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  טהרלב יֹוָרם / ַהּגֹוָזל

 ָעַמד ּבֹולְ ּכַ . ֵעיָניו ֶאת ָּפַקח ְויֹוָתם, ַהַּיַער הצֵ ְק ֶׁשּבִ  ַהַּבִית ַעל ָזְרָחה ַהֶּׁשֶמׁש

, ָקם יֹוָתם. ַחּלֹוןלַ  ִמַּבַעד ִרְׁשְרׁשּו ַהְּגבֹוִהים ָהֵעִצים. ָּפָניו ֶאת קְוִלֵּק  דֹוְליָ 

 ַערּיַ ּבַ  ָּפְסעּו ֵהם. ֶרּדֶ לַ  ָיְצאּו ּוְׁשֵניֶהם, ַכְלּבֹולְ  ַרקׁשָ , ַהָּקָטן ילֹוִמ ְר ַּת  ֶאת ָלַקח

  . ֲאָדָמהּבָ  ָנעּוץ יֹוָתם ֶׁשל ְּכֶׁשַּמָּבטֹו ,תדֹוחַ אֲ  ָׁשעֹות

 אֹור- ַקְרֵני ִהִּגיעּו ַהַּיַער ֵלב לֶא  ַא, ַּבָּׁשַמִים ְּגבֹוָהה ָהְיָתה ְּכָבר ַהֶּׁשֶמׁש

 ָׁשְמעּו, ִסיםּפְ טַ ְמ  ִחיםּוְצמָ  ִׂשיִחים ֵּבין ַלֲעֹבר ְּמִציםִמְתַא  ֵהם עֹוד. תדֹוחָ אֲ 

  .ָקָטן ּגֹוָזל מּוָנח היָ הָ , הּבָ ָהְרטֻ  ָהֲאָדָמה ַעל, ְלַרְגֵליֶהם. ֶנֶעְצרּו ֵהם. ִצּיּוץ

 ֵהִרים יֹוָתם. ְמאֹוד ָצִעיר ּגֹוָזל ֶזה ָהָיה. ּבֹו ְוִהְתּבֹוֵנן ַהּגֹוָזל ֶאת ֵהִרים יֹוָתם

 ָלַעס, םֶלחֶ  ְּפרּוַסת ילֹוִמ ְר ַּת ִמ  הֹוִציא ָּכ-ַאַחר. רֹאׁשֹו ֶאת ְוִלֵּטף ַהּגֹוָזל ֶאת

 ַמָּבטֹוֶאת  ָנָׂשא הּוא. ִביםְרטֻ  ֵּפרּוִרים ֶלֱאֹכל ֹוָזלּגלַ  ְוָנַתן ֵהיֵטב אֹוָתּה

. ַהֶּׁשֶמׁש ָתהִנְראֲ  ָרחֹוק-ָרחֹוק. ִמֶּמּנו ָנַפלַהּגֹוָזל ׁשֶ  ןַהֵּק  ֶאת ְוִחֵּפׂש ַמְעָלהלְ 

  .ִצֵּיץ ַהּגֹוָזל

 ֶאל אֹוְת ַאֲחִזיר ֲאִני, "יֹוָתם ָאַמר," ִאָּמא תֶא  רֹוֶצה ֶׁשַאָּתה יֹוֵדעַ  ֲאִני"

 ִּגָּלה ֲאֶׁשר ַעד ַהְּגבֹוִהים ָּבֵעִצים ְלִהְתּבֹוֵנן ִהְמִׁשי הּוא." ִּתְדַאג ַאל. ַהֵּקן

 ְּבָכל. ַהּגֹוָזל ֶׁשל ַהֵּקן ֶׁשֶּזה ָּבטּוחַ  ָהָיה לֹא יֹוָתם. ָקָטן ֵקן םהֶ מֵ  ֶאָחד ְּברֹאׁש

  .ֵאָליו ּוְלַטֵּפס ְלַנּסֹות ֶהְחִליט זֹאת

 ְּבתֹו ַחִּמים ֵקן לֹו ְוִסֵּדר ילֹוִמ ְר ַּת  ְּבתֹו ִּבְזִהירּות ַהּגֹוָזל ֶאת ִהִּניחַ  הּוא

 לֹא ָרעֹות ֶׁשַחּיֹות ִתְׁשֹמרוְ  הּפֹ  ִּתָּׁשֵאר ַאָּתה: "ְלַכְלּבֹו ָאַמר הּוא. ַהּכֹוַבע

  .ְלַטֵּפס ֵהֵחל ָּכ-ַאַחר." יַאֲחַר  ָהֵעץ ַעל ְיַטְּפסּו

 ֶאת ְוָׂשְרָטה תסֶ ּפֶ ְס חֻ ְמ  ָהְיָתה ָהֵעץ ֶׁשל ַהְּקִלָּפה. ְמאֹוד ָקֶׁשה ָהָיה ַהִּטּפּוס

 נּוְת נָ  ַהְּגדֹוִלים ָנִפיםָהעֲ . ָּפָניו ֶאת ָׂשְרטּו ֵבִׁשיםְוַהּיְ  ַהַּדִּקים ָהֲעָנִפים. ִּבְרָּכיו

 ֶאת הֹוִציא, ילֹוִמ ְר ַּת  ֶאת ָּפַתח, ָנח ַּכֲאֶׁשר. ְלַפַעם ִמַּפַעם ָלנּוחַ  ָמקֹום לֹו

  .ְלַטֵּפס ְוִהְמִׁשי ְּפִניָמה ַהּגֹוָזל ֶאת ִהְכִניס ָּכ-ַאַחר. אֹותֹו ְוִלֵּטף ַהּגֹוָזל

 ֳאִנָּיה ְּכמֹו ִהְתַנְדֵנד ָהֵעץ. יֹוֵתר ֲחָזָקה ָהרּוחַ  ָתהֶנֶעְׂש , יֹוֵתר ָּגבֹוּהַ  ֶׁשִּטֵּפס ְּכָכל

 ְלַפַעם ִמַּפַעם. קסֵ ּפַ ִּת  ֶׁשָהרּוחַ  ְוִחָּכה הָק זְ חָ ּבְ  ַהֶּגַזע ֶאת ִחֵּבק יֹוָתם. םּיָ ּבַ 
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 ָלהְלַמעְ . ְלַטֵּפס ִהְמִׁשי ְוָאז, ָהֵעץ ְלַיד ְמַחֶּכה ּבֹולְ ּכַ  ֶאת ְוָרָאה הּטַ מַ לְ  ִהִּביט

  ֹור.א ַהְרֵּבה ָיההָ 

 ָחַׁשב ,ָהרּוחַ  ָנְׁשָבה ְוַכֲאֶׁשר, רֶּת יֹו ַּדק ַהֶּגַזע הַנֲעׂשָ  ,ְלַטֵּפס ֶׁשִהְמִׁשי ְּכָכל

 לֹא ְויֹוָתם, ףסּו- ְקֵנה ְּכמֹו ַּדק ַהֶּגַזע הִנְהיָ  ְלַבּסֹוף. רבֵ ִיּׁשָ  ַהֶּגַזע ֶׁשִהֵּנה יֹוָתם

  .ְלַטֵּפס עֹוד ָיֹכל

, ֵמַהַּתְרִמיל ַהּגֹוָזל ֶאת הֹוִציא, ַהַּדק ַּבֶּגַזע זחַ ֶא נְ  הּוא. ֵמָעָליו הָהיָ  ַהֵּקן

 ִלְראֹות ָהָיה ָיֹכל לֹא הּוא. ַהֵּקן ֶאל אֹותֹו ִהְכִניס ַרָּבה ּוִבְזִהירּות, ִהְתַמֵּתחַ 

  .ַהַּבְיָתה ָחַזר ַהּגֹוָזל ִּכי ְוָיַדע ָחהְמ ִׂש  ִצּיּוֵצי ִמּתֹוכֹו ָׁשַמע ַא, ַהֵּקן ִניםּפְ  ֶאת

 ִמְּלַמְעָלה. ָהֵעִצים ַצְּמרֹות ַעלמֵ  ַהַּיַער ֶאת ְוָרָאה ָסִביב-ָסִביב ִהִּביט יֹוָתם

 ּתֹו ַאל ָהֵעץ ֵמַעל ָיַרד ְלַאט-ְלַאט. ִמְתנֹוֵעעַ  ִחָּטה-ְׂשֵדה ְּכמֹו ַהַּיַער ִנְרֶאה

  .ְלָוהְּבׁשַ  ָיֵׁשן ּבֹולְ ּכַ  ֶאת ָמָצא הּוא. ֶהָחׁשּו ַהַּיַער

 ַהֶּכֶלב ֶׁשל ַהְּנִעיָמה ַהַּפְרָוה ַעל רֹאׁשֹו ֶאת ִהִּניחַ  הּוא. ְמאֹוד ָעֵיף ָהָיה יֹוָתם

 ְלַאט ָחְזרּו ְוַהֶּכֶלב ַהֶּיֶלד. ַהֶּׁשֶמׁש ֶנֶעְלָמה ְּכָבר, ְּכֶׁשִהְתעֹוֵרר. ּגֹוָזל ְּכמֹו ְוִנְרַּדם

  .ַהַּיַער הצֵ ְק ֶׁשּבִ  ַהַּבִית ֶאל

  .ַסָּבא ָׁשַאל?" ַהּיֹום ִייֶתםהֲ  ֵאיֹפה"

  ."ָלנּו ֶׁשָאַמְרָּת  ְּכמֹו. "יֹוָתם הנָ עָ ," ָהֲאָדָמה ֶׁשַעל ַהְּקַטִּנים ַלְּיצּוִרים ָעַזְרנּו"

  .ַסָּבא ֶׁשַאל?" ָרִאיָת  ָמה"

  .יֹוָתם הנָ עָ ," ַהָּׁשַמִים ֶאת"

 ְלַיד אֹותֹו םׂשָ , ילֹוִמ ְר ַּת  ּתֹוִמ  ַהּכֹוַבע ֶאת הֹוִציא, ִליֹׁשן ָהַל ַּכֲאֶׁשר, ַּבַּלְיָלה

  .לַהּגֹוזָ  ֵריחַ  ֶאת ֵהִריחַ  ַהַּלְיָלה לכָ וְ , ָעְצמֹו ְּבתֹו ָחָזק-ָחָזק ִהְתַּכְרֵבל, ַהַּכר
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