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בים של יפן נמצא אי קטן פורוגלם. 

הציידים שלנו הביאו מאיסלנד שועלים 

כחולים, שחררו אותם באי והחיות 
האלה שהפרווה שלהם יקרה ביותר, 

התאקלמו במקום. בעניין רב עקבתי 

אחרי משפחת של החיות הערמומיות 

האלה, קרובי משפחה של שועלי יער 

האדומים שלנו. 
לא רחוק ממחנה של הדייגים, ממש 

ליד האוהלים, התמקמה משפחת 

שועלים גדולה ושובבה. במקום זה 

עמדה פעם פנזה, מין בית קוריאני. 

עכשיו נשארה ממנו רק הרצפה, ועליה 

גדלו עשבי בר בגובה של בן-אדם. 
מתחת לרצפה הזו חי זוג שועלים, 

ונקה ומשקה עם ילדיהם. 

מעל הרצפה התרוממה ערמת אשפה 

ישנה, ששמשה לשועלים למרפסת 

תצפית ושמירה.  

יום אחד עיט לבן-ראש העז לרדת עד 

לדייגים וחטף אצלם דג גדול. הוא עלה 

אתו על סלע. והשועלים, עם ונקה 
ומשקה בראשם, עקבו אחרי מעשיו של 

לבן-הראש. 

כשרק העיט התחיל לנקר בדג החטוף, 

ממקום כלשהו הופיע עיט לבן-זנב 



והתנפל על לבן-הראש כדי לקח ממנו 

את הטרף. באותו הזמן השועלים 

מצמצו בעיניהם הירוקות והתארגנו. 

ונקה נשאר עם הקטנים שלהם ומשקה 

אחרי רגע התחילה לעבור מאבן לאבן, 
הגיע עד הסלע, תפסה את הדג 

והסתלקה אתו. 

בבית, על המרפסת, מסרה את הדג 

לילדים שלה והשועלים, כאילו לא 

כלום, בעניין רב המשיכו לעקוב אחרי 
מאבק של העטים, שכבר שכחו לגמרי 

על הדג. 

 *

ופעם הלכנו לפנות ערב לאזור הדייג 

כדי לאסוף סרטנים. חיים שם, בין 

אצות הים, סרטנים קטנים שמשום מה, 

בדמדומים, יוצאים לחול של שפת הים. 
שם אפשר לאסוף אותם לשקים. 

בזמן שחיכינו לסרטנים התיישבנו על 

סירה קוריאנית ישנה וישבנו שם 

בשקט. ופתאום רואים, מתחת לרצפה 

הופיעה משפחת השועלים שלמה.  
דמדומים, זה זמן הצייד שלהם. ונקה 

יצא באיטיות לכוון ההרים, כנראה כדי 

לצוד ציפורים, ומשקה התחילה לשחק 

עם הילדים שלה. כעבור זמן ראינו 

שהיא לא משחקת סתם אתם אלא 

מתקרבת כל פעם יותר ויותר לחוף 
הים. ופתאום מול הצעירים בא גל מים. 

מילא, גל בא והלך. אבל זה לא הכל. 

לא כך היה. הגל הנבזה חזר שוב 



והרטיב את הצעירים. עכשיו הבנו – 
האם הובילה את הצעירים לים, כדי 

שלא יפחדו מהמים. ואז היא קפצה 

לתוך המים, שחתה קצת, עלתה על 

סלע וניסתה למשוך אותם אליה. אבל 

הצעירים ששיחקו עם הגלים לא שמו 

לב עליה.. 
משקה לא חשבה הרבה, שחתה לאזור 

הדייג ומהר מאוד הופיע על אותו הסלע 

עם דג בפיה. עכשיו היא הראתה להם 

את הדג ואחד מהאמיצים יותר 

שבקטנים קפץ אף הוא למים. הוא 
שוחה כדי לקבל את הדג, אבל את 

הזנב מחזיק זקוף כמו רובה.  

למה הוא מפחד להרטיב את זנבו? 

אחריו עוד אחד שוחה, וגם הוא מחזיק 

את קצה הזנב מחוץ למים. וכך כולם. 

ומשקה רצה אל מקום הדייג כדי 

לתפוס שוב דג. תופסת ונותנת לילדיה, 
ושוחה שוב. 

היה כבר חושך כשנגמר שיעור 

השחיה. כולם יצאו לחוף וכל הזנבות 

יבשים, קצוות מוחזקים גבוה כמו 

רובים.  


