ִספּוּר 1
סָ בְ ָתא וְ הָ פ ְֶס ִטיגָל
יְתה הַ פְ ָתּעָ ה.
אוֹתי סָ בְ ָתא לָ פ ְֶס ִטיגַל .זוֹ הָ ָ
ִ
בְּ חֻ פְ שַׁ ת חֲ ֻ ָכּה ָל ְקחָ ה
יסים לַהוֹפָעָ ה ,וְ חָ שַׁ בְ ִתּי שֶׁ ִהיא
ל ֹא ִספְּ רוּ לִ י שֶׁ סָּ בְ ָתא ָק ְָתה כּ ְַר ִט ִ
ְס ָתם בָּ ָאה לְבַ ֵקּר.
אוֹת לַמּוֹפָע,
ְ
"הַ ַפּעַ םָ ",א ְמ ָרה סָ בְ ָתא" ,אֲ שַׁ נֶּה ִמדַּ ְרכִּ י ,וְ ֶא ַקּח
לָתת לְ ְס ָתם ְדּמֵ י חֲ ֻ ָכּהָ ".שׂ ַמ ְח ִתּי ְמאוֹד ,וְ ַר ְצ ִתּי
בִּ ְמקוֹם ֵ
לְ ִה ְתלַבֵּ שׁ.
פּוֹרט .הָ יוּ
ָסַ עְ וּ ל ְֵתלָ -אבִ יב וְ ִהגַּעְ וּ לְמָ קוֹם גָּדוֹל ֶשׁנּ ְִק ָרא הֵ יכַל הַ ְסּ ְ
הוֹרים ,עִ ם סָ בִ ים וְ עִ ם
שָׁ ם הַ ְרבֵּ ה ְמאוֹד ְילָ ִדים בְּ גִ י ִלים שׁוֹ ִ ים עִ ם ִ
מוּאר בְּ אוֹרוֹת צִ בְ עוֹ ִ יִּ יםֻ .כּלָּם ִה ְת ַרגְּ שׁוּ
ָ
סָ בְ תוֹת .הָ אוּ ָלם ָהיָה
יתי ֶשׁהַ מּוֹפָע י ְַת ִחיל.
וּמ ְחאוּ כַּ פַּ יִם .גַּם אֲ ִ י ִה ְת ַרגּ ְַשׁ ִתּי ,וְ ִחכִּ ִ
ָ
פִּ ְתאוֹם כִּ בּוּ ֶאת הָ אוֹרוֹת ,וְ ַרק עַ ל הַ בָּ ָמה ַהגְּ דוֹלָה הָ יָה אוֹר חָ זָק.
יקהַ .הזּ ַָמּ ִרים הוֹפִ יעוּ עַ ל הַ בָּ מָ ה וְ ִה ְת ִחילוּ
מוּס ָ
ִ
וְ ִהנֵּה ִה ְת ִחי ָלה
ָל ִשׁיר וְ ל ְִרקֹדָ .היוּ הַ ְרבֵּ ה ִשׁ ִירים ,וְ הָ יִי וּ ְצ ִריכִ ים ִלבְ חֹר ֶאת הַ ִשּׁיר
יוֹתר .גַּם ְיל ִָדים ָהיוּ עַ ל הַ בָּ מָ ה וְ שָׁ רוּ עִ ם
שֶׁ מָּ צָ א ֵחן בְּ עֵ י ֵי וּ בְּ ֵ
הַ זַּמָּ ִרים .הָ אוֹרוֹת וְ הַ ִתּלְבּוֹשׁוֹת שֶׁ ל ַהזַּמָּ ִרים וְ שֶׁ ל הַ זַּ מָּ רוֹת
ִה ְתחַ לְּפוּ כָּל הַ זְּ מַ ן.
ְבּ ֶמשֶׁ כָּל הַ מּוֹפָע שַׁ ְר ִתּי עִ ם כָּל ַהזּ ַָמּ ִרים ,וְ הַ ְיּל ִָדים שָׁ רוּ וּמָ חֲ אוּ
מּוּס ָ
כַּ ַפּ ִיםָ .אהַ בְ ִתּי ְמאוֹד ֶאת הַ ִשּׁ ִירים וְ ֶאת הַ ִ
יקה .הָ יָה ִלי כֵּיף169.
אֲ ִ י ל ֹא בָּ טוּחַ שֶׁ סָּ בְ ָתא כָּל-כָּ ֶהֶ ְָתה ,כִּ י ִהיא ִ ְר ְדּמָ ה .ל ֹא ֵהבַ ְִתּי
ֵאי ִהיא יְכוֹלָה לִ ישֹׁן בְּ ַרעַ שׁ כָּ זֶה.
אוֹתי לָ פֶ ְס ִטיגָל.
אֲ ִ י ְמ ַקוֶּה שֶׁ גַּם בַּ שָּׁ ָה הַ בָּ ָאה ִתּזְ כֹּר סָ בְ ָתא ל ַָקחַ ת ִ
כְּ דַ אי גַּם ָל ֶכם לְבַ ֵקּשׁ ִמסָּ ְב ָתא ֶשׁ ָלּ ֶכם ֶשׁ ִתּ ַקּח ֶא ְתכֶם בַּ חֲ ֻכָּה הַ בָּ א
)כְּ ַתב ַתּלְ ִמיד(
לַמּוֹפָע ,כְּ דֵ י שֶׁ גַּם ַא ֶתּם ֵתּהָ וּ.
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