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המלחמה בִמְפַלְצֵעץ

הכול התחיל בערְך לפני שנה. זה היה לגמרי באשַמת סבא. 

ה. אני בדיוק ליקקתי  טוב, באשַמת סבא ובאשַמת עּוִגיֹות הִריּבָ

ה מהאצבעות, כשהוא פתאום אמר:  את שאריות הִריּבָ

"אנחנו צריכים ְלַגֵדל בעצמנו, ַמקלֹון."

ה?" שאלתי. "ְלַגֵדל עּוִגיֹות ִריּבָ

להכין  נּוַכל  "ואז  רחב.  חיוְך  ִחֵייְך  הוא  ֶטל,"  ּפֶ "ְלַגֵדל 

כל  לעׂשות  נּוַכל  וגם  סבתא.  של  ָלעּוִגיֹות  ה  ִריּבָ בעצמנו 

רק   – ודּוְמְדָמִניֹות  ֶטל  ּפֶ ואּוְכָמִניֹות,  תותים  שילובים.  מיני 

תחשוב כמה אפשרויות. ת־ע־נוווווג!"

Dragonsboy1.indd   11Dragonsboy1.indd   11 07/02/2021   11:4507/02/2021   11:45



12

התמונה שדמיינתי לי ברֹאש באמת הייתה די מוצלחת: 

משולשים  ְשֵלָמה,  צלחת  של  בגודל  גדולה,  ה  ִריּבָ עוגת 

שונים לפי ריבות שונות, כמו פיצה עם המון תוספות. 

"ואפשר לעׂשות עוד שילובים," המשיְך סבא, עוד לפני 

"ְצנון,  שלי.  הִריּבֹות  בחלום  קצת  עוד  ִלְשקֹוַע  שהספקתי 

שעועית, בצל, כרובית... ְזרֹוק ֵשם של פרי או ירק – אנחנו 

יכולים ְלַגֵדל אותו."

כזה  רעיון  שזה  בטוח  כְך  כל  הייתי  לא  כבר  פתאום 

לי  אופן,  בכל  ִאיכככסס!  וכרובית?  תותים  ת  ִריּבַ מוצלח. 

ירֹות וירקות שאימא כל הזמן דוחפת לי,  כבר היו מספיק ּפֵ

לי  מחביאה  אפילו  היא  חמישה־צבעים־ביום.  שאֹוַכל  כדי 

ירֹות יבשים בעּוִגיֹות ְגָרנֹוָלה, שבלעדיהם הן דווקא ממש  ּפֵ

בסדר – כאילו שאני לא אׂשים ֵלב!

אבל סבא, ברגע שנכנס לו רעיון לרֹאש – הוא לא יוצא 

בקֵצה הגינה,  בבוקר  בשבת  עצמנו  את  מצאנו  ככה  ִמָשם. 

שלי  ָמה  ּבְ וחופרים,  וחופרים  האוזניים  עד  בבוץ  ְמרּוִחים 

להבין  התחלתי  בדיוק  האמת,  מפלצתי.  ג'ּוְנֶגל  כמו  נראה 

ָלמה אימא הציעה לי ֵציָדה ַלדרְך ְל"מסע לָאָמזֹוָנס". נראה 

הקוצניים,  והׂשיחים  דים  הִסְרּפָ כל  של  הג'ּוְנֶגל  לי  ֶשּבְ לי 
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מהגודל  חצי  לבערְך  מצטמצמת  וסבתא  סבא  של  הגינה 

שלה, ומׂשתרעת עד לׂשדות שמאחוריה.

סבא,  לי  אמר  הנה,"  שעברנו  מאז  בזה  ל  ְלַטּפֵ "רציתי 

כשעצר לרגע להסדיר את הנשימה, "אבל אתה יודע, עם כל 

ָלָגִנים של הדבר הזה והעניין ההוא – פשוט לא מצאתי  הּבָ

זמן."

הפסקתי לחפור וגירדתי בֵאת גוש אדמה. ברור לי שאתם 

יודעים על מה הוא מדבר, אבל אני ידעתי. אני ידעתי  לא 

בדיוק ְלָמה הוא מתכוון כשאמר "הדבר הזה והעניין ההוא".

"סליחה," מלמלתי, כי באמת הצטערתי. 

הוא נשען על הֵאת שלו ורכן אליי. עכשיו, אתם צריכים 

להיות  יכול  ְמַנְצֵנץ.  הוא   – שלי  סבא  על  משהו  לדעת 

שאומר,  ביטוי  יש  ככה.  באמת  זה  אבל  מוזר,  נשמע  שזה 

"ניצוץ בעין" – זאת אומרת, שמרוב ׂשמחה  שלמישהו יש 

הוא  שלי  סבא  של  הניצוץ  אז  טוב,  ְמַנְצֵנץ.  או  זורח  הוא 

זרח  הוא  רגע  ובאותו  ראיתי.  ַעם  שֵאי־ּפַ גדול  הכי  הניצוץ 

שלי  בגוף  ֵאיבר  כל  איְך  שהרגשתי  עד  הזה,  בניצוץ  אליי 

מּוָצף בחום שלו. הרגשתי כאילו התיישבתי מול המדורה 

שצֹוָלה את הַמְרְשֵמלֹו הכי טעים בעולם. 
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נו, ַמקלֹון, כמה פעמים אמרתי לָך – מה הקטע של  "נו, 

משפחה?"

ִחיַיְכִתי. "שזה כמו ֶדֶבק."

ה.  ִריּבָ עּוִגיֹות  כמו  "קצת  גדול.  ִחיּוְך  ִחֵייְך  סבא  "בדיוק," 

ועכשיו – לחפור!"

אז חפרתי. הדבר שהיה הכי קשה לעקור היה משהו שסבא 

קרא לו ִמְפַלְצֵעץ – הוא פשוט ִנְכַרְך סביב כל דבר אפשרי 

ונצמד לשורשים, לענפים ולׂשיחים בכל הכוח. 

מהר מאוד מצאתי את עצמי במלחמת ְמִשיכֹות ַאִדיָרה: 

והיו רגעים שבאמת נראה, ששליט האֹוֶפל  ילד מול צמח. 

המרושע ִמְפַלֶצַמח עלול ְלַנֵצח.

אבל אני חפרתי. וגירדתי. ומשכתי. והתנשמתי. עד שכל 

מה שנשאר ממנו היה רק חלקת אדמה... והצמח הכי מוזר 

שראיתי בחיים. 

הוא היה בערְך בגובה שלי, ואם הייתי מנסה להקיף את 

לֹות שלי, הן היו מצליחות להקיף  הֶגַזע שלו בידיים הְמיּוּבָ
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כל  בגלל  הֶגַזע,  את  לראות  קשה  היה  אבל  ממנו.  חצי  רק 

זרועות הַקְקטּוס הירוקות שלו, שהיו ְשמּוטֹות סביבו וכיסו 

אותו מכל עבר. 

על  אותה  שהפכו  עצומה,  חוטים  ְסָחַבת  כמו  נראה  "זה 

ירוקה,  חוטים  ְסָחַבת   – יודע  "אתה  סבא.  הכריז  הרֹאש," 

קוצנית וגבשושית."

מוזר, אבל הוא די צדק. 

חלק מזרועות הַקְקטּוס הצמיחו ְקנֹוָקנֹות – מין גבעולים 

מסולסלים – צהובות וכתומות מאוד, שנראו כמו ְלשֹונֹות 

היו  ירֹות  מהּפֵ כמה  פרי.  מחובר  היה  ְקנֹוֶקֶנת  ולכל  ֵאש. 

וחלקם  ִלְנשור,  עומדים  הם  כאילו  ונראו  ואדומים  גדולים 

ְמכּוִסים  היו  ונראו חדשים. אבל כולם  וירוקים  היו קטנים 

עלים משונים ְמשּוָנִנים, שהזכירו קליפה של אננס. הם היו 

ירֹות  הּפֵ בקערת  ראיתי  ַעם  שֵאי־ּפַ פרי  מכל  שונים  כְך  כל 

שלנו בבית, עד שפשוט שלחתי יד ונגעתי. 

ירֹות הקטנים יותר כבר אדום, אבל  ׂשמתי ֵלב שאחד הּפֵ

הְקנֹוֶקֶנת  את  דחקו  מעליו  שהיו  יותר  כבדים  ירֹות  ּפֵ כמה 

אותה  והזזתי  בעדינות  הְקנֹוֶקֶנת  את  הרמתי  למטה.  שלו 

הצידה כדי ְלַפנֹות לה קצת מקום. ואז ראיתי משהו אפילו 
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כמו  זוֵהר.  "זה  קראתי,  סבא,"  "ֵהי,  מוזר.  יותר  עוד 

הַגְחליליֹות ההן שראינו, זוכר? אבא אמר שקוראים 

גם  שיש  אמר  הוא  כזה.  משהו  או  יֹולֹוַנְצַנץ  ּבִ לזה 

ֶמדּוזֹות שעושות את זה."

בפרי  הציץ  הוא  סבא.  אותי  תיקן  יֹולּוִמיַנְצָיה,"  "ּבִ

סתם  שזה  לי  "נראה  באצבע.  עליו  והחליק  האדום 

גֹוֵוַע  אני  ַמקלֹון.  "קדימה,  אמר.  עֹוֶבש,"  של  סוג 

ברעב."

"אבל מה זה?" שאלתי. 

אבל  יודע,  "לא  בְתִהיָיה.  מצחו  את  קימט  סבא 

לעקור אותו אפשר גם מחר."

בין  שָזַהר  והמחודד  האדום  הפרי  על  הסתכלתי 

ִמַדי,  יודע אם אולי משכתי טיפה חזק  לא  ידיי. אני 
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או שאולי הוא פשוט בחר באותו רגע כדי להבשיל סופית – 

אבל כְך או כְך, הפרי ָנַשר מהְקנֹוֶקֶנת הצבעונית. הבטתי בו 

מונח לי בכף היד, ומשום מה לא התחשק לי להשליְך אותו 

לערימת הֶגֶזם שאמור היה ְלַשֵמש למדורה. אז תחבתי אותו 

מתחת לֵבית הֶשִחי שלי ונכנסתי בעקבות סבא אל הבית. 

הקליפה  עם  הפרי  את  ִהַנְחתי  הביתה,  כשהגעתי  כְך,  אחר 

שדוָמה לאננס על השולחן שלי וִהקַלְדתי בתיבת החיּפּוׂש 

במחשב את המילים "פרי מוזר מחודד". על המסְך הופיעו 

ְלַיד  ממש   – שלי  הפרי  של  תמונות  גם  וביניהן  תמונות, 

של  ֵריַח  לו  שיש  שמתברר  דּוריַאן,  בשם  פרי  של  תמונות 

קקי, אז ממש מזל שלא מצאנו כאלה! לא, הנה זה: בגודל 

אננס.  של  ְלעלים  דומים  מחודדים  עלים  אדום,  ַמְנגֹו,  של 

ּפֹה מולי. לחצתי על התמונה וקראתי את  ֶשָנח  לגמרי מה 

הכיתוב שלה. 

יָטאָיה – "פרי הדרקון". ּפִ
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ככה!

עכשיו, בסדר, לכם זה קטע קל. כי אתם יודעים שעומד 

ג. זאת  להופיע ּפֹה דרקון. אבל לי לא היה אז ֶשֶמץ של מּוׂשָ

לא  אתם  ֵפיֹות,  ָקאּפֵקייק  לכם  מגיש  מישהו  אם  אומרת, 

ל, נכון? באמת מצפים למצוא בתוכו ִטינֶקְרּבֶ

דרקון!'  לי  להיות  הולְך  'יּוּוּוּוּו!  וצרחתי,  קפצתי  לא  אז 

וירדתי  שלי  בחדר  השולחן  על  הפרי  את  השארתי  פשוט 

למטה לארוחת הערב. 

אתם  בעולם.  מוצלח  הכי  הרעיון  היה  לא  זה  וכנראה 

יודעים, בגלל מה שקרה אחר כְך. 
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