קְעָרָה של עֵץ
וסב זקן .היֶלֶד הקטן אהב מאוד את ָסבוֹ.
בבית אחד גרו אבֵ ,אם ,בן קטן ָ
הסב סיפר לנ ְֶכדוֹ איך הוא
ול ַה ְק ִשׁיב לסיפוריוָ .
הוא אהב לשבת על ִבּ ְר ָכּיו ְ
ֱכיל אותו
יפּל בבנוֶ ,הא ִ
גידל ְל ַבד את ְבּנוֹ ,אביו של היֶלֶד הקטן .איך הוא ִט ֵ
כשהבּן היה תינוק .איך הוא הוביל אותו בפעם הראשונה
ֵ
וה ְל ִבּישׁ אותו,
ִ
הבּן היה חולה...
לבית-הספר ,ואיך הוא ישב לידו ימים ולילות ,כאשר ֵ
הסב לא
ומ ַד ְבּ ִרים שעות רבות .רק על דבר אחד ָ
והסב היו יושבים ְ
הילד ָ
שכּ ָלתוֹ ,אמו של הילד ,לא אוהבת
ֶכד ַ
דיבר אף פעם .הוא לא סיפר לנ ֶ
הכּלָה אליו מעליב אותו ופוגע בו,
אותו .הוא לא סיפר לנכד שהיחס של ַ
ושהוא מרגיש שהוא מיותר ולא רצוי בבית.
ַחתוֹ בלי להסתכל
חוֹתנָה את ַצל ְ
ִיחה לפני ְ
ַלה ַמנ ָ
בשעת הארוחה הייתה הכּ ָ
ְבּ ָפנָיו .לפעמים ,כאשר ידיו החלשות היו רועדות ,והאוכל היה מטפטף
בחוֹתנָה בכעסְ ,כּ ִאילוּ היא אומרת לו:
ְ
לצדדים ,הייתה האישה מסתכלת
" ִת ְר ֶאה איך ִל ְכ ַל ְכ ָת הכול מסביבִ ,ת ְר ֶאה כמה ָק ֶשׁה לי לָגוּר אתך" .דבר זה
יער מאוד את הסב ,אך הוא לא דיבר על כך עם איש.
ִצ ֵ
מהק ָערוֹת שלו
יום אחד הנכד ָשׂם ֵלב שסבו אוכל מתוך ְק ָערָה ,השׁוֹנָה ְ
ושל הוריו .שאל הנכד את הסב" :סבא ,מדוע אינך אוֹכֵל מתוך ְק ָערָה
שאוֹכל
ַ
לק ָערָה שלנו?" .ענה הסב בקול שקט" :הוריך רוצים
דומה ְ
מק ָערָה של ֵעץ" .הילד ִה ְק ִשׁיב ולא אמר דבר.
ְ
וס ִכּין ,והתיישב בפינת החדר .כל היום
למחרת בבוקר לקח הילד ֶגזֶר ֵעץ ַ
היה הילד עסוק ולא קם ממקומו .בערב חזרו ההורים ושאלו את הסב:
"איפה הילד?" הסב ענה" :הוא ָשׁם בפינה עסוק מאז הבוקר ,אינני יודע
מה הוא עושה" .ניגש האב אל הילד ושאל" :מה אתה עושה?" .הביט
הבן באביו וענה" :אני ֵמ ִכין לך ְק ָערָה של ֵעץ כמו שיש לסבא .כשאתה
תהיה זקן ,אתן לך לאכול מהקערה הזאת".
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