קֹוסֹומּומה ַה ַּמ ְׁשוָ נִ ית,
ָ
לּומּומ ָּבהֵ ,ק ַיסר
ְ
אֹותיו
וְ ַא ְר ַּב ַעת צִ ְב ָ

אשוֹ נָ ה
יתי ָּבאוֹ טוֹ ַּבדֶּ ֶר ְך ַה ַּביְ ָתהָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ָל ִר ׁ
יוֹ ם ֶא ָחדְּ ,כ ׁ ֶש ָהיִ ִ
מוּמה ַה ַּמ ׁ ְשוָ נִ ית.
יסר קוֹ סוֹ ָ
ים־עשָׂ רֵ ,ק ַ
לוּמוּמ ָּבה ַה ּׁ ְשנֵ ָ
ְ
ָּב ַר ְדיוֹ ַעל
נִ ְד ֶמה ִלי ׁ ֶש ָא ְמרוּ ׁ ֶשהוּ א ָּבא ְל ִב ּקוּ ר ָּב ָא ֶרץ וּ ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ְל ִב ּקוּ ר
יעהְ .ל ִמי
ְּב ִסין .אוּ ַלי ְּביַ ּ ָפן .לֹא ֶּב ֱא ֶמת ִה ְק ׁ ַש ְב ִּתי ְל ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ַה ְ ּי ִד ָ
ִא ְכ ּ ַפת? ָה ִע ָ ּקר ַה ּׁ ֵשם .קוֹ סוֹ מוּ ָמהֵ .איזֶ ה ׁ ֵשם!! ַה ּׁ ֵשם ׁ ֶש ּלוֹ וְ ׁ ֶשל
ימים ְּב ֵעינַ יְּ ,כמוֹ ׁ ִשירֵ .הם ָּכל ָּכ ְך ָמ ְצאוּ
ַה ְּמ ִדינָ ה ׁ ֶש ּלוֹ ָהיוּ ַמ ְק ִס ִ
ֵחן ְּב ֵעינַ י ׁ ֶש ִּמ ָ ּיד ֶה ְח ַל ְט ִּתי ׁ ֶש ְּל ֶמ ֶל ְך ִעם ׁ ֵשם ַמ ְר ׁ ִשים ָּכל ָּכ ְך לֹא
יְ כוֹ ִלים ִל ְהיוֹ ת ּ ָפחוֹ ת ֵמ ַא ְר ָּב ָעה ְצ ָבאוֹ תָ .מה ׁ ֶש ָּבטוּ ַחָּ ,בטוּ ַח.
וְ ָכל ָּכ ְך ַה ְר ֵּבה ְצ ָבאוֹ ת ֵהם ח ֶֹמר ְמ ֻצ ָ ּין ְל ִס ּפוּ ִרים.
נִ ְכנַ ְס ִּתי ַה ַּביְ ָתה ְּב ִה ְת ַל ֲהבוּ ת ,זָ ַר ְק ִּתי ֶאת ַה ִּתיק ַעל ָה ִר ְצ ּ ָפה
יוּבל וְ ָדנִ ֵ ּיאל
יוּבלְּ .כמוֹ ָּת ִמידַ ,
וּ ָפ ַר ְצ ִּתי ִּב ְס ָע ָרה ַל ֶח ֶדר ׁ ֶשל ַ
יטרוֹ ת ַח ׁ ְש ַמ ִּל ּיוֹ ת.
ִה ְת ַא ְּמנוּ ְּב ֶמ ֶרץ ִּבנְ ִגינָ ה ְּב ִג ָ
יל ֶכםָ ",א ַמ ְר ִּתי ִמ ְתנַ ּׁ ֵשף.
"יֵ ׁש ִלי ִס ּפוּ ר ַאדִּ יר ִּב ׁ ְש ִב ְ
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יח ֶאת
יס ְטיָ אנוֹ !" ָק ְראוּ ַה ּׁ ְשנַ יִ ם וּ ִמ ֲהרוּ ְל ַה ִּנ ַ
ימהְּ ,כ ִר ְ
"ק ִד ָ
ָ
יטרוֹ ת וּ ְל ִה ְתיַ ּׁ ֵשב ַעל ַה ִּמ ָּטה.
ַה ִ ּג ָ
ֹאש ׁ ֶש ָּל ֶכם?" ָא ַמ ְר ִּתי" ,לוּ מוּ ְמ ָּבה
יס ְטיָ אנוֹ ָּבר ׁ
"איזֶ ה ְּכ ִר ְ
ֵ
יסר קוֹ סוֹ מוּ ָמה ַה ַּמ ׁ ְשוָ נִ ית".
ים־עשָׂ רֵ ,ק ַ
ַה ָ ּגדוֹ לַ ,ה ּׁ ְשנֵ ָ
ׁ ְשנֵ י ַה ְ ּילָ ִדים ִה ְס ַּת ְּכלוּ ָעלַ י ְּכ ִא ּלוּ נָ ַפלְ ִּתי ֵמ ַה ָ ּי ֵר ַחִ .מ ַה ְר ִּתי לְ נַ ֵ ּצל
ֶאת ַּת ְד ֵה ָמ ָתם וּ ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
"ב ַה ְת ָח ָלה ָהיָ ה ְללוּ מוּ ְמ ָּבה
יך ְל ַס ּ ֵפרַּ .
ַרק ָצ ָבא ֶא ָחדְּ ,כמוֹ ְל ֻכ ָּלםַ .מדֵּ י ַה ַח ָ ּי ִלים ָהיוּ יְ ֻר ִ ּקים ,וְ ָק ְראוּ
לוֹ ְ'צ ָבא ַה ַה ְת ָק ָפה ְל ׁ ִש ְחרוּ ר קוֹ סוֹ מוּ ָמה ַה ַּמ ׁ ְשוָ נִ ית'ְּ .ב ִק ּצוּ ר,
יע ְל ַמ ְס ָקנָ ה ׁ ֶש ֶ ּזה לֹא ַמ ְס ּ ִפיק לוֹ .
ָצ ַה ְל ָק"הֲ .א ָבל ָאז הוּ א ִה ִ ּג ַ
ים־עשָׂ רֵ .א ְ
יך יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ
ְּב ָכל זֹאת ,הוּ א לוּ מוּ ְמ ָּבה ַה ּׁ ְשנֵ ָ
ַרק ָצ ָבא ֶא ָחד? ִמ ָ ּיד הוּ א ֵה ִקים עוֹ ד ָצ ָבאֶ ׁ ,ש ַּמדֵּ י ַח ָ ּי ָליו ֲא ֻד ִּמים
(זֶ ה ֶצ ַבע ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּלב ְמ ֻע ֶּלה ִעם יָ רֹק) .וְ ַל ָ ּצ ָבא ַה ֶ ּזה הוּ א ָק ָרא
אשי
ׁ'שוֹ ְמ ֵרי לוּ מוּ ְמ ָּבהַ ,ה ֶּמ ֶל ְך ַה ַּמ ְק ִסים ׁ ֶשל קוֹ סוֹ מוּ ָמה'ָ .ר ׁ ֵ
ימים יוֹ ֵתר ִמ ּׁ ֶשל ַה ָ ּצ ָבא
ַה ֵּתבוֹ ת ׁ ֶשל ַה ָ ּצ ָבא ַה ֶ ּזה ָהיוּ ַמ ְר ׁ ִש ִ
אשוֹ ן — ׁ ַש ְל ָה ָה ׁ ָש"קֲ .א ָבל ַּב ִּמ ְצ ָע ִדים ַה ְ ּצ ָב ִא ִ ּיים ׁ ֶשהוּ א
ָה ִר ׁ
ָעשָׂ ה ָּכל ׁ ְשבוּ ַעיִ םּ ַ ,גם ׁ ְשנֵ י ַה ְ ּצ ָבאוֹ ת לֹא ִה ְס ּ ִפיקוּ לוֹ ָ .היוּ
ֲח ֵס ִרים לוֹ ַמדִּ ים ְס ֻג ִּלים ַּב ִּמ ְצ ָעדִ .מ ָ ּיד ִה ְכ ִריז ַעל ֲה ָק ַמת ָצ ָבא
ישי וְ ָק ָרא לוֹ ִ'מ ׁ ְש ַמר ַה ְּמלוּ ָכה ַה ְּמיֻ ָחד ְּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ּׁשוֹ ֵמר ַעל
ׁ ְש ִל ׁ ִ
קוֹ סוֹ מוּ ָמה ִמ ּ ְפנֵ י ָה ָר ִעים' .אוֹ יְ ֵבי קוֹ סוֹ מוּ ָמה ַה ַּמ ׁ ְשוָ נִ ית ָהיוּ
ּ ָפחוֹ ת אוֹ יוֹ ֵתר ָּכל ׁ ִש ְב ֵטי ַא ְפ ִר ָיקהַ .רק ׁ ָש ְמעוּ ָהאוֹ יְ ִבים ֶאת
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ַה ִּסּפּור ַה ֻּמ ְׁשלָ ם — ַמ ָּסע ְּבכַ ּדּור ֵ

אשי ַה ֵּתבוֹ ת ׁ ֶשל ַה ָ ּצ ָבא ַה ֶ ּזה וּ ְכ ָבר נִ ְב ֲהלוּ ָוּב ְרחוּ ְּב ִלי ְק ָרב.
ָר ׁ ֵ
ְּב ָכל זֹאת — ָמ ָה ַה ְּב ׁ ָש ַע ְק ָמ"ה ...זֶ ה ְּכ ָבר ַמ ָּמ ׁש ַמ ְפ ִחיד.
יבוּ ָאה
"וְ ָאז ,יוֹ ם ֶא ָחד ,יְ ִריבוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשל לוּ מוּ ְמ ָּבהִ ,ד ּ
ישי.
אוּמ ֶּב ָּבה ַה ִּתיכוֹ נָ הֵ ,ה ִקים ַ ּגם הוּא ָצ ָבא ׁ ְשלִ ׁ ִ
ה־עשָׂ ר ֵמ ְ
ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָש ָ
יבוּ ָא ִאיםִ .ע ְצ ֵּבן
ים־עשָׂ ר ִד ּ
לֹא ְל ִה ְת ַּב ְל ֵּבל — לֹא ָהיוּ ְל ָפנָ יו ׁ ְשנֵ ָ
ים־עשָׂ רָ ,ל ֵכן הוּ א ָק ָרא ְל ַע ְצמוֹ
אוֹ תוֹ ׁ ֶש ּלוּ מוּ ְמ ָּבה הוּ א ַה ּׁ ְשנֵ ָ
ה־עשָׂ ר.
ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָש ָ
יבוּ ָאה ַה ֶּט ְמ ֶּבל?
"לוּ מוּ ְמ ָּבה ִה ְת ַר ֵ ּגזְ ׁ .שלוֹ ׁ ָשה ְצ ָבאוֹ ת ְל ִד ּ
לֹא נִ ׁ ְש ֲא ָרה ְללוּ מוּ ְמ ָּבה ְּב ֵר ָרה ,וּ ִמ ָ ּיד הוּ א ָא ַסף עוֹ ד ַּכ ָּמה
יע ָל ֶהם ׁ ֶש ֵּמ ֶרגַ ע זֶ ה ׁ ְש ָמם הוּ א
ְמאוֹ ת יְ ִל ִידיםּ ִ ,ג ֵ ּיס אוֹ ָתם וְ הוֹ ִד ַ
יסרוּ ת קוֹ סוֹ מוּ ָמה
'לוֹ ֲח ֵמי ֵחרוּ ת לוּ מוּ ְמ ָּבה ַה ַ ּי ְפיוּ ף ,הוֹ ד ֵק ָ
ָה ַאדִּ ָירה' .אוֹ ְּב ִק ּצוּ ר ַל ְח ָל ָה ַה ְק ָק"הַ .א ַ ּגב ,זֶ ה ַה ְ ּז ַמן ְל ַס ּ ֵפר
אשי ֵּתבוֹ תֲ .א ִפ ּלוּ ַל ֶּכ ֶלב ׁ ֶש ּלוֹ הוּ א
ׁ ֶש ּלוּ מוּ ְמ ָּבה ַמ ָּמ ׁש ָא ַהב ָר ׁ ֵ
אשי
ָק ָרא ַּכ ְצ ָמ ַה ְדקוּ ׁ"שַ ּ .פ ַעם הוּ א זָ ַכר ָמה ַה ַּמ ׁ ְש ָמעוּ ת ׁ ֶשל ָר ׁ ֵ
יתי ֶאת טוֹ ן
ַה ֵּתבוֹ ת ָה ֵא ֶּלהֲ ,א ָבל ֵּבינְ ַתיִ ם ׁ ָש ַכח .וְ ָאזִ ׁ "...ש ִּנ ִ
"אז ָק ָרה לוֹ וּ ְלקוֹ סוֹ מוּ ָמה ַה ַּמ ׁ ְשוָ נִ ית
ַהדִּ ּבוּ ר ְלקוֹ ֵדר וּ ְמ ַא ֵ ּיםָ ,
דָּ ָבר ַמ ְד ִהים".
יוּבל ָע ַצר ֶאת ִה ְת ַל ֲהבוּ ִתי.
"מה ַה ֶ ּצ ַבע ׁ ֶש ָּל ֶהם?" ַ
ָ
יקהַ ,א ָּתה ֵמ ִבין?"
"שח ִֹריםֻּ .כ ָּלם ׁ ָשם ׁ ְשח ִֹריםַ .א ְפ ִר ָ
ְׁ
יתי.
ָענִ ִ

ֶ  10אלְ ָּדד ִאילָ נִ י

"מי ְמ ַד ֵּבר ַעל ֶצ ַבע ָהעוֹ ר ׁ ֶש ָּל ֶהם? ַה ַּמדִּ יםָ .מה ָהיָ ה ֶצ ַבע
ִ
יוּבל.
ַה ַּמדִּ ים ׁ ֶשל ְצ ָבא ַל ְח ָל ָה ַה ְק ָק"ה?" ׁ ָש ַאל ַ
"בוֹ ְרדוֹ ַ .מדִּ ים ְּב ֶצ ַבע ּבוֹ ְרדוֹ ְּ .ב ָכל א ֶֹפן,
יתיּ ,
"אהֵ ,הםָ "...ענִ ִ
ָ
ָאז ָק ָרה דָּ ָבר ַמ ְד ִהים — ְללוּ מוּ ְמ ָּבה ּ ִפ ְתאוֹ ם נִ ְמ ַאס .הוּ א ּ ֵפ ֵרק
יבוּ ָאה,
ֶאת ָּכל ַה ְ ּצ ָבאוֹ ת ׁ ֶש ּלוֹ וְ ָא ַמר ׁ ֶשהוּ א ַמ ְפ ִסיק ְל ִה ָּל ֵחם ְּב ִד ּ
וְ ׁ ֶש ַּמ ָּמ ׁש לֹא ִא ְכ ּ ַפת לוֹ ִל ְחיוֹ ת ְּב ׁ ָשלוֹ ם ִעם ָּכל ַה ּׁ ְש ֵכנִ ים ׁ ֶש ּלוֹ .
נִ ְמ ַאס לוֹ ִמ ִּמ ְל ָחמוֹ ת ,וְ נִ ְמ ַאס לוֹ ְל ַע ְפ ֵעף ָּכל ַה ְ ּז ַמןִ ,ה ְכ ִריז
(ה ִע ְפעוּ ף ָהיָ ה קוֹ ֶרה לוֹ ְּב ָכל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ָהיָ ה ִמ ְת ַע ְצ ֵּבן
לוּ מוּ ְמ ָּבהָ .
יע ִלנְ ִתינָ יו ׁ ֶש ְּב ַכ ָ ּונָ תוֹ
וְ נִ ְכנָ ס ְל ַמ ַ ּצב רוּ ַח ִמ ְל ַח ְמ ִּתי ).הוּ א הוֹ ִד ַ
ִל ְחיוֹ ת ְּב ִב ְק ַּתת ַק ׁש וּ ְלגַ ֵּלף ּ ְפ ָס ִלים ְק ַט ִּנים ׁ ֶשל ַ ּג ָּמ ֵדי ִ ּג ָּנה ֵמ ֵעץ.
ְּב ֶע ֶצםָ ,ט ַען לוּ מוּ ְמ ָּבה ,זֶ ה ָמה ׁ ֶשהוּ א ָר ָצה ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵמ ָאז ׁ ֶש ָהיָ ה
יֶ ֶלדָ ּ .פ ׁשוּ ט ַא ָּבא ׁ ֶש ּלוֹ לֹא ִה ְר ׁ ָשה לוֹ ְ ּ .פ ָס ִלים ׁ ֶשל ַ ּג ָּמ ֵדי ִ ּג ָּנה
ימה,
ֵמ ֵעץ ֵאינָ ם ִמשְׂ ָחק יָ ֶאה ִל ְבנוֹ ׁ ֶשל ׁ ַש ִּליט ַא ְפ ִר ָיקנִ י ֵמ ִטיל ֵא ָ
ָּכ ְך ּ ָפ ַסק ָה ָאב.
"וְ ָכ ְךְּ ,ב ַבת ַא ַחת נִ גְ ְמרוּ ַה ִּמ ְל ָחמוֹ תַ .מ ָּמ ׁש ְט ָרגֶ ְדיָ הִ .ד ּיבוּ ָאה
ַהנּ וֹ ָרא לֹא יָ ַדע ָמה ַל ֲעשׂ וֹ ת .וְ ָאז ָע ָלה ְּבמוֹ חוֹ ַר ְעיוֹ ן לֹא
יעי .זֶ ה
ַרע .הוּ א ַיְג ֵ ּיס ֶאת ַה ָּנ ׁ ִשים ַּב ְּמ ִדינָ ה וְ יָ ִקים ָצ ָבא ְר ִב ִ
יח ִמ ָּכל ּתוֹ ׁ ָש ֵבי אוּ ְמ ֶּב ָּבה ֶאת ַה ְּט ָר ֶג ְדיָ ה ׁ ֶש ָ ּג ַרם לוּ מוּ ְמ ָּבה
יַ ׁ ְש ִּכ ַ
וּאה ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב ְּב ִב ְק ָּתתוֹ ַה ְּמפ ֶֹא ֶרת
רוּכי .יוֹ ֵתר ִמ ֶ ּזהָ ,ח ׁ ַשב ִד ּיב ָ
ָה ַר ְכ ִ
וְ ִח ּיוּ ְך ַא ְכזָ ִרי ָמרוּ ַח ַעל ּ ָפנָ יו ,הוּ א יִ ֵּתן ַל ָ ּצ ָבא ַה ֶ ּזה ׁ ֵשם ָּכזֶ ה,
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ֶ  12אלְ ָּדד ִאילָ נִ י

ׁ ֶש ְּללוּ מוּ ְמ ָּבה לֹא ִּת ְהיֶ ה ְּב ֵר ָרה ֶא ָּלא ַל ֲעזֹב ֶאת ַה ַ ּג ָּמ ִדים ׁ ֶש ּלוֹ
יח
יבוּ ָאה לֹא ִה ְצ ִל ַ
וְ ַל ְחזֹר ְל ִה ָּל ֵחםַ .ה ְּב ָעיָ ה ַה ְ ּי ִח ָידה ָהיְ ָתה ׁ ֶשדִּ ּ
יעיֵ ׁ ,שם ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָק ִליט
ַל ְח ׁשֹב ַעל ׁ ֵשם ַמ ְס ּ ִפיק טוֹ ב ַל ָ ּצ ָבא ָה ְר ִב ִ
ְּכמוֹ ַה ּׁ ֵשמוֹ ת ׁ ֶשל לוּ מוּ ְמ ָּבהְ .ל ָמ ׁ ָשל ַל ְח ָל ָה ַה ְק ָק"ה .אוֹ ְל ָפחוֹ ת
ָמ ָה ַה ְּב ׁ ָש ַע ְק ָמ"ה.
יוּבל.
"ל ַד ְכ ָה ֵה ֵמ"םָ ",א ַמר ְּבי ֶֹב ׁש ַ
ָ
יחה?" ׁ ָש ַא ְל ִּתי.
"ס ִל ָ
ְ
יוּבל.
"ל ַד ְכ ָה ֵה ֵמ"םָ ",חזַ ר ַ
ָ
"שם ׁ ֶשל ָצ ָבא ְּבעוֹ ד ְמ ִדינָ ה
"מה זֶ ה ָל ַד ְכ ָה ֵה ֵמ"ם?" ׁ ָש ַא ְל ִּתיֵ ׁ ,
ָ
ַא ְפ ִר ָיקנִ ית?"
יוּבל,
"'ל ִפי דַּ ְע ִּתי ָּכל ַה ִּס ּפוּר ַה ֶ ּזה ָמצוּץ ֵמ ָה ֶא ְצ ַּבע'ִ ",ה ְס ִּביר ַ
ְ
אשי ֵּתבוֹ ת ֲאנִ י יוֹ ֵד ַע ְל ָפחוֹ ת ָּכמוֹ ָך ".דָּ נִ ֵ ּיאל ִ ּג ֵח ְך
"וּ ְל ַה ְמ ִציא ָר ׁ ֵ
ְל ֶע ְברוֹ  ,וְ ֵהם ֶה ְח ִליקוּ ַּכ ּפוֹ ת יָ ַדיִ ם.
"ללוּ מוּ ְמ ָּבה יֵ ׁש ַמ ָ ּזל ׁ ֶש ַא ָּתה לֹא
יתיְ .
"יֵ ׁש ָּבזֶ ה ַמ ּׁ ֶשהוּ  ",הוֹ ֵד ִ
ֹאש ׁ ֵש ֶבט ְּב ַא ַחת ַה ְּמ ִדינוֹ ת ַה ַּמ ִ ּקיפוֹ ת אוֹ תוֹ ".
ר ׁ
"מה ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ִּב ְכ ָלל? אוּ ַלי
יוּבלָ ,
"אוּ ַלי ֲאנִ י ֵּכןָ ",א ַמר ַ
ָּכל יוֹ םְּ ,כ ׁ ֶש ַא ָּתה חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ֲאנִ י הוֹ ֵל ְך ְל ֵבית ַה ֵּס ֶפרֲ ,אנִ י נוֹ ֵס ַע ִלי
ֹאש ְצ ָבא
ַעל אוֹ ַפ ַּניִ ם ְל ַא ְמ ַר ּבוּ ְמ ָּבה ַה ַּמ ׁ ְשוָ נִ ית וְ נִ ְל ָחם ׁ ָשם ְּבר ׁ
לוֹ ֲח ֵמי ַה ּׁ ֵש ֶבט ָה ַא ְכזָ ִרי ׁ ֶש ִּלי ַעד ַה ָ ּצ ֳה ַריִ ם וְ ָאז חוֹ זֵ ר ֶל ֱאכֹל,
ְל ָה ִכין ׁ ִשעוּ ִרים וְ ִל ְראוֹ ת ֵט ֵלוִ יזְ יָ ה?"
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יוּבל .הוּ א נִ ְר ָאה ְר ִצינִ י ְלגַ ְמ ֵריְּ .כ ַדאי ׁ ֶש ֶא ְבדּ ֹק
ִה ְס ַּת ַּכ ְל ִּתי ַעל ַ
ִאם יֵ ׁש ְמ ִדינָ ה ָּכזֹאת ַא ְמ ַר ּבוּ ְמ ָּבה.
יוּבל .הוּ א לֹא ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ְל ָפ ֵרט .יָ ַד ְע ִּתי ׁ ֶש ִעם
"נוּ ?" ָחזַ ר ַ
ָּכל ַה ָּכבוֹ ד ְללוּ מוּ ְמ ָּבה וּ ְל ִצ ְבאוֹ ָתיו ,הוּ א ִמ ְת ַע ֵ ּק ׁש ׁ ֶש ַא ְמ ׁ ִש ְ
יך
יס ְטיָ אנוֹ .
ֶאת ַה ִּס ּפוּ ר ַעל ְּכ ִר ְ
אתי.
יס ְטיָ אנוֹ ?" וִ דֵּ ִ
"כ ִר ְ
ְּ
יוּבל.
יס ְטיָ אנוֹ ִ ",א ּׁ ֵשר ַ
"כ ִר ְ
ְּ
"אז ּבוֹ אוּ וַ ֲא ַס ּ ֵפר ָל ֶכם ַעל ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּסינִ ים".
ָ
יוּבל וְ ָדנִ ֵ ּיאל ָהיוּ ֲהמוּ ִמים ִמ ְּכ ֵדי ְל ָה ִגיב.
ַ

