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ַהְּנָעִרים ִלְפֵי ְׁשַָתִים : ְלָפחֹות ַּפַעם ַאַחת ְּבֶמֶׁש' עֹוָה ֻמְכָרח ְלִהְתַרֵחׁש ֵאיֶזה ָּדָבר ֹוָרא

הּוא ָעַמד . ִּדין ִמּלּוְּבִלין ְּבָׁשָעה ֶׁשָעַבר ַּבִּכְרָּכָרה ֶּדֶר' ַהַּקְיָטָה-ִיּדּו ִאְצְטֻרָּבִלים ְּבעֹוֵר'

ַּבָּׁשָה ֶׁשָעָבה ָהְלכּו . ַא' ָסַלח ְלַבּסֹוף, ָאָדם-ִלְכֹּתב ָלִעּתֹון ֶׁשַהְּנָעִרים ִמְתְַּפִלים ַעל ְּבֵי

ְוַהּטֹוֵחן ֱֶאַלץ ִלְגֹרר ֶאת ַהִּסיָרה  ,ְִכְסּו ַלִּסיָרה ְוִהְפִליגּו, ה ְָעִרים ְלִהְתַרֵחץ ַּבַּנַחלְׁשלֹוׁשָ 

ֶׁשָעַבר  ִתְמהֹוִיַא' ַהָּׁשָה ִהִּגיָעה ְלַקְיָטָה ְיִדיָעה ֶׁשַהְּנָעִרים ָזְרקּו ֲאָבִים ַעל ְיהּוִדי . ַלחֹוף

ה ַרֲחצָ , ָזב ֵמרֹאׁשֹו ֶׁשל ַהִּמְסֵּכן ַעד ְּכֵדי ָּכ' ֶׁשִאָּׁשה ֵמַהְּכָפר ִרֲחָמה ָעָליו ַּבְּׁשִביל ְוֶׁשָּדם ַרב

  . ָלב ַלֶּדֶר'חַ ֶאת ְּפָצָעיו ְוְָתָה לֹו 

  .ֲחִמָּׁשה ְָעִרים ֲחׁשּוִדים ְּבַמֲעֶׂשה

  "?ֵאי' ֶזה ָהָיה"

. ִעם ַׂשק ַעל ַהַּגב ְוִעם ֲַעַלִים ְקרּועֹות ַּבָּיד, ַהַּקְיָטָהַּבַּיַער ֶׁשל , ָעַבר ְיהּוִדי ִּבְׁשִביל, ּו"

הּוא הֹוִׁשיט ָלֶהם  -ְוָאז  ,ַהְּנָעִרים ִהְבִחיּו ּבֹו ְוִהְתִחילּו ִלְצֹחק. ָהַל' ְלַאט ְוִדֵּבר ִעם ַעְצמֹו

ְּבַַעל ָהָיה חֹור ַָפל ָהִאְצְטֻרָּבל ִמיֶׁשהּו ָזַרק לֹו ִאְצְטֻרָּבל ְלתֹו' ַהַּנַעל ּוִמֵּכיָון ׁשֶ . ָלׁשֹון

  .ִמיֶׁשהּו ַאֵחר ָׁשַאל ָמה הּוא סֹוֵחב ְּבַׂשק ֶׁשַעל ַהַּגב. ַהחּוָצה

ְוָאז ִּבֵּקׁש ֶאָחד . ָהְיָתה ַהְּתׁשּוָבה, "ְּבַׂשק ַהֶּזה ֵיׁש ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים רּוָּבִלים"

  . ל ֶאָחד ִאם הּוא ָּכל ָּכ' ָעִׁשירַהְּנָעִרים ֶׁשִּיֵּתן לֹו רּוּבָ 

  "?ָוָהְלָאה"

  ".ַהְּיהּוִדי ָהַל' לֹו ְּבֶׁשֶקט ְוֵהם ָחְזרּו ְלַׂשֵחק. ׁשּום ָּדָבר"

  .ֵּבְַתִים ִהִּגיָעה ִאָּׁשה ִמְתֶַּׁשֶפת ִמֵּבית ְמגּוִרים ֶׁשל עֹוְבֵדי ַהַחָּוה ִלְמֹסר ֵעדֹות

ֶׁשִהיא ְָתָה לֹו ָחָלב ִמְּפֵי ? ִמי ְמַסֵּפר ְּבדּותֹות ָּכֵאֶּלה? ל ָּדםָמה ִּפְתאֹום ְׁשֵי ִסיִרים ׁשֶ 

אּוַלי , ָאְמָרה לֹו ָלֶלֶכת ְלַקְיָטָה. הּוא ָּתִמיד ִמְסּתֹוֵבב ָּכאן ַּבְּסִביָבה, ִאיׁשַמִּכיָרה ֶאת הַ 

" ׁשֹוְדִדים: "ָכֹון, ָמה ֶׁשָּנכֹון. ְדִדיםׁשֹו –ֲאָבל לֹא ָרָצה ְוָאַמר ֶׁשַהְּנָעִרים , ְיַקֵּבל ַּגם ָּבָׂשר

  .ְּכִאּלּו ָזְרקּו ֲאָבִים, ָאַמר ַעל ַהְּנָעִרים

ָלּה . ְָעִרים: ַוֲהֵרי ָידּועַ . ִמְּפֵי ֶׁשָהְיָתה לֹו ְׂשִריָטה ָּבעֹור ַעל ַהַּצָּואר, ֶּבֱאֶמת ָזְרקּו ַּכִּנְרֶאה

ְצִעיִרים ָאז ַּגם . ְלִהְסַּתֵּדר ִאָּתם ְוָכאן ֲחבּוָרה ְׁשֵלָמהֵיׁש ַרק ְׁשִַים ְוִהיא לֹא ַמְצִליָחה 

  .ִיְגְּדלּו ּוְבַעְצָמם ְיַקְּבלּו ֵׂשֶכל: ֲאדֹוִים, ַאל ַּתֲעִיׁשּו אֹוָתם יֹוֵתר ִמַּדי. ִטְּפִׁשים

  .ִאם ֵּכן ֶּבֱאֶמת ָזְרקּו ֲאָבִים ְוָׂשְרטּו לֹו ֶאת ַהַּצָּואר

הּוא . הּוא ְלַבד ְוַאֶּתם ֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים. ַּבֶּדֶר' ְּבַׁשְלָוה ָאָדם ַחָּלׁש ְוחֹוֶלה ּוְבֵכן הֹוֵל' לֹו"

ּוִמּׁשּום . הּוא ָעצּוב ְוַאֶּתם ְמֻׁשֲעָׁשִעים, הּוא ָרֵעב ְוַאֶּתם ְׂשֵבִעים. חֹוֶלה ְוַאֶּתם ְּבִריִאים

ַהַּקְיָטָה ִהיא ְמאּוַרת ? ָעָליו ֲאָבִים ָרֵעב ְוָעצּוב ַאֶּתם זֹוְרִקים, חֹוֶלה, ֶׁשהּוא ּבֹוֵדד

  !"ֲאָבל ֲהֵרי ֵאיְֶכם רֹוִצים ְלַסֵּפר ֶאת ָהֱאֶמת, ֶזה לֹא ָיכֹול ִלְהיֹות, לֹא –? ׁשֹוְדִדים

  , ֹּכלַהֵּׁשִי הֹוִדיַע ֶׁשְּיַסֵּפר הַ , ֶאָחד ַהְּנָעִרים ָּפַרץ ִּבְבִכי: ְוָאז ָקרּו ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים ְּבַבת ַאַחת
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ְוְִׁשָמע קֹול ַהַּפֲעמֹון ַהּקֹוֵרא ַלֲארּוַחת , ֲאִפּלּו ִאם ִיְׁשְלחּו אֹותֹו ִּבְגַלל ֶזה ַּבֲחָזָרה ְלַוְרָׁשה

  . ִמְָחה

ְוָיַׁשְבּו , ָּבָראִׁשים ֻמְׁשָּפִלים, ְוזֹו ָהְיָתה ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָה ֶׁשָהַלְכּו ַלִּמְרֶּפֶסת ְּבִלי ָלִׁשיר

ַהֶּלֶחם ֶׁשּלֹא ְלִפי " ְִׁשיקֹות"ְוזֹו ָהְיָתה ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָה ֶׁשֻחְּלקּו . ְּבֶעֶצב ְלַיד ַהֻּׁשְלָחֹות

ַהְּנָעִרים ֶהֱחִליפּו ַמָּבִטים ְוַאף ֶאָחד לֹא ִהְזִּכיר ַלַּמְדִרי' . ָּבאֶאָּלא ֵאי' ׁשֶ , ַהּתֹור

  . ֻחְּלקּו לֹא ְלִפי ַהּתֹור" ְִׁשיקֹות"ֶׂשה

  .ִמָּיד ַאֲחֵרי ָהֲארּוָחה ִהְתַיְּצבּו ָהֲאֵׁשִמים

  ".ְַסֵּפר ֶאת ָהֱאֶמת"

ָזְרקּו ְוַהָּׂשק .  ֶאָּלא ַּבָּׂשק ֶׁשָּנָׁשא ַעל ַּגּבֹו, הֹוִיִתְמ ֲאָבל לֹא ּבַ , ָּבִליםִהְׁשִליכּו ִאְצְטרֻ , ָכֹון

  .ַמֲעֶׂשה ִטְּפִׁשי ְוֵהם מּוָכִים ָלֵׂשאת ָּבֹעֶׁש, ָעׂשּו ָּדָבר ַרע? ִמי ִיְפַּגע: ִׁשֵּמׁש ַמָּטָרה

  ."ֹעֶׁש ַמִּגיַע ָלֶכםְלכּו ַעְכָׁשו ָלאּוָלם ְוַתְחְׁשבּו ְּבַעְצְמֶכם ֵאיֶזה . ַאֶּתם ַאְרָּבָעה, טֹוב"

  :ַעְכָׁשו ִהְתַיֵּצב ַהֲחִמיִׁשי

  ."ַּגם ֲאִי רֹוֶצה ָלֶלֶכת ָלאּוָלם, ֲאדֹוִי"

  .ׁשֹוֵאל ַהַּמְדִרי' ִּבְפִליָאה" ?ַמּדּועַ "

  ".ִמְּפֵי ֶׁשַּגם ֲאִי ָזַרְקִּתי"

  "?ָלָּמה לֹא הֹוִדית קֶֹדם"

  ."ְגַלל ֶזה ָחְזָרה ְלַוְרָׁשהָחַׁשְבִּתי ֶׁשִּיְׁשְלחּו אֹוָתּו ּבִ "

  ".ַעְכָׁשו ְּכָבר ְמֻאָחר ִמַּדי. ַּגם ֵהם ָחְׁשבּו ְּבַוַּדאי ָּכמֹוJ ּוְבָכל זֹאת הֹודּו"

  :ְּגַזר ַהִּדין ֶׁשַאְרַּבַעת ַהְּנָעִרים ָּגְזרּו ַעל ַעְצָמם ָהָיה

" ה לֹאֵָׁשב ָׁשלֹוׁש ָׁשעֹות ְּבַמֲחבֹוׁש ְוַעד סֹוף ָהעֹוֵלֹא ְּבַדְמָקה ְולֹא , ּוַכל ְלַׂשֵחק ְּבַכּדּור

  ".ְּבדֹוִמיֹו

  ?ַהִאם ַּתְסִּכים ְלָכ' ָּכל ַהְּקבּוָצה. ְּגַזר ַהִּדין ָהָיה ָחמּור ְמאֹוד

ֲחתּוִלים , ָּלִדים זֹוְרִקים ְלִעִּתים ְקרֹובֹות ַמְקלֹות ַוֲאִפּלּו ֲאָבִים ַעל ְּכָלִביםיְ ָידּוַע ָלּו ֶׁשהַ 

, ִהְתֲַהגּו ַרע. ִתְמהֹוִיםִּׁשּכֹוִרים ּובְ ָּגִרים ּבְ ֹוְדִעים ֵאי' צֹוֲחִקים ּוִמְּת ֲאְַחּו י. סּוִסיםוְ 

  .ַעְכָׁשו ֵהם יֹוְדִעים ְוָדָבר ָּכֶזה לֹא ַיֲחֹזר ְלעֹוָלם: ֲאָבל ִמּׁשּום ֶׁשּלֹא ָיְדעּו

ה קֹולֹות ֶֶגד ֲחִמָּׁשה ְלַׁשְחֵרר אֹוָתם ִמן ָהֹעֶׁש ַהְּקבּוָצה ִהְכִריָעה ְּבֹרב ֶׁשל ֶעְׂשִרים ְוִׁשּׁשָ 

  .ֶהָחמּור ֶׁשֵהִטילּו ְּבַעְצָמם ַעל ַעְצָמם

, ַא' ָעצּוב ְּביֹוֵתר ָהָיה ַהֲחִמיִׁשי, ַּבֲארּוַחת ָהֶעֶרב ֲעַדִין ָהָיה ְקָצת יֹוֵתר ֶׁשֶקט ֵמָהָרִגיל

הֹוָדה ָּבַאְׁשָמה ַרק ַּכֲאֶׁשר ָיַדע ֶׁשָהֹעֶׁש לֹא ִיְהֶיה יֹוֵתר וְ , ֶׁשָעַזב ֶאת ֲחֵבָריו ְּבֶרַגע ֶׁשל ַסָּכָה

  .ִמַּדי ַמְכִאיב


