


יוקו חי בכפר יפני שתושביו צדו לווייתנים. 
גם אבא שלו היה צייד לווייתנים. 

יום אחד שאל יוקו את אבא "מדוע אתה הורג 
לווייתנים, אבא." 

"כי לצוד לווייתנים הוא הדבר היחידי שאני יודע 
לעשות" ענה לו אבא. 

אבל יוקו לא הבין. 



 
הוא הלך לסבא שלו ושאל "למה אבא שלי הורג 

לווייתנים, סבא?" 
"אבא שלך עושה מה שצריך" ענה סבא "עזוב אותו 

בשקט ולך לשאול את הים" 

 
על כן יוקו יצא אל הים. יצורים קטנים שונים הסתובבו 

לו בין הרגליים. 



 
ופתאום הוא ראה לווייתן הנתפס על החוף בין 

הסלעים. הלווייתן היה מבוהל וחסר כוח ורק גלגל את 
עיניו, גדולות כמו הידיים של יוקו.. 

 
יוקו ידע שהלווייתן לא יכול לחיות זמן רב מחוץ למים. 
"אנסה לעזור לך" אמר הילד. אבל איך? לווייתן הוא 

גדול כמו הר! 



 
יוקו רץ אל המים. בחוף הים הוא מילה את הדלי שלו 
והתחיל לשפוך מים על ראשו העצום של הלווייתן. 

 
"אתה כל כך גדול ואני חלש וכל כך קטן" הוא התלונן 

"אבל אשפוך עליך אלף דליי מים ולא אוותר". 



 
יוקו רץ הלוך וחזור למים וספר את הדליים. הוא שפך 
ארבעה דליי מים על הגוף, ארבעה על הזנב ושלושה 

על הראש. 

 
הרבה, הרבה פעמים מילא יוקו את הדלי שלו. 

הזרועות והגב שלו כאבו אבל הוא המשיך לשפוך 
מים על הלווייתן. וברגע מסוים הוא נפל ולא יכול כבר 

לקום על רגליו. 



 
פתאום הוא הרגיש שסבא הרים אותו והניח אותו 

בצל של סלע. 
"עבדת מספיק, ילדי, תן עכשיו לאחרים לעזור." 

 
ובאמת יוקו שמע קולות. זה אבא שלו ואנשי הכפר 
שמיהרו לחוף הים. הם נשאו דליים, חביות וכלים 

אחרים שאפשר לשאוב בהם מים. 



 
אחדים הורידו את חולצותיהם והרטיבו אותם במים 

ושמו אותם על גופו של הלוויתן. תוך זמן קצר 
הלווייתן היה רטוב בכל גופו. 

 
במשך הזמן עלו פני הים וכיסו לגמרי את ראשו 

הגדול של הלווייתן 
יוקו ידע שהוא ניצל. אבא שלו נעמד ליד הילד. 



 
"תודה, אבא, שאספת את אנשי הכפר כדי שיעזרו" 

אמר יוקו. 
"אתה בחור חזק ואמיץ" ענה אבא "אבל כדי להציל 

לווייתן זקוקים לידיים רבות כדי שיביאו מים." 

 
בינתיים הלוויתן נע בגלי הים. גל גבוה עלה מעל 
הסלעים. הלווייתן נשאר רגוע רגע אחד ואחר כך 

הניע את זנבו ושחה לתוך הים. 



 
בשקט עקבו הדייגים אחרי הלווייתן עד שהתרחק 

מהחוף. אחר כך פנו כולם לכיוון הכפר. 

 
בדרך הביתה נרדם יוקו הקטן בזרועות אבא. הוא 

סחב אלף דליי מים והיה עייף מאוד. 
 


