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ְוַלְמרֹות , ָצֲחקּו ֵמֶהם ְללֹא ַרֲחִמים.  ַהְּתאֹוִמים ַהִּסיָאִמִּיים - יֹו'רֹוְדזִ וְ  יֹו'ּגֹוְדזִ ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ָקְראּו ָלֶהם 

  .זֹאתא לֹא ָראּו ֵמעֹוָלם ַאֲהָבה ּכַ ֲאִפּלּו ָיָון ְורֹומָ . ָאֲהבּו ֶזה ֶאת ֶזה ָאֲהָבה ַעָּזה -ֵהם , ֶזה

" ִרּתּוק"ִקֵּבל ְּבִמְקֶרה  יֹו'רֹוְדזִ ְוַכֲאֶׁשר . ְיָתה ַיַחדָחְזרּו ַהּבַ , ָהְלכּו ַלִּכּתֹות ַיַחד, ֵהם ָיְׁשבּו ְלַיד ֻׁשְלָחן ֶאָחד

 יֹו'ּגֹוְדזִ ַּכֲאֶׁשר לֹא ִהְצִליַח . ָהָיה מֹוִציא ָלׁשֹון ְלמּול ַהּמֹוֶרה ּוִמְתַיֵּׁשב ַעל ַהִּכֵּסא ְלַיד ֲחֵברֹו יֹו'ּגֹוְדזִ , ַלִּכָּתה

ַּבִּמְׂשָחק ִהְׁשַּתְּתפּו ִׁשְבָעה ָּבִים ְוָחֵמׁש "ֶׁשַהִּפְתרֹון ַלְּׁשֵאָלה הּוא  יֹו'רֹוְדזִ ָמָצא , ִלְפֹּתר ַּתְרִּגיל ְּבֶחְׁשּבֹון

  ".ָוֵחִצי ָּבֹות

   .ַהְּיִדיִדים ִסְּימּו ֶאת ַהִּתיכֹון יֹו'רֹוְדזִ וְ  יֹו'ּגֹוְדזִ . ַהָּיִמים ָחְלפּו

  .ְִדֶמה ִלי ֶׁשַהְּיִדידּות ֶׁשָּלּו ְקָצת ַמְצִחיָקה –,  יֹום ֶאָחד יֹו'רֹוְדזִ ָאַמר  –? ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה -

  ָמה ָיכֹול ִלְהיֹות . ַלְמרֹות ֶׁשִּבְכָלל לֹא ַׂשְמִּתי ֵלב ְלָכ<, יֹו'ּגֹוְדזִ ֵהִׁשיב , ַּגם ִלי ְִדֶמה ָּכ< -

  .ֲאִי לֹא ַמְצִליַח ְלָהִבין. ַמְצִחיק ָּבֶזה  

  .ַא< ַּכִּנְרֶאה ֻמְכָרח ִלְהיֹות ְּבֶזה ַמֶּׁשהּו, יֹו'רֹוְדזִ ֵהִׁשיב , ְצִליַח ְלָהִביןַּגם ֲאִי לֹא מַ   -

  .ַּכּמּוָבן, ֵיׁש ְּבֶזה ַמֶּׁשהּו, ֵּכן  -

  .ָעָלה ְּבַדְעִּתי, ַאָּתה ֵמִבין  -

  .יֹו'ּגֹוְדזִ ִהְמִׁשי<  –ַּגם ְּבַדְעִּתי ָעָלה   -

  . ִָּפֵרד ָעָלה ְּבַדְעִּתי ֶׁשאּוַלי  -

  .מֹוֶחה ֶאת ִּדְמעֹוָתיו, יֹו'ּגֹוְדזִ ָקָרא  –! ַרֲעיֹון ֱֶהָדר  -

  .ְוָאז ְּכָבר לֹא ְַסִּכים ָּכל ָּכ< ְּבָכל ָּדָבר ֵּביֵיּו, ֵּדעֹות ֲאֵחרֹות, ִַּכיר ֲאִָׁשים ֲאֵחִרים, ֵּכן  -

  . ָאַמר ְיִדידֹו –ַּכּמּוָבן   -

  .ִחּבּוִקים ְמֻמָּׁשִכיםְוֵהם ְִפְרדּו ַאֲחֵרי 

  ... אֹו ָאז, ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ִָּפֵגׁש ְוִָּוַכח ִלְראֹות ֶׁשֵּיׁש ֵּביֵיּו ֶהְבֵּדֵלי ֵּדעֹות ְוַהְׁשָקפֹות  -

  ...ָאז!  אֹוהֹו   

ֶזה ֶּפֶלא ָּבִעיר ָּכל ָּכ< ְּגדֹוָלה ְּכמֹו  ְוֵאין. לֹא ָראּו ִאיׁש ֶאת ָרָעהּו ְּבֶמֶׁש< יֹוֵתר ֵמָחֵמׁש ָׁשִים יֹו'רֹוְדזִ וְ  יֹו'ּגֹוְדזִ 

  . ַוְרָׁשה

  .ְוִהֵּנה ֵהם ְִפְּגׁשּו

  !יֹו'ּגֹוְדזִ   -

  !יֹו'רֹוְדזִ   -

  .הּועֶ ְוְָפלּו ִאיׁש ִּבְזרֹועֹות ֵר 

  .ָהִראׁשֹוָהַרְּגׁשּות ַאֲחֵרי ֶׁשָחְלָפה ַהִהְת  יֹו'ּגֹוְדזִ ָאַמר  –ֵיׁש ִלי ַּבָּקָׁשה ֵאֶליC , יֹו'רֹוְדזִ ָׁשַמע ָא   -

    -  Cיֹו'רֹוְדזִ ָקָרא  –ַּגם ִלי ֵיׁש ַּבָּקָׁשה ֵאֶלי.  

  .רָּדב, ָּדבר, ּו  -

  !ר ַאָּתה ִראׁשֹוןָּדבְֶ , לֹא  -

  ?אּוַלי ַאָּתה ָיכֹול ְלַהְלוֹות ִלי ְׁשלֹוָׁשה רּוָּבִלים  -

-  Cְּבִדּיּוק ֶזה ָמה ֶׁשָרִציִתי ִלְׁשֹאל אֹוְת.  

ם ֶאת ְּדָמעֹות ָעלּו ְּבֵעיֵיֶהם ֶׁשל ְׁשֵי ַהְּיִדיִדים ַּבֲהִביָם ֶׁשֲעַדִין ֵהם חֹוְׁשִבים אֹוָתן ַהַּמְחָׁשבֹות ְוֵיׁש ָלהֶ 

  .אֹוָתן ַהְּׁשִאיפֹות

  .ִמּׁשּום ָּכ< ְִפְרדּו ֵׁשִית

  ?ִמי יֹוֵדעַ  –? אֹוָתם ַהַחִּיים ּוׁשָ ַהִאם יְ 


