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ְתּכֹוֵנן ַלַמָסע,  ֲאִני ָהִייִתי רֹוָצה ִלְהיֹות ַנָגר ר אֶׁ ז ַאִניַח ְדָבִרים שֹוִנים ּוָבַאְרגָ , אּוַכל ַלֲעׂשֹות ַאְרַגז, ְוַכֲאשֶׁ
ל ה. ּוְבָגִדים ְוֹאכֶׁ ב ְורֹובֶׁ רֶׁ ה חֶׁ ְקנֶׁ ְתגֹוֵנן, ִאם ִיְתַנְפלּו ָעַלי ַחּיֹות טֹוְרפֹות. ְואֶׁ ת ֵהָלה. אֶׁ , ֲאִני אֹוֵהב נֹוָרא אֶׁ

ְתַחֵתן ִעם ַיְלָדה ִמֵבית ַהְּיתֹוִמים  .ֲאָבל לֹא אֶׁ

ת אֹוְתָךַגם הֵ : ֶהָעַרת ָהַאּפֹוְטרֹוְּפִסית בֶׁ ַמדּוַע ֵאיְנָך רֹוָצה . ִּכי ַאָתה שֹוָבב, ֲאָבל לֹא ְמאֹוד, ָלה אֹוהֶׁ
ָלנּו  ?ְלִהְתַחֵתן ִעם ַיְלָדה ֵמַהמֹוָסד שֶׁ

ָלנּו ה ָלַקַחת ַאַחת ֵמַהמֹוָסד שֶׁ ֲאִני ִמְתַבֵּיש, ֲאִני לֹא רֹוצֶׁ ְך. ִמִפי שֶׁ רֶׁ ְתּכֹוֵנן ַלדֶׁ ר אֶׁ ִבְשִביל ְלַגלֹות , ַּכֲאשֶׁ
ק ֵמָהעֹוָלם ְלַמד ִלְׂשחֹות ֲאִפלּו ָבאֹוְקָיינֹוס, ֵחלֶׁ ַסע ְלָאֵמִריָקה. ָאז ֲאִני אֶׁ ה, אֶׁ ֱעֹבד ָקשֶׁ ְשַתּכֵ . אֶׁ ףאֶׁ סֶׁ . ר ּכֶׁ

ִלי ְבָכל ָאֵמִריָקה ֱעֹבר ַבְמכֹוִנית שֶׁ ה ְמכֹוִנית ְואֶׁ ְחיֶׁה . ַאְקנֶׁ ל ָהֲאָנִשים ַהְפָרִאים ְואֶׁ ַסע אֶׁ ֲאָבל ַבַהְתָחָלה אֶׁ
 .ַלְיָלה טֹוב. ָשם ְשלֹוָשה ָשבּועֹות

 ?ִביםְואּוַלי ִתְכֹתב ִמְכָת . ַלְיָלה טֹוב:  ֶהָעַרת ָהַאּפֹוְטרֹוְּפִסית

ָהָיה ָלנּו ַבַבִית' ֲאִני ְור ִלי ָהָיה ַחָּיט. ִדַבְרנּו ַעל ֵאיְך שֶׁ ַאָבא שֶׁ ל ר, ֲאִני ָאַמְרִתי שֶׁ . ָהָיה ַסְנְדָלר' ְוַאָבא שֶׁ
הּו ֵאין ל, ִּכי ֲאַנְחנּו לֹא ַבַבִית. ְוַעְכָשו ֲאַנְחנּו ֹפה ְּכמֹו ְבֵבית ֹסַהר ר ִמישֶׁ ָאז ַהַחִּיים , ֹו ַאָבא ְוִאָמאְוַכֲאשֶׁ

ל ר. לֹא ָשִוים ְּכלּום ַאָבא ָהָיה שֹוֵלַח אֹוִתי ְלָהִביא ַּכְפתֹוִרים ְוַאָבא שֶׁ ָשַלח אֹותֹו ְלָהִביא ' ֲאִני ִסַפְרִתי שֶׁ
 . ִּכי ָשַכְחִתי. ַמְסְמִרים ְוֵכן ָהְלָאה

 .ר יֹוֵתרְּכֹתב ָברּו: ֶהָעַרת ָהַאּפֹוְטרֹוְּפִסית

ְחֹזר ֵמַהַמָסע. ִהֵנה ָּכְך ִיְהיֶׁה ַהָדָבר אֶׁ ְתַחֵתן, ְּכשֶׁ ַהִאם ָעַלי ְלִהְתַחֵתן ִעם , ֲאַבֵקש ִמְמָך ְלַיֵעץ ִלי. ָאז ֲאִני אֶׁ
ת ִמי  ָלַקַחת ְלִאָשה. ִעם ֵהָלה אֹו ִעם ַמאְנָיה, דֹוָרה  . ַלְיָלה טֹוב. ִּכי ֲאִני לֹא יֹוֵדַע אֶׁ

ַאָתה ַנְזָלן:  ַרת ָהַאּפֹוְטרֹוְּפִסיתֶהעָ   . ְוֵהָלה ָצֲחָקה, ַמאְנָיה לֹא ַמְסִּכיָמה. דֹוָרה ָאְמָרה שֶׁ

ת ִמי ֲאִני אֹוֵהב, ֲהלֹא ֲאִני לֹא ִבַקְשִתי ִבְשִביל ִלְשֹאל אֹוָתן ֲהלֹא . ַעְכָשו ֲאִני ִמְצַטֵער ְוַגם ִמְתַבֵּיש. ַרק אֶׁ
ת ִמי ֲאִני אֹוֵהבֲאִני ַרק ּכָ  ן? ָמה ִיְהיֶׁה ַעְכָשו. ַתְבִתי אֶׁ ת ֲאֵליהֶׁ שֶׁ ְבַבָקָשה לֹוַמר ִלי . ֲהלֹא ֲאִני ִמְתַבֵּיש ָלגֶׁ

ה ת ְּכֵדי ְלִהְתַנֵהג ָיפֶׁ בֶׁ ְלָחן ָעַלי ָלשֶׁ ה שֻׁ ָּכה ּוְבַבָקָשה לֹא ְלַהְראֹות ְלשּום, ְלַיד ֵאיזֶׁ ה ַאָגָדה ֲארֻׁ  ְוִכְתִבי ֵאיזֶׁ
ה אֹוְסְטָרִלי. ִּכי ֲאִני פֹוֵחד ַהְרֵבה ִלְכֹתב, ִאיש ה ָלַדַעת ֵאיְך ִנְראֶׁ  .ֵאיְך ֵהם ִנְרִאים, ַוֲאִני ְמאֹוד רֹוצֶׁ

ְפָשר ִלְכֹתב ַאָגדֹות -ִאי. ָאז ַגם ַאָתה ַאל ִתְתַבֵּיש, ִאם ֵהן לֹא ִמְתַבְּישֹות: ֶהָעַרת ָהַאּפֹוְטרֹוְּפִסית אֶׁ
ְלָחן ַהְשִליִשי, ִאם ַיְסִּכימּו. ַקס ָקָטןְבִפנְ  ְשַתֵדל ְלַהְראֹות ְלָך אֹוְסְטָרִלי, ֵשב ְלַיד ַהשֻׁ ה ְלִאיש . אֶׁ לֹא ַאְראֶׁ

ְלָך ת ַהּיֹוָמן שֶׁ  .אֶׁ

ְׂשֵרה ן ְשֵתים עֶׁ ִלְהיֹות בֶׁ ר ָגדֹול ִבְשִביִלי, ֲאִני חֹוֵשב שֶׁ ה ִיְהיֶׁה ֹאשֶׁ ֵאצֵ , זֶׁ ָפֵרד ִמּכָֻׁלםְּכשֶׁ ְך ָאז ֲאִני אֶׁ רֶׁ . א ַלדֶׁ
 .לֹא יֹוֵדַע ָמה ִלְכֹתב

ֵּיש ְלָך ָּכל ָּכְך ַהְרֵבה ְדָבִרים ִלְכֹתב: ֶהָעַרת ָהַאּפֹוְטרֹוְּפִסית ֵאיְנָך יֹוֵדַע ִאם ַיְסִפיק ְלָך, ָאַמְרָת שֶׁ  שֶׁ
 . ְוַעְכָשו ֵאיְנָך יֹוֵדַע ָמה ִלְכֹתב, ַהָמקֹום

ֲאָבל , ַבִשעּור ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ָלָמה, ְלָמָשל. ִּכי ֵיש ִלי ַצַער נֹוָרא ְוֵאין ִלי ַמְצפּון ָטהֹור, ַבָקָשה ְלַיֵעץ ִליבְ 
ת ַהֲעֵבָרה ַהזֹאת, ָתִמיד ֵיש ִלי ְברֹאש ֲעֵבָרה ַאַחת ה ַלֲעׂשֹות . ַוֲאִני פֹוֵחד ַלֲעׂשֹות אֶׁ ֲאָבל ֲאִני לֹא רֹוצֶׁ

ֲאִני ָיכֹול ִלְהיֹות יֹוֵתר טֹוב ֲאִני חֹוֵשב . לֹא ַלֲחֹשב ַעל ַהֲעֵבָרה ַהזֹאת. ְלכָֻׁלם ַצַער ַוֲאִני ִמְשַתֵדל ַעד ַּכָמה שֶׁ
 .ַלְיָלה טֹוב. ָלֵצאת ְלַמָסעֹות

ָּכַתְבָת ִלי: ֶהָעַרת ָהַאּפֹוְטרֹוְּפִסית ה ָעִׂשיָת שֶׁ ת . ֵעץ ְלָךֲאַדֵבר ִאְתָך ַוֲאיַ . ָיפֶׁ רֶׁ ֲאִני אֹומֶׁ ֲאָבל ַאל ֵתָעֵלב ְּכשֶׁ
הּו  .ַמשֶׁ

ּוַמדּוַע ֲאִני ָצִריְך , ַוֲאִני ִמְשַתֵדל ְמאֹוד. ְוהּוא ִתֵקן אֹוִתי' ֲאִני ִמְתַיֵדד ִעם ג. ֲאִני ְּכָבר ִמְתַנֵהג טֹוב יֹוֵתר



 

ִני, ֲהלֹא ֲאִני ְּכמֹו ּכָֻׁלם? ָלֵצאת ַרק ָּכל ְשבּוַעִים ַוֲאִני , ְוֵהם יֹוְצִאים ָּכל ָשבּועַ ? ּוַמדּוַע ֵהם טֹוִבים ִממֶׁ
ה ִלְהיֹות ְּכמֹו ָּכל ַהְּיָלִדים. ָּכל ָשבּוַע ֵשִני ָאבֹוא ָּכל ָשבּוַע ַוֲאִני ִמְתַבֵּיש . ֲאִני רֹוצֶׁ ַסְבָתא ִבְקָשה שֶׁ

ֲאִני לֹא ָיכֹול  .לֹוַמר שֶׁ

ת ִאם . ַאָתה יֹוֵדַע ַמדּוַע ָאסּור ְלָך ָלֵצאת ְּכמֹו ּכָֻׁלם: ְּפִסיתֶהָעַרת ָהַאּפֹוְטרֹו קֶׁ ֲאִני ֲאַבֵקש ֲאָבל ְמַפְקפֶׁ
ה ַיְצִליחַ   .זֶׁ

ר, ֵבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך ְּכָבר ָהָיה ִלי ַצַער ַרב אֹוִתי ִמֵבית ַהֵספֶׁ ָזְרקּו שֶׁ ת ֲאָבל ָחְשבּו ִלְזֹרק אֹוִתי ַגם ִמֵבי, שֶׁ
ר. ַהְּיתֹוִמים ר, ִאם לֹא ְיַקְבלּו אֹוִתי ְבֵבית ַהֵספֶׁ  53ְּכָבר ֲאִני יֹוֵדַע . ְוַעְכָשו שּוב ֲאִני הֹוֵלְך ְלֵבית ַהֵספֶׁ

ר ַעל ַמָסעֹות. ַעִמים ר ֲאִמִתי, ֵיש ִלי ֵספֶׁ ְפָסה. ֵספֶׁ ִתְהיֶׁה ִלי קֻׁ ה שֶׁ  . ְבַבָקָשה ְלָהִשיב. ֲאִני ְמאֹוד רֹוצֶׁ

ְפָסה: ֶהָעַרת ָהַאּפֹוְטרֹוְּפִסית ְשַתֵדל ְלַהִשיג קֻׁ ֵתן ְלָך, ֲאַחֵפׂש ְואֶׁ ְלָמה ְתַשֵמש ְלָך , תּוַכל ִלְכֹתב ִלי. ְואֶׁ
ְפָסה  ?ַהקֻׁ

ְפָסה ַהזֹאת ְמאֹוד ְנחּוָצה ְוַהְרֵבה ְמאֹוד  ַגם ִסְפרֹוִנים, ַגם ִמְכָתִבים: ִּכי ֵיש ִלי ַהְרֵבה ְדָבִרים, ִלי ַהקֻׁ
ָחד. ְדָבִרים ְנחּוִצים ר . ִּכי ֵאין ִלי ִעם ִמי ְלִהְתַיֵדד, ַעְכָשו ְּכָבר ֲאִני לֹא ִמְתַיֵדד ִעם ַאף אֶׁ ַהִאם ַּכֲאשֶׁ

ה ִיָגֵמר ֲאִני ֲאַקֵבל ִפְנָקס ַאֵחר ה? ַהִפְנָקס ַהזֶׁ ְכֹתב . ֵתי שּורֹותִּכי ֲאִני ּכֹוֵתב ַעל ְש , ֲאִני לֹא ָּכַתְבִתי ָיפֶׁ אֶׁ
ת ַהֹּכל ִלי ּוָמה ָעִׂשיִתי ַרע, אֶׁ ת ַהַצַער שֶׁ ְכֹתב אֶׁ ֲאִני חֹוֵשב ּוְדָבִרים שֹוִנים. אֶׁ ַהְרֵבה ְמאֹוד ְדָבִרים . ָמה שֶׁ

 .ְמַעְנְיִנים ֵיש ִלי ִלְרֹשם


