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יוֹתר בָּ עוֹלָ ם .הוּא ַחי בַּ יָּם,
ַהלִּוְ י ָָתן הוּא ,לְ ל ֹא סָ פֵק ,בַּ עַ ל-הַ חַ יִּ ים ַהגָּדוֹל ְבּ ֵ
ֶיה .גַּם
ַא ֵאי ֶנּוּ דָּ ג .הַ לִּוְ י ָָתן שַׁ ָיּ ל ְִמ ְשׁפַּחַ ת הַ יּוֹ ְִקים ,שֶׁ גַּם ָה ָאדָ ם שַׁ ָיּ ֵאל ָ
ַמע ֲֶרכֶת ַה ְנּ ִשׁימָ ה שֶׁ לּוֹ שׁוֹ ָה ִמזּוֹ שֶׁ ל ַהדָּ גִ ים .יֵשׁ לוֹ ֵראוֹת ,וּכְ דֵ י לִ ְ שֹׁם הוּא
וֹשׁם כַּמּוּת אֲ וִ יר
ֵ
ַחיָּב ַלעֲלוֹת עַ ל-פְּ ֵי הַ מַּ יִ ם .בִּ ְשׁ ִאיפָה ַאחַ ת הַ לִּוְ י ָָתן
יקה לְ  20 -דַּ קּוֹת בְּ עֵ ֶר  ,לָ כֵ ן הוּא עוֹ ֶלה עַ ל פְּ ֵי ַה ַמּ ִים ִמדֵּ י ַ 20דּקּוֹת
הַ ַמּ ְספִּ ָ
וֹשׁף הַ חוּצָ ה ֶאת ָהאֲ וִ יר הַ ְמּ ֻצָּ ל.
כְּ דֵ י ִל ְשׁאֹף אֲ וִ יר חָ דָ שַׁ .א לִפְ ֵי כֵ ן הוּא ֵ
הָ אֲ וִ יר ִמ ְתעַ בֶּ ה ִמיָּד בַּ קֹּר וְ הוֹפֵ לְעַ מּוּד עָ ָן ,וְ הוּא ְִר ֶאה מֵ ָרחוֹק כְּ עַ מּוּד
עָ שָׁ ן.
הַ לִּוְ י ָָתן ַה ִתּי וֹק וֹלָד מַ מָּ שׁ ֲע ָקְ .לעִ ִתּים ַמגִּ יעַ א ֶֹר גּוּפוֹ לְחֵ צִ י מֵ ָהא ֶֹר ֶשׁל
הוֹציאוּ
הָ ֵאם! צַ ָיּדֵ י הַ לִּ וְ יְ ָת ִ ים ָתּהוּ ל ֹא פַּעַ ם עַ ל ַהפֶּ לֶא הַ זֶּהָ .ק ָרה שֶׁ ֵהם ִ
ִמבִּ ְט ָהּ שֶׁ ל ְ ֵקבַ ת לִוְ י ָָתן ,לִוְ י ָָתן " ָקטָ ן" ,שֶׁ ָא ְרכּוֹ ָהיָה חֲ ִמשָּׁ ה ֶמ ְט ִרים –
וְ ִאלּוּ א ֶֹר גּוּפָהּ שֶׁ ל הָ ֵאם ָהיָה עֲשָׂ ָרה ֶמ ְט ִרים ִבּלְ בַ ד! כֵּיצַ ד יִ ָתּכֵן ַהדָּ בָ ר?
ֵאי ְיכוֹלָה הָ ֵאם ָלשֵׂ את ִמ ְשׁ ָקל כֹּה עָ צוּם? ַה ְתּשׁוּבָ ה ִהיא פְּ שׁוּטָ הַ :המַּ ִים
ְמ ִקלִּ ים עָ לֶיהָ  ,הֵ ם דּוֹחֲ פִ ים ֶאת גּוּפָהּ הַ כָּ בֵ ד כְּ לַ פֵּי מַ עְ ָלה וְ ָכ עוֹזְ ִרים לָהּ
לָשֵׂ את ֶאת הָ ֻעבָּ ר הָ ֲע ִָקי עַ ד יוֹם ִה ָוּלְדוְֹ .תּקוּפַת ַההֵ ָריוֹן ֵאצֶ ל הַ לִּוְ י ָָתן
פַּתּחַ בִּ ְמ ִהירוּת עֲצוּמָ ה וּ ְבתוֹ
ְִמשֶׁ כֶת שָׁ ָה בְּ עֵ ֶר ַ .הלִּוְ י ָָתן ַה ָקּטָ ן ִמ ְת ֵ
ְשׁ ַָתיִ םָ -שׁלוֹשׁ הוּא ַמגִּ יעַ ְלג ְָדלוֹ שֶׁ ל ַהלִּוְ י ָָתן הַ ְמּ ֻבגָּר.
דּוֹאגֶת ְל ָכ
ַהלִּוְ י ָָתןַ -ה ִתּי וֹק יוֹ ֵק חֲ לֵ ב ֵאם ַממָּ שׁ כְּ מוֹ ַחיּוֹת ַהיַּבָּ שָׁ ה .הָ ֵאם ֶ
וֹקהּ ל ֹא ֵיחָ ֵ ק ִבּ ְשׁעַ ת הָ אֲ רוּחָ ה ,וְ לָ כֵן ִהיא ִמ ְתהַ ֶפּכֶת עַ ל ַגּבָּ הּ ִבּ ְשׁעַ ת
שֶׁ ִתּי ָ
וּמ ְת ִחיל לִ י ֹ קַ .אפּוֹ ִ ְשׁ ָאר מֵ עַ ל פְּ ֵי-הַ מַּ ִים וְ ָכ
הַ הֲ ָָקה .הַ ִתּי וֹק ִמ ְתרוֹמֵ ם ַ
ִיקהְ .שׁ ִר ִירים ְמי ָֻח ִדים ֶשׁל
הוּא יָכוֹל לְהַ ְמ ִשׁי וְ לִ ְ שֹׁם אֲ וִ יר בִּ ְשׁעַ ת ַה ְיּ ָ
ימים ֶאת ֶהחָ לָב לְתוֹ גְּ רוֹ וֹ וְ ֵאין הוּא צָ ִרי אֲ פִ לּוּ ְל ִה ְת ַאמֵּ ץ
הָ ֵאם מַ זְ ִר ִ
ִבּ ְשׁעַ ת הָ אֲ רוּחָ ה .עִ ם גְּ מַ ר הַ הֲ ָָקה ִמ ְת ַהפֶּ כֶת הָ ֵאם שׁוּב עַ ל בִּ ְט ָהּ וּמַ ְמ ִשׁיכָה
אוֹתהּ.
ִל ְשׂחוֹת ,כְּ ֶשׁהַ ִתּי וֹק ְמלַ וֶּה ָ
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