
ַעל ִמְׁשְּפֵטי ְּפִתיָחה ְּדגּוִלים

ִנים  ְגַלל ִצְפצּוִפים ְמַעְצּבְ ּיּוק, ּבִ ְגַלל ָהַרַעׁש. ְלֶיֶתר ּדִ ַהּכֹל ִהְתִחיל ּבִ
ְיָתה ֵמָהֲעבֹוָדה.  י ַלְחזֹר ַהּבַ ַהְרּתִ ּמִ ׁשֶ ל צֹוַפר ְמכֹוִנית. ֶזה ָקָרה ּכְ ׁשֶ
מַֹע ִמּיּוַבל ֶאת  ַמן ִלׁשְ ה ַהּזְ ּזֶ י ׁשֶ ב רּוַח טֹוב ְוֶהְחַלְטּתִ ָהָיה ִלי ַמּצַ
מֹוְנגֹוְלָיה.  ִסין. אֹו ּבְ ְתְקאֹות ג'ּוְניֹור ּבְ ִהְבִטיַח ִלי ַעל ַהְרּפַ ּפּור ׁשֶ ַהּסִ
י ֵאיְך נֹאַכל  ְכַנְנּתִ ֶרְך ַלֲחָנָיה ּתִ ּדֶ ְחִליט. ּבַ ּיַ ט. ָמה ׁשֶ ִטיּבֶ אֹו ּבְ

ַמע ִסּפּור. ָמה ַרע? ּיּוַבל אֹוֵהב ְוִנׁשְ ָפָלאֶפל ֵמַהּדּוָכן ׁשֶ
י ֵמָהֲעבֹוָדה  כֹוִנית ָרִאיִתי ֶאת קֹוּבִ י ֶאת ַהְמּ ִהְתַנְעּתִ ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ּבְ
י ֶאת  ַתְחּתִ ֵצה ַהַחְניֹון. ּפָ ָיָדיו ִמּקְ ִהְתַלֲהבּות ּבְ י. הּוא ִנְפֵנף ּבְ ּלִ ׁשֶ

ׁשּות. ְתִחיל ִלְקּפֹץ ֵמרֹב ִהְתַרּגְ ּיַ י ִלְפֵני ׁשֶ ַהַחּלֹון ְוִהְתָקַרְבּתִ
י ֵיׁש  ֹמַע?" הּוא ָאַמר. ְלקֹוּבִ ֲאִמין ָמה ָקָרה. רֹוֶצה ִלׁשְ "ֹלא ּתַ
ֲאִני לֹא ַאֲאִמין, ׁשֹוֵאל ִאם  ִמיד אֹוֵמר ׁשֶ ִתיָחה ְקבּוָעה. הּוא ּתָ ּפְ
ן ְקָצת,  ִלי ְלַחּכֹות ִלְתׁשּוָבה. ְמַעְצּבֵ ר ּבְ ֹמַע ּוְמַסּפֵ ֲאִני רֹוֶצה ִלׁשְ
ּפּוִרים  ר ֹלא ְלַהֲאִמין ַלּסִ ּלֹא ַאֲאִמין? ֵאיְך ֶאְפׁשָ ה ׁשֶ ֹלא? ָלּמָ

ְמַעט ַמֲעִליב. ה ּכִ ּזֶ ְך ְרִגיִלים, ׁשֶ ל ּכָ ּלֹו? ֵהם ּכָ ׁשֶ
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ּוְבִלי ְלַחּכֹות ִלְתגּוָבה  י,  ַאל קֹוּבִ "זֹוֵכר ֶאת ְצִביָקה?" ׁשָ
ל  ּכֵ ִהְסּתַ לֹוְנדֹון, ּוְכׁשֶ ל ּבְ בּוַע הּוא ִטּיֵ יְך ְוָאַמר, "ִלְפֵני ׁשָ ִהְמׁשִ
ם ֵלב ְלבֹור  ם ָהְרחֹוב, הּוא ֹלא ׂשָ ֵדי ִלְראֹות ֶאת ׁשֵ ְלַמְעָלה ּכְ

ְדָרָכה. ְוָאז הּוא..." ּמִ ֲעָנִקי ּבַ
י. ְצִפיַרת ְמכֹוִנית ָקְטָעה  ַמְעּתִ ט ֹלא ׁשָ ּפָ ׁשְ ְך ַהּמִ ֶאת ֶהְמׁשֵ
קֹום ְוָצַפר  ָמּ ֲאִני עֹוֵמד ּבַ ן ׁשֶ ָהג ֵמֲאחֹוַרי ִהְתַעְצּבֵ ָבָריו. ַהּנַ ֶאת ּדְ
י ְלָהִבין ָמה. ָרִאיִתי  הּו, ֲאָבל לֹא ִהְצַלְחּתִ ֶ י ָאַמר ַמּשׁ ֲאֻרּכֹות. קֹוּבִ
י ַרק ְצִפיַרת ְמכֹוִנית  ַמְעּתִ ר, ֲאָבל ׁשָ ח ְוִנְסּגָ ּלֹו ִנְפּתָ ה ׁשֶ ֶאת ַהּפֶ

ֵאיְנסֹוִפית. ָהִייִתי ֻמְכָרח ִלְנֹסַע.
י. י," ָאַמְרּתִ יְך ָמָחר, קֹוּבִ "ַנְמׁשִ

ם ֶאת  הּוא רֹוֶצה ְמאֹוד ְלַסּיֵ ְרצּוף ֻאְמָלל. ָראּו ׁשֶ ה ּפַ י ָעׂשָ קֹוּבִ
ֵרָרה ָהְיָתה ִלי? ּפּור, ֲאָבל — ֵאיזֹו ּבְ ַהּסִ

י. "ִלְפֵני  ל קֹוּבִ ה ׁשֶ ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ י ַעל ַהּמִ ְבּתִ ְיָתה ָחׁשַ ֶרְך ַהּבַ ל ַהּדֶ ּכָ
ֵדי ִלְראֹות  ל ְלַמְעָלה ּכְ ּכֵ ִהְסּתַ לֹוְנדֹון, ּוְכׁשֶ ל ּבְ בּוַע ְצִביָקה ִטּיֵ ׁשָ
ְדָרָכה." ֶזה  ּמִ ם ֵלב ְלבֹור ֲעָנִקי ּבַ ם ָהְרחֹוב, הּוא ֹלא ׂשָ ֶאת ׁשֵ

ן ְלַהְתָחַלת ִסּפּור. ׁש ְמֻצּיָ ט ַמּמָ ּפָ ִמׁשְ
י. ְצִביָקה  עֹוִדי ְמַדְמֵין ָמה ִהְפַסְדּתִ ִהיָגה ּבְ ּנְ ז ּבַ יִתי ְלִהְתַרּכֵ ִנּסִ
ה  לֹו, ָהְיָתה לֹו ִמְטִרּיָ ַטח ָנַפל ְלבֹור ָעֹמק ְוָחׁשּוְך נֹוָרא. ְלַמּזָ ּבֶ
ית ַהּבֹור  ַתח אֹוָתּה ְוָכְך ִהְצִליַח ִלְצֹנַח ְלַתְחּתִ ֲעָנִקית. הּוא ּפָ
ל  יִקים ׁשֶ עֹות ַעּתִ ַטח ָנַחת ַעל ֲעֵרַמת ַמְטּבְ ק. הּוא ּבֶ ִלי ְלִהְתַרּסֵ ּבְ
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עֹות  ְטּבְ ה ְלַהְכִניס ֶאת ַהּמַ הּוא ִנָסּ ׁשֶ ִלי. ּוְבִדּיּוק ּכְ ֵאיֶזה ֶמֶלְך ַאְנּגְ
ֲעָרה ָעָליו ֲחבּוַרת ׁשֹוְדִדים ִעם  ּלֹו, ִהְסּתַ יק ׁשֶ ִוים ַלּתִ ֲהִכי ׁשָ
תּום ָהַעִין. ְצִביָקה ִנְלַחם  ֶהם, מּוג'ֹומּו ׁשְ ּלָ ְנִהיג ָהֲעָנק ׁשֶ ַהּמַ
ָנה.  ִעּתֹות ַסּכָ הֹוֶפֶכת ְלרֹוֵבה ֵלְיֶזר ּבְ ּלֹו, ׁשֶ ה ׁשֶ ְטִרּיָ ֶהם ִעם ַהּמִ ּבָ

ֹוְדִדים, ְוָאז... ְמַעט ִהְצִליַח ְלַהְבִריַח ֶאת ַהּשׁ הּוא ּכִ
ת  ּנַ י ֶאת ּפִ ָעַבְרּתִ ַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ ק אֹוִתי ַעד ׁשֶ ְך ִרּתֵ ל ּכָ ּפּור ּכָ ַהּסִ
י  דּוַכן ַהָפָלאֶפל. ָחַזְרּתִ י ַלֲעֹצר ּבְ ַכְחּתִ ָ ּשׁ י ֵלב ׁשֶ ְמּתִ ָהְרחֹוב, ׂשַ
ִרים  ּתֹות ְוֶעׂשְ לֹוׁש ּפִ י ָמנֹות, ִלי ּוְליּוַבל, ְועֹוד ׁשָ ּתֵ ְוָקִניִתי ׁשְ
ר ָלַדַעת ָמַתי ִיְהיּו ֵאֶצל  ַעם ִאי ֶאְפׁשָ חֹון. ַאף ּפַ ּטָ ּדּוִרים, ְלֶיֶתר ּבִ ּכַ
ַהּמֹוֵכר ָנַתן ִלי ֶאת ְמנֹות ַהָפָלאֶפל,  ׁשֶ ַנִים. ּכְ יּוַבל ָחֵבר אֹו ׁשְ
ה ְליּוַבל. ֲאִני יֹוֵדַע  י ַרְעיֹון ְמֻעּלֶ ל קֹוּבִ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ֶהֱעָלה ּבִ

ְיָתה. י ַהּבַ י ּוִמַהְרּתִ ְבּתִ יד לֹו, ָחׁשַ ָמה ֲאִני ַאּגִ

ּה,  ּלָ ַח ׁשֶ ְפּתֵ ְכָחה ֶאת ַהּמַ ה. רּוִתי ׁשּוב ׁשָ לֹוׁשָ ֱאֶמת ָהיּו ׁשְ ֵהם ּבֶ
יר  ִ ִמיַע ְליּוַבל ֶאת ַהּשׁ י ָהָיה ֻמְכָרח ְלַהׁשְ יַע ּכִ אל ׁשּוב ִהּגִ ְוָדִנּיֵ
ה ֹלא  ֵני ָהאֹוְרִחים ָהֵאּלֶ ֶהם. ּוׁשְ ּלָ ֲהָקה ׁשֶ ִהְלִחין ַלּלַ ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

ּדּוֵרי ָפָלאֶפל ְלָפחֹות. ָרה ּכַ ִלים ֲעׂשָ ֵהם ְמַחּסְ ִעים ַעד ׁשֶ ִנְרּגָ
ָאַכְלנּו, "ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון." ְזַמן ׁשֶ י ְליּוַבל ּבִ ַמע," ָאַמְרּתִ "ׁשְ

יס ֵמַהָפָלאֶפל,  יּוַבל לֹא ָעָנה, ַרק ִהְנֵהן ּוִמֵהר ָלַקַחת עֹוד ּבִ
ֶקט. ׁשֶ ְכנּו ֶלֱאֹכל ּבְ נּו ִהְמׁשַ ְעּתֵ ְוַאְרּבַ
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רּוב סֹוֵרר  ֵאִרּיֹות ּכְ ץ ׁשְ י," ָאַמר יּוַבל ְוִחּלֵ ַמְרּתִ "טֹוב, ֲאִני ּגָ
ִים. ּנַ ִ ין ַהּשׁ ִמּבֵ

ה  ם ֲאִני." ָקׁשֶ מֹו, "ּגַ ַמע ּכְ ׁשְ ּנִ הּו ׁשֶ ֶ אל ְורּוִתי ָאְמרּו ַמּשׁ ִנּיֵ ּדָ
ִפּתֹות ּוְבָפָלאֶפל. ִפּיֹות ְמֵלִאים ּבְ ִרים ּבְ ַדּבְ ּמְ ְלָהִבין ְיָלִדים ׁשֶ

ַאל יּוַבל. "נּו, ָמה ָהַרְעיֹון?" ׁשָ
ב ָלנּו  נּו יֹוְדִעים, יּוַבל ַחּיָ ּלָ ּכֻ מֹו ׁשֶ י, "ּכְ ָכה," ָאַמְרּתִ "ָאז ּכָ

ל ג'ּוְניֹור." ְתָקאֹות ׁשֶ ְך ַהַהְרּפַ ֶאת ֶהְמׁשֵ
ָקֶפיָה  ל ִמׁשְ ָתה ֶאת ָהֲעָדׁשֹות ׁשֶ ְוִנּקְ "ָנכֹון," ָאְמָרה רּוִתי 
ּיּוַבל  ֵרר ׁשֶ ּדּוֵרי ַהָפָלאֶפל ָהרֹוְתִחים. ִמְתּבָ ל ּכַ ֵאִרּיֹות ָהֵאִדים ׁשֶ ְ ִמּשׁ
יַע ִעם ג'ּוְניֹור  ּסּו ְלַהּגִ ּנִ יִנים ׁשֶ רּו ָלּה ַעל ַהּסִ ָבר ִסּפְ אל ּכְ ְוָדִנּיֵ
ֵבית  ֶהם ּבְ ּלָ ְתָקאֹות ׁשֶ יָסר, ְוַעל ַהַהְרּפַ ֵדי ְלַהְזִהיר ֶאת ַהּקֵ ְלִסין ּכְ
ּיּוַבל  ְמנּו ׁשֶ ִהְסּכַ ם יֹוַדַעת ׁשֶ ע. ִהיא ּגַ ִרּיֹו ָהָרׁשָ ל אּוְמּבְ ֶלא ׁשֶ ַהּכֶ

ֶנת. חּוָרה ְמֻעְדּכֶ ּפּור. ֵאין ָמה לֹוַמר, ַהּבַ יְך ֶאת ַהּסִ ַיְמׁשִ
ם מֹוְנּגֹוִלים  ם יּוַבל, "ּוְצִריִכים ִלְהיֹות ׁשָ ר ּגַ ֵ "ָנכֹון," ִאּשׁ

ְקׁשּוִחים." 
י. ּלֹו," ָאַמְרּתִ ּפּור ׁשֶ ר ֶאת ַהּסִ ּפֵ "ָאז ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון ֵאיְך ְלׁשַ

ַכַעס. ּפּור?" ָאַמר יּוַבל ְבּ ר ֶאת ַהּסִ ּפֵ ִריְך ְלׁשַ ּצָ "ִמי אֹוֵמר ׁשֶ
ּלֹא  ב ׁשֶ ה חֹוׁשֵ י. "ִאם ַאּתָ "ֹלא רֹוֶצה, ֹלא ָצִריְך," ֶנֱעַלְבּתִ

ר, ַנֲעזֹב ֶאת ֶזה." ּתּוַכל ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ָהֶאְתּגָ
ר?"  אל, "ֵאיֶזה ֶאְתּגָ ִנּיֵ ר?" ִהְתַעְנֵין ּדָ "ֶאְתּגָ
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אל,  ִנּיֵ ל ּדָ ֵמַח ַעל ַהִהְתַעְנְינּות ׁשֶ ִתיָחה," ָעִניִתי, ׂשָ ֵטי ּפְ ּפְ "ִמׁשְ
ּיּוַבל ַיְחִליט." ֵטי ִסּיּום. ָמה ׁשֶ ּפְ ם ִמׁשְ "ְואּוַלי ּגַ

ֲאָלה רּוִתי. "ָמה ֹזאת אֹוֶמֶרת?" ׁשָ
ֵטי ַמַחץ  ּפְ ה ִמׁשְ ּמָ ּכַ י ִלְכּתֹב  ְבּתִ י, "ָחׁשַ ָכה," ָאַמְרּתִ ּכָ "ָאז 

ר." הּוא ְמַסּפֵ ּפּור ׁשֶ ּסִ ב ּבַ ּלֵ ּיּוַבל ִיְצָטֵרְך ְלׁשַ ה, ׁשֶ ֵאּלֶ ּכָ
ָהה יּוַבל. ֵטי ַמַחץ?" ּתָ ּפְ "ָמה ֹזאת אֹוֶמֶרת ִמׁשְ

"ַהְתָחלֹות ְוסֹוִפים."
ל ָמה?" "ַהְתָחלֹות ׁשֶ

ָרִקים." ל ּפְ "ַהְתָחלֹות ׁשֶ
י." "ֹלא ֵהַבְנּתִ

ל  תֹור ַהְתָחלֹות ׁשֶ ֶהם ּבְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ׁשְ ה ּתִ ִטים, ְוַאּתָ ּפָ "ֲאִני ֶאְכּתֹב ִמׁשְ
ָך?" ְעּתְ תֹור סֹוִפים. ָמה ּדַ ר ִלי. אֹו ּבְ ַסּפֵ ּתְ ּפּור ׁשֶ ּסִ ָרִקים ּבַ ּפְ

ְגָמה." ן ּדֻ "ֹלא ֵמִבין. ּתֵ
י  י ֶרַגע ְוָאַמְרּתִ ְבּתִ י ֵעיַנִים, ָחׁשַ ֵסֶדר, ֶרַגע ֶאָחד." ָעַצְמּתִ "ּבְ
ה  ּסָ ּכִ ַעד ָהֲעָרֶפל ׁשֶ ָהר, ִמּבַ ּתּול ַהּנָ ָרָמִטי, "ֵמֲאחֹוֵרי ּפִ קֹול ּדְ ּבְ

דֹוָלה ָצָפה." ר ִלְראֹות ּגּוָפה ּגְ ִים, ָהָיה ֶאְפׁשָ ֶאת ַהּמַ
ַאל יּוַבל. ט ַהְתָחָלה, ָנכֹון?" ׁשָ ּפַ "ֶזה ִמׁשְ

ד  ה, ּוִמּצַ ה ָיכֹול ִלְהיֹות ַהְתָחָלה ְמֻעּלָ ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ד ֶאָחד, ַהּמִ "ִמּצַ
ֶרק  ׁש ְמַעְנֵין. ִאם ָהִייָת קֹוֵרא ּפֶ ִני, הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ִסּיּום ַמּמָ ׁשֵ
יְך  ף ּוַמְמׁשִ ד ּדַ ָהר, לֹא ָהִייָת הֹוֵפְך ִמּיָ ָנּ ָפה ּבַ ּצָ גּוָפה ׁשֶ ם ּבְ ּיֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ



11  �  ַהִּסּפּור ַהֻּמְׁשָלם — ַהְּנבּוָאה ַהּמֹוְנּגֹוִלית

ִתיָחה ְוִסּיּום  ֵטי ּפְ ּפְ ִמׁשְ ל ָהִעְנָין ּבְ א? ֶזה ּכָ ֶרק ַהּבָ ִלְקֹרא ֶאת ַהּפֶ
יְך ִלְקֹרא." ִבים ֶאת ַהּקֹוֵרא ְלַהְמׁשִ טֹוִבים: ֵהם ְמַחּיְ

ים יּוַבל. ָמע ַמְגִניב," ִהְסּכִ "ִנׁשְ
ם  ִטים, ּוֵביְנַתִים ַאּתֶ ּפָ ם יֹוְדִעים ָמה? ֲאִני ֶאְכּתֹב ִמׁשְ "ַאּתֶ

ִכינּו ִלי ָקֶפה. הֹוֵלְך?" ּתָ
ה ֶאָחד.  ה ּפֶ לֹוׁשָ ְ "הֹוֵלְך," ָאְמרּו ַהּשׁ

ֹראׁש  ּבָ י  ַרְדּתִ ּגֵ ף,  ּדַ י  י, ָלַקְחּתִ ְבּתִ ַ י. ִהְתַיּשׁ "ּתֹוָדה," ָאַמְרּתִ
י ִלְכּתֹב: ְוִהְתַחְלּתִ

וְָאז ָקָרה ַהָּדָבר ֲהִכי ְמׁשֻּנֶה ֶׁשֶאְפָׁשר לְַהעֲלֹות ַעל ַהַּדַעת.

ֲהִכי ַמְפִחיד לָקּום לֵַּׁשרּוִתים ְּבֶאְמצַע ַהּלַיְלָה וְלְִראֹות ֶאת ֶּדלֶת 

ַהְּכנִיָסה ְּפתּוָחה ְמַעט.

ַאְרָּבעָה מֹונְּגֹולִים ַרֲחֵבי ְּכֵתַפיִם עְָמדּו וְֵהִרימּו ֶאת ַחְרבֹוֵתיֶהם 

ְּבצּוָרה ֶׁשֵאינָּה ִמְׁשַּתַּמַעת לְִׁשֵּתי ָּפנִים.

לְָסֵפק. צָרֹות  ִהְׁשִאיר ָמקֹום  ַן ָהָאָבק ַהָּגדֹול ָּבאֶֹפק ֹלא  עֲנ

צְרּורֹות ָהיּו ַּבֶּדֶרְך.

ַיִם ֶהְחלִיפּו ַמָּבִטים מְֻדָאִגים. ַמֶּׁשהּו ָּבעֲלִילָה ֹלא ָמצָא ֵחן  ַהְּׁשנ

ְבֵּעינֵיֶהם ְּכלָל.

וְָאז נְִׁשְמעּו ְּדִפיקֹות ַעּזֹות ַּבֶּדלֶת.

ְּבאֹותֹו ֶרַגע הּוא ֵהִבין, וְֶזה ָהיָה ַהַּמָּזל ַהָּגדֹול ֶׁשּלֹו.

ַהַחּיָל ָהִראׁשֹון ֶׁשַּבֶּפַתח הֹוִׁשיט ֲחִבילָה ְּגדֹולָה ְקׁשּוָרה ְּבֶסֶרט.
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ַאל,  ל ּבֹו ְוׁשָ ּכֵ ף, ִהְסּתַ ֶפה ָהָיה מּוָכן, יּוַבל ָלַקח ֶאת ַהּדַ ַהּקָ ׁשֶ ּכְ
ר  ֲאִני רֹוֶצה, ֶאְפׁשָ ֶדר, ָנכֹון? ְוֵאיְך ׁשֶ ׁש ְלִפי ַהּסֵ "ֹלא ָצִריְך ַמּמָ

ר סֹוף?" ַהְתָחָלה ְוֶאְפׁשָ
"ִחּיּוִבי."

יָחה. ּשִׂ אל ּבַ ִנּיֵ "ֵיׁש ִלי עֹוד ַרְעיֹון," ִהְתָעֵרב ּדָ
ן יּוַבל. "עֹוד ֶאָחד?" ִהְתַעְצּבֵ

אל. ִנּיֵ ָך," ָאַמר ּדָ ּלְ א ׁשֶ ה ּוֶפֶרק ַאּבָ ֶרק ַאּתָ "ּפֶ
י  ּדֵ ים," ָעָנה יּוַבל ְוָרִאיִתי ׁשֶ ה יֹוֵדַע ָמה? ַמְסּכִ "ְמְממ... ַאּתָ

ֵלם. ר ִסּפּור ׁשָ ׁשּוט ְלַסּפֵ ר ֹלא ּפָ הּוַקל לֹו. ֶזה ֶאְתּגָ
י, "ֲאָבל ִמי ַמְתִחיל?" ים," ָאַמְרּתִ ם ֲאִני ַמְסּכִ "ּגַ

י ֶאת ָיִדי. ָהָיה  ַתְחּתִ ַרִים!" ִהְכִריז יּוַבל. ּפָ "ֶאֶבן, ְנָיר ּוִמְסּפָ
ִלי ְנָיר. ְליּוַבל ָהְיָתה ֶאֶבן.

י ֶאת ֵעיַני ִלְכֵדי ֲחִריִצים  קּו, ִצְמַצְמּתִ ּתְ ּתַ ָלִדים ִיׁשְ ַהְיּ יִתי ׁשֶ ִחּכִ
ָרָמִטי  ּדְ ּוַבּקֹול ֲהִכי  ם  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ ּבִ ט ָאֹרְך  י ַמּבָ ַלְחּתִ ים, ׁשָ ְקַטּנִ

י: ַתְחּתִ י ּפָ ֹכְלּתִ ּיָ ׁשֶ
ְיָלה ְוִלְראֹות ֶאת  ֶאְמַצע ַהּלַ רּוִתים ּבְ ֵ "ֲהִכי ַמְפִחיד ָלקּום ַלּשׁ

תּוָחה ְמַעט." ִניָסה ּפְ ֶלת ַהּכְ ּדֶ
ֶקט. ֵרר ׁשֶ ּתָ ח ִהׂשְ ְטּבָ ּמִ ּבַ


