים ֶנֶעְצבּו ְמאֹד. ַלְמרֹות ֶׁשָהיּו ָלֶהם ַּכָּונֹות 

טֹובֹות ֵהם א ִהְצִליחּו ְלַׂשֵּמַח ֶאת ַנֲעָמה. ְלֶפַתע ִהְבִריק 

ַרְעיֹון ְּבמָֹחּה ֶׁשל ַנֲעָמה ְוִהיא ָאְמָרה ְּבִחּיּו ָּגדֹול:

"ַצְּירּו ִלי ְּתמּוָנה ַאַחת! ֻּכְּלֶכם ַיַחד ְּבכֹחֹות ְמֻׁשָּתִפים!"

ָאדֹם ָרָצה ְלַבֵּצַע ֶאת ַהְּמִׂשיָמה ְּבַעְצמֹו, ֲאָבל ֵהִבין ֶׁשְּלא 

ַהֲחֵבִרים ֶׁשּלֹו הּוא א יּוַכל ְלַצֵּיר ֶּדֶׁשא, ָים ְוחֹול. ַהְּצָבִעים ָלְקחּו ַּדף 

ָחָדׁש ְוִהְתִחילּו ְלַצֵּיר. ָּכל ֶצַבע ִהְכִניס ֶאת ֶחְלקֹו: ָים, חֹול ְוֶׁשֶמׁש ְמַחֶּמֶמת, ָחְרַׁשת ֵעִצים 

ִעם ִצֳּפִרים ְמַצְּיצֹות, ַאְרָנִבים ְמַקְּפִצים ַּבָּׂשֶדה. ַּבִית ָקָטן ִעם ַּגג ְרָעִפים ּוְלַיד ַהַּבִית ֶיֶלד 

ְוַיְלָּדה ְמַׂשֲחִקים.



איור: לריסה נוביקובה

ָצהֹב ָצַבע ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש, ֶאת ְׂשֵדה 

ַהַחָּמִנּיֹות ְוֶאת ַהַּבִית.

ָירֹק ָצַבע ֶאת ָהֵעִצים ְוֶאת ַהֶּדֶׁשא. ָּכחֹל ָצַבע 

ֶאת ַהָּׁשַמִים, ֶאת ַהָּים ְוֶאת ַהַּכּדּור ֶׁשַהְיָלִדים ִׂשֲחקּו 

ּבֹו. ֲאִפּלּו ַהָּלָבן ָּתַרם ֶאת ֶחְלקֹו ְוִצֵּיר ֲעָנִנים ַּבָּׁשַמִים, 

ֲחִסיָדה ַעל ַּגג ַהַּבִית ְוָעָׁשן ֶׁשָעָלה ֵמָהֲאֻרָּבה.

"ָיְצָאה ָלנּו ְּתמּוָנה ִצְבעֹוִנית ּוְׂשֵמָחה ְמאֹד. ֲאַנְחנּו 

רֹוִצים ֶׁשַהְּתמּוָנה ַהּזֹו ְּתַׂשַּמח אֹוָת ָּתִמיד!" ָאְמרּו 

ַהְּצָבִעים ַיַחד ְוֶהֱעִבירּו ֶאת ַהִּצּיּור ְלַנֲעָמה.

ְּכֶׁשַּנֲעָמה ִהְתעֹוְרָרה ִהיא ָרֲאָתה ַעל ַהִּקיר ְּתמּוָנה ְיֵפהִפָּיה 

ּוָבּה ְׁשַלל ְצָבִעים. 

ַנֲעָמה ָאֲהָבה ְמאֹד ְלַהִּביט ַּבְּתמּוָנה ַהּזֹו. ִהיא ִהְזִּכיָרה ָלּה ֶׁשְּכֵדי ִליצֹר 

ְּתמּוָנה ֻמְׁשֶלֶמת ֶיׁש צֶֹר ְּבָכל ַהְּצָבִעים ַיַחד. ְוָכ ַּגם ְלַגֵּבי ֲאָנִׁשים: ַּגם ֵהם 

ְזקּוִקים ֶאָחד ַלֵּׁשִני.



ָפן ָ  ַהּשׁ
ָטן ַהּקָ

דני פולוביץ‘



ֶקר ֶאָחד ִהְתעֹוֵרר ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן ִּבְמאּוָרתֹו.  ּבֹ
ַהֶּׁשֶמׁש ְּכָבר ָזְרָחה ּוֵמֵעֶבר ַלַחּלֹון ִנְׁשַמע ִצּיּוץ ֶׁשל 

ִצֳּפִרים.

"ֵאיֶזה יֹום ִנְפָלא", ָחַׁשב ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן. "ָמה ֶאֱעֶׂשה ַהּיֹום?" 

הּוא ָיָצא ִמן ַהְּמאּוָרה ְוִהְסַּתֵּכל ָסִביב.

הּוא א ָרָאה ְסִביבֹו ׁשּום ָּדָבר ְמַעְנֵין ּוְכָבר ָרָצה ַלֲחזֹר ַלְּמאּוָרה 

ְוֶלֱאכֹל ֶאת ֲארּוַחת ַהּבֶֹקר, ְּכֶׁשְּלֶפַתע ָרָאה ֻקְפָסה ְּגדֹוָלה, ֲעטּוָפה ְּבֶסֶרט ָאדֹם 

ּוְמֻקֶּׁשֶטת. ַלֻּקְפָסה ָהָיה ֻמְצָמד ַּכְרִטיס ְּבָרָכה. ַהָּׁשָפן ָהָיה ָאְמָנם ָקָטן, ֲאָבל 

ְּכָבר ָיַדע ִלְקרֹא:



"ַמ-ָּת-ָנ-ה ַל-ָּׁש-ָפ-ן ַה-ָּק-ָט-ן". 

 "ֵאיֶזה יִֹפי! ֲאָבל ִנְדֶמה ִלי ֶׁשּיֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשִּלי 

ְּכָבר ָחַלף ֵּדי ִמְּזַמן", ָחַׁשב ַהָּׁשָפן ְוֵגֵרד ַּבֵּמַצח. 

."ַּכִּנְרֶאה ֶׁשִּמיֶׁשהּו ֶהְחִליט ָלֵתת ִלי ַמָּתָנה ְסָתם ָּכ"

ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן ָׂשַמח ְמאֹד. ַמָּתָנה א ְצפּוָיה ְּביֹום ְׁשטּוף 

ֶׁשֶמׁש, ַּכָּמה ִנְפָלא!

הּוא ָּפַתח ֶאת ַהֶּסֶרט, ֵהִרים ֶאת ַהִּמְכֶסה ְוִהְסַּתֵּכל ְּפִניָמה. 

ַּבֻּקְפָסה ָהיּו ָּכל ִמיֵני ֲחָפִצים. ַהָּׁשָפן ָּכל ָּכ ִהְתַרֵּגׁש ְלַקֵּבל ֶאת ַהַּמָּתָנה, ֶׁשַהֲחָפִצים ֶׁשָהיּו 

ְּבתֹוָכּה א ַמָּמׁש ֶהֱעִסיקּו אֹותֹו.

ל ַמָּתנֹות. ֶאָּלא  בֵּ שֶׁקִּ "ּתֹוָדה", ָאַמר ַהָּׁשָפן ְּבקֹול ָרם. הּוא ָהָיה ָרִגיל לֹוַמר "ּתֹוָדה" כְּ



ֶׁשַהַּפַעם הּוא א ָיַדע ִמי ָנַתן לֹו ֶאת 

ַהַּמָּתָנה ְוָלֵכן ָאַמר "ּתֹוָדה" ְסָתם ָּכ, ְלָכל 

ִמְקֶרה. ְלַאַחר ִמֵּכן הּוא ָחַׁשב ֶׁשְּכַדאי ִלְמצֹא ֶאת 

ִמי ֶׁשָּנַתן לֹו ַהַמָּתָנה, ּוְלַהִּגיד לֹו "ּתֹוָדה" ֶּבֱאֶמת.

"ֶזה ַמה ֶּׁשֶאֱעֶׂשה ַהּיֹום", הּוא ֶהְחִליט. הּוא ִמֵהר 

ֶלֱאכֹל ֶאת ֲארּוַחת ַהּבֶֹקר ְוָיָצא ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהּנֹוֵתן 

ַהִּמְסּתֹוִרי.

א ָרחֹוק ֵמַהְּמאּוָרה ֶׁשּלֹו הּוא ָּפַגׁש ְּבִקּפֹוד.

"ָׁשלֹום, ִקּפֹוד!" ָקָרא ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן.

"ָׁשלֹום", ָעָנה ַהִּקּפֹוד ְּבֶעֶצב.

"ָלָּמה ַאָּתה ָעצּוב?", ָׁשַאל ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן.

"ָאַסְפִּתי ֲהמֹון ִּפְטִרּיֹות, ֲאָבל ֵאין ִלי ַמְסִּפיק קֹוִצים ְּכֵדי ִלְנעֹץ ָּבֶהם ֶאת ָּכל 

ַהִּפְטִרּיֹות ְוָלַקַחת אֹוָתן ַהַּבְיָתה".

ַהָּׁשָפן א ָיַדע ַמה ּלֹוַמר ְּבֶקֶׁשר ַלִּפְטִרּיֹות, ְוָלֵכן 

הּוא ָּפׁשּוט ָאַמר ַלִּקּפֹוד: "ַאל ִּתְהֶיה ָעצּוב, ִקּפֹוד. 

ַּתִּגיד, אּוַלי ְּבִמְקֶרה ַאָּתה יֹוֵדַע ִמי 

ֵהִביא ִלי ֶאת ַהַּמָּתָנה?" 



"א, ֲאִני א יֹוֵדַע", ָעָנה לֹו ַהִּקּפֹוד.

"טֹוב, ָאז ְלִהְתָראֹות ֵּביְנַתִים", ָאַמר ַהָּׁשָפן 

ַהָּקָטן ְוָרץ ְלַדְרּכֹו ְלַחֵּפׂש ֶאת ִמי ֶׁשֵהִכין לֹו ַמָּתָנה 

ָּכזֹו ִנְפָלָאה.

הּוא ָרץ ַּבְּׁשִביל ְוָרָאה ֶאת קֹוִפיפֶֹנת. זֹאת אֹוֶמֶרת, קֶֹדם 

הּוא ָרָאה ֶאת ָהאֹוַפַּנִים ֶׁשל קֹוִפיפֶֹנת ֶׁשִהְסִּתירּו אֹוָתּה ְוָאז 

ֶאת קֹוִפיפֶֹנת ַעְצָמּה. ִהיא ֶהֱחִזיָקה ָּבאֹוַפַּנִים ְוִהְתּבֹוְנָנה ַּבַּגְלַּגל.

"ָׁשלֹום, קֹוִפיפֶֹנת! ָמה ַאְּת עֹוָׂשה?"

"ֲאִני ַמֲחִזיָקה ֶאת ָהאֹוַפַּנִים ּוִמְסַּתֶּכֶלת ַּבַּגְלַּגל", ָעְנָתה קֹוִפיפֶֹנת.

"ֶאת ֶזה ֲאִני רֹוֶאה. ַּבַהְתָחָלה ֲאִפּלּו א ִהְבַחְנִּתי ָּב, ִּבְגַלל ָהאֹוַפַּנִים. ֲאָבל ָלָּמה ַאְּת 



ִמְתּבֹוֶנֶנת ַּבַּגְלַּגל?"

"ִּכי ִנְדֶמה ִלי ֶׁשֵאין ּבֹו ֲאִויר. ְוִאם ֵאין 

ֲאִויר ַּבַּגְלַּגל א אּוַכל ְלַהְמִׁשי ְּבִטּיּול ָהאֹוַפַּנִים 

ֶׁשִּלי", ָאְמָרה קֹוִפיפֶֹנת.

"ְלַצֲעִרי, א אּוַכל ַלֲעזֹר ָל", ָאַמר ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן 

ְוִהְתּבֹוֵנן ַּגם הּוא ַּבַּגְלַּגל ֶׁשָהָיה ֵריק ֵמֲאִויר.

ָנה?" "ֲאָבל אּוַלי ַאְּת יֹוַדַעת ְּבִמְקֶרה ִמי ֵהִכין ִלי ַמתָּ

"א, ֲאִני א יֹוַדַעת. ִּתְׁשַאל ֶאת ַיְנׁשּוף. הּוא ּיֹוֵדַע 

ַהּכֹל", ָאְמָרה קֹוִפיפֶֹנת ְוָחְזָרה ָלאֹוַפַּנִים ַהְּתקּוִעים.

ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן ָּפָנה ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהַּיְנׁשּוף.

"ָׁשלֹום, ַיְנׁשּוף", ָקָרא ַהָּׁשָפן ְּבִׂשְמָחה ְּכֶׁשִהְבִחין ּבֹו.

"ִמי ֶזה?, ֵאיֶנִּני רֹוֶאה ָּדָבר".

"ֶזה ֲאִני, ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן".

"ָאה, ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן. ְלַצֲעִרי, ֵאיִני רֹוֶאה ָּדָבר 

ִּבְגַלל ַהֶּׁשֶמׁש ַהְמַסְנֶוֶרת. ִאם ַאָּתה 

רֹוֶצה ֶׁשֶאְרֶאה אֹוְת, ָעֶלי ָלבֹוא ׁשּוב 

ַּבַּלְיָלה".



"ֵאין צֶֹר ֶׁשִּתְרֶאה אֹוִתי. ַרק ָרִציִתי ִלשְׁאֹל 

ִאם ַאָּתה יֹוֵדַע ִמי ֵהִכין ִלי ֶאת ַהַּמָּתָנה, קֹוִפיפֶֹנת 

ָאְמָרה ֶׁשַאָּתה ָעׂשּוי ָלַדַעת".

"ָּכ קֹוִפיפֶֹנת ָאְמָרה? א, ֲאִני א יֹוֵדַע, ֲאָבל ֲאִני יֹוֵדַע 

ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ֲאֵחִרים. וִאם ֵאין ְל ְׁשֵאלֹות נֹוָספֹות ָאז ֵאָעֵלם 

ְּבִמְסּתֹוִרּיּות", ָאַמר ַהַּיְנׁשּוף ְוֶנֱעַלם ְּבִמְסּתֹוִרּיּות.

ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן ָחַזר ְלֵביתֹו ָעֵיף ּוְמֻאְכָזב. הּוא ִנְזַּכר ֶׁשַּבּבֶֹקר 

הּוא א ָׂשם ֵלב ַמה ֻּמָּנח ְּבתֹו ַהֻּקְפָסה. ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן ֵהִרים ֶאת ַהִּמְכֶסה. ַּבֻּקְפָסה ָהיּו 

מּוָנִחים ַסְלִסָּלה, ִמְׁשְקֵפי ֶׁשֶמׁש ּוַמְׁשֵאָבה.

"ֲהֵרי ֵאּלּו ְּבִדּיּוק ַהֲחָפִצים ֶׁשֲחֵסִרים ַלִּקּפֹוד, ְלקֹוִפיפֶֹנת ְוַלַּיְנׁשּוף. ְוִלי ֵהם א ַמָּמׁש 



ְנחּוִצים", ָחַׁשב ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן. "ֶאֵּתן 

ָלֶהם ֶאת ַהַּמָּתָנה ֶׁשִּלי. ֵהם ְזקּוִקים ָּלּה 

יֹוֵתר ִמֶּמִּני".

הּוא ָלַקח ֶאת ַהֻּקְפָסה ְוָרץ ַלֲעזֹר ַלֲחֵבִריו.

"ִקּפֹוד, ֵהֵבאִתי ְל ַסְלִסָּלה! ַעְכָׁשו ּתּוַכל ָלַקַחת 

ַהַּבְיָתה ֶאת ַהִּפְטִרּיֹות ֶׁשָאַסְפָּת!" ְוהּוא ָעַזר ַלִּקּפֹוד 

ְלַסֵּדר ֶאת ַהִּפְטִרּיֹות ְּבתֹו ַהַּסְלִסָּלה.

"ּתֹוָדה", ָאַמר ַהִּקּפֹוד ְמֻרֶּצה, ְוָהַל ַהַּבְיָתה ִעם 

ַסְלִסָּלה ְמֵלָאה ְּבִפְטִרּיֹות.

ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן ִמֵהר ֶאל קֹוִפיפֶֹנת. ִהיא ֲעַדִין ָיְׁשָבה ְלַצד ַהְּׁשִביל 

ְוָחְׁשָבה ֵאי ְלַתֵּקן ֶאת ַּגְלַּגל האֹוַפַּנִים ֶׁשָּלּה.

"קֹוִפיפֶֹנת, ִהֵּנה ַמְׁשֵאָבה. ַעְכָׁשו ּתּוְכִלי ְלַנֵּפַח ֶאת ַהַּגְלַּגל ּוְלַהְמִׁשי ְּבִטּיּול 

."ָהאֹוַפַּנִים ֶׁשְּל

"ְמֻצָּין! ּתֹוָדה!" ָׂשְמָחה קֹוִפיפֶֹנת ְוִהְתִחיָלה ְלַנֵּפַח 

ֶאת ַהַּגְלַּגל.

ַלָּׁשָפן ַהָּקָטן ִנְׁשֲאָרה ַהַּמָּתָנה 

ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשאֹוָתּה ָרָצה ָלֵתת ַלַּיְנׁשּוף.



"ַיְנׁשּוף!", ָקָרא ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן.

"ִמי ֶזה?", ָׁשַאל ַהַּיְנׁשּוף.

"ֶזה ֲאִני, ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן".

"ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן. ָחַזְרָּת? ָקָרה ַמֶּׁשהּו?" ָׁשַאל ַהַּיְנׁשּוף.

"ָאֵכן ָקָרה. ֵהֵבאִתי ְל ִמְׁשְקֵפי ֶׁשֶמׁש. ַעְכָׁשו ּתּוַכל ִלְראֹות 

אֹוִתי ְוֶאת ֻּכָּלם ַּגם ְּבאֹור ַהּיֹום".

ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן ִהְרִּכיב ֶאת ַהִּמְׁשָקַפִים ַעל ַאּפֹו ֶׁשל ַהַּיְנׁשּוף.

."ּתֹוָדה", ָאַמר ַהַּיְנׁשּוף. "ַעְכָׁשו ֲאִני רֹוֶאה אֹוְת"

"ַאָּתה יֹוֵדַע ַיְנׁשּוף", ָאַמר ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן, "א ִהְצַלְחִּתי ִלְמצֹא ֶאת ִמי ֶׁשֵהִביא ִלי 

ֶאת ַהֻּקְפָסה ַהּזֹו. ֲאָבל ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֶּזה ִמיֶׁשהּו ְמאֹד ְמֻיָחד ִאם הּוא ָנַתן ִלי ַמָּתָנה ָּכל 



איור: אילנה בנדרנקו

ָּכ ִנְפָלָאה. ְוֵכיָון ֶׁשָּכל ָּכ ָרִציִתי 

ְלִהָּדמֹות לֹו, ִלְהיֹות טֹוב ֵלב ָּכמֹוהּו, 

ִחַּלְקִּתי ֶאת ָּכל ַהַּמָּתנֹות ֶׁשִּלי ַלִּקּפֹוד, ְלקֹוִפיפֶֹנת 

ּוְל. ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשֹּלא ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהַּמָּתָנה ָּכ ְסָתם 

ֶעְזָרָתּה אּוַכל ָלֵתת ּוְלַסֵּיַע  ְּבִמְקֶרה, ֶאָּלא ְּכֵדי שֶׁבְּ

ַלֲאֵחִרים ּוְלַהְרִּגיׁש ַּכָּמה ֶזה טֹוב!"

ַהָּׁשָפן ַהָּקָטן ָקַפץ ֵמרֹב ִהְתַרְּגׁשּות. "ֲאִני ַחָּיב ִלְמצֹא 

 ְּבָכל זֹאת ֶאת ֶהָחֵבר ַהִּנְפָלא ַהֶּזה!" ְוהּוא ָהַל

ַהַּבְיָתה, ָאְמָנם ִעם ֻקְפָסה ֵריָקה, ֲאָבל ְמֻאָּׁשר ּוָמֵלא 

ַסְקָרנּות.



ְחִליִלית  ַהּגַ
ְמָדה ְלָהִאיר ּלָ ׁשֶ

שושנה גליזרין



ֵאי ָׁשם ַּבַּיַער ַחי ִּפְׁשֵּפׁש ְקַטְנַטן ֶׁשָּקְראּו לֹו 
ִּפְׁשְּפׁשֹון. ִּפְׁשְּפׁשֹון ָאַהב ְמאֹד ֶאת אֹור ַהּיֹום, ִּכי ַּבַּלְיָלה 

ַהחֶֹׁש ִהְפִחיד אֹותֹו. ְלִפְׁשְּפׁשֹון ָהְיָתה ֲחֵבָרה ְּבֵׁשם 

 .ּתּוִלי - ּתֹוַלַעת ֶמִׁשי ְקַטָּנה ַוֲחמּוָדה, ֶׁשַּגם ִהיא ָּפֲחָדה ֵמַהחֶֹׁש

ְּבָכל ַלְיָלה ִּפְׁשְּפׁשֹון ְותּוִלי ָהיּו ִנְפָּגִׁשים ַעל ָעָנף ֶׁשל ֵעץ אֶֹרן ְוֶזה 

ְלַצד ֶזה ֵהם ָהיּו ִנְרָּדִמים ִויֵׁשִנים ַעד ַהּבֶֹקר. 

ֶעֶרב ֶאָחד ִהְתַיְּׁשבּו ְׁשֵני עֹוְרִבים ַקְׁשְקָׁשִנים ַעל ֶהָעָנף ֶׁשל ִּפְׁשְּפׁשֹון ְותּוִלי.

ֵדל ַּבַּלְיָלה ַעל ְׂשַפת ָהֲאַגם ַהָּגדֹול?", ָׁשַאל ַאַחד  "ָׁשַמְעָּת ַעל ַמה שֶּׁגָּ

ָהעֹוְרִבים. 



"אּוַלי ָּגֵדל ָׁשם ַמֶּׁשהּו ָטִעים", ָאַמר ָהעֹוֵרב 

ַהֵּׁשִני, "ֲאָבל ֲאִני ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן א ַאִּגיַע 

ַלֲאַגם ֶלֱאכֹל אֹותֹו ַּבַּלְיָלה. ַּבּבֶֹקר ְּבֶהְחֵלט ָהִייִתי 

ַמִּגיַע ְלָׁשם ּוִמְתַעֵּנג ַעל ַמֶּׁשהּו ָטִעים. ַּבּבֶֹקר ָּתִמיד ֵיׁש ִלי 

ֵּתָאבֹון ָּגדֹול".

 "ַאָּתה א ַּתֲאִמין", ִהְמִׁשי ָהעֹוֵרב ָהִראׁשֹון. "ַעל ְׂשַפת 

ָהֲאַגם ָּגֵדל ֵעֶׂשב ְמֻיָחד! ִמי ֶׁשאֹוֵכל ִמֶּמּנּו ְמַפֵּתַח ֶאת ַהְיכֶֹלת 

."ְלָהִאיר ַּבחֶֹׁש

"ֶּבֱאֶמת, ּוִמי ָאַכל ִמֶּמּנּו?"

"ַאף ֶאָחד, ִּכי ַּבַּיַער ֶׁשָּלנּו ַאף ַחָּיה א רֹוָצה ְלָהִאיר ַּבחֶֹׁש. ְזֵאִבים, ֻּדִּבים ְוַחּיֹות 

ְּגדֹולֹות א רֹוִצים ְלָהִאיר, ִּכי ָאז ִיְראּו אֹוָתם. ְוַהַחּיֹות ַהְּקַטּנֹות ִּבְכָלל א ְצִריכֹות ֶאת ֶזה, 



ִּכי ַּגם ֵהן א רֹוצֹות ֶׁשִּיְראּו אֹוָתן". 

ְׁשֵני ָהעֹוְרִבים ִקְׁשְקׁשּו עֹוד ְזַמן ָמה ַעל 

ֲחָדׁשֹות ַהַּיַער ְוָאז ָּפְרׁשּו ְּכָנַפִים ְוִהְתעֹוְפפּו.

ִּפְׁשְּפׁשֹון ָׁשַמע ֶאת ִׂשיָחָתם ְוָאַמר ְלתּוִלי: "ֲאִני 

ַּדְוָקא ְמאֹד רֹוֶצה ֶלֱאכֹל ֵמָהֵעֶׂשב ַהֵּמִאיר". 

ַּיַער ֶׁשָּלנּו ֵיׁש ֵאיזֹו ַחָּיה ַאִּמיָצה  "ְמַעְנֵין ִאם בַּ

ֶׁשָּתֵעז ְלַהִּגיַע ַעד ָהֲאַגם ָהָרחֹוק ְוֶלֱאכֹל ֵמָהֵעֶׂשב ַהֵּמִאיר", 

ֵהִׁשיָבה ּתּוִלי. 

"ַּדְוָקא ָהֲאַגם הּוא ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ֲהִכי ַמְפִחיד ְלִהְסּתֹוֵבב 

ַּבַּלְיָלה", ָעָנה ָלּה ִּפְׁשְּפׁשֹון ְותּוִלי ִהְסִּכיָמה ִאּתֹו.

ַהָּׁשָעה ְּכָבר ָהְיָתה ְמֻאֶחֶרת ּוִפְׁשְּפׁשֹון ִנְרַּדם, ּוְכֶׁשהּוא ָיַׁשן הּוא ָחַלם ַעל 

ָהֵעֶׂשב ַהֵּמִאיר.

ּתּוִלי ַהּתֹוַלַעת ֵהִעיָרה ֶאת ִּפְׁשְּפׁשֹון ַּבּבֶֹקר: "ִהְתעֹוֵרר ִּפְׁשְּפׁשֹון, ֲאִני 

."ַחֶּיֶבת ְלִהָּפֵרד ִמְּמ

"ָלָּמה? ַהִאם ַאְּת הֹוֶלֶכת ְלָמקֹום ַאֵחר?"

"א, ָּפׁשּוט ִהִּגיַע ַהְּזַמן ֶׁשּבֹו ֲאִני 

ְצִריָכה ַלֲעטֹף ֶאת ַעְצִמי ִּבְקִלַּפת 



ַהּגֶֹלם, ֲאִני ִאישַׁן ָּבּה חֶֹדׁש ָׁשֵלם. ּוְלַאַחר ִמֵּכן 

ְּכֶׁשֶאְתעֹוֵרר, ֵאֵצא ִמְּקִלַּפת ַהּגֶֹלם ֶׁשִּלי, ְוׁשּוב ַנֲחזֹר 

ִלְהיֹות ַיַחד".

"טֹוב, ּתֹוַלַעת ֲחמּוָדה. ְּכֶׁשִּתְׁשִני, ֲאִני ֶאְׁשמֹר ַעל ְקִלַּפת 

."ַהּגֶֹלם ֶׁשְּל

"ִּתְׁשמֹר ַּגם ַעל ַעְצְמ", ָאְמָרה ּתּוִלי ְלִפְׁשְּפׁשֹון ְוִהְתִחיָלה 

ִלְבנֹות ְלַעְצָמּה ְקִלַּפת ּגֶֹלם ַרָּכה ִמֶּמִׁשי.

ִּפְׁשְּפׁשֹון ִהְמִּתין ַלֲחֶבְרּתֹו ְּבַסְבָלנּות ַרָּבה. 

ְלַאַחר חֶֹדׁש, ִהִּגיַע ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ּתּוִלי ְצִריָכה ָהְיָתה ָלֵצאת, וִּפְׁשְּפׁשֹון ַהִּנְרָּגׁש ִהְסּתֹוֵבב 

ְסִביב ַהְּקִלָּפה ְּבחֶֹסר ַסְבָלנּות. 



ְלֶפַתע ָרָאה ִּפְׁשְּפׁשֹון ִטַּפת ָׂשָרף 

ְׁשקּוָפה נֹוֶפֶלת ִמֶּגַזע ָהֵעץ ָיָׁשר ַעל ְקִלַּפת 

ַהּגֶֹלם ְועֹוֶטֶפת אֹוָתּה ַּבֶּדֶבק ֶׁשָּלּה. ְּבִדּיּוק ְּבאֹותֹו 

 ָהֶרַגע ְקִלַּפת ַהּגֶֹלם ִהְתִחיָלה ָלזּוז ּוִפְׁשְּפׁשֹון ָׁשַמע ֵאי

ּתּוִלי ַמִּקיׁשה ִמִּבְפִנים: "טּוק- טּוק, טּוק- טּוק".

ִּפְׁשְּפׁשֹון ִנָּסה ַלְחׁשֹב ַמה ַּלֲעׂשֹות ִעם ַהָּׂשָרף 

ֶׁשָעַטף ֶאת ְקִלַּפת ַהּגֶֹלם ֶׁשָּבּה ִנְמְצָאה ּתּוִלי, ֲאָבל ַהָּׂשָרף 

ִהְתַּקָּׁשה ַמָּמׁש ַמֵהר. ּתּוִלי ֶׁשָהְיָתה ַּבְּפִנים ְּכָבר ָרְצָתה 

ָלֵצאת, ִּכי ַאֲחֵרי חֶֹדׁש ִהיא ְּכָבר ָהְיָתה מּוָכָנה.

"ּתּוִלי, ַחִּכי ֶרַגע, ֲאִני הֹוֵל ִלְקרֹא ְלֶעְזָרה", ָאַמר ִּפְׁשְּפׁשֹון ְוָעף 

ִלְקרֹא ַלִחּפּוִׁשית ַהַּקְרָנִפית.

"ִחּפּוִׁשית ַקְרָנִפית, ַאְּת ְמאֹד ֲחָזָקה ְוֵיׁש ָל ֶקֶרן ְּגדֹוָלה ַעל ַהֵּמַצח. ִעְזִרי 

ְּבַבָּקָׁשה ְלתֹוַלַעת ַהֶּמִׁשי ַהֲחמּוָדה ָלֵצאת ִמְּקִלַּפת ַהּגֶֹלם".

"ֲאִני ְמאֹד רֹוֶצה ַלֲעזֹר, ֲאָבל ָעַלי ְלַגְלֵּגל ֶאת ַּכּדּור ַהּבֹץ ֶׁשִּלי 

ִלְפֵני ֶׁשַהַּלְיָלה יֹוֵרד", ָאְמָרה ַהִחּפּוִׁשית ַהַּקְרָנִפית 

ּוִמֲהָרה ְלַדְרָּכּה.

ִּפְׁשְּפׁשֹון ִהְמִׁשי ְלַחֵּפׂש ֶעְזָרה ַעד 

ֶׁשִהִּגיַע ֶאל ַהְּדבֹוָרה.



"ְּדבֹוָרה! ָל ֵיׁש עֶֹקץ ַחד ְוָחָזק, אּוַלי ּתּוְכִלי 

ַלֲעזֹר ְלתֹוַלַעת ַהֶּמִׁשי ַהֲחמּוָדה ָלֵצאת ִמְּקִלָּפָתּה?"

"ֲאִני ַחֶּיֶבת ִלְׁשמֹר ַעל ָהעֶֹקץ ֶׁשִּלי ְלִמְקֶרה 

ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִיְרֶצה ִלְפגַֹע ִּבי", ָעְנָתה ַהְּדבֹוָרה ְוֶנֶאְלָצה ִלְסּגֹר ֶאת 

ֶּדֶלת ֵּביָתּה.

ִּפְׁשְּפׁשֹון ִהְמִׁשי ְלַחֵּפׂש, ְוָקַפץ ַלַּנָּקר, ְיִדידֹו ַהָּוִתיק ֶׁשָּגר 

ְּבִצּדֹו ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהַּיַער.

"ַנָּקר! אּוַלי ַּתְצִליַח ִלְׁשּבֹר ְּבֶעְזַרת ַהַּמּקֹור ֶׁשְּל ֶאת ַהָּׂשָרף ֶׁשַעל ְקִלַּפת ַהּגֶֹלם ֶׁשל ּתּוִלי 

ַהּתֹוַלַעת?"

"ָהִייִתי עֹוֵזר ְל ְּבִׂשְמָחה, ֲאָבל ַעְכָׁשו ְּכָבר ַלְיָלה ַוֲאִני א רֹוֶאה ַּבחֶֹׁש. ֲאִני ָּפׁשּוט א 



ָיכֹול ְלַהִּגיַע ָלֵעץ ֶׁשָּלֶכם. ִאם ִמיֶׁשהּו 

ָהָיה ֵמִאיר ִלי..."

ְּבאֹותֹו ֶרַגע ִּפְׁשְּפׁשֹון ִנְזַּכר ָּבֵעֶׂשב ַהֵּמִאיר.

ר ּו... קָּ "ַחֵּכה ִלי, ֲאִני עֹוד ְמַעט חֹוֵזר", הּוא ָאַמר ַלנַּ

ְבִלי ַלְחׁשֹב ַּפֲעַמִים ָקַפץ ְלִכּוּון ָהֲאַגם.

ֶזה ָהָיה ַמָּמׁש ֵנס. ִּפְׁשְּפׁשֹון ָּכל ָּכ ָרָצה ַלֲעזֹר 

 .ְלתּוִלי, ַעד ֶׁשִהְפִסיק ְלַפֵחד ֵמַהחֶֹׁש

ְּכֶׁשִּפְׁשְּפׁשֹון ִהִּגיַע ֶאל ְׂשַפת ָהֲאַגם הּוא ִהְבִחין 

ָּבֵעֶׂשב ַהֵּמִאיר ְּבִלי ׁשּום קֹשִׁי. ִּגְבעֹוָליו ַהְּכֻחִּלים ִהִּגיעּו ִּכְמַעט 

ַעד ַלַּמִים. הּוא ִהְתַיֵּׁשב ַעל ַאַחד ֶהָעִלים, ָאַכל ִמֶמּנּו ֲחִתיָכה ְוגּופֹו 

ַהָּקָטן ִמָּיד ֵהֵחל ִלְזרַֹח ְּבאֹור ָזהֹב.

ִחיׁש ַמֵהר ָחַזר ִּפְׁשְּפׁשֹון ַלַּנָּקר.

"?ַנָּקר, ַהִאם ַעְכָׁשו ַאָּתה ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ַהֶּדֶר"

"ֵּכן, ָהאֹור ֶׁשְּל ְּבֶהְחֵלט ַמְסִּפיק", ָעָנה לֹו ַהַּנָּקר, 

.ּוְׁשֵניֶהם ִמֲהרּו ָלֵצאת ַלֶּדֶר

ְּכֶׁשִהִּגיעּו, ָקָרא ִּפְׁשְּפׁשֹון: "ַּתֲחִזיִקי 

 "!ַמֲעָמד, ּתּוִלי, ָּבאנּו ַלֲעזֹר ָל



ּוִמָּיד ַהְּׁשַנִים, ַנָּקר ּוִפְׁשְּפׁשֹון, ִנְּגׁשּו ָלֲעבֹוָדה. 

ַהַּנָּקר ִהָּכה ְּבַמּקֹורֹו ֶהָחָזק ִּבְקִלַּפת ַהּגֶֹלם, 

ַהָּׂשָרף ִנְׁשַּבר ְותֹו ְׁשִנָּיה ּתּוִלי ָיְצָאה ַהחּוָצה. 

ֲאָבל ִּבְמקֹום ּתֹוַלַעת ֶמִׁשי, ִמּתֹו ְקִלַּפת ַהּגֶֹלם ָיָצא ַּפְרָּפר 

ְיֵפהֶפה. הּוא ָּפַרׂש ְּכָנַפִים ֲעִדינֹות ּוְׁשקּופֹות ֶׁשָּנְצצּו ְּבאֹורֹו ֶׁשל 

ִּפְׁשְּפׁשֹון. 

"ַּכָּמה ֶׁשַאָּתה ָיֶפה!" ָאַמר ִּפְׁשְּפׁשֹון, ִנְדַהם ִמָּיְפָיּה ֶׁשל ּתּוִלי 

ַהַּפְרָּפִרית.

"ַּגם ַאָּתה ִהְׁשַּתֵּניָת, ִּפְׁשְּפׁשֹון", ָעְנָתה לֹו ּתּוִלי. "ִנְרֶאה ִּלי ֶׁשָּטַעְמָּת ֵמָהֵעֶׂשב ַהֵּמִאיר. 

ַאָּתה זֹוֵהר ַמָּמׁש ְּכמֹו ַהֶּׁשֶמׁש". 



ַּיַער ֶׁשָּלנּו ַחָּיה  "ָיַדְעִּתי ֶּׁשֵּיׁש בַּ

ַאִּמיָצה ֶׁשֹּלא ְּתַפֵחד ְלַהִּגיַע ַּבחֶֹׁש ָלֲאַגם, 

ְוֶזה ַאָּתה, ֲחֵבִרי ִּפְׁשְּפׁשֹון", ָקְרָאה ּתּוִלי. 

ָהעֹוְרִבים ַהַּקְׁשְקַׁשִּנים ֵהִפיצּו ֶאת ַהְּיִדיָעה ְּבָכל 

ַהַּיַער: "ֵיׁש ַּבַּיַער ִמיֶׁשהּו ְמֻיָחד ְוַאִּמיץ ֶׁשָאַכל ֵמָהֵעֶׂשב 

ַהֵּמִאיר". ֻּכָּלם ָּבאּו ִלְראֹות ֶאת ַהִּגּבֹור: ְזֵאִבים, ֻּדִּבים 

ְוַיְנׁשּוִפים ְמאֹד ִהְתַרְּׁשמּו ִמִּפְׁשְּפׁשֹון ַהָּקָטן ֶׁשִהְצִליַח 

בֹוד ַרב. ַלֲעזֹר ּוְלַחֵּלץ ֶאת ּתּוִלי ֲחֶבְרּתֹו ְוָרֲחׁשּו לֹו כָּ

ִּפְׁשְּפׁשֹון ָהַפ לִּגּבֹור ַהַּיַער, ּוְׁשמֹו ִהְׁשַּתָּנה ְלַגְחִליִלית.

ֵמָאז אֹותֹו ַהיֹום, ַהַּיַער ָחַדל ִלְהיֹות ָחׁשּו ַּבֵּלילֹות ִּכי ֶּכֶתם זֹוֵהר 

ֶאָחד, ִניצֹוץ ָקָטן ֵמִאיר ֶאת ַהחֶֹׁש. ַּגְחִליִלית ַאִּמיָצה עֹוֶזֶרת ְלָכל ַחּיֹות 

 .ַהַּיַער ִלְמצֹא ֶאת ַּדְרָּכן ַּבחֶֹׁש

איור: אילנה סטרוקינה



ִפיָנה  ַהּסְ
ַטּנָה ַהּקְ

יעל סופר



ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר, ִעם ְזִריַחת ַהַחָּמה, ִהְתעֹוְרָרה ָלּה 
ְסִפיַנת ַּדָּיִגים ְקַטָּנה. ָהְיָתה זֹו ְסִפיָנה ְּכֻחָּלה ִעם ּתֶֹרן 

ָאדֹם ּוִמְפָרׂש ָלָבן. ַהְּסִפיָנה ָאְמָנם ָהְיָתה ְקַטָּנה, ֲאָבל 

ֻּכָּלם ָיְדעּו ֶׁשִהיא ַהְּסִפיָנה ֲהִכי ְמִהיָרה ַּבָּנָמל ְוֶׁשָּתִמיד ִהיא 

חֹוֶזֶרת ִעם ְׁשַלל ָּדִגים.

ַאֶּתם יֹוְדִעים ָלָּמה?

ִּכי ָּכל ֶחְלֵקי ַהְּסִפיָנה ַהְּקַטָּנה ָהיּו ֲחֵבִרים ְוָעְבדּו ַיַחד ְּבִׂשְמָחה. ָּכל ֵחֶלק ָרָצה 

ַלֲעׂשֹות ֶאת ַמה ֶּׁשהּוא יֹוֵדַע ֲהִכי טֹוב ְּכֵדי ֶׁשַהְּסִפיָנה ַּתְצִליַח. ָהעֶֹגן ָיַדע ַלֲעגֹן, 

ַהִּמְפָרׂש ִלְתּפֹס רּוַח ֶׁשִּתְנׁשֹב ּבֹו ְּכֵדי ְלָהִׁשיט ֶאת ַהְּסִפיָנה. ָהֶרֶׁשת ָיְדָעה ָלצּוד 

ֲהמֹון ָּדִגים ְוַהֶהֶגה ִהְסּתֹוֵבב לֹו ָיִמיָנה ּוְׂשמֹאָלה ְּכֵדי ְלַכֵּון ֶאת ַהְּסִפיָנה.



ֲאָבל ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ַּכִּנְרֶאה ָנְׁשָבה רּוַח ׁשֹוָבָבה, 

ֶזה א ָהָיה ְסָתם עֹוד יֹום ָרִגיל ַלֲחֵבִרים 

ֶׁשַּבְּסִפיָנה.

"ָהִרימּו עֶֹגן", ָקָרא ַרב ַהחֹוֵבל ַהָּוִתיק ֶׁשל ַהְּסִפיָנה 

ַהְּקַטָּנה. ְלַאַחר ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ָׁשִנים ַּבָּים ֻּכָּלם ָקְראּו לֹו 

"ַקִּפיָטן". 

"ְמִריִמים עֶֹגן", ָחַזר ַאֲחָריו ֲחֵברֹו ַהּטֹוב, עֹוֵרב ָאפֹר ֶׁשְּׁשמֹו 

"ִּפיָראט". 

"ֵּכן ַקִּפיָטן", ָצֲעקּו ְּבַיַחד ַהִּמְפָרש, ָהעֶֹגן, ַהֶהֶגה ְוָהֶרֶׁשת.

ַהְּסִפיָנה ַהְּקַטָּנה ָיְצָאה ִמְּנַמל ַהַּבִית ֶׁשָּלּה ֶאל ָהאֹוְקָיאנֹוס ַהָּגדֹול.



ַהַּקִּפיָטן ִהְסַּתֵּכל ַּבַּמָּפה ּוַבַּמְצֵּפן, 

ִהְרִטיב ֶאת ֶאְצָּבעֹו ּוָבַדק ֶאת ִּכּוּון ָהרּוַח.

"ַהּיֹום ַנְפִליג ַמֲעָרָבה. ִּפיָראט, ְקפֹץ ַעל ַהֶהֶגה 

ְוסֹוֵבב אֹותֹו ְלָיִמין. ְוַעְכָׁשו... ָהֵרם ֶאת ַהִּמְפָרש!"

 ֶרַגע ֶאָחד", ָאַמר ַהִּמְפָרׁש. "ָלָּמה ֲאִני ָּתִמיד ָצִרי"

ְלַמֵהר ּוְלִהָּפַתח ּוְלַקֵּבל ַמּכֹות ֲחָזקֹות ֵמָהרּוַח. ַהּיֹום 

ַּדְוָקא ִמְתַחֵּׁשק ִלי ִלְקּפֹץ ַלַּמִים, ְּכמֹו ָהֶרֶׁשת. ִהיא ׂשֹוָחה 

ַלֲהָנָאָתּה ְוַגם ּפֹוֶגֶׁשת ֲהמֹון ָּדִגים".

"ְׁשַמְעֶּתם? ִחי ִחי ִחי, ְקַרע ְקַרע ְקַרע", ָצַחק ִּפיָראט 

ָהעֹוֵרב. "ַהִּמְפָרש רֹוֶצה ִלְקּפֹץ ַלַּמִים. ּוַמה ֵּיׁש ָל ְלַהִּגיד ַעל ֶזה, 

ֶרֶׁשת?"

"ִּבְכָלל א ִאְכַּפת ִלי ְלִהְתַחֵּלף ִעם ַהִּמְפָרש. ֲאִני ָּכל יֹום ִנְרֶטֶבת, רֹב ַהְּזַמן 

ַהַּמִים ְקפּוִאים, ַהָּדִגים ְמַדְגְּדִגים אֹוִתי ְּבַכָּוָנה ְוִלְפָעִמים ֲאִפּלּו נֹוְׁשִכים. ַאֶּתם 

יֹוְדִעים ָמה? ֲאִני א קֹוֶפֶצת ַלַּמִים יֹוֵתר".

ְוָכ ֻּכָּלם ַּבְּסִפיָנה ַהְּקַטָּנה ִהְתִחילּו ְלַדֵּבר 

ּוְלִהְתַוֵּכַח ְוַאף ֶאָחד א ָהָיה מּוָכן 

ְלַמֵּלא ֶאת ַּתְפִקידֹו. ֲאִפּלּו ַהֶהֶגה 

ַהָּׁשֵקט ְוֶהָחרּוץ ָאַמר: "ָהִייִתי רֹוֶצה 



ְלַנּסֹות ֶאת ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ָהעֶֹגן. הּוא ָּכל ַהּיֹום 

 ָנח ּוָבֶעֶרב זֹוְרִקים אֹותֹו ַלַּמִים ְוָׁשם הּוא ַמְמִׁשי

ִליׁשֹן ַעד ַהּבֶֹקר".

ֵמרֹב ְצָעקֹות ֵהם א ָׂשמּו ֵלב ֶׁשַהַּקִּפיָטן ֶנֱעַלם ְלָתאֹו 

ְוִהְׁשִאיר אֹוָתם ְלַבָּדם.

ַהֲחֵבִרים ֶהֱחִליטּו ְלִהְתַחֵּלף ַּבַּתְפִקיִדים. ָהֶרֶׁשת ִטְּפָסה 

ַעל ַהּתֶֹרן ָהָאדֹם, ְוָעְמָדה מּוָכָנה ְלִהָּפֵרׂש ּוְלִהְתַמֵּלא ְּברּוַח, ְּבֶרַגע 

ֶׁשִּפיָראט ְיַסֵּמן ָלּה. ְוַהִּמְפָרש ִהְתּכֹוֵנן ִלְקּפֹץ ַלַּמִים ִּבְמקֹום ָהֶרֶׁשת.

"ָהֵרם ֶרֶׁשת", ִקְרֵקר ִּפיָראט.

ָהֶרֶׁשת ִנְמְּתָחה ְּבִנָּסיֹון ִלְתּפֹס ֶאת ָהרּוַח ְּכֵדי ְלָהִזיז ֶאת ַהְּסִפיָנה ָקִדיָמה, ֲאָבל ָהרּוַח 



ָעְבָרה ְּבִטיָסה ֶּדֶר ַהחֹוִרים 

ַהְּגדֹוִלים, ְוַהְּסִפיָנה ָּפׁשּוט ִנְׁשֲאָרה 

ִּבְמקֹוָמּה.

"ֵאיֶזה ִמְפָרש", ִיְּלָלה ָהרּוַח ִמְּצחֹוק, "ֵאיזֹו ְסִפיָנה 

מּוָזָרה".

ָהֶרֶׁשת ִהְתַקְּפָלה ַּבֲחָזָרה ַלּתֶֹרן, ִנְכֶלֶמת ַעל 

ֶׁשִּבְּיָׁשה ֶאת ַהְּסִפיָנה ַהְּקַטָּנה ִּבְפֵני ָהרּוַח ַהּׁשֹוָבָבה.

ֵּביְנַתִים ַהִּמְפָרש ָקַפץ ַלַּמִים, ֲאָבל ַמה ֶּׁשָּקָרה הּוא 

ֶׁשִּבְמקֹום ִלְתּפֹס ָּדִגים הּוא ִנְפַרׂש ַעל ַהַּגִּלים, ְּכמֹו ָׁשִטיַח 

ָּגדֹול.

"ְּבלּו ְּבלּו ְּבלּו, ְרִאיֶתם ַּפַעם ֶרֶׁשת ְּבִלי חֹוִרים?" ִהְתַּפְּלאּו ַהָּדִגים ְוָעׂשּו 

ֲהמֹון ּבּועֹות ֶׁשִּדְגְּדגּו ֶאת ַהִּמְפָרש.

"ַמה ֶּזה ַהָּׁשִטיַח ַהֶּזה ַעל ַהַּמִים?" ָׁשֲאלּו ַּכָּמה ְׁשָחִפים ְוִנּסּו ְלִהְתַיֵּׁשב 

ָעָליו.

ַהִּמְפָרש ַהִּמְסֵּכן ִהְתִחיל ִלְׁשקַֹע, ְוָהֶרֶׁשת ֶׁשָרֲאָתה 

זֹאת ִמְלַמְעָלה ָקְפָצה ְלַהִּציל אֹותֹו.

ֵּביְנַתִים ַעל ַהְּסִפיָנה ַהֲחֵבִרים ַנֲעׁשֹּו 



ְרֵעִבים, ָלְקחּו ַמְזְלגֹות ְוַסִּכיִנים ְוֵהֵחּלּו ִלְדּפֹק 

ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְוִלְקרֹא ְּבקֹוֵלי קֹולֹות: "אֶֹכל, אֶֹכל, 

אֶֹכל!.."

"ֲאַנְחנּו ְנַבֵּׁשל!!", ִהְתַנְּדבּו ַהְּדִלי, ַהַּמָּגב ְוַהַּסּבֹון. ַהְּדִלי 

ָאַמר: "ֲאִני ֶאֱהֶיה ַהִּסיר, ִׂשימּו אֹוִתי ַעל ַהִּכיַרִים". ַהַּמָּגב 

ִהְתַנֵּדב ִלְהיֹות ַהַּכף ְוֵהם ִּבְּׁשלּו ַמִים ִעם ַסּבֹון ַוֲהמֹון ֶקֶצף 

ּובּועֹות. ֲאָבל ַאף ֶאָחד חּוץ ֵמָהִרְצָּפה א ָהָיה מּוָכן ֶלֱאכֹל ָמָרק ָּכֶזה.

ִעם ֶּבֶטן ֵריָקה, ְוַטַעם ֶׁשל ַסּבֹון ַּבֶּפה, ֶהְחִליטּו ֻּכָּלם ַלֲחזֹר ַלָּנָמל ְּכֵדי ִלְקנֹות אֶֹכל 

ַּבֲחנּות ַהְּגדֹוָלה. ֲאָבל ַאף ֶאָחד א ָיַדע ֵאי ְלַהִּגיַע ְלָׁשם, ֲהֵרי ַרק ַהַּקִּפיָטן ָיַדע ְלַנֵּוט ֶאת 

ַהְּסִפיָנה.



ֲאָבל ַהּיֹום ִמְתַחְּלִפים 

ַּבַּתְפִקיִדים! ִּפיָראט ָהעֹוֵרב ָקַפץ ַעל 

ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ַהַּקִּפיָטן ְוִנָּסה ְלַנֵּוט ַּבַּמָּפה. ִּבְמקֹומֹו 

ֶׁשל ַהֶהֶגה ָׁשַכב לֹו ַעְכָׁשו ַּגְלַּגל ַהַהָּצָלה ְוִנָּסה ְלסֹוֵבב 

ֶאת ַהְּסִפיָנה.

"ַאַאַהַה ְׂשמֹאָלה, ְו... ַעְכָׁשו ְׂשמֹאָלה, ְקָצת 

ְׂשמֹאָלה ּוְׂשמֹאָלה", ָצַוח ִּפיָראט ְלַגְלַּגל ַהַהָּצָלה ְּכֶׁשרֹאׁשֹו 

ָעמֹק ְּבתֹו ַהַּמָּפה.

"ֲאַנְחנּו נֹוְסִעים ְּבַמְעָּגִלים ּוְכָבר ִמְסּתֹוֵבב ִלי ָהרֹאׁש", 

ָקְרָאה ַהְּסִפיָנה ַהְּקַטָּנה.

"אּוַלי ָטִעיִתי ַּבֶּדֶר ְוָהִיינּו ְצִריִכים ָלׁשּוט ְׂשמֹאָלה?" ָאַמר ִּפיָראט 

ְוִהְתִחיל ְלִהְתַּגְעֵּגַע ִלְפֻקּדֹוָתיו ֶׁשל ַהַּקִּפיָטן.

"ַּגם ֲאִני ְּכָבר מּוָכן ַלֲחזֹר ַלּתֶֹרן ּוְלַיֵּבׁש ֶאת ַעְצמי ָּברּוַח ַהֲחִמיָמה", ָאַמר 

ַהִּמְפָרש.

"ַוֲאִני א ָּתַפְסִּתי ַהּיֹום ַאף ָּדג, ּוַמה ָּנִביא ַּבֲחָזָרה 

ַלָּנָמל?" ָחְׁשָבה ָהֶרֶׁשת ִּבְדָאָגה.

"ַוֲאִני ָרֵעב ּוִמְתַּגְעֵּגַע ְלָמָרק ֲאִמִּתי. 



ֲאִפּלּו ָּדִגיג ֶאָחד א ִּבֵּקר ַהּיֹום ַּבַּמּקֹור ֶׁשל 

ִּפיָראט", ָטַפח ָהעֹוֵרב ָהָאפֹר ִעם ְּכָנָפיו ַעל ִּבְטנֹו 

ָהֵריָקה.

"ַוֲאִני ִמְתַּגְעַּגַעת ַלַּקִּפיָטן ֶׁשָּלנּו, ּוְלֶרַגע שּבֹו ַהֲחֵבִרים 

ַיֲעׂשּו ֶאת ַמה ֶּׁשֵהם יֹוְדִעים ּוְצִריִכים ַלֲעׂשֹות", ֶנֶאְנָחה ַהְּסִפיָנה 

ַהְּקַטָּנה. "ִּכי ַרק ַהֶהֶגה יֹוֵדַע ְלסֹוֵבב אֹוִתי ְלָיִמין ְוִלְׂשמֹאל, 

ְוַרק ָהֶרֶׁשת ִּתְתּפֹס ָּדִגים. ּוְבִלי ַהִּמְפָרׂש א ַנְצִליַח ְלַהְפִליג ִעם 

ָהרּוַח, ּוְבִלי ַהַּקִּפיָטן א ֵנַדע ֶאת ַהֶּדֶר ַהְּנכֹוָנה".

ַהֲחֵבִרים ִהְסִּכימּו ִעם ַהְּסִפיָנה ַהְּקַטָּנה ְוִהְבִטיחּו ַלֲחזֹר ְלַתְפֵקד ְּכִמָּיִמים ָיִמיָמה.

."ַקִּפיָטן...", ָצֲעקּו ֻּכָּלם. "ֵאיפֹה ַאָּתה, ֲאַנְחנּו ִמְתַּגְעְּגִעים ֵאֶלי"



ִּפְתאֹם ִנְפְּתָחה ֶּדֶלת ַהָּתא, 

ְוַהַּקִּפיָטן ַהָּוִתיק ָיָצא ְּכֶׁשִחּיּו ַעל ְׁשָפָתיו: 

"ָהִרימּו ִמְפָרש, ֶרֶׁשת ַלַּמִים, ִּפיָראט ְּתפֹס ֶאת 

ַהֶהֶגה, ֲאַנְחנּו ַמְפִליִגים..."

ֻּכָּלם ָּכל ָּכ ָׂשְמחּו, ַעד ֶׁשָּׁשְכחּו ֶׁשָהיּו ְרֵעִבים 

ַוֲעצּוִבים, ְוִעם ּכֹחֹות ְּגדֹוִלים יֹוֵתר ֵמֵאי ַּפַעם ָקְפצּו 

ָּכל ֶאָחד ִלְמקֹומֹו.

ַהֶהֶגה ְוַהִּמְפָרׁש הֹוִבילּו אֹוָתם ִּבְמִהירּות ּוְבִבְטָחה, 

ַעד ֶׁשַהְּסִפיָנה ַהְּקַטָּנה א ִהְרִּגיָׁשה ֶאת ַהַּגִּלים 

ְוַהִּטְלטּוִלים. ִּפיָראט ִזֵּמר ְּבִׂשְמָחה ֶאת ְּפֻקּדֹות ַהַּקִּפיָטן, ְוָנַהג 

ַּבֶהֶגה ְּכמֹו ְנַהג ְמרֹוִצים ָוִתיק. ְוָהֶרֶׁשת ִנְפְרָׂשה ִּבְמא ּכָֹחּה ְוָתְפָסה ֲהמֹון 

ָּדִגים ְּגדֹוִלים ּוְטִעיִמים.

ָּכל ֶאָחד ַּבְּסִפיָנה ַהְּקַטָּנה ִמֵּלא ֶאת ַּתְפִקידֹו ְּבִׂשְמָחה.

ֵהם ָעׂשּו ַהּכֹל ְּכֵדי ֶׁשְּלֻכָּלם ִיְהֶיה טֹוב יֹוֵתר, ָּפׁשּוט ְוַקל! ְוֶזה 

ִמֵּלא אֹוָתם אֶֹׁשר ָּגדֹול.

ַהַּקִּפיָטן ִהְסַּתֵּכל ָקִדיָמה ְּבִסּפּוק... 

עֹוד ְמַעט ַהְּסִפיָנה ָּתׁשּוב ִלְנַמל ַהַּבִית.

איור: אילנה סטרוקינה



ר  ּתֹוְך ֶהָעָנן ּתּוְכלּו ְלַצֵיּ ְבּ
ּפּוִרים  מּויֹות ֵמַהִסּ ְדּ

ם ֲאַהְבֶתּ ֶשׁ



אגדות לא לילדים בלבד...

ּלֹא ִנְגָמר ֶלא ׁשֶ ַהּפֶ
עורך: יגאל רזניק

עריכה לשונית: יעל סופר, תמר אקרמן 

תרגום: בת-אל פרג’ון

עיצוב גרפי: שגיא קליימן, אהובה ויסוצקי

עימוד: ברוך חובוב

ISBN: 978-965-7065-73-0
2009

www.kab.co.il








