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  ָהיּו ַאְרָּבָעה ְיָלִדים ְקַטִּנים ְּבֵׁשם, ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות, ַּפַעם ַאַחת

  

  ;ְוָליֹוֶנל     ָּגאי      , ְסִליְנְּגְסִּבי    ,ִויֹוֶלט

  

ִהְתַחֵּׁשק  ּוְלַאְרַּבְעָּתם

ָלֵכן . ִלְראֹות ֶאת ָהעֹוָלם

ָקנּו ִסיָרה ְּגדֹוָלה ְּכֵדי 

ְלַהְפִליג ְסִביב ָהעֹוָלם 

ְוָלׁשּוב ִמִּצּדֹו , ְּבֶדֶר ַהָּים

. ַהֵּׁשִני ְּבֶדֶר ַהַּיָּבָׁשה

ַהִּסיָרה ָהְיָתה ְּכֻחָּלה 

ּוְכֶׁשָּיְצאּו ַלַּׁשִיט ָלְקחּו ; ָהָיה ָצֹהב ּוְמֻפְסָּפס ְּבָאֹדםְוַהִּמְפָרׂש , ּוְמנֶֻּקֶדת ְּבָיֹרק

ְוקֹוְגל־מֹוְגל ְׂשַבע , ֶׁשְּתַנֵּוט ֶאת ַהִּסיָרה ּוְתַטֵּפל ָּבּה, ִעָּמם ַרק ֲחַתְלּתּוָלה ְקַטָּנה

  .ַקְנַקן ֵּתה ָּגדֹולּוְלֵׁשם ָּכ ָלְקחּו ַּגם ; ֶׁשְּיַבֵּׁשל ֲארּוַחת ֶעֶרב ְוַיְרִּתיַח ֵּתה, ָיִמים

  

ִּכי , ְוָהָיה ָלֶהם ָמזֹון ְּבֶׁשַפע, ַּבֲעֶׂשֶרת ַהָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים ִהְפִליגּו ַהְפָלָגה ֶנֱהֶדֶרת

ְוָכל ֶׁשָהָיה ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות ָהָיה ִלְׁשלֹות אֹוָתם ִמן ַהָּים , ָהיּו ָׁשם ָּדִגים ַרִּבים

ְוַהֲחַתְלּתּוָלה ָזְכָתה ָּבֲעָצמֹות ; ּוִמָּיד ֵּתֶכףָׁשַלק אֹוָתם ְוַהּקֹוְגל־מֹוְגל , ְּבַמֶּצֶקת

ְוַעל ֵּכן ָהיּו ָּכל ְּבֵני ַהֲחבּוָרה , ְוִהִּביָעה ְׂשִביעּות ָרצֹון ִנֶּכֶרת ִמַּמַּצב ָהִעְנָיִנים

  .ְׁשרּוִיים ְּבַמַּצב רּוַח טֹוב

  

, ַמְחֵּבָצה ָּקר ִּבְמִזיַגת ֵמי ֶמַלח ֶאל ּתֹוִּבְׁשעֹות ַהּיֹום ָהְיָתה ִויֹוֶלט ְטרּוָדה ְּבעִ 

ַא , ַרָּבה ְּבִתְקָוה ַלֲעׂשֹות ֵמֶהם ֶחְמָאה ִּבְפָראּותּוְׁשֶׁשת ָאֶחיָה ָחְבצּו אֹוָתם 

ּוְבֶרֶדת ָהֶעֶרב ֶנֶאְספּו ֻּכָּלם ֶאל ; ְּבָכ ִהְצִליחּו ,ִאם ִּבְכָלל, ְלִעִּתים ְנִדירֹות ִּבְלַבד

 ְּבעֹוד ַהֲחַתְלּתּוָלה ְוַהּקֹוְגל־מֹוְגל , ַקְנַקן ַהֵּתה ְוָיְׁשנּו ָׁשם ְּבנֹוחּות ַרָּבהּתֹו

  .ּדֹוֲאִגים ַלִּסיָרה

  

ַמִים  ֶהָעׂשּויּוְכֶׁשִהִּגיעּו ֵאֶליָה ִּגּלּו ֶׁשֶּזהּו ִאי ; ַּכֲעֹבר ְזַמן ָראּו ַיָּבָׁשה ָּבֹאֶפק

ָּגַעׁש ֶזֶרם  ָּפָניוִמִּצָּדיו ִנְמְתחּו ְמָצֵרי־ֲחלֹוף ְוַעל , ָיֵתר ַעל ֵּכן. ַהֻּמָּקִפים ֲאָדָמה

ֶׁשָּגְבהֹו , ְוָעָליו ָצַמח ַרק ֵעץ ֶאָחד; ן ָהָיה ְיֵפהֶפה ְלַהְפִליאְוַעל ּכֵ , ּגֹוְלף ַאִּדיר

 .ֵמאֹות ְוָׁשׁש ַרְגַלִים ֲחֵמׁש

  

  

 ָליֹוֶנל                 ָּגאי                   ְסִליְנְּגְסִּבי                ִויֹוֶלט
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ִּגּלּו ֶׁשהּוא  ָהַרָּבה ְלַהְפָּתָעָתםַא , הּבֹו ָאֶנה ָוָאנָ  ִהְתַהְּלכּוְלַאַחר ֶׁשָעלּו ֶאל ָהִאי 

ָלֵכן ִטְּפסּו . ּוִמְלַבָּדם ֵאין ּבֹו ְמאּוָמה, ָמֵלא ִנְתֵחי ְּבַׂשר ֵעֶגל ּוִפְצּפּוֵצי ׁשֹוקֹוָלד

ַא ; ִאם ֵיׁש ָׁשם ֲאָנִׁשים, ְּבִמַּדת ָהֶאְפָׁשר, ֶאל ַצֶּמֶרת ָהֵעץ ַהּבֹוֵדד ְּכֵדי ְלָבֵרר

ֶׁשִּבּלּו ָׁשבּוַע ְלַאַחר 

ְּבֹראׁש ָהֵעץ ְוא ָראּו 

ֶנֶפׁש ַחָּיה ִהִּגיעּו 

ַלַּמְסָקָנה ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת 

ְוַעל , ֶׁשָהִאי ֵריק ִמּיֹוֵׁשב

ן ִהְטִעינּו ֶאת ַהִּסיָרה ּכֵ 

ְּבַאְלַּפִים ִנְתֵחי ְּבַׂשר 

ֵעֶגל ּוְבִמיְליֹון ִּפְצּפּוֵצי 

ּוִבְזַמן ֶזה ִהְמִׁשיכּו , קּו ְלַכְלָּכָלָתם ְּבֶמֶׁש יֹוֵתר ֵמֹחֶדׁשְוֵאֶּלה ִהְסִּפי; ׁשֹוקֹוָלד

  .ְּבַמָּסָעם ְּבֹעֶנג ּוַבֲאִדיׁשּות ֶׁשֵאין ְּכֻדְגָמָתם

  

ֲאֻדִּמים  ֻּתִּכִּייםְלַאַחר ִמֵּכן ִהִּגיעּו ְלחֹוף ֶׁשָהיּו ּבֹו א ָּפחֹות ִמִּׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה 

ְוֻכָּלם ְׁשקּוִעים ִּבְתנּוָמה , י ָזָנב ַהּיֹוְׁשִבים ַעל ַמֲעֶקה ְּבׁשּוָרהְּגדֹוִלים ּוְכֻחּלֵ 

ְוַצר ִלי ְלַסֵּפר ֶׁשַהּקֹוְגל־מֹוְגל ְוַהֲחַתְלּתּוָלה ִהְזַּדֲחלּו ְּבֶׁשֶקט ְוָתְלׁשּו . ֲעֻמָּקה

ָפה ָּבֶהם ַעל ָּכ ּוִויֹוֶלט ָנזְ , ְּבִפיֶהם ֶאת נֹוצֹות ְזָנבֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם

  .ְּבֻחְמָרה ַרָּבה

  

ָמאַתִים , ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ָּתֲחָבה ֶאת ָּכל ַהּנֹוצֹות

ְוָכ ִׁשְּוָתה , ֶאל ּתֹו ַהּבֹוֶנָטה ֶׁשָּלּה, ְוִׁשִּׁשים ְּבִמְסָּפר

  .ׁשֹוַבת ֵלב ְוַרַּבת ּתֹוֶעֶלת, ָלּה ָחזּות ִמְתנֹוֶצֶצת ְוָנָאה

  

, ַצר ֶׁשל ַהָּים ְּבֵחֶלקא ִנְקָרה ְּבַדְרָּכם ַהְמֹאָרע ַהּבָ 

א ָיְכלּו ֶׁשָהָיה ָּגדּוׁש ָּדִגים ַרִּבים ַעד ְּכֵדי ָּכֶׁש 

ְוַעל ֵּכן ִנְׁשֲארּו ָׁשם ִׁשָּׁשה ; ְלָאהְלַהְמִׁשי הָ 

ֵגי ֹמֶשה ַרֵּבנּו ֶוֱהיֹות ֶׁשָהיּו ֵאֶּלה ְּד , ַעד ֶׁשָאְכלּו ִּכְמַעט ֶאת ָּכל ַהָּדִגים, ָׁשבּועֹות

ְוא  ֶׁשָּׂשְרדּוּוְמַעט ַהָּדִגים . ְמֻבָּׁשִלים ְּבֹרֶטב ֲחִסילֹוִנים א ָהָיה ְּבָכ ׁשּום ֹקִׁשי

ֶנֶאְכלּו ִהְתלֹוְננּו ַעל ַהֹּקר ְוַעל ַהֹּקִׁשי ְלֵהָרֵדם ִּבְגַלל ַהֲהֻמָּלה ַהּנֹוָרָאה ֶׁשְּמִקיִמים 

ְוַעל ֵּכן ָסְרָגה , ַהחֹוְלִפים ָׁשם ְּבִמְסָּפר ַרב, ָטפֹות ַהְּטרֹוִּפיֹותֻּדֵּבי ַהֹּקֶטב ְוַהּטוֹ 

ּוְסִליְנְּגְסִּבי ִחֵּלק ָלֶהם ַּכָּמה , ִויֹוֶלט ְלַמֲעָנם ַּכָּמה ָּכְתנֹות ֶצֶמר ְקַטּנֹות ְּבֹרב טּוָבּה
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ּוִבְזכּות ַמֲעִׂשים , ְּגלּולֹות אֹוְּפיּום

ָּדִגים ְוֵהם ֶנְחָמִדים ֵאּלּו הּוַחם לַ 

  .ָיְׁשנּו ְׁשַנת ְיָׁשִרים

  

ָאז ִהִּגיעּו ְלֶאֶרץ ׁשֹוַפַעת ֲעֵצי 

ַּתּפּוז ֲעצּוִמים ְוַאִּדיֵרי ְמַמִּדים 

ַעל ֵּכן . ְּפִרי ֲעמּוֵסי ֶׁשַעְנֵפיֶהם

ַּתּפּוִזים ְוֶאת ַקְנַקן ַהֵּתה ָלְקחּו ִעָּמם ְּכֵדי ָלִׂשים ּבֹו ֶאת הַ , ָיְרדּו ֻּכָּלם ִמן ַהִּסיָרה

ְוִהיא ָּתְלָׁשה ֶאת , ֲאָבל ְּבעֹוָדם ְטרּוִדים ְּבָכ ָקָמה רּוַח ֲאיָֻּמה ְונֹוָרָאה. ֶׁשֶיֶאְספּו

ַא ָאסֹון ֶזה ָהָיה ְּכַאִין ּוְכֶאֶפס ; ֹרב נֹוצֹות ְזַנב ַהֻּתִּכי ִמן ַהּבֹוֶנָטה ֶׁשל ִויֹוֶלט

יֹוִנים ֶׁשל ַּתּפּוִזים ֶׁשִהַּדְרְּדרּו ַעל ָראֵׁשיֶהם ְוָחְבטּו ְלֻעַּמת ַהִּמיְליֹוִנים ַעל ַּגֵּבי ִמילְ 

ֶׁשָהָיה ֲעֵליֶהם ָלרּוץ  ַעד ֲאנּוׁשֹותָּבֶהם ְוָחְבלּו ָּבֶהם ְוָחְבלּו ָּבֶהם ְוָחְבטּו ָּבֶהם 

ל ֶׁשא ְלַדֵּבר ַעל קוֹ , ַמֵהר ְּכָכל ֶׁשְנָׂשאּום ַרְגֵליֶהם ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ַנְפָׁשם

  .ֶׁשָהָיה ַמְבִעית ַעד ְלַהְדִהים, ִקְרקּוׁש ַהַּתּפּוִזים ְּכֶנֶגד ַקְנַקן ַהֵּתה

  

ְוַרְגלֹו ; ַאף ֶׁשָהיּו ְּפגּוִעים ּוְמֵלֵאי ַּתְרֹעֶמת, ַלְמרֹות ַהֹּכל ִהִּגיעּו ַלִּסיָרה ְּבָׁשלֹום

ֶׁשְּבֶמֶׁש , ָבטֹות ַעד ְּכֵדי ָּכֵמֹרב חֲ  ִמְּמקֹוָמּהַהְּיָמִנית ֶׁשל ַהּקֹוְגל־מֹוְגל הּוְסָטה 

ָהָיה  ְלָפחֹותָׁשבּוַע 

ָעָליו ִלְתֹחב ֶאת ֹראׁשֹו 

ְּבַנַעל ַהַּבִית ֶׁשּלֹו ָּכל 

  .ֵאיַמת ֶׁשִּבֵּקׁש ָלֶׁשֶבת

  

ְלֶמֶׁש ְזַמן ָמה ִהְׁשָרה 

ֲעֵליֶהם ְמֹאָרע ֶזה 

ֶׁשִּגָּלה , יּו ִמְתאֹוְׁשִׁשים ִאְלָמֵלא ָליֹוֶנלְוִיָּתֵכן ֶׁשְלעֹוָלם א הָ  ,ִּדְכּדּו א ְמֻבָּטל

ַעל ֶרֶגל ַאַחת ְּבעֹודֹו ׁשֹוֵרק  ֶהֶרףַהְתָמָדה ּוְמִסירּות ָהְראּויֹות ְלֶׁשַבח ְוָעַמד ְלא 

ֶׁשל ְּבֵני  ַּדְעָּתםַהָּדָבר ִהִּסיַח ֶאת . ְּבָאְזֵניֶהם ְּבקֹוֵלי קֹולֹות ּוְבִחּיּוִנּיּות ְמֻרָּבה

ְוֻכָּלם ִהְסִּכימּו ֶׁשְּבׁשּוָבם , רּוָחם ְוִהְׁשַּתֵּפר ַמַּצבָחַזר  ֶׁשְּמַעט־ְמַעטבּוָרה ַעד ַהחֲ 

ַמְגִּבית ְוִיְרְּכׁשּו ְלָליֹוֶנל ְּתעּוַדת הֹוָקָרה ֲעׂשּוָיה ֶּפֶטל ּוַמֲאֶפה  ַיַעְרכּוַהַּבְיָתה 

  . ֵלב ֵמֶחֶרבַזְנְּגִביל ְּכאֹות ּתֹוָדה 
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, ְפִליגּו עֹוד ַּכָּמה ָיִמים ְּבׁשּוָבה ּוְבַנַחת ִהִּגיעּו ְלֶאֶרץ ֲאֶחֶרתְלַאַחר ֶׁשהִ 

 ַעְכָּבִרים ְלָבִנים ַוֲאֻדֵּמי ֵעיַנִים ֶׁשא ְׂשִביעּות ְרצֹוָנם ָראּו ָּבּהּוְלַהְפָּתָעָתם ְולִ 

ַרְפֶרֶפת ֵּביִצים ְּבֹאַרח ִיָּסְפרּו ֵמֹרב ַהּיֹוְׁשִבים ְּבַמְעָּגל ָּגדֹול ְוסֹוֲעִדים ֶאת ִלָּבם ּבְ 

  .ְמנָֻּמס ּוַמְׂשִּביַע ָרצֹון ְּביֹוֵתר

  

ִּכי ִנְמַאס ָלֶהם ֶלֱאֹכל ַא ְוַרק , ֶוֱהיֹות ֶׁשַאְרַּבַעת ַהּנֹוְסִעים ָהיּו ְרֵעִבים ְלַמַּדי

 ֶזה הֹוֵלם ֵהם ָעְרכּו ִהְתַיֲעצּות ַּבְּׁשֵאָלה ִאם ִיְהֶיה, ּוְדֵגי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַּתּפּוִזים

ֶׁשֲהֵרי ְּבֹאֶפן , ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ַרְפֶרֶפתָלֶגֶׁשת ֶאל ָהַעְכָּבִרים ּוְלַבֵּקׁש ֵמֶהם ְמַעט 

, ֻהְסַּכם ֶׁשַּגאי ֵיֵל ִלְׁשֹטַח ֶאת ַהַּבָּקָׁשה ְּבָאְזֵני ַהַעְכָּבִרים. ָּכֶזה א יּוְכלּו ְלָסֵרב

ַא ֵהם ָנְתנּו לֹו ַרק ְקִלַּפת ֱאגֹוז ְמֵלָאה ַעד ; דְוָכ ָאְמָנם ָעָׂשה ֵּתֶכף ּוִמּיָ 

ָעַלי : "ְוהּוא ָאַמר, ַהָּדָבר ִהְכִעיס ֶאת ַּגאי. ְּבַרְפֶרֶפת ְמהּוָלה ְּבַמִים ְלַמֲחִציָתּה

ב ְּכמֹוֶכם ָיכֹול ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצמֹו ְלַנֵּד  ַרְפֶרֶפתלֹוַמר ֶׁשִּמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה 

ַא ָּבֶרַגע ֶׁשִּסֵּים ֶאת ְּדָבָריו ִהְסּתֹוְבבּו ֵאָליו ָּכל ָהַעְכָּבִרים !" ְמַעט יֹוֵתר ִמֶּמָּנּה

ְוקֹול ְמֻקְרָטם ּוִבְלִּתי ָנִעים ִמֶּזה (ְוִהְתַעְּטׁשּו ְלֶעְברֹו ְּבֹאַרח ַנְקָמִני ּוָמאּוס 

ים ַהִּמְתַעְּטִׁשים ְּבַבת ַאַחת ָקֶׁשה ְלַהֲעלֹות ֶׁשַּמְׁשִמיִעים ִמיְליֹוֵני ַעְכָּבִרים ִנְרָּגזִ 

א ִלְפֵני ֶׁשִהְׁשִלי ֶאת ּכֹוָבעֹו ַהְיֵׁשר , ְוָלֵכן ָרץ ַּגאי ֲחָזָרה ַלִּסיָרה, )ַהַּדַעת ַעל

  .ֶאת ָּכל ְסֻעַּדת ָהֶעֶרב ָלַעְכָּבִריםְלֵלב ַקֲעַרת ָהַרְפֶרֶפת ְוִקְלֵקל 

  

ַרק ִמְסָּפר ַרב ְמֹאד , ָּבִּתים  ַאְרַּבַעת ַהְּיָלִדים ְלֶאֶרץ ֶׁשֵאין ָּבּהִמיֵניּה ּוֵביּה ִהִּגיעּו

ְּבָכל . ָרִגיׁש ּוְמַסְחֵרר, ֶׁשל ַּבְקּבּוִקים ְּגדֹוִלים ְוא־ְּפקּוִקים ֶׁשִּצְבָעם ָּכֹחל ָמתֹוק

 ַהְּמַעְנְיִניםָכל ַהְּיצּוִרים וְ , ֶאָחד ִמן ַהַּבְקּבּוִקים ַהְּכֻחִּלים ָׁשַכן ְזבּוב ְּכֹחל ַּבְקּבּוק

 ְמַעִּטיםַרק ְּבֶחְבֵלי ֶאֶרץ ; ַהָּללּו ָחיּו ַיַחד ְּבַהְרמֹוְנָיה ׁשֹוַפַעת ְוַכְפִרית ְּביֹוֵתר

ַּגאי ְוָליֹוֶנל , ְסִליְנְּגְסִּבי, ִויֹוֶלט. ֹאֶׁשר נֹוָאׁש ּוֻמְׁשָלם ִמֶּזה ִלְמֹצאֶאְפָׁשר אּוַלי 

ּוְלַאַחר ֶׁשִּבְּקׁשּו ֶאת , ִמּצּוַרת ַהִהְתַיְּׁשבּות ַהִּיחּוִדית ְוַהְּמַאֶּלֶפתְמֹאד  ִהְתַרְּׁשמּו

ָמְׁשכּו ֶאת ) ְוִקְּבלּו אֹוָתּה ְּבָכל ַהָּכבֹוד(ְרׁשּוָתם ֶׁשל ַהְּזבּוִבים ְּכֻחֵּלי ַהַּבְקּבּוק 

 ֱהיֹות ֶׁשֲעֵלי ֵּתה א אַ ; ַהִּסיָרה ֶאל ַהחֹוף ְוֵהֵחּלּו ְלָהִכין ֵּתה מּול ַהַּבְקּבּוִקים
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ְוַהּקֹוְגל־מֹוְגל ִנֵּגן , ִהִּניחּו ַרק ַּכָּמה ֲחלּוֵקי ֶאֶבן ְּבתֹו ַהַּמִים ַהַחִּמים, ָהיּו ָלֶהם

ִקְּבלּו ֵּתֶכף ּוִמָּיד ֵּתה ָּבֵאיכּות ַהּטֹוָבה , ַּכמּוָבן, ְוָכ, ְּבָאקֹוְרְּדיֹון ֵמֲעֵליֶהם

  .ְּביֹוֵתר

  

, חּו ַאְרַּבַעת ַהְּיָלִדים ְּבִׂשיַחת ֵרִעים ִעם ַהְּזבּוִבים ּכֻחֵּלי ַהַּבְקּבּוקָאז ָּפתְ 

ְּבִעָּקר , ִאם ִּכי ְּבִניָמה ַזְמְזָמִנית ְמַעט, ּוְבִניחּוָתא ְּבֹנַעםְוַהְּזבּוִבים ׂשֹוֲחחּו ִעָּמם 

ּוִמֶּטַבע , ָגִדים ְקַטָּנהִמּׁשּום ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ֶהְחִזיק ֵּבין ִׁשָּניו ִמְבֶרֶׁשת ּבְ 

  .ַהְּדָבִרים ָנְבעּו ִמָּכ ֵאי ֵאּלּו ֶהֵּתִזים

  

ְוִאם ? ַמּדּוַע ַאֶּתם ִמְתּגֹוְרִרים ְּבַבְקּבּוִקים, ַּגּלּו ָלנּו", ָאְמָרה ִויֹוֶלט" ,ָאָּנא"

אֹו ֲאִפּלּו , ים אֹו ְיֻרִּקיםַמּדּוַע ֵאיְנֶכם ַמְעִּדיִפים ַּבְקּבּוִקים ְסֻגּלִ , ְּבַבְקּבּוִקים ַּדְוָקא

  "?ַּבְקּבּוִקים ְצֻהִּבים

  

 : "ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ָהֵאֶּלה ֵהִׁשיב ְזבּוב ְּכֹחל ַּבְקּבּוק ָיִׁשיׁש ּוָבא ַּבָּיִמים ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון

 ֲאבֹות ֲאבֹות,  ְּכלֹוַמר– מּוָכִנים ִלְמגּוִרים ָּכאן ָמָצאנּו ָהֵאֶּלה ַהַּבְקּבּוִקים ֶאת

.  ְוִהְתַיַּׁשְבנּו ָּבֶהם ֵּתֶכף ּוִמָּיד–ֲאבֹות ֲאבֹות ֲאבֹות ֲאבֹוֵתינּו ֵהם ֶׁשָּמְצאּו אֹוָתם 

ְוָלֵכן ִּכְמַעט ֶׁשֵאיֶנּנּו , ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ַהֹחֶרף ָאנּו הֹוְפִכים ֶאת ַהַּבְקּבּוִקים ַעל ֹראָׁשם

א ַיְתִאים ׁשּום ַּבְקּבּוק ֶׁשִּצְבעֹו ֵאינֹו ּוֵמֵאָליו יּוַבן ֶׁשְּלָכ ; סֹוְבִלים ִמן ַהֹּקר

  ."ָּכֹחל

  

ַּבֶּמה ַאֶּתם , ָלנּו ִלְׁשֹאל יַֻּתרֲאָבל ִאם " ,ָאַמר ְסִליְנְּגְסִּבי" ;ַּכּמּוָבן, ַּכּמּוָבן"

  "?ִנּזֹוִנים

  

ֲאֶׁשר ָקֶׁשה ְוכַ ", ָאַמר ַהְּזבּוב ְּכֹחל ַהַּבְקּבּוק" ,ֶׁשל ְצָדפֹות ְּבַפְׁשִטידֹותְּבִעָּקר "

  ."ְלַהִּׂשיָגן ָאנּו ִנּזֹוִנים ְּבעֹור ְמֻעָּבד ַהְּמֻבָּׁשל ְּבֹחֶמץ ֶּפֶטל ַעד ֶׁשהּוא ַנֲעֶׂשה ִרָּבה
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  .ָאַמר ָּגאי!" ִנְׁשָמע ָטִעים"

  

  !"זזזּום ":ְוָכל ַהְּזבּוִבים ְּכֻחֵּלי ַהַּבְקּבּוק ָאְמרּו, !"ָעצּום ":ְוָליֹוֶנל הֹוִסיף

  

ּוְלִמְׁשַמע ָהאֹות ; ָאַמר ְזבּוב ָזֵקן ֶׁשָּבָאה ָהֵעת ְלַזֵּמר ֶאת ִמְזמֹור ָהֶעֶרבאֹו ָאז 

ְוַהּקֹולֹות , ֵהֵחּלּו ָּכל ַהְּזבּוִבים ְּכֻחֵּלי ַהַּבְקּבּוק ְלַזְמֵזם ִזְמזּום ֶנֱהָדר ּוַמְרִהיב ֹאֶזן

ְוִהְזַּדְּמרּו ְסִביב ַהְּפָסגֹות ַהַהְרמֹוִנִּיים ְוַהְּמִריִרים ִהְדֲהדּו ַעל ְּפֵני ַהַּמִים 

 ְּבַׁשְלָוהַהַּפְסטֹוָרִלּיֹות ֶׁשל ַהַּיְרּגָ ִּזים ָהרֹוְגִׁשים ַעל ֶהָהִרים ַהּמֹוִריִקים ְוַהְּקרּוִמִּיים 

ַהְּלָבָנה ָזְרָחה ְּבַעְצלּוָתא ִמן . חֹוָלִנית ְוחֹוְלָמִנית ַהְּידּוָעה ַרק ְלַאְנֵׁשי ַהַּמֲעָלה

ָמְתֵניֶהם ְוַגָּבם ֶׁשל , ְואֹוָרּה ָיַרד ְּכַטל ַעל ַּכְנֵפיֶהם, ַהֻּמְׁשְּפָרץ ּכֹוָכִביםָהָרִקיַע 

ּוְלֹנַכח ְנִסּבֹות ְּתַכְלַּכּלֹות ; ֲחִׁשיבּות ַוֲחַסר ַהְּזבּוִבים ְּכֻחֵּלי ַהַּבְקּבּוק ְּבָהָדר ִיחּוִדי

  .ֲאֶׁשר ָּכֵאֶּלה ָעַלץ ַהֶּטַבע ֻּכּלוֹ 

ת ְלַאַחר ִמֵּכן נֹוַתר ֶעֶרב ֶזה ָנטּוַע ְּבִזְכרֹוָנם ֶׁשל ַהּנֹוְסִעים ַהְּצִעיִרים ָׁשִנים ַרּבוֹ 

 ְלַאַחר ֶׁשַהּקֹוְגל־מֹוְגל –ְוַרק ַאֲחֵרי ֲחצֹות , ְּכַאַחד ָהֲעָרִבים ַהְּמֻאָּׁשִרים ְּבַחֵּייֶהם

ָבה ֻהּצְ  ְוַהֲחַתְלּתּוָלהְמקֹוָמם ַקְנַקן ַהֵּתה ְוַהַּמְחֵּבָצה הּוְנחּו ּבִ , ֵהִניף ֶאת ַהִּמְפָרׂש

 ִנְפַרד ָּכל ֶאָחד ֵמַהְּיָלִדים ֵמַהְּזבּוִבים ְּכֻחֵּלי ַהַּבְקּבּוק ְּבֹרב –ַעל ַיד ַהֲהָגִאים 

ְוָכל ַהְּזבּוִבים ָיְרדּו ִּכְזבּוב ֶאָחד ֶאל ַקו ַהַּמִים ְּכֵדי ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבּנֹוְסִעים , ֶרֶגׁש

  .ָּכםַמְפִליִגים ְלַדְר 

  

ְוִהיא ָנֲעָצה , ְלאֹות ָּכבֹוד ְוַהֲעָרָכה ָקָדה ִויֹוֶלט ַעד ֶׁשַאָּפּה ִּכְמַעט ָנַגע ַּבַּקְרַקע

ֶאת ַאַחת ִמּנֹוצֹות ְזַנב ַהֻּתִּכי ָהַאֲחרֹונֹות ֶׁשָּלּה ִּבְׂשַער ֹראׁשֹו ֶׁשל ַהְּזבּוב ְּכֹחל 

ַּגאי ְוָליֹוֶנל ֶהֱעִניקּו ַלְּזבּוִבים ָׁשׁש , יּוְסִליְנְּגְסּבִ ; ַהַּבְקּבּוק ֶהָחִביב ְּביֹוֵתר

; ְּתֵאִנים ְמיָֻּבׁשֹות ּוֶמַלח ַאְנְּגִלי ְלִׁשְלׁשּול, ֻקְפָסאֹות ְקַטּנֹות ּוָבֶהן ִסּכֹות ְׁשֹחרֹות

ְוָכ ָעְזבּו ֶאת אֹותֹו 

  .חֹוף ְמֻאָּׁשר ַלֲעֵדי ַעד

  

ִנְרָּגִׁשים ַעד ִעְמֵקי 

 ַאְרַּבַעת ִנְׁשָמָתם ָקְפצּו

ַהּנֹוְסִעים ַהְּקַטִּנים ֶאל 

ַא ְּבֶמֶׁש ָׁשעֹות ַרּבֹות עֹוד ִנְּׂשאּו ְלֹאֶר . ּתֹו ַקְנַקן ַהֵּתה ְוִנְרְּדמּו ִּבן ֶרַגע

ְמָחִטים ְּבִמְמֲחטֹות ֶׁשל ַאְלֵפי ַאִּפים ַהּנִ  ְוקֹולֹותַהחֹוִפים ִיְבבֹות ֵאֶבל ְוָאְבָדן 
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 קֹולֹות ֶׁשִהְדֲהדּו נּוגֹות ַעל ַּגֵּבי ַהַּגִּלים ַהִּמְתַעְּגִלים ְלַצד –ת ֹחֶטם ְּבַבת ַאחַ 

  .ֻחֵּלי ַהַּבְקּבּוקַהִּסיָרה ְּבִהְתַרֲחָקּה עֹוד ָועֹוד ֵמַאְרָצם ַהְּמֻאֶּׁשֶרת ֶׁשל ַהְּזבּוִבים ּכְ 

  

ִאם ִּכי ,  ָיִמים ִמְסָּפרַאֲחֵרי ָהֵארּוִעים ָהֵאֶּלה א ֵאַרע ָּדָבר ָראּוי ְלִצּיּון ְּבֶמׁשֶ 

ַהּנֹוְסִעים ָחְלפּו ַעל ְּפֵני ֶחְלַקת חֹול ְׁשטּוָחה ְוִהְבִחינּו ְּבַמֲחֶזה ְמַלֵּבב ּוִבְלִּתי 

 –ֵמאֹות אֹו ְׁשַבע ֵמאֹות  ְּכֵׁשׁש –ַסְרְטֵני ָים ְוַסְרְטֵני ָנָהר ְּבִמְסָּפר ַרב : ָרִגיל

ְרִחים ְלַהִּתיר ְּפַקַעת ְסבּוָכה ֶׁשל ְּפִתיֵלי ֶצֶמר ְוֻרִּדים טוֹ , ַהּיֹוְׁשִבים ְלַיד ַקו ַהחֹוף

ֵמי ֲאזֹוְביֹון ְוַיִין ָלָבן  ֶהָעׂשּויּוִמַּפַעם ְלַפַעם ַמְרִטיִבים ֶאת ַהְּפַקַעת ְּבנֹוֵזל 

  .ְמַתְקַּתק

  

  .ָלִדיםָאְמרּו ַאְרַּבַעת ַהּיְ " ?הֹו ַסְרָטִנים סֹוְרִגים, ַהִאם נּוַכל ַלֲעֹזר ָלֶכם"

  

ַא , ָאנּו ְמַנִּסים ְלָהִכין ָלנּו ְּכָסיֹות ֶצֶמר. "ֶהְחִזירּו ַהַּסְרָטִנים" ,ּתֹוָדה ַרָּבה ָלֶכם"

  ."ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ֵּכיַצד ַלֲעׂשֹות ֹזאת

  

ּוְלִמְׁשַמע ַהְּדָבִרים , ַהְּכָסיֹות א ָהְיָתה ָזָרה ְלִויֹוֶלט ָּכל ִעָּקר ַהָכַנתָאָּמנּות 

ִמְתָּבְרּגֹות אֹו ְקבּועֹות  ֶׁשָּלֶכםַהִאם ַהְּצָבתֹות : "ָהֵאֶּלה ָאְמָרה ַלַּסְרָטִנים

  "?ִּבְמקֹוָמן

  

ּוְבִלי ְׁשִהּיֹות ָעְרמּו ֲעֵרָמה ְּגדֹוָלה , ָאְמרּו ַהַּסְרָטִנים" ,ן ְמֻחָּברֹות ְּבַהְבָרָגהֻּכּלָ "

ִּתיָרה ִויֹוֶלט ֶאת ָּכל ְּפִתיֵלי ַהֶּצֶמר ַהְּוֻרִּדים ּוְבֶעְזָרָתן הִ ; ֶׁשל ְצָבתֹות ְלַיד ַהִּסיָרה

. ְוֵהִכיָנה ֵמֶהם ֶאת ַהְּכָסיֹות ַהֶּנְחָמדֹות ְּביֹוֵתר ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהֲעלֹות ַעל ַהַּדַעת

ָעטּו ֶאת ַהְּכָסיֹות , ְלַאַחר ֶׁשִהְבִריגּו ַהַּסְרָטִנים ֶאת ַהְּצָבתֹות ֲחָזָרה ִלְמקֹוָמן

ְמַסְלְסִלים ְּבקֹוָלם , ת ְוִהְתַרֲחקּו ִמָּׁשם ִחיׁש ַמֵהר ַעל ַרְגֵליֶהם ַהֲאחֹוִרּיֹותַּבֲעִליצּו

  .ַהַּז ִׁשיִרים ְּבֻסָּלם ִמינֹוִרי

  

ְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשבּו ַהּנֹוְסִעים ַהְּקַטִּנים ְלַהְפִליג ַעד ֶׁשִהִּגיעּו ְלִמיׁשֹור ְרַחב ָיַדִים 

ַא ְלַאַחר ; ִראׁשֹון א ָהָיה ּבֹו ָּדָבר ְלַגּלֹותוֹ  ּוְבַמָּבט, ִהיםַוֲעצּום ְמַמִּדים ְלַהְד 

ּוְלַאַחר , ֶׁשִהְתַקְּדמּו ּבֹו ַּכָּמה ְצָעִדים הֹוִפיַע ְּדַבר־ָמה ַהְרֵחק ָּבֹאֶפק ָהַאְפרּוִרי

ִגית ְמֻדְקֶּדֶקת ֶׁשִהְתָקְרבּו ַהּנֹוְסִעים ּוָבֲחנּו ֶאת אֹותֹו ְּדַבר־ָמה ְּבִחיָנה ֶּדְרָמטֹולוֹ 

 ְויֹוֵׁשבִנְרֶאה ָהָיה ֶׁשְּמֻדָּבר ִּבְדַבר־ָמה ָהחֹוֵבׁש ֵּפָאה ָנְכִרית ְלָבָנה ּוְגדֹוָלה 

" ,ַהָּדָבר ֵאינֹו ִנְרֶאה ְּכֶבן ָאָדם. "עּוגֹות ְספֹוג ּוְצָדפֹות ֵריקֹות ָהֲעׂשּוָיהְּבֻכְרָסה 
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ָיָדם ְלָהִבין ַמהּו אֹותֹו ָּדָבר ַעד ֶׁשַהּקֹוְגל ְוא ָעָלה ּבְ ; ָאְמָרה ִויֹוֶלט ְּבִפְקּפּוק

ֵהן זֹוִהי ַהְּכרּוִבית : "ָזַעק ְּבַלַחׁש, ֶׁשְּכָבר ִהְתַנָּסה ַּבֲהָויֹות ָהעֹוָלם, מֹוְגל

  !"ַהְּלָבִבית

ית הּוא ְוַכֲעֹבר ְזַמן ָקָצר ִּגּלּו ֶׁשָּמה ֶׁשָחְׁשבּו ְלֵפָאה ָנְכִרית ֲעָנִק , ְוָכ ָהָיה ֶּבֱאֶמת

ְוֶׁשִהיא , ַרְגַלִים ְּכָלל זוֹ  ִלְכרּוִביתֶׁשֵאין , ְּבֶעֶצם ֶחְלָקּה ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהְּכרּוִבית

ָמה ֶׁשִּמֶּטַבע ַהְּדָבִרים , ְמֻסֶּגֶלת ְלִהְתַהֵּל ַעל ַהֶּקַלח ֶשָּלּה ְּבֹאֶפן ֵמִניַח ֶאת ַהַּדַעת

  .ם ְוַנֲעַלִיםְמַצְמֵצם ֶאת הֹוְצאֹוֶתיָה ַעל ַּגְרַּביִ 

  

ָקָמה , ְּבעֹוד יֹוְרֵדי ַהִּסיָרה ִמְתּבֹוְנִנים ָּבּה ְּבִחָּבה ְמהּוָלה ִּבְבִחיָלה, ְלֶפַתע

 ְּבָהְלָכּה ָּתְמכּו ָּבּה ְׁשֵני –ַהְּכרּוִבית ִמְּמקֹוָמּה ְוִמֲהָרה ַמֲהַדּסֹות ְלֵעֶבר ַהְׁשִקיָעה 

ָּתה ֶׁשל ַנְחִליֵאֵלי ַנַחל ָצֲעָדה ִּבְׁשָלׁשֹות ְלָפֶניָה ְוכִ , ְמָלְפפֹוִנים סֹוְרִרים ּוְמסּוִרים

  . ַעד ֶׁשֶנֶעְלָמה ְּבסֹוף ַמֲעָרב ַּבֲעַנן ֶאְלָּגִביׁש ֶׁשל חֹול ַחְרבֹוִני–

  

ְוֵהם ָׁשבּו ; מּוָבן ֶׁשִחָּזיֹון ֶזה ִהְרִׁשים ֶאת ַאְרַּבַעת ַהְּיָלִדים ַעד ְלֹעֶמק ִלָּבם

  .דּוֵרי ַאְסְּתָמה ִמְתַּפַּתַחת ְוֵתָאבֹון ַעזחֲ , ְלִסיָרָתם ִמָּיד

  

ְוֶיֶלד , ֶנֶאְלצּו ַהּנֹוְסִעים ְלַהְפִליג ַּתַחת צּוֵקי ֶסַלע ְּגבֹוִהים ִמֵּכןְזַמן ָקָצר ְלַאַחר 

 ַוֲחבּוׁשָלבּוׁש ִמְכָנַסִים ְּתפּוִחים ְוֻרִּדים , ָקָטן ְודֹוֶחה ִּבְמיָֻחד ֶׁשָּיַׁשב ֲעֵליֶהם

  .ִהְׁשִלי ְּדַלַעת ֲעצּוָמה ְלֵעֶבר ַהִּסיָרה ְוָהַפ אֹוָתּה ֵּתֶכף ּוִמָּיד,  ְּבִדילַצַּלַחת

  

ַא ַהִהְתַהְּפכּות א ָּגְרָמה 

, ְלׁשּום ּתֹוָצָאה ִּבְלִּתי ְרצּוָיה

ֶׁשָּכל ְּבֵני ַהֲחבּוָרה ָיְדעּו  ִמּׁשּום

ּוְלַמֲעֶׂשה ֶהְעִּדיפּו ֶאת , ִלְׂשחֹות

ָּיה ַעל ְּפֵני ַהַּׁשִיט ַעד ֲעלֹות ַהְּׂשִח 

ֶׁשָאז ִהְצַטְּננּו ַהַּמִים , ַהְּלָבָנה

. ְוֵהם ִטְּפסּו ַלִּסיָרה ְּבֶׁשֶטף ֶנֶטף

ֵּביְנַתִים ִהְׁשִלי ַהּקֹוְגל־מֹוְגל 

ֶאת ַהְּדַלַעת ֲחָזָרה ְּבכֹוַח ַרב 

ֶוֱהיֹות ֶׁשָהְיָתה , ַהְּוֻרִּדים ע ְּבִמְכָנָסיוָיַׁשב ַהֶּיֶלד ַהְּמֻרּׁשָ  ֶׁשֲעֵליֶהםּוָפַגע ַּבְּסָלִעים 

ְוָאז , ְמֵלָאה ַּגְפרּוִרים ַעד ְלִהְתַּפֵּקַע ִהְתּפֹוְצָצה ַהְּדַלַעת ַּבָּלאט ְלֶאֶלף ְרִסיִסים
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עֹוד ָועֹוד ָועֹוד ַעד  ִהְתַלֵהטְוַהֶּיֶלד ַהָּקָטן ְוַהּדֹוֶחה , ִהְתַלְּקחּו ַהְּסָלִעים ָּבֵאׁש

  .ְוַאּפֹו ִנְׂשַרף ָּכִליל, ָנָסיו ַהְּתפּוִחים ָעטּו ָּגֶון ְיַרקַרקֶׁשִּמכְ 

  

ְוָׁשם א ָמְצאּו , ־ְׁשָׁשה ָיִמים ְלַאַחר ִהְתַרֲחׁשּות זֹו ִהִּגיעּו ְלָמקֹום ַאֵחרְׁשַנִים

ָיָנם ֶׁשל ֶזהּו ִקנְ . ָּדָבר ְלַמֵעט ּבֹורֹות ְרָחִבים ַוֲעֻמִּקים ַהְּגדּוִׁשים ִרַּבת ּתּוֵתי ֵעץ

ַהְּנפֹוִצים ִּבְמחֹוזֹות ֵאּלּו ְואֹוְגִרים ֶאת ִרַּבת , ַהּקֹוִפים ַהְּזִעיִרים ְצֻהֵּבי ַהֹחֶטם

ְּבלּוָלה ְּבַתְבִׁשיל ַׁשְּבלּוִלים ָׁשקּוף , ּתּוֵתי ָהֵעץ ְּכֵדי ֶלֱאֹכל ִּמֶּמָּנה ִּבימֹות ַהֹחֶרף

ַרק קֹוף ְצֹהב . ַהְּגֵדלֹות ָׁשם ָּבר, וּוד'ֶצֶרת ֶוְדגְ ּוֻמֶּגֶׁשת ְּבַקֲעִרּיֹות ַחְרִסיָנה ִמּתוֹ 

ַא ְנִחירֹוָתיו ָהַאְכָזִרּיֹות ּוְצֵמאֹות ; ְוהּוא ָיַׁשן ֵׁשָנה ֲעֻמָּקה, ֹחֶטם ֶאָחד ָהָיה ָׁשם

ָלה ַעל ַהּקֹוְגל־מֹוְגל ְוַעל ַהֲחַתְלּתּו, ַהָּדם ִהִּטילּו ֵאיָמה ָּכזֹו ַעל ַאְרַּבַעת ַהּנֹוְסִעים

  .ַעד ֶׁשֵהם ָנְטלּו ְלַעְצָמם ַרק ֵסֶפל ִרָּבה ָקָטן ְוָׁשבּו ְלַהְפִליג ְּבִסיָרָתם ְּבִלי ְׁשִהָּיה

  

ְנתּוָנה , ְוֶאת ַהַּמְחֵּבָצה ְוַקְנַקן ַהֵּתה ִעָּמּה, ָמה ָרְבָתה ֵאיָמָתם ְּכֶׁשָראּו ֶאת ַהִּסיָרה

ִּמי ָאֹים ְונֹוָרא ְלַמְרֶאה ֶׁשֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתעֹות ְיצּור ֶּפֶרא יַ , ְּבִפי ַאְחִביׁשֹוק ָיאנּוס

ִּבן ֶרַגע ֻּכְרְסָמה ַהִּסיָרה ַהָּיָפה ַלֲחִמִּׁשים . ֻמְפָרִזים ֶׁשָּכֵאֶּלה ֹאֶר ְּבַקֵּויִעּמֹו ַרק 

, יְנְּגְסִּביִלְסלִ , ִוָאז ֻהְבַהר ְלִויֹוֶלט, ַוֲחִמָּׁשה ֶאֶלף ִמיְליֹון ְמאֹות ִמיְלַיאְרֵדי ְרִסיִסים

  .ְלַגאי ּוְלָליֹוֶנל ֶׁשא יּוְכלּו ְלַסֵּים ֶאת ַמָּסָעם ְּבֶדֶר ַהָּים

  

ְּוְלַמָּזָלם ָהַרב , ַעל ֵּכן ֶנֶאְלצּו ַאְרַּבַעת ַהּנֹוְסִעים ְלַהְמִׁשי ִּבְנדּוֵדיֶהם ַּבַּיָּבָׁשה

, ָהַאְרָּבָעה ָעלּו ַעל ַּגּבוֹ ;  אֹותוֹ ָלְכדּום ְוהֵ , ָחְלפּו ְּבאֹותֹו ֶרַגע ְלַיד ַקְרַנף ָזֵקן

ַהּקֹוְגל־מֹוְגל ִהְתַיֵּׁשב ַעל ַקְרנֹו ְוָאַחז ְּבָאְזָניו ְוַהֲחַתְלּתּוָלה ִהַּטְלְטָלה ַעל ְקֵצה 

נֹוְׂשִאים ְּבַאְמַּתְחָּתם ַרק ַאְרָּבָעה ּפֹוֵלי ְׁשעּוִעית ְוָׁשׁש , ְוֵהם ָיְצאּו ַלֶּדֶר, ְזָנבוֹ 

  .אֹות ֶׁשל ְמִחית ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה ֶׁשְּיַכְלְּכלּו אֹוָתם ְּבֶמֶׁש ַהַּמָּסעִליְטָר 

  

ִעם ֶזה ָעָלה ְּבָיָדם ִלְלֹּכד 

ַּתְרְנגֹוֵלי , ַהְרֵּבה ַּתְרְנגֹולֹות

ֹהּדּו ְועֹופֹות ֲאֵחִרים ֶׁשָּנֲחתּו 

ְּבא ֲהפּוָגה ַעל ֹראׁש ַהַּקְרָנף 

ֶאת ֵזְרעֹוֵני ְּכֵדי ִלְפלֹות ִמֶּמּנּו 

ַהְּיצּוִרים ַהָּללּו ֵהם ִּבְּׁשלּו ְּבֹאַרח ְמַסֵּפק ּוַפְסָקִני  ְוֶאת, ַהְּכֵרְוָיה ֶׁשָּגְדָלה ָעָליו

ַלַהק ֶׁשל ֶקְנּגּורּוִאים . ְּביֹוֵתר ַעל ְמדּוָרה ֶׁשִהְבִעירּו ַעל ַּגב ַהַּקְרָנף ָהָאמּור
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, ְוָלֵכן א ָחְסָרה ָלֶהם ֶחְבָרה, ְוַׁשֲאָנּנּות ְקָרנּותַוֲעגּוֵרי ֲעָנק ִלָּוה אֹוָתם ִמּתֹו סַ 

  .ְוֵהם ִהְמִׁשיכּו ָקִדיָמה ִּכְבַתֲהלּוַכת ִנָּצחֹון ַמֲעִטיָרה

  

ְוָׁשם ִקְּבלּו , ִהִּגיעּו ֻּכָּלם ַהַּבְיָתה ְּבָׁשלֹום, ְּבָפחֹות ִמְּׁשמֹוָנה ָעָׂשר ָׁשבּועֹות, ְוָכ

ְוָׁשם ֶהְחִליטּו ְלַבּסֹוף ; ִצים ֶאת ְּפֵניֶהם ְּבֹעֶנג ָמהּול ְּבבּוזְקרֹוֵביֶהם ַהַּמֲעִרי

  .נֹוַח יֹוֵתר, ִלְדחֹות ֶאת ֶהְמֵׁש ַמְּסֵעיֶהם ַהְּמֻתְכָנִנים ְלמֹוֵעד ַאֵחר

  

ר ּוְלַאחַ ; ְלאֹות ּתֹוָדה ְוהֹוָקָרה ִצּוּו ָהַאְרָּבָעה ְלָהְרגֹו ּוְלַפְחְלצוֹ , ּוַבֲאֶׁשר ַלַּקְרָנף

  . ְלָגֵרד ּבֹו ֶאת ָהַרְגַלִים,ִמֵּכן ִהִּציבּו אֹותֹו ִמחּוץ ְלֶדֶלת ֵּבית ֲאִביֶהם ְּכַגְלֵעד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


