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א-  י, ַסבָּ ְהֶיה ַהְמַלֶוה ֶשלִּ  .תִּ

י, ֶבֱאֶמת-  תִּ  ...ַיְלדָּ

ח-  ה ֻמְכרָּ א, ַאתָּ ח, ַסבָּ ה ֻמְכרָּ ה . ַאתָּ ין ַאתָּ י –ֵמבִּ אשֹון ֶשלִּ רִּ  .ֶזהו ַהֶנֶשף הָּ

ל ַיְניָּה-  א, ֲאבָּ א, ֵיש ְלָך ַאבָּ מָּ ֵקן... אִּ ר זָּ י ְכבָּ י, ֲאנִּ ילִּ ְשבִּ  .ֶזה לֹא בִּ

י רֹוצָּ -  ל ֲאנִּ ְהֶיה ְבֶנֶשףֲאבָּ א, ה ֶשתִּ י, ַסבָּ ְרֶאה אֹותִּ י ַתַחת ְזרֹוֲעָך. ְוֶשתִּ ַקח אֹותִּ ר ֶשלִּ , תִּ קָּ א יָּ י, יַסבָּ סוף ֶשלִּ ... כָּ
ֶפה ְהֶיה יָּ ה ֶשֶזה יִּ ְרֶאה ַכמָּ ה תִּ ֵלינו ַבֶנֶשף. ַאתָּ ְסַתְכלו עָּ ם יִּ ְך, ֻכלָּ ל כָּ ה כָּ י ֶאְהֶיה ֵגאָּ ְהֶיה ַמְרֶאה ... ַוֲאנִּ ֶזה יִּ

ר בֹוהַ . ֶנֱהדָּ ְך גָּ ל כָּ א כָּ ה ַסבָּ ה, ַאתָּ י ְקַטנָּ ן לְ , ַוֲאנִּ בָּ א לָּ ה ַסבָּ ה, ַגְמֵריַאתָּ י ְשֹחרָּ  ?טֹוב... ַוֲאנִּ

ה ְבֹרב ֵחן ְיצָּ ה צִּ א ֶנֱאַלץ ְלַוֵתר, ַהֶנְכדָּ ה ַעד ֶשַסבָּ ְתַחְננָּ ְך הִּ ל כָּ ְראֹות . ְוכָּ ְשתֹוֵקק ְבַעְצמֹו לִּ ַוֲהֵרי ְבַמֲעַמֵקי ַנְפשֹו הִּ
ם הַ  עֹולָּ ה לָּ אשֹונָּ רִּ ה ֶשלֹו יֹוֵצאת ַבַפַעם הָּ עֹוטָּ דֹולֶאת ַהפָּ  .גָּ

ר ֹמק ְולֹא ֻמְסבָּ אשֹון ֶשל , ֶעֶצב עָּ רִּ ה ַעל ַהֶנֶשף הָּ בָּ בֹו ְלֶעֶצם ַהַמֲחשָּ ְלאו ֶאת לִּ ה מִּ ה ְברוכָּ ם ַשְלוָּ מָּ ים ְוַיַחד עִּ ַגְעגועִּ
תֹו ַבת ַהְשַבע ים. ֶעְשֵרה-ֶנְכדָּ ְכרֹונֹות ַהְנעורִּ ה ְלזִּ ה ְתשובָּ ְיתָּ ֶעֶצב הָּ יוַהַגעְ ; בָּ י ֶשהָּ יָּה וְלמִּ ה ֶשהָּ מָּ ים לָּ יו, גועִּ , חָּ

ֲעלו מֹוהָּ ַהיֹום ַהֶזה, פָּ ֲהבו כָּ ה ַהזֹאת, אָּ ֲאהובָּ ה הָּ ה ַהְקַטנָּ יב ; ַהַנֲערָּ בִּ אָּ ה ֶשהָּ רָּ תֹוְך ַהַהכָּ ה מִּ ְבעָּ ה נָּ ה ַהְברוכָּ ְוַהַשְלוָּ
ה, ַחי ַאֲהבָּ ים ְתשוַקת הָּ יָּה , ַחיִּ פִּ ל –ַהצִּ יד כָּ מִּ יו ְוֶשַהיֹום ֵמתו ֲעבורֹו ַאַחת וְלתָּ ְלאו ֶאת ַחיָּ ְרגָּשֹות ֶשמִּ ם הָּ  .אֹותָּ

א ה ֶשלֹו, ַגם ַסבָּ ד, ְכמֹו ַהֶנְכדָּ ְתַרְגשות ְליֹום ַהְמֹיעָּ ין ְבהִּ ְמתִּ ה. הִּ ְתרֹוְצצָּ יא הִּ נֹות, ְוהִּ ה ַבֲהכָּ ְסקָּ יֹות , עָּ פִּ ה צִּ ְמֵלאָּ
ֶנשֶ  הַרבֹות מִּ אשֹון ֶשלָּ רִּ ים הָּ קודִּ רִּ  .ף הָּ
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שוב ֶרַגע ֶהחָּ יַע הָּ גִּ ֵנה ַגם הִּ ה. הִּ ה ַהְוֻרדָּ לָּ ה ַתַחת ַהַמְלמָּ ְזקָּ ַלם ְבחָּ ה הָּ בָּ ה ְוַהֹדֶפק ַפַעם , לִּ ְצחָּ ה ֶאת מִּ סָּ ֹסֶמק כִּ
ה ְבַרקֹוֶתיהָּ  ְזקָּ  .ְבחָּ

א  - א, ַסבָּ ן, ַסבָּ ה מוכָּ  ?ַאתָּ

ילות ה ְלַחְדרֹו ְבַקלִּ ְתעֹוְפפָּ יא הִּ פֹור, הִּ יָּה ְכצִּ ְפשִּ  . חָּ

ה-  ְך ַהְרֵבה ְזַמן, אָּ ל כָּ ְתַקֵשט כָּ ֶפה ְלהִּ א ֶגֶבר. לֹא יָּ קוד, טֹוב ֶשַסבָּ ים ְלרִּ ל ַהְמַחְזרִּ י ֶאת כָּ יתָּ לֹוֵקַח לִּ יִּ . ַאֶחֶרת הָּ
ה א, הָּ בָּ פְ , סָּ ְרֶאה נִּ ה נִּ ה ֶשַאתָּ אַכמָּ  .לָּ

י, נו, נו-  י לִּ יאִּ ה ֶשְכמֹוְתָך, ַתְחמִּ בָּ י, שֹובָּ י לִּ ְצֲחקִּ  .תִּ

י ינִּ ְרצִּ ֵקט ְוהָּ טֹו ַהשָּ ה ְבֹכֶבד רֹאש ְבַמבָּ ַחן אֹותָּ  .הוא בָּ

א-  ה, ַסבָּ נָּ ה ְלבָּ יבָּ  ?ֵיש ְלָך ֲענִּ

ה ה ַאַחר ֻקְפסָּ תֹוכֹו ֻקְפסָּ ַלף מִּ רֹון ְושָּ אָּ ַתח ֶאת הָּ א פָּ  . ַסבָּ

ְהיֹות-  ה לִּ חָּ יוק, ֻמְכרָּ י לֹא יֹוֵדַע ֵאיֹפה ְבדִּ ל ֲאנִּ  . ֲאבָּ

רֹון-  אָּ ְך בָּ ְרבוְביָּה ֶשֵיש לָּ א. יֶָּפה ְמאֹוד ֵאיזֹו עִּ ח , ַסבָּ ְהיֹות ֻמנָּ יְך לִּ רִּ ר צָּ בָּ ל דָּ י ֶשכָּ ַמְדתָּ אֹותִּ ה ְבַעְצְמָך לִּ ַאתָּ
ְמקֹומֹו ר ְנַאחֵ , טֹוב, נו. בִּ ו ְכבָּ י לַ , רְוַעְכשָּ ין לִּ רֹול ַמְמתִּ אשֹוןַוֲאדֹון קָּ רִּ י... ַואְלס הָּ ְסַלח לִּ א, תִּ א , ַסבָּ י ֶאְמצָּ ֲאנִּ

 .יֹוֵתר ַמֵהר

ה ה ְלַחֵפש ְבַעְצמָּ ה ֵהֵחלָּ  .ַהֶנְכדָּ

ה-  יבָּ ֲענִּ ֵנה הָּ ה, הִּ שָּ ה ֶזה. ְבַבקָּ ה? ומָּ ֶפה, ֲאהָּ אן. ֵאיֶזה ַאְבֵנט יָּ יַע ְלכָּ גִּ  ?ֵמֵאיֹפה ֶזה הִּ

יץ ְבַאְבֵנט א ֵהצִּ בָּ יב, סָּ ַקח אֹותֹו ְביָּדֹו ְולֹא ֵהשִּ  .לָּ

ה ֶזה-  א, מָּ ה בֹוֶכה, ַסבָּ  ?ַאתָּ

יש, ֵכן שִּ ה ַעל ְפֵני ַהיָּ ְתַגְלְגלָּ ה הִּ ְמעָּ  . דִּ
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י יָּ -  ְמעִּ ידָּ לְ שִּ ַאְבֵנט ַהֶזה, תִּ ְך ֶאת הָּ ַליִּ י עָּ ימִּ א ֶשְלָך. שִּ ְבתָּ סָּ  ?טֹוב. זֹו ַמְזֶכֶרת מִּ

א, טֹוב-  ל ַסבָּ ְבֶכה, ֲאבָּ ה ַאל תִּ ְסֶבֶלת. ַאתָּ י נִּ ְלתִּ י ֶבֱאֶמת בִּ י. ֲאנִּ תִּ  .ַהֹכל ְבַאְשמָּ

ה י ְבַעְצמָּ ְבכִּ ה בִּ ְרצָּ ְמַעט פָּ ה כִּ  . ְוַהַנֲערָּ
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ה פֹוַרַחת ְבשִּ  ם ַנֲערָּ ה שָּ יעָּ ם ַכֲאֶשר הֹופִּ אולָּ ַבר בָּ ְתַפֲעלות עָּ הַרַחש ֶשל הִּ ה ְוֻרדָּ לָּ יק, ְמַלת ַמְלמָּ ה ְבַאְבֵנט ַעתִּ , ֲחגורָּ
ר יש ְכסוף ֵשעָּ ְשֶעֶנת ַעל ְזרֹועֹו ֶשל יָּשִּ  . נִּ

נֹוחַ  ה קֹוֶרֶנת ְוֹכֶבד רֹאש נִּ ְמחָּ יעו ְבאֹותֹו ֶרַגע שִּ בִּ יש הִּ  . ְפֵני ַהיָּשִּ

ה ַהַמְלכו תָּ עָּ ה ְבהֹופָּ ימָּ ה ַמְדהִּ ְיתָּ ה הָּ יתְוַהַנֲערָּ ה ַהַיְלדותִּ תָּ ְמבוכָּ ית ובִּ  .תִּ


