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ה ִרים ְתִהלָׁ  ַליְשָׁ
 (ל"רמח)משה חיים לוצאטו ' ר 

  

 שיר ידידות
 .מוסר חכמה' יראת ה, יסודתו בהררי קדש

  
 ר"ליום חתונת החכם והנבון כהר

 ו"גאויש יצ-יעקב דא
 עם הכלה הבתולה המהוללה הצנועה מרת

 ו"וייגא אינרקיש יצ-רחל די
 .ל"זיעקב חיים לוצאטו ר "בכמ משה חייםמאתי הצעיר 

  

 ה"ב

את הישר ' זה חלק טוב אשר היטיב ה, דבר צבי לצדיק' כי ה, ביום טובה אורה ושמחה
, הדר הוא לכל חסידיו, ולישרי לב שמחה, ותאות צדיקים יתן להנחיל אוהביו ברכה ושלום, הולך

 :'עיניהם יראו וישמחו יגיל לבם בה

נטע , רוח יתמוך כבוד הולך בתום ימצא טוב ושפל, מצאתי ראיתי, אך זה היום שקויתיו
וייף בגדלו ותארכנה פארותיו להבין , שעשועים אשר מנעוריו גדלוהו מי התורה והעבודה

' אף חכמתו עמדה לו ללכת בדרך תמים לשמור את מצות ה, ולהשכיל בחכמה ובתבונה ובדעת
, נותשזכה לשתי שלח, זית רענן יפה פרי תואר, נאה בטובה, היא אוצרו' וללכת בדרכיו יראת ה

הוא על , חכו ממתקים וכלו מחמדים, וכתר שם טוב עולה על גביהם, תורה וגדולה במקום אחד
 :נדיבות יקום ועל גמילות חסדים

, מנה אחת אפים נתנה לו מאת המלך מלכו של עולם, לעת מצוא זו אשה, לו כצדקו' וישב ה
אלהיך ' ברכת ה, ך וראהבחור שא עיני, טובה על טובה יקראו, חן וכבוד טובה כפולה ומכופלת

אחת מהנה לא נעדרה אשה , תן עיניך במשפחה, תן עיניך בעושר, תן עיניך ביופי, אשר נתן לך
בן  יעקבר "הלא זה מדושתי ובן גרני החכם ונבון כהר, כי מתת אלהים היא, רעותה לא פקדו

לו את  אשר לקח, ו"יצ גאויש-משה די' ה ר"הגביר המרומם האלוף המהולל החכם הנעלה כ
בת הגביר המרומם האלוף המהולל המשכיל ונבון  רחלהבתולה הצנועה תשואות חן חן לה מרת 

נודע , כלם אהובים כלם ברורים שרש וענף אבות על בנים, ו"יצ ויגא אינריקש-יצחק דא' רה "כ
 :בשערים שמם ותהלתם עד קצוי ארץ

הטוב ומטיב ', ודה את ההפעם א, עת הזמיר הגיע, אמרתי אני בלבי הנה העת עת דודים
כי , ובשמחת לבבו ישמח לבי גם אני, ותהלות ידידי אשירה ואזמרה נגד אחי ועמי, מטובו לטובים

 :אחזתיו ולא ארפנו, עטרות לראשי אענדנו, אהבת עולם אהבתיו ובקירות לבבי חקותיו

ות לבקש להם מאשר ימצאו אבני מליצה ואבני שיר לבנ, כשוט שרעפי ומזמותי תתהלכנה
והנה אין , וארא בשירים אבינה ברננות, והונחה שם על מכונתה, לה בית לזמרתי בארץ הלולים

לפקוח עינים , לגלות עמוקות מני חשך ותעלומה להוציא אור, כמשל להמציא אמת וללמד דעת
 :כי את אשר לא ידמו ישכילו ואשר לא שמעו יתבוננו, עורות ופתאים להקנות לב

, הליכות עולם כמנהגו, אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם, אז אמרתי הנה באתי
גם את זה לעומת , האמת והשקר, הצדק והרשע, החכמה והסכלות, הטוב והרע, הכל כאשר לכל

, הבוגד בוגד והשודד שודד והכסיל בחשך הולך, איש לדרכו, יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו, זה
 :קש את נרדףוהאלהים יב, עד יערה עלינו רוח ממרום

, כי זנה תזנה הארץ אחרי רהבים ושטי כזב, אלה תולדות פרץ הזמן והעת כי עת רעה היא
ויגנוב התרמית את לב ההמון ויוליכם אחרי ההבלים אשר לא יועילו ולא יצילו כי תהו המה 

כי רוח התאוה , לא באמת ולא בצדקה, ויהיו הם מאשרים זדון ואת הריק יהללו, ורהבם עמל ואון
 :והסכלות תעלא בעידניה, חכמת סופרים תסרח, התעם ומדוחי הדמיון הדיחום
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, וצדיק באמונתו יחיה עד יגוע לא יסור תומתו ממנו, אשרי תמימי דרך גבורי כח עושי דברו
ויאמר , ואחריו כל ישרי לב ישמחו יעלצו לפני אלהים, כי עד צדק ישוב משפט, יחליפו כח' וקוי ה

, את עבדיו' ונודעה יד ה, י אל אמונה הוא מסבות מתהפך בתחבולותיוכ, אדם אך פרי לצדיק
יבושו , וענוים יירשו ארץ ותמימים יותרו בה, ושח גבהות אדם ושפל רום אנשים, וזעם את אויביו

, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, לא יחרוך רמיה צידו, כל רודפי הבל וכסילים קלון ינחלו להם
 :לישרים נאוה תהלה, לא נאוה לכסיל כבוד, אמר כל אשר נשמה באפווי, כבוד חכמים ינחלו

ככל אשר ראינו היום הזה בצאת שער עלי , פ האמת והדברים האלה את משלי יסדתי"ע
זה בנה אב לכל הישר הולך כי לא ייגע , זה דודי וזה רעי, קרת מוכתר בתהלתו ביום חתונתו

 :וסוף הכבוד לבא' אכן פעולתו את ה, לריק ולא יעמול ללא דבר

לבת המון , ואת התהלה, כי תולדת האמת הוא, בן האמת, ליושר, ראו קראתי בשם
ובלכת כל העם בדרכי האמת לא , כי המון העם הם המהללים דבר או המגנים אותו, שמתיה

ואולם ; כי כן נאה לה ונאה לעולם, התאוה נתתיה לאמת לשפחה. יהללו ולא ישבחו כי אם היושר
בהיות , ובמשול המבוכה בעולם, והמגדלו הוא הדמיון הכוזב, וה הוא הרהבתולדת התא

ואת הרהב , שגו ברואה פקו פליליה, וארחות האדם התקלקלו, שנתקלקלו נתעוותו הדרכים
, ראה כמה בהיותם בעם מהוללים בראש כל חוצות; יחשבו לתולדת האמת ואת היושר לא יכירו

התרמית , לעשות בשוא ובשקר ומרבים הבל בלא הועילבוערים תפושי הזהב והכסף ומגדילים 
אכן התהלה ממאנת ברהב . והסכלות צהלה ושמחה, המדיח את לב ההמון כלו, פעל כל זאת

הנה כי כן , כי אם אולת ההמון תסלף דרכם והופכים הקערה על פיה, כי לא לכך נוצרה, דמיתיה
מתכסה בטלית שאינו שלו והשעה יקנא בהוללים ושלום רשעים ימרר את היושר בראותו רהב 

והסבלנות גם , ידריכהו ובמסלות התבונה ינחהו, אולם השכל כריע כאח לאיש הישר. משחקת לו
כי אולם , היא סמכתהו לקוות ולחזור ולקוות עד עת מועד, היא כאמו תנחמנו ותהי לו לאומנת

עד תאחז במשפט ידו  ,לתת לפתאים ערמה, אחרי כן יואל אלוה השומר אמת לעולם וזקניו יחכם
היא . ואת היושר יצדיק לרבים ויהללוהו בשערים לעולם ועד, ואת ערות רהב יגלה לעיני כל רואיו

 :כי לו משפט התהלה באמת, התהלה אשר לאשה נתנה לו במשלי זה בגזרת המשפט

, שומה בפיהם, את כל הדברים אשר ידברו, והנה ערכתי לכל איש ואשה הבאים במשלי זה
את אשר אומרים הם בלבבם , וכעלילותם כמשפטם אשר הם עושים דבר יום ביומוכדרכם 

, ההמון כמשפטו, הישרים לבד והרמאים לבד, המשכילים לבד והסכלים לבד; ומרעיהם לא יכחדו
 .את הכל תמצא ערוך בפיהם ובלשונם יגידוהו, והזקנים כמשפטם

 :שמענה ואתה דע לך, עד הנה סוד מליצתי
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 רמזי המליצות

כל מדבר לפי ענינו במליצת שירו ירמוז על הענינים ההוים , לפי סדרי החלקים ודבוריהם
 :הטובים והרעים איש איש כדרכיו, ועל דעת בני האדם וסברותיהם ומדותיהם, ומתילדים בעולם

 
 חלק א

שעליהם נוסד , ויבאר שבח החתן והכלה, ירמוז על ענין המשל ותועלתו המשל מדבר
 :המשל הזה להם ויחס, המשל הזה

במה שזונים אחרי , ירמוז על חמס בני האדם שחומסים את חק האמת והראוי שיחה א
 :ההבל ומגדילים ומהללים את הרהב

 :על הכח אשר לתרמית על ההמון נגד השכל ומופתי ראיותיו שיחה ב

להגדיל הרשע והסכלות ולהשפיל הישרים והתמימים , על הפסד המנהגים הנוהגים שיחה ג
ויבאר הבטחון , ויראה שבח ההתבודדות וגנות החברה הבלתי טובה, און ההמון לקבל המוסרומי

 :ואמונת הלב הראוי לאיש הישר

 :ועל אומץ לב הסכלים ועליצותם, ירמוז על גנות החכמים והלומדים בעיני הסכלים שיחה ד

 
 חלק ב

ם והרמאים ויבאר גנות הסכלי, ירמוז על התקוה הראויה לאדם בעת צרותיו שיחה א
 :ויבאר טעות העין והראות. ומעשיהם המקולקלים

וישתמש לזה התכלית , ירמוז היות ראוי לאיש המשכיל להסיח הדאגה מלבו שיחה ב
ובם יכיר , שבהם יסיר מחשבות עצב מלבבו, ובחפוש קצת מדברי הטבע, במנוחת השדה והמים
רת הצמחים וצמיחתם וחלקיהם ויבאר צו; ש וישבחהו על נפלאות מעשיו"את גדולת הבורא ית

 :והדבש והשעוה הנלקחים מהם ושאר עניניהם

וגם לכבוש את , ולהתפלל לו בצרותיו' ירמוז היות ראוי לאדם לשום בטחונו בה שיחה ג
 :כעסו שלא לדחוק את השעה

 :מזלו רואה, פ שאין אדם רואה"ירמוז שלפעמים אע שיחה ד

 
 חלק ג

שהיצר מפתה את בני האדם ליחס הכל לטבע  ועל מה, על אמתת ההשגחה : שיחה א
ויראה הלעג שלועגים הלצים על יראי , ויבאר מציאות הרעמים והברקים והזועות, ולמקרה

 :ועצת הזקנים והחכמים נגד פתוי היצר, החטא

ירמוז איך הסכלים מוכרחים בסוף לבקש את החכמים ולדפוק על דלתותיהם  שיחה ב
 :כשתתגלה חרפת הדמיון

 :בגילוי שקר הרהב וכזב ההבל בכח המשפט שיחה ג

 :כשמגעת להם הרעה, חרטת בני האדם על שלא הלכו אחר השכל שיחה ד

 :גילוי ערך היושר וחשיבותו באמת והיות התהלה נאוה לו לבדו שיחה ה

 :ירמוז על שמחת העולם כלו בהתישר הדברים ועמוד הכל על מכון האמת שיחה ו
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 פתשגן המשל

אם יש את נפשך תהי נא תהלה בתך יעודה לבני : יאמר להמון לאמרו, לאמת יולד בן
בעת ההיא ילדה תאוה שפחת אמת גם היא בן . וישמע המון לאמת ויכרתו שניהם ברית, לאשה

וירא , ויבא צבא המבוכה ויבוזו העיר ואת הילדים לקחו וינהגו וילכו. ותהי היא ובנה אתו בבית
בני : ויכתוב בספר ויחתום לפני משפט כדברים האלה אמת כי נשבה בנו ויעל למשפט השערה

, הנני מפרש סימניו, ועתה למען לא יתחלף בני בעבדי בהאריך הימים, ועבדי שדדו השודדים
ויעברו הימים ובן התאוה לוקח ביתה דמיון ויגדלהו ויקרא , וימת אמת. ויפרש אותו לפני משפט

הנה בן אמת עומד בבית : אל המון לאמר ויאמר תרמית לרהב אלכה נא ואגידה, את שמו רהב
יתבשר : וילך תרמית ויאמר להמון. הלא כי נפתה הוא ונתן לך תהלה יעודת אדוניך לאשה, דמיון

וילך המון ויקח את רהב מבית דמיון . הנה הוא עומד בבית דמיון, נא אדוני אשר נמצא בן אמת
קחנה ותהי לך , ה לך לאשההנה לך תהלה בתי אשר דברתי אל אמת אביך לתת: ויאמר לו

ויהי הנער , בימים ההם ויושר בן אמת יוצא ובא בתוך העם ולא יכירוהו. לאשה כאשר דברתי לך
אך דבר המון היה חזק על בתו לתתה אל רהב , ותראהו תהלה ותאהבהו בלבה, הולך וגדל וטוב

קם המון ויאסוף את וי. הבה את אשתי כי מלאו ימי: וימלאו הימים ויאמר רהב להמון. כאשר דבר
ויהי הם אוכלים ושותים והנה רעש גדול ורוח גדולה וחזק ויגע , כל אנשי העיר ויעש משתה

ויראו . והקירות נטו לנפול והעמודים חשבו להשבר וינתץ עמוד התוך, בארבע פנות הבית
ת חרד! שמעוני אחי: ויקם אחד מן הזקנים ויאמר, האנשים וייראו מאד ויבהלו איש אל רעהו

על העיר הזאת ויביא עליה את הגוי המר והנמהר ' אשר קצף ה, ועתה כי זוכר אני; אלהים עלינו
ויכתוב , ולאמת אחינו היה בן ובן אמתו בביתו ויגדלו הנערים ויתערבו, חיל המבוכה וישללוה

עתה נדרשה נא ויבוקש בספר . אמת את סימני בנו לפני משפט אדוננו להיות לו לעד עד עולם
ויבקשו את . כי לבן אמת תהיה, אולי אין רהב בן אמת ולא לו תנתן תהלה, וימצא, נות משפטזכרו

. וידעו כי לא בן אמת הוא וישלחוהו, ולא נמצאו ברהב הסימנים ההמה, הדבר ויחקרו היטב
הנני אבא ואציג בן , אלהי אמת' ברוך ה: וישמע שכל ריע יושר ויבא וישתחו ארצה לפניהם ויאמר

וימצאו בו , ויביא לפניהם את יושר ויעמידהו לפני משפט. כם ולו תהיה תהלה לאשהאמת לפני
ויקח . אליו תתננה, זה בן אמת אשר יעדת לו בתך: ויאמר משפט להמון. את סימני אביו ויכירוהו

 :'וישמחו כל העם מאד ויברכו את ה. יושר את תהלה ורוחה היתה
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 ואלה שמות המדברים
  

 משל
 בת המוןתהלה 

 אבי תהלהמון ה
 חתן תהלה, בן אמתיושר 
 נחשב לבן אמת בטעות, בן תאוהרהב 

 ריע רהבתרמית 
 ריע יושרשכל 

 שפחת המוןסכלות 
 מינקת יושרסבלנות 
 מתבודדמחקר 

 עבד
 קרואים

 זקן
 סופר

 מלךמשפט 
 משוררים
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 המשל מדבר

ר י ַהְמַדבֵּ ל, פִּ שָּ י, ַהמָּ  ָאנֹכִּ

ה רָּ חָּ ר בָּ  אֹותֹו ֲאשֶׁ

רֹאש יְ  ינָּהמֵּ כִּ ת הֵּ עֵּ ם מֵּ  מֹות עֹולָּ

י ַשַער ְתחֵּ ּה ַעל פִּ ה ְמרֹום כְִּסאָּ ְכמָּ  ,חָּ

ת רֵּ ּה ְלשָּ יהָּ , אֹותָּ  ּוְבכָּל ַחְצרֹותֶׁ

י ְחתִּ אשֹון נִּצָּ ן רִּ  .ַמְשכִּיל ּומֹוצֵּא חֵּ

ק עֹמֶׁ ב כְִּתהֹום לָּ י לֵּ ַמֲעַמקֵּ  מִּ

צָּה ְדלֹות י, עֵּ ַמְדתִּ נֵּה יַָּדי לִּ  ,הִּ

יש ר וַָּדַעת ּוְבתֹוְך ְלַבב אִּ ץ מּוסָּ  חֵּ

ירֹות  א)לִּ ְחטָּ י אֶׁ ין כָּמֹונִּי, (ְבלִּ אֵּ  .מֵּ

ה ירָּ ה ַאְכבִּ עָּ ין דֵּ לִּ ן ַעד ְמַעט מִּ  ,הֵּ

נָּה לֹות הֵּ ְבַחר ְתהִּ  מִּ

לֹוַתי ו ְתהִּ ַבח, יְַחדָּ יַטב כָּל שֶׁ  .מֵּ

נּו שֹון מֶׁ ַצר כָּל לָּ ר קָּ ת ֲאשֶׁ  כִּי אֶׁ

י לָּ ן יְִּרְזמּון מִּ ה יְִּצפֹנּו, הֵּ מָּ  הֵּ

י תִּ ה ַרבָּ ְכמָּ ְדיָּם חָּ ְשְבצֹות עֶׁ ין מִּ  .בֵּ

י ידִּ ה יְדִּ ף, ַעתָּ לֶׁ אֶׁ ד מֵּ חָּ ן אֶׁ  הֵּ

י צָּאתִּ ה מָּ ְכמָּ ית חָּ י ַסף בֵּ ין שֹוְמרֵּ  בֵּ

ל ְך ְלַהלֵּ י, אֹותָּ יתִּ ְך יָּרִּ  ַעל כֵּן בָּ

י נָּה לִּ ן ְלפִּ בֶׁ יהָּ , אֶׁ לֶׁ ט עָּ  וָּאֵּ

ד סֶׁ ְבנֵּה חָּ ן ְלמִּ  .ַקו חֵּ

יָך לֹותֶׁ  כִּי רֹב ְתהִּ

י שִּ יאָּ תִּ ידָּ ְפרֹוש נֶׁגֶׁד, ר ְבחִּ  ַאף אֶׁ

יָך  .ַאַחי וְַגם ַאחֶׁ

ְלָך נֵּה ֲאַהלֶׁ ר, הִּ קֶׁ  ,ַאף ֹלא ַעל שָּ

נָּה תֵּ ן ְלָך אֶׁ  ָאכֵּ

ְלָך ת שֶׁ ה, אֶׁ ה יָָּאתָּ לָּ  הֹוד ּוְתהִּ

ל יְָּשְרָך ה, אֶׁ תָּ ר אָּ  .כִּי ַזְך ַאף יָּשָּ

ים ַעל כָּל כָּזָּב יַָּחד בִּ  ,ַעל כָּל ְרהָּ

רְ  ְדרֹוְך וְתִּ לָּהתִּ  ,מֹוס סֶׁ
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ינֶׁנּו ם פֹונֶׁה אֵּ הֶׁ ְבָך לָּ  ,כִּי לִּ

ית ךָּ , יְִּרַחק ְלשֹון ַתְרמִּ מֶׁ  ,יָּסּור מִּ

ָאְסתָּ  ן ְשנֵּאתֹו ַאף אֹותֹו מָּ  .כִּי כֵּ

ְכלּות נֶַׁצח ְך סִּ ש לָּ כָּחֶׁ בֹוש וְתִּ  ,תֵּ

ת רֶׁ ְפאֶׁ ְרָך תִּ  וִּיקָּ

כֶׁל ש שֶׁ ל כָּל ְמַבקֵּ  .אֶׁ

ר אֵּ ְתפָּ ע ְלהִּ ן ַאדֶׁ , ַמטָּ תגֶׁפֶׁ  ,רֶׁ

ים ֲענָּפִּ ש, ַרב הָּ  .ַאף נְִּכַבד ַהשֹרֶׁ

יִּיתָּ  ר הָּ ר ְכבָּ  ,יָּקָּ

מּו ְך שָּ ל הֹוד רֹאשָּ ה אֶׁ רָּ ן ֲעטָּ  ָאכֵּ

ה תָּ ים עָּ ְמרֹומִּ  ,עֹוד מִּ

ְכלֹול ת יְָּפיְָך לִּ ָך, אֶׁ תֶׁ ת יְִּפעָּ  ,אֶׁ

ַרְשתָּ  ה אֵּ  ,הֹוד ַהְבתּולֹות זֹאת ַכלָּ

יִּל חָּ  ,ַהְדַרת ְבנֹות הֶׁ

ר  י יְקָּ הַעל מֵּ עָּ  ,ַפְלגֵּי כָּבֹוד נִּטָּ

יהָּ  שֶׁ רָּ ר כָּל שָּ דָּ י הָּ ל נֲַהרֵּ  .אֶׁ

אּו רָּ י קָּ נֵּה ֲהכִּ  הִּ

ם יש תָּ ְך יֲַעקֹב אִּ נֶָׁך, לָּ ם הִּ  ,כִּי תָּ

נָּה ְלְקָך נִּתָּ  ּוְלחֶׁ

ל חֵּ ָך, רָּ יתֶׁ ְבנֶׁה בֵּ ל כֵּן תִּ חֵּ  .ְכרָּ

ים רִּ ה, ָאבֹות ְמֻאשָּ לֶׁ י אֵּ  מֹוצָּאֵּ

ת י ֱאמֶׁ ישּו , נְִּטעֵּ ם שִּ הֶׁ  ,וָּגִּילּובָּ

יטּו ְפַאְרְתכֶׁם ַהבִּ  תִּ

נָּה ר זָּקָּ  ,ַאַחר ֲאשֶׁ

ַחת ְבנֵּיכֶׁם צֹומָּ ה בִּ שָּ ה ֲחדָּ  .ַעתָּ

ה לָּ ים סֶׁ יקִּ ְבַרת ַצדִּ י חֶׁ ְרכִּ ְתבָּ  ,הִּ

כֶׁם ַעד נֶַׁצח נְַעם ֲאֻחַזְתכֶׁם לָּ  ,תִּ

ְראּו ְכחֹול יָּם זַָּרע  ,תִּ

עּו ְשבָּ ים תִּ ים רֹב יָּמִּ ימִּ  .ַאף ַבנְעִּ

ה ְרצּו חּו ַעתָּ  נָּא קָּ

י אתִּ בֵּ כֶׁם הֵּ ידּות זֹאת לָּ נְַחת יְדִּ  ,מִּ

י בִּ גִּיל ְלבָּ י, מִּ אתִּ לֵּ ה מָּ ְמחָּ שִּ  ,מִּ



8 

 

ה, ַעל נֲַחַלְתכֶׁם מָּ ַלי נָּעֵּ  .כִּי עָּ

י ה לִּ דָּ י ְלעֵּ ק, ּוְתהִּ דֶׁ כֶׁם צֶׁ  ,אֹות לָּ

י ף ָאנֹכִּ ר נְִּכסֹוף נְִּכסָּ  ַעל כָּל ֲאשֶׁ

יד מִּ ְשלֹוְמכֶׁם תָּ ְראֹוְתכֶׁם יַַחד, לִּ  לִּ

י שִּ חַ שָּ י יָּרֵּ ְבלִּ ים ַעד לִּ חִּ  .ם ְשמֵּ

ש ב ּוְכמֹו תֹם נָּפֶׁ בָּ ֳהַרת לֵּ  ,ּוְכטָּ

י ַגְשתִּ כֶׁם הִּ ה ְקַטנָּה זֹאת לָּ נְחָּ  ,מִּ

ילּו נָּא הֹואִּ ל כֵּן אָּ ּה ְלַקבֵּ  ,אֹותָּ

כֶׁם י לָּ לֹום יְהִּ ישּו וָּגִּילּו, שָּ  !שִּ
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 חלק א
  

 'שיחה א
 תהלה לבדה בשדה בין ההרים

  

יִּם, תֹוקהֹוי צֵּל ְכצּוף מָּ  י מָּ  ,הֹוי יְִּבלֵּ

ים יַַחד רִּ ז יְקָּ פָּ  ,מִּ

ה י ְמנּוחָּ רֵּ י ַמְרגֹועַ , הָּ  ,כָּל ַסְלעֵּ

ט קֶׁ ים שֶׁ יקִּ ים ַשְלוָּה ּוְמפִּ  .ַהבֹוְדדִּ

כֶׁם ה בָּ ְבֲחרָּ ה אֶׁ ה, מָּ ה ָאגִּילָּ  ַכמָּ

ח יֲחכֶׁם כִּי שָּ א, ַעל שִּ שֶׁ  ,ַעל ַענְוַת דֶׁ

יעּונִּי ְכרִּ ַרי כִּי הִּ כָּל ְשאֹון עָּ  ,מִּ

י ַבְעתִּ ה שָּ רָּ י כִּי מָּ תִּ  ,ַמה נֲַחלָּ

ר בֶׁ ם קָּ ּה ַעד עֹולָּ י לָּ בִּ י ְלבָּ  ,וִּיהִּ

יעַ  י הֹודִּ ת ַכְעסִּ  .ַבל יְִּתנּונִּי אֶׁ

נִּי עֵּ ם כִּי יְִּבלָּ יל ָאדָּ ל יַד ְכסִּ  ,אֶׁ

יעַ  יר ַמְרשִּ ר ַמְחפִּ  ָאל יַד ֱאוִּיל נְִּבעָּ

ְזרֹוַע כֹחַ   ,יִּנְָּתנּו דֹוַדי בִּ

י ְלזָּר יְַסגִּ   ,ירּוהֹודִּ

ירּו ים יְַכתִּ י הֹוְללִּ  .בִּ

ַכּה ַכַעש תֵּ ינִּי מִּ ה ּוַבת עֵּ ְראֶׁ  ,אֶׁ

כָּה לֵּ יָּה אֵּ ַבח דּומִּ ה ְלטֶׁ  .ּוְכשֶׁ

ל בֵּ ּה תֵּ ל ֲאהָּ בֵּ ְרַחְבתְ ! תֵּ יכָּה הִּ  אֵּ

יְִּך ת ַמְעגָּלָּ ל ְדַבר כָּזָּב אֶׁ  ?ַאְך אֶׁ

ר הֹוַשְבתְ  קֶׁ יְך שֶׁ ים אֵּ  מֹוַשב נְגִּידִּ

יְִּך תֹוְך ַאְרְמנֹות ירֹותָּ  ?ֻעזְֵּך ּוְבטִּ
  

 'שיחה ב
 רהב ותרמית

יבָּה :רהב  שִּ ְך אָּ ה לָּ ם אֹו מֶׁ ַתי ֲאַשלֵּ  מָּ

י יָך, ָאחִּ  ?ְכַעל כָּל טּוב כָּל ַתְגמּולֶׁ

ָך יר עֹצֶׁם יָּדֶׁ ְצָאה ַכבִּ ן מָּ  הֵּ

נִּי יאֵּ י ּוְלַהְמצִּ תִּ לָּ ת ְשאֵּ תֵּ  לָּ

יהָּ  ּוִּיתִּ ה זֹאת כִּי אִּ לָּ  .ַהַבת ְתהִּ
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ה ְשַא נִּיַעתָּ מֶׁ  ,ל מִּ

ךָּ מֶׁ ְמנַע מִּ י ֹלא אֶׁ ְלתִּ  .כִּי כָּל־יְכָּ

י :תרמית  יד נְַפשִּ ינֶׁיָך! ַרַהב יְדִּ נֵּה עֵּ  הִּ

י ַעְלתִּ ת פַֹעל פָּ אּו וְֹלא זָּר אֶׁ  ,רָּ

ש  כִּי ַרק ְבזֵַּעת ַאף וִּיגִּיַעת נָּפֶׁ

י אתִּ בֵּ ְך ַעד ֲהלֹום הֵּ  .לָּ

י ַביַַער ת ַכֲארִּ  עֵּ

תֹו שֹואֵּ  ְברָּ ם ְבעֶׁ ףנֹוהֵּ רֶׁ  ,ג ַלטָּ

ימּו ם יְַאדִּ  יְַחפֹוז ְזנָּבֹו ּוְכמֹו דָּ

י ַפַחד ינָּיו ְמזָּרֵּ  ,עֵּ

כֶׁל י שֶׁ ְלַחְמתִּ יש מִּ י אִּ ם ְלנְֶׁגדִּ  ,כֵּן קָּ

ַעת מֹון דָּ ת ְלהָּ תֵּ  ,לָּ

ְפקֹוחַ  ינָּיו לִּ בֹו ְלַהְשכִּיל ַאף עֵּ  ,לִּ

ָך י ַקְחתֶׁ ְלתִּ ְך ּוְלבִּ י ֲחפֹוץ בָּ ְבלִּ  ,לִּ

י ְבַתְחבּולֹו ילּולֵּ ְתַחַזְקתִּ  ,ת ָאז הִּ

י יתִּ חִּ קֹות ֹלא אֹותֹו דָּ  ,לּו ַבֲחלָּ

ְשתָּ  ַעד גֹרָּ תֹו זֶׁה לָּ נֲַחלָּ  .מִּ

וֶׁל :רהב  י עָּ ה ְבנְַפשִּ  ַאְך מֶׁ

נִּי יקֵּ צָּא ְלַהְרחִּ  ,מָּ

ְתַחזְָּקתָּ  י צֵּאת הִּ תִּ ְזרָּ ן ְלעֶׁ  ?כִּי כֵּ

י :תרמית  ידִּ לּו! ַרַהב יְדִּ  אִּ

ְך ַרק כִּי הִּ   ְתַגַדְלתָּ ֹלא יְִּמְצאּו בָּ

יָך י ְבחּורֹותֶׁ ימֵּ  מִּ

ְמיֹון ית דִּ יד ְבבֵּ מִּ נֵּה ַדיֶׁךָּ , תָּ  הִּ

כֶׁל י שֶׁ מּודֵּ ְך כָּל־לִּ ְמאֹס ְבנְַפשָּ  ,לִּ

 ,ַאף כִּי ֲהֹלא כָּמֹונִּי כֵּן יַָּדְעתָּ 

ָך, כִּי כָּל־ֲהַדר יְָּפיְָּך תֶׁ  כָּל־יְִּפעָּ

ַלי ַרבּו י ְמזִּמֹוַתי ּונְכָּ  ,לּולֵּ

ם ְכַאיִּ  בּוֻכלָּ ס נְֶׁחשָּ פֶׁ אֶׁ  ,ן מֵּ

ב ף וְזָּהָּ ן, כֶׁסֶׁ י, חֵּ  ,כָּבֹוד וָּיֹפִּ

ַגע ית יַַעְמדּו רֶׁ י ַתְרמִּ ְבלִּ ם מִּ  ,אִּ

יט יָּשּוב ז ַרב ְלטִּ נֶַׁגע, פָּ י לָּ  ,יֹפִּ
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אֹוס ן טֹוב ְלמָּ י, חֵּ  .ַאף כָּבֹוד ַלדֹפִּ
  

 'שיחה ג
 שכל יושר וסבלנות

  

י :שכל  י ְכָאח לִּ עִּ ן! רֵּ ְך אֹמֶׁ  יִּּוַָּדע לָּ

ָךכִּ  ַרת נְַפשֶׁ י ַעל צָּ  ,י ַצר ְמאֹד לִּ

י ְעתִּ י יָּדָּ בִּ ְבָך ַאְך כְִּכאֵּ  ;ּוְכאֵּ

ה לָּ ק־ַאְחוָּה סֶׁ ים חָּ עִּ ית רֵּ ן זֶׁה ְברִּ  .הֵּ

ן טֶׁ י בָּ ו כְִּתאֹמֵּ ים יְַחדָּ  כִּי תֲֹאמִּ

ַגע ה וָּפֶׁ ְקרֶׁ ל כָּל מִּ  .יְִּתעֹוְררּו אֶׁ

ר ה ֲאַדבֵּ רּו, ַאְך מָּ בָּ ת עָּ עֵּ  כִּי מֵּ

י ַהְמבּוכָּה ַהמָּ  המֵּ לֶׁ אֵּ ים הָּ  רִּ

נּו יר מֹוַלְדתֵּ ֲענִּיָּה זֹאת עִּ  ,ַעל הָּ

רֹגֶׁז ַקט מֵּ י ֹלא שָּ בִּ  ֹלא נָּח ְלבָּ

ה יֹום יֹום ָאנֹכִּי ר רֹואֶׁ כָּל־ֲאשֶׁ  .מִּ

הּו עֵּ דָּ ינָּי זָּר ֹלא אֵּ ן זֶׁה ְבעֵּ  ,הֵּ

רּו ם יֹאמֵּ ל עֹולָּ יכָּה ְכַהיֹום אֶׁ  אֵּ

נּוי נֹו ַאְך תֹהּו וָּבֹהּו, בָּ  ,וְהִּ

ה  ין ְראֵּ היָּמִּ יטָּ  ,ּוְשמֹאל שּוב נָּא ַהבִּ

ק דֶׁ ט וָּצֶׁ ְשפָּ ה ַעל ְמכֹונֹו ַבמִּ  מֶׁ

ְמצָּא ְמכֹונָּן י? תִּ זִּיתִּ ת־זֶׁה חָּ  ,ַאְך אֶׁ

ה ְכמֹו פֹוַרַחת  ,ַעוְלָּ

ת טֶׁ ְגמֹול ַשלָּ ה וַתִּ תָּ ֱעלָּ  ,נֵּץ הֶׁ

יזִּים יְִּמשֹכּו צֹון ַעלִּ  ,זָּדֹון וְלָּ

ר קֶׁ ם שָּ ְמיָּתָּ  ,גֹוי ֹלא ְמַעט ַאַחר הֶׁ

לּוּומְ  פָּ ץ שָּ רֶׁ י ֱאמּונָּה ַעד־אֶׁ  ,תֵּ

כֶׁת יר לָּ  ,ֹלא נְִּכרּו ַבחּוץ כָּל־ַמיְשִּ

יגּו ג יְַלעִּ ע ַהְלעֵּ רָּ ר מֵּ ם וְסָּ  ,ַעל תָּ

אּו י יְִּקרָּ תִּ ב פֶׁ בָּ י ּוַבר לֵּ  ,נָּקִּ

מֹו ה לָּ ה ְמזִּמָּ  ,זִּמָּ

ַשע  ַעת, ְתבּונָּה -רֶׁ  .ַאף ַתְהפּוכֹות דָּ

ת־כָּל־ י זֶׁה אֶׁ י רֹואִּ הַאְך ַאֲחרֵּ לֶׁ  ,אֵּ
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נּו ל־ַרַהב יִּתֵּ ם ֹלא ְלָך ַרק אֶׁ  אִּ

ה לָּ ה ְתהִּ ה, ַעתָּ מָּ  לָּ

א לֵּ פָּ ְתַמּה וְאִּ י? אֶׁ אתִּ ן ָאז נְִּפלֵּ  ,הֵּ

ְך ה, לּו יְִּתנּוהָּ לָּ ְך יָָּאתָּ  .כִּי לָּ

י יתִּ אִּ ר רָּ ן ַכֲאשֶׁ  הֵּ

נֶׁגֶׁד מֹון מִּ ל־הָּ ית ְבבֹואֹו אֶׁ  ,ַתְרמִּ

כָּנִּי ר הִּ י ְכבָּ בִּ  לִּ

ה כִּי ֹלא  ְדעָּ ה ַתגִּיעַ וָּאֵּ  טֹובָּ

י, ַעל יַד ְמַעּוֵּל זֶׁה ר יַָּדְעתִּ  ּוְכבָּ

יחֹו מֹון וְשִּ ל־כָּל־רּוחַ , הָּ  כִּי הּוא אֶׁ

יִּם נֶׁה ַבמָּ  .יָּנּוד ְכמֹו נֹוד ַהקָּ

וְא נְִּתיַגֵּעַ  ת כָּזֹאת שָּ ן ְלעֵּ  ,ָאכֵּ

ְך ה וַיֵּלֶׁ מֹון נְִּשבָּ  כִּי זֶׁה ְלַבב הָּ

י זֶׁה גִּבֹור ַהצָּ   ,יִּדָאסּור ְבזִּקֵּ

ט י קֹשֶׁ ְמרֵּ ל־כָּל־אִּ ין עֹוד אֶׁ  ֹלא יֲַאמִּ

ַרי אֹזֶׁן  ּוְלכָּל ְדבָּ

ְך נִּי חֹשֶׁ ן ַבל שּוב מִּ תֶׁ ם ְכפֶׁ  .יְַאטֵּ

כֶׁת לֶׁ ל הּוא לֹו לָּ ר נָּקֵּ  כִּי ַכֲאשֶׁ

ינַיִּם ה עֵּ ים אֹו ַמְראֵּ  ,ַאַחר ְכזָּבִּ

ם ַהנִּיחַ  ינָּיו כֵּן אֹותָּ ה ְבעֵּ שֶׁ  ,קָּ

ינֹו ְמשֹוְך ְבעֹול בִּ ַעת, תלִּ לֹות דָּ ְמסִּ  .בִּ

נּו מֶׁ פֹוא מִּ דֹום אֵּ ר אֶׁ ין טֹוב ֲאשֶׁ  ,אֵּ

ת לֶׁ ין תֹוחֶׁ אֵּ בּוז מֵּ י לָּ ן עֹוד נְהִּ  ,פֶׁ

ת ּוֶׁלֶׁ ה מּוַסר אִּ ְכמָּ שּוב ֲעַצת חָּ  .לָּ

ר ַעל־אֹזֶׁן יו כָּל־דֹובֵּ רָּ ית ְדבָּ  ַמְשחִּ

ּה ּוְַלתָּ ַעת, סּוגָּה ְבאִּ  ,כִּי ֹלא שֹומָּ

צָּ  ר עֵּ ץ מּוסָּ ן ְללֵּ לנֹותֵּ י ה אֶׁ תִּ  ,־פֶׁ

ַעת ס דָּ רֹו הּוא ַאף חֹומֵּ  .עֹוכֵּר ְשאֵּ

לָּה :יושר  י סֶׁ ינַי ַאלּופִּ כֶׁל ְמאֹור עֵּ  ,שֶׁ

י ַרבּו בִּ  ,ַאנְחֹות ְלבָּ

ש י אֵּ ְרבִּ י ְבקִּ מִּ ת, דָּ בֶׁ י ַשְלהָּ  ,רּוחִּ

ינָּה ְראֶׁ ינַי תִּ יב עֵּ בִּ ר סָּ  ,ַאף כָּל־ֲאשֶׁ
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ה ַגם יַַחד מָּ י הֵּ ים ְלַגַחְלתִּ צִּ  ,עֵּ

ם ּוְלַמַען ַתַעלַלבְ  ַמי בָּ יר ֲעצָּ  עִּ

ה יְלָּ ם וָּלָּ י יֹומָּ ּה נְַפשִּ  .ַעל מֹוְקדָּ

יִּט י יְִּתנֵּנִּי עָּ  ,מִּ

ַבד ְלַבד ָאעּוף י יַָּער, מִּ ְבכֵּ ין סִּ  ,בֵּ

ַטח י ַעד בֶׁ  ַעל ַהְררֵּ

י ַתְרגִּיעַ  ד נְַפשִּ ים בֹודֵּ ֱאלִּ ין צֶׁ  ,בֵּ

ס מֶׁ ְך תֶׁ ְתַהלֵּ י אֶׁ תִּ  ,כִּי ֹלא ְבַאנְחָּ

ין מִּ  תבֵּ רֶׁ ְריָּה ּוְשאֹונֵּי קָּ  .ְצֲהלֹות קִּ

יו נַַער רָּ ה ֲעדָּ  רֹועֶׁ

ץ ָארֶׁ ה בָּ ְלקֹו טֹובָּ ְמנָּת חֶׁ ין מִּ  ,אֵּ

ת בֶׁ ְשַפְלנָּה שָּ בֹו תִּ  ,כָּל ַמְחְשבֹות לִּ

כֶׁת ְגדֹולֹות לֶׁ  ,ַבל ַתֲחמֹוד נְַפשֹו בִּ

יִּם ין ַהמָּ ל עֵּ ם ְרעֹות צֹאנֹו אֶׁ  ,כִּי אִּ

ם ַקַחת בָּ יו ֲחלָּ  ,ּוְלפִּ

שיַ  מֶׁ ים שָּ דִּ קָּ יט ְכצֵּאת ָאדֹם מִּ  ,בִּ

נּו ר נְֶׁאמָּ  ַמְעיָּן ֲאשֶׁ

יו וְֹלא יְִּכזָּבּו ימָּ  ,מֵּ

חַ  מֵּ ב שָּ  ,יָּשּור ְבלֵּ

גֶׁל ל רֶׁ ְך אֶׁ ְתַהלֵּ לֹוְך וְנַגֵּן מִּ  הָּ

ם יתָּ נּו, צֹאנֹו ְכַמְרעִּ ינָּיו יְִּבחָּ  עֵּ

יו רָּ ְשבֹות ֲהרָּ ַבח, עִּ יו שֶׁ ְפתֹותָּ  ַאף שִּ

ם ַתבַ  ל־יֹוְצרָּ  .ְענָּהאֶׁ

יו ּוַמה טּובֹו קּו, ַאְשרָּ ה יְִּמתָּ  ַכמָּ

י ַחיָּיו ה יְַרגִּיעַ , לֹו כָּל־יְמֵּ  !ַכמָּ

זּו ל ַהלֵּ בֵּ ר ַתְהפֹוְך תֵּ  כִּי כָּל־ֲאשֶׁ

יהָּ  בֹותֶׁ יו ְמסִּ לָּ  ,עָּ

 ,ֹלא יֵַּדע רֹגֶׁז, יְִּבזֶׁה וְֹלא יָּחּוש

נְיֹו ר, יְִּשַמח ְבעָּ ַמד עֹשֶׁ  ,כִּי ֹלא חָּ

נְָאה וְ  צּוקִּ בֹו יְִּלחָּ  ,כָּבֹוד ֹלא לִּ

ְך לֶׁ יַכל מֶׁ הֵּ  ,טֹוב לֹו ְמלּונָּתֹו מֵּ

ש י חֹפֶׁ ְגדֵּ בִּ  .ַמְקלֹו וְיְַלקּוטֹו מִּ
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ל בֶׁ ר לֹו חֶׁ ה ֲאשֵּ  ַעְלמָּ

פֹול ַטח, תִּ בֶׁ  ֲהֹלא לָּ

בֹו ּה יֲַעלֹוז לִּ ּה יָּגֶׁל, בָּ בָּ  .בֹו לִּ

ם הֶׁ יד לָּ ין ַמֲחרִּ עּו, אֵּ  ,ַרע ֹלא יֵּדָּ

נָּם  יב ְלֻשְלחָּ בִּ י ַזיִּתסָּ ילֵּ  כְִּשתִּ

יטּו י גִּיל יְִּראּו יַבִּ אֵּ ם ְמלֵּ  ,ַזְרעָּ

ַגע ת כָּל־רֶׁ ם כָּל־עֵּ ְלקָּ  ַעל נֲַחַלת חֶׁ

נּו ף יִּתֵּ לֶׁ ְמחֹונְנָּם תֹודֹות אֶׁ  .לִּ

ן ְשאֹון וַָּרַעש  ֹלא כֵּ

ה לֶׁ אֵּ ינֹות הָּ ים ּוְמדִּ  ,ַחְצרֹות נְגִּידִּ

ת רֶׁ ְפאֶׁ ר תִּ  כִּי כָּל־יְקָּ

ל בֶׁ ם הָּ ר ְכבֹודָּ  ,עֹשֶׁ

רשִּ  קֶׁ ם כָּזָּב וָּשָּ יצּותָּ  ,ְמַחת ֲעלִּ

ה תָּ הּו סּופָּ אֵּ ם ְכַקש ְתשָּ  ,טּובָּ

ְמיַת ֲהמֹונָּם ָאיִּן  ,הֶׁ

ָאַפע ם מֵּ ֳעלָּ  ,ַאף פָּ

ד יְִּרדֹפּו ים ְלבָּ דִּ  קָּ

ם רּוחַ  בָּ ה ְלבָּ  ,יְִּרעֶׁ

ו לּו, וַיְִּבֲערּו יְַחדָּ ו יְִּכסָּ  יְַחדָּ

לּו ל וַיְֶׁהבָּ בֶׁ י ַההֶׁ  .ַרק ַאֲחרֵּ

ר, י כָּבֹודכָּל־רֹוְדפֵּ  עֹשֶׁ  ,כָּל־ָאץ לָּ

ל יְִּקצֹרּו מָּ ם ַאף עָּ ים הֵּ וְא זֹוְרעִּ  ,שָּ

ם ם יְַכלּו בָּ יגּו, כֹחָּ שִּ ת הִּ  ּוְבעֵּ

ם יק יְַעזֹרּו, אֹותָּ ל וָּרִּ בֶׁ  .ֲהֹלא הֶׁ

ר ְבנִּי :סבלנות  ה וַָּדַעת, יֹשֶׁ ְכמָּ כָּל־חָּ  מִּ

ת נֶַׁגע יחֹו ּונְשֹוא אֶׁ  ַכְלכֵּל ֱאנֹוש שִּ

בֹו ְבטּוב ב לִּ בָּ נֶַׁצח, לֵּ ר לָּ  .יָּקָּ

ה, ֻחַקת ֱאמּונָּה זֹאת לָּ  :תֹוַרת תֹם סֶׁ

נְטֹועַ  ר ַרְגלֹו לִּ יש ְכמֹו ַמְסמֵּ יש אִּ  אִּ

כֶׁת לֶׁ ה לָּ קָּ יב ְצדָּ נְתִּ ְך, בִּ רֶׁ  ַאְך דֶׁ

ים רִּ ישָּ ט ּומֵּ ְשפָּ ט, מִּ  ,כָּל־ָאְרחֹות קֹשֶׁ

נָּה תֹו ַאף ֹלא יְַרפֶׁ ז ְבֻתמָּ  ,יֹאחֵּ
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ר יְִּקרֵּ   הּוּוְלכָּל־ֲאשֶׁ

ת נֵּה ְכמֹו ַעמּוד ַבְרזֶׁל ּונְחֹשֶׁ  הִּ

זָּק ַגע, כֵּן יֲַעמֹוד חָּ  ַבל יַנַח רֶׁ

טֹן ְמקֹומֹו נִּי אַֹרח, קָּ  .ַבל יֵּט מִּ

ת ת־נְַפשֹו יָּשֶׁ יו ְכגָּמּול כֵּן אֶׁ לָּ  ,עָּ

יט וְֹלא יְִּשַאל  יְִּשַמע ַאל יַַען, יַבִּ

ר ְתַחכֵּם יֹותֵּ  יַנִּיחַ , יְִּמַאס ְלהִּ

ש נּו ַבקֵּ  ,ְגדֹולֹות מֶׁ

ת רֶׁ ְשמֶׁ י מִּ ן ֲעלֵּ  ָאכֵּ

תֹו יָּקּום ַכַשַחל א ְפֻקדָּ  ,ַמשָּ

ין וְֹלא יְַחקֹור  יְִּשמֹור ַאף יַַעש, יְַאמִּ

נָּה מֶׁ יו ַבל־יָּסּור מִּ ְצוַת ֱאֹלהָּ  ,מִּ

ק דֶׁ ם צֶׁ ן ַעד־עֹולָּ ל־פֹוֲעלֹו יִּתֵּ  ,אֶׁ

ינָּיִּם  ,נְִּכנָּע וְַשח עֵּ

בֹו נְהּו יְִּשמֹור ְגבּול לִּ  .ַבל יַַעְברֶׁ

ף ז ַאל־יֶׁרֶׁ תֹו יֹאחֵּ ן ְתשּוקָּ סֶׁ  ,רֶׁ

יהּו א פִּ  ,תֹודֹות יְַמלֵּ

ה לָּ תֹו סֶׁ ְתשּועָּ יל לִּ ם וְיָּחִּ  .דּומָּ

ל ֱאמּונָּה הּוא ה, כִּי אֵּ תָּ ין בֹו ַעוְלָּ  ,אֵּ

ים מִּ ֳעלֹו תָּ ד, צּור פָּ סֶׁ ץ חָּ פֵּ  ,ַאף חָּ

נּו יו מֶׁ כָּ ן ְדרָּ  ָאכֵּ

ן ַעד־ְמאֹד נְִּשגָּבּו  ,הֵּ

בּו ין שָּ בִּ הָּ ם מֵּ ים בָּ  .ָאחֹור ֲחכָּמִּ

יכָּה ְמצֹוא יּוַכל יְך יּוַכל ַדַעת, אֵּ  ,אֵּ

ינָּיִּם עֵּ ה ַרק לָּ ר יְִּראֶׁ ם ֲאשֶׁ  ,ָאדָּ

יִּם מָּ יאֹות רּום גַֹבּה שָּ י ְפלִּ ְתרֵּ  ,סִּ

ַעת יְך יָּעּוף תֹולָּ ים אֵּ קִּ ל־רֹאש ְשחָּ  .אֶׁ
  

 'שיחה ד
 .הכ ילך המון ונשארה סכלות לבד"אח, המון וסכלות

  

י :המון  תִּ י ֲאמָּ  !נָּא, קּומִּ

נֵּנִּי, ָאדֹון  :סכלות   !הִּ
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י :המון  צֶׁל, קּומִּ י נָּא אֵּ  ְלכִּ

י ּה ַהגִּידִּ י וְלָּ תִּ  ,בִּ

יהָּ  ּה ּוְכלּולֹותֶׁ  כִּי יֹום ֲחֻתנָּתָּ

א ב בָּ רֵּ לֹוְך וְקָּ י, הָּ  ּוְלַרַהב ַשְמתִּ

ש ד ְליֹום ַהחֹדֶׁ  ,מֹועֵּ

נ תֵּ ְמחָּ ל־יֹום שִּ ין אֶׁ כִּ ה ְלהָּ  ּוַעתָּ

ְך ֲאנִּי י, הֹולֵּ כִּ י וָּלֵּ ישִּ  .ַאף ַאְת חִּ
  

 ילך המון וסכלות נשארת לבדה
  

יהּו :סכלות  ּוִּיתִּ קִּ א שֶׁ ר יֹום בָּ נֵּה ְכבָּ  !הִּ

י יתִּ אִּ ר רָּ נֵּה ְכבָּ  הִּ

י כֶׁל. כָּל־ַתֲאוַת נְַפשִּ  יָּבֹא נָּא שֶׁ

יו ְכמֹותָּ ה ְבחָּ ם יְַעצָּר־כֹחַ , ַעתָּ  אִּ

יַד ה מִּ לָּ ת־ְתהִּ ַחת עֹוד אֶׁ  .ַרַהב קָּ

ץ יַַחד קֶׁ י ּוְכשֶׁ ה נְַפשִּ ֲאסָּ ן מָּ  הֵּ

ה לֶׁ ינַי כָּל־זֵּידֹונִּים אֵּ ה ְבעֵּ מָּ  הֵּ

כֶׁל י שֶׁ רֵּ י ֲחצֵּ  ,יְַלדֵּ

ה מָּ ם הֵּ ם ְלַבדָּ  כִּי הֵּ

ם ינֵּיהֶׁ ם ְבעֵּ  ּוְכַקש יְַחשֹבּו, ָאדָּ

ינֵּנּו ת־כָּל־ְשָאר מִּ  .אֶׁ

י ַאיִּן ְברֵּ ם ְבדִּ  ַאף הֵּ

ילֹות ַמְהבִּ  ים וְלֵּ יאּויָּמִּ ים יֹוצִּ  ,ילִּ

מֹו ם ֹלא יְַרבּו לָּ ב בָּ ף וְזָּהָּ  ,כֶׁסֶׁ

ם אֹכֶׁל בָּ ְרעָּ ם לִּ הֶׁ  ,ֹלא־יְִּשְברּו בָּ

ַמיִּם א שָּ ת־כָּל־ְצבָּ  אֶׁ

רּו נֵּה יֹאמֵּ ְקרֹוא הִּ ם לִּ ל ְבשֵּ  ,כָּאֵּ

ש מֶׁ יכֹות שֶׁ ל־ֲהלִּ  חֹק אֶׁ

ת תֵּ חַ , יְִּתַאְמרּו לָּ ל־יָּרֵּ  ;אֹו אֶׁ

ַלע ְמדֹוד ְשֹלש ַהצֵּ  ,בִּ

גּו בּועַ עִּ ְך וָּרַֹחב, ל וְרִּ  אֹרֶׁ

ם יְַכלּו אּו, רּוחָּ לֵּ ים מִּ רִּ  ּוְספָּ

ת לֶׁ ין תֹועָּ אֵּ ל ְכחֹול ַהיָּם מֵּ בֵּ  .תֵּ
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יחַ  יכָּה ַתְצמִּ ְדרֹוש אֵּ  יְִּתיְַגעּו לִּ

יהָּ  ת־זֵּרּועֶׁ ּה אֶׁ ת ֻחקָּ  ;ַגנָּה ְבעֵּ

נָּן ה עָּ יְך יֲַעלֶׁ יקּו, אֵּ יְך יָּרִּ  אֹו אֵּ

ים ַעל־כָּל־ַקצְ  יאִּ ר נְשִּ טָּ ץמָּ  ,וֵּי ָארֶׁ

ַס רּוחַ  לֶׁ ְשקֹול ְבפֶׁ  ,לִּ

יִּם  ,ּוְמדֹוד ְבַשַעל מָּ

ם חֶׁ ין לָּ ם אֵּ יתָּ ם ּוְבבֵּ בָּ  .יְִּגַבּה ְלבָּ

ה ֲהֹלא יֵּבֹושּו  ַעתָּ

ם יהֶׁ מֹוֲעצֹותֵּ רּו, מִּ ה יְֶׁחפָּ  ,ַעתָּ

מֹו  כִּי ַעל־ֲחַמת ַאפָּ

ה ה ַעתָּ לָּ נֵּה ְתהִּ  הִּ

יק ַרַהב ינֵּימֹו, יְִּראּו ְבחֵּ  .ַלְמרֹות עֵּ

נּו תֵּ ְמחָּ  נְַחנּו ְבשִּ

ַטח יש בֶׁ  ,נָּגִּיל וְנָּשִּ

ַקח רֶׁ  ,נְִּשַמח ְלקֹול עּוגָּב ַעל־יֵּין הָּ

ְך לֶׁ  כָּל־ַמֲעַדנֵּי מֶׁ

ן טֶׁ א בֶׁ  ,נֹאַכל ְלַמלֵּ

ה ַהיֹום ַחד, גִּיל נְִּשְבעָּ  נְִּשַחק ַלפָּ

ר נָּמּות ַגם־יַָּחד חָּ ר מָּ  .כִּי עֹוד ְכבָּ

ל גִּילּו ּו בֵּ ְמחּו ְבנֵּי תֵּ חּושִּ  ,ְשמָּ

ְשכָּחּו וֶׁת תִּ  .ּוְבעֹוְדכֶׁם ַחיִּים מָּ

נּו ְזקָּ ם תִּ רֶׁ  ,ַאל־ַתְחְפצּו זְִּקנָּה טֶׁ

נּו ה זֹאת לָּ ּה ַלצָּרָּ תָּ  .כִּי ַדי ְבעִּ

נָּה ר עֹודֶׁ ה ֲאשֶׁ עָּ  רָּ

ה ידָּ ְהיֹות ֲעתִּ נָּה, לִּ ַחתּו מֶׁ  .ַאל תֵּ

חּו ְתַעְברּו ּוְבטָּ  ,הִּ

ל בֵּ ְמחּו ְבנֵּי תֵּ חּוגִּילּו ּו, שִּ  !ְשמָּ
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 חלק שני
  

 'שיחה א
 .כ הולך שכל ונשאר יושר לבדו"אח, שכל ויושר בשדה

י :שכל  יד נְַפשִּ ר יְדִּ ָך, יֹשֶׁ בֶׁ ץ לִּ  ,יְַאמֵּ

יִּל זֹור חָּ  ,ַשנֵּס ְכאֵּ

חֹוק יֶַׁשע רָּ ר מֵּ ר יֹותֵּ  כִּי ַכֲאשֶׁ

ה נּו, נְִּראֶׁ ְתאֹם ָאז יְִּרוַח לָּ  .ֲהֹלא פִּ

ין חַ  ין ַלֲהבֹות חֹם בֵּ  ְרבֹונֵּי ַקיִּץבֵּ

יִּם מָּ ת כָּּסּו שָּ ל עֵּ פֶׁ  ,ַקְדרּות ֲערָּ

ַחת תָּ ץ מִּ רֶׁ ם אֶׁ יל ְלקֹול ַרְעמָּ חִּ  ,תָּ

ק רּוחַ  רֵּ ק ּוְכפָּ רָּ ץ בָּ ְברֹוק ְכחֵּ  בִּ

ש רֶׁ י חָּ ים ְכנְִּבלֵּ רִּ  ,הָּ

ם ל־קֹול ֲהמֹון ַהגֶׁשֶׁ  אֶׁ

ֱחַרש כָּל־אֹזֶׁן ת תֶׁ  ,עֵּ

ו יְנּוסּון כָּל־ַחיְתֹו ַביַָּער  ,יְַחדָּ

ַלעיִּדְ  ל־ַחְגוֵּי סָּ  ,אּו ְבנֵּי יֹונָּה אֶׁ

ש מֶׁ ן יִּזְַרח שָּ ַגע ְבהֹוד אֹורֹו הֵּ  ,רֶׁ

ְך נָּן וָּחֹשֶׁ יץ כָּל־עָּ פִּ  ,יְִּבַקע וְהֵּ

ַער יָּה ָאז כָּל־ַהּסָּ י ְכֹלא הָּ  ;וִּיהִּ

יחַ  ַגע יְַצמִּ ל־ֱאנֹוש נְִּדכֶׁה רֶׁ  כֵּן אֶׁ

וַח ה רֶׁ רָּ צָּ ם מִּ ל ְבעֹז עֹולָּ  .מֹשֵּ

כֶׁל ְמשֹו :יושר  ישֶׁ בִּ יָך, ש לִּ  ַתנְחּומֹותֶׁ

יבּו י ֲהֹלא יְַרחִּ בִּ  ,לִּ

יָך י פִּ ְמרֵּ אִּ יט מֵּ ת ְכמֹו ַאבִּ  כִּי עֵּ

י ַתח ְלתֹוַחְלתִּ ה, פֶׁ ילָּ  ָאכֵּן הֹואִּ

נִּי ְמנַע מֶׁ ְך ַאל תִּ ה לָּ ם יֵּש ְבשֹורָּ  .אִּ

יהָּ  :שכל  ַחְדתִּ י ֹלא כִּ תִּ ה אִּ יְתָּ  ,לּו הָּ

ין ּה ַגם כִּי אֵּ תָּ ן ֲאַקו תִּ ה ָאכֵּ תָּ  .עָּ

ק דֶׁ ל צֶׁ ט כָּל־פֹועֵּ ם מָּ  ,כִּי ֹלא ְלעֹולָּ

נֶַׁצח ים ֹלא תֹאַבד לָּ ימִּ ְקוַת ְתמִּ  .תִּ

ה ַרַהב ן יֲַעלֶׁ ב יַגִּיעַ , הֵּ עָּ  ,לָּ
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ל יְִּרַכב בֵּ י תֵּ ֳמתֵּ יחַ , ַעל־בָּ  ,יְַצלִּ

יִּל ר חָּ ה ַאף גֹובֵּ רֶׁ ְתעָּ יץ ּומִּ רִּ  ,עָּ

ַתֲאוָּתֹו ֹלא יְֶׁחַדל א, מִּ  ֹלא יֵּרֶׁ

ל וְֹלא יֵּדַ  מָּ י עֹנִּיעָּ  ,ע כָּל־ַחְבלֵּ

ל־ְשאֹול יּוַרד שֹחַ , ַאְך אֶׁ ם תָּ  ַאְך שָּ

בֹו  ּוְתמּוַרת גַֹבּה, כָּל־ַגֲאוַת לִּ

ת גֶׁד בֹשֶׁ  ,יְִּלַבש ְכבֶׁ

נֶַׁצח י כָּבֹוד יִַּקח לָּ לֹון ֲעלֵּ  .קָּ

ָך י ֱאמּונָּתֶׁ  ּוְפרִּ

ה תָּ תֹו אָּ ְמצָּא ְבעִּ  ,תִּ

ָך כָּל ֲעַמל נְַפשֶׁ  מִּ

שְ  ה וְתִּ ְראֶׁ התִּ לָּ  .ַבע סֶׁ

ה לָּ גָּאֵּ ה כִּי תִּ נְיְָך תֹודֶׁ  .ַעל־עָּ

רּו בָּ ר עָּ  צָּרֹות ֲאשֶׁ

נָּה חֹות הֵּ ן ְשמָּ  ַגם הֵּ

ה ו ְביֹום טֹובָּ ינָּה, יְַחדָּ  כִּי גִּיל ַתְרבֶׁ

ר נִּזְכָּרּו ת ֲאשֶׁ  .כָּל עֵּ

ר אּוַכל :יושר  ה ֲאשֶׁ ר כֹחַ , אֹבֶׁ ְעצָּ  ,כִּי אֶׁ

י ַפְצתִּ ְסבֹול ְכמֹו חָּ  ,לִּ

י( כֶׁלשֶׁ ) יחִּ י שִּ נִּי; ְמרִּ ד מֶׁ  ַאְך כָּבֵּ

ינָּה ְראֶׁ ר תִּ ת ֲאשֶׁ  כָּל־עֵּ

ה לֶׁ אֵּ ְכשֹול הָּ י מִּ ינַי ְשנֵּי צּורֵּ  ,עֵּ

ְכלּות ית וְסִּ דּו, ַתְרמִּ ו נֹועָּ  כִּי יְַחדָּ

ש י ּוְלַדְאבֹון נָּפֶׁ כִּים לִּ ְהיֹות ְלשִּ  .לִּ

יעַ  רִּ ּה ַבחּוץ תָּ תָּ  ,זֹאת ַבֲהֻמלָּ

י קָּ  תַעל־כָּל ְמרֹומֵּ  ,רֶׁ

נֶׁיהָּ  ְדרֹוְך ְבעֹז פָּ  ,תִּ

ה יְִּרָאה ת, ֹלא־יְָּדעָּ  ,ֹלא־ַתכִּיר בֹשֶׁ

ר פֵּ ית תָּ יעַ , כָּל־ַהְברִּ  ,כָּל־חֹק ַתְפרִּ

ר קֶׁ ינָּּה שָּ ּה וִּימִּ ין כָּל־ֱאמּונָּה בָּ  ,אֵּ

ּה תָּ ס ְרֻכלָּ מָּ ה וַָּכַחש, חָּ  ,ָאלָּ

ה עָּ ַשע, ָאחֹות ְלכָּל־רָּ ל־כָּל־פָּ ם אֶׁ  ,אֵּ
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תּוְלכָּל־ְבנֵּי  רֶׁ  ,ַהְשכֵּל ַעד־מּות צֹורָּ

מֹו ר בָּ ב ְתַדבֵּ שֵּ  ,תֵּ

יחַ  שִּ ם תָּ הֶׁ כָּר בָּ י שֵּ זְְרקֵּ ין מִּ  ,בֵּ

ימֹו לֵּ ּה ַרק ַרע עָּ בָּ  ,כָּל־ַמְחְשבֹות לִּ

מֹו עֵּ ְבלָּ ג כֵּן תִּ ה ַכדָּ  ,לּו יְָּכלָּ

ם ְשבֹור כָּל־גָּרֶׁ שֹוְך לִּ  .אֹו ַכֲחמֹור תִּ

יהּו ק פִּ לֶׁ  ַאף־זֶׁה ְבחֵּ

שיָּצּו  ,ד ְכצִּפֹור נָּפֶׁ

י תִּ יש שֹוגֶׁה וָּפֶׁ ַת־אִּ  ּוְכסּוי ְדַבש אֶׁ

וֶׁת יל וָּמָּ  .רֹוש יֲַאכִּ

ת יִַּשק ינָּה, יִּשְֹך ְבעֵּ ְרפֶׁ ת תִּ  ּוְבעֵּ

ץ יו ֲאַזי יְִּמחָּ ְפצֵּהּו, יָּדָּ  ּוְבכָּל־חֶׁ

יחַ  ה וְַגם־ַמְצלִּ  .עֹושֶׁ

ינֵּינּו :שכל  ל־עֵּ יא זֹאת אֶׁ ן ְשגָּגָּה הִּ  ָאכֵּ

ין  הכִּי עֵּ מָּ ים הֵּ רִּ  ,ְבשָּ

ירּו ְדַבר־כָּזָּב יָּמִּ ת בִּ  ,ַעל־כֵּן ֱאמֶׁ

ְך ים וָּאֹור ַלחֹשֶׁ מִּ ְך ְלאֹור שָּ  .חֹשֶׁ

יגּו ר יַשִּ ן ַבֲאשֶׁ  הֵּ

ַגע טֹן וָּפֶׁ ה קָּ ְקרֶׁ  ,יְִּתעּו ְלכָּל־מִּ

ה מָּ הֵּ ה מֵּ א ּוְמֻכּסֶׁ  .ַאף כִּי ְבֻמְפלָּ

יִּם ל־תֹוְך ַהמָּ שֹוט אֶׁ  ,שּור נָּא ְקצֵּה מָּ

ן ַרק הּוהֵּ ְראֵּ ל תִּ  ,־ְמֻעּוָּת ּוְמֻעקָּ

עַ  ְבָך יֹודֵּ  ּוְלבָּ

נֵּהּו נֵּה הִּ ר הִּ ת יָּשָּ ֱאמֶׁ  .כִּי בֶׁ

א רֶׁ ים תֵּ לִּ ַשי וְַתְלַמי ַאְך־כִּנְמָּ  שֵּ

עּו נָּיו יְשקָּ ם־פָּ תֹוְך ְזכּוכִּית אִּ  ,מִּ

הּו מּו גָּבָּ ם רָּ ְך אִּ פֶׁ י ְלהֶׁ  .וִּיהִּ

נּו ט ֲהֹלא רּוחֵּ  ַהבֵּ

ַגע, ַכיָּם ר ֹלא־רֶׁ  ֲאשֶׁ

רּוחַ  ְלֲחמֹות הָּ מִּ  מִּ

נָּה, יְִּשקֹוט נָּה אֹו־הֵּ יו הֵּ ר ַגלָּ  ֲאשֶׁ

נֵּף אֹו ֹלא־יִַּדחּו  ;ֹלא־יּונְפּו הָּ
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לָּה ה סֶׁ ְצבֹונֹות כֵּן ֹלא־נִּקָּ עִּ  ,מֵּ

ה מָּ ם הֵּ יפָּ  ּוְכַהֲחלִּ

ת־ַטְעמֹו נּו, אֶׁ  כֵּן בָּ

ינּו ת חּושֵּ ל־עֵּ ת אֶׁ עֵּ  ,יְִּתַחְלפּו מֵּ

ם ַעל־פִּ  ץַבל־נֱֶׁחזֶׁה כִּי־אִּ פֶׁ  ,י ַהחֵּ

 ַבל־יְִּשְמעּו ָאְזנֵּינּו

ם ְכמֹו נְִּכַסְפנּו  ,כִּי־אִּ

ינּו מִּ ר דִּ  .אֹו ַכֲאשֶׁ

רּור ַאְך ַפַעם ם בָּ  לּו נֱֶׁחזֶׁה עֹולָּ

ינּו, ַאַחת אִּ  ֲאזַי רָּ

ה לֶׁ ינּו אֵּ ת שֹונְאֵּ  אֶׁ

ים יַַחד לִּ  ,כֹה נֲַענִּים ֻמכִּים ֻאְמלָּ

עְ  בָּ מֹות שָּ ה ַדי ּונְקָּ  .נּוכִּי נֹאְמרָּ

ינֶׁיָך ם עֵּ ר רֹואֹות אֹותָּ ן ַכֲאשֶׁ  הֵּ

י נַָּחת עֵּ י טֹוב ּוְשבֵּ אֵּ ם ְמלֵּ  ,ֻכלָּ

ה מָּ ת הֵּ שֶׁ רֶׁ ם בָּ יהֶׁ ְקבֹותֵּ  כֵּן עִּ

ָאז ֲאחּוזִּים נּו יֵּצֵּאּו, מֵּ  ,ַבל מֶׁ

י ְשאֹול יְִּתמֹכּו ְמקֵּ  עִּ

ם יהֶׁ ם יִּמֹוטּו, כָּל־ַצֲעדֵּ יהֶׁ  ,ַרְגלֵּ

ה מָּ  .ַבל־יּוְכלּו קּום שָּ

ה ה ַאתָּ ְתַאזֵּר כֹחַ , ֲחזַק ַעתָּ  ,הִּ

ה ְראֶׁ ְלכָּה אֶׁ ה, כִּי־אֵּ עָּ ְשמָּ ר אֶׁ בָּ  ,דָּ

ְך שּוב וְַאגִּיד לָּ ה. אָּ ט ַאתָּ  ַאְך ַהְשקֵּ

ָך תֶׁ ְכמָּ  ּונְַהג ְכחָּ

יָך ְך ּוְמזִּמֹותֶׁ בָּ  .כָּל־ַמְחְשבֹות לִּ

ר ין כְִּגבּוַרת גֶׁבֶׁ ה אֵּ ן כָּל־ְגבּורָּ  הֵּ

ש ְבעֹז יְִּצרֹו רּוחַ ַשלִּ , כֹובֵּ  ;יט בָּ

נּו ַכַעש מֶׁ יר מִּ ר יָּסִּ ב ֲאשֶׁ  ,ַרק לֵּ

ר־יְִּשקֹוט ב ֲאשֶׁ ב יָּנּוחַ , הּוא לֵּ  .הּוא לֵּ
  

 'שיחה ב
 .יושר נשאר לבדו ומוצא מחקר מתבודד בהר
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לֶׁה :יושר  ְראֹות פֹה אֵּ ְפנֶׁה לִּ ר אֶׁ ין טֹוב ֲאשֶׁ  אֵּ

ַדי י נְאֹות שָּ ְשאֵּ יִּם, דִּ ינֹות ַהמָּ  עֵּ

י נָּהַהנֹוְזלִּ ים הֵּ רֹאש ַהצּורִּ  ,ם מֵּ

ה ְלקֹול ַהתֹור אֹו צִּפֹור אֹזֶׁן  ,ַאטֶׁ

ר יר ַתַחת ַהתֹמֶׁ צִּ ין חָּ ְרַבץ ְבבֵּ  ,אֶׁ

ד רּוחַ  בֶׁ ְשַאף ְכעֶׁ  ,אֶׁ

ַפי כָּל־ַשְרַעַפי יַַחד  ַאף כָּל־ְשעִּ

יכָּה וִּי כְִּמַעט ַאְשלִּ י גֵּ  ,ַאְך ַאֲחרֵּ

י יחִּ י שִּ ְשַכח ְמרִּ  .יחַ אּוַלי ַאְרוִּ , אֶׁ

ה יטָּ ד ַאבִּ ר בֹודֵּ ְחקָּ ם ֲהֹלא מֶׁ ן־שָּ  ,הֶׁ

יו לָּ ש ֲאנִּי עָּ י, ַאְך שָּ ז ָאנֹכִּ לֵּ  עָּ

ה תָּ יו עָּ  ,ַעל כִּי־ְמצָּאתִּ

ילּו נֵּה יֹועִּ בֹו הִּ י לִּ ְקרֵּ  כִּי חִּ

נִּי ה ְלַהְשכִּיחֵּ  ַעתָּ

י לִּ ת־כָּל־ֲעמָּ חַ , אֶׁ י ַשמֵּ  .ַאף־נְַפשִּ

ר ְחקָּ לֹום ְלָך מֶׁ ְתַהַלְכנָּ ! שָּ  הָאן תִּ

יָך ת ְמזִּמֹותֶׁ  כָּעֵּ

ה לֶׁ ים אֵּ לִּ ד ּונְחָּ דָּ י בָּ ין ַהְררֵּ  ?בֵּ

נֵּנִּי :מחקר  ר הִּ ְך וְתָּ  הֹולֵּ

מֹו ר לָּ קֶׁ ין חֵּ אֵּ י ְתבּונֹות מֵּ ְלאֵּ  ,פִּ

יעַ  ְרָאה הֹודִּ א וְיֹוצֵּר כֹל הֶׁ  בֹורֵּ

כֶׁל ּוֵּר סֶׁ ינָּיו ֹלא עִּ ר־עֵּ ל־כֹל ֲאשֶׁ  אֶׁ

ה ה ַעְצלָּ ֲחתָּ ַמח, אֹו שִּ יאֹות צֶׁ ְפלִּ  בִּ

ם־יַָּערכָּל ה אִּ דֶׁ ם־שָּ ה אִּ מָּ ֲאדָּ  .־הָּ

קּו מָּ ְמאֹד עָּ יו ַמה לִּ  !כָּל־ַמְחְשבֹותָּ

ה ַרבּו יו מָּ  !כָּל־ַמֲעשָּ

ב נְִּשגָּבּו כָּל־לֵּ ה מִּ ְכמָּ ם ְבחָּ  .ֻכלָּ

ה לֶׁ ים אֵּ שִּ רָּ ינְָך נָּא ַעל־שָּ ים עֵּ  ,שִּ

מֹו יֹות ְפתּוחֹות בָּ  פִּ

ינֶׁיָך נֵּה יְִּראּו עֵּ רֹב ְמאֹד הִּ  ,לָּ

ם יִּ  והֵּ ו יִּינָּקּו, ְשֲאבּו יְַחדָּ  יְַחדָּ

חַ  ת־כָּל־ַהלֵּ ה זֹאת אֶׁ מָּ שֹד ֲאדָּ  ,מִּ
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ה מָּ ם כָּל־עֹוד ַבַחיִּים הֵּ  ,ַהְמַכְלְכלָּ

יכּו ם אֹותֹו יֹולִּ י גְִּזעָּ  תֹוְך ַרֲהטֵּ

רֹאש וְַעד־סֹוף ל־כָּל־ַבד, מֵּ ר, אֶׁ  ,כָּל־חֹטֶׁ

ם ַגם יַָּחד ל־ֻכלָּ ְחיָּה אֶׁ ְהיֹות ְלמִּ  ,לִּ

םַאף־הּו חֶׁ רֶׁ לּול מֵּ ת צֵּאתֹו בָּ  א ְבעֵּ

ְרבֹו לּו, כֹונֵּס ְבקִּ י נְִּבדָּ ְלתִּ  ,ַאְך בִּ

ן מֶׁ ר וְשֶׁ פָּ ַלח, עָּ ית וָּמֶׁ  ,אֹו־גְָּפרִּ

ם ית כָּל־בֹונֵּי כָּל־גָּשֶׁ רִּ ם־כָּל־ְשאֵּ  ,עִּ

כֶׁת ר לֶׁ תֹו ּוְכַמהֵּ ְרבֹות ְתנּועָּ  בִּ

ְקתֹות ַהגֶַׁזע ין שִּ  ,בֵּ

ְך, יִַּמס ְכדֹונַג פֵּ  ַכַמיִּם יִּשָּ

יו ַמְעְברֹותָּ קֹום יָּנּוחַ , מִּ  .אֹו מָּ

יו יְַחֹלפּו לָּ רֹב ְזַמנִּים כִּי עָּ  ,מֵּ

ילֹות ים וְלֵּ  ,קֹר וָּחֹם וָּרּוחַ , יָּמִּ

יף ַטְעמֹו ם ַהנֶַׁטע, עֹוד יֲַחלִּ  ּוְבשֵּ

יהָּ , הּוַבל ְלתֹוכָּּה לֶׁ  ,כִּי יְִּשוֶׁה אֵּ

ה לָּ נֵּה יְַכנֶׁה סֶׁ  .הִּ

ה ַהגִּ  לֶׁ ה אֵּ ה ְראֵּ נָּהַעתָּ ים הֵּ  ,ידִּ

יש ַדקּו ַשֲערֹות רֹאש קּור ַעכָּבִּ  ,מִּ

אּו לֵּ ה מִּ לֶׁ עָּ ת־כָּל־ְפנֵּי זֶׁה הֶׁ  ,אֶׁ

י ַמְרגֹועַ  ְפיֹון ּוְבלִּ י רִּ ם ְבלִּ  כִּי בָּ

ב יס יְסֹובֵּ סִּ ש, עָּ מֶׁ ל־חֹם ַהשֶׁ  הּוא אֶׁ

ם נְהּו, יְִּרַתח ְבעֹוד יֹומָּ ץ מֶׁ מֶׁ  ַאף־שֶׁ

יְלָּה א ְלקֹר ַהלָּ  ,יְִּקפָּ

מְֹצנָּהאֹו נֵּה תָּ ן הִּ יהֶׁ  תֹו ְבמֹו־פִּ

ים ב,  ָאז ַהְדבֹורִּ ן יָּשָּ יהֶׁ עֵּ  ּוְבמֵּ

ְלנָּה ין דֹונַג ַתזֵּ בֵּ ל־ַהְדַבש שֶׁ  .אֶׁ

ים חִּ ה, שּור נָּא ְפרָּ יטָּ ל־יְָּפיָּם ַהבִּ  .אֶׁ

ה, ַמְרָאם ֲחזֵּה יחָּ רִּ ם הָּ  .ַאף־נִּיחֹוחָּ

יעַ  תֹוְך ְתמּונַת כֹוס ַתְבנִּית גָּבִּ  מִּ

ַתַחתַהזֶׁה ֲאשֶׁ  ה מִּ ְראֶׁ ם תִּ הֶׁ  ר לָּ

יחּו אשֹונָּה יְַפרִּ ם רִּ יהֶׁ יב ֲעלֵּ בִּ  ,סָּ
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י רִּ ם הּוא יָּשּוב פֶׁ י נְָּפלָּ  .ַאף ַאֲחרֵּ

ט ים ַהבֵּ ים ְכַעמּודִּ  ,נִּצָּבּו, חּוטִּ

י ַעל ְלרֹאשֹו כֹוַבע  מִּ

א ְלתֹו, נֹושֵּ י בִּ ם יַַחד, ּומִּ  ַאְך ֻכלָּ

יו יְַעזֹר יש ָאחִּ ם אִּ יהֶׁ ם־כָּל־ֲעלֵּ  ּועִּ

ינּו יס יָּכִּ סִּ עָּ ם הֶׁ יהֶׁ  ,ּוְבנֲַחלֵּ

הּו יקֵּ ם בֹו ּוְלַהְמתִּ יהֶׁ יל ְפרִּ  .ַלְגדִּ

ן פֹרֶׁ  ַתְבנִּית ְכמֹו צִּ

ה ְראֶׁ ר תִּ עַ , ַהזֶׁה ֲאשֶׁ קֵּ  כִּי יִּתָּ

ְבנֹו ְבלֹויָּתֹו ה יָּנִּיחּו, לִּ מָּ  שָּ

מֹץ ר תָּ ם ֲאשֶׁ ְבשָּ הּו, דִּ אֵּ ְמצָּ  ,כִּי תִּ

ה יְלָּ ים לָּ י ַהְדבֹורִּ  .פִּ

ר־זֹאת עֹודעַ  ה ֲחקָּ ינָּה, תָּ ט וָּבִּ  ַהבֵּ

נּו ל־נְִּפְלאֹות צּורֵּ  ,אֶׁ

ין נָּא ְלזֶַׁרע זֶׁה  תֹוכָּם יְַסגִּירּו, בִּ

ינָּם כָּל־צֶַׁמח ו ְלמִּ ב, יְַחדָּ שֶׁ  ,כָּל־עֵּ

ת לֶׁ יו נְִּכפֶׁ לָּ ְליָּתֹו עָּ יר ְבשִּ פִּ  ,שָּ

נֵּהּו, ַרב אֹו ְמַעט ְמיֹונֹו הִּ  .כֵּן דִּ

ן מֶׁ יו שֶׁ  רֹב אֹוְצרֹותָּ

ַבע א ַהטֶׁ לֵּ י ַמְחסֹור מִּ נֵּה ְבלִּ  ,הִּ

יו מָּ ק, כָּל־גִּיד בֹו, כִּי כָּל־ֲעצָּ  ,כָּל־עֹרֶׁ

ו יץ יְַחדָּ כּו, בֹו יֲַחלִּ  .ַאף בֹו יֵּרָּ

ף רּוחַ   תֹוכֹו יְַרחֵּ

ף ַקל, ַחד ל־כֹחַ , ַאף ְלעֹופֵּ  ,ַחי ּוְגדָּ

י ַהנֶַׁטע ְדרֵּ ת־כָּל־סִּ יד אֶׁ  הּוא יֲַעמִּ

י ָאְפנָּיו ר ֲעלֵּ בָּ הּו, דָּ יש ַעל יָּדֵּ  ,אִּ

י ַשְמנֹו נִּי ֲעבִּ ישּו, מִּ  ַאַחר הֹובִּ

יבֹות רּוחַ  ה ּונְשִּ  ,אֹותֹו ְפנֵּי ַחמָּ

ת ְלבֹשֶׁ ְריֹון תִּ יו שִּ יבֹותָּ ש ְסבִּ  ,יֵּעָּ

ַגע כָּל־ַרע וָּפֶׁ יו יְגֹונֵּן מִּ לָּ  ,עָּ

מּוץ ְבתֹוכֹו רּוחַ   ,חָּ

ת מֶׁ ְלחֶׁ יש מִּ  נִּצָּב ְכאִּ
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ה ְאשָּ נּוַא, נֶׁגֶׁד ְלכָּל־בָּ ן מֶׁ מֶׁ  ף־שֶׁ

רֹב וְַרב ַהַחיִּל  לָּ

ן יְִּמְשכּו יַזִּילּו  .הֵּ

עַ  רֵּ ן יְִּשתָּ יו הֵּ ף ַתְחתָּ  ,ַמַצע ְשרָּ

ב ַקע אֹו נֶׁקֶׁ ין בֶׁ ֲחַרכִּים בֵּ  ּוְכמֵּ

ם ַהחּוצָּה יר שָּ ם ּוְזעֵּ יר שָּ יץ ְזעֵּ  .יָּצִּ

דֹוש י קָּ ה ְקצֹות ַדְרכֵּ לֶׁ ה, אֵּ לֶׁ  ּוְכאֵּ

ר נִּ  ְספָּ ין מִּ הַרבֹות ְלאֵּ לָּ אֹות סֶׁ  .ְפלָּ

ם ים אֹותָּ ם יְִּמצָּאּו, כָּל־דֹוְרשִּ  אֹותָּ

חַ  ַחי ּוְבכָּל־צֹומֵּ יד ְבכָּל־הָּ מִּ  תָּ

ר כָּל־רּוחַ   ּוְבכָּל־ֲאשֶׁ

ְרבֹו ָאיִּן  ,ַחיִּים ְבקִּ

ץ ָארֶׁ ר בָּ  ּוְבכָּל־ֲאשֶׁ

יִּם ר ַבמָּ  ,ּוְבכָּל־ֲאשֶׁ

ר־בֹו ַעיִּן  ּוְבכָּל־ֲאשֶׁ

ת יט יָּשֶׁ ם ְלַהבִּ  .ָאדָּ

ַעת צָּא וָּדָּ ה מָּ ְכמָּ ר חָּ י ֲאשֶׁ  ,ַאְשרֵּ

ַעת ר ַעל־אֹזֶׁן שֹומָּ י ְמַדבֵּ  !ַאְשרֵּ

ר :יושר  ְחקָּ י מֶׁ רּוְך ְתהִּ נִּי, בָּ  כִּי נִַּחְמתָּ

אּו י בָּ י יָּגֹון ַעד־נְַפשִּ ְשְברֵּ ת מִּ  ,עֵּ

ָך ְקחֶׁ ת ְבצּוף לִּ  כִּי עֵּ

ְשכְָּחתָּ  י הִּ י זֶׁה אֹותִּ בִּ ַרת ְלבָּ  ,מָּ

י י לִּ ְסְפדִּ ְכתָּ  ַאף־מִּ פָּ חֹול הָּ ל־מָּ  .אֶׁ

א ַמיִּם ל־צָּמֵּ יֵּף ּוְכאֶׁ ל ְלעָּ  ,ַכצֵּ

ַעת ש דָּ  .כֵּן יֱֶׁעַרב יִּנְַעם ַלנֶׁפֶׁ

ב הּוא בָּ ה ְללֵּ ְמחָּ ינַיִּם, שִּ עֵּ  ,אֹור לָּ

נָּק ְלַצּוָּאר ַעת, עָּ ְגבָּ ל־רֹאש מִּ  .ַאף אֶׁ
  

 
 
 
 

 'שיחה ג
 .כ רואה את יושר מרחוק ובורחת"אח, תהלה באה בשדה לבדה
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ת :תהלה  דֶׁ ר עֹומֶׁ ן פֹה ֲאשֶׁ  הֵּ

י ָאנִּי ה ְלַבדִּ  ,ַעתָּ

ה ְפרֹשָּ י ַאף־ַכַפי אֶׁ בִּ א ְלבָּ שָּ  ,אֶׁ

י יַַחד י ַאף־רּוחִּ ְשפֹוְך ְבַמר נְַפשִּ  אֶׁ

י ְפנֵּי ֱאֹלהָּ ס, לִּ תֹו ַאֶׁפֶׁ  כִּי זּולָּ

ה לָּ ְשגָּב סֶׁ נֹוס ּומִּ  .מָּ

א ִּי יֵּרֶׁ נְי  ,אּוַלי ְבעָּ

ש נְִּבהָּ  ץ זֹאת נֶׁפֶׁ האּוַלי יְַחלֵּ  לָּ

תּו ּה שָּ ל־ַרְגלָּ נָּם אֶׁ ים חִּ מֹוְקשִּ  .מִּ

ם ל ְבעֹז עֹולָּ ְך, מֹושֵּ לֶׁ יט וָּמֶׁ  ,ַשלִּ

ָך ְלתֶׁ ין בִּ ד וְאֵּ חָּ  ,אֶׁ

צֶׁה, יָּכֹול ין קֵּ ר אֵּ  ֲאשֶׁ

ה לָּ ְך סֶׁ ְלתָּ ל־עֹז יְכָּ  :אֶׁ

ינֶׁנּו נֵּה אֵּ יב הִּ שִּ ְפְצָך מֵּ ל־חֶׁ  ,אֶׁ

ר כָּמֹוָך  ַאף־צּור ֲאשֶׁ

ים ָאיִּן ִּקִּ ן ַבְשחָּ  ,הֵּ

ץ ַאף כִּי ְבכָּל ָארֶׁ  ,־הָּ

י הִּ י־זֶׁה הּוא ָאַמר וַתֶׁ י זֶׁה וְאֵּ  ,מִּ

ּוִּיתָּ  ם ֹלא צִּ צָּה אִּ יד עֵּ  ?אֹו יֲַעמִּ

ר י הּוא ֲאשֶׁ י יָּנִּיחַ  מִּ ים אֹו מִּ  ־יָּרִּ

ְעתָּ , יָּדֹו וְַרְגלֹו י יָּדָּ ְלתִּ  !צּור בִּ

ר י הּוא ֲאשֶׁ נּו מִּ יטֶׁ  ,־יְִּשקֹוט ַבל ַתְשקִּ

י יְֻענֶׁה ֹלא  האֹו מִּ תָּ נִּיתֹו אָּ  .עִּ

נָּא ְרצֵּה־נָּא ש, אָּ ל־נֶׁפֶׁ ר אֶׁ תֵּ עָּ  ,הֵּ

ה עָּ ּה ֹלא יָּדָּ נֹוס לָּ ְתָך מָּ  ,זּולָּ

ה־ ל ֲעשֵּ ד הֹואֵּ סֶׁ  נָּא חֶׁ

ר נְיֹו מָּ ב ְבעָּ ם לֵּ כִּיתָּ , עִּ  .רּוַח דִּ

ָך י ֲחַמת ַאפֶׁ  ַגלֵּ

ה יתָּ נָּא ְרצֵּה ַהְשבִּ  ,אָּ

ש הֹוכְָּחתָּ  ת־נֶׁפֶׁ  .ּוְכָאב ְרצֵּה־עֹוד אֶׁ

ל וְ  תהֹואֵּ שֶׁ רָּ י מֵּ  ,הֹוצֵּא־נָּא ַרְגלִּ
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ל ְשבֹור ַפח י, הֹואֵּ  ,בֹו כָּעֹוף נְִּלכְָּדתִּ

ה ְלַעּוָּל מָּ ק, לָּ לֶׁ  חֵּ

י י ְתהִּ נֵּאתָּ , נְַפשִּ יש כָּזָּב שָּ ל־אִּ  אֶׁ

ס ְרמָּ י מִּ ה ֱאהִּ מָּ יעּו, לָּ ה יָּרִּ מָּ  לָּ

לּו י יְִּתַעלָּ ים ַאף־בִּ עִּ ַלי ְרשָּ  עָּ

ַעְבתָּ  ר תִּ ים ֲאשֶׁ  .זֵּדִּ

ְהיֶׁה לְ  לאֶׁ בֶׁ יק חֶׁ  ,ַצדִּ

ה ל־ְבנֵּי ַעוְלָּ ר, ַאל אֶׁ ל־יֹשֶׁ ְהיֶׁה אֶׁ  אֶׁ

ה ת, ָאמָּ טֶׁ ית ַרַהב ַשלָּ  .וְַאל־נָּא בֵּ

יכָּה ר ַאְדרִּ הָּ ל־הָּ ה ֲאֻשַרי אֶׁ  ,ַעתָּ

ַעיִּן י הָּ ְשמֹור ֲעלֵּ  אֶׁ

י תִּ יהָּ , ַעד־בֹא ֲאמָּ ּוִּיתִּ ם צִּ  כִּי שָּ

אמֹר י: לֵּ כִּ ה לֵּ רָּ  ,ְמהֵּ

ְך י ּונְַהלֵּ י אֹותִּ ְמְצאִּ  יַַחד כִּי תִּ

ש מֶׁ יר ְכבֹוא ַהשָּ עִּ  .הָּ

ה מָּ חֹוק שָּ רָּ ה מֵּ ְראֶׁ ר־אֶׁ י ֲאשֶׁ  ַאְך מִּ

ְך ר? הֹולֵּ  !ֲהֹּלא זֶׁה יֹשֶׁ

ה ה ַעתָּ ֱעשֶׁ ה אֶׁ ה? מָּ תָּ ְבַחר עָּ ה אֶׁ  ?מָּ

י נִּי! ַמה זֶׁה יְֻאנֶׁה לִּ  !ַמה זֶׁה יְִּקרֵּ

ה שּובָּ נִּים אֹו ָאחֹור אָּ ְך ְלפָּ לֵּ  ?אֵּ

כֶׁת לֶׁ י ֲהֹלא לָּ בִּ  לִּ

יו לָּ ת יַַערפְ , אֵּ ַאיֶׁלֶׁ ַמי מֵּ  עָּ

ר יף ַכנָּשֶׁ יץ ַאף־יָּעִּ א וְיָּרִּ  ,יִּשָּ

ק־ ת מּוַסר ַהְצנֵּעַ  ַאף חָּ י דָּ רִּ  ,יְקָּ

יב יעַ , ַרְגַלי ֲהֹלא יָּשִּ י יְַפרִּ  .רּוחִּ

י ְלקִּ ל, הֹוי נֲַחַלת חֶׁ בֶׁ י חֶׁ  הֹוי ַחְבלֵּ

ם ַלי נְַפְלתֶׁ ה! אֵּ מָּ  לָּ

ינּו דִּ י ְמאֹוס תָּ  אֹותִּ

ר ָאַהבְ  ת־ֲאשֶׁ יַאְך אֶׁ  ,תִּ

יעּו ֱאהֹוב ַתְכרִּ  ַאף לֶׁ

י ָאְסתִּ ר מָּ ת־ֲאשֶׁ  ?ַאְך אֶׁ

ְלכָּה ן אֵּ ְך, הֵּ י ֹלא יֵּלֶׁ בִּ ן לִּ  ,ָאכֵּ
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שּוב ְלָאחֹור ב, אָּ שָּ י ֹלא תָּ  .ַאְך נְַפשִּ

י ידִּ ר יְדִּ ינֶׁיָך! יֹשֶׁ  לּו יְִּראּו עֵּ

יהָּ  ת כִּי ַרְגלֶׁ ש ֲענִּיָּה זֹאת עֵּ  נֶׁפֶׁ

ְלָך יָּנּוסּו צִּ  ,מִּ

יָך  יְך ַאֲחרֶׁ ץאֵּ רָּ ְדַבק ַאף תָּ יא תִּ  ,הִּ

ְלָך ַתְחמֹוד יְך צִּ ה, אֵּ פָּ יכָּה נְִּכסָּ  אֵּ

יָך ְלחֹוְך ֲעַפר ַרְגלֶׁ  ,לִּ

יָך עֶׁ  ַמה יֱֶׁהמּו מֵּ

ּה בָּ ס! ַעל־כָּל־ְכאֵּ חָּ נְיָּּה תָּ ה ַעל־עָּ  !מֶׁ

נִּי ם יְִּראֵּ רֶׁ ר טֶׁ ְלכָּה ַמהֵּ  ,ַאְך אֵּ

ְבַרח נִּי, ָאנּוס וְאֶׁ אֵּ ן ַרע יְִּקרָּ  .פֶׁ

ַתֲאוַת נְַפשִּ   י בֹוַרַחת ָאנִּימִּ

י ל־תֹוֲעַבת נְַפשִּ וֶׁת, אֶׁ ל־ַמר־ַהמָּ  ;אֶׁ

נִּים ַגן ֲעדָּ י נַָּחנִּי, מִּ  ,בֹו ַרְגלִּ

וֶׁת ְשאֹול ּוְלגֵּיא ַצְלמָּ ה ֲאנִּי לִּ  .נָּסָּ

ה לָּ ְחדָּ יל אֶׁ  ,ַאְך ַגם ְבכָּל־זֹאת ֹלא הֹוחִּ

ה לָּ י ַאף ֹלא נֹוחָּ ה נְַפשִּ  .ֹלא נֹוֲאשָּ
  

 'שיחה ד
 סכלות ותהלה

  

י, ַמה־זֶׁה :ותסכל  ְרתִּ ה, ְגבִּ תָּ יִּית ַעד עָּ  ָאן הָּ

יְך  ?כִּי ֹלא ְמצָּאתִּ

י  :תהלה  יִּיתִּ נָּה הָּ  .ַאְך הֵּ

י :סכלות  אתִּ ְך בָּ רֵּ ר כְִּדבָּ הָּ נֵּה ְלרֹאש הָּ  ,הִּ

יְנָּה עָּ ְלכָּה הָּ  וָּאֵּ

יְך  .ַאְך ֹלא ְמצָּאתִּ

ַליְִּך  :תהלה  ר אֵּ בֶׁ  ַמה דִּ

י לָּ ּוָּה עָּ י ּוַמה צִּ  ?ָאבִּ

ּוַנִּי  :סכלות   צִּ

ְך ר לָּ ה ְלַבשֵּ ְמחָּ  .שִּ

י  :תהלה  ן יֶׁהִּ י יִּתֵּ  !מִּ

ן הּוא :סכלות   .ָאְמנָּם ֲהֹלא כֵּ
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ה  :תהלה  לָּ  כֵּן יְִּהיֶׁה סֶׁ

י ְמרִּ ְך אִּ תָּ ר אִּ ת־ֲאשֶׁ  .ַאְך אֶׁ

י  :סכלות  עִּ דָּ  ,תֵּ

 ,כִּי יֹום ְכלּולֹוַתיְִּך

ש ל־יֹום ַהחֹדֶׁ ְך אֶׁ ד ֲחֻתנָּתֵּ  מֹועֵּ

ם  .הּושָּ

יוְעִּ   :תהלה   ?ם מִּ

י ֹלא יַָּדַעתְ   :סכלות  ם מִּ  ?עִּ

נְֵּך י הּוא ֲחתָּ  ?ֹלא ַרַהב, מִּ

ה  :תהלה  מָּ  ַאְך לָּ

זְַכְרתְ  ת־ְשמֹו הִּ  ?ֹלא אֶׁ

ה :סכלות  תָּ ת־זֹאת ֹלא־יַָּדע עָּ ר אֶׁ י הּוא ֲאשֶׁ  ,מִּ

נּו מֶׁ יש נֹוַדע מִּ ים אִּ רִּ י ַבְשעָּ  ?מִּ

יו  :תהלה לעצמה  ַכְרתִּ י יְִּתנֵּנִּי ֹלא־הִּ  !ָאנִּימִּ

ין ַהַמיִּם :אל סכלות  ם ַעל־עֵּ ה שָּ שָּ יש וְאִּ  ַאְך אִּ

ה מָּ ְך שָּ צָּאת ְבבֹואֵּ  ?מָּ

י :סכלות  יתִּ אִּ נֵּה רָּ ם הִּ ים שָּ ְבַרת ֲאנָּשִּ  חֶׁ

הּו עֵּ ל־רֵּ יש אֶׁ ו אִּ ים יְַחדָּ ְשתֹוְממִּ  ,מִּ

י ָאְלתִּ ם שָּ ם ֹלא אֹותָּ  .ַאְך מֹוְצאֹותָּ

ְסכְָּלתְ  :תהלה   !ָאְמנָּם ֲעשֹה הִּ

ר י ַמהֵּ ה ְלכִּ י, ַעתָּ י וָּשּובִּ  ,רּוצִּ

ה לֶׁ ה־אֵּ י מָּ ם ֲערֹוב ַהיֹום ּוְדעִּ רֶׁ  .טֶׁ

ה :סכלות  ֱעשֶׁ  .כֵּן אֶׁ

י  :תהלה  י וָּבֹאִּ ר רּוצִּ  !ַמהֵּ

י ץ בִּ י ְמַקפֵּ בִּ ת, לִּ י ַמגֶׁדֶׁ  נְַפשִּ

שֹות ַלי ֲחדָּ ה, אֵּ רָּ צָּ י קָּ  ַאְך יָּדִּ

ין בִּ ם ְלהָּ ְקוָּה וַָּפַחד. אֹותָּ ין תִּ  בֵּ

י  נָּהרּוחִּ נָּה וָּהֵּ נֶׁה נָּד הֵּ  .ְכקָּ

י ָך! צּורִּ י ַחְסדֶׁ ְתחֵּ י פִּ  ,ְפַתח־נָּא לִּ

וַח ר נְִּשַבר יְִּמצָּא־נָּא רֶׁ ב ֲאשֶׁ בָּ  ,לֵּ

מּו יו יִּתָּ בָּ א נָּא ּוְכאֵּ מּו) נְִּגעֹו ְרפָּ  (תָּ

ה, ַמה קֹול ְבָאְזנָּי ַרי ַעתָּ ְדבָּ י לִּ  מִּ
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י אתִּ רָּ יא) ?עֹונֶׁה וְֹלא קָּ  (ַאְת הִּ

יַהַאְת ֲאשֶׁ  בִּ שֵּ  ר תֵּ

ר תֶׁ ה ַבּסָּ מָּ י שָּ ק בִּ ְכלּות ְלַצחֶׁ  ?סִּ

י כִּ ה לֵּ רָּ י ְמהֵּ  !קּומִּ

נֵּנִּי נֵּה הִּ ְך הִּ ה לָּ ינִּי) .כִּי פֹה ְמַצפָּ  (אֵּ

ה פֹוא ַאתָּ י־אֵּ ְכלּות מִּ ינְָך סִּ ם־אֵּ  אִּ

ל בֶׁ ל־אֵּ ק אֶׁ י שֹוחֵּ ישִּ ג ְלרֵּ ל) ?לֹועֵּ בֶׁ  (הֶׁ

י י יַָּדְעתִּ  !הֹוי קֹול ְבלִּ

ְך ה נְַפשֵּ יְתָּ א, ַתְחַתי לּו הָּ רֶׁ  ָאז אֵּ

י גִּילִּ ם תָּ ת אֹו אִּ י כָּעֵּ ְשֲחקִּ ם־תִּ י) .אִּ  (גִּילִּ

י־זֶׁה ! ָאגִּיל י)וְַעל־מִּ ְמרִּ ה( אִּ  ?ָאגִּילָּ

ר יג יֹשֶׁ י ַרַהב אֹו ַאשִּ ר) !ָאגִּיל ֲעלֵּ  (יֹשֶׁ

ה ה ַעתָּ  ?ַמה־זֶׁה ֲאַדמֶׁ

ה ֱחלֹום ַעתָּ ה אֶׁ ה, מָּ עָּ ְשמָּ ה אֶׁ  ?אֹו מָּ

נִּי מֶׁ ר מִּ ר ֲאשֶׁ  יֹשֶׁ

ים יְִּמנָּעּון קִּ נִּי ְשחָּ יגָּה, מִּ  !ַאשִּ

כּו לָּ ְך הּוא) ?ָאנָּה ְמזִּמֹוַתי ַכיֹום הָּ  (לָּ

י לִּ י שֶׁ ר יְהִּ נִּי? יֹשֶׁ מֶׁ י מִּ ּה מִּ  הָּ

ץ ָארֶׁ ְהיֶׁה בָּ ה תִּ רָּ ה ְמֻאשָּ  !ַעְלמָּ

י ְזיֹונְֵּך יֶׁהִּ ן קֹול זֶׁה חֶׁ י) !לּו נֱֶׁאמָּ  (יֶׁהִּ

ל, יְִּהיֶׁה  .ֱאֹלַהי יֹואֶׁ

הּו, זֹוכִּי ַרק ֱעזּו  ַאְך עֹצֶׁם יָּדֵּ

ַה  ,יּוַכל ֲעשֹות זֹאת ַעתָּ

ְך  ּוְבתֹוְך ְתהֹום ַהחֹשֶׁ

נּו  ,יְִּזַרח ַכַשַחר לָּ

נּו ְדקֵּ אֹור צִּ ב־כֹחֹו לָּ יא ְברָּ  (כֵּן הּוא) .יֹוצִּ

ה :סכלות  י, ַעתָּ ְרתִּ י, ְגבִּ  ַשְבתִּ

ים אִּ י ְפלָּ י, ּוְבפִּ ְלתִּ ם נְִּבהָּ ְמעָּ שָּ  :מִּ

טֹו ית ַביַַער ַרַהב ְלאִּ ת־ַתְרמִּ  אֶׁ

יּו ְתַהְלכִּים הָּ ַתע, מִּ ה פֶׁ ת נְִּראֶׁ  עֵּ

ד רֹב ְמאֹד כָּבֵּ י יִּנֹועַ ), עָּ בִּ  לִּ

ר י ֲאַדבֵּ דֵּ ר וַָּשַחל, דֹב, (מִּ  נָּמֵּ
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ים ְכחֹול ַהיָּם  וַיְִּתיַצָּבּו, ַרבִּ

ְטרֹוף ַגם־יַָּחד ד לִּ חָּ ה אֶׁ ם ְכשֶׁ  .אֹותָּ

ם :תהלה   ?וַיְִּטְרפּו אֹותָּ

 .כִּי נִּצֹולּו, ֹלא  :תסכלו 

י ְמאֹד :תהלה לעצמה   .ַצר לִּ

כָּה נִּצֹולּו  :אל סכלות  יכָּ  ?ַאְך אֵּ

נֶׁגֶׁד :סכלות  ר מִּ הָּ ם הָּ תָּ ַעש ְלֻעמָּ  רָּ

ק מֶׁ עֵּ  ,וַיֱֶׁחַרד הָּ

ק נָּסּו ְרחָּ ם ּוְלמֶׁ  ,וַיְִּבְרחּו ֻכלָּ

טּו ם נְִּמלָּ הֶׁ ית ָאז מֵּ  ַרַהב וְַתְרמִּ

עִּ  הוַיְַמֲהרּו וַיָּשּובּו הָּ  .ירָּ

ה ַחיְתֹו ַביַַער :תהלה לעצמה  נְאּו ַעתָּ ן קִּ  הֵּ

ימֹו ם ַעוְַלת יָּדֵּ  !ַעל תֹוְך ְבנֵּי ָאדָּ

טּו לָּ ה פָּ לֶׁ ה אֵּ ְשעָּ י רִּ  ,ָאְמנָּם ְמתֵּ

רּו ן גָּמָּ  ַאְך ֹלא ֲעדֶׁ

בֹות ינֵּינּו, כָּל־ַהְמסִּ אּו עֵּ  ֹלא רָּ

נָּה זֹון ַהזֶׁה ַעד־הֵּ ית ְדַבר חָּ  .ַתְכלִּ

ה, ֹלא יָּבֹאעֹוד יֹום הֲ  ה, נְִּראֶׁ עָּ  נֵּדָּ

ה לֶׁ ית כָּל־אֵּ ה ַאֲחרִּ  ,מָּ

ד ַזַעם ם ּוְלמֹועֵּ  כִּי ַרק ְליֹום נָּקָּ

ה מָּ ים הֵּ ן ְשמּורִּ ַכֵּ  .לָּ

י נָּבֹוָאה :אל סכלות  ה ְלכִּ  ַעתָּ

י ית ָאבִּ ר ְלבֵּ נּו, ַמהֵּ ן־יְִּדַאג לָּ  פֶׁ

ה ָאנּו דֶׁ  .כִּי ַרד ְמאֹד ַהיֹום ּוְבשָּ

י י וְנְַפשִּ בִּ ן אֶׁ ! לִּ ההֵּ עָּ ְשמָּ  ,ְתכֶׁם אֶׁ

ַַחד ים ַגם־יָּ יפִּ ים ַמטִּ אִּ ַלי ְפלָּ  ,אֵּ

ם ים הֵּ ן ֲחתּומִּ ה, ָאכֵּ עָּ דָּ  ,ַאף ַבל־אֵּ

י זּוְתכֶׁם ַמה־לִּ ַחד, חָּ ְקוָּה אֹו פָּ  ;תִּ

ה י מָּ ם יְהִּ ה, אּולָּ ילָּ י אֹוחִּ  ,ָאנֹכִּ

יל עֹוד יל וְאֹוחִּ ה, אֹוחִּ  .אּוַלי ָאגִּילָּ
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 חלק שלישי
  

 'שיחה א
 .רמית ושאר קרואים במשתה בבקר קודם החופהת, רהב, תהלה, המון

  

ְכלּו :המון  ַעי, ַאַחי, ְשתּו, אִּ יבּו, רֵּ יטִּ  הֵּ

ְבכֶׁם ַהיֹום ת־לִּ ה, אֶׁ ילָּ  ,כִּי עֹוד אֹוחִּ

ה לֶׁ י אֵּ ֱאצָּאֵּ  ַעל־צֶׁ

נַי ה, בָּ ה עֹוד נָּשּוב נָּגִּילָּ ְמחָּ  .ְבשִּ

מֹון :תרמית  ַמְחתָּ ! הָּ  ְכמֹו שִּ

ָך י סֹודֶׁ  ,ַהיֹום ְמתֵּ

הכֵּ  ישָּ שִּ ם תָּ נָּה אֹותָּ ן־ְמַאת שָּ  ,ן בֶׁ

ן ּוְשַבע כָּל־נַָּחת, עֹוד ַרֲענָּן שֵּ  .דָּ

י :רהב  ה! ָאבִּ ְראֶׁ ַתע, ֲהֹלא תִּ יכָּכָּה פֶׁ  אֵּ

יִּם מָּ ְתַקְדרּו שָּ  .הִּ

נּו ל זֶׁה נִּצָּב נְֶׁגדֵּ פֶׁ ט ֲערָּ  ,ַהבֵּ

ְך זַָּעם יץ ַאף ּוְכשֹופֵּ פִּ  .ָאיֹם ְכמֵּ

גַ  ה זֹאת חָּ יעַ שּור־נָּא ֲחגֹורָּ קִּ  ר רָּ

ה ם ֲאֻדמָּ  .ַכדָּ

נֵּה ַגם־ָאנִּי, כֵּן  :המון   הִּ

ה י, רֹאֶׁ ַדְלתִּ  וְֹלא חָּ

ְדאֹג ר ַכיֹום, לִּ נּו, ֲאשֶׁ תֵּ ְמחָּ  ,יֹום שִּ

 .כָּזֹאת ְתֻאנֶׁה

ָך  :תרמית  בֶׁ  ,ַמה־יִּפֹול לִּ

מֹון בֹוש, הָּ ְפַחד ַפַחד, ֲהֹלא תֵּ  ַמה־תִּ

ה ְראֶׁ ב ְקַטנָּה כִּי תִּ עָּ גֶׁ , מֵּ םמִּ  שֶׁ

ר יָּבֹא טֹן ֲאשֶׁ ה, קּום, קּום? קָּ  ַהנִּיחָּ

מֹון ה, הָּ לֶׁ ים אֵּ דִּ  !ְפחָּ

ה ה־נָּא ַעתָּ ְשתֶׁ ְכבֹוְדָך כֹוס זֶׁה אֶׁ  לִּ

ְך ר לָּ ה, כָּל־טֹוב ְלַבשֶׁ ה קּומָּ  ַאף ַאתָּ

נֶַׁצח ה ּוְלָך יִּנְַעם לָּ י ְשתֵּ תִּ  .אִּ

נּו, ְבנִּי, ַמה־זֶׁה :המון  ילֵּ ן יַצִּ ַרְחמָּ  ?הָּ

ה ַהּסְ  ָאהמָּ ן בָּ ימָּ תֵּ ה זֹאת מִּ רָּ  ?עָּ
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ַעם :רהב  רָּ קֹול הָּ י מִּ י בִּ בִּ ד ְלבָּ רֵּ  .חָּ

ֲהַלְך כָּזֹאת  :תהלה  יְך תִּ י)אֵּ ש ָאְרצָּה!( ָאבִּ  .אֵּ

יר :רהב  ה, ַהקִּ נֵּהּו, ְראֵּ נְפֹול הִּ ה לִּ  .נֹוטֶׁ

נּו :קרואים  ים בָּ מִּ רֹום נְִּלחָּ י מָּ נִּי ְשמֵּ  .מִּ

ר כָּזֶׁה עֹוד ֹל :המון  יַסַער ֲאשֶׁ יתִּ אִּ  .א רָּ

ם ֲאנִּי :רהב   .שֹומֵּ

ה  :קרואים   ?ָאנָּה, ָאנָּה נָּנּוסָּ

יְראּו :תרמית  תּו? ַמה־תִּ חָּ זֶׁה תֵּ ה כָּ מָּ  ?לָּ

ם, ַמה־זֶׁה דֶׁ י קֶׁ ימֵּ ה הּוא מִּ ְקרֶׁ  ,ֲהֹלא מִּ

ה לָּ ה עֹוד דֹור וָּדֹור סֶׁ ה וְיְִּקרֶׁ רָּ  ,קָּ

ץ ָארֶׁ י הָּ ְמעֵּ ת מִּ  עֵּ

ר ית וָּנֶׁתֶׁ אֹוף גְָּפרִּ ה שָּ ד יֲַעלֶׁ  ,אֵּ

ש   כְִּגבֹוּהַ )יְִּבַער ְכאֵּ

חַ ( עּופֹו ְִּתַלקֵּ  ,וְי

ק רָּ ץ בָּ ים, יְִּברֹק ְכחֵּ יחַ , יְַרעִּ  ,יְַצרִּ

נּו מֶׁ ץ יִּזָּרּו מִּ ם וְנֶׁפֶׁ  ;זֶׁרֶׁ

א רּוחַ  ת יִּכָּלֵּ ים עֵּ רִּ ין ַהְמצָּ  בֵּ

ַחת תָּ גּור מִּ ב־כֹחֹו סָּ ם ְברָּ  ,לֹוחֵּ

ל ַאף־יְַרגִּיזֶׁנָּה בֵּ יד תֵּ ן יֲַחרִּ  .,הֵּ

נָּהַאַחר כְ   ַאְריֵּה מֶׁ

יָּה יַכֶׁהָּ   ,יְִּבַקע וְיֵּצֵּא ּוְשאִּ

ה י ְכֻתמֹו עֹוד נָּשּוב נְִּשקֹטָּ  וִּיהִּ

ה יפָּ ה נֹוסִּ ְמחָּ ה כֵּן שִּ לָּ  ,ּוְכַבְתחִּ

ת־יֵּינֵּנּו ב־טֹוב ָאנּו אֶׁ ה ְבלֶׁ  ,נְִּשתֶׁ

נּו  .נֹאַכל ְבגִּיל ַלְחמֵּ

ה דֶׁ י ַבשָּ רִּ א ֲהרָּ  יָּגּורּו, יִּירָּ

י ַעל־דֶׁ  ְךכָּל־הֹוְלכֵּ  ,רֶׁ

מֹו ין לָּ ה אֵּ  ;כִּי ַמֲחסֶׁ

ל וַָּבַחן, ַאְך פֹה  ,ְבצֵּל קֹוַרת עֹפֶׁ

ב בָּ יְראּו ַרכֵּי ַהלֵּ  בֹשּו? ַמה־תִּ

ַלע ו ְשַפנֵּי סָּ  !יְַחדָּ

י נָּע :המון  בִּ ה, ָאְמנָּם ְלבָּ לָּ י ֻחבָּ  .רּוחִּ
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א ֲאנִּי ְך, יָּרֵּ א אֹו מֹרֶׁ ם־זֶׁה מֹורָּ  אִּ

ה ְדעָּ י, ֹלא אֵּ א ָאנֹכִּ ן יָּרֵּ  .ָאכֵּ

ה :תרמית  אּוי ַאתָּ  נָּכֹון וְרָּ

מֹון ין כָּמֹוָך, הָּ אֵּ א מֵּ  ,ְלַשר צָּבָּ

ב רֶׁ  ,כְִּראֹות ְבַרק ַהחֶׁ

ְשמֹועַ  ד בִּ חָּ אֶׁ  ,אֹו ַצֲהַלת סּוס הָּ

נֵּה ַתנִּיחַ   ַהַמֲחנֶׁה נְֶׁעזָּב הִּ

ן טֶׁ ד אֹו ַתַחת בֶׁ חָּ  ּוְבַמֲהמֹור אֶׁ

ָך א נְַפשֶׁ ְתַחבֵּ ן תִּ ְכְבָך הֵּ  !סּוס רִּ

יתתַ  :המון  ר הּוא! ְרמִּ בָּ ַמַעל, ֲהֹלא דָּ  כִּי מִּ

 ַהיֹום ְכצָּר נִּצָּבּו

ה מָּ ה ַשלָּ ְדעָּ  ?ֹלא אֵּ

ף ְמַעט נָּא :תרמית  רֶׁ ף, הֶׁ רֶׁ  ,הֶׁ

מֹון ר, ֲחַדל, הָּ בָּ ין דָּ ה, כִּי אֵּ  !ַהְרגִּיעָּ

ה ַהְרגִּיעַ  :המון   ,ֹלא אּוְכלָּ

י בִּ ל־לִּ ין יֵּש ֲהפּוגֹות אֶׁ  כִּי ַתַחת, אֵּ

ַערבֹא כָּל־דְ  ר ַהּסָּ ְתַגבֵּ ה מִּ מָּ  .מָּ

לֶׁף :תרמית  ה אֶׁ לֶׁ נֵּה ְכאֵּ  הִּ

טּו שָּ ְבנֵּי ֱאנֹוש פָּ  בִּ

ים י ְכזָּבִּ ְברֵּ בּו, דִּ ימֹו שָּ בֵּ  ּוְלבָּ

ק דֶׁ ין כִּנְבּואֹות ַהצֶׁ ם ְלַהְאמִּ  ,אֹותָּ

ַגע ה אֹו פֶׁ ְקרֶׁ ם מִּ תָּ ן יְסּודָּ  ָאכֵּ

ה רָּ ה. קָּ יְתָּ יש אֹו בֹאֹו ַהבָּ  ,ְכצֵּאת אִּ

יו ְדבַ  לָּ ר יְִּגזֹרּועָּ ט אֹמֶׁ ְשפָּ  ,ר מִּ

א א וַיֵּתֶׁ גֶׁל זֶׁה נְִּקרָּ  ,כִּי זֶׁה ְלרֶׁ

רּו ת־ֹלא ֻחבָּ ו אֶׁ  ,וִּיַחְברּו יְַחדָּ

נּו ן לֹו נָּתֹון יִּתֵּ  .ּוְלָאב ְלֹלא בֵּ

ם ְכַהיֹום ַסַער ם קָּ  אִּ

ינּו) אִּ ִּ ים זֶׁה ַרבֹות רָּ מִּ ְפעָּ ת שֶׁ  (אֶׁ

חַ  מֵּ ה שָּ ה ַאתָּ ְצֲהלֹות ֻחפָּ  ,ּוְבמִּ

ָךַעל־כֵּ  תֶׁ ה כִּי ַעל־ֻחפָּ  ן ְתַדמֶׁ

יִּם מָּ ֲערּו שָּ ְשתָּ  .הִּ
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י ת־פִּ ה אֶׁ ְשֲאלָּ ם־תִּ י, אִּ ְתבֹונַנְתִּ ן הִּ  ,הֵּ

ל כָּל־זֶׁה ַהַּסַער חֵּ  כִּי ַלֲעלֹות הֵּ

נְַחתָּ  ר הִּ  ָאז ַכֲאשֶׁ

יְָּדָך ַהכֹוס צִּיתָּ , מִּ  כִּי ֹלא רָּ

ר ְשתֹות ָך, יֹותֵּ  ,ָאמֹור כִּי ַחם רֹאשֶׁ

צֶׁףתֹאַמר אֲ  יָך קָּ לֶׁ ר ַעל־זֹאת עָּ  ,שֶׁ

ַאנְתָּ   יַַען ְשתֹות מֵּ

ן ַהיָּיִּן ל־הֹוד גֶׁפֶׁ א אֶׁ ֱחטָּ  .וַתֶׁ

ב ְכַמת לֵּ ין זֹאת ְבחָּ מֹון, בִּ ינָּה, הָּ  !נָּא בִּ

ל בֶׁ ף הָּ ה ְתַרדֵּ מָּ  !לָּ

ץ ַמיִּם וָָּארֶׁ ט וְֻחקֹות שָּ ְשפָּ  מִּ

ם יַַעְמדּו יַַחד יהֶׁ ְשְמרֹותֵּ  ,ַעל־מִּ

יר צִּ ֹ , זֶַׁרע וְקָּ ף, ַקיִּץ, חֹם, רק  ,חֹרֶׁ

ם ה וְַגם יֹומָּ ְך, ַליְלָּ  ,ַגם־אֹור ַגם־חֹשֶׁ

ר טָּ ג, ַגם־ַטל וְַגם מָּ לֶׁ ד וָּשֶׁ רָּ  ,בָּ

ַרח נָּן, ְכפֹור, קֶׁ ק וַָּרַעם, עָּ רָּ  ,בָּ

לֹוְך וְשֹוב יָּסֹבּו  הָּ

ַבע תֹו ַעל־ַגְלַגל ַהטֶׁ יש ְבעִּ יש אִּ  ,אִּ

הּו, ַרב אֹו ְמַעט ְקרֵּ ר מִּ ן יִּקָּ  .כִּי כֵּ

ה מָּ הֵּ ים הּוא יְִּפַחד מֵּ רִּ ב נְעָּ  ,ַרק לֵּ

ב יש ֲחַסר לֵּ י, אֹו אִּ תִּ  ,ַגם שֹוגֶׁה וָּפֶׁ

נּו נַָּער  .כִּי ַגם ְבזְִּקנָּתֹו עֹודֶׁ

לָּה :המון  ְך סֶׁ ה לָּ ְשְמעָּ  ,ֹלא אֶׁ

ית ר זֶׁה, ַתְרמִּ בָּ  !ֹלא, ֹלא, ְבדָּ

י  :תרמית   ,יַָּדְעתִּ

מֹון י, הָּ ר יַָּדְעתִּ  ,ְכבָּ

יכִּי זֶׁה ְכבָּ  יתִּ אִּ ָאז ַרבֹות רָּ  ,ר מֵּ

נָּה ר זָּקָּ ה ֲאשֶׁ עָּ  דֵּ

ת ְמשֹול ַגם כִּי־כֹוזָּבֶׁ יש ְמאֹד תִּ ב־אִּ  .לֶׁ

וְֶׁך, ָאדֹון :עבד  ר נְִּשַבר ַעמּוד ַהתָּ  .ְכבָּ

ה :זקן  ה ַעתָּ ה עֹוד נְַצפֶׁ  ?מָּ

ת־ַמה נְַקּוֶׁה ה, אֶׁ ילָּ ה עֹוד נֹוחִּ  ?אֹו מֶׁ
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וֶׁ  א מָּ ר ֹלא נִּירָּ בֵּ קָּ  ?תַעד־מֹות וְהִּ

יא ים הִּ ְצַבע ֱאֹלהִּ ינּו־נָּא, אֶׁ ינּו, בִּ  !בִּ

ידּו ְבכֶׁם ַתְכבִּ  ,ַאל־לִּ

י רִּ ְלכּו נָּא קֶׁ  ,ַאל־תֵּ

ע רָּ ְפלּו בָּ ן־תִּ  .ַבל־קּום תּוכָּלּו, פֶׁ

י ַרע הּוא יַַעל, ַאְך־זֶׁה ֳחלִּ  ,ַמר ּוְבלִּ

ץ ָארֶׁ ַעם הָּ ים מֵּ יד ְשאֹול ַרבִּ  ,מֹורִּ

 ,כִּי יֹום ְליֹום יַֻכתּו

מֹועַ  ים לָּ ם ַמְכאֹובִּ יהֶׁ אֵּ  ,ל־רֹב ֲחטָּ

יק יִּתֹם ּוְלזָּר יִּיגָּעּו ם ְלרִּ  ,כֹחָּ

ק יל וָּיָּלֶׁ סִּ צָּם חָּ י עֵּ  ,יֹאַכל ְפרִּ

ה זְיֹון ַליְלָּ ם ְכחֶׁ ְשרָּ  עָּ

ינֶׁנּו ן אֵּ  ,יִּדֹוד וְהֵּ

ַגע ף רָּ ם כֵּן יְִּתעֹופֵּ  ,כָּעֹוף ְכבֹודָּ

חּו, ַבל יְִּלְמדּו יְִּרָאה ר יִּקָּ  ,מּוסָּ

ימֹוכִּי כָּל־ לֵּ ר עָּ  ֲאשֶׁ

ם ְִּמצָּאֵּ יו יְִּמצָּאּו, יָּבֹא וְי לָּ  אֵּ

ם  תָּ ְכמָּ מֹו)ַטַעם ְבחָּ ה לָּ ְכַמת־מֶׁ  !(חָּ

י ַהְכנִּיעַ  ם ּוְבלִּ בָּ י ְשבֹור לִּ ְבלִּ  לִּ

ם ְך, רּוחָּ ב יֵּלֶׁ  וְשֹובָּ

י יָּשּוב ַעד־ַהַמכֵּהּו ם ְבלִּ עָּ  ,הָּ

ית ָאיִּן ם כָּל־ַתְכלִּ רָּ  ,ַעל־כֵּן ְלמּוסָּ

י הֹוָּה ר ,הֹוָּה ֲעלֵּ בֶׁ ר ַעל־שֶׁ בֶׁ  שֶׁ

ימֹו לּו ַעל־ַצּוָּארֵּ ְרגּו עָּ ְשתָּ  ,הִּ

ם יגּו, ֹלא יְָּדעּו ַשְחרָּ  .אֹור ֹלא יַשִּ

ם :המון  שֵּ ה אָּ ן ְבמָּ י, ָאכֵּ י, ָאחִּ  ָאנֹכִּ

י יתִּ שִּ ה עָּ  ?ַהיֹום ּומֶׁ

נִּי יעֵּ ל וְהֹודִּ  הֹואֵּ

י אתִּ י וְַחטָּ ְשעִּ נּו, פִּ  .כִּי־ָאסּור מֶׁ

י :זקן  י לִּ בִּ ר ְלבָּ ה אֹומֵּ ְזכֹרָּ  ,ּוְכמֹו אֶׁ

לּו לָּ ר שָּ ת ֲאשֶׁ  כִּי־עֵּ

ה זֹאת ירָּ נּו, ַהַמֲעטִּ ְריַת גִּילֵּ  ,קִּ
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ְבאֹות ְמבּוכָּה דּו, צִּ נֶַׁצח יֹאבֵּ  ,לָּ

ינּו ת ָאחִּ ן ֱאמֶׁ ן בֶׁ  הֵּ

בּו וַיָּבֹזּו תֹו שָּ יד ֲאמָּ  ,וִּילִּ

ת־זֹאת ת אֶׁ ר וַיַַעל, כְִּראֹות ֱאמֶׁ הֵּ  מִּ

ְערָּ  ר ַהשָּ בָּ דָּ ְדָאגָּה מִּ  הָאז מִּ

ט ַמְלכֵּנּו ְשפָּ י מִּ  ּוְלמּול ֲהדֹום ַרְגלֵּ

ר ְשַתֲחוָּה וַיֹאמֶׁ  :הִּ

י" ם יֶׁחִּ  !ַמְלכִּי ְלעֹולָּ

ינָּה ְצפֶׁ ינַי תִּ חֹוק עֵּ רָּ נֵּה ְלמֵּ  הִּ

י ַחְדתִּ ים ַפַחד פָּ ית יָּמִּ  ,ּוְלַאֲחרִּ

ד יּו, כִּי יֲַעבֹור מֹועֵּ נִּים יְֶׁאתָּ  שָּ

ירּו ר יָּמִּ מֵּ י ֹלא הָּ  ,ּוְבנִּי ְבַעְבדִּ

א ַהְדַרת ֻעזֶָׁך  ַעל־כֵּן ְפנֵּי כִּּסֵּ

י י הֹוַאְלתִּ ל־זְַרעִּ דּות אֶׁ ר ְלעֵּ אֵּ  בָּ

ה, אֹותֹות מָּ הֵּ ר בָּ  ֲאשֶׁ

עַ  ּוָּדֵּ ן ְלהִּ  נְִּסמָּ

ם ים כִּי יַכִּירּוהּו, בָּ  ".עֹוד ְברֹוב יָּמִּ

ר בָּ ה ְלכּו נְִּדרֹוש דָּ ה, ַעתָּ  ,נְַחקֹרָּ

נּו י ַדְעתֵּ ְבלִּ ן מִּ  פֶׁ

י מִּ  ,ם ָאנּוַהיֹום ֲאשֵּ

י ת ֹלא יֶׁהִּ ן־ֱאמֶׁ  כִּי בֶׁ

ינּו, ַרַהב מִּ  .ְכמֹו דִּ

י, אֹוי :המון  ְלקִּ נִּי! ַמה־ְמנָּת חֶׁ  ?ַמה זֶׁה יְִּקרֵּ

נּו, אֹוי :רהב  י זֶׁה לָּ  ?ַמה יְהִּ

י :תרמית  י בִּ בִּ ס ְלבָּ לּו, נָּמֵּ ְרַכי כָּשָּ  !בִּ

מֹון, ַמה ַתֲערֹוץ :זקן  א? הָּ ל ַעד־נֵּרֶׁ  הֹוחֵּ

י  יכָּה יְהִּ ראֵּ בָּ ל דָּ  ָאז נֵַּדע, נֹופֵּ

ה  .ַמה נֲַעשֶׁ

ר  :המון  קֶׁ י ַהשֶׁ ם ַאנְשֵּ  ,ַאתֶׁ

ית יַַחד  ,ַרַהב וְַתְרמִּ

ם י ַזְדתֶׁ יְך כֹה ְלַכזֵּב בִּ יכָּכָּה, אֵּ  ?אֵּ

יתָּ  :תרמית  אִּ ר רָּ ם ְכבָּ  ,ַהאִּ
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מֹון ינֶׁנּו, הָּ  וְנֹוַדע כִּי ַרַהב אֵּ

ת  ?זֶַׁרע ֱאמֶׁ

ְפַתח , ַעּוָּל  :המון  יָךעֹוד תִּ  ?פִּ

ים עִּ  !סּורּו, סּורּו ְמרֵּ

ה נִּי, סּורּו ְבנֵּי ַעוְלָּ מֶׁ  !סּורּו מִּ

ל י יְִּתנֵּנִּי נֶׁפֶׁ  מִּ

ר בֶׁ ים קָּ לִּ ם־ֲחלָּ  אֹו עִּ

י ְעתִּ ְתכֶׁם יָּדָּ ם אֶׁ רֶׁ ה טֶׁ ְשְכבָּ  ,ָאז אֶׁ

י ְעתִּ מָּ כֶׁם שָּ ם לָּ רֶׁ י טֶׁ ש ֱאהִּ רֵּ  .חֵּ

ט ְמַעט :זקן  מֹון, ַהְשקֵּ  ,קּום נָּא וָּבָֹאה, הָּ

נּוכִּי נְֵּלכָּ  ט ֻכלָּ ְשפָּ ית מִּ ל־בֵּ  ,ה אֶׁ

יעַ  ר יֹודִּ בָּ  ,הּוא ַלֲאשּורֹו ַהדָּ

ים נָּכֹון יְַרגִּיעַ  ינֹו ְלאֹור ַעמִּ  ,דִּ

ה לֹו ש יְשּועָּ י, דֹורֵּ ר ַאל־יֶׁהִּ  ,נְִּמהָּ

ר יָּגּור ן ַרע ֲאשֶׁ יגֶׁנּו, פֶׁ  ;הּוא יַשִּ

יִּם ז ַכמָּ יש ָאץ נְִּפחָּ ֱחזֶׁה אִּ ם־תֶׁ  ,אִּ

נּוַדע כִּי ְלַבד  מֶׁ ְקוָּה מִּ יל תִּ ְכסִּ  .לִּ
  

 'שיחה ב
 .כ תמצא אותו עם יושר"אח. סכלות הולכת לבקש שכל

  

אֹו רּוחַ  :סכלות  ם ֹלא נְשָּ  אִּ

ב ְשָאפֹו נּו, אֹו עָּ אֶׁ ְמצָּ  .סֹוף עֹוד אֶׁ

ה ר נְִּכסֹפָּ יו יֹותֵּ לָּ ר אֵּ ר ֲאשֶׁ בָּ  ,דָּ

נּו מֶׁ ר יְִּרַחק מִּ ר־יֹותֵּ ן־הּוא ֲאשֶׁ  ,הֶׁ

קָאְמנָּם ֲהֹלא אֶׁ  מֶׁ עֵּ ה בָּ מָּ ה שָּ  ְראֶׁ

ְך ד ְמַהלֵּ חָּ  תַֹאר, אֶׁ

נָּיו נָּיו ְכפָּ ינֶׁנִּי, פָּ ם־שֹוגָּה אֵּ  .אִּ

י גִּיתִּ  !כֶׁן־הּוא וְֹלא שָּ

ל כֶׁ אתָּ , ֲהֹלא תֹאַמר! שֶׁ  ָאנָּה נְַחבֵּ

י? ַהיֹום ר יַָּגְעתִּ  ֲאשֶׁ

י צָּאתִּ ְשָך ַאְך־ֹלא מָּ  .ַכּסּוס ְלַבקֶׁ

י יתִּ לִּ ר עָּ ים ְכבָּ רִּ  ,הָּ
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ְפלָּה קִּ  שִּ מֶׁ  ,ַאף ַמְעיָּן וָּנַָּחל, וְעֵּ

ְמצָּא י, ַבל־אֹוְתָך אֶׁ ר נֹוַאְשתִּ  ּוְכבָּ

ְדרֹוש ה לִּ ה, וַָּאְחְדלָּ י כִּי ַעתָּ  לּולֵּ

י יתִּ מִּ חֹוק דִּ רָּ ְך מֵּ ְראֹות ְדמּותָּ  .לִּ

ְכלּות, ַמה־זֶׁה וְַעל־ַמה־זֶׁה :שכל   ַמדּועַ , סִּ

י י ְתַבְקשִּ נּו? אֹותִּ ְך לָּ תָּ  ?ַמה יֵּש אִּ

שֹות :כלותס  י ֲחדָּ תִּ א, אִּ לֶׁ א וָּפֶׁ  ,אֹות נֹורָּ

ר בָּ ַצְלנָּה, דָּ ר תִּ  ֲאשֶׁ

יו ָאְזנָּיִּם ל־שֹוְמעָּ  .אֶׁ

אּוהּו ינַי רָּ י עֵּ ין לּולֵּ  .ֹלא ַאֲאמִּ

ה :שכל  רָּ ר קָּ י? ַמה־זֶׁה ֲאשֶׁ ְמרִּ י, אִּ  !ַהגִּידִּ

י ְסַחְרַחר :סכלות  בִּ נִּי, לִּ ָאה עֹודֶׁ ְשתָּ  מִּ

כֶׁל) ה( שֶׁ עָּ דָּ  וְֹלא אֵּ

י ְמתִּ לָּ ם־חָּ ינִּי אֹו אִּ ה עֵּ ֲאתָּ ם רָּ  .אִּ

י :שכל  ְמרִּ ר נְִּהיָּה אִּ ה ֲאשֶׁ י, ַאְך מָּ רִּ  .ַספֵּ

כֶׁם :סכלות  ה לָּ ה אְֹמרָּ שּו? מָּ  ַרַהב גֵּרֵּ

מֹון ְהיֹות ֲחַתן הָּ  .מִּ

ה  :יושר  את ַעתָּ  ַמה־זֶׁה בָּ

י ק בִּ ְכלּות ְלַצחֶׁ  ?סִּ

ת, ֹלא  :סכלות  קֶׁ  כִּי שֹחֶׁ

ין ֲאנִּי ְך אֵּ שּו ַאְך, בָּ ינַי גֵּרֵּ ל־עֵּ  אֶׁ

י ְלתִּ ן נְִּבהָּ  .אֹותֹו וְכֵּ

ה זֹאת :שכל  יְך נְִּהיְתָּ  !נָּא? אֵּ

י  :יושר  ה, צּורִּ לֶׁ ה אֵּ  מָּ

יְך :סכלות  ַעת, אֵּ ין ֲאנִּי יֹודָּ  ,אֵּ

י יתִּ אִּ ר רָּ  ,ָאְמנָּם ֲאשֶׁ

יחּוהּו  כִּי גְֵּרשּו ַרַהב וַיְַברִּ

מֹו ט ֻכלָּ ְשפָּ ית מִּ ל־בֵּ  ,וַיְֵּלכּו אֶׁ

יֹלא אֵּ  ה אֹו ַמה־זֶׁה יֶׁהִּ ה ַעל־מָּ  ְדעָּ

ה לֶׁ ית כָּל־אֵּ  .עֹוד ַאֲחרִּ

ה :שכל  ת־כָּל־זֶׁה ַעתָּ יר אֶׁ עִּ ר הֵּ י ֲאשֶׁ  ַאְך מִּ

ְתאֹם ה, פִּ לָּ חֵּ יְך הֵּ  וְאֵּ
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ה? זֹאת ַהֲהֻמלָּה מָּ יִּית ַאְת שָּ  ?ֹלא הָּ

ַטח :סכלות  בֶׁ יּו לָּ ם הָּ יהֶׁ ְשתֵּ ים ְבמִּ  ,שֹותִּ

ה מָּ ה קָּ רָּ ת כִּי ְסעָּ  ,עֵּ

נָּן ְתַלַקַחת, וְַרַעש עָּ ש מִּ  ,ַאף אֵּ

לּו יבֹות נָּפָּ ם רִּ  ,ּוְבתֹוְך ְשאֹון ַפְחדָּ

י יתִּ אִּ ד רָּ חָּ נִּים ָאז אֶׁ ן־ַהְזקֵּ  מִּ

ר שֹות ְמַדבֵּ דּו, קָּ מָּ  ּוְלקֹולֹו עָּ

כּו, וַיְגְָּרשּו ַרַהב לָּ  ַאַחר הָּ

ט יַָּחד ְשפָּ ית מִּ ל־בֵּ ם נְבּוכִּים אֶׁ  .ֻכלָּ

י :שכל  ידִּ ר יְדִּ לֶׁ , יֹשֶׁ  האֵּ

ים עִּ ים דֵּ י ְתמִּ ְלאֵּ נּו, פִּ י צּורֵּ ְתרֵּ  !סִּ

 קּום־נָּא ְלכָּה נָּבֹוָאה

ט ְשפָּ י מִּ ל ַשֲערֵּ ה, אֶׁ ה, נְִּראֶׁ עָּ  ,נֵּדָּ

נּו מָּ ה עִּ  ַמה־יֲַעשֶׁ

 ָּ ל יְי אֵּ יחַ , הָּ  כִּי יֶַׁשע יְַצמִּ

ינּו  .ַהיֹום ְלנְַפשֹותֵּ

ל ֱאֹלַהי נָּא :יושר  ָך, יֹואֵּ רֶׁ  כִּי כְִּדבָּ

ה ה, כֵּן יֲַעשֶׁ ין ֹלא אּוכָּלָּ ן בִּ  ,ָאכֵּ

ַתע ם פֶׁ ינֵּיהֶׁ ר יַֻלד בֵּ  ,ַמה־זֶׁה ֲאשֶׁ

ְתַהַפְכנָּה ם כֹה תִּ  ?כִּי כָּל־ְמזִּמֹותָּ

ר :שכל  ְסַכל, יֹשֶׁ ם־ֹלא יַָּדְעתָּ , ֲהזֹאת תִּ  ,אִּ

יש יַַחד ם ּוְבנֵּי אִּ  ,כִּי כָּל־ְבנֵּי ָאדָּ

ם יהֶׁ מֹו, כָּל־מֹוֲעצֹותֵּ ְכמֹות לָּ  כָּל־חָּ

ר ְביַ  נָּמֹוחֹמֶׁ נֵּה הִּ  ,ד יֹוצֵּר הִּ

נּו ם ְביַד עֹושֵּ  ,ֻכלָּ

ה לָּ ר ַאף־יַַהְפכֵּם סֶׁ ַגע יְַדבֵּ  ,רֶׁ

חּו ם ְכצֵּל יְִּברָּ  צּורָּ

ר נְִּשכָּחּו יש ּוְכבָּ ר אִּ ם יְַספֶׁ רֶׁ  .טֶׁ

ים וְא ַעל־ְמשֹוש ֻתפִּ ים, שָּ ישִּ ָּגִּילּו, אִּ  ,תֶׁ

ל בֶׁ ד ַמר ַעל־כָּל־אֵּ ְספֵּ ְקְשרּו מִּ וְא תִּ  ,שָּ

ם־ַתְשכִּילּואִּ  ין אֹו אִּ ְבכֶׁם יָּבִּ  ם־לִּ

ל בֶׁ ה הָּ מָּ ם כִּי־הֵּ  ,ַמה־ַמְחְשבֹות ָאדָּ



41 

 

ְבלֹו וְגִּילֹו ב אֹו ַפַחד, אֶׁ ץ לֵּ  ,אֹמֶׁ

ל יַָּחד בֶׁ הֶׁ ם מֵּ  ,ַגם־זֶׁה וְַגם־זֶׁה הֵּ

הּו ְקרֵּ ְגעֹו וְכָּל־מִּ  פִּ

ַגע ֲהֹלא יְֶׁשנֹו ְשנֵּהּו, רֶׁ  .ַאְך ֹלא מִּ
  

 'שיחה ג
 .שאר קרואים לפני משפט מלכםהמון ורהב והזקן ו

  

ָך, עֹז ַעְמָך :המון  יתֶׁ גֵּן גֹוי ַמְרעִּ  ,מָּ

נּו תֵּ לָּ  !ַהְדַרת ְתהִּ

יִּם מָּ א שָּ ין בֹורֵּ  ַמְלכּוְתָך יָּכִּ

ה לָּ י ַעד סֶׁ  .ַעד־עֹוְלמֵּ

ַמַעל ל מִּ אֵּ ים הָּ קִּ ן אֹוְתָך הֵּ  הֵּ

נּו ה לָּ ְהיֹות ְלרֹועֶׁ  ,לִּ

ְשמֹור ל, לִּ ְשפֹוט ּוְלהֹושִּ , ְלנַהֵּ  ,יעַ לִּ

ַטח לֹום נְִּתלֹונֵּן בֶׁ ְלָך שָּ  .ּוְבצִּ

אנּו ה ְלָך ָאתָּ  ַעתָּ

ינּו  ,ַבַצר ְלנְַפשֹותֵּ

וַח יָך רֶׁ ל־צֹאן יָּדֶׁ יד אֶׁ  כִּי ַתֲעמִּ

ָך ט ַמְלכּותֶׁ בֶׁ נּו שֵּ  .ּוְתנֲַחמֵּ

נַי :משפט  ת! בָּ שֶׁ י דֹורֶׁ  ְתשּוַעְתכֶׁם נְַפשִּ

י ְצתִּ פָּ  ,ּוְשלֹוְמכֶׁם חָּ

ר אֶׁ  ה ֲאשֶׁ הַאְך מָּ תָּ ץ הּוא עָּ  ?ְתכֶׁם לֹוחֵּ

נִּי, ַמְלכִּי :המון  רָּ ר קָּ  ֲאשֶׁ

ר ְמאֹד זָּר הּוא בָּ יּהַ , דָּ ב ַמְתמִּ  .כָּל־לֵּ

י ת יַָּעְדתִּ ן ֱאמֶׁ ל־בֶׁ  אֶׁ

ה לָּ י ְתהִּ תִּ רּו, בִּ בָּ נִּים עָּ  ,זֶׁה שָּ

נּו ן־הּוַמר לָּ א פֶׁ ה ֲאנִּי יָּרֵּ  ַעתָּ

תֹו ְפחָּ יד שִּ ילִּ ת בִּ ד ֱאמֶׁ  יַַען, יֶׁלֶׁ

ְבאֹות מְ  חּוצִּ קָּ ם לָּ  בּוכָּה ָאז אֹותָּ

ת רֶׁ ץ ַאחֶׁ רֶׁ ל־אֶׁ ְגלּום אֶׁ ו וְהִּ  .יְַחדָּ

י  ,ָאְמנָּה ְבזֹאת נִַּחְמתִּ

גִּידּו נִּים הִּ י ּוְזקֵּ ְפרּו לִּ  ,כִּי סִּ
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לֶׁה ה כָּל־אֵּ פָּ חֹוק צָּ רָּ יכָּה ְלמֵּ  אֵּ

ת ָאז ֱאמֶׁ ל, מֵּ ַדם וַיֹואֶׁ  ַעל־כֵּן קָּ

ָך ְפנֵּי כְִּסאֶׁ ר לִּ אֵּ  .אֹותֹות ְבנֹו בָּ

ה, ן הּואכֵּ  :משפט  מָּ ר זִּכָּרֹון הֵּ פֶׁ  וְַעל־סֵּ

ים ָאז ְכתּובִּ ר, מֵּ יָאה, קּום סֹופֵּ בִּ  הָּ

ר פֶׁ ר ֲהלֹום ַהּסֵּ  .ַמהֵּ

ָך, ַמְלכִּי :המון  ם ַמְלכּותֶׁ ַעד שֵּ י לָּ  .יְחִּ

י :סופר  ם יֶׁחִּ  ,ַמְלכִּי ְלעֹולָּ

נֵּהּו ר הִּ פֶׁ ְרָך פֹה ַהּסֵּ  .כְִּדבָּ

שּום :משפט  רָּ ת־הָּ א אֶׁ ה ְקרָּ  .ַעתָּ

נֵּנִּי  :סופר   .הִּ

ה" מָּ יּונִּים הֵּ ה צִּ לֶׁ ת אֵּ ן ֱאמֶׁ ל־בֶׁ  .אֶׁ

ַחר" ר צָּ ג ַצח ּוְכצֶׁמֶׁ לֶׁ ְצחֹו ְכשֶׁ  ;מִּ

כּו, ַקּוָּיו ֲאֻרכִּים" ישֹור יֵּלֵּ  ;ַבמִּ

את" לֵּ י מִּ ינָּיו ֲעלֵּ יטּו, עֵּ ם יַבִּ  ,נְִּכחָּ

יר אֹו שַֹהם"  ּוְדמּות ְכמֹו ַתְבנִּית ַספִּ

בֹו כְִּבתֹוְך" י לִּ צֶׁת נְִּרָאה ֲעלֵּ ְשבֶׁ  ;מִּ

חַ " נִּית צֹומֵּ פֹו ַהיְמָּ  ַעל־רֹאש ְכתֵּ

ת" רֶׁ תֹוְך ַבהֶׁ ז מִּ ם פָּ ר ְככֶׁתֶׁ עָּ  ,שֵּ

ר" ה ּוְכמֹו ַתְבנִּית כֶׁתֶׁ שָּ  .כְִּדמּות ֲעדָּ

ינֵּינּו :משפט  ל־עֵּ ה יְֻבַקר נָּא פֹה אֶׁ  ,ַעתָּ

ָך, ַרַהב נְתֶׁ ת־ֻכתָּ ה ּוְפשֹוט אֶׁ  !ְגשָּ

יכִּי כְ , אֹוי :רהב לעצמו  ְדתִּ ר ָאבָּ  .בָּ

ה :משפט  לֶׁ כָּל־אֹותֹות אֵּ ין מִּ ד ְלָך אֵּ חָּ  !אֶׁ

ְך ה ְבַרח לָּ ה, קּומָּ ְך יָָּאתָּ  כִּי ֹלא לָּ

ה זֹאת לָּ י, ַהַבת ְתהִּ הִּ ְך ֹלא תֶׁ  ,ַאף לָּ

ה תָּ ין אָּ ת אֵּ ן ֱאמֶׁ  ,כִּי בֶׁ

מֹון ר, הָּ קֶׁ ין חֵּ ה תֹודֹות אֵּ  ְתנָּה ַאתָּ

נּו תֵּ ל יְשּועָּ ל־אֵּ  ,אֶׁ

כֶׁדכִּי ַרְגְלָך  לָּ ַמר ַהיֹום מִּ  .שָּ

ט וַיֹוַשע לֵּ ַפח מִּ ְתָך מִּ  ;ַאף־בִּ

ָך תֶׁ לָּ  הּוא עֹוד ְשאֵּ



43 

 

ן ר, יִּתֵּ ר ַאל־יֹוחֶׁ ְך ַמהֵּ ַלח לָּ  וְשִּ

גֶׁל ר ַתְחמֹוד ּוְבטּובֹו תָּ ן ֲאשֶׁ  .ַהבֵּ

רּום :המון  נֶַׁצח, ַמְלכִּי, ַמְלכּוְתָך תָּ  .לָּ

 ,נֶָׁךַקרְ , ַמְלכִּי, יָּרּום ְלדֹור וָּדֹור :זקן 

לֹום צֹאנֶָׁך ים שָּ מִּ ה ְלעֹולָּ ְרעֶׁ  .תִּ

ל  :המון  בֶׁ ה אֹו אֵּ ְמחָּ ה ַהיֹום שִּ ְבֲחרָּ  ?ַמה־תִּ

ן לֹון, זָּקֵּ נִּי, ְשַבע קָּ  ?ַמה־ַתַעש, עָּ

שֹוש וַָּכַעש ה מָּ ְך נְִּבְללּו ַעתָּ  ,לָּ

ל יב אֹו תֹף וָּנֶׁבֶׁ י ַתְקשִּ ל־קֹול נְהִּ  ?אֶׁ
  

 
 'שיחה ד

 .המשפט והמון ושאר העם שם שכל ויושר הולכים אל בית
  

ה :שכל  מָּ ד שָּ עֹומֵּ מֹון ֲהֹלא זֶׁה הּוא הָּ  ,הָּ

ְצחֹו י מִּ ה, יָּדֹו ֱאלֵּ ירָּ ה ַהקִּ  .ֻמטֶׁ

ֱחשֹוב ַגם־ָאנִּי :יושר   ;כֵּן אֶׁ

ידּו נָּיו יָּעִּ יחֹו פָּ י שִּ ן ַעל־ְמרִּ  .הֵּ

יו, הּוא הּוא :שכל  לָּ ה, ְלכָּה נְִּקַרב אֵּ  נְִּשָאלָּ

רָּ  ר קָּ  .הּולֹו ַעל־ֲאשֶׁ

ךָּ  ְראֶׁ ר אֶׁ  ַמה־זֶׁה ֲאשֶׁ

מֹון ף, הָּ גִּיעַ ? ְכמֹו זָּעֵּ ְך הִּ  .ַמה־לָּ

ף :המון  רֶׁ נִּי, הֶׁ ה מֶׁ כֶׁל, ְשעֵּ ה, שֶׁ  ,ַהנִּיחָּ

יד י ָארִּ י יֹומִּ ת־ְקשִּ ה, כִּי אֶׁ ימָּ  ,ָאהִּ

י לִּ ְספֹוד ְלגֹורָּ ל, אֶׁ בֶׁ ְבכֶׁה חֶׁ  ַאף־אֶׁ

י ה; נַָּפל ְלנְַפשִּ מָּ הֵּ ר מֵּ  ַאְך יֹותֵּ

ּוַ  ְבכֶׁה ְלאִּ יאֶׁ ל־קֹוְלָך, ְלתִּ  כִּי אֶׁ

כֶׁל י, שֶׁ יתִּ ָאז ָאבִּ  ,ְשמֹוַע ֹלא מֵּ

א נָּא שָּ י אֶׁ תִּ מָּ  ?ָאנָּה, ָאנָּה ְכלִּ

ַלע י סָּ יקֵּ י ּונְקִּ לֹות לִּ יפֹה ְמחִּ  ,אֵּ

ה ירָּ י ַאְסתִּ ְשתִּ ם ַשֲערֹות זְִּקנַת בָּ  .בָּ

ע :שכל  ְרָך כֹה רָּ  ?ַמה־קָּ

וֶׁת  :המון  מָּ ּה כִּי מִּ  הָּ
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נִּיַמר הּוא ֲאשֶׁ  רָּ  !ר קָּ

ה לָּ ַמת סֶׁ ל־ְכלִּ  כִּי אֶׁ

גִּיעַ  ל הִּ שָּ י ּוְלמָּ  יַָּרד ְכבֹודִּ

ד בֶׁ ה וָּעֶׁ ן ָאמָּ י כָּל־בֶׁ י ְבפִּ  ,זְִּכרִּ

י ַגם־יַָּחד תִּ ת־בִּ ס אֶׁ לֶׁ ְשחֹוק וָּקֶׁ  ,לִּ

ם ל־כָּל־ְבזּויֵּי עָּ נֵּנִּי, אֶׁ נֵּה הִּ  .הִּ

י ית ֻהַדְחתִּ ים זֶׁה ַתְרמִּ סִּ יש ֲחמָּ אִּ  מֵּ

ת יד ֱאמֶׁ ילִּ ר זֶׁה ַקַחתרַ , לִּ  ;ַהב נְִּמהָּ

ְקלֹונִּי ה ְקלֹונֹו לִּ ַמיִּם, ַעתָּ  שָּ

ינֵּי־כֹל עּו, גִּלּו ְלעֵּ ר נֹודָּ  ּוְכבָּ

ץ י ָארֶׁ יו ַעל־כָּל־ַאְפסֵּ י ְכזָּבָּ ְקרֵּ  ,שִּ

ינֶׁנּו ת אֵּ ֱאמֶׁ  כִּי לֶׁ

ן י, בֵּ  וֲַאנִּי נְִּשַאְרתִּ

נֶַׁצח י לָּ תִּ ֲענִּיָּה זֹאת בִּ ת־הָּ  אֶׁ

ת ו ְכסּויֵּי בֹשֶׁ  .יְַחדָּ

ההֵּ  ֱחַזְקתָּ ַאתָּ  ן הֶׁ

ָך ְמרֹות ְתבּונָּתֶׁ  אִּ

י י מּוַסר ַדַעת, נְֶׁגדִּ ת לִּ  ,ְלַמַען תֵּ

כֶׁת לֶׁ יל לָּ ית אֹואִּ י ַתְרמִּ  ,ַבל ַאֲחרֵּ

ל־ ר אֶׁ בָּ ה דָּ ְשְפטָּ יִּן ַבל אֶׁ ה עָּ  ;ַמְראֵּ

י ן ֲאנִּי נֹוַאְלתִּ  ,ָאכֵּ

י יתִּ טֵּ י ֹלא אֹזֶׁן הִּ ְסלִּ  ,ּוְלָך ְבכִּ

בִּ  ינַי לִּ י עֵּ יַאְך ַאֲחרֵּ  .י הֹוַלְכתִּ

ה עָּ בֵּ י שָּ ּה נְַפשִּ ְטאָּ י חֶׁ ה ְפרִּ  ,ַעתָּ

ה ְספֹקָּ וְא אֶׁ ְך ַאְך שָּ י יָּרֵּ ה ֲעלֵּ  ,ַעתָּ

ה י ַעתָּ תִּ ן ַעּוָּתָּ  כִּי ֹלא ְלַתקֵּ

י, יָּכֹול ֲאנִּי ַחתִּ י שִּ ר הֹודִּ  .ּוְכבָּ

מֹון :שכל  עַ ! הָּ י יֹודֵּ  ּומִּ

ָך תֶׁ ם ֹלא ְלטֹובָּ  אִּ

אּו ְלָך ַהיֹום ַהזֶׁה כָּ  הבָּ לֶׁ  ?ל־אֵּ

ְהיֶׁינָּה :המון  ה תִּ לֶׁ י אֵּ תִּ יכָּה ְלטֹובָּ  ?אֵּ

י נַֹחם יכָּה ְלנְַפשִּ  אֵּ
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ְמצָּא ת, אֶׁ ינַי אֶׁ ינָּה וְעֵּ ְראֶׁ י תִּ תִּ  ־בִּ

ה לָּ ה סֶׁ מָּ  ?כֹה ַאְלְמנּות ַחיּות שֹומֵּ

לָּה :שכל  ה סֶׁ מָּ ה שֹומֵּ מָּ ְתָך לָּ  ַאְך בִּ

ְהיֶׁה  ?תִּ

י  :המון  הִּ יְך ֹלא תֶׁ  ?וְאֵּ

ן ֱאמֶׁ  ְמצָּא נָּאָאן בֶׁ ה תִּ  ?ָאנָּה? ת ַעתָּ

ר? ָאנָּה :שכל   וְאּוַלי יֹותֶׁ

ָך בֶׁ ר ַדמֹות יּוַכל לִּ כָּל־ֲאשֶׁ  מִּ

רֹוב ְלָך יְִּהיֶׁה  .קָּ

כָּה  :שכל  יכָּ כֶׁל, אֵּ  !שֶׁ

ה תָּ ר עָּ  ?כָּזֹאת ְתַדבֵּ

גִּיד :שכל  י ְלָך הִּ יְך יַָּדְעתָּ , ַאְך מִּ  ?אֹו אֵּ

ר גִּלּו ם ֲאשֶׁ י הֵּ יְך הֹו, מִּ  כִּיחּואֹו אֵּ

ַנּו ינֶׁ ת ַרַהב אֵּ ן ֱאמֶׁ  ?כִּי בֶׁ

ל  :המון  כֶׁ  !שֶׁ

ְליֹון נֵּה ֲעַצת עֶׁ נּו, הִּ ְמַרת צּורֵּ  ,אִּ

ה אֹותֹו יא גְִּלתָּ יַחְתהּו, הִּ יא הֹוכִּ  !הִּ

ץ ְרַדת ָארֶׁ תֹוְך חֶׁ ים מִּ דִּ תֹוְך ְפחָּ  ,מִּ

ר נֵּינּו נִּזְַכר וַיֹאמֶׁ  ,ַאַחד ְזקֵּ

ָאז נִּ  ט מֵּ ְשפָּ ל־ְפנֵּי מִּ בּוכִּי אֶׁ  קָּ

מֹו ת אֹותֹות יִּנָּכֶׁר בָּ ן ֱאמֶׁ ל־בֶׁ  ,אֶׁ

ש פֶׁ ה ַעל־זֹאת וַיְֻחַפש חֵּ  וַנְִּדְרשָּ

ן ה, וַנְִּמְצָאה כִּי כֵּ מָּ  וַיְֻבַקר שָּ

ה מָּ הֵּ ד מֵּ חָּ ין בֹו אֶׁ ן אֵּ  ַרַהב וְהֵּ

לֶׁה :שכל  נִּים אֵּ ימָּ ה ַהגִּיד סִּ ְדעָּ  ?ַאְך תֵּ

ה :המון  ַדע וְַגם ַאגִּידָּ  .אֵּ

ְצחֹו כְ  גמִּ לֶׁ  ,מֹו ַהשֶׁ

כּו ר יֵּלֵּ  ,ַקּוִּים ֲאֻרכִּים בֹו יָּשָּ

י ילֹות יֹפִּ ינָּיו ְכלִּ  ,עֵּ

יִּן עָּ בֹו נְִּרָאה לָּ י לִּ  ּוְדמּות ֲעלֵּ

ץ יר ְמֻשבָּ ם, ַספִּ ף כֶׁתֶׁ  ַאף ַעל־כָּתֵּ

חַ  ּה צִּמֵּ רָּ ה ּוְשעָּ שָּ  .ַתְבנִּית ֲעדָּ
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נִּית הּוא :שכל   ?ַעל־ַהיְמָּ

 .כֵּן  :המון 

 ?נֶׁזֶׁר ּוְדמּות  :שכל 

 .כֵּן :המון 

ב  :שכל  ּה ַכזָּהָּ רָּ  .ַאף ְשעָּ

כָּה  :המון  יכָּ  אֵּ

ה? נֹוַדע ְלָך כָּל־זֹאת א ַאתָּ ְתנַבֵּ  ?מִּ

ינֶׁנִּי :שכל  מֹון אֵּ יא הָּ ן נָּבִּ יא ּובֶׁ  נָּבִּ

ה יבָּ שִּ נֵּה אָּ  .ַאְך נְַפְשָך ַהיֹום הִּ

עַ  נֵּה ֲאנִּי יֹודֵּ  הִּ

ה לֶׁ ר לֹו אֵּ יש ֲאשֶׁ אִּ  ,הָּ

ר, ַבדֹוכִּי הּוא לְ  נֵּהּו, ֹלא ַאחֵּ  הִּ

נּו תֵּ ְמדָּ ר ַאְך־לֹו כָּל־חֶׁ ן ֲאשֶׁ  .ַהבֵּ

יו ָאנִּי ר יְַדְעתִּ  ,ּוְכבָּ

יעַ  ַרב הֹודִּ י ֹלא עָּ בִּ ן ְלבָּ  ָאכֵּ

יש י, אֹותֹו ְלכָּל־אִּ  :כִּי ָאמֹור ָאַמְרתִּ

ינּו ם ֹלא יְַאמִּ ַרי הֵּ ְדבָּ י וְלִּ ן לִּ  ,הֵּ

ה ם ַעתָּ י ַרַהב זֹונִּים הֵּ  ,כִּי ַאֲחרֵּ

אּווִּי ם ַאְך ַאף יְִּתַמלָּ ְמעָּ י ְכשָּ  הִּ

יָאה יו ָאבִּ לָּ  ,ַאף־ַרע וְֹלא כָּל־טֹוב עָּ

י נֵּה נְֶׁאַלְמתִּ י הִּ  ,ַעל־כֵּן ְבַמר נְַפשִּ

צֹו יָּבֹא יַגִּיעַ  י קִּ  ,ַעד כִּי ֲעדֵּ

י מּוט ַרְגלֹו הֹוַחְלתִּ ר תָּ ת ֲאשֶׁ  ,ּוְלעֵּ

י, כִּי ָאז ר יַָּדְעתִּ  ,ְכבָּ

ַלי ְתבֹואּון ּובְ  עּואֵּ ְשמָּ י תִּ  ,קֹולִּ

ם יַָּחד כֶׁם ּוְשַמְחתֶׁ  .תֹאבּו וְטֹוב לָּ

א ַמְלכֵּנּו ְפנֵּי כִּּסֵּ ה ְלכָּה לִּ  ,ַעתָּ

ו ה יְַחדָּ ה, נְִּתיְַצבָּ מָּ ַרי שָּ  ּוְדבָּ

ר נֵּה ֲאַדבֵּ ךָּ , הִּ ה ַאְראֶׁ מָּ  ַאף־שָּ

ת ן ֱאמֶׁ ת־בֶׁ ךָּ, אֶׁ יעֶׁ  .ַאף־בֹו גִּיל ַאְשבִּ

ין אֶׁ  א אֵּ ְזַמן רֹופֵּ ן כִּ ַגעהֵּ  ,ל־כָּל־פֶׁ

ת לֶׁ ין ְכמֹו תֹוחֶׁ  ַאף אֵּ
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י וָּנֶַׁגע זֹור ְלכָּל־ַמכָּה חֹלִּ  .מָּ

ה מָּ ְהיֶׁה עֹוד יֹום נֻחָּ ה תִּ  ,ַגם סֹוֲערָּ

ה מָּ ץ שָּ פֶׁ ל־כָּל־חֵּ ט אֶׁ ְשפָּ ת ּומִּ  ,כִּי עֵּ

ה לָּ ש יִּחֵּ ְשַחק ְליֹום ַאְחרֹון נֶׁפֶׁ  ,תִּ

ה לָּ תֹוק הּוא סֶׁ תֹו ַמה־מָּ ר ְבעִּ בָּ  .דָּ
  

 'שיחה ה
 .שכל המון ותהלה ויושר ושאר קרואים לפני משפט

  

כֶׁל :משפט  ְך ֱאמּונִּי שֶׁ  !ַמה־לָּ

ָך תֶׁ לָּ יא ְשאֵּ  ַמה־הִּ

ְך ש וְיַֻתן לָּ  .ַבקֵּ

נֶַׁצח, ַמְלכִּי  :שכל   לָּ

ָך  !יְִּגַדל ֲהַדר כְִּסאֶׁ

ְפצֶָׁך ן כָּל־חֶׁ ְך הֵּ תָּ ן כָּל־ְתשּוקָּ  הֵּ

יעַ  ְביֹון וַָּדְך הֹושִּ גֹוְזלֹו אֶׁ  ,מִּ

ק ְלַדכֵּא ּוְמַעּוֵּל ַהְכנִּיעַ   ,עֹושֵּ

ץ ֵּי ָארֶׁ ל־ַענְו ְרָך ַכַטל אֶׁ  ּוְדבָּ

ה ילָּ ְשפִּ ר הִּ ה ְכבָּ  ַעתָּ

ַשע רֶׁ ים לָּ ְתָך גֵּאּות ַאחִּ ְמרָּ  ,אִּ

ית תּו, ַרַהב וְַתְרמִּ ַרע כָּרָּ  כִּי לָּ

ית ו ְברִּ נְדֹוחַ , יְַחדָּ  לִּ

ל יַַחד ם ּוְלַחבֵּ בֹות ֲענִּיֵּי עָּ  לִּ

ל ְבאִּ  בֵּ רתֵּ קֶׁ י שָּ  .ְמרֵּ

ה תָּ ְזרָּ ל־ַדל עֶׁ ה ֲאַקּוֶׁה כִּי אֶׁ  ַעתָּ

ָך  ,יְִּהיֶׁה ְדַבר ַהְדַרת עֹז ַמְלכּותֶׁ

ת ן ֱאמֶׁ ל־בֶׁ ה, אֶׁ ְתנַכֵּר ַעד־ַעתָּ  ,כִּי מִּ

ט וַיָּשֹחַ  ה מָּ ְפנֵּי ְבנֵּי־ַעוְלָּ  .לִּ

ה :משפט   ָאְמנָּם ְלָך נֹוַדע ַאף ַמכִּיר ַאתָּ

ת ן ֱאמֶׁ ת־בֶׁ ְשגֶׁה־, אֶׁ  ?בֹוַבל־תִּ

י  :שכל   יַָּדְעתִּ

יעַ  ְרָך יֹודִּ  ּוְדבָּ

ָך  .אֹותֹו ְלכָּל־ַעמֶׁ
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 .ַהיֹום

בּו  :משפט  ַדע כִּי לֹו נִּקָּ  ֲהֹלא תֵּ

יו אֹותֹות ת ָאבִּ י ֱאמֶׁ פִּ ה, מִּ מָּ הֵּ  בָּ

ן חֵּ  .יַֻכר וְיִּבָּ

י  :שכל   ַעל־כֵּן ָאַמְרתִּ

יַכִּירּוהּו י ַהיֹום שֶׁ  .כִּי זֶׁה יְהִּ

א־נָּא לֹו? ָאן הּוא :משפט   .ְקרָּ

ר  :שכל   קּום גֵּש פֹה יֹשֶׁ

ל־מּול ַהְדַרת ַמְלכֵּנּו ְשַתֲחוֶׁה אֶׁ  !הִּ

ת :משפט  ן ֱאמֶׁ  ?זֶׁה בֶׁ

 !זֶׁה הּוא  :שכל 

ְך  :משפט  ן תַֹאר, קּום לָּ  הֵּ

יד יֹוכִּיחַ  ה בֹו יָּעִּ נָּיו ְלטֹובָּ  ,פָּ

ן יַַחד ְצחֹו ּוְכמֹו־כֵּ ֱחזֶׁה מִּ  כִּי אֶׁ

ינָּיו כַ  רַקּוָּיו וְעֵּ פֶׁ  ,כָּתּוב ַבּסֵּ

ָך ְגדֶׁ ה ְשַלח בִּ  ,ַעתָּ

ָך ְכמֶׁ ת־שִּ יט ַאף אֶׁ יְקָך נַבִּ ת־חֵּ  .אֶׁ

נֵּה נְִּמצָּאּו! כֵּן הּוא ו הִּ  ְבָך יְַחדָּ

יָך, אֹותֹות ר ָאבִּ  ֲאשֶׁ

ָאז ַשם ְלָך מֵּ ל. רָּ כֶׁ יַטְבתָּ שֶׁ  !הֵּ

גֶָׁך נְהָּ ְראֹות ְכמִּ  .לִּ

י :שכל  י! ַמְלכִּ  ֲהֹלא ָאַמְרתִּ

ָך יֶַׁשע כִּי, זֶׁה  ְדַבר ַהְדַרת ַמְלכּותֶׁ

י ְך יֶׁהִּ  ,ַהיֹום ְלַעמָּ

ל בֶׁ ה ּוְתהֹומֹות חֶׁ רָּ י צָּ נֲַחלֵּ  מִּ

ֲענִּיָּה ה, זֹאת הָּ מָּ  זֹאת ַבת ֹלא ֻרחָּ

נָּה ְגָאלֶׁ ה ַאף־תִּ ְרָך ַתְמשֶׁ ְדבָּ  .בִּ

ה לֶׁ נִּים אֵּ  ,ּוְלַבב ְזקֵּ

יו יַַחד עָּ מֹון וְרֵּ  ,הָּ

ם ּוְתַשַמח שּוב ְתנַחֵּ ר ַאף. תָּ  יֹשֶׁ

יעַ  י ֻתמֹו ַהיֹום ַתְשבִּ טּוב ְפרִּ  .מִּ

מֹון :משפט  נָּה, הָּ  !ְקַרב ַעד־הֵּ
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ר ה, יֹשֶׁ ה ַגם־ַאתָּ  .ְגשָּ

ה, ַאף־ַאתְ  לָּ י, ְתהִּ  .גֹשִּ

יל וַיַַעש ְגדִּ ְך הִּ מָּ ר עִּ ת־כָּל־ֲאשֶׁ  אֶׁ

ם דֶׁ י קֶׁ  ,ַהיֹום ֱאֹלהֵּ

מֹון ינֶׁיָך, הָּ  ֲהֹלא עֵּ

ְחתָּ  מָּ  .רֹאֹות וְכֵּן שָּ

נֵּה נְִּמַלְטתָּ  ים הִּ עִּ י רָּ מֹוְקשֵּ  ,מִּ

ּוִּיתָּ  ר אִּ ן ֲאשֶׁ  ַאף בֵּ

ינְָך פֹה הּוא ימִּ ה. לִּ הּו, קּומָּ חֵּ  קָּ

ה ְתָך יְִּהיֶׁה כִּי לֹו יָָּאתָּ  .ּוְלבִּ

ְך רֶׁ ים ַהדֶׁ ה ְתמִּ  ,ַאתָּ

ָך ְרשֶׁ ר ְכמֹו שָּ  ,נֵּצֶׁ

ת ד, זֶַׁרע ֱאמֶׁ ד, נְִּכבָּ ר, ַאף נְֶׁחמָּ  !יֹשֶׁ

יר צִּ  ה ְקצִּ ָךַעתָּ  ְדקֶׁ

ה תָּ נָּה אָּ א ְברִּ שָּ  ,תִּ

י הִּ ל־רֹאְשָך תֶׁ ז אֶׁ ת פָּ רֶׁ נֵּה ֲעטֶׁ  הִּ

ה גִּילָּ ה ּוְביְָּפיָּּה תָּ לָּ  .ַהַבת ְתהִּ

יִּל, ַאף־ַאתְ   ,ְבתּוַלת חָּ

ה וְַרַבת ַטַעם  ,יָּפָּ

ְך ְלקֵּ יש חֶׁ י ְבאִּ ְמחִּ י, שִּ י וָּגִּילִּ ישִּ  ,שִּ

כֹוחַ  י שָּ ְכחִּ יְך שִּ ית ָאבִּ ְך ּובֵּ  ,ַעמֵּ

ְך זֶׁה נַֹעם דֹוַדיְִּךַא ידֵּ ל־יְדִּ  ף אֶׁ

נִּי ה תֵּ חָּ ה ְשמֵּ  ,ַעתָּ

 ּוְלרֹאְשכֶׁם יַגִּיעּו

יִּם מָּ ְרכֹות שָּ ד כָּל־בִּ חָּ ו ְכאֶׁ  ,יְַחדָּ

ה יְתָך ַעתָּ ל־בֵּ מֹון, אֶׁ יָאה, הָּ בִּ  הָּ

נֶׁיָך ה ְשנֵּי בָּ לֶׁ  אֵּ

מֹו תָּ ְמחָּ ו ּוְבשִּ  כִּי יְִּשְמחּו יְַחדָּ

ה תָּ ה ַגם־אָּ ְתַעְלסָּ  ,תִּ

יבּו ים יָּשִּ ים ַרבִּ ת־נְַפְשָך יָּמִּ  אֶׁ

ָך תֶׁ יבָּ ת־שֵּ לֹום אֶׁ  ,וִּיַכְלְכלּו שָּ

ן כֶׁל, ּוְלָך ְתֻשאֹות חֵּ יבּו, שֶׁ  יְַקרִּ
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ק י צֶׁדֶׁ לֹום ּוְמַבְקשֵּ י שָּ  ,כָּל־רֹוְדפֵּ

ה תָּ שָּ  כִּי יְָּדָך עָּ

ה י ַשַער, זֹאת ַהְתשּועָּ אֵּ  ַאף כָּל־בָּ

י ֲהֹלא נִַּחְמתָּ  ירִּ  .עִּ

עַ  :כלם  י ַמְלכֵּנּולָּ  ,ד יְחִּ

ינֵּינּו ְגדֹול ֲהַדר כְִּסאֹו יְראּו עֵּ  .בִּ

י ַעם י וְַאְשרֵּ ימֹו, ַאְשרֵּ לֵּ  רֹועֹו עָּ

יחַ  בֹו יְַקשִּ ינָּיו ְפקּוחֹות ַבל לִּ  ,עֵּ

ם ְרחָּ א ֲעַמל טָּ מֹו, יִּשָּ ירֵּ  ַאף־יְַסתִּ

ם יָּנִּיחַ  בָּ לֹו ּוְלבָּ ו ְבצִּ  .יְַחדָּ

ְגבֹוַּה כָּל־חֹומֹות  ַגם־יַָּחד כִּי מִּ

ַחד פָּ ים מִּ ם יְַשלִּ ם אֹותָּ ין שֹוְפטָּ  .עֵּ
  

 'שיחה ו
 המון ושכל ושאר קרואים בבית המון אחר החופה, יושר ותהלה, חברת משוררים

  

ל :משוררים  י כִּנֹור עּוגָּב וָּנֶׁבֶׁ  כָּל־תֹוְפשֵּ

יבּו יטִּ  ,קּומּו ּובֹאּו נָּא נַגֵּן הֵּ

יר י שִּ ימֵּ ם נְעִּ יכֶׁם ַהְרחִּ , ַאתֶׁ  ,יבּופִּ

ל בֶׁ ירּו ַעל־חֶׁ ל זֶׁה שִּ ירּו ְלגֹורָּ  שִּ

תֹוק ְכצּוף ינֵּינּו. מָּ אּו עֵּ  ,ַהיֹום רָּ

נּו ְפַאְרתֵּ ב הֹוד תִּ י לֵּ  .נַָּפל ְליְִּשרֵּ

ה :שכל  ן ַאתָּ ר הֵּ נָּה יֹשֶׁ ר ְברֹב רִּ  קֹוצֵּ

ה זַָּרְעתָּ  ְמעָּ י דִּ ר ַעל־מֵּ  ,זֶַׁרע ֲאשֶׁ

ְשַבע עַ , גִּיַלת וְַרנֵּן ן עֹוד תִּ ההֵּ  תָּ

ַבְעתָּ  ל שָּ מָּ ר ַעד־כֹה עָּ  ,ַעל־כָּל־ֲאשֶׁ

ְקוָּה י תִּ ְך, ַאְך זֶׁה ְפרִּ רֶׁ ְדַקת תֹם דֶׁ  ,צִּ

ְך, זֶׁה סֹוף ֲענָּוִּים רֶׁ י בֶׁ ְפלֵּ ץ כָּל־שִּ  ,קֵּ

ית ַאף־נַָּמס נֶַׁצח ן יֲַחרֹוק ַתְרמִּ  .שֵּ

ת ַכַעש  ,כֵּן יֲַהרֹוג ַרַהב וִּימֹותֵּ

ְכלּות אַ  י ְבתֹוְך ַעְצמֹות סִּ ַצחּוְתהִּ  .ְך רֶׁ

יָּה ַתַעש ְפַאְרְתָך ַבל־עֹוד תּושִּ  ,תִּ

רים ַאְך־ַכיֹום יְִּגזֹרּו  כִּי ַליְשָּ
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ים יָּשֹרּו ימִּ ה ּוְתמִּ לָּ  .נָּאוָּה ְתהִּ

ל :משוררים  י כִּנֹור עּוגָּב וָּנֶׁבֶׁ  כָּל־תֹוְפשֵּ

יבּו יטִּ  ,קּומּו ּובֹאּו נָּא נַגֵּן הֵּ

יר י שִּ ימֵּ ם נְעִּ יכֶׁם ַהרְ , ַאתֶׁ יבּופִּ  ,חִּ

ל בֶׁ ירּו ַעל־חֶׁ ל זֶׁה שִּ ירּו ְלגֹורָּ  שִּ

תֹוק ְכצּוף ינֵּינּו. מָּ אּו עֵּ  ,ַהיֹום רָּ

נּו ְפַאְרתֵּ ב הֹוד תִּ י לֵּ  .נַָּפל ְליְִּשרֵּ

ה :המון  ָאתָּ ינִּי רָּ ה עֹוד כִּי עֵּ ְשֲאלָּ ה אֶׁ  מָּ

ים אִּ י ְפלָּ ְלאֵּ י, פִּ ְלתִּ לָּ ְראֹות פִּ  ,ֹלא לִּ

תֹוְך ְשאֹון שֹוָאה ְגשַ , מִּ הרִּ תָּ  ,ת סּופָּ

י ַעד נִַּחְלתִּ י לָּ ְלַקת ְמנּוַחֹות לִּ  ,חֶׁ

ר  ,כְִּראֹות ְמקֹום ַרַהב ַעל־הֹוד רֹאש יֹשֶׁ

ה לָּ וְיַת ְתהִּ ר, לִּ ן כָּבֹוד וָּעֹשֶׁ  .חֵּ

ל :משוררים  י כִּנֹור עּוגָּב וָּנֶׁבֶׁ  כָּל־תֹוְפשֵּ

יבּו יטִּ  ,קּומּו ּובֹאּו נָּא נַגֵּן הֵּ

יר י שִּ ימֵּ ם נְעִּ יכֶׁ , ַאתֶׁ יבּופִּ  ,ם ַהְרחִּ

ל בֶׁ ירּו ַעל־חֶׁ ל זֶׁה שִּ ירּו ְלגֹורָּ  שִּ

תֹוק ְכצּוף ינֵּינּו. מָּ אּו עֵּ  ,ַהיֹום רָּ

נּו ְפַאְרתֵּ ב הֹוד תִּ י לֵּ  .נַָּפל ְליְִּשרֵּ

נֶׁהָּ  ר הִּ ל־יֹשֶׁ ה אֶׁ לָּ ק ְתהִּ לֶׁ  ,חֵּ

ה לָּ ק סֶׁ לֶׁ ר חֵּ ה יֹשֶׁ לָּ ל־ְתהִּ  .ַאף אֶׁ

ם תָּ ב ְגֻדלָּ רֶׁ ּהַ , תֶׁ ה ַהְגבֵּ  ,ַמְעלָּ

רּו אתָּ נָּשֵּ ַלּה, ם וְתִּ ְך ַאל־תֵּ לֵּ  ,תֵּ

נִּים חּו, יְִּתבֹונְנּו בָּ ב יִּקָּ בָּ  ,לֵּ

חּו ו יְִּשמָּ ים ַאף־יְַחדָּ רִּ  .יְִּראּו יְשָּ
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