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ֵחש ֵאיֶזה ָדָבר נֹוָרא ת ְבֶמֶשְך עֹוָנה ֻמְכָרח ְלִהְתרַּ חַּ ם אַּ עַּ ִים : ְלָפחֹות פַּ ְנָעִרים ִלְפֵני ְשָנתַּ הַּ

ְיָטָנה-ִידּו ִאְצְטֻרָבִלים ְבעֹוֵרְך קַּ ִכְרָכָרה ֶדֶרְך הַּ ר בַּ ד . ִדין ִמּלּוְבִלין ְבָשָעה ֶשָעבַּ הּוא ָעמַּ

ל ְבֵני ְפִלים עַּ ְנָעִרים ִמְתנַּ ּסֹוף, ָאָדם-ִלְכתֹּב ָלִעתֹון ֶשהַּ ח ְלבַּ ְך ָסלַּ ָשָנה ֶשָעָבה ָהְלכּו . אַּ בַּ

לְשלֹושָ  חַּ נַּ ֵחץ בַּ ִּסיָרה ְוִהְפִליגּו, ה ְנָעִרים ְלִהְתרַּ ִּסיָרה  ,ִנְכְנסּו לַּ ץ ִלְגרֹּר ֶאת הַּ ּטֹוֵחן ֶנֱאלַּ ְוהַּ

חֹוף ל ְיהּוִדי . לַּ ְנָעִרים ָזְרקּו ֲאָבִנים עַּ ְיָטָנה ְיִדיָעה ֶשהַּ ָשָנה ִהִגיָעה ְלקַּ ְך הַּ ר  ִתְמהֹוִניאַּ ֶשָעבַּ

ְשִביל ְכָפר ִרֲחָמה ָעָליו ,בַּ ד ְכֵדי ָכְך ֶשִאָשה ֵמהַּ ִמְסֵכן עַּ ֹּאשֹו ֶשל הַּ ב ָזב ֵמר ֲחצָ , ְוֶשָדם רַּ ה רַּ

ֶדֶרְךחַּ ֶאת ְפָצָעיו ְוָנְתָנה לֹו   . ָלב לַּ

ֲעֶשה  .ֲחִמָשה ְנָעִרים ֲחשּוִדים ְבמַּ

 "?ֵאיְך ֶזה ָהָיה"

ר ְיהּוִדי ִבְשִביל, נּו" יַּ , ָעבַּ ְיָטָנהבַּ קַּ ר ֶשל הַּ ָיד, עַּ ִים ְקרּועֹות בַּ ֲעלַּ ב ְוִעם נַּ גַּ ל הַּ ק עַּ . ִעם שַּ

ְצמֹו ט ְוִדֵבר ִעם עַּ ְך ְלאַּ ְנָעִרים ִהְבִחינּו בֹו ְוִהְתִחילּו ִלְצחֹּק. ָהלַּ הּוא הֹוִשיט ָלֶהם  -ְוָאז  ,הַּ

ל ּוִמכֵ . ָלשֹון עַּ נַּ ק לֹו ִאְצְטֻרָבל ְלתֹוְך הַּ ל ָהִאְצְטֻרָבל ִמיֶשהּו ָזרַּ ל ָהָיה חֹור ָנפַּ עַּ יָון ֶשְבנַּ

חּוָצה ב. הַּ גַּ ל הַּ ק ֶשעַּ ל ָמה הּוא סֹוֵחב ְבשַּ ֵחר ָשאַּ  .ִמיֶשהּו אַּ

ֶזה ֵיש ֶעֶשר ְפָעִמים ֲעֶשֶרת ֲאָלִפים רּוָבִלים" ק הַּ ְתשּוָבה, "ְבשַּ ְוָאז ִבֵקש ֶאָחד . ָהְיָתה הַּ

ְנָעִרים ֶשִיֵתן  . לֹו רּוָבל ֶאָחד ִאם הּוא ָכל ָכְך ָעִשיר הַּ

 "?ָוָהְלָאה"

ֵחק. שּום ָדָבר" ְך לֹו ְבֶשֶקט ְוֵהם ָחְזרּו ְלשַּ ְיהּוִדי ָהלַּ  ".הַּ

ֶשֶפת ִמֵבית ְמגּוִרים ֶשל ִים ִהִגיָעה ִאָשה ִמְתנַּ ָּוה ִלְמסֹּר ֵעדּו ֵבְנתַּ חַּ  .תעֹוְבֵדי הַּ

ֵפר ְבדּותֹות ָכֵאֶּלה? ִסיִרים ֶשל ָדםָמה ִפְתאֹום ְשֵני  ֶשִהיא ָנְתָנה לֹו ָחָלב ִמְפֵני ? ִמי ְמסַּ

ִכיָרה ֶאת הַּ  ְּסִביָבה, ִאישמַּ ְיָטָנה. הּוא ָתִמיד ִמְסתֹוֵבב ָכאן בַּ י , ָאְמָרה לֹו ָלֶלֶכת ְלקַּ אּולַּ

ם ָבָשר ֵבל גַּ ְנָעִר , ְיקַּ ר ֶשהַּ ֹּא ָרָצה ְוָאמַּ " שֹוְדִדים: "ָנכֹון, ָמה ֶשָנכֹון. שֹוְדִדים –ים ֲאָבל ל

ְנָעִרים ל הַּ ר עַּ  .ְכִאּלּו ָזְרקּו ֲאָבִנים, ָאמַּ

ִנְרֶאה ָּואר, ֶבֱאֶמת ָזְרקּו כַּ צַּ ל הַּ ֲהֵרי ָידּועַּ . ִמְפֵני ֶשָהְיָתה לֹו ְשִריָטה עַּ  . ְנָעִרים: וַּ

ְצִליחָ  ֹּא מַּ ִים ְוִהיא ל ק ְשנַּ ֵדר ִאָתם ְוָכאןָלּה ֵיש רַּ ְצִעיִרים ָאז . ֲחבּוָרה ְשֵלָמה -ה ְלִהְסתַּ

ם ִטְפִשים י. גַּ ֲעִנישּו אֹוָתם יֹוֵתר ִמדַּ ל תַּ ְבלּו ֵשֶכל: ֲאדֹוִנים, אַּ ְצָמם ְיקַּ  .ִיְגְדלּו ּוְבעַּ

ָּואר צַּ  .ִאם ֵכן ֶבֱאֶמת ָזְרקּו ֲאָבִנים ְוָשְרטּו לֹו ֶאת הַּ

ָּלש ְוחֹוֶלהּוְבֵכן הֹוֵלְך " ְלָוה ָאָדם חַּ ֶדֶרְך ְבשַּ ֲחִמִשים. לֹו בַּ ֶתם ֵמָאה וַּ ד ְואַּ הּוא . הּוא ְלבַּ

ֶתם ְבִריִאים ֶתם ְשֵבִעים. חֹוֶלה ְואַּ ֶתם ְמֻשֲעָשִעים, הּוא ָרֵעב ְואַּ ּוִמשּום . הּוא ָעצּוב ְואַּ

ֶתם זֹוְרִק , חֹוֶלה, ֶשהּוא בֹוֵדד ת ? ים ָעָליו ֲאָבִניםָרֵעב ְוָעצּוב אַּ ְיָטָנה ִהיא ְמאּורַּ קַּ הַּ

ֹּא –? שֹוְדִדים ֹּא ָיכֹול ִלְהיֹות, ל ֵפר ֶאת ָהֱאֶמת, ֶזה ל  !"ֲאָבל ֲהֵרי ֵאיְנֶכם רֹוִצים ְלסַּ

ת חַּ ת אַּ ץ ִבְבִכי: ְוָאז ָקרּו ְשלֹוָשה ְדָבִרים ְבבַּ ְנָעִרים ָפרַּ כֹּל, ֶאָחד הַּ ֵפר הַּ ֵשִני הֹוִדיעַּ ֶשְיסַּ  , הַּ
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ְרָשה ֲחָזָרה ְלוַּ ל ֶזה בַּ ת , ֲאִפּלּו ִאם ִיְשְלחּו אֹותֹו ִבְגלַּ ֲארּוחַּ קֹוֵרא לַּ ֲעמֹון הַּ פַּ ְוִנְשָמע קֹול הַּ

 . ִמְנָחה

ִמְרֶפֶסת ְבִלי ָלִשיר ְכנּו לַּ ם ָהִראשֹוָנה ֶשָהלַּ עַּ פַּ ְבנּו , ָבָראִשים ֻמְשָפִלים, ְוזֹו ָהְיָתה הַּ ְוָישַּ

ֻשְלָחנֹות ם ָהִראשֹוָנה ֶשֻחְּלקּו . ְבֶעֶצב ְליַּד הַּ עַּ פַּ ֹּא ְלִפי " ְנִשיקֹות"ְוזֹו ָהְיָתה הַּ ֶּלֶחם ֶשּל הַּ

תֹור ְדִריְך . ָבאֶאָּלא ֵאיְך שֶ , הַּ מַּ ֹּא ִהְזִכיר לַּ ף ֶאָחד ל ָבִטים ְואַּ ְנָעִרים ֶהֱחִליפּו מַּ הַּ

תֹור" ְנִשיקֹות"ֶשה ֹּא ְלִפי הַּ  . ֻחְּלקּו ל

ֲחֵרי ָהֲארּוָחה ִהְתיְַּצבּו ָהֲאֵשִמים  .ִמָיד אַּ

ֵפר ֶאת ָהֱאֶמת"  ".ְנסַּ

ֹּא בַּ , ָבִליםִהְשִליכּו ִאְצְטרֻ , ָנכֹון בֹו, הֹוִניִתְמ ֲאָבל ל ל גַּ ָשק ֶשָנָשא עַּ ָשק .  ֶאָּלא בַּ ָזְרקּו ְוהַּ

ָּטָרה ע: ִשֵמש מַּ ע? ִמי ִיְפגַּ ֲעֶשה ִטְפִשי ְוֵהם מּוָכִנים ָלֵשאת ָבעֶֹּנש, ָעשּו ָדָבר רַּ  .מַּ

ְרָבָעה, טֹוב" ֶתם אַּ ְצְמֶכם ֵאיֶזה . אַּ ְחְשבּו ְבעַּ ְכָשו ָלאּוָלם ְותַּ ִגיעַּ ָלֶכםְלכּו עַּ  ."עֶֹּנש מַּ

ֲחִמיִשי ֵצב הַּ ְכָשו ִהְתיַּ  :עַּ

ם ֲאִני רֹוֶצה ָלֶלֶכת ָלאּוָלם, ֲאדֹוִני"  ."גַּ

דּועַּ " ְדִריְך ִבְפִליָאה" ?מַּ מַּ  .שֹוֵאל הַּ

ְקִתי" ם ֲאִני ָזרַּ  ".ִמְפֵני ֶשגַּ

ֹּא הֹוִדית קֶֹּדם"  "?ָלָמה ל

ְבִתי ֶשִיְשְלחּו אֹוָתנּו בִ " ְרָשהָחשַּ ל ֶזה ָחְזָרה ְלוַּ  ."ְגלַּ

ֹּאת הֹודּו" אי ָכמֹוָך ּוְבָכל ז דַּ ם ֵהם ָחְשבּו ְבוַּ י. גַּ ְכָשו ְכָבר ְמֻאָחר ִמדַּ  ".עַּ

ְצָמם ָהָיה ל עַּ ְנָעִרים ָגְזרּו עַּ ת הַּ עַּ ְרבַּ ִדין ֶשאַּ ר הַּ  :ְגזַּ

ֹּא נ" ד סֹוף ָהעֹוָנה ל ֲחבֹוש ְועַּ דּורֵנֵשב ָשלֹוש ָשעֹות ְבמַּ ֵחק ְבכַּ ל ְלשַּ ֹּא , ּוכַּ ְמָקה ְול ֹּא ְבדַּ ל

 ".ְבדֹוִמינֹו

ִדין ָהָיה ָחמּור ְמאֹוד ר הַּ ְקבּוָצה. ְגזַּ ְסִכים ְלָכְך ָכל הַּ ִאם תַּ  ?הַּ

ל ְכָלִביםיְ ָידּועַּ ָלנּו ֶשהַּ  ֲאִפּלּו ֲאָבִנים עַּ ְקלֹות וַּ ֲחתּוִלים , ָּלִדים זֹוְרִקים ְלִעִתים ְקרֹובֹות מַּ

ְחנּו י. סּוִסיםוְ  ע. ִתְמהֹוִניםִשכֹוִרים ּובְ ָגִרים בְ ֹוְדִעים ֵאיְך צֹוֲחִקים ּוִמְת ֲאנַּ ֲהגּו רַּ , ִהְתנַּ

ֹּא ָיְדעּו ֲחזֹּר ְלעֹוָלם: ֲאָבל ִמשּום ֶשּל ֹּא יַּ ְכָשו ֵהם יֹוְדִעים ְוָדָבר ָכֶזה ל  .עַּ

ְקבּוָצה ִהְכִריָעה ְברֹּב ֶשל ֶעְשִרים ְוִששָ  ְחֵרר אֹוָתם ִמן ָהעֶֹּנש הַּ ה קֹולֹות ֶנֶגד ֲחִמָשה ְלשַּ

ְצָמם ל עַּ ְצָמם עַּ  .ֶהָחמּור ֶשֵהִטילּו ְבעַּ

ִין ָהָיה ְקָצת יֹוֵתר ֶשֶקט ֵמָהָרִגיל ת ָהֶעֶרב ֲעדַּ ֲארּוחַּ ֲחִמיִשי, בַּ ְך ָעצּוב ְביֹוֵתר ָהָיה הַּ , אַּ

ָכָנה ע ֶשל סַּ ב ֶאת ֲחֵבָריו ְבֶרגַּ ֹּא ִיְהֶיה יֹוֵתר וְ , ֶשָעזַּ ע ֶשָהעֶֹּנש ל ֲאֶשר ָידַּ ק כַּ ְשָמה רַּ הֹוָדה ָבאַּ

ְכִאיב י מַּ  .ִמדַּ


