סָ בְ ָתא וְ הַ הוֹ ָפעָ ה
אוֹתי סָ בְ ָתא ְלהַ צָּ גַת יְ ָל ִדים .זוֹ הָ י ְָתה
ִ
בְּ חֻ פְ שַׁ ת חֲ ֻכָּה ל ְָקחָ ה
יסים לַהוֹפָעָ ה ,וְ חָ שַׁ בְ ִתּי
ַהפְ ָתּעָ ה .ל ֹא ִספְּ רוּ לִ י שֶׁ סָּ בְ ָתא ָק ְָתה ַכּ ְר ִט ִ
שֶׁ ִהיא ְס ָתם בָּ ָאה ְלבַ ֵקּר" .הַ פַּעַ םָ ",א ְמ ָרה סָ בְ ָתא" ,אֲ שַׁ נֶּה ִמדַּ ְרכִּ י,
אוֹת לַמּוֹ ָפע ,בִּ ְמקוֹם ל ֵָתת לָ ְס ָתם ְדּ ֵמי חֲ ֻכָּהָ ".שׂמַ ְח ִתּי
ָ
וְ ֶא ַקּח
לְאלְעָ ד וְ ִהגַּעְ וּ לְמָ קוֹם גָּדוֹל שֶׁ נּ ְִק ָרא
לְה ְתלַ בֵּ שָׁ .סַ עְ וּ ֶ
ְמאֹד ,וְ ַרצְ ִתּי ִ
מֶ ְרכָּ ז ַפּיִס .הָ יוּ שָׁ ם בָּ וֹת ַרבּוֹת ְמאֹד בְּ גִ י ִלים שׁוֹ ִים עִ ם
מוּאר
ָ
יהן .הָ אוּלָ ם הָ יָה
תוֹת ֶ
יוֹתיהֶ ן וְ עִ ם ָסבְ ֵ
הוֹתיהֶ ן ,עִ ם ַא ְח ֵ
ִא ְמּ ֵ
וּמחֲ אוּ כַּ פַּ יִ ם .גַּם אֲ ִי
בְּ אוֹרוֹת צִ בְ עוֹ ִ יִּיםֻ .כּ ָלּן ִה ְת ַרגְּ שׁוּ ָ
יתי שֶׁ הַ מּוֹפָע י ְַת ִחיל .פִּ ְתאֹם כִּ בּוּ ֶאת הָ אוֹרוֹת ,וְ ַרק
ִה ְת ַרגּ ְַשׁ ִתּי ,וְ ִחכִּ ִ
יקה .הַ בָּ וֹת
מוּס ָ
עַ ל הַ בָּ מָ ה הַ גְּ דוֹ ָלה הָ יָה אוֹר ָחזָק .וְ ִהנֵּה ִה ְת ִחילָה ִ
הוֹפִ יעוּ עַ ל הַ בָּ מָ ה וְ ִה ְת ִחילוּ ָל ִשׁירָ .היוּ ִשׁ ִירים ַרבִּ ים .הָ אוֹרוֹת
וְ ַה ִתּלְבּוֹשׁוֹת שֶׁ ל ַהבָּ וֹת ִה ְתחַ לְּפוּ כָּל הַ זְּ מַ ןְ .בּ ֶמשֶׁ כָּל הַ מּוֹפָע
וּמ ְסּבִ יבִ י כָּל ַהבָּ וֹת הָ אֲ חֵ רוֹת ָשׁרוּ וּמָ חֲ אוּ כַּ פַּ יִ םָ .אהַ בְ ִתּי
שַׁ ְר ִתּיִ ,
ֵיתי ְמאֹד .אֲ ִ י ל ֹא בְּ טוּחָ ה
יקהֶ .הֱ ִ
מּוּס ָ
ְמאֹד ֶאת הַ ִשּׁ ִירים וְ ֶאת הַ ִ
שֶׁ סָּ בְ ָתא ֶהֶ ְָתה כָּל-כָּ  ,כִּ י ִהיא ְִר ְדּמָ ה .ל ֹא ֵהבַ ְִתּי ֵאי ִהיא
יְכוֹ ָלה ִלישֹׁן בְּ ַרעַ שׁ כָּ ֶזה .אֲ ִ י ְמ ַקוָּה שֶׁ גַּם בַּ שָּׁ ָה הַ בָּ ָאה ֶאזְ כֶּה ָל ֶלכֶת
עִ ם סָ בְ ָתא לְהוֹפָעָ ה.

