לַ י ְשָׁ ִרים תְ הִ לָׁ ה
ר' משה חיים לוצאטו (רמח"ל)
שיר ידידות
יסודתו בהררי קדש ,יראת ה' מוסר חכמה.
ליום חתונת החכם והנבון כהר"ר
יעקב דא-גאויש יצ"ו
עם הכלה הבתולה המהוללה הצנועה מרת
רחל די-וייגא אינרקיש יצ"ו
מאתי הצעיר משה חיים בכמ"ר יעקב חיים לוצאטו ז"ל.
ב"ה
ביום טובה אורה ושמחה ,כי ה' דבר צבי לצדיק ,זה חלק טוב אשר היטיב ה' את הישר
הולך ,ותאות צדיקים יתן להנחיל אוהביו ברכה ושלום ,ולישרי לב שמחה ,הדר הוא לכל חסידיו,
עיניהם יראו וישמחו יגיל לבם בה':
אך זה היום שקויתיו ,מצאתי ראיתי ,הולך בתום ימצא טוב ושפל רוח יתמוך כבוד ,נטע
שעשועים אשר מנעוריו גדלוהו מי התורה והעבודה ,וייף בגדלו ותארכנה פארותיו להבין
ולהשכיל בחכמה ובתבונה ובדעת ,אף חכמתו עמדה לו ללכת בדרך תמים לשמור את מצות ה'
וללכת בדרכיו יראת ה' היא אוצרו ,נאה בטובה ,זית רענן יפה פרי תואר ,שזכה לשתי שלחנות,
תורה וגדולה במקום אחד ,וכתר שם טוב עולה על גביהם ,חכו ממתקים וכלו מחמדים ,הוא על
נדיבות יקום ועל גמילות חסדים:
וישב ה' לו כצדקו ,לעת מצוא זו אשה ,מנה אחת אפים נתנה לו מאת המלך מלכו של עולם,
חן וכבוד טובה כפולה ומכופלת ,טובה על טובה יקראו ,בחור שא עיניך וראה ,ברכת ה' אלהיך
אשר נתן לך ,תן עיניך ביופי ,תן עיניך בעושר ,תן עיניך במשפחה ,אחת מהנה לא נעדרה אשה
רעותה לא פקדו ,כי מתת אלהים היא ,הלא זה מדושתי ובן גרני החכם ונבון כהר"ר יעקב בן
הגביר המרומם האלוף המהולל החכם הנעלה כ"ה ר' משה די-גאויש יצ"ו ,אשר לקח לו את
הבתולה הצנועה תשואות חן חן לה מרת רחל בת הגביר המרומם האלוף המהולל המשכיל ונבון
כ"ה ר' יצחק דא-ויגא אינריקש יצ"ו ,כלם אהובים כלם ברורים שרש וענף אבות על בנים ,נודע
בשערים שמם ותהלתם עד קצוי ארץ:
אמרתי אני בלבי הנה העת עת דודים ,עת הזמיר הגיע ,הפעם אודה את ה' ,הטוב ומטיב
מטובו לטובים ,ותהלות ידידי אשירה ואזמרה נגד אחי ועמי ,ובשמחת לבבו ישמח לבי גם אני ,כי
אהבת עולם אהבתיו ובקירות לבבי חקותיו ,עטרות לראשי אענדנו ,אחזתיו ולא ארפנו:
כשוט שרעפי ומזמותי תתהלכנה ,לבקש להם מאשר ימצאו אבני מליצה ואבני שיר לבנות
לה בית לזמרתי בארץ הלולים ,והונחה שם על מכונתה ,וארא בשירים אבינה ברננות ,והנה אין
כמשל להמציא אמת וללמד דעת ,לגלות עמוקות מני חשך ותעלומה להוציא אור ,לפקוח עינים
עורות ופתאים להקנות לב ,כי את אשר לא ידמו ישכילו ואשר לא שמעו יתבוננו:
אז אמרתי הנה באתי ,אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם ,הליכות עולם כמנהגו,
הכל כאשר לכל ,הטוב והרע ,החכמה והסכלות ,הצדק והרשע ,האמת והשקר ,גם את זה לעומת
זה ,יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו ,איש לדרכו ,הבוגד בוגד והשודד שודד והכסיל בחשך הולך,
עד יערה עלינו רוח ממרום ,והאלהים יבקש את נרדף:
אלה תולדות פרץ הזמן והעת כי עת רעה היא ,כי זנה תזנה הארץ אחרי רהבים ושטי כזב,
ויגנוב התרמית את לב ההמון ויוליכם אחרי ההבלים אשר לא יועילו ולא יצילו כי תהו המה
ורהבם עמל ואון ,ויהיו הם מאשרים זדון ואת הריק יהללו ,לא באמת ולא בצדקה ,כי רוח התאוה
התעם ומדוחי הדמיון הדיחום ,חכמת סופרים תסרח ,והסכלות תעלא בעידניה:
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אשרי תמימי דרך גבורי כח עושי דברו ,וצדיק באמונתו יחיה עד יגוע לא יסור תומתו ממנו,
וקוי ה' יחליפו כח ,כי עד צדק ישוב משפט ,ואחריו כל ישרי לב ישמחו יעלצו לפני אלהים ,ויאמר
אדם אך פרי לצדיק ,כי אל אמונה הוא מסבות מתהפך בתחבולותיו ,ונודעה יד ה' את עבדיו,
וזעם את אויביו ,ושח גבהות אדם ושפל רום אנשים ,וענוים יירשו ארץ ותמימים יותרו בה ,יבושו
כל רודפי הבל וכסילים קלון ינחלו להם ,לא יחרוך רמיה צידו ,והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע,
כבוד חכמים ינחלו ,ויאמר כל אשר נשמה באפו ,לא נאוה לכסיל כבוד ,לישרים נאוה תהלה:
ע"פ האמת והדברים האלה את משלי יסדתי ,ככל אשר ראינו היום הזה בצאת שער עלי
קרת מוכתר בתהלתו ביום חתונתו ,זה דודי וזה רעי ,זה בנה אב לכל הישר הולך כי לא ייגע
לריק ולא יעמול ללא דבר ,אכן פעולתו את ה' וסוף הכבוד לבא:
ראו קראתי בשם ,ליושר ,בן האמת ,כי תולדת האמת הוא ,ואת התהלה ,לבת המון
שמתיה ,כי המון העם הם המהללים דבר או המגנים אותו ,ובלכת כל העם בדרכי האמת לא
יהללו ולא ישבחו כי אם היושר .התאוה נתתיה לאמת לשפחה ,כי כן נאה לה ונאה לעולם; ואולם
תולדת התאוה הוא הרהב ,והמגדלו הוא הדמיון הכוזב ,ובמשול המבוכה בעולם ,בהיות
שנתקלקלו נתעוותו הדרכים ,וארחות האדם התקלקלו ,שגו ברואה פקו פליליה ,ואת הרהב
יחשבו לתולדת האמת ואת היושר לא יכירו; ראה כמה בהיותם בעם מהוללים בראש כל חוצות,
בוערים תפושי הזהב והכסף ומגדילים לעשות בשוא ובשקר ומרבים הבל בלא הועיל ,התרמית
פעל כל זאת ,המדיח את לב ההמון כלו ,והסכלות צהלה ושמחה .אכן התהלה ממאנת ברהב
דמיתיה ,כי לא לכך נוצרה ,כי אם אולת ההמון תסלף דרכם והופכים הקערה על פיה ,הנה כי כן
יקנא בהוללים ושלום רשעים ימרר את היושר בראותו רהב מתכסה בטלית שאינו שלו והשעה
משחקת לו .אולם השכל כריע כאח לאיש הישר ,ידריכהו ובמסלות התבונה ינחהו ,והסבלנות גם
היא כאמו תנחמנו ותהי לו לאומנת ,היא סמכתהו לקוות ולחזור ולקוות עד עת מועד ,כי אולם
אחרי כן יואל אלוה השומר אמת לעולם וזקניו יחכם ,לתת לפתאים ערמה ,עד תאחז במשפט ידו
ואת ערות רהב יגלה לעיני כל רואיו ,ואת היושר יצדיק לרבים ויהללוהו בשערים לעולם ועד .היא
התהלה אשר לאשה נתנה לו במשלי זה בגזרת המשפט ,כי לו משפט התהלה באמת:
והנה ערכתי לכל איש ואשה הבאים במשלי זה ,את כל הדברים אשר ידברו ,שומה בפיהם,
כדרכם וכעלילותם כמשפטם אשר הם עושים דבר יום ביומו ,את אשר אומרים הם בלבבם
ומרעיהם לא יכחדו; המשכילים לבד והסכלים לבד ,הישרים לבד והרמאים לבד ,ההמון כמשפטו,
והזקנים כמשפטם ,את הכל תמצא ערוך בפיהם ובלשונם יגידוהו.
עד הנה סוד מליצתי ,שמענה ואתה דע לך:
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רמזי המליצות
לפי סדרי החלקים ודבוריהם ,כל מדבר לפי ענינו במליצת שירו ירמוז על הענינים ההוים
ומתילדים בעולם ,ועל דעת בני האדם וסברותיהם ומדותיהם ,הטובים והרעים איש איש כדרכיו:

חלק א
המשל מדבר ירמוז על ענין המשל ותועלתו ,ויבאר שבח החתן והכלה ,שעליהם נוסד
המשל הזה ,ויחס המשל הזה להם:
שיחה א ירמוז על חמס בני האדם שחומסים את חק האמת והראוי ,במה שזונים אחרי
ההבל ומגדילים ומהללים את הרהב:
שיחה ב על הכח אשר לתרמית על ההמון נגד השכל ומופתי ראיותיו:
שיחה ג על הפסד המנהגים הנוהגים ,להגדיל הרשע והסכלות ולהשפיל הישרים והתמימים
ומיאון ההמון לקבל המוסר ,ויראה שבח ההתבודדות וגנות החברה הבלתי טובה ,ויבאר הבטחון
ואמונת הלב הראוי לאיש הישר:
שיחה ד ירמוז על גנות החכמים והלומדים בעיני הסכלים ,ועל אומץ לב הסכלים ועליצותם:

חלק ב
שיחה א ירמוז על התקוה הראויה לאדם בעת צרותיו ,ויבאר גנות הסכלים והרמאים
ומעשיהם המקולקלים .ויבאר טעות העין והראות:
שיחה ב ירמוז היות ראוי לאיש המשכיל להסיח הדאגה מלבו ,וישתמש לזה התכלית
במנוחת השדה והמים ,ובחפוש קצת מדברי הטבע ,שבהם יסיר מחשבות עצב מלבבו ,ובם יכיר
את גדולת הבורא ית"ש וישבחהו על נפלאות מעשיו; ויבאר צורת הצמחים וצמיחתם וחלקיהם
והדבש והשעוה הנלקחים מהם ושאר עניניהם:
שיחה ג ירמוז היות ראוי לאדם לשום בטחונו בה' ולהתפלל לו בצרותיו ,וגם לכבוש את
כעסו שלא לדחוק את השעה:
שיחה ד ירמוז שלפעמים אע"פ שאין אדם רואה ,מזלו רואה:

חלק ג
שיחה א  :על אמתת ההשגחה ,ועל מה שהיצר מפתה את בני האדם ליחס הכל לטבע
ולמקרה ,ויבאר מציאות הרעמים והברקים והזועות ,ויראה הלעג שלועגים הלצים על יראי
החטא ,ועצת הזקנים והחכמים נגד פתוי היצר:
שיחה ב ירמוז איך הסכלים מוכרחים בסוף לבקש את החכמים ולדפוק על דלתותיהם
כשתתגלה חרפת הדמיון:
שיחה ג בגילוי שקר הרהב וכזב ההבל בכח המשפט:
שיחה ד חרטת בני האדם על שלא הלכו אחר השכל ,כשמגעת להם הרעה:
שיחה ה גילוי ערך היושר וחשיבותו באמת והיות התהלה נאוה לו לבדו:
שיחה ו ירמוז על שמחת העולם כלו בהתישר הדברים ועמוד הכל על מכון האמת:
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פתשגן המשל
לאמת יולד בן ,ויאמר להמון לאמר :אם יש את נפשך תהי נא תהלה בתך יעודה לבני
לאשה ,וישמע המון לאמת ויכרתו שניהם ברית .בעת ההיא ילדה תאוה שפחת אמת גם היא בן
ותהי היא ובנה אתו בבית .ויבא צבא המבוכה ויבוזו העיר ואת הילדים לקחו וינהגו וילכו ,וירא
אמת כי נשבה בנו ויעל למשפט השערה ויכתוב בספר ויחתום לפני משפט כדברים האלה :בני
ועבדי שדדו השודדים ,ועתה למען לא יתחלף בני בעבדי בהאריך הימים ,הנני מפרש סימניו,
ויפרש אותו לפני משפט .וימת אמת ,ויעברו הימים ובן התאוה לוקח ביתה דמיון ויגדלהו ויקרא
את שמו רהב ,ויאמר תרמית לרהב אלכה נא ואגידה אל המון לאמר :הנה בן אמת עומד בבית
דמיון ,הלא כי נפתה הוא ונתן לך תהלה יעודת אדוניך לאשה .וילך תרמית ויאמר להמון :יתבשר
נא אדוני אשר נמצא בן אמת ,הנה הוא עומד בבית דמיון .וילך המון ויקח את רהב מבית דמיון
ויאמר לו :הנה לך תהלה בתי אשר דברתי אל אמת אביך לתתה לך לאשה ,קחנה ותהי לך
לאשה כאשר דברתי לך .בימים ההם ויושר בן אמת יוצא ובא בתוך העם ולא יכירוהו ,ויהי הנער
הולך וגדל וטוב ,ותראהו תהלה ותאהבהו בלבה ,אך דבר המון היה חזק על בתו לתתה אל רהב
כאשר דבר .וימלאו הימים ויאמר רהב להמון :הבה את אשתי כי מלאו ימי .ויקם המון ויאסוף את
כל אנשי העיר ויעש משתה ,ויהי הם אוכלים ושותים והנה רעש גדול ורוח גדולה וחזק ויגע
בארבע פנות הבית ,והקירות נטו לנפול והעמודים חשבו להשבר וינתץ עמוד התוך .ויראו
האנשים וייראו מאד ויבהלו איש אל רעהו ,ויקם אחד מן הזקנים ויאמר :שמעוני אחי! חרדת
אלהים עלינו; ועתה כי זוכר אני ,אשר קצף ה' על העיר הזאת ויביא עליה את הגוי המר והנמהר
חיל המבוכה וישללוה ,ולאמת אחינו היה בן ובן אמתו בביתו ויגדלו הנערים ויתערבו ,ויכתוב
אמת את סימני בנו לפני משפט אדוננו להיות לו לעד עד עולם .עתה נדרשה נא ויבוקש בספר
זכרונות משפט ,וימצא ,אולי אין רהב בן אמת ולא לו תנתן תהלה ,כי לבן אמת תהיה .ויבקשו את
הדבר ויחקרו היטב ,ולא נמצאו ברהב הסימנים ההמה ,וידעו כי לא בן אמת הוא וישלחוהו.
וישמע שכל ריע יושר ויבא וישתחו ארצה לפניהם ויאמר :ברוך ה' אלהי אמת ,הנני אבא ואציג בן
אמת לפניכם ולו תהיה תהלה לאשה .ויביא לפניהם את יושר ויעמידהו לפני משפט ,וימצאו בו
את סימני אביו ויכירוהו .ויאמר משפט להמון :זה בן אמת אשר יעדת לו בתך ,אליו תתננה .ויקח
יושר את תהלה ורוחה היתה .וישמחו כל העם מאד ויברכו את ה':
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ואלה שמות המדברים
משל
תהלה בת המון
המון אבי תהלה
יושר בן אמת ,חתן תהלה
רהב בן תאוה ,נחשב לבן אמת בטעות
תרמית ריע רהב
שכל ריע יושר
סכלות שפחת המון
סבלנות מינקת יושר
מחקר מתבודד
עבד
קרואים
זקן
סופר
משפט מלך
משוררים
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המשל מדבר
פִּ י הַ מְ דַ בֵּר ,הַ מָּ שָּ לָ ,אנֹכִּי
אֹותֹו אֲ שֶׁ ר בָּחָּ ָּרה
מֵּ ר ֹאש י ְמֹות עֹולָּם מֵּ עֵּ ת הֵּ כִּינָּה
חָּ כְמָּ ה מְ רֹום כִּסְ אָּ ּה עַ ל פִּ תְ חֵּ י שַ עַ ר,
אֹותָּ ּה לְשָּ ֵּרתּ ,ו ְבכָּל חַ צְרֹותֶׁ יהָּ
מַ שְ כִּיל ּומֹוצֵּא חֵּ ן ִּראשֹון נִּצָּחְ תִּ י.
מִּ מַ עֲ מַ קֵּ י לֵּב כִּתְ הֹום לָּע ֹמֶׁ ק
עֵּ צָּה דְ לֹות ,הִּ נֵּה י ָּדַ י לִּמַ דְ תִּ י,
ּובְתֹוְך ְלבַב אִּ יש חֵּ ץ מּוסָּ ר ו ָּדַ עַ ת
לִּירֹות ( ְבלִּי אֶׁ חְ טָּ א) ,מֵּ אֵּ ין כָּמֹונִּי.
ִּירה,
הֵּ ן עַ ד מְ עַ ט מִּ לִּין דֵּ עָּ ה ַא ְכב ָּ
מִּ בְחַ ר תְ הִּ לֹות הֵּ נָּה
י ַחְ דָּ ו תְ הִּ לֹותַ י ,מֵּ יטַ ב כָּל שֶׁ בַח.
כִּי אֶׁ ת אֲ שֶׁ ר קָּ צַר כָּל לָּשֹון מֶׁ נּו
הֵּ ן י ְִּרזְמּון מִּ לָּי ,הֵּ מָּ ה יִּצְפ ֹנּו
בֵּין מִּ שְ בְצֹות עֶׁ דְ י ָּם חָּ כְמָּ ה ַרבָּתִּ י.
עַ תָּ ה י ְדִּ ידִּ י ,הֵּ ן אֶׁ חָּ ד מֵּ אֶׁ לֶׁף
בֵּין שֹומְ ֵּרי סַ ף בֵּית חָּ כְמָּ ה מָּ צָּאתִּ י
אֹותָּ ְך לְהַ לֵּל ,עַ ל כֵּן בְָּך י ִָּּריתִּ י
אֶׁ בֶׁן לְפִּ נָּה לִּי ,ו ָּאֵּ ט עָּ לֶׁיהָּ
קַ ו חֵּ ן לְמִּ ְבנֵּה חָּ סֶׁ ד.
כִּי ר ֹב תְ הִּ לֹותֶׁ יָך
אָּ שִּ יר בְחִּ ידָּ תִּ יַ ,אף אֶׁ פְרֹוש נֶׁגֶׁד
ַאחַ י וְגַם ַאחֶׁ יָך.
הִּ נֵּה אֲ הַ ֶׁללְָךַ ,אף ֹלא עַ ל שָּ קֶׁ ר,
ָאכֵּן לְָך אֶׁ תֵּ נָּה
אֶׁ ת שֶׁ לְָך ,הֹוד ּותְ הִּ לָּה י ָָּאתָּ ה
אֶׁ ל י ָּשְ ְרָך ,כִּי זְַך ַאף י ָּשָּ ר אָּ תָּ ה.
עַ ל כָּל ְרהָּ בִּים עַ ל כָּל ָּכזָּב י ָּחַ ד,
תִּ דְ רֹוְך ו ְתִּ ְרמֹוס סֶׁ לָּה,
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כִּי ִּלבְָך לָּהֶׁ ם פֹונֶׁה אֵּ ינֶׁנּו,
י ְִּרחַ ק לְשֹון תַ ְרמִּ ית ,י ָּסּור מִּ מֶׁ ךָּ,
כִּי כֵּן שְ נֵּאתֹו ַאף אֹותֹו מָּ ָאסְ תָּ .
תֵּ בֹוש ו ְתִּ כָּחֶׁ ש לְָּך סִּ כְלּות נֶׁצַח,
ו ִּיקָּ ְרָך תִּ פְאֶׁ ֶׁרת
אֶׁ ל כָּל מְ בַקֵּ ש שֶׁ כֶׁל.
מַ טָּ ע לְהִּ תְ פָּאֵּ ר ,גֶׁפֶׁ ן אַ דֶׁ ֶׁרת,
ַרב הָּ עֲ נָּפִּ יםַ ,אף נִּ ְכבַד הַ ש ֶֹׁרש.
י ָּקָּ ר ְכבָּר הָּ י ִּיתָּ ,
ָאכֵּן עֲ טָּ ָּרה אֶׁ ל הֹוד ר ֹאשָּ ְך שָּ מּו
עֹוד מִּ מְ רֹומִּ ים עָּ תָּ ה,
אֶׁ ת י ָּ ְפי ְָך ִּלכְלֹול ,אֶׁ ת י ִּפְעָּ תֶׁ ָך,
הֹוד הַ בְתּולֹות ז ֹאת ַכלָּה אֵּ ַרשְ תָּ ,
הַ דְ ַרת בְנֹות הֶׁ חָּ י ִּל,
עַ ל מֵּ י י ְקָּ ר פַ ְלגֵּי כָּבֹוד נִּטָּ עָּ ה,
אֶׁ ל נַהֲ ֵּרי הָּ דָּ ר כָּל שָּ ָּרשֶׁ יהָּ .
הִּ נֵּה הֲ כִּי קָּ ָּראּו
לְָּך י ַעֲ ק ֹב אִּ יש תָּ ם ,כִּי תָּ ם הִּ נֶָׁך,
ּולְחֶׁ לְקְ ָך נִּתָּ נָּה
ָּרחֵּ ל ,כ ְָּרחֵּ ל כֵּן תִּ ְבנֶׁה בֵּיתֶׁ ָך.
ָאבֹות מְ אֻ שָּ ִּרים ,מֹוצָּאֵּ י אֵּ לֶׁה
נִּטְ עֵּ י אֱ מֶׁ ת ,בָּהֶׁ ם שִּ ישּו וָּגִּילּו,
ַארתְ כֶׁם הַ בִּיטּו
תִּ פְ ְ
ַאחַ ר אֲ שֶׁ ר זָּקָּ נָּה,
עַ תָּ ה חֲ דָּ שָּ ה ִּב ְבנֵּיכֶׁם צֹומָּ חַ ת.
הִּ תְ ב ְָּרכִּי חֶׁ ב ְַרת צַדִּ יקִּ ים סֶׁ לָּה,
תִּ נְעַ ם אֲ חֻ זַתְ כֶׁם ָּלכֶׁם עַ ד נֶׁצַח,
תִּ ְראּו כְחֹול י ָּם ז ַָּרע,
ַאף ַבנְעִּ ימִּ ים ר ֹב י ָּמִּ ים תִּ שְ בָּעּו.
עַ תָּ ה ְרצּו נָּא קָּ חּו
מִּ נְחַ ת י ְדִּ ידּות ז ֹאת ָּלכֶׁם הֵּ בֵּאתִּ י,
מִּ גִּיל ְל ָּבבִּי ,מִּ שִּ מְ חָּ ה מָּ לֵּאתִּ י,
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עַ ל נַחֲ לַתְ כֶׁם ,כִּי עָּ לַי נָּעֵּ מָּ ה.
ּותְ הִּ י לְעֵּ דָּ ה לִּי ,אֹות ָּלכֶׁם צֶׁדֶׁ ק,
עַ ל כָּל אֲ שֶׁ ר נִּכְסֹוף נִּכְסָּ ף ָאנֹכִּי
לִּשְ לֹומְ כֶׁם תָּ מִּ יד ,ל ְִּראֹותְ כֶׁם י ַחַ ד
שָּ שִּ ים שְ מֵּ חִּ ים עַ ד ִּל ְבלִּי י ֵָּּרחַ .
ּוכְטָּ הֳ ַרת ֵּלבָּב ּוכְמֹו ת ֹם נָּפֶׁ ש,
מִּ נְחָּ ה קְ טַ נָּה ז ֹאת ָּלכֶׁם הִּ גַשְ תִּ י,
אֹותָּ ּה לְקַ בֵּל כֵּן אָּ נָּא הֹואִּ ילּו,
שָּ לֹום י ְהִּ י ָּלכֶׁם ,שִּ ישּו וָּגִּילּו!
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חלק א
שיחה א'
תהלה לבדה בשדה בין ההרים

הֹוי צֵּל כְצּוף מָּ תֹוק ,הֹוי י ִּ ְבלֵּי מָּ י ִּם,
מִּ פָּ ז י ְקָּ ִּרים י ַחַ ד,
הָּ ֵּרי מְ נּוחָּ ה ,כָּל סַ לְעֵּ י מַ ְרגֹועַ ,
הַ בֹודְ דִּ ים שַ ְלו ָּה ּומְ פִּיקִּ ים שֶׁ קֶׁ ט.
מָּ ה אֶׁ בְחֲ ָּרה ָּבכֶׁם ,כַמָּ ה ָאגִּילָּה
עַ ל שִּ יחֲ כֶׁם כִּי שָּ ח ,עַ ל עַ נְו ַת דֶׁ שֶׁ א,
מִּ כָּל שְ אֹון עָּ ַרי כִּי הִּ כ ְִּריעּונִּי,
מַ ה נַחֲ לָּתִּ י כִּי מָּ ָּרה שָּ בַעְ תִּ י,
ו ִּיהִּ י ְל ָּבבִּי לָּּה עַ ד עֹולָּם קָּ בֶׁר,
בַל י ִּתְ נּונִּי אֶׁ ת כַעְ סִּ י הֹודִּ יעַ .
אֶׁ ל י ַד כְסִּ יל ָאדָּ ם כִּי י ִּ ְבלָּעֵּ נִּי,
ָאל י ַד אֱ ו ִּיל נִּבְעָּ ר מַ חְ פִּיר מַ ְרשִּ יעַ
יִּנָּתְ נּו דֹודַ י ִּבזְרֹועַ כ ֹחַ ,
הֹודִּ י ְלזָּר י ַסְ ִּגירּו,
בִּי הֹו ְללִּים יַכְתִּ ירּו.
אֶׁ ְראֶׁ ה ּובַת עֵּ ינִּי מִּ כַעַ ש תֵּ כַּה,
ּוכְשֶׁ ה לְטֶׁ בַח דּומִּ יָּה אֵּ ֵּלכָּה.
תֵּ בֵּל אֲ הָּ ּה תֵּ בֵּל! אֵּ יכָּה הִּ ְרחַ בְתְ
אַ ְך אֶׁ ל דְ בַר ָּכזָּב אֶׁ ת מַ עְ ָּג ָּלי ְִּך?
מֹושַ ב נְגִּידִּ ים אֵּ יְך שֶׁ קֶׁ ר הֹושַ בְתְ
ַארמְ נֹות עֻ זְֵּך ּובְטִּ ירֹותָּ י ְִּך?
תֹוְך ְ
שיחה ב'
רהב ותרמית
רהב:

מָּ תַ י אֲ שַ לֵּם אֹו מֶׁ ה לְָּך אָּ שִּ יבָּה

ָאחִּ י ,כְעַ ל כָּל טּוב כָּל תַ גְמּולֶׁיָך?
הֵּ ן מָּ צְָאה ַכבִּיר עֹצֶׁם י ָּדֶׁ ָך
לָּתֵּ ת שְ אֵּ לָּתִּ י ּולְהַ מְ צִּיאֵּ נִּי
הַ בַת תְ הִּ לָּה ז ֹאת כִּי אִּ ּוִּיתִּ יהָּ .
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עַ תָּ ה שְ ַאל מִּ מֶׁ נִּי,
כִּי כָּל־י ְ ָּכלְתִּ י ֹלא אֶׁ מְ נַע מִּ מֶׁ ךָּ.
תרמית:

ַרהַ ב י ְדִּ יד נַפְ שִּ י! הִּ נֵּה עֵּ ינֶׁיָך

ָּראּו ו ְֹלא זָּר אֶׁ ת פ ֹעַ ל פָּעַ לְתִּ י,
כִּי ַרק ְבזֵּעַ ת ַאף ו ִּיגִּיעַ ת נָּפֶׁ ש
לְָּך עַ ד הֲ לֹום הֵּ בֵּאתִּ י.
עֵּ ת כַאֲ ִּרי ַביַעַ ר
נֹוהֵּ ם בְעֶׁ ב ְָּרתֹו שֹואֵּ ג לַטָּ ֶׁרף,
י ַחְ פֹוז ְזנָּבֹו ּוכְמֹו דָּ ם י ַאְ דִּ ימּו
עֵּ ינָּיו מְ ז ֵָּּרי פַ חַ ד,
כֵּן קָּ ם ְלנֶׁגְדִּ י אִּ יש מִּ לְחַ מְ תִּ י שֶׁ כֶׁל,
לָּתֵּ ת לְהָּ מֹון דָּ עַ ת,
לִּבֹו לְהַ שְ כִּיל ַאף עֵּ ינָּיו לִּפְקֹוחַ ,
ִּל ְבלִּי חֲ פֹוץ בְָּך ּו ְל ִּבלְתִּ י קַ חְ תֶׁ ָך,
לּולֵּי בְתַ חְ בּולֹות ָאז הִּ תְ חַ זַקְ תִּ י,
לּו בַחֲ לָּקֹות ֹלא אֹותֹו דָּ חִּ יתִּ י,
מִּ נַחֲ לָּתֹו זֶׁה לָּעַ ד ג ָֹּרשְ תָּ .
רהב:

אַ ְך מֶׁ ה ְבנַפְ שִּ י עָּ ו ֶׁל

מָּ צָּא לְהַ ְרחִּ יקֵּ נִּי,
כִּי כֵּן לְעֶׁ ז ְָּרתִּ י צֵּאת הִּ תְ חַ זָּקְ תָּ ?
תרמית:

ַרהַ ב י ְדִּ ידִּ י! אִּ לּו

ֹלא י ִּמְ צְאּו בְָּך ַרק כִּי הִּ תְ גַדַ לְתָּ
מִּ ימֵּ י בְחּורֹותֶׁ יָך
תָּ מִּ יד ְבבֵּית דִּ מְ יֹון ,הִּ נֵּה דַ יֶׁךָּ
לִּמְ א ֹס ְבנַפְ שָּ ְך כָּל־לִּמּודֵּ י שֶׁ כֶׁל,
ַאף כִּי הֲ ֹלא כָּמֹונִּי כֵּן י ָּדַ עְ תָּ ,
כִּי כָּל־הֲ דַ ר י ָּפְ י ְָּך ,כָּל־יִּפְעָּ תֶׁ ָך
לּולֵּי מְ זִּמֹותַ י ּונְ ָּכלַי ַרבּו,
ֻכלָּם כְַאי ִּן מֵּ אֶׁ פֶׁס נֶׁחְ שָּ בּו,
כֶׁסֶׁ ף וְזָּהָּ ב ,חֵּ ן ,כָּבֹוד ו ָּיֹפִּי,
אִּ ם מִּ ְבלִּי תַ ְרמִּ ית י ַעַ מְ דּו ֶׁרגַע,
פָּ ז ַרב לְטִּ יט י ָּשּוב ,י ֹפִּ י ָּלנֶׁגַע,
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חֵּ ן טֹוב לְמָּ אֹוסַ ,אף כָּבֹוד לַד ֹפִּ י.
שיחה ג'
שכל יושר וסבלנות
שכל:

ֵּרעִּ י כְָאח לִּי! יִּּוָּדַ ע לְָּך א ֹמֶׁ ן

ִּכי צַר מְ א ֹד לִּי עַ ל צ ַָּרת נַפְ שֶׁ ָך,
ּוכְאֵּ בְָך אַ ְך ִּככְאֵּ בִּי י ָּדָּ עְ תִּ י;
הֵּ ן זֶׁה ב ְִּרית ֵּרעִּ ים חָּ ק־ַאחְ ו ָּה סֶׁ לָּה.
כִּי ת ֹאֲ מִּ ים י ַחְ דָּ ו כִּתְ א ֹמֵּ י בָּטֶׁ ן
עֹוררּו אֶׁ ל כָּל מִּ קְ ֶׁרה ו ָּפֶׁ גַע.
י ִּתְ ְ
אַ ְך מָּ ה אֲ דַ בֵּר ,כִּי מֵּ עֵּ ת עָּ בָּרּו
מֵּ י הַ מְ בּוכָּה הַ מָּ ִּרים הָּ אֵּ לֶׁה
עַ ל הָּ עֲ נִּיָּה ז ֹאת עִּ יר מֹולַדְ תֵּ נּו,
ֹלא נָּח ְל ָּבבִּי ֹלא שָּ קַ ט מֵּ רֹגֶׁז
מִּ כָּל־אֲ שֶׁ ר רֹואֶׁ ה יֹום יֹום ָאנֹכִּי.
הֵּ ן זֶׁה בְעֵּ ינָּי זָּר ֹלא אֵּ דָּ עֵּ הּו,
אֵּ יכָּה כְהַ יֹום אֶׁ ל עֹולָּם י ֹאמֵּ רּו
בָּנּוי ,ו ְהִּ נֹו אַ ְך ת ֹהּו ו ָּב ֹהּו,
י ָּמִּ ין ְראֵּ ה ּושְ מ ֹאל שּוב נָּא הַ בִּיטָּ ה,
מֶׁ ה עַ ל מְ כֹונֹו בַמִּ שְ פָּט וָּצֶׁדֶׁ ק
תִּ מְ צָּא מְ כֹונָּן? אַ ְך אֶׁ ת־זֶׁה חָּ זִּיתִּ י,
עַ וְלָּה כְמֹו ַ
פֹורחַ ת,
נֵּץ הֶׁ עֱ לָּתָּ ה ו ַתִּ גְמֹול שַ לָּטֶׁ ת,
זָּדֹון וְלָּצֹון עַ לִּיזִּים י ִּמְ ש ֹכּו,
גֹוי ֹלא מְ עַ ט ַאחַ ר הֶׁ מְ י ָּתָּ ם שָּ קֶׁ ר,
ּומְ תֵּ י אֱ מּונָּה עַ ד־אֶׁ ֶׁרץ שָּ פָּ לּו,
ֹלא נִּכְרּו בַחּוץ כָּל־מַ י ְשִּ יר ָּלכֶׁת,
עַ ל תָּ ם ו ְסָּ ר מֵּ ָּרע הַ לְעֵּ ג יַלְעִּ יגּו,
נָּקִּ י ּובַר ֵּלבָּב פֶׁתִּ י י ִּקְ ָּראּו,
זִּמָּ ה מְ זִּמָּ ה לָּמֹו,
ֶׁרשַ ע  -תְ בּונָּהַ ,אף תַ הְ פּוכֹות דָּ עַ ת.
אַ ְך ַאחֲ ֵּרי רֹואִּ י זֶׁה אֶׁ ת־כָּל־אֵּ לֶׁה,
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אִּ ם ֹלא לְָך ַרק אֶׁ ַ
ל־רהַ ב י ִּתֵּ נּו
עַ תָּ ה תְ הִּ לָּה ,לָּמָּ ה
אֶׁ תְ מַ ּה ו ְאִּ פָּ לֵּא? הֵּ ן ָאז נִּפְ לֵּאתִּ י,
לּו י ִּתְ נּוהָּ לְָּך ,כִּי לְָּך י ָָּאתָּ ה.
הֵּ ן כַאֲ שֶׁ ר ָּראִּ יתִּ י
תַ ְרמִּ ית בְבֹואֹו אֶׁ ל־הָּ מֹון מִּ נֶׁגֶׁד,
ִּלבִּי ְכבָּר הִּ ָּכנִּי
ו ָּאֵּ דְ עָּ ה כִּי ֹלא טֹובָּה תַ גִּיעַ
עַ ל י ַד מְ עַ ּוֵּל זֶׁהּ ,ו ְכבָּר י ָּדַ עְ תִּ י
הָּ מֹון ו ְשִּ יחֹו ,כִּי הּוא אֶׁ ל־כָּל־רּוחַ
י ָּנּוד כְמֹו נֹוד הַ קָּ נֶׁה בַמָּ י ִּם.
ָאכֵּן לְעֵּ ת כָּז ֹאת שָּ ו ְא נִּתְ יַגֵּעַ ,
כִּי זֶׁה ְלבַב הָּ מֹון נִּשְ בָּה וַיֵּלְֶׁך
ָאסּור ְבזִּקֵּ י זֶׁה גִּבֹור הַ ָּצי ִּד,
ֹלא י ַאֲ מִּ ין עֹוד אֶׁ ל־כָּל־אִּ מְ ֵּרי ק ֹשֶׁ ט
ּו ְלכָּל דְ ב ַָּרי אֹזֶׁן
י ַאְ טֵּ ם כְפֶׁ תֶׁ ן בַל שּוב מִּ נִּי ח ֹשֶׁ ְך.
כִּי כַאֲ שֶׁ ר נָּקֵּ ל הּוא לֹו ָּל ֶׁלכֶׁת
ַאחַ ר ְכ ָּזבִּים אֹו מַ ְראֵּ ה עֵּ ינַי ִּם,
קָּ שֶׁ ה בְעֵּ ינָּיו כֵּן אֹותָּ ם הַ נִּיחַ ,
לִּמְ שֹוְך בְעֹול בִּינֹות ,בִּמְ סִּ לֹות דָּ עַ ת.
אֵּ ין טֹוב אֲ שֶׁ ר אֶׁ דֹום אֵּ פֹוא מִּ מֶׁ נּו,
פֶׁ ן עֹוד נְהִּ י לָּבּוז מֵּ אֵּ ין תֹוחֶׁ לֶׁת,
לָּשּוב עֲ צַת חָּ כְמָּ ה מּוסַ ר אִּ ּוֶׁלֶׁת.
מַ שְ חִּ ית דְ ב ָָּּריו כָּל־דֹובֵּר עַ ל־אֹזֶׁן
סּוגָּה בְאִּ ּוַלְתָּ ּה ,כִּי ֹלא שֹומָּ עַ ת,
נֹותֵּ ן ְללֵּץ מּוסָּ ר עֵּ ָּצה אֶׁ ל ־פֶׁ תִּ י,
עֹוכֵּר שְ אֵּ רֹו הּוא ַאף חֹומֵּ ס דָּ עַ ת.
יושר:

שֶׁ כֶׁל מְ אֹור עֵּ ינַי אַ לּופִּ י סֶׁ לָּה,

ַאנְחֹות ְל ָּבבִּי ַרבּו,
דָּ מִּ י בְקִּ ְרבִּי אֵּ ש ,רּוחִּ י שַ לְהָּ בֶׁת,
ַאף כָּל־אֲ שֶׁ ר סָּ בִּיב עֵּ ינַי תִּ ְראֶׁ ינָּה,
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עֵּ צִּים ְלגַחַ לְתִּ י הֵּ מָּ ה גַם י ַחַ ד,
ַל ְבעִּ יר עֲ צָּמַ י בָּם ּולְמַ עַ ן תַ עַ ל
עַ ל מֹוקְ דָּ ּה נַפְ שִּ י יֹומָּ ם ו ָּ ָּליְלָּה.
מִּ י י ִּתְ נֵּנִּי עָּ י ִּט,
מִּ בַד ְלבַד ָאעּוף ,בֵּין סִּ ְבכֵּי י ָּעַ ר,
עַ ל הַ ְר ֵּרי עַ ד בֶׁטַ ח
בֵּין צֶׁאֱ לִּים בֹודֵּ ד נַפְשִּ י תַ ְרגִּיעַ ,
כִּי ֹלא בְַאנְחָּ תִּ י אֶׁ תְ הַ לְֵּך תֶׁ מֶׁ ס,
בֵּין מִּ צְהֲ לֹות קִּ ְרי ָּה ּושְ אֹונֵּי קָּ ֶׁרת.
רֹועֶׁ ה עֲ דָּ ָּריו נַעַ ר
ָָּארץ,
אֵּ ין מִּ מְ נָּת חֶׁ לְקֹו טֹובָּה ב ֶׁ
כָּל מַ חְ שְ בֹות לִּבֹו תִּ שְ פַ ְלנָּה שָּ בֶׁת,
בַל תַ חֲ מֹוד נַפְ שֹו ִּבגְדֹולֹות ֶׁלכֶׁת,
כִּי אִּ ם ְרעֹות צ ֹאנֹו אֶׁ ל עֵּ ין הַ מָּ י ִּם,
ּולְפִּ יו חֲ ָּלבָּם קַ חַ ת,
י ַבִּיט ְכצֵּאת ָאד ֹם מִּ קָּ דִּ ים שָּ מֶׁ ש,
מַ עְ י ָּן אֲ שֶׁ ר נֶׁאְ מָּ נּו
מֵּ ימָּ יו ו ְֹלא י ִּ ְכזָּבּו,
י ָּשּור ְבלֵּב שָּ מֵּ חַ ,
הָּ לֹוְך וְנַגֵּן מִּ תְ הַ לְֵּך אֶׁ ל ֶׁרגֶׁל
צ ֹאנֹו כְמַ ְרעִּ יתָּ ם ,עֵּ ינָּיו יִּבְחָּ נּו
עִּ שְ בֹות הֲ ָּר ָּריוַ ,אף שִּ פְתֹותָּ יו שֶׁ בַח
אֶׁ ל־יֹוצ ְָּרם תַ ַבעְ נָּה.
אַ שְ ָּריו ּומַ ה טּובֹו ,כַמָּ ה י ִּמְ תָּ קּו
לֹו כָּל־י ְמֵּ י חַ יָּיו ,כַמָּ ה י ְַרגִּיעַ !
כִּי כָּל־אֲ שֶׁ ר תַ הְ פֹוְך תֵּ בֵּל הַ לֵּזּו
עָּ לָּיו מְ סִּ בֹותֶׁ יהָּ ,
י ִּ ְבזֶׁה ו ְֹלא י ָּחּושֹ ,לא י ֵּדַ ע רֹגֶׁז,
י ִּשְ מַ ח בְעָּ נְיֹו ,כִּי ֹלא חָּ מַ ד ע ֹשֶׁ ר,
קִּ נְָאה ו ְכָּבֹוד ֹלא לִּבֹו יִּלְחָּ צּו,
טֹוב לֹו מְ לּונָּתֹו מֵּ הֵּ יכַל מֶׁ לְֶׁך,
מַ קְ לֹו וְיַלְקּוטֹו מִּ ִּבגְדֵּ י חֹפֶׁש.
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עַ לְמָּ ה אֲ שֵּ ר לֹו חֶׁ בֶׁל
תִּ פֹול ,הֲ ֹלא ָּלבֶׁטַ ח
בָּּה י ַעֲ לֹוז לִּבֹו ,בֹו ִּלבָּּה יָּגֶׁל.
אֵּ ין מַ חֲ ִּריד לָּהֶׁ םַ ,רע ֹלא י ֵּדָּ עּו,
סָּ בִּיב לְשֻ לְחָּ נָּם כִּשְ תִּ ילֵּי ַזי ִּת
ז ְַרעָּ ם מְ לֵּאֵּ י גִּיל י ְִּראּו יַבִּיטּו,
ָּל־רגַע
עַ ל נַחֲ לַת חֶׁ לְקָּ ם כָּל־עֵּ ת כ ֶׁ
לִּמְ חֹונְנָּם תֹודֹות אֶׁ לֶׁף י ִּתֵּ נּו.
ֹלא כֵּן שְ אֹון ו ַָּרעַ ש
חַ צְרֹות נְגִּידִּ ים ּומְ דִּ ינֹות הָּ אֵּ לֶׁה,
כִּי כָּל־י ְקָּ ר תִּ פְאֶׁ ֶׁרת
ע ֹשֶׁ ר כְבֹודָּ ם הָּ בֶׁל,
שִּ מְ חַ ת עֲ לִּיצּותָּ ם ָּכזָּב ו ָּשָּ קֶׁ ר,
טּובָּם כְקַ ש תְ שָּ אֵּ הּו סּופָּתָּ ה,
הֶׁ מְ י ַת הֲ מֹונָּם ָאי ִּן,
ַאף פָּ עֳ לָּם מֵּ ָאפַע,
קָּ דִּ ים ְלבָּד י ְִּרד ֹפּו
י ְִּרעֶׁ ה ְל ָּבבָּם רּוחַ ,
וַיִּבְעֲ רּו י ַחְ דָּ ו ,י ַחְ דָּ ו יִּכְסָּ לּו
ַרק ַאחֲ ֵּרי הַ הֶׁ בֶׁל וַיֶׁהְ בָּלּו.
כָּל־רֹודְ ֵּפי כָּבֹוד ,כָּל־ָאץ לָּע ֹשֶׁ ר,
זֹורעִּ ים הֵּ ם ַאף עָּ מָּ ל י ִּקְ צ ֹרּו,
שָּ ו ְא ְ
כ ֹחָּ ם יְכַלּו בָּםּ ,ובְעֵּ ת הִּ שִּ יגּו
אֹותָּ ם ,הֲ ֹלא הֶׁ בֶׁל ו ִָּּריק י ַעְ ז ֹרּו.
סבלנות:

י ֹשֶׁ ר ְבנִּי ,מִּ כָּל־חָּ כְמָּ ה ו ָּדַ עַ ת

ַכ ְלכֵּל אֱ נֹוש שִּ יחֹו ּונְשֹוא אֶׁ ת נֶׁגַע
לִּבֹו בְטּוב ֵּלבָּב ,י ָּקָּ ר ָּלנֶׁצַח.
חֻ קַ ת אֱ מּונָּה ז ֹאתַ ,
תֹורת ת ֹם סֶׁ לָּה:
אִּ יש אִּ יש כְמֹו מַ סְ מֵּ ר ַרגְלֹו ִּלנְטֹועַ
ִּבנְתִּ יב צְדָּ קָּ ה ָּל ֶׁלכֶׁת ,אַ ְך דֶׁ ֶׁרְך
ָּל־ָארחֹות ק ֹשֶׁ ט,
ְ
מִּ שְ פָּ ט ּומֵּ ישָּ ִּרים ,כ
י ֹאחֵּ ז בְתֻ מָּ תֹו ַאף ֹלא י ְַרפֶׁ נָּה,
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ּו ְלכָּל־אֲ שֶׁ ר י ִּקְ ֵּרהּו
הִּ נֵּה כְמֹו עַ מּוד ב ְַרזֶׁל ּונְח ֹשֶׁ ת
כֵּן י ַעֲ מֹוד חָּ זָּק ,בַל יַנַח ֶׁרגַע
קָּ ט ֹן מְ קֹומֹו ,בַל י ֵּט מִּ נִּי א ַֹרח.
עָּ לָּיו ְכגָּמּול כֵּן אֶׁ ת־נַפְ שֹו י ָּשֶׁ ת,
יַבִּיט ו ְֹלא י ִּשְ ַאל ,י ִּשְ מַ ע ַאל י ַעַ ן
י ִּמְ ַאס לְהִּ תְ חַ כֵּם יֹותֵּ ר ,יַנִּיחַ
בַקֵּ ש גְדֹולֹות מֶׁ נּו,
ָאכֵּן עֲ לֵּי מִּ שְ מֶׁ ֶׁרת
מַ שָּ א פְקֻ דָּ תֹו י ָּקּום כַשַ חַ ל,
י ַאְ מִּ ין ו ְֹלא י ַחְ קֹור ,י ִּשְ מֹור ַאף י ַעַ ש
מִּ ְצו ַת אֱ ֹלהָּ יו בַל־י ָּסּור מִּ מֶׁ נָּה,
אֶׁ ל־פֹועֲ לֹו י ִּתֵּ ן עַ ד־עֹולָּם צֶׁדֶׁ ק,
נִּ ְכנָּע ו ְשַ ח עֵּ ינָּי ִּם,
י ִּשְ מֹור גְבּול לִּבֹו בַל י ַעַ ב ְֶׁרנְהּו.
ֶׁרסֶׁ ן תְ שּוקָּ תֹו י ֹאחֵּ ז ַאל־י ֶֶׁׁרף,
תֹודֹות י ְמַ לֵּא פִּ יהּו,
דּומָּ ם וְי ָּחִּ יל לִּתְ שּועָּ תֹו סֶׁ לָּה.
כִּי אֵּ ל אֱ מּונָּה הּוא ,אֵּ ין בֹו עַ וְלָּתָּ ה,
צּור פָּ עֳ לֹו תָּ מִּ יםַ ,אף חָּ פֵּ ץ חָּ סֶׁ ד,
ָאכֵּן דְ ָּרכָּיו מֶׁ נּו
הֵּ ן עַ ד־מְ א ֹד נִּשְ גָּבּו,
ָאחֹור חֲ כָּמִּ ים בָּם מֵּ הָּ בִּין שָּ בּו.
אֵּ יכָּה מְ צֹוא יּוכַל ,אֵּ יְך יּוכַל דַ עַ ת,
ָאדָּ ם אֲ שֶׁ ר י ְִּראֶׁ ה ַרק לָּעֵּ ינָּי ִּם,
סִּ תְ ֵּרי פְ לִּיאֹות רּום גֹבַּה שָּ מָּ י ִּם,
אֶׁ ל־ר ֹאש שְ חָּ קִּ ים אֵּ יְך י ָּעּוף תֹולָּעַ ת.
שיחה ד'
המון וסכלות ,אח"כ ילך המון ונשארה סכלות לבדה.
המון:
סכלות:

קּומִּ י אֲ מָּ תִּ י ,נָּא!
ָאדֹון ,הִּ נֵּנִּי!
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המון:

קּומִּ יְ ,לכִּי נָּא אֵּ צֶׁל

בִּתִּ י וְלָּּה הַ גִּידִּ י,
כִּי יֹום חֲ תֻ נָּתָּ ּה ּוכְלּולֹותֶׁ יהָּ
הָּ לֹוְך ו ְקָּ ֵּרב בָּאּ ,ול ְַרהַ ב שַ מְ תִּ י
מֹועֵּ ד לְיֹום הַ ח ֹדֶׁ ש,
עַ תָּ ה לְהָּ כִּין אֶׁ ל־יֹום שִּ מְ חָּ תֵּ נּו
הֹולְֵּך אֲ נִּיַ ,אף אַ תְ חִּ ישִּ י ו ָּ ֵּלכִּי.
ילך המון וסכלות נשארת לבדה
סכלות:

הִּ נֵּה ְכבָּר יֹום בָּא שֶׁ קִּ ּוִּיתִּ יהּו!

הִּ נֵּה ְכבָּר ָּראִּ יתִּ י
כָּל־תַ אֲ ו ַת נַפְ שִּ י .י ָּב ֹא נָּא שֶׁ כֶׁל
עַ תָּ ה בְחָּ כְמֹותָּ יו ,אִּ ם י ַעְ צָּר־כ ֹחַ
עֹוד אֶׁ ת־תְ הִּ לָּה מִּ יַד ַרהַ ב קָּ חַ ת.
הֵּ ן מָּ אֲ סָּ ה נַפְ שִּ י ּוכְשֶׁ קֶׁ ץ י ַחַ ד
הֵּ מָּ ה בְעֵּ ינַי כָּל־זֵּידֹונִּים אֵּ לֶׁה
יַלְדֵּ י חֲ צ ֵֵּּרי שֶׁ כֶׁל,
כִּי הֵּ ם ְלבַדָּ ם הֵּ מָּ ה
ָאדָּ ם בְעֵּ ינֵּיהֶׁ םּ ,וכְקַ ש י ַחְ ש ֹבּו
אֶׁ ת־כָּל־שְ ָאר מִּ ינֵּנּו.
ַאף הֵּ ם בְדִּ ב ְֵּרי ַאי ִּן
י ָּמִּ ים וְלֵּילֹות מַ הְ ִּבילִּים יֹוצִּיאּו,
כֶׁסֶׁ ף וְזָּהָּ ב בָּם ֹלא י ְַרבּו לָּמֹו,
ֹלא־י ִּשְ בְרּו בָּהֶׁ ם ל ְִּרעָּ בָּם אֹכֶׁל,
אֶׁ ת־כָּל־ ְצבָּא שָּ מַ י ִּם
כָּאֵּ ל בְשֵּ ם לִּקְ רֹוא הִּ נֵּה י ֹאמֵּ רּו,
ח ֹק אֶׁ ל־הֲ לִּיכֹות שֶׁ מֶׁ ש
י ִּתְ אַ מְ רּו לָּתֵּ ת ,אֹו אֶׁ ל־י ֵָּּרחַ ;
בִּמְ דֹוד שְ ֹלש הַ ֵּצלַע,
עִּ גּול ו ְִּרבּועַ  ,א ֶֹׁרְך ו ָּר ֹחַ ב
רּוחָּ ם יְכַלּוּ ,וסְ פ ִָּּרים מִּ לֵּאּו
תֵּ בֵּל כְחֹול הַ יָּם מֵּ אֵּ ין תֹועָּ לֶׁת.
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י ִּתְ יַגְעּו לִּדְ רֹוש אֵּ יכָּה תַ צְמִּ יחַ
ַגנָּה בְעֵּ ת חֻ קָּ ּה אֶׁ ת־זֵּרּועֶׁ יהָּ ;
אֵּ יְך י ַעֲ לֶׁה עָּ נָּן ,אֹו אֵּ יְך י ִָּּריקּו
ָארץ,
מָּ טָּ ר נְשִּ יאִּ ים עַ ל־כָּל־קַ ְצו ֵּי ֶׁ
לִּשְ קֹול בְפֶׁ ֶׁלַס רּוחַ ,
ּומְ דֹוד בְשַ עַ ל מָּ י ִּם,
י ִּ ְגבַּה ְל ָּבבָּם ּו ְבבֵּיתָּ ם אֵּ ין לָּחֶׁ ם.
עַ תָּ ה הֲ ֹלא י ֵּבֹושּו
מִּ מֹועֲ צֹותֵּ יהֶׁ ם ,עַ תָּ ה י ֶׁחְ פָּ רּו,
כִּי עַ ל־חֲ מַ ת אַ פָּמֹו
הִּ נֵּה תְ הִּ לָּה עַ תָּ ה
י ְִּראּו בְחֵּ יק ַרהַ ב ,לַמְ רֹות עֵּ ינֵּימֹו.
נַחְ נּו בְשִּ מְ חָּ תֵּ נּו
נָּגִּיל וְנָּשִּ יש בֶׁטַ ח,
נִּשְ מַ ח לְקֹול עּוגָּב עַ ל־י ֵּין הָּ ֶׁרקַ ח,
כָּל־מַ עֲ דַ נֵּי מֶׁ לְֶׁך
נ ֹאכַל לְמַ לֵּא בֶׁטֶׁ ן,
גִּיל נִּשְ בְעָּ ה הַ יֹום ,נִּשְ חַ ק לַפָּ חַ ד
כִּי עֹוד ְכבָּר מָּ חָּ ר נָּמּות גַם־י ָּחַ ד.
שִּ מְ חּו ְבנֵּי תֵּ בֵּל גִּילּו ּושְ מָּ חּו,
ּובְעֹודְ כֶׁם חַ יִּים מָּ ו ֶׁת תִּ שְ כָּחּו.
ַאל־תַ חְ פְצּו זִּקְ נָּה טֶׁ ֶׁרם תִּ זְקָּ נּו,
כִּי דַ י בְעִּ תָּ ּה ַלצ ָָּּרה ז ֹאת לָּנּו.
ָּרעָּ ה אֲ שֶׁ ר עֹודֶׁ נָּה
לִּהְ יֹות עֲ תִּ ידָּ הַ ,אל תֵּ חַ תּו מֶׁ נָּה.
הִּ תְ עַ בְרּו ּובְטָּ חּו,
שִּ מְ חּו ְבנֵּי תֵּ בֵּל ,גִּילּו ּושְ מָּ חּו!
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חלק שני
שיחה א'
שכל ויושר בשדה ,אח"כ הולך שכל ונשאר יושר לבדו.
שכל:

י ֹשֶׁ ר י ְדִּ יד נַפְ שִּ י ,י ַאְ מֵּ ץ ִּלבֶָׁך,

שַ נֵּס כְאֵּ זֹור חָּ י ִּל,
כִּי כַאֲ שֶׁ ר יֹותֵּ ר מֵּ ָּרחֹוק י ֶׁשַ ע
נ ְִּראֶׁ ה ,הֲ ֹלא פִּ תְ א ֹם ָאז י ְִּרו ַח לָּנּו.
בֵּין לַהֲ בֹות ח ֹם בֵּין חַ ְרבֹונֵּי קַ י ִּץ
קַ דְ רּות עֲ ָּרפֶׁל עֵּ ת כָּּסּו שָּ מָּ י ִּם,
תָּ חִּ יל לְקֹול ַרעְ מָּ ם אֶׁ ֶׁרץ מִּ תָּ חַ ת,
ִּבבְרֹוק כְחֵּ ץ ב ָָּּרק ּוכְפָּ ֵּרק רּוחַ
הָּ ִּרים ְכנִּ ְבלֵּי חָּ ֶׁרש,
אֶׁ ל־קֹול הֲ מֹון הַ גֶׁשֶׁ ם
עֵּ ת תֶׁ חֱ ַרש כָּל־אֹזֶׁן,
י ַחְ דָּ ו י ְנּוסּון כָּל־חַ י ְתֹו ַביָּעַ ר,
י ִּדְ אּו ְבנֵּי יֹונָּה אֶׁ ל־חַ ְגו ֵּי סָּ לַע,
ֶׁרגַע בְהֹוד אֹורֹו הֵּ ן יִּז ְַרח שָּ מֶׁ ש,
יִּבְקַ ע ו ְהֵּ פִּ יץ כָּל־עָּ נָּן ו ָּח ֹשֶׁ ְך,
ו ִּיהִּ י כְֹלא הָּ י ָּה ָאז כָּל־הַ ּסָּ עַ ר;
כֵּן אֶׁ ל־אֱ נֹוש נִּדְ כֶׁה ֶׁרגַע יַצְמִּ יחַ
מ ֹשֵּ ל בְע ֹז עֹולָּם מִּ צ ָָּּרה ֶׁרו ַח.
יושר:

שֶׁ כֶׁל מְ שֹוש ִּלבִּי ,תַ נְחּומֹותֶׁ יָך

ִּלבִּי הֲ ֹלא י ְַרחִּ יבּו,
כִּי עֵּ ת כְמֹו אַ בִּיט מֵּ אִּ מְ ֵּרי פִּיָך
פֶׁ תַ ח לְתֹוחַ לְתִּ יָ ,אכֵּן הֹואִּ ילָּה
ְשֹורה לְָּך ַאל תִּ מְ נַע מֶׁ נִּי.
אִּ ם י ֵּש ב ָּ
שכל:

לּו הָּ י ְתָּ ה אִּ תִּ י ֹלא כִּחַ דְ תִּ יהָּ ,

ָאכֵּן אֲ קַ ו תִּ תָּ ּה גַם כִּי אֵּ ין עָּ תָּ ה.
כִּי ֹלא לְעֹולָּם מָּ ט כָּל־פֹועֵּ ל צֶׁדֶׁ ק,
תִּ קְ ו ַת תְ מִּ ימִּ ים ֹלא ת ֹאבַד ָּלנֶׁצַח.
הֵּ ן י ַעֲ לֶׁה ַרהַ ב ,לָּעָּ ב יַגִּיעַ ,
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עַ ל־בָּמֳ תֵּ י תֵּ בֵּל י ְִּרכַב ,י ַ ְצלִּיחַ ,
עָּ ִּריץ ּומִּ תְ עָּ ֶׁרה ַאף גֹובֵּר חָּ י ִּל,
מִּ תַ אֲ ו ָּתֹו ֹלא י ֶׁחְ דַ לֹ ,לא י ֵֶּׁרא
עָּ מָּ ל ו ְֹלא י ֵּדַ ע כָּל־חַ ְבלֵּי עֹנִּי,
יּורד ,אַ ְך שָּ ם תָּ ש ֹחַ
אַ ְך אֶׁ ל־שְ אֹול ַ
כָּל־גַאֲ ו ַת לִּבֹוּ ,ותְ ַ
מּורת גֹבַּה
י ִּ ְלבַש ְכ ֶׁבגֶׁד ב ֹשֶׁ ת,
קָּ לֹון עֲ לֵּי כָּבֹוד י ִּקַ ח ָּלנֶׁצַח.
ִּ
ּופְרי אֱ מּונָּתֶׁ ָך
תִּ מְ צָּא בְעִּ תֹו אָּ תָּ ה,
מִּ כָּל עֲ מַ ל נַפְשֶׁ ָך
תִּ ְראֶׁ ה ו ְתִּ שְ בַע סֶׁ לָּה.
עַ ל־עָּ נְי ְָך תֹודֶׁ ה כִּי תִּ גָּאֵּ לָּה.
צָּרֹות אֲ שֶׁ ר עָּ בָּרּו
גַם הֵּ ן שְ מָּ חֹות הֵּ נָּה
י ַחְ דָּ ו בְיֹום טֹובָּה ,כִּי גִּיל תַ ְרבֶׁינָּה
כָּל עֵּ ת אֲ שֶׁ ר נִּזְכָּרּו.
יושר:

אֹבֶׁה אֲ שֶׁ ר אּוכַל ,כִּי אֶׁ עְ צָּר כ ֹחַ ,

לִּסְ בֹול כְמֹו חָּ פַ צְתִּ י,
(שֶׁ כֶׁל) מְ ִּרי שִּ יחִּ י; אַ ְך ָּכבֵּד מֶׁ נִּי
כָּל־עֵּ ת אֲ שֶׁ ר תִּ ְראֶׁ ינָּה
עֵּ ינַי שְ נֵּי ֵּ
צּורי מִּ כְשֹול הָּ אֵּ לֶׁה,
תַ ְרמִּ ית ו ְסִּ כְלּות ,כִּי י ַחְ דָּ ו נֹועָּ דּו
לִּהְ יֹות לְשִּ כִּים לִּי ּולְדַ אְ בֹון נָּפֶׁש.
ז ֹאת בַהֲ מֻ לָּתָּ ּה בַחּוץ תָּ ִּריעַ ,
עַ ל־כָּל מְ רֹומֵּ י קָּ ֶׁרת,
תִּ דְ רֹוְך בְע ֹז פָּ נֶׁיהָּ ,
ֹלא־י ָּדְ עָּ ה י ְִּרָאהֹ ,לא־תַ כִּיר ב ֹשֶׁ ת,
כָּל־הַ ב ְִּרית תָּ פֵּר ,כָּל־ח ֹק תַ ִּ
פְריעַ ,
אֵּ ין כָּל־אֱ מּונָּה בָּּה ו ִּימִּ ינָּּה שָּ קֶׁ ר,
חָּ מָּ ס ְר ֻכלָּתָּ ּהָ ,אלָּה וָּכַחַ ש,
ָּל־רעָּ ה ,אֵּ ם אֶׁ ל־כָּל־פָּ שַ ע,
ָאחֹות ְלכ ָּ
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צֹור ֶׁרת,
ּו ְלכָּל־ ְבנֵּי הַ שְ כֵּל עַ ד־מּות ָּ
תֵּ שֵּ ב תְ דַ בֵּר בָּמֹו,
בֵּין מִּ ז ְְרקֵּ י שֵּ כָּר בָּהֶׁ ם תָּ שִּ יחַ ,
כָּל־מַ חְ שְ בֹות ִּלבָּּה ַרק ַרע עָּ לֵּימֹו,
לּו י ָּ ְכלָּה כַדָּ ג כֵּן תִּ ְבלָּעֵּ מֹו,
אֹו כַחֲ מֹור תִּ שֹוְך לִּשְ בֹור כָּל־ג ֶָּׁרם.
ַאף־זֶׁה בְחֵּ לֶׁק פִּ יהּו
י ָּצּוד ְכצִּפֹור נָּפֶׁש,
ּוכְסּוי דְ בַש ֶׁאַת־אִּ יש שֹוגֶׁה ו ָּפֶׁתִּ י
רֹוש י ַאֲ כִּיל ו ָּמָּ ו ֶׁת.
י ִּשְֹך בְעֵּ ת י ִּשַ קּ ,ובְעֵּ ת תִּ ְרפֶׁ ינָּה
י ָּדָּ יו אֲ זַי י ִּמְ חָּ ץּ ,ו ְבכָּל־חֶׁ ְפצֵּהּו
עֹושֶׁ ה וְגַם־מַ ְצלִּיחַ .
שכל:

ָאכֵּן שְ ָּגגָּה הִּ יא ז ֹאת אֶׁ ל־עֵּ ינֵּינּו

כִּי עֵּ ין בְשָּ ִּרים הֵּ מָּ ה,
עַ ל־כֵּן אֱ מֶׁ ת בִּדְ בַר־ ָּכזָּב י ָּמִּ ירּו,
ח ֹשֶׁ ְך לְאֹור שָּ מִּ ים ו ָּאֹור לַח ֹשֶׁ ְך.
הֵּ ן בַאֲ שֶׁ ר י ַשִּ יגּו
י ִּתְ עּו ְלכָּל־מִּ קְ ֶׁרה קָּ טֹן ו ָּ ֶׁפגַע,
ַאף כִּי בְמֻ פְ לָּא ּומְ כֻּסֶׁ ה מֵּ הֵּ מָּ ה.
שּור נָּא קְ צֵּה מָּ שֹוט אֶׁ ל־תֹוְך הַ מָּ י ִּם,
הֵּ ן ַרק־מְ עֻ ּוָּת ּומְ עֻ קָּ ל תִּ ְראֵּ הּו,
ּו ְל ָּבבְָך יֹודֵּ עַ
כִּי בֶׁאֱ מֶׁ ת י ָּשָּ ר הִּ נֵּה הִּ נֵּהּו.
שֵּ שַ י ו ְתַ לְמַ י אַ ְך־ ִּכנְמָּ לִּים תֵּ ֶׁרא
מִּ תֹוְך זְכּוכִּית אִּ ם־פָּ נָּיו ישְ קָּ עּו,
ו ִּיהִּ י לְהֶׁ פְֶׁך אִּ ם ָּרמּו ָּגבָּהּו.
הַ בֵּט הֲ ֹלא רּוחֵּ נּו
ֹלא־רגַע
ַכיָּם ,אֲ שֶׁ ר
ֶׁ
מִּ מִּ לְחֲ מֹות הָּ רּוחַ
י ִּשְ קֹוט ,אֲ שֶׁ ר ַגלָּיו הֵּ נָּה אֹו־הֵּ נָּה
ֹלא־יּונְפּו הָּ נֵּף אֹו ֹלא־י ִּדַ חּו;
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מֵּ עִּ צְבֹונֹות כֵּן ֹלא־נִּקָּ ה סֶׁ לָּה,
ּוכְהַ חֲ לִּיפָּם הֵּ מָּ ה
אֶׁ ת־טַ עְ מֹו ,כֵּן בָּנּו
י ִּתְ חַ לְפּו מֵּ עֵּ ת אֶׁ ל־עֵּ ת חּושֵּ ינּו,
בַל־נֶׁחֱ זֶׁה כִּי־אִּ ם עַ ל־ ִּפי הַ חֵּ פֶׁ ץ,
בַל־י ִּשְ מְ עּו ָא ְזנֵּינּו
כִּי־אִּ ם כְמֹו נִּכְסַ פְנּו,
אֹו כַאֲ שֶׁ ר דִּ מִּ ינּו.
לּו נֶׁחֱ זֶׁה עֹולָּם בָּרּור אַ ְך פַ עַ ם
ַאחַ ת ,אֲ זַי ָּראִּ ינּו
אֶׁ ת שֹונְאֵּ ינּו אֵּ לֶׁה
כ ֹה נַעֲ נִּים מֻ כִּים אֻ מְ ָּללִּים י ַחַ ד,
כִּי נ ֹאמְ ָּרה דַ י ּונְקָּ מֹות שָּ בָּעְ נּו.
הֵּ ן כַאֲ שֶׁ ר רֹואֹות אֹותָּ ם עֵּ ינֶׁיָך
ֻכלָּם מְ לֵּאֵּ י טֹוב ּושְ בֵּעֵּ י נָּחַ ת,
כֵּן עִּ קְ בֹותֵּ יהֶׁ ם ב ֶָּׁרשֶׁ ת הֵּ מָּ ה
מֵּ ָאז אֲ חּוזִּים ,בַל מֶׁ נּו יֵּצֵּאּו,
עִּ מְ קֵּ י שְ אֹול י ִּתְ מ ֹכּו
כָּל־צַעֲ דֵּ יהֶׁ םַ ,ר ְגלֵּיהֶׁ ם י ִּמֹוטּו,
בַל־יּוכְלּו קּום שָּ מָּ ה.
אַ תָּ ה חֲ זַק עַ תָּ ה ,הִּ תְ אַ זֵּר כ ֹחַ ,
כִּי־אֵּ ְלכָּה אֶׁ ְראֶׁ ה ,דָּ בָּר אֶׁ שְ מָּ עָּ ה,
אָּ שּוב ו ְאַ גִּיד לְָּך .אַ ְך הַ שְ קֵּ ט אַ תָּ ה
ּונְהַ ג כְחָּ כְמָּ תֶׁ ָך
כָּל־מַ חְ שְ בֹות ִּלבְָּך ּומְ זִּמֹותֶׁ יָך.
ְבּורה אֵּ ין ִּכג ַ
ְבּורת ֶׁגבֶׁר
הֵּ ן כָּל־ג ָּ
כֹובֵּש בְע ֹז יִּצְרֹו ,שַ ִּליט בָּרּוחַ ;
ַרק לֵּב אֲ שֶׁ ר י ָּסִּ יר מִּ מֶׁ נּו כַעַ ש,
הּוא לֵּב אֲ שֶׁ ר־י ִּשְ קֹוט ,הּוא לֵּב י ָּנּוחַ .
שיחה ב'
יושר נשאר לבדו ומוצא מחקר מתבודד בהר.
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יושר:

אֵּ ין טֹוב אֲ שֶׁ ר אֶׁ פְ נֶׁה ל ְִּראֹות פ ֹה אֵּ לֶׁה

דִּ שְ אֵּ י נְאֹות שָּ דַ י ,עֵּ ינֹות הַ מָּ י ִּם
הַ נֹו ְזלִּים מֵּ ר ֹאש הַ ִּ
צּורים הֵּ נָּה,
אַ טֶׁ ה לְקֹול הַ תֹור אֹו צִּפֹור אֹזֶׁן,
אֶׁ ְרבַץ ְבבֵּין חָּ צִּיר תַ חַ ת הַ ת ֹמֶׁ ר,
אֶׁ שְ ַאף כְעֶׁ בֶׁד רּוחַ ,
ַאף כָּל־שְ עִּ פַי כָּל־שַ ְרעַ פַי י ַחַ ד
אַ ְך ַאחֲ ֵּרי ֵּגו ִּי כִּמְ עַ ט אַ שְ לִּיכָּה,
ַארו ִּיחַ .
אֶׁ שְ כַח מְ ִּרי שִּ יחִּ י ,אּולַי ְ
הֶׁ ן־שָּ ם הֲ ֹלא מֶׁ חְ קָּ ר בֹודֵּ ד אַ בִּיטָּ ה,
אַ ְך שָּ ש אֲ נִּי עָּ לָּיו ,עָּ לֵּז ָאנֹכִּי
עַ ל כִּי־מְ צָּאתִּ יו עָּ תָּ ה,
כִּי חִּ קְ ֵּרי לִּבֹו הִּ נֵּה יֹועִּ ילּו
עַ תָּ ה לְהַ שְ כִּיחֵּ נִּי
אֶׁ ת־כָּל־עֲ מָּ לִּיַ ,אף־נַפְשִּ י שַ מֵּ חַ .
שָּ לֹום לְָך מֶׁ חְ קָּ ר! ָאן תִּ תְ הַ ַל ְכנָּה
כָּעֵּ ת מְ זִּמֹותֶׁ יָך
בֵּין הַ ְר ֵּרי בָּדָּ ד ּונְחָּ לִּים אֵּ לֶׁה?
מחקר:

הֹולְֵּך ו ְתָּ ר הִּ נֵּנִּי

פִּ לְאֵּ י תְ בּונֹות מֵּ אֵּ ין חֵּ קֶׁ ר לָּמֹו,
בֹורא ו ְיֹוצֵּר כ ֹל הֶׁ ְרָאה הֹודִּ יעַ
ֵּ
אֶׁ ל־כ ֹל אֲ שֶׁ ר־עֵּ ינָּיו ֹלא עִּ ּוֵּר סֶׁ כֶׁל
אֹו שִּ חֲ תָּ ה עַ ְצלָּה ,בִּפְ לִּיאֹות צֶׁמַ ח
כָּל־הָּ אֲ דָּ מָּ ה אִּ ם־שָּ דֶׁ ה אִּ ם־י ָּעַ ר.
כָּל־מַ חְ שְ בֹותָּ יו מַ ה לִּמְ א ֹד עָּ מָּ קּו!
כָּל־מַ עֲ שָּ יו מָּ ה ַרבּו!
ֻכלָּם בְחָּ כְמָּ ה מִּ כָּל־לֵּב נִּשְ גָּבּו.
שִּ ים עֵּ ינְָך נָּא עַ ל־שָּ ָּרשִּ ים אֵּ לֶׁה,
פִּ יֹות פְ תּוחֹות בָּמֹו
לָּר ֹב מְ א ֹד הִּ נֵּה י ְִּראּו עֵּ ינֶׁיָך,
הֵּ ם י ִּשְ אֲ בּו י ַחְ דָּ ו ,י ַחְ דָּ ו י ִּינָּקּו
מִּ ש ֹד אֲ דָּ מָּ ה ז ֹאת אֶׁ ת־כָּל־הַ לֵּחַ ,
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הַ מְ ַכ ְל ְכלָּם כָּל־עֹוד בַחַ יִּים הֵּ מָּ ה,
תֹוְך ַרהֲ טֵּ י ִּגזְעָּ ם אֹותֹו יֹולִּיכּו
מֵּ ר ֹאש ו ְעַ ד־סֹוף ,אֶׁ ל־כָּל־בַד ,כָּל־ח ֹטֶׁ ר,
לִּהְ יֹות לְמִּ חְ י ָּה אֶׁ ל־ ֻכלָּם גַם י ָּחַ ד,
ַאף־הּוא בְעֵּ ת צֵּאתֹו בָּלּול מֵּ ֶׁרחֶׁ ם
כֹונֵּס בְקִּ ְרבֹו ,אַ ְך ִּבלְתִּ י נִּבְדָּ לּו,
עָּ פָּר ו ְשֶׁ מֶׁ ן ,אֹו־ג ִּ
ָּפְרית ו ָּמֶׁ לַח,
עִּ ם־כָּל־שְ אֵּ ִּרית כָּל־בֹונֵּי כָּל־גָּשֶׁ ם,
ב ְִּרבֹות תְ נּועָּ תֹו ּוכְמַ הֵּ ר ֶׁלכֶׁת
בֵּין שִּ קְ תֹות הַ ֶׁגזַע,
י ִּמַ ס כְדֹונַג ,י ִּשָּ פְֵּך כַמַ י ִּם
מִּ מַ עְ בְרֹותָּ יו ,אֹו מָּ קֹום י ָּנּוחַ .
מֵּ ר ֹב זְמַ נִּים כִּי עָּ לָּיו י ַחְ ֹלפּו,
י ָּמִּ ים וְלֵּילֹות ,ק ֹר ו ָּח ֹם ו ָּרּוחַ ,
עֹוד י ַחֲ לִּיף טַ עְ מֹוּ ,ובְשֵּ ם הַ נֶׁטַ ע
הּובַל לְתֹוכָּּה ,כִּי י ִּשְ ו ֶׁה אֵּ לֶׁיהָּ ,
הִּ נֵּה י ְ ַכנֶׁה סֶׁ לָּה.
עַ תָּ ה ְראֵּ ה אֵּ לֶׁה הַ ִּגידִּ ים הֵּ נָּה,
מִּ שַ עֲ רֹות ר ֹאש קּור עַ ָּכבִּיש דַ קּו,
אֶׁ ת־כָּל־פְ נֵּי זֶׁה הֶׁ עָּ לֶׁה מִּ לֵּאּו,
כִּי בָּם ְבלִּי ִּרפְ יֹון ּו ְבלִּי מַ ְרגֹועַ
עָּ סִּ יס י ְסֹובֵּב ,הּוא אֶׁ ל־ח ֹם הַ שֶׁ מֶׁ ש
י ְִּרתַ ח בְעֹוד יֹומָּ םַ ,אף־שֶׁ מֶׁ ץ מֶׁ נְהּו
י ִּקְ פָּ א לְק ֹר הַ ָּליְלָּה,
אֹותֹו בְמֹו־פִּ יהֶׁ ן הִּ נֵּה תָּ מ ֹ ְצנָּה
ָאז הַ דְ ִּ
בֹוריםּ ,ובְמֵּ עֵּ יהֶׁ ן י ָּשָּ ב
אֶׁ ל־הַ דְ בַש שֶׁ בֵּין דֹונַג תַ ֵּז ְלנָּה.
שּור נָּא פְ ָּרחִּ ים ,אֶׁ ל־י ָּפְ י ָּם הַ בִּיטָּ ה.
מַ ְרָאם חֲ זֵּהַ ,אף־נִּיחֹוחָּ ם הָּ ִּריחָּ ה.
מִּ תֹוְך תְ מּונַת כֹוס תַ ְבנִּית ָּגבִּיעַ
הַ זֶׁה אֲ שֶׁ ר לָּהֶׁ ם תִּ ְראֶׁ ה מִּ תַ חַ ת
סָּ בִּיב עֲ לֵּיהֶׁ ם ִּראשֹונָּה י ַפְ ִּריחּו,
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ַאף ַאחֲ ֵּרי נָּפְ לָּם הּוא י ָּשּוב פ ִֶּׁרי.
חּוטִּ ים כְעַ מּודִּ ים הַ בֵּט ,נִּצָּבּו,
מִּ י עַ ל לְר ֹאשֹו כֹובַע
נֹושֵּ אּ ,ומִּ י ִּבלְתֹו ,אַ ְך ֻכלָּם י ַחַ ד
עִּ ם־כָּל־עֲ לֵּיהֶׁ ם אִּ יש ָאחִּ יו י ַעְ ז ֹרּו
ּו ְבנַחֲ לֵּיהֶׁ ם הֶׁ עָּ סִּ יס יָּכִּינּו,
ַלגְדִּ יל פ ְִּריהֶׁ ם בֹו ּולְהַ מְ תִּ יקֵּ הּו.
תַ ְבנִּית כְמֹו צִּפ ֶֹׁרן
הַ זֶׁה אֲ שֶׁ ר תִּ ְראֶׁ ה ,כִּי י ִּתָּ קֵּ עַ
ִּלבְנֹו בְלֹוי ָּתֹו ,שָּ מָּ ה יָּנִּיחּו
דִּ בְשָּ ם אֲ שֶׁ ר תָּ מ ֹץ ,כִּי תִּ מְ צָּאֵּ הּו,
פִּ י הַ דְ ִּ
בֹורים ָּליְלָּה.
עַ תָּ ה חֲ קָּ ר־ז ֹאת עֹוד ,הַ בֵּט וָּבִּינָּה
אֶׁ ל־נִּפְ לְאֹות ֵּ
צּורנּו,
בִּין נָּא ְלז ֶַׁרע זֶׁה ,תֹוכָּם י ַסְ גִּירּו
י ַחְ דָּ ו לְמִּ ינָּם כָּל־צֶׁמַ ח ,כָּל־עֵּ שֶׁ ב,
שָּ פִּ יר בְשִּ ְלי ָּתֹו עָּ לָּיו נִּ ְכ ֶׁפלֶׁת,
ַרב אֹו מְ עַ ט ,כֵּן דִּ מְ יֹונֹו הִּ נֵּהּו.
ר ֹב אֹוצְרֹותָּ יו שֶׁ מֶׁ ן
הִּ נֵּה ְבלִּי מַ חְ סֹור מִּ לֵּא הַ טֶׁ בַע,
כִּי כָּל־עֲ צָּמָּ יו ,כָּל־גִּיד בֹו ,כָּל־ע ֶֹׁרק,
בֹו י ַחֲ לִּיץ י ַחְ דָּ וַ ,אף בֹו י ֵָּּרכּו.
תֹוכֹו י ְַרחֵּ ף רּוחַ
חַ דַ ,אף לְעֹופֵּ ף קַ ל ,חַ י ּוגְדָּ ל־כ ֹחַ ,
הּוא י ַעֲ מִּ יד אֶׁ ת־כָּל־סִּ דְ ֵּרי הַ נֶׁטַ ע
דָּ בָּר עֲ לֵּי ָאפְ נָּיו ,אִּ יש עַ ל י ָּדֵּ הּו,
מִּ נִּי עֲ בִּי שַ מְ נֹוַ ,אחַ ר הֹובִּישּו
אֹותֹו פְ נֵּי חַ מָּ ה ּונְשִּ יבֹות רּוחַ ,
י ֵּעָּ ש סְ בִּיבֹותָּ יו שִּ ְריֹון תִּ לְב ֹשֶׁ ת,
עָּ לָּיו י ְגֹונֵּן מִּ כ ַ
ָּל־רע ו ָּ ֶׁפגַע,
חָּ מּוץ בְתֹוכֹו רּוחַ ,
נִּצָּב כְאִּ יש מִּ לְחֶׁ מֶׁ ת
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נֶׁגֶׁד ְלכָּל־בָּאְ שָּ הַ ,אף־שֶׁ מֶׁ ן מֶׁ נּו
לָּר ֹב ו ְַרב הַ חַ י ִּל
הֵּ ן י ִּמְ שְ כּו יַזִּילּו.
מַ צַע שְ ָּרף תַ חְ תָּ יו הֵּ ן י ִּשְ תָּ ֵּרעַ ,
ּוכְמֵּ חֲ ַרכִּים בֵּין בֶׁקַ ע אֹו נֶׁקֶׁ ב
יָּצִּיץ זְעֵּ יר שָּ ם ּוזְעֵּ יר שָּ ם הַ חּוצָּה.
אֵּ לֶׁה קְ צֹות דַ ְרכֵּי קָּ דֹושּ ,וכְאֵּ לֶׁה
ַרבֹות לְאֵּ ין מִּ סְ פָּר נִּפְ לָּאֹות סֶׁ לָּה.
ָּל־דֹורשִּ ים אֹותָּ ם ,אֹותָּ ם י ִּמְ צָּאּו
ְ
כ
תָּ מִּ יד ְבכָּל־הָּ חַ י ּו ְבכָּל־צֹומֵּ חַ
ּו ְבכָּל־אֲ שֶׁ ר כָּל־רּוחַ
חַ יִּים בְקִּ ְרבֹו ָאי ִּן,
ָָּארץ
ּו ְבכָּל־אֲ שֶׁ ר ב ֶׁ
ּו ְבכָּל־אֲ שֶׁ ר בַמָּ י ִּם,
ּו ְבכָּל־אֲ שֶׁ ר־בֹו עַ י ִּן
ָאדָּ ם לְהַ בִּיט י ָּשֶׁ ת.
אַ שְ ֵּרי אֲ שֶׁ ר חָּ כְמָּ ה מָּ צָּא ו ָּדָּ עַ ת,
אַ שְ ֵּרי מְ דַ בֵּר עַ ל־אֹזֶׁן שֹומָּ עַ ת!
יושר:

בָּרּוְך תְ הִּ י מֶׁ חְ קָּ ר ,כִּי נִּחַ מְ תָּ נִּי

עֵּ ת מִּ שְ ב ְֵּרי י ָּגֹון עַ ד־נַפְשִּ י בָּאּו,
כִּי עֵּ ת בְצּוף לִּקְ חֶׁ ָך
מָּ ַרת ְל ָּבבִּי זֶׁה אֹותִּ י הִּ שְ כָּחְ תָּ ,
ַאף־מִּ סְ פְדִּ י לִּי אֶׁ ל־מָּ חֹול הָּ פָּ כְתָּ .
ַכצֵּל לְעָּ י ֵּף ּוכְאֶׁ ל־צָּמֵּ א מַ י ִּם,
כֵּן י ֶׁעֱ ַרב יִּנְעַ ם ַלנֶׁפֶׁ ש דָּ עַ ת.
שִּ מְ חָּ ה ְל ֵּלבָּב הּוא ,אֹור לָּעֵּ ינַי ִּם,
עָּ נָּק ְל ַצּוָּארַ ,אף אֶׁ ל־ר ֹאש מִּ ְגבָּעַ ת.

שיחה ג'
תהלה באה בשדה לבדה ,אח"כ רואה את יושר מרחוק ובורחת.
25

תהלה:

הֵּ ן פ ֹה אֲ שֶׁ ר עֹומֶׁ דֶׁ ת

עַ תָּ ה ְלבַדִּ י ָאנִּי,
אֶׁ שָּ א ְל ָּבבִּי ַאף־כַפַ י אֶׁ פְר ֹשָּ ה,
אֶׁ שְ פֹוְך בְמַ ר נַפְ שִּ י ַאף־רּוחִּ י י ַחַ ד
אפֶׁס
לִּפְ נֵּי אֱ ֹלהָּ י ,כִּי זּולָּתֹו ַ ֶׁ
מָּ נֹוס ּומִּ שְ גָּב סֶׁ לָּה.
אּולַי בְעָּ נְי ִּי י ֵֶּׁרא,
אּולַי י ְחַ לֵּץ ז ֹאת נֶׁפֶׁש נִּבְהָּ לָּה
מִּ מֹוקְ שִּ ים חִּ נָּם אֶׁ ַ
ל־ר ְגלָּּה שָּ תּו.
מֹושֵּ ל בְע ֹז עֹולָּם ,שַ לִּיט ו ָּמֶׁ לְֶׁך,
אֶׁ חָּ ד ו ְאֵּ ין ִּבלְתֶׁ ָך,
י ָּכֹול ,אֲ שֶׁ ר אֵּ ין קֵּ צֶׁה
אֶׁ ל־ע ֹז י ְ ָּכלְתָּ ְך סֶׁ לָּה:
אֶׁ ל־חֶׁ פְ צְָך מֵּ שִּ יב הִּ נֵּה אֵּ ינֶׁנּו,
ַאף־צּור אֲ שֶׁ ר כָּמֹוָך
הֵּ ן בַשְ ָּחִּקִּ ים ָאי ִּן,
ָארץ,
ַאף כִּי ְבכָּל ־הָּ ֶׁ
מִּ י זֶׁה ו ְאֵּ י־זֶׁה הּוא ָאמַ ר ו ַתֶׁ הִּ י,
אֹו י ַעֲ מִּ יד עֵּ צָּה אִּ ם ֹלא ִּצּוִּיתָּ ?
מִּ י הּוא אֲ שֶׁ ר ־י ִָּּרים אֹו מִּ י יָּנִּיחַ
י ָּדֹו ו ְַרגְלֹו ,צּור ִּבלְתִּ י י ָּדָּ עְ ָּת!
מִּ י הּוא אֲ שֶׁ ר ־י ִּשְ קֹוט בַל תַ שְ קִּ יטֶׁ נּו,
אֹו מִּ י י ְעֻ נֶׁה ֹלא עִּ נִּיתֹו אָּ תָּ ה.
אָּ נָּא ְרצֵּה־נָּא ,הֵּ עָּ תֵּ ר אֶׁ ל־נֶׁפֶׁ ש,
זּולָּתְ ָך מָּ נֹוס לָּּה ֹלא י ָּדָּ עָּ ה,
הֹואֵּ ל עֲ שֵּ ה־ נָּא חֶׁ סֶׁ ד
עִּ ם לֵּב בְעָּ נְיֹו מָּ ר ,רּוחַ דִּ כִּיתָּ .
ַגלֵּי חֲ מַ ת אַ פֶָׁך
אָּ נָּא ְרצֵּה הַ שְ בִּיתָּ ה,
ּוכְָאב ְרצֵּה־עֹוד אֶׁ ת־נֶׁפֶׁש הֹוכָּחְ תָּ .
הֹואֵּ ל ו ְהֹוצֵּא־נָּא ַר ְגלִּי מֵּ ָּרשֶׁ ת,
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הֹואֵּ ל שְ בֹור פַח ,בֹו כָּעֹוף נִּ ְלכָּדְ תִּ י,
לָּמָּ ה לְעַ ּוָּל ,חֵּ לֶׁק
נַפְ שִּ י תְ הִּ י ,אֶׁ ל־אִּ יש ָּכזָּב שָּ נֵּאתָּ
לָּמָּ ה אֱ הִּ י מִּ ְרמָּ ס ,לָּמָּ ה י ִָּּריעּו
עָּ לַי ְרשָּ עִּ ים ַאף־בִּי י ִּתְ עַ לָּלּו
זֵּדִּ ים אֲ שֶׁ ר תִּ עַ בְתָּ .
אֶׁ הְ י ֶׁה ְלצַדִּ יק חֶׁ בֶׁל,
ַאל אֶׁ ל־ ְבנֵּי עַ וְלָּה ,אֶׁ הְ י ֶׁה אֶׁ ל־י ֹשֶׁ ר
ָאמָּ ה ,ו ְַאל־נָּא בֵּית ַרהַ ב שַ לָּטֶׁ ת.
עַ תָּ ה אֲ שֻ ַרי אֶׁ ל־הָּ הָּ ר ַאדְ ִּריכָּה,
אֶׁ שְ מֹור עֲ לֵּי הָּ עַ י ִּן
עַ ד־ב ֹא אֲ מָּ תִּ י ,כִּי שָּ ם ִּצּוִּיתִּ יהָּ
לֵּאמ ֹר :מְ הֵּ ָּרה ֵּלכִּי,
כִּי תִּ מְ צְאִּ י אֹותִּ י ּונְהַ לְֵּך י ַחַ ד
הָּ עִּ יר כְבֹוא הַ שָּ מֶׁ ש.
אַ ְך מִּ י אֲ שֶׁ ר־אֶׁ ְראֶׁ ה מֵּ ָּרחֹוק שָּ מָּ ה
הֹולְֵּך? הֲ ֹּלא זֶׁה י ֹשֶׁ ר!
מָּ ה אֶׁ עֱ שֶׁ ה עַ תָּ ה? מָּ ה אֶׁ בְחַ ר עָּ תָּ ה?
מַ ה זֶׁה י ְאֻ נֶׁה לִּי! מַ ה זֶׁה י ִּקְ ֵּרנִּי!
אֵּ לְֵּך לְפָּ נִּים אֹו ָאחֹור אָּ שּובָּה?
ִּלבִּי הֲ ֹלא ָּל ֶׁלכֶׁת
אֵּ לָּיו ,פְ עָּ מַ י מֵּ אַ יֶׁלֶׁת י ַעַ ר
י ִּשָּ א וְי ִָּּריץ ַאף־י ָּעִּ יף ַכנָּשֶׁ ר,
ַאף חָּ ק־ י ְקָּ ִּרי דָּ ת מּוסַ ר הַ ְצנֵּעַ ,
ַר ְגלַי הֲ ֹלא י ָּשִּ יב ,רּוחִּ י י ַפְ ִּריעַ .
הֹוי נַחֲ לַת חֶׁ לְקִּ י ,הֹוי חַ ְבלֵּי חֶׁ בֶׁל
אֵּ לַי נְפַ לְתֶׁ ם! לָּמָּ ה
אֹותִּ י מְ אֹוס תָּ דִּ ינּו
אַ ְך אֶׁ ת־אֲ שֶׁ ר ָאהַ ְבתִּ י,
ַאף לֶׁאֱ הֹוב תַ כ ְִּריעּו
אַ ְך אֶׁ ת־אֲ שֶׁ ר מָּ ָאסְ תִּ י?
הֵּ ן אֵּ ְלכָּהָ ,אכֵּן ִּלבִּי ֹלא יֵּלְֶׁך,
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אָּ שּוב לְָאחֹור ,אַ ְך נַפְ שִּ י ֹלא תָּ שָּ ב.
י ֹשֶׁ ר י ְדִּ ידִּ י! לּו י ְִּראּו עֵּ ינֶׁיָך
נֶׁפֶׁ ש עֲ נִּיָּה ז ֹאת עֵּ ת כִּי ַר ְגלֶׁיהָּ
מִּ ִּצלְָך י ָּנּוסּו,
אֵּ יְך ַאחֲ ֶׁריָך הִּ יא תִּ דְ בַק ַאף תָּ ָּרץ,
אֵּ יְך ִּצלְָך תַ חְ מֹוד ,אֵּ יכָּה נִּכְסָּ פָּה
ִּללְחֹוְך עֲ פַר ַר ְגלֶׁיָך,
מַ ה יֶׁהֱ מּו מֵּ עֶׁ יָך
עַ ל־כָּל־כְאֵּ בָּּה! מֶׁ ה עַ ל־עָּ נְי ָּּה תָּ חָּ ס!
אַ ְך אֵּ ְלכָּה מַ הֵּ ר טֶׁ ֶׁרם י ְִּראֵּ נִּי,
ָאנּוס ו ְאֶׁ ב ְַרח ,פֶׁן ַרע י ִּקְ ָּראֵּ נִּי.
מִּ תַ אֲ ו ַת נַפְ שִּ י ַ
בֹורחַ ת ָאנִּי
אֶׁ ל־תֹועֲ בַת נַפְ שִּ י ,אֶׁ ל־מַ ר־הַ מָּ ו ֶׁת;
מִּ גַן עֲ דָּ נִּים ,בֹו ַר ְגלִּי נָּחַ נִּי,
נָּסָּ ה אֲ נִּי לִּשְ אֹול ּו ְלגֵּיא ַצלְמָּ ו ֶׁת.
אַ ְך גַם ְבכָּל־ז ֹאת ֹלא הֹוחִּ יל אֶׁ חְ דָּ לָּה,
ֹלא נֹואֲ שָּ ה נַפְ שִּ י ַאף ֹלא נֹוחָּ לָּה.
שיחה ד'
סכלות ותהלה
סכלות:

מַ ה־זֶׁהְ ,גב ְִּרתִּ יָ ,אן הָּ י ִּית עַ ד עָּ תָּ ה

כִּי ֹלא מְ צָּאתִּ יְך?
אַ ְך הֵּ נָּה הָּ י ִּיתִּ י.

תהלה:
סכלות:

הִּ נֵּה לְר ֹאש הָּ הָּ ר כִּדְ ב ֵָּּרְך בָּאתִּ י,

ו ָּאֵּ ְלכָּה הָּ עָּ יְנָּה
אַ ְך ֹלא מְ צָּאתִּ יְך.
תהלה:

מַ ה דִּ בֶׁר אֵּ ַלי ְִּך

ָאבִּי ּומַ ה ִּצּוָּה עָּ לָּי?
סכלות:

ִּצּוַנִּי

שִּ מְ חָּ ה ְלבַשֵּ ר לְָּך.
תהלה:
סכלות:

מִּ י י ִּתֵּ ן י ֶׁהִּ י!
ָאמְ נָּם הֲ ֹלא כֵּן הּוא.
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כֵּן י ִּהְ י ֶׁה סֶׁ לָּה

תהלה:

אַ ְך אֶׁ ת־אֲ שֶׁ ר אִּ תָּ ְך אִּ מְ ִּרי.
תֵּ דָּ עִּ י,

סכלות:

כִּי יֹום כְלּולֹותַ י ְִּך,
מֹועֵּ ד חֲ תֻ נָּתֵּ ְך אֶׁ ל־יֹום הַ ח ֹדֶׁ ש
הּושָּ ם.
תהלה:

ו ְעִּ ם מִּ י?

סכלות:

עִּ ם מִּ י ֹלא י ָּדַ עַ תְ ?

מִּ י הּוא חֲ תָּ נְֵּךֹ ,לא ַרהַ ב?
אַ ְך לָּמָּ ה

תהלה:

ֹלא אֶׁ ת־שְ מֹו הִּ זְכ ְַרתְ ?
סכלות:

מִּ י הּוא אֲ שֶׁ ר אֶׁ ת־ז ֹאת ֹלא־י ָּדַ ע עָּ תָּ ה,

מִּ י בַשְ עָּ ִּרים אִּ יש נֹודַ ע מִּ מֶׁ נּו?
תהלה לעצמה:

מִּ י י ִּתְ נֵּנִּי ֹלא־הִּ כ ְַרתִּ יו ָאנִּי!

אל סכלות:

אַ ְך אִּ יש ו ְאִּ שָּ ה שָּ ם עַ ל־עֵּ ין הַ מַ י ִּם

מָּ צָּאת בְבֹואֵּ ְך שָּ מָּ ה?
סכלות:

חֶׁ ב ְַרת אֲ נָּשִּ ים שָּ ם הִּ נֵּה ָּראִּ יתִּ י

מִּ שְ תֹומְ מִּ ים י ַחְ דָּ ו אִּ יש אֶׁ ֵּ
ל־רעֵּ הּו,
אַ ְך מֹוצְאֹותָּ ם ֹלא אֹותָּ ם שָּ ָאלְתִּ י.
תהלה:

ָאמְ נָּם עֲ ש ֹה הִּ סְ ָּכלְתְ !

עַ תָּ ה ְלכִּי מַ הֵּ ר ,רּוצִּי ו ָּשּובִּי,
טֶׁ ֶׁרם עֲ רֹוב הַ יֹום ּודְ עִּ י מָּ ה־אֵּ לֶׁה.
סכלות:
תהלה:

כֵּן אֶׁ עֱ שֶׁ ה.
מַ הֵּ ר רּוצִּי ו ָּב ֹאִּ י!

ִּלבִּי מְ קַ פֵּ ץ בִּי ,נַפְ שִּ י מַ גֶׁדֶׁ ת
אֵּ לַי חֲ דָּ שֹות ,אַ ְך י ָּדִּ י קָּ צ ָָּּרה
אֹותָּ ם לְהָּ בִּין .בֵּין תִּ קְ ו ָּה ו ָּפַ חַ ד
רּוחִּ י כְקָּ נֶׁה נָּד הֵּ נָּה ו ָּהֵּ נָּה.
ִּ
צּורי! פְ תַ ח־נָּא לִּי פִּ תְ חֵּ י חַ סְ דֶׁ ָך,
ֵּלבָּב אֲ שֶׁ ר נִּשְ בַר י ִּמְ צָּא־נָּא ֶׁרו ַח,
נִּגְעֹו ְרפָּא נָּא ּוכְאֵּ בָּיו י ִּתָּ מּו

(תָּ מּו)

מַ ה קֹול בְָא ְזנָּי ,מִּ י לִּדְ ב ַָּרי עַ תָּ ה
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עֹונֶׁה ו ְֹלא קָּ ָּראתִּ י?

(אַ תְ הִּ יא)

הַ אַ תְ אֲ שֶׁ ר תֵּ שֵּ בִּי
סִּ כְלּות ְלצַחֶׁ ק בִּי שָּ מָּ ה בַּסָּ תֶׁ ר?
קּומִּ י מְ הֵּ ָּרה ֵּלכִּי!
כִּי פ ֹה מְ צַפָּה לְָּך הִּ נֵּה הִּ נֵּנִּי.

(אֵּ ינִּי)

אִּ ם־אֵּ ינְָך סִּ כְלּות מִּ י־אֵּ פֹוא אַ תָּ ה
לֹועֵּ ג ל ְֵּרישִּ י שֹוחֵּ ק אֶׁ ל־אֵּ בֶׁל? (הֶׁ בֶׁל)
הֹוי קֹול ְבלִּי י ָּדַ עְ תִּ י!
לּו הָּ י ְתָּ ה נַפְ שֵּ ְך תַ חְ תַ יָ ,אז אֵּ ֶׁרא
אִּ ם־תִּ שְ חֲ קִּ י כָּעֵּ ת אֹו אִּ ם תָּ גִּילִּי.

(גִּילִּי)

ָאגִּיל! ו ְעַ ל־מִּ י־זֶׁה (אִּ מְ ִּרי) ָאגִּילָּה?
ָאגִּיל עֲ לֵּי ַרהַ ב אֹו אַ שִּ יג י ֹשֶׁ ר! (י ֹשֶׁ ר)
מַ ה־זֶׁה אֲ דַ מֶׁ ה עַ תָּ ה?
מָּ ה אֶׁ חֱ לֹום עַ תָּ ה ,אֹו מָּ ה אֶׁ שְ מָּ עָּ ה?
י ֹשֶׁ ר אֲ שֶׁ ר מִּ מֶׁ נִּי
מִּ נִּי שְ חָּ קִּ ים י ִּמְ נָּעּון ,אַ שִּ יגָּה!
ָאנָּה מְ זִּמֹותַ י כַיֹום הָּ לָּכּו?

(לְָּך הּוא)

י ֹשֶׁ ר י ְהִּ י שֶׁ לִּי? הָּ ּה מִּ י מִּ מֶׁ נִּי
ָָּארץ!
עַ לְמָּ ה מְ אֻ שָּ ָּרה תִּ הְ י ֶׁה ב ֶׁ
לּו נֶׁאֱ מָּ ן קֹול זֶׁה חֶׁ זְיֹונְֵּך י ֶׁהִּ י! (י ֶׁהִּ י)
י ִּהְ י ֶׁה ,אֱ ֹלהַ י יֹואֶׁ ל.
כִּי ַרק עֱ זּוזֹו ,אַ ְך עֹצֶׁם י ָּדֵּ הּו
יּוכַל עֲ שֹות ז ֹאת עַ ָּתַה,
ּובְתֹוְך תְ הֹום הַ ח ֹשֶׁ ְך
יִּז ְַרח כַשַ חַ ר לָּנּו,
יֹוצִּיא ב ְָּרב־כ ֹחֹו לָּאֹור צִּדְ קֵּ נּו( .כֵּן הּוא)
סכלות:

עַ תָּ הְ ,גב ְִּרתִּ י ,שַ בְתִּ י

ּובְפִּ י פְ לָּאִּ ים ,מִּ שָּ מְ עָּ ם נִּבְהָּ לְתִּ י:
ַרהַ ב לְאִּ טֹו אֶׁ ת־תַ ְרמִּ ית ַביַעַ ר
מִּ תְ הַ ְלכִּים הָּ יּו ,עֵּ ת נ ְִּראֶׁ ה פֶׁ תַ ע
עָּ ר ֹב מְ א ֹד ָּכבֵּדִּ ( ,לבִּי י ִּנֹועַ
מִּ דֵּ י אֲ דַ בֵּר) ,ד ֹב ,נָּמֵּ ר ו ָּשַ חַ ל
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ַרבִּים כְחֹול הַ יָּם ,וַיִּתְ יַצָּבּו
אֹותָּ ם כְשֶׁ ה אֶׁ חָּ ד לִּטְ רֹוף גַם־י ָּחַ ד.
תהלה:

וַיִּטְ ְרפּו אֹותָּ ם?

סכלות:

ֹלא ,כִּי נִּצֹולּו.

תהלה לעצמה:

צַר לִּי מְ א ֹד.
אַ ְך אֵּ י ָּככָּה נִּצֹולּו?

אל סכלות:
סכלות:

ָּרעַ ש לְעֻ מָּ תָּ ם הָּ הָּ ר מִּ נֶׁגֶׁד

וַיֶׁחֱ ַרד הָּ עֵּ מֶׁ ק,
וַיִּב ְְרחּו ֻכלָּם ּולְמֶׁ ְרחָּ ק נָּסּו,
ַרהַ ב ו ְתַ ְרמִּ ית ָאז מֵּ הֶׁ ם נִּמְ לָּטּו
ירה.
וַי ְמַ הֲ רּו וַיָּשּובּו הָּ עִּ ָּ
תהלה לעצמה:

הֵּ ן קִּ נְאּו עַ תָּ ה חַ י ְתֹו ַביַעַ ר

עַ ל תֹוְך ְבנֵּי ָאדָּ ם עַ וְלַת י ָּדֵּ ימֹו!
ָאמְ נָּם מְ תֵּ י ִּרשְ עָּ ה אֵּ לֶׁה פָּ לָּטּו,
אַ ְך ֹלא עֲ דֶׁ ן גָּמָּ רּו
כָּל־הַ מְ סִּ בֹותֹ ,לא ָּראּו עֵּ ינֵּינּו
תַ ְכלִּית דְ בַר חָּ זֹון הַ זֶׁה עַ ד־הֵּ נָּה.
עֹוד יֹום הֲ ֹלא י ָּב ֹא ,נ ְִּראֶׁ ה ,נֵּדָּ עָּ ה
מָּ ה ַאחֲ ִּרית כָּל־אֵּ לֶׁה,
כִּי ַרק לְיֹום נָּקָּ ם ּולְמֹועֵּ ד זַעַ ם
ָּ ַלכֵּן שְ ִּ
מּורים הֵּ מָּ ה.
אל סכלות:

עַ תָּ ה ְלכִּי נָּבֹוָאה

מַ הֵּ ר ְלבֵּית ָאבִּי ,פֶׁן־י ִּדְ ַאג לָּנּו
כִּי ַרד מְ א ֹד הַ יֹום ּובְשָּ דֶׁ ה ָאנּו.
ִּלבִּי וְנַפְ שִּ י! הֵּ ן אֶׁ תְ כֶׁם אֶׁ שְ מָּ עָּ ה,
אֵּ לַי פְ לָּאִּ ים מַ טִּ יפִּים גַם־ ָּי ַחַ ד,
ָאכֵּן חֲ תּומִּ ים הֵּ םַ ,אף בַל־אֵּ דָּ עָּ ה,
חָּ זּותְ כֶׁם מַ ה־לִּי ,תִּ קְ ו ָּה אֹו פָּחַ ד;
אּולָּם י ְהִּ י מָּ הָ ,אנֹכִּי אֹוחִּ ילָּה,
אֹוחִּ יל ו ְאֹוחִּ יל עֹוד ,אּולַי ָאגִּילָּה.
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חלק שלישי
שיחה א'
המון ,תהלה ,רהב ,תרמית ושאר קרואים במשתה בבקר קודם החופה.
המון:

אִּ כְלּו ,שְ תּוַ ,אחַ יֵּ ,רעַ י ,הֵּ יטִּ יבּו

אֶׁ ת־ ִּל ְבכֶׁם הַ יֹום ,כִּי עֹוד אֹוחִּ ילָּה,
עַ ל־צֶׁאֱ צָּאֵּ י אֵּ לֶׁה
ָּבנַי ,בְשִּ מְ חָּ ה עֹוד נָּשּוב נָּגִּילָּה.
תרמית:

הָּ מֹון! כְמֹו שִּ מַ חְ תָּ

הַ יֹום מְ תֵּ י סֹודֶׁ ָך,
ֵּכן בֶׁן־מְ ַאת שָּ נָּה אֹותָּ ם תָּ שִּ ישָּ ה,
עֹוד ַרעֲ נָּן ,דָּ שֵּ ן ּושְ בַע כָּל־נָּחַ ת.
רהב:

ָאבִּי! הֲ ֹלא תִּ ְראֶׁ ה ,אֵּ י ָּככָּה פֶׁ תַ ע

הִּ תְ קַ דְ רּו שָּ מָּ י ִּם.
הַ בֵּט עֲ ָּרפֶׁל זֶׁה נִּצָּב נֶׁגְדֵּ נּו,
ָאי ֹם כְמֵּ פִּ יץ ַאף ּוכְשֹופְֵּך זָּעַ ם.
גֹורה ז ֹאת חָּ ַגר ָּרקִּ יעַ
שּור־נָּא חֲ ָּ
כַדָּ ם אֲ דֻ מָּ ה.
כֵּן ,הִּ נֵּה גַם־ָאנִּי

המון:

ר ֹאֶׁ ה ,ו ְֹלא חָּ דַ לְתִּ י
לִּדְ א ֹג ,אֲ שֶׁ ר כַיֹום ,יֹום שִּ מְ חָּ תֵּ נּו,
כָּז ֹאת תְ אֻ נֶׁה.
תרמית:

מַ ה־יִּפֹול ִּלבֶָׁך,

הָּ מֹון ,הֲ ֹלא תֵּ בֹוש ,מַ ה־תִּ פְ חַ ד פַ חַ ד
מֵּ עָּ ב קְ טַ נָּה כִּי תִּ ְראֶׁ ה ,מִּ ֶׁגשֶׁ ם
קָּ ט ֹן אֲ שֶׁ ר י ָּב ֹא? קּום ,קּום ,הַ נִּיחָּ ה
הָּ מֹון ,פְ חָּ דִּ ים אֵּ לֶׁה!
ִּלכְבֹודְ ָך כֹוס זֶׁה אֶׁ שְ תֶׁ ה־נָּא עַ תָּ ה
כָּל־טֹוב ְלבַשֶׁ ר לְָּךַ ,אף אַ תָּ ה קּומָּ ה
אִּ תִּ י שְ תֵּ ה ּולְָך יִּנְעַ ם ָּלנֶׁצַח.
המון:

מַ ה־זֶׁהְ ,בנִּי ,הָּ ַרחְ מָּ ן יַצִּילֵּנּו?

מָּ ה הַ ּסְ עָּ ָּרה ז ֹאת מִּ תֵּ ימָּ ן בָָּאה?
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רהב:

חָּ ֵּרד ְל ָּבבִּי בִּי מִּ קֹול הָּ ָּרעַ ם.

תהלה:

ָארצָּה.
אֵּ יְך תִּ הֲ לְַך כָּז ֹאת (ָאבִּי!) אֵּ ש ְ

רהב:

הַ קִּ ירְ ,ראֵּ ה ,נֹוטֶׁ ה ִּלנְפֹול הִּ נֵּהּו.

קרואים:

מִּ נִּי שְ מֵּ י מָּ רֹום נִּלְחָּ מִּ ים בָּנּו.

המון:

סַ עַ ר אֲ שֶׁ ר ָּכזֶׁה עֹוד ֹלא ָּראִּ יתִּ י.

רהב:

שֹומֵּ ם אֲ נִּי.
ָאנָּה נָּנּוסָּ הָ ,אנָּה?

קרואים:
תרמית:

יראּו? לָּמָּ ה ָּכזֶׁה תֵּ חָּ תּו?
מַ ה־תִּ ְ

מַ ה־זֶׁה ,הֲ ֹלא מִּ קְ ֶׁרה הּוא מִּ ימֵּ י קֶׁ דֶׁ ם,
קָּ ָּרה וְי ִּקְ ֶׁרה עֹוד דֹור ו ָּדֹור סֶׁ לָּה,
ָארץ
עֵּ ת מִּ מְ עֵּ י הָּ ֶׁ
אֵּ ד י ַעֲ לֶׁה שָּ אֹוף ָּגפ ְִּרית וָּנֶׁתֶׁ ר,
יִּבְעַ ר כְאֵּ ש ( ִּכגְבֹוּהַ
עּופֹו) וְי ִּתְ לַקֵּ חַ ,
יִּבְר ֹק כְחֵּ ץ ב ָָּּרק ,י ְַרעִּ ים ,יַצ ְִּריחַ ,
ז ֶֶׁׁרם וְנֶׁפֶׁץ יִּזָּרּו מִּ מֶׁ נּו;
בֵּין הַ מְ צ ִָּּרים עֵּ ת י ִּ ָּכלֵּא רּוחַ
לֹוחֵּ ם ב ְָּרב־כ ֹחֹו סָּ גּור מִּ תָּ חַ ת,
הֵּ ן י ַחֲ ִּריד תֵּ בֵּל ַאף־י ְַרגִּיזֶׁנָּה.,
ַארי ֵּה מֶׁ נָּה
ַאחַ ר ְכ ְ
יִּבְקַ ע וְיֵּצֵּא ּושְ אִּ יָּה יַכֶׁהָּ ,
ו ִּיהִּ י כְתֻ מֹו עֹוד נָּשּוב נִּשְ ק ֹטָּ ה
ּו ְכבַתְ חִּ לָּה כֵּן שִּ מְ חָּ ה נֹוסִּ יפָּה,
נִּשְ תֶׁ ה ְבלֶׁב־טֹוב ָאנּו אֶׁ ת־י ֵּינֵּנּו,
נ ֹאכַל ְבגִּיל לַחְ מֵּ נּו.
י ִָּּירא הֲ ָּר ִּרי בַשָּ דֶׁ ה ,י ָּגּורּו
כָּל־הֹו ְלכֵּי עַ ל־דֶׁ ֶׁרְך,
כִּי מַ חֲ סֶׁ ה אֵּ ין לָּמֹו;
אַ ְך פ ֹהְ ,בצֵּל ַ
קֹורת ע ֹפֶׁל וָּבַחַ ן,
יראּו ַרכֵּי הַ ֵּלבָּב? ב ֹשּו
מַ ה־תִּ ְ
י ַחְ דָּ ו שְ פַ נֵּי סָּ לַע!
המון:

ָאמְ נָּם ְל ָּבבִּי נָּע ,רּוחִּ י חֻ ָּבלָּה.
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מֹורא אֹו מ ֶֹׁרְך
י ֵָּּרא אֲ נִּי ,אִּ ם־זֶׁה ָּ
ֹלא אֵּ דְ עָּ הָ ,אכֵּן י ֵָּּרא ָאנֹכִּי.
תרמית:

נָּכֹון ו ְָּראּוי אַ תָּ ה

הָּ מֹון ,לְשַ ר ָּצבָּא מֵּ אֵּ ין כָּמֹוָך,
כ ְִּראֹות ב ְַרק הַ חֶׁ ֶׁרב,
אֹו צַהֲ לַת סּוס הָּ אֶׁ חָּ ד בִּשְ מֹועַ ,
הַ מַ חֲ נֶׁה נֶׁעְ זָּב הִּ נֵּה תַ נִּיחַ
ּובְמַ הֲ מֹור אֶׁ חָּ ד אֹו תַ חַ ת בֶׁטֶׁ ן
סּוס ִּר ְכבְָך הֵּ ן תִּ תְ חַ בֵּא נַפְ שֶׁ ָך!
המון:

תַ ְרמִּ ית! הֲ ֹלא דָּ בָּר הּוא ,כִּי מִּ מַ עַ ל

הַ יֹום ְכצָּר נִּצָּבּו
ֹלא אֵּ דְ עָּ ה שַ לָּמָּ ה?
תרמית:

הֶׁ ֶׁרף מְ עַ ט נָּא ,הֶׁ ֶׁרף,

הָּ מֹון ,חֲ דַ ל ,כִּי אֵּ ין דָּ בָּר ,הַ ְרגִּיעָּ ה!
המון:

ֹלא אּו ְכלָּה הַ ְרגִּיעַ ,

אֵּ ין י ֵּש הֲ פּוגֹות אֶׁ ל־ ִּלבִּי ,כִּי תַ חַ ת
ב ֹא כָּל־דְ מָּ מָּ ה מִּ תְ ַגבֵּר הַ ּסָּ עַ ר.
תרמית:

הִּ נֵּה כְאֵּ לֶׁה אֶׁ לֶׁף

ִּב ְבנֵּי אֱ נֹוש פָּשָּ טּו
דִּ ב ְֵּרי ְכ ָּזבִּיםּ ,ו ְל ָּבבֵּימֹו שָּ בּו
אֹותָּ ם לְהַ אְ מִּ ין ִּכנְבּואֹות הַ צֶׁדֶׁ ק,
ָאכֵּן י ְסּודָּ תָּ ם מִּ קְ ֶׁרה אֹו פֶׁ גַע
קָּ ָּרהְ .כצֵּאת אִּ יש אֹו ב ֹאֹו הַ ָּבי ְתָּ ה,
עָּ לָּיו דְ ַבר מִּ שְ פָּט א ֹמֶׁ ר יִּגְז ֹרּו,
כִּי זֶׁה ל ְֶׁרגֶׁל זֶׁה נִּקְ ָּרא וַיֵּתֶׁ א,
ו ִּיחַ בְרּו י ַחְ דָּ ו אֶׁ ת־ֹלא חֻ בָּרּו,
ּולְָאב לְֹלא בֵּן לֹו נָּתֹון י ִּתֵּ נּו.
אִּ ם קָּ ם כְהַ יֹום סַ עַ ר
(אֶׁ ת שֶׁ פְעָּ מִּ ים זֶׁה ַרבֹות ָּרִּאִּ ינּו)
ּובְמִּ צְהֲ לֹות חֻ פָּה אַ תָּ ה שָּ מֵּ חַ ,
עַ ל־ ֵּכן תְ דַ מֶׁ ה כִּי עַ ל־חֻ פָּתֶׁ ָך
הִּ שְ תָּ עֲ רּו שָּ מָּ י ִּם.
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אִּ ם־תִּ שְ אֲ לָּה אֶׁ ת־פִּי ,הֵּ ן הִּ תְ בֹונַנְתִּ י,
כִּי לַעֲ לֹות הֵּ חֵּ ל כָּל־זֶׁה הַ ּסַ עַ ר
ָאז כַאֲ שֶׁ ר הִּ נַחְ תָּ
מִּ יָּדְ ָך הַ כֹוס ,כִּי ֹלא ָּרצִּיתָּ
יֹותֵּ ר שְ תֹותָ ,אמֹור כִּי חַ ם ר ֹאשֶׁ ָך,
ת ֹאמַ ר אֲ שֶׁ ר עַ ל־ז ֹאת עָּ לֶׁיָך קָּ צֶׁף,
י ַעַ ן שְ תֹות מֵּ ַאנְתָּ
ו ַתֶׁ חֱ טָּ א אֶׁ ל־הֹוד גֶׁפֶׁן הַ יָּי ִּן.
בִּין ז ֹאת בְחָּ כְמַ ת לֵּב ,הָּ מֹון ,נָּא בִּינָּה!
לָּמָּ ה תְ ַרדֵּ ף הָּ בֶׁל!
ָָּארץ
מִּ שְ פָּ ט ו ְחֻ קֹות שָּ מַ י ִּם ו ֶׁ
עַ ל־מִּ שְ מְ רֹותֵּ יהֶׁ ם י ַעַ מְ דּו י ַחַ ד,
ז ֶַׁרע ו ְקָּ צִּיר ,ק ֹר ,ח ֹם ,קַ י ִּץ ,ח ֶֹׁרף,
ַליְלָּה וְגַם יֹומָּ ם ,גַם־אֹור גַם־ח ֹשֶׁ ְך,
גַם־טַ ל וְגַם מָּ טָּ ר ,ב ָָּּרד ו ָּשֶׁ לֶׁג,
קֶׁ ַרח ,כְפֹור ,עָּ נָּן ,ב ָָּּרק ו ַָּרעַ ם,
הָּ לֹוְך ו ְשֹוב י ָּס ֹבּו
אִּ יש אִּ יש בְעִּ תֹו עַ ל־ ַג ְלגַל הַ טֶׁ בַע,
ַרב אֹו מְ עַ ט ,כִּי כֵּן י ִּקָּ ר מִּ קְ ֵּרהּו.
ַרק לֵּב נְעָּ ִּרים הּוא י ִּפְ חַ ד מֵּ הֵּ מָּ ה,
אֹו אִּ יש חֲ סַ ר לֵּב ,גַם שֹוגֶׁה ו ָּפֶׁתִּ י,
כִּי גַם ְבזִּקְ נָּתֹו עֹודֶׁ נּו נָּעַ ר.
המון:

ֹלא אֶׁ שְ מְ עָּ ה לְָּך סֶׁ לָּה,

תַ ְרמִּ ית ,בְדָּ בָּר זֶׁהֹ ,לאֹ ,לא!
תרמית:

י ָּדַ עְ תִּ י,

הָּ מֹוןְ ,כבָּר י ָּדַ עְ תִּ י,
כִּי זֶׁה ְכ ָּבר מֵּ ָאז ַרבֹות ָּראִּ יתִּ י,
דֵּ עָּ ה אֲ שֶׁ ר זָּקָּ נָּה
לֶׁב־אִּ יש מְ א ֹד תִּ מְ שֹול גַם כִּי־כֹו ָּזבֶׁת.
עבד:

ָאדֹוןְ ,כבָּר נִּשְ בַר עַ מּוד הַ תָּ ו ְֶׁך.

זקן:

מָּ ה עֹוד נְצַפֶׁה עַ תָּ ה?

אֶׁ ת־מַ ה נְקַ ּוֶׁה ,אֹו מֶׁ ה עֹוד נֹוחִּ ילָּה?
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ִּירא מָּ ו ֶׁת?
עַ ד־מֹות ו ְהִּ קָּ בֵּר ֹלא נ ָּ
אֶׁ ְצבַע אֱ ֹלהִּ ים הִּ יא ,בִּינּו־נָּא ,בִּינּו!
ַאל־ ִּל ְבכֶׁם תַ ְכבִּידּו,
ַאל־תֵּ לְכּו נָּא קֶׁ ִּרי,
פֶׁ ן־תִּ פְלּו ב ָָּּרע ,בַל־קּום תּוכָּלּו.
אַ ְך־זֶׁה חֳ לִּי ַרע הּוא ,מַ ר ּו ְב ִּליַעַ ל,
ִּ
ָארץ,
מֹוריד שְ אֹול ַרבִּים מֵּ עַ ם הָּ ֶׁ
כִּי יֹום לְיֹום יֻכַתּו,
עַ ל־ר ֹב חֲ טָּ אֵּ יהֶׁ ם מַ כְאֹובִּים לָּמֹו,
כ ֹחָּ ם ל ְִּריק י ִּת ֹם ּו ְלזָּר י ִּיגָּעּו,
י ֹאכַל פְ ִּרי עֵּ צָּם חָּ סִּ יל וָּיָּלֶׁק,
עָּ שְ ָּרם כְחֶׁ זְיֹון ַליְלָּה
י ִּדֹוד ו ְהֵּ ן אֵּ ינֶׁנּו,
כָּעֹוף כְבֹודָּ ם כֵּן י ִּתְ עֹופֵּ ף ָּרגַע,
בַל יִּלְמְ דּו י ְִּרָאה ,מּוסָּ ר י ִּקָּ חּו,
כִּי כָּל־אֲ שֶׁ ר עָּ לֵּימֹו
י ָּב ֹא וְי ִּמְ צָּאֵּ ם ,אֵּ לָּיו י ִּמְ צָּאּו
טַ עַ ם בְחָּ כְמָּ תָּ ם (חָּ כְמַ ת־מֶׁ ה לָּמֹו!)
ִּל ְבלִּי שְ בֹור ִּלבָּם ּו ְבלִּי הַ ְכנִּיעַ
רּוחָּ ם ,ו ְשֹובָּב יֵּלְֶׁך
הָּ עָּ ם ְבלִּי י ָּשּוב עַ ד־הַ מַ כֵּהּו,
עַ ל־כֵּן לְמּוסָּ ָּרם כָּל־תַ ְכלִּית ָאי ִּן,
הֹו ָּה עֲ לֵּי הֹו ָּה ,שֶׁ בֶׁר עַ ל־שֶׁ בֶׁר
הִּ שְ תָּ ְרגּו עָּ לּו עַ ל־ ַצּו ֵּ
ָּארימֹו,
ֹלא י ָּדְ עּו שַ חְ ָּרם ,אֹור ֹלא י ַשִּ יגּו.
המון:

ָאכֵּן בְמָּ ה אָּ שֵּ םָ ,אחִּ יָ ,אנֹכִּי

הַ יֹום ּומֶׁ ה עָּ שִּ יתִּ י?
הֹואֵּ ל ו ְהֹודִּ יעֵּ נִּי
פִּ שְ עִּ י ו ְחַ טָּ אתִּ י ,כִּי־ָאסּור מֶׁ נּו.
זקן:

אֹומֵּ ר ְל ָּבבִּי לִּי ּוכְמֹו אֶׁ זְכ ָֹּרה,

כִּי־עֵּ ת אֲ שֶׁ ר שָּ לָּלּו
ירה ז ֹאת ,קִּ ְרי ַת גִּילֵּנּו,
הַ מַ עֲ טִּ ָּ
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ִּצבְאֹות מְ בּוכָּהָּ ,לנֶׁצַח י ֹאבֵּדּו,
הֵּ ן בֶׁן אֱ מֶׁ ת ָאחִּ ינּו
ו ִּילִּיד אֲ מָּ תֹו שָּ בּו וַיָּב ֹזּו,
כ ְִּראֹות אֱ מֶׁ ת אֶׁ ת־ז ֹאת ,מִּ הֵּ ר וַיַעַ ל
ָאז מִּ דְ ָאגָּה מִּ דָּ בָּר הַ שָּ עְ ָּרה
ּולְמּול הֲ דֹום ַר ְגלֵּי מִּ שְ פָּט מַ ְלכֵּנּו
הִּ שְ תַ חֲ ו ָּה ו ַי ֹאמֶׁ ר:
"מַ ְלכִּי לְעֹולָּם י ֶׁחִּ י!
הִּ נֵּה לְמֵּ ָּרחֹוק עֵּ ינַי תִּ צְפֶׁינָּה
ּולְַאחֲ ִּרית י ָּמִּ ים פַ חַ ד פָּחַ דְ תִּ י,
כִּי י ַעֲ בֹור מֹועֵּ ד ,שָּ נִּים י ֶׁאְ תָּ יּו
ּו ְבנִּי בְעַ בְדִּ י ֹלא הָּ מֵּ ר י ָּמִּ ירּו,
עַ ל־כֵּן פְ נֵּי כִּּסֵּ א הַ דְ ַרת עֻ זֶָׁך
בָּאֵּ ר לְעֵּ דּות אֶׁ ל־ז ְַרעִּ י הֹוַאלְתִּ י
אֹותֹות ,אֲ שֶׁ ר בָּהֵּ מָּ ה
נִּסְ מָּ ן לְהִּ ּוָּדֵּ עַ
בָּם ,עֹוד בְרֹוב י ָּמִּ ים כִּי יַכִּירּוהּו".
עַ תָּ ה לְכּו נִּדְ רֹוש דָּ בָּר ,נַחְ ק ָֹּרה,
פֶׁ ן מִּ ְבלִּי דַ עְ תֵּ נּו
הַ יֹום אֲ שֵּ מִּ ים ָאנּו,
כִּי בֶׁן־אֱ מֶׁ ת ֹלא י ֶׁהִּ י
ַרהַ ב ,כְמֹו דִּ מִּ ינּו.
המון:

אֹוי ,מַ ה־מְ נָּת חֶׁ לְקִּ י! מַ ה זֶׁה י ִּקְ ֵּרנִּי?

רהב:

אֹוי ,מַ ה יְהִּ י זֶׁה לָּנּו?

תרמית:

נָּמֵּ ס ְל ָּבבִּי בִּי ,ב ְִּרכַי כָּשָּ לּו!

זקן:

מַ ה תַ עֲ רֹוץ ,הָּ מֹון? הֹוחֵּ ל עַ ד־נ ֵֶּׁרא

אֵּ יכָּה י ְהִּ י נֹופֵּל דָּ בָּרָ ,אז נֵּדַ ע
מַ ה נַעֲ שֶׁ ה.
המון:

אַ תֶׁ ם ַאנְשֵּ י הַ שֶׁ קֶׁ ר,

ַרהַ ב ו ְתַ ְרמִּ ית י ַחַ ד,
אֵּ יְך כ ֹה ְל ַכזֵּב בִּי זַדְ תֶׁ ם ,אֵּ י ָּככָּה?
תרמית:

הַ אִּ ם ְכבָּר ָּראִּ יתָּ ,
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הָּ מֹון ,ו ְנֹודַ ע כִּי ַרהַ ב אֵּ ינֶׁנּו
ז ֶַׁרע אֱ מֶׁ ת?
עַ ּוָּל ,עֹוד תִּ פְ תַ ח פִּיָך?

המון:

סּורּו מְ ֵּרעִּ ים ,סּורּו!
סּורּו ְבנֵּי עַ וְלָּה ,סּורּו מִּ מֶׁ נִּי!
מִּ י י ִּתְ נֵּנִּי נֶׁפֶׁל
אֹו עִּ ם־חֲ ָּללִּים קָּ בֶׁר
ָאז אֶׁ שְ ְכבָּה טֶׁ ֶׁרם אֶׁ תְ כֶׁם י ָּדָּ עְ תִּ י,
חֵּ ֵּרש אֱ הִּ י טֶׁ ֶׁרם ָּלכֶׁם שָּ מָּ עְ תִּ י.
זקן:

הַ שְ קֵּ ט מְ עַ ט ,הָּ מֹון ,קּום נָּא ו ָּב ָֹאה,

כִּי נֵּ ְל ָּכה אֶׁ ל־בֵּית מִּ שְ פָּט ֻכלָּנּו,
הּוא לַאֲ שּורֹו הַ דָּ בָּר יֹודִּ יעַ ,
דִּ ינֹו לְאֹור עַ מִּ ים נָּכֹון י ְַרגִּיעַ ,
ֵּ
דֹורש י ְשּועָּ ה לֹו ,נִּמְ הָּ ר ַאל־י ֶׁהִּ י,
פֶׁ ן ַרע אֲ שֶׁ ר י ָּגּור ,הּוא י ַשִּ יגֶׁנּו;
אִּ ם־תֶׁ חֱ זֶׁה אִּ יש ָאץ נִּפְחָּ ז כַמָּ י ִּם,
דַ ע כִּי ְלבַד ִּלכְסִּ יל תִּ קְ ו ָּה מִּ מֶׁ נּו.
שיחה ב'
סכלות הולכת לבקש שכל .אח"כ תמצא אותו עם יושר.

סכלות :אִּ ם ֹלא נְשָּ אֹו רּוחַ
אֹו עָּ ב שְ ָאפֹו ,סֹוף עֹוד אֶׁ מְ צָּאֶׁ נּו.
דָּ בָּר אֲ שֶׁ ר אֵּ לָּיו יֹותֵּ ר נִּכְס ֹפָּה,
הֶׁ ן־הּוא אֲ שֶׁ ר־יֹותֵּ ר י ְִּרחַ ק מִּ מֶׁ נּו,
ָאמְ נָּם הֲ ֹלא אֶׁ ְראֶׁ ה שָּ מָּ ה בָּעֵּ מֶׁ ק
אֶׁ חָּ ד מְ הַ לְֵּך ,ת ַֹאר
פָּ נָּיו כְפָּ נָּיו ,אִּ ם־שֹוגָּה אֵּ ינֶׁנִּי.
כֶׁן־הּוא ו ְֹלא שָּ גִּיתִּ י!
שֶׁ כֶׁל! הֲ ֹלא ת ֹאמַ רָ ,אנָּה נַחְ בֵּאתָּ
הַ יֹום? אֲ שֶׁ ר יָּגַעְ תִּ י
כַּסּוס ְלבַקֶׁ שְ ָך אַ ְך־ֹלא מָּ צָּאתִּ י.
הָּ ִּרים ְכבָּר עָּ לִּיתִּ י,
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שִּ פְ לָּה ו ְעֵּ מֶׁ קִּ ַ ,אף מַ עְ י ָּן וָּנָּחַ ל,
בַל־אֹותְ ָך אֶׁ מְ צָּאּ ,ו ְכבָּר נֹואַ שְ תִּ י
ו ַָּאחְ דְ לָּה לִּדְ רֹוש ,לּולֵּי כִּי עַ תָּ ה
ל ְִּראֹות דְ מּותָּ ְך מֵּ ָּרחֹוק דִּ מִּ יתִּ י.
שכל:

מַ ה־זֶׁה ו ְעַ ל־מַ ה־זֶׁה ,סִּ כְלּות ,מַ דּועַ

אֹותִּ י תְ בַקְ שִּ י? מַ ה יֵּש אִּ תָּ ְך לָּנּו?
סכלות:

נֹורא ו ָּפֶׁ לֶׁא,
אִּ תִּ י חֲ דָּ שֹות ,אֹות ָּ

דָּ בָּר ,אֲ שֶׁ ר תִּ ַצ ְלנָּה
אֶׁ ל־שֹומְ עָּ יו ָא ְזנָּי ִּם.
ֹלא ַאאֲ מִּ ין לּולֵּי עֵּ ינַי ָּראּוהּו.
שכל:

מַ ה־זֶׁה אֲ שֶׁ ר קָּ ָּרה? אִּ מְ ִּרי ,הַ גִּידִּ י!

סכלות:

ִּלבִּי סְ חַ ְרחַ ר ,מִּ שְ תָּ ָאה עֹודֶׁ נִּי

(שֶׁ כֶׁל) ו ְֹלא אֵּ דָּ עָּ ה
אִּ ם ָּראֲ תָּ ה עֵּ ינִּי אֹו אִּ ם־חָּ לָּמְ תִּ י.
שכל:

אַ ְך מָּ ה אֲ שֶׁ ר נִּהְ י ָּה אִּ מְ ִּרי ,סַ פֵּ ִּרי.

סכלות:

מָּ ה א ֹמְ ָּרה ָּלכֶׁם? ַרהַ ב ג ֵֵּּרשּו

מִּ הְ יֹות חֲ תַ ן הָּ מֹון.
יושר:

מַ ה־זֶׁה בָּאת עַ תָּ ה

סִּ כְלּות ְלצַחֶׁ ק בִּי?
סכלות:

ֹלא ,כִּי ש ֹחֶׁ קֶׁ ת

בְָּך אֵּ ין אֲ נִּי ,אַ ְך אֶׁ ל־עֵּ ינַי ג ֵֵּּרשּו
אֹותֹו וְכֵּן נִּבְהָּ לְתִּ י.
שכל:

אֵּ יְך נִּהְ י ְתָּ ה ז ֹאת? נָּא!

יושר:

ִּ
צּורי ,מָּ ה אֵּ לֶׁה

סכלות:

אֵּ יְך ,אֵּ ין אֲ נִּי יֹודָּ עַ ת,

ָאמְ נָּם אֲ שֶׁ ר ָּראִּ יתִּ י,
כִּי ג ְֵּרשּו ַרהַ ב וַיַב ְִּריחּוהּו
וַיֵּלְכּו אֶׁ ל־בֵּית מִּ שְ פָּט ֻכלָּמֹו,
ֹלא אֵּ דְ עָּ ה עַ ל־מָּ ה אֹו מַ ה־זֶׁה י ֶׁהִּ י
עֹוד ַאחֲ ִּרית כָּל־אֵּ לֶׁה.
שכל:

אַ ְך מִּ י אֲ שֶׁ ר הֵּ עִּ יר אֶׁ ת־כָּל־זֶׁה עַ תָּ ה

פִּ תְ א ֹם ,ו ְאֵּ יְך הֵּ חֵּ לָּה
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ז ֹאת הַ הֲ מֻ לָּה? ֹלא הָּ י ִּית אַ תְ שָּ מָּ ה?
סכלות:

שֹותִּ ים בְמִּ שְ תֵּ יהֶׁ ם הָּ יּו ָּלבֶׁטַ ח,

עֵּ ת כִּי סְ עָּ ָּרה קָּ מָּ ה,
עָּ נָּן ו ְַרעַ שַ ,אף אֵּ ש מִּ תְ לַקַ חַ ת,
ּובְתֹוְך שְ אֹון פַ חְ דָּ ם ִּריבֹות נָּפָּ לּו,
מִּ ן־הַ זְקֵּ נִּים ָאז אֶׁ חָּ ד ָּראִּ יתִּ י
קָּ שֹות מְ דַ בֵּרּ ,ולְקֹולֹו עָּ מָּ דּו
וַיְג ְָּרשּו ַרהַ בַ ,אחַ ר הָּ לָּכּו
ֻכלָּם נְבּוכִּים אֶׁ ל־בֵּית מִּ שְ פָּ ט י ָּחַ ד.
שכל:

י ֹשֶׁ ר י ְדִּ ידִּ י ,אֵּ ֶׁלה

פִּ לְאֵּ י תְ מִּ ים דֵּ עִּ ים ,סִּ תְ ֵּרי ֵּ
צּורנּו!
קּום־נָּא ְלכָּה נָּבֹוָאה
אֶׁ ל שַ עֲ ֵּרי מִּ שְ פָּ ט ,נ ְִּראֶׁ ה ,נֵּדָּ עָּ ה,
מַ ה־יַעֲ שֶׁ ה עִּ מָּ נּו
הָּ אֵּ ל יְי ָּ ,כִּי י ֶׁשַ ע יַצְמִּ יחַ
הַ יֹום ְלנַפְשֹותֵּ ינּו.
יושר:

יֹואֵּ ל אֱ ֹלהַ י נָּא ,כִּי כִּדְ ב ֶָּׁרָך

כֵּן י ַעֲ שֶׁ הָ ,אכֵּן בִּין ֹלא אּו ָּכלָּה,
מַ ה־זֶׁה אֲ שֶׁ ר יֻלַד בֵּינֵּיהֶׁ ם פֶׁ תַ ע,
כִּי כָּל־מְ זִּמֹותָּ ם כ ֹה תִּ תְ הַ פַ ְכנָּה?
שכל:

י ֹשֶׁ ר ,הֲ ז ֹאת תִּ סְ כַל ,אִּ ם־ֹלא י ָּדַ עְ תָּ ,

כִּי כָּל־ ְבנֵּי ָאדָּ ם ּו ְבנֵּי אִּ יש י ַחַ ד,
כָּל־מֹועֲ צֹותֵּ יהֶׁ ם ,כָּל־חָּ כְמֹות לָּמֹו
ח ֹמֶׁ ר ְבי ַד יֹוצֵּר הִּ נֵּה הִּ נָּמֹו,
ֻכלָּם ְבי ַד עֹושֵּ נּו,
ֶׁרגַע י ְדַ בֵּר ַאף־י ַהַ פְ כֵּם סֶׁ לָּה,
צּורם ְכצֵּל יִּב ְָּרחּו
ָּ
טֶׁ ֶׁרם י ְסַ פֶׁר אִּ יש ּו ְכבָּר נִּשְ כָּחּו.
שָּ ו ְא עַ ל־מְ שֹוש תֻ פִּ ים ,אִּ ישִּ יםֶׁ ,תָּגִּילּו,
שָּ ו ְא תִּ קְ שְ רּו מִּ סְ פֵּד מַ ר עַ ל־כָּל־אֵּ בֶׁל,
אִּ ם־ ִּל ְבכֶׁם יָּבִּין אֹו אִּ ם־תַ שְ כִּילּו
מַ ה־מַ חְ שְ בֹות ָאדָּ ם כִּי־הֵּ מָּ ה הָּ בֶׁל,
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אֶׁ בְלֹו וְגִּילֹו ,א ֹמֶׁ ץ לֵּב אֹו פַ חַ ד,
גַם־זֶׁה וְגַם־זֶׁה הֵּ ם מֵּ הֶׁ בֶׁל י ָּחַ ד,
פִּ גְעֹו וְכָּל־מִּ קְ ֵּרהּו
ֶׁרגַע הֲ ֹלא י ֶׁשְ נֹו ,אַ ְך ֹלא מִּ שְ נֵּהּו.
שיחה ג'
המון ורהב והזקן ושאר קרואים לפני משפט מלכם.
המון:

ע ֹז עַ מְ ָך ,מָּ גֵּן גֹוי מַ ְרעִּ יתֶׁ ָך,

הַ דְ ַרת תְ הִּ לָּתֵּ נּו!
מַ לְכּותְ ָך יָּכִּין ֵּ
בֹורא שָּ מָּ י ִּם
עַ ד־עֹולְמֵּ י עַ ד סֶׁ לָּה.
הֵּ ן אֹותְ ָך הֵּ קִּ ים הָּ אֵּ ל מִּ מַ עַ ל
לִּהְ יֹות לְרֹועֶׁ ה לָּנּו,
לִּשְ מֹורְ ,לנַהֵּ ל ,לִּשְ פֹוט ּולְהֹושִּ יעַ ,
ּו ְב ִּצלְָך שָּ לֹום נִּתְ לֹונֵּן בֶׁטַ ח.
עַ תָּ ה לְָך ָאתָּ אנּו
ַבצַר ְלנַפְ שֹותֵּ ינּו,
כִּי תַ עֲ מִּ יד אֶׁ ל־צ ֹאן י ָּדֶׁ יָך ֶׁרו ַח
ּותְ נַחֲ מֵּ נּו שֵּ בֶׁט מַ לְכּותֶׁ ָך.
משפט:

דֹורשֶׁ ת
ָּבנַי! תְ שּועַ תְ כֶׁם נַפְ שִּ י ֶׁ

ּושְ לֹומְ כֶׁם חָּ פָּ צְתִּ י,
אַ ְך מָּ ה אֲ שֶׁ ר אֶׁ תְ כֶׁם לֹוחֵּ ץ הּוא עָּ תָּ ה?
המון:

מַ ְלכִּי ,אֲ שֶׁ ר קָּ ָּרנִּי

דָּ בָּר מְ א ֹד זָּר הּוא ,כָּל־לֵּב מַ תְ מִּ יּהַ .
אֶׁ ל־בֶׁן אֱ מֶׁ ת י ָּעַ דְ תִּ י
בִּתִּ י תְ הִּ לָּה ,זֶׁה שָּ נִּים עָּ בָּרּו,
עַ תָּ ה אֲ נִּי י ֵָּּרא פֶׁ ן־הּומַ ר לָּנּו
יֶׁלֶׁד אֱ מֶׁ ת בִּילִּיד שִּ פְ חָּ תֹו ,י ַעַ ן
ִּצבְאֹות מְ בּוכָּה ָאז אֹותָּ ם לָּקָּ חּו
י ַחְ דָּ ו ו ְהִּ גְלּום אֶׁ ל־אֶׁ ֶׁרץ ַאחֶׁ ֶׁרת.
ָאמְ נָּה בְז ֹאת נִּחַ מְ תִּ י,
כִּי סִּ פְרּו לִּי ּוזְקֵּ נִּים הִּ גִּידּו,
41

אֵּ יכָּה לְמֵּ ָּרחֹוק צָּפָּה כָּל־אֵּ לֶׁה
מֵּ ָאז אֱ מֶׁ ת ,עַ ל־כֵּן קָּ דַ ם ו ַיֹואֶׁ ל
אֹותֹות בְנֹו בָּאֵּ ר לִּפְ נֵּי כִּסְ אֶׁ ָך.
משפט:

ֵּכן הּוא ,ו ְעַ ל־סֵּ פֶׁר זִּכָּרֹון הֵּ מָּ ה

מֵּ ָאז כְתּובִּים ,קּום סֹופֵּר ,הָּ בִּיָאה
מַ הֵּ ר הֲ לֹום הַ ּסֵּ פֶׁר.
המון:

מַ ְלכִּי ,י ְחִּ י לָּעַ ד שֵּ ם מַ לְכּותֶׁ ָך.

סופר:

מַ ְלכִּי לְעֹולָּם י ֶׁחִּ י,

כִּדְ ב ְָּרָך פ ֹה הַ ּסֵּ פֶׁר הִּ נֵּהּו.
משפט:

עַ תָּ ה קְ ָּרא אֶׁ ת־הָּ ָּרשּום.
הִּ נֵּנִּי.

סופר:

"אֶׁ ל־בֶׁן אֱ מֶׁ ת אֵּ לֶׁה צִּיּונִּים הֵּ מָּ ה.
"מִּ צְחֹו כְשֶׁ לֶׁג צַח ּו ְכצֶׁמֶׁ ר צָּחַ ר;
"קַ ּוָּיו אֲ ֻרכִּים ,בַמִּ ישֹור יֵּלֵּכּו;
"עֵּ ינָּיו עֲ לֵּי מִּ לֵּאת ,נִּכְחָּ ם יַבִּיטּו,
"ּודְ מּות כְמֹו תַ ְבנִּית סַ פִּיר אֹו ש ֹהַ ם
"נ ְִּרָאה עֲ לֵּי לִּבֹו ִּכבְתֹוְך מִּ שְ ֶׁבצֶׁת;
"עַ ל־ר ֹאש כְתֵּ פֹו הַ י ְמָּ נִּית צֹומֵּ חַ
"שֵּ עָּ ר ְככֶׁתֶׁ ם פָּז מִּ תֹוְך בַהֶׁ ֶׁרת,
"כִּדְ מּות עֲ דָּ שָּ ה ּוכְמֹו תַ ְבנִּית כֶׁתֶׁ ר.
משפט:

עַ תָּ ה יְבֻקַ ר נָּא פ ֹה אֶׁ ל־עֵּ ינֵּינּו,

ַרהַ ב ,גְשָּ ה ּופְ שֹוט אֶׁ ת־כֻתָּ נְתֶׁ ָך!
רהב לעצמו:
משפט:

אֹוי ,כִּי ְכבָּר ָאבָּדְ תִּ י.

אֶׁ חָּ ד לְָך אֵּ ין מִּ כָּל־אֹותֹות אֵּ לֶׁה!

קּומָּ ה ב ְַרח לְָּך ,כִּי ֹלא לְָּך י ָָּאתָּ ה
הַ בַת תְ הִּ לָּה ז ֹאתַ ,אף לְָּך ֹלא תֶׁ הִּ י,
כִּי בֶׁן אֱ מֶׁ ת אֵּ ין אָּ תָּ ה,
הָּ מֹון ,תְ נָּה אַ תָּ ה תֹודֹות אֵּ ין חֵּ קֶׁ ר
אֶׁ ל־אֵּ ל י ְשּועָּ תֵּ נּו,
כִּי ַר ְגלְָך שָּ מַ ר הַ יֹום מִּ ָּלכֶׁד.
ַאף־בִּתְ ָך מִּ פַ ח מִּ לֵּט ו ַיֹושַ ע;
הּוא עֹוד שְ אֵּ לָּתֶׁ ָך
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י ִּתֵּ ן ,ו ְשִּ לַח לְָּך מַ הֵּ ר ַאל־יֹוחֶׁ ר
הַ בֵּן אֲ שֶׁ ר תַ חְ מֹוד ּובְטּובֹו תָּ גֶׁל.
המון:

מַ לְכּותְ ָך תָּ רּום ,מַ ְלכִּיָּ ,לנֶׁצַח.

זקן:

י ָּרּום לְדֹור ו ָּדֹור ,מַ ְלכִּי ,קַ ְרנֶָׁך,

תִּ ְרעֶׁ ה לְעֹולָּמִּ ים שָּ לֹום צ ֹאנֶָׁך.
מַ ה־תִּ בְחֲ ָּרה הַ יֹום שִּ מְ חָּ ה אֹו אֵּ בֶׁל?

המון:

זָּקֵּ ן ,שְ בַע קָּ לֹון ,עָּ נִּי ,מַ ה־תַ עַ ש?
לְָּך נִּ ְבלְלּו עַ תָּ ה מָּ שֹוש וָּכַעַ ש,
אֶׁ ל־קֹול נְהִּ י תַ קְ שִּ יב אֹו ת ֹף וָּנֶׁבֶׁל?
שיחה ד'
שכל ויושר הולכים אל בית המשפט והמון ושאר העם שם.
שכל:

הָּ מֹון הֲ ֹלא זֶׁה הּוא הָּ עֹומֵּ ד שָּ מָּ ה,

ירה.
י ָּדֹו אֱ לֵּי מִּ צְחֹו ,מֻ טֶׁ ה הַ קִּ ָּ
יושר:

כֵּן אֶׁ חֱ שֹוב גַם־ָאנִּי;

הֵּ ן עַ ל־מְ ִּרי שִּ יחֹו פָּ נָּיו י ָּעִּ ידּו.
שכל:

הּוא הּואְ ,לכָּה נִּקְ ַרב אֵּ לָּיו ,נִּשְ ָאלָּה

לֹו עַ ל־אֲ שֶׁ ר קָּ ָּרהּו.
מַ ה־זֶׁה אֲ שֶׁ ר אֶׁ ְראֶׁ ךָּ
הָּ מֹון ,כְמֹו זָּעֵּ ף? מַ ה־לְָּך הִּ גִּיעַ .
המון:

הֶׁ ֶׁרף ,שְ עֵּ ה מֶׁ נִּי ,שֶׁ כֶׁל ,הַ נִּיחָּ ה,

כִּי אֶׁ ת־קְ שִּ י יֹומִּ י ִּ
ָארידָ ,אהִּ ימָּ ה,
ְגֹורלִּיַ ,אף־אֶׁ ְבכֶׁה חֶׁ בֶׁל
אֶׁ סְ פֹוד ל ָּ
נָּפַ ל ְלנַפְ שִּ י; אַ ְך יֹותֵּ ר מֵּ הֵּ מָּ ה
אֶׁ ְבכֶׁה לְאִּ ּוַלְתִּ י ,כִּי אֶׁ ל־קֹולְָך
שֶׁ כֶׁל ,שְ מֹועַ ֹלא מֵּ ָאז ָאבִּיתִּ י,
ָאנָּה ְכלִּמָּ תִּ י אֶׁ שָּ א נָּאָ ,אנָּה?
אֵּ יפ ֹה מְ חִּ לֹות לִּי ּונְקִּ יקֵּ י סָּ לַע,
ירה.
בָּם שַ עֲ רֹות זִּקְ נַת בָּשְ תִּ י ַאסְ תִּ ָּ
שכל:
המון:

מַ ה־קָּ ְרָך כ ֹה ָּרע?
הָּ ּה כִּי מִּ מָּ ו ֶׁת
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מַ ר הּוא אֲ שֶׁ ר קָּ ָּרנִּי!
כִּי אֶׁ ל־ ְכלִּמַ ת סֶׁ לָּה
י ַָּרד כְבֹודִּ י ּולְמָּ שָּ ל הִּ גִּיעַ
ִּזכ ְִּרי בְפִּי כָּל־בֶׁן ָאמָּ ה ו ָּעֶׁ בֶׁד,
לִּשְ חֹוק ו ָּקֶׁ לֶׁס אֶׁ ת־בִּתִּ י גַם־י ָּחַ ד,
אֶׁ ל־כָּל־בְזּוי ֵּי עָּ ם ,הִּ נֵּה הִּ נֵּנִּי.
מֵּ אִּ יש חֲ מָּ סִּ ים זֶׁה תַ ְרמִּ ית הֻ דַ חְ תִּ י
לִּילִּיד אֱ מֶׁ תַ ,רהַ ב נִּמְ הָּ ר זֶׁה קַ חַ ת;
עַ תָּ ה קְ לֹונֹו לִּקְ לֹונִּי ,שָּ מַ י ִּם
גִּלּו לְעֵּ ינֵּי־כ ֹלּ ,ו ְכבָּר נֹודָּ עּו
ָארץ,
שִּ קְ ֵּרי ְכ ָּזבָּיו עַ ל־כָּל־ַאפְסֵּ י ֶׁ
כִּי לֶׁאֱ מֶׁ ת אֵּ ינֶׁנּו
ַארתִּ י
בֵּן ,ו ַאֲ נִּי נִּשְ ְ
אֶׁ ת־הָּ עֲ נִּיָּה ז ֹאת בִּתִּ י ָּלנֶׁצַח
י ַחְ דָּ ו כְסּוי ֵּי ב ֹשֶׁ ת.
הֵּ ן הֶׁ חֱ זַקְ תָּ אַ תָּ ה
אִּ מְ רֹות תְ בּונָּתֶׁ ָך
נֶׁגְדִּ י ,לְמַ עַ ן תֵּ ת לִּי מּוסַ ר דַ עַ ת,
בַל ַאחֲ ֵּרי תַ ְרמִּ ית אֹואִּ יל ָּל ֶׁלכֶׁת,
בַל אֶׁ שְ פְ טָּ ה דָּ בָּר אֶׁ ל־ מַ ְראֵּ ה עָּ י ִּן;
ָאכֵּן אֲ נִּי נֹוַאלְתִּ י,
ּולְָך ְבכִּסְ לִּי ֹלא אֹזֶׁן הִּ טֵּ יתִּ י,
אַ ְך ַאחֲ ֵּרי עֵּ ינַי ִּל ִּבי הֹו ַלכְתִּ י.
עַ תָּ ה ִּ
פְרי חֶׁ טְ אָּ ּה נַפְשִּ י שָּ בֵּעָּ ה,
עַ תָּ ה עֲ לֵּי י ֵָּּרְך אַ ְך שָּ ו ְא אֶׁ סְ פ ֹקָּ ה,
כִּי ֹלא לְתַ קֵּ ן עַ ּוָּתָּ תִּ י עַ תָּ ה
י ָּכֹול אֲ נִּיּ ,ו ְכבָּר הֹודִּ י שִּ חַ תִּ י.
שכל:

הָּ מֹון! ּומִּ י יֹודֵּ עַ

אִּ ם ֹלא לְטֹובָּתֶׁ ָך
בָּאּו לְָך הַ יֹום הַ זֶׁה ָּכל־אֵּ לֶׁה?
המון:

אֵּ יכָּה לְטֹובָּתִּ י אֵּ לֶׁה תִּ הְ י ֶׁינָּה?

אֵּ יכָּה ְלנַפְ שִּ י נ ֹחַ ם
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אֶׁ מְ צָּא ,ו ְעֵּ ינַי אֶׁ ת ־בִּתִּ י תִּ ְראֶׁ ינָּה
כ ֹה ַאלְמְ נּות חַ יּות שֹומֵּ מָּ ה סֶׁ לָּה?
שכל:

אַ ְך בִּתְ ָך לָּמָּ ה שֹומֵּ מָּ ה סֶׁ לָּה

תִּ הְ י ֶׁה?
ו ְאֵּ יְך ֹלא תֶׁ הִּ י?

המון:

ָאן בֶׁן אֱ מֶׁ ת עַ תָּ ה תִּ מְ צָּא נָּא? ָאנָּה?
שכל:

ָאנָּה? ו ְאּולַי יֹותֶׁ ר

מִּ כָּל־אֲ שֶׁ ר דַ מֹות יּוכַל ִּלבֶָׁך
קָּ רֹוב לְָך י ִּהְ י ֶׁה.
שכל:

אֵּ י ָּככָּה ,שֶׁ כֶׁל!

כָּז ֹאת תְ דַ בֵּר עָּ תָּ ה?
שכל:

אַ ְך מִּ י לְָך הִּ גִּיד ,אֹו אֵּ יְך י ָּדַ עְ תָּ ?

מִּ י הֵּ ם אֲ שֶׁ ר גִּלּו ,אֹו אֵּ יְך הֹוכִּיחּו
כִּי בֶׁן אֱ מֶׁ ת ַרהַ ב אֵּ ינֶׁ ַנּו?
המון:

שֶׁ כֶׁל!

הִּ נֵּה עֲ צַת עֶׁ לְיֹון ,אִּ מְ ַרת ֵּ
צּורנּו,
הִּ יא ִּגלְתָּ ה אֹותֹו ,הִּ יא הֹוכִּיחַ תְ הּו!
ָארץ,
מִּ תֹוְך פְ חָּ דִּ ים מִּ תֹוְך חֶׁ ְרדַ ת ֶׁ
ַאחַ ד זְקֵּ נֵּינּו נִּזְכַר ו ַי ֹאמֶׁ ר,
כִּי אֶׁ ל־פְ נֵּי מִּ שְ פָּ ט מֵּ ָאז נִּקָּ בּו
אֶׁ ל־בֶׁן אֱ מֶׁ ת אֹותֹות יִּנָּכֶׁר בָּמֹו,
וַנִּדְ ְרשָּ ה עַ ל־ז ֹאת וַי ְחֻ פַש חֵּ פֶׁש
וַנִּמְ צְָאה כִּי כֵּן ,וַיְבֻקַ ר שָּ מָּ ה
ַרהַ ב ו ְהֵּ ן אֵּ ין בֹו אֶׁ חָּ ד מֵּ הֵּ מָּ ה
שכל:

אַ ְך תֵּ דְ עָּ ה הַ גִּיד סִּ ימָּ נִּים אֵּ לֶׁה?

המון:

אֵּ דַ ע וְגַם אַ גִּידָּ ה.

מִּ צְחֹו ְכמֹו הַ שֶׁ לֶׁג,
קַ ּוִּים אֲ ֻרכִּים בֹו י ָּשָּ ר יֵּלֵּכּו,
עֵּ ינָּיו ְכלִּילֹות י ֹפִּי,
ּודְ מּות עֲ לֵּי לִּבֹו נ ְִּרָאה לָּעָּ י ִּן
סַ פִּ יר מְ שֻ בָּץַ ,אף עַ ל־כָּתֵּ ף כֶׁתֶׁ ם
תַ ְבנִּית עֲ דָּ שָּ ה ּושְ עָּ ָּרּה צִּמֵּ חַ .
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שכל:

עַ ל־הַ יְמָּ נִּית הּוא?

המון:

כֵּן.

שכל:

ּודְ מּות נֶׁזֶׁר?

המון:

כֵּן.

שכל:

ַאף שְ עָּ ָּרּה ַכזָּהָּ ב.

המון:

אֵּ י ָּככָּה

נֹודַ ע לְָך כָּל־ז ֹאת? מִּ תְ נַבֵּא אַ תָּ ה?
שכל:

נָּבִּיא ּובֶׁן נָּבִּיא הָּ מֹון אֵּ ינֶׁנִּי

אַ ְך נַפְ שְ ָך הַ יֹום הִּ נֵּה אָּ שִּ יבָּה.
הִּ נֵּה אֲ נִּי יֹודֵּ עַ
הָּ אִּ יש אֲ שֶׁ ר לֹו אֵּ לֶׁה,
כִּי הּוא ְלבַדֹוֹ ,לא ַאחֵּ ר ,הִּ נֵּהּו
הַ בֵּן אֲ שֶׁ ר אַ ְך־לֹו כָּל־חֶׁ מְ דָּ תֵּ נּו.
ּו ְכבָּר י ְדַ עְ תִּ יו ָאנִּי,
ָאכֵּן ְל ָּבבִּי ֹלא עָּ ַרב הֹודִּ יעַ
אֹותֹו ְלכָּל־אִּ יש ,כִּי ָאמֹור ָאמַ ְרתִּ י:
הֵּ ן לִּי וְלִּדְ ב ַָּרי הֵּ ם ֹלא י ַאְ מִּ ינּו,
כִּי ַאחֲ ֵּרי ַרהַ ב זֹונִּים הֵּ ם עַ תָּ ה,
ו ִּיהִּ י כְשָּ מְ עָּ ם אַ ְך ַאף י ִּתְ מַ לָּאּו
ַ
ַאף־רע ו ְֹלא כָּל־טֹוב עָּ לָּיו ָאבִּיָאה,
עַ ל־כֵּן בְמַ ר נַפְ שִּ י הִּ נֵּה נֶׁאְ לַמְ תִּ י,
עַ ד כִּי עֲ דֵּ י קִּ צֹו י ָּב ֹא יַגִּיעַ ,
ּולְעֵּ ת אֲ שֶׁ ר תָּ מּוט ַרגְלֹו הֹוחַ לְתִּ י,
כִּי ָאזְ ,כבָּר י ָּדַ עְ תִּ י,
אֵּ לַי תְ בֹואּון ּו ְבקֹולִּי תִּ שְ מָּ עּו,
ת ֹאבּו ו ְטֹוב ָּלכֶׁם ּושְ מַ חְ תֶׁ ם י ָּחַ ד.
עַ תָּ ה ְלכָּה לִּפְ נֵּי כִּּסֵּ א מַ ְלכֵּנּו,
נִּתְ י ַ ְצבָּה י ַחְ דָּ וּ ,ודְ ב ַָּרי שָּ מָּ ה
ַאראֶׁ ךָּ
הִּ נֵּה אֲ דַ בֵּרַ ,אף־שָּ מָּ ה ְ
אֶׁ ת־בֶׁן אֱ מֶׁ תַ ,אף־בֹו גִּיל אַ שְ בִּיעֶׁ ךָּ.
הֵּ ן ִּכזְמַ ן רֹופֵּא אֵּ ין אֶׁ ל־כָּל־פֶׁ גַע,
ַאף אֵּ ין כְמֹו תֹוחֶׁ לֶׁת
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מָּ זֹור ְלכָּל־מַ כָּה חֹלִּי וָּנֶׁגַע.
גַם סֹועֲ ָּרה תִּ הְ י ֶׁה עֹוד יֹום נֻחָּ מָּ ה,
כִּי עֵּ ת ּומִּ שְ פָּ ט אֶׁ ל־כָּל־חֵּ פֶׁ ץ שָּ מָּ ה,
תִּ שְ חַ ק לְיֹום ַאחְ רֹון נֶׁפֶׁש י ִּחֵּ לָּה,
דָּ בָּר בְעִּ תֹו מַ ה־מָּ תֹוק הּוא סֶׁ לָּה.
שיחה ה'
שכל המון ותהלה ויושר ושאר קרואים לפני משפט.
משפט:

מַ ה־לְָּך אֱ מּונִּי שֶׁ כֶׁל!

מַ ה־הִּ יא שְ אֵּ לָּתֶׁ ָך
בַקֵּ ש וְי ֻתַ ן לְָּך.
מַ ְלכִּיָּ ,לנֶׁצַח

שכל:

יִּגְדַ ל הֲ דַ ר כִּסְ אֶׁ ָך!
הֵּ ן כָּל־תְ שּוקָּ תָּ ְך הֵּ ן כָּל־חֶׁ פְ צֶָׁך
מִּ גֹוזְלֹו אֶׁ בְיֹון ו ָּדַ ְך הֹושִּ יעַ ,
עֹושֵּ ק לְדַ כֵּא ּומְ עַ ּוֵּל הַ ְכנִּיעַ ,
ָארץ
ּודְ ב ְָּרָך כַטַ ל אֶׁ ל־עַ נְו ֵּי ֶׁ
עַ תָּ ה ְכבָּר הִּ שְ פִּ ילָּה
אִּ מְ ָּרתְ ָך גֵּאּות ַאחִּ ים ל ֶָּׁרשַ ע,
ַרהַ ב ו ְתַ ְרמִּ ית ,כִּי ל ַָּרע כ ָָּּרתּו
י ַחְ דָּ ו ב ְִּריתִּ ,לנְדֹוחַ
לִּבֹות עֲ נִּיֵּי עָּ ם ּולְחַ בֵּל י ַחַ ד
תֵּ בֵּל בְאִּ מְ ֵּרי שָּ קֶׁ ר.
עַ תָּ ה אֲ קַ ּוֶׁה כִּי אֶׁ ל־דַ ל עֶׁ ז ְָּרתָּ ה
י ִּהְ י ֶׁה דְ בַר הַ דְ ַרת ע ֹז מַ לְכּותֶׁ ָך,
אֶׁ ל־בֶׁן אֱ מֶׁ ת ,כִּי מִּ תְ נַכֵּר עַ ד־עַ תָּ ה,
לִּפְ נֵּי ְבנֵּי־עַ וְלָּה מָּ ט וַיָּש ֹחַ .
משפט:

ָאמְ נָּם לְָך נֹודַ ע ַאף מַ כִּיר אַ תָּ ה

אֶׁ ת־בֶׁן אֱ מֶׁ ת ,בַל־תִּ שְ גֶׁה־בֹו?
שכל:

י ָּדַ עְ תִּ י

ּודְ ב ְָּרָך יֹודִּ יעַ
אֹותֹו ְלכָּל־עַ מֶׁ ָך.
47

הַ יֹום.
הֲ ֹלא תֵּ דַ ע כִּי לֹו נִּקָּ בּו

משפט:

מִּ פִּ י אֱ מֶׁ ת ָאבִּיו אֹותֹות ,בָּהֵּ מָּ ה
יֻכַר וְיִּבָּחֵּ ן.
עַ ל־כֵּן ָאמַ ְרתִּ י

שכל:

כִּי זֶׁה י ְהִּ י הַ יֹום שֶׁ יַכִּירּוהּו.
משפט:

ָאן הּוא? קְ ָּרא־נָּא לֹו.
קּום גֵּש פ ֹה י ֹשֶׁ ר

שכל:

הִּ שְ תַ חֲ ו ֶׁה אֶׁ ל־מּול הַ דְ ַרת מַ ְלכֵּנּו!
משפט:

זֶׁה בֶׁן אֱ מֶׁ ת?

שכל:

זֶׁה הּוא!

משפט:

קּום לְָּך ,הֵּ ן ת ַֹאר

פָּ נָּיו לְטֹובָּה בֹו י ָּעִּ יד יֹוכִּיחַ ,
כִּי אֶׁ חֱ זֶׁה מִּ צְחֹו ּוכְמֹו־כֵּן י ַחַ ד
קַ ּוָּיו ו ְעֵּ ינָּיו ַככָּתּוב בַּסֵּ פֶׁר,
עַ תָּ ה שְ לַח ִּבגְדֶׁ ָך,
אֶׁ ת־חֵּ יקְ ָך נַבִּיט ַאף אֶׁ ת־שִּ כְמֶׁ ָך.
כֵּן הּוא! בְָך י ַחְ דָּ ו הִּ נֵּה נִּמְ צָּאּו
אֹותֹות ,אֲ שֶׁ ר ָאבִּיָך
ָּרשַ ם לְָך מֵּ ָאז .הֵּ יטַ בְתָּ שֶׁ כֶׁל!
ל ְִּראֹות כְמִּ נְהָּ גֶָׁך.
שכל:

מַ ְלכִּי! הֲ ֹלא ָאמַ ְרתִּ י

זֶׁה ,כִּי דְ בַר הַ דְ ַרת מַ לְכּותֶׁ ָך י ֶׁשַ ע
הַ יֹום לְעַ מָּ ְך י ֶׁהִּ י,
מִּ נַחֲ לֵּי צ ָָּּרה ּותְ הֹומֹות חֶׁ בֶׁל
ז ֹאת הָּ עֲ נִּיָּה ,ז ֹאת בַת ֹלא ֻרחָּ מָּ ה
בִּדְ ב ְָּרָך תַ מְ שֶׁ ה ַאף־תִּ גְָא ֶׁלנָּה.
ּו ְלבַב זְקֵּ נִּים אֵּ לֶׁה,
הָּ מֹון ו ְֵּרעָּ יו י ַחַ ד,
תָּ שּוב תְ נַחֵּ ם ּותְ שַ מַ חַ .אף י ֹשֶׁ ר
מִּ טּוב פ ְִּרי תֻ מֹו הַ יֹום תַ שְ בִּיעַ .
משפט:

הָּ מֹון ,קְ ַרב עַ ד־הֵּ נָּה!
48

י ֹשֶׁ ר ,גְשָּ ה גַם־אַ תָּ ה.
ַאף־אַ תְ  ,תְ הִּ לָּה ,ג ֹשִּ י.
אֶׁ ת־כָּל־אֲ שֶׁ ר עִּ מָּ ְך הִּ גְדִּ יל וַיַעַ ש
הַ יֹום אֱ ֹלהֵּ י קֶׁ דֶׁ ם,
הָּ מֹון ,הֲ ֹלא עֵּ ינֶׁיָך
ר ֹאֹות וְכֵּן שָּ מָּ חְ תָּ .
מִּ מֹוקְ שֵּ י ָּרעִּ ים הִּ נֵּה נִּמְ לַטְ תָּ ,
ַאף בֵּן אֲ שֶׁ ר אִּ ּוִּיתָּ
לִּימִּ ינְָך פ ֹה הּוא .קּומָּ ה ,קָּ חֵּ הּו
ּו ְלבִּתְ ָך י ִּהְ י ֶׁה כִּי לֹו י ָָּאתָּ ה.
אַ תָּ ה תְ מִּ ים הַ דֶׁ ֶׁרְך,
נֵּצֶׁר כְמֹו שָּ ְרשֶׁ ָך,
ז ֶַׁרע אֱ מֶׁ ת ,נִּ ְכבָּדַ ,אף נֶׁחְ מָּ ד ,י ֹשֶׁ ר!
עַ תָּ ה קְ צִּיר ִּצדְ קֶׁ ָך
תִּ שָּ א ב ְִּרנָּה אָּ תָּ ה,
הִּ נֵּה עֲ טֶׁ ֶׁרת פָּז אֶׁ ל־ר ֹאשְ ָך תֶׁ הִּ י
הַ בַת תְ הִּ לָּה ּו ְבי ָּפְ י ָּּה תָּ גִּילָּה.
ַאף־אַ תְ  ,בְתּולַת חָּ י ִּל,
י ָּפָּה ו ְַרבַת טַ עַ ם,
שִּ מְ חִּ י בְאִּ יש חֶׁ לְקֵּ ְך ,שִּ ישִּ י וָּגִּילִּי,
עַ מֵּ ְך ּובֵּית ָאבִּיְך שִּ כְחִּ י שָּ כֹוחַ ,
ַאף אֶׁ ל־י ְדִּ ידֵּ ְך זֶׁה נ ֹעַ ם דֹודַ י ְִּך
עַ תָּ ה שְ מֵּ חָּ ה תֵּ נִּי,
ּולְר ֹאשְ כֶׁם יַגִּיעּו
י ַחְ דָּ ו כְאֶׁ חָּ ד כָּל־ב ְִּרכֹות שָּ מָּ י ִּם,
אֶׁ ל־בֵּיתְ ָך עַ תָּ ה ,הָּ מֹון ,הָּ בִּיָאה
אֵּ לֶׁה שְ נֵּי ָּבנֶׁיָך
כִּי י ִּשְ מְ חּו י ַחְ דָּ ו ּובְשִּ מְ חָּ תָּ מֹו
תִּ תְ עַ לְסָּ ה גַם־אָּ תָּ ה,
אֶׁ ת־נַפְ שְ ָך י ָּמִּ ים ַרבִּים י ָּשִּ יבּו
ו ִּי ַכ ְלכְלּו שָּ לֹום אֶׁ ת־שֵּ יבָּתֶׁ ָך,
ּולְָך תְ שֻ אֹות חֵּ ן ,שֶׁ כֶׁל ,י ַקְ ִּריבּו
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כָּל־רֹודְ פֵּי שָּ לֹום ּומְ בַקְ שֵּ י צֶׁדֶׁ ק,
כִּי י ָּדְ ָך עָּ שָּ תָּ ה
ז ֹאת הַ תְ שּועָּ הַ ,אף כָּל־בָּאֵּ י שַ עַ ר
עִּ ִּ
ירי הֲ ֹלא נִּחַ מְ תָּ .
כלם:

לָּעַ ד י ְחִּ י מַ ְלכֵּנּו,

יראּו עֵּ ינֵּינּו.
ִּבגְדֹול הֲ דַ ר כִּסְ אֹו ְ
אַ שְ ֵּרי ו ְאַ שְ ֵּרי עַ ם ,רֹועֹו עָּ לֵּימֹו
עֵּ ינָּיו פְקּוחֹות בַל לִּבֹו י ַקְ שִּ יחַ ,
י ִּשָּ א עֲ מַ ל טָּ ְרחָּ םַ ,אף־י ַסְ תִּ ֵּ
ירמֹו
י ַחְ דָּ ו ְבצִּלֹו ּו ְל ָּבבָּם יָּנִּיחַ .
כִּי מִּ גְבֹוּהַ כָּל־חֹומֹות גַם־י ָּחַ ד
עֵּ ין שֹופְ טָּ ם אֹותָּ ם י ַשְ לִּים מִּ פָּ חַ ד.
שיחה ו'
חברת משוררים ,יושר ותהלה ,המון ושכל ושאר קרואים בבית המון אחר החופה
משוררים:

כָּל־תֹופְ שֵּ י כִּנֹור עּוגָּב וָּנֶׁבֶׁל

קּומּו ּוב ֹאּו נָּא נַגֵּן הֵּ יטִּ יבּו,
אַ תֶׁ ם נְעִּ ימֵּ י שִּ יר ,פִּיכֶׁם הַ ְרחִּ יבּו,
ְגֹורל זֶׁה שִּ ירּו עַ ל־חֶׁ בֶׁל
שִּ ירּו ל ָּ
מָּ תֹוק כְצּוף .הַ יֹום ָּראּו עֵּ ינֵּינּו,
נָּפַ ל ְלי ִּשְ ֵּרי לֵּב הֹוד תִּ
פְַארתֵּ נּו.
ְ
שכל:

קֹוצֵּר בְר ֹב ִּרנָּה י ֹשֶׁ ר הֵּ ן אַ תָּ ה

ז ֶַׁרע אֲ שֶׁ ר עַ ל־מֵּ י דִּ מְ עָּ ה ז ַָּרעְ תָּ ,
גִּילַת ו ְַרנֵּן ,הֵּ ן עֹוד תִּ שְ בַע עַ תָּ ה
עַ ל־כָּל־אֲ שֶׁ ר עַ ד־כ ֹה עָּ מָּ ל שָּ בַעְ תָּ ,
אַ ְך זֶׁה פ ְִּרי תִּ קְ ו ָּה ,צִּדְ קַ ת ת ֹם דֶׁ ֶׁרְך,
זֶׁה סֹוף עֲ נָּו ִּים ,קֵּ ץ כָּל־שִּ פְ לֵּי ב ֶֶׁׁרְך,
שֵּ ן י ַחֲ רֹוק תַ ְרמִּ ית ַאף־נָּמַ ס נֶׁצַח.
כֵּן י ַהֲ רֹוג ַרהַ ב ו ִּימֹותֵּ ת כַעַ ש,
ּותְ הִּ י בְתֹוְך עַ צְמֹות סִּ כְלּות אַ ְך ֶׁרצַח.
ַארתְ ָך בַל־עֹוד תּושִּ יָּה תַ עַ ש,
תִּ פְ ְ
כִּי ַלי ְשָּ רים אַ ְך־כַיֹום יִּגְז ֹרּו
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נָּאו ָּה תְ הִּ לָּה ּותְ מִּ ימִּ ים י ָּש ֹרּו.
משוררים:

כָּל־תֹופְ שֵּ י כִּנֹור עּוגָּב וָּנֶׁבֶׁל

קּומּו ּוב ֹאּו נָּא נַגֵּן הֵּ יטִּ יבּו,
אַ תֶׁ ם נְעִּ ימֵּ י שִּ יר ,פִּיכֶׁם הַ ְרחִּ יבּו,
ְגֹורל זֶׁה שִּ ירּו עַ ל־חֶׁ בֶׁל
שִּ ירּו ל ָּ
מָּ תֹוק כְצּוף .הַ יֹום ָּראּו עֵּ ינֵּינּו,
נָּפַ ל ְלי ִּשְ ֵּרי לֵּב הֹוד תִּ
פְַארתֵּ נּו.
ְ
המון:

מָּ ה אֶׁ שְ אֲ לָּה עֹוד כִּי עֵּ ינִּי ָּרָאתָּ ה

פִּ לְאֵּ י פְ לָּאִּ יםֹ ,לא ל ְִּראֹות פִּ ָּללְתִּ י,
מִּ תֹוְך שְ אֹון שֹוָאהִּ ,רגְשַ ת סּופָּתָּ ה,
חֶׁ לְקַ ת מְ נּוחַ ֹות לִּי לָּעַ ד נִּחַ לְתִּ י,
כ ְִּראֹות מְ קֹום ַרהַ ב עַ ל־הֹוד ר ֹאש י ֹשֶׁ ר,
ִּלוְי ַת תְ הִּ לָּה ,חֵּ ן כָּבֹוד ו ָּע ֹשֶׁ ר.
משוררים:

כָּל־תֹופְ שֵּ י כִּנֹור עּוגָּב וָּנֶׁבֶׁל

קּומּו ּוב ֹאּו נָּא נַגֵּן הֵּ יטִּ יבּו,
אַ תֶׁ ם נְעִּ ימֵּ י שִּ יר ,פִּי ֶׁכם הַ ְרחִּ יבּו,
ְגֹורל זֶׁה שִּ ירּו עַ ל־חֶׁ בֶׁל
שִּ ירּו ל ָּ
מָּ תֹוק כְצּוף .הַ יֹום ָּראּו עֵּ ינֵּינּו,
נָּפַ ל ְלי ִּשְ ֵּרי לֵּב הֹוד תִּ
פְַארתֵּ נּו.
ְ
חֵּ לֶׁק תְ הִּ לָּה אֶׁ ל־י ֹשֶׁ ר הִּ נֶׁהָּ ,
ַאף אֶׁ ל־תְ הִּ לָּה י ֹשֶׁ ר חֵּ לֶׁק סֶׁ לָּה.
תֶׁ ֶׁרב גְדֻ לָּתָּ ם ,מַ עְ לָּה הַ ְגבֵּּהַ ,
תָּ רּום ו ְתִּ נָּשֵּ א ,תֵּ לְֵּך ַאל־תֵּ לַּה,
י ִּתְ בֹונְנּו ָּבנִּיםֵּ ,לבָּב י ִּקָּ חּו,
י ְִּראּו י ְשָּ ִּרים ַאף־י ַחְ דָּ ו י ִּשְ מָּ חּו.
תם

לתוכן הענינים
לדף הראשי של פרויקט בן-יהודה
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