ִספּוּר :2

" ֵאי ֶנִּי זוֹכֶ ֶרת כְּ לוּם"

אוֹת וּ – הַ ַכּוָּ ָה ֵאלַי
ָ
אוֹת וּ סָ בְ ָתא ְלהוֹפָעָ ה.
ָ
לָקחָ ה
בְּ חֻ פְ שַׁ ת חֲ ֻכָּ ה ְ
חוֹתי הַ ְקּטַ נָּה ִממֶּ נִּי בִּ ְשׁ ַָתיִםָ .סַ עְ וּ לְמֶ ְרכָּ ז הַ ַפּיִ ס בְּ ֶאלְעָ ד,
וְ ֶאל אֲ ִ
לָתת יָדַ ִים",
"חשׁוּב ֵ
וּמ ֻבגָּרוֹת ַרבּוֹתָ .
וּכְ ֶשׁ ִהגַּעְ וָּ ,ר ִאי וּ יְלָ דוֹת ְ
ָא ְמ ָרה סָ ְב ָתא" ,כְּ דֵ י שֶׁ לּ ֹא ֵלֵ ל ְִאבּוּד"" .מָ ה פִּ ְתאֹם ֵלֵ לָ ִאבּוּד",
חוֹתי" ,אֲ ְַח וּ כְּ בָ ר גְּ דוֹלוֹת!" וְ עָ זְ בָ ה ֶאת הַ יָּדַ ִים שֶׁ ל
ָא ְמ ָרה אֲ ִ
מוּאר בְּ אוֹרוֹת צִ בְ עוֹ ִ יִּים .הֲ מוֹן
ָ
סָ בְ ָתא ִ .כְ ְַס וּ לָ אוּלָםֶ ,שׁהָ יָה
יקה ֶאת י ִָדי בְּ חָ זְ ָקה
ְילָ דוֹת מָ חֲ אוּ ַכּ ַפּ ִים בְּ ִה ְתלַהֲ בוּת .סָ ְב ָתא ֶהחֱ זִ ָ
חוֹתי ,שֶׁ הֶ ְחלִ יטָ ה לָ לֶ כֶת לְבַ דָּ הִּ .מכָּל
וְ ִה ְת ַק ְדּמָ ה בְּ ִריצָ ה ַאחֲ ֵרי אֲ ִ
אוֹתי .פִּ ְתאֹם
אוֹתי ,אֲ בָ ל יָדַ עְ ִתּי שֶׁ סָּ בְ ָתא ל ֹא ַתּ ֲעזֹב ִ
הַ כִּ וּוּ ִים דָּ חֲ פוּ ִ
ַ עֲשָׂ ה חֹשֶׁ בָּ אוּלָ ם ,וְ ַא ַחר-כָּ ְִדלְקוּ הָ אוֹרוֹת עַ ל הַ בָּ מָ הְ .ל ֶרגַע
רוּתי!" זֶה ְשׁמָ הּ שֶׁ ל
ִ
רוּתי!
ֶעֶ צְ ָרה סָ ְב ָתא וְ הֵ חֵ לָּ ה צוֹעֶ ֶקתִ " :
יתי לִ בְ כּוֹת,
הוֹרים .אֲ ִ י ָרצִ ִ
רוּתי ֶעֶ ְל ָמה בֵּ ין כָּל הַ יְּ ָל ִדים וְ ַה ִ
חוֹתיִ .
אֲ ִ
אֲ בָ ל פָּחַ ְד ִתּי ִמסָּ בְ ָתא .כָּל ִמי ֵי אֲ ִָשׁים ִסּוּ ַל ֲעזֹר לָ וּ ל ְִמצ ֹא ֶאת
רוּתי ל ֹא
ִ
יתי כְּ בָ ר ָל ֶשׁבֶ ת וְ ִל ְראוֹת ֶאת הַ מּוֹפָ ע ,אֲ בָ ל
רוּתיָ .רצִ ִ
ִ
אוֹתהּ.
ָ
רוּתי?" חָ שַׁ בְ ִתּי שֶׁ אוּלַ י ל ֹא ְִמצָ א
יִהיֶה עִ ם ִ
ְִמ ְצ ָאהָ " .מה ְ
אוֹתהּ!" ָא ְמ ָרה סָ בְ ָתאִ .היאַ ,כּ ִנּ ְר ֶאהָ ,רצְ ָתה
ָ
" ַאל ִתּ ְדאֲ גיְִ ,מצָ א
אוֹתי וְ גַם ֶאת עַ צְ ָמהּ ,וְ חָ ְשׁבָ ה עַ ל אוֹתוֹ דָּ בָ ר שֶׁ אֲ ִ י חָ שַׁ בְ ִתּי
ְעוֹדד ִ
ל ֵ
וּבעִ ָקּר
יתי ִל ְשׁתּוֹת ְ
עָ לָיוַ .רצְ וּ ִממָּ קוֹם לְמָ קוֹם .הָ יָה לִ י חַ םָ .ר ִצ ִ
יְתהֵ .אי ֶנִּ י זוֹ ֶכ ֶרת כְּ לוּם מֵ הַ מּוֹפָע .שָׁ מַ עְ ִתּי ְמ ִחיאוֹת
יתי הַ בַּ ָ
ָרצִ ִ
רוּתי ִמ ְתחַ בְּ קות וּבוֹכוֹת ,וּכְ שֶׁ ַקּ ְמ ִתּי
יתי ֶאת סָ בְ ָתא וְ ֶאת ִ
ַכּ ַפּיִ םָ .ר ִא ִ
יוֹתר?"
בַּ בּ ֶֹקרָ ,שׁאֲ לָה ִאמָּ אֵ " :איזֶה ִשׁיר ָא ַהבְ ְתּ בְּ ֵ
לְמידָ ה(
)כּ ְָתבָ ה ַתּ ִ

