
 ַהפָתָעה 
לא נעימה

"אּוף־ּפּוף!" ּפֹוִלי לחצה, דחפה, משכה ּוָמֲעָכה ְּבכל הּכֹוחַ, ֲאָבל 

הֵשן הְמטּוֶּפֶשת שלה ִהמשיָכה ִלְבלֹוט ָשם ְּבָגדֹול, ְמטּורֶלֶלת 

ִהשליָכה את המַרָאה של אימא על  היא  ּכַַעס  לגמֵרי! מרוב 

הֵשן־מפלצת  "אם  ָיֶדיָה.  בכַּפֹות  ָּפֶניָה  את  וטמנה  ֶהָחציר, 

הזאת לא ֵתיָעֵלם לי בקרוב ֵמהֶַּפה, עדיף לי כבר לקפוץ ֹראש 

לתוְך ֲעֵרימַת הֶדֶשן!"

מהבוקר  עוד  הִמסֵּכָנה!  ּפֹוִלי  ִּבְדאגה.  בֵעיֶניָה  ִהּביָטה  ֶלִני 

היא ִמסַתֶתֶרת לה ָּבאּוְרָווה, ִמתַעֶסֶקת בלי הַפָסָקה עם הֶַּפה 

שלה וְמַקֶלֶלת את מזָלה הרע. אפילו סוֵסי הַּפֹוני לא ִהצליחּו 

ְלהַסיחַ את דעָתה בֶמֶשְך כל השעות האלה. 

"אני אומרת ָלְך שכמעט לא רואים אותה בכלל!" בתנועות 

המברשת  את  הסל  לתוְך  בחזרה  ֶלִני  ָתֲחָבה  ֶהחֵלִטיֹות 

שבעזרָתה ִקרְצָפה את גּוָלש ואת ָמָרק, וטיפסה 

אל ּפֹוִלי ֶשישבה על ֲעֵרימַת הַשחַת.

מַָּבָטה  את  נׁשאה  ּפֹוִלי  צוחקת?"  "את 

מְַעָלה־ העליונה  הׁשפה  את  ודחפה 
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מְַעָלה, ְּכאילּו ִהתּכְַווָנה להדביק אותה אל ְקֵצה האף. "הדבר 

הזה גדול יֹוֵתר ֵמהַקרחון שִהטִּביַע את הִטיָטִניק!"

הִַניב החדש שצמח  ָצְדָקה:  ּפֹוִלי  ֲאָבל  ִּבְצחֹוק.  ָּפְרָצה  ֶלִני 

ּבֶַּפה שלה היה באמת גדול מאוד! גדול ְוחַד!

ּפֹוִלי ִהרּכיָנה את ֹראָשה וֶנֶאְנָחה.

"אני לא מצליחה להבין את זה: רק אתמול בערב ָנְשָרה לי 

ֵשן החלב! ּוְכבַר היום בבוקר הופיעה הֵשן הנֹוֶשֶכת הענקית 

הזאת ּבֶַּפה שלי! ָּכָכה לא צומחות ִשינִַיים חדשות!"

למען האמת, ּפֹוִלי דווקא ציפתה לַהַפָתָעה שִתְמָצא בבוקר 

מתחת לכרית שלה. הַפָתָעה שֵפיַית הִשינִַיים תעניק לה. סיָּכה 

ראתה  הסוס שהיא  עם  העיפרון  או  למשל.  לֵׁשיָער,  חדשה 

זה ציפתה  ִּבְמקֹום  ֲאָבל  ָעֶליָה.  ִּבְכַתב־הֵעת האהוב  ִמְזמַן  לא 

בתוְך  מצאה  שהיא  הַפָתָעה   – אחת  הַפָתָעה  רק  הבוקר  לה 

 – נעימה בכלל  לא  הַפָתָעה  וענקית.   הֶַּפה שלה: לבנה, חדה 

הִַניב החדש הזה!

מין  איזה  ְמטּורֶלֶלת!  לגמֵרי  ִנרֵאית  אני  הזה  הדבר  "עם 

ִטרלּול זה?!"

ּפֹוִלי האּומָלָלה ִהצמיָדה את הִּבְרּכִַיים אל הגוף וָכְרָכה את 

ְזרֹועֹוֶתיָה סביָבן.

"ְשטּויֹות!" ענתה לה ֶלִני. "את לא ִנרֵאית ְמטּורֶלֶלת בכלל, 

אפילו לא ְקָצת!"

ּפֹוִלי נׁשאה את ֵעיֶניָה ותלתה ּבֲַחֶברָתה מַָּבט ספקני.

יצמחו  אם  "וגם  ֶלִני.  של  ָּפֶניָה  על  ִהתּפֵַשט  שֹוָבִבי  ִחיּוְך 

גַבשּוִשיֹות  ויופיעו אצֵלְך  ִשינִַיים מחודדות  ֶעְׁשרים  ָלְך עוד 
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ָיָפה  הכי  הֲחֵבָרה  תמיד  ִתְהִיי  ִּבשבילי  מכוערות,  ירּוקות 

והכי אהובה ָּבעֹוָלם! אני נשבעת ָלְך, ּפֹוִלי ְשלֹוֶטרמֹוץ!" היא 

התגלגלו  ָּכְך  ואַחַר  ִּבְזרֹועֹוֶתיָה,  ּפֹוִלי  את  וחיבקה  ִצחְקָקה 

ְשֵתיֶהן יַחַד במֹוַרד ֲעֵרימַת הַשחַת. ּפֹוִלי צחקה עכשיו איתה.

ֶלִני הייתה באמת הֲחֵבָרה הכי טובה ָּבעֹוָלם! עם העיניים 

עד  שהגיע  שלה  החּום  והֵׁשיָער  שלה  החומות־הירוקות 

הבלונדינית  מּפֹוִלי  לגמֵרי  שוָנה  ִנרֲאָתה  היא  הְּכֵתפִַיים 

הְמנּוֶמֶשת, ֲאָבל ְשֵתי הְיָלדֹות היו ְּבטּוחֹות לגמֵרי שהן בעצם 

תאומות. ִלְשֵתיֶהן היה יום הולדת ב-14 במַרס, ּוְשֵתיֶהן 

לא יכלו לסבול ְּכרּוב ניָצנים. וָבנים! ִאיְכס ִאיְכס 

ִאיְכס! ִלְפֵני שנה הן ִהצילּו את ְשֵני סוֵסי הַּפֹוני, 

גּוָלש וָמָרק, מהאּוְרָווה הבוערת של הֹוְרְסט ִּכיֵני־

ֹראש, וֵמָאז ְּכבר בכלל אי־אפשר ְלהְַפריד ביניהן. 

ֵמאַחַר שִּכיֵני־ֹראש הְמנּוָול ִהִצית את האּוְרָווה שלו 

ְּבכַָווָנה, ְּכֵדי ְלַקֵּבל בִמְרָמה כסף ֵמהַּביטּוחַ, ִהרשּו ֵמָאז 

לְשֵתי הֲחֵברֹות ְלטֵַּפל ִּבְשֵני סוֵסי הַּפֹוני ֶאְצָלן, בתור ַתגמּול 

על המֲַעֶׁשה הטוב שלהן. 

החַָווה  ְּבֲחצַר  ְיָשָנה  ְּבאּוְרָווה  וָמָרק  גּוָלש  עמדו  עכשיו 

ּבְַּכפר   – שנים  כמה  ִלְפֵני  ושיפצו  קנו  ּפֹוִלי  של  שהַהֹורים 

הקטן והָיֶפה ָקִליפֹורְנָיה שבגרמניה, ממש ְלחֹוף הים הּבְַלטי.

מובן שהיה צודק יֹוֵתר אילו ִהתאַפֵשר לאחד ִמְשֵני סוֵסי 

ניסו  באמת  הֲחֵברֹות  וְשֵתי   – ֶלִני  אצל  לגור  האלה  הַּפֹוני 

לעׁשות את זה. ֲאָבל ֶלִני גרה עם ההורים שלה בדירה קטנה 

ּבֲַעָייָרה הְשֵכָנה ֶׂשנֶּברג, ּוכשּפֹוִלי וֶלִני ניסו לדחוף את גּוָלש 
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הקומה  אל  הצר  המדֵרגות  ֶגֶרם  במעֵלה 

השנייה, הוא השאיר ָשם מרֹוב התרגשות 

ְשֵני גלֵלי סוסים ענקיים ּומְַהּבילים. ממש 

ְמקּורָזל  ֵׁשיָער  שגברת  הְשִטיחֹון  באמצַע 

ֵהניָחה ִלְפֵני הדלת שלה! ּוְכשגּוָלש גם זלל אַחַר ָּכְך 

ִמֵתיבַת הדואר את עיתון סוף השבוַע של האדון ִמכָנס, זה כבר 

לא היה מַצחיק בכלל. ההורים של ֶלִני לא רצו שגּוָלש יגור 

איתם בדירה. וגברת ֵׁשיָער ְמקּורָזל אפילו ִהצמיָדה במסמרים 

ֶשֶלט ְלמַָטה, על דלת הְַּכניָסה לַּבַית:

אסור ְלהַכניס סוֵסי ּפֹוני!
וגם לא גלֵלי סוסים!

וֶלִני  ּפֹוִלי בחצר,  הַּפֹוני אצל  סוֵסי  ְשֵני  ָלֵכן עמדו עכשיו 

עם  בהם  ְלטֵַּפל  ְּכֵדי  הצהריים  אַחַר  יום  ְּבכל  ְלָשם  הגיעה 

הֲחֵבָרה שלה. וגם ְּכֵדי ִלרּכֹוב, כמובן!

"כבר החלְַטת מה את רוצה ְלהַראֹות לילדים ביום ֵשני?" 

אוי,  לַגדר.  ִמּבַַעד  חציר  חוֶפן  לגּוָלש  והושיטה  ֶלִני  ָשֲאָלה 

לא! הטיול הכיתתי! ּפֹוִלי ָשְכָחה לגמֵרי את הטיול הזה מרוב 

ְּבדיּוק  החדשה  הלימודים  ְשנַת  החדשה.  הֵשן  בגלל  ִתסּכּול 

כל  אם  ָשֲאָלה  הכיתה שלה,  ְמחֶַנֶכת  וגברת שּום,  התחילה, 

הכיתה יכולה לבוא ְלבֵַקר ּבַחַָווה שבָקִליפֹורְנָיה. ּבֵבית הספר 

ּפֹוִלי  של  הכיתה  של  והְּפרֹוֶיְקט  ְּפרֹוֶיְקטים,  ְיֵמי  התקיימו 

ְּבנֹוֵגַע  הְשֵאָלה  עלתה  ָלֵכן  וִאיְנדָיאנים".  "ָקאּוּבֹוִיים  נקרא 
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רק  לא  ְשלֹוֶטרמֹוץ.  ּבַחַָווה של משפחת  לביקור של הכיתה 

אְַנטֹונָיה  ּפֹוִלי.  אימא של  בגלל  גם  ֶאָלא  הַּפֹוני,  סוֵסי  בגלל 

ִאיְנדָיאנית.  לא  וגם  ָקאּוּבֹוי,  כמובן  הייתה  לא  ְשלֹוֶטרמֹוץ 

ָיָשן  ַתרְנגֹולֹות  ְּבלּול  וָבְנָתה  נַָגרית  הייתה  ּפֹוִלי  של  אימא 

ענקיים  ארמונות  בֵתיאַטרֹון:  שהוצגו  למֲַחזֹות  ַתפאּורֹות 

מהאַָגדֹות, ְמצּודֹות אבירים עתיקות ְוִטירֹות חלֹום ְמכּוָשפֹות. 

ִּבשביל  הָּפרּוַע  המֲַעָרב  של  עיר  ֵהקיָמה  היא  עכשיו  ְּבדיּוק 

מֲַחֶזה לילדים. לא יֲַעֶלה על הַדַעת ְלהַחמיץ הזדמנות כזאת 

וָלֵכן  ָּכְך חשבה גברת שּום,  לראות עיר של המֲַעָרב הָּפרּוַע, 

ֲעתיָדה כל הכיתה לבוא ביום ֵשני הקרוב לָקִליפֹורְנָיה שְלחֹוף 

הים הּבְַלִטי. אתמול ּפֹוִלי עדיין ָׁשְמָחה לְקַראת הביקור, ֲאָבל 

היום הרעיון הזה כבר לגמֵרי לא מצא ֵחן בֵעיֶניָה. והכול בגלל 

הֵשן הְמטּורֶלֶלת הְמטּוֶּפֶשת הזאת!

ְלבַסֹוף  ִמלְמָלה ּפֹוִלי  ְשִזיִפים,"  ְמַתכֵנן לאפות עוגת  "אבא 

ּבֵבית  איתנו  ְתסֵַייר  אימא  "ואז  יבש.  גזר  לָמָרק  והושיטה 

הְמָלאָכה, והילדים יּוְכלּו ִלרּכֹוב."

ֶלִני ּכיְווָצה את הֵמצַח. "גם מַרִווין יגיַע?"

מסוֵסי  אחד  על  רוכב  מַרִווין  את  לעצמה  ִדמְייָנה  ּפֹוִלי 

הַּפֹוני שלה, והֶּבֶטן שלה ִהתהְַּפָכה. מַרִווין קֹווַאְלֶקה היה לא 

ְמַעצֵּבן! הוא  ֶאָלא גם הילד הכי  רק הילד הכי חזק בכיתה, 

לעג לּפֹוִלי לא פעם ולא ּפֲַעמִַיים בגלל הְנָמשים שלה. ואיְך 

הוא יגיב עכשיו, כשִיְרֶאה את הֵשן הענקית שלה? לא, מַרִווין 

קֹווַאְלֶקה לא ִירּכַב בשּום ָּפנים ָואֹוֶפן על גּוָלש או על ָמָרק! 

ֲאָבל איְך יּוְכלּו ּפֹוִלי וֶלִני ִלְמנֹוַע את זה?
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"אם הוא ִיְפגַע בגּוָלש או בָמָרק, אפילו רק בְׁשָעָרה אחת 

שלהם, אז..." ּפֹוִלי ִהתאְַמָצה לחשוב על תגובה ְראּוָיה. "אז 

ְנכֶַסה אותו מְלמְַעָלה עד ְלמַָטה ְּבקקי של ַתרְנגֹולים!"

"ובְגָלִלים של סוסים!" צחקה ֶלִני.

התגלגלו  והְשַתִיים  ּפֹוִלי,  הוסיפה  ֶזֶבל!"  "ובחיּפּוִשיֹות 

ְּבִצחקּוקים ּבַַשחַת.

נעצרו  כשְשֵתיֶהן  ֶלִני  הציעה  יעזור,"  לא  דבר  שּום  "ואם 

ְלבַסֹוף ליד דלת האּוְרָווה, "אז פשוט מאוד ִתנְשכי אותו עם 

הֵשן החדשה שָלְך!"

 – בכלל  מַצחיָקה  לּפֹוִלי  נשמעה  לא  הזאת  ההצעה   ֲאָבל 

כי הייתה לה הַרָגָשה לא נעימה לגבי הִַניב הּכל־ָּכְך ְמטּורָלל 

ִלְהיֹות  יכול  לא  ָואֹוֶפן  ָּפנים  בשּום  שהוא  ידעה  והיא  הזה, 

אחת  ִהתּבְַדחּות  לא  אפילו  עליו.  ְלִהתּבֵַדחַ  שאפשר  נוֵׁשא 

ְקטַנטֹוֶנת.


