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היה היו פעם שלושה גמדים שקראו להם
אדום-כפה ,כחול-כפה וצהוב-כפה והם חיו
בהרים.
הייתה להם ידידה טובה ,רולי ,צפרדע
ירוקה ,שבאה כל שנה לבקר את שלושת
הגמדים וסיפרה להם על העולם הרחב,
בה היא חיה .הגמדים מעולם לא ראו את
העולם הרחב ולעתים קרובות ביקשו
מאביהם ,שחור-כפה הזקן ,מלך ההר,
שירשה להם ללכת עם רולי ,אך הוא סירב
להם תמיד.

אבל יום אחד שחור-כפה הזקן קרא לשלושת
הגמדים ואמר "אשלח אתכם לעולם הרחב כדי
שתחפשו משהו שהפיות גנבו ממני לפני הרבה
זמן .זו נוצה מלכותית אדומה ,שהייתה תמיד
רכוש של מלך ההר .לכו בניי ,וזה שימצא את
הנוצה יהיה למלך ההר אחריי".
אדום-כפה ,כחול-כפה וצהוב-כפה אמרו שלום
לאביהם וטיפסו אל העולם הרחב דרך גומת
הארנבות.

כשהתקדמו רק קצת ראו משהו על האדמה .משהו
גדול ,לבן ועגול.
"מה זה?" הם קראו ביחד.
אדום-כפה ,שהיה הבכור ,נכנס פנימה כדי לראות
ממה הדבר עשוי.
"אוי! אוי!" קראו כחול-כפה וצהוב כפה "זה זז!
עצור! עצור!" אבל הדבר הלבן התגלגל במורד
הגבעה עם אדום-כפה המסכן בפנים .הוא נע מהר
יותר ויותר וכחול-כפה וצהוב-כפה נשארו מאחור.

אדום-כפה היה גמד אמיץ ,אבל נבהל קצת
כשהדבר הלבן התחיל להתגלגל כל כך מהר.
הוא לא ידע האם הדבר הזה יעצור אי-פעם אך
פתאום נשמע "ספלש – בומפ!" והוא מצא את
עצמו במים .לידו ראה מישהו גדול ,בעל פרווה
חלקה .זה היה עכבר-מים ,שראה את הגמד
המסכן נופל לנחל.
"אני שוחה" אמר מר עכבר "אחזיק אותך
בצווארון ואוציא אותך לחוף ,כדי שתתייבש".

אדום-כפה הודה לו יפה והם התיישבו ביחד על
חוף הנחל ונחו .אדום-כפה סיפר לעכברה-מים
על אבא שלו ועל האחים ועל הנוצה האדומה.
תוך זמן קצר הגיעו אליהם גם כחול-כפה
וצהוב-כפה ,חסרי נשימה .הם שמחו כשראו את
אחיהם שלם ובריא ,אפילו ללא שריטה.

אחרי שנחו אמרו שלושתם שלום לעכבר-המים ,וזה
איחל להם הצלחה ,הראה להם לאיזה כוון ללכת
ויעץ לחפש משהו בעץ ,שעליו הצביע ,משהו שיכול
לעזור להם מאוד.

שלושתם טיפסו על העץ אך לא ראו דבר מעניין
והתחילו כבר לרדת ,כשצהוב-כפה ראה קן
ציפורים עם שלוש ביצים בו .הוא התקרב לקן
כדי לבחון את הביצים ואז הרגיש במשהו לבן
תחת הקן .הוא ניסה למשוך זאת והוציא
מעטפה לבנה .בשמחה ירדו הגמדים לארץ,
פתחו את המעטפה ומצאו בה איגרת בעלת
אותיות זהב.

באיגרת כתוב היה:
"מי שמחפש נוצה אדומה
"חייב להתיז דם של נחש
"במערה של פיות
"בה מונחת הנוצה".

" הידד" קרא אדום-כפה "בואו מהר ונחפש את
המערה".
הם המשיכו ללכת והגיעו ליער חשוך וכשהעמיקו
בו ראו גדר ועליה שלט גדול.
בשלט כתוב היה:

שייך לטום טידלר.
נכנסים ללא רשות ייענשו
הגמדים הביטו מעבר לגדר וראו שעל האדמה
פזורות מטבעות זהב וכסף!
"בואו!" קראו "נמלא את הכיסים שלנו!" והתחילו
לטפס על הגדר.
הם עברו לצד שני של הגדר ,התחילו למלא את
כיסיהם במטבעות ,ושרו תוך כדי כך "אנו בשטח
של טום ואוספים זהב וכסף".

אך פתאום שמעו קול עמוק שאומר "כן! אתם
בשטח של טום וטום יכלא אתכם ,גנבים קטנים!"
הגמדים זרקו את המטבעות כשהרגישו את
עצמם בידיו של ענק ,והוא הביא לביתו .שם
גברת טידלר הכינה את ארוחת ארבע.
"אישה" אמר טום טידלר "שימי את הגמדים
במזווה ונטגן אותם מחר לארוחת בוקר".
שלושת הגמדים נכלאו במזווה וישבו שם על
הרצפה רועדים מפחד .אך במשך הזמן התחילו
לחפש דרך מילוט .הם ניסו לפתוח את חלון
המזווה וראו שהוא לא נעול .פתחו אותו קצת,
זחלו החוצה וירדו לארץ על גבעול של מטפס.

הם התחילו לברוח מהר משם ,אך עצרו בדרך ,כי
מצאו שק ,אותו מילאו במטבעות .הם ידעו שטום
ואשתו אוכלים עכשיו ולא יצאו מביתם זמן מה.
בעמל רב הם העבירו את שק המטבעות מעל
הגדר ,אך התברר להם שהוא כבד מדי כדי לסחוב
אותו אתם בדרך .לכן הם הטמינו אותו באדמה
תחת עץ ,כדי להוציא אותו בדרך חזרה.
בדיוק כשגמרו לכסות את השק הופיע לידם ארנב.
"הי גמדים" אמר "מה מעשיכם כאן?"
"אנו בדרך למערת הפיות" ענו השלושה.
"אז לפניכם עוד דרך ארוכה" אמר הארנב "כי
המערה נמצאת על אי שבתוך הים .אבל אני הולך
בכוון זה ואם תעלו על גבי ,אוכל להעביר אתכם
כברת דרך".

שלושת הגמדים היו כבר עייפים מאוד אחרי
ההרפתקה עם טום ועם הזהב ,ושמחו מאוד על
ההצעה .הם התיישבו על גבו של הארנב והוא
התחיל לדלג במהירות.
הם רכבו על גבו של הארנב עד שיצאו מהיער,
עברו שדות ירוקים והגיעו לחוף הים .כאן הארנב
עצר ואמר "לא אוכל להביא אתכם הלאה .אתם
צריכים לעבור עכשיו במים .לשם כך עליכם
להתייעץ עם הדג הגדול .דפקו עכשיו שלוש פעמים
על הסלע הגדול כאן והוא יופיע .והנה לכם קצת
אבקה אדומה ,היא תועיל לכם".
הארנב מסר לאדום-כפה שקית עם אבקה והמשיך
בדרכו.

הגמדים עשו כפי שאמר להם הארנב וכשדפקו
שלוש פעמים בסלע התרומם מהמים דג גדול
ששאל "למה קראתם לי?"
"אנא ,אמור לנו איך נוכל להגיע למערת הפיות"
אמר כחול-כפה.
"חיפשו בין הסלעים הירוקים" אמר הדג "שם
תמצאו סירה קטנה .ירדו בה למים והגלים יישאו
אתכם" אמר הדג ושקע שוב במי הים.

ואמנם ,בין קני הסוף ליד הסלעים הגדולים מצאו
האחים סירה לבנה .הם הורידו אותה למים ,קפצו
פנימה והפליגו .הרוח נשבה קלות והסירה
התקדמה עם הרוח .הגמדים פחדו קצת כי זו
הפעם הראשונה ששטו בים ,אבל תוך זמן קצר
ראו שהספינה מביאה אותם לחוף .כשהגיעו לגדה
של חול צהוב הסירה עצרה והגמדים ירדו ממנה.
הם קשרו את הסירה בחבל לסלע גדול ,והתחילו
ללכת באי ,כשהם לוקחים אתם וו כבד ,אותו מצאו
בסירה.

הם הגיעו תוך זמן קצר לפתח מערה עמוקה בין
סלעים ולפני המערה ראו דרקון גדול ,שפלט
להבה מפיו ונהם כמו אלף אריות .אבל הגמדים
הצליחו להתגנב מאחוריו וזרקו בעיניו את
האבקה האדומה שקיבלו מהארנב .הדרקון
התעוור והם יכלו להרוג אותו עם הוו הכבד
שהביאו אתם.
כעת הם נכנסו למערה.

בפנים שרר חושך .לשווא ניסו לחפש את הנחש,
עליו קראו באגרת הפלא .הם כבר היו מיואשים
ושקלו לחזור לסירה ,כשפתאום אדום-כפה ראה
דבר מה צהוב בין הסלעים.
זה היה זנבו של הנחש!

כעת לא נותר אלא לחפש את ראש הנחש .הם
רצו לאורכו ,ואבל הנחש ניסה לברוח והתפתל,
אך בסוף הם הצליחו להגיע לראשו וריסקו אותו
בחירוף נפש.

הם עמדו שם והביטו על גוף הנחש המת ופתאום
נדמה היה להם שצבע הנחש משתנה .הוא נעשה
דק יותר ובהיר והצבע הצהוב הפך לכתום ומכתום
לאדמדם ובסוף לאדום ממש .והנה ,לפניהם לא
היה מונח יותר גוף הנחש אלא הנוצה האדומה,
אותה הרי חיפשו.
באותו הרגע המערה הוארה באור בהיר ומול
הגמדים הופיעה דמות של אישה יפהפה.

"גמדים!" היא קראה "ברוך בואכם למערת
הפיות .זמן רב חיכיתי לרגע מאושר זה ,בו
תוחזר לי הממלכה שלי .דעו לכם ,כי לפני שנות
דור הקוסם הנבזה ,הענק טום טידלר ,זרק עלי
כישוף .יחד עם העם שלי נאלצתי לעזוב את אי
הפיות וכציפורים לעוף בעולם הרחב .רק
שלושה גמדים שיכנסו למערה זו בחיפוש אחרי
הנוצה האדומה יכלו להסיר את הכישוף.
לכן גנבנו את הנוצה אצל גמד מלך ההרים
והסתרנו אותה כאן במערה .אך הקוסם הנבזה
הפך אותה לנחש צהוב ועוד העמיד דרקון איום
כדי לשמור על המעורה.
רק הודות האומץ שלכם השתחררתי מכישוף
של טום טידלר .וכאות תודה אתן קסם לנוצה
זו .היא תמלא כל משאלה של גמד שיחזיק
אותה בידו".
והנסיכה נגעה בנוצה בשרביט שלה.

הגמדים הודו לנסיכה והבטיחו להיות לה לעזר כל
פעם שתזדקק לכך .ואז נפרדו ממנה ויצאו לדרך
הביתה.
הם שטו בים ובחוף השני פגשו את הארנב
הממתין להם .על גבו הם רכבו למקום בו הטמינו
את שק האוצרות שהיה כבר מוכן ,ולידו עמדה
ציפור גדולה כחולה ,בעלת מקור אדום.
"עלו על השק" אמרה הציפור "שמי פוקאקו ואני
ילידת ניו זילנד .אני משרתת את הפיות ואביא
אתכם חזרה להר שלכם".

הגמדים הודו לארנב ,עלו על השק ויצאו לדרך.
הם לא עברו דרך רבה כשראו את הענק טום
טידלר רודף אחריהם .אך לפני שהקוסם הענק
הספיק להשיג אותם כחול-כפה כיוון את הנוצה
האדומה אליו ואמר "תהפכי אותו לחילזון!"
והקוסם הפך מיד לחילזון איטי.
"הוא לעולם לא יוכל עכשיו להשיג אותנו" קראו
הגמדים "הידד!"

לא לקח להם זמן רב להגיע הביתה .אבא
שחור-כפה הזקן קיבל אותם בשמחה.
"בניי היקרים" אמר "אני מוסר לכם את הממלכה.
שלטו בה ביחד ,כפי שביחד החזרתם את נוצת
הקסמים האדומה .אני זקנתי כבר ואשמח לראות
אתכם על כס המלכות".

חגיגה גדולה נערכה לציון מעשי גבורה של שלושת
הגמדים .הם הזמינו אליה את כולם .באו
עכבר-המים ,הארנב ,הפוקאקו ורולי הצפרדע,
וכולם בילו נהדר.

