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כמה דקות  אל ראש הגבעה שמעבר לכביש.השליח  טיפס, תחילת ערב, ווילהביומם השני ב
טעה. המדרון, הוא מגלה, תלול ורצוע סלעי בזלת ששפתם וכמה ש -עלייה, חשב, לא יותר 

משוננת כסכין. עשב גבוה, מצהיב, מבליע בתוכו את הסלעים ורגליו המסונדלות נשרטות בכל 
צעד. מעט הלאה מכסה מרבד קקטוס חום על הקרקע, גבעוליו הבשרניים נמחצים תחת עקביו 

ציבורים כאילו הים נסוג -רים סביב ציבוריםבפצפוץ חרישי. חלזונות ים לבנים, זעירים, היו פזו
 מפה רק אתמול.

מנו מתקדם באיטיות, בורר את צעדיו. כל זה מזכיר מקום אחר, הוא חושב. צמחיה משתרעת,    
כמעט מדברית באופייה, עם עצים נמוכים, קוצניים, שהשיטה בולטת בהם, ואפילו בעיצומה 

ניו בקלות את הערבה, את מדבר יהודה... אבל של פריחה מוכרת כל כך. הוא יכול לדמיין לפ
השיחים לא מניחים לו לרגע. קוצניים להכעיס הם עומדים בדרכו, מכבידים על הטיפוס. הוא 
מציץ בשעון. רבע שעה עברה והוא אפילו לא בנקודה שסימן לעצמו מהרחוב למטה. מה 

 לעזאזל קורה פה?!
שהגיע. גבוה מספיק לתצפית על האוקיאנוס,  הוא מחליט לוותר על הפסגה, בוחר לשבת היכן   

לשונם, שנפרש מדרום למלוא האופק. ביתו שלו ממש למטה. אנשי הפדרציה בהפאסיפיק 
הקפידו לשכור את המקום לפי שורת ההמלצות שהעביר בדואר. בית פרטי גדול, הם קראו לו  

מדושאת מצדדיו... רק  , לא בתוך העיר ולא הרחק ממנה, נגיש ומזמין אורחים ועם חצרהווילה
מפה, למעלה, יכול להעריך נכונה את מידותיו. קווי המיתאר הפשוטים, הנאים. גג הרעפים 

 האפור שפינותיו מתחברות בזוויות נאות כל כך. קירות העץ נחבאים בתוך מסך של ירק. 
לה  בית השליח ניצב על צומת רחוב לאוקאהי והאוטוסטראדה של קאלאניאנאולה, זו שמעבר   

, אתר האליפות הפתוחה של קלאב-של וייאלאייודרומה, בכיוון הים, מוריקות מדשאות הגולף 
כשברקע גיבנת  הילטון-קאהאלההוואי. הלאה משם ומזרחה נושקת שורת מגרשי הטניס למלון 

 , לוויתן קדמוני שרוע על קו החוף.הד-הדאיימונדהר הגעש, 
צמרמורת בגבו. השליח מתנער במקומו, שולף את משהו, אולי קרירות הערב, מזניק לפתע    

המצלמה מהתרמיל, מציב את הווילה למטה בריבוע העדשה וסוחט את ההדק. אחר כך החל 
 לרדת למטה, חזרה לביתו.
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דרייב, עמוק -אחוזת המשפחה של מקס וורה פרנקל ניצבה בסמוך לקצה היקר של קהאלואה
הגיעו לשם אחר הצהריים בהזמנת הנשיא ורעייתו, ורגע  בשוליו ההרריים של עמק מנואה. הם

אחר כך כבר התחרו הילדים בקפיצות למי הבריכה שבחצר. תמר הצטרפה אל וורה לביקור 
המשפחתי, מבנה זכוכית גדול שמידותיו נופלות רק במעט מאלו של בית המגורים.  בסולאריום

ן העץ, לתה עם חלב בספלים של מנו צעד בעקבות נשיא הפדרציה לחדר העבודה הרחב, ספו
חרסינה לבנה. מבעד לחלון ענק שנקרע בקיר הוא זוכה בהצצה ראשונה ביער הטרופי, נפרש 

של פעם, לפני פולינזיה כמו שמיכה ירוקה לאורך מדרון ההר. ככה, הוא חושב, לבטח נראתה 
 האדם הלבן. 



האחרון שלו בירושלים, נשיא הפדרציה מפטם את מקטרתו ומציץ באורח, נזכר בביקור    
דיוויד עם תיק השליח מוצנע בניירותיו. הוא -ממתין ליד השולחן הקבוע בפואייה של קינג
, נולד בכפר יחזקאל שבעמק יזרעאל, קצין 63הספיק לשנן את הפרטים: עמנואל אלון, בן 

אביב, מרכז מגמה ללימודי ארץ -צנחנים בצבא, תואר ראשון בהיסטוריה מאוניברסיטת תל
, נשוי לתמר, מעצבת שביב ישראל בתיכון בהרצליה, יוזם ומנהל פרויקטים קהילתיים בשכונת

השבים, תחביבים עיקריים טיולים בארץ, קולנוע -גראפית, ואב לשני ילדים, מתגורר ברמות
 וכדורגל, לפי הסדר הזה...

ממש כשם  עמנואל אלון היה האיש שלו מהצצה ראשונה בתיק. הוא אהב את השם, עמנואל,   
והיתה התמונה המשפחתית שצורפה לו, האשה . אל-טמפל עמנובית הכנסת שלהם על הפאלי, 

הנאה המחייכת לצידו, הילדה בצמות, הילד עם מירווח השיניים החסרות בפה... מאות 
מועמדים כבר עברו לפניו בחייו, כמעט כולם בתחום המקצוע. רק שכאן הסיפור שונה לגמרי 

מד בפני בחירה כזו. בסופו של דבר בחר ללכת עם תחושת הבטן, פשוט כך. והוא מעולם לא ע
ועובדה שהאיש, כנגד כל הציפיות, בחר דווקא באי הקטן שלהם בלב הים. הוא לא ישכח את 
שניהם צועדים, קרבים אליו, ואת ההכרה הפתאומית, המטלטלת: הם נולדו פה, שניהם, בארץ 

 הקודש... 
וק לריאותיו. אשתי לא תאהב את זה, הוא פותח, אבל לך אני אגיד בכל מקס יונק את העשן עמ   

זאת: כל מי שמגיע לפה, ירצה או לא ירצה, הוא פליט או בנם של פליטים. אני מתכוון לאנשים 
בלי שורש, ללא אחיזה בקרקע. ואני מוצא את עצמי מקנא בכם, כן, כי אתם כבר נולדתם שם, 

בין, היתה כרטיסנית על קרון חשמלית בווינה. אנשים עולים על האדמה שלכם... אימי, אתה מ
' עולה אשה אלגנטית, דוברת אנגלית, בת גילה 63ויורדים יום יום, שנה שנה. בוקר אחד בקיץ 

של אימי, ומתברר שיש להן הרבה במשותף. ואמא מזדרזת להזמין לארוחת ערב ביתית, אתה 
האישה באה מהונולולו, לא פחות, ואפילו יודע, הריחות של הבית בעולם הישן. ויוצא ש

מעמודי התווך של הקהילה שהתקבצה שם. והיא ואימי הופכות ידידות טובות שמתכתבות 
 .הקריסטאלנאכט', עד 63חודשים אחר כך... כל זה עד נובמבר 

 , אומר השליח בשפתו. זה בעברית, הוא מוסיף.  ליל הבדולח   
כבר לא אלמד בגילי. אבל דיברנו על פליטים, זוכר? נסה  מקס נד בראשו. את השפה הזו אני   

עשרה, תלמיד תיכון בווינה, כשהקרקע נשמטת פתאום -לתאר לעצמך איך מרגיש נער בן שבע
על הדלת. אבא כבר לא בבית אז הם לוקחים אותי  דופק הגסטאפומתחת לרגליו. בבוקר 

ל העיר. אחר כך דוחפים אותנו במקומו, ישר לתחנת המשטרה. נער יחיד בהמון מבוגרים מכ
למשאיות והשיירה הגדולה זוחלת ברחובות של וינה. אני רואה רק תמונות קטועות, אתה מבין. 

אחר כך  טמפלגלאסה.חלונות ראווה מנופצים, חנויות פרוצות, בית הכנסת הספרדי בוער ברחוב 
ד לא יודע מה קורה. מרתף גדול באיזה חצר, צר ומצחין, מאות אנשים נדחפים פנימה ואף אח

אחר הצהריים מתחלפים השומרים, המשטרה האוסטרית במקום הגרמנים. מתחילה חקירה. אני 
מציג את כרטיס התלמיד שלי. 'מה אתה עושה פה, ילד?', הם מתפלאים. 'קדימה, לך הביתה!'. 

עו יש לי מזל. רבים נשלחים משם למחנות עבודה בגרמניה, עוד באותו יום. אחר כך הם יגי
 למחנות הריכוז, למחנות ההשמדה. מקס בר המזל חוזר בערב הביתה.

אימי, זכרונה לברכה, ידעה לצפות את הנולד. היא יושבת וכותבת להונולולו, לידידה שלה,    
הגירה. אותי היא שולחת למקום מבטחים אצל הדוד -אישורי אפידייויטס,שתשלח בדחיפות 

הגבול ונעצר על ידי האס.אס.. 'בפעם הבאה', הם בבלגיה. פעמיים אני מנסה לעבור את 
מבטיחים לי, 'נתקע לך כדור בראש!'. בניסיון השלישי אני עובר מתחת ליריעת ברזנט במשאית 
של חוואי זקן, מבריח גבול לפרנסתו. כמה שעות אחר כך אני אצל הדוד באנטוורפן, יושב 

זאיר בצרפת, חוצה את האוקיאנוס על נ-' אני מפליג מסיינט04לחכות לוויזה מאמריקה. במארס 
הספסל הצר בתא שלי ומקיא רוב הזמן את נשמתי. בראשית אפריל, בוקר רטוב וקר, אני זוחל 
למעלה, לסיפון, לראות את פסל החירות, את גורדי השחקים של מנהטן. מקס בר המזל הגיע 

ים על מזל, הם לעולם החדש. את ההורים שלי פגשתי כמה שבועות אחר כך. ואם כבר מדבר
 הצליחו לעלות על הספינה האחרונה שהפליגה מנורבגיה...
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בסולאריום שבחצר משלימות הנשים את הסיור. הפינה הסמוכה לדלת הכניסה טובלת בפריחה 
, אומרת וורה, תראי את השמשות החייכניות האלו שלה. אילימהשל צהוב וכתום. וזו הגברת 
נשים הראשונים מפולינזיה, או ככה לפחות אומרים לי. חיכתה היא היתה פה הרבה לפני הא

להם בדיוק כמו שהיא מחכה לי פה כל בוקר. פינת הוואי הקטנה שלי, אני קוראת לה, ואת, 
 גברתי הצעירה, תמיד מוזמנת הנה. כל מה שאת צריכה זה לתת לי צלצול.

 תמר מחייכת בתשובה. רק אם תתני לי לעזור.    
לחשוב על זה, אומרת וורה וסוגרת אחריה את דלת הסולאריום. בואי נראה איך  אני מבטיחה   

 הקטנים מסתדרים בבריכה.
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נשיא הפדרציה התנער במושבו. אבל מה לך ולהיסטוריה העתיקה הזו, הא? הוא רוכן לנקות את 
יח. פי המקטרת לתוך המאפרה הגדולה על השולחן. ומה באמת אני יודע עליו, חושב השל

איירין סיפרה שהוא שותף במשרד הארכיטקטים הגדול בעיר. שותף בכיר, היא אמרה, שיש לו 
יד בכמה מהבניינים המפורסמים באי. שורת התצלומים הממוסגרים על הקירות סביב, כולם 

לבן, לבטח תעיד על כך. מקס מחייך אליו. בוא נחזור להווה, מה? פליטים אמרנו, כן. -בשחור
למצוא את מקומי בעיר הזאת, לבנות קריירה, להקים משפחה. הרבה מאד זמן,  לקח לי שנים

תאמין לי. לפני כמה שנים יכולתי סוף סוף לעצור לרגע, לקחת אוויר ולומר: מקס ידידי, הגיעה 
השעה לעשות לקהילה שלך... דיברנו על תחושת הביטחון, זוכר? תחושה של קרקע מוצקה 

מה שהביא אותי לירושלים, אחרי הכל. אני הרי לא צליין ולא תחת הרגליים. אני חושב שזה 
לירושלים, המבט על  גוריון-בןעולה רגל. הגעתי במסגרת התפקיד, פשוט כך. אבל כבר בדרך מ

כבר שם היתה ההרגשה הזו, המוחלטת, שאני בבית. השקט הזה  -העיר מהמרפסת במלון 
ולם הזה. אני זוכר את עצמי עומד שם פתאום, אתה מבין, עמוק בפנים, כמו משהו שלא מהע

וחושב שככה לבטח מרגיש מי שהגיע הביתה. ואז מייד השאלות: איך, בשם אלהים, חולקים 
את זה עם האנשים בבית. איך נותנים לילדים שלנו, לפחות להם, מעט מהתחושה הזו... מקס 

ן כלשהו תרצה לדעת גוהר לעבר השליח. ופה, מר אלון, אנחנו מגיעים לשורש העניין: אם בזמ
מתי נולד רעיון השליח, ובאיזה מקום, עכשיו אתה כבר יודע. זה בדיוק הרגע שבו נכנסת 

 לתמונה.
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סיני אדיר קומה והיפה מסוגו על האי. בניאן ושש, -העץ בראש הגבעה היה ענק בן תשעים
שיאה. אוניות עשרה היתה הקהילה הסינית של הונולולו ב-בשנות השמונים של המאה התשע

פועלים למטעי הסוכר, ומספר  קולי'ס, קונג פרקו בנמל משלוחים תכופים של-מקנטון והונג
הסינים באי טיפס בהדרגה עד שעלה גם על זה של ההאו'לי, התושבים הלבנים. לאחר 
שהשלימו את חוזה ההעסקה בן שבע השנים התיישבו רבים מהקולי'ס בעיר, פותחים בתי מסחר 

 משלהם בחלקות האורז לאורך נחל מנואה. סין קטנהמאכל, ומטפחים -ויות ובתיזעירים, חנ
הגיעה משלחת מיוחדת משנחאי לאתר מקום לבית עלמין סיני בעיר. כוהנים  8333באביב    

בודהיסטים, חכמי דת ופקידים בחנו עשרות אתרים, בעיר וסביבתה, וכילו אינספור שעות 
גדולה בשוליו הצפוניים של העמק סמוך לערוץ הנחל. בדיונים עד שהסכימו על גבעה לא 

הטקס הרשמי נערך בפתח הקיץ בנוכחות נציגי הרשויות וראשי הקהילה. מקלות קטורת הוצתו, 
ברכות הוקראו מן הכתב והחלקה הוכשרה בשורת מזמורי תפילה. הטקס הסתיים בנטיעת בניאן 

 צעיר )בן שלושה חודשים( מאדמת המולדת בראש הגבעה. 
 

הבניאן היה הדבר הראשון שצד את עיניו. עץ יפה כזה, חשב השליח, לא ראיתי בחיי. הם הגיעו 
האדומה שקיבל מהפדרציה, עורכים היכרות עם מוסדות הלימוד שבחרו לילדיהם. בדאטסון 

עדיין היו באוגוסט, בשלהי החודש, ועדיין נותרו כמה ימים לפתיחת שנת הלימודים. כיוון שלא 
ספר יהודי באי עמדה להם הזכות לבחור בכל מוסד שימצאו לנכון, גם מאלה  נמצא בית

)עבודה שמחה, בשפת המקום( בטבור הרובע האלגנטי  בהאנאהאוליהפרטיים. לטל הם בחרו 
 של מאקיקי, מוסד שיצאו לו מוניטין כאחד הטובים ביבשת כולה.  



ל אותן נטיות נוצריות שהודבקו לניר היתה כבר סיפור שונה, ולו בגל במונטסוריהבחירה    
לגברת מונטסורי. הם הפכו בדבר שוב ושוב, ולבסוף היתה זו תמר שהכריעה. אחרי הכל, 
אמרה, הם יודעים לעבוד עם ילדים, וזה מבחינתי המפתח. על מקומו המדויק של בית הספר 

ו את איש לא אמר להם דבר, להוציא אותה כתובת סתומה מעט על נייר המכתבים. הם עזב
מנואה רווד, חוצים את העמק ועוצרים -מאקיקי מתרחקים ממרכז העיר בדרך צפונה על איסט

בנקודה בה מגיעה העיר לסופה. מולם ממש עמד שער עץ גדול ואדום שחזיתו מעוטרת כתובות 
 בסינית. הלאה משם כבר נפרש רכס גבוה ומוריק שמדרונותיו חותמים את העמק. 

פר? תוהה השליח. שלשלת ברזל כבדה נמתחה לרוחב השער מונעת מישהו רואה פה בית ס   
 .בין שמונה בבוקר לחמש אחר הצהריים, קרא מנו בשלט על קורת העמוד, זיקוקי דינורמעבר. 

 השד יודע מה זה, הוא עושה עוד צעד קדימה להעיף מבט. העץ הענק עמד שם, בראש הגבעה.
חנו בבית קברות. מנו התקשה להתיק את עיניו אם עוד לא שמת לב, מעירה תמר מאחור, אנ   

מהבניאן. הגבעה היתה זרועה מצבות, כל אחת וצרור פרחים בחזיתה. בית קברות, חשב. שככה 
יהיה לי טוב. אלא שאז, לרגלי הגבעה, ראה את הצריף. מבנה עץ נמוך, מאורך, שגגו האפור 

. לפתע, פר מונטסורי של הוואיבית הסמצמית אותו לקרקע. השלט על קיר הבית קבע במפורש: 
כמו מבלי דעת, היה מצידה השני של שלשלת הברזל. האבידה נמצאה! הוא זורק להם וממהר 

 במורד הגבעה.
 

 
 עץ הבניאן בבית העלמין הסיני              
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ראשה של תמר מונח על חזהו, במקום הקבוע על לוח הלב. מעט אחר חצות הם הניחו את 
כיבו את האור. זמן לעצום עיניים, להתמסר לדממה העמוקה שעטפה את הבית כולו. הספרים ו

 הריצה חסרה לי, הוא אומר. 



 בשבילי, לוחשת תמר, אתה כבר רץ מהר מדי, כמו תמיד.   
את יודעת למה אני מתכוון. הוא קובר את אפו בשערה. אני לא מצליח להחליט על המסלול.    

 או למצוא את הזמן לזה.
 "אתה תמצא, מנו. קיבלנו שלוש שנים במקום הזה, אז לאן אתה צריך למהר?"   
 לא חשבתי שאני ממהר לאנשהוא.   
תמר נותרה בשלה. אני רואה אותך מן הצד, אתה זוכר. שליח קהילתי אמרת לי. זה כל היופי    

שבדבר, בעצמך אמרת. אף אחד לא יושב שם בארץ ומחזיק לך סטופר. כמה דולרים כבר 
 הכנסת לקופה. כמה ראשים כבר רשמת למרכז הקליטה.

 זה לא כל כך פשוט, תמי.   
 אני לא מבינה למה לא.    
מיום שיהודים ישבו בגולה יצאו אליהם שליחים מהארץ. הארצות שמעבר לים, ככה קראו    

לזה. ומה באמת דחף אותם לשם, למקומות הכי נידחים שתעלי על הדעת? מצוות ישוב הארץ 
מצוות ישוב הארץ מוטלת  דחפה אותם. אני בטוח שזה מה שדחפו להם אצלנו, בארץ הקודש:

 .כל אדם מישראל על
 ני שומעת. שפתיה ליטפו את פיטמתו. ואיך בדיוק זה קשור אלינו?א   
 אולי לא קשור, נכון, אבל בטח מהדברים שיושבים עמוק בראש...   
מתחת לסדין, בלי למהר, גולשות אצבעותיה במורד בטנו. ואם אני נוגעת לך כאן, במקום    

  הזה, היא לוחשת באוזנו, תוכל לשכוח לרגע ממצוות ישוב הארץ.
 מנו מתאמץ לבלום את פרץ הצחוק הגואה בו כשהוא מכסה עליה בגופו.    
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את הפך כבר ביום הראשון ללימודים ושבוע אחר כך  אותו. הוא גילה בניאן הזקןניר אהב את ה
בהפסקה הגדולה, כשחבריו יוצאים למשחקי הכדור בחצר בית  שיגרה.לעניין שב הביקור בעץ

הנדנדה בשולי בית העלמין, הוא מיהר ברגליים יחפות אל ראש הגבעה, הספר, לשורת מתקני 
בוחר לו בכל פעם מסלול טיפוס חדש בערוצים העולים אל קומת הענפים התחתונה. אין שום 
דבר מתוק יותר, כך מצא, מהגלישה הזו לעולם הצללים השקט שכולו שלו. כמה מהבדים 

רע עליהם בגבו, כפות ידיו תחת העורף ועיניו התחתונים היו עבים כל כך שניר לא פחד להשת
מאתרות קרעי שמים בחופת הצמרת מעליו. כשהיה מגביה למעלה, קל ושקט כחתול, ראה את 

. וכשחזר וגלש למטה, לקומת הקרקע, נהג לבחור ואיקיקיהאוקיאנוס מעבר לבתי המלון של 
שתי ידיו, מיטלטל בין  בכל פעם ענף אחר, מאותם הדקים והחלקים, ממנו יוכל להיתלות על

שמיים וארץ, לפני שיניף את גופו חזרה אל קורת הבד. הוא לא חש כל פחד. משהו בכבדות 
הגדולה, הסבלנית, של העץ הזה, בדממה הפרושה עליו, מילא אותו ברוגע שלא ידע אף פעם. 

 בעריסת העלווה הירוקה, הסמיכה הזו, לעולם לא יקרה לו דבר.
שיו פרוש בית העלמין כולו לרגליו, ריק מאדם להוציא שתי דמויות מהמקום בו ישב עכ   

מוכרות. המבוגר בשניים, בראש שכולו שיבה, גוהר על אדנית פרחים גדולה בחזית אחת 
המצבות. גם בפעמים הקודמות תמיד היתה זו אותה מצבה עצמה. הלאה משם, בחלקה התחתון 

ה בין הקברים. לבטח הגנן, אמר לעצמו מיום של הגבעה, דוחף צעיר חסון, רחב כתפיים, מריצ
שראה אותו לראשונה, תמיד באותו כובע קש רחב שוליים... קולות הילדים התגברו למטה, 
בשולי הגבעה, מבשרים על סיום ההפסקה. ניר התרומם מריבצו מחליק בדרכו לקרקע. עדיין 

 נותר לו זמן להנפה אחת לפני שיחזור לכיתה.
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ת דקות אחרי עשר הכה גל ההדף בסוליות נעליו של רוברט פיטרס במצפה הוולקני. ואח-עשרים
הגיאולוג הוותיק זינק מכיסאו. ג'ולט, ללא שום ספק, ועוד בעוצמה  לט!ג'ו  הכה וחדל במקום. 

 כזו... 
, מרתף 861אל בניין ממהר ככל שישאו אותו רגליו חותך ד"ר פיטרס בדרך הקיצור    

מסדרון קטן וצר  היה תא המעברמוגרפיה. לא יאמן, חשב. פשוט לא יאמן! אווקא'הונה לסייס
שהוביל מהמדרגות אל חדר המכשירים, משמש הן כבלם לזרימת האוויר והן כחלל להחלפת 
ביגוד. הוא עוצר במקומו לרגע, לייצב את נשימתו. בכל מקרה לא יהיה הראשון להגיע. אנשי 



קרוב לוודאי על תוף הרישום הגדול. הוא לובש את המשמרת כבר יהיו שם, שניהם רוכנים 
סרבל העבודה הלבן, מושך את ערדלי העור האוניברסליים על נעליו וסופג לתוכו את ריח 

קרקעי שנחפר רחוק די -, מקלט תת8403הושלם בשלהי  861ין יבנהאוויר הכלוא בין הכתלים. 
וחצי -בני מאורך, שלושהבשפתו המערבית של ההר. מרתף מל ממצוק אווקא'הונההצורך 

ס"מ של אפר וולקני.  01מטרים על שישה, מכוסה גג בטון מזוין תחת שכבת בידוד אופטימלית, 
רשת החיישנים המסועפת שנפרשה סביב שני ההרים, מאות סייסמומטרים וטילטמטרים, 
. התנקזה כולה אל חלל המרתף הקטן, אל תופי הרישום ומסכי המחשב ומערכות הקשר הלוויני

 הבניין היה לב ליבו של המצפה הוולקני. עבור ד"ר פיטרס הוא היה גם הבית. 
 הוא גהר למבט בגליון הרישום. מה אנחנו רואים פה, דניס?    
איבחת חרב, אומר דניס אוגאווה. ראש המשמרת הוותיק אהב להשתמש בדימויים מעולמם    

סתכל על זה! הריצה השיגרתית, של הסמוראים. מכה אחת חדה, פרופסור, אבל איזו! רק ת
המאוזנת, של מחט הסייסמוגרף זינקה כמעט אנכית מעלה נבלמת הרבה מעל לקו התיחום 
המקובל. גבוה כל כך עד שרוברט נזקק למשקפיו כדי להסיר ספק. פליאה אחרת היתה משך 

החדר הזמן. האירוע כולו ארך לא יותר מהרף רגע. קצר עד כדי כך... ובינתיים כבר מתמלא 
סרבלים לבנים. ד"ר פיטרס לא היה רק הוותיק בחבורה, הוא גם הכתובת הטבעית לכל  
הקושיות. חברים, הוא מבקש להרגיע, אני עדיין תוהה על זה בעצמי! בשלב זה הייתי מציע 

 פעמי, כן, קצר בזמן וללא כל אינדיקציה מוקדמת. -אירוע חד ג'ולט.ב לקבוע שמדובר
, קורא קול גדול מפינת החדר, מאיפה זה בא?! ג'רי אוניל, הוא מנחש. בשם אלהים, דוקטור   

הליצן  מהלוגיסטיקה. האנשים צוחקים. אתה צודק, אוניל, אין לי צל של מושג! מה שמטריד 
היא העוצמה. אם בוחנים את דפוס הרישום, את נקודת  -את זה כבר כיוון לאחרים  -אותי כרגע 

תי ראיתי תמונה כזו. כעת כבר פילס לעצמו דרך החוצה. כך הקצה שלו, אני ממש לא זוכר מ
 שאם תסלחו לי, אני חושב לבקר בארכיון.  
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גל החום הכה בו כמו משום מקום. ניר בחר את הענף שלו, גבוה מתמיד, נצמד לקליפה הקרירה, 
הענף  הרכה במגע, מחליק לאיטו לאחור עד שנותר תלוי על שתי ידיו. לפתע רוחשת קליפת

מעליו, מאדימה באחת כברזל מלובן. מרים את עיניו הוא רואה אותה עולה ותופחת תחת 
אצבעותיו. ניר חש כמי שטבל את ידו באש בוערת. הוא פולט צעקה ומרפה, צונח למטה ונחבט 

 בקרקע.
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יצים, ִקימו  ַאִקיָנה עשה ליד קבר אביו כמעט מדי יום, מורט עלים יבשים, מתחח אדמה לעצ
מחליף שתילים באדניות הפרחים ומזלף מים ממשפך הנירוסטה הגדול ששאל בסוכת הגנן. 
משסיים היה יושב ללא ניע, רגליו מסוכלות תחתיו ופניו אל לוח המצבה. דממת בית העלמין, זו 

וארבע דקות אחרי -שנקטעה לפרקים בהפסקות בית הספר, סייעה באיסוף מחשבותיו. עשרים
ין לסיום ההפסקה הגדולה כדי להניח למלאכתו ולשוב להרהוריו. אלא שאז חש עשר. הוא המת

בו. הרעד מכה בכפות רגליו, שועט כזרם חשמלי אל חלציו. הוא יודע מייד. מעטים באי הזה, או 
באיי הפאסיפיק, יודעים להבחין בכך כמוהו. מעטים יותר יידעו לזהות זאת בביטחון כה 

זה הרגע בו שמע את הצעקה וראה את הילד נשמט מהעץ הזקן, נושר , הוא לוחש. הל  פ  מוחלט. 
 כפרי בשל מיריעת העלווה.

רגע או שניים אחר כך הוא כבר לצידו. הילד שרוע על מצע העלים, מקופל אל עצמו פנימה    
ונאנח חרישית. קימו מניח יד על שפעת השיער הבהירה, החלקה, והופך אותו בזהירות על גבו. 

עיניים אל פנים צרובות שמש, חרושות בקמטים. שתי עיניים כהות בוחנות אותו. צמד ניר פוקח 
סדקים צרים תחת גבות של שיבה. הוא פורש את כפות ידיו. שורף לי... ביד. קימו שומע ולא 

רבים בחייו, לבנים מתושבי האי, אורחים מהיבשת, אבל השפה  ו'לילהאמבין דבר. הוא האזין 
וטין. הוא חופן את הידיים הקטנות בכפות ידיו ומבחין בזה מייד, ממבט הזו נשמעה זרה לחל

ראשון. גופו נדרך באחת. שורף... שפתיו של הילד מתעוותות מכאב. אש, אומר לו קימו 
 יר...י  פ   .ירי  פ  בשפתו. 
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ה טום קּואן שמע את הזקן קורא בשמו. מי אם לא הוא. שלוש שנים קודם, כשהגיע לכאן באוני
קונג, עדיין היה האנג קואן טום, מי שכבר ביום עבודתו הראשון שינה את שמו לטום -מהונג

קואן. הזקן היה היחיד שעדיין התעקש לקרוא לו בשמו האמצעי. טום הציץ לאחור וראה אותו 
שם, תחת הבניאן, מנופף בידו. הוא עזב את המריצה ודהר למעלה, מוצא אותו ליד ילד ששכב 

מאד, קואן, אומר קימו, עכשיו, אם לא איכפת לך, אתה מרים את ידידנו הצעיר על  על גבו. יפה
הידיים, בזהירות, ממש כמו תינוק, ואתה בא איתי. עם הזקן לא מתווכחים, טום ידע מספיק כדי 
להכיר בזה. וקימו לא טרח להמתין לתשובה, הוא קם על רגליו וממהר במורד הגבעה. טום 

, בכיוון הים, חוצים את מאקאו ורדיםיהילד קל בזרועותיו כנוצה. הם  התאמץ לא לפגר אחריו
פלייס בדרך לסימטה הזעירה שבסופה, על שפת אחד מעשרות ערוציו -פאקאנו ואת פאומקה

 של נחל מנואה, עומד ביתו של הזקן.
קימו פותח להם את דלת הרשת. על הספה בסלון, הוא אומר, ומאד בעדינות, קואן, הראש על    

הכרית, כן, ככה... במטבח, ליד הכיור, יש מגבת קטנה. שים אותה במים מהברז ותן לה לספוג 
קצת, כן? קפל אותה לרצועה ותניח לו על המצח, אני כבר חוזר. הזקן יוצא אל הגן ואל חלקת 

הוא עוצר לצד אחת הפקעות הגדולות בשורה ואוחז בה, מושך בתנועות קצרות  הטארו.
הצמח כולו מהקרקע, למלוא השורש. אחר כך, על משטח העץ שלצד  וקצובות לשלוף את

הכיור הגדול, הוא מבתק אותה בטבורה, חושף את תוכה הוורוד, החלק, מפריד שורש ועלים 
מפקעת, שוטף היטב במים ומניח הכל בערימה סדורה. את השורש הוא רוחץ היטב וחותך 

הוא רוחץ  לאיפפה.לי עד שיהיו לדייסה, לקוביות זעירות שיטיל למכתש העץ, הולם וכותש בע
הבהירות של אשתו תולות  יריעות הטאפהאת ידיו בסבון ונבלע מעבר למסך הבד בצד הבית. 

-מן החבל זו לצד זו, ממש כמו ביום שעברה מן העולם. הוא מושך יריעה, קורע אותה רצועות
עורם את עלי הטארו לתוך רצועות ותולה על כתפו. אחר כך הוא חוזר לכיור, למשטח החיתוך, 

 המכתש ונכנס לביתו.
טום קואן ישב לצד הילד מיטיב את המגבת על מצחו. קימו מניח יד על כתפו. אתה את שלך    

עשית, עכשיו תורי. הגנן קם ופוסע מעט הצידה, לצפות מקרוב. הזקן מניח את המכתש לרגליו. 
ניר פקח עיניים והביט בו, רואה את את העלים הוא פורש על הספה, על אחת מרצועות הטאפה. 

האיש מחייך אליו מתוך האור הרך. אני הולך לחבוש אותך, אומר האיש. זה יכאב מעט 
בהתחלה אבל אחר כך תרגיש הרבה יותר טוב, אני מבטיח. הילד צופה בו הופך את כפות ידיו 

, מעט שמנוני ומכסה אותן בחומר מקדרת העץ, קודם כף היד אחר כך האצבעות. החומר  צמיג
 ונעים למגע. הזקן מסיים עם החומר ומתחיל לעטוף את הידיים הקטנות בעלי הטארו. 

ניר חש איך הבעירה הגדולה עוזבת את ידיו, שוככת לאיטה. יש קנקן לימונדה במקרר, פונה    
קימו לגנן. אולי תמזוג לכולנו כוס יפה. טום ממהר למטבח והזקן חובש את ניר ברצועות 

, עוטף את היד ביריעות הרכות, הדקות מנייר, עובר אחת לאחת בין האצבעות וחותם הטאפה
הכל בקשר לאחיזה טובה. טום קואן חוזר אליהם עם המשקה. כמה יפה, הוא אומר. חבישה 
מופלאה כזו לא ראה מימיו. הוא מוזג כוס לילד. ניר מהסס לרגע, מגניב מבט אל הזקן. קימו 

ה טוב בשבילך. הילד נוטל את הכוס בידיים חבושות, לוגם בזהירות. מהנהן לו בראשו. שתה, ז
 המשקה צונן ומרגיע, והוא מגלה עד כמה היה צמא. הלגימה הבאה כבר ארוכה בהרבה. 

הוא יהיה בסדר, אומר קימו. אחר כך הוא פונה לילד: אני מקווה שאתה מבין אותנו, ידידי    
הזה לידי הוא ידידי קואן, ואתה האורח שלי היום, הצעיר. אני קימו ואתה בבית שלי. האיש 

ומחר. מתי שרק תרצה. ראה את עצמך תמיד מוזמן! הוא קם ורוכן מעליו. ועכשיו, ידידי, אם 
 אתה מוכן, נישא אותך על כפיים לבית הספר. הם לבטח שואלים את עצמם מה קרה.

 

• •  • 
 

הגבעה. זה הזמן לחזור לעבודה,  מרגע שיצאו את דלת בית הספר עשה הזקן את דרכו לראש
חושב טום, אבל לאיש יש תכניות אחרות. אני אשמח, אומר לו קימו, אם תביא לנו סולם 
מהמחסן, סולם ארוך, וחוט מדידה אם אפשר... הוא כבר לא ישתנה, אומר הגנן לעצמו. אף 

ן. טום בוחן את פעם. זמן מה אחר כך, סולם האלומיניום על כתפו, הוא מוצא אותו לרגלי הבניא
 משטח העשב. כאן הוא שכב, מה? 

 זה המקום.     



 אתה סימנת אותו, אני רואה.    
מפריד קצה חוט מן הסליל ומלפף סביב זרד ענף שבור שנעץ בקרקע.  קימו מחייך בתשובה,   

אם תהיה מוכן להציב את הסולם במקום הזה, הוא מורה על הזרד. לפרוש אותו למעלה, כן, עד 
 הראשון שהוא פוגש.  לענף

 הם נדרשים לשלושה מפרקי הסולם עד שזה נבלם בקצהו בענף לא עבה שנטה מעט מטה.    
 כמה אתה מעריך, שואל הזקן.    
 עשר. -עשרה פיט. אולי אחד   
 נפילה ארוכה לילד.    
 גם למבוגר.       
 יפה, קואן. תחזיק אותו לרגע, אני עולה.    
שב טום. האיש כבר עבר את השבעים... אולי נעשה את זה להיפך, הוא אלהים אדירים, חו   

 ממהר להציע ולא זוכה בתשובה. 
קימו עולה בסולם והחוט נמתח אחריו. עד שייגע בענף כבר דוהה האור סביבו כמו בסופו של    

ערב. חופת העלווה דואגת לזה, גם באמצע היום. הוא מלפף את החוט סביב הקליפה. איך 
 ! האנך?

 טום בוחן את זווית החוט. קח קצת שמאלה!   
 הזקן מסיט מעט וומותח. איך עכשיו?!    
 נראה ישר!    
קימו מעביר ליפוף אחרון לפני שיקבע את החוט. הוא עוצם את עיניו, עובר בקצות אצבעות    

צמיד על הקליפה עצמה. כן, אני יכול לחוש בזה. אחר כך הוא עולה עוד שלב בסולם, רוכן לה
את אפו למשטח הקליפה. שום מקום לטעות, הוא חושב ונותן לעיניו להסתגל לאור לפני 

פיסה. והם אכן שם, חרותים בקליפה, כתמים דקים וכהים משני צידי -שיסרוק את הענף פיסה
החוט. לפתע הוא חש בכל שנותיו. קימו נושם עמוק פנימה ויורד שלב. כעת מפעפעת הזיעה 

ה יורד שלב נוסף, ועוד אחד, עד שיוכל להסמיך את גופו אל הגזע.בכפות ידיו. הוא  ל  , הוא פ 
 . ומה עכשיו?פלה מסנן חרישית.
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