
  מילים אינן חוזרות
  

יתה לשם יחברותן ה האגדה מספרת על שתי חברות טובות שחיו לפני שנים רבות.

האחת ויכוח מיותר, הטיחה כדי תוך , באחד הימים, דבר בכפר הולדתן. והנה

הצטערה היא ד. וערו את חברתה עד מאימילים קשות, מילים פוגעות שצ בחברתה

  ישר את ההדורים.ד על מעשיה ולא מצאה כל דרך ליומא

 אפשרבצר לה פנתה לזקנה חכמה וביקשה את עצתה, אין היא יודעת מה עוד 

  .קדמותהלעשות על מנת לכפר על מעשיה ולהחזיר את החברות היפה ל

ביכולתה על מנת שתעשה כל כי היא ד לחברה ווהבינה האשה החכמה כי צר מא

  לתקן את העוול הרב שגרמה. 

 ,ד לביצוע אציע לך על מנת להחזיר את החברות לתיקנה"ו"שני דברים קשים מא

  .החברה שפגעהאמרה  ,"אני מוכנה לכל" אמרה הזקנה.

"הלילה", אמרה הזקנה, "קחי את כרית הנוצות הגדולה והטובה ביותר שיש לך 

עוד לפני עלות השחר, שימי נוצה אחת על מפתן כל  –בבית. עשי בה חור קטן, ואז 

י. אם תשלימי משימה זו כראוי, אומר יר. כשתסיימי, חזרי אלדלת של כל בית בכפ

הטובה לביתה, בחרה את הכרית  החברהרצה לך מה הדבר השני שעלייך לבצע". 

ואצה  חוררה אותה, הייתה יקרהד וו, ועל אף שהייתה חביבה עליה מאביותר

הלילה היה קר וחשוך, אצבעותיה קפאו כשעברה  .לדרכה להניח נוצה על סף כל דלת

, עיניה כל כך . הרוח הייתה חדה וקרהבלא לפסוח על אף אחת מהן מדלת אל דלת

דמעו ואפה נזל, אבל היא לא חדלה ממשימתה ורק שמחה שיש משהו שהיא יכולה 

אם רק נחזור להיות חברות 'לעשות כדי לכפר על המילים הנוראות שהוציאה מפיה. 

, חשבה לעצמה. קצת לפני עלות השחר, הניחה 'כל מאמץכדאי ת כפי שהיינו, טובו

משם מיהרה לבית הזקנה, עייפה  .את הנוצה האחרונה על דלת הבית האחרון

אך מאושרת. "הנה, הכרית שלי ריקה!" הראתה לזקנה את הציפה הריקה,  מותשתו

ה בכובד ראש "חילקתי את הנוצות לכל בית בכפר". הסתכלה עליה הזקנה החכמ

השלב השני: לכי ואספי חזרה את כל הנוצות, והכניסי אותן  הנהואמרה לה: "יפה. ו

הכל יחזור להיות כשהיה". "את יודעת שאי  –שוב לציפת הכרית. כשתעשי זאת 

"הרוח העיפה כל נוצה מיד כשהנחתי אותה על  ,החברה!" קראה זאתאפשר לעשות 

 ,"אין סיכויאם כך,  סוף אותן חזרה!פתח הבית. את לא אמרת שאצטרך גם לא

. "מילים הן כמו נוצות ברוח. ברגע שהן אשה"אכן, זה נכון", אמרה ה אמרה בצער.

לא יכול להחזירן חזרה לתוך  –ביותר גדול שום מאמץ, ולו גם ה – מן הפהיוצאות 

  .והבת"אפינו. למדי לבחור את מלותייך, והישמרי במיוחד במחיצת אלו שאת 
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