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ֵבית ָקֶפה ֶאָחד ָאַמר ֲאדֹון ָאָדם  ָרִקים  –בְּ ס: –נֹוִליִטיַקאי, זֹוֵלל ִמבְּ ָאדֹון ֵפִליקְּ  לְּ

ֶיֶנת! - ַענְּ ִדיָעה מְּ ֵאה, ֲאדֹוִני, יְּ  רְּ

ָקָרא:-ַאַחר ָקָפיו  וְּ ִכיב ֶאת ִמשְּ  ָכְך ִהרְּ

ָכל  ָמה ֶשבְּ דֹון ָרשְּ ִטיָקה ֶשל ִעיִרַטת לֹונְּ ָטִטיסְּ ֶלֶקת ַהןְּ ָרִפית. ַמחְּ דֹון הֹוָדָעה ֵטֶלגְּ ֵלדֹות ַבָשבוַע ֶשָעַבר לֹא ָהָיה ַאף  4,703"לֹונְּ
 ִתינֹוק ֶבן ַהִםין ַהָטֶפה".

ָדה ַאף ַבת  - ִביר  –זֹאת אֹוֶמֶרת ֶשלֹא נֹולְּ  .ַרק ָבִנים –ִהסְּ

ֵין  - ַענְּ ס. –ממ, מְּ  ִאֵשר ָאדֹון ֵפִליקְּ

ִלין וִמָנִריס  ָרף ִמִויָנה, ִמֶברְּ ֵלי ַהֵחֶלגְּ ִדיָעה דֹוָמה ֶדֶרְך ַכבְּ ָמֳחָרת יְּ ָמה לְּ ִרטות ַהםוָזָרה. –ַכֲאֶשר ָזרְּ ִמקְּ ָין בְּ  ָגַדל ָהִענְּ

ָמדֹור  ָרִקים לְּ דֹור ַהִםבְּ ָרה ִמםְּ ִדיָעה ָעבְּ ִעתֹוַנאי ַבַעל חוש הומֹור ַהטְּ "ֵמַרֲחֵבי ָהעֹוָלם" ַתַחת ַהכֹוֶתֶרת: "ָשבוַע ֶשל ָבִנים", וְּ
 הֹוִסיף ָשם:

ִליָנִאטֹות  ַאֵטם ֶבָעִתיד ַעל ַהָנִריָזִאטֹות ַהֲהדורֹות, ַהֶברְּ ֵקָנה שוב לֹא יְּ תוָלה זְּ ָמִנטֹות,"ִאם ֵכן גֹוָרל ֶשל בְּ ַהִויָנִאטֹות ֶשל  ַהחֹולְּ
ָרצֹות".  דֹוִנטֹות ַהִממְּ ַהלֹונְּ ס וְּ  ֶקֶצב ֲהַואלְּ

ָאה... ָכְך ָהלְּ  וְּ

ֶרה ֶאָחד ָהִעתֹוָנִאים הַ  ִמקְּ דֹון ִגָלה בְּ ִדיָעה ָהִראשֹוָנה ִמלֹונְּ סום ַהטְּ ַכֲאֶשר ֲעָשָרה ָיִמים ַאֲחֵרי ִנרְּ ָשה נֹוָלִדיוְּ ַורְּ ִריִזים ֶשַגם בְּ ם זְּ
ָעה ֹאָרע ַהטֹום.-ֶזה ִשבְּ ִדיָעה ַלםְּ ָתה ַהטְּ ַרק ָבִנים, ָהיְּ  ָעָשר יֹום ַאְך וְּ

ִרים  ַאטְּ מֹוָנִאים, מְּ ֵרי ֲחרוִזים, ִנזְּ ַחבְּ ֵבה. קֹוִמיָקִאים, מְּ חֹוק ַהרְּ ָשר ָהָיה ִלצְּ ַבֵדַח ֶשל  –ֶאפְּ ֵדי ָכְך ֶאת ַהַסד ַהםְּ לו ַעד כְּ ִנסְּ
ָין, ַעד ַשֲעֵשַע ֶאת ֲהמֹוֵני ָהָעם. ָהִענְּ ָכל זֹאת לֹא ָחַדל לְּ אֹוד, ובְּ ַשֲעֵמם מְּ סֹופֹו ֶשל ָדָבר נֹוֵשא מְּ  ֶשהוא ַנֲעָשה בְּ

בו קֹומֶ  יֹות ֲחַסר ֵעֶרְך, ָכתְּ ֺעַםת זֹאת ַגם כֹוֵתב קֹוֶמדְּ ָקן ָעלוב ֶאָחד, ולְּ מוָעה, ֶשַשחְּ ָטה ֲאִפלו שְּ ָיה עַ ָנשְּ ל ַהמֹוֵשא ַהָטדוַע. דְּ
ַטַחת. ָתה ֺמבְּ ָלָחה ָהיְּ  ַהַהצְּ

ֵביֶבָעִרים ֶשָבֶהן ֵאין כַ  ִכתְּ ִחים לְּ ַדוְּ ָמִנִטים -ָתִבים ַהםְּ ָרִקים ֶשָלנו  –ֵעת ֶגרְּ ָכל  –ַסָנֵקי ַהִםבְּ ָין. בְּ ֺדָטקֹות ַעל ָהִענְּ ִדיעֹות מְּ רו יְּ ָחסְּ
ָענות ַהָבִנים" נָ  יוזֹאת "ֺנרְּ רֹוָמא, ִבנְּ ָעה ַגם בְּ ָעִרים ַרבֹות ֲאֵחרֹות. -גְּ ִריד ובְּ ַמדְּ ָהֶגן, בְּ קֹוֶננְּ ק, בְּ  יֹורְּ

ָסֵפק. ָתה ֺמֶחֶלת בְּ ָדה ַהזֹאת לֹא ָהיְּ  ָהֺעבְּ

מֹון "ֵאין  ִחיאֹות ַכַנִים ַעל ַהִנזְּ ֶצֶדק ִבמְּ ִדטוק ָאז, ַכֲאֶשר מֹורֹוזֹוִביץ' ָזָכה בְּ נועֹות בְּ ָנִשים", ַאֲחֵרי ֶשִלָוה ֶאת ִשיָרתֹו ִבתְּ
ִמלֹות ַהִשיר  ָקנות לְּ ַדיְּ ָאמֹות בְּ ִסימֹות, ַהֺםתְּ ָרִכים,  –ַמקְּ ֵני כְּ ִציָרה ַמָדִעית ִראשֹוָנה ִבשְּ ִלין יְּ ֶברְּ ַמן הֹוִפיָעה בְּ אֹותֹו זְּ ִדטוק בְּ בְּ

שֺ  כֹוחֹוֵתיֶהם ַהםְּ ָבה בְּ תְּ בוָכה.ֶשִמכְּ ִהיר ֶאת ַהתֹוָפָעה ַהןְּ ַהבְּ ֵדי לְּ ֵשי ַמָדע, כְּ ָבִעים ַאנְּ ַארְּ  ָתִפים ֶשל ֵמָאה וְּ

ִרים ֵאלֶ  ָדִתִטים ַהןֹותְּ תוִנים ֺעבְּ הֹוָכחֹות ַמָדִעטֹות, ֶאל ַגם ֶשל נְּ יֹות וְּ ה ֶאת ֵאֶלה, הֹוָכחֹות שוָרה ֲאֺרָכה לֹא ַרק ֶשל ֵתאֹורְּ
מוהֹו ַנכות  תְּ ֵדעֹות ֲהַפכְּ ִליִחים  -ת וְּ ָמם ֵאיָנם ַמצְּ ַעצְּ ֶשֵהם לֹא מוָכִנים ובְּ סו כְּ נְּ ֵשי ַהַםָדע ִנתְּ ִביעו ַעל ָכְך, ֶשַאנְּ ָכל ֵאֶלה ִהצְּ

יֹוֵצא ִהים וְּ ֹאָרע ַהַםדְּ ָפֵרש ֶאת ַהםְּ ָהִבין ולְּ דֹות ָהֱאנֹושות.-לְּ תֹולְּ  ַהֹדֶפן בְּ

לִ  גְּ ֵדי לֶ ָהַאנְּ ָסִפים, כְּ ֵבה כְּ ָכְך ַהרְּ ִקיעו בְּ ִהשְּ ֵקי ָהעֹוָלם ַהשֹוִנים וְּ ֶחלְּ ִרים ַוֲעדֹות ַמָדִעטֹות לְּ חו ֶעשְּ תוִנים ַעל "ִטיב" ים ָשלְּ ֱאֹסף נְּ
יֹוֵתר ֶשל ַכדור ָהָאֶרץ. ִפמֹות ַהִמָדחֹות בְּ  ַהֵלדֹות בְּ

ֵני ִמילְּ  ִציבו שְּ ָפִתים ִהקְּ עֹוָלם. ַהָסרְּ ֶיה ָהִראשֹוָנה ֶשָתִביא ַבת לְּ ֵאם ֶשִתהְּ ִקים לְּ ַרנְּ  יֹוֵני פְּ

ַקבְּ  ָלִלטותֹו )זֹאת ַהִםָלה ֶשִהתְּ ֵשִכטותֹו ֶשל ָהָאסֹון וכְּ ַגֵבי ֶהמְּ ַשִים שוב לֹא ָהָיה ָסֵפק לְּ ָדַרת -ָלה ַבחוץַכֲעֹבר ָחדְּ ַהגְּ ָלָאֶרץ לְּ
ָאגָ  ֹאָרע( ַהדְּ ָכל סוֵגיֶהם.ַהםְּ ָבֵרר, ֶשַהתֹוָפָעה כֹוֶלֶלת ַגם ֶאת ַבֲעֵלי ַהַחִטים לְּ ִיחוד ַכֲאֶשר ִהתְּ ָרה. בְּ ָגבְּ  ה ֲהָלָכה וְּ
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ַקח ֵמֵארוַע ַהָשָעה  ַמֶשהו  ָאה ִנלְּ ָטה" ֶשמֹושְּ נְּ "ַזחְּ ָגה בְּ מוָנה ֶשֺהסְּ ָין ַרב תְּ ִענְּ ָתה לְּ ָשה ָזכְּ ַורְּ ִסגְּ בְּ נֹון ַהֲאָלַהת בְּ
ִדטוק.  ָהִאָשה, ַאְך ֵאיֶנִמי זֹוֵכר בְּ

ַת  ָכל זֹאת ִהסְּ ֶשֶצף ֶקֶצף. בְּ קו זֹו ָבזֹו בְּ יֹות ֶשֶמֶאבְּ ַמֵסא ֵבין ַהֵתאֹורְּ ִהתְּ אֹוד לְּ ַתִים ָהָיה ָקֶשה מְּ ֵתי ֵבינְּ ֵברור שְּ נו בְּ םְּ
ַגָםה ַהֵתאֹול ַגםֹות ָראִשטֹות: ַהםְּ ַשֶמה  ַרִבים מְּ ֵמי מְּ ִזרְּ גו ָכל ַאַחת לְּ ַנלְּ ֵתי ֵאֶלה ִהתְּ ַגָםה ַהַםָדִעית, ושְּ ַהםְּ ֹוִגית וְּ

ֹפר.  ֵאין סְּ  לְּ

או: "ֶזהו ֹעֶנש ַעל ַהֲחָטִאים!"  ָהיו ֶשָערְּ

 לֹא ָכְך ֶנֱחֶזה סֹוף ָהעֹוָלם". –ָטֲענו ֲאֵחִרים  –"ֶזה לֹא ִיָתֵכן 

ָכִרים "זֹוִהי ִנקְּ  ָיה.  –ַמת ַהֶחַבע ַעל ָאֹנִכטוָתם ֶשל ַהזְּ ִציַנצְּ לֹות ָבֶאַמנְּ ָמע ָבָרָמה קֹוָלן ֶשל ַהָמִשים ַהדֹוגְּ ַהִאם לֹא ַאֶתם,  –ִנשְּ
ִאיֶתם בָ  ִמים ָלנו ָעֶול? ַהִאם רְּ גֹורְּ ִניִלים אֹוָתנו וְּ ָבִרים, ַמֲחִזיִקים אֹוָתנו ַבֶשִבי, ַמשְּ ֵני ָאָדם, ַהִאם ַאֶתם  נוַהגְּ ֵאי ַנַעם בְּ

ָרה?" ִביִנים ֶאת ֲחִשיבות ַמֲעָמֵדנו ַבֶחבְּ  מְּ

רֹונֹום ֶאָחד ָטעַ  טְּ ֵלִטטות, ֶשעוַאסְּ ֶהחְּ דַ ן בְּ ַרֲחקותֹו ֶשל ַכדור ָהָאֶרץ ִמכֹוַכב ָשִביט בְּ ִהתְּ שוָרה לְּ ַבד קְּ ָכִרים ִבלְּ ָדם ֶשל זְּ ת ִהָולְּ
ַת ֶאָחד עֹוד ָשלֹוש ָשִנים ַהֹכל ִיסְּ ֶשבְּ ֶאָחד ָהֶא , וְּ ִכי טֹוב. וְּ ֵבי ֵטם בְּ ָעָרה, ֶשכֹוכְּ ִלים ֶאת ַהֲהָנָחה ַהזֹאת ַבַהשְּ ִרטֹולֹוִגים ִהשְּ בְּ מְּ

גוף ָהִאָשה, ָמה ֶשעֹוֵבַע ֶאת ִמין ַהוָ  ִניַע ַעל ַמֲחזֹור ַהָדם בְּ ַהשְּ  ָלד.ָשִביט ֲעלוִלים לְּ

ִסטום ִחטו ַצנֹות לְּ ֶרה ֵאין לְּ שום ִמקְּ ַית ַהִמוון. "בְּ ֵכי ֵתאֹורְּ ָרצֹות תֹומְּ דו ֶנחְּ ַנגְּ ִבי ֶשל ָהָאסֹון". ַהֶחַבע ִמָסה ַלַחֲעָנה ַהזֹאת ִהתְּ
ָלִלים ָנחֹות. ֺשכְּ ִמים מְּ ָגִניזְּ הוא יֹוֵצר אֹורְּ מֹו וְּ  ֶאת ַעצְּ

 ֹ ָיה ַהז ֺשכְּ ַגם ַהֵתאֹורְּ ַמֶשהו יֹוֵתר מְּ ם ֶשל ָהִאָשה ֵיָחֵשב כְּ ָגִניזְּ בוז. ֵראִשית, ַמדוַע ֶשָהאֹורְּ ַלַעג ובְּ ָלה בְּ ַקבְּ ָלל. ֵשִנית, את ִהתְּ
ַבת ַאַחת. לֹא בְּ ָרָגה וְּ ַהדְּ ַרֵחש בְּ  ַהַתֲהִליְך ָהָיה ִמתְּ

יָֺחִד  ַדִעים מְּ או ַחיְּ ֵשי ַמָדע ַרִבים ָמצְּ ִחןוִנים ָהיו תֹוָצאֹות ִחטוִבטֹות, ַאְך ַהָדָבר ַאנְּ ָרָעה ַהםוָזָרה. לְּ ָיכֹול ֶאת ַהַהפְּ מו ִכבְּ ים ֶשָגרְּ
ַבד. ָכִרים ִבלְּ ִהָוֵלד זְּ ִשיכו לְּ ִחןוִנים ִהמְּ ִלי ָכל ֶקֶשר לְּ ֵנַע ִאיש ִמשום ֶשבְּ  לֹא ִשכְּ

מוָעה, ֶשַהִהי ָטה שְּ ַנשְּ כור ֶאָחד ֵאֶצל ֵהרֹוִהתְּ ָיאָדה, ֶשִאזְּ ִשיִעי ֶשל ָהִאילְּ או, ֶשֶעַטע ַבִשיר ַהתְּ יֹוִנים ָמצְּ טֹורְּ דֹוטֹוס וָפסוק סְּ
פו קוָפה דֹוָמה.ֵאֶצל קֹונְּ ָרה ַנַעם תְּ ָבר ָעבְּ לֹא ֵצל ֶשל ָסֵפק ֶשַעל ָהֱאנֹושות כְּ יוס מֹוִכיִחים לְּ  צְּ

ִכיר ָכל יֹות ֲאֵחרֹות ֶשָמפֹוצו ָלֹרב. ַדי ִאם ֲאַצטֵ  לֹא ַאזְּ ֵתאֹורְּ ם וְּ ֶנִטיזְּ ָיה, ַמגְּ נֹולֹוגְּ יֹות ֶשל ַקָבָלה, ֶנרְּ ָרקֹוב ָקמו ִמיֵני ֵתאֹורְּ ן, ֶשִבקְּ
ַית " ֵתאֹורְּ עֹוָלם בְּ 33ַמֲאִמיִנים בְּ אֹומֹות ָהֲאמורֹות ָלבֹוא לְּ ָיכֹול תְּ ַסֵםל ִכבְּ ָנר ַהםְּ ָיה וָמֵהן ִתָוֵלד ָהֱאנֹושות ", ִמסְּ ָגִליצְּ

 ַהֲחָדָשה.

לֹוִשים ַבד ָכַלל שְּ ִצירו ִבלְּ ַתקְּ ָללֹות וְּ ָכל ַהִםכְּ ָיה" לְּ ַנס ַהַםָדע ֶהָחָדש ַה"ֵנדֹולֹוגְּ ָנִסים  ָשָנה ַאֲחֵרי ֵכן ֺהכְּ יֹונֹות ֺמדְּ ָעה ִגלְּ ִשבְּ וְּ
ִתיָבה. כֹוַנת כְּ  ִבמְּ

ָאָגה ֵני ִכווִנים בַ  ֶמַתח ודְּ ִציֵגי שְּ ָלַפת ַמֲהֺלםֹות ֵבין נְּ ִדיעֹות ַעל ַהחְּ ֵהד ָרָחב ָזכו יְּ ֵני ָכל ָהעֹוָלם. לְּ ַםָדע ֶהָחָדש ָנשוט ַעל נְּ
ָדה ַהזֹאת מוֶבֶנת ומֺ  ָתה ָהֺעבְּ ִגיָלה ָהיְּ ִתי רְּ ָבנות ַהִבלְּ ֹנַכח ָהַעצְּ ִטיַח. ֵאין ֶנֶלא: לְּ ַהַםבְּ ֶדֶקת ֵמֵאֶליָה.וְּ  צְּ

ק ִרים קֹוֵניְּ מוַרת ֶעשְּ ָשה תְּ ָרכְּ ָשר ָהָיה לְּ ָשה חֹוֶבֶרת ֶשֶאפְּ ַורְּ ִנָטה הֹוִפיָעה בְּ ִחַלת ַהָשָנה ַהשְּ ֹות, ֶשָכַתב רֹוֵפא, ַאַחד ָהֲאָנִשים ִבתְּ
ַבד זֹאת הוא ֵיָנה. ִמלְּ חום ַהִהיגְּ ִעילותֹו ִבתְּ דוִעים ִבפְּ ַתִים ַהטְּ ֵסם שְּ ִסנוִרים ֶשֶאָחד -ִנרְּ ֵרה ֲאֺספֹות ֶשל ִשיִרים, סֹוָנטֹות וְּ ֶעשְּ

ֹאָרעֹות ָהַאֲחרֹונִ  ָצָאה ֶשַהמֹוֵשא ֶשָלה ָהָיה ַהםְּ ָמה ַהרְּ ַקטְּ ַבןֹוף ִהתְּ ַגם ַלָשָפה ַהֵס'ִכית. לְּ ָנסֹוֶתיָה  –ים ֵמֶהם ֺתרְּ ַוֲאֶשר ַהכְּ
דָ  שו ִלצְּ דְּ  ָקה.ֺהקְּ

חוֵמי ַהַםָדע. ַרֲחשויֹות ִבתְּ  ֵאֶלה ָהיו ַהִהתְּ

ָבר ָנָעָתה ַהֲחָזָקה ֶשל ַהתֹוָפָעה ַהֲחָדָשה כְּ ַהשְּ ֵברור בְּ ִחין בְּ ַהבְּ ָשר ָהָיה לְּ ָרה ֶאפְּ חום ַחֵטי ַהֶחבְּ ִליִשית  ִבתְּ ִחַלת ַהָשָנה ַהשְּ ִבתְּ
ַרֵחש ָהָאסֹון.  ֵמָאז ִהתְּ

ַעת הַ  ַנר ַהִתינֹוקֹות ֶשֵםתו ִבשְּ לֹא ִשעור וִמסְּ ָנַתִים ָהִראשֹונֹות ָגַדל לְּ ֶמֶשְך ַהשְּ ַסֵנר ַהֵלדֹות בְּ ֵאין ֶזה ֶנֶלא: ֵלָדה ָיַר מְּ אֹוד. וְּ ד מְּ
ַהִחנעֵ  רו ֵתָאבֹון לֹא ָבִריא וְּ ִדים עֹורְּ ַיארְּ ַהִםילְּ יֹוִנים וְּ בֹונֹות ַהִםילְּ ָכל ִלבֹו זְּ לֹא ֹדִפי.  ֶשֵכן, ָכל רֹוֵפא ֶהֱאִמין בְּ פוִאי ָהָיה לְּ ול ָהרְּ

דֹוָלה. שֹוָרה ַהגְּ ַבֵשר ַהבְּ ֶיה מְּ  ֶשהוא הוא ִיהְּ
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טוֵמנו  ַחוֹות ִטמְּ מוָעה ֶשֵאֶשת ַהַןָטס בְּ ָטה שְּ ָנם ַנַעם ָנשְּ עֹוָלם.  ִעתֹוָנִאים  –ָאמְּ ָשם ֵהִביָאה ַבת לְּ או לְּ ַרִבים ָיצְּ
ָתה זֹאת  ָבֵרר, ֶשָהיְּ ָשה ָיָצא ִעתֹוַנאי ֶאָחד ִעם ַצָלם. ֲאָבל ִהתְּ ָצוֹות ֵתֵבל; ֲאִפלו ִמַורְּ ָזה ִמָכל קְּ ָחפְּ א בְּ ִדיָעַת ָשוְּ יְּ

ַעט ַלֲחלוִטין  ָסה ִכמְּ ִדיָעה ַהזֹאת ֶנֶהרְּ ָמה ֶאת ַהטְּ סְּ זֹוֵעם.וַמֲעֶרֶכת ָהִעתֹון ֶשִנרְּ ָמר וְּ ֺמרְּ  ִביֵדי ָהמֹון מְּ

ָעֹמק. ַהןֹוד ַהָגדֹול, הַ  ִציִני וְּ ַיַחס רְּ ָכִני: הוא ֶנֱהַפְך לְּ נְּ ָנִשים ָעַבר ִשמוי ַמהְּ ָבִרים לְּ ִחיָדה ַהםוָזָרה, ַיֲחָסם ֶשל ַהגְּ
תֹוִרית  ֵאָלה ַהִםסְּ רו ַיַחס ֶשל ָכבֹוד ָמהול  –ַהשְּ רו ָכל ַמֲעָרכֹות ַהֹחק ָכל ֵאֶלה ָיצְּ ִביִעית ָאסְּ ָבר ַהָשָנה ָהרְּ ַבֲחָשש. כְּ

ָרה. ֺחמְּ ַלֵני ִאָשה ֶנֱעָנש בְּ  ַעל ִנסול ֲעבֹוַדת ַהָמִשים; ָכל ֶנַשע כְּ

ַחֵטי ַהִסבו דֹוִלים בְּ ַרֲחשו ִשמוִיים גְּ ֶמֶשְך ֵשש ַהָשִנים ָהִראשֹונֹות לֹא ִהתְּ חוֵמי ִשווק ֲחָדִשים, ַעל בְּ בו ַעל תְּ ר. ָהִעתֹוִנים ָכתְּ
ָיאלִ  ִטים ָדנו כְּ נֹוִליִטיָקה קֹולֹונְּ ָלֶמנְּ ָעיֹות שֹונֹות. ָבֵתידֶ קֹ ִמ ית; ַהַנרְּ לֹול בְּ ִמכְּ סום -ם בְּ קו, ַאַגב ַמַןע ִנרְּ ַקַחת ַרִבים ִשוְּ ִמרְּ

דו ִשיִרים בְּ ִטיִחים הֹוָלַדת בָ ַרֲעָשִני, ַתכְּ ָקִרים, ַהַםבְּ  נֹות.ִקים, ֲחָדִשים ַלבְּ

רֹוֵפסֹוִרים ִמחוץ ִליצו נְּ ִשיִרים ַהָללו ִהמְּ ָרם ֶשֵהם ֵאיָנם ַמִזיִקים -ַעל ַהַתכְּ ָאמְּ ֶאֶרץ, בְּ ֵלנו.  –לְּ ִכיָרה ַגם ֶאצְּ רו ִלמְּ ֵהם ֺאשְּ וְּ
לו אֹוָת  ָנטְּ כו אֹוָתם ָבָרצֹון וְּ ָבִרים ָצרְּ ֶשֵהן. –ם ַנַעם ָנִשים וַפַעם גְּ לֹא תֹוָצאֹות ָכלְּ  ַכםוָבן לְּ

רו גְּ ָבנֹות ִנסְּ ָבֵתי ֵסֶפר לְּ ֵרי ַהֶחַבע. בְּ ִסדְּ ָנַעת ַהִשמוי בְּ ַבֵלט ַהשְּ ִהתְּ ִחיָלה לְּ ֺאָחר ִהתְּ ָצת יֹוֵתר מְּ מוכֹות. ִמיִנים קְּ  ַהִכתֹות ַהמְּ
ָדִנים שֹוִנים עָ ַרִבים ֶשל ֲחָרִק  ִפי ֺאמְּ קוַפת ִדָכאֹון. לְּ ָגשֹות ָבָאה תְּ קוָפה ֶשל ַסֲעַרת רְּ מו. ַאֲחֵרי תְּ ִצנֹוִרים ֶנֶעלְּ ִתיד ַהִםין ים וְּ

ָוה ֶשַהֹכל יִ  ָדה ַהִתקְּ רֹות זֹאת ֲעַדִין לֹא ָאבְּ ָכל ַהטֹוֵתר עֹוד ֵמָאה ָשָנה. ַלמְּ ַקֵטם לְּ ִהתְּ אֹום ָהֱאנֹוִשי לְּ ֶשִנתְּ ִכי טֹוב וְּ ַתֵטם בְּ סְּ
ִהָוֵלד ָבנֹות. ִחילו לְּ ִדיָעה ֶששוב ִהתְּ ַנֵשט ַהטְּ  ִתתְּ

א! וֹות ָשוְּ  ִתקְּ

ֺאֶםֶצת ֶשל ַהֹםחֹות  ָדה, ֶשֲעבֹוָדָתם ַהםְּ ָתה ָהֺעבְּ ַגֲאַות ָהֱאנֹושות ָהיְּ יֹוֵתר בְּ ִאיָבה בְּ ִגיָעה ַהַםכְּ ָתה ַהנְּ יֹוֵתר לֹא ִגלְּ ִהיִרים בְּ ַהַםזְּ
ַקֶבֶלת ַעל ַהַדַעת ָמה ָגַרם ָלה. הַ  ָעָרה ִמתְּ ָאה ַהשְּ צְּ ֹנַע ֶאת ָהָאסֹון, ַוֲאִפלו לֹא ִנמְּ ָצֵעי ֶשָטכֹול ִלמְּ ָיה  –ַםָדע ֶהָחָדש ֶאמְּ  –ַהֵנדֹולֹוגְּ

ַתִים ַנֵסל ִלשְּ ַגםֹות שֹונֹות, שֶ -ִהתְּ ֵרה מְּ ִמימֹות.ֶעשְּ ַבע ָשִנים תְּ ַשְך ַארְּ ס ֶשִממְּ קורְּ דו בְּ מְּ  ִמלְּ

ָשָלב ָחָדש  ֺאָחר יֹוֵתר, לְּ ַמן מְּ ֵבז ֶאת הֹוָנם,  –ַהִדָכאֹון ָעַבר, ִבזְּ ַבזְּ ֵניֶהם ִנןו לְּ ִתיחות זֹוֶעֶפת. ֲעִשיֵרי ָהעֹוָלם ַיַחד ִעם בְּ ֶשל מְּ
לו ַלֲעֹבד, ִמֵכיָון ֶשלֹא ָהָיה ָכל ַטַעםֵמַאַחר ֶשלֹא ָהָיה שום ִסכו ֵלִמים ֶשל ָהֱאנֹושות ָחדְּ הֹוִרישֹו ַלדֹורֹות ַהָבִאים. ֲחָלִקים שְּ  י לְּ

שו תֹוָתִח  רֹות ָרכְּ ַבגְּ ָרִטִטים ֶשָהיו ָלֶהם ָבנֹות ִמתְּ ָחמֹות; ֲאָנִשים נְּ ַאֵםץ. ִאיש לֹא ָחַשב ַעל ִמלְּ ִהתְּ ָגִזים, ִמֵכיָון ֶשַהֹכל ים ולְּ פְּ
ֶחֶמת ַאִחים.  ִמלְּ לויֹות ולְּ ַננְּ ִהתְּ ָלִלטֹות, לְּ הומֹות כְּ  ִצנו ִלמְּ

רו ַבֲהמֹוֵניֶהם ַלָדת.  ַהֲהמֹוִנים ָחזְּ

ֵני ַכד ָחרֹות ַעל נְּ ֺקדֹות ִנבְּ ֵרי ַהֵלדֹות ִבנְּ נְּ תוִנים ַעל ִמסְּ רו ִמֵדי יֹום נְּ ֵבי ֵעת ָמסְּ ָיַרד.ִכתְּ ַנר ַהֵלדֹות ָהַלְך וְּ  ור ָהָאֶרץ. ִמסְּ

ָכב ֺכלֹו ִמָבִנים . ֵאין צֹ  דֹולֹות ָעשו ֹרֶשם מוָזר, ֵמַאַחר ֶשַהדֹור ַהָסִעיר ָהָיה ֺמרְּ חֹובֹות ֶהָעִרים ַהגְּ רו רְּ ֶרְך לֹוַמר ֶשַחָטִטים ָתפְּ
קֹו רֹות ֶשִבמְּ ַבד, ַלמְּ ָעִרים ִבלְּ ֵדי נְּ ִגיז ִבגְּ ַהרְּ ֵדי לֹא לְּ ָשה ַלֲהִסיָרן כְּ ָטָרה ָדרְּ ֹסֶמת, ֶשַהִםשְּ ֵשם ִנרְּ ָמלֹות לְּ מֹות ֲאֵחִרים ִהִסיגו שְּ

ָלִלים.   ֶאת תֹוָשִבים ֶהָעִרים ָהֺאמְּ

ָאה? ֶיה ָהלְּ  ָמה ִיהְּ

ָנַעת ָהָאסֹו ַתמו ַתַחת ַהשְּ ִדטוק ֵאיְך ִהשְּ ַסֵנר בְּ ָרָגה ַהָמִשים ָהִייִתי רֹוֶצה לְּ ַהדְּ מו בְּ ֵני ָהֱאנֹושות, ֵאיְך ֶנֶעלְּ ַאט נְּ ַאט לְּ ן לְּ
ֵין ַענְּ ִכיֵרי ָהֱאנֹושות. ֶזהו נֹוֵשא מְּ בֹוֵתיֶהם ֶשל ָהַאֲחרֹוִנים ֵמִבין בְּ שְּ ֶשֶוַלס ָהָיה עֹוֶשה ִמֶםמו  ָהַאֲחרֹונֹות וֶמה ָהָיה ַמֲהַלְך ַמחְּ

ִריָעה  ַחב יְּ ָקה.רֹוָמן רְּ סְּ ֵרִצ'ינְּ חֹוב טְּ ִרים ָהָיה קֹוֶנה לֹו ַבִית ִברְּ ַכר ַהןֹופְּ מוַרת שְּ  ותְּ

ִחיל לִ  ֶזל ָהֱאנֹוִשִטים, ִהתְּ ֵלי ַהַברְּ ֵרר ִמַכבְּ ַתחְּ ָמִחים, ַאֲחֵרי ֶשִהשְּ ַסֵנר ֵאיְך עֹוָלם ַהסְּ ֵלל, ָהִייִתי רֹוֶצה לְּ ַתכְּ ִהשְּ ַרֵחב ולְּ ִהתְּ ֹרַח, לְּ פְּ
ָיה ִמֶשָלה. ַהמֹוֵשא ָהָיה נֹוֵתַח ִלפְּ ֵאיְך בְּ  יֶֺחֶדת ַבֲעַלת ִציִויִליַזצְּ ָמִחים מְּ ַרת צְּ ָיה ָיַצר ֶחבְּ ֵתאוִרים ֶדֶרְך ָהֵאבֹולוצְּ חום ָרָחב לְּ ֵני תְּ

ִסיכֹולֹוִגטֹות.  ָיִפים, ֶהָערֹות ֲחָכמֹות ַוֲחִקירֹות נְּ

 ֲאָבל...


