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הַ יְּ ל ִָדים ִמכְּ פָ ר הָ ע ֲָרפֶ ל בְּ עֵ מֶ ק הַ ְסּעָ רוֹת
ַ .1הבַּ לוּעַ
יחים הַ גְּ בו ִֹהים
ירה ֶשׁבִּ כְ פָ ר הָ ע ֲָרפֶ לְ .שׁלוֹשֶׁ ת הַ ְצּ ִר ִ
יחים הָ יָה הַ מָּ קוֹם הַ מַּ פְ ִחיד בְּ יוֹתֵ ר בַּ ִטּ ָ
בַּ לוּעַ הַ ְצּ ִר ִ
ירה הוֹבִ ילוּ לְ מָ קוֹם ֶשׁבְּ עֶ צֶ ם אֵ ין ִממֶּ נּוּ חֲ זָ ָרה .תּוֹ צַ עַ ד אֶ חָ ד א ֹו ְשׁנַיִ םִ ,מי ֶשׁנִּ כְ נַס אֶ ל כָּ ל אֶ חָ ד מֵ הֵ ם
ֶשׁבַּ ִטּ ָ
הָ יָה מַ ְחלִ יק לְ תוֹ לוֹעַ חֲ ל ְַקלַק ְדּמוּי גָּבִ יעַ שֶׁ הָ לַ וְ ַנע ֲָשׂה צַ ר כְּ לַפֵּ י מַ טָּ ה ,עָ שׂוּי אֶ בֶ ן דּוֹלו ִֹמיט ְמלֻטֶּ ֶשׁת
יחים .הָ עִ ְניָן
צוּרה ֶשׁל בַּ לוּעַ וְ ָלכֵן ָק ְראוּ ל ֹו בַּ לוּעַ הַ ְצּ ִר ִ
יחים הוֹבִ ילוּ לְ אוֹת ֹו לוֹעַ ֶ ,שׁהָ יְ תָ ה ל ֹו ָ
הֵ יטֵ בָ .כּל הַ ְצּ ִר ִ
הָ יָה ,שֶׁ ֻכּלָּם הָ יוּ חַ יָּבִ ים ַלעֲב ֹור בּ ֹו .לָכֵ ן עֶ צֶ ם הַ מַּ ְח ָשׁבָ ה עָ לָיו עו ְֹר ָרה פַּ חַ ד סָ תוּם בִּ לְ בָ בוֹת כָּ ל הַ יְּ ל ִָדים
וְ הַ יְּ לָדוֹת ,שֶׁ יּ ְָדעוּ ֶשׁיַּגִּ יעַ הָ ֶרגַע שֶׁ בּ ֹו הֵ ם יִ ְצטָ ְרכוּ לִ ְדרוָֹ שׁם – וּלְ הַ ְחלִ יק.
הַ בַּ לוּעַ הוֹבִ יל לְ מַ טָּ ה בְּ ִס ְחרוּר מַ בְ ִהיל לְ מַ ַדּי וְ הָ לַ וְ ַנעֲשָׂ ה צַ ר בְּ ָקצֵ הוּ הַ ַתּ ְחתּוֹן ,אֲ בָ ל ָשׁם ֶנעֱצַ ר ְקצָ ת
הַ ִשּׁפּוּעַ ֶשׁלּ ֹו ,הוּא ַנע ֲָשׂה ְמעַ ט פָּ חוֹת ָתּלוּל וְ הָ פַ  לְ ִמנְ הָ ָרה צָ ָרה וַ חֲ ל ְַקל ַָקּה .בַּ הֶ ְמ ֵשִׁ ה ְתפַּ ְתּלָה הַ ִמּ ְנהָ ָרה
ידה שֶׁ לִּ פְ עָ ִמים הָ יְ תָ ה חֲ זָ ָקה וְ לִ פְ עָ ִמים – ְמתוּנָה יוֹתֵ רִ .מי ֶשׁהָ לַ בָּ הּ הָ יָה צָ ִרי לִ ְדא ֹוג לְ הָ בִ יא
הַ ִצּ ָדּה בִּ יְ ִר ָ
ישׁיבָ ה ,אַחֶ ֶרת ִאי
ִאתּ ֹו פָּ נָס א ֹו ֶשׁנֶּאֱ לַץ ָללֶכֶ ת בְּ חוֹשֶׁ  כִּ ְמעַ ט מֻ ְחלָט .לִ פְ עָ ִמים הָ יָה צ ֹו ֶר לְ הַ ְחלִ יק בִּ ִ
אֶ פְ ָשׁר הָ יָה ָללֶכֶ ת זָ קוּף – קו ֶֹדם כֹּל ,כִּ י הַ ִתּ ְק ָרה הָ יְ תָ ה נְמוּ ָכה ִמ ַדּי אֲ פִ לּוּ לְ ֶיּלֶד ,וְ ֵשׁנִ ית – כִּ י הָ אֶ בֶ ן הָ יְ תָ ה
חֲ ל ְַקל ַָקּה ְמאוֹד וְ אֶ פְ ָשׁר הָ יָה לְ הַ ְחלִ יק בְּ ַקּלּוּת וְ לִ פּוֹל .הַ בַּ לוּעַ הָ יָה מַ פְ ִחיד ָכּל ָכּ ,בֵּ ין הַ ְשּׁאָר ,כֵּיוָ ן ֶשׁ ֻכּלָּם
י ְָדעוּ ֶשׁאַחֲ ֵרי ֶשׁעוֹבְ ִרים בּ ֹו כְּ בָ ר ִאי אֶ פְ שָׁ ר לַחֲ זוֹר אֲ חו ַֹרנִּ ית וְ תַ עֲבו ְֹרנָה ָשׁנִ ים ַרבּוֹת לִ פְ נֵי ֶשׁאֶ פְ שָׁ ר יִ ְהיֶה
יחים וְ אַחֲ ֵרי הַ ִמּ ְנהָ ָרה
לַחֲ זוֹר לְ בַ ֵקּר בִּ כְ פָ ר הָ ע ֲָרפֶ ל .אֲ בָ ל ֻכּלָּם גַּם שָׁ ְמעוּ וְ י ְָדעוֶּ ,שׁמֵּ עֵ בֶ ר לְ בַּ לוּעַ הַ ְצּ ִר ִ
הָ אֲ ֻרכָּה וְ הַ חֲ שׁוּ ָכה מַ גִּ יעִ ים לְ עֵ מֶ ק הַ ְסּעָ רוֹת ,הַ מָּ לֵא הַ ְרפַּ ְת ָקאוֹת ְמ ַר ְתּקוֹת ,וּלְ ָכִ צפּוּ ֻכּלָּם בְּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת
יצים בְּ יוֹתֵ ר ִה ְרגִּ ישׁוּ חֲ ָשׁשׁ זֶ הִ ,מפְּ נֵי מָ קוֹם ֶשׁע ֲַדיִ ן א הָ יוּ בּ ֹו
ְמהוּלָה בַּ חֲ ָשׁשׁ .בָּ רוּר ֶשׁגַּם הַ יְּ ל ִָדים הָ אַ ִמּ ִ
אַף פַּ עַ ם מֵ אָז שֶׁ יּ ְָרדוּ אֶ ל כְּ פָ ר הָ ע ֲָרפֶ ל ,אֲ בָ ל הֵ ם בְּ ֶד ֶר כְּ לָל ִה ְס ִתּירוּ אֶ ת חֲ ָשׁ ָשׁם וְ ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּ שֶׁ ָכּל הָ אֲ חֵ ִרים
יְ ַקבְּ לוּ אֶ ת הָ ר ֹו ֶשׁם שֶׁ הֵ ם א פּוֹחֲ ִדים בִּ כְ לָל.
מו ָֹרן וְ לוֹטֶ ם הָ יוּ חֲ בֵ ִרים טוֹבִ ים ְמאוֹדֶ ,שׁ ָגּרוּ א ָרחוֹק זֶ ה ִמזֶּ ה בִּ כְ פָ ר הָ ע ֲָרפֶ ל .לְ מו ָֹרן הָ יוּ ַתּלְ ַתּלִ ים
וּשׂעָ ר ֹו חוּם וְ חָ לָק ,וְ הָ יָה גָּבוֹהַּ בִּ ְמעַ ט מֵ חֲ בֵ ר ֹו .כְּ פָ ר
בְּ ִה ִירים וְ עֵ ינַיִ ם חוּמוֹת .עֵ ינָיו ֶשׁל לוֹטֶ ם הָ יוּ ֵכּהוֹת ְ
הָ ע ֲָרפֶ ל עַ צְ מ ֹו ָשׁכַ ן עַ ל הַ ר ְמאוֹד גָּב ֹוהַּ  .הַ כְּ פָ ר הָ יָה עָ טוּף ָתּ ִמיד בַּ ע ֲָרפֶ ל ,כֵּיוָ ן ֶשׁזֶּ ה הַ מָּ קוֹם ֶשׁאֵ לָיו אֶ פְ ָשׁר
ל ֶָר ֶדת מֵ הַ ָשּׁמַ יִ ם ֶדּ ֶר הָ ֲענָנִ ים אֶ ל הָ אֲ ָדמָ ה .בִּ ְשׁבִ יל מו ָֹרן וְ לוֹטֶ ם וְ כָל ְשׁאָר הַ יְּ ל ִָדים ,הַ כְּ פָ ר הָ יָה אָפוּף
ְקסָ ִמים וְ כִ ְמעַ ט כָּ ל מָ קוֹם בּ ֹו הָ יָה ְמ ַר ֵתּק .ע ֲַדיִ ן הָ יָה ַקל ְמאוֹד לְ ַדבֵּ ר בּ ֹו עִ ם הַ מַּ לְ אָכִ ים ,כֵּיוָ ן ֶשׁהֵ ם הָ יוּ בּ ֹו
כִּ ְמעַ ט ָכּל הַ זְּ מַ ן וְ עָ זְ רוּ לִ יל ִָדים ל ֶָר ֶדת אֶ ל הָ אֲ ָדמָ ה .הוּא הָ יָה מוּצָ ף ְק ָשׁתוֹת-בְּ עָ נָן נו ְֹצצוֹת וּמַ ְר ִהיבוֹת ,כִּ י
וּצעִ יפֵ י הַ גּ ֶֶשׁם הָ ַרבִּ ים י ְָצרוּ עֲבוּר כָּ ל הַ יְּ ל ִָדים הַ ְקּטַ נִּים מָ קוֹם ָקסוּם וּמֻ פְ לָא .זֶ ה הָ יָה מָ קוֹם
אוֹר הַ שֶּׁ מֶ שׁ ְ
ֶשׁבּ ֹו הֵ ם ִה ְרגִּ ישׁוּ עֲטוּפִ ים וַ אֲ הוּבִ ים וְ ִה ְשׁ ָתּאוּ עַ ל הַ יּ ֹופִ י עַ ד כְּ ֵדי ָכֶּ ,שׁא ִה ְתגַּעְ גְּ עוּ יוֹתֵ ר ִמ ַדּי אֶ ל ְשׁמֵ י
הַ כּוֹכָ בִ ים שֶׁ מֵּ הֵ ם ִהגִּ יעוּ.
וּמ ַדבְּ ִרים עַ ל סוֹדוֹתֵ יהֶ ם
לְ מו ָֹרן וּלְ לוֹטֶ ם הָ יָה ָשׁם ְמקוֹם ִמ ְסתּוֹר ְמיֻחָ ד ִמשֶׁ לָּהֶ םֶ ,שׁבּ ֹו הָ יוּ נִ פְ גּ ִָשׁים ְ
אַחים וְ הָ אֲ חָ יוֹת הַ ְקּטַ נִּים שֶׁ ָלּהֶ ם .ז ֹו הָ יְ תָ ה ְמעָ ַרת סֶ לַע אֲ פוּפַ ת
וּמן הָ ִ
ישׁים כְּ ִאלּוּ הֵ ם ָרחוֹק מֵ הַ בַּ יִ ת ִ
וּמַ ְרגִּ ִ
ע ֲָרפֶ לֶ ,שׁכַּ אֲ ֶשׁר ָשׁהוּ בְּ תוֹכָ הּ ,אַף אֶ חָ ד א יָכוֹל הָ יָה לִ ְראוֹת אוֹתָ ם בִּ כְ לָל.

1

יחים הֵ ם ִדּבְּ רוּ בַּ פַּ עַ ם הָ ִראשׁ ֹונָה בְּ יוֹם אֶ חָ ד ,שֶׁ בּ ֹו י ַָרד גּ ֶֶשׁם כָּל כָּ  חָ זָ ק ֶשׁ ָדּמָ ה
עַ ל הַ סּוֹד ֶשׁל בַּ לוּעַ הַ ְצּ ִר ִ
למַ בּוּל ַממָּ שׁ .הֵ ם הָ יוּ ְרטוּבִ ים לְ ג ְַמ ֵרי וְ ִה ְצטוֹפְ פוּ לָהֶ ם ְבּתוְֹ מעָ ַרת הַ סֶּ לַע שֶׁ לָּהֶ ם.
"שָׁ מַ עְ ָתּ עַ ל הַ בַּ לוּעַ ?" שָׁ אַל לוֹטֶ ם וְ הַ לֵּב שֶׁ לּ ֹו ְקצָ ת ָרעַ ד ,כִּ י הוּא ְמאוֹד ָרצָ ה א לְ הַ ְרגִּ ישׁ ָכּל ָכּ פּוֹחֵ ד.
"כֵּן ,וְ אַ ָתּה? אֵ י אַ ָתּה יו ֵֹדעַ עָ לָיו?" אָמַ ר מו ָֹרןֶ ,שׁ ָשּׂמַ ח בְּ לִ בּ ֹו ֶשׁלּ ֹוטֶ ם ִה ְת ִחיל לְ ַדבֵּ ר עַ ל זֶ ה.
ירה ֶשׁלִּ י עַ ל ַימַּ ת הָ ע ֲָרפֶ ל ,בָּ א אֵ לַי אַלְ בַּ ְטרוֹס ֲענ ִָקי וְ ִה ְתי ֵַשּׁב לְ י ִָדי עַ ל מַ ע ֲֶקה
"יוֹם אֶ חָ ד ,כְּ ֶשׁחָ תַ ְר ִתּי בַּ ִסּ ָ
ירה .הוּא ִספֵּ ר לִ י עַ ל ָכּל הָ עִ ְניָן .וְ אַ ָתּה?" אָמַ ר לוֹטֶ ם.
הַ ִסּ ָ
"גַּם אֵ לַי הוּא בָּ א! הָ אֱ מֶ ת – ֵדּי פָּ חַ ְד ִתּי כְּ ֶשׁהוּא פִּ ְתאוֹם ִה ְתיַשֵּׁ ב לְ י ִָדי .מָ ה אַ ָתּה אוֹמֵ ר עַ ל זֶ ה?" ָשׁאַל
מו ָֹרן וְ ִהבִּ יט בִּ ִידיד ֹו בְּ ִצפִּ יָּה.
"זֶ ה ִנ ְשׁמַ ע ְמ ַר ֵתּק ,אֲ בָ ל הָ אֱ מֶ ת ֶשׁגַּם או ִֹתי זֶ ה ֵדּי ִהפְ ִחיד "...אָמַ ר לוֹטֶ ם בְּ גִ לּוּי לֵב.
" ִנ ְראֶ ה לְ ֶ שׁיָכוֹלנוּ ָל ֶל ֶכת לְ ָשׁם בְּ יַחַ ד?" שָׁ אַל מו ָֹרן.
" ִתּ ְראֶ ה ,א ָשׁמַ עְ ִתּי ֶשׁ ִמּישֶׁ הוּ יָכוֹל לִ ְהיוֹת ָשׁם מַ מָּ שׁ בְּ יַחַ ד ,כִּ י אַחֶ ֶרת נוֹפְ לִ ים אֶ חָ ד עַ ל הַ שֵּׁ נִי ,אֲ בָ ל ִאם
יטים עַ ל ָתּכְ נִית לְ ִהפָּ גֵשׁ לְ מַ טָּ ה אֵ יכְ שֶׁ הוּ ,נִ ְראֶ ה לִ י ֶשׁזֶּ ה הָ יָה מַ מָּ שׁ עָ ִדיף,
הָ יִ ינוּ מַ גִּ יעִ ים לְ שָׁ ם בְּ יַחַ ד וּמַ ְחלִ ִ
כִּ י אָז נוּכַ ל לְ הַ ְמ ִשׁי יַחַ ד בַּ ֶדּ ֶר ",אָמַ ר לוֹטֶ ם.
" ַרעְ יוֹן ְמ ֻעלֶּה! אָז מָ ה אַ ָתּה אוֹמֵ ר? מָ תַ י הוּא אָמַ ר שֶׁ ַא ָתּה חַ יָּב ָל ֶלכֶת לְ ָשׁם?" שָׁ אַל מו ָֹרן.
"הוּא אָמַ ר שֶׁ זֶּ ה צָ ִרי לִ ְהיוֹת בִּ זְ מַ ן זְ ִריחַ ת הַ ֶשּׁמֶ שׁ ,כְּ ֶשׁגַּם הַ יּ ֵָרחַ מַ ְת ִחיל לִ זְ רוֹחַ אַחֲ ֵרי ֶשׁ ִה ְתחַ בֵּ א לְ כַ מָּ ה
י ִָמים .אֲ בָ ל הוּא אָמַ ר ֶשׁהָ ִאישׁ הַ מּוּזָ ר יָבוֹא לְ הַ גִּ יד לִ י ֶשׁ ִהגִּ יעַ הַ זְּ מַ ןִ ",ספֵּ ר לוֹטֶ ם וְ ִה ְרגִּ ישׁ אֶ ת אוֹתָ הּ
הַ ְרגּ ָָשׁה ְמשֻׁ נָּה בַּ בֶּ טֶ ן ,שֶׁ הָ יְ תָ ה ל ֹו ַכּאֲ ֶשׁר הָ אַלְ בַּ ְטרוֹס הו ִֹדיעַ ל ֹו עַ ל ָכּל הָ עִ נְ יָן – ִמין ְתּחוּשַׁ ת ִה ְת ַרגְּ שׁוּת
ְמהוּ ָלה בְּ פַ חַ ד" .הַ ְשּׁאֵ לָה ִהיאִ ,מיהוּ הָ ִאישׁ הַ מּוּזָ ר הַ זֶּ ה"...
"אֲ נִ י שָׁ מַ עְ ִתּי ֶשׁהוּא גָּבוֹהַּ וְ זָ קוּף וְ ֶשׁהוּא מַ גִּ יעַ בְּ ֶד ֶר כְּ לָל ָרכוּב עַ ל סוּס ,אֲ בָ ל שֶׁ הוּא יו ֵֹרד מֵ הַ סּוּס
כְּ ֶשׁהוּא בָּ א אֶ ל ֶילֶד או יַלְ ָדּה וְ הוּא לו ֵֹקחַ אוֹתָ ם בַּ יָּד וּמַ ְרכִּ יב אוֹתָ ם עַ ל הַ סּוּס ",אָמַ ר מו ָֹרן.
" ִמי ִספֵּ ר לְ  אֶ ת זֶ ה?" ָשׁאַל לוֹטֶ ם.
" ִאמָּ א ֶשׁלִּ י ",אָמַ ר מו ָֹרן" ,אֲ בָ ל אַ בָּ א ֶשׁלִּ י אוֹמֵ ר שֶׁ הוּא בָּ א וְ שׁו ֵֹרק ַל ֶיּלֶד וְ אָז כְּ ֶשׁהַ ֶיּלֶד בָּ א אֵ לָיו בְּ ִריצָ ה,
ירה".
הוּא נו ֵֹשׁב עָ לָיו רוּחַ ָכּל כָּ  חֲ זָ ָקה ֶשׁהוּא כִּ ְמעַ ט עָ ף אֶ ל הַ ִטּ ָ
"וּמָ ה ִאם הוּא יִ ְת ַנגֵּשׁ בְּ מַ ֶשּׁהוּ בַּ ֶדּ ֶרָ "?שׁאַל לוֹטֶ ם בַּ חֲ ָשׁשׁ .לוֹטֶ ם וּמו ָֹרן ִה ְס ַתּכְּ לוּ זֶ ה בָּ זֶ ה וְ ִה ְרגִּ ישׁוּ אֶ ת
אוֹתָ הּ אֵ ימָ ה ְמשֻׁ נָּה בְּ בִ ְטנָם.
"בּוֹא ֵנלְֵ קצָ ת לְ טַ פֵּ ס עַ ל הַ דּ ֹולֶב הָ ֲענָק וְ נִ ְשׁכַּ ח ִמ ָכּל הָ עִ ְניָן הַ זֶּ ה ",אָמַ ר מו ָֹרן .לוֹטֶ ם ִה ְסכִּ ים וְ הֵ ם ָרצוּ
אֶ ל הַ דּ ֹולֶב הֶ עָ טוּף ע ֲָרפֶ לַ .כּעֲבוֹר זְ מַ ן-מָ ה ,הֵ ם שָׁ ְמעוּ בַּ מֶּ ְרחָ ק אֶ ת ק ֹולָהּ שֶׁ ל ִאמָּ א שֶׁ ל לוֹטֶ ם קו ֵֹרא:
"יְ ל ִָדים! זְ מַ ן לַחֲ זוֹר הַ בַּ יְ ָתה!" וְ אָז ָקפְ צוּ לְ מַ טָּ ה ִמן הָ עֵ ץ וְ ָרצוּ לְ עֵ בֶ ר הַ קּוֹל ,עו ְֹקפִ ים אֶ ת הַ ְסּלָעִ ים בְּ לִ י
לִ פּוֹל ,כֵּ יוָ ן שֶׁ עֵ ינֵיהֶ ם הָ יוּ מֻ ְרגָּלוֹת ְמאוֹד ַלע ֲָרפֶ ל .כִּ ְמעַ ט ֵתּ ַשׁע שָׁ נִים חָ יוּ בָּ ע ֲָרפֶ ל ,וְ הוּא הָ יָה בִּ ְשׁבִ ילָם ָדּבָ ר
ָרגִ יל וְ אָהוּב וְ עוֹזֵ ר .הֵ ם ִהכִּ ירוּ אוֹת ֹו וְ אָהֲ בוּ לְ ִה ְתחַ בֵּ א בּ ֹו וּלְ ַשׂחֵ ק בֵּ ין ְצ ָללָיו ְבּא ֹו ֶשׁר .לְ ֻכלָּם הָ יָה בּ ֹו
וּמ ְת ַל ֵכּד לְ פִ י מַ ָשּׁבֵ י הָ רוּחַ  ,הַ סּוּפָ ה וְ הַ מָּ טָ ר.
וּמ ְתכַּוֵּ ץִ ,מ ְתפַּ זֵּ ר ִ
מָ קוֹם ,כִּ י הוּא הָ יָה ִנ ְמ ַתּח ִ
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יקה ְקצָ ת ,בְּ תוֹ
" ְמעַ ְניֵן אֵ י זֶ ה יִ ְהיֶה לִ ְחיוֹת בְּ לִ י ע ֲָרפֶ ל ",חָ ַשׁב מו ָֹרן וְ חָ שׁ שׁוּב בַּ הַ ְרגָּשָׁ ה הַ ְמּשֻׁ נָּה ,הַ מֵּ עִ ָ
אָחיו וַ אֲ חוֹת ֹו הַ ְקּ ַט ִנּים ִממֶּ נּוּ
בִּ ְטנ ֹו .אֲ בָ ל הוּא הָ לַ הַ בַּ יְ ָתה וְ ִה ְצלִ יחַ לִ ְשׁכּוֹחַ בֵּ ינְ תַ יִ ם מֵ הָ עִ ְניָן וּלְ ַשׂחֵ ק עִ ם ִ
בְּ לִ י ל ִָריב ִא ָתּם .פִּ ְתאוֹם הוּא ִה ְרגִּ ישֶׁ ,שׁהוּא ַדּוְ ָקא הָ יָה מַ ע ֲִדיף לְ ִה ָשּׁאֵ ר ִא ָתּם ָכּאן ע ֲַדיִ ן – שֶׁ הוּא א כָּל
אָחיו וַ אֲ חוֹת ֹו כָּל ָכּ יָפֶ הֶ ,שׁאֲ פִ לּוּ ִאמָּ א ִשׁבְּ חָ ה אוֹת ֹו.
ָכּ רוֹצֶ ה ָללֶכֶ ת לְ עֵ מֶ ק הַ ְסּעָ רוֹת – וְ ָלכֵן ִה ְתנַהֵ ג אֶ ל ִ
אֲ בָ ל הוּא י ַָדע ֶשׁאֵ ין זֶ ה אֶ פְ שָׁ ִרי ,וְ תָ הָ ה מָ תַ י יָבוֹא הָ ִאישׁ הַ מּוּזָ ר וּמָ ה בְּ עֶ צֶ ם כָּ ל ָכּ מוּזָ ר אֶ ְצל ֹו .הוּא
הֶ ְחלִ יט לִ ְשׁאוֹל עַ ל ָכּ לְ מָ חֳ ָרת בַּ בּו ֶֹקר אֶ ת הָ אַלְ בַּ ְטרוֹס.

 .2הָ אַלְ בַּ ְטרוֹס
ירה שֶׁ לּ ֹו .הוּא שָׁ ט ִמ ִמּפְ ָרץ הָ ֲעגִ ינָה אֶ ל ַימַּ ת הָ ע ֲָרפֶ ל.
מ ֹו ָרן ִח ָכּה לָאַלְ בַּ ְטרוֹס מֻ ְק ָדּם לְ מָ חֳ ָרת בַּ בּו ֶֹקר בַּ ִסּ ָ
ישׂת כְּ נָפָ יו
כְּ שֶׁ ִהגִּ יעַ לְ יַד הַ צּוּק הַ ְמּשֻׁ נָּן הַ בּ ֹולֵט כְּ מ ֹו ִאי ִמתּוֹ הַ ַיּמָּ הִ ,הגִּ יעַ אֵ לָיו הָ אַלְ בַּ ְטרוֹס בְּ מָ עוֹף .פְּ ִר ַ
ימים
ירה צֵ ל הַ דּוֹמֶ ה לְ זֶ ה ֶשׁל ָדּאוֹן ,וְ ִאלּוּלֵא הָ יָה מו ָֹרן מַ כִּ יר הֵ יטֵ ב אֶ ת פָּ נָיו הַ נְּ עִ ִ
ירה ִה ִטּילָה עַ ל הַ ִסּ ָ
הַ כַּ בִּ ָ
וְ הַ טּוֹבִ ים ֶשׁל הָ אַלְ בַּ ְטרוֹס ,הוּא הָ יָה מַ מָּ שׁ ִנבְ הַ ל לְ מַ ְר ֶאה הַ צֵּ ל הָ ֲענ ִָקי.
ירה .מו ָֹרן י ַָדע ֶשׁהוּא ָתּ ִמיד מַ ְק ִשׁיב לִ פְ נֵי
הָ אַלְ בַּ ְטרוֹס אָסַ ף אֶ ת כְּ נָפָ יו הַ לְּ בָ נוֹת וְ ִה ְתי ֵַשּׁב עַ ל דּוֹפֶ ן הַ ִסּ ָ
שֶׁ הוּא ְמ ַדבֵּ ר וְ ָלכֵן פָּ תַ ח אֶ ת הַ ִשּׂיחָ ה בְּ עַ ְצמ ֹו.
"אֲ נִי רוֹצֶ ה ל ַָדעַ ת ִמיהוּ הָ ִאישׁ הַ מּוּזָ ר ",הוּא אָמַ ר לָאַלְ בַּ ְטרוֹס" .חָ ַשׁבְ ִתּי עָ לָיו מֵ אָז ֶשׁ ִסּפַּ ְר ָתּ לִ י עָ לָיו
אֶ ְתמוֹל וַ אֲ ִני רוֹצֶ ה ל ַָדעַ ת עָ לָיו יוֹתֵ ר .אֵ י אֲ ִני אֵ ַדע מָ תַ י הוּא יָבוֹא? מָ תַ י הוּא יִ ְק ָרא לִ י? אֵ י הוּא י ֵָראֶ ה?
א אָמַ ְר ָתּ לִ י בְּ ִדיּוּק אֵ יֵ א ַדע אֶ ת כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה .אֲ נִי צָ ִרי לֶאֱ רוֹז אֵ יזֶ ה ִתּיק ל ֶַדּ ֶר"?
"הַ ְשּׁאֵ לוֹת ְמ ִציפוֹת או ְֹת כְּ מ ֹו הַ גַּלִּ ים בַּ ַיּמָּ ה הַ זֹּאת – וְ זֶ ה טוֹב ְמאוֹד ",הֵ ִשׁיב ל ֹו הָ אַלְ בַּ ְטרוֹס" .אֲ בָ ל
הָ עִ ְניָן הוּא ,שֶׁ הָ ִאישׁ הַ מּוּזָ ר א מו ִֹדיעַ קו ֶֹדם עַ ל בּוֹא ֹו – לְ פָ חוֹת א בַּ ֶדּ ֶר הָ ְרגִ ילָה".
"אָז מָ ה בְּ ִדיּוּק אֲ נִ י אָמוּר ַלעֲשׂוֹת?" שָׁ אַל מו ָֹרן.
"אֲ נִי ְמסַ פֵּ ר לְ  עָ לָיו וְ אַ ָתּה צָ ִרי לְ ִה ְתכּ ֹונֵן ",אָמַ ר הָ אַלְ בַּ ְטרוֹס וּמו ָֹרן ִה ְת ִחיל מַ מָּ שׁ לְ ִה ְתעַ ְצבֵּ ן ,כִּ י הָ עוֹף
הַ גָּדוֹל בְּ עֶ צֶ ם א אָמַ ר ל ֹו כְּ לוּם ,שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁאֶ פְ ָשׁר לְ הָ בִ ין בְּ א ֹופֶ ן הֶ גְ יוֹנִ י.
"מָ ה זֹאת אוֹמֶ ֶרת? אֵ י בְּ ִדיּוּק אֲ ִני אָמוּר לְ ִה ְתכּ ֹונֵן ִאם אֲ נִ י א יו ֵֹדעַ עָ לָיו כְּ לוּם?" הוּא ָשׁאַל בְּ ק ֹוצֶ ר
סַ בְ לָנוּת.
ירה ,בָּ ֶרגַע ֶשׁבּ ֹו הַ שֶּׁ מֶ שׁ ֵתּעָ לֵם ִמ ַתּחַ ת
"הָ עֶ ֶרב בַּ ְמּעָ ָרה הַ צָּ פָ ה אַ גִּ יד ָל ֶכם יוֹתֵ ר .בּ ֹוא בְּ יַחַ ד עִ ם לוֹטֶ ם בַּ ִסּ ָ
ַליָּם ",אָמַ ר הָ אַלְ בַּ ְטרוֹס וְ אָז פָּ ַרשׂ אֶ ת כְּ נָפָ יו הָ אַ ִדּירוֹת וְ ִה ְמ ִריא לִ ְשׁמֵ י הָ ע ֲָרפֶ ל.
מו ָֹרן צָ פָ ה אַחֲ ָריו וְ ָשׁב וְ חָ שׁ אֶ ת הַ ְתּחוּשָׁ ה הַ מּוּזָ ָרה בְּ ִב ְטנ ֹו .לָכֵ ן ָתּפַ ס אֶ ת הַ מָּ שׁו ִֹטים וְ חָ תַ ר בְּ ָכל כּ ֹוח ֹו.
ירה וְ יָצָ א לְ כִ וּוּן הַ בַּ יִ ת שֶׁ ל לוֹטֶ ם.
כְּ שֶׁ ִהגִּ יעַ לַחוֹף ,הַ הַ ְרגּ ָָשׁה הַ ְמּשֻׁ נָּה חָ לְ פָ ה ְקצָ ת וְ הוּא עָ גַן אֶ ת הַ ִסּ ָ
ל ֹוטֶ ם גָּר בְּ בֵ ית ע ֲָרפֶ לֶ ,שׁבַּ חֲ צֵ ר ֹו צָ מַ ח עֵ ץ תּוּת ֲענ ִָקי .תּוֹ כַּ מָּ ה ְרגָעִ ים כְּ בָ ר י ְָשׁבוּ הוּא וְ מו ָֹרן בִּ ְמרוֹמֵ י עֵ ץ
הַ תּוּת וְ הָ יוּ ְשׁקוּעִ ים בְּ ִשׂיחָ ה חֲ שׁוּבָ ה ְמאוֹד עַ ל מָ ה ֶשׁ ֵא ַרע אוֹת ֹו בּו ֶֹקר.
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ירה ֶשׁל מו ָֹרן ְקצָ ת לִ פְ נֵי ְשׁ ִקיעַ ת
לִ ְק ַראת אַחַ ר הַ צָּ הֳ ַריִ ם הֵ ם נִפְ ְרדוּ ,תּוֹ הַ ְחלָטָ ה לְ ִהפָּ גֵשׁ לְ יַד הַ ִסּ ָ
הַ ֶשּׁמֶ שׁ .מו ָֹרן חָ זַ ר לְ בֵ ית ֹו וְ תָ הָ ה ִאם מֻ ָתּר ל ֹו לְ סַ פֵּ ר עַ ל כָּ ל זֶ ה לְ אַ בָּ א וְ ִאמָּ א שֶׁ לּ ֹו .הוּא הֶ ְחלִ יט בֵּ ינְתַ יִ ם
לִ ְשׁמ ֹור עַ ל כָּל הָ עִ נְ יָן בְּ סוֹד.
כְּ ֶשׁ ִה ְת ָק ְרבָ ה ְשׁעַ ת הַ ְשּׁ ִקיעָ ה ,הוּא לָבַ שׁ חֻ לְ צָ ה עֶ לְ י ֹונָה חַ מָּ ה עַ ל חֻ לְ צָ ת ֹו הַ ְקּצָ ָרה ,אָמַ ר לְ ִאמּ ֹו ֶשׁהוּא
ה ֹולֵ אֶ ל חָ בֵ ר ֶשׁלּ ֹו וְ יַחֲ ז ֹור לִ ְק ַראת אֲ רוּחַ ת הָ עֶ ֶרב ,וְ הָ לַ אֶ ל ִמפְ ַרץ הָ עֲגִ ינָה.
יקה אֶ ל ַימַּ ת הָ ע ֲָרפֶ ל .צִ בְ עֵ י הַ ְשּׁ ִקיעָ ה ִה ְשׁ ַתּ ְקּפוּ בְּ אוֹפֶ ן כָּ ל כָּ  מֻ פְ לָא בִּ ְצעִ יפֵ י
הֵ ם ָשׁטוּ כִּ ְמעַ ט בִּ ְשׁ ִת ָ
ידיִּ ים שֶׁ עַ ל הַ יַּמָּ הֶ ,שׁהָ יָה צָ ִרי מַ מָּ שׁ לְ ִה ְת ַר ֵכּז בַּ נִּוּוּט ,אַחֶ ֶרת יָכְ לוּ בְּ ַקלּוּת לְ הַ גִּ יעַ לְ מָ קוֹם
הָ ע ֲָרפֶ ל הַ ְתּ ִמ ִ
ֶשׁכְּ לָל א ִה ְתכַּוְּ נוּ לְ הַ גִּ יעַ ֵאלָיו.
ירה לְ אֶ חָ ד הַ זִּ יזִ ים שֶׁ לָּהּ – הֵ ם י ְָדעוּ הֵ יטֵ ב ֶשׁאָסוּר
כְּ ֶשׁ ִהגִּ יעוּ אֶ ל הַ ְמּעָ ָרה הַ צָּ פָ ה ,הֵ ם ָק ְשׁרוּ אֶ ת הַ ִסּ ָ
ירה ִתּ ְת ַרחֵ ק מֵ הֵ ם.
ְסתָ ם לְ הַ ְשׁלִ י ע ֹוגֶן ,כִּ י הַ ְמּעָ ָרה עַ ְצמָ הּ ְמסֻ ֶגּלֶת פִּ ְתאוֹם לָצוּף וּלְ הֵ עָ לֵם וְ אָז הַ ִסּ ָ
הֵ ם ִנכְ נְסוּ פְּ נִ ימָ ה וְ ִה ְתי ְַשּׁבוּ עַ ל ְשׁנֵי ְסלָעִ ים ַרכִּ ים .תּוְֹ שׁנִיּוֹת ְמעַ טּוֹתָ ,שׁ ְמעוּ מַ ָשּׁק כְּ נָפַ יִ ם כַּ בִּ ירוֹת וְ צֵ ל
ֲענ ִָקי שֶׁ ל כַּ נְ פֵ י הָ אַלְ בַּ ְטרוֹס ִרחֵ ף כְּ מ ֹו עָ נָן ֶדּ ֶר פֶּ תַ ח הַ ְמּעָ ָרה הַ צָּ פָ ה .הָ עוֹף הַ גָּדוֹל נָחַ ת תּוֶֹ שׁהוּא ְמ ַקפֵּ ל
אֶ ת כְּ נָפָ יו וְ ִה ְתי ֵַשּׁב לְ י ָָדם.
"בָּ אנוּ ",אָמַ ר מו ָֹרן וְ י ַָדע ֶשׁ ִמּלָּה אַחַ ת ִמ ִצּדּ ֹו ַתּ ְספִּ יק כְּ ֵדי ֶשׁהָ אַלְ בַּ ְטרוֹס יְ ַדבֵּ ר.
"מָ ה שֶׁ הֲ כִ י מוּזָ ר אֵ צֶ ל הָ ִאישׁ הַ מּוּזָ ר ,זֶ ה ֶשׁהוּא לִ פְ עָ ִמים זָ ֵקן וְ לִ פְ עָ ִמים צָ עִ יר ,לִ פְ עָ ִמים ְמ ֻבגָּר וְ לִ פְ עָ ִמים
בָּ חוּר – כִּ ְמעַ ט נַעַ רִ .אי אֶ פְ ָשׁר ל ַָדעַ ת אֵ י הוּא י ֵָראֶ ה ְבּכָ ל פַּ עַ ם שֶׁ פּוֹגְ ִשׁים בּ ֹו ",אָמַ ר הָ אַלְ בַּ ְטרוֹס.
מוּמים ִמכְּ ֵדי לִ ְשׁאוֹל ְשׁאֵ לוֹת ,אֲ בָ ל הָ עוֹף הַ גָּדוֹל הֵ בִ ין לְ לִ בָּ ם וְ הֵ ִשׁיב
הַ נְּ עָ ִרים הָ יוּ ְדּרוּכִ ים לְ הַ ְק ִשׁיב וַ הֲ ִ
בְּ עַ צְ מ ֹו.
"אַ ֶתּם ֵתּ ְדעוּ כְּ ֶשׁהוּא יַגִּ יעַ אֲ לֵיכֶ ם ,כִּ י הוּא יִ ֵתּן לָכֶ ם ִסימָ ןָ .כּל אֶ חָ ד ִמכֶּ ם יְ ַקבֵּ ל ִממֶּ נּוּ ִסימָ ן בַּ חֲ לוֹם
ֶשׁהוּא יַחֲ לוֹם בְּ אֶ חָ ד ִמ ְשׁלו ֶֹשׁת הַ לֵּילוֹת הַ ְקּרוֹבִ ים .כָּל אֶ חָ ד יְ ַקבֵּ ל ִסימָ ן ִמשֶּׁ ל ֹו וּלְ פִ יו הוּא יִ צְ טָ ֵרַ לעֲשׂוֹת
מַ ֶשּׁהוּ – גַּם אֲ ִני א יו ֵֹדעַ מָ ה .אֲ נִי הַ ִצּפּוֹר הַ ְמּבַ שֶּׂ ֶרת עַ ל הָ ִאישׁ הַ מּוּזָ ר ,אֲ בָ ל הוּא א ְמ ַגלֶּה לִ י אֶ ת
הַ סּוֹדוֹת ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו עִ ם כָּל ֶילֶד שֶׁ צָּ ִרי לְ הַ גִּ יעַ אֶ ל הַ בַּ לוּעַ  .אֲ נִי יו ֵֹדעַ ַרק אֶ ת מָ ה ֶשׁהוּא חו ֵֹשׁב ֶשׁאֲ נִי צָ ִרי
ל ַָדעַ ת".
מו ָֹרן וְ לוֹטֶ ם ִהבִּ יטוּ זֶ ה בָּ זֶ ה וְ הַ מֶּ תַ ח שֶׁ בְּ לִ בָּ ם הָ לַ וְ גָבַ ר" .הַ לַּיְ לָה! אוּלַי הַ לַּיְ לָה!" חָ ַשׁב מו ָֹרן" ,וְ אוּלַי
שׁה! זֶ הוּ! הָ ֶרגַע שֶׁ לָּנוּ יַגִּ יעַ !" וְ לִ בּ ֹו פָּ עַ ם חָ זָ ק מֵ רוֹב ִה ְת ַרגְּ שׁוּת.
בְּ עוֹד ְשׁנֵי לֵילוֹת וְ אוּלַי בְּ עוֹד ְשׁ ָ
"עַ כְ שָׁ ו בּוֹאוּ אַחֲ ַרי ,אֲ ִני אֲ סַ מֵּ ן ָל ֶכם אֶ ת הַ ֶדּ ֶר בְּ אוֹרוֹת הַ כְּ נָפַ יִ ם הַ לְּ בָ ִנים ֶשׁלִּ יְ .קחוּ ְשׁנֵי ֶכם מָ שׁו ִֹטים,
כְּ ֵדי ֶשׁכָּ ל אֶ חָ ד ִמ ֶכּם יוּכַ ל ַלחֲ תוֹר בִּ ְשׁ ֵתּי י ַָדיִ ם – הַ גַּלִּ ים ַנעֲשׂוּ גְּ בו ִֹהים ",אָמַ ר הָ אַלְ בַּ ְטרוֹס וְ ִה ְתרוֹמֵ ם אֶ ל
תּוֹ הָ ע ֲָרפֶ ל.
ירה ,ל ְָקחוּ ָכּל אֶ חָ ד מָ שׁוֹט וְ הֵ חֵ לּוּ לַחֲ תוֹר בְּ יַחַ ד ,תּוֹ שֶׁ הֵ ם סוֹפְ ִרים בְּ קוֹל ָרם
הַ נְּ עָ ִרים זִ נְּ קוּ לְ תוֹ הַ ִסּ ָ
אָחיד .הֵ ם ָשׁ ְמרוּ עַ ל ֶק ֶשׁר עַ יִ ן עִ ם הָ אַלְ בַּ ְטרוֹסֶ ,שׁלִּ פְ עָ ִמים ָדּאָה כְּ ֵדי לְ הָ אֵ ט אֶ ת
כְּ ֵדי לִ ְשׁמוֹר עַ ל ֶקצֶ ב ִ
ְמע ֹופ ֹו ,כְּ ֶשׁ ָראָה שֶׁ הֵ ם נֶאֱ בָ ִקים בְּ גַלִּ ים גְּ בו ִֹהים בִּ ְמיֻחָ ד.
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כַּאֲ ֶשׁר ִהגִּ יעוּ אֶ ל ִמפְ ָרץ הָ עֲגִ ינָה ,הָ יוּ מו ָֹרן וְ לוֹטֶ ם מֻ ָתּ ִשׁים .הֵ ם ִה ִטּילוּ אֶ ת הָ ע ֹוגֶן אֶ ל ַק ְר ָקעִ ית הַ יַּמָּ ה
ירה אֶ ל אֶ חָ ד ִמזִּ יזֵ י הַ ְסּלָעִ ים .הָ אַלְ בַּ ְטרוֹס ִה ְמ ִשׁיִ מ ָשּׁם אֶ ל תּוֹ הַ חֲ שֵׁ ָכה וְ הֵ ם פָּ נוּ ָללֶכֶ ת
וְ ָק ְשׁרוּ אֶ ת הַ ִסּ ָ
לְ בֵ יתָ ם.
כְּ ֶשׁהֵ ם נִ פְ ְרדוּ בְּ צוֹמֶ ת הַ ְשּׁבִ ילִ יםֶ ,שׁבּ ֹו כָּ ל אֶ חָ ד הָ יָה צָ ִריָ ל ֶלכֶת לְ כִ וּוּן אַחֵ ר ,הֵ ם נ ְָתנוּ זֶ ה ָלזֶ ה ְטפִ יחָ ה
ַקלָּה עַ ל הַ כָּתֵ ף ,לְ אוֹת שֶׁ הֵ ם ְמבִ ינִים זֶ ה אֶ ת זֶ ה.
וּשׁקוּעִ ים בְּ מַ ְח ָשׁבוֹת.
ְשׁנֵיהֶ ם הָ לְ כוּ לְ בֵ יתָ ם ְשׁ ֵק ִטים ְ

 .3הַ חֲ לוֹמוֹת
בְּ אוֹת ֹו לַיְ לָה חָ ַלם מו ָֹרן ֶשׁהוּא פּ ֹוגֵשׁ ִאישׁ גָּבוֹהַּ וְ ָרזֶ ה עַ ל הַ ְשּׁבִ יל הַ ִמּ ְתפַּ ֵתּל בְּ מַ ֲעלֵה הַ ר הָ ע ֲָרפֶ ל .כְּ ֶשׁ ָקּם
אַרגֵּן לְ ִטיּוּל הֲ לִ י ָכה סו ִֹדי .הוּא נָעַ ל אֶ ת ַנ ֲע ָליו הַ גְּ בוֹהוֹת ,בִּ ֵקּשׁ מֵ ִאמָּ א
בַּ בּו ֶֹקר י ַָדע ִמיָּד ֶשׁהוּא מֻ כְ ָרח לְ ִה ְת ְ
אָחיו וַ אֲ חוֹת ֹו ִה ְתעו ְֹררוּ.
ֶשׁ ָתּכִ ין ל ֹו ַתּ ְר ִמיל גַּב ָקטָ ן עִ ם כְּ ִריכִ ים וּבַ ְקבּוּק ְשׁ ִת ָיּה וְ יָצָ א ל ֶַדּ ֶר עוֹד לִ פְ נֵי שֶׁ ִ
ִאמָּ א הֵ בִ ינָה שֶׁ ִמּ ְת ַרחֲ ִשׁים ְדּבָ ִרים ֶשׁ ִהיא ַרק יְ כ ֹולָה לְ נַחֵ שׁ מָ הֵ ם וְ א ָשׁאֲ לָה יוֹתֵ ר ִמ ַדּיִ " .אם לוֹטֶ ם יַגִּ יעַ
ַתּגִּ ִידי ל ֹו ֶשׁאֲ נִי אָבוֹא אֵ לָיו כְּ ֶשׁאֶ חֱ זוֹר ",אָמַ ר לָהּ מו ָֹרן ,אָמַ ר ָשׁלוֹם וְ יָצָ א ל ֶַדּ ֶר.
סוּמים בְּ אֵ זוֹר כְּ פָ ר הָ ע ֲָרפֶ ל .הוּא עָ ַקף אֶ ת הַ יַּעַ ר
הַ ְשּׁבִ יל ֶאל הַ ר הָ ֲע ָרפֶ ל הָ יָה אַחַ ד הַ ְמּקוֹמוֹת הַ ְקּ ִ
וְ ִה ְתעַ ֵקּל מֵ אֲ חו ָֹריוָ ,כֶּ שׁ ִאי אֶ פְ שָׁ ר הָ יָה לִ ְראוֹת אוֹת ֹו בְּ ִמ ְשׁ ֶקפֶ ת מֵ הַ בַּ יִ ת ֶשׁל מו ָֹרן ,אֲ פִ לּוּ כְּ ֶשׁא הָ יָה
צוּרה ְמתוּנָה וְ אַחַ ר כָּ ִ טפֵּ ס בְּ ִשׁפּוּעַ ָתּלוּל יוֹתֵ ר
ְמע ְֻרפָּ ל כָּ ל ָכּ .מֵ אֲ חו ֵֹרי הַ יַּעַ ר הוּא ִה ְת ִחיל ַלעֲלוֹת ְבּ ָ
וְ יוֹתֵ רִ ,מ ְתפַּ ֵתּל הָ לוֹ וָ שׁוֹבָ ,כֶּ שׁא הָ יָה ָקשֶׁ ה ִמ ַדּי ַלעֲלוֹת בּ ֹו .בַּ ֶדּ ֶר אֶ ל הַ הַ ר עָ בַ ר הַ ְשּׁבִ יל בֵּ ין עֵ ִצים,
שֶׁ צִּ לָּם הָ אָפֵ ל גּ ַָרם לְ מו ָֹרן לְ הַ ְרגִּ ישׁ ֵדּי בּו ֵֹדד וַ אֲ פִ לּוּ לְ פַ חֵ ד ְקצָ ת ,אַ  הוּא ִאמֵּ ץ ֶאת לִ בּ ֹו וְ ִה ְמ ִשׁי בַּ ֶדּ ֶר.
בְּ מָ קוֹם נָעִ ים בֵּ ין ֶשׁמֶ שׁ לְ צֵ לִ ,מ ַתּחַ ת לְ עֵ ץ אַ לּוֹן אֶ חָ דִ ,ה ְתי ֵַשּׁב מו ָֹרן לֶאֱ כוֹל אֶ ת הַ ָכּ ִרי וְ הָ אֲ פַ ְרסֵ ק שֶׁ הֵ בִ יא
ִאתּ ֹוָ ,שׁתָ ה מַ יִ ם וְ ִה ְמ ִשׁיָ ל ֶל ֶכת.
ַכּ ֲעב ֹור ְשׁשָׁ ה פִּ תּוּלִ ים גְּ דוֹלִ ים ,הוּא מָ צָ א אֶ ת עַ צְ מ ֹו ְבּחֵ לֶק ֶשׁל הַ ְשּׁבִ יל ֶשׁהָ יָה לְ ג ְַמ ֵרי מֻ ְס ָתּר ִמן הַ כְּ פָ ר
עַ ל יְ ֵדי עֲצֵ י או ֶֹרן גְּ בו ִֹהים .לְ פֶ תַ ע ִה ְרגִּ ישׁ בְּ ִמין רוּחַ צֵ ל הָ עוֹבֶ ֶרת לְ יַד ֹו .הוּא הֵ ִרים אֶ ת עֵ ינָיו וְ ָראָה ִאישׁ
גָּבוֹהַּ וְ ָרזֶ ה .הָ יָה ל ֹו מַ ְראֶ ה שֶׁ ל גֶּבֶ ר נָאֶ ה וְ צָ עִ יר לְ מַ ַדּי ,אֲ בָ ל הַ מַּ בָּ ט ֶשׁבְּ עֵ ינָיו הָ יָה כָּ ל ָכּ בּ ֹוגֵר ,עַ ד ֶשׁאֶ פְ ָשׁר
קוּרי
הָ יָה ָלחוּשׁ שֶׁ הוּא בְּ עֶ צֶ ם זָ ֵקן מַ מָּ שׁ וְ יו ֵֹדעַ הָ מוֹן ְדּבָ ִרים .הוּא הָ יָה לָבוּשׁ גְּ לִ ימָ ה ֶשׁ ִנּ ְראֲ תָ ה ַכּעֲשׂוּיָה ֵ
עַ כָּ בִ ישׁ אֲ פו ִֹריםֶ ,שׁעָ ְטפוּ אוֹת ֹו כְּ מ ֹו צָ עִ יף ֶשׁל ע ֲָרפֶ ל סָ ִמי .כְּ ֶשׁמּו ָֹרן פָּ נָה וְ ִהבִּ יט בּ ֹו ,הוּא ִה ְרגִּ ישׁ שֶׁ הָ ִאישׁ
הַ מּוּזָ ר הַ זֶּ ה רוֹאֶ ה אוֹת ֹו ַממָּ שׁ עַ ד ַללֵּב וְ לַמַּ ְח ָשׁבוֹת וְ ֶשׁאֵ ין שׁוּם טַ עַ ם לְ נַסּוֹת לְ ִה ְס ַתּ ֵתּר ִמפָּ נָיו.
וּסבִ יב מו ָֹרןָ ,כֶּ שׁיָּכְ לוּ לְ ַדבֵּ ר בִּ פְ נִים בְּ אוֹפֶ ן פְּ ָר ִטי
הָ ִאישׁ פָּ תַ ח ְקצָ ת אֶ ת הַ גְּ לִ ימָ ה וְ עָ טַ ף אוֹתָ הּ ְסבִ יב ֹו ְ
צוּרים אֲ חֵ ִרים יִ ְראוּ א ֹו יִ ְשׁ ְמעוּ אוֹתָ ם.
וּבְ לִ י שֶׁ יְּ ִ
יחים .גַּם לוֹטֶ ם
"בְּ עוֹד ְשׁנֵי י ִָמים ,אַחֲ ֵרי אֲ רוּחַ ת בּו ֶֹקר טוֹבָ הַ ,תּגִּ יעַ עִ ם הַ ִתּיק ֶשׁלְּ  אֶ ל גִּ בְ עַ ת הַ צְּ ִר ִ
וּמ ָשּׁם לְ מַ טָּ ה אֶ ל הַ בַּ לוּעַ  .יֵשׁ לְ ְ שׁאֵ לוֹת?"
יחים ִ
יָבוֹא .אֲ ִני אַ ְראֶ ה ָל ֶכם אֶ ת הַ ֶדּ ֶר אֶ ל הַ צְּ ִר ִ
מו ָֹרן ִה ְרגִּ ישׁ ָכּל ָכּ נִ ְרגָּשׁ ,שֶׁ בְּ קו ִֹשׁי ִה ְצלִ יחַ לַחֲ שׁוֹב עַ ל ְשׁאֵ לָה אַחַ ת ִמכָּ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת ֶשׁעָ לוּ בְּ לִ בּ ֹו .בְּ עֶ צֶ ם,
הַ ָדּבָ ר הָ עִ ָקּ ִרי ֶשׁ ָרצָ ה לִ ְשׁאוֹל הָ יָה ,אֵ י יִ ְהיֶה לְ מַ טָּ ה בְּ עֵ מֶ ק הַ ְסּעָ רוֹת וּלְ אָן י ְַמ ִשׁיִ משָּׁ ם ,וּמָ ה ִתּ ְהיֶה ַדּ ְרכּ ֹו
וּמי י ְַראֶ ה ל ֹו אֶ ת הַ ֶדּ ֶר כְּ כָ ל שֶׁ יִּ ְת ַק ֵדּם .אֲ בָ ל הוּא
אַחֲ ֵרי הָ עֵ מֶ ק הַ זֶּ ה .הוּא ָרצָ ה ל ַָדעַ ת מָ ה יִ ֵתּן ל ֹו בִּ טָּ חוֹן ִ
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א י ַָדע ִאם הָ ִאישׁ הַ מּוּזָ ר י ְַסכִּ ים לָתֵ ת ל ֹו ָכּל כָּ  הַ ְרבֵּ ה ְתּשׁוּבוֹתִ .מצַּ ד ֵשׁנִ י ,הוּא פָּ חַ ד ֶשׁ ִאם א יִ ְשׁאַל
כְּ לוּם ,הוּא יִ ְתחָ ֵרט עַ ל ָכָּ .לכֵן אָזַ ר עוֹז וְ שָׁ אַל ְשׁאֵ לָהֶ ,שׁהוּא ִה ְרגִּ ישׁ ֶשׁיֵּשׁ בָּ הּ ִמין מַ פְ ֵתּחַ לְ כָל ְשׁאָר
הַ ְדּבָ ִרים" :אֵ י קו ְֹר ִאים לְ  ,בְּ עֶ צֶ ם?"
"אָהָ ה ,זֹאת ְשׁאֵ לָה טוֹבָ ה ְמאוֹד ,יַלְ ִדּי .אֲ ִני ִאישׁ ֶא ֶרץ הַ ְתּמוּרוֹת הַ ִנּ ְצ ִחית .אֲ נִ י ְמלַוֶּ ה אֶ ת הַ יְּ ל ִָדים
אָרץ הַ זֹּאתֶ ,שׁשּׂו ֶֹר ֶרת בַּ כֹּל וְ ֶשׁ ָכּל הָ אֲ ָרצוֹת נִ ְמצָ אוֹת בְּ ת ֹוכָהּ .ז ֹו הָ אֶ ֶרץ
וְ הַ נְּעָ ִרים בְּ כָל מַ עַ בְ ֵריהֶ ם בָּ ֶ
הַ ִמּ ְסתּו ִֹרית בְּ יוֹתֵ ר וַ אֲ נִי הַ מֶּ לֶֶ שׁלָּהּ .אֲ נִ י לוֹבֵ שׁ צוּרוֹת שׁוֹנוֹת .לְ עִ ִתּים אֲ נִי זָ ֵקן וּלְ עִ ִתּים צָ עִ יר – כָּ כָה
הַ ְדּבָ ִרים בְּ אֶ ֶרץ הַ ְתּמוּרוֹת ֶשׁל הַ נֶּצַ ח .אֲ נִ י מַ ְראֶ ה לָכֶ ם אֵ י לְ ִה ְשׁ ַתּנוֹת כְּ ֶשׁאַ ֶתּם עוֹבְ ִרים ִמן הַ הַ ר אֶ ל
הָ עֵ מֶ ק וּ ִממָּ קוֹם לְ מָ קוֹם .אַל ַתּ ְחשׁ ֹושׁ בְּ נִיָ .תּ ִמיד תּוּ ַכל לִ ְקר ֹוא לִ י בְּ עֵ ת צָ ָרה".
וּמ ְסתּו ִֹרי.
"וְ אֵ י אֶ ְק ָרא לְ ָ "?שׁאַל מו ָֹרןֶ ,שׁ ִנּ ְדמֶ ה הָ יָה ל ֹו ֶשׁהָ ִאישׁ ְמ ַדבֵּ ר בְּ ִחידוֹת ֶשׁפִּ ְתר ֹונָן עָ לוּם ִ
"קו ְֹר ִאים לִ י גְּ לו ִֹריַאן ִאישׁ הַ ְתּמוּרוֹת ",אָמַ ר הָ ִאישׁ הַ מּוּזָ ר" .אַל ִתּ ְשׁ ַכּח .בְּ עוֹד יוֹמַ יִ ם ,לִ פְ נֵי ֶשׁ ֶשּׁמֶ שׁ
יחים .אֲ נִ י אֶ ְהיֶה ָשׁם .לְ ִה ְת ָראוֹת!"
הַ צָּ הֳ ַריִ ם ַתּגִּ יעַ לִ ְמרוֹם הַ ָשּׁמַ יִ םֲ ,עלֵה אֶ ל גִּ בְ עַ ת הַ ְצּ ִר ִ
"גְּ לו ִֹריַאן "...חָ זַ ר אַחֲ ָריו מו ָֹרן הַ ִנּ ְדהָ ם .בְּ עוֹד ֹו אוֹמֵ ר אֶ ת ְשׁמ ֹוִ ,ה ְסתּוֹבֵ ב הָ ִאישׁ בְּ תוֹ ע ֲִטיפַ ת הָ ע ֲָרפֶ ל
הָ אֲ פ ֹו ָרה ֶשׁלּ ֹו וְ הָ לִַ מ ָשּׁם ְבּ ִמין הֲ לִ יכָהֶ ,שׁ ִנּ ְראֲ תָ ה סָ פֵ ק ִדּלּוּג סָ פֵ ק ִרחוּף ,כְּ ִאלּוּ הָ יָה ר ֹו ֵכב עַ ל סוּס בִּ לְ ִתּי
נִ ְראֶ ה.
מו ָֹרן הֶ ְחלִ יט ַלעֲלוֹת עַ ד רֹאשׁ הַ הַ ר .הַ הֲ לִ י ָכה הַ ְמּאֻ ֶמּצֶ ת עָ זְ ָרה ל ֹו לְ ִה ְתגַּבֵּ ר עַ ל הַ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת וְ ג ְָרמָ ה ל ֹו
לְ הַ ְרגִּ ישׁ ְקצָ ת יוֹתֵ ר גָּדוֹל וּב ֹוגֵר .הַ ֶדּ ֶר לְ ָשׁם כְּ בָ ר א הָ יְ תָ ה אֲ ֻרכָּה וְ הוּא עָ מַ ד עַ ל הַ פִּ ְסגָּה וְ ִה ְשׁ ִקיף לְ מַ טָּ ה
בֵּ ין ְצעִ יפֵ י הָ ע ֲָרפֶ ל ֶשׁעָ ְטפוּ אֶ ת הַ גִּ בְ עָ ה וְ הַ כְּ פָ ר כֻּלּ ֹו .הוּא ָראָה חֲ ל ִָקים ִמ ַיּמַּ ת הָ ע ֲָרפֶ ל וּכְ תָ ִמים יְ רֻ ִקּים,
ֶשׁיּ ַָדע ֶשׁהֵ ם צַ ְמּרוֹת עֲצֵ י הַ תּוּת ֶשׁבַּ חֲ צֵ ר ֹו ֶשׁל ל ֹוטֶ ם .הַ מַּ ְח ָשׁבָ ה עַ ל לוֹטֶ ם גּ ְָרמָ ה ל ֹו פִּ ְתאוֹם לְ הַ ְרגִּ ישׁ בּו ֵֹדד
נו ָֹרא וְ הוּא הֶ ְחלִ יט ל ֶָר ֶדת ִמן הַ הַ ר מַ הֵ ר כְּ כָל ֶשׁיּוּכַל.
ידה הָ יְ תָ ה כַּ מּוּבָ ן ַקלָּה יוֹתֵ ר וְ ַכעֲבוֹר ָשׁעָ ה ַקלָּה ִהגִּ יעַ בַּ חֲ זָ ָרה לַכְּ פָ רִ ,הנִּיחַ אֶ ת הַ ַתּ ְר ִמיל ֶשׁלּ ֹו בַּ בַּ יִ ת,
הַ יְּ ִר ָ
אָמַ ר ָשׁלוֹם לְ ִאמָּ א וְ יָצָ א ֶאל בֵּ ית יְ ִדיד ֹו .לוֹטֶ ם הָ יָה בֶּ חָ צֵ ר וּכְ ֶשׁ ָראָה אֶ ת מו ָֹרן ָשׂמַ ח ְמאוֹד .הוּא א חָ לַם
ע ֲַדיִ ן חֲ לוֹם ְמיֻחָ ד בַּ לַּיְ לָה וְ תָ הָ ה ִאם מו ָֹרן ֵכּן חָ לַם אֶ ת הַ חֲ לוֹם הַ ְמּיֻחָ ד ֶשׁלּ ֹו .אֶ ת הַ ָשּׁעוֹת הַ בָּ אוֹת בִּ לּוּ עַ ל
עֵ ץ הַ תּוּת וּמו ָֹרן ִספֵּ ר לְ לו ֶֹטם אֵ י פָּ גַשׁ אֶ ת הָ ִאישׁ הַ מּוּזָ ר.
אַ ָ דּבָ ר אֶ חָ ד א ִספֵּ ר ל ֹו – הוּא א אָמַ ר ל ֹו אֶ ת ְשׁמ ֹו ֶשׁל הָ ִאישׁ .לִ בּ ֹו אָמַ ר ל ֹוֶ ,שׁגְּ לו ִֹריַאן ַיע ֲִדיף לְ גַלּוֹת
אֶ ת ְשׁמ ֹו בְּ עַ ְצמ ֹו לְ ָכל ֶילֶד ֶשׁיִּ ְשׁאַל אוֹת ֹו .חוּץ ִמזֶּ ה – ָכּ חָ ַשׁב – אוּלַי בִּ כְ לָל כָּ ל זֶ ה ִנ ְדמֶ ה לִ י וְ א מַ מָּ שׁ
ָק ָרה לִ י? ִאם זֶ ה יִ ְק ֶרה גַּם לְ לוֹטֶ ם ,וְ ִאם גַּם ל ֹו יַגִּ יד הָ ִאישׁ הַ מּוּזָ ר אֶ ת אוֹת ֹו ֵשׁם ,אָז אֲ ִני אֵ ַדע ֶשׁכָּ ל זֶ ה
בֶּ אֱ מֶ ת נָכוֹן .זֹאת ִתּ ְהיֶה ִמין הוֹכָ חָ ה ,א? הוֹכָ חָ ה לְ עַ צְ ִמיֶ ,שׁא ַרק חָ ל ְַמ ִתּי אֶ ת ָכּל הָ עִ ְניָןֶ ,שׁאֲ ִני א
ְסתָ ם ְמ ַד ְמיֵן אֶ ת זֶ ה לְ עַ צְ ִמי ...אָז אֲ ִני אֲ חַ ֶכּה וְ אֶ ְראֶ ה ָמה יִ ְק ֶרה לְ לוֹטֶ ם וּמָ ה הוּא יְ סַ פֵּ ר לִ י.

בְּ אוֹת ֹו לַיְ לָה חָ לַם לוֹטֶ ם ֶשׁהוּא ה ֹולֵ בְּ יַעַ ר הָ ע ֲָרפֶ ל וְ עוֹבֵ ר הַ ְרפַּ ְת ָקה עִ ם אַ בִּ יר חֲ ָרבוֹת בִּ ְסבִ יבַ ת ְמעָ ַרת
הַ דּוֹב הַ נְּטוּשָׁ ה .הַ חֲ לוֹם הָ יָה מַ פְ ִחיד לְ מַ ַדּי ,אֲ בָ ל כְּ ֶשׁ ִה ְתעו ֵֹרר וְ ָקלַט מָ ה זֶ ה אוֹמֵ ר – שֶׁ הוּא ,לוֹטֶ ם ,יִ ְצטָ ֵר
טוּשׁה ֶשׁבַּ יַּעַ ר – נ ְִמלָא לִ בּ ֹו פַּ חַ ד שֶׁ ל ַממָּ שׁ .הוּא ִה ְסתּוֹבֵ ב ָכּל
ָללֶכֶ ת בְּ עַ צְ מ ֹו וּלְ בַ דּ ֹו לְ אֵ זוֹר הַ ְמּעָ ָרה הַ נְּ ָ
חוּשׁת מוּעָ ָקה וְ א י ַָדע מָ ה ַלעֲשׂוֹת .לְ בַ סּוֹף הֶ ְחלִ יט לְ סַ פֵּ ר לְ אַ בָּ א ֶשׁלּ ֹו עַ ל הַ חֲ לוֹם וּלְ ִה ְתיַעֵ ץ
הַ בּו ֶֹקר בִּ ְת ַ
ִאתּ ֹו .הָ יָה ל ֹו אַ בָּ א ֶשׁהֵ בִ ין עִ ְניָן וְ י ֵַדע לַבֶ טַּ ח מָ ה ַלעֲשׂוֹת .הֲ ֵרי א ַרק הוּא צָ ִרי ל ֶָר ֶדת בַּ בַּ לוּעַ  ,הֲ ֵרי ֻכּלָּם
6

עוֹבְ ִרים אֶ ת זֶ ה – אֲ פִ לּוּ הַ בָּ נוֹת – אָז א יָכוֹל לִ ְהיוֹת ֶשׁאָסוּר לְ הַ גִּ יד כְּ לוּם לְ אַ בָּ אָ ,כּ חָ ַשׁב .הוּא הֶ ְחלִ יט
לְ ִה ְתגַּבֵּ ר עַ ל ְרצּוֹנ ֹו ַלעֲשׂוֹת הַ כֹּל לְ בַ ד וּלְ נַסּוֹת לִ ְראוֹת מָ ה אַ בָּ א יַגִּ יד.
הוּא מָ צָ א אֶ ת אַ בָּ א בִּ ְס ָכ ַכת הָ עֵ ץ ֶשׁבֶּ חָ צֵ ר ,בּ ֹונֶה אֵ יזֶ ה ִמ ְת ָקן גָּדוֹל ִמקּוֹרוֹת עֵ ץ אֲ ֻרכּוֹת.
"אַ בָּ א ,אֲ נִ י יָכוֹל לִ ְשׁאוֹל או ְֹת מַ שֶּׁ הוּ?" ָשׁאַל לוֹטֶ ם.
בַּ ְתּקוּפָ ה הָ אַחֲ ר ֹונָה ָק ָרה כָּ ל כָּ ְ מעַ ט ֶשׁלּוֹטֶ ם שָׁ אַל אוֹת ֹו מַ ֶשּׁהוֶּ ,שׁאָבִ יו ִהפְ ִסיק כִּ ְמעַ ט ִמיָּד ַלעֲבוֹד,
ִה ְתי ֵַשּׁב עַ ל הַ סַּ פְ סָ ל וְ ִה ְתפַּ נָּה אֵ לָיו" .מָ ה הָ עִ ְניָן ,בֵּ ן ֶשׁלִּ י?" שָׁ אַל וּמַ בָּ ט אוֹהֵ ב בְּ עֵ ינָיו.
ית פּוֹחֵ ד עָ לַי?" ָשׁאַל לוֹטֶ ם בְּ ִהסּוּס
טוּשׁה ,הָ יִ ָ
יתי צָ ִריָ ללֶכֶ ת לִ ְמעָ ַרת הַ דּוֹב הַ נְּ ָ
"אַ בָּ אַ ...תּגִּ ידִ ...אם הָ יִ ִ
ַקל .הוּא א י ַָדע עַ ד כַּמָּ ה מֻ ָתּר ל ֹו לְ סַ פֵּ ר לְ אַ בָּ א וְ ִאם הָ ִאישׁ הַ מּוּזָ ר יִ כְ עַ ס בַּ סּוֹף ֶשׁהוּא ִספֵּ ר ל ֹו.
חוּמים הַ גְּ דוֹלִ ים
ְטוּשׁה ֶשׁבַּ ַיּעַ ר? ְה ְמ ְמִ ...תּ ְראֶ ה ,כְּ בָ ר ָשׁנִים מֵ אָז ֶשׁעָ זְ בוּ אוֹתָ הּ הַ דֻּ בִּ ים הַ ִ
"ל ְַמּעָ ָרה הַ נּ ָ
יתי רוֹצֶ ה
שֶׁ גָּרוּ ָשׁם ,כָּ  שֶׁ ִמּדֻּ בִּ ים אֲ נִי א חו ֵֹשׁשׁ .מָ ה ֶשׁכֵּן – ֵדּי חָ שׁוּ שָׁ ם בְּ אֵ זוֹר הַ ְמּעָ ָרה וְ א הָ יִ ִ
ֶשׁ ִתּ ְסתּוֹבֵ ב ָשׁם בִּ ְשׁעוֹת הָ עֶ ֶרב וְ הַ לַּיְ לָה .אֲ בָ ל בִּ ְשׁעוֹת הַ יּוֹם זֶ ה בְּ סַ  הַ כֹּל ֵדּי בְּ סֵ ֶדר .אַ ָתּה יָכוֹל ל ַָקחַ ת
ִא ְתּ אֶ ת הַ ֶקּ ֶשׁת וְ הַ ִחצִּ ים ֶשׁלְּ  וְ ִאם מַ ֶשּׁהוּ יַפְ ִחיד או ְֹת ,תּוּ ַכל לִ ירוֹת חֵ ץ לְ עֶ בְ ר ֹו וּלְ הַ פְ ִחיד אוֹת ֹו בַּ חֲ זָ ָרה.
אָריג זוֹהֵ ר ,וְ ִאם ִתּ ָקּלַע לְ צָ רוֹת ,תּוּכַ ל לִ ְקשׁוֹר אוֹתָ ה אֶ ל ְקצֵ ה הַ חֵ ץ וְ לִ ירוֹת בּ ֹו
אֲ נִ י גַּם אֶ ֵתּן לְ  חֲ ִתי ַכת ִ
גָּבוֹהַּ כְּ מ ֹו ֶשׁאַ ָתּה יו ֵֹדעַ  ,וַ אֲ נִ י אֶ ְראֶ ה אֶ ת הַ חֵ ץ וְ אָבוֹא לְ עֶ זְ ַר ְתּ .מָ ה אַ ָתּה אוֹמֵ ר?"
חוּשׁת הֲ ָקלָה .אַ בָּ א ָתּ ִמיד י ַָדע מָ ה ַלעֲשׂוֹת בְּ ָכל ִמינֵי מַ צָּ בִ ים ָק ִשׁים...
"זֶ ה נִ ְשׁמַ ע טוֹב ",אָמַ ר לו ֶֹטם בִּ ְת ַ
ז ֹו הָ יְ תָ ה הַ ְרגָּשָׁ ה טוֹבָ ה ְמאוֹד ,ל ַָדעַ ת זֹאתְ .מעַ ְניֵן ִאם גַּם הָ ִאישׁ הַ מּוּזָ ר יִ ְהיֶה כָּ זֶ ה ,כְּ מ ֹו אַ בָּ א ֶשׁלּ ֹו ,דּוֹאֵ ג
וְ אוֹהֵ ב ָתּ ִמיד ,אֲ פִ לּוּ ֶשׁלִּ פְ עָ ִמים הוּא נִ ְראֶ ה ְקצָ ת ָקשׁוּחַ ...
"בְּ סֵ ֶדר אַ בָּ א .אָז אֲ נִי יוֹצֵ א כְּ בָ ר עַ כְ ָשׁו ,יֵשׁ לִ י מַ ֶשּׁהוּ ַלעֲשׂוֹת ָשׁם .אֲ נִי אֶ ְשׁ ַתּ ֵדּל לַחֲ זוֹר ַכּמָּ ה ֶשׁיּוֹתֵ ר
מַ הֵ ר ,טוֹב?"
וּדבָ ָריו גּ ְָרמוּ לְ לוֹטֶ ם לְ הַ ְרגִּ ישׁ פִּ ְתאוֹם גָּדוֹל כָּ זֶ ה ,כִּ ְמעַ ט
"מֵ אָה אָחוּז בֵּ ן .אֲ נִ י סוֹמֵ  עָ לֶי "!אָמַ ר אַ בָּ א ְ
ְמ ֻבגָּר.
אַרגֵּן ֵדּי מַ הֵ ר וְ יָצָ א ל ֶַדּ ֶר .הוּא י ַָדע ֶשׁאֵ ין ל ֹו בְּ ֵר ָרה אֶ לָּא ָללֶכֶ ת לְ בַ דּ ֹו .עִ ם כּוֹבַ עַ ,תּ ְר ִמיל גַּב
הוּא ִה ְת ְ
ָקטָ ן וּב ֹו ָכּ ִרי וּבַ ְקבּוּק מַ יִ ם ,וְ ֵכן הַ ֶקּ ֶשׁת ֶשׁלּ ֹו וְ ַכמָּ ה ִח ִצּים – הָ לֶַ דּ ֶרך הָ ע ֲָרפֶ ל עַ ד ַליַּעַ ר וְ ִנכְ נַס לְ תוֹכ ֹו.
הַ יַּעַ ר הָ יָה חָ שׁוּ בִּ ְמיֻחָ ד אוֹת ֹו יוֹם וּכְ ָכל שֶׁ הָ לַ פְּ נִימָ ה הֶ ְח ִשׁי עוֹד יוֹתֵ ר ,אֲ בָ ל ֹפּה וְ ָשׁם בִּ ְצבְּ צָ ה הַ ֶשּׁמֶ שׁ
ִמבַּ עַ ד ָלעֵ ִצים כְּ שֶׁ הָ ע ֲָרפֶ ל ִה ְתפַּ זֵּ ר ְקצָ ת וְ עו ְֹד ָדה אוֹת ֹו לְ הַ ְמ ִשׁי הַ לְ אָה .הוּא י ַָדע ֶשׁאוֹמֶ ץ-לֵב הוּא אַחַ ד
הַ ְדּבָ ִרים הַ חֲ שׁוּבִ ים בַּ מַּ סָּ ע שֶׁ אֵ לָיו הוּא יוֹצֵ א .וְ הוּא י ַָדע גַּםֶ ,שׁבִּ גְ לַל ֶשׁהוּא ְקצָ ת יוֹתֵ ר ְמ ֻבגָּר בְּ גִ יל ֹו
ידה ,כְּ ֵדי לִ בְ דּוֹק אֶ ת הָ אוֹמֶ ץ ֶשׁלּ ֹו .הוּא פָּ שׁוּט י ַָדע זֹאת בְּ לִ י
ִממּו ָֹרן ,נ ְָתנוּ ל ֹו ְמ ִשׂימָ ה ְקצָ ת יוֹתֵ ר מַ פְ ִח ָ
אָמרוּ ל ֹו .הוּא ִה ְרגִּ ישׁ זֹאת בְּ לִ בּ ֹו.
שֶׁ ְ
ָלכֵן הוּא חָ ַשׁב אֶ ת הַ מַּ ְח ָשׁבוֹת הָ אַ ִמּיצ ֹות בְּ יוֹתֵ ר שֶׁ ִהצְ לִ יחַ לֶאֱ ס ֹוף בְּ תוֹ לִ בּ ֹו וְ ִה ְמ ִשׁיָ ל ֶל ֶכת הָ לְ אָה.
כְּ שֶׁ ִה ְת ָק ֵרב אֶ ל הַ ְמּעָ ָרה ,הָ יָה כָּ ל ָכּ חָ שׁוּ שֶׁ הוּא ל ַָקח אֶ ת הַ בַּ ד הַ זּוֹהֵ ר ֶשׁנָּתַ ן ל ֹו ַאבָּ א וְ ָק ַשׁר אוֹת ֹו ְסבִ יב
ְטוּשׁה .כְּ ֶשׁנִּ כְ נַס אֶ ל פֶּ תַ ח הַ ְמּעָ ָרה,
אַחַ ד הַ ִח ִצּים ֶשׁאוֹת ֹו הֶ חֱ זִ יק בְּ תוֹר פָּ נָסָ .כִּ הגִּ יעַ אֶ ל ְמעָ ַרת הַ דּוֹב הַ נּ ָ
הוּא שָׁ מַ ע פִּ ְתאוֹם קוֹל ַרחַ שׁ ָרם וְ ִה ְרגִּ ישׁ מַ שֶּׁ הוּ פַּ ְרוָ ִתּי ִמ ְתנוֹעֵ עַ מַ הֵ ר ְסבִ יב ֹו .הוּא ִנבְ הַ ל נו ָֹרא .אַ  כֵּיוָ ן
ֶשׁא ִה ְרגִּ ישׁ שׁוּם נְ ִשׁיכוֹת א ֹו ְשׂ ִריטוֹת ,הוּא נ ַָשׁם עָ מוֹק וְ נִסָּ ה לְ הֵ ָרגַע .כַּ אֲ ֶשׁר ִה ְת ַרגְּ לוּ עֵ ינָיו ַלחו ֶֹשׁ ,הוּא
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ָראָה ָשׁם ע ֲַדת ְדּבִ יבוֹנִ ים שֶׁ בָּ אוּ לִ ְשׁתּוֹת מַ יִ ם ִמ ְשּׁלוּלִ ית ְדּמוּיַת בְּ ֵרכָה ֶשׁנּו ְֹצ ָרה בַּ חֲ זִ ית הַ ְמּעָ ָרה .בּ ֹוא ֹו
ִהבְ ִהיל אוֹתָ ם וְ הֵ ם ִה ְתגּו ְֹדדוּ וּבִ ְקּשׁוּ לִ בְ רוֹחַ  ,אֲ בָ ל כָּעֵ ת ִנ ְרגְּ עוּ וְ ִה ְמ ִשׁיכוּ לִ ְשׁתּוֹת.
לוֹטֶ ם יָשַׁ ב עַ ל סֶ לַע לְ י ָָדם וְ אָכַל אֶ ת הַ ָכּ ִריֶ שׁלּ ֹו ,אוֹחֵ ז בְּ יָד ֹו אֶ ת הַ חֵ ץ הַ זּוֹהֵ ר.
כְּ ֶשׁ ִסּיֵּם לֶאֱ כוֹל ,אָזַ ר אוֹמֶ ץ וְ עָ שָׂ ה ִסיבוּב ִמסָּ בִ יב ל ְַמּעָ ָרה לִ ְראוֹת ִאם יֵשׁ ָשׁם מַ ֶשּׁהוּ ְמיֻחָ ד ֶשׁהוּא אָמוּר
לִ ְמצוֹא א ֹו ַלעֲשׂוֹת – אוּלַי הו ָֹראוֹת סו ִֹדיּוֹת כָּלְ שֶׁ הֵ ן ,א ֹו בְּ דוֹמֶ ה לְ כָ .
הַ הֲ לִ יכָה ְסבִ יב הַ ְמּעָ ָרה ָדּ ְר ָשׁה ִממֶּ נּוּ אוֹמֶ ץ בַּ חֲ ֵשׁכָ ה הַ זֹּאת .כְּ ָכל ֶשׁנִּ סָּ ה ,א ִהצְ לִ יחַ לִ ְשׁכּוֹחַ ֶשׁפַּ עַ ם גָּרוּ
אָדם וּבְ וַ ַדּאי ֶשׁיְּ ל ִָדים...
חוּמים אֲ ִמ ִתּיִּ ים .הוּא י ַָדע הֵ יטֵ ב ֶשׁדֻּ בִּ ים יְ כוֹלִ ים לִ ְתקוֹף בְּ נֵי ָ
בִּ ְמעָ ָרה ז ֹו דֻּ בִּ ים ִ
וְ אָז חָ ַשׁב עַ ל עֵ מֶ ק הַ ְסּעָ רוֹת וְ הַ הַ ְרפַּ ְת ָקאוֹת הַ צְּ פוּיוֹת ל ֹו שָׁ ם – אֲ פִ לּוּ אַ בָּ א ִספֵּ ר ל ֹו ֲעלֵיהֶ ן – וְ הֶ ְחלִ יט
ֶשׁמַּ ְספִּ יק לַחֲ שׁוֹב עַ ל ְדּבָ ִרים ֶשׁא קו ִֹרים בֶּ אֱ מֶ ת וְ ֶשׁאֵ ין ל ֹו מָ ה לְ פַ חֵ ד ִמדֻּ בִּ ים בִּ ְמעָ ָרה ֶשׁ ִנ ְנ ְטשָׁ ה כְּ בָ ר
ִמזְּ מַ ן.
כְּ ֶשׁ ִהגִּ יעַ ְסבִ יב הַ ְמּעָ ָרה לַצַּ ד הַ ֵשּׁנִ י ,הוּא ָראָה ִאישׁ י ִָשׁישׁ יו ֵֹשׁב עַ ל הַ סֶּ לַע הַ גָּדוֹל ֶשׁמּוּל הַ ְמּעָ ָרה .הָ יְ תָ ה
ל ֹו גְּ לִ ימָ ה לְ בָ נָה ,שֶׁ ִנּ ְראֲ תָ ה ַכּעֲשׂוּיָה פְּ ִתּיתֵ י כְּ פוֹר ,וְ לוֹטֶ ם ִה ְתפַּ לֵּא אֵ יִ היא א ְנמֵ סָ ה בַּ אֲ וִ יר הַ יַּעַ ר הַ לַּח.
וּמתּוֹ הַ ְקּמָ ִטים ִהבִּ יטוּ עֵ ינַיִ ם כְּ חֻ לּוֹת שֶׁ מַּ בָּ ָטן הָ יָה פִּ ְקּ ִחי וְ חו ֵֹדר-לֵב .לוֹטֶ ם א
פָּ נָיו ִנ ְראוּ חֲ ָכ ִמים ְמאוֹד ִ
י ַָדע כֵּיצַ ד ,אֲ בָ ל הוּא ִה ְרגִּ ישׁ כְּ ִאלּוּ הָ ִאישׁ הַ זֶּ ה כְּ בָ ר מַ כִּ יר אוֹת ֹו וְ אוֹהֵ ב אוֹת ֹו .אוּלַי א כְּ מ ֹו אַ בָּ א וְ ִאמָּ א,
ידה ֶשׁעָ לְ תָ ה בְּ ַדעְ תּ ֹו לַהַ ְרגָּשָׁ ה הַ זֹּאת .לָכֵ ן הוּא ִה ְת ָק ֵרב אֵ לָיו
אֲ בָ ל בְּ כָל זֹאת אוֹהֵ ב – ז ֹו הָ יְ תָ ה הַ ִמּלָּה הַ יְּ ִח ָ
וְ אָמַ ר ל ֹוָ " :שׁלוֹם!"
"שָׁ לוֹם לוֹטֶ ם ",אָמַ ר הַ יּ ִָשׁישֶׁ ,שׁ ַכּ ִנּ ְראֶ ה י ַָדע אֶ ת ְשׁמ ֹו ,מָ ה שֶׁ עוֹד יוֹתֵ ר ִחזֵּ ק ֶאת הַ הַ ְרגּ ָָשׁה ֶשׁהָ יְ ָתה
יחים
לְ לוֹטֶ םֶ ,שׁהָ ִאישׁ כְּ בָ ר מַ כִּ יר אוֹת ֹו אֵ יכְ ֶשׁהוּ" .אֲ ִני גְּ לו ִֹריַאן ,מֶ לֶ אֶ ֶרץ הַ ְתּמוּרוֹת .בּוֹא לְ גִ בְ עַ ת הַ ְצּ ִר ִ
אַראֶ ה לָכֶ ם אֶ ת הַ ֶדּ ֶר לְ מַ עְ לָה
מָ חָ ר לִ פְ נֵי ֶשׁהַ ֶשּׁמֶ שׁ ַתּגִּ יעַ לִ ְמרוֹם הַ ָשּׁמַ יִ ם .גַּם מו ָֹרן יָבוֹא .אֲ נִ י אֶ ְהיֶה ָשׁם וְ ְ
אֶ ל הַ בַּ לוּעַ  .וְ עוֹד מַ ֶשּׁהוּ :אַל ַתּ ְחשׁוֹשׁ ,בְּ נִי .אֲ ִני מַ ְב ִטיחַ לְ ֶ שׁאֶ ְשׁמוֹר עָ לֶי וְ שֶׁ תּוּכַ ל לִ ְקרוֹא לִ י בְּ עֵ ת
צָ ָרה".
לוֹטֶ ם ִה ְתפַּ לֵּא אֵ יִ אישׁ ָק ִשׁישׁ ָכּל ָכּ יוּ ַכל ַלעֲזוֹר לָהֶ ם וּלְ הַ ִצּיל אוֹתָ ם בְּ עֵ ת צָ ָרה ,אֲ בָ ל ִה ְתבַּ יֵּשׁ ְקצָ ת
לִ ְשׁאוֹל אוֹת ֹו .הוּא גַּם א ָרצָ ה לְ הַ עֲלִ יב אוֹת ֹו ,אֲ בָ ל חוּץ ִמזֶּ ה ,הוּא ִה ְרגִּ ישׁ ֶשׁהָ ִאישׁ הַ זֶּ ה חָ כָ ם ְמאוֹד
וְ ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו אֵ יזֶ ה סוֹד ,שֶׁ בִּ זְ כוּת ֹו הוּא מַ ְצלִ יחַ ַלעֲזוֹר לְ ִמי ֶשׁזָּ קוּק ל ֹו בֶּ אֱ מֶ ת .לָכֶ ן הוּא ִה ְתאַ פֵּ ק וְ א שָׁ אַל.
"אֲ נִי בֶּ טַ ח אֶ ְראֶ ה כְּ בָ ר לְ מָ ה הוּא ִה ְתכַּ וֵּ ן ",חָ ַשׁב לְ עַ ְצמ ֹו.
"בּוֹא לוֹטֶ םֵ ,תּן לִ י אֶ ת י ְָד ",אָמַ ר ל ֹו הַ יּ ִָשׁישׁ .לוֹטֶ ם ָק ַרב אֵ לָיו וְ נָתַ ן ל ֹו אֶ ת יָד ֹו .הָ ִאישׁ לָחַ ץ אוֹתָ הּ
יחים ".עַ כְ ָשׁו ָקם הַ יּ ִָשׁישׁ לְ אַט לְ אַט,
בְּ חוֹם בֵּ ין כַּפּוֹתָ יו וְ אָמַ ר ל ֹו" ,מָ חָ ר ,לִ פְ נֵי הַ צָּ הֳ ַריִ ם .עַ ל גִּ בְ עַ ת הַ ְצּ ִר ִ
כְּ ִאלּוּ ָק ֶשׁה ל ֹו לָנוּעַ  ,אֲ בָ ל אָז ִה ְסתּוֹבֵ ב לְ אָחוֹר בִּ ְמ ִהירוּת מַ פְ ִתּיעָ ה וְ ִדלֵּגִ -רחֵ ף ִמשָּׁ ם בְּ תוֹ גְּ לִ ימָ ת ֹו הַ לְּ בָ נָה
בִּ ְמ ִהירוּת מַ ְד ִהימָ ה עוֹד יוֹתֵ ר .לוֹטֶ ם ִהבִּ יט בּ ֹו בִּ פְ לִ יאָה וְ נִ ְדמֶ ה הָ יָה ל ֹוֶ ,שׁהָ ִאישׁ דּוֹהֵ ר ִמ ָשּׁם עַ ל סוּס
בִּ לְ ִתּי נִ ְראֶ ה.
הוּא פָּ נָה לְ אָחוֹר וְ הֵ חֵ ל לִ ְצעוֹד בַּ חֲ זָ ָרה ֶדּ ֶר הַ יַּעַ ר .לְ פֶ תַ ע שָׁ מַ ע קוֹל ְנהָ מָ ה .לִ בּ ֹו וּבִ ְטנ ֹו ִה ְתכַּ וְ צוּ בְּ פַ חַ ד
תוּשׁיָּה ַרבָּ ה אֶ ת הַ חֵ ץ הַ זּוֹהֵ רָ ,דּ ַרך בּ ֹו אֶ ת הַ ֶקּ ֶשׁת ,שָׁ לַח אוֹת ֹו בְּ כָ ל כּוֹח ֹו לַכִּ וּוּן שֶׁ בּ ֹו י ַָדע
וְ הוּא ָתּפַ ס בְּ ִ
ֶשׁנִּ ְמצָ א בֵּ ית ֹו וְ הֵ חֵ ל לָרוּץַ .כּעֲבוֹר ֶרגַע שָׁ מַ ע מֵ אֲ חו ָֹריו ק ֹול חֲ בָ טָ ה עָ ז וְ כִ ְמעַ ט כְּ הֶ ֶרף-עַ יִ ן מָ צָ א אֶ ת עַ ְצמ ֹו
עָ טוּף בְּ ִחבּוּק ֹו הָ אוֹהֵ ב שֶׁ ל אַ בָּ א.
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"אַ בָּ א! אֵ יִ הגַּעְ ָתּ הֵ נָּה?" ָשׁאַל ִנ ְדהַ ם וְ לִ בּ ֹו הוּצָ ף בְּ ֶרגֶשׁ אַ ִדּיר ֶשׁל הֲ ָקלָה.
יתי
יתי כָּ אן מוּכָן לְ עֶ זְ ַר ְתּ ,כִּ י ִחכִּ ִ
" ָשׁמַ ְר ִתּי עָ לֶי .מֵ ֶרגַע ֶשׁבִּ ַקּ ְשׁ ָתּ עֶ זְ ָרה בְּ אֶ ְמצָ עוּת הַ חֵ ץ הַ זּוֹהֵ ר ,כְּ בָ ר הָ יִ ִ
טוּשׁה .מָ ה שֶׁ שָּׁ מַ עְ ָתּ א הָ יָה דּוֹב ,אֶ לָּא חֲ זִ יר יַעַ רֶ ,שׁהָ יָה
יתי לִ ְשׁמוֹר עָ לֶי בִּ ְסבִ יבַ ת הַ ְמּעָ ָרה הַ ְנּ ָ
לְ  וְ ָרצִ ִ
מַ כְ ִאיב בְּ יוֹתֵ ר ִאלּוּ הָ יָה ִנ ְת ַקל בְּ  בְּ ִרצָּ ת ֹו .הַ חֵ ץ שֶׁ לִּ י ִהפִּ יל אוֹת ֹו ִמיָּד וְ טוֹב ֶשׁ ָכּ .בּוֹאֵ ,נלֵ הַ בַּ יְ תָ ה!"
אַחיוֹתָ יו שֶׁ ל לוֹטֶ ם ִחכּוּ לָהֶ ם לְ יַד שֻׁ לְ חָ ן
וּשׁתֵ י ְ
כְּ ֶשׁ ִהגִּ יעוּ לְ בֵ יתָ ם בִ כְ פָ ר הָ ע ֲָרפֶ ל ,י ַָרד כְּ בָ ר הָ עֶ ֶרב וְ ִאמָּ א ְ
עָ רוּ לַאֲ רוּחָ ה ְטעִ ימָ ה .בְּ אוֹת ֹו לַיְ לָה הָ לַ לוֹטֶ ם לִ ישׁוֹן ִמתּוֹ יְ ִדיעָ ה שֶׁ מָּ חָ ר יֵצֵ א ל ֶַדּ ֶר .הַ יְּ ִדיעָ ה הַ זֹּאת
ִמלְּ אָה אוֹת ֹו בְּ מֶ תַ ח וְ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת עַ זִּ ים וְ ל ַָקח זְ מַ ן ַרב עַ ד ֶשׁ ִהצְ לִ יחַ לְ בַ סּוֹף לְ הֵ ָר ֵדם.

ַ .4ה ִמּנְ הָ ָרה הָ אֲ פֵ לָה
תוּחים וְ נִ ְרגּ ִָשׁים ִמ ַתּחַ ת לָאַ לּוֹן הַ גָּדוֹל לְ מַ ְרגְּ לוֹת גִּ בְ עַ ת
לְ מָ חֳ ָרת ,לִ פְ נֵי צָ הֳ ֵרי הַ יּוֹם ,עָ ְמדוּ מו ָֹרן וְ לוֹטֶ ם ְמ ִ
יחים וְ ִדבְּ רוּ בְּ לַחַ שׁ בֵּ ינֵיהֶ ם.
הַ ְצּ ִר ִ
"גְּ לו ִֹריַאן אָמַ ְר ָתּ?" ָשׁאַל מו ָֹרן" .אַ ָתּה בָּ טוּחַ ?"
"כֵּן ,אֲ ִני בָּ טוּחַ בְּ מֵ אָה אָחוּז שֶׁ זֶּ ה הַ שֵּׁ ם ֶשׁהוּא אָמַ ר לִ י!" אָמַ ר לוֹטֶ ם.
" ִאם כָּ כָ ה זֶ ה בָּ רוּר – ָכּל הָ עִ ְניָן הַ זֶּ ה הוּא נָכוֹן וְ א אֵ יז ֹו הַ ְמצָ אָה .א יָכוֹל לִ ְהיוֹת שֶׁ הָ יִ ינוּ חו ְֹשׁבִ ים ָכּל
אֶ חָ ד מֵ ִא ָתּנוּ בְּ נִפְ ָרד עַ ל הַ ֵשּׁם הַ זֶּ ה תּוֹ יוֹם ,בְּ לִ י לְ סַ פֵּ ר עַ ל ָכּ אֶ חָ ד לַשֵּׁ נִי ",אָמַ ר מו ָֹרן.
"נָכוֹן ,בְּ חַ יַּי!" אָמַ ר לוֹטֶ ם" ,אֵ י א חָ ַשׁבְ ִתּי עַ ל זֶ ה? נָכוֹן ,מֻ כְ ָרח לִ ְהיוֹת ֶשׁהוּא ַקיָּם בֶּ אֱ מֶ ת!"

… את ההמשך תוכלו לקרוא
בספר "הילדים מכפר הערפל בעמק הסערות"...
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