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יש, ַמּדּוַע ַחיִּים ֵאינֹו נֹוֵתן ָמנֹוַח ָלאִּ ל , שֶׁ ְגרֹם ָעוֶׁ ידּות ְולֹא יִּ ידִּ י'ְלָמְרְּדַכי צַ ַחי בִּ  ?ְרנְֶׁצקִּ

יְדָך - ים הּוא ְידִּ ם ַחיִּ  ?ַהאִּ

יַע רֹאש'ְמַאֵשר צַ  –ֵכן  - י ְבנִּ  .ְרנְֶׁצקִּ

ְתָך - ְתַכֵתש אִּ  ?ְוֵאינֹו מִּ

ירּות –לֹא  - ְמהִּ יש ָמְרְּדַכי בִּ  .ַמְכחִּ

ם ְגדֹולֹות'ְלָמְרְּדַכי צְ  י ֵעינַיִּ יד , ְשֹחרֹות, ְרנְֶׁצקִּ ר ָתמִּ יד ֲעצּובֹותֲאשֶׁ ְשתֹוְממֹות ְוָתמִּ  .ֵהן מִּ

ים ָבֲאָפר  ֲחקּו ַהְנָערִּ ה)ַפַעם שִּ ן, (ַבָשדֶׁ יָה ָקְרָאה ֵמֵעץ ֹארֶׁ  .ְוקּוקִּ

יָה ַבֻחְרָשה –קּו -קּו -  .קֹוֵראת ַהּקּוקִּ

י'חֹוֵזר צַ  –קּו -קּו - פֹור ַתֲענֶׁה, ְרַנְצקִּ ַהצִּ ה ַעד שֶׁ יב ּוְמַחכֶׁ  .ַמְקשִּ

םְזמַ  יָה ְוַהַנַער, ן ַרב שֹוֲחחּו ָכְך ֵביֵניהֶׁ ָיה ֻהְחְרָדה ּוָבְרָחה. ַהּקּוקִּ ּוָמְרְּדַכי , ַהּקּוקִּ

יָה ם קּוקִּ ֵבר עִּ ּדִּ ין שֶׁ ה ְלַהֲאמִּ ים לֹו ְוֵאינֹו רֹוצֶׁ ֵאין עֹונִּ ְשתֹוֵמם שֶׁ  .מִּ

י ים ְסָנאִּ ים רֹואִּ ר ַהְנָערִּ ים בֹו בִּ , ַכֲאשֶׁ ְסַתְכלִּ ים שֹונֹותֵהם מִּ ים לֹו: ְדָרכִּ ְכֵדי , ֵיש ָהאֹוְרבִּ

ְתאֹום ַתע פִּ ְתֹפס אֹותֹו ְלפֶׁ ְתָקֵרב ַבֲחַשאי ְולִּ ת ּוְלהִּ שֶׁ ים , ָלגֶׁ ְפֵני ָשנִּ לִּ ת שֶׁ כֶׁ ְתַהלֶׁ י ְשמּוָעה מִּ כִּ

ְטָבח, ָהיָה ַנַער ַבַּקְיָטָנה יאּו ַלמִּ י ַחי ְוֵהבִּ ר ָתַפס ְסָנאִּ ים . ֲאשֶׁ ים ֵמֹרב ֹענֶׁגֲאֵחרִּ , צֹוֲחקִּ

יזּות ָכזֹאת ֵמֲענַף ְלָעָנף ְזרִּ י קֹוֵפץ בִּ ים ָקָטן ְוַאְדמֹונִּ ַבַעל ַחיִּ ָאָדם ַוַּדאי ָהיָה נֹוֵפל ; שֶׁ

ת ָהרֹאש  . ְושֹוֵבר אֶׁ

י ֵאינֹו צֹוֵחק'צַ  ְשתֹוֵמם, ְרנְֶׁצקִּ ְרָוָחה ּומִּ ת ֵעינָיו לִּ י יֹוֵדַע אֶׁ , פֹוֵקַח אֶׁ ַהְסָנאִּ יש שֶׁ ת ָאֵשר אִּ
יַח ַלֲעשֹות  ...לֹא ַיְצלִּ

ְשָחק  ים ְבמִּ ים ְמַשֲחקִּ י נֱֶׁעַצר ְוָעַמד ֵמַהַצד'צֶׁ (. ּדּוֵדס" )ְשֵני ַמְקלֹות"ַהְנָערִּ ְסַתֵכל , ְרנְֶׁצקִּ מִּ

ְפָשר לַ  אֶׁ ְשתֹוֵמם שֶׁ יזּות כָ ּומִּ ְזרִּ הֲחֹבט ְבַמֵּקל בִּ יפֹו ְלֹגַבּה ָכזֶׁ י ְוַלֲהעִּ  . זֹאת ְבַמֵּקל ֵשנִּ

ְשֵני ַהַמְקלֹות ה ְלַשֵחק בִּ  .ֲאָבל הּוא ַעְצמֹו לֹא ְינַסֶׁ

יַעת ַהַחָמה ְשקִּ ְסַתֵכל בִּ יָקה אֹותֹו , ְוָכְך הּוא מִּ לּו ַמְחָשָבה ֲחשּוָבה ַמעֲסִּ שּום ָכְך  –ְכאִּ ּומִּ

ְר  ְתעֹוֵרר ֵמהִּ ה ְביֹוֵתר, הּוָריוַרק ָאז יִּ הּו ָיפֶׁ ה ַמשֶׁ ְראֶׁ ר יִּ  ...ַכֲאשֶׁ

ַרח ַרח ְלפֶׁ פֶׁ יָעף מִּ י הֹוֵלְך ַאֲחָריו ַצַעד ַאֲחֵרי ַצַעד'צָ . ַפְרַפר עֹוֵבר בִּ  , לֹא ְכֵדי ְלָתְפסֹו, ַרְנְצקִּ

לּו הֵ  ָפָניו ְכאִּ ים מִּ ג בֹוְרחִּ לֶׁ יֵתי שֶׁ ְשֵני ְפתִּ ְשתֹוֵמם שֶׁ יםהּוא ַרק מִּ ת ֵהם . ם ַחיִּ ֱאמֶׁ ְואּוַלי בֶׁ
ים  ?ַחיִּ

ים   – ְהיֹות ְלָבנִּ ים לִּ ים ֻמְכָרחִּ ם ַפְרָפרִּ פּור ַהָבא –ַהאִּ ת ַהסִּ ֵפר לֹו אֶׁ ים ְוסִּ ת ַחיִּ  :ָשַאל אֶׁ

ַבַעד ַלַחלֹון-ַפַעם ָקַרע ַנַער ְבֵבית יְך אֹוָתן מִּ ְשלִּ יכֹות ְקַטְנַטנֹות ְוהִּ ר ַּדף ְניָר ַלֲחתִּ  . ַהֵספֶׁ



 

 להוצאת יסודכל הזכויות שמורות  ©

ר ַהְניָרֹות ָנְפלּו ְוָיְרדּו ְלַאט ְלַאט ל ַהַחלֹון, ַכֲאשֶׁ יָצה אֶׁ ים ְברִּ ידִּ יעּו ַהַתְלמִּ גִּ  . הִּ

ג לֶׁ ה שֶׁ י זֶׁ ָאְמרּו כִּ ים ַואֲ , ָהיּו שֶׁ ים –ֵחרִּ ים ָעפִּ ַפְרָפרִּ  . שֶׁ

ְתלּונָה ָּקיֹון ָבָאה בִּ ת ַהנִּ דֶׁ ָחֵצר, עֹובֶׁ ת הֶׁ ְכְלכּו אֶׁ לִּ ת . שֶׁ יְך אֶׁ ְשלִּ י הִּ ה נֹוַדע מִּ ַלמֹורֶׁ

תַהְניָרֹות  רֶׁ ְקטֶׁ ל מִּ ְקנֵה ֵעץ שֶׁ ת ַהַנַער בִּ ָכה אֶׁ ַבַעד ַלַחלֹון ְוהּוא הִּ י. מִּ ְבכִּ ְתיֵַפַח בִּ . ַהַנַער הִּ

י נֹוַדע ָאז'ְלצַ  ים, ְרנְֶׁצקִּ יְֶׁשָנם ָבעֹוָלם ַפְרָפרִּ ה הּוא אֹוָתם ָכאן ַבַּקְיָטנָה ְבמֹו . שֶׁ ְוָכֵעת רֹואֶׁ
 ...ֵעיָניו

ל בֶׁ ְקֹפץ ְבחֶׁ ֵאינֹו יֹוֵדַע לִּ ים ָלֲעגּו ְלָמְרְּדַכי ַעל שֶׁ ת , ַהְנָערִּ סֶׁ ים ְבתֹופֶׁ ר ְמַשֲחקִּ הּוא  –ְוַכֲאשֶׁ

ְכֵבדּות בֹוֵרחַ  ְתֹפס . בִּ ת ַהַכּדּור ַאף ַפַעם לֹא יִּ צָ  –אֶׁ  .ק'ְוָקְראּו לֹו ַבֵשם מִּ

ים ים ְוָרעִּ ים טֹובִּ יְֶׁשנָם ֲאנָשִּ ים שֶׁ ְנָערִּ ֱאַמר לִּ ים, נֶׁ ְפשִּ ים ְוטִּ צָ ; ֲחָכמִּ ל  –ק 'ּומִּ הּוא ָשם שֶׁ

ָכֵרי ְכָפר ים , אִּ יִּ ים ֲענִּ ל ֲאנָשִּ יק ֲאָבל –ְכלֹוַמר שֶׁ ְלזּול ַעל . ְכָלל לֹא ַמְצחִּ ים ְבזִּ ְוַהְמַדְברִּ

צַ  ְגלּוג ְלֵשם 'מִּ ים ְבלִּ ְתַיֲחסִּ מִּ ה שֶׁ ים ְלֵאלֶׁ ה"ק ּדֹומִּ ים ". ֹמשֶׁ ים ְוַהְנבֹונִּ ֲאָבל ַרק ַהְמֻבָגרִּ

יְך ם ַהַמְדרִּ יר ָלהֶׁ ְסבִּ ת ָאֵשר  הִּ ינּו אֶׁ ים ֵהבִּ ֵבין ַהְנָערִּ  .מִּ

ר הֹודִּ  יּותַרק ַכֲאשֶׁ יגִּ ים ַבֲחגִּ  :יַע ַחיִּ

ה ְבצַ  - ְתָגרֶׁ יִּ י שֶׁ י'מִּ ם , ְרנְֶׁצקִּ נַיִּ ֵתן לֹו ְבשִּ ים ַסָכָנה  –אֶׁ ידִּ ם ְשנֵי ַהְידִּ עִּ הֹודּו ַהֹכל שֶׁ

ְתַעֵסק  .ְלהִּ

ים ים ְביֹוֵתר, ַמּדּוַע ַחיִּ ים ַהְגדֹולִּ ָחד ַהשֹוָבבִּ ם ַהָשֵקט ְביֹוֵתר, אֶׁ ית עִּ ָכל ַנֲעֵרי  ָכַרת ְברִּ מִּ

י'צַ , ַהַּקְיָטָנה  ?ְרנְֶׁצקִּ


