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ָטה ,ָסְבָתא - ָבה ַבמִּ ְתַכּסֹות  , ַקר ַלבֻּ ָבה ְבָמה ְלהִּ ְטְפָטה ַיְדזִּ  -ֵאין ַלבֻּ  . ה ַבת ַהָשלֹוׁשיָ 'פִּ

ַּסְתבָ  - ָבהַאְת רֹוָצה ׁשֶׁ יָכה ַלבֻּ ְתפֹּר ְשמִּ  ?א תִּ

ָבה - יָכה ְלבֻּ ְתפֹּל ְשמִּ יַמת ְׁש  -? ָסְבָתא תִּ יָה ְבנִּ ת ַיְדְזָיה ַעל ְדָברֶׁ רֶׁ ָחדחֹוזֶׁ ית , ֵאָלה ּוַבָקָׁשה ְכאֶׁ יא ָאְפָינִּ הִּ ׁשֶׁ
ים יָלדִּ יָכה -. לִּ ת ַהְשמִּ ְתפֹּל אֶׁ  ?ּוָמַתי ָסְבָתא תִּ

ְתפֹּר - ף תִּ כֶׁ  .ָסְבָתא תֶׁ

ף - כֶׁ  ?תֶׁ

יָה ַהכֹוֲאבֹות ל ָהָארֹון ַעל ַרְגלֶׁ ת אֶׁ ׁשֶׁ כְֻּרָסָתּה ּוְמַדְׁשדֶׁ יכֹות, ָסְבָתא ָקָמה מִּ ת ֵבין ֲחתִּ שֶׁ ַבד ׁשֹונֹות  ְמַחפֶׁ
ן ַבֲארֹוָנּה ֵיׁש ְלָכל ָסְבָתא ַהְרֵבה ְכמֹוהֶׁ  .ׁשֶׁ

ֵנה ֵיׁש - ְהיֶׁה טֹוב, הִּ ה יִּ  .זֶׁ

ן ָהָארֹון ַׁשְרוּול יָאה מִּ ָלּה... ָסְבָתא מֹוצִּ ָנה ׁשֶׁ ְמַלת ַהֲחתֻּ שִּ  .מִּ

ָנה, ֵכן - ְמַלת ַהֲחתֻּ  .שִּ

יָאה חּוט ּוַמַחט ם, ָסְבָתא מֹוצִּ ְסָפַריִּ יָחה ַהכֹּל ַעל ְׁשַרְפַרף, מִּ ם, ּוַמנִּ ְׁשָקַפיִּ יָבה מִּ ת ַבכְֻּרָסה , ַמְרכִּ בֶׁ יֹוׁשֶׁ
ְפרֹּם  יָלה לִּ  .ַהַשְרוּול תאֶׁ ּוַמְתחִּ

ָנה ְמַלת ַהֲחתֻּ יָרה. שִּ ָהְיָתה ַנֲעָרה ְצעִּ ת ַבֲעָלּה ּוְלַצֵית לֹו ְכׁשֶׁ ֱאהֹּב אֶׁ ְׁשְבָעה לֶׁ ֹּאת נִּ ְמָלה ַהז ַהַשְרוּול . ַבשִּ
ָנה מֹו ַבֲחתֻּ ר ָרְקָדה עִּ ה ָנח ַעל ְכֵתפֹו ַכֲאׁשֶׁ ָיה. ַהזֶׁ פִּ ָבּה ַפַעם  ְבָחְזָקה ָמֵלא צִּ יא . ַאֲהָבה, ֱאמּוָנה, לִּ הִּ

ָנה. ָרְקָדה ְועֹוד ֵאיְך ְמַלת ַהֲחתֻּ ת! שִּ רֶׁ אׁשֹוָנה ָאְמָרה ַהתֹופֶׁ ר ָמְדָדה אֹוָתּה ְבַפַעם ָהרִּ יבָ , ַכֲאׁשֶׁ ָשה ֲחבִּ : האִּ
ים, ָאה" קּונִּ ְכָלל תִּ ת, ֵאין בִּ רֶׁ ת, ְגבֶׁ רֶׁ שֶׁ י ְמאֻּ ְהיִּ תִּ יָמן ׁשֶׁ  ". סִּ

ת רֶׁ שֶׁ ֹּא ָהְיָתה ְמאֻּ יא ל ים: הִּ ם ַאְרָבָעה ְיָלדִּ יא נֹוְתָרה ַאְלָמָנה עִּ ְפַטר ְוהִּ ֱאָמָנה לֹו ַעד . ַבֲעָלּה נִּ ְׁשֲאָרה נֶׁ נִּ
ר לֹו ְתַמְּסָרה ָלֲעבֹו. יֹום מֹוָתּה ּוֵמֵעבֶׁ ים ָגְדלּו. ָדההִּ ְתַפְתחּו, ָלְמדּו, ַהְקַטנִּ יא ָעְבָדה, הִּ  .ָעְבָדה, ָעְבָדה, ְוהִּ

ה ְקצֹוַע ָקׁשֶׁ יא ָבֲחָרה ָלּה מִּ ֱאָצל, הִּ ְׁשַתֵלם ְונֶׁ ת: ֲאָבל מִּ דֶׁ ֹּא ֵׁשָנה. ְמַילֶׁ יָה ְלל ַכָמה , ַכָמה ֵלילֹות ָעְברּו ָעלֶׁ
ים ָחְזָרה ַהַבְיָתה ַאֲחֵרי ים ְפָעמִּ ים ֲאָחדִּ ל ָימִּ ׁש, ֵהָעְדרּות ׁשֶׁ רֶׁ ת חֶׁ ׁשֶׁ ֵּסא ְולֹוחֶׁ ת ַלכִּ לֶׁ  :ָהְיָתה נֹופֶׁ

ֹּא - ר ְלכֹוחֹוַתי, ל ה ְכָבר ֵמֵעבֶׁ  .זֶׁ

ים ָהיּו מֹו יןְס ַהְיָלדִּ ים ָלּה דִּ ת ְבַעְצָמם-רִּ ק ַהַביִּ ׁשֶׁ ת מֶׁ ֲהלּו אֶׁ ְׁשבֹון ֵאיְך נִּ ְנקּו אֹוָתּה, ְוחֶׁ ָצְנפּו ְבֵחיָקּה ּופִּ , הִּ
יּות ְחֵלטִּ ת ְלַעְצָמּה ְבהֶׁ רֶׁ ת ְואֹומֶׁ רֶׁ  :אֹו ָאז ָהְיָתה חֹוזֶׁ

ְכָרָחה - י מֻּ  . ֲאנִּ

ל ָרֲאָתה ָעָמל ,ַכָמה ָצרֹות ְוֵסבֶׁ יָאה ְלעֹוָלם ָהַעְצבּות ְוהֶׁ ים ֵהבִּ יהָ , ַכָמה ְיָלדִּ ים ְבֵעינֶׁ חּומִּ ְדָמעֹות נִּ  .ְכׁשֶׁ

יָה ָגְדלּו ְכְפלּו, ְיָלדֶׁ ְלׁשּו, ַההֹוָצאֹות הֻּ יהָ , ׁשֻּ ת ְנעּורֶׁ יָבה ָלּה אֶׁ ְקרִּ ְׁשָפָחה ְוהִּ ְׁשַמר ַהמִּ יא ָעְמָדה ַעל מִּ , ַאְך הִּ
יהָ  ת כֹוחֹותֶׁ ת בְ , אֶׁ ְסַתְיגּותאֶׁ ֹּא ָכל הִּ יאּוָתּה ְלל ים, רִּ ֹּא ְכלּום ְלַעְצָמּה, ַהכֹּל ְלַמַען ַהְיָלדִּ  . ל

יס ת ְבָנּה ָׁשְלָחה ְלָפרִּ יָקה, אֶׁ ְכָׁשר ְלמּוסִּ ָהָיה מֻּ ְפֵני ׁשֶׁ ְׁשַאר ָׁשם . מִּ י ָיָצא ְבַעְצמֹו ָלעֹוָלם ַהָגדֹול ְונִּ ַהֵבן ַהֵשנִּ
ר ַלָים, ָרחֹוק ץ ָזָרה ,ֵמֵעבֶׁ רֶׁ ָתק ְלאֶׁ ְתַגְעֵגעַ , ְמרֻּ ְבָנּה . כֹוֵאב ּומִּ ְזְכָרה בִּ נִּ יָה ְכׁשֶׁ ְׁשָקפֶׁ ת מִּ ְרְפָלה אֶׁ ְמָעה עִּ דִּ

ַגע ֱעַצר ְלרֶׁ ָבה נֶׁ יָכה ַלבֻּ ת ַהְשמִּ ָתַפר אֶׁ  .ְוַהחּוט ׁשֶׁ

ת ַיְדזְ  -? ַכֵבל - לֶׁ  .ָיה'ׁשֹואֶׁ

ֹּא - ֹּא, ָיה'ַיְדזְ , ל  .עֹוד ל

יהָ ְוַסְבָתא חֹו ְכרֹונֹותֶׁ ת חּוט זִּ ְטוֹות אֶׁ ָלּה ְולִּ ָנה ׁשֶׁ ְמַלת ַהֲחתֻּ שִּ יָכה מִּ ת ַהְשמִּ ְתפֹּר אֶׁ ת לִּ רֶׁ  . זֶׁ

יס ָפרִּ ָשה, ַהֵבן ָחַזר מִּ יב: ָנָשא אִּ ְכזִּ ָשרֹון הִּ ת ָלֲחמּו , ַהכִּ יַח אֶׁ ְרוִּ ְזָרָתּה הִּ יַעת ַהָשפֹות ּוְבעֶׁ ְׁשֲאָרה ְידִּ ֲאָבל נִּ
ֹּא ַפַעם הָ  יוְול ת פִּ  .ָיה ַטַעם ַמר ְמַמֵלא אֶׁ
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ֹּא קֹוְנֵצְרט ֵאין ָבּה ֵתַאְטרֹון ְול ים , הּוא ַחי ַבֲעָיָרה ְקַטָנה ׁשֶׁ ָתם ַעל ַהְדָברִּ ְפָׁשר ְלַדֵבר אִּ אֶׁ ים ׁשֶׁ ֹּא ֲאָנׁשִּ ְול
ָאַהב ָכל ָכְך יָקה ׁשֶׁ ְנָינֹו אֹותֹו ְוַעל ַהמּוסִּ עִּ  .ׁשֶׁ

ת ְׁש  יָאה אֶׁ שִּ יא ְכָבר הִּ יהָ הִּ ן. ֵתי ְבנֹותֶׁ ם ַאַחת ֵמהֶׁ ָיה ָגָרה ְבאֹותֹו ְרחֹוב, ַעְכָׁשו ָגָרה ַיַחד עִּ יא . ַהְשנִּ הִּ
ְמָצאֹות ְלָיָדּה יָה ַהנִּ ְזכּות ְׁשֵתי ְבנֹותֶׁ ת ַהיֹום בִּ רֶׁ שֶׁ ְבָנּה ַהַחי , ְמאֻּ ת בִּ רֶׁ ְזכֶׁ יא נִּ הִּ ָבּה פֹוֵעם ְבָחְזָקה ְכׁשֶׁ ְולִּ

יר ַהשָ  יְבעִּ ה ּוַבֵבן ַהֵשנִּ ר ַלָים... דֶׁ ֵמֵעבֶׁ ה ׁשֶׁ  . זֶׁ

ְתַאֵחר ְכָתב מִּ ֹּא טֹוב, ַפַעם ַהמִּ יׁש ל ד ַמְרגִּ כֶׁ ק ַהנֶׁ ְכָדה ָאדֹּם ַבָגרֹון'אֹו ְלַיְזְד , ַפַעם ָינֶׁ ד . ָיה ַהנֶׁ כֶׁ ַפַעם ַהנֶׁ
י ֵאינֹו לֹוֵמד ֵהיֵטב ה אֹו. ַהֵשנִּ הּו ְכזֶׁ ה ַמשֶׁ יד קֹורֶׁ  .ַאֵחר ָתמִּ

יהָ  ְׁשָקפֶׁ ת מִּ יָרה ָסְבָתא אֶׁ יֹות ַהֵכהֹות ְוׁשּוב ְׁשֵאָלה ַהְקַטָנה, ׁשּוב ֵהסִּ ת ַהְזכּוכִּ ְקָתה אֶׁ  :נִּ

 ?ְכַבל -

ֹּא -  .עֹוד ל

ָלּה ְוָעצּוב ָלּה ָנה ׁשֶׁ ְמַלת ַהֲחתֻּ ַשְרוּול שִּ ָבה מִּ יָכה ַלבֻּ ת ְשמִּ רֶׁ  .ָעצּוב, ָסְבָתא תֹופֶׁ

ְך ְׁש  ׁשֶׁ ת ָכל כֹוָחּה, נֹות ֲעבֹוָדָתּהְבמֶׁ יָעה אֶׁ ְׁשקִּ ן הִּ ָבהֶׁ ְבָטח , ׁשֶׁ מֻּ יָה ׁשֶׁ יָלדֶׁ יר לִּ יד ַמְזהִּ ְמיֹוָנּה ָעתִּ ָרֲאָתה ְבדִּ
ְבָלּה ם ְתמּוַרת ֲעָמָלה ְוסִּ ר ָגדֹול. ָלהֶׁ יא ָחְלָמה ַעל אֹּׁשֶׁ יר ְוָׁשֵלם ְלַמֲעָנם, הִּ יא ַחָלָׁשה. ָבהִּ ת , ַהיֹום הִּ ׁשֶׁ תֶׁ מֻּ

ת ַעְצָמּה, בֹוָדה ָקָׁשהֵמעֲ  ת אֶׁ לֶׁ י ֲעָמָלה ְוׁשֹואֶׁ ְפרִּ ת בִּ נֶׁ ְתבֹונֶׁ  :מִּ

יָלַדי" ר לִּ י אֹּׁשֶׁ ֱעַנְקתִּ ם הֶׁ  "?ַהאִּ

י אֹוֵמר ָלּה ימִּ  :ְוקֹול ְפנִּ

י" ְלתִּ ָיכֹּ ם ָכל ָמה ׁשֶׁ י ָלהֶׁ נִּ , ָנַתתִּ מֶׁ ְדרֹּׁש מִּ ָהְיָתה לֹו ַהְזכּות לִּ ָמה ׁשֶׁ י ְלעֹוָלם יֹוֵתר מִּ י ָלעֹוָלם . יָנַתתִּ ָנַתתִּ
יׁשּות, ַאְרַבע ְנָפׁשֹות חֹוְׁשבֹות ים, ְרגִּ ים ְנבֹונִּ ְנָכַדי הֹורִּ י לִּ ים עֹוד יֹוֵתר . ָנַתתִּ ְהיּו ַלֲאָנׁשִּ ְגְדלּו ְויִּ ּוְנָכַדי יִּ

ם ים ֵמהֹוֵריהֶׁ ְדָמה. טֹובִּ י ְלַרְעיֹון ַהקִּ ְתַכַחְׁשתִּ ֹּא הִּ ׁש ָהָא , ל פֶׁ דּון נֶׁ ל עִּ יֵדָאה ׁשֶׁ ְמרּוַצת ַהדֹורֹותָלאִּ  ".ָדם בִּ

ָלה ְתפִּ יָה לִּ ת ַכפֹות ָידֶׁ יָדה אֶׁ ְצמִּ ַגע ְׁשֵאָלה ַיְדזְ . ְוַסְבָתא הִּ  :ָיה'ַכֲעבֹּר רֶׁ

ת - לֶׁ ְתַפלֶׁ  ?ָסְבָתא מִּ

י, ֵכן - ְבֵני ָהָאָדם, ַיְלָדתִּ ר לִּ ים אֹּׁשֶׁ ת ֵמֱאֹלהִּ ׁשֶׁ  .ָסְבָתא ְמַבקֶׁ

ת ַהְקַטָנה  -? ֵכן - לֶׁ יָכה ְכָבר ְתפּוָלהוְ  -ׁשֹואֶׁ  ?ַהְשמִּ

ְלָך, ֵכן - ָבה ׁשֶׁ ת ַהבֻּ י אֶׁ י אֹוָתּה ּוְתַכּסִּ  ...ְקחִּ

ת לֶׁ ְתַפלֶׁ ָלּה, ָסְבָתא מִּ ָנה ׁשֶׁ ְמַלת ַהֲחתֻּ ַשְרוּול שִּ יָכה ַהְתפּוָרה מִּ ְשמִּ ָבָתּה בִּ ת בֻּ ְכָדה ְמַכָּסה אֶׁ  .ַהנֶׁ


