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כדור פלומה של שן-הארי 
עף עם הרוח. 

 



הרוח נשאה אותו הנה והנה באוויר ודחפה אותו 
לכל כוון. שן-הארי התעייף מהטיטולים ואמר 

"עייפתי מהמשחק הזה. אתה זורק אותי מסביב 
בלי מטרה. הייתי רוצה לשחק במשחק חדש." 
"משחק חדש?" שאלה הרוח "איזה משחק?" 

"אני אוהב לקפוץ ולפול. הייתי רוצה לפול 
ולקפוץ" אמר שן-ארי. 

הרוח ניסתה להפיל ולהרים את פלומת 
שן-הארי אך לשווא. היא יכלה רק לנשוב בה 

הנה והנה. 
היא אמרה "אני לא מכירה את המשחק הזה. 

הוא מסובך מדי בשבילי." 

 



אבל תוך הטלטלה של שן-הארי חשבה על פתרון. 
"צריך למצוא מגלשת של ילדים" אמרה לכדור 

הפלומה. 
היא הביאה את פלומת שן-הארי לגן ילדים. הייתה 

שם נדנדה, סחרחרה וגם מגלשה. 
ילדה קטנה ישבה על המגלשה והרוח שמה את 

שן-הארי תחתיה. הילדה דחפה את כדור הפלומה 
והעיפה אותו גבוה. 

 



חמור עמוס שקי קמח כבדים עמד 
לא רחוק משם. הוא הניע את אוזניו 
הארוכות. הרוח הניחה את שן-הארי 

על אוזן החמור כדי להעיף אותו. 
באותו רגע הטוחן יצא מהטחנה 

ורצה לתפוס את פלומת שן-הארי. 
הרוח הרימה את כדור הפלומה 

ונשאה אותו לשמיים. 

 



שועל ישב באחו ונאנח קשה כי היה רעב.  
הרוח הביאה את שן-הארי אליו ואמרה 

"שלום, מר שועל." 
 

השועל פתח את עיניו ואמר "שלום.." 
 



אמרה הרוח "שן-הארי רוצה לקפוץ מעלה ומטה. האם 
תוכל להעיף אותו בזנבך?"   

השועל חשב שמדובר על ציפור טעימה והסכים. אך 
כשראה את פלומת שן-הארי כעס ורצה למחוץ אותה. 

הרוח חטפה מהר את שן-הארי ונשאה לשמיים. 
 



דוב גדול ישן תחת עץ ונחר. הרוח שמה את שן-הארי על 
פיו של הדוב, וכדור הפלומה התעופף מעלה ומטה עם 

נחירות הדוב.  
"איזה משחק נהדר" אמר כדור הפלומה "אני אוהב 

אותו." 
הוא התיישב על אפו של הדוב, וזה התעורר והביט עליו. 
"אנא, מר דוב" אמר שן-הארי "תמשיך לישון ולנחור. זה 

משחק נהדר." 
 



"אינני יכול לישון יותר" אמר הדוב "איזה בשורות טובות 
הבאת לי?" 

שן-הארי הופתע "למה כוונתך? האם זה משחק חדש?" 
"איך יתכן שאינך יודע. פלומות שן-הארי עפות עם הרוח, 

אוספות פה ושם בשורות טובות ומביאות אותם לכל מקום." 
 



באותו הרגע הרוח הרימה את שן-הארי 
לשמיים. 

אבל הוא חשב זמן רב על מה שאמר לו 
הדוב. הוא לא רצה יותר להיטלטל הנה 

והנה, מעלה ומטה ואמר לעצמו "להביא 
בשורות טובות זה משחק טוב ביותר. כל 

פעם אבוא למקום חדש ואתיידד עם ייצור 
חדש." 

 



ושן-הארי הקטן נעשה עכשיו 
לשן-הארי האמיתי. 

 


