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The City of Slaughter (excerpt) H.N. Bialik
Arise and go now to the city of slaughter;
Into its courtyard wind thy way;
There with thine own hand touch, and with the eyes of thine head,
Behold on tree, on stone, on fence, on mural clay,
The spattered blood and dried brains of the dead.
Proceed thence to the ruins, the split walls reach,
Where wider grows the hollow, and greater grows the breach;
Pass over the shattered hearth, attain the broken wall
Those burnt and barren brick, whose charred stones reveal
The open mouths of such wounds, that no mending
Shall ever mend, nor healing ever heal.
There will thy feet in feathers sink, and stumble
on wreckage doubly wrecked, scroll heaped on manuscript.
Fragments again fragmented
Pause not upon this havoc; go thy way
Unto the attic mount, upon thy feet and hands;
Behold the shadow of death among the shadows stands.
Crushed in their shame, they saw it all;
they did not pluck their eyes out; they
beat not their brains against the wall!
Perhaps, perhaps, each watcher had it in his heart to pray:
A miracle, O Lord, and spare my skin this day!
Come, now, and I will bring thee to their lairs
The privies, jakes and pigpens where the heirs
Of Hasmoneans lay, with trembling knees,
Concealed and cowering -the sons of the Maccabees!
The seed of saints, the scions of the lions!
Who, crammed by scores in all the sanctuaries of their shame
so sanctified My name!
It was the flight of mice they fled,
The scurrying of roaches was their flight;
They died like dogs, and they were dead!
And on the next morn, after the terrible night
the son who was not murdered found
the spurned cadaver of his father on the ground.
Now wherefore dost thou weep, O son of Man?
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And thou, too, pity them not, nor touch their wound;
within their cup no further measure pour.
Wherever thou wilt touch, a bruise is found,
Their flesh is wholly sore.
For since they have met pain with resignation
And have made peace with shame,
What shall avail thy consolation?
They are too wretched to evoke thy scorn.
They are too lost thy pity to evoke.
So let them go, then, men to sorrow born,
Mournful and slinking, crushed beneath their yoke.
So to their homes, and to their hearth depart
Rot in the bones, corruption in the heart.
And go upon the highway,
Thou shalt then meet these men destroyed by sorrow,
Sighing and groaning, at the doors of the wealthy
Proclaiming their sores, like so much peddler's wares,
The one his battered head, t'other limbs unhealthy,
One shows a wounded arm, and one a fracture bares.
And all have eyes that are the eyes of slaves,
Slaves flogged before their masters;
And each one begs, and each one craves:
Reward me, Master, for that my skull is broken.
Reward me for my father who was martyred!
And so their sympathy implore.
For you are now as you have been of yore
As you stretched your hand
So will you stretch it,
And as you have been wretched
So are you wretched!
What is thy business here, o son of man?
Rise, to the desert flee!
The cup of affliction thither bear with thee!
Take thou they soul, render it in many a shred!
With impotent rage, thy heart deform!
Thy tear upon the barren boulders shed
and send their bitter cry into the storm.
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ְּבעִ יר ַההֲ ֵרגָה  /חיים נחמן ביאליק
וְ גַם אַ תָּ ה אַ ל-תָּ נֹ ד לָּהֶ ם ,אַ לְ -תזַעְ זַע חִ נָּם פִ צְ עֵיהֶ ם,
אַ לִ -תגְ דֹ ׁש עֹוד לַשָּ וְ א ְסאַ ת צָּ ָּרתָּ ם הַ גְ דּוׁשָּ ה;
בַ אֲ ׁשֶ ר ִתגַע אֶ צְ בָּ עֲָך – ׁשָּ מָּ ה מַ כָּה אֲ נּוׁשָּ ה,
נֹוׁשנּו ְבמַ כְ אֹובֵ יהֶ ם
כָּל-בְ שָּ ָּרם ֲעלֵיהֶ ם יִכְ אַ ב – אֲ בָּ ל ְ
ַוי ְַׁשלִ ימּו עִ ם חַ יֵי בָּ ְׁשתָּ םּ ,ומַ ה-בֶ צַ ע כִ י ְת ַנחֲמֵ ם?
ֲלּובים הֵ ם ִמקְ צֹ ף ֲעלֵיהֶ ם וְ אֹובְ ִדים הֵ ם מֵ ַרחֲמֵ ם;
ע ִ
הַ נַח לָּהֶ ם וְ ֵילֵכּו – הִ נֵה יָּצְ אּו הַ כֹוכָּבִ ים,
וַאֲבֵ לִ ים ַוחֲפּויֵי ר ֹאׁש ּובְ בֹ ׁשֶ ת ַג ָּנבִ ים
ִאיׁש ִאיׁש עִ ם-נִגְ עֵי לִ בֹו יָּׁשּוב הַ בָּ יְ תָּ ה,
וְ גֵוֹו כָּפּוף ִמשֶ הָּ יָּה וְ נַפְ ׁשֹו ֵריקָּ ה ִמשֶ הָּ יְ תָּ ה,
וְ ִאיׁש ִאיׁש עִ ם נִגְ עֵ י לִ בֹו ַי ֲעלֶה עַ לִ -מ ְׁשכָּבֹו
וְ הַ ֲחלֻדָּ ה עַ ל-עֲצָּ מָּ יו וְ הָּ ָּרקָּ ב בִ לְ בָּ בֹו…
וְ הָּ יָּה כִ י-תַ ְׁשכִ ים מָּ חָּ ר וְ ָּיצָּ אתָּ ְבר ֹאׁש ְד ָּרכִ ים –
וְ ָּר ִאיתָּ הֲמֹון ִׁשבְ ֵרי אָּ דָּ ם נֶאֱ נָּקִ ים וְ נֶאֱ נָּחִ ים,
צֹובְ ִאים עַ ל חַ ּלֹונֹות גְ בִ ִירים וְ חֹונִ ים עַ ל הַ פְ תָּ חִ ים,
מַ כְ ִריזִים בְ פ ְֻמבֵ י עַ ל-פִ צְ עֵיהֶ ם כְ רֹוכֵ ל עַ ל-מַ ְרכֹ לֶת,
בּורה,
לְ ִמי גֻלְ גֹ לֶת ְרצּוצָּ ה ּולְ ִמי פֶ צַ ע ָּיד וְ חַ ָּ
בּורה,
חֹושפִ ים זְרֹועַ ְׁש ָּ
פֹוׁש ִטים יָּד כֵהָּ ה וְ ְ
וְ ֻכּלָּם ְ
וְ עֵינֵיהֶ ם ,עֵינֵי עֲבָּ ִדים מֻכִ ים ,אֶ ל יַד גְ ִב ֵיריהֶ ם,
לֵאמֹ ר“ :גֻלְ גֹ לֶת ְרצּוצָּ ה לִ י ,אָּ ב “קָּ דֹוׁש” לִ י – ְתנָּה אֶ ת תַ ְׁשלֹומֵ יהֶ ם!”
ּוגְ ִב ִירים בְ נֵי ַרחֲמָּ נִ ים ִמ ְתמַ ּלְ ִאים ֲעלֵיהֶ ם ַרח ֲִמים
יטים לָּהֶ ם ִמבִ פְ נִ ים מַ קֵ ל וְ תַ ְר ִמיל ַלגֻלְ גֹ לֶת,
ּומֹוׁש ִ
ִ
אֹומ ִרים “בָּ רּוְך ׁשֶ פְ טָּ ָּרנּו” – וְ הַ קַ בְ צָּ נִ ים ִמ ְת ַנח ֲִמים.
ְ
ֲפַרתֶ ם עַ ְצמֹות אֲבֹותֵ יכֶ ם
לְ בֵ ית הַ קְ בָּ רֹות ,קַ בְ צָּ נִים! ַוח ְ
ּומּלֵאתֶ ם תַ ְר ִמילֵיכֶ ם
ֹוׁשים ִ
וְ עַ צְ מֹות אַ חֵ יכֶם הַ קְ ד ִ
ַועֲמַ ְסתֶ ם אֹותָּ ם עַ לׁ-שֶ כֶם וִ יצָּ אתֶ ם לַדֶ ֶרְך ,ע ֲִת ִידים
חֹורה בְ כָּ ל-הַ יְ ִר ִידים;
ַלעֲשֹות בָּ הֶ ם ְס ָּ
רֹואים,
ְּור ִאיתֶ ם לָּכֶם יָּד ְבר ֹאׁש ְד ָּרכִ ים ,לְ עֵין ִ
ּוׁשטַ חְ תֶ ם אֹותָּ ם לַשֶ מֶ ׁש עַ לְ -סמַ ְרטּוטֵ יכֶם הַ צֹ ִאים,
ְ
ׁשֹוררּו,
ּובְ גָּרֹון נִ חָּ ר ִׁש ָּירה קַ בְ צָּ נִית ֲעלֵיהֶ ם ְת ְ
אֻמים וְ ִה ְתפַ ּלַלְ תֶ ם לְ ַרחֲמֵ י גֹויִ ם,
ּוקְ ָּראתֶ ם לְ חֶ סֶ ד לְ ִ
נֹוררּו.
נֹור ְרתֶ ם ִת ְׁש ְ
וְ כַאֲ ׁשֶ ר פְ ׁשַ ְטתֶ ם יָּד ִתפְ ׁשֹ טּו ,וְ ַכאֲ ׁשֶ ר ְׁש ַ
וְ עַ תָּ ה מַ ה-לְ ָך פֹ ה ,בֶ ן-אָּ דָּ ם ,קּום ְב ַרח הַ ִמ ְדבָּ ָּרה
וְ נָּשָּ אתָּ עִ ְמָך ׁשָּ מָּ ה אֶ ת-כֹוס הַ יְגֹונִ ים,
4

וְ קָּ ַרעְ תָּ ׁשָּ ם אֶ ת-נַפְ ְׁשָך ַלעֲשָּ ָּרה קְ ָּרעִ ים
וְ אֶ ת-לְ בָּ ְבָך ִתתֵ ן מַ אֲ כָּל ַלחֲרֹון אֵ ין-אֹונִים,
הֹורד ׁשָּ ם עַ ל קָּ ְדקֹ ד הַ ְסלָּעִ ים
וְ ִד ְמעָּ ְתָך הַ גְ דֹולָּה ֵ
עָּרה.
וְ ׁשַ אֲ ג ְָּתָך הַ מָּ ָּרה ׁשַ ּלַח – וְ ת ֹאבַ ד בִ ְס ָּ
תמוז–תשרי ,תרס"ד

5

From 'Do Not Give Them Guns" to the "Troops Song"

אל תתנו להם רובים
נתן אלתרמן

Do Not Give Them Guns
Nathan Alterman
Come here, please, sister, sit awhile by me
Lest I stop breathing and you'll never know
Here in this house, they die in silence
I am cold, alone

, ושבי לך כאן מנגד, אחות,בואי נא
.פן אחדל לנשום ואת גם לא תדעי
... מתים כל כך בשקט, בבית הזה,פה
.קר לי לבדי

The night is still great, the lamp so yellow
The wind blows in the garden's trees
Until you came along, tuberculosis sat here
She is as good as you, dear nurse.

, המנורה צהבהבת,עוד גדול הלילה
.את עצי הגן הרוח מניעה
עד שבאת הלום ישבה כאן השחפת
. אחות רחמנייה,היא טובה כמוך

She hugged me as if I was a child
She said, cry do not be shy
Your son is an orphan, your wife is miserable
And you a 46 years old baby.

, כמו הייתי ילד,היא חיבקה אותי
.היא אמרה לי "בכה מעט אל תתבייש
ילדך יתום ואשתך אומללת
".ואתה תינוק בן ארבעים ושש

Dear sister, you must know, please tell me
Why the patients looks small
I had been a soldier-man
I spoke face to face with canons

, הגידי, הלא ידעת ודאי,אחותי
?למה החולים נראים קטנים כל כך
.חייל הייתי-ואני הלא אדם
.הן דיברתי פה אל פה עם כלי תותח

That was so long ago, how time flies
I no more wear my uniform
They only left me a medal and consumption
You must know what gas attacks are

, העת אמנם חולפת,זה היה מכבר
.את בגדי השרד איני לובש מאז
...לי השאירו רק מדליה ושחפת
.את יודעת מה זו התקפה של גז

I still remember nurse a sky that is no sky
Wind blowing over wheat carpets
May it was, more lush then all the Mays
Mother earth ever knew

, שמיים לא שמיים- עוד אזכור אחות
,רוח מתגלגלת על שטיחי קמה
חודש מאי היה נאה מכל המאיים
.שידעה אי פעם אימא אדמה

The battalions marched as if dizzied
Like school children on holiday
Old soldiers unstrapped
And inhaled sun and tobacco together

,הגדודים הלכו כאחוזי סחרחורת
,כילדי בית ספר שקיבלו יום חג
,חיילים זקנים התירו מחגורת
.והריחו יחד שמש וטבק

Off their heads came the helmets
Curling their mustaches they sang along
Hey ho the feet, the road is ringing
Hey ho we walk until we fall.

,מן הראש הסירו את כובעי הפלד
:סלסלו שפם וסלסלו בקול
ליים דרך מצלצלת-היי רגליים
.לכה עד אשר ניפול-הי נלכה
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,ובמנגינות פרחו עצי תפוח
.ואמי שלי צבטה את לחיי
ועל השדות התגלגלה הרוח
...וזרקה אלינו מלוא חופניה מאי

Apples blossomed, singing
My own mother tweaked my cheek
Over fields the wind was rolling
Throwing handfuls of May at us.

 פתאום לפתע... פתאום,עוד אזכור אחות
. ידענו את ריחה,באה האימה
? מדוע התחבאת- אימא צעקה
!? לבשת מסיכה, ילדי,למה זה

I can still recall, oh nurse, then suddenly at
once…
Terror came we knew its smell.
Mom was yelling – why are you hiding?
Why, my child you wear a mask?

,ונפרוץ קדימה אל המערבולת
.מסיכות הגז השוונו זה לזה
לאחד קטן פגעתי בגולגולת
.ושלושה גדולים דקרתי בחזה

We jumped ahead into the storm,
The gas mask made us look alike
I have hit a small one in the skull
And three big ones in the chest.

.כל חייל כאילו לא זימר אף פעם
.כל חלל כאילו השתומם למות
, בפצצות הרעם,באידי המוות
.איש אחיו רצח מפחד ותמימות

Every soldiers, as if never sung,
Every dead man shocked to die
The fumes of death in thunder bombs
We slaughtered brothers for fear and
innocence.
I still remember nurse – one should not forget.
They were like me, they were good,
Only they should not have been sent to battle
Only they should not have been given guns

. כי לא צריך לשכוח- עוד אזכור אחות
, הם היו טובים,הם היו כמוני
,רק אסור היה לקרב אותם לשלוח
.רק אסור היה לתת להם רובים
. הנה המלחמה איננה- וכעת
.המנורה צהבהבת ואני ואת
,עשרה שנה עברו מאז עד הנה-שבע
. לאט, לאט, לאט,שם הרגו אותי

And now the war is gone
The yellow lamp, just me and you.
Seventeen years had passed since then
They killed me there so slowly.
All is forgotten and here we die silently
Death is so modest here and polite
I only know, my lung still spiting
Hatred, murder and gas.

,והכל נשכח ופה מתים בשקט
,והמוות פה צנוע ומנומס
 ריאתי יורקת- רק אני יודע
. הרצח והגז,עוד את השנאה

Only I know that in that vortex
I suddenly turned different, so horrible…
I hit a small one in the skull
And three big ones in the chest

רק אני יודע שבמערבולת
... איום כזה,בהיותי פתאום אחר
לאחד קטן פגעתי בגולגולת
.ושלושה גדולים דקרתי בחזה

Just one moment, sister, two boys I have, two
I love them so, they are goodhearted
But when the day comes… for heaven's sake
Do Not Give Them Guns!

, שניים, שני בנים לי.אחותי עוד רגע
 ליבותיהם טובים,אהבתים מאד
, למען השמיים...אך בבוא היום
!אל תתנו להם רובים

7

The Troops Song

זמר הפלוגות

Nathan Alterman

נתן אלתרמן

We shall sing the troops' song for ever
Dark is the wadi, and we are on guard!
The troop marched at night like a chain,
The troop marched to fire for defense.

,כֶרת
ֶ ְֶּאת זֶ מֶ ר הַ פְּ לֻּגֹות נ ִָׁשיר נָא לְּ מַ ז
! הָ כֵ ן, הַ ִׁמ ְּשמָ ר:אדי
ִׁ ָ ָאפֵ ל הַ ו,ָאפֵ ל
, הָ לְּ כָ ה פְּ ֻלּגָה בַ לַ יְּ לָ ה בְּ שַ ְּרשֶ ֶרת,הָ לְּכָ ה
.הָ לְּכָ ה פְּ ֻלּגַת שָ ֶדה לָ ֵאש וְּ לַ מָ גֵן
, בְּ ִׁמ ְּשעֹולֵ י הָ ַריִׁ ְך, ַא ְּרצִׁ י,חַ כִׁ י לָ נו
!חַ כִׁ י לָ נו בִׁ ְּשדֹות הַ לֶ חֶ ם ָה ְּר ָחבִׁ ים
,חוריִׁ ְך
ַ ֶַאת ְּשלֹום הַ מַ חֲ ֵרשָ ה נ ְָּשאו לְָך ב
.נֹוש ִׁאים שָ לֹום עַ ל הָ רֹובִׁ ים
ְּ הַ ּיֹום הֵ ם לְָך

Wait for us my land in your mountain trails,
Wait for us in the vast fields of bread.
Our men carried your peace on a plough
Today they carry your peace on guns

 עֲלִׁ י בָ הָ ר, עֲלִׁ י- פְּ ֻלּגָה

March up, March up the hill oh troop
! כָבֹוש ִׁתכְּ ב ִֹּׁשי- פְּ ֻלּגָה
My troop you will conquer!
,בִׁ ְּמקֹום שָ ם ִׁאיש עֹוד ל ֹּא עָ בַ ר
.פֹו"שים
ִׁ
ַשָ ם יַעַ בְּ רו ה
Where no one passed yet,
!לְּ מַ עַ ן ֵאם ובֵ ן וָ ָאב הַ ּסֹולְּ לָ ה נ ִָׁקימָ ה
The field troops will pass.
 ל ֹּא ַתם הַ ְּק ָרב, ל ֹּא ַתם,פְּ ֻלּגָה
For mother son and father we shall build the embankment!
! צָ עֹוד ָק ִׁדימָ ה,פְּ ֻלּגָה
Platoon, the battle is not over yet
Platoon, March ahead.
, ַרק הַ ּי ִָׁמים ֵהם לָ נו: לַשָ וְּ א ָא ְּמרו,לַשָ וְּ א
In vain they had said, only the days are ours
In vain they had said the night is for fire and robbery'
Night and day were given for life
Night and day are Eretz Israel!

, לְּ ֵאש וָ שֹּד נִּׁדֹון הַ לֵ יל:לַשָ וְּ א ָא ְּמרו
,הַ לַ יְּ לָ ה וְּ הַ ּיֹום ַרק לַ חַ ּיִׁ ים נִׁ ָתנו
!יִׁש ָר ֵאל
ְּ הַ לַ יְּ לָ ה וְּ הַ ּיֹום הֵ ם ֶא ֶרץ

,ִׁמן הַ ְּשפֵ לָ ה בַ חֹוף וְּ עַ ד ּגִׁ ְּדרֹות הַ ַתיִׁ ל
,ומבְּ ָקעֹות וָ גַיְּא
ִׁ ומנִׁ ְּקרֹות הָ ִׁרים
ִׁ
, וְּ ֶאת הַ לַ יִׁ ל, ַא ְּרצִׁ י,נ ִָׁשיב לְָך ֶאת הַ ּיֹום
!אֹותם לְּ מַ עַ ן כָ ל הַ חַ י
ָ נ ִָׁשיבָ ה לְָך

From the coastal plain to the barbed wire,
From mountain caves and valleys
We shall give you back the night my land
We shall give it back for all that lives.

...פְּ ֻלּגָה

For you have not ploughed and built in vain, brother
We wage war for home and soul!
Guara, Tel-Amal, Kinneret and Hanita
You are our flags and we are the wall.
We shall never turn back, there is no other way,
No people retreats from its life's trenches.
The troop marched at night like a chain,
Your face my land go with it to battle.
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,ית
ָ ִׁ חָ ַר ְּש ָת ובָ נ, ָא ִׁחי,כִׁ י ל ֹּא לַשָ וְּ א
!לַ נֶפֶש וְּ לַבַ יִׁ ת לָ נו ִׁמלְּ חָ מָ ה
,יתה
ָ ִׁ כִׁ נ ֶֶרת וַ חֲ נ, ֵתל עָ מָ ל,ּג'ֹועָ ָרה
. וְּ ָאנו הַ חֹומָ ה,ַא ֶתן לָ נו ְּּדגָלִׁ ים
, וְּ דֶ ֶרְך ֵאין ַאחֶ ֶרת,כִׁ י ל ֹּא נָשוב ָאחֹור
.ֵאין עַ ם אֲ שֶ ר יִׁ ּסֹוג מֵ חֲ פִׁ ירֹות חַ ּיָיו
, הָ לְּ כָ ה פְּ ֻלּגָה בַ לַ יְּ לָ ה בְּ שַ ְּרשֶ ֶרת,הָ לְּכָ ה
! הֹולְּכִׁ ים ִׁא ָתם בַ ְּק ָרב,מֹולַד ִׁתי
ְּ
,פָ נַיְִׁך
...פְּ ֻלּגָה

An Invitation to Cry

Eliaz Cohen

To you the good loyal soldier who on that day of the order
Will approach our dwelling
I will run to you with open arms I will run I will embrace you and
Lead you.
In front of the entrance I will take hold of your collar, I will tear it to
The place where your heart is.
Enter, sit with us, the mourners, taste the round pretzels
Like the children who even now are tumbling on the rug like
Fate, again houses in Etzion are turning pocked and hollow
Silently we all walk at the end through the rooms of the house:
Only I and you, my wife, and the walls remember the quarrels and loving,
Lines that were written and erased as though burned into the book
Of life.
In your eyes, my good soldier, I will see a tear. Our friends stifle
Their crying, wrote the poet in 1948, perhaps now it is permitted to cry
And if there were more time
We would lie down in green pastures and play again
The hide and seek game of
The Song of Songs
You as my love, I as the beloved. And you, soldier, in the role of the
Watchman
And I would take you running above the cemetery –
Here, in an hour of great favor
I heard Allah of the muezzin
As though rising together with the praying of yehudain
Here one can prophesy, here
If only we had more time
In a whisper you ask, have you packed? As though there were in this
World a bundle
Which can contain yearning
You hold back a stream of tears. We go out for a breath of air on
The porch
Here I prepared a little corner to write the unfinished novel
Now from the fig tree in the yard the last leaf falls
Everything is filled with symbols you say
You fall on my neck, weeping bitterly
My good, loyal soldier, now at last it is permitted to cry.
(With daytime anxiety, Shevat 5765, Kfar Etzion 2005)
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הַ זְּ מָ נָה לְּבֶ כִ י אליעז כהן
ֵאלֶ יָך הַ חַ ּיָל הַ ּטֹוב הַ נֶאֱ מָ ן שֶ בְּ יֹום ִׁמן הַ ּי ִָׁמים הוא יֹום פְּ ֻקּדָ ה
ִׁת ְּק ַרב לִׁ ְּמעֹונֵנו.
ָארוץ ֵאלֶ יָך בִׁ זְּ רֹועֹות פְּ תוחֹות ָארוץ אֲ חַ בֶ ְּקָך וְּ אֹובִׁ ילְָּך
לִׁ פְּ נֵי הַ פֶ ַתח אֹּחַ ז צַ וְּ ארֹונְָּךֶ ,א ְּק ַרע בְּ ָך ְּק ִׁריעָ ה עַ ד
ְּמקֹום הַ לֵב.
ישיבַ ת הָ אֲ בֵ לִׁ יםִׁ ,ת ְּטעַ ם ַהכְּ עָ כִׁ ים הָ ֲעגֻלִׁ ים
ִׁתכָ נֵסֵ ,תשֵ ב עִׁ מָ נו בִׁ ִׁ
לָדים שֶ ּגַם עַ כְּ שָ ו ִׁמ ְּתּגַלְּּגְּ לִׁ ים עַ ל הַ שָ ִׁטיחַ כְּ מֹו
כְּ מֹו הַ יְּ ִׁ
ּגֹורל ,שוב הֹופְּ כִׁ ים בָ ִׁתים בְּ עֶ צְּ יֹון לִׁ נְּ קובִׁ ים וַ חֲ לולִׁ ים
ָ
בִׁ ְּדמָ מָ ה נֵלְֵך בָ ַאחֲ רֹונָה בֵ ין חַ ְּד ֵרי ַהבַ יִׁ ת.
ַרק אֲ נִׁ י וְּ ַא ְּת וְּ הַ כְּ ָתלִׁ ים זֹוכְּ ִׁרים ִׁריבִׁ ים וַ אֲ הָ בִׁ ים
שורֹות שֶ נִׁכְּ ְּתבו שֶ נִׁ ְּמחֲ קו כְּ מֹו נִׁכְּ וֹות בְּ סֵ פֶר הַ חַ ּיִׁ ים
בְּ עֵ ינֶיָך ,חַ ּיָלִׁ י הַ ּטֹובֶ ,א ְּר ֶאה ִּׁד ְּמעָ הֵ ,רעֵ ינו חֹונְּ ִׁקים ֶאת
שֹורר ,עַ כְּ שָ ו אולַ י מֻ ָתר לִׁבְּ כֹות
בִׁ כְּ יָם ,כָ ַתב בְּ ַתשַ ”ח הַ ְּמ ֵ
וְּ ִׁאם הָ יָה עֹוד זְּ מַ ן
בֹואים שֶ ל
הָ יִׁ ינו רֹובְּ צִׁ ים בִׁ נְּ אֹות ּדֶ שֶ א וְּ שוב ְּמשַ חֲ ִׁקים בְּ ִׁמ ְּשחַ ק הַ מַ חֲ ִׁ
ִׁשיר הַ ִׁש ִׁירים
שֹומ ִׁרים
ַא ְּת הָ ַרעְּ יָה ,אֲ נִׁ י הַ ּדֹודַ ,א ָתה בְּ ַתפְּ ִׁקיד הַ ְּ
אֹותָך מֵ עַ ל לְּבֵ ית הַ ְּקבָ רֹות,
ְּ
לֹוקחַ
יתי בְּ ִׁריצָ ה ֵ
וְּ הָ יִׁ ִׁ
לְּכָ אן ,בִׁ ְּשעַ ת ַרעֲוָ א ְּּד ַרעֲוִׁ ין ַאחַ ת
מואזִׁ ין כִׁ ְּתפִׁ לַ ת יִׁ הודָ ִׁאין יַחַ ד עֹולֹות
שָ מַ עְּ ִׁתי ְּתפִׁ לְּ לַ ת הַ ַ
כָ אן ֶאפְּ שָ ר לְּ ִׁה ְּתנַבֵ א ,כָ אן
ִׁאם ַרק הָ יָה לָ נו עֹוד זְּ מַ ן
שֹואל :אֲ ַרזְּ ֶתם? כְּ ִׁאלו יֵש בְּ זֶ ה הָ עֹולָם הַ צְּ רֹור
ֵ
בִׁ לְּ ִׁחישָ ה ַא ָתה
שֶ כֹּה יָכִׁ יל ּגַעְּ ּגועִׁ ים.
ַא ָתה עֹוצֵ ר בְּ שֶ טֶ ף ַה ְּּדמָ עֹות .יֹוצְּ ִׁאים לִׁ נְּ שֹּם עַ ל הַ ִׁמ ְּרפֶ סֶ ת
כָ אן הֵ כַ נְּ ִׁתי לִׁ י פִׁ ָנה ְּקטַ נָה לִׁכְּ תֹּב ֶאת הָ רֹומָ ן הַ ל ֹּא ּגָמור
עַ כְּ שָ ו מֵ עֵ ץ הַ ְּת ֵאנָה שֶ בֶ חָ צֵ ר עָ לֶ ה ַאחֲ רֹון נֹושֵ ר
הַ כֹּל מָ לֵ א ְּסמָ לִׁ ים ַא ָתה אֹומֵ ר
וממָ ֵרר
ארי בִׁ בְּ כִׁ י ְּ
נֹופֵ ל עַ ל צַ וָ ִׁ
חַ ּיָלִׁ י הַ נֶאֱ מָ ן ,הַ ּטֹוב ,עַ כְּ שָ ו מֻ ָתר סֹוף סֹוף לִׁבְּ כֹות.
(מפחד לב יומם ,שבט התשס”ה  2004בכפר עציון)
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