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 המתנה היפה ביותר

 566 – 563' עמ, כתבים ה, אק'ַיאנּוׁש קֹוְרצַ 
 אורי אורלב: תרגם

 

ְכָפר ֶאָחד ָהָיה מֹוֶרה ָזֶק  ַלְדּתֹו . ן ֶׁשכָֻּלם ָאֲהבּו אֹותֹו ְמֹאדבִּ יַע יֹום הֻּ גִּ ַכֲאֶׁשר הִּ

ְקׁשּו י ֶׁשָלַמד ֶאְצלֹו ְקרֹוא ּוְכֹתב ,בִּ ים ְוָכל מִּ יַע לֹו  ,ָכל ַהְיָלדִּ ַח אֹותֹו ּוְלַהבִּ ְלַשמֵּ

ר ֶׁשָהָיה . ֶאת הֹוָקָרָתם יא לֹו ָכל ֶאָחד ְבַמָּתָנה ֶאת ַהָדָבר ַהּטֹוב ְביֹותֵּ בִּ ן הֵּ ָלכֵּ

 .לֹו

ם  ים עִּ ָגרִּ ָליו ַהְמבֻּ ָלה ָבאּו אֵּ יֶהםְּתחִּ ָיה. ַמְּתנֹותֵּ יפִּ יא ַּתְרְנֹגֶלת ְיפֵּ בִּ י , ֶאָחד הֵּ נִּ ׁשֵּ

יף ץ ְׁשזִּ עֵּ ְקֶטֶרת מֵּ רֹות, מִּ ם פֵּ י ַסל עִּ יׁשִּ ּׁשּוָטיו , ְׁשלִּ ים ֶׁשֶאת קִּ יּולִּ ל טִּ י ַמקֵּ יעִּ ְרבִּ

ָלה, ָחַרת ְבַעְצמֹו ֶפר ְּתפִּ י ָנַתן לֹו סֵּ יׁשִּ ר ַבְכָפר נָ . ֲחמִּ יר ְביֹותֵּ ָכר ֶהָעׁשִּ ַתן ָהאִּ

 .ַלמֹוֶרה ְבַמָּתָנה ָׁשעֹון

בֹו ָבם. ַהמֹוֶרה ָשַמח ְבָכל לִּ י לִּ ן הֹוָכָחה ְלַרֲחׁשֵּ ֶלה הֵּ   .הּוא ָיַדע ֶׁשַהַמָּתנֹות ָהאֵּ

י בּוק ְלָבבִּ ן ַגם הֹוָדה ְלָכל ֶאָחד ְבחִּ ן. ָלכֵּ ים אֹוְתָך , כֵּ יכִּ ים ָלַדַעת ֶׁשַמֲערִּ ָנעִּ

ים אֹוְתָך  .ְואֹוֲהבִּ

ים-רַאחַ   .ָכְך ָבאּו ַהְיָלדִּ

ית ֶׁשלֹו ים. ָיֶנק ָנַתן ַלמֹוֶרה ֶאת ַהחֹוחִּ יץ ְפָרחִּ יָאה לֹו ָעצִּ בִּ ַקְזיֹו ָעָשה . ַמְנָיה הֵּ

ץ ָעָנף ֶׁשל עֵּ יל מֵּ י ַהמֹוֶרה ָהָאהּוב. לֹו ָחלִּ ְפנֵּ ְסֶגֶרת לִּ יַח ְּתמּוָנה ְבמִּ יטּוׁש הנִּ  .ּווִּ

יא ַמֶּׁשהּו בִּ י . ָכל ֶיֶלד הֵּ י ֶׁשָהָיה ָיתֹום ָענִּ ְפנֵּ ַרק ְלַאְנטֹוׁש לֹא ָהָיה ׁשּום ָדָבר מִּ

יַכת ְנָיר. ְמֹאד ְמֹאד ים ַעל ֲחתִּ לִּ ן ָכַתב ַאְרַבע מִּ ין ׁשּום ָדָבר: "ָלכֵּ " ְלַאְנטֹוׁש אֵּ

 .ּוָמַסר ֶאת ַהַדף ַלמֹוֶרה

ְכָּתב ֶׁשְלָך" ֶלה ַעל ַהמִּ ים ָהאֵּ ם ַהְכָתמִּ י ׁשֶ  ,ל ַהמֹוֶרהָׁשַא " ?ַמה הֵּ ן ַאֲחרֵּ ְתבֹונֵּ הִּ

 .ַבַדף ֶׁשל ַאְנטֹוש

ְקבֹו" ֶלה עִּ נּות ",ת ֶׁשל ְדָמעֹותאֵּ יב ַאְנטּוׁש ְבכֵּ ׁשִּ ב אֹוְתָך ְמֹאדֲאנִּ . "הֵּ , י אֹוהֵּ

י ְלָך, יֲאדֹונִּ  י, ּוְכֶׁשָכַתְבּתִּ יתִּ י ָעצּוב ְמֹאד ּוָבכִּ יתִּ  ָהיִּ

בֹו ְוָאַמרַהמֹוֶרה ָלַחץ ֶאת ַאְנטּוׁש ֶאל   :לִּ

ְמעֹות ַההֹו" י דִּ ן, ַאְנטּוׁש, ָקָרה ֶׁשְלָךְׁשתֵּ ילִּ  הֵּ ְׁשבִּ  ."רי ַהַמָּתָנה ַהָיָפה ְביֹותֵּ בִּ

 

  


