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ה ן מֹורֶׁ פֶׁ א־ַהדֹּ ם יֹוצֵּׁ ַהשֵּׁ ִפי שֶׁ כְּ , כְּ רְּ ִריָקהָהִעיר סּופֶׁ ָאמֵּׁ ת בְּ נֶׁ דֹוָלה. ִסיל שֹוכֶׁ ת, זֹוִהי ִעיר גְּ סֶׁ לֶׁ ֻאכְּ ַעִליָזה , מְּ

ת שֶׁ ֻטפֶׁ  .ּומְּ

את ַעל  צֵּׁ ֹּאת ִנמְּ דֹות ָנָהרִעיר ַהז ָלה, גְּ ַהר ֲהִויסְּ ֹּא נְּ  .ַאְך ל

בֹוִהים ַלָים ָהִרים ַהגְּ ם ִמן הֶׁ ה זֹורֵּׁ ָהפּוְך, ַהָנָהר ַהזֶׁ ֹּא ַבִכּוּון הֶׁ ל דֹוָלה, וְּ ָהִעיר גְּ ת, וְּ שֶׁ ֻטפֶׁ ת ּומְּ סֶׁ לֶׁ ֻאכְּ  .מְּ

סּו ת, ִסילכְּ רְּ פֶׁ בְּ שֶׁ ֻטפֶׁ דֹוָלה ּומְּ ָכל ִעיר גְּ מֹו בְּ ִרים ּתֹו, כְּ גֹורְּ יהָ ִמתְּ דֹוִלים . ָשבֶׁ ִסיל ּתֹוָשִבים גְּ כְּ רְּ סּופֶׁ בְּ

ַטִנים מֹוִנים, ּוקְּ ַאלְּ דּוִעים וְּ ָצִנים , יְּ ת –ַשחְּ שֶׁ ֻטפֶׁ ָנה ִעיר מְּ ינֶׁ ִסיל אֵּׁ כְּ רְּ ּסּופֶׁ ם שֶׁ ה ָלהֶׁ מֶׁ ִנדְּ ה שֶׁ לֶׁ ַגם ָכאֵּׁ , וְּ

ָקא ִעיר ֲחָכָמה ִסיל ִהיא ַדוְּ כְּ רְּ ּסּופֶׁ שֶׁ ִסיל ִה , וְּ כְּ רְּ ּסּופֶׁ שֶׁ ם וְּ שֵּׁ ַכנֹוָתּה בְּ ֻמָּתר לְּ ָלל ִעיר שֶׁ ָכְך , "ִעיר"יא ִבכְּ וְּ

ה ָיאֶׁ  .ַגם ָנָאה וְּ

ם ַפת ָלכֶׁ ֹּא ִאכְּ פּוָחה, ִאם ל פּוִחית נְּ ַשלְּ ָכְך שֶׁ פּוִחית הּוא בְּ ין ִעיר ַלַשלְּ ל בֵּׁ דֵּׁ בְּ ֹּא, ַההֶׁ ָהִעיר ל פּוִחית ; וְּ ַשלְּ שֶׁ

ָעלַ  י ַהָים אֹו ִבתְּ נֵּׁ ַפת ָלּה, ת ִנּקּוזָצָפה ַעל־פְּ ֹּא ִאכְּ ל ֹּא, וְּ ָהִעיר ל ל; וְּ בֶׁ לֹות ַעל חֶׁ ָשר ִלתְּ פְּ פּוִחית אֶׁ ַשלְּ , שֶׁ

ָהִעיר  ֹּא –וְּ שֹּר אֹוָתּה ; ל ִלקְּ א אֹוָתּה ַבֲאפּוִנים וְּ ַמלֵּׁ ָשר לְּ פְּ אֶׁ מֹוִנית וְּ ַהרְּ ת ִפילְּ מֹּרֶׁ ין ִּתזְּ פּוִחית אֵּׁ ַשלְּ לְּ שֶׁ

ל ָחתּול ָנבֹו שֶׁ ִהיא ִנבְּ ; ִלזְּ בּוִתיֹותוְּ ַעל ָהִעיר ֻמָטלֹות חֹובֹות ַּתרְּ ָכְך שֶׁ ִעיר בְּ ת עֹוד מֵּׁ לֶׁ ָאן , דֶׁ ַמלְּ יָה לְּ ָעלֶׁ שֶׁ

את אֹוָתן ַמלֵּׁ ָנם ִהיא מְּ ָאמְּ ת ַדַעת־ָקָהל. וְּ רֶׁ ַיצֶׁ קֹוִמִיים, ִהיא מְּ ָלִלִיים ּומְּ ָיִנים כְּ ִענְּ ָלּה בְּ ָעה ִמשֶׁ , יֵּׁש ָלּה דֵּׁ

ְך רֶׁ ָעה ַבֲעַלת עֵּׁ ב ָבּה דֵּׁ ַחשֵּׁ ִהתְּ יֵּׁש לְּ  .שֶׁ

ם ַפת ָלכֶׁ ֹּא ִאכְּ פּוָחה , ִאם ל ַרק נְּ ִהיא ַאְך וְּ ִסיל, נּו –ִעיר שֶׁ כְּ רְּ ַרק סּופֶׁ ת ַאְך וְּ ֱאמֶׁ ֹּאת בֶׁ  .ז

ם כֶׁ ַללְּ ר ִבגְּ ַטעֵּׁ ם, ֲאִני ִמצְּ כֶׁ ם ֻכלְּ ֹּאת, ַאּתֶׁ פּוִחית ַהז ת ָהִעיר־ַהַשלְּ ם ַמִכיִרים אֶׁ כֶׁ ינְּ אֵּׁ  . שֶׁ

תַעד ַכמָ  לֶׁ ַּתדֶׁ ִהיא ִמשְּ ת, ה שֶׁ צֶׁ ַאמֶׁ ת ָהַאף, ִמתְּ ִריָמה אֶׁ י , עֹוָלה ַעל ַקַבִים, מְּ דֵּׁ ָּתּה כְּ ָכלְּ יַטב יְּ מֵּׁ עֹוָשה כְּ

ִחינּו ָבּה ַיבְּ ָקס, שֶׁ יֵּׁש ָבּה ִקרְּ ִסיל שֶׁ כְּ רְּ ל סּופֶׁ ַדע ַעל ִקיּוָמּה שֶׁ ָהעֹוָלם יֵּׁ ִעּתֹוָנִאים, שֶׁ ָטה וְּ רֵּׁ ִהיא , אֹופֵּׁ שֶׁ

ה ַמָדעסּו ִסיל ַהיֹוַדַעת ָמה זֶׁ כְּ רְּ ֹּאת ָאָמנּות, פֶׁ יֹוַדַעת ָמה ז ָיה, וְּ יֹוַדַעת ַמִהי ַהִציִויִליַזצְּ ן , וְּ יֹוַדַעת ָמה הֵּׁ וְּ

ָרִתיֹות בְּ ָעיֹות חֶׁ  .בְּ

ב  ...ִשימּו לֵּׁ

ִמיָנה ִסיל ַמזְּ כְּ רְּ ֻחִּקים: סּופֶׁ נֹוִרים שֶׁ אּו ִמן ַהַמֲחזֹור, טֵּׁ ָיצְּ ִחים שֶׁ ַנצְּ ת , מְּ י־עֵּׁ בֵּׁ ִכתְּ ֻשָמשֹות לְּ לּופֹות מְּ גְּ

ֻאָיִרים ָנה, מְּ אּו ִמן ָהָאפְּ ָיצְּ רֹוִפיֹות שֶׁ ּתְּ ָמאֹות ִפיַלנְּ ל ַחלֹונֹות , ִססְּ צּוגֹות שֶׁ ר ִמּתְּ טֶׁ ִפי מֶׁ הּויֹות לְּ חֹורֹות דְּ סְּ

ָחבָ  ָיד רְּ מּוָרָתם בְּ ת ּתְּ מֶׁ ַשלֶׁ ָהִעיר מְּ ָפִריס וְּ ל  ֲחנּויֹות בְּ ָמּה, הַרֲאָוה שֶׁ ְך ַעצְּ רֶׁ ה , ִמּתֹוְך ַהָכַרת עֵּׁ ַכָיאֶׁ

ִסיל כְּ רְּ סּופֶׁ ִמי, ַבֲהָנָאה, לְּ ת , ּוִמּתֹוְך ִפנּוק ַעצְּ נֶׁ בֹונֶׁ ִהיא ִמתְּ שֶׁ ת כְּ קֶׁ ַלּקֶׁ ָסּה ּוִמתְּ רֵּׁ ָמּה ַעל כְּ ַעצְּ טֹוַפַחת לְּ

רֹון חּוִשים ת ִמּתֹוְך ִשכְּ שֶׁ לֹוחֶׁ חֹוָרר וְּ ת ַהמְּ רֶׁ חֹוָתם ָהעֹופֶׁ ץ: "בְּ ץ, ִמחּוץ־ָלָארֶׁ , "ֲאִמִּתי ִמחּוץ־ָלָארֶׁ

ת ַהָמאִגית תֹּבֶׁ ת ַהכְּ קֹוִמית אֶׁ ת מְּ רֶׁ ַנֲעַלִים ִמּתֹוצֶׁ ּתֹוִרים וְּ ִביָעה ֲאִפלּו ַעל ַכפְּ  ...Parieאֹו  Paris: ּוַמטְּ

ִסיל רֹוָצה כְּ רְּ נּות, סּופֶׁ ָכל ַהכֵּׁ יָנּה יֹוַדַעת , ִהיא רֹוָצה בְּ ָנה אֵּׁ כֵּׁ תֲאָבל ַהִמסְּ לֶׁ ֻסגֶׁ יָנּה מְּ אֵּׁ אֹו ֲאִפלּו ָגרּוַע , וְּ

ר ת: יֹותֵּׁ לֶׁ ֻסגֶׁ ִהיא מְּ ה ָלּה שֶׁ מֶׁ ִנדְּ ֹּא ָנכֹון וְּ  .יֹוַדַעת ל

ם ַפת ָלכֶׁ ֹּא ִאכְּ ה, ִאם ל ה, ִהנֵּׁ ּקֹורֶׁ  .ָמה שֶׁ

דֹוִלים יֹות ֲאָנִשים גְּ ִריִכים ִלהְּ דֹוָלה צְּ ָכל ִעיר גְּ בְּ ִסיל יֹוַדַעת שֶׁ כְּ רְּ ִסיל ָמה עֹוָשה. סּופֶׁ כְּ רְּ ן? סּופֶׁ כֵּׁ : ּובְּ

ִחפּוִשים ת. פֹוַתַחת בְּ שֶׁ ַחפֶׁ ת, מְּ שֶׁ ַחפֶׁ ת, מְּ שֶׁ ַחפֶׁ ת, מְּ שֶׁ ַחפֶׁ ִנים, מְּ ין ָהרֹוזְּ ִחָלה בֵּׁ ר , ּתְּ טֶׁ ִטימֵּׁ נְּ ַאַחר־ָכְך ֲחִצי סֶׁ

ר ָרִתי ָנמּוְך יֹותֵּׁ בְּ ר, חֶׁ ר ָנמּוְך עֹוד יֹותֵּׁ טֶׁ ִטימֵּׁ נְּ ַבּסֹוף ִהיא מֹוצֵּׁ , עֹוד ֲחִצי סֶׁ י . אתּולְּ ַדשֵּׁ ת אֹותֹו בְּ סֶׁ ּתֹופֶׁ

את קֹורֵּׁ ָראק וְּ  :ַהפְּ

 .ַאָּתה ָגדֹול – 
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ָהם ִחָלה אֹו ִנדְּ א ּתְּ ַפלֵּׁ ף ִמתְּ רֶׁ בָֹּהל, ַהטֶׁ ר, אֹו ֲאִפלּו מְּ רֵּׁ ַּתחְּ ִהשְּ ה לְּ ַנּסֶׁ ַגע ָהִראשֹון הּוא מְּ רֶׁ ַחם ַעל , בְּ ִנלְּ

שֹו ן, ַנפְּ ַחנֵּׁ ִביעַ , ִמתְּ ר, ַמשְּ ַּתּתֵּׁ רשּום . ִמסְּ ֹּא עֹוזֵּׁ  .ָדָבר ל

נּו – ָגַמרְּ סֹוף ָפסּוק. ַאָּתה ָגדֹול וְּ יֹות ָגדֹול וְּ יָך ִלהְּ  . ָעלֶׁ

ָמתֹו ַאשְּ ֹּא בְּ ל רֹובֹות שֶׁ ִעִּתים קְּ יֹות ָגדֹול לְּ ְך ִלהְּ ף הֹופֵּׁ רֶׁ ַהטֶׁ ר לֹו שּום ָדָבר, וְּ ֹּא ַיֲעזֹּ ל ָכְך . וְּ ַיֲאִמין בְּ ַעד שֶׁ

מֹו ַעצְּ ַיֲאִמין ַעד , בְּ א ַכַעסוְּ ַמלֵּׁ הּוא ִמתְּ י ָכְך שֶׁ דֵּׁ חֹוק, ַכַעס ָגדֹול, כְּ ה ַרק ִבצְּ זֶׁ ר לֹו שֶׁ הּו אֹומֵּׁ ר ִמישֶׁ , ַכֲאשֶׁ

טֹוַבת ַהֲהמֹוִנים ַרק לְּ יֹות ָיָשר. ַאְך וְּ ֻדָלתֹו, הּוא ָיכֹול ִלהְּ ִצינּות ִלגְּ ר ִמַדי ִברְּ ס יֹותֵּׁ ַיחֵּׁ ִהתְּ ינֹו ָצִריְך לְּ אֵּׁ , וְּ

ה ַר  י זֶׁ ֲהרֵּׁ ַמִנישֶׁ  .ק זְּ

ִשיָטה דֹוָמה ר, בְּ דֹוִלים, ָפחֹות אֹו יֹותֵּׁ ָרה ָלּה ָהִעיר מּוִסיָקִאים גְּ דֹוִלים, ִיצְּ ָסִפים גְּ י כְּ שֵּׁ , ַאנְּ

ִטים ִליִציסְּ ָנה, פּובְּ יֵּׁ י ִהגְּ חֵּׁ ָלל ֻממְּ י ָאָמנּות ּוִבכְּ רֹונֵּׁ רֹוִפים, ַפטְּ ּתְּ ִלי ַדי, ִפיַלנְּ ָכְך ַעד בְּ ִרים וְּ  . סֹופְּ

ָאה  ?ּוָמה ָהלְּ

ָיכֹול, ַרבֹוַתי, ַאַחר־ָכְך ֹּא ָצפּוי ִכבְּ ל ן. ָקָרה ָדָבר נֹוָרא וְּ כֵּׁ דֹוִלים ָעשּו ֲאגָֻדה ַאַחת, ּובְּ ִהִגיעּו , ָכל ַהגְּ

ַהָלן ִדלְּ ה כְּ ם חֹוזֶׁ יהֶׁ ינֵּׁ מּו בֵּׁ ָחתְּ ם וְּ כֵּׁ סְּ הֶׁ  :לְּ

נּו – מְֹּך , ַהֲחתּוִמים ַמָטה, ֲאַנחְּ ִבים ִלתְּ ַחיְּ ָשִריםִמתְּ ָצעּות קְּ מְּ אֶׁ ִאָּתנּו בְּ ָחד מֵּׁ ל ָכל אֶׁ ִהָלתֹו שֶׁ ף , ִבתְּ סֶׁ כֶׁ

ִמית י ַּתרְּ ר, ּוַמֲעשֵּׁ ָחד ַאחֵּׁ ַע ִמָכל אֶׁ נֹּ י ִלמְּ דֵּׁ ה ָלנּו, כְּ ָראֶׁ ֹּא יֵּׁ ל ָשר , שֶׁ נּו ַגם ִאם הּוא ֻמכְּ ַמֲעָמדֵּׁ ַהִגיַע לְּ לְּ

ת ֱאמֶׁ ֻלָמד,  בֶׁ ָמִאי אֹו מְּ ֹּא ִנתְּ . ַעצְּ ל ֹּא ַרק שֶׁ ָכל , מְֹּך בֹול ָגלּוי בְּ ר אֹו בְּ תֶׁ סֵּׁ ַהִזיק לֹו בְּ ל לְּ ַּתדֵּׁ ָלא ִנשְּ אֶׁ

ִליִלִיים ָדִרים ִכפְּ יָנם ֻמגְּ אֵּׁ ָצִעים שֶׁ מְּ ַאיֵּׁם ָעָליו, ָהאֶׁ נּו אֹו לְּ ם ִממֶׁ ַעלֵּׁ ִהתְּ ָלנּו, לְּ הֹוִציאֹו ִמן ַהֲחָברֹות שֶׁ ִמן , לְּ

ָלנּו ָלנּו; ָהֲאגֻדֹות ּוִמן ַהמֹוָסדֹות שֶׁ ת שֶׁ י־עֵּׁ בֵּׁ ִכתְּ ינּו אֹו בְּ ת קֹולֹו ַבֲאִסיפֹותֵּׁ ִמיַע אֶׁ ַהשְּ ַהִניַח לֹו לְּ ֹּא לְּ ; ל

ִניָסה נּו ָכל ֲעבֹוָדה ַמכְּ נַֹּע ִממֶׁ ּקּוָרּה , ִלמְּ יָֻחד ִסנֶׁ ַעט ]ִבמְּ רּוָכה ִכמְּ יָנּה כְּ אֵּׁ שֶׁ ִניָסה ָשָכר טֹוב וְּ ָרה ַהַמכְּ ִמשְּ

ָריּו ַאחְּ ִהיַבֲעבֹוָדה אֹו בְּ שֶׁ ָכִלית; [ת ָכלְּ ַכלְּ ִחיָנה מּוָסִרית וְּ ַחָייו ִמבְּ ת לְּ דֶׁ ַמֲעָמד . ָלרֶׁ ַעל ָכל ֻמֲעָמד ָחָדש לְּ

ל  ַחיֵּׁב " ָגדֹול"שֶׁ ִהתְּ רַּתַחת ִאיּום ָבֳעָנִשים ָהָא לְּ יֹותֵּׁ ַהֲחמֹוִרים בְּ ִליִלי, יּוִמים וְּ ה פְּ יָנם ַמֲעשֶׁ אֵּׁ ת , שֶׁ כֶׁ ָללֶׁ

יָ  ָצה; דִאָּתנּו ָיד בְּ ינּו ַאַפִים ַארְּ ָפנֵּׁ ַּתֲחוֹות לְּ ִהשְּ ָפחֹות לְּ ר, לְּ ֹּאת ָנמּוְך יֹותֵּׁ ה ז ַיֲעשֶׁ ָכל שֶׁ ן ִייַטב, ּוכְּ ֻמֲעָמד . כֵּׁ

הַ " ָגדֹול"לְּ  ַרק ָאָדם שֶׁ יֹות ַאְך וְּ ַבע ַהכֹּל"ָיכֹול ִלהְּ ָכל " ָיכֹול-טֶׁ ר לְּ ֲאשֶׁ בּוָנה מֵּׁ ֱעִניק לֹו ָפחֹות רּוָחִניּות ּותְּ הֶׁ

חָ  ִאָּתנּואֶׁ  . ד מֵּׁ

ן ָענּות נֹוָרָאה: ֲאִני טֹועֵּׁ ִחיַנת ֻפרְּ ה ָהָיה ִבבְּ ם ַהזֶׁ כֵּׁ סְּ ִמי, ַההֶׁ ִסיל? ֲאָבל לְּ כְּ רְּ י סּופֶׁ תֹוָשבֵּׁ ֹּא לְּ ה , ל לֶׁ אֵּׁ י שֶׁ נֵּׁ ִמפְּ

דֹוִלים ָהֲאָרִעִיים ל ַהגְּ רּוָתם שֶׁ שֵּׁ ָדה לְּ ָעמְּ ת ָהִעּתֹונּות שֶׁ כֶׁ ַמֲערֶׁ ֱאִמינּו בְּ הֶׁ אּו וְּ ָעה הַ . ָקרְּ ֹּא ָפגְּ ָענּות ל ֻפרְּ

ם ָהַרִבים יהֶׁ דֵּׁ מְּ ֻמעְּ דֹוִלים ָהֲאָרִעִיים ּובְּ ם, ַבגְּ ָלהֶׁ ֹּא ָבִעּתֹונּות שֶׁ ל ִחיַנת . וְּ ַתִים ִבבְּ ינְּ ה ָהָיה בֵּׁ ם ַהזֶׁ כֵּׁ סְּ ַההֶׁ

דֹוִלים ָהֲאִמִּתִיים ָענּות ַלגְּ ִסיל, ֻפרְּ כְּ רְּ סּופֶׁ הֹוִפיַע ֲאִפלּו בְּ ִחילּו לְּ ִהתְּ ָכל ִגנּוי. שֶׁ אּוָיה לְּ ם ָצצּו ַבצּוָרה ָהרְּ , הֵּׁ

ָפר ַרב ִמסְּ ֹּא בְּ ִחיִדים, ַכמּוָבן ל בּות, ַרק יְּ ַנדְּ ִהתְּ  . ּובְּ

ל ַהכֹּל ַכשּוָרה ַנהֵּׁ ִחָלה ִהתְּ ָרָעב. ּתְּ ִהירּות מֵּׁ רּו ִבמְּ טְּ ִנפְּ י , ָהֲאִמִּתִיים אֹו שֶׁ חֹולֵּׁ י־חֹוִלים לְּ ָבּתֵּׁ רּו בְּ גְּ אֹו ִנסְּ

פֶׁ  ם, שנֶׁ יהֶׁ ִצירֹותֵּׁ ת יְּ ִמידּו אֶׁ ָמם ִהשְּ ַעצְּ בְּ ָצה, אֹו שֶׁ ַּתֲחוֹות ַאַפִים ַארְּ ִהשְּ ַאט לְּ ַאט לְּ דּו לְּ ָלמְּ . אֹו שֶׁ

ר רֹּב אֹּשֶׁ ָחה מֵּׁ ִסיל ָּתפְּ כְּ רְּ דֹוִלים בְּ , סּופֶׁ דֹוִלים ֲאִמִּתִיים אֹו גְּ ה גְּ לֶׁ י ַאַחת הּוא ָלּה ִאם אֵּׁ ֲהרֵּׁ חֹוק"שֶׁ , "צְּ

הָ  מֹוִניתָהִעָּקר שֶׁ ַהרְּ ת ִפילְּ מֹּרֶׁ יֵּׁש ָבּה ִּתזְּ א ִעיר שֶׁ ִהָּקרֵּׁ ָתה לְּ ֻחִּקים, ִעיר ַרָשִאית ָהיְּ נֹוִרים שֶׁ ַאְך , ִעם טֵּׁ

ץ ִרָיה ִצבּוִרית, ִמחּוץ־ָלָארֶׁ ֹּא ִספְּ ל ת, לְּ לֶׁ ין ָבּה ּתֹועֶׁ י אֵּׁ ֲהרֵּׁ ִעם, שֶׁ ָמה ַהִּויָנִאית וְּ ִפי ַהֻדגְּ ה לְּ י ָקפֶׁ ... ִעם ָבּתֵּׁ

דֹו  .ִליםַהגְּ

ָאָגה ִראשֹון ִסיל ַרַעד דְּ כְּ רְּ ר ַעל סּופֶׁ ַּתָנה ָדָבר. ַהיֹום עֹובֵּׁ ֹּא ִהשְּ ִסיל ִה ; ֲעַדִין ל כְּ רְּ ִסיל סּופֶׁ כְּ רְּ יא ֲעַדִין סּופֶׁ

דֹוִלים . םדֶׁ ֹוקִכִמ  ִטים ַהגְּ חֹוק"ֲעַדִין שֹולְּ ה, "ִבצְּ רֶׁ ִמקְּ כּות גַ , בְּ ָשִרים אֹו ִבזְּ ָצעּות קְּ מְּ אֶׁ ָבם ַהָגִמיש בְּ

ת לֶׁ נֻזֶׁ ַדַעת ַהָּקָהל ַהמְּ ִטים בְּ שֹולְּ ִסיל וְּ כְּ רְּ סּופֶׁ ל ָהִעּתֹונּות בְּ ת רֹּב־ֻרָבּה שֶׁ ם אֶׁ יהֶׁ , ּוַמֲחִזיִקים ִבידֵּׁ

ָמִטית ּתְּ ָנה, ָהַאסְּ ת ִמּתֹוְך שֵּׁ רֶׁ ָבה אֹו ַהנֹוחֶׁ קּול קֵּׁ ת ִמִּקלְּ לֶׁ ר. ַהּסֹובֶׁ ִאית עַ , ֲעַדִין: ֲאִני אֹומֵּׁ ַמרְּ ִין ַהכֹּל לְּ

ר דֶׁ סֵּׁ ָבר ַבֲחִריקֹות, בְּ ִחין כְּ ִגיָשה ַּתבְּ ן רְּ זֶׁ רּות, ֲאָבל אֹּ מְּ ַמרְּ י ִהתְּ הּומֵּׁ פֹּס ִהמְּ ש, ִּתתְּ ַרחֵּׁ הּו ִמתְּ ... ַרבֹוַתי, ַמשֶׁ

ל יֹות ַלֲעָזאזֵּׁ ה ָצִריְך ִלהְּ ה יֹוִביל... ָמה זֶׁ ָאן ָכל זֶׁ  ?לְּ
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ָאָמנּות יָֻחד בְּ ל... ִבמְּ ִניקאֵּׁ ... ָשם ַלֲעָזאזֵּׁ ַהחְּ ָשר לְּ פְּ ִאי־אֶׁ ה ַצָיִרים שֶׁ ה ִעּתֹוָנִאים... יזֶׁ יזֶׁ ִרים, אֵּׁ ... סֹופְּ

ל ה ָיִביא... ַלֲעָזאזֵּׁ ָמה ָכל זֶׁ  ?לְּ

יֹום ֱעָרִמים ִמיֹום לְּ ָשִיים נֶׁ ָשרֹות... ַהּקְּ ָבר ִלפְּ ָקִקים כְּ ר... אֹו, ִנזְּ ּתֵּׁ ַלסְּ י פְּ ֹּא ... ַלֲעלֹונֵּׁ י ל ה דֵּׁ ַגם זֶׁ ה וְּ זֶׁ

ט ַיֲחִסי. . ..ָנִעים קֶׁ ַבַמָדע שֶׁ דֹולֹות...! ִאם ִכי ֲאִפלּו ָכאן, ַמָזל שֶׁ ַבֲחָברֹות ַהגְּ ֹּא... טֹוב שֶׁ ֲאִפלּו  – ל

ַבמּוִסיָקה... ָכאן פּו... טֹוב שֶׁ ַגם ָכאן! טְּ ָכל ָמקֹום... וְּ ָכל ָמקֹום... בְּ  !...בְּ

ָפה רֵּׁ ָפה! ַהִצילּו, שְּ רֵּׁ ִחיד... ?שְּ ִסילַכָמה יְּ כְּ רְּ ש ַמֲחִזיָקה סּופֶׁ ִחידֹות ... ? ֹות ִכבּוי אֵּׁ !... ָקִדיָמה –ָכל ַהיְּ

ָפההה רֵּׁ  !...שְּ


