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ַמְרֵאה ָּפֶיָה ֶׁשְּכמֹו , ַהְּמֻכֶּנֶסת, ַמְרֵאה ְּדמּוָתּה ַהֲחִריִׁשית. ֶֶפׁש-ָהָאחֹות ֶפִליְצָיה ִטְּפָלה ְּבחֹוִלים ְּבֵבית ַהחֹוִלים ְלחֹוֵלי

  . ֶׁשָּדָבר ֵאין ָלֶהם ִעם ִׂשְמָחה אֹו ֶעֶצב ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ָעָׂשה ֹרֶׁשם ֶׁשִהיא ְׁשקּוָעה ְּבעֹוָלמֹות ֲאֵחִרים, ְֶחְצבּו ֵמֶאֶבן

ֶׁשֶּבֱהיֹוָתּה ַּתְלִמיָדה ִהְִהיָגה ֶאת ְּבֹות ִּכָּתָתּה ְּבַמֲעֵׂשי , ִליְצָיה ָהְיָתה ַּפַעם ַיְלָּדה ַעִּליָזהֶׁשָהָאחֹות פֶ , ָקֶׁשה ְלַהֲאִמין

  . ׁשֹוְבבּות ְוֻקְָּדס

ִמְּפֵי ֶׁשָהיּו ָלּה ַהְּפָרִחים ַהָּיִפים אֹו , ְולֹא ִמְּפֵי ֶׁשָּלְבָׁשה ֶאת ַהִּׂשְמָלה ַהְּיָקָרה ְּביֹוֵתר, ִּבְׁשָעתֹו ָהְיָתה ַמְלַּכת ַהְּנָׁשִפים

ַמֶּׁשהּו  -ָהַעִּליָזה ְלִעִּתים ַעד ְּכֵדי ֶהְפֵקרּות ּוְלִעִּתים ֲעצּוָבה ְמאֹוד , ֶאָּלא ִמְּפֵי ֶׁשָהָיה ִּבְדמּות ַהַּנֲעָרה ַהְּתִמיָרה, ְּביֹוֵתר

  .לֹא ְּגבּולֶרֶגׁש ֶׁשל ָּכבֹוד ּוְמִסירּות לְ , ְמעֹוֵרר ִהְתַּפֲעלּות

ַּכֲאֶׁשר ִהְתַרֵּגז  .ֶׁשַהּגֹוָרל ִהְתַאְכֵזר ָלֶהם, ַהּיֹום ִהיא עֹוֶבֶדת ִעם ֲאִָׁשים חֹוִלים, ֶּבָעָבר ָזְכָתה ְּבַהֲעָרָצה ּוְבַהֲעָרָכה ַרָּבה

ִמְסַּתֶּכֶלת , ִהיא ָהְיָתה ִֶּגֶׁשת ַלחֹוֶלה. ָיהָהיּו ַמְזִעיִקים ֶאת ָהָאחֹות ֶפִליצְ , ֶאָחד ַהחֹוִלים ְוָהָיה ָחַׁשׁש ְלִהְתָּפְרצּות ַזַעם

  :מֹו ֶאל ֶיֶלדּכְ , ת ִמְצָחה ּוְמַדֶּבֶרת ֵאָליו ְּבקֹול ֲחִריִׁשיְמַקֶּמֶטת אֶ , ֶאת ַּגּבֹוֶתיהָ  ְמַכֶּוֶצת, ָיָׁשר ְּבֵעיָיו ְּבַמָּבָטּה ַהּׁשֹוֵאל

  .לֹא ֶאֵּתן ְל@ ִסיַגְרָיה ְולֹא ֻסָּכִרָּיה, ֲאִי ֶאְכַעס. ִלְצֹעקלֹא ָיֶפה . ֲאִי ְמַבֶּקֶׁשת ִמְּמ@, ִּתְרַּגע -

  .ְמֹבָהל יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ְלַמְרֵאה ֶאְגרֹופֹו ַהּמּוָרם ֶׁשל ְמַטֵּפל, ַהחֹוֶלה ָהָיה רֹוֵעד ְּבַהְׁשָּפַעת ְּדָבֶריהָ 

ִאם ֶאְפָׁשר ְלַכּנֹות ְּבֵׁשם , ָאֲהבּו אֹוָתּה, ֻּכָּלן ִהִּכירּו אֹוָתּה ָׁשם. ָהָאחֹות ֶפִליְצָיה ְִמְצָאה ִּבְקִביעּות ְּבַמְחֶלֶקת ַהָּנִׁשים

 –ַּכֲאֶׁשר ָעְבָרה ָּבאּוָלם ָעְקבּו ַאֲחֶריָה ָּכל ַהַּמָּבִטים ִּבְדָאָגה . ַאֲהָבה ֶאת ַהֶּקֶׁשר ַהּמּוָזר ֶׁשּבֹו ָהיּו ַהחֹולֹות ְקׁשּורֹות ֵאֶליהָ 

  .זֹוֲעִפים אֹו ַחְסֵרי ַהָּבָעה, ְמֹבָהִלים, ַמָּבִטים ֲעמּוִמים

ֻסַּפר ָעֶליָה ֶׁשִהְתַהְּלָכה . ֶאְפָׁשר ָהָיה ְלָבֵרר ָמה ְׁשָמּה-ִאי; ֵהִביאּו אֹוָתּה ִמן ָהְרחֹוב. ָהְיָתה ֵּבין ַהחֹוִלים ְיִׁשיָׁשה ַאַחת

ָהיּו לֹו ֵעיִַים ְיֵפהִפּיֹות ְוָהָיה ָּכל "ׁשֶ  ִמיֶׁשהּו ֵמֶהם ָרָאה ֶאת ְּבָּה  ָּבְרחֹוב ְוִהְטִריָדה ֶאת ָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים ַּבְּׁשֵאָלה אּוַלי

ְזָרה ַלֲאחֹות ֶפִליְצָיה ְוׂשֹוֲחָחה ִעָּמּה ַעל עַ , ית ַהחֹוִליםָעְבָדה ְּבֶמֶׁשק ּבֵ , ְׁשֵקָטה ַהְּיִׁשיָׁשה ָהְיָתה !".ָּכל ָּכE ָחָכם, ָּכE ָחָכם

   .ְּבָּה

ַהִאם ָיכֹול ָהָיה ִלְׁשֹּכַח , הּוא ָּכל ָּכE ָאַהב אֹוִתי, הּוא ָהָיה ָּכל ָּכE טֹוב ֵאַלי –ָהְיָתה אֹוֶמֶרת  –ָאחֹות , י ְלַעְצֵמEָּתֲאִר   -

  .ב ֵאַליֲאִי ְּבטּוָחה ֶׁשִּיְכּתֹ . אּוַלי ְִדַרס, ָּתִמיד ָהָיה ָׁשקּוַע ְּבִהְרהּוִרים. ְּבַוַּדאי ָקָרה לֹו ָאסֹון? אֹוִתי

    .ְָפָלה ְלִמְׁשָּכב, ְֶחְלָׁשה, ִהיא ָחְלָתה! ֵהִמיתּו אֹוָתּה ַהַּגְעּגּוִעים: ַאE ָהֶעֶצב ָהַלE ְוָגַבר ָעֶליהָ , ַהְּיִׁשיָׁשה ָהְיָתה ְׁשֵקָטה

ַהְּיִׁשיָׁשה ָצֲחָקה ּוָבְכָתה  .ַּקח אֹוָתּה ֵאָליוהּוא ָּכַתב ֶׁשָּיבֹוא ְויִ . ַעד ֶׁשֵהִביָאה ָהָאחֹות ֶפִליְצָיה ִליִׁשיָׁשה ִמְּכַתב ִמְּבָּה

; ִּבְּקָׁשה ֶׁשִּיְּתּו ָלּה ַמְרָאה. ִמָּיד ָרְצָתה ָלקּום ּוְלִהְתַלֵּבׁש , ְָׁשָקה ֶאת ָיֶדיָה ֶׁשל ָהָאחֹות ֶפִליְצָיה ְוֶאת ָּפֶיהָ , ֵמֹרב ֹאֶׁשר

  .ִהיא ָזְכָתה ְלַחִּיים ֲחָדִׁשים .ּהָרְצָתה ִלְהיֹות ְּבטּוָחה ֶׁשַהֵּבן ַיִּכיר אֹוָת 

  ! ִהיא ַעְצָמּה ָּכְתָבה ֶאת ַהִּמְכָּתב: ְּדָמעֹות ָעְמדּו ְּבֵעיֵי ָהָאחֹות ֶפִליְצָיה

ָּכל ַהחֹולֹות  . ְתָקֵרבַאE מֹוֵעד ּבֹואּו ֶׁשל ַהֵּבן ָהַלE ְוִה , ָּתְכָם ְִׁשַאר ֵזֶהה, ַעְכָׁשו ִהִּגיעּו ַהִּמְכָּתִבים ְלִעִּתים ֵּדי ְקרֹובֹות

 ,ַמְחֶלֶקת ַהָּנִׁשים ַהחֹולֹותִׂשיחֹות קֹוָלִּיֹות ְִׁשְמעּו ַעְכָׁשו ְלִעִּתים ְקרֹובֹות ּבְ . ִהְתַמְּלאּו ַסְקָרּות ְלבֹואֹו ֶׁשל ַהָּזר

  .ְוִלְפָעִמים ְִׁשַמע ָּבאּוָלם ַּגם ִׁשיר ַּבְיָׁשִי

  :ָלֲחָׁשה ֶחֶרׁש, ַּכֲאֶׁשר ָּגְסָסה. ְמֻאֶּׁשֶרת עֹוד ָחֵמׁש ָׁשִים ְּבַהְמִּתיָּה ִלְבָּהַהְּיִׁשיָׁשה ָחְיָתה 

  .  ַמֶּׁשהּו אֹוֵמר ִלי ֶׁשַהּיֹום ֶאְזֶּכה ִלְראֹותֹו? ֶׁשהּוא ָיבֹוא ַהּיֹום, ָכֹון ָאחֹות -

ֵאין ָסֵפק ֶׁשִּנְגָלה ָלּה ַהֶּׁשֶקר  , ה ְוָעְלָתה ְלַמְעָלהָלָלה ִמַּכְבֵלי ַהּגּוף ַהחֹולֶ ַּכֲאֶׁשר ִהְׁשַּתְחְרָרה ְִׁשָמָתּה ֶׁשל ַהְּיִׁשיָׁשה ָהֻאְמ 

  .ְוִהיא ֵּבְרָכה ַעל ָּכE, ֶׁשל ֲאחֹות ֶפִליְצָיה

 


