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סומו אהב לקרוא סיפורים 
על רוחות רפאים. כל פעם 
שביקר בספרייה חזר עם 

ספר הגורם לקשקוש 
שיניים. וזה היה סימן 

שהוא מוכן להפחיד את 
החברים שלו. סומו היה בן 

עשר. 
הוריו ידעו כבר להבחין 

בסימנים אלה. ביום שבו 
עיניו הבריקו יותר חזק 

מהרגיל ושערותיו החומות כאילו נעו מעצמן, ידעו 
שהוא קרא סיפור רוחות רפאים ומתכונן להפחיד 

מישהו.  

הבעיה הייתה שסומו אהב לקרוא. ולכן גם עשה 
תעלולים רבים. אבל אהבו אותו הודות לאופיו הנוח 
והמתבדח ולרוב סלחו לו על התעלולים. אך חבריו 

מדי פעם שקלו איך לגרום גם לו קצת פחד. כי פחד 
היה שונה מישיבה במיטה, עטוף בשמיכה, עם 

ערמת עוגיות לכרסום, וקריאת סיפורים מפחידים 
להנאה. 

יום אחד חברו פאוון הזמין את סומו הביתה אחרי 
בית הספר. הוריו הסכימו לו ללכת להתארח, אבל 

הזכירו שעליו לחזור הביתה לפני שיחשיך. 
"תזכור" אמר אבא "שאתה צריך לעבור דרך הגן." 

סומו הבטיח לחזור בזמן ויצא לביתו של החבר. הם 
ישבו שם ביחד וקראו בספרים רבים על רוחות 
רפאים שפאוון החזיק בחדרו. הזמן עבר מהר 

ופתאום סומו הרגיש שבחוץ החשיך כבר. 
"אבוי!" קרא "עלי למהר הביתה!" 

הוא התחיל ללכת דרך הגן שהיה כבר חשוך מאוד. 
מדוע כל כך שקט כאן? מדוע לא שמים כאן קצת 
תאורה? אא.. נזכר. הפנסים נשברו עקב משחקי 

הקריקט שנערכים הגן ציבורי. לא רק זה, אבל ילד 



שהצליח לפגוע בכדור קריקט בפנס, נחשב לגיבור 
בחבורה. עכשיו הדבר לא נראה לסומו רעיון כה 

מוצלח. 
במיוחד שקרקור הצרצרים ממש החריש אוזניים. 
אילו מישהו הלך אחריו, הוא לא היה יכול לשמוע 

את צעדיו. 
ואז הוא שמע משהו. ממש מאחוריו. קול של אדם. 
"נחש מה אעשה עם האצבעות הגרמיות הארוכות 

שלי ועם שיניים החדות שלי?" 
סומו נתן זעקה והתחיל לרוץ, אך שמע את קול 

צעדים רצים אחריו. בסוף חסר נשמה עצר. 
"מי שם?" 

אך הכל ששמע היה אותו הקול האומר: 
"נחש מה אעשה עם האצבעות הגרמיות הארוכות 

שלי ועם שיניים החדות שלי?" 
סומו התחיל לרוץ שוב. הצעדים נשמעו אחריו כל 

הזמן. הוא עצר שוב ושאל "מי שם?" 
"נחש מה אעשה עם האצבעות הגרמיות הארוכות 

שלי ועם שיניים החדות שלי?" 
שוב אותו דבר. מדוע הוא לא יגיד משהו אחר? 

סומו המסכן המשיך לרוץ ושוב עצר ושאל "שמע! 
מי אתה?" 

"נחש מה אעשה עם 
האצבעות הגרמיות 
הארוכות שלי ועם 

שיניים החדות שלי?"  
סומו רץ בשביל ומצא 

את עצמו ממש על 
מפתן הבית. אך הדלת 
הייתה נעולה! והצעדים 
ממש אחריו! בשארית 
כוחותיו קרא סומו "מי 

שם!" 
"מממבבבמממבבבבהההה" נשמע קול מאיים. 
סומו עזר אומץ ושאל "מי אתה ומה תעשה עם 
האצבעות הגרמיות הארוכות שלך ועם שיניים 

החדות שלך?" 
"מממבבבמממבבבבהההה" צחק המפלץ. 

סומו סתם את אוזניו ועצם את עיניו. הוא התיישב 
בפחד על מפתן הבית. ואז פתח קצת עין אחת. 



המפלץ עמד ממש לפניו. הוא לבש מכנסיים 
שחורות לפי האופנה. וכשעיני סומו הביטו קצת 

גבוה יותר תקף אותו הלם.  
זה היה אבא שלו! 

"סומו, למה לא חזרת הביתה בטרם החשיך?" 
שאל אבא. 

"זה אתה. אבא" משך סומו באפו. 
"חשבתי שאתגנב אחריך ואפחיד אתך, לשם שינוי, 

בדיוק כפי שאתה עושה לאחרים אחרי קריאת 
הסיפורים שלך" אמר אבא של סומו. 

סומו הביט זמן ארוך על אבא. ואז הם נכנסו 
הביתה תוך השמעת קול של מפלצות 

"מממבבבמממבבבבהההה 
מממבבבמממבבבבהההה". 


