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ִח  יֹון ַהּיָׁ ל ֶשל ַהּמּוקְּ לָׁ תֹו ַהּיֹוֵצאת ִמן ַהכְּ עָׁ ִנּיֹות ַעל הֹופָׁ עֹות ַצֲעקָׁ ִריזּו מֹודָׁ ִמים ִהכְּ בּוַע יָׁ ֶמֶשְך שָׁ ִמינֹובְּ ֵבי , יד בְּ הּוב ּתֹושָׁ אָׁ

ה ִעיר ַהִבירָׁ ִביִרים. הָׁ ִלים, גְּ מֹון, הֹולְּ ֵפי מָׁ ִקיִדים, רֹודְּ ִאים, פְּ ִנים, ִעּתֹונָׁ ּמָׁ ִנים, פֹוֲעִלים, אָׁ לָׁ ִלים, ַבטְּ נֹוכְּ ִרים וְּ שָׁ ִשים יְּ , ֲאנָׁ

שֹוֵתיֶהם ַוֲאהּובֹוֵתיֶהם ס , נְּ קָׁ ה ֶאת ַהִקרְּ אָׁ ִריס ִמלְּ ל פָׁ ִשים –כָׁ עֹות ִעם נֹוצֹות,  ַיַער ֶשל ֲאנָׁ בָׁ ִעילִ , ַמִדים, ִמגְּ ים מְּ

פֹות קָׁ ִציִעים .ּוִמשְּ ל ִמֵלא ֶאת ַהּיְּ הָׁ יֹות, ַהקָׁ ֶלרְּ ִבים ַבגָׁ ַפס מֹושָׁ ַתִּיים, ּתָׁ קֹומָׁ ִלים, בְּ גָׁ ִלים ַמעְּ גָׁ רֹון ַמעְּ ִפיֵתַאטְּ ַאמְּ ַבש ֶאת הָׁ , כָׁ

ה  הִמּׁשּוֵלי ַהִזירָׁ רָׁ ַעד ַהִּתקְּ  . וְּ

ּה ִסּיּומָׁ ִהירּות לְּ ֶרֶבת ִבמְּ קָׁ ִנית ִמתְּ כְּ  . ַהּתָׁ

הַהפְּ  קָׁ ף. סָׁ ֻאלָׁ צּול, סּוס מְּ ִריִרים... ִצלְּ ַעֵּמל. ִאיש שְּ  . ִמתְּ

ה קָׁ סָׁ צּול. שּוב ַהפְּ ה. ַרַחש... ִצלְּ מָׁ מָׁ  . דְּ

ל הָׁ הּוב ַהקָׁ ִנים, יֹוֵצא אָׁ ֵדי ֵליצָׁ בּוש ִבגְּ ן. לָׁ בָׁ ֶצַבע לָׁ ע בְּ ֻרבָׁ ִטיַח מְּ ה שָׁ ִרּׁשּול ַעל חֹול ַהִזירָׁ ִליְך בְּ ַיֵּׁשב. ַמשְּ ִעין ֶאת מַ , ִמתְּ שְּ

יו כָׁ יו ַעל ִברְּ ֵפקָׁ קֹומֹו, ַמרְּ קֹוֵפא ִבמְּ יו וְּ דָׁ חֹו ַעל ַכפֹות יָׁ  .ֶאת ִמצְּ

חֹא ַכף ִחיל ִלמְּ ף. ִמיֶשהּו ִהתְּ ם נֹוסָׁ דָׁ יו אָׁ ֵרף ֵאלָׁ טָׁ ִליִשי, ִהצְּ ִשיִעי, שְּ חֹא ַכַפִים. ֲעִשיִרי, ּתְּ ם ֵהֵחלּו ִלמְּ ִחיאֹות , ֻכלָׁ ַסֲעַרת מְּ

דַכַפיִ  ִריאֹות ֵהידָׁ ה.  ם ּוקְּ ִטיַח ַבִזירָׁ כּון ַעל ַהּׁשָׁ יֹון יַָׁשב רָׁ ה, ַהּמּוקְּ נּועָׁ לֹא ּתְּ יו, לְּ דָׁ עּון ַעל ַכפֹות יָׁ חֹו שָׁ ֵאינֹו , ֵאינֹו ֵמִגיב, ִמצְּ

הּוִרים –מֹוֶדה  ִהרְּ קּוַע בְּ  . שָׁ

ַּתֵּתק ל ִהשְּ הָׁ ִביִרים: ַגם ַהקָׁ ִאים ,ַנֲעֵרי ַהַּׁשֲעשּוִעים, ַהגְּ ִעּתֹונָׁ הָׁ מֹון וְּ ֵפי ַהּמָׁ ִלים, רֹודְּ ַהּנֹוכְּ ִרים וְּ שָׁ ִשים ַהּיְּ ֲאנָׁ שֹוֵתיֶהם, הָׁ , נְּ

נֹוֵתיֶהם ַוֲאהּובֹוֵתיֶהם  דּוִמּיָׁה –בְּ ִּתיִנים בְּ ם ַממְּ  .ֻכלָׁ

ִּתיִנים  .ַממְּ

ם נּותָׁ לָׁ ַאֵבד ֶאת ַסבְּ מֹו, ֵהֵחלּו לְּ ד ִעם ַעצְּ ל ֶאחָׁ ה כָׁ ִחלָׁ ְך , ּתְּ ה ַרַחש ֲחִריִשיַאַחר כָׁ לָׁ ִמים, עָׁ עּו קֹולֹות רָׁ מְּ ַבּסֹוף ִנשְּ קֹות, לְּ עָׁ , צְּ

ֻקדֹות לֹות ּופְּ לָׁ ה. קְּ פָׁ ִרצְּ ֶהם בָׁ לֹות ַהִטּיּוִלים ֶשלָׁ ִטיִחים ֶאת ַמקְּ פֹות ַעל ַהַּמֲעִקים, מְּ קָׁ ִמשְּ ַלִים , ַמִכים בְּ ַרגְּ ִעים בָׁ רֹוקְּ

צֹוֲעִקים  .וְּ

ם יֹון קָׁ ה .ַהּמּוקְּ מָׁ מָׁ  .דְּ

ַדֵקף ל, ִהזְּ הָׁ בֹוֵנן ַבקָׁ ִהתְּ יו ֵמֲאחֹוֵרי ַגבֹו וְּ דָׁ ִלים: ִשֵכל ֶאת יָׁ נֹוכְּ ִרים ּובְּ שָׁ ִשים ַהּיְּ ֲאנָׁ שֹוֵתיֶהם ּוַבֲאהּובֹוֵתי, בָׁ ַקר  –. ֶהםִבנְּ סָׁ

ח יו ַהּׁשְּ ֵעינָׁ ֵלִטי  –רֹות ֹובְּ ֶהחְּ ִריר וְּ ט קָׁ ַמבָׁ ּת –בְּ ִציִעים ַהַּתחְּ ֵבי ַהּיְּ ד, ֹוִניםֶאת יֹושְּ ל ֶאחָׁ כָׁ בֹוֵנן בְּ ִהתְּ ַאט וְּ ּתֹוֵבב לְּ ַאַחר . ִהסְּ

ַקר ֶאת  ְך סָׁ ִבים בַ כָׁ ִבים ַבּמֹושָׁ ִליםַהּיֹושְּ גָׁ ֵאי ַמעְּ ה, שּורֹות ַבֲחצָׁ ה ַאַחר שּורָׁ ה, שּורָׁ לָׁ ַמעְּ ִבים לְּ בֹוֵנן ַבּיֹושְּ ְך ִהתְּ , ַאַחר כָׁ

בֹוַּה יֹוֵתר ֲאנָׁ , גָׁ ל הָׁ כָׁ בֹוֵנן בְּ ִליםִהתְּ נֹוכְּ ִרים ּובְּ שָׁ ִפי ַהּתֹור, ִשים ַהּיְּ ד , לְּ רָׁ ִנפְּ ד בְּ ל ֶאחָׁ ה –כָׁ רָׁ יו ַעד ַהִּתקְּ  .ֵהִרים ֶאת ֵעינָׁ

חֹוק ַרץ ִבצְּ  .ּופָׁ

ה רּוַח טֹובָׁ ם ּובְּ קֹול רָׁ ֹרְך בְּ ד אָׁ חֹוק ֶאחָׁ ַחק צְּ ה צָׁ ִחלָׁ חֹוק ֲחִריִשי יֹוֵתר. ּתְּ ַחק צְּ ְך צָׁ ת, ַאַחר כָׁ צָׁ ִמקְּ נּוק בְּ ֵרִטי, חָׁ קְּ . ִדיסְּ

ִסִּיים קּוִקים ַארְּ רֹון ֶזֶרם ֶשל ִצחְּ לֹא ַהגָׁ ַלט ִבמְּ ְך פָׁ ִדים . ַאַחר כָׁ קֹורְּ אָׁ ַבר לְּ שּוב עָׁ ד וְּ ִמיַע ַרק טֹון ֶאחָׁ ַפַעם ִהשְּ ִמַפַעם לְּ

חֹוק ִלים ֶשל צְּ צְּ ַצלְּ  . מְּ

חֹוק ַרץ ִבצְּ ל פָׁ הָׁ ד. ִמיֶשהּו ַבקָׁ ִשיִעי ַועֲ , ֵשִני, ֶאחָׁ ם, ִשיִריּתְּ ֲחקּו ֻכלָׁ ר צָׁ בָׁ ִשים, ּוכְּ נָׁ מֹון וְּ ֵפי מָׁ לֹות , רֹודְּ שָׁ ִנים ּוַבֲעֵלי ִמבְּ זָׁ בְּ ַבזְּ

ר ִרים, ֵשכָׁ ַצּיָׁ ִנים וְּ קָׁ ִתים, ַשחְּ רְּ שָׁ ִקיִדים ּומְּ מֹו, פְּ ַעצְּ בֹודֹו ּובְּ ס ִבכְּ קָׁ ַנֵהל ַהִקרְּ יֹון, ּומְּ  . ַהֹכל צֹוֲחִקים ַיַחד ִעם ַהּמּוקְּ

הּוא ִמתְּ  חֹוקוְּ ֵגל ִמצְּ ֵטל ֶאת רֹאשֹו, ַגלְּ ַטלְּ יו, מְּ דָׁ יָׁ נֹוֵפף בְּ ִלים, מְּ גָׁ ַמעְּ ץ בְּ חֹו, רָׁ ִמצְּ ַגבֹו, חֹוֵבט בְּ נֹו, בְּ , כֹוֵרעַ , טֹוֵפַח ַעל ִבטְּ

כֹוֵפף ַקֵפץ, ִמתְּ ִטיחַ , מְּ ַהֵפְך, נֹוֵפל ַעל ַהּׁשָׁ ִלֹפל, ִמתְּ ֵדי ַלֲחֹזר וְּ ַזֵּנק כְּ עֲ , מְּ ַפֵּתל בָׁ חֹוקִמתְּ ַיֵלל, ִויתֹות ֶשל צְּ ּתֹוֵלל, מְּ  .ִמשְּ

א לָׁ מֹוהּו! ִנפְּ  !ֵאין כָׁ

ה חָׁ ִריאֹות ִשמְּ בֹות ִבקְּ בְּ ַערְּ ִחיאֹות ַהַכַפִים ִמתְּ ה גֹוֶבֶרת. מְּ ַטַעת, ַהֲהֻמלָׁ ִנקְּ ַעֶצֶמת וְּ ִקירֹות, ִמתְּ ה בְּ רּוַח ּוַמכָׁ , פֹוֶרֶצת כְּ

ה עֹולָׁ  ...פֹוַצַעת, תחֹוֶנֶק , סֹוֶחֶפת, נֹוֶפֶלת וְּ
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חֹוקֹו תֹוְך צְּ ִשים לְּ ִניב טֹוִנים ֲחדָׁ יֹון ַמגְּ ל ַהּמּוקְּ ֻשִּנים, ֲאבָׁ ִרים, טֹוִנים מְּ ִמים, זָׁ ֵרי  .טֹוִנים צֹורְּ ַהצֹוִפים ַחסְּ

ִנים בֹו בֹונְּ פֹות ִמתְּ קָׁ ה, ַהִּמשְּ ִריִמים ַגבָׁ ִשיִבים, מְּ חֹוקֹו ֶשל  .ַמקְּ ה ִבצְּ קָׁ רְּ ה ַאַחת שָׁ בָׁ בָׁ יֹוןיְּ מֹו . ַהּמּוקְּ ַעצְּ בְּ

ַפֵלא רֹוֵמם, ִהתְּ ִשיב, ִהתְּ שּוב הּוא צֹוֵחק. ִהקְּ ל שֹוֵתק, וְּ הָׁ ַבדֹו, שּוב הּוא צֹוֵחק. ַאְך ַהקָׁ  .ַאְך ַרק הּוא לְּ

ל הָׁ ַרק ַבקָׁ ה זָׁ ִליאָׁ ִהיר ֶשל פְּ ט מָׁ ִביִרים; ַמבָׁ עָׁ , ַבגְּ פֵ , ֵרי ַהַּׁשֲעשּוִעיםִבנְּ רֹודְּ מבְּ ִאים, ֹוןי ַהּמָׁ ִעּתֹונָׁ ִנים, בָׁ ּמָׁ אָׁ ִקיִדים ּובְּ , ַבפְּ

ִנים לָׁ ִרים, ַבפֹוֲעִלים ּוַבַבטְּ שָׁ ִשים ַהּיְּ ִלים ּוַבֲאנָׁ ִשים, ַבּנֹוכְּ ִנים ּוַבִטפְּ צָׁ ִחיִקים, ַבַקמְּ ִנים ּוַבַּמצְּ לָׁ ַעצְּ ִלים, בָׁ לָׁ ֻאמְּ , ַבּסֹוֲחִרים, בָׁ

ִחּנּוְך טֹוב כּו לְּ ֵאֶלה ֶשזָׁ שֹוֵתיֶהםבִ , בְּ נֹוֵתיֶהם ַוֲאהּובֹוֵתיֶהם, נְּ  .בְּ

ִכי ַרץ ִבבְּ עֹות .ּופָׁ מָׁ אּו ֶאת ַהדְּ ם רָׁ ֻכלָׁ  .וְּ

לֹוֵנן ִכי ִמתְּ ה בְּ כָׁ יֹון בָׁ צּוב, ַהּמּוקְּ ְך עָׁ ַצַער, ַאַחר כָׁ פּות בְּ ַּתּתְּ ְך ֶשל ִהשְּ ְך ֶבִכי זֹוֵעם, ַאַחר כָׁ ְך ֶבִכי ֶשל , ַאַחר כָׁ ַאַחר כָׁ

 . יםַרֲחִמ 

חֹוק ֶרַגע ֶשל צְּ ַפְך לְּ ֶנהְּ ַבר ַהֶבִכי וְּ ַפַעם ִנשְּ ה, ִמַפַעם לְּ כָׁ יֹון ּובָׁ ַזר ַהּמּוקְּ ל ִמּיָׁד חָׁ  .ֲאבָׁ

יו ֵעינָׁ עֹות עֹולֹות בְּ מָׁ ש ִראשֹון ֶשדְּ טֹו, ִמיֶשהּו חָׁ הֹוִריד ֶאת ַמבָׁ בֹוְך וְּ יו. נָׁ ִוית ֵעינָׁ זָׁ עֹות בְּ מָׁ ש דְּ ִליִשי שְּ . ִמיֶשהּו ַאֵחר חָׁ

יו ַהלֹוֲהטֹות ַחּיָׁ גֹות ַעל לְּ ִרירֹות זֹולְּ ִגיש ֵאיְך ִטפֹות קְּ ִביִעי, ִהרְּ ִמיִני... רְּ ִרים... שְּ  ... ֶעשְּ

רּוִרים ִכי ַּתמְּ ה בְּ כָׁ יֹון בָׁ  .ַהּמּוקְּ

ֻשֶבֶצת ִמִכיסֹו ה מְּ טָׁ חָׁ יו, הּוא שֹוֵלף ִממְּ ַנֵגב ֶאת ֵעינָׁ ַיֵפחַ , מְּ קֹו, ִמתְּ דֹולבֹוֶכה בְּ קֹוֵנן, ל גָׁ נֹוֵדד, מְּ יו , כֹוֵרעַ , ִמתְּ תָׁ פָׁ שְּ

תֹות ַעּוְּ ַבּסֹוף, ִמתְּ ֵרץ לְּ פָׁ ֵאב ּוִמתְּ ק ַבכְּ  . ֶנֱאבָׁ

ה ִטיַח ַבִזירָׁ מֹו ַעל ַהּׁשָׁ ִליְך ֶאת ַעצְּ ַפֵּתל, הּוא ַמשְּ ַיֵלל, ִמתְּ ל ַבֲעֵלי ַהחַ , מְּ ֵאב ֶשל כָׁ ִליֵלי כְּ יֹו צְּ תֹוְך ִבכְּ ִניב לְּ ֶשל ַמגְּ ִּיים וְּ

ם  כָׁ ם –ַמלְּ דָׁ אָׁ  .הָׁ

ַבֵּיש עֹוד ל ֵאינֹו ִמתְּ הָׁ ִרים: ִאיש ַבקָׁ ֵני ִסיגָׁ ִגדּול ֶסֶלק, לֹא ַּתֲעִשּיָׁ ה לְּ יֹות ֶשל ַחּוָׁ נָׁ ֶטֶרת , לֹא ַבֲעֵלי מְּ ֵני ִמשְּ לֹא סֹוכְּ

ִאים, ַהֲחִקירֹות קָׁ נָׁ , לֹא ַבנְּ ֵסי דְּ ִדים ַבֲעֵלי ִנכְּ רָׁ ֵני ִמשְּ ֵדילֹא סֹוכְּ ִאים, יְּ ִקיִדים, לֹא ֻקפָׁ ֵכי ִדין, מֹוִרים, פְּ ִאים, עֹורְּ , ִכימָׁ

ִנים ַלֲעבֹודֹות ִצבּוִרּיֹו לָׁ ה ַלפֹ , תַקבְּ אָׁ ִקיֵדי הֹוצָׁ ִלים, ַעללֹא פְּ לֹא נֹוכְּ ִרים וְּ שָׁ ִשים יְּ נֹוֵתיֶהם, לֹא ֲאנָׁ , ֲאהּובֹוֵתיֶהם, לֹא בְּ

שֹוֵתיֶהם נֹות , נְּ נֹוֵתיֶהם ּובְּ םחֹותְּ  .דֹודָׁ

כּו ם בָׁ ֶשֶקט, ֻכלָׁ קֹול ּוִמי בְּ אֹוד, ִמי בְּ ם מְּ קֹול רָׁ חּו , ִמי בְּ ַיפְּ רֹון ִהתְּ ִפיֵתַאטְּ ַאמְּ ֵבי הָׁ מֹושְּ ִציִעים ּובְּ דֹות ַבּיְּ ִשים ֲאחָׁ נָׁ וְּ

פּו ַעלְּ ֲעִויתֹות ַוֲאִפלּו ִהתְּ  .בָׁ

א ַכַפִים ִעם הֹופָׁ  חָׁ ִדּיּוק ַמדּוַע מָׁ ַדע בְּ יֹוןִאיש לֹא יָׁ ְך, ַעת ַהּמּוקְּ ַפֵקעַ , ַמדּוַע ִקֵלל אֹותֹו ַאַחר כָׁ ִהתְּ ַחק ַעד לְּ ה צָׁ ּמָׁ ּוַמדּוַע , לָׁ

ו שָׁ ִקיד. הּוא בֹוֶכה ַעכְּ ַדע פְּ מֹו ֶשלֹא יָׁ ִדּיּוק כְּ ה ַלפֹ  בְּ אָׁ ה ַלפֹ ַעל ַמדַההֹוצָׁ אָׁ ִקיד הֹוצָׁ ַמדּוַע הּוא  - ַהִכיַמאי, ַעלּוַע הּוא פְּ

ַהלֹא, ִכיַמאי ה הּוא לֹא-וְּ ּמָׁ ַלח לָׁ ַלח-יֻצְּ  . יֻצְּ

ס קֹולֹות ֶבִכי קָׁ אּוַלם ַהִקרְּ עּו בְּ מְּ ה ִנשְּ ִראשֹונָׁ  .ַבַפַעם הָׁ

ַּתֵּתק יֹון ִהשְּ יו. ַהּמּוקְּ עֹותָׁ ם. ִנֵגב ֶאת ִדמְּ ִּתין. קָׁ ִהמְּ ִחיִקים ֶשלֹו וְּ ס ַהַּמצְּ קָׁ ֵדי ֵליַצן ַהִקרְּ תֹוְך ִבגְּ ַדֵקף בְּ  .ִהזְּ

ל הָׁ ַגע ַגם ַהֶבִכי ַבקָׁ ם, ִנרְּ מָׁ דָׁ ַכח וְּ  .שָׁ

יֹון ם ַהּמּוקְּ ַקר אֹותָׁ שּוב סָׁ ם, וְּ ֶשה, ֶאת ֻכלָׁ קֹול קָׁ ה בְּ ֲעֻמקָׁ ה הָׁ מָׁ מָׁ תֹוְך ַהדְּ ַמר בְּ אָׁ ַנֵצַח  וְּ ט ֵגֶאה ֶשל מְּ ַמבָׁ  :בְּ

ִראשֹון-  יֹות ַנפֹוֵליאֹון הָׁ ִּתי ִלהְּ אּוַלי ֲאִני נֹוַלדְּ  ?וְּ

ה מָׁ שָׁ ֶהם ַרע ַעל ַהּנְּ ה לָׁ ַנֲעשָׁ ם וְּ אֹותֹו ֶרַגע ֵהִבינּו ֻכלָׁ ה ֵהם ֵהִבינּו .בְּ ַוַדאי מָׁ ַדַעת בְּ  ?ַאֶּתם רֹוִצים לָׁ

ֵכן ה ֶשֵהם, ּובְּ יֹות יֹוֵתר ִמּמָׁ ֵדי ִלהְּ דּו כְּ אֹוד. ֶשֵהם נֹולְּ ִשים ֲאִמיִדים מְּ ִכים ֵהיֵטב, ֲאִפלּו ֲאנָׁ ֻחּנָׁ ִפלּו ַבֲעֵלי אֲ , ֲאִפלּו ַהּמְּ

ִכירֹות דֹות בְּ יֹוֵתר, ֲעמָׁ ִנים בְּ ֻהגָׁ פֹות, ֲאִפלּו ַהּמְּ דָׁ ֵלי ַהצְּ ִדים , ֲאִפלּו אֹוכְּ ֻכבָׁ בֹות מְּ אָׁ ִלים וְּ עָׁ נֹוֵתיֶהם ֶשל בְּ שֹוֵתיֶהם ּובְּ ֲאִפלּו נְּ

אֹוד ִאים, מְּ יֹוֵנִרים, ֲאִפלּו ִעּתֹונָׁ ִריםֲאִפלּו נֹו, ַוֲאהּובֹוֵתיֶהם ֶשל ִמילְּ שָׁ ִשים יְּ יֹוִנים ַוֲאנָׁ ִלים , ַטרְּ ִביִנים -ֲאִפלּו נֹוכְּ ? ַאֶּתם מְּ

ס ַהֶזה קָׁ פּו ַבִקרְּ ַאּסְּ ל ַהצֹוִפים ֶשִהתְּ ל, ַעל ַדַעת כָׁ לָׁ לֹא יֹוֵצא ִמן ַהכְּ יֹות ַמֶּׁשהּו ַאֵחר , לְּ ֵדי ִלהְּ ֵלד כְּ ִהּוָׁ לּו לְּ כְּ יֹון ֶשּיָׁ ַרעְּ ה הָׁ לָׁ עָׁ

ה ֶשֵהם ה ֶשֵהםַמּׁשֶ , ִמּמָׁ  .הּו יֹוֵתר ַנֲעֶלה ִמּמָׁ
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יֹות כֹוִלים ִלהְּ יּו יְּ ם ֲאִמִּתִּיים ֶשהָׁ דָׁ ֵני אָׁ יֹות בְּ ֵדי ִלהְּ דּו כְּ ם ֶשֵהם נֹולְּ ּתָׁ ַדעְּ ה בְּ לָׁ ם , אּוַלי ֲאִפלּו עָׁ ר ֵאינָׁ בָׁ ַאְך כְּ

כֹוִלים ַוַדאי , יְּ מֹו ֶשַרִבים בְּ מֹו ֶשֲאִני חֹוֵשב ּוכְּ ם כְּ דָׁ ֵני אָׁ ִמית ֱאִויִליתבְּ ה ַעצְּ ִדיקָׁ ִעים ֶשל בְּ גָׁ מֹוִני ִברְּ ִבים כָׁ . חֹושְּ

ְך ֶבֱאֶמת יָׁה כָׁ ל ִאם ֶזה הָׁ ִטיחַ , ֲאבָׁ ַהבְּ  .ֵאיֶנִּני יָׁכֹול לְּ

יֹון ֵרי ַהּמּוקְּ עּו ֶאת ִדבְּ מְּ ם ַכֲאֶשר שָׁ שָׁ ַנפְּ אֹוד בְּ ם ַנֲעֶשה ַרע מְּ ֻכלָׁ כּו ִמן ַהִק  .ַדי ֶשלְּ לְּ ם הָׁ ֻכלָׁ מּו ֲחלֹומֹות וְּ לְּ חָׁ ה וְּ תָׁ ס ַהַביְּ קָׁ רְּ

ִשים ֻטפָׁ  . מְּ

ֵסֶדר יָׁה בְּ ת שּוב ַהֹכל הָׁ ֳחרָׁ מָׁ ל לְּ  .ֲאבָׁ


