
שירה
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ֵאיְך ֶאְזְּכֵרְך “ְמַלאָבה” ָהִעיר,

ֵאיְך ָאִׁשיר ָעַלִיְך ִׁשיר.

ֵאיְך ַאֲעֶלה ַעל ִלִּבי ְוֶאְזֹּכר,

ִזיְכרֹונֹות ָעָבר ֶאְׁשֹמר.

ְּבִדְמיֹוִני עֹוֵבר ְלָפַני

ָּכל נֹוף ְנעּוַרי:

ְּדמּויֹות, ַמְראֹות, ְיֵמי ַיְלדּות

ְרחֹוב ִסְמָטה ּוְׁשִביל.

ָחֵצר ּוִמְגָרׁש ָהמּו ְיָלִדים

ִמְׁשַּתֲעְׁשִעים ְנָעִרים ְּבֶחְדַות ִגיל

ֵמֲאחֹוֵרי ַּבִית ְוִקיר ְמַׂשֲחִקים ַמֲחבֹוִאים

ְּבָׂשֶדה, ְּבִכיָּכר, ְמַׂשֲחִקים ִמְׁשּתֹוְבִבים.

ְוֵאי ָׁשם ַהְרֵחק ֵמֵעין ָזר, ְּבֵצל ֵעִצים ְוִאיָלנֹות,

ְמׁשֹוְטִטים ְׁשלּוֵבי ָיַדִים, ְמַטְּיִלים ְּבזּוגֹות,

ְנָעִרים ְצִעיִרים ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן,

ָחְבׁשּו ַסְפָסִלים ֵּבין ֲעֵצי ַהַּגן

ֶשָהְיָתה ִעיר 
ֵמֵאת ְמַנֵחם מענדל ֶּבֶקר
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)ֲאִני “ְּבַיְבֶנה” ַסְפָסל ָחַבְׁשִּתי

ּתֹוָרה ְוַדַעת ִמִּפי מֹוַרי ָרַכְׁשִּתי(

ּוְבעֹוָלם ֶׁשִּנְרֶאה ּבֹוֵטַח ְוַׁשֲאָנן

ְּפטּוִרים ִמַּדֲאגֹות ֶׁשל יֹום,

ְּבִלֵּבנּו ֶחְזיֹונֹות ְׁשזּוִרים,

טֹוִוים ָעִתיד, רֹוְקִמים ֲחלֹום, ֲחלֹום ְנעּוִרים.

ֵאיְך ֶאְזְּכֵרְך “ְמַלאָבה” ָהִעיר;

ֵאיְך ֲאָתֵאר ְּדמּוֵתְך

ִייִדיֶׁשע ֶלעֶּבן ׁשֹוְקִקים ְּבֲחֵצרֹוַתִיְך

ִמְׁשַּתְּקִפים ְּבַאְסַּפְקַלְרָיה ַמְרֵאְך - ַמְרֵאה ָּפַנִיְך.

ַוַעד ַהְּקִהיָּלה, ַּפְרָנֶסיָה, ְׁשִליֵחי - ִמְצָוה,

ים ִמל”ו, ֲחִסיִּדים, ִמְתַנְּגִדים, ַצִּדיקִִ

ּתֹוְרִמים ַּבֶּסֶתר ְּבַמָּתן ִקְצָּבה,

עֹוְזִרים ִּבְגִמילּות-ֶחֶסד ִלְׁשפּוֵפי ַּגב.

ִּבּקּור חֹוִלים ְוֶעְזָרה ְלַדְך,

ָמעֹות ָלֶאְביֹוִנים, ֶלֶחם ַלִנְצָרְך.

אֹוֵרַח ְלַׁשָּבת ַלֻׁשְלָחן ְלָהֵסב,

ַהֹּכל ַעל ַטֲהַרת ִנְדַבת ַהֵּלב.
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מֹוְסדֹות ִחּנּוְך, ַּתְלמּוד ּתֹוָרה,

ֵּבית-ְּכֶנֶסת, ָּבֵּתי ִמְדָרׁש, ְיִׁשיָבה,

ַדְרַּדִּקים לֹוְמִדים ְּבֶחֶדר.

“ַהּׁשֹוֵמר ַהָּצִעיר”, "ֵּביָתר”, "ְּבֵני ֲעִקיָבא"

נֹוַער ַּבַעל ָמעֹוף ְוָחזֹון,

ִעם ִאיִדיַאל ְלאּוִּמי ְוַרְעיֹון.

ְׁשִטיְּבעֶלְך ְלָכל ַרִּבי ְוָהְלָאה ֵמֵעֶבר

ַהּׁשֹוֵחט ְוַהִּמְקֶוה

ְכאֹוב ּוַמְדֶוה ְוַהֶפעְלְדֶׁשער ְלָכל מִַ

ּוֶלַהְבִּדיל, ַהְּמַיֶּלֶדת ַהֶנְחֵּפֶזת ִלְפֹקד

ָּכל ִאָּׁשה ְּבִציֶריָה ַעד ֵצאת ַהִּיּלֹוד.

ְוַאף ִּכי ָעְברּו ָׁשִנים ַהְרֵּבה

ְוָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִׁשָּנה ָּפָניו,

ֲעַדִין ִלִּבי ְיַחֵּסר ְּפִעיָמה

ְּבִהיָזְכִרי ְּבֵבית ַאָּבא-ִאָּמא.

ַהַחִּיים ָקִׁשים ָהיּו, ִמְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום

ֹּדַחק ִּבְפִנים, ׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל ַּבחּוץ

ִמְסַּתְּפִקים ְּבמּוָעט - ֲאָנִׁשים ְקֵֹשי יֹום

ַּגָּבם ָּכפּוף ֵּגָום ָלחּוץ.
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ְטרּוִדים ְּבֶנֶטל ֹּכֶבד ַהַּמָּׂשא,

ְּבָכבֹוד ּוְבֹיֶׁשר ֵהִביאּו ַּפְרָנָסה

ֵזיַעת ַאָּפם הֹוִציאּו ַלְחָמם ּובְְ

ֵּבין ֶזה ְּגִביר, אֹו ְּפׁשּוט - ַעם.

ָאֵכן ּדֹור ֲאבֹוֵתינּו ֶנעֶּבעְך - ּדֹור ָחלּוׁש,

ַאְך ַהּדֹור ַהָּצִעיר ִהְתעֹוֵרר ְלִחּדּוׁש

ִלְזֹרק ֵמָעָליו ִּכְבִלי ָּגלּות,

לֹוֵחם ַעל ִקְדָמה, ְּתִחָּיה ּוְתקּוָמה

חֹוֵלם ַעל ֹחֶפׁש, ְּדרֹור ְוֵחרּות,

ְּתִחַּית ַהָּלׁשֹון, ְּתִחַּית ָהֻאָּמה

ֵיׁש ִסיְסָמא, ֶּדֶגל ְוִהְמנֹון

ַּגם ִׁשיֵרי ָחלּוץ ַּבֲעֵלי ָחזֹון.

יֹום רֹוֵדף יֹום, יֹום הֹוֵלְך ְויֹום ָּבא,

ָּכלּו ְיֵמי ָעַמל ֶׁשל ִטְרָחה ְוְמָלאָכה.

ֶנֶפׁש ָּכל ְיהּוִדי ָּכְלָתה ִלְמנּוָחה

ְוִהֵּנה יֹום ִׁשִּׁשי ַּבֶפַתח ְוַהְּתכּוָנה ַרָּבה.

ִּכי ִׁשִּׁשי הּוא יֹום ֶׁשל ׁשּוק - ָיִריד

ַהַחָּיִטים, ַהַּסְנְּדָלִרים, ַהּכֹוְבָעִנים,
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ֵהִקימּו ֻסּכֹות ֶׁשל מֹוטֹות ּוַבד,

ַהַּתְגָרִנים ִהִּציבּו ַאְרָּגִזים ְודּוָכִנים,

ָּכל ֶאָחד ִּבְמקֹומֹו ַהָּקבּוַע

ִעם ְּפַרְקַמְטָיה ִמֹּכל ַהָּבא ַלָיד,

ָעְרכּו ַמְרֻּכְלָּתם ִמֵּדי ָׁשבּוַע.

ָסֲחרּו, ָמְכרּו ַהּגֹוי ְוַהִז'יד,

ַהּגֹוי - ִמיֵני ְלבּוׁש ְוִסְדִקית,

ַהְּיהּוִדי - ָצְרֵכי ַׁשָּבת.

ֶעְגלֹות ַהּסּוִסים ַעל ְׂשַפת ַהִּמְדָרָכה

ְוִהְתִחיָלה ַהַמֲעָרָכה.

ַהּׁשֹּוק, ִּכְׁשמֹו ֵּכן הּוא, ׁשֹוֵקק ַחִּיים,

ַמְרֶאה ַחי ְוִצְבעֹוִני ֶׁשל ְּתנּוָעה ָוקֹול,

ַהַּתְגָרִנים ִהְכִריזּו: ְּבזֹול! ְּבזֹול!

ַהָּנִׁשים ִנְדֲחקּו ֵּבין ָהֲעָגלֹות,

ִמְּׁשׁשּו ְוִּפְׁשֵּפׁשֹו, ַהָּיֶפה ְוַהָּנִעים,

ְלִפי ַּטַעם, ֵריַח ָוֶּצַבע,

ֵּביִצים ְטִרּיֹות ַאְך ְוַרק ְצהּוּבֹות,

ֶחְמָאה ְלָבָנה ְטִרָּיה, ְּבַטַעם ַהֶּטַבע.

ֵּגְרדּו ִעם ְקֶצה ַהֶּזֶרת ְלַצְקֵצק ַּבָּלׁשֹון,

ָנְׁשפּו ַּבֲאחֹוָריו ֶׁשל עֹוף ִאם עֹורֹו ָּכֹחל,
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ְוָדִגים ַלַּׁשָּבת – ֲהֵרי ַרק ַקְרִּפּיֹון,

ְוַלִלְפָּתן, ִמיֵני ֵּפרֹות ָאֹדם ָסֹגל.

ַאֲחֵרי ַהֶּמַקח, ְמֹּלא ַהַּסל -

ִלְכבֹוד ַׁשָּבת, הּוא ְּכַבד ִמְׁשָקל,

ְחָסְך ְּבחֹול, ַלַּׁשָּבת ֶזה ְסֻגָּלה - ָמה ֶׁשנֶּ

ָאִצים ָרִצים ַמֵהר, ִחיׁש

ְיָלִדים ַלׁשֹוֵחט, ָנִׁשים ְלַּיאְטֶקה

ְטׁשּוֶלְנט ִעם ִקיְׁשֶקע ְמֻמָּלא ְלָהִכין,

ַחּלֹות ְקלּועֹות – ֶגִפיְלֶטע ִפיׁש,

ָמָרק ַצח - לָאְקְשן ְּבַלַעז

ייֵנע קאְׁשֶקע, ְוַלֲאִניֵני ַהַּטַעם ַא פַּ

ָּבָׁשר ְצִלי, ַא ּפּוְלֶקע ֶׁשל ַּבְרָוז,

ּוְלַהֲחיֹות ֶנֶפש ַגם ּכֹוס ֲמְׁשֶקה

קּוֶגל ְוִציֶמס ַּתְרִגיָמה, ְלִקּנּוַח 

ַהֹּכל ְלִפי ִמְׁשָקל, ִמָּדה ָוַכִיל

ּוְלִפי ַטַעם ְוֵריַח ִניחֹוַח - 

ַא ִייִדיֶׁשע ַמאֶמע ָאֵכן ֵאֶׁשת ַחִיל.

ֵּבין ְלֵבין ַּגם ֹזאת ֶאְזֹּכר,

ֹלא ְלִתְפֶאֶרת ווְיֶטעק ַהִּׁשּכֹור.
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ֹלא ַאַחת ָקָרה ְּביֹום ְיִריד,

ִּבְריֹוִנים ֶאְנֵדִקים ֹלא ְּבֵני ְּבִרית

חּוִלַגִנים ֹשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל,

ָּפְׁשטּו ְלאֹור ַהּיֹום ְלַהְׁשִחית ּוְלַחֵּבל.

ַמְׂשֵטָמה ְּבֵעיֵניֶהם, ֵאיָבה ְּבִלָּבם

ָׁשְלחּו ְיֵדיֶהם ְלֶהֶרס ַּבֲחַמת ַזַעם.

ָעְרכּו ּפֹוְגרֹוִמים, ָּפְרעּו ְּפָרעֹות,

ִנְׁשְלפּו ַסִּכיִנים, ָיְרדּו ַמֲהֻלמֹות

ַוְּתִהי ָעֵלינּו ַנַחת ְזרֹוָעם

ַעד זֹוב ָּדם.

ֵאיְך ֶאְזְּכֵרְך “ְמַלאָבה” ִמְּבִלי ְלַהְזִּכיר,

ִלְגֹמר ֶאת ַהַהֵּלל ַעל ְיהּוֵדי ָהִעיר,

ִּכי ְּכֵדי ְלַקֵּים ּוְלַהְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלחֹול,

ָנַתן ָלֶהם ָהֵאל ֶאת ַהִּׁשִּׁשי ָלֵׂשאת ְּבֹעל

ְולּו – ִּבְמַעט ָמִריר.

ָאְמָנם, ְלֵׁשם ַהִּמְצָוה ֵהם ֹלא ִלְּקקּו ְּדַבׁש,

ְלהֹוִציא ַּפְרָנָסה, ָאֹכל ָאְכלּו ַקׁש,

ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ָעַמל ִקָּצם ָקרֹוב

יֹום ַהִּׁשִּׁשי נֹוֶטה ַלֲעֹרב.
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ַעל ֵּכן, ִמָּיד ַאֲחֵרי ַהַּתָגרּות

ֵמֲחָׁשׁש ִחּלּול ַׁשָּבת, ֵיׁש ִלְפֹעל ִּבְמִהירּוּת 

ָאִצים ָרִצים, ְּבהּוִלים ֲחפּוִזים,

ֶעְמּדֹות ְמַפִנים, ֻסּכֹות ְמָפְרִקים,

ְּכלֹוְנָסאֹות ְוַאְרָּגִזים עֹוְמִסים ְוסֹוֲחִבים,

ּגֹוְרִרים ַעּמּוִדים, ְצרֹורֹות ְוַׂשִּקים.

ָהרֹוֵכל, ַהַּסְנְּדָלר ְוַהַחָּיט,

ְּגָבִרים, ְוָּנִׁשים ָנְּתנּו ֶׁשֶכם,

ֶזה ֶשִּפְדיֹונֹו הּוא ַרב ְוֶזה ֶׁשמּוָעט,

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: ְּבֵזַעת ַאָּפם ָאְכלּו ֶלֶחם.

ַגם ִאם ֵיׁש – אֹו ֵאין ְּבַאְמַּתְחּתֹו ְּגרּוׁש 

ִאם ָמעֹות ְמצּויֹות ְּבִכיסֹו ִאם ָלאו,

ֵיׁש ְלַמֵהר ְוִלְקנֹות ַיִין ְלִקּדּוׁש,

ְּכָבר ֹלא ִנְׁשַאר ְזַמן ַרב.

ּוְכֵדי ְלַהְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלחֹול

ֵיׁש ְלַהְסִּפיק עֹוד ְּבִמְקֶוה ִלְטֹּבל,

ֵזָעה ְלַנֵּגב, ּגּוף ָיֵגַע ְלַקְרֵצף,

ַהַּגב ִּבְזָרִדים ִלְצלֹוף, ְלַׁשְפֵׁשף

ָאָבק ֶׁשל יֹום חֹול ְלַנֵער,
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ִלְקַראת ַהּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְלִהָּטֵהר.

ֻּכֹּתֶנת ְלָבָנה ִלְלבֹוׁש ְּבַקּפֹוָטה ְלִהְּתַּכְרֵּבל,

ְּפֵני ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא ְלַקֵּבל.

ִקַּבְלנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת ְּב - ְלָכה ּדֹוִדי ּובֹוִאי ַּכָּלה

ֵבַרְכנּו אֹוְרִחים ְּבִּפיּוט ּוְתִהָּלה:

ּבֹוֲאֶכם ְלָׁשלֹום ַמְלָאֵכי ַהָׁשֵרת,

ַמְלָאֵכי ֶעְליֹון.

ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ְלַעּמֹו ַׁשָּבת ּומֹוֵעד,

ָּבְרכּוִני ְלָׁשלֹום, ִלְרָוָחה ּוִפְדיֹון.

ֵצאְתֶכם ְלָׁשלֹום ַמְלָאֵכי ַהָּׁשלֹום

ּוְנָבֵרְך ֶאת ַהַּׁשָּבת – ֶאת ַהַּכָּלה...

ְוַהִּקדֹּוש ְמֻסְלָסל ְוַהַּיִין ָאֹדם

ְוַהּמֹוִציא ֶלֶחם – ַמְׁשָמע ַחָּלה,

ִּכי ְלהֹוִקיר ַׁשָּבת זֹו ְסֻגָּלה.

ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּׁשַבח ְלֵאל,

ְמנּוָחה ְוַׁשְלָוה ַעל ִיְׂשָרֵאל.

ְלבּוָשם ָהדּור ְּכִבְגֵדי ַמְלכּות,

ָנִׁשים עֹוְנדֹות ֲעִדי ְלִקּׁשּוט,
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חֹוְזִרים ֵמַהְּתִפָּלה ְּבִניחּוָתא, ִּבְמִתינּות,

ְמׂשֹוֲחִחים ְּבַחְברּוָתא ִׂשיָחה ֲעֵרָבה,

ְמַפְזִמים ִניּגּון ְזִמירֹות ֶׁשל ְׁשִביִעי.

ֲחנּויֹות ְסגּורֹות, ַהִּכָּכר ְׁשֵקָטה ְּוְשֵלָוה,

ֶאְתמֹול ִׁשְקׁשּוק, ַהּיֹום ֵריָקנּות

ְוִנְדֶמה ֶׁשִּבְזכּות “ְמַלאָבה” ִנָּתן ַהִּדֵּבר ָהְרִביִעי.

ּוְלָכבֹוד ַׁשָּבת, ָהִעיר ֻּכָּלּה ָלְבָׁשה ַחג,

ַּבַּבִית - ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך, ָּבֹראׁש יֹוֵׁשב ָהָאב.

ּפֹוְתִחים ִּבְסֻעָּדה - ְּתִחָּלה ַהָּדג,

ַאֲחֵרי ַהָּמָרק ַהַּצח ִעם ַהֻּׁשָּמן ַהָּצף,

ִנְתֶחי ָּבָׁשר, ַהְּטשּוֶלְנט  ַהַּמְהִּביל,

ָהַרְפֶרֶפת ַּבּסֹוף ְלִקּנּוַח,

ַטַעם ַלֵחיְך ְוָלַאף ֵריַח ִניחֹוַח.

ְּתֹבַרְכָנה ְיֵדי ֵאם – ִאם ִיְרֶצה ַהֵּׁשם –

מֹלא ַהְּכִליל.

ְוָלֹאֶזן קֹולֹות ֲעֵרִבים ֶׁשל ְזִמירֹות,

ּבֹוְקִעים ּוִמְתַפְּׁשִטים ִמַּבַעד ָלַחּלֹונֹות.

ְוַאֲחֵרי ַהְּסֻעָּדה, ַהְּבָרכֹות ְוַהִּמְזמֹוִרים.

ָמה טֹוב ּוָמה ָנִעים, ְׁשַנת ְיָׁשִרים,

ְלַקֵּים ֹעֶנג ַׁשָּבת ְּכִהְלָכתֹו

ָּכְך ִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשָּבתֹו.
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ָּכְך ִמֵּדי ָׁשבּוַע, ֹחֶדׁש ְוָיִּמים

ַעל ֵמי ְמּנּוחֹות ַהַחִּיים זֹוְרִמים.

ַאְך ַהִּׂשְמָחה ְוַהַּׁשְלָוה ַמְתִחיִלים ְלִהְתַעְרֵער

ָהרּוַח ָעָטה, ֲאִויר קֹוֵדר.

קֹולֹות ִמְלָחָמה ִנְׁשָמִעים ֵמָרחֹוק,

ִמָּקרֹוב ַהָּׁשַמִים ִהְתַקְּדרּו, ֲזַעמּו,

ָעָנן, ֹאֶפל, ֶאֶרץ ִּכָּסה 

ְּבשֹורֹות ֵאִמים ָהֲאִויר ָנָׂשא

ְוַהֶּׁשֶקט ָנמֹוג.

ְּכֵלי ַמָּפץ ָרֲעׁשּו ָרֲעמּו

ֶּגֶׁשם ֶׁשל ֵאׁש ָזַרם, ָׁשַטף,

ֶאֶרץ ְוָאָדם ָּפַצע, ָּגַרף

ְוָהאֹור ָנסֹוג ִמְּפֵני ַהֵּצל

ָּבאּו ַקְלַּגִסים ְלַהְכִרית ְּברּוֵאי - ֵאל.

ֵאיָכה ֶאְזְּכֵרְך “ְמַלאָבה” ָהִעיר,

ְּגרֹוִני ֶנְחַנק ְוֵעיִני ִּדְמָעה ַּתִּגיר

ֵאיָכה ֶאְזְּכֵרְך, ְּבָעְגָמה ִעיר ֲחֵרָבה,

ִחְּללּו ְּכבֹוֵדְך, ְּפצּוָעּה ּוְדֵאָבה.

ָּבא ָרָׁשע, ָעָׂשה ָּבְך ַׁשמֹות
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ָּבִּתים ָהרּוִסים, ִקירֹות, חֹומֹות,

ָּבֵּתי ְּתִפָּלה, ֶהֱעלּו ָּבֵאׁש,

ְוָעלּו ַהֶּלָהבֹות ְּבֵצל ָאָדם

ָתם ִעם ַהְּגִויִלים ִּבְקֻדׁשָּ

ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַקֵּדׁש.

ָּממֹון, ֶעְרָוֵתְך ִנְגְּלָתה ַּבׁשִּ

ְוָעֵלינּו ְּבֵני ֱאנֹוׁש ָּגְזרּו ִּכָּליֹון.

ֵאיָכה ֶאְזְּכֵרְך “ְמַלאָבה” ְּביֹום ַסַער,

ַוֲאִני עֹוֶדִּני ַנַער,

ְּביֹום ַסְגִריר ֶׁשל ֶּגֶׁשם ָוֹקר,

ַעל ַחּלֹונֹות ַהֶחֶדר ּדֹוק ֶׁשל ְּכפֹור.

ְדרּות אֹוֶפֶפת, ָהאֹור ַמֲאִפיר, קְַ

ָצָרה ּוְמצּוָקה ִליהּוֵדי ָהִעיר.

ְיהּוֵדי “ְמַלאָבה” ָנְפלּו ָחָלל

ִמְׁשָּפט ַהצֹוֵרר ְּבַאַחת – ֵּגרּוׁש!

ַלֲעֹזב ַּבִית ְלִּביָזה ְוָׁשָלל

ְלַהְׁשִאיר ֵמָאחֹור ְרכּוׁש ָנטּוׁש...

ְקִהַּלת “ְמַלאָבה” ּוְבֹראָשה ָהַרב,

ְזֵקִנים ִויָלִדים, ָנִׁשים ְוַטף
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הּוְרצּו הּוְנסּו ָסְפקּו ַּכַּפִים

ִיְללּו, ָזֲעקּו ַעד ֵלב ַהָּׁשַמִים.

ִעם ַּתְרִמיל ַעל ַהֶּׁשֶכם ְוְצרֹור ַּבָּיד

ְצפּוִפים ְּדחּוִסים ְּבתֹוְך ָקרֹון,

ְּבֵעיַנִים ּדֹוְמעֹות ָזְרקּו ַמָּבט

ָעַלִיְך, “ְמַלאָבה”, אּוַלי ַאֲחרֹון.

הּוְגלּו הּוְבלּו ְלָעֵרי ֵנָכר

ְלֶאֶרץ ָזָרה - ְלֵעֶבר ָּכל רּוַח,

“ְּדַז’אְלּדֹובֹו” ְּתִחָּלה, ִמְקָלט ְלָזר

ּוִמָּׁשם ָהְלָאה, ַמְמִׁשיְך ַהִּׁשּלּוַח.

יְזִריְטׁש” ָהִעיר, "מִֶ ִהַּטְלְטלּו ִהִּגיעּו לְְ

ְּפֵליִטים ֲעקּוִרים ְּבִלי ָקרֹוב ּוַמִּכיר

ָאח ָוֵרַע – ַרק ַמֵּקל ַהְּנדּוִדים

ָזִרים, ְמֻנָּכִרים ָחְסֵרי ִקּיּום ְוַיַעד

ִמי ָלֶהם ֵעֶזר – ִמי ָלֶהם ַסַעד.

ִהְתּגֹוְללּו ְּבֶרֶפׁש, ָּבֵּתי ְּכֶנֶסת ָלֶהם ִמְׁשָּכן,

ֹּדַחק ָוַלַחץ, ֵאין ְּבִמי ִלְבטֹוַח,

ְמרּוִדים, ְּתׁשּוִׁשים ֵאיָכה ִיְפנּו, ְלָאן?
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ַּבַחִּיים ָמֲאסּו, ֹלא ָעַמד ָלֶהם ַהֹּכַח.

ַהּצֹוֵרר ִאיׁש ָּדִמים ִהְפִליא ַהּכֹות,

ִחֵּלל ְּכבֹוד ַנֲערֹות ַזּכֹות.

ִּבְמִחי - ָיד ָחַרץ ּגֹוָרל 

ָהִיינּו ְלֶטֶרף, ְלִּבּזּוי, ְלָׁשָלל.

ֵּכי ַּדָוי, י - ָרָעב, ֻמִ ְמזֵּ

ַּתׁש ֹּכָחם ֵיאּוׁש ֲאָחָזם,

ְׂשָפַתִים ָלֲחׁשּו “ ֵאל ַׁשַּדי”!

ֶהֱחִזירּו ַלּבֹוֵרא ֶאת ִנְׁשָמָתם...

ֶּדֶרְך ַחְתַחִּתים, ְׁשאֹול ָוַׁשַחת

מּוָבִלים ַהְּיהּוִדים ְלֵעֶבר ִּפי – ָּפַחת.

ֹלא ָיְדעּו ָמַתי ַהֵּקץ – ַהּיֹום אֹו ָמָחר,

ַהֵּקץ נֹוַדע ַרק ְלַאַחר.

ֵאיָכה ֶאְזְּכֵרְך “ְמַלאָבה” ְוַהֶּגטֹו ְּבֵחיֵקְך,

ֹרַבע ַּדל – ֹראׁש ֶחְרָּפֵתְך

ָחִסינּו ְּבֵׁשֶפל ְמגּוַרִיְך ָהֲעלּוִבים

ְצִריִפים, ִּבְקּתֹות, ֲחָדִרים ְרקּוִבים.

ָאֵכן, ִמְּׁשַּכֵננּו ְזַמִּני – ֲאָרִעי, ָּכך ִקִּוינּו,

ְוִכי ַיֲעֹבר ַזַעם, ִנְסַלח ָלְך, ָּכְך ִיַחְלנּו,
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ַאְך ְלַאֲחִריֵתנּו ֹלא ָהְיָתה ִּתְקָוה 

ִייחּוֵלינּו – ַאְכָזָבה.

ֻהַּקְפנּו חֹומֹות ּוְגֵדרֹות

ַאְך ֹלא ִמְבָצר ֲהַגָּנה,

ָסְתמּו ִּפְתֵחי ִקירֹות

ׁשֹוְמִרים ְּבֹכל ִּפָּנה.

ִנְלַּכְדנּו ְּכַחּיֹות ְּבַפח ָיקּוׁש

ְוַעל ַהְּׁשָעִרים ָזִקיף ָחמּוׁש.

ְלַצֲעֵדי ַהַּקְלַּגס ִנְתַקְפנּו ֲחָרָדה,

ַמְקלֹו ֲחָבט ַּבֵגו ַהְּמֻיָּסר,

ַּכְלּבֹו ַהּמּוָסת ֶאת ְּבָׂשֵרנּו ָקַרע

ַלֲהֹרג ֶנֶפׁש, ָידֹו ֹלא ָרֲעָדה.

ַהַּלַחץ ַּבֶגטֹו ָּגַבר, ָרָעב ְלֹחִלי ָחַבר.

ַלְחֵמנּו ְקלֹוֵקל – ֶלֶחם ַצר.

ַצר ַהָּמקֹום ַּתַחת ַרְגֵלינּו

ְסָחבֹות ּוְבלּוִיים ָהיּו ְּבָגֵדינּו

ְׁשַרְפַרִפים ָהיּו ְיצּוַע ִמָּטִתי

ִקְרֵעי ְקַרִעים – ָּכִרי ְוִכְסִּתי.
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ְיֵחִפים ְוֵעיֹרִמים קֹוְפִאים ִמֹּקר

ַּדֵלי ָּבָׂשר, ֻמֵּכי ָרזֹון

ְׁשָלִדים ֶׁשל ֲעָצמֹות ָועֹור

ָמֲעדּו, ָּכְׁשלּו ֵמֹחִלי ְוִרְפיֹון

ְוֹלא ָקמּו עֹוד.

ְּבִמְגָרַׁשִיְך “ְמַלאָבה”, ֵהִקימּו ַּגְרדֹוִמים

ִּבְרחֹובֹוַתִיְך ָעְרכּו ִמְטְוֵחי ְיִרּיֹות,

ַחְצרֹוַתִיְך ָּבמֹות ִעּנּוִים,

ְׂשדֹוַתִיְך טֹוְמִנים ְקָבִרים ּוְגִויֹות.

אֹור יֹום ַּבֶּגטֹו ֵהִביא ָלנּו ַּבָּלהֹות

ּוְבַעְרבֹו ִּפָנה ְלֵצל ָאֹרְך ֶׁשל ִסּיּוט.

ַעד ַהֵגרּוׁש.

ִעם ִחּסּול ַהֶּגטֹו ֹלא ִהַּבְטנּו ְלָאחֹור,

ִהְׁשַאְרנּו ֵמֲאחֹוֵרינּו ֶּכֶתם ָׁשֹחר...

ְוֶיֶתר ַהּקֹורֹות ּוָמה ֶׁשִהְתַרֵחׁש

ֲחקּוִקים ִּבְגִויִלים ְצרּוִבים ָּבֵאׁש.

ֵאיְך ֶאְזְּכֵרְך “ְמַלאָבה” 

ִלְפֵני ִמי ֶאְׁשֹּפך ִּדְמעֹוַתי

ַאְדָמֵּתְך ַהְמֻחֶלֶלת ִהיא ֵעדּוַתי
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י ֲחָרבֹות ֻחְרָּבֵנְך ִּתיֵלי ֵאֶפר, ִעּיִֵ

נֹוַסף ֲהִריסֹוַתִיְך ַהֶּגטֹו ֶחְרָּפֵתְך.

ָאֵכן, ְמַנת ֶחְלֵקְך ֹלא ַּבת ַמָּזל,

ֹלא ֵהיִטיב ִעם ְׁשֵנינּו ַהּגֹוָרל,

ִּבַּקְׁשנּו ָחסּות – ְוֵאין ַמִּציל 

ּוְבֵעת ְּפֻקָּדה – ֵמַחְסּדֹו ֹלא ֶהֱאִציל.

ְוַאף ִּכי ַמר ָהָיה ּגֹוָרֵלְך

ַמר ִׁשְבָעַתִים – ּגֹוָרֵלנּו.

ַאְּת – ָיַרד ַקְרֵנְך ָאַבד ְּכבֹוֵדְך

ֶנֶפׁש ְוַחִּיים – ָאְבָדֵננּו.

ֵאיְך ֶאְזְּכֵרְך “ְמַלאָבה” ְּבִׁשְברֹון ֵלב,

ֵאיְך ִׁשְברֹון ֵלב ַיִּביַע ְּכֵאב,

ֵאיְך ְּכֵאב ַיְגֶהה ְּדָאבֹון

ֵאיְך ְּדָאבֹון ְיַנֵחם ָיגֹון.

ַאְּת “ְמַלאָבה” ִׁשִּניְת ָּפַנִיְך

ִלַּקְקְּת ְּפָצַעִיְך,

ִׁשַּקְמָּת ֲהִריסֹוַתִיְך

ַּטְרְּת ִמִּז’ַדִיְך. ִהְתפַּ

ֲאִני ְלעֹוָלם ֹלא אּוַכל ִלְראֹות ְּדמּוֵתְך.

ְוֵאיִני ָׂשֵמַח ְלִאֵדְך.
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ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ְלַהְלִּבין ָּפַנִיְך,

ְוֹלא ֶׁשַּתְׁשִּפיִלי ְלַמֲעִני ֵעיַנִיְך.

ָּפׁשּוט רֹוֶצה ֶׁשִּתָׁשֲאִרי ְּבִזְכרֹוִני,

ְּכמֹו ַּפַעם, ְוֹלא ְלהֹוִסיף ַעל ְיגֹוִני.

ְקִהַּלת “ְמַלאָבה” ֶנֶחְרָבה, ְׁשָמּה ִיְתַקֵּדׁש,

ְׂשִריִדים אּוִדים ֲאַנְחנּו, מּוָצִּלים ֵמֵאׁש,

ֲאַנְחנּו ָלּה ֶאֶבן, ַמֵּצָבה, ָיד,

ֲחקּוָקה ַוֲחרּוָטה ִהיא ְּבִלֵּבנּו – ָלַעד! 
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ְוַהַּמְּׁשִחית ֹלא ָאַמר ַּדי
אֹוְׁשִויץ ְּבַדם ְוֵאׁש ְוֵאֶפר

ַהס ְּדָמָמה ֲאֵפָלה קֹוֶדֶרת

ֵאין אֹור ֵאין ֹחֶשְך ֵאין קֹול

ָּכאן ָהעֹוָלם ָעַמד ִמֶּלֶכת

ֶפת ְׁשאֹול. ֵגִהּנֹום ֲעֵלי ֲאָדמֹות, ֹתּ

ַהְרִּכינּו ֹראׁש ִּכְרעּו ֶבֶרְך

ְּתנּו ֵעיֵניֶכם ְמקֹור ִּדְמָעה

ְיִהי ְגרֹוְנֶכם ָחנּוק ִמֶּבִכי

ִיַּמס ִלְּבֶכם, קֹוְלֶכם ְיָבָבה.

ְׁשלּו ְנָעִלים ֵמַעל ַרְגֵליֶכם

חּוּׁשּו ַּתְחֵּתיֶכם ֲאָדָמה צֹוֶרֶבת,

ִמַּלַהט ָהֵאׁש, קֹוַדַחת, ּבֹוֶעֶרת,

ן ְנִׁשיָמה חֹוֶנֶקת ִמִּתְמרֹות ֶהָעָשׁ

ֵמַאִּויר ָחרּוְך ּוֵמֵאֶפר ַהִּכְבָׁשן.

ִאְזרּו ֹעז ְוַתֲעצּומּות ֶנֶפש

ֶּפן ִלְּבֶכם ִיּדֹום

ְוַתַעט ַנְפְׁשֶכם ֶחְרַּדת ֹקֶדׁש

ְלׁשֹוְכֵני ָעָפר ְותֹוֵעי ָמרֹום.

ֵמֵאת ְמַנֵחם מענדל ֶּבֶקר
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ַהָּיִמים ְיֵמי ַסַער ָוֶחֶרב

ֻחְרַּבן ָוֶהֶרס, ַהַּבִית ּבֹוֵער

ְּכַחּיֹות ֶהְפֵקר ָהִיינּו ְלֶטֶרף

ע ִמַּמַגף ַהּצֹוֵרר. רֹוַע ָהֶרַשׁ ִמזְּ

ַּגל-ַהַׁשַחת ָהָאֶרץ ָׁשַטף

ַּבְרֶזל ָוֵאׁש, ֹּכַח ַאִּדיר

ִיְּפלּו ְלָפָניו ְמִדיָנה ָוִעיר

ּדֹוֵרס, מֹוֵחץ, זֹוֵרַע ֶהֶרס

ְּכַנַחל ֵאיָתן ְיסֹודֹות ָּגַרף

ְיסֹוד ָּכל-ַחי ָּבָשׂר ָוָדם

ִעְרֵער ִקּיּום ִסְדֵרי עֹוָלם

ְבֶצֶלם ַהָּׂשָטן ֶׁשל ְצָלב ָוֶקֶרס.

ָּבִּתים ֵהַׁשּמּו

ְקִהּלֹות ֶנְחְרבּו

ֻהְגלּו ֹגְרׁשּו ָעְברּו ִמן ַהַחִּיים

ָספּו, ַּתמּו ְיֵמי ֶחֶמד

ָחְלפּו, ָנגֹוזּו - ֹלא ֵעת ְמַנֶחֶמת. 

ּכֹוחֹות ָהֶרַׁשע ִהְׁשַּתְלטּו ִהְתָּפָרעּו

ֻפְרָענּות ְּבָכל ָהָאֶרץ ָזָרעּו

ַאְנֵׁשי ְבִלַּיַעל ַמְׁשִחית ְוָזדֹון.
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ְּבֹראׁש חּוצֹות ָהִיינו ְלָחָמס

יֹון ְּגֵזרֹות, ַהְׁשָּפָלה, ָּגֵזל ּוִבזָּ

ס רֹוַע ַהַּקְלגָּ ִעּנּוי ְוֵסֶבל ִמזְּ

ְוָהָיה עֹוָלֵמנּו ִחָּדלֹון.

ַהָׁשַמִים ָקְדרּו ָלקּו ַהְּמאֹורֹות

ָחְׁשכּו ַהְׁשָחִקים ִנְגַנז ַעּמּוד ַהַׁשַחר

ֵהִמיטּו ַהצֹוְרִרים ָאסֹון ְלדֹורֹות

ְּכֵאב, ָיגֹון ָוַצַער.

ַעל ַנְפׁשֹו ָאָדם עֹוֵמד

ִנְלָחם ְּבגֹוָרלֹו ְּבִלי ָמָחר

ָּכל-יֹום ָּכל-ָׁשָעה ְכמֹו ֶנַצח

עֹוֵמד ִיְׂשָרֵאל ַעם ּבֹוֵדד

ִּבְפֵני ַצר ַמְׁשִחית ְוׁשֹוֵדד

נֹוְטפֹות ָיָדיו ָּדם ִמְּמֶלאֶכת ָהֶרַצח.

ְוָאנּו ְפִליִטים, ֲעקּוִרים, ָנע ָוָנד

ַמֵּקל ְנדּוִדים אֹוֲחִזים ְּבָיד

ָאָנא ָנבֹוא – ָאן ֵנֵלָכה

ֻמֵּכי גֹוָרל ַעם ֵחֵלָכה

ְקלֹוֵננּו ָהָיה ַהְּטָלאי

ַאְך ַהַּמְׁשִחית ֹלא ָאַמר ַּדי.
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ְוָיְצָאה ַהְּגֵזָרה ּוָבא יֹום ַהֵּגרּוׁש

ַלֲעזֹוב ַּבִית ִלְנטֹוׁש ְרכּוׁש

ִהְתַאֵּסף ַעם ִעם ְצרֹור ַעל ֶׁשֶכם

ִיְרֵאי ָׁשַמִים ְוִיְרֵאי ֵחְטא

ִאיׁש ְוִאָּׁשה ָזֵקן ְוַטף

ַיְלֵדי ַהֶחֶדר ֵמָאֶל"ף ֵּבי"ת.

ִׁשְבֵרי ְכִלי ּוַפת ֶלֶחם

ְצָעקֹות, ְיָללֹות, ִׁשְברֹון ָוֶׁשֶבר

ְּגדֹוֵלי ֱאמּוָנה ּוְבֹראָׁשם ָהַרב

ִמּתֹוְך ֶהָהמֹון קֹול קֹוֵרא:

"ֹלא ָלֲאַבדֹון ְוֹלא ַלֶּקֶבר

ִלְקַראת ַהָּמִׁשיַח ְּבֶעְזַרת ַהּבֹוֵרא

ָּפֵנינּו נֹוָעדּו"

ַוִּיְתַּכֶּסה ַבַּטִּלית ַוִּיְתַעֵּטף

ְּתִפיִלין ַעל ָהֹראׁש ְוַעל ַהֵּלב,

ֶלָהבֹות ִמֵּבית-ַהְּכֶנֶסת ִרְּצדּו

ּוְגִויִלים ַּבחּוצֹות ִהְתגֹוְללּו

ָנְכִרים ָסִביב – ְּפֵניֶהם ָצֲהלּו

ָהִיינּו ְלֶחְרָּפה ּוְׁשִניָנה

ְּבֹתף ּוְמִצְלַּתִים ֵהִריעּו

ּוְפֵניֶהם ֵאיָבה ְוִשְׂנָאה
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ְלִבָּזה ּוְלָחָמס ֵעיֵניֶהם ָלָטׁשּו

ֶאל ְרכּוׁש – ְמֹגָרִׁשים ָנָטׁשּו

ִמְצֲהלֹות ֶהָהמֹון ְּבֶעְלָזה ֶׁשל ְּפִריצּות

ְלֶעֶלץ ְוִשְׂמָחה ְלִׁשְבֵרנּו ִהִּגיעּו

ֵמַהְּיהּוִדים ָּברּוְך ְׁשְּפָטַרנּו

ְוַלֵּגרּוׁש ָהִראׁשֹון ָיָצאנּו.

ַהֵאין ֶזה ִסּיּוט

ֶחְזיֹון ֵאיִמים

קֹולֹות ְמעֹוְרֵרי ַפָּלצּות

ְּבִכי, ָצֳהלֹות, ַּתֲחנּוִנים.

ִרּקּוד ַהֲחִסיִדים ֶׁשָּיְצאּו ְבָמחֹול

ֲאֶׁשר ִּתְקָוה ְבָכל-ֵלב ָיִפיַח

ָמֲחאּו ַכף ָקְראּו ְבקֹול:

"ָּפֵנינּו ִלְקַראת ַהָּמִׁשיַח".

ָהִיינּו ִלְגַנאי

ַאְך ַהַּמְׁשִחית ֹלא ָאַמר ַּדי.

ּוִמַּבַעד ֵעיַנִים ּדֹוְמעֹות

ְּכַנֲחֵלי ַמִים ַמְעָינֹות

ֶחְזיֹון ַּתְעּתּוִעים ִהְׁשַּתֵקף ַּבַּמְראֹות

MenahBekerPrint12.indd   145 19/11/12   09:57



146

ַנְפִׁשי ַמְרִטיט

קֹולֹות ְדָוי

אּוַלי ִּדְמיֹון ָּפרּוַע...

ן ַמֲחִניק ֵאׁש ֶלָהָבה ָעָשׁ

ַרַעם ּוְבָרִקים ָאְזַנִים ַמֲחִריק...

ַוֲאִני ַעד ּבֹוא יֹוִמי

ַעל ִמְׁשָּכִבי ַסֲהרּוִרי הֹוֶזה ֲחלֹוִמי

ֲחלֹום ַמְבִעית

ֲחלֹום ִעְוִעים, רּוַח ָרָעה,

ַשְׂרַעִּפים ֲאָחזּוִני ְכמֹו ֵצל

ַמְדִריִכים ְמנּוָחִתי יֹוָמם ָוֵליל.

ָרִאיִתי ְתלּוִיים ֵּבין ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

ֶחֶבל ַהַּגְרּדֹום ַעל קֹוַרת ֵעץ ָמתּוַח

ַעל ֶּגַזע ִאיָלן ְוַעל ַעּמּוד ָקזּוז

ֵּבין ַחְצרֹות-ַּבִית ְוָׂשֶדה ָתחּוַח

ִמְתַּפֵּתל ָעקּוד ִמְתַעֵּות ְּכמֹו ֶׁשֶרץ

ְּבהֹונֹות ַרְגָליו ַלַּקְרַקע נֹוְגׂשֹות

ְלׁשֹונֹו ִמְׁשַּתַלַחת ִמְׁשַּתְרֶבֶבת ְּבבּוז

ְׁשָאט ֶנֶפׁש ַמִּביַע ְּבֵעיָניו ַהְּנפּוחֹות
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ּתֹוֵעָבה ַלַּתְלָין ָּפָניו ַמִּביעֹות

ּפְרֵּפר, ִּפְרֵּכס, ִחְרֵחר, ָּגַנח

ִהַּטְלֵטל ָּברּוַח יֹום ָוֵליל

ֵּגוֹו ִנְמַּתח ָנָטה ַכֵּצל

ִעם ֹּבֶקר-אֹור ִנְׁשָמתֹו ָנַפח.

ַהֵאין ֶזה ִסּיּוט ַמֲחֵזה ֵאיִמים

ָמה ֲעֹוַני ּוַמה ֲחָּטַאי?!

ַאְך ַהַּמְׁשִחית ֹלא ָאַמר ַּדי.

ְרִאיִתיֶכם ֲעקּוִדים ַעל ְׂשַפת ַהּבֹור

ֶקֶבר ְּבמֹו ְיֵדיֶכם ֲחַפְרֶּתם

ִּבְדֵמי ְיֵמיֶכם ְואֹון ְגבּורֹות

ָׁשְפכּו ִדְמֶכם ַהָּטהֹור.

ְּבַצו ַהְקֵהל ֻאַּלְצנּו ִלְראֹות

יֶכם ִנְגַּדע ֵאיְך ְּפִתיל ַחיֵּ

ֵעֵדי דּוָמה ְּבֹתֶקף ִנָּצִבים

ֵמיִׁשיִרים ַמָּבט ְּבֶחְזַקת ַהָּצו

ֲאנּוֵסי ֵאֶלם ִּבְכֵינּו חֹוְנִקים

ֶּפן קֹול ְנִהי ַּבַּמֲחֶנה ִיָּשַמע,
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ִּכְבֵני ֲעֻרָּבה ִּדיֵננּו ֶנֱחַרץ

ָמָדה. ִּכי ָאז ַּגם ָאנּו ִנְגַזְרנּו ְלַהְשׁ

ִנַּתן ָהאֹות ַוִּתְרַעם ָהֵאׁש

ֶרֶׁשף-ֶּפֶלד ִלְּבֶכם ִּפַּלח ָנַתץ

ְוַהָּקָהל ִׁשְברֹו כֹוֵבׁש...

ַעל ֵּכן ְּבֶׁשֶקט ָלמּות ְבַחְרֶּתם

ְּבִלי ְתִפָּלה ּוְבִלי "ְׁשַמע".

ְוָהֲאָדָמה ָרֲעָדה ֹלא רֹוצה ָלנּוַח

ֵאֶבר ַחי ֵמַהּבֹור ְמַבְצֵּבץ

ֹּפה ָיד רֹוֶעֶדת

ָׁשם ֹראׁש ַהחּוָצה ִנָּבט

ְוַהְּכֵאב טֹוֵרף ֶאת ַהַּדַעת

ּוִמָּסִביב ַהָּדם ְּכמֹו ֵמי ִקּלּוַח

ָׁשַטף, ָזַרם, ָׁשַתת,

עֹוד ְנָׁשָמה ְבִקְרָּבם עֹוד ֹלא ָבא ַהֵּקץ...

ְוַרד ַהּיֹום ְוַהֶּׁשֶמׁש ׁשֹוַקַעת

ֵאין ֶנֶפׁש ָּכל-ַחי

ַהֵאין ֶזה ִסּיּוט ֶחְזיֹון ֵאיִמים

ְוַהַּמְׁשִחית ֹלא ָאַמר ַּדי.
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ִעם ּבֹוא ַהַּלִיל ֵעת ַהֹחֶׁשְך ַּבֵתֵבל ִיְמׁשֹול

ֵעת ָּכל-ַהְיקּום ֶאת ְׁשָנתֹו ָנם

ִמֶּפַתח ֵּביָתּה ָיְצָאה ֵאם

ֶחֶרׁש ָיְצָאה ְּבִלי ָהִקים קֹול

ָיָצא ָאב ַעל ְּבהֹונֹות ַרְגָליו

ָרכּון ָרצּוץ, ֵמֶאְבלֹו ָקם

ָיְצאּו ֵבן ּוַבת ָאח ְוָאחֹות

ֵעיֵניֶהם ָיגֹון ְּפֵניֶהם ֲאֵבלֹות

ָהְלכּו ּוָבאּו ְלבֹור ַהְּׁשאֹול

ְלַלֵּטף ֹראׁש ֵּבן, ְלַנֵּׁשק ַיד ָאח

ְלַחֵּבק ְּפֵני ַבַעל, ִלּפֹול ְלַרְגֵלי ָאב

ִלְטמֹון ֶעְרַות ָּבָשׂר ְלַכּסֹות ָּדם ֶׁשִּנְׁשַּפְך

ָעָפר ַהַּלח ְלִהְתַּפֵּלׁש, ְלִהְׁשַּתֵטַח בֶּ

ָכל... ִאיׁש ֵאֶצל ְׁשֵארֹו ּוְקרֹובֹו ֶׁשָּשׁ

ְוקֹול ְּדָמָמה ַדָּקה ְׂשָפַתִים ְיַלֲחׁשּו

ְיָבבֹות, ֲאָנקֹות, ִקינֹות ּוְנִהי

נֹוְתִנים קֹוָלם ְּבִמְסֵּפד ּוְבִכי -

ַתְמרּוִרים: "ִמי ִיֵּתן ַנְפִׁשי ַתְחָּתיו".

ּוְגָבבֹות ֶׁשל ֶּדַמע ְּבָדם ִנְמָהל

ֵנֶסְך ֶׁשל ְּבִרית, ֵמֲאִנים ְלִהָפֵרד

אֹו ֶׁשָמא ָנְפחּו ִנְׁשָמָתם ְוָהיּו ַגל-ֵעד!
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ְוָהָיה ְביֹום ָמצֹוד ֵעת הּוְרצּו ֻקְּבצּו ְבִאּסּוף

ׂשּו ְוִנְלְּכדּו ְבִכָּכרֹות ּוְׁשָוִקים ִנְתפְּ

ֵעת ֹגְרשּו ֻהְגלּו ִלְבִלי ׁשּוב

ָמְצאּו ִמְסּתֹור ְמֵתי ְמַעט ָנֵסי ִמְרָּדף

ֵמֵעין ָזר ָחְמקּו ְבֵחרּוף ֶנֶפׁש

ִיְסַּתְּתרּו ִמַּתַחת ְּפֵני ֲאָדָמה ְּבבֹור ַמֲחָׁשִּכים

ִּבְמִחלֹות ָעָפר ְּבִביב ָאֵפל

ְּבֵמי-ְדלּוִחים ֲעכּוִרים ְּבֶרֶפׁש

ּבֹוְסִסים ִּבְתָעלֹות ְּבִטיט ִמְתּגֹוֵלל,

ָמְצאּו ִמְקָלט ִּבְמָערֹות ַׁשַחת

ַמֲחֶסה ְלֵעת ָׁשָעה ַעד ַיֲעבֹור ַעד ַיֲחלֹוף

ְּדחּוִסים ְצפּוִפים ְׂשרּוִעים ְּבַמֲחָנק

ֵּגו ְּבֵגו ָּפַגע, ִאיׁש ְלִאיׁש ִנְדַּבק,

ֶחְרַּדת ָמֶות ֵיׁשּוָתם אֹוֶפֶפת

ָאְזֵניֶהם ֲאַפְרֶּכֶסת, ִניד ַעְפַעף

ִחְוַרת ָמֶות ְּפֵניֶהם, ֵאיָמה ָוַפַחד

ִאיׁש ֶהֶגה ִמִּפיו ֹלא יֹוִציא – ַהס

ֶּפן ָהֲאִויר ֵהד ַהחּוָצה ִיָּׂשא,

ַּכף ֶרֶגל ֹלא ִתְדרֹוְך, ִּתְצַעד

ֶׁשֶקט ִיְרְּבצּו ְכַחָּיה ִנְרֶדֶפת
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ְּכמֹו ְבֶקֶבר ַהֵּמת ֹלא ָזז

ֶּפן ִיָּבַקע קֹוָלם ְלאֹור ַהּיֹום

ֶׁשָמא ִיְתָגּלּו – ִּכי ָאז סֹוָפם ֶנֱחַרץ.

ְוָהָרָעב ֶעְרַות ַעְצמֹוֵתיֶהם ִּכָּסה.

ִמי ֵיַדע ֵלב ֵאם ִּתינֹוק ְּבֵחיָקּה חֹוֶבֶקת

ִּפְתאֹום ִיֵּתן קֹולֹו ִבְבִכי

ְּכמֹו ֵחץ ָׁשנּון ְמַפֵּלַח ֶאת ַהֶׁשֶקט

ֶׁשָמא ִמֹּדַחק ֵמֹחֶׁשְך אֹו ְסִחי,

ְוֵעיֵני ֻכָּלם ּפֹוִנים ִּבְׁשִתיָקה רֹוֶעֶמת

ָנִדים ְּבֹראָׁשם ִּבְדִריָׁשה ִאֶּלֶמת

ָלֵתת ַחִּיים ְּתמּוַרת ַחִּיים ַצו ַהָּׁשָעה

ִּכי ָמה ֵעֶרְך ִּתינֹוק ֶׁשנֹוַלד

ְלַהִּציל ֵעָדה ִמְּגֵזָרה ּוְׁשַמד

ַעד ַּתֲעבֹור ָהָרָעה...

ַוִּתֵּתן ָהֵאם ֶאת ַׁשָּדה ְלִפיו

ְלחֹוץ ּוְתחֹוב, ִמְּבִלי ַהְרֵּגׁש ְוַדַעת ּכֹוָחּה ָּגַבר

ְּבָיָדּה ְמַמֶּׁשֶׁשת ּובֹוֶחֶׁשת ַּבָּגרֹון ִמָּסִביב

לֹוֶטֶפת לֹוֶפֶתת ְּכמֹו ֶחֶנק ַטַּבַעת

"ַהס ִּתינֹוק קֹוְלָך ְכקֹוָלר ָּתלּוי ַּבַּצָּואר!"

ְוַהִּתינֹוק ִּפְרֵּכס, ִּפְרֵּפר, ֶהֶבל ִּפיו ִנְסַּתם
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ָחַדל ִמְּבִכי ְוקֹולֹו ָנַדם

ְוִדְמַמת ֶקֶבר ִמְשָּׂתַרַעת...

ְוֵהִריָמה ָהֵאם ְּפִרי ִבְטָנּה ַוָּתִניף

ְּכמֹו ֹּכֵהן ָקְרָּבנֹו ֵמַעל

"ְרֵצה ָנא ֵאל  ָקְרָּבן עֹוָלל"

ְוֵאין עֹוֶנה ְוֵאין ֵמִׁשיב.

ֵעיֶניָה בֹוהֹות ִּדְמעֹוֶתיָה ָשָׂרף

ֶהְמַית ִלָּבה ָעֶליָה ֵמִעיק

ֶׁשָמא ִׁשּקּוי ְלֵׁשָדּה מֹותֹו ִהְמִּתיק

אּוַלי ַסם ִּדְמעֹוֶתיָה לֹועֹו ָׁשַטף.

ַוִּיָּקֵרׁש ַהָּדם ְּבִקְרָּבּה

ֶּכֶהֶרף ָקְפָצה ָעֶליָה ַהֵּׂשיָבה

ִנְכַנס ָּבּה רּוַח ִעְוִעים

ִנְטְרָפה ָעֶליָה ַהַּדַעת...

ַוַּתַעט ַנְפָׁשּה רּוַח ְרָפִאים

ֶנֶאְלָמה ָכֶאֶבן, ֶּפֶסל ַמֵּצָבה

ּוְבִיּסּוֵרי ָמֶות ּגֹוַוַעת...

ַאְך ַהָּקְרָּבן ָהָיה ַלַּׁשְוא

ְמַבֵּׂשר ָרעֹות עֹוֵמד ֶּבָחָלל

ִמְסּתֹוָרם ִנְתַּגָּלה הּוַסר ַהּגֹוָלל
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ּגֹוָרָלם ֶנֱחַרץ ְוָהיּו ְלָׁשָלל

ּובֹור ִמְפָלָטם ְלֶקֶבר ָהָיה

ָוָהֵאם ַּפֲעַמִים מֹוָתה ָמְצָאה.

ַהעֹוד ֹלא ָמְלָאה ַהְּסָאה

ַעד ָמַתי?!

ְוַהַּמְׁשִחית ֹלא ָאַמר ַּדי.

ְוַהּצֹוֵרר ֹלא ָרַגע ְוֹלא ָנח

ְּכַחָיה טֹוֶרֶפת ָּדמֹו ָרַתח

ְּכמֹו ַמְלָאְך ַחָּבָלה ָהָיה ְלרֹוֵעץ

ַמְקלֹו ְּבָידֹו ְּכמֹו ֶחֶרב ַמֲאֶכֶלת

ִעם ַּכְלּבֹו ְלִצּדֹו ְלׁשֹונֹו חֹוֵרץ,

ֵעיָניו ָּתרּו ָאְרבּו ְלָקְרָּבן

ִיְהֶיה ֶזה ִאיׁש ִאָּׁשה ָזֵקן אֹו ֶיֶלד

ָּכל ְיהּוִדי ְּבֵעיָניו ָׂשָטן.

ְוִהֵנה ָנָּתן ֵעיָניו ְּבִאָׁשה ּוְלִצָּדּה

ְיָלִדים ְׁשַנִים ָחִסים ְּבַּכְנֵפי ִּבְגָדּה

ְלַמְרֶאה ַהּצֹוֵרר ֶנֱאְלָמה ְּכֶאֶבן

גֹוָרל ְיָלֶדיּה ֹלא ָיְכָלה ְׂשֵאת

ַרְגֶליָּה ְּכעֹוֶפֶרת ָּכְבדּו ִמִהָּמֵלט
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ְוָיְדָעה ֶׁשַהּסֹוף ָּבא ְוָקֵרב.

ְוַהּצֹוֵרר ַנְפׁשֹו ָחְׁשָקה ְלִהְתַעֵּלל

ְלַנסֹות ֵאם ִעְבִרָיה ְלַהְׁשִּפיל ְלַזְלֵזל,

ָּתַקע ַּתַחת ַסְנְטָרּה ַמְקלֹו ֵמִטיל ַּבַהל

ַעל ְׂשָפָתיו ִחיּוְך ֶׁשל ַלַעג ְוּבּוז – ְוָׁשַאל:

"ֶאת ִמי ֵמַהָּבִנים ַאְּת אֹוֶהֶבת יֹוֵתר

ְוַעל ִמי ַאְּת מּוָכָנה ְלַוֵּתר,

ַּתֲעִני ֵאם ְיהּוִדָיה ְּבַאַחת

ִּתְבֲחִרי ַאְּת ְּבֶאָחד

ָלָּמה ָימּותּו ְׁשַנִים

מּוָטב ֶאָחד ַּבַחִיים."

ְוָהֵאם ְּכמֹו ֶּפֶסל ַמֵצָבה, ֲאָחָזָּתה ִׁשּתּוק

ָלְפָּתה ָּבֶניהָּ ְּבֶיֶּתר ִחּבּוק

ַאֻרּבֹות ֵעיֶניָּה ִּכְׁשֵני לֹוֵעי ָהֵרי-ַגַעׁש

יֹוְרקֹות קֹוְלחֹות ִרְׁשֵּפי-ֵאׁש,

ְוַהּצֹוֵרר ְמׁשּוֲעַׁשע ִהְרָּבה ְלָהֵּתל:

"ִאם ַהְּבִחיָרה ָקָׁשה, ֲאִני ָעַלִיְך ַאֵקל

ַאְמִעיט ִמֵּמְך ֶנֶטל ַהַּמָׂשא

ְּבַקְחִּתי ֶאת ְׁשֵניֶהם ַאְפִחית ָלְך ַמֲעָמָסה..."

ְוִּתְפֹרץ ַהַּלָּבה ִמִקְרָּבּה – ַּגַעׁש ּבֹוֵער

ֵעיֶניָּה ְׁשֵני מֹוְקֵדי ֵחָמה
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ֲחָמת-ָנָקם ְּבִסיָמן ָּתֹמת ַנְפִׁשי...

ּוְכֶהֶרף-ַעִין ָּתְקָעה ִצָּפְרֶניָה ִּבְפֵני ַהּצֹוֵרר

ֵדָמה ְּכֵעין ִׁשיֵני-ַּבְרֶזל ַאֲחֵרי ָחִריׁש ְּבֶּתֶלם ַהְּשׁ

ָראֹון. ָחרּות ְוָחקּוק ְלדֵּ

ְלֶרַגע ִנְדָהם ָנסֹוג ֶהֱחִויר

ָׁשֹלׁש ְיִריֹות ִהְדֲהדּו ָּבֲאִויר

ְוָׁשֹלׁש ְקִריאֹות "ְׁשַמע" ָזֲעקּו ַלָּמרֹום.

ִנְמְהלּו ַהּקֹולֹות ְּבַמְראֹות ְלָוי

ְוַהַּמְׁשִחית ֹלא ָאַמר ַּדי.

ְוַהֶּגטֹו ֹלא ָׁשַקט

ְּבָכל-ִּפָּנה ַהָּמֶות ׂשֹוֵרר

ְלָכל ִאיׁש ֲחָרָדה ַבֵּלב

ָלבּוׁש ְסָחבֹות ֵּפרּוִרים ְמַלֵּקט

עֹור ַוֲעָצמֹות ֵיׁשּותֹו גֹוֵרר

ֻמֵּכי-ֹחִלי, ִעּנּוי ּוְכֵאב,

ְצפּוִפים ְּדחּוִסים ְּבַמְרֵּתף ַוֲעִלַּית ָּגג

ָאח ְוָאחֹות, ֵאם ְוֶיֶלד ַרְך

ַאָּבא ַאִין – ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ֶנֱהַרג.

ְוַהֶּיֶלד ַּפת ֶלֶחם ְלִפיו ֹלא ִהִּגיַע

מּוָתׁש ִמן ַהַּמְחסֹור ָרָעב ָוצֹום
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ְלהֹוִׁשיט ָיד ֹלא ָעַמד לֹו ַהֹּכַח

ְּכמֹו ֵנר ָהַלְך ְוָדַעְך

ֵעיָניו ַיֲעצֹום

ִנְׁשָמתֹו הֹוִציא ְבִלי ִניַע.

ת-ִקיר ְּבָכל ֶקֶרן ְרחֹוב ּוְבָכל ִּפנַּ

ָּגְססּו ְנֵכִאים ְוִהִּגיעּו ַלּסֹוף

ּוְבִלָּבם ְּתִפָלה:

"ַאְׁשֵרי ָאָדם ִמַּתַחת ָעָפר ִיְׁשּכֹון

ִּכי ַמה ֶּבַצע ְלָמָחר ְלַצּפֹות

ִנְגַזר ָעֵלינּו ְכָלָיה ַוֲאַבּדֹון

ֵאין ִּתְקָוה ּוִמְפָלט ַאִין

ְמבֹואֹות ֲחסּוִמים ֵאין מֹוָצא

ְמקֹום ֵסִתר ֹלא ִנְמָצא

ְוֵאין ּתֹוֶחֶלת ַלָּבאֹות

ִין ָּתבֹוא ְיׁשּוָעה ִמַּנִין". ִמנַּ

ִאיׁש ֵעיָניו ַלָּמרֹום ּפֹוֶנה

ֵאין קֹול ְוֵאין עֹוֶנה

ַהֵאין ֶזה ִסּיּוט, ִדְמיֹון

ֶׁשָמא, אּוַלי

ְוַהַּמְׁשִחית ֹלא ָאַמר ַּדי.
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ְוָהָיה ַהּיֹום ְוֵּיֵצא ַהָּכרֹוז

ְּגֵזָרה ָיְצָאה ִמִלְפֵני ַהּצֹוֵרר

קֹול קֹוֵרא ַּבֶּגטֹו ָעַבר

ֵגרּוׁש, ִחּסּול, ֹׁשד ָוֶׁשֶבר

ִלְנטֹוׁש ַהֹּכל ִחיׁש ַמֵהר

ְלִהְתַקֵּבץ ַּבֲחָטף ָלֵצאת ָחפּוז,

ֲעָדִיים ֻהְפְׁשטּו הּוְסרּו ַבִּכָּכר

ִמְׁשַמר ַחִיל ִמָּכל ֵעֶבר

ְזֵקִנים ְוַטף ִמְׁשלֹוַח ִראׁשֹון

ְּפחּוֵתי ֵעֶרְך ֵראִׁשית ַלֲאַבּדֹון

ּוִמי ֶׁשַּתׁש ֹּכחֹו ְמקֹומֹו ַבֶּקֶבר.

ְּבֶהְמַית ְלָבבֹות ַצַער ְוִחָּפזֹון

ְקֵניֶהם ִאָׁשה ָוֶגֶבר ִנְפְרדּו ִמזִּ

ְוֶיֶלד ִּבְכַנף ִּבְגָדם מֹוֵׁשְך...

ְּבִהְתַאֵּסף ַעם ִעם ְצרֹורֹו ַהַּדל

ַער ְרּכֹו ְלֵעֶבר ַהׁשַּ ׂשֹוֵרְך ִאת דַּ

ִאיׁש ְצרֹורֹו ַעל ָמְתָניו ָּכַרְך

ְׁשֵאִרית ְרכּוׁשּו, ְׁשנֹות ֶיַגע ְוָעָמל

ְחַסְך ָעְׁשקּו ִדְבֵרי ֵעֶרְך ְוֶכֶסף ֶׁשנֶּ

הּוְסרּו ֲעָדִיים ִנְתַלׁש ָּכל ַּתְכִׁשיט.
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ּוְבתֹוְך ֶהָהמֹון ַּגַעׁש ֶהֶרג ָוַסַער

ִּגלּו ָטמּון ָחבּוי ֲעִדי-ְכלּולֹות ְוַטַּבַעת

ֶכר ַאֲחרֹון ַהָּשִׂריד. ְׁשֵאִרית ַהזֵּ

ַהּצֹוֵרר ַמְצִליף, דֹוֵחק, מֹוֵחץ

ְוַהֶּכֶלב ִׁשיָּניו נֹוֵעץ

ְוָיָצאנּו ְלֶדֶרְך ֹלא-נֹוַדַעת

ֶּדֶרְך ַצְלָמֶות ָוַגְיא

ְוַהַּמְׁשִחית ֹלא ָאַמר ַּדי.

ּוַבְּקרֹונֹות ְצִפיפּות, ַמֲחָנק

ִאיׁש ַעל ִאיׁש ָרְבצּו

ֶזה ִמַּתְחָּתיו ֶנֶאַנק

ֵסָרחֹון ָּבַאׁש ָּבֲאִויר

ְוִקיֵאנּו ִנְדַּבק ַלִּקיר

ְוֵאין ַמִים.

ְמֹיָאִׁשים ַלָּמֶות ָקְפצּו

ָלְקחּו ַנְפָׁשם ְּבַכָּפם

ֵמֵתינּו ַלְּכָלִבים ָזְרקּו

ְלֵעיֵני ָׁשַמִים,

ָחְׁשכּו ֵעיֵנינּו ָבֲאֻרּבֹות
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ְוָצבּו ָפֵנינּו ִמּקֹור

ִׂשְפתֹוֵתינּו ִריר ָזבֹות

ּוִבְרֵּכינּו ְבֵמי ַרְגַלִים,

ַּבַחִּיים ַנְפֵׁשנּו ָמֲאָסה,

ַהִאם ִנְרֶאה ַפַעם אֹור

ְּבִפינּו ְתִחָּנה

ְוַכֵּפינּו ֶאל ַעל ִנָּׂשא

ֶאל ַׁשַּדי!

ַהֵאין ֶזה ִסּיּוט ֶחְזיֹון ֵאיִמים

ְוַהַּמְׁשִחית ֹלא ָאַמר ַּדי.

ּוְבֶחְׁשַכת ַהַּלִיל ְּבסֹוף ַהַּמָּסע

"ַהחּוָצה ַמֵהר" ִנְׁשַמע ַהּקֹול.

קֹול ֲאַבּדֹון ָּבֲאִויר ִנָּׂשא

ֶאָחד ָיִמין ֵׁשִני ַצד ְשֹׂמאל,

ֶאְצַּבע ַהּצֹוֵרר ּגֹוָרל ָחַרץ.

ֵּבן צֹוֵעק ִנְפָרד ֵמָאב

ֶיֶלד ּבֹוֶכה קֹוֵרא "ִאָּמא"

ַּבַעל ִנְקָרע ֵמִאְׁשּתֹו, ָזֵקן ִנְמָחץ

עֹוד ַמָּבט אּוַלי ַאֲחרֹון...
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ב ְוַהּׁשֹוט נֹוֵגׂש ַּבגַּ

"ָקִדיָמה ָקִדיָמה"

ּוְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו ֹגֶדל ָהָאסֹון.

ַצד ָיִמין ַלֶּפֶרְך, ְׂשֹמאל ִלְכָלָיה

ֵאין ֲחָזָרה, ּדֹוֲחִקים, ּדֹוֲחִפים

ְמִאיִצים ְּפִניָמה

ִנְסְּגרּו ָעֵלינּו ַהְּׁשָעִרים

ָהִיינּו ִלְמִׁשָּסה ִיְׂשָרֵאל ַהְּדוּוָיה.

ּוֵבין ַהחֹומֹות ָמֶות ׂשֹוֵרר

ָמֶות ְּבֵתיל-ַהָּגֵדר זֹוֵרם

ַיְתמּות, ְׁשכֹול, ֶעֶצב קֹוֵדר

ָאָדם צּוָרתֹו ָפַׁשט

ָּדָמה ְלַחָּיה ִנְרֶדֶפת, זֹוֵעם

ַלֲעבֹוַדת-ֶּפֶרְך, ֶנֶגף, ִעּנּוי

ְלִחּסּול נֹוַעד.

ָׂשמּו ַרְגֵלינּו ַבַּסד

ָראֵׁשנּו ַבקֹוָלר

ָּדׁשּו ְבָׂשֵרנּו ַבַחְרֻצּוּבֹות

ַהַּפְרּגֹול ַּבֵגו ַהַּדל ָחַרט
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ָיֵדינּו ִבְנֻחְׁשַּתִים ְּכבּולֹות.

ָהָרָעב ְבַעְצמֹות ָאָדם ִּכְרֵסם

ְוִכְרֵסם הּוא ַעְצמֹות ָאָדם ֵמֵאֶפר ֶׁשֻהְׁשַלְך

ִיְרֵאי-ָׁשַמִים ְוִיְרֵאי-ֵחְטא

ִּבְדֵבקּות ְּבתֹוָרָתם ָקָנאּו,

ָיְבָׁשה ַנְפָׁשם ִלְבִלי ְׂשֵאת

ֶלֶחם ִחלּול ִמִּפיֶהם ָמָנעּו.

ָאָדם ְּכֵצל ְמַהֵּלְך

ַעל ִּבְרָּכיו ֶרֶפׁש ְמַלֵחְך

ַחְסֵרי ֶיַׁשע ָרָעב ַמְדֶוה

ָקם ָעֵלינּו ַהּצֹוֵרר,

ַמְׁשִּפיל, נֹוֵגׂש, רֹוֶדה.

ׁשֹוֵלַח ֶּכֶלב ִלְנעֹוץ ִׁשָּניו

ְּבָבָשׂר ַחי ּכֹוֵרת, ְמַבֵּתר

לֹות, ְמַׁשֵּסף ֲאָבִרים רֹוֵצץ ֻּגְלגָּ

ִנְקְטלּו ֲעלּוָמיו

ֲעָזבֹו רּוַח ַהַחִּיים.

ּוְבַמֲעָלה ֶׁשל ְקֻדָּׁשה

ָּכל עֹוד ְּבַנְפׁשֹו ְנָׁשָמה

ְּבקֹול ֲענֹות ֲחלּוָׁשה
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ּבִפיו ַצָּוָאה – ְנָקָמה

"ְזכֹור ְלדֹורֹות ֶאת ֲאֶׁשר ָעַבר ָעַלי".

ַהֵאין ֶזה ִסּיּוט, ְּבָעָתה ַבָּלָהה

ְוַהַּמְׁשִחית ֹלא ָאַמר ַּדי.

ילֹות ֹלא ָׁשְקטּו ַהְּמסִּ

ֹלא ָנחּו ַהֶּמְרָּכִבים

ְּגדּוִדים ְּגדּוִדים

הּוְבאּו ִמֶּמְרַחִקים

ִאיׁש ְוִאָּׁשה ָזֵקן ְוָצִעיר

ֵעדֹות ּוְקִהלֹות

ִמְּכָפר ּוֵמִעיר

ַעם-ָרב ַיְלֵדי ֵבית-ַרָּבן, ַּדְרַּדִקים

ּגּוׁש ַחי צֹוֵעד

ְׁשלּוֵבי ְזרֹוַע ְּבֵאיָמה ָוַפַחד.

ֶיֶלד קֹוֵרא ִאָּמא, ֵּבן ְּבָזֵקן סֹוֵעד

ִקינֹות, ְנִהי, ְצָוחֹות ְיָללֹות

ִאם ָלמּות – ֻכָּלם ְּבַיַחד.

ַעם ְוֵעָדה ִלְׁשִחיָטה, ַלֲעֵקיָדה

אן ָלֶטַבח הּוָבלּו ַּכֹצּ
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ַיַען ָקֵרב ַהֵּקץ ֹלא ָיָדעּו.

ָיַדִים ּפֹוְכרֹות ִמְתַחְּנֹנות:

"ֵאִלי ַבָּׁשַמִים" ִיְשׂאּו ֵעיַנִים

"ַהְקִׁשיָבה ְלקֹול ַּתֲחנּוַני

ִלִּבי ָעַלי ַּדָוי"

ְוַהַּמְׁשִחית ֹלא ָאַמר ַּדי.

ַאּלֹות ִמְתנֹוְפפֹות ָראִׁשים ִמְתַנְּפִצים

ְּבַמְקלֹות, ְּבמֹוט, ְּבַפְרּגֹול ְוִכידֹון

ִׁשַּנִים ְּכָלִבים ָחָרצּו

ְּדָקִרים ָנָעצּו

ְוַהַּתַער ְמַׁשֵּסַע ּגֹוֵזר.

ֵהִסירּו ְכסּוָתם ְּבֶחְרָּפה ְוָקלֹון

ֵערֹום ְוֶעְרָיה ִיְתַּבזּו

ֶהֱעִבירּום ַּתַחת ִׁשְבָטם ִּכְבֵני ָמרֹון

ֵנֶזר ָראֵׁשיֶהם ָּגְזזּו.

ִּתינֹוק ִמְזרֹועֹות ִאּמֹו ִנְתַלׁש

ְּכמֹו עֹוף ִּביֵדי ׁשֹוֵחט ְמַפְרֵּפר

ָּבִנים ֵמֲאִביֶהם ֻנְּתקּו

ַאִחים ֵמֲאִחיֶהם ֻּפְּזרּו
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ִאיׁש ֵמִאְׁשּתֹו ֻהְרַחק

ָּבֵתי-ָאבֹות ִנְתְלׁשּו ֶנֶעְקרּו

ְוַיד ָהְרָׁשָעה ֲעֵליֶהם ָנָחה.

ּוְלאֹור ַהּיֹום ַרַעׁש ְוַגַעׁש

ֵּגִהּנֹום ֲעֵלי ֲאָדמֹות, ֵעֶמק ַהָּבָכא

ּגּוׁש ַחי ַלֲחַצְרָמֶות ִנְלָחץ ִנְדָחק,

ַהָּׂשָטן אֹוֵרב, ָרעֹות ְמַבֵּׂשר

ֵמֵעֶבר ַלֶּפַתח ַמְלַאְך ַהָּמֶות ׂשֹוֵרר.

אֹול ִמַּתַחת ָרֲעָׁשה ְוָרְגָזה ְוַהְּשׁ

ּה ָּגְנָזה ִמיֵמי ֶחְלָּדה ִאָּשׁ

ֵאׁש אֹוְכָלה ָאָדם ֶלָהבֹות ָיִמיטּו

ִיְקְרסּו ִסֵּפי ְתהֹומֹות

ַהְּׁשָחִקים ִיּמֹוטּו.

ְמַׁשְּוִעים ַהְמֻעִּנים ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול:

"ַאב ָהַרֲחִמים

ֲעֵׂשה ְלַמַען ַעְּמָך ַמה ָּפַׁשע עֹוָלל

ְּפַתח ָלנּו ַׁשַער ִּבְזַמן ְנִעיָלה

ַרֵחם ַעל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל, ֲחמֹול

ִיְׂשָרֵאל ְּבָים ֶׁשל ָּדם טֹוֵבל".

ְוֵאין ִּתְקָוה ֵאין ְיׁשּוָעה
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ֵאין מֹוִׁשיַע ְוֵאין ּגֹוֵאל

ָחתּום ִנְסַּגר ַׁשַער ָׁשַמים...

ּוְבעֹוָדם ִּבְפִנים

ָאטּום ִנְנַעל ֶּפַתח ַצְלָמֶות

ַסם-ָמֶות, ֵאֵדי-ַרַעל ֵּבין ְּכָתָליו ָנָדפּו

קֹולֹות ְמֻעִּנים ִמְלאּו ֶאת ֶהָחָלל

ִמימֹות עֹוָלם ַעד סֹוָפם.

ּבִעּנּוִים ֻהְׁשְמדּו ָּכלּו ִמן ַהַחִּיים

ְּבִיּסּוֵרי ָמֶות ָגְססּו ְלִאָּטם

ָעלּו ְלָקְרָּבן ְּבֵאׁש ְוַׁשְלֶהֶבת

ְׁשנֹוֵתיֶהם ְּבִאָּבם ִנְקְטפּו

ִאיׁש ֶאת ַנְפׁשֹו ַלּבֹוֵרא ָמַסר

ְוֵזֶכר ֹלא נֹוַתר

ְוִנְסַּתם ַהּגֹוָלל...

ִּפְתאֹום

ֶׁשֶקט ּדּוִמָיה ַהֹּכל ִיּדֹום

ִּתְמרֹות ָעָׁשן עֹולֹות ַלָּמרֹום

ַּבֲעִוית, ְׂשֵרָפה, ֶהֶרג ָוֶחֶנק

הֹוִציאּו ִנְׁשָמָתם ְּבִיּסּוִרים ִמֶּׁשֶנק,
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ִיּסּוֵרי ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין

ָמְלאּו ָגְדׁשּו ִמּדֹות ְסִאין

ַעְצמֹוֵתיֶהם ִנְׂשְרפּו ָהיּו ְלמֹוֵקד

ַעל ִמְזֵּבח ָהָעם ָנְפלּו ָחָלל.

ִאיׁש ַעל ָאִחיו ָנַפל

ְוָדמֹו ְּבָדמֹו ָטַבל

ֶעֶצם ְּבֶעֶצם ָּפַגע

ֵאֶפר ְּבֵאֶפר ָנַגע

ְזרֹוַע ִּבְזרֹוַע לֹוֵפת,

ַּבַחִּיים ֹלא ָׂשָרדּו

ּוְבמֹוָתם ֹלא ִנְפָרדּו.

ֶפת ָאֵכן ֶזה ִסּיּוט ֶחְזיֹון ֹתּ

ְוָאֹנִכי

, ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ֱאלֹוהַּ

ְוִכָּלה ַהַּמְׁשִחית ְמַלאְכּתֹו – ְוַדי.

ְוַהַּמְׁשִחית, ַאְנֵׁשי ֹחֶׁשְך ָוֶפַׁשע

ֹלא ַחַּית ַיַער ֲאֶׁשר ֶטֶרף ֶלֶחם ֻחָּקם

ִּכי ִאם ֶחְלַאת ָאָדם, ֵׁשִדים

ֶעְרַות ֹּכל ָּבָשׂר ָוָדם

ַעם ָנָבל ַאְנֵׁשי ָזדֹון ָוֶרַשע
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ַעם ַהָּשָׂטן ְּבֵני ֵגִהּנֹום, ֵזִדים.

ָארֹור ַאָּתה ּגֹוי ַאְכָזר

ִלְקָלָלה ְלֶחְרָּפה ּוְלֵדָראֹון עֹוָלם

ְּתִקיֲאָך ָהֲאָדָמה, ֵמאּוס ִּתְהֶיה ֶלָעָפר

ְּבאּוׁש ִּתְהֶיה ָלֲאִויר, ּתֹוֵעָבה ַלָּים

אֹות ַקִין ַעל ַהֶּמַצח

ָּתו ְקלֹוְנֶכם ָלֶנַצח.

ֲארּוָרה ֶאֶרץ ָּבה ִנְׁשְּפכּו ָדִמים

ֲארּוִרים ַאֶּתם ַעם ִנְקֶלה ּוְׁשָאט

ַעד ֵקץ ַהָּיִמים

ִיָּמֶחה ִזְכְרֶכם ְלעֹוְלֵמי ַעד

ְלעֹוָלִמים...

ֵּגיא ַצְלָמֶות

ָׁשַמִים קֹוְדִרים

ֶמׁש אֹוָרה ֹלא ַתְקִרין ֹּפה ַהֶּשׁ

ֲעָלָטה אֹוֶפֶפת ָנְגָהּה ַמְסִּתיָרה

ֵמֵאׁש ַהִּכְבָׁשן, ֵמֲאֻרּבֹות, ֵמָעָׁשן

ָעָנן ָׁשחֹור ִזיָוּה ַמְקִּדיָרה.

ֹּפה ֲאָדָמה ֹלא ַתְזִריַע

ָשֶׂדה ֶּפַרח ֹלא ַיְפִריַח

MenahBekerPrint12.indd   167 19/11/12   09:57



168

ֵאֶפר ְוָעָפר ָּבלּול ָשׂרּוַע

לּוַח. ְוֵריַח ָהֲאִויר ָחרּוְך דָּ

ֹּפה ִצּפֹור ֹלא ִתְפַּתח ְּבִׁשיר

רּוַח-ַחִּיים קֹול ֹלא ַיְׁשִמיַע

ים ְׁשָחִקים ַיְבִקיַע קֹולֹות ַהְמֻענִּ

ִמְּמצּולֹות ָים ַעד ָהָרִקיַע...

ַוִּתָּׂשא ֵעיֶניָך ַוַתִּביט

ַעְנֵני ָעָׁשן נֹוְדִדים ֵּבין ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

ְנגֹוהֹות ָהֹאֶפל ִמֶּמְרָחק ָיִאירּו

ְורּוַח ְמַרֶחֶפת ָעִבים ַּתְרִעיד

ֶׁשל ֵאׁש ּוַמִים – ָׁשם ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ֹצְרפּו

ְנָׁשמֹות ּתֹועֹות ַזּכֹות ּוְטהֹורֹות

ַאְלֵפי ְרָבבֹות

ְמנּוָחָתן ֹלא ָמְצָאה ֶעֶרׂש.

ֵיׁש ִנְדֶמה ֶחְזיֹון ַאֲחִרית ַהָּיִמים

ְּבתֹוְך ָהֲעָנִנים ְצָלִלים, ְּדֻמּיֹות

ִאים ַעל ַּכְנֵפי ַמְלָאִכים ִנׂשָּ

ְמֻאָחִזים ְסבּוִכים
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ְּפתּוִלים ְׁשזּוִרים ַעם ְוֵעָדה

ּכּור ַהִהּתּוְך ְּבָכל-ַהּדֹורֹות.

ֵאֶבר ְלֵאֶבר ִיְתַחֵּבר

גּוף ְלגּוף ִיָּצֵמד

ֹלא ִנְפְרדּו, ֵהם ׁשּוב ְּבַיַחד

ָאב ָוֵאם ְׁשלּוִבים ְצמּוִדים

ָאח ְוָאחֹות ִזיו ֲעלּוִמים

ָסב ְוָזֵקן ָּבא ַבָּיִמים

ְוֶיֶלד ֲחמּודֹות ֵחן ְנעּוִרים.

ְוָתִרים קֹוְלָך ְוַתִּגיד:

ְּבִקְרֵּבנּו ַאֶּתם ְּבָדֵמנּו ּוְבִנְׁשמֹוֵתינּו

ַאף ִאם ֶקֶבר, ַמֵּצָבה ַאִין

ּוְלַעְצמֹוֵתיֶכם ֹלא ִנְׁשַאר ָׂשִריד

ַאף ֹלא ֵזֶכר ְוִסיָּמן ִנְרֶאה ָלַעִין

ָלֵשׂאת ִמְסֵּפד, ְנִהי-ִקינֹוֵתינּו.

ִּכי ְבַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ ְמָצֲאֶכם ַהָּכֵרת

ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ ִּדְמֶכם ָרְוָתה

ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ ֶאְפְרֶכם טֹוֵמן

יֶכם ְואֹוְנֶכם ֹלא ָׁשְבָתה ֶאֶרץ – ִּבְדֵמי ַחיֵּ

ל ֵקֶפל ַקְרַקע ֶקֶבר ׁשֹוֵכן. ֶאֶרץ – ֹכּ
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ַעל ֵּכן, ָּכל ַּגְיא ָּכל ֵּתל ָּכל ֶאֶבן – ַּגְלֵעד

ֹחְרָׁשה, ַיַער ְוָׂשֶדה ְרַחב-ָיַדִים

ָּכל-ַאּלֹון, ֶּגַזע-ֵעץ אֹו ַבד ּבֹוֵלט

ַנַחל, ֶּפֶלג ּוִמְקֶוה-ַמִים.

ֵאיָתֵני ֶטַבע ְלעֹוָלם ָלֶכם ָיד

ָּכל-ְיצּור ְּבֵראִׁשית ֲאלּום ֵעד

ֹּכל ְּברּוא ֶחֶלד סֹוד ֵמִליט...

ִמֶּמְרַחִּקים קֹול ַרַחׁש חֹוֵדר

רּוַח-ַחִּיים ַלַחׁש ְמַהְדֵהד

קֹול ַעּנֹות ְלָבבֹות ׁשֹוֵבר

עֹוֶלה ִמְתַנֵּשׂא ַיְבִקיַע ְׁשָחִקים

קֹול ֶׁשל ָיגֹון, ַצַער, ְּכֵאב ְוַרֲחִמים

קֹול ְמֻעִּנים ֲעלּוֵמיֶהם ְמַבִּכים.

ּגּוֵפנּו ַמְרִעיד ִלֵּבנּו ִיְפַעם

ֶׁשֶמׁש ּכֹוָכִבים ְוָיֵרַח – ָחַור אֹוָרם.

ְוָסָחה ָהרּוַח סֹודֹוֶתיָה ְוקֹוְנָנה ַגם ִהיא

ֶעֶצב ְותּוָגה אֹוֵפף ִלֵּבנּו

ֵעיַנִים זֹוְלגֹות ָּגרֹון חֹוֵנק

ֵהד ִלְּבֶכם ּפֹוֵעם ְּבִקְרֵּבנּו – 
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ֶחְמָלה, ַאֲהָבה, ַזַעם, ָחרֹון...

ְוַהֵּלב ַהּפֹוֵעם ָיֵמס ַקְׁשיּות ֶהָעָפר

ְוַהִּדְמָעה ָּתֵחם ִצַּנת ָהֶאֶבן ַהּדֹוֶאֶבת

ְוִיְתַמֵּזג ַהֹהֶוה ֶהָעִתיד ְוֶהָעָבר

ְוִנְהֶיה ָאנּו ָלֶכם ְלאֹות ּוְלַמֶּצֶבת

ְלָבֵאי עֹוָלם ּדֹור ּדֹור

ֲחקּוִקים ְוֲחרּוִתים ְלֵעדּות ְוִזָּכרֹון

אֹור. ְלִׁשְמֶכם ּוְלִזְכְרֶכם ַהָּקדֹוׁש ְוַהנָּ

ְוִתָּׂשא ְדָבֶריך ְּבַתֲחנּון ּוְתִפָלה

ְוִיְהיּו ִאְמֵרי ִפיָך ֶׁשַבח ּוְתִהָּלה:

"ִיְתַּגֵּדל ִׁשְמֶכם ְלהֹוד ּוְלִתְפֶאֶרת

ְוִיְתַקֵּדׁש ִזְכְרֶכם ָלַעד ְלִמְׁשֶמֶרת,

רּוֲחֶכם ֵנר-ָּתִמיד ְלָפֵנינּו ָיִאיר

ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ְּבֵהיַכל ַהְּדִביר

ּוְבֹקֶדׁש ּוְבֹתם

ָּתנּוחּו ְבָׁשלֹום..."
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ְּבֻחְרַׁשת ִּביְרֶקן ֵּבין ֲעֵצי ִלְבֶנה

ְׁשכּוֵחי-ֵאל ַעִין ֹלא ְׁשַזְפָּתם

רֹוֵבץ לֹו ַהר ָעלּום ָּתמּוַה

ִמְׂשָּתֵרַע ַלֶּמְרָחב ִמְתַנֵּׂשא ֶאל-ַעל,

ִמְתמֹול ִׁשְלֹׁשם ֹלא ֻמָּכר ֹלא ָידּוַע

ִּכי ֹלא ָּבָרא ָׁשם ֵאל ַהר ֵמעֹוָלם,

ּוְבַמֲעֶׂשה ְּבֵראִׁשית ָמקֹום ֶזה ֹלא ָאַצל

ָאֵכן, ַּתֲעלּוָמה ְּבֵאין ַמֲעֶנה.

ָצִעיף ָעָנן ָׁשחֹור ְיַכֵּסהּו ְלַהֲאִפיל

צּוָרתֹו, ִּכי ֶזה ָהָהר ֹלא ֶסַלע ִנְבָרא ְּבֶצֶלם,

ֹלא ֶפֶרץ ַאְבֵני-ַגַעׁש ְיֵמי ֶקֶדם

ְּפֵני ָׁשַמִים ַמְהִּביל.

ָקְדרּו ְפֵני ָהָהר, ֵאין ִסיָמן ָּכל ַחי,

ֹלא ְנִקיק ֶסַלע ִמְׁשָּכן ִלְנָׁשִרים

ְלַקֵּנן ֵּבין ַחְגֵוי צּוָקיו,

ָּלאָדה בַּ
ֵמֵאת ְמַנֵחם מענדל ֶּבֶקר

ְלֵזֶכר ָאִחי יֹוֶסֶל'ה
ְוָכל יֹוֶסֶל'ְך ְׁשֹלֶמהֶל'ְך ֹמֶׁשהֶל'ְך ּוֵפיֶגֶל'ְך 

הי"ד
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ָּכל עֹוף ֹלא ִיְפֹרׁש ְּכָנָפיו ֵמַעל ְּבִלי ָּדי

ִלְנחֹות ִלְתהֹום ֵּגָאיֹות ְלַרְגָליו.

ים ֵּבין ִנְקרֹוָתיו ֹלא ִיְׂשָּתְרגּו ִׂשיִחים ְיַרְקַרקִּ

ֹלא ַנַחל ְקדּוִמים ַמִים ְמַפִּכים,

ָּכל ֵעץ ֹלא ַיֶּכה ּבֹו ֹׁשֶרׁש ְלָהֵצל

ַעל ַהֶּנֶעָלם ְוַהִּנְסָּתר ְּבִגְנזֹו נֹוֵצר

ִּכי ְלַרְגֵלי ָהָהר ְּתהֹום ִנְפֶעֶרת

ְוסֹודֹו סֹוד ָאֵפל – 

ִּדְמדּוֵמי ֲאָבדֹון, ֱענּות ְמַסֵּמל.

ְוׁשֹוֵכב לֹו ָהָהר ָנטּוׁש ָזנּוַח

ָלחּוץ ָעמּוס ַּתַחת ַמָּשׂא ָכֵבד

ָׂשרּוַע ָנפּוץ ְלָכל ֵעֶבר ְלָכל רּוַח

ָלַדַעת סֹודֹו – ֵלב ִאיׁש ָחֵרד.

ְוָחֵרב ָהָהר ָצִחיַח ְמכּוֶסה ֹעֶבׁש

ִּפּסֹות עֹור ֶקֶלף ָוֶגֶלד

ְּכֶחֶרס ָשׂרּוף ָיקּוד ִמיֹוֶבׁש

ְׁשֵאִרית ְׂשִריִדים ֶׁשל ְקרּום ָוֶׁשֶלד.

ַוִּתְקַרב ִּתְרֶאה ִּתּפֹול ָעֶליָך ַּתְדֵהָמה

ֵעיֶניָך ָהרֹואֹות ֻיּכּו ְּבַּסְנֵוִרים
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ֹלא רּוַח ָׁשְוא ֹלא ֶחְזיֹון ַלְיָלה ֵמִטיל ֵאיָמה –

ִיָּגֶלה ְלָך ָלַעִין ִּכי ֵהָמה

ִּתֵלי ִּתִּלים ַנֲעֵלי-ְיָלִדים ְקַטִּנים.

ְוִהְרָּבה ִלְגּדֹול ָהָהר הֹוֵסף ְוָאגֹור

ַנַעל ֶאל ַנַעל ֶנֱעֶרֶמת ְלָפִנים ְלָאחֹור

ים ַנֲעֵלי ֶיֶלד ָוַטף ֶׁשהּוְבאּו ִמֶּמְרָחקִּ

ֵמַאְפֵסי ֶאֶרץ ּוִמָּקרֹוב

ָּכל יֹום ָּכל ָׁשָעה, ָּגדֹוׁש ְוָגבֹוב

ִמְנָעִלים ִמָּכל סּוג ָוֶצַבע

ְּככֹוְכֵבי ָׁשַמִים ֵאין ְספֹור

ִּבְגָוִנים ְּכַמְרֶאה ְּפֵני ַהֶּטַבע.

ָלָבן, ָׁשחֹור, ָאדֹום, ָצהֹוב

ָירֹוק, ָּכחֹול, ָורֹוד, ָזהֹוב

ַנֲעֵלי ְיָלִדים ְלָכל ִּגיל

ִמָּקָטן ַעד ָּגדֹול,

ְלִמְׂשָחק ְלִריָצה ִנּתּור ְוִדלּוג

ְליֹום ָחג ִעם ִקׁשּוט ְוִהדּור

ַנֲעֵלי ַלָּכה ְלַׁשָּבת ְלִטיּול

ְלֹחֶרף ִעם ִחזּוק ָקׁשּור ְוָחגּור

ל ַלַקִיץ ֵמַהחֹום ָלפּוג ַסְנדָּ
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ּוְלָכל ַמָּטָרה – ִעם ְׂשרֹוְך ָנעּול.

ּוְמַיֲחִלים ֵהם יֹוָמם ָוֵליל

ְלִהָּפדֹות ִמַצר, ִמצּוָקה ְלִהָּגֵאל

ְמַהְרְהִרים ְוׁשֹוֲאִלים ֵאיֹפא – 

ֵאיֹפא ֵהן ָהַרְגַלִים

ֲאֶׁשר ָנֲעלּו ַהַּנֲעַלִים

ֶׁשֵהֵגנּו ְוָחפּו

ם ְורּוַח, סּוָפה ָוקֹור ִמְּפֵני ֶגֶשׁ

ֶסֶמְך ּוִמְׁשָען – ַיִּציב ִלְׁשמֹור

ָהַרְגַלִים ֲאֶׁשר ְלקֹול ִרָּנה ּוְצִליל

ִהְרִקידּו ֶאת ַהְּיָלִדים ְלָמחֹול

יל ּוְלָכל ַצֲהַלת ְּתרּוַעת-גִּ

ֵהִּשׂיאּו ֶחְדָוָתם ְּבקֹול.

ַרְגַלִים ֲאֶׁשר ִעם ַׁשַחר ִלְּתִפָלה ֵהִריצּו

ּוִבְמׁשּוַבת ְנעּוִרים ֲעֵלי ֵעץ ִהְקִּפיצּו

ֵאיֹפא ֵהן...

ְוהֹוֵלְך ְוָגֵדל ָהָהר

ִיְתַעֵּצם ִמָּׁשָעה ְלָׁשָעה

ָצפּוף ָּדחּוק ָוַצר
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ִנְלֶאה ִמְּשֵׂאת, ָיִעיק ְּכַאְבֵני ַמֲעָמָסה,

ָּכְלָתה ְנִׁשיָמתֹו ֵמעֹוֶמס ָרב

ִמֹּכֶבד ִמְׁשָקל ֶאֶפס ֲאִויר

ֵמֶחֶנק ָוֶרֶקב ֵמֶהֶבל ִנָּדף

ַּכֲעֵלי ַׁשֶּלֶכת נֹוְבִלים ַוֲחֵרִבים

ְּכמּוִׁשים, ְקֵמִלים ַהְׁשֵּפל ְוָׁשקֹוַע

ָנִעים ְּבִלי ֶהֶרף ְוׁשֹוְרִצים ִּכְרָמִׂשים

רֹוֲחִׁשים ֲעֵלי ְגָבָבא

ְכִמְׁשָּבר-ָים ִמְתַנְדֵנד ְוָהָמה

ֶׁשֹּלא ָמָצא ַמְרּגֹוַע.

ּוְבתֹוְך ֵסֶתר ָהֹאֶפל

ִמְלְמלּו ַהַּנֲעַלִים ָלֲאטּו ִּבְדָמָמה

ָהמּו ָלֲחׁשּו ִקְטֵעי-ִמִּלים ֲחִריִׁשית

ְרִסיִסי ֶהֶגה, ִּפְטּפּוט-ֲחָׁשִאים ֵּתיבֹות-ְנִהי

קֹולֹות-ְיָבָבה ֲעצּוִרים ְסתּוִמים

ְּכמֹו ֶיֶלד ִמְתַיֵּפַח ָגָעה ִּבְבִכי...

ּוֵמֹעֶמק ַהַּגל ֵמֶׁשֶפל ַהֵּתל

ִנְׁשָמע קֹול ָעמּום ֶׁשל ִמְנָעל

“ֵהיָכן ַאָּתה יֹוֶסֶל'ה” ָׁשַאל.
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ְוָרַעד ָהָהר.

ַנַעל ְּבַנַעל ִטְלֵטל ָרַתע

ָהלֹוְך ְוָחזֹור ַמְעָלה ַמָּטה

ְּכַגִּלים קֹוְצִפים, ַעְרֵּבב ַחֵּכך ְּבַיַחד

ה ְּבַאַחת ּפֹוַגַעת ַנַעל ַּבֲחֶבְרתָּ

“ִּכְמַעט ְוֹלא ִהַּכְרִּתיְך ֲהֵרי ֲאַנְחנּו זּוג – ֶצֶמד

ַיַחד ָצַעְדנּו ְזַמן ַרב

ֶמה ָהָיה ִמּיֹום ֶׁשָחַלף

ֵעת ֶׁשִּנְפַרְדנּו ִמֶיֶלד ֶחֶמד?”

“ָרְמסּו ָדֲחקּו, ְּבַמָּגַפִים ָּבֲעטּו

ֵהִאיצּו ְלָהִסיר ַהְּבָגִדים ַמֵהר

ֶנְחָּפז ְוִנְבָהל ֶאְצְּבעֹוָתיו ָרֲעדּו

ִנְסַּתְּבכּו ְׂשרֹוֵכי ְנָעָליו יֹוֵתר

ּוְלָהִׁשיל ֵמַרְגָליו ֹלא ִהְתַּגֵּבר,

ָאז ְּבֹכַח ִחְלּצּו ָמְׁשכּו

ְזרּו ָחְתכּו ִעם ַּתַער ַחד גָּ

ַיַחד ִעם ָהעֹור ֵמַרְגָליו ִקְּלפּו.

ל ִהְתמֹוֵטט יֹוֶסֶל’ה ֲחַסר ֶיַׁשע ָּכַשׁ

ָּפצּוַע ְוָחבּול ָלָאֶרץ ָנַפל

ְוָאנּו ֻאַלְצנּו ִמַהְרנּו ְלִהָּפֵרד
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ַלְחׂשֹוְך ַמּכֹות ִמְּבָׂשרֹו ַהַּדל...”

“ְוַעָּתה ְנַחֵּבר ְׂשרֹוֵכינּו ִלְצרֹור

ַּבל ֹנאַבד ׁשּוב

ַּבל ִנְתֶעה ִּבְדָרִכים ִּבְנִתיבֹות

ִאיׁש ֹלא ָדַרְך

ֵנֵלְך ֶאת יֹוֶסֶל’ה ְלַחֵּפׂש, ַּדְרּכֹו ִלְברֹור

ְלַגּלֹות ֵאיֹפא ַהָּמקֹום ַרב-ַהֵהיֶלְך

ִאיׁש ֹלא ָהַלְך,

וּוי ָּכאּוב ֶׁשָמא הּוא סֹוֵבל דָּ

ֶאְצְּבעֹוָתיו ְנפּוחֹות ְקפּואֹות ִמּקֹור

ַרְגָליו ּכֹוְׁשלֹות ֹלא ָיכֹול ִלְגרֹור.

ַנְתִקין לֹו ִמְנָעל ַסְנָּדל ִעם ְׂשרֹוְך

ַנְכִׁשיר לֹו ִמְדָרס ַרְגָליו ִלְתמֹוְך

ָּכל ְּפָצָעיו ַנְחּבֹוׁש ְוִיְהֶיה ְלָמזֹור

ָּכל ַמָּכה ָוֶגֶלד ַּתֲעֶלה ְרפּוָאה

ְוׁשּוב ַיֲעֹמד ֵאיָתן ַעל ַרְגָליו ָקבּוַע”.

ְוהֹוְלִכים ִמְנָעִלים ַהּזּוג

ָהלֹוְך ְוָחקֹור ָהלֹוְך ְוָדרֹוׁש

“ַהִאם ָרָאה ִמיֶׁשהּו ֶאת יֹוֶסֶל’ה ֶהָעׁשּוק
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ִנְרָּדף ִנְלָחץ ֵאי-ָׁשם ָנטּוׁש

ֵּבין צּוִקים ְּתלּוִלים

ַחִּדים ּוְׁשנּוִנים

ָיֵחף ְּבִלי ַנַעל ּוְכסּות?

ַהִאם ָׁשַמע ִמי קֹול-ְּבִכי

ֶׁשל ֶיֶלד ַזֲאטּוט

ְּבִלי ָקרֹוב ָיִדיד ָוֵרַע

ְּבִלי ָאב ְּבִלי ֵאם ַּגְלמּוד

ְּבִלי ָאח אֹו ָאחֹות ְלַסֵּייַע?”

ְוָהְלכּו ִּבְדָרִכים ִהְרִחיקּו ְנֹדד

ֵשְׂרכּו שֹוְטטּו ּתֹוְך ָאָבק ְורּוחֹות

ָּפְגׁשּו ִנְכָחם ִמְצּבֹור ִמְכָנַסִים ְּדמּוי ַהר – 

ִמְכְנֵסי ֶיֶלד ָקָטן.

ֶנֱעָרִמים ַמֲעָלה ְּבַמֲאגֹור

ְּככֹוְכֵבי ָׁשַמִים ֵאין ְספֹור

ִמָּכל סּוג ִמָּכל ָּגָוון – 

ָׁשחֹור, ָלָבן, ָאדֹום, ָצהֹוב

ָירֹוק, ָּכחֹול, ָורֹוד, ָזהֹוב.

דֹול ִמָּקָטן ְוַעד גָּ
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ִמְכְנֵסי-ְיָלִדים ְלָכל ִּגיל ָּתפּור

ֵמֶאֶרג ִּפְׁשִּתים ְליֹום ֶׁשל חֹול

ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ִמְקִטיָפה ְלִהּדּור

ְלׁשֹוֵטט ְּבַקְרָפף ְמֻטָּלא ָוזֹול

ַל’ֵחֶדר’ ִמְּפלּוִסין ֵמַהַּסְפָסל ָחכּוְך

ָעִבים ָלֹחֶרף ִמֹּקר ְלגֹוֵנן

ִמְכָנַסִים ֶׁשָהַרִּבי ִעם ִׁשְבטֹו ֵהִטיב ְלַסֵּמן.

ָׁשְמעּו ַהִמְכָנַסִים ֶאת יֹוֶסֶל’ה ַהֵּׁשם

ִהְתַמְתחּו ְּכמֹו ֵאָבִרים ְּתנּוָמָתם ֵהִניסּו

ִהִּביטּו ִמָּסִביב אּוַלי ַיִּכירּו ֲהֹלא ֵהם

ֶאת ַרְגָליו ַהְּקָטּנֹות ִּכּסּו...

ּוִמַּתְחִּתית ָהָהר ַהִנְלָחץ ְוַהִּנְכָּבׁש

ְיָלָלה ֲחִריִׁשית קֹול ּתּוָגה ָוֶעֶצב

קֹול ְּבִכי-ֶיֶלד עֹוֶלה ֶּבָחָלל

ָאבּוד ְרֵפה-אֹוִנים ַחַּלׁש-ֶקֶׁשב...

ִהְזַּדֲעֵזַע ַהִּמְנָעל, ִהֵּנה ַהִּמְכָנס ֶׁשָּלַבׁש

“ֵאיֹפא יֹוֶסֶל’ה” ָׁשַאל.

ִהְתַחְלְחלּו ַהַּנֲעִלים ִהְׁשּתֹוְממּו

ָאֲחָזה ָבֶהם ַּפָּלצּות
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ַהִּמְכָנַסִים ַרק ְקָרִעים ּוְׁשָסִעים

ָמֵלא חֹוִרים ַוֲחָתִכים

“ַמה ָקָרה ּוַמה ֵאַרע

ּוֶמה ָהָּדָבר ֶׁשֻּכְלָך ָקרּוַע?”

ְּבַצַער ָּפַתח ַהִּמְכָנס ִקיָנתֹו

ֵאיְך יֹוֶסֶל'ה ִהְתַעֵּכב ִמְכָנָסיו ִלְפׁשֹוט

ׁש ֶאת ֵערּוָמיו ַלֲחׂשֹוף ְלָקלֹון ִהְתַּביֵּ

ֵאיְך ָיכֹול ֶיֶלד ְיהּוִדי ָּבְׁשּתֹו ְלַגּלֹות

ְלַחֵּלל ְּכבֹודֹו ְלֶחְרָּפה ּוִבָּזיֹון.

ָאז ִהְתִחילּו ְלַהּכֹות ִלְנגֹוף

ַהַּפְרּגֹול ַּבֵּגו ָצַלף

ּוְכָלִבים ִׁשַּנִים ָנֲעצּו ַעד ֶעֶצם ָּבָשׂר

ְוַהָּדם ָזַרם ָׁשַטף

ְויֹוֶסֶל’ה ֲחלּוׁש-ֹּכַח ֹלא ָעַצר

ַרְגָליו ִנְגפּו ִּבְרָּכיו ָּכְׁשלּו

ְוָׁשדּוד ָלָאֶרץ ָנַפל ַוִּיְתַעָּלף,

“ַוֲאִני ֶאת ִּפְצֵעי-ַרְגָליו ִנַּגְבִּתי

ָסַפְגִּתי ְּבתֹוִכי ָדמֹו ַהָּקרּוׁש

ְוִחיׁש ַמֵהר ֵמָעָליו ִהְתַּפַׁשְטִּתי

ָלֵתת ֲהפּוָגה ַלֵגוֹו ַהָרטּוׁש...
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רּוִחי ְנֵכָאה

גֹוָרלֹו ְמַיְסֵרִני ִמְתַעֶּנה ָמָרה

ּבֹוֵדד ָּכמֹוִני הּוא מּוָטל ָקרּוַע

ָיד ְמגֹוֶנֶנת ַנְפׁשֹו ֲחֵסָרה

ָרִכים ֵאֵלְך ֶאְדֹרׁש ֲאַחֵּפׂש ַּבדְּ

ֵחי ַנְפִׁשי – 

ַּגם ִאם ֶזה ִּבְקֶצה ָהעֹוָלם

ִמְׁשָיֵרי – גּופֹו ֲאַחֵּמם, ֵּגוֹו ֶאֱעֹטף

ֶאת ְּפָצָעיו ַלְחֹּבׁש ְׁשָבָריו ַלֲאחֹות

ְקָרָעיו ְלַחֵּבר, ֶלֱאֹסף

ְוָהִייִתי ְלִצּדֹו ְלִמְׂשָּגב ַוֲחסּות...”

ְוהֹוְלִכים ֵהם ַיַחד ַנֲעַלִים ּוִמְכָנַסִים

ֶדֶרְך ַגְיא ְוֶדֶרְך ֵּתל

ָרִצים ָאִצים ַדְרֵכיֶהם ְמַפְלִסים

ֵּבינֹות חּוצֹות ּוְׁשָוִקים ְׁשֻכחֹות-ֵאל

ָׁשם ְּבָעֵרי ַהִּכָּכר ְּבַמַעְבֵרי ֻּפְרָענּות

ְסֻפֵּגי ָעָׁשן ֶחְפֵצי ְיָלִדים ָּבֲאָלִפים

ְּפזּוִרים ְלֵעיֵני ָׁשַמִים.

ְמַחְּפִׂשים ֵהם ִּבְׁשִקיָדה ִמֹּבֶקר ַעד ֶעֶרב
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הֹוְפִכים ּבֹוְדִקים ְמַחְטִטים ְּבִלי ֶהֶרף

ֶׁשָמא ַיְצִליחּו ּוְבָיָדם ַיֲעֶלה

ִלְמצֹוא ֻּכָּתְנּתֹו ֶׁשל יֹוֶסֶל'ה...

ִהְתַּפְתלּו ִּבְדָרִכים ְּבִלי ָיֵעף ְּבִלי ֵלאּות – 

ֵּבין ֲעִליֹות ִויִרידֹות ֲעַקְלָקלֹות

ָעלּו ְּבַדְרָּכם ַעל ַּגל ֻּכֳּתנֹות

ִמְסָּפר ָרב ְלֵאין ִׁשעּור בְּ

ְּככֹוְכֵבי ָׁשַמִים ֵאין ְספֹור,

ָלָבן, ָׁשחֹור, ָאדֹום, ָצהֹוב ֻּכֳּתנֹות בְּ

ָירֹוק, ָּכחֹול, ָורֹוד, ָזהֹוב

ֶחְזיֹון ַמְרֶאה נֹוצֹות ַטָּוס,

ְּבָלָבן ַל'ֵחֶדר’ ָחָלק ְמֹגָהץ

ָּכְּתנֹות-ֶמִׁשי ְליֹום-טֹוב ְוַחג

ִעם ַצָוארֹון ָקֶׁשה ִעם ֶקֶפל ִנְׁשָחק

ְלִטיּול ִעם ָאב ָוֵאם ְּבַׁשָּבת

ָּכֹתֶנת ַמְלָמָלה ִעם ִרְקָמה ְוָּתג

ִמְקִטיָפה ּוְפלּוִסין ְלֵבית-ַהִּמְדָרׁש,

ִמַּבד ִּפְׁשָּתן ְלִבילּוי ּוְלִמְׂשָחק

ֻּכֳּתנֹות ִמָּכל סּוג ּוִמדֹות

ַלַּקִיץ ַלֹחֶרף ּוְלָכל ָהעֹונֹות.
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ַוָיֵפץ ַהַּגל ָעַבר ַעל ְּגדֹוָתיו

ַוִיְתַּפֵזר ְלָכל ַצד ָוֵעֶבר

ֶנֱעְזבּו ַהֻּכֳּתנֹות ִנְתַיְתמּו – ֵאין לֹוֵבׁש

ֵאין ְיָלִדים ְוֵאין דֹוֵרׁש.

ְורּוַח ֲעלּוָמה ְמַרֶחֶפת ֵמַעל

נֹוֶׁשֶפת ִּבְיָבָבה ַמְׁשִמיָעה קֹולֹות

“יֹוֶסֶל'ה יֹוֶסֶל'ה” ִניָׂשא ָּבֲאִויר

חֹוֵדר ְלתֹוְך ַּגל ַהֻּכֳּתנֹות,

ַוֶיֱחַרד ָהָהר ִמְמנּוָחתֹו

ּוְכמֹו ִׁשיקּוי ַהחֹוֵדר ְלתֹוְך ָהֲעָצמֹות

ַהֵּמִׁשיב ָּכל ַחי ָרדּום ִמְׁשָנתֹו

ִהְׂשָּתְרעּו ַהֻּכֳּתנֹות ָּפְׁשטּו ַׁשְרוּוֵליֶהן

ְּכַכּפֹות ָיַדִים ְנׂשּואֹות ַלָּמרֹום

ְּכַבֵּקׁש ֶנָחָמה ְּבֵחיק ֵאם

ִהְתַחְננּו ְלֵעֶזר ִמְתָאִוים ִּפְדיֹום.

ֶנְחְרדּו ַהַּנֲעַלִים

ִנְבֲעתּו ַהִמְכָנַסִים.

ְלֶפַתע, ִמַיְרְּכֵתי ָהָהר ֵמֵעֶבר ְלִפָנה

ִנְׁשָקִפים ִמּתֹוְך ַהְּגָבָבה
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ְׂשִריֵדי ׁשּוַלִים ֻּכֹּתֶנת ְלָבָנה

ֶׁשָּלַבׁש ַּב'ֵחֶדר’ ְּבַגֲאָוה

ִעם ַצָּוארֹון ָחָלק ְוָדׁש ָרָחב

ֶאת ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ְלַכּסֹות.

ִהְתִחילּו ׁשֹוֲאִלים ְוחֹוְקִרים:

“ָמה ֵאַרע ּוָמה ָקָרה

ֵאיְך ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ַרק ָּכָנף

ְוַהַּמּכֹות ְוַהֲחבּורֹות

ָלָמה חֹוִרים ְּכמֹו ְּכָבָרה

ְּכמֹו ַאֲחֵרי ְקָרב,

ָמה ַהְּקָרִעים ְוַהְּׁשָסִעים

ְרוּוִלים ַאֵּיה ַהָּצָוארֹון ִעם ַהַּשׁ

ְוַאְרַּבע ַּכְנפֹות ִעם ַהְּפִתיִלים?”

ָקְבָלה ַהֻּכֹּתֶנת ְוָגֲעָתה ִּבְבִכָיה

ִּבְדָמעֹות צֹוְרבֹות ְוחֹוְנקֹות

ְּכַנֲחֵלי-ַמִים ִנָּגרֹות – ְמַתָּנה ָצָרָתה

ַוִתְכַאב ָהֹאֶזן ִמְׁשמֹוַע

ָאָדם ֲאָחזֹו ַזְלָעָפה

ֲאֶׁשר ָקָרה ְּבֶדֶרְך ַּתְלאּוָבה:
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“ֵעת ֻּכֳּתְנּתֹו ֶׁשל יֹוֶסֶל'ה ִמּגּופֹו ָמְׁשכּו

ִהְסַּתְּבכּו ַהַּׁשְרוּוִלים ִנְכְרכּו ִלְפַקַעת

ִהְתַקּׁשּו ָיָדיו, ִהְתַעְוּתּו ְזרֹועֹוָתיו

ְגִדיֵלי ִציִציֹות ִהְׂשָּתְרגּו ִהְתַּפְּתלּו

עֹוָתיו ָּכְׁשלּו, ִדְמּמּו ֹלא ָיכֹול ָלַגַעת, ֶאְצבְּ

ֶאת ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ְלַהְׁשִליְך ֵמָעָליו ֵאין ְלַהֲעלֹות ַעל ַהַּדַעת,

ֵאיְך ָיכֹול ֶיֶלד ְיהּוִדי ָּכֵׁשר ְוָתִמים

ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ִלְקרֹוַע ִלְגָזִרים...”

“ָאז ָּבאּו ָעַלי – ַהֻּכֹּתֶנת – ַהְּכָלִבים

ָקְרעּו ַהְּבָגִדים ַיַחד ִעם ָּבָׂשר ַחי

ָצְפעּו ָׁשְרקּו ַהּׁשֹוִטים

ְוָנֲחתּו ַהַּמֲהלּומֹות ַעד ַמְכאֹוב

ַהִּכדֹוִנים ָדְקרּו ַּבַּגב

ִנְקְרעּו ִרְקמֹוַתי ִנְפְרמּו ַׁשְרוּוַלי

ִנְמַׁשְכִּתי ֵמָעָליו ֻּכִלי ְקָרִעים

ֵמֲחרּוַרי ַהְּנקּוִבים ָדמֹו ָזַלף

ִנְסַּפג ְוֶנֱאַגר

ְוָנַזל ַעל ַטִּליתֹו ַהָּקָטן

ְויֹוֶסֶל'ה ָקַרס ַּתְחָּתיו ַנְפׁשֹו ָנַתן

ְוֵזֶכר ֹלא ִנְׁשָאר”.
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“ָּכֵעת ָאקּום ַאֲחֵּפׂש ֶאְמָצא

ֲאַלֵּטף ָּפָניו ִדְמעֹוָתיו ֲאַנֵּגב

ֵאָבָריו ֲאקֹוֵמם ָּכל ֶעֶצם ַּבּגּוף

עֹוְרָקיו ַאְרִעיף, ָדם ָחָדׁש בְּ

ִׁשיקּוי-ֶקֶסם ֶנֶפׁש ְמַחֶיה ּוֵמִׁשיב

ַיְזִרימּו ּכֹוחֹות ֲעלּוִמים.

ִּבְנִׁשיקֹות-ְשָׂפַתי ְׂשָפָתיו ֶאְׁשֹטף ְלַנֵּׁשק ִציִצית

ֶאְמֶחה ִדְמעֹוָתיו ֵמַעל ָּפָניו

ִדְמעֹות-ְּבִכי ֶׁשל ֶיֶלד ִנָּגף

ֶנת, ַעֶּטֶרת ְוַטִּלית ֶאְטֶוה ֻּכֹתּ

ִמחּוֵטי ְּתֶכֶלת ִעם ִרְקַמת ָזָהב

ָלׁשּוב ַל'ֵחֶדר’ ַּבֵּׁשִנית”.

ְוָהְלכּו ַּבָּסְך ַנֲעַלִים ַהּזּוג

ִמְכָנַסִים ְוַהֻּכֹּתֶנת

ֶדֶרְך ָהִרים ַוֲעָמִקים ְּבִלי ָלפּוג

ָּתרּו ַּבֶמְרָחִבים ּתֹוִעים ַּבֵּנַכר

ָחצּו ְיָערֹות ְוָׂשדֹות ְנָהרֹות ּוְפָלִגים

ְדָרִכים – ִסָמֵני-ָדם ְמצּוָיִנים

אּוַלי ִיְקֶרה ֵנס ִיָמְצאּו ֲעֵקבֹות, ֵזֶכר

ֶׁשָמא ִסיָמן ֵאיֹפא יֹוֶסֶל'ה ֶנֱעָלם
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ֵאיֹפא ָּכל ַהְּיָלִדים.

ַּבּכֹוָכִבים ְיַחְּפׂשּו ְנִתיבֹות

ְלִפי ַהֶּׁשֶמׁש ָאֳרחֹות

ֶּגֶׁשם ּוְסָערֹות ֹלא ַיַעְצרּום

ֹחם ְוֹקר ֹלא ְיַעְּכבּום

ְלַמְטַרת ֶחְפָצם ְלַהִגיַע

ְּבָכל ָהָאֶרץ ַּגם ָלָרִקיַע

ְוִאם ָּבעֹוָלם ֻּכלֹו

ְלַגּלֹות ֵסֶתר גֹוָרלֹו...

הֹוְלִכים ַּבּיֹום הֹוְלִכים ַּבֵּליל

ַעּמּוד ָעָׁשן – ִציּון ֶדֶרְך ֵמַעל,

ְלֶפַתע ִזֵמן ָלֵהם ַהּגֹוָרל

ְּבַגל ֶׁשל ּכֹוָבִעים ְלִהָּתֵקל

ַרב ְוָעצּום ַּתַחת ַמָׂשא ֵמִעיק

ְזרּוִקים ְּבלּוִיים, ָּכבּוׁש ּוַמֲחִניק

ְּככֹוְכֵבי ָׁשַמִים ֵאין ְספֹור

ִמָּכל סּוג ִמָּכל ִמין, ִמַּבד ּוֵמעֹור

ְצָבִעים ְּכִפְרֵחי ָׂשֶדה ָּבָאִביב,

ָלָבן, ָׁשחֹור, ָאדֹום, ָצהֹוב

ָירֹוק, ָּכחֹול, ָורֹוד, ָזהֹוב.
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ִמְצָנפֹות ִעם ִמְצִחָּיה ִּבְפֵני ַהֶּׁשֶמׁש ְלָהֵצל

ִמְגָּבעֹות ִעם ׁשּוַלִים ַהֵּפאֹות ְלַּתְלֵּתל

ֻּכְמָתאֹות ִעם ָדׁש ִמְּפֵני ֹקר ְלָהֵגן

ּכֹוָבִעים ְלַׁשָּבת ּוְלַחג ְלִיּצּוג

ְוִכּפֹות ְל’ֵחֶדר’ ּתֹוָרה ְלַׁשֵנן

ְצִניפֹות, ִמְטָּפחֹות ָהֹראׁש ְלַכּסֹות

ֵמִרְקָמה ִעם חּוֵטי ָזָהב ָארּוג.

לֹוֶחֶׁשת ַהַּנַעל ַלִּמְכָנס:

“ָעֶליָך ְלַהְבִחין ּבֹו ְלָפַני – ְּבָמטּוָתא

ֲהֵרי ָקרֹוב ִמֶּמִני ְלֹראׁשֹו ֲהִייָת”.

ֶנת ִּבְמבּוָכה: ָלַאט ַהִּמְכָנס ַלֻּכֹתּ

“ֲהֹלא ַאְּת ַּתִּכיִרי ֶאת ּכֹוָבעֹו ֵמָרחֹוק

ַעל ַצְורֹוֵנְך ֵּפאֹוָתיו ִהְׂשָּתְרגּו ִּכְסָבָכה ֲעֵלי-ֶגֶדר

ְוִהְתַנְפְנפּו ַעל ַהחּוָמׁש ֵאֶצל “ָהֶרֶּב'ה” ַּב'ֵחֶדר’,

ֵּבית-ָיֵדְך ֹראׁשֹו ָּתְמָכה ְלַמְרֵּגָעה

ִמַׁשְקָלא ְוַטְרָיא ְּבַמֶסֶכת ְיֵגָעה.

ֲהִרימֹו ְיִמיֵנְך ֶאת ַהְּמזּוָזה ָנַׁשק בְּ

ִּבְׂשֹמאֵלְך ֶאת ֵזָעתֹו ִמִּמְצחֹו ִנַּגְבְּת

מּוט ִיַׁשְרְּת ְּבַׁשְרוּוַלִיְך ּכֹוָבעֹו ַהׁשָּ

ְוִצְחַצְחְּת ְוֶהְחַלְקְּת ִמֶקֶמט ְוָאָבק”.
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ְוָרַגׁש ָהָהר.

ַלַחׁש ָעַבר ֵּבין ַהּכֹוָבִעים

ְלֵׁשַמע יֹוֶסֶל'ה – ֶיׁש ְוִנְדֶמה

ְיָלִדים ֵנעֹורּו ִמְׁשָנָתם

ם ֵהִקיצּו ִמּתֹוְך ֲחלֹום ָּבָלהֹות ֵהִרימּו ֹראָשׁ

ֲאחּוֵזי ַּתְרֵדָמה ָצרּו ְּבִדְמיֹוָנם

ַמֲעַמִּקים – ֲאֵפַלת ַּתְחִתיֹות

ַּבְנָהרֹות ֵאׁש ִנְגֶרֶׁשת

ַמְראֹות ִחִּצים ִּכְבָרִקים יֹוְרֵקי ֵאׁש לֹוֲהִטים

ַמְבִעיִרים עֹוָלם ְּבַׁשְלֶהֶבת.

ְלׁשֹוֵני-ְלָהבֹות ְלָאָדם ִנְדמּו

ּפֹוְרִחים ִנָשִׂאים ַעל ַּכְנֵפי ְּכרּוִבים ַלָּמרֹום

ְׁשאֹון קֹולֹות ְרָעִמים ַאִּדיִרים ְּכמֹו ַמְּסֵדי-ְּבִריָאה

ִמְתַגֲעִׁשים ְמַזֲעְזִעים ֶאת ַהְּיקּום

ּומֹוִריִדים ַעְרִּפיֵלי ֵאֶפר ָׁשחֹור ֵמָהָרִקיַע

ַהְּמַכֶּסה ֶאת ָהָאֶרץ, ְוַהֹּכל – ִיּדֹום...

ְוקֹול ְּבָעָתה ּבֹוֵקַע ִמַּגל ַהּכֹוָבִעים

ְּבֶחְזיֹון ְּפֵני ְיָלִדים:

“יֹוֶסֶל'ְך ֵיׁש ַהְרֵּבה ְּבִלי סֹוף

ְּככֹוְכֵבי ָׁשַמִים ָלֹרב
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ְּכמֹו ִּפְרֵחי ְּכרּוִבים ַאְלֵפי ְרָבבֹות

רֹוְגִׁשים ְסִביב ִּכֵסא ַהָּכבֹוד

ְמקֹוְנִנים קֹוְבִלים: ֵאל ָׁשַדי

ָהֵאין גֹוֵאל ֵאין מֹוִׁשיַע

ַעד ָמַתי ֱאֹלִהים ַעד ָמַתי

ֵהן ָּבֶניָך ָאנּו – ְרֵאה”.

ִהְזַדֲעֵזַע ִהְתַחְלֵחל ָהָרִקיַע

ָהָאֶרץ ָרְגָזה ַּתְחֶתיָה ְוָכל ָדֵרי ַמְעָלה

ְויֹוֵצא קֹול ִמִּלְפֵני ַהּבֹוֵרא

אֹוָיה ִלי! ַאְלַלי ִלי! ִלִּבי ָעַלי ָדַוי...

ְוִהִּניחּו ָראֵׁשיֶהם ִלְׁשַנת ְיָׁשִרים...

עֹוד ֵהם ִמְׁשָּתִעים ִהֵּנה ִלְפֵניֶהם ִנְגָלה

ְקֻוַצת ֵשָׂער ְׁשחֹוָרה

ַמְבִליָחה זֹוֶהֶרת קֹוֶרֶנת אֹור

ִמַּפֲאֵתי ַהֶּגֶבב ֵמֹאֶפל ֵמִגיַהה,

ַהַּתְלַּתִלים ּוֵפאֹות ְמסּוְלָסלֹות

ֶׁשֶאת ַמְחְלפֹות ֹראׁשֹו ִּכְתרּו

ֶׁשִהְתַנֲעְנעּו ַעל ְּכֵתָפיו ַהַּדלֹות.

ְוִהֵנה ׁשּוֵלי ַהּכֹוַבע ֹלא ְלָהִּכיר אֹוי ָלֵעיַנִים
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ַרק ְׁשָיִרים ֲחרּוִכים ָׂשְרדּו

ְוֶסַרח ֶׁשל ֵּפָאה ָדבּוק ַלּׁשּוַלִים.

“ָמה ְלָך ּכֹוַבע ִּכי ִּתְׁשֹּפְך ִדְמָעה ָלָמה ָקְדרּו ָפֶניָך

ָעְגַמת ֶנֶפׁש ְוִחְוַרת ָמֶות ְּבֵעיֶניָך

ְנׂשּוא ִיסּוִרים ּוְׂשַבע ָיגֹון

ֵסֶבל ְוַצַער ָיַדְעָּת ֲהֹלא ְּתַסֵּפר ְּתַגֶּלה ֹּכל ֶׁשָקָרה

ְוַתִּגיד ָמה ֶׁשֵאָרע

ֵאיֹפא יֹוֶסֶל'ה ְלָאן הּוא ָּבא

ַאָּתה ַהּכֹוַבע ִּכסּויֹו ָהַאֲחרֹון...”

“ָאֵכן ֲאִני ַהּכֹוַבע ְלבּוׁשֹו ָהַאֲחרֹון

ִהְתַמֲהֵמַה ֵמֹראׁשֹו ְלהֹוִריד

ֹלא ֵנאֹות ְלַהְׁשִליֵכִני ְלִבָזיֹון,

ֵאיְך ֶזה ִיָּתֵכן ֶׁשֶּיֶלד ְיהּוִדי ָּכֵׁשר

ְּבִלי ִּכסּוי ֹראׁש ִיָּׁשֵאר.

ֹראׁשֹו ָעָליו ְסַחְרַחר, ֲאָחַזּתֹו ֲעִוית

ַׂשֲערֹוָתיו ִמַּפַחד ָסְמרּו

ַּתְלָּתָליו ֵהִזיעּו ָחְברּו ְלִהָּדֵבק

ֵּפאֹוָתיו זֹו ַּבזֹו ִנְתַחְּברּו

ַוֲאִני ַהּכֹוַבע ִנְדַּבְקִּתי ְלֹראׁשֹו ֵמֵאן ְלִהָּנֵתק.
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ָאז ָמְׁשכּו ָמְרטּו ַּבֵּׂשָער

ֶאת ַהֵּפאֹות ָּתְלׁשּו ְּבַלַהב ֶׁשל ַּתַער

ָעמֹוק ְלּתֹוך ָהֹראׁש, ְוִעם ַהֵּפָאה

ַהֲחלּוָלה ַהְּספּוָגה ְּבָדמֹו

ָלָאֶרץ ְזָרקּוִני ָּפגּוַע ְוִנָגף,

ְויֹוֶסֶל'ה ֹלא ַיִּכירֹו ֵאל ֶׁשְּבָראֹו ְּבַצְלמֹו

ֵערֹום ְּכִהָּוְלדֹו ָּכַרע ַּתְחָּתיו

ָהַלְך לֹו ַלֶּמְרַחְבָּיה

ֶדֶרך ֵאין סֹוף. בְּ

ְּבִנְׁשַמת ַאּפֹו ָהַאֲחרֹוָנה

ֶטֶרם ֶהֱחִזיר ִנְׁשָמתֹו – ִהְׁשִּביָעִני:

“ַקח ֵּפָאִתי ּוְׁשמֹור ְלִזָּכרֹון

ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ְלֵעדּות ִמֶּמִני

ים ַעד ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון”. –  ְלָכל ַהְּזָמנִּ

ִהֵּנה ֲאִני ַּבַּמֲעַמִּקים ָאֵבל ַוֲחפּוי ֹראׁש

ַיְתמּות קֹוֶדֶרת ֲאָפפּוִני ַעד ַדָּכא

ְּפִליט-ֶחֶרב ָשִׂריד ָנטּוׁש

ֵאֶפר ִמְׁשָּכִבי, ֵיׁשּוִתי ּתּוָגה.

ָגְדָׁשה ְסַאת ּכֹוס-ַהְדָמעֹות ְרוּוַית ַמֲעֵצָבה

ִנְגרּו ְוָצְרבּו ֶאת ְּבָׂשִרי ְוַנְפִׁשי ַהֲחֵרָבה.
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ֶאֶפס – ְקֻוַצת ֵּפָאתֹו ְרוּוָיה ָדמֹו ַהָּספּוג

ֵאַלי, ְלׁשּוֵלי ּכֹוָבעֹו ַהְצֵמד ָדבּוק

ֶאְׁשֹמר, ַצָּוָאתֹו ֲאַקֵּים ֲאַמֵּלא ְרצֹונֹו

ּוְבֹבא ָהֵעת

ֶאֱעֶטה ֹראׁשֹו ְּבֶנֶזר ָּכסּוף

ֵּפאֹוָתיו ֶאְׁשֹזר ָיִרימּו ַקְרנֹו

ִאִּתי – ּכֹוָבעֹו – ַל'ֵחֶדר’ ָלׁשּוב

ִלְׁשנֹות ּתֹוָרתֹו ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת...

ֶאְפָׁשר הּוא ָיֵׁשן ׁשֹוֵכן ַּבְּמרֹוִמים

ִכיָנה ָמָצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַעל ַּכְנֵפי ַהׁשְּ

ְּבַמֲעלֹות ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים

ְוִנְפָקד ְלַאֲחִרית ְּבֹזַהר ָהָרִקיַע

ר ַּכְנֵפי ִצְבאֹות ֶעְליֹוִנים...” ְּבֵסתֶּ

ּוַמְמִׁשיִכים ֵהם ֶלֶכת ָּפְרׁשּו ֵמֵאם ַהֶּדֶרְך

ָעְברּו ֲעָרבֹות ָּדְרסּו ִמְׁשעֹוִלים

ֵמַעל ִרְכֵסי-ָהִרים ְוֵּכֵפי-ְסָלִעים

ֵּבין ִׁשיֵני צּוִקים ְוַעל ִמְׂשַגֵּבי-צּור

ְּבִלי מׄוָרא ּוְבִלי ַּפַחד

עֹוִלים ְמַטְּפִסים ְּבִלי ָמגֹור
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י-ִּתִּלים ַעל ִּפי ּבֹור ַׁשַחת ֲעֵלי ִּתלֵּ

ַעל ַנֲעַלִים, ִמְכָנַסִים, ֻּכֳּתנֹות ְוכֹוָבִעים

ֶׁשל ֹמֶשהֶל’ְך ָׂשֶרהֶל’ְך ְׁשֹלֶמהֶל’ְך ֵפיֶגהֶל’ְך

ִּבְגֵדי ְיָלִדים ְּבָדם ֻמְכָּתִמים

ִנְזַדְּככּו ְוִנְצְרפּו ְּבֵאׁש ַהִּכְבָׁשן

ְוֶסַרח ַהֵּפָאה ֶׁשל יֹוֶסֶל’ה ַהִּנְדָּבק

ֻטַהר ְּכֹלֶבן ְּפֵני ַמְלָאְך

ַעל ַּגֵּבי ָעָנן.

ְוִכְּתתּו ַרְגֵליֶהם ְּבָכל ַּדְרֵכי ֶאֶרץ

ָׂשמּו ַּפֲעֵמיֶהם ַּבִּנְגלֹות ּוַבִּנְסָּתרֹות

ִטְּפסּו ְוָעלּו סֹוְבבּו ְּבַמֲעָגלֹות

ַעד ַקְצֵוי ֵּתֵבל ַעד ָהֵרי-ֶּפֶרץ.

ְלאֹור ַמָׂשָאם ֲחסּוָתם ָּפְרׁשּו

ְּבֵצל ַּכְנֵפי-ָהרּוַח ֶיֱחָסיּו

ִהְרִחיקּו ִהְגִּביהּו עֹוִלים ּוַמְעִּפיִלים

ֵמֵעֶבר ָלֹאֶפק ִמְתַנְׂשִאים ֵאל רּום

ַהְרֵחק ְוָהֵרם ָלָרִקיַע ֵמַעל

ְלֵעֶבר ַמְרֶאה ֶׁשל ְסֶנה ּבֹוֵער ְוֵאיֶנּנּו ֻאָּכל

ָהלֹוְך ְוַהְגֵּבַה ִּכְמַעט ֵהָעֵלם – ַאְך ֹלא ֹיאֵבדּו

ַהְקֵטן ְוַהְמֵעט – ַאְך ֹלא ָאְפסּו,
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ְוָרִאיָת ַאְך ׁשֹוָבל ִּבְגֵדי-ֶיֶלד ִּבְזִעיר ַאְנִּפין

לֹוֵבׁש צּוָרה – ֵמִגיַה ַוַיֲחֹלף

ִּבְלִּתי ִאם ִנְׁשָאר ָׂשִריד, ְנקּוָדה, ַּגְרִעין

ְּפרּוָדה ְזִעיָרה ְּבֵאין סֹוף.

ַהְנקּוָדה – אֹות, ּכֹוָכב ָחָדׁש ֶׁשנֹוָלד

ּכֹוָכב ֶׁשַמְקִרין ֶאת אֹורֹו ֶּבָחָלל

ִמַּׁשְלֶהֶבת ֶׁשמֹוְקָדה ְּדָמעֹות ַהּיֹוְרדֹות

ִמן ַהָּׁשַמִים ַעל-ַּגֵּבי ֶּגָחִלים יֹוְקדֹות

ֶׁשל ֲעָצמֹות ְׂשרּופֹות ֶׁשֹלא ָּכבּו

ּוִמְתַנְדפֹות ּוִמְתַאּדֹות ַהְּדָמעֹות ִּכְרִסיֵסי-ַטל

זֹוֲהרֹות ִמַּלַהט ֵאׁש ַהַּגֶחֶלת, ְוָעלּו ְוָׁשבּו

ַהָּׁשַמְיָמה ְוחֹוֵזר ֲחִליָלה – ְּכֵעין

ֹחק ֶטַבע – ּוִמְׁשַּתְקפֹות ְּכֶקֶׁשת ֶּבָעָנן

ֶׁשל ָדם ָוֵאׁש ְוִתְמרֹות-ָעָׁשן...

ִעם ֶרֶדת ַהַּלִיל, ַזֲהרּוִרים ִנְרִאים ָּבֹאֶפק

ֶמׁש ֹאֶפל ַיֲעֶטה ֶאת ֵעין ַהֶּשׁ

ַהֹחֶׁשְך ְיַכֶּסה ֶאת ָהָאֶרץ

ֲעָלָטה ׁשֹוֶלֶטת ַּבְּיקּום,

נֹוֶצֶצת זֹוֶהֶרת ֶקֶרן אֹור-ְיָקרֹות

ּכֹוָכב ָחָדׁש ָּבא ָלעֹוָלם
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ַמֲאִציל ִמִזיוֹו ֵּבין ֵחיל ַהְּמאֹורֹות

ֵנר-ָּתִמיד ִנְׁשַמת ָאָדם.

ּוְבַחּצֹות ַהַּלִיל

ֵעת ָנָחה ָׁשְקָטה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאה

ּוְדָמָמה ׂשֹוֶרֶרת ַּבֹּכל

ָּכל ִצְבאֹות-ַהָּׁשַמִים ֶנֶאְלמּו דֹום

ַאְך ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת אֹוְמִרים ִׁשיָרה

ִאֶּלֶמת ּבֹוִכָיה,

ִמַּפֲאֵתי ֶמְרָחִבים

ִנגּון ָעלּום חֹוֵדר ֶלָחָלל,

קֹול ְנָכִאים

ִמְׁשַּתֵּפך ְויֹוֵרד ְּבֶדֶרְך ַהִּיסּוִרים

ִמַמֲעלֹות ְקדֹוִׁשים ַעד ַמַעְמֵקי-ְּתהֹום – 

ִנגּון ֶׁשל ֲענֹות ַזַעם ְותּוָגה.

ּוִמְמרֹוֵמי ָהָרִקיַע ִנְׁשַמע קֹול,

ַזֲעַקת-ֶׁשֶבר ְמַהְדֶהֶדת

ְוקֹוֵראת: יֹו – ֶס – ֶלה!!!
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ִאם ִנְגַזר ָעַלי ִלְחיֹות,

ִאם ִנְגַזר ָעַלי ִלְשׂרׂד,

ֶאָּשׂא ְבתֹוִכי ַלִּפיד ַהִּזיָּכרֹון,

ִלְׁשמׂר ֶאת ַהַּגֶחֶלת ַלָּבִאים ַאֲחָרי

ְלדֹוֵרי דֹורֹות.

ִאם ִנְגַזר ָעַלי ִלְזּכׁר

ְּכֵדי ַמַּתן ֵעדּות ַקֶּיֶמת ַחָּיה,

ֵעדּות ְׁשִריָרה ִמָּמקֹור ִראׁשֹון,

ְוָכל ַהּקֹורֹות ַוֲאֶׁשר ָהָיה,

ָאִעיד ֳקָבל ָעם ָוֵעָדה

ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיַני, ָׁשְמעּו ָאְזַני,

ֵאיְך ִקְּדׁשּו ֶאת ַהֵּׁשם ַעל ָהֲעֵקָדה,

ֵאיְך ָהְיָתה ַיד ַהְּׁשַמד ַעל ַאַחי.

ְואּוַלי ִנְגַזר ָעַלי ְלַׁשֵּמׁש ַּגְלֵעד,

ֵזֶכר, ַמֵּצָבה, ַאְנַדְרָטה אֹו ָיד,

ֶּפֶסל-ַחי ְמַהֵּלְך ֲעֵלי ֲאָדמֹות,

ָהִיינּו ְלֶאָחד
סיפור אלגורי

ֵמֵאת ְמַנֵחם מענדל ֶּבֶקר

“עַל כ�רחֲך� אַת�ה חַי”
       )אבות ד’, כ”ט(
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ְמָׂשֵרְך ַּדְרּכֹו ִּבְסַבְך ִזיְכרֹונֹות.

ֲהֵריִני ֶּפֶסל ַנָּיד,

ְמֻעָּצב ְמֻעָּבד ְּבַיד ָאָּמן ַמְׁשִחית,

ִּבְרצֹותֹו ִקֵצץ ּוִבְרצֹותֹו ִהְבִליט.

ַעל רׂאִׁשי אֹוִתּיֹות-ֶקַבע פ.נ.

ָעַמְדִּתי ַּבֶּסֶלְקִציֹות ָעַבְרִּתי ִמּיּון

ַעל חּוט ַהַּׂשֲעָרה ָהיּו ְתלּוִיים ַחָיי,

ְּפגּוַע ֵלב ָוֶנֶפׁש, ַצָּלקֹות ְלַמַּדי.

בּו ַעל-ְיֵדי חׂד ִאְזֵמל ָּפַני ֻחטְּ

ְזרֹוִעי ְמֻקְעַקַעת ְּבַמְדְקרֹות ַּבְרֶזל.

ִמְסָּפר ִסידּוִרי ְלָאָדם ָנטּול ֵׁשם, ֲחַסר-ֶעֶרְך.

ף, ִּפֵּסל ִּבְמִחי ְוַהַּמְׁשִחית ִקְרֵצף, ִּגלֵּ

ַצר הּוא ֶׁשֶבר ְּכִלי. יָּ ַמה ׁשֶּ

ּוִפְגֵעי ַהְּזַמן ִהְׁשִלימּו ְלִפי ִדְמיֹון

ְוִיָּזְכרּו ַהְמַעֵּצב ְוַהַּפָּסל ְלֵדיָראֹון.

ֶׁשָּמא ְלַמֵּלא ְׁשִליחּות נֹוַעְדִּתי,

ְלַאֵּתר ְמקֹום ֶׁשֶבת ַאַחי.

י, ָאֵכן ְׁשִליחּות ְקדֹוָׁשה - ַמְׂשַאת-ַחיָּ

ְלִהְתַחּקֹות ַאַחר ִעְקבֹוֵתיֶהם הּוְפַקְדִּתי.
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ְׁשִליחּות ִּכְבַּדת-ִמְׁשָקל,

ְלָהֵקל ַעל ְּתחּוַׁשת ָאָשם

ָהרֹוֶבֶצת ַעל ַמְצּפּוִני.

ַאְך ָהְיָתה זֹו ַיד ַהּגֹוָרל

אֹו ּכַׁח ֶעְליֹון ַהֶּנְעָלם ֵמָאָדם.

ֵאיְך אּוַכל ָלֵׂשאת ֲחזֹון-ְנִביִאים,

ֲאִני ַרק ָּבָׂשר ָוָדם.

ֵאיְך ֶאֱעֹמד ִּבְפֵני ַמַסע-ִעְוִעים,

ֲהלא נֹוַדע לּוט ָּבֲעָרֶפל ְמֻעְמָעם.   

ָיַמי ְטרּוִפים-ֵלילֹוַתיי ְנדּוִדים.

ֵאיְך ֶאְחֶיה ְּבָׁשלֹום ִעם ַמְצּפּוִני,

ֲהלא ָּכל ַחָּיי ַאְקִּדיׁש, ּכִׂחי ְואֹוִני,

ְלַחֵּפׂש ַאְך ְּבֵנרֹות ֵהיָכן ַאַחי ָהֲאבּוִדים.

ֱאטׄול ֶאת ִסְבִלי ַעל ַּגִּבי ַהָּכפּוף,

ן-ִלְוָיִתי ַהֱנֶאָמן ַהָּצרּוף, ֵסֶבל בֶּ

ְּבֵעת ְּפֻקָּדה ֹלא יֹוֵדַע ֻחְלָׁשה אֹו ִרְפיֹון.

ַרֲחֵבי ֶאֶרץ ְׁשכּוַחת-ֵאל, ֶאְנּדׄוד בְּ

ַאְרִחיק ְנדׄוד ַּגם ֵמֵעֶבר ַלַּסְמַּבְטיֹון,

ֵמֵעֶבר ְלַהְרֵרי חֶׁשְך, ֶאְתַּפֵּתל
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ֶאל-ַעל, ַעד ְּכלֹות ּכִׁחי ְוֶאְתמֹוֵטט,

ֶאְצַנח ַלְּתהֹום-ָלבׂא ְּבתֹוָכם,

ְלִהְתַאֵחד.

ִאם ִנְגַזר ָעַלי ִלְחיֹות,

ֵאֵלְך ֶאת ַאַחי ָלתּור, ְלַחֵּפׂש,

ִאם ְּברּום ְּגָבִהים ֵמָעל,

ִאם ְּבִעְמֵקי ְתהֹומֹות ִמָּתַחת.

ְּבֶדֶרְך ַהֶּמֶלְך ּוְבִציר ִנְפָּתל,

ִּבְנִתיבֹות ֹלא ָיָדעּו, ַּדְרִּכי ֲאַפֵּלס

ֵמֵעֶבר ְלַהְרֵרי חֶׁשְך, ֵמֵעֶבר ַיִּמים.

ִהַּטְלִּתי ְיָהִבי ְּבַיד ַהּגֹוָרל,

ֵאֵלְך ִעם ָהרּוַח ֵקְדָמה ְוָאחֹור

ְׂשמׂאָלה ָיִמיָנה - ִמַּצד ֶאל ַצד,

ּגֹוֵרר ַרְגַלי, ּבֹוֵסס ְּבַיַער ַעד,

ְּבַטַחב, ַּבֲאִויר קֹוֵדר ְמֻעְרָּפל.

ֲאָפפּוִני ְצַמְרמֹוֶרת, מֹוָרא ָוַפַחד,

ֵמַרַחׁש ָהרֹוֵחף ֵמָעל

ְוַנַהם ַהַחּיֹות ִמָּתַחת...
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ִּדְׁשַּדְׁשִּתי ֵמֶחְׁשַכת ַהַּיַער ְלאֹור ְיָקרֹות,

ִלְקַראת ָׂשדֹות ְוֵעִצים ּפֹוְרִחים

דֹות. ְוֵריַח ַהִלְבלּוב ַהּנֹוֵדף ַּבׂשָּ

ָטַבְלִּתי ַרְגַלי ְּבֶׁשֶטף ֵמי ָנָהר

ּוְבַנֲחֵלי ַמִים ְרדּוִדים.

ֹלא עֹוף ָׁשַמִים, ֹלא ַחַּית ַיַער,

ָיְדעּו ֶאת סֹוד ַאַחי ָהֲאבּוִדים.

ָעַבְרִּתי ֲאָרצֹות ָעַבְרִּתי ַיִּמים

סֹוַבְבִּתי ַעד ֶׁשִהַּגְעִּתי ְלָמקֹום ׁשֹוֵמם,

ְלֲאִוויר ָעכּור ּוַמֲחִניק - ַמֲעַבר ַחד,

ים, ֶׁשת ְיֵמי ַהְּבִריָאה - ֵמעֹוָלם ַהַחיִּ ֵמֵּשׁ

ְלֵׁשׁש ְׁשנֹות ֻחְרָּבן ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ִריּבֹוא ְׁשַמד,

ְלֶאֶרץ ִריק ּוְדָמָמה, ַאְדָמָתּה ְצרּוַבת-ֵאׁש,

ים אֹוָתּה ִקֵּדׁש. ֲאֶׁשר ַּדם ְנִקיִּ

ַשֲׂעִרי ָּפרּוַע, ָּפַני ֲחרּוׁשֹות-ְקָמִטים,

ְּבָגַדי ְקרּוִעים, ְקִריַעת ֵאֶבל ֵמַעל ַהֶּקֶבר.

ָׁשפּוף ֵּגִוי, ֵעיַני ְטרּוטֹות, עֹוִרי ָּכמּוׁש,

ְמׁשֹוֵטט ִמְׂשָּתֵרְך ֵּבין ִרְגֵבי ֵאֶפר,

ַחְׁשִּתי ַּתְחַּתי ֲאָדָמה רֹוֶעֶדת, ִמְתַחְלֶחֶלת,

י ֲאַבּדֹון ִמּתֹוָכּה ּבֹוְקעֹות, ַרֲחֵשׁ

ִמְסּתֹוִרין ְּבֻחָּבּה טֹוֶמֶנת.
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ֶאּפׁל ַעל ִּבְרַּכי ְּבֶחְרַּדת-ֹקֶדׁש,

ְוָחְפרּו ִּציָּפְרַני ְּכמֹו ַטְלֵפי-ֲאִרי

ָהרֹוֵבץ ֵמַעל ַטְרּפֹו,

ְוִהֵּנה ַעְצמֹות-ָאָדם ְלָפַני ִנְגלֹות,

אּוִדים, ְׂשִריִדים, ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי,

ֶקֶבר-ַאִחים ַעְׂשרֹות-ִריּבֹוא.

ה ְוֶיֶלד ְּבֵחיק ִאּמֹו ְׁשלּוִבים, ִאיׁש ְוִאיׁשָּ

ַעל ָיָדם ָאח ְוָאחֹות ְצמּוִדים ֲחבּוִקים,

ִקים ִמֵּבית ַרָּבן, ְיָלִדים ַּדְרדַּ

ַסְבָּתא ְּכפּוַפת-ַּגב ְוָסב ַעְבְּדָקן.

ִמְׁשָּפחֹות ִמְׁשָּפחֹות ָּכל ֵּבית ָאב

ִמָּזֵקן ְוַעד ַטף

ם הֹוִציאּו ִנְׁשָמָתם. ַעל ִקּדּוׁש-ַהׁשֵּ

רׂאִׁשי ָעַלי ְסַחְרַחר, ְּכמֹו ֲהלּום ַרַעם.

ֲאָחזּוִני ַּפָלצּות, ֲחָרָדה,

ֵטרּוף, ֵחיָמה, ֲחרֹון-ַאף ָוַזַעם.

ִלִּבי-ֶאֶבן, ְׁשִריַרי-ְּפָלָדה,

ִצָּפְרַני-ָׁשִמיר, ַמֶּקֶבת, ַמּכֹוׁש,

ר. ֶהֱעִמיקּו ַלְחּפׁר ְּבַאְדַמת קֹוץ ְוַדְרדַּ
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ֲעלּוף-חּוִׁשים ְּבִמְׁשֶנה-ֶמֶרץ חֹוֵצב.

ִנְׂשְרטּו ִניַמי, ִנְבְקעּו ִגיַדי ִמְּבִלי ָלחּוׁש.

ֵמעֹוְרַקי ִמְּוִריַדי ָּדם ׁשֹוֵטף.

ְוִנָּגר ָּדִמי ְוִהְטִּביל ֶעֶצם ָוֵאֶבר,

ְוִלִּבי ַעד ּתׂם ָׁשַתת,

ְוָנַפְלִּתי ָחָלל-ְוָהִיינּו ְלֶאָחד.

ִאם ִנְגַזר ָעַלי ִלְחיֹות,

ֶאת ַאַחי ֵאֵלְך ְלַחֵּפׂש, ְלַאֵּתר,

ִאם ְּבַיְרְּכֵתי ָאֶרץ

ִאם ִּבְמרֹוֵמי ָהָרִקיַע,

ְלָכל ַּכְנֵפי ֵתֵבל ַאִּגיַע.

ֹראִׁשי ֶהָחפּוי ֵאֶפר ִיָּכֵתר,

ָמְתַני - ַׂשק ֵאֶבל ַיְחּגֹור,

ֹלא ָאנּוַח ְוֹלא ֲאַוֵּתר.

ֶאְתַהֵּלְך ַּבחּוצֹות, ַּבִּכיָּכרֹות, ַּבְּׁשָוִקים,

ֶאְׁשַאל ֶאְדרׁש ָּכל עֹוֵבר ָוָׁשב,

ֶזה ִמָּקרֹוב ָּבא אֹו ִמֶמְרָחִּקים,

א ָרִאיָת ֲהמֹון ָאָדם, ָקָהל ָרב, ֶׁשמָּ

ַאִחים ִנָּדִחים הּוֵבל הּוְבלּו ִמְּבִלי ׁשּוב,
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ְוֵאין קֹול ְוֵאין עֹוֶנה.

ַאְך ֲאִני ְלִלִּבי ָקׁשּוב -

ִאם ֲעֵלי ֲאָדמֹות ֵאין ַמֲעֶנה,

ֶׁשָּמא ָעַלי ִלְדרׁש ַּבְמרֹוִמים,

חּוַׁשי רׄוב ֶקֶׁשב-ֵעִרים,

ֵעיַני ֵעיֵני ֵנץ-ָאְזַני ְּכרּויֹות

ְלָכל ִניד ְוִניַע, ְלָכל ֶהֶדף ְנטּויֹות,

ְּכַחְיָׁשִנים ַעד ְקֵצה ָהאֹוֶפק

ָלחּוׁש ֶלָחָלל ֶאת ַהּדֶׁפק,

ִּבְנדּוַדי ַהְרֵחק ֵמֲהמּוַלת ָאָדם

ֲאִני קֹוֵלט ַרַחׁש, ֵהִדים ֵמֵאי-ָׁשם,

ַמִים, זֹוֵקף ָאְזַנִיים ַמִּביט ַלָּשׁ

ֵאין ֵזֶכר ְלָכל ַחי, ַרק קֹול ִריחּוף

ְמַהְדֵהד ְּכמֹו ַמַּׁשק ְּכָנַפִיים,

ָוֵאַדע ֶׁשֶּזה אֹות ְוִצּיּון-ֶּדֶרְך,

ָוֶאֱעֶלה ַעל צּוק ְוַעל ַּכְנֵפי ָהרּוַח ַאְגִּביַּה עּוף,

ִמְתַנֵּׂשא ְמֻלֶּוה ֵהִדים ַוֲאִני ַּבָּתֶוְך,

ַעד ִלְׁשֵמי ָמרֹום ַמִּגיַע.

ַאְך ֲאָהּה-ְנעּוִלים ִּפְתֵחי ָהָרִקיַע...
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ַסּבּו ַהֵהִדים ִמרֹום ַהָׁשַמִים,

ְמִריִעים ְּבקֹול ַמַּׁשק ְּכָנַפִים,

יֹוְרִדים ַמָּטה ִלְמקֹום מֹוָצָאם,

בּו ְוָצְנחּו ָלָאֶרץ-ַּתְחִּתית ִּפְּתאֹום ָשׁ

ַוֲאִני ִאָּתם - ַוְיִהי ְּכמֹו ֲחלֹום.

ְוִהֵּנה ֲאִני עֹוֵמד ֵּבין ֳחָרבֹות

ַוֲהִריסֹות ַּבֲחַצר ָמֶות,

ֵּבין ִקירֹות ְספּוֵגי-ַרַעל,

ַהּטֹוְמִנים ְּבֻחָּבם ַזֲעקֹות-ֶׁשֶבר

ֶׁשּקֹוָלם ָנַדם,

ֶׁשֶּנְחְנקּו ְוֶנֶאְטמּו ַיַחד ְּבתֹוָכם,

ֲאֶׁשר ַלֲאִויר ָהעֹוָלם ֹלא ִהִּגיעּו.

ֶזה ַהֵהד ְוָהֶרֶטט ַהּסֹוֵבב עֹוָלם.

ַוֶּיֱחַרד ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ַוִּיְסַער

ָוֶאַקח ֲאִויר ְמֹלא ֵראֹוַתי ָוֶאְזַעק ְּבקֹול,

ְוקֹוִלי ְּכקֹול ׁשֹוָפר חֹומֹות ַיְרִעיׁש:

“ְּפַתח ָלנּו ַׁשַער!”

ַוִּיְתַנְּפצּו ַהחֹומֹות ְּבַרַעׁש ַמֲחִריׁש,

אֹול, ַוִּתְפרׄוץ ִמּתֹוָכם ַׁשְוָעָתם ִמֶּבֶטן ְּשׁ

קֹולֹות ַאִּדיִרים ֶׁשל ְּבִכי ַתְמרּוִרים.
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ִאיׁש ְוִאיָּׁשה ָזֵקן ָוַטף ְמֻפָּתִלים,

ֶנֱאָבִקים ְּבֶׁשֶנק ַהחֹוֵנק, ְׁשלּוִבים ְמעּוָוִתים

ֲחנּוִקים גֹוְסִסים ְּבִייּסּוִרים.

ִנְפַרץ ַנְחׁשֹול ְּדָמעֹות ְּכַמְעָין,

ֵאׁש ָוֵאֶפר ְּכמֹו ַּגַעׁש קֹוֵלַע.

ַמְיָמה ְּכמֹו ַרַעם ָעלּו ַהׁשָּ

...ְלַאַחר ְזַמן.

ִהְתרֹוְקנּו ֵראֹוַתי ַעד ֹּתם,

ֲאִויר ִלְנִׁשיָמה ֹלא ָׂשַרד,

ּוְבֵאֶפר ַחי ׁשֹוֵקַע - ְוָהִיינּו ְלֶאָחד.

ְוִאם ִנְגַזר ָעַלי-ְוָׁשַכְבִּתי ִעם ֲאבֹוַתי,

ָּבאִתי ֶאל ְמנּוָחִתי-ְמנּוַחת עֹוָלִמים,

ַּפְזרּו ָנא ָעָפר ָוֵאֶפר ִלְמַרֲאׁשֹוַתי

ִמְׂשִריֵדי אּוִדים ֶׁשל ַאַחי ָהֲאבּוִדים.

לא ֲאַבֵּקׁש ֶאֶבן ְמֻלֶּטֶׁשת, ַׁשִיׁש ְמֻסָּתת

ֲאֶׁשר ַיד-ָאָמן ָיְצָרה ָּבּה ִּפיּתּוִלים,

ִּכי ִאם ֶאֶבן ֻמַּכת ִּפְגֵעי-ֶטַבע ֶׁשַהְּזַמן ָחַרט

ִמִנְבֵכי ַהַּנַחל אֹו ִמרֹום ָהָהר,

ְּגזּוָרה ִמַּלַהט ַהֶּׁשֶמׁש ּוִמֶּׁשֶטף ִנָּגר,
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ְוָחְקקּו ָבּה ְנָקִבים ֲחלּוִלים ְנבּוִבים.

ַּתְבִניָתה ְוצּוַרת ָּפֶניָה ִּתְהֶייָנה ִאְפיּון

ַלִּכּתּוב, ָלֶאִּפיְגַרם, ִמַּתַחת ַל- פ.נ.

ּוַבֲחצֹות ַלִיל - ַהחֶׁשְך ֶאת ֲהֻמַּלת יֹום ַיְׁשִּתיק,

ּוָבָרִקיַע ַהּכֹוָכִבים ְיַנְצְנצּו ְלַרֲאָוה,

ַמַּׁשב-רּוַח ָׁשֵקט נֹוֵׁשב ּוַמֲחִליק,

לֹוֵטף ֶאת ְּפֵני ָהֶאֶבן ַהֲחלּוָלה ַהְּנבּוָבה

ּוֵמִפיַח ִמּתֹוָכה קֹול ָחִליל נּוֶגה-ְנִהי ֲחִריִׁשי,

קֹול ְּדָמָמה-ַּדָקה ַוֲחלּוָׁשה - קֹול ַעּנֹות.

ְוָהֶאֶבן ַּתְחֶּתיָה רֹוֶעֶדת ַקּלֹות

ה ְלדֹורֹות, ְלעֹוְלֵמי ַעד. ִמן ִקינֹוַתי - ְּבִכיָּ

ַוֲאִני - ִהְגַׁשְמִּתי ַחלֹוִמי, ִקַייְמִּתי ַמְׂשַאת-ַנְפִׁשי,

ְוָאנּוַח ַעל ִמְׁשָּכִבי - ְוָהִיינּו ְלֶאָחד.
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באלאדע

צום אנדענק
פון מיין ברידער
יוסעלע         נ"ע

און אלע יוסעל'עך, משה'לעך,
שלמה'לעך און פייגע'לעך 

הי"ד

ֵמֵאת ְמַנֵחם מענדל ֶּבֶקר
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אין א פארלאזטן ווינקל ערגעץ אויף די ערד

איבער וואסער בערג וואלד און פעלד

אין א פארבָארגענעם פארשטעלטן עק לאנד

פון מענשנס אויגן נישט געזען נישט באקאנט,

דָאס ָארט אויך פון גָאט פארגעסן,

דארט וואקסן ביימער אלט איינגעזעסן

אלטע ביימער פין דורות, בירקען הייסן זיי

פון די בירקן הָאט דאס ָארט א נָאמען א ניי

איבערזעצט פארטייטשט, פארדייטשט גענוי

דָאס איז בירקענאּו.

צווישן די ביימער הייבט זיך א בארג,

קיינמָאל נישט געזען, נישט געהערט.

וו נעמט זיך דָארט א בארג פליצעם

און פין וואנען,

ווייל צייט גָאט הָאט געשאפן די ערד

איז דָארט קיין בארג נישט געשטאנען.
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צו הָאט א שטערן פין הימל פארגליט

צווישן די ביימער זיך פארלוירן,

צי פין ַאש און שטיינער דעם בארג געבוירן.

אויף דעם בארג איז קיין סיֶמן פון לעבן

נישט גרָאז מיט גרינע פלאנצן

קיין ערד פאר א בוים קען ווָארצל שלָאגן

אויך נישט פייגל צווישן שוועּבן.

קיין שומער פון רעגנטרָאפן גלאנצן

ווָאס די ווָאלקן מיט זיך טרָאגן.

א שלייער איז ארום דעם בארג

פון נעבל ווָאס שטייגט צים הימל

די דיקע לופט דּומּפיג שטארק

מיט א גערוך פון פוילקייט און שימל.

א זּומען הערט זיך ארום דעם בארג,

שטיל מען הערט איהם קוים,

ווי א ווינד ווָאס בלָאזט שוואך און קארג

די בלעטער א גערויש ווי פון א בוים.
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עס איז נישט אין דעם כוַח, און דעם פארמעגן

אין די גרענצן פון נאטירליכן פארשטאנד

צי דערגיין און אויסלעגן

דָאס רעטעניש פון זיין באשטאנד.

צו איז דָאס א געבילד געשאפן פין גָאט

אויף זיין געהייס אויף זיין געבָאט,

צו איז דָאס א "פאטא-מורגאנא" אין זיכט

א שפיל פין שָֹאטן און ליכט,

צי איז דָאס א כישוף - מאכערס באטרוג

ווָאס בלענדעט די אויגן אין העלן טָאג,

ווען יא - זָאל דער בארג זָאפָארט פארשווינדן

אויך דער בייזער ַחלום פון שרעק און ּפיין,

אויּב דָאס שרעק און ּפיין הָאבן מענש - טייוול ערפינדען

הָאבן הימל און ערד קיין באשטאנד

און די וועלט זָאל יעצט אונטערגיין.

ווייל דער בארג איז נישט פעלז און שטיין

זיין סֹוד אנטפלעקט מענשנ'ס שאנד,

דער אינהאלט באשטייט הויט און געביין

געטרענקט מיט טרערן און בלוט
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געשמָאלצן אין פייער און גלוט

געּפרעסט מיט וויטָאג און ליידן

ביז סוף די דורות פאר אלע צייטן....

פינסטערע "דעמָאנען" אין מענשן-געשטאלט

האבן געשטאּפעלט דעם בארג אין בירקן וואלד,

געשטאפלט, סָארטייערט,געטיילט באזונדער

ּפאר שיכעלעך פון קליינע קינדער.

שיכעלעך געשטאּפלט הויך

ָאן א צָאל, ווי שטערן אין הימל

פארווָארפן פארלָאזט ָאן געברויך

פארטריקנט פארצויגן מיט שימל.

שיכעלעך שווארצע, געלע, ברוינע

ווייסע, רויטע, בלויע, גרינע

פארבן גלייך די נאטור

אלערליי ביז גָאר.
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שיכעלעך קליינע, גרויסע, שווערע, לייכטע

הויכע, פלאכע און פארמאכטע,

שיכעלעך ווָאס אלע קינדער טרָאגן

שפילן, טאנצן, לויפן, יָאגן,

צום שפאצירן פלאכע גאלאנטע

צום שפילן פעסטע הארטע

אין שול צי גיין גלאנץ לאקירטע

און אין ֵחֶדר מיט שנירלעך פארמאכטע.

אזוי הָאפן די שיכעלעך טָאג און נאכט

אויסגעלייזט צו ווערן דורך א וּונדער,

ליגן זיי פארזָארגט פארטראכט

און פרעגן: "ווי זעהען זיי"

ווי זענען די פיסעלעך פון די קינדער

ווָאס זיי הָאבען געשיצט

געהיטן פאר רעגן און שניי, 

ביים לויפן און שפרינגען געשטיצט,

פיסעלעך ביים פרייליכן שטימען קלאנג

געטרָאגן די קינדער צום טאנץ מיט געזאנג...
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און וואקסט דער בארג שיכעלעך

ווערט גרעסער פון טָאג צי טָאג

נייע שיכעלעך קומען צו

פון קינדער פיסעלעך

יעדן טָאג יעדע שָעה

פון וועלט וייט געיָאגט

אויף וועגן ווָאס געבען קיין רּוה.

ִזי ּפרעסן קוועטשן קלעמען ענג

פון גרויסן לאסט באלָאדן שווער

טיף באגרָאבען אין ברייט און לענג,

פארגייט דער ָאטעם ווערן געשטיקט

ווימלען ווי ווערמלעך פון טריט געדריקט

ווי מיט פוס מיט שטָאק געטרעטן,

ווי כוואליעס אין ים זיך וויגן און שלוידערן

די שטיינער אהין און אהער

מישן זיך די שיכעלעך, פארלירן זיך נָאך מעהר

נעמען זיי זיכן, פרעגן און פלוסטערן.
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אזוי ציטערט און טרייסלט דער בארג

שיך מיט שיך שָאקלען רייבן

שטיסן, שטיפן, קוועטשן, הייבן

ארויף און ארָאפ פון אלע זייטן

מישך זיך און רוישן ווי אויף א מארק,

שטויסט ָאן איין שיכעלע דָאס צווייטע,

און זָאגט: "כ'הָאב דיך קוים דערקענט

כָאטש די ביזט צעפליקט צעטרענט

מיר זענען דָאך א ּפָאר

געגאנען צוזאמען א ּפָאר יָאהר

דערצייל מיר ווָאס איז ּפאסיערט

ווָאס איז מיט דיר געשען

צי הָאסטי יוסעלע געזעהן?..."

"מען הָאט איהם געקָאּפעט געּפייטשט

מיט די שטיוול געטרָאטן

געיָאגט ווָאס שנעלער די קליידער צי ווארפן

די שיכעלעך ארָאּפציען הָאט ער זיך געאיילט

הָאבן זיך זיינע פינגערלעך פארשטייפט
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אּון די שנירלעך מעהר פארדרייט.

הָאט מען מיך שיכעלע געצויגן מיט געוואלט

ָאּפגעריסן די הויט געשיילט

געווָאפן אונז – געטיילט.

זיינע פיסעלעך די הויט געשינדן

געבליבן ליגן מיט בלוטיגע ווינדן

"הָאבן מיר זיך געמוזט שנעל צישיידן

יוסעלען נָאך מעהר וויטָאג צי פארמיידן"...

יעצט לָאמיר די שנירלעך פעסט ציּבינדען

מען זָאל זיך מעהר נישט פארלירן

און צּוזאמען גיין יוסעלען זיכן.

לאמיר זיך בעאיילן איהם צי רעטן

ער איז אוועך גאנץ צעברָאכן

ער קען נישט גיין אפשר נָאר קריכן

אפשר איז איהם קאלט,די פיסעלעך פרירן.

מ'וועט איהם היילן ווייך אויסבעטן

איהם שטיצן, האלטן ביי דער האנד
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ביז ער וועט הָאבן א פעסטן, שטאנד

צום לויפן, טאנצן, שפילן

אויך דעם ּבאל אין טויער צילן...

אזוי גייען די שיכעלעך צויי

זיכן און פרעגן:

"הָאט ווער א קינד געטרָאפן געזען

געיאָגט  אויף שטעג, געטריבן אויף וועגן

ּבארפוס נאקעט מיט א געוויין,

אויף פעלזן שארפע די פיסעלעך צעשניטן.

הָאט ווער געהערט א יאמער - א קינד שריי

ָאן שוועסטער ָאן ברודער א קינד אליין,

ווי איז ער און ווָאס איז מיט איהם געשען..."

אזוי גייען זיי וויטער און טרעפן ָאן

א בארג פון הויזעלעך, געשטאפלט הויך

א צָאל וו שטערן אין הימל:

MenahBekerPrint12.indd   221 19/11/12   09:57



222

הויזעלעך שווארצע, געלע, ברוינע

רויטע, גרויע, בלויע, גרינע

פארבן ווי די נאטור פון א בלימל,

צום ניצן פאר יעדעם געברויך,

לאנגע גלאטע פאר יום-טוב געּפּוצט

דיקע אויף ווינטער ּפאר קעלט פארדעקן

קורצע, דינע ביי הייסע טעג ּבניצט.

הויזעלעך ָארעמע מיט לאטעס אין די עקן

אין ֵחֶדר סאמעטנע פון זיצן אפגעריכן

און הויזעלעך צים שפילן מיט א סאך פלעקן.

הערן דיי הויזעלעך יוסעלע רופן

ווימלען זיך און שארן ווי פין שלָאץ געוועקט.

קוקען די שיכעלעך, אפשר וועלן זיי דערקענען

די הויזעלע הָאבן דָאך פין זוי דעם שטֹויב געמעקט.

עס הערט זיך א יאמער פון הונטערע שטופן

א שטילע א שוואכע פון שווערן לאסט
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פון דרּוק פון קלעמען,

אפשר זענען דָאס די הויזעלעך זיי צוגעּפאסט.

די שיכעלעך שטוינען עס ווערט זיי ביטער

די הויזעלעך זענען נָאר בלויזע ריסן

עס נעמט זיי ארום א טרייסל א ציטער –

"ווָאס איז געשען ווָאס האט געטרָאפן

פארווָאס ביסטו געריסן געשליסן

פין פָארנט ציטרענט פין הינטן גאנץ ָאפן"...

ביטער הָאט דאס הויזעלע גענימען קלָאגן

ווי יוסעלע הָאט זיך פארזוימט די הויזעלעך ארָאּפציען

זיך געשעמט זיין נאקעט מיט אלעם ארויס,

ווי קען א יינגעלע ָאן הויזן זיין

מיט דעם אויפגעדעקטן לייּב-בלויז.

אּון,דָא נעמט מען שמייסן יָאגן

די ּפייטשן איבערן לייּב פליען

די הינט הָאבן געביסן פלייש און ביין

און זיין בלוט הָאט גענימען שטרוימען רינען

און ער צעשלָאגן פארחישט,
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"הָאב איך דָאס בלוט פין זיינע פיסעלעך געווישט

און מיך פין איהם ארָאפגעצוייגן געשווינד

פארשוינען איהם פין די ציין פין הינט.

און דא ליג איך פארלוירן און קלער

טראכט פין איהם די גאנצע צייט

געלָאזט איהם נאקעט מיט בלויע פלעקן

די וּונדן נישט פארהיילט.

איך וויל איהם זיכן געפינען, איך שווער

כאטש דער וועג איז וויט

איך וויל מיט די רעשטלעך זיינע פיסעלעך פארדעקן

זיינע וּונדען היילן ווארעמקייט טיילן

און זיין מיט איהט ביי זייט."

וויטער גייען זיי די שיכעלעך און די הויזעלעך

פין טָאל צי טָאל, פין בארג צי בארג

לויפן, שפרינגען וויטער און וויטער,

מיטאמָאל

זעהען זיי פין וויטן קינדער קליידער

ענג געשטאפלט ווי אויף א מארק.
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זיי דרענגען זיך צווישן

נעמען קראמען און מושן

ווערן נישט מיד, נָאר איינס און זינען

יוסעלעס העמדעלע צי געפינען.

ָאט הערן זיי א געטומל

דאכט זיך א בארג א געלָא שענע לאווע

ווָאס שּומעט אין ווינד און צאּפלט,

ווי א גערודער אויף א פלאץ פין א רּומל.

דָאס איז א ּבארג פין העמדעלעך הויך געשטאּפלט

אין א צָאל ווי שטערן אין הימל

פּון פארבן ווי פעדערן פון א ּפאווע,

ווייסע, רויטע, גרינע, בלויע

שווארצע, געלע, ברוינע, גרויע.

אויף שבת מיט א קָאלנער א שטייפן

אין חדר צים רעבן א העמדל מיט שטרייפן

אויף יום-טוב, זיידענע מיט ציערן

פאר חבירים צו שטָאלצירן
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זומערדיקע לייכטע צום שפילן

פלאנעל אויף ווינטער נישט צו פארקילן

איינפאכע, ּפרָאסטע אלטע, נייע

ליגן זיי אין בארג אין א רייע,

פון די זין געּברענט פון ווינד געיָאגט

דָאס איז דער שּומער, דער גערודער, דָאס ברומען

א ווייטיגעס געיאמער וואס קלָאגט:

"וו זענען די קינדער אהין געקומען".

נעמען די העמדעלעך פין אלע יוסעלעך זיך שטרעקן

און ציען די נאקעטע ארבעל אויס

ווי הענטעלעך צארטע די פענימלעך פארדעקן

ביים וויינען און מאמעס שויס,

געוועקט פון א חלום אין טיפען שלָאף

א חלום פין פייער און פלאמען-

ווי קינדער קליינע זענען געגאנען

וויט אוועק ווי דער הימל הָאט א סֹוף.

די שיכעלעך און דָאס הויזעלע נעמט ארום א שרעק

ָאט איז דָאס העמדעלע פארווָארפן אין עק
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א האלבע ארבל דער קָאלנער צעריסן

זעהטאויס ווי פון די ציין פון הינט געביסן,

נעמען זיי פָארשן און פרעגן, ויי ברודער פארטרויט:

"וואס הָאט ּפאסירערט, ווָאס איז געשען

ווער האט דיך צעהארגעט גאנץ צעשלָאגן

פארווָאס רויטע לעכער פארקוילט ביז די הויט

די טאשן ווי שמאטעס אין ווינד וועהען

ווי איז דער ארבל, דער קָאלנער געבליבן

די שטייפע מאנשעטן גאנץ צעריבן?"

קלָאגט דָאס העמדעלע מיט ביטערע טרערן,

טרערן הייסע פון סאם פארביטערט

פארקלעמט געשטיקט קוים צי הערן

ווי יוסעלע הָאט זיך געשעמט אויסטיען נאקעט הויל.

הָאט מען איהם דָאס העמדל פין לייב געריסן

זיינע הענטלעך הָאבן פאר שרעק געציטערט

הָאבן די ארבל זיך פארדרייט געווָארן א קנויל

די פינגערלעך פארשטייפט פארגָאסן מיט בלּוט

הָאבן זיך די ציציות נָאך מעהר פארקלעּפט פארצויגן
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און יוסעלע פארקראמפט סווערט איהם נישט גוט,

ווי קען א יידיש יינגעלע דעם טליתֿֿקטן צערייסן

און די פָאדעם פין די ציציות צעפליקן.

"הָאבן מיך-העמדעלע-הינט געּרביסן

א שפיז הָאט געשטָאכן אין רּוקן

און פון מיר שטיקער געשליסן.

דָאס בלוט פין יוסעלען הָאב איך ָאנגעזאּפט

די ארבעֿ כנפות די טרָאּפן ָאנגעזייגט

ביז מען האט מיך צו ערד געווָאפן צו זייטן,

איהם הָאט מען געטריבן

און מעהר קיין צייכן

נישט געבליבן."

יעצט וויל איך איהם זיכן, געפינען

זיין פענימל גלעטן, די טרערן ווישן,

פארהיילן זיין לייב אויסגלייכן די גלידער,

פריש בלוט זָאל אין זיינע ָאדערן רינען

טליתֿ קטן מיט די ציציות זָאלן זיינע ליּפן קישן

צוריק און חדר מיט איהם גיין ווידער.
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און גייען זיי וויטער, שיכעלעך א ּפָאר

דָאס הויזעלע מיט דעם העמד

איבער בערג טָאל און טייכן,

זיכן און פרעגן

בלונדזן אין די פרעמד

אויף בלוטיגע וועגן.

אפשר וועט זיך באווייזן א ווּונדער

וועלן געפינען א צייכן

אפשר א סימן

ווי איז יוסעלע אהינגעקומען

ווי זענען אלע קינדער.

זוכן ביי די שטערן זייערע וועגן

אין שיין פין די זין זייער ציל,

סיי ביי שטורעם סיי ביי רעגן

סיי ביי היצן סיי ביי קעלט

איהם צי געפינען גָארנישט צופיל

אויך ארום די גאנצע וועלט.

MenahBekerPrint12.indd   229 19/11/12   09:57



230

עס איז טָאג עס איז נאכט,

פלוצים פין גורל באשערט

שטויסן ָאן א בארג פין היטעלעך געמאכט.

היטעלעך ָאן אצאל ווי שטערן אין הימל

ליגן געדריקט פין שטויב באדעקט,

יעדע פארב יעדע ארט.

היטעלעך, געלע, ברוינע

רויטע, בלויע, וויסע, גרינע

ווי בלומען אין פעלד אזוי צארט

פין אלע קָאלירן געפלעקט.

היטעלעך ברייטע ווָאס די פאה'לעך באהאלטן

בערעטעלעך ווָאס די גָאלדענע צעפעלעך פאלטן

הוטעלעך זָאמערדיקע מיט א ראנד א ברייטן

ווינטערדיגע מיט אויערלאּפן ביי די זייטן

היטעלעך מיט שטרייפן נָאר פאר די שּול

און איינפאכע מיט א דאשעק פאר יעדעס מָאל...

זָאגט דָאס שיכעלע צום הויזעלע שטילערהייט:

"דו וועסט דָאך דָאס היטעלע דער ערשטער זעהן

דו ביסט דָאך נענטער פון מיר צום קעּפל געווען"
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זָאגט דָאס הויזעלע צום העמדעלע מיט פארלעגענהייט:

"די קענסט יוסעלעס היטעלע שוין לאנגע צייטן

וועסט איהם דערקענען אפילו פין וויטן,

אויף דיין קָאלנער הָאט ער זיינע פאה'לעך געדרייט,

אין ֵחֶדר הָאבן דיינע ארבל זיין קעּפל געשטיצט,

צום דאווענען הָאבן זיי דָאס היטעלע ריין געפיצט,

דיינע רעכטע הָאסטי געהויבן די מזוזה געקישט

די לינקע הָאט ביים שפילן זיין פענימל געווישט".

הערן די היטעלעך יוסעלען דערמאנען

הייבן זיך ווי קעפעלעך פין שלָאף געוועקט

פון א חלום פון פייער און פלאמען

און פין קעפעלעך מיט פאה'לעך ווָאס זיי האבן באדעקט, און רופן:

יוסעלעך איז דָא א סאך ָאן א שיער

א צָאל ווי שטערן אין הימל,

אויך שלמה'לעך, משה'לעך און פייגעלעך,

מיליונען יינגעלעך און מיידעלעך

גלייך ווי מלאכים קליינע 

שוועבן, ווימלען מיט א געטימל

ארום דעם געטליכן נעבל

שרייען אויפגעשרעקט פין חלומעס:
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"גָאט פאטער הער אונז צּו

מיר זענען דָאך אלע קינדער דיינע

הָאב רחמונעס

פארטרייב אינזער חלום פין גייסטער מיט פעך און שוועבל..."

עס ווערט שטיל...

די היטעלעך לעגן זיך צי זייער רּוה.

פלוצים א דָאנער.

עס טרייסלט די ערד, די הימלען עפענען זיך ווייט

איבער די וועלט גייט א שריי -

א שריי פון צָארן שמערץ און לייד

"וויי איז מיר וויי"!

זעהט דָאס העמדעלע א ּפָאר הָארעלעך שווארציגע

קוקן ארויס ָאט דָא, ער ווייזט ָאן ערשטוונט -

ער קען די הָארעלעך פין פריער

די לָאקעלעך און די פאה'לעך גלאנציגע

ווָאס הָאטזיין קעּפל געקרוינט.

און ָאט איז דָאס היטעלע - קוים דערקענט

געבליבן א שמאטע מיט א שטיקל באנד,
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ווי נָאך א פייער פארקוילט פארברענט,

נָאר א ּפָאר הָאר פאה'לעך קלעּפט אין ראנד.

"ווָאס ליגסטו אזוי היטעלע מיט טרויער און שרעק

יא - איך זעה די וויינסט,

דערצייל פין יוסעלען אלעס וואס געשען

אלעס ווָאס די ווייסט

דו הָאסט דָאך איהם דער לעצטער געזהן

דו - היטעלע - זיין לעצטער פארדעק."

"מיך דער לעצטער - זיין היטעלע

הָאט ער נישט געווָאלט אויסטיען

ער הָאט מיך נישט געווָאלט צו ערד ווארפן -

ווי קען א יידיש ינגעלע אין בלויזן קָאּפ זיין.

הָאבן זיי גענומען די פאות ציען

און מיט א מעסער א שארפן

געשניטן מיך טיף ביז אין קעפל אריין.

דָאס בלוט הָאט געקלעפט, די פאה'לעך מיטגעריסן

הָאט מען מיך מיט יוסעלען צי ערד געשמיסן,

און אזוי נאקעט ווי ער איז געבוירן
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איז יוסעלע אוועק אין די הימלישע וויטן,

מיט זיין לעצטן ָאטעם הָאט ער מיך באשוויירן:

"נעם דָאס פאה'לע צו דיר - פין מיר א צייכן

זאל אייביק בלייבן פאר אלע צייטן

ביז דעם לעצטן דור".

זיץ איך דָא פאריָאסעמט

מיינע טרערן פליסן ווי טייכן,

דָאס פאה'לע מיט זיין בלוט

צּו מיר - היטעלע - געקלעפט,

איך וויל עס היטן, זיין ַצוּוָאה מקיים זיין

מיינע טרערן זָאלן דָאס היטעלע וואשן ביי טהָרה,

ווי ניי געבוירן זיין קעפעלע צודעקן,

די פאה'לעך אין זיינע הָארעלעך געוועבט

ווי פריער זיין קעפעלע מיט א חיינדליכע צּוָרה

און פריילעך ווידער אין חדר גיין.

אפשר שלאפט ער, מען זָאל איהם נישט וועקן

צווישן, מלאכים אין הימל-רייך

מיט הייליגע נשמות, - אלע קינדער גלייך.
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יעצט ווידער אלע צוזאמען

נעמען זיי איילן, יָאגן, לויפן ווי ביים וועטן

הָאפן צי דערגיין יוסעלעס פארבלייּב,

אפשר געשעהט א נס-מקען איהם רעטן -

מיר וועלן איהם שיצן מיט זעל און לייּב.

עס איז שוין שּפעט עס קומט צי נעיָלה

מען שליסט באלד די טויערן הערמעטיש צו.

און עס בלייבט נָאר איין שאָלה

ווי האט דָאס קינד געפינען זיין רוה.

זייער וועג איז געשטרויכלט דורך דורן

שטאכל, ַאש, ּפעך און רויך,

מאכן זיך זָארגו איבער יוסעלעס גורל - וואס איז געווארן.

הייבן זיך און זעהן בערג געשטאפלט הויך

פין שיכעלעך, הויזעלעך, העמדעלעך און היטעלעך

פין יוסעלעך, משה'לעך, שרה'לעך און פייגע'לעך

מיט בלוט באפלעקטע קליידעלעך,

און יוסעלעס פאה'לע אין דעם היטעלע באנד

ְמַטֵהר געווָארן דורך פייער און ּפיין

קלאר ווי מלאכיח'ס געוואנד

פין געטלייכן שיין.
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ווָאס לענגער דער וועג

דָאס העכער דער שטעג.

זיי שטייגן איבער ווָאלקן וועלכע טרייכן

און לָאזן זיך פין ווינד הייבן

הויך הויך איבער די שפיצן פין די בערג,

ווָאס אמָאל העכער, מען זעהט זיי קוים,

ווערן קליין פון ווייטן, גייען נישט פארלוירן

ביז נָאר א ּפינטעלע - א צייכן א מערק

אין דעם וויטן וועלטרוים.

דָאס פינטעלע-א שטערנדל ניי געבוירן

א ליכטעלע ווָאס קריגט זיין פלאם

פין טרערן, ווָאס פליסן פין הימל ווי א ַים

אויף ברענענדיגע ביינער, פלייש און שארּבן -

ווָאס גייט נישט אויס - א נרֿ תמיד אויף ערד -

און צעגייט אין דאמף ווי טוי מיט רויטגעמישטע פארּבן,

ס שטייגט ווידער צום הימל הויך וואָּ

און פאלט ווידער צו ערד און אזוי צוריק געקערט

ווי א געזעץ פין די נאטור - א רעגענבויגן

פין בלוט, פייער, ַאש און רויך

וואס שטייט אויף שטענדיג פאר אינזערע אויגן...
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ווען די זין נייגט זיך, דער טָאג גייט פארביי

א דונקעלער שלייער פארדעקט דָאס ליכט,

בליצט א שטערנדל א ניי

מיט א שיין פין א קינדער געזיכט

ווָאס גליהט און טיט לייכטן

א נרֿ תמיד אויף אלע צייטן.

מיטן-נאכט ועען מלאכים שירה זינגען

און באגלייט פין קינדער קלאנגען

דרונגט א ניגון פין הימל צו ערד,

א ניגן - א קינה פין טרויער שמערץ און לייד,

גייט זיין מארטירער וועג צוריק געקערט

און שיין פין רויך, ַאש און פלאמען

פון דעם בירקן-וועלדל-אין די אייביקייט.

פון די טויערן פון הימל צו נעילה

הערט זיך א בתֿ קול, א רוף

"יו-סע-לע"!
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