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ִע יר ֶש ָה יְ ָת ה
ֵמ ֵאת ְמנַ ֵחם מענדל ֶּב ֶקר

אבה” ָה ִעיר,
“מ ַל ָ
ֵאיְך ֶאזְ ְּכ ֵרְך ְ
ֵאיְך ָא ִׁשיר ָע ַליִ ְך ִׁשיר.
ֵאיְך ַא ֲע ֶלה ַעל ִל ִּבי וְ ֶאזְ ּכֹר,
זִ ְיכרֹונֹות ָע ָבר ֶא ְשׁמֹר.
עֹובר ְל ָפנַ י
ְּב ִד ְמיֹונִ י ֵ
עּורי:
ָּכל נֹוף נְ ַ
ְּדמּויֹותַ ,מ ְראֹות ,יְ ֵמי יַ ְלדּות
ּוׁש ִביל.
ְרחֹוב ִס ְמ ָטה ְ
ּומגְ ָרׁש ָהמּו יְ ָל ִדים
ָח ֵצר ִ
ִמ ְׁש ַּת ֲע ְׁש ִעים נְ ָע ִרים ְּב ֶח ְדוַ ת גִ יל
בֹואים
חֹורי ַּביִ ת וְ ִקיר ְמ ַׂש ֲח ִקים ַמ ֲח ִ
ֵמ ֲא ֵ
ּתֹוב ִבים.
ְּב ָׂש ֶדהְּ ,ב ִכ ָיּכרְ ,מ ַׂש ֲח ִקים ִמ ְשׁ ְ
וְ ֵאי ָשׁם ַה ְר ֵחק ֵמ ֵעין זָ רְּ ,ב ֵצל ֵע ִצים וְ ִא ָילנֹות,
לּובי יָ ַדיִ םְ ,מ ַטּיְ ִלים ְּבזּוגֹות,
ׁשֹוט ִטים ְשׁ ֵ
ְמ ְ
נְ ָע ִרים ְצ ִע ִירים ֶׁשל ֵּבית ַר ָּבן,
ָח ְבׁשּו ַס ְפ ָס ִלים ֵּבין ֲע ֵצי ַהּגַ ן
123
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“ּביַ ְבנֶ ה” ַס ְפ ָסל ָח ַב ְׁש ִּתי
(אנִ י ְ
ֲ
מֹורי ָר ַכ ְׁש ִּתי)
ּתֹורה וְ ַד ַעת ִמ ִּפי ַ
ָ
ּבֹוט ַח וְ ַׁש ֲאנָ ן
עֹולם ֶׁשּנִ ְר ֶאה ֵ
ְּוב ָ
טּורים ִמ ַּד ֲאגֹות ֶׁשל יֹום,
ְּפ ִ
זּורים,
ְּב ִל ֵּבנּו ֶחזְ יֹונֹות ְׁש ִ
עּורים.
רֹוק ִמים ֲחלֹוםֲ ,חלֹום נְ ִ
טֹווִ ים ָע ִתידְ ,
אבה” ָה ִעיר;
“מ ַל ָ
ֵאיְך ֶאזְ ְּכ ֵרְך ְ
מּותְך
ֵאיְך ֲא ָת ֵאר ְּד ֵ
רֹותיִ ְך
ׁשֹוק ִקים ְּב ֲח ֵצ ַ
עּבן ְ
ישׁע ֶל ֶ
יִ ִיד ֶ
ִמ ְׁש ַּת ְּק ִפים ְּב ַא ְס ַּפ ְק ַל ְריָ ה ַמ ְר ֵאְך ַ -מ ְר ֵאה ָּפנַ יִ ְך.
וַ ַעד ַה ְּק ִה ָיּלהַּ ,פ ְרנָ ֶס ָיהְׁ ,ש ִל ֵיחי ִ -מ ְצוָ ה,
יקים ִמל”ו,
ֲח ִס ִיּדיםִ ,מ ְתנַ ּגְ ִדיםַ ,צ ִּד ִ
ּתֹור ִמים ַּב ֶּס ֶתר ְּב ַמ ָּתן ִק ְצ ָּבה,
ְ
פּופי ּגַ ב.
עֹוזְ ִרים ִּבגְ ִמילּותֶ -ח ֶסד ִל ְׁש ֵ
חֹולים וְ ֶעזְ ָרה ְל ַדְך,
ִּבּקּור ִ
ָמעֹות ָל ֶא ְביֹונִ יםֶ ,ל ֶחם ַלנִ ְצ ָרְך.
אֹור ַח ְל ַׁש ָּבת ַל ֻׁש ְל ָחן ְל ָה ֵסב,
ֵ
ַהּכֹל ַעל ַט ֲה ַרת נִ ְד ַבת ַה ֵּלב.
124
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ּתֹורה,
מֹוסדֹות ִחּנּוְךַּ ,ת ְלמּוד ָ
ְ
יתּ-כנֶ ֶסתָּ ,ב ֵּתי ִמ ְד ָרׁש ,יְ ִׁש ָיבה,
ֵּב ְ
לֹומ ִדים ְּב ֶח ֶדר.
ַד ְר ַּד ִּקים ְ
"ּבנֵ י ֲע ִק ָיבא"
יתר”ְ ,
"ּב ָ
ּׁשֹומר ַה ָּצ ִעיר”ֵ ,
“ה ֵ
ַ
נֹוער ַּב ַעל ָמעֹוף וְ ָחזֹון,
ַ
אּוּמי וְ ַר ְעיֹון.
ִעם ִא ִיד ַיאל ְל ִ
עלְך ְל ָכל ַר ִּבי וְ ָה ְל ָאה ֵמ ֵע ֶבר
ְשׁ ִט ְיּב ֶ
ּׁשֹוחט וְ ַה ִּמ ְקוֶ ה
ַה ֵ
ּומ ְדוֶ ה
על ְד ֶשׁער ְל ָכל ִַמ ְכאֹוב ַ
וְ ַה ֶפ ְ
ֶּול ַה ְב ִּדילַ ,ה ְּמיַ ֶּל ֶדת ַהנֶ ְח ֵּפזֶ ת ִל ְפקֹד
ָּכל ִא ָּׁשה ְּב ִצ ֶיר ָיה ַעד ֵצאת ַהּיִ ּלֹוד.
וְ ַאף ִּכי ָע ְברּו ָׁשנִ ים ַה ְר ֵּבה
עֹולם ּכֻ ּלֹו ִׁשּנָ ה ָּפנָ יו,
וְ ָה ָ
ימה
ֲע ַדיִ ן ִל ִּבי יְ ַח ֵּסר ְּפ ִע ָ
א-א ָּמא.
ְּב ִהיזָ ְכ ִרי ְּב ֵבית ַא ָּב ִ
ַה ַחּיִ ים ָק ִׁשים ָהיּוִ ,מ ְּתמֹול ִׁש ְלׁשֹום
ּד ַֹחק ִּב ְפנִ ים ,שׂוֹנְ ֵאי יִ ְׂש ָר ֵאל ַּבחּוץ
מּועט ֲ -אנָ ִׁשים ְק ֵֹשי יֹום
ִמ ְס ַּת ְּפ ִקים ְּב ָ
ּגַ ָּבם ָּכפּוף ּגֵ וָ ם ָלחּוץ.
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רּודים ְּבנֶ ֶטל ּכ ֶֹבד ַה ַּמ ָּׂשא,
ְט ִ
ְּב ָכבֹוד ְּובי ֶֹׁשר ֵה ִביאּו ַּפ ְרנָ ָסה
הֹוציאּו ַל ְח ָמם
ְּובזֵ ַיעת ַא ָּפם ִ
ֵּבין זֶ ה ּגְ ִביר ,אֹו ְּפׁשּוט ַ -עם.
עּבעְך ּ -דֹור ָחלּוׁש,
בֹותינּו נֶ ֶ
ָא ֵכן ּדֹור ֲא ֵ
עֹורר ְל ִחּדּוׁש
ַאְך ַהּדֹור ַה ָּצ ִעיר ִה ְת ֵ
ִלזְ רֹק ֵמ ָע ָליו ִּכ ְב ִלי ּגָ לּות,
קּומה
ּות ָ
לֹוחם ַעל ִק ְד ָמהְּ ,ת ִחּיָ ה ְ
ֵ
חֹולם ַעל ח ֶֹפׁשְּ ,דרֹור וְ ֵחרּות,
ֵ
ְּת ִחּיַ ת ַה ָּלׁשֹוןְּ ,ת ִחּיַ ת ָהאֻ ָּמה
יס ָמאֶּ ,דגֶ ל וְ ִה ְמנֹון
יֵ ׁש ִס ְ
ּגַ ם ִׁש ֵירי ָחלּוץ ַּב ֲע ֵלי ָחזֹון.
הֹולְך וְ יֹום ָּבא,
רֹודף יֹום ,יֹום ֵ
יֹום ֵ
אכה.
ָּכלּו יְ ֵמי ָע ַמל ֶׁשל ִט ְר ָחה וְ ְמ ָל ָ
נּוחה
הּודי ָּכ ְל ָתה ִל ְמ ָ
נֶ ֶפׁש ָּכל יְ ִ
וְ ִהּנֵ ה יֹום ִׁש ִּׁשי ַּב ֶפ ַתח וְ ַה ְּתכּונָ ה ַר ָּבה.
ִּכי ִׁש ִּׁשי הּוא יֹום ֶׁשל ׁשּוק  -יָ ִריד
ּכֹוב ָענִ ים,
ַה ַחּיָ ִטיםַ ,ה ַּסנְ ְּד ָל ִריםַ ,ה ְ
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ֵה ִקימּו ֻסּכֹות ֶׁשל מֹוטֹות ַּובד,
דּוכנִ ים,
ַה ַּתגְ ָרנִ ים ִה ִּציבּו ַא ְרּגָ זִ ים וְ ָ
בּוע
ָּכל ֶא ָחד ִּב ְמקֹומֹו ַה ָּק ַ
ִעם ְּפ ַר ְק ַמ ְטיָ ה ִמּכֹל ַה ָּבא ַליָ ד,
בּוע.
ָע ְרכּו ַמ ְרּכֻ ְל ָּתם ִמ ֵּדי ָׁש ַ
ָס ֲחרּוָ ,מ ְכרּו ַהּגֹוי וְ ַהזִ 'יד,
ַהּגֹוי ִ -מינֵ י ְלבּוׁש וְ ִס ְד ִקית,
הּודי ָ -צ ְר ֵכי ַׁש ָּבת.
ַהּיְ ִ
ּסּוסים ַעל ְׂש ַפת ַה ִּמ ְד ָר ָכה
ֶעגְ לֹות ַה ִ
וְ ִה ְת ִח ָילה ַה ַמ ֲע ָר ָכה.
ׁשֹוקק ַחּיִ ים,
ַהּׁשּוֹקִּ ,כ ְׁשמֹו ֵּכן הּואֵ ,
נּועה וָ קֹול,
ַמ ְר ֶאה ַחי וְ ִצ ְבעֹונִ י ֶׁשל ְּת ָ
ַה ַּתגְ ָרנִ ים ִה ְכ ִריזּוְּ :בזֹול! ְּבזֹול!
ַהּנָ ִׁשים נִ ְד ֲחקּו ֵּבין ָה ֲעגָ לֹות,
ִמ ְּׁשׁשּו וְ ִּפ ְׁש ֵּפׁשֹוַ ,הּיָ ֶפה וְ ַהּנָ ִעים,
ְל ִפי ַּט ַעםֵ ,ר ַיח וָ ֶּצ ַבע,
ֵּב ִיצים ְט ִרּיֹות ַאְך וְ ַרק ְצהּוּבֹות,
ֶח ְמ ָאה ְל ָבנָ ה ְט ִרּיָ הְּ ,ב ַט ַעם ַה ֶּט ַבע.
ּגֵ ְרדּו ִעם ְק ֶצה ַהּזֶ ֶרת ְל ַצ ְק ֵצק ַּב ָּלׁשֹון,
חֹוריו ֶׁשל עֹוף ִאם עֹורֹו ָּכחֹל,
נָ ְׁשפּו ַּב ֲא ָ
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וְ ָדגִ ים ַל ַּׁש ָּבת – ֲה ֵרי ַרק ַק ְר ִּפּיֹון,
וְ ַל ִל ְפ ָּתןִ ,מינֵ י ֵּפרֹות ָאדֹם ָסגֹל.
ַא ֲח ֵרי ַה ֶּמ ַקחְ ,מֹּלא ַה ַּסל -
ִל ְכבֹוד ַׁש ָּבת ,הּוא ְּכ ַבד ִמ ְׁש ָקל,
ָמה ֶׁש ֶּנ ְח ָסְך ְּבחֹולַ ,ל ַּׁש ָּבת זֶ ה ְסג ָֻּלה -
ָא ִצים ָר ִצים ַמ ֵהרִ ,חיׁש
אט ֶקה
ׁשֹוחט ,נָ ִׁשים ְלּיַ ְ
יְ ָל ִדים ַל ֵ
ישׁ ֶקע ְממֻ ָּלא ְל ָה ִכין,
שּׁולנְ ט ִעם ִק ְ
ְט ֶ
ַחּלֹות ְקלּועֹות – גֶ ִפ ְיל ֶטע ִפיׁש,
לא ְק ְשן ְּב ַל ַעז
ָמ ָרק ַצח ָ -
קאשׁ ֶקע,
ְ
וְ ַל ֲאנִ ינֵ י ַה ַּט ַעם ַא ַּפיינֵ ע
ּפּול ֶקע ֶׁשל ַּב ְרוָ ז,
ָּב ָׁשר ְצ ִליַ ,א ְ
ְּול ַה ֲחיוֹת נֶ ֶפש גַ ם ּכוֹס ֲמ ְשׁ ֶקה
ּנּוח
ימהְ ,ל ִק ַ
ימס ַּת ְרגִ ָ
קּוגֶ ל וְ ִצ ֶ
ַהּכֹל ְל ִפי ִמ ְׁש ָקלִ ,מ ָּדה וָ ַכיִ ל
יחֹוח -
ְּול ִפי ַט ַעם וְ ֵר ַיח נִ ַ
אמע ָא ֵכן ֵא ֶׁשת ַחיִ ל.
ישׁע ַמ ֶ
ַא יִ ִיד ֶ
ֵּבין ְל ֵבין ּגַ ם זֹאת ֶאזְ ּכֹר,
ֹלא ְל ִת ְפ ֶא ֶרת וויְ ֶטעק ַה ִּׁשּכֹור.
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ֹלא ַא ַחת ָק ָרה ְּביֹום יְ ִריד,
ִּב ְריֹונִ ים ֶאנְ ֵד ִקים ֹלא ְּבנֵ י ְּב ִרית
חּולגַ נִ ים שֹוֹנְ ֵאי יִ ְׂש ָר ֵאל,
ִ
ָּפ ְׁשטּו ְלאֹור ַהּיֹום ְל ַה ְׁש ִחית ְּול ַח ֵּבל.
ַמ ְׂש ֵט ָמה ְּב ֵעינֵ ֶיהםֵ ,א ָיבה ְּב ִל ָּבם
ָׁש ְלחּו יְ ֵד ֶיהם ְל ֶה ֶרס ַּב ֲח ַמת זַ ַעם.
רֹומיםָּ ,פ ְרעּו ְּפ ָרעֹות,
ָע ְרכּו ּפֹוגְ ִ
נִ ְׁש ְלפּו ַס ִּכינִ ים ,יָ ְרדּו ַמ ֲהלֻ מֹות
רֹועם
וַ ְּת ִהי ָע ֵלינּו נַ ַחת זְ ָ
ַעד זֹוב ָּדם.
אבה” ִמ ְּב ִלי ְל ַהזְ ִּכיר,
“מ ַל ָ
ֵאיְך ֶאזְ ְּכ ֵרְך ְ
הּודי ָה ִעיר,
ִלגְ מֹר ֶאת ַה ַה ֵּלל ַעל יְ ֵ
ִּכי ְּכ ֵדי ְל ַקּיֵ ם ְּול ַה ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש ְלחֹול,
נָ ַתן ָל ֶהם ָה ֵאל ֶאת ַה ִּׁש ִּׁשי ָל ֵׂשאת ְּבעֹל
וְ לּו – ִּב ְמ ַעט ָמ ִריר.
ָא ְמנָ םְ ,ל ֵׁשם ַה ִּמ ְצוָ ה ֵהם ֹלא ִל ְּקקּו ְּד ַבׁש,
הֹוציא ַּפ ְרנָ ָסהָ ,אכֹל ָא ְכלּו ַקׁש,
ְל ִ
ֵׁש ֶׁשת יְ ֵמי ָע ַמל ִק ָּצם ָקרֹוב
נֹוטה ַל ֲערֹב.
יֹום ַה ִּׁש ִּׁשי ֶ
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ַעל ֵּכןִ ,מּיָ ד ַא ֲח ֵרי ַה ַּתגָ רּות
ֵמ ֲח ָׁשׁש ִחּלּול ַׁש ָּבת ,יֵ ׁש ִל ְפעֹל ִּב ְמ ִהירּוּת
הּולים ֲחפּוזִ ים,
ָא ִצים ָר ִציםְּ ,ב ִ
ֶע ְמּדֹות ְמ ַפנִ יםֻ ,סּכֹות ְמ ָפ ְר ִקים,
סֹוח ִבים,
עֹומ ִסים וְ ֲ
ְּכלֹונְ ָסאֹות וְ ַא ְרּגָ זִ ים ְ
ּמּודיםְ ,צרֹורֹות וְ ַׂש ִּקים.
ּגֹור ִרים ַע ִ
ְ
רֹוכלַ ,ה ַּסנְ ְּד ָלר וְ ַה ַחּיָ ט,
ָה ֵ
ּגְ ָב ִרים ,וְ ּנָ ִׁשים נָ ְּתנּו ֶשׁ ֶכם,
מּועט,
זֶ ה ֶש ִּפ ְדיֹונֹו הּוא ַרב וְ זֶ ה ֶשׁ ָ
ְּכמֹו ֶׁש ָּכתּובְּ :בזֵ ַעת ַא ָּפם ָא ְכלּו ֶל ֶחם.
גַ ם ִאם יֵ ׁש – אֹו ֵאין ְּב ַא ְמ ַּת ְחּתֹו ּגְ רּוׁש
ִאם ָמעֹות ְמצּויֹות ְּב ִכיסֹו ִאם ָלאו,
יֵ ׁש ְל ַמ ֵהר וְ ִל ְקנֹות יַ יִ ן ְל ִקּדּוׁש,
ְּכ ָבר ֹלא נִ ְׁש ַאר זְ ַמן ַרב.
ְּוכ ֵדי ְל ַה ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש ְלחֹול
יֵ ׁש ְל ַה ְס ִּפיק עֹוד ְּב ִמ ְקוֶ ה ִל ְטּבֹל,
זֵ ָעה ְלנַ ּגֵ בּ ,גּוף יָ גֵ ַע ְל ַק ְר ֵצף,
ַהּגַ ב ִּבזְ ָר ִדים ִל ְצלֹוףְ ,ל ַׁש ְפ ֵׁשף
ָא ָבק ֶׁשל יֹום חֹול ְלנַ ֵער,
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ִל ְק ַראת ַהּיֹום ַה ְּׁש ִב ִיעי ְל ִה ָּט ֵהר.
ּפֹוטה ְל ִה ְּת ַּכ ְר ֵּבל,
ּכֻ ּתֹנֶ ת ְל ָבנָ ה ִל ְלבֹוׁש ְּב ַק ָ
ְּפנֵ י ַׁש ָּבת ַמ ְל ְּכ ָתא ְל ַק ֵּבל.
ּובֹואי ַּכ ָּלה
ּדֹודי ִ
ִק ַּב ְלנּו ֶאת ַה ַּׁש ָּבת ְּב ְ -ל ָכה ִ
ּות ִה ָּלה:
אֹור ִחים ְּב ִּפיּוט ְ
ֵב ַר ְכנּו ְ
ּבֹוא ֶכם ְל ָׁשלֹום ַמ ְל ָא ֵכי ַה ָשׁ ֵרת,
ֲ
ַמ ְל ָא ֵכי ֶע ְליֹון.
ּומֹועד,
ָּברּוְך ֶׁשּנָ ַתן ְל ַעּמֹו ַׁש ָּבת ֵ
ָּב ְרכּונִ י ְל ָׁשלֹוםִ ,ל ְרוָ ָחה ִּופ ְדיֹון.
את ֶכם ְל ָׁשלֹום ַמ ְל ָא ֵכי ַה ָּׁשלֹום
ֵצ ְ
ּונְ ָב ֵרְך ֶאת ַה ַּׁש ָּבת – ֶאת ַה ַּכ ָּלה...
וְ ַה ִּקדּוֹש ְמ ֻס ְל ָסל וְ ַהּיַ יִ ן ָאדֹם
ּמֹוציא ֶל ֶחם – ַמ ְׁש ָמע ַח ָּלה,
וְ ַה ִ
הֹוקיר ַׁש ָּבת זֹו ְסג ָֻּלה.
ִּכי ְל ִ
ְּוביֹום ַה ַּׁש ָּבת ַה ֶּׁש ַבח ְל ֵאל,
נּוחה וְ ַׁש ְלוָ ה ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל.
ְמ ָ
בּושם ָהדּור ְּכ ִבגְ ֵדי ַמ ְלכּות,
ְל ָ
נָ ִׁשים עֹונְ דֹות ֲע ִדי ְל ִקּׁשּוט,
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יחּותאִּ ,ב ְמ ִתינּות,
חֹוזְ ִרים ֵמ ַה ְּת ִפ ָּלה ְּבנִ ָ
רּותא ִׂש ָיחה ֲע ֵר ָבה,
ׂשֹוח ִחים ְּב ַח ְב ָ
ְמ ֲ
ְמ ַפזְ ִמים נִ יּגּון זְ ִמירֹות ֶׁשל ְׁש ִב ִיעי.
ֲחנּויֹות ְסגּורֹותַ ,ה ִּכ ָּכר ְׁש ֵק ָטה ּוְ ְש ֵלוָ ה,
יקנּות
ֶא ְתמֹול ִׁש ְקׁשּוקַ ,הּיֹום ֵר ָ
אבה” נִ ָּתן ַה ִּד ֵּבר ָה ְר ִב ִיעי.
“מ ַל ָ
וְ נִ ְד ֶמה ֶׁש ִּבזְ כּות ְ
ְּול ָכבֹוד ַׁש ָּבתָ ,ה ִעיר ּכֻ ָּלּה ָל ְב ָׁשה ַחג,
יֹוׁשב ָה ָאב.
ַּב ַּביִ ת ַ -ה ֻּׁש ְל ָחן ָערּוְךָּ ,ברֹאׁש ֵ
ּפֹות ִחים ִּב ְסעֻ ָּדה ְּ -ת ִח ָּלה ַה ָּדג,
ְ
ַא ֲח ֵרי ַה ָּמ ָרק ַה ַּצח ִעם ַה ֻּׁש ָּמן ַה ָּצף,
שּולנְ ט ַה ַּמ ְה ִּביל,
נִ ְת ֶחי ָּב ָׁשרַ ,ה ְּט ֶ
ּנּוח,
ָה ַר ְפ ֶר ֶפת ַּבּסֹוף ְל ִק ַ
יחֹוח.
ַט ַעם ַל ֵחיְך וְ ָל ַאף ֵר ַיח נִ ַ
ְּתב ַֹר ְכנָ ה יְ ֵדי ֵאם – ִאם יִ ְר ֶצה ַה ֵּׁשם –
מֹלא ַה ְּכ ִליל.
וְ ָלאֹזֶ ן קֹולֹות ֲע ֵר ִבים ֶׁשל זְ ִמירֹות,
ּומ ְת ַפ ְּׁש ִטים ִמ ַּב ַעד ָל ַחּלֹונֹות.
ּבֹוק ִעים ִ
ְ
מֹורים.
וְ ַא ֲח ֵרי ַה ְּסעֻ ָּדהַ ,ה ְּב ָרכֹות וְ ַה ִּמזְ ִ
ּומה נָ ִעיםְׁ ,שנַ ת יְ ָׁש ִרים,
ָמה טֹוב ָ
ְל ַקּיֵ ם עֹנֶ ג ַׁש ָּבת ְּכ ִה ְל ָכתֹו
ָּכְך ִמ ֵּדי ַׁש ָּבת ְּב ַׁש ָּבתֹו.
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בּוע ,ח ֶֹדׁש וְ יָ ִּמים
ָּכְך ִמ ֵּדי ָׁש ַ
זֹור ִמים.
ַעל ֵמי ְמּנּוחֹות ַה ַחּיִ ים ְ
ַאְך ַה ִּׂש ְמ ָחה וְ ַה ַּׁש ְלוָ ה ַמ ְת ִח ִילים ְל ִה ְת ַע ְר ֵער
קֹודר.
רּוח ָע ָטהֲ ,אוִ יר ֵ
ָה ַ
קֹולֹות ִמ ְל ָח ָמה נִ ְׁש ָמ ִעים ֵמ ָרחֹוק,
ִמ ָּקרֹוב ַה ָּׁש ַמיִ ם ִה ְת ַק ְּדרּו ,זֲ ַעמּו,
ָענָ ן ,א ֶֹפלֶ ,א ֶרץ ִּכ ָּסה
ְּבשֹורֹות ֵא ִמים ָה ֲאוִ יר נָ ָׂשא
וְ ַה ֶּׁש ֶקט נָ מֹוג.
ְּכ ֵלי ַמ ָּפץ ָר ֲעׁשּו ָר ֲעמּו
ּגֶ ֶׁשם ֶׁשל ֵאׁש זָ ַרםָׁ ,ש ַטף,
ֶא ֶרץ וְ ָא ָדם ָּפ ַצעּ ,גָ ַרף
וְ ָהאֹור נָ סֹוג ִמ ְּפנֵ י ַה ֵּצל
רּואי ֵ -אל.
ָּבאּו ַק ְלּגַ ִסים ְל ַה ְכ ִרית ְּב ֵ
אבה” ָה ִעיר,
“מ ַל ָ
ֵא ָיכה ֶאזְ ְּכ ֵרְך ְ
ּגְ רֹונִ י נֶ ְחנַ ק וְ ֵעינִ י ִּד ְמ ָעה ַּתּגִ יר
ֵא ָיכה ֶאזְ ְּכ ֵרְךְּ ,ב ָעגְ ָמה ִעיר ֲח ֵר ָבה,
צּועּה ְּוד ֵא ָבה.
בֹודְךְּ ,פ ָ
ִח ְּללּו ְּכ ֵ
ָּבא ָר ָׁשעָ ,ע ָׂשה ָּבְך ַשׁמֹות
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רּוסיםִ ,קירֹות ,חֹומֹות,
ָּב ִּתים ָה ִ
ָּב ֵּתי ְּת ִפ ָּלהֶ ,ה ֱעלּו ָּב ֵאׁש,
וְ ָעלּו ַה ֶּל ָהבֹות ְּב ֵצל ָא ָדם
ִעם ַהּגְ וִ ִילים ִּב ְקדֻ ָּשׁ ָתם
ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם ְל ַק ֵּדׁש.
ֶע ְרוָ ֵתְך נִ גְ ְּל ָתה ַּב ִּשׁ ָּממֹון,
וְ ָע ֵלינּו ְּבנֵ י ֱאנֹוׁש ּגָ זְ רּו ִּכ ָּליֹון.
אבה” ְּביֹום ַס ַער,
“מ ַל ָ
ֵא ָיכה ֶאזְ ְּכ ֵרְך ְ
עֹודּנִ י נַ ַער,
וַ ֲאנִ י ֶ
ְּביֹום ַסגְ ִריר ֶׁשל ּגֶ ֶׁשם וָ קֹר,
ַעל ַחּלֹונֹות ַה ֶח ֶדר ּדֹוק ֶׁשל ְּכפֹור.
אֹופ ֶפתָ ,האֹור ַמ ֲא ִפיר,
ְַק ְדרּות ֶ
יהּודי ָה ִעיר.
צּוקה ִל ֵ
ּומ ָ
ָצ ָרה ְ
אבה” נָ ְפלּו ָח ָלל
“מ ַל ָ
הּודי ְ
יְ ֵ
צֹורר ְּב ַא ַחת – ּגֵ רּוׁש!
ִמ ְׁש ָּפט ַה ֵ
ַל ֲעזֹב ַּביִ ת ְל ִּביזָ ה וְ ָׁש ָלל
ְל ַה ְׁש ִאיר ֵמ ָאחֹור ְרכּוׁש נָ טּוׁש...
ֹאשה ָה ַרב,
אבה” ְּובר ָ
“מ ַל ָ
ְק ִה ַּלת ְ
זְ ֵקנִ ים וִ ָיל ִדים ,נָ ִׁשים וְ ַטף
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הּורצּו הּונְ סּו ָס ְפקּו ַּכ ַּפיִ ם
ְ
יִ ְללּו ,זָ ֲעקּו ַעד ֵלב ַה ָּׁש ַמיִ ם.
ִעם ַּת ְר ִמיל ַעל ַה ֶּׁש ֶכם וְ ְצרֹור ַּבּיָ ד
חּוסים ְּבתֹוְך ָקרֹון,
פּופים ְּד ִ
ְצ ִ
ּדֹומעֹות זָ ְרקּו ַמ ָּבט
ְּב ֵעינַ יִ ם ְ
אּולי ַא ֲחרֹון.
אבה”ַ ,
“מ ַל ָ
ָע ַליִ ְךְ ,
הּובלּו ְל ָע ֵרי נֵ ָכר
הּוגְ לּו ְ
רּוח,
ְל ֶא ֶרץ זָ ָרה ְ -ל ֵע ֶבר ָּכל ַ
’אלּדֹובֹו” ְּת ִח ָּלהִ ,מ ְק ָלט ְלזָ ר
“ּדזַ ְ
ְ
ּלּוח.
ּומ ָּׁשם ָה ְל ָאהַ ,מ ְמ ִׁשיְך ַה ִּׁש ַ
ִ
יטשׁ” ָה ִעיר,
"מיזְ ִר ְ
ִה ַּט ְל ְטלּו ִהּגִ יעּו ְל ִֶ
ּומ ִּכיר
קּורים ְּב ִלי ָקרֹוב ַ
יטים ֲע ִ
ְּפ ֵל ִ
דּודים
ָאח וָ ֵר ַע – ַרק ַמ ֵּקל ַהּנְ ִ
זָ ִריםְ ,מנ ָֻּכ ִרים ָח ְס ֵרי ִקּיּום וְ יַ ַעד
ִמי ָל ֶהם ֵעזֶ ר – ִמי ָל ֶהם ַס ַעד.
ּגֹוללּו ְּב ֶר ֶפׁשָּ ,ב ֵּתי ְּכנֶ ֶסת ָל ֶהם ִמ ְׁש ָּכן,
ִה ְת ְ
טֹוח,
ּד ַֹחק וָ ַל ַחץֵ ,אין ְּב ִמי ִל ְב ַ
ׁשּוׁשים ֵא ָיכה יִ ְפנּוְ ,ל ָאן?
רּודיםְּ ,ת ִ
ְמ ִ
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ַּב ַחּיִ ים ָמ ֲאסּוֹ ,לא ָע ַמד ָל ֶהם ַהּכ ַֹח.
ּצֹורר ִאיׁש ָּד ִמים ִה ְפ ִליא ַהּכֹות,
ַה ֵ
ִח ֵּלל ְּכבֹוד נַ ֲערֹות זַ ּכֹות.
ּגֹורל
ִּב ְמ ִחי  -יָ ד ָח ַרץ ָ
ָהיִ ינּו ְל ֶט ֶרףְ ,ל ִּבּזּויְ ,ל ָׁש ָלל.
ְמ ֵּזי ָ -ר ָעבֻ ִ ,מ ֵּכי ַּדוָ י,
ַּתׁש ּכ ָֹחם יֵ אּוׁש ֲא ָחזָ ם,
ְׂש ָפ ַתיִ ם ָל ֲחׁשּו “ ֵאל ַׁש ַּדי”!
ּבֹורא ֶאת נִ ְשׁ ָמ ָתם...
ֶה ֱחזִ ירּו ַל ֵ
ֶּד ֶרְך ַח ְת ַח ִּתיםְׁ ,שאֹול וָ ַשׁ ַחת
הּודים ְל ֵע ֶבר ִּפי – ָּפ ַחת.
מּוב ִלים ַהּיְ ִ
ָ
ֹלא יָ ְדעּו ָמ ַתי ַה ֵּקץ – ַהּיֹום אֹו ָמ ָחר,
נֹודע ַרק ְל ַא ַחר.
ַה ֵּקץ ַ
יקְך,
אבה” וְ ַהּגֶ טֹו ְּב ֵח ֵ
“מ ַל ָ
ֵא ָיכה ֶאזְ ְּכ ֵרְך ְ
ר ַֹבע ַּדל – רֹאׁש ֶח ְר ָּפ ֵתְך
לּובים
גּוריִ ְך ָה ֲע ִ
ָח ִסינּו ְּב ֵׁש ֶפל ְמ ַ
קּובים.
ְצ ִר ִיפיםִּ ,ב ְקּתֹותֲ ,ח ָד ִרים ְר ִ
ָא ֵכןִ ,מ ְּׁש ַּכנֵ נּו זְ ַמּנִ י – ֲא ָר ִעיָּ ,כך ִקּוִ ינּו,
וְ ִכי יַ ֲעבֹר זַ ַעם ,נִ ְס ַלח ָלְךָּ ,כְך יִ ַח ְלנּו,
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יתנּו ֹלא ָהיְ ָתה ִּת ְקוָ ה
ַאְך ְל ַא ֲח ִר ֵ
יחּולינּו – ַא ְכזָ ָבה.
יִ ֵ
הֻ ַּק ְפנּו חֹומֹות ּוגְ ֵדרֹות
ַאְך ֹלא ִמ ְב ָצר ֲהגַ ּנָ ה,
ָס ְתמּו ִּפ ְת ֵחי ִקירֹות
ׁשֹומ ִרים ְּבכֹל ִּפּנָ ה.
ְ
נִ ְל ַּכ ְדנּו ְּכ ַחּיֹות ְּב ַפח יָ קּושׁ
וְ ַעל ַה ְּׁש ָע ִרים זָ ִקיף ָחמּוׁש.
ְל ַצ ֲע ֵדי ַה ַּק ְלּגַ ס נִ ְת ַק ְפנּו ֲח ָר ָדה,
ַמ ְקלֹו ֲח ָבט ַּבגֵ ו ַה ְּמי ָֻּסר,
ּמּוסת ֶאת ְּב ָׂש ֵרנּו ָק ַרע
ַּכ ְלּבֹו ַה ָ
ַל ֲהרֹג נֶ ֶפׁש ,יָ דֹו ֹלא ָר ֲע ָדה.
ַה ַּל ַחץ ַּבגֶ טֹו ּגָ ַברָ ,ר ָעב ְלח ִֹלי ָח ַבר.
לֹוקל – ֶל ֶחם ַצר.
ַל ְח ֵמנּו ְק ֵ
ַצר ַה ָּמקֹום ַּת ַחת ַרגְ ֵלינּו
ְס ָחבֹות ְּובלּויִ ים ָהיּו ְּבגָ ֵדינּו
צּוע ִמ ָּט ִתי
ְשׁ ַר ְפ ַר ִפים ָהיּו יְ ַ
ִק ְר ֵעי ְק ַר ִעים – ָּכ ִרי וְ ִכ ְס ִּתי.
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קֹופ ִאים ִמּקֹר
יְ ֵח ִפים וְ ֵעיר ִֹמים ְ
ַּד ֵלי ָּב ָשׂר ,מֻ ֵּכי ָרזֹון
ְׁש ָל ִדים ֶׁשל ֲע ָצמֹות וָ עֹור
ָמ ֲעדּוָּ ,כ ְשׁלּו ֵמח ִֹלי וְ ִר ְפיֹון
וְ ֹלא ָקמּו עֹוד.
דֹומים
אבה”ֵ ,ה ִקימּו ּגַ ְר ִ
“מ ַל ָ
ְּב ִמגְ ָר ַׁשיִ ְך ְ
חֹובֹותיִ ְך ָע ְרכּו ִמ ְטוְ ֵחי יְ ִרּיֹות,
ַ
ִּב ְר
רֹותיִ ְך ָּבמֹות ִעּנּויִ ם,
ַח ְצ ַ
טֹומנִ ים ְק ָב ִרים ּוגְ וִ יֹות.
דֹותיִ ְך ְ
ְׂש ַ
אֹור יֹום ַּבּגֶ טֹו ֵה ִביא ָלנּו ַּב ָּלהֹות
ְּוב ַע ְרבֹו ִּפנָ ה ְל ֵצל ָארְֹך ֶׁשל ִסּיּוט.
ַעד ַהגֵ רּושׁ.
ִעם ִחּסּול ַהּגֶ טֹו ֹלא ִה ַּב ְטנּו ְל ָאחֹור,
חֹורינּו ֶּכ ֶתם ָׁשחֹר...
ִה ְׁש ַא ְרנּו ֵמ ֲא ֵ
ּומה ֶׁש ִה ְת ַר ֵחשׁ
וְ יֶ ֶתר ַהּקֹורֹות ָ
רּובים ָּב ֵאׁש.
קּוקים ִּבגְ וִ ִילים ְצ ִ
ֲח ִ
אבה”
“מ ַל ָ
ֵאיְך ֶאזְ ְּכ ֵרְך ְ
עֹותי
ִל ְפנֵ י ִמי ֶא ְׁשּפֹך ִּד ְמ ַ
דּותי
ַא ְד ָמ ֵּתְך ַה ְמחֻ ֶל ֶלת ִהיא ֵע ַ
138

19/11/12 09:57

MenahBekerPrint12.indd 138

ִּת ֵילי ֵא ֶפרִ ,ע ִֵּיי ֲח ָרבֹות חֻ ְר ָּבנֵ ְך
יסֹותיִ ְך ַהּגֶ טֹו ֶח ְר ָּפ ֵתְך.
נֹוסף ֲה ִר ַ
ַ
ָא ֵכןְ ,מנַ ת ֶח ְל ֵקְך ֹלא ַּבת ַמּזָ ל,
ּגֹורל,
יטיב ִעם ְׁשנֵ ינּו ַה ָ
ֹלא ֵה ִ
ִּב ַּק ְׁשנּו ָחסּות – וְ ֵאין ַמ ִּציל
ְּוב ֵעת ְּפקֻ ָּדה – ֵמ ַח ְסּדֹו ֹלא ֶה ֱא ִציל.
ּגֹור ֵלְך
וְ ַאף ִּכי ַמר ָהיָ ה ָ
ּגֹור ֵלנּו.
ַמר ִׁש ְב ָע ַתיִ ם – ָ
בֹודְך
ַא ְּת – יָ ַרד ַק ְרנֵ ְך ָא ַבד ְּכ ֵ
נֶ ֶפׁש וְ ַחּיִ ים – ָא ְב ָדנֵ נּו.
אבה” ְּב ִׁש ְברֹון ֵלב,
“מ ַל ָ
ֵאיְך ֶאזְ ְּכ ֵרְך ְ
ֵאיְך ִׁש ְברֹון ֵלב יַ ִּב ַיע ְּכ ֵאב,
ֵאיְך ְּכ ֵאב יַ גְ ֶהה ְּד ָאבֹון
ֵאיְך ְּד ָאבֹון יְ נַ ֵחם יָ גֹון.
ית ָּפנַ יִ ְך
אבה” ִׁשּנִ ְ
“מ ַל ָ
ַא ְּת ְ
ִל ַּק ְק ְּת ְּפ ָצ ַעיִ ְך,
יסֹותיִ ְך
ִׁש ַּק ְמ ָּת ֲה ִר ַ
ִה ְת ַּפ ַּט ְר ְּת ִמּזִ ַ’דיִ ְך.
מּותְך.
אּוכל ִל ְראֹות ְּד ֵ
עֹולם ֹלא ַ
ֲאנִ י ְל ָ
וְ ֵאינִ י ָׂש ֵמ ַח ְל ִא ֵדְך.
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רֹוצה ְל ַה ְל ִּבין ָּפנַ יִ ְך,
ֵאינֶ ּנִ י ֶ
וְ ֹלא ֶׁש ַּת ְׁש ִּפ ִילי ְל ַמ ֲענִ י ֵעינַ יִ ְך.
רֹוצה ֶׁש ִּת ָשׁ ֲא ִרי ְּבזִ ְכרֹונִ י,
ָּפׁשּוט ֶ
הֹוסיף ַעל יְ גֹונִ י.
ְּכמֹו ַּפ ַעם ,וְ ֹלא ְל ִ
אבה” נֶ ֶח ְר ָבהְׁ ,ש ָמּה יִ ְת ַק ֵּדׁש,
“מ ַל ָ
ְק ִה ַּלת ְ
מּוצ ִּלים ֵמ ֵאׁש,
אּודים ֲאנַ ְחנּוָ ,
ְׂש ִר ִידים ִ
ֲאנַ ְחנּו ָלּה ֶא ֶבןַ ,מ ֵּצ ָבה ,יָ ד,
רּוטה ִהיא ְּב ִל ֵּבנּו – ָל ַעד!
קּוקה וַ ֲח ָ
ֲח ָ
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וְ ַה ַּמ ְּׁש ִח ית ֹלא ָא ַמ ר ַּד י
אֹוׁשוִ יץ ְּב ַדם וְ ֵאׁש וְ ֵא ֶפר
ְ

ֵמ ֵאת ְמנַ ֵחם מענדל ֶּב ֶקר
קֹוד ֶרת
ַהס ְּד ָמ ָמה ֲא ֵפ ָלה ֶ
ֵאין אֹור ֵאין ח ֶֹשְך ֵאין קֹול
עֹולם ָע ַמד ִמ ֶּל ֶכת
ָּכאן ָה ָ
גֵ ִהּנֹום ֲע ֵלי ֲא ָדמֹותּ ,תֹ ֶפת ְׁשאֹול.
ַה ְר ִּכינּו רֹאׁש ִּכ ְרעּו ֶב ֶרְך
ְּתנּו ֵעינֵ ֶיכם ְמקֹור ִּד ְמ ָעה
יְ ִהי גְ רֹונְ ֶכם ָחנּוק ִמ ֶּב ִכי
קֹול ֶכם יְ ָב ָבה.
יִ ַּמס ִל ְּב ֶכםְ ,
ְׁשלּו נְ ָע ִלים ֵמ ַעל ַרגְ ֵל ֶיכם
צֹור ֶבת,
חּוּׁשּו ַּת ְח ֵּת ֶיכם ֲא ָד ָמה ֶ
ּבֹוע ֶרת,
קֹוד ַחתֶ ,
ִמ ַּל ַהט ָה ֵאׁשַ ,
ימה חֹונֶ ֶקת ִמ ִּת ְמרֹות ֶה ָע ָ ׁשן
נְ ִׁש ָ
ּומ ֵא ֶפר ַה ִּכ ְב ָׁשן.
ֵמ ַאּוִ יר ָחרּוְך ֵ
ִאזְ רּו עֹז וְ ַת ֲעצּומּות נֶ ֶפש
ֶּפן ִל ְּב ֶכם יִ ּדֹום
וְ ַת ַעט נַ ְפ ְׁש ֶכם ֶח ְר ַּדת ק ֶֹדׁש
תֹועי ָמרֹום.
ׁשֹוכנֵ י ָע ָפר וְ ֵ
ְל ְ
141

19/11/12 09:57

MenahBekerPrint12.indd 141

ַהּיָ ִמים יְ ֵמי ַס ַער וָ ֶח ֶרב
ּבֹוער
חֻ ְר ַּבן וָ ֶה ֶרסַ ,ה ַּביִ ת ֵ
ְּכ ַחּיֹות ֶה ְפ ֵקר ָהיִ ינּו ְל ֶט ֶרף
ּצֹורר.
רֹוע ָה ֶר ַ ׁשע ִמ ַּמגַ ף ַה ֵ
ִמ ְּז ַ
ל-ה ַׁש ַחת ָה ָא ֶרץ ָׁש ַטף
ּגַ ַ
ַּב ְרזֶ ל וָ ֵאׁשּ ,כ ַֹח ַא ִּדיר
יִ ְּפלּו ְל ָפנָ יו ְמ ִדינָ ה וָ ִעיר
זֹור ַע ֶה ֶרס
מֹוחץֵ ,
ּדֹורסֵ ,
ֵ
יתן יְ סֹודֹות ּגָ ַרף
ְּכנַ ַחל ֵא ָ
ל-חי ָּב ָש ׂר וָ ָדם
יְ סֹוד ָּכ ַ
עֹולם
ִע ְר ֵער ִקּיּום ִס ְד ֵרי ָ
ְב ֶצ ֶלם ַה ָּׂש ָטן ֶׁשל ְצ ָלב וָ ֶק ֶרס.
ָּב ִּתים ֵה ַׁשּמּו
ְק ִהּלֹות נֶ ְח ְרבּו
הֻ גְ לּו ג ְֹרׁשּו ָע ְברּו ִמן ַה ַחּיִ ים
ָספּוַּ ,תמּו יְ ֵמי ֶח ֶמד
ָח ְלפּו ,נָ גֹוזּו ֹ -לא ֵעת ְמנַ ֶח ֶמת.
ּכֹוחֹות ָה ֶר ַׁשע ִה ְׁש ַּת ְלטּו ִה ְת ָּפ ָרעּו
פֻ ְר ָענּות ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ זָ ָרעּו
ַאנְ ֵׁשי ְב ִלּיַ ַעל ַמ ְׁש ִחית וְ זָ דֹון.
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ְּברֹאׁש חּוצֹות ָהיִ ינו ְל ָח ָמס
ּגְ זֵ רֹותַ ,ה ְׁש ָּפ ָלהּ ,גָ זֵ ל ִּוב ָּזיֹון
רֹוע ַה ַּק ְל ָּגס
ִעּנּוי וְ ֵס ֶבל ִמ ְּז ַ
עֹול ֵמנּו ִח ָּדלֹון.
וְ ָהיָ ה ָ
ַה ָׁש ַמיִ ם ָק ְדרּו ָלקּו ַה ְּמאֹורֹות
ָח ְׁשכּו ַה ְׁש ָח ִקים נִ גְ נַ ז ַעּמּוד ַה ַׁש ַחר
צֹור ִרים ָאסֹון ְלדֹורֹות
ֵה ִמיטּו ַה ְ
ְּכ ֵאב ,יָ גֹון וָ ַצ ַער.
עֹומד
ַעל נַ ְפׁשֹו ָא ָדם ֵ
גֹורלֹו ְּב ִלי ָמ ָחר
נִ ְל ָחם ְּב ָ
לׁ-ש ָעה ְכמֹו נֶ ַצח
ָּכל-יֹום ָּכ ָ
ּבֹודד
עֹומד יִ ְׂש ָר ֵאל ַעם ֵ
ֵ
ׁשֹודד
ִּב ְפנֵ י ַצר ַמ ְׁש ִחית וְ ֵ
אכת ָה ֶר ַצח.
נֹוטפֹות יָ ָדיו ָּדם ִמ ְּמ ֶל ֶ
ְ
קּורים ,נָ ע וָ נָ ד
יטיםֲ ,ע ִ
וְ ָאנּו ְפ ִל ִ
אֹוחזִ ים ְּביָ ד
דּודים ֲ
ַמ ֵּקל נְ ִ
ָאנָ א נָ בֹוא – ָאן נֵ ֵל ָכה
גֹורל ַעם ֵח ֵל ָכה
מֻ ֵּכי ָ
ְקלֹונֵ נּו ָהיָ ה ַה ְּט ָלאי
ַאְך ַה ַּמ ְׁש ִחית ֹלא ָא ַמר ַּדי.
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וְ יָ ְצ ָאה ַהּגְ זֵ ָרה ָּובא יֹום ַהּגֵ רּוׁש
ַל ֲעזֹוב ַּביִ ת ִלנְ טֹוׁש ְרכּוׁש
ִה ְת ַא ֵּסף ַעם ִעם ְצרֹור ַעל ֶׁש ֶכם
יִ ְר ֵאי ָׁש ַמיִ ם וְ יִ ְר ֵאי ֵח ְטא
ִאיׁש וְ ִא ָּׁשה זָ ֵקן וְ ַטף
יַ ְל ֵדי ַה ֶח ֶדר ֵמ ָא ֶל"ף ֵּבי"ת.
ִׁש ְב ֵרי ְכ ִלי ַּופת ֶל ֶחם
ְצ ָעקֹות ,יְ ָללֹותִׁ ,ש ְברֹון וָ ֶׁש ֶבר
ֹאׁשם ָה ַרב
דֹולי ֱאמּונָ ה ְּובר ָ
ּגְ ֵ
קֹורא:
ִמּתֹוְך ֶה ָהמֹון קֹול ֵ
"ֹלא ָל ֲא ַבדֹון וְ ֹלא ַל ֶּק ֶבר
ּבֹורא
ִל ְק ַראת ַה ָּמ ִׁש ַיח ְּב ֶעזְ ַרת ַה ֵ
נֹועדּו"
ָּפנֵ ינּו ָ
וַ ּיִ ְת ַּכ ֶּסה ַב ַּט ִּלית וַ ּיִ ְת ַע ֵּטף
ְּת ִפ ִילין ַעל ָהרֹאׁש וְ ַעל ַה ֵּלב,
ית-ה ְּכנֶ ֶסת ִר ְּצדּו
ֶל ָהבֹות ִמ ֵּב ַ
גֹוללּו
ּוגְ וִ ִילים ַּבחּוצֹות ִה ְת ְ
נָ ְכ ִרים ָס ִביב – ְּפנֵ ֶיהם ָצ ֲהלּו
ּוׁשנִ ינָ ה
ָהיִ ינּו ְל ֶח ְר ָּפה ְ
ּומ ִצ ְל ַּתיִ ם ֵה ִריעּו
ְּבתֹף ְ
ְּופנֵ ֶיהם ֵא ָיבה וְ ִש ׂנְ ָאה
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ְל ִבּזָ ה ְּול ָח ָמס ֵעינֵ ֶיהם ָל ָטׁשּו
ֶאל ְרכּוׁש – ְמג ָֹר ִׁשים נָ ָטׁשּו
ִמ ְצ ֲהלֹות ֶה ָהמֹון ְּב ֶע ְלזָ ה ֶׁשל ְּפ ִריצּות
ְל ֶע ֶלץ וְ ִש ְׂמ ָחה ְל ִׁש ְב ֵרנּו ִהּגִ יעּו
הּודים ָּברּוְך ְׁש ְּפ ָט ַרנּו
ֵמ ַהּיְ ִ
וְ ַלּגֵ רּוׁש ָה ִראׁשֹון יָ ָצאנּו.
ַה ֵאין זֶ ה ִסּיּוט
ימים
ֶחזְ יֹון ֵא ִ
עֹור ֵרי ַפ ָּלצּות
קֹולֹות ְמ ְ
ְּב ִכיָ ,צ ֳהלֹותַּ ,ת ֲחנּונִ ים.
ִרּקּוד ַה ֲח ִס ִידים ֶׁשּיָ ְצאּו ְב ָמחֹול
ל-לב יָ ִפ ַיח
ֲא ֶׁשר ִּת ְקוָ ה ְב ָכ ֵ
ָמ ֲחאּו ַכף ָק ְראּו ְבקֹול:
"ּפנֵ ינּו ִל ְק ַראת ַה ָּמ ִׁש ַיח".
ָ
ָהיִ ינּו ִלגְ נַ אי
ַאְך ַה ַּמ ְׁש ִחית ֹלא ָא ַמר ַּדי.
ּדֹומעֹות
ּומ ַּב ַעד ֵעינַ יִ ם ְ
ִ
ְּכנַ ֲח ֵלי ַמיִ ם ַמ ְעיָ נֹות
ּתּועים ִה ְׁש ַּת ֵקף ַּב ַּמ ְראֹות
ֶחזְ יֹון ַּת ְע ִ
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נַ ְפ ִׁשי ַמ ְר ִטיט
קֹולֹות ְדוָ י
רּוע...
אּולי ִּד ְמיֹון ָּפ ַ
ַ
ֵאׁש ֶל ָה ָבה ָע ָ ׁשן ַמ ֲחנִ יק
ַר ַעם ְּוב ָר ִקים ָאזְ נַ יִ ם ַמ ֲח ִריק...
יֹומי
וַ ֲאנִ י ַעד ּבֹוא ִ
לֹומי
רּורי הֹוזֶ ה ֲח ִ
ַעל ִמ ְׁש ָּכ ִבי ַס ֲה ִ
ֲחלֹום ַמ ְב ִעית
רּוח ָר ָעה,
ֲחלֹום ִעוְ ִעיםַ ,
ַש ְׂר ַע ִּפים ֲא ָחזּונִ י ְכמֹו ֵצל
יֹומם וָ ֵליל.
נּוח ִתי ָ
ַמ ְד ִר ִיכים ְמ ָ
יתי ְתלּויִ ים ֵּבין ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
ָר ִא ִ
תּוח
קֹורת ֵעץ ָמ ַ
ֶח ֶבל ַהּגַ ְרּדֹום ַעל ַ
ַעל ּגֶ זַ ע ִא ָילן וְ ַעל ַעּמּוד ָקזּוז
חּוח
רֹותּ-ביִ ת וְ ָׂש ֶדה ָת ַ
ַ
ֵּבין ַח ְצ
ִמ ְת ַּפ ֵּתל ָעקּוד ִמ ְת ַעּוֵ ת ְּכמֹו ֶׁש ֶרץ
ְּבהֹונֹות ַרגְ ָליו ַל ַּק ְר ַקע נֹוגְ ׂשֹות
ְלׁשֹונֹו ִמ ְׁש ַּת ַל ַחת ִמ ְׁש ַּת ְר ֶב ֶבת ְּבבּוז
ְׁש ָאט נֶ ֶפׁש ַמ ִּב ַיע ְּב ֵעינָ יו ַהּנְ פּוחֹות
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ּתֹוע ָבה ַל ַּת ְליָ ן ָּפנָ יו ַמ ִּביעֹות
ֵ
ּפר ֵּפרִּ ,פ ְר ֵּכסִ ,ח ְר ֵחרּ ,גָ נַ ח
ְ
רּוח יֹום וָ ֵליל
ִה ַּט ְל ֵטל ָּב ַ
ּגֵ וֹו נִ ְמ ַּתח נָ ָטה ַכ ֵּצל
ִעם ּב ֶֹקר-אֹור נִ ְׁש ָמתֹו נָ ַפח.
ימים
ַה ֵאין זֶ ה ִסּיּוט ַמ ֲחזֵ ה ֵא ִ
ּומה ֲח ָּט ַאי?!
ָמה ֲעוֹנַ י ַ
ַאְך ַה ַּמ ְׁש ִחית ֹלא ָא ַמר ַּדי.

קּודים ַעל ְׂש ַפת ַהּבֹור
ית ֶיכם ֲע ִ
ְר ִא ִ
ֶק ֶבר ְּבמֹו יְ ֵד ֶיכם ֲח ַפ ְר ֶּתם
ִּב ְד ֵמי יְ ֵמ ֶיכם וְ אֹון גְ בּורֹות
ָׁש ְפכּו ִד ְמ ֶכם ַה ָּטהֹור.
ְּב ַצו ַה ְק ֵהל אֻ ַּל ְצנּו ִל ְראֹות
ֵאיְך ְּפ ִתיל ַח ֵּי ֶיכם נִ גְ ַּדע
דּומה ְּבת ֶֹקף נִ ָּצ ִבים
ֵע ֵדי ָ
יׁש ִירים ַמ ָּבט ְּב ֶחזְ ַקת ַה ָּצו
ֵמ ִ
נּוסי ֵא ֶלם ִּב ְכיֵ נּו חֹונְ ִקים
ֲא ֵ
ֶּפן קֹול נְ ִהי ַּב ַּמ ֲחנֶ ה יִ ָּש ַמע,
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ִּכ ְבנֵ י ֲערֻ ָּבה ִּדינֵ נּו נֶ ֱח ַרץ
ִּכי ָאז ּגַ ם ָאנּו נִ גְ זַ ְרנּו ְל ַה ְ ׁש ָמ ָדה.
נִ ַּתן ָהאֹות וַ ִּת ְר ַעם ָה ֵאׁש
ףּ-פ ֶלד ִל ְּב ֶכם ִּפ ַּלח נָ ַתץ
ֶר ֶׁש ֶ
כֹובׁש...
וְ ַה ָּק ָהל ִׁש ְברֹו ֵ
ַעל ֵּכן ְּב ֶׁש ֶקט ָלמּות ְב ַח ְר ֶּתם
"ׁש ַמע".
ְּב ִלי ְת ִפ ָּלה ְּוב ִלי ְ
נּוח
וְ ָה ֲא ָד ָמה ָר ֲע ָדה ֹלא רֹוצה ָל ַ
ֵא ֶבר ַחי ֵמ ַהּבֹור ְמ ַב ְצ ֵּבץ
רֹוע ֶדת
ּפֹה יָ ד ֶ
חּוצה נִ ָּבט
ָׁשם רֹאׁש ַה ָ
טֹורף ֶאת ַה ַּד ַעת
וְ ַה ְּכ ֵאב ֵ
ּלּוח
ּומ ָּס ִביב ַה ָּדם ְּכמֹו ֵמי ִק ַ
ִ
ָׁש ַטף ,זָ ַרםָׁ ,ש ַתת,
עֹוד נְ ָׁש ָמה ְב ִק ְר ָּבם עֹוד ֹלא ָבא ַה ֵּקץ...
ׁשֹוק ַעת
וְ ַרד ַהּיֹום וְ ַה ֶּׁש ֶמׁש ַ
ל-חי
ֵאין נֶ ֶפׁש ָּכ ַ
ימים
ַה ֵאין זֶ ה ִסּיּוט ֶחזְ יֹון ֵא ִ
וְ ַה ַּמ ְׁש ִחית ֹלא ָא ַמר ַּדי.
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ִעם ּבֹוא ַה ַּליִ ל ֵעת ַהח ֶֹׁשְך ַּב ֵת ֵבל יִ ְמׁשֹול
ל-היְ קּום ֶאת ְׁשנָ תֹו נָ ם
ֵעת ָּכ ַ
יתּה יָ ְצ ָאה ֵאם
ִמ ֶּפ ַתח ֵּב ָ
ֶח ֶרׁש יָ ְצ ָאה ְּב ִלי ָה ִקים קֹול
יָ ָצא ָאב ַעל ְּבהֹונֹות ַרגְ ָליו
ָרכּון ָרצּוץֵ ,מ ֶא ְבלֹו ָקם
יָ ְצאּו ֵבן ַּובת ָאח וְ ָאחֹות
ֵעינֵ ֶיהם יָ גֹון ְּפנֵ ֶיהם ֲא ֵבלֹות
ָה ְלכּו ָּובאּו ְלבֹור ַה ְּׁשאֹול
ְל ַל ֵּטף רֹאׁש ֵּבןְ ,לנַ ֵּׁשק יַ ד ָאח
ְל ַח ֵּבק ְּפנֵ י ַב ַעלִ ,לּפֹול ְל ַרגְ ֵלי ָאב
ִל ְטמֹון ֶע ְרוַ ת ָּב ָש ׂר ְל ַכּסֹות ָּדם ֶׁשּנִ ְׁש ַּפְך
ְל ִה ְת ַּפ ֵּלׁשְ ,ל ִה ְׁש ַּת ֵט ַח ֶּב ָע ָפר ַה ַּלח
ּוקרֹובֹו ֶׁש ָ ּׁש ָכל...
ִאיׁש ֵא ֶצל ְׁש ֵארֹו ְ
וְ קֹול ְּד ָמ ָמה ַד ָּקה ְׂש ָפ ַתיִ ם יְ ַל ֲחׁשּו
יְ ָבבֹותֲ ,אנָ קֹותִ ,קינֹות ּונְ ִהי
קֹולם ְּב ִמ ְס ֵּפד ְּוב ִכי -
נֹותנִ ים ָ
ְ
"מי יִ ֵּתן נַ ְפ ִׁשי ַת ְח ָּתיו".
רּוריםִ :
ַת ְמ ִ
ּוגְ ָבבֹות ֶׁשל ֶּד ַמע ְּב ָדם נִ ְמ ָהל
נֵ ֶסְך ֶׁשל ְּב ִריתֵ ,מ ֲאנִ ים ְל ִה ָפ ֵרד
ל-עד!
אֹו ֶׁש ָמא נָ ְפחּו נִ ְׁש ָמ ָתם וְ ָהיּו גַ ֵ
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הּורצּו קֻ ְּבצּו ְב ִאּסּוף
וְ ָהיָ ה ְביֹום ָמצֹוד ֵעת ְ
ּוׁשוָ ִקים
נִ ְת ְּפׂשּו וְ נִ ְל ְּכדּו ְב ִכ ָּכרֹות ְ
ֵעת ג ְֹרשּו הֻ גְ לּו ִל ְב ִלי ׁשּוב
ָמ ְצאּו ִמ ְסּתֹור ְמ ֵתי ְמ ַעט נָ ֵסי ִמ ְר ָּדף
ֵמ ֵעין זָ ר ָח ְמקּו ְב ֵחרּוף נֶ ֶפׁש
יִ ְס ַּת ְּתרּו ִמ ַּת ַחת ְּפנֵ י ֲא ָד ָמה ְּבבֹור ַמ ֲח ָׁש ִּכים
ִּב ְמ ִחלֹות ָע ָפר ְּב ִביב ָא ֵפל
כּורים ְּב ֶר ֶפׁש
לּוחים ֲע ִ
י-ד ִ
ְּב ֵמ ְ
ּגֹולל,
ּבֹוס ִסים ִּב ְת ָעלֹות ְּב ִטיט ִמ ְת ֵ
ְ
ָמ ְצאּו ִמ ְק ָלט ִּב ְמ ָערֹות ַׁש ַחת
ַמ ֲח ֶסה ְל ֵעת ָׁש ָעה ַעד יַ ֲעבֹור ַעד יַ ֲחלֹוף
רּועים ְּב ַמ ֲחנָ ק
פּופים ְׂש ִ
חּוסים ְצ ִ
ְּד ִ
ּגֵ ו ְּבגֵ ו ָּפגַ עִ ,איׁש ְל ִאיׁש נִ ְד ַּבק,
אֹופ ֶפת
ׁשּותם ֶ
ֶח ְר ַּדת ָמוֶ ת יֵ ָ
ָאזְ נֵ ֶיהם ֲא ַפ ְר ֶּכ ֶסת ,נִ יד ַע ְפ ַעף
ימה וָ ַפ ַחד
ִחוְ ַרת ָמוֶ ת ְּפנֵ ֶיהםֵ ,א ָ
יֹוציא – ַהס
ִאיׁש ֶהגֶ ה ִמ ִּפיו ֹלא ִ
חּוצה יִ ָּׂשא,
ֶּפן ָה ֲאוִ יר ֵהד ַה ָ
ַּכף ֶרגֶ ל ֹלא ִת ְדרֹוְךִּ ,ת ְצ ַעד
ֶׁש ֶקט יִ ְר ְּבצּו ְכ ַחּיָ ה נִ ְר ֶד ֶפת
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ְּכמֹו ְב ֶק ֶבר ַה ֵּמת ֹלא זָ ז
קֹולם ְלאֹור ַהּיֹום
ֶּפן יִ ָּב ַקע ָ
סֹופם נֶ ֱח ַרץ.
ֶׁש ָמא יִ ְתגָ ּלּו – ִּכי ָאז ָ
מֹות ֶיהם ִּכ ָּסה.
וְ ָה ָר ָעב ֶע ְרוַ ת ַע ְצ ֵ
חֹוב ֶקת
יקּה ֶ
ִמי יֵ ַדע ֵלב ֵאם ִּתינֹוק ְּב ֵח ָ
ִּפ ְתאֹום יִ ֵּתן קֹולֹו ִב ְב ִכי
ְּכמֹו ֵחץ ָׁשנּון ְמ ַפ ֵּל ַח ֶאת ַה ֶׁש ֶקט
ֶׁש ָמא ִמּד ַֹחק ֵמח ֶֹׁש ְך אֹו ְס ִחי,
רֹוע ֶמת
יקה ֶ
וְ ֵעינֵ י כֻ ָּלם ּפֹונִ ים ִּב ְׁש ִת ָ
יׁשה ִא ֶּל ֶמת
ֹאׁשם ִּב ְד ִר ָ
נָ ִדים ְּבר ָ
מּורת ַחּיִ ים ַצו ַה ָּׁש ָעה
ָל ֵתת ַחּיִ ים ְּת ַ
נֹולד
ִּכי ָמה ֵע ֶרְך ִּתינֹוק ֶׁש ַ
ּוׁש ַמד
ְל ַה ִּציל ֵע ָדה ִמּגְ זֵ ָרה ְ
ַעד ַּת ֲעבֹור ָה ָר ָעה...
וַ ִּת ֵּתן ָה ֵאם ֶאת ַׁש ָּדה ְל ִפיו
ּכֹוחּה ּגָ ַבר
ּותחֹובִ ,מ ְּב ִלי ַה ְרּגֵ ׁש וְ ַד ַעת ָ
ְלחֹוץ ְ
ּובֹוח ֶׁשת ַּבּגָ רֹון ִמ ָּס ִביב
ְּביָ ָדּה ְמ ַמ ֶּׁש ֶׁשת ֶ
לֹופ ֶתת ְּכמֹו ֶחנֶ ק ַט ַּב ַעת
לֹוט ֶפת ֶ
ֶ
קֹולר ָּתלּוי ַּב ַּצּוָ אר!"
קֹולָך ְכ ָ
"הס ִּתינֹוק ְ
ַ
וְ ַה ִּתינֹוק ִּפ ְר ֵּכסִּ ,פ ְר ֵּפרֶ ,ה ֶבל ִּפיו נִ ְס ַּתם
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ָח ַדל ִמ ְּב ִכי וְ קֹולֹו נָ ַדם
וְ ִד ְמ ַמת ֶק ֶבר ִמ ְש ָּׂת ַר ַעת...
ימה ָה ֵאם ְּפ ִרי ִב ְטנָ ּה וַ ָּתנִ יף
וְ ֵה ִר ָ
ְּכמֹו ּכ ֵֹהן ָק ְר ָּבנֹו ֵמ ַעל
עֹולל"
"ר ֵצה נָ א ֵאל ָק ְר ָּבן ָ
ְ
וְ ֵאין עֹונֶ ה וְ ֵאין ֵמ ִׁשיב.
עֹות ָיה ָש ָׂרף
ֵעינֶ ָיה בֹוהֹות ִּד ְמ ֶ
ֶה ְמיַ ת ִל ָּבה ָע ֶל ָיה ֵמ ִעיק
ֶׁש ָמא ִׁשּקּוי ְל ֵׁש ָדּה מֹותֹו ִה ְמ ִּתיק
עֹות ָיה לֹועֹו ָׁש ַטף.
אּולי ַסם ִּד ְמ ֶ
ַ
וַ ּיִ ָּק ֵרׁש ַה ָּדם ְּב ִק ְר ָּבּה
ֶּכ ֶה ֶרף ָק ְפ ָצה ָע ֶל ָיה ַה ֵּׂש ָיבה
רּוח ִעוְ ִעים
נִ ְכנַ ס ָּבּה ַ
נִ ְט ְר ָפה ָע ֶל ָיה ַה ַּד ַעת...
רּוח ְר ָפ ִאים
וַ ַּת ַעט נַ ְפ ָׁשּה ַ
נֶ ֶא ְל ָמה ָכ ֶא ֶבןֶּ ,פ ֶסל ַמ ֵּצ ָבה
ּסּורי ָמוֶ ת ּגֹווַ ַעת...
ְּוביִ ֵ
ַאְך ַה ָּק ְר ָּבן ָהיָ ה ַל ַּׁשוְ א
עֹומד ֶּב ָח ָלל
ְמ ַב ֵּׂשר ָרעֹות ֵ
ּגֹולל
הּוסר ַה ָ
ּתֹורם נִ ְתּגַ ָּלה ַ
ִמ ְס ָ
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ּגֹור ָלם נֶ ֱח ַרץ וְ ָהיּו ְל ָׁש ָלל
ָ
ּובֹור ִמ ְפ ָל ָטם ְל ֶק ֶבר ָהיָ ה
מֹותה ָמ ְצ ָאה.
וָ ָה ֵאם ַּפ ֲע ַמיִ ם ָ
ַהעֹוד ֹלא ָמ ְל ָאה ַה ְּס ָאה
ַעד ָמ ַתי?!
וְ ַה ַּמ ְׁש ִחית ֹלא ָא ַמר ַּדי.
ּצֹורר ֹלא ָרגַ ע וְ ֹלא נָ ח
וְ ַה ֵ
טֹור ֶפת ָּדמֹו ָר ַתח
ְּכ ַחיָ ה ֶ
רֹועץ
ְּכמֹו ַמ ְל ָאְך ַח ָּב ָלה ָהיָ ה ְל ֵ
ַמ ְקלֹו ְּביָ דֹו ְּכמֹו ֶח ֶרב ַמ ֲא ֶכ ֶלת
חֹורץ,
ִעם ַּכ ְלּבֹו ְל ִצּדֹו ְלׁשֹונֹו ֵ
ֵעינָ יו ָּתרּו ָא ְרבּו ְל ָק ְר ָּבן
יִ ְהיֶ ה זֶ ה ִאיׁש ִא ָּׁשה זָ ֵקן אֹו יֶ ֶלד
הּודי ְּב ֵעינָ יו ָׂש ָטן.
ָּכל יְ ִ
וְ ִהנֵ ה נָ ָּתן ֵעינָ יו ְּב ִא ָׁשה ְּול ִצ ָּדּה
יְ ָל ִדים ְׁשנַ יִ ם ָח ִסים ְּב ַּכנְ ֵפי ִּבגְ ָדּה
ּצֹורר נֶ ֱא ְל ָמה ְּכ ֶא ֶבן
ְל ַמ ְר ֶאה ַה ֵ
גֹורל יְ ָל ֶדיּה ֹלא יָ ְכ ָלה ְׂש ֵאת
ָ
עֹופ ֶרת ָּכ ְבדּו ִמ ִה ָּמ ֵלט
ַרגְ ֶל ָיּה ְּכ ֶ
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וְ יָ ְד ָעה ֶׁש ַהּסֹוף ָּבא וְ ָק ֵרב.
ּצֹורר נַ ְפׁשֹו ָח ְׁש ָקה ְל ִה ְת ַע ֵּלל
וְ ַה ֵ
ְלנַ סֹות ֵאם ִע ְב ִריָ ה ְל ַה ְׁש ִּפיל ְלזַ ְלזֵ ל,
ָּת ַקע ַּת ַחת ַסנְ ְט ָרּה ַמ ְקלֹו ֵמ ִטיל ַּב ַהל
ַעל ְׂש ָפ ָתיו ִחיּוְך ֶׁשל ַל ַעג וְ ּבּוז – וְ ָׁש ַאל:
יֹותר
אֹוה ֶבת ֵ
"את ִמי ֵמ ַה ָּבנִ ים ַא ְּת ֶ
ֶ
מּוכנָ ה ְלוַ ֵּתר,
וְ ַעל ִמי ַא ְּת ָ
הּודיָ ה ְּב ַא ַחת
ַּת ֲענִ י ֵאם יְ ִ
ִּת ְב ֲח ִרי ַא ְּת ְּב ֶא ָחד
ָל ָּמה יָ מּותּו ְׁשנַ יִ ם
מּוטב ֶא ָחד ַּב ַחיִ ים".
ָ
וְ ָה ֵאם ְּכמֹו ֶּפ ֶסל ַמ ֵצ ָבהֲ ,א ָחזָ ָּתה ִׁשּתּוק
ָל ְפ ָּתה ָּבנֶ ָּיה ְּביֶ ֶּתר ִחּבּוק
לֹועי ָה ֵרי-גַ ַעׁש
ַארֻ ּבֹות ֵעינֶ ָיּה ִּכ ְׁשנֵ י ֵ
י-אׁש,
קֹולחֹות ִר ְׁש ֵּפ ֵ
יֹורקֹות ְ
ְ
ׁשּוע ַׁשע ִה ְר ָּבה ְל ָה ֵּתל:
ּצֹורר ְמ ֲ
וְ ַה ֵ
"אם ַה ְּב ִח ָירה ָק ָׁשהֲ ,אנִ י ָע ַליִ ְך ַא ֵקל
ִ
ַא ְמ ִעיט ִמ ֵּמְך נֶ ֶטל ַה ַּמ ָׂשא
ְּב ַק ְח ִּתי ֶאת ְׁשנֵ ֶיהם ַא ְפ ִחית ָלְך ַמ ֲע ָמ ָסה"...
ּבֹוער
וְ ִּת ְפרֹץ ַה ַּל ָּבה ִמ ִק ְר ָּבּה – ּגַ ַעׁש ֵ
מֹוק ֵדי ֵח ָמה
ֵעינֶ ָיּה ְׁשנֵ י ְ
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ימן ָּתמֹת נַ ְפ ִׁשי...
ֲח ָמת-נָ ָקם ְּב ִס ָ
ּצֹורר
ף-עיִ ן ָּת ְק ָעה ִצ ָּפ ְרנֶ ָיה ִּב ְפנֵ י ַה ֵ
ְּוכ ֶה ֶר ַ
יּ-ב ְרזֶ ל ַא ֲח ֵרי ָח ִריׁש ְּב ֶּת ֶלם ַה ְ ּׁש ֵד ָמה
ְּכ ֵעין ִׁשינֵ ַ
ָחרּות וְ ָחקּוק ְל ֵּד ָראֹון.
ְל ֶרגַ ע נִ ְד ָהם נָ סֹוג ֶה ֱחוִ יר
ָׁשֹלׁש יְ ִריֹות ִה ְד ֲהדּו ָּב ֲאוִ יר
"ׁש ַמע" זָ ֲעקּו ַל ָּמרֹום.
וְ ָׁשֹלׁש ְק ִריאֹות ְ
נִ ְמ ְהלּו ַהּקֹולֹות ְּב ַמ ְראֹות ְלוָ י
וְ ַה ַּמ ְׁש ִחית ֹלא ָא ַמר ַּדי.
וְ ַהּגֶ טֹו ֹלא ָׁש ַקט
ׂשֹורר
לּ-פּנָ ה ַה ָּמוֶ ת ֵ
ְּב ָכ ִ
ְל ָכל ִאיׁש ֲח ָר ָדה ַב ֵּלב
רּורים ְמ ַל ֵּקט
ָלבּוׁש ְס ָחבֹות ֵּפ ִ
גֹורר
עֹור וַ ֲע ָצמֹות יֵ ׁשּותֹו ֵ
מֻ ֵּכי-ח ִֹליִ ,עּנּוי ְּוכ ֵאב,
חּוסים ְּב ַמ ְר ֵּתף וַ ֲע ִלּיַ ת ּגָ ג
פּופים ְּד ִ
ְצ ִ
ָאח וְ ָאחֹותֵ ,אם וְ יֶ ֶלד ַרְך
ַא ָּבא ַאיִ ן – ַעל ִקּדּוׁש ַה ֵּׁשם נֶ ֱה ַרג.
וְ ַהּיֶ ֶלד ַּפת ֶל ֶחם ְל ִפיו ֹלא ִהּגִ ַיע
מּותׁש ִמן ַה ַּמ ְחסֹור ָר ָעב וָ צֹום
ָ
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הֹוׁשיט יָ ד ֹלא ָע ַמד לֹו ַהּכ ַֹח
ְל ִ
ְּכמֹו נֵ ר ָה ַלְך וְ ָד ַעְך
ֵעינָ יו יַ ֲעצֹום
הֹוציא ְב ִלי נִ ַיע.
נִ ְׁש ָמתֹו ִ
ת-קיר ְּב ָכל ֶק ֶרן ְרחֹוב
ְּוב ָכל ִּפ ַּנ ִ
ּגָ ְססּו נְ ֵכ ִאים וְ ִהּגִ יעּו ַלּסֹוף
ְּוב ִל ָּבם ְּת ִפ ָלה:
"א ְׁש ֵרי ָא ָדם ִמ ַּת ַחת ָע ָפר יִ ְׁשּכֹון
ַ
ִּכי ַמה ֶּב ַצע ְל ָמ ָחר ְל ַצּפֹות
נִ גְ זַ ר ָע ֵלינּו ְכ ָליָ ה וַ ֲא ַבּדֹון
ּומ ְפ ָלט ַאיִ ן
ֵאין ִּת ְקוָ ה ִ
מֹוצא
סּומים ֵאין ָ
ְמבֹואֹות ֲח ִ
ְמקֹום ֵס ִתר ֹלא נִ ְמ ָצא
ּתֹוח ֶלת ַל ָּבאֹות
וְ ֵאין ֶ
ׁשּועה ִמּנַ יִ ן".
ִמ ַּניִ ן ָּתבֹוא יְ ָ
ִאיׁש ֵעינָ יו ַל ָּמרֹום ּפֹונֶ ה
ֵאין קֹול וְ ֵאין עֹונֶ ה
ַה ֵאין זֶ ה ִסּיּוטִ ,ד ְמיֹון
אּולי
ֶׁש ָמאַ ,
וְ ַה ַּמ ְׁש ִחית ֹלא ָא ַמר ַּדי.
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וְ ָהיָ ה ַהּיֹום וְ ּיֵ ֵצא ַה ָּכרֹוז
ּצֹורר
ּגְ זֵ ָרה יָ ְצ ָאה ִמ ִל ְפנֵ י ַה ֵ
קֹורא ַּבּגֶ טֹו ָע ַבר
קֹול ֵ
גֵ רּוׁשִ ,חּסּולׁ ,שֹד וָ ֶׁש ֶבר
ִלנְ טֹוׁש ַהּכֹל ִחיׁש ַמ ֵהר
ְל ִה ְת ַק ֵּבץ ַּב ֲח ָטף ָל ֵצאת ָחפּוז,
הּוסרּו ַב ִּכ ָּכר
ֲע ָדיִ ים הֻ ְפ ְׁשטּו ְ
ִמ ְׁש ַמר ַחיִ ל ִמ ָּכל ֵע ֶבר
לֹוח ִראׁשֹון
זְ ֵקנִ ים וְ ַטף ִמ ְׁש ַ
אׁשית ַל ֲא ַבּדֹון
חּותי ֵע ֶרְך ֵר ִ
ְּפ ֵ
ּומי ֶׁש ַּתׁש ּכֹחֹו ְמקֹומֹו ַב ֶּק ֶבר.
ִ
ְּב ֶה ְמיַ ת ְל ָבבֹות ַצ ַער וְ ִח ָּפזֹון
נִ ְפ ְרדּו ִמ ִּז ְקנֵ ֶיהם ִא ָׁשה וָ גֶ ֶבר
מֹוׁשְך...
וְ יֶ ֶלד ִּב ְכנַ ף ִּבגְ ָדם ֵ
ְּב ִה ְת ַא ֵּסף ַעם ִעם ְצרֹורֹו ַה ַּדל
ׂשֹורְך ִאת ַּד ְרּכֹו ְל ֵע ֶבר ַה ַּׁש ַער
ֵ
ִאיׁש ְצרֹורֹו ַעל ָמ ְתנָ יו ָּכ ַרְך
ְׁש ֵא ִרית ְרכּוׁשּוְׁ ,שנֹות יֶ גַ ע וְ ָע ָמל
ָע ְׁשקּו ִד ְב ֵרי ֵע ֶרְך וְ ֶכ ֶסף ֶׁש ֶּנ ְח ַסְך
הּוסרּו ֲע ָדיִ ים נִ ְת ַלׁש ָּכל ַּת ְכ ִׁשיט.
ְ
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ְּובתֹוְך ֶה ָהמֹון ּגַ ַעׁש ֶה ֶרג וָ ַס ַער
י-כלּולֹות וְ ַט ַּב ַעת
ּגִ לּו ָטמּון ָחבּוי ֲע ִד ְ
ְׁש ֵא ִרית ַה ֵּז ֶכר ַא ֲחרֹון ַה ָּש ִׂריד.
מֹוחץ
דֹוחקֵ ,
ּצֹורר ַמ ְצ ִליףֵ ,
ַה ֵ
נֹועץ
וְ ַה ֶּכ ֶלב ִׁשיּנָ יו ֵ
ֹלא-נֹוד ַעת
ַ
וְ יָ ָצאנּו ְל ֶד ֶרְך
ֶּד ֶרְך ַצ ְל ָמוֶ ת וָ גַ יְ א
וְ ַה ַּמ ְׁש ִחית ֹלא ָא ַמר ַּדי.
ַּוב ְּקרֹונֹות ְצ ִפיפּותַ ,מ ֲחנָ ק
ִאיׁש ַעל ִאיׁש ָר ְבצּו
זֶ ה ִמ ַּת ְח ָּתיו נֶ ֶאנַ ק
ֵס ָרחֹון ָּב ַאׁש ָּב ֲאוִ יר
וְ ִק ֵיאנּו נִ ְד ַּבק ַל ִּקיר
וְ ֵאין ַמיִ ם.
ְמי ָֹא ִׁשים ַל ָּמוֶ ת ָק ְפצּו
ָל ְקחּו נַ ְפ ָׁשם ְּב ַכ ָּפם
ֵמ ֵתינּו ַל ְּכ ָל ִבים זָ ְרקּו
ְל ֵעינֵ י ָׁש ַמיִ ם,
ָח ְׁשכּו ֵעינֵ ינּו ָב ֲארֻ ּבֹות
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וְ ָצבּו ָפנֵ ינּו ִמּקֹור
תֹותינּו ִריר זָ בֹות
ִׂש ְפ ֵ
ִּוב ְר ֵּכינּו ְב ֵמי ַרגְ ַליִ ם,
ַּב ַחּיִ ים נַ ְפ ֵׁשנּו ָמ ֲא ָסה,
ַה ִאם נִ ְר ֶאה ַפ ַעם אֹור
ְּב ִפינּו ְת ִחּנָ ה
וְ ַכ ֵּפינּו ֶאל ַעל נִ ָּׂשא
ֶאל ַׁש ַּדי!
ימים
ַה ֵאין זֶ ה ִסּיּוט ֶחזְ יֹון ֵא ִ
וְ ַה ַּמ ְׁש ִחית ֹלא ָא ַמר ַּדי.

ְּוב ֶח ְׁש ַכת ַה ַּליִ ל ְּבסֹוף ַה ַּמ ָּסע
חּוצה ַמ ֵהר" נִ ְׁש ַמע ַהּקֹול.
"ה ָ
ַ
קֹול ֲא ַבּדֹון ָּב ֲאוִ יר נִ ָּׂשא
ֶא ָחד יָ ִמין ֵׁשנִ י ַצד ְשׂמֹאל,
ּגֹורל ָח ַרץ.
ּצֹורר ָ
ֶא ְצ ַּבע ַה ֵ
צֹועק נִ ְפ ָרד ֵמ ָאב
ֵּבן ֵ
"א ָּמא"
קֹורא ִ
ּבֹוכה ֵ
יֶ ֶלד ֶ
ַּב ַעל נִ ְק ָרע ֵמ ִא ְׁשּתֹו ,זָ ֵקן נִ ְמ ָחץ
אּולי ַא ֲחרֹון...
עֹוד ַמ ָּבט ַ
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וְ ַהּׁשֹוט נֹוגֵ ׂש ַּב ַּגב
ימה"
ימה ָק ִד ָ
"ק ִד ָ
ָ
ְּולנֶ גֶ ד ֵעינֵ ינּו ג ֶֹדל ָה ָאסֹון.
ַצד יָ ִמין ַל ֶּפ ֶרְךְׂ ,שמֹאל ִל ְכ ָליָ ה
ּדֹוח ִפים
ּדֹוח ִקיםֲ ,
ֵאין ֲחזָ ָרהֲ ,
ימה
ְמ ִא ִיצים ְּפנִ ָ
נִ ְסּגְ רּו ָע ֵלינּו ַה ְּׁש ָע ִרים
ָהיִ ינּו ִל ְמ ִׁש ָּסה יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ְּדוּויָ ה.
ׂשֹורר
ֵּובין ַהחֹומֹות ָמוֶ ת ֵ
זֹורם
יל-הּגָ ֵדר ֵ
ָמוֶ ת ְּב ֵת ַ
קֹודר
יַ ְתמּותְׁ ,שכֹולֶ ,ע ֶצב ֵ
צּורתֹו ָפ ַׁשט
ָא ָדם ָ
זֹועם
ָּד ָמה ְל ַחּיָ ה נִ ְר ֶד ֶפתֵ ,
תּ-פ ֶרְך ,נֶ גֶ ףִ ,עּנּוי
בֹוד ֶ
ַל ֲע ַ
נֹועד.
ְל ִחּסּול ַ
ָׂשמּו ַרגְ ֵלינּו ַב ַּסד
קֹולר
אׁשנּו ַב ָ
ָר ֵ
ָּדׁשּו ְב ָׂש ֵרנּו ַב ַח ְרצֻ ּוּבֹות
ַה ַּפ ְרּגֹול ַּבגֵ ו ַה ַּדל ָח ַרט
160

19/11/12 09:57

MenahBekerPrint12.indd 160

יָ ֵדינּו ִבנְ חֻ ְׁש ַּתיִ ם ְּכבּולֹות.
ָה ָר ָעב ְב ַע ְצמֹות ָא ָדם ִּכ ְר ֵסם
וְ ִכ ְר ֵסם הּוא ַע ְצמֹות ָא ָדם ֵמ ֵא ֶפר ֶׁשהֻ ְׁש ַלְך
י-ח ְטא
יׁ-ש ַמיִ ם וְ יִ ְר ֵא ֵ
יִ ְר ֵא ָ
תֹור ָתם ָקנָ אּו,
ִּב ְד ֵבקּות ְּב ָ
יָ ְב ָׁשה נַ ְפ ָׁשם ִל ְב ִלי ְׂש ֵאת
ֶל ֶחם ִחלּול ִמ ִּפ ֶיהם ָמנָ עּו.
ָא ָדם ְּכ ֵצל ְמ ַה ֵּלְך
ַעל ִּב ְר ָּכיו ֶר ֶפׁש ְמ ַל ֵחְך
ַח ְס ֵרי יֶ ַׁשע ָר ָעב ַמ ְדוֶ ה
ּצֹורר,
ָקם ָע ֵלינּו ַה ֵ
רֹודה.
ַמ ְׁש ִּפיל ,נֹוגֵ ׂשֶ ,
ׁשֹול ַח ֶּכ ֶלב ִלנְ עֹוץ ִׁשּנָ יו
ֵ
ּכֹורתְ ,מ ַב ֵּתר
ְּב ָב ָש ׂר ַחי ֵ
רֹוצץ ּג ְֻל ָּגלֹותְ ,מ ַׁש ֵּסף ֲא ָב ִרים
ֵ
לּומיו
נִ ְק ְטלּו ֲע ָ
רּוח ַה ַחּיִ ים.
ֲעזָ בֹו ַ
ְּוב ַמ ֲע ָלה ֶׁשל ְקדֻ ָּׁשה
ָּכל עֹוד ְּבנַ ְפׁשֹו נְ ָׁש ָמה
לּוׁשה
ְּבקֹול ֲענֹות ֲח ָ
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ּבפיו ַצּוָ ָאה – נְ ָק ָמה
ִ
"זְ כֹור ְלדֹורֹות ֶאת ֲא ֶׁשר ָע ַבר ָע ַלי".
ַה ֵאין זֶ ה ִסּיּוטְּ ,ב ָע ָתה ַב ָּל ָהה
וְ ַה ַּמ ְׁש ִחית ֹלא ָא ַמר ַּדי.
ֹלא ָׁש ְקטּו ַה ְּמ ִּסילֹות
ֹלא נָ חּו ַה ֶּמ ְר ָּכ ִבים
דּודים
דּודים ּגְ ִ
ּגְ ִ
הּובאּו ִמ ֶּמ ְר ַח ִקים
ְ
ִאיׁש וְ ִא ָּׁשה זָ ֵקן וְ ָצ ִעיר
ּוק ִהלֹות
ֵעדֹות ְ
ּומ ִעיר
ִמ ְּכ ָפר ֵ
ית-ר ָּבןַּ ,ד ְר ַּד ִקים
ם-רב יַ ְל ֵדי ֵב ַ
ַע ָ
צֹועד
ּגּוׁש ַחי ֵ
ימה וָ ַפ ַחד.
רֹוע ְּב ֵא ָ
לּובי זְ ַ
ְׁש ֵ
סֹועד
קֹורא ִא ָּמאֵּ ,בן ְּבזָ ֵקן ֵ
יֶ ֶלד ֵ
ִקינֹות ,נְ ִהיְ ,צוָ חֹות יְ ָללֹות
ִאם ָלמּות – כֻ ָּלם ְּביַ ַחד.
יטהַ ,ל ֲע ֵק ָידה
ַעם וְ ֵע ָדה ִל ְׁש ִח ָ
הּובלּו
ַּכ ּצֹאן ָל ֶט ַבח ָ
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יַ ַען ָק ֵרב ַה ֵּקץ ֹלא יָ ָדעּו.
ּפֹוכרֹות ִמ ְת ַחּנְ נֹות:
יָ ַדיִ ם ְ
"א ִלי ַב ָּׁש ַמיִ ם" יִ ְש ׂאּו ֵעינַ יִ ם
ֵ
"ה ְק ִׁש ָיבה ְלקֹול ַּת ֲחנּונַ י
ַ
ִל ִּבי ָע ַלי ַּדוָ י"
וְ ַה ַּמ ְׁש ִחית ֹלא ָא ַמר ַּדי.
אׁשים ִמ ְתנַ ְּפ ִצים
נֹופפֹות ָר ִ
ַאּלֹות ִמ ְת ְ
ְּב ַמ ְקלֹותְּ ,במֹוטְּ ,ב ַפ ְרּגֹול וְ ִכידֹון
ִׁשּנַ יִ ם ְּכ ָל ִבים ָח ָרצּו
ְּד ָק ִרים נָ ָעצּו
וְ ַה ַּת ַער ְמ ַׁש ֵּס ַע ּגֹוזֵ ר.
סּותם ְּב ֶח ְר ָּפה וְ ָקלֹון
ֵה ִסירּו ְכ ָ
ֵערֹום וְ ֶע ְריָ ה יִ ְת ַּבזּו
ֶה ֱע ִבירּום ַּת ַחת ִׁש ְב ָטם ִּכ ְבנֵ י ָמרֹון
אׁש ֶיהם ּגָ זְ זּו.
נֵ זֶ ר ָר ֵ
ִּתינֹוק ִמזְ רֹועֹות ִאּמֹו נִ ְת ַלׁש
ׁשֹוחט ְמ ַפ ְר ֵּפר
ְּכמֹו עֹוף ִּב ֵידי ֵ
ָּבנִ ים ֵמ ֲא ִב ֶיהם נ ְֻּתקּו
ַא ִחים ֵמ ֲא ִח ֶיהם ּפֻ ּזְ רּו
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ִאיׁש ֵמ ִא ְׁשּתֹו הֻ ְר ַחק
י-אבֹות נִ ְת ְלׁשּו נֶ ֶע ְקרּו
ָּב ֵת ָ
וְ יַ ד ָה ְר ָׁש ָעה ֲע ֵל ֶיהם נָ ָחה.
ְּולאֹור ַהּיֹום ַר ַעׁש וְ גַ ַעׁש
ּגֵ ִהּנֹום ֲע ֵלי ֲא ָדמֹותֵ ,ע ֶמק ַה ָּב ָכא
ּגּוׁש ַחי ַל ֲח ַצ ְר ָמוֶ ת נִ ְל ָחץ נִ ְד ָחק,
אֹורבָ ,רעֹות ְמ ַב ֵּׂשר
ַה ָּׂש ָטן ֵ
ׂשֹורר.
ֵמ ֵע ֶבר ַל ֶּפ ַתח ַמ ְל ַאְך ַה ָּמוֶ ת ֵ
וְ ַה ְ ּׁשאֹול ִמ ַּת ַחת ָר ֲע ָׁשה וְ ָרגְ זָ ה
ימי ֶח ְל ָּדה ִא ָ ּׁשּה ּגָ נְ זָ ה
ִמ ֵ
אֹוכ ָלה ָא ָדם ֶל ָהבֹות יָ ִמיטּו
ֵאׁש ְ
יִ ְק ְרסּו ִס ֵּפי ְתהֹומֹות
ַה ְּׁש ָח ִקים יִ ּמֹוטּו.
ְמ ַׁשּוְ ִעים ַה ְמעֻ ּנִ ים ִמ ֶּב ֶטן ְׁשאֹול:
"אב ָה ַר ֲח ִמים
ַ
עֹולל
ֲע ֵׂשה ְל ַמ ַען ַע ְּמָך ַמה ָּפ ַׁשע ָ
ְּפ ַתח ָלנּו ַׁש ַער ִּבזְ ַמן נְ ִע ָילה
ַר ֵחם ַעל ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאלֲ ,חמֹול
טֹובל".
יִ ְׂש ָר ֵאל ְּביָ ם ֶׁשל ָּדם ֵ
ׁשּועה
וְ ֵאין ִּת ְקוָ ה ֵאין יְ ָ
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ּגֹואל
מֹוׁש ַיע וְ ֵאין ֵ
ֵאין ִ
ָחתּום נִ ְסּגַ ר ַׁש ַער ָׁש ַמים...
עֹודם ִּב ְפנִ ים
ְּוב ָ
ָאטּום נִ נְ ַעל ֶּפ ַתח ַצ ְל ָמוֶ ת
י-ר ַעל ֵּבין ְּכ ָת ָליו נָ ָדפּו
ם-מוֶ תֵ ,א ֵד ַ
ַס ָ
קֹולֹות ְמעֻ ּנִ ים ִמ ְלאּו ֶאת ֶה ָח ָלל
סֹופם.
עֹולם ַעד ָ
ִמימֹות ָ
ּבעּנּויִ ם הֻ ְׁש ְמדּו ָּכלּו ִמן ַה ַחּיִ ים
ִ
ּסּורי ָמוֶ ת גָ ְססּו ְל ִא ָּטם
ְּביִ ֵ
ָעלּו ְל ָק ְר ָּבן ְּב ֵאׁש וְ ַׁש ְל ֶה ֶבת
נֹות ֶיהם ְּב ִא ָּבם נִ ְק ְטפּו
ְׁש ֵ
ּבֹורא ָמ ַסר
ִאיׁש ֶאת נַ ְפׁשֹו ַל ֵ
נֹותר
וְ זֵ ֶכר ֹלא ַ
ּגֹולל...
וְ נִ ְס ַּתם ַה ָ
ִּפ ְתאֹום
ּדּומיָ ה ַהּכֹל יִ ּדֹום
ֶׁש ֶקט ִ
ִּת ְמרֹות ָע ָׁשן עֹולֹות ַל ָּמרֹום
ַּב ֲעוִ יתְׂ ,ש ֵר ָפהֶ ,ה ֶרג וָ ֶחנֶ ק
ּסּורים ִמ ֶּׁשנֶ ק,
הֹוציאּו נִ ְׁש ָמ ָתם ְּביִ ִ
ִ
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ּסּורי ַא ְר ַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין
יִ ֵ
ָמ ְלאּו גָ ְדׁשּו ִמּדֹות ְס ִאין
מֹוקד
מֹות ֶיהם נִ ְׂש ְרפּו ָהיּו ְל ֵ
ַע ְצ ֵ
ַעל ִמזְ ֵּבח ָה ָעם נָ ְפלּו ָח ָלל.
ִאיׁש ַעל ָא ִחיו נָ ַפל
וְ ָדמֹו ְּב ָדמֹו ָט ַבל
ֶע ֶצם ְּב ֶע ֶצם ָּפגַ ע
ֵא ֶפר ְּב ֵא ֶפר נָ גַ ע
לֹופת,
רֹוע ֵ
רֹוע ִּבזְ ַ
זְ ַ
ַּב ַחּיִ ים ֹלא ָׂש ָרדּו
מֹותם ֹלא נִ ְפ ָרדּו.
ְּוב ָ
ָא ֵכן זֶ ה ִסּיּוט ֶחזְ יֹון ּתֹ ֶפת
וְ ָאנ ִֹכי
לֹוה,
אתיָך ֱא ַּ
ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקים ְק ָר ִ
אכּתֹו – וְ ַדי.
וְ ִכ ָּלה ַה ַּמ ְׁש ִחית ְמ ַל ְ
וְ ַה ַּמ ְׁש ִחיתַ ,אנְ ֵׁשי ח ֶֹׁשְך וָ ֶפ ַׁשע
ֹלא ַחּיַ ת יַ ַער ֲא ֶׁשר ֶט ֶרף ֶל ֶחם חֻ ָּקם
ִּכי ִאם ֶח ְל ַאת ָא ָדםֵׁ ,ש ִדים
ֶע ְרוַ ת ּכֹל ָּב ָש ׂר וָ ָדם
ַעם נָ ָבל ַאנְ ֵׁשי זָ דֹון וָ ֶר ַשע
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ַעם ַה ָּש ָׂטן ְּבנֵ י גֵ ִהּנֹום ,זֵ ִדים.
ָארֹור ַא ָּתה ּגֹוי ַא ְכזָ ר
עֹולם
ִל ְק ָל ָלה ְל ֶח ְר ָּפה ְּול ֵד ָראֹון ָ
ְּת ִק ֲיאָך ָה ֲא ָד ָמהֵ ,מאּוס ִּת ְהיֶ ה ֶל ָע ָפר
ּתֹוע ָבה ַלּיָ ם
ְּבאּוׁש ִּת ְהיֶ ה ָל ֲאוִ ירֵ ,
אֹות ַקיִ ן ַעל ַה ֶּמ ַצח
ָּתו ְקלֹונְ ֶכם ָלנֶ ַצח.
רּורה ֶא ֶרץ ָּבה נִ ְׁש ְּפכּו ָד ִמים
ֲא ָ
ּוׁש ָאט
רּורים ַא ֶּתם ַעם נִ ְק ֶלה ְ
ֲא ִ
ַעד ֵקץ ַהּיָ ִמים
עֹול ֵמי ַעד
יִ ָּמ ֶחה זִ ְכ ְר ֶכם ְל ְ
עֹול ִמים...
ְל ָ
ּגֵ יא ַצ ְל ָמוֶ ת
קֹוד ִרים
ָׁש ַמיִ ם ְ
אֹורה ֹלא ַת ְק ִרין
ּפֹה ַה ֶ ּׁש ֶמׁש ָ
אֹופ ֶפת נָ גְ ָהּה ַמ ְס ִּת ָירה
ֲע ָל ָטה ֶ
ֵמ ֵאׁש ַה ִּכ ְב ָׁשןֵ ,מ ֲארֻ ּבֹותֵ ,מ ָע ָׁשן
ָענָ ן ָׁשחֹור זִ יוָ ּה ַמ ְק ִּד ָירה.
ּפֹה ֲא ָד ָמה ֹלא ַתזְ ִר ַיע
ָש ֶׂדה ֶּפ ַרח ֹלא יַ ְפ ִר ַיח
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ׂרּוע
ֵא ֶפר וְ ָע ָפר ָּבלּול ָש ַ
לּוח.
וְ ֵר ַיח ָה ֲאוִ יר ָחרּוְך ָּד ַ
ּפֹה ִצּפֹור ֹלא ִת ְפ ַּתח ְּב ִׁשיר
חּיִ ים קֹול ֹלא יַ ְׁש ִמ ַיערּוח ַ
ַ
קֹולֹות ַה ְמעֻ ִּנים ְׁש ָח ִקים יַ ְב ִק ַיע
ִמ ְּמצּולֹות יָ ם ַעד ָה ָר ִק ַיע...
וַ ִּת ָּׂשא ֵעינֶ יָך וַ ַת ִּביט
נֹוד ִדים ֵּבין ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
ַענְ נֵ י ָע ָׁשן ְ
נְ גֹוהֹות ָהא ֶֹפל ִמ ֶּמ ְר ָחק יָ ִאירּו
רּוח ְמ ַר ֶח ֶפת ָע ִבים ַּת ְר ִעיד
וְ ַ
מֹות ֶיהם צ ְֹרפּו
ּומיִ ם – ָׁשם נִ ְׁש ֵ
ֶׁשל ֵאׁש ַ
ּוטהֹורֹות
נְ ָׁשמֹות ּתֹועֹות זַ ּכֹות ְ
ַא ְל ֵפי ְר ָבבֹות
נּוח ָתן ֹלא ָמ ְצ ָאה ֶע ֶרׂש.
ְמ ָ
יֵ ׁש נִ ְד ֶמה ֶחזְ יֹון ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים
ְּבתֹוְך ָה ֲענָ נִ ים ְצ ָל ִליםְּ ,דמֻ ּיֹות
ַעל ַּכנְ ֵפי ַמ ְל ָא ִכים נִ ָּׂש ִאים
בּוכים
ְמאֻ ָחזִ ים ְס ִ
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זּורים ַעם וְ ֵע ָדה
תּולים ְׁש ִ
ְּפ ִ
ל-הּדֹורֹות.
ּכּור ַה ִהּתּוְך ְּב ָכ ַ
ֵא ֶבר ְל ֵא ֶבר יִ ְת ַח ֵּבר
גּוף ְלגּוף יִ ָּצ ֵמד
ֹלא נִ ְפ ְרדּוֵ ,הם ׁשּוב ְּביַ ַחד
מּודים
לּובים ְצ ִ
ָאב וָ ֵאם ְׁש ִ
לּומים
ָאח וְ ָאחֹות זִ יו ֲע ִ
ָסב וְ זָ ֵקן ָּבא ַבּיָ ִמים
עּורים.
וְ יֶ ֶלד ֲחמּודֹות ֵחן נְ ִ
קֹולָך וְ ַתּגִ יד:
וְ ָת ִרים ְ
מֹותינּו
ְּב ִק ְר ֵּבנּו ַא ֶּתם ְּב ָד ֵמנּו ְּובנִ ְׁש ֵ
ַאף ִאם ֶק ֶברַ ,מ ֵּצ ָבה ַאיִ ן
מֹות ֶיכם ֹלא נִ ְׁש ַאר ָׂש ִריד
ְּול ַע ְצ ֵ
יּמן נִ ְר ֶאה ָל ַעיִ ן
ַאף ֹלא זֵ ֶכר וְ ִס ָ
ינֹותינּו.
י-ק ֵ
ָל ֵש ׂאת ִמ ְס ֵּפד ,נְ ִה ִ
ִּכי ְב ַא ְר ַּבע ַּכנְ פֹות ָה ָא ֶרץ ְמ ָצ ֲא ֶכם ַה ָּכ ֵרת
ַא ְר ַּבע ַּכנְ פֹות ָה ָא ֶרץ ִּד ְמ ֶכם ָרוְ ָתה
טֹומן
ַא ְר ַּבע ַּכנְ פֹות ָה ָא ֶרץ ֶא ְפ ְר ֶכם ֵ
ֶא ֶרץ – ִּב ְד ֵמי ַח ֵּי ֶיכם וְ אֹונְ ֶכם ֹלא ָׁש ְב ָתה
ׁשֹוכן.
ֶא ֶרץ – ּכֹל ֵק ֶפל ַק ְר ַקע ֶק ֶבר ֵ
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ַעל ֵּכןָּ ,כל ּגַ יְ א ָּכל ֵּתל ָּכל ֶא ֶבן – ּגַ ְל ֵעד
ח ְֹר ָׁשה ,יַ ַער וְ ָׂש ֶדה ְר ַחב-יָ ַדיִ ם
ּבֹולט
ע-עץ אֹו ַבד ֵ
ל-אּלֹוןּ ,גֶ זַ ֵ
ָּכ ַ
ה-מיִ ם.
ּומ ְקוֶ ַ
נַ ַחלֶּ ,פ ֶלג ִ
עֹולם ָל ֶכם יָ ד
יתנֵ י ֶט ַבע ְל ָ
ֵא ָ
אׁשית ֲאלּום ֵעד
ָּכל-יְ צּור ְּב ֵר ִ
ּכֹל ְּברּוא ֶח ֶלד סֹוד ֵמ ִליט...
חֹודר
ִמ ֶּמ ְר ַח ִּקים קֹול ַר ַחׁש ֵ
חּיִ ים ַל ַחׁש ְמ ַה ְד ֵהדרּוח ַ
ַ
ׁשֹובר
קֹול ַעּנֹות ְל ָבבֹות ֵ
עֹולה ִמ ְתנַ ֵּש ׂא יַ ְב ִק ַיע ְׁש ָח ִקים
ֶ
קֹול ֶׁשל יָ גֹוןַ ,צ ַערְּ ,כ ֵאב וְ ַר ֲח ִמים
לּומ ֶיהם ְמ ַב ִּכים.
קֹול ְמעֻ ּנִ ים ֲע ֵ
ּגּופנּו ַמ ְר ִעיד ִל ֵּבנּו יִ ְפ ַעם
ֵ
אֹורם.
ּכֹוכ ִבים וְ יָ ֵר ַח – ָחוַ ר ָ
ֶׁש ֶמׁש ָ
סֹודֹות ָיה וְ קֹונְ נָ ה גַ ם ִהיא
ֶ
רּוח
וְ ָס ָחה ָה ַ
אֹופף ִל ֵּבנּו
ֶע ֶצב וְ תּוגָ ה ֵ
זֹולגֹות ּגָ רֹון חֹונֵ ק
ֵעינַ יִ ם ְ
ּפֹועם ְּב ִק ְר ֵּבנּו –
ֵהד ִל ְּב ֶכם ֵ
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ֶח ְמ ָלהַ ,א ֲה ָבה ,זַ ַעםָ ,חרֹון...
ּפֹועם יָ ֵמס ַק ְׁשיּות ֶה ָע ָפר
וְ ַה ֵּלב ַה ֵ
ּדֹוא ֶבת
וְ ַה ִּד ְמ ָעה ָּת ֵחם ִצּנַ ת ָה ֶא ֶבן ַה ֶ
וְ יִ ְת ַמּזֵ ג ַההֹוֶ ה ֶה ָע ִתיד וְ ֶה ָע ָבר
וְ נִ ְהיֶ ה ָאנּו ָל ֶכם ְלאֹות ְּול ַמ ֶּצ ֶבת
עֹולם ּדֹור ּדֹור
ְל ָב ֵאי ָ
רּותים ְל ֵעדּות וְ זִ ָּכרֹון
קּוקים וְ ֲח ִ
ֲח ִ
ְל ִׁש ְמ ֶכם ְּולזִ ְכ ְר ֶכם ַה ָּקדֹוׁש וְ ַה ָּנאֹור.
ּות ִפ ָלה
וְ ִת ָּׂשא ְד ָב ֶריך ְּב ַת ֲחנּון ְ
ּות ִה ָּלה:
וְ יִ ְהיּו ִא ְמ ֵרי ִפיָך ֶׁש ַבח ְ
"יִ ְתּגַ ֵּדל ִׁש ְמ ֶכם ְלהֹוד ְּול ִת ְפ ֶא ֶרת
וְ יִ ְת ַק ֵּדׁש זִ ְכ ְר ֶכם ָל ַעד ְל ִמ ְׁש ֶמ ֶרת,
רּ-ת ִמיד ְל ָפנֵ ינּו יָ ִאיר
רּוח ֶכם נֵ ָ
ֲ
ִּב ְצרֹור ַה ַחּיִ ים ְּב ֵה ַיכל ַה ְּד ִביר
ְּובק ֶֹדׁש ְּובתֹם
ָּתנּוחּו ְב ָׁשלֹום"...
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אדה
ַּב ָּל ָ
ֵמ ֵאת ְמנַ ֵחם מענדל ֶּב ֶקר
יֹוס ֶל'ה
ְלזֵ ֶכר ָא ִחי ֶ
הל'ְך ֵּופיגֶ ֶל'ְך
הל'ְך מ ֶֹׁש ֶ
ֹלמ ֶ
יֹוס ֶל'ְך ְׁש ֶ
וְ ָכל ֶ
הי"ד

ְּבחֻ ְר ַׁשת ִּב ְיר ֶקן ֵּבין ֲע ֵצי ִל ְבנֶ ה
י-אל ַעיִ ן ֹלא ְׁשזַ ְפ ָּתם
כּוח ֵ
ְׁש ֵ
מּוה
רֹובץ לֹו ַהר ָעלּום ָּת ַ
ֵ
ל-על,
ִמ ְׂש ָּת ֵר ַע ַל ֶּמ ְר ָחב ִמ ְתנַ ֵּׂשא ֶא ַ
דּוע
ִמ ְתמֹול ִׁש ְלׁשֹם ֹלא מֻ ָּכר ֹלא יָ ַ
עֹולם,
ִּכי ֹלא ָּב ָרא ָׁשם ֵאל ַהר ֵמ ָ
אׁשית ָמקֹום זֶ ה ֹלא ָא ַצל
ְּוב ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ֵר ִ
לּומה ְּב ֵאין ַמ ֲענֶ ה.
ָא ֵכןַּ ,ת ֲע ָ
ָצ ִעיף ָענָ ן ָׁשחֹור יְ ַכ ֵּסהּו ְל ַה ֲא ִפיל
צּורתֹוִּ ,כי זֶ ה ָה ָהר ֹלא ֶס ַלע נִ ְב ָרא ְּב ֶצ ֶלם,
ָ
ֹלא ֶפ ֶרץ ַא ְבנֵ י-גַ ַעׁש יְ ֵמי ֶק ֶדם
ְּפנֵ י ָׁש ַמיִ ם ַמ ְה ִּביל.
ימן ָּכל ַחי,
ָק ְדרּו ְפנֵ י ָה ָהרֵ ,אין ִס ָ
ֹלא נְ ִקיק ֶס ַלע ִמ ְׁש ָּכן ִלנְ ָׁש ִרים
צּוקיו,
ְל ַקּנֵ ן ֵּבין ַחגְ וֵ י ָ
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ָּכל עֹוף ֹלא יִ ְפרֹׁש ְּכנָ ָפיו ֵמ ַעל ְּב ִלי ָּדי
ִלנְ חֹות ִל ְתהֹום ּגֵ ָאיֹות ְל ַרגְ ָליו.
רֹותיו ֹלא יִ ְׂש ָּת ְרגּו ִׂש ִיחים יְ ַר ְק ַר ִּקים
ֵּבין נִ ְק ָ
דּומים ַמיִ ם ְמ ַפ ִּכים,
ֹלא נַ ַחל ְק ִ
ָּכל ֵעץ ֹלא יַ ֶּכה ּבֹו ׁש ֶֹרׁש ְל ָה ֵצל
נֹוצר
ַעל ַהּנֶ ֶע ָלם וְ ַהּנִ ְס ָּתר ְּבגִ נְ זֹו ֵ
ִּכי ְל ַרגְ ֵלי ָה ָהר ְּתהֹום נִ ְפ ֶע ֶרת
וְ סֹודֹו סֹוד ָא ֵפל –
דּומי ֲא ָבדֹוןֱ ,ענּות ְמ ַס ֵּמל.
ִּד ְמ ֵ
נּוח
ׁשֹוכב לֹו ָה ָהר נָ טּוׁש זָ ַ
וְ ֵ
ָלחּוץ ָעמּוס ַּת ַחת ַמ ָּש ׂא ָכ ֵבד
רּוח
רּוע נָ פּוץ ְל ָכל ֵע ֶבר ְל ָכל ַ
ָׂש ַ
ָל ַד ַעת סֹודֹו – ֵלב ִאיׁש ָח ֵרד.
כּוסה ע ֶֹבׁש
וְ ָח ֵרב ָה ָהר ָצ ִח ַיח ְמ ֶ
ִּפּסֹות עֹור ֶק ֶלף וָ גֶ ֶלד
יֹובׁש
ְּכ ֶח ֶרס ָש ׂרּוף יָ קּוד ִמ ֶ
ְׁש ֵא ִרית ְׂש ִר ִידים ֶׁשל ְקרּום וָ ֶׁש ֶלד.
וַ ִּת ְק ַרב ִּת ְר ֶאה ִּתּפֹול ָע ֶליָך ַּת ְד ֵה ָמה
ֵעינֶ יָך ָהרֹואֹות יֻּכּו ְּב ַּסנְ וֵ ִרים
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רּוח ָׁשוְ א ֹלא ֶחזְ יֹון ַליְ ָלה ֵמ ִטיל ֵא ָימה –
ֹלא ַ
יִ ּגָ ֶלה ְלָך ָל ַעיִ ן ִּכי ֵה ָמה
ִּת ֵלי ִּת ִּלים נַ ֲע ֵלי-יְ ָל ִדים ְק ַטּנִ ים.
הֹוסף וְ ָאגֹור
וְ ִה ְר ָּבה ִלגְ ּדֹול ָה ָהר ֵ
נַ ַעל ֶאל נַ ַעל נֶ ֱע ֶר ֶמת ְל ָפנִ ים ְל ָאחֹור
הּובאּו ִמ ֶּמ ְר ָח ִּקים
נַ ֲע ֵלי יֶ ֶלד וָ ַטף ֶׁש ְ
ּומ ָּקרֹוב
ֵמ ַא ְפ ֵסי ֶא ֶרץ ִ
ָּכל יֹום ָּכל ָׁש ָעהּ ,גָ דֹוׁש וְ גָ בֹוב
ִמנְ ָע ִלים ִמ ָּכל סּוג וָ ֶצ ַבע
כֹוכ ֵבי ָׁש ַמיִ ם ֵאין ְספֹור
ְּכ ְ
ִּבגְ וָ נִ ים ְּכ ַמ ְר ֶאה ְּפנֵ י ַה ֶּט ַבע.
ָל ָבןָׁ ,שחֹורָ ,אדֹוםָ ,צהֹוב
יָ רֹוקָּ ,כחֹול ,וָ רֹוד ,זָ הֹוב
נַ ֲע ֵלי יְ ָל ִדים ְל ָכל ּגִ יל
ִמ ָּק ָטן ַעד ּגָ דֹול,
ְל ִמ ְׂש ָחק ְל ִר ָיצה נִ ּתּור וְ ִדלּוג
ְליֹום ָחג ִעם ִקׁשּוט וְ ִהדּור
נַ ֲע ֵלי ַל ָּכה ְל ַׁש ָּבת ְל ִטיּול
ְלח ֶֹרף ִעם ִחזּוק ָקׁשּור וְ ָחגּור
ַסנְ ָּדל ַל ַקיִ ץ ֵמ ַהחֹום ָלפּוג
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ְּול ָכל ַמ ָּט ָרה – ִעם ְׂשרֹוְך נָ עּול.
יֹומם וָ ֵליל
ּומיַ ֲח ִלים ֵהם ָ
ְ
צּוקה ְל ִהּגָ ֵאל
ְל ִה ָּפדֹות ִמ ַצרִ ,מ ָ
ׁשֹוא ִלים ֵאיפֹא –
ְמ ַה ְר ְה ִרים וְ ֲ
ֵאיפֹא ֵהן ָה ַרגְ ַליִ ם
ֲא ֶׁשר נָ ֲעלּו ַהּנַ ֲע ַליִ ם
ֶׁש ֵהגֵ נּו וְ ָחפּו
סּופה וָ קֹור
רּוחָ ,
ִמ ְּפנֵ י גֶ ֶ ׁשם וְ ַ
ּומ ְׁש ָען – יַ ִּציב ִל ְׁשמֹור
ֶס ֶמְך ִ
ָה ַרגְ ַליִ ם ֲא ֶׁשר ְלקֹול ִרּנָ ה ְּוצ ִליל
ִה ְר ִקידּו ֶאת ַהּיְ ָל ִדים ְל ָמחֹול
ת-גיל
רּוע ִּ
ְּול ָכל ַצ ֲה ַלת ְּת ַ
ֵה ִּש ׂיאּו ֶח ְדוָ ָתם ְּבקֹול.
ַרגְ ַליִ ם ֲא ֶׁשר ִעם ַׁש ַחר ִל ְּת ִפ ָלה ֵה ִריצּו
עּורים ֲע ֵלי ֵעץ ִה ְק ִּפיצּו
ׁשּובת נְ ִ
ִּוב ְמ ַ
ֵאיפֹא ֵהן...
הֹולְך וְ גָ ֵדל ָה ָהר
וְ ֵ
יִ ְת ַע ֵּצם ִמ ָּׁש ָעה ְל ָׁש ָעה
ָצפּוף ָּדחּוק וָ ַצר
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נִ ְל ֶאה ִמ ְּש ֵׂאת ,יָ ִעיק ְּכ ַא ְבנֵ י ַמ ֲע ָמ ָסה,
עֹומס ָרב
ימתֹו ֵמ ֶ
ָּכ ְל ָתה נְ ִׁש ָ
ִמּכ ֶֹבד ִמ ְׁש ָקל ֶא ֶפס ֲאוִ יר
ֵמ ֶחנֶ ק וָ ֶר ֶקב ֵמ ֶה ֶבל נִ ָּדף
נֹוב ִלים וַ ֲח ֵר ִבים
ַּכ ֲע ֵלי ַׁש ֶּל ֶכת ְ
קֹוע
מּוׁשיםְ ,ק ֵמ ִלים ַה ְׁש ֵּפל וְ ָׁש ַ
ְּכ ִ
ׁשֹור ִצים ִּכ ְר ָמ ִׂשים
נָ ִעים ְּב ִלי ֶה ֶרף וְ ְ
רֹוח ִׁשים ֲע ֵלי גְ ָב ָבא
ֲ
ְכ ִמ ְׁש ָּבר-יָ ם ִמ ְתנַ ְדנֵ ד וְ ָה ָמה
ּגֹוע.
ֶׁשֹּלא ָמ ָצא ַמ ְר ַ
ְּובתֹוְך ֵס ֶתר ָהא ֶֹפל
ִמ ְל ְמלּו ַהּנַ ֲע ַליִ ם ָל ֲאטּו ִּב ְד ָמ ָמה
יׁשית
י-מ ִּלים ֲח ִר ִ
ָהמּו ָל ֲחׁשּו ִק ְט ֵע ִ
ּפּוט-ח ָׁש ִאים ֵּתיבֹות-נְ ִהי
ֲ
יסי ֶהגֶ הִּ ,פ ְט
ְר ִס ִ
תּומים
צּורים ְס ִ
קֹולֹות-יְ ָב ָבה ֲע ִ
ְּכמֹו יֶ ֶלד ִמ ְתיַ ֵּפ ַח גָ ָעה ִּב ְב ִכי...
ּומע ֶֹמק ַהּגַ ל ֵמ ֶׁש ֶפל ַה ֵּתל
ֵ
נִ ְׁש ָמע קֹול ָעמּום ֶׁשל ִמנְ ָעל
יֹוס ֶל'ה” ָׁש ַאל.
“ה ָיכן ַא ָּתה ֶ
ֵ
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וְ ָר ַעד ָה ָהר.
נַ ַעל ְּבנַ ַעל ִט ְל ֵטל ָר ַתע
ָהלֹוְך וְ ָחזֹור ַמ ְע ָלה ַמ ָּטה
קֹוצ ִפיםַ ,ע ְר ֵּבב ַח ֵּכך ְּביַ ַחד
ְּכגַ ִּלים ְ
ּפֹוגַ ַעת נַ ַעל ַּב ֲח ֶב ְר ָּתה ְּב ַא ַחת
“ּכ ְמ ַעט וְ ֹלא ִה ַּכ ְר ִּתיְך ֲה ֵרי ֲאנַ ְחנּו זּוג – ֶצ ֶמד
ִ
יַ ַחד ָצ ַע ְדנּו זְ ַמן ַרב
ֶמה ָהיָ ה ִמּיֹום ֶׁש ָח ַלף
ֵעת ֶׁשּנִ ְפ ַר ְדנּו ִמיֶ ֶלד ֶח ֶמד?”
“ר ְמסּו ָד ֲחקּוְּ ,ב ַמּגָ ַפיִ ם ָּב ֲעטּו
ָ
ֵה ִאיצּו ְל ָה ִסיר ַה ְּבגָ ִדים ַמ ֵהר
עֹותיו ָר ֲעדּו
נֶ ְח ָּפז וְ נִ ְב ָהל ֶא ְצ ְּב ָ
יֹותר
רֹוכי נְ ָע ָליו ֵ
נִ ְס ַּת ְּבכּו ְׂש ֵ
ְּול ָה ִׁשיל ֵמ ַרגְ ָליו ֹלא ִה ְתּגַ ֵּבר,
ָאז ְּבכ ַֹח ִח ְלּצּו ָמ ְׁשכּו
ִעם ַּת ַער ַחד ָּגזְ רּו ָח ְתכּו
יַ ַחד ִעם ָהעֹור ֵמ ַרגְ ָליו ִק ְּלפּו.
מֹוטט
יֹוס ֶל’ה ֲח ַסר יֶ ַׁשע ָּכ ַ ׁשל ִה ְת ֵ
ֶ
צּוע וְ ָחבּול ָל ָא ֶרץ נָ ַפל
ָּפ ַ
וְ ָאנּו אֻ ַל ְצנּו ִמ ַה ְרנּו ְל ִה ָּפ ֵרד
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ַל ְחׂשֹוְך ַמּכֹות ִמ ְּב ָׂשרֹו ַה ַּדל”...
רֹוכינּו ִל ְצרֹור
“וְ ַע ָּתה נְ ַח ֵּבר ְׂש ֵ
ֹאבד ׁשּוב
ַּבל נ ַ
ַּבל נִ ְת ֶעה ִּב ְד ָר ִכים ִּבנְ ִתיבֹות
ִאיׁש ֹלא ָד ַרְך
יֹוס ֶל’ה ְל ַח ֵּפׂשַּ ,ד ְרּכֹו ִל ְברֹור
נֵ ֵלְך ֶאת ֶ
ב-ה ֵה ֶילְך
ְלגַ ּלֹות ֵאיפֹא ַה ָּמקֹום ַר ַ
ִאיׁש ֹלא ָה ַלְך,
סֹובל ָּדוּוי ָּכאּוב
ֶׁש ָמא הּוא ֵ
עֹותיו נְ פּוחֹות ְקפּואֹות ִמּקֹור
ֶא ְצ ְּב ָ
ּכֹוׁשלֹות ֹלא יָ כֹול ִלגְ רֹור.
ַרגְ ָליו ְ
נַ ְת ִקין לֹו ִמנְ ָעל ַסנְ ָּדל ִעם ְׂשרֹוְך
נַ ְכ ִׁשיר לֹו ִמ ְד ָרס ַרגְ ָליו ִל ְתמֹוְך
ָּכל ְּפ ָצ ָעיו נַ ְחּבֹוׁש וְ יִ ְהיֶ ה ְל ָמזֹור
פּואה
ָּכל ַמ ָּכה וָ גֶ ֶלד ַּת ֲע ֶלה ְר ָ
בּוע”.
יתן ַעל ַרגְ ָליו ָק ַ
וְ ׁשּוב יַ ֲעמֹד ֵא ָ
הֹול ִכים ִמנְ ָע ִלים ַהּזּוג
וְ ְ
ָהלֹוְך וְ ָחקֹור ָהלֹוְך וְ ָדרֹוׁש
יֹוס ֶל’ה ֶה ָעׁשּוק
יׁשהּו ֶאת ֶ
“ה ִאם ָר ָאה ִמ ֶ
ַ
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יׁ-שם נָ טּוׁש
נִ ְר ָּדף נִ ְל ָחץ ֵא ָ
לּולים
צּוקים ְּת ִ
ֵּבין ִ
ּוׁשנּונִ ים
ַח ִּדים ְ
יָ ֵחף ְּב ִלי נַ ַעל ְּוכסּות?
קֹולּ-ב ִכי
ְ
ַה ִאם ָׁש ַמע ִמי
ֶׁשל יֶ ֶלד זַ ֲאטּוט
ְּב ִלי ָקרֹוב יָ ִדיד וָ ֵר ַע
ְּב ִלי ָאב ְּב ִלי ֵאם ּגַ ְלמּוד
ְּב ִלי ָאח אֹו ָאחֹות ְל ַסּיֵ ַיע?”
וְ ָה ְלכּו ִּב ְד ָר ִכים ִה ְר ִחיקּו נְ דֹד
שֹוטטּו ּתֹוְך ָא ָבק וְ רּוחֹות
ֵש ְׂרכּו ְ
ָּפגְ ׁשּו נִ ְכ ָחם ִמ ְצּבֹור ִמ ְכנָ ַסיִ ם ְּדמּוי ַהר –
ִמ ְכנְ ֵסי יֶ ֶלד ָק ָטן.
נֶ ֱע ָר ִמים ַמ ֲע ָלה ְּב ַמ ֲאגֹור
כֹוכ ֵבי ָׁש ַמיִ ם ֵאין ְספֹור
ְּכ ְ
ִמ ָּכל סּוג ִמ ָּכל ּגָ וָ ון –
ָׁשחֹורָ ,ל ָבןָ ,אדֹוםָ ,צהֹוב
יָ רֹוקָּ ,כחֹול ,וָ רֹוד ,זָ הֹוב.
ִמ ָּק ָטן וְ ַעד ָּגדֹול
180

19/11/12 09:57

MenahBekerPrint12.indd 180

ִמ ְכנְ ֵסי-יְ ָל ִדים ְל ָכל ּגִ יל ָּתפּור
ֵמ ֶא ֶרג ִּפ ְׁש ִּתים ְליֹום ֶׁשל חֹול
ִל ְכבֹוד ַׁש ָּבת ִמ ְק ִט ָיפה ְל ִהּדּור
ׁשֹוטט ְּב ַק ְר ָפף ְמטֻ ָּלא וָ זֹול
ְל ֵ
לּוסין ֵמ ַה ַּס ְפ ָסל ָחכּוְך
ַל ֵ’ח ֶדר’ ִמ ְּפ ִ
ָע ִבים ָלח ֶֹרף ִמּקֹר ְלגֹונֵ ן
ִמ ְכנָ ַסיִ ם ֶׁש ָה ַר ִּבי ִעם ִׁש ְבטֹו ֵה ִטיב ְל ַס ֵּמן.
יֹוס ֶל’ה ַה ֵּׁשם
ָׁש ְמעּו ַה ִמ ְכנָ ַסיִ ם ֶאת ֶ
נּומ ָתם ֵהנִ יסּו
ִה ְת ַמ ְתחּו ְּכמֹו ֵא ָב ִרים ְּת ָ
אּולי יַ ִּכירּו ֲהֹלא ֵהם
ִה ִּביטּו ִמ ָּס ִביב ַ
ֶאת ַרגְ ָליו ַה ְּק ָטּנֹות ִּכּסּו...
ּומ ַּת ְח ִּתית ָה ָהר ַהנִ ְל ָחץ וְ ַהּנִ ְכ ָּבׁש
ִ
יׁשית קֹול ּתּוגָ ה וָ ֶע ֶצב
יְ ָל ָלה ֲח ִר ִ
עֹולה ֶּב ָח ָלל
קֹול ְּב ִכי-יֶ ֶלד ֶ
ׁש-ק ֶׁשב...
ָאבּוד ְר ֵפה-אֹונִ ים ַח ַּל ֶ
ִהזְ ַּד ֲעזֵ ַע ַה ִּמנְ ָעלִ ,הּנֵ ה ַה ִּמ ְכנָ ס ֶׁש ָּל ַבׁש
יֹוס ֶל’ה” ָׁש ַאל.
“איפֹא ֶ
ֵ
ּתֹוממּו
ִה ְת ַח ְל ְחלּו ַהּנַ ֲע ִלים ִה ְׁש ְ
ָא ֲחזָ ה ָב ֶהם ַּפ ָּלצּות
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ּוׁש ָס ִעים
ַה ִּמ ְכנָ ַסיִ ם ַרק ְק ָר ִעים ְ
חֹורים וַ ֲח ָת ִכים
ָמ ֵלא ִ
ּומה ֵא ַרע
“מה ָק ָרה ַ
ַ
רּוע?”
ּומה ָה ָּד ָבר ֶׁשּכֻ ְלָך ָק ַ
ֶ
ְּב ַצ ַער ָּפ ַתח ַה ִּמ ְכנָ ס ִקינָ תֹו
יֹוס ֶל'ה ִה ְת ַע ֵּכב ִמ ְכנָ ָסיו ִל ְפׁשֹוט
ֵאיְך ֶ
רּומיו ַל ֲחׂשֹוף ְל ָקלֹון
ִה ְת ַּב ֵּיׁש ֶאת ֵע ָ
הּודי ָּב ְׁשּתֹו ְלגַ ּלֹות
ֵאיְך יָ כֹול יֶ ֶלד יְ ִ
ְל ַח ֵּלל ְּכבֹודֹו ְל ֶח ְר ָּפה ִּובּזָ יֹון.
ָאז ִה ְת ִחילּו ְל ַהּכֹות ִלנְ גֹוף
ַה ַּפ ְרּגֹול ַּבּגֵ ו ָצ ַלף
ְּוכ ָל ִבים ִׁשּנַ יִ ם נָ ֲעצּו ַעד ֶע ֶצם ָּב ָש ׂר
וְ ַה ָּדם זָ ַרם ָׁש ַטף
יֹוס ֶל’ה ֲחלּוׁשּ-כ ַֹח ֹלא ָע ַצר
וְ ֶ
ַרגְ ָליו נִ גְ פּו ִּב ְר ָּכיו ָּכ ְׁשלּו
וְ ָׁשדּוד ָל ָא ֶרץ נָ ַפל וַ ּיִ ְת ַע ָּלף,
י-רגְ ָליו נִ ּגַ ְב ִּתי
“וַ ֲאנִ י ֶאת ִּפ ְצ ֵע ַ
תֹוכי ָדמֹו ַה ָּקרּוׁש
ָס ַפגְ ִּתי ְּב ִ
וְ ִחיׁש ַמ ֵהר ֵמ ָע ָליו ִה ְת ַּפ ַׁש ְט ִּתי
ָל ֵתת ֲהפּוגָ ה ַלגֵ וֹו ַה ָרטּוׁש...
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רּוחי נְ ֵכ ָאה
ִ
גֹורלֹו ְמיַ ְס ֵרנִ י ִמ ְת ַעּנֶ ה ָמ ָרה
ָ
רּוע
מּוטל ָק ַ
ּבֹודד ָּכמֹונִ י הּוא ָ
ֵ
יָ ד ְמגֹונֶ נֶ ת נַ ְפׁשֹו ֲח ֵס ָרה
ֵא ֵלְך ֶא ְדרֹׁש ֲא ַח ֵּפׂש ַּב ְּד ָר ִכים
ֵחי נַ ְפ ִׁשי –
עֹולם
ּגַ ם ִאם זֶ ה ִּב ְק ֶצה ָה ָ
ִמ ְׁשיָ ֵרי – גּופֹו ֲא ַח ֵּמםּ ,גֵ וֹו ֶא ֱעטֹף
ֶאת ְּפ ָצ ָעיו ַל ְחּבֹׁש ְׁש ָב ָריו ַל ֲאחֹות
ְק ָר ָעיו ְל ַח ֵּברֶ ,ל ֱאסֹף
יתי ְל ִצּדֹו ְל ִמ ְׂשּגָ ב וַ ֲחסּות”...
וְ ָהיִ ִ
ּומ ְכנָ ַסיִ ם
הֹול ִכים ֵהם יַ ַחד נַ ֲע ַליִ ם ִ
וְ ְ
ֶד ֶרְך גַ יְ א וְ ֶד ֶרְך ֵּתל
ָר ִצים ָא ִצים ַד ְר ֵכ ֶיהם ְמ ַפ ְל ִסים
חֹות-אל
ֵ
ּוׁשוָ ִקים ְׁשכֻ
ֵּבינֹות חּוצֹות ְ
ָׁשם ְּב ָע ֵרי ַה ִּכ ָּכר ְּב ַמ ַע ְב ֵרי ּפֻ ְר ָענּות
ְספֻ ּגֵ י ָע ָׁשן ֶח ְפ ֵצי יְ ָל ִדים ָּב ֲא ָל ִפים
זּורים ְל ֵעינֵ י ָׁש ַמיִ ם.
ְּפ ִ
ְמ ַח ְּפ ִׂשים ֵהם ִּב ְׁש ִק ָידה ִמּב ֶֹקר ַעד ֶע ֶרב
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ּבֹוד ִקים ְמ ַח ְט ִטים ְּב ִלי ֶה ֶרף
הֹופ ִכים ְ
ְ
ֶׁש ָמא יַ ְצ ִליחּו ְּוביָ ָדם יַ ֲע ֶלה
יֹוס ֶל'ה...
ִל ְמצֹוא ּכֻ ָּתנְ ּתֹו ֶׁשל ֶ
ִה ְת ַּפ ְתלּו ִּב ְד ָר ִכים ְּב ִלי יָ ֵעף ְּב ִלי ֵלאּות –
ֵּבין ֲע ִליֹות וִ ִירידֹות ֲע ַק ְל ָקלֹות
ָעלּו ְּב ַד ְר ָּכם ַעל ּגַ ל ּכֻ ֳּתנֹות
ְּב ִמ ְס ָּפר ָרב ְל ֵאין ִׁשעּור
כֹוכ ֵבי ָׁש ַמיִ ם ֵאין ְספֹור,
ְּכ ְ
ּכֻ ֳּתנֹות ְּב ָל ָבןָׁ ,שחֹורָ ,אדֹוםָ ,צהֹוב
יָ רֹוקָּ ,כחֹול ,וָ רֹוד ,זָ הֹוב
ֶחזְ יֹון ַמ ְר ֶאה נֹוצֹות ַטּוָ ס,
ְּב ָל ָבן ַל ֵ'ח ֶדר’ ָח ָלק ְמג ָֹהץ
נֹות-מ ִׁשי ְליֹום-טֹוב וְ ַחג
ֶ
ָּכ ְּת
ִעם ַצוָ ארֹון ָק ֶׁשה ִעם ֶק ֶפל נִ ְׁש ָחק
ְל ִטיּול ִעם ָאב וָ ֵאם ְּב ַׁש ָּבת
ָּכתֹנֶ ת ַמ ְל ָמ ָלה ִעם ִר ְק ָמה וְ ָּתג
ית-ה ִּמ ְד ָרׁש,
לּוסין ְל ֵב ַ
ִמ ְק ִט ָיפה ְּופ ִ
ִמ ַּבד ִּפ ְׁש ָּתן ְל ִבילּוי ְּול ִמ ְׂש ָחק
ּומדֹות
ּכֻ ֳּתנֹות ִמ ָּכל סּוג ִ
ַל ַּקיִ ץ ַלח ֶֹרף ְּול ָכל ָהעֹונֹות.
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דֹותיו
וַ יָ ֵפץ ַהּגַ ל ָע ַבר ַעל ּגְ ָ
וַ יִ ְת ַּפזֵ ר ְל ָכל ַצד וָ ֵע ֶבר
לֹובׁש
נֶ ֱעזְ בּו ַהּכֻ ֳּתנֹות נִ ְתיַ ְתמּו – ֵאין ֵ
דֹורׁש.
ֵאין יְ ָל ִדים וְ ֵאין ֵ
לּומה ְמ ַר ֶח ֶפת ֵמ ַעל
רּוח ֲע ָ
וְ ַ
נֹוׁש ֶפת ִּביְ ָב ָבה ַמ ְׁש ִמ ָיעה קֹולֹות
ֶ
יׂשא ָּב ֲאוִ יר
יֹוס ֶל'ה” נִ ָ
“יֹוס ֶל'ה ֶ
ֶ
חֹודר ְלתֹוְך ּגַ ל ַהּכֻ ֳּתנֹות,
ֵ
נּוחתֹו
וַ יֶ ֱח ַרד ָה ָהר ִמ ְמ ָ
חֹודר ְלתֹוְך ָה ֲע ָצמֹות
ְּוכמֹו ִׁשיקּוי ַה ֵ
ַה ֵּמ ִׁשיב ָּכל ַחי ָרדּום ִמ ְׁשנָ תֹו
וּול ֶיהן
ִה ְׂש ָּת ְרעּו ַהּכֻ ֳּתנֹות ָּפ ְׁשטּו ַׁש ְר ֵ
ְּכ ַכּפֹות יָ ַדיִ ם נְ ׂשּואֹות ַל ָּמרֹום
ְּכ ַב ֵּקׁש נֶ ָח ָמה ְּב ֵחיק ֵאם
ִה ְת ַחנְ נּו ְל ֵעזֶ ר ִמ ְת ָאוִ ים ִּפ ְדיֹום.
נֶ ְח ְרדּו ַהּנַ ֲע ַליִ ם
נִ ְב ֲעתּו ַה ִמ ְכנָ ַסיִ ם.
ְל ֶפ ַתעִ ,מיַ ְר ְּכ ֵתי ָה ָהר ֵמ ֵע ֶבר ְל ִפנָ ה
נִ ְׁש ָק ִפים ִמּתֹוְך ַהּגְ ָב ָבה
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ׁשּוליִ ם ּכֻ ּתֹנֶ ת ְל ָבנָ ה
ְׂש ִר ֵידי ַ
ֶׁש ָּל ַבׁש ַּב ֵ'ח ֶדר’ ְּבגַ ֲאוָ ה
ִעם ַצּוָ ארֹון ָח ָלק וְ ָדׁש ָר ָחב
ֶאת ַא ְר ַּבע ַּכנְ פֹות ְל ַכּסֹות.
חֹוק ִרים:
ׁשֹוא ִלים וְ ְ
ִה ְת ִחילּו ֲ
ּומה ָק ָרה
“מה ֵא ַרע ָ
ָ
ֵאיְך ֵמ ַא ְר ַּבע ַּכנְ פֹות ַרק ָּכנָ ף
וְ ַה ַּמּכֹות וְ ַה ֲחבּורֹות
חֹורים ְּכמֹו ְּכ ָב ָרה
ָל ָמה ִ
ְּכמֹו ַא ֲח ֵרי ְק ָרב,
ָמה ַה ְּק ָר ִעים וְ ַה ְּׁש ָס ִעים
וּולים
ַאּיֵ ה ַה ָּצוָ ארֹון ִעם ַה ַ ּׁש ְר ִ
וְ ַא ְר ַּבע ַּכנְ פֹות ִעם ַה ְּפ ִת ִילים?”
ָק ְב ָלה ַהּכֻ ּתֹנֶ ת וְ גָ ֲע ָתה ִּב ְב ִכיָ ה
צֹורבֹות וְ חֹונְ קֹות
ִּב ְד ָמעֹות ְ
י-מיִ ם נִ ּגָ רֹות – ְמ ַתּנָ ה ָצ ָר ָתה
ְּכנַ ֲח ֵל ַ
מֹוע
וַ ִת ְכ ַאב ָהאֹזֶ ן ִמ ְׁש ַ
ָא ָדם ֲא ָחזֹו זַ ְל ָע ָפה
אּובה:
ֲא ֶׁשר ָק ָרה ְּב ֶד ֶרְך ַּת ְל ָ
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יֹוס ֶל'ה ִמּגּופֹו ָמ ְׁשכּו
“עת ּכֻ ֳּתנְ ּתֹו ֶׁשל ֶ
ֵ
וּולים נִ ְכ ְרכּו ִל ְפ ַק ַעת
ִה ְס ַּת ְּבכּו ַה ַּׁש ְר ִ
רֹועֹותיו
ָ
ִה ְת ַקּׁשּו יָ ָדיוִ ,ה ְת ַעוְ ּתּו זְ
גְ ִד ֵילי ִצ ִיציֹות ִה ְׂש ָּת ְרגּו ִה ְת ַּפ ְּתלּו
עֹותיו ָּכ ְׁשלּוִ ,ד ְמּמּו ֹלא יָ כֹול ָלגַ ַעת,
ֶא ְצ ְּב ָ
ֶאת ַא ְר ַּבע ַּכנְ פֹות ְל ַה ְׁש ִליְך ֵמ ָע ָליו ֵאין ְל ַה ֲעלֹות ַעל ַה ַּד ַעת,
הּודי ָּכ ֵׁשר וְ ָת ִמים
ֵאיְך יָ כֹול יֶ ֶלד יְ ִ
רֹוע ִלגְ זָ ִרים”...
ַא ְר ַּבע ַּכנְ פֹות ִל ְק ַ
“אז ָּבאּו ָע ַלי – ַהּכֻ ּתֹנֶ ת – ַה ְּכ ָל ִבים
ָ
ָק ְרעּו ַה ְּבגָ ִדים יַ ַחד ִעם ָּב ָׂשר ַחי
ּׁשֹוטים
ָצ ְפעּו ָׁש ְרקּו ַה ִ
וְ נָ ֲחתּו ַה ַּמ ֲהלּומֹות ַעד ַמ ְכאֹוב
ַה ִּכדֹונִ ים ָד ְקרּו ַּבּגַ ב
וּולי
מֹותי נִ ְפ ְרמּו ַׁש ְר ַ
נִ ְק ְרעּו ִר ְק ַ
נִ ְמ ַׁש ְכ ִּתי ֵמ ָע ָליו ּכֻ ִלי ְק ָר ִעים
קּובים ָדמֹו זָ ַלף
רּורי ַהּנְ ִ
ֵמ ֲח ַ
נִ ְס ַּפג וְ נֶ ֱאגַ ר
וְ נָ זַ ל ַעל ַט ִּליתֹו ַה ָּק ָטן
יֹוס ֶל'ה ָק ַרס ַּת ְח ָּתיו נַ ְפׁשֹו נָ ַתן
וְ ֶ
וְ זֵ ֶכר ֹלא נִ ְׁש ָאר”.
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“ּכ ֵעת ָאקּום ַא ֲח ֵּפׂש ֶא ְמ ָצא
ָ
עֹותיו ֲאנַ ּגֵ ב
ֲא ַל ֵּטף ָּפנָ יו ִד ְמ ָ
קֹומם ָּכל ֶע ֶצם ַּבּגּוף
ֵא ָב ָריו ֲא ֵ
עֹור ָקיו ַא ְר ִעיף,
ָדם ָח ָדׁש ְּב ְ
ּומ ִׁשיב
יקּוי-ק ֶסם נֶ ֶפׁש ְמ ַחיֶ ה ֵ
ֶ
ִׁש
לּומים.
יַ זְ ִרימּו ּכֹוחֹות ֲע ִ
יקֹות-ש ָׂפ ַתי ְׂש ָפ ָתיו ֶא ְׁשטֹף ְלנַ ֵּׁשק ִצ ִיצית
ְ
ִּבנְ ִׁש
עֹותיו ֵמ ַעל ָּפנָ יו
ֶא ְמ ֶחה ִד ְמ ָ
עֹותּ-ב ִכי ֶׁשל יֶ ֶלד נִ ּגָ ף
ְ
ִד ְמ
ֶא ְטוֶ ה ּכֻ ּתֹנֶ תַ ,ע ֶּט ֶרת וְ ַט ִּלית
חּוטי ְּת ֶכ ֶלת ִעם ִר ְק ַמת זָ ָהב
ִמ ֵ
ָלׁשּוב ַל ֵ'ח ֶדר’ ַּב ֵּׁשנִ ית”.
וְ ָה ְלכּו ַּב ָּסְך נַ ֲע ַליִ ם ַהּזּוג
ִמ ְכנָ ַסיִ ם וְ ַהּכֻ ּתֹנֶ ת
ֶד ֶרְך ָה ִרים וַ ֲע ָמ ִקים ְּב ִלי ָלפּוג
ּתֹועים ַּבּנֵ ַכר
ָּתרּו ַּב ֶמ ְר ָח ִבים ִ
ָחצּו יְ ָערֹות וְ ָׂשדֹות נְ ָהרֹות ְּופ ָלגִ ים
י-דם ְמצּויָ נִ ים
ְד ָר ִכים – ִס ָמנֵ ָ
אּולי יִ ְק ֶרה נֵ ס יִ ָמ ְצאּו ֲע ֵקבֹות ,זֵ ֶכר
ַ
יֹוס ֶל'ה נֶ ֱע ָלם
ימן ֵאיפֹא ֶ
ֶׁש ָמא ִס ָ
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ֵאיפֹא ָּכל ַהּיְ ָל ִדים.
ּכֹוכ ִבים יְ ַח ְּפׂשּו נְ ִתיבֹות
ַּב ָ
ְל ִפי ַה ֶּׁש ֶמׁש ָא ֳרחֹות
ּוס ָערֹות ֹלא יַ ַע ְצרּום
ּגֶ ֶׁשם ְ
חֹם וְ קֹר ֹלא יְ ַע ְּכבּום
ְל ַמ ְט ַרת ֶח ְפ ָצם ְל ַהגִ ַיע
ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ּגַ ם ָל ָר ִק ַיע
עֹולם ּכֻ לֹו
וְ ִאם ָּב ָ
גֹורלֹו...
ְלגַ ּלֹות ֵס ֶתר ָ
הֹול ִכים ַּב ֵּליל
הֹול ִכים ַּבּיֹום ְ
ְ
ַעּמּוד ָע ָׁשן – ִציּון ֶד ֶרְך ֵמ ַעל,
ּגֹורל
ְל ֶפ ַתע זִ ֵמן ָל ֵהם ַה ָ
ּכֹוב ִעים ְל ִה ָּת ֵקל
ְּבגַ ל ֶׁשל ָ
ַרב וְ ָעצּום ַּת ַחת ַמ ָׂשא ֵמ ִעיק
ּומ ֲחנִ יק
רּוקים ְּבלּויִ יםָּ ,כבּוׁש ַ
זְ ִ
כֹוכ ֵבי ָׁש ַמיִ ם ֵאין ְספֹור
ְּכ ְ
ּומעֹור
ִמ ָּכל סּוג ִמ ָּכל ִמיןִ ,מ ַּבד ֵ
ְצ ָב ִעים ְּכ ִפ ְר ֵחי ָׂש ֶדה ָּב ָא ִביב,
ָל ָבןָׁ ,שחֹורָ ,אדֹוםָ ,צהֹוב
יָ רֹוקָּ ,כחֹול ,וָ רֹוד ,זָ הֹוב.
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ִמ ְצנָ פֹות ִעם ִמ ְצ ִחּיָ ה ִּב ְפנֵ י ַה ֶּׁש ֶמׁש ְל ָה ֵצל
ׁשּוליִ ם ַה ֵּפאֹות ְל ַּת ְל ֵּתל
ִמגְ ָּבעֹות ִעם ַ
ּכֻ ְמ ָתאֹות ִעם ָדׁש ִמ ְּפנֵ י קֹר ְל ָהגֵ ן
ּכֹוב ִעים ְל ַׁש ָּבת ְּול ַחג ְליִ ּצּוג
ָ
ּתֹורה ְל ַׁשנֵ ן
וְ ִכּפֹות ְל ֵ’ח ֶדר’ ָ
ְצנִ יפֹותִ ,מ ְט ָּפחֹות ָהרֹאׁש ְל ַכּסֹות
חּוטי זָ ָהב ָארּוג.
ֵמ ִר ְק ָמה ִעם ֵ
לֹוח ֶׁשת ַהּנַ ַעל ַל ִּמ ְכנָ ס:
ֶ
טּותא
“ע ֶליָך ְל ַה ְב ִחין ּבֹו ְל ָפנַ י – ְּב ָמ ָ
ָ
ית”.
ֲה ֵרי ָקרֹוב ִמ ֶּמנִ י ְלרֹאׁשֹו ֲהיִ ָ
בּוכה:
ָל ַאט ַה ִּמ ְכנָ ס ַלּכֻ ּתֹנֶ ת ִּב ְמ ָ
ּכֹובעֹו ֵמ ָרחֹוק
“הֹלא ַא ְּת ַּת ִּכ ִירי ֶאת ָ
ֲ
אֹותיו ִה ְׂש ָּת ְרגּו ִּכ ְס ָב ָכה ֲע ֵלי-גֶ ֶדר
ַעל ַצוְ רֹונֵ ְך ֵּפ ָ
“ה ֶר ֶּב'ה” ַּב ֵ'ח ֶדר’,
חּומׁש ֵא ֶצל ָ
וְ ִה ְתנַ ְפנְ פּו ַעל ַה ָ
ֵּבית-יָ ֵדְך רֹאׁשֹו ָּת ְמ ָכה ְל ַמ ְרּגֵ ָעה
ִמ ַׁש ְק ָלא וְ ַט ְריָ א ְּב ַמ ֶס ֶכת יְ גֵ ָעה.
ְּב ֲה ִרימֹו יְ ִמינֵ ְך ֶאת ַה ְּמזּוזָ ה נָ ַׁשק
ֹאלְך ֶאת זֵ ָעתֹו ִמ ִּמ ְצחֹו נִ ּגַ ְב ְּת
ִּב ְׂשמ ֵ
ּכֹובעֹו ַה ָּׁשמּוט יִ ַׁש ְר ְּת
וּוליִ ְך ָ
ְּב ַׁש ְר ַ
וְ ִצ ְח ַצ ְח ְּת וְ ֶה ְח ַל ְק ְּת ִמ ֶק ֶמט וְ ָא ָבק”.
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וְ ָרגַ ׁש ָה ָהר.
ּכֹוב ִעים
ַל ַחׁש ָע ַבר ֵּבין ַה ָ
יֹוס ֶל'ה – יֶ ׁש וְ נִ ְד ֶמה
ְל ֵׁש ַמע ֶ
יְ ָל ִדים נֵ עֹורּו ִמ ְׁשנָ ָתם
ֹאשם ֵה ִקיצּו ִמּתֹוְך ֲחלֹום ָּב ָלהֹות
ֵה ִרימּו ר ָ ׁ
ֲאחּוזֵ י ַּת ְר ֵד ָמה ָצרּו ְּב ִד ְמיֹונָ ם
ַמ ֲע ַמ ִּקים – ֲא ֵפ ַלת ַּת ְח ִתיֹות
ַּבנְ ָהרֹות ֵאׁש נִ גְ ֶר ֶׁשת
לֹוה ִטים
יֹור ֵקי ֵאׁש ֲ
ַמ ְראֹות ִח ִּצים ִּכ ְב ָר ִקים ְ
עֹולם ְּב ַׁש ְל ֶה ֶבת.
ַמ ְב ִע ִירים ָ
י-ל ָהבֹות ְל ָא ָדם נִ ְדמּו
ְלׁשֹונֵ ְ
רּובים ַל ָּמרֹום
ּפֹור ִחים נִ ָש ִׂאים ַעל ַּכנְ ֵפי ְּכ ִ
ְ
יּ-ב ִר ָיאה
ְׁשאֹון קֹולֹות ְר ָע ִמים ַא ִּד ִירים ְּכמֹו ַמ ְּס ֵד ְ
ִמ ְתגַ ֲע ִׁשים ְמזַ ֲעזְ ִעים ֶאת ַהּיְ קּום
ּומֹור ִידים ַע ְר ִּפ ֵילי ֵא ֶפר ָׁשחֹור ֵמ ָה ָר ִק ַיע
ִ
ַה ְּמ ַכ ֶּסה ֶאת ָה ָא ֶרץ ,וְ ַהּכֹל – יִ ּדֹום...
ּכֹוב ִעים
ּבֹוק ַע ִמּגַ ל ַה ָ
וְ קֹול ְּב ָע ָתה ֵ
ְּב ֶחזְ יֹון ְּפנֵ י יְ ָל ִדים:
“יֹוס ֶל'ְך יֵ ׁש ַה ְר ֵּבה ְּב ִלי סֹוף
ֶ
כֹוכ ֵבי ָׁש ַמיִ ם ָלרֹב
ְּכ ְ
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רּובים ַא ְל ֵפי ְר ָבבֹות
ְּכמֹו ִּפ ְר ֵחי ְּכ ִ
רֹוגְ ִׁשים ְס ִביב ִּכ ֵסא ַה ָּכבֹוד
קֹוב ִליםֵ :אל ָׁש ַדי
ְמקֹונְ נִ ים ְ
מֹוׁש ַיע
גֹואל ֵאין ִ
ָה ֵאין ֵ
ֹלהים ַעד ָמ ַתי
ַעד ָמ ַתי ֱא ִ
ֵהן ָּבנֶ יָך ָאנּו – ְר ֵאה”.
ִהזְ ַד ֲעזֵ ַע ִה ְת ַח ְל ֵחל ָה ָר ִק ַיע
ָה ָא ֶרץ ָרגְ זָ ה ַּת ְח ֶת ָיה וְ ָכל ָד ֵרי ַמ ְע ָלה
ּבֹורא
יֹוצא קֹול ִמ ִּל ְפנֵ י ַה ֵ
וְ ֵ
אֹויָ ה ִלי! ַא ְל ַלי ִלי! ִל ִּבי ָע ַלי ָדוַ י...
אׁש ֶיהם ִל ְׁשנַ ת יְ ָׁש ִרים...
וְ ִהּנִ יחּו ָר ֵ
עֹוד ֵהם ִמ ְׁש ָּת ִעים ִהּנֵ ה ִל ְפנֵ ֶיהם נִ גְ ָלה
חֹורה
ְקו ַֻצת ֵש ָׂער ְׁש ָ
קֹורנֶ ת אֹור
זֹוה ֶרת ֶ
ַמ ְב ִל ָיחה ֶ
ִמ ַּפ ֲא ֵתי ַהּגֶ ֶבב ֵמא ֶֹפל ֵמגִ ַיהה,
סּול ָסלֹות
ַה ַּת ְל ַּת ִלים ֵּופאֹות ְמ ְ
ֶׁש ֶאת ַמ ְח ְלפֹות רֹאׁשֹו ִּכ ְתרּו
ֶׁש ִה ְתנַ ֲענְ עּו ַעל ְּכ ֵת ָפיו ַה ַּדלֹות.
ּכֹובע ֹלא ְל ָה ִּכיר אֹוי ָל ֵעינַ יִ ם
ׁשּולי ַה ַ
וְ ִהנֵ ה ֵ
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רּוכים ָׂש ְרדּו
ַרק ְׁשיָ ִרים ֲח ִ
ּׁשּוליִ ם.
וְ ֶס ַרח ֶׁשל ֵּפ ָאה ָדבּוק ַל ַ
ּכֹובע ִּכי ִּת ְׁשּפְֹך ִד ְמ ָעה ָל ָמה ָק ְדרּו ָפנֶ יָך
“מה ְלָך ַ
ָ
ָעגְ ַמת נֶ ֶפׁש וְ ִחוְ ַרת ָמוֶ ת ְּב ֵעינֶ יָך
ּוׂש ַבע יָ גֹון
סּורים ְ
נְ ׂשּוא יִ ִ
ֵס ֶבל וְ ַצ ַער יָ ַד ְע ָּת ֲהֹלא ְּת ַס ֵּפר ְּתגַ ֶּלה ּכֹל ֶׁש ָק ָרה
וְ ַתּגִ יד ָמה ֶׁש ֵא ָרע
יֹוס ֶל'ה ְל ָאן הּוא ָּבא
ֵאיפֹא ֶ
ּכֹובע ִּכסּויֹו ָה ַא ֲחרֹון”...
ַא ָּתה ַה ַ
ּכֹובע ְלבּוׁשֹו ָה ַא ֲחרֹון
“א ֵכן ֲאנִ י ַה ַ
ָ
הֹוריד
ִה ְת ַמ ֲה ֵמ ַה ֵמרֹאׁשֹו ְל ִ
ֹלא נֵ אֹות ְל ַה ְׁש ִל ֵיכנִ י ְל ִבזָ יֹון,
הּודי ָּכ ֵׁשר
ֵאיְך זֶ ה יִ ָּת ֵכן ֶׁשּיֶ ֶלד יְ ִ
ְּב ִלי ִּכסּוי רֹאׁש יִ ָּׁש ֵאר.
רֹאׁשֹו ָע ָליו ְס ַח ְר ַחרֲ ,א ָחזַ ּתֹו ֲעוִ ית
רֹותיו ִמ ַּפ ַחד ָס ְמרּו
ַׂש ֲע ָ
ַּת ְל ָּת ָליו ֵהזִ יעּו ָח ְברּו ְל ִה ָּד ֵבק
אֹותיו זֹו ַּבזֹו נִ ְת ַח ְּברּו
ֵּפ ָ
ּכֹובע נִ ְד ַּב ְק ִּתי ְלרֹאׁשֹו ֵמ ֵאן ְל ִהּנָ ֵתק.
וַ ֲאנִ י ַה ַ
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ָאז ָמ ְׁשכּו ָמ ְרטּו ַּב ֵּׂש ָער
ֶאת ַה ֵּפאֹות ָּת ְלׁשּו ְּב ַל ַהב ֶׁשל ַּת ַער
ָעמֹוק ְלּתֹוך ָהרֹאׁש ,וְ ִעם ַה ֵּפ ָאה
לּולה ַה ְּספּוגָ ה ְּב ָדמֹו
ַה ֲח ָ
גּוע וְ נִ גָ ף,
ָל ָא ֶרץ זְ ָרקּונִ י ָּפ ַ
יֹוס ֶל'ה ֹלא יַ ִּכירֹו ֵאל ֶׁש ְּב ָראֹו ְּב ַצ ְלמֹו
וְ ֶ
ֵערֹום ְּכ ִהּוָ ְלדֹו ָּכ ַרע ַּת ְח ָּתיו
ָה ַלְך לֹו ַל ֶּמ ְר ַח ְבּיָ ה
ְּב ֶד ֶרך ֵאין סֹוף.
ְּבנִ ְׁש ַמת ַאּפֹו ָה ַא ֲחרֹונָ ה
ֶט ֶרם ֶה ֱחזִ יר נִ ְׁש ָמתֹו – ִה ְׁש ִּב ָיענִ י:
ּוׁשמֹור ְלזִ ָּכרֹון
“קח ֵּפ ָא ִתי ְ
ַ
וְ ָהיָ ה ְלָך ְלאֹות ְל ֵעדּות ִמ ֶּמנִ י
ְל ָכל ַהּזְ ָמ ִּנים ַעד ַהּדֹור ָה ַא ֲחרֹון”– .
ִהּנֵ ה ֲאנִ י ַּב ַּמ ֲע ַמ ִּקים ָא ֵבל וַ ֲחפּוי רֹאׁש
קֹוד ֶרת ֲא ָפפּונִ י ַעד ַד ָּכא
יַ ְתמּות ֶ
יט-ח ֶרב ָש ִׂריד נָ טּוׁש
ְּפ ִל ֶ
ׁשּותי ּתּוגָ ה.
ֵא ֶפר ִמ ְׁש ָּכ ִבי ,יֵ ִ
ּכֹוס-ה ְד ָמעֹות ְרוּויַ ת ַמ ֲע ֵצ ָבה
ַ
גָ ְד ָׁשה ְס ַאת
נִ גְ רּו וְ ָצ ְרבּו ֶאת ְּב ָׂש ִרי וְ נַ ְפ ִׁשי ַה ֲח ֵר ָבה.
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ֶא ֶפס – ְקו ַֻצת ֵּפ ָאתֹו ְרוּויָ ה ָדמֹו ַה ָּספּוג
ּכֹובעֹו ַה ְצ ֵמד ָדבּוק
ׁשּולי ָ
ֵא ַליְ ,ל ֵ
ֶא ְׁשמֹרַ ,צּוָ ָאתֹו ֲא ַקּיֵ ם ֲא ַמ ֵּלא ְרצֹונֹו
ְּובבֹא ָה ֵעת
ֶא ֱע ֶטה רֹאׁשֹו ְּבנֶ זֶ ר ָּכסּוף
אֹותיו ֶא ְׁשזֹר יָ ִרימּו ַק ְרנֹו
ֵּפ ָ
ּכֹובעֹו – ַל ֵ'ח ֶדר’ ָלׁשּוב
ִא ִּתי – ָ
ּתֹורתֹו ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת...
ִל ְׁשנֹות ָ
רֹומים
ׁשֹוכן ַּב ְּמ ִ
ֶא ְפ ָׁשר הּוא יָ ֵׁשן ֵ
נּוחה נְ כֹונָ ה ַעל ַּכנְ ֵפי ַה ְּׁש ִכינָ ה
ָמ ָצא ְמ ָ
הֹורים
ּוט ִ
דֹוׁשים ְ
ְּב ַמ ֲעלֹות ְק ִ
וְ נִ ְפ ָקד ְל ַא ֲח ִרית ְּבז ַֹהר ָה ָר ִק ַיע
ְּב ֵס ֶּתר ַּכנְ ֵפי ִצ ְבאֹות ֶע ְליֹונִ ים”...
ּומ ְמ ִׁש ִיכים ֵהם ֶל ֶכת ָּפ ְרׁשּו ֵמ ֵאם ַה ֶּד ֶרְך
ַ
עֹולים
ָע ְברּו ֲע ָרבֹות ָּד ְרסּו ִמ ְׁש ִ
י-ס ָל ִעים
י-ה ִרים וְ ֵּכ ֵפ ְ
ֵמ ַעל ִר ְכ ֵס ָ
צּוקים וְ ַעל ִמ ְׂשגַ ֵּבי-צּור
ֵּבין ִׁשינֵ י ִ
ְּב ִלי מוׄ ָרא ְּוב ִלי ַּפ ַחד
עֹולים ְמ ַט ְּפ ִסים ְּב ִלי ָמגֹור
ִ
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יּ-ת ִּלים ַעל ִּפי ּבֹור ַׁש ַחת
ֲע ֵלי ִּת ֵּל ִ
כֹוב ִעים
ַעל נַ ֲע ַליִ םִ ,מ ְכנָ ַסיִ םּ ,כֻ ֳּתנֹות וְ ָ
הל’ְך
הל’ְך ֵפיגֶ ֶ
ֹלמ ֶ
הל’ְך ְׁש ֶ
הל’ְך ָׂש ֶר ֶ
ֶׁשל מ ֶֹש ֶ
ִּבגְ ֵדי יְ ָל ִדים ְּב ָדם מֻ ְכ ָּת ִמים
נִ זְ ַד ְּככּו וְ נִ ְצ ְרפּו ְּב ֵאׁש ַה ִּכ ְב ָׁשן
יֹוס ֶל’ה ַהּנִ ְד ָּבק
וְ ֶס ַרח ַה ֵּפ ָאה ֶׁשל ֶ
ֹלבן ְּפנֵ י ַמ ְל ָאְך
טֻ ַהר ְּכ ֶ
ַעל ּגַ ֵּבי ָענָ ן.
וְ ִכ ְּתתּו ַרגְ ֵל ֶיהם ְּב ָכל ַּד ְר ֵכי ֶא ֶרץ
ָׂשמּו ַּפ ֲע ֵמ ֶיהם ַּבּנִ גְ לֹות ַּובּנִ ְס ָּתרֹות
סֹובבּו ְּב ַמ ֲעגָ לֹות
ִט ְּפסּו וְ ָעלּו ְ
יּ-פ ֶרץ.
ַעד ַק ְצוֵ י ֵּת ֵבל ַעד ָה ֵר ֶ
סּותם ָּפ ְרׁשּו
ְלאֹור ַמ ָׂש ָאם ֲח ָ
רּוח יֶ ֱח ָסיּו
י-ה ַ
ְּב ֵצל ַּכנְ ֵפ ָ
ּומ ְע ִּפ ִילים
עֹולים ַ
ִה ְר ִחיקּו ִהגְ ִּביהּו ִ
ֵמ ֵע ֶבר ָלא ֶֹפק ִמ ְתנַ ְׂש ִאים ֵאל רּום
ַה ְר ֵחק וְ ָה ֵרם ָל ָר ִק ַיע ֵמ ַעל
ּבֹוער וְ ֵאינֶ ּנּו אֻ ָּכל
ְל ֵע ֶבר ַמ ְר ֶאה ֶׁשל ְסנֶ ה ֵ
ֹאבדּו
ָהלֹוְך וְ ַהגְ ֵּב ַה ִּכ ְמ ַעט ֵה ָע ֵלם – ַאְך ֹלא י ֵ
ַה ְק ֵטן וְ ַה ְמ ֵעט – ַאְך ֹלא ָא ְפסּו,
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ׁשֹובל ִּבגְ ֵדי-יֶ ֶלד ִּבזְ ִעיר ַאנְ ִּפין
ית ַאְך ָ
וְ ָר ִא ָ
צּורה – ֵמגִ ַיה וַ יַ ֲחֹלף
לֹובׁש ָ
ֵ
קּודהּ ,גַ ְר ִעין
ִּב ְל ִּתי ִאם נִ ְׁש ָאר ָׂש ִריד ,נְ ָ
רּודה זְ ִע ָירה ְּב ֵאין סֹוף.
ְּפ ָ
נֹולד
ּכֹוכב ָח ָדׁש ֶׁש ָ
קּודה – אֹותָ ,
ַהנְ ָ
ּכֹוכב ֶׁש ַמ ְק ִרין ֶאת אֹורֹו ֶּב ָח ָלל
ָ
ּיֹורדֹות
מֹוק ָדה ְּד ָמעֹות ַה ְ
ִמ ַּׁש ְל ֶה ֶבת ֶׁש ְ
יֹוקדֹות
ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ַעלּ-גַ ֵּבי ּגֶ ָח ִלים ְ
ֶׁשל ֲע ָצמֹות ְׂשרּופֹות ֶׁשֹלא ָּכבּו
י-טל
יס ַ
ּומ ְת ַאּדֹות ַה ְּד ָמעֹות ִּכ ְר ִס ֵ
ּומ ְתנַ ְדפֹות ִ
ִ
זֹוהרֹות ִמ ַּל ַהט ֵאׁש ַהּגַ ֶח ֶלת ,וְ ָעלּו וְ ָׁשבּו
ֲ
ַה ָּׁש ַמיְ ָמה וְ חֹוזֵ ר ֲח ִל ָילה – ְּכ ֵעין
ּומ ְׁש ַּת ְקפֹות ְּכ ֶק ֶׁשת ֶּב ָענָ ן
חֹק ֶט ַבע – ִ
רֹות-ע ָׁשן...
ָ
ֶׁשל ָדם וָ ֵאׁש וְ ִת ְמ
רּורים נִ ְר ִאים ָּבא ֶֹפק
ִעם ֶר ֶדת ַה ַּליִ ל ,זַ ֲה ִ
א ֶֹפל יַ ֲע ֶטה ֶאת ֵעין ַה ֶ ּׁש ֶמׁש
ַהח ֶֹׁשְך יְ ַכ ֶּסה ֶאת ָה ָא ֶרץ
ׁשֹול ֶטת ַּבּיְ קּום,
ֲע ָל ָטה ֶ
זֹוה ֶרת ֶק ֶרן אֹור-יְ ָקרֹות
נֹוצ ֶצת ֶ
ֶ
עֹולם
ּכֹוכב ָח ָדׁש ָּבא ָל ָ
ָ
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ַמ ֲא ִציל ִמזִ יוֹו ֵּבין ֵחיל ַה ְּמאֹורֹות
רּ-ת ִמיד נִ ְׁש ַמת ָא ָדם.
נֵ ָ
ְּוב ַחּצֹות ַה ַּליִ ל
לֹואה
ּומ ָ
ֵעת נָ ָחה ָׁש ְק ָטה ָה ָא ֶרץ ְ
ׂשֹור ֶרת ַּבּכֹל
ְּוד ָמ ָמה ֶ
אֹות-ה ָּׁש ַמיִ ם נֶ ֶא ְלמּו דֹום
ַ
ָּכל ִצ ְב
אֹומ ִרים ִׁש ָירה
ַאְך ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָּׁש ֵרת ְ
ּבֹוכיָ ה,
ִא ֶּל ֶמת ִ
ִמ ַּפ ֲא ֵתי ֶמ ְר ָח ִבים
חֹודר ֶל ָח ָלל,
נִ גּון ָעלּום ֵ
קֹול נְ ָכ ִאים
סּורים
יֹורד ְּב ֶד ֶרְך ַהּיִ ִ
ִמ ְׁש ַּת ֵּפך וְ ֵ
יּ-תהֹום –
דֹוׁשים ַעד ַמ ַע ְמ ֵק ְ
ִמ ַמ ֲעלֹות ְק ִ
נִ גּון ֶׁשל ֲענֹות זַ ַעם וְ תּוגָ ה.
רֹומי ָה ָר ִק ַיע נִ ְׁש ַמע קֹול,
ּומ ְמ ֵ
ִ
תׁ-ש ֶבר ְמ ַה ְד ֶה ֶדת
זַ ֲע ַק ֶ
קֹוראת :יֹו – ֶס – ֶלה!!!
וְ ֵ
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“עַל כרחֲך אַתה חַי”
(אבות ד’ ,כ”ט)

ָהיִ ינּו ְל ֶא ָחד
סיפור אלגורי

ֵמ ֵאת ְמנַ ֵחם מענדל ֶּב ֶקר
ִאם נִ גְ זַ ר ָע ַלי ִל ְחיֹות,
ִאם נִ גְ זַ ר ָע ַלי ִל ְשׂר ׂד,
תֹוכי ַל ִּפיד ַהּזִ ָיּכרֹון,
ֶא ָּש ׂא ְב ִ
ִל ְׁשמ ׂר ֶאת ַהּגַ ֶח ֶלת ַל ָּב ִאים ַא ֲח ָרי
דֹורי דֹורֹות.
ְל ֵ
ִאם נִ גְ זַ ר ָע ַלי ִלזְ ּכ ׁר
ְּכ ֵדי ַמ ַּתן ֵעדּות ַקּיֶ ֶמת ַחּיָ ה,
ֵעדּות ְׁש ִר ָירה ִמ ָּמקֹור ִראׁשֹון,
וְ ָכל ַהּקֹורֹות וַ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה,
ָא ִעיד ֳק ָבל ָעם וָ ֵע ָדה
ֲא ֶׁשר ָראּו ֵעינַ יָׁ ,ש ְמעּו ָאזְ נַ י,
ֵאיְך ִק ְּדׁשּו ֶאת ַה ֵּׁשם ַעל ָה ֲע ֵק ָדה,
ֵאיְך ָהיְ ָתה יַ ד ַה ְּׁש ַמד ַעל ַא ַחי.
אּולי נִ גְ זַ ר ָע ַלי ְל ַׁש ֵּמׁש ּגַ ְל ֵעד,
וְ ַ
זֵ ֶכרַ ,מ ֵּצ ָבהַ ,אנְ ַד ְר ָטה אֹו יָ ד,
ל-חי ְמ ַה ֵּלְך ֲע ֵלי ֲא ָדמֹות,
ֶּפ ֶס ַ
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ְמ ָׂש ֵרְך ַּד ְרּכֹו ִּב ְס ַבְך זִ ְיכרֹונֹות.
ֲה ֵרינִ י ֶּפ ֶסל נַ ּיָ ד,
ְמעֻ ָּצב ְמעֻ ָּבד ְּביַ ד ָא ָּמן ַמ ְׁש ִחית,
ִּב ְרצֹותֹו ִק ֵצץ ִּוב ְרצֹותֹו ִה ְב ִליט.
ּיֹות-ק ַבע פ.נ.
ֶ
אֹות
ׂאׁשי ִ
ַעל ר ִ
ָע ַמ ְד ִּתי ַּב ֶּס ֶל ְק ִציֹות ָע ַב ְר ִּתי ִמּיּון
ַעל חּוט ַה ַּׂש ֲע ָרה ָהיּו ְתלּויִ ים ַחיָ י,
גּוע ֵלב וָ נֶ ֶפׁשַ ,צ ָּלקֹות ְל ַמ ַּדי.
ְּפ ַ
ָּפנַ י חֻ ְּטבּו ַעל-יְ ֵדי ח ׂד ִאזְ ֵמל
רֹועי ְמקֻ ְע ַק ַעת ְּב ַמ ְד ְקרֹות ַּב ְרזֶ ל.
זְ ִ
ר-ע ֶרְך.
ידּורי ְל ָא ָדם נָ טוּל ֵשׁםֲ ,ח ַס ֶ
ִמ ְס ָּפר ִס ִ
וְ ַה ַּמ ְׁש ִחית ִק ְר ֵצףּ ,גִ ֵּלףִּ ,פ ֵּסל ִּב ְמ ִחי
ַמה ֶּשׁ ָּי ַצר הּוא ֶׁש ֶבר ְּכ ִלי.
ִּופגְ ֵעי ַהּזְ ַמן ִה ְׁש ִלימּו ְל ִפי ִד ְמיֹון
וְ יִ ּזָ ְכרּו ַה ְמ ַע ֵּצב וְ ַה ַּפ ָּסל ְל ֵד ָיראֹון.
נֹוע ְד ִּתי,
ֶׁש ָּמא ְל ַמ ֵּלא ְׁש ִליחּות ַ
ְל ַא ֵּתר ְמקֹום ֶׁש ֶבת ַא ַחי.
ת-ח ָּיי,
דֹוׁשה ַ -מ ְׂש ַא ַ
ָא ֵכן ְׁש ִליחּות ְק ָ
הּופ ַק ְד ִּתי.
בֹות ֶיהם ְ
ְל ִה ְת ַחּקֹות ַא ַחר ִע ְק ֵ
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ת-מ ְׁש ָקל,
ְׁש ִליחּות ִּכ ְב ַּד ִ
חּוׁשת ָא ָשם
ְל ָה ֵקל ַעל ְּת ַ
רֹוב ֶצת ַעל ַמ ְצּפּונִ י.
ָה ֶ
ּגֹורל
ַאְך ָהיְ ָתה זֹו יַ ד ַה ָ
אֹו ּכ ַׁח ֶע ְליֹון ַהּנֶ ְע ָלם ֵמ ָא ָדם.
אּוכל ָל ֵׂשאת ֲחזֹון-נְ ִב ִיאים,
ֵאיְך ַ
ֲאנִ י ַרק ָּב ָׂשר וָ ָדם.
ע-עוְ ִעים,
ֵאיְך ֶא ֱעמֹד ִּב ְפנֵ י ַמ ַס ִ
נֹודע לּוט ָּב ֲע ָר ֶפל ְמעֻ ְמ ָעם.
ֲהלא ַ
דּודים.
ילֹותיי נְ ִ
ים-ל ַ
רּופ ֵ
יָ ַמי ְט ִ
ֵאיְך ֶא ְחיֶ ה ְּב ָׁשלֹום ִעם ַמ ְצּפּונִ י,
ֲהלא ָּכל ַחּיָ י ַא ְק ִּדיׁשּ ,כ ִׂחי וְ אֹונִ י,
בּודים.
ְל ַח ֵּפׂש ַאְך ְּבנֵ רֹות ֵה ָיכן ַא ַחי ָה ֲא ִ
ֱאטוׄ ל ֶאת ִס ְב ִלי ַעל ּגַ ִּבי ַה ָּכפּוף,
ן-לוְ יָ ִתי ַהנֱ ֶא ָמן ַה ָּצרּוף,
ֵס ֶבל ֶּב ִ
יֹוד ַע חֻ ְל ָׁשה אֹו ִר ְפיֹון.
ְּב ֵעת ְּפקֻ ָּדה ֹלא ֵ
ת-אל,
כּוח ֵ
ֶאנְ ּדוׄ ד ְּב ַר ֲח ֵבי ֶא ֶרץ ְׁש ַ
ַא ְר ִחיק נְ דוׄ ד ּגַ ם ֵמ ֵע ֶבר ַל ַּס ְמ ַּב ְטיֹון,
חׁשְךֶ ,א ְת ַּפ ֵּתל
ֵמ ֵע ֶבר ְל ַה ְר ֵרי ֶ
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מֹוטט,
ל-עלַ ,עד ְּכלֹות ּכ ִׁחי וְ ֶא ְת ֵ
ֶא ַ
תֹוכם,
הֹום-לב ׂא ְּב ָ
ָ
ֶא ְצנַ ח ַל ְּת
ְל ִה ְת ַא ֵחד.
ִאם נִ גְ זַ ר ָע ַלי ִל ְחיֹות,
ֵא ֵלְך ֶאת ַא ַחי ָלתּורְ ,ל ַח ֵּפׂש,
ִאם ְּברּום ּגְ ָב ִהים ֵמ ָעל,
ִאם ְּב ִע ְמ ֵקי ְתהֹומֹות ִמ ָּת ַחת.
ְּב ֶד ֶרְך ַה ֶּמ ֶלְך ְּוב ִציר נִ ְפ ָּתל,
ִּבנְ ִתיבֹות ֹלא יָ ָדעּוַּ ,ד ְר ִּכי ֲא ַפ ֵּלס
חׁשְךֵ ,מ ֵע ֶבר יַ ִּמים.
ֵמ ֵע ֶבר ְל ַה ְר ֵרי ֶ
ּגֹורל,
ִה ַּט ְל ִּתי יְ ָה ִבי ְּביַ ד ַה ָ
רּוח ֵק ְד ָמה וְ ָאחֹור
ֵא ֵלְך ִעם ָה ַ
ׂאלה יָ ִמינָ ה ִ -מ ַּצד ֶאל ַצד,
ְׂשמ ָ
ּבֹוסס ְּביַ ַער ַעד,
ּגֹורר ַרגְ ַליֵ ,
ֵ
קֹודר ְמעֻ ְר ָּפל.
ְּב ַט ַחבַּ ,ב ֲאוִ יר ֵ
מֹורא וָ ַפ ַחד,
מֹורתָ ,
ֲא ָפפּונִ י ְצ ַמ ְר ֶ
רֹוחף ֵמ ָעל
ֵמ ַר ַחׁש ָה ֵ
וְ נַ ַהם ַה ַחּיֹות ִמ ָּת ַחת...
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ִּד ְׁש ַּד ְׁש ִּתי ֵמ ֶח ְׁש ַכת ַהּיַ ַער ְלאֹור יְ ָקרֹות,
ּפֹור ִחים
ִל ְק ַראת ָׂשדֹות וְ ֵע ִצים ְ
ּנֹודף ַּב ָּׂשדֹות.
וְ ֵר ַיח ַה ִל ְבלוּב ַה ֵ
ָט ַב ְל ִּתי ַרגְ ַלי ְּב ֶׁש ֶטף ֵמי נָ ָהר
דּודים.
ְּובנַ ֲח ֵלי ַמיִ ם ְר ִ
ֹלא עֹוף ָׁש ַמיִ םֹ ,לא ַחּיַ ת יַ ַער,
בּודים.
יָ ְדעּו ֶאת סֹוד ַא ַחי ָה ֲא ִ
ָע ַב ְר ִתּי ֲא ָרצוֹת ָע ַב ְר ִתּי יַ ִמּים
ׁשֹומם,
סֹוב ְב ִּתי ַעד ֶשׁ ִהּגַ ְע ִּתי ְל ָמקֹום ֵ
ַ
ּומ ֲחנִ יק ַ -מ ֲע ַבר ַחד,
ְל ֲאוִ ויר ָעכּור ַ
עֹולם ַה ַח ִּיים,
ֵמ ֵ ּׁש ֶׁשת יְ ֵמי ַה ְּב ִר ָיאה ֵ -מ ָ
ְל ֵׁשׁש ְׁשנֹות חֻ ְר ָּבן וְ ֵׁשׁש ֵמאֹות ִריּבֹוא ְׁש ַמד,
ת-אׁש,
רּוב ֵ
ְל ֶא ֶרץ ִריק ְּוד ָמ ָמהַ ,א ְד ָמ ָתּה ְצ ַ
אֹותּה ִק ֵּדׁש.
ֲא ֶׁשר ַּדם נְ ִק ִּיים ָ
רּוׁשֹות-ק ָמ ִטים,
ְ
רּועָּ ,פנַ י ֲח
ַש ֲׂע ִרי ָּפ ַ
רּועיםְ ,ק ִר ַיעת ֵא ֶבל ֵמ ַעל ַה ֶּק ֶבר.
ְּבגָ ַדי ְק ִ
עֹורי ָּכמּוׁש,
ָׁשפּוף ּגֵ וִ יֵ ,עינַ י ְטרּוטֹותִ ,
ׁשֹוטט ִמ ְׂש ָּת ֵרְך ֵּבין ִרגְ ֵבי ֵא ֶפר,
ְמ ֵ
רֹוע ֶדתִ ,מ ְת ַח ְל ֶח ֶלת,
ַח ְׁש ִּתי ַּת ְח ַּתי ֲא ָד ָמה ֶ
ּבֹוקעֹות,
ּתֹוכּה ְ
ַר ֲח ֵ ׁשי ֲא ַבּדֹון ִמ ָ
טֹומנֶ ת.
ּתֹורין ְּבחֻ ָּבּה ֶ
ִמ ְס ִ
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ֶאּפׁל ַעל ִּב ְר ַּכי ְּב ֶח ְר ַּדת-ק ֶֹדׁש,
י-א ִרי
וְ ָח ְפרּו ִּצ ָיּפ ְרנַ י ְּכמֹו ַט ְל ֵפ ֲ
רֹובץ ֵמ ַעל ַט ְרּפֹו,
ָה ֵ
מֹות-א ָדם ְל ָפנַ י נִ גְ לֹות,
ָ
וְ ִהּנֵ ה ַע ְצ
אּודיםְׂ ,ש ִר ִידיםַ ,ע ְצ ִמי ְּוב ָׂש ִרי,
ִ
רֹות-ריּבֹוא.
ִ
ר-א ִחים ַע ְׂש
ֶק ֶב ַ
לּובים,
יׁשה וְ יֶ ֶלד ְּב ֵחיק ִאּמֹו ְׁש ִ
ִאיׁש וְ ִא ָּ
בּוקים,
מּודים ֲח ִ
ַעל יָ ָדם ָאח וְ ָאחֹות ְצ ִ
יְ ָל ִדים ַּד ְר ַּד ִקים ִמ ֵּבית ַר ָּבן,
פּופתּ-גַ ב וְ ָסב ַע ְב ְּד ָקן.
ַס ְב ָּתא ְּכ ַ
ִמ ְׁש ָּפחֹות ִמ ְׁש ָּפחֹות ָּכל ֵּבית ָאב
ִמּזָ ֵקן וְ ַעד ַטף
הֹוציאּו נִ ְׁש ָמ ָתם.
ּדּוׁש-ה ֵּשׁם ִ
ַ
ַעל ִק
ׂאׁשי ָע ַלי ְס ַח ְר ַחרְּ ,כמֹו ֲהלּום ַר ַעם.
ר ִ
ֲא ָחזּונִ י ַּפ ָלצּותֲ ,ח ָר ָדה,
רֹון-אף וָ זַ ַעם.
ַ
ימהֲ ,ח
ֵטרּוףֵ ,ח ָ
יּ-פ ָל ָדה,
י-א ֶבןְׁ ,ש ִר ַיר ְ
ִל ִּב ֶ
יׁ-ש ִמירַ ,מ ֶּק ֶבתַ ,מּכֹוׁש,
ִצ ָּפ ְרנַ ָ
ֶה ֱע ִמיקּו ַל ְחּפׁר ְּב ַא ְד ַמת קֹוץ וְ ַד ְר ַּדר.
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חֹוצב.
ה-מ ֶרץ ֵ
לּוף-חּוׁשים ְּב ִמ ְׁשנֶ ֶ
ִ
ֲע
ימי ,נִ ְב ְקעּו גִ ַידי ִמ ְּב ִלי ָלחּוׁש.
נִ ְׂש ְרטּו נִ ַ
ׁשֹוטף.
עֹור ַקי ִמּוְ ִר ַידי ָּדם ֵ
ֵמ ְ
וְ נִ ּגָ ר ָּד ִמי וְ ִה ְט ִּביל ֶע ֶצם וָ ֵא ֶבר,
וְ ִל ִּבי ַעד ּת ׂם ָׁש ַתת,
וְ נָ ַפ ְל ִּתי ָח ָלל-וְ ָהיִ ינּו ְל ֶא ָחד.
ִאם נִ גְ זַ ר ָע ַלי ִל ְחיֹות,
ֶאת ַא ַחי ֵא ֵלְך ְל ַח ֵּפׂשְ ,ל ַא ֵּתר,
ִאם ְּביַ ְר ְּכ ֵתי ָא ֶרץ
רֹומי ָה ָר ִק ַיע,
ִאם ִּב ְמ ֵ
ְל ָכל ַּכנְ ֵפי ֵת ֵבל ַאּגִ ַיע.
ֹאׁשי ֶה ָחפּוי ֵא ֶפר יִ ָּכ ֵתר,
ר ִ
ָמ ְתנַ י ַׂ -שק ֵא ֶבל יַ ְחגּוֹר,
נּוח וְ ֹלא ֲאוַ ֵּתר.
ֹלא ָא ַ
ֶא ְת ַה ֵּלְך ַּבחּוצֹותַּ ,ב ִּכ ָיּכרֹותַּ ,ב ְּׁשוָ ִקים,
עֹובר וָ ָׁשב,
ֶא ְׁש ַאל ֶא ְדרׁש ָּכל ֵ
זֶ ה ִמ ָּקרֹוב ָּבא אֹו ִמ ֶמ ְר ָח ִּקים,
ית ֲהמֹון ָא ָדםָ ,ק ָהל ָרב,
ֶׁש ָּמא ָר ִא ָ
הּובלּו ִמ ְּב ִלי ׁשּוב,
הּובל ְ
ַא ִחים נִ ָּד ִחים ֵ
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וְ ֵאין קֹול וְ ֵאין עֹונֶ ה.
ַאְך ֲאנִ י ְל ִל ִּבי ָקׁשּוב -
ִאם ֲע ֵלי ֲא ָדמֹות ֵאין ַמ ֲענֶ ה,
רֹומים,
ֶׁש ָּמא ָע ַלי ִל ְדרׁש ַּב ְמ ִ
ב-ע ִרים,
חּוׁשי רוׄ ב ֶק ֶׁש ֵ
ַ
ץ-אזְ נַ י ְּכרּויֹות
ֵעינַ י ֵעינֵ י נֵ ָ
ְל ָכל נִ יד וְ נִ ַיעְ ,ל ָכל ֶה ֶדף נְ טּויֹות,
אוֹפק
ְּכ ַחיְ ָׁשנִ ים ַעד ְק ֵצה ָה ֶ
ָלחּוׁש ֶל ָח ָלל ֶאת ַהּד ֶׁפק,
מּולת ָא ָדם
דּודי ַה ְר ֵחק ֵמ ֲה ַ
ִּבנְ ַ
יׁ-שם,
קֹולט ַר ַחׁשֵ ,ה ִדים ֵמ ֵא ָ
ֲאנִ י ֵ
זֹוקף ָאזְ נַ יִ ים ַמ ִּביט ַל ָ ּׁש ַמיִ ם,
ֵ
ֵאין זֵ ֶכר ְל ָכל ַחיַ ,רק קֹול ִריחּוף
ְמ ַה ְד ֵהד ְּכמֹו ַמ ַּׁשק ְּכנָ ַפיִ ים,
ּיּוןּ-ד ֶרְך,
וָ ֵא ַדע ֶׁשּזֶ ה אֹות וְ ִצ ֶ
רּוח ַאגְ ִּב ַיּה עּוף,
וָ ֶא ֱע ֶלה ַעל צּוק וְ ַעל ַּכנְ ֵפי ָה ַ
ִמ ְתנַ ֵּׂשא ְמלֻ ּוֶ ה ֵה ִדים וַ ֲאנִ י ַּב ָּתוֶ ְך,
ַעד ִל ְׁש ֵמי ָמרֹום ַמּגִ ַיע.
עּולים ִּפ ְת ֵחי ָה ָר ִק ַיע...
ַאְך ֲא ָהּה-נְ ִ
206

19/11/12 09:57

MenahBekerPrint12.indd 206

ַסּבּו ַה ֵה ִדים ִמרוֹם ַה ָשׁ ַמיִ ם,
ְמ ִר ִיעים ְּבקֹול ַמ ַּׁשק ְּכנָ ַפיִ ם,
מוֹצ ָאם,
יוֹר ִדים ַמ ָטּה ִל ְמקוֹם ָ
ְ
ץ-תּ ְח ִתּית ִפּ ְתּאוֹם
ָ ׁשבוּ וְ ָצנְ חוּ ָל ָא ֶר ַ
וַ ֲאנִ י ִא ָּתם  -וַ יְ ִהי ְּכמֹו ֲחלֹום.
עֹומד ֵּבין ֳח ָרבֹות
וְ ִהּנֵ ה ֲאנִ י ֵ
וַ ֲה ִריסֹות ַּב ֲח ַצר ָמוֶ ת,
י-ר ַעל,
ֵּבין ִקירֹות ְספּוגֵ ַ
קֹותׁ-ש ֶבר
ֶ
ּטֹומנִ ים ְּבחֻ ָּבם זַ ֲע
ַה ְ
ּקֹולם נָ ַדם,
ֶׁש ָ
תֹוכם,
ֶׁשּנֶ ְחנְ קּו וְ נֶ ֶא ְטמּו יַ ַחד ְּב ָ
עֹולם ֹלא ִהּגִ יעּו.
ֲא ֶׁשר ַל ֲאוִ יר ָה ָ
עֹולם.
ּסֹובב ָ
זֶ ה ַה ֵהד וְ ָה ֶר ֶטט ַה ֵ
וַ ּיֶ ֱח ַרד ִל ִּבי ְּב ִק ְר ִּבי וַ ּיִ ְס ַער
אֹותי וָ ֶאזְ ַעק ְּבקֹול,
וָ ֶא ַקח ֲאוִ יר ְמֹלא ֵר ַ
ׁשֹופר חֹומֹות יַ ְר ִעיׁש:
קֹולי ְּכקֹול ָ
וְ ִ
“ּפ ַתח ָלנּו ַׁש ַער!”
ְ
וַ ּיִ ְתנַ ְּפצּו ַהחֹומֹות ְּב ַר ַעׁש ַמ ֲח ִריׁש,
ּתֹוכם ַׁשוְ ָע ָתם ִמ ֶּב ֶטן ְ ּׁשאֹול,
וַ ִּת ְפרוׄ ץ ִמ ָ
רּורים.
קֹולֹות ַא ִּד ִירים ֶׁשל ְּב ִכי ַת ְמ ִ
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יּׁשה זָ ֵקן וָ ַטף ְמפֻ ָּת ִלים,
ִאיׁש וְ ִא ָ
לּובים ְמעּווָ ִתים
נֶ ֱא ָב ִקים ְּב ֶׁשנֶ ק ַהחֹונֵ קְׁ ,ש ִ
יּסּורים.
גֹוס ִסים ְּביִ ִ
נּוקים ְ
ֲח ִ
נִ ְפ ַרץ נַ ְחׁשֹול ְּד ָמעֹות ְּכ ַמ ְעיָ ן,
קֹול ַע.
ֵאׁש וָ ֵא ֶפר ְּכמֹו ּגַ ַעׁש ֵ
ָעלּו ַה ָּׁש ַמיְ ָמה ְּכמֹו ַר ַעם
...ל ַא ַחר זְ ַמן.
ְ
אֹותי ַעד ּתֹם,
רֹוקנּו ֵר ַ
ִה ְת ְ
ימה ֹלא ָׂש ַרד,
ֲאוִ יר ִלנְ ִׁש ָ
ׁשֹוק ַע  -וְ ָהיִ ינּו ְל ֶא ָחד.
ְּוב ֵא ֶפר ַחי ֵ
בֹותי,
וְ ִאם נִ גְ זַ ר ָע ַלי-וְ ָׁש ַכ ְב ִּתי ִעם ֲא ַ
עֹול ִמים,
נּוחת ָ
י-מ ַ
נּוח ִת ְ
אתי ֶאל ְמ ָ
ָּב ִ
ׁשֹותי
ַּפזְ רּו נָ א ָע ָפר וָ ֵא ֶפר ִל ְמ ַר ֲא ַ
בּודים.
אּודים ֶׁשל ַא ַחי ָה ֲא ִ
ִמ ְׂש ִר ֵידי ִ
לא ֲא ַב ֵּקׁש ֶא ֶבן ְמלֻ ֶּט ֶׁשתַׁ ,שיִ ׁש ְמ ֻס ָּתת
יּתּולים,
ד-א ָמן יָ ְצ ָרה ָּבּה ִּפ ִ
ֲא ֶׁשר יַ ָ
י-ט ַבע ֶׁש ַהּזְ ַמן ָח ַרט
ִּכי ִאם ֶא ֶבן מֻ ַּכת ִּפגְ ֵע ֶ
ִמנִ ְב ֵכי ַהּנַ ַחל אֹו ִמרוֹם ָה ָהר,
ּומ ֶּׁש ֶטף נִ ּגָ ר,
זּורה ִמ ַּל ַהט ַה ֶּׁש ֶמׁש ִ
ּגְ ָ
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בּובים.
לּולים נְ ִ
וְ ָח ְקקּו ָבּה נְ ָק ִבים ֲח ִ
צּורת ָּפנֶ ָיה ִּת ְהיֶ ינָ ה ִא ְפיּון
יתה וְ ַ
ַּת ְבנִ ָ
ַל ִּכּתּובָ ,ל ֶא ִּפיגְ ַרםִ ,מ ַּת ַחת ַל -פ.נ.
חׁשְך ֶאת ֲהמֻ ַּלת יֹום יַ ְׁש ִּתיק,
ַּוב ֲחצֹות ַליִ ל ַ -ה ֶ
ּכֹוכ ִבים יְ נַ ְצנְ צּו ְל ַר ֲאוָ ה,
ָּוב ָר ִק ַיע ַה ָ
ּומ ֲח ִליק,
נֹוׁשב ַ
ב-רּוח ָׁש ֵקט ֵ
ַ
ַמ ַּׁש
בּובה
לּולה ַהּנְ ָ
לֹוטף ֶאת ְּפנֵ י ָה ֶא ֶבן ַה ֲח ָ
ֵ
יׁשי,
ּתֹוכה קֹול ָח ִליל נּוגֶ ה-נְ ִהי ֲח ִר ִ
ּומ ִפ ַיח ִמ ָ
ֵ
לּוׁשה  -קֹול ַעּנֹות.
הּ-ד ָקה וַ ֲח ָ
קֹול ְּד ָמ ָמ ַ
רֹוע ֶדת ַקּלֹות
וְ ָה ֶא ֶבן ַּת ְח ֶּת ָיה ֶ
עֹול ֵמי ַעד.
ינֹותי ְּ -ב ִכ ָּיה ְלדֹורֹותְ ,ל ְ
ִמן ִק ַ
לוֹמיִ ,קיַ ְימ ִתּי ַמ ְׂש ַאת-נַ ְפ ִׁשי,
וַ ֲאנִ י ִ -הגְ ַׁש ְמ ִּתי ַח ִ
נּוח ַעל ִמ ְׁש ָּכ ִבי  -וְ ָהיִ ינּו ְל ֶא ָחד.
וְ ָא ַ
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באלאדע
צום אנדענק
פון מיין ברידער
נ"ע
יוסעלע
און אלע יוסעל'עך ,משה'לעך,
שלמה'לעך און פייגע'לעך
הי"ד

ֵמ ֵאת ְמנַ ֵחם מענדל ֶּב ֶקר
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אין א פארלאזטן ווינקל ערגעץ אויף די ערד
איבער וואסער בערג וואלד און פעלד
פארבארגענעם פארשטעלטן עק לאנד
ָ
אין א
פון מענשנס אויגן נישט געזען נישט באקאנט,
גאט פארגעסן,
דאס ָארט אויך פון ָ
ָ
דארט וואקסן ביימער אלט איינגעזעסן
אלטע ביימער פין דורות ,בירקען הייסן זיי
נאמען א ניי
האט דאס ָארט א ָ
פון די בירקן ָ
איבערזעצט פארטייטשט ,פארדייטשט גענוי
דאס איז בירקענאּו.
ָ

צווישן די ביימער הייבט זיך א בארג,
קיינמאל נישט געזען ,נישט געהערט.
ָ
דארט א בארג פליצעם
וו נעמט זיך ָ
און פין וואנען,
האט געשאפן די ערד
גאט ָ
ווייל צייט ָ
דארט קיין בארג נישט געשטאנען.
איז ָ
213
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האט א שטערן פין הימל פארגליט
צו ָ
צווישן די ביימער זיך פארלוירן,
צי פין ַאש און שטיינער דעם בארג געבוירן.

סימן פון לעבן
אויף דעם בארג איז קיין ֶ
גראז מיט גרינע פלאנצן
נישט ָ
שלאגן
ווארצל ָ
קיין ערד פאר א בוים קען ָ
אויך נישט פייגל צווישן שוועּבן.
רעגנטראפן גלאנצן
ָ
קיין שומער פון
טראגן.
וואלקן מיט זיך ָ
וואס די ָ
ָ
א שלייער איז ארום דעם בארג
וואס שטייגט צים הימל
פון נעבל ָ
די דיקע לופט דּומּפיג שטארק
מיט א גערוך פון פוילקייט און שימל.
א זּומען הערט זיך ארום דעם בארג,
שטיל מען הערט איהם קוים,
בלאזט שוואך און קארג
וואס ָ
ווי א ווינד ָ
די בלעטער א גערויש ווי פון א בוים.
214
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כוח ,און דעם פארמעגן
עס איז נישט אין דעם ַ
אין די גרענצן פון נאטירליכן פארשטאנד
צי דערגיין און אויסלעגן
דאס רעטעניש פון זיין באשטאנד.
ָ

גאט
דאס א געבילד געשאפן פין ָ
צו איז ָ
געבאט,
ָ
אויף זיין געהייס אויף זיין
דאס א "פאטא-מורגאנא" אין זיכט
צו איז ָ
א שפיל פין ש ָֹאטן און ליכט,
דאס א כישוף  -מאכערס באטרוג
צי איז ָ
טאג,
וואס בלענדעט די אויגן אין העלן ָ
ָ
פארט פארשווינדן
זא ָ
זאל דער בארג ָ
ווען יא ָ -
אויך דער בייזער ַחלום פון שרעק און ּפיין,
האבן מענש  -טייוול ערפינדען
דאס שרעק און ּפיין ָ
אויּב ָ
האבן הימל און ערד קיין באשטאנד
ָ
זאל יעצט אונטערגיין.
און די וועלט ָ
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
215
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געשמאלצן אין פייער און גלוט
ָ
וויטאג און ליידן
ָ
געּפרעסט מיט
ביז סוף די דורות פאר אלע צייטן....

"דעמאנען" אין מענשן-געשטאלט
ָ
פינסטערע
האבן געשטאּפעלט דעם בארג אין בירקן וואלד,
סארטייערט,געטיילט באזונדער
געשטאפלטָ ,
ּפאר שיכעלעך פון קליינע קינדער.

שיכעלעך געשטאּפלט הויך
צאל ,ווי שטערן אין הימל
ָאן א ָ
פארלאזט ָאן געברויך
ָ
פארווארפן
ָ
פארטריקנט פארצויגן מיט שימל.
שיכעלעך שווארצע ,געלע ,ברוינע
ווייסע ,רויטע ,בלויע ,גרינע
פארבן גלייך די נאטור
גאר.
אלערליי ביז ָ
216
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שיכעלעך קליינע ,גרויסע ,שווערע ,לייכטע
הויכע ,פלאכע און פארמאכטע,
טראגן
וואס אלע קינדער ָ
שיכעלעך ָ
שפילן ,טאנצן ,לויפןָ ,יאגן,
צום שפאצירן פלאכע גאלאנטע
צום שפילן פעסטע הארטע
אין שול צי גיין גלאנץ לאקירטע
און אין ֵח ֶדר מיט שנירלעך פארמאכטע.
טאג און נאכט
האפן די שיכעלעך ָ
אזוי ָ
אויסגעלייזט צו ווערן דורך א וּונדער,
פארזארגט פארטראכט
ָ
ליגן זיי
און פרעגן" :ווי זעהען זיי"
ווי זענען די פיסעלעך פון די קינדער
האבען געשיצט
וואס זיי ָ
ָ
געהיטן פאר רעגן און שניי,
ביים לויפן און שפרינגען געשטיצט,
פיסעלעך ביים פרייליכן שטימען קלאנג
געטראגן די קינדער צום טאנץ מיט געזאנג...
ָ
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און וואקסט דער בארג שיכעלעך
טאג
טאג צי ָ
ווערט גרעסער פון ָ
נייע שיכעלעך קומען צו
פון קינדער פיסעלעך
שעה
טאג יעדע ָ
יעדן ָ
געיאגט
פון וועלט וייט ָ
וואס געבען קיין רּוה.
אויף וועגן ָ

זִ י ּפרעסן קוועטשן קלעמען ענג
באלאדן שווער
ָ
פון גרויסן לאסט
באגראבען אין ברייט און לענג,
ָ
טיף
פארגייט דער ָאטעם ווערן געשטיקט
ווימלען ווי ווערמלעך פון טריט געדריקט
שטאק געטרעטן,
ָ
ווי מיט פוס מיט
ווי כוואליעס אין ים זיך וויגן און שלוידערן
די שטיינער אהין און אהער
נאך מעהר
מישן זיך די שיכעלעך ,פארלירן זיך ָ
נעמען זיי זיכן ,פרעגן און פלוסטערן.
218
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אזוי ציטערט און טרייסלט דער בארג
שאקלען רייבן
שיך מיט שיך ָ
שטיסן ,שטיפן ,קוועטשן ,הייבן
אראפ פון אלע זייטן
ארויף און ָ
מישך זיך און רוישן ווי אויף א מארק,
דאס צווייטע,
שטויסט ָאן איין שיכעלע ָ
"כ'האב דיך קוים דערקענט
ָ
זאגט:
און ָ
כאטש די ביזט צעפליקט צעטרענט
ָ
ּפאר
דאך א ָ
מיר זענען ָ
ּפאר ָיאהר
געגאנען צוזאמען א ָ
וואס איז ּפאסיערט
דערצייל מיר ָ
וואס איז מיט דיר געשען
ָ
האסטי יוסעלע געזעהן?"...
צי ָ

געקאּפעט געּפייטשט
ָ
האט איהם
"מען ָ
געטראטן
ָ
מיט די שטיוול
וואס שנעלער די קליידער צי ווארפן
געיאגט ָ
ָ
האט ער זיך געאיילט
אראּפציען ָ
די שיכעלעך ָ
האבן זיך זיינע פינגערלעך פארשטייפט
ָ
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אּון די שנירלעך מעהר פארדרייט.
האט מען מיך שיכעלע געצויגן מיט געוואלט
ָ
ָאּפגעריסן די הויט געשיילט
געוואפן אונז – געטיילט.
ָ
זיינע פיסעלעך די הויט געשינדן
געבליבן ליגן מיט בלוטיגע ווינדן
"האבן מיר זיך געמוזט שנעל צישיידן
ָ
וויטאג צי פארמיידן"...
ָ
נאך מעהר
יוסעלען ָ

לאמיר די שנירלעך פעסט ציּבינדען
יעצט ָ
זאל זיך מעהר נישט פארלירן
מען ָ
און צּוזאמען גיין יוסעלען זיכן.
לאמיר זיך בעאיילן איהם צי רעטן
צעבראכן
ָ
ער איז אוועך גאנץ
נאר קריכן
ער קען נישט גיין אפשר ָ
אפשר איז איהם קאלט,די פיסעלעך פרירן.
מ'וועט איהם היילן ווייך אויסבעטן
איהם שטיצן ,האלטן ביי דער האנד
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האבן א פעסטן ,שטאנד
ביז ער וועט ָ
צום לויפן ,טאנצן ,שפילן
אויך דעם ּבאל אין טויער צילן...

אזוי גייען די שיכעלעך צויי
זיכן און פרעגן:
געטראפן געזען
ָ
"האט ווער א קינד
ָ
געיאגָ ט אויף שטעג ,געטריבן אויף וועגן
ּבארפוס נאקעט מיט א געוויין,
אויף פעלזן שארפע די פיסעלעך צעשניטן.
האט ווער געהערט א יאמער  -א קינד שריי
ָ
ָאן שוועסטער ָאן ברודער א קינד אליין,
וואס איז מיט איהם געשען"...
ווי איז ער און ָ

אזוי גייען זיי וויטער און טרעפן ָאן
א בארג פון הויזעלעך ,געשטאפלט הויך
צאל וו שטערן אין הימל:
א ָ
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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 ֵח ֶדר סאמעטנע פון זיצן אפגעריכן
און הויזעלעך צים שפילן מיט א סאך פלעקן.
הערן דיי הויזעלעך יוסעלע רופן
שלאץ געוועקט.
ווימלען זיך און שארן ווי פין ָ
קוקען די שיכעלעך ,אפשר וועלן זיי דערקענען
דאך פין זוי דעם שטֹויב געמעקט.
האבן ָ
די הויזעלע ָ

עס הערט זיך א יאמער פון הונטערע שטופן
א שטילע א שוואכע פון שווערן לאסט
222
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פון דרּוק פון קלעמען,
דאס די הויזעלעך זיי צוגעּפאסט.
אפשר זענען ָ
די שיכעלעך שטוינען עס ווערט זיי ביטער
נאר בלויזע ריסן
די הויזעלעך זענען ָ
עס נעמט זיי ארום א טרייסל א ציטער –
געטראפן
ָ
וואס האט
"וואס איז געשען ָ
ָ
פארוואס ביסטו געריסן געשליסן
ָ
פארנט ציטרענט פין הינטן גאנץ ָאפן"...
פין ָ
קלאגן
האט דאס הויזעלע גענימען ָ
ביטער ָ
אראּפציען
האט זיך פארזוימט די הויזעלעך ָ
ווי יוסעלע ָ
זיך געשעמט זיין נאקעט מיט אלעם ארויס,
ווי קען א יינגעלע ָאן הויזן זיין
מיט דעם אויפגעדעקטן לייּב-בלויז.
אּון,דא נעמט מען שמייסן ָיאגן
ָ
די ּפייטשן איבערן לייּב פליען
האבן געביסן פלייש און ביין
די הינט ָ
האט גענימען שטרוימען רינען
און זיין בלוט ָ
צעשלאגן פארחישט,
ָ
און ער
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דאס בלוט פין זיינע פיסעלעך געווישט
"האב איך ָ
ָ
אראפגעצוייגן געשווינד
און מיך פין איהם ָ
פארשוינען איהם פין די ציין פין הינט.
און דא ליג איך פארלוירן און קלער
טראכט פין איהם די גאנצע צייט
געלאזט 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
טאל ,פין בארג צי בארג
טאל צי ָ
פין ָ
לויפן ,שפרינגען וויטער און וויטער,
מיטאמאל
ָ
זעהען זיי פין וויטן קינדער קליידער
ענג געשטאפלט ווי אויף א מארק.
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זיי דרענגען זיך צווישן
נעמען קראמען און מושן
נאר איינס און זינען
ווערן נישט מידָ ,
יוסעלעס העמדעלע צי געפינען.

ָאט הערן זיי א געטומל
געלא שענע לאווע
ָ
דאכט זיך א בארג א
וואס שּומעט אין ווינד און צאּפלט,
ָ
ווי א גערודער אויף א פלאץ פין א רּומל.
דאס איז א ּבארג פין העמדעלעך הויך געשטאּפלט
ָ
צאל ווי שטערן אין הימל
אין א ָ
פּון פארבן ווי פעדערן פון א ּפאווע,
ווייסע ,רויטע ,גרינע ,בלויע
שווארצע ,געלע ,ברוינע ,גרויע.
קאלנער א שטייפן
אויף שבת מיט א ָ
אין חדר צים רעבן א העמדל מיט שטרייפן
אויף יום-טוב ,זיידענע מיט ציערן
שטאלצירן
ָ
פאר חבירים צו
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זומערדיקע לייכטע צום שפילן
פלאנעל אויף ווינטער נישט צו פארקילן
ּפראסטע אלטע ,נייע
איינפאכעָ ,
ליגן זיי אין בארג אין א רייע,
געיאגט
פון די זין געּברענט פון ווינד ָ
דאס ברומען
דאס איז דער שּומער ,דער גערודערָ ,
ָ
קלאגט:
א ווייטיגעס געיאמער וואס ָ
"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,
שלאף
געוועקט פון א חלום אין טיפען ָ
א חלום פין פייער און פלאמען-
ווי קינדער קליינע זענען געגאנען
האט א סֹוף.
וויט אוועק ווי דער הימל ָ

דאס הויזעלע נעמט ארום א שרעק
די שיכעלעך און ָ
פארווארפן אין עק
ָ
דאס העמדעלע
ָאט איז ָ
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קאלנער צעריסן
א האלבע ארבל דער ָ
זעהטאויס ווי פון די ציין פון הינט געביסן,
פארשן און פרעגן ,ויי ברודער פארטרויט:
נעמען זיי ָ
וואס איז געשען
האט ּפאסירערטָ ,
"וואס ָ
צעשלאגן
ָ
ווער האט דיך צעהארגעט גאנץ
פארוואס רויטע לעכער פארקוילט ביז די הויט
ָ
די טאשן ווי שמאטעס אין ווינד וועהען
קאלנער געבליבן
ווי איז דער ארבל ,דער ָ
די שטייפע מאנשעטן גאנץ צעריבן?"
דאס העמדעלע מיט ביטערע טרערן,
קלאגט ָ
ָ
טרערן הייסע פון סאם פארביטערט
פארקלעמט געשטיקט קוים צי הערן
האט זיך געשעמט אויסטיען נאקעט הויל.
ווי יוסעלע ָ
דאס העמדל פין לייב געריסן
האט מען איהם ָ
ָ
האבן פאר שרעק געציטערט
זיינע הענטלעך ָ
געווארן א קנויל
ָ
האבן די ארבל זיך פארדרייט
ָ
פארגאסן מיט בלּוט
ָ
די פינגערלעך פארשטייפט
נאך מעהר פארקלעּפט פארצויגן
האבן זיך די ציציות ָ
ָ
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און יוסעלע פארקראמפט סווערט איהם נישט גוט,
טליתֿקטן צערייסן
ווי קען א יידיש יינגעלע דעם ֿ
פאדעם פין די ציציות צעפליקן.
און די ָ
"האבן מיך-העמדעלע-הינט געּרביסן
ָ
געשטאכן אין רּוקן
ָ
האט
א שפיז ָ
און פון מיר שטיקער געשליסן.
האב איך ָאנגעזאּפט
דאס בלוט פין יוסעלען ָ
ָ
טראּפן ָאנגעזייגט
די ארבעֿכנפות די ָ
געוואפן צו זייטן,
ָ
ביז מען האט מיך צו ערד
האט מען געטריבן
איהם ָ
און מעהר קיין צייכן
נישט געבליבן".
יעצט וויל איך איהם זיכן ,געפינען
זיין פענימל גלעטן ,די טרערן ווישן,
פארהיילן זיין לייב אויסגלייכן די גלידער,
זאל אין זיינע ָאדערן רינען
פריש בלוט ָ
זאלן זיינע ליּפן קישן
טליתֿקטן מיט די ציציות ָ
צוריק און חדר מיט איהם גיין ווידער.
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ּפאר
און גייען זיי וויטער ,שיכעלעך א ָ
דאס הויזעלע מיט דעם העמד
ָ
טאל און טייכן,
איבער בערג ָ
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
גארנישט צופיל
איהם צי געפינען ָ
אויך ארום די גאנצע וועלט.
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טאג עס איז נאכט,
עס איז ָ
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
קאלירן געפלעקט.
פין אלע ָ
וואס די פאה'לעך באהאלטן
היטעלעך ברייטע ָ
גאלדענע צעפעלעך פאלטן
וואס די ָ
בערעטעלעך ָ
זאמערדיקע מיט א ראנד א ברייטן
הוטעלעך ָ
ווינטערדיגע מיט אויערלאּפן ביי די זייטן
נאר פאר די שּול
היטעלעך מיט שטרייפן ָ
מאל...
און איינפאכע מיט א דאשעק פאר יעדעס ָ
דאס שיכעלע צום הויזעלע שטילערהייט:
זאגט ָ
ָ
דאס היטעלע דער ערשטער זעהן
דאך ָ
"דו וועסט ָ
דאך נענטער פון מיר צום קעּפל געווען"
דו ביסט ָ
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דאס הויזעלע צום העמדעלע מיט פארלעגענהייט:
זאגט ָ
ָ
"די קענסט יוסעלעס היטעלע שוין לאנגע צייטן
וועסט איהם דערקענען אפילו פין וויטן,
האט ער זיינע פאה'לעך געדרייט,
קאלנער ָ
אויף דיין ָ
האבן דיינע ארבל זיין קעּפל געשטיצט,
אין ֵח ֶדר ָ
דאס היטעלע ריין געפיצט,
האבן זיי ָ
צום דאווענען ָ
האסטי געהויבן די מזוזה געקישט
דיינע רעכטע ָ
האט ביים שפילן זיין פענימל געווישט".
די לינקע ָ
הערן די היטעלעך יוסעלען דערמאנען
שלאף געוועקט
הייבן זיך ווי קעפעלעך פין ָ
פון א חלום פון פייער און פלאמען
וואס זיי האבן באדעקט ,און רופן:
און פין קעפעלעך מיט פאה'לעך ָ
דא א סאך ָאן א שיער
יוסעלעך איז ָ
צאל ווי שטערן אין הימל,
א ָ
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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"גאט פאטער הער אונז צּו
ָ
דאך אלע קינדער דיינע
מיר זענען ָ
האב רחמונעס
ָ
פארטרייב אינזער חלום פין גייסטער מיט פעך און שוועבל"...
עס ווערט שטיל...
די היטעלעך לעגן זיך צי זייער רּוה.

דאנער.
פלוצים א ָ
עס טרייסלט די ערד ,די הימלען עפענען זיך ווייט
איבער די וועלט גייט א שריי -
צארן שמערץ און לייד
א שריי פון ָ
"וויי איז מיר וויי"!

הארעלעך שווארציגע
ּפאר ָ
דאס העמדעלע א ָ
זעהט ָ
דא ,ער ווייזט ָאן ערשטוונט -
קוקן ארויס ָאט ָ
הארעלעך פין פריער
ער קען די ָ
לאקעלעך און די פאה'לעך גלאנציגע
די ָ
האטזיין קעּפל געקרוינט.
וואס ָ
ָ
דאס היטעלע  -קוים דערקענט
און ָאט איז ָ
געבליבן א שמאטע מיט א שטיקל באנד,
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נאך א פייער פארקוילט פארברענט,
ווי ָ
האר פאה'לעך קלעּפט אין ראנד.
ּפאר ָ
נאר א ָ
ָ
"וואס ליגסטו אזוי היטעלע מיט טרויער און שרעק
ָ
יא  -איך זעה די וויינסט,
דערצייל פין יוסעלען אלעס וואס געשען
וואס די ווייסט
אלעס ָ
דאך איהם דער לעצטער געזהן
האסט ָ
דו ָ
דו  -היטעלע  -זיין לעצטער פארדעק".
"מיך דער לעצטער  -זיין היטעלע
געוואלט אויסטיען
ָ
האט ער נישט
ָ
געוואלט צו ערד ווארפן -
ָ
האט מיך נישט
ער ָ
קאּפ זיין.
ווי קען א יידיש ינגעלע אין בלויזן ָ
האבן זיי גענומען די פאות ציען
ָ
און מיט א מעסער א שארפן
געשניטן מיך טיף ביז אין קעפל אריין.
האט געקלעפט ,די פאה'לעך מיטגעריסן
דאס בלוט ָ
ָ
האט 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,
האט ער מיך באשוויירן:
מיט זיין לעצטן ָאטעם ָ
דאס פאה'לע צו דיר  -פין מיר א צייכן
"נעם ָ
זאל אייביק בלייבן פאר אלע צייטן
ביז דעם לעצטן דור".

פאריאסעמט
ָ
דא
זיץ איך ָ
מיינע טרערן פליסן ווי טייכן,
דאס פאה'לע מיט זיין בלוט
ָ
צּו מיר  -היטעלע  -געקלעפט,
איך וויל עס היטן ,זיין ַצו ָּואה מקיים זיין
טהרה,
דאס היטעלע וואשן ביי ָ
זאלן ָ
מיינע טרערן ָ
ווי ניי געבוירן זיין קעפעלע צודעקן,
הארעלעך געוועבט
די פאה'לעך אין זיינע ָ
ווי פריער זיין קעפעלע מיט א חיינדליכע צ ָּורה
און פריילעך ווידער אין חדר גיין.
זאל איהם נישט וועקן
אפשר שלאפט ער ,מען ָ
צווישן ,מלאכים אין הימל-רייך
מיט הייליגע נשמות - ,אלע קינדער גלייך.
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יעצט ווידער אלע צוזאמען
נעמען זיי איילןָ ,יאגן ,לויפן ווי ביים וועטן
האפן צי דערגיין יוסעלעס פארבלייּב,
ָ
אפשר געשעהט א נס-מקען איהם רעטן -
מיר וועלן איהם שיצן מיט זעל און לייּב.
נעילה
עס איז שוין שּפעט עס קומט צי ָ
מען שליסט באלד די טויערן הערמעטיש צו.
שאלה
נאר איין ָ
און עס בלייבט ָ
דאס קינד געפינען זיין רוה.
ווי האט ָ
זייער וועג איז געשטרויכלט דורך דורן
שטאכלַ ,אשּ ,פעך און רויך,
זארגו איבער יוסעלעס גורל  -וואס איז געווארן.
מאכן זיך ָ
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
געווארן דורך פייער און ּפיין
ָ
ְמ ַט ֵהר
קלאר ווי מלאכיח'ס געוואנד
פין געטלייכן שיין.
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וואס לענגער דער וועג
ָ
דאס העכער דער שטעג.
ָ
וואלקן וועלכע טרייכן
זיי שטייגן איבער ָ
לאזן זיך פין ווינד הייבן
און ָ
הויך הויך איבער די שפיצן פין די בערג,
אמאל העכער ,מען זעהט זיי קוים,
וואס ָ
ָ
ווערן קליין פון ווייטן ,גייען נישט פארלוירן
נאר א ּפינטעלע  -א צייכן א מערק
ביז ָ
אין דעם וויטן וועלטרוים.
דאס פינטעלע-א שטערנדל ניי געבוירן
ָ
וואס קריגט זיין פלאם
א ליכטעלע ָ
וואס פליסן פין הימל ווי א יַ ם
פין טרערןָ ,
אויף ברענענדיגע ביינער ,פלייש און שארּבן -
וואס גייט נישט אויס  -א נרֿתמיד אויף ערד -
ָ
און צעגייט אין דאמף ווי טוי מיט רויטגעמישטע פארּבן,
וואס שטייגט ווידער צום הימל הויך
ָּ
און פאלט ווידער צו ערד און אזוי צוריק געקערט
ווי א געזעץ פין די נאטור  -א רעגענבויגן
פין בלוט ,פייערַ ,אש און רויך
וואס שטייט אויף שטענדיג פאר אינזערע אויגן...
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טאג גייט פארביי
ווען די זין נייגט זיך ,דער ָ
דאס ליכט,
א דונקעלער שלייער פארדעקט ָ
בליצט א שטערנדל א ניי
מיט א שיין פין א קינדער געזיכט
וואס גליהט און טיט לייכטן
ָ
א נרֿתמיד 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 רויךַ ,אש און פלאמען
פון דעם בירקן-וועלדל-אין די אייביקייט.

פון די טויערן פון הימל צו נעילה
הערט זיך א בתֿקול ,א רוף
"יו-סע-לע"!
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