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  תולדות הימים ההם ותולדות הימים הללו
  .א

ּּתֹוְלדֹות ַהָיִמים ָהֵהם ְותֹוְלדֹות ַהָיִמים ַהָללּו ֵהן ֶאְצֵלנּו ַהִמְלָחמֹות  ּ ּ ּ  
ֹו ּשׁ ם ָהְרִכיל ֲאִליםׁשֶ ִביל ַמה ּגַ ׁשְ סֹוָפן ּבִ ֶרּבְ ּבָ ָנִליּות ׁשֶ ּויֹות ְוַהּבָ עּ   ׁשָ

ים ּבֹו ְמַכּבִ רֹוְזּדֹור ָארֹך ׁשֶ ִני ְּפְ ֵ ל ַהּשׁ   ֶאָחד ַעל עֹורֹו ׁשֶ
ְּלאֶֹרך ַהיֹום ְוַלֲארּוַחת ָהֶעֶרב ִסיַגְריֹות ְ  

ר הּוא ׁשֹוֵמר ָלּה ְוִהיא ׁשֹוֶמֶרת לֹו ְמׁשַ ֲאׁשֶ ֵכיּכַ ֵאִבים ִעם ִסּפּוִרים ֲעִסיִסִיים ּכְ   ּּכְ
ִרּסּוָקם ל ֲאֵחִרים ,ֻּאָמנּוָתם ׁשֶ ּבֹוָנם ׁשֶ   ַהּכֹל ַעל ֶחׁשְ
ים ,ֶנֱהִנים ְוֶנֱאָנִחים ,מֹוֲעִכים ׁשִ מֹו ָהיּו לֹוֲעִסים ָעִלים ְמֻיּבָ   .ּכְ

לֹא ֶנֱאָמִרים ַאר ָהִעְנָיִנים ׁשֶ ין ׁשְ   ּּבֵ
יִחים ִהיא ְוהּוא ׁשֹוְכ ר זּוטֹות ִאיׁשִ   ֹותְּלַסּפֵ

ּּוְמַהְמִרים ַעל ַמָזָלם ֵקִבית אֹו ַהְזָכִרית ,ּ   ַּעל ָחְכָמָתם ַהּנְ
ִניםַעל ְו ֶרת ְלַהֵלך ׁשָ י ֻמְסּבֶ ְלּתִ ְַהְיֹכֶלת ַהּבִ ּ ָנה  ,ּ ֵ א ַלֲחַדר ַהּשׁ ַצְוּתָ ַנִים ּבְ   ׁשְ

ָדָיה ִנים ַלּבְ    .ְְוַלֲהפֹך ֶאת ַהּפָ
   
  .ב

ִּמים ָהֵהם ְותֹוְלדֹות ַהָיִמים ַהָללּוּּתֹוְלדֹות ַהָי ּ  
ְגד ְקַטּנֹות ,ֵּהן ֶאְצֵלנּו ַהִמְלָחמֹות   ִצּדּוָקם ָהֶאָחד לֹותֹוּכִ

ְמִניָפה ָהֲעֵיָפה   ְסִליָחה ְמִליָצה ,ִּנְמָצא ּבַ
ַּהַחִיים סֹוְבִלים ְוַהֵמִתים ׁשֹוְתִקים" ּ".  

ֵמיַטב ַמְח ים ּבְ   ְלצֹוֵתיֶהםֶמְרָחק לֹא ָרב ֵמֶהם ְלבּוׁשִ
ים ּוְגָבִרים ים ָנׁשִ    ,ּם ִרקּוִדיםאּוַל ּגֹוְדׁשִ

ֵניֶהם ֶטֶרם ֶעֶרב ַעל ּפְ ל ּבְ ם ׁשֶ ִדְבֵריֶהם ,ֵצל ֲאַדְמּדַ   ְּמׁשּוָבה ַקָלה ּבְ
ִפים ,ְּמַפְזִזים ,ְּוֵהם ְמֻרִצים ּפְ ִדְמיֹוָנם ,ִמְתּגַ ִרים ּבְ   ּתָ

רּוִיים נֹוָסִפים ַעם ּתֵַאְל ,ַאַחר ּגֵ   נֹוֶסֶפת ר ּפַ
י ַהְמֻחָזִרים ֵּמַעל ְלָראׁשֵ ְרִמית ְקרֹוַבת ַהַחִיים ּ   ֶּאת ַהּתַ

א ִאם ָאְמָנם ֶזה ִמין ׁשֶֹבל   ִּמן ַהְקָרבֹות  ְלַוּדֵ
ָלִניֹות יר ּכַ ַּהַמְזּכִ ּ ּתָ יקִר אֹו ְסָתם ,ּ ְֵרך ְלאֶֹרך ֶחַּהִמׂשְ   ֶרץְבֵלי ֶאְ
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ּנֹוַת הׁשֶ ָ ֶבר ,ר ָלֶהם ִמְקָצתֹו ֵאֶצל ָהִאּשׁ ל ַהּגֶ    ,ִמְקָצתֹו ׁשֶ
   ,ִּנים ַהְמֻאָחרֹותַלׁשָּר ַלָיִמים ָהֲאבּוִדים ְוֶכֵז

י ּבֶֹקר ין ִמְזַמן ַאֵחר רֹוֵבץ ִמּדֵ ּתִ מֹו ַמׁשְ   ּּכְ
ֶגר ֶנֱעָרם ְוָנפּול מֹו ּפֶ   ּכְ

  .ֶרַגע ֶאָחד ִמְתּפֹוֵרר

  גלובאליות 
ֵ'ָּלְגָמה ֶאת ַהָקּפּוִצ' יץבֹוִבה ֵלימֹוָנ ָלּהינֹו ַהּשׁ   ִּני ׁשֶ

ּבֹ ר ָוֵחִצי ּבַ ֶעׂשֶ ָבר ּבְ ית ּכְ יָקה ֲחִמיׁשִ ְלָחה ְנׁשִ   רֶקׁשָ
ים עֹוׂשָ ִהיא ְלִעּתִ מֹו ׁשֶ   ה ֶנֶעְמָדה ּכְ

ִיׁש  ַ ק ַהּשׁ   ָקרֹוב ְלֶדְלּפֵ
ְל'ְלֵצלֹא ָרחֹוק ֵמְרחֹוב ֶמ   ה"ֶאַיד ְרחֹוב ַמְזּט ׁשֶ

ִו ֶרה אֹוְמָיְלַאַחר ֲארּוַחת ּבֶֹקר ּבְ   טֹוּבְ
ֵצק ָעִלים ,ְָסִמיך ינֹו'ּפּוִצַקְתַמֶחה ּבְַּהִמ   ְקרּוָאסֹוִנים ִמּבְ

  ְוִצּבּור ָלקֹוחֹות
Well heeled  

  
ה ּבְ 'יץה ֵלְיבֹוִבמֹוָנ   ט ֵק'ַזּיֹוֶעֶצת ָאָמנּוִתית ְלבּוׁשָ

Miu Miu ְנָהב ֶצַבע ׁשֶ    ּבְ
ֵפּו ל ׁשַָמּגָ ִים ׁשֶ ְרּכַ   לאֵני ּבִ
ה לֹא יֹוֵדַע" ַאּתָ ְגַלל ׁשֶ ַעםּבִ    ַאף ּפַ
ּת ִמי ְמַזֶמֶנת ְלך ַהִמְקִריּותֶא ּ ָּ".  

ל ִס ְַעל ִחיּוך ׁשֶ   ן ָקֶפה לֹוְפּ
ל ִציּוִרי רֹו ֵטָּקְבָעה ִלְראֹות ַמֲהדּוָרה ׁשֶ   ְיןי ִליְכֶטְנׁשְ

ְרִטיֵס ל ּוּקי ִּבְוֶהְחִליָפה ּכַ ָעֶליָה ׁשֶ    ,"ֹוְרדֹוןּג"ר ִעם ּבְ
  םלֹא ָרחֹוק ִמׁשָ

ֲעָלּה ְמַנֵה   ֶרןל ֶקּבַ
לֹא לֹוַקַחת ִסּכּוִנים   ּׁשֶ

א   נֹוֵתן ְונֹוׂשֵ
ִקיַע ְלֶכֶסף ַהְתָחָלִתי   .ִעם ַמׁשְ

ָּהאֹור ַהַחם ְוַהְצַהְבַהב ְוַהָמקֹום ּ  
ים   ֶאת ֶזה עֹוׂשִ

  .םָּלֻכְל
 


