ִמגְ ַּדל – עֹז
ר' משה חיים לוצאטו (רמח"ל)
לתוכן הענינים

או

תֻּ מַּ ת יְ ָׁש ִרים
שיר ממשל לכבוד המשכיל ונבון כמהח"ר ישראל
בנימין ,בן הרב הגדול החכם הכולל מ"ו כמוהר"ר
ישעיהו באסאן נר"ו

ביום חתונתו וביום שמחת לבו.

מנחה היא מנחת ידידות מאת הצעיר
משה חיים בלא"א יעקב חי לוצאטו יצ"ו.
זה חלק אדם באשר אדם הוא ,נפש חיה ,לבטא בשפתים ככל אשר תאוה נפשו .כי על כן י ִתְ ָרה לו
מבהמות ארץ .זה חלק אדם באשר הוא אדם ,כקטון כגדול ,אין יתרון לחכם מן הכסיל; אכן רוח הוא באנוש
דַ בֵּר דבר ָדבּור על אפניו ,ומליצה תמתיק בפיו ,אף כי חוד חידה ומשול משל; אשר על כן יאמר" :להבין משל
ומליצה דברי חכמים וחידותם" ,נחלת חכמי לב איפוא אלה .והיה לנו לעינים החכם מכל האדם ,כי יגיד עליו
אמרוִ " :אזֵּן וחקר ותקן משלים הרבה"; ומשלי שועלים ואחרים כמוהם הנמצאים לחז"ל ,המה יורונו יאמרו
לנו ,כי לא שוא ודבר כזב תועבת ה' יחשבו אלה ,גם כי אמנם שקר המה ,אשר בדו מלבם ללמד דעת את העם.
תורה אמת דרבה ,אל אחת משתים יביט המשל (והיה כל מבקש לראות היעמדו דברי ,בין משלי חכמים
ֶ
הלא יחקר זאת) :או מעשה יגיד לְדֵּ עָה תולדות מה ,והיה כזה משל" :צדיק מצרה נחלץ" ומשל" :כרכושתא
ושנרא עבדו הילולא מתרבא דביש גדא"; או דברים יספר להורותינו משפטי צדק ללמד דעת מוסר השכל,
והיה כזה משל יותם בן ירובעל" :הלוך הלכו העצים למשוח עליהם" וכו'.
שנָתִ י יעירני ,יום חתונת משכיל ונבון ,דודי ורעי אלופי ומיודעי
יום טובה היום הזה ,יום הוא כי ִמ ְ
כמהח"ר ישראל בנימין ,בן הרב הגדול החכם הכולל מ"ו כמוהר"ר ישעיהו באסאן נר"ו.
אשר לקח לו הבתולה הצנועה מרת טובה בת מלך כמוהו ,מאן מלכי רבנן ,בת החכם הכולל החסיד
כמוהר"ר מנחם קראקוביה זצוק"ל ,יום כי קול קורא באזני ,קורא באהלי חשך :מה לך נרדם? זכור אל תשכח
חסדי מורך אביו אשר קטונת מהם ,וזכור אהבתו כי רבה היא אהבת עולמים.
אל קול הקריאה הקיצותי ואבינה ,ובהביני אשתומם ,כי לא אדע מה אדבר ומה אחריש .אם אמרתי
אספרה תפארתם ותהלתם על תכליתן ,אחטה ואשמתי ,בשומי קץ לאשר אין קץ לו :וגם כי א ֹמר אחת מכל
תהלות צדקתם ומשירי אהודנה ,מורשי לבבי נבוכים ,כי רבו.
החרש לא אוכל ,ודַ בֵּר לא אדע ,מה לעשות כי תקראנה כאלה?
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במדרש הקדוש קדוש מדבר ,ידמה במשלו תורת ה' ואשר חפץ בה אל נערה בתולה ,בת מלך היא
ונעלמה בעיני כל חי ,במגדל עוז אשר לה חביון חתום ,אל אוהבה אחד תגלה ואיש בלתו לא ידעה .זאת
לקחתי היום ותהי לי למוסדותי ,לבנות עליה משלי ,והנה לפניך .כי זה דודי חכם ונבון נפל חבלו בנעימים
בת מלכים ,מאן מלכי רבנן ,והיו תואמים בני מלכים גם יחד ,בן ת"ח ובת ת"ח ,אשר קנה לו ,ויחדיו יהיה
תמימים ,בצדקם אחרים ,וביד צדקה יחדו ,אשר שזה ילד אשכי שזאת גדל ,כי הם זרע ברך ה.ח ,אשר קנה
לו ,ויחדיו יהיה תמימים ,בצדקם אחדים ,וביד צדקה יֵּחַדּו ,אשרי שזה ילד ,אשרי שזאת גִדֵּל ,כי הם ז ֶַרע ב ֵַּרְך
ה'.

פתשגן המשל
מגדל היה בראש הר ע ֹז מהררי קדם ,והיה המגדל ההוא מבצר אמיץ וחזק ,וגנה על ראשו טובה מאד,
ואיש אין יבוא בו ,כי כל מבוא לא נמצא לו .ויעבֵּר המלך רם בכל מדינות מלכותו קול לאמר :אשר יבוא אל
המגדל ואל גנו יעלה ,ונתתי את שלומית בתי לו לאשה; כי אמר יד אל תהי בו ,כי מעוז לי הוא .ושלומית
היתה יפת תאר ויפת מראה .ויהי היום והנה נער עובר ,שלום בן מלך ענמים ,ויפן אל המגדל ויראהו והנה אין
שער למגדל ,והגנה עליו מלמעלה ,וישקף אליו וי ָבן בכל ההר ,וימצא מערה לירכתים בנקיק סלעים ,ותתכס
דשא; ויבוא בה ויתהלך בה ,והנה היא מבוא המגדל .ויעל למגדל ,וימצא שער לו ,ויפתח את דלתות השער,
ועל פניו כטיט מֻדבק; בפתחו ויפול ארצה .ויעל אל הגנה ,וילך בה ויצא ,ואת דבר המלך לא ידע .ויהי
בעבור איש ,זיפה שמו ,אשר שמע את דבר המלך ,וירא את הפתח ,ויתמה ,ויחפש ,ויחקור ,וירא כי אין איש,
וירץ אל המלך ויאמר :יתבשר נא אדוני המלך ,אשר מצא עבדך אל המגדל מבואו ,וגם באתי בו ,ואל הגנה
אשר עליו עליתי ,וזה פריה .וישמח המלך מאד ,ויקם מכסאו ,ויחבקהו וינשקהו ,ויתן תודה לה' ,ויאמר לתת
את שלומית בתו לו לאשה.
בימים ההם חשק שלום בשלומית ,ותכל נפשו אליה ,ושלומית אהבתו ,כי נבון דבר הוא ,גבור חיל וטוב
תאר .ותתרע שלומית את זיפה מיראתה את אביה .ובלבבה מאסתהו .ויודע לעדה ,והיא בשלום חפצה.
ותצרור את שלומית ,ותתנכל אותה להמיתה .ויהי היום ותשלח עדה את שפחת שלומית ,ובידה מנחה מאת
שלומית לזיפה ,ושלומית לא ידעה .ודְ בַר עדה את זיפה ביד משמע עבדה בסתר לאמר :השמר לך ,כי היום
שולחת שלומית מנחה לך להמיתך .ויגד משמע לאיה ,אוהבת זיפה ,כדברים האלה ,ותלך איה ותגד לזיפה
ויבא לפני המלך .ויהי בבוא מנחת שלומית ,וינסוה ,ויראו כי מות בה ,ויצו המלך ויתפשו את שלומית
ויביאוה אל רחוב העיר להשרף ,והמוקד מבוער לפניה .ויבוא שלום ויראה ,וירץ לפני המלך ויאמר :בי אדוני
העון ,והמלך ובתו נקיים; תהי נא ידך בי המלך ,הרגני נא הרוג ,ושלומית חיה תחיה .ושלומית צועקת :לא כן
אבי ,למה תחטא בדם נקי ,אנכי החוטאת ,המיתֵּ ני ,ומדוע ימות שלום ,וצדיק הוא ,ודמו ידרש מיד המלך .ויהי
הם נדונים ,ויאמר שלום בנפשו :אבל אשם אנכי ,על דבר המגדל אשר לא יראתי לנגוע בו ,והנה גמול ידי
אשר אמר להשיבני .כי פתח שלום דלתות המגדל ,וימצא אחריהן מחוקה כדברים האלהְ " :ל ְקרֹוב הֲלֹום י ִשָאְֲך
שלֵּם לְָך גְמּול י ָדֶ יָך" .ויחרד המלך כשמעו ,ויאמר אל שלום :מה-מגדל?
ִלבְֶךָ ,עלַי ְל ַ
ומה גמול אשר אמרת? אל נא תכחד דבר מכל אשר עשית .ויאמר שלום! אבל אנכי חטאתי ,ואבוא יום
בהר עז ,ואתבונן על מגדל ַאי ִן ,וארא והנה אין שער למגדל ,והגנה עליו טובה מאד; ואשקיף עליו ואדרוש,
והנה מערה בסתר ההר במורד ,ואבוא בה ואתהלך בה ,ואמצאה מבוא המגדל ,ואעל אל ראשו ואמצא את
פתחו ,ואפתח את דלתותיו ,ותפול האדמה אשר על פניו .וימהר המלך ויחבקהו וינשקהו ויפול על צואריו
ויבכה .ויקרא אל שלומית בתו ויאמר :קומי קומי שלומית ,קומי קומי אל תיראי ,הנה ישעך יבוא לך ,זה היום
תשמחי .ויִוָעץ המלך את דרדע ואת הימן ,ויאמרו לי ֵָּרא את זיפה; ויירא זיפה ויודֶ ה ,לא כחד דבר .גם חלומות
חלם המלך אשר כח אלה הגידוהו ,ויאמר להבינם ,ולא יכול ,עד אשר באו .ויצו המלך ,ויסירו הכבלים אשר
לשלומית ,ואת מאסרי שלום פתחו ,וירא כל העם וירונו ,כי שמעו בדבר שלום אל המלך .וילכו הארמונה
ויעשו שם משתה גדול ,ויתן את שלומית לשלום לאשה .ותאהב שלומית את שלום ,וימצא חן בעיני המלך,
ויהי לו לבן ,כי בנים לא היו לו ,ויושביהו על כסא ממלכתו ,וימשול בכל בני קדם ,ותכון מלכותו מאד.

ָרם ,מלך קדם.

ואלה שמות המובאים:

כָבּול ,עבד זיפה.
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שְלֹומִית ,בתו.
זִיפָה ,אומר כי הוא מצא

ִמ ְשמָע ,עבד עדה.
דַ ְרדָ ע ,יועץ המלך.
צָדֹוק ,שר צבא המלך.

שער המגדל ,חתן שולמית.
שָלֹום ,בן מלך אגמים ענמים

ֻב ִקי

אוהב שלומית.

ֻעזִי

ַאיָה ,אוהבת זיפה.

ַאסִיר

עֲדָ ה ,אוהבת שלום.

הֵּימָן ,חוזה.

ע ִַרי ,קוסם ,אוהב עדה.
ֲענָה ,עבדי רם.
ִאמֵּר

עבדי רם.

בַת-שּו ַע ,שפחת שלומית.

ִש ְמעִי,
ֶאצְבֹון
שּונִי

ָחנָן ,מודע לשלום

ֶחבֶר ש ִָרים

מבוא המשל
המשל מדבר
פִי ַהמְדַ בֵּרַ ,ו ֲאנִי ִהנֵּנִי
ְאֹורה חשְֶך,
ַהשָם ל ָ
נֹותֵּ ן ְלנַעַר דָ עַת,
שכֶל,
ֵּמבִין פְתָ אִים ֵּ
ּודְ בַר ֱאמֶת ַאגִיד ֲאשֶר נִסְתָ ָרה,
עֹוטֶה לְבּוש בַדִ ים ,וְֹלא נִ ְכחָדָ ה
פִי ַהמְדַ בֵּר הּואּ ,ו ָמשָל ָאנִי;
שכִיל גָבֶר
ָמשָלֲ ,אשֶר מֵָּאז ְב ַה ְ
הּוכַן ְבפִי זִ ְקנֵּי ְו ַח ְכמֵּי קֶדֶ ם.
הֵּן יֹום ְלי ָדִ י בָא ֲאשֶר ִאּוִיתִ י,
ָלשִית לְאֹור י ָ ְפי ִיּ ,ובֹו ַאגְדִ ילָה
שמִי ָלנֶצַח;
הֹוד ַמ ֲעשַיַ ,אגְדִ יל ְ
ִירה,
כִי אֹו ֲהבַי ָאש ָ
ָאשִיר נְבֹונֵּי לֵּב ְכלִילֵּי צֶדֶ ק,
הַתֹו ֲאמִים גַם יָחַד;
ִגזְעֵּי ֲח ָכמִים תֹו ְמכֵּי תִ ְפא ֶֶרת
ָאשִיר ְו ָהשִיר אֹוסֶף,
ָאשִיר וְֹלא ֶא ְכלֶהְ ,ב ֶאפֶס ֵּקצֶה.
ִמגְדַ ל תְבּונ ֹות אַתָ ה
דֹודִ י הֲֹלא פָתַ חְתָ ,
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ַאף כִי ְכבָר ָלכָדְ תָ ;
שכ ְָרָך נִתָ נָה
ּו ְ
ז ֹאת בַתֲ -ח ָכמִים ,בַת ְכלִילַת יֹפִי,
ֶחב ְַרת נְעִימֹות ז ֹאת ֲא ֻחז ַת ישֶר,
ְשֹורק יָחַד,
שֹורק ב ֵּ
ֵּ
ִקש ְֵּרי י ְדִ ידּותָ ם ֱאמֶת ָו ָחסֶד;
י ִ ְבטַח ְל ָבבִי בָם ֲאשֶר י ִתֵּ נּו
פ ְִרי ָם כְמֹוהֶם עֹודּ ,ומָתֹוק יֶהִי.
כִי ֹלא מְרֹורֹותַ -רעַל
יתֵּ ן דְ בַש וָנֹפֶת.
שמַח ,דֹודִ י ,וְטֹוב ִלבֶָך
עַתָ ה ְ
ּו ְבי ַ ֲעלַתַ -החֵּן תְ הִי ָלנֶצַח
שבַע ָרצֹון נְוֵּה צִדְ קֶָך.
שלֵּו ְ
ָ

חלק ראשון
ענין א

שמעי ושלום
שמעי

שָלֹום ,י ְדִ יד נַ ְפשִי ,הֲֹלא מ ְַראֶָך
ֹלא אֵּדְ עָה גַם ָאנִי
אִם סַר ְוזָעֵּף ,א ֹו י ְדּו ַע-חֹלִי;
כִי נָ ְפלּו ָפנֶיָך.
"אִם זֶה ֳחלִי ,גַם כָלֳ -חלִי ָו ֶקצֶף
"הֵּן הֵּם נְצִיבִים ֵּמאֱֹלהֵּי קֶדֶ ם
שלָחּו,
"אֶל כ ֹל ֲאשֶר ֻ
"כִי י ִתְ נֵּם עַד-עֵּת ,וְעֹוד יֵּלֵּכּו.
אְַך אִם דְ ָאגָה הִיא ,הֲֹלא י ָדַ עְתָ
"כִי עָש ְל ֶבגֶד הּוא ְכאֵּב ַלנֶפֶש,
" ִל ְמעַט ְמעַטַ ,אְך עַד פְתִיל בֹו יְהִי,
ְיֹורישֶנּו.
"י ֹאכַל ו ִ
אִם ִממְָך אֶת-ז ֹאת ,י ְדִ יד ,דָ ָרשְתִ י
הֵּן ַרק ְכ ָחפֵּץ בְָך; ְוזֶה י ָדַ עְתָ
שנַי ִם
"כִי חָק-י ְדִ ידּות הּואֲ ,אשֶר ִל ְ
"יַכֶה ֳחלִי ֶאחָד; ְואִם ֻחלֵּיתָ ,
ֵּמ ֶח ְלי ְָך ַאף ָאנִי
הֵּן ֶא ֱחלֶה כָמֹוָך.
אְַך ז ֹאת אֲדַ מֶה כִי– ֲאבָל אֶדֹמָה,
טֹוב ַאח ֲִריש.
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שלום

ֹלאֹ ,לא ,אֱמ ֹר.
ָאמ ְַרתִי

שמעי

כִי זֶהֲ -אבָל טֹוב ַלחֲשֹות.
אְַך ַפעַם

שלום

ַאחַת אֱמ ֹר.
אֹמַר.

שמעי

אֱמ ֹר.

שלום

כִי ֵּחשֶק

שמעי

ִב ְל ָבבְָך י ִ ְבעַרְ ,ועַל ָפנֶיָך
י ַגִיד י ְקֹוד אִשֹו.
שקֶר
יְהִי כֵּן ֶ

שלום

ש ְמעִיֱ ,אמֶת דִ ב ְַרתָ .
אֹובֶה ,כְמֹוִ ,
שמעי

אְַך ח ֹק ְלכָל ֵּלבָב וְדָ ת נִתָ נָה,
שבֶת,
כִי אִם ְבגָבְהֹו ֶה ֱעמִיק ָל ָ
עָק ֹב ּו ִמסְתַ תֵּ ר ְבחַדְ ֵּרי ָבטֶן,
יִהְיּו ח ֲַרכִים ֹלו ּובָם נ ְִראֵּהּו:
שגֶה ְב ַהבִיט בָמֹו;
ָפנָיו ,וְֹלא נִ ְ
ַאף כִי י ְקֹוד ַה ֵּחשֶק
עַל מֹוקְדֹו י ִ ְבעַרְ ,ו ָעשָן יַעַל
ִמנִי א ֲֻרבֹות ֵּאלֶה.
ָא ְמנָם עֲשה ִה ְס ַכלְתָ ,
שָלֹום י ְדִ ידִ י ,וַתְ ַכחֵּד ֶמנִי
מָהֹ ,לא ְל ַכחֵּד גַם ְלכָל רֹואֶיָך,
ֹלא לִי ְלבַד ,י ָכֹלְתָ .
כִי מַה-לְָך ֵּאטִיבּ ,ומִי יֹודֵּ ַע
אִם י ֵּש ְלאֵּל י ָדִ י לְהֹועִילֶָך?

שלום

אִם ֶהח ֱַרשְתִ י ,גַם עֲדֶ ן ָהי ִיתִ י
עֹוד ַמח ֲִריש ָלעַד וְשֹומֵּם.
ָלמָה?

שמעי
שלום

כִי ַהח ֲֵּרש טֹוב ִמלְדַ בֵּר ָהבֶל.

שמעי

ָלמָה תְ דַ בֵּר ָהבֶל?

שלום

יַעַן ְל ַמכָתִ י ְרפּוָאה ָאי ִן.
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שמעי

" ִב ְבלִי אֲרּוכָה אֵּין ֳחלִי ָונָגַע.

שלום

ָחפֵּץ ְבנִ ְמנָע לֹו ,צ ֳִרי לֹו ָאי ִן.

שמעי

" ַלחְפ ֹץ י ְ ָכלְתֹו אִיש תְ בּונ ֹות יֹואֶל.

שלום

"הֵּן כָל-תְ בּונָה אֵּין ְלנֶגֶד ֵּחשֶק.

שמעי

אְַך נָא תְ ַספֵּר לִי וְתֹודִ י ֵּענִי,
מִי ז ֹאת ֲאשֶר ִלבֶָך
י ִ ְבעַר י ְדִ ידּותָ ּה?

שלום

הֲֹלא י ָדַ עְתָ
ַהבַת יְפֵּהִ -פי ָה ל ְָרם ַה ֶמלְֶך,
שבֶר?
ַאחַת ְל ִכסְאֹו ַאח ֲִרית ָו ֵּ

שמעי

ַהבַת שְלֹומִית? הֵּן ֱאמֶת ָראִיתִ י
אֹותָ ּהֲ ,אבָל מָתַ י ְואֵּיְך א ֹו ָאנָה
ֹלא אֵּדְ ָעה; אְַך ,אִם ֱאמֶת ֶאזְכ ָֹרה,
הַיֹום ֲאשֶר ָה ַלכְתָ
עִם ַה ְסגָנִים ַאח ֲֵּרי ַה ֶמלְֶך
לָצּוד ְבעֵּץ ַהיָעַר.

שלום

יּוכַל הֱיֹות.

שמעי

ָא ְמנָם ְבנַ ְפשִי עַתָ ה
שגִיתִ י
ֶאזְכ ֹר ֲאשֶר כֵּן הּוא ,וְֹלא ָ
שמָה
ַאף כִי ְראֹות אֶדְ מֶה ְב ֶלכְתָ ּה ָ
ש ֶענֶת
עַל י ָדְ ָך נִ ְ
אֶל ִמ ְסגְרֹות ָההָר ְלי ַד ַה ֶמלְֶך.

שלום

כֵּן הּוא.

שמעי

וְַאף גַם ַבמְחֹולֹות יָחַד
ִעמָּה מ ְַרקֵּד אֹותְ ָך ָראִיתִ י,
ַאחַר לְכ ֹד ָאבִי ָה
אֶת ָהא ֲִרי ,וַיֹולְֶך
אֹותֹו ְבי ָדֹו עַד ֲחצַר ַה ָצי ִד.

שלום

הֹוי יֹום גְד ֹלֹות ,יֹום ְפלָאֹות ֶסלָה!
כִי מִדְ בַש מָתֹוק ּו ִמסַףַ -רעַל
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מַר לִי ְכ ֶאחָד עָתָ ה.
אִם ֶאזְכ ְֶרנּו עֹודְ ,ואֶתְ בֹונֵּנָה
שפ ְָרה נָ ֵּעמָה
אֵּיְך נַ ֲחלָתִ י ָ
בִתְ מְֹך יְמִינִי שָם יְפַת-הַתַֹאר,
ַויַהֲֹלְך ִלבִי לְאֹור ִחצֶי ָה
לֹוהֵּט ,וְהּוא ָאסּור ַב ְע ְפ ַעפֶי ָה,
שלַל ַה ֵּחשֶק-,
שבִי י ְדִ ידּותָ ּהְ ,
ִב ְ
הֵּן ֶאעֱֹלז גַם-עָתָ ה,
ש ָמחְתִ י.
אֶתְ ַע ְלסָה ִבזְכ ֹר ֲאשֶר ָ
אְַך אִם ְלנֶגֶד ֵּאלֶה
ֶאשְק ֹל מ ְִרי הַיֹום ֲאשֶר ָמלֵּאתִי
שבְרֹון רּו ַח-,
ֵּחמָה ְו ִ
מַר ֵּמ ֲחמַת נָחָש ּומֵּר ֹאש פָתֶ ן,
ַאף ַל ֲענָה י ְַר ֵּונִי
ש ָמחְתִ י.
זָכ ְִרי ְלבַד כִי יֹום ְכבָר ָ
הֹוי י ַ ֲעלַתַ -החֵּןְ ,כלִילַת יֹפִי,
ִמיַהֲֹלם יָק ָָרה
ִמיַהֲֹלם ָאכֵּן ְקשַת-הָע ֶֹרף!
הֵּן אַת ְלבַד נַ ְפשִי; וְעֹוד חַי ָאנִי
אִם בִי ְכבָר מַָאסְתְ
וַתִ ְר ֲחקִי ִמ ֶמנִי?
שמעי

שָלֹום י ְדִ ידִ י ,הַדְ מָעֹות ֵּהנָה
אֶל ַל ֲהבַת ַה ֵּחשֶק
"דֶ לֶף ְלאֵּש בֹועֵּרֲ ,אשֶר י ְַרבֵּהּו.
ד ֹם אִם ֲחכַם ֵּלבָב ְונָבֹון אָתָ ה,
ש ַבעְתִי
ד ֹם נָאּ ,ובִי נִ ְ
תִ תִ י לְהֹועִילֶָך
כֹחִי ְוכָל נַ ְפשִי; וְא ַּולי ַאעַש ֹ
ּודְ ב ְָרָך ִעמָּה יְהִי.

שלום

ש ַבעְתָ ?
נִ ְ

שמעי

ש ַבעְתִ י,
אֶת כָל-י ְ ָכלְתִ י ַלעֲשֹות נִ ְ
ש ַבעְתִ י
ּו ְככָל ֲאשֶר נִ ְ
כֵּן ֶא ֱעשֶה.

שלום

מָתַי

שמעי

וְאּולַי יֶהִי
הַיֹום.
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שלום

יְהִי כִדְ ב ְָרָך.
ַאף אַתָ ה

שמעי

שפַת ַהנָחַל,
פ ֹה עַלְ -
שבְתִ י,
עַד ֵּא ְלכָה ָו ַ
תִ שְמ ֹר.
שלום

ְואַתָ ה ַאל תְ ַאחֵּר ,שּובָה
שמֶש;
ִל ְפנֵּי מְֹלאת הַיֹום ּובָא ַה ָ
כִי חַג ל ְָרם ַהלָילָה,
ּו ְב ַהקְרּואִים ָאנִי.

שמעי

שמְתִ י.
עַתָ ה לְדֶ ֶרך אֶת ְפ ָעמַי ַ

שלום

ַמהֵּר ְלכָה ּו ְצלַחּ ,ופ ֹה ֶאשְמ ָֹרה
עַד בֹואֲָך.

שמעי

שבְתִי
שָלֹום! ( ֲאבָל ָח ַ
כִי טֹוב ֶל ַהגִיד לֹו ְבט ֶֶרם ֶלכֶת).

שלום

שבְתָ ?
מַה-זֶה י ְדִ ידִ יַ ,

שמעי

שבְתִ י לְדַ בֵּר אִתְ ך.
ֶ
ִהנֵּנִי.

שלום
שמעי

שלום

אִם אֶת שְלֹומִית ָא ֲהבָה נַ ְפשֶָך,
ַה ְסכֵּת שְמ ֹר.
מַה-זֶה?

שמעי

ְלבַל י ֵּדָ עּו,
שקְתָ ,
כִי אֹו ֲהבָה אַתָ ה ּובָּה ָח ַ
פֹור ַח.
כָל חַיְ ,ועַד כָל בֶן-זְבּוב ֶ

שלום

אֹוי לִיּ ,ומָה כָל ֵּאלֶה?

שמעי

כִי לּו י ֶדַ מֶה ז ֹאת ְלבַב ָאבִי ָה,
ַאחַת ְכבָר דָ תָ ּה ְל ַהצִיתֶ נָה.

שלום

הֹוי צַר ּומָצֹוק ,הֹוי ְקשֵּה יֹום ֶסלָה,
אֹובֵּד ּומַר ,שָלֹום! ְוכָל זֶה ָלמָה?
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שמעי

ֹלא נֹודְ עָה ֵּאלֶיָך
הַדָ ת ֲאשֶר בֵּינֵּינּו?

שלום

ש ַמעְתִי
ֹלא ,כִי תְ מֹול בֹואִי ,וְֹלא ָ
דָ בָר עֲדֶ ן ִמ ֶמנָה.

שמעי

מִיֹום תְ הֹום ַרבָהֲ ,אשֶר מִתַ חַת
ֵּּורנּו
ִק ְצבֵּי גְבָעֹות בָא ,לְקֹול צ ֵּ
כִי ַלעֲלֹות ִצּוָהּו,
ִמ ֻסבְכֹו ָעלָה כְדָ בַ ,וי ֵּתֶא
ָָארץ;
שלָח ,אֶל קְצֹות ה ֶ
ָח ְפשִיְ ,מ ֻ
בִימֵּי יְלִידֵּ י ֶלמְֶך,
ֵּירי אֶל ֲאבִי כָלֶ -גבֶר,
דֹור ָה ֲעש ִ
שפָט י ַ ְח ְצאֵּל ַה ֶמלְֶך,
שָם ח ֹק ּו ִמ ְ
( ִראשֹון ֲאשֶר ָמלְַך ְבא ֶֶרץ קֶדֶ ם,
ָָארץ
ַאחַר י ְב ֹש ה ֶ
ִממֵּי תְ הֹום ַרבָה ֲאשֶר כִסּו ָה),
ִלשְמ ֹר מְא ֹד עַל נָפֶש
כָל נַע ֲָרה ,בַל ַאח ֲֵּרי א ָֹרשָה
אֶל ַא ֲהבַת ז ִָרים ְל ָבבָּה יִפֶן;
כִי ַבחֲטֹוא ַאחַת ְו ֻה ַט ָמָאה,
ָכלִיל תְ הִי ִל ְפנֵּי ְבנֵּי ַעמֶי ָה
עַל מֹוקְדָ ה ,אִם ֹלא בְתֵּ ת תַ חְתֶ י ָה
אֶל ַהי ְקֹוד ַאחֵּר נְדָ בָה נָפֶש.

שלום

שמעי

אְַך ָהי ְתָ ה כָז ֹאתֲ ,אשֶר ש ָָרפּו
כָל נַע ֲָרה מִיֹום ֲאשֶר תִ ז ְכ ָֹרה?
אִם ָהי ְתָ ה? ֹלא ַפעַם
ַאחַת וְֹלא שָֹלש ְלבַד ָהי ָתָ ה,
כִי אִם ,כְמֹו זָכ ְַרתִ י,
ִהנֵּה ְכ ֶעשֶר הֵּן ֲאשֶר נִש ְָרפּו
שבַע
מֵָּאז הֱיֹותִ י בֶןְ -כשֵּש אֹוֶ -
שנִיםְ ,ועַד הַיֹום ֲאשֶר ִה ַגעְתִי
ָ
אֶל ַהשְלשִים.

שלום
שמעי

פה ְבעִיר ַה ֶמלְֶך?
ֹלא ,כִי ְבכָל ע ָָריו; וְָא ְמנָם ֵּהמָה
שנִים ֶעשֶר,
עַתָ ה ְכ ָ
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אֹו ִמ ְבלִי ָהי ָתָ ה,
אֹו ִמ ְבלִי נֹודָ עָה,
ֹלא נִ ְמצְָאה ַע ְלמָה ֲאשֶר ָחטָָאה.
שלום

הֵּן ַאח ֲִריש אֵּפֹואּ ,ומַר ִלשְאֹולָה
א ֵֵּּרד ְב ֶא ְבלִיִ ,מ ְבלִי תֹו ֶחלֶת.
הֹוי ַא ֲהבַת נַ ְפשִיְ ,ל ָבבִי ֶסלָה!
אִם דַ ב ְִרי ָרעַ ,הח ֲֵּרש ָאמּותָ ה;
וִי ַספְרּו ַמכְאֹובְ -ל ָבבִי ֵּאלֶה
ַס ְלעֵּי מְרֹום ה ָָרי ְִך,
אֹותָ ם ֲאשֶר ִלמַדְ תִי
שמְֵּך הַדָ ם; וְיֹום ָו ָליְלָה
תֵּ ת אֶל ְ
יַגִיד ְכ ֵּאבִיַ ,בהֲמֹות הָרּו ַח,
כָל עֵּץ פ ְִרי; כָל עֹוף ְבה ֵָּרי קֶדֶ ם
יָשִיר מְאֹור ָפנַי ֲאשֶר ִה ַפלְתִי;
ּו ְב ַהח ֲִריש כָלֵּ -אלֶה
ֹלא יַח ֲִריש מֹותִ יְ ,ויַגִיד ָמוֶת
כָל ַעצְבֹותַ י לְָך ֲאשֶר נָשָאתִי.

שמעי

שָלֹום ,י ְדִ יד נַ ְפשִי ,דְ מָעֹותֶ יָך
ִחצִים שְנּונִים אֶלְ -ל ָבבִי ֵּהנָה;
אְַך ֹלא ְכבָר ָאמ ְַרתִי
כִי אֶתְ נָה נַ ְפשִי לְהֹועִילֶָך?
ד ֹםַ ,ו ֲאנִי ֵּא ֵּלכָה
עַתָ הְ .וא ְֶראֶה מָה עֲשֹות אּו ָכלָה.

ענין ב
עדה לבדה
[עדה]

הֹוי ָה ֱאוִיל שָלֹוםֲ ,חסַר-לֵּב נָעַר,
ִמכָל פְתָ אִים פֶתִ י.
ָארץ,
גַם ַבהֲמֹות שָדַ י ְו ַחי ְתֹו ֶ
ה ְַרחֵּק ְמנַדֵּ יהֶםְ ,ל ַבד יִק ְָראּו
ִל ְמק ְָרבָם טֹוב ָעי ִן;
ּו ְל ָבבְָך י ִ ְבחַר ( ְפלִיָאה דַ עַת!)
עַל אֹויְבָיו מּות ,בַל-אֱהֹוב מִי ָמוֶת
י ִ ְבחַר ְלבַד ָעלֶיָך.
אְַך מִי ,עֲדָ ה ,תַ ְרשִיעִי?
שחִיתִי
שָלֹום? הֲֹלא אֹותָ ְךֲ ,אשֶר תַ ְ
עַל שֹונְאְֵּך ַא ָפי ְִך.
ַהי ַ ְחסְרּו ֵּא ַלי ְִך
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ַארצְֵּך י ְדִ ידִ ים עָתָ ה?
ִמ ְספַר ֲעפַר ְ
הֵּן אַתְ  ,עֲדָ ה ,הֵּן אַתְ (אֱמֹור ֶאחְפֹצָה),
אַתְ י ַ ֲעלַתַ -החֵּןֲ ,אשֶר ִמקֶדֶ ם
יִלְט ֹש יְפִי עֵּינָי ְִך
ִחצִים ְל ַקשְתֹות ֵּחשֶק.
הֵּן הִיא עֲדָ ה ָאנֹכִי
שנִיתִ י):
הָאֹומ ְָרה מֵָּאז (וְֹלא ָ
"זָהָב נְח ֹשֶת הּוא ְבי ַד אִיש ַבעַר,
"כִי ַכ ֲחזִיר ִמיַעַר,
שפָה ,י ְ ַטמֵּא נָזֶם;
"עֵּת ַלחֲבֹוק ַא ְ
"בִידֵּ י ְכסִיל נִ ְבלָע ְמחִיר ָלנֶצַח".
הֵּן אֵּין ְלנָשִים ָחי ִל,
ְבּורה ,אֵּין מְשֹול ָונֵּזֶר,
אֵּין כָל ג ָ
כִי ַה ְגב ִָרים הֵּם ֲאשֶר יִגְבָרּו;
ַרק ז ֹאת ְלבַד חֹונָנּו
ִלמְש ֹל ְבלֵּב ָולֵּבְ ,בחֵּן וָיֹפִי.
אִם ִמ ְבלִי נֶ ְעבֶדֶ ת
גַם-נַ ֲחלָתָ ן ז ֹאת נְשֵּיִ -א ֶּולֶת
ש ְכמָן ְלהַטֹות ,תַ עֲז ֹ ְבנָה ֶסלָה,
ִ
ִהנֵּה ֲאמָהֹות ַרק הֲֹלא תִ ְהי ֶינָה,
נִבְזֹות ְלכָל נִ ְבזֶה ֲאשֶר אִיש יֶהִי.
"מַה-טֹוב מְֹלא ֵּביתֹו ְליֶלֶד ֶלחֶם,
"כִי ֹלא אֲכ ֹל י ֵּדָ ע? ּומָה יֹועִילּו
"כָל אֹוצְרֹות ִמצ ְָרי ִם
"אִיש ֲאשֶר לֹו הֵּם ,וְֹלא יֹודֵּ ַע
"כִי אֹוצְרֹותָ יו ֵּהמָה?
ֵּאשֶת תְ בּונָה ז ֹאת לְח ֹק לָּה תָ שֶם,
בַל תֶ ֱחלֶה עַל-אִישְ ,ואֶת-דֹודֶ י ָה
שבִי ַע;
תֹוקִיר וְֹלא תַ ְ
"כִי ַהא ֲֵּרְך ,יָשִיב ְלז ָָרא שבַע.
כֵּן אֶת-בְתּולֹותַ י ְכבָר ִלמָדְתִי;
אְַך גַם ֲאנִי נֶ ְה ָפכְתִי
בַל אֵּדְ עָה אֵּי ָככָה,
כִי שֻדְ דּו נַ ְפשִי ְו ִלבִי פֶתַ ע
ִמזִיו ְפנֵּי שָלֹום .וְלּו ָחלִיתִי!
אְַך עֹוד ְמעַט מֵּתָ ה ְכבָר ָאנֹכִי.
מַה-תַ ֲעשִי אֵּפֹוא ,עֲדָ הַ ,ה ָפעַם?
שבִי" תֵּ ֵּלכִי
מַה-ת ֹאמ ְִרי? מַה-תַ ְח ְ
שפִילִי
ִב ְבכִי ל ְַרגְלָיו? תֵּ זְלִי? תַ ְ
הַדְ ַרת גְאֹון י ָ ְפי ְֵּך ל ְַרגְלֵּי גָבֶר?
דֹורים שְרּופַת ֵּחשֶק
אְַך מָה? לְדֹור ִ
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תִ ְכלִי ְב ַח ְבלֵּי עֹנִי?
הֹוי צָר וְאֹוי ֵּב עַז ְו ַאמִיץֵּ ,חשֶק!
שבִים ָעלֶיָך,
כֵּן ח ְ
לֵּאמ ֹר :יְהִי ַעבְדֵּ נּו- ,
ַכלֵּה ְב ֵּחמָה בָם ְבנֵּי ַקשְתֶ ָך,
שלְתְ ָך הֹודִ י ַע.
ֶמ ְמ ַ
ִהנֵּה עֲדָ ה פ ֹהֵּ ,מ ֲאשֶר ָהי ָתָ ה
ש ֲחחָה תַ חְתֶ יָך.
מֵָּאז גְבֹוהָהָ ,
אְַך תֶ ֱחזַק ָלנֶצַח
הֹוי ,שנְאִיִ ,מ ֶמנִי?
ֹלא תֶ ֱחזַק ,כִי אֵּין ְמ ַאמֵּץ כ ֹ ַח,
שבֶר נֵּבֶל
ֹלא-י ְִרעֲצּו אֹותֹו ְכ ֶ
נִ ְכלֵּי ְלבַב ִאשָה; ּומַה גַם אָתָ ה!

ענין ג

(רם ,זיפה ,שלומית ,ענה)
רם

שלומית
רם

זִיפָה ,יְקַר ִכ ְסאִיֲ ,אשֶר ָא ַהבְתִ י,
ִהנֵּה ְכ ַאי ָל עַל ֲאפִיקֵּי ָמי ִם,
ֵּכן תַ עֲר ֹג ֵּאלֶיָך
בִתִ י שְלֹומִית.
כ ֹה יְהִי.
ַאף ָאנִי
ַמהֵּר חֲתֻ נַתְ כֶםְ ,בנִי ,נִ ְכ ָספְתִי.
"כִי יֹום בְיֹומֹו יֵּלְֵּך,
"יֹום ִמ ְבלִי י ָשּוב; ְואֵּין אִתָ נּו

הֵּן ַהזְמָן ָחצִירֱ ,אשֶר בַבֹקֶר
"יָצִיץְ ,ויִמַל ע ֶָרב;
שקֵּט ְושָלֹוםֶ ,רגַע,
" ַה ְ
שנֵּהּו;
ּושְאֹון ק ְָרב ִמ ְ
עַתָ ה יְהִי ַחי ִיםְ ,ועַתָ ה ָמוֶת.
ִהנֵּה ְלמ ֶָרקָה הֲלֹוְך ָח ַפצְתִ י,
שבָה;
יָמִים ֲאחָדִ ים שָם ְלבַד ֵּא ֵּ
אְַךַ ,אח ֲֵּרי שּובִיֲ ,אלֵּיכֶם ֵּאפֶן,
ש ֵּמחִים ָבי ְתָ ה.
אֹושִי ְבכֶם ַמהֵּר ְ
זיפה

ַמ ְלכִי לְעֹולָם יֶחִי!
שָלֹו יֶהִי ֵּצ ָא
ַאף בֹואֲָך שָלֹום; ְוגַם ָאנֹכִי
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ִיריֲ ,אשֶר נִק ְֵּראתִ י
ֵּאלְֵּך ְלסִין ע ִ
מֵּאֹו ֲהבַי שָם.
לְֵּך ,וְֹלא תָ שּובָה.

שלומית
רם

אַתָ הֲ ,ענָה ַעבְדִ יְ ,לכָה אִתָ נּו.

ענה

כֵּן ֶא ֱעשֶה; אְַך ט ֶֶרם
(אִם ֹלא ְל ַמ ְלכִי יִחַר)
דָ בָר בְָאזְנָיו נָא אֲדַ בֵּר עָתָ ה.

רם

ש ָמ ֶע ָך
דַ בֵּר ְו ֶא ְ

ענה

ִבגְדֹול ְב ַע ְפ ַעפַי תְ נּומָה ֶאמֶש
וַתַ הֲֹלְך נַ ְפשִי ְבאִישֹון ָליְלָה
ש ִעפֵּי יֹום חֲלֹום ָח ָלמְתִ י.
ִמבֵּין ְ

רם

הֵּן ַהחֲלֹומֹות ַרק חֲלֹומֹות ֵּה ָמה,
שוְא ְלבַד אִתָם; ֲאבָל ַהגִידָ ה.
כִי ָ

ענה

עַל ִכ ְסאֲָך בִתֶ ָך
יָפָה כְתִ ְרצָה ָצ ֲהלָה ָראִיתִ י
ַוי ַ ֲעלֶה ֵּאלֶי ָה
זִיפָה כְטֹוב לִבֹוְ ,כלִיל תִ ְפא ֶֶרת
עַל ַמעֲלֹות ִכסְָאה.

רם

הֲֹלא כָלֵּ -אלֶה
יִהְיּו ְב ֶעז ְַרת אֵּל אֱֹלהֵּי-קֶדֶ ם.

ענה

אְַך ַבעֲלֹות זִיפָהְ ,ו ִהנֵּה נַעַר
עֹולֶה ,וְהּוא טֹוב תַֹאר,
שצֶף ֶקצֶף,
עַל לֵּב שְלֹומִית הְַך ְב ֶ
דָ ח ֹה ְו ַהפִיל ,נָ ְפלָה צֹו ֶעקֶת
בֵּין ַלהֲבֹות אֵּש ָרבְ ,ו ִכ ְמעַט מֵּתָ ה,
אִם ַכ ְצבִי ֹלא ָרץ ֲאזַי ַהנָעַר
ַוי ְ ַח ְל ֶצנָה ָרגַע.
שנֵּיהֶם יָחַד
ָאז גַם ְ
עָלּו ְל ִכסֵּא לְָךְ ,ושָם ָעמָדּו
ש ֵּבעֵּי טֹוב.
יַחְדָ ו ְ

רם

הֲֹלא ָאמ ְַרתִי
שוְאְ ,ו ֵּהמָה ָהבֶל.
כִי ַהחֲלֹומֹות ָ
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"הֵּן ַמ ֲחשְבֹות לֶב-אִיש ,אֲשֶ ר תִ ְפנֶינָה
" ִאשָה לְדַ ְרכָּה ,נֶ ֱאסָפֹות ָליְלָה;
ּוכְמֹו ְלבַדְ הֶן טֹובּו,
"כֵּן חֹובְרֹות ַמ ְחב ֶֶרת
שוְא ו ְִריק תִ ְהי ֶינָה.
"אְַך ָ
אְַך גַם חֲלֹום טֹוב זֶה .הֲֹלא ָראִיתָ
שנֵּיהֶם יָחַד
עֹולִים ְל ִכסֵּא גַםְ -
ש ֵּמחֵּי-לֵּב; ְוזֶה אֵּינֶנּו
טֹובִים ְ
סֹוף החֲלֹום? ָהאֵּש יְהִי אֵּש ֵּחשֶק.
צּורנּו!
כֵּן י ַ ֲעשֶה ֵּ
שלומית

ִכי אֹו ְלזִיפָה אֹו שְלֹומִית ת ֹאכַל
ָהאֵּש ,וְֹלא יֵּחָדּו!

רם

עַתָ הֲ ,ענָה ,נֵּ ֵּלכָה,
אַתָ הְ ,בנִי זִיפָהְ ,לכָה גַם-אָתָ ה,
אֶל-בֵּית תְ ִפלָתֵּ נּו
ִלשְא ֹל ְלאֵּל ַחסְדֹוְ ,ויָאֶר לָנּו
"כִי ִמ ְבלִי ֶעז ְַרת יְי ֶָ ,הבֶל
"י ִיגַע אֱנֹוש; כִי י ַעֲמ ֹל לָרּו ַח,
ָָארץ;
"ַאף אִם י ְ ַקּוֶה כָלֲ -אשֶר ב ֶ
"ַאף-כִי נְסִיכֵּי עָם ֲאשֶר כָמֹונִי.
"ֹלא יַעֲז ֹב מֹושֵּל ְבלֵּב כָלֶ -מלְֶך
ְַארצֹו ֵּהמָה
"לִבֹות ְמ ָלכָיו ,כִי ב ְ
"מ ְַראֵּה דְ מּות גָדְ לֹו; וְהֹודֹו לָמֹו
שבֶט ישֶר.
" ָחלַקְ ,לנַהֵּל עָם ְב ֵּ
"אְַך לֵּב ְמיַחֵּל י ִֶרץ,
"כִי ֹלא ְל ָפנָיו קֹול ְמ ַפחֵּד יָעַל.
"נֶפֶש י ְ ַקּוֵּה-לֹו י ַמלֵּט ֶסלָה,
" ֶחסֶד י ְסֹובֵּב כָלְ -מיַחֵּל ָחסֶד.
ש ֵּמ ַח
אִם כֵּן ְבלֵּב ָ
אֶל ָהאֱֹלהִים נֵּ ְלכָה בָט ֹ ַח,
כִי ֹלא י ְתָ עֵּב ב ֹ ְטחָיו ָלנֶצַח.
שָלֹוםְ ,בנִי זִיפָה.
יְחִי ַה ֶמלְֶך!

זיפה

ענין ד

ערי הקוסם
ערי

ִמכָל פְתָ נִים רֹוש וְכֹוס ֻק ָבעַת,
ִמכָל ֲחנִית ּוסְגֹור ְוכָל בֶן-קֶ שֶת,
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שחִית ְל ַחבֵּל ֵּחשֶק.
ַמ ְ
פ ֹה אִם יְמִיתּון ֵּאלֶה,
הֵּן טִיט וְגּוש ָעפָר ְלבַד יָמִיתּו;
ִכי י ְִיראּו ִמ ֶגשֶת
שמָה ,בַל-קְרֹוב ֵּאלֶי ָה.
אֶל ַהנְ ָ
אְַך צַר וְאֹוי ֵּב ֵּחשֶק
ֵּמחֵּץ ֲחנִיתֹו עֹור ּו ָבשָר יִכֶל
יַחְדָ וְ ,וגַם ַהנֶפֶש
ֹלא תֶ ֱחזַק ִממֶנּו.
כִי תַ עֲלּומֹות לֵּב ְוחַדְ ֵּרי ָבטֶן,
מֵָּאז נְאֹות ֻעזָּה ,יְשִיתֵּ ם עָתָ ה
שמָה.
בָתֵּ י קְבּו ָרתָ ה ְבנָ ְפלָּה ָ
ִהנֵּה פְתָ אִים ֶרגַע
יֹורםְ ,ושָם י ָשּובּו
ֵּ
גַם ִעּו ְִרים גַם ִא ְלמִים ָלנֶצַח,
גַם ח ְֵּרשִים גַם ַחס ְֵּרי לֵּב ֶסלָה.
אְַך זֶה ְמעַט ,אִם ֹלא גְבַּה-לֵּב יִבֶז
כִי-עַלְ -בנֵּי נָבָל ְלבַד י ָס ֹלּו
ִחצָיו נְתִ יבָתָ ם ְושָם י ִתָ מּו;
כִי אֶת ק ְִריאֵּי שֵּם ְויִק ְֵּרי נָפֶש
י ִ ְבחַר ְל ִמ ְפגָע לֹוּ ,ו ִבקֵּש ֶסלָה
יֹורמֹו.
לִירֹות ְבחֵּץ ִרשְעֹו ְוכֵּן ֵּ
כִי מִי ֲחכַם ֵּלבָב ְו ַאמִיץ כ ֹ ַח
י ָע ֹז וְי ֹאמֶר לֹו :הֲפְֹך י ָדֶָך?
שמָה ֵּחשֶק,
אְַך מַהְ -ל ַא ְ
כִי-אֶתְ נָה ָעלָיו תְ לּונֹות ָאי ִן?
אִם בֹע ֲִרים ָבעָם מְתֵּ י ִא ֶּולֶת
י ִ ָכשְלּו בֹו ,לֹו יְהִי ַה ָפשַע?
הֵּן ַרק ֱאמֶת אִתֹו וְַא ֲהבַת ָחסֶד.
שכֵּל הּוא מְדָ נִים ֶסלָה,
ח ֶֶרב ְמ ַ
שנְָאה ְו ִקנְָאה יַהֲפְֹך מִש ֶֹרש.
ִ
ֶאחָד י ְסֹוד עֹולָםּ ,ומִי כָמ ֹהּו
בֵּין ַמ ְל ֲא ֵּכי שָלֹום ֲאשֶר ִמ ָמעַל?
הּוא י ַ ֲחזִיק ַמלְכּות ְוי ִַירש ֶעצֶר,
כִי ַרק בְכ ֹחֹו ָל ֲאחָדִ ים ֵּהמָה.
ִבלְתֹו זְ ֵּאבֵּי ע ֶֶרב,
עֵּת כִי ְר ֵּעבִים הֵּם לְחּומֵּי ֶרשֶף,
יִהְיּו מְתֵּ י תֵּ בֵּלֲ ,אשֶר גַם יָחַד
אִיש אֵּת ֲעמִיתו י ֹאכַל:
ֹורחִים לַבֹקֶר
אִם גַם בְעֹודֹו ,פ ְ
ִריבֹות ְכצִיץ שָדַ י ,ק ְָרב ָוה ֶֶרג.
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שכִילּו
הֵּן ָחכְמּו ִה ְ
ש ְל ֶהבֶת
ַוי ֵּדְ עּו מַה-הּואֲ ,אשֶר ַ
אֹותֹו ְבשֵּם ק ָָראּו.
ָארצָה
שלִיְך ְ
ִהנֵּה בְיֹום ק ָָרהְ ,ב ַה ְ
מֹושֵּל בְע ֹז עֹולָם כְפֹור ָוק ֶַרח,
שלֶג
ָאז כִי ְב ִל ְבנַת ֶ
ַארצֹו ֲאשֶר נִ ְבקָעּו,
יִסְפ ֹן ְפנֵּי ְ
ָאז כִי תְ ַסמֵּר תַ חַת
שע ֲַרת כָל גָבֶר-,
ִמ ְכסֵּה ְבגָדִ ים ַ
ִמכָל ְמגָדִ ים יֶע ֱַרב ַלנָפֶש
ח ֹם גַ ֲחלֵּי ִאשָּהֲ ,אשֶר בֹו תֶ חִי.
הֵּן כָל ֲאשֶר נ ֹאכַלְ ,ועַדַ -ה ֶלחֶם,
ִהנֵּה יְלָדָ יו הֵּם; ּומֶה גַםֵּ -אלֶה
ָכל ִמ ְפלְאֹות ָח ְכמָהֲ ,אשֶר ָחפָרּו
ִמ ַמ ֲע ַמקֵּי דַ עַת
ַאנְשֵּי תְ בּונֹות ,כִי ְלשַנֹות בָמֹו
יִצ ְֵּרי ב ְֵּראשִית ֵּמ ֲאשֶר נֹולָדּו,
ַרק ַלהֲבֹות אֵּש יַעֲשּום גַם-יָחַד.
תַ ְכלִית וְסֹוף דָ בָרְ :לבַד תֹו ֶעלֶת
שלָיו י ִתֵּ ןֲ ,אשֶר יַנְחּוהּו
אֶל מֹו ְ
שכֶל.
שפַט ֵּ
כ ְִרצֹון ְל ָבבָם אְַך ְב ִמ ְ
ָהאֵּש ֲאבָל ,אִם ַפעַם
ָהסִיר גְבּול יֵּצֵּא ,וְָאדֹון ַאי ִן
ָעלָיו ְויִסְג ֹר ַבעֲדֹו ,הֵּן ֶאלֶף
שצֶף ֶקצֶף
בָתִ ים ּו ִמ ְבצ ִָרים ְב ֶ
י ִ ְכלֶה ְויָשִים ֵּאפֶר.
כֵּן ַא ֲהבָה ָו ֵּחשֶק
שכֶל,
ֲגּורי ֵּ
אֶל ֹלֹו ְבשֵּי ִבינָה ,ח ֵּ
כִי י ִ ְמשְלּו הֵּם בֹו וְלֹו הּוא בָמֹו,
מַה-מִדְ בַש מָתֹוקּ ,ומַה-טֹוב לָמֹו!
כִי י ַ ֲאכִילֵּם ַמעֲדַ נֵּי ֶמלְֶך,
שבְרֹון רּו ַח.
גַם ִמ ְבלִי י ָגֹון ְו ִ
אְַך אֵּת ְכסִילִים נֹו ֲחלֵּי ִא ֶּולֶת
כִי לֹו ֲעבָדִ ים שָבּו,
ִכפ ְִריץ זְ ֵּאבֵּי ע ֶֶרב
יַכֵּם ל ְַרגְלָיו ִמ ְבלִי י ָקּומּו.
"אִם כֵּן תְ לּונֹות ָאי ִן
עַל ַא ֲהבָה ָו ֵּחשֶק;
שי ַע,
ַאר ִ
כִי עֹובְדֵּ י אֹותֹו ְלבַד ְ
תַ חַת מְש ֹל בֹו ַכ ֲאשֶר י ָָאתָ ה.
כֵּן אֹותְ ָך ,ע ִַרי ,הֲֹלא תַ ְרשִי ַע,
כִי נַ ְפשְָך נָתַתָ
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תַ חַת עֲבֹודָ תֹו ,עֲבֹודַת-פ ֶָרְך.
שעִיֲ ,אבָל ָחטָאתִי
אֹודֶ ה ֲעלֵּי ִפ ְ
כִי ֶה ֱא ַמנְתִ י לְָך ,מְעֹון ה ֶָרשַע,
סֹור ֶרת.
ְצּורת לֵּב ,עֲדָ ה ָ
זֹונָה נ ַ
אֹורבִים ַלנָפֶש
שטַח ח ֲָרמִים ְ
ִמ ְ
אֶלִ -עקְבֹותַ י ,בֹוגְדָ ה ,פ ַָרשְתְ ,
וַתִ ְלכְדִ י ,וַתִ ְלכְדִ י ִאיש ַבעַר,
ִעּוֵּר ְועֵּינָיו לֹוֲ ,חסַר-לֵּב פֶתִי.
הֵּן נָגְעָה עַד-כ ֹה ,מְשּובָה ֶסלָה,
מ ְִרמַת ְל ָבבְֵּך ,כִי ( ְפלִיָאה ֶמנִי!)
ִמי ַד יְמִינִי ,בֹוגְדָ הָ ,ל ַקחַתְ
ח ְַרבִי ְו ַקשְתִ י ,בַל עֲר ֹץ אּו ָכלָה.
שוְא וְַאנְחַת ָאוֶן
ִהנֵּה בְדִ ְמעַת ָ
שפַי יַעֲמ ֹד ִמנֶגֶד
מָה אֶלְ -כ ָ
ִמ ִמ ְסג ְֵּרי ִלבִי ְכבָר ָגנַבְתְ .
לּולֵּא ֲח ָמסְֵּך זֶה ,הֲֹלא אְַך ֶרגַע
שחָתִ י,
אֹותָ ְך ְכבָר ִה ְ
מָה ֶא ֱעשֶה עֹוד? ַו ֲאנִי ָהי ִיתִי
עַתָ ה ְכבָר נִדְ הָם ְויָעֵּף כ ֹ ַח,
שפַי ,כָלְ -ק ָסמַי יָחַד
כִי כָלְ -כ ָ
ֹלא יּוכְלּו לָּה ,אִם ְכבָר יֹודַ עַת
אֵּיְך תַ עֲמ ֹד נֶגְדָ ם ,וְֹלא י ֵָּרָאה.
הֹוי בֹוגְדֹות נָשִים ,נְשֵּי ה ֶָרשַע!
כִי ַרק ְל ַב ְבכֶן ,בָז וְשֹונֶא צֶדֶק,
ִאּוָה לְמֹושָב ָעוֶל.
אִם נֶ ֱאנָחֹות הֵּןְ ,ואִם תִ ְבכֶינָה,
שוְאּ ,ו ִב ְכי ָן ָאוֶן.
ַאנְחַת ְל ָבבָן ָ
אִם ַא ֲהבָה תַ ְראֶינָה,
אֵּיבָה ְלבַד הֶן-הִיאֲ ,אבָל נִסְתָ ֶרת.
מ ְַראִית ְפנֵּיהֶן ַכחַש,
שקֶר,
ָכזָב דְ בַר פִיהֶן ,יְמִינָן ָ
שוְא י ִנֹו ַע,
ַרגְלָן ְב ָ
מ ְִרמָה ְמכַסֹות ֵּמצַח,
שקְרֹות עֵּינָי ִם.
ּו ְמ ַ
אִם דֹובְרֹות ,אִם הֹולְכֹות תִ ְהי ֶינָה,
שקֶר.
אִם שֹֹוחֲקֹות ,אִם סֹופְדֹות ,אְַך ָ
שבִי ַע.
שעָּה עֲדָ ה ַא ְ
אְַך עֹוד פ ְִרי ִר ְ
שפַי עַתָ ה
אִם לָּה ְכ ָ
ֹלא יַעֲשּו דָ בָר וְֹלא יֹועִילּו –
אְַך יּוכְלּו לִי ,כִי בְכֹחָם ַאעַט
ָָארץ,
ִמכָל אֱנֹוש ב ֶ
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ִבלְבּוש ְמעִילִי ,ת ֹ ֶקף.
ָאז ָכא ֲִרי אֶתְ ַה ְלכָה ֵּאלֶי ָה,
שחִיתֶ נָה,
ֶאטְר ֹף ּומִי יַצִיל? ְו ַא ְ
ש ָמי ִם,
ִבנְטֹות ְסבִיבֹותַ י ְואֶלָ -
שפִיל אֶל-שְאֹול מִתָ חַת
ִבנְטֹות ְו ַה ְ
י ָדִ י בְע ֹז ַמ ְקלָּה ,וְחֹובֵּר ָחבֶר.
ֵּמה ְַר ֵּרי אֵּימָה ,מְקֹום שָם ָקבֶר,
שכָן ְלכָל-נִ ְקשֶה ְו ִצבְאֹות ָבלַע,
ִמ ְ
ִירים ב ֹאּו,
שע ִ
ַא ְלפֵּי ְ
ָלשִית זְרֹועֹותַ י מְכֹונֹות ָסלַע.
שנְַאי יָחַד,
תִ ְרעַץ יְמִינִי כָלְ -מ ַ
יַפִיל מְאֹור ָפנַי ֲעלֵּיהֶם ָפחַד,
יִגְדַ ל זְרֹועִי עַז ,וְֹלא כָמ ֹהּו;
ִירים ב ֹאּו.
שע ִ
ֵּמה ְַר ֵּרי אֵּימָה ְ

חלק שני
ענין א
שמעי ,ואחרי כן עדה.
שמעי

מַה-הּוא ְואֵּיזֶה רּו ַח
נָשָא עֲדָ ה הַיֹום? ֲאשֶר יָגַעְתִי
ִלמְצ ֹא ְכבָר אֹותָ ּה ,וְֹלא ָמצָאתִ י.
שחַל
אְַך אִם-א ֲִרי אֹוַ -
ֹלא ָאכְלּו אֹותָ ּה ,הֲֹלא אְַך ַפעַם
תָ ב ֹא ְו ֶא ְמ ָצ ֶאנָה.
ָא ְמנָם ֲאנִי רֹואֶהּ ,ובֹוחֵּן אֵּינִי,
ִמי ְַרכְתֵּ י ָההָר ְלנֶגְדִ י בָָאה,
כִדְ מּות עֲדָ הִ ,אשָה .יְהִי ָלנֶצַח
בָרּוְך אֲדֹנָי ,כִי הֲלֹום ִהנֶ ָה!

עדה

ש ְמעִי י ְדִ ידִ י ,תֶ חִי;
ִ
מַה-תַ ֲעשֶה פ ֹה ִמ ְבלִי ֵּרעֶָך?
הֵּן אֹותְ ָך א ְֶראֶה כְמֹו יָגֵּ ַע.

שמעי

אִם ַלעֲמ ֹד אֵּין עֹוד ְבנַ ְפשִי כ ֹ ַח- ,
כִי כָל-קְצֹות ָהעִיר ְוהָר ָו ֵּעמֶק,
גַנֹות ּופ ְַרדֵּ סִיםְ ,וכָלַ -ה ָבי ִת,
כִי ַלחֲש ֹב י ָכֹלְתִ י
אּולַי תְ הִי שָם ,זֶה ְל ַבקֵּש בָאתִ י
אֹותָ ְך ,עֲדָ ה ,אְַך ֹלא ְמצָאתִ יְך.

עדה

ָלמָה
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ָכל ז ֹאת? ּומָה ת ֹאבֶה? שְַאל ִמ ֶמנִי;
שר-יַגִי ַע
כִי עַדַ -א ֶ
כֹחִי ,הֲֹלא י ָדַ עְתָ
כִי ַרק אֲדֹונִי אָתָ ה.
שמעי

עדה
שמעי

חֵּן חֵּן תְ שּואֹות לְָךְְ  ,אֲחֹותִי ֶסלָה.
עַתָ ה הֲֹלא ֲאנָחְנּו
אֶל-בַת שְלֹומִית אַתְ ְ ,לשָלֹום ָאנִי,
ַכי ָד וְגּופַת גָבֶר,
כִי י ֶ ֱחלֶה אִיש ַבחֲלֹות ֵּרעֵּהּו.
" ִהנֵּה בְיֹום ָרעָהְ ,ב ָהמֵּר ֶפגַע,
"י ִ ָבחֲנּו ֵּרעִים ְוי ִתְ נַכָרּו.
שנָת י ִתֵּ ן ְלעֵּינָיו ֶסלָה
"כִי ֹלא ְ
"אֹוהֵּב ְטהָר-לֵּב ,אִם ְב ַח ְבלֵּי עֹנִי
שנַת ֵּרעֹו :וְָא ְמנָם יִפֶן
"תִ דַ ד ְ
" ִלמְצ ֹא אֲרּוכָה לֹו ,וְיֹום ָו ַליְלָה.
"כִי גַם ְב ִהסָתֵּ ר י ְשּועָה ֶמנְהּו,
"ֹלא יַעֲז ֹב מִתֵּ ת ְלנַפְשֹו נֹחַם,
"אֶתַ -מ ְחשְבֹותָ יו סֹועֲרֹות ה ְַראֵּהּו,
"עִמ ֹו ְבצ ָָרה יַחַד.
"אְַך אִם ְבי ָדֹו יֶהִי
" ִרפְאּות ְל ַמכָתֹו –
ֱאמֶת דִ ב ְַרתָ .
עַתָ ה הֲֹלא י ָדַ עְתְ
מֶה ַלעֲשֹות לָמּוד ְבפ ְִרחֵּי נֹעַר
מֵָּאז ְב ַקשְתֹו ֵּחשֶק:
ָָארץ
כִי ֵּמ ֲעפַר ה ֶ
ֻמכָיו חֲדָ שִים יִפ ְְרחּו ,לַב ֹוקֶר
ִהנֵּה חֲדָ שִים ֵּהמָה.
כִי אֶתְ -לבַב שָלֹום בְאֹור ָפנֶי ָה
ַהבַת שְלֹומִית ָמ ֲחצָה נָג ֹ ַע;
ּוכְמֹו ְבט ֵֶּרם ז ֹאת ְכבָר ָהי ָתָ ה
ֻכלָּה י ְדִ ידּות ַא ֲהבָה ָו ֶחסֶד– .
שבָה
כֵּן ַאח ֲֵּרי הַכֹות ְלבָבֹוָ ,
ֵּחמָה ְמלֵָּאה לֹוְ ,ו ִכמְאֹוס דֹמֶן
תִ מְַאס ְראֹות ָפנָיו ,וְתַ ְרחִיקֶנּו.
בֵּין כָלְ -מסִבֹות ֵּאלֶה
נַ ְפשִיֲ ,אשֶר אֶת-נֶפֶש
ְשּורה הִיאְ ,כבָר נָגָעָה
שָלֹום ק ָ
ִממַר ְכאֵּבֹו עַד-שְאֹול ָו ָמוֶת.
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כֵּן לְָך ,עֲדָ ה ,אֵּפֹוא ְלבַד יִש ְַרתִי
הַיֹום ְפ ָעמַי ,כִי ְכבָר י ָדַ עְתִי
ש ְמעִי עֲדָ ה ָלנֶצַח.
ֹלא תַ עֲז ֹב ִ
כִיֹ-לא ְלבַד הַיֹום ֱאמֶת ָו ֶחסֶד
ִעמִי עֲשה ֵּה ֵּחלָה;
ַאף כִי ְלעֵּת כָז ֹאתֲ ,אשֶר גַםָ-אבֶן
שמַע אֹזֶן
תֵּ עֹור ְל ֵּ
צ ַָרת ְלבַב שָלֹום ,וְתֵּ לְֶך ָמי ִם.
עדה

ַא ְפלִיא עֲשֹות ,אִם ַלעֲצ ֹר אּו ָכלָה
עֵּינִי וְֹלא תִ דְ מַע.

שמעי

ֲאבָל ֹלא ֵּאלֶה
שבֶר
אֹבֶה ,עֲדָ ה; כִי ֹלא-י ְַרפְאּו ֶ
" ֶאחָד דְ מָעֹות ֶאלֶף.
ש ַע
"מֹותַ ר מ ְַרחֵּם ִמ ְבלִי הֹו ֵּ
"מִֹּלא-מ ְַרחֵּם ָאי ִן.
אִם אֶתְ -ל ָבבְֵּך י ֵּש ְלהֵּיטִיב לָנּו,
ַאחַתְ ,והִיא ִמ ְצעָרְ ,לבַד שָָאלְתִ י.

עדה

ש ָמי ִם,
אִם-תַ ֲעלֶה ָ
תִ ְהי ֶה ְבכַף-אִישַ ,ל ֲאשֶר ָח ָפצְתִ י,
ָאחִיְ ,לש ֶָרתְ ָך.

שמעי

עֲדָ ה ,אֵּי ָככָה
ֶאשָא ֲאנִי אֵּת-כָלֲ -אשֶר ָג ַמלְתְ
אֹותִ י ,ו ְַרק ִחנָם? ּומָתַ י ָאנִי
ַחסְדֵּ ְך ,אֲחֹותִ י ,זֶה מְצ ֹא י ָכֹלְתִי?

עדה

ַאל נָא דְ ב ִָרים עֹוד; שְַאל ֶח ְפצֶָך.

שמעי

ִהנֵּה שְלֹומִית לְָך ְואַתְ ֵּאלֶי ָה
נֶפֶש לְגּופָתָ ה; וְֹלא גַם נֶפֶש
ִב ְלבַד לְגּופָתָ ּה ,הֲֹלא ַאף נֶפֶש
ַאחַת ְלבַד ִבשְתֵּ י ְלבָבֹות יָחַד.
אֶת-ז ֹאת ְלבַד אֵּפֹוא ְמ ַבקֵּש ָאנִי,
שכֵּל ( ְוזֶה י ָדַ עְתִי
כִי תַ ֲעשִי ַה ְ
כִי ֹלא ְמזִמָה ָחס ְָרה ֵּא ָלי ְִך)
שכִי אֹותָ ּה וְתַ חְפ ֹץ ַפעַם
עַד תִ ְמ ְ
ַאחַת ְל ִמ ְצעָר דַ בְרֹו ִלשְמֹו ַע.

עדה

אֶת-ז ֹאת ְלבַד תַ חְפ ֹץ?
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שמעי

ְלבַד ז ֹאת.

עדה

יֶחִי
נָא רּוחֲָך ,וִיטִיבְָך ִלבֶָך,
כִי זֶה ְמה ֵָּרה יֶהִי.

שמעי

בָרּוְך יְהִי ַט ְעמְֵּך.

עדה

ְראֵּהִ ,הנֵּנִי
עַתָ ה ְלבֵּיתָ ּה ה ֹ ְלכָה ,אְַך אַתָ ה
ַאחַר נְטֹות הַיֹום הֲלֹום תָ שּובָה,
כִי נֵּדְ עָה מַה-נַ ֲעשֶה עֹוד.
ֵּלכִי.

שמעי

שָלֹום ,י ְדִ יד נַ ְפשִי.

עדה

עֲדָ הַ ,ה ְצלִיחִי.

שמעי

ענין ב

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

הֵּן ֶא ֱחזֶהֹ ,לא אֵּדְ עָה גַם ָאנִי,
ִב ְפנֵּי שְלֹומִית תַֹאר
י ִדְ מֶה כְמֹו נִזְעָף ,וְָא ְמנָה אֵּינֹו
מ ְַראֶה ֲאשֶר יַגִיד ְב ָפנָיו ֵּחשֶק
ָעלֵּז ,וְֹלא מּוצָק.

כבול

אֲדֹונִיֵּ ,אלֶה
יַלְדֵּ י י ְדִ ידּות הֵּםְ ,כבָר נֹודָ עּו
" ִלמְזֹון תְ שּוקָהַ ,א ֲהבָה וָכֹסֶף;
"כִי כָלֲ -אשֶר ֵּמהֶם נְ ַמלֵּא נָפֶש,
"נ ְִרעַב ֲאזַי יֹותֵּ ר בְיֹותֵּ ר שבַע.

זיפה

ִהנֵּה ֱאמֶת דִ ב ְַרתָ .

כבול

שמָה:
ָאדֹוןְ .ראֵּה ַאי ָל מְדַ לֵּג ָ
מַה-טֹוב ּוב ִָריא הּוא! י ְֵּרה ,תָ ְפשֵּהּו!

זיפה

אֵּיכָה ְלעֵּת טֹוב פ ֹה ְב ַקשְתִ י בָאתִ י!
ָא ְמנָם ְמ ַקפֵּץ הּוא ו ְָרחֹוק לָנּו;
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טֹובַ ,אח ֲָריו נ ְִרד ֹף ְונַשִיגֶנּו.
ַמהֵּרְ ,רד ֹף גַם-אַתָ ה,
כָבּול!
כבול

אֲדֹונִיִ ,הנְנִי בָא.

זיפה

עַתָ ה
פ ֹה ֶאעֱמ ֹדֶ ,אמְשְֹךֲ ,אשֶר ק ַָרבְתִי
ֵּאלָיוֲ .אבָל נִסְתַ ר ,וְֹלא ִהגַעְתִי
אֹותֹו ְב ִחצִי; רּוץ ְוקַח ַה ֵּחצִי,
(איה באה)
אְַך הֵּן ב ְַרגְלִי ז ֹאת ְל ִמכְשֹול בָָאה.
מָה ֶא ֱעשֶה? ֵּאלְֵּך? ְוכָבּול ָאנָה
י ָב ֹא ְוי ִ ְמ ָצ ֵּאנִי?

איה

נַ ְפשִי כְֹלא רֹוָאה ְלזִיפָה ָאעַש.

זיפה

כָבּול!

כבול

אֲדֹונִי!

זיפה

ָלמָה
עַד כ ֹה תְ ַאחֵּר שָם וְֹלא תָשּובָה?

איה

שמְתְ
ַאי ָהְ ,קשַת יֹום ,הֹוי! וְָאנָה ַ
תִ ְקוַת ְל ָבבְֵּך? ָלמָה
שאִי ְכאֵּב ָאנּוש? ועֹוד תָמּותִי
תִ ְ
עַל-לֵּב ֲאשֶר ִממְֵּך כְמֹו ִמ ָמוֶת
יִב ְַרח ,וְשֹונֵּא לְָך ְוי ָ ְפי ְֵּך יִבֶז,
יִמְַאס ְבי ִ ְפעָתֵּ ְך ְכ ֻטמְַאת דֹמֶן?
אְַך-מֶהְ ,ל ָבבִי? מַהְ -מזִמֹותֶ יָך?
שבְתָ ,
כִי ֶאעֱז ֹבָ ,ח ַ
זִיפָה ,י ְדִ יד נַ ְפשִי? תְ ַפשֵּק ט ֶֶרם
א ֶֶרץ ְלנָסָה פֶה וְתִ ְב ָל ֵּענִי.
שחַת,
יִהְיּו יְמֵּי ַחי ַי מְרֹורֹות ַ
א ֵֵּּרד ְבי ָגֹון אֶל-שְאֹול מִתַ חַת;
אְַך ַא ֲהבַת זִיפָה ְבז ִָרים ֶסלָה
ִירה.
ֹלא תַ ֲחלִיף נַ ְפשִיְ ,וֹלא ָאמ ָ
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זיפה

ֵּעצָה ְמזִמֹות לִי וְדַ עַת הָבּו;
כִי נִ ְב ֲהלָה נַ ְפשִי ,וְֹלא י ָדַ עְתִי
מָה תֶ אֱח ֹז י ָדִ יְ ,ואֶת-מָה תֶ ֶרף.
הֵּן קֹול ְבכִי ַאי ָה וְדִ ב ְֵּרי פִי ָה,
אִם ַא ֲהבָה ֹלאַ ,ר ֲחמִים ֵּהעִירּו
בִיִ ,מ ְבלִי אּו ָכלָה
ָאע ֹז ְואֶתְ ַאפָק; ְואִם א ְֶר ֶאנָה,
ש ְמעָה ָפנִים ְב ָפנִים יַחַד
אִם ֶא ְ
אֶת דַ ב ְָרּה אִתִ יְ ,כבָר י ָדַ עְתִי
שמָה
כִי יֶהֱמּו ֵּמעַי ְו ִלבִי ָ
י ֵַּרְך ְל ֻעמָתָ ּהּ ,ובֵּין י ָדֶ י ָה,
שָדּוד הֲֹלא אֶפֹלָה.
ִהנֵּה אֱמּונָתָ ּהֲ ,אשֶר גַם-עַתָ ה
כִי עַז ֲאנִי לָּה כ ֹה וְַא ְכזָר ֶסלָה,
ֹלא ָח ְפצָה אֹותִ י עֲז ֹב ָלנֶצַח- ,
כִי ַא ֲהבַת ִלבִי גְמּולָּה יֶהִי
שפַט ֱאמֶת ֶאשְפ ֹטֲ .אבָל אִם א ֵֶּרא
ִמ ְ
שפְתֹותֶי ָה
נֶגְדִ י שְלֹומִית כִי ְב ִ
כָל-חֵּן וְהֹוד הּוצַק ּו ִמ ְכלַל יֹפִי;
אִם עַל ְל ָבבִי ַאעַל,
כִי עַל-שְלֹו ִמית ַרק חֲתַ ן ַה ֶמלְֶך
ֶא ְהי ֶה ,וְעֹוד ֶאמְֹלְך ְבא ֶֶרץ קֶדֶ ם- ,
יֹורנְי,
"כִי ֹלא! שְמ ֹר!" ֵּ
שפַת ז ָָרה וְדִ ב ְֵּרי פִי ָה
" ֵּחלֶק ְ
ַאל-נָא לְָך יִנְעָמּו,
שבִיעּו":
פֶן ַבנְעִימִים מַר לְָך י ַ ְ
מַה-תַ ֲעשֶה ,זִיפָה ,הֲלֹום? מַה-תָ עַש?
כִי ַלק ְָרב ִב ְל ָבבְָך נִק ְָרבּו
גַם-זֶה ְל ֻעמַת-זֶה ֱאמֶת ָו ֵּחשֶק.
תִ גְבַר ֱאמֶת ,תִ גְבַר! ְושַח תַ חְתֶ י ָה
ֵּחשֶקֲ ,אשֶר אֶל-כָל-פְנֹות מ ְַרשִי ַע.

איה

זִיפָה ,י ְדִ יד נַ ְפשִי ,עֲדֶ ן תִ ְר ֵּאנִי
דַ לָה כְמֹו ָאנֹכִי,
חֹולַת י ְדִ ידּותֶ ָך,
בַל יֶהֱמּו ֵּמעֶיָך,
בַל עֵּינְָך תָ חֹוס וְתַ חְמ ֹל ָפעַם?
ַהבֵּט ,י ְדִ יד ַא ְכזָרְ ,ראֵּה ַהבִיטָה
כִי אֵּין ְכבָר נִג ְָרע ְו ָחסֵּר ֶמנִי
ִמ ָמוְתָ ה כִי מּותֲ ,אשֶר תִ ת ֹ ְמנָה
גַם נַאֲקֹותַ י ֵּאלֶה.
אִם נֶ ֱעזָבִים יִק ְְראּו יִזְעָקּו
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עֹורב ,הֲֹלא י ִ ְמצָאּו
ת ֹועִים ְבנֵּי ֵּ
ש ְועָתָם; וְֹלא ֶא ְמצָָאה
עֹונֶה ְל ַ
ש ְועָתִ י עֲזּובָה ָאנִי?
עֹונֶה ְל ַ
זיפה

ַאי ָה אֲחֹותִ י ,הֵּן מ ְַרחֵּם ָאנִי
עַל ַמ ֲחלָתֵּ ְך ז ֹאת עֲדֵּ י אֵּיןֵּ -חקֶר.

איה

ַאי ָה אֲחֹותָ ְך? ֶפלֶא?
אְַך לּו מ ְַרחֵּם אַתָ ה
ָעלַי ,הֲֹלא חֹולָה ֲאשֶר הִיא עַתָ ה
ֹלא ָהי ְתָ ה ַאי ָה.

זיפה

ֲאנִי ִר ַחמְתִ י;
אְַך ֹלא אֱֹלהִים ָאנִי,
כִי ֶאחֱבש ַמכָה ְוא ְֶרפָא חֹלִי.

איה

"הָּה! כִי כְאֹוטֵּם אֹזֶן
"ח ֵֵּּרש בְָאדָ ם ָאי ִן.

זיפה

ש ֵּאלָתֵּ ְךּ ,ומָה ִמ ֶמנִי
מַה-עֹוד ְ
תִ ְרצִי עֲדֶ ן?

איה

ִלבֶָך
כִי תִ תְ נו לִי.

זיפה

אְַך ֲאנִי אֵּי ָככָה
שבֶת?
אּוכַל ֲחסַר ֵּלבָב חֲש ֹב ַמ ֲח ָ

איה

זִיפָהֲ ,אהָּה זִיפָה! ְכבָר י ָדַ עְתִי
ְצֹורה.
שוְא ְלבַד ֶאז ְַרע ,ו ְִריק ֶאק ָ
כִי ָ
לּו נַ ְפשְָך ָהבִיןְ ,כבָר ֵּה ַבנְתָ .
ֹלא ָח ְפצָה נַ ְפשִי ְב ַאבֵּד אַתָ ה
אֶתִ -לבְָך ָעלַי; ֲאבָל כִי תֹוסֶף
שכֵּל קְנֹות וָדָ עַת,
ִב ְל ָבבְָך ַה ְ
כִי מָה לְָך טֹוב י ִ ְבחֲנּו עֵּינֶיָך.
שמ ְֵּרהּו,
בֵּין חֵּיקְָך אֵּת ִלבְָך ָ
אְַך תִ תְ נֹו לִי ,כִי ְלנֵּס ָו ֶפלֶא
שנַי ִם
יִשְכֹון ְבחֵּיק ִל ְ
ֶאחָד ְל ָבבָם.

זיפה

ֹלא ְכבָר ָאמ ְַרתִ י,
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כִי ֹלא אֱֹלהִים ָאנִי,
כִי ַלעֲשֹות ַא ְפלִיא?
איה

ֲאהָּה! כִי ֶפלֶא
ַרק לּו יְהִי ,י ִ ְהי ֶה; ְכבָר י ָדַ עְתִי
כִי ַלעֲנֹותֹ ,לא ַלעֲֹלז יֻלָדְ תִ י.

כבול

זִיפָה ,אֲדֹונִי!

זיפה

מָה?

כבול

ְכבָר ִב ַקשְתִי
עַד ָעיְפָה נַ ְפשִי ,וְֹלא ָמצָאתִי
אֶתִ -חצְָך.

זיפה

ָארּור יְהִי ָלנֶצַח
ַאי ָל ֲאשֶר ָרדַ פְתִ י,
כִי ַרק ְל ִמכְשֹול לִי ְו ֶאבֶן נֶגֶף
ָהי ָה.

איה

ְוי ֵֵּּרע לְָךֲ ,אשֶר ָמצָאתָ
מִי אֹותְ ָך אִתָ ּה ,וְיֹום ָו ָליְלָה,
תִ שְמ ֹר כְחֹותָ ם עַלְ -ל ָבבָּה ֶסלָה?
הֵּן ִממְָךַ ,א ְכזָר ,מ ְַרחֵּם נָפֶש
הַנֹוגְעָה עַד ָמוֶת
ַאי ָל ֲאשֶר תָ א ֹר הֲֹלא ִהנֵּהּו:
כִי אֹותְ ָך נָהַג ֲאשֶר א ְֶר ֶא ָך,
אּולַי ְמעַט ַא ְבלִיגָה.
ַהבֵּט י ְדִ יד ַא ְכזָרְ .ראֵּה ַהבִיטָה:
ָארץ,
גַם ַבהֲמֹות שָדַ י ְו ַחי ְתֹוֶ -
רֹועֵּי גְבָעֹות ֵּאלֶה,
אֶל-נַאֲקֹות ִלבִי ֲאשֶר ה ְִרעִימּו
שמָה,
ִמבֵּין נְאֹות מ ְִרעָםְ ,בשִיחִי ָ
ש ֵּבעַת רֹגֶז,
גֹולָהְ ,
בָדָ דְ ,כאֵּב נַ ְפשִי - ,הֲֹלא י ֵּעֹורּו,
מֵּרְֹך ְל ָבבָם לִיְ ,ל ַחפֵּש עֹפֶר.

זיפה

הֵּן ַרק דְ ב ִָרים ֵּאלֶה
שוְא וְדִ ב ְֵּרי רּו ַח.
ֶה ְמי ַת תְשּואֹות ָ
אְַך מָה עֲדֶ ן ִמ ֶמנִי
תִ ְרצִי?
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איה

י ְדִ ידּותֶ ָך.

זיפה

אֶת-ז ֹאת ְלבַד?

איה

אֶת-ז ֹאת ְלבַד

זיפה

ֵּא ַלי ְִך
נָתּון יְהִי ,נָתּון; ֲעשִי ִממֶנּו
אֶת כָלֲ -אשֶר-תִ ְרצִיֲ .הגַם כָלֵּ -אלֶה
אֵּין דַ י עֲדֶ ן?

איה

לּו נַ ְפשְָך יֹודַ עַת
מָה עַל-נְ ַקלָה כ ֹה בְדִ ב ְֵּרי פִיָך
תִ תֵּ ןְ ,ואִם ִלבֶָך
ש ֵּמחָה
ִכלְשֹונְָך ָהי ָה ,הֲֹלא ָ
ָאז ֶאעֱֹלז הַיֹום.

זיפה

שאִי וָרֹנִי,
ְ
כִי כֵּן ְכבָר הּוא.

איה

הָּה י ְדִ ידִ יֵּ ,חשֶק
אֵּין ַמ ֲחבֵּא לֹו ,אֵּש ֲאשֶר בֹוע ֶֶרת
אִם-קָדְ חָה ,תִ פְר ֹץ וְתֵּ צֵּא חּוצָה.

זיפה

כָבּולְ ,ואִם כֵּן נֶ ֱאבַד ַה ֵּחצִי?

איה

אֶתִ -חצְָך תִ דְ רש ,י ְדִ יד!
י ָדַ עַתְ

זיפה

דָ בָר ,אֲחֹותִ י ,מֶנּו?
איה

כֵּן ,אֵּדְ עָהַ ,אף אֹותְ ָך אֹודִ י ַע;
שכ ִָרי יְהִי?
אְַך-מָה ְ

זיפה

מָה אֶתְ נָה?

איה

מַה-תִ תְ נָה?

זיפה

מָה אֶתֵּ ן -
ש ֲאלִי.
אַתְ ַ

איה

הֵּן ַרק י ְדִ ידּותֶ ָך.
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זיפה

טֹוב ,אֶתְ נֹו לְָךַ ,רק ֱאמֶת ַהגִידִ י.

איה

הֵּן ִחצְָך אִתִ י ְלבַד ִהנֵּהּו.

זיפה

אִם-כֵּן תְ נִי אֹותֹו.
ְלמִי? ֵּאלֶיָך?

איה

אֹבֶהֲ ,אבָל ֹלא אּו ְכלָה.
מַדּו ַע?

זיפה
איה

ֹלא אֵּדְ עָה.

זיפה

מָה ֵּאלֶה?
ֹלא תּו ְכלִי תִ תֹו ,וְֹלא תֵּ דָ עִי
ָלמָה?

איה

הֲֹלא אַתָ ה ֲאשֶר מַָאסְתָ
ִקחְתֹו.

זיפה

ֲאבָל ֶא ְחש ֹב ֲאשֶר תִ ְהי ֶינָה
חִידֹות ְלבַד ִמ ָלי ְִך.

איה

שבְתָ ,
לִירֹות ְצבִי ָח ַ
וַתֹור ְלבַד ַחי ָה הֲלֹום אֹובֶדֶ ת;
ַחי ָה ֲאשֶר פ ֹה אֶל-ב ְַרק ִחצֶיָך
שמְתָ .
אֹותָ ּה ְל ִמ ְפגָע ַ

זיפה

ש ְלמָה חִידָ ה עֲדֶ ן ַהלֵּזּו?
ֹלא ָ
ִחצִי תְ נִי ֵּאלָי .הֲֹלא ָאמ ְַרתִי
שלֶת.
שלִים אַתְ הֲלֹום מֹו ֶ
כִי ַרק ְמ ָ

איה

הֵּן עֵּינְָך ַ -קשְתֶ ָך,
ַמ ָבטְָך ַ -החֵּץ ֲאשֶר ִה ָכנִי;
ַהחֵּץ ֲאשֶר אֹבֶה ,וְֹלא אּו ָכלָה,
כִי ַכ ֲאשֶר לִי הּוא יְהִי ֵּאלֶיָך.
מַה-יִפְלּו ָפנֶיָך?
כ ֹה יֶח ֱֶרה לְָך? כ ֹה לְָך י ֵָּר ַע?
כִי-אִם לְעֹנֶג ֹלא ְלנֶגַע יֶהִי
י ִ ְפ ָגעֲָך ֵּאלַי ְצבִי הֹודֶ ָך.

זיפה

הֵּן ֵּמחֲרֹונִי ַמה ֲִרי וָנּוסִי,
פֶן ַאח ֲֵּרי ֵּחמָה נְ ָקמָה תֵּ תֶ א.
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בְָך ָג ֲעלָה נַ ְפשִי ,מְשּובָהֶ ,סלָה,
סֹור ֶרת!
ֵּאשֶת ְכסִילּות בֹוגְדָ ה ָ
איה

כִי ֵּא ְלכָה מִפ ֹה?
ְואִם תֹוחִילִי,

זיפה

תִ ְראִי.
איה
זיפה

ּומָה א ְֶראֶה?
הֲֹלא תֵּ דָ עִי.

איה

עַל ָהאֲדָ מָה פ ֹה ,אֲדַ מֶה ,ט ֶֶרם
אֹותִ י נְפֹול תִ ְראֶה.

זיפה

ו ְַרק כֵּן יֶהִי
שבִי עֹוד כ ֹה.
אִם תֵּ ְ

איה

יְהִי! כִי ָמוֶת
יִנְעַם ְלנַ ְפשִי ֵּמחֲיֹותָ ּה ֶסלָה;
ַאף כִי ְבי ַד זִיפָה ֲאשֶר ָא ָהבְתִ י.

זיפה

טֹוב ֵּא ְלכָה ָאנֹכִי.

איה

ָאן ֶלכְתְ ָך ,זִיפָה? ְראֵּה אִםָ-אי ִן;
אֵּת ִחצְָך אִתִ י ְראֵּהַ ,הבִיטָה,
אִם ֹלא ְבי ָדִ י הּוא.
אֲחֹותִ יָ ,למָה? –

זיפה
איה

ֹלא עֹוד מְשּובָה ָאנִי,
עַתָ ה אֲחֹותְ ָך?

זיפה

ָלמָה
אֹותִ י תְ ֲענִי כ ֹה ְל ַה ְכעִי ֵּסנִי?
ָאנָא תְ נִי ִחצִי.

איה

ְראֵּה אֵּי ָככָה
ֵּמאֵּין אֱמּונָה ִלבְָך י ִנֹו ַע.

זיפה

אִם אֶת ְל ָבבְֵּך י ֵּש ,תְ נִי ַה ֵּחצִי;
אִם ֹלאְ ,לכִי.
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ֵּאלְֵּך ,ו ְַרק ַל ָמוֶת
ֵּאלְֵּךְ ,וקֵּץ ָאשִימָה

איה

שחַת.
שוְא י ְגֹונֹותַ י ,ב ְִרדְ תִ י ָ
אֶלָ -
אִם ִחצְָך מַָאס ְל ִלבִי ֵּהנָה
ַחי ִים ְושָלֹום תֵּ ת בְאֹור ָפנֶיָך;
י ִתֵּ ן בְע ֹז ַאפֶָך
שקִיט כָלְ -כ ֵּאבָיו יָחַד.
מֹותֹו ְל ַה ְ

ענין ג

(עד ושלומית בגן שלומית)
עדה

ָא ְמנָם ְמשִיבֵּי נָפֶש
כָל תֹוצְאֹות ָחצִיר וְדֶ שֶא ֵּהמָה.

שלומית

שמַת אֱֹלהִים הִיא ֲאשֶר יֻלָדָ ה
"נִ ְ
שמָה
שמָיוְ ,ב ִבלְתִ י ָ
"בֵּין ַר ֲחבֵּי ָ
"גָדֵּ ר ֲאשֶר יָשִים ל ְָר ְחבָם ֵּקצֶה,
"כִי גַם ב ְִרדְ תָ ּה פ ֹה ְבחַדְ ֵּרי ָבטֶן
"תִ מְַאס ְבמָקֹום צָר ְקצַר י ָדָ י ִם;
"כִי ֹלא ְבבֵּיתָ ּה נִסְתָ ה ָב ֵּאלֶה.
אְַך-מָה? ֲאהָּה! טֹוב לָּה ֲאשֶר ֹלא תֵּ ֶרא
ַכנְפֵּי ְפנֵּי ַחמָה וְאֹור י ֵָּר ַח!
כִי עַל ְפנֵּי ַחמָה וְאֹור י ֵָּר ַח
שבְתָ ּה ְבהַדְ ַרת ק ֹדֶש,
ָעלֵּז יְהִי ִ
בַל-תַ עֲב ֹר ָעלֶי ָה
אֹור ֵּרי יֹוםַ ,החֲדָ שִים ֵּהנָה
כֹוס ְ
כָל יֹום בְיֹומֹו ַל ְבק ִָרים ֶסלָה.

עדה

ֹלא לְָך ,שְלֹומִיתֵּ ,אלֶה
דִ ב ְֵּרי ְקשֵּי-יָמִיםְ ,ואַתְ בַתֶ -מלְֶך,
ִלמְֹלְך ְלבַד יֻלָדְ תְ .
דַ בֵּר כְז ֹאת ַהנִיחִי
שפָט כ ֹה לְדַ בֵּר י ֶֶרב
אֶל-מִי ְב ִמ ְ

שלומית

שפָט כ ֹה י ְדַ בֵּר?
מִי-זֶה ְב ִמ ְ

עדה

ָלמָה
ש ֲאלִי? ַהאִם ְמ ַעטִים ֵּהמָה
ז ֹאת תִ ְ
הָאֹובְדִ ים הַי ֹום ּומ ֵָּרי נָפֶש?
יָחִיד הֲֹלא אֵּינֶנּו
שבַע רֹגֶז.
הַיֹום ֲאשֶר יָמֵּר ְוי ִ ְ
29

שלומית

ַה ֲעלֵּם הֲֹלא ת ֹאבִי דְ ב ֵָּרְך ֶמנִי,
אְַך אֵּין ְלאֵּל י ָדֵּ ְך.

עדה

ֲה ָבלִים ֶאלֶה
ֹלא עֹוד ֲאנִי ָאמ ְַרתִ י,
כִי אִםֲ -אשֶר כָז ֹאת דְ בַר בַתֶ -מלְֶך-
ֹלא-אֵּדְ עָה מַדּו ַע?

שלומית

ָא ְמנָם ,אֲחֹותִ י ,עֹוד עֲצֹור ָלנֶצַח
ֹלא י ָ ְכלָה נַ ְפשִי מ ְִרי ִמלֶי ָה.
ש ַבעַתְ
לּו ֶבאֱמּונָתֵּ ְך ,עֲדָ ה ,נִ ְ
בַל-יַעֲלּו עַל-פִיְך דְ ב ַָרי ֵּאלֶה,
לְָך אֹמ ְָרה ָהי ִיתִ י
דָ בָר ֲאשֶר לִי.

עדה

כִי ֲא ַספֵּר ָאנִי
מַה-ת ֹאמ ְִרי ֵּאלָי? הֲֹלא י ָדַ עַתְ
שפַט עֲדָ ה אִתֵּ ְך.
ִמ ְ

שלומית

ְכבָר י ָדָ עְתִ י.
עַתָ ה דְ עִיָ ,אחֹותֲ ,אשֶר ִהנֵּנִי
ְבּורת רּו ַח,
הַיֹום ש ַ
מ ָָרהְ ,ו ִכ ְמעַט גַם ְכבָר אֹבֶדֶ ת.
אִם אֶתְ -ל ָבבִי ֶאזְכ ְָרהָ ,אשִיחָה
כִי עֹוד ְלזִיפָה נַעַר,
ִמכָל תְ בּונָה ֵּריקְ ,כסִיל ּו ַבעַר,
שה שְלֹומית תֶ הִי,
ִא ָ
ֹלא-אֵּדְ עָה מַה-עֹנֶג
לִי יֶע ֱַרב ,מַהֶ -מגֶד
יַמְתִ יק ְבפִי עֹוד ,אִם מ ְִרי ָמלֵּאתִ י.
הָּה! כִי ְל ָבבִי ,גַם ְבט ֶֶרם בָאּו,
י ָדַ ע ֲאשֶר תִ ק ְֶרינָה
אֹותִ י ְכ ֵּאלֶה תַ הֲפּוכֹות ָאוֶן,
מִיֹום עֲבֹור הַקֹול ְבא ֶֶרץ קֶדֶ ם,
ַה ַמר ְו ַהנִ ְמהָר ְלנַ ְפשִי נֶצַח.
אְַך ִק ֲללָתִ י אִם ְל ִמגְדַ לַ-אי ִן
תָ ב ֹאְ ,כבָר י ָדַ עְתִי
ַארצָה
כִי ַרק ְרסִיסִים ְ
י ִפ ֹל ,וְעֹוד י ָשּוב ְלאֵּין ֶסלָה.
בֵּין דַ ב ְֵּרְך דָ בָרְ ,ל ַה ְכ ִחי ֵּדנִי
תִ ְרצִיֲ ,אבָל ֹלא-תּו ְכלִי; אְַך ַפעַם
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שר ָאבִיןּ ,ומִי בֶןֶ -מלְֶך
ִאמ ְִרי ֲא ֶ
ָכזֶה ֲאשֶר ָאמ ְַרתְ ?
עדה

שלומית
עדה

אִם ז ֹאת ֲאגַלֶהַ ,אח ֲֵּרי-כֵּן ֶמנִי
ש ֵּאלָתִ י.
תִ ְמנַע ְ
ְכ ֶח ְפצְֵּך ָאעַש.
שקֶר
ָא ְמנָם ְראִי כִי ֹלא-בְתַ ְרמִית ֶ
אֹותִ י תְ פַתִ י.
שקֶר.
ֹלא בְתַ ְרמִית ָ

שלומית
עדה

ש ְבעִי.
ִה ָ
ש ָבעְתִ י.
נִ ְ

שלומית
עדה

כִי תַ ֲעשִי אֵּת כ ֹל ֲאשֶר ֵּא ַלי ְִך
אֹמַר.

שלומית

ו ְַרק כִי ֹלא ְרחֹוקָה תֶ הִי
ש ְגבָה ִמ ֶמנִי,
אֹו נִ ְ
ש ֲאלִי.
מַה-תִ ְ

עדה

ש ְגבָה.
ֹלא נִ ְ
ש ָבעְתִ י.
נִ ְ

שלומית
עדה

ֵּהן בֶןְ -מ ָלכִים זֶה ֲאשֶר ָאמ ְַרתִי
שָלֹום.

שלומית

ְו ָלמָה לֹו מְרֹורֹות ֵּאלֶה?

עדה

זֶה תּו ְכלִי ָהבִין ּו ִבלְתִ י דָ עַת.

שלומית

אך-מה לנפשו טוב ,אשר ייניח
מה לא אחוז יוכל ,ומלב אלה
הסר תשוקות שוא ,אשר תוחלת
מהן כבר עבדה;
מה תשאלי עתה?
ראי נשבעת

עדה

לתת שאלתי.
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שלומית

אמת נשבעתי,
אך שאלת אמרי ואשמענו.

עדה

אשאל אשר אחת לבד תואילי
את דברו לשמוע.

שלומית

הנה שאול הקשית ,עדה ,ממני.
לא נשגבה זאת.

עדה

למה?
לו נודעה כזאת אשר דברתי
עמו דברים אלה,
מה-יעשה אבי? לאש אכלת
אחת כבד דתי הלא נתנה.

עדה

מה יחלש לבך?
וחלש יהי,

שלומית

כי יחזיק חיי.
אבל נשבעת.

עדה
שלומית

אם לא רחוקה היא כבר אמרתי

עדה

לא תאמרי לו ,רק אשר יניח
ֵּאלֶה תְ שּוקֹותָ יו ְבאֵּין תֹו ֶחלֶת.
ִאמ ְִריְ ,ויִגְוַע .ז ֹאת ְלבָד.
ַהנִיחִי

שלומית

ָאנָאַ ,עדָ ה ,אֶתֵּ -אלֶה.
עדה

אְַך אִם ֲאשֶר דִ ב ְַרתְ
שמ ְִרי ,גַםָ-אנִי
ֹלא אַתְ  ,שְלֹומִית ,תִ ְ
שמ ְָרה אֶת-דַ ב ְִרי ֵּא ָלי ְִך.
ֹלא ֶא ְ
שָלֹום!

שלומית

ש ְמעִי.
עֲדָ הִ ,

עדה

ְואֵּיְך י ֵּדָ עּו?
ִהנֵּה בְַאחַד ַה ְס ָלעִים נַחְנּו
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נִ ְהי ֶה ְלבָד.
ָא ְמנָם ,עֲדָ ה ,תִ שְמ ִֹרי

שלומית

כִי יַעֲמ ֹד ִמנֶגֶד,
שמָה.
ה ְַרחֵּק ְכ ַאמַת-אִיש ,לְדַ בֵּר ָ
עדה

טֹוב ,יַעֲמ ֹד ִמנֶגֶד,
שמָה.
ה ְַרחֵּק ְכ ַאמַת-אִיש ,לְדַ בֵּר ָ
מָה עֹוד שְמּורֹות תַ ֲעשִי ֵּא ָלי ְִך?

שלומית

ֹלא עֹוד.
ֲאבָל מָתַי

עדה

ֲאנִי גַם עָתָ ה.

שלומית
עדה

טֹוב ,גַם ֲאנִי.

שלומית

אְַך ָאנָה?
כִי גַם-עֲדֶ ן ַאח ֶֶרת
אֹבֶה

עדה

עֲדֶ ן ת ֹאבִי?

שלומית

עֲדֶ ן ָרצִיתִי
כִי תַ ֲעשִי עַד-י ַ ֲאמִין כִי אֵּינִי
בָָאה לְדַ בֶר-לֹו ,וְֹלא י ָדַ עְתִי
דָ בָר.

עדה

ְוגַם ז ֹאת ֶא ֱעשֶה.

שלומית
עדה

אְַך ָאנָה?
ִהנֵּה הֲֹלא יֹום ַצי ִד
ָמחָר; ְלכִי גַם-אַתְ ְ ,ושָם תֹוחִילִי
ַרק עַדֲ -אשֶר יָחֵּלּו;
ּובְעֹוד ֲע ֵּמלִים הֵּם ְבצֵּידָ ם ,בֹאִי
שגִי ַח
בָדָ ד לְר ֹאש ָההָרֲ ,אשֶר ַמ ְ
אֶל-מּולְ -פנֵּי ַהנָחַל;
שם ְכבָר נ ְִראֶה דְ בַר ַה ָצי ִד:
ִמ ָ
כִי גַם ֲאנִי ָאב ֹא ְושָלֹום יַחַד,
שמָה.
גַם ִמ ְבלִי י ֵּדַ ע הֱיֹותֵּ ְך ָ
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שלומית

טֹוב

עדה

ִהנְנִי הֹו ֶלכֶת
עַתָ ה ְלבֵּית ָאבִיּ ,ו ָמחָר נַעַש
אֶת-כָלֱ -אשֶר דִ ב ְַרנּו.

שלומית

ָמחָר יְהִי; עַתָ ה ְלשָלֹום ֵּלכִי.

ענין ד

(עֵּרי הקוסם מתחפש בבגדי רש ועדה הולכת לביתה)
ערי

ַע ְלמָהֲ ,עשִי-נָא ֶחסֶד,
כִי-דַ ל ְו ֶאבְיֹון ָאנִי;
ָאנָא תְ נִי פַתֶ -לחֶם,
שנֵּי יָמִים ֲאשֶר כָל-אֹכֶל
כִי זֶהְ -
ֹלא-בָא ְלפִי ,עַד-כִי ְכמֵּת ִהנֵּנִי;
ח ֹ ַמ ְרמְרּו ֵּמעַי ְו ַע ְצמִי ח ָָרה.

עדה

עֵּד נֶ ֱאמָן ָפנֶיָך,
כִי ַכ ֲח ָללִים ש ֹ ְכבֵּי ַה ֶקבֶר
כֵּן נָפְלּו ,נִזְעָכּו.
ָא ְמנָם ְבי ָדִ י ֵּאי ִן
דָ בָר ֲאשֶר אֶתֵּ נָה.
שמָה
אִם ַאח ֲַרי תָ ב ֹא ְלבֵּיתִ יָ ,
אֶת-נַ ְפשְָך ָאשִיב.
ֲאנִי ָאבָֹאה.

ערי
עדה

ַארצְָך? מַהַ -מ ֲעשֶיָך?
ָמהְ -
ָאנִי

ערי

ש ָמי ִם.
מֵּהֹוב ְֵּרי ָ
עדה

בָרּוך יְהִי בֹואֶָך.
אִם-כֵּן ְראֵּה ִקצִיְ ,ואִם ַא ְצלִי ַח.

ערי

מַה-יֹום ֲאשֶר יֻלַדְ תְ ?

עדה

ִראשֹון ,בְאֹור הַבֹקֶר.
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ערי

י ָדֵּ ְך תְ נִי.
ַהבֵּט.

עדה

ֲאבָל ַאבִיטָה

ערי

אֹותֹות ֲאשֶר ֹלא-טֹובּו.
שמ ְִרי כִי - -
מִקֹו ְסמִים ִה ָ
ָלמָה?

עדה
ערי

כִי ֶא ֱחזֶה ָב ֵּהמָה
חֹושֵּב ְלה ַָרע לְָךְ ,וגַם י ֵָּר ַע.

עדה

הֵּן ִמנְהֶם נָבָל ּופ ֹועֵּל ָאוֶן
ֶאחָד מ ְַרדֵּ ף ַאח ֲַרי ִהנֵּהּו.
אְַך י ֵּש ְלאֵּל י ָדֹו ְלה ֵָּרע?
יֶהִי

ערי
עדה
ערי

כָז ֹאת יְהִי?
הֵּן עָתָ ה.
(יאחזנה בצוארה)

עדה

מַה-תַ ֲעשֶה? ַהנִיחָה.

ערי

עַתָ ה ,עֲדָ הָ ,אנִי ַח.
הַתֵּ דְ עִי מִי ָאנִי?
ֹלא-תִ זְכ ְִרי ע ִֵּרי ֲאשֶר מַָאסְתְ ,
נָבָל ּופֹועֵּל ָאוֶן?

עדה

מֵּתָ ה ֲאנִי! ָאנָא ,י ְדִ ידִ י ,ה ֶֶרף.

ערי

יראִי ,כִי ֹלא עֲדֶ ן תָ מּוִתי.
ַאל-תִ ְ
ִאנָ ְקמָה ִממֵּך קְלֹונִי ט ֶֶרם,
אֶת-תַ ֲאוַת ִלבִי ְב ָבשְתֵּ ְך ָאעַש,
ַאחַר ְבש ֵָּרְך ַמ ֲאכָל אֶתֵּ נָה
ש ַמי ִם.
אֶלַ -בהֲמֹות שָדַ י וְעֹוף ָ
ֹלא-אַתְ  ,עֲדָ ה ,הַיֹום מְקֹור ה ֶָרשַע,
בַבֹוגְדִ ים ש ָָרתִי?
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עדה

ִהנֵּה עֲדָ ה ָאנֹכִי,
אֹותָ ּהֲ ,אשֶר מֵָּאז ְסגֻלַתֶ -מלְֶך

אֶל-נַ ְפשְָך ָהי ָתָ ה.
אֵּיְך נִ ְהי ְתָ ה כָז ֹאתֲ ,אשֶר אָשּובָה
אֹויַבְתְ ָך ,מ ְִרמָס ְלכַף ַרגלֶיָך?
ערי

שעְֵּך הֲֹלא תִ שְָאלִי,
ש ֲאלִי? ִר ְ
לִי תִ ְ
ש ַכחַתְ
ְצּורת-לֵּב; ְכבָר ָ
זֹונָה נ ַ
כָל-תֹועֲבֹות אֹונְֵּך וְתַ זְנּותָ י ְִך?

עדה

זֹונָה עֲדָ ה?

ערי

ִהנֵּה ְפ ָלאִים ֵּאלֶה
אֶל-לֵּב תְ מִימַת נָפֶש!

עדה

ָאנָא ,י ְדִ ידִ י ,ה ֶֶרף.

ערי

סֹור ֶרת,
הֹוי בֹוגְדָ הָ ,
שעַת,
אֹותִ י י ְדִ יד עֹוד תִ ק ְְראִי? מ ְִר ַ
אֵּיְך ֹלא-תְ ַכסְֵּך בֹשֶת?
אְַך עֹוד ְמעַט תֵּ דָ עִי
מַה-לְָך י ְדִ ידּותַ ,ב ֲהשִיבִי ָאנִי
עַל קָדְ קֳדֵּ ְך הַיֹום ֲחמַס ַכ ָפי ְִך.

עדה

אֹוי ג ְַרגְרֹותַי! אֹוי!

ערי

ּומַה תִ ְצ ָעקִי?

עדה

ֶא ְפחַד ּומַר ֶאזְעַק ֲאשֶר ָס ַחבְתָ
ָארץ.
ָארי ְכ ַחי ַת ֶ
אֹותִ י ְב ַצּו ִ

ערי

מַה-זֶה ֲאשֶר ָעשִיתִ י?
חִבּוק י ְדִ ידּות הּוא ,י ְדִ ידֵּ ְך אֵּינִי?
אִם-תּו ְכלִי תָ נּוסִי.
אִם קָדְ קֳדֵּ ְך תַ נִיחִי
בֵּין ֶא ְצבְעֹותַ י פ ֹהֲ ,אזַי תֵּ ֵּלכִי.

עדה

ָאנָא חֲדַ ל ,עַד-כִי אֲדַ בֵּר ָרגַע.
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ערי
עדה

טֹוב! דַ ב ְִרי.
אְַך ה ֶֶרף.

ערי

מָה? דַ ב ְֵּרְך עַתָ ה ְב ַצּוָאר יֶהִי?
פִיְך אֹו לְשֹונְֵּך ֹלאְ -בי ָדִ י ֵּהמָה.

עדה

ָארץ,
אֵּיכָה אֲדַ בֵּר? ַו ֲאנִי עַלֶ -
ּו ְבי ָדְ ָך נִתְ ָפשֶת?
ָאנָא ְמעַט ַהנִיחָה
אֹותִי

ערי

ֲאשֶר ַאנִי ַח
אֹותֵּ ְך? בְַאחַת ַה ְמעָרֹות ֵּאלֶה
אֹותֵּ ְך הֲֹלא ָאבִיאְ ,ושָם תֵּ דָ עִי
ע ִֵּרי י ְדִ ידֵּ ְך ,מָה ֲא ָהבָיו ֵּהמָה.

עדה

אֵּיְך ִלבְָך יּוכַל עֲשֹות ָכ ֵּאלֶה
אֶל ָהי ְתָ ה יֹום ַא ֲהבַת נַ ְפשֶָך?
ָאנָא זְכ ֹר ,ע ִֵּריֲ ,אשֶר ָהי ִיתִ י
ַמ ְחמַד-מְאֹור עֵּינֶיָך.
שבִי ָה ַלכְתָ ,
ָאנָא זְכ ֹר כִי ַב ְ
ע ִֵּרי ,לְאֹור ִחצַיֲ ,אשֶר ָע ַלזְתָ
מֵָּאז ְבבֵּין-שָדַ י ְוהִתְ ַענַגְתָ .
ש ָפטִים ֵּאלֶה
אֵּיכָה ְ
שחִיתֵּ נִי?
בִי ַלעֲשֹות תּוכַל ,וְתַ ְ
ֹלא ִלבְָך ב ְַרזֶל! נְחּושָה אֵּינֹו!

ערי

שנִיםֲ ,אשֶר ָאמ ְַרתְ
אְַך ָעבְרּו ָ
סֹור ֶרת,
לִי ,בֹוגְדָ ה ָ
נָבָל ּופֹועֵּל ָאוֶן!

עדה

ע ִֵּרי אֲדֹונִי ,אִם י ְדִ יד מַָאסְתָ
כִי אֹותְ ָך ֶאק ְָראֱ ,אמֶת ָחטָאתִ י.
שעִיּ ,ופ ֹה ִהנֵּנִי
אֹודֶ ה ֲעלֵּיִ -פ ְ
מ ְִרמַס הֲדֹום ַרגְלֶיָך,
כִי ַר ֲחמִים ֶאשְַאלְ ,סלִיחַת ָחסֶד.
ִאם אֹותְ ָך ָבזִיתִ י,
ש ְפחָתֶ ָך
ַכפֵּר עֲֹונִי נָאְ ,ו ִ
עֹוד-כָל-יְמֵּי ַחי ַי ֱאהִי ָלנֶצַח;
ש ַמעְתֶ ָך,
ָאסּור ְל ִמ ְ
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אֶת-כָלֲ -אשֶר ת ֹאמַר עֲשֹות ָאחִישָה;
אֵּת תַ ֲאוַת ִלבֶָך,
מָתַ י ֲאשֶר תַ חְפ ֹץֲ ,א ַמלֵּא ָאנִי;
ָאכֵּן חֲדַ לַ ,אל-עֹוד נְ ָקמָה תַ עַש
בִי ,כִי לְָך י ָָאבְתִ י.
כִי אִםֲ -אשֶר ָאנּוסָה
תִ ְפחַד ְל ַהנִי ַחנִי,
צִיצַת ְקוֻצֹותַ י אֱח ֹזַ ,אל תֶ ֶרף;
כִי אִתְ ָך אֶל-כָלֲ -אשֶר ָח ַפצְתָ
ש ֵּאלָתֶ ְך.
ָאב ֹא ְואֶתֵּ ן אֶתְ -
ערי

טֹוב! ֶא ֱעשֶה כ ֹה ַכ ֲאשֶר דִ ב ְַרתְ .
(יקחנה בקווצותיה)

עדה

אִם ִלבְָך ָחפֵּץְ ,לכָה נָבָֹאה
אֶלַ -ה ְמע ָָרה ז ֹאת ֲאשֶר סַבּו ָה
ֵּאלֶה בְרֹושִיםֵּ ,אלֶה
שטָה הֲדַ ס ָוא ֶֶרז;
ִ
ש ְמחָה נָגִילָה.
נִתְ ַע ְלסָה שָם ,נִ ְ

ערי

נֵּלְֵּך.

עדה

וְכ ֹה תַ נְ ֵּחנִי
ִכנְחֹות ב ְֶרסֶן סּוס?
ְלכִי ,נֵּ ֵּלכָה.

ערי

שבָה.
פ ֹה נֵּ ְ
עדה

ֹלא כִי בְתֹוְך ַהחָדֶר
לְֵּך ַב ְמע ָָרה.

ערי

בֹאִי

(יבא במערה :ובבואו יפול בבור אשר שם
מכוסה בעשב)
עדה

לְֵּך ַלח ֲָרפֹות עַד-שְאֹול מִתָ חַת.
אִם חִיש ְמה ֵָּרה ֹלא ְבי ָד ָא ַחזְתִ י
ַב ֶצ ֱאלִים ָהאֵּלְ ,כבָר י ַָרדְ תִ י
שָם ַאח ֲָריו גַםָ-אנִי.
ַארחִיקָה,
אְַך טֹוב ֲאשֶר מִפ ֹה נְדֹוד ְ
פֶן עֹוד בְרֹוב ַחטַאת ְק ָסמָיו יָעַל.
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חלק שלישי
ענין א
(שלום ושמעי ,ואחרי כן שלומית)

שלום

שבֶת,
הֹוי ה ְַר ֵּרי עֹולָם נְעִימֵּי ָ
סִתְ ֵּרי נְאֹות שָלֹוםֲ ,אשֶר ָל ֶבטַח
בָדָ ד הֲלֹום תִ גְבָהּו;
מַה-יָקְרּו לִי ֵּאלֶה
חֻפֹות ֲאש ֵֵּּריכֶם ְמשִיבֹות נָפֶש!
ַארמְנ ֹות ש ִָרים ְוהֵּי ְכלֵּי ֶמלְֶך,
"מָה ְ
"ע ִָרים בְצּורֹות ַרחֲבֹות י ָדָ י ִם?
ְרֹורים ֻסגְרּו ָב ֵּהנָה.
"כִי ַרק-מ ִ
"ב ְִרבֹות זְ ָהבָם ,י ִֶרב
"אֹוי ֵּב ְבק ְִרבָם ,כִי ל ְַרגְלָם ֶרשֶת
"יִפְר ֹש ,וְֹלא יֶחְדַ ל עֲדֵּי-י ִפ ֹלּו.
ש ֲאנַנֹות ֵּאלֶה,
ֹלא-כֵּן מְנּוחֹות ַ
כִי קֹול תְ רּועַת נָשֶק,
קֹול נֹוגְשִים ,קֹול ִריב ּו ַמצַתֶ -פצַע
ִמזֶה נְדֹוד ה ְִרחִיקּו.
"נַפְשֹות ֲענִי ִים ַבעֲט ֹף ָע ֵּלימֹו,
ָארצָה,
ש ְכבָם ְ
"אֶל-י ְַרכְתֵּ י ֵּאלָה ְב ָ
"מִקֹול דְ ָממָה ז ֹאת ֲאשֶר י ָפּו ַח
" ִמבֵּיןֳ -ע ָפאִים ַבהֲמֹות הָרּו ַח,
שכָחּו
" ִהנֵּה יְחִי רּוחָםְ ,ושָם י ִ ְ
"גַם-כָל מְעּוף צּוקָה ,ו ְִרישָם עשֶר.
"הֵּן תֹוצְאֹות ָחצִיר וְדֶ שֶא ֵּאלֶה
" ֶח ְלקֵּי נְעִימֹות גַן-אֱֹלהִים ֵּהמָה;
"כִי גַן הֲֹלא גַם-הּוא ֲאשֶר ִמקֶדֶ ם.
ָָארץ;
ז ֹאת נַ ֲחלַת אשֶר אֱנֹוש ב ֶ
כִי ִמ ְבלִי י ָגֹון ְוצ ָָרה ֶבטַח
תַ חַת תְ ֵּאנָתֹוְ ,לצֵּל מֵּח ֶֹרב,
שכַב ְבבֵּין ָחצִיר ,ו ְָרחַב ֶסלָה
יִ ְ
ש ְמחָתֹו ְבאֵּין ַמ ְרשִי ַע.
לִבֹו ְב ִ
מָה אֹוצְרֹות זָהָב יְקָר וָעשֶר,
39

שפָטַ ,ל ְמ ָלכִים כֶתֶ ר?
ִכסְאֹות ְל ִמ ְ
ֲסּורים ֵּהמָה
"הֵּן אֹוצְרֹות אִיש בֵּית א ִ
שמָה,
"אֶל-לֵּב אֲדֹונֵּיהֶםְ ,ונַחְתֹום ָ
"אִם יֵּשְבּו ,אִם יֵּלְכּו ,אִם קָ מּו,
שנִים הֵּם ְואִם י ָקִ יצּו.
"אִם גַם-י ְ ֵּ
"אֹו-מָה מְשֹול ָונֵּזֶר,
"אִםֹ-לא עֲבֹודַ ת פ ֶָרְך?
"כִי עֹול מְדִ ינֹות ֶאלֶף
שכְמֹו ְלבַד יִשָאּ ,ומַה גַםֵּ -אלֶה?
" ִ
שעַר,
" ֶמלְֶך ְב ִכסְאֹו הּוא אֱנֹוש ַב ַ
"נִצָב ְלעֵּינֵּי כ ֹל ֲאשֶר י ָבֹואּו,
"מִי יִשְתַ ְחוֶה לֹוּ ,ומִי י ִ ְבזֵּהּו.
רֹועֶה ֲעדָ ָריו נַעַר,
מַה-טֹוב ְמנָת ֶחלְקֹוּ ,ומַה-נָ ַעמָה!
בֵּין ִמ ְכלְאֹות צ ֹאנֹו ְמנַהֵּל יֵּלְֶך,
הָלֹוְך ו ְָרץ ָושָב; ְב ָענְיֹו יָגֶל,
ָפנָיו ְולִבֹו תֹו ֲאמִים י ָשישֹּו.
שכַב ,וְהּוא ב ֹ ֵּט ַח;
בֵּין ָצ ֱאלִים י ִ ְ
ש ֵּמ ַח.
דַ ל הּואְ ,ואְַך ָ
ֹלא-נַ ֲענָה רּוחֹו ְבאַּות ֶכסֶף,
שקָה נַפְשֹו יְקָר תִ ְפא ֶֶרת.
ֹלאָ -ח ְ
אִם קֹוץ וְדַ ְרדַ ר ַמ ֲאכָלֹו יֶהִי,
כִי טֹוב ְלבָבֹו הּואְ ,בפִיו יַמְתִ יקּו.
שכְבֹו ָליְלָה
ש ְכבֵּי ָענְיֹו ְב ָ
עַלִ -מ ְ
י ִ ְמצָא מְנּוחָתֹוְ ,וחִדֵּ ש בֹקֶר
פ ְִרחֵּי בְחּורֹותָיוְ ,כ ַחדֵּ ש נָשֶר.
אִם-נִ ְמלְאּו שָדֹות ְואִם נָשַמּו,
אִם י ִ ְלבְשּו קַדְ רּות ְוז ֶֶרם ָקטֶב
שמָיוְ ,ואִם י ְַרעִימּו,
ָ
ֹלא זָע ְלבָבֹו בֹו ,וְֹלא י ִנֹו ַע.
ֹלא א ְֹרבִים י ָגּור ,וְֹלא י ָקּומּו
שוְא י ָ ֵּפ ַח:
שק ִָרים בֹו ְו ָ
עֵּדֵּ י ְ
ש ֵּמ ַח.
דַ ל הּואְ ,ואְַך ָ
שמָה,
ַע ְלמָה ֲאשֶר תִ יטַב ְבעֵּינָיו ָ
ַע ְלמָה ֲאשֶר תִ תֵּ ן ְל ֶחלְקֹו ֵּחשֶק,
בָּה יַעֲֹלז לִבֹוְ ,והִיא כָמ ֹהּו
בֹו יַעֲֹלז ִלבָּה ,וְֹלא י ֵּדָ עּו
ַרק תַ עֲנּוגֹות ֶסלָה;
כִי זֶה ְל ֻעמַת ז ֹהּ ,ו ַמ ְפחִיד ָאי ִן,
י ִתְ ַעלְסּו י ִתְ ַענְגּו ָל ֶבטַח.
אִם ָעיְפָה נַפְשֹוְ ,בבֵּין שָדֶ י ָה
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שכַח ֲעמָלֹו ,כִי לְאֹור ָפנֶי ָה
יִ ְ
אֵּת כָל-עֲבֹודָ תֹו ְכבָר זֹונֵּ ַח:
ש ֵּמ ַח.
דַ ל הּואְ ,ואְַך ָ
מַה-טֹוב ְמנָת ֶחלְקֹוּ ,ומַה-נָ ַעמָה!
אֵּיכָה ְבכָל ִלבִי ְב ֶחלְקֹו ֵּחלֶק
ִירה!-
נַ ְפשִי ֲאנִי ָאמ ָ
ש ְמעִי .י ְדִ ידִ י ,תֶ חִי!
אְַך שָם ְראֵּה ִ
ְשֹורה?
מָה-אִתְ ָך ֵּאלַי ב ָ
ָאפֶס.

שמעי
שלום

אְַך מָה ְלנַ ְפשִי ,אֹו ֲהבִיָ ,עשִיתָ ?

שמעי

עַתָ ה ֲא ַספֵּר כָלֲ -אשֶר ָעשִיתִ י.
דַ ע כִי ְבכָל כֹחִי ְכבָר ִב ַקשְתִי
ִלמְצ ֹאְ ,וגַם ָמצָאתִי
ַר ֲעי ָה ְליָפָתֶ ָך,
ֵּאשֶת צְפּון ִלבָּה ּו ִמסְתָ ֶרי ָה;
כִי כ ֹל ֲאשֶר ֵּאלֶי ָה
אֹמַר ,תְ דַ בֵּר לָּה ,וְכֹחָּה י ִֶרב
ַלנְחֹות שְלֹומִית ַב ֲאשֶר ָח ֵּפצָה.

שלום

ָאחִי ,בְיֹום ק ְָראֶָך
תִ ְמצָא צְדָ קָהַ ,כ ֲאשֶר ָעשִיתָ .
אְַך מִי ְרעּותָ ּה ז ֹאת?
ֲהֹלא י ָדַ עְתָ

שמעי

ַהבַת עֲדָ ה?
שלום

י ָדָ עְתִ י.

שמעי

אֹותָ ּה שְלֹומִית ָא ֲהבָה עַד-נָפֶש
כָל תַ עֲלּומֹותֶ י ָה
ַרק-לָּה ְלבַד תַ גִיד; ְולָּה דִ ב ְַרתִ י.
ַאף-תָ ְקעָה כַף לִי ְכבָר ,וַת ֹאמֶר
כִי כָלֲ -אשֶר תּוכַל לְהֹועִילֶָך
ֹלא-תַ עֲז ֹב; וַתֵּ לְֶך
שמָה
אֶל-בֵּית שְלֹומִית ָאזְ ,ו ִעמָּה ָ
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מַה-דִ ב ְָרה ֹלא אֵּדְ עָה ָאנֹכִי;
שבָה,
אְַך ַאח ֲֵּרי-כֵּן ָ
לֵּאמ ֹר ֲאשֶר נָב ֹא ְכהַיֹום ֵּהנָה,
כִי ַאח ֲֵּרינּו בָָאה.
שבָה פ ֹה עַדֲ -אשֶר נ ְִר ֶא ָה;
אְַך נֵּ ְ
כִי ִעמְָך תָ ב ֹא ְלהָר ֵּהכִינָה
ִלהְיֹות שְלֹומִית שָם.
ֲאבָל עַדָ-אנָה

שלום

נֹוחִיל הֲלֹום.
שבְתִ י.
ִהנֵּה ְמעַטָ ,ח ַ

שמעי

(שלומית באה לבדה ,ושלום רֹואָּה מרחוק)
שלום

אְַך הֵּן שְלֹומִית שָם ְלבָדָ ד בָָאה;
עַתָ ה ְלנֶגְדָ ּה ֵּא ְלכָה ָארּוצָה.

שמעי

ַאל-נָא ,י ְדִ ידִ י! עַד ֲאשֶר ַאלֵּינּו
ש ָבעָה
תָ ב ֹא עֲדָ ה ,שֵּב; כִי ְכבָר נִ ְ
לָב ֹא ,וְתָ ב ֹא.
אְַך ְל ָבבִי אֵּינֹו

שלום

י ָכ ֹל ְלהִתְַאפֵּק.
י ְדִ ידִ י ,שּובָה,

שמעי

שּוב נָא ,י ְדִ יד.
ַהנִיחָה.

שלום

(ירוץ לקראתה ,והיא שבה לאחוריה ונסה)

יראִי? אֵּינֶנִי
מַה-תֵּ ְלכִי? מַה תִ ְ
ָרץ לְָך ,שְלֹומִית ֹלא; ְראִיִ ,הנֵּנִי
ָרץ ַלהֲֹלְך עִםַ -הנְ ָחלִים יָמָה,
שמָה.
ָלשִית ְל ַחי ַי קֵּץְ ,ו ֶא ְכלֶה ָ
(ירוץ על הנחל לטבוע בו)
שלומית

ש ְמעִיְ ,מה ֵָּרה רּוצָה.
מַה תַ ֲעשֶה? ִ
(תרוץ ותאחז בו)
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ָאנָא עֲמ ֹד ,שָלֹום.
שלום

ְל ַחבֵּק עַתָ ה
אֹותִ י ְלבַד הֹואִילִי;
כִי ִמ ְבלִי ַהנִי ַח
אֹותִ י בְַאחַת מּותְ ,פ ָעמִים ֶאלֶף
י ִתֵּ ן ְקשִי-ע ְָרפְֵּך ְלנַ ְפשִי ָמוֶת.

שלומית

מֵּתָ ה ֲאנִי.

שלום

כ ֹה יֶח ֱֶרה ֵּא ָלי ְִך
כִי אֶלְ -כ ֵּאבִי קֵּץ ֲאנִי ָאשִימָ ה?

שלומית

מִי נָחֲָך עַדֵּ -אלֶה,
אֵּת נַ ְפשְָך לָתֵּ ת לְבֹוגֵּד נָחַל?

שלום

ש ֲאלִי?
הֹוי י ַ ֲעלַת ַהחֵּן ,עֲדֶ ן תִ ְ
שָלֹוםְ ,קשֵּה-יֹום ,הֹוי! ְו ַחי ִים ָלמָה
אֶל-נַ ְפשְָך י ֻתַ ן ,וְאֹבֵּד אָתָ ה?
בֵּין-מֹוקְדֵּ י תָ פְתֶ ה הֲֹלא ִהנֶָך,
גַם ִמ ְבלִי תֵּ ֵּרד ְלגֵּיא ַצ ְל ָמוֶת.

שלומית

שכִילָה,
מַה-טֹוב לְָך י ִ ְהי ֶה ּומָה תַ ְ
לּו תַ עֲז ֹב ִמ ֶלכֶת
עֹוד ַאח ֲַרי! כִי מָה תְ ַבקֵּש ֶמנִי?

שלום

ש ְמעִי ַאחַת דְ ב ַָרי ט ֶֶרם
כִי תִ ְ
ָאמּות.

שלומית

ש ָמעְתִ י.
ְכבָר ָ
זֶה נִתְ נָה ֵּאלֶיָך,
ש ֵּאלָתֶ ָך.
עַדֹ-לא-שְאֹול אֹותָ ּהְ ,

שלום

מַר מִדְ לִי זֶהִ ,ממְצּולָה דֶ לֶף,
אֶת כָלֲ -אשֶר ֶאסְג ֹר ְבחַדְ ֵּרי ָבטֶן.

שלומית

ש ָמעֶָך;
גַם-ז ֹאת לְָך אֶתֵּ ןְ ,ו ֶא ְ
אְַך כִי ְמעַט ִמלֶיָך
יִהְיּו; וְעֹוד ַאח ֶֶרת:
כִי ַאח ֲֵּרי דַ בֵּר ֲאשֶר ָח ַפצְתָ ,
תֵּ ֵּלְך ,וְֹלא-אֹוסִיף ְראֹות ָפנֶיָך.
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שלום

הֹוי ַא ֲהבַת נַ ְפשִי! ְכ ָבלִים ֵּאלֶה
מִי זֶה נְשֹוא יּוכַלֲ ,אשֶר תָ שִימִי
אֶל-לֵּב ְכאֵּש בֹועֵּר נְגּו ַע ֵּחשֶק?
כִי ֶאאֱה ֹב ,גַם ֵּמ ֲאשֶר ָא ֲהבְתִ י
ַחי ַי ְונַ ְפשִי ֶסלָה,
אֹותָ ְך ,שְלֹומִית ,יַעֲנּו יַגִידּו
ַס ְלעֵּי גְבָעֹות ֵּאלֶה;
כִי נֹו ְטפִים ִכ ְמעַט ְכבָר נָמַסּו
ִמנַ ֲחלֵּי דִ ְמעָה ֲאשֶר ָעלֵּימֹו,
ש ַפכְתִ י.
נִ ְקשֶה ּומָרָ ,
יַגִיד י ְגֹונִי זֶה ֲאשֶר נָ ַחנִי
ָלשִית מְרּוצַת נַחַל
תַ ְכלִית תְ שּוקָתִ יְ ,ל ַחי ַי ֵּקצֶה.
הָּה! כִי ְכ ֵּצל עֹובֵּרְ ,כ ַמסַב ָעי ִן
ָהי ָה מְאֹור יֹומִי; ְונָטָה פֶתַ ע
ִלק ְַראת מְבֹואֹוַ ,לעֲר ֹב ָלנֶצַח.
הֵּן גַםֲ -אנִי י ָדַ עְתִ י
כִי ַאח ֲֵּרי בֹואֹו ְכבָר ָאבַדְ תִי
כָלִ -מ ְסעֲדֵּ י תִ ְקוָהֲ ,אשֶר ִלזְר ֹ ַח
י ָשּוב ְונָגַּה עֹוד; ְוכֵּן נִ ָחמְתִ י.
ָכלָה ְכבָר ָגמ ְַרתִ י,
שפִי בְז ֹאת ָחפֵּצּו
אִם כֹו ְכבֵּי נִ ְ
לָתֵּ ת ְמנָת כֹוסִי דְ ָאגָה ֶסלָה:
הֵּן יִמְתְ קּו-לִי כָל-מְרֹורֹות ָמוֶת
כִי עַל-שְלֹומִית אֶלְ -ל ָבבִי ֵּחלֶק
יִנָתְ נּו ,אִם ז ֹאת ְלבַד ַאשִיגָה,
כִי אְַך בְמֹותִ י ַר ֲחמִים יֹופִי ַע
נֶגְדִ י מְאֹור עֵּינֶי ָה.

שלומית

ִהנֵּה ְכבָר כָלֶ -ח ְפצְָך דִ ב ְַרתָ .

שלום

הֹוי י ַ ֲעלַת ַהחֵּןְ ,לבַב הָָאבֶן!
הֵּן יֶחֱזּו עֵּינָי ְִך,
ֹלאָ -כבְדּו ָאזְנַי ְִך,
ִהנֵּה ְב ָבשָר ַרק וְדָ ם ֻר ַקמְתְ ,
הֵּן ֵּמאֱנֹוש יֻלָדְ תְ :
אֵּיְך ַר ֲחמִים ִממְֵּך נְדֹוד ה ְִרחִיקּו?
ַפטִיש י ְפֹוצֵּץ ֶסלַע,
יַש ְֵּרש א ֲָרזִים רּו ַח,
ָארץ,
י ִב ֹל ְגבַּה ה ִָרים ב ְַרעַש ֶ
44

ּו ְלבַב שְלֹומִית עַז יֶהִי ָלנֶצַח?
ָאנָא ,שְלֹומִית ,ז ֹאת ְל ִמזְעָר תֵּ נִי:
ִאמ ְִרי ְלשָלֹום" :מּות" ,וְָאז ָאמּותָ ה
שר דִ ב ְַרתְ .
ָעלֵּז וְטֹוב לֵּב ַכ ֲא ֶ
ִלבֵּך עֲדֶ ן תַ ְקשִי? עֲדֶ ן תִ מְָאסִי
תֵּ ת ַמ ֲענֶה ֵּאלָי? עֲדֶ ן תִ דֹמִי?
שלומית

שָלֹוםְ ,ל ָהסִיר אֶת-תְ לּונֹותֶ יָך
ּו ְל ַבעֲבּור תֵּ דָ עָה
שוְא ְלבַד תִ שְק ֹד ,וְתַ ַעזְבֶנּו,
כִי ָ
א ְֶרצֶה ְל ָהשִיב לְָךְ ,ו ַה ְסכֵּת עָתָ ה.
ִהנֵּה תְ דַ מֶה אַתָ ה,
כִי ִמ ְבלִי אֵּדָ ע ל ְַרחֵּםָ ,אנִי
הַיֹום לְַא ְכזָר לְָך; וְתִ ק ְָר ֵּאנִי
ַע ְלמָה ְקשַת-ע ְָרפָּהְ ,לבַב ָה ֶאבֶן;
אּולַי לְקֹולֹות ֵּאלֶה
אָשּוב ל ְַרחֵּם ַכ ֲאשֶר ָח ָפצְתָ .
שמַע נָא ְו ֲאמ ַָרי בִינָה.
אְַך ז ֹאת ְ
לּו ַר ֲחמִים ָכאֵּלֲ ,אשֶר תִ דְ רשָה
ֶמנִי ,לְָך נָתָ תִ י:
שכ ִָרי יֶהִי,
ֹלא זֶה ְ
ִירי ְבאֵּש א ֹ ֶכלֶת
ִל ְפנֵּי ְבנֵּי-ע ִ
ִעמִי כְבֹודִ י שּוב ע ֲֵּרמַת ֵּאפֶר?
ּולְָך ֲחמַת ָאבִי ֲאשֶר בֹוע ֶֶרת
ִב ְבלִי נְקֹום ֹלא תֵּ כֶל
"גַם כָל-מ ְַרחֵּם כ ֹל מ ְַרחֵּם אֵּינֹו.
שחִיתּו,
" ַכמָה ב ְַרחֵּם ַר ֲחמִים י ַ ְ
"כִי ַר ֲחמֵּיהֶם ַרק לְַא ְכזָר ֵּהמָה.
"חֹולֶה ֲאשֶר יַגִי ַע
שע ֲֵּרי מֹותֹוּ ,ו ִבקֶש אֹכֶל,
"עַדַ -
" ַבקֵּש ּובָכ ֹה אֹכֶל
שחִית ְלנַפְשוַ -,ר ֲחמִים נִק ְָרָאה
" ַמ ְ
" ֵּאלָיו נְתֹון אֹותֹוֲ ,אשֶר-עַדֶ -רגַע
"י ֹאכַל ְוי ָמּות ,הּוא ְב ִפיו עֹודֶ נּו?
" ַכמָה י ְַרפֵּא חֹלִי
"מַר ִממְרֹורֹות ַרעַל;
"ּודְ בַש ְלחְֵּך אִישַ ,ל ֲענָה ַלנָפֶש!
"אֹובֵּד ְלבָבֹוַ ,כ ֲאשֶר ָראִיתִי
ָרץ אֹותְ ָך ִלטְב ֹ ַע,
ָאז גַם ֲאנִי ִמה ְַרתִ י,
כִי ַר ֲחמַי נִ ְכמָרּו,
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לָתֵּ ת י ְשּועָה לְָך ְל ַהצִילֶָך.
הֵּן ַר ֲחמִים ָכ ֵּאלֶה
לָתֵּ ת לְָך י ָכֹלְתִ י,
ָואֶתְ נָה; ִמ ַב ְלעֲדָ ם אְַך ֶהבֶל
אֹותָ ם דְ רש ,אֹו כִי תְ יַחֵּל לָמֹו:
ה ְַרבֵּה ְרחֹוקָה ִממְָך ,נִ ְפלָָאה
ה ְַרבֵּה תְ שּוקָתֶ ָך;
ָָארץ,
ֹלא י ִתְ נֶנָה אֵּלְ ,ואִיש ב ֶ
שמ ְֶרנָה ֶסלָה.
ּוכְבֹוד שְלֹומִית י ִ ְ
"כִי ִמכְבֹודֹו ַאי ִן
"שֹומֵּר ְלאִיש נִ ְכבָד יְקַר הָרּו ַח.
אִם תֶ ֱאהַב אֹותִ י ,אֱה ֹב בִי אֵּ לֶה
ש ְפטֵּי בַתֶ -מלֶך.
דָ תֵּ י כְבּודָ הִ ,מ ְ
שקֵּט אָתָ ה,
שעִי ,אֱה ֹב ַחי ַי; ְו ַה ְ
יִ ְ
אִם ִלבְָך יָבִין ְואִם ָח ָכמְת.
שקֵּטְ ,ולִשק ֹט גַםֲ -אנִי תַ נִי ַח.
ַה ְ
ה ְַרחֵּק נְד ֹד ִמנִיְ ,ו ָעלֵּז תֶ חִי,
ַאל נַ ְפשְָך ת ֹאבַד ,וְַאל תָ מּותָ ה.
"כִי ז ֹאת תְבּונַת אִיש תְ בּונֹות ,דַ עַת
"מָה יֶע ֱַרב ַהנִי ַח,
"אִם ַבעֲר ֹב י ֵָּר ַע.
שכֵּל חֲגֹור ּו ְצלַח; ּו ִמ ִלבֶָך
ַה ְ
שגֶה ,הֲתֻ לֵּי ֵּחשֶק:
ָהסֵּר ֳחלִי ִמ ְ
ה ְַרחֵּק ְוה ֵָּרפֵּהְ ,ו ָעלַז תֶ חִי.
שלום

ַארחִיקָה
הֹוי י ַ ֲעלַת ַהחֵּן! ֲאשֶר ְ
אֵּיְך ת ֹאמ ְִרי? הֵּן לּו ְכבָר הֹוַאלְתִי
ש ְכמִי פְנֹות ָל ֶלכֶת,
ִ
נַ ְפשִי תְ ָמאֵּן בֹואְ ,ואִתֵּ ְך ֶסלָה
בִי ,אֹו ְלבַדָ ּהַ ,לעֲמ ֹד ָח ֵּפצָה.
ָארצָה
הֵּן אְַך נְפ ֹל תִ ְראִי ְבצֵּאתָ ה ְ
אֹותִ י ,בְָאמ ְִרי ַלהֲֹלְך ֵּמ ֵּהנָה.

שלומית

שמַע-נָא ז ֹאתְ ,ועַל ִלבֶָך
שָלֹום! ְ
אֹותָ ּה כְחֹותָ ם שִימָה:
"אֵּין ַאח ֲִרית שָלֹום ל ְָרעָה ֶסלָה;
מּוסָר ְלבַד י ִ ְצעַד ל ְַרגְלי ֶפשַע.
אִם דַ ְרכְָך זֶה עֹוד-דְ רְֹך ָח ָפצְתָ ,
ִהנֵּה ְכבָר י ָדַ עְתִ י
שנֵּינּו.
כִי ַאח ֲִריתֹו מַר יְהִי ִל ְ
ָאז תֵּ דְ עָה גַם-אָתָ ה
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ֶח ְטאְָך בְיֹום אֵּין-עֹוד ְלאֵּל י ָדֶ ָך,
כִי אִם ְלהִתְ אֹונֵּן ֲאשֶר ָחטָאתָ .
ָאנָא חֲדַ ל אֵּפֹוא ,חֲדַ ל ִמ ֶמנִי;
כִי-גַם-לְָך גַם-לִי לְטֹובָה יֶהִי.
שמַע ,עַל-נַ ְפשְָך ָקש ְֶר ָה:
עֹוד ז ֹאת ְ
ֹלא אֶל-נְדִ יב לִבֹו יְקַר הָרּו ַח
ַבקֵּש בְיֹום צ ָָרה ְלמָנֹוס ָמוֶת!
אְַך לּו מְהֹולָל ִלבְָך ָכ ֵּאלֵּה,
ִעּוֵּר ְב ַמכְאֹובָיו ּו ִב ְבלִי דַ עַת,
יַחְש ֹבְ -,ראֵּה כִיֹ-לא ְלבַד נַ ְפשֶָך
תָ מִית בְמֹותָ ּה ,כִי כְבֹודִ י יַחַד
ִעמָּה תְ מֹותֵּ ת ֶסלָה.
אִם תֶ ֱאהַב אֵּפֹוא שְלֹומִית ,תֶ חִי;
שכֵּל חֲגֹור ּו ְצלַחְ ,ו ַהנִי ֵּחנִי
ַה ְ
שָלֹום.
שלום

שְלֹומִית ,עֹוד ְמעַט הֹואִילִי
שבִי פ ֹה.
ָאנָא ְ

שלומית

כָלֲ -אשֶר ָאחִישָה
ֶלכְתִ י ,הֲֹלא ֶאחְדַ ל ְלעַנֹותֶ ָך.
לּו ִמ ְבלִי ֶלכְתִ י עֲשה י ָכֹלְתִ י,
ָאז ֶאעֱמ ֹד; אְַך אִם ְכבָר ֵּא ֵּלכָה,
ֹלא-טֹוב ֲאשֶר ָאחִיש וְתִ שְק ֹט אָתָ ה?

שלום

הֹוי ַא ֲהבַת נַ ְפשִי ,וְאּוכַל ָאנִי
ִבלְתֵּ ְך חֲיֹות?

שלומית

שָלֹום ,הֲֹלא ִהנֶָך
ֶגזַע ְמ ָלכִיםַ ,כ ֲאשֶר ִהנֵּנֵּי.
ת ֹאמַרֲ ,אשֶר יָפָה ֲאנִי ֵּאלֶיָך?
שגֶה ֲהכִי זֶה לְָךֲ .אבָל גַם יֶהִי;
ִמ ְ
ירא ֲאשֶר תֶ ְחס ְַרנָה
תִ ָ
הֲלֹום ֲעלָמֹות לְָך ְכלִילֹות-יֹפִי?

שלום

כִי בֶן-תְ שּואֹות חֵּן ּו ִמ ְכלַל-יֹפִי
ֵּחשֶק יֶהִי ,הֵּן ֹלא ְמ ַכחֵּד ָאנִי;
ָא ְמנָם י ָדַ עְתִי
כִי ֹלא-לְאֹור י ָ ְפי ְֵּך ְלבַד נִ ְקש ָָרה
נַ ְפשִי ְבנַ ְפשְֵּך ,אְַך ְב ַאמִיץ קֶ שֶר
ֹלא אֵּדְ עָה מָה הּוא ,ו ְַרק אֵּדָ עָה
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כִיֹ-לא ְל ִהפ ֵָּרד ֲא ַאמֵּץ כ ֹ ַח
ִממְֵּךְ ,ונַ ְפשִי עֹוד ְבק ְִרבִי תֶ הִי,
בַל-תִ ְרדְ פְֵּך ָלנֶצַח.
שגֶה ָאנִי,
ֶא ְצבַע אֱֹלהִים ,אִם ְב ִמ ְ
ֶאחְש ֹב ֲאשֶר ז ֹאת הִיאְ ,ו ַאְך נִסְתָ ָרה
דַ ְרכֹו ְב ִמסְתָ ָריו ְמסִבֹות ק ֹדֶש.
שלומית

אְַך ֵּמאֱֹלהִים ֹלא ְל ַעּוֵּת צֶדֶ ק
ש ַבעְתִי
יצא; ְואִם נִ ְ
ִבשְמֹוְ ,ואֶל-זִיפָה ְכבָר נָתַ תִ י
שמַת ָמוֶת
י ָד ֶבאֱמּונָתִ יְ ,ל ַא ְ
שקֵּר-בֹו ְו ֶא ְמסָרָ -מעַל?
אֵּיְך עֹוד ֲא ַ
מִדַ ְרכְָך ,שָלֹום ,חֲדַ ל ,כִי ָלמָה
ָרע אֹותְ ָך י ִ ְמצָא וְאֹותִ י יָחַד?
שכֵּל חֲגֹור ּו ְצלַחְ ,ו ַהנִי ֵּחנִי;
ַה ְ
ּובְַא ֲהבַת ַע ְלמָה ֲאשֶר ִמ ֶמנִי
שמַח ָלנֶצַח.
שבַע ָרצֹוןְ ,
תִ יטַבְ ,

שלום

ִירה.
לּו ַא ֲחלִיף נַ ְפשִיְ ,ולֵּב ָאמ ָ

שלומית

שמַחָ ,אחִי.
שָלֹוםְ ,

שלום

ֲאהָּה כִי נָסָה
נַ ְפשִי ,שֹלומִית! אֹוי ְל ָבבִי ֶסלָה!
ִהנֵּה ֲאנִי מֵּת ,אְַך ְרצִי וָבֹאִי
ש ֵּמחָה ֵּהנָה,
ַפעַם כְטֹוב ִלבְֵּך ְ
כִי תֶ ֱחזִי דָ מִיְ ,וכֵּן תָ גִילִי,
ב ְִרא ֹות נְקַם ִלבְֵּך ֲאשֶר ָח ָפצְתְ .
ש ֵּבעַת רֹגֶז
פ ֹה תִ ְמ ְצאִי נַ ְפשִי ְ
בֵּין ֶצ ֱאלִים נֹודֶ דֶ ת.
נַ ְפשִי! שְלֹומִית! ִהנְנִי מֵּת ָע-תָ ה.

(אזי יפול על פניו ארצה)

ענין ב

(שלומית ואחרי כן עדה)
שלומית

ש ָמי ִם
אִם ִמ ְמסִלֹותָ ם ְצבָא ָ
י ִ ָלחֲמּו בִי ,מַה עֲשֹות אּו ָכלָה?
שָלֹוםֲ ,אהָּה שֹלום ,י ְדִ ידִ י ֶסלָה!
לּו נַ ְפשְָך יֹודַ עַת
אֵּיכָה ְל ָבבִי בִיְ ,כבָר י ָדַ עְתִי
כִי ַר ֲחמִים תִ תֵּ ן וְֹלא תִ שְָאלָה.
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שמָה
אִם-כָתְ בּו יֹומִיְ ,ונַחְת ֹם ָ
שבַע;
בֵּין כֹו ְכבֵּי מָרֹום ,מ ְִרי ָ
ָארץ
מַה גַם ֲענִי ֵּי-עָם ְק ַטנֵּיֶ -
ֹלא יֹולְדַ י הָיּו ,וְֹלא ָאבִינָה
שבְתִ י ָמטָה?
הַיֹום נְפִילָתִ יְ ,ב ִ
כִי ַמעֲלֹותַ י גָדְ לּו ִהגְבִיהּו,
ַרק ַבעֲבּור יִגְדַ ל בְיֹום אֶפֹלָה
שב ְִרי י ִֶרב.
נִ ְפלִי כְר ֹב גָדְ לִיְ ,ו ִ
שָלֹוםֲ ,אהָּה שָלֹום ,י ְדִ ידִ י ֶסלָה,
מַה-טֹוב לְָך ,כִי ֶא ֱחלֶה ָעלֶיָך,
כִי תֶ ֱחלֶה ָעלַי? ּומָה לִי תָ עַש?
שפִי! ּומָה תַ פ ְִרידּו,
הֹוי כֹו ְכבֵּי נִ ְ
שנֵּינּו יָחַד?
אִם ַא ֲהבָה תִ קְש ֹר ְ
אַתְ ַא ֲהבָה ,מַדּו ַע
שמֵּינּו?
תִ קְש ֹר ֲאשֶר יַפ ְִריד ְצבָא ָ
שבְתָ
שָלֹוםְ ,סלַח-נָא אֶלֲ -אשֶר ָח ַ
אֹויַבְתְ ָך ַעזָהְ ,והִיא ָעלֶיָך
ְבּורת-רּו ַח.
חֹולָה ְלאֵּין-מ ְַרפֵּא ,ש ַ
ָאנָא ְסלַח אִם דַ ב ְִרי ֶהעְתַ ְרתִי,
ָאנָא ְסלַח-נָא אִם ְל ָבבִי ֶאבֶן
ִלק ְָראתְ ָך ה ְֶראֵּיתִ י;
כִי כ ֹה ֲאנִי ֵּאלֶיָך,
יַעַן ְלאֵּל י ָדִ י ל ְַרחֵּם ָאי ִן.
אְַך נַאֲקֹות ִלבֶָך
שבְרֹון ְל ָבבִי ֵּהנָה;
ִ
ַאנְחָתְָך-רּוחִי ,וְדִ ְמעָתֶ ָך-
דָ מִיֲ ,אשֶר תִ שְפְֹך בְי ֹום ָבכִיתָ .
עדה
שלומית

שָלֹום ,אֲחֹותִ י.
הָּה עֲדָ ה!
ש ָמעְתִי
ָ

עדה

אֶת-כָלֲ -אשֶר ק ָָרה.
שלומית

ּומִי ֵּא ַלי ְִך
ִספֵּר ְכבָר כָל ֵּאלֶה?

עדה

ש ְמעִי; ֲאבָל גַם כָלֲ -אשֶר דִ ב ְַרתְ
ִ
ש ְמעָה ָאזְנִי .וְֹלא ָאמ ְַרתִי
זֶה ָ
גַם לְָך ְבט ֶֶרם ז ֹאת.
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ּומָה ָאמ ְַרתִי?

שלומית
עדה

כִי אַתְ ְלשָלֹום ֶב ֱאמֶת אֹו ָהבֶת.
אְַך ֵּמעֲדָ ה תִ סָתְ ִרי? ִמ ֶמנִי?

שלומית

הָּה כִי ֱאמֶת דִ ב ְַרתְ .

עדה

ָאכֵּן ְקשַת-לֵּב אַתְ

שלומית

ּומֶה ָקשִיתִי?

עדה

כִי ֹלא-תְ ַרחֵּם לֵּב ֲאשֶר ָמ ַחצְתְ .

שלומית

אְַך ֹלא ְקשֵּה-לֵּב הּואֲ ,אשֶר ַרק ֶחסֶד
י ִ ְהי ֶה ְמגַמָתֹו.

עדה

ֲה ָבלִים ֵּאלֶה.
" ָעצֵּל תְ מֹותֵּ ת תַ ֲאוָתֹו ֶסלָה;
מִישֹור ְגבַּה-ה ִָרים ְלגִבֹורָ -חי ִל.

שלומית

טֹוב; אְַך אֲחֹותִ י ,אַתְ ֲאשֶר ָח ַכמְתְ ,
מָה ֶא ֱעשֶה? ִאמ ְִרי; וְֹלא ַאפִילָה
ָארצָה.
מִכ ֹל דְ ב ֵָּרְך ְ

עדה

הֵּן ֹלא ,אֲחֹותִ י ,בַת דְ ב ִָרים ָאנִי.
עַתָ ה דְ עִי :אִם ֶב ֱאמֶת ָח ַפצְתְ
זִיפָה ְלאִיש ָל ַקחַת,
אֹותֹו ְקחִיַ ,אל-תֵּ פֶן
נַ ְפשְֵּך ְלשָלֹום אֹו לְַאחֵּר ֶסלָה.

שלומית

מֶה כָלְ -כאֵּב ִלבִי? הֲֹלא לָדַ עַת
כִי לִי יְהִי זִיפָה.

עדה

ְואִם מַָאסְתְ
שקְתְ -,
בֹו ,כִי ְבשָלֹום ַרק ְלבַד ָח ַ
ַאל-עֹוד תְ ַענִי אֶת ְלבָבֹוָ ,למָה
שחַת.
י ֵֵּּרד בְֹלא-עִתֹו ְבי ָגֹון ָ

שלומית

אְַך ַלעֲשֹות אֵּי ָככָה
אּוכַל ְו ֶא ָמלֵּט ,וְֹלא ָאמּותָ ה,
אִם-אֶתְ נָה–לֹו ז ֹאת? ּו ִמכָל ֵּאלֶה,
אֵּיְך ֶא ֱעשֶה כָז ֹאת נְ ָבלָה ָאנִי?
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שנִי?
אֵּיְך ֶא ֱחטָא ָלאֵּל ֲאשֶר ָע ָ

עדה

שבְתִי
עַתָ ה דְ עִיָ :ח ַ
ז ֹאת ֶא ֱעשֶה הַיֹוםֲ ,אשֶר נַ ְצלִי ַח.
ִהנֵּה ֲאנִי י ָדַ עְתִי
כִי י ֶ ֱאהַב עַד-נָפֶש
ש ְפחָתְָך זִיפָה.
ִ

שלומית

ֱאמֶת ִספ ְַרתְ ?
מָה ת ֹאמ ְִרי? מִי י ֶ ֱאהַב?
בַת-שּו ַע

עדה

ש ְפחָתְ ָך.
ִ
שלומית

הֹוי פֶתִ י,
נָבָל ְכסִיל ו ֵָּרקֲ ,אשֶר תַ נִי ַח
ש ְפחָה ,אֲהֹוב בַתֶ -מלְֶך.
עַלַ-א ֲהבַת ִ

עדה

אְַך הִיא תְ תַ עֵּב אֶתֲ -א ָהבָיו.

שלומית
עדה

ָלמָה?
שנְָאה אֹותֹוְ .ואַתְ מַדּו ַע
כִי ָ
כ ֹה תִ ְמ ֲאסִי בֹו? עַתָ ה
ש ְמעִי ֲעצָתִ י ז ֹאת ֲאשֶר י ָ ָעצְתִ י:
ִ
ש ְפ ָחתְ ָך הַז ֹאת ֲאשֶר ָאמ ְַרתִי,
ִ
ש ְלחִי ַה ָבי ְתָ ה;
לִי תִ ְ
אְַך כָל-דְ ב ַָרי ,ט ֶֶרם,
אֹותָ ּה תְ ַצּוִי ַלעֲשֹות; כִי ָאנִי
ָאסֵּב ְמסִבֹות ,עַד ֲאשֶר תַ גִי ַע
ז ֹאת תֹו ֲעבַת זִיפָה ל ְָרם ַה ֶמלְֶך;
כִי יַהֲר ֹג אֹותֹו ,וְָאז תּו ָכלִי
שָלֹום שְא ֹל ִממֶנּו,
כִי י ִתְ נֶנּו לְָך ,וְהּוא בֶןָ -חי ִל
וִילִיד ְמ ָלכִים הּואּ ,ו ֵּמבִין דָ עַת.

שלומית

עדה

ש ֶכלֶת;
בָרּוְך יְהִי ַט ֲעמְֵּך ,עֲדָ ה ַמ ְ
כֵּן ֶא ֱעשֶה.
ַאל-ת ֹאמ ְִרי ֵּאלֶי ָה
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ִמזֶה מְאּומָהַ ,רק ֲאשֶר תָ בָֹאה
ֵּאלַיְ ,ואְַך אֶת ַמ ֲאמ ַָרי תָ עַש.
שלומית

שבְתְ ?
אְַך מָה עֲשֹות ִעמָּה ,עֲדָ הָ ,ח ַ

עדה

אֹותִ י עֲשֹות ַהנִיחִי.
שנְָאה אֹותֹו; נְ ַקלָה תֶ הִי
הֵּן ָ
כִי אֶל-מְעּוף-צּוקָה ְכבָר תִ דְ חֵּהּו.
אֹותָ ּה ֲא ַלמֵּד ֶלכֶת
הַיֹום ל ְָרם ַה ֶמלְֶך,
שר ֵּאלֶי ָה
בָכ ֹה ְל ַהגִיד לֹו ֲא ֶ
פֹונֶה ְלבַב זִיפָה מְבֹעָר ֵּחשֶק;
אְַך ֵּמ ֲאשֶר י ֵָּרָאה
פֶן נֹודְ עָה לֹו ז ֹאתְ ,ולָּה יַגִי ַע
ָלשֵּאת עֲֹון ֶחטְאֹוְ ,ל ָפנָיו בָָאה
הַיֹום ְל ַהגִיד ז ֹאתְ ,ל ַמעַן י ֵָּרא
שמָה אֵּינָּה.
כִי ַבחֲט ֹא זִיפָה ֲא ֵּ

שלומית

נַ ְפשִי ְבי ָדֵּ ְך ִהנְנִי נֹותֶ נֶת.

עדה

יראִיָ ,אחֹות; ְלבֵּיתֵּ ך ֵּלכִי
ַאל-תִ ְ
ַמהֵּר ֲעשִי אֶת-כָלֲ -אשֶר ָאמ ְָרתִ י.

שלומית

שָלֹום ,אֲחֹותִ י.

עדה

ש ְמחִי ָלנֶצַח-,
תִ ְ
ִהנֵּה ְכבָר פִתֵּיתִי
פֹותָ ה ְואֵּין לֵּב ז ֹאת; ְכבָר נֵּ ַהלְתִי
שר ָח ָפצְתִי.
ש ֵּמחָה ַל ֲא ֶ
אֹותָ ּה ְ
ז ֹאת ֶא ֱעשֶה עַתָ ה :בְב ֹא בַת-שּו ַע
אֶתֵּ ן ְבי ָדָ ּה ,כִי ְלזִיפָה תֹולְֶך
ִמנְחָהֲ ,אשֶר רֹוש בָּה ,וְלא ֹ תֵּ דָ עָה;
ּו ְבשֵּם שְלֹומִית אֶתְ נָה ֵּאלֶי ָה,
כִי ַלעֲשֹות ִהנֵּה ְכבָר ִצּוַתָ ּה
אֶת-כָלֲ -אשֶר אֹמַר; ְו ֵּאלְֶך ,ט ֶֶרם,
אֶלָ -רם ְואֶל-זִיפָה ְל ַהגִיד לָמֹו,
כִי ֵּמ ֲאשֶר מֵָּאז ְבזִיפָה ָקצָה
נֶפֶש שְלֹומִית ,עַתָ ה
שּורה לֹו ֲאשֶר בָּה ָמוֶת.
שלַח תְ ָ
תִ ְ
הֵּן י ִדְ ְרשּו עַל-ז ֹאת ,וְעֹוד י ִ ְמצָאּו
ֵּכנִים דְ ב ַָרי; ַבחֲרֹות ַאפָמֹו
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תָ מּות שְלֹומִית ִמ ְבלִי י ַ ְחמ ֹלּו;
ּו ְבאֵּין ְצנִינִים עֹוד ֲאשֶר יָעִיקּו,
הֵּן לִי יְהִי שָלֹום מְַאהֵּב ֶסלָה.

ענין ג
(רם על כסאו ,ולפניו בֻקי ,עֻזיַ ,אסיר ,שלשת
חכמיו ,ואחרי כן הימן החוזה ,ועבדיו סביביו).
רם

ַאנְשֵּי תְ בּונֹות ,תֹו ְפשֵּי הַדָ עַת!
ָא ְמנָם ֲאנִי י ָדַ עְתִי
כִי אִם ְמסִבֹות אֵּל אֱֹלהֵּי קֶדֶם
שמָיו צְפּונֹות ק ֹדֶ ש
בֵּין ִח ְקקֵּי ָ
אֵּין מִי ְראֹות יּוכַל ְויַגֶד-לָנּו,
אְַך יּוכְלּו ִמבֵּין ח ֲַרכֵּי דַ עַת
ָהצִיץ וְתּור אֶתְ הֶן נְבֹונֵּיָ -לחַש.
עַתָ ה דְ עּו כִי ֶאמֶש
בֵּין ַסעֲרֹות אֵּי ָמה חֲלֹום ָח ָלמְתִי
ִבגְד ֹל ְרעָדָ ה בִיְ ,ו ִהנֵּה גֶפֶן
עַלַ -מעֲלֹות ִכ ְסאִי ְכלִילַת יֹפִי;
פֹורחַת.
ְמֹורה לָּה ְוהִיא ָ
ַאחַת ז ָ
עֹוד ִהנְנִי ֵּמבִיןְ ,ו ִהנֵּה ַרעַש
גָדֹול וְחֹשְֶך ָרבּ ,ובֵּין הַחשְֶך
שטָן מ ְַרקֵּדֶ ,באֱמ ֹר ה ִָרי ַע:
ָ
גַם ז ֹאת ֲהֹלא תִ כְר ֹתּו.
ָאז קָם לְקֹולֹו חִיש ְפקִיד ַהזַעַם,
קֹולֹו כְקֹול הָמֹון ,וְשֹולֵּף ח ֶָרב
ְמֹורתָ ה ֲאשֶר ָראִיתִי;
ִלכְר ֹת ז ָ
שמָה
אְַך ַבה ֲִרימֹו י ָד ְבח ְַרבֹו ָ
שחִיתֶ נָה.
נָפַל ,וְֹלא י ָכ ֹל ְל ַה ְ
נַ ְפשִי ְב ֵּאלֶה נִ ְב ֲהלָהָ ,ואִיקֶץ
ח ֵָּרד ְכ ִאיש נִדְ הָם; וְָאז ָאמ ְַרתִי
הַיֹום קְר ֹא אֶתְ כֶםֲ ,אשֶר תּוכָלּו
שקֶט.
לָתֵּ ת ְבפִתְ רֹונֹו ְלנַ ְפשִי ָ

בקי

רם

בקי

ַמ ְלכִי לְעֹולָם יֶחִי!
מִכ ֹל טְמּונֵּי סֹוד ְפלִיָאה ֶמנִי
ִלפְת ֹר חֲלֹום.
מַדּו ַע?
מִןַ -החֲלֹומֹות אְַך ְמ ַעטִים ֵּה ָמה
53

ֹלא-דֹב ְֵּרי ָעמָל; ְוגַם ֵּמ ֵּאלֶה
ֹלא-נִ ְמצְָאה ֶאחָד ֲאשֶר אֵּין-תֶ בֶן.
עַתָ ה ְראֵּה ַה ֶמלְֶך,
פִתְ רֹון ֲה ָבלִים ַרק ֲה ָבלִים יֶהִי.
אְַך ַבחֲלֹום ֶהבְלֹוְ ,ואֵּין יֹודֵּ ַע
מַה-טֹוב ּומַה ֹלא-טֹוב; ֲהי ֵּש ֵּמעַתָ ה
ִלפְת ֹר חֲלֹום ֵּמאֵּין ֲה ָבלִים ֵּאלֶה?
רם

מֹותַ ר ֲחכַם-לֵּב ִמ ְכסִיל ָו ַבעַר
אִם-כֵּן אֱמ ֹר מַה-הּוא? הֲֹלא לָדַ עַת
הַטֹוב ְואֶת ה ַָרע ֲאשֶר נִסְתָ רּו.
גַם בֹוע ֲִרים ָבעָם הֲֹלא י ֵּדָ עּו
כִי טֹוב דְ בַש ,ו ְַרע מְרֹורֹות ָרעַל.

בקי

אְַך ַבחֲלֹום ַמ ְלכִיֲ ,אשֶר ָח ַלמְתָ ,
ִגלָה סְתָ ָריו לְָך אֱֹלהֵּי קֶדֶ ם.
כִי אֵּת ֲאשֶר י ָב ֹאְ ,בט ֶֶרם י ֵּתֶא
ִהגִיד לְָך הַיֹוםֲ .אמ ַָרי בִינָה.
ַמלְכּותְ ָך ַה ָגפֶן,
שֹורק ֲאשֶר ָראִיתָ
ֵּ
ַמטַע ְפאֵּר הִיאַ ,כ ֲאשֶר גָדַ לְתָ .
שכֵּי ַרעַש
שטָן ֲאשֶר בֵּיןַ -מ ֲח ַ
ָ
ָפקַד כְר ֹת אֹותָ ּה ְפקִיד ַהזַעַם,
צָר הּואֲ ,אשֶר י ָב ֹא ְוצָר ָעלֶיָך,
ּו ְבי ַדְ ָך י ִפ ֹל .הֲֹלא ָראִיתָ
כִי ַבה ֲִרימֹו י ָד ְל ַהכ ְִריתֶ נָה,
ָארצָה.
נָפַל לְָאחֹור ְ

רם

ֹלא-טֹוב ֲאשֶר דִ ב ְַרתָ .
ֻעזִי ,אֱמ ֹר אַתָ ה.

עזי

יְחִי ַה ֶמלְֶך!
ֹלא ֵּמ ֲאשֶר ָח ַכמְתִ י,
ִלפְת ֹר חֲלֹום ַמ ְלכִי ְל ָבבִי יֹואֶל;
כִי אֶל-אֱֹלהִים אְַך ְמיַחֵּל ָאנִי:
סֹודֹו יְגַלֶה-לִיְ ,ל ַמעַן דַ עַת
ַמ ְלכִיֲ ,אשֶר ָאהַב ,סְתָ ָריו עָתָ ה.
יָחִיד הֲֹלא אַתָ ה ,אֲדֹונִי ֶמלְֶך,
ַארצֶָך;
בֵּין ַמ ְמלְכֹות ְ
ְמֹורה הִיא ֲאשֶר ָראִיתָ
ז ֹאת ַהז ָ
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עַל ִכ ְסאֲָךַ ,אחַת ְלבַד ַב ָגפֶן.
שטָן ֲאשֶר ב ְִרק ֹדְ ,פקִיד ַהזַעַם
ָ
ִצּוָה כְר ֹת אֹותָ ּה ,יְגַלֶה אֹזֶן
ַמ ְלכִיֲ ,אשֶר י ִפ ֹל י ְדּו ַע חֹלִי
שע ֲֵּרי מֹותֹו ְכבָר יַגִי ַע;
ּו ְל ַ
שחִית ,כִי ְב ִכסְאֹו יֹוסֶף
אְַך ֹלא ְל ַה ְ
שבְטֹו עֲדָ ָריו ֶסלָה.
ִלנְה ֹג בְתָםִ -
רם

ֻעזִי ,לְדַ בֵּר ֶב ֱאמֶת הֵּי ַטבְתָ ;
ש ָקטָה
ָא ְמנָם ְבכָל-ז ֹאת ֹלא-עֲדֶ ן ָ
רּוחִי ,עֲדֶ ן נִ ְפ ָעמְתִ י.
ַאסִיר ,אֱמ ֹר גַם-אָתָ ה.

אסיר

ַמ ְלכִי לְעֹולָם יֶחִי!
מִכ ֹל מ ְֵּרעַי ֵּאלֶה
ָצעִיר ְליָמִים ָאנִי,
שכֵּל ,וְֹלא ָח ָכמְתִ י.
ַאף-כִי ֲחסַרַ -ה ְ
ִהנֵּה ְכבָר ָאמ ְַרתִי
יָמִים ְו ָח ְכמָה תֹו ֲאמִים יִשְכ ֹנּו;
אְַך ֶב ֱאמֶת ָראִיתִי
כִי ֶבאֱנֹוש הִיא רּו ַח,
מַתַ ת אֱֹלהִים ֶסלָה.
שפַת דֹמֶן
" ִהנֵּה ְבטִיט חּוצ ֹות ְו ַא ְ
"י ִ ְמצָא ְפנִינִים אִיש; ּומִי יֹודֵּ ַע
אִם כ ֹה ְבי ָדִ י יֶהִי
תֵּ ת תַ ֲאוַת ַמ ְלכִיְ ,ואִם קָטֹנְתִי?
ַמ ְלכִי הֲֹלא ִהנֶָך
יָחִיד ְב ַמלְכּות קֶדֶ ם;
ש ַמעְתָ
ְמֹורה הִיא ֲאשֶר ָ
ז ֹאת ַהז ָ
ֵּמ ַעבְדְ ָך ֻעזִי ְכבָר ,אִיש דָ עַת.
ָא ְמנָם ֲאשֶר ָראִיתָ
שטָן ְמ ַצּוֶה אֶלְ -פקִיד ַהזַעַם
ָ
ְמֹורה ז ֹאת ,הֲֹלא ִהנֵּהּו
ִלכְר ֹת ז ָ
נָבָל ֲאשֶר יִמְר ֹד ְב ַמלְכּותֶ ָך;
כִי ַבה ֲִרימֹו י ָד ְו ָחשַב ָאוֶן,
שבֵּר בְע ֹז ַאפֶָך.
י ִפ ֹל ְוי ִ ָ

רם

ֹלא-יָש ְָרה גַם-ז ֹאתְ ,והַכ ֹל ָהבֶל.
ִאמֵּרְ ,לכָה ַמהֵּרְ ,ו ָהבֵּא ֵּהנָה
הֵּימָן.
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אמר

יְחִי ַמ ְלכִי! וְהֹלְֵּך ָאנִי.
(יבא הימן)
הֵּימָןֲ ,אנִי י ָדַ עְתִי
כִי אִיש ֲחכַם לֵּב אַתָ ה,
חֹוזֶה ֱאמֶת אַתָ הֲ ,אשֶר תַ בִיטָה
ִמ ַמ ֲע ַמקֵּי א ֶֶרץ
שמֵּי ֶעלְיֹון ֲאשֶר ָגבָהּו.
סִתְ ֵּרי ְ
ִהנֵּה חֲלֹום ָח ַלמְתִ י,
ּו ְבכָל ֲח ָכמַי ֵּאלֶה
פֹותֵּ ר ֲאשֶר י ִיטַב ְבעֵּינַי ָאין

רם

ש ַלחְתִ י,
עַתָ ה לְָך ָ
אּולַי ְב ָח ְכמָתֶ ָך
תִ תֵּ ן מְנּוחָתָּה ְלנַ ְפשִי אָתָ ה
כִי אִם כְמֹוהֶם אֵּינְָך לִי עַתָ ה
פֹותֵּ ר חֲלֹומִי ,דַ ע ֲאשֶר ַל ָמוֶת
אֶתֻ -כ ְלכֶם יַחְדָ ו ְכבָר נָתָ תִ י.
הימן

ֶמלְֶך ְמ ָלכִיםַ ,רב-תְ בּונֹות יֶחִי!
שפַל אִישִים ּו ַבעַר ָאנִי;
ִהנֵּה ְ
אְַך אִם בְז ֹאת ָח ַפצְתָ ,
יָמִים שְלשָה תֵּ ן לְמֹועֵּד לָנּו,
כִי אֶל-אֱֹלהִים ַא ֲחלַי י ִכ ֹנּו,
אּולַי יְגַל עֵּינַיְ ,ל ַמעַן דַ עַת
ַמ ְלכִי ֲאשֶר ָחפֵּץ ְויִשְק ֹט ֶסלָה.

רם

כִדְ ב ְָרָך ,הֵּימָן ,זְמָן נָתַ תִי;
שמְרּו ,כִי ַאח ֲֵּרי כָלֵּ -אלֶה
אְַך תִ ְ
ִלפְת ֹר חֲלֹומִי זֶה הֲֹלא תֵּ יטִיבּו.
עַתָ ה לְכּו יַחְדָ ו.
יְחִי ַה ֶמלְֶך!

כלם

ענין ד
(בת-שוע ועדה)
בת-שוע

ִהנֵּה גְב ְִרתִ י ,בָאתִי
בִדְ בַר שְלֹומִית ֵּהנָה;
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כִי ַלעֲשֹות ִצּוַתְ נִי
אֶת כָלֲ -אשֶר ת ֹאמ ִֵּרי.
עדה

בִתִ יְ ,קחִי-נָא ז ֹאת ֲאשֶר תָ בִיאִי
ִמנְחָה ְלזִיפָה עַתָ ה
ֵּמאֵּת שְלֹומִית ַכ ֲאשֶר י ָדַ עַתְ .

בת-שוע

טֹובִ ,הנְנִי הֹו ֶלכֶת.

עדה

ֹלא-עֵּת ְלהִתְ ַמ ְה ֵּמ ַּה.
שלַח ְלזִיפָה ֶעבֶד,
ֶא ְ
אֹו ֵּא ְלכָה ָאנֹכִי,
לֵּאמ ֹר ֲאשֶר נַפְשֹו ְכבָר נִתָ נָה
אֶל-י ַד תְ נּומַת ֶבטַח.
שלַח וְֹלא ֵּא ֵּלכָה.
אְַך טֹוב ֲאשֶר ֶא ְ

ענין ה
(משמע עבד עדה שלוח לזיפה ופגה באיה)
משמע

ָארּוץ ְמה ֵָּרה ,פֶן ְבט ֶֶרם בָאתִ י,
ש ְפחַת שְלֹומִית בֹגְדָ ה תַ גִי ַע.
ִ

איה

שמָעֲ ,אשֶר תָ רּוצָה?
ָאן ֶלכְתְ ָךִ ,מ ְ

משמע

ַאי ָה ,דְ עִי-נָא ֶפלֶא.

איה

מַה-זֶה?

משמע

ְל ַהצִיל ִהנְנִי ָרץ עַתָ ה
מִבֹגְדִ ים זִיפָה.

איה

ֲאהָּה! מָהֵּ -אלֶה?

משמע

ש ְלחָה הַיֹום ְבי ַד בַת-שּו ַע
כִי ָ
ִמנְחָה שְלֹומִית לֹו ְמ ַכסַת ָמוֶת.

איה

אְַך מִי לְָך ִהגִיד?

משמע

עֲדָ ה ִהגִידָ ה;
ש ְלחָה אֹותִ יֲ ,אשֶר אֹודִי ַע
ַאף ָ
אֹותֹו ,וְֹלא י ָמּות.
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איה

מְב ָֹרְך תֶ הִי!
ש ֵּה-נָא ָחסֶד.
ָא ְמנָם ֲע ֵּ
ִהנֵּה זְמָן ה ְַרבֵּה ֲאשֶר ָחלִיתִ י
עַלַ-א ֲהבָתֹו ,כִי ְכח ֵֵּּרש פֶתֶ ן
ִמזַ ֲעקָתִ י אֹזֶן
יֶאְט ֹם ,וְֹלא יַחְמ ֹל ,וְרּוחִי צ ָָרה.
שבֶר,
שבֶר ֵּ
עַתָ ה הֲֹלא א ְֶראֶה ְל ֶ
אִם-תַ עֲז ֹב ִמ ֶלכֶת
אַתָ ה ְל ַהגִיד לֹוְ ,ולִי תַ נִי ַח
הַיֹום ְל ַהגִיד; כִי בְז ֹאת אֹחִי ָלה
שכ ִָרי י ִתֶ ן,
אּולַי י ְדִ ידּותֹו ְ
תַ חַת ֲאשֶר ַאצִילָה
נַפְש ֹו וְֹלא-יִגְוָע.

משמע

ְגב ְִרתִ יֵּ ,לכִי:
ש ֵּאלָתֵּ ְך אֱֹלהֵּי קֶדֶ ם!
י ִתֵּ ן ְ

איה

אֵּיןַ -רע ְלאִיש כִי טֹוב לְָאחִיו אֵּינֹו.
אְַך ָעמְקּו ַהגְ ֵּב ַּה,
אְַך ַה ֲעמֵּק ָגבָהּו
צּורנּו!
ש ָחקִים ַמ ְחשְבֹות ֵּ
עַל-ר ֹאש ְ
בֵּיןַ -סעֲרֹות תֵּ ימָן בְיֹום ַה ָקי ִץ
שמֶש,
י ֶ ְחשְַך ְונִ ְכסָה ָ
מֵּאֹוצְרֹותָ יו רּו ַח
יֵּצֵּא כְקֹול-שַדַ י מְפֹצֵּץ ָסלַע;
י ְַרעֵּם בְקֹולֹו אֵּלְ ,ואֵּש א ֹ ֶכלֶת
ָסבִיב תְ ַלהֵּט בֵּין-גְבּורֹות גָשֶם:
ַויְהִי ְב ִהתְ ַחזֵּק שְאֹון ַה ַסעַר,
ִהנֵּה נְה ָָרה פֶתַ ע,
שבֵּר ָגבֶר,
כִיֹ-לא י ְ ַ
שמֶש ְכגִבֹור שָשְ ,ויָאֶר לָנּו
ֶ
גַם ֵּמ ֲאשֶר ֵּהאִיר ְבט ֶֶרם ֵּאלֶה.
כֵּן הּוא ְב ֵּהקִיף אִיש ְמצ ֵָּרי עֹנִי,
ָאז ַכ ֲאשֶר יַחְש ֹב ְבאֵּין תֹו ֶחלֶת
ָחלְיֹו הֱיֹות ָלנֶצַח,
פִתְ א ֹם ּו ִממ ְֶרחָק מְזֹורֹו י ֵּתֶ א-.
עַתָ ה ְלזִיפָה ֵּא ְלכָהַ ,אגִידָ ה
שעַת;
כִי בֹו שְלֹומִית בֹגְדָ ה מ ְִר ַ
אְַך ֵּא ְלכָה ַמהֵּר ,וְֹלא תַ גִי ַע,
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ט ֶֶרם ֲאשֶר ָאב ֹא ֲאנִי ,בַת-שּו ַע.

ענין ו

(ע ד ה ו ש ל ו ם)
עדה

שָלֹום י ְדִ ידִ י! הֵּן ֲאנִי ָעשִיתִי
אֶת-כָלֲ -אשֶר ִהשִיגָה
י ָדִ י להֹועִילֶָך;
לּו עֹוד עֲשה י ָכֹלְתִ י,
ֹלאֶ -אעֱז ֹב; אְַך ה ֶֶרב
תַ ְקשֶה ְל ָבבָּה ֶסלָה
ַר ְעי ָתְ ָך הַז ֹאת ֲאשֶר ָא ָהבְתָ .

שלום

הֵּן זֶה ְקשִי יֹומִיֲ ,אשֶר ָכ ֶאבֶן
י ַ ְקשֶה ְל ָבבָּה בָּה ְל ַה ְכעִי ֵּסנִי.
מָה ֶא ֱעשֶה? הֵּן זֶה ְלבַד נָתָ נּו
בֵּין-כֹו ְכבֵּי מָרֹום ְלנַ ְפשִי ֵּחלֶק:
אִם-הִיא ְל ָבבָּה ֶסלַע
תָ שִית ְלעַנֹותִ יֲ ,אנִי כָמֹו ָה
ָאשִית ְל ָבבִי ֶסלַע
ָלשֵּאת ְכ ֵּאבִי נֶצַח.

עדה

שָלֹום י ְדִ ידִ י ,הֵּן ֲחכַם-לֵּב אָתָ ה;
ִהנֵּה ְכבָר י ָדַ עְתָ ,
"כִי ֹלא ל ְַרחֵּם ֶגבֶר
" ָחפֵּץ ְב ָחלְיֹו ַואֲרּוכָה יִבֶז.

שלום

מַה-ז ֹאת ּובֹזֶה ָאנִי
"הַיֹום אֲרּוכָתִי? עֲדָ ה ,מָה ֵּאלֶה?

עדה

הֵּן י ֵּש ְלאֵּל י ָדֶ ָך
ִלמְצ ֹא אֲרּוכָה לְָך ,וְתַ ַעזְ ֶבנָה.

שלום

ֹלא אֵּדְ עָה מָה ֵּאלֶה;
ִאמ ְִריֲ ,אשֶר ָאבִינָה.

עדה

ַרק תַ ֲאוָה תָ מִירְ ,ונ ְִרפָא אָתָ ה.

שלום

ִירה
ִאמ ְִרי ֲאשֶר ָאמ ָ
נַ ְפשִי ְו ִלבִי ט ֶֶרם.
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עדה

אְַך ֹלא ְכבָר ָאמ ְַרתִי
כִי י ֵּש ְלאֵּל י ָדֶ ָך
ִלמְצ ֹא אֲרּוכָה לְָך ,וְתַ ַעזְ ֶבנָה?
אֹויַבְתְ ָך תִ ְרד ֹף ֲאשֶר ָצמֵָּאה
ל ְִראֹות נְ ָקמָה ִממְָךַ ,הנִי ַח
ַע ְלמָה ֲאשֶר ַרק-עַל-י ְדִ ידּותֶ ָך
שע ֲֵּרי מֹותָ ּה ְכבָר ִהגִיעָה.
אֶלַ -
ָאנָא חֲדַ ל ,שָלֹום ,חֲדַ ל ֵּמ ֵּאלֶה;
ָאנָא עֲז ֹב נָא ֶרגֶל
גֵּאֶה ֲאשֶר י ָנּוס ְוי ַ ַעזְבֶָך,
ּו ְלחֵּיקְֵּך ַהק ְֵּרבְ ,כצֵּל הֹו ֶלכֶת
ַרק ַאח ֲֶריָך ֶסלָה,
ַע ְלמָה ֲאשֶר ֵּאלֶיָך
ש ְפחָה לְעֹו ָלמִים הֱיֹות ָח ֵּפצָה,
ִ
אֶל-אֹות תְ נּופַת-י ָד ֲאשֶר תָ ִרימָה
ש ַמעְתֶ ָך,
תָ רּוץ ְל ִמ ְ
אִם ק ֹר ְואִם ח ֹם הּוא ,וְיֹום ָו ָליְלָה.
ז ֹאת נַ ֲחלַת שַדַ י ֲאשֶר בַָאתְ ָך,
ַאל תַ עֲז ֹב אֹותָ ּה ,וְַאל תִ ְבזֶנָה;
כִיֹ-לא סְגֹור תַ חְתֶ י ָה
י ֻתַ ן ְויַע ְַר ֶכנָה:
לָשּוש ְבאֵּיןָ -עמָל ְואֵּין-מ ְַרשִי ַע.

שלום

מִי ז ֹאת ְכבָר ֹלא-אֵּדְ עָה ָאנֹכִי.
ָא ְמנָם דְ עִי ,כִי ַכ ֲאשֶר ָהי ָתָ ה
ֵּראשִית י ְדִ ידּותִ י שְלֹומִית ,תֶ הִי,
אִם-תֶ ֱאהַב אֹותִ י ְואִם תִ ְבזֵּנִי,
גַם-סֹוף וְתַ ְכלִית לֹו; וְֹלא אֵּדָ עָה
ִמ ַב ְלעֲדֵּ י אֹותָ ּה ֲא ָהבִים ֶסלָה.

ענין ז

(זיפה ,איה בבית זיפה)
זיפה

מַה-לְָך ְבבֵּיתִי?
הָּה ְלבַב ָה ֶאבֶן!

איה
זיפה

גַם פ ֹה בְַאנְחֹותַ י ְִך
נַ ְפשִי ְלעֵּנֹות בָאת בְדִ ב ְֵּרי רּו ַח?

איה

הֵּן ֹלא ְלעַנֹותֶ ָך,
ַא ְכזָר י ְדִ ידִ י ,בָאתִ י;
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כִי ַלחְשְך ִמ ָמוֶת
אֹותְ ָך ,וְֹלא תִ גְוַע בְבֹגֵּד ָקשֶר.
זיפה

מֶה-ת ֹאמ ְִרי?

איה

כִי ַלחְשְך ִמ ָמוֶת
אֶת-נַ ְפשְָך הַיֹום הֲלֹום ִהנֵּנִי.

זיפה

מַה-ת ֹאמ ְִרי? מַהָ -קשֶר?
מַה-בֹוגְדִ ים? מָה ֵּאלֶה?

איה

נֶפֶש ֲאשֶר יָק ָָרה
ִמנַ ְפשְָך ֵּאלֶיָך
אֶת-נַ ְפשְָך צ ֹדָ הְ ,וגַם ָלכָדָ ה
א ֹותָ ה ְכבָר ,לּו עַד-הֲלֹום ֹלא-בָאתִ י.

זיפה

מִי-ז ֹאת? הֲֹלא תַ גִידִי?

איה

אְַך-ז ֹאת שְלֹומִית הִיאֲ ,אשֶר שֹו ַלחַת
הַיֹום לְָך לָבּוש ְמגָדִ ים ָמוֶת.
ַר ְעי ָתְ ָך ז ֹאת הִיא ֲאשֶר ָא ָהבְתָ ;
שקֶר!
ָ

זיפה
איה

שקֶר? הֲֹלא תִ ְראֶה.
ֶ
ארא?
ּומַה-זֶה ֶ

זיפה
איה

תִ ְראֶה ֲאשֶר תָ בִיא לְָך בת-שּו ַע
ֵּמאֵּת שְלֹומִית שַי ,וְתִ ְב ָחנֶנּו
אִם ֹלא בְתֹוכֹו רֹוש.
הֲֹלא נַ ְבחִינָה.

זיפה
איה

תִ ְראֶה ,י ְדִ יד ַא ְכזָרֲ ,אשֶר ָא ַהבְתָ ;
תַ בִיט ֲאשֶר מָָאסְתָ :
ַר ְעי ָתְ ָך לְָך תֶ אֱר ֹב ַלנָפֶש,
אֹויַבְתְ ָך תַ צִילְָך ִמ ֶמנָה.
אְַך אִםֱ -אמֶת ז ֹאת הִיא ,לְתָ עֵּב תֹסֶף
אֹותִ י ְכמֵָּאז? אֹו בְָך ָאגִילָה?

זיפה

א ְֶראֶה.
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איה

ּומָה תִ ְראֶה? ֲהזֶה תָ שִיבָה
ֵּאלַי גְמּולַ ,אחַר ֲאשֶר פָדִיתִי
אֶת-נַ ְפשְָך ִמ ָמוֶת?

זיפה

יראִי; כִי אִם ֱאמֶת ז ֹאת תֶ הִי,
ַאל-תִ ְ
ש ְכ ָח ָה ַחסְדֵּ ְך ,אֲחֹותִ יֶ ,סלָה.
ֹלאֶ -א ְ

איה

אְַך תֶ ֱאהַב אֹותִ י ְבכָל ִלבֶָך?

זיפה

יראִי.
ַאל-תִ ְ
ש ְבעָה.
ִה ָ

איה
זיפה

ש ָבעְתי.
נִ ְ

איה

אִם-כֵּן בְז ֹאת ַחי ַי תְ לּואִים ֵּהמָה;
ָאגּורה?
ָ
אְַך ָב ֱאמֶת נִתְ לּוּ ,ומָה
שעִי יָחַד.
תִ ְצמַח ֱאמֶת ,תִ ְצמַחְ ,וי ִ ְ

חלק רביעי
ענין א
(בת-שוע ,זיפה ורם)
בת-שוע

זִיפָה אֲדֹונִי ,תֶ חִי!
ֵּמאֵּת שְלֹומִית שַי לְָך ֵּהבֵּאתִי;
זִכְרֹון י ְדִ ידּות הּואְ ,רצֵּה ָקחֶנּו.

זיפה

חֵּן חֵּן תְ שּואֹות אֶל-יְפַת הַתַֹאר.
(תלך בת-שוע)

ָאנָא יְצַו ַמ ְלכִי ַאשֶר יָבִיאּו
ֶכלֶב הֲלֹום.
מָה ֵּאלֶה!

רם
זיפה

שר ,אֲדֹונִיָ ,קשֶר!
ֶק ֶ
ֵּמאֵּת שְלֹומִית זֶה ְלזִיפָה ָמוֶת
לָתֵּ ת ְללֵּב שָלֹום ֲא ָהבֵּי ֶבגֶד.

רם

ֹלא ַא ֲאמִין
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ַמ ְלכִי ,הֲֹלא תִ ְראֶנּו.

זיפה
רם

ֶכלֶב ְל ָהבִיא חּושּו.
(יותן לכלב ממנה וימות)

זיפה

ַמ ְלכִיְ ,ראֵּה עַתָ הֱ :אמֶת דִ ב ְַרתִי?
ֵּהן גַם-בְיֹום ַה ַצי ִד
עִמֹו ְב ֶסלַע ָהי ְתָ ה ַבסֵּתֶ ר.

רם

הָּה כִי ֱאמֶת הּוא ,הֹוי מְשּובָה ֶסלָה,
בִתִ י ְלח ְֶרפָתִ י! ֲאהָּה ,אֵּי ָככָה
אֶתֵּ ן ֲאנִי מֹותֵּ ְך? ּו ִמ ְפלָט ָאי ִן.
כִי ֹלאְ -לצֶדֶ ק ֶמלְֶך
יִמְֹלְךֲ ,אשֶר ֹלא-לֹו ש ָפטָיו יָעַש.
ִפתְ רֹון חֲלומִי ,הָּהְ ,כבָר ֵּה ַבנְתִי:
ְמֹורה הִיא ֲאשֶר ָראִיתִ י,
ז ֹאת ַהז ָ
ַאחַת ְלבַד ַבגָפֶן;
עַתָ ה ְל ִהכ ֵָּרת הֲֹלא ִהגִיעָה.
מָהֶ -א ְספְדָ ה ָע ָלי ְִך:
כָבֹוד ֲאשֶר ָאבַדְ תְ –
אֹו ֶא ְספְדָ ה ַחי ִים ֲאשֶר ת ֹאבֵּדִ י?
הָּה כִי כְבֹודֵּ ְך ֶא ְספֶדָ ה ָלנֶצַח;
כִיֶ -לאֱנֹוש י ָמּות הֲֹלא יֻלָדְ תְ ,
אְַךֹ-לא ְלאִיש נָבָל ּופֹעֵּל ָאוֶן.
מָהֶ -א ֱעשֶה? כִי ח ֹק ְל ַמלְכּות קֶדֶ ם
צֹועֵּק בְָאזְנַי הּוא :נְ ָקמָהֶ ,מלְֶך!
קּומּוֲ ,עבָדַ י ,קּומּו,
נָא ַמהֲרּו תִ פְשּו ָה;
כִי ב ְָרחֹוב הַיֹום ְבאֵּש א ֹ ֶכלֶת
שמִים ֶסלָה.
מָגֹור תְ הִי אֶל-כָלֲ -א ֵּ

ענין ב
(שלומית ואחרי כן צבא המלך ,ובראשם צדוק
שר הצבא)
שלומית

צּורי מְעֹונָה אֵּל אֱֹלהֵּי קֶדֶ ם,
ִ
מִי יַעֲרְֹך ֵּאלֶיָך?
אֹו מִי ְל ֵּחקֶר ִמ ְפלְאֹות גָדְ לֶָך
שכֵּל ְולֵּב י ַ ִגי ַע?
ַה ְ
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ָארץ,
כִי ַר ֲחבֵּי תֵּ בֵּל ְו ַק ְצוֵּי ֶ
עִם-כָלֲ -אשֶר ָב ֵּהמָה,
נִ ְבכֵּי מְצּולָה עַד-שְאֹול מִתָ חַת,
ַרק ִמ ְפלְאֹות גָדְ לְָך הֲֹלא ִהנָמֹו.
ה ִָרים ְו ֵּעמֶק שַתָ ה,
אֵּזֹוב ְוא ֶֶרז יָחַד;
נִ ְקלֶה ְונִ ְכבַד-רּו ַח,
ָחכָםְ ,כסִילָ ,עשִיר ו ְָרש י ָ ַצ ְרתָ ,
שלִים ָו ָעבֶד.
ש ְפחָהְ ,גב ְִרתָ ּה ,מֹו ְ
ִ
אַתָ ה ,אֱֹלהֵּי ,אַתָ ה
אֹותִ י הֲֹלא ָחנַנְתָ ,
כִי ֵּמ ֲענִי ֵּי עָם ה ֲִרימֹותָ נִי,
ָארץ.
ִלהְיֹות ְכהַיֹום בַתְ -קצִינֵּי ֶ
נָא ַחסְדְ ָך ַה ְפלֵּא וְהֹושִי ֵּענִי,
ַאל-תִ תְ נֵּנִי נָא ְבי ַד-אִיש ַבעַר,
זִיפָה ֲאשֶר מַָאסְתִי;
כִי אִיש ֲחסַר-לֵּב הּוא ו ְַרבִ -א ֶּולֶת.
שמַע קֹולִי ,אֱֹלהֵּי קֶדֶ ם,
ָאנָא ְ
שמַע קֹולִי ְו ַהצִי ֵּלנִי.
ָאנָא ְ
(יבואו עליה צבא המלך ויתפשוה)

מַה-זֶה?
צדוק

דְ בַר ַה ֶמלְֶך.

שלומית

מַה-ז ֹאת ,אֱֹלהִים? זֶה ֲאשֶר עַד-הנָה
אֶתַ -חסְדְ ָך ִחלִיתִי?

צדוק

ָאנָאְ ,גב ְִרתִ י ,בֹאִי
כִי כֵּן דְ בַר ַה ֶמלְֶך.

שלומית

עַל מֶה? ּומַה ָחטָאתִי?

צדוק

ֹלא-אֵּדְ עָה.

שלומית

ַאל-נָא תְ ַכחֵּד ֶמנִי.

צדוק

הֵּן תֵּ דְ עִי אַתְ ֵּמ ֲאשֶר י ָדַ עְתִי;
כִי לֵּב מ ְִרי נַפְשֹו הֲֹלא יֹודֵּ ַע.

שלומית

ֶחסֶד ֲאנִי שֹו ֶאלֶת,
כִי לִי תְ ַספֵּרָ :למָה
הַיֹום ֲאנִי נִתְ ֶפשֶת?
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צדוק

ּהַתֵּ דְ עִי שָלֹום?
ְואִם י ָדַ עְתִי

שלומית

מַה-זֶה?
צדוק

ֲאהָּה! ה ְַרבֵּה הֲֹלא זֶה עָתָ ה.

שלומית

י ָדִ י ְלאֵּלֶ -עלְיֹון תְ נּופַת ק ֹדֶ ש,
אִם אֵּדְ עָה מָה ֵּאלֶה?

צדוק

ֵּמעַי ,גְב ְִרתִ י ,יֶהֱמּו ֵּא ָלי ְִך;
כִי-מִי ְלבַב ָה ֶאבֶן
ֹלא עַל-תְ לָָאה ז ֹאת ֲאשֶר בַָאתְ נּו
י ֵּעֹור ְויֵּלְֶך ָמי ִם?
בַתָ -רם ,וְַאחַת הִיא ְב ַמלְכּות קֶדֶ ם,
ַח ְכמַת בְתּולֹות ,בַת ְכלִילַת יֹפִי,
ִלשְטֹות ְו ִלמְע ֹל ֵּמעַל
תִ ק ְַרב לְמֹותֵּ ת בֵּין-בְחּורֹותֶי ָה!

שלומית

מָה? עַל-דְ בַר-שָלֹום ֲאנִי נִתְ ֶפשֶת?

צדוק

ִהנֵּה ֱאמֶת דִ ב ְַרתְ .

שלומית

אִם כֵּן הֲֹלא ֶא ְבטַח ּומַה-י ָג ְֹרתִ י?
ִהנֵּה ְל ָבבִי זְַך ֲאנִי י ָדַ עְתִ י.
נָקִי ּובַר ֵּלבָב ְמ ַפחֵּד אֵּינֹו
מִתֹוכְחֹות מּוסָר ,גְמּולֹות ָפשַע.

צדוק

אֹבֶה ֲאשֶר כ ֹה יֶהִי;
אְַך-מַה בְיֹום ַה ַצי ִד
עִמֹו ְלבַד ָעשִית ְבסֵּתֶ ר ָסלַע?

שלומית

מָה? כָל סְתָ ַרי אֹוי! ְכבָר נֹודָ עּו.

צדוק

ָא ְמנָםְ ,גב ְִרתִ י ,תַ עֲלּומֹות ָאי ִן
אֶל-עֵּין-אֱֹלהִים; כִי כְָאדָ ם אֵּינֹו
לָנּוס ְב ֶחבְיֹון חֶדֶ ר,
בַל-י ֶ ֱחזֶה אֹותָ נּו.
ש ַמי ִם,
אִם-נַ ֲעלֶה ָ
אֹו אִם-שְאֹול נַצִיעָה,
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ָָארץ,
אִםַ -ב ֲעבִי ה ֶ
אִםַ -במְצּולֹות ,אִםְ -ב ַמ ְחשְַך ֶקבֶר
נָנּוס ,הֲֹלא יַבִיט צְפּון ִלבֵּנּו,
כִי ַרק ְבי ָדֹו הּואּ ,ומַה-נָנּוסָה?
אִם נֶ ֱחטָא ,י ֵּדַ ע; וְֹלא יָנִי ַח
שָם ַב ֲאשֶר ָחטָאנּו
שעֵּנּו.
כָמּוס לְעֹו ָלמִים עֲֹון ִר ְ
שלָיּו
כִי הּוא יְגַל אֹותֹו ,וְֹלא י ִ ְ
הַחֹו ְטאִים ָלנֶצַח.
שלומית

צדוק

אְַך הּוא ֱאמֶת יֹודֵּ ַע
כִי זְַך ְל ָבבִי הּוא ,וְֹלא ָחטָאתִי
ֵּאלָיו בְדָ בָר זֶה.
ְגב ְִרתִ י ,אֵּינִי
ָחפֵּץ ל ְַרמֹותֵּ ְךֱ .אמֶת ַאבִיעָה;
שוְא תִ ְב ְטחִי עַל ֵּאלֶה:
ָ
אִםַ -מ ֲעשֶה יָעִיד ,דְ ב ִָרים ָלמָה?

שלומית

אְַך כ ֹה שְלֹומִית בֹוגְדָ ה תִ שְפֹטָה,
צָדֹוק?

צדוק

ֲאנִי אֶת-ז ֹאת ְלבַד י ָדַ עְתִ י,
ִכי אַתְ ְלבַד עִמֹו בְיֹוםַ -ה ָצי ִד
ָהי ִית ְבסֵּתֶ ר ָסלַע.

שלומית

שמָה.
ֹלא י ָדְ עָה נַ ְפשִי הֱיֹותֹו ָ

צדוק

אִם-כֵּןְ ,גב ְִרתִ יָ ,למָה
שמָה ְלבַד ָה ָלכְתְ ?
ָ

שלומית

נַ ְפשִי ֲאנִי יֹודַ עַת,
כִי אֵּין-בְז ֹאת ֵּחטְא לָּה.

צדוק

ֲה ָבלִים ֵּאלֶה.

שלומית

אִם-כֵּן ְבאֵּין-מָנ ֹוס לְמ ֹותֵּ ת ָאנִי?
אֵּין ַמ ֲאזִין ֵּאלָי? ְואֵּין מֹושִי ַע?
כ ֹה ָאבְדָ ה תִ ְקוַת ְל ָבבִי ֶסלָה?

צדוק

ָאנָאְ ,גב ְִרתִ יָ ,למָה
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שלומית

צדוק

עַלַ -מ ֲחלָתֵּ ְך ז ֹאת ֳחלִי תֹוסִיפִי?
שעַתְ ,
י ָפּוג ְל ָבבְֵּך נָא; ְואִם ָפ ַ
שאִי הַיֹום ְל ַטהֵּר נָפֶש.
ֶח ְטאְֵּך ְ
הֹוי דַ ת אֱנֹוש ַא ְכזָר וְתֹועֶה ֶסלָה!
אְַך שָם ְבכֵּס קָדְ שֹו הֲֹלא יֹודֵּ ַע
צִדְ קִי וְתָםִ -לבִי אֱֹלהֵּי קֶדֶ ם.
ַאל-עֹודְ ,גב ְִרתִ י; ַרב ֲאשֶר הֹו ַחלְנּו.
עַתָ ה ְרצִי וָבֹאִי
אִתִ י ל ְָרם ָאבִיְך.

שלומית

ֲאנִי ָאבָֹאה.
ָָארץ
ָאב ֹא ,וְשֹופֵּט כָל-קְצֹות ה ֶ
שקִיף ֳענִי נַ ְפשִי ְבאֵּין-לִי ָפשַע;
יַ ְ
שקִיף ְויִשְפ ֹט ,י ֵֶּרא,
יַ ְ
י ָדִ ין בְַאף ָקמַיֲ ,אשֶר נָתָ נּו
שעִיםַ ,ו ֲאנִי ָטה ְָרתִ י.
ָעלַי ְפ ָ

ענין ג

(שלום ,שמעי ,אצבון ושוני שלשה רעיו)
שלום

ֵּרעַי! ְכ ֵּאבִי ָרב; וְיֹותֵּ ר י ִֶרב
אִם ֶאזְכ ְָרה כִי נִסְתְ ָרה ָלנֶצַח
גַם כָל-י ְשּועָה ֶמנִי.
הֹוי יֹום! וְֹלא יֹום הּואֲ ,אבָל לֵּיל אֹפֶל,
הַיֹום ֲאשֶר יֻלַדְ תִי:
שבְרֹון רּו ַח
ָלמָה ְלי ַד ָעמָל ְו ִ
אֹותִ י הֲלֹום הֹוצֵּאתָ ?
שמְתָ
מֶה ֹלא ה ֲַרת עֹולָם ְו ִקב ְִרי ַ
ֶרחֶם ֲאשֶר בֹו ַלעֲנֹות ֻר ַקמְתִי?
"אִם עַלֲ -עצֵּי שָדֶ ה ְל ַהכ ְִרית יַעַל
"ג ְַרזֶןְ ,ואִם יַזְקִינּו,
" ָקצִיר כְמֹו-נֶטַע ל ְֵּרי ַחַ -מי ִם
"הֵּן י ַ ֲחלִיפּו עֹוד ,וְֹלא י ָמּותּו.
ּו ְלבַב אֱנֹוש כָמֹונִי
שבֶר.
יָמִית ְבאֵּין-תִ ְקוָה ְכאֵּב ָו ֶ
ָלמָה ְל ָעמָל אֹורְ ,ו ַחי ִים ָלמָה
י ִתֵּ ן ְלמ ֵָּרי נָפֶש?
שמָה
שב ְָרםְ ,לכַלֹות ָ
הֵּן ַרק שְאֹול ִ
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ָרגְזָם ּו ַמכְאֹובָםְ ,ושָם י ָנּוחּו.
שמעי

עַדָ-אן ,י ְדִ יד נַ ְפשִי ,תְ כַל נַ ְפשֶָך
בֵּין-נַה ֲֵּרי י ָנֹון ְו ַח ְבלֵּי עֹנִי?
ַארמְנֹות אַלֹון ְל ַבקֵּש לחם
"בֵּין ְ
"יָשִים נְתִ יבָה ַבמְצּולָה ָגבֶר.
"כִי שָם ְב ַכנְפֵּי רּו ַח
"קַל עַלְ -פנֵּי-מֵּימָיו מְעֹופֵּף יֵּלְַך.
" ַויְהִי ְבה ְַרעִים ֶרגַע
"מֹושֵּל בְע ֹז עֹולָםְ ,וי ִתֶ ן אֹמֶר,
" ַרגְלֵּי ְסע ָָרהִ ,מנְש ִָרים קַלּו,
"הֹומִים ְב ֶעב ְָרתָ ם הֲֹלא י ָב ֹאּו;
"ב ָָרד ְוז ֶֶרם ֶקטֶב
"י ַכּו שְאֹון ַגלִיםְ ,ונֶגְדָ ם ֵּהמָה
"ָאז יַעֲלּו שָמי ִם,
"ַאחַר תְ הֹומֹות ַה ֲעמֵּק י ֵֵּּרדּו.
"עֹושֵּי ְמלָאכָה בָם ְכקַש י ָנּועּו,
"ּו ְכבָר ְבפִיהֶם יַחַד
"י ִ ָבלְעּו ֻכלָם ּו ָפלִיט ָאי ִן- ,
"אִם ֹלא ְב ָח ְכמָתֹו ְמ ַאמֵּץ כ ֹ ַח
" ַרב חֹו ְבלִים י ָע ֹז ְל ִמ ְפלָט לָמֹו.
"כִי ַכ ֲאשֶר עֹוד י ֶ ֱחזַק ַה ַסעַר,
"כֵּן י ֶ ֱחזַק לִבו ְוי ַ ְאמֵּץ כ ֹ ַח,
"עַד י ַ ֲעמָד-לֹו ִמ ְמלַאכְתֹו ָרוַח.
"כֵּן אִיש ֲאשֶר סַבּוהּו
" ַבלִהֹות ְמ ִרי ַכ ָמי ִם,
"אִם אִיש-תְבּונֹות הּוא ,הֲֹלא אְַך תֹקֶף
"י ַ ְלבִיש ְלבָבֹו; כִי בְר ֹאש הַת ֶֹרן
" ַרב-חֹו ְבלִים י ָקּוםְ ,מ ַחפֵּש ֵּעזֶר,
"לָתּור מְנּוחָה לֹוְ ,וי ִ ְמ ָצ ֶאנָה.

שלום

ָא ְמנָם ֲאנִי י ָדַ עְתִי
כִי כ ֹה י ְדַ בֵּר ֵּר ַע
אֹוהֵּב שְלֹום ֵּרעֹו ,וְֹלא נָגּו ַע.
"מַה-טֹוב ְלי ַד-נָהָר אֱמ ֹרַ " :חזֵּקּו",
"אֶל טֹו ְבעִים בֹו" :כ ֹ ֲחכֶם!" כִי ַמי ִם
"אֵּילָו ְבלִי יַגִיעּו.
נַ ְפשִי ,וְֹלא אַתֶ םֲ ,אהָּה יֹודַ עַת
שב ְַרתִ י.
הַיֹום מ ְִרי שִיחִיֲ .אנִי ָה ְ
ַל ְחמִי ְב ֵּמעַי מָר; ּו ָמסְַך ֶבכִי,
אִם יֹום ְלפִי י ָב ֹאְ ,ו ֶא ְטעַם ,יָי ִן.
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פֹור ַח,
ָאדָ ם י ְלּוד ִאשָהְ ,כצֵּל ֵּ
יָמָיו חֲרּוצִים הֵּם; ו ְַרק י ְַרחִיבּו,
גַם ִמ ְבלִי גָבֹול ,י ְגֹונָיו ֶסלָה.
ָאנָא אֱֹלהֵּי קֶדֶ ם,
שעֵּה ִממֶנּו,
ָאנָא ְ
עַד כִי ְצבָאֹו י ִֶרץ.
מָה ע ֹז ְלבָבֹו ,כִי יְי ַחֵּל נֵּצַח?
ַהאִם נְחּושָה הּואְ ,ונַפְשֹו ָאבֶן?
ָלמָה ְל ִמ ְפגָע לְָך נְתַ תֹו? ָלמָה?
כִי גַם ְכבָר ָעלַי ְל ַמשָא ָאנִי.
ָאנָא חֲדַ ל ֶמנִיְ ,מעַט ַא ְבלִיגָה.
ִהנֵּה ְל ָעפָר עַתָ ה
שכַבְ ,ואֵּינִי עֹוד ,וְֹלא אָשּובָה.
ֶא ְ
אצבון

עַדָ-אן תְ ַמלֶל-אֵּל ,י ְדִ ידִי? ָלמָה
שמָה פִיָך?
תִ תֵּ ן ְל ַא ְ
ש ָחקִים שּור ,יְלִידֵּ י ָעי ִש;
ָג ְבהֵּי ְ
כִי עַל-מְרֹומֵּיהֶם ְל ִכסֵּא יֵּשֶב
שֹופֵּט אֱֹלהִים ,בַל-י ְ ַעּוֵּת צֶדק.
ש ַמי ִם
ִלזְבּול ע ֲָרפֶל לֹו ,וְחּוג ָ
נָתִ יב ל ְַרגְלָיו שָםֲ ,אשֶר י ִשְָאלּו
שמָה.
"אַיֹו מְקֹומֹו" גַם ֲעבָדָ יו ָ
מַה-תַ ֲעשֶה-לֹו אִם ֲח ָטאִים תֶ ֶרב?
אֹו מֶה ֲאשֶר צָדַ קְתָ
שעֶָך
ִמי ָדְ ָך יִקָח? הֲֹלא ִר ְ
עַל-ר ֹאשְָך י ֵֵּּרדְ ,ושָב ֵּאלֶיָך.
כִי-תֶ אֱר ֹג ַפחִים ְסבִיבֹותֶ יָך,
הֵּם ַרגְלְָך יִלְכ ֹדּו.
ֹלא י ַ ֲחזִיק י ַדָ -רע ,וְֹלא ָלנֶצַח
שגִי ַח
יִמְַאס אֱֹלהִים תָם; ֲאבָל י ַ ְ
מֵּרּום מְכֹונֹו ַצעֲדֵּ י אִיש ֵּהנָה,
כִי ַרק כְא ַֹרח אִיש ְל ַה ְמצִיאֶנּו.
יַגִיד בְמּוסַר ַאף לְַאנְשֵּי ֶרשַע
אֶתָ -פ ֳעלָם כִי ָרע; ֲאשֶר י ָשּובּו.
שמְעּו ,בַטֹוב יְכַלּו י ֶתֶר
אִם י ִ ְ
ִמ ְספַר יְמֵּיהֶם עֹוד; ְואִם עַדֵּ -אלֶה
שלַח
שמְעּוַ ,ב ֶ
ֹלא י ִ ְ
עֹוד תַ עֲב ֹר נַ ְפשָם ,שְאֹול י ִפ ֹלּו.

שלום

גַם-לִי כְמֹוכֶם לֵּב ,וְֹלא נָ ַפלְתִי
ִמכֶםֲ ,אשֶר תַ ְכלִימּו
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אֹותִ י ְב ִחנָם .גַם ֲאנִי י ָדַ עְתִי
כִי ַבמְרֹומִים אֵּל ,מְצּוקֵּי א ֶֶרץ
עַלָ -פ ֳעלָם יִשְפ ֹטְ ,ויִשְפ ֹט צֶדֶ ק.
אְַך-ז ֹאת ְפלִיָאה ֶמנִי,
כִי ִמשְאֹול ַא ְכזָרְ ,ועַז ַכ ָמוֶת,
שעַר
ַמשִיג גְבּול י ָתֹום ,וְדַ ל ַב ַ
ַמטֶה ,בְֹלא י ֵּדַ ע י ְַרחֵּם עֹנִי,
שבַע ָרצֹון יְהִי נָוֵּהּו;
שלֵּו ְ
ָ
ּו ְבבֵּית נְ ִקי ִים ַרק זְ ָועָה ֶסלָה,
שָם ִקנְנּו ,שָם יִפ ְְרחּו לַבֹקֶר
ַרק כָל-מְרֹורֹותַ ,רק ֳחלִי ָו ָקצֶף.
שוני

שָלֹום ,הֲז ֹאת י ָדַ עְתָ ,
כִי ַכחֲלֹום י ָעּוףְ ,כ ֶחזְיֹון ָליְלָה,
ש ְמחַת ְבנֵּי-נָבָל ְוגִילַתָ -רשָע?
ִ
אִם-י ַ ֲעלֶה שִיאֹו ְלעָב יַגִי ַע,
שאֹול יֵּחַתּ ,ו ֵּמקִים ָאי ִן.
ֶרגַע ְ
ָבנָיו י ְַרצּו דָ לְ ,והֵּם יָקִיאּו
הֹון יֹולְדָ ם ָבלַע בְתַ ְרמִית-עֹשֶק;
כִי עַד-מְֹלאת ִספְקֹו וְֹלא-עֹוד יָגֶל.
אִם י ֶ ֱחטָא צַדִ יקְ ,ו ֶחטְאֹו ֶפשַע,
שלַם לֹוְ ,ונָקִי יֶהִי
עֹודֹו י ְ ֻ
שר ִמ ָמעַל.
שכְנֹות שָלֹוםֲ ,א ֶ
בֵּיןִ -מ ְ
כִי ֹלא ְל ַעּוֶת-אִיש אֱלֹו ַּה י ֵֶּרא,
מּורת צֶדֶ ק.
שלֵּם ָרע תְ ַ
כִיֹ-לא-י ְ ַ
ִהנֵּה אֱנֹוש ַאש ְָריו וְיֹוכִיחֶנּו
שבִיעֵּהּו
צּורֹו כְָאב אֶת-בֵּןְ ,ל ַה ְ
שמָחֹות אֶת-יְש ִָרים ֶסלָה.
שבַע ְ

שלום

ש ַמעְתִי
ִהנֵּה ְכ ֵּאלֶה עֹוד ְכבָר ָ
שוְא וְדִ ב ְֵּרי רּו ַח;
ַרבֹות תְ שּובֹות ָ
ָא ְמנָם ֲאנִי נַ ְפשִי ֲהכִי י ָדָ עְתִי.
שחַק
הֵּן אֵּל ֱאמֶת י ְִראֶהְ ,ועַד ַב ַ
יִסְפ ֹר ְצעָדַ י יָחַד,
ּובְמ ֹאזְנֵּי צִדְ קֹו דְ ָרכַי יַעַל:
פִתִ י ְלבַדִ י אִם ְלפִי ֵּהבֵּאתִ י,
בַל-י ֹאכְלּו דַ לִים ְר ֵּעבִים ֶמנָה;
שלֶג
אִם ִמ ְבלִי ִללְבש בְיֹום ַה ֶ
אֹבַד וְדַ ל ָראִיתִ י,
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שמָה
כִי גֵּז ְכ ָבשַי ֹלא ֲח ָלצָיו ָ
ַא ְלבִיש ְוי ִתְ ַחמֵּם ְוחַי ָב ֵּהמָה;
שה-יֹום ֹלא ְל ָבבִי ַמי ִם
אִם אֶת ְק ֵּ
ָהלְַך לְקֹול ִבכְיֹו ,וְֹלא קָדַ ְרתִי;
ש ֵּמ ַח
שנְאִיִ -לי ְכחַג ָ
אִם פִיד ְמ ַ
עֹור ְרתִ י
ָהי ָהְ ,והִתְ ַ
אִם ָרע ְמצָאֹו ֶסלָה.
כִי ִהנְנְי הַיֹום ְכבָר ג ֹ ֵּו ַע
בֵּין-נַ ֲחלֵּי י ָגֹון ,וְֹלא ֶא ְמצָָאה
ִכ ְמעַט צְדָ קָה ַר ֲחמִים ָו ֶחסֶד- .
ָא ְמנָם ְב ַעצְמֹותַ י ְמ ַהלְֵּך עַתָ ה
מָהֹ ,לא אֲני אֵּדַ עֱ ,אמֶת ָאחּושָה
ַרגְלִי כְמֹו נִדְ חֶה; ְו ָלכֵּןָ ,אנָה
ֹלא אֵּדְ עָה ,אֶדְ מֶה ֲאשֶר יַנְ ֵּחנִי.
אֶל-מּולְ -רחֹוב ָהעִיר ְלבֵּית ַה ֶמלְֶך
ֵּאלְֵּך ְוא ְֶראֶה מָהְ .ואַתֶ ם שֵּבּו
עַלַ -מ ֲעשֵּיכֶם פ ֹה.
ְלכָה; י ַ ְצלִי ַח
רעיו
ָארץ!
אֶת-דַ ְרכְָך הֹופְֵּך ְמסִבֹות ֶ

ענין ד
(שלום מתהלך לבדו אל רחוב העיר ,ושם רם,
ושלומית בנחושתים מובאת חוץ ,וצבא המלך)
שלום

אְַך מַה-תְ הִי ז ֹאת? מִי ְבק ְִרבִי רּו ַח
ֵּהעִיר ֲאשֶר כ ֹה ַלהֲֹלְך נָ ָחנִי?
מִי זֶה בְקֹול י ְַרעֵּם? ְפלָאֹות ֵּאלֶה!
אְַך יֹום גְדֹולֹות הּוא! ֲאבָל ִהנֵּנִי
מֻדָ חּ ,ובַל י ָדַ עְתִי
ִממִיּ ,ומֻדָ ח ִמ ְבלִי יַנִי ַח
כִי ֶאעֱמ ֹד ִמזְעָר וְֹלא ָארּוצָה.
וִיהִי ֲאשֶר ָארּוץ; ְואְַך מַה-י ִתֶ ן
סֹוף אֶל-מְרּוצָתִי? מְנּוחֹות עֵּדֶ ן,
אֹו ַרק מְרֹורֹות בֹור ְוגֵּיא ַצ ְל ָמוֶת?
מֹותִי? ּומִי י ִתֵּ ן ְכבָר ָג ָועְתִ י!
כִי ִממְצּולֹות י ָםְ -כאֵּב ָהי ָתָ ה
נַ ְפשִי ְכבָר עֹולָהֲ .אבָל מִי יֶהִי,
כִי אֶל-מְצּוקֹותַ י ְלבַל תִ ְר ַח ְבנָה
י ִתֵּ ן גְבּול עֹולָם בְמֹותִ י עָתָ ה?
אֹותִ י ֲאנִי ָאמִיתָ ה?

(ָאנִי)

(רּוצָה)
( ָמוֶת)

(אָתָ ה)
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אְַך לֵּב שְלֹומִית מָה? עֲדֶ ן-לִי יֶהִי
ַא ְכזָר כְמֹו הּוא ,אֹו מ ְַרחֵּם ַפעַם
י ִתֵּ ן ְכ ֵּאבִי לֹו ְכאֵּב ָו ֶחבֶל?
אְַך ַלחֲב ֹק ִבלְתִ י שְלֹומִית גֶבֶר
ש ֵּמחַת לֵּב וְטֹובַת ָעי ִן?
תּוכַל ְ
ָָארץ
אִם-כֵּן ְבלִי תֵּ דַ ע אֱנֹוש ב ֶ
ַרק ַא ְלמְנּות חַיּות צְרּוָרה תֶ חִי?
בַל-יַעֲֹלז בָּה אִיש ,ו ְַרק לַקֶ בֶר
שמָה
יֻלַד הֲדַ ר י ָ ְפי ָּהְ ,להַרוֹות ָ

( ֵּאבֶל)
(ָאי ִן)

ִרמָה וְתֹו ֵּלעָה יְלִידֵּ י חפֶש?
אְַך ֶב ֱאמֶת ָאמּותְ ,ואֵּין מִי יֹושַע
ֹלא אֵּדְ עָה מָה י ְִרזְמּון ִמלֶיָך.
שלִים אַתָ ה
הֵּן ַרק ְמ ָ
ֵּאלַי ְמ ַמשֵּלִ ,מ ְבלִי ָאבִינָה.
אִם ֶח ְפצְָך ,דַ בֵּר וְֹלא ַבסֵּתֶ ר;
אִם ֹלא ,חֲדַ ל ִמ ֶמנִי.
שחֵּק בִי ְב ֶהגְיֹון ָאוֶן,
ַאל-נָא תְ ַ
כִי אִיש ְקשֵּה רּוח ֹו ּומָר ָאנֹכִי.
הר

רּוצָה ְל ָמוֶת אַתָ ה;
ֵּאבֶל ְב ֶאפֶס לְָך ,וְיֹושַע ָאי ִן.

שלום

ִאם כֵּן ְבאֵּין מֹושִי ַע
ָארּוץ ְלי ַד מֹותִי? ֲאבָל ָארּוצָה;
כִי טֹוב ְכבָר מּות ַפעַם
ַאחַת ,וְֹלא מּות ָאלֶף.
ָארּוץ; וְֹלא ָארּוץ ,מְעֹופֵּף ֵּאלְֶך
ִלק ְַראת תְ מּותָ ה ,כִי ְב ַמ ְחשְַך ָקבֶר
יָמַי ּו ַמכְאֹובַי ֲא ַכלֶה יָחַד.

( ֶאפֶס)
(יֹושַע)
( ֵּלכָה)

(יתהלך ויתקרב עוד מעט אל הרחוב)

אְַך מָה ְלנֶגְדִ י אֵּש ְבבֵּית ַה ֶמלְֶך?
אְַך ֹלא ְבבֵּית ַה ֶמלְֶך:
שגִיתִי- :
ב ְִראֹות ְלמ ֵָּרחֹוק ֲהכִי ָ
הִיא ב ְָרחֹוב .עַתָ ה ְלאִיש ֵּמ ֵּאלֶה
הָעֹומְדִ ים ֶאשְַאלְ ,ויַגִידּונִי.
ָחנָן ,הֲֹלא תַ גִידְ :למִי בֹוע ֶֶרת
אֵּש א ֹ ְכלָה הַז ֹאת?
חנן

הֲֹלא י ָדַ עְתָ
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שטְתָ ה ִלזְנּות ְו ִלמְע ֹל ַמעַל
כִי ָ
ַהבַת שְלֹומִית?
מָה? ֲאהָּה! מֵּת ָאנִי.

שלום

(יפול על פניו)
חנן

ֵּרעִיםְ ,מה ֵָּרה ב ֹאו
ָארצָה
ִעזְרּו ְלשָלֹום ,כִי ְל ַאפָיו ְ
נָפַל ,וְֹלא י ָדַ עְתִ י
אִם ַחי ְואִם מֵּת הּוא.
ש ַמי ִם?
ֲאהָּה ָ

שלום
חנן

שָלֹום אֲדֹונִי ,קּום ,י ְ ַכ ְלכֵּל רּו ַח
בִינָתְ ָך ָח ְלי ְָך.

שלום

שמַע!
ֲאהָּה ,מַהֵּ -
ַהבַת שְלֹומִית זָנְתָ ה!
ַהנִיחָה,

חנן

עַתָ ה יְחִי רּוחֶָך.
שלום

אְַך מָה? וְתִ ש ֵָּרף?

חנן

ְראֵּה כִי בָָאה
עַתָ ה ְבפֶתַ ח ה ְָרחֹוב; ַהבִיטָה
כִי עַל-זְרֹועֹותֶ י ָה
ַכ ְבלֵּי נְחֹשֶת י ֵּשּ ,ו ִבנְ ֻחשְתַ י ִם
עִנּו ְכבָר ַרגְלֶי ָה.

שלום

נַ ְפשִי שְלֹומִית ,אֹוי! ְוא ְֶראְֵּך ָככָה!
אְַך מִי י ְדִ ידָ ּה זֶהֲ ,אשֶר ִהגִי ַע
אֹותָ ּה ְכבָר עַדָ -מוֶת?

חנן

ֹלא אֵּדְ עָה; ָא ְמנָם ק ְַרב עַדֵּ -אלֶה
ַאנְשֵּי ְצבָא ַה ֶמלְֶך,
ֵּמהֶם שְַאל ,כִי י ֵּדְ עּו.

שלום

(אל צבא המלך)
עַל-מֶה שְלֹומִית פ ֹה?

ַהגִידּו,
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עֲדֶ ן תִ שְָאלָה!

אנשי הצבא
שלום

מַה-ת ֹאמְרּו?

אנשי הצבא הַעֹוד כְֹלא-יֹודֵּ ַע
אֶת-נַ ְפשְָך פ ֹה תַ ֲעשֶה?
מָה ֵּאלֶה?

שלום

אִם ת ֹאמְרּו ,אֵּדָ ע.
אנשי הצבא
שלום

הֲֹלא ָעלֶיָך!
ָעלַי שְלֹומִית מֵּתָ ה?
(ירוץ לפני המלך)

הֹויָ ,רם ,אֲדֹונִי ֶמלְֶך!
נָאוָה מְלּוכָה לְָך ,וְשֹופֵּט צֶדֶק:
הֵּן ַהי ְקֹוד ַרק לִי מְבֹעָר ֵּהנָה,
ֹלא אֶל-שְלֹומִית .מָה ְכ ָבלִים ֵּאלֶה
א ְֶראֶה ל ְַרגְלָּה עֹוד?
רם

ק ְַרב עַדֵּ -הנָה.
אִם-כֵּן נְדָ בָה נַ ְפשְָך תַ חְתֶ י ָה
תִ תֵּ ן ְלאֵּש א ֹ ֶכלֶת?

שלום

אֶתֵּ ן! ְוי ִ ְהי ֶה לִי כְדֶ שֶן נֹפֶת
מָתֹוק ,וְטֹוב מּותִ י ֲאנִי תַ חְתֶי ָה.

שלומית

ָאבִי! ֲאשֶר ָאבִי קְר ֹא ֵּאלֶיָך
אֵּבֹוש ְו ֶא ָכלֵּםֲ ,אבָל בַת ָאנִי,
ָאבִי ,לְבֹשֶת לְָך–הֲֹלא עַד ֵּהנָה
ֻחלַל כְבֹודִ י ,כִי ְלאֵּש א ֹ ֶכלֶת
שמָה,
עַד-ה ְָרחֹוב אּובַל ,לְשּובִי ָ
שבֶת,
ִירה עַל-מְרֹומֵּי ָ
תַ חַת ְגב ָ
ֵּאפֶר שְרּופָה עַל-מְרֹומֵּי ק ֶָרת,
ֹלא עֹוד חֲיֹותֹ ,לא עֹוד חֲיֹות ָח ַפצְתִ י;
ֹלא עֹוד חֲיֹותַ ,אחַר ְכבָר זֶה מָתִ י.
"כִי ִמ ְבלִי כָבֹוד יְק ָָרה נֶפֶש
"מֵּתָ ה ְב ַחי ִים הִיאֲ .אבָל ָאמּותָ ה!
כִי יֶע ֱַרב לִי ,בַלְ -ראֹות עֹוד ָחלֶד.
ָאמּות! ְואֵּת צִדְ קִי ְל ַהגִיד יַעַן
שעַר.
ֶאבֶן ְבקִיר ַבי ְתָ ה ְועֵּץ ַב ָ
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ש ַמי ִם,
ָאמּות! ְו ַה ָ
נִקְיֹון ְל ָבבִי אֹומ ְִריםַ ,אנִי ַח.
ַעפְרֹות אֲדָ מָה ז ֹה ֲאשֶר מִתַ חַת
צִדְ קִי וְתֻ מִי צֹו ֲעקִים יַגִידּו.
ּו ְב ַהח ֲִריש כָלֵּ -אלֶה,
שפַט אֱֹלהֵּי קֶדֶם;
ֹלא יַח ֲִריש ִמ ְ
"כִי אֶת-יְש ִָרים הּוא י ְ ַבקֵּש ֶסלָה,
שקֶר ָפשַע.
"בַל-י ִתְ נֵּם ִלמְצ ֹא ְב ֶ
שכֶל,
"הֵּן אִם ֲאנָשִים ִעּו ְֵּרי ַה ֵּ
"כִי עַלְ -ראּות עֵּינָי ִם
"דִ ינָם ְלבַד יִשְפ ֹטּו,
"סִתְ ֵּרי יְלִידֵּ י ַהזְמָן לָדַ עַת
"י ִלאּו ,וְֹלא יַגִיעּו- ,
"אְַך ֵּמאֱֹלהִים ֹלאְ -פלִיאֹות ֵּהמָה,
"כִי תַ עֲלּומֹות לֵּב ְוחַדְ ֵּרי ָבטֶן
"הּוא יַחֲק ֹרֹ ,לא תַֹאר.
צּורי! וְתִ ְהי ֶה ז ֹאת? וְכ ֹה ָאמּותָ ה
ִ
זַכָה נְ ִקי ַת לֵּב? ֲאבָל ֹלא ָמוֶת
ֶא ְבכֶה ְויֵּמַר לִי ,כְבֹודִ י ֶסלָה
ֶא ְבכֶה ,וְֹלא ָאפּוגֲ ,אשֶר ָאבָדְ תִ י.
ש ַמי ִם,
ח ְָרבּו מְא ֹד ָ
ָארץ!
תִ ְרעַש וְתִ ְרגַז ֶ
אֵּיְך נִ ְהי ְתָ ה כָז ֹאתֲ ,אשֶר בָרֹו ַח
ִמי ַד מְצֹודֵּ י ֵּחטְא ,ב ְָרע אֶפֹלָה?
ַארשִי ַע,
ֹלא אֹותְ ָךֹ ,לא אֹותְ ָך ְ
ָאבִיֲ ,אשֶר י ָדַ עְתִ י
כִי עַדֲ -אשֶר תַ גִי ַע
שפַט צֶדֶק
בִינָתְ ָך ,תַ חְק ֹרּ ,ו ִמ ְ
תִ תְ מְֹך ְל ָבדָ .א ְמנָם ֲח ָמסִי י ֵֶּרא
נֹוקֵּם ְב ֵּחמָה ֵּמ ֲאשֶר בִי קָמּו
שק ִָרים יָחַד.
עֵּדֵּ י ְ
שָלֹוםֲ ,אהָּה ,שָלֹום ְל ָבבִיָ ,למָה
יפָה לְָך ָהי ִיתִ י,
שנֵּינּו יָחַד
אִם ַרק ְל ַהפִיל גַםְ -
ִמנַ ְפשְָך נַ ְפשִי לְָך יָק ָָרה?
שהֲדִ י יֹודֵּ ַע
הֵּן ַבמְרֹומִים ָ
כִי ַרק ֳחלִי ָו ֶקצֶף,
ש ָבעְתִ י;
בַלֶ -א ְחטָא ,אֵּת נַ ְפשְָך ִה ְ
ִלמְאֹור שְתֵּ י עֵּינַי ב ְִרית כ ַָרתִ י,
בַל יֶחֱזּו הֹודֶ ָך.
אְַך מָה דְ ב ִָרים עֹוד? הֲֹלא ַה ָמוֶת
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הַיֹום ְלנַ ְפשִי נֹחַם.
עַתָ ה הֲֹלא כָלֶ -רגַע,
כִי בֹו עֲדֶ ן ֶא ְחי ֶהֲ ,חנִית ָוח ֶֶרב
ַרק אֶלְ -ל ָבבִי הּואֲ .אבָל ַאח ֶֶרת:
ָאבִיֲ ,אנִי ָחטָאתִ י;
ש ְפטֵּי צִדְ קֶָך
אֵּיְך יּוכלּו כ ֹה ִמ ְ
ִלנְשא ֲאשֶר שָלֹום תְ מֹותֵּ ת ֵּהנָה?
ָאבִיְ ,ראֵּה כִי נֶפֶש
שחִית ,נְ ִקי ָה הִיא ּו ִב ְבלִי ָפשַע.
תַ ְ
ָעלַי ְלבַד אִם-כֵּן ְמה ֵָּרה י ֵֶּרד
ֶח ְטאִיְ ,ושָלֹום יֶחִי!
שלום

ֹלאַ -ר ֲחמִים ָכ ֵּאלֶה
אֹבֶה ,שְלֹומִיתֹ .לא ,שְלֹומִית! דֹמִי,
ה ֵָּרגְעִי וָדֹמִי;
כִי ִמ ְקשִי ַא ְכזָר ְל ַה ְכאִיב י ֶֶרב
ַחסְדֵּ ְך ,שְלֹומִית ,זה ְלאִיש כָמֹונִי
בֹועֵּר ְבאֵּש ָע ָלי ְִך.

שלומית

ֹלא! כִי ֲאנִי ָחטָאתִ י,
אִם-כֵּן ֲאנִי ָאמּותָ ה.

רם

ִריבֹות חֲדָ שִים ֵּאלֶה.
ָא ְמנָם דְ עִי ,בִתִ יֲ ,אשֶר ח ֹק לָנּו:
כָל-אִיש ֲאשֶר-י ִתֵּ ן נְדָ בָה נָפֶש
מּורת ֵּר ַע,
לָמּות תְ ַ
ֹלא עֹוד חֲיֹות יּוכָל.

שלום

יְחִי ַה ֶמלְֶך!
ָאמּות ֲאנִי אֵּפֹואּ ,ומֹותִ י י ִתֵּ ן
ַחי ִים ְושָלֹום אֶל-שְלֹומִית ֶסלָה.

ענין ה

(שלום ברחוב קשור ידים ורגלים כורע על ברכיו,
ורם ודרדע יועצו וענה עבדו ,ושלומית
קשורה מרחוק ונשמרת מצבא ,והימן בא)
רם

שָלֹום ְבנִי ,נָדִ יב יְקַר הָרּו ַח,
כִי נַ ְפשְָך נָתַתָ
הַיֹום ְל ָמוֶת עַל-י ְדִ ידּות אֹמֶן,
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מֵּת ִהנְָך עַתָ הֲ ,אבָל עֹוד תֶ חִי
ָארץ.
כָל-עֹוד אֱנֹוש תִ שָא ְבחֵּיקָּה ֶ
כִי ַאח ֲֵּרי יִבְצ ֹר ְגב ִָרים ֶאלֶף
ָמוֶת ְב ַמגָלֹו כְבֹוצֵּר ֶגפֶן
ש ִָרים נְבֹונִים אֹובְדֵּ י זִכ ְָרמֹו,
ֹלא זִכ ְְרָך י ָסּוף כְמֹוהֶם ֶסלָה;
כִי ַמ ֲעשֶָך זֶה יְחִי ָלנֶצַח.
עַתָ הְ ,בנִי ,אֶת-כָלֲ -אשֶר ָח ַפצְתָ
דַ בֵּר ֶבטֶרם מּות.
שלום

יֶחִי ַה ֶמלְֶך!
ִהנֵּה ֲאנִי מֵּת ַכ ֲאשֶר י ָָאבְתִ י;
כִי ֹלא יְהִי מֹותִ י כְמֹות כָלָ -גבֶר,
אְַך מֹות יְש ִָרים ַעלֱ -אמֶת ָו ָחסֶד.
עַתָ ה ְבט ֶֶרם מַתִי
שעִי ְו ַחטַאת נֹעַר.
אֹודֶ ה ֲעלֵּיִ -פ ְ
אִם אֶל-אֱֹלהִים ֵּהנָה
נִגְלֹות ְכבָרָ ,למָה ֲא ַכחֵּד ָאנִי?
ַאזְכִיר ֲחטַָאיֵּ ,הנָה
אֹודֶ ה ְו ֶא ָכלֵּם ֲאשֶר ָחטָאתִ י,
וִיהִי ְבכָל-ז ֹאת לִי ְלמֵּשיב נָפֶש;
כִי תֹוכְחֹות מּוסָר ֲאשֶר נָכֹונּו
שעַי ,עַתָ ה
אֶל-כָלְ -פ ָ
ֶאשָא בְטּוב ִלבִיּ ,ומִי יֹודֵּ ַע
אִםֹ-לא י ְ ֻכפַר לִי ְו ֶא ְטהַר ֶסלָה?

רם

ִהנֵּה עֲצ ֹר נִ ְלאֵּיתִי
שטֶף דְ מָעֹותַ י ,וְֹלא אּו ָכלָה.
ֶ

שלום

שמַעַ ,מ ְלכִיֲ .אנִי י ָדַ עְתִי
עַתָ ה ְ
ִכי ז ֹאת ְבצֶדֶ ק ֶו ֱאמֶת בַָאתְ נִי;
שכֶר.
כִי אֶל-זְדֹונִי הּוא גְמּול ָו ֶ
שלָח פ ֶֶרא,
ִהנֵּה ְמ ֻ
נַעַר ְואֵּין ָהבִיןְ ,בה ֵָּרי קֶדֶ ם
הֹולְֵּך ְושָט ָהי ִיתִי;
ַויְהִי ְלהַר-ע ֹז יֹום ְב ִמק ְֶרה בָאתִ י,
שמָה
ָו ֶא ֱחזֶה ִמגְדָ ל ,וְר ֹאשֹו ָ
שעַר.
סָגּור ְואֵּין מָבֹואְ ,ואֵּין כָלָ -
ָאז ָבע ֲָרה בִי תַ ֲאוָה לָדַ עַת
מַה-זֶה ְועַל-מַה-זֶהְ ,ושָם בִינֹותִ י,
עַד כִי ְראֹות דִ מִיתִי
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מָקֹום ֲאשֶר אּוכַל מְצ ֹא שָם פָתַ ח;
ּובְר ֹב זְדֹון יַלְדּות ֲאשֶר נָ ַחנִי
הָלֹוְך וְדָ רֹוש פ ֹה ּופ ֹהָ ,מצָאתִ י,
שעַר.
ַאחַר ֲע ָמלִי ָרב ,מְקֹום ַה ָ
ַויְהִי בְבֹואִי בֹו ,כְתָ ב ָראִיתִ י
שע ָָריו כַדְ ב ִָרים ֵּאלֶה:
ַאחַר ְ
שאֲָך ִלבֶָך,
" ִלקְר ֹב הֲלֹום י ִ ָ
שלֵּם לְָך גְמּול י ָדֶ יָך".
ָעלַי ְל ַ
עַתָ ה הֲֹלא ִהנֵּהּו,
זֶה לִי גְמּול י ָדַ י ְבכֵּן ק ָָרנִי.
מַה-זֶה לְָךַ ,מ ְלכִיֲ ,אשֶר נִ ְב ָהלְתָ ?
רם
שלום

שָלֹום ְבנִי ,שָלֹום.
ְפ ָלאִים ֵּאלֶה!

רם

שר-דִ ב ְַרתָ ?
שָלוםֱ ,אמֶת הּוא כָלֲ -א ֶ

שלום

אִם זֶה ֱאמֶת? ַמ ְלכִי! הֲֹלא ִמ ָמוֶת
ָרחֹוק ְכ ֶפשַע ָאנִי,
שעִי ֲאשֶר ָחטָאתִ י;
מֹודֶ ה ֲעלֵּיִ -פ ְ
שקֵּר עֹוד?
עַתָ ה ֲא ַ
ְואֵּיְך י ָכֹלְתָ ,
שָלֹום ,מְצ ֹא ַהפָתַ ח?

שלום

אֶל-י ְַרכְתֵּ י ָההָר ְמע ַָרת סֵּתֶר,
כִי ֶצ ֱאלִים כִסּו ָה,
שכִים ַמ ֲהלְָך ָראִיתִ י;
ּו ְב ַמ ֲח ַ
שמָה ְפ ָעמַי נָטּו.
ָ
ַויְהִי בְבֹאִי בָּה בְתֹוְך הַחשְֶך,
ָרחֹוק ְמעַט ִה ַבטְתִ י
שמֶש,
שטַח זְרֹועֹות ָ
ִמ ְ
הַנֹותְ נִים אֹור לָּהְ ,והִיא גָדֵּ לָה.
ָאז ַלהֲֹלְך הֹו ַספְתִ י,
ָו ֶא ֱחזֶה ֻסלָם ֲאשֶר ַמגִי ַע
ר ֹאשֹו ְל ַה ִמגְדָ לּ ,ובֹו ָעלִיתִ י,
ָו ֶא ְמצְָאה פִתְ חֹוֲ ,אבָל ִל ְפנִימָה,
כִי ִמ ְבלִי נֹודַ ע ְונ ְִרָאה חּוצָה.
אֹותֹו ֲאזַי פָתַ חְתִ י,
ָו ֶא ֱחזֶה ָעלָיוֲ ,אשֶר כִסּוהּו

רם
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ָעפָר ְוטִיט מֻדְ בָק ְכמ ְַראֵּה ָאבֶן;
הֵּם הֵּם ֲאשֶר ֶה ְעלִימּו
אֹותֹו ,וְֹלא נ ְִרָאה ְל ִהּוָדֵּ ַע.
אְַך ַב ֲאשֶר ָעפָר וְַאדְ מַת חֹמֶר
הָיּו ְלבַד ,י ָכֹלְתִי
אֹותָ ם דְ חֹות ַמ ֵּהרְ ,ו ִה ַפלְתִ ימֹו.
רם

ָאכֵּן ְבאֵּיזֶה יֹום כְז ֹאת ָעשִיתָ ?

שלום

ששָה חֲדָ שִים הֵּם ,בְיֹום ֻהלֶדֶ ת
ִ
ַמ ְלכִי ,לְעֹולָם יֶחִי.

רם

אְַך תַ עֲלוֱמֹות ֵּאלֶה
סִתְ ֵּרי ְמסִבֹות אֵּל אֱֹלהֵּי קֶדֶ ם.
(אל ענה)
לְֵּך חִיש ק ְָרא זִיפָה ְוי ָב ֹא ֵּהנָה– .
עֹושֵּה גְדֹולֹות! ַחסְדְ ָך הֹו ָחלְתִ י;
ַאל-תַ עֲז ֹב אֹותִ יְ ,ו ָהשֵּב נֶפֶש
מ ָָרה ֲאשֶר ֵּהמ ְַרתָ .
מֶה ָעמְקּו ַה ְפלֵּא ְמזִמֹותֶ יָך!
ָָארץ!
מַהָ -קצְרּו עֵּינֵּי אֱנֹוש ב ֶ

זיפה

ַמ ְלכִי יְחִי! ִהנֵּנִי.

רם

ִהנֵּה ְל ִמגְדַ ל ַאי ִן
אַתָ ה הֲֹלא ָמצָאתָ
פִתְ חֹו ְכבָר?
זיפה

רם

ַמ ְלכִי ,הֲֹלא י ָדַ עְתָ .

ָאכֵּן ְבאֵּיזֶה יֹום?
בְיֹום ֻהלֶדֶ ת

זיפה

ַמ ְלכִי.

רם

זיפה

ְואֵּיְך י ָכֹלְתָ
פִתְ חֹו מְצ ֹא?
מָה ֵּאלֶה?
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רם

פִתְ חֹו ,אֱמ ֹר ,אֵּי ָככָה מְצ ֹא י ָכֹלְתָ ?

זיפה

ַמ ְלכִיְ ,ו ָלמָה ז ֹאת תְ ַבקֵּש עָתָ ה?

רם

הֵּן ֹלא לְָך לָדַ עַת
ָלמָה ֲא ַבקֵּש ז ֹאת .אֱמ ֹר :אֵּי ָככָה
פִתְ חֹו מְצ ֹא י ָכֹלְתָ ?

זיפה

ַמבִיט וְצֹופֶה שָם זְמַן ָעמַדְתִי,
ָו ֶא ְמצְָאה אֹותֹו.

רם

ּומַהָ -מצָאתָ ?

זיפה

ָעפָר ֲאשֶר ִה ַפלְתִי
מֻדְ בָק ְכמ ְַראֵּה ֶאבֶן
ָהי ָה.

שם

ְואֵּיְך דִ מִיתָ
כִי טִיט יְהִי ,אִם הּוא ְכמ ְַראֵּה ָאבֶן?

זיפה

שֹונֶה ְמעַט ָראִיתִי
אֹותֹו.

רם

זְעֵּיר ה ְַרחִיקָה– .
שבְתָ ?
דַ ְרדַ עּ ,ומַה-ת ֹאמַר? ּומֶהָ -ח ַ

דרדע

תֹורנּו.
ַמ ְלכִיֱ ,אמֶת דַ ְרכָּה הֲֹלא ֵּ
ִהנֵּה גְלּוי ָה ז ֹאת ְלכָל-אִיש-דַ עַת,
שקֶר.
שוְא דְ בַר זִיפָה ְו ַה ְבלֵּי ָ
כִי ָ

רם

שבְתִ י.
כֵּן גַם ֲאנִי ָח ָ

דרדע

גַם-ז ֹאת עֲשֹות נּוכַל –

רם
דרדע

אֱמ ֹר.
נֵּ ֵּלכָה
שמָה.
ל ְִראֹות ֲהי ֵּש ז ֹאת ַה ְמע ָָרה ָ
(הימן בא)

הימן

ַמ ְלכִי י ְחִי ָלנֶצַח!
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ִלפְת ֹר חֲלֹום ַמ ְלכִי ְכהַיֹום בָאתִ י;
ָו ֶא ֱחזֶה ,גַם ט ֶֶרם
אֹותֹו אֱמ ֹר ,כִי ָה ֱאמֶת ָראִיתִי.
ְמֹורה כִי ְלבַד ָהי ָתָ ה
הֵּן ַהז ָ
עַלִ -כ ְסאֲָךַ ,אחַת ְבכָל ַהגֶפֶן,
ז ֹאת הִיא שְלֹומִית.
גַם ֲאנִי ֵּה ַבנְתִ י

רם

כָל-ז ֹאת ְכבָר.
הימן

אְַך עֹוד ֲאשֶר ָראִיתִי
נֹופֵּלְ ,בה ִָרים י ָדְ ,פקִיד ַהזַעַם,
גַם ִמ ְבלִי יּוכַל ְל ַהכ ְִריתֶ נָה;
ש ַע
כָז ֹאת יְהִי הַיֹום ,וְתִ ָּו ֵּ
ַהבַת שְלֹומִית ,יַעַן
שָלֹום ְלבַד ָהי ָה ֲאשֶר ַהפֶתַ ח
ָמצָא ְל ִמגְדַלָ-אי ִן.
ַמ ְלכִי ,דְ ר ֹש ז ֹאת ,כִי ֱאמֶת דִ ב ְַרתִ י.

רם

בָרּוְך תְ הִי ,הֵּימָן! ְכבָר ֵּאלֵּינּו
ִספֵּר כְז ֹאת שָלֹוםֲ .אבָל עַדֵּ -אלֶה
אֵּין-דַ י ֲאשֶר זִיפָה לְהֹודֹות יֹואֶל.

הימן

ַמ ְלכִיְ ,מזִמָה ִממְָך אֵּי ָככָה
י ֶ ְחסַר ְוי ִ ָבצֵּר? הֲֹלא ַה ָמוֶת
תָ שִית ְלנֶגְדֹו ,כִי ְמה ֵָּרה תֵּ ֶרא
אִם ָה ֱאמֶת יַגִידּ ,ובַדָ יו יָעַן.

רם

שמַעּ ,ושְמ ֹר מְא ֹד נַ ְפשֶָך:
זִיפָה! ְ
אִם ָה ֱאמֶת אַתָ ה ְמ ַכחֵּד אַתָ ה,
ִירה.
אֶת-ר ֹאשְָך הַיֹום ֲאנִי ָאס ָ
ִהנֵּה ְכבָר י ָדַ עְתִ י
כִי אֵּינְָך ָהאִיש ֲאשֶר ַהפֶתַ ח
ָמצָא ְל ִמגְדלָ-אי ִן.
ָאכֵּן אֱמ ֹר ,אֵּיכָה לְתֹוכֹו בָאתָ ;
כִי אִם-תְ ַכזֵּבִ ,הנְָך מֵּת עָתָ ה.

זיפה

ַמ ְלכִיְ ,סלַח-נָא! ֶו ֱאמֶת ַאגִידָ ה.

רם

ֶא ְסלַח; ֲאבָל תִ שְמ ֹרֱ ,אמֶת ַהגִידָ ה.
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זיפה

רם
ענה

ִלצְע ֹד בְיֹום ֻהלֶדֶ ת
ַמ ְלכִי ְבהַר-ע ֹז בָאתִ י,
ָו ֶא ְמצְָאה אֹותֹו ֲאשֶר נִפְתָ חּו
שמָה.
שע ָָריוֶ ,ואֱנֹוש אֵּין ָ
דַ לְתֹות ְ
לָרּוץ לְָךַ ,מ ְלכִיְ ,ל ַבשֵּר ַחשְתִ י,
וָאֹמ ְָרה אֵּת כָלֲ -אשֶר ָאמ ְָרתִי.
ָאנָא ְסלַחַ ,מ ְלכִי ,מְח ֹל.
ָס ָלחְתִ י.
ַמ ְלכִי ,זְכָר-נָא עַתָ ה
אֶתַ -החֲלֹום ָח ָלמְתִ י.
שלֹום הֲֹלא זֶה הּוא ֲאשֶר ָראִיתִ י
ָ
נַעַר יְפֵּה-עֵּינַי ִם,
דֹוחֶה שְלֹומִית ָאז ְבאֵּש א ֹ ֶכלֶת!
ֹלא זֶה ֲאשֶר ִמהֵּר ְל ַהצִי ֶלנָה?
ֹלא-יַעֲלּו עַתָ ה ְל ִכ ְסאְָך יָחַד?

רם

שָשֹֹון ְוגִיל ָמלֵּאתִ י,
שטְפּו י ִ ְלחָצּו,
ִלבִי ב ְֻרבָם י ִ ְ
בַל-אּו ָכלָה ה ְַראֹות שְשֹונִי חּוצָה.
ַס ְלעִי ּו ָמגִנִי אֱֹלהִים אַתָ ה,
שגָב בְיֹום צַר לִי וְעֹושֵּה ֶפלֶא!
ִמ ְ
זּולָתְ ָך אֵּין-עֹודְ ,ואֵּין כָמֹוָך
מֹושֵּל בְע ֹז עֹולָם וְשֹופֵּט צֶדֶק.
שקִיטּ ,ומִי י ְַרשִי ַע?
תַ ְ
תַ סְתִ ירּ ,ומִי י ָשּור מְאֹור ָפנֶיָך?
ִהנֵּה ְב ֶאחָד אַתָ ה;
ַרק נַ ְפשְָך אִם ִאּוְתָ ה ,וַתָ עַש.
מָה עֹוד אֲדַ בֵּר? ַו ֲאנִי קָטֹנְתִי
ִמכָל ֱאמֶת ָו ֶחסֶד,
כִי ַלעֲשֹות ִה ְפלֵּאתָ
עִם ַעבְדְ ָךָ .אנֹכִי
אִם ַאח ֲִרישַ ,אגְדִ יל גְדֻ לָתֶ ך;
אֶד ֹם ,וְד ֹם ַאגִיד תְ ִהלָתֶ ָך.

הימן

ָלמָה נִַאחֵּר עֹוד? ְועֵּת ִהגִי ַע
שבְעּו פ ְִרי ָם י ְדִ ידֵּ י אֹמֶן.
כִי י ִ ְ
אֶל-בֵּיתְ ָךַ ,מ ְלכֵּנּו,
ש ֵּמחִים ַבי ְתָ ה,
נֵּלְֵּך וְנֹושִיב שָםְ ,
שָלֹום ,שְלֹומִיתַ ,ר ֲענַנִים ֶסלָה.
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ענין ו

(עדה ושמעי)
עדה

ִהנֵּה ְכבָר מֵּתָ ה שְלֹומִית תֶ הִי,
עַתָ ה יְהִי שָלֹום י ְדִ ידִ י ֶסלָה.

שמעי

תֹודָ ה וְקֹול זִמ ְָרה שְאּו וָר ֹנּו,
ָארץ;
ַס ְלעֵּי נְאֹות ה ִָרים ְו ַכנְפֹות ֶ
שמְחּוֲ ,עצֵּי ַהיַעַר,
ִ
כָלַ -בהֲמֹות שָדַ י וְרֹועֵּי דֶ שֶא,
בָחּור ,בְתּולָה ,שָב ְויָשִיש יָחַד,
שבֶט,
כָלַ -מ ַחזִיקֵּי ֵּ
ָאדֹון ְו ֶעבֶד לֹו ְבה ֵָּרי קֶדֶ ם.

עדה

ש ֵּמ ַח!
ש ְמעִי ּומַהָ -
מַה-טֹוב ְלבַב ִ

שמעי

עֹושֶה גְדֹולֹות ,מַה-מְא ֹד גָדַ לְתָ !
מִי יַעֲרְֹך ֵּאלֶיָך,
אֹו כָל-תְ ִהלָתֶָך
שמִי ַע? –
מִי זֶה ֲאשֶר י ַ ְ
ש ַמעַתְ
שָֹלום ,עֲדָ ה! ָ
אֶת כָלֲ -אשֶר בַָאתְ נּו?

עדה

ִהנֵּה ְב ִלבִי עַתָ ה
שבָה ָהי ִיתִ י:
ז ֹאת חֹו ְ
שמַח ,וְכ ֹה שָש אָתָ ה?
מַה-זֶה ֲאשֶר תִ ְ
ִהנֵּה שְלֹומִית מֵּתָ ה.

שמעי

מַה-ת ֹאמ ְִרי? ִהנֵּה שְלֹומִית מֵּתָ ה?
ש ֵּמחָה הִיאְ ,וגַם נִתָ נָה
ַחי ָה ְ
ִאשָה ְלשָלֹום.

עדה

מָה? וְֹלא ַל ָמוֶת
נִגְזַר ְכבָר דָ תָ ה?

שמעי

ְכבָר ַל ָמוֶת
שעָה.
נִגְזַר ְוגַם נֹו ָ

עדה

שמַע ֲאנִי אֹו ֶאחֱֹלם ִלשְמ ֹ ַע?
ֶא ְ
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שמעי

ִעמִי ,אֲחֹותִ י ,בֹאִי,
שרָ-אמ ְַרתִי
כִי כָלֲ -א ֶ
גַם אַתְ הֲֹלא תִ ְראִי ְבבֵּית ַה ֶמלְֶך.
שמָה
אְַך לּו אֲחֹותִ יָ ,
ָהי ִיתְ ,כבָר י ָדַ עְתִי
כִי גַם שְשֹונְֵּך י ִֶרב,
כ ְִרבֹות שְשֹונִי עָתָ ה– .
מַה-טֹוב ְמנָת ֶח ְלקֶָך,
שָלֹום י ְדִ יד נַ ְפשִיּ ,ומַה-נָ ֵּעמָה!
אֵּיְך נַהֲפְֹך ַח ְבלֶָך
ִממָר ְלמָתֹוק פֶתַ ע;
פִתְ א ֹם לְאֹור מֵּחשְֶך,
ִמנַ ֲחלֵּי י ָגֹון ְו ַח ְבלֵּי עֹנִי
ש ְמחַת נָפֶש;
אֶל-נַ ֲחלֵּי שָשֹון ְו ִ
מ ִֵּרדְ תְָך ָאבֵּל ּומָר אֶלֶ -קבֶר
לָשּוש ְבצֵּל ֻחפָה ְב ִכסֵּא ֶמלְֶך.

ענין ז
(משוררים ,עדה ,שלום ,שלומית
רם ,שרים)

משוררים מֹושִיב יְחִידִ ים ַבי ְתָ ה,
הֹופְֵּך ְמסִבֹותֵּ ינּו;
שקִיפָה,
ִמ ָקדְ שְָך ַה ְ
ש ְמחָתֵּ נּו.
ּורצֵּה ְב ִ
ְ
ב ְִרכָתְ ָך ַצּוֵּה לְדֹודִ ים ֵּאלֶה,
נֹורא תְ הִלֹות אֵּל וְעֹושֵּה ֶפלֶא.
ָ
עדה

שעַת!
עַתָ ה ְראִי ,מ ְִר ַ
ש ָבעִי.
שעְֵּך ,עֲדָ ה ,תִ ְ
עַתָ ה פ ְִרי ִר ְ
שבְתְ
זַכָה תְ מִימַת לֵּב ,הֲֹלא ָח ַ
שקֶר,
הַיֹום ְל ַהפִי ָלּה ְבנִ ְכלֵּי ָ
סֹורר תְ שּוק ֹות ָאוֶן.
לָתֵּ ת ְללֵּב ֵּ
אְַך י ֵּש אֱֹלהִים ,י ֵּש ,וְשֹופֵּט צָדֶ ק,
נֹותֵּ ן ל ְָרשָע ָרעְ ,לצַדִ יק ָחסֵּד.
הֹוי חֵּן ֲאשֶר ַרע לֹוּ ,וב ֹגד יֹפִי!
אִם ע ָוכ ְֵּרי נַ ְפשִי ֱהי ִיתֶ ם יַחַד,
ש ֲעכֶם תִ שָאּו;
אְַך ִפ ְ
כִי ִהנְנִי הֹו ֶלכֶת
שעִי ,לְשּובִי עַתָ ה
ָלשֵּאת גְמּול ִר ְ
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ַעפְרֹות אֲדָ מָה ַכ ֲאשֶר ָהי ִיתִי!
משוררים

מֹושִיב יְחִידִ ים ַבי ְתָ ה,
הֹופְֵּך ְמסִבֹותֵּ ינּו;
שקִיפָה
ִמקָדְ שְָך ַה ְ
ש ְמחָתֵּ נּו.
ּורצֵּה ְב ִ
ְ
ב ְִרכָתְ ָך ַצּוֵּה לְדֹודִ ים ֵּאלֶה,
נֹורא תְ ִהלֹות אֵּל וְעֹושֵּה ֶפלֶא.
ָ

עדה

ַמ ְלכִי ,לְעֹולָם יֶחִי;
דֹודִ ים תְ מִימִים תֹו ְמכֵּי תִ ְפא ֶֶרת!
שעִי ְב ָפנַי יַעַן;
ִפ ְ
בֹושָה ֲאגַלֶה ָאנִי
שעְתִי.
נַכֶל ְמזִימֻותַ י ֲאשֶר ה ְִר ָ
ֹלא ַר ֲחמִים ֶאשְַאלְ ,ס ִלי ַחת ֶחסֶד;
שפָט ְלבַד אֹבֶהֲ ,אשֶר תִ תֵּ נָה
ִמ ְ
שעִי ,וְֹלא תַ חְמֹלָה.
ֵּאלַי גְמּול ִר ְ
שקֶר
ִהנֵּה בְתַ ְרמִית ֶ
ש ְמלַת ַא ֲהבָה ִכסִיתִי,
שנְָאה ְב ִ
ִ
ָארצָה
ַויְהִי תְ שּוקָתִ י ְלה ִָריץ ְ
דַ ם זְַך ְונָקִי ,דַ ם תְ מִימַת נָפֶש,
דַ ם ז ֹאת שְלֹומִית ,בַתְ -כלִילַת צֶדֶ ק.
ִמנְחָה ֲאשֶר אֶתְ מֹול ְבי ַד בַת-שּו ַע
ש ְלחָה ,סַף ַרעַל
ֵּמאֵּת שְלֹומִית ֻ
לָתֵּ ת ְלזִיפָהָ ,אנִי
ש ַלחְתי,
אֹותָ ּה ְלבַד ָ
בַל-י ָדְ עָה דָ בָר שְלֹומִית ֶמנָה.
ש ְלחָה ַעבְדִ י ְלגַלֹות אֹזֶן
ָו ֶא ְ
זִיפָהֲ ,אשֶר שֹו ַלחַת
שמִידֶ נָה.
ָמוְתָ ה שְלֹומִית לֹוְ -,ל ַה ְ
עַתָ ה דְ עּו מַה-תַ עֲשּו ִמ ֶמנִי,
כִי מּות ְלבַד ֶאחְפ ֹץ; ְואִם ָחטָאתִ י,
הַיֹום נְשֹוא ֶח ְטאִי ְלנַ ְפשִי נֹחַם.

רם

יראִי ,תָ מּותִ י.
ַאל-תִ ְ

שלומית

הַיֹום אֱנֹוש יּומַתֲ ,אשֶר יָצָאתִי
ִמי ַד תְ מּותָ ה ָאנִי?
ַאף כִי עֲדָ ה! ָאבִי גְדֹול הַדַ עַת,
ֶא ְצבַע עֲדָ ה ֹלא ָעשְתָ ה כָלֵּ -אלֶה,
ֶא ְצבַע אֶֹלהִים הִיא ֲאשֶר ָחנָנִי.
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הֵּן ָפ ָעלָּה לִי טֹוב ְונָעִים עָתָ ה;
שבָה ָרע ,מֶה ְלנַ ְפשִי יָעַש?
אִם ָח ְ
ֶח ְטאְֵּך ,עֲדָ הָ ,ס ַלחְתִ י;
ַאף ֶאאֱה ֹב אֹותֵּ ְךֲ ,אשֶר ֵּהבִיָאה
י ָדֵּ ְך תְ שּועָתִ יּ ,ובְָך ָח ָפצְתִ י.
ענה

חֵּן חֵּן תְ שּואֹות לְָךְ ,כלִילַת יֹפִי!

משוררים

מֹושִיב יְחִידִ ים ַבי ְתָ ה,
הֹופְֵּך ְמסִבֹותֵּ ינּו;
שקִיפָה,
ִמקָדְ שְָך ַה ְ
ש ְמחָתֵּ נּו.
ּורצֵּה ְב ִ
ְ
ב ְִרכָתְ ָך ַצּוֵּה לְדֹודִ ים ֵּאלֶה,
נֹורא תְ הִלֹות ֵּאל וְעֹושֵּה ֶפלֶא.
ָ

שלום

נַ ְפשִי שְלֹומִית! אִם ֱאמֶת ַאבִיעָה,
ֹלא-אֵּדְ עָה מָה א ֵֶּרא.
נ ְִראִים עֲדֶ ן לִי ַכחֲלֹומֹות ֵּאלֶה;
שנָתִ י אִיקָץ,
ִירא עֲדֶ ן ,פֶן ִמ ְ
א ָ
כִי עֹוד חֲלֹומִי זֶה מְעֹופֵּף יֵּלְֶך.
שמָה
אְַך זֶה ֲאשֶר ָאמַר ְבה ְַרעִים ָ
ש ָמעְתִ י:
ַההֵּד ֲאשֶר ָ
" ֵּאבֶל ְב ֶאפֶס לְָך ,וְיֹושַע ָאי ִן".
ִהנֵּה י ְשּועָתִ י ֲאשֶר בַָאתְ נִי
הַיֹום ְבי ַד הַר-ע ֹז ּו ִמגְדַ לָ-אי ִן.
זֶה הּוא גְמּול י ָדִ י ֲאשֶר ָמצָאתִ י.
אְַך עֹוד ְראֹות ָח ַפצְתִי
שנָה.
כִי ֹלא חֲלֹום זֶה לִי ,וְֹלא אִי ָ

משוררים

מֹושִיב יְחִידִ ים ַבי ְתָ ה,
הֹופְֵּך ְמסִבֹותֵּ ינּו;
שקִיפָה,
ִמקָדְ שְָך ַה ְ
ש ְמחָתֵּ נּו.
ּורצֵּה ְב ִ
ְ
ב ְִרכָתְ ָך ַצּוֵּה לְד ֹודִ ים ֵּאלֶה,
נֹורא תְ הִלֹות אֵּל וְעֹושֵּה ֶפלֶא.
ָ

חבר שרים

שמְחּו ,י ְדִ ידִ ים ,שִישּו,
ִ
נִצ ְֵּרי מְלּוכָה יַחַד,
כִי ָחפְרּו הֹובִישּו
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דֹורשֵּי ָרעַת ְל ַב ְבכֶם ֶסלָה.
כָלְ -
תִ פ ְַרח וְתִ גְדַ ל ַכ ֲאשֶר ֵּה ֵּחלָה
ֶחב ְַרת יְש ִָרים ֵּאלֶה,
ּוכְב ֹר י ְדֵּ יהֶם בֹו ְטחִים י ָשרּו:
אִם ז ְָרעּו דִ ְמעָה ,שְחֹוק יקְצ ֹרּו.
משוררים מֹושִיב יְחִידִ ים ַבי ְתָ ה,
הֹופְֵּך ְמסִבֹותֵּ ינּו;
שקִיפָה,
ִמקָדְ שְָך ַה ְ
ש ְמחָתֵּ נּו.
ּורצֵּה ְב ִ
ְ
ב ְִרכָתְ ָך ַצּוֵּה לְדֹודִ ים ֵּאלֶה,
נֹורא תְ הִלֹות אֵּל וְעֹושֵּה ֶפלֶא.
ָ
חבר שרים

ִלמְדּו ְבנֵּי תֵּ בֵּל ֱאמֶת לָדַ עַת,
ֶחבַרת יְש ִָרים מָה ֲאשֶר יָש ָָרה,
ֹלא כָלֲ -אשֶר ֻחב ָָרה,
ֶחב ְָרה ֲאשֶר תִ יטַב ְל ִהשְתַ ֵּב ַח.
ֶחב ְַרת י ְדִ ידִ ים ָאז ְלבַד נָ ֵּעמָה,
אִם ַרק ְבי ַד צִדְ קָם ֲאחָדִ ים ֵּהמָה.

משוררים

מֹושִיב יְחִידִ ים ַבי ְתָ ה,
הֹופְֵּך ְמסִבֹותֵּ ינּו;
שקִיפָה,
ִמקָדְ שְָך ַה ְ
ש ְמחָתֵּ נּו.
ּורצֵּה ְב ִ
ְ
ב ְִרכָתְ ָך ַצּוֵּה לְדֹודִ ים ֵּאלֶה,
נֹורא תְ הִלֹות אֵּל וְעֹושֵּה ֶפלֶא.
ָ

שמְחּו ,י ְדִ ידִ ים ,שִישּו,
חבר שרים ִ
נִצ ְֵּרי מְלּוכָה יָחַד;
שמְחּוְ ,ואֵּין אֵּימָהְ ,ונָס כָלָ -פחַד.
ִ
ז ֹאת נַ ֲחלַת שַדַ י וְשֹופֵּט צֶדֶ ק,
נֹותֵּ ן כְב ֹר י ָדָ יו ְלגֶבֶר ָחסֶד.
שר תִ קְצ ִֹרי,
צִדְ קְֵּך ,שְלֹומִית! זֶה ֲא ֶ
שָלֹום! פ ְִרי ַחסְדָ ְך ֲאשֶר ת ֹא ֵּכלָה.
כלם

אְַך זֶה פ ְִרי תֻ מַת יְש ִָרים ֶסלָה.
אַתָ ה בְנֹו אֹוצַר ְסגֻלֹות דַ עַת,
אַתָ ה בְנֹו-בָאסָאן מְאֹור עֵּינֵּינּו;
אַתָ ה ֲאשֶר תָ קּומָה
תַ חְתָ יוְ ,כלִיל ָח ְכמָה וְלֹובֵּש צֶדֶ ק;
טֹובָה ְמנָת ֶח ְלקֶָך,
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ֵּחלֶק אֱֹלהִים הִיאֲ ,אשֶר נִתָ נָה
אֶל-נַ ְפשְָך הַיֹום גְמּול י ָדֶ יָך.
הֵּן בַתֲ -ח ָכמִים הִיאֲ ,אשֶר כָמֹכָה
ֹלא נֳ ְפלָה ִממְָך ְבצִדְ קֹותֶ י ָה;
ּו ְב ֶח ְלקְָך נָ ָפלָה,
ִבקְנֹותְ ָך ָח ְכמָה ֲאשֶר ָקנִיתָ ,
ִמגְדָ ל ֲאשֶר פָתַ חְתָ .
בָּה יַעֲֹלז ִלבֶָך,
בְָך יַעֲֹלז ִלבָּה; וְשֹוש ֹ תָ שִישּו.
כִי ַכ ֲאשֶר הֵּיטִיבְ ,להֵּיטִיב יֹוסֶף
תָ מִיד אֲדֹנָי לְָך; וְעֹוד ָעלֶיָך
שלֵּם אֶת-נְוַת צִדְ קֶָך.
יָעִירְ ,ו ִ
-----------זה קרבן
רעך כאח לך אוהב טהר לב,
משה חיים בן לאדוני אבי יעקב חי לוצאטו יצ"ו

לתוכן הענינים
לדף הראשי של פרויקט בן-יהודה
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