ִספּוּר 2

"ל ֹא זוֹכֵר כְּ לוּם"

אוֹת וּ – הַ ַכּ ָוּ ָ ה
ָ
פֶס ִטיגָל.
אוֹת וּ סָ בְ ָתא לָ ְ
ָ
בְּ חֻ פְ שַׁ ת חֲ ֻכָּה לָ ְקחָ ה
פּוֹרט
אוֹתי וְ ֶאת ָא ִחי הַ גָּדוֹל ִממֶּ ִנּי בִּ ְשׁ ַָתיִםָ .סַ עְ וּ לְהֵ יכַל הַ ְסּ ְ
ִ
וּמ ֻבגּ ִָרים" .חָ שׁוּב
בְּ ֵתלָ -אבִ יב ,וּכְ שֶׁ ִהגַּעְ וָּ ,ר ִאי וּ הַ ְרבֵּ ה ְיל ִָדים ְ
ל ֵָתת יָדַ ִיםָ ",א ְמ ָרה סָ בְ ָתא" ,כְּ דֵ י שֶׁ לּ ֹא ֵלֵ ל ְִאבּוּד" ".מָ ה פִּ ְתאוֹם
ֵלֵ ל ִָאבּוּדָ ",אמַ ר ָא ִחי" ,אֲ ְַח וּ כְּ בָ ר גְּ דוֹ ִלים!" וְ עָ זַב ֶאת הַ יָּדַ יִם
מוּאר בְּ אוֹרוֹת צִ בְ עוֹ ִ יִּים .הֲ מוֹן
ָ
שֶׁ ל סָ בְ ָתא ִ .כְ ְַס וּ לָאוּ ָלם שֶׁ הָ יָה
יקה ֶאת י ִָדי בְּ חָ זְ ָקה
ְיל ִָדים מָ חֲ אוּ כַּ ַפּ ִים בְּ ִה ְת ַלהֲ בוּת .סָ בְ ָתא ֶהחֱ זִ ָ
וְ ִה ְת ַק ְדּמָ ה בְּ ִריצָ ה ַאחֲ ֵרי ָא ִחי ֶשׁהֶ ְח ִליט ָל ֶלכֶת לְ בַ דּוִֹ .מכָּל הַ כִּ וּוּ ִים
אוֹתי .פִּ ְתאוֹם ַ עֲשָׂ ה
אוֹתי ,אֲ בָ ל יָדַ עְ ִתּי שֶׁ סָּ בְ ָתא ל ֹא ַתּ ֲעזֹב ִ
דָּ חֲ פוּ ִ
חֹשֶׁ בָּ אוּלָ ם ,וְ ַא ַחרָ -כּ ְִדלְקוּ הָ אוֹרוֹת עַ ל הַ בָּ מָ ה .ל ְֶרגַע ֶעֶ צְ ָרה
אוּדי
אוּדי!" זֶה ֵשׁם ָא ִחי הַ גָּדוֹלִ .
"אוּדי! ִ
ִ
סָ בְ ָתא וְ הֵ חֵ לָּה צוֹעֶ ֶקת:
יתי לִבְ כּוֹת ,אֲ בָ ל ָפּחַ ְד ִתּי
הוֹרים .אֲ ִ י ָרצִ ִ
ֶ ֱעלַם בֵּ ין כָּל ַה ְיּ ָל ִדים וְ הַ ִ
יתי
אוּדיָ .ר ִצ ִ
ִמסָּ בְ ָתא .כָּל ִמי ֵי אֲ ִָשׁים ִסּוּ ַל ֲעזֹר לָ וּ ל ְִמצ ֹא ֶאת ִ
אוּדי ל ֹא הָ יָה" .מָ ה י ְִהיֶה
כְּ בָ ר ָלשֶׁ בֶ ת וְ ל ְִראוֹת ֶאת הַ מּוֹפָע ,אֲ בָ ל ִ
"אל ִתּ ְד ַאגְִ ,מצָ א
אוּדי?" ָחשַׁ בְ ִתּי שֶׁ אוּ ַלי ל ֹא ְִמצָ א אוֹתוַֹ .
ִ
עִ ם
אוֹתי וְ גַם ֶאת
ְעוֹדד ִ
אוֹתוֹ!" ָא ְמ ָרה סָ בְ ָתאִ .היאַ ,כּנּ ְִר ֶאהָ ,רצְ ָתה ל ֵ
עַ צְ מָ הּ ,וְ חָ ְשׁבָ ה עַ ל אוֹתוֹ הַ דָּ בָ ר ֶשׁאֲ ִי חָ שַׁ בְ ִתּי עָ לָ יוַ .רצְ וּ ִממָּ קוֹם
יתי הַ בַּ י ְָתה .ל ֹא
יתי ִל ְשׁתּוֹת וּבְ עִ ָקּר ָרצִ ִ
לְמָ קוֹם .הָ יָה ִלי חַ םָ .רצִ ִ
יתי ֶאת סָ בְ ָתא
זוֹ ֵכר כְּ לוּם מֵ הָ פ ְֶס ִטיגָל .שָׁ מַ עְ ִתּי ְמ ִחיאוֹת ַכּ ַפּ ִיםָ .ר ִא ִ
אוּדי ִמ ְת ַחבְּ ִקים וּבוֹכִ ים ,וּכְ ֶשׁ ַקּ ְמ ִתּי בַּ בּ ֶֹקר ,שָׁ אֲ לָ ה ִא ָמּא:
ִ
וְ ֶאת
יוֹתר?"
"איזֶה ִשׁיר ָאהַ בְ ָתּ בְּ ֵ
ֵ
)כּ ַָתב ַתּל ְִמיד(
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