
באחד הגלגולים  , אבל זה ברור לגמרי שפעם, ...(דא)לא שאני מאמינה בגלגול נשמות , אז ככה

Porchבבית גדול עם , אלא באיזו מדינה בדרום, ולא סתם אמריקאית, הקודמים שלי הייתי אמריקאית

.  ומעת לעת מתנייעת לי במכונית הרחבה שלי ושרה קאונטרי בקולי קולות, ... (ברור שמעץ, טוב)מעץ 

–כי שני דברים ברור שצריכים להיות לי עוד בגלגול הזה , משהו שם כנראה נעצר מוקדם מדי

Quiltבית עם ... ו, שתפרתי במו ידיPorch

OK , אז נראה שיש לנוVעל ה-Quilt…
!(אני את שלי עשיתי, אבל בשביל זה יש תופרות, צריר עוד בטנה ומלוי, ברור, כן)

porch ,is yet to be discoveredובאילו נסיבות אגיע לחלוש על , איך

...ואיכשהו קשה לי להאמין שזה יקרה במורשה

Part–החלום האמריקאי שלי  1

.  המייגעהפרויקט את להשלים " האופי"אם יש לי שהביעה ספק , תודה לסבתא עדה. ב.נ
"...לא נראה לי שתעשי את זה"יש מעט מאד דברים שממריצים אותי יותר מ, כידוע









.  מוכנהשהקווילטאני מחליטה , ויום אחד

,  המיטה כך וכך, השטיח הרי כך וכך. נגמר לי. זהו

!  זה חייב להיות מספיק

קונה ביטנה ואת  , "פיסות"ממוצאת את צביה אני 

ומבקשת , לו הלבן הזה של הריפוד-קוראים-האיך

לצביה יש מכונה  )התיפוריםלקבל חזרה עם 

בדירה סטנדרטית  , תעשייתית כזו בגודל של סלון
(.  ושם היא מתפרת, ברעננה

אני באה  , כעבור כחודש, כשהשמיכה מוכנה

מגלה שחסרים  ... פורשת את היצירה ו, הביתה

סנטימטרים30-כ

אם אני רואה עוד פיסה  )מובסת ומתוסכלת 

אני  ( צבעונית אחת אני נשבעת לכם שאני צועקת

גבוהמקפלת את הפרויקט ודוחפת אותו גבוה 

היכן שאין לי שום , ועמוק עמוק בחדר הארונות

.שנה... ושם היא נשארת. בבושהלהתקלסכוי

נראה שסבתא שלי בכל זאת ידעה מה היא  )
...(אומרת



...כעבור שנה
ומפה  , מלבן אחר מלבן, לאטלאט 

,  לשם יש לי שמיכה מבוטנת ומתופרת

ופס צבעוני מדולדל המחכה לנס



האשהאני פשוט יודעת שזו , כשאני מגלה את האתר שלה. הנס מגיע בדמותה של דנית
דנית  , ואכן. ומקווה לטוב, מגובה בתמונות, אני כותבת לה מייל קורע לב. שתציל אותי
, תבואי–וכלל לא נשמעת מאוימת מגודל האתגר , היא נורא נחמדה, ק'יק צ'חוזרת אלי צ

.  נראה מה עושים, תראי לי

כבר לא רוצה לראות עוד , בשלב הזה, אני. אך במהרה מתגלה פער הציפיות ביננו
אם אני  , בטח, כלומר. ולדנית אין שום כוונה לעשות לי עבודה קלה, חתיכת בד אחת

אז  ... הגעתי עד לפה? אבל לא חבל , אין שום בעיה, היא תגמור לי את השמיכה, רוצה
-דבר-יודעת-שלא-שברור-למי-עשית עבודה מאד יפה יחסית, תעשי שיעור, לפחות תבואי

,  ללמוד את הטכניקה, אז בואי תעשי אפילו מפית קטנה, קווילט-עושים-איך-על-דבר-וחצי
...אולי יבוא לך החשק לעוד אחת, ומי יודע

אני חושבת –זאת ובכל , ובדיוק יש לה סדנה ביום שלישי, דנית, נורא נחמדההיא באמת 
אז מה  , קווילטלתפוראלא ממש , קווילטלמישהי שתעשה לי לשלםלא היה הרעיון -

באמת תמיד שאלתי את  , ואז זה באמת יהיה שלי, יקרה אם אני אשקיע עוד בוקר אחד
...  עצמי איך הן עושות את השוליים האלה מסביב

ואם יש דבר אחד שאני יודעת  , אני מאד נחושה. באמת שאין שום צורך. אני מצטערת, לא
אז  , זה באמת מיותר. קווילטלא אעשה עוד –אבל לעולם –זה שאני לעולם בודאותממש 

כי אני כבר לא מצליחה יותר להתעלם מהשקית ניילון , רק תגידי לי כמה זה יעלה לי
...הענקית הזאת למעלה ומאחור

?  נכון, משכנעת? איך אני 



,  היה נחמד אם הייתי יכולה לספר שכך עמלתי

בדרך אל  , תפר אחר תפר, שבוע עוקב שבוע

.המושלמים( והאושר)הקווילט

,  הרווחתי כמה תמונות מגניבות: אז לא בדיוק, טוב

,  bindingלמדתי שלדבר הזה מסביב קוראים 

ושיוצרים אותו מחתיכת בד שחותכים אותה  

או  )פעם 1000כ מחברים אותה איזה "לרצועות ואח

...ואז, כדי להגיע להיקף של השמיכה, לעצמה( 16

!משאירים אצל דנית וחוזרים אחרי חודש
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והיפה הוא שלכל חתיכה יש את  

...הסיפור שלה

הדאקל בשבילך , סבתא


