אֹוס ַבלְ דֹוַ ,ק ְרלֹו
רֹוּב ְרטֹוְ ,
ֶ
וְ כָ ל ַה ְּׂש ָפ ִמים ֶׁשּלָ ֶהם

יתי חוֹ ֶלה .קוֹ ֶרה ,לֹא? נִ ׁ ְש ַא ְר ִּתי ַּב ַּביִ ת וְ לֹא יָ כ ְֹל ִּתי
לֹא ִמ ְ ּז ַמן ָהיִ ִ
ַל ֲעשׂ וֹ ת ְּכלוּ םָּ .כל ַה ְ ּז ַמן ִה ׁ ְש ַּת ַע ְל ִּתיִ ,ה ְת ַע ַּט ׁ ְש ִּתי וְ ָכ ַאב ִלי
ַה ָ ּגרוֹ ןַ ּ .פח ָה ַא ׁ ְש ּ ָפה ַה ָ ּק ָטן ָ ּג ַל ׁש ֵמרֹב ִמ ְמ ֲחטוֹ ת ַה ְּניָ ר ׁ ֶש ָּב ֶהן
יתי ֶאת ַא ּ ִפי ַה ְּמנֻ ָ ּזלֻּ .כ ָּלם ָה ְלכוּ ָל ֲעבוֹ ָדה אוֹ ְל ֵבית ַה ֵּס ֶפר.
ָמ ִח ִ
נִ ׁ ְש ַּכ ְב ִּתי ַּב ָּסלוֹ ן וְ ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ִמ ְס ֵּכן וְ ֻא ְמ ָלל .נֶ ֱאנַ ְח ִּתי ְּכמוֹ ׁ ֶש ֲאנִ י
אוֹ ֵהב ְל ֵה ָאנַ ח ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י חוֹ ֶלהּ ַ ,גם ִאם ַאף ֶא ָחד לֹא ׁשוֹ ֵמ ַע אוֹ ִתי.
ַה ַּביִ ת ָהיָ ה ׁ ָש ֵקט ִמדַּ יּ .תוֹ דוּ ׁ ֶש ּלֹא נֶ ְח ָמד ְּכ ׁ ֶש ַה ּקוֹ לוֹ ת ַה ְ ּי ִח ִידים
ִמ ְּס ִב ְיב ֶכם ֵהם ֲאנָ חוֹ תִ ,ע ּטוּ ׁ ִשים וְ ׁ ִשעוּ ִליםּ ַ ,גם ִאם ֵהם ׁ ֶש ָּל ֶכם.
ָאז ִה ְפ ַע ְל ִּתי ֶאת ַה ֵּט ֵלוִ יזְ יָ ה וְ ֶה ְח ַל ְפ ִּתי ֲערוּ ִציםַ ,עד ׁ ֶש ִה ַ ּג ְע ִּתי
יתי.
יתי ְּתנוּ ַחת ׁ ְש ִכ ָיבה ָוּב ִה ִ
ְל ַת ֲחנָ ה לֹא ֻמ ֶּכ ֶרתּ ָ .גנַ ְח ִּתיִ ׁ ,ש ִּנ ִ
ַה ָּת ְכנִ ית ָהיְ ָתה מוּ זָ ָרהַ .ה ּ ַׂש ְח ָקנִ ים ִּד ְּברוּ ְּבשָׂ ָפה ְ ּגרוֹ נִ ית.
יתי ַּב ַח ִ ּיים ׁ ֶש ִּלי ָּת ְכנִ ית
ְס ָפ ַרדִּ יתֲ ,אנִ י ִּכ ְמ ַעט ָּבטוּ ַח .לֹא ָר ִא ִ
דּ וֹ ָמהָּ .כל ָּכ ְך ַה ְר ֵּבה ֶמ ַתח וּ ְרגָ ׁשוֹ תַ .מ ּׁ ֶשהוּ ָ .היָ ה ׁ ָשם ִא ׁיש ֶא ָחד
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ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ָק ְראוּ לוֹ דוֹ ן רוֹ ֶּב ְרטוֹ ֵדל מוֹ נְ ֶט ְס ְקיֶ ה ,וְ ָהיָ ה לוֹ שָׂ ָפם
ׁ ָשחֹר .הוּ א נִ ְכנַ ס ְל ַביִ ת ֲענָ ִקי ׁ ֶש ּבוֹ ָ ּגר דוֹ ן ַק ְרלוֹ ֵדל מוֹ נְ ֵטזוּ ָמה.
ַ ּגם לוֹ ָהיָ ה שָׂ ָפם ׁ ָשחֹרְּ .כ ׁ ֶשרוֹ ֶּב ְרטוֹ נִ ְכנַ סַ ,ק ְרלוֹ ָע ַמד וְ ִד ֵּבר
ישהוּ ׁ ֶש ּׁ ְשמוֹ דוֹ ן ִע ָּמנוּ ֵאל ֵדל חוּ ַאנְ ֶטס .הוּ א ָהיָ ה ׁשוֹ נֶ ה
ִעם ִמ ׁ ֶ
ִמ ּׁ ְשנֵ י ַה ּקוֹ ְד ִמים — לוֹ ָהיָ ה שָׂ ָפם ָאפֹר! ַק ְרלוֹ וְ ִע ָּמנוּ ֵאל לֹא זִ הוּ
אוֹ תוֹ ָ ,אז הוּ א ִה ְס ִּביר ׁ ֶשהוּ א רוֹ ֶּב ְרטוֹ ָ ,ה ָאח ַה ָ ּצ ִעיר ׁ ֶשל דוֹ ן
אלינָ ס ָהרוֹ ֵצ ַח
־ק ָרב ִעם ָס ִ
אוֹ ְס ַב ְלדוֹ ָה ַא ִּמיץ ׁ ֶש ֶּנ ֱה ַרג ִמ ְ ּז ַמןְּ ,בדוּ ְ
?
ַקר ָהרוּ ַחַ .ק ְרלוֹ נִ ְד ַהםָ ּ ,פ ַער ֵעינַ יִ ם ִל ְרוָ ָחה וְ ׁ ָש ַאל אוֹ תוֹ  " ,דוֹ ן
אוֹ ְס ַב ְלדוֹ ֵאל ְג ָרן? דוֹ ן אוֹ ְס ַב ְלדוֹ ַה ִ ּג ּבוֹ ר? דוֹ ן אוֹ ְס ַב ְלדוֹ ִעם
ַה ּ ָׂש ָפם?" וְ רוֹ ֶּב ְרטוֹ ִהנְ ֵהןִ .ע ָּמנוּ ֵאלֶ ׁ ,ש ַ ּגם ָה ֵעינַ יִ ם ׁ ֶש ּלוֹ ָּב ְלטוּ
?
ֵמרֹב ֶּב ָה ָלה אוֹ ַה ֲע ָר ָצה (אוֹ ׁ ְש ֵּת ֶ
יהן)ָ ׁ ,ש ַאל " ,אוֹ ְס ַב ְלדוֹ ִעם
ַה ּ ָׂש ָפם נֶ גְ רוֹ ? ַה ׁ ּ ָשחֹר?" וְ רוֹ ֶּב ְרטוֹ ׁשוּב ָחזַ ר ַעל ַה ִהנְ הוּןְ ׁ .ש ָל ׁ ְש ָּתם
!
ָא ְמרוּ ְּביַ ַחדֶ " ,אה!" וְ ִה ְת ַח ְּבקוּ .
וְ ָאז נִ ְכנְ ָסה ִא ּׁ ָשה ַא ַחתִ ,עם שֵׂ ָער ׁ ָשחֹר ָאר ְֹךֶ ׁ ,ש ָ ּק ְראוּ
יטהָ .ל ּה לֹא ָהיָ ה שָׂ ָפםִ .היא
'יטה ֵדל חוּ ָאנִ ָ
ָל ּה דוֹ נָ ה קוֹ נְ ִצ ָ
נֶ ֶע ְצ ָרה ַּב ּ ֶפ ַתחִ ,ה ְס ַּת ְּכ ָלה ְּב ֵעינַ יִ ם ֲענָ ִק ּיוֹ ת ַעל רוֹ ֶּב ְרטוֹ ַה ֶ ּזה,
ִע ְפ ֲע ָפה ְל ָפחוֹ ת ֲעשָׂ ָרה ִע ְפעוּ ִפים ְמ ֵל ֵאי ֶר ֶג ׁשָּ ,ת ְפ ָסה ֶאת
!
ֹאש וְ ָצ ֲע ָקהִ " ,אינְ ְק ֵריִ ְּב ֶלה! ֲאנִ י לֹא ַמ ֲא ִמינָ ה .זֶ ה ַא ָּתה,
ָהר ׁ
אוֹ ְס ַב ְלדוֹ ֵאל גְ ָרן ָה ַא ִּמיץ וְ ַה ִ ּג ּבוֹ ר?!" ָאז ַק ְרלוֹ ָא ַמר ָל ּה ׁ ֶש ּלֹא,
זֶ ה רוֹ ֶּב ְרטוֹ ָ ,ה ָאח ַה ָ ּצ ִעיר ׁ ֶשל אוֹ ְס ַב ְלדוֹ ִ .היא ִט ְל ְט ָלה ֶאת

ַה ִּסּפּור ַה ֻּמ ְׁשלָ ם — ַא ְר ַּבעַ ת ַה ְּׁשלָ ִד ים  9

ֹאלהָ ,היוּ ָל ּה דְּ ָמעוֹ ת ָּב ֵעינַ יִ ם,
ֹאש ִּב ְפ ָראוּ ת יָ ִמינָ ה וּ שְׂ מ ָ
ָהר ׁ
!
וְ ִהיא ָא ְמ ָרה " ,נוֹ ! נוֹ ּפוּ ֵא ֶדה ַה ֵּבר! זֶ ה לֹא יָ כוֹ ל ִל ְהיוֹ ת!
רוֹ ֶּב ְרטוֹ נֶ ֱה ַרג ַּב ִה ְת ּ ָפ ְרצוּ ת ַה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶשל ווֹ ְל ָקןְּ ,כ ׁ ֶש ִּנ ָּסה ְל ַה ִ ּציל
ִמ ַּמ ּפ ֶֹלת ַה ָּל ָבה ַה ּלוֹ ֶה ֶטת ֶאת ָפ ִר ֶ ּינְ ֶטה וּ ָמנוּ ֵאלַ ,ה ְּתאוֹ ִמים
הוּבים ְּבנֵ י ַה ּׁ ְשנָ ַתיִ ם"...
ָה ֲא ִ
ילה ְל ִה ְת ַח ֵּבק ִעם רוֹ ֶּב ְרטוֹ  ,נִ ְכנְ ָסה דוֹ נָ ה
'יטה ִה ְת ִח ָ
ְּכ ׁ ֶש ּקוֹ נְ ִצ ָ
ִאיזַ ֵּב ָלה ֵדל ּפוּ ֶאנְ ֶטסּ ַ .גם ָל ּה ָהיָ ה שֵׂ ָער ָאר ְֹךֲ ,א ָבל חוּ םּ ַ .גם
ָל ּה לֹא ָהיָ ה שָׂ ָפם .לֹא ׁ ָשחֹר ,לֹא ָאפֹר וְ לֹא חוּ םִּ .ב ְמקוֹ ם זֶ ה
'יטה
ָהיוּ ָל ּה ַס ִּכין ַּב ָ ּיד וְ זַ ַעם ָּב ֵעינַ יִ םִ .היא ָר ָצה ְל ֵע ֶבר קוֹ נְ ִצ ָ
!
וְ ָצ ְר ָחה ׁשוּב וָ ׁשוּבַ " ,א ְּת! ַא ְּת! ֶא ְס ּ ֵפ ָרה! ַח ִּכיַ ,ח ִּכיֲ ,אנִ י ַא ְר ֶאה
ָל ְך! זֶ ה לֹא יַ ֲעבֹר ָל ְך ְּב ׁ ֶש ֶקט!"
יתי
'יטה ְל ִה ָ ּז ֵהרֲ ,א ָבל ִה ְת ַא ּ ַפ ְק ִּתיָ .ר ִצ ִ
יתי ִל ְצעֹק ְלקוֹ נְ ִצ ָ
ָר ִצ ִ
יתי חוֹ ֶלהֵ ,ה ַבנְ ִּתי
ִל ְראוֹ ת ָמה יִ ְק ֶרה .חוּ ץ ִמ ֶ ּזהַ ,ל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ָהיִ ִ
'יטה ַה ּזֹאת לֹא ֶּב ֱא ֶמת
ׁ ֶש ֶ ּזה ְמ ֻט ּ ָפ ׁש ִל ְצעֹק ַעל ַה ֵּט ֵלוִ יזְ יָ הַ .ה ּקוֹ נְ ִצ ָ
יְ כוֹ ָלה ִל ׁ ְשמ ַֹע אוֹ ִתי ,נָ כוֹ ן?
יוּבל ִמ ֵּבית ַה ֵּס ֶפר .הוּ א ָר ָאה
ְּב ִד ּיוּ ק ָּב ֶר ַגע ַה ּמוֹ ֵת ַח ַה ֶ ּזה ָחזַ ר ַ
יע ְל ָה ִכין ִלי ֶּתה ִעם ִלימוֹ ןִ .הנְ ַהנְ ִּתי
ׁ ֶש ֲאנִ י חוֹ ֶלה וּ ִמ ְס ֵּכן וְ ִה ִ ּצ ַ
ְּבתוֹ ָדהַּ .כ ֲעבֹר ֶר ַגע הוּ א ָחזַ ר ִעם ַה ֶּתה וְ ִה ְתיַ ּׁ ֵשב ְל ָא ֵר ַח ִלי
ֶח ְב ָרה .הוּא ָצ ָפה ְּב ִת ָּמהוֹ ן ַּב ָּת ְכנִ ית ַה ְּמ ׁ ֻש ָּנהֶ ׁ ,ש ַ ּגם הוּא לֹא ָר ָאה
יתי ְמ ֻר ָּתק ָּכל ָּכ ְך ׁ ֶש ַרק
ֵמעוֹ דוֹ  ,וְ ׁ ָש ַאל אוֹ ִתי ָמה קוֹ ֶרה ָּב ּהָ .היִ ִ
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ֹאש ְּתנוּ ָעה ׁ ֶש ָא ְמ ָרה "לֹא ַע ְכ ׁ ָשו" ,וְ ִה ְמ ׁ ַש ְכנוּ
יתי ִעם ָהר ׁ
ָעשִׂ ִ
ַל ֲעקֹב ַא ֲח ֵרי ַה ִּמ ְת ַר ֵח ׁש.
יחה ִל ְפגּ ַֹע
ִאיזַ ֵּב ָלה לֹא נִ ְר ְ ּג ָעה ִּב ְכ ָללָ .א ְמנָ ם ִהיא לֹא ִה ְצ ִל ָ
ילה ִל ְמ ׁש ְֹך ָל ּה ַּב ּ ְׂש ָערוֹ ת .רוֹ ֶּב ְרטוֹ
'יטהֲ ,א ָבל ִהיא ִה ְת ִח ָ
ְּבקוֹ נְ ִצ ָ
וְ ַק ְרלוֹ נִ ּסוּ ְל ַה ְפ ִרידְּ .ב ׁ ָש ָלב ְמ ֻס ָ ּים ִה ְת ַּב ְל ַּב ְל ִּתי ֵּבין ַה ּ ְׂש ָפ ִמים
'יטה — רוֹ ֶּב ְרטוֹ אוֹ ַק ְרלוֹ .
ׁ ֶש ָּל ֶהם וְ לֹא יָ ַד ְע ִּתי ִמי ַמ ְחזִ יק ֶאת קוֹ נְ ִצ ָ
ימה אוֹ תוֹ
'יטה ָּת ְפ ָסה ֶאת ַה ַּס ִּכיןֵ ,ה ִר ָ
וְ ָאזִ ּ ,פ ְתאוֹ ם ,קוֹ נְ ִצ ָ
ָ ּגבוֹ ַּה וְ ִה ְת ַּכ ְ ּונָ ה ְל ָה ִטיל אוֹ תוֹ ַעל ִאיזַ ֵּב ָלהַ .ה ּמוּ זִ ָיקה ָּב ֶר ַקע
ִה ְת ַ ּג ְּב ָרה וְ ָה ְפ ָכה דְּ ָר ָמ ִטית ְמאוֹ דַ ,ה ְּתמוּ נָ ה ָק ְפ ָאה וְ ִה ְת ַע ְמ ֲע ָמה
יוּבל וַ ֲאנִ י נֶ ֱאנַ ְחנוּ
ַעד ׁ ֶש ֶּנ ֶע ְל ָמה ,וְ הוֹ ִפיעוּ ּכוֹ ְתרוֹ ת ַה ִּס ּיוּ םַ .
ְּב ַא ְכזָ ָבה.
יוּבלִ .ה ְת ַע ַּט ׁ ְש ִּתי
"הם ֲחזָ ִקיםַ ,ה ְּס ָפ ַרדִּ ים ָה ֵא ֶּלהִ ",ה ְכ ִריז ַ
ֵ
יוּבל ִה ִ ּג ׁיש ִלי ִמ ְמ ָח ָטה וְ ִה ְמ ׁ ִש ְ
יךְּ ,בעוֹ ד ֲאנִ י ְמ ַק ֵּנ ַח ֶאת
ְל ִח ּיוּבַ .
רוּעה" ,יוֹ ְד ִעים ְל ַס ּ ֵפר ִס ּפוּר דְּ ָר ָמ ִטי ְּכמוֹ ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך".
ָה ַאף ְּבקוֹ ל ְּת ָ
"אנִ י ְמ ַס ּ ֵפר יוֹ ֵתר טוֹ בִ ",אנְ ּ ַפ ְפ ִּתי ְּב ִב ּטוּ לַ ,וּבדֶּ ֶר ְך ִה ְצ ַל ְח ִּתי
ֲ
ִל ְדחֹס עוֹ ד ִמ ְמ ֶח ֶטת נְ יָ ר ַל ּ ַפח.
יוּבל ֵה ִגיב.
"אה!" ַ
ֶ
יתי ְלוַ דֵּ א ׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ִּתי נָ כוֹ ןֲ .אנִ י ַמ ִּכיר טוֹ ב ְמאוֹ ד
"אה??" ָר ִצ ִ
ֶ
"אה" ַה ִּב ּטוּ ל ׁ ֶש ּלוֹ .
ֶאת ֶ
"אה" ַה ִ ּז ְלזוּ ל ַה ּקוֹ ֵדם.
יוּבל ַעל ֶ
"אה!" ָחזַ ר ַ
ֶ
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ִה ְת ַע ְצ ַּבנְ ִּתי .נוֹ ָרא ִה ְת ַע ְצ ַּבנְ ִּתי .לֹא ַרק ׁ ֶש ֲאנִ י חוֹ ֶלה וּ ִמ ְס ֵּכן,
"אה!"??
הוּ א עוֹ ד ִ ּיַגיד ִלי ֶ
"ת ִביא לִ י עוֹ ד ֻק ְפ ַסת ִמ ְמ ָחטוֹ ת,
"א ָּתה יוֹ ֵד ַע ָמה?" ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ָּ ,
ַ
וַ ֲאנִ י ַא ְר ֶאה ְל ָך ָמה זֶ ה ִס ּפוּ ר דְּ ָר ָמ ִטי".
יוּבל.
"עם ְס ָפ ַרדִּ ים?" ִא ְת ֵ ּגר אוֹ ִתי ַ
ִ
"א ָּתה יוֹ ֵד ַע ָמה? ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִעם ְס ָפ ַרדִּ ים ",לֹא נִ ְב ַה ְל ִּתי.
ַ
יוּבל נִ ְר ָאה ְמ ֻר ֶ ּצה ֵמ ַע ְצמוֹ וְ ָה ַל ְך ָל ַא ְמ ַּב ְטיָ ה.
ַ
יתי ַח ָ ּיב ִל ְמצֹא
יחהָ .היִ ִ
ֵּבינְ ַתיִ ם ִה ְת ַח ְל ִּתי ְל ַת ְכנֵ ן ֶאת ַה ּ ְפ ִת ָ
יוּבל ְללֹא ִמ ִּליםֲ .א ָבל ְּכמוֹ ׁ ֶש ּקוֹ ֶרה ָּת ִמיד
ַמ ּׁ ֶשהוּ ׁ ֶש ַ ּי ׁ ְש ִאיר ֶאת ַ
ְּב ַמ ָ ּצ ִבים ָּכ ֵא ֶּלה ,לֹא ִה ְצ ַל ְח ִּתי ַל ְח ׁשֹב ַעל ׁשוּ ם ַה ְת ָח ָלה יוֹ ֵצאת
דּ ֶֹפן.
"נוּ? יֵ ׁש ְל ָך ַמ ּׁ ֶשהוּ ָקרוֹ ב ַל ְּס ָפ ַרדִּ ים ַה ְּמ ֻע ִּלים ֵמ ַה ֵּט ֵלוִ יזְ יָ ה?"
ילת ַה ִּמ ְמ ָחטוֹ ת ַה ֲח ָד ׁ ָשה ְליַ ד ַה ַּס ּ ָפה.
יח ֶאת ֲח ִב ַ
יוּבל ִה ִּנ ַ
ַ
יתי זָ קוּ ק ְלעוֹ ד ִט ּפֹנֶ ת
"אוּ ַלי ִּתזְ רֹק ֶאת ַה ֻ ּק ְפ ָסה ַה ְ ּי ׁ ָשנָ ה?" ָהיִ ִ
זְ ַמן.
יוּבלָ ,ל ַקח ֶאת ַה ֻ ּק ְפ ָסה ָה ֵר ָיקה וְ ָה ַל ְך ַל ּ ַפח
"ב ֵס ֶדרָ ",ענָ ה ַ
ְּ
ַּב ִּמ ְט ָּבחֵּ .בינְ ַתיִ ם ָח ׁ ַש ְב ִּתי ֵא ְ
ילה ַמ ָּמ ׁש מוֹ ַת ַחת.
ילים ֲע ִל ָ
יך ַמ ְת ִח ִ
ָצ ִר ְ
יעַ .מ ְב ִהילַ .מ ּׁ ֶשהוּ ַמ ָּמ ׁש לֹא ָצפוּ י.
יך ַמ ּׁ ֶשהוּ ַמ ְפ ִּת ַ
"זֶ ה ִס ּפוּ ר ׁ ֶש ַּמ ְת ִחיל ִעם ַא ְר ָּב ָעה ׁ ְש ָל ִדים וְ ַא ְר ָּב ָעה ּכוֹ ָב ִעים",
יחה טוֹ ָבה .לֹא .לֹא ַמ ְס ּ ִפיק טוֹ ב.
יתי ְל ַה ְמ ִציא ּ ְפ ִת ָ
נִ ִּס ִ
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"זֶ ה ִס ּפוּ ר ׁ ֶש ַּמ ְת ִחיל ִעם ַא ְר ָּב ָעה ׁ ְש ָל ִדים וּ ׁ ְשנֵ י ּכוֹ ָב ִעים".
יחה יוֹ ֵתר ְמ ַענְ יֶ נֶ ת ,לֹא? אוּ ַלי ַא ְת ִחיל ָּכ ָכה.
ּ ְפ ִת ָ
יוּבל ָחזַ רִ ,ה ְתיַ ּׁ ֵשב ְליָ ִדי ִּב ׁ ְש ִת ָיקה וְ ִח ָּכה ׁ ֶש ַא ְת ִחיל ְל ַס ּ ֵפר.
ַ
וְ ָאז ָע ָלה ְּבמוֹ ִחי ַר ְעיוֹ ן" .טוֹ בַ ...א ְח ְח ְחִּ "...כ ְח ַּכ ְח ִּתי ִּבגְ רוֹ נִ י,
"אז ָּכ ָכה :ג'וּ נְ יוֹ ִרינָ ה לֹא יָ ְד ָעה ָמה ַל ֲעשׂ וֹ תַ .מ ָּב ָט ּה ָהיָ ה נָ עוּ ץ
ָ
ְּב ִצדּ וֹ ַה ּׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל ֲערוּ ץ ַה ַּנ ַחל ֶה ָעמֹקָ ׁ .שםְּ ,ב ִד ּיוּ ק מוּ ָל ּה ,יָ ׁ ְשבוּ
ַא ְר ָּב ָעה ׁ ְש ָל ִדיםְ ׁ :שנַ יִ ם ֵמ ֶהם ָח ְב ׁשוּ ּכוֹ ְב ֵעי ֲענָ ק ׁ ְשח ִֹרים ,וּ ׁ ְשנַ יִ ם
ֹאש".
ָהיוּ ְ ּגלוּ יֵ י ר ׁ

