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ְבָשָעה ֶשִהְתַיֵשב ַעל ַהִכֵסא , ַרָוק ָזֵקן ַהַמְרִכיב ִמְשָקַפִים ְכֻחִלים, ָאַמר ָאדֹון ִאיְגַנִצי -ַעְלָמִתי , בֶֹּקר טֹוב -
ֹּא ְלַהְסִגיר ֶאת ַמְרִכיֶביהָ -ְבסֹוֵדיֶשהוְכָנה , ְוָשַלף ֻקְפַסת ַטַבק ֲהָרָחה ְוִניחֹוָחּה עֹוֵרר ֶאת , סֹודֹות ְכֵדי ֶשל

 .ִהְתַפֲעלוָתם ֶשל ֲחֵבָריו ַבַגן ַהַסְסִקי

 .ָשֲאָלה ָהַעְלָמה ְבִחּיוְך -ְנט ֻסָכִרּיֹות ִלְכבֹודֹו ֲחִצי פו -

 .ה קֹוֶפְיקֹותֶעְשֵר -ֲחֵמש, ָכָרִגיל, ֵכן ְבַבָקָשה -

 .ַהֻסָכִרּיֹות ֶשָלנו, ֵהן ְבַוַדאי ְטִעימֹות ְלָך ֲאדֹוִני -

ֹּא ִבְשִביִלי -  .ֶזה ל

 .ִאם ֵכן ַלֶנֶכד -

ֹּא - ֹּא ְלֶנֶכד, ַעְלָמִתי, ל ְואוַלי , ִאם ָלַעְלָמה ִיְהֶיה ַפַעם ְזַמן ֲאַסֵפר ָלּה ַמֶשהו. ֵהן ְסָתם ִליָלִדים. ֵאין ִלי ֶנֶכד; ל

ֹּא ַמֶשהו ַעל ַהֻסָכִרּיֹות ָהֵאֶלה  .ַגם ֶאֵתן ָלּה ִלְקר

. ִהַכְרִתי ֶאת ֲאדֹון ִאיְגַנִצי  ְבִמְקֶרה.  ָאדֹון ִאיְגַנִצי ָלַקח ֶאת ַהֻסָכִרּיֹות ֶשלֹו ְוָיָצא. ִמיֶשהו ִנְכַנס ַלֲחנות

ֹּא ָלּה ַמֶשהו ַעל ַהֻסָכִרּיֹות ְוֶשַגם ֲאִני ִמְשתֹוֵקק ַכֲאֶשר ִהְזַכְרִתי לֹו ֶשִהְבִטיַח לָ  ַעְלָמה ֵמֲחנות ַהַמְמַתִקים ִלְקר

 :הוא ִמְלֵמל ְבִאי ָרצֹון, ָלַדַעת ָמה ָכַתב ַעל אֹוָתן ֻסָכִרּיֹות

ֹּא ָתִבינו אֹוִתי וַבִמְקֶרה ַהּטֹוב ַרק , יִריםַהְצעִ , ַאֶתם: ֲאדֹוִני, ָמה ַאָתה יֹוֵדַע ַעל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה... ָאה - ל

 .ִתְצֲחקו ִלי

ֹּא ֶאת ְרִשימֹוָתיו  .ֵהן ִנְכְתבו ְבַמְחֶבֶרת ָעָבה ְלַמַדי. ִהְשַקְעִתי ַמֲאַמִצים ַרִבים ַעד ֶשִהְסִכים סֹוף סֹוף ִלְקר

 .ֵשב ֲאדֹוִני ְוַתְקִשיב -

ֹּא  :הוא ִהְתִחיל ִלְקר

ֹּא ִהְתַחֵשק ִלי ַלֲעשֹות שום ָדָבר, כֹוחַ , ִזָכרֹון, ַכֲאֶשר ָהִייִתי ָצִעיר ָהיו ִלי ִכְשרֹונֹות" ֹּאת ל ַהָשַמִים . ְוַלְמרֹות ז

ִבְזַבְזִתי ֶאת , ִליֲאָבל ִבְמקֹום ְלִהְשַתֵמש ְבַמְתנֹוֵתיֶהם ְלטֹוַבת ֲאֵחִרים וְלטֹוָבִתי שֶ , ֶהֱעִניקו ִלי ְבָיד ְרָחָבה

ֹּא ָעִשיִתי שום ָדָבר טֹוב ְבֶמֶשְך ֶעְשִרים. ַהַמָתנֹות ָהֵאֶלה ֹּא ַרק ֶשל ֹּא , ְוָחֵמש ְשנֹות ַחַּיי ָהִראשֹונֹות-ל ֲאִפלו ל

ֹוָתּה ִהְצִליָחה ִאִמי ְבַתֲחנוִנים וְדָמעֹות  ָשָנה ִלְפֵני מ. ָרַכְשִתי ַהְשָכָלה ְכֵדי ִלְהיֹות עֹוֵבד מֹוִעיל ְוָאָדם ַעְצָמִאי

ָכְך -ַאַחר. ְוָאז ָיַשְבִתי ָשם ְשלֹוִשים ָשָנה, ְכלֹוַמר ָאִבי, ְלַקֵבל ִמְשָרה ָכְלֶשִהי ֲעבוִרי ֵאֶצל ֲחֵברֹו ֶשל ַבֲעָלּה

ִני ֹּא ַת , ָיָצאִתי ְלִגְמָלאֹות ְוִהְתַחְלִתי ִלְחיֹות ְבעֹּ ְשלֹוִשים ְשנֹות ִמְשָרד ָפְגעו . ֲעסוָקה ְוִעם ְבִריאות ְלקוָיהְלל

ֹּא ָהָיה ִלי ַאף ָאָדם ָקרֹוב ְוָהָיה ִלי ַרע. ִבְבִריאוִתי ֹּא ָהְיָתה ִלי ִאָשה ְול שֹוַטְטִתי ָשעֹות ָבְרחֹובֹות . ל

ֹּאת ֶשָחִייִת  ֹּא ִהַכְרִתיהָ , י ָבּה ָכל ָכְך ַהְרֵבה ָשִניםְוִהְתבֹוַנְנִתי ְבַמְראֹות ָהִעיר ַהז ִמְפֵני ֶשָּיִמים , ְוִכְמַעט ל

ֹּא ָהיו ְרִגילֹות ַלֲהִליָכה, ַלְמרֹות ֶשַרְגַלי ָכֲאבו.  ְשֵלִמים ִבִליִתי ְבֶחֶדר ֶאָחד ְלַיד ֻשְלַחן ְכִתיָבה ְבָכל , ִמְפֵני ֶשל

ֹּאת ִהְמַשְכִתי ָלֶלכֶ  ְכמֹו ֶיֶלד ָהרֹוֶאה ַבַפַעם ָהִראשֹוָנה ַפְרַפר וְדָבִרים ָיִפים , ִמְפֵני ֶשַהכֹּל עֹוֵרר ִבי ַסְקָרנות, תז

ִאלו ָהִייִתי עֹוֵבד ָכָראוי וְמַפֵתַח ֶאת . ָחַשְבִתי ַמְחָשבֹות ַרבֹות ִבְשַעת ִטּיוֵלי ְבִדידות ֵאֶלה. ֲאֵחִרים

ר ְלַרִבים ִמן ָהֲאָנִשים ָהֲעִנִּיים ָהֵאלֶ , ֹונֹוַתיִכְשר , הָהִייִתי ָיכֹול ִלְהיֹות ַעְכָשו ַבַעל הֹון ָגדֹול ְוָהִייִתי ָיכֹול ַלֲעזֹּ

ֹּא יֹוֵתר  . ֶשֲאִני ָיכֹול ַרק ְלִהְתבֹוֵנן ָבֶהם ְול

ְלָהִסיר ְדָאָגה ִמִלָבם ֶשל ֲאָנִשים  ִתי ַמְחָשָבה ֶשָקֶשה ְמאֹודֲאָבל ָעְלָתה ְבַדעְ , ְוֵאיֶנִני יֹוֵדַע ֵאיְך ָקָרה ַהָדָבר
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ֹּאת ַהָדָבר ַקל ְמאֹוד ֵאֶצל ְיָלִדים, ְמֻבָגִרים ִמְפֵני ֶשְבֻסָכִרָּיה ַאַחת ֶאְפָשר ְלַהֲעלֹות ִחּיוְך ַעל , ְלֻעַמת ז

, שום ָכְך ֶהְחַלְטִתי ַלֲעשֹות ְלָפחֹות ֶאת ַהַמֲעֶשה ַהּטֹוב ַהֶזהִמ . ְוִלְמחֹות ְדָמעֹות ֵמֵעיֵניֶהם, ִשְפֵתיֶהם

ֹּא אוַכל ַלֲעשֹות ַבֲערֹּב ָיַמי  . ִמְפֵני ֶשּיֹוֵתר ִמֶזה ל

ֹּא ִסַגְלִתי ְלַעְצִמי ֲעַדִין , ָקִניִתי ֵאפֹוא ַבַפַעם ָהִראשֹוָנה ַכָמה עוִגּיֹות ְוֻסָכִרּיֹות ְוִחַלְקִתי אֹוָתן ֲאָבל ל

ֹּא ָהַלְך טֹוב ִאם הוא בֹוֶכה : יםֶאֵתן ֻסָכִרָּיה ַלֶּיֶלד ִבְשלֹוָשה ִמְקִר : ְבֶמֶשְך ַהְזַמן ָקַבְעִתי ְלַעְצִמי. ִשיָטה ְוֶזה ל

, ֵשִנית.  אֹו ַמֶשהו דֹוֶמה, ְלָמָשל ִאם ִיְקחו ִמֶמנו ַעְרמֹוִנים ֶשָאַסף אֹו ִמיֶשהו ִיֵתן לֹו ַמָכה. ִמְפֵני ֶשָפְגעו בֹו

ֹּא ֶאֵתן ֻסָכִרָּיה ַעל ָעֶול ֶשַנֲעָשה ֶיֶלד ָקָטן סֹוֵחב ַסל ָכֵבד ובֹו ֲארוַחת  ְלָמָשל ִאם, ֶאָלא ִכְפָרס ַעל ֲעבֹוָדה, ל

, ְשִליִשית;  אֹו ֶשַּיְלָדה ְקַטָנה ְמַכֶבֶסת ְלָבִנים אֹו סֹוֶחֶבת ִתינֹוק ֶשֵאינֹו ָקָטן ִמֶמָנה ְבַהְרֵבה, בֶֹּקר ְלָאִביו

ִהיא ְתעֹוֵרר בֹו , ְכֶשֶאֵתן לֹו ֻסָכִרָּיה. בֹוֶהה ָבֲאִוירְבִמְקֶרה ֶשַאְבִחין ַבֶּיֶלד ַהּיֹוֵשב ְבֵאיֶזה ָמקֹום וַמָבטֹו 

ֹּאשֹו ַמְחָשבֹות , ָלָמה ָנַתן לֹו ֻסָכִרָּיה, הוא ַיֲחשֹּב ִמי ָהָאדֹון ַהֶזה. ַמְחָשָבה ְלָפחֹות ְלֶרַגע ְואוַלי ַגם ַיֲעלו ְבר

 . ֲאֵחרֹות

וִמְפֵני , ַעת ֶשֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעשֹות יֹוֵתר ִמְפֵני ֶשֲחֵסִרים לֹו ַהכֹוחֹות ְוָהֶאְמָצִעיםָעצוב ְמאֹוד ְכֶשָאָדם נֹוֵכַח ָלדַ 

ִמְפֵני ֶשְלָפחֹות ֲאִני , ֲאָבל טֹוב ִלי ִעם ַהֻסָכִרּיֹות. ֶשִבְזֵבז ִבְנעוָריו ָכל ָכְך ַהְרֵבה ַמָתנֹות ֶשָנְתנו לֹו ַהָשַמִים

 ."ַתֵדל ַלֲעשֹות ַמֶשהו טֹוב ְבֶהְתֵאם ִליָכְלִתי  ַלְמרֹות ֶשֶזה ְמַעט ִמַדי וְמֻאָחר ִמַדיִמְש 

וְבנֹוָסף . ֲאִני ַרק יֹוֵדַע ֶשהוא ִהְרִשים אֹוִתי, ֵאיֶנִני יֹוֵדַע ֵאיְך ְלַכנֹות ֶאת ַהְרָצַאת ַהֻסָכִרּיֹות ֶשל ָאדֹון ִאיְגַנִצי

 .קֹולֹו ָהָיה ָכל ָכְך ָעצוב ִבְשַעת ַהְקִריָאהְלָכְך 

ֹּאַמר, נו -  ?ֲאדֹוִני, וָמה ת

 . ֲאִני ִמְשַתֵתף ְבֵכנות ְבַצַעְרָך: ַרק ָדָבר ֶאָחד -

ֹּאִשי ֹּא ִכְבַדִני ַבֻסָכִרָּיה, הוא ִנֵשק ֶאת ר  . ִליָלִדים... ִמְפֵני ֶשֶזה, ַאְך ל

ֶעְשֵרה ְשנֹות ַחָּייו ָהַאֲחרֹונֹות ִחֵלק ָאדֹון ִאיְגַנִצי ְשַבע -ְבֶמֶשְך ְשַבע. ת ֶשלֹו ֲעַדִין ִנְמֵצאת ִבְרשוִתיַהַמְחֶבֶר 

ת ַהַמְחֶבֶרת ֲאִני אֹוֵהב ֶא . ְוָכל ֻסָכִרָּיה ְמֻסֶמֶנת ְבַקו ְבַמְחֶבֶרת, ֵמאֹות ִתְשִעים וְשלֹוָשה פוְנִטים ֶשל ֻסָכִרּיֹות

ֲאִני פֹוֵתַח ֶאת , ְכֶשגֹוֶבֶרת ָעַלי ָהֲעֵיפות ֵמֲחַמת ָהֲעבֹוָדה, ִלְפָעִמים. ַהְּיָשָנה ְוַהַמְצִהיָבה ֶשל ָהִאיש ַהִתְמהֹוִני

 :ַהְמַחֶבֶרת ְוקֹוֵרא

 ".ָשלֹוש ֻסָכִרּיֹות. ַמֲעַדֵני ַחג ַהַפְסָחאְלַיד ֲחנות ַהַמְמַתִקים ָעַמד ְמַתֵקן ִסיִרים ָקָטן ְוִהְתבֹוֵנן בְ "

 ".ְשֵתי ֻסָכִרּיֹות ְלָכל ֶאָחד. ַמְנָיה וְוָלֶדְזיֹו אֹוְסִפים ִשְבֵרי ֶפָחם ַעל ְגַדת ֲהִויְסָלה ְלִחמום"

 ".ֻסָכִרָּיה. ִמְפֵני ֶשַהְנָעִרים ָלְקחו לֹו ַמֵקל, ָיֵאש בֹוֶכה"

ֹּא סֹוף" ְשֵתי ֻסָכִרּיֹות. הֹוֶלֶכת ִעם ִאָמּה ַלשוק ִלְמכֹּר ַמְחְצלֹות ְלִנגוב ַנֲעָלִיםָיה 'ַיְדזְ "  . ְוָכְך ָהְלָאה ְלל

ְרָסה ֶאת וְבאֹוָתּה ָשָעה ֲאִני ְמַהְרֵהר ַכָמה ִחּיוִכים וַמְחָשבֹות ִהְצִליַח ְלעֹוֵרר אֹותֹו ָאָדם ֶשֲעבֹוַדת ַהָשִנים הָ 

ָהָיה ָיכֹול ְלַחֵלק ִסְפֵרי ִלמוד ֶשל ִכתֹות , ִאלו ָהָיה ַבַעל ֶאְמָצִעים ָכְלֶשֵהם. ִכְמַעט ֲחַסר ֶיַשע, ָעִני, ְבִריאותֹו

ָלֲעבֹוָדה ְלַמַען ָאָדם ֶאָחד ָמסור , ֵכן. ָהָיה ָיכֹול ְלַחֵלק ְבֶדֶרְך דֹוָמה ַהְשָכָלה, ִאלו ָהָיה ָחָזק יֹוֵתר; ַהְּיסֹוד

 . זוָלתֹו הוא ֲעָנק ַהָּיכֹול ְלחֹוֵלל ִנִסים

ֶשִהְרִכיב ִמְשָקַפִים ְכֻחִלים ְוָהָיה ַבַעל ֵתַבת ַטַבק ֲהָרָחה , ָעְברו ָשִנים ַרבֹות ֵמָאז מֹותֹו ֶשל ָאדֹון ִאיְגַנִצי

, ֲאֶשר ַלֻסָכִרּיֹות. סֹוד ֲהָכַנת ַהַּטָבק ָהַלְך ִעמֹו ַלֶקֶבר. ָבר ַבַגן ַהַסְסִקיֶשִניחֹוָחּה עֹוֵרר ִהְתַפֲעלות ֵבין ְמִביֵני דָ 

ְכֵדי ְלהֹוִסיף ַקִוים ֲאָחִדים ְבַמְחַבְרתֹו ֶשל , ְבִרְגֵעי ְפַנאי ֲאִני ֶנֱהֶנה ְלַקְחֶתן ִעִמי ְבֶלְכִתי ְלאֶֹּרְך ְגַדת ֲהִויְסָלה

 .ִציָאדֹון ִאיְגנַ 


