המכנסיים של סם
אליסון יוטליי

מכנסיים של סם החזיר סבלו תמיד .הוא קרע אותם על ענפי
אטד והם נתפסו על קוצים שונים .הוא איבד חתיכות קטנות
מהם בתוך עוזרד והשאיר קרעים על דרדרים .הוא שפשף
אותם עד תום בגלישה על סלעים ועשה בהם חורים כשעבר
בתוך גדורות.
תמיד אפשר היה להכיר איפה עבר סם החזיר על פי חתיכות
בד שתלויים היו על קוצים וענפים .הציפורים שמחו מאוד
ולקחו חתיכות מהם לקנים .העורבים תלו חתיכות כמו דגלים
מהעצים בסביבת הקן שלהם ,וציפורים אחרות ערבבו אותם
עם צמר הצאן לריפוד הקנים .נראה היה שסם החזיר יספק
חומרים לבתים של כולם ביער ובשדה .אבל מכנסיים לא
מתקיימים לתמיד ,וגם אלה של סם עמדו להיגמר.
האחות אן הטליה את המושבים ושמה חתיכות בד מקדימה.
היא תפרה טלאים משני הצדדים ואחר כך הטליה והטליה
שוב ושוב עד שלא נשאר כלום מהמכנסיים המקוריים .הם היו
עכשיו אוסף של פסים וטלאים ופיסות בד משובצות תפורות
שתי וערב בחוט ירוק.
"מכנסיים של סם הם כמו שטיח מעשה טלאים" אמר טום
החזיר כשערב אחד אן הרימה את הבגד המוזר לפניה אחרי

שתיקנה אותו.
"מנוקד ומנומר כמו עקעק" אמר ביל.
סם התרומם מהמיטה שעליה שכב עטוף בשמיכה ,שם חיכה
שאן תגמור את התיקון .אלה היו המכנסיים היחידים שלו ולכן

בערבי תיקון היה צריך לשכב מוקדם במיטה.
"אני אוהב אותם מטולאים" אמר נעלב "אל תצחקו מהם .אני
אוהב את המכנסיים הישנים שלי ואת הטלאים היפים שלהם.
זו תמיד הפתעה בשבילי לראות איך אן מקשטת אותם.
תראו! הנה טלאי ירוק על טלאי שחור ,וזה על טלאי צהוב
שעל טלאי כחול .ובין הטלאים יש המון כיסים שבהם אני יכול
לשמור כל מיני דברים .כשהתפרים מתפרקים אני יכול לדחוף

לא מצאה את הדבר החשוב ביותר ,המוסתר תחת הטלאי
הגדול! ואילו מצאה!..
באותו רגע אן נתנה צעקה וזרקה את המכנסיים.
"אוי! הם נשכו אותי! המכנסיים שלך נשכו באצבע שלי!" היא

ביניהם דברים".
"כן" אמרה אן "כבר הוצאתי מכאן פרת משה רבנו ,וחתיכת
יערת דבש ,כמה דבורים וגם צפרדע שקפצה מעלה-מטה,
וחיפושית זבל ,שלא לדבר על חתיכות חצץ ,בלוטים וצדפים.
לא פלא שאתה נראה מוזר עם כל אלה טמונים בין הטלאים
שלך .כולך רק פינות ובליטות".
סם התכרבל בשמיכה וצחק עד שהמיטה רעדה כולה .היא

קראה .היא שמה את האצבע בפה ומצצה אותה.
"מכנסיים לא נושכים" אמר טום ,אבל סם התחבא יותר עמוק
תחת השמיכה וצחק יותר חזק.

"מה זה ,סם?" שאל טום בחומרה "ספר! מה הסתרת
במכנסיים שלך?"
סם לא ענה ,אבל מתחת לטלאי הופיע זוג אוזניים ושתי
עיניים בורקות .עכבר לבן הוציא את ראשו הקטן .הוא הביט
על אן ,שרק לסם ואז גלש לאורך רגל השולחן ולתוך חור
ברצפה.
"עכשיו גירשת אותה! איבדתי את ימימה!" אמר סם שיצא
מבין השמיכות "היא העכבר המחמד שלי ואת גירשת אותה.

היא היצור החמוד ביותר .האכלתי אותה בפרורים ושמרתי

על המשפחה שלה".
"משפחה?" צעקה אן.
"כן ,יש לה ארבעה ילדים .הם כולם חיים בטלאי .יש להם שם
קן .עזרתי לימימה לבנות אותו .אני הסנדק של הילדים .הם
מכירים אותי היטב".
אן פרמה מהר את התפרים והוציאה קן קטן עגול עם ארבעה
עכברונים קטנים ורודים בתוכו.
"הנה הם! האם הם לא חמודים?" קרא סם "אבל הם ירגישו
בודדים בלי אמא שלהם .תשימי אותם בחור שברצפה ,אן.
לימימה יחסר הבית החם שלה במכנסיים שלי והאוכל
שנהגתי לתת לה".
אן שמה את הקן סמוך לחור שברצפה וכעבור דקה הופיע
האמא ולקחה את הצאצאים שלה.
"שלום סם" היא צפצפה בקול חד ודק כמו זה של צרצר
"שלום סם ותודה על הכנסת האורחים שלך .אנחנו יוצאים
לדרך .הגיע זמן שהקטנים שלי יראו את העולם הרחב".
"שלום" קרא סם מהמיטה שלו "תחסרי לי מאוד אבל אולי
נפגש עוד .העולם הוא קטן".
"הממ "..משכה אן באפה "העולם אולי קטן אבל בוודאי יש בו
מקום למשפחת עכברים ,בלי שיצטרכו לגור בין טלאים
במכנסיך ,סם".
היא לקחה מרצע וניקתה בו את כל השרידים שהשאירו
העכברים ,הסירים והמחבתות שלהם ושיפוד .את חתיכות
גבינה היא זרקה לאש והחמירה פנים כשראתה גם קליפת

בשר חזיר.
"בשר חזיר בביתם של ארבע חזירים הוא עלבון" אמרה
בחומרה.
"זה מחנות מכולת ,אן" אמר סם "באמת ,בעלה של ימימה
הביא זאת בשביל המשפחה שלו".
"אז הגיע זמן שיהיה לך זוג מכנסיים חדשים ,סם .באמת,
בעלה של ימימה שמביא בשר חזיר הנה! לא אסכים לכך.
העכברים האלה זה הקש האחרון!" קראה אן .היא נערה את
המכנסיים וזרקה אותם חזרה לסם.
"כן" הסכים ביל "הגיע זמן שיהיו לך מכנסיים חדשים .לא
יתכן לשמור ביבר שלם בבית שלנו .אתה מגדל נמלים ואיילים
בטלאים שלך".
"ועוד מעט גם דובים ושוורים" הוסיף טום.
"תנינים ועיטים" לחש סם מתוך צחוק.
"זה לא נושא לצחוק .מכנסיים לא צומחים על עצים" אמרה
אן.
"אני לא רוצה מכנסיים חדשים" התלונן סם "אני רגיל לזוג
הזה והם מאוד נוחים לי .אני מכיר כל תפר ,כל טלאי ,כל
פינה וקמט בהם ".הוא לבש את המכנסיים בהנאה.
"אבל אלה היו כבר לגמרי בלויים .עוד קרע אחד והם יגמרו"
אמרה אן "אנו מוכרחים להשיג זוג אחר ,ואינני יודעת מאין
לקחת את החומר בזמנים קשים האלה .כנראה תצטרכו
ללכת ולאסוף ,כולכם".
"לאסוף מה? מכנסיים? מדחלילים?" שאל סם.

"לא ,צמר כבשים .מהגדרות ומשוכות ושיחים .לאן שלא תלכו
קחו את הצמר שהכבשים משאירים כשהם עוברים או
מגרדים את גבם על עמודים .אז אוכל לצבוע את הצמר
ולטוות אותו ולעשות ממנו זוג מכנסיים חדש בשבילך".
מאותו יום החזירים אספו צמר .הם הורידו אותו משיחים של
ורדי-בר ,שם הוא הסתבך בין הקוצים .הם הורידו אותו
מהגדרות הנמוכות שהכבשים נדחסו דרכן ,ומגזעי אלונים
ואורנים שעליהם גירדו הכבשים את גבם .סם מצא גוש שלם

של צמר תחת שורשי עץ עתיק ,שם הכבשים נהגו לישון.
ממש הפליא כמה צמר היה מונח על שבילים .כל יום הם
הביאו שקיות מלאות לגמרי בצמר.
אן כיבסה את הצמר ותלתה אותו לייבוש .הצמר היה לבן כמו
שלג אחרי הרחצה .היא חיברה אותו למקל והניפה בקרני
השמש עד שהתייבש ונעשה קל כמו נוצה.

ביל מילא קערה במים ,אזוב וקליפות עץ ואן צבעה את
הצמר.
"איזה צבע זה יהיה?" שאל סם בחשדנות "אני לא רוצה חום
או אפור או משהו משעמם".
"אני חוששת שזה יהיה משהו חד-גווני" הודתה אן.
"הוי! איזה צבע משעמם" נאנח סם "אני לא רוצה מכנסיים
עצובים כי אז אהיה חזיר קטן ועצוב".
"הם יהיו קצת קודרים" אמרה אן שבחשה אותם עם מקל "אני
מצטערת אבל זה הצבע .הדבר הטוב היחיד הוא שזה צבע
של אדמה".
"עצובים ושחורים כמו לילה חורפי קודר" אמר סם .והוא יצא
ליער .הוא קטף קצת אוכמניות אדומות ,ופרי ורד בצבע שני
וכמה פטריות רעל אדומות .הוא הביא את הכל הביתה ושם
לתוך קערת הצבע.
"אן ,בואי תראי" קרא כשהחזיק את הצמר בקצה מקל.
"הו סם! אדום בהיר! איזה צבע יפה!" קראה אן" .כמו שקיעת
חמה" קרא טום בהתפלאות" .כמו שריפה של בית" אמר ביל.
סם יצא שוב וחיפש פרחי גרניום כחולים וגרגירי יער סגולים.
הוא טבל עוד גוש צמר במיצים שלהם וזה יצא כחול כמו
רקיע.
הם יבשו את הצמר ואן חיברה אותו לגלגל טוויה הקטן שלה.
היא טוותה קצת חוט אדום וגם קצת חוט כחול .ואז סרגה זוג
מכנסיים חדשים משובצים בכחול ואדום ,בהירים ויפים ,עם
הרבה כיסים של ממש.

כשסם החזיר טייל במכנסיים החדשים שלו כל החיות באו
להתפלא ממנו .אפילו השועל בא להסתכל עליו.
"אדום כמו הזנב שלי" אמר" .זוג מכנסיים היפים ביותר
שראיתי בחיי הקוצניים" אמר הקיפוד.
אבל כשסם פגש שוב את ימימה העכברה הלבנה ומשפחתה,
הם סירבו להתאכסן בכיסים החדשים שלו.

