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דוקטור סקוויש 
 

רופא בובות 



מוקדש לגוונדולין טומאס, 

ששלפה את הרופא מהדמיון שלה. 

 

חייל העץ המסכן היה חולה. כל הפרקים שלו חרקו. 
"אמא, אמא, אני חולה,  

קראו מהר, מהר לרופא!" 
בובות אחרות השכיבו אותו למיטה וקראו לדוקטור 

סקוויש, רופא בובות. 
 



דוקטור סקוויש רץ מהר עם התיק שלו. הוא פתח 
את התיק, הוציא כף  ובקבוק וגם הְסֵטתֹו ְסֹקופ 

שלו כדי לשמוע את דופק לבו של חייל העץ. 
נכון, לבובות אין לב ודוקטור סקוויש ידע זאת, 

אבל הוא העמיד פנים כאילו היה להן לב, כי זה 
נתן להן הרגשה טובה יותר. 

"מסכן" אמר דוקטור סקוויש "צריך לשמן אותך. 
אתה חורק מאוד." ודוקטור סקוויש נתן לבובה 

חורקת זו קצת שמן דובדבנים וקצת שמן שזיפים 
בכף כסף, ישר לתוך גרונה של הבובה. 

הוא השאיר גם קצת דבש וסוכריות מציצה 
למקרה שהחייל ישתעל. לכן גם למחרת כל 

הבובות השתעלו וקיבלו סוכריות מציצה, אחת כל 
אחת, כי הן היו מאוד טעימות וגם יפות. 

 



דוקטור סקוויש רץ מהר עם התיק הקטן שלו. הוא 
השכיב את דובי הקטן, שם לו דף ניר תחת אפו 

ופיסת בד לח על מצחו, והחזיק לו את היד. 
דליפת הדם פסקה מהר ודובי קטן רחץ את פניו 

ושכב לישון. 
 

הדובי הקטן נפל על פניו ומהאף שלו דלף דם 
אדום של דובי צעצוע. 
"אמא, אמא, אני חולה 

קראו מהר, מהר לרופא!" 
 



"אמרי אאא.." אמר דוקטור סקוויש 
"אאא.. אאא…" אמרה רותי סמרטוטי. 

דוקטור סקוויש האיר בפנס הקטן שלו לגרונה ואל 
האף שלה. 

"אין דלקת" אמר דוקטור סקוויש "אכלת אפרסמון 
ירוק. עכשיו צריך לחכות. ובשנה הבאה תחכי 

שהם יהיו אדומים לפני שתאכלי אותם. חכי עד 
שיתחילו לפול מהעץ." 

 

רותי סמרטוטי לא יכלה לשיר. היא אכלה אפרסמון 
ירוק ולא יכלה לשיר. 

לכן קראו לדוקטור סקוויש. 
 
 



 
"האם הברך שלך קופצת?" שאל דוקטור סקוויש 

ודפק קלות בפטיש קטן בברך. 
היא לא קפצה כי הייתה שבורה. 

 

הכבאי הקטן שבר את רגלו. הסולם נשבר, הכבאי 
נפל ורגלו נשברה. 

טלפנו לדוקטור סקוויש. אבל המכונית של דוקטור 
סקוויש לא פעלה, ולכן שלחו אליו מכונית כיבוי 

והוא הגיע עם צופר רועש ופעמון מצלצל. 
 



 
הביאו לו קרש והוא התחיל לשייף אותו עד שהיה 

חלק. הוא גילח את כל השבבים ופינות חדות. אחר 
כך חיבר אותו לרגל של הכבאי ועטף היטב 

בתחבושות. 
"עכשיו הכל בסדר" אמר דוקטור סקוויש "תנוח 

שלושה שבועות והכל יעבור. תהיה בריא לגמרי." 
 

"תנו לי קרש ארוך" אמר דוקטור סקוויש. והוא 
הוציא גלילים, וגלילים, וגלילים של תחבושות 

לבנות מהתיק הקטן שלו. וגם סרט דביק, 
מספריים וסכין חדה. 

 



ואז הליצן הקטן חלה בחצבת. וזה לא מספיק, כי 
הוא חלה גם בחזרת, באבעבועות רוח ובשעלת. 

איזה ליצן! 
הוא נראה מצחיק בפיג'מת הליצן שלו, היו לו 

חברבורות והוא השתעל. 
דוקטור סקוויש אמר "צריך להבריא אותך, אבל 

זה ייקח זמן. לפחות שבועיים." 
והוא כתב מרשם: 

 

ואז שם שלט על ביתו של  
הליצן ובו כתב: 

והוא שלח תפוזים וענבים וצעצועים לליצן, כדי 
להעסיק אותו עד שיוכל לשחק עם הבובות 

האחרות. וגם תפוח מדי יום. 
 



 
דוקטור סקוויש הגיע עם שני בקבוקים של תמיסה 

מרגיעה, אך אינדיאני רחץ כבר את גופו. 
"שים את התמיסה" אמר דוקטור סקוויש "ואל 

תגרד. ובעתיד תשמר מסרפד!" 
 

האינדיאני נפל מהסוס שלו אחרי שרכב במשך 
יום שלם. הוא נפל לתוך סבך עלים ופתאום 

הרגיש גירוי בכל הגוף שלו. סרפד! קראו מהר 
לדוקטור סקוויש.  

דוקטור סקוויש אמר בטלפון "רחץ את גופך 
בסבון כביסה! עד הערב הגירוי יעבור" 

 



 
מהר מאוד הוא שם את רגלו לקערת מים קרים וטלפן 

לדוקטור סקוויש. כשדוקטור סקוויש הגיע הרגל 
הימנית הייתה בסדר אבל בשמאלית היו סימני 

אבעבועות. 
"הדרך היחידה היא לעטוף את הרגל בקליפות 

תפודים" אמר דוקטור סקוויש וכך גם עשה. "זה 
יעבור תוך יומיים, אבל אל תצא שוב לשלג." 

 

בדצמבר ירד שלג במשך ימים שלמים. רוח קרה 
נשבה. אוויר היה קר וכשאיש השלג הקטן הגיע 
הביתה, חלץ את נעליו והתיישב ליד האח, רגלו 

השמאלית כאבה מאוד. אבעבועות חורף! הצרה 
הידועה של אנשי השלג! 

 



אבל כשהחורף התארך, כל הבובות התחילו 
להשתעל. וסוכריות מציצה לא עזרו יותר. 

דוקטור סקוויש בדק את הגרונות. "תגיד אאאא..". 
הוא שטף לכל אחד את הגרון, בדק את החזה, התיז 
תרסיס לאף, מדד חום ונתן לכולם כדרים ירוקים ותה 

מנטה. וכל אחד קיבל גם פרוסת בצל מסוכרת. 
                    הם הרגישו מיד טוב יותר. 

                   "שמרו על חום ושתו הרבה מים" אמר   
                                       דוקטור סקוויש. 

 

למחרת חזר ונתן לכולם זריקות חיסון. 
"זה יכאב רק קצת" אמר דוקטור סקוויש וכל הבובות 

היו אמיצות כמו אינדיאנים. זה כאב רק כמו עקיצת 
יתוש, אבל שמר על בריאות הבובות במשך כל 

החורף. 
אבל יום אחד… 

 



 
כל הבובות באו בריצה. הן פתחו את התיק שלו, 

הוציאו את כף ובקבוק וקצת צמר גפן ופנס 
וְסֵטתֹו ְסֹקופ. והכינו לו לימונדה. 

 

דוקטור סקוויש חלה. 
הוא שכב על הארץ ונאנח "אוי! אוי!" 

 



בובה אחת בדקה את ראשו. ציפור מדדה לו חום. 
דובי האיר בפנס לתוך גרונו. ליצן ניסה להצחיק 

אותו. 
ואז כבאי דפק בפטיש קטן בברך, לראות האם 

היא מגיבה. 
 



וכולן האזינו בְסֵטתֹו ְסֹקופ לדפיקות לבו הגדול, 
החם. מובן שלא שמעו כלום כי בובות לא יכולות 

לשמוע. אבל הן ניסו לעשות את הכל שירגיש טוב 
יותר. ואמרו לו "עוד מעט תרגיש בריא". 

רותי סמרטוטי בדקה את הדופק שלו. "הדופק שלך 
כמו של שור" אמרה, כדי שירגיש יותר חזק. היא 

לא ידעה, אבל כך באמת היה. הוא היה חזק מאוד. 
והבריא מהר. כי הבובות דאגו לו יפה. 

 



 

ומהר מאוד יכול היה שוב לרוץ לבובות כשחלו. 
כי מתי שאתה חולה, קרא מהר לדוקטור סקוויש. 

 


