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ל   ֹעז –ִמְגדַּ

 (ל"מחר)משה חיים לוצאטו ' ר

 לתוכן הענינים

  

 או

ִרים ת ְישָׁ מַּ  תֻּ
  

 ר ישראל"שיר ממשל לכבוד המשכיל ונבון כמהח

 ר"ו כמוהר"בן הרב הגדול החכם הכולל מ, בנימין

 ו"ישעיהו באסאן נר

  

 .תו וביום שמחת לבוביום חתונ

  

 מנחה היא מנחת ידידות מאת הצעיר

  

 .ו"א יעקב חי לוצאטו יצ"משה חיים בלא

  

כי על כן יְִתָרה לו .  לבטא בשפתים ככל אשר תאוה נפשו, נפש חיה, זה חלק אדם באשר אדם הוא

ן רוח הוא באנוש אכ; אין יתרון לחכם מן הכסיל, כקטון כגדול, זה חלק אדם באשר הוא אדם.  מבהמות ארץ

להבין משל : "אשר על כן יאמר; אף כי חוד חידה ומשול משל, ומליצה תמתיק בפיו, ַדבֵּר דבר ָדבּור על אפניו

כי יגיד עליו , והיה לנו לעינים החכם מכל האדם.  נחלת חכמי לב איפוא אלה, "ומליצה דברי חכמים וחידותם

המה יורונו יאמרו , ל"ועלים ואחרים כמוהם הנמצאים לחזומשלי ש; "ִאזֵּן וחקר ותקן משלים הרבה: "אמרו

 .אשר בדו מלבם ללמד דעת את העם, גם כי אמנם שקר המה, יחשבו אלה' כי לא שוא ודבר כזב תועבת ה, לנו

בין משלי חכמים , והיה כל מבקש לראות היעמדו דברי)אל אחת משתים יביט המשל , תוֶרה אמת דרבה

ָעה תולדות מהאו מעשה י(: הלא יחקר זאת כרכושתא : "ומשל" צדיק מצרה נחלץ: "והיה כזה משל, גיד ְלדֵּ

, או דברים יספר להורותינו משפטי צדק ללמד דעת מוסר  השכל; "ושנרא עבדו הילולא מתרבא דביש גדא

 .'וכו" הלוך הלכו העצים  למשוח עליהם: "והיה כזה משל יותם בן ירובעל

דודי ורעי אלופי ומיודעי , יום חתונת  משכיל ונבון, ְשנִָתי יעירנייום הוא כי מִ , יום טובה היום הזה

 .  ו"ר ישעיהו באסאן נר"ו כמוהר"בן הרב הגדול החכם הכולל מ, ר ישראל בנימין"כמהח

  

בת החכם הכולל החסיד , מאן מלכי רבנן, אשר לקח לו הבתולה הצנועה מרת טובה בת מלך כמוהו

זכור אל תשכח ? מה לך נרדם: קורא באהלי חשך, יום כי קול קורא באזני, ל"ר מנחם קראקוביה זצוק"כמוהר

 .וזכור אהבתו כי רבה היא אהבת עולמים, חסדי מורך אביו אשר קטונת מהם

אם אמרתי .  כי לא אדע מה אדבר ומה אחריש, ובהביני אשתומם, אל קול הקריאה הקיצותי ואבינה

וגם כי אֹמר אחת מכל : בשומי קץ לאשר אין קץ לו, אשמתיאחטה ו, אספרה תפארתם ותהלתם על תכליתן

 .כי רבו, מורשי לבבי נבוכים, תהלות צדקתם ומשירי אהודנה

 ?מה לעשות כי תקראנה כאלה, וַדבֵּר לא אדע, החרש לא אוכל
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בת מלך היא , ואשר חפץ בה אל נערה בתולה' ידמה במשלו תורת ה, במדרש הקדוש קדוש מדבר

זאת .  אל אוהבה אחד תגלה ואיש בלתו לא ידעה, במגדל עוז אשר לה חביון חתום, חי ונעלמה בעיני כל

כי זה דודי חכם ונבון נפל חבלו בנעימים .  והנה לפניך, לבנות  עליה משלי, לקחתי היום ותהי לי למוסדותי

ויחדיו יהיה  ,אשר קנה לו, ח"ח ובת ת"בן ת, והיו תואמים בני מלכים גם יחד, מאן מלכי רבנן, בת מלכים

אשר קנה , ח.כי הם זרע ברך ה, אשר שזה ילד אשכי שזאת גדל, וביד צדקה יחדו, בצדקם אחרים,  תמימים

ל, אשרי שזה ילד, וביד צדקה יֵַּחדּו, בצדקם אחדים,  ויחדיו יהיה תמימים, לו ַרְך , אשרי שזאת גִדֵּ כי הם זֶַרע בֵּ

 .'ה

 פתשגן המשל

  

, וגנה על ראשו טובה מאד, והיה המגדל ההוא מבצר אמיץ וחזק, קדם מגדל היה בראש הר עֹז מהררי

אשר יבוא אל : ויעבֵּר המלך רם בכל מדינות מלכותו קול לאמר.  כי כל מבוא לא נמצא לו, ואיש אין יבוא בו

ושלומית .  כי מעוז לי הוא, כי אמר יד אל תהי בו; ונתתי את שלומית בתי לו לאשה, המגדל ואל גנו יעלה

ויפן אל המגדל ויראהו והנה אין , שלום בן מלך ענמים, ויהי היום והנה נער עובר.  ה יפת תאר ויפת מראההית

ותתכס , וימצא מערה לירכתים בנקיק סלעים, וישקף אליו ויָבן בכל ההר, והגנה עליו מלמעלה, שער למגדל

, ויפתח את דלתות השער, ער לווימצא ש, ויעל למגדל.  והנה היא מבוא המגדל, ויבוא בה ויתהלך בה; דשא

ויהי .  ואת דבר המלך  לא ידע, וילך בה ויצא, ויעל אל הגנה.  בפתחו ויפול ארצה; ועל פניו כטיט ֻמדבק

, וירא כי אין איש, ויחקור, ויחפש, ויתמה, וירא את הפתח, אשר שמע את דבר המלך, זיפה שמו, בעבור איש

ואל הגנה , וגם באתי בו, אשר מצא עבדך אל המגדל מבואו, לךיתבשר נא אדוני המ: וירץ אל המלך ויאמר

ויאמר לתת ', ויתן תודה לה, ויחבקהו וינשקהו, ויקם מכסאו, וישמח  המלך מאד.  וזה פריה, אשר עליו עליתי

 .את שלומית בתו לו לאשה

חיל וטוב  גבור, כי נבון דבר הוא, ושלומית אהבתו, ותכל נפשו אליה, בימים ההם חשק שלום בשלומית

.  והיא  בשלום חפצה, ויודע לעדה.  ובלבבה מאסתהו.  ותתרע שלומית את זיפה מיראתה את אביה.  תאר

ובידה מנחה מאת , ויהי  היום ותשלח עדה את שפחת שלומית.  ותתנכל אותה להמיתה, ותצרור את שלומית

כי היום , השמר לך: בסתר לאמר   וְדַבר עדה את זיפה ביד משמע עבדה.  ושלומית לא ידעה, שלומית לזיפה

ותלך איה ותגד לזיפה , כדברים האלה, אוהבת זיפה, ויגד משמע לאיה.  שולחת שלומית מנחה לך להמיתך

ויצו המלך ויתפשו את שלומית , ויראו כי מות  בה, וינסוה, ויהי בבוא מנחת שלומית.  ויבא לפני המלך

בי אדוני : וירץ לפני המלך ויאמר, ויבוא שלום ויראה.  לפניהוהמוקד מבוער , ויביאוה אל רחוב העיר להשרף

לא כן : ושלומית צועקת.  ושלומית חיה תחיה, הרגני נא הרוג, תהי נא ידך בי המלך; והמלך ובתו נקיים, העון

ני, אנכי החוטאת, למה תחטא בדם נקי, אבי ויהי .  ודמו ידרש מיד המלך, וצדיק הוא, ומדוע ימות שלום, המיתֵּ

והנה גמול ידי , על דבר המגדל אשר לא יראתי לנגוע בו, אבל אשם אנכי: ויאמר שלום בנפשו, ם נדוניםה

ְלְקרֹוב ֲהלֹום יִָשֲאְך : "וימצא אחריהן מחוקה כדברים האלה, כי פתח שלום דלתות המגדל.  אשר אמר להשיבני

 ?מגדל-מה: ויאמר אל שלום, שמעוויחרד המלך כ".  ָעַלי ְלַשלֵּם ָלְך ְגמּול יֶָדיָך, ִלֶבְך

ואבוא יום , אבל אנכי חטאתי! ויאמר שלום.  אל נא תכחד דבר מכל אשר עשית? ומה גמול אשר אמרת

, ואשקיף עליו ואדרוש; והגנה עליו טובה מאד, וארא והנה אין שער למגדל, ואתבונן על מגדל ַאיִן, בהר עז

ואעל אל ראשו ואמצא את , ואמצאה מבוא המגדל, בהואבוא בה ואתהלך , והנה מערה בסתר ההר במורד

וימהר המלך ויחבקהו וינשקהו  ויפול על צואריו .  ותפול האדמה אשר על פניו, ואפתח את דלתותיו, פתחו

זה היום , הנה ישעך יבוא לך, קומי קומי אל תיראי, קומי קומי שלומית: ויקרא אל שלומית בתו ויאמר.  ויבכה

א את זיפה, לך את דרדע ואת הימןויִָועץ המ.  תשמחי גם חלומות .  לא כחד דבר, ויירא זיפה ויוֶדה; ויאמרו ליָרֵּ

ויסירו הכבלים אשר , ויצו המלך.  עד אשר באו, ולא יכול, ויאמר להבינם,  חלם המלך אשר כח אלה הגידוהו

וילכו הארמונה .  ךכי שמעו בדבר שלום אל המל, וירא כל העם וירונו, ואת מאסרי שלום פתחו, לשלומית

, וימצא  חן בעיני המלך, ותאהב שלומית את שלום.  ויתן את שלומית לשלום לאשה,  ויעשו שם משתה גדול

 .ותכון מלכותו מאד, וימשול בכל בני קדם, ויושביהו על  כסא ממלכתו, כי בנים לא היו לו, ויהי לו לבן

  
  
  

 :ואלה שמות המובאים             
 .עבד זיפה, ָכבּול    .  מלך קדם, ָרם
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 .עבד עדה, ִמְשָמע          .בתו, ְשלֹוִמית

 .יועץ המלך, ַדְרָדע   אומר כי הוא מצא , זִיָפה

 .שר צבא המלך, ָצדֹוק          .חתן שולמית, שער המגדל    

  ֻבִקי   בן מלך אגמים ענמים, ָשלֹום

  ֻעזִי   .   אוהב שלומית

 ַאִסיר    .זיפהאוהבת , ַאיָה

יָמן    .  אוהבת שלום, ֲעָדה  .חוזה, הֵּ

  ,ִשְמִעי   .אוהב עדה, קוסם, ַעִרי

 ֶאְצבֹון      .עבדי רם, ֲענָה

ר   שּונִי     .עבדי רם ִאמֵּ

 מודע לשלום, ָחנָן   .שפחת שלומית, שּועַ -ַבת

 ֶחֶבר ָשִרים

         

 מבוא המשל  
  

 המשל מדבר           

  

 ַוֲאנִי ִהנֵּנִי, ִפי ַהְמַדבֵּר

 ,ַהָשם ְלאֹוָרה חֶשְך

ן ְלנַַער ָדַעת  ,נֹותֵּ

ֶכל ִבין ְפָתִאים שֵּ  ,מֵּ

 ,ּוְדַבר ֱאֶמת ַאִגיד ֲאֶשר נְִסָתָרה

 ְוֹלא נְִכָחָדה, עֹוֶטה ְלבּוש ַבִדים

 ;ּוָמָשל ָאנִי, ִפי ַהְמַדבֵּר הּוא

ָאז ְבהַ , ָמָשל  ְשִכיל גֶָברֲאֶשר מֵּ

י ֶקֶדם  .הּוַכן ְבִפי זְִקנֵּי ְוַחְכמֵּ

ן יֹום ְליִָדי ָבא ֲאֶשר ִאִּויִתי  ,הֵּ

 ּובֹו ַאגְִדיָלה, ָלִשית ְלאֹור יְָפיִי

 ;ַאגְִדיל ְשִמי ָלנֶַצח, הֹוד ַמֲעַשי

 ,ִכי אֹוֲהַבי ָאִשיָרה

י ֶצֶדק  ,ָאִשיר נְבֹונֵּי לֵּב ְכִלילֵּ

 ;יַָחד ַהתֹוֲאִמים ַגם

י ִתְפֶאֶרת י ֲחָכִמים תֹוְמכֵּ  ִגזְעֵּ

 ,ָאִשיר ְוָהִשיר אֹוֶסף

ֶצה, ָאִשיר ְוֹלא ֶאְכֶלה  .ְבֶאֶפס קֵּ

 ִמגְַדל ְתבּונֹות ַאָתה 

 ,דֹוִדי ֲהֹלא ָפַתְחתָ 



4 

 

  

 ;ַאף ִכי ְכָבר ָלָכְדתָ 

 ּוְשָכְרָך נִָתנָה

 ,ַבת ְכִליַלת יִֹפי, ֲחָכִמים-זֹאת ַבת

 ,ְבַרת נְִעימֹות זֹאת ֲאֻחזַת יֶשרחֶ 

ק יַָחד ק ְבשֹורֵּ  ,שֹורֵּ

י יְִדידּוָתם ֱאֶמת ָוָחֶסד  ;ִקְשרֵּ

נּו  יְִבַטח ְלָבִבי ָבם ֲאֶשר יִתֵּ

 .ּוָמתֹוק יִֶהי, ִפְריָם ְכמֹוֶהם עֹוד

 ַרַעל-ִכי ֹלא ְמרֹורֹות

ן ְדַבש ָונֶֹפת  .יתֵּ

 ֶבָךְוטֹוב לִ , דֹוִדי, ַעָתה ְשַמח

ן ְתִהי ָלנֶַצח-ּוְביֲַעַלת  ַהחֵּ

ו ְשַבע ָרצֹון נְוֵּה ִצְדֶקָך  .ָשלֵּ

  

  

        

 חלק ראשון  

 ענין   א           
 שמעי ושלום         

  

 ֲהֹלא ַמְרֶאָך, יְִדיד נְַפִשי, ָשלֹום שמעי

ְדָעה ַגם ָאנִי  ֹלא אֵּ

 ;חִֹלי-אֹו יְדּועַ , ִאם ַסר ְוזָעֵּף

 .לּו ָפנֶיָךִכי נָפְ 

 ֳחִלי ָוֶקֶצף-ַגם ָכל, ִאם זֶה ֳחִלי"

י ֶקֶדם" ֱאֹלהֵּ ן הֵּם נְִציִבים מֵּ  הֵּ

 ,ֶאל כֹל ֲאֶשר ֻשָלחּו"

ת-ִכי יְִתנֵּם ַעד"  .ְועֹוד יֵּלֵּכּו, עֵּ

 ֲהֹלא יַָדְעתָ , ַאְך ִאם ְדָאגָה ִהיא

ב ַלנֶֶפש"  ,ִכי ָעש ְלֶבגֶד הּוא ְכאֵּ

 ,ְך ַעד ְפִתיל בֹו יְִהיאַ , ִלְמַעט ְמַעט"

 .יֹאַכל ְויֹוִריֶשנּו"

 ָדָרְשִתי, יְִדיד, זֹאת-ִאם ִמְמָך ֶאת

ן ַרק ְכָחפֵּץ ָבְך  ְוזֶה יַָדְעתָ ; הֵּ

 ֲאֶשר ִלְשנַיִם, יְִדידּות הּוא-ִכי ָחק"

 ,ְוִאם ֻחלֵּיתָ ; יֶַכה ֳחִלי ֶאָחד"

ֶחְליְָך ַאף ָאנִי  מֵּ

ן ֶאֱחֶלה ָכמֹוָך  .הֵּ

 ,ֲאָבל ֶאדָֹמה–ַאְך זֹאת ֲאַדֶמה ִכי

 .טֹוב ַאֲחִריש
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 .ֱאמֹר, ֹלא, ֹלא שלום

 ָאַמְרִתי    שמעי

 .ֲאָבל טֹוב ַלֲחשֹות-ִכי זֶה 

 ַאְך ַפַעם    שלום

 .ַאַחת ֱאמֹר 

 .אַֹמר   שמעי

 .ֱאמֹר    שלום

ֶשק     שמעי  ִכי חֵּ

 ְוַעל ָפנֶיָך, ִבְלָבְבָך יְִבַער 

 .ִגיד יְקֹוד ִאשֹויַ  

ן ֶשֶקר    שלום  יְִהי כֵּ

 .ֱאֶמת ִדַבְרתָ , ִשְמִעי, ְכמֹו, אֹוֶבה 

ָבב ְוָדת נִָתנָה שמעי   ,ַאְך חֹק ְלָכל לֵּ

 ,ִכי ִאם ְבגְָבהֹו ֶהֱעִמיק ָלָשֶבת

י ָבֶטן ר ְבַחְדרֵּ  ,ָעקֹב ּוִמְסַתתֵּ

הּו  :יְִהיּו ֲחַרִכים ֹלו ּוָבם נְִראֵּ

 ;ְוֹלא נְִשֶגה ְבַהִביט ָבמֹו, נָיופָ 

ֶשק  ַאף ִכי יְקֹוד ַהחֵּ

 ְוָעָשן יַַעל, ַעל מֹוְקדֹו יְִבַער

ֶלה  .ִמנִי ֲאֻרבֹות אֵּ

 ,ָאְמנָם ֲעשה ִהְסַכְלתָ 

ד ֶמנִי, ָשלֹום יְִדיִדי  ַוְתַכחֵּ

ד ַגם ְלָכל רֹוֶאיָך, ָמה  ,ֹלא ְלַכחֵּ

 .יָכְֹלתָ , ֹלא ִלי ְלַבד

ִטיב-ִכי ַמה עַ , ְלָך אֵּ  ּוִמי יֹודֵּ

ל יִָדי ְלהֹוִעיֶלָך ִאם  ?יֵּש ְלאֵּ

  

 ַגם ֲעֶדן ָהיִיִתי, ִאם ֶהֱחַרְשִתי שלום

ם   .עֹוד ַמֲחִריש ָלַעד ְושֹומֵּ

  

 ?ָלָמה    שמעי

  

ש טֹוב ִמְלַדבֵּר ָהֶבל שלום  .ִכי ַהֲחרֵּ

  

 ?ָלָמה ְתַדבֵּר ָהֶבל שמעי

  

 .ְלַמָכִתי ְרפּוָאה ָאיִן יַַען שלום
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ין ֳחִלי ָונָגַע" שמעי  .ִבְבִלי ֲארּוָכה אֵּ

  

ץ ְבנְִמנָע לֹו שלום  .ֳצִרי לֹו ָאיִן, ָחפֵּ

  

 .ַלְחפֹץ יְָכְלתֹו ִאיש ְתבּונֹות יֹוֶאל" שמעי

  

ן ָכל" שלום ֶשק-הֵּ ין ְלנֶגֶד חֵּ  .ְתבּונָה אֵּ

  

ר ִלי ְותֹודִ  שמעי נִיַאְך נָא ְתַספֵּ  ,יעֵּ

 ִמי זֹאת ֲאֶשר ִלֶבָך    

 ?יְִבַער יְִדידּוָתּה 

  

 ֲהֹלא יַָדְעתָ     שלום

  ,ִפיָה ְלָרם ַהֶמֶלְך-ַהַבת יְפֵּה 

ֶבר   ?ַאַחת ְלִכְסאֹו ַאֲחִרית ָושֵּ

  

ן ֱאֶמת ָרִאיִתי? ַהַבת ְשלֹוִמית שמעי  הֵּ

יְך אֹו ָאנָה, אֹוָתּה   ֲאָבל ָמַתי ְואֵּ

ְדעָ    ,ִאם ֱאֶמת ֶאזְכָֹרה, ַאְך; הֹלא אֵּ

 ַהיֹום ֲאֶשר ָהַלְכתָ  

י ַהֶמֶלְך   ִעם ַהְסגָנִים ַאֲחרֵּ

ץ ַהיַָער   .ָלצּוד ְבעֵּ

  

 .יּוַכל ֱהיֹות שלום

  

 ָאְמנָם ְבנְַפִשי ַעָתה   שמעי

ן הּוא   ְוֹלא ָשגִיִתי, ֶאזְכֹר ֲאֶשר כֵּ

  

 ּה ָשָמהַאף ִכי ְראֹות ֶאְדֶמה ְבֶלְכתָ  

 ַעל יְָדָך נְִשֶענֶת 

 .ֶאל ִמְסְגרֹות ָהָהר ְליַד ַהֶמֶלְך 

  

ן הּוא שלום  .כֵּ

  

 ְוַאף ַגם ַבְמחֹולֹות יַָחד  שמעי

ד אֹוְתָך ָרִאיִתי   ,ִעָמּה ְמַרקֵּ

 ַאַחר ְלכֹד ָאִביהָ  

 ַויֹוֶלְך, ֶאת ָהֲאִרי 

 .אֹותֹו ְביָדֹו ַעד ֲחַצר ַהָציִד 

  

 !יֹום ְפָלאֹות ֶסָלה, ֹוי יֹום ְגדֹלֹותה שלום

 ַרַעל-ִכי ִמְדַבש ָמתֹוק ּוִמַסף 
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 .ַמר ִלי ְכֶאָחד ָעָתה 

 ְוֶאְתבֹונֵּנָה, ִאם ֶאזְְכֶרנּו עֹוד 

ָמה  יְך נֲַחָלִתי ָשְפָרה נָעֵּ  אֵּ

 ,ַהתַֹאר-ִבְתמְֹך יְִמינִי ָשם יְַפת 

 ַויֲַהֹלְך ִלִבי ְלאֹור ִחֶציהָ  

 ,ְוהּוא ָאסּור ַבְעְפַעֶפיהָ , לֹוהֵּט 

ֶשק, ִבְשִבי יְִדידּוָתּה  - ,ְשַלל ַהחֵּ

ן ֶאֱעֹלז ַגם   ,ָעָתה-הֵּ

 .ֶאְתַעְלָסה ִבזְכֹר ֲאֶשר ָשָמְחִתי 

ֶלה   ַאְך ִאם ְלנֶגֶד אֵּ

 ֶאְשקֹל ְמִרי ַהיֹום ֲאֶשר ָמלֵּאִתי 

ָמה ְוִשְברֹון רּוחַ   - ,חֵּ

ֲחַמת נָ   רֹאש ָפֶתןַמר מֵּ  ,ָחש ּומֵּ

 ַאף ַלֲענָה יְַרוֵּנִי 

 .זְָכִרי ְלַבד ִכי יֹום ְכָבר ָשָמְחִתי 

ן-הֹוי יֲַעַלת   ,ְכִליַלת יִֹפי, ַהחֵּ

  

 ִמיֲַהֹלם יָָקָרה 

ן ְקַשת   !ָהעֶֹרף-ִמיֲַהֹלם ָאכֵּ

ן ַאת ְלַבד נְַפִשי   ְועֹוד ַחי ָאנִי; הֵּ

 ִאם ִבי ְכָבר ָמַאְסתְ  

 ?ַוִתְרֲחִקי ִמֶמנִי 

  

נָה, ָשלֹום יְִדיִדי שמעי  ַהְדָמעֹות הֵּ

ֶשק   ֶאל ַלֲהַבת ַהחֵּ

ש בֹועֵּר"   .ֲאֶשר יְַרבֵּהּו, ֶדֶלף ְלאֵּ

ָבב ְונָבֹון ָאָתה   ,דֹם ִאם ֲחַכם לֵּ

 ּוִבי נְִשַבְעִתי, דֹם נָא 

 ִתִתי ְלהֹוִעיֶלָך 

ֹ ְואּוַ ; כִֹחי ְוָכל נְַפִשי   לי ַאַעש

 .ּוְדָבְרָך ִעָמּה יְִהי 

  

 ?נְִשַבְעתָ     שלום

  

 ,יְָכְלִתי ַלֲעשֹות נְִשַבְעִתי-ֶאת ָכל שמעי

 ּוְכָכל ֲאֶשר נְִשַבְעִתי 

ן ֶאֱעֶשה   .כֵּ

  

 ָמַתי   שלום

  

 ְואּוַלי יִֶהי   שמעי

 .ַהיֹום 
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 .יְִהי ִכְדָבְרָך שלום

  

 ַאף ַאָתה    שמעי

 ,ְשַפת ַהנַָחל-פֹה ַעל 

ְלָכה ָוַשְבִתי   ,ַעד אֵּ

 .ִתְשמֹר 

  

ר       שלום  שּוָבה, ְוַאָתה ַאל ְתַאחֵּ

  

 ;ִלְפנֵּי ְמֹלאת ַהיֹום ּוָבא ַהָשֶמש 

 ,ִכי ַחג ְלָרם ַהָליָלה 

 .ּוְבַהְקרּוִאים ָאנִי 

  

 .ַעָתה ְלֶדֶרך ֶאת ְפָעַמי ַשְמִתי שמעי

  

ר ְלָכה ּוְצַלח וםשל   ּופֹה ֶאְשמָֹרה, ַמהֵּ

 .ַעד בֹוֲאָך 

  

 ֲאָבל ָחַשְבִתי! )ָשלֹום שמעי

 (.ִכי טֹוב ֶלַהִגיד לֹו ְבֶטֶרם ֶלֶכת 

  

 ?ַשְבתָ , זֶה יְִדיִדי-ַמה שלום

  

 .ֶשְבִתי ְלַדבֵּר ִאְתך שמעי

  

 .ִהנֵּנִי    שלום

  

 ,נְַפֶשָך ִאם ֶאת ְשלֹוִמית ָאֲהָבה שמעי

 .ַהְסכֵּת ְשמֹר 

  

 ?זֶה-ַמה  שלום

  

 ,ְלַבל יֵָּדעּו    שמעי

 ,ִכי אֹוֲהָבה ַאָתה ּוָבּה ָחַשְקתָ  

 .זְבּוב פֹוֶרחַ -ְוַעד ָכל ֶבן, ָכל ַחי 

  

ֶלה, אֹוי ִלי שלום  ?ּוָמה ָכל אֵּ

  

 ,ִכי לּו יֶַדֶמה זֹאת ְלַבב ָאִביהָ  שמעי

 .ּה ְלַהִציֶתנָהַאַחת ְכָבר ָדתָ  

  

ה יֹום ֶסָלה, הֹוי ַצר ּוָמצֹוק שלום   ,הֹוי ְקשֵּ

ד ּוַמר   ?ְוָכל זֶה ָלָמה! ָשלֹום, אֹובֵּ
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ֶליָך שמעי  ֹלא נֹוְדָעה אֵּ

ינֵּינּו   ?ַהָדת ֲאֶשר בֵּ

  

 ְוֹלא ָשַמְעִתי, ִכי ְתמֹול בֹוִאי, ֹלא שלום

 .ָדָבר ֲעֶדן ִמֶמנָה 

  

 ֲאֶשר ִמַתַחת, ם ְתהֹום ַרָבהִמיֹו שמעי

י גְָבעֹות ָבא  נּו, ִקְצבֵּ ּורֵּ  ְלקֹול צֵּ

 ,ִכי ַלֲעלֹות ִצָּוהּו 

 ַויֵֶּתא, ִמֻסְבכֹו ָעָלה ְכָדב 

 ;ֶאל ְקצֹות ָהָאֶרץ, ְמֻשָלח, ָחְפִשי 

י ֶלֶמְך  י יְִלידֵּ  ,ִבימֵּ

יִרי ֶאל ֲאִבי ָכל  ,ֶגֶבר-דֹור ָהֲעשֵּ

ל ַהֶמֶלְךָשם חֹק ּומִ   ,ְשָפט יְַחְצאֵּ

 ,ִראשֹון ֲאֶשר ָמַלְך ְבֶאֶרץ ֶקֶדם)

 ַאַחר יְבֹש ָהָאֶרץ

י ְתהֹום ַרָבה ֲאֶשר ִכסּוהָ   ,(ִממֵּ

 ִלְשמֹר ְמאֹד ַעל נֶָפש

י אָֹרָשה, ָכל נֲַעָרה  ַבל ַאֲחרֵּ

 ;ֶאל ַאֲהַבת זִָרים ְלָבָבּה יִֶפן

 ,ָאהִכי ַבֲחטֹוא ַאַחת ְוֻהַטמָ 

 ָכִליל ְתִהי ִלְפנֵּי ְבנֵּי ַעֶמיהָ 

ת ַתְחֶתיהָ , ַעל מֹוְקָדה  ִאם ֹלא ְבתֵּ

ר נְָדָבה נֶָפש   .ֶאל ַהיְקֹוד ַאחֵּ

  

 ֲאֶשר ָשָרפּו, ַאְך ָהיְָתה ָכזֹאת שלום

 ?ָכל נֲַעָרה ִמיֹום ֲאֶשר ִתזְכָֹרה 

  

 ֹלא ַפַעם? ִאם ָהיְָתה שמעי

 ,ְלַבד ָהיָָתה ַאַחת ְוֹלא ָשֹלש 

 ,ְכמֹו זַָכְרִתי, ִכי ִאם 

ן ֲאֶשר נְִשָרפּו   ִהנֵּה ְכֶעֶשר הֵּ

ָאז ֱהיֹוִתי ֶבן  ש אֹו-מֵּ  ֶשַבע-ְכשֵּ

  

 ְוַעד ַהיֹום ֲאֶשר ִהַגְעִתי, ָשנִים 

 .ֶאל ַהְשלִשים 

  

  

 ?פה ְבִעיר ַהֶמֶלְך   שלום

  

ָמהְוָא; ִכי ְבָכל ָעָריו, ֹלא שמעי  ְמנָם הֵּ

 ,ַעָתה ְכָשנִים ֶעֶשר
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  , אֹו ִמְבִלי ָהיָָתה

 ,אֹו ִמְבִלי נֹוָדָעה

 .ֹלא נְִמְצָאה ַעְלָמה ֲאֶשר ָחָטָאה

  

פֹוא שלום ן ַאֲחִריש אֵּ  ּוַמר ִלְשאֹוָלה, הֵּ

ד ְבֶאְבִלי  רֵּ  .ִמְבִלי תֹוֶחֶלת, אֵּ

 !ְלָבִבי ֶסָלה, הֹוי ַאֲהַבת נְַפִשי 

ש ָאמּוָתה, ְבִרי ָרעִאם דַ    ;ַהֲחרֵּ

ֶלה-ִויַסְפרּו ַמְכאֹוב   ְלָבִבי אֵּ

י ְמרֹום ָהָריְִך  ,ַסְלעֵּ

 אֹוָתם ֲאֶשר ִלַמְדִתי

ְך ַהָדם ת ֶאל ְשמֵּ  ְויֹום ָוָליְָלה;  תֵּ

ִבי  ,ַבֲהמֹות ָהרּוחַ , יִַגיד ְכאֵּ

י ֶקֶדם; ָכל עֵּץ ְפִרי  ָכל עֹוף ְבָהרֵּ

 ;ָפנַי ֲאֶשר ִהַפְלִתי יִָשיר ְמאֹור

ֶלה-ּוְבַהֲחִריש ָכל  אֵּ

 ְויִַגיד ָמֶות, ֹלא יֲַחִריש מֹוִתי

 .ָכל ַעְצבֹוַתי ָלְך ֲאֶשר נָָשאִתי

  

 ְדָמעֹוֶתיָך, יְִדיד נְַפִשי, ָשלֹום שמעי

נָה-ִחִצים ְשנּונִים ֶאל  ;ְלָבִבי הֵּ

 ַאְך ֹלא ְכָבר ָאַמְרִתי

 ?נָה נְַפִשי ְלהֹוִעיֶלָךִכי ֶאתְ  

  

ָכה, דֹם לֵּ  ַוֲאנִי אֵּ

 .ְוֶאְרֶאה ָמה ֲעשֹות אּוָכָלה.  ַעָתה

  

 ענין ב     
   

 עדה לבדה   

  

 ,לֵּב נַָער-ֲחַסר, הֹוי ָהֱאִויל ָשלֹום [עדה]

 .ִמָכל ְפָתִאים ֶפִתי

 ,ַגם ַבֲהמֹות ָשַדי ְוַחיְתֹו ָאֶרץ

יֶהם ק ְמנַדֵּ  ד יְִקָראּוְלבַ , ַהְרחֵּ

 ;ִלְמָקְרָבם טֹוב ָעיִן

 !(ְפִליָאה ַדַעת)ּוְלָבְבָך יְִבַחר 

 ֱאהֹוב ִמי ָמֶות-ַבל, ַעל אֹויְָביו מּות

 .יְִבַחר ְלַבד ָעֶליָך

 ?ַתְרִשיִעי, ֲעָדה, ַאְך ִמי

 ֲאֶשר ַתְשִחיִתי, ֲהֹלא אֹוָתְך? ָשלֹום

ְך ַאָפיְִך  .ַעל שֹונְאֵּ

 ַליְִךַהיְַחְסרּו אֵּ 



11 

 

ְך יְִדיִדים ָעָתה  ?ִמְסַפר ֲעַפר ַאְרצֵּ

ן ַאתְ  ן ַאְת , ֲעָדה, הֵּ  ,(ֱאמֹור ֶאְחפָֹצה)הֵּ

ן-ַאְת יֲַעַלת  ֲאֶשר ִמֶקֶדם, ַהחֵּ

ינָיְִך  יְִלטֹש יְִפי עֵּ

ֶשק  .ִחִצים ְלַקְשתֹות חֵּ

ן ִהיא ֲעָדה ָאנִֹכי  הֵּ

ָאז   (:ְוֹלא ָשנִיִתי)ָהאֹוְמָרה מֵּ

" ֹ  ,ֶשת הּוא ְביַד ִאיש ַבַערזָָהב נְח

 ,ִכי ַכֲחזִיר ִמיַַער"

ת ַלֲחבֹוק ַאְשָפה" א נָזֶם, עֵּ   ;יְַטמֵּ

י ְכִסיל נְִבָלע ְמִחיר ָלנֶַצח"  ".ִבידֵּ

  

ין ְלנִָשים ָחיִל ן אֵּ  ,הֵּ

ין ָכל ְגבּוָרה ין ְמשֹול ָונֵּזֶר, אֵּ  ,אֵּ

 ;ִכי ַהְגָבִרים הֵּם ֲאֶשר יִגְָברּו

 ֹ  את ְלַבד חֹונָנּוַרק ז

ן ָויִֹפי, ִלְמשֹל ְבלֵּב ָולֵּב  .ְבחֵּ

 ִאם ִמְבִלי נְֶעֶבֶדת 

י-גַם  ִאֶּוֶלת-נֲַחָלָתן זֹאת נְשֵּ

 ,ַתֲעזְֹבנָה ֶסָלה, ִשְכָמן ְלַהטֹות

 ,ִהנֵּה ֲאָמהֹות ַרק ֲהֹלא ִתְהיֶינָה

 .נְִבזֹות ְלָכל נְִבזֶה ֲאֶשר ִאיש יִֶהי

 ,יתֹו ְליֶֶלד ֶלֶחםטֹוב ְמֹלא בֵּ -ַמה"

 ּוָמה יֹוִעילּו? ִכי ֹלא ֲאכֹל יֵָּדע"

 ָכל אֹוְצרֹות ִמְצָריִם"

עַ , ִאיש ֲאֶשר לֹו הֵּם"  ְוֹלא יֹודֵּ

ָמה"  ?ִכי אֹוְצרֹוָתיו הֵּ

ֶשת ְתבּונָה זֹאת ְלחֹק ָלּה ָתֶשם  ,אֵּ

 דֹוֶדיהָ -ְוֶאת, ִאיש-ַבל ֶתֱחֶלה ַעל

 ;עַ תֹוִקיר ְוֹלא ַתְשִבי

ְך"  .יִָשיב ְלזָָרא שַבע, ִכי ַהֲארֵּ

ן ֶאת  ;ְבתּולֹוַתי ְכָבר ִלָמְדִתי-כֵּ

 ַאְך ַגם ֲאנִי נְֶהָפְכִתי

יָכָכה ְדָעה אֵּ  ,ַבל אֵּ

 ִכי ֻשְדדּו נְַפִשי ְוִלִבי ֶפַתע

 !ְולּו ָחִליִתי.  ִמזִיו ְפנֵּי ָשלֹום

ָתה ְכָבר ָאנִֹכי  .ַאְך עֹוד ְמַעט מֵּ

פֹוא-ַמה  ?ַהָפַעם, ֲעָדה, ַתֲעִשי אֵּ

ִכי" ַתְחְשִבי-ַמה? תֹאְמִרי-ַמה לֵּ  תֵּ

  

זְִלי? ִבְבִכי ְלַרגְָליו  ַתְשִפיִלי? תֵּ

י גֶָבר  ?ַהְדַרת ְגאֹון יְָפיְֵּך ְלַרגְלֵּ

ֶשק? ַאְך ָמה  ְלדֹור דֹוִרים ְשרּוַפת חֵּ
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י עֹנִי  ?ִתְכִלי ְבַחְבלֵּ

ֶשק, ַעז ְוַאִמיץהֹוי ָצר ְואֹויֵּב   !חֵּ

ן חְשִבים ָעֶליָך  ,כֵּ

נּו: לֵּאמֹר - , יְִהי ַעְבדֵּ

ָמה ָבם ְבנֵּי ַקְשֶתָך  ,ַכלֵּה ְבחֵּ

 .ֶמְמַשְלְתָך הֹוִדיעַ 

ֲאֶשר ָהיָָתה, ִהנֵּה ֲעָדה פֹה  מֵּ

ָאז ְגבֹוָהה  .ָשֲחָחה ַתְחֶתיָך, מֵּ

 ַאְך ֶתֱחזַק ָלנֶַצח

 ?יִמֶמנִ , שנְִאי, הֹוי

ץ כֹחַ , ֹלא ֶתֱחזַק ין ְמַאמֵּ  ,ִכי אֵּ

 יְִרֲעצּו אֹותֹו ְכֶשֶבר נֵֶּבל-ֹלא

י ְלַבב ִאָשה  !ּוַמה ַגם ָאָתה; נְִכלֵּ

  

 ענין ג         
 (ענה, שלומית, זיפה, רם)   

  

 ,ֲאֶשר ָאַהְבִתי, יְַקר ִכְסִאי, זִיָפה רם

י ָמיִם   ,ִהנֵּה ְכַאיָל ַעל ֲאִפיקֵּ

ֶליָךכֵּ     ן ַתֲערֹג אֵּ

 .ִבִתי ְשלֹוִמית 

 .כֹה יְִהי  שלומית

  

 ַאף ָאנִי    רם

ר ֲחֻתנְַתֶכם  .נְִכָסְפִתי, ְבנִי, ַמהֵּ

 ,ִכי יֹום ְביֹומֹו יֵּלְֵּך"

ין ִאָתנּו; יֹום ִמְבִלי יָשּוב"   ְואֵּ

  

  

  

ן ַהזְָמן ָחִציר  ֱאֶשר ַבבֶֹקר, הֵּ

 ;בְויִַמל ָערֶ , יִָציץ"

ט ְוָשלֹום"  ,ֶרגַע, ַהְשקֵּ

 ;ּוְשאֹון ְקָרב ִמְשנֵּהּו

 .ְוַעָתה ָמֶות, ַעָתה יְִהי ַחיִים

 ,ִהנֵּה ְלֶמָרָקה ֲהלֹוְך ָחַפְצִתי

ָבה שֵּ  ;יִָמים ֲאָחִדים ָשם ְלַבד אֵּ

י שּוִבי, ַאְך ֶפן, ַאֲחרֵּ יֶכם אֵּ  ,ֲאלֵּ

ִחים ָביְָתה ר ְשמֵּ  .אֹוִשיְבֶכם ַמהֵּ

  

 !ְלִכי ְלעֹוָלם יִֶחימַ  זיפה

 ָשלֹו יִֶהי צֵּאָ  

 ְוגַם ָאנִֹכי; ַאף בֹוֲאָך ָשלֹום
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לְֵּך ְלִסין ִעיִרי אִתי, אֵּ  ֲאֶשר נְִקרֵּ

אֹוֲהַבי ָשם  .מֵּ

  

 .ְוֹלא ָתשּוָבה, לְֵּך  שלומית

  

 .ְלָכה ִאָתנּו, ֲענָה ַעְבִדי, ַאָתה רם

  

ן ֶאֱעֶשה ענה  ַאְך ֶטֶרם; כֵּ

 (ַמְלִכי יִַחרִאם ֹלא לְ )

 .ָדָבר ְבָאזְנָיו נָא ֲאַדבֵּר ָעָתה

  

 ַדבֵּר ְוֶאְשָמֶעךָ  רם

  

 ִבגְדֹול ְבַעְפַעַפי ְתנּוָמה ֶאֶמש ענה

 ַוַתֲהֹלְך נְַפִשי ְבִאישֹון ָליְָלה

י יֹום ֲחלֹום ָחָלְמִתי ין ְשִעפֵּ  .ִמבֵּ

  

מָ  רם     ן ַהֲחלֹומֹות ַרק ֲחלֹומֹות הֵּ  ,ההֵּ

 .ֲאָבל ַהִגיָדה; ִכי ָשְוא ְלַבד ִאָתם 

  

 ַעל ִכְסֲאָך ִבֶתָך ענה  

  

 יָָפה ְכִתְרָצה ָצֲהָלה ָרִאיִתי

ֶליהָ   ַויֲַעֶלה אֵּ

 ְכִליל ִתְפֶאֶרת, זִיָפה ְכטֹוב ִלבֹו

 .ַעל ַמֲעלֹות ִכְסָאה

  

ֶלה-ֲהֹלא ָכל  רם  אֵּ

י  ל ֱאֹלהֵּ  .םֶקדֶ -יְִהיּו ְבֶעזְַרת אֵּ

  

 ְוִהנֵּה נַַער, ַאְך ַבֲעלֹות זִיָפה ענה

 ,ְוהּוא טֹוב תַֹאר, עֹוֶלה

 ,ַעל לֵּב ְשלֹוִמית ַהְך ְבֶשֶצף ֶקֶצף

 נְָפָלה צֹוֶעֶקת, ָדחֹה ְוַהִפיל

ש ָרב ין ַלֲהבֹות אֵּ ָתה, בֵּ  ,ְוִכְמַעט מֵּ

 ִאם ַכְצִבי ֹלא ָרץ ֲאזַי ַהנַָער

 .ַויְַחְלֶצנָה ָרגַע

 ַגם ְשנֵּיֶהם יַָחדָאז 

א ָלְך  ְוָשם ָעָמדּו, ָעלּו ְלִכסֵּ

י טֹוב עֵּ  .יְַחָדו ְשבֵּ

  

 ֲהֹלא ָאַמְרִתי  רם

ָמה ָהֶבל, ִכי ַהֲחלֹומֹות ָשְוא   .ְוהֵּ
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ן ַמֲחְשבֹות ֶלב"  ֲאֶשר ִתְפנֶינָה, ִאיש-הֵּ

 ;נֱֶאָספֹות ָליְָלה, ִאָשה ְלַדְרָכּה"

 ,ּוּוְכמֹו ְלַבְדֶהן טֹוב

ן חֹוְברֹות ַמְחֶבֶרת"  כֵּ

 .ַאְך ָשְוא ְוִריק ִתְהיֶינָה"

 ֲהֹלא ָרִאיתָ .  ַאְך ַגם ֲחלֹום טֹוב זֶה

א ַגם  ְשנֵּיֶהם יַָחד-עֹוִלים ְלִכסֵּ

י חֵּ ינֶנּו; לֵּב-טֹוִבים ְשמֵּ  ְוזֶה אֵּ

ֶשק? סֹוף הֲחלֹום ש חֵּ ש יְִהי אֵּ  .ָהאֵּ

נּו ן יֲַעֶשה צּורֵּ  !כֵּ

  

 י אֹו ְלזִיָפה אֹו ְשלֹוִמית תֹאַכלכִ  שלומית

ש   !ְוֹלא יֵָּחדּו, ָהאֵּ

  

ָכה, ֲענָה, ַעָתה רם  , נֵּלֵּ

 ,ָאָתה-ְלָכה גַם, ְבנִי זִיָפה, ַאָתה

נּו-ֶאל ית ְתִפָלתֵּ  בֵּ

ל ַחְסדֹו  ְויֶָאר ָלנּו, ִלְשאֹל ְלאֵּ

" ָ  ֶהֶבל, ִכי ִמְבִלי ֶעזְַרת יְי

 ,ֲעמֹל ָלרּוחַ ִכי יַ ; יִיגַע ֱאנֹוש"

 ;ֲאֶשר ָבָאֶרץ-ַאף ִאם יְַקֶּוה ָכל"

י ָעם ֲאֶשר ָכמֹונִי-ַאף"  .ִכי נְִסיכֵּ

ל ְבלֵּב ָכל"  ֶמֶלְך-ֹלא יֲַעזֹב מֹושֵּ

ָמה, ִלבֹות ְמָלָכיו"  ִכי ְבַאְרצֹו הֵּ

ה ְדמּות ָגְדלֹו"  ְוהֹודֹו ָלמֹו; ַמְראֵּ

ֶבט יֶשר, ָחַלק" ל ָעם ְבשֵּ  .ְלנַהֵּ

ל יִֶרץ"  ,ַאְך לֵּב ְמיַחֵּ

ד יַָעל"  .ִכי ֹלא ְלָפנָיו קֹול ְמַפחֵּ

 ,לֹו יַמלֵּט ֶסָלה-נֶֶפש יְַקּוֵּה"

ב ָכל" ל ָחֶסד-ֶחֶסד יְסֹובֵּ  .ְמיַחֵּ

חַ  ן ְבלֵּב ָשמֵּ  ִאם כֵּ

 ,ֶאל ָהֱאֹלִהים נְֵּלָכה ָבטֹחַ 

ב בְֹטָחיו ָלנֶַצח  .ִכי ֹלא יְָתעֵּ

 .ְבנִי זִיָפה, ָשלֹום

  

 !יְִחי ַהֶמֶלְך    פהזי

  

  

 ענין ד                  
  ערי  הקוסם    

  

 ,ִמָכל ְפָתנִים רֹוש ְוכֹוס ֻקָבַעת ערי

 ,ֶקֶשת-ִמָכל ֲחנִית ּוְסגֹור ְוָכל ֶבן 
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ֶשק   .ַמְשִחית ְלַחבֵּל חֵּ

ֶלה   ,פֹה ִאם יְִמיתּון אֵּ

ן ִטיט ְוגּוש ָעָפר ְלַבד יִָמיתּו  ;הֵּ

 י יִיְראּו ִמֶגֶשתכִ 

ֶליהָ -ַבל, ֶאל ַהנְָשָמה  .ְקרֹוב אֵּ

ֶשק  ַאְך ַצר ְואֹויֵּב חֵּ

ץ ֲחנִיתֹו עֹור ּוָבָשר יִֶכל חֵּ  מֵּ

 ְוגַם ַהנֶֶפש, יְַחָדו

 .ֹלא ֶתֱחזַק ִמֶמנּו

י ָבֶטן  ,ִכי ַתֲעלּומֹות לֵּב ְוַחְדרֵּ

ָאז נְאֹות ֻעזָּה ם ָעָתה, מֵּ  יְִשיתֵּ

י ְקבּו  .ָרָתה ְבנְָפָלּה ָשָמהָבתֵּ

 ִהנֵּה ְפָתִאים ֶרגַע

ם  ְוָשם יָשּובּו, יֹורֵּ

 ,ַגם ִעְּוִרים ַגם ִאְלִמים ָלנֶַצח

י לֵּב ֶסָלה ְרִשים ַגם ַחְסרֵּ  .ַגם חֵּ

 לֵּב יִֶבז-ִאם ֹלא גְַבּה, ַאְך זֶה ְמַעט

 ְבנֵּי נָָבל ְלַבד יָסֹלּו-ַעל-ִכי

 ;יִָתמּו ִחָציו נְִתיָבָתם ְוָשם

י נֶָפש ם ְויְִקרֵּ י שֵּ  ִכי ֶאת ְקִריאֵּ

ש ֶסָלה, יְִבַחר ְלִמְפָגע לֹו  ּוִבקֵּ

מֹו ן יֹורֵּ ץ ִרְשעֹו ְוכֵּ  .ִלירֹות ְבחֵּ

ָבב ְוַאִמיץ כֹחַ   ִכי ִמי ֲחַכם לֵּ

 ?ֲהפְֹך יֶָדָך: יָעֹז ְויֹאֶמר לֹו

ֶשק-ַאְך ַמה  ,ְלַאְשָמה חֵּ

 ?לּונֹות ָאיִןֶאְתנָה ָעָליו תְ -ִכי

י ִאֶּוֶלת  ִאם בֲֹעִרים ָבָעם ְמתֵּ

 ?לֹו יְִהי ַהָפַשע, יִָכְשלּו בֹו

  

ן ַרק ֱאֶמת ִאתֹו ְוַאֲהַבת ָחֶסד  .הֵּ

 ,ֶחֶרב ְמַשכֵּל הּוא ְמָדנִים ֶסָלה

 .ִשנְָאה ְוִקנְָאה יֲַהפְֹך ִמשֶֹרש

 ּוִמי ָכמֹהּו, ֶאָחד יְסֹוד עֹוָלם

ין ַמְלֲאכֵּ   ?י ָשלֹום ֲאֶשר ִמָמַעלבֵּ

 ,הּוא יֲַחזִיק ַמְלכּות ְויִיַרש ֶעֶצר 

ָמה  .ִכי ַרק ְבכֹחֹו ָלֲאָחִדים הֵּ

י ֶעֶרב בֵּ  ,ִבְלתֹו זְאֵּ

י ֶרֶשף ִבים הֵּם ְלחּומֵּ ת ִכי ְרעֵּ  ,עֵּ

ל בֵּ י תֵּ  ֲאֶשר ַגם יַָחד, יְִהיּו ְמתֵּ

ת ֲעִמיתו יֹאַכל  :ִאיש אֵּ

 ֹוְרִחים ַלבֶֹקרפ, ִאם ַגם ְבעֹודֹו

 .ְקָרב ָוֶהֶרג, ִריבֹות ְכִציץ ָשַדי
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ן ָחְכמּו ִהְשִכילּו  הֵּ

 ֲאֶשר ַשְלֶהֶבת, הּוא-ַויְֵּדעּו ַמה

ם ָקָראּו  .אֹותֹו ְבשֵּ

 ְבַהְשִליְך ָאְרָצה, ִהנֵּה ְביֹום ָקָרה

ל ְבעֹז עֹוָלם ְכפֹור ָוֶקַרח  ,מֹושֵּ

 ָאז ִכי ְבִלְבנַת ֶשֶלג

 ֹ  ,ן ְפנֵּי ַאְרצֹו ֲאֶשר נְִבָקעּויְִספ

ר ַתַחת  ָאז ִכי ְתַסמֵּ

ה ְבגִָדים ַשֲעַרת ָכל גֶָבר - ,ִמְכסֵּ

 ִמָכל ְמגִָדים יֱֶעַרב ַלנֶָפש

י ִאָשּה  .ֲאֶשר בֹו ֶתִחי, חֹם גֲַחלֵּ

ן ָכל ֲאֶשר נֹאַכל  ,ַהֶלֶחם-ְוַעד, הֵּ

ֶלה-ּוֶמה גַם; ִהנֵּה יְָלָדיו הֵּם  אֵּ

 ֲאֶשר ָחָפרּו, ל ִמְפְלאֹות ָחְכָמהכָ 

י ַדַעת  ִמַמֲעַמקֵּ

  

י ְתבּונֹות   ִכי ְלַשנֹות ָבמֹו, ַאנְשֵּ

ֲאֶשר נֹוָלדּו  אִשית מֵּ י ְברֵּ  ,יְִצרֵּ

ש יֲַעשּום ַגם   .יַָחד-ַרק ַלֲהבֹות אֵּ

 ְלַבד תֹוֶעֶלת: ַתְכִלית ְוסֹוף ָדָבר 

ן  יַנְחּוהּוֲאֶשר , ֶאל מֹוְשָליו יִתֵּ

ֶכל  .ִכְרצֹון ְלָבָבם ַאְך ְבִמְשַפט שֵּ

ש ֲאָבל  ִאם ַפַעם, ָהאֵּ

 ְוָאדֹון ַאיִן, ָהִסיר ְגבּול יֵּצֵּא

ן ֶאֶלף, ָעָליו ְויְִסגֹר ַבֲעדֹו  הֵּ

 ָבִתים ּוִמְבָצִרים ְבֶשֶצף ֶקֶצף

ֶפר  .יְִכֶלה ְויִָשים אֵּ

ֶשק ן ַאֲהָבה ָוחֵּ  כֵּ

י בִ  ֶכל, ינָהֶאל ֹלֹוְבשֵּ י שֵּ  ,ֲחגּורֵּ

 ,ִכי יְִמְשלּו הֵּם בֹו ְולֹו הּוא ָבמֹו

 !טֹוב ָלמֹו-ּוַמה, ִמְדַבש ָמתֹוק-ַמה

 ,ִכי יֲַאִכילֵּם ַמֲעַדנֵּי ֶמֶלְך

 .ַגם ִמְבִלי יָגֹון ְוִשְברֹון רּוחַ 

י ִאֶּוֶלת ת ְכִסיִלים נֹוֲחלֵּ  ַאְך אֵּ

 ,ִכי לֹו ֲעָבִדים ָשבּו

י ֶעֶרבִכְפרִ  בֵּ  יץ זְאֵּ

 .יַכֵּם ְלַרגְָליו ִמְבִלי יָקּומּו

ן ְתלּונֹות ָאיִן"  ִאם כֵּ

ֶשק  ;ַעל ַאֲהָבה ָוחֵּ

י אֹותֹו ְלַבד ַאְרִשיַע  ,ִכי עֹוְבדֵּ

 .ַתַחת ְמשֹל בֹו ַכֲאֶשר יָָאָתה

ן אֹוְתָך  ,ֲהֹלא ַתְרִשיעַ , ַעִרי, כֵּ

 ִכי נְַפְשָך נַָתתָ 
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 .  ָפֶרְך-ֲעבֹוַדת, ֹוַתַחת ֲעבֹוָדת

  

י ִפְשִעי   ֲאָבל ָחָטאִתי, אֹוֶדה ֲעלֵּ

 , ְמעֹון ָהֶרַשע, ִכי ֶהֱאַמנְִתי ָלְך 

 .ֲעָדה סֹוָרֶרת, זֹונָה נְצּוַרת לֵּב 

 ִמְשַטח ֲחָרִמים אֹוְרִבים ַלנֶָפש 

 ,ָפַרְשתְ , בֹוגְָדה, ִעְקבֹוַתי-ֶאל

 ,יש ַבַערַוִתְלְכִדי אִ , ַוִתְלְכִדי

ינָיו לֹו  .לֵּב ֶפִתי-ֲחַסר, ִעּוֵּר ְועֵּ

ן נָגְָעה ַעד  ,ְמשּוָבה ֶסָלה, כֹה-הֵּ

ְך   !(ְפִליָאה ֶמנִי)ִכי , ִמְרַמת ְלָבבֵּ

 ָלַקַחתְ , בֹוגְָדה, ִמיַד יְִמינִי

 .ַבל ֲערֹץ אּוָכָלה, ַחְרִבי ְוַקְשִתי

 ִהנֵּה ְבִדְמַעת ָשְוא ְוַאנְַחת ָאֶון

 ְכָשַפי יֲַעמֹד ִמנֶגֶד-ָמה ֶאל

י ִלִבי ְכָבר ָגנְַבתְ   .ִמִמְסְגרֵּ

ְך זֶה  ֲהֹלא ַאְך ֶרגַע,  לּולֵּא ֲחָמסֵּ

 ,אֹוָתְך ְכָבר ִהְשָחִתי

 ַוֲאנִי ָהיִיִתי? ָמה ֶאֱעֶשה עֹוד

ף כֹחַ   ,ַעָתה ְכָבר נְִדָהם ְויָעֵּ

 ְקָסַמי יַָחד-ָכל, ְכָשַפי-ִכי ָכל

 ִאם ְכָבר יֹוַדַעת,  א יּוְכלּו ָלּהֹל

יְך ַתֲעמֹד נֶגְָדם ָאה, אֵּ  .ְוֹלא יָרֵּ

י ָהֶרַשע, הֹוי בֹוגְדֹות נִָשים  !נְשֵּ

 ,ָבז ְושֹונֶא ֶצֶדק, ִכי ַרק ְלַבְבֶכן

 .ִאָּוה ְלמֹוָשב ָעֶול

ן  ,ְוִאם ִתְבֶכינָה, ִאם נֱֶאנָחֹות הֵּ

 .יָן ָאֶוןּוִבכְ , ַאנְַחת ְלָבָבן ָשְוא

 ,ִאם ַאֲהָבה ַתְרֶאינָה

יָבה ְלַבד ֶהן  .ֲאָבל נְִסָתֶרת, ִהיא-אֵּ

  

 ,ַמְרִאית ְפנֵּיֶהן ַכַחש 

 ,יְִמינָן ָשֶקר, ָכזָב ְדַבר ִפיֶהן

 ,ַרגְָלן ְבָשְוא יִנֹועַ 

ַצח  ,ִמְרָמה ְמַכסֹות מֵּ

ינָיִם  .ּוְמַשְקרֹות עֵּ

 ,ִתְהיֶינָהִאם הֹוְלכֹות , ִאם דֹוְברֹות

 .ַאְך ָשֶקר, ִאם סֹוְפדֹות, ִאם שֹֹוֲחקֹות

 .ַאְך עֹוד ְפִרי ִרְשָעּה ֲעָדה ַאְשִביעַ 

 ִאם ָלּה ְכָשַפי ַעָתה

  –ֹלא יֲַעשּו ָדָבר ְוֹלא יֹוִעילּו 

 ִכי ְבכָֹחם ַאַעט, ַאְך יּוְכלּו ִלי

 ,ִמָכל ֱאנֹוש ָבָאֶרץ
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 .ףתֹקֶ , ִבְלבּוש ְמִעיִלי

ֶליהָ    ,ָאז ָכֲאִרי ֶאְתַהְלָכה אֵּ

 ,ְוַאְשִחיֶתנָה? ֶאְטרֹף ּוִמי יִַציל

 ,ָשָמיִם-ִבנְטֹות ְסִביבֹוַתי ְוֶאל

 ְשאֹול ִמָתַחת-ִבנְטֹות ְוַהְשִפיל ֶאל

ר ָחֶבר, יִָדי ְבעֹז ַמְקָלּה  .ְוחֹובֵּ

יָמה י אֵּ ַהְררֵּ  ,ְמקֹום ָשם ָקֶבר, מֵּ

 ,ְקֶשה ְוִצְבאֹות ָבַלענִ -ִמְשָכן ְלָכל

י ְשִעיִרים בֹאּו  ,ַאְלפֵּ

 .ָלִשית זְרֹועֹוַתי ְמכֹונֹות ָסַלע

 ,ְמַשנְַאי יַָחד-ִתְרַעץ יְִמינִי ָכל

יֶהם ָפַחד  ,יִַפיל ְמאֹור ָפנַי ֲעלֵּ

 ;ְוֹלא ָכמֹהּו, יִגְַדל זְרֹוִעי ַעז

יָמה ְשִעיִרים בֹאּו י אֵּ ַהְררֵּ  .מֵּ

  

 ק שניחל       

 ענין א             
 .ואחרי כן עדה, שמעי       

  

יזֶה רּוחַ -ַמה שמעי  הּוא ְואֵּ

 ֲאֶשר יָגְַעִתי? נָָשא ֲעָדה ַהיֹום 

 .ְוֹלא ָמָצאִתי, ִלְמצֹא ְכָבר אֹוָתּה

 ַשַחל-ֲאִרי אֹו-ַאְך ִאם

 ֲהֹלא ַאְך ַפַעם, ֹלא ָאְכלּו אֹוָתּה

 .ָתבֹא ְוֶאְמָצֶאנָה

ינִי, נָם ֲאנִי רֹוֶאהָאמְ  ן אֵּ  ,ּובֹוחֵּ

י ָהָהר ְלנֶגְִדי ָבָאה  ,ִמיְַרְכתֵּ

 יְִהי ָלנֶַצח.  ִאָשה, ִכְדמּות ֲעָדה

 !ִכי ֲהלֹום ִהנֶהָ , ָברּוְך ֲאדֹנָי

  

  ;ֶתִחי, ִשְמִעי יְִדיִדי עדה

ֶעָך-ַמה   ?ַתֲעֶשה פֹה ִמְבִלי רֵּ

ן אֹוְתָך ֶאְרֶאה ְכמֹו יָגֵּעַ    .הֵּ

  

ין עֹוד ְבנְַפִשי כֹחַ  שמעי    -, ִאם ַלֲעמֹד אֵּ

ֶמק-ִכי ָכל   ,ְקצֹות ָהִעיר ְוָהר ָועֵּ

ִסים   ,ַהָביִת-ְוָכל, ַגנֹות ּוַפְרדֵּ

 ִכי ַלֲחשֹב יָכְֹלִתי

ש ָבאִתי, אּוַלי ְתִהי ָשם  זֶה ְלַבקֵּ

  .ַאְך ֹלא ְמָצאִתיְך, ֲעָדה, אֹוָתְך

  

 ָלָמה   עדה
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 ;ְשַאל ִמֶמנִי? ּוָמה תֹאֶבה? ל זֹאתכָ 

 יִַגיעַ -ַאֶשר-ִכי ַעד

 ֲהֹלא יַָדְעתָ , כִֹחי

 .ִכי ַרק ֲאדֹונִי ָאָתה

  

ְְ  שמעי ן ְתשּואֹות ָלְך ן חֵּ  .ֲאחֹוִתי ֶסָלה, חֵּ

 ַעָתה ֲהֹלא ֲאנְָחנּו

 ,ְלָשלֹום ָאנִי, ַבת ְשלֹוִמית ַאתְ -ֶאל

 ,ַכיָד ְוגּוַפת גֶָבר

הּו עֵּ  .ִכי יֱֶחֶלה ִאיש ַבֲחלֹות רֵּ

ר ֶפגַע, ִהנֵּה ְביֹום ָרָעה"  ,ְבָהמֵּ

ִעים ְויְִתנַָכרּו"  .יִָבֲחנּו רֵּ

ינָיו ֶסָלה" ן ְלעֵּ  ִכי ֹלא ְשנָת יִתֵּ

ב ְטָהר"  ִאם ְבַחְבלֵּי עֹנִי, לֵּב-אֹוהֵּ

עֹו"  ְוָאְמנָם יִֶפן:  ִתַדד ְשנַת רֵּ

 .ְויֹום ָוַליְָלה, ִלְמצֹא ֲארּוָכה לֹו"

ר יְשּוָעה ֶמנְהּו"  ,ִכי ַגם ְבִהָסתֵּ

ת ְלנְַפשֹו נַֹחם"  ,ֹלא יֲַעזֹב ִמתֵּ

הּו-ֶאת"  ,ַמְחְשבֹוָתיו סֹוֲערֹות ַהְראֵּ

 .ִעמֹו ְבָצָרה יַַחד"

 ַאְך ִאם ְביָדֹו יִֶהי"

– ִרְפאּות ְלַמָכתֹו "

  

 .ֱאֶמת ִדַבְרתָ   עדה 

  

 יַָדְעתְ ַעָתה ֲהֹלא  שמעי

י נַֹער  ֶמה ַלֲעשֹות ָלמּוד ְבִפְרחֵּ

ֶשק ָאז ְבַקְשתֹו חֵּ  :מֵּ

ֲעַפר ָהָאֶרץ   ִכי מֵּ

  

 ַלבֹוֶקר, ֻמָכיו ֲחָדִשים יְִפְרחּו

ָמה  .ִהנֵּה ֲחָדִשים הֵּ

 ְלַבב ָשלֹום ְבאֹור ָפנֶיהָ -ִכי ֶאת

 ;ַהַבת ְשלֹוִמית ָמֲחָצה נָגֹעַ 

 ֹ ם ז  את ְכָבר ָהיָָתהּוְכמֹו ְבֶטרֵּ

  –.  ֻכָלּה יְִדידּות ַאֲהָבה ָוֶחֶסד

י ַהכֹות ְלָבבֹו ן ַאֲחרֵּ  ָשָבה, כֵּ

ָמה ְמלֵָּאה לֹו  ְוִכְמאֹוס דֶֹמן, חֵּ

 .ְוַתְרִחיֶקנּו, ִתְמַאס ְראֹות ָפנָיו

ין ָכל ֶלה-בֵּ  ְמִסבֹות אֵּ

 נֶֶפש-ֲאֶשר ֶאת, נְַפִשי

 ָבר נָגָָעהכְ , ָשלֹום ְקשּוָרה ִהיא

בֹו ַעד  .ְשאֹול ָוָמֶות-ִמַמר ְכאֵּ
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ן ָלְך פֹוא ְלַבד יִַשְרִתי, ֲעָדה, כֵּ  אֵּ

 ִכי ְכָבר יַָדְעִתי, ַהיֹום ְפָעַמי

 .ֹלא ַתֲעזֹב ִשְמִעי ֲעָדה ָלנֶַצח

 ֹלא ְלַבד ַהיֹום ֱאֶמת ָוֶחֶסד-ִכי

ָלה חֵּ   ;ִעִמי ֲעשה הֵּ

ת ָכזֹאת  ָאֶבן-ֶשר ַגםאֲ , ַאף ִכי ְלעֵּ

ַמע אֹזֶן עֹור ְלשֵּ  תֵּ

ֶלְך ָמיִם, ָצַרת ְלַבב ָשלֹום  .ְותֵּ

  

 ִאם ַלֲעצֹר אּוָכָלה, ַאְפִליא ֲעשֹות עדה

ינִי ְוֹלא ִתְדַמע   .עֵּ

  

ֶלה       שמעי  ֲאָבל ֹלא אֵּ

 יְַרְפאּו ֶשֶבר-ִכי ֹלא; ֲעָדה, אֶֹבה

 .ֶאָחד ְדָמעֹות ֶאֶלף"

ם " עַ מֹוַתר ְמַרחֵּ  ִמְבִלי הֹושֵּ

  

ם ָאיִן-ִמֹּלא"   .ְמַרחֵּ

יִטיב ָלנּו-ִאם ֶאת  ְך יֵּש ְלהֵּ  ,ְלָבבֵּ

 .ְלַבד ָשָאְלִתי, ְוִהיא ִמְצָער, ַאַחת 

  

 ,ַתֲעֶלה ָשָמיִם-ִאם עדה

 ,ַלֲאֶשר ָחָפְצִתי, ִאיש-ִתְהיֶה ְבַכף

 .ְלָשֶרְתָך, ָאִחי

  

יָכָכה, ֲעָדה שמעי  אֵּ

תֶאָשא ֲאנִי   ֲאֶשר ָגַמְלתְ -ָכל-אֵּ

 ּוָמַתי ָאנִי? ְוַרק ִחנָם, אֹוִתי

ְך  ?זֶה ְמצֹא יָכְֹלִתי, ֲאחֹוִתי, ַחְסדֵּ

  

 .ְשַאל ֶחְפֶצָך;  ַאל נָא ְדָבִרים עֹוד עדה

  

ֶליהָ  שמעי  ִהנֵּה ְשלֹוִמית ָלְך ְוַאְת אֵּ

 ְוֹלא גַם נֶֶפש; נֶֶפש ְלגּוָפָתה

 ֲהֹלא ַאף נֶֶפש ,ִבְלַבד ְלגּוָפָתּה

י ְלָבבֹות יַָחד  .ַאַחת ְלַבד ִבְשתֵּ

ש ָאנִי-ֶאת פֹוא ְמַבקֵּ  ,זֹאת ְלַבד אֵּ

ל   ְוזֶה יַָדְעִתי)ִכי ַתֲעִשי ַהְשכֵּ

ָליְִך  (ִכי ֹלא ְמזִָמה ָחְסָרה אֵּ

 ַעד ִתְמְשִכי אֹוָתּה ְוַתְחפֹץ ַפַעם

 .ַאַחת ְלִמְצָער ַדְברֹו ִלְשמֹועַ 

  

 ?זֹאת ְלַבד ַתְחפֹץ-ֶאת דהע
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 .ְלַבד זֹאת  שמעי

  

 יִֶחי      עדה

 ,ִויִטיְבָך ִלֶבָך, נָא רּוֲחָך

ָרה יִֶהי  .ִכי זֶה ְמהֵּ

  

ְך שמעי  .ָברּוְך יְִהי ַטְעמֵּ

  

ה               עדה  ִהנֵּנִי, ְראֵּ

יָתּה הְֹלָכה  ַאְך ַאָתה, ַעָתה ְלבֵּ

 ,ָתשּוָבהַאַחר נְטֹות ַהיֹום ֲהלֹום 

 .נֲַעֶשה עֹוד-ִכי נְֵּדָעה ַמה

  

ִכי    שמעי  .לֵּ

  

 .יְִדיד נְַפִשי, ָשלֹום עדה

  

 .ַהְצִליִחי, ֲעָדה   שמעי

  

 ענין ב                
 (ואחר כן איה בלבוש ציד, כבוד, זיפה)    

  

ן ֶאֱחזֶה זיפה ְדָעה גַם ָאנִי, הֵּ  ,ֹלא אֵּ

 ִבְפנֵּי ְשלֹוִמית תַֹאר

ינֹו, יְִדֶמה ְכמֹו נִזְָעף  ְוָאְמנָה אֵּ

ֶשק  ַמְרֶאה ֲאֶשר יִַגיד ְבָפנָיו חֵּ

ז  .ְוֹלא מּוָצק, ָעלֵּ

  

ֶלה, ֲאדֹונִי   כבול  אֵּ

י יְִדידּות הֵּם  ְכָבר נֹוָדעּו, יְַלדֵּ

 ;ַאֲהָבה ָוכֶֹסף, ִלְמזֹון ְתשּוָקה"

ֶהם נְַמלֵּא נֶָפש-ִכי ָכל"  ,ֲאֶשר מֵּ

ר שַבענְִרַעב " ר ְביֹותֵּ  .ֲאזַי יֹותֵּ

  

 .ִהנֵּה ֱאֶמת ִדַבְרתָ  זיפה

  

ג ָשָמה.  ָאדֹון כבול ה ַאיָל ְמַדלֵּ  :ְראֵּ

ה! טֹוב ּוָבִריא הּוא-ַמה  הּו, יְרֵּ  !ָתְפשֵּ

  

ת טֹוב פֹה ְבַקְשִתי ָבאִתי זיפה יָכה ְלעֵּ  !אֵּ

  ;ָאְמנָם ְמַקפֵּץ הּוא ְוָרחֹוק ָלנּו 
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 .ֲחָריו נְִרדֹף ְונִַשיגֶנּוַא, טֹוב

ר  ,ַאָתה-ְרדֹף ַגם, ַמהֵּ

 !ָכבּול

  

 .ִהנְנִי ָבא, ֲאדֹונִי כבול

  

 ַעָתה    זיפה

 ֲאֶשר ָקַרְבִתי, ֶאְמשְֹך, פֹה ֶאֱעמֹד 

ָליו  ְוֹלא ִהגְַעִתי, ֲאָבל נְִסַתר.  אֵּ

ִצי; אֹותֹו ְבִחִצי  ,רּוץ ְוַקח ַהחֵּ

  

 (באה איה)            

  

ן ְבַרגְִלי זֹאת ְלִמְכשֹול ָבָאה  .ַאְך הֵּ

לְֵּך? ָמה ֶאֱעֶשה  ְוָכבּול ָאנָה? אֵּ

נִי  ?יָבֹא ְויְִמָצאֵּ

  

 .נְַפִשי ְכֹלא רֹוָאה ְלזִיָפה ָאַעש איה

  

 !ָכבּול זיפה

  

 !ֲאדֹונִי כבול

  

 ָלָמה   זיפה

ר  ָשם ְוֹלא ָתשּוָבה   ?ַעד כֹה ְתַאחֵּ

  

 ְוָאנָה ַשְמתְ ! הֹוי, ְקַשת יֹום, הַאיָ  איה

 ָלָמה? ִתְקַות ְלָבבְֵּך 

ב ָאנּוש  ועֹוד ָתמּוִתי? ִתְשִאי ְכאֵּ

ְך ְכמֹו ִמָמֶות-ַעל  לֵּב ֲאֶשר ִממֵּ

 ,ְושֹונֵּא ָלְך ְויְָפיְֵּך יִֶבז, יְִבַרח

ְך ְכֻטְמַאת דֶֹמן  ?יְִמַאס ְביְִפָעתֵּ

 ?זִמֹוֶתיָךמְ -ַמה? ְלָבִבי, ֶמה-ַאְך

 ,ָחַשְבתָ , ִכי ֶאֱעזֹב

ק ֶטֶרם? יְִדיד נְַפִשי, זִיָפה  ְתַפשֵּ

  

  

נִי  .ֶאֶרץ ְלנָָסה ֶפה ְוִתְבָלעֵּ

י ַחיַי ְמרֹורֹות ַשַחת  ,יְִהיּו יְמֵּ

ד ְביָגֹון ֶאל רֵּ  ;ְשאֹול ִמַתַחת-אֵּ

 ַאְך ַאֲהַבת זִיָפה ְבזִָרים ֶסָלה

 .ֹלא ָאִמיָרהוְ , ֹלא ַתֲחִליף נְַפִשי 
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ָצה ְמזִמֹות ִלי ְוַדַעת ָהבּו זיפה  ;עֵּ

 ְוֹלא יַָדְעִתי, ִכי נְִבֲהָלה נְַפִשי

 .ָמה ֶתֶרף-ְוֶאת, ָמה ֶתֱאחֹז יִָדי

י ִפיהָ  ן קֹול ְבִכי ַאיָה ְוִדְברֵּ  ,הֵּ

ִעירּו, ִאם ַאֲהָבה ֹלא  ַרֲחִמים הֵּ

 ִמְבִלי אּוָכָלה, ִבי

 ,ִאם ֶאְרֶאנָהוְ ; ָאעֹז ְוֶאְתַאָפק

 ִאם ֶאְשְמָעה ָפנִים ְבָפנִים יַַחד

 ְכָבר יַָדְעִתי, ֶאת ַדְבָרּה ִאִתי

ַעי ְוִלִבי ָשָמה  ִכי יֱֶהמּו מֵּ

ין יֶָדיהָ , יֵַּרְך ְלֻעָמָתּה  ,ּובֵּ

 .ָשדּוד ֲהֹלא ֶאפָֹלה

 ַעָתה-ֲאֶשר ַגם, ִהנֵּה ֱאמּונָָתּה

 ,ְוַאְכזָר ֶסָלהִכי ַעז ֲאנִי ָלּה כֹה 

  -, ֹלא ָחְפָצה אֹוִתי ֲעזֹב ָלנֶַצח

 ִכי ַאֲהַבת ִלִבי ְגמּוָלּה יִֶהי

ֶרא.  ִמְשַפט ֱאֶמת ֶאְשפֹט  ֲאָבל ִאם אֵּ

 נֶגְִדי ְשלֹוִמית ִכי ְבִשְפתֹוֶתיהָ 

ן ְוהֹוד הּוַצק ּוִמְכַלל יִֹפי-ָכל  ;חֵּ

 ,ִאם ַעל ְלָבִבי ַאַעל

 ית ַרק ֲחַתן ַהֶמֶלְךְשלֹומִ -ִכי ַעל

- , ְועֹוד ֶאְמֹלְך ְבֶאֶרץ ֶקֶדם, ֶאְהיֶה

  

נְי!" ְשמֹר! ִכי ֹלא"  ,יֹורֵּ

י ִפיהָ " ֶלק ְשַפת זָָרה ְוִדְברֵּ  חֵּ

 ,נָא ְלָך יִנְָעמּו-ַאל

 ":ֶפן ַבנְִעיִמים ַמר ְלָך יְַשִביעּו 

 ?ָתַעש-ַמה? ֲהלֹום, זִיָפה, ַתֲעֶשה-ַמה

 ב ִבְלָבְבָך נְִקָרבּוִכי ַלְקרָ 

ֶשק-זֶה ְלֻעַמת-גַם  .זֶה ֱאֶמת ָוחֵּ

 ְוַשח ַתְחֶתיהָ !  ִתגְַבר, ִתגְַבר ֱאֶמת

ֶשק   .ְפנֹות ַמְרִשיעַ -ָכל-ֲאֶשר ֶאל, חֵּ

  

נִי, יְִדיד נְַפִשי, זִיָפה איה  ֲעֶדן ִתְראֵּ

 ,ַדָלה ְכמֹו ָאנִֹכי

 ,חֹוַלת יְִדידּוֶתָך

ֶעיָךַבל יֱֶהמ  ,ּו מֵּ

ינְָך ָתחֹוס ְוַתְחמֹל ָפַעם  ?ַבל עֵּ

ה ַהִביָטה,  יְִדיד ַאְכזָר, ַהבֵּט  ְראֵּ

ר ֶמנִי ין ְכָבר נִגְָרע ְוָחסֵּ  ִכי אֵּ

 ֲאֶשר ִתתְֹמנָה, ִמָמְוָתה ִכי מּות

ֶלה  .ַגם נֲַאקֹוַתי אֵּ

 ִאם נֱֶעזִָבים יְִקְראּו יִזְָעקּו
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ב  ֲהֹלא יְִמָצאּו, תֹוִעים ְבנֵּי עֹורֵּ

 ְוֹלא ֶאְמָצָאה; עֹונֶה ְלַשְוָעָתם

 ?עֹונֶה ְלַשְוָעִתי ֲעזּוָבה ָאנִי

  

ם ָאנִי, ַאיָה ֲאחֹוִתי זיפה ן ְמַרחֵּ  הֵּ

ין  י אֵּ ְך זֹאת ֲעדֵּ ֶקר-ַעל ַמֲחָלתֵּ  .חֵּ

  

 ?ֶפֶלא? ַאיָה ֲאחֹוָתְך איה

ם ַאָתה    ַאְך לּו ְמַרחֵּ

  

 ִהיא ַעָתה ֲהֹלא חֹוָלה ֲאֶשר, ָעַלי

 .ֹלא ָהיְָתה ַאיָה

  

 ;ֲאנִי ִרַחְמִתי  זיפה

 ,ַאְך ֹלא ֱאֹלִהים ָאנִי

 .ִכי ֶאֱחבש ַמָכה ְוֶאְרָפא חִֹלי

  

ם אֹזֶן!  ָהּה" איה  ִכי ְכאֹוטֵּ

ש ְבָאָדם ָאיִן"  רֵּ  .חֵּ

  

ְך-ַמה זיפה ָלתֵּ  ּוָמה ִמֶמנִי, עֹוד ְשאֵּ

 ?ִתְרִצי ֲעֶדן 

  

 ֶבָךלִ       איה

 .ִכי ִתְתנו ִלי 

  

יָכָכה  זיפה  ַאְך ֲאנִי אֵּ

ָבב ֲחשֹב ַמֲחָשֶבת   ?אּוַכל ֲחַסר לֵּ

  

 ְכָבר יַָדְעִתי! ֲאָהּה זִיָפה, זִיָפה איה

 .ְוִריק ֶאְקצֹוָרה, ִכי ָשְוא ְלַבד ֶאזְַרע

ַבנְתָ , לּו נְַפְשָך ָהִבין  .ְכָבר הֵּ

 ַאָתהֹלא ָחְפָצה נְַפִשי ְבַאבֵּד 

 ֲאָבל ִכי תֹוֶסף; ִלְבָך ָעַלי-ֶאת

 ,ִבְלָבְבָך ַהְשכֵּל ְקנֹות ָוָדַעת

ינֶיָך  .ִכי ָמה ְלָך טֹוב יְִבֲחנּו עֵּ

הּו ת ִלְבָך ָשְמרֵּ יְקָך אֵּ ין חֵּ  ,בֵּ

 ִכי ְלנֵּס ָוֶפֶלא, ַאְך ִתְתנֹו ִלי

יק ִלְשנַיִם  יְִשכֹון ְבחֵּ

 .ֶאָחד ְלָבָבם

  

 ,א ְכָבר ָאַמְרִתיֹל     זיפה
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 ,ִכי ֹלא ֱאֹלִהים ָאנִי

 ?ִכי ַלֲעשֹות ַאְפִליא

  

 ִכי ֶפֶלא! ֲאָהּה          איה

 ְכָבר יַָדְעִתי;  יְִהיֶה, ַרק לּו יְִהי

 .ֹלא ַלֲעֹלז יָֻלְדִתי, ִכי ַלֲענֹות

  

 !ֲאדֹונִי, זִיָפה כבול

  

 ?ָמה           זיפה

  

 ָבר ִבַקְשִתיכְ            כבול

 ְוֹלא ָמָצאִתי, ַעד ָעיְָפה נְַפִשי 

 .ִחְצָך-ֶאת 

  

 ָארּור יְִהי ָלנֶַצח     זיפה

 ,ַאיָל ֲאֶשר ָרַדְפִתי 

 ִכי ַרק ְלִמְכשֹול ִלי ְוֶאֶבן נֶגֶף

 .ָהיָה

  

ע ָלְך איה  ֲאֶשר ָמָצאתָ , ְויֵּרֵּ

 ,ְויֹום ָוָליְָלה, ִמי אֹוְתָך ִאָתּה

 ֹ  ?ְלָבָבּה ֶסָלה-ר ְכחֹוָתם ַעלִתְשמ

ן ִמְמָך ם נֶָפש, ַאְכזָר, הֵּ  ְמַרחֵּ

 ַהנֹוגְָעה ַעד ָמֶות

 :ַאיָל ֲאֶשר ָתאֹר ֲהֹלא ִהנֵּהּו

 ,ִכי אֹוְתָך נַָהג ֲאֶשר ֶאְרֶאךָ 

 .אּוַלי ְמַעט ַאְבִליגָה

ה ַהִביָטה.  ַהבֵּט יְִדיד ַאְכזָר  :ְראֵּ

 ,ָאֶרץ-ַחיְתֹוַגם ַבֲהמֹות ָשַדי וְ 

ֶלה י גְָבעֹות אֵּ  ,רֹועֵּ

 נֲַאקֹות ִלִבי ֲאֶשר ִהְרִעימּו-ֶאל

  

ין נְאֹות ִמְרָעם   ,ְבִשיִחי ָשָמה, ִמבֵּ

ַעת רֹגֶז, גֹוָלה   ,ְשבֵּ

ב נְַפִשי, ָבָדד   ,ֲהֹלא יֵּעֹורּו -, ְכאֵּ

רְֹך ְלָבָבם ִלי   .ְלַחפֵּש עֶֹפר, מֵּ

  

ן ַרק ְדָבִרים זיפה ֶלה הֵּ  אֵּ

י רּוחַ    .ֶהְמיַת ְתשּואֹות ָשְוא ְוִדְברֵּ

 ַאְך ָמה ֲעֶדן ִמֶמנִי 

 ?ִתְרִצי 
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 .יְִדידּוֶתָך איה

  

 ?זֹאת ְלַבד-ֶאת זיפה

  

 זֹאת ְלַבד-ֶאת      איה

  

ַליְִך   זיפה  אֵּ

 ֲעִשי ִמֶמנּו;  נָתּון, נָתּון יְִהי 

ֶלה-ֲהגַם ָכל.  ִתְרִצי-ֲאֶשר-ֶאת ָכל   אֵּ

ין ַדי ֲעֶדן   ?אֵּ

  

 לּו נְַפְשָך יֹוַדַעת      איה

י ִפיָך-ָמה ַעל   נְַקָלה כֹה ְבִדְברֵּ

ן   ְוִאם ִלֶבָך, ִתתֵּ

ָחה, ִכְלשֹונְָך ָהיָה   ֲהֹלא ָשמֵּ

 .ָאז ֶאֱעֹלז ַהיֹום 

  

 ,ְשִאי ָורֹנִי          זיפה

ן ְכָבר הּוא   .ִכי כֵּ

  

ֶשק, ִדיִדיָהּה יְ        איה  חֵּ

ין ַמֲחבֵּא לֹו  ש ֲאֶשר בֹוֶעֶרת, אֵּ  אֵּ

צֵּא חּוָצה, ָקְדָחה-ִאם   .ִתְפרֹץ ְותֵּ

  

ִצי, ָכבּול זיפה ן נֱֶאַבד ַהחֵּ  ?ְוִאם כֵּ

  

 !יְִדיד, ִחְצָך ִתְדרש-ֶאת איה

  

 יַָדַעתְ                זיפה

 ?ֶמנּו, ֲאחֹוִתי, ָדָבר 

  

ן איה ְדָעה, כֵּ   ;אֹוְתָך אֹוִדיעַ  ַאף, אֵּ

 ?ָמה ְשָכִרי יְִהי-ַאְך 

  

 ?ָמה ֶאְתנָה זיפה

  

 ?ִתְתנָה-ַמה  איה
  

ן   זיפה - ָמה ֶאתֵּ

 .ַאְת ַשֲאִלי 

  

ן ַרק יְִדידּוֶתָך              איה  .הֵּ
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 .ַרק ֱאֶמת ַהגִיִדי, ֶאְתנֹו ָלְך, טֹוב זיפה

  

ן ִחְצָך ִאִתי ְלַבד ִהנֵּהּו איה  .הֵּ

  

ן ְתנִי אֹותֹו-ִאם זיפה  .כֵּ

  

ֶליָך? ְלִמי   איה  ?אֵּ

 .ֲאָבל ֹלא אּוְכָלה,  אֶֹבה 

  

 ?ַמדּועַ    זיפה

  

ְדָעה איה  .ֹלא אֵּ

  

ֶלה  זיפה  ?ָמה אֵּ

ָדִעי, ֹלא תּוְכִלי ִתתֹו   ְוֹלא תֵּ

 ?ָלָמה 

  

 ֲהֹלא ַאָתה ֲאֶשר ָמַאְסתָ      איה

 .ִקְחתֹו 

  

 שֹב ֲאֶשר ִתְהיֶינָהֲאָבל ֶאחְ  זיפה

 .ִחידֹות ְלַבד ִמָליְִך 

  

 ,ִלירֹות ְצִבי ָחַשְבתָ  איה

 ;ַותֹור ְלַבד ַחיָה ֲהלֹום אֹוֶבֶדת 

 ְבַרק ִחֶציָך-ַחיָה ֲאֶשר פֹה ֶאל 

 .אֹוָתּה ְלִמְפָגע ַשְמתָ  

  

זּו זיפה  ?ֹלא ָשְלָמה ִחיָדה ֲעֶדן ַהלֵּ

ָלי   ֲהֹלא ָאַמְרִתי  .ִחִצי ְתנִי אֵּ

 .ִכי ַרק ְמָשִלים ַאְת  ֲהלֹום מֹוֶשֶלת 

  

ינְָך  איה ן עֵּ  ,ַקְשֶתָך -הֵּ

ץ ֲאֶשר ִהָכנִי -ַמָבְטָך    ;ַהחֵּ

ץ ֲאֶשר אֶֹבה   ,ְוֹלא אּוָכָלה, ַהחֵּ

ֶליָך   .ִכי ַכֲאֶשר ִלי הּוא יְִהי אֵּ

 ?יְִפלּו ָפנֶיָך-ַמה 

עַ  כֹה? כֹה יֱֶחֶרה ָלְך   ?ְלָך יָרֵּ

 ִאם ְלעֹנֶג ֹלא ְלנֶגַע יִֶהי-ִכי 

ַלי ְצִבי הֹוֶדָך   .יְִפָגֲעָך אֵּ

  

ֲחרֹונִי ַמֲהִרי ָונּוִסי זיפה ן מֵּ  ,הֵּ

ֶתא  ָמה נְָקָמה תֵּ י חֵּ  .ֶפן ַאֲחרֵּ
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 ,ֶסָלה, ְמשּוָבה, ָבְך ָגֲעָלה נְַפִשי 

ֶשת ְכִסילּות בֹוגְָדה סֹוָרֶרת   !אֵּ

  

 ?ְלָכה ִמפֹהִכי אֵּ  איה

  

 ,ְוִאם תֹוִחיִלי         זיפה

 .ִתְרִאי 

  

 ?ּוָמה ֶאְרֶאה איה

  

ָדִעי       זיפה  .ֲהֹלא תֵּ

  

 ֶטֶרם, ֲאַדֶמה, ַעל ָהֲאָדָמה פֹה איה

 .אֹוִתי נְפֹול ִתְרֶאה 

  

ן יִֶהי            זיפה  ְוַרק כֵּ

ְשִבי עֹוד כֹה   .ִאם תֵּ

  

 ִכי ָמֶות! יְִהי            איה

ֲחיֹוָתּה ֶסָלה   ;יִנְַעם ְלנְַפִשי מֵּ

 .ַאף ִכי ְביַד זִיָפה ֲאֶשר ָאָהְבִתי 

  

ְלָכה ָאנִֹכי זיפה  .טֹוב אֵּ

  

ה ִאם? זִיָפה, ָאן ֶלְכְתָך איה  ;ָאיִן-ְראֵּ

ה  ת ִחְצָך ִאִתי ְראֵּ  ,ַהִביָטה, אֵּ

 .ִאם ֹלא ְביִָדי הּוא 

  

–  ?ָלָמה, ֲאחֹוִתי   זיפה

  

 ,ֹלא עֹוד ְמשּוָבה ָאנִי איה

 ?ַעָתה ֲאחֹוְתָך 

  

 ָלָמה  זיפה

נִי   ?אֹוִתי ְתֲענִי כֹה ְלַהְכִעיסֵּ

 .ָאנָא ְתנִי ִחִצי 

  

יָכָכה  איה ה אֵּ  ְראֵּ

ין ֱאמּונָה ִלְבָך יִנֹועַ   אֵּ  .מֵּ

  

ְך יֵּש זיפה ִצי, ִאם ֶאת ְלָבבֵּ  ;ְתנִי  ַהחֵּ

 .ְלִכי, ִאם ֹלא 
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לְֵּך  איה  ְוַרק ַלָמֶות, אֵּ

לְֵּך  ץ ָאִשיָמה, אֵּ  ְוקֵּ

  

 .ְבִרְדִתי ָשַחת, ָשְוא יְגֹונֹוַתי-ֶאל 

נָה   ִאם ִחְצָך ָמַאס ְלִלִבי הֵּ

ת ְבאֹור ָפנֶיָך   ;ַחיִים ְוָשלֹום תֵּ

ן ְבעֹז ַאֶפָך   יִתֵּ

ָביו יַָחד-מֹותֹו ְלַהְשִקיט ָכל   .ְכאֵּ

  

 נין גע               
 (עד ושלומית בגן שלומית)       

  

י נֶָפש עדה  ָאְמנָם ְמִשיבֵּ

ָמה   .ָכל תֹוְצאֹות ָחִציר ְוֶדֶשא הֵּ

  

 נְִשַמת ֱאֹלִהים ִהיא ֲאֶשר יָֻלָדה" שלומית

י ָשָמיו"  ין ַרֲחבֵּ  ְבִבְלִתי ָשָמה, בֵּ

ֶצה"  ר ֲאֶשר יִָשים ְלָרְחָבם קֵּ  , ָגדֵּ

י ָבֶטן ִכי גַם"   ְבִרְדָתּה פֹה ְבַחְדרֵּ

 ;ִתְמַאס ְבָמקֹום ָצר ְקַצר יָָדיִם" 

ֶלה"  יָתּה נְִסָתה ָבאֵּ  .ִכי ֹלא ְבבֵּ

ֶרא!  ֲאָהּה?  ָמה-ַאְך   טֹוב ָלּה ֲאֶשר ֹלא תֵּ

חַ   י ְפנֵּי ַחָמה ְואֹור יָרֵּ  !ַכנְפֵּ

חַ    ִכי ַעל ְפנֵּי ַחָמה ְואֹור יָרֵּ

ז יְִהי שִ    ,ְבָתּה ְבַהְדַרת קֶֹדשָעלֵּ

 ַתֲעבֹר ָעֶליהָ -ַבל 

י יֹום  נָה, כֹוס אֹוְררֵּ  ַהֲחָדִשים הֵּ

 .ָכל יֹום ְביֹומֹו ַלְבָקִרים ֶסָלה 

  

ֶלה, ְשלֹוִמית, ֹלא ָלְך עדה  אֵּ

י  י ְקשֵּ  ,ֶמֶלְך-ְוַאְת ַבת, יִָמים-ִדְברֵּ

 .ִלְמֹלְך ְלַבד יָֻלְדתְ  

 ַהנִיִחי ַדבֵּר ְכזֹאת 

 ִמי ְבִמְשָפט כֹה ְלַדבֵּר יֶֶרב-ֶאל 

  

 ?זֶה ְבִמְשָפט כֹה יְַדבֵּר-ִמי שלומית

  

 ָלָמה                 עדה

ָמה? זֹאת ִתְשֲאִלי   ַהִאם ְמַעִטים הֵּ

י נֶָפש   ?ָהאֹוְבִדים ַהיֹום ּוָמרֵּ

ינֶנּו   יִָחיד ֲהֹלא אֵּ

ר ְויִשְ    .ַבע רֹגֶזַהיֹום ֲאֶשר יָמֵּ
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ְך ֶמנִי שלומית   ,ַהֲעלֵּם ֲהֹלא תֹאִבי ְדָברֵּ

ְך  ל יָדֵּ ין ְלאֵּ  .ַאְך אֵּ

  

 ֲהָבִלים ֶאֶלה  עדה

 ,ֹלא עֹוד ֲאנִי ָאַמְרִתי 

- ֶמֶלְך-ֲאֶשר ָכזֹאת ְדַבר ַבת-ִכי ִאם 

ְדָעה ַמדּועַ -ֹלא   ?אֵּ

  

 עֹוד ֲעצֹור ָלנֶַצח, ֲאחֹוִתי, ָאְמנָםשלומית     

 .ֹלא יְָכָלה נְַפִשי ְמִרי ִמֶליהָ  

ְך   נְִשַבַעתְ , ֲעָדה, לּו ֶבֱאמּונָתֵּ

ֶלה-יֲַעלּו ַעל-ַבל   ,ִפיְך ְדָבַרי אֵּ

 ָלְך אְֹמָרה ָהיִיִתי 

 .ָדָבר ֲאֶשר ִלי 

  

 ִכי ֲאַספֵּר ָאנִי  עדה

ָלי-ַמה   ֲהֹלא יַָדַעתְ ? תֹאְמִרי אֵּ

ְך   .ִמְשַפט ֲעָדה ִאתֵּ

  

 .ְכָבר יָָדְעִתי  שלומית           

 ֲאֶשר ִהנֵּנִי, ָאחֹות, ַעָתה ְדִעי 

 ,ַהיֹום ְשבּוַרת רּוחַ  

 .ְוִכְמַעט ַגם ְכָבר אֶֹבֶדת, ָמָרה 

 ָאִשיָחה, ְלָבִבי ֶאזְְכָרה-ִאם ֶאת 

  

 ,ִכי עֹוד ְלזִיָפה נַַער

יק  ,ְכִסיל ּוַבַער, ִמָכל ְתבּונָה רֵּ

 ,ה ְשלֹומית ֶתִהיִאשָ 

ְדָעה ַמה-ֹלא  עֹנֶג-אֵּ

 ֶמגֶד-ַמה, ִלי יֱֶעַרב

 .ִאם ְמִרי ָמלֵּאִתי, יְַמִתיק ְבִפי עֹוד

 ,ַגם ְבֶטֶרם ָבאּו, ִכי ְלָבִבי! ָהּה

 יַָדע ֲאֶשר ִתְקֶרינָה

ֶלה ַתֲהפּוכֹות ָאֶון  ,אֹוִתי ְכאֵּ

 ,ִמיֹום ֲעבֹור ַהקֹול ְבֶאֶרץ ֶקֶדם

 .ר ְוַהנְִמָהר ְלנְַפִשי נֶַצחַהמַ 

 ַאיִן-ַאְך ִקֲלָלִתי ִאם ְלִמגְַדל

 ְכָבר יַָדְעִתי, ָתבֹא

 ִכי ַרק ְרִסיִסים ַאְרָצה

ין ֶסָלה, יִפֹל  .ְועֹוד יָשּוב ְלאֵּ

  

ְך ָדָבר  ין ַדְברֵּ  ְלַהְכִחיֵּדנִי, בֵּ

 ַאְך ַפַעם; תּוְכִלי-ֲאָבל ֹלא, ִתְרִצי
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 ֶמֶלְך-ּוִמי ֶבן, ר ָאִביןִאְמִרי ֲאשֶ 

 ?ָכזֶה ֲאֶשר ָאַמְרתְ 

  

י, ִאם זֹאת ֲאגֶַלה עדה ן ֶמנִי-ַאֲחרֵּ  כֵּ

ָלִתי   .ִתְמנַע ְשאֵּ

  

 .ְכֶחְפצְֵּך ָאַעששלומית                 

  

 ְבַתְרִמית ֶשֶקר-ָאְמנָם ְרִאי ִכי ֹלא עדה

 .אֹוִתי ְתַפִתי 

  

 .ָשֶקרֹלא ְבַתְרִמית   שלומית

  

 .ִהָשְבִעי עדה

  

 .נְִשָבְעִתי  שלומית 

  

ַליְִך עדה ת כֹל ֲאֶשר אֵּ  ִכי ַתֲעִשי אֵּ

 .אַֹמר 

  

 ְוַרק ִכי ֹלא ְרחֹוָקה ֶתִהי שלומית

 ,אֹו נְִשְגָבה ִמֶמנִי 

 .ִתְשֲאִלי-ַמה 

  

 .ֹלא נְִשְגָבה      עדה

  

 .נְִשָבְעִתי    שלומית 

  

 ְמָלִכים זֶה ֲאֶשר ָאַמְרִתי-ן ֶבןהֵּ  עדה

 .ָשלֹום 

  

ֶלה שלומית  ?ְוָלָמה לֹו ְמרֹורֹות אֵּ

  

 .זֶה תּוְכִלי ָהִבין ּוִבְלִתי ָדַעת עדה

  

 אשר ייניח, מה לנפשו טוב-אך שלומית

 ומלב אלה, מה לא אחוז יוכל 

 אשר תוחלת, הסר תשוקות שוא

 ;מהן כבר עבדה

 ?מה תשאלי עתה

  

 ראי נשבעת  עדה

 .לתת שאלתי 
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 ,אמת נשבעתי  שלומית

 .אך שאלת אמרי ואשמענו 

  

 אשאל אשר אחת לבד תואילי עדה

 .את דברו לשמוע 

  

 .ממני, עדה, הנה שאול הקשית שלומית 

 .לא נשגבה זאת 

  

 ?למה  עדה

 לו נודעה כזאת אשר דברתי

 ,עמו דברים אלה

 לאש אכלת? יעשה אבי-מה

 .נהאחת כבד דתי הלא נת

  

 ?מה יחלש לבך עדה

  

 ,וחלש יהי  שלומית

 .כי יחזיק חיי 

  

 .אבל נשבעת  עדה

  

 אם לא רחוקה היא כבר אמרתי שלומית 

  

 רק אשר יניח, לא תאמרי לו עדה 

  

  

ין תֹוֶחֶלת  ֶלה ְתשּוקֹוָתיו ְבאֵּ  .אֵּ

 .זֹאת ְלָבד.  ְויִגְַוע, ִאְמִרי 

  

 ַהנִיִחי    שלומית

ֶלה-ֶאת, ָדהעַ , ָאנָא   .אֵּ

  

 ַאְך ִאם ֲאֶשר ִדַבְרתְ  עדה

 ָאנִי-ַגם, ִתְשְמִרי, ְשלֹוִמית, ֹלא ַאתְ  

ָליְִך-ֹלא ֶאְשְמָרה ֶאת   .ַדְבִרי אֵּ

 !ָשלֹום 

  

 .ִשְמִעי, ֲעָדה שלומית 

  

יְך יֵָּדעּו   עדה  ?ְואֵּ

 ִהנֵּה ְבַאַחד ַהְסָלִעים נְַחנּו 
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 .נְִהיֶה ְלָבד 

  

 ִתְשמִֹרי, ֲעָדה, ָאְמנָם  לומית ש

 ,ִכי יֲַעמֹד ִמנֶגֶד 

ק ְכַאַמת  .ְלַדבֵּר ָשָמה, ִאיש-ַהְרחֵּ

  

 ,יֲַעמֹד ִמנֶגֶד, טֹוב עדה

ק ְכַאַמת   .ְלַדבֵּר ָשָמה, ִאיש-ַהְרחֵּ

ָליְִך   ?ָמה עֹוד ְשמּורֹות ַתֲעִשי אֵּ

  

 .ֹלא עֹוד שלומית 

  

 ֲאָבל ָמַתי  עדה

  

 .ֲאנִי ַגם ָעָתה   שלומית 

  

 .ַגם ֲאנִי, טֹוב עדה

  

 ?ַאְך ָאנָה  שלומית

 ֲעֶדן ַאֶחֶרת-ִכי ַגם 

 אֶֹבה 

  

  

 ?ֲעֶדן תֹאִבי עדה

  

 ֲעֶדן ָרִציִתי  שלומית

ינִי-ִכי ַתֲעִשי ַעד   יֲַאִמין ִכי אֵּ

 ְוֹלא יַָדְעִתי, לֹו-ָבָאה ְלַדֶבר 

 .ָדָבר 

  

 .זֹאת ֶאֱעֶשה ְוגַם עדה

  

 ?ַאְך ָאנָה  שלומית

  

 ִהנֵּה ֲהֹלא יֹום ַציִד   עדה

 ְוָשם תֹוִחיִלי, ַאתְ -ְלִכי גַם; ָמָחר 

לּו-ַרק ַעד   ;ֲאֶשר יָחֵּ

יָדם  ִלים הֵּם ְבצֵּ  בִֹאי, ּוְבעֹוד ֲעמֵּ

 ֲאֶשר ַמְשִגיחַ , ָבָדד ְלרֹאש ָהָהר 

 ;ְפנֵּי ַהנַָחל-מּול-ֶאל 

 :ם ְכָבר נְִרֶאה ְדַבר ַהָציִדִמשָ  

 ,ִכי ַגם ֲאנִי ָאבֹא ְוָשלֹום יַַחד 

ְך ָשָמה   .ַגם ִמְבִלי יֵַּדע ֱהיֹותֵּ
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 טֹוב שלומית 

  

 ִהנְנִי הֹוֶלֶכת  עדה

 ּוָמָחר נַַעש, ַעָתה ְלבֵּית ָאִבי 

 .ֱאֶשר ִדַבְרנּו-ָכל-ֶאת 

  

ִכיַעָתה ְלָשלֹו; ָמָחר יְִהי שלומית   .ם לֵּ

  

 ענין ד             
 (עֵּרי הקוסם מתחפש בבגדי רש ועדה הולכת לביתה)

  

 ,נָא ֶחֶסד-ֲעִשי, ַעְלָמה ערי

 ;ַדל ְוֶאְביֹון ָאנִי-ִכי 

  

  

 ,ֶלֶחם-ָאנָא ְתנִי ַפת 

 אֶֹכל-ְשנֵּי יִָמים ֲאֶשר ָכל-ִכי זֶה 

ת ִהנֵּנִי-ַעד, ָבא ְלִפי-ֹלא   ;ִכי ְכמֵּ

ַעי ְוַעְצִמי ָחָרהחֹמַ    .ְרְמרּו מֵּ

  

ד נֱֶאָמן ָפנֶיָך עדה  ,עֵּ

י ַהֶקֶבר  ִכי ַכֲחָלִלים שְֹכבֵּ

ן נְָפלּו  .נִזְָעכּו, כֵּ

יִן  ָאְמנָם ְביִָדי אֵּ

נָה  .ָדָבר ֲאֶשר ֶאתֵּ

יִתי  ָשָמה, ִאם ַאֲחַרי ָתבֹא ְלבֵּ

 .נְַפְשָך ָאִשיב-ֶאת

  

 .ֲאנִי ָאבָֹאה  ערי

  

 ?ַמֲעֶשיָך-ַמה? ַאְרְצָך-המָ  עדה

  

 ָאנִי   ערי

י ָשָמיִם  הֹוְברֵּ  .מֵּ

  

 .ָברּוך יְִהי בֹוֶאָך עדה

ה ִקִצי-ִאם  ן ְראֵּ  .ְוִאם ַאְצִליחַ , כֵּ

  

 ?יֹום ֲאֶשר יַֻלְדתְ -ַמה ערי

  

 .ְבאֹור ַהבֶֹקר, ִראשֹון עדה
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ְך ְתנִי ערי  .יָדֵּ

  

 .ַהבֵּט  עדה

  

 ִביָטהֲאָבל אַ    ערי

 .טֹובּו-אֹותֹות ֲאֶשר ֹלא 

-  -ִמקֹוְסִמים ִהָשְמִרי ִכי  

  

  

 ?ָלָמה   עדה

  

ָמה ערי  ִכי ֶאֱחזֶה ָבהֵּ

ב ְלָהַרע ָלְך  עַ , חֹושֵּ  .ְוגַם יָרֵּ

  

ל ָאֶון עדה ן ִמנְֶהם נָָבל ּופֹועֵּ  הֵּ

ף ַאֲחַרי ִהנֵּהּו   .ֶאָחד ְמַרדֵּ

ל יָדֹו ְלָהרֵּ    ?עַאְך יֵּש ְלאֵּ

  

 יִֶהי   ערי

  

 ?ָכזֹאת יְִהי עדה

  

ן ָעָתה  ערי  .הֵּ

  

 (יאחזנה בצוארה)        

  

 .ַהנִיָחה? ַתֲעֶשה-ַמה עדה

  

 .ָאנִיחַ , ֲעָדה, ַעָתה ערי

ְדִעי ִמי ָאנִי   ?ַהתֵּ

ִרי ֲאֶשר ָמַאְסתְ -ֹלא   ,ִתזְְכִרי עֵּ

 ?נָָבל ּופֹועֵּל ָאֶון 

  

ָתה ֲאנִי עדה  .ֶהֶרף, יְִדיִדי, אָאנָ ! מֵּ

  

 .ִכי ֹלא ֲעֶדן ָתמִּותי, ִתיְרִאי-ַאל ערי

ך ְקלֹונִי ֶטֶרם   ,ִאנְָקָמה ִממֵּ

ְך ָאַעש-ֶאת   ,ַתֲאַות ִלִבי ְבָבְשתֵּ

נָה  ְך ַמֲאָכל ֶאתֵּ  ַאַחר ְבָשרֵּ

 .ַבֲהמֹות ָשַדי ְועֹוף ָשַמיִם-ֶאל 

 ,ַשעַהיֹום ְמקֹור ָהרֶ , ֲעָדה, ַאתְ -ֹלא 

 ?ַבבֹוגְִדים ָשָרִתי 
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 ,ִהנֵּה ֲעָדה ָאנִֹכי עדה

ָאז ְסגַֻלת, אֹוָתּה   ֶמֶלְך-ֲאֶשר מֵּ

  

  

  

 .נְַפְשָך ָהיָָתה-ֶאל 

יְך נְִהיְָתה ָכזֹאת   ֲאֶשר ָאשּוָבה, אֵּ

 ?ִמְרָמס ְלַכף ַרגֶליָך, אֹויְַבְתָך 

  

ְך ֲהֹלא ִתְשָא? ִלי ִתְשֲאִלי ערי  ,ִליִרְשעֵּ

 ְכָבר ָשַכַחתְ ; לֵּב-זֹונָה נְצּוַרת 

 ?תֹוֲעבֹות אֹונְֵּך ְוַתזְנּוָתיְִך-ָכל 

  

 ?זֹונָה ֲעָדה עדה

  

ֶלה  ערי  ִהנֵּה ְפָלִאים אֵּ

 !לֵּב ְתִמיַמת נֶָפש-ֶאל 

  

 .ֶהֶרף, יְִדיִדי, ָאנָא עדה

  

 ,סֹוָרֶרת, הֹוי בֹוגְָדה ערי

 ,ִמְרַשַעת? אֹוִתי יְִדיד עֹוד ִתְקְרִאי 

יְך ֹלא ְך בֶֹשת-אֵּ  ?ְתַכסֵּ

ָדִעי   ַאְך עֹוד ְמַעט תֵּ

 ַבֲהִשיִבי ָאנִי, ָלְך יְִדידּות-ַמה 

ְך ַהיֹום ֲחַמס ַכָפיְִך   .ַעל ָקְדֳקדֵּ

  

 !אֹוי! אֹוי ַגְרְגרֹוַתי עדה

  

 ?ּוַמה ִתְצָעִקי  ערי

  

 ֶאְפַחד ּוַמר ֶאזְַעק ֲאֶשר ָסַחְבתָ  עדה

 .אֹוִתי ְבַצָּואִרי ְכַחיַת ָאֶרץ 

  

 ?זֶה ֲאֶשר ָעִשיִתי-ַמה ערי

ינִי, ִחבּוק יְִדידּות הּוא  ְך אֵּ  ?יְִדידֵּ

 .תּוְכִלי ָתנּוִסי-ִאם 

ְך ַתנִיִחי   ִאם ָקְדֳקדֵּ

ין ֶאְצְבעֹוַתי פֹה  ִכי, בֵּ לֵּ  .ֲאזַי תֵּ

  

  

 .ִכי ֲאַדבֵּר ָרגַע-ַעד, ָאנָא ֲחַדל עדה
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 .ַדְבִרי! טֹוב ערי

  

 .ַאְך ֶהֶרף  עדה

  

ְך ַעָתה ְבַצָּואר יִֶהי? ָמה ערי  ?ַדְברֵּ

ָמה-ִפיְך אֹו ְלשֹונְֵּך ֹלא   .ְביִָדי הֵּ

  

יָכה ֲאַדבֵּר עדה  ,ָאֶרץ-ַוֲאנִי ַעל? אֵּ

 ?ּוְביְָדָך נְִתָפֶשת 

 ָאנָא ְמַעט ַהנִיָחה 

 אֹוִתי 

  

 ֲאֶשר ַאנִיחַ  ערי

ֶלה? ְךאֹותֵּ    ְבַאַחת ַהְמָערֹות אֵּ

ְך ֲהֹלא ָאִביא  ָדִעי, אֹותֵּ  ְוָשם תֵּ

ְך  ִרי יְִדידֵּ ָמה, עֵּ  .ָמה ֲאָהָביו הֵּ

  

ֶלה עדה יְך ִלְבָך יּוַכל ֲעשֹות ָכאֵּ  אֵּ

 ?ֶאל ָהיְָתה יֹום ַאֲהַבת נְַפֶשָך 

ִרי, ָאנָא זְכֹר   ֲאֶשר ָהיִיִתי, עֵּ

ינֶיָך-ַמְחַמד   .ְמאֹור עֵּ

 ,ָאנָא זְכֹר ִכי ַבְשִבי ָהַלְכתָ  

ִרי   ֲאֶשר ָעַלזְתָ , ְלאֹור ִחַצי, עֵּ

ין  ָאז ְבבֵּ  .ָשַדי ְוִהְתַענַגְתָ -מֵּ

ֶלה  יָכה ְשָפִטים אֵּ  אֵּ

נִי, ִבי ַלֲעשֹות תּוַכל   ?ְוַתְשִחיתֵּ

ינֹו! ֹלא ִלְבָך ַבְרזֶל   !נְחּוָשה אֵּ

  

 ֶשר ָאַמְרתְ אֲ , ַאְך ָעְברּו ָשנִים ערי

 ,בֹוגְָדה סֹוָרֶרת, ִלי 

 !נָָבל ּופֹועֵּל ָאֶון 

  

  

  

ִרי ֲאדֹונִי עדה  ִאם יְִדיד ָמַאְסתָ , עֵּ

 .ֱאֶמת ָחָטאִתי, ִכי אֹוְתָך ֶאְקָרא 

י  ּופֹה ִהנֵּנִי, ִפְשִעי-אֹוֶדה ֲעלֵּ

 ,ִמְרַמס ֲהדֹום ַרגְֶליָך

 .ְסִליַחת ָחֶסד, ִכי ַרֲחִמים ֶאְשַאל

 ,ם אֹוְתָך ָבזִיִתיאִ 

ר ֲעֹונִי נָא  ְוִשְפָחֶתָך, ַכפֵּ

י ַחיַי ֱאִהי ָלנֶַצח-ָכל-עֹוד  ;יְמֵּ

 ,ָאסּור ְלִמְשַמְעֶתָך
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 ;ֲאֶשר תֹאַמר ֲעשֹות ָאִחיָשה-ָכל-ֶאת

ת ַתֲאַות ִלֶבָך  ,אֵּ

 ;ֲאַמלֵּא ָאנִי, ָמַתי ֲאֶשר ַתְחפֹץ

ן ֲחַדל  ַעשעֹוד נְָקָמה תַ -ַאל, ָאכֵּ

 .ִכי ְלָך יָָאְבִתי, ִבי

 ֲאֶשר ָאנּוָסה-ִכי ִאם

 ,ִתְפַחד ְלַהנִיַחנִי

 ;ַאל ֶתֶרף, ִציַצת ְקֻוצֹוַתי ֱאחֹז

 ֲאֶשר ָחַפְצתָ -ָכל-ִכי ִאְתָך ֶאל

ן ֶאת ָלֶתְך-ָאבֹא ְוֶאתֵּ  .ְשאֵּ

  

 .ֶאֱעֶשה כֹה ַכֲאֶשר ִדַבְרתְ ! טֹוב ערי

 (היקחנה בקווצותי) 

  

ץ עדה  ְלָכה נָבָֹאה, ִאם ִלְבָך ָחפֵּ

 ַהְמָעָרה זֹאת ֲאֶשר ַסבּוהָ -ֶאל

ֶלה ְברֹוִשים ֶלה, אֵּ  אֵּ

 ;ִשָטה ֲהַדס ָוֶאֶרז

 .נְִשְמָחה נָגִיָלה, נְִתַעְלָסה ָשם

  

 .נֵּלְֵּך ערי

  

  

נִי עדה  ְוכֹה ַתנְחֵּ

 ?ִכנְחֹות ְבֶרֶסן סּוס 

  

ָכה, ְלִכי  ערי  .נֵּלֵּ

  ֹ  .ה נְֵּשָבהפ

  

 ֹלא ִכי ְבתֹוְך ַהָחֶדר עדה 

 .לְֵּך ַבְמָעָרה 

  

 בִֹאי ערי

  

 ובבואו יפול בבור אשר שם: יבא במערה)

 (מכוסה בעשב          

  

 .ְשאֹול ִמָתַחת-לְֵּך ַלֲחָרפֹות ַעד עדה

ָרה ֹלא ְביָד ָאַחזְִתי  ִאם ִחיש ְמהֵּ

ל  יְכָבר יַָרְדתִ , ַבֶצֱאִלים ָהאֵּ

 .ָאנִי-ָשם ַאֲחָריו ַגם

 ,ַאְך טֹוב ֲאֶשר ִמפֹה נְדֹוד ַאְרִחיָקה

 .ֶפן עֹוד ְברֹוב ַחַטאת ְקָסָמיו יַָעל 
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 חלק שלישי         
  

 ענין  א     
  
 (ואחרי כן שלומית, שלום ושמעי)  

  

  

י ָשֶבת שלום י עֹוָלם נְִעימֵּ  ,הֹוי ַהְררֵּ

י נְאֹות ָשלֹו   ֲאֶשר ָלֶבַטח, םִסְתרֵּ

 ;ָבָדד ֲהלֹום ִתגְָבהּו 

ֶלה-ַמה   יְָקרּו ִלי אֵּ

יֶכם ְמִשיבֹות נֶָפש  רֵּ  !ֻחפֹות ֲאשֵּ

י ֶמֶלְך"  יְכלֵּ  ,ָמה ַאְרְמנֹות ָשִרים ְוהֵּ

 ?ָעִרים ְבצּורֹות ַרֲחבֹות יָָדיִם"

נָה-ִכי ַרק"  .ְמרֹוִרים ֻסגְרּו ָבהֵּ

 ב יִרֶ , ִבְרבֹות זְָהָבם"

 ִכי ְלַרגְָלם ֶרֶשת, אֹויֵּב ְבִקְרָבם"

י, יְִפרֹש"  .יִפֹלּו-ְוֹלא יְֶחַדל ֲעדֵּ

ֶלה-ֹלא ן ְמנּוחֹות ַשֲאנַנֹות אֵּ  ,כֵּ

 ,ִכי קֹול ְתרּוַעת נֶָשק

 ֶפַצע-קֹול ִריב ּוַמַצת, קֹול נֹוגְִשים

 .ִמזֶה נְדֹוד ִהְרִחיקּו

 ,ימֹונְַפשֹות ֲענִיִים ַבֲעטֹף ָעלֵּ "

ָלה ְבָשְכָבם ָאְרָצה-ֶאל" י אֵּ  ,יְַרְכתֵּ

 ִמקֹול ְדָמָמה זֹאת ֲאֶשר יָפּוחַ "

ין"  ,ֳעָפִאים ַבֲהמֹות ָהרּוחַ -ִמבֵּ

 ְוָשם יְִשָכחּו, ִהנֵּה יְִחי רּוָחם"

  

  

 .ְוִריָשם עֶשר, ָכל ְמעּוף צּוָקה-ַגם" 

ֶלה" ן תֹוְצאֹות ָחִציר ְוֶדֶשא אֵּ  הֵּ

י נְִעימֹות ַגןחֶ " ָמה-ְלקֵּ  ;ֱאֹלִהים הֵּ

 .הּוא ֲאֶשר ִמֶקֶדם-ִכי גַן ֲהֹלא גַם"

 ;זֹאת נֲַחַלת אֶשר ֱאנֹוש ָבָאֶרץ

 ִכי ִמְבִלי יָגֹון ְוָצָרה ֶבַטח

נָתֹו חֶֹרב, ַתַחת ְתאֵּ  ,ְלצֵּל מֵּ

ין ָחִציר  ְוָרַחב ֶסָלה, יְִשַכב ְבבֵּ

ין מַ   .ְרִשיעַ ִלבֹו ְבִשְמָחתֹו ְבאֵּ

 ,ָמה אֹוְצרֹות זָָהב יְָקר ָועֶשר
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 ?ַלְמָלִכים ֶכֶתר, ִכְסאֹות ְלִמְשָפט

ָמה" ן אֹוְצרֹות ִאיש בֵּית ֲאסּוִרים הֵּ  הֵּ

 ,ְונְַחתֹום ָשָמה, לֵּב ֲאדֹונֵּיֶהם-ֶאל"

 ,ִאם ָקמּו, ִאם יְֵּלכּו, ִאם יְֵּשבּו"

נִים הֵּם ְוִאם יִָקיצּו-ִאם ַגם"  .יְשֵּ

 ,ָמה ְמשֹול ָונֵּזֶר-ֹוא"

 ?ֹלא ֲעבֹוַדת ָפֶרְך-ִאם"

 ִכי עֹול ְמִדינֹות ֶאֶלף"

ֶלה-ּוַמה ַגם, ִשְכמֹו ְלַבד יִָשא"  ?אֵּ

 ,ֶמֶלְך ְבִכְסאֹו הּוא ֱאנֹוש ַבַשַער" 

ינֵּי כֹל ֲאֶשר יָבֹואּו"  ,נִָצב ְלעֵּ

 .ּוִמי יְִבזֵּהּו, ִמי יְִשַתְחֶוה לֹו"

 ,ָדָריו נַַעררֹוֶעה עֲ 

 !נַָעָמה-ּוַמה, טֹוב ְמנָת ֶחְלקֹו-ַמה

ל יֵֶּלְך ין ִמְכְלאֹות צֹאנֹו ְמנַהֵּ  ,בֵּ

 ,ְבָענְיֹו יָגֶל; ָהלֹוְך ְוָרץ ָוָשב

 .ָפנָיו ְוִלבֹו תֹוֲאִמים יָשישֹּו

ין ָצֱאִלים יְִשַכב חַ , בֵּ  ;ְוהּוא בֹטֵּ

  

  

חַ , ַדל הּוא   .ְוַאְך ָשמֵּ

 ,ה רּוחֹו ְבַאּות ֶכֶסףנֲַענָ -ֹלא

 .ָחְשָקה נְַפשֹו יְָקר ִתְפֶאֶרת-ֹלא

 ,ִאם קֹוץ ְוַדְרַדר ַמֲאָכלֹו יִֶהי

 .ְבִפיו יְַמִתיקּו, ִכי טֹוב ְלָבבֹו הּוא

י ָענְיֹו ְבָשְכבֹו ָליְָלה-ַעל  ִמְשְכבֵּ

ש בֶֹקר, יְִמָצא ְמנּוָחתֹו  ְוִחדֵּ

י ְבחּורֹוָתיו ש נֶָשרְכחַ , ִפְרחֵּ  .דֵּ

 ,נְִמְלאּו ָשדֹות ְוִאם נַָשמּו-ִאם

 ִאם יְִלְבשּו ַקְדרּות ְוזֶֶרם ָקֶטב

 ,ְוִאם יְַרִעימּו, ָשָמיו

 .ְוֹלא יִנֹועַ , ֹלא זָע ְלָבבֹו בֹו

 ְוֹלא יָקּומּו, ֹלא אְֹרִבים יָגּור

חַ  י ְשָקִרים בֹו ְוָשְוא יָפֵּ דֵּ  :עֵּ

חַ , ַדל הּוא  .ְוַאְך ָשמֵּ

ינָיו ָשָמה  ,ַעְלָמה ֲאֶשר ִתיַטב ְבעֵּ

ֶשק ן ְלֶחְלקֹו חֵּ  ,ַעְלָמה ֲאֶשר ִתתֵּ

 ְוִהיא ָכמֹהּו, ָבּה יֲַעֹלז ִלבֹו

 ְוֹלא יֵָּדעּו, בֹו יֲַעֹלז ִלָבּה

 ;ַרק ַתֲענּוגֹות ֶסָלה

 ,ּוַמְפִחיד ָאיִן, ִכי זֶה ְלֻעַמת זֹה

 .יְִתַעְלסּו יְִתַענְגּו ָלֶבַטח

ין ָשֶדיהָ , ִאם ָעיְָפה נְַפשֹו  ְבבֵּ
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 ִכי ְלאֹור ָפנֶיהָ , יְִשַכח ֲעָמלֹו

ת ָכל  :ֲעבֹוָדתֹו ְכָבר זֹונֵּחַ -אֵּ

חַ , ַדל הּוא   .ְוַאְך ָשמֵּ

 !נַָעָמה-ּוַמה, טֹוב ְמנָת ֶחְלקֹו-ַמה

ֶלק יָכה ְבָכל ִלִבי ְבֶחְלקֹו חֵּ  אֵּ

  

  

- !נְַפִשי ֲאנִי ָאִמיָרה 

ה ִשְמִעי ַאְך  !ֶתִחי, יְִדיִדי.  ָשם ְראֵּ

ַלי ְבשֹוָרה-ָמה  ?ִאְתָך אֵּ

  

  

 .ָאֶפס  שמעי

  

 ?ָעִשיתָ , אֹוֲהִבי, ַאְך ָמה ְלנְַפִשי שלום

  

ר ָכל שמעי  .ֲאֶשר ָעִשיִתי-ַעָתה ֲאַספֵּ

 ַדע ִכי ְבָכל כִֹחי ְכָבר ִבַקְשִתי

 ְוגַם ָמָצאִתי, ִלְמצֹא

 ,ה ְליָָפֶתָךַרֲעיָ 

ֶשת ְצפּון ִלָבּה ּוִמְסָתֶריהָ   ;אֵּ

ֶליהָ   ִכי כֹל ֲאֶשר אֵּ

 ְוכָֹחּה יִֶרב, ְתַדבֵּר ָלּה, אַֹמר

ָצה  .ַלנְחֹות ְשלֹוִמית ַבֲאֶשר ָחפֵּ

  

 ְביֹום ָקְרֶאָך, ָאִחי שלום

 .ַכֲאֶשר ָעִשיתָ , ִתְמָצא ְצָדָקה

 ?ַאְך ִמי ְרעּוָתּה זֹאת

  

 ֹלא יַָדְעתָ הֲ   שמעי

 ?ַהַבת ֲעָדה 

  

 .יָָדְעִתי שלום

  

 נֶָפש-אֹוָתּה ְשלֹוִמית ָאֲהָבה ַעד שמעי

 ָכל ַתֲעלּומֹוֶתיהָ  

 .ְוָלּה ִדַבְרִתי; ָלּה ְלַבד ַתִגיד-ַרק

 ַותֹאֶמר, ָתְקָעה ַכף ִלי ְכָבר-ַאף

 ֲאֶשר תּוַכל ְלהֹוִעיֶלָך-ִכי ָכל 

 ֶלְךַותֵּ ; ַתֲעזֹב-ֹלא 

  

  

ית ְשלֹוִמית ָאז-ֶאל   ְוִעָמּה ָשָמה, בֵּ
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ְדָעה ָאנִֹכי-ַמה  ;ִדְבָרה ֹלא אֵּ

י ן ָשָבה-ַאְך ַאֲחרֵּ  ,כֵּ

נָה  ,לֵּאמֹר ֲאֶשר נָבֹא ְכַהיֹום הֵּ

ינּו ָבָאה  .ִכי ַאֲחרֵּ

 ;ֲאֶשר נְִרֶאהָ -ַאְך נְֵּשָבה פֹה ַעד

ִכינָה  ִכי ִעְמָך ָתבֹא ְלָהר הֵּ

 .ת ְשלֹוִמית ָשםִלְהיֹו

  

 ָאנָה-ֲאָבל ַעד  שלום

 .נֹוִחיל ֲהלֹום 

  

 .ָחַשְבִתי, ִהנֵּה ְמַעט    שמעי

  
 (ושלום רֹוָאּה מרחוק, שלומית באה לבדה)      

  

ן ְשלֹוִמית ָשם ְלָבָדד ָבָאה שלום  ;ַאְך הֵּ

ְלָכה ָארּוָצה   .ַעָתה ְלנֶגְָדּה אֵּ

  

ינּו! יְִדיִדי, נָא-ַאל שמעי  ַעד ֲאֶשר ַאלֵּ

ב, ָתבֹא ֲעָדה   ִכי ְכָבר נְִשָבָעה; שֵּ

 .ְוָתבֹא, ָלבֹא 

  

ינֹו  שלום  ַאְך ְלָבִבי אֵּ

 .יָכֹל ְלִהְתַאפֵּק 

  

 ,שּוָבה, יְִדיִדי  שמעי

 .יְִדיד, שּוב נָא 

  

 .ַהנִיָחה  שלום

  
 (והיא שבה לאחוריה ונסה, ירוץ לקראתה)

  

ְלִכי-ַמה  ינֶנִי? יְרִאיַמה תִ ? תֵּ  אֵּ

 ִהנֵּנִי, ְרִאי; ְשלֹוִמית ֹלא, ָרץ ָלְך 

  

  

 ,ַהנְָחִלים יָָמה-ָרץ ַלֲהֹלְך ִעם 

ץ   .ְוֶאְכֶלה ָשָמה, ָלִשית ְלַחיַי קֵּ

  
 (ירוץ על הנחל לטבוע בו) 

  

ָרה רּוָצה, ִשְמִעי? ַמה ַתֲעֶשה שלומית  .ְמהֵּ

  
 (תרוץ ותאחז בו) 
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  ֹ  .ָשלֹום, דָאנָא ֲעמ

  

 ְלַחבֵּק ַעָתה  שלום

 ;אֹוִתי ְלַבד הֹוִאיִלי 

 ִכי ִמְבִלי ַהנִיחַ 

 ְפָעִמים ֶאֶלף, אֹוִתי ְבַאַחת מּות

ן ְקִשי ְך ְלנְַפִשי ָמֶות-יִתֵּ  .ָעְרפֵּ

  

ָתה ֲאנִי שלומית   .מֵּ

  

ָליְִך  שלום  כֹה יֱֶחֶרה אֵּ

ץ ֲאנִי ָאִשיָמה-ִכי ֶאל  ִבי קֵּ  ?ְכאֵּ

  

ֶלה-ִמי נֲָחָך ַעד שלומית   ,אֵּ

ת ְלבֹוגֵּד נַָחל  ת נְַפְשָך ָלתֵּ  ?אֵּ

  

ן שלום  ?ֲעֶדן ִתְשֲאִלי, הֹוי יֲַעַלת ַהחֵּ

ה, ָשלֹום   ְוַחיִים ָלָמה! הֹוי, יֹום-ְקשֵּ

ד ָאָתה, נְַפְשָך יַֻתן-ֶאל  ?ְואֹבֵּ

ין י ָתְפֶתה ֲהֹלא ִהנֶָך-בֵּ  ,מֹוְקדֵּ

ד ְלגֵּיא ַצְלָמֶותַגם ִמְבִלי תֵּ   .רֵּ

  

 ,טֹוב ְלָך יְִהיֶה ּוָמה ַתְשִכיָלה-ַמה שלומית

 לּו ַתֲעזֹב ִמֶלֶכת

ש ֶמנִי! עֹוד ַאֲחַרי  ?ִכי ָמה ְתַבקֵּ

  

 ִכי ִתְשְמִעי ַאַחת ְדָבַרי ֶטֶרם שלום

 .ָאמּות 

  

  

 .ְכָבר ָשָמְעִתי שלומית 

ֶליָך  ,זֶה נְִתנָה אֵּ

ָלֶתָך, ל אֹוָתּהְשאֹו-ֹלא-ַעד  .ְשאֵּ

  

 ,ִמְמצּוָלה ֶדֶלף, ַמר ִמְדִלי זֶה שלום

י ָבֶטן-ֶאת ָכל   .ֲאֶשר ֶאְסגֹר ְבַחְדרֵּ

  

ן-ַגם שלומית   ;ְוֶאְשָמֶעָך, זֹאת ְלָך ֶאתֵּ

 ַאְך ִכי ְמַעט ִמֶליָך 

 :ְועֹוד ַאֶחֶרת; יְִהיּו

י ַדבֵּר ֲאֶשר ָחַפְצתָ   ,ִכי ַאֲחרֵּ

לֵּ   .אֹוִסיף ְראֹות ָפנֶיָך-ְוֹלא, ְךתֵּ
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ֶלה! הֹוי ַאֲהַבת נְַפִשי שלום  ְכָבִלים אֵּ

 ֲאֶשר ָתִשיִמי, ִמי זֶה נְשֹוא יּוַכל 

ֶשק-ֶאל ר נְגּוַע חֵּ ש בֹועֵּ  ?לֵּב ְכאֵּ

ֲאֶשר ָאֲהְבִתי, ִכי ֶאֱאהֹב  ַגם מֵּ

 ,ַחיַי ְונְַפִשי ֶסָלה

 יִַגידּו יֲַענּו, ְשלֹוִמית, אֹוָתְך

ֶלה י גְָבעֹות אֵּ  ;ַסְלעֵּ

 ִכי נֹוְטִפים ִכְמַעט ְכָבר נַָמסּו

י ִדְמָעה ֲאֶשר ָעלֵּימֹו  ,ִמנֲַחלֵּ

 .ָשַפְכִתי, נְִקֶשה ּוָמר

 יִַגיד יְגֹונִי זֶה ֲאֶשר נַָחנִי

 ָלִשית ְמרּוַצת נַַחל

ֶצה, ַתְכִלית ְתשּוָקִתי  .ְלַחיַי קֵּ

רִכי ְכצֵּ ! ָהּה  ְכַמַסב ָעיִן, ל עֹובֵּ

 ְונָָטה ֶפַתע; ָהיָה ְמאֹור יֹוִמי

 .ַלֲערֹב ָלנֶַצח, ִלְקַראת ְמבֹואֹו

ן ַגם  ֲאנִי יַָדְעִתי-הֵּ

  

  

י בֹואֹו ְכָבר ָאַבְדִתי   ִכי ַאֲחרֵּ

י ִתְקָוה-ָכל  ֲאֶשר ִלזְרֹחַ , ִמְסֲעדֵּ

ן נִָחְמִתי; יָשּוב ְונָגַּה עֹוד  .ְוכֵּ

 ,ָכָלה ְכָבר ָגַמְרִתי

י נְִשִפי ְבזֹאת ָחפֵּצּו  ִאם כֹוְכבֵּ

ת ְמנָת כֹוִסי ְדָאגָה ֶסָלה  :ָלתֵּ

ן יְִמְתקּו  ְמרֹורֹות ָמֶות-ִלי ָכל-הֵּ

ֶלק-ְשלֹוִמית ֶאל-ִכי ַעל  ְלָבִבי חֵּ

 ,ִאם זֹאת ְלַבד ַאִשיגָה, יִנְָתנּו

 ִכי ַאְך ְבמֹוִתי ַרֲחִמים יֹוִפיעַ 

ינֶיהָ   .נֶגְִדי ְמאֹור עֵּ

  

 .ֶחְפְצָך ִדַבְרתָ -ִהנֵּה ְכָבר ָכל  שלומית

  

ן שלום  !ְלַבב ָהָאֶבן, הֹוי יֲַעַלת ַהחֵּ

ינָיְִך ן יֱֶחזּו עֵּ  ,הֵּ

 ,ָכְבדּו ָאזְנַיְִך-ֹלא

 ,ִהנֵּה ְבָבָשר ַרק ְוָדם ֻרַקְמתְ 

ֱאנֹוש יָֻלְדתְ  ן מֵּ  :הֵּ

ְך נְ  יְך ַרֲחִמים ִממֵּ  ?דֹוד ִהְרִחיקּואֵּ

 ,ַפִטיש יְפֹוצֵּץ ֶסַלע

ש ֲאָרזִים רּוחַ   ,יְַשרֵּ

 ,יִבֹל ְגַבּה ָהִרים ְבַרַעש ָאֶרץ
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 ?ּוְלַבב ְשלֹוִמית ַעז יִֶהי ָלנֶַצח

נִי, ְשלֹוִמית, ָאנָא  :זֹאת ְלִמזְָער תֵּ

 ְוָאז ָאמּוָתה, "מּות: "ִאְמִרי ְלָשלֹום

ז ְוטֹוב לֵּב ַכֲאשֶ   .ר ִדַבְרתְ ָעלֵּ

 ֲעֶדן ִתְמָאִסי? ִלבֵּך ֲעֶדן ַתְקִשי

ָלי ת ַמֲענֶה אֵּ  ?ֲעֶדן ִתדִֹמי? תֵּ

  

 ְתלּונֹוֶתיָך-ְלָהִסיר ֶאת, ָשלֹום שלומית 

ָדָעה  ּוְלַבֲעבּור תֵּ

 ,ְוַתַעזְֶבנּו, ִכי ָשְוא ְלַבד ִתְשקֹד

 .ְוַהְסכֵּת ָעָתה, ֶאְרֶצה ְלָהִשיב ָלְך

 ,ְתַדֶמה ַאָתה ִהנֵּה

ם ָדע ְלַרחֵּ  ָאנִי, ִכי ִמְבִלי אֵּ

נִי; ַהיֹום ְלַאְכזָר ָלְך  ְוִתְקָראֵּ

 ;ְלַבב ָהֶאֶבן, ָעְרָפּה-ַעְלָמה ְקַשת

ֶלה  אּוַלי ְלקֹולֹות אֵּ

ם ַכֲאֶשר ָחָפְצתָ   .ָאשּוב ְלַרחֵּ

 .ַאְך זֹאת ְשַמע נָא ְוֲאָמַרי ִבינָה

ל  ֶשר ִתְדרָשהאֲ , לּו ַרֲחִמים ָכאֵּ

 :ְלָך נָָתִתי, ֶמנִי

 ,ֹלא זֶה ְשָכִרי יִֶהי

ש אֶֹכֶלת-ִלְפנֵּי ְבנֵּי  ִעיִרי ְבאֵּ

ֶפר ַמת אֵּ  ?ִעִמי ְכבֹוִדי שּוב ֲערֵּ

 ּוְלָך ֲחַמת ָאִבי ֲאֶשר בֹוֶעֶרת

ֶכל  ִבְבִלי נְקֹום ֹלא תֵּ

ינֹו-ַגם ָכל" ם אֵּ ם כֹל ְמַרחֵּ  .ְמַרחֵּ

ם "  ,ַרֲחִמים יְַשִחיתּוַכָמה ְבַרחֵּ

ָמה" יֶהם ַרק ְלַאְכזָר הֵּ  .ִכי ַרֲחמֵּ

 חֹוֶלה ֲאֶשר יִַגיעַ "

י מֹותֹו-ַעד"  ,ּוִבֶקש אֶֹכל, ַשֲערֵּ

ש ּוָבכֹה אֶֹכל"  ַבקֵּ

 ַרֲחִמים נְִקָרָאה-,ַמְשִחית ְלנְַפשו"

ָליו נְתֹון אֹותֹו"  ֶרגַע-ַעד-ֲאֶשר, אֵּ

 ?יו עֹוֶדנּוהּוא ְבפִ , יֹאַכל ְויָמּות"

 ַכָמה יְַרפֵּא חִֹלי"

  

  

 ;ַמר ִמְמרֹורֹות ַרַעל"

ְך ִאיש"  !ַלֲענָה ַלנֶָפש, ּוְדַבש ְלחֵּ

ד ְלָבבֹו"  ַכֲאֶשר ָרִאיִתי, אֹובֵּ

 ,ָרץ אֹוְתָך ִלְטבֹעַ 

 , ָאז ַגם ֲאנִי ִמַהְרִתי

 ,ִכי ַרֲחַמי נְִכָמרּו
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ת יְשּוָעה ָלְך ְלַהִציֶלָך  .ָלתֵּ

ֶלה ן ַרֲחִמים ָכאֵּ  הֵּ

ת ְלָך יָכְֹלִתי  ,ָלתֵּ

 ִמַבְלֲעָדם ַאְך ֶהֶבל; ָוֶאְתנָה

ל ָלמֹו, אֹוָתם ְדרש  :אֹו ִכי ְתיַחֵּ

 נְִפָלָאה, ַהְרבֵּה ְרחֹוָקה ִמְמָך

 ;ַהְרבֵּה ְתשּוָקֶתָך

ל  ,ְוִאיש ָבָאֶרץ, ֹלא יְִתנֶנָה אֵּ

 .ָלהּוְכבֹוד ְשלֹוִמית יְִשְמֶרנָה סֶ 

 ִכי ִמְכבֹודֹו ַאיִן"

ר ְלִאיש נְִכָבד יְַקר ָהרּוחַ "  .שֹומֵּ

ֶלה, ִאם ֶתֱאַהב אֹוִתי  ֱאהֹב ִבי אֵּ

י ְכבּוָדה י ַבת, ָדתֵּ  .ֶמֶלך-ִמְשְפטֵּ

ט ָאָתה; ֱאהֹב ַחיַי, יְִשִעי  ,ְוַהְשקֵּ

 .ִאם ִלְבָך יִָבין ְוִאם ָחָכְמת

ט  .י ַתנִיחַ ֲאנִ -ְוִלשקֹט ַגם, ַהְשקֵּ

ק נְדֹד ִמנִי ז ֶתִחי, ַהְרחֵּ  ,ְוָעלֵּ

 .ְוַאל ָתמּוָתה, ַאל נְַפְשָך תֹאַבד

 ַדַעת, ִכי זֹאת ְתבּונַת ִאיש ְתבּונֹות"

 ,ָמה יֱֶעַרב ַהנִיחַ "

עַ "  .ִאם ַבֲערֹב יָרֵּ

ל ֲחגֹור ּוְצַלח  ּוִמִלֶבָך ; ַהְשכֵּ

  

  

ר ֳחִלי ִמְשֶגה  י , ָהסֵּ ֶשקֲהֻתלֵּ  :חֵּ

ה  ָרפֵּ ק ְוהֵּ  .ְוָעַלז ֶתִחי, ַהְרחֵּ

  

ן שלום  ֲאֶשר ַאְרִחיָקה! הֹוי יֲַעַלת ַהחֵּ

יְך תֹאְמִרי  ן לּו ְכָבר הֹוַאְלִתי? אֵּ  הֵּ

 ,ִשְכִמי ְפנֹות ָלֶלֶכת

ן בֹוא ְך ֶסָלה, נְַפִשי ְתָמאֵּ  ְוִאתֵּ

ָצה, אֹו ְלַבָדּה, ִבי  .ַלֲעמֹד ָחפֵּ

ן ַאְך נְפֹל ִתרְ   ִאי ְבצֵּאָתה ָאְרָצההֵּ

נָה, אֹוִתי הֵּ  .ְבָאְמִרי ַלֲהֹלְך מֵּ

  

 ְוַעל ִלֶבָך, נָא זֹאת-ְשַמע! ָשלֹום  שלומית

 :אֹוָתּה ְכחֹוָתם ִשיָמה

ין ַאֲחִרית ָשלֹום ְלָרָעה ֶסָלה"  ;אֵּ

 .מּוָסר ְלַבד יְִצַעד ְלַרגְלי ֶפַשע

 ,ְדרְֹך ָחָפְצתָ -ִאם ַדְרְכָך זֶה עֹוד 

 ִהנֵּה ְכָבר יַָדְעִתי

 .ִכי ַאֲחִריתֹו ַמר יְִהי ִלְשנֵּינּו

ְדָעה ַגם  ָאָתה-ָאז תֵּ
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ין ל יֶָדָך-ֶחְטָאְך ְביֹום אֵּ  ,עֹוד ְלאֵּ

 .ִכי ִאם ְלִהְתאֹונֵּן ֲאֶשר ָחָטאתָ 

פֹוא  ;ֲחַדל ִמֶמנִי, ָאנָא ֲחַדל אֵּ

 .ִלי ְלטֹוָבה יִֶהי-ְלָך ַגם-גַם-ִכי

 :נְַפְשָך ָקְשֶרהָ -ַעל, ְשַמעעֹוד זֹאת 

 נְִדיב ִלבֹו יְַקר ָהרּוחַ -ֹלא ֶאל

ש ְביֹום ָצָרה ְלָמנֹוס ָמֶות  !ַבקֵּ

לֵּה  ,ַאְך לּו ְמהֹוָלל ִלְבָך ָכאֵּ

 ,ִעּוֵּר ְבַמְכאֹוָביו ּוִבְבִלי ַדַעת

ה ִכי -,יְַחשֹב  ֹלא ְלַבד נְַפֶשָך-ְראֵּ

  

 ֹוִדי יַַחדִכי ְכב, ָתִמית ְבמֹוָתּה 

ת ֶסָלה  .ִעָמּה ְתמֹותֵּ

פֹוא ְשלֹוִמית  ;ֶתִחי, ִאם ֶתֱאַהב אֵּ

ל ֲחגֹור ּוְצַלח נִי, ַהְשכֵּ  ְוַהנִיחֵּ

 .ָשלֹום

  

 עֹוד ְמַעט הֹוִאיִלי, ְשלֹוִמית שלום

 .ָאנָא ְשִבי פֹה 

  

 ֲאֶשר ָאִחיָשה-ָכל  שלומית

 .ֲהֹלא ֶאְחַדל ְלַענֹוֶתָך, ֶלְכִתי

 ,לּו ִמְבִלי ֶלְכִתי ֲעשה יָכְֹלִתי

ָכה; ָאז ֶאֱעמֹד לֵּ  ,ַאְך ִאם ְכָבר אֵּ

 ?טֹוב ֲאֶשר ָאִחיש ְוִתְשקֹט ָאָתה-ֹלא

  

 ְואּוַכל ָאנִי, הֹוי ַאֲהַבת נְַפִשי שלום

ְך ֲחיֹות   ?ִבְלתֵּ

  

 ֲהֹלא ִהנֶָך, ָשלֹום  שלומית 

 .ַכֲאֶשר ִהנֵּנֵּי, ֶגזַע ְמָלִכים 

ֶליָך, תֹאַמר   ?ֲאֶשר יָָפה ֲאנִי אֵּ

 ;ֲאָבל ַגם יִֶהי.  ִמְשֶגה ֲהִכי זֶה ָלְך

 ִתיָרא ֲאֶשר ֶתְחַסְרנָה

 ?יִֹפי-ֲהלֹום ֲעָלמֹות ָלְך ְכִלילֹות

  

ן ּוִמְכַלל-ִכי ֶבן שלום  יִֹפי-ְתשּואֹות חֵּ

ֶשק יִֶהי ד ָאנִי, חֵּ ן ֹלא ְמַכחֵּ  ;הֵּ

 ָאְמנָם יַָדְעִתי

 ְלאֹור יְָפיְֵּך ְלַבד נְִקָשָרה-ִכי ֹלא

ְך  ַאְך ְבַאִמיץ ֶקֶשר, נְַפִשי ְבנְַפשֵּ

ְדָעה ָמה הּוא ָדָעה, ֹלא אֵּ  ְוַרק אֵּ
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ץ כֹחַ -ִכי  ד ֲאַאמֵּ  ֹלא ְלִהָפרֵּ

ְך  ,ְונְַפִשי עֹוד ְבִקְרִבי ֶתִהי, ִממֵּ

 .ִתְרְדפְֵּך ָלנֶַצח-ַבל

 ,ִמְשֶגה ָאנִיִאם בְ , ֶאְצַבע ֱאֹלִהים

 ְוַאְך נְִסָתָרה, ֶאְחשֹב ֲאֶשר זֹאת ִהיא

 .ַדְרכֹו ְבִמְסָתָריו ְמִסבֹות קֶֹדש

  

ֱאֹלִהים ֹלא ְלַעּוֵּת ֶצֶדק שלומית   ַאְך מֵּ

 ְוִאם נְִשַבְעִתי; יצא

 זִיָפה ְכָבר נַָתִתי-ְוֶאל, ִבְשמֹו

 ְלַאְשַמת ָמֶות, יָד ֶבֱאמּונִָתי

י ראֵּ  ?ָמַעל-בֹו ְוֶאְמָסר-ְך עֹוד ֲאַשקֵּ

 ִכי ָלָמה, ֲחַדל, ָשלֹום, ִמַדְרְכָך

 ?ָרע אֹוְתָך יְִמָצא ְואֹוִתי יַָחד

ל ֲחגֹור ּוְצַלח נִי, ַהְשכֵּ  ;ְוַהנִיחֵּ

 ּוְבַאֲהַבת ַעְלָמה ֲאֶשר ִמֶמנִי

 .ְשַמח ָלנֶַצח, ְשַבע ָרצֹון, ִתיַטב

  

 .ְולֵּב ָאִמיָרה, נְַפִשילּו ַאֲחִליף  שלום

  

 .ָאִחי, ְשַמח, ָשלֹום שלומית 

  

 ֲאָהּה ִכי נָָסה    שלום

 !אֹוי ְלָבִבי ֶסָלה! שֹלוִמית, נְַפִשי 

ת  ַאְך ְרִצי ָובִֹאי, ִהנֵּה ֲאנִי מֵּ

נָה ָחה הֵּ  ,ַפַעם ְכטֹוב ִלבְֵּך ְשמֵּ

ן ָתגִיִלי, ִכי ֶתֱחזִי ָדִמי  ,ְוכֵּ

 .ַקם ִלבְֵּך ֲאֶשר ָחָפְצתְ ִבְראֹות נְ 

ַעת רֹגֶז  פֹה ִתְמְצִאי נְַפִשי ְשבֵּ

ין ֶצֱאִלים נֹוֶדֶדת  .בֵּ

  

ת עָ ! ְשלֹוִמית! נְַפִשי   .ָתה-ִהנְנִי מֵּ
 (אזי יפול על פניו ארצה)      

  

 ענין  ב          
 (שלומית ואחרי כן עדה)      

  

 ָמיִםִאם ִמְמִסלֹוָתם ְצָבא שָ  שלומית 

 ?ַמה ֲעשֹות אּוָכָלה, יִָלֲחמּו ִבי 

 !יְִדיִדי ֶסָלה, ֲאָהּה שֹלום, ָשלֹום

 לּו נְַפְשָך יֹוַדַעת

יָכה ְלָבִבי ִבי  ְכָבר יַָדְעִתי, אֵּ

ן ְוֹלא ִתְשָאָלה  .ִכי ַרֲחִמים ִתתֵּ
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 ְונְַחתֹם ָשָמה, ָכְתבּו יֹוִמי-ִאם

י ָמרֹום ין כֹוְכבֵּ  ;ָשַבעְמִרי , בֵּ

ֵּי  ָאֶרץ-ָעם ְקַטנֵּי-ַמה ַגם ֲענִי

 ְוֹלא ָאִבינָה, ֹלא יֹוְלַדי ָהיּו

 ?ְבִשְבִתי ָמָטה, ַהיֹום נְִפיָלִתי

 ,ִכי ַמֲעלֹוַתי ָגְדלּו ִהגְִביהּו

 ַרק ַבֲעבּור יִגְַדל ְביֹום ֶאפָֹלה

 .ְוִשְבִרי יִֶרב, נְִפִלי ְכרֹב ָגְדִלי

 ,יְִדיִדי ֶסָלה, ָשלֹום ֲאָהּה, ָשלֹום

 ,ִכי ֶאֱחֶלה ָעֶליָך, טֹוב ְלָך-ַמה

 ?ּוָמה ִלי ָתַעש? ִכי ֶתֱחֶלה ָעַלי

י נְִשִפי  ,ּוָמה ַתְפִרידּו! הֹוי כֹוְכבֵּ

 ?ִאם ַאֲהָבה ִתְקשֹר ְשנֵּינּו יַָחד

 ַמדּועַ , ַאְת ַאֲהָבה

ינּו  ?ִתְקשֹר ֲאֶשר יְַפִריד ְצָבא ָשמֵּ

 ֲאֶשר ָחַשְבתָ -נָא ֶאל-ְסַלח, ֹוםָשל

 ְוִהיא ָעֶליָך, אֹויְַבְתָך ַעזָה

ין   .רּוחַ -ְשבּוַרת, ַמְרפֵּא-חֹוָלה ְלאֵּ

  

 ,ָאנָא ְסַלח ִאם ַדְבִרי ֶהְעַתְרִתי

 נָא ִאם ְלָבִבי ֶאֶבן-ָאנָא ְסַלח

יִתי  ;ִלְקָראְתָך ֶהְראֵּ

ֶליָך  ,ִכי כֹה ֲאנִי אֵּ

ל יָ  ם ָאיִןיַַען ְלאֵּ  .ִדי ְלַרחֵּ

 ַאְך נֲַאקֹות ִלֶבָך

נָה  ;ִשְברֹון ְלָבִבי הֵּ

- ְוִדְמָעֶתָך, רּוִחי-ַאנְָחְתָך

 .ֲאֶשר ִתְשפְֹך ְביֹום ָבִכיתָ , ָדִמי

  

 .ֲאחֹוִתי, ָשלֹום עדה

  

 !ָהּה ֲעָדה  שלומית 

  

 ָשָמְעִתי   עדה

 .ֲאֶשר ָקָרה-ָכל-ֶאת 

  

 ַליְִךּוִמי אֵּ   שלומית 

ֶלה ר ְכָבר ָכל אֵּ  ?ִספֵּ

  

 ֲאֶשר ִדַבְרתְ -ֲאָבל ַגם ָכל; ִשְמִעי עדה

 ְוֹלא ָאַמְרִתי.  זֶה ָשְמָעה ָאזְנִי 

 .גַם ָלְך ְבֶטֶרם זֹאת 
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 ?ּוָמה ָאַמְרִתי   שלומית

  

 .ִכי ַאְת ְלָשלֹום ֶבֱאֶמת אֹוָהֶבת עדה

ֲעָדה ִתָסְתִרי   ?נִיִממֶ ? ַאְך מֵּ

  

 .ָהּה ִכי ֱאֶמת ִדַבְרתְ  שלומית 

  

ן ְקַשת עדה  לֵּב ַאתְ -ָאכֵּ

  

 ?ּוֶמה ָקִשיִתי  שלומית

  

  

ם לֵּב ֲאֶשר ָמַחְצתְ -ִכי ֹלא עדה  .ְתַרחֵּ

  

ה שלומית   ֲאֶשר ַרק ֶחֶסד, לֵּב הּוא-ַאְך ֹלא ְקשֵּ

 .יְִהיֶה ְמגַָמתֹו 

  

ֶלה  עדה  .ֲהָבִלים אֵּ

ל "  ת ַתֲאָותֹו ֶסָלהָעצֵּ  ;ְתמֹותֵּ

 .ָחיִל-ָהִרים ְלגִבֹור-ִמישֹור ְגַבּה 

  

 ,ַאְת ֲאֶשר ָחַכְמתְ , ַאְך ֲאחֹוִתי; טֹוב שלומית 

 ְוֹלא ַאִפיָלה; ִאְמִרי? ָמה ֶאֱעֶשה

ְך ָאְרָצה  .ִמכֹל ְדָברֵּ

  

ן ֹלא עדה  .ַבת ְדָבִרים ָאנִי, ֲאחֹוִתי, הֵּ

 ֶבֱאֶמת ָחַפְצתְ ִאם : ַעָתה ְדִעי 

 ,זִיָפה ְלִאיש ָלַקַחת

ֶפן-ַאל, אֹותֹו ְקִחי  תֵּ

ר ֶסָלה ְך ְלָשלֹום אֹו ְלַאחֵּ  .נְַפשֵּ

  

ב ִלִבי-ֶמה ָכל שלומית   ֲהֹלא ָלַדַעת? ְכאֵּ

 .ִכי ִלי יְִהי זִיָפה 

  

 ְוִאם ָמַאְסתְ   עדה

- ,ִכי ְבָשלֹום ַרק ְלַבד ָחַשְקתְ , בֹו 

 ָלָמה, ַענִי ֶאת ְלָבבֹועֹוד תְ -ַאל

ד ְבֹלא  .ִעתֹו ְביָגֹון ָשַחת-יֵּרֵּ

  

יָכָכה שלומית   ַאְך ַלֲעשֹות אֵּ

 ,ְוֹלא ָאמּוָתה, אּוַכל ְוֶאָמלֵּט

ֶלה? לֹו זֹאת–ֶאְתנָה-ִאם  , ּוִמָכל אֵּ

יְך ֶאֱעֶשה ָכזֹאת נְָבָלה ָאנִי  ?אֵּ
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ל ֲאֶשר ָעָשנִי יְך ֶאֱחָטא ָלאֵּ  ?אֵּ

  

  

 ָחַשְבִתי: ַעָתה ְדִעי דהע

 .ֲאֶשר נְַצִליחַ , זֹאת ֶאֱעֶשה ַהיֹום 

 ִהנֵּה ֲאנִי יַָדְעִתי

 נֶָפש-ִכי יֱֶאַהב ַעד

 .ִשְפָחְתָך זִיָפה

  

 ?ֱאֶמת ִסַפְרתְ   שלומית 

 ?ִמי יֱֶאַהב? ָמה תֹאְמִרי 

  

 שּועַ -ַבת   עדה

 .ִשְפָחְתָך 

  

 ,הֹוי ֶפִתי שלומית 

קנָ   ֲאֶשר ַתנִיחַ , ָבל ְכִסיל ָורֵּ

 .ֶמֶלְך-ֲאהֹוב ַבת, ַאֲהַבת ִשְפָחה-ַעל

  

ב ֶאת עדה  .ֲאָהָביו-ַאְך ִהיא ְתַתעֵּ

  

 ?ָלָמה   שלומית 

  

 ְוַאְת ַמדּועַ .  ִכי ָשנְָאה אֹותֹו עדה

 ַעָתה? כֹה ִתְמֲאִסי בֹו

 :ִשְמִעי ֲעָצִתי זֹאת ֲאֶשר יָָעְצִתי

 ,ְתָך ַהזֹאת ֲאֶשר ָאַמְרִתיִשְפחָ 

 ;ִלי ִתְשְלִחי ַהָביְָתה

 ,ֶטֶרם, ְדָבַרי-ַאְך ָכל

 ִכי ָאנִי; אֹוָתּה ְתַצִּוי ַלֲעשֹות

ב ְמִסבֹות  ַעד ֲאֶשר ַתגִיעַ , ָאסֵּ

 ;זֹאת תֹוֲעַבת זִיָפה ְלָרם ַהֶמֶלְך

 ְוָאז תּוָכִלי, ִכי יֲַהרֹג אֹותֹו

 ,ִמֶמנּו ָשלֹום ְשאֹל 

  

  

 ָחיִל-ְוהּוא ֶבן, ִכי יְִתנֶנּו ָלְך 

ִבין ָדַעת, ִויִליד ְמָלִכים הּוא   .ּומֵּ

  

ְך שלומית   ;ֲעָדה ַמְשֶכֶלת, ָברּוְך יְִהי ַטֲעמֵּ

ן ֶאֱעֶשה   .כֵּ

  

ֶליהָ -ַאל  עדה  תֹאְמִרי אֵּ
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 ַרק ֲאֶשר ָתבָֹאה, ִמזֶה ְמאּוָמה 

ַלי   .ֲאָמַרי ָתַעשְוַאְך ֶאת מַ , אֵּ

  

 ?ָחַשְבתְ , ֲעָדה, ַאְך ָמה ֲעשֹות ִעָמּה שלומית 

  

 .אֹוִתי ֲעשֹות ַהנִיִחי עדה

ן ָשנְָאה אֹותֹו   נְַקָלה ֶתִהי; הֵּ

הּו-ְמעּוף-ִכי ֶאל  .צּוָקה ְכָבר ִתְדחֵּ

ד ֶלֶכת  אֹוָתּה ֲאַלמֵּ

 ,ַהיֹום ְלָרם ַהֶמֶלְך

ֶליהָ ָבכֹה ְלַהִגיד לֹו ֲאשֶ   ר אֵּ

ֶשק  ;פֹונֶה ְלַבב זִיָפה ְמבָֹער חֵּ

ָאה ֲאֶשר יָרֵּ  ַאְך מֵּ

 ְוָלּה יִַגיעַ , ֶפן נֹוְדָעה לֹו זֹאת

את ֲעֹון ֶחְטאֹו  ְלָפנָיו ָבָאה, ָלשֵּ

 ְלַמַען יֵָּרא, ַהיֹום ְלַהִגיד זֹאת

ינָּה ָמה אֵּ  .ִכי ַבֲחטֹא זִיָפה ֲאשֵּ

  

ְך ִהנְ  שלומית   .נִי נֹוֶתנֶתנְַפִשי ְביָדֵּ

  

ִכי; ָאחֹות, ִתיְרִאי-ַאל עדה ך לֵּ יתֵּ  ְלבֵּ

ר ֲעִשי ֶאת   .ֲאֶשר ָאָמְרִתי-ָכל-ַמהֵּ

  

 .ֲאחֹוִתי, ָשלֹום שלומית 

  

- ,ִתְשְמִחי ָלנֶַצח  עדה 

  

  

יִתי   ִהנֵּה ְכָבר ִפתֵּ

ין לֵּב זֹאת  ְכָבר נֵַּהְלִתי; פֹוָתה ְואֵּ

ָחה ַלֲאשֶ   .ר ָחָפְצִתיאֹוָתּה ְשמֵּ

 שּועַ -ְבבֹא ַבת: זֹאת ֶאֱעֶשה ַעָתה

ן ְביָָדּה  ִכי ְלזִיָפה תֹוֶלְך, ֶאתֵּ

ָדָעה, ֲאֶשר רֹוש ָבּה, ִמנְָחה  ;ְולאֹ תֵּ

ֶליהָ  ם ְשלֹוִמית ֶאְתנָה אֵּ  ,ּוְבשֵּ

 ִכי ַלֲעשֹות ִהנֵּה ְכָבר ִצַּוָתּה

ֶלְך; ֲאֶשר אַֹמר-ָכל-ֶאת  ,ֶטֶרם, ְואֵּ

 ,זִיָפה ְלַהִגיד ָלמֹו-ָרם ְוֶאל-ֶאל

ָאז ְבזִיָפה ָקָצה ֲאֶשר מֵּ  ִכי מֵּ

 ַעָתה, נֶֶפש ְשלֹוִמית

 .ִתְשַלח ְתשּוָרה לֹו ֲאֶשר ָבּה ָמֶות

ן יְִדְרשּו ַעל  ְועֹוד יְִמָצאּו, זֹאת-הֵּ

נִים ְדָבַרי  ַבֲחרֹות ַאָפמֹו; כֵּ
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 ;מֹלּוָתמּות ְשלֹוִמית ִמְבִלי יַחְ 

ין ְצנִינִים עֹוד ֲאֶשר יִָעיקּו  ,ּוְבאֵּ

ב ֶסָלה ן ִלי יְִהי ָשלֹום ְמַאהֵּ  .הֵּ

  

 ענין ג                 
  
 שלשת, ַאסיר, ֻעזי, ולפניו ֻבקי, רם על כסאו)

 (.ועבדיו סביביו, ואחרי כן הימן החוזה, חכמיו

  

י ְתבּונֹות רם י ַהָדַעת, ַאנְשֵּ  !תֹוְפשֵּ

 ֲאנִי יַָדְעִתיָאְמנָם  

י ֶקֶדם ל ֱאֹלהֵּ  ִכי ִאם ְמִסבֹות אֵּ

י ָשָמיו ְצפּונֹות קֶֹדש ין ִחְקקֵּ  בֵּ

ין ִמי ְראֹות יּוַכל ְויֶַגד  ,ָלנּו-אֵּ

י ַדַעת ין ֲחַרכֵּ  ַאְך יּוְכלּו ִמבֵּ

  

  

 .ָלַחש-ָהִציץ ְותּור ֶאְתֶהן נְבֹונֵּי

 ַעָתה ְדעּו ִכי ֶאֶמש

ימָ  ין ַסֲערֹות אֵּ  ה ֲחלֹום ָחָלְמִתיבֵּ

 ְוִהנֵּה גֶֶפן, ִבגְדֹל ְרָעָדה ִבי

 ;ַמֲעלֹות ִכְסִאי ְכִליַלת יִֹפי-ַעל

 .ַאַחת זְמֹוָרה ָלּה ְוִהיא פֹוָרַחת

ִבין  ְוִהנֵּה ַרַעש, עֹוד ִהנְנִי מֵּ

ין ַהחֶשְך, ָגדֹול ְוחֶֹשְך ָרב  ּובֵּ

ד  :ֶבֱאמֹר ָהִריעַ , ָשָטן ְמַרקֵּ

 .ֹלא ִתְכרֹתּוַגם זֹאת הֲ 

 ,ָאז ָקם ְלקֹולֹו ִחיש ְפִקיד ַהזַַעם

 ְושֹולֵּף ָחֶרב, קֹולֹו ְכקֹול ָהמֹון

 ;ִלְכרֹת זְמֹוָרָתה ֲאֶשר ָרִאיִתי

 ַאְך ַבֲהִרימֹו יָד ְבַחְרבֹו ָשָמה

 .ְוֹלא יָכֹל ְלַהְשִחיֶתנָה, נַָפל

ֶלה נְִבֲהָלה  ָוִאיֶקץ, נְַפִשי ְבאֵּ

ד ְכאִ   ְוָאז ָאַמְרִתי; יש נְִדָהםָחרֵּ

 ֲאֶשר תּוָכלּו , ַהיֹום ְקרֹא ֶאְתֶכם

ת ְבִפְתרֹונֹו ְלנְַפִשי ָשֶקט   .ָלתֵּ

  

 !ַמְלִכי ְלעֹוָלם יִֶחי בקי

 ִמכֹל ְטמּונֵּי סֹוד ְפִליָאה ֶמנִי

 .ִלְפתֹר ֲחלֹום

  

 ?ַמדּועַ   רם

  

 הַהֲחלֹומֹות ַאְך ְמַעִטים הֵּמָ -ִמן בקי
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י ָעָמל-ֹלא ֶלה; דְֹברֵּ אֵּ  ְוגַם מֵּ

ין-ֹלא  .ֶתֶבן-נְִמְצָאה ֶאָחד ֲאֶשר אֵּ

ה ַהֶמֶלְך  ,ַעָתה ְראֵּ

  

 .ִפְתרֹון ֲהָבִלים ַרק ֲהָבִלים יִֶהי 

עַ , ַאְך ַבֲחלֹום ֶהְבלֹו ין יֹודֵּ  ְואֵּ

ַעָתה; טֹוב-טֹוב ּוַמה ֹלא-ַמה  ֲהיֵּש מֵּ

ין ֲהָבִלים אֵּ  אֵּ  ?ֶלהִלְפתֹר ֲחלֹום מֵּ

  

 לֵּב ִמְכִסיל ָוַבַער-מֹוַתר ֲחַכם רם

ן ֱאמֹר ַמה-ִאם   ֲהֹלא ָלַדַעת? הּוא-כֵּ

 .ַהטֹוב ְוֶאת ָהַרע ֲאֶשר נְִסָתרּו 

 ַגם בֹוֲעִרים ָבָעם ֲהֹלא יֵָּדעּו

 .ְוַרע ְמרֹורֹות ָרַעל, ִכי טֹוב ְדַבש

  

 ,ֲאֶשר ָחַלְמתָ , ַאְך ַבֲחלֹום ַמְלִכי בקי

י ֶקֶדם   .ִגָלה ְסָתָריו ָלְך ֱאֹלהֵּ

ת ֲאֶשר יָבֹא  ְבֶטֶרם יֵֶּתא, ִכי אֵּ

 .ֲאָמַרי ִבינָה.  ִהִגיד ְלָך ַהיֹום

 ,ַמְלכּוְתָך ַהָגֶפן

ק ֲאֶשר ָרִאיתָ   שֹורֵּ

ר ִהיא  .ַכֲאֶשר ָגַדְלתָ , ַמַטע ְפאֵּ

ין י ַרַעש-ָשָטן ֲאֶשר בֵּ  ַמֲחַשכֵּ

 ,ֹוָתּה ְפִקיד ַהזַַעםָפַקד ְכרֹת א

 ,ֲאֶשר יָבֹא ְוָצר ָעֶליָך, ָצר הּוא

 ֲהֹלא ָרִאיתָ .  ּוְביְַדָך יִפֹל

 ,ִכי ַבֲהִרימֹו יָד ְלַהְכִריֶתנָה

 .נַָפל ְלָאחֹור ָאְרָצה 

  

 .טֹוב ֲאֶשר ִדַבְרתָ -ֹלא רם

 .ֱאמֹר ַאָתה, ֻעזִי 

  

 !יְִחי ַהֶמֶלְך  עזי

ֲאֶשר חָ    ,ַכְמִתיֹלא מֵּ

  

  

 ;ִלְפתֹר ֲחלֹום ַמְלִכי ְלָבִבי יֹוֶאל 

ל ָאנִי-ִכי ֶאל  :ֱאֹלִהים ַאְך ְמיַחֵּ

 ְלַמַען ַדַעת, ִלי-סֹודֹו יְגֶַלה

 .ְסָתָריו ָעָתה, ֲאֶשר ָאַהב, ַמְלִכי

 ,ֲאדֹונִי ֶמֶלְך, יִָחיד ֲהֹלא ַאָתה

ין ַמְמְלכֹות ַאְרֶצָך  ;בֵּ

 א ֲאֶשר ָרִאיתָ זֹאת ַהזְמֹוָרה ִהי



55 

 

 .ַאַחת ְלַבד ַבָגֶפן, ַעל ִכְסֲאָך

 ְפִקיד ַהזַַעם, ָשָטן ֲאֶשר ִבְרקֹד

 יְגֶַלה אֹזֶן, ִצָּוה ְכרֹת אֹוָתּה

 ֲאֶשר יִפֹל יְדּוַע חִֹלי, ַמְלִכי

י מֹותֹו ְכָבר יִַגיעַ   ;ּוְלַשֲערֵּ

 ִכי ְבִכְסאֹו יֹוֶסף, ַאְך ֹלא ְלַהְשִחית

 .ִשְבטֹו ֲעָדָריו ֶסָלה-הֹג ְבָתםִלנְ 

  

יַטְבתָ , ֻעזִי רם  ;ְלַדבֵּר ֶבֱאֶמת הֵּ

 ֲעֶדן ָשָקָטה-זֹאת ֹלא-ָאְמנָם ְבָכל 

 .ֲעֶדן נְִפָעְמִתי, רּוִחי

 .ָאָתה-ֱאמֹר ַגם, ַאִסיר

  

 !ַמְלִכי ְלעֹוָלם יִֶחי אסיר

ֶלה  ַעי אֵּ  ִמכֹל ְמרֵּ

 ,ָצִעיר ְליִָמים ָאנִי

ל-ִכי ֲחַסר-ַאף  .ְוֹלא ָחָכְמִתי, ַהְשכֵּ

 ִהנֵּה ְכָבר ָאַמְרִתי

 ;יִָמים ְוָחְכָמה תֹוֲאִמים יְִשכֹנּו

 ַאְך ֶבֱאֶמת ָרִאיִתי

 ,ִכי ֶבֱאנֹוש ִהיא רּוחַ 

 .ַמַתת ֱאֹלִהים ֶסָלה

  

  

 ִהנֵּה ְבִטיט חּוצֹות ְוַאְשַפת דֶֹמן"

עַ  ּוִמי; יְִמָצא ְפנִינִים ִאיש"  יֹודֵּ

 ִאם כֹה ְביִָדי יִֶהי

ת ַתֲאַות ַמְלִכי  ?ְוִאם ָקטֹנְִתי, תֵּ

 ַמְלִכי ֲהֹלא ִהנֶָך

 ;יִָחיד ְבַמְלכּות ֶקֶדם

 זֹאת ַהזְמֹוָרה ִהיא ֲאֶשר ָשַמְעתָ 

ַעְבְדָך ֻעזִי ְכָבר  .ִאיש ָדַעת, מֵּ

 ָאְמנָם ֲאֶשר ָרִאיתָ 

 זַַעםְפִקיד הַ -ָשָטן ְמַצֶּוה ֶאל

 ֲהֹלא ִהנֵּהּו, ִלְכרֹת זְמֹוָרה זֹאת

 ;נָָבל ֲאֶשר יְִמרֹד ְבַמְלכּוֶתָך

 ,ִכי ַבֲהִרימֹו יָד ְוָחַשב ָאֶון

ר ְבעֹז ַאֶפָך  .יִפֹל ְויִָשבֵּ

  

 .ְוַהכֹל ָהֶבל, זֹאת-יְָשָרה גַם-ֹלא רם

ר  ר, ִאמֵּ נָה, ְלָכה ַמהֵּ  ְוָהבֵּא הֵּ

יָמן   .הֵּ
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 .ְוהֹלְֵּך ָאנִי! ְלִכייְִחי מַ  אמר

  

 (יבא הימן)                

  

יָמן רם  ֲאנִי יַָדְעִתי, הֵּ

 ,ִכי ִאיש ֲחַכם לֵּב ַאָתה

 ֲאֶשר ַתִביָטה, חֹוזֶה ֱאֶמת ַאָתה

י ֶאֶרץ  ִמַמֲעַמקֵּ

י ֶעְליֹון ֲאֶשר ָגָבהּו י ְשמֵּ  .ִסְתרֵּ

 ,ִהנֵּה ֲחלֹום ָחַלְמִתי

 ֶלהּוְבָכל ֲחָכַמי אֵּ 

ינַי ָאין ר ֲאֶשר יִיַטב ְבעֵּ  פֹותֵּ

  

  

 ,ַעָתה ְלָך ָשַלְחִתי

 אּוַלי ְבָחְכָמֶתָך

ן ְמנּוָחָתּה ְלנְַפִשי ָאָתה   ִתתֵּ

ינְָך ִלי ַעָתה   ִכי ִאם ְכמֹוֶהם אֵּ

ר ֲחלֹוִמי  ַדע ֲאֶשר ַלָמֶות, פֹותֵּ

 .ֻכְלֶכם יְַחָדו ְכָבר נָָתִתי-ֶאת

  

 !ְתבּונֹות יִֶחי-ַרב, ֶמֶלְך ְמָלִכים הימן

 ;ִהנֵּה ְשַפל ִאיִשים ּוַבַער ָאנִי 

 ,ַאְך ִאם ְבזֹאת ָחַפְצתָ 

ד ָלנּו ן ְלמֹועֵּ  ,יִָמים ְשלָשה תֵּ

 ,ֱאֹלִהים ַאֲחַלי יִכֹנּו-ִכי ֶאל

ינַי  ְלַמַען ַדַעת, אּוַלי יְגַל עֵּ

 .ַמְלִכי ֲאֶשר ָחפֵּץ ְויְִשקֹט ֶסָלה

  

יָמן, ִכְדָבְרָך רם  ;זְָמן נַָתִתי, הֵּ

י ָכל, ַאְך ִתְשְמרּו  ֶלה-ִכי ַאֲחרֵּ  אֵּ

יִטיבּו   .ִלְפתֹר ֲחלֹוִמי זֶה ֲהֹלא תֵּ

 .ַעָתה ְלכּו יְַחָדו 

  

 !יְִחי ַהֶמֶלְך  כלם

  

  

 ענין ד
  

 (שוע ועדה-בת)    

  

 ָבאִתי, ִהנֵּה גְִבְרִתי שוע -בת

נָהִבְדַבר ְשלֹו   ;ִמית הֵּ



57 

 

 ִכי ַלֲעשֹות ִצַּוְתנִי 

ִרי-ֶאת ָכל   .ֲאֶשר תֹאמֵּ

  

 נָא זֹאת ֲאֶשר ָתִביִאי-ְקִחי, ִבִתי עדה

 ִמנְָחה ְלזִיָפה ַעָתה 

ת ְשלֹוִמית ַכֲאֶשר יַָדַעתְ   אֵּ  .מֵּ

  

  

 .ִהנְנִי הֹוֶלֶכת, טֹוב שוע -בת

  

ּהַ -ֹלא עדה ת ְלִהְתַמְהמֵּ  .עֵּ

 ,ְלזִיָפה ֶעֶבדֶאְשַלח  

ְלָכה ָאנִֹכי   ,אֹו אֵּ

 לֵּאמֹר ֲאֶשר נְַפשֹו ְכָבר נִָתנָה 

 .יַד ְתנּוַמת ֶבַטח-ֶאל 

ָכה  לֵּ   .ַאְך טֹוב ֲאֶשר ֶאְשַלח ְוֹלא אֵּ

  

 ענין ה                
  

 (משמע עבד עדה שלוח לזיפה ופגה באיה)

  

ָרה משמע  ,ֶפן ְבֶטֶרם ָבאִתי, ָארּוץ ְמהֵּ

 .ִשְפַחת ְשלֹוִמית בֹגְָדה ַתִגיעַ  

  

 ?ֲאֶשר ָתרּוָצה, ִמְשָמע, ָאן ֶלְכְתָך איה

  

 .נָא ֶפֶלא-ְדִעי, ַאיָה משמע

  

 ?זֶה-ַמה איה

  

 ְלַהִציל ִהנְנִי ָרץ ַעָתה        משמע

 .ִמבֹגְִדים זִיָפה 

  

ֶלה-ָמה! ֲאָהּה  איה  ?אֵּ

  

 שּועַ -ם ְביַד ַבתִכי ָשְלָחה ַהיֹו משמע

 .ִמנְָחה ְשלֹוִמית לֹו ְמַכַסת ָמֶות 

  

 ?ַאְך ִמי ְלָך ִהִגיד איה

  

 ;ֲעָדה ִהִגיָדה      משמע

 ֲאֶשר אֹוִדיעַ , ַאף ָשְלָחה אֹוִתי 

 .ְוֹלא יָמּות, אֹותֹו 
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 !ְמבָֹרְך ֶתִהי      איה

הֵּ    .נָא ָחֶסד-ָאְמנָם ֲעשֵּ

  

  

 בֵּה ֲאֶשר ָחִליִתיִהנֵּה זְָמן ַהרְ 

ש ֶפֶתן, ַאֲהָבתֹו-ַעל רֵּ  ִכי ְכחֵּ

 ִמזֲַעָקִתי אֹזֶן

 .ְורּוִחי ָצָרה, ְוֹלא יְַחמֹל, יְֶאטֹם

ֶבר   ,ַעָתה ֲהֹלא ֶאְרֶאה ְלֶשֶבר שֵּ

 ַתֲעזֹב ִמֶלֶכת-ִאם 

 ְוִלי ַתנִיחַ , ַאָתה ְלַהִגיד לֹו 

 הִכי ְבזֹאת אִֹחילָ ; ַהיֹום ְלַהִגיד 

 ,אּוַלי יְִדידּותֹו ְשָכִרי יִֶתן 

 ַתַחת ֲאֶשר ַאִציָלה 

 .יִגְָוע-נְַפשֹו ְוֹלא 

  

ִכי, ְגִבְרִתי  משמע  :לֵּ

י ֶקֶדם  ְך ֱאֹלהֵּ ָלתֵּ ן ְשאֵּ  !יִתֵּ

  

ין איה ינֹו-אֵּ  .ַרע ְלִאיש ִכי טֹוב ְלָאִחיו אֵּ

 ,ַאְך ָעְמקּו ַהגְבֵּּהַ  

ק ָגָבהּו   ַאְך ַהֲעמֵּ

ֹ -ַעל נּור  !אש ְשָחִקים ַמְחְשבֹות צּורֵּ

ין יָמן ְביֹום ַהָקיִץ-בֵּ  ַסֲערֹות תֵּ

 ,יְֶחַשְך ְונְִכָסה ָשֶמש

אֹוְצרֹוָתיו רּוחַ   מֵּ

א ְכקֹול  ;ַשַדי ְמפֹצֵּץ ָסַלע-יֵּצֵּ

ל ש אֶֹכֶלת, יְַרעֵּם ְבקֹולֹו אֵּ  ְואֵּ

ין  :ְגבּורֹות גֶָשם-ָסִביב ְתַלהֵּט בֵּ

 ,ְתַחזֵּק ְשאֹון ַהַסַערַויְִהי ְבהִ 

 ,ִהנֵּה נְָהָרה ֶפַתע

 ,ֹלא יְַשבֵּר ָגֶבר-ִכי

 ְויֶָאר ָלנּו, ֶשֶמש ְכגִבֹור ָשש

  

ֶלה ִאיר ְבֶטֶרם אֵּ ֲאֶשר הֵּ  .ַגם מֵּ

י עֹנִי ִקיף ִאיש ְמָצרֵּ ן הּוא ְבהֵּ  ,כֵּ

ין תֹוֶחֶלת  ָאז ַכֲאֶשר יְַחשֹב ְבאֵּ

 ,ַצחָחְליֹו ֱהיֹות ָלנֶ 

- .ִפְתאֹם ּוִמֶמְרָחק ְמזֹורֹו יֵֶּתא

ְלָכה  ַאִגיָדה, ַעָתה ְלזִיָפה אֵּ

  ;ִכי בֹו ְשלֹוִמית בֹגְָדה ִמְרַשַעת

ר ְלָכה ַמהֵּ  ,ְוֹלא ַתִגיעַ , ַאְך אֵּ
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 .שּועַ -ַבת, ֶטֶרם ֲאֶשר ָאבֹא ֲאנִי

  

 ענין  ו   
 (ע ד ה   ו ש ל ו ם)        

  

ן ֲאנִי ָעִשיִתי! יִדיָשלֹום יְדִ  עדה  הֵּ

 ֲאֶשר ִהִשיגָה-ָכל-ֶאת 

 ;יִָדי להֹוִעיֶלָך 

 ,לּו עֹוד ֲעשה יָכְֹלִתי 

 ַאְך ֶהֶרב; ֶאֱעזֹב-ֹלא

 ַתְקֶשה ְלָבָבּה ֶסָלה

 .ַרְעיְָתָך ַהזֹאת ֲאֶשר ָאָהְבתָ 

  

ן זֶה ְקִשי יֹוִמי שלום  ֲאֶשר ָכֶאֶבן, הֵּ

נִי יְַקֶשה ְלָבָבּה ָבּה  .ְלַהְכִעיסֵּ

ן זֶה ְלַבד נָָתנּו? ָמה ֶאֱעֶשה  הֵּ

ין ֶלק-בֵּ י ָמרֹום ְלנְַפִשי חֵּ  :כֹוְכבֵּ

 ִהיא ְלָבָבּה ֶסַלע-ִאם

 ֲאנִי ָכמֹוהָ , ָתִשית ְלַענֹוִתי

 ָאִשית ְלָבִבי ֶסַלע

ִבי נֶַצח את ְכאֵּ  .ָלשֵּ

  

ן ֲחַכם, ָשלֹום יְִדיִדי עדה   ;לֵּב ָאָתה-הֵּ

  

  

 ,ה ְכָבר יַָדְעתָ ִהנֵּ  

ם ֶגֶבר"   ִכי ֹלא ְלַרחֵּ

ץ ְבָחְליֹו ַוֲארּוָכה יִֶבז"   .ָחפֵּ

  

 זֹאת ּובֹזֶה ָאנִי-ַמה שלום

ֶלה, ֲעָדה? ַהיֹום ֲארּוָכִתי"   ?ָמה אֵּ

  

ל יֶָדָך עדה ן יֵּש ְלאֵּ  הֵּ

 .ְוַתַעזְֶבנָה, ִלְמצֹא ֲארּוָכה ָלְך 

  

ֶלה שלום ְדָעה ָמה אֵּ  ;ֹלא אֵּ

 .ֲאֶשר ָאִבינָה, ִאְמִרי 

  

 .ְונְִרָפא ָאָתה, ַרק ַתֲאָוה ָתִמיר עדה

  

 ִאְמִרי ֲאֶשר ָאִמיָרה שלום

 .  נְַפִשי ְוִלִבי ֶטֶרם 
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 ַאְך ֹלא ְכָבר ָאַמְרִתי עדה

ל יֶָדָך   ִכי יֵּש ְלאֵּ

 ?ְוַתַעזְֶבנָה, ִלְמצֹא ֲארּוָכה ָלְך 

ָאה אֹויְַבְתָך ִתְרדֹף ֲאֶשר   ָצמֵּ

 ַהנִיחַ , ִלְראֹות נְָקָמה ִמְמָך

 יְִדידּוֶתָך-ַעל-ַעְלָמה ֲאֶשר ַרק

י מֹוָתּה ְכָבר ִהִגיָעה-ֶאל  .ַשֲערֵּ

ֶלה, ָשלֹום, ָאנָא ֲחַדל אֵּ  ;ֲחַדל מֵּ

 ָאנָא ֲעזֹב נָא ֶרגֶל

 ,גֵֶּאה ֲאֶשר יָנּוס ְויַַעזְֶבָך

ב ְך ַהְקרֵּ יקֵּ ל הֹוֶלֶכת, ּוְלחֵּ  ְכצֵּ

 ,ַאֲחֶריָך ֶסָלהַרק 

ֶליָך  ַעְלָמה ֲאֶשר אֵּ

 ,ִשְפָחה ְלעֹוָלִמים ֱהיֹות ָחפֵָּצה

  

 יָד ֲאֶשר ָתִריָמה-אֹות ְתנּוַפת-ֶאל

 ,ָתרּוץ ְלִמְשַמְעֶתָך

 .ְויֹום ָוָליְָלה, ִאם קֹר ְוִאם חֹם הּוא

 ,זֹאת נֲַחַלת ַשַדי ֲאֶשר ָבַאְתָך

 ;ְבזֶנָהְוַאל תִ , ַאל ַתֲעזֹב אֹוָתּה

 ֹלא ְסגֹור ַתְחֶתיהָ -ִכי

 :יַֻתן ְויַַעְרֶכנָה

ין ין-ָלשּוש ְבאֵּ  .ַמְרִשיעַ -ָעָמל ְואֵּ

  

ְדָעה ָאנִֹכי-ִמי זֹאת ְכָבר ֹלא שלום  .אֵּ

 ִכי ַכֲאֶשר ָהיָָתה, ָאְמנָם ְדִעי

אִשית יְִדידּוִתי ְשלֹוִמית  ,ֶתִהי, רֵּ

 ,ְבזֵּנִיֶתֱאַהב אֹוִתי ְוִאם תִ -ִאם

ָדָעה; סֹוף ְוַתְכִלית לֹו-ַגם  ְוֹלא אֵּ

י אֹוָתּה ֲאָהִבים ֶסָלה  .ִמַבְלֲעדֵּ

  

 ענין ז 
 (איה בבית זיפה, זיפה)   

  

יִתי-ַמה זיפה  ?ָלְך ְבבֵּ

  

 !ָהּה ְלַבב ָהֶאֶבן   איה

  

 ַגם פֹה ְבַאנְחֹוַתיְִך זיפה

י רּוחַ   נֹות ָבאת ְבִדְברֵּ  ?נְַפִשי ְלעֵּ

  

ן ֹלא ְלַענֹוֶתָך איה  ,הֵּ

 ;ָבאִתי, ַאְכזָר יְִדיִדי 
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 ִכי ַלְחשְך ִמָמֶות 

 .ְוֹלא ִתגְַוע ְבבֹגֵּד ָקֶשר, אֹוְתָך 

  

 ?תֹאְמִרי-ֶמה זיפה

  

 ִכי ַלְחשְך ִמָמֶות  איה

 .נְַפְשָך ַהיֹום ֲהלֹום ִהנֵּנִי-ֶאת 

  

 ?ָקֶשר-ַמה? תֹאְמִרי-ַמה זיפה

ֶלה? ִדיםבֹוגְ-ַמה   ?ָמה אֵּ

  

 נֶֶפש ֲאֶשר יָָקָרה איה

ֶליָך   ִמנְַפְשָך אֵּ

 ְוגַם ָלָכָדה, נְַפְשָך צָֹדה-ֶאת 

 .ָבאִתי-ֲהלֹום ֹלא-לּו ַעד, אֹוָתה ְכָבר 

  

 ?ֲהֹלא ַתִגיִדי? זֹאת-ִמי זיפה

  

 ֲאֶשר שֹוַלַחת, זֹאת ְשלֹוִמית ִהיא-ַאְך איה

 .ִדים ָמֶותַהיֹום ְלָך ָלבּוש ְמגָ 

 ;ַרְעיְָתָך זֹאת ִהיא ֲאֶשר ָאָהְבתָ  

  

 !ָשֶקר   זיפה

  

 .ֲהֹלא ִתְרֶאה? ֶשֶקר איה

  

 ?זֶה אֶרא-ּוַמה  זיפה

  

 שּועַ -ִתְרֶאה ֲאֶשר ָתִביא ְלָך בת איה

ת ְשלֹוִמית ַשי  אֵּ  ְוִתְבָחנֶנּו, מֵּ

 .ִאם ֹלא ְבתֹוכֹו רֹוש 

  

 .הֲהֹלא נְַבִחינָ   זיפה

  

 ;ֲאֶשר ָאַהְבתָ , יְִדיד ַאְכזָר, ִתְרֶאה איה

 :ַתִביט ֲאֶשר ָמָאְסתָ 

 ,ַרְעיְָתָך ָלְך ֶתֱארֹב ַלנֶָפש

 .אֹויְַבְתָך ַתִציְלָך ִמֶמנָה

 ְלָתעֵּב תֶֹסף, ֱאֶמת זֹאת ִהיא-ַאְך ִאם

ָאז  ?אֹו ְבָך ָאגִיָלה? אֹוִתי ְכמֵּ

  

 .ֶאְרֶאה זיפה
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 ֲהזֶה ָתִשיָבה? ִתְרֶאה ּוָמה איה

ַלי ְגמּול   ַאַחר ֲאֶשר ָפִדיִתי, אֵּ

 ?נְַפְשָך ִמָמֶות-ֶאת 

  

 ,ִכי ִאם ֱאֶמת זֹאת ֶתִהי; ִתיְרִאי-ַאל זיפה

ְך-ֹלא   .ֶסָלה, ֲאחֹוִתי, ֶאְשְכָחָה ַחְסדֵּ

  

 ?ַאְך ֶתֱאַהב אֹוִתי ְבָכל ִלֶבָך איה

  

 .ִתיְרִאי-ַאל זיפה 

  

 .ִהָשְבָעה  ה אי

  

 .נְִשָבְעתי   זיפה

  

ָמה-ִאם איה ן ְבזֹאת ַחיַי ְתלּוִאים הֵּ  ;כֵּ

 ?ּוָמה ָאגּוָרה, ַאְך ָבֱאֶמת נְִתלּו 

 .ְויְִשִעי יַָחד, ִתְצַמח, ִתְצַמח ֱאֶמת 

  

  

 חלק רביעי         

 ענין   א        
  

 (זיפה  ורם, שוע-בת)        

  

 !ֶתִחי, יָפה ֲאדֹונִיזִ  שוע -בת

אִתי  בֵּ ת ְשלֹוִמית ַשי ְלָך הֵּ אֵּ  ;מֵּ

ה ָקֶחנּו, זְִכרֹון יְִדידּות הּוא   .ְרצֵּ

  

ן ְתשּואֹות ֶאל זיפה ן חֵּ  .יְַפת ַהתַֹאר-חֵּ
 (שוע-תלך בת)       

  

 ָאנָא יְַצו ַמְלִכי ַאֶשר יִָביאּו 

 .ֶכֶלב ֲהלֹום 

  

ֶלה  רם  !ָמה אֵּ

  

 !ָקֶשר, ֲאדֹונִי, רֶקשֶ  זיפה

ת ְשלֹוִמית זֶה ְלזִיָפה ָמֶות אֵּ  מֵּ

י ֶבגֶד ת ְללֵּב ָשלֹום ֲאָהבֵּ  .ָלתֵּ

  

 ֹלא ַאֲאִמין רם
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 .ֲהֹלא ִתְרֶאנּו, ַמְלִכי  זיפה

  

 .ֶכֶלב ְלָהִביא חּושּו רם

  

 (יותן לכלב ממנה וימות) 

  

ה ַעָתה, ַמְלִכי זיפה  ?ֱאֶמת ִדַבְרִתי: ְראֵּ

 ְביֹום ַהַציִד-ן ַגםהֵּ  

ֶתר   .ִעמֹו ְבֶסַלע ָהיְָתה ַבסֵּ
  

  

 ,הֹוי ְמשּוָבה ֶסָלה, ָהּה ִכי ֱאֶמת הּוא רם

יָכָכה, ֲאָהּה! ִבִתי ְלֶחְרָפִתי  אֵּ

ְך ן ֲאנִי מֹותֵּ  .ּוִמְפָלט ָאיִן? ֶאתֵּ

 ְלֶצֶדק ֶמֶלְך-ִכי ֹלא

 .לֹו שָפָטיו יַָעש-ֲאֶשר ֹלא, יְִמֹלְך

ַבנְִתי, ָהּה, ְתרֹון ֲחלוִמיפִ   :ְכָבר הֵּ

 ,זֹאת ַהזְמֹוָרה ִהיא ֲאֶשר ָרִאיִתי

 ;ַאַחת ְלַבד ַבגֶָפן

ת ֲהֹלא ִהִגיָעה  .ַעָתה ְלִהָכרֵּ

 :ֶאְסְפָדה ָעָליְִך-ָמה

  –ָכבֹוד ֲאֶשר ָאַבְדְת  

ִדי  ?אֹו ֶאְסְפָדה ַחיִים ֲאֶשר תֹאבֵּ

ְך אֶ   ;ְסֶפָדה ָלנֶַצחָהּה ִכי ְכבֹודֵּ

 ,ֶלֱאנֹוש יָמּות ֲהֹלא יָֻלְדתְ -ִכי

 .ֹלא ְלִאיש נָָבל ּופֹעֵּל ָאֶון-ַאְך

 ִכי חֹק ְלַמְלכּות ֶקֶדם? ֶאֱעֶשה-ָמה

 !ֶמֶלְך, נְָקָמה: צֹועֵּק ְבָאזְנַי הּוא

 ,קּומּו, ֲעָבַדי, קּומּו

 ;נָא ַמֲהרּו ִתְפשּוהָ 

ש   אֶֹכֶלתִכי ָבְרחֹוב ַהיֹום ְבאֵּ

ִמים ֶסָלה-ָכל-ָמגֹור ְתִהי ֶאל  .ֲאשֵּ

  

 ענין ב             
 ובראשם צדוק, שלומית ואחרי כן צבא המלך)

 (שר הצבא              

  

י ֶקֶדם שלומית ל ֱאֹלהֵּ  ,צּוִרי ְמעֹונָה אֵּ

ֶליָך  ?ִמי יֲַערְֹך אֵּ

ֶקר ִמְפְלאֹות ָגְדֶלָך  אֹו ִמי ְלחֵּ

ל ְולֵּב יַגִ   ?יעַ ַהְשכֵּ
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ל ְוַקְצוֵּי ָאֶרץ בֵּ י תֵּ  ,ִכי ַרֲחבֵּ

ָמה-ָכל-ִעם  ,ֲאֶשר ָבהֵּ

י ְמצּוָלה ַעד  ,ְשאֹול ִמָתַחת-נְִבכֵּ

 .ַרק ִמְפְלאֹות ָגְדָלְך ֲהֹלא ִהנָמֹו

ֶמק ַשָתה  ,ָהִרים ְועֵּ

זֹוב ְוֶאֶרז יַָחד  ;אֵּ

 ,רּוחַ -נְִקֶלה ְונְִכַבד

 ,ְרתָ ָעִשיר ְוָרש יָצַ , ְכִסיל, ָחָכם

 .מֹוְשִלים ָוָעֶבד, ְגִבְרָתּה, ִשְפָחה

י, ַאָתה  ַאָתה, ֱאֹלהֵּ

 ,אֹוִתי ֲהֹלא ָחנַנְתָ 

ֵּי ָעם ֲהִרימֹוָתנִי ֲענִי  ,ִכי מֵּ

 .ְקִצינֵּי ָאֶרץ-ִלְהיֹות ְכַהיֹום ַבת

נִי  ,נָא ַחְסְדָך ַהְפלֵּא ְוהֹוִשיעֵּ

 ,ִאיש ַבַער-ִתְתנֵּנִי נָא ְביַד-ַאל

 ;יָפה ֲאֶשר ָמַאְסִתיזִ 

 .ִאֶּוֶלת-לֵּב הּוא ְוַרב-ִכי ִאיש ֲחַסר

י ֶקֶדם, ָאנָא ְשַמע קֹוִלי  ,ֱאֹלהֵּ

נִי  .ָאנָא ְשַמע קֹוִלי ְוַהִצילֵּ
 (יבואו עליה צבא המלך ויתפשוה)     

 ?זֶה-ַמה 

  

 .ְדַבר ַהֶמֶלְך צדוק

  

 הנָה-זֶה ֲאֶשר ַעד? ֱאֹלִהים, זֹאת-ַמה שלומית 

 ?ַחְסְדָך ִחִליִתי-ֶאת 

  

 בִֹאי, ְגִבְרִתי, ָאנָא צדוק

ן ְדַבר ַהֶמֶלְך   .ִכי כֵּ

  

 ?ּוַמה ָחָטאִתי? ַעל ֶמה שלומית 

  

  

ְדָעה-ֹלא צדוק  .אֵּ

  

ד ֶמנִי-ַאל שלומית   .נָא ְתַכחֵּ

  

ֲאֶשר יַָדְעִתי צדוק ְדִעי ַאְת מֵּ ן תֵּ  ;הֵּ

עַ  ִכי לֵּב ְמִרי נְַפשֹו   .ֲהֹלא יֹודֵּ

  

 ,ֶחֶסד ֲאנִי שֹוֶאֶלת שלומית 

 ָלָמה: ִכי ִלי ְתַספֵּר 

 ?ַהיֹום ֲאנִי נְִתֶפֶשת 
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ְדִעי ָשלֹום צדוק  ?ַּהתֵּ

  

 ְוִאם יַָדְעִתי  שלומית

 ?זֶה-ַמה 

  

 .ַהְרבֵּה ֲהֹלא זֶה ָעָתה! ֲאָהּה צדוק

  

ל שלומית  ֹ -יִָדי ְלאֵּ  ,ֶדשֶעְליֹון ְתנּוַפת ק

ֶלה  ְדָעה ָמה אֵּ  ?ִאם אֵּ

  

ַעי צדוק ָליְִך, גְִבְרִתי, מֵּ  ;יֱֶהמּו אֵּ

 ִמי ְלַבב ָהֶאֶבן-ִכי

 ְתָלָאה זֹאת ֲאֶשר ָבַאְתנּו-ֹלא ַעל

 ?יֵּעֹור ְויֵֶּלְך ָמיִם

 ,ְוַאַחת ִהיא ְבַמְלכּות ֶקֶדם, ָרם-ַבת

 ,ַבת ְכִליַלת יִֹפי, ַחְכַמת ְבתּולֹות

ַעלִלְשטֹות וְ   ִלְמעֹל מֵּ

ין  ת בֵּ  !ְבחּורֹוֶתיהָ -ִתְקַרב ְלמֹותֵּ

  

 ?ָשלֹום ֲאנִי נְִתֶפֶשת-ְדַבר-ַעל? ָמה שלומית 

  

 .ִהנֵּה ֱאֶמת ִדַבְרתְ  צדוק

  

ן ֲהֹלא ֶאְבַטח ּוַמה שלומית   ?יָגְֹרִתי-ִאם כֵּ

  

  

 .ִהנֵּה ְלָבִבי זְַך ֲאנִי יַָדְעִתי

ָבב ְמפַ  ינֹונִָקי ּוַבר לֵּ ד אֵּ  חֵּ

 .ְגמּולֹות ָפַשע, ִמתֹוְכחֹות מּוָסר

  

 ;אֶֹבה ֲאֶשר כֹה יִֶהי צדוק

 ַמה ְביֹום ַהַציִד-ַאְך

ֶתר ָסַלע  ?ִעמֹו ְלַבד ָעִשית ְבסֵּ

  

 .ְכָבר נֹוָדעּו! ָכל ְסָתַרי אֹוי? ָמה שלומית 

  

 ַתֲעלּומֹות ָאיִן, ְגִבְרִתי, ָאְמנָם צדוק

ין-ֶאל ינֹו; ֱאֹלִהים-עֵּ  ִכי ְכָאָדם אֵּ

 ,ָלנּוס ְבֶחְביֹון ֶחֶדר

 .יֱֶחזֶה אֹוָתנּו-ַבל

 ,נֲַעֶלה ָשַמיִם-ִאם

 ,ְשאֹול נִַציָעה-אֹו ִאם
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 ,ַבֲעִבי ָהָאֶרץ-ִאם

 ְבַמְחַשְך ֶקֶבר-ִאם, ַבְמצּולֹות-ִאם

נּו, נָנּוס  ,ֲהֹלא יִַביט ְצפּון ִלבֵּ

 ?נָנּוָסה-ַמהּו, ִכי ַרק ְביָדֹו הּוא

 ְוֹלא יָנִיחַ ; יֵַּדע, ִאם נֱֶחָטא

 ָשם ַבֲאֶשר ָחָטאנּו

נּו  .ָכמּוס ְלעֹוָלִמים ֲעֹון ִרְשעֵּ

 ְוֹלא יְִשָליּו, ִכי הּוא יְגַל אֹותֹו

 .ַהחֹוְטִאים ָלנֶַצח

  

עַ  שלומית   ַאְך הּוא ֱאֶמת יֹודֵּ

 ְוֹלא ָחָטאִתי, ִכי זְַך ְלָבִבי הּוא 

ָליו    .ְבָדָבר זֶהאֵּ

  

ינִי, ְגִבְרִתי  צדוק  אֵּ

  

  

ְך  ;ֱאֶמת ַאִביָעה.  ָחפֵּץ ְלַרמֹותֵּ

ֶלה  :ָשְוא ִתְבְטִחי ַעל אֵּ

 ?ְדָבִרים ָלָמה, ַמֲעֶשה יִָעיד-ִאם

  

 ,ַאְך כֹה ְשלֹוִמית בֹוגְָדה ִתְשפָֹטה שלומית 

 ?ָצדֹוק

  

 ,זֹאת ְלַבד יַָדְעִתי-ֲאנִי ֶאת צדוק

 ַהָציִד-י ַאְת ְלַבד ִעמֹו ְביֹוםכִ 

ֶתר ָסַלע  .ָהיִית ְבסֵּ

  

 .ֹלא יְָדָעה נְַפִשי ֱהיֹותֹו ָשָמה שלומית 

  

ן-ִאם צדוק  ָלָמה, ְגִבְרִתי, כֵּ

 ?ָשָמה ְלַבד ָהָלְכתְ  

  

 ,נְַפִשי ֲאנִי יֹוַדַעת שלומית 

ין  ְטא ָלּה-ִכי אֵּ  .ְבזֹאת חֵּ

  

ֶלה ֲהָבִלים  צדוק  .אֵּ

  

ין-ִאם שלומית  ן ְבאֵּ ת ָאנִי-כֵּ  ?ָמנֹוס ְלמֹותֵּ

ָלי ין ַמֲאזִין אֵּ ין מֹוִשיעַ ? אֵּ  ?ְואֵּ

 ?כֹה ָאְבָדה ִתְקַות ְלָבִבי ֶסָלה

  

 ָלָמה, ְגִבְרִתי, ָאנָא צדוק
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ְך זֹאת ֳחִלי תֹוִסיִפי-ַעל  ?ַמֲחָלתֵּ

ְך נָא  ,ְוִאם ָפַשַעתְ ; יָפּוג ְלָבבֵּ

ְך   .ְשִאי ַהיֹום ְלַטהֵּר נֶָפשֶחְטאֵּ

 !הֹוי ַדת ֱאנֹוש ַאְכזָר ְותֹוֶעה ֶסָלה שלומית 

עַ   ַאְך ָשם ְבכֵּס ָקְדשֹו ֲהֹלא יֹודֵּ

י ֶקֶדם-ִצְדִקי ְוָתם  .ִלִבי ֱאֹלהֵּ

  

 .ַרב ֲאֶשר הֹוַחְלנּו; ְגִבְרִתי, עֹוד-ַאל צדוק

  

  

 ַעָתה ְרִצי ָובִֹאי

 .ִאִתי ְלָרם ָאִביְך

  

 .ֲאנִי ָאבָֹאה          שלומית

ט ָכל, ָאבֹא  ְקצֹות ָהָאֶרץ-ְושֹופֵּ

ין  ;ִלי ָפַשע-יְַשִקיף ֳענִי נְַפִשי ְבאֵּ

 ,יֵֶּרא, יְַשִקיף ְויְִשפֹט

 ֲאֶשר נָָתנּו, יִָדין ְבַאף ָקַמי

 .ַוֲאנִי ָטָהְרִתי, ָעַלי ְפָשִעים

  

 ענין   ג           
 (צבון ושוני שלשה רעיוא, שמעי, שלום)

  

ַעי שלום ִבי ָרב! רֵּ ר יִֶרב; ְכאֵּ  ְויֹותֵּ

 ִאם ֶאזְְכָרה ִכי נְִסְתָרה ָלנֶַצח

 .יְשּוָעה ֶמנִי-ַגם ָכל

יל אֶֹפל, ְוֹלא יֹום הּוא! הֹוי יֹום  ,ֲאָבל לֵּ

 :ַהיֹום ֲאֶשר יַֻלְדִתי

 ָלָמה ְליַד ָעָמל ְוִשְברֹון רּוחַ 

 ?הֹוצֵּאתָ  אֹוִתי ֲהלֹום

 ֶמה ֹלא ֲהַרת עֹוָלם ְוִקְבִרי ַשְמתָ 

 ?ֶרֶחם ֲאֶשר בֹו ַלֲענֹות ֻרַקְמִתי

י ָשֶדה ְלַהְכִרית יַַעל-ִאם ַעל"  ֲעצֵּ

 ,ְוִאם יַזְִקינּו, ַגְרזֶן"

יחַ -ָקִציר ְכמֹו"  ַמיִם-נֶַטע ְלרֵּ

ן יֲַחִליפּו עֹוד"  .ְוֹלא יָמּותּו, הֵּ

 יּוְלַבב ֱאנֹוש ָכמֹונִ 

ין ב ָוֶשֶבר-יִָמית ְבאֵּ  .ִתְקָוה ְכאֵּ

 ְוַחיִים ָלָמה, ָלָמה ְלָעָמל אֹור

י נֶָפש ן ְלָמרֵּ  ?יִתֵּ

  

  

ן ַרק ְשאֹול ִשְבָרם  ְלַכלֹות ָשָמה, הֵּ
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 .ְוָשם יָנּוחּו, ָרגְזָם ּוַמְכאֹוָבם

  

 ְתַכל נְַפֶשָך, יְִדיד נְַפִשי, ָאן-ַעד שמעי

ין י יָ -בֵּ י עֹנִינֲַהרֵּ  ?נֹון ְוַחְבלֵּ

ש לחם" ין ַאְרְמנֹות ַאלֹון ְלַבקֵּ  בֵּ

 .יִָשים נְִתיָבה ַבְמצּוָלה ָגֶבר"

י רּוחַ "  ִכי ָשם ְבַכנְפֵּ

ף יֵַּלְך-ְפנֵּי-ַקל ַעל" יָמיו ְמעֹופֵּ  .מֵּ

 ַויְִהי ְבַהְרִעים ֶרגַע"

ל ְבעֹז עֹוָלם"  ,ְויִֶתן אֶֹמר, מֹושֵּ

י ְסָעָרה"  ,נְָשִרים ַקלּומִ , ַרגְלֵּ

 ;הֹוִמים ְבֶעְבָרָתם ֲהֹלא יָבֹאּו"

 ָבָרד ְוזֶֶרם ֶקֶטב"

ָמה, יַכּו ְשאֹון ַגִלים"  ְונֶגְָדם הֵּ

 ,ָאז יֲַעלּו ָשמיִם"

דּו" ק יֵּרֵּ  .ַאַחר ְתהֹומֹות ַהֲעמֵּ

י ְמָלאָכה ָבם ְכַקש יָנּועּו"  ,עֹושֵּ

 ּוְכָבר ְבִפיֶהם יַַחד"

  -, ָלם ּוָפִליט ָאיִןיִָבְלעּו כֻ "

ץ כֹחַ "  ִאם ֹלא ְבָחְכָמתֹו ְמַאמֵּ

 .ַרב חֹוְבִלים יָעֹז ְלִמְפָלט ָלמֹו"

 ,ִכי ַכֲאֶשר עֹוד יֱֶחזַק ַהַסַער"

ץ כֹחַ " ן יֱֶחזַק ִלבו ְויְַאמֵּ  ,כֵּ

 .לֹו ִמְמַלאְכתֹו ָרַוח-ַעד יֲַעָמד"

ן ִאיש ֲאֶשר ַסבּוהּו"  כֵּ

 ,ִרי ַכָמיִםַבִלהֹות מְ "

 ֲהֹלא ַאְך תֶֹקף, ְתבּונֹות הּוא-ִאם ִאיש"

  

  

 ִכי ְברֹאש ַהתֶֹרן; יְַלִביש ְלָבבֹו"

זֶר, חֹוְבִלים יָקּום-ַרב"  ,ְמַחפֵּש עֵּ

 .ְויְִמָצֶאנָה, ָלתּור ְמנּוָחה לֹו"

  

 ָאְמנָם ֲאנִי יַָדְעִתי שלום

עַ   ִכי כֹה יְַדבֵּר רֵּ

 .ְוֹלא נָגּועַ , עֹואֹוהֵּב ְשלֹום רֵּ 

 ,"ַחזֵּקּו: "נָָהר ֱאמֹר-טֹוב ְליַד-ַמה"

 ִכי ַמיִם!" כֲֹחֶכם: "ֶאל טֹוְבִעים בֹו"

יָלו ְבִלי יִַגיעּו"  .אֵּ

 ֲאָהּה יֹוַדַעת, ְוֹלא ַאֶתם, נְַפִשי

 .ֲאנִי ָהְשַבְרִתי.  ַהיֹום ְמִרי ִשיִחי

ַעי ָמר  ,ּוָמַסְך ֶבִכי; ַלְחִמי ְבמֵּ

 .יָיִן, ְוֶאְטַעם, ִאם יֹום ְלִפי יָבֹא
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חַ , ָאָדם יְלּוד ִאָשה ל פֹורֵּ  ,ְכצֵּ

 ,ְוַרק יְַרִחיבּו; יָָמיו ֲחרּוִצים הֵּם

 .יְגֹונָיו ֶסָלה, ַגם ִמְבִלי גָבֹול

י ֶקֶדם  ,ָאנָא ֱאֹלהֵּ

ה ִמֶמנּו  ,ָאנָא ְשעֵּ

 .ַעד ִכי ְצָבאֹו יִֶרץ

ַ , ָמה עֹז ְלָבבֹו ל נֵַּצחִכי יְי  ?חֵּ

 ?ְונְַפשֹו ָאֶבן, ַהִאם נְחּוָשה הּוא

 ?ָלָמה? ָלָמה ְלִמְפָגע ָלְך נְַתתֹו

 .ִכי גַם ְכָבר ָעַלי ְלַמָשא ָאנִי

 .ְמַעט ַאְבִליגָה, ָאנָא ֲחַדל ֶמנִי

 ִהנֵּה ְלָעָפר ַעָתה

ינִי עֹוד, ֶאְשַכב  .ְוֹלא ָאשּוָבה, ְואֵּ

  

ל-ֶללָאן ְתמַ -ַעד אצבון  ָלָמה? יְִדיִדי, אֵּ

ן ְלַאְשָמה ִפיָך   ?ִתתֵּ

  

  

י ְשָחִקים שּור י ָעיִש, ָגְבהֵּ  ;יְִלידֵּ

א יֵֶּשב-ִכי ַעל יֶהם ְלִכסֵּ  ְמרֹומֵּ

ט ֱאֹלִהים  .יְַעּוֵּת ֶצדק-ַבל, שֹופֵּ

 ְוחּוג ָשַמיִם, ִלזְבּול ֲעָרֶפל לֹו

 ֲאֶשר יְִשָאלּו, נִָתיב ְלַרגְָליו ָשם

 .ַגם ֲעָבָדיו ָשָמה" ַאיֹו ְמקֹומֹו"

 ?לֹו ִאם ֲחָטִאים ֶתֶרב-ַתֲעֶשה-ַמה

 אֹו ֶמה ֲאֶשר ָצַדְקתָ 

 ֲהֹלא ִרְשֶעָך? ִמיְָדָך יִָקח

ד-ַעל ֶליָך, רֹאְשָך יֵּרֵּ  .ְוָשב אֵּ

 ,ֶתֱארֹג ַפִחים ְסִביבֹוֶתיָך-ִכי

 .הֵּם ַרגְְלָך יְִלכֹדּו

 ְוֹלא ָלנֶַצח, ָרע-ֹלא יֲַחזִיק יַד

 ֲאָבל יְַשִגיחַ ; יְִמַאס ֱאֹלִהים ָתם

נָה י ִאיש הֵּ רּום ְמכֹונֹו ַצֲעדֵּ  ,מֵּ

 .ִכי ַרק ְכאַֹרח ִאיש ְלַהְמִציֶאנּו

י ֶרַשע  יִַגיד ְבמּוַסר ַאף ְלַאנְשֵּ

 .ֲאֶשר יָשּובּו; ָפֳעָלם ִכי ָרע-ֶאת

 ַבטֹוב יְַכלּו יֶֶתר, ִאם יְִשְמעּו

יֶהם עֹוד ֶלה-ְוִאם ַעד; ִמְסַפר יְמֵּ  אֵּ

 ַבֶשַלח, ֹלא יְִשְמעּו

 .ְשאֹול יִפֹלּו, עֹוד ַתֲעבֹר נְַפָשם

  

 ְוֹלא נַָפְלִתי, ִלי ְכמֹוֶכם לֵּב-ַגם שלום

 ֲאֶשר ַתְכִלימּו, ִמֶכם
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 ַגם ֲאנִי יַָדְעִתי.  אֹוִתי ְבִחנָם

ל י, ִכי ַבְמרֹוִמים אֵּ  ֶאֶרץ ְמצּוקֵּ

 .ְויְִשפֹט ֶצֶדק, ָפֳעָלם יְִשפֹט-ַעל

  

  

 ,זֹאת ְפִליָאה ֶמנִי-ַאְך

 ,ְוַעז ַכָמֶות, ִכי ִמְשאֹול ַאְכזָר

 ְוַדל ַבַשַער, ַמִשיג ְגבּול יָתֹום

ם עֹנִי, ַמֶטה  ,ְבֹלא יֵַּדע יְַרחֵּ

ו ְשַבע ָרצֹון יְִהי נָוֵּהּו  ;ָשלֵּ

ית נְִקיִים  ,ַרק זְָוָעה ֶסָלה ּוְבבֵּ

 ָשם יְִפְרחּו ַלבֶֹקר, ָשם ִקנְנּו

 .ַרק ֳחִלי ָוָקֶצף, ְמרֹורֹות-ַרק ָכל

  

 ,ֲהזֹאת יַָדְעתָ , ָשלֹום שוני

 ,ְכֶחזְיֹון ָליְָלה, ִכי ַכֲחלֹום יָעּוף

 ?ָרָשע-נָָבל ְוגִיַלת-ִשְמַחת ְבנֵּי

 ,יֲַעֶלה ִשיאֹו ְלָעב יִַגיעַ -ִאם

ִקים ָאיִן, אֹול יֵַּחתֶרגַע שְ   .ּומֵּ

 ְוהֵּם יִָקיאּו, ָבנָיו יְַרצּו ָדל

 ;עֶֹשק-הֹון יֹוְלָדם ָבַלע ְבַתְרִמית

 .עֹוד יָגֶל-ְמֹלאת ִסְפקֹו ְוֹלא-ִכי ַעד

 ,ְוֶחְטאֹו ֶפַשע, ִאם יֱֶחָטא ַצִדיק

 ְונִָקי יִֶהי, עֹודֹו יְֻשַלם לֹו

ין  .ר ִמָמַעלֲאשֶ , ִמְשְכנֹות ָשלֹום-בֵּ

 ,ִאיש ֱאלֹוַּה יֵֶּרא-ִכי ֹלא ְלַעֶּות

 .יְַשלֵּם ָרע ְתמּוַרת ֶצֶדק-ֹלא-ִכי

 ִהנֵּה ֱאנֹוש ַאְשָריו ְויֹוִכיֶחנּו

ן-צּורֹו ְכָאב ֶאת הּו, בֵּ  ְלַהְשִביעֵּ

 .יְָשִרים ֶסָלה-שַבע ְשָמחֹות ֶאת

  

ֶלה עֹוד ְכָבר ָשַמְעִתי שלום  ִהנֵּה ְכאֵּ

י רּוחַ   ;ַרבֹות ְתשּובֹות ָשְוא ְוִדְברֵּ

 .ָאְמנָם ֲאנִי נְַפִשי ֲהִכי יָָדְעִתי

  

  

ל ֱאֶמת יְִרֶאה ן אֵּ  ְוַעד ַבַשַחק, הֵּ

 ,יְִספֹר ְצָעַדי יַָחד

 :ּוְבמֹאזְנֵּי ִצְדקֹו ְדָרַכי יַַעל

אִתי בֵּ  ,ִפִתי ְלַבִדי ִאם ְלִפי הֵּ

ִבי-ַבל  ;ם ֶמנָהיֹאְכלּו ַדִלים ְרעֵּ

 ִאם ִמְבִלי ִלְלבש ְביֹום ַהֶשֶלג

 ,אַֹבד ְוַדל ָרִאיִתי
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 ִכי גֵּז ְכָבַשי ֹלא ֲחָלָציו ָשָמה

ָמה ם ְוַחי ָבהֵּ  ;ַאְלִביש ְויְִתַחמֵּ

ה  יֹום ֹלא ְלָבִבי ַמיִם-ִאם ֶאת ְקשֵּ

 ;ְוֹלא ָקַדְרִתי, ָהַלְך ְלקֹול ִבְכיֹו

חַ לִ -ִאם ִפיד ְמַשנְִאי  י ְכַחג ָשמֵּ

 ְוִהְתעֹוַרְרִתי, ָהיָה

 .ִאם ָרע ְמָצאֹו ֶסָלה

 ִכי ִהנְנְי ַהיֹום ְכָבר גֹוֵּעַ 

ין י יָגֹון-בֵּ  ְוֹלא ֶאְמָצָאה, נֲַחלֵּ

  -.  ִכְמַעט ְצָדָקה ַרֲחִמים ָוֶחֶסד

 ָאְמנָם ְבַעְצמֹוַתי ְמַהלְֵּך ַעָתה

ַדע, ָמה  ֱאֶמת ָאחּוָשה, ֹלא ֲאני אֵּ

ן; גְִלי ְכמֹו נְִדֶחהרַ   ָאנָה, ְוָלכֵּ

ְדָעה נִי, ֹלא אֵּ  .ֶאְדֶמה ֲאֶשר יַנְחֵּ

ית ַהֶמֶלְך-מּול-ֶאל  ְרחֹוב ָהִעיר ְלבֵּ

לְֵּך ְוֶאְרֶאה ָמה בּו.  אֵּ  ְוַאֶתם שֵּ

יֶכם פֹה-ַעל  .ַמֲעשֵּ

  

 יְַצִליחַ ; ְלָכה  רעיו

ְך ְמִסבֹות ָאֶרץ-ֶאת  !ַדְרְכָך הֹופֵּ

  

  

 ענין ד            
  
 ,ושם רם, שלום מתהלך לבדו אל רחוב העיר)

 (וצבא המלך, ושלומית בנחושתים מובאת חוץ

  

 ִמי ְבִקְרִבי רּוחַ ? ְתִהי זֹאת-ַאְך ַמה שלום

ִעיר ֲאֶשר כֹה ַלֲהֹלְך נָָחנִי  (ָאנִי)  ?הֵּ

ֶלה? ִמי זֶה ְבקֹול יְַרעֵּם  !ְפָלאֹות אֵּ

 ָבל ִהנֵּנִי אֲ ! ַאְך יֹום ְגדֹולֹות הּוא

 ּוַבל יַָדְעִתי, ֻמָדח

 ּוֻמָדח ִמְבִלי יַנִיחַ , ִמִמי

 (רּוָצה)  .ִכי ֶאֱעמֹד ִמזְָער ְוֹלא ָארּוָצה

 יִֶתן-ְוַאְך ַמה; ִויִהי ֲאֶשר ָארּוץ

ֶדן? ְמרּוָצִתי-סֹוף ֶאל  ,ְמנּוחֹות עֵּ

 (ָמֶות) ?אֹו ַרק ְמרֹורֹות בֹור ְוגֵּיא ַצְלָמֶות

ן ְכָבר ָגָוְעִתי? מֹוִתי  !ּוִמי יִתֵּ

ב ָהיָָתה-ִכי ִמְמצּולֹות יָם  ְכאֵּ

 ,ֲאָבל ִמי יִֶהי.  נְַפִשי ְכָבר עֹוָלה

 ְמצּוקֹוַתי ְלַבל ִתְרַחְבנָה-ִכי ֶאל

ן ְגבּול עֹוָלם ְבמֹוִתי ָעָתה  (ָאָתה)  ?יִתֵּ

 ?אֹוִתי ֲאנִי ָאִמיָתה
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 ִלי יִֶהי-ֲעֶדן? ַאְך לֵּב ְשלֹוִמית ָמה

ם ַפַעם, ַאְכזָר ְכמֹו הּוא  אֹו ְמַרחֵּ

ב ָוֶחֶבל ִבי לֹו ְכאֵּ ן ְכאֵּ ֶבל)  ?יִתֵּ  (אֵּ

 ַאְך ַלֲחבֹק ִבְלִתי ְשלֹוִמית גֶֶבר

ַחת לֵּב ְוטֹוַבת ָעיִן  (ָאיִן)  ?תּוַכל ְשמֵּ

ַדע ֱאנֹוש ָבָאֶרץ-ִאם ן ְבִלי תֵּ  כֵּ

 ?ִחיַרק ַאְלְמנּות ַחיּות ְצרָּורה תֶ 

 ְוַרק ַלֶקֶבר, יֲַעֹלז ָבּה ִאיש-ַבל

 ְלַהרוֹות ָשָמה, יַֻלד ֲהַדר יְָפיָּה

  

  

י חֶפש ָעה יְִלידֵּ  (ֶאֶפס)   ?ִרָמה ְותֹולֵּ

ין ִמי יֹוַשע, ַאְך ֶבֱאֶמת ָאמּות  (יֹוַשע)   ְואֵּ

ְדָעה ָמה יְִרזְמּון ִמֶליָך ָכה)   .ֹלא אֵּ  (לֵּ

ן ַרק ְמָשִלים ַאתָ   ההֵּ

ל ַלי ְמַמשֵּ  .ִמְבִלי ָאִבינָה, אֵּ

ֶתר, ִאם ֶחְפְצָך  ;ַדבֵּר ְוֹלא ַבסֵּ

 .ֲחַדל ִמֶמנִי, ִאם ֹלא

ק ִבי ְבֶהגְיֹון ָאֶון-ַאל  ,נָא ְתַשחֵּ

ה רּוחֹו ּוָמר ָאנִֹכי  .ִכי ִאיש ְקשֵּ

  

 ;רּוָצה ְלָמֶות ַאָתה הר

ֶבל ְבֶאֶפס ָלְך  .ְויֹוַשע ָאיִן, אֵּ

  

ין מֹוִשיעַ אִ  שלום ן ְבאֵּ  ם כֵּ

 ;ֲאָבל ָארּוָצה? ָארּוץ ְליַד מֹוִתי

 ִכי טֹוב ְכָבר מּות ַפַעם

 .ְוֹלא מּות ָאֶלף, ַאַחת

ֶלְך, ְוֹלא ָארּוץ; ָארּוץ ף אֵּ  ְמעֹופֵּ

 ִכי ְבַמְחַשְך ָקֶבר, ִלְקַראת ְתמּוָתה

 .יַָמי ּוַמְכאֹוַבי ֲאַכֶלה יַָחד

  
 (אל הרחוביתהלך ויתקרב עוד מעט )

  

ית ַהֶמֶלְך ש ְבבֵּ  ?ַאְך ָמה ְלנֶגְִדי אֵּ

ית ַהֶמֶלְך  :ַאְך ֹלא ְבבֵּ

ָרחֹוק ֲהִכי ָשגִיִתי   -: ִבְראֹות ְלמֵּ

ֶלה.  ִהיא ָבְרחֹוב אֵּ  ַעָתה ְלִאיש מֵּ

 .ְויִַגידּונִי, ָהעֹוְמִדים ֶאְשַאל

 ְלִמי בֹוֶעֶרת: ֲהֹלא ַתִגיד, ָחנָן

 ֹ ש אְֹכָלה ַהז  ?אתאֵּ

  

 ֲהֹלא יַָדְעתָ   חנן
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 ִכי ָשְטָתה ִלזְנּות ְוִלְמעֹל ַמַעל

 ?ַהַבת ְשלֹוִמית

  

ת ָאנִי! ֲאָהּה? ָמה  שלום   .מֵּ
 ( יפול על פניו)             

  

ִעים חנן ָרה בֹאו, רֵּ  ְמהֵּ

 ִכי ְלַאָפיו ָאְרָצה, ִעזְרּו ְלָשלֹום 

 ְוֹלא יַָדְעִתי , נַָפל

ת הּואִאם חַ   .י ְוִאם מֵּ

  

 ?ֲאָהּה ָשַמיִם  שלום

  

 יְַכְלכֵּל רּוחַ , קּום, ָשלֹום ֲאדֹונִי חנן

 .ִבינְָתָך ָחְליְָך 

  

ַמע-ַמה, ֲאָהּה  שלום  !שֵּ

 !ַהַבת ְשלֹוִמית זָנְָתה 

  

 ,ַהנִיָחה  חנן

 .ַעָתה יְִחי רּוֶחָך 

  

ף? ַאְך ָמה שלום   ?ְוִתָשרֵּ

  

ה   חנן   ִכי ָבָאהְראֵּ

 ַהִביָטה ; ַעָתה ְבֶפַתח ָהְרחֹוב

 זְרֹועֹוֶתיהָ -ִכי ַעל

י נְחֶֹשת יֵּש  ּוִבנְֻחְשַתיִם, ַכְבלֵּ

 .ִענּו ְכָבר ַרגְֶליהָ 

  

ְך ָכָכה! אֹוי, נְַפִשי ְשלֹוִמית שלום  !ְוֶאְראֵּ

 ֲאֶשר ִהִגיעַ , ַאְך ִמי יְִדיָדּה זֶה 

 ?ָמֶות-אֹוָתּה ְכָבר ַעד 
  

  

ְדָעה חנן ֶלה-ָאְמנָם ְקַרב ַעד; ֹלא אֵּ  אֵּ

י ְצָבא ַהֶמֶלְך   ,ַאנְשֵּ

ֶהם ְשַאל   .ִכי יְֵּדעּו, מֵּ

  

 ,ַהִגידּו  (אל צבא המלך) שלום

 ?ֶמה ְשלֹוִמית פֹה-ַעל
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 !ֲעֶדן ִתְשָאָלה  אנשי הצבא

  

 ?תֹאְמרּו-ַמה שלום

  

עַ -ַהעֹוד ְכֹלא אנשי הצבא  יֹודֵּ

 ?ְפְשָך פֹה ַתֲעֶשהנַ -ֶאת 

  

ֶלה   שלום  ?ָמה אֵּ

ָדע, ִאם תֹאְמרּו   .אֵּ

  

 !ֲהֹלא ָעֶליָך  אנשי הצבא

  

ָתה שלום  ?ָעַלי ְשלֹוִמית מֵּ

  
 (ירוץ לפני המלך)     

 !ֲאדֹונִי ֶמֶלְך, ָרם, הֹוי

 :ְושֹופֵּט ֶצֶדק, נָאָוה ְמלּוָכה ָלְך

נָה ן ַהיְקֹוד ַרק ִלי ְמבָֹער הֵּ  ,הֵּ

ֶלה.  ְשלֹוִמית-א ֶאלֹל  ָמה ְכָבִלים אֵּ

 ?ֶאְרֶאה ְלַרגְָלּה עֹוד

  

נָה-ְקַרב ַעד  רם  .הֵּ

ן נְָדָבה נְַפְשָך ַתְחֶתיָה -ִאם  כֵּ

ש אֶֹכֶלת ן ְלאֵּ  ?ִתתֵּ

  

ן שלום  ְויְִהיֶה ִלי ְכֶדֶשן נֶֹפת! ֶאתֵּ

 .ְוטֹוב מּוִתי ֲאנִי ַתְחֶתיהָ , ָמתֹוק 
  

  

ֶליָךאֲ ! ָאִבי שלומית   ֶשר ָאִבי ְקרֹא אֵּ

בֹוש ְוֶאָכלֵּם  ,ֲאָבל ַבת ָאנִי, אֵּ

נָה–ְלבֶֹשת ָלְך, ָאִבי  ֲהֹלא ַעד הֵּ

ש אֶֹכֶלת, ֻחַלל ְכבֹוִדי  ִכי ְלאֵּ

 ,ְלשּוִבי ָשָמה, ָהְרחֹוב אּוַבל-ַעד

י ָשֶבת-ַתַחת ְגִביָרה ַעל  ,ְמרֹומֵּ

ֶפר ְשרּוָפה ַעל י ָקֶרת-אֵּ  ,ְמרֹומֵּ

 ;ֹלא עֹוד ֲחיֹות ָחַפְצִתי, א עֹוד ֲחיֹותֹל

 .ַאַחר ְכָבר זֶה ָמִתי, ֹלא עֹוד ֲחיֹות

 ִכי ִמְבִלי ָכבֹוד יְָקָרה נֶֶפש"

ָתה ְבַחיִים ִהיא"  !ֲאָבל ָאמּוָתה.  מֵּ

 .ְראֹות עֹוד ָחֶלד-ַבל, ִכי יֱֶעַרב ִלי

ת ִצְדִקי ְלַהִגיד יַַען! ָאמּות  ְואֵּ

 .ַביְָתה ְועֵּץ ַבָשַערֶאֶבן ְבִקיר 
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 ,ְוַהָשַמיִם! ָאמּות

 .ַאנִיחַ , נְִקיֹון ְלָבִבי אֹוְמִרים

 ַעְפרֹות ֲאָדָמה זֹה ֲאֶשר ִמַתַחת

 .ִצְדִקי ְוֻתִמי צֹוֲעִקים יִַגידּו

ֶלה-ּוְבַהֲחִריש ָכל  ,אֵּ

י ֶקֶדם  ;ֹלא יֲַחִריש ִמְשַפט ֱאֹלהֵּ

ש ֶסָלהיְָשִרים הּוא יְ -ִכי ֶאת"  ,ַבקֵּ

 .יְִתנֵּם ִלְמצֹא ְבֶשֶקר ָפַשע-ַבל"

ֶכל" י ַהשֵּ ן ִאם ֲאנִָשים ִעְּורֵּ  ,הֵּ

ינָיִם-ִכי ַעל"  ְראּות עֵּ

 ,ִדינָם ְלַבד יְִשפֹטּו"

י ַהזְָמן ָלַדַעת" י יְִלידֵּ  ִסְתרֵּ

  -, ְוֹלא יִַגיעּו, יִלאּו"

ֱאֹלִהים ֹלא" ָמה-ַאְך מֵּ  ,ְפִליאֹות הֵּ

  

  

י ָבֶטן"   ִכי ַתֲעלּומֹות לֵּב ְוַחְדרֵּ

 .ֹלא תַֹאר, הּוא יֲַחקֹר" 

 ְוכֹה ָאמּוָתה? ְוִתְהיֶה זֹאת! צּוִרי 

 ֲאָבל ֹלא ָמֶות? זַָכה נְִקיַת לֵּב 

 ְכבֹוִדי ֶסָלה, ֶאְבֶכה ְויֵַּמר ִלי 

 .ֲאֶשר ָאָבְדִתי, ְוֹלא ָאפּוג, ֶאְבֶכה 

 ,ָחְרבּו ְמאֹד ָשַמיִם 

 !  ְרַעש ְוִתְרַגז ָאֶרץתִ  

יְך נְִהיְָתה ָכזֹאת   ֲאֶשר ָברֹוחַ , אֵּ

ְטא  י חֵּ  ?ְבָרע ֶאפָֹלה, ִמיַד ְמצֹודֵּ

 ,ֹלא אֹוְתָך ַאְרִשיעַ , ֹלא אֹוְתָך 

 ֲאֶשר יַָדְעִתי, ָאִבי 

 ֲאֶשר ַתִגיעַ -ִכי ַעד 

 ּוִמְשַפט ֶצֶדק, ַתְחקֹר, ִבינְָתָך 

 ָאְמנָם ֲחָמִסי יֵֶּרא.  דִתְתמְֹך ְלבָ  

ֲאֶשר ִבי ָקמּו  ָמה מֵּ ם ְבחֵּ  נֹוקֵּ

י ְשָקִרים יַָחד  דֵּ  .עֵּ

 ָלָמה, ָשלֹום ְלָבִבי, ֲאָהּה, ָשלֹום

 ,יָפה ְלָך ָהיִיִתי

 ְשנֵּינּו יַָחד-ִאם ַרק ְלַהִפיל ַגם

 ?ִמנְַפְשָך נְַפִשי ְלָך יָָקָרה

עַ  ן ַבְמרֹוִמים ָשֲהִדי יֹודֵּ  הֵּ

 ,ִכי ַרק ֳחִלי ָוֶקֶצף

ת נְַפְשָך ִהְשָבְעִתי, ֶאְחָטא-ַבל  ;אֵּ

ינַי ְבִרית ָכַרִתי י עֵּ  ,ִלְמאֹור ְשתֵּ

 .ַבל יֱֶחזּו הֹוֶדָך

 ֲהֹלא ַהָמֶות? ַאְך ָמה ְדָבִרים עֹוד
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 .ַהיֹום ְלנְַפִשי נַֹחם

  

  

 ,ֶרגַע-ַעָתה ֲהֹלא ָכל

 ית ָוֶחֶרבֲחנִ , ִכי בֹו ֲעֶדן ֶאְחיֶה

 :ֲאָבל ַאֶחֶרת.  ְלָבִבי הּוא-ַרק ֶאל

 ;ֲאנִי ָחָטאִתי, ָאִבי

י ִצְדֶקָך יְך יּוכלּו כֹה ִמְשְפטֵּ  אֵּ

נָה ת הֵּ  ?ִלנְשא ֲאֶשר ָשלֹום ְתמֹותֵּ

ה ִכי נֶֶפש, ָאִבי   ְראֵּ

 .נְִקיָה ִהיא ּוִבְבִלי ָפַשע, ַתְשִחית 

ָרה יֵּרֶ -ָעַלי ְלַבד ִאם  ן ְמהֵּ  דכֵּ

 !ְוָשלֹום יִֶחי, ֶחְטִאי 

  

ֶלה-ֹלא שלום  ַרֲחִמים ָכאֵּ

 ,דִֹמי! ְשלֹוִמית, ֹלא.  ְשלֹוִמית, אֶֹבה 

ָרגְִעי ָודִֹמי   ;הֵּ

 ִכי ִמְקִשי ַאְכזָר ְלַהְכִאיב יֶֶרב 

ְך   זה ְלִאיש ָכמֹונִי, ְשלֹוִמית, ַחְסדֵּ

ש ָעָליְִך  ר ְבאֵּ  .בֹועֵּ

  

 ,ִכי ֲאנִי ָחָטאִתי! ֹלא שלומית 

ן ֲאנִי ָאמּוָתה-ִאם   .כֵּ

  

ֶלה רם  .ִריבֹות ֲחָדִשים אֵּ

 :ֲאֶשר חֹק ָלנּו, ִבִתי, ָאְמנָם ְדִעי 

ן נְָדָבה נֶָפש-ִאיש ֲאֶשר-ָכל   יִתֵּ

עַ    ,ָלמּות ְתמּוַרת רֵּ

 .ֹלא עֹוד ֲחיֹות יּוָכל 

  

 !יְִחי ַהֶמֶלְך  שלום

פֹוא ן, ָאמּות ֲאנִי אֵּ  ּומֹוִתי יִתֵּ

 .ְשלֹוִמית ֶסָלה-ַחיִים ְוָשלֹום ֶאל

  

  

 ענין   ה           
 ,שלום ברחוב קשור ידים ורגלים כורע על ברכיו)

 ושלומית, ורם ודרדע יועצו וענה עבדו

 (והימן בא, קשורה מרחוק ונשמרת מצבא

  

 ,נִָדיב יְַקר ָהרּוחַ , ָשלֹום ְבנִי רם

 ַתתָ ִכי נְַפְשָך נָ  

 ,יְִדידּות אֶֹמן-ַהיֹום ְלָמֶות ַעל 
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ת ִהנְָך ַעָתה   ֲאָבל עֹוד ֶתִחי, מֵּ

יָקּה ָאֶרץ-ָכל   .עֹוד ֱאנֹוש ִתָשא ְבחֵּ

י יְִבצֹר ְגָבִרים ֶאֶלף   ִכי ַאֲחרֵּ

ר ֶגֶפן   ָמֶות ְבַמָגלֹו ְכבֹוצֵּ

י זְִכָרמֹו   ,ָשִרים נְבֹונִים אֹוְבדֵּ

 ;יָסּוף ְכמֹוֶהם ֶסָלהֹלא זְִכְרָך  

 .ִכי ַמֲעֶשָך זֶה יְִחי ָלנֶַצח 

 ֲאֶשר ָחַפְצתָ -ָכל-ֶאת, ְבנִי, ַעָתה 

 .ַדבֵּר ֶבֶטרם מּות 

  

 !יִֶחי ַהֶמֶלְך  שלום

ת ַכֲאֶשר יָָאְבִתי   ;ִהנֵּה ֲאנִי מֵּ

 ,ָגֶבר-ִכי ֹלא יְִהי מֹוִתי ְכמֹות ָכל 

 .ֱאֶמת ָוָחֶסד-לַאְך מֹות יְָשִרים עַ  

 ַעָתה ְבֶטֶרם ַמִתי

י  .ִפְשִעי ְוַחַטאת נַֹער-אֹוֶדה ֲעלֵּ

נָה-ִאם ֶאל  ֱאֹלִהים הֵּ

ד ָאנִי, נִגְלֹות ְכָבר  ?ָלָמה ֲאַכחֵּ

נָה, ַאזְִכיר ֲחָטַאי  הֵּ

 ,אֹוֶדה ְוֶאָכלֵּם ֲאֶשר ָחָטאִתי

שיב נֶָפש-ִויִהי ְבָכל   ;זֹאת ִלי ְלמֵּ

 ת מּוָסר ֲאֶשר נָכֹונּוִכי תֹוְכחֹו 

  

  

 ַעָתה, ְפָשַעי-ָכל-ֶאל 

עַ , ֶאָשא ְבטּוב ִלִבי   ּוִמי יֹודֵּ

 ?ֹלא יְֻכַפר ִלי ְוֶאְטַהר ֶסָלה-ִאם 

  

יִתי רם  ִהנֵּה ֲעצֹר נְִלאֵּ

 .ְוֹלא אּוָכָלה, ֶשֶטף ְדָמעֹוַתי 

  

 ֲאנִי יַָדְעִתי.  ַמְלִכי, ַעָתה ְשַמע שלום

 ;י זֹאת ְבֶצֶדק ֶוֱאֶמת ָבַאְתנִיכִ  

 .זְדֹונִי הּוא גְמּול ָוֶשֶכר-ִכי ֶאל 

 ,ִהנֵּה ְמֻשָלח ֶפֶרא 

ין ָהִבין י ֶקֶדם     , נַַער ְואֵּ  ְבָהרֵּ

 ;הֹולְֵּך ְוָשט ָהיִיִתי 

 ,עֹז יֹום ְבִמְקֶרה ָבאִתי-ַויְִהי ְלַהר 

 ְורֹאשֹו ָשָמה, ָוֶאֱחזֶה ִמגְָדל 

ין ָמבֹואָסג  ין ָכל, ּור ְואֵּ  .ָשַער-ְואֵּ

 ָאז ָבֲעָרה ִבי ַתֲאָוה ָלַדַעת 

 ,ְוָשם ִבינֹוִתי, זֶה-ַמה-זֶה ְוַעל-ַמה

 ַעד ִכי ְראֹות ִדִמיִתי
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 ;ָמקֹום ֲאֶשר אּוַכל ְמצֹא ָשם ָפַתח

 ּוְברֹב זְדֹון יְַלדּות ֲאֶשר נַָחנִי

 ,ָמָצאִתי, ָהלֹוְך ְוָדרֹוש פֹה ּופֹה

 .ְמקֹום ַהָשַער, ַאַחר ֲעָמִלי ָרב

 ְכָתב ָרִאיִתי, ַויְִהי ְבבֹוִאי בֹו

ֶלה  :ַאַחר ְשָעָריו ַכְדָבִרים אֵּ

 ,ִלְקרֹב ֲהלֹום יִָשֲאָך ִלֶבָך"

 ".ָעַלי ְלַשלֵּם ָלְך ְגמּול יֶָדיָך

 ,ַעָתה ֲהֹלא ִהנֵּהּו

  

  

ן ָקרָ   .נִיזֶה ִלי גְמּול יַָדי ְבכֵּ

 ?ֲאֶשר נְִבָהְלתָ , ַמְלִכי, זֶה ְלָך-ַמה

  

 .ָשלֹום, ָשלֹום ְבנִי רם

  

ֶלה   שלום  !ְפָלִאים אֵּ

  

 ?ִדַבְרתָ -ֲאֶשר-ֱאֶמת הּוא ָכל, ָשלום רם

  

 ֲהֹלא ִמָמֶות! ַמְלִכי? ִאם זֶה ֱאֶמת שלום

 ,ָרחֹוק ְכֶפַשע ָאנִי

 ;ָחָטאִתי ִפְשִעי ֲאֶשר-מֹוֶדה ֲעלֵּי

ר עֹוד  ?ַעָתה ֲאַשקֵּ

יְך יָכְֹלתָ   רם  ,ְואֵּ

 ?ְמצֹא ַהָפַתח, ָשלֹום

  

ֶתר-ֶאל שלום י ָהָהר ְמָעַרת סֵּ  ,יְַרְכתֵּ

 ,ִכי ֶצֱאִלים ִכסּוהָ 

 ;ּוְבַמֲחַשִכים ַמֲהָלְך ָרִאיִתי

 .ָשָמה ְפָעַמי נָטּו

 ,ַויְִהי ְבבִֹאי ָבּה ְבתֹוְך ַהחֶשְך

 ְמַעט ִהַבְטִתי ָרחֹוק

 ,ִמְשַטח זְרֹועֹות ָשֶמש

ָלה, ַהנֹוְתנִים אֹור ָלּה  .ְוִהיא גָדֵּ

 ,ָאז ַלֲהֹלְך הֹוַסְפִתי

 ָוֶאֱחזֶה ֻסָלם ֲאֶשר ַמִגיעַ 

 ,ּובֹו ָעִליִתי, רֹאשֹו ְלַהִמגְָדל

 ,ֲאָבל ִלְפנִיָמה, ָוֶאְמְצָאה ִפְתחֹו

 .ּוָצהִכי ִמְבִלי נֹוַדע ְונְִרָאה ח

 ,אֹותֹו ֲאזַי ָפַתְחִתי

 ֲאֶשר ִכסּוהּו, ָוֶאֱחזֶה ָעָליו
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ה ָאֶבן  ;ָעָפר ְוִטיט ֻמְדָבק ְכַמְראֵּ

 הֵּם הֵּם ֲאֶשר ֶהְעִלימּו

עַ , אֹותֹו  .ְוֹלא נְִרָאה ְלִהָּודֵּ

 ַאְך ַבֲאֶשר ָעָפר ְוַאְדַמת חֶֹמר

 יָכְֹלִתי, ָהיּו ְלַבד

 .ְוִהַפְלִתימֹו, ראֹוָתם ְדחֹות ַמהֵּ  

  

יזֶה יֹום ְכזֹאת ָעִשיתָ  רם ן ְבאֵּ  ?ָאכֵּ

  

 ְביֹום ֻהֶלֶדת, ִשָשה ֲחָדִשים הֵּם שלום

 .ְלעֹוָלם יִֶחי, ַמְלִכי 

  

ֶלה רם  ַאְך ַתֲעלֱומֹות אֵּ

י ֶקֶדם  ל ֱאֹלהֵּ י ְמִסבֹות אֵּ  .ִסְתרֵּ

  

 (אל ענה)  

  –.  נָהלְֵּך ִחיש ְקָרא זִיָפה ְויָבֹא הֵּ  

ה ְגדֹולֹות  ;ַחְסְדָך הֹוָחְלִתי! עֹושֵּ

ב נֶֶפש, ַתֲעזֹב אֹוִתי-ַאל  ְוָהשֵּ

ַמְרתָ   .ָמָרה ֲאֶשר הֵּ

 !ֶמה ָעְמקּו ַהְפלֵּא ְמזִמֹוֶתיָך

ינֵּי ֱאנֹוש ָבָאֶרץ-ַמה  !ָקְצרּו עֵּ

  

 .ִהנֵּנִי! ַמְלִכי יְִחי זיפה

  

 ִהנֵּה ְלִמגְַדל ַאיִן רם

 ֲהֹלא ָמָצאתָ  ַאָתה 

 ?ִפְתחֹו ְכָבר 

  

 .ֲהֹלא יַָדְעתָ , ַמְלִכי זיפה 

  

יזֶה יֹום רם ן ְבאֵּ  ?ָאכֵּ

  

 ְביֹום ֻהֶלֶדת  זיפה

 .ַמְלִכי 

  

  

יְך יָכְֹלתָ  רם  ְואֵּ

 ?ִפְתחֹו ְמצֹא

  

ֶלה  זיפה  ?ָמה אֵּ
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יָכָכה ְמצֹא יָכְֹלתָ , ֱאמֹר, ִפְתחֹו רם  ?אֵּ

  

ש ָעָתה ,ַמְלִכי זיפה  ?ְוָלָמה זֹאת ְתַבקֵּ

  

ן ֹלא ְלָך ָלַדַעת רם  הֵּ

ש זֹאת יָכָכה: ֱאמֹר.  ָלָמה ֲאַבקֵּ  אֵּ

 ?ִפְתחֹו ְמצֹא יָכְֹלתָ 

  

 ,ַמִביט ְוצֹוֶפה ָשם זְַמן ָעַמְדִתי זיפה

 .ָוֶאְמְצָאה אֹותֹו

  

 ?ָמָצאתָ -ּוַמה  רם

  

 ָעָפר ֲאֶשר ִהַפְלִתי זיפה

ה ֶאֶבןֻמְדָבק   ְכַמְראֵּ

 .ָהיָה

  

יְך ִדִמיתָ  שם  ְואֵּ

ה ָאֶבן, ִכי ִטיט יְִהי  ?ִאם הּוא ְכַמְראֵּ

  

 שֹונֶה ְמַעט ָרִאיִתי זיפה

 .אֹותֹו

  

יר ַהְרִחיָקה רם   –.  זְעֵּ

 ?ָחַשְבתָ -ּוֶמה? תֹאַמר-ּוַמה, ַדְרַדע 

  

נּו, ַמְלִכי דרדע  .ֱאֶמת ַדְרָכּה ֲהֹלא תֹורֵּ

 ,ַדַעת-ִאיש-ה גְלּויָה זֹאת ְלָכלִהנֵּ 

י ָשֶקר  .ִכי ָשְוא ְדַבר זִיָפה ְוַהְבלֵּ

  

ן ַגם ֲאנִי ָחָשְבִתי רם  .כֵּ
  

  

  –זֹאת ֲעשֹות נּוַכל -ַגם דרדע

  

 .ֱאמֹר  רם

  

ָכה      דרדע  נֵּלֵּ

 .ִלְראֹות ֲהיֵּש זֹאת ַהְמָעָרה ָשָמה

  

 (הימן בא)  

  

 !ִחי ָלנֶַצחַמְלִכי יְ  הימן
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 ;ִלְפתֹר ֲחלֹום ַמְלִכי ְכַהיֹום ָבאִתי

 ַגם ֶטֶרם, ָוֶאֱחזֶה

 .ִכי ָהֱאֶמת ָרִאיִתי, אֹותֹו ֱאמֹר

ן ַהזְמֹוָרה ִכי ְלַבד ָהיָָתה  הֵּ

 ,ַאַחת ְבָכל ַהגֶֶפן, ִכְסֲאָך-ַעל

 .זֹאת ִהיא ְשלֹוִמית

  

ַבנְִתי  רם  ַגם ֲאנִי הֵּ

 .זֹאת ְכָבר-ָכל

  

 ַאְך עֹוד ֲאֶשר ָרִאיִתי הימן

ל  ,ְפִקיד ַהזַַעם, ְבָהִרים יָד, נֹופֵּ

 ;ַגם ִמְבִלי יּוַכל ְלַהְכִריֶתנָה

עַ , ָכזֹאת יְִהי ַהיֹום  ְוִתָּושֵּ

 יַַען, ַהַבת ְשלֹוִמית

 ָשלֹום ְלַבד ָהיָה ֲאֶשר ַהֶפַתח

 .ָאיִן-ָמָצא ְלִמגְַדל

 .ִכי ֱאֶמת ִדַבְרִתי, תְדרֹש זֹא, ַמְלִכי

  

יָמן, ָברּוְך ְתִהי רם לֵּינּו! הֵּ  ְכָבר אֵּ

ר ְכזֹאת ָשלֹום ֶלה-ֲאָבל ַעד.  ִספֵּ  אֵּ

ין  .ַדי ֲאֶשר זִיָפה ְלהֹודֹות יֹוֶאל-אֵּ

  

יָכָכה, ַמְלִכי הימן  ְמזִָמה ִמְמָך אֵּ

  

  

 ֲהֹלא ַהָמֶות? יְֶחַסר ְויִָבצֵּר

ֶרא, ֹוָתִשית ְלנֶגְד ָרה תֵּ  ִכי ְמהֵּ

 .ּוַבָדיו יַָען, ִאם ָהֱאֶמת יִַגיד

  

 :ּוְשמֹר ְמאֹד נְַפֶשָך, ְשַמע! זִיָפה רם

ד ַאָתה  ,ִאם ָהֱאֶמת ַאָתה ְמַכחֵּ

 .רֹאְשָך ַהיֹום ֲאנִי ָאִסיָרה-ֶאת

 ִהנֵּה ְכָבר יַָדְעִתי

ינְָך ָהִאיש ֲאֶשר ַהֶפַתח  ִכי אֵּ

 .ָאיִן-ָמָצא ְלִמגְדל

ן ֱאמֹר יָכה ְלתֹוכֹו ָבאתָ , ָאכֵּ  ;אֵּ

ת ָעָתה, ְתַכזֵּב-ִכי ִאם  .ִהנְָך מֵּ

  

 .ֶוֱאֶמת ַאִגיָדה! נָא-ְסַלח, ַמְלִכי זיפה

  

 .ֱאֶמת ַהִגיָדה, ֲאָבל ִתְשמֹר; ֶאְסַלח רם
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 ִלְצעֹד ְביֹום ֻהֶלֶדת זיפה

 ,עֹז ָבאִתי-ַמְלִכי ְבַהר

 ֹו ֲאֶשר נְִפָתחּוָוֶאְמְצָאה אֹות

ין ָשָמה, ַדְלתֹות ְשָעָריו  .ֶוֱאנֹוש אֵּ

ר ַחְשִתי, ַמְלִכי, ָלרּוץ ְלָך  ,ְלַבשֵּ

ת ָכל  .ֲאֶשר ָאָמְרִתי-ָואְֹמָרה אֵּ

 .ְמחֹל, ַמְלִכי, ָאנָא ְסַלח

  

 .ָסָלְחִתי  רם

  

 נָא ַעָתה-זְָכר, ַמְלִכי ענה

 .ַהֲחלֹום ָחָלְמִתי-ֶאת

 לֹום ֲהֹלא זֶה הּוא ֲאֶשר ָרִאיִתישָ 

ינַיִם-נַַער יְפֵּה  ,עֵּ

ש אֶֹכֶלת  !דֹוֶחה ְשלֹוִמית ָאז ְבאֵּ

  

  

ר ְלַהִציֶלנָה  ?ֹלא זֶה ֲאֶשר ִמהֵּ

 ?יֲַעלּו ַעָתה ְלִכְסָאְך יַָחד-ֹלא

  

 ,ָששֹֹון ְוגִיל ָמלֵּאִתי רם

 ,ִלִבי ְבֻרָבם יְִשְטפּו יְִלָחצּו

 .ָלה ַהְראֹות ְששֹונִי חּוָצהאּוכָ -ַבל

 ,ַסְלִעי ּוָמגִנִי ֱאֹלִהים ַאָתה

ה ֶפֶלא  !ִמְשָגב ְביֹום ַצר ִלי ְועֹושֵּ

ין ין ָכמֹוָך, עֹוד-זּוָלְתָך אֵּ  ְואֵּ

ט ֶצֶדק ל ְבעֹז עֹוָלם ְושֹופֵּ  .מֹושֵּ

 ?ּוִמי יְַרִשיעַ , ַתְשִקיט

 ?ָךּוִמי יָשּור ְמאֹור ָפנֶי, ַתְסִתיר

 ;ִהנֵּה ְבֶאָחד ַאָתה

 .ַוָתַעש, ַרק נְַפְשָך ִאם ִאְּוָתה

 ַוֲאנִי ָקטֹנְִתי? ָמה עֹוד ֲאַדבֵּר

 ,ִמָכל ֱאֶמת ָוֶחֶסד

 ִכי ַלֲעשֹות ִהְפלֵּאתָ 

 ָאנִֹכי.  ִעם ַעְבְדָך 

 ;ַאגְִדיל ְגֻדָלֶתך, ִאם ַאֲחִריש

 .ְודֹם ַאִגיד ְתִהָלֶתָך, ֶאדֹם

  

ר עֹוד ןהימ ת ִהִגיעַ ? ָלָמה נִַאחֵּ  ְועֵּ

י אֶֹמן  .ִכי יְִשְבעּו ִפְריָם יְִדידֵּ

יְתָך-ֶאל נּו, בֵּ  ,ַמְלכֵּ

ִחים ַביְָתה, נֵּלְֵּך ְונֹוִשיב ָשם  ,ְשמֵּ

 .ַרֲענַנִים ֶסָלה, ְשלֹוִמית, ָשלֹום
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 ענין ו      
 (עדה ושמעי)        

  

ָתה ְשלֹו עדה  ,ִמית ֶתִהיִהנֵּה ְכָבר מֵּ

 .ַעָתה יְִהי ָשלֹום יְִדיִדי ֶסָלה

  

 ,תֹוָדה ְוקֹול זְִמָרה ְשאּו ָורֹנּו שמעי

י נְאֹות ָהִרים ְוַכנְפֹות ָאֶרץ  ;ַסְלעֵּ

י ַהיַַער, ִשְמחּו  ,ֲעצֵּ

י ֶדֶשא-ָכל  ,ַבֲהמֹות ָשַדי ְורֹועֵּ

 ,ָשב ְויִָשיש יַָחד, ְבתּוָלה, ָבחּור

ֶבטַמַחזִ -ָכל י שֵּ  ,יקֵּ

י ֶקֶדם  .ָאדֹון ְוֶעֶבד לֹו ְבָהרֵּ

  

חַ -טֹוב ְלַבב ִשְמִעי ּוַמה-ַמה עדה  !ָשמֵּ

  

 !ְמאֹד ָגַדְלתָ -ַמה, עֹוֶשה ְגדֹולֹות שמעי

ֶליָך  ,ִמי יֲַערְֹך אֵּ

 ְתִהָלֶתָך-אֹו ָכל

– ? ִמי זֶה ֲאֶשר יְַשִמיעַ 

 ָשַמַעְת ! ֲעָדה, ָשֹלום

 ?ֶשר ָבַאְתנּואֲ -ֶאת ָכל

  

 ִהנֵּה ְבִלִבי ַעָתה עדה

 :זֹאת חֹוְשָבה ָהיִיִתי

 ?ְוכֹה ָשש ָאָתה, זֶה ֲאֶשר ִתְשַמח-ַמה

ָתה  .ִהנֵּה ְשלֹוִמית מֵּ

  

ָתה? תֹאְמִרי-ַמה שמעי  ?ִהנֵּה ְשלֹוִמית מֵּ

ָחה ִהיא  ְוגַם נִָתנָה, ַחיָה ְשמֵּ

 .ִאָשה ְלָשלֹום
  

  

 ְוֹלא ַלָמֶות? ָמה  עדה

 ?נִגְזַר ְכָבר ָדָתה

  

 ְכָבר ַלָמֶות  שמעי

 .נִגְזַר ְוגַם נֹוָשָעה

  

 ?ֶאְשַמע ֲאנִי אֹו ֶאֱחֹלם ִלְשמֹעַ  עדה
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 ,בִֹאי, ֲאחֹוִתי, ִעִמי שמעי

 ָאַמְרִתי-ֲאֶשר-ִכי ָכל

ית ַהֶמֶלְך  .ַגם ַאְת ֲהֹלא ִתְרִאי ְבבֵּ

 ָשָמה, ַאְך לּו ֲאחֹוִתי

 ְכָבר יַָדְעִתי, ָהיִית

 ,ִכי גַם ְששֹונְֵּך יִֶרב

  –.  ִכְרבֹות ְששֹונִי ָעָתה

 ,טֹוב ְמנָת ֶחְלֶקָך-ַמה

ָמה-ּוַמה, ָשלֹום יְִדיד נְַפִשי  !נָעֵּ

יְך נֲַהפְֹך ַחְבֶלָך  אֵּ

 ;ִמָמר ְלָמתֹוק ֶפַתע

חֶשְך  ,ִפְתאֹם ְלאֹור מֵּ

י יָגֹון וְ  י עֹנִיִמנֲַחלֵּ  ַחְבלֵּ

י-ֶאל  ;ָששֹון ְוִשְמַחת נֶָפש נֲַחלֵּ

ל ּוָמר ֶאל ִרְדְתָך ָאבֵּ  ֶקֶבר-מֵּ

א ֶמֶלְך ל ֻחָפה ְבִכסֵּ  .ָלשּוש ְבצֵּ

  

 ענין    ז       
  
 שלומית, שלום, עדה, משוררים)

 (שרים, רם

  

 ,מֹוִשיב יְִחיִדים ַביְָתהמשוררים 

ינּו ְך ְמִסבֹותֵּ  ;הֹופֵּ

 ,ְדְשָך ַהְשִקיָפהִמקָ 

  

  

נּו ה ְבִשְמָחתֵּ  .ּוְרצֵּ

ֶלה  ,ִבְרָכְתָך ַצּוֵּה ְלדֹוִדים אֵּ

ה ֶפֶלא ל ְועֹושֵּ  .נֹוָרא ְתִהלֹות אֵּ

  

 !ִמְרַשַעת, ַעָתה ְרִאי עדה

 .ִתְשָבִעי, ֲעָדה, ַעָתה ְפִרי ִרְשעְֵּך

 ֲהֹלא ָחַשְבתְ , זַָכה ְתִמיַמת לֵּב

י ָשֶקרַהיֹום ְלַהִפילָ   ,ּה ְבנְִכלֵּ

ר ְתשּוקֹות ָאֶון ת ְללֵּב סֹורֵּ  .ָלתֵּ

ט ָצֶדק, יֵּש, ַאְך יֵּש ֱאֹלִהים  ,ְושֹופֵּ

ן ְלָרָשע ָרע ד, נֹותֵּ  .ְלַצִדיק ָחסֵּ

ן ֲאֶשר ַרע לֹו  !ּובֹגד יִֹפי, הֹוי חֵּ

י נְַפִשי ֱהיִיֶתם יַַחד  ,ִאם עָוְכרֵּ

 ;ַאְך ִפְשֲעֶכם ִתָשאּו

 נִי הֹוֶלֶכתִכי ִהנְ 

את ְגמּול ִרְשִעי  ְלשּוִבי ַעָתה, ָלשֵּ
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 !ַעְפרֹות ֲאָדָמה ַכֲאֶשר ָהיִיִתי
  

  

 ,מֹוִשיב יְִחיִדים ַביְָתה משוררים 

ינּו ְך ְמִסבֹותֵּ  ;הֹופֵּ

 ִמָקְדְשָך ַהְשִקיָפה

נּו ה ְבִשְמָחתֵּ  .ּוְרצֵּ

ֶלה  ,ִבְרָכְתָך ַצּוֵּה ְלדֹוִדים אֵּ

ה ֶפֶלאנֹוָרא ְתהִ  ל ְועֹושֵּ  .לֹות אֵּ

  

 ;ְלעֹוָלם יִֶחי, ַמְלִכי עדה

י ִתְפֶאֶרת  !דֹוִדים ְתִמיִמים תֹוְמכֵּ

 ;ִפְשִעי ְבָפנַי יַַען

 בֹוָשה ֲאגֶַלה ָאנִי

 .נֶַכל ְמזִיֻמוַתי ֲאֶשר ִהְרָשְעִתי

  

  

 ;ְסִליַחת ֶחֶסד, ֹלא ַרֲחִמים ֶאְשַאל

נָה, ִמְשָפט ְלַבד אֶֹבה  ֲאֶשר ִתתֵּ

ַלי ְגמּול ִרְשִעי  .ְוֹלא ַתְחמָֹלה, אֵּ

 ִהנֵּה ְבַתְרִמית ֶשֶקר

 ,ִשנְָאה ְבִשְמַלת ַאֲהָבה ִכִסיִתי

 ַויְִהי ְתשּוָקִתי ְלָהִריץ ָאְרָצה

 ,ַדם ְתִמיַמת נֶָפש, ַדם זְַך ְונִָקי

 .ְכִליַלת ֶצֶדק-ַבת, ַדם זֹאת ְשלֹוִמית

 שּועַ -ֲאֶשר ֶאְתמֹול ְביַד ַבת ִמנְָחה

ת ְשלֹוִמית ֻשְלָחה אֵּ  ַסף ַרַעל, מֵּ

ת ְלזִיָפה  ָאנִי, ָלתֵּ

 ,אֹוָתּה ְלַבד ָשַלְחתי

 .יְָדָעה ָדָבר ְשלֹוִמית ֶמנָה-ַבל

 ָוֶאְשְלָחה ַעְבִדי ְלגַלֹות אֹזֶן

 ֲאֶשר שֹוַלַחת, זִיָפה

 .ֶדנָהְלַהְשִמי-,ָמְוָתה ְשלֹוִמית לֹו

 ,ַתֲעשּו ִמֶמנִי-ַעָתה ְדעּו ַמה

 ,ְוִאם ָחָטאִתי; ִכי מּות ְלַבד ֶאְחפֹץ

 .ַהיֹום נְשֹוא ֶחְטִאי ְלנְַפִשי נַֹחם

  

 .ָתמּוִתי, ִתיְרִאי-ַאל רם

  

 ֲאֶשר יָָצאִתי, ַהיֹום ֱאנֹוש יּוַמת  שלומית

 ?ִמיַד ְתמּוָתה ָאנִי

 ,ְגדֹול ַהַדַעת ָאִבי! ַאף ִכי ֲעָדה

ֶלה-ֶאְצַבע ֲעָדה ֹלא ָעְשָתה ָכל  ,אֵּ

 .ֶאְצַבע ֶאֹלִהים ִהיא ֲאֶשר ָחנָנִי
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ן ָפָעָלּה ִלי טֹוב ְונִָעים ָעָתה  ;הֵּ

 ?ֶמה ְלנְַפִשי יַָעש, ִאם ָחְשָבה ָרע

  

  

ְך  ;ָסַלְחִתי, ֲעָדה, ֶחְטאֵּ

ְך ִביָאה, ַאף ֶאֱאהֹב אֹותֵּ  ֲאֶשר הֵּ

ְך  .ּוָבְך ָחָפְצִתי, ְתשּוָעִתי יָדֵּ

  

ן ְתשּואֹות ָלְך ענה ן חֵּ  !ְכִליַלת יִֹפי, חֵּ

  

 ,מֹוִשיב יְִחיִדים ַביְָתהמשוררים     

ינּו ְך ְמִסבֹותֵּ  ;הֹופֵּ

 ,ִמָקְדְשָך ַהְשִקיָפה

נּו ה ְבִשְמָחתֵּ  .ּוְרצֵּ

ֶלה  ,ִבְרָכְתָך ַצּוֵּה ְלדֹוִדים אֵּ

ה ֶפֶלאנֹוָרא ְתִהלֹות אֵּ   .ל ְועֹושֵּ

  

 ,ִאם ֱאֶמת ַאִביָעה! נְַפִשי ְשלֹוִמית שלום

ֶרא-ֹלא ְדָעה ָמה אֵּ  .אֵּ

ֶלה  ;נְִרִאים ֲעֶדן ִלי ַכֲחלֹומֹות אֵּ

 ,ֶפן ִמְשנִָתי ִאיָקץ, ִאיָרא ֲעֶדן

ף יֵֶּלְך  .ִכי עֹוד ֲחלֹוִמי זֶה ְמעֹופֵּ

 ַאְך זֶה ֲאֶשר ָאַמר ְבַהְרִעים ָשָמה

ד  :ֲאֶשר ָשָמְעִתי ַההֵּ

ֶבל ְבֶאֶפס ָלְך"  ".ְויֹוַשע ָאיִן, אֵּ

 ִהנֵּה יְשּוָעִתי ֲאֶשר ָבַאְתנִי

 .ָאיִן-עֹז ּוִמגְַדל-ַהיֹום ְביַד ַהר

 .זֶה הּוא גְמּול יִָדי ֲאֶשר ָמָצאִתי

 ַאְך עֹוד ְראֹות ָחַפְצִתי

 .ְוֹלא ִאיָשנָה, ִכי ֹלא ֲחלֹום זֶה ִלי

  

 ,מֹוִשיב יְִחיִדים ַביְָתה  םמשוררי

ינּו ְך ְמִסבֹותֵּ  ;הֹופֵּ

 ,ִמָקְדְשָך ַהְשִקיָפה

נּו ה ְבִשְמָחתֵּ  .ּוְרצֵּ

  

  

ֶלה  ,ִבְרָכְתָך ַצּוֵּה ְלדֹוִדים אֵּ

ה ֶפֶלא ל ְועֹושֵּ  .נֹוָרא ְתִהלֹות אֵּ

  

 ,ִשישּו, יְִדיִדים, ִשְמחּו חבר שרים 

י ְמלּוָכה יַַחד  ,נְִצרֵּ

 ָחְפרּו הֹוִבישּו ִכי
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י ָרַעת ְלַבְבֶכם ֶסָלה-ָכל  .דֹוְרשֵּ

ָלה חֵּ  ִתְפַרח ְוִתגְַדל ַכֲאֶשר הֵּ

ֶלה  ,ֶחְבַרת יְָשִרים אֵּ

יֶהם בֹוְטִחים יָשרּו  :ּוְכבֹר יְדֵּ

 .ְשחֹוק יְקצֹרּו, ִאם זְָרעּו ִדְמָעה

  

 ,מֹוִשיב יְִחיִדים ַביְָתה משוררים

ְך ְמִסבֹותֵּ   ;ינּוהֹופֵּ

 ,ִמָקְדְשָך ַהְשִקיָפה

נּו ה ְבִשְמָחתֵּ  .ּוְרצֵּ

ֶלה  ,ִבְרָכְתָך ַצּוֵּה ְלדֹוִדים אֵּ

ה ֶפֶלא ל ְועֹושֵּ  .נֹוָרא ְתִהלֹות אֵּ

  

ל ֱאֶמת ָלַדַעת חבר שרים  בֵּ  ,ִלְמדּו ְבנֵּי תֵּ

 ,ֶחַברת יְָשִרים ָמה ֲאֶשר יָָשָרה

 ,ֲאֶשר ֻחָבָרה-ֹלא ָכל

 .ִתיַטב ְלִהְשַתבֵּחַ  ֶחְבָרה ֲאֶשר

ָמה  ,ֶחְבַרת יְִדיִדים ָאז ְלַבד נָעֵּ

ָמה  .ִאם ַרק ְביַד ִצְדָקם ֲאָחִדים הֵּ

  

 ,מֹוִשיב יְִחיִדים ַביְָתהמשוררים   

ינּו ְך ְמִסבֹותֵּ  ;הֹופֵּ

 ,ִמָקְדְשָך ַהְשִקיָפה

נּו ה ְבִשְמָחתֵּ  .ּוְרצֵּ

  

ֶלה  ,ִבְרָכְתָך ַצּוֵּה ְלדֹוִדים אֵּ

ה ֶפֶלא ל ְועֹושֵּ  .נֹוָרא ְתִהלֹות אֵּ

  

 ,ִשישּו, יְִדיִדים, ִשְמחּו   חבר שרים

י ְמלּוָכה יַָחד   ;נְִצרֵּ

יָמה, ִשְמחּו ין אֵּ  .ָפַחד-ְונָס ָכל, ְואֵּ

ט ֶצֶדק  ,זֹאת נֲַחַלת ַשַדי ְושֹופֵּ

ן ְכבֹר יָָדיו ְלגֶֶבר ָחֶסד  .נֹותֵּ

ְך  ,ר ִתְקצִֹריזֶה ֲאשֶ ! ְשלֹוִמית, ִצְדקֵּ

ָלה! ָשלֹום  .ְפִרי ַחְסָדְך ֲאֶשר תֹאכֵּ

  

 .ַאְך זֶה ְפִרי ֻתַמת יְָשִרים ֶסָלה כלם

  

 ,ַאָתה ְבנֹו אֹוַצר ְסגֻלֹות ַדַעת

ינֵּינּו-ַאָתה ְבנֹו  ;ָבאָסאן ְמאֹור עֵּ

 ַאָתה ֲאֶשר ָתקּוָמה

 ;ְכִליל ָחְכָמה ְולֹובֵּש ֶצֶדק, ַתְחָתיו

 ,ָבה ְמנָת ֶחְלֶקָךטֹו
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ֶלק ֱאֹלִהים ִהיא  ֲאֶשר נִָתנָה, חֵּ

 .נְַפְשָך ַהיֹום ְגמּול יֶָדיָך-ֶאל

ן ַבת  ֲאֶשר ָכמָֹכה, ֲחָכִמים ִהיא-הֵּ

 ;ֹלא נְֳפָלה ִמְמָך ְבִצְדקֹוֶתיהָ 

 ,ּוְבֶחְלְקָך נָָפָלה

 ,ִבְקנֹוְתָך ָחְכָמה ֲאֶשר ָקנִיתָ 

 .ִמגְָדל ֲאֶשר ָפַתְחתָ 

 ,ָבּה יֲַעֹלז ִלֶבָך

 .ְושֹושֹ ָתִשישּו; ָבְך יֲַעֹלז ִלָבּה

יִטיב יִטיב יֹוֶסף, ִכי ַכֲאֶשר הֵּ  ְלהֵּ

 ְועֹוד ָעֶליָך; ָתִמיד ֲאדֹנָי ָלְך

 .נְַות ִצְדֶקָך-ְוִשלֵּם ֶאת, יִָעיר

  

 ------------

  

 זה קרבן

  

 ,רעך כאח לך אוהב טהר לב

 ו"י אבי יעקב חי לוצאטו יצמשה חיים בן לאדונ
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