
  . אלי פררה:
 המורהערכתב ו

  . יצור קשר באתר�)פואמה(שירה להמבקש את פירושי המילי� 

  חיי� נחמ� ביאליק/  ֵמֵתי ִמְדָ�ר

  )ב עג"ב(י ל� מתי מדבר רתא אח

  

  ,לֹא ֲעַדת ְ$ִפיִרי� !ְלָבִאי� ְיַכ"! ָ � ֵעי� ָהֲעָרָבה

   –ל! ְב*ִ,יר לֹא ְכב)ד ַהָ�ָ � !ִמְבַחר *()ָניו ָ � ָנְפ

  ,3ֳהֵליֶה� ַה0ְֹדִרי� מ!ָטִלי� ַ�ַחָ.ה ֲעָנִקי��ַעל ַיד

ִ�י� ַ$ֲאָרי)ת ָלֶבַטח ִיְרָ�צ!   .ֵ�י� ח)ל)ת ַהִ.ְדָ�ר ַה5ְה4

  ,ָ ַקע ַהח)ל 8ַַחת ִמְר7�ַ 6!פ)ָת� מ!ַצק)ת ַה6ְָרִמי�

  :ֲאֵזָנ� ֲעֵליֶה� ַו–ִנְרָ,מ! , ָ,ְבק! *ִ,יִרי� ָל3ֶר7

  ,ֵ�י� רַֹחב ִ$ְתֵפיֶה� ִ$יד)ָנ�, ַחְרב)ת ַה5!ר ְמַרא )ָת�

  .*ְ ָ;ה !ְתִלי ַ�ֲחגָֹרָת� !ְנע!צ)ת ַ�ח)ל ֲחִנית)ָת�

  ,ָצְנח! ָב3ֶר7 ָראֵ יֶה� ַהְ$ֵבִדי� ְמג4ְ,ֵלי ַהֶ;ַרע

  ;ַמת ַהְ(ָבִאי�ִנְגַרר ְ>ַער 8ְַל8ֵַ(יֶה� ְוִנְדֶמה ְלַרֲע

  ,ְוֵעיָנ� ִ$ְנחֶֹ ת מ!ָעָמה, ַעִ<י� ָ;ֵנימ) !ְ ז!ִפי�

  ;ִמְ>ָחק ִלְבַרק ִח5ֵי ֶ ֶמ  !ִמְפ6ָע ְלר!ַח ִזְלָעפ)ת

  ,ָקִ י� ִמְצח)ָת� ַוֲחָזִקי� !ְלע4ַ.ת ָ ַמִי� $)ָננ!

ְ�ָכ� ֶיֶאְרב!,  ֲחָרד)ת–�6ַ)ת ֵעיֵניֶה�    , ָהֵאיִמי�ִמ"4

  ,ְקו54)ת ְזָקָנ� ִמְתַ;8ְל)ת ִ$ְקב4ַצת ַנְפ8!ֵלי ַהְ?ָחִ י�

  ,מ!ָצִקי� ַ$ֲחצ!ֵבי ַחָ(ִמי  ָיר!מ! ַבֲעָד� ֲחז)ָת�

  ,ְלַהְלמ!ת ַ;Aִיִ י� ָנכ)נ!, �ְֹלִטי� ִ$ְסַדֵ?י ַהַ�ְרֶזל

ְרַנס    ַהְ<ָמ� !ְבַפAִי )!ְכִא() ָ�� ִנ0ְ ! ֵמע)ָל� ְ�ק4

  ;ֵחֶקר ַוBְִק ! ַוBְִ,מ! ָלֶנַצח�$ֹח)ת ַ$ִ�יִרי� לֹא

  ,ַרק ֲחִריֵצי ַהָ;ִני� ַהֲחֵרִרי� !ְגד4ד)ת ֶהָחז)ת ַהֲח>!ִפי�

  ,ִ;8!ֵחי ֲחָרב)ת !ְכָתְב8ָ�, ֶחֶרט ַהֵח7 ְוָהרַֹמח

  ,ר ַהB)ֵרד ַי6ִיד!ַלֶ?ֶ , ִ$ְכָתב ֶ ַעל ַמ5ְב)ת ָהֶאֶב�

  ֶקֶ ת נ4ָ;צ!�ַ$ָ.ה ְרָמִחי� ִנְ ָ�ר! !ִמְסַ;ר ְ�ֵני

  .6ֵַ�י ֵאל ל!ח)ת ַהCִָמיר�ֶאל, צ!ֵרי ַהְ(ָבב)ת ָהֵאֶ(ה�ֶאל
   

  ,י)ְבל)ת ִיְנקֹפ!�ְוי)ְבל)ת ַעל, ְוָזְרָחה !ָב3ה ַהCֶֶמ 

  ;ָ ָבה ַהְ,ָמָמה ְ$ֶ ָהְיָתהְו, ְוָ ַקט ַהִ.ְדָ�ר ְוָסַער

  ,ְ$ת)ִהי� ֲעֵלי ָהִרא )נ)ת ִיְתַנDְא! ַבֶ.ְרָחק ַהֵ$ִפי�

  .6ִֵאי� ְ�ַהְדַרת ִ,ְמָמָת� ִויִהיִרי� ִ�ְבִדיד!ת ע)ָלִמי�



  .ֵאי� ָקֶ ב, ֵאי� ֲהָבָרה, ו ַ;ְרָסה ִמָ"ִביב ֵאי� ק)ל"8ָי�ו ַעל"ְוָתי

  ,ֵהד 8ְר!ַעת ,)ר ַהָ.ע4ִ<י��מ)� ָלֶנַצח ֶאתָ�ַלע ַהְיִ י

  ,ִעְקב)ת ָ ֳעֵליֶה� ַמֲחִריֵדי ַהBָ5ִה�ָמֲחק! ַה"!פ)ת ֶאת

  ,ִנְתְלל! ָהֵרי ח)ל 8ְַח�8ָ !ְסָלִעי� ִ�ְמק)ָמ� ָצָמח!

ְזָניו ָלֶנַצח ע4   ;ַוBֲַעצֹר ַהִ.ְדָ�ר ִנְ ָמת) ַוְיַיCֵ� מ4

Cָה�ָרב ֶאתיֹאַכל ַהBָ5ִ�ַ �8ָָֹח� ַו8ְִקָ;א ִתְפ*ְר$,  

  ,ַלֲהֵבי ַה5!ר ְמַרא )ָת��ל)ֵט  ַהח)ל ַה0)ֵדַח ֶאת

  ,ִרְ ֵ;י ַהCֶֶמ  ַה()ֵהט ִנְתָקִלי� ְ�ק)ַמת ָרְמֵחיֶה�

  ,ִנ8ִָזי� ְלִרֲבב)ת ִזיק)ת !ְנחֶֹ ת ְ;ֵניֶה� ִיְצָרב!

  ,,)ר)ת ֶיֱחָרב!�ַהט ַהCֶֶמ  ;ֹה ,)ר)ת ַעלַוֲח>!ִפי� ְלַל

  ,י)ִבי  ַה0ִָדי� ִע<!ָז� ְוס!ַפת ַהֶ?ֶגב 8ְִזֶר?!ֹ

  ,ֶאֶר7 ְוִנְרַמס ְ�ֶרֶגל 6ַָ.ִדי��ְוִנDָא ָב3ָבק ֶאל

  ,!ְל )� ְ$ָלִבי� ַחBִי� ָ � 8ְַלֵחְ
 ֲאַבק $ֹח)ת ַעד !ְרַקב ע4ָ<�

   ְוֵאי� ֵזֶכר ְלד)ר ְ$ִפיֵרי 3ָד�–כ! !ָמח! ֶאת ִ;יֶה� ְיַלֲח

ִ�י�   .ֶ ָנְפל! ַוBְִ,מ! ָלֶנַצח ֵ�י� ח)ל)ת ַהִ.ְדָ�ר ַה5ְה4
   

  ,ְ;ֵנִי ח)ל ָהֲעָרָבה�ִי;ֹל ֵצל ִ;ְתאֹ� ְוָצG ַעל�ְוֵי  ֲאֶ ר

  ,ָ�� ִמְלָמְעָלה�6ְַקֵצה ַמֲחֵנה ַהְ;ָגִרי� ְוִרְפֵרG ַעל�!ָבא ַעד

   –ַרֵחG ָו )ט ְ�ִטיָסה *ַחת ֵעֶרב ָוֶ ִתי !ְבַמְע6ָל 

  ,  ְוָעָמד–*ַחת ַה6!פ)ת ַהCְט!ח)ת �ִ;ְתאֹ� ה!א  )ֶהה ַעל

  ;6ַָ���ְוָקַדר ַהG!6 ַוֲחִצי ְ ֵכנ) ְמלֹא ִמְ ַטח ַה5ֵל ֶ ַעל

  ! !ַמָ;ל–!ַמCַק ְ$ָנַפִי�   –!ִפְתאֹ� ִיְזַ,ְעַזע ָה*ִ!יר 

  ֶנְחַ�ט ִ�ְמלֹא כֶֹבד 6!פ) ַוBִ;ֹל ַעל ַטְר;) ְ�*ַחת

  :צ!ִרי� ְ$פ!G ַחְרטֹ� ַוֲעק!� ִצָ;ְרָנִי��ֵאֶבר ֶ���ֶנֶ ר 6ְָדל

  $)ֵנ� ַה,)ֵרס ִצָ;ְרֵני ַהCִָמיר מ!ל ֲחֵזה ַהַחָ(ִמי 

Cַָהַחְרטֹ� ַה 
   –נ!� ְלע4ַ.ת ַהָ;ִני� ַהִ?ְקִ י� ָער)ְ

  ...!ַבְרֶזל ַ�ַ�ְרֶזל ְיַנ0ֵר,   ְוֶנֶ ר 6ְ�ִַוBָה–ע)ד ֶרַגע 

  ;ֵזינ)�*ְ
 ִ;ְתאֹ� ְ$מ) ִנְר8ַע ַהCַַח7 ְוָהָיה ְ$ֵמִ יב ְ$ֵלי

   –ָנָחת ִמְ;ֵני ה)ד ַהCְַלָוה ְוִתְפֶאֶרת ָהעֹז ַהִ.ְתַנְמֵנ� 

  ,ִהְתנ)ֵפG ְור!� ְ$ַלֵ;י ָמְעָלה, ְ$ָנָפיו ְוַנֲעָלה�ְפרֹ> ֶאתִי

  ,ְוִהָ$ה 6ַל *ִ,יר ַ�ָ.ר)� !ְלע4ַ.ת 6ְא)� ֶ ֶמ  ַיְצִריַח

  .ָר� !ִמְתַנCֵא ְ ָחִקי� !ְבזַֹהר ָרִקיַע ִיְתַעָ(�

,), !ְזַמ� ַרב  ע)ד 8ְִרַעד ִמְ(ַמAָה   ,רַֹמח� ֶ לֲאח!ָזה ְ�ח4

  ;ָיָדע�ֶ ָ?ְ ָרה ְו3ִביָה לֹא, *ַחת ִמ?)צ)ת ַהֶ?ֶ ר



   –ָנְפָלI ָל3ֶר7 �ַוֲעז!ָבה ִוית)ָמה ָ � 8ְַפְרֵ;ר ְוַתְזִהיר ַעד

  .ְוָ ָבה ַהְ,ָמָמה ְ$ֶ ָהְיָתה ְוָ ְכב! *ִ,יִרי� ְוֵאי� ַמֲחִריד
   

   ְוִהֵ?ה–ר ִ�ְ ַעת ָצֳהַרִי� ְוֵי  ֶ ְ�ִהְתַעֵ(G ַהִ.ְדָ�

  ,ִמDְַרֵפי ַהִ.ְדָ�ר ַה6ְד)ִלי�, ָנֵמר�ְ$ק)ַרת ַהַ�ד ֶ;ֶת�

  :ֵמִגיַח ְלַפֵ?ק ַ�חֹ� ַטְ�ע)ת ְ�ָ>ר) ָהַרְ
 ְוַהֲחַלְקָלק

  , לֹא ִניד ְולֹא ר!ַח–ר)ֵב7 8ְַח8ָיו , ַ;ַע� ִיְתַקֵ;ל ַ�ח)ל

  , ֵמרְֹ
 ְוִהְתַעֵ,� ְ�ִ ְפַעת ַה<ַֹהר4$() ִמְתמ)ֵגג

  ,ַעְצמ) ַלCֶֶמ �ִמְתמ)ֵדד !מ)ֵ ְ
 ֶאת, !ַפַע� ה!א ֵנע)ר

  ְונ)ֵצ7 ִ�ְזַהב ְמִעיל ַקְ>ַקDָיו, ָזֳהָר�Iִ;יו ֶאל�;)ֵער ֶאת

  –ַרְ
 ְוָיִחיד ִלְפֵני ָהֲעָרָבה , ְ$ֶיֶלד ַ ֲע !ֵעי ַהִ.ְדָ�ר

  ,� ִיְתַנֵער ַהDָָרG ְוָקַפ7 ִמְמק)מ) ְוָזָחלִ;ְתאֹ

  ,ְ;ֵני ָי� ַהח)ל ַה0)ֵדַח�ַהֲחֵלק ִהְתַע0ֵל  ְוָטפGֹ ַעל

  , ְוָעָמד–!ָפַגע ְ�ַמֲחֵנה ַהְ;ָגִרי� ְוִהְפִסיק ְלִחיָ ת) 

ִ.י�   ,ז)ֵקG ְ ִליש 6ֵו) ְ$ַע.!ד ַהְמנ4ָ.ר ִ�ְכָתב ַהַחְרט4

  , ְנט!י 6ָר)� ְול)ֵט  ֵעיַנִי�, ְזָהב)� 46ַ(תֵמִרי� ֶאת

  :ס)ָפI  ֶאת ַמֲחֵנה ָהא)ֵיב ַהִ?ְרָ,��ס)ֵקר ִמ")ָפI ַעד

  ,ְוֵאי� ֵקֶצה ַלְגִוBָה, ְוֵאי� ִמְסָ;ר, ְוַרָ�ה ַהַ.ֲחֶנה !ְגד)ָלה

   –מ)ת !ְמג4ִ(י� ְ;ֵני כ4ָ(� ָ ַמְיָמה ְוַג�)ת ֵעיֵנִיֶה�  ְזע!

  ֵהָ?ה�ְוִנ5ְָתה ַהDְִנ3ה ַהְ$ב!ָ ה ִמָ?ָח  ַה0ְַדמ)ִני ַעד

  .!ְתִהי ְלַ ְלֶהֶבת ְירָֹקה ְ�ֵעיֵני ַהֶ;ֶת� ַהְ(ט! )ת

  ;ְזָנב)  ַהְ.ַפְרֵ$ס�ַזַע� ַיַעְבֶר?! ֵמרֹא ) ַעד�ְוֶרֶטט ֶ ל

  ,ע ר)ֵחG ְות)ֵססְוכ4() ָז, ְוִהֵ?ה ה!א  )ֶחה ק)ָמת)

  ,ָנט!י ְ$ֵעי� ַמAֵה ַזַע� ַעל 6ֵַ�י ֶהָחָלל ַה0ָר)ב

  ,ָ>ָרCָ8ִ Gַמע�ְורֹא  ְ;ָתִני� *ְכָזר ִיָ?ֶטה !ְרִתיַחת ִ;י

  ..ל)ֲהִטי� ְ ֵני ע4ְקֵצי ְל )נ) ַהCְחִֹרי�, ז)ֲעִמי�, ר)ֲעִדי�

  ,רֹא )�ה ְ$ֵמִ יב ֶאת ְוִנְר8ַע ַהDָָרG ְוָהָי–ֶ;ַתע 

  ,ִנָחת ִמְ;ֵני ה)ד ַהCְַלָוה ְוִתְפֶאֶרת ָהעֹז ַהִ.ְתַנְמֵנ�

  ,ִיְק;7ֹ ְמלֹא 3ְר$) ְל3ח)ר ְוָנָטה ַה5ִָ,ה ְוָעָבר

   –ַהְר8ֵַע ְוַנְצֵנ7 ְ�ַזֲהר!ֵרי ַהֶ.ְרָחק ַהָ�ִהיר , ָלחֹ 

  .ְכב! *ִ,יִרי� ְוֵאי� ַמֲחִרידְוָ ָבה ַהְ,ָמָמה ְ$ֶ ָהְיָתה ְוָ 
   

  ,ַעְרב)ת ַהִ.ְדָ�ר !ְסָלָעיו�!ְבֶרֶדת ֵליל ַסַהר ְוָ ַכ� ַעל

G* ְלָבִני� !ְ חִֹרי� ִיְתַ$ֶ"ה GAָ4!ְמע��ִיְת6ַל ַהְיִ ימ),  



  ,ח)ל ַוֲעָרָבה�יֹאְבד! ְ�ִחְוַרת ָהא)ר ִמיֵלי ִמיִלי� ֶ ל

  ,ָפיו ַהְ<ק!ִפי� ַה5ְָלִלי� ַהְ$ֵבִדי� ִיְרָ�צ!!ְבַיְרְ$ֵתי ֵ$

  ,ַחְית) ְקד!ִמי� ְוֶ ְנַהֵ�י ְ�ֵראִ ית, ,)ִמי� ְלַחְית) ֲעָנק

  ,ס)ד ַקְדמ)� ֶאָחד�ֶ נ)ֲעד! ֵהָ?ה ַהַ(ְיָלה ְלַהֲחִרי  ַעל

   –א! *ט ֵיְלכ! ְלע)ָלָמ� ְ$ֶ ָ�, ְוִלְפֵני ֲעל)ת ַ ַחר ָיק!מ!

ָ( �ְוצ!ַרת ְלָבָנה ֲעג!ָמה ִנְ ֶקֶפת ַעל   :ְ;ֵני ָרז ְמ 4

  ; ְוָנְסָכה ֲעֵליֶה� א)ר 6ָנ!ז–ְיִ ימ)� !ְקד!ִמי� , ַלְיָלה

  ,ִ ְממ)ת ע)ָל��ְוָעַג� ַהִ.ְדָ�ר ְוָחַל� ֲחל)� *ְכָזר ֶ ל

   –ְקָצר)ת ,!ָמ� ְיֵיִליל ְיִ ימ)� !ְמַיֵ�ב ֲאר$4)ת !

  ,3ז ֵי  ֲאֶ ר ִ;ְתאֹ� ְיַזֵ?ק ֲאִרי ֶנֱאָדִרי ַב$ַֹח

  .ַהַ.ֲחֶנה ְוָעָמד�!ָבא ַעד, ַיְח;ֹז�צ)ֵעד A�ַ!ח)ת לֹא

  ,רֹא ) ַהBִָהיר ְוָזַקG ַצָ!אר) ַהְמעAָ4ר�ִיDָא ֶאת

  :ֵנה ָהא)ֵיבַמֲח�!ְ 8ֵי ַגֲחֵלי ֵעיָניו ַה(ֲֹח )ת 8ְַר6ְֵלָנה ֶאת

Gנ)ֵדד ֵ>ָער ְוַעְפָע �ְכִבי� *ִ,יִרי� ַמֲחִריִ י� ְוֵאי( ;  

  ,ִצְלֵלי ָהְרָמִחי��ִנְרִאי� ִ$ְכפ!ִתי� ִ�ְרצ!ע)ת ְ חֹר)ת ֶ ל

  ...ִהְכִסיG ַהַ"ַהר עֹז ְ;ֵניֶה� ְוַג�)ת ֵעיֵניֶה� ַמֲאִפילֹות

  –ְוָעַמד ָה*ְרֵיה ִמְ 8ֶָאה ְלִתְפֶאֶרת ָהעֹז ַהִ.ְתַנְמֵנ� 

  ,ִ;ְתאֹ� ִיְתַחֵ�ט ַהַ$ְפ8)ר ְוָ *ג ָה*ְרֵיה ְ 3ָגה

  ,ו ַ;ְרָסה ִמָ"ִביב ִיְזַ,ְעַזע ַהִ.ְדָ�ר ַוֲאַגָ;יו"8ָי�ו ַעל"ְוָתי

  ,)ֵמִמי�ָנַפל ַהֵהד ַוBְִת;)ֵצ7 ֵ�י� צ!ִרי� ַוֲהָרִרי� ,

  ,ַקְצֵוי ַהְיִ ימ)� ָהָרח)ק�;ַֹרר ְל*ְלֵפי ְרָעִמי� ַעל

  ,ְוָענ! ַה8ִַ?י� ְלקֹולֹו ְוִיְלַלת אִֹחי� 8ְִ יֶב?!

   –ְוָעְלָתה ַנֲהַקת ַהְ;ָרִאי� !ָמְל3ה ַהBָ5ִה ֲחָרָדה 

  ֲהלֹא ה!א ְיֵלל ַהְיִ ימֹו� ְוַזֲעַקת ַהִ.ְדָ�ר ַהָ.ָרה

   –ֲהִקיצ) ַבֲחָבָליו ְוה!א ָעֵיG ְוה!א ָרֵעב ְוַנְפ ) ֲחֵרָבה ַ�

  ,ִמְת�)ֵנ� ְלַרַע� 6ְב!ָרת), ע)ֵמד ָה*ְרֵיה ע)ד ֶרַגע

  ,ְוה!א ָ ֵלו ְוֵגא ְ$ַב8ְִחָ(ה, ְוָנַסב ֵמֵאֶצל ַהְ;ָגִרי�

  ,ַנִי�ְוַלִ;יד ַה�!ז ָ�ֵעי, ַרְגָליו ְוה)ֵלְ
 ל)�נ)ֵ>א ֶאת

   –צ)ֵעד !ְמַנֵער 8ְַל8ַָ(יו !ְבַהְדַרת ַמְלכ!ת) ִיְתֶרָחק 

  ,י!ַכל�ִיְתנ)ֵדד ְוַהCֶֶקט ַ�ל, !ְזָמ� ַרב ע)ד ִיְר6ַז ַהִ.ְדָ�ר

  .6)ֵנַח ְוַרע ל) !ְמַקֵ�ל ִי"!ָריו ְ�ַזַעG, ֶנֱאָנח

  ,ַבע רֶֹגז !ְנד!ִדי� ְוָיַגע ְ�*ְנָחת) ְוִהְתַנְמֵנ� ְ>–ַ ַחר 

  –ִ$ְמִריֵרי י)� ָקר)ב ְיַבֲעת!ה! , ִני� *ט ְיַיֵ�ב�ִני� ְולֹא

  ,ָהלְֹ
 ְוֵכָהה ֵעי�  ַסַהר !ַפֲאֵתי ָרִקיַע ֳחַוְרָור!



  .ה)ְלִכי� ַה5ְָלִלי� !ְנמ)ִגי� ִמ8ַַחת ְלַצְלע)ת ֶהָהִרי�

5ִי�–ִנְגל! ַה5!ִרי�    ;)ֲעִפי� ְוָסִרי�ז,  ְוִהָ?� ֲאמ4

  .ָיִחיל ַהִ.ְדָ�ר ְוד!ָמ� ֵמֵאיַמת ֲהַדר ר)ְממ!ָת�

   –נ)ֵבַח ְוֵאי� ק)ל) ִנְ ָמע , ֶרַגע ע)ד ִיְזַעG ְ�ֵחיק)

  ,!ְדָמָמה ע)ָלִמית ְ$ֶשָהְיָתה, 8ְִזַרח ַהCֶֶמ  ִיְ 8ָ8ַק

  .י)ְבל)ת ִיְנקֹפ!�ת ַעלְוי)ְבל), ְוָ ְכב! *ִ,יִרי� ְ$ֶ Cְָכב!
   

  ָיק!7 ַהִ.ְדָ�ר ְוָנקֹט ִ�ְדִמי ָהע)ָלִמי��א!ָל� ֵי  ֲאֶ ר

  ,ְוִהְתע)ֵרר ְלִהָ?ֵק� ְ�*ַחת ְנַק�  )ְממ!ת) ִמB)ְצר)

  .ְוִהְתַנDֵא ְלמ!ל) ִ�ְסָעָרה !ִבְנִציֵבי ַהח)ל ל) ִיְתק)ָמ�

  ,B)ֵצר ְוֶהֱחִריד) ִמִ$ֵ"א ַהָ$ב)דֶ;ַתע ָיק!� !ָבַעט ַ�

  ָ;ָניו !ְלָזְרק) ַ�ֲחַמת *G ְלַרְגָליו�ָיעֹז ִלְ ;ְֹ
 ַה80ִ)� ַעל

   –ַ$?) �ע)ָלמ) !ְלָהִ יב ַה8ֹה! ַעל�!ְלַעְרֵ�ב ָעָליו ָ$ל

  ,3ז ִיְזַ,ְעַזע ַהB)ֵצר ְוָזַע� !ְפֵני ַהCַָמִי� ִיְ 8ַ?!

  ,ַהִ.ְדָ�ר ַה.)ֵרד ֵה� ְ$פ!ִיי��!ְכִג6ִית ַהַ�ְרֶזל ַהְמל4ָ�� ַעל

  ְו*ְדמ!ִמית ְזע!ַמת ַהַ.ְרֶאה  )ַפַעת ֵמֶה� !ְמַפְעַ;ַעת

   –ע)ָל� ְוַעד ָראֵ י ַה5!ִרי� ַה0ְל!ִי� י)ָקֶדת �ַ�ֲחָלל) ֶ ל

   ִ�ְמצ!ָלה ר)ַתַחתְוִנֵער, ְוִהְתַמְרַמר ַהִ.ְדָ�ר ְוָנַה�

  ,8ְַחB8ִ)ת ְ א)ל ְור!� ע)ָל� ְוָהי! ִעְר�!ְבָיה ֶאָחת�ָ$ל

  ,ְוִנְסֲחפ! ֲאָרי)ת !ְנֵמִרי� ְ�ִגְל6ַל ַה"!ָפה ַהח)ֵזר

  ,ֲאח!ֵזי ְבָעָתה !ְסמ!ֵרי ָהַרְעָמה, ְמטָֹרִפי� ַ�ְ"ָעָרה

  ,� ְוֵעיֵניֶה� ַמ8ִיז)ת ִניצ)צ)ת )ֲאִגי� ְוד)ְלִקי, ֵה� ,)ֲהִרי�

ֵ$י ְמה!ָמה, ְוֵה� ִנְרִאי� ְ$פ)ְרִחי� ָ�*ִ!יר   ,ְנב!ִכי� !מ4

   –Cָ�ַָעה ַהִהיא 

  ,ַוֲאח!ֵזי ְפִרי7 א)ִני� ָיִקיצ! *ִ,יֵרי ֲאי4ָ.ה

  ה,)ר �6ִ)ר ִמְלָחָמ, ֶ;ַתע ִ;ְתאֹ� ִיְתַנֵער ,)ר ִע<!ז ְוִג�)ר

   –ְוֵעיֵניֶה� ְ�ָרִקי� !ְפֵניֶה� ְלָהִבי� 

  !                                                        ִויֵדיֶה� ַלֲחָרב)ת

  ,ק)ל ִ Cִי� ְרָבָבה, ְוִהְרִעימ! *ִ,יִרי� ְ�ק)ָל�

  ,ק)ל ק)ֵרַע ַהְ"ָעָרה !ְבַנֲהַמת ַהִ.ְדָ�ר ַה<)ֵעG ְיַתֲחֶרה

  .!ְסִביָב� ִנְזָעָמה, ִביָב� ִנְ>ָעָרה!ְס

  :                                                      ֵה� קְֹרִאי�

  !ֲאַנְחנ! �6ִ)ִרי�"

ָ(ה ֲאָנְחנ!   !,)ר *ֲחר)� ְלִ ְע�!ד ְוִרא )� ִלְגא4



I,ָָיֵדנ! ַהֲחָזָקה, ָיֵדנ! ְלַב  

  .א)� ַצָ!אֵרנ! ָ;ָרָקה$ֶֹבד ָהעֹל ֵמַעל �6ְֶאת

   –ַוִ?ְזקGֹ רֹאֵ נ! ָ ָמְיָמה ַוBְֵצר! ְבֵעיֵנינ! 

  !"ִאֵ.נ!"ַוַ?ֲערֹק ַלִ.ְדָ�ר ַו?ֹאַמר ַלBָ5ִה 

  ָראֵ י ַה5!ִרי� ֵ�י� ִמְפְלֵ י ָעִבי��ַעל

   –ִנְ ֵרי ָ ַמִי� �ָ ִתינ! ִמְ.ק)ר) ַהְ,ר)ר ִע� ָ$ל

  !? 3ד)� ָלנ!!ִמי

  ,ָסַגר ָעֵלינ! ִמְדָ�ר) ֵאל ָנָק�� ִא�–ַע8ָה ��6ַ

  !  ַוָ?ָק�–ִ$ְמַעט ָנַגע ָ�נ! ִ יר ִע<!ז ָוֶמִרי 

  !ֵהיִמינ!! ִהְת*ֲחד!! ָלְרָמִחי�! ַלֲחָרב)ת

   –*G ַהCַָמִי� ַוֲחָמָת� �ַעל

   –ִהְננ! ְוָעִלינ! 

  !"ִ�ְסָעָרה

  !ִהְננ! ְוָעִלינ!   "            

  ָיָדיו�3ַסG ָהֵאל ֵמִעָ.נ! ֶאת�ִא�

   –ָימ!  �ַוֲאר)נ) ִמְ.ק)מ) לֹא

  !ָנא ֵאפ)א ִ�ְלָעָדיו�ַנַעל

  ,ִלְבַרק ֲחַמת ַמָ�ט), ְוַתַחת ֵעי� ַזְעמ)

  ,ֵנְרְ, ְלָפֵנינ! 8)ֲעפ)ת ֶהָהִרי� ָהֵאֶ(ה

  !מ! !ָפִני� ִנְתָרֶאה ָבא)ֵיב ֶהָח

  !ַהֲאִזינ!

  !"ָהִהינ!: "ִהיא ק)ֵראת ָלנ!�ַהְ"ָעָרה  �6ַ

  ִיְ 8ְַ�ר! ַה6ְָבע)ת, ִיְתָ;ְרק! ֶהָהִרי�! ָלְרָמִחי�! ַלֲחָרב)ת

   –א) ִיְ;ל! ְפָגֵרינ! ֳחָמִרי� ֳחָמִרי� 

  ִהְננ! ְוָעִלינ!

   –  –  –  –!" ֶהָהָרה

– –  –  –  –  –  –   

   – ַהִ.ְדָ�ר ְ�ֶרַגע ַהה!א ָעִרי7 3יֹ� ְמאֹד ְוָהָיה

  ?!ִמי ִיְכְ�ֶ נ!

   –ְוָעָלה ַבְ"ָעָרה ק)ל ְ;ָחִדי� ְוַנֲהַקת ֲענ)ת 

  ֵאי� זֹאת

  ,ִייֶצר ַהִ.ְדָ�ר ְ�ִקְר�) ַה!ֹת�ִ$י ִא�

  .ָ,ָבר *ְכָזר ְונ)ָרא ְמאֹד, ָ,ָבר ָמר
   



  .ק ַהִ.ְדָ�ר ִמַ<ְע;) ְוָטַהרִנְ 8ֵ8ַ. ְוָעַבר ַהַ"ַער

  .הָמָמְ,ה ַהָלד)ְג� !ִיַמCָד ַהאֹי� ְמיִרִהְזי� ַמיִרִהְב!

  , ֲאֶ ר ִהְדִ�יָקָת� ַה"!ָפה ְ�*ַחד ַהְ.ק)מ)ת, ְואְֹרח)ת

   –ֵ � ֱאלֵֹהיֶה� �ְ;ֵניֶה� !ֵבְרכ! ֶאת�8ָקְֹמָנה ִמְ$רַֹע ַעל

   ְנט!ִ י� ַ�ח)ל ִ Cִי� ִר�)א ְפָגִרי�!פֹה ְכַב8ְִחָ(ה

  .ֱאלֵֹהיֶה��ִהְ ִלי� א)ָת� ַהָ.ֶות �6ַ ִע�: ְ;ֵניֶה� ְ$ֵעי� א)ר�ְוַעל

   –ְוִאי  ֵאי� 3�ֶָרBֵ ֶ 7ַדע ְמק)ָמ� !ְבָנְפָל� !ְבק!ָמ� 

  .ָצְבָרה ַהְ"ָעָרה ֲהָרִרי� ְסִביָב� ַו8ְִס6ֹר ֲעֵליֶה�

  ֶנֶפ  ִיָ?ֵתק ֵמ*ַחת ָהאְֹרח)ת�  ֲאֶ ר ָ;ָר  ַעז*ְ
 ֵי

  , ס!ס) ָה*ִ�יר ְוִהְפִליג ְ�ַי� ָהֲעָרָבה�ְוִר8ַח ֶאת

ַ$G *ִ�יר) ְיע)ֵפG ְ$ע)G ַה;)ֵרַח ְדָ�ק ֶאל א4   ,!מ4

  ,ֶ ֶטG ְמר!ָצת)�ז)ֵרק ִ$יד)נ) ְוק)ְלט) ְ�ת)ְ
 ְ$ֵדי

  ,ִא(! ְיַהֵ(ְ
 ִויר)ֵצ7 ְלָפָניו ַהָ�ָרקְוִנְרֶאה ְ$

  .ְוה!א ד)ֵלק *ֲחָריו ְות)ְפ>) ְוֵ ִנית ְיַ ְ(ֶח?! ַלָחְפִ י

  ְוֶנֱעַל� ַהַ.ֲחֶזה ַ�ֶ.ְרָחק ְוָ ַטG ַה"!ס ְוֶהֱעָלה

   !ִפְתאֹ�–רֹא  צ!ק 6ָבIַֹ ִמַ.ַעל ֶלָעִבי� �ר)ְכב) ֶאל�ֶאת

  .ָה*ִ�יר ְוִנְזַקG ְוִנְר8ַע ְל3ח)ר ק)ְמִמB!תִיְתנ)ֵדד 

   –ֵעיָניו ְוִהִ�יט �ִיְתַמI ַהָ;ָר  ְוֵהֵצל ִ�ְ>מֹאל) ַעל

  ,ָ;ֵניה!�ס!ס) ְוִח8ַת ֱאלִֹהי� ַעל�ְוָהַפְ
 ְלֶפַתע ִע�

  ...  ְל3ח)ר–ְוָדַפק *ִ�יר) ְ�כַֹח ְוַכֵח7 ַהCָל!ַח 

   –ַמְרֶאה ֵעיָניו ִ�ְדָמָמה �ָחה ְוָסח ָלֶה� ָ$לַיְדִ�יק ָהאְֹר

  ,ֵרֵעה! ִיְתָמה!�ַמֲחִריִ י� ְוִאי  ֶאל,  )ְמִעי� ַעְרִביִאי�

   –ְוָיִ י  " ָקד) " ְוה!א ֶאָחד –ִ;י ְזַק� ַהֲחב!ָרה � )ְמִרי� ֶאת

  !י�ַהַ.ֲאִמ, ָ�ֵרְ
 ֵ � *ַ(I: "ִיDָא ַהBִָ י  ְו3ַמר

  !ֵמֵתי ַהִ.ְדָ�ר�ָרא! ֵעיֶניָ
 ֶאת�ִ$י, ַחי ְזַק� ַהָ?ִביא

  ,ַע8ֶיק י)ִמי�, ַע� ֶנְאָ,ר ָ�עֹז, ,)ר ְקד!ִמי�, ַמֲחֵנה ֱאלִֹהי� ֶזה

  :ֶזה ָהָיה�ֶנֶפ  ְוָקֶ ה ְ$ַסְלֵעי ֲעָרב ַע��3ֵכ� ַעז

   –ר! ֶנֶפ  ְנִבי�3 ְוַג� ֵ�אלֵֹהיֶה� ִהְת�6ִָהְמר! ֶאת

  ,ֵ�י� ֶהָהִרי� ַוBֵַ;ל ְ ַנת ֶנַצח ֲעֵליֶה��ַוBְִס6ְֵר� ֶאל

   –ַהִ.ְדָ�ר ֲעֵליֶה� !ְ ָמָר� ְלִזְכר)� ,)ר ,)ִרי� �ַוְיַצו ֶאת

  !ְוִיְנצֹר *ַ(I ַמֲאִמיָניו ִמְנגַֹע ִ�ְקֵצה ַכְנפ)ת ְ$ס!ָת�

   –ד ִמ5ִיִצית ְ$ַנG ִ�ְגָד� !ַמֲעֶ>ה ַ�ֲעָרִבי ֶ ָ?ַטל ח!ט ֶאָח

   –6!פ) ִמBָד ַעד ֶ ֵהִ יב ָה3ָ � ִלְמק)מ) �ַוBִיַב  ָ$ל

  ".ַהְ$ָתב�ְוֵה� ֵה� ֲאב)ת ַע�



   

  

  ;             ָ$ָכה ִיְגמֹר ַהBִָ י  ִאְמָרת)                              

  ,ְ;ֵניֶה��ִיְר*ת *ַ(I ַעל )ְמִעי� ַעְרִביִאי� ְו )ְתִקי� ְו

  ;;)ְסִעי� ְ�ַנַחת ְלַצְלע)ת ַה6ְַמִ(י� ַהAְע!ִני� ַלֲעֵיָפה

  !ְזָמ� ַרב ַיְלִ�ינ! ֵמָרח)ק ַה"!ְדִרי� ַהְ(ָבִני� ְ�רֹאָ �

  ,ְוַדְ� )ת ַה6ְַמִ(י� *ט ָנע)ת ְוֶנֶעְלמ! ַ�ֶ.ְרָחק ַהָ�ִהיר

   –6ֵַ�יֶה� *6ָָדה ַע8ִיָקה ע)ד ֶאָחת �ִמֶ<ה ַעלְ$מ) ָנְ>א! 

  .ְוָ ָבה ַהְ,ָמָמה ְ$ֶ ָהְיָתה ַוֲעִריִרי ַיֲעמֹד ַהִ.ְדָ�ר
  

 אודיסא, ב"תרס' אדר א


