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 צפור אשר יפה בול של עברו על מספרת זו 'אגדה
להו עומד ישראל .דואר ואשר .עליו, מצויירת ,קסמים
בקרוב, לשוק ציאו•

 מדינה נוסדה בי השמועה׳ ותעבור היום ויהי
למפוסו. מדינת היא חדשה,

 זמבו בן זמבו הוא המלך, עומד השלטון בראש
 המלך של שלישו הוא זנדזמבו אדם, מכל החכם.
 על וממונה בפועל הצבא מפקד הוא דברו. ועושה
המדינה. רכוש

 גדול הנאור, והמלך בבוקר השלישי ביום ויד,י
 לשלוח רצה זמבו־בן־זמבו, הוא האדונים, ואדיר המלכים

 מארץ הרחק הגר קטן שבם ראש אל קטנה אגרת .
 הסיפיאנים שבט הוא חושך, להררי מעבר למפופו,
 ליופי כמותן אין אשר תואר, יפות בנשים הברוכים

למפופו. ממלכת בכל ולאצילות
:לו ויאמר לשלישו המלך ויקרא

 כתבתי אשר זו אגרת לשלוח מלפני יצאה ״פקודה
 אולם הפיפיאנים. מלך אל לילות ושבעה ימים שבעה

 גדולה מה הפיפיאנים למלך להוכיח שברצוני מאחר .
בסדרי הכנסתי אשר החידושים רבים זמה חכמתי

לא זו אגרת לשלוח עליך אני מצווה הרי מדינתי,
למפופו״. מדינת בדואר אלא סתם, שליח על־ידי

 ויקרא ארצה אפים וישתחווה השליש ויתחלחל
:גדול בקול .

 רבה האדונים. ואדון המלכים אדיר מלכי, ״הוי
 גמלת רבות עשית, אשר המעשים וגדולים תבונתך

 את אף שווים הם אין אשר ונרפים נקלים ■המון לעמך, •
עצמת את מלתפוס צר מותם ואשר רגליך, 'עפר

 השכלת וכבירים רבים חידושים אכן הגדול. חזונך
 המדינות מכל החזקה והגדולה, היפה למדינתנו להביא

 כבר ויש ממש, דואר הקמת, דואר וגם סביב, !*שר
הדואר במשרד ולילות ימים היושבים פקידים שני

 הראשון יום ומאז למפופו. למדינת אשר •:-המפואר
 יושבים והריהם אליהם וילדיהם נשותיהם גם באו "

 האל את ומברכים בחלקם, ושמחים עליזים ;יחדיו,
 מלכם. רצון את להשביע בידם עלה אשר על •הגדול
 הפיפיאנים מלך אל לשלוח אדוני עומד אשר זו, ואגרת
 למשרד וכדין כדת תמסר והאדונים במלכים 'הקטן

 מיד שתשלח מנת על למפופו מדינת של הדואר
 המלך על טוב אם אולם ואדוני. מלכי •כפקודת
 כי שמעתי, שמוע :לפניך היא הרי לעצתי, להאזין
 כש־ אגרותיהן את לשלוח נוהגות מסוימות מדינות
 מציע, אני בולים מלכי׳ כן על עליהן. מודבקים בולים
למפופו״. מדינת של בולים

 מיצמץ שלישו, דברי כל את המלך שמוע אחר
ויאמר: בעיניו

יקירי. זמ־זמבו דבריך לכל קשב רב האזנתי ״אכן
המל חצר של הוצאותיו גדולות כי לך, ידוע אולם
 באוצרו״ לי נותרו אשר הזהב שקי הם ומעטים כות
 החלטתי, ואחת חדשות להוצאות נוטה איני כן על תי.
 אוציא ולא אשמור במרתפי אשר הזהב שקי מעט על
בולים!״. כל

 רגל עפר את וישק פניו על זמ־זמבו ויפול
: ויאמר מלכו

 אנכי מי דבר. וחצי דפר לך מהציע אנוכי ״קטן
 המלך אדוני נא יסלח אולם ותולעה. רמש ? לעומתך

 למפופו מדינת בולי כי אזנו, את ואעיר אעיז אם
 לאסוף ירצה העם שכל מאחר גדול, הכנסה מקור יהוו
 ללמוד עתה עומדים רבים ;למפופו מדינת בולי את
מכת יכתבו, ומכתבים 'והכתיבה, הקריאה מלאכת את
 לשלוח יוכל העם שהמון כדי ויפים. ארוכים בים

 אדוני ובולים, רבים• לבולים יצטרכו אלה מכתבים
מלא״. בכסף נמכרים, בכסף המלך,

:ויען כפיו וימחא גדול צחוק המלך ויצחק
שחשבתי. כפי טפש אינך — יקירי זנדזמבו ״אכן

 אל אותה נא ושלח זו אגרת וקח בולים הדפס לך
 חפץ כן ועל היפה בבתו אני רוצה הפיפיאנים. מלך

 אנכי, רוצה במהרה. אליו יגיע זה מכתב כי אנכי,
 מאשר יאוחר לא לחדרי תגיע פיפיאנה היפה בתו כי

 את תעשה שהאגרת לכך דאג כן על הבא. בקיץ
 היפה פיפיאנד, את תמצא ולא רבה במהירות דרכה

שיבה״. שערות עטורת

עמו. לקח והאגרת המלך פני מעל זם־זמבו ויצא

 למדינת אשר הגדול הדואר בנין אל ויבוא .וירד
 נשותיהם עם יושבים הדואר פקידי ושני למפופו,
 לבחור המלך יודע כי שטות. דברי ומלהגים וילדיהם

 למען פקידים ולעשותם הכסילים גדולי את נתיניו בין
 ויקרא אחריה. להרהר מבלי המלך פקודת את ימלאו

:ויאמר להם
עוז, ועזרו קומתכם זקפו עתה. מנוחה עת ״לא

לעשות״. עומדים אנו גדול מעשה כי
 יושבי כל ויאספו לאוזן מפה עברו זנדזמבו ודברי

 אשר הדואר בית הוא הבית, לפני ויעמדו למפופו
למפופו. למדינת

נייר. ויביאו — נייר להביא זט־זמבו ויצוו
עפרונות. ויביאו — עפרונות להביא זמ״זמבו ויצוו
מספריים, ויביאו — מספריים להביא זט־זמבו ויצוו
סרגל. ויביאו — סרגל להביא זט־זמבו ויצוו

 את וישא בידו כשהעפרון זנדזמבו יעמוד אז
:ויתפלל האלים הר אל עיניו

 כי אתה, יודע אכן המפורסם. למפופום ״אל
 חכם אכן אדם. מכל החכם האדם אני המלך אחר
מאד״. חכם אני,

 תבקש ברנד פוטו מאת
להשתמש כמצלמה איך

,  פלטות, פילמים, חלקים, מצלמה, בקנותך /
 25 של נסיוני לרשותך עומד וכו׳, ׳נייר

במקצוע. ראשון מסחר בית בתור שנים.
קניה, מכירה, הגדלות, העתקות, פיתוח,
קטנים. פילמים של מיוחד פיתוח החלפה.
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 ״אמן״ לשון היא ״בו־בו״ !ויקרא העם כל ויפנה
למפופו. אנשי בשפת

ויאמר: זנדזמבו וימשיך
לבצע. אוכל ארצה אשר וכל מאד כשרוני ״גדול

!״.מאד כשרוני גדול כי
 ״בו־בו״. ״ברבו״, מנגד העומדים העם ויקרא

רי הנייר על ויעשה בידו סרגל לקח וזמ־זמבו
אצ כמספר ריבועים שעשה ולאחר ריבועים. בועים

 מעל בו ויחזיק האחת בידו הנייר את לקח בעותיו
 גדול אכן כי וידעו, הריבועים את העם וירא לראשו.
 :ויקראו זט־זמבו של כשרונו

!״.״ברבו !״,״ברבו
:זנדזמבו ויאמר

 יגיע כי חשבתי, לא ומעולם
 היא מדינתגו לטובת אולם .

עפרון אני לוקח הגדול,

 לצייר אני עומד אשר את עתה דעת ומבלי בידי זה
במלאכה״. אני פותח

ומשו שונות קריאות וקורא מאד, מתרגש והעם
 את לראות ורוצים כקטנים נדחפים והגדולים נות,

הבול. את יוצר המלך׳ של שלישו זנדזמבו,
 צפור כי וירא, ויסתכל לצייר זמ״זמבו כתום ויהי

 העולם בחלל מרחפת האחת רגלה ממש, צפור צייר,
ונאה דק וצוואר מאחור. לה תלויה השניה ורגלה

 עד יפה הצפור יפה בדקותו. המפליא צוואר לצפור,
למאד.

העם. כל וישמח זמ-זמבו וישמח
*

 הפיפיאנים, ארץ אל למפופו מלך מכתב בהגיע
 לה ויקרא המלך. בגני מטיילת היפה פיפיאנה היתד,
:ויאמר המלך

 עומד חשובים ודברים זו היא גדולה שעה ״בתי,
אל וקרבי בואי בתי, כן על באזניך, להשמיע אני

הידיעה, הגיעתני עתה זה קשב. רב והקשיבי אביך
 זו אגרת ידך. את מבקש המפורסם למפופו מלך כי

 המלך עטורי מלאי עמודים שבעה ובה היום הגיעה
 המלך יפה אם יודע איני היקרה, בתי אולם עצמו.

או הוא זקן אם רזה, או הוא שמן אם מכוער, או
 האגרת דפי כל בין תמונתו אחר חפשתי לשוא צעיר.

 מסר לא כי לי השיבו הם אך קראתי, לשליחים וגם
היק בתי פיפיאנה, בידם. תמונתו את למפופו מלך
 למפופו מלך הוא ראוי אם להחליט עלי יקשה רה,

לא״. או בעלך להיות
:היפה פיפיאנה ותאמר

 הארוכה האגרת את לי תנה אנא ומלכי, ״אבי
 ואהפוך בה אהפוך למפופו. מלך אליך שלח אשר

 אשר את שכתב הדברים מתוך לדעת אוכל ואולי בה
 מכל טוב לב אעדיף כי רע. או הוא טוב אם בלבו.

גברי״. יופי
:לבתו האב ויאמר

יעצת״. כאשר עשי בתי, את חכמה ״אכן
 שבעים בה ותהפך בד, ותקרא האגרת את ותקח

היפות. מעיניה דמעות זלגו אשר עד פעם ואחת
לאביה: ותאמר

רע, או הוא טוב אם להחליט עלי יקשה ״אכן
טפש״. או הוא חכם אם

 אותו המלך שנת ותנדוד מאד המלך ויתעצב
הלילה.

 אביה, לפני באה ופיפיאנה בבוקר למחרת ויהי
 נייר מעטפת והנה ותרא שבור. ולבה עצובות עיניה

 המלך. כסא למרגלות אשר החלמיש אבן על מונחה
 רגלה קסמים. צפור של נהדרת תמונה המעטפה ועל

 לה תלויה השניה ורגלה בשמים הצפור של האחת
 בידיה המעטפה את היפה המלך בת ותתפוס מאחור.
 עיניה שבעו ולא ארוכה, שעה היפה בבול ותסתכל

 על צחוק בת ותעלה הזה. הנעלה ביופי מלהסתכל
 מסתכל אותו ותרא המלך אל עיניה את ותשא פניה

ותוהה. משתומם בה
:לו ותאמר

 לבי עם אשר את אני יודעת עתה ומלכי. ״אבי
 השלמות כליל זו, נחמדה צפור על הבט לעשות.
 המלך וחכם גדול אכן העולם. בצפורי היפה והיופי,

 טוב ואם זה. בול להוציא ציווה אם פעמו וטוב
 למפופו. מדינת היא מדינתו, גם טובה הרי המלך
 זד, בול האות. את נתן הגדול האל פיפיאנום אכן׳
 האהבה ובול למפופו, מלך לבין ביני לברית יהיה
לאהוב״. למדני כי שמו, יהיה

 העם כל וישמח שריו כל וישמחו המלך וישמח
פיפיאנה. בממלכת אשר

 בדרכה אביה בית את יצאה היפה המלך ובת
עמה. האהבה ובול האדם מכל החכם למפופו מלך אל


