


ַמִים ָ ָסה ַלּשׁ ֶמׁש ִטּפְ ֶ ַהּשׁ ִלְפֵני ׁשֶ
י ַהֵעיַנִים. ּתֵ ָבר ְזֵאִבי ֶאת ׁשְ ַקח ּכְ ּפָ

תֹו ּטָ ה ִמּמִ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ הּוא ָקַפץ ּבְ
ְחּתֹו. ּפַ ל ִמׁשְ ְוָאַכל ֲארּוַחת ּבֶֹקר ִעם ּכָ

 
ׁשּו ם ִהְתַלּבְ ּלָ ּכֻ ֹתם ָהֲארּוָחה, ַאֲחֵרי ׁשֶ ּבְ

מּוָבן ִצְחְצחּו, יֶהם ַהַחּדֹות ּכַ ּנֵ ְוֶאת ׁשִ
ָחה – ּפָ ׁשְ ּמִ ֵאבֹות ּבַ ֵאִבים ְוַלּזְ ָקְראּו ַההֹוִרים ַלּזְ

ְמָחה. ׂשִ ן ּבְ ם ֶאל ַהּגַ ּלָ ְוַיַחד ָיְצאּו ֻכּ
 

ִעיִרים, ׂ ָניו ַהּשְ ִחּיּוְך ַעל ּפָ ׁשֶ ִביל ּכְ ְ ׁשּ ַסע ּבַ ְזֵאִבי ּפָ
ׂש ִצּפֹוִרים, ֶחְדָוה ְוִחּפֵ יט ָסִביב ּבְ ִהּבִ

יָרה, ׁשִ ְצחּו ּבְ ּפָ ׁשֶ ֵעל ִמּקֹוָלן ּכְ ִהְתּפַ
ּוָרה. ּשׁ ְך ִנְדֶמה, ָהָיה ּכַ ְוַהּכֹל, ּכָ
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ן יַע ַלּגַ ִהּגִ ׁשֶ ַמּדּוַע, ֵאפֹוא, ּכְ
ן? הּוא ִנְרָאה ְמֻפָחד ְוָכֶזה ְמֻבְלּגָ

ּתֹוֵלל, ָחֶזה ִהׁשְ ָטן ּבֶ ִלּבֹו ַהּקָ
ל... ּוִבְפִנים הּוא ָרָצה ַרק ִלְבּכֹות ּוְלַיּלֵ

 
ן ָהָאהּוב ל ַהּגַ ה ׁשֶ ּנָ הּוא ָהַלְך ַלּפִ

י ָעצּוב. ט ּדֵ ַמּבָ ד ְבּ ּצַ ב לֹו ּבַ ְוָיׁשַ
ל ְזֵאב, ָקר ׁשֶ ַלְבַלב, ֲחֵברֹו ַהּיָ ָאז ּכְ

הּו ּכֹוֵאב?" ֶ ַאל "ָמה ָקָרה? ַמּשׁ ׁש ְוׁשָ ִנּגַ
 

ַלְבַלב ָרָאה אֹותֹו ּכְ ַמח ׁשֶ ְזֵאִבי ׂשָ
תֹו ׁשָ יר ֶאת ַהְרּגָ ֲאָבל לֹא ָיַדע ֵאיְך ְלַהְסִבּ

ל יׁש ְמֻבְלּבָ ׁש ְוִהְרּגִ ּיֵ ם ְקָצת ִהְתּבַ הּוא ּגַ
ה לֹא ָהָיה ַקל: ּזֶ ּסֹוף ָאַמר – ַלְמרֹות ׁשֶ ַאְך ּבַ
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ית – ן ָקְפָצה מּוִלי ִחּפּוׁשִ ֶרְך ַלּגַ ּדֶ "ּבַ
י ְקָטָנה ְוָכזֹו ַאְדמֹוִנית. ה, ּדֵ ֲעֻגּלָ

י! ה ְמאֹוד ְו... ָנַפְלּתִ ּנָ י ִמּמֶ ִנְבַהְלּתִ
י!" ְלִתּ אן ִקּבַ ָמאִלית ּכָ ָאְזִני ַהּשְׂ ה ּבְ ַמּכָ

 
בֹו ְלַיד ְזֵאב, ָיׁשְ יב ּבְ ַלְבַלב ִהְקׁשִ ַהּכְ

הּוא אֹוֵהב. ּוֵביְנַתִים ִהְצָטְרפּו עֹוד ֲחֵבִרים ׁשֶ
לֹומֹו, ֲאלּו ִלׁשְ קּו ֶאת ְזֵאִבי, ׁשָ ֵהם ִחְבּ

ע ְוָחַזר ְלַעְצמֹו. ְוַאט-ַאט הּוא ִנְרַגּ
 

ֲאָלה ֲחתּוָלה ד ִלי, ְזֵאב" ׁשָ "ַאְך ַהּגֵ
ה?" ית ֲאֻדּמָ ִחּפּוׁשִ ְך ְבּ ל ּכָ "ָמה ַמְפִחיד ּכָ

 
ׁשּוָבה – ְכָלל ָמה ַהְתּ ֵאב לֹא ָיַדע ּבִ ַהּזְ

ה. ּבָ ֶעֶצם ָהְיָתה ַהּסִ לֹא ֵהִבין ָמה ְבּ
ָנַפִים? ַבע? אֹו אּוַלי... ַהּכְ ַהִאם ָהָיה ֶזה ַהּצֶ

י ַרְגַלִים? ׁש ָלּה יֹוֵתר ִמּדַ ּיֵ ים? אֹו... ׁשֶ חֹוׁשִ ַהּמְ
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ה" ּבָ ֲאִני יֹוֵדַע ָמה ַהּסִ טּוַח ׁשֶ י ּבָ "ֵאיֶנּנִ
ה ל ּבּוׁשָ ה ׁשֶ ִנּמָ ֵאב ּבְ ָאַמר ַהּזְ

י ָיכֹול ׁשּוט ֵאיֶנּנִ ּפָ יׁש ׁשֶ "ֲאָבל ֲאִני ַמְרּגִ
דֹול." ׁש ּגָ ֶאְהֶיה ַמּמָ ה – ַעד ׁשֶ ית ֲאֻדּמָ ְלִהְתָקֵרב ְלִחּפּוׁשִ

ְדָאָגה  ִדּיּוק ָאז ָקְרָבה ֲאֵליֶהם ּבִ ּבְ
ה: ּבָ ת-ַהָחְכָמה – ַהּדֻ ֶנת ַרּבַ ּנֶ ַהּגַ

ֲאָלה קֹוָלּה ָהַרְך ׁשָ "ָמה ָקָרה?" ּבְ
לֹוְמֶכם, ֲחבּוָרה ְיָקָרה?" "ָמה ְשׁ

ֶנת ִהְבִחיָנה ּבֹו ּנֶ ַהּגַ ַמח ׁשֶ ֵאב ׁשָ ַהּזְ
אּוַלי ּתּוַכל ָלבֹוא ְלֶעְזָרתֹו. ב ׁשֶ ְוָחׁשַ
ּלֹו, ַחד ׁשֶ ר ָלּה ַהּכֹל ַעל ַהּפַ הּוא ִסּפֵ

ְגָללֹו. ל ִבּ ַהּיֹום ַאף ֶנְחּבַ ֶזה ׁשֶ
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ה ֶאל ְזֵאִבי ָאז ִהְתּכֹוְפָפה ּבָ ַהּדֻ
ה, ּוְבַנַחת ָאְמָרה: ִחּבָ ָלה ּבֹו ּבְ ּכְ ִהְסּתַ

"ֲאִני ְמִביָנה אֹוְתָך, ְזֵאב.
ֵאב. ם ּכְ ָך ֵהִביא ִאּתֹו ּגַ ּלְ ַחד ׁשֶ ַהּפַ

נּו, ּלָ ְרֶצה, ְזֵאב ָאהּוב ׁשֶ ִאם ּתִ
ַחד – נּוַכל ַלֲעֹזר ְלָך ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהּפַ

נּו." ּלָ ַיַחד, ּכֻ

ים נּו ּפֹוֲחִדים ְלִעִתּ ּלָ ּכֻ יָרה ׁשֶ ִהיא ִהְסּבִ
נֹות, ְיָלִדים, ֲאִפּלּו ַההֹוִרים! – ּנָ – ּגַ

ּנֹות, ר ְלׁשַ ֵזָרה, ֹזאת ֶאְפׁשָ ֲאָבל ֵאין זֹו ּגְ
ה ַרְעיֹונֹות! ה ְוַכּמָ ּמָ ְוַאף ֵיׁש ִלי ּכַ

יָעה ֶנת ִהִצּ ּנֶ ַהּגַ ִעילּות ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ַהּפְ
יַע –  עֹוד ְקָצת ִהּזִ ים, ַעל ַאף ׁשֶ – ּוְזֵאִבי ִהְסּכִ

ים ים ֵמַהַחּיִ ר ַעל ֲחָפִצים ֲאֻדּמִ ִהיא ְלַסּפֵ
ֶהם ַלהֹוִרים. ּלָ ר ִצּיּוִרים ׁשֶ ּוְלַצּיֵ
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ל, ּבֵ ִקּ ְנָקס ׁשֶ ר ַעל ּפִ ָהַאְרָנב ִסּפֵ
ר. תֹוכֹו הּוא אֹוֵהב ַעד ְמאֹוד ְלַצּיֵ ּבְ

ה ִריָכה ֲאֻדּמָ ה ֵיׁש ּכְ ְנָקס ַהּזֶ ַלּפִ
ה ַמְקִסיָמה. ָרִחים ְוִגּנָ ל ּפְ ִעם ִצּיּור ׁשֶ

ָטה ּוָבֲחָרה ְלַבּסֹוף ַהֲחתּוָלה ִהְתַלּבְ
אֹוֶהֶבת – ָמנֹוף! ָחק ׁשֶ ר ִמְשׂ ְלַצּיֵ

ם, ֶזה, ְוִצְבעֹו ֲאַדְמּדַ בֹוַהּ ּכָ ּגָ
עֹוָלם! ָבר ּבָ ל ּדָ ְוָיכֹול ְלָהִרים ּכָ

ּפּוַח ָאדֹם, ר לֹו ּתַ ַלְבַלב ִצּיֵ ַהּכְ
ָכל יֹום, מֹותֹו הּוא אֹוֵהב ִלְזלֹל ּבְ ְכּ ׁשֶ

ִמיָכה, ר ַעל ׂשְ ֲחָרה ְלַסּפֵ ַע ּבָ ּוְצַפְרּדֵ
ְמָחה. ׂשִ ילֹות ּבְ ּלֵ ָנה ּבַ ּה ְיׁשֵ ִאּתָ ׁשֶ
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ה ַלֲחׁשֹב י ָקׁשֶ ִלְזֵאִבי ָהָיה ּדֵ
כֹול ֶלֱאהֹב, ּיָ ים ׁשֶ ָבִרים ֲאֻדּמִ ַעל ּדְ

ַלְבַלב: ֲאָבל ָאז ֶנֱחַלץ ְלֶעְזָרה ַהּכְ
ו?" ִים ַעְכׁשָ ִדּיּוק אֹוַפּנַ ְלּתָ ּבְ "לֹא ִקּבַ

ִים ָיִפים! ֱאֶמת! אֹוַפּנַ אֹוי, ָנכֹון ּבֶ
ים! ׁש ֲאֻדּמִ ים, ְמִהיִרים ְו... ַמּמָ ֲחָדׁשִ

ָלל ּוְכָלל ע לֹא ָזַכר ּכְ ְפּתָ ֵאב ַהּמֻ ַהּזְ
ל(. ְלּגַ ם ָאֹדם )ְלַמֵעט ַהּגַ ַהּכֹל ׁשָ ׁשֶ

ּכֹה ָנִעים לֹו ָהָיה ְלַגּלֹות ּוְלָהִבין
ְכָלל לֹא ִהְבִחין – ה ּפֹה ּבִ ַבע ַהּזֶ ּצֶ ּבַ ׁשֶ

יו, ַוֲהלֹא הּוא ָאַהב ַעד ְמאֹוד אֹוַפּנָ
ֵעיָניו! ְוָיִפים ַעד ְמאֹוד ֵהם ִנְראּו ּבְ
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ָאה: יָמה ַהּבָ ׂשִ ְלָמֳחָרת ֵהם ָעְברּו ַלּמְ
ה. ית ֲאֻדּמָ ף ִחּפּוׁשִ ר ַעל ַהּדַ ְלַצּיֵ

ֶרת יֹוֵתר יָמה זֹו ָהְיָתה ְמַאְתּגֶ ְמׂשִ
ר! ָכל ֹזאת – לֹא ִוּתֵ ה ּבְ ַאְך ְזֵאִבי ִנּסָ

ַעת ִמְבָחן! – ׁש – זֹו ָהְיָתה ׁשְ הּוא ֲעַדִין ָחׁשַ
ְלָחן. ֻ ׁש ַלּשׁ יָמה ְוִנּגַ ַאְך ָלַקח ְנׁשִ

ְגבּוָרה ל טּוׁש ָאֹדם ּבִ הּוא ָנַטל ִמן ַהּסַ
ֵגָרה. ּמְ ם ּבַ ר ְוָצַבע ְוָאז ׂשָ ְוִצּיֵ

ְיָתה – ַהְראּו ַלהֹוִרים!" יעּו ַהּבַ ּגִ ּתַ ׁשֶ "ְכּ
ָפִנים ְמִאיִרים, ה ּבְ ּבָ עֹוְדָדה ַהּדֻ

ֲאָוה ּוְבָאְמָרה ֹזאת ִנְמָלא ַהְזֵּאב ַגּ
ה ְנִעיָמה ְוטֹוָבה. חּוׁשָ ב ָחׁש ְתּ ּוַבּלֵ
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ה ּבָ ֶנת ּדֻ ּנֶ י, ְוַהּגַ ִ ּשׁ א יֹום ׁשִ ְוָאז ּבָ
קֹול ַהְכָרָזה ֲחׁשּוָבה: ִהְכִריָזה ּבְ

! ְמּתָ ה ִהְתַקּדַ ּמָ "ְזֵאִבי ָיָקר, ּכַ
. ְכּתָ ׁשּוט ַאְך ַלְמרֹות ֹזאת ִהְמׁשַ ָהָיה לֹא-ָפּ

ים ְוִתְרֶצה – ְסּכִ ו ִאם ּתַ ְוַעְכׁשָ
ית ַעל ָעֶלה!" ית ֲאִמּתִ ִנְפגֹׁש ִחּפּוׁשִ

ה ִהיא ֵהִביָאה ִצְנֶצֶנת ְזכּוִכית ְוִהּנֵ
ל ָחִבית צּוָרה ׁשֶ ַחת, ּבְ דֹוָלה, ְמֻרּוַ י ּגְ ּדֵ

ל ַמְרָוה ִנְמְנָמה ּוְבתֹוָכּה, ַעל ָעֶלה ׁשֶ
ה... ה ּוְמאֹוד ֲאֻדּמָ ית ְקַטְנַטּנָ ִחּפּוׁשִ
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ׁשּו ְוָקְרבּו ִחיׁש ִלְראֹות ַהּכֹל ִהְתַרּגְ
ה ְלַחּכֹות, ִנּיָ ַחר עֹוד ׁשְ ַאְך ְזֵאִבי ּבָ

ם – ּלָ ל ֵמָרחֹוק, לֹא ִמֵהר ִעם ּכֻ ּכֵ ִהְסּתַ
ּלֹו ֶנֱעַלם. ַחד ׁשֶ ַהּפַ יׁש ׁשֶ הּוא לֹא ִהְרּגִ

ר ִמְתַרֵחׁש ֲאׁשֶ ה ְוָצָפה ּבַ הּוא ִחּכָ
ַמע ֶאת ַאְרָנִבי לֹוֵחׁש: ֶפַתע ׁשָ ּלְ ׁשֶ ּכְ

ם ֲאִני ְמַפֵחד – ה יֹוֵדַע, ְזֵאב, ּגַ "ַאּתָ
ל, ַוֲאִני ָחׁש ּבֹוֵדד, ָחׁשּוְך, ְלָמׁשָ ׁשֶ ְכּ

ן ֲאִני ְמַדְמֵין ֶאת ַהּגַ ׁשֶ ֲאָבל ָאז ְכּ
י מּוָגן." הֹוִרים – ֲאִני ָחש ּדֵ ר ּבַ אֹו ִנְזּכָ

ק ֶאת ְזֵאב ר ָהַאְרָנב ְוִחּבֵ ְך ִסּפֵ ּכָ
אֹותֹו הּוא אֹוֵהב; ְוהֹוִסיף ְוָאַמר ׁשֶ
ְך ֵדי ּכָ ם ַעד ּכְ ַהִחּבּוק ֶאת ִלּבֹו ִחּמֵ
ַכח. ָחִדים הּוא ׁשָ ל ַהּפְ ֶרַגע ִמּכָ ּלְ ׁשֶ
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ו ַעְכׁשָ ר הּוא ֶהְחִליט ׁשֶ אֶֹמץ ִנּכָ ָאז ּבְ
הּוא ָקִדיָמה צֹוֵעד ְלִכּוּון ֲחֵבָריו.

ׁש, ם לֹו ַאט-ַאט ֲאֵליֶהם ְוִנּגַ ִהְתַקּדֵ
ׁש. ֲחׁשָ ם ְקָצת ּבַ ִבְטָחה ַאְך ּגַ ר ּבְ ִעּקָ ּבְ

 
ּפֹות, יטּו ּכַ מּו ֵלב ְוהֹוׁשִ ֲחֵבָריו ׂשָ

י ְלָבנֹות; ּתֵ ַחְרַחרֹות, ְיֻרּקֹות ְוַגם ׁשְ ׁשְ
יָמה טּוַח, ָלַקח ְנׁשִ ֵאב ָחׁש ּבָ ַהּזְ

ה! ית ֲאֻדּמָ ִקְרַבת ִחּפּוׁשִ ְו... ָעַמד ּבְ
 

ִהְצִליַח ִלְגּבֹר ר ׁשֶ ָ הּוא ָהָיה ְמֻאּשׁ
הּוא לֹא ַיֲעבֹר, ב ׁשֶ י ָחַשׁ ְחּדֹו – ּכִ ַעל ּפַ

ּלֹו, ּלּוי ֶזה ׁשֶ ַמח ִמּגִ ר הּוא ׂשָ ּוְבִעּקָ
ִבילֹו: ׁשְ ם ּבִ ִמיד ִיְהיּו ׁשָ ּתָ ׁש ִמי ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ

 
ה, ֲחֵבִרים ְוהֹוִרים, ּבָ ֶנת ּדֻ ּנֶ ַהּגַ

ִמים ֵלב ְוָעָליו ֵהם ׁשֹוְמִרים, ֵאָליו ׂשָ ׁשֶ
ר ֶאְפׁשָ ל ָמה ׁשֶ ים ֶאת ּכָ אֹוֲהִבים ְועֹוׂשִ

ר. ָ ל ִמְכׁשֹול ְוִיְהֶיה ְמֻאּשׁ ְצַלח ּכָ ּיִ ׁשֶ
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