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, ִּכי רֹוִצים ְּכָבר ִליֹׁשן, אּוַלי ֲאִפּלּו לֹא ִָעים. ַּכֲאֶׁשר ׁשֹוְכִבים ְּכָבר ַּבִּמּטֹות, ִָעים ְּביֹוֵתר ִלְרֹעׁש ָּבֶעֶרב
  ?ַּכֲאֶׁשר ַהָּדָבר ָאסּור, ֲאָבל ַמּדּוַע לֹא ְלַּסֹות. ֱֶעָצמֹות ְוְִדָּבקֹות ְלֵׁשָהָהֵעיִַים 

ַהַּמְדִרי8 ִיְתַרֵּגז , ֲאַיֵּלל ְּכָחתּול אֹו ֶאְקָרא ְּכַתְרְגֹול, ֶאְצַעק, ַוֲאִי ֶאְׁשֹרק ָחָזק, ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ִאּסּור ֻמְחָלט
.  ַהַּמְדִרי8 לֹא ֵיַדע ִמי ָׁשַרק. ֵיׁש ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשמֹוֶה –ִמּטֹות . ָּבאּוָלם ֹחֶׁש8. ָּגדֹולָהאּוָלם . ְוֻכָּלם ִיְצֲחקּו

לֹא ָּתַפס  –ִהְרַעְׁשִּתי יֹוֵתר ִמֻּכָּלם ְוהּוא ; ֻּכָּלם ִיְראּו ֶׁשֲאִי ַאִּמיץ ְוָחָכם. ַוֲאִי ְלָמֳחָרת ֶאְתָּפֵאר ָּבזֹאת
  .  אֹוִתי

ֶׁשִּבְכָלל לֹא ִיְרֶצה ַלֲחֹקר ִמי ֵהִקים , ַעד ֶׁשְּיַוְּכחּו ֶׁשַהַּמְדִרי8 ֵאיֹו ּכֹוֵעס ַאף ַּפַעם, ִבים ַהְּנָעִריםָּכ8 חֹוְׁש 
  .ִזיםִּכי ֻמְכָרִחים ִליֹׁשן ֵּתַׁשע ָׁשעֹות ְּכֵדי ָלקּום ְּבֵׁשׁש ַּבֹּבֶקר ַרֲעִַּנים ְוַעִּלי, הּוא אֹוֵסר ִלְרֹעׁש ָּבֶעֶרב. ַרַעׁש

ַהִאם , ְּכֵדי ַלֲעֹות ַלְּׁשֵאָלה, ַהּיֹום ַיֲעֹמד ָּכל ֶאָחד ִּבְפֵי ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט. ֶאֶמׁש ָהָיה ַרַעׁש ְּבאּוַלם ַהֵּׁשָה
  .ִיֵּלל אֹו ָמָחא ַּכף, ַָבח, ָקָרא ְּכַתְרְגֹול, ָצַעק

 –ְוַהְּׁשִַים , ִַים ֵמֶהם ָּתַפס ֶאֶמׁש ַהַּמְדִרי8 ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשהַרק ְׁש . ֻּכָּלם ַמְכִחיִׁשים, ֻּכָּלם עֹוִים  ִּבְׁשִליָלה
ַסל ַהֶּנֱאָׁשִמים ַסְפ   .ַוְיץ ּוֶפְרֶּגר יֹוְׁשִבים ַעל 

ְׁשֵי ְָעִרים ָּכֵאֶּלה לֹא ַרק . ָהֹעֶׁש ֻמְכָרח ִלְהיֹות ָחמּור? ַרּבֹוַתי ַהּׁשֹוְפִטים, ֵאי8 ְלַהֲעִיׁש אֹוָתם  -
 ְה ֵמַעְצָמםָמָּוְבֵכן –ֲאִפּלּו ְּגדֹוָלה ְמאֹוד , ַאְׁשָמָתם ְּגדֹוָלה. ִּכי ִאם ַּגם ַלֲאֵחִרים ִהְפִריעּו ִליֹׁשן, עּו ֵׁש ,

ַהִאם : ֲחׁשּוָבה יֹוֵתר, ֻמְכָרִחים ָאּו ִלְׁשֹאל ְׁשֵאָלה ַאֶחֶרת, ִלְפֵי ֶׁשַּנֲעָה ַעל ְׁשֵאָלה זֹו? ֵאיַ 8ֲעִיׁש אֹוָתם
  . ָהיּו ַהְרֵּבה יֹוֵתר, לֹא? ַוְיץ ּוֶפְרֶּגר –ֶאְתמֹול ְּבאּוַלם ַהֵּׁשָה ָרֲעׁשּו ַרק ֵאֶּלה ַהְּׁשִַים 

  :ְלַאט, ַהָּקֵטגֹור ָּפַרׂש ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֶאת ַהַּתְרִׁשים ֶׁשל אּוָלם ַהֵּׁשָה ְוָאַמר ְלַאט

ְּפלֹוְצִקי , ְּבָיָדּה, ּבֹו עֹוְמדֹות ַהִּמּטֹות ֶׁשל ַקְּפָלןְּבָמקֹום ׁשֶ , ָהַרַעׁש ָהָיה ַעל ַיד ַהַחּלֹון  -
ְסִקי ְסִקי, ַויְָראּו8: ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ׁשֹוְכִבים, ָהַרַעׁש ָּבא ֵמַהּׁשּורֹות ַּבֶּמְרָּכז. ְוִׁשיְדלֹוְב , ְסְטִריק, ְּגרֹוזֹוְב

  .ִיק'ְּפרֹום ְוָזָוזְ 

ְּכִפי ֶׁשָאּו רֹוִאים , ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ׁשֹוְכִבים, ַּבּׁשּוָרה ָהִראׁשֹוָה ָהַרַעׁש ָהָיה ַעל ַיד ַהַחּלֹון  -
ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו עֹוְמדֹות ַהִּמּטֹות ֶׁשל , ָצֲחקּו ּוָמֲחאּו ַּכף. רֹוְטַקל ּוְפֵלְיֵּבק, ִפיְׁשַּבְין, ְּפַלְׁשְֵּבְרג: ַּבַּתְרִׁשים

ְסֵטר, ַמְּסִקיוֹוְלֵּבְרג ְוַאְּד , ֵלב, ַאָּלְטָמן ְסְֵּבְרג , ּוְלַבּסֹוף ָׁשַרק ִמי ֶׁשהּוא ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ׁשֹוְכִבים ְֵיַמְי ַזְק
ְסָמן   . ִאיׁש לֹא הֹוָדה, ָׁשַאְלּו ֶאת ֻּכָּלם. ּוְּפֶר

ִהְסִמיק ֲאִפּלּו . ְצָּפהַרִּבים ִמֵּבין ַהָּקָהל ִהְׁשִּפילּו ֶאת ַמְּבֵטיֶהם ֶאל ָהִר . ְוָכאן ִהְׁשַּתֵּתק ַהָּקֵטגֹור  -
  .ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶאת ְׁשמֹו ִּבְׁשַעת ְּבִדיַקת ַהַּתְרִׁשים ֶׁשל אּוָלם ַהֵּׁשָה, ֶאָחד ַהּׁשֹוְפִטים

 ַמּדּוַע ַרק ֵאֶּלה ַהְּׁשִַים לֹא. ִּכי לֹא ִהְצִליחּו ְלִהְסַּתֵּתר? ַמּדּוַע ְִתְּפסּו ֶאְתמֹול ַרק ַוְיץ ּוֶפְרֶּגר -  -
ְסַּתֵּתר ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְסַּתְּתרּו ֹּכה ַרִּבים אֹו ֶׁשֵהם ׁשֹוָבִבים ְקַטִּנים , ִּכי ֵהם ֵאיָם ׁשֹוָבִבים? ִהְצִליחּו ְלִה

ְסֵרי ִָּסיֹון ֻמָּתר  ַהִאם. ְואּוַלי לֹא ָיְדעּו ַעד ַּכָּמה ּוְבֵאיזֹו ִמָּדה ֲאסּורֹות ַהְּצָעקֹות ָּבֶעֶרב ְּבאּוַלם ַהֵּׁשָה, ְוַח
ִּכי ֵהם ֲחָכִמים יֹוֵתר , ְּבָׁשָעה ֶׁשֵאֶּלה ֶׁשֵהם ֲאֵׁשִמים יֹוֵתר ֵמֶהם, ְלַהֲעִיׁש ֶאת ָהֲאֵׁשִמים ָּפחֹות, ֵאפֹוא, ָלּו

ָּכל , ָּכל ָהאּוָלם, ֲאֵׁשִמים ַהֹּכל? ִיָּׁשֲארּו ְללֹא ֹעֶׁש –ְוַאְׁשָמָתם ְּגדֹוָלה יֹוֵתר ִמְּפֵי ֶׁשִּׁשְּקרּו ִּבְפֵי ֵּבית ַהִּדין 
, ְלִפיָכ8 ַמִּציַע ֲאִי. ִּכי ַּגם ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ַהָּׁשֵכן רֹוֵעׁש ְולֹא ָאְמרּו לֹו ֶׁשִּיְׁשֹּתק, ַהְּׁשלֹוִׁשים ּוְׁשמֹוֶה

ְסִקי לֹא ְיֵַּגן ָלֶכם ַעל ִּכּנֹורֹו ׁשֶ : ְלַזּכֹות ֶאת ַוְיץ ּוֶפְרֶּגר ּוְלַהֲעִיׁש ֶאת ָּכל ַהְּקבּוָצה, ְּכבֹוד ַהּׁשֹוְפִטים ְּגרֹוזֹוְב
  . ָהֶעֶרב ִלְפֵי ַהֵּׁשָה

  :ְזַמן ַרב ִהְתַיֲעצּו ַהּׁשֹוְפִטים ּוְפַסק ַהִּדין ָהָיה

ְסִקי ְיֵַּגן ָהֶעֶרב. ְלַזּכֹות ֶאת ַוְיץ ּוֶפְרֶּגר"   ". ִּכי ָהַרַעׁש לֹא ַיֲחֹזר ֵׁשִית, ְּגרֹוזֹוְב

  .ת ָאֵׁשר ִהְבִטיחּוְוִקְּימּו אֶ 


