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ֹחר  ַאְלָמן ׁשָ

יָאה,  ֶוזּוְביּוס ַהְמֻצָלק ָיכֹול ָלּה, ְלפֹוְמּפֵ ַרק ַהר 
יָה.  ְוׁשֹוֵעט ֶאל ַמֲחַמּדֶ ּה  ּבָ ת ֵעינֹו לֹוֵטׁש  ּכַ ֶחׁשְ
ּוְדַבׁש נֹוֶטֶפת  ְלַרְגָליו, ָחָלב  ִנים ִהיא  ַאְלֵפי ׁשָ
ֶפת.  ּוְמֻלּטֶ ִנית  ֵבָעה ִהיא, ַקְרּתָ ה ׂשְ ִקְרָיה ַחּמָ
יָה  ּה ִמְקָדׁשֵ ּבָ ִיׁש ַמְתִריִסים  ְוׁשַ ֲהלּוֵמי טּוף 

יָה ְברֹוְנָזה רֹוָמִאית ּפֹוְרִטים ֵהם ַעל ֵמיְתֵרי חּוׁשֶ ּבִ
ֵמי ָמרֹום ֵאין־ָעב ִרים מּול ׁשְ ְסֵלי ַהפֹורּום ִמְתַהּדְ ּפִ

ָהב. ַהּזָ יטֹול — ִסְמֵלי ּתֹור  ְוַקּפִ ִסיִליָקה  ּבָ
ִנְמַרַחת,  ְנַהר ַסְרנֹו  יֵבי ָהְרחֹובֹות ֶאֶבן  ּבִ ַעל 

ֹרב ַנַחת ּבְ ּה  ּבָ ֵמיֵמי ַאְקָוה אֹוֻגְסָטה ַאט ׁשֹוְטִפים 
ֶזַרע, ִקיא ָוָדם  ל ֵחְטא ֵמֶחְלָאת  ּכָ ְמַטֲהִרים 
ת ֻטְמַאת ָהָאָדם.  ׁשֶ ים ֵהן ְמֻקּדֶ ַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ
ם  ְלּתָ ַפע ַמְרּכֻ ת הֹוִמים ׁשֶ ּוֹבׁשֶ ֵתי ֵעֶסק  ּבָ
ם ֶנְחּתַ ּה  ּבָ חּוס ַסַחר־ֶמֶכר  ּכְ ּבַ ֵיין  ִבְנָהרֹות 
ִרים ֵאִדים,  ּמְ ים ִמּתַ ְרָחץ ְמַפּתִ ֵתי ַהּמֶ ִמּבָ

ּדֹות ֹעָלה ַאְך ֵזַעת ֲעָבִדים.  ֵתי ַהּמִ ִמּבָ
ֶרת  ּה ֻמּתֶ ִהּנָ ל  ַלּכָ ּה,  ּבָ ל  ּכָ ְוָיד  ל  ּכָ ּבַ ָיָדּה 

ְפֶקֶרת. ֶונּוס ַהּמֻ ִים —  ּנַ ׁשִ ין  ּבֵ ֶכֶרס  ּכַ ית  ְזַמּנִ
ְרָיה עֹוָטה  ּקִ ֶרת ּתֹם  ַוֲעֹמָרה, ַאּדֶ ְסדֹום  ּכִ

ָתּה. ָרה, ֵריָקה ִהיא ְקִלּפָ ּבָ דּוׁש־ֲעִסיס  ִרּמֹון־ּגְ
ית  ַטּלִ ּכְ יָאה  לּולֹות — ֶצָחה ּפֹוְמּפֵ ּכְ ֹבֶקר יֹום  ּבְ ּכִ

ֶוְסְטִלית.  ְבתּוָלה  ּכִ לֹות —  י ְמֻחּלָ ְלּתִ ַהּבִ ִמן 
ן רֹוֵחץ  ְיֹאר־ַיְרּדֵ ּבִ ֶוזּוב  יֹוָחָנן  ּכְ ֻמְטָרף 

ְתׁשּוַקת ֵאין ֵקץ  ּבִ ּבּוק ָהִעיר קֹוֵדַח  ּדִ ָאחּוז 
ָדּה ה, ִלְרוֹות ֶאת ְלׁשָ ַחּיָ ֵאׁש  ּבְ ְלַהְזִריָמּה 

ַוֲעִתיָדּה. ִלְכּבֹׁש ִחיַדת סֹוָדּה  ע  ּבָ ִנׁשְ ֵחי ַמְרס! 
ן,  ְמֻנָסּתָ ּבִ ִרים  ּפֳ ּצִ ים  ִנְנָטׁשִ ְוֵקן  ָעָנף 

ן,  ֵאיָמּתָ ּבְ ר  ַהּבַ רֹוֵגׁש ָהָהר, ַמְצִמית ַחּיֹות 
ַפע ַמִים ְלַהּטֹות ֲחֵדָלה ַהאֹוֻגְסָטה ׁשֶ

יָאה, ֲאטּוָמה ֶאל ָהאֹותֹות. ּפֹוְמּפֵ ת ִהיא  ֵחֶרׁשֶ
ֶרת ֶוזּוב ְמַגְרּגֶ ל  ְטנֹו ׁשֶ ּבִ ָזָרה  ׁשּוָקה  ּתְ פּוַחת  ּתְ

ּגֹוֵהר ַעל ֶקֶרת. ֹחר ֶאְבָרה  ִרים, ׁשְ ׁשָ ַהּנְ ִמַקן 
ם־ֵאׁש ֶאל ָהָרִקיַע ּדַ ֹאֶרן ָרב ּפֹארות ֵמִקיא  ּכְ

ְוֵאֶפר ַמּדּוֵחי ִקְרָיה ּתֹוִקיַע, ן  סּוַפת ָעׁשָ
ֶוְסְטִלית הֹוֶלֶלת  תּוָלה  ּבְ יָה  ַחּיֶ ּבְ ֶרת  ִנְקּבֶ
ֶלת.  ְנָדֶריָה ְמַחּלֶ ה ֵעת  ְכּבֶ ּתִ ִמיד  ֵאׁש ַהּתָ

ִמים  ּדָ ת  ת — ֲחֻתּנַ ׁשֶ מֹוָתּה לֹו ִמְתַקּדֶ ּבְ ִהיא 
ּבֹו ַרֲחִמים. ִנְמָלט, ַאְך ֵאין  ֵאין  ּבְ ּגֹות קֹוְרִסים  ּגַ

ת ּופֹוָתה ׁשֶ ִנְכּבֶ ָמָסְך ַאֲחרֹון יֹוֵרד ַעל ִעיר 
ֹלא עֹוד ִהיא ִמְתַיְפֶיֶפת, חּוצֹוֵתיָה ֲעָלָטה.

ב ִלְטוֹות קּוִרים ה ֵמָתה, הּוא ׁשָ ּלָ ּכַ לֹוָתיו  ְלַמְרּגְ
בּוִרים. ָרִנים ׁשְ ּתְ ְפָרץ ְסִפיָנה ּתֹוָעה, ְקרּוַעת  ּמִ ֵלב  ּבְ

ִריָחה, ַהּיֹום ֵמִאיר ַהּזְ ִקיף ֶאל  ֹחר ַמׁשְ ַאְלָמן ׁשָ
ִנְבַלת ָהִעיר. ּבְ ַע  ְעׁשֵ ּתַ ִיׁשְ ִנים  ֵמאֹות ׁשָ
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