ִ
ִ
ִ
ְפרִים
לִרְ קד עִם ַפר ָ

ע

ק–ח ָזק ַעלְ ...מ ִס ָ ּבה .זֹאת הֹולֶ ֶכת
יניִ ם ְו ִח ְׁשבּו ָח ָז ָ
ְצמּו ֵע ַ
יתם ָ ּב ּהֵ .א ְ
יך ִהיא ֵּת ָר ֶאה? ּבֹואֹו
יפית ֶׁש ֲהיִ ֶ
לִ ְהיֹות ַה ְּמ ִס ָ ּבה ֲה ִכי ֵּכ ִ
ִנ ְק ָראְ ,ו ִנ ְר ֶאה ִאם ְּת ַג ּלּו! ְקחּו ֶאת ָּפ ַנס ַה ֵפיֹות ְו ַה ְת ִחילּו לָ לֶ ֶכת

יֹוביל ֶא ְת ֶכם ַה ּ ַליְ לָ ה?
ַ ּב ּׁ ְש ִביל ַה ָּקסּום .לְ ָאן הּוא ִ
סּוגים.
ִ
יני
ַא ֶּתם ִנ ְמ ָצ ִאים ְ ּב ִג ָ ּנה ְמלֵ ָאה ְּפ ָר ִחיםְּ ,פ ָר ִחים ִמ ָּכל ִמ ֵ
ּוכ ֻת ִּמיםְ ,ו ַגם ָּכ ֵא ּ ֶלה ִעם
ּוס ֻג ּ ִליםְ ,צ ֻה ִ ּבים ְ
יֵ ׁש ָּכאן ְּפ ָר ִחים ֲא ֻד ִּמים ְ
רּוחֲ .ח ָר ִקים ְק ַט ְנ ַט ִ ּנים ְמ ַז ְמ ְז ִמים
נֹוע ִעים ָ ּב ַ
בֹוהים ֶׁש ִּמ ְת ֲ
ִ ּג ְבעֹולִ ים ְ ּג ִ
ׁשֹותים ֶאת ַה ּצּוף ַה ָּמתֹוק.
עֹודם ָע ִפים ִמ ֶּפ ַרח ֶאל ֶּפ ַרח ְו ִ
ְ ּב ָ
ִּפ ְתאֹום ַא ֶּתם ָׂש ִמים לֵ ב לְ ַמ ּׁ ֶשהּו ֶׁש ָּזז ַ ּב ּ ַצד ָה ָרחֹוק ֶׁשל ַה ִ ּג ָ ּנהַ .א ֶּתם
יֹוׁשב ַעל ַה ּׁ ַש ַער ַה ּ ָל ָבן ֶׁשל ַה ָ ּג ֵדרֶ .זה
רֹואים יְ צּור ָק ָטן ֵ
ִ
ַז ַחל .לֹא ָּכ ֶזה ִמין ַז ַחל ָ ּגדֹול ְו ָׂש ִעירּ ַ ,גם לֹא ָּכ ֶזה ִמין
ַז ַחל ְק ַט ְנ ַטן ְו ָצהֹב ִעם ְּכ ָת ִמיםֶ ,א ּ ָלא ַז ַחל יָ רֹק ֶׁש ִ ּנ ְר ֶאה
לָ ֶכם ֵּדי ָר ִגילָ .אז ַא ֶּתם הֹולְ ִכים ַעל ַה ֶּד ֶׁשא  -יּוֶ ,זה
יעים לְ ַׁש ַער.
ּומ ִ ּג ִ
חֹוצים ֶאת ַה ִ ּג ָ ּנה ַ
ִ
ְמ ַד ְג ֵּדג ָ ּב ַר ְגלַ יִ ם! -
את ֶכם ַה ַּז ַחל ַה ָ ּירֹק ְ ּב ִׂש ְמ ָחה,
קֹורא לִ ְק ַר ְ
ֵ
"סֹוף–סֹוף!"
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ּוביָ ָדיו ָה ַר ּבֹות ִמ ְּספֹר הּוא ַמ ְח ִזיק ַּכ ְר ִטיס לָ ָבן ִעם ִמ ְס ֶ ּג ֶרת ָז ָהב.
ְ

הֹופ ְך מּול
ֵ
צּורה,
ֶׁשל ְּכ ָנ ַפיִ םָ .מה ֶׁש ַרק לִ ְפ ֵני ֶר ַגע ָהיָ ה גּ ּוׁש ֲח ַסר ָ

ינה
"מלְ ַּכת ַה ַּפ ְר ָּפ ִרים ַמ ְז ִמ ָ
ַעל ַה ַּכ ְר ִטיס ָּכתּוב ִ ּב ְכ ָתב ְמ ֻסלְ ָסלַ :

יכם!
יתם ִמ ְ ּי ֵמ ֶ
יכם לְ ַפ ְר ָּפ ִרית ֲה ִכי יָ ָפה ֶׁש ְר ִא ֶ
ינ ֶ
ֵע ֵ

ֶא ְת ֶכם לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ְ ּב ֶנ ֶׁשף ַה ַּפ ְר ָּפ ִרים ַה ָ ּגדֹול".

חֹוב ֶטת ָ ּב ֶהן
ֶ
ַה ְּכ ָנ ַפיִ ם ֶׁשל ַה ַּפ ְר ָּפ ִרית ֲע ַדיִ ן ְר ֻט ּבֹותִ .היא

יע!
אֹומר לְ ַע ְצמֹו ַה ַּז ַחל ְ ּב ִה ְתלַ ֲהבּות" .לֵ יל ַה ְּמ ִס ָ ּבה ִה ִ ּג ַ
ֵ
"יֵ ׁש!!!"

אֹותן
ָ
רּוח ְמיַ ֶ ּב ֶׁשת
ה–מ ּ ָטהְ ,ו ָה ַ
ִ ּב ְז ִהירּות ַמ ְעלָ ַ
ְ ּבלִ ּטּוף ָענֹגֵ .א ּ ֶלה ְּכ ָנ ַפיִ ם ָּכל ָּכ ְך יָ פֹותֶׁ ,ש ַא ֶּתם

יכם.
ֹונה ֲאלֵ ֶ
זֹוהר!" הּוא ִמ ְת ַּפ ֵּתל ְ ּב ִׂש ְמ ָחהְ ,ו ָאז ּפ ֶ
זֹוהר לְ ֶנ ֶׁשף ֵ
יָ רֹק ֵ

יהן .יֵ ׁש ָ ּב ֶהן
ִמ ְס ַּת ְנ ְו ִרים ַרק ִמ ּ ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ֲעלֵ ֶ

יכם" .זֹאת
צֹוחק ֲאלֵ ֶ
ֵ
"בֹואּו ַ ּגם ַא ֶּתםֵּ ,כןּ ,בֹואּוּ ,בֹואּו!" הּוא
ּ

יעה
ְצ ָב ִעים ֶׁשל ָׁש ַמיִ םֶׁ ,של ֶק ֶׁשתֶׁ ,של ְׁש ִק ָ

הֹולֶ ֶכת לִ ְהיֹות ְמ ִס ָ ּבה ֶנ ֱה ֶד ֶרת".

נֹוצ ִצים.
ֹוכ ִבים ְ
ַו ֲא ִפ ּלּו ֶׁשל לַ יְ לָ ה ְמלֵ א ּכ ָ

לֹוב ִׁשיםֵ .א ְ
ּוכלּו לָ לֶ ֶכת
יך ּת ְ
ְ
ַא ֶּתם ִמ ְס ַּת ְּכלִ ים ַעל ַה ְ ּב ָג ִדים ֶׁש ַא ֶּתם

מֹוחא
ֵ
יז ֵ ּבלָ הַּ ,כ ָּמה ֶׁש ַא ְּת יָ ָפה!"
"ואּוִ ,א ַ
ַ

יע לָ בּוׁש ְ ּב ִד ּיּוק ְּכמֹו ֶׁש ֲא ִני! ָ ּברּור!
יע לָ בּוׁשֲ ...א ִני ַא ִ ּג ַ
ֲא ִני ַא ִ ּג ַ

ׁשּוטים ָּכ ֵא ּ ֶלה? ַּכ ָּמה ְמ ַא ְכ ֵזב ...לֹא
לְ ֶנ ֶׁשף ִ ּב ְב ָג ִדים ְּפ ִ
ּוכלּו לָ לֶ ֶכת ָּכ ָכה.
ּת ְ

ּוכלִ י לָ בֹוא ִא ִּתי
ַה ַּז ַחל ַּכ ַּפיִ ם" .יֵ ׁש! יֵ ׁש! ַע ְכ ָׁשו ּת ְ
לְ ֶנ ֶׁשף ַה ַּפ ְר ָּפ ִרים!"

יז ֵ ּבלָ ה ָהיְ ָתה יְ כֹולָ ה לָ בֹוא!"
"הלְ ַואי ֶׁש ַ ּגם ִא ַ
ַ

נֹוג ַעת לָ ֶכם ָ ּברֹאׁש ְ ּב ִר ְפרּוף ַקל ֶׁשל ְק ֵצה
ַ
יז ֵ ּבלָ ה ַה ַּפ ְר ָּפ ִרית
ִא ַ

יע ַעל ִמין גּ ּוׁש לָ ָבן ָּתלּוי
ּומ ְצ ִ ּב ַ
אֹומר ַה ַּז ַחל ַ
ֵ

ּומ ָּמׁש ְ ּבאֹותֹו ֶר ַגעּ ַ ,גם ַא ֶּתם ַמ ְת ִחילִ ים לְ ִה ְׁש ַּתנּ ֹותּ ַ .גם
ַה ָּכ ָנףַ ,

"א ָבל ִּת ְראּוִ ,היא ֲע ַדיִ ן ּגֹלֶ םַ ,ח ַבל".
ַעל ָעלֶ הֲ .
נּועְ ,ו ְ
תֹוך ְּכ ֵדי ָּכ ְך ִנ ְׁש ָמ ִעים
ִּפ ְתאֹום ַה ּגֹלֶ ם ַמ ְת ִחיל לָ ַ

יחים ְּכ ָנ ַפיִ ם ֶנ ֱה ָדרֹות ֶׁשל ַּפ ְר ַּפרֵ .הן ַק ּלֹותְ ,קלִ ילֹות,
ַא ֶּתם ַמ ְצ ִמ ִ
ִּכ ְמ ַעט ְּכמֹו ֲא ִוירִּ ,כ ְמ ַעט ְּכ ִא ּלּו ֶׁש ֵהן ִ ּב ְכלָ ל לֹא ָׁשם.

יצ ּפּוץ! ַמ ּׁ ֶשהּו ַמ ְת ִחיל לָ ֵצאת
קֹולֹות ֶׁשל ִּפיץְ ,ו ֶׁשל ּפּוץְ ,ו ִה ֵ ּנה ִּ -פ ְ

יע ַה ְּז ַמן לְ ַנ ּסֹות ֶאת ַה ְּכ ָנ ַפיִ ם ַה ֲח ָדׁשֹות ַה ַּמ ְק ִסימֹות ֶׁש ּ ָל ֶכם.
ִה ִ ּג ַ

יח ִמ ֶּמנּ ּוִ ,מ ְת ַא ֵּמץ לְ ִה ְׁש ַּת ְח ֵרר ִמ ּתֹוכֹו ַ -מ ּׁ ֶשהּו
ֵמ ַהגּ ּוׁש ַה ּ ָל ָבןֵ ,מ ִג ַ

יז ֵ ּבלָ ה! ְראּו ְ ּב ֵאיזֹו ְקלִ ילּות ַא ֶּתם ָע ִפים ִא ָּת ּה
עּופּו ְ ּב ִע ְקבֹות ִא ַ

חֹוׁשים ֲא ֻר ִּכיםְ ,ו ֵׁשׁש
ּוׁש ֵני ֵמ ִ
הפ ּיֹותְ ,
יפ ִ
יניִ ם ְ ּגדֹולֹות ִו ֵ
ִעם זּוג ֵע ַ

רּוע
יע ְז ַ
בֹוה ֶאל ָה ָר ִק ַ
–ג ַּ
בֹוה ָ ּ
ִמ ֶּפ ַרח ֶאל ֶּפ ַרחְ ,ס ִביב ַה ִ ּג ָ ּנה ְו ָאז ָ ּג ַּ

ַר ְגלַ יִ ם ַּד ִּקיקֹותְ ,וגּוף ָז ִעיר ַו ֲח ַסר ִמ ְׁש ָקל.

ֹוכ ִבים.
ַה ּכ ָ

ַא ֶּתם ִמ ְס ַּת ְּכלִ ים ַעל ַה ְ ּיצּור ֶׁש ִּמ ְת ַמ ֵּת ַח לֹו ְ ּב ִח ָ ּנ ִנ ּיּות ֶׁש ָּכזֹאת,

ֹוכ ִבים
בֹוהֶ ,אל ֵע ֶבר ַה ָ ּי ֵר ַח ְו ַה ּכ ָ
יֹותר ָ ּג ַּ
יֹותר ְו ֵ
ֵ
ַא ֶּתם ָע ִפים

ימים
ְו ִה ֵ ּנהִּ ,כ ְב ַמ ּ ֵטה ְק ָס ִמיםִ ,נ ְפ ָר ִׂשים ֵמ ָעלָ יו ְׁש ֵני זּוגֹות ַמ ְד ִה ִ

ּוק ֵט ָנהַ ,עד ֶׁש ִהיא
יכם ,הֹולֶ ֶכת ְ
ַה ְּמ ַנ ְצ ְנ ִציםַ .ה ִ ּג ָ ּנה לְ ַמ ּ ָטהִ ,מ ַּת ְח ֵּת ֶ
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ִנ ְר ֵאית ַמ ָּמׁש ְּכמֹו ְנ ֻק ָּדה ְז ִע ָירהַּ .ת ִ ּגידּוֶ ,זה לֹא

לַ ֲעׂשֹות? לְ ִה ְצ ָט ֵרף לְ ָכל ַה ְּמ ַׂש ֲח ִקים ִמ ְ ּבלִ י לְ ַו ֵּתר ַעל ַאף ֶא ָחד?

נֹוצה,
עֹופף ְּכמֹו ַּפ ְר ַּפר ,לִ ְהיֹות ַק ּ ִלים ְּכמֹו ָ
ִנ ְפלָ א לְ ֵ
רֹומם ,לִ ְדאֹות
ֹובב ּולְ ִה ְת ֵ
לִ ְצלֹל ּולְ ִה ְת ַה ֵּפ ְך ,לְ ִה ְס ּת ֵ

יעי ַה ּצּוף ַה ָּמתֹוק? ְואּולַ י
לֵ ָהנֹות ֵמ ַה ִּכ ּבּוד ַה ּ ָט ִעים ְולִ ְׁש ּתֹות ִמ ְ ּג ִב ֵ

ּולְ ַר ֵחף ְ ּבלִ י ׁשּום ַמ ֲא ָמץ?
הפהֵ .מ ַה ְּפ ָר ִחים ְ ּב ַגן
רֹואים ַ ּגן יְ ֵפ ֶ
ִ
חֹוק–רחֹוק לְ ַמ ּ ָטה ַא ֶּתם
ָ
ָר
מֹונים
ימה ְו ַר ָּכהְּ ,כמֹו ִּד ְנ ּדּון ֶׁשל ַּפ ֲע ִ
יקה ְנ ִע ָ
מּוז ָ
ִ
יקה,
מּוז ָ
ִ
עֹולָ ה

יע
ּוכ ֶׁש ַ ּי ִ ּג ַ
נֹופפּו ַ ּב ְּכ ָנ ַפיִ ם ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ְו ִת ְר ְקדּו ַעד אֹור ַה ּב ֶֹקר? ְ
ְּת ְ
ַה ְּז ַמן לַ ְחזֹר ַה ַ ּביְ ָתה ּולְ ִה ָּכ ֵנס לַ ִּמ ּ ָטהַ ,על ָמה ַּת ְחלְ מּו? אּולַ י ַעל
ימה ָ ּבעֹולָ םַ ,ה ַּז ַחל ַה ָ ּירֹק
ַה ַּז ַחל ֶׁש ִה ְז ִמין ֶא ְת ֶכם לַ ְּמ ִס ָ ּבה ֲה ִכי ַמ ְד ִה ָ
ְו ֶה ָחמּוד ַה ֶּזה ֶׁש ִה ְז ִמין ֶא ְת ֶכם לְ ֶנ ֶׁשף ַה ַּפ ְר ָּפ ִרים?

תּוקיםּ ֵ .בין ָה ֵע ִצים ְּתלּויֹות לָ ֶהן ַׁש ְר ְׁשרֹות ֶׁשל אֹורֹות
ּומ ִ
ְז ִע ִירים ְ
ׁשֹומ ִעים קֹולֹות ְצחֹוק ְו ִׁש ָירהַ .א ֶּתם ִמ ְת ַר ְּכ ִזים.
ְ
סּומיםַ .א ֶּתם
ְק ִ
אֹותם! ַאלְ ֵפי ֲאלָ ִפים -
ָ
רֹואים
ִ
ְמאֹודְ .ו ָאז ַא ֶּתם
לּוכה ֶׁשל
עֹונ ִ ּייםַּ ,ת ֲה ָ
ַק ְר ָנ ָבל ֶׁשל ַּפ ְר ָּפ ִרים ִצ ְב ִ
ּובאּו
ָ
ֹונ ִ ּייםֶׁ ,ש ֻּכ ּ ָלם ִה ְת ַק ְ ּבצּו
ְז ָחלִ ים ַס ְסגּ ִ
לְ ֶנ ֶׁשף ַה ַּפ ְר ָּפ ִרים ַה ָ ּגדֹולַּ :פ ְר ָּפ ִרים ְ ּגדֹולִ ים
ֹוהקֹות
יפה ֶׁש ּ ָל ֶהם ּב ֲ
ּומ ֻה ָּד ִרים ֶׁש ַּכ ְנ ֵפי ַה ְּק ִט ָ
ְ
לְ אֹור ַה ָ ּי ֵר ַח; ַּפ ְר ָּפ ִרים ְק ַט ְנ ַט ִ ּנים ִעם ְּכ ָנ ַפיִ ם
ֹוכ ִבים ִמ ְׁש ַּת ֵּקף ָ ּב ֶהן; ַּפ ְר ָּפ ִרים
ַמ ְב ִריקֹות ֶׁשאֹור ַה ּכ ָ
עֹופם ְּכמֹו ַמיִ םּ ַ .גם ֲהמֹון ְז ָחלִ ים ִה ִ ּגיעּו
נֹוצ ִצים ִ ּב ְמ ָ
ֶׁש ְ
חּומים–
ִ
ּוצ ֻה ִ ּבים ִעם ְּכ ָת ִמים
ּוׂש ִע ִיריםְ ,ק ַט ְנ ַט ִ ּנים ְ
לַ ֶ ּנ ֶׁשףּ ְ :גדֹולִ ים ְ
ֲא ֻד ִּמיםִ ,ו ֻיר ִּקים ֶׁש ִ ּנ ְר ִאים לָ ֶכם ֵּדי ְר ִגילִ ים.
יכם ִמ ּ ְל ַמ ּ ָטה.
קֹור ִאים ֲאלֵ ֶ
"אילּו ְּכ ָנ ַפיִ ם ֶנ ֱה ָדרֹות יֵ ׁש לָ ֶכם!" ֻּכ ּ ָלם ְ
ֵ
ְו ַא ֶּתם? ַא ֶּתם ָּכל ָּכ ְך ֵ ּג ִאיםָּ .כל ָּכ ְך ְׂש ֵמ ִחים לִ ְהיֹות ַ ּב ֶ ּנ ֶׁשף.

רַ ק עֹוד ְקצָ ת
ִיבה ִעם
למס ָ ּ
ַ ּגם לָ ֶכם ָק ָרה ֶׁש ִה ְר ַ ּג ְׁש ֶּתם ֶׁש ַא ֶּתם לֹא יְ כֹולִ ים לָ לֶ ֶכת ְ
ֲח ֵב ִרים ִּכי ִה ְת ַ ּב ַ ּי ְׁש ֶּתם ַ ּב ְ ּב ָג ִדים ֶׁש ּ ָל ֶכם אֹו ְ ּב ֵא ְ
יך ֶׁש ַא ֶּתם ִנ ְר ִאים?
אֹומ ִרים ַעל ֶזה?
ְ
יז ֵ ּבלָ ה
ָמה לְ ַד ְע ְּת ֶכם ָהיּו ַה ַּז ַחל ְו ַה ַּפ ְר ָּפ ִרית ִא ַ

יע ַה ְּז ַמן לְ ִה ְצ ָט ֵרף ְולֵ ָהנֹות ֵמ ַה ְּמ ִס ָ ּבהָ .מה ִּת ְב ֲחרּו
ַע ְכ ָׁשו ִה ִ ּג ַ
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