
 סִּפוּרָם ׁשֶל 
הַּפוּפְלָאּפִים

ְׁשלֹוָׁשה  ָׁשנִים,  ִמילְיֹונֵי  ַאְרָּבָעה  ּכְָבר  ַחּיִים  ַהּפּוְפלָאִּפים 

ְמאֹוד־ ּגָבֹוַּה  ַהר  ַעל  ְּבֵעֶרךְ  יִָמים  וְִׁשְבָעה־ָעָׂשר  חֹוָדִׁשים 

ְמאֹוד, ְּבלִי ֶׁשִּמיֶׁשהּו ּגִּלָה אֹוָתם. ּגַם ִאי־ֶאְפָׁשר ִּבכְלָל לְגַּלֹות 

אֹוָתם, ּכִי ָהָהר ַהּזֶה ֶּבֱאֶמת ּגָבֹוַּה ְמאֹוד־ְמאֹוד, ּוִפְסּגַת ָהָהר 

ְמאֹוד־ ַהּגָבֹוַּה  ָהָהר  לְַמְרּגְלֹות  ַּבֲענָנִים.  ּכְלָל  ְּבֶדֶרךְ  ֻמֶּקֶפת 

ְמאֹוד יֵׁש יַַער, וְַהּיַַער ַהּזֶה ָצפּוף ּכָל ּכָךְ ֶׁשּכְִמַעט ִאי־ֶאְפָׁשר 

לְִראֹות ִמֶּמּנּו ֶאת ָהָהר. וְחּוץ ִמּזֶה, ִמֵּמילָא ֵאין ַּבּיַַער ַהּזֶה ַאף 

ֶאָחד ֶׁשִאכְַּפת לֹו ִמָּמה ֶׁשּקֹוֶרה ֵמָעלָיו.

לְִראֹות  וְֶאְפָׁשר  ֵמָהֵעִצים  נֹוְׁשִרים  ּכְֶׁשֶהָעלִים  ַּבְּסָתו, 

ִמּלְַמָּטה ֶאת ִּפְסּגַת ָהָהר וְֶאת ַהּפּוְפלָאִּפים, ֵהם ָעִפים ִמָּׁשם 

לְִפנֵי ֶׁשִּמיֶׁשהּו יּוכַל לְגַּלֹות אֹוָתם. ֵהם יֹוְצִאים לְַמָּסע ָארֹךְ 

ּגָבֹוַּה,  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ַהר  ַעל  ִמְסַּתְּתִרים  ֵהם  ָׁשם  ַהִּמזְָרח.  ֶאל 

וְֶאת ָהָהר ַהּזֶה ַמִּקיִפים ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֲענָנִים.

ֵמֶהן  ֶׁשּבֹוְקִעים  ֵּביִצים,  ּוְמִטילִים  חֹוזְִרים  ֵהם  ָּבָאִביב 

11

�������� �����.indd   11�������� �����.indd   11 12/02/2023   15:5612/02/2023   15:56



ּפּוְפלָאִּפים ְקַטּנִים. ּכְֶׁשֵהם ּגְדֹולִים ַמְסִּפיק, ּגַם ַהּפּוְפלָאִּפים 

ַהְּקַטּנִים ָהֵאּלֶה ָעִפים ַּבְּסָתו ֶאל ַהִּמזְָרח, ּוָבָאִביב ֵהם ָעִפים 

ְּביֹום  לָעּוף  לְָמדּו  לֹא  ֲעַדיִן  ַהְּקַטּנִים  ִאם  ַמֲעָרָבה.  ַּבֲחזָָרה 

ַהּפּוְפלָאִּפים  ּכִי  לְַבָּדם.  אֹוָתם  ַמְׁשִאיִרים  ָהִראׁשֹון,  ַהְּסָתו 

ַהּגְדֹולִים ִּבכְלָל לֹא חֹוְׁשִבים ֶׁשֵהם ְצִריכִים לְַטֵּפל ַּבְּקַטּנִים.
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 ּפוּפְלָאּפ קָטָן אֶחָד יֹוצֵא
לְמַּסַע חִּפוּשִׂים

ּגְדֹולֹות  ָהיּו  ּכְָבר  ַהָּקָטן  ַהּפּוְפלָאּפ  ֶׁשל  ַהּכְנַָפיִם  לְַמֲעֶׂשה, 

ַמְסִּפיק, ֲאָבל הּוא ֲעַדיִן לֹא ָהיָה ְמֻסּגָל לָעּוף ְּבֶעזְָרָתן. לְַמרֹות 

ֶׁשִהְתַאֵּמץ ְמאֹוד, הּוא לֹא ִהְצלִיַח. ּוְבכָל זֹאת, הּוא ִהְתַאֵּמן 

ׁשּוב וָׁשּוב ִמֵּדי יֹום, ֵמַהּבֶֹקר וְַעד ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ָׁשְקָעה ַּבָּׁשַמיִם. 

ּכִי הּוא יַָדע ֶׁשּלֹא נְִׁשַאר לֹו עֹוד ַהְרֵּבה זְַמן.

ַעְצמֹו  ֶאת  ּוָמָצא  ַהָּקָטן  ַהּפּוְפלָאּפ  ִהְתעֹוֵרר  ֶאָחד  ּבֶֹקר 

לְגְַמֵרי לְַבּדֹו ַעל ָהָהר ַהּגָבֹוַּה ְמאֹוד־ְמאֹוד. הּוא ִחֵּפׂש ָסִביב 

וְָקָרא ְּבקֹול, ֲאָבל לֹא ָהיָה זֵכֶר לְכָל ָהֲאֵחִרים. וְָאז הּוא נִזְּכַר 

ֶׁשּזֶה ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהְּסָתו. יָכֹול לְִהיֹות ֶׁשַהּפּוְפלָאִּפים 

ַהּגְדֹולִים ָעפּו ִמזְָרָחה ִּבלְָעָדיו? הּוא לֹא ֶהֱאִמין ֶׁשֵהם יָכְלּו 

לֲַעׂשֹות ָּדָבר ּכָזֶה.

ְּבֶמֶׁשךְ  ִחּכָה  הּוא  ַהָּצֳהַריִם,  לְִפנֵי  ּכָל  ְּבֶמֶׁשךְ  ִחּכָה  הּוא 

ֻּכּלֹו,  ְרבִיִעי  יֹום  ְּבֶמֶׁשךְ  ֲאִפּלּו  ִחּכָה  וְהּוא  ַהָּצֳהַריִם,  ַאַחר  ּכָל 

ֲאבָל ַהּפּוְפלָאִּפים ָהֲאֵחִרים לֹא ָחזְרּו. ְּביֹום ֲחִמיִׁשי הּוא ּכְָבר 
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ַעל  לְַבּדֹו  לְגְַמֵרי  ֶׁשּנְִׁשָאר  ֵהבִין 

ְמאֹוד  ּבֹוֵדד  יְִהיֶה  וְֶׁשהּוא  ָהָהר, 

זְַמן.  ְמאֹוד  ַהְרֵּבה  ְּבֶמֶׁשךְ 

ֶאת  יְכֶַּסה  ּכְֶׁשַהֶּׁשלֶג  ּוַבחֶֹרף, 

ּכֶַּקַרח  ָקרֹות  וְרּוחֹות  ַהּכֹל 

ֶאת  יְַפּלְחּו  ּוְבָרִקים  יְנְַּׁשבּו 

ְּבוַַּדאי  יְַרּגִיׁש  הּוא  ַהָּׁשַמיִם, 

ַהּפּוְפלָאּפ  יֹוֵתר.  עֹוד  ּבֹוֵדד 

ַעכְָׁשיו  ּכְָבר  ִהְצַטְמֵרר  ַהָּקָטן 

ַהַּמְחָׁשבֹות  ֶאת  ּכְֶׁשָחַׁשב 

ָהֵאּלֶה.

נִזְּכַר  הּוא  ֶרגַע  ַאֲחֵרי  ֲאָבל 

ֶׁשַּמְרּגִיִׁשים  ַּפַעם  ֶׁשָּׁשַמע 

ָחֵבר.  יֵׁש  ִאם  ּבֹוְדִדים  ָּפחֹות 

ִמְתַרֵחב  ַהּלֵב  ָחֵבר,  "ּכְֶׁשּיֵׁש 

ּגָדֹול  לֵב  וְִעם  ָאְמרּו.  וְגֵָדל," 
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ֶאְפָׁשר אּולַי ּגַם לָעּוף טֹוב יֹוֵתר, ָחַׁשב ַהּפּוְפלָאּפ ַהָּקָטן. ֲאָבל 

לְַמְרֵּבה ַהַּצַער, הּוא ּכְלָל לֹא יַָדע ָמה זֶה ְּבֶעֶצם ָחֵבר. ֵאיךְ 

ָמה  ּגָר?  ַּביִת הּוא  ְּבֵאיזֶה  לֹו?  יֵׁש  ֵריַח  ֵאיזֶה  ָחֵבר?  נְִרֶאה 

הּוא אֹוכֵל? וְַהְּׁשֵאלָה ֲהכִי ֲחׁשּוָבה: ֵאיפֹה מֹוְצִאים ָחֵבר?

ִּבזְַמן ֶׁשִהְרֵהר ַּבְּׁשֵאלֹות ָהֵאּלֶה, הּוא יַָׁשב ַעל ַהֶּסלַע ֲהכִי 

ּגָבֹוַּה וְִהִּביט ָּבֵעֶמק ִמַּתְחָּתיו. ְּבאֹותֹו יֹום ִהְסִּתירּו ַרק ֲענָנִים 

ְמַעִּטים ֶאת ַהּנֹוף. ַהְרֵחק לְַמָּטה ִהְׂשָּתֵרַע ַהּיַַער ֶהָעצּום ַעד 

ַהָּקֶצה ֲהכִי ָרחֹוק ֶׁשָהֵעינַיִם ִהְצלִיחּו לְִראֹות.

זֶה  ָחֵבר.  ֵאיזֶֶׁשהּו  ֲאִפּלּו  ַהּיַַער ּגָדֹול ּכָל ּכָךְ! אּולַי יֵׁש ּבֹו 
ּפֹה  ֶׁשֶאְתיֵַּבׁש  וְלְִפנֵי  ַהָּקָטן.  ַהּפּוְפלָאּפ  ָחַׁשב  לְִהיֹות,  יָכֹול 
וֲַאנֶַּסה  לְַמָּטה  ֶׁשֵאֵרד  אּולַי  ּכְַדאי  לְַבִּדי,  לְגְַמֵרי  לְַמְעלָה 

לְִמצֹוא ָׁשם ֶאָחד ּכָזֶה.
ִּבְׁשִביל  ְמאֹוד  ַאִּמיָצה  ַמְחָׁשָבה  ָהיְָתה  זֹאת 

ּפּוְפלָאּפ. ּכִי ׁשּום ּפּוְפלָאּפ לֹא ָעזַב ֵמעֹולָם ֶאת 

ָהָהר ַּבֶּדֶרךְ ַהּזֹאת.
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ַהּגְדֹולִים ָטֲענּו ֶׁשּפּוְפלָאִּפים ֵאינָם ְמֻסּגָלִים לְַטֵּפס ַעל ַהר 

וְלֶָרֶדת ִמֶּמּנּו. ֲאָבל לְַמֲעֶׂשה, ֵהם ָּפׁשּוט ָּפֲחדּו לְנַּסֹות. 

ְמאֹוד  ּוְמֻסּכֶנֶת  ָקָׁשה  ָהיְָתה  ֶּבֱאֶמת  ֵמָהָהר  ַהּיְִריָדה 

לַּפּוְפלָאּפ ַהָּקָטן, וְנְִמְׁשכָה ּכְִמַעט ּכָל ַהּיֹום. הּוא ָהיָה ָצִריךְ 

וְלֹא  ַהְּסלִָעים  ֶׁשל  ַהַחִּדים  ֵמַהּׁשּולַיִם  לְִהָּפַצע  לֹא  לְִהּזֵָהר 

לְַהְחלִיק ַעל ָהֲאָבנִים ָהרֹוְפפֹות.

ַעל  ֶׁשּלֹו  ָהַרגְלַיִם  ֶאת  ְּבַחּיָיו  ָהִראׁשֹונָה  ַּבַּפַעם  ּכְֶׁשִהִּציב 

ִהְפִחיד  ַהּיַַער  ָׁשְקָעה.  ּכְִמַעט  ּכְָבר  ַהֶּׁשֶמׁש  ַהּיַַער,  ַאְדַמת 

ְסלִָעים  ָׁשַמיִם,  ַרק  ִהּכִיר  ַהָּקָטן  ַהּפּוְפלָאּפ  ּכִי  ְמאֹוד,  אֹותֹו 

ּוְדָמָמה ֵאינְסֹוִפית. נֹוָסף ַעל ּכָךְ, ְּבֶמזֶג ֲאוִיר נֶָאה הּוא ָהיָה 

ַהָּקֶצה  ַעד  ָהעֹולָם,  ּכָל  ַעל  ּכְִמַעט  ִמּלְַמְעלָה  לְַהְׁשִקיף  יָכֹול 

ֶׁשּלֹו. ּכָאן לְַמָּטה הּוא ִהְצלִיַח לְִראֹות ַרק ֶאת ָמה ֶׁשּיֵׁש ַעד 

ָרחֹוק.  ָהיָה  לֹא  וְזֶה  ַהָּקרֹוב.  ַהִּׂשיַח  ַעד  אֹו  ַהָּקרֹוב.  ָהֵעץ 

ְּבכָל ָמקֹום ָחַסם ַמֶּׁשהּו ֶאת ְׂשֵדה ָהְרִאּיָה. ִׂשיִחים, ֲעָׂשִבים, 

וְַרךְ  יָרֹוק  ָהיָה  ַהּכֹל  ּגְדֹולִים.  ֵעִצים  ְקַטּנִים,  ֵעִצים  ְׁשָרכִים, 

ּוָמלֵא ְרָחִׁשים מּוזִָרים. הּוא ָׁשַמע ָׁשם ֲהמֹון ִצּיּוִצים וֲַחִריקֹות 

ּוִפְצּפּוִצים.

16

�������� �����.indd   16�������� �����.indd   16 12/02/2023   15:5612/02/2023   15:56


