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יָּה ים הָּ ֵלא ַחיִּ ְך מָּ ל כָּ ד, כָּ חָּ קֹום אֶׁ ל ַלֲעֹמד ְבמָּ יָּה ְמֻסגָּ ד לֹא הָּ חָּ ַגע אֶׁ ּלּו רֶׁ ֲאפִּ  .  שֶׁ

ֵאם ת הָּ רֶׁ ים אֹומֶׁ מִּ ְפעָּ ְדְרסּו אֹוְתָך, ְשמֹור ַעל ַעְצְמָך: "לִּ ה , ַאל ְתַטֵפס ַעל ַהַגג, עֹוד יִּ ְתכֹוֵפף ַהחּוצָּ ַאל תִּ

ן ַהַחּלֹון ה". מִּ ר ּדֹוֵהר ַבַמְדֵרגֹות,  אָּ ֵצר, ְכבָּ חָּ לֹות, ְמַזֵנק לֶׁ ֲעגָּ ת ְמַדֵּלג ֵמַעל ֲעֵרמֹו, ְמַטֵפס ַעל ַגג מּוַסְך הָּ

ים  ְרחֹוב –ֵעצִּ ר בָּ  . הּוא ְכבָּ

סֹון ה אָּ ְקרֶׁ לֹום יִּ ה זֹאת, ַחס ְושָּ ְדעָּ ַדע, ַהֵאם יָּ ה נֹוַסַעת. ַאְך הּוא לֹא יָּ לָּ ה ֵמֲאחֹוֵרי ֲעגָּ ְתלָּ ְגלֹון , נִּ עֶׁ הָּ

יף בֹו ְבשֹוט ְצלִּ ה. הִּ יצָּ ְקפִּ ַרד בִּ ה, ַאְנֹטש יָּ רָּ ְרכָּ ה כִּ יעָּ גִּ ֵנה, הִּ סֹון, ְוהִּ אָּ ה הָּ רָּ דֹול, קָּ סֹון גָּ  .אָּ

ד לֹא ַחי ְולֹא ֵמת ת ַהיֶׁלֶׁ ימּו אֶׁ קֹות. ֵהרִּ ְתַקֲהלּות, ְצעָּ ְגלֹון. הִּ עֶׁ ת הָּ ְסרּו אֶׁ  . אָּ

ה  ˗ מָּ ים  –לָּ ד –שֹוֲאלִּ לֶׁ ְפת ַביֶׁ ְצלָּ  ?הִּ

ה ˗ ה, אָּ לָּ ֲעגָּ י ַעל הָּ ה לִּ ְתלָּ י נִּ ח ְיהּודִּ ְרחָּ פִּ י שֶׁ ַשְבתִּ  .חָּ

א ְוַאְנֹטש גָּ  לֶׁ ַשב ַבכֶׁ ְגלֹון יָּ עֶׁ יםהָּ ֵבית ַהֹסַהר, ַנח ְבֵבית ַהחֹולִּ יא מִּ רִּ א בָּ צָּ ְגלֹון יָּ עֶׁ ל הָּ  , ֲאבָּ

ה כֶׁ א נָּ  .ְוַאְנֹטש יָּצָּ

ַקע ְבַעְצבּות ד שָּ ה, ַהיֶׁלֶׁ נָּ ַאְלמָּ מֹו הָּ ה ַגם אִּ ְצבָּ עֶׁ ת. נֶׁ נֶׁ בֶׁ ה ַהגִּ ֵדל ְוַעל ַגבֹו ְגֵדלָּ יָּה.  ַאְנֹטש גָּ ה הָּ ְדמֶׁ  , נִּ

ּלּו לֹא ְכלּום ְכאִּ ים, שֶׁ ל ַהַחיִּ ת ְלכָּ רֶׁ ֵנה ַמְזכֶׁ ד ְוהִּ חָּ ס אֶׁ יד. ַמֲעֵשה ֻקְנּדָּ מִּ ר תָּ בָּ ל ּדָּ ה ְבכָּ ה קֹורֶׁ ְך זֶׁ  .כָּ

ים קִּ ְשחָּ ו ממִּ ְתַרֵחק ַעְכשָּ ַאְנֹטש הִּ ה שֶׁ רָּ הּו קָּ ר, ְוֵאיְכשֶׁ יָּה יֹוֵתר ְמֻהְרהָּ ם, הָּ דָּ ְבֵני אָּ ְתַרֵחק מִּ  , הִּ

ים חִּ ַהב יֹוֵתר ְצמָּ ְשתֹוֵק . אָּ ְשֹתלהּוא הִּ ְלֹמד לִּ יל לִּ ְתחִּ ן ְוהִּ ְהיֹות ַגנָּ יב, ק לִּ ה, ְלַהְרכִּ מָּ ֲאדָּ ת הָּ , ְלַעֵבד אֶׁ

יו, ְלַהְשקֹות ים ַבְסתָּ עִּ ֱאֹסף ְזרָּ ין ְתמֹוכֹות ְוֵאיְך לֶׁ כִּ  .ֵאיְך ְלהָּ

ְקצֹועֹו ת מִּ ַהב ְמאֹוד אֶׁ יו ְואָּ מּודָּ ַקע יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְבלִּ ַת . הּוא שָּ ה מִּ ַנֲעשָּ יַעד שֶׁ תִּ ן ֲאמִּ יד ְלַגנָּ  .ְלמִּ

ו ˗ א , ַעְכשָּ מָּ מֹו  –אִּ ַמר ְלאִּ ר –אָּ ַסע ַלְכפָּ י. נִּ נּוחִּ תָּ יַע ַהְזַמן שֶׁ גִּ יק ְוהִּ ַבְדת ַמְספִּ  .עָּ

י ˗ ּלִּ ד טֹוב שֶׁ ל, יֶׁלֶׁ ְך ֻאְמלָּ ל כָּ ה כָּ ה ַאתָּ מָּ  ?לָּ

י ְבכִּ ה בִּ ְרצָּ  .ַהֵאם פָּ

י ˗ ְבכִּ א, ַאל תִּ מָּ י . אִּ י לִּ ינִּ םַתֲאמִּ עֹולָּ י בָּ ּטֹוב לִּ  .שֶׁ

ר ְסעּו ַלְכפָּ ה, ֵהם נָּ ֲאֻחזָּ ֵפל ְבַגן הָּ ן ְוַאְנֹטש טִּ טָּ ת קָּ ְבלּו ַביִּ ים. קִּ חִּ ין ֲערּוגֹות ְפרָּ ים, ֵהכִּ ם ֵעצִּ זֶׁ ים , גֶׁ פִּ ֵצץ ֲענָּ קִּ

ים ים, ְיֵבשִּ מִּ ת ַהְגדָּ ַרח אֶׁ ת ַהְשֵדרֹות, מָּ ה אֶׁ קָּ ים, נִּ ילִּ ֵזר חֹול ַבְשבִּ ַת , פִּ קֹותשָּ  .ל ְירָּ

ה ֲאֻחזָּ ְתַחֵבב ַעל ַבַעל הָּ ת, ַאְנֹטש הִּ רֶׁ ְתַחֵבב ַעל ַהְגבֶׁ ית, הִּ נִּ ת ַהַפְטְפטָּ ק ַהַביִּ שֶׁ ת מֶׁ לֶׁ ה ְוַעל ְמַנהֶׁ ַעְלמָּ . ַעל הָּ

ל צֶׁ יד ַסְפַסל בָּ ֱעמִּ ים, הּוא הֶׁ תֹונִּ ְקרֹא  עִּ ם ְולִּ ת שָּ בֶׁ שֶׁ ה יּוַכל לָּ ֲאֻחזָּ ַבַעל הָּ ים הּוא הֵ ;  ְכֵדי שֶׁ חִּ ין ֵזֵרי ְפרָּ כִּ

ת רֶׁ קֹות , ַלְגבֶׁ ַתל ְירָּ ת שָּ ק ַהַביִּ שֶׁ ת מֶׁ לֶׁ יל ְמַנהֶׁ ְשבִּ ק ַהְקרֹוֵקט ּובִּ ְשחָּ ש ְלמִּ ְגרָּ ה מִּ ַעְלמָּ יר ֲעבּור הָּ ְכשִּ הִּ

ים ים שֹונִּ סּוגִּ יֹות, מִּ רִּ יל ַהַכנָּ ְשבִּ ה בִּ ְשתָּ ַכח ַגם פִּ  . ְולֹא שָּ

ה נָּ ה שָּ ְברָּ ַתיִּ , עָּ ְלפּו ְשנָּ לֹושחָּ יָּה. ם ְושָּ ה ַוֲענִּ ת ְיתֹומָּ ה ַיְלֹּדנֶׁ ְתַחְנכָּ ה הִּ ֲאֻחזָּ ה, בָּ ית ַוֲעצּובָּ ישִּ ה . ֲחרִּ ֲהגָּ יא נָּ הִּ

יהָּ  קּורֶׁ ְתַרבּו בִּ ל ַאְנֹטש ּוְלַאט ְלַאט הִּ מֹו שֶׁ ת אִּ ים אֶׁ מִּ ְפעָּ ְכפּו, ְלַבֵקר לִּ ְלכּו ְותָּ מֹו . הָּ ם אִּ ה עִּ יא שֹוֲחחָּ הִּ

ל ַאְנֹטש ֵבןשֹו, שֶׁ ם ַאְנֹטש ַהגִּ ה עִּ ה, ַפַעם ַעל ַהַגן, ֲחחָּ ילָּ ים, ַפַעם ַעל ַהְשתִּ ים שֹונִּ רִּ ְשֹאל ַעל ְּדבָּ ה לִּ ְרְבתָּ . הִּ

ְתנּו לֹו נָּ ים שֶׁ רִּ ְתֵבי ֵעת ּוְספָּ תֹוְך כִּ מֹו מִּ ְזֵני אִּ א ְבאָּ רָּ ַאְנֹטש קָּ ה שֶׁ עָּ ה ְבשָּ יבָּ ה ַמְקשִּ ְיתָּ ְך הָּ  ְבֵבית ַאַחר כָּ

אֲ  ההָּ  .  ֻחזָּ

ה ַּדְעְתָך ˗ ּה, מָּ תָּ ן אִּ תֶׁ ְתחָּ יתָּ מִּ יִּ מֹו –? ַאְנֹטש, הָּ ה ַפַעם אִּ ֲאלָּ  . שָּ

ירּות  –לֹא  ˗ ְמהִּ יב ַאְנֹטש בִּ ה –ֵהשִּ י ַעל זֶׁ תִּ י אִּ א, ַאל ְתַדְברִּ מָּ ְתַפֵּלל ְזַמן ַרב .  אִּ ב הִּ רֶׁ ַאְך ְבאֹותֹו עֶׁ

ת ה ְקצָּ כָּ ה ַגם בָּ  .ּוַבַּלְילָּ
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ְברּו עֹו יםעָּ ה יָּמִּ שָּ ה זּוְשיָּה, ד ֲחמִּ ְגשָּ ה ּוַפַעם ַאַחת פָּ רָּ ה, ְועֹוד ֲעשָּ יל , ַהְיתֹומָּ גִּ רָּ ת ַאְנֹטש ַבַגן ְוכָּ  אֶׁ

לֹום ה אֹותֹו ְלשָּ ה, ֵבְרכָּ ְתַרֲחקָּ  . ַאְך לֹא הִּ

הּו ˗ י ַמשֶׁ ה לֹוַמר לִּ ם ַאְת רֹוצָּ ה זֹוְשיָּה, ַהאִּ ַעְלמָּ ַאל ַאְנֹטש –? הָּ  .שָּ

ֹ .... ֵכן ˗  ....לֹא, אאֹו אּוַלי ל

י י לִּ ְמרִּ ה זֹוְשיָּה, אִּ ַעְלמָּ יְלָך ַהֹכל, הָּ ְשבִּ ן ַלֲעשֹות בִּ י מּוכָּ  .ֲאנִּ

יּות ְחֵלטִּ ה ְבהֶׁ ְמרָּ ְתאֹום אָּ ה ְבשֹוְבבּות ּופִּ ְיכָּ יא חִּ  :הִּ

י? ֵכן ˗ תִּ ְתַחֵתן אִּ ְך תִּ ם כָּ י, אִּ דֹון ַאְנטֹונִּ  .אָּ

ה זֹוְשיָּה  ˗ ַעְלמָּ ש  –הָּ רֶׁ ַחש ַאְנֹטש חֶׁ י שַאת טֹוַבת ֵלב –לָּ ַשְבתִּ י.  חָּ ְבכִּ ה בִּ ְרצָּ  זֹוְשיָּה פָּ

י ˗ ין לִּ ה לֹא ַמֲאמִּ ַאתָּ י יֹוַדַעת שֶׁ י, ֲאנִּ ל ֲאנִּ ת אֹוְתָך ְמאֹוד... ֲאבָּ בֶׁ י אֹוהֶׁ י י. ֲאנִּ ה ַוֲאנִּ ַגם ַאתָּ ֹוַדַעת שֶׁ

יאֹוֵהב אֹו י, תִּ ל ַאף ַפַעם לֹא ֵהַעזְ , ֲאדֹונִּ יֲאבָּ  . תָּ לֹוַמר לִּ

ֱעַמד ב, ַאְנֹטש נֶׁ צֶׁ ַמר ְבעֶׁ יו ּוַפַעם ְבזֹוְשיָּה ּוְלַבסֹוף אָּ חָּ ְפרָּ ְתבֹוֵנן ַפַעם בִּ  :הִּ

יד זֹאת ַאף ַפַעם ˗ ה זֹוְשיָּה, לֹא ַאגִּ ַעְלמָּ יד , לֹא. הָּ יּות –לֹא ַאגִּ ְחֵלטִּ ְך ְבהֶׁ ַזר ַעל כָּ תֹו .  חָּ ְתשּובָּ

ת  ה אֶׁ יאָּ ְפלִּ ּההִּ ה אֹותָּ יבָּ ֱעצִּ  .זֹוְשיָּה ְוהֶׁ

ה ˗ ה ְיתֹומָּ ה לֹא רֹוצֶׁ י, ַאתָּ  .ֲאדֹונִּ

ה ְרחָּ ה. ּובָּ צּוב ַהַבְיתָּ ַלְך עָּ מֹו, ְוַאְנֹטש הָּ ל אִּ  . אֶׁ

א  ˗ מָּ ַמר  –אִּ יָּד –אָּ אן מִּ כָּ ְסַתֵּלק מִּ ים ְלהִּ יכִּ י.  ֲאַנְחנּו ְצרִּ כִּ בֶׁ ֱחַנק מִּ  .ְוהּוא נֶׁ

י ˗ ְשֲאלִּ א, ַאל תִּ מָּ יםֲאַנְחנ, אִּ חִּ ים, ּו ֻמְכרָּ חִּ  .ֻמְכרָּ

עֹות ְדמָּ טּוף בִּ הּוא שָּ ּה ַהֹכל ְכשֶׁ ֵפר לָּ ַגע. ְוסִּ יַח ְלֵהרָּ ְצלִּ  .ְזַמן ַרב לֹא הִּ

רָּ  ˗ א ְיקָּ מָּ יאִּ ּלִּ ם, ה שֶׁ עֹולָּ י בָּ ְך ַרע לִּ ל כָּ ּה. כָּ י אֹותָּ יתִּ אִּ ה רָּ מָּ ְך, לָּ ל כָּ ּה כָּ י בָּ ְתַאַהְבתִּ ה הִּ מָּ  ? לָּ

ְחיֹות ַר  י לִּ ֹכְלתִּ יםיָּ חִּ ם ַהְפרָּ י. ק עִּ ּלִּ ת שֶׁ נֶׁ בֶׁ ת ַהגִּ ים אֶׁ ים לֹא רֹואִּ חִּ  .ַהְפרָּ

ה ּלָּ ר ְתפִּ ה לֹו ֵספֶׁ ְתנָּ מֹו נָּ ְך ְזַמן ַרב, אִּ שֶׁ ה ְבמֶׁ ְזרָּ ה ְולֹא חָּ ְצאָּ ה. יָּ ְמרָּ ת ְואָּ ה ְמַחיֶׁכֶׁ ְזרָּ  :ְלַבסֹוף חָּ

ֵפש, אֹוי ˗ ְכמֹוְתָך, טִּ ֵפש שֶׁ ה, טִּ ת ּובֹוכָּ בֶׁ יא יֹושֶׁ  .ַגם הִּ

ת  ˗ קֶׁ ַטח צֹוחֶׁ יו –בֶׁ ת ֵעינָּ עֹות ְמַמְּלאֹות אֶׁ ְּדמָּ ַמר ְכשֶׁ  .אָּ

ת אֹוְתָך, ַאְנֹטש, לֹא ˗ בֶׁ יא אֹוהֶׁ  .הִּ

י ˗  ? אֹותִּ

ה, ֵכן ˗ יבָּ ה ְוַהְנדִּ ְשַמְתָך ַהּטֹובָּ ת נִּ  .אֶׁ

ה ְלַעְצמֹו ַלֲחֹשב ַעל נִּ  ְרשָּ יהָּ ְוהִּ רֶׁ ְדבָּ ין ַאְנֹטש לִּ ֱאמִּ הֶׁ ים ַעד שֶׁ ים ַרבִּ מִּ ְברּו יָּ יועָּ  .ּׂשּואָּ

ְצַטֵער " ֵרט אֹו תִּ ְתחָּ יא תִּ ה –ְואּוַלי הִּ ים, ַאֲחֵרי ַהַמֲעשֶׁ שִּ ֲאנָּ ּה הָּ ְצֲחקּו לָּ  ". ְואּוַלי יִּ

ְתַחֵתן רּות ְלהִּ ְפשָּ אֶׁ ה בָּ ֱאמּונָּ בֹו הָּ ה ְבלִּ ְברָּ גָּ ל שֶׁ יו, ַאְך ְככָּ נָּ ְך אֹורּו פָּ  . כָּ

* 

ים נִּ ֵמש שָּ ר חָּ יָּה ַיַחד ְכבָּ ְשַפַחת ַאְנֹטש חָּ ר, מִּ יַרת ֵשעָּ ה ּוְבהִּ ה ְקַטנָּ ם ַיְלּדָּ ֵאם ְועִּ ם הָּ ים , עִּ ְוֵהם ְיכֹולִּ

ם עֹולָּ ים בָּ רִּ ים ַהְמֻאשָּ שִּ ֲאנָּ ֵשב הָּ  . ְלֵהחָּ

מֶׁ  ה ַתְהפּוכֹות ְמזָּ אּו ֵאיזֶׁ לרָּ  .ן ַהגֹורָּ


