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פעם בחמישה דורות נולד פיל שהוא יוצא 
דופן. הפיל, כפי שתראו, הוא קצת שונה 

ובדור הנוכחי הפיל הזה הוא אני. 
 

כל אחד מכיר אותי לפי המראה ואינני 
צריכה כלל להלחם כדי שירגישו בי. 

אני בולטת בקהל ללא כל מאמץ ואין צורך 
לקרוא כשתרצו למצוא אותי. 

 



זה גם מבוטא בשמי ותוכלו להבין זאת, כי 
קוראים לי אתל הורודה. כן, בדיוק כך. 

אני ורודה מהחדק ועד הזנב, גם ראשי, גופי 
ואפילו הציפורניים של רגלי.  

 

 
הייתי רוצה להיות כמו כל האחרים כדי 
שלא יביטו עלי כל הזמן. פילים צריכים 

להיות אפורים וגם אני רוצה להיות 
אפורה כמו אחרים. 

 

אולי תחשבו שזה נעים להיות ורודה, אבל 
אני לגמרי לא חושבת כך. כשאני פוגשת 
מישהו חדש הוא מיד מרגיש שאני ורודה 
ולא צריכים לשאול אותי גם מה דעתי על 

העולם. 
 



כשאני מביטה סביב הכל נראה פחות ורוד ממני. פילים הם אפורים, שמיים כחולים, גזעי עצים חומים 
וגם בוץ הוא חום. 

גם הבוץ? כן, גם הבוץ! וזה רעיון נהדר. חום קרוב יותר לאפור מאשר ורוד ואתכסה בבוץ אהיה חומה, 
נכון? 

כשאני מביטה סביב הכל נראה פחות ורוד 
ממני. פילים הם אפורים, שמיים כחולים, גזעי 

עצים חומים וגם בוץ הוא חום. 

על כן אעשה אמבט של בוץ ומכוסה בבוץ לא 
אראה ורודה. אשים בוץ על רגלי ואת החדק 
אצבע בבוץ גם את הזנב. אפילו הפנים שלי 

לא יהיו יותר ורודים. 

זה ייקח הרבה בוץ אבל כשאהיה חומה 
אף אחד לא ירגיש שאני שונה. 

 

גם הבוץ? כן, גם הבוץ! וזה רעיון נהדר. חום 
קרוב יותר לאפור מאשר ורוד אתכסה בבוץ 

אהיה חומה, נכון? 
 



כעת אני מכוסה בחום יפה ומרגישה טוב יותר. אף אחד כבר לא ירגיש בי. בסך הכל אני עכשיו חומה 
כמו גזע עץ. 

 

 

כעת אני מכוסה בחום יפה ומרגישה 
טוב יותר. אף אחד כבר לא ירגיש בי. 

בסך הכל אני עכשיו חומה כמו גזע עץ. 
 

אבל כרגע שמעתי כי מישהו צוחק. אני 
הבטתי למעלה ורואה מה שפחדתי ממנו 
תמיד. קוף שמצביע עלי ומקפץ על הענף 

בצחוק 
 

אינני מבינה מה כל כך מצחיק אותו אך 
הוא צוחק בקולי קולות. 

 



הוא קורא לחברים שלו וכולם צוחקים 
ביחד שם על העץ. 

שאלתי "מדוע אתם צוחקים ממני?" 

אני נראית כאילו יש לי כתמים חומים 
וורודים. נכון! אני פילה מכוסה בכתמים 

וענו "יצור כמוך רואים לעתים רחוקות. פיל 
בעל כתמים ורודים וחומים. עוד לא ראינו פיל 

מכוסה בנקודות!"   
 

הסתכלתי בראי והבנתי למה התכוונו. הבוץ 
נפל בחלקים והעור שלי בצבץ. 



קפצתי לאמבטיה והתנקיתי היטב. כל הזמן 
חשבתי על הקופים הגסים האלה.  

האמבטיה התמלאה בבועות סבון ואז 
החלטתי שלבן יהיה עדיף על בוץ חום. 

 

ואז אתגלגל בעפר, עפר אפור כמובן. זה 
לא יכאב ואעשה מיד אפורה. והורוד האיום 

הזה פשוט יסתלק. 

הסתכלתי סביב ומצאתי במה 
להשתמש. משחת שיניים וקרם לילה 

של אמא יעשו אותי לבנה. 



התחלתי במשחת שיניים רוקנתי אותה על 
ראשי. ידעתי שאזדקק לכמות גדולה כי 

השפופרת הייתה קטנה מדי 

ואז התחלתי גם להשתמש בחומרים 
אחרים. 

 

משחת שיניים וקרם לילה של אמא עשו 
לכלוך וקצף בכל חדר האמבטיה. מוטב 

שאצא מכאן מהר. 



רצתי מהר לחצר וזרקתי את עצמי לתוך 
העפר. 

 

התגלגלתי בו וקיוויתי שהעפר ידבק 
היטב אלי. 

 



חזרתי פנימה כדי לבדוק. עכשיו אני בוודאי 
כבר אפורה. 

 
אך לפני שהגעתי לראי שמעתי צפירה  

כה חזקה שאוזני כאבו. 
 



זו הייתה אמא שלי שנענעה בראשה 
כשראתה אותי. 

 

היא מצמצה בעיניים בליק-בליק-בליק. היא 
לא עשתה זאת מעולם כשהייתי ורודה. 

 



היא אמרה "קטנה שלי, מה עשית לעצמך? 
הצבע הורוד שלך נעלם כמעט כליל. מה 

המריחה הזו? זה נוטף ממך. זה נראה כמו 
משחת שיניים וקרם לילה!" 

 

"אני רוצה להיות אפורה כמוך. לכן 
התכסיתי במשחות אלה. אני לא שווה 

כלום כשאני ורודה. רציתי להיות אפורה." 
 

אוהב אותך ורודה, אפורה או כחולה. את 
מיוחדת, אתל, כי את זו את. לעולם לא 

תרגישי פחותת ערך. אם תהי גאה מעצמך 
תתקדמי יפה בחיים." 

 

"נכון, את ורודה, אך אני אוהבת אותך 
בדיוק כך. אינך יודעת שאת אתל הורודה 
שלי? ושזה לא הצבע הורוד שלך עושה 

אותך כה מיוחדת בשבילי? 



 
"אז רחצי את הלכלוך שלך ונצא, ואוכיח לך 

את מה שאמרתי. כל אחד מאתנו שונה קצת 
במראה שלו." 

 

"הייתי רוצה להאמין בדבריך, אך אני חושבת 
שרק את אוהבת אותי בצבע המשונה שלי. 
אחרים אומרים את מה שהם חושבים, והם 

חושבים שלא יפה לפיל להיות ורוד., 

אמא הובילה אותי לסבא ג'ו שיש לו רק ניב 
אחד, לבן כמו שלג. הוא אמר "הביטי עלי 

אתל הורודה. יש לי רק ניב אחד וזה עושה 
אותי מיוחד 

. נכון, לאחרים יש שני ניבים, אבל אני 
נולדתי רק עם אחד. הייתי יכול כל 

החיים לבכות ולהתלונן אך אני מעדיף 
להיות שמח, וכך גם צריכה את להיות." 

 



אחר כך הלכנו לדודה אן שהולכת עם מקל 
כי רגל אחת שלה קצרה יותר. "אבל אני 
עדיין יכולה לעבור ממקום למקום ולחייך 

לאנשים. זה לפעמים לא קל, אבל אם את 
מרוצה  מעצמך זה מקל מאוד." 

 

ועוד הלכנו לאחרים, ולכל אחד היה משהו 
מיוחד. אבל כולם אמרו לי אותו דבר "את 

צריכה להיות מרוצה שאת זו את.  
 



אני יודעת עכשיו שאהיה תמיד ורודה, אך אולי 
זה לא כל כך גרועה כפי שחושבים תחילה. כי 

הרי אני זו אני וגם דברים טובים אחרים הם 
ורודים, כמו למשל מרקחת תות. 

 

נדמה לי שאלמד להיות ורודה, אני רק 
צריכה לשנות את דרך מחשבתי. אקבל 
עצת אמי ואעמוד גאה וישרה, כי אין זו 

בושה להיות ורודה. 
 

לכן אם אפגוש אתכם בפעם ראשונה 
ותביטו עלי בפליאה, ארגיש דווקא בסדר. 
בסך הכל תראו שאני ורודה ואם תחשבו 

שאני מיוחדת, אסכים אתכם ברצון. 
 



אני אתך הורודה, ורודה כמה שרק אפשר 
להיות. "כן אדוני, אתל הורודה זו אני! ואין לי 

כל בעיה עם זאת, לא, בכלל לא, כי אני 
אוהבת להיות ורודה ואני אוהבת להיות 

עצמי!" 
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