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ם ָמה ָהָיה ָצִריְך ְלַהְטִריַח אֹוְתָך-  ַאָתה ְכָבר לֹא ָיכֹול ַלֲעֹזר ִלי ְבשּום , ָאדֹון ּדֹוְקטֹור, ּוְלשֵׁ

ָאה ְוָשלֹוש. ָּדָבר ֲאִניוְ . ֲאדֹוִני, ֲאִני ְכָבר ַבת מֵׁ ת ָלמּות טֹוב שֶׁ כֶׁ ִלי. הֹולֶׁ ל ַהְקרֹוִבים שֶׁ ְך אֶׁ לֵׁ ָכל , אֵׁ

ָחִייִתי ְוָעַבְדִתי ִא אֵׁ  ה שֶׁ ֲאִני לֹא . ַמְסִפיק ִהְכַבְדִתי ַעל ֲאָנִשים טֹוִבים. םָת לֶׁ ְכָבר ְשלֹוָשה ֳחָדִשים שֶׁ

ת ָמקֹום ְללֹא ָכל צֹ , עֹוָשה שּום ָּדָבר סֶׁ ם ְותֹופֶׁ חֶׁ ת לֶׁ לֶׁ ְךַרק אֹוכֶׁ  .רֶׁ

ָנה ם, ְיִשיָשה ִמְסכֵׁ חֶׁ ה לֶׁ ה ָמקֹום, לֹא ָאְכָלה ַהְרבֵׁ ְולֹא ָכל ָכְך ִהְפִריָעה ָלֲאָנִשים , לֹא ָתְפָסה ַהְרבֵׁ

ַגע ָהַאֲחרֹון, ַהּטֹוִבים ם ִכְמַעט ַעד ָהרֶׁ יהֶׁ יָתם ְוִטְפָלה ְבַיְלדֵׁ ָשְמָרה ַעל בֵׁ י שֶׁ  . ִמְפנֵׁ

ת ָהֻעְבָּדה יֵׁש ִלְזֹקף ִלְזכּוָתּה ר ַהָשִנים , אֶׁ שֶׁ ְך עֶׁ שֶׁ ָחד ְבמֶׁ ד אֶׁ לֶׁ ְבָכל ַהְכָפר לֹא ָטַבע ֲאִפלּו יֶׁ שֶׁ

ה, ָהַאֲחרֹונֹות ָעְבדּו ְבָשדֶׁ ם שֶׁ יהֶׁ ר הֹורֵׁ ְעּדֵׁ ָפה ְבהֶׁ  .ְוַהְיָלִדים ַאף ַפַעם לֹא ָגְרמּו ְשרֵׁ

ין ָלְך-  ן אֵׁ ת, ִאם כֵׁ רֶׁ ָחד, ְגבֶׁ א? ַאף לֹא ָקרֹוב אֶׁ ת ַהְיִשיָשה , ָשַאל ָהרֹופֵׁ ש ְלַהֲעִסיק ְבִשיָחה אֶׁ  ְמַבקֵׁ

 .ַהחֹוָלה      

ק-  ֲאִני ֲעַדִין ָחָיה, יֵׁש ִלי ְנָכִדים ְבוֹוְלְצָלבֶׁ ם ֲאִפלּו לֹא יֹוְדִעים שֶׁ  . ֲאָבל הֵׁ

ק-  ת, ַגְרָת ַפַעם ְבוֹוְלְצָלבֶׁ רֶׁ  ?ְגבֶׁ

ן-  ן, כֵׁ ל ְבִני. ֲאדֹוִני, כֵׁ י מֹותֹו שֶׁ ְשִרים ָשָנה, ַרק ַאֲחרֵׁ ה ְכָבר עֶׁ ת ַעְצִמי ַעד ָכאן ְוָחִייִתי , זֶׁ  ָגַרְרִתי אֶׁ

 .ַעל ֲחָסִדים     

ת לֹא ָחִייָת ַעל ֲחָסִדים-  ת, אֶׁ רֶׁ  .ָהִייָת מֹוִעיָלה ְמאֹוד, ְגבֶׁ

ר, ָאה-  ת ַאָתה ַמכִ ... ָמה יֵׁש ְלַדבֵׁ קיר אֶׁ  ?ָאדֹון ּדֹוְקטֹור, וֹוְלְצָלבֶׁ

ן-  ָנַסְעִתי ִלְלֹמד, ְוַאַחר ָכְך, ָשם ָגַדְלִתי, כֵׁ ל הֹוַרי , ְכשֶׁ צֶׁ ה אֵׁ קבְ ָהִייִתי ְמַבלֶׁ ת ֻחְפשֹות  וֹוְלְצָלבֶׁ  אֶׁ

 .ַהַקִיץ      

ה ִלְראֹוָתּה, ִעיר ָיָפה-  ְזכֶׁ         ֲעַדִין , ֲאדֹוִני, ַאָתה.... ֲהִויְסָלה ַהָיָפה. יְסָלהַגְרנּו ַעל ְגַדת ֲהוִ . ְכָבר לֹא אֶׁ

 .ָצִעיר ְמאֹוד      

ת ַהִלּמּוִדים-   .ַרק ִסַיְמִתי אֶׁ

יָך-  ת ִמְזַמְנָך. יֵׁש ְלָך עֹוד ֲחִתיַכת ַחִיים ְלָפנֶׁ לֶׁ  ?ֲאדֹוִני, ֲאָבל ָלָּמה ֲאִני גֹוזֶׁ

ל ּדּוִמָיה ַגע שֶׁ ר רֶׁ  .ִהְשָתרֵׁ

הּו-  ש ִמְּמָך ַמשֶׁ  ?ֲאדֹוִני, ַהִאם ֲאִני ְיכֹוָלה ְלַבקֵׁ

ד ִלְרשּוְתָך, ַכּמּוָבן-  ת, ֲאִני עֹומֵׁ רֶׁ  .ְגבֶׁ

ל, ָאדֹון ּדֹוְקטֹור, ַתֲעֹזר ִלי-  ְך ְלִהְתַפלֵׁ רֶׁ ְכָבר ִהְשַלְמִתי ִעם ֱאֹלִהים . ִלְכֹרַע בֶׁ  ַלְמרֹות שֶׁ

 . ִפָלהלֹא ַתִזיק ִלי ְת        

ם ַבִּמָּטה יהָ , ַהְיִשיָשה ִהְתַקְשָתה ְלִהְתרֹומֵׁ ת ִבְרכֶׁ ף אֶׁ ר ִהְתַקְשָתה ְלכֹופֵׁ  .ְועֹוד יֹותֵׁ

ִבים, הּוא ָתַמְך ָבּה ְוִהיא ָלֲחָשה ֱאַנַחת ִמְכאֵׁ  :נֶׁ

ִבַקְשִתי  ִמְּמָך ָכל יֹום, ֱאֹלִהים-  ת ִמְּמָך, ְכמֹו שֶׁ שֶׁ , ַבַפַעם ָהַאֲחרֹוָנה, ָכְך ַגם ַהיֹום ֲאִני ְמַבקֶׁ

י ַתֲעִניק ַרק טֹוב ְלָכל ָהֲאָנִשים ַרבֵׁ ד-שֶׁ סֶׁ  . ַהחֶׁ

ה ְחָמד ַהזֶׁ ד ַהנֶׁ ָנה, ְוַליֶׁלֶׁ ָנה ַהִּמְסכֵׁ ם ַעל ַהְזקֵׁ ִרחֵׁ ִיְהיֶׁה לֹו ֲהִכי טֹוב ַבַחִייםַתֲעשֶׁ , שֶׁ  .ה שֶׁ

ְנָחה  –אֹוי -  אֶׁ ה!... ֲאִני לֹא ְיכֹוָלה –נֶׁ  , ֲאדֹוִני, ַאָתה רֹואֶׁ
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ה ד ַהזֶׁ ת ְלַמַען ַהיֶׁלֶׁ לֶׁ ה ָשָנה ֲאִני ִמְתַפלֶׁ ְשרֵׁ ש עֶׁ  .ְכָבר ֲחמֵׁ

ת ִמתֹוְך ֹחם רֶׁ ַהְיִשיָשה ְמַדבֶׁ א ָחַשב שֶׁ  .ָהרֹופֵׁ

יזֶׁ -  תַעל אֵׁ רֶׁ ד ַאְת ְמַדבֶׁ  ?ה יֶׁלֶׁ

ד-  לֶׁ ל יֶׁ ב שֶׁ ָהָיה לֹו ֲעַדִין לֵׁ ה שֶׁ א ְבַאֲהָבה ְגדֹוָלה, ַעל זֶׁ ַגע... ֲאָבל ָמלֵׁ  .ָאנּוַח ְקָצת, ַרק רֶׁ

ר דֶׁ  .שּוב ִהְשָתְרָרה ְּדָמָמה ַבחֶׁ

ֲעַדִין ָהִייִתי בְ -  קְכשֶׁ ל ְבִני, וֹוְלְצָלבֶׁ צֶׁ ָחד , אֵׁ ַאָתה . ְלָהִביא ַמִים ִמן ֲהִויְסָלה ִלְכִביָסהָהַלְכִתי יֹום אֶׁ

עַ  גֹות, ֲאדֹוִני, יֹודֵׁ ם ַמְדרֵׁ ה, מֹוִליכֹות ְלשֵׁ לֶׁ הּו , ָהִייִתי חֹוָלה. ְגבֹוהֹות ָכאֵׁ ְך ִמישֶׁ יֵׁלֵׁ ֲאָבל לֹא ָרִציִתי שֶׁ

ר ת ָהָיה ַקל. ַאחֵׁ דֶׁ לֶׁ . ֲאָבל לֹא ָיֹכְלִתי ַלֲעלֹות ִעם ַהַפִחים, ָלרֶׁ הְוַהיֶׁ ָריו , ַתְלִמיד, ד ַהזֶׁ ָהַלְך ִעם ֲחבֵׁ

ָהיּו ֲעסּוִקים ַבִשיָחה ִהְבִחין ִבי ת ַהַפִחים ְולֹא ַרק ַעל ַהּסֹוְלָלה, ְוַלְמרֹות שֶׁ ֱעָלה ִלי אֶׁ ַעד , ָיַרד ְוהֶׁ

י ְגרּוִשים, ַהַבִית ת ְועֹוד ָנַתן ִלי ְזלֹוִטי ּוְשנֵׁ לֶׁ ה. ַעד ַהּדֶׁ ת ַהְזלֹוִטי ַהזֶׁ י ַהְגרּוִשים אֶׁ ת ְשנֵׁ אִתי ְואֶׁ , הֹוצֵׁ

ד ל ַהיֶׁלֶׁ ִקַבְלִתי ִמָידֹו שֶׁ ה, שֶׁ ָחזֶׁ את ַעל הֶׁ ה ָכאן, ֲאִני נֹושֵׁ  .ִהנֵׁ

א י ָהרֹופֵׁ ינֵׁ עֵׁ  . ְּדָמעֹות ָזְלגּו מֵׁ

ִציָצה בֹו ִבְתִמיָהה  .ִהיא הֵׁ

ה-   ?ֲאדֹוִני, ָלָּמה ַאָתה בֹוכֶׁ

ה-  ד ַהזֶׁ  .ֲאִני הּוא ַהיֶׁלֶׁ

הּו, ה ִהְתרֹוְמָמה ְבַבת ַאַחת ְבִמָּטָתּהַהחֹולָ  ה , ִבְקָשה לֹוַמר ַמשֶׁ גֶׁ ַאְך לֹא ִהְצִליָחה ְלַהְשִמיַע הֶׁ

ֲחַמת ַהִהְתַרְגשּות  מֵׁ

ת ָיָדּה ַעל רֹאשֹו א ִהִניַח אֶׁ יהָ , ָאז ִהיא ִחְיָכה. ָהרֹופֵׁ ש הֹוִפיַע ַעל ָפנֶׁ פֶׁ  , ַשְלַות נֶׁ

ַגע נָ  יָה ְוִהיא ִנְרְּדָמהעֹוד רֶׁ ַצח... עּו ְשָפתֶׁ  .ָלנֶׁ

ה ָשָנה ִהיא ִהְתַפְלָלה יֹום ְשרֵׁ ש עֶׁ ְך ֲחמֵׁ שֶׁ ה ָשָנה ָזְכָרה אֹותֹו, יֹום ְלַמֲענֹו-ְבמֶׁ ְשרֵׁ ש עֶׁ ְך ֲחמֵׁ שֶׁ ְוהּוא , ְבמֶׁ

יהָ  ה ָשָנה ְבָחסּות ְתִפלֹותֶׁ ְשרֵׁ ש עֶׁ ְך ֲחמֵׁ שֶׁ ל ְבמֶׁ  .ָגדֵׁ


