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י ָלנּו ָלנּוחַ , הֹוד ַמְלכּוָתּה - ְך ָעַבְרנּו, ַהְרשִׁ רֶּ י ַכָמה דֶּ ְראִׁ ְמנּוָחה. תִׁ  .ָכל ָתא ְבגּוֵפנּו זֹוֵעק לִׁ

ה ָלנּוחַ  - רֹוצֶּ י שֶּ ָשֵאר, מִׁ יִׁ ּנּו ָבא, שֶּ מֶּ מִׁ ַיֲחֹזר ַלָמקֹום שֶּ מֹו ָיבֹוא ַאֲחֵרי . שֶּ כֹוחֹו עִׁ י שֶּ יָבה -ָכל מִׁ  . ֵהשִׁ

ים - יָשה -! ַרֲחמִׁ ְשְמעּו קֹולֹות ְלחִׁ   .נִׁ

יָמה - ים -! ָקדִׁ  .ָקְראּו ֲאֵחרִׁ

יָה ַהְגדֹולֹות ְוַהְשֹחרֹות ָבעֲ  יםֵעינֶּ ידִׁ ְפְסקּו ֵמַעל ַהֵמַצח , רּו ְכמֹו ַלפִׁ ּנִׁ יַמת ָהַאְרָגָמן ּוְכשֶּ יָה ַהְשֹחרֹות ָיְרדּו ַעל ְגלִׁ ַמְחְלפֹותֶּ

ֵאי ַהְשָרָאה ים  ְמלֶּ ּלּו ָפנִׁ ים, גִׁ יא, ְשֵלוִׁ ים ְלַהְפלִׁ ְּורֹות. ָיפִׁ יָה ַהחִׁ ְלָחיֶּ ק בִׁ ל ֹסמֶּ ץ שֶּ מֶּ יהָ . לֹא ָהָיה שֶּ יָדָתּה , ַקו ַגבֹותֶּ ֲעמִׁ

ְטאּו ַגֲאָוה, ַהבֹוַטַחת יָה ַהֲחשּוקֹות בִׁ יֹות ְוכֹוחַ , רֹאָשּה ַהמּוָרם ּוְשָפתֶּ ְחֵלטִׁ  . הֶּ

ים ים ְקצּובִׁ ְצָעדִׁ יָלה בִׁ ְעפִׁ ש ְוהֶּ מֶּ ל ַגְלַגל ַהשֶּ ְסַתְכָלה ַהָיָשר אֶּ יא הִׁ ים , הִׁ ים, ְלַמְעָלה -ְמדּודִׁ ים ַחדִׁ , יםָקרִׁ , ַעל ְסָלעִׁ

ים ים ְוֵעיֻרמִׁ ים ְפזּורֹות ְוַחדֹות -ַעל, ְתלּולִׁ  .ְלַמְעָלה -ַגֵבי ֲאָבנִׁ

יָגה ָשה ַהַמְנהִׁ ְקבֹות ָהאִׁ ים, ָהיּו ַבֲהמֹון ְבֵני ֹנַער. ָהמֹון ְבֵני ָאָדם ָעלּו ְבעִׁ ישִׁ ים ּוְקשִׁ ירּות. ְמֻבָגרִׁ ְמהִׁ ְפסּו בִׁ טִׁ , ָהיּו שֶּ

י ים ְסמּוקִׁ ם רֹוֲעדֹות ַאֲחֵרי ַהַמְלָכה, םְבָפנִׁ ְשָפַתיִׁ ָּלּה. ָרצּו בִׁ יַמת ָהַאְרָגָמן שֶּ ְגלִׁ ְפֵני . ַמָבָטם ָנעּוץ בִׁ ים כִׁ יָה ַהְמגָֻּלפִׁ ְבָפנֶּ

ש מֶּ ל ַהשֶּ ים ְבַקְרֵני ַהָזָהב שֶּ ל ְוַהמּוָארִׁ סֶּ ים. פֶּ ְפסּו ְשחּוחִׁ ים טִׁ ים, ֲאֵחרִׁ ה ָשקּוַע ַהּנֹוֵשם , ְבֵמַצח ָחרּוש ְקָמטִׁ ָחזֶּ בֶּ

יֹות ימֹות שֹוְרָקנִׁ ְכֵבדּות ְנשִׁ ם ַהְשקּועֹות ְוָהֲעֵיפֹות, בִׁ ת ְבֵעיֵניהֶּ רֶּ ים ְמַעטֹות. ּוְבַהָבָעה קֹודֶּ ָהמֹון ָהיּו ַרק ָנשִׁ  . בֶּ

יֵעי, ְלֻעַמת ַסְלֵעי ָהֲעָנק ים  ַמְרקִׁ ים ְללֹא ְגבּול ְוצּוקִׁ ְרָחבִׁ ָהמֹון ָקָטן ְמאֹוד ְלֻעַמת ַהמֶּ ה הֶּ ְראֶּ ים נִׁ ַאְך ְבָכל זֹאת , ְשָחקִׁ

ים ַבֲהָדרֹו יט אֹו ָנעּו ְבטּור ְכחּוט ַדק ֵמַעל ְתהֹומֹות. ָהָיה ַמְרשִׁ ירֹות ְגָרנִׁ ְתַפֵתל ֵבין קִׁ ים ָעלּו ְכָנָחש ַהמִׁ י . ָהֲאָנשִׁ מִׁ

יץ ַלְתהֹום ֵהצִׁ ְשָקל, שֶּ ּוּוי מִׁ ת שִׁ ֵבד אֶּ יםאִׁ ְשְמָעה ַרק ַהֲחָבָטה ַבְדָמָמה ָהֲעֻמָקה . ֹו ְוָנַפל ַלַמֲעַמקִׁ ְתַפְצחּות  -נִׁ קֹול הִׁ

ים ְתַרְסקּות ֲעָצמֹות ַעל ַהְסָלעִׁ ת ְוהִׁ  .גְֻלֹגלֶּ

ְפֵתי ַהַמְלָכה ְמַעט ַעל שִׁ ְתָפס כִׁ י נִׁ ְלתִׁ י בִׁ יּוְך ַסְלָחנִׁ יַע חִׁ ְתַחֵדש ַרַחש ַהְמָחאֹות .אֹו ַהָבַעת בּוז, ָאז הֹופִׁ ר הִׁ , ְוַכֲאשֶּ

ים יֹוֵתר ְשְמעּו ָרמִׁ יָלה, ְוַהקֹולֹות נִׁ יָמה ַמְשפִׁ ְבָרם ְבנִׁ ַגע ְוָקְרָאה ְלעֶּ י ַלֲעֹצר ְלרֶּ ם ַהַמְלָכה ְבלִׁ ְתָגְרָתה ָבהֶּ  : הִׁ

ְזרּו -  !חִׁ

יָה ָכנּוַע  ְקבֹותֶּ ת ְבעִׁ כֶּ יְך ָללֶּ ְמשִׁ ָהמֹון הִׁ יהֶּ ישִׁ  .ַוֲחרִׁ

ל ְמנּוָחה ַגע שֶּ י רֶּ ת ְבלִׁ כֶּ יכּו ָללֶּ ְמשִׁ ָהַלְך ְוַנֲעָשה ַצר, ָכְך ֵהם הִׁ יעּו ַעד ְלָשם, ְבשּוֵלי ָערּוץ שֶּ גִׁ הִׁ ים שֶּ , ָכל ָכְך ָגבֹוּהַ , ֵגאִׁ

ל ָאָדם גֶּ ַעד ֹכה לֹא ָעְמָדה בֹו רֶּ  .ָמקֹום שֶּ

ְשַמע קֹול ֲהֻמָּלה ְתאֹום נִׁ יםַהאִׁ . פִׁ ים ְמַדְברִׁ ים? ם ַהְסָלעִׁ יַע קֹול ְצָעדִׁ גִׁ ם הִׁ ה. ְלָאְזֵניהֶּ ְהיֹות ָכאן? ָמה זֶּ י ָיכֹול לִׁ  ?מִׁ

י ן ַהַצד ַהֵשנִׁ ְך ַהְתהֹום מִׁ ָּנע ְלֹארֶּ ינּו ְבָהמֹון ַאֵחר שֶּ ְבחִׁ יָרה, ֵהם הִׁ ְברֹאשֹו ָעְמָדה ַנֲעָרה ְצעִׁ יָזה, ָהמֹון שֶּ ָהְיָתה , ַעּלִׁ שֶּ

י ים ַלְתהֹוםַמפִׁ ת, ָלה ְבַדְרָכּה ֲאָבנִׁ רֶּ ֱעצֶּ ים, ָרָצה ְונֶּ ש ּוְבַמֲעַמקִׁ מֶּ ת ַמָבָטּה ַבשֶּ ת אֶּ צֶּ  .נֹועֶּ

ְמיֹון יאּות אֹו ַתְעתּוֵעי דִׁ  ?ְמצִׁ

ן ֹפרֶּ ְרֵחי צִׁ ים ּופִׁ ר ָעשּוי ְוָרדִׁ תֶּ יא ָחְבָשה ָעָליו כֶּ ל ַהַּנֲעָרה ָזַהר ְוהִׁ יא ָצֲחָק . ְשָעָרּה שֶּ דהִׁ ָּנה ֹכבֶּ מֶּ ְטְפָטה לֹא ָקְרנּו מִׁ -ה ּופִׁ

ל ַמְלָכה יָה . לֹא ַגֲאָוה ְולֹא עֹוְצָמּה, רֹאש שֶּ ְקבֹותֶּ ָהַלְך ְבעִׁ ָהמֹון שֶּ ב -ְוהֶּ רֶּ יז-עֶּ  . ַהֵשָדה-ְמֹאָהב ְבַנֲעָרה, הֹוֵלל, ַרב ַעּלִׁ
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ים ְרהּורִׁ ים ְבהִׁ ים ּוְשקּועִׁ ַגע ְשֵקטִׁ יר, ֵהם ָצֲעדּו רֶּ ילּו ָלשִׁ ְתחִׁ ְתאֹום הִׁ ם, ּופִׁ ְצָטְרָפה ֲאֵליהֶּ יא הִׁ ַפַעם ָרצּו ַעל , ְוהִׁ

ים, ְשַפת ַהְתהֹום ים ֲעֵיפִׁ ְתַיְשבּו ְכמֹו הֹוְללִׁ ְצחֹוק ָגדֹול, ַפַעם הִׁ י. ְושּוב ָפְרצּו בִׁ ֵבד מִׁ ר אִׁ ָהמֹון ַכֲאשֶּ תֹוְך הֶּ הּו מִׁ שֶּ

ְשָקלֹו  ּוּוי מִׁ ת שִׁ ה אֶּ יטַהזֶּ ֱעַלם ַבְתהֹום ֵבין צּוֵקי ַהְגָרנִׁ יחֹוָתיו, ְונֶּ ת ְגנִׁ יָרה אֶּ ישּו ַהְצחֹוק ְוַהשִׁ ֱחרִׁ  . הֶּ

ין ְבַאְנֵשי ַהַמְלָכה ְבחִׁ ָהמֹון ַהְמֻשֲעָשע הִׁ ים. הֶּ ם ְרָמזִׁ ים ֵמרֹאָשּה ָתלְ , ַהַּנֲעָרה ָרְמָזה ָלהֶּ ת ֵזר ַהְּוָרדִׁ ָשה אֶּ

ְבָרם יָכה אֹותֹו ְלעֶּ ְשלִׁ  !ַאְך הּוא ָנַפל ַלְתהֹום, ְוהִׁ

יהָ  ת ַגבֹותֶּ ְוָצּה אֶּ ל ַכַעס, ַהַמְלָכה כִׁ ק שֶּ יָה ֻכסּו ֹסמֶּ יָה ָרְטטּו, ָפנֶּ ירֶּ ם ָלשֹו.  ְנחִׁ יָטה ֲאֵליהֶּ ְּלָלה"ן וְ ַהַּנֲעָרה הֹושִׁ ַעל " חִׁ

יםרֶּ פֶּ   .ַאָפּה ְדֵהד ֵבין ַהְסָלעִׁ יר הִׁ  .ץ ְצחֹוק ַאדִׁ

ת רֶּ ְך ַאחֶּ רֶּ יָכָתם, לֹא ָהְיָתה דֶּ ּוּון ֲהלִׁ ת כִׁ שּום ָכְך לֹא ָיְכלּו ְלַשּנֹות אֶּ ַלע.  מִׁ יר סֶּ ְתַנֵשא קִׁ ָחד הִׁ ַצד אֶּ י ָהְיָתה , מִׁ ַבַצד ַהֵשנִׁ

ים פָ . ְתהֹום ְזרּוָעה ְסָלעִׁ ים ְלהִׁ  . ֵגשֵהם ֻמְכָרחִׁ

ְצֹעד יכּו לִׁ ְמשִׁ ים, ֵהם הִׁ ים, זֹוֲעפִׁ  .ַסְקְרנִׁ

ָערּוץ ָהַלְך ְוַנֲעָשה ַצר ם, הֶּ ֵפס ָגבֹוַּה ְכמֹוהֶּ ַגם הּוא טִׁ ָהמֹון ַהמּוָזר שֶּ ל הֶּ ְתָקְרבּו אֶּ ם , ְוֵהם ָהְלכּו ְוהִׁ ָעָשה ֹרשֶּ ַלְמרֹות שֶּ

ב רֶּ ל עֶּ כְ , ַדַעת-ַרב ַקל-שֶּ ְכאֹוָרה ַהמִׁ ר לִׁ ים ַהּנֹוָרָאהֲאשֶּ ְך ַהַחְתַחתִׁ רֶּ דֶּ ירֹו מִׁ יטֹו ּוְלַהֲחזִׁ . שֹול ַהָפעּוט ְביֹוֵתר ָיכֹול ַלֲהסִׁ

ים ָנְפלּו ְוָאְבדּו ש, ְוַלְמרֹות זֹאת ַגם ָהֲאֵחרִׁ מֶּ ל ַהשֶּ ְפְצעּו ְוַלְמרֹות ַהֹכל ָדֲהרּו אֶּ ם נִׁ ים ַכפֹות ַרְגֵליהֶּ  .ְוַגם ָהֲאֵחרִׁ

ְפָשר ָהָיה ְלהַ  תאֶּ טֶּ ין ַעְכָשו ָבְרָחָבה בֹולֶּ ם, ֲחצּוָבה, ְבחִׁ ָפְגשּו ַדְרֵכיהֶּ  . ָשם יִׁ

ְמיֹון יאּות אֹו ַתְעתּוֵעי דִׁ ן? ְמצִׁ בֶּ יב ֵאיזֹו ְדמּות, ַעל ְשַפת ַהְתהֹום, ַעל ַרֲחַבת ָהאֶּ ְתַקֵבץ ְסבִׁ ים . ָהמֹון ָחָדש מִׁ ישִׁ ֵהם ְמחִׁ

ם ת ַצֲעֵדיהֶּ יאּות אֹו ַת .  אֶּ ְמיֹוןְמצִׁ ָמּה ֲהמֹון ְבֵני ? ְעתּוֵעי דִׁ ם ְכֻחּלֹות ְועִׁ ם ַצמֹות ְזֻהבֹות ְוֵעיַניִׁ יָרה עִׁ ת ְבהִׁ י ַיְלֹדנֶּ זֹוהִׁ

ים, ֹנַער ים, ָנשִׁ יָלדִׁ ים וִׁ ישִׁ י ֻמָשגֹות. ְישִׁ ְלתִׁ ל ַהְפָסגֹות ַהבִׁ יל אֶּ יחּו ֵהם ְלַהְעפִׁ ְצלִׁ ֵני ֵאיְך ָעְברּו ֵהם ַעל פְ , ֵכיַצד הִׁ

ים ְוַסָכנֹות, ַהְתהֹומֹות ְכשֹולִׁ ְקָשֵיי ַמָסע ָרצּוף מִׁ  ?ֵאיְך ָעְמדּו בִׁ

ְפְגשּו יגּות נִׁ יָאה, ְשלֹוש ַהַמְנהִׁ ְפלִׁ ְתַעְרְבבּו בִׁ ָהמֹון הִׁ   .ַאְנֵשי הֶּ

ן - י ַאתֶּ ֵתן מ. ְשֵאָלה ַהַמְלָכה ָהֲעטּוָיה ַאְרָגָמן -? מִׁ ןְלֵאיזֹו ַמָטָרה אֶּ ְקבֹוֵתיכֶּ ילֹות ָהמֹון ְבֵני ָאָדם ְבעִׁ יָכה ? ֹובִׁ י מֹולִׁ ֲאנִׁ

ת ל ָהֱאמֶּ יַני אֶּ ת ְנתִׁ  .אֶּ

י - ְשָגָבה , ַוֲאנִׁ ת נִׁ רֶּ י -ַהֵשָדה -ָאְמָרה ַהַּנֲעָרה -ְגבֶּ ל ַהֹיפִׁ ת אֶּ פֶּ י שֹואֶּ  .ֲאנִׁ

ּוּון - ם ֵכן ְשָלְשֵתנּו צֹוֲעדֹות ְבאֹותֹו כִׁ ש, אִׁ מֶּ ל ַהשֶּ ל ַהטֹוב ,אֶּ ת ֲאָנַשי אֶּ יָלה אֶּ י מֹובִׁ ֲאנִׁ ְפֵני שֶּ ת . מִׁ כֶּ שּום ָכְך נּוַכל ָללֶּ ּומִׁ

 . ַיַחד

  .ָאְמָרה ַהַמְלָכה ְבַגֲאָוה -! ְלעֹוָלם לֹא -

י -? ְלֵשם ָמה - יַגת ַהֹיפִׁ ה ַמְנהִׁ ֵאּלֶּ  .שֶּ

ְתמֹוֵדד ַיַחד  - ְיָצה ַהַיְלָדה -ְכֵדי ְלהִׁ  .צִׁ

י לֹא  - ַגע  -ַיְלָדתִׁ ְשַבר ְלרֶּ יםְלָפֵנינּו ָשלֹוש ְדָר  -ָאְמָרה ַהַמְלָכה ְוקֹוָלּה נִׁ י ַאַחת ְלַעְצמֶּ . כִׁ ְבֲחרִׁ  .ְךתִׁ

ת ַהְפשּוָטה ְוַהְיָשָרה ְביֹוֵתר - ת אֶּ רֶּ י בֹוחֶּ  .ֲאנִׁ

ְך ַהַסָכנֹות ָהַרבֹות ְביֹוֵתר  - רֶּ ת דֶּ י אֶּ שָ  -ַוֲאנִׁ  .ה ְבַאְרָגָמןָלֲחָשה ָהאִׁ

ן  - ת ְשֵתיכֶּ ְפֹגש אֶּ ָבּה לֹא אֶּ ְך שֶּ רֶּ ת ַבדֶּ רֶּ י בֹוחֶּ ם ָכְך ֲאנִׁ יָמה -. ָקְרָאה ַהַּנֲעָרה -אִׁ ל ! ָקדִׁ ים אֶּ אשֹונִׁ יַע רִׁ ָעֵלינּו ְלַהגִׁ

ש מֶּ  .ַהשֶּ

ְפְרדּו ן ְרחֹוָקה. ֵהן נִׁ ש ֲעַדיִׁ מֶּ ל ַהשֶּ ְך אֶּ רֶּ ָפַגְשָנהאּוַלי שּוב . ַהדֶּ ְצֲעדּו ַיַחד. תִׁ ָאז יִׁ ְך ַאַחת, ַהְּלַואי שֶּ רֶּ ש... ְבדֶּ מֶּ ל ַהשֶּ  .אֶּ

 


