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בסערה הים נעשה כועס, שחור. הרוח מרימה בו גלים גבוהים, 

כה גבוהים שהם מדי פעם מסתירים את השמש. הגלים עולים 

לחוף וזורקים על החול ועל האבנים אצות ים ארוכות, דגים 

לא-זהירים, סרטנים שעייפו מזחילה והמון צדפות קטנות. מדי 

פעם הים זרק לחוף קונכיות גדולות מופלאות, אך זה קורה רק 
לעתים רחוקות, ובכל אופן לגרישה לא הזדמן אף פעם למצוא 

כזו. 
 

 

כבר שבוע השתוללה הרוח בים. הגלים הכו בכוח בחוף. אך 
בסוף הרוח שקטה והים נרגע. חלק, דומה לראי ענקי, הוא הביט 

על השמש. 

"מה תתן לי היום במתנה?" שאל גרישה את הים "כמה טוב היה 

אילו הייתה זאת קונכייה גדולה." 

"ששש-ששש-ששש… ששש-ששש-ששש" ענה הים באיוושת 

המים. 
"אהא" ניחש גרישה "אתה מדבר 'חפששש.. חפששש..' טוב, 

אחפש" והוא הלך בחוף ובהקפדה הביט על הכל שהים זרק על 

החוף בזמן הסערה. אך לא מצא קונכייה. הוא התיישב על אבן 

שטוחה גדולה והתחיל להסתכל על הים. 

סמוך לחוף נער מוכר עבר במהירות בסירה. הוא היה רק מעט 
גדול מגרישה. 

"קח אותי לסירה!" קרא אליו גרישה. אך הנער לא הסתכל עליו 

והסירה המשיכה הלאה. 

גרישה הוריד את ראשו ופתאום ראה לרגליו קונכייה נפלאה. 

היא הייתה מאם-פנינה ורודה וזרחה כאילו בפנים דלק פנס. 
גרישה לא האמין לעיניו. הוא לקח אותה בשתי ידיו וקירב לאוזן. 

והקונכייה התחילה מיד לזמזם. ברעש שלה נשמע משב הרוח, 

משק המים ושריקת המפרשים. 

וגרישה ראה ספינה ששטה בים. על התורן התנפנף דגל שחור. 

גרישה לא יכול היה להבין איך קרה הדבר, אבל הוא מצא את 

עצמו על סיפון הספינה. על החרטום עמד שודד ים בעל עין 
אחת, ובחגורתו אקדח וסכין עקומה. וראה גם נערה כבולה 

לתורן, בוכה וקוראת לעזרה. 

"איך אוכל לעזור לך?" שאל גרישה. 
"תן לי את הקונכייה" ענתה הנערה. 



 

גרישה לא רצה להיפרד מהקונכייה, אך ריחם על הנערה ונתן לה את 

הקונכייה. ובאותו הרגע הנערה הפכה לציפור ועפה. וכשהיא עפה – 
הכל נעלם. וגרישה ראה שהוא עומד על החוף והקונכייה הגדולה בידיו. 

"איך קורה הדבר?" חשב גרישה ושוב שם את הקונכייה לאוזנו. וזו 

הרעישה וזמזמה שוב.. 

גרישה ראה בים אניית מלחמה ועל גשר הפיקוד רב-חובל צעיר. 

ובאותו רגע ראה גם צוללת של אויב. הוא הבין שעכשיו האויבים יכולים 

לשלוח פצצת טורפדו והאונייה תושמד. וברגע שהבין זאת, מצא את 
עצמו על הגשר, ליד רב-החובל. 

"איך אוכל לעזור?" קרא גרישה לרב-החובל. 

"אם תזרוק את הקונכייה לים, צוללת של האויב תושמד ואנו ננצל!" 

ענה רב-החובל. 
 


