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ְלִהְתַאֵּמץ ַא  הּוא  ַּבַחִּיים,  ַהֲחׁשּוִבים  ַהְּכָלִלים  ַחד 
ְוׁשֹוֵכב  ֶׁשִּמְתַּבֵּטל  ִמי  ְלֶהֵּׂשִגים.  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי  ְוַלֲעֹמל 
ַמִּגיַע  ֲחֵברֹו  ַּכֲאֶׁשר  ְיַקֵּנא  ֶׁשֹּלא  ִּבְמנּוָחה,  ַהְּזַמן  ָּכל 
ְרֵאה  ָעֵצל,  ְנָמָלה  ֶאל  "ֵלְך  ֲחָכִמים:  ָאְמרּו  ָּכְך  ְוַעל  ְלַהְצָלָחה! 

ַוֲחָכם"... ְדָרֶכיָה – 

ַהְּנָמָלה  ְוֶאת  ַהַּבְטָלן  ַהַחְרּגֹול  ֶאת  ַהָּבא,  ַּבִּסּפּור  ְוִנְפּגֹׁש  ָהָבה 
ָנָאה ַהְּתִהָּלה... ְלִמי  ַיַחד  ְוִנְבּדֹק  ָהֲעֵמָלה, 

ַהּנְָמָלה ְוַהַחְרּגֹול
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ְוַצח, ּּבְ    ָּבִהיר  ֵקיִצי,  יֹום 
ָיָצא ַהַחְרּגֹול ֶאל ַהָּׂשֶדה 

ֲאִויר    ְמֻחָּיְך. "ֵאיֶזה 
ְוֵהֵחל             ִנְפָלא!" הּוא ָאַמר, 

ַהַּצר. ְלַנֵּגן ִּבְמחֹושֹו 

ׁשֹוֵרר,  ָּגדֹול  ְּבקֹול  ָלה",  ָלה  "ָלה 
"ֵאין  ְוִנֵּתר.  ִקֵּפץ  ַרָּבה  ּוְבַעִּליזּות 
ָרַקד  ַהַחם!"  ַהַּקִיץ  ַהַּקִיץ,  ְּכמֹו 

ְלָעָנף. ֵמָעָנף  ַהַחְרּגֹול 

ְקַטְנַטָּנה,  ַמָּמׁש  חּוָמה,  ִּבְנָמָלה  ִהְבִחין  ּוִפְתֹאם, 
ָלּה  ֵיׁש  ָמה  ֶזה,  "ָמה  ָהֲאָדָמה.  ַעל  הֹוֶלֶכת 

ַלְּנָמָלה? 

ָהֲעֵמָלה?"  ַּגָּבּה,  ַעל  נֹוֵׂשאת  ָמה 
ָלֶרֶדת, ִמְתַעְנֵין. ַהַּקְרַקע ִמֵהר  ְוֶאל  ַהַחְרּגֹול ִהְסַּתְקֵרן, 

ְזֻהָּבה.  ִחָּטה  ֶׁשל  ָּגדֹול  ַּגְרִּגיר  ַּגָּבה  ַעל  ֲעֵיָפה,  ֻמֶּתֶׁשת,  ּכֹה  ִנְרֲאָתה  ַהְּנָמָלה 
ְנָמֹלֶנת, ַמּדּוַע ַאְּת ָּכל ָּכְך ִמְתַעֶּיֶפת?!" ְנָמָלה  "אֹוי, 

"ֲאִני  ָמֲחָתה.  ָּפֶניָה  ֵמַעל  ַהֵּזָעה  ְוֶאת  ַּגָּבה,  ֶאת  ּוָמְתָחה  ַהְּנָמָלה  ֶנֶעְמָדה 
ְליֹום ַהָּמָחר!" ֲאִני אֹוֶגֶרת  ַּגְרִּגיֵרי ִחָּטה  ַלֹחֶרף ַהָּגׁשּום, ַהַּקר,  ִמְתּכֹוֶנֶנת 

ַלֲעֹמל  ַמּדּוַע  ֶלֱאגֹר?!  ִחָּטה  ָאַמְרְּת?  ֶזה  "ָמה  ַהַחְרּגֹול,  ִלְגֵלג  ָחה",  ָחה  "ָחה 
ְנִעיָמה?!" ְּכֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ּכֹה  ַלֲעבֹד  ִנְפָלא?! ַמּדּוַע  ִאם ַהּיֹום ּכֹה 

ַהִּנְבָער.  ַּבַחְרּגֹול  ַהְּנָמָלה  ָּגֲעָרה  ָמָחר?"  ֹּתאַכל  ָמה   – ַהּיֹום  ָּתִכין  ֹלא  "ִאם 
ְוֵהֵחל  ַהֶּדֶׁשא  ַעל  ִהְׂשָּתֵרַע  הּוא  ִלְׁשֹמַע,  מּוָכן  ָהָיה  ֹלא  ְּכָלל  ַהַחְרּגֹול  ֲאָבל 
ִלְצֹוַח: "ָלה ָלה ָלה, ֵאיֶזה יֹום ָּכל ָּכְך ִנְפָלא, ָלה ָלה ָלה, ֵאיזֹו ְנָמָלה ִטְּפָׁשה!"

ָׁשַטח:  ַהָּצָעתֹו  ֶאת  ַהְּנָמָלה  ִּבְפֵני  ּוִמָּׁשם  ֶהָעָנף,  ֶאל  ְוִנֵּתר  ַהַחְרּגֹול  ִקֵּפץ 
"ָהֶעֶרב ֶאֱערְֹך ְמִסָּבה ְמַהָּנה, ְּבָקַרַחת ַהַּיַער - ְסֻעָּדה ְּדֵׁשָנה. ּבֹוִאי, ִהְצָטְרִפי 

ְוַגם ִּתְׁשִתי ִאָּתנּו!" ֵאֵלינּו, ֹּתאְכִלי 

ַהֹחֶרף  ּוְכֶׁשַּיִּגיַע  ּוַבַּלְיָלה!  ַּבּיֹום  ֶאֱעֹמל  "ֲאִני  ַהְּנָמָלה,  ִהְכִריָזה  ָוֹלא!"  "ֹלא 
ְוַאל  ִרּקּוֶדיָך,  ֶאת  ְזכֹר  ֶאָחד,  ִחָּטה  ַּגְרִּגיר  ֲאִפּלּו  ִּתְמָצא  ֹלא  ּוַבָּׂשֶדה  ַהַּקר, 
ּוִמֵהר  ְמַלְגֵלג,  ִּבְצחֹוק  ָּפַרץ  ַרק  ַהַחְרּגֹול  ַאְך  ַנְפְׁשָך!"  ַעל  ְלִהְתַחֵּנן  ָּתבֹוא 

ָעָנף ַאֵחר... ְלַנֵּתר ֶאל 

ַהְּדָלַתִים. רּוַח  ְוַהֹחֶרף ִהְתַּדֵּפק ַעל  ָחַלף לֹו חֶֹדׁש, ָחְלפּו ַּגם ָחְדַׁשִים, 
ָהָיה ַעז  ַּבַּׁשֶּלֶכת. ַהּקֹר  ָנְׁשרּו  ָהֵעִצים  ֲעֵלי  ְמַנֶּׁשֶבת,  ֵהֵחָּלה 
ֵריִקים,  ָהיּו  ְוֶגֶׁשם ֵהֵחל ְמַטְפֵטף ֵמַעל. ַהָּׂשדֹות  ְוָחָזק, 
ְוַגם ֹלא ְׂשעֹוִרים. ָהיּו ָּבֶהם ִחִּטים,  ְּכָבר ֹלא 
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ְלָׂשְבָעה".  ּוָמזֹון  ִלי ַמֲחֶסה  ְּתִני  ְנָמָלה טֹוָבה,  ַהְכִניִסיִני,  "ָאָּנא, 

ְּכָלל ֹלא ָּפְתָחה. ֵּביָתּה  ֲעֵרַמת ִחָּטה, ֶאת ֶּדֶלת  ְלַצד  ֶׁשָּיְׁשָבה  ַהְּנָמָלה  ַאְך 

ָלֲחָׁשה:  ַלַחְרּגֹול ְּבקֹוָלּה ַהַּדק  ֵהִציץ ַרק ֹראָׁשּה,  ִמן ַהַחּלֹון 
ָהַעז ְקָצת ִּתְסֹּבל,  ּוְרקֹד, ּוַבּקֹר  ַהַּיַער, ְקפֹץ  "ׁשּוב ֶאל 
ַּבַּקִיץ ַהָּבא, ֶׁשַרק ִמי ֶׁשּטֹוֵרַח  ִּתְזּכֹר  ְוָכְך 
ְוִיְׂשַּבע  ִּבימֹות ַהַחָּמה, ֹיאַכל 
ִּביֵמי ַהָּקָרה!"

ַהְּמאּורֹות.  ְּבתֹוְך  ָלֶהם  ִהְתַּכְּנסּו  ִמּקֹר,  ָרֲעדּו  ַהַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ָּכל 
ַהְּזֵאִבים  ַּגם  ַהְּמִחּלֹות,  ֶאל  ִנְכְנסּו  ְוַהְּׁשָפִנים  ָהַאְרָנבֹות 

ְוַהּׁשּוָעִלים ִהְתַחְּבאּו ַּבְּמָערֹות.
רֹוֵעד.  ִמּקֹר  ֶהָערֹם,  ָהֵעץ  ַעל  ּבֹוֵדד,  לֹו  נֹוַתר  ַהַחְרּגֹול  ַרק 

ִיֵּלל, "ְלֵהיָכן ֵאֵלְך?" ִמְלֵמל. "אֹוי אֹוי אֹוי, ָמה ֶאֱעֶׂשה?" 

ֲאָהה, ַהַחְרּגֹול ַהִּטֵּפׁש, ַהֵּגֶאה, ַההֹוֵלל, ָּכל ַהַּקִיץ ָרַקד 
ְוִנֵּתר ּוְבִׁשיר ִהֵּלל. ַעל ַהֹחֶרף ֹלא ָהָיה מּוָכן ִלְׁשֹמַע, 
ְוַעְכָׁשו,  ִלְׂשֹמַח.  ַרק  ָהָיה  אֹותֹו  ֶׁשִעְנֵין  ּוָמה 
ְּכֶׁשִהִּגיעּו ְיֵמי ַהָּקָרה, הּוא עֹוֵמד ָּכאן ְלַבּדֹו, 

סֹוֵבל נֹוָרא.

ָּבָכה  ֶאֱעֶׂשה?"  ָמה  ַוֲאבֹוי,  "אֹוי 
ִּבְכָלל  ֵאין  ַּבַּיַער  ַהַחְרּגֹול, "ֲהֵרי 
ִנְזַּכר  ּוִפְתֹאם  ֶלֱאֹכל!"  ָמה 
ֶׁשַעל  ַהְּקַטָּנה,  ַּבְּנָמָלה 
ִחָּטה  ַּגְרִּגיר  ַּגָּבּה 
ִקֵּפץ  הּוא  ָסֲחָבה. 
ֶׁשל  ֵּביָתּה  ַעד  ְוִדָּדה, 
ַהְּנָמָלה, ּוְבָיד רֹוֶעֶדת 

ַּדְלָּתּה. ִהִּקיׁש ַעל 
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