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מקרוב. בבואי לבית הספר  גרונהדווקא הבוקר ניתנה לי הזדמנות טובה להכיר את 

בדרך ושאלה אותי, עכבתני , כי מורתי מן המחלקה הראשונה קמעהואני איחרתי  –

ארבעה -ה החלו שלושהעדיין המורה לא היה, והנ –תוכל לבקרני בבית  אימתי

אדמוני לו, וידו משותקת, ואשר אמו  ֵׂשערהמסכן, הוא אשר  קרוסילנערים להציק 

מוכרת ירקות בעיר. הם ִהכוהו בסרגלים, זרקו בפניו קליפות ערמונים, אף כינוהו 

בשם "בעל מום" ובחקותם אותו עשו את זרועם כזרועו הנתונה בעניבה. והוא, 

ללא מגן, חיוור ומחריש ואינו עונה להם דבר, כי אם המסכן, עמד בקצה הספסל 

, פעם בזה ופעם בזה, כמבקש שיניחו לו. אולם כשאלה מעניומסתכל בתחנונים ב

בו הלוך והתקלס, התחיל רועד בכל גופו, ופניו אדמו מכעס. להתקלס הוסיפו 

, קפץ על הספסל, ובעשותו פנים-זעוףמחוצף  ,ופתאום קפץ כנגדו אחד הנערים

י, מוכרת הירקות, כיצד קרוסו נושא שני סלים בידיו, החל לחקות את אמו של עצמ

פי שעכשיו אין היא באה עוד, כי -על-היא באה ומחכה לבנה בשער בית הספר, אף

את  קרוסיחולה היא. למראה הזה פרצו רבים מקרב הנערים בצחוק רם. אז איבד 

אך פרנטי  .פרנטייו של הדיו והטיל בכוח רב ישר בפנ-קסתעשתונותיו, תפס את 

ִהטה את ראשו הצדה בעוד מועד, והקסת פגעה בחזה המורה, שנכנס אותו רגע 

  לחדר.

  מפחד ומאימה.  דמומיםכולם ברחו למקומותיהם וישבו 

  ניגש המורה אל השולחן ושאל בקול זעף:

  "מי עשה זאת?"

  אך אין עונה.

  :זעף-הרים המורה קולו וקרא במשנה

  "מי?"

  המסכן, קם מהר ממקומו וקרא בעוז: קרוסיעל  ְגרֹוֶנה ֲחֵמיִנְכְמרּו ַר 

  "אני!"

פני התלמידים הנדהמים ובקול רגוע -מבטו על השיט, בוחנתנתן בו המורה עין 
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  " ואחרי רגע הוסיף: "האשם לא יישא בעונש. יקום.","לא, לא אתה עשית זאת

  ממקומו ובקול בכי אמר: קרוסיאז קם 

  גו לי, לא ידעתי את נפשי עוד, וזרקתי...""ִהּכּוִני, לע

  "שב!" קרא המורה. "יקומו אלה שהְתָגרו בו והביאוהו לידי כעס." 

  קמו הארבעה והשפילו ראשם.

," אמר המורה, "שלא עשה לכם כל רע. התקלסתם בנער פני חבר ִהְלַּבְנֶּתם"הנה 

שיתם, מעשה שאין ע ָלהְנבָ , מעשה שפלמום חסר מגן. מעשה -האומלל, ִהכיתם בעל

  לו כפרה. שפלים שכמותכם!"

, שעמד בראש גרונהובאומרו זאת ניגש אל הספסלים, שם ידו תחת סנטרו של 

  מושפל, ובהרימו קמעה את פניו, הסתכל בעיניו ואמר לו:

  "נפש אצילה לך!"

מה על אוזן המורה, והלה פנה אל ארבעת -שתק רגע ואחר לחש דבר גרונה

  ע:העבריינים וקרא לפת

  "סלחתי לכם!"
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