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סמוך לים ,לא רחוק מכאן ,בבריכה שמתחת
לשונית האלמוגים ,חי דגיג קטן בשם גופי
גופ .השונית עלולה להוות מקום מסוכן ולכן
הדגיגים השתדלו להתרחק ממנה ושיחקו
באמצע הבריכה .התחתית הייתה חולית ולכן
עשו אותה לגן ציבורי.

גופי גופ וחבריו אהבו לשחק בכדורדג
במגרש שבגן הציבורי .היה זה משחק שבו
הם השתמשו בפנינה מצדפה בתור כדור .רק
דבר אחד הדאיג את גופי גופ ואת חבריו.
מעבר לגדר של הגן חי דג גדול רע.

רבים היו הסיפורים על הדג הגדול הרע
הזה .סיפורים שהיו משאירים את הדגיגים
ערים בלילות .נאמר שזה דג גדול רע ,בעל
עיניים גדולות זורחות ועור קשקשים שחור,
עם שיניים חדות ושני ניבים גדולים בשפה
התחתונה .סיפרו שהוא יכול לבלוע אתך
בלגימה אחת ושהוא נבזה יותר מכריש
ששיניים כואבות לו .ושדג שיכנס למערה שלו
לא יצא משם חי .זה היה הדג הגדול הרע של
שונית האלמוגים.

גופי גופ עצמו היה שייך למשפחת דגים
קטנים .היו לו רק חמש מאות אחים ואחיות.
אא ..כן .וגם דוד סרטן נזיר .אחת מהאחיות
המבוגרות יותר של גופי גופ ענדה פנינה
שחורה ,נדירה מאוד .הפנינה הזו הייתה
מקור לקנאה של כל שחקני כדורדג .וגופי גופ
הקטן רצה ..באמת הדבר היחיד שרצה..
היה לשחק כדורדג בפנינה השחורה הזו של
האחות שלו.

יום אחד כל המשפחה )כלומר כל המשפחה
מלבד גופי גופ הקטן( יצאה למשחה שנתי
במעלה הזרם .גופי גופ הסתובב ללא מטרה
בתוך הבית ..ובמקרה נכנס לחדרה של
אחותו ..ושם ראה ..את הפנינה השחורה.
אמנם גופי ידע שזה כמו גניבה ,הוא חשב
"היא לא תדע שלקחתי אותה .אקח אותה רק
להיום ואחזיר למקומה עוד לפני שהיא
תחזור מהמשחה .וחוץ מזה זה לא נראה
ממש רע ..אם לא אתפס".

כשגופי גופ הגיע למגרש המשחקים בגן
הציבורי כל הדגיגים האחרים התאספו סביבו
ואמרו "באמת תיתן לנו לשחק עם הפנינה
השחורה ,גופי גופ?" והוא רק חייך וקרא "אז
הבה ונשחק עכשיו בכדורדג!"
המשחק התקדם יפה .הכוחות בין הקבוצות
היו שווים ועכשיו גופי יכול היה לתת את
הזריקה האחרונה ,שתכריע את התוצאה.
הוא היה צריך להעיף את הפנינה השחורה.
הוא התכונן היטב לזריקה ונתן בזנבו מכה
חזקה בכדור פנינה השחור .הכדור עלה
ועלה ועלה ,ועבר מעל הגדר!!..

..ישר לחצרו של הדג הגדול הרע ..כל
הדגיגים שראו זאת הוציאו בועות אוויר מתוך
התרגשות" .הו ,לא ..עכשיו היא הלכה
לתמיד "..אמר חברו של גופי" .אתה כעת
בצרה גדולה" הוסיף חבר אחר .והשלישי
קרא "עכשיו אחותך תדחוס אתך לקופסת
שימורים!"
"מה אוכל לעשות?" אמר לעצמו גופי גופ.

גופי גופ ידע שאם ילך לקחת את הפנינה
מעבר לגדר ,הרי סופו ברור .הוא זכר את
הסיפורים על הדג הגדול הרע ,בעל עיניים
זורחות ,עור מלא קשקשים שחורים ,שיניים
חדות וזוג ניבים גדולים .אתם יודעים ,הדג..
הגדול ..הרע“ ..אולי אם אלך ואבקש אותו..
הוא יחזיר לי" אמר גופי גופ.
"חכה" קרא דג סנדל "כעת אינך יכול ללכת.
נעשה כבר חושך .זה מסוכן!" והסנדל צדק.
כעת אין כבר מה לעשות .וגופי גופ התחיל
כבר לשחות הביתה.

הוא שחה לחור שלו ,לחדר המיטות שלו
ונשכב תחת עלה האצות החמים .אחותו
נשארה הלילה אצל דוד סרטן נזיר ,אך הוא
הרגיש מאוד רע .הוא ידע שצריך היה לספר
לאמו מה קרה ,אך פחד שבכך יכנס לצרות
גדולות" .חוץ מזה" חשב "אחותי לא בבית
ומלבדי ומלבד חבריי איש לא יודע .אולי
אצליח איכשהו להתחמק מצרות .צריך רק
להשיג את הפנינה לפני שאחותי תחזור
הביתה .ואז אף אחד לא יידע ".הוא היה כבר
עייף מאוד ועיניו התחילו להיעצם .כשאחזה
בו התרדמה עוד מלמל בפיהוק "אף ..אחד..
לא ..יידע…"

למחרת גופי גופ קם מוקדם ,עוד לפני
שמישהו ממשפחתו התעורר .הוא יצא מיד
לגן הציבורי .דלת המערה של הדג הגדול
הרע הייתה בקצה שונית האלמוגים ,במים
פתוחים ,שם איפה שאף דג קטן לא העז
לשחות .כשגופי גופ הגיע לפתח המערה
הרגיש בקור של הים הפתוח בגבו .כשהגיע
קרוב לפתח המערה הבין למה דגים אחרים
לא העזו להתקרב לכאן .סביב הפתח ,ביו
האצות ,מונחות היו חפצי דייג שונים.

ווי חכה ,פיתיונות ,חוטי דייגים ומשקלות
שנאספו מסירות של הדייגים .דייגים שלא
יכלו להשתמש בהם כי כמובן את הדג הגדול
הרע אי-אפשר היה לתפוס!
דלת המערה עשויה הייתה מעצמות של
שלושה דגים שניסו לקחת לעצמם את
המערה .עכשיו הם הדלת עצמה .גופי גופ
שחה בזהירות לדלת .פתאום הדלת נפתחה
ושם בפנים נראה זוג עיניים גדולות! זה..
היה ..הדג ..הגדול ..הרע…!

"מה רצונך?" אמר הדג הגדול הרע בקול
מאיים.
"או ..אולי הייתי יכול לקבל חזרה את כדור
הפנינה השחורה של אחותי .זה שעף מעבר
לגדר?" ענה גופי כשהוא רועד מרוב פחד.
"ומדוע אינך מפחד ממני ,גופי הקטן? אינך
מכיר את הסיפורים שמספרים עלי?" שאל
הדג הגדול הרע.
"או ,אני מאוד מפחד ממך .אבל אני מאמין
שבכל דג יש גם משהו טוב .חשבתי שאם
אנהג יפה כלפיך ,גם אתה תנהג יפה כלפי".
ענה גופי.
"אני מבין "..אמר הדג הגדול הרע "גופי קטן,
ריגשת אותי .לך וקח את כדור הפנינה של
אחותך מהחצר שלי".

גופי גופ שחה לחצר האחורית .היו שם
כדורים רבים אבל לא הפנינה השחורה .אבל
כשהתקרב יותר לגדר ,שם ,אחרי אצות
גבוהות מונחת הייתה ערמה של עצמות דגים
ולידה ..הפנינה השחורה.
"מצאתי אותה!" קרא גופי גופ "עכשיו כבר
לא אהיה בצרות .אני צריך רק לחזור הביתה
לפני שהאחרים יתעוררו!"

"יתעוררו?" שאל הדג הגדול הרע כשהוא
מתקרב אל גופי גופ "אז הוריך לא יודעים
שאתה כאן?"
"לא ,אילו הוריי ידעו שסחבתי את הכדור של
אחותי ,ואחר כך איבדתי אותו ,הייתי נכנס
לצרה גדולה" אמר גופי גופ.
"טוב ,אז תודה לך גופי גופ "..אמר הדג
הגדול הרע.
"אתה מודה לי? מדוע?" שאל גופי גופ "האם
בגלל זה שהתייחסתי אליך יפה ועכשיו כל דג
ידע שאינך גרוע מכריש שסובל מכאב
שיניים?" שאל גופי גופ בחיוך.

"לא,לא ,גופי עסיסי קטן שלי" אמר הדג
הגדול הרע ,בעל עיניים גדולות זורחות ,עור
קשקשים שחורים ,שיניים חדות ושני ניבים
ארוכים" .רציתי להודות לך עבור ארוחת
בוקר שלי!"
ובלגימה אחת גדולה הדג הגדול הרע בלע
את גופי גופ! מדוע…? כי הדגים הגדולים
תמיד אוכלים את הדגים הקטנים!!

"גופי גופ! גופי גופ! תתעורר! תתעורר גופי
גופ! האם תישן כל היום?" קראה אמו.
גופי פתח את עיניו לאט… "אולי חלמתי? אז
אני חי! אני חי!" הוא קרא "הדג הגדול הרע
לא אכל אותי .כנראה חלמתי".

הוא ישב במיטה וידע שמה שלא יקרה,
לאיזה צרה זה לא יכניס אותו ,הוא חייב
לספר את האמת .כי תמיד עדיף לומר אמת
ולשלם את המחיר ,מאשר להישאר לתמיד
עם שקר" .אמא ,אבא ,אני צריך לדבר
אתכם ".וגופי גופ הלך להורים וסיפר מה
עשה ואיך איבד את הכדור" .אכזבת אותנו,
גופי גופ" הם אמרו "אבל אנו שמחים
שאמרת עכשיו אמת ,ושהבנת כי זה לא טוב
לגנוב".

ואז נפתחה הדלת .בדלת עמד דוד סרטן
הנזיר" .בדיוק הייתי בדרך אליכם כשפגשתי
את ג'וש ,חבר וותיק שחי סמוך לגן הציבורי.
זה שיש לו חנות 'הדג הגדול הרע' .הוא סיפר
שנפל אצלו בחצר כדור שחור ,וכששחה כדי
להחזיר לך אותו ,כבר לא היית שם .הנה
הכדור".
"אבל אני לא מבין" אמר גופי גופ "מה עושים
שם כל הווים וחכות ועצמות הדגים? ומה עם
הדג הגדול הרע ,בעל עיניים זורחות ,עור
קשקשים שחורים ,שיניים חדות וניבים
ארוכים?"

"ומה עם הסיפורים?" שאל גופי.
דוד סרטן הנזיר הסתכל על גופי ואמר "הו,
גופי גופ ,אינך יכול לשפוט דג לפי הקשקשים
שלו .זה מה שבפנים הוא החשוב!"
והדוד צחק.

