שלום לכל הילדים,
ציירו איורים להרפתקה במקומות הריקים .הדקו את העמודים לכדי ספר .את הספר תוכלו לשמור
לעצמכם ,לתת במתנה או לשלוח אלי ואני אפרסם אותו באתר.
להתראות בהרפתקה הבאה,
דוד אריה.
הכתובת :דוד אריה ,התאנה  6פ"ת .49212

הרפתקאות דוד אריה ביערות הסהרה 2

יֹותר
ׁשן ֵ
ּדֹוד  ְריֵה יָ ֵ
ׁשנָה
אתיִם ָ
ִמ ָּמ ַ
כתב :ינץ לוי ©

איורים מאת__________ :
כיתה____ :
בית ספר__________ :
יישוב___________ :

אתם מוזמנים לשלוח את ההרפתקה המאוירת לכתובת הבאה :דוד אריה ,התאנה  6פ"ת .43212

הרפתקאות דוד אריה ביערות הסהרה 3

ְׁש ַחּיָבִים ְל ִה ְצ ַטּיֵד ִּב ְבָגדִים .חַר ָּכ ְך הִיא
ּבְיֹום ְרבִיעִי ִאּמָא הֹודִיעָה ֶׁשהַחֹרֶף ַמ ְתחִיל ו ֶ
ָׁשים ֶׁשל
ְׁשהֵן ָחזְרּוִ ,אּמָא ֶה ְר ֲאתָה ְל ֻכּלָנּו אֶת ּכָל ַה ְּבָגדִים ַה ֲחד ִ
וְאִי ְלאִיל יָצְאּו ִל ְקנִּיֹותּ .כ ֶ
אִי ְלאִילְׂ :שמָלֹותֻ ,חלְצֹותִ ,מ ְכנָ ַסיִם.
ָׁש ְבּתִיַ " .ה ַּפעַם ָה חֲרֹונָה ֶׁשּקָנּו לִי ֶּבגֶד ָחדָׁש ָהיְתָה ִל ְפנֵי מָא ַתיִם
ָׁשים!" ח ַ
" ְּבָגדִים ֲחד ִ
ָׁשנָה! ְלפָחֹות!" ְּב ֶעצֶםִּ ,כ ְמעַט ּכָל ַה ְּבָגדִים ֶׁשּלִי הָיּו ַּפעַם ֶׁשל 6חִי ַהּגָדֹול יִּנֹון .הּוא ְמ ַקּבֵל
ָׁשים ,וְ ֲחרֵי ֶׁשהּוא ָּגדֵל יֹותֵר ִמּדַי וַ ֲאנִי ָּגדֵל ַמ ְסּפִיקֲ ,אנִי ְמ ַקּבֵל אֶת ַה ְּבָגדִים
ְּבָגדִים ֲחד ִ
ָׁשר ֵמ ַהחֲנּות ,וַ ֲאנִי — לֹא.
ָׁשים י ָ
ָׁשים ֶׁשּלֹוָּ .ככָה יִּנֹון וְאִי ְלאִיל ְמ ַק ְּבלִים ְּבָגדִים ֲחד ִ
ְׁשּמ ִ
ַהּמ ֻ
ָׁשים?" ַ 6מ ְרּתִי ְל ִאּמָא.
" ָלּמָה אִי ְלאִיל ְמ ַק ֶּבלֶת ְּבָגדִים ֲחד ִ
ֶׁשת ּגַם ֻחלְצֹות ֶׁשהָיּו ֶׁש ְּל ָך .חּוץ ִמּזֶה ,אִי ְלאִיל
"קֹדֶם ּכֹלְ 6 ",מרָה ִאּמָא" .אִי ְלאִיל לֹוב ֶ
הִיא ּבַתָ .קנִיתִי לָּה ְׂשמָלֹות ּו ְבָגדִים ֶׁשל ָּבנֹות".
ָׁשים".
"זֶה לֹא הֹוגֵן! יִּנֹון ּבֵן ,וְגַם לֹו קֹונִים ְּבָגדִים ֲחד ִ
" ֲאנִי הָ6ח ֲהכִי ּגָדֹול6 ",מַר יִּנֹון" .מָה ּתָה רֹוצֶהֶׁ ,ש ֲאנִי ֲא ַקּבֵל ְּבָגדִים ֵמ ּבָא?"
"מָה ִּפתְאֹום!" 6מַר ּבָאֲ " .אנִי לֹא ְמוַּתֵר עַל ַה ְּבָגדִים ֶׁש ִּלי!"
וְ6ז ּדֹוד ְריֵה ִהּגִי ַע.
ָׁשים?"
ְׁשּמ ִ
ָׁשים אֹו ֶׁשּגַם ּתָה ְמ ַקּבֵל מ ֻ
"ּדֹוד ְריֵהָׁ ",ש ְלּתִיַ " .ה ְּבָגדִים ֶׁש ְּל ָך ֲחד ִ
ַּׁש ֵליְקֶס וְ ַה ֻח ְלצָה ָקנִיתִי ִל ְפנֵי ְׁשנָ ַתיִםֲ ,אבָל ַה ִּמ ְכנָ ַסיִם ָה ֵאּלֶה ְּבנֵי יֹותֵר ִמּמָא ַתיִם
"אֶת ה ְ
ָׁשנָה".
"מָה? יֹותֵר ִמּמָא ַתיִם ָׁשנָה?" ִה ְת ַּפּלֵאתִי.
עֹוׂשים ּבְנֹוֵג ַע
"הֵם ֶּב ֱאמֶת נִ ְראִים ְּבנֵי מָא ַתיִםְ 6 ",מרָה ִאּמָא" .טֹובֲ ,אנַחְנּו ַנחְׁשֹב מָה ִ
ַל ְּבָגדִים ֶׁש ְּל ָך ",הִיא ְ 6מרָה לִי וְ ָה ְלכָה עִם אִי ְלאִיל ְל ַסּדֵר אֶת ַה ְּבָגדִים ּבָ6רֹוןּ .דֹוד ְריֵה,
ַּׁשבְנּו ַּב ִּמ ְר ֶּפסֶת.
יִּנֹון וַ ֲאנִי ִה ְתי ַ
"אֵי ְך יָכֹול ִלהְיֹות ֶׁש ַה ִּמ ְכנָ ַסיִם ָה ֵאּלֶה ְּבנֵי יֹותֵר ִמּמָא ַתיִם?" ָׁש ְלּתִי" .הֵם לֹא נִ ְראִים
ְׁשנִים".
ּכָל ָּכ ְך י ָ
ָׁשנְּתִי ָּבהֶםָ ,לכֵן
ְׁשנִים ּכִי רֹב ַהּזְמַן רַק י ַ
"נָכֹון6 ",מַר ּדֹוד ְריֵה" .הֵם לֹא נִ ְראִים י ָ
ִׁשחֲקּו".
הֵם לֹא נ ְ
יִּנֹון וַ ֲאנִי ִה ַּבטְנּו ּבְדֹוד ְריֵה וְלֹא ֵהבַּנּו ְלמָה הּוא ִמ ְת ַּכּוֵן.
ְׁש ִּטּיְַלּתִי ְּביַעֲרֹות ַה ָּס ָהרָהָ ,קרָאתִי ְּב ֵספֶר ַה ְד ָרכָה
" ֲאנִי ֲא ַסּפֵר ָלכֶם6 ",מַר ּדֹוד ְריֵהּ" .כ ֶ
נֹוׁשן ֶׁש ְּביַעַר ָה ֳא ָרנִים ַהּגָדֹול יֵׁש עֵץ ַצ ְפ ָצפָה יָחִידּ .בְרֹאׁש ָהעֵץ ַהּזֶה ַחּיָה ַה ֵפיָה
ָׁשן ָ
יָ
ַּׁשםֶ .ה ְח ַל ְטּתִי ָלצֵאת ִמּיָד
ְׁשים ִמּמִיְג ֵרנָה ִמ ְתּג ֵ
ִׁש6לֹותּ .כָל מָה ֶׁש ְּמ ַבּק ִ
ְׁשימָה מ ְ
מִיְג ֵרנָה ֶׁש ַּמג ִ
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ַל ֶּד ֶר ְך אֶל עֵץ ַה ַּצ ְפ ָצפָה ּו ְל ַחּפֵׂש אֶת ַה ֵפיָה!
ַׂשּתִי עֵץ עִם ָעלִים ּבֵין ֲעצֵי ַה ַּמחַטְ .לבַּסֹוף ִה ְב ַחנְּתִי
ְׁשּנִ ְכנַ ְסּתִי אֶל יַעַר ָה ֳא ָרנִיםִ ,חּפ ְ
"ּכ ֶ
ַׁשּתִי ֵאלָיו .זֶה ָהיָה עֵץ ַצ ְפ ָצפָה ּגָבֹו ַּה וְ ָרחָבְ .לֶגזַע ָהעֵץ ָהיָה ְמ ֻמ ְסמָר ֶׁשלֶט.
ְּבעֵץ ָּכזֶה .נִּג ְ
ַּׁשלֶט וְ ָראִיתִי ֶׁשּכְתּובֹות ָעלָיו ִמּלִים:
ַׁשּתִי אֶל ה ֶ
נִּג ְ
ׁשל מִיְג ֵרנָה
ָהעֵץ ֶ
" ֵה ַבנְּתִי ֶׁש ִהַּג ְעּתִי ָלעֵץ ַהּנָכֹוןִ .ה ַּב ְטּתִי ַמ ְעלָה ,אֶל ַצ ֶּמרֶת ָהעֵץִ .קּוִיתִי ֶׁש ֶא ְראֶה אֶת ַה ֵפיָה.
ֲאבָל לֹא ָראִיתִי ׁשּום ָּדבָר ,חּוץ ֵמ ֲענָפִים וְ ָעלִיםִ .חּכִיתִי ֶׁשּמִיְג ֵרנָה ּתֹופִי ַעֲ ,אבָל לֹא ָקרָה
ּכְלּוםֶ .ה ְח ַל ְטּתִי ְל ַטּפֵס עַל ָהעֵץ ּו ְל ַחּפֵׂש אֹותָּהִ .ט ַּפ ְסּתִי וְ ִט ַּפ ְסּתִי ,וְ ֲחרֵי ַּכּמָה ּדַּקֹות
ַּׁש ְבּתִי עַל ָענָף.
ִה ְתי ַ
"' ֵפיָה! ֵפיָה! אֵיפֹה ְּת?' ָקרָאתִי.
"לֹא ָׁש ַמ ְעּתִי ׁשּום ּתְׁשּובָה.
ִׁש6לָה?!' ָקרָאתִי ׁשּוב.
ְׁשר ְל ַבּקֵׁש מ ְ
"' ֵפיָה! ְסלִיחָהֶ ,אפ ָ
ָׁשים ּבֵין ְׁש ַּתיִם
" ְל ֶפתַע ָׁש ַמ ְעּתִי קֹול זֹועֵףֻ ' .ח ְצּפָן! ּתָה ָּתמִיד ַמּגִי ַע ְל ָבּתִים ֶׁשל ֲאנ ִ
ַּׁשנָה ִּב ְצעָקֹות?' ִה ַּב ְטּתִי וְ ָראִיתִי אֶת ַה ֵפיָה .הִיא ִהתְעֹו ְפפָה ְל ֶע ְב ִרי
ְל ְרּבַע ּו ֵמעִיר אֹותָם ֵמה ֵ
ֶׂשרִים ָׁשנָה לֹא
ְׂשעָר ְמנֻּפָח .הִיא ָרְגזָהֲ ' ,אנִי ְּכבָר ע ְ
ִׁש ָק ַפיִם ְסֻגּלִים ּוב ֵ
ִּבְגלִימָהְּ ,במ ְ
ַׁשּתִי ִמּזְמַןֲ .אבָל ּתָה יֹו ֵד ַע מָה? הַּיֹום ֲאנִי ּכֵן
ִׁש6לָה ְל ף ֶאחָד! ָּפר ְ
ְׁשימָה ׁשּום מ ְ
ַמג ִ
ִׁש6לָה ֶׁשּלִי הִיא ֶׁש ּתָה ִּת ְלמַד ֶלקַח .לִי לֹא
ׁשּלִי! וְ ַהּמ ְ
ִׁש6לָה ֶ
ִׁש6לָה — אֶת ַהּמ ְ
ְׁשים מ ְ
גִ
ִיׁשן וְלֹא ִּתתְעֹורֵר לְעֹולָם!'
ִיׁשן וְת ַ
ִיׁשן וְת ַ
נָ ַת ָּת לִיׁשֹןֲ ,אבָל ָעלֶי ָך ּתִּפֹל ַּת ְר ֵּדמָה! ּתָה ּת ַ
"'מָה?!' ַ 6מ ְרּתִיְ ' .סלִיחָה! ֲאנִי ִמ ְצ ַטעֵר .לֹא ִה ְת ַּכּוַנְּתִי ְל ַה ְפרִי ַע .זֹו ָהיְתָה טָעּותָ .קרָאתִי
ָׁשה ל ַּת ְרּדִימִי אֹותִי!'
נֹוׁשןַ .ה ֵּספֶר ַּכּנִ ְראֶה לֹא ְמ ֻע ְדּכָןְּ .ב ַבּק ָ
ָע ַליְִך ְּב ֵספֶר ַה ְד ָרכָה ָ
ְׁש ְרבִיטָּה' .נֹום ּתָנּום ּתְנּומָה
ִיׁשן ֵׁשנָה ּדֹו ֶממֶת!' ִה ְכרִיזָה מִיְג ֵרנָה וְנֹו ְפפָה ּב ַ
"'יָׁשֹון ּת ַ
עֹו ֶממֶת!'
ָׁשה!' ָקרָאתִיַ ' .ר ֲחמִי ָעלַי .נְָפלָה ּכָאן טָעּות! לֹא ִה ְתַּכּוַנְּתִי .אִם ָהיִיתִי יֹוֵד ַע
"'מִיְג ֵרנָהְּ ,ב ַבּק ָ
ְׁשנָה ,לֹא ָהיִיתִי צֹועֵק'.
ֶׁש ְּת י ֵ
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" ַה ֵפיָה ָע ְצרָה מִּלֹומַר אֶת מִּלֹות ַהּכִּׁשּוף .הִיא ָׁש ְתקָה ְל ֶרגַע וְ6ז ְ 6מרָה ּבְקֹול ּפָחֹות
ּכָעּוסּ ' ,תָה לֹא יֹו ֵד ַע אֵיזֶה ְּכאֵב רֹאׁש יֵׁש לִיֲ .אנִי ׁשֹו ֶכבֶת ּפֹה ַּב ִּמּטָה ְּכבָר ָׁשעָה ּו ְמנַּסָה
ְׁש ֲאנִי סֹוףּFכָלFסֹוף ַמ ְצלִיחָהִּ ,פתְאֹום ֲאנִי ׁשֹו ַמעַת אֶת ַה ְּצעָקֹות ֶׁש ְּל ָךֲ .אנִי
ְל ֵה ָרדֵם ,וְ6זּ ,כ ֶ
ְמבִינָה ֶׁשּזֹאת ָהיְתָה טָעּותֲ ,אבָל ֲאנִי לֹא יְכֹולָה ְל ַבּטֵל אֶת מִּלֹות ַהּכִּׁשּוף ֶׁשַ 6מ ְרּתִיֲ .אנִי
ִיׁשן ֵׁשנָה ּדֹו ֶממֶת ,נֹום ּתָנּום
יְכֹולָה רַק לְהֹוסִיף ֲעלֵיהֶןָ ',ענְתָה מִיְג ֵרנָה וְ6ז ְ 6מרָה' ,יָׁשֹון ּת ַ
ָׁשים!'
ֲׂשרֶת ֲא ָלפִים ֲאנ ִ
ּתְנּומָה עֹו ֶממֶת ,וְלֹא ּתָקּום ֶאּלָא אִםֶ ...אּלָא אִם ...יְעִירּו ָך ע ֶ
ֻׁשטָׁשְ ,ס ַח ְרחַר ּו ִמתְנֹודֵד .נָ ַפ ְלּתִי ֵמ ָהעֵץ לָ6רֶץ
ַׁשּתִי ְמט ְ
" ָּכ ְך ְ 6מרָה ַה ֵפיָהּ ,ו ִמּיָד ח ְ
וְנִ ְר ַּד ְמּתִי6 ",מַר ּדֹוד ְריֵה וְ ָעצַם עֵינַיִם.
ָׁשים? זֶה הָמֹון!"
ֲׂשרֶת ֲא ָלפִים ֲאנ ִ
" ֲאבָל ּדֹוד ְריֵהַ 6 ",מ ְרּתִי" .אֵי ְך ִהתְעֹו ַר ְר ָּת? ע ֶ
ָׁשנְּתִי יֹותֵר ִמּמָא ַתיִם ָׁשנָה ,וְלֹא יַָד ְעּתִי מָה
ָׁשנְּתִי וְי ַ
ּדֹוד ְריֵה ָּפקַח עֵינַיִם וְ ִסּפֵר" ,י ַ
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ְׁש ָהיִיתִי
ָׁשנְּתִי .רַק ֲחרֵי ֶׁש ִהתְעֹו ַר ְרּתִי ִּגּלִיתִי מָה ֵארַע ּכָל אֹותֹו זְמַןּ :כ ֶ
ָקרָה ִּבזְמַן ֶׁשּי ַ
ְׁשּנָ ַפ ְלּתִי ֵמ ָהעֵץֵ ,הם נִּגְׁשּו ֵאלַי.
ַּׁשבּו ְל ַמ ְרּגְלֹותָיו ְׁשנֵי רֹועֵי צֹאןּ .כ ֶ
ְּב ַצ ֶּמרֶת ָהעֵץִ ,ה ְתי ְ
"'מִי ּתָה?' הֵם ָׁשאֲלּו.
ְׁשנָה.
"'ּדֹוד ְריֵהִ '...ה ְס ַּפ ְקּתִי לֹומַר ּו ִמּיָד ָׁש ַק ְעּתִי ּב ֵ
"'אֵי ְך קֹו ְראִים לֹו? מָה הּוא 6מַר?' ָׁש ל הָרֹועֶה ַה ֵּק ֵר ַח.
ַּׁש ַמיִם!' 6מַר הָרֹועֶה ַה ִּפ ֵּס ַח.
"'לֹא ָׁש ַמ ְעּתִי ְּבדִּיּוקֲ .אבָל זֶה לֹא יֵ6מֵן! הּוא נָפַל ֵמה ָ
ַּׁש ַמיִם!' 6מַר הָרֹועֶה ַה ֵּק ֵר ַח.
ָׁשים לֹא נֹו ְפלִים ֵמה ָ
"' ֲאנ ִ
ַּׁש ַמיִם?' 6מַר ַה ִּפ ֵּס ַח.
"'6ז אֵי ְך ַּת ְסּבִיר אֶת זֶה ֶׁשהּוא נָפַל ֵמה ָ
ָׁשן6 ',מַר ַה ֵּק ֵר ַח .הּוא נִעֵר אֹותִיֲ ,אבָל ּכַּמּובָן
"' ָהיִיתִי ׁשֹואֵל אֹותֹוֲ ,אבָל ִּת ְראֶה ,הּוא י ֵ
לֹא ִהתְעֹו ַר ְרּתִי.
"' ִּת ְראֶה אֶת הָרֹאׁש ֶׁשּלֹו6 ',מַר ַה ִּפ ֵּס ַח' .יֵׁש לֹו חַתְׁ ,ש ַּתיִםָׁ ,שלֹוׁשְ ,רּבַע ְׂשעָרֹות.
ַּב ַחּיִים ֶׁשּלִי לֹא ָראִיתִי אִיׁש עִם ְרּבַע ְׂשעָרֹות'.
ַּׁש ַמיִם?' 6מַר ַה ֵּק ֵר ַח.
"' ֶרגַע! אּולַי הּוא לֹא אִיׁש .אּולַי הּוא ַמלְְ 6ך ֶׁשָּנפַל ֵמה ָ
ִׁש ַּת ֵּט ַח
ַּׁש ַמיִם! ַמ ְדהִים!' 6מַר ַה ִּפ ֵּס ַח ּו ִמּיָד ה ְ
"' ָלּמָה אּולַי? ּבָטּו ַח! הּוא ַמלְְ 6ך ֶׁשּנָפַל ֵמה ָ
ִׁש6לָה וְאּולַי ּתּוכַל
ִּׁש ַמיִם! ּתֹודָה ֶׁשּיָ ַר ְד ָּת ֵאלֵינּו .יֵׁש לִי מ ְ
עַל הָ6רֶץ וְ6מַר' ,הֹוַ ,מלְְ 6ך מ ָ
ְׁשים לִי אֹותָּה'.
ְל ַהג ִ
ִׁש6לֹות! ָקרָאתִי
ְׁשים מ ְ
"' ָלּמָה אּולַי? ּבָטּו ַח!' ָקרָא ַה ֵּק ֵר ַח' .הּוא ַמלְְ 6ך .הּוא ּבָטּו ַח ַמג ִ
ִׁש6לֹותֲ .אבָל זֹאת ַּכּנִ ְראֶה טָעּות .זֹו
ְׁשימַת מ ְ
ַּפעַם ְּב ַמ ְדרִי ְך ֶאחָד ֶׁש ָּבעֵץ ַהּזֶה יֵׁש ֵפיָה ַמג ִ
ִׁש6לֹות! ְּת ַבּקֵׁש ּתָה רִאׁשֹון וַ ֲאנִי ֲחרֶי ָך'.
ְׁשים מ ְ
לֹא ֵפיָה .זֶה ַמלְְ 6ך ַמג ִ
ְׁשיִים.
"' ַמלְְ 6ך יָקָר6 ',מַר ַה ִּפ ֵּס ַחּ' .כָל ַה ַחּיִים הָיּו לִי צָרֹות צְרּורֹותּ .כָל ַה ַחּיִים הָיּו לִי ק ָ
ְׁשו הַּכֹל יִ ְהיֶה ְּב ֵסדֶר'.
ֲׂשה ֶׁש ֵּמ ַעכ ָ
ָׁשהַּ ,תע ֶ
ְּב ַבּק ָ
ֲׂשהֶׁ ...שּנֹאכַל ָה ֶערֶב
ֲׂשהַּ ...תע ֶ
ָׁשה ַּתע ֶ
ִׁש ַּת ֵּט ַח ּו ִבּקֵׁשַ ' ,מלְְ 6ך נִ ְפלָאְּ ,ב ַבּק ָ
"וְ6ז ַה ֵּק ֵר ַח ה ְ
ּפִיצָה ַלאֲרּוחַת ֶערֶבֲ .אנִי ּכָל ָּכ ְך אֹוהֵב ּפִיצָה!'
ִׁש6לֹותָ ,עזְבּו אֹותִי ְׁשנֵי רֹועֵי הַּצֹאן ּו ִמהֲרּו ּכָל ֶאחָד ַל ְּכפָר ֶׁשּלֹו
" ְל חַר ֶׁש ִהּבִיעּו אֶת ַהּמ ְ
ִׁש6לֹותִּ .ב ְת ִחּלָה ף ֶאחָד לֹא
ְׁשים מ ְ
ָׁשן ּו ַמג ִ
ַּׁש ַמיִם ַמלְְ 6ך י ֵ
ַּׂשר ְל ֻכּלָם ֶׁשּנָפַל ֵמה ָ
ְּכדֵי ְלב ֵ
ַּׁשמּוֻּ ,כּלָם הָיּו הֲמּומִיםּ :בְאֹותֹו יֹום 6כְלּו ּפִיצָה
ְׁש ַה ִּמ ְׁש6לֹות ִה ְתּג ְ
ֶה ֱאמִין ָלהֶםֲ ,אבָל ּכ ֶ
ַּׁש ָמה,
ִׁש6לָה ֶׁשּלֹו ִה ְתּג ְ
ְׁש ָּׁשאֲלּו אֶת ַה ִּפ ֵּס ַח אִם ּגַם ַהּמ ְ
ַלאֲרּוחַת ֶערֶב ְּבבֵיתֹו ֶׁשל ַה ֵּק ֵר ַחּ ,וכ ֶ
ַׁשּתִי הַּכֹל נִ ְראֶה לִי ַס ְך הַּכֹל ְּב ֵסדֶר'.
הּוא 6מַרּ' ,כֵן ,מֵ6ז ֶׁש ִּבּק ְ
ִׁש6לֹותִ .ה ְתחִילּו ְל ִה ְת ַּפּלֵל ְסבִיבִי ִּבזְ ַמן
ְׁשי ְׁשנֵי ַה ְּכ ָפרִים ֵהחֵּלּו ְל ַהּגִי ַע ֵאלַי ּו ְל ַבּקֵׁש מ ְ
" נֵ
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ִּׁשטּו אֹותִי ִמּדֵי ּבֹקֶר וָ ֶערֶב
ָׁשנְּתִי וְָנ ַח ְרּתִיֲ .אפִּלּו ּבָנּו ְסבִיבִי ַּביִת ָקטָןִ ,מ ְקּדָׁש ְמיֻחָד .ק ְ
ֶׁשּי ַ
ִּב ְפ ָרחִיםָׁ .שרּו לִי ִׁשירֵי ֶׁשבַח וְ ַהּלֵלִ .הּנִיחּו ְל ָפנַי ְמנָחֹות — אֹכֶלְׁ ,ש ִתּיָה וַ ֲאפִּלּו
ָׁשנְּתִי.
ָׁשְנּתִי וְי ַ
ָׁשנְּתִי וְי ַ
ְׁשיטִיםֲ .אבָל ֲאנִי לֹא יַָד ְעּתִי ֶׁשּכָל זֶה קֹורֶה ְסבִיבִי .רַק י ַ
ַּתכ ִ

" ְל חַר ַּכּמָה ָׁשבּועֹות ִה ְכרִיז רֹאׁש ַה ְּכפָר ַה ָּקטָן יֹותֵרְ ' ,ל ַמעַן הַּדֹורֹות ַה ָּבאִים ֲאנַחְנּו
ַּׁש ַמיִם .נִ ְקרָא ַל ְּמִגּלָה עַל ְׁשמֹו ֶׁשל
ַחּיָבִים ִלכְּתֹב אֶת ּכָל מָה ֶׁש ָּקרָה מֵ6ז ֶׁש ַה ַּמלְְ 6ך נָפַל ֵמה ָ
ַה ַּמלְְ 6ךְ :מִגּלַת ּדֹו ָד ִרּיָה!'
ָאׁשי ַה ְּכ ָפרִים
ּתֹוׁשבֵי ְׁשנֵי ַה ְּכ ָפרִים ִה ְת ַּכּנְסּו ְסבִיבִי ְּכדֵי ִלכְּתֹב אֶת ַה ְּמִגּלָהְׁ .שנֵי ר ֵ
" ָ
ִה ְכּתִיבּו לְסֹו ְפרֵי ַה ְּכפָר:
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ְמִגּלַת ּדֹו ָד ִרּיָה
ָׁשבַח ַל ַּמלְְ 6ך ּדֹו ָד ִרּיָהּ ,כִי
ִּתקְעּו ַּבחֲצֹוצְרֹות ַהּתְרּועָה! הַּכּו ְּב ֻתּפֵי ַהּיִרְ6ה! ִׁשירּו ַה ֵּלל ו ֶ
ּוׁשמֹו ּדֹו ָד ִרּיָה וְלֹו ְרּבַע ְׂשעָרֹות .וְָלכֵן ֵמ ַעּתָה
ִּׁש ַמיִם ְ
ּבַּיֹום הַהּוא נָפַל ַמלְְ 6ך נֹוחֵר מ ָ
יִהְיּו ְר ָּבעָה יָמִים ְּבכָל ָׁשבּו ַעְּ .בכָל חֹדֶׁש ְר ָּבעָה ָׁשבּועֹותְּ .בכָל ָׁשנָה ְר ָּבעָה
ָׁשיםִ .מּדֵי ְרּבַע ּדַּקֹותּ ,בַּיֹום ּו ַב ַּליְלָהּ ,תֹאמְרּו אֶת ֵׁשם ּדֹו ָד ִרּיָה ְרּבַע ְּפ ָעמִים.
ֳחד ִ
ִמּדֵי יֹום ּתֹאכְלּו ְרּבַע אֲרּוחֹותְּ .בכָל אֲרּוחָה ּתֹאכְלּו ְרּבַע מָנֹות.
ִׁשאֲלֹותֵיכֶםְ .לכָל
ְׁשים אֶת מ ְ
ְרּבַע ְּפ ָעמִים ּבְיֹום ִּת ְת ַּפּלְלּו לְדֹו ָד ִרּיָה ּו ְת ַבּקְׁשּו ֶׁשּיַג ִ
ִׁש ָּפחָה יִהְיּו ְר ָּבעָה יְָלדִים — לֹא ּפָחֹות וְלֹא יֹותֵר.
מְ
ּכָל ַה ְּפגִיׁשֹות ִּת ְת ַקּיֵ ְמנָה ְּב ְרּבַע ּדַּקֹות ְל ְרּבַע — ִלפְנֹות ּבֹקֶר אֹו חַר ַה ָּצ ֳה ַריִם.
ָאׁשי ַה ְּכ ָפרִים וְ6ז ֶה ְחלִיטּו ִלקְּבֹ ַע יֹום חַג ֶׁשּיִ ָּקרֵא חַג ּדֹו ָד ִרּיָה.
" ָּכ ְך ִה ְכּתִיבּו ר ֵ
ַּׁשבּו ַע
"רֹאׁש ַה ְּכפָר ַה ָּקטָן ִה ְכּתִיבִ ' ,מּדֵי ָׁשנָה ּתָחֹּגּו אֶת חַג הַּדֹו ָד ִרּיָה ּבְיֹום ֵׁשנִי ּב ָ
ִּׁש ַמיִם'.
ָה ְרבִיעִי ּבַחֹדֶׁש ָה ְרבִיעִי ,הַּיֹום ֶׁשּבֹו נָפַל ַה ַּמלְְ 6ך מ ָ
ִיׁשי,
ַּׁש ַמיִם ּבְיֹום ְׁשל ִ
"'מָה ִּפתְאֹום!' ָקרָא רֹאׁש ַה ְּכפָר ַהּגָדֹולַ ' .ה ַּמלְְ 6ך ּדֹו ָד ִרּיָה נָפַל ֵמה ָ
ַּׁשבּו ַע ָה ְרבִיעִי ּבַחֹדֶׁש ָה ְרבִיעִי!'
ִיׁשי ּב ָ
לֹא ֵׁשנִי .יֵׁש ַלחְּגֹג אֶת ַהחַג ּבְיֹום ְׁשל ִ
"' ּתָה טֹועֶה ּו ַמ ְטעֶה!' ָקרָא רֹאׁש ַה ְּכפָר ַה ָּקטָן' .זֶה ָקרָה ּבְיֹום ֵׁשנִי!'
ִיׁשי! ֲאנִי זֹוכֵר אֶת זֶה ְּכאִּלּו זֶה ָקרָה ֶאתְמֹול'.
"' ְׁשל ִ
"' ֶאתְמֹול ָהיָה יֹום ֵׁשנִי!'
ִיׁשי!' ָקרָא רֹאׁש ַה ְּכפָר ַהּגָדֹול.
"'לֹא ָלזֶה ִה ְת ַּכּוַנְּתִי! ָצרִי ְך ַלחְּגֹג ּבְיֹום ְׁשל ִ
"'לֹא נָכֹון!'
ְׁש לַ ' ,ה ַּמלְְ 6ך
ִׁש ל אֶת ַה ַּמלְְ 6ךִ ',הּצִי ַע רֹאׁש ַה ְּכפָר ַהּגָדֹול .הּוא ָּפנָה ֵאלַי ו ָ
"'אִם ָּכ ְך ,נ ְ
ּדֹו ָד ִרּיָה ַהּקָדֹוׁשַ ,האִם ָעלֵינּו ַלחְּגֹג ּבְיֹום ֵׁשנִי?'
ִׁש ַמ ְעּתִי ְׁשּתֵי נְחִירֹות.
ָׁשנְּתִיְ ' .ח ְררְרְ ...ח ְררְר '...ה ְ
" ֻּכּלָם ִה ְמּתִינּו ִלתְׁשּו ָבתִיֲ .א ָבל ֲאנִי י ַ
"' ִהּנֵה! הֹו ָכחָה!' ָקרָא רֹאׁש ַה ְּכפָר ַהּגָדֹול' .הּוא נָחַר ַּפ ֲע ַמיִם! הּוא 6מַר ּכֵן!'
"'מָה ִּפתְאֹום!' ָקרָא רֹאׁש ַה ְּכפָר ַה ָּקטָןְׁ ' .שּתֵי נְחִירֹות הֵן לֹא וָלֹא! נְחִירָה חַת הִיא
ּכֵן!'
"'ּדַי! ַמ ְסּפִיק!' ָקרָא רֹאׁש ַה ְּכפָר ַהּגָדֹול' .זֶה חִּלּול קֹדֶׁש! ּתֶם טֹועִים! ֲאנַחְנּו
ַה ַּמ ֲאמִינִים ָה ֲא ִמ ִּתּיִים ֶׁשל ּדֹו ָד ִרּיָה! ּתֶם ְמזֻּיָפִים! ּתֶם ַׁש ְק ָרנִים! ּתֶם לֹא רְאּויִים
ָׁשב ַמ ֲאמִיֵני ּדֹו ָד ִרּיָה!'
ְל ֵהח ֵ
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ֵׁשיב רֹאׁש ַה ְּכפָר ַה ָּקטָןּ ' .תֶם ַׁש ְק ָרנִים! ּתֶם ּכֹו ְפרִים! ּתֶם
"' ְּבדִּיּוק ְל ֶה ֶפ ְך!' ה ִ
טֹועִים!'
ְׁשי ַה ְּכפָר ַה ָּקטָן ָחזְרּו ִל ְכ ָפרָם .זֹאת ָהיְתָה
ְׁשי ַה ְּכפָר ַהּגָדֹול ָחזְרּו ִל ְכ ָפרָם ,וְ נ ֵ
" נֵ
ְׁש ְך וְ ִה ַּד ְרּדֵר ְל ִמ ְל ָחמָהּ .דֹור חַר ּדֹור
ְׁש ְך וְנִמ ַ
ְּת ִחּלָתֹו ֶׁשל ָהרִיב ּבֵין ְׁשנֵי ַה ְּכ ָפרִיםָ .הרִיב נִמ ַ
ָׂשנְאּו ְּבנֵי ְׁשנֵי ַה ְּכ ָפרִים ֵאּלֶה אֶת ֵאּלֶהּ .דֹור חַר ּדֹור ִנ ְלחֲמּו זֶה ָּבזֶהָּ ,פגְעּו זֶה ָּבזֶהָּ ,פצְעּו
וְ ָהרְגּוָּ .כ ְך ָחלְפּו יֹותֵר ִמּמָא ַתיִם ָׁשנָה ,וְ ַה ִּמ ְל ָחמָה לֹא ָּפ ְסקָה6 ",מַר ּדֹוד ְריֵה וְ ִהּנִי ַח יַָדיִם
עַל ַה ְּל ָחיַיִם ֶׁשּלֹו.

"ּדֹוד ְריֵה ,לֹא ִהתְעֹו ַר ְר ָּת ּכָל ַהּזְמַן ַהּזֶה?" ָׁש ל יִּנֹון.
ָׁשנְּתִי וְנָ ַח ְרּתִי וְלֹא יַָד ְעּתִי מָה קֹורֶה ְסבִיבִיְׁ .שנֵי ַה ְּכ ָפרִים
"לֹא ,לֹא ִהתְעֹו ַר ְרּתִי .י ַ
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ָׁשנְּתִיֲ .אנִי
ֵהקִימּו ְצבָאֹות עֲצּומִיםּ ,ובְבֹוא הַּיֹום ָעמְדּו זֶה מּול זֶה ְסבִיב ַה ִּמ ְקּדָׁש ֶׁשּבֹו י ַ
ָׁשים .הֵם ָקרְאּו,
זֹוכֵר עַד הַּיֹום אֵי ְך ָׁש ַמ ְעּתִי מִּתֹו ְך ֵׁשנָה ְקרִיאֹות רָמֹות ֶׁשל הֲמֹון ֲאנ ִ
'ּדֹו ָד ִרּיָה! ּדֹו ָד ִרּיָה! ּדֹו ָד ִרּיָה!' ֵאּלֶה הָיּו הַּקֹולֹות ָהרִאׁשֹונִים ֶׁש ָּׁש ַמ ְעּתִי מֵ6ז ֶׁשּנִ ְר ַּד ְמ ִּתי.
ַּׁש ְבּתִי וְׁשּוב ִּפ ַה ְקּתִי .לֹא יַָד ְעּתִי ַּכּמָה זְמַן
" ָּפ ַק ְחּתִי אֶת עֵינַיִּ ,פ ַה ְקּתִיִ ,ה ְת ַמ ַּת ְחּתִיִ ,ה ְתי ַ
ָעבַר מֵ6ז ֶׁשּנִ ְר ַּד ְמּתִיָ .ראִיתִי ֶׁש ֲאנִי ׁשֹוכֵב ּבְתֹו ְך ִמ ְקּדָׁשֶ .נ ֱע ַמ ְדּתִיַּ .ב ְּת ִחּלָה לֹא ֵה ַבנְּתִי
אֵיפֹה ֲאנִי נִ ְמצָא .יָצָאתִי הַחּוצָה אֶל ַה ְּצעָקֹותְ 6 .מנָם ָראִיתִי אֶת עֵץ ַה ַּצ ְפ ָצפָה וְאֶת יַעַר
ָה ֳא ָרנִיםֲ ,אבָל ִמ ְּס ִביבִי ָעמְדּו ָּכעֵת ְׁשנֵי ְצבָאֹות ֲענָ ִקּיִים — ָצבָא ּכָחֹל וְ ָצבָא 6דֹם .הָיּו
ֶׁשק ֶׁש ָּלהֶם
ֲׂשרֶת ֲא ָלפִים ַחּיָלִיםָׂ ,ש ִׂשים ּומּו ָכנִים ַל ְּקרָב .הֵם נֹופְפּו ִּב ְכלֵי ַהּנ ֶ
ָׁשם יֹותֵר ֵמע ֶ
וְ ָצרְחּו.
" ִצבְאֹות ְׁשנֵי ַה ְּכ ָפרִים ִּכ ְמעַט ִה ְס ַּתעֲרּו זֶה עַל זֶהֲ ,אבָל ָּב ֶרגַע ֶׁש ַה ַחּיָלִים רָאּו ֶׁש ַּק ְמּתִי,
ֻּכּלָם ָעצְרּוֻּ .כּלָם הָיּו הֲמּומִיםֻּ .כּלָם הָיּו ֻמ ְפ ָּתעִים.
ֶׁשק
"' ַה ַּמלְְ 6ך ּדֹו ָד ִרּיָה!' ָקרְאּוַ ' .ה ַּמלְְ 6ך ּדֹו ָד ִרּיָה ִהתְעֹורֵר!' ֻּכּלָם ִהּנִיחּו אֶת ְּכלֵי ַהּנ ֶ
ִׁש ַּתחֲוּו.
ֶׁש ָּלהֶם וְה ְ
ְׁש ִּט ַּפ ְסּתִי עַל עֵץ ַה ַּצ ְפ ָצפָה לֹא הָיּו ְל ַמ ְרּגְלֹותָיו לֹא ִמ ְקּדָׁש
" ָהיִיתִי ּכַּמּובָן ֻמ ְפּתָעֲ .הרֵי ּכ ֶ
ְׁשו הֵם
ָׁשים ָה ֵאּלֶה ָצעֲקּו ַּב ְּת ִחּלָה ּומַּדּו ַע ַעכ ָ
וְלֹא ַחּיָלִים .לֹא ֵה ַבנְּתִי ָלּמָה ּכָל ָה ֲאנ ִ
ִׁש ַּת ֲחוִים.
מְ
"'מָה קֹורֶה ּפֹה?' ָׁש ְלּתִי.
ִׁשאֲלֹותֵינּו!' ָקרְאּו ַחּיָלִים.
ְׁשם אֶת ּכָל מ ְ
"' ַה ַּמלְְ 6ך ּדֹו ָד ִרּיָהּ6 ,נָא ַהג ֵ
"'מָה? ֲאנִי? ַמלְְ 6ך?' ִה ְת ַּפּלֵאתִי.
לֹוׁשים
ַּׁש ַמיִם ִל ְפנֵי מָא ַתיִם ְׁש ִ
"'ּכֵןּ ,תָה ַמלְְ 6ך ',עָנּו ַחּיָלֵי ַה ָּצבָא ַהּכָחֹלֲ ' .הרֵי נָ ַפ ְל ָּת ֵמה ָ
ּוׁשמֹונֶה ָׁשנִים!'
ְ
ּוׁשמֹונֶה ָׁשנִים וְיֹום!' ָקרְאּו ַחּיָלֵי ַה ָּצבָא
לֹוׁשים ְ
"'מָה ִּפתְאֹום! הּוא נָפַל ִל ְפנֵי מָא ַתיִם ְׁש ִ
הָ6דֹם.
ִיׁשהּו חֵרַ 6 ',מ ְרּתִיֲ ' .אנִי
"'אֶהֲ ...אנִי ִמ ְצ ַטעֵרּ .תֶם ַּכּנִ ְראֶה ִמ ְת ַּב ְל ְּבלִים ֵּבינִי ְלבֵין מ ֶ
ַּׁש ַמיִם .נָ ַפ ְלּתִי ֵמעֵץ ַה ַּצ ְפ ָצפָה ַהּזֶה'.
לֹא ַמלְְ 6ך .לֹא נָ ַפ ְלּתִי ֵמה ָ
"'חָהFחָהFחָה!' ָּפרְצּו ֻּכּלָם ִּבצְחֹוקַ ' .ה ַּמלְְ 6ך ּדֹו ָד ִרּיָה ,לֹא יַָדעְנּו ֶׁשּיֵׁש ְל ָך חּוׁש הּומֹור!'
"'לֹאֶּ ,ב ֱאמֶת!' ַ 6מ ְרּתִיֲ ' .אנִי לֹא ַמלְְ 6ךֲ .אנִי ּבֶן 6דָם .קֹו ְראִים לִי ּדֹוד ְריֵה'.
ָׁשים.
"'ּדֹו ָד ִרּיָה!' ָקרְאּו ַּכּמָה ֵמ ָה ֲאנ ִ
ְׁש ְמ ָך! וַ ֲאנַחְנּו נְנַ ֵּצ ַח!' ִה ְבטִי ַח ְמ ַפּקֵד ַה ָּצבָא
"' ַה ַּמלְְ 6ך ּדֹו ָד ִרּיָהֲ ,אנַחְנּו נִ ְל ָחמִים ּפֹה ּב ִ
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ַהּכָחֹל.
"'לֹא נָכֹון!' ָקרָא ְמ ַפּקֵד ַה ָּצבָא הָ6דֹםֲ ' .אנַחְנּו נִ ְל ָחמִים ְל ַמ ַענְ ָך! וַ ֲאנַחְנּו נְנַ ֵּצ ַח!'
ִׁשבִילִי? ִּבְג ָללִי? מָה ִּפתְאֹום?!' ִהזְַּד ְעזַ ְעּתִי.
"' ִמ ְל ָחמָה ְל ַמ ֲענִי? ּב ְ
" ְמ ַפּקֵד חַד ַה ְּצבָאֹות נִּגַׁש ֵאלַי ּו ְמִגּלַת ּדֹו ָד ִרּיָה ְּביָדֹוִּ ' .ת ְראֶהַ ,מלְ6כֵנּו ,הַּכֹל ּכָתּוב
ְדֹוׁשהּ .תָה יָכֹול ִלקְרֹא ְּב ַע ְצ ְמ ָךֵ .אּלֶה ִּד ְברֵי ֱאמֶת!'
ּכָאןַּ ,ב ְּמִגּלָה ַהּק ָ
ָׁשה ּתְנּו לִי ִלקְרֹא '.נִ ְכנַ ְסּתִי ֲחזָרָה ַל ִּמ ְקּדָׁשָ .קרָאתִי
" ָל ַק ְחּתִי אֶת ַה ְּמִגּלָה וְַ 6מ ְרּתִיְּ ' ,ב ַבּק ָ
אֶת ַה ְּמִגּלָה ִּבזְמַן ֶׁש ְּׁשנֵי ַה ְּצבָאֹות ִה ְמּתִינּו לִי ּבַחּוץָ .קרָאתִי וְ ָקרָאתִיַּ .ב ְּמִגּלָה ָהיָה ּכָתּוב ּכָל
מָה ֶׁש ָּקרָה מֵ6ז ֶׁשּנִ ְר ַּד ְמּתִיָ .קרָאתִי עַל ְׁשנֵי רֹועֵי הַּצֹאן וְעַל ַה ְּמרִיבָה ּבֵין ְׁשנֵי ַה ְּכ ָפרִים.
ָקרָאתִי עַל ַה ִּמ ְל ָחמָה ָה ֲא ֻרּכָהָ .היִיתִי הָמּום ִמּמָה ֶׁש ָּקרָאתִיָ .היִיתִי עָצּוב.
ַּׁשחַר ִסּיַ ְמּתִי אֶת ַה ְּמִג ָּלה.
ְׁש ָעלָה ה ַ
ְׁש ְכּתִי ִלקְרֹא .רַק ּכ ֶ
ַּׁשמֶׁש ָׁש ְקעָה ,יָרַד ַה ַּליְלָה ,וְ ִהמ ַ
"ה ֶ
יָצָאתִי אֶל ְׁשנֵי ַה ְּצבָאֹותֶׁ ,ש ִה ְמּתִינּו ּבַחּוץ.
ִׁש ַּתחֲוּו' .נּוָ ,קרָא ָת? ָקרָא ָת?'
"' ַה ַּמלְְ 6ך ּדֹו ָד ִרּיָה!' ָקרְאּו ֻּכּלָם וְה ְ
"'ּכֵןָ ,קרָאתִיֲ .אנִי לֹא יֹו ֵד ַע אֵי ְך לֹומַר ָלכֶם אֶת זֶהֲ ,אבָל ַה ָּדבָר ַהּנָכֹון ַהּיָחִיד ֶׁשּכָתּוב
ַּׁש6רְ ,ל ַצ ֲערִי ,טָעּות .נָ ַפ ְלּתִי ֵמ ָהעֵץ ,לֹא
ַּב ְּמִגּלָה הּוא ֶׁשּיֵׁש לִי ְר ַּבע ְׂשעָרֹותּ .כָל ה ְ
ְׁשיכּו ְל ִה ָּלחֵם ֵאּלֶה ְּב ֵאּלֶה!'
ַּׁש ַמיִםֲ .אנִי ּבֶן 6דָם ,וְלֹא ַמלְְ 6ך .אֵין ַטעַם ֶׁש ַּתמ ִ
ֵמה ָ
ִּׁשנֵי ַה ְּצבָאֹות.
"' ּתָה טֹועֵן ֶׁש ְּמִגּלַת ּדֹו ָד ִרּיָה הִיא ֶׁשקֶר?!' ָׁשאֲלּו ְּב ַת ְד ֵה ָמה ַה ַחּיָלִים מ ְ
"' ִּתרְאּוֲ ,אנִי ִמ ְצ ַטעֵרֲ ,אבָל ָהיְתָה ּכָאן אִיֲ Fה ָבנָהַ 6 ',מ ְרּתִי.
ְדֹוׁשה לֹא
ּבּוׁשה!' ָקרְאּו ַּכּמָה ַחּיָלִים' .אֵי ְך ּתָה ֵמעֵז לֹומַר ֶׁש ַה ְּמִגּלָה ַהּק ָ
"'אֵיזֹו ָ
נְכֹונָה?!' וְ6ז ָקרְאּו ּכָל ַה ַחּיָלִיםִּ ' ,בּזָיֹון! ֶח ְרּפָה! חִּלּול קֹדֶׁש!' הֵם נֹופְפּו ְּב ַכעַס ִּב ְכלֵי
ֶׁשק ֶׁש ָּלהֶם ְל ֶע ְברִי.
ַהּנ ֶ
"' ִּתפְסּו אֹותֹו! הּוא ּכֹופֵר! הּוא ַׁש ְקרָן! הּוא לֹא ַמ ֲאמִין ַּב ַּמלְְ 6ך ּדֹו ָד ִרּיָה! ִהּגִיעָה ָהעֵת
ְׁשּתֵף ְּפ ֻעּלָה ְּכדֵי ְל ָהגֵן עַל
ְל חֵד ּכֹוחֹות! ִהּגִי ַע ַהְּזמַן ִל ְׁשּכֹ ַח אֶת ִמ ְלחֲמֹות ֶה ָעבָר! ָצרִי ְך ל ַ
ּכְבֹודָּה ֶׁשל ְמִגּלַת ּדֹו ָד ִרּיָה!' ִה ְכרִיזּו ְמ ַפ ְּקדֵי ְׁשנֵי ַה ְּצבָאֹות ,וְכָל ַה ַחּיָלִים ִה ְס ַּתעֲרּו וְרָצּו
ְל ֶע ְברִי.
" ִה ְת ַח ְלּתִי ִלבְרֹ ַח! ַר ְצּתִי ּו ָב ַר ְח ִּתיִ .חּצִים נָחֲתּו ְליָדִיּ .כִידֹונִים ָׁשרְקּו ְליַד 6זְנַיְ .צּתִי
וְנַ ְסּתִי עַד ֶׁש ָּמ ַע ְדּתִי וְנָ ַפ ְלּתִי לָ6רֶץַ .ה ַחּיָלִים ִה ְת ָקרְבּו ֵאלַיַ .ה ַחּיָל ָהרִאׁשֹון ִהּגִי ַע ֵאלַי וְ ֵהנִיף
ֵמ ָעלַי ֶחרֶב ֲענָקִית!" 6מַר ּדֹוד ְריֵה וְִכּסָה אֶת הָרֹאׁש ַּבּיַָדיִם ֶׁשּלֹו.
" ֲאבָלּ ,דֹוד ְריֵהָׁ ",ש ְלּתִיַ " ,ה ַחּיָלִים ֶּב ֱאמֶת ָּתפְסּו אֹו ְת ָך?"
" ְּכבָר ָהיִיתִי ּבָטּו ַח ֶׁש ַה ַחּיָלִים יַעֲׂשּו ִמ ֶּמּנִי ָסלָט קָצּוץָ .ע ַצ ְמּתִי אֶת עֵינַי וְ ִה ְת ַּכּוַ ְצּתִיֲ .אבָל
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6ז ָקרָה ָּדבָר ַמ ְפ ִּתי ַע מְאֹודַ .ה ַחּיָל ֶׁש ֵהנִיף ֵמ ָעלַי אֶת ַה ֶחרֶב ָקפָא ַּבּמָקֹום ,וְכָל ַה ַחּיָלִים ֻּכּלָם
ָעצְרּו.
" ִה ַּב ְטּתִי ַּב ַחּיָלִים .לֹא ֵה ַבנְּתִי מָה ָקרָהִ .ה ַּב ְטּתִי ׁשּוב וְ ָראִיתִי ֶׁש ַה ַחּיָלִים ָהפְכּו ְל ֶאבֶן.
ַהּיַָדיִם ֶׁש ָּלהֶם ִהתְנֹופְפּוָ ,ה ַרְג ַליִם ֶׁש ָּלהֶם רָצּו ָקדִימָהַ ,ה ָּפנִים ֶׁש ָּלהֶם ָּכעֲסּו — ֲאבָל הֵם
ָהפְכּו ְל ִפ ְסלֵי ֶאבֶן וְלֹא זָזּוָ .היִיתִי הָמּום.

ְׁש ְּל ֶפתַע ָׁש ַמ ְעּתִי קֹול ֻמּכָרֶ ' .ה ְחלִיטּו ָלצֵאת ְל ִמ ְל ָחמָה ַּדוְקָא
ַּׁש ְפּתִי ִמ ַּפחַד ּכ ֶ
"עֹוד ִה ְתנ ַ
ּבַּיֹום ֶׁש ֲאנִי חֹוזֶרֶת ִמּבֵית ַה ַה ְברָ6ה! ֻח ְצ ָּפנִים! ֲאנִי נֹו ַסעַת לָנּו ַח ,חֹוזֶרֶת ַר ֲענַּנָה ֲחרֵי ְקצָת
יֹותֵר ִמּמָא ַתיִם ָׁשנָהּ ,ו ִפתְאֹום — ֲה ֻמּלָה! ַרעַׁש! מְהּומָה! ֻח ְצ ָּפנִים!'
"זֹאת ָהיְתָה ַה ֵפיָה מִיְג ֵרנָה .הִיא ִק ְּפצָה ִמ ֶּפסֶל ְל ֶפסֶל ִּבזְמַן ֶׁש ִּד ְּברָה.
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ְׁשו
ָׁשנְ ָּתַ .ה ְלוַאי ָעלַי לִיׁשֹן ָּככָהֲ .אבָל ַעכ ָ
ָׁשנְ ָּת טֹוב?' הִיא ָׁש ֲאלָהַּ ' .תּגִיד ּתֹודָה ֶׁשּי ַ
"'נּו ,י ַ
ּכָל ַה ַחּיָלִים ָה ֵאּלֶה ָלמְדּו ֶלקַח!'
ָׁש ְמּתִי ִל ְרוָחָהַ 6 .מ ְרּתִיּ' ,תֹודָה ָל ְך ,מִיְג ֵרנָהּ ,תֹודָהְּ .ת ִה ַּצ ְל ְּת אֶת ַחּיַי! ֲאבָל יֵׁש לִי
"נ ַ
ְׁש ֵאלָהָ ,לּמָה לֹא ִה ְר ַּד ְמ ְּת אֹותָם ּכָמֹונִי?'
ֲׂשרֶת ֲא ָלפִים ַחּיָלִים יְִנחֲרּו ִמ ַּתחַת ָלעֵץ ֶׁשּלִי?
"' ּתָה יֹו ֵד ַע אֵיזֶה ַרעַׁש יִ ְהיֶה ּפֹה אִם ע ֶ
חַס וְ ָחלִילָה!'
"'וְָלּמָה לֹא ָה ַפ ְכ ְּת ּגַם אֹותִי ְל ֶפסֶל?' ָׁש ְלּתִי.
ְׁשו ֲאנִי ֵא ֵל ְך ְל ַהּנִי ַח רֹאׁש
"' ּתָה אֶת ַה ֶּלקַח ֶׁש ְּל ָך ְּכבָר ָל ַמ ְד ָּת ,לֹא?' ְ 6מרָה ַה ֵפיָהַ ' .עכ ָ
ֶׁשת ַּב ַחּיִים ֶׁשּלָּה ',הֹוסִיפָה וְ ִהתְעֹו ְפפָה
וְלָנּו ַח ְמעַטְ .קצָת ֶׁשקֶט — זֶה מָה ֶׁש ֵפיָה ְמ ַבּק ֶ
ְׁש ְכּתִי ָהלְ6ה ְּב ַד ְרּכִי".
ִּׁשם .וַ ֲאנִי ַק ְמּתִי וְ ִהמ ַ
מָ
"אֵיזֶה ַמּזָל ָהיָה ְל ָךַ 6 ",מ ְרּתִיַ " .מּזָל ֶׁשּכָל ַה ַחּיָלִים ֵהעִירּו אֹו ְת ָך ּו ַמּזָל ֶׁשּבַּסֹוף הֵם ָהפְכּו
ְל ֶאבֶן".
"וְ ַה ִּמ ְכנָ ַסיִם ָה ֵאּלֶה מֵ6ז?" ָׁש ל יִּנֹון.
"ּכֵןֵ ,אּלֶה ִמ ְכנָ ַסיִם ְמ ֻעּלִים ,וְהֵם ף ַּפעַם לֹא יֹו ְצאִים ֵמהְָ 6פנָה — ְּכבָר יֹותֵר ִמּמָא ַתיִם
ָׁשנָה".
*
ְׁש ִּפתְאֹום ָׁש ַמעְנּו ְצלִילְּ " :כחִיק!"
ָׁשבְנּו וְַ 6כלְנּו ּכ ֶ
ַּבאֲרּוחַת ָה ֶערֶב י ַ
ִה ְס ַּת ַּכלְנּו וְ ָראִינּו ֶׁש ּבָא ִהתְּכֹופֵף ְל ָהרִים אֶת אִי ְל ִאיל ֵמ ָה ִר ְצּפָה וְ ַה ִּמ ְכנָ ַסיִם ֶׁשּלֹו נִ ְקרְעּו
מֵ6חֹורָה .יִּנֹון וַ ֲאנִי ָצ ַחקְנּו ,וְגַם ִאּמָא ָצ ֲחקָה.
ְׁשר ִלזְרֹק אֹותָם
"הֹו! סֹוףּFכָלFסֹוף!" הִיא ְ 6מרָהַ " .ה ִּמ ְכנָ ַסיִם ָה ֵאּלֶה ִמּזְמַן ִה ְתּבַּלּוֶ .אפ ָ
אֹו ַלהֲפֹ ְך אֹותָם ִל ְס ַמרְטּוט".
"חַס וְ ָחלִילָה!" ָקרָא ּבָאֵ " .אּלֶה ַה ִּמ ְכנָ ַסיִם ָהאֲהּובִים ָעלַיֲ .אנִי ֶאתְּפֹר אֹותָם".
" ּתָה ָקנִי ָת אֶת ַה ִּמ ְכנָ ַסיִם ָה ֵאּלֶה עֹוד ִל ְפנֵי ֶׁש ִה ַּכרְנּוּ ,ו ְל ַהזְּכִי ְר ָך ,זֶה ָהיָה ִל ְפנֵי ַה ְרּבֵה
מְאֹוד זְמַן".
" ֲחבָל ֶׁשּלֹא ָקנִי ָת ִמ ְכנָ ַסיִם ֵמהַּסּוג ֶׁשל ּדֹוד ְריֵהַ 6 ",מ ְרּתִי.
" ָלּמָה?" ָׁש ל ּבָא.
"ּכִי הֵם ַמ ְחזִיקִים ַמ ֲעמָד ְּכבָר יֹותֵר ִמּמָא ַתיִם ָׁשנָה!" 6מַר יִּנֹון.
"יֹותֵר ִמּמָא ַתיִם?" נִ ְדהַם ּבָא.
"ּכֵן!" ַ 6מ ְרּתִי.
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ָׁשן ַּב ִּמ ְכנָ ַסיִם ֶׁשּלֹו6 ,ז אֵין ָּבהֶם ף חֹרִּ .כ ְמעַט6 ",מַר יִּנֹון.
" ֲאבָל רֹב ַהּזְמַן הּוא רַק י ַ
" ַה ְלוַאי ֶׁשּגַם ַה ִּמ ְכנָ ַסיִם ֶׁשּלִי יַ ְחזִיקּו מָא ַתיִם ָׁשנָה!" 6מַר ּבָא.
" ָלּמָה?" ָׁש ֲאלָה ִאּמָאּ " .תָה ִמ ְת ַּכּוֵן ִלחְיֹות יֹותֵר ִמּמָא ַתיִם ָׁשנָה?"
ָׁשב וְ6מַרְּ " ,ב ֶעצֶם ,נִ ְראֶה לִי ֶׁשרַק ּדֹוד ְריֵה יָכֹול ִלחְיֹות ּכָל ָּכ ְך ַה ְרּבֵה זְמַן".
ּבָא ח ַ

