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יוֹרם טהרלב
ָ /

יוֹתם פּ ַָקח ֶאת עֵ י ָיו .כַּ ְלבּוֹ עָ ַמד
הַ שֶּׁ מֶ שׁ ז ְָרחָ ה עַ ל ַהבַּ יִת שֶׁ בִּ ְקצֵ ה ַהיַּעַ ר ,וְ ָ
יוֹתם ָקם,
בוֹהים ִר ְשׁ ְרשׁוּ ִמבַּ עַ ד ַלחַ לּוֹןָ .
לִקּק ֶאת פָּ ָיו .הָ עֵ צִ ים ַהגְּ ִ
ְל ָידוֹ וְ ֵ
וּשׁ ֵיהֶ ם יָצְ אוּ ַלדֶּ ֶר  .הֵ ם פָּ ְסעוּ בַּ ַיּעַ ר
ל ַָקח ֶאת ַתּ ְר ִמילוֹ הַ ָקּטָ ן ,שָׁ ַרק לְ כַ לְבּוְֹ ,
יוֹתם ָעוּץ בָּ אֲ ָדמָ ה.
שָׁ עוֹת אֲ חַ דוֹת ,כְּ ֶשׁמַּ בָּ טוֹ שֶׁ ל ָ
הַ שֶּׁ מֶ שׁ כְּ בָ ר הָ י ְָתה גְּ בוֹהָ ה בַּ שָּׁ מַ יִ םַ ,א ֶאל לֵב הַ יַּעַ ר ִהגִּ יעוּ ַק ְר ֵי-אוֹר
יחים וּצְ מָ ִחים ְמטַ פְּ ִסים ,שָׁ ְמעוּ
אֲ חָ דוֹת .עוֹד הֵ ם ִמ ְת ַא ְמּ ִצים ַל ֲעבֹר בֵּ ין ִשׂ ִ
צִ יּוּץ .הֵ ם ֶעֶ ְצרוּ .ל ְַרגְ לֵיהֶ ם ,עַ ל ָהאֲ דָ מָ ה ָה ְרטֻ בָּ ה ,הָ ָיה מוּ ָח גּוֹזָ ל ָק ָטן.
יוֹתם ֵה ִרים
יוֹתם ֵה ִרים ֶאת הַ גּוֹזָ ל וְ ִה ְתבּוֹ ֵן בּוָֹ .היָה ֶזה גּוֹזָ ל צָ עִ יר ְמאוֹדָ .
ָ
ֶאת ַהגּוֹזָל וְ לִ טֵּ ף ֶאת ר ֹאשׁוַֹ .אחַ ר-כָּ הוֹצִ יא ִמ ַתּ ְר ִמילוֹ פְּ רוּסַ ת ֶלחֶ ם ,לָעַ ס
ֵרוּרים ְרטֻ ִבים .הוּא ָָשׂא ֶאת מַ בָּ טוֹ
אוֹתהּ ֵהיטֵ ב וְ ַָתן לַ גּוֹזָל לֶ אֱ כֹל פּ ִ
ָ
לְ ַמעְ לָה וְ ִחפֵּ שׂ ֶאת הַ ֵקּן שֶׁ הַ גּוֹזָל ָ פַל ִממֶּ נּוָ .רחוֹקָ -רחוֹק ְִראֲ ָתה הַ שֶּׁ מֶ שׁ.
הַ גּוֹזָל ִציֵּץ.
אוֹת ֶאל
ְ
יוֹתם" ,אֲ ִ י ַאחֲ זִ יר
"אֲ ִ י יוֹדֵ עַ שֶׁ ַא ָתּה רוֹצֶ ה ֶאת ִאמָּ אָ ",אמַ ר ָ
בוֹהים עַ ד אֲ ֶשׁר גִּ לָּה
הַ ֵקּןַ .אל ִתּ ְד ַאג ".הוּא ִה ְמ ִשׁי ל ְִה ְתבּוֹ ֵן בָּ עֵ צִ ים ַהגְּ ִ
יוֹתם ל ֹא הָ יָה בָּ טוּחַ שֶׁ זֶּה ַה ֵקּן ֶשׁל ַהגּוֹזָל .בְּ כָל
ְבּר ֹאשׁ ֶאחָ ד מֵ הֶ ם ֵקן ָקטָ ןָ .
ז ֹאת הֶ ְחלִיט לְ ַסּוֹת וּלְטַ פֵּס ֵאלָיו.
הוּא ִהנִּיחַ ֶאת הַ גּוֹזָ ל ִבּזְ ִהירוּת בְּ תוֹ ַתּ ְר ִמילוֹ וְ ִסדֵּ ר לוֹ ֵקן חַ ִמּים בְּ תוֹ
הַ כּוֹבַ ע .הוּא ָאמַ ר לְ כַ לְבּוַֹ " :א ָתּה ִתּ ָשּׁ ֵאר ֹפּה וְ ִת ְשׁמֹר שֶׁ ַחיּוֹת ָרעוֹת ל ֹא
יְטַ פְּ סוּ עַ ל ָהעֵ ץ ַאחֲ ַריַ ".אחַ ר-כָּ הֵ חֵ ל לְטַ ֵפּס.
הַ ִטּפּוּס הָ יָה ָקשֶׁ ה ְמאוֹדַ .ה ְקּלִ פָּה שֶׁ ל ָהעֵ ץ ָהי ְָתה ְמחֻ ְספֶּ סֶ ת וְ שָׂ ְרטָ ה ֶאת
בִּ ְרכָּיו .הָ ֲע ָפִ ים ַהדַּ ִקּים וְ הַ יְּ בֵ ִשׁים שָׂ ְרטוּ ֶאת ָפּ ָיוָ .ה ֲע ָפִ ים הַ גְּ דוֹלִים ָ ְת וּ
לוֹ מָ קוֹם לָ וּחַ ִמפַּעַ ם לְ פַעַ ם .כַּאֲ שֶׁ ר ָח ,פּ ַָתח ֶאת ַתּ ְר ִמילוֹ ,הוֹצִ יא ֶאת
הַ גּוֹזָל וְ לִטֵּ ף אוֹתוַֹ .אחַ ר-כָּ ִהכְ ִיס ֶאת הַ גּוֹזָ ל פְּ ִימָ ה וְ ִה ְמ ִשׁי לְטַ פֵּס.
יוֹתרָ .העֵ ץ ִה ְת ְַד ֵד כְּ מוֹ אֳ ִ יָּה
זָקה ֵ
יוֹתרֶ ,עֶ ְשׂ ָתה ָהרוּחַ חֲ ָ
כְּ כָל שֶׁ ִטּ ֵפּס גָּבוֹהַּ ֵ
יוֹתם ִחבֵּ ק ֶאת ַהגֶּזַ ע בְּ חָ זְ ָקה וְ ִחכָּה ֶשׁ ָהרוּחַ ִתּפַּ סֵ קִ .מ ַפּעַ ם ְלפַ עַ ם
בַּ ָיּםָ .
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ִהבִּ יט לְ מַ טַּ ה וְ ָר ָאה ֶאת כַּ לְ בּוֹ ְמחַ כֶּה לְ יַד ָהעֵ ץ ,וְ ָאז ִה ְמ ִשׁי לְטַ פֵּס .לְ ַמעְ לָה
הָ יָה ַה ְרבֵּ ה אוֹר.
כְּ כָל שֶׁ ִה ְמ ִשׁי ְל ַטפֵּס ַ ,עֲשָׂ ה ַהגֶּזַ ע דַּ ק יוֹ ֶתּר ,וְ כַאֲ שֶׁ ר ְָשׁבָ ה ָהרוּחַ  ,חָ שַׁ ב
יוֹתם ל ֹא
יוֹתם שֶׁ ִהנֵּה הַ ֶגּזַע ִישָּׁ בֵ ר .לְבַ סּוֹף ִ ְה ָיה ַהגֶּזַ ע דַּ ק כְּ מוֹ ְק ֵה-סוּף ,וְ ָ
ָ
ָיכֹל עוֹד לְטַ פֵּס.
הַ ֵקּן הָ ָיה ֵמעָ לָיו .הוּא ְ ֶאחַ ז בַּ גֶּזַ ע ַהדַּ ק ,הוֹצִ יא ֶאת הַ גּוֹזָ ל ֵמהַ ַתּ ְר ִמיל,
ִה ְתמַ ֵתּחַ  ,וּבִ זְ ִהירוּת ַרבָּ ה ִהכְ ִיס אוֹתוֹ ֶאל הַ ֵקּן .הוּא ל ֹא ָיכֹל ָהיָה ל ְִראוֹת
ֶאת פְּ ִ ים הַ ֵקּןַ ,א שָׁ ַמע ִמתּוֹכוֹ ִציּוּצֵ י ִשׂ ְמחָ ה וְ י ַָדע כִּ י הַ גּוֹזָ ל ָחזַר ַהבַּ י ְָתה.
יוֹתם ִהבִּ יט סָ בִ יב-סָ ִביב וְ ָר ָאה ֶאת הַ יַּעַ ר מֵ עַ ל צַ ְמּרוֹת הָ עֵ צִ יםִ .מלּ ְַמעְ לָה
ָ
ִ ְר ֶאה הַ יַּעַ ר כְּ מוֹ ְשׂדֵ הִ -חטָּ ה ִמ ְת וֹעֵ עַ  .ל ְַאט-ל ְַאט י ַָרד ֵמעַ ל הָ עֵ ץ ַאל תּוֹ
הַ יַּעַ ר ֶהחָ שׁוּ  .הוּא ָמצָ א ֶאת כַּ לְ בּוֹ יָשֵׁ ן בְּ שַׁ לְ וָה.
יוֹתם הָ יָה עָ יֵף ְמאוֹד .הוּא ִהנִּיחַ ֶאת ר ֹאשׁוֹ עַ ל ַהפּ ְַרוָה הַ נְּעִ ימָ ה ֶשׁל הַ כֶּ לֶב
ָ
עוֹרר ,כְּ בָ ר ֶעֶ לְמָ ה ַהשֶּׁ מֶ שַׁ .ה ֶיּלֶד וְ הַ כֶּ לֶב חָ זְ רוּ ל ְַאט
וְ ִ ְרדַּ ם כְּ מוֹ גּוֹזָל .כְּ ֶשׁ ִה ְת ֵ
ֶאל ַהבַּ יִת שֶׁ בִּ ְקצֵ ה הַ יַּעַ ר.
ִיתם הַ יּוֹם?" ָשׁ ַאל סַ בָּ א.
" ֵאיפֹה הֲ י ֶ
יוֹתם" .כְּ מוֹ ֶשׁ ָאמַ ְר ָתּ לָ וּ".
צוּרים ַה ְקּ ַטנִּים ֶשׁעַ ל הָ אֲ דָ מָ ה ",עָ ָ ה ָ
"עָ זַ ְר וּ לַ ְיּ ִ
ית?" ֶשׁ ַאל סַ בָּ א.
"מָ ה ָר ִא ָ
יוֹתם.
" ֶאת הַ שָּׁ מַ יִ ם ",עָ ָ ה ָ
הוֹציא ֶאת הַ כּוֹבַ ע ִמתּוֹ ַתּ ְר ִמילוֹ ,שָׂ ם אוֹתוֹ לְ יַד
בַּ לַּ יְ לָה ,כַּאֲ שֶׁ ר הָ לַ לִ ישֹׁןִ ,
הַ כַּרִ ,ה ְתכַּ ְרבֵ ל חָ זָק-חָ זָק בְּ תוֹ עָ ְצמוֹ ,וְ כָ ל ַהלַּ ְילָה ֵה ִריחַ ֶאת ֵריחַ ַהגּוֹ ָזל.
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