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ִכים ְיָקִרים: הֹוִרים ּוְמַחּנְ

ים  יׁשִ ַמּגִ ָאנּו  רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ּבָ ַלּקָ ה  ֲעֻמּקָ ּתֹוָדה  ַרת  ַהּכָ ִמּתֹוְך 

ֶלְך" - ֵסֶפר ְקִריָאה  ַאְרמֹון ַהּמֶ ְפֵניֶכם ֶאת ַהּקֹוִמיְקס "ִמְסּתֹוִרין ּבְ ּבִ

ּמּוָבן,  ִמים, ּכַ ֵרה. ַקּיָ מֹוֶנה ֶעׂשְ ת ׁשְ ִפּלַ ה ּוָמֵלא ּתֹוָבנֹות ַעל ּתְ ְמַהּנֶ

יל.  ַלּגִ ַהְתָאָמה  ּבַ ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ֶאת  יִרים  ְסּבִ ּמַ ׁשֶ ים  ַרּבִ ְסָפִרים 

ֵהם ֶנֱהִנים  ׁשֶ ה ּכְ ִפּלָ ָלִדים ִלְלֹמד ַעל ַהּתְ ר ַלּיְ אּוָלם ֵסֶפר ֶזה ְמַאְפׁשֵ

ַמְמָלָכה ַפְנַטְסִטית. ְתָקה ְמֵלַאת ֲהָנָאה ּבְ ֵמַהְרּפַ

ט ֶאָחד אֹו  ֶהּבֵ ּוַמְבִליטֹות  ְוִעְנָיִנּיֹות  ָרָכה ְקָצרֹות  ּבְ ָכל  ּבְ ַהּתֹוָבנֹות 

דּו אֹוָתנּו  ָרֵאל ִלּמְ דֹוֵלי ִיׂשְ ֵרה. ּגְ מֹוֶנה ֶעׂשְ ׁשְ ָרָכה ּבִ ל ּבְ ל ּכָ ַנִים ׁשֶ ׁשְ

ָרָכה.  ל ּבְ ל ּכָ ָלִלי ׁשֶ א ַהּכְ ָלִדים ְצִריִכים ְלָפחֹות ִלְזּכֹר ֶאת ַהּנֹוׂשֵ ּיְ ׁשֶ

ה,  ׁשָ ּקָ ם, ְולֹא ּבַ ַבח ְלַהּשֵׁ ֱאֶמת ׁשֶ ָרָכה ִהיא ּבֶ ל ּבְ ַרת ּכָ ּטְ ּמַ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ָתה  ֶנֶעׂשְ ה.  ָהֵאּלֶ ָרכֹות  ּבְ ּבַ ל  ַהַהּלֵ יׁשֹות ֶאת  ְדּגִ ּמַ ׁשֶ ּתֹוָבנֹות  ּבַ ַחְרנּו  ּבָ

ָרָכה. ָכל ּבְ ִגים ּבְ ּצָ ים ְלַרְעיֹונֹות ַהּמֻ ָדה ִלְמֹצא ְמקֹורֹות אֹוֶתְנִטּיִ ַהְקּפָ

ם ַעל  ְתַעּצֵ נּו ּתִ ּלָ ל ַהּקֹוְרִאים ׁשֶ ה ׁשֶ ִפּלָ ַהּתְ ם ׁשֶ ים ֵמַהּשֵׁ ׁשִ ָאנּו ְמַבּקְ

ה. ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ יכּו ִלְגּדֹל ּבַ ֵהם ַיְמׁשִ ְיֵדי ֵסֶפר ֶזה, ְוׁשֶ
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אֹוֵקי, ֻּכָּלם. ָאַמְרִּתי ָלֶכם 
ֶׁשַּנֲעֶׂשה ָּדָבר ְמֻיָחד ְּכֶׁשַּנְתִחיל 

ִלְלמֹד ַעל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה. 
ִמיֶׁשהּו ָיֹכל ְלַנֵחׁש ָמה ֶזה?

ַּכִּנְרֶאה ַיְסִּבירּו 
ָלנּו ַמּדּוַע ָצִריְך 

ְלִהְתַּפֵּלל ְלִהְתַּפֵּלל?
ַּבַּׁשָּבת ַהּזֹו 

ְּבַיַחד?

ֶלֱאֹכל 
ֲארּוַחת 
ָצֳהַרִים 
ֻמְקָּדם?

ָהַרְעיֹונֹות ֶׁשָּלֶכם ְמֻצָּיִנים, 
ְיָלִדים. ֲאָבל ֶזה הֹוֵלְך 
ִלְהיֹות ַהְרֵּבה יֹוֵתר טֹוב 

ִמָּמה ֶׁשֲחַׁשְבֶּתם.

ַּתְחְׁשבּו, ֶזה ַיֲעֹזר 
ָלֶכם ְלִהְתַּפֵּלל 
ַהְרֵּבה יֹוֵתר טֹוב!

אֹוי ֹלא!
ָמה ָקָרה, ַיעְנִקי?

ָּברּוְך, ִאם ֶזה הֹוֵלְך ִלְגֹרם ָלנּו 
ְלִהְתַּפֵּלל ָחָזק, הּוא ְּבַוַּדאי 
ִמְתַּכֵּון ֶׁשהֹוֵלְך ִלְהיֹות ִמְבָחן!

ַיעְנִקי, ֶזה ְּכָלל 
ֹלא ִמְבָחן.

ָּברּוְך ה'!

ַאָּתה רֹוֶאה? ַאָּתה ְּכָבר ִמְתַּפֵּלל!

ַמְסִּפיק, ְׁשֵניֶכם. ֲאִני ֲאַסֵּפר ָלֶכם ַהֹּכל ְּבעֹוד 
ַּדָּקה. ֲאָבל ֹקֶדם, ְּתנּו ִלי ְלַהְסִּביר ָלֶכם ֶאת 
ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ִלְפֵני ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה-

ֶעְׂשֵרה. ָמה ַהַּמְׁשָמעּות ֶׁשל: "ה' ְׂשָפַתי ִּתְפַּתח"?

ֶזה אֹוֵמר: ה' ְּבַבָּקָׁשה ִּתְפַּתח ֶאת 
ַהֶּפה ֶׁשִּלי. ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ֶאת ָהֶעְזָרה 

ֶׁשל ה' ַרק ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלִהְתַּפֵּלל 
ֵאָליו! ָלָּמה? ִּבְגַלל ֶׁשִּלְפָעִמים ָקֶׁשה 
ָלנּו ְלִהָּזֵכר ִעם ִמי ֲאַנְחנּו ְמַדְּבִרים. 

ָאנּו ֲעלּוִלים ְלַהִּסיַח ֶאת ַהַּדַעת ְּכֶׁשֲאַנְחנּו 
ִמְתַּפְּלִלים. ֲאָבל ָעֵלינּו ִלְזֹּכר ֶׁשֲאַנְחנּו 

ְמַדְּבִרים ֶאל ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים!

ֲאָבל ַהּמֹוֶרה, ֲאַנְחנּו ֵמעֹוָלם 
ֲאִפּלּו ֹלא ָּפַגְׁשנּו ֶמֶלְך! ֲאַנְחנּו 
ֲאִפּלּו ֹלא יֹוְדִעים ָמה ֶזה אֹוֵמר!

ְּבִדּיּוק!

ְּבִדּיּוק?

ֶזה ָמה ֶׁשָאַמְרִּתי, 
ָּברּוְך. ְּבִדּיּוק!

ֶזה ָקֶׁשה ְלַדְמֵין ֵאיְך 
ִנְרֶאה ֶמֶלְך "ֶעְליֹון", 
ַּכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ֲאִפּלּו 

ֹלא יֹוְדִעים ֵּכיַצד ִנְרֶאה 
ֶמֶלְך "ָּפחֹות ָחׁשּוב".

זֹו ַהִּסָּבה 
ֶׁשִאְרַּגְנִּתי 
ֲעבּוְרֶכם, 
ְיָלִדים, 

ִסּיּור ָמָחר 
ַּבֹּבֶקר. 
ְּבַאְרמֹון 
ַהֶּמֶלְך!!!
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ַהֶּמֶלְך? ֵאיֶזה ֶמֶלְך?

ְׁשֹלֹמה 
ַהֶּמֶלְך

ֲאַחְשֵׁורֹוׁש 

ִקיְנג 
קֹוְנג

ֹלא, ֶחְבֶר'ה! ֲאִני ִמְתַּכֵּון ַלֶּמֶלְך! 
הֹוד ַמְלכּותֹו, ַהֶּמֶלְך רֹוְדִריק 
ֶהְרקּוָלה ְפִלימּות' ֶאִריְקסֹון!

ַחֵּכה ַּדָּקה. ַאָּתה 
ִמְתַּכֵּון ַלֶּמֶלְך ַהֶּמֶלְך?!

ֲאִני ִמְתַּכֵּון 
ַלֶּמֶלְך ַהֶּמֶלְך. ֵּכן.

ֵאין ַמָּצב! ֲאַנְחנּו 
ִנְזֶּכה ְלַדֵּבר ִאּתֹו?

ֲאִני חֹוֵׁשׁש ֶׁשֹּלא. ִאם ִיְהֶיה 
ָלנּו ַמָּזל, ֵהם ִיְּתנּו ָלנּו ְלִהָּכֵנס 

ַלֲחַדר ַהְּמַבְּקִרים ְלַכָּמה 
ַּדּקֹות, ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ִלְראֹות ֶאת 
ַהֶּמֶלְך ֶּבָחֵצר. ֲאָבל ֶזהּו ֶזה.

ַעְכָׁשו ַּתְקִׁשיבּו: ַחַז"ל 
ְמַלְּמִדים אֹוָתנּו ֶׁשֲחַצר 

ַהַּמְלכּות ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
הּוא ּדֹוָמה ַלֲחַצר ַהַּמְלכּות 
ֶׁשל ְמָלִכים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 
ָאז ֻּכָּלם ְלַהְׁשִאיר 

ֶאת ָהֵעיַנִים 
ְּפתּוחֹות ּוְלַנּסֹות 
ִלְלֹמד ַּכָּמה 

ֶׁשַאֶּתם ְיכֹוִלים.

ֶזה ָּגדֹול! ֲאַנְחנּו ִנְזֶּכה 
ִלְראֹות ֶאת ַהֶּמֶלְך!

ָּכל ָּכְך ְמַרֵּגׁש!
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ַיְעְנִקי, ָּברּוְך, רֹוִאים ַּכָּמה ַאֶּתם ִמְתַרְּגִׁשים 
ִמִּלְפֹּגׁש ֶאת ַהֶּמֶלְך? ֲאִפּלּו ְמָלִכים ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה ְמעֹוְרִרים ֶאְצֵלנּו ִיְרַאת ָּכבֹוד ִמּכֹוָחם 

ָהַאִּדיר. ֲאָבל ֲאַנְחנּו ְמַדְּבִרים ִעם ֶמֶלְך ַמְלֵכי 
ַהְּמָלִכים ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ְּביֹום! ָעֵלינּו ִלְהיֹות 

ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְמֵלֵאי ִיְרַאת ָּכבֹוד ַוֲעָנָוה ְּכֶׁשֲאַנְחנּו 
ִמְתַּפְּלִלים ֵמֲאֶׁשר ֵאֶצל ִּבּקּור ְּבַאְרמֹון ַהֶּמֶלְך!

ֻּכָּלם ַחָּיִבים ְלַמְלאֹות ֶאת ָטְפֵסי 
ָהִאּׁשּור ָהֵאּלּו ַעד ָמָחר ַּבֹּבֶקר. 
ָּתבֹואּו ְּבִבְגֵדי ַׁשָּבת, ְוִתְזְּכרּו 

ְלִהְתַנֵהג ְּבצּוָרה ֲהִכי טֹוָבה ֶׁשֶאְפָׁשר. 
ַאֲחֵרי ַהֹּכל, ֲאַנְחנּו ְמַבְּקִרים ְּבֵביתֹו 

ֶׁשל ַׁשִּליט ַהְּמִדיָנה ֶׁשָּלנּו!

ָּדָבר ֶאָחד ַאֲחרֹון, ְיָלִדים: ַמִים! 
ָהאֹוטֹוּבּוס לֹוֵקַח אֹוָתנּו ַרק ַלְּכִניָסה 
ְלִמְתַחם הַאְרמֹון, ָסמּוְך ִלְנֻקַּדת 

ָהַאְבָטָחה. ִמָּׁשם ְלַאְרמֹון ַעְצמֹו, זֹו 
ֲהִליָכה ֲאֻרָּכה ָּבֲעִלָּיה, ָאז ָּתִביאּו 
ַהְרֵּבה ְׁשִתָּיה ְוִתְתּכֹוְננּו ַלֲהִליָכה!

ָּברּוְך ַהֵּׁשם, ֲאַנְחנּו ֹלא 
ְצִריִכים ָלֶלֶכת ֶמְרָחק ָאֹרְך 
ַּבֶּׁשֶמׁש ְּכֵדי ִלְהיֹות ְּבֶקֶׁשר 
ִעם ה'! ֲאָבל ִנְלַמד עֹוד 

ַעל ֶזה ָמָחר - ַאל ִּתְׁשְּכחּו 
ְלָהִביא ֶאת ָטְפֵסי ָהִאּׁשּור.

ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין 
ֶׁשֲאַנְחנּו הֹוְלִכים 

ֶזה הֹוֵלְך ָלַאְרמֹון! ָּכל ָּכְך ְמַרֵּגׁש!
ִלְהיֹות ַמְדִהים.
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ְּברּוִכים ַהָּבִאים ְלַאְרמֹון ַהַּקִיץ ֶׁשל הֹוד ַמְלכּותֹו, ַהֶּמֶלְך 
רֹוְדִריק ֶהְרקּוָלה ְפִלימּות' ֶאִריְקסֹון!, ַׁשִּליט ֶהָהִרים, 
לֹוְרד ָהִאִּיים, ָנִסיְך ֶהָהִרים, ְוַׂשְחַקן ַּדְמָקה ְמֻעֶּלה!

ָואּוּו. ֶזה ֹּתַאר ָאֹרְך.

ֶזה ַהֹּתַאר ַהְּמֻקָּצר, 
ָאדֹון ָצִעיר.

ְׁשִמי הּוא ַאְלֶפְרדֹו. ְלֹעֶנג הּוא 
ִלי ָלֵתת ָלֶכם ֶאת ַהִּסּיּור ַהֶּזה. 

ַהָּמקֹום 
ַהֶּזה ָעצּום!

ֶזה ַרק ֵחֶלק ָקָטן ֵמַהֶּׁשַטח ֶׁשל 
הֹוד רֹוְממּותֹו. ֶזה ֶאָחד ֵמַהַּגִּנים 
ַהּבֹוָטִנִּיים ֶׁשּלֹו. הֹוד רֹוְממּותֹו 

אֹוֵהב ָלבֹוא ְלֹפה ֵלָהנֹות ֵמַהֶּׁשֶקט 
ְּכֶׁשהּוא ָצִריְך ְלַנּקֹות ֶאת ָהֹראׁש.

ַּתְחזּוַקת ַהַּגן ְלַבָּדּה ּדֹוֶרֶׁשת 
25 ַאְנֵׁשי ֶצֶות ְּבִמְׂשָרה ְמֵלָאה.

ָואּוּו. ְוַאֶּתם ִמְסַּתְּכִלים ִמָּסִביב, 
ְוַהֹּכל ִנְרֶאה ָּכל ָּכְך ָׁשֵקט.

ֶזה ֹלא ָּכל ַהְּזַמן ָּכָכה? ֲאָבל ִאם ַּגן ְּכמֹו ֶזה, ָצִריְך ָּכל ַהְרֵּבה עֹוְבִדים 
ְמסּוִרים, ַּכָּמה עֹוד ָצִריְך ְּכֵדי ִלְׁשֹמר ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְמַתְפֵקד?

ַהִּבְנָין ַהֶּמְרָּכִזי ֶׁשל ָהַאְרמֹון ַהַּמְלכּוִתי 
ִנְמָצא ְלָפֵנינּו. ָהֲעִציָרה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּלנּו 

ִהיא ְּבלֹוִּבי ָהאֹוְרִחים. ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַהֲהִליָכה 
ֹלא ָּגְרָמה ָלֶכם ְלֹחֶסר נֹוחּות ְּבׁשּום צּוָרה.

ֹלא, ֲאַנְחנּו 
ֲעַדִין ִנּנֹוִחים 

ְּבִמָּדה 
ַמְסֶּפֶקת.
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ַאְלֶפְרדֹו! ִמי ָהאֹוְרִחים  
ֶׁשָּלנּו ַהּיֹום?

ֵאּלּו ֵחֶלק ִמְּנִתיָניו ַהְּיהּוִדים 
ֶׁשל הֹוד ַמְלכּותֹו. ֵהם 
לֹוְמִדים אֹודֹות ְמלּוָכה.

ְמֻצָּין! 
ַנְקִניִקּיֹות ּוִמיץ 
ְּבִחָּנם ְלֻכָּלם!

ֲאִני חֹוֵׁשׁש ֶׁשֹּלא נּוַכל 
ֶלֱאֹכל ֶאת ַהַּנְקִניִקּיֹות 
ָהֵאּלּו, ִמֵּכיָון ֶׁשֵהן ֹלא 

ְּכֵׁשרֹות. ֲאָבל ִנְהָיה ֲאִסיֵרי 
ּתֹוָדה ַּבֲעבּור ַהִּמיץ, 

ְלַאַחר ָּכזֹו ֲהִליָכה ֲאֻרָּכה. 

ַמר ַאְלֶפְרדֹו, 
ֲאדֹוִני, ֲאַנְחנּו 

ּתֹוִהים...
ַהִאם נּוַכל 
ִלְראֹות ֶאת 
ַהֶּמֶלְך ַהּיֹום?

ּוְבֵכן, ִאיׁש ָצִעיר, 
ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע. ֶמְרַּכז 
ַהְּמַבְּקִרים ָּפתּוַח 

ַהּיֹום, ֲאָבל ֶזה ֶּבֱאֶמת 
ֹלא ִליָלִדים. ֲאַנְחנּו 
ֹלא ְיכֹוִלים ְלַהְרׁשֹות 
ְצָעקֹות ְוַהְפָרעֹות 
ֶׁשֲעלּוִלים ְלַהְפִריַע 

ְלהֹוד רֹוְממּותֹו.

ְּבַבָּקָׁשה! ְּבַבָּקָׁשה! ֲאַנְחנּו 
ַמְבִטיִחים ְלִהְתַנֵהג ָיֶפה!

ָקִדיָמה! ֶזה 
ִיְהֶיה ֶנֱהָדר!

ּוְבֵכן...

ַאְלֶפְרדֹו, ֵאּלּו ֵהם ְיָלִדים 
ְמאֹד ְמֻיָחִדים. ֲאִני ָיכֹול 

ְלַהְבִטיַח ְלָך ֶׁשֵהם ִיְתַנֲהגּו ֲהִכי 
טֹוב ֶׁשֶאְפָׁשר. ָנכֹון ְיָלִדים?

ֵּכן. ֵּכן! ַּכּמּוָבן!

ִאם ָּכְך ְּבֵסֶדר. ֲאָבל ֲאִני ַחָּיב ְלַהְזִּכיר 
ָלֶכם ֹלא ְלַדֵּבר ִמַּדי ְּבקֹול, ּוְלַמַען ַהֵּׁשם, 

ַאל ִּתְגְרמּו ְלׁשּום ָצרֹות ַּבֶּדֶרְך ַהֹּזאת.
ַהֶּפַתח ַהֶּזה הּוא ֶׁשל ֲחַדר ַהְּמַבְּקִרים, ּבֹו נּוַכל 
ְלַקֵּבל ֲהָצָצה ַלֲחַדר ַהַּמְלכּות ֶׁשל הֹוד ַמְלכּותֹו. 

ָמה ֶׁשַאֶּתם עֹוְמִדים ִלְראֹות הּוא ֹלא סֹוד, 
ֲאָבל זֹוִהי ֲהָצָצה ְּפָרִטית ַעל הֹוד רֹוְממּותֹו.

ָלֵכן, ֵאין ִּכְּסאֹות ַּבֶחֶדר ַהֶּזה, ֵּכיָון ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ֹלא ָראּוי 
ָלֶׁשֶבת. ׁשּוב, ְּבַבָּקָׁשה ִּתְזְּכרּו ִלְׁשֹמר ַעל קֹול ָנמּוְך.

ַוַוַוַוַאַאַאּוּוּוּו!!!
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ֻּכָּלם ִלְכֹרַע ֶּבֶרְך ִלְפֵני הֹוד 
ַמְלכּותֹו, ַהֶּמֶלְך רֹוְדִריק!
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