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יעקב ביטון

סבא קשישא

ָעְרָך ׂשְ ִביל ָהֶאְמַצע ּבִ ֲהֹלא ׁשְ
א יׁשָ א ְקׁשִ ַסּבָ

ב ַמְרִחיק ּוִמְתָאֵרְך חֹוֶצה ֶאת ְמלֹוא ַהּגַ
ַעד ּבֹוא ַחְלֹחֶלת ֲעֵיָפה 

ִכים ִסיֶמְטְרָיה ֻמְפֶקֶרת. ק ָהֲאׁשָ ׂשַ ר ּבְ ג ּוְמַבּתֵ ּוְכָבר ְמַדּלֵ
ָמה ַהֲהִפיָכה ּיְ ִהְסּתַ ו ׁשֶ ַעְכׁשָ

ִאים ּפֹוְרִחים  ׁשָ ְוַהּדְ
ֶרת. ּתֶ ף ָהַעִין ַהּמֻ ְמלֹוא ֶהּקֵ ר ּבִ ֶקר ְלִהְתַהּדֵ ֶ נֹוָעד ַהּשׁ

טּות א ׁשְ א ּתּות ַסּבָ ַסּבָ
ִמְכָנֶסיָך אֹוָתּה ְמִתיקּות ׁש ּבְ ַהּיֵ

ֵנינּו? ם ֶאת ֶמַתח ּפָ ְלַפּטֵ
לּות א ּבְ א ְזכּות ַסּבָ ַסּבָ

ָך ן ִלְבֹעל ִמּמְ ַמה עֹוד ִנּתַ
ינּו? ְוֶטֶרם ָעׂשִ

אבא שוקולד

יבּו ְיָלִדים ַהְקׁשִ
א ׁשֹוקֹוָלד ֵמת ַאּבָ

דֹוָלה ה חֹוֶרֶזת ָהרּוַח ַהּגְ ִהּנֵ
ֵבד א חֹולֹות ּכָ ַמּשָׂ

ֶמַלח ָיִמים
ִמיִמים.  ָקִרים ּתְ ְבָעה ּבְ ִ ְוַלחּות ּגּוף ִמּשׁ



ִמַּטַעם 16

16 יעקב  ביטון

ִעיִפים, ַהּכֹוָבִעים  נֹות, ַהּצְ ּתָ ַמְסֶוה ַהּכֻ
אר ַרק ְמַעט ֶעְרָיה ּוָ מֹוִתיר ַלּצַ
ׁשּוַקת ַהּלּוָלאֹות  ר ִמּתְ ּוְמַעּקֵ
ל ָהֹעֶרף ְתִמיד ׁשֶ ינֹו ַהּמַ ֶאת ּדִ

ַעל ׁשֹוט הֹוֶוה ַהּכֹל
גֹות ַקְדמֹוִנּיֹות ַהּצָ ָבר ֻהְמֲחָזה ַעְצבּוְתֶכם ּבְ ּכְ

אן. יק ַהְנִהי ְלַמֲעָרָכה ַאַחת ּכָ ֹלא ַיְסּפִ

ל ְמָטאֹות ֶהְגּבֵ ּסִ ֵאין ּבַ
ר  ּמֵ ׁשַ ֵצק עֹוֵרְך ַהּמְ מֹו ּבְ ָפנֹות ּכְ ַהּדְ

ְדיֹון ַהַהְפָרָדה ֶהָעֶבה ַרק ֶאת ּבִ
ֹחֶפן ֶקַמח ּכֹל רּוַח ֲעָקָרה ּכְ פּוץ ּבַ ְלַבל ּתָ

ה ִהּנֵ
ה ִהּנֵ

ְך ְמַלת ִאּמֵ דֹוָלה ׂשִ ה חֹוְזרֹות ָהרּוַח ַהּגְ ִהּנֵ
ֹוָאה ל ַהּשׁ ְתָחּה ׁשֶ ה ְוזֹו ּפִ ָ ַנִיְך ֲעֵיפֹות ִאּשׁ ּפָ

ֲעֵרי ָהָעְלִמין ר ֶאל ׁשַ דֹות ִמְתּגֹוֵלל ַהְיׁשֵ ַצַער ַהּלֵ
ים סֹוְמִרים ֶאת רֹוׁשִ ְוַהּבְ

ה ֻעּצֶ בֹוָנם ַהּמְ ִעּצְ

ֵנרֹות 
ים ינּו ָהַרּכִ יֶתם ֶאת ַחּיֵ ֵנרֹות ַאְכָזִרּיים ֵאיְך ִחּקִ

ַלֲהבֹות ֶהֶרף ְוִדְמיֹון

ָבִרים  ָלִבים ּגְ חּוץ ּכְ ּבַ
תֹות ּפָ י ָהַאׁשְ ּלֵ ָגִלים ַעל ּתִ חֹוְנִטים ּדְ

ִטים אֹור ן ַהֶחֶסר ְמַלּקְ ֲעׁשַ ּבַ
ַוֲעָצמֹות. 


