ִספּוּר  :2רוּת וְ ָאוָה
לוֹמדוֹת יַחַ ד בְּ כִ ָתּה ג'ֵ .הן חֲ בֵ רוֹת טוֹבוֹתְ .שׁ ֵתּיהֶ ן
רוּת וְ ָאוָה ְ
ִמּוּדיםֶ ,אלָּא גַּם
ַתּל ְִמידוֹת טוֹבוֹת ,הַ ִמּצְ טַ יְּ וֹת ל ֹא ַרק בַּ לּ ִ
בְּ ִה ְתעַ ְמּלוּת וּבְ ִמ ְשׂחָ ִקים.
אוֹמ ִרים כֻּלָּ ם.
 רוּת חֲ בֵ ָרה טוֹבָ ה! – ְ ַא ָאוָה ִהיא גּ ַַאוְ ָת ִית! – טוֹ ֲע ִ ים ַרבִּ ים ִמיַּלְ דֵ י ַהכִּ ָתּה.רוּת ִמצְ טַ עֶ ֶרת עַ ל כָּ ִ .היא יוֹדַ עַ ת ,שֶׁ חֲ בֶ ְר ָתּהּ ָאוָה יַלְ דָּ ה טוֹבָ ה,
ירהִ .היא ְמ ַדבֶּ ֶרת ָתּ ִמיד בְּ ִשׁבְ חָ הּ.
ַאף-עַ ל-פִּ י שֶׁ לְּעִ ִתּים ִהיא י ְִה ָ
פַּעַ ם ַאחַ ת הֶ ְח ִליטוּ יַלְ דֵ י הַ כִּ ָתּה לְ הַ ֲע ִ ישׁ ֶאת ָאוָ ה :ל ֹא ְלשַׁ ֵתּף
וֹתהּ בְּ ִמ ְשׂחָ ִקים .הֵ ם ל ֹא גִּ לּוּ ז ֹאת ְלרוּת .בַּ ַהפְ ָס ָקה ,כְּ שֶׁ ַתּל ְִמידֵ י
א ָ
הַ כִּ ָתּה ֶֶא ְספוּ בַּ חֲ צַ ר בֵּ ית ַה ֵסּפֶר כְּ דֵ י לְ שַׂ חֵ ק ַמחֲ ַיִ םָ ,א ְמרוּ
הַ יְּ ל ִָדיםָ " :אוָהַ ,א ְתּ ל ֹא ִמ ְשׁ ַתּ ֶתּפֶת בַּ ִמּ ְשׂ ָחק".
פָּ ֶיהָ שֶׁ ל ָאוָה ָא ְדמוְּ ,דּמָ עוֹת עָ ְמדוּ בְּ עֵ י ֶיהָ  ,וְ ָאז ִמהֲ ָרה רוּת
לַ ֲעמֹד לְ יַד ָא ָוהָ ,תּפְ סָ ה בְּ יָדָ הּ וְ ָא ְמ ָרה:
"אם ָאוָה ֵאי ָהּ ְמשַׂ חֶ ֶקת ,גַּם אֲ ִ י ל ֹא אֲ שַׂ חֵ ק!"
ִ
ידים לְהַ פְ ִסיד ֶאת רוּת בַּ ִמּ ְשׂחָ קְִ ,מלְכוּ בְּ דַ עְ ָתּם
ל ֹא ָרצוּ הַ ַתּל ְִמ ִ
וְ ָא ְמרוּ" :בְּ סֵ דֶ רְִ ,שׁכַּח ִמכָּל הָ עִ ְ יָן ,גַּם ָאוָה ְמשַׂ חֶ ֶקת!"
"רוּתיַ ,א ְתּ בֶּ אֱ מֶ ת
ִ
ירה ָאוָה לְרוּת פּ ֶֶתק ,וּבוֹ כּ ְָתבָ ה:
בַּ ִשּׁעוּר הֶ ע ֱִב ָ
חֲ בֵ ָרה טוֹבָ ה!"
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