ּומ ְתּכֹונֵ ן לְ ַס ֵּפר ִסּפּור
ֲאנִ י ֵמכִ ין ְּבלִ ינְ ֶצ'ס ִ

יוֹ ם ֶא ָחד ָחזַ ְר ִּתי ֵמ ָה ֲעבוֹ ָדה ֻמ ְקדָּ ם ֵמ ָה ָר ִגילַ .ה ְר ֵּבה זְ ַמן לֹא
ָחזַ ְר ִּתי ַה ַּביְ ָתה ֻמ ְקדָּ ם ָּכל ָּכ ְךָ ,אז ֶה ְח ַל ְט ִּתי ְל ַפ ֵּנק ְק ָצת ֶאת
יוּבל.
ַ
יוּבל ָהיָ ה ָעסוּ ק נוֹ ָרא .הוּ א יָ ׁ ַשב ַּב ֶח ֶדר ׁ ֶש ּלוֹ ְ ,מ ֻר ָּכז ַּב ַּמ ְח ׁ ֵשב.
ַ
ׁ ָש ַא ְל ִּתי אוֹ תוֹ ֵא ְ
יך הוּא רוֹ ֶצה ׁ ֶש ֲאנִ י ֲא ַפ ֵּנק אוֹ תוֹ ְ ,וּב ִלי ְל ִה ְס ּתוֹ ֵבב
ילה ׁ ֶש ּלוֹ ְליָ ִמים ְמיֻ ָח ִדים:
הוּ א ָענָ ה ֶאת ַה ְּת ׁש ָוּבה ָה ְר ִג ָ
"ת ֲעשֶׂ ה ִלי ְּב ִלינְ ֶצ'ס וּ ְת ַס ּ ֵפר ִלי ִס ּפוּ ר".
ַּ
יוּבל אוֹ תוֹ
"איזֶ ה סוּג ׁ ֶשל ִס ּפוּ ר?" ׁ ָש ַא ְל ִּתי .לֹא ָּת ִמיד יֵ ׁש ְל ַ
ֵ
ַמ ַ ּצב רוּ ַחִ .ל ְפ ָע ִמים הוּ א רוֹ ֶצה ִס ּפוּ ִרים ַעל רוּ חוֹ ת ְר ָפ ִאים,
ִל ְפ ָע ִמים ַעל ַא ִּב ִיריםַ ּ .פ ַעם מוֹ ְת ִחיםַ ּ ,פ ַעם ַא ֶח ֶרת ַמ ְצ ִח ִיקים.
ָצ ִר ְ
יך ִל ׁ ְשאֹל.
יוּבל לֹא ָענָ ה .הוּ א ִה ְס ַּת ֵּכל ְּב ִר ּכוּ ז ַּב ַ ּי ַער ׁ ֶש ּבוֹ ָע ַמד ְק ָלאוּ ד,
ַ
ִ ּג ּבוֹ ר ַה ִּמשְׂ ָחק .הוּ א ְּכ ָבר נִ ֵ ּצ ַח ֶאת ָּכל ַה ּבוֹ ִסים ,וְ ַע ְכ ׁ ָשו נִ ׁ ְש ַאר
לוֹ ַרק ִל ְמצֹא ֶאת ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ּבוֹ ִמ ְס ַּת ֵּתר ֵס ִפירוֹ ס ָה ָר ׁ ָשע,
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יוּבל ַּב ּׁ ָש ָלב ֲה ִכי ָק ׁ ֶשה ַּב ַפיְ נָ ל
ַה ּבוֹ ס ָה ַא ֲחרוֹ ןְּ .כ ָבר יוֹ ַמיִ ם נֶ ֱא ָבק ַ
יח ַל ֲעבֹר אוֹ תוֹ .
ַפנְ ָטזִ י ,וְ לֹא ַמ ְצ ִל ַ
יתי ׁשוּב.
"איזֶ ה ִס ּפוּ ר?" נִ ִּס ִ
ֵ
יוּבל ,וְ ָאז ִה ְת ּכוֹ ֵפף ְל ֵע ֶבר ָמ ַס ְך ַה ַּמ ְח ׁ ֵשב,
"ה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ תָ ",ר ַטן ַ
ַ
ֹאלהָ ,ל ַחץ ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ַעל
ֵהזִ יז ֶאת ָה ַע ְכ ָּבר יָ ִמינָ הֵ ,הזִ יז שְׂ מ ָ
יצה ַא ַחת נְ חוּ ׁ ָשה ,וְ ָאז
ימה ,עוֹ ד ְל ִח ָ
אליֵ ,הזִ יז ָק ִד ָ
ַה ַּמ ָ ּק ׁש ַה ּ ְׂש ָמ ִ
ָק ַפץִּ ,ד ֵּלג וְ ָצ ַעק" ,יֵ ׁש! יֵ ׁש! יֵ ׁש!" ַה ַ ּי ַער ִה ְת ַח ֵּלף ְל ַא ְרמוֹ ן,
יוּבל ִמ ֵהר ִל ׁ ְשמֹר ֶאת ַה ּׁ ָש ָלב ֶה ָח ָד ׁש.
וְ ַ
יוּבל ְמ ַפ ֵ ּזז.
וּפנִ ִיתי ַל ִּמ ְט ָּבחַ ,מ ׁ ְש ִאיר ֶאת ַ
"א ְח ָלהָ ",א ַמ ְר ִּתי ָ
ַ
ַּב ִּמ ְט ָּבח ָל ַק ְח ִּתי ְק ָע ָרה ְ ּגדוֹ ָלהָ ׁ ,ש ַפ ְכ ִּתי ֶק ַמחֻ ,ס ָּכרָ ,ח ָלב,
יצים וּ ְמ ַעט ׁ ֶש ֶמן וְ ִע ְר ַּב ְב ִּתי ַעד ׁ ֶש ָהיְ ָתה ִע ָּסה נוֹ זְ ִלית ָּכזֹאת,
ֵּב ִ
ילהָ .צ ִר ְ
יך ְל ַע ְר ֵּבב טוֹ ב טוֹ ב,
ׁ ֶש ְּב ִס ְפ ֵרי ַה ִּב ּׁשוּ ל קוֹ ְר ִאים ָל ּה ְּב ִל ָ
יוּבל שׂ וֹ נֵ א גּ וּ ׁ ֵשי
ׁ ֶש ּלֹא יִ ְהיוּ גּ וּ ׁ ֵשי ֶק ַמח ַּב ְּב ִלינְ ֶצ'ס .זֶ ה ָ ּגרוּ ַעַ .
ֶק ַמח ַּב ְּב ִלינְ ֶצ'ס.
ָע ַמ ְד ִּתי ְליַ ד ַה ְ ּק ָע ָרהִ ,ע ְר ַּב ְב ִּתי וְ ִת ְכנַ נְ ִּתי ֶאת ַה ִּס ּפוּ רַ .א ִּב ִירים
יצים ׁ ֶש ַעל ַה ּׁ ַשיִ ׁש ,נֶ ֶא ְבקוּ
ִט ּ ְפסוּ ֵמ ַה ְ ּק ָע ָרהָ ,ק ְפצוּ ַעל ְק ִל ּפוֹ ת ַה ֵּב ִ
ַּב ְּמ ַכ ּׁ ֵש ָפה ׁ ֶש ָע ְמ ָדה ַעל שַׂ ִ ּקית ַה ֶ ּק ַמח וְ יָ ְר ָתה ָּב ֶהם ִ ּג ֵ ּצי ֵא ׁש.
ילה ,וּ ִמ ֶּמ ָּנה דִּ ְּלגוּ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ׁשוֹ ְד ֵדי
ִס ַירת ִמ ְפ ָרשִׂ ים ׁ ָש ָטה ַּב ְּב ִל ָ
יָ ם ַא ְכזָ ִר ִ ּיים ׁ ֶש ִה ְת ַּכ ְ ּונוּ ַל ֲעזֹר ַל ְּמ ַכ ּׁ ֵש ָפה ְּב ִמ ְל ַח ְמ ָּת ּה ָּב ַא ִּב ִירים.
יוּבל.
ְּב ִק ּצוּ רִ ,ה ְת ַא ְר ֵ ּגן ִלי ִס ּפוּ ר ְמ ֻע ֶּלה ְל ַ
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יוּבל יָ ׁ ַשב ַּב ֶח ֶדר ׁ ֶש ּלוֹ וְ שִׂ ֵחק ַּב ּ ְפ ֵליְ ְס ֵטיְ ׁ ְשןִ ,מ ְת ַר ֵ ּג ַע ַא ֲח ֵרי
ַ
ַה ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּ תְּ .כ ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ְס ִּתי ,הוּ א ִה ְפ ִסיקִּ ,כ ָּבה ֶאת ַה ֵּט ֵלוִ יזְ יָ ה,
ָל ַקח ֶאת ַה ַ ּצ ַּל ַחת ִעם ֲע ֵר ַמת ַה ְּב ִלינְ ֶצ'ס ַה ְ ּגבוֹ ָהה וְ ֶאת ּכוֹ ס
"ס ּפוּ ר".
(גם ִהיא ֵח ֶלק ֵמ ַה ּ ִפנּ וּ ק) וְ ָא ַמרִ ,
ַה ּקוֹ ָלה ַ ּ
"אנִ י רוֹ ֶצה"ַ .רק
"ב ַב ָ ּק ׁ ָשה" ,לֹא ֲ
ָק ָצר ָּכזֶ ה .יָ ִעיל .לֹא ָא ַמרְּ ,
"ס ּפוּ ר" .וּ ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶ ּזה ָהיָ ה יוֹ ם ַה ּ ִפנּ וּ ק ׁ ֶש ּלוֹ ִּ ,ב ְכ ָלל לֹא ָא ַמ ְר ִּתי
ִ
יתי .לֹא
לוֹ ׁ ֶש ֶ ּזה לֹא ְמנֻ ָּמס ְל ַד ֵּבר ָּכ ָכה ְל ַא ָּבאֲ .א ִפ ּלוּ ְק ָצת נֶ ֱהנֵ ִ
ֵמח ֶֹסר ַה ִּנימוּ סֵ .מ ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ּלוֹ ִל ׁ ְשמ ַֹע.
ִה ְתיַ ּׁ ַש ְב ִּתי ְליָ דוֹ וְ נִ ׁ ְש ַענְ ִּתי ָאחוֹ ָרהְּ ,כמוֹ ָּת ִמיד ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ַס ּ ֵפר
יוּבל ִס ּפוּ ִרים ,וְ ִה ְת ּכוֹ נַ נְ ִּתי ְל ַה ְת ִחילֲ .א ָבל ּ ִפ ְתאוֹ םָּ ,כ ָכהְּ ,ב ִלי
ְל ַ
ֲה ָכנָ ה ְוּב ִלי ֶה ְס ֵּבר ,לֹא ָהיָ ה ִלי ָמה ְל ַס ּ ֵפרִ .ס ּפוּ ר ָה ַא ִּב ִירים
ֹאש
ַה ּמוֹ ֵת ַח ׁ ֶש ִּת ְכנַ נְ ִּתי ְּכ ׁ ֶש ִּט ַ ּגנְ ִּתי ֶאת ַה ְּב ִלינְ ֶצ'ס נֶ ֱע ַלם ,וְ ָהר ׁ
ׁ ֶש ִּלי ְּכ ִא ּלוּ ִה ְתרוֹ ֵקן ִמ ָּכל ַה ִּס ּפוּ ִרים ָּבעוֹ ָלםִ .ה ְס ַּת ַּכ ְל ִּתי ַעל
יוּבל .נִ ׁ ְש ֲארוּ לוֹ ַרק ׁ ְשנֵ י ְּב ִלינְ ֶצ'ס וְ ִט ּ ַפת קוֹ ָלה ַּב ּכוֹ ס .הוּ א
ַ
ָהיָ ה ָר ֵעב ַה ְר ֵּבה יוֹ ֵתר ִמ ּׁ ֶש ָח ׁ ַש ְב ִּתי.
יתי ְל ַה ִ ּגיד לוֹ
יוּבל לֹא ָהיְ ָתה ַס ְב ָלנוּ תׁ .שוּב ָר ִצ ִ
"נוּ ?" ְל ַ
ִל ְהיוֹ ת ְמנֻ ָּמס ,וְ ׁשוּב לֹא ָא ַמ ְר ִּתיַ .רק ָח ׁ ַש ְב ִּתי ֵא ְ
יך ְל ַה ְת ִחיל
ֶאת ַה ִּס ּפוּ רֲ ,א ָבל לֹא יָ ַד ְע ִּתי ִּב ְכ ָלל.
יוּבל ְּב ֶפה ָמ ֵלא ַּב ְּב ִלינְ צ'
"ל ָּמה ַא ָּתה לֹא ְמ ַס ּ ֵפר?" ָא ַמר ַ
ָ
ַה ִּל ְפנֵ י ַא ֲחרוֹ ן.

ַה ִּסּפּור ַה ֻּמ ְׁשלָ ם  11

לֹא ָהיְ ָתה ִלי ְּב ֵר ָרהֲ ,א ָבל לֹא ָהיָ ה ִלי ִס ּפוּ רָ .ל ַק ְח ִּתי ֲאוִ יר
ְמלוֹ א ָה ֵראוֹ תָ ּ ,פ ַת ְח ִּתי ֶאת ַה ּ ֶפה ,וְ ָכ ְך ָא ַמ ְר ִּתי:
"פ ַעם ַא ַחתְּ ,ב ֶא ֶרץ ְרחוֹ ָקה ְמאוֹ דַ ,חי לוֹ נָ ִס ְ
יך ,וְ הוּ א ָא ַהב
ַּ
עשר".
אשר וָ ׁ ֶ
יכה וְ ִה ְת ַח ֵּתן ִא ָּת ּה ,וְ ֵהם ָחיוּ ְּב ׁ ֶ
ְמאוֹ ד ֶאת ַה ְּנ ִס ָ
יוּבל ֵמ ַה ּ ֶפה ֵמרֹב
ַה ְּב ִלינְ צ' ַה ִּל ְפנֵ י ַא ֲחרוֹ ן ִּכ ְמ ַעט נָ ַפל ְל ַ
ַּת ְד ֵה ָמהַ .ה ּ ֶפה ׁ ֶש ּלוֹ נִ ׁ ְש ַאר ּ ָפתוּ ַח ,וְ ׁ ָשםַ ,על ַה ָּל ׁשוֹ ןָ ׁ ,ש ָטה
יכת ְּב ִלינְ צ' ְק ַט ָּנה ְּבתוֹ ְך ְּב ֵר ָכה ׁ ֶשל קוֹ ָלהַ .ה ְר ֵּבה ִס ּפוּ ִרים
ֲח ִת ַ
יוּבל ׁ ָש ַמע ִמ ֶּמ ִּניֲ ,א ָבל ַאף ֶא ָחד לֹא ָהיָ ה ָק ָצר ָּכל ָּכ ְך וּ ֻמ ׁ ְש ָלם
ַ
ָּכל ָּכ ְך.
יוּבל.
"וְ ָ ׁ "?...ש ַאל ַ
יתי.
"וְ ָ ...מה?" ָענִ ִ
"וְ ֵ ...איפֹה ַה ִּס ּפוּ ר?"
"זֶ ה ָהיָ ה ַה ִּס ּפוּ ר".
יוּבל (הוּ א ֵמ ִבין ְמ ֻצ ָ ּין
"זֶ ה לֹא ָהיָ ה ׁשוּ ם ִס ּפוּ רָ ּ ",פ ַסק ַ
ְּב ִס ּפוּ ִרים)" .זֶ ה ָהיָ ה ִס ּפוּ ר ַק ְמ ָצנִ י".
"מה ָּכל ָּכ ְך ַק ְמ ָצנִ י ַּב ִּס ּפוּ ר ַה ֶ ּזה?"
ָ
"מה ָּכל ָּכ ְך ַק ְמ ָצנִ י? ָמה ָּכל ָּכ ְך ַק ְמ ָצנִ י? ַא ָּתה צוֹ ֵחק ָע ַלי?
ָ
ְל ָמ ׁ ָשל — ְּב ֵאיזוֹ ֶא ֶרץ?"
"מה?"
ָ
"ב ֵאיזוֹ ֶא ֶרץ ַחי ַה ָּנ ִס ְ
יוּבל.
יך?" ִה ְת ַע ְצ ֵּבן ַ
ְּ
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"אהֵּ ,כן,
"ב ֵאיזוֹ ֶא ֶרץ? ֶּב ֱא ֶמת ְּב ֵאיזוֹ ֶא ֶרץ?" ִה ְמ ַה ְמ ִּתיָ .
ְּ
ְּב ּבוּ ְל ַג ְריָ ה".
יוּבל" .וְ ֵא ְ
יך
"בוּ ְל ַג ְריָ ה? יָ ֶפה ,זֶ ה ְּכ ָבר יוֹ ֵתר טוֹ בָ ",א ַמר ַ
ּ
ָק ְראוּ ַל ָּנ ִס ְ
יך ַה ֶ ּזה?"
"א ַה ְמ ְמ ְמַ ...ה ָּנ ִס ְ
וּליגָ רוֹ בַ ".ה ּ ַפ ַעם
וּליגָ רוֹ בְּ .כ ִר ְיס ְטיָ אנוֹ ּב ִ
יך ּב ִ
ָ
יתי ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ְמ ֵהם ַה ְר ֵּבה.
לֹא ָהיִ ִ
יוּבל.
את ֶאת ַה ּׁ ֵשם ַה ֶ ּזה ַע ְכ ׁ ָשו ,נָ כוֹ ן?" ׁ ָש ַאל ַ
"ה ְמ ֵצ ָ
ִ
"לֹא ,נִ ׁ ְש ָּבע ְל ָךָּ ,כ ָכה ָק ְראוּ לוֹ ְ .ס ָתם ׁ ָש ַכ ְח ִּתי ְל ַה ִ ּגיד".
"וְ ָל ּה? ֵא ְ
יך ָק ְראוּ ָל ּה?"
"הרוֹ זֶ נֶ ת ּבוּ ִליגָ רוֹ ָבהָ ",א ַמ ְר ִּתי ,וּ ְכ ׁ ֶש ָר ִא ִיתי ֶאת ַה ַּמ ָּבט ַהנּ וֹ זֵ ף
ָ
יוּבלִ ,מ ַה ְר ִּתי ְל ׁ ַשנּ וֹ ת ְל ׁ ֵשם ּ ָפחוֹ ת ַק ְמ ָצנִ יֶּ .ב ֱא ֶמתַ ,על
ׁ ֶשל ַ
ָמה ָח ׁ ַש ְב ִּתי? נָ ִס ְ
יך ּבוּ ִל ָיגרוֹ ב וְ רוֹ זֶ נֶ ת ּבוּ ִל ָיגרוֹ ָבה? זֶ ה לֹא ַרק
יטה
יחהָ ,הרוֹ זֶ נֶ ת ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ְּב ִר ִיג ָ
"ס ִל ָ
ַק ְמ ָצנִ י ,זֶ ה ֲא ִפ ּלוּ ַע ְצ ָלנִ יְ .
ְסטוֹ יְ ְצ'קוֹ ב".
יוּבל נִ ְר ָאה ְמ ֻר ֶ ּצה .לֹא ְּב ָכל יוֹ ם נִ ְת ָק ִלים ְּב ׁ ֵשם ָּכל ָּכ ְך
ַ
ְמ ֻכ ָּבד.
"חי לוֹ ְּב ּבוּ ְל ַג ְריָ ה ַה ָּנ ִס ְ
יך
"אז ּ ַפ ַעם ַא ַחת ",הוּ א ִס ֵּכםַ ,
ָ
וּליגָ רוֹ בֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ַה ָּנ ִס ְ
יך ַהַ ...ה ְּבלוֹ נְ דִּ ינִ י? הוּא ָהיָ ה ְּבלוֹ נְ דִּ ינִ י?"
ּב ִ
יוּבל.
ׁ ָש ַאל ַ
יתי ְל ִה ְת ַק ְמ ֵצן,
יוּבלִּ ,כי ְּכ ָבר לֹא ָר ִצ ִ
"ש ֵטנִ יָ ",א ַמ ְר ִּתי ְל ַ
ָׁ
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וְ ׁ ָש ֵטנִ י זֶ ה ֶצ ַבע ׁ ֶש ּלֹא ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ּבוֹ ָּכל ָּכ ְך ַה ְר ֵּבהֶּ .ב ַטח לֹא
יל ִדים.
ְּב ִס ּפוּ ִרים ִל ָ
יכה
יוּבל" .וְ הוּ א ָא ַהב ְמאוֹ ד ֶאת ַה ְּנ ִס ָ
"ש ֵטנִ יִ ",ה ְס ִּכים ַ
ָׁ
יטה ְסטוֹ יְ ְצ'קוֹ בֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה...
ַה ּבוּ ְל ָ ּג ִר ָ ּיה ָהרוֹ זֶ נֶ ת ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ְּב ִר ִיג ָ
ְּבלוֹ נְ דִּ ינִ ית?"
יתי ְר ַחב ֵלב.
"ברוּ נֵ ִטיתָ ",היִ ִ
ְּ
יוּבלֲ ,א ָבל ִמ ָ ּיד ִהזְ ִעיף ּ ָפנִ ים" ,וְ ִה ְת ַח ֵּתן
"ברוּ נֵ ִטית ",שָׂ ַמח ַ
ְּ
עשר .זֶ הוּ ? זֶ ה ַה ִּס ּפוּ ר? ָמה ָק ָרה ָל ֶהם
אשר וָ ׁ ֶ
ִא ָּת ּה ,וְ ֵהם ָחיוּ ְּב ׁ ֶ
עוֹ ד? ֲאנִ י ָּבטוּ ַח ׁ ֶש ָ ּקרוּ ׁ ָשם ְּב ּבוּ ְל ַג ְריָ ה עוֹ ד ָּכל ִמינֵ י דְּ ָב ִרים.
ְל ָמ ׁ ָשלָ ...מ ַתי ֵהם ִה ְת ַא ֲהבוּ ְּב ִד ּיוּ ק? ַּב ַ ּקיִ ץ? ַּבח ֶֹרף? ֵא ְ
יך ֵהם
נִ ְפ ְ ּג ׁשוּ ?"
יוּבל ִמין דֶּ ֶר ְך ָּכזֹאת
יע ַה ִּס ּפוּ ר ֵמ ָח ָד ׁש .יֵ ׁש ְל ַ
ְוּב ַבת ַא ַחת הוֹ ִפ ַ
ִל ׁ ְשאֹל אוֹ ִתי ׁ ְש ֵאלוֹ תְ .ק ָצרוֹ תֲ ,א ָבל ְמ ֻד ָ ּיקוֹ תָ .א ְמנָ ם ַה ִּס ּפוּר ָהיָ ה
ְמ ֻצ ָ ּיןֲ ,א ָבל ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ְלהוֹ ִסיף לוֹ ַּכ ָּמה ּ ְפ ָר ִטים ְק ַט ִּנים ׁ ֶש ְ ּי ָת ֲארוּ
ָמה ָק ָרה ׁ ָשם ֶּב ֱא ֶמתְ .ל ָמ ׁ ָשלַ ,ה ַּת ֲח ֻר ּיוֹ ת ַה ָ ּק ׁשוֹ ת ְּב ּבוּ ְל ַג ְריָ ה,
ָהאוֹ יְ ִבים ָהרוֹ ָמנִ ים ָה ַא ְכזָ ִריםַ ,ה ִּמ ְתנַ ֵ ּק ׁש ָה ָאיֹם ׁ ֶש ֵהם ׁ ָש ְלחוּ ,
וְ ֵא ְ
יך ּבוּ ִל ָיגרוֹ ב נִ ַ ּצל ִמ ָּמוֶ ת נוֹ ָר ִאיְּ .ב ֶע ֶצם ,הוּ א נִ ַ ּצל ּ ַפ ֲע ַמיִ ם.
ֲא ָבל ָל ָּמה ְל ַה ְקדִּ ים ֶאת ַה ְּמ ֻא ָחר?
יוּבל יָ ַדע ׁ ֶש ֶ ּזה ָמה ׁ ֶש ִ ּי ְק ֶרה ִלי .הוּ א נִ ׁ ְש ַען ָאחוֹ ָרהִ ,ל ֵּטף ֶאת
ַ
יכה וְ ִח ָּכה ַל ֶה ְמ ׁ ֵש ְך.
ִּב ְטנוֹ ַה ְּמ ֵל ָאהִ ,ה ְת ַּכ ָּסה ִּבשְׂ ִמ ָ

