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ַעל  ֲאֻרּכָה  ָׁשָעה  ּכְָבר  ָצַעד  ַהָּׁשחֹור,  ַהָּפאג  ּכֶלֶב  יץ־ָעל,  ַאִמּ

ַרגְלָיו ַהְּקָצרֹות. הּוא ָרָצה לְַהּגִיַע ֶאל ֲאַתר ַהִּפיְקנִיִקים ַּבּיַַער. 

יץ־ָעל יָָצא לֶַּדֶרךְ ָהֲאֻרּכָה ַהּזֹאת ַרק ּכְֶׁשָהיָה ָרֵעב ִּבְמיָֻחד.  ַאִמּ

ֶׁשּבֹו  ֵמַהָּמקֹום  ִמַּדי  יֹוֵתר  לְִהְתַרֵחק  ָאַהב  לֹא  הּוא  ּכְלָל  ְּבֶדֶרךְ 

יַָׁשן ַעל ְׂשַפת ַהּנָָהר, וְֶהֱעִדיף לְַחֵּפׂש ֶאת ָהאֹכֶל לֲַארּוחֹות ֶׁשּלֹו 

ַרק ַּבְּסִביָבה ַהְּקרֹוָבה. ֲאָבל ַּבּיִָמים ָהַאֲחרֹונִים יַָרד ּגֶֶׁשם, וְלָכֵן 

ַרק ְמַעט ֲאנִָׁשים יְָצאּו לְַטּיֵל. ּכְִמַעט לְַאף ֶאָחד לֹא נַָפל ַּבִּטּיּול 

ַמֶּׁשהּו ֶׁשֶאְפָׁשר לֱֶאכֹול. 

ֶאְפָׁשר  ָהיָה  ַּבּיַַער  ַהּגָדֹול  ַהִּפיְקנִיִקים  ָּבֲאַתר  זֹאת,  לְֻעַּמת 

ָּתִמיד לְִמצֹוא ַמֶּׁשהּו. ָהֲאנִָׁשים יָכְלּו לִנְסֹוַע ִּבְמכֹונִּיֹוֵתיֶהם ַמָּמׁש 

ַעד לַֻּׁשלְָחנֹות וְלַַּסְפָסלִים, וְלָכֵן ַרִּבים ִּבְּקרּו ָׁשם. 

ֻׁשלְַחן  ֶאל  ּכְֶׁשִהְתָקֵרב  וְִרְחֵרַח  ַאּפֹו  ֶאת  זַָקר  ַהָּקָטן  ַהּכֶלֶב 

ַהִּפיְקנִיק ָהִראׁשֹון. ֵאיזֶה ֵריַח נֱֶהָדר ֶׁשל נְַקנִיק, ֶׁשל לְַחָמנִּיֹות 

וְֶׁשל עּוגִּיֹות ְׁשֵקִדים! "ּכַָּמה ִטְּפִׁשים ָהֲאנִָׁשים," ָרַטן ַהָּפאג ֵּבינֹו 
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לְֵבין ַעְצמֹו ּכְֶׁשִהּגִיַע ֶאל ַּפח ָהַאְׁשָּפה. "ֵהם ַמְחִּביִאים ֶאת ָהאֹכֶל 

ֶׁשּלֶָהם ְּבצּוָרה ַרְׁשלָנִית ּכָזֹאת, ֶׁשּכָל ֶאָחד יָכֹול לְִמצֹוא אֹותֹו." 

הּוא ָמַׁשךְ ְּבִׁשּנָיו ֲחִצי לְַחָמנִּיָה ִמּתֹוךְ ַהַּפח. "ֲאנִי עֹוֶׂשה ֶאת זֶה 

ַרק ּכְֵדי לְַהְרּגִיז ֶאת ָהֲאנִָׁשים," הּוא ִהְסִּביר לְִדרֹור ֶׁשִהִּביט ּבֹו 

ְּבִתָּמהֹון.

ֶאת  ִהְרּכִין  ַהָּבא. הּוא  ַהֻּׁשלְָחן  ֶאל  ָהלְָאה,  ִהְמִׁשיךְ  יץ־ָעל  ַאִמּ

ָהַאף ַהָּפחּוס ֶׁשּלֹו וְִרְחֵרַח.

וְָאז הּוא ָקָפא ִּבְמקֹומֹו.

הּוא ֵהִריַח ַמֶּׁשהּו.

ֲאָבל זֶה לֹא יָכֹול לְִהיֹות.

זֶה ָהיָה... ֲחלֹום. ֶּפלֶא.

ֶּפלֶא ֶׁשל ֲחלֹום.

ֲאִפּלּו טֹוב יֹוֵתר ִמּגֶֶׁשם ֶׁשל נְַקנִיִקּיֹות ֶׁשָהיָה יֹוֵרד ֵמַהָּׁשַמיִם.

ְׂשַפת  ַעל  ְּבנַַחת  לֹו  ִהְׂשָּתֵרַע  ֶׁשָּבֶהם  ֵמָהְרגִָעים  יֹוֵתר  טֹוב 

ַהּנָָהר ִעם ַהֲחֵבִרים ֲהכִי טֹוִבים ֶׁשּלֹו, חֹוֶט”ם וְַהֲחתּולָה.

ּכְִאּלּו ַהֶּׁשֶמׁש ִהְפִציָעה ֵמֲאחֹוֵרי ָענָן ָׁשחֹור, ֲחִמיָמה וְזֹוֶהֶרת 

ְּבזָָהב ַאֲחֵרי ְּתקּוָפה ֲאֻרּכָה ֶׁשל ֶמזֶג ֲאוִיר ּגָרּוַע.

לִּבֹו ָהלַם ִּבְפָראּות, ֲאָבל הּוא לֹא ָּפַחד. הּוא ָהיָה אּולַי ַּבַעל 

ַהַחּיִים ַהּיִָחיד ְּבכָל ַהְּסִביָבה ֶׁשּלֹא ָחַׁשׁש ּכְֶׁשָהֵריַח ַהּזֶה ָעלָה 

ְּבַאּפֹו.
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וְלָָּמה הּוא ָצִריךְ לְִפחֹוד ִּבכְלָל?

ֶׁשּלֹו:  ָהֲאִמִּתי  ַהֵּׁשם  ֶׁשל  ַהִּקּצּור  ַרק  ָהיָה  ֲהֵרי  יץ־ָעל  ַאִמּ

לְַעְצמֹו,  ֶהֱענִיק  ַהּזֶה הּוא  ַהֵּׁשם  ֶאת  ָהַאִּמיץ".  ַהּבֹוֵדד  "ַהּזְֵאב 

ּכִי לֹא ָהיָה לֹו ׁשּום ָאדֹון וְגַם לֹא ָהיְָתה לֹו ׁשּום ּגְֶבֶרת. הּוא ַחי 

לְַבּדֹו ַּבּיַַער וְָאַהב לְִחיֹות ּכָךְ, וְלֹא ָרָצה ְּבׁשּום ָּפנִים וָאֶֹפן לְִהיֹות 

ְמָׁשֵרת ֶׁשל ְּבנֵי־ָאָדם.

יץ־ָעל ַרק נְִרָאה ִמַּבחּוץ ּכְמֹו ּכֶלֶב ִמּסּוג ָּפאג. ְּבתֹוךְ־ּתֹוכֹו  ַאִמּ

ִהְסַּתֵּתר זְֵאב ֲאִמִּתי.

וְַעכְָׁשיו הּוא ָקלַט ֶאת ִעְקבֹוָתיו ֶׁשל זְֵאב ַמָּמִׁשי, זְֵאב ֶּפֶרא 

ֲאִמִּתי. זְֵאב ִעם ַרגְלַיִם ֲאֻרּכֹות, ִעם חֶֹטם ַרב־ָעְצָמה, זָנָב ָעבֹת, 

ָאזְנַיִם ְמֻחָּדדֹות – ּכָל ָמה ֶׁשּיֶָפה ּוַמְתִאים לִזְֵאב.

יץ־ָעל לַּלֲַהָקה ֶׁשּלֹו, לֲַהַקת זְֵאבִים ֲאִמִּתית. זְֵאב ֶׁשּיְָצֵרף ֶאת ַאִמּ

לַַּקְרַקע.  ַהּזְַמן  ּכָל  ָקרֹוב  ַאּפֹו  ִּבְדָהָרה,  ָּפַצח  יץ־ָעל  ַאִמּ

ָהֲעֵקבֹות ָהיּו ְטִרּיִים ֲעַדיִן. ֵהם הֹוִבילּו ֵּבין ַסְפְסלֵי ָהֵעץ, ֶּדֶרךְ 

ְסַבךְ ַהִּׂשיִחים, וְָאז ָחלְפּו ַעל ְּפנֵי ֲעֵצי ֵאלָה ּבֹוֲהִקים ְּביָרֹוק, ֶאל 

ּתֹוךְ יַַער ָעבֹת וְָחׁשּוךְ ֶׁשל ֲעֵצי ַאּׁשּוַח. 

ַאּיָל ְמבָֹהל ִקֵּפץ מּולֹו ְּבזִּנּוִקים ּגְבֹוִהים. הּוא לֹא ִהְקִּדיׁש ּכָל 

ְּתׂשּוַמת לֵב לַָּפאג, ֶאּלָא ָחלַף ַעל ָּפנָיו וְנֱֶעלַם ְּבַמֲעֵבה ַהּיַַער. ּכָל 

ַהַחּיֹות ַּבּיַַער ָּפֲחדּו ִמְּפנֵי ַהּזְֵאב.

ָּפעּור  ְּבֶפה  ִהְתנֵַּׁשף  יץ־ָעל  ַאִמּ יֹוֵתר.  ָּברּור  נֲַעֶׂשה  ָהֵריַח 

ּוְבלָׁשֹון ְמֻׁשְרֶּבֶבת.



הּוא ָמַעד, ָקם ׁשּוב ַעל ַרגְלָיו

ָרָאה  הּוא  וְָאז  ָהלְָאה.  וְנִֵּתר 

אֹותֹו.

ִהִּציב  ַהּנַַחל,  לְיַד  ָעַמד  ַהּזְֵאב 

וְַהְּׁשִריִרּיֹות  ָהֲאפֹורֹות  ַרגְלָיו  ֶאת 

ַעל ֶאֶבן ֲחלָָקה, וְִהִּביט לֶַּמְרַחִּקים 

ְּבֵעינַיִם ְצֻהּבֹות.

יץ־ָעל ָקָפא ִּבְמקֹומֹו. ַאִמּ

הּוא לֹא ָהיָה ְמֻסּגָל לָזּוז.



הּוא ָעַמד ָׁשם, ָהמּום לְגְַמֵרי, ַעד ֶׁשַהּזְֵאב ָּפנָה ּכֲַעבֹור זְַמן־

ּגִֵאים  ִּבְצָעִדים  וְַהּסֹוֵחף  ָהָרָחב  ַהּנַַחל  ֶאת  ָחָצה  לְָאחֹור,  ָמה 

ּוגְִמיִׁשים, וְנֱֶעלַם ֵּבין ָהֵעִצים ְּבִצּדֹו ָהַאֵחר.

יץ־ָעל ָצנַח ַעל ֲאחֹוָריו ָהְרָחִבים. הּוא ִהְתַקָּׁשה לִנְׁשֹום.  ַאִמּ

הּוא לֹא ָהיָה ְמֻסּגָל לְַחצֹות ֶאת ַהּנַַחל ְּבַרגְלָיו ַהְּקָצרֹות. הּוא 

לֹא ָהיָה יָכֹול לְַהּגִיַע ֶאל ַהּזְֵאב.

הּוא ִהָּטה ֶאת רֹאׁשֹו לְָאחֹור וְנִָּסה לְיַּלֵל, ֲאָבל ִמּגְרֹונֹו ָּבַקע 

ַרק ִצּיּוץ ַּדִּקיק, ֶׁשָהַפךְ ַעד ְמֵהָרה לִגְנִיָחה ְצרּוָדה.

יץ־ָעל נֱֶאלַץ לְִהְׁשַּתֵעל. ְּדָמעֹות ָעלּו ְּבֵעינָיו. ַאִמּ

ּבֹוְדִדים  זְֵאִבים  ֲאָבל  ְּבֶבכִי.  לְִפרֹוץ  עֹוֵמד  ֶׁשהּוא  נְִרָאה 

ַאִּמיִצים ֵאינָם ּבֹוכִים, ּכַּמּוָבן.


