
 מה ְמַמצֵמץ שם 
ְּבתֹוְך ַהְמָקֵרר?

"אּוף־ּפּוף!" ּפֹוִלי חילצה את רגליה בֶבָהָלה מתוְך הׁשמיכה, 

היא  החלון.  שְליַד  ָהַעתיק  בשעון־הקוקייה  וִהִּביָטה 

ִאיֲחָרה לקום! כן, היא באמת ִאיֲחָרה לקום - ודווקא היום, 

ָּכְך שמחה  יוצאת לַטיול שהיא ּכל  כשהכיתה 

האחרונים!  השבועות  כל  בֶמֶשְך  לקראתו 

ורבע  בשבע  התעוררה  ּפֹוִלי  ְּכָלל  בדרְך 

שעון־ לפי  ראתה  עכשיו  ֲאָבל  בבוקר, 

שהשעה  הקיר  על  תלוי  שהיה  הֵעץ 

חמש־עשרה  בעוד  לשמונה!  רבע  כבר 

המקור  ְנטּולַת  הקוקייה  ָתִגיחַ  דקות 

מתוְך הבית הקטן שלה וְתזְַמֵזם את השיר 

בעוד  יותר:  אפילו  וחמּור  שלה.  הְמשּוֶנה 

גן  אל  ְּבַדְרָּכּה  ּפֹוִלי  של  הכיתה  ֵתֵצא  דקות  חמש־עשרה 

החיות!

ּפֹוִלי פלטה נשיפה נרגזת. למה השעון הְמעֹוֵרר הְמטּורָלל 

שלה לא ִצלֵצל, ולא שלף אותה כמו תמיד מתוְך הׁשמיכה 
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לה את התשובה.  ִהְבהיר  ְלֵעֶבר השעון  שלה? מבט חטוף 

ֵהִטיָחה  ּפֹוִלי  היום?!"  דווקא  למה  אּוף,  ּפֹוֵעל!  לא  "הוא 

בכעס את השעון הְמעֹוֵרר בקיר. ִמסֶגֶרת הפלסטיק התנפצה 

של  חוֶפן  כמו  הרצפה  על  שצנחו  רסיסים,  לֵמָאה  ברעש 

ְּפתיתֹוֵני נייר. ֲאָבל ְּבשעה שּפֹוִלי התלבשה, התחילו ְרִסיֵסי 

הפלסטיק ְלִהתנֹוֵעַע כאילו ֵהִזיָזה אותם פתאום יד של רּוחַ 

ְשִניֹות ְספּורֹות, עד  ְרָפִאים, וִהתחַּברּו מחדש זה לזה תֹוְך 

שיצרו שוב את צורתו המקורית של השעון הְמעֹוֵרר. ּפֹוִלי 

ולמען  בחְַדָרּה.  שפעל  הזה  לקסם  הזמן  במהלְך  התרגלה 

האמת, הוא היה שימושי מאוד - בייחוד מאז שצמח לה 

היא  הזאת  הֵשן  באמצעות  הזה.  והחד  הגדול  הִַניב  בֶּפה 

גם  וֵהִביָנה  אמיתית,  ילדה־ַערָּפדית  שהיא  לדעת  נֹוְכָחה 

 - מתרגזת  כשהיא  ְמטּורָלל  בטירוף  חזקה  נעֵׁשית  שהיא 

וּפֹוִלי התרגזה לפעמים מאוד־מאוד! וְכֵדי שלא ִייָשְּברּו כל 

 הזמן עוד ועוד דברים, דֹודה ִויִני – אחוָתּה של סבתא שלה – 

כישפה את החדר שלה. ִויִניְפֶרד הייתה בעצמה ַערָּפדית, 

וכשנודע לּפֹוִלי שהיא אינה ילדה רגילה לגמֵרי, היא עברה 

ָלגּור אצל ִויִני, שהייתה ְמטּורָללת להפליא. וֵמָאז היא גרה 

שם, ְּבֵבית־הסירה הנטוי על צידו בעיר הְַמּבּורג. בהתחלה 

שניהלה  הבחינה  לקראת  בהכנות  ְּבִויִני  נעזרה  רק  ּפֹוִלי 

המשיכה  היא  ִמֵּכן  ְלאַחַר  ֲאָבל  הנַמְנָמנים,  ִשבַעת  מֹוֶעֶצת 

ָלגּור אצלה, מפני שָּכאן היא ָחְווָתה את ההרפתקאות הכי 

לכל  למה  ֲאָבל  מיוחדים.  חברים  ומצאה  בעולם  מגניבות 

הרוחות דֹודה ִויִני לא ֵהעיָרה אותה היום בבוקר? ֲהֵרי היא 

6



שמונה  בשעה  לבית־הספר  להגיע  חֶַייֶבת  שּפֹוִלי  ידעה 

בדיוק.

וניתרה  ִנסֶעֶרת אל דלת החדר שלה  "ִויִנייייי!" ּפֹוִלי רצה 

למעלה,  ממש  נמצא  הְמכּוָשף  החדר  המדרגות.  במורד 

להיזהר  חֶַייֶבת  הייתה  וּפֹוִלי  בקצה המגדל שבבית־הסירה, 

הֵעץ  מדרגות  במוַרד  הֲאחֹוַרִיים  על  ולגלוש  להחליק  שלא 

שהיא  לה  אֹוְתתּו  הרגליים  מקום,  מכל  הצרות.  הלּוְלָייִניֹות 

זקוקה בדחיפות למיץ ֶאשּכֹוִליֹות־הָדם שלה. ִאיְכס! ּפֹוִלי לא 

יכלה לסבול מיץ של ֶאשּכֹוִליֹות־ָדם, ֲאָבל ִאם ַערָּפד לא שותה 

כוס גדולה של מיץ כזה ִמֵדי יום, הוא נתקף רעד וְסחַרחֹוֶרת: 

ָּבֹראש ועל הָלשֹון. איזה  ָּכְך  בהתחלה ברגליים, ומייד אַחַר 

ִטְרלּול ְמטּורָלל! ּפֹוִלי שכחה לא ּפַַעם לשתות את המיץ הזה, 

ובכל ּפַַעם כזאת היא דיברה כאילו תחבה את המילים שלה 

לה!  מתאים  לא  ממש־ממש  זה  והיום  מזון.  ְמַעְרֵּבל  ְלתֹוְך 

ואף על פי כן היא התפלאה: בדרְך ְּכָלל היא יכלה ְלִהסַתֵּפק 

אז  הצהריים.  אַחַר  ִּבְשעות  הזה  הלא־אהוב  המיץ  בשתיית 

על  ונוסף  בבוקר,  כבר  הְסחַרחֹוֶרת  אותה  תקפה  היום  למה 

הכול דווקא ּבַּבֹוקר הזה, שכבר התחיל עוד קודם בצורה ּכל 

ָּכְך לא מוצלחת?

"דֹודה ִויִני!" ּפֹוִלי בעטה בכל הכוח בדלת חדר השינה של 

ִויִניְפֶרד. "כבר ֶרבַע ְל..." היא נעצרה בֶבָהָלה: המיטה של ִויִני 

הייתה ריקה! מוזר... בדרְך ְּכָלל המשיכה הדֹודה שלה להתפנק 

בבוקר במיטה, עם ספל של ֵתה־ִתְלָתן. ֲאָבל עכשיו לא היה 

יותר: המיטה שלה נראתה כאילו אף  ְלִויִני, ומוזר עוד  ֵזֶכר 
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אחד לא ָיָשן בה בלילה. יכול להיות ֶׂשִויִניְפֶרד בכלל לא ָיְשָנה 

בבית־הסירה? אפשרות כזאת לא נראתה ְסבירה בעיני ּפֹוִלי. 

ֲהֵרי אתמול בערב הדֹודה שלה עוד ִהתרֹוְצָצה ברחֵבי המטבח 

וסיפרה לּפֹוִלי על חלום־המסע החדש שלה: המסע ִליִׁשימֹון 

כפות הרגליים הֲחרּוכֹות.

אני  בחופשה,  שלְך,  הַהֹורים  אל  הביתה  שתיסעי  "ברגע 

תלתליה  את  וניערה  בגאווה,  ִויִני  הכריזה  לדרְך,"  ֵאֵצא 

האדומים ָּכֵאש. "אני רק צריכה עוד למצוא ֶאמָצִעי ַתֲעבּוָרה 

הְתזִַזיִתיֹות  הרגליים  כפות  את  קצת  שְיצֵַנן  משהו  מתאים! 

שלי בדרְך!"

"אני במקוֵמְך לא הייתי  ּפֹוִלי עיקמה את האף בהַתָרָסה: 

ֲאָבל את הֹראש שלְך   - ָּכְך לכפות הרגליים שלְך  דואגת ּכל 

ֶגָחִלים  ִיְבַער לְך כמו  ְּכַדאי מאוד שְתצְַנִני קצת, אחרת הוא 

לוחשות!"

על ָּכְך ִהִשיקּו הְשַתִיים כוסות מלאות בחלב טעים ומתוק 

ששוקולד הּומַס בו, וצחקו עד שעה מאוחרת בערב. ועכשיו 

חשש  לּפֹוִלי?  מילה  להגיד  בלי  פתאום?  נעלמה  ִויִני  דֹודה 

ָּכאן...  הסתדר  לא  משהו  ּפֹוִלי.  של  לליבה  אט־אט  התגנב 

הְסחַרחֹוֶרת  ָּכְך  אַחַר  ּבְַיקיָצה,  הְמטּורָלל  הִאיחּור  כול  קודם 

כאילו  שנעלמה  ִויִניְפֶרד  ועכשיו  במדרגות,  אותה  שתקפה 

בלעה אותה האדמה. כל זה ממש לא מצא חן בעיניה. לא, 

לגמֵרי לא. אפילו לא ִטיּפ ִטיּפֹוֶנת...

התעלומה.  את  לפתור  זמן  לּפֹוִלי  היה  לא  עכשיו  ֲאָבל 

שהיא  לה  הזכיר  ִויִני  של  הְמעֹוֵרר  השעון  על  חטוף  מבט 
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לבית־הספר  דקות  שתים־עשרה  תוְך  להגיע  חֶַייֶבת 

בטֹוְרְנְקִוויסטְשְטַראֶסה. אּוף־ּפּוף! ּבִַמקֶרה הטוב היא תצליח 

זמן  עכשיו  לה  נשאר  לא  אומנם  ּבְַשנייה האחרונה.  להגיע 

לִצחצּוחַ שיניים, ֲאָבל מיץ ֶאשּכֹוִליֹות־הָדם לא יכול לחכות. 

על  ִעקצּוִצים  הרגישה  כבר  היא  למטבח,  מיהרה  כשּפֹוִלי 

רק  להוציא מהפה  תּוכַל  היא  דקות  כמה  תוְך  הָלשֹון שלה. 

מילים רֹוְטטֹות וְמפְַזזֹות! ַרַעד ַעז כבר אחז גם בכפות ידיה: 

לאחוז  לבסוף  שהצליחה  עד  פעמים,  שלוש  ניסתה  היא 

ּבַָידית הְּכסּוָפה של הְמַקֵרר. היא פתחה את הדלת בתנופה - 

וָפְלָטה ְצעקה רמה.

"דֹודה ִויִני?!"

עיניה:  ְלמַרֵאה  האמינה  לא  ּפֹוִלי 

האחות  ישבה  הְמָקֵרר  ְּבתֹוְך 

לעומתה  וִמצְמָצה  ָסָבָתּה  של 

בעיניה, רועדת מקור.

שלי,"  היקרה  ּפֹוִלי  "ּפ...ּפ... 

ִגמְגָמה ִויִני, ושיניה ָנקשּו מרוב 

קור. "איזה מ...מ...מזל. אני כ...

לא  שבכלל  ש...  חששתי  כבר 

ֹתאְכלי היום ארוחת בוקר."

בענני  בַתדֵהָמה  ִהִּביָטה  ּפֹוִלי 

מְַעָלה־ ֵאדים קטנים שהיתמרו 

הרועדות  ְׁשָפֶתיָה  ִמֵּבין  מְַעָלה 

של דֹודָתּה.



"ֲאָבל מה את עושה ָּכאן ְּבתֹוְך הְמַקֵרר?!"

וניערה  ְּבֵאיָברים חורקים  ֶנְחְלָצה מהמרחב הצר  ִויִניְפֶרד 

את ָיֶדיָה ואת ַרְגֶליָה. "ְּבְרְררר... רציתי לבדוק א...אם ג...ג...

בשביל  יודעת,  ֲהֵרי  אַ...אַת  מתאים.  הזאת  הֵתיבה  גוֶדל 

המשלחת שלי לַ...לְַיִׂשימֹון."

ּפֹוִלי ִּכיְווָצה את הֵמצַח בהבעה של תימהון. "אל תגידי לי 

שִּביִלית את כל הלילה ָשם ִּבְפִנים!"

"ָש...ָש...ָשכַחתי שאי  ִויִני משכה בכתפיה בְמבּוָכה.  דֹודה 

אפשר לפתוח את הֶד...ֶדלת מבפנים. ֵתי...ֵתיבה ארורה!" היא 

הושיטה את ָיָדּה בכעס אל ידית הדלת, ֲאָבל ֶהְחִטיָאה אותה 

ָק...ָק... "א...אּוף! עכשיו גם עדשות המגע שלי  בחצי מטר. 

ָקפאּו!"

עיניה  את  שִשְפְשָפה  ְּבִויִניְפֶרד,  ִּבְדָמָמה  ִהִּביָטה  ּפֹוִלי 

הְממַצְמצות - ופרצה בצחוק ְמהַדֵהד.

ְלִהַתאֵַּפק  התאמצה  ִויִני  עליי?"  צֹו...צֹוחקת  את  "ֵהיי! 

ְּכַדאי  לצחוק,  "ִּב...ִּבְמקום  בצחוק.  בעצמה  לפרוץ  לא  ְּכֵדי 

שתפעילי את הטֹוסֶטר ְּכ...ְּכֵדי שהעדשות שלי יַפשירּו שוב! 

ֵעין־ שלְך,  החבר  כמו  ִעי...ִעיֶווֶרת  רגע  בעוד  אהיה  אחרת 

הֵנץ!"

לחם  פרוסות  ְשֵתי  במהירות  ותחבה  גיֲחָכה  ּפֹוִלי 

קנה  לפחות  "ֵעין־הֵנץ  דֹודָתּה.  בשביל  הְַקִלייה,  ְלמכשיר 

זה,  על  תחשבי  את  שגם  ְּכַדאי  אולי  משקפיים.  לעצמו 

טֹוָדה ִניִווי."

זהו,  ָיָדּה.  בֶבָהָלה בכף  ִּפיָה  ּפֹוִלי חסמה את  ִניִווי?!  טֹוָדה 
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הָלשֹון  אל  הְמטּורָללים  והְסחַרחֹוֶרת  הַרַעד  הגיעו  עכשיו 

שלה. ִויִניְפֶרד ִמצְמָצה בפליאה אל ּפֹוִלי.

ֶאשּכֹוִליֹות־הָדם  מיץ  את  כבר  צריכה  שאת  להיות  "יכול 

שלְך?"

"אני חֹוְשֶבֶבת ְּכָפר..." אּוף־ּפּוף! בעצם ּפֹוִלי רצתה להגיד 

על  עכשיו  להתעכב  רצתה  לא  ֲאָבל  ֶשְּכבַר",  חוֶשֶשת  "אני 

סידור נכון של המילים שלה. היא הושיטה את ָיָדּה במהירות 

של  בקבוק  משם  ושלפה  הְמָקֵרר,  של  האחורית  הַּפיָנה  אל 

כוס  לעצמה  מילאה  היא  ניכר  במאמץ  ֶאשּכֹוִליֹות־ָדם.  מיץ 

הרֹוֵטט  מַָּבָטּה  ְּבְרררר!  אחת.  בְלגיָמה  אותה  ורֹוקָנה  גדולה, 

ִמקור של דֹודה ִויִני פיזז על ְּפֵני ּפֹוִלי.

אַחַר  רק  אותְך  תוקפת  הְסחַרחֹוֶרת  ְּכָלל  בדרְך  "ֲאָבל 

את  בבקשה  לי  ַתראי  לזה!  ִמַדי  מוקדם  עכשיו  הצהריים. 

ה..."

המילה  באמצע  ְדָבֶריָה  את  קטעה  ּפֹוִלי  ִמַדי?"  "מוקדם 

ִלְפֵני שמונה!  דקות  המטבח. שש  בשעון  ִּבְמהירּות  וִהִּביָטה 

לא  אם  להפְך!  ִמַדי!  מוקדם  לא  ממש־ממש־ממש  "עכשיו 

ֲאמֵַהר, אני ֲאאֵַחר - ועוד איְך!"

ועוד ִלְפֵני ֶׂשִויִני הספיקה להגיב, טרקה ּפֹוִלי אֲַחֶריָה את 

דלתו של בית־הסירה ונעלמה מאחוריה. כעבור דקה קיפצו 

פרוסות הלחם מתוְך המְַצֵנם. ִויִניְפֶרד גיְשָשה את דרכה אל 

ַעפַעֵּפי  על  החמות  הלחם  מפרוסות  אחת  והניחה  השולחן, 

העיניים שלה. גם אם לא יכלה לראות דבר, היא ידעה שיש 

סיבה לָכְך שּפֹוִלי הייתה זקוקה לַמיץ שלה כבר בבוקר. ֲאָבל 
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הִַאם ההַשָעָרה שלה נכונה? האם ייתכן שּפֹוִלי...?

ְּכֵדי  שלה.  החמה  הלחם  בפרוסת  ונגסה  נאנחה,  ִויִניְפֶרד 

לדעת את התשובה, יהיה עליה להמתין בסבלנות עד שּפֹוִלי 

תחזור הביתה.


