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ף ַהְמָחֵרב  ֶרׁשֶ

"ְתפֹוס  הדלת.  את  כשפתחתי  ֶטד  זעק  שלי!"  "המכנסיים 

אותם!"

ְמַצּפים  כלל  בדרְך  שאתם  מה  לא  שזה  יודע  אני  אוקיי, 

לשמוע כשאתם נכנסים ַלחדר של החבר הכי טוב שלכם, 

להיות  צריכים  אתם  דרקון,  לכם  ֶשֵיש  מרגע  ִתראו,  אבל 

מוכנים לכל דבר. 

"אני לא יכול לאבד עוד מכנסיים שיעופו לי מהחלון! זה 

כבר הרביעי תוְך יוַמִיים," הוא ִייֵלל. 

ֶטד,  יֹון, הדרקון המוזהב של  ְמׁשִ התכופפתי בדיוק כשׁשִ
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של  מכנסיו  תוְך  אל  נכנס  הוא  ִטיל.  ּבְ לרֹאש  מעל  לי  חלף 

לָראֵשינּו,  מעל  חג  הוא  לקרב.  ִשְריון  כמו  אותם  ולבש  ֶטד 

וֶרֶשף של ֵאש בקע ממנו וחרְך את ֲאִהיל המנורה. ִהבהּובֹון 

עכשיו  אבל  שלי,  הכיס  בתוְך  בׂשמחה  קודם  לו  התכרבל 

ְלָיִדי בזמן שאני  ניסה להתפתל ולצאת החוצה. הוא ריחף 

לפני  ֶטד,  של  המעֹוְפִפים  המכנסיים  את  לתפוס  ניסיתי 

שייעלמו מבעד לחלון הפתוח. 

ְמַקֶווה שהם נקיים," ָשַמְטתי את המכנסיים.  "אני מאוד 

של  נשימתו  שֶהֶבל  מהעשן  והשתעלתי  קצת,  נחנקתי 

הדרקון השאיר אחריו. 

"בטח  ֶטד.  רטן  אותם,"  תפס  שהוא  עד  נקיים,  היו  "הם 

עכשיו הם ֲחרּוִכים – אם לא יותר גרוע."

מבינים,  אתם  גרוע".  ב"יותר  ָווָנה  הּכַ ְלמה  ידענו  ְשֵנינּו 

להתפוצץ  נעימה  לא  נטייה  מין  יש  דרקונים  של  ְלקקי 

ן, המכנסיים  כשהוא מתייבש. וכמובן, כמה ְשִניֹות לאחר מּכֵ

יֹון טס במהירות והתמקם  ְמׁשִ של ֶטד התפוצצו לתפארת. ׁשִ

מקום, ורסיסים  מעל ארון הבגדים, בזמן שאנחנו נשארנו ּבַ

מסריחים נחתו עלינו כמו קֹונֶפטי. 

יודע,  "אתה  רחב.  חיוְך  חייכתי  הא?"  בסדר,  הכול  "אז 
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ְמדּורֹות  בכֹוְננּות  שאתה  ובזה  המתפוצץ  בקקי  בהתחשב 

כל היום וכל הלילה?"

יֹון." ְמׁשִ ֶטד פרץ בצחוק. "כן, זה תיאור מעוֶלה של ׁשִ

ף ַהְמָחֵרב.  מקור, ֶטד קרא לדרקון שלו ֶרׁשֶ האמת היא שּבַ

נרֶאה לי שהוא ִתְכֵנן שהוא יהיה כמו מין עוזר של גיבור־על, 

ורצה לתת לו ֵשם ֶשִיגרום לכל האויבים שלו לרעוד ִמפחד. 

או לפחות לִליָאם סּוְסטֹון, שהוא האויב המושבע שלנו. לא 

רוב   – שלנו  הדרקונים  סוד  את  לִליָאם  לגלות  ַוונּו  שהתּכַ

הזמן ניסינו לוודא שהַחְטָטן הזה דווקא לא ְיַגלה שום דבר 

עליהם!

בֵשם  ְיצּור  שלָך  בכיס  מחזיק  כשאתה  נוֶדה,  בואו  אבל, 

ף ַהְמָחֵרב, זה נותן לָך קצת יתרון. בכל אופן, הֵשם הזה  ֶרׁשֶ

החליט  ֶטד  בבוקר  למחרת  כי  אחד,  יום  רק  מעמד  החזיק 

ף ַהְמָחֵרב"  יֹון. הסיבה הרשמית היא ש"ֶרׁשֶ ְמׁשִ לקרוא לו ׁשִ

זו הזהות הרשמית שלו. כמו שספיידרמן זו הזהות הסודית 

רֶקר. אבל האמת – וזה רק בינינו – האמת היא  של פיטר ּפַ

מנורת  הוא  יֹון  ְמׁשִ וׁשִ מהחושְך,  מפחד  שֶטד  בגלל  שזה 

הלילה הכי טובה בעולם: הוא מתכרבל לידו ובֹוֵהק, ומפיץ 

שלו  שהדרקון  ִהְרגיש  ֶטד  סוף  ּבַ אז  ורְך.  כתום  אור  בחדר 

Dragonsboy2.indd   13Dragonsboy2.indd   13 07/02/2021   11:5807/02/2021   11:58



14

ף ַהְמָחֵרב. אבל, כמו  ידידותי וחמוד מדי בשביל ֵשם כמו ֶרׁשֶ

שאמרתי, זה בינינו. 

בלילה  כי  ַמְבֵערֹון,  שלי  לדרקון  לקרוא  ַוונתי  התּכַ אני 

הראשון הוא ָחַרְך לי כמעט כל דבר בחדר. אבל העניין איתו 

הוא שהוא מחליף צבעים, הוא מַהְבֵהב – אז ִהבהּובֹון התאים 

לו בול. רוב הזמן הוא אדום, למרות שהוא לא ממש מצליח 

לו  עובר  הוא  ובסוף  בדיוק,  אדום  של  גוון  באיזה  להחליט 

ִני. כשהוא נרגע והולְך לישון  בין כל הגוונים מארגמן עד ׁשָ
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בֵחיָקּה של אחותי, לֹולי, הקׂשקׂשים שלו רֹוְטִטים בגוון של 

טּוְרִקיז דווקא, מין צמרמורת צבעונית של ׂשביעות רצון. 

אבל אם טֹומטֹום, החתול שלנו, מתחיל ֶלֱארֹוב לו, הוא מייד 

בוער בכתום זועק. הכי מגניב זה כשאני שוכב במיטה והוא 

מכורבל ְלָיִדי ומתחיל לזהור כמו ֶגָחלים לוהטות, ואני נרדם 

כשהוא מחמם לי את החלומות. 

"איפה ַקאט וָקאי?" שאל ֶטד. 

גיבוֵרי־העל  בחבורת  האחרים  החברים  ְשֵני  התאומים, 

לא  עדיין  שהם  מפתיע  היה  שלא  כְך  איחרו,  תמיד  שלנו, 

הגיעו. למעׂשה עכשיו, כֶשֵיש להם ְשֵני דרקונים להתעסק 

איתם, יש להם תירוץ מעולה. 

חייְך  והוא  מתרוֵקן,  יֹור  ּכִ כמו  ִקְרְקָרה  ֶטד  של  הבטן 

בהתנצלות. 

ֵוון, 'איפה החטיפים'?" אמרתי.  "אתה מתּכַ

שום  בחדר  אצלי  להחזיק  יכול  לא  אני  בטח.  כן.  "אה, 

אתה  לבד.  ּפֹה  נשאר  יֹון  ְמׁשִ כשׁשִ לא  כרגע.  אכיל  דבר 

ידעת שִלְווייתן כחול אוכל כמות ְשַוות ערְך לששת אלפים 

בהחלט  יֹון  ְמׁשִ שׁשִ לי  נרֶאה  טוב,  ביום?  שוקולד  חפיסות 

מסוגל לנסות לשבור את הׂשיא הזה, אם רק אתן לו."
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ִהבהּובֹון, שהתיישב ְלָיִדי, התעטש, וִשיֵגר אל האוויר רסס 

שְמהירים  שלי,  לֶרְפֶלְקסים  הודות   – כרגיל  ניצוצות.  של 

כברק – כולם כובו עוד לפני שהספיקו לנחות. 

יֹון פחות בקטע של ניצוצות  ְמׁשִ "ׁשִ "מרשים," ִהנֵהן ֶטד. 

להבה־אחת־וגמרנו.  של  דרקון  יותר  הוא  הפסקה,  בלי 

ובדרְך כלל זה קורה לו אחרי שהוא אוכל. נשבע לָך שהוא 

סים!  ה את הְפלוצים הכי דליקים שראיתי. ואיזה ְגֶרעּפְ עוׂשֶ

כל אחד – פיצוץ!"

"אבל לא אמרָת שהוא כל הזמן אוכל?" שאלתי. הסתכלתי 

סביבי על החדר, ורק עכשיו הבנתי שהיו ָשם פחות סימנים 

פי שאפשר היה לצפות.  לֵאש ִמּכְ

יודע  אני  הזמן  רוב  "אבל  בכתפיו.  ומשְך  ֶטד  אמר  "כן," 

שזה עומד להגיע, ומצליח ְלַכֵוון לו את הצד הנכון החוצה, 

אני  זה  בגלל  נזק.  מדי  יותר  לעׂשות  מספיק  שהוא  לפני 

מחביא את החטיפים. אם אני יודע שהוא אכל, אני פחות או 

יותר יודע מתי הוא הולְך להתפוצץ לי!"

שעמדנו  כפי   – מושלמת  תוכנית  הייתה  לא  זאת  אבל 

לגלות. 
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