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 ¯„�ÒÎÏ‡ÔÈ˜˘ÂÙ   
  

  

¯∆·∆c ˙≈Ú¿Ï ‰∆z¿LƒÓ  
  

  .וילסוןטרגדיה מאת , The city of the plagueמתוך 

  

  

  .כמה גברים ונשים הוללים, שולחן ערוך, רחוב

  

LÈƒ‡ ¯ÈƒÚ»̂:  
    

 ְלַהְׁשִמיַע ִלי הְרֶׁשַה! ִנְכָּבד ִׂשיאָנ

 ,נּוְביַטֵה ֶׁשְּלַהִּכיר ִאיׁש ַעל ְּדָבִרים

 רֶפַהֶּׁש ְמרֹותִא, ֹוָתיוֶׁשְּבִדיח ָאָדם

  ָהֶאֶרס ְטבּוֵלי ִחָּציו, ַפעָׁש ֲאֶׁשר

              ,עֵֹקץ ּבֹו ָחבּוים ָתיָמִנ ֶׁשּכֶֹבד

 ,הֹוִסיפּו ַחִּיים ִׂשְמַחת ִׂשיָחה ְלָכל

 זֹוֵרַע ֲאֶׁשר רֹותְדַהַּק ֶאת ִּפְּזרּו

 ,ֶּדֶברַה, ְּכלֹוַמר, ַמְמִאירַה אֹוְרֵחנּו

 .ִקְרֵּבנּוֶׁשְּב ַהַּמְבִריִקים ֵּבין ַּגם

 נּוְקַחָצ ּפֹה ִיםיֹוַמ ִלְפֵני ַרק ֵהן

 ָיֶאה ְולֹא ִסּפּוָריוְלֶׁשַמע 

 ֶׁשָּלנּוה ָלּוּלִהַה הִמְׁשֵּתֶׁשְּב

 יקֵר ִנָּצב מֹוָׁשבֹו! ןסֹוְק'ֶג ֶאת ִנְׁשַּכח

 ,ֶׁשַּיִּגיַעלֹו  ַמְמִּתין עֹוד ְּכִאּלּו

 ָּברִמְּכ ָעַבר הֶז ַאְך, ֶׁשּלֹו ץֵּלַל

 ...רּוק ָעטּוי ַקְרָקִעי-תַּת ֵקןְּב ִלְׁשּכֹון

 ,  ִנְדֶמה ָּכְך, ֶברֶּקַּב, ָׁשם םָּג ִּכי ִאם

 .תֶלֶּתַהְּמַה ְלׁשֹונֹו הָחָנ לֹא

 ִסָּבה ְוֵאין ַחִּיים עֹוד ָאנּו ַאְך

 ,ֵּכן ִאם. ָמָרה ְּבַעְצבּות ִלְׁשקַֹע
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 נּויֵדִדְיְלֶזֶכר  ּכֹוסֹותיק ִּׁשַנ

 ָנִריַע ֶאָחד הּוֶפ ַעִּליז ְּבקֹול

 .יַח עֹוֶדּנּו לּו ְּכמֹו

 

»�‡ÈƒN:  
  

 הּואָנַׁשר  ִראׁשֹון            

 ְּבֵאֶלם מּוָטב. ַהֲחֵבִרים גחּוִמ

  .ִלְכבֹודֹו ּפֹה ִלְׁשּתֹות

  

LÈƒ‡ ¯ÈƒÚ»̂:    

 

  !ִנְׁשֶּתה, ַמְסִּכים

 

  .כולם שותים בשתיקה

 

»�‡ÈƒN:    

 

 ַמְצִליַח ָּתִמיד, יִתיָבִבֲח, ְךקֹוֵל

 ַחָׁשכּו ירִּׁשִמ ִאיתְרִּפ תְׁשֵלמּו ִלְׁשלֹות

 ַערַצ ֶׁשל ָארְֹך ִׁשיר, ֶמִרי, ִׁשיִרי, הֹוי

 ְּבַיַחד ַלְחּגֹג ָנׁשּוב ֹוּמֻתְּבֶׁש

 ֶׁשַּתְעּתּוַע ִמי ְּכמֹו ִפיםטֹוָרְמ

 .ָהָאֶרץ ִמְּפֵני ִּפְתאֹום אֹותֹו ָּתַלׁש

 

 Èƒ̄∆Ó)שרה(:    

 

 ּפֹוַרַחת ָהְיָתהי ִצְרַאֶׁשְּכ

 ָּבעֹוָלם ּוְמַׂשְגֶׂשֶגת

 רַחַׁש ִעם ִראׁשֹון ִּביֵמי

 .ָאָדם ָמהָה ָהֵאל ֵּבית

 ִלְׁשמַֹע ָהָיה ְוֶאְפָׁשר
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 רֹוֵעׁש ִּבְצחֹוק ַּתְלִמיִדים

 ָּגבֹוַּה הּוְנפּו ַּבָּׂשדֹות

 .ְוַהֶחְרֵמׁש ַהַּמָּגל

 

 ׁשֹוֶמֶמת ַהְּכֵנִסָּיה ַאְך

 בַזֱעֶנ ַהֵּסֶפר-יתֵּב

 ,ּדֹוֶמֶמת, ֵריָקה ַהֻחְרָׁשה

 ,אְוָּׁשָּבְׁשָלה ַל ַהְּתבּוָאה

 ,  ןְּכַאִי ָהָיה רָפְוַהְּכ

 ּוְלמּולֹו, רּוְךָח ֵּתל

 ןִיַדֲע ַהְּקָברֹות ֵּבית ַרק

 .לֹומּוְלִּמִמ ָחַדל לֹא

 

        ֲעֵלי ַּכַּפִים ֶהְפֵסק ְּבִלי

     ,                    ֵמִתים נֹוְׂשִאים ַהַחִּיים

      :םִיַמַהָּׁש ֶאלים ִעְּוַׁשְמ

      ! ֱאלִֹהים, ֵאֶּלה ַעל חּוס

      ֶקֶבר עֹוד ּכֹוִרים ֶהְפֵסק ְּבִלי

 ים ִפְפנֹוְתִמ יםִּתָהִא

 ְּכֵעֶדר ְקָבִרים ֶזה ֶאל ֶזה

 . ִמְצטֹוְפִפים ְמבָֹהל

 

  ָלֶלֶכת ָעַלי ִנְגַזר ִאם

 ַאָּתה, יַמָי ִביבֲאַּב

  ֵאֶליָךִּלִּבי ָיָצא ֶׁש

 ִמִּמָּטָתּה ַחקְר ָאָּנא

  ַהֵּמָתה ָךְתָבהּוֲא ֶׁשל

 .  ִמֶּמְרָחקי ִנֵּוַלְו

 , ְלֶפַתע קּוםָּת לֹאי ִנ'ֵּג

 .קַּׁשִּת לַא ִלְׂשָפֶתיָה
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 !רּוַחְּכ סּונ ִמְּכָפֵרנּו

 ְלַעְצְמָך ִּפָּנה ָצאְמ

 ,ָלנּוַח סֹוף סֹוף תּוַכל ָׁשם

 .ָךְרַצַע ֶאת ִּתיקַּתְמ ָׁשם

 רֶבַהֶּדף ֵּדַנְתִּיֶׁשְכּו

 רֵּקַּב ַהַּדל ִקְבִרי ֶאת

  ַהֶּקֶבר ַאֲחֵרי ַּגם, דְנמֹוְדֶא

 !רַאֵח אַהבּתֹ לֹאי ִנ'ֵּג

  
»�‡ÈƒN:    

 

 ,תֶרֶהְרֻהְּמַה ֶמִרי, ְךָל מֹוִדים ָאנּו

 !ֶעֶצבָה וּויְר ִׁשיֵרְך ַעל ְךָל מֹוִדים

 ֶּדֶבר ַהִּבֵּקר , ֹוםַּכּי ָאז ַּגם, ֵּכן ִאם

 ,ְךִיַתזֹוחֹוְמִּב ְוֵעֶמק ַהר ָּכל

 רֶבְוֶׁש הָחָנֲא קֹול ְוִנְׁשְמעּו

 הָּתַעֶׁש לְוָנָח רָהָנ ְּגדֹות ַעל

 ְּבַנַחת זֹוְרִמים, ַעִּליז ִּבְצחֹוק ׁשֹוְצִפים

 .  ְּתְלַדָּגּבֹו ִאי ֶׁשְרִּפַה ֵעֶדןָּב

 ַהֶּקֶטל ָקַצר ּהָּבֶׁש ַהְּׁשכֹל ִמְּׁשַנת

 , בָבֵל יַזֵּכ, ִנְכָּבִדים, ִילַח ְּבֵני

 ְמֻעְרָּפלֶזֶכר  הּוא ֶׁשּנֹוַתר ָּכל

  אֶֹזןָל בֵרָע ָּפׁשּוט רֹוִעים ְּבִׁשיר

 ָּדָבר ֵאין, לֹא... צֹוֵבט ַהֵּלב תֶאֶׁש

  ְּבַחֵּגנּו אֹוָתנּוֶׁשַּיֲעִציב 

 ! בֵּלַּב ַהְמַהְדֵהד ָעגּום ְצִליל ְּכמֹו

 

Èƒ̄∆Ó:    

 

 ַּפַעם ַאף ָלִׁשיר לֹא ָיכְֹלִּתי ַרקלּו 

 !ַהְּיָקִרים יהֹוַר ןְלֵק ִמחּוץ

 .ֶמִריְל ְלַהֲאִזין בּוֲהָא ֵהם
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 ,             ׁשֹוַמַעת ֲאִני ַעְצִמית ֶאֶׁש ִנְדֶמה

 .ַהַּבִית ַסף ַעל, ָׁשםְּמַזֶּמֶרת ַה

 :יֹוֵתר ָמתֹוק ְקָצת ָאז ָהָיה קֹוִלי

  ...ִמימּותַהְּת ֶׁשל קֹוָלּה

 

‰»ÊÈƒ‡eÏ:    

  

 ָּכֵאֶּלהִׁשיִרים 

 ןִיַדֲע ִּכי ִאם! הָנְפָאָהֵמ אּוְצֵי

 תֶרֶּוִע ֶּבֱאמּוָנה: יםְּפָתִא ֶיְׁשָנם

 .   הִאָּׁש ִּדְמַעת מּולְל ְנֵמִסים ֵהם

 ֵעיֶניָה ֶׁשַּלְחלּוִחית ְּבטּוָחה ִהיא

 חֹוֶׁשֶבת ָהְיָתה ָּכְך לּו – ֵלב ָּכל ָבהׁשֹו

 ְלעֹוָלִמים ָאז ִּכי, ּהָקחֹוְצ ַעל ַּגם

 לֵּלִה םֶהְגיְנִסְלַו. ִמִּפיָה ָמׁש לֹא

 –ת ֹוּיִנָחְוַצ ְצפֹוִנּיֹות ֶׁשלן ָיְפָי

 סֹוֶבֶלת לֹא, ָאח. הָלְּלַיְתִה ִמַּיד

 .  בהַֹהָּצי ִטקֹוְּסר ַהָעֵּׂשַה ֶאת

 

»�‡ÈƒN:    

 

 !ַהַּגְלַּגִּליםת יַׁשִקְנ קֹול: ְמעּוִׁש

 

  )עור נוהג בה-שחור. עמוסה גופות,  עגלהמגיעה(

  ִׁשַעְרִּתי, הָפְּלַעְתִה היָזִאלּו! ֲאָהּה

 ,רֶבֶּג ֵלב ֶׁשִּלָּבּה ְּדָבֶריָה ִּפי ַעל

 ,ִגיַעָּפֵמַה ַחָּלׁש ָהַאְכָזר ַאְך

 ! ַּפַחד יַח ְּתׁשּוָקה ההֹוֵמ בְּבֵל ְוַגם

 .ָלּה הּוַקל, ֵּכן. ַמִים ָעֶליָה ִׁשְפִכי
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∆ÓÈƒ̄:    

 

 ב ֶצֶעָל חֹותָא, ִתיָּפְרְלֶח חֹותָא

 .ָךרֹאֵׁש ֲחִזי ַעל ֲהִניִחי

 

‰»ÊÈƒ‡eÏ )מתעשתת(: 

 

 ְמִּתיָחַל        

 ...םִייַנֵע-ןֶבְל, עֹור-חֹרְׁש, נֹוָרא ׁשֹד ַעל

  ָׁשם ַאְך, אָרָק" ָלהָגֲעָל יִקְרִב"

  ֵהִפיקּום יֶהֵתֹוּיִּפ, ֵמִתים ָׁשְכבּו

 ...מּוָבן ִּבְלִּתי מּולִמְל, םיָֹא ׁשּוְחׁשִל

 ?ִלים ַלְחֶנ ֶזה ָּכל ָאֵכן ִאםַה ְמרּוִא

 ?ּפֹה ָעְבָרה ָהֲעָגָלה

 

LÈƒ‡ ¯ÈƒÚ»̂:    

 

 ,היָזִאלּו, יַּד    

 ָלנּו הּוא ָהְרחֹוב ִאם ַּגם –י ִדְדעֹוְתִה

 תֶוָּמַה ַמְלַאְך ִמְּפֵני םֵמּדֹו ִמְקָלט

 ְסִּכיִמיַּת, ְּפרּוִעים ְלִמְׁשָּתאֹות ִמְסּתֹור

 ָלּה ֻמָּתר, זֹאת ְּכמֹו ְׁשחָֹרה ָלהָגֶׁשֲע

 ?ָּכְך לֹא, ַתְחּפֹץ ֶׁשַרק ֵהיָכןַלֲחלֹף 

 !ֶּדֶרְך ָלּה ֹותּנַפְל ָעֵלינּו מּוָטל

 ,ְגֶבֶרתַל ִּפּיּוסְּכאֹות , םֶהְגיְנִסְלַו, עַמְׁש

 אּוַלי, תפּוְּלַעְתִהה ַלָוֱחֶמְכּו

 חֶֹפׁש ִׁשיר, יַח רִׁשי ָלנּו ָלִׁשיר ַּתְסִּכים

 ,קֹוֶדֶרת ִניָמה ְּבִלי, יִטקֹוְס ֶצבֶע ְּבִלי

 ַּבְּכחּוס ְּכֶזֶמר ִמְׁשּתֹוֵלל ַסַער ִׁשיר

 .רֹוַתַחת ְׁשִתָּיה ִמּכֹוס דנֹוַל ֲאֶׁשר
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»�‡ÈƒN:    

 

 ָאִׁשיר ַאְך, ָּכֵאֶּלה ָמִכיר ֵאיִני

 ,ִנְכַּתב הּוא ֶאֶמׁש –ֶּדֶבר ַל ִהְמנֹון

 .ִמֶּכם ִנְפַרְדִּתים לֹוָׁשְּלֶׁשְּכ

 ִּבי ֵנעֹור ַלֲחרּוִזים מּוָזר ָרָעב

 :ְמעּוִׁש! ַחַּיי ִּביֵמי ָלִראׁשֹוָנה

 .הֹוֶלֶמת ָּכזֹו ִׁשיָרה קֹוִלית ידּוִרְצ

 

ÌÈƒa«̄:    

 

 !bravo!bravo, ִנְפָלא, ַלַּמֵּגָפה ִהְמנֹון!  ְּבִׂשְמָחה לֹו ַנְקִׁשיב, ַלַּמֵּגָפה ִהְמנֹון

 

  
»�‡ÈƒN )שר(: 

 

• 

 ָהַאִּדירף ֶרחַֹהֶׁשְכּו

 יר               ִהְדַמ ְלָכאן ֶּגֶנָרל ְּכמֹו

 ,        ַהֶּפֶראַיְלֵדי , יוָלָּיַח ֶאת

 , ְוַהְּכפֹור ֶלגַהֶּׁש סּופֹות

 ּבֹוֶעֶרת ֶנְגָּדם חָאָּב ָהֵאׁש

 .  ְּבאֹור צֹוֵחק ְוַהִּמְׁשֶּתה

 

•  

 ַהַּמֵּגָפה ּוְכֶׁשָּתבֹוא

 ּוְזקּוָפה קֹוֶדֶרת ְלָּכהַמ

      רֶבַהֶּד ִצירְקִּב ְוִתְתָּפֵאר

     ָוֵליל יֹום ַּבֶּדֶלת ִּתְנקֹׁש

   ...    ֶקֶבר ּפֹה ַיְחּפֹר ֶׁשעֹוד תָּבֵא

  ?  ִנָּנֵצל ֵאיְך? ַנֲעֶׂשה הָמ

 



 251

• 

 ַהּסֹוֵרר ֵמַהחֶֹרף ְּכמֹו

 ! רֵּתַּתְסִנ רֶבַהֶּדֵמ ָּכְך

 ִביַעָּגג זְֹמִנ, אֹורֹותַנִּצית 

 רֵרְחַּתְסִי ֶׁשרֹאֵׁשנּו ַעד

 ,ָנִריַע, ִמְׁשֶּתה ְוַנֲערְֹך

 . ְנָפֵארר ֶבַהֶּד ַמְלכּות

 

• 

 ְּבִמְלָחמֹות ִׁשָּכרֹון ֵיׁש

 ַהְּתהֹומֹות יִסֵּפ ְוַעל

 תֶפֶצֹוׁש ַּגִּלים ַּבֲהמּוַלת

 ,ְּבסּוָפה קֹוֵדַח םָי ֶׁשל

 סֹוֶחֶפתֲעָרב -ַּבת ְּברּוַח

 .ַהַּמֵּגָפה יַפתּוִבְנִׁש

 

• 

 ַּתִּצית  ַחִּייםַסָּכַנת  ָּכל

 ַאְרִצי מּוָתהְּת ֶּבן ָּכל בְּבֵל

                      - ְלַהִּביַע ֵאין ַּתֲענּוגֹות

 .ָּבם ַהֵּנַצח יַחֵּי ְוסֹוד

  ִהְצִליַח ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ַאְׁשֵרי

 .           ְוִלְראֹוָתם ֵמֶהם ִלְטעֹם

 

• 

 ַלַּמֵּגָפה ִהְמנֹון ,ֵּכן ִאם

 ְּתֵקָפה לֹא ָּכאן ִהָּלְתְךְּת

 !   ֵּביְנַתִים ַּבַחִּיים ֲאַנְחנּו

  ּוִבְתרּועֹות ּכֹוִסיתיק ִּׁשַנ

 ַהְּׂשָפַתִים ֶבלֶה ֶאתם ּגְֹלִנ

 .               תעֹוגּוְנ רְּכָב... אּוַלי ֲאֶׁשר
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  .נכנס כומר זקן

  

¯∆Ó…k:    

  

 !ַּדַעת ָּכל ַחְסֵרי ֹוְפִריםּכ, ְּכִפיָרה הִמְׁשֵּת

 לּוַהָּל יִריםִּׁשּוַבה ָלּוּלִהַּב

 ַהְּדָמָמה ֶאת ְמַחְּלִליםַאֶּתם 

 !ִהְׁשִליט ַהָּמֶות ֲאֶׁשרית ִנָתיְמֵאָה

  ,ָהֵאֶבל ֻמֵּכי, ָּפִניםְלמּול ִחְוֵרי 

  ִמֶּנֶגד ֲאָבל, ְּתִפָּלה נֹוֵׂשא ֲאִני

  ַהְּמתֶֹעֶבתם ֶכְתַלֳהָצ עֹוָלה

   ּוְמַפֶּזֶרת ֵמת ְׁשַנת ְחִריָדהּוַמ

  !ִהִּניחּו ַעָּתה ֶׁשֶּזה ָעָפר ִרְגֵבי

 ְרִעיפּוִהת יֹוָעְרּו ְקִׁשיִׁשים לּוֵלא

  - ְלבֹור ַהָּמֶות ֵמַעל ְקדֹוָׁשה ִקיָנה

 ֵאֶּלה ֵהם יםִדֶׁשֵּׁש ָחַׁשְבִּתי ָאז ִּכי

 ,ַחחּוָז ּכֹוֵפר ִנְׁשַמתים ִרְּסַיְּמַה

 .ָהאֶֹפל ּתֹוְך ֶאל ִּבְצחֹוק תֹואֹו מֹוְׁשִכים

 

…̇ÂÏ…Â˜ ÌÈƒ„»Á¬‡:    

  

 !ֵּגיִהּנֹום ַעל ְּבִדּבּור הּוא ֻמְמֶחה

 !אֹוָתנּו בזֲֹע, ָזֵקן, ַעדְצ ָקִדיָמה

 

¯∆Ó…k:    

 

 ֵיׁשּוַע ְּבֵׁשם ָּבֶכם ַמְפִציר ֲאִני

 :ְלַמֲעֵננּו ָעָלה ַהְּצָלב ֶׁשַעל

 לּוְדִחץ ָאנֹוְּמַה ַהִּמְׁשֶּתה ִמן

 ִלְפּגֹׁש ְרצֹוְנֶכםַּבָּׁשַמִים  ִאם

 . םֵּתְבַהֲא ֲאֶׁשר ָהֲאבּוִדים מֹותְׁשִנ

 !ְלָבֵּתיֶכם ְזרּוִח
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»�‡ÈƒN:    

 

  ָׁשם רָּג ֶעֶצבָה    

 .ִלְׂשמַֹח רֹוֶצה ָצִעיר ְוֵלב, ַעְכָׁשו

 

¯∆Ó…k:    

 

 ֶׁשָּׁשבּועֹות? םֶהְגיְנִסְלַו, הּוא ַאָּתה

 ,ְךֶרֶּב ָּתְעַרָּכ ֵמָאז ָחְלפּו ְׁשלֹוָׁשה

 ,ּוְמָמֵרר ָךִאְּמ ּגּוַפת חֹוֵבק

 ?ַהֶּקֶבר ַעל ָּתְקַעֶׁשָּז הּוא ַאָּתה

 ?הּבֹוָכ ֵאיָנּה, חֹוֵׁשב ַאָּתה, ָךִאְּמ

 ִקיַעָרָּב ָׁשם ָמָרה הּבֹוָכ ֵאיָנּה

 ָׁשקּוַע ֲאֶׁשר ְּבָנּה ַעל ְּבַהִּביָטּה

 קֹוְלָך ּוְלִמְׁשַמע, ִמְׁשֶּתה ְּבֵחְטא

 לֹו ְּכֶׁשִּמָּסִביב ֵטרּוףִׁשיֵרי  ָּׁשרֶׁש

 ? ֶבלֵס ֶׁשל ַוֲאָנחֹות ְקדֹוׁשֹות ְּתִפּלֹות

 !יַאֲחַר ּבֹוא

 

»�‡ÈƒN:    

 

  ?ֵאַלי לֵפָּטִּת הַמ  

 ,ָךיְּבִעְּקבֹוֶת ָלבֹוא ָיכֹול ֵאיִני

 יִּתְלַּבְכִנ ְלָכאן ֲאִני: בָּיַח ֵאיִני

 ,םָיַדִי ִרְפיֹון, ֵאיִמים ְּבִזְכרֹונֹות

 ,חֹוֵטאֻּכִּלי  ָּכל ִּכי ְּבַהָּכָרה

 ָהֲאַבּדֹון ֵמִריק ּוְבִיְרָאה

  – ְיָתהַהַּב ְּבׁשּוִבי ִלי הֶּפַצַהְּמ

 ,לּוַהָּלת לֹוּוּלִהַה תְּבִנְמָרצּו

 ,ַהְּמֻׁשְלֶהֶבת ַהַּתְרֵעָלה ְּבכֹוס

 )ָהֵאל ִיְסַלח( ֶׁשל יָהֶפּוּטִלְּב

 ... תֶדֶדֹוצְמ ּכֹה ַאְך ּגֹוַוַעת הִאָּׁש



 254

 אֹוִתי ְּתַזֵּמן לֹא ִאִּמי ִנְׁשַמת

 ׁשֹוֵמַע ֲאִני, ְמֻאָחר רְּכָב – ִמָּכאן

 ְלהֹוִׁשיַע ָרִציָת – קֹוֵרא אֹוְתָך

 ,ְלָׁשלֹום ֵלְך, ּתֹוָדה... ִנְׁשָמִתי ֶאת

 !  ִאְּתָך ְךֵלֵּיֶׁש ִמי ְמֻקָּלל ַאְך

 

ÌÈƒa«̄:    

  

Bravo, bravo !ְרָּתִּדַּב הֶפָי, ִׂשיאָנ! 

 !ֵלְך, ָקִדיָמה! ְּדָרָׁשה ְלָך ִהֵּנה

 

¯∆Ó…k:    

 

 !ּבֹוא: ְמַבֶּקֶׁשתה ָּדיְלִּתַמ ִנְׁשַמת

 

»�‡ÈƒN )קם(: 

 

 ,ָךָיְד ֶאת םִיַמַהָּׁש ֶאל ָהֵרם

  ִלי עְוִהָּׁשַב, ּוְקֵמָלהת ֶרֶּוִח

 !       דַעָל םַדָנ – ָמּהְׁש ֶאת ְלַהְזִּכיר לֹא

 תֶוָמְלַא נֹותְּב ֵהןֶׁש ֵעיֶניָה ַרק לּו

 ֶהֱאִמיָנה ִהיא! ַעָּתה פּוָצ לֹא ִּבי

  – ִּבי ּפֹוֵעם, יִׁשְפָח, הֶאֵּג, ָטהֹור ֶׁשֵּלב

 ...ִּבְזרֹועֹוַתי ָמְצָאה ָלּה ֵעֶדן ַּגן

 ,ְּתַא ִהֵּנה! ְקדֹוָׁשה אֹור ַּבת? ֲאִני ֵהיָכן

 ָהֲארּוָרה ְוִנְׁשָמִתי, ָׁשם ְּתַא

 ...ֶּלהִּתְתַע לֹא םָׁשְל

 

Ï…Â˜ »�ƒLÈ:    

  

  – ַעֵּגַּתְׁשִה הּוא

 !ֵאיֶנָּנה ֶׁשְּכָבר הָיְעַר ַעל הֶזהֹו
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¯∆Ó…k:    

 

 ...ֵנֵלְך, ֵנֵלְך

 

»�‡ÈƒN:    

 

 ,ָׁשַמִים ְּבֵׁשם, ֲאִבי  

 !אֹוִתי בזֲֹע

 

¯∆Ó…k:    

    

 !ָהֵאל אֹוְתָך ַיִּציל                

 .יְּבִנ, ִלי ִּתְסַלח

 

  .יךהמשתה ממש. הכומר יוצא

 .שקוע בהרהורים עמוקים, הנשיא נשאר

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  
  
  








  





 







 

 



  





 





 




























