
דודה בכתום 



 

סיפור - לאילה ג'אפארי 

 
איורים – עלי מפאקהרי 

 

דודתי היא הדודה היפה ביותר 
שבעולם. 

 



אין לה אפילו שערה 
אחת לבנה על ראשה. 

היא צבעה את כל 
שערותיה בכתום. 

 



ליטפתי את שערותיה 
הכתומות שפזורות 

 היו על כרית כחולה ואמרתי 
"חכי רגע, דודה כתומה. 

אסרוק את שערותיך." 

 



רצתי כדי לביא מסרק. אך הרוח 
נשבה פתאום ולקחה לי את המסרק. 

אמרתי לרוח "על תגעי במסרק של 
דודתי." 



הרוח אמרה "אבל אני רוצה לסרוק 
את שערותיה הכתומות." 

 



עמדתי לפני הדודה כדי 
שהרוח לא תראה אותה 

ואמרתי "לכי וסרקי 
שערות של דודה שלך". 

אבל הרוח אמרה "אין לי 
דודה". 

אמרתי "אז מה? זה לא 

ענייני!" 
 



לקחתי את המסרק 
מהרוח. הרוח כעסה, 

שרקה, לקחה את 
שערותיה של דודתי 

והלכה לה. 
דודה כתומה עצמה את 

עיניה בעצב. 

אמרתי "אל תדאגי דודה 
כתומה. אחזיר מיד את 

שערותיך." 
קראתי "רוח! תחזירי 

לדודתי את שערותיה!" 
 



אבל הרוח רק יללה והגביה לעוף. 
קפצתי, חטפתי שערה אחת והנפתי 

אותה באוויר. 
עקבתי אחרי הרוח שלקחה את 

השערות. 



הבטתי על הארץ מלמעלה. זזתי 
רחוב אחד מביתה של דודתי, אחר 

כך שני רחובות ושלושה. חציתי 
שדרה רביעית. וי! עפתי לעיר 

אחרת ועברתי מעל נהר. 
 



ידיי רפו. התגלגלתי האוויר ונפלתי 
לנהר. הנהר הסיע אותי דרך העיר. 

הייתי במרחק ארבע שדרות מביתה 
של דודתי.  

התקדמתי בהן והגעתי לרחוב 
האחרון בו עמד ביתה של דודתי.  

 

הייתי עייף, נפלתי בחזית ביתה 
ונרדמתי. 

 



כשהתעוררתי רצתי לתוך הבית וקראתי 
"דודה כתומה, איפה את?" 

 



פתאום ראיתי קווצת שערות 
כתומות מונחת על כרית כחולה.  

 
 

 
נישקתי לשערות אלה ואמרתי 

"אנא, אמרו איפה דודתי". 

 



השערות התרחקו משפתיי ועפו 
גבוה, גבוה עד שהגיעו לשמש. 

ראיתי את השמש ואמרתי מופתע 
"הרי זו דודתי הכתומה!" 

 



פניה של השמש היו נעימים כמו פניה 
של דודתי ושערותיה כתומות כמו 

שלה. וכשקווצת השערות נדבקה 
לשמש, השמש צחקה. 

 



אמרתי "דודה שובבה, האם הפכת 
לשמש?" היא הניעה את ראשה הנה 

והנה וחייכה. 
אמרתי "עכשיו ילדים בכל העולם יוכלו 

לראות את דודתי היפה." 
 



ואז קרצתי לדודה וצעקתי "דודה 
כתומה, את באמת הדודה היפה 

ביותר בעולם." 
 


