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ַעל ְׂשַפת ַהּנָָהר, ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ַהִּׁשָּטפֹון ָהַאֲחרֹון ָסַחף ּגֶזַע ֵעץ 

ְׁשנֵי  ֶעֶרב  ְּבכָל  נְִפּגְׁשּו  ַהָּבִהיר,  ַהחֹול  ַעל  אֹותֹו  וְִהְׁשלִיךְ  ָעֶבה 

ֲחֵבִרים.

ִמֵּדי ֶעֶרב ֵהם ֶהֱעִמידּו ָּפנִים ּכְִאּלּו נְִפּגְׁשּו ָׁשם לְגְַמֵרי ְּבִמְקֶרה.

ִּבְפלִיָאה ְּבכָל ַּפַעם ֵמָחָדׁש.  "ָאה, ָׁשלֹום," ָאְמָרה ַהֲחתּולָה 

"ִהנֵה, ּגַם ַאָּתה ּכָאן."

ֲחזִיר־ָּבר  ַאֲחֵרי  ִמְרָּדף  ְּבֶאְמַצע  ֲאנִי  ּכָאן,  ָעַבְרִּתי  "ְּבִדּיּוק 

ָׁשֵמן," נַָהם ַהָּפאג ַהָּׁשחֹור, ֶׁשּכִּנָה ֶאת ַעְצמֹו ַּבֵּׁשם 'ַהּזְֵאב ַהּבֹוֵדד 

ְּבִמְקֶרה?  אֹותֹו  ָרִאית  "אּולַי  'ַאִּמיץ־ַעל'.  ְּבִקּצּור  אֹו  ָהַאִּמיץ', 

הּוא ֲענִָקי, ּוכְֶׁשָרָאה אֹוִתי הּוא ָּבַרח ִמֶּמּנִי ְּבֶבָהלָה ּגְדֹולָה."

"לֹא, לֹא ָרִאיִתי אֹותֹו," ָאְמָרה ַהֲחתּולָה. "ֲאָבל ֲעזֹוב אֹותֹו. 

ָׁשם ִמּלְָפנִים, ִמַּתַחת לְֵעץ ָהֲעָרָבה ָהַעִּתיק, ָרִאיִתי ַהּיֹום ַאַחר 

ַהָּצֳהַריִם ֲאנִָׁשים מֹוִציִאים ֶאת ָהאֹכֶל ֶׁשּלֶָהם וְאֹוכְלִים אֹותֹו. 

ֵהם ֶּבַטח ִהְׁשִאירּו ֵחלֶק ַּבֶּׁשַטח, ּכִי ַאָּתה ֲהֵרי יֹוֵדַע ּכַָּמה ֵהם 

ְמֻפּזִָרים ּוַבזְְּבזָנִים."
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ֶׁשֶאְטרֹף  לֶָהם  ַמּגִיַע  "ַמָּמׁש  ַהָּפאג.  ָרַטן  ִטְּפִׁשים,"  "ֵאיזֶה 

ֶאת ָהאֹכֶל ֶׁשּלֶָהם." הּוא ִהְתַהּלֵךְ ְּבַׁשֲאנַּנּות ֻמְפּגֶנֶת ֶאל ַהָּמקֹום 

ֶׁשּבֹו נֱֶעַרךְ ַהִּפיְקנִיק, ָּדַחף ַהִּצָּדה ְּבַהָּבַעת ּגַֹעל נְיָרֹות ְמֻקָּמִטים 

ֶׁשל  ְׁשֵאִרית  ִּבלְִהיטּות  ּוָבלַע  ְמלֻכְלָכֹות,  ֲאלּוִמינְיּום  וֲַעִטיפֹות 

ּכַָּמה  ּגַם  לִגְרֹונֹו  ִהְׁשלִיךְ  הּוא  ּכָךְ  ַאַחר  לְַחָמנִּיָה.  וֲַחִצי  ִּפיָצה 

ֵעינָיו  ְּבֶבָהלָה.  נְִרַּתע  ִּפְתאֹום  הּוא  ָאז  ֲאָבל  ִצ'יְּפס.  ֲחִתיכֹות 

ּכְִמַעט ָחְרגּו ֵמֲאֻרּבֹוֵתיֶהן.

ָהֵאּלֶה!"  ָהְרָׁשִעים  ִהְרִעילּו אֹוִתי,  "ֵהם  ִחְרֵחר.  "ַרַעל!" הּוא 

ַהחֶֹטם ֶׁשּלֹו, ַהּגָרֹון ֶׁשּלֹו, ַהּכֹל ָּבַער ּכְמֹו ֵאׁש.

לְכִּוּון  ִּבגְנִיחֹות  ֶׁשִהְתנֹוֵדד  ַאִּמיץ־ַעל,  ֶאל  זִּנְָקה  ַהֲחתּולָה 

ַהּגָָדה. ִהיא ִרְחְרָחה ֶאת ְׁשֵאִרּיֹות ָהאֹכֶל.

ֶּבֱאֶמת  ֶׁשּזֶה  חֹוֶׁשֶבת  לֹא  "ֲאנִי  ָקְבָעה.  ִהיא  ַהִּצ'יְּפס,"  "זֶה 

ְמֻסּכָן. זֶה ָּפׁשּוט ִּבלְִּתי ָאכִיל."

ַאִּמיץ־ַעל נֱֶעַמד ִעם ַאְרַּבע ָהַרגְלַיִם ֶׁשּלֹו ְּבתֹוךְ ַהַּמיִם, וְָׁשָתה 

ּכְמֹו ֶׁשּלֹא ָׁשָתה ַאף ַּפַעם.

ִּבְדָאגָה  ַהֲחתּולָה  ֵאלָיו  ָקְרָאה  טֹוב?"  יֹוֵתר  ַמְרּגִיׁש  "ַאָּתה 

ֵמַהחֹוף. ְּבַעד ׁשּום הֹון ֶׁשָּבעֹולָם ִהיא לֹא ָהיְָתה נִכְנֶֶסת לַַּמיִם 

ּכְֵדי לְַהּגִיַע ֶאל ַאִּמיץ־ַעל. ֶאּלָא ִאם ּכֵן ָהיְָתה ְצִריכָה לְַהִּציל 

אֹותֹו ִמְּטִביָעה.

ּכֲַעבֹור  ַרק  לְִׁשּתֹות.  וְִהְמִׁשיךְ  וָׁשּוב  ׁשּוב  ּגָנַח  ַאִּמיץ־ַעל 

ָׁשָעה ֲאֻרּכָה הּוא ָּפנָה לְָאחֹור וְִהְתִחיל לְבֹוֵסס ַּבַּמיִם ִּבְצָעִדים 
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ִּבְקּבּוק  קֹולֹות  ַמְׁשִמיָעה  ּכְֶׁשִּבְטנֹו  ַהּגָָדה,  לְכִּוּון  ְמֻהָּסִסים 

ּובְִעּבּוַע ּכְמֹו ֶׁשל ַמיִם ַּבֲחִבית.

"ְּבנֵי ָהָאָדם ֵהם יְצּוִרים ְמֻרָּׁשִעים," הּוא ָרַעם, וְנְִׁשּכַב לְיַד 

אֹכֶל  ְּבכַּוָנָה  ַמְׁשִאיִרים  ֵהם  וְַאכְזִָרּיִים.  "זְדֹונִּיִים  ַהֲחתּולָה. 

ֶׁשּיִגְרֹם לָנּו יִּסּוִרים."

אֹוכְלִים,"  ֵהם  ָמה  לֶָהם  ִאכְַּפת  לֹא  ֶׁשְּסָתם  חֹוֶׁשֶבת  "ֲאנִי 

ָאְמָרה ַהֲחתּולָה. "וְגַם לֹא ִאכְַּפת לֶָהם ֵאיזֶה ֵריַח יֵׁש לְזֶה. ּכֵן, 

ּכָכָה זֶה נְִרֶאה." ִהיא ִעְּקָמה ֶאת ָהַאף.

"ָרִעים," ִמלְֵמל ַאִּמיץ־ַעל. "ֵהם ָּפׁשּוט ָרִעים."
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"ֲאנִי חֹוֶׁשֶבת ֶׁשֵהם ַרק ׁשֹונִים ְמאֹוד־ְמאֹוד ֵמִאָּתנּו," ָאְמָרה 

ַהֲחתּולָה. "ׁשֹונִים ַעד ּכְֵדי ּכָךְ ֶׁשֲאנְַחנּו ִּבכְלָל לֹא יְכֹולִים לְָתֵאר 

ֶאת זֶה לְַעְצֵמנּו."

"ֲאנִי ִּבכְלָל לֹא רֹוֶצה לְָתֵאר לְַעְצִמי ֶאת זֶה," ָרַטן ַאִּמיץ־ַעל. 

הּוא ִהְתַּפּלֵׁש ִעם ַהּגַב ַּבחֹול. ַהֲחתּולָה ָּפנְָתה ֵאלָיו וְלְִקָקה ְקָצת 

ֶאת ַהֶּבֶטן ֶׁשּלֹו. ַהָּפאג ֶהֱעִמיד ָּפנִים ֶׁשֵאינֹו ַמְבִחין ְּבכָךְ. ְּבֶמֶׁשךְ 

ַהּנָָהר,  ֶׁשל  ַהְּמנְַצנְִצים  ְּבַמיִָמיו  ְׁשנֵיֶהם  ִהִּביטּו  ַּדּקֹות  ּכַָּמה 

ֶׁשֵעִצים וְָׁשַמיִם ִהְׁשַּתְּקפּו ָּבֶהם ִּבְמֻטְׁשָטׁש.

"ִמְּפנֵי ֶׁשֲאנִי זְֵאב, ֲאנִי לֹא ַאְצלִיַח ַאף ַּפַעם לְָהִבין ֶאת ְּבנֵי 

ָהָאָדם," ִמלְֵמל ַהָּפאג לְַבּסֹוף. "וֲַאנִי ּגַם לֹא רֹוֶצה לְָהִבין אֹוָתם."

ַהֲחתּולָה ָחְׁשָבה ַעל חֹוֶט”ם, ֶהָחֵבר ַהְּמֻׁשָּתף ֶׁשּלֶָהם, ֶׁשָהיָה 

ּכֶלֶב ּכְִמַעט ֻמְׁשלָם וְֵהִבין טֹוב ְמאֹוד ֶאת ְּבנֵי־ָהָאָדם – ְּביִחּוד 

ֶאת  ֶׁשּלֹו.  ַהְּמיָֻחד  ַהּסֹוִדי  ַהּקֹולָר  ֶאת  ַצּוָארֹו  ְסִביב  ּכְֶׁשָענַד 

ַהּקֹולָר ַהּזֶה ִּפְּתחּו ַהַּמְּדָענִים ֶׁשחֹוֶט"ם ּגַָדל ֶאְצלָם. הּוא ִּתְרּגֵם 

ֶאת ְׂשַפת ַהּכְלִָבים לְִׂשָפָתם ֶׁשל ְּבנֵי ָהָאָדם, ּולְֵהֶפךְ.

חֹוֶט”ם.  ְׁשמֹו:  ֶאת  ּגַם  לֹו  ֶהֱענִיקּו  אֹותֹו  ֶׁשּגְִּדלּו  ַהַּמְּדָענִים 

ֵאּלֶה ָהיּו ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל: ַחּיָה וְֶרָּבלִית ִטיּפּוִסית ֻמְׁשלֶֶמת.

ֶאת  ָקָרא  ּכְִאּלּו  ַהָּפאג,  ִמלְֵמל  חֹוֶט”ם?"  ְׁשלֹום  "ָמה 

ַמְחְׁשבֹוֶתיָה ֶׁשל ַהֲחתּולָה. "ּכְָבר ִמּזְַמן לֹא ָרִאינּו אֹותֹו."

"ַהּיִָמים ִמְתַקְּצִרים," ָאְמָרה ַהֲחתּולָה. "אּולַי ָאסּור לֹו ַעכְָׁשיו 

לֵָצאת ֵמַהַּביִת ַּבֲעָרִבים."
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ַהָּפאג נַָׁשף ַּבּבּוז. "ֲאנִי ַאף ַּפַעם לֹא ַאְצלִיַח לְָהִבין לָָּמה הּוא 

לֲַעׂשֹות  לֹו  ֶׁשָאסּור  לְַהְחלִיט  ָהֵאּלֶה  ַהְּבזּויִים  לְִבנֵי־ָהָאָדם  נֹוֵתן 

ַמֶּׁשהּו."

"הּוא אֹוֵהב אֹוָתם," ָאְמָרה ַהֲחתּולָה. "וְגַם ֵהם אֹוֲהִבים אֹותֹו."

ָאז  ִמיֶׁשהּו,  אֹוֲהִבים  "ִאם  ְּבבּוז.  ַאִּמיץ־ַעל  ָּפלַט  "ְּפְפְפְפפ," 

ַמְרִׁשים לֹו ּגַם לֵָצאת לְִפּגֹוׁש ֶאת ַהֲחֵבִרים ֶׁשּלֹו ָּבֶעֶרב."

וְַהָּפאג ִחֵּבב  ַהֲחתּולָה ָׁשְתָקה. ִהיא ִחְּבָבה ְמאֹוד ֶאת ַהָּפאג, 

אֹוָתּה ְמאֹוד. לָכֵן ֵהם נְִפּגְׁשּו ְּבאֶֹפן ָקבּוַע ְּבכָל ֶעֶרב, זְַמן ָקָצר לְִפנֵי 

ְׁשִקיַעת ַהֶּׁשֶמׁש, ּכְִאּלּו ְּבִמְקֶרה, ְּבִדּיּוק ַּבָּמקֹום ַהּזֶה לְיַד ַהּנָָהר.

"אּולַי ּכְַדאי ֶׁשּנֵלֵךְ ַּפַעם לְִראֹות ָמה ְׁשלֹומֹו." ַהֲחתּולָה ִּפֲהָקה. 

ִהיא נְִׁשּכְָבה ַעל ָהֲאָדָמה, וְתֹוךְ ּכְֵדי ּכָךְ נְִׁשֲענָה ַעל ִּבְטנֹו ַהֲחִמיָמה 

ֶׁשל ַהָּפאג.

ַהָּפאג לֹא זָז.

לְגְַמֵרי  ָמָחר,  ּכֵן,  לְָמָׁשל.  "ָמָחר  נַָהם.  הּוא  ִמִּצִּדי,"  "ֶאְפָׁשר, 

ְּבִמְקֶרה, ֲאנִי יָכֹול לְַפּנֹות זְַמן לְִבּקּור ּכָזֶה."

ָקֶׁשה  ּכְֶׁשַּמְחִׁשיךְ,  "ָּבֶעֶרב,  ַהֲחתּולָה.  ָּפְסָקה  ָמָחר,"  "נְַחלִיט 

לְַקֵּבל ַהְחלָטֹות נְבֹונֹות." ִהיא ֶהֱאזִינָה לַּקֹולֹות ָהֲעמּוִמים ֶׁשָּבְקעּו 

ִמֶּבֶטן ַהָּפאג, וְִהְתּבֹונְנָה ִּבְׁשֵמי ַהּלַיְלָה ַהּכִֵהים.


