מינּו ְל ׁשוּ ם ִמ ָּלה ׁ ֶש ִּלי.
א ִ
ּת ֲ
טח ֹלא ַ
אּתֶם ֶּב ַ
ַ
ַא ֶּתם ֶּב ַטח ַּת ִ ּגידוּ ׁ ֶש ֲאנִ י ׁ ַש ְק ָרן .יֵ ׁש ִס ּכוּ י ֲא ִפ ּלוּ ׁ ֶש ִּת ְצ ֲחקוּ
ָע ַליֲ .א ָבל ֲאנִ י נִ ׁ ְש ָּבע ׁ ֶש ָּכל ָמה ׁ ֶש ֲאנִ י עוֹ ֵמד ְל ַס ּ ֵפר ָל ֶכם ָק ָרה
אתי ְּכלוּ ם .וְ ִאם ֲאנִ י
ֶּב ֱא ֶמתׁ .שוּ ם דָּ ָבר לֹא ׁ ֶש ֶקר .לֹא ִה ְמ ֵצ ִ
ְמ ׁ ַש ֵ ּקרָ ,אזָ ...אזֶ ׁ ...ש ִ ּי ּ ְפלוּ ִלי ָה ָאזְ נַ יִ םִּ ,כי ֶאת ָּכל ָמה ׁ ֶש ֲאנִ י
עוֹ ֵמד ְל ַס ּ ֵפר ָל ֶכם ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְּב ַע ְצ ִמי ִמדּ וֹ ד ׁ ֶש ִּלי ,דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה.
יעי .דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה הוּ א
דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה ְמ ַב ֵ ּקר ֶא ְצ ֵלנוּ ָּכל יוֹ ם ְר ִב ִ
לֹא דּ וֹ ד ָר ִגילַ .א ָּבא ׁ ֶש ִּלי ָא ַמר ּ ַפ ַעם" :דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה זֶ ה לֹא דּ וֹ ד
ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְקנוֹ ת ְּב ָכל ֲחנוּ ת .זֶ ה דּ וֹ ד ְּב ַהזְ ָמנָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת".
ָא ִחי ַה ָ ּגדוֹ לְ ,ל ֻע ַּמת זֹאת ,לֹא ַמ ֲא ִמין ְל ׁשוּ ם ִמ ָּלה ׁ ֶשל
"ה ּכֹל ְס ָתם ׁ ְש ֻט ּיוֹ ת ְּב ִמיץ ּ ִפ ְל ּ ֵפל ",הוּ א ָּת ִמיד
דּ וֹ ד ַא ְריֵ הַ .
אוֹ ֵמר ,וְ זֶ ה ַמ ָּמ ׁש ְּכמוֹ ׁ ְש ֻט ּיוֹ ת ְּב ִמיץ ַע ְג ָבנִ ּיוֹ תַ ,רק ׁ ֶש ָא ִחי
חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ּׁ ְש ֻט ּיוֹ ת ְּב ִמיץ ּ ִפ ְל ּ ֵפל ֵהן יוֹ ֵתר ׁ ְשטוּ ִת ּיוֹ ת ִמ ּׁ ְש ֻט ּיוֹ ת
ְּב ִמיץ ַע ְג ָבנִ ּיוֹ תֲ .א ָבל ָמה ָא ִחי יוֹ ֵד ַע? הוּ א חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ִּס ּפוּ ִרים
יל ִדים וְ ׁ ֶשהוּ א ְּכ ָבר לֹא יֶ ֶלדַ ,ל ְמרוֹ ת ׁ ֶשהוּ א ֲע ַדיִ ן יֶ ֶלד,
ֵהם ִל ָ
ֲא ִפ ּלוּ ׁ ֶשהוּ א ָ ּגדוֹ ל ִמ ֶּמ ִּני.
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ָאז זֶ הוּ ֲ .אנִ י הוֹ ֵל ְך ְל ַס ּ ֵפר ָל ֶכם ֶאת ָּכל ָמה ׁ ֶשדּ וֹ ד ַא ְריֵ ה
ִס ּ ֵפר ִלי ַעל ַע ְרבוֹ ת רוֹ ַמנְ יָ ה .זוֹ ֱא ֶמת וְ ַרק ֱא ֶמתֲ ,א ִפ ּלוּ ִאם
ָא ִחי חוֹ ׁ ֵשב ַא ֶח ֶרת.
וְ ַא ַ ּגב ,קוֹ ְר ִאים ִלי ַצ ְפ ִריר ,וּ ְל ַא ָּבא ׁ ֶש ִּלי קוֹ ְר ִאים ֵא ִל ָ ּיהוּ ,
וּלדוֹ ד ַא ְריֵ ה,
וּל ָא ִחי קוֹ ְר ִאים יִ נּ וֹ ןְ .
וּל ִא ָּמא ׁ ֶש ִּלי קוֹ ְר ִאים דַּ ְפנָ ה ְ
ְ
ַא ֶּתם ְּכ ָבר יוֹ ְד ִעים ,קוֹ ְר ִאים דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה.

אֵיְך ּדֹוד אְַרי ֵה
נִתְַקע ַּפעַם עַל ָענָן
יעי ֶא ָחד יָ ׁ ַש ְבנוּ ּדוֹ ד ַא ְריֵ ה ,יִ נּ וֹ ן וַ ֲאנִ י ַּב ִּמ ְר ּ ֶפ ֶסת.
יוֹ ם ְר ִב ִ
זֶ ה ָהיָ ה יוֹ ם ָח ְר ּ ִפי וְ ִה ְס ַּת ַּכ ְלנוּ ַעל ָה ֲענָ נִ ים ׁ ֶש ַּב ּׁ ָש ַמיִ םָּ .כל ֶר ַגע
יתי ָּב ֲענָ נִ ים דְּ ֻמ ּיוֹ ת וְ צוּ רוֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת :נָ ֵמרְ ,ל ָט ָאהָ ּ ,פנִ ים
ָר ִא ִ
רוּח וְ ֵהזִ יזָ ה ֶאת ָה ֲענָ נִ ים
ׁ ֶשל ִא ׁישִ ,מ ׁ ְש ָק ַפיִ ם .וְ ָכל ּ ַפ ַעם ָּב ָאה ָה ַ
"איזֶ ה
וְ ׁ ִש ְּנ ָתה ֶאת ַה ּצוּ ָרה ׁ ֶש ָּל ֶהם .זֶ ה ָהיָ ה ֵּכיףָ ,אז ָא ַמ ְר ִּתיֵ ,
ֵּכיף זֶ ה! ַה ְלוַ אי ׁ ֶש ָהיָ ה ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְר ּכֹב ַעל ָה ֲענָ נִ ים".
"אי ֶא ְפ ׁ ָשר
"מה ּ ִפ ְתאוֹ ם ִל ְר ּכֹב ַעל ֲענָ נִ ים?" ָא ַמר יִ נּ וֹ ןִ .
ָ
ַל ֲעלוֹ ת ַעל ָענָ ןֲ .ענָ נִ ים ֲעשׂ וּ יִ ים ֵמ ֵא ִדים ׁ ֶשל ַמיִ ם".
"אנִ י ָר ַכ ְב ִּתי ּ ַפ ַעם ַעל
דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה ִה ִּביט ָּב ֲענָ נִ ים וְ ָא ַמרֲ ,
ָענָ ן".
"מה? ֶּב ֱא ֶמת?" ׁ ָש ַא ְל ִּתי.
ָ
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"כן ,זֶ ה ָק ָרה ִלי ּ ַפ ַעםָ ",א ַמר דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה.
ֵּ
"אנִ י הוֹ ֵל ְך ְלשַׂ ֵחק ַּב ַּמ ְח ׁ ֵשב ",וְ יָ ָצא ֵמ ַה ִּמ ְר ּ ֶפ ֶסת
יִ נּ וֹ ן ָא ַמרֲ ,
ְּכ ִא ּלוּ הוּ א ִּב ְכ ָלל לֹא ׁ ָש ַמע ָמה ׁ ֶשדּ וֹ ד ַא ְריֵ ה ָא ַמרַ .ה ִּס ּפוּ ר
ׁ ֶשל דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה לֹא ִענְ יֵ ן אוֹ תוֹ .
"מ ַתי זֶ ה ָק ָרה? ָמ ַתי ָר ַכ ְב ָּת ַעל ָענָ ן?" ׁ ָש ַא ְל ִּתי ֶאת
ָ
דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה.
יתי ְּב ַע ְרבוֹ ת רוֹ ַמנְ יָ ה ",הוּ א ָענָ ה" .לֹא ַרק ׁ ֶש ָר ַכ ְב ִּתי
"כ ׁ ֶש ָהיִ ִ
ְּ
ַעל ָענָ ןֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ִּנ ְת ַק ְע ִּתי ָע ָליו".
"לֹא יָ כוֹ ל ִל ְהיוֹ ת! ֶּב ֱא ֶמת ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ָּת ַקע ַעל ָענָ ן?" ׁ ָש ַא ְל ִּתי
וְ ֵהזַ זְ ִּתי ֶאת ַה ַּמ ָּבט ׁ ֶש ִּלי ֵמ ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה ֶאל ָה ֲענָ נִ ים
ׁ ֶש ׁ ּ ָשטוּ ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם.
"ה ּכֹל ִה ְת ִחיל ְּכ ׁ ֶש ִּט ַ ּי ְל ִּתי ְּביַ ַער ָעבֹת ְּב ֶא ֶרץ ָה ֲענָ ִקים
ַ
אתי ֶאל ֶא ֶרץ
ׁ ֶש ְּב ַע ְרבוֹ ת רוֹ ַמנְ יָ הִ ",ס ּ ֵפר ּדוֹ ד ַא ְריֵ ה" .יָ ָצ ִ
ָה ֲענָ ִקים ְּכ ֵדי ַל ְחקֹר ֶאת ַה ִּמנְ ָה ִגים ׁ ֶשל ָה ֲענָ ִקים וְ ָה ֲענָ ִק ּיוֹ ת.
יתי ַעל ַא ַחד ָה ֵע ִצים ּ ֶפ ֶתק ָק ָטן ׁ ֶש ָהיָ ה נָ עוּ ץ
ּ ִפ ְתאוֹ ם ָר ִא ִ
יתי ׁ ֶש ָּכתוּב ּבוֹ ַמ ּׁ ֶשהוּ .
ָּב ֶ ּגזַ ע ְּב ֵחץ .נִ ַ ּג ׁ ְש ִּתי ֶאל ַה ּ ֶפ ֶתק וְ ִג ִּל ִ
וְ זֶ ה ָמה ׁ ֶש ָהיָ ה ָּכתוּב ַּב ּ ֶפ ֶתק:
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"מ ֶע ְברוֹ ַה ּׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל ַה ּ ֶפ ֶתק ָהיְ ָתה ְמ ֻצ ֶ ּי ֶרת ַמ ּ ָפה ְק ַט ָּנה
ֵ
ׁ ֶש ִה ְס ִּב ָירה ֵא ְ
יע ָלאוֹ ָצרֶ .ה ְח ַל ְט ִּתי ָל ֵצאת ִמ ָ ּיד ַלדֶּ ֶר ְך
יך ְל ַה ִ ּג ַ
וְ ִל ְמצֹא אוֹ תוֹ ָ .ע ַק ְב ִּתי ַא ַחר ַה ַּמ ְסלוּל ַעד ׁ ֶש ִה ַ ּג ְע ִּתי ֶאל ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת
ַהר ָ ּגבוֹ ַּה ָ ּגבוֹ ַּהַּ .כ ָּמה ָ ּגבוֹ ַּה? ָּכל ָּכ ְך ָ ּגבוֹ ַּה ׁ ֶש ּלֹא יָ כ ְֹל ִּתי ִל ְראוֹ ת
ֶאת ַה ּ ִפ ְס ָ ּגה ׁ ֶש ּלוֹ ָ .ה ָהר ָהיָ ה ָּכל ָּכ ְך ָ ּגבוֹ ַּה ַעד ׁ ֶש ַה ּ ִפ ְס ָ ּגה ׁ ֶש ּלוֹ
יעה ָל ֲענָ נִ ים!
ִה ִ ּג ָ
"ה ְת ַח ְל ִּתי ְל ַט ּ ֵפס ְּב ַמ ֲע ֵלה ָה ָהרְ .ל ַצ ֲע ִריַ ,אף ֶא ָחד לֹא
ִ
ִט ּ ֵפס ַּב ּׁ ְש ִביל ָהעוֹ ֶלה ָּב ָהר ְּכ ָבר ְמאוֹ ת ׁ ָשנִ יםָ .ל ֵכן ָצ ְמחוּ
יתי ָצ ִר ְ
יך ְל ַק ּ ֵפץ וּ ְל ַד ֵּלג ְּכ ֵדי
ָע ָליו ֲהמוֹ ן ֲעשָׂ ִבים וְ קוֹ ִציםָ .היִ ִ
יע
יתי ְל ַה ִ ּג ַ
ׁ ֶש ַה ּקוֹ ִצים לֹא יִ ְד ְקרוּ אוֹ ִתי ָּב ַר ְג ַליִ םָּ .כל ָּכ ְך ָר ִצ ִ
ֶאל ַה ַּמ ְטמוֹ ן.
"ה ְמ ׁ ַש ְכ ִּתי ְל ַט ּ ֵפס וְ נֶ ֱעזַ ְר ִּתי ָּב ֲעשָׂ ִבים ְּכמוֹ ַּב ֲח ָב ִליםְּ .ב ֶד ֶר ְך־
ִ
לֹא־דֶּ ֶר ְך ִה ַ ּג ְע ִּתי ֶאל ַה ּ ִפ ְס ָ ּגהֻּ .כ ִּלי ִה ְתנַ ּׁ ַש ְפ ִּתיֻּ .כ ִּלי ִה ַ ּז ְע ִּתי.
יתי ִּכ ְמ ַעט
ֻּכ ִּלי ָר ַע ְד ִּתי ֵמרֹב ַמ ֲא ָמץְ .וּבנוֹ ָסף ַל ּכֹל ,לֹא ָר ִא ִ
ׁשוּ ם דָּ ָברַ .רק ֲע ָר ֶפלַ .ה ּ ִפ ְס ָ ּגה ָהיְ ָתה ְמ ֻכ ָּסה ֻּכ ָּל ּה ְּב ָענָ ן ֲענָ ִקי.
ִהיא ָהיְ ָתה ָּכל ָּכ ְך ְ ּגבוֹ ָהה וְ צוֹ נֶ נֶ ת.
ָ"ר ַע ְד ִּתי ִמ ּקֹרֵ ,ה ַצ ְצ ִּתי ַּב ַּמ ּ ָפה וְ נִ ַ ּג ׁ ְש ִּתי ֶאל ַה ַּמ ְח ּבוֹ א ׁ ֶשל
ַה ַּמ ְטמוֹ ןָ .ח ַפ ְר ִּתי ָּב ֲא ָד ָמה ַּב ָ ּי ַדיִ םְּ ,כמוֹ ֶּכ ֶלב ְמ ַפ ׁ ְש ּ ֵפ ׁש ,וְ ׁ ָש ַל ְפ ִּתי
אתי ְּבתוֹ ָכ ּה
ִמ ִ ּק ְר ָּב ּה ֵּת ָבה ֲענָ ִקיתָ ּ .פ ַת ְח ִּתי ֶאת ַה ֵּת ָבה וּ ָמ ָצ ִ
ֶא ֶבן ֲא ֻד ָּמה ,זוֹ ֶה ֶרת וּבוֹ ֶה ֶקתְּ ,בג ֶֹדל ָּכזֶ ה:
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ימה! זוֹ ָהיְ ָתה ֶא ֶבן ֻמ ְפ ָל ָאה! ֶא ֶבן ָּכל ָּכ ְך
"זוֹ ָהיְ ָתה ֶא ֶבן ַמ ְד ִה ָ
יתי ֶא ֶבן ָּכל ָּכ ְך יָ ָפה! ׁ ָש ַל ְח ִּתי ֶאת יָ ִדי
ְ ּגדוֹ ָלה! ֵמעוֹ ָלם לֹא ָר ִא ִ
ְּכ ֵדי ְלהוֹ ִציא ֶאת ָה ֶא ֶבן ִמ ּתוֹ ְך ַה ֵּת ָבה ָה ֲענָ ִקיתֲ ,א ָבל ְּב ִד ּיוּ ק
ְּבאוֹ תוֹ ָה ֶר ַגע נָ ׁ ְש ָבה ָהרוּ ַח ,וְ ִעם ָהרוּ ַח זָ ז ֶה ָענָ ן ׁ ֶש ִּכ ָּסה ֶאת
ַה ּ ִפ ְס ָ ּגה ,וְ נָ שָׂ א אוֹ ִתי ִע ּמוֹ .
יתי ֶאת ּ ִפ ְס ַ ּגת ָה ָהר ִמ ְת ַר ֶח ֶקת'ֵ .א ְ
יע
יך ַא ִ ּג ַ
"ה ָענָ ן ׁ ָשט ,וְ ָר ִא ִ
ֶ
יתי ָּכל ָּכ ְך ְמ ֻא ְכזָ ב!
ַע ְכ ׁ ָשו ֶאל ָה ֶא ֶבן ָה ֲא ֻד ָּמה?' ָח ׁ ַש ְב ִּתיָ .היִ ִ
יבי
ֲא ָבל ַמ ֵהר ְמאוֹ ד ׁ ָש ַכ ְח ִּתי ֶאת ָה ֶא ֶבןִּ ,כי ִה ַּב ְט ִּתי ִמ ְּס ִב ִ
וְ ֵה ַבנְ ִּתי ׁ ֶש ִּנ ְת ַק ְע ִּתי ַעל ָענָ ן".

מנְי ָה
  16הְַר ַּפתְְקאֹות ּדֹוד אְַרי ֵה ְּבעְַרבֹות רֹו ַ

דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה ִה ׁ ְש ַּת ֵּתק וְ לֹא ָא ַמר דָּ ָבר.
ית ,דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה?"
"אז ָמה ָעשִׂ ָ
לֹא ִה ְת ַא ּ ַפ ְק ִּתי וְ ׁ ָש ַא ְל ִּתיָ :
"בנוֹ ֵג ַע ְל ָמהַ ,צ ְפ ִריר?" ׁ ָש ַאל דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה.
ְּ
"ל ָענָ ן!" ָא ַמ ְר ִּתי.
ֶ
"איזֶ ה ָענָ ן?" ׁ ָש ַאל דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה.
ֵ
"ה ָענָ ן ׁ ֶש ִּנ ְת ַק ְע ָּת ָע ָליוֵ .א ְ
יך יָ ַר ְד ָּת ִמ ֶּמנּ וּ ?"
ֶ
"כן ,זוֹ ָהיְ ָתה ְּב ָעיָ ה
"אה! ֶה ָענָ ן ַה ֶ ּזה!" ָא ַמר דּ וֹ ד ַא ְריֵ הֵּ .
ָ
ָק ׁ ָשה .לֹא יָ ַד ְע ִּתי ָמה ַל ֲעשׂ וֹ תִ .ה ַּב ְט ִּתי ְל ַמ ָּטה ,וְ ֶא ֶרץ ָה ֲענָ ִקים
ָהיְ ָתה ְרחוֹ ָקה ְרחוֹ ָקהָ .ה ֲענָ ִקים ְל ַמ ָּטה נִ ְראוּ ְק ַט ִּנים ְּכמוֹ
ַ ּג ְר ְ ּג ֵרי חוֹ ל ,וְ ָה ֵע ִצים נִ ְראוּ ׁ ְשטוּ ִחים ְּכמוֹ דֶּ ׁ ֶשא .לֹא יָ ַד ְע ִּתי
ָמה ַל ֲעשׂ וֹ תֵ .א ְ
יך ֲאנִ י ֵא ֵרד ֵמ ֶה ָענָ ן? ִאם ֶא ְק ּפֹץ ְל ַמ ּ ָטהָ ּ ,פ ׁשוּ ט
ֶא ָּמ ֵע ְך וְ ֶא ֱהפ ְֹך ְל ּ ִפ ָּתה!
יתי ֵמ ָרחוֹ ק נְ ֻקדּ וֹ ת ְמעוֹ ְפפוֹ תִ .א ַּמ ְצ ִּתי ֶאת ֵעינַ י
"ל ֶפ ַתע ָר ִא ִ
ְ
יתי ׁ ֶש ַה ְּנ ֻקדּ וֹ ת ַה ְּמעוֹ ְפפוֹ ת ֵהן ַל ֲה ַקת ֲאוָ זֵ י ָּבר ׁ ֶשנּ וֹ ְד ִדים
וְ ָר ִא ִ
ֶאל ַא ְרצוֹ ת ַהחֹם.
יוּכלוּ ְלהוֹ ִריד אוֹ ִתיָ ',ח ׁ ַש ְב ִּתי ְּב ִל ִּבי וְ ִה ְת ַח ְל ִּתי ִל ְקרֹא:
"'הם ְ
ֵ
ַ'ה ִ ּצילוּ ! ַה ִ ּצילוּ ! נִ ְת ַק ְע ִּתי ַעל ָענָ ן! ַה ִ ּצילוּ !
ַה ִ ּצילוּ ! נִ ְת ַק ְע ִּתי ַעל ָענָ ן!'
"ה ּקוֹ ל ׁ ֶש ִּלי ִה ְד ֵהד ַּב ּׁ ָש ַמיִ םֲ ,א ָבל
ַ
ַל ֲה ַקת ָה ֲאוָ זִ ים ָהיְ ָתה ְרחוֹ ָקה,
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יטבֵ .הם
וְ ֵהם לֹא ׁ ָש ְמעוּ אוֹ ִתי ֵה ֵ
לֹא ׁ ָש ְמעוּ ׁ ֶש ֲאנִ י קוֹ ֵרא ְל ֶעזְ ָרה.
צוּקה.
ֵהם לֹא ׁ ָש ְמעוּ ׁ ֶש ֲאנִ י ִּב ְמ ָ
אתי ׁשוּב'ַ :ה ִ ּצילוּ! ַה ִ ּצילוּ!
ָק ָר ִ
נִ ְת ַק ְע ִּתי ַעל ָענָ ן!'
"'מה? ָמה הוּא ָא ַמרָ ,ה ִא ׁיש ַה ֶ ּזה ַעל ֶה ָענָ ן?'
ָ
ׁ ָש ַאל ַה ְּמ ַפ ֵ ּקד ׁ ֶשל ַל ֲה ַקת ָה ֲאוָ זִ ים ֶאת ַה ְּס ָגנִ ית ׁ ֶש ּלוֹ .
"'אנִ י חוֹ ׁ ֶש ֶבת ׁ ֶשהוּ א קוֹ ֵרא'ָ :ה ִריעוּ ! ָה ִריעוּ ! קוֹ ְר ִאים ִלי
ֲ
ָחנָ ן!'
אתי ׁשוּב ְּב ָכל ּכוֹ ִחי'ַ :ה ִ ּצילוּ ! ַה ִ ּצילוּ ! נִ ְת ַק ְע ִּתי ַעל
"ק ָר ִ
ָ
ָענָ ן!'
"א ָבל ֲאוָ זֵ י ַה ָּבר ׁ ָש ְמעוּ 'ָ :ה ִריעוּ ! ָה ִריעוּ ! קוֹ ְר ִאים ִלי ָחנָ ן!'
ֲ
ֶוּב ֱא ֶמת ֵהם ֻּכ ָּלם ָ ּגעוּ וְ ֵה ִריעוּ ִליֲ ,א ָבל ִה ְמ ׁ ִשיכוּ ָה ְל ָאה ְּב ַד ְר ָּכם
ֶאל ַא ְרצוֹ ת ַהחֹם .וַ ֲאנִ י נִ ׁ ְש ַא ְר ִּתי ָּתקוּ ַע ַעל ֶה ָענָ ן".
ית?" ׁ ָש ַא ְל ִּתי ֶאת דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה.
"מה ָעשִׂ ָ
ָ
"הלְ כוּ ָה ֲאוָ זִ יםָּ ,בא עוֹ ֵרב
"לֹא יָ ַד ְע ִּתי ָמה לַ ֲעשׂ וֹ ת ",הוּא ָענָ הָ .
ְמ ֻגנְ דָּ רָּ .בא ָהעוֹ ֵרב וְ ִה ְתיַ ּׁ ֵשב ַעל ֶה ָענָ ן .הוּא ׁ ָש ַלף ַמ ְר ָאה ִמ ֵּבין
מוּל ּה' .הוֹ ! ֵאיזֶ ה ַמ ּקוֹ ר יָ ֶפה
נוֹ צוֹ ָתיו ָוּב ַחן ֶאת ַה ַּמ ּקוֹ ר ׁ ֶש ּלוֹ ָ
יֵ ׁש ִלי! הוֹ ! ֵאילוּ נוֹ צוֹ ת נֶ ֱה ָדרוֹ ת יֵ ׁש ִלי! הוֹ ! ַּכ ָּמה ֲאנִ י יָ ֶפה!
יסימוֹ ! ֲאנִ י ּ ָפ ׁשוּט ְמא ָֹהב ְּב ַע ְצ ִמי!' ִה ְת ּ ָפ ֵאר ָהעוֹ ֵרב.
ֶקה ֶּב ִל ִ
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"'הי ,עוֹ ֵרבָ ',א ַמ ְר ִּתי' .נִ ְת ַק ְע ִּתי ַעל ֶה ָענָ ן ַה ֶ ּזהּ .תוּ ַכל ַל ֲעזֹר
ֵ
ִלי ָל ֶר ֶדת ָל ָא ֶרץ?'
"'היֲ ,ח ֵב ִריקוֹ ַ ,על ָמה ַא ָּתה ְמ ַד ֵּבר? ָל ָּמה ׁ ֶש ּלֹא ֵּת ֵרד
ֵ
ְּבכוֹ חוֹ ת ַע ְצ ְמ ָך ְל ַמ ָּטה?'
"'א ְ
יך ֲאנִ י ֵא ֵרד? ֵאין ִלי ְּכנָ ַפיִ םִ .אם ֶא ְק ּפֹץ ְל ַמ ָּטהֲ ,אנִ י
ֵ
ֶא ֱהפ ְֹך ְל ּ ִפ ָּתה!' ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ .
אמא ִמ ָ ּיה! לֹא יָ כוֹ ל ִל ְהיוֹ ת! ֵאיזֶ ה ִמין ִצ ּפוֹ ר ַא ָּתה?'
"'מ ָ
ָ
ׁ ָש ַאל ָהעוֹ ֵרב.
"'אנִ י לֹא ִצ ּפוֹ רֲ .אנִ י ֶּבן ָא ָדם'.
ֲ
ה־קוָ הָ ',צ ַחק ָהעוֹ ֵרב'ֲ .ח ֵב ִריקוֹ ,
ה־קוָ ְ
ה־קוָ הְ ,קוָ ְ
ה־קוָ ְ
"'קוָ ְ
ְ
ֶּב ֱא ֶמת ִה ְס ַּת ַּב ְכ ָּתִּ ,כי יָ דוּ ַע ׁ ֶש ְּבנֵ י ָא ָדם לֹא יוֹ ְד ִעים ָלעוּ ף!'
"'ב ִד ּיוּ ק!' ָא ַמ ְר ִּתי'ִ .אם ֵּכן ,אוּ ַלי ֲאנִ י אוּ ַכל ִל ְר ּכֹב ָע ֶל ָ
יך
ְּ
ְל ַמ ָּטה ֲחזָ ָרה ְל ֶא ֶרץ ָה ֲענָ ִקים?'
"'ב ְר ִצינוּת!' ָק ָרא ָהעוֹ ֵרב'ַ .סנְ ָטה ָמ ִר ָ ּיה! ְל ָאן ִה ַ ּג ְענוּ ָּבעוֹ ָלם
ִּ
יע
ַה ֶ ּזה! ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ַּכ ָּמה ַמ ֲא ָמץ וְ ַכ ָּמה ְּתשׂ וּ ַמת ֵלב ֲאנִ י ַמ ׁ ְש ִק ַ
ַּבנּ וֹ צוֹ ת ׁ ֶש ִּלי? ִאם ִּת ְר ַּכב ַעל ַה ַ ּגב ׁ ֶש ִּליַ ,א ָּתה ִּת ְמ ַע ְך ִלי ֶאת
ַהנּ וֹ צוֹ ת! ֵאין ִס ּכוּ י ׁ ֶש ֲאנִ י מוֹ ִריד אוֹ ְת ָך ְל ַמ ָּטה!'
יח ָלעוֹ ֵרב ׁ ֶש ֵא ׁ ֵשב ָע ָליו
יתי ְל ַה ְב ִט ַ
"לֹא ָעזַ ר ׁשוּ ם דָּ ָבר .נִ ִּס ִ
יע ׁ ֶש ֲא ַק ְר ֵצף ֶאת נוֹ צוֹ ָתיו ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ּיוֹ ִריד
ִּבזְ ִהירוּ ת .נִ ִּס ִיתי ְל ַה ִ ּצ ַ
אוֹ ִתיִ .ה ַ ּצ ְע ִּתי ֲא ִפ ּלוּ נִ ּקוּ י יָ ֵב ׁשׁ .שוּ ם דָּ ָבר לֹא ׁ ִש ְכנֵ ַע אוֹ תוֹ .

אֵיְך ּדֹוד אְַרי ֵה נִתְַקע ַּפעַם עַל ָענָן  19

מנְי ָה
  20הְַר ַּפתְְקאֹות ּדֹוד אְַרי ֵה ְּבעְַרבֹות רֹו ַ

ה־קוָ ה,
ה־קוָ ְ
ָהעוֹ ֵרב ִה ְתעוֹ ֵפף לוֹ ִמ ּׁ ָשם ִּב ְצחוֹ ק ָ ּגדוֹ ל'ְ :קוָ ְ
ה־קוָ ה!'
ה־קוָ ְ
ְקוָ ְ
"לֹא יָ ַד ְע ִּתי ָמה ַל ֲעשׂ וֹ ת .לֹא יָ כ ְֹל ִּתי ִל ְראוֹ ת ֶאת ּ ִפ ְס ַ ּגת
ָה ָהרֶ .ה ָענָ ן ְּכ ָבר ִה ְת ַר ֵחק ִמ ֶּמ ָּנהַ .ה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ֵה ֵח ָּלה ִל ׁ ְשק ַֹע,
וְ ח ׁ ֶֹש ְך ִה ְת ִחיל ָל ֶר ֶדת ַעל ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ַעל ֶא ֶרץ ָה ֲענָ ִקיםׁ .שוּ ם
ִצ ּפוֹ ר לֹא נִ ְר ֲא ָתה ָּבא ֶֹפק ,וְ ָה ָא ֶרץ ְל ַמ ָּטה נִ ְר ֲא ָתה ְרחוֹ ָקה
ִמ ָּת ִמידָ .ח ׁ ַש ְב ִּתי'ֲ ,אנִ י ְּכ ָבר לֹא רוֹ ֶצה ֶאת ָה ֶא ֶבן ָה ֲא ֻד ָּמה.
ֲאנִ י לֹא ָצ ִר ְ
יח ָל ֶר ֶדת ֵמ ֶה ָענָ ן
יך ׁשוּ ם אוֹ ָצרָ .ה ִע ָ ּקר ׁ ֶש ַא ְצ ִל ַ
ַה ֶ ּזה!'
"פ ְתאוֹ ם ִה ְב ַחנְ ִּתי ֵמ ָרחוֹ ק ְּב ָענָ ן ָ ּגדוֹ ל הוֹ ֵל ְך וּ ִמ ְת ָק ֵרב ֶאל
ִּ
אתי'ִ .אם ׁ ְשנֵ י ָה ֲענָ נִ ים
ֶה ָענָ ן ׁ ֶש ָּי ׁ ַש ְב ִּתי ָע ָליו' .אוֹ י וַ ֲאבוֹ י!' ָק ָר ִ
יִ ְתנַ ְ ּג ׁשוְּ ,יַבזִ יק ָּב ָרק וְ יַ ְר ִעים ַר ַעם וְ יַ ְת ִחיל לָ ֶר ֶדת ֶ ּג ׁ ֶשם ,וְ ָה ֲענָ נִ ים
יֵ ְרדוּ ָל ָא ֶרץ ְּכ ִט ּפוֹ ת ֶ ּג ׁ ֶשם ,וַ ֲאנִ י — ֲאנִ י ֶא ּפֹל
ָל ֲא ָד ָמה וְ ֶא ֱהפ ְֹך ְל ּ ִפ ָּתה!'
"ה ֲענָ נִ ים ָה ְלכוּ וְ ִה ְת ָק ְרבוּ ,
ָ
ָה ְלכוּ וְ ָג ְדלוּ  ,וְ ָאזְּ :בזִ יז ְּבזָ אז
ִה ְבזִ יק ַה ָּב ָרק! ּבוּ ם ְט ַרח ִה ְר ִעים
ָה ַר ַע ם! וְ ִה ְת ִח יל ָל ֶר ֶד ת ֶ ּג ׁ ֶש ם
זַ ְל ָעפוֹ תְּ .כ ָכל ׁ ֶש ָ ּי ַרד ַה ֶ ּג ׁ ֶשם ָה ַל ְך ֶה ָענָ ן וְ ִה ְצ ַט ְמ ֵצם
וְ ִה ְצ ַט ְמ ֵצם עוֹ ד וָ עוֹ ד ,וְ יָ ַד ְע ִּתי ׁ ֶש ִה ֵּנה עוֹ ד ֶר ַגע ָּכל ֶה ָענָ ן יֵ ֵרד
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ָל ָא ֶרץ ְּכגֶ ׁ ֶשם ,וַ ֲאנִ י ֶא ּפֹל ִעם ַה ּ ִט ּפוֹ תִ .ט ּפוֹ ת ֶה ָענָ ן ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת
יתי ְל ֵה ָא ֵחז
ִה ְת ִחילוּ ָל ֶר ֶדת ,וַ ֲאנִ י ָצנַ ְח ִּתי ִא ָּתן .נִ ִּס ִ
ָּב ֶהןֲ ,א ָבל ֵהן ַרק ִה ְר ִטיבוּ ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם
ׁ ֶש ִּלי' .זֶ הוּ ! ֲאנִ י ֶא ֱהפ ְֹך ְל ּ ִפ ָּתהָ ',ח ׁ ַש ְב ִּתי
וְ נָ ַפ ְל ִּתי ַא ְר ָצה".
ּדוֹ ד ַא ְריֵ ה ָל ַגם ִמ ּכוֹ ס ַה ֵּתה ׁ ֶש ּלוֹ
וְ ִה ִּביט ָּב ֲענָ נִ ים ׁ ֶש ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ְּב ִמין ַמ ָּבט
ָּכזֶ ה ׁ ֶשל ַ ּג ְעגּ וּ ַע וּ ְכ ֵאב.
"דּ וֹ ד ַא ְריֵ הֶּ ,ב ֱא ֶמת נִ ְמ ַע ְכ ָּת ְּכמוֹ ּ ִפ ָּתה?!" ׁ ָש ַא ְל ִּתי.
"לֹא ,לֹא ָה ַפ ְכ ִּתי ְל ּ ִפ ָּתה ִּכי לֹא נָ ַח ִּתי ַעל ָה ֲא ָד ָמה",
ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה ְל ַס ּ ֵפר" .נָ ַח ִּתי ַעל ַמ ּׁ ֶשהוּ ַר ְךָּ .ב ַד ְק ִּתי
יתי ַרק ַּבד
יבי וְ ָר ִא ִ
יב ַרי ִּב ְמקוֹ ָמםִ .ה ַּב ְט ִּתי ִמ ְּס ִב ִ
ׁ ֶש ָּכל ֵא ָ
יצי ְּכמוֹ ֶג ִ'לי'ֵ .איפֹה ֲאנִ י
ּ ָפרוּ שׂ וּ ִמ ַּת ְח ָּתיו ַמ ּׁ ֶשהוּ ַר ְך וּ ְק ִפ ִ
יתי.
נִ ְמ ָצא?' ָּת ִה ִ
"ש ַמ ְע ִּתי נְ ִחירוֹ ת ָרמוֹ תָ .ע ַק ְב ִּתי ַא ַחר קוֹ ל ַה ְּנ ִחירוֹ ת ַעד
ָׁ
יתי ֻמ ְפ ָּתעֲ ,ה ֵרי
ׁ ֶש ִה ַ ּג ְע ִּתי ֶאל ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ִא ּׁ ָשה ֲענָ ִקית .לֹא ָהיִ ִ
אתי ְּב ֶא ֶרץ ָה ֲענָ ִקים'ֵ .איזֶ ה ַמ ָ ּזל! נָ ַח ִּתי ַעל ֶּב ֶטן ׁ ֶשל
נִ ְמ ֵצ ִ
ֲענָ ִקיתָ ',א ַמ ְר ִּתי ְל ַע ְצ ִמי.
"ה ֲענָ ִקית יָ ׁ ְשנָ ה וְ נָ ֲח ָרהֵ .ה ַע ְר ִּתי אוֹ ָת ּה ִּבזְ ִהירוּ ת וְ ָא ַמ ְר ִּתי:
ָ
ּ'תוֹ ָדה ַר ָּבה ָל ְך! ּתוֹ ָדה! ִה ַ ּצ ְל ְּת ֶאת ַח ַ ּיי!'
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"'מי ַא ָּתה?' ִה ְת ּ ַפ ְּל ָאה ָה ֲענָ ִקית.
ִ
יתי ָל ּה.
"'אנִ י דּ וֹ ד ַא ְריֵ הָ ',ענִ ִ
ֲ
"'וְ ֵא ְ
יך ִה ַ ּג ְע ָּת ַל ֶּב ֶטן ׁ ֶש ִּלי?'
יע
"'מ ַה ּׁ ָש ַמיִ םָ ',א ַמ ְר ִּתי וְ ִה ְצ ַּב ְע ִּתי ְל ַמ ְע ָלה' .נָ ַפ ְל ִּתי ֵמ ָה ָר ִק ַ
ֵ
ִעם ִט ּפוֹ ת ַה ֶ ּג ׁ ֶשם וְ נָ ַח ִּתי ַעל ַה ֶּב ֶטן ׁ ֶש ָּל ְך! ַא ְּת ִה ַ ּצ ְל ְּת
יתה ַר ָּכה!'
ֶאת ַח ַ ּיי .זוֹ ֶּב ֱא ֶמת ָהיְ ָתה נְ ִח ָ
"'אוֹ י! ֶּב ֱא ֶמת?' ָא ְמ ָרה ָה ֲענָ ִקית'ַ .א ָּתה לֹא יוֹ ֵד ַע ַּכ ָּמה ֲאנִ י
אתי ֶאת ַה ֶּב ֶטן ַה ּׁ ְש ֵמנָ ה ׁ ֶש ִּלי.
שְׂ ֵמ ָחה לִ ׁ ְשמ ַֹעָּ .כל ָּכ ְך שָׂ נֵ ִ
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ָּת ִמיד ָח ׁ ַש ְב ִּתי ׁ ֶש ִהיא ְ ּגדוֹ ָלה ִמ ַּדיָּ .ת ִמיד ִה ְת ַּב ַ ּי ׁ ְש ִּתי ָּב ּה.
ֲא ָבל ַע ְכ ׁ ָשו ֲאנִ י יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ּה ׁ ִש ּמוּ ׁשִ .היא יְ כוֹ ָלה ְל ַה ִ ּציל
ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶשנּ וֹ ְפ ִלים ֵמ ַה ּׁ ָש ַמיִ ם!'
וּמ ִּלים לֹא
"ה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ׁ ֶש ֲאנִ י ַח ּיָב ְלהוֹ דוֹ ת ָל ֲענָ ִקית וְ ׁ ֶש ְּב ָרכוֹ ת ִ
ִ
יַ ְס ּ ִפיקוּ ָ .ל ֵכן ִס ּ ַפ ְר ִּתי ָל ּה ַעל ָה ֶא ֶבן ָה ֲא ֻד ָּמה'ַ :א ְּת רוֹ ָאה ֶאת
יעה ַעד ָה ֲענָ נִ ים?
ָה ָהר ָה ָרחוֹ ק ׁ ָשם ָּבא ֶֹפק? ָה ָהר ׁ ֶש ּ ִפ ְס ָ ּגתוֹ ַמ ִ ּג ָ
ַּב ּ ִפ ְס ָ ּגה יֵ ׁש ֵּת ָבהַ ,וּב ֵּת ָבה ֻמ ַּנ ַחת ֶא ֶבן ֲא ֻד ָּמהּ ְ ,גדוֹ ָלהּ ,בוֹ ֶה ֶקת
וּ ְמנַ ְצנֶ ֶצת'.

מנְי ָה
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"ה ֲענָ ִקית הוֹ ְד ָתה לִ י וְ ָצ ֲע ָדה ַהיְ ׁ ֵשר ֶאל ָה ָהרִ .היא ָהיְ ָתה ָּכל ָּכ ְך
ָ
יע
ֹאש ּה ִה ִ ּג ַ
יכה ְל ַט ּ ֵפס ַעד ַה ּ ִפ ְס ָ ּגה .ר ׁ ָ
ְ ּגבוֹ ָהה ׁ ֶש ּלֹא ָהיְ ָתה ְצ ִר ָ
יצה ֵּבין ָה ֲענָ נִ ים ׁ ֶש ִּכ ּסוּ ֶאת ַה ּ ִפ ְס ָ ּגה
ַל ּׁ ָש ַמיִ םִ .היא ּ ָפ ׁשוּ ט ֵה ִצ ָ
ימה אוֹ ָת ּה.
וְ ׁ ָש ְל ָפה ִמ ּׁ ָשם ֶאת ָה ֶא ֶבןֲ .א ָבל ָה ֶא ֶבן לֹא ִה ְר ׁ ִש ָ
יַ ֲח ִסית ָל ֲענָ ִקית ָה ֲעצוּ ָמה ָה ֶא ֶבן ָה ֲא ֻד ָּמה ָהיְ ָתה ְק ַטנְ ַט ָּנה.
יכה אוֹ ָת ּה
ָ'מה ֶא ֱעשֶׂ ה ְּב ֶא ֶבן ְק ַט ָּנה ָּכזֹאת?' ָא ְמ ָרה וְ ִה ׁ ְש ִל ָ
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַ ּג ָּב ּה.
"ה ֶא ֶבן ִה ְתעוֹ ְפ ָפה וְ נָ ֲח ָתה ְל ַמ ְר ְ ּגלוֹ ַתיְּ .ב ֵעינַ יָ ,ה ֶא ֶבן
ָ
אתי:
ָהיְ ָתה ְמאוֹ ד ְמאוֹ ד ְ ּגדוֹ ָלהַּ ,כ ּמ ָוּבןֵ .ה ַר ְמ ִּתי אוֹ ָת ּה וְ ָק ָר ִ
'יֵ ׁש! ִה ְצ ַל ְח ִּתי ְל ַה ּ ִׂשיג ֶאת ָה ֶא ֶבן ָה ֲא ֻד ָּמה!'
"וְ זֶ ה סוֹ ף ַה ִּס ּפוּ רָ ",א ַמר דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה.
ּדוֹ ד ַא ְריֵ ה וַ ֲאנִ י ׁ ָש ַת ְקנוּ זְ ַמן ָמה וְ ִה ַּב ְטנוּ ַעל ָה ֲענָ נִ ים
ילה ִל ׁ ְשק ַֹע וְ ָה ֲענָ נִ ים נִ ְראוּ
ׁ ֶש ַּב ּׁ ָש ַמיִ םַּ .בחוּץ ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ְּכ ָבר ִה ְת ִח ָ
ְּכ ֻת ִּמיםֲ ,א ֻד ִּמים וַ ֲא ִפ ּלוּ ְס ֻג ִּלים.

"א ָּתה יוֹ ֵד ַע ׁ ֶשדּ וֹ ד ַא ְריֵ ה
רוּחת ָה ֶע ֶרב ׁ ָש ַא ְל ִּתי ֶאת ָא ִחי יִ נּ וֹ ןַ ,
ַּב ֲא ַ
ֶּב ֱא ֶמת נִ ְת ַקע ּ ַפ ַעם ַעל ָענָ ן?"
"אוֹ י! ֵאיזֶ ה ִמין ׁ ְש ֻט ּיוֹ ת הוּ א ְמ ַס ּ ֵפר ְל ָךִ .אי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ָּת ַקע
ַעל ָענָ ןָ ",א ַמר ָא ִחי.
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יתי ִמ ָ ּיד.
"ב ַטח ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר!" ָענִ ִ
ֶּ
"ס ָתם ִס ּפוּ ֵרי ָס ְב ָתאָ ",א ַמר יִ נּ וֹ ן.
ְ
"א ֶּלה לֹא ִס ּפוּ ֵרי ָס ְב ָתאֵ ,א ֶּלה ִס ּפוּ ֵרי דּ וֹ ד ַא ְריֵ הָ ",א ַמ ְר ִּתי
ֵ
לוֹ ֲאנִ י.
"ל ָּמה ַא ָּתה ַח ָ ּיב
"מ ְּב ִחינָ ִתי זֶ ה אוֹ תוֹ דָּ ָברָ ",א ַמר יִ נּ וֹ ןָ .
ִ
ְל ַה ֲא ִמין ְל ָכל דָּ ָבר ׁ ֶשדּ וֹ ד ַא ְריֵ ה ְמ ַס ּ ֵפר ְל ָך?" הוּ א ׁ ָש ַאל.
"ל ָּמה לֹא ְל ַה ֲא ִמין ְלדוֹ ד ַא ְריֵ ה?" ׁ ָש ֲא ָלה ִא ָּמא" .דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה
ָ
ִס ּ ֵפר ִלי ֲהמוֹ ן ִס ּפ ִוּרים נִ ְפ ָל ִאים ְּכ ׁ ֶש ָהיִ ִיתי ְק ַט ָּנהַ .ה ְלוַ אי ׁ ֶש ָהיָ ה
ִלי זְ ַמן ָל ׁ ֶש ֶבת וּ ְל ַה ְק ׁ ִשיב ְל ָכל ַה ִּס ּפוּ ִרים ׁ ֶש ּלוֹ ַ ּגם ַה ּיוֹ ם".
"כןֲ ,א ָבל ֵא ֶּלה ַרק ִס ּפוּ ִריםָ ",א ַמר יִ נּ וֹ ן.
ֵּ
"אז ָמה?" ָא ְמ ָרה ִא ָּמא.
ָ
ַא ָּבא נִ ְכנַ ס ֶאל ַה ִּמ ְט ָּבח.
יצים?" ׁ ָש ֲא ָלה ִא ָּמא.
ית ֶאת ָה ֲע ִצ ִ
"ת ִ ּגידִ ,ה ׁ ְש ֵק ָ
ַּ
יתי ַח ָ ּיב ְל ָה ִכין
"אה ,לֹאָ ",א ַמר ַא ָּבא" .לֹא ָהיָ ה ִלי זְ ַמןָ .היִ ִ
ֶ
ַמ ּׁ ֶשהוּ ְל ָמ ָחר ָל ֲעבוֹ ָדה".
"אוֹ יֵ ,אין ִלי ְּכ ָבר ּכוֹ ַח ַל ִּס ּפוּ ִרים ָה ֵא ֶּלהָ ",א ְמ ָרה ִא ָּמא.
"א ֶּלה ְס ָתם ִס ּפוּ ִרים".
ֵ
"ס ּפוּ ִרים זֶ ה ְס ָתם".
"א ָּתה רוֹ ֶאה?" ָל ַח ׁש ִלי ָא ִחיִ .
ַ
"א ָבל ַה ִּס ּפוּ ִרים ׁ ֶשל דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה ֵהם ַמ ּׁ ֶשהוּ ַא ֵחרָ ",ל ַח ׁ ְש ִּתי
ֲ
לוֹ ֲחזָ ָרה.
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ַּב ַּליְ ָלה ׁ ָש ַכ ְב ִּתי ַּב ִּמ ָּטהָ ,ע ַצ ְמ ִּתי ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם ,נִ ְר ַּד ְמ ִּתי
וְ ָח ַל ְמ ִּתי ׁ ֶש ֲאנִ י ָעף ִעם דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה ַעל ָענָ ן ֵמ ַעל ֶא ֶרץ ָה ֲענָ ִקים
ׁ ֶש ְּב ַע ְרבוֹ ת רוֹ ַמנְ יָ ה.

ָלּמָה ּדֹוד אְַרי ֵה אֹוהֵב
אֶת אְַרּבַע הַּׂשְ עָרֹות ׁשֶ ּלֹו
יע ַה ְ ּז ַמן ׁ ֶש ֶא ְס ַּת ּ ֵפרָ ,א ַמ ְר ִּתי
יעי ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
ְּכ ׁ ֶש ִא ָּמא ִה ְכ ִריזָ ה ְּביוֹ ם ְר ִב ִ
ָל ּה ִמ ָ ּיד" ,לֹא רוֹ ֶצה!"
"ה ּ ֵׂש ָער ׁ ֶש ְּל ָך נִ ְר ֶאה ְּכמוֹ
יִ נּ וֹ ן יָ ׁ ַשב ַעל ַה ַּס ּ ָפה ְליָ ִדי וְ ָא ַמרַ ,
ַּכ ְר ּב ֶֹלתָ .מה ַא ָּתהַּ ,ת ְרנְ גוֹ ל?"
"לֹא רוֹ ֶצה ְל ִה ְס ַּת ּ ֵפרָ ",א ַמ ְר ִּתי ,וְ ָאז דּ וֹ ד ַא ְריֵ ה נִ ְכנַ ס ַה ַּביְ ָתה.
ֹאש ,וְ הוּ א ָּכל ָּכ ְך
ְלדוֹ ד ַא ְריֵ ה יֵ ׁש ַרק ַא ְר ַּבע שְׂ ָערוֹ ת ַעל ָהר ׁ
אוֹ ֵהב אוֹ ָתןִ .ל ְפ ָע ִמים הוּ א צוֹ ֵב ַע אוֹ ָתן ְּב ֶצ ַבע ָצהֹב וְ ִל ְפ ָע ִמים
ְּב ֶצ ַבע ָסגֹל.
"ה ֶ ּי ֶלד לֹא רוֹ ֶצה ְל ִה ְס ַּת ּ ֵפרָ ",א ְמ ָרה ִא ָּמאִ .היא ִה ְת ַּכ ְ ּונָ ה
ַ
ֵא ַליֲ ,א ָבל ָּכ ָכה ִהיא קוֹ ֵראת ִלי ְּכ ׁ ֶש ִהיא ִמ ְתלוֹ נֶ נֶ ת.

