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והמסורבל? השמנמן בטורף האדם בני התאהבו כיצד פדיעטון. לו קוראים אם במיוחד

 כבוד שחלקה הראשונה המלכותית הנוסעת •••
 היתה ,1838ב- שנפתחה "פדינגטון", הרכבת לתחנת
 שהעדיפה, והדרה, הודה במלוא ויקטוריה המלכה
 על לעלות ווינדזור, בטירת מביקור חזרה בדרכה
 שנגרמה הטרדה "בעקבות הנוהמת, הקיטור מפלצת

נתק שבהם להחריד" המאובקים הרחובות בשל לה
 מייל". איבניניג "דבלין דיווח כך מלונדון, בדרכה לה
 ברכבת, ויקטוריה של הראשונה הנסיעה היתה זו

 הגאדג׳טים, חובב אלברט הנסיך זוגה, שבן בשעה
 לכבודו, מתמיד. נוסע היה כבר והקידמה המהירות

 את איכלם ואשר שהקים הבדולח ארמון ולכבוד
 התחנה מעל נבנתה ,1851ב- הגדולה" "התערוכה

 על נישאה. ומתכת זכוכית כיפת בפדינגטון החדשה
 המהפכה של המפתח מדמויות אחת הופקדה הבנייה

והמ השני למקום שזכה מי בבריטניה, התעשייתית
 כל של ביותר החשובים "האנגלים ברשימת כובד

 עצמה ויקטוריה את אבק והאכיל bbc של הזמנים״
 הבלתי השם בעל והממציא המהנדס ),18 (מקום

ברונל. קינגדום איזמבארד אפשרי
רכבת תחנת לאותה שהגיע חוקי הלא למהגר גם

מנהיים נועה

כנו הגיע הוא אפשרי. בלתי שם היה 1958ב- מהוללה
 מסמורטט כובע הוא אדמות עלי רכושו שכל סמוי סע

 של לטיפולן מיד מועבר היה וכיום חבוטה, ומזוודה
 המסתורית, פרו מוצאו, לארץ ומוחזר ההגירה רשויות

בז ופגיעה שלטונית משחיתות סבלה תקופה שבאותה
 היה לא פסטוסו, ששמו הזה, הנוסע אבל אדם. כויות
מח לצד הרכבת בתחנת התגלה הוא דוב. אלא אדם,
 ישר בריטי ג׳נטלמן ידי על והמציאות האבידות לקת
 בפני לעמוד הצליח שלא בראון, מר בשם ורחום דרך

 תודה". הזה, לדוב לדאוג "נא לצווארו: שקשור הפתק
הח הפרואני הדוב את אימצו וילדיהם בראון הזוג בני
תח של שמה על "פדינגטון", השם את לו והעניקו ביב
 איילנד לאליס הגיע כאילו ממש נמצא, שבה הרכבת נת
 לטובת המקורי שמו על לוותר ונאלץ לישראל) (או
 גם למשל, שעשו, (כפי להגייה יותר ונוח מקומי שם

 ושבו שמו, את שנשא לספר לעברית הראשון בתרגום
 יציר פדינגטון, הדוב הדמויות). של שמותיהן עוברתו

 אומץ שעבר, בשבוע לעולמו שהלך בונד מייקל של כפיו
 המאוחדת הממלכה ילדי ידי על לאור צאתו עם מיד

כשהיה, וחינני דביק טוב, ורוחש מגושם לב, שובה ונותר

 הרפת־ בסדרת החדש בספר גם לגלות שאפשר כפי
 "עוד בית, אחוזת בהוצאת לאחרונה אור שראה קאותיו

 דנה (מאנגלית: פדינגטוך הדוב של הרפתקאות
אלעזר־הלוי).

 פדינגטון של המהירה־הגם־שמאתגרת ההשתלבות
 לנוכח מפתיעה, אינה בראון משפחת בני של בחייהם
 בשפות דוב למילה המקור הוא ששמם העובדה

 והרי האנגלו־סקסית, אל הגיעה שמהן הגרמאניות,
Bear = brown. בתקופה עוד נערצת חיה היה הדוב 

שעצ מאמינים רבים וארכיאולוגים הפרה־היסטורית,
 כמו־ באופן מסודרות כשהן במערות שנמצאו דובים מות

 בסקנדינביה כתות־דוב של קיומן על מצביעות מחושב
 האמינו האמריקאים הילידים בעוד אחרים, ובאזורים

 לחרופ מנהגם בגלל מחדש, ללידה סמל הם דובים כי
 שפט, בן אלישע של בידיו באביב. ולהתעורר בחורף

 שימשו הם נסוג, שיער וקו במיוחד רע מזג בעל נביא
 היער מן דובים" "שתיים כשזימן אלוהי, נקמות ככלי
 שייקספיר גם בו. שהתגרו ילדים 42 לגזרים לקרוע כדי

 בהוראת שמימי צדק למימוש כמכשיר בדוב השתמש
המופיעה הזמנים, כל של ביותר המפורסמת הבימוי



פרדיטהאתלנטושעומדאנטיגונוסחורף".ב"מעשיית

הישישהיםשיורדלמרותהאיתנים,לחסדיהתינוקת
רגעכלמאימיםהשמים,שםש"קודריםאותומזהיר

ביד".לנושישהמשימהעלכועסיםלמעלהל'יתפרץ....
וכשו"יוצא,נענשולכןבדעתו,נחושאנטיגונוסאבל

ובזאםלדעתאיןפרנס(.דורי)תרגוםאחריו"רודףדוב
מחופששחקןהדובתפקידאתמילאשייקספירשלמנו

והסמוהדוביםמבורותשהובאהאמיתיתפראחייתאו
דוביםביןבקרבותבשקיקההאליזבתניםצפושםכים,

הדוביםאוכלוסייתשלהידלדלותהעםאבללכלבים.
ה–19,במאהמחיהשטחיואובדןצידבעקבותהעולמית

ואוככלפיחדשהגישהשללצמיחתההזירההתפנתה
הפרוותיים.הכללי

המסירותהגורים,שלמעורערתהבלתיהחמידות
וארולנמנומיםנטייתםאמותיהם,עליהםמגוננותשבה

הםכאשראדםלבנינושאיםשהםהמסויםהדמיוןכים,
ושרחהעובדהובעיקרהאחוריותרגליהםעלעומדים

אותםוהפכוללבנוהדוביםאתקירבוהאדםמעיןקו
הדובים"ב"שלושתתרבותי.לאילוףנוחיםלאובייקטים

שהעניקהראשוןסאותי,רוברטהבריטיהמשוררמאת
מתגווהם1837,–בפהבעללמעשייהפרוזאיתצורה

שילדהעדבמיטות,וישניםדייסהאוכליםבבית,ררים
וכבשבוועושהלביתםפורצתמחונכתולאבלונדינית

לדובקיפלינגרודיארדהעניקאחריועשוריםכמהלה.
)"דוב"באלואתהפקידכאשרהמחנך,תפקידאת

הג'ונגל.בדרכימוגליהילדשלהכשרתועלבהינדי(
המאהבראשיתנוצרוהראשוניםהצעצועדובוני

ובאובגרמניה—מראשתיאוםוללא—בבדבד20–ה
מיצ'טוםומוריסשטייףחברתידיעלהברית,רצות

והאימהיצורבדמותרכהבובהליצורהרעיוןבהתאמה.

שהתפרסמהלאחרהנראהכפיבדעתםעלהתני
תיאודורהנשיאשלקריקטורהפוסט"ב"וושינגטון

ובמיצידמסעבמהלךמתוקדוביםגורחונןרוזוולט
ובטע—לירותסירבשבוהאמיתישהדובאףסיסיפי,

יכולשאינוקשוריצורלהרוגספורטיבי""לאשזהנה
שלרשותואתקיבלמיצ'טוםבוגר.היה—להתגונן

ושרולמרותבר""טדי'זשלוהדובוןאתלכנותהנשיא
הפךוהשםבו,שדבקטדי,החיבה,כינויאתשנאזוולט

זכוהטדידובוניהם.באשרצעצועלדובונילסינונימי
בעמדתהיואזשעדבנים,בקרבבעיקרלפופולריות

שפעמתוךלבחורהיושיכולותהבנותמולנחיתות
צעצועבסוסילהסתפקנאלציםהםבעודבובות,של

ומאשעמדהמחשבההלךכנראההיהזהבדיל.וחיילי
בכלבוב–1921אחדאוהבאבשביצעהרכישהחורי

דובמון,בילישכונההשנה,בןלבנוקנההואהרודס.
ושהקנדיתדובהשלשמהעל"וויני",לשםשזכהטדי

הסיפוריםלונדון.שלהחיותבגןלהתאזרחגיעה

והפרלחייתהפעוטבנוביןהחברותעלהאבשכתב

והצדובהפו,ווינירוביןכריסטופראתהפכושלוווה
העולם.בכלאהוביםביתלבנישלו,עצוע

כמוהו,אחריםספרותייםולדובוניםלוויניבניגוד
וצעדובאינופדינגטוןלמשל,פרימן,דוןשל"קורדרוי"

ללכתמנומס,מאודלהיותמקפידשהואפיעלאףצוע.
לנעולוכובע(,מעיל)לפחותבגדיםללבוששתיים,על

וולאצהובות(וולינגטוןמגפיזוגבמתנה)מקבלנעליים
בשרחיהעדייןהוא—לדבר—נשכחובלריבה,כול

בטוח,דמיוניבמרחבמתקייםלאהואבובה.ולאודם,
זהכמונשלטבחללמילן,שלהפרסאותת"קיערכמו

שבהבטריטוריהאופרימןאצלהסגורההכלבוחנותשל
משוטטפדינגטוןקיפלינג.שלבאלוכמוהשליט,הוא

בעוגותמתלכלךגדולה,אנושיתעירשלברחובותיהלו
ונתקללאכולכדישולחןעלעולהשהואאחריקצפת

עולהזה"דוביםשמבהירים,חשדנייםמוניותבנהגי
הטובותהכוונותכפול".מחירזהדביקיםודוביםיותר...

דובמין"פשוטהואכיכאוטית,איכותעמןנושאותשלו
ובהתנהשאיןולמרותעצמו,עלמעידשהואכפיכזה".

פרועמרכיבמכניסהואבאמת,"דובי"שהואדברגותו
ופדיבראון.משפחתשלוהמסודריםהבורגנייםלחיים

אלאהמסתורית",מ"פרורקלאאבלמהגר,הואנגטון
מינובניהיושםהטבע,שלהשכוחיםהפראממרחבי

עלייקראוכוכביםשמערכותלכךוזכולסגידהמושאים
אתלעצמולרכושמשתדלהואגםמהגר,כלכמושמם.

להיטמע,מבקשהואשבההחברהשלומגבלותיהערכיה
לאזהכזהמהגרלאמץזהותו.מרכיביעללוותרבלי

כמואבלבראון,משפחתבנישמגליםכפיפשוט,עניין
בבית".דובכשישנעיםמאוד"זהלומדים,הם שגם

רויטרס/מלווילטוביצילום: שעברבשבועבלונדון,פדינגטוןהרכבתבתחנתפדינגטוןהדובשלבובות

שלמעורערתהבלתיהחמידות
מגוננותשבההמסירותהגורים,
ונטייתםאמותיהםעליהם

ובעיקר—ארוכיםלנמנומים
—מהאדםשרחקוהעובדה
והפכוללבנוהדוביםאתקירבו
תרבותילאילוףנוחיםאותם


