
 'א 'ְוַעד ת' ֵמא
  'יֹאַמר ַ�� ב' ָהאֵמר א

  'א� 'ס�ג א', ס�ג א
  ַרָ�ִתי' לֹא ְ�א

"בת "ְכל� �ֶֹס� ְוִ�ֵ�י ָ�ִני� 
 ִ$ְקֶהיָנה

 )�ב�ת(�ב 

 )ֶלֱאבֹד(�ַבד  "ַבד ָעָליו ֶ&ַלח
  ַ&ֲאֶ�ר "ַבְדִ$י "ַבְדִ$י

  ה�א אֵבד ֵעצת

 )ְל�ֵ�ד(ִאֵ�ד  ִאֵ�ד ֶאת ַעְצמ ְלַדַעתה�א 

 ִא��ד ָלֶלֶכת ְלִא��ד
 ֶאֶב� ֶאֶב* ֶנגָֹ(ה ֵמַעל ִל�

  ְלַדֵ�ר ַעל ָהֵעִצי� ְוַעל ָהֲאָבִני�
 �ָבק ְלָהִטיל "ָבק ְ�ֵעיֵני ַהְ�ִר+ת

 �ַ�ב ֶ/ֶרְ. -ַ�ב
 �ָ�ָדה ֵאי* ז -ָ�ָדה, ִא� ִיְרצ�

 ֱאג�ז ֱאגז ָקֶ�ה
2 ֶאְגר�� ַ�ְרֶזל�ְ�ֶאְגר

2  חֹק ָהֶאְגר

 �ָד� "ָד� ִמ* ַהִ+�3ב
  "ָד� ָקרב ֵאֶצל ַעְצמ

  ֵ�י* "ָד� ַלֲחֵבר
  "ָד�� ִ�ְל�* ְ�ֵני

  "ָד��4ֶֶרא
 ֲאָדָמה ַה5ֶֹד��-ְדַמת

 אֶֹהל ִאי� ְל"ֳהל

 א�י ...)ְלָ., ִלי(י אי ַוֲאב
 ֲאִויר ָ&ֲאִויר ִלְנִ�יָמה

  ה�א 4ֵרַח ָ�ֲאִויר
 )א�ִני�(א��  ָחֵסר אִני�, ֵאי* אִני�

 א�ַפ� אַפ* ַחִ:יִ�י ָלֲעָגָלה
 א�ר אר ָירֹק, אר "דֹ�

  ְלאר ַהְ/ָבִרי�
  ֵאי* אר ְ�לי ֵצל

 א�ֵרַח 4ֵרַח� אֵרַח
  אֵרַח ָלֶרַגע רֶאה ָ&ל 4ֶַגע

 א�ת ַקִי*�את

 �ז ֵמ"ז �ֵמעָל�
  ֵמָעז �ְלעָל�

 ֲאִזיָלה ָיד�ָ�"ְזַלת

 אֶֹז� ֲאִני &>ִ(י אֶז*
  ִמ4ֶה ָלאֶֹז*

ִנְכַנס ְ�אֶֹז* -ַחת ְוָיָצא ֶ/ֶרְ. ָהאֶֹז* 
 ַה3ִֵנית

 

  ִלְצרֹ� ֶאת ָהאֶֹז*
 )אזר(ִהְת�ֵ'ר  ר ְ�ַסְבָלנ�תְלִהְת-ֵ=

 )�ִחי�(�ח  "ח ְלָצָרה
  ֲאָנִ�י� -ִחי� ֵה�



 ֶאָחד ֶאָחד�ֶאָחד
  ֶאָחד ֶאֶפס ְלטָבת

  ְ&ֶאָחד
  4ֶה ֶאָחד

  ֶאָחד 4ֶ�ַה ְוֶאָחד ַ�ֵ(ב
 ִאָחה ְל-חת ֶאת ַה5ְָרִעי�

 �ח�ז ֵמ"ה "ח�ז
 �ַחז )ֲאִחיַזת ֵעיַנִי�(ִי� ֶלֱאחֹז ֶאת ָהֵעיַנ

  ֶלֱאחֹז ֶאת ַהֶחֶבל ִ�ְ�ֵני ְקצָתיו
  ֶלֱאחֹז ֶאת ַה3ר ְ�ַקְרָניו

 )אחז(ְלֵה�ֵחז  ֶנֱאַחז ְ�ַק�
 �ֲחר�� -ֲחר* -ֲחר* ָחִביב

 �ֲחֵרי -ֲחֵרי מת ְקדִֹשי� ֱאמֹר

ֵמֲאחֵרי (ֵמֲאחֵרי ַה4ְַר�ד 
 )ִעי�ַה5ְָל

 )ֵמֲאח�ֵרי(

 �ֲחִרית ב-ֲחִרית ַהָ+ִמי�

 �ַחת ַעל -ַחת ַ&ָ:ה ְוַכָ:ה
 �ט�� ָלֲעמֹד מ�ל ִקיר "ט��
 ִאיְדי�ט ִאיְדיט קֵפ? ְ�רֹא�

 ֵאיְ( ֵאיְ. ֶ�ִ+ְהֶיה
 ֵאיָלְ( ִמָ&א* ְוֵאיָלְ. 

 ִאיָל� ִאיָלֵני ְסָרק קָל� הָלְ.
 �יֹ� !ָרא"יֹ� ְונ

 ֵאי� ֵאי* ָ/ָבר
  ֵאי* ְ�ֵרָרה

  ְ&-ִי* �ְכֶאֶפס

 ֵאיָפה ֵאיָפה ְוֵאיָפה
 )ֲאָנִ*י�(ִאי*  ַ�ְרֶזל�ִאי�

  ְ�שָרה�ִאי�
  ר�ַח�ִאי�

  ְ�ֵראִ�ית�-ְנֵ�י

 ִאי*�� ִלְ�מֹר ְ&ִאי�* ֵעיַנִי�
  ְ�ִאי�* ַלְיָלה

 ֵאיָת� ...ְלֵאיָתנ, יָתִניָ(��ב ְלֵא
  ה�א ֵאיָת* ְ�ַדְע$

 �ְ( -ְ. ְוַרק

* ֲאִכיָלה ִע� ָהֲאִכיָלה ִיְגַ/ל ַהֵ$"ב
 ִאְכַ,ת ָלְ., ִא� לֹא ִאְכ4ַת ְלָ.

 ֱאלִֹהי� ֶאְצַ�ע ֱאלִֹהי�
�  ָה-(�ִפי�� -(�2�-� 

A�ָ ? �ְלָיה -ְלָיה ְוק
�ְלָמ�  )ַק��-ְלְמַנת(� ַק� -ְלַמ*

 )�ְלָמָנה(
 ֶאֶל� ֶאֶל2 ַלְיָלה ָוַלְיָלה

 ִא� ִא� ִיְרֶצה ַה�3ֵ
 �ָ.ה -:ת) -ְרַ�ע(' ִלְחית ְ�ד



 ֱאמ�ָנה ֶ�ֱאמ�ָנה ְ�ֵלָמה
 �מ�ר ?ַ�ֶ:ה ַהְ/ָבִרי� ֲאמ�ִרי�

 ֲאִמיָרה ֲאִמיָרה ְ�ָעְלָמה
4ַר) ַ:*ְיא>(לֹא ֵי"ֵמ*   )אמ�(ֶנֱאַמ�  ִ&י ְיס>

 �ֵמ� !"ֵמ* ְו"ֵמ*
 �ְמָנ� ?ָה"ְמָנ�

 )ְל�ֵ./(ִאֵ./  !ֲחַזק ֶוֱאַמ?

 )לומר(�ַמר  ֵלאמֹר, ְ&לַמר
 ֱאֶמת ֶ�ֱאֶמת �ְבָתִמי�

 A$ֱָאֶמת ָלֲאִמ  
  ְ�ל� ֱאֶמת

  ָלֲאִמ$ ֶ�ל ָ/ָבר
 �0ָא )ִמֵ:ְ.(-ָ�א ִמְ:ָ. 

 ֲאָנָחה ַלֲעזֹב ֶאת ִמיֶ�ה� ַלֲאָנחת

 ֲאִני ֲאִני ַמֲאִמי*
 �נִֹכי ?ֲה�ֵמר "ִחי "נִֹכי

 �ְנִ,י� -ְנ4ִי*� ִ�ְזֵער
 �ִסיר $ָדה� "ִסיר

 �ְסַ,ְמָיא ֲחלמת ְ�-ְס4ְַמָיא

 �ְסַ,ְקַלְרָיה -ְס4ְַקַלְרָיה ְמִאיָרה
  ָיה ֶ�ֵאיָנה ְמִאיָרה-ְס4ְַקַלְר

4ָה ִנְדֶרֶסת ָ,ה -ְסק>  �ְסק2
 Aַ2) ְלַהִרי�(ְלַהְגִ�י-  � )�ַ,ִי�(�

  )-4ִַי��ְקַצר(-4ִַי� � ֶאֶרְ.

  ָמָנה -ַחת -4ִַי�
 �ִ,יִפי�ר ה�א ָקתִלי יֵתר ִמ* ָה-4ִיְפיר

 ֲאֵפָלה ְלַג3ֵ� ָ�ֲאֵפָלה
 �ְ,ָלט�� 4ְָלטִנית-ֲהָבה -

 אֶֹפ� ְ���� 4ִָני� ָואֶֹפ*
� ֶאֶפס ַעד ֶאֶפס ָמק

  ֲאָפִסי��ֶאֶפס, ֶאֶפס ָ�מ�ר

  ְ�ֶאֶפס ַמֲעCֶה
 ֵאֶפר ָעָפר ָוֵאֶפר

 �פֹר "ָד� "פֹר
 ֶאְפר�ַח ֶאְתמל ֶאְפרַח ַעְכָ�ו ֵ�יָצה

 �ְ,ִריל ֶאָחד ְ�-4ְִריל

Cֲָאַפְר3ֶֶסת ה "ְזָניו ְ&ֲאַפְרֶ&ֶסתָע 
 ֶאְצַ�ע ה�א ֵאינ נֵק2 ֶאְצַ�ע

  ֶזה ָמצ�? ִמ* ָהֶאְצַ�ע
ִהיא סֶבֶבת את ַעל ָהֶאְצַ�ע 

 ַה5ְַטָ�ה
 

 ֲאִציל�ת ָהֲאִציל�ת ְמַחֶ+ֶבת

 ֲאר2ָ�ה ִנְפְ$ח� ֲאר>�ת ַה3ַָמִי�

-ְרַ�ע ר�חת , "ֶר?-ְרַ�ע ַ&ְנפת ָה
 ַה3ַָמִי�

 �ְרַ�ע



  Cִיָחה ְ�-ְרַ�ע ֵעיַנִי�
* ֶאֶרז ָ&ֶאֶרז ַ�ְ(ָבנ

ִמ* ָהֶאֶרז ֲאֶ�ר ַ�ְ(ָבנ* ְוַעד ָהֵאזב 
 ֲאֶ�ר יֵצא 5ִ�ַיר

 ֶאֶרז

 )�ְרֵיה(�ִרי  ָהֲאִרי�ֵחֶלק

  ְלַהְכִניס רֹא� ְ�לַֹע ָה-ְרֵיה
 �רְֹ(  ַ&ָ�ל�ת"רְֹ.

 אֶֹר� לֹא ִמָ&ל אֶֹר* ֵיָעCֶה תֶֹר*

 ֶאֶר/ ֶאֶר?�ֶ/ֶרְ.
 ֵא* ֵא� ְוָגְפִרית

  ֵאי* ָעָ�* ְ�ִלי ֵא�
  ָ�א ָ�ֵא� �ַבַ:ִי�

ֶהֱאִ*י�  ֲאִני ַמֲאִ�י�
 )אש�(

� ֶאְתמ�ל ְ&ֶאְתמל ִ�ְל�
 ָנהֶאְת -ֲחֵרי ִטְרָחה ָיבא ֶאְתָנה

 ֲאָתר ְ�ָכל ֲאָתר ַוֲאָתר
 ָ�א !ָ�ר�ְ. ַהָ�א

 )לבוא(ָ�א  ָלבא ִ�ְדָבִרי�
*  ָ�א ְ�ֶחְ��

*  לֹא ָ�א ְ�ֶח��

  ָלבא ִ�ְמב�ָכה

  ...ָ�א ַעל ֶהָחת��

  !ָיבא
 �2ָ�ה ֶמְמֶ�ֶלת �>�ת

*ת�ֵ$י-ְטר�<�  

 ָבהָ� ְ�ַבת -ַחת
 ַ�ד ַ�ד ְ�ַבד

 ְ�ִדיָחה ַהַ/ַעת� ְ�ִדיח�ת
 )בדל(ִנְב7ַל  ְלַחִ+י� ֲאר>ִ&י�) ִ$ָ�ֵדל(ִיָ�ֵדל 

 ִ�ְדֵלית ִ�ְדֵלית ְ�ֵרָרה
 ָ�ַדק "ָד��ִלְב/ֹק ֶאת ַהDִיִצ+ת ֶ�ל ֶ�*

 ֶ�ֶדק ַהַ�ִית�ֶ�ֶדק

 ָ�ִהיר ְלָתֵאר ִ�ְצָבִעי� ְ�ִהיִרי�
 ְ�ֵהָמה ְ�ֵהָמה ְ�צ�ַרת "ָד�

 ��ֶטה ְ/ָבִרי� �ִטי�
 ��ְכַהְלֶטִרָיה ��ְכַהְלֶטִרָיה ְ&פ�ָלה

 ��ל ֵע?���ל

 ר ֶ�ָ�ִתיָת ִמֶ:נ� -ל ִ$ְזרֹק ��
 ֶאֶב*

 ��ר

 ��ָ*ה !��ָ�ה �ְכִלָ:ֱה! ��ָ�ה ְוֶחְר4ָה

  ְ�בֶ�ת 4ִָני�
 ָ�ח�ר ָ�ח�ר ָ&ֶאֶרז

 ְ�ִחיָנה ָלֲעמֹד ַ�ְ�ִחיָנה 

  ִמָ&ל ַהְ�ִחינת



 ְ�ִחיָרה ְ�ִחירת�ִמְלֶחֶמת
 ָ�ט�ַח ה�א ָ�ט�ַח ְ�ַעְצמ

  ! ָ�ט�ַח�ַמה 3ֶָ�ט�ַח 
 )בטח(ִהְבִטיַח  ְלַהְבִטיַח ָהִרי� �ְגָבעת

 �8ָ�ִח� Eָ�ִח* ַעְצִמי
 )ְ�ֵטָלה(ָ�ֵטל  ָ�ֵטל �ְמב>Eָל

  Cִיָחה ְ�ֵטָלה

�  ָ�ֵטל ָקְרָ�נ, ָעַבר ְזַמ
 8ָ�ַָלה ְבָרָכה ְלַבEָָלה

 ִ�יָמה ָלֲעלת ַעל ַהִ�יָמה
  ְלַהֲעלת ַעל ַהִ�יָמה

 ֵ�י� ַעְצֵמנ�) �ֵבי*(ֵ�יֵנינ� ְלֵבי* 
  ֵ�י* ַהְ:ָצִרי�

  3ִיִטי�ֵ�י* ַה

*/ָFֵַבי* ַה� �יEִ4ֵַ�י* ַה  
 ֵ�יָצה ֵ�יַצת שלא נולדה

  ֵ�יִצי��4ְִת�4ֵתי

 ַ�ִית ִיGְָרֵאל� ֵ�ית
  מֵעד ְלָכל ַחי� ֵ�ית

  ַהְ:חְקִקי�� ֵ�ית

  ְמל�ָכה� ֵ�ית

  ִמְ�4ָט� ֵ�ית

 ְ�ִכ9ָה ְ�ִכָ+ה ְלדרת
 )ְ�ָלאו(או ָל ְ�ָלאו ָהֵכי

 ִ�ְל��ל מַֹח� ִ�ְל��ל
 )ְלַבְלֵ�ל(ִ�ְלֵ�ל  ְלַבְלֵ�ל ַה+ְצרת

  !-ל ְ$ַבְלֵ�ל ִלי ֶאת ַה:ַֹח
 )ְלַב-�ת(ִ�ָ-ה  !ַ�ֵ(ה ַ�ְ�ִעיִמי�

 ַ�ל�� ַ�ל* ָנפ�ַח

 ְ�ִלי !ְ�ִלי ָיַדִי�
  !ָהָרע�ְ�ִלי ַעִי*

 ָ�ַלע .ָלה ָמָרהִלְבלַֹע ְ�ל�
  .ִלְבלַֹע ְצַפְרְדִעי�

 ֶ�ַלע ֶ�ַלע� ִ/ְבֵרי
 ִ�ְלִ:י ִנְמָנע�ִ�ְלִ$י

�ְ�מ, ֵעיַנִי��ְ�מ, ָיַדִי��ְ�מ
 "ְזַנִי�

 ְ�מ�

 ֵ�� )ז�ג�ַ�ת(ז�ג �ֶ�*
  ְ&ָפר�ֶ�*

  ִעיר�ֶ�*
  Cִיָחה�ֶ�*
  ְ$מ�ָתה�ֶ�*

  ַ$ְר��ת�ֶ�*
 ָ�ִני� ָ&ָנ�2 ְ�ֵני



  ְנע�ִרי�� ְ�ֵני
 ִ�� ַלְיָלה�ִ�*

  ֶרַגע�ִ�*

 )ִלְבנ�ת(ָ�ָנה  ה�א ָ�ָנה ִמְגָ/ִלי� ָ�ֲאִויר

 ִ�ְנָי� ִ�ְנָי* ֶ�ל ְקָלִפי�
  רֹב ִ�ְנָי* ְורֹב ִמְנָי*

 )ְ�ע�ד(ע�ד  ְ�עד מֵעד

 ַ�ַעל ָיְזָמה� ַ�ַעל
  ָעהֵ/� ַ�ַעל

ְלית�ַ�ֲעֵלי   ח>

  .ַהֵ:"ה ה�א ַ�ַעל ַהֵ/ָעה� ַ�ַעל
  ִנFָי*� ַ�ַעל

  ֶעֶרְ.� ַ�ַעל
  ֵ��� ַ�ַעל

 )ַעל(ְ�ַעל  4ֶה� ְ�ַעל
 ֶ�ַצע ִלְרד2ֹ ֶ�ַצע

 ַ�ְק��ק ַהַ�ְק��ק�ַצַ�אר
 ִ�;�ר �5�ִר�ַ&ְרִטיס

 ֶרתִ�קֹ ְלַמEָה ִמָ&ל ִ�קֶֹרת

 )ִ�ֵ;*(ְמב2ָ;*  ה�א ִמֵ(א ֶאת ַהְ:ב>5ָ�
 ַ�ר )ַמָ=ל� ַ�ת(ַמָ=ל �ַ�ר

  )ִמְצָוה�ַ�ת(ִמְצָוה �ַ�ר

  ַסְמָכא�ַ�ר
 )ָ�ָרא(ִנְבָרא  לֹא ָהָיה ְולֹא ִנְבָרא

 ְ�ֵראִ*ית ִמְ�ֵראִ�ית 
 ַ�ְר��ר ַהַ�ְר��ר�ִ�יַרת

 �ֶֹרג �ֶֹרג ָקַט*
  ָחֵסר ל �ֶֹרג
 ַ�ְרָוז ַ�ְרָוז ִע$ָנִאי

 ֶ�ֶרז ִלְס�ר ֶאת ַהֶ�ֶרז
 ַ�ְרֶזל ַ�ְרֶזל�ָמַסְ.

  ָחָזק ַ&ַ�ְרֶזל
 ָ�ַרח ִמֶ:ִני) ִ$ְבֶרִחי(-ל ִ$ְבַרח 

 ָ�ִרי  ָ�ִרי ָעִדי�2ָ�ִרי ְוֶ�ָ:א 
 ָ�ִריא ֶנֶפ� ְ�ִרי"ה ְ�ג�2 ָ�ִריא

  ִהָ&ֵנס ְ�רֹא� ָ�ִריא ְלִמEָה חָלהְל

 ְ�ִרא�ת ָהִע5ָר ַהְ�ִרא�ת
 �2ְרי� ַעל �>ְרי

ְגָמר  ָ�ַרְ( ְלָבֵרְ. ַעל ַה:>
 ְ�ָרָכה ִ�ְ�ֵמי ְ�ָרָכה
  ֶ�ַבע ְ�ָרכת

 ָ�ָרק ִ�ְמִהיר�ת ַהָ�ָרק

 ֵ�ֵרר ְלָבֵרר �ְלַלֵ�*

  )י* ְ�ֵרָרהְ�ֵא(ֵאי* ְ�ֵרָרה 



 ְ�שֹ�ָרה ְ�שָֹרה�ִאי�
�ָרה�יC�ְ  

 �2ַ>� ...ל, ְיב>�Gַ ְלָ.
 ָ�ָ=ר Cָ�ָר ָוָד�

  ַלְח$ְֹ. ַ�ָ�ָ�ר ַחי
ָתִחי�� Cַ�ְר$  

 ַ�ת ְצחק�ַ�ת

  קל�ַ�ת
 ֵ�א�ת ֵ�א�ת ְוֵ�ֶפל

 ַ�ב ִע� ַהַ�ב ֶאל ַה5ִיר
 ְ�ָבָבה  �ְגָבָבהַק�

 �ַֹב< ַ��ַֹבA ֵעיַנִי�
�ְלַדֵ�ר ְ�בָהה(ִמִ(י� ְ�בהת 

 )ְ�בָהה
 ָ�ב�ַ<

 ַ�ָ�ה ְלַהֲעלת ֶאת ַהַ��ת

 ְ�ב�ל ַלֲעבֹר ָ&ל ְ�ב�ל
 ֶ�ֶבר ֶ�ֶבר ָלִעְנָי*

  ִח(�ֵפי ַ�ְבֵרי

 ְ�ֶבֶרת ֶרתאָתה ַהְ�ֶבֶרת ְ�ִ���י -ֶ/
 ַ�ג ַ$ַחת ַ�ג ֶאָחד

  !ַעד ַהַ�ג
 ָ�ָדה ָמֵלא ַעל ָ&ל ְ�דָתיו

  ַלֲעבֹר ַעל ְ�דָתיו

 ָ�ד�ל ִמ5ָטֹ* ְוַעד ָ�דל
  ְ�דל ַה/ר

 �7�ִל ַצַער ִ�/�ל ָ�ִני�
  ַצַער ִ�/�ל הִרי�

 ד�*ָ� ָמֵלא ְוָגד��, ָ�ד�� �ָמֵלא
 ְ�ִדי ִא� ֵאי* ְ�ָדִיי� ֵאי* ְ$ָיִ�י�

 ְ�ד2ָ-ה ְלִפי ְ�ד>ָ(ת ַמ4ְַל$
 ָ�ֵדר ָלֶ�ֶבת ַעל ַהָ�ֵדר

  ָלֵצאת ִמִ�ְדר

 ��י ַ�ָ�ת�ֶ�ל��י
 ��ֵלל )ַה�ֵלל ִנְסַ$�(ִלְס$ֹ� ֶאת ַה�ֵלל 

 ��ִמי חֶתֶמת ��ִמי
 ָ�ֶו� ַה5ֶֶ�ת�ֵניְ�ָכל �

 �ְנְ�ל'� �ְנְ�ל'ַה��חֹק

� )ֶ�ל ִעְנָי*(ְלג�פ ֶ�ל ָ/ָבר �� 
 ��ָרל ַ$ְה�4כת ַה�ָרל

  )ַהַ:ָ=ל(ל ַה�ָרל ) Cִֵחק(ֵהִאיר 
 �2ְזָמה ְ�לֹא �>ְזָמה

 ַ�ֶחֶלת ְ&ִא(� ָלֶ�ֶבת ַעל ֶ�ָחִלי�

 ִ�יד ָצמתִ�יִדי� ַוֲע

 ַ�ִיס ַ�ִיס ֲחִמיִ�י

 )7ִָגי�(7ָג  ְ&ָדג ַ�ַ:ִי�



  ְרָקק� ְ/ֵגי
  ַהָ/ג ַמְסִריַח ִמ* ָהרֹאש

 7ָג ָלד�ג ְ�ַמִי� ֲעכ�ִרי�
 7ֶֶגל ִלְקרֹא ֶאל ַהֶ/ֶגל

  ְלַק4ֵל ֶאת ַהֶ/ֶגל
 7ֵָג* ...ָלCִי� ָ/ֵג� ַעל

 �7ֶמה ִ&ְמד>ַ:ִני, י/ַמִנ, /ֶמה ִלי

  �ַכ/ֶמה
 �7ִמינ� /ִמינ�ִל4ל ְ�צ�ַרת

* ��7 ִקי�ִט+�ת� /
 �7ַנג ַרְ. ַ&/ַנג

 )�7ר�ת(�7ר  ַהִ:ְדָ�ר�/ר
רת� ְלדֵרי/  

  ַה/ר�ְ�דֵלי

 )7ָ*(ָנד�ש  ָ/ָבר ָנדש ְמאֹד
 7ְַוָ*ה ל ַהַ/ְוָ�הִלְלחֹ? ַע

 7ָָחה ִלְדחת ִ�ְ�ֵ$י ָיַדִי�
  �54ִַח ֶנֶפ� /ָחה ַ�ָ�ת

  Cְמֹאל /ָחה ְוָיִמי* ְמָקֶרֶבת

  ָזִוית�ְלֶקֶר*) ִלְדחֹק(ִלְדחת 
 7ִֶחי ִמְ/ִחי ֶאל ֶ/ִחי

 7ַי 4ָחת ִמַ/י, יֵתר ִמַ/י
ִמֵ/י חֶֹד� , ִמֵ/י י� ְ�ימ

 ...ְ�ָחְד�
 

 7ְי� ְ/י ְ&ת�ָבה ַעל ְנָיר ָחָד�

 �97ִק ְלֶיֶתר ִ/+�ק
 �7ָ ָלד�* ְלַכ2 ְזכ�ת

  ָלד�* ְלַכ2 חָבה
-ל ָ$ד�* ֶאת ֲחֵבְרָ. ַעד ֶ�ַ$ִ�יַע 

 ִלְמקמ
 

 7ִי� ...ְוִדי* ה�א
  ִ/י* 4ְר�ָטה ְ&ִדי* ֵמ"ה

  ֵאי* ִ/י* ְוֵאי* ַ/ָ+*

 7ְַיָסה ה�א 3ֵ�ִל ַ/ְיָסה
 7ַל ַד(�ת�ַ/ֵ(י

 7ְִלי ָהַלְ. ַהֶחֶבל -ַחר ַהְ/ִלי
 7ֶֶלת ִלְנעֹל ֶ/ֶלת ִ�ְפֵני 4ְלִני

 7ָ� ָ/� ָ&חֹל

  ְ�ָד� ַקר
  Cָ�ָר ָוָד�

  )ְ�ִפיכ�ת ָ/ִמי�(ִלְ�פְֹ. ָ/� 
  ג נֵזל ְ�עְרָקיוָ/�ָ/�

 7ֹ� ַלֲעמֹד /ֹ� ִ�ְפֵני ִמיֶ�ה�

 7ְִמ�7� ִ/ְמ/�ֵמי ַהחושי�



 7ִ.�י ִ/:�י ַעְצִמי
 7ְִמָעה ַ$ִ�י*�ִ/ְמעת

 7ֵָעה ְלָכל ַהֵ/עת
 7ַַעת ַ/ַעת�ַחַ�ת

  ַ/ַעת� ִ��5ל

  ...ְלַדְעְ$ָ., ְלַדְעִ$י
  �ת ַ/ְעִ$יְלִפי ֲעִנ+

  ...ַעְצמ, ַעל ַ/ַעת ַעְצִמי
  ֵאי* ַהַ/ַעת סֶבֶלת

  ָיָצאִתי ִמַ/ְעִ$י, ה�א ָיָצא ִמַ/ְע$
   )ָעָליו(ִנְטְרָפה ַ/ְע$

  ָלֶרֶדת ְלס2 ַהַ/ַעת

  ַעל ַהַ/ַעת) ֵאינ ִמְתַקֵבל(ִמְתַקֵ�ל 
7ַ� ִלְפ$ַֹח ַ/2 ָחָד� 

 דֶֹפ� יֵצא ִמ* ַהְ&ָלל, דֶֹפ*� איֵצ
 7ְַפָנה ַ/ְפָנה�ָלנ�ַח ַעל ֵזֵרי

 7ֶֹפק ִע� ַהָ+ד ַעל ַה/ֶֹפק
 ִדְק7ֵק ְלַדְקֵ/ק ְ&ח�ט ַהGֲַעָרה

 7ַָ;ה !ַ/5ָה -ַחת

 7ְַרָ�ה ֲעִלָ+ה ְ�ַדְרָ�ה
 7ְר�ר ְ/רר ֶאָחד לֹא ְמַבGֵר ָה"ִביב

 7ַָרְ(  ַ�ָ:ק�ִלְדרְֹ.
  ִלְדרְֹ. ַעל ַהַ+ֶ�ֶלת ֶ�ל 4ְלִני

 7ְִריָסה ֶרֶגל� ְ/ִריַסת

 7ְִריָ*ה ָ�ל��ְ/ִריַ�ת
 7ֶֶרְ( ֶאֶר?�ֶ/ֶרְ.

  )...ֶ�לֹא ְ&ַדְר&(ְ&ַדְר& , ְ&ַדְרִ&י

  ְ�ֶדֶרְ. ֶ�ֵאיָנA ֶ/ֶרְ.
 7ַָר* אֵמר ָ/ְרֵ�ִני

 7ָת ָ/ת ְוַכִ/י*ַ&
 ֵה�ֲחז�ת )ְ�ִ��ֶֹלת(ֵה"ֲחז�ת ְ�ַק� 

 ִהְב7ִיל ְלַהְבִ/יל ְ�ֶאֶל2 -ְלֵפי ַהְבָ/לת
  ֲהָבִלי�� ֲהֵבל

ִלְתפCֹ ֶאת (ַלֲעמֹד ְלַיד ַהֶהֶגה 
 )ַהֶהֶגה

 ֶהֶגה

 ִהָ�י�� ִהָ�י* חֵתְ.
 ֵהד ...ְ�ָ.ִל, ַהְ/ָבִרי� ָמְצא� ֵהד ְ�ִלִ�י

 ָהד�ר ְלַי3ֵר "ת ַהֲהד�ִרי�
 ֶהִדי�ט ֶהִדיט קֵפ? ְ�רֹא�

 ִה7ֵק ְלַהֵ/ק ֶאת ַהֲחגָרה
ְוַההֶֹוה , ֶהָעִתיד ֲעַדִי*, ֶהָעָבר -ִי*

 ַעִי*�ְ&ֶהֶר2
 הֶֹוה

* ה�� $ָעפת� ה

 ה�ָר�ה הָר"ה ְלדרת
 ְמנ�תִהְז7ַ ִהְזַ/ְמנ�ת 4ָז



 ִה'�� ִה=�* חֵזר
 ֶהְחֵלט ְ�ֶהְחֵלט

 ַהְחָלָמה !ַהְחָלָמה ְמִהיָרה
 ַה8ָָיה ָ�ִקי ְ�ַהEָָיה

 )ִלְהי�ת(ָהָיה  ִיְהֶיה ַמה ֶ�ְ+ְהֶיה
  ָהָיה ְ&לֹא ָהָיה

  לֹא ָהָיה ְולֹא ִנְבָרא

  לֹא ָהי� ְ/ָבִרי� ֵמעָל�
 ַהְינ� ְ/ַהְינ�

 ֲהִכי ֲהִכי� יֲהִכ
 ָהְל�ה ְוֵכ* ָהְל"ה

Aַ ִה-�ְ( ְלִהָ&ֵנס ְלִה(�ְ. ָ�ב
  ָהַלְ( )ְלעָלָמA(ָלֶלֶכת ְלעָלמ

  ָלֶלֶכת ְ�ֶחֶבל ַ/ק

  ָלֶלֶכת �ָלל

 ה�ִליְ( ְלהִליְ. �ָלל

 ַהְחָלָקה ָל�*�ַהְחָלַקת
 ֲהָלָכה ַ&ֲהָלָכה

  Cֶהֲהָלָכה ְלָמֲע

 )הלל(ִהְתַהֵ-ל  ִיְתַהֵ(ל חֵגר ְ&ְמַפֵ$ַח�-ל
 ָהמ�� קל ָהמ* ְ&קל ַ�ַ/י

 ַהְמָצ�ה ַהְמָצאת� ַ�ַעל
 ַהְמָ:ָקה )עֶֹנ��ַהְמָ$ַקת(ִ/י* �ַהְמָ$ַקת

 ֲהָנ�ה �ֵאי* ל ֲהָנ"ה ֶ�ל ְ&ל�� ְ�

 ֵה0ָה ָ&ֵהָ�ה ְוָכֵהָ�ה
 ַהָ?ָחה ַ/ַעת� ַהFַָחת

 ַהֲעָלָמה ַעִי*�ַהֲעָלַמת
 ַהֲעָמָדה 4ִָני�� ַהֲעָמַדת

 ָהפ�ְ( ָהפ�ְ. ִמ3ֶֹר�
 ֲהִפיָכה ֲהִפיַכת ַה5ְָעָרה ַעל 4ִיָה

* ֵהֶפְ( ַהֵהֶפְ. ה�א ַהָ�כ

 ַהְפָלָגה ַעל ֶ/ֶרְ. ַהַהְפְָלָגה
 ֶהְפֵסד ָיָצא Cְָכר ְ�ֶהְפֵסד

  ֵסד Cְ�ִָכרָיָצא ֶהְפ
 ֲהָפָקה $ֶעֶלת�ֲהָפַקת

 ַהְצָלָחה !ְ�ַהְצָלָחה

 ַהר ְלַהְבִטיַח ָהִרי� �ְגָבעת
  "ָד� ְ�"ָד� 4ַָגע, ַהר ְ�ַהר לֹא 4ַָגע

  ָהָהר הִליד ַעְכָ�ר
 ַהְרֵ�ה ֱאמֹר ְמַעט ַוֲעCֵה ַהְרֵ�ה

 )הרג(ֶנֱהָרג  ָטהֶנֱהָרג ַעל 4ָחת ִמ3ֶָוה 4ְר�

 ֶהְרֵ�ל  ֶטַבע ֵ�ִני�ֶהְרֵ�ל 
 ִהְרה�ִרי� ִהְרה�ִרי� ְ�קל ָר�

 ֲהָרָמה &ִסית� ֲהָרַמת
  רֹא�� ֲהָרַמת



 ֶהֶר� ַעִי*� ְ&ֶהֶר2, ַעִי*�ְ�ֶהֶר2
 ֶהֵ>ג ָיד� ְ�ֶהGֵג

 ַהְ*ָקָפה עָל�� ַהְ�ָקַפת
 הַהְתָחָל ָ&ל ַהְתָחלת ָק�ת

   ֲחִצי 4ְע>ָ(ה�ַהְתָחָלה 

Cר ֶ&ֶב ְזֵאב ְזֵאב ְ�ע
  ִ&ְזֵאב ָרֵעב

  ַהְ=ֵאב Cֵָבֶע ְוַהִ&ְבCָה ְ�ֵלָמה
 ְזב�ב ִנְכַנס ל ְזב�ב ָ�רֹא�

  ה�א ֵאינ ָיכל ִלְפ�ַֹע ֲאִפ(� ִ�ְ=ב�ב
 ֶזה ֶזה ה�א ֶזה

  ֶזה ַעָ$ה

  ... ֶאָ(א,לֹא ֶזו ִ�ְלַבד
 ָזָהב ְיר�ָ�ַלִי� ֶ�ל ָזָהב

  ַמְפֵ$ַח ָזָהב 4ֵתַח ָ&ל ַ�ַער
 ז�ל ְ�ִזיל ַה=ל, ְ�זל

 ז�ַלת ַה=�ַלת�-ֲהַבת
 )ִלְז�3ת(ָזָכה  ָ&ל ַה5ֵד� זֶכה

  ִ$ְזֶכה ְלָ�ִני� ַר�ת

 ְזכ�ִכית ַ$ַחת ְזכ�ִכית ַמְגֶ/ֶלת
 ְזכ�ת  ְלַכ2 ְזכ�תָלד�*

  ָ&ל ַהְ=כ>+ת ְ�מ�רת
  ִ�ְזכ�ת ְולֹא ְ�ֶחֶסד
 ֵזֶכר ֵזֶכר ַצִ/יק ִלְבָרָכה

   ל"ַז, ִלְבָרָכה) ִזְכרָנה(ִזְכרנ
   ָ�ר�ְ.) ִ$ְהֶיה ִזְכָרה(ִיְהֶיה ִזְכר

  ל"ְלֵע, ַהִ�ְזָ&ר ְלַמְעָלה
 ְזִמיָרה ירת ֲחָד�ת ְזִמ�ִצ4ֳִרי� ֲחָד�ת 

 ְזַמ� ...ֶזה ַהְ=ַמ*

  ִ�ְמר�ַצת ַהְ=ַמ*
  ְלִפי ר�ַח ַהְ=ַמִ�י�

 לֹא ַיֲעCֶה � ַמה ֶ�ַ+ֲעCֶה ַהְ=ַמ* 
 ַהGֵֶכל

 

 ז2ָ.� ִ�ְמז>ָ:*

  מ�ָכ* �ְמז>ָ:*
 ָזָנב ְלַק4ֵל ֶאת ַהָ=ָנב

 ֵזָעה -4ִַי�� ְ�ֵזַעת

 ַזַע�  ֶאת ַהַ=ַע� ַעלִלְ�4ְֹ.
 )ִלְזעֹק(ָזַעק  ֶאֶב* ִמ5ִיר ִ$ְזָעק

 ָזק�� ָזק�Cְ&ִ 2עָרה ְוָנמ�ְ. ַ&ֲעָדָ�ה
 ִזְקָנה ַעד ִזְקָנה ְוCֵיָבה

  ָקְפָצה ָעָליו ִזְקָנה

 ָזר ֲעבָדה ָזָרה
 ָזָרה ִלְזרת ֶמַלח ַעל ַה4ְָצִעי�



 ְזר�ַע �חתְלַקֵ�ל ִ�ְזרעת 4ְת
לֹא ְלִחָ�� ָהַלְ. ַזְרִזיר ֶאֶצל עֵרב 

 ֶאָ(א ִמ4ְֵני ֶ�ה�א ִמינ
 ַזְרִזיר

 ֶזֶר� ִלCְחת ֶנֶגד ַהֶ=ֶר�
 ָזַרע ִלְזרַֹע ֶאל ַה5ִצי�

  לֹא ִ$ְקצֹר, ִא� לֹא ָזַרְעָ$

 ָזַרק ִלְזרֹק חל ְ�ֵעיֵני ַהְ�ִר+ת
 ַזְרק�ר ַהַ=ְרקִרי�ִלְהית ְ�אר 

 �ֲחר�� -ֲחר* -ֲחר* ָחִביב
 ָחִבית ָפַתח ְ�ַכד ְוִסֵ+� ְ�ָחִבית

אי* לְ�בֹר את ֶהָחִבית �לְ�מֹר ֶאת 
Aֵייָנ 

 

 ֶחֶבל ְלַהֵ(ְ. ַעל ַ�ֵ�י ֶחֶבל ַ/ק

* ֵחֶבל ֶחְבֵלי ָל�
  ֶחְבֵלי ָמִ�יַח

 ַחְבר�ָתה ְ�ַחְבר�ָתה

 ָחַגר ַה&ֹחת� ַלְח�ֹר ֶאת ְ�ֵאִרית
 ח�ֵגר -ל ִיְתַהֵ(ל חֵגר ִ&ְמַפֵ$ַח

 ַחד ַחד ְוָחָלק
 ֶ�ל/  חֹד ...ַעל ח>

 ֶחֶדר ֲחָדִרי��ְ�ַחְדֵרי

 ִח7ֵ* )!ִ$ְתַחְ/ִ�י(ִ$ְתַחֵ/� 
 ח�ָבה ָלֵצאת ְיֵדי חָבה

  ה�א ָר"ה חָבה ְלַעְצמ
 ח�ֵבל חְבִלי� ִ$ְטַ�ְעָנה ַהFְִפיָנהְ�רֹב 

 ח�ט ַה3ְִדָרה�ח�ט
.ְ  ַנַעל�ִמח�ט ְוַעד Cְר

.ְ�ֵ  ַ�ח�ִטי��מ

 ח�ֵטב ַמִי��ֵעִצי� ְו�ֲאֵבי�חְטֵבי
 ח�ל ִלְבנת ַ�חל

  ִלְטמֹ* רֹא� ַ�חל

 ח�ֵלב 4ָָרה חֶלֶבת
 ח�ר ְ&חר ָ�רֹא�

ִלי חר ) ַ$ֲעCִי(ל ַ$ֲעֵשIה -
 !ָ�רֹא�

 

 ח�* "ְבד� ח�ִ�י�

 ח�ֶתֶמת ��ִמי� חֶתֶמת
 ָחז�� עד ָחז* ַלמֵֹעד

 ָחָזק ְ�ָיד ֲחָזָקה

 ִחֵ'ק ...ְלַחֵ=ק ֶאת ְיֵדי
 )חזק(ֶהֱחִזיק  ְלַהְחִזיק ַמֲעָמד

 ָחַזר ...ָ�ְ., ְ�ָ., ַלֲחזֹר ִ�י
  ר ִ�ְת��ָבהַלֲחזֹ

  ַלְחזֹר ִ�ְ�ֵאָלה

Aָנ�חזר(ֶהֱחִזיר  ְלַהְחִזיר ֲעָטָרה ְלָיְ( 
 ֵחְטא ְלַה&ת ַעל ֵחְטא



ֶהְחִטיא  ְלַהְחִטיא ֶאת ַהַ:Eָָרה
 )חטא(

 ָחַטב ִנָ$ִזי� ְ�ָבִבי�, ְ&ֶ�חְטִבי� ַיַער

 ֲחִטיָבה ַ�ֲחִטיָבה -ַחת
 ֶט�חֹ ִמַ$ַחת ְלָחְטמ

 ָחַט� ַלְחט2ֹ ֵ�ָנה
 ַחי ָהר�ַח ַהַחָ+ה

  ַחי ְוַקָ+�

 ִח�9ְ( !ֵ$* ִח+�ְ.
  !ְלַחִ+י�

 ַח9ִי� !...ְ�ַחֶ+יָ.! ְ�ַחַ+י
ת ַחִ+י�Cַלֲע  

  ָלֶרֶדת ְלַחֵ+י 4ְלִני
  ְ�ֵאַלת ַחִ+י� א ָמֶות

 ַחִיל )ַחִיל�ֵאֶ�ת(ַחִיל �ִאי�

  ת ֵמַחִיל ֶאל ַחִילָלֶלֶכ
 ָחָכ� ָחָכ� ַ�ַ(ְיָלה

  ִנFָי*�ֵאי* ָחָכ� ְ&ַבַעל
  .ַהַ(ֵ:ד ִמָ&ל "ָד�? ֵאיֶזה� ָחָכ�

 ָחָלב ֶאֶר? ָזַבת ָחָלב �ְדַב�

 ִח-�� ִמְ�ָמרת� ִח(�ֵפי
  ְ/ָבִרי�� ִח(�ֵפי

 ִח-�ק ֵ/עת�ִח(�ֵקי
 ֶהְחִלי� ֲחמרְלַהְחִלי2 4ָָרה ַ�

 ֵחֶלק ֵחֶלק ְ&ֵחֶלק

  ֵאי* ל ֵחֶלק ַ�ֶ=ה
 ֶחֶמד ֶחֶמד�ֶצֶמד

 ֲחִמיִ*י ָ&ל י� ֵ�ִני ַוֲחִמיִ�י
 )חמ/(ֶהְחִמי/  ְלַהְחִמי? ֶאת ַהִהְזַ/ְ:נ�ת

 ֵח� !ֵח*�ֵח*
  ...ִלְמצֹא ֵח* �ֵעיֵני ֶ�ל

� ַחס !ַחס ְוָחִליָלה! ַחס ְוָ�ל

 ֶחֶסד ֶסד ֶעְלי*ְ�ֶח
 ָחֵסר ֶיַ�ע�ֲחֵסר, אִני�� ֲחֵסר

 ַח� ַח2 ִמ4ֶַ�ע
4ָה ָ,ה ְלִהָ&ֵנס ְלח>  ח2
 ָחְפַנִי� ִ�ְמלֹא ָחְפַנִי�

 ֵחֶפ/ ֵעת ְלָכל ֵחֶפ?
 ִחֵ,= ַ�ֵ�רת) ִמיֶ�ה�(ְלַחC4ֵ ַמ3ֶה� 

 ָחְפִ*י ָיד ָחְפִ�ית
 ֵח/ ְ&ֵח? ִמ5ֶֶ�ת

 ֲחִצי ֵחִצי�ִציֵח

  ְלַדֵ�ר ַ�ֲחִצי 4ֶה

 חֹק חֹק ְולֹא ַיֲעבֹר

�ַחת ַעל ַצַ�ארַ  ֶחֶרב ֶחֶרב ַחָ/ה מ>



  ֲחָרבת� ִצְחצ�ַח
 ֲחָרָטה  ֲחָרָטה� -ֲחִרית ְקָטָטה 

 ֲחִריָקה ִ�ַ�ִי��ֲחִריַקת
 ָחִרי* ָחִרי� ָעמֹק

 ֶחְרָ,ה !��ָ�ה ְוֶחְר4ָה
 ֶחְ*��� ...ָ.\�ִניַעל ֶחְ�

ת Cִע�) ִלְסגֹר(ַלֲע *  ...ֶחְ��

 )ַלְח*ְֹ((ָחַשְ(  ָ�ֵעיַנִי�...) ל(ָחַשְ. ִלי 
 חֶֹשְ( ִמְצַרִי��חֶֹשְ.

 ָחת�ל ְלCֵַחק ְ&מ ָחת�ל ִעַ� ַעְכָ�ר
  ָעַבר ֵ�יֵניֶה� ָחת�ל ָ�חֹר

  ִלְקנת ָחת�ל Gַ�ַק
 ִח:�ִלי� ר ֲעַדִי* ְ�ִח$�ִלי�ַהָ/ָב

 )חיב(ִהְתַח9ֵב  ְלִהְתַחֵ+ב ְ�ֶנֶפ�

�ֹות 0ה ִלְרקֹד ִ�ְ�ֵ$י ֲחת>  ֲחת2
 ָחַתר ַלְח$ֹר ַ$ַחת ִמיֶ�ה�

 )טבע(ִהְטִ�יַע  ...ְלַהְטִ�יַע חָתמ ַעל
 ֶטַבע ֶטַבע ֵ�ִני

  ...)ִטְבִעי ַהָ/ָבר ֶ�(ָבִרי� ִמEֶַבע ַהְ/

 טַֹהר ַהֶ�ֶ�ק�טַֹהר
 ט�ב ְ�ר�ַח טָבה

  ְ�ָ�ָעה טָבה
ב ְ�יֵתרEד ַהDַַעל ַה  

  !ָ&ל ט�ב

 ט�ָבה ִלְדרֹש טָבת ֶ�ל 4ְלִני
  ..ַעל) טבת(ְלַדֵ�ר טָבה 

 ָטַח� ִלְטחֹ* ֶקַמח ָטח�*
  ִי�ִלְטחֹ* ַמ

 ַטֲחָנה ר�ַח�ְלִהָ(ֵה� ְ�ַטֲחנת
 ִטיר�� ה�א ִטיר* ָירק

 ִטְלט�ל ִטְלט�ִלי� ְמי�ָתִרי�

 ַטִ-ית ַ�� ֶזה ֵאיָנA ַטִ(ית ֶ�&>ָ(ה ְ$ֶכֶלת
ָ�ר ַלEֵָמא   ָטֵמא  ָטֵמא�ָ&ל ַהְ:ח>

 ָטַמ� ִלְטמֹ* ֶאת ָהרֹא� ַ�חל
 ַטַע� �ְ/ָבִרי� ֶ�ל ַטַע

  ַעל ַטַע� ָוֵריַח ֵאי* ְלִהְתַוֵ&ַח

 ַטֲעָנה ָלבא ְ�ַטֲענת
 ִטָ,ה ְ&ִט4ָה ַ�ָ+�

  ַמִי��/מת ִ&ְ�ֵ$י ִט4ת
  ִמ4ָEִה ְלִט4ָה ִנְתַמֵ(א ַהִהי*
 ֶטַפח ְמַגֶ(ה ֶטַפח �ְמַכFֶה ִטְפַחִי�

 ִטֵ,ַח ְלַט4ֵַח ַעל ַהָ&ֵת2
4ָ�ִט4ֵ  ִטֵ,* � ְמט>

 ֵטר�� ַהַ/ַעת�ֵטר�2



  ֵ�ָנה�ֵטר�ֵפי
יֹאַכל , ִמי ֶ�Eַָרח ְ�ֶעֶרב ַ�ָ�ת

 ְ�ַ�ָ�ת
 )ִלְטרַֹח(8ַָרח 

 ְטִריז ...�ֵבי*... ִלְתקַֹע ְטִריז ֵ�י*
 ְטִריַקה ֶ/ֶלת� ִ�ְטִריַקת

 ֶטֶר� ְ�ֶטֶר� ֵעת
 )טר�(ִנְטַר�  ...)ַ/ְע$(ִנָטְרָפה ַ/ְעִ$י 
 )יאל(ה�ִאיל  )הִאיִלי ְ�ט�ֶבְ.(הִאיל ְ�ט�ְבָ. 

 )ִליַגע(ָיַגע  ָיַגְעִ$י �ָמַצאִתי
 )ָיַדִי�(ָיד  ָיד רֶחֶצת ָיד

ת ָיד -ַחתCַלֲע  
  ִלְ�לַֹח ָיד ַ�ֶ�ֶפ�

  ָלCִי� ָיד ַעל ַה4ֶה
  ֵי� ל ָיד ֲאר>ָ&ה

  א ָיַדִי� ְוַרְגַלִי�לֹא ִלְמצֹ

 ְיִדיד ֶנֶפ�� ְיִדיד
 ֶיַדע )ֶ�לֹא ְ�יְדִעי*(ְ�יְדִעי* 

 ָיַדע ה�א ֵאינ יֵדַע ְיִמינ ִלCְמֹאל
 י�ֵבל 4ַַע� ְ�יֵבל

 י�ד קצ ֶ�ל יד

 )ָיִמי�(י��  ְ/ָבר י� ְ�ימ
�  ַמה ֵ+ֶלד י

  מִמֵ/י י� ְ�י
  ְלאֶֹרְ. ָיִמי�

 י�ֵצא יֵצא ִמ* ַהְ&ָלל, יֵצא /ֶֹפ*

 �9ֵצר ַלֲהפְֹ. ֶאת ַה+ְצרת
 י�ֵתר לֹא 4ָחת ְולֹא יֵתר

 ָיִחיד ְסג>ָ(ה�ְיִחיֵדי
 ַיֲחִסי ְ�אֶֹפ* ַיֲחִסי

  ַה&ֹל ַיֲחִסי
 ָיֵח� ָ&ל ַהFְַנְ/ָלִרי� הְלִכי� ְיֵחִפי�

 ָיכ�ל ל ָיכלַה&ֹ

 )ילד(נ�ַלד  "ָד� ְלָעָמל י�ָלד
 ָי� ֵמֵעֶבר ַלָ+�

 � יֵתר ִמַ:ה 3ֶָהֵעֶגל רֶצה ִלינֹק 
 ַה4ָָרה רָצה ְלָהִניק

 ָיַנק

 ָיִעיל ְללֹא יִעיל
   לֹא ַיִ=יק�ִא� לֹא יִעיל 

 ָיֶפה ֶנֶפ�� ְיֵפי
  ְלִהְסַ$ֵ&ל ְ�ַעִי* ָיָפה

  ה ָ�ָעה -ַחת קֶֹד�ָיָפ
 )ָלֵצאת(ָיָצא  ָיְצא� ל מִניִטי*

  )ַל4ַֹעל(ָלֵצאת ֶאל ַה4ַֹעל 

  ָיַרד ִמ* ַה4ִָסי�, ה�א ָיָצא ִמֵ&ָליו
* ָיַרד ָלֶרֶדת ַלEְִמי



  ...ָלֶרֶדת ְלס2 ַהַ/ַעת ֶ�ל
  ָלֶרֶדת ִמְ�ד>ָ(ה

ֵ&ה  ָיֵרַח ָיֵרַח� מ>
 ָיָרק קתְיָר� ְ�ָער

 ֵי* !ֵי� ָוֵי�
  ...ֵי� אְמִרי� ֶ�

  )?ַמה ֵ+ש ְלָ.(? ַמה ֵ+ש

  ֵי� ֵמ-ִי*
 ָיַ*ב ָלֶ�ֶבת ַעל ַהְ:ד�ָכה

  ָלֶ�ֶבת ִ�ְבָע
 ָיָ*� נָ�*�ָיָ�*

 )ְלַיֵ@ר(ִיֵ@ר  !ִייַ�ר &ַֹח

 ֶיֶתר ֵ�י* ַהֶ+ֶתר
 ֵאב3ְ רֹא��ִלְגרֹ� ְ&ֵאֵבי

 3ָא� ַעד ָ&א*
  ְלָכא* �ְלָכא*

 3ֵָבד ְבֵלב ָ&ֵבד
 3ֶֹבד רֹא��ִלְבדֹק ְ�כֶֹבד

 3ָב�ד ִלְרד2ֹ -ַחר ַהָ&בד

  !ָ&ל ַהָ&בד
�חָ   ְ&בד ִ�ְמקמ מ>

  ְרצנ ֶ�ל "ָד� ְ&בד

 3ְָבר !"ז ְ&ָבר, ִא� ְ&ָבר
 3ְִבָ=ה ָרהִ&ְבCָה ְ�ח

  ָהָר�� ִ&ְבCַת
 �73ַר ֶ�ֶלג�ִלְג/ֹל ְ&ַכ/�ר

  ...ַהַ&/�ר ִנְמָצא ַ�ִ:ְגְָר� ֶ�ל.
 3ֹה ֵ�י* ָ&ְ. �ֵבי* ָ&ְ., ֵ�י* &ֹה ָוכֹה

 �3ַבע ַעל רֹא� ַהַ�ָ�ב �ֵער ַה&ַבע

 3ִֵ�� ֶ�לֹא ְ�ִמְתַ&ֵ�*
 �3ס &סָלֵתת ַעִי* ַ�

: ְ�ְ�לָ�ה ְ/ָבִרי� "ָד� ִנָ&ר
 ְ�ִכיס �ְבַכֲעס, ְ�כס

 

 3ָָזב !ֶ�ֶקר ְוָכָזב

 3ַֹח !ִנְ�ַ�ר ִלי &ַֹח! ֵאי* ִלי &ַֹח
  ְלהִציא ִמ* ַה&ַֹח ֶאל ַה4ַֹעל

 3ִיס ה�א �Cָ את ַ�ִ&יס

 3ֵיַצד ?ָהא ֵ&יַצד
 3ְָ( ְ�ָכְ.��� ָ/ָבר ֶ�ַ:הֶזה ֵאיֶנ

  ?ַעד ְ&ֵדי ָ&ְ.
  ְלִפיָכְ.

 3ַ3ִר )ֶלֶח��4ַת(ֶלֶח� �ָלבא ַעד ִ&ַ&ר

 כֹל, 3ָל ְ�ָכל זֹאת

  ְ�ָכל ְמִחיר



  ִמָ&ל ָמק�, ְ�ָכל אֶֹפ*
  ִמ&ֹל ָוכֹל

  ְלָכל ַה+ֵתר
  !ְלָכל ָהר�חת

 3ֶֶלב ֶ&ֶלב�ַחֵ+י
  טב ֶ&ֶלב ַחי ִמ* ָה-ְרֵיה ַהֵ:ת

  קֹר ְ&ָלִבי�

 )ִלְכל�ת(3ָָלה  ...ְוַכֵ(ה... ָהֵחל
 3ְל�� ֵאי* ְ�ָכְ. ְ&ל��

  ְ&מ ְ&ל��
  טב ְ&ל�� ִמ(ֹא ְכל��

 3ְָלל ְ&ָלל ְוִע5ָר

  לֹא ִ�ְכָלל, ִ�ְכָלל
  ְ&ָלל�ְ�ֶדֶרְ.

  לַעד ְוַעד ִ�ְכָל
  3ְמ� ֶ�ֶ�ֱאַמר) ְ&ִפי(ְ&מ

  )ְ&מת ֶ�ִהיא(ְ&מת ֶ�ה�א 
 3ָמ�ס סד ָ&מ�ס

 �3ֵ ֶאָ(א ִא� ֵ&*

*ר ִרא�� �03ִר ִ&
 )כנס(ִהְכִניס  ְלַהְכִניס 4ִיל ְ�ק2 ֶ�ל ַמַחט

ת ֶאת ַההָצאתF3ִָ?ה ְלַכ 
 3ֶֶס�  ַה&ֹלַהֶ&ֶס2 ַיֲעֶנה ֶאת

3ַ� ְלַהְכִריַע ֶאת ַהַ&2 

  ַ&4ִַי�� ִנְקי*, ַ&4ִַי��ְנִקי
  ָלCֵאת ַעל ַ&4ִַי�

 3ֶֶפל ִ&ְפַלִי��ִ&ְפֵלי, ִ&ְפַלִי��ֶ&ֶפל
 3ְָפָפה ...ָזַרק ֶאת ַהְ&ָפָפה ְל
  ִ�ְכָפפת ֶ�ל ֶמִ�י

 3ָר�ְ( ...ַהָ/ָבר ָ&ר�ְ. ְ�
 3ֶַרע ַ&ְרֵעי ַ$ְרְנגֶֹלתַעל 

 3ִָ@ל�� ִ&3ָל* ָחר�?
 3ְָתב ִ&ְכָתב ְוִכְל�נ

  ְלַהֲעלת ַעל ַהְ&ָתב
 3ֶֹתל ָעַמד ְוַג� ֶאל ַה&ֶֹתל

 23:ֶֹנת Fִ4ַי��נַלד ִ�ְכתֶֹנת

 3ֵָת� !ֵ$* ָ&ֵת2
 לֹא !לֹא ְ�"ֶל2 ַרָ�ִתי

  !לֹא ִיָ$ֵכ*
 ָלאו ָלאו ַ/ְוָקא
  ְ�ָלאו ָהֵכי

 ְל�ט ְל-ט�ְל-ט

 ָיבא ְ�ִע$Eֵלְ. ְלִא  ַהה

 ֵלב ְ�ֵלב 4ָת�ַח



  ְ�ֵלב ָקר�ַע
  ֵלב�ְ�אֵֹמ?

  ִמֵ(ב ֶאל ֵלב
  ֵלב� ִמ5ֶֶרב, ֵלב�ֵמעֶֹמק

  ֵלב�ִמְ�ֶאֶלת
  )ָלCִי� ֵלב(ֵלב � ְ$�Cַמת

  ֵ(בָלַקַחת ֶאל ַה

  ִלְמ�ְֹ. ֶאת ַהֵ(ב
  ִלְ��ֹר ֶאת ַהֵ(ב

 ְלַבד ִ�ְלַבד
  ִמְ(ַבד

 ֵלָדה ֵלָדה�ֶחְבֵלי

 ֶלָהָבה ַלֲעלת ַ�ֶ(ָהבת
 ָלִהיט ָהעָנה� ְלִהיט

 ֶלֶח� ֶחֶסד�ֶלֶח�
  לֹא ַעל ַהֶ(ֶח� ְלַב/ ִיְהֶיה ָה"ָד�

  עֵבד -ְדָמת ִיCְַ�ע ֶלֶח�
 ָלַט* ...ְלטֹש ֵעיַנִי� ְ�ִל

ת ֵלילת ַ&ָ+ִמי�Cַלְיָלה ַלֲע 

 ָלָ.ה ?ָ&ְ. ָלָ:ה�ְוָכל
 ָלַעג ִלְלעֹג ָלָר�

 ֲעָזאֵזל)ל( !ַלֲעָזאֵזל
 ִלֵ;ק ְלַל5ֵק ֶאת ַה4ְָצִעי�

  ְלַל5ֵק ֶאת ָהֶאְצָ�עת

  ְלַל5ֵק ְ/ָב�

* ָל*�� ַה:ֹאְזַנִי��ְל�

  ְנהר�ִ�ְל�* ַסִ�י
*  ְלַהְק4ִיד ַעל ַהָ(�

*  ָמֶות ְוַחִיי� ְ�ַיד ָל�

 ְמאִֹדי ְ�ָכל ְמאִֹדי
 ֵמ�ה !ַעד ֵמ"ה ְוֶעCְִרי�

ָחר ֵמֲאֶ�ר ְלעָל� לֹא ָחר טב ִ�ְמא>  ְמא2
 )מאס(ִנְמ�ס  ...ל, ִנְמ-ס ִלי

 ַמ��ל ִמִ(ְפֵני ַהַ:��ל

  !ֲחַרי ַהַ:��ל-
* ַמָ�ט -ֲהָבה ִמַ:ָ�ט ִרא�

 ְמב8ָ2ל ָבֵטל �ְמב>Eָל
 ִמְג7ַל ַה3ֵ*� ִמְגַ/ל

ְגָמר ְגָמר ְלָבֵרְ. ַעל ַה:>  מ2
 ְמֵגָרה )ָ$ְכִנית ְמֵגָרה(ְלַהְכִניס ַלְ:ֵגָרה 

 ַמָ�* ְלַהִ�י� ַעל ַמָ�� ֶ�ל ֶ&ֶס2

 ִמְדָ�ר ְדָ�רקל קֵרא ַ�ִ:

 ִמ7ָה ָמה� ְ�ִמַ/ת

  ִמָ/ה ְ&ֶנֶגד ִמָ/ה



 ְמה�ָמה ְמה�ָמה�רֹב ְמה�ָמה ַעל לֹא
�� ָמד�ר ִ�ְבָעה ְמדֵרי ֵ�יִה

* ִמְדר�� ְלִהַ/ְרֵ/ר ְ�ִמְדר
 ִמְדָר* לֹא ַהִ:ְדָר� ִע5ָר ֶאָ(א ַהַ:ֲעCֶה

 מ�ָב� מ�ָב* ֵמֵאָליו
  ְמלֹא מ�ָב* ַהִ:ָ(הִ�

 מ�ָעט מ�ָעט ַהַ:ְחִזיק ֶאת ַהְ:ר>ֶ�ה

 מ�ֵק* מְקִ�י�� Cְֵדה
 מ�ָרה ר�ַח�ְ�מַרת

 ָמֶות ַלֲעמֹד ֵ�י* ַחִ+י� �ָמֶות
  ִלְראת ֶאת ַהָ:ֶות ָ�ֵעיַנִי�

 ַמָ'ל ַמָ=ל...) ְלָ.(ֵאי* ִלי 
 ַמְזֵלג ַעל ְקֵצה ַהַ:ְזֵלג

 ְמז2ָ.� מ�ָכ* �ְמז>ָ:*

 ִמְזָרח ִ&ְרחק ִמְזָרח ִמַ:ֲעָרב
 מַֹח ֶאָ(א ְ�מַֹח, לֹא ְ�כַֹח

 ַמַחט ְלַחC4ֵ ַמַחט ַ�ֲעֵרַמה ֶ�ל ַ�ַחת
 ַמְטֲאֵטא ַמְטֲאֵטא ָחָד�

 ַמְטֵ�ַע ַהDַד ַה3ִֵני ֶ�ל ַהַ:ְטֵ�ַע

 ַמ8ָה ְלַמEָה ִמָ&ל 5�ִֶֹרת
 ִמי ה לֹא ִמי יֵדַע ָמהֶז

 ֵמיַטב ְלֵמיַטב ְיִדיָעִתי
 ֵמיָלא ִמֵ:יָלא, ֵמיָלא

 ַמִי� ִהִ�יע� ַמִי� ַעד ָנֶפ�
  ְלַמֵ(א ֶאת ַה4ֶה ַמִי�
  ַמִי� ַרִ�י� ָזְרמ� ֵמ"ז

 ִמי� ָמָצא ִמי* ֶאת ִמינ
  ?ֵאיֶזה ִמי* ָ/ָבר ֶזה

 ַמ3ָה ַמ&ת ִמְצַרִי�
  ְס4ֹג ַמ&ת ִנְמָרצתִל

  ְלַהְקִ/י� ְרפ�"ה ְלַמָ&ה

 ָמֵלא ְ�ֶכֶס2 ָמֵלא
  ְ�ֶפה ָמֵלא

 ִמָ-ה ֵאי* ִמִ(י� ְ�ִפי
 ִמְלֶחֶמת ִמְלֶחֶמת ֲעַצִ�י�

 ָממ�� ָממ* קַֹרח

 ַמָ.* ֵאי* ַ�ֶ=ה ַמָ:�
 ִמ� ִמ* ַה5ֶָצה ֶאל ַה5ֶָצה

 ִמְנָהָרה ְנָהָרהַהִ:� אר ִ�ְקֵצה
 ְמנ�ָחה ְמנ�חת� ֵמי

  !ְמנ�ָחה�ֵליל
  ָ�"ה ְמנ�ָחה, ָ�"ה ַ�ָ�ת

 ָמנ�י  ְוָגמ�רָמנ�י

 ָמנ�ס  ִמֶ=הָמנסֵאי* 
 ִמְנָי� )ִ:ְנָי*ֶ�לֹא ִמ* ַה (ִ:ְנָי*ִמ* ַה



 ַמס Cְָפַתִי��ַמס
 ֶוהַמְס  ֵמַעל 4ָָניוַ:ְסֶוהִלְקרַֹע ֶאת ַה

 ְמִסיר�ת ֶנֶפ��ְמִסיר�תִ�
 ַמְסֵמר  ַ�ָ/ָברַמְסְמרתִלְק�ַֹע 

 ַמֲעָגל  ָסג�רַמֲעָגל
 ְמַעט ְמַעטעד 

 ַ.ֲעָרָכה ַ:ֲעָרכתְלַ�ֵ/ד ֶאת ַה

 ַמֲעֶ=ה ַמֲעCֶהְל-ַחר 
 2   ְ�ַמְחָ�ָבה ְ$ִחיָלהַמֲעCֶהס

 ַמַ,ח ֶנֶפ�� ַמ4ַח
 ַמְפֵ:ַח ְפֵ$ַחַמ� ֶעְמַדת

 ַמBַב ר�ַח�ַמDַב
 ִמְצָוה ִמְצָוה �  ִמְצָוהCְַכר 

  ִמְצותג "ִלְ�מֹר ַ$ְרַי

 ֵמַצח ֵמַצח�ַע=�ת
ְקָ/�ְ� ָחרמ> ְק7ָ�  א ִ�ְמא>  מ2

 ָמק�� ְמקְמָ.ַ/ע ֶאת 
  ָ:ק�ֶזה לֹא ַ�

 ַמֵ;ל  ְוַהֶ�ֶזרַ:5ֵלִ�יַטת ַה

ב ְ�יֵתרהַהִ:ְקֶרEִמְקֶרה  ַה 
 ִמְקָ*ה  -ַחתִמְקָ�הְ&

 $ָCְְמר>ֶ�הָ$ַפ �$ָCְְמר2ֶ�ה  לֹא ָ$ַפ 
 ַ.ְרֵצַע  ִמ* ַהGָקַ:ְרֵצַעָיָצא ַה

ָ�ע ָ�ע  ְלָדָברְמ�>  ְמ*2
 ִמְ*ָמר ִ:ְ�ָמרַלֲעמֹד ַעל ַה

 ִמְ*ַקל ֶיֶתר ָ�ִעְנָי*� ֵי� ל ִמְ�ַקל

 ָמת�ק ָמתקֵמַעז ָיָצא 
 מֶֹת� :ֶֹת*ִלירת ִמ* ַה

 ָנִביא  ְ�ִעירָנִביאֵאי* 
 ֶנֶדר ֶנֶדרְ�ִלי 
 )ִלְנגַֹע (ָנַגע ַ�ָ/ָבר) נֵגַעלֹא  (נֵגַע

 )נוח (ֵמִניַח  ֶאת ַהַ/ַעתֵמִניַחֶזה 
  ... ֶ�ַנִ�יַח

�חְ&ָ    ַ�ִ&יסמ>
ָלדִלְראת ֶאת ַה� נ�ָלד 

 ָנח�*  ְ�ַדְע$ָנח��ה�א 

 ָנַח� !ְ$נ>ָחמ�ִמ* ַה3ַָמִי� 
 ֶנָחָמה ֶנָחָמהָצַרת ַרִ�י� ֲחִצי 

 ָנָח* ָ�ָח�ָער�� ַ&
 ָנָכת  ִנְ�ָמִעי�ַנַחתִ/ְבֵרי ֲחָכִמי� ְ�

 ִה3ָה  ַ�ִ(י�ְלַה&ת
ָ&ה    ְ�ַתְדֵהָמהה>

 ִנְמָ*ל ִ�ְמָ�לה ַלֵאי* ַהָ:ָ�ל /ֶמ

 ֵנס ֵנסְלַהֲעלת ַעל 

 נ2ְסָחה 4ֶֶלא�נ>ְסַחת



 )נסק (ִהִ?יק ְלַהFִיק ַמְסָקנת
�ַערִלְקרֹא ַלַ ַנַער  ִ�ְ�מ

 )ִל,ֹל (ָנַפל  ִמGֲַעַרת רֹא� -ְרָצהָנַפללֹא 
   ַה�4רָנַפל

 ֶנֶפ*  ְ�ַכ4ַנְפ�ָלCִי� ֶאת 
  ... ִלְפֵניֶ�ֶפ�4ְֹ. ֶאת ַהִלְ�

�ֶפ�ְ�ֵלב �ַבֶ  

ָ/הִלְפ�ַֹע ַ� 7ָה )ַ�ַ:Eָָרה (ְ�ק>  ְנק2
 ְנִקיָפה ַמְצ�4*�ְנִקיפת

 )ִלְנק* (ָנַק*  ז ָ�זָנְק��ִ�ָ�יו 
 ֵנר )ְלַרְגָליו( ְלַרְגל ֵנר

 ְנִ*יָמה  ָה-ֲחרָנהְ�ִ�יָמהַעד ַה
  ְנִ�יָמהֲאִויר ִלַ&

 ְנִ*יָקה ְנִ�יָקה�ִמיַתת

 ֵסֶבר  4ִָני� ָיפתֵסֶברְ�
 ְסד�� ְסד��ִמEַת

 ֵסֶדר Fֵֶדרִלְקרֹא ַל
  ?ַה+��ֵסֶדרָמה ַעל 

  י��ֵסֶדרַלֲעבֹר ְל

 ס�ס �Fִסי�ִלְרתֹ� ֶאת ָהֲעָגָלה ִלְפֵני ַה
2 ס��  ַה&ֹל טב�  טב ס

 ָסח�ט ָסח�טימ* ְ&ִל
 ְסח�ָרה ְסחָרהטָבה $ָרה ִמָ&ל 

 ִסיַמ� ְ�ֵאָלה�ִסיַמ*ַלֲעמֹד ְ�

 ִסיַני Fִיַניֶזה לֹא $ָרה ִמ
 ִסיר ַהCָ�ָר� ִסירָלֶ�ֶבת ַעל 

 ִס3ָה ִס&תָלֶ�ֶבת ַעל 
 ַס3ָָנה ְנָפ�ת� ַסָ&ַנת

 הְסל�ָל ְסל�ָלהַהֶ/ֶרְ. ְ&ָבר 
 ֶסַלע ַהַ:ְחלֶֹקת�ֶסַלע

   ַמְ�$ָקא ִ�ְתֵרי*� ֶסַלעִמָ(ה ְ�

 ִס0ָר  ֶ�ל ִאָ:אִסָ�ָרAה�א ָ&ר�ְ. -ַחר 
 ָסִעי� Fְִע4ִי�ִלְפסַֹח ַעל ְ�ֵ$י ַה

 ְסָעָרה  ִ�ְצל�ִחית ַמִי�ְסָעָרה
 ַס� 2Fִַלְדחת ַעל ַה

 ָסֵפק  (אָסֵפק,  ֵ&*ָסֵפק

  ָסֵפקי* ֵצל ֶ�ל ֵא
 ֵ?ֶפר Fֵֶפרַע� ַה

  ְסָפִרי�� $ַלַעת
 ְסָת� Fְָת�ִמ* ַה

 ֵסֶתר ֵלב�ֵסֶתרְ�

 ֶעֶבד  ַהֶ�ֱאָמ*ַעְבְ/ָ.
 ֲעב�ָדה ְנָמִלי��ֲעבַדת

  4ֶָרְ.�ֲעבַדת, 4ֶֶרְ.�ֲעבַדת
 עִֹבי ַה5ָרה�ֳעִביְלִהָ&ֵנס ָב



 )ַלֲעבֹר (ָעַבר ... ִ�ְ�ִתיָקה ַעלַלֲעבֹר
  ַיֲעבֹרְ$ַנאי ְולֹא 

 ִ,י ... ְ�לָ�ה4ִי,  ְ�ַנִי�4ִי
 ,ֹה  ָוָ��4ֹה

* ִ,ְזמ��  חֵזר4ְִזמ
 ַ,ח 4ַחִל4ֹל ַ�

  4ַחְלַה4ִיל ֶאת ִמיֶ�ה� ַ�

 ַ,ַחד ָמֶות�4ַַחד
 )ִלְפחֹת (ָ,ַחת ַהָ/ָבר 4ֵחת ְוהֵלְ.

 ִ,ְטִר9ָה  -ֲחֵרי ַהֶ�ֶ��ִפְטִר+תִלי� ְ&ְ�ֵד
 ִ,יק ִ�ְרַ&ִי��4ִיק

 ֶ,ֶלא !ְפָלִאי��4ְִלֵאי
 ְ,ל�ִני  -ְלמִני4ְלִני

 ְ,ִליָטה 4ֶה� 4ְִליַטת

  ק�ְלמ�ס� 4ְִליַטת
 )פלל (ִהְתַ,ֵ-ל ִהְת4ַַ(ְלִ$ילֹא ֶאל ַהַ�ַער ַהֶ=ה 

 ָ,ִני� ִני�4ָ ֶאל 4ִָני�
  4ִָני�ְלַהֲעִמיד 

  4ִָני��ַקָ�ַלת

2 ָ,ס�ק 4ָס�ק�ס
 ַ,ַע� 4ַַע�ִמֵ/י , ַפַע� ְל4ַַע�ִמ

 ְ,ר�ָטה  ַ&ִ/י* ֵמ"ה4ְר�ָטהִ/י* 
  4ְר�ָטהֶזה לֹא ָ�ֶוה 

 ֵ,ר�* ? ַהָ/ָבר4ֵר��ַמה 

 ְ,ָרט ְפָרטִ�
  ְפִרטְ&ָלל �

 ְ,ִרי 4ְִריCֵאת ָל
   ָ�ֵ�לְפִריִל4ֹל ִ&

 ֶ,ֶרק  ָחָד� ְ�ַחִ+י�4ֶֶרקִלְפ$ַֹח 
   4ֶֶרקֵי� ְלַלֵ:ד את

 ָ,*�ט  ְ&ַמְ�ָמע4ְ��ט

 ָ,ַ*ט  צ�ָרה ְוִלְל�� צ�ָרהִלְפ�ֹט
 ָ,ת�ח 4ְת�ָחהְלַהְ�ִאיר ֶ/ֶלת 

  4ָת�ַחרֹא� 
 ֶ,ַתע  4ְִתאֹ�ֶפַתעְל,  4ְִתאֹ�ֶפַתעְ�

 ְצִבי Dְִביַה�ְלַהִ�יַח ֶ&ֶס2 ַעל ֶקֶר*

 ֶצַבע )ְ�חִֹרי�( ְור>ִ/י� ְצָבִעי�ְלָתֵאר ִ�
 ַצד ... ֵ�ִניDַד�ִמ...  ֶאָחדDַדִמ

  Dַדַלֲעמֹד ִמ* ַה
 ְצח�ק ַה�ָרל�ְצחק

  Dְחקְלִהְת5ֵ4ַַע ִמ

 ִצ�9ת ֵ�ר ִעִצ+�ת
 ֵצל ֵצלֵאי* אר ְ�ִלי 

 ְצל�ָפה ְצלָפהֲחַלְקַלק ִ&
 ֶצֶל� ֱאלִֹהי�� ֶצֶל�"ָד� ִנְבָרא ְ��ֶ�*



 צֶֹמת ְ/ָרִכי��4ָָרַ�ת, ְ/ָרִכי�� צֶֹמת
 ַצַעד  ָוַ�ַעלַצַעדַעל ָ&ל 

 ַצַער Dַַערְלַמְרֵ�ה ַה
  ַצֲער�ֵאי* "ָד� ִנְת4ָס ִ�ְ�ַעת

 ָצפ�� Dָפ*ְל-ֵ�ד ֶאת ַה
 ִצ,�ר  ְ�ֶאֶב* -ַחתִצ4ֳִרי�ַלֲהרֹג ֶאת ְ�ֵ$י 
 ִצ,ֶֹר� ִצ4ְָרַנִי�ְלֵה"ֵחז ַ�ָ/ָבר ְ�

 ָצָרה  ְצר�רתָצרת
   ִ�ְ�ָעָתAָצָרהַ/ָ+A ְל

 צֶֹרְ( )צֶֹרְ.ֶ�לֹא ְל (צֶֹרְ.ְל
�צר (צ2ַר� )ב"מצ( ָ�ֶזה ְמצָֹר2( 

 ֵקָבה  ֵריָקהֵקָבהַעל 
 ָקב�ר  ַהֶ&ֶלבָקב�ר4ֹה 

 ִקֵ�ל ...)ַעְצמ( ַעל ַעְצִמי ְלַקֵ�ל

 ְקִדיָמה ְקִדיָמה�ְזכ�ת
ְקֶ/ֶמת ְק7ָ� ֵ/ָעה מ>  )קד� (מ2

 ְקֵדָרה ְקֵדָרהֵאי* ָחְכָמה ְלִא3ָה ֶאָ(א ִ�
 ק�ל  ַהַ:ְצ�4*קל
 ָקֵטג�ר ָסֵנגר ַנֲעCֶה ָקֵטגרֵאי* 

 )קו� (ָק�  ִלְתִחָ+הָלק��
 )קו�(ִק9ֵ�   ֶאת ַמה ֶ�ִהְבִטיַחְלַקֵ+�

 ק�ָמה  ְזק�ָפהקָמהָלֶלֶכת ְ�
&ְ2 ק��  ִ�ְפֵני "ָד�ק

 ִקיר ִקיר ֶאל 5ִירִמ
 ָקל�*  ֵמאֹדָקל��ֵי� ִס&�י 

 ַק-�ת ַעל ְנַקָ(ה, ַק(�ת�ַקֵ(יְ�

 ְקָל�  ָה-ֲחר*5ְָל2ַה
   ְקָל2ָהַלְ. ל

   ְ�ל�ִיי�ְקָלִפי�ְלCֵַחק ִ�
 ְקִלָ,ה  ַה��3ְקִל4ַתִ&

 ח�? ִמְ�נ ִמְתַקֵ�אְ�ָכל "ָד� 
 ְוַתְלִמיד

 )קנא (ִהְתַק0ֵא

 )לקנות (ָקָנה  ֵ��ִלְקנת
  ֵאיֶנִ�י קֶנה זֹאת

 ִק�0ַח ִק��ַחְל
ֶאָ(א ְ�ַמה , 5ְַנַק*ל ִ$ְסַ$ֵ&ל ַ�-

� �+ֵ�ֶ 
 ַקְנַק�

 ֵק/  ַלָ/ָברֵק?ֵאי* 

   ַלָ/ָברֵק?ָלCִי� 
  ָקֵצה�ָ�ֶאֶפס 

"ת ָהָעָנ2 ֶ�+ְ�ִבי� ) ִלְקרת (ָלקֹ?
 ָעָליו

 ָקָצה

 ִק�Bר  ִנְמָר?ִק�Dרְ�

 קֶֹצר ר�ַח� קֶֹצרְ�

 קֹר ר�ַח� קֹרְ�
 ָקָרא  ִ$ָ�רִלְקרֹא



 ִקְרָבה ָמק�� ִקְרַבתְ�
 )ִלְקר�ת (ָקָרה ?ָמה ָקָרה

 ָקר�ב  ְלַוַ/איָקרב
   ְלַעְצמָקרב"ָד� 

   ֵמ"ח ָרחקָקרבטב ָ�ֵכ* 
 ֵקֵרַח  ִמָ&א* �ִמָ&א*ֵקֵרַח

 ַקְרח�� 5ְַרח*ַה�ֶזה ַרק ְקֵצה

 ַקְרסֹל  ֶ�ל ָהִאי�ָ(יוַקְרס>לֹא ְלַהִ�יַע ַעד 
 ַ;ְרַקע  ִמַ$ַחת ְלַרְגַלִי�5ְַרַקעְלַהְ�ִמיט ַה

 ֶקֶר* ְקִפיָצה� ֶקֶר�
 ִהְתַקֵ@ט  ְ�נצת ָזרתְלִהְתַק3ֵט

 )קשט(

 ִקְ*ֵק* ! �5�ְַמק��ְ$ַקְ�ֵק�-ל 
 ֶקֶ*ר ַעִי*� ֶקֶ�רְ�

 ָר�ה  Lְחרתִלְראת

  ! ֶזה 4ֶֶלאהְרֵא
 )ראה (ִנְרֶאה  ִליִנְרֶאהלֹא 

�ְרֶאהְ&ִפי ֶ�ִ  
 ָרא�י  ִלְ�מָרא�י

 רֹא*  �ָבִרא�ָנהרֹא�ְ�

  רֹא�ֵמ

  רֹא� ְ�רֹא�

  רֹא�ְל-ֵ�ד ֶאת ָה

   מ�ָר�רֹא�ְ�
  ָראָ�יוִלְמ�ְֹ. ֶאת ַהֶחֶבל 3ְ�ִֵני 

  !רֹאִ�יַעל 
 ִרא*��  ֵ�י* ָ�ִוי�*ִרא�

 ֵראִ*ית  &ֹלֵראִ�ית
ְחָלט רֹב  רֹב )ַמְכִריַע( מ>

  רֹבהְלִכי* -ַחר ָה

 רֶֹגז רֶֹגזִלְהית ְ�
 )ַרְגַלִי� (ֶרֶגל ) Cְמֹאלֶרֶגלְ�( ָיִמי* ֶרֶגלְ�

   -ַחתֶרֶגלַעל 
  ַרְגַלִי�ֵאי* ְלֶזהֹ 

 ֶרַגע  ָקטֶרַגעְל
 � ָרַד�  י�2ִיְר/ֹי

 )ִלְר�ַח (ָרַוח רַוַחתֵ/ָעה 

 ִהְרִויַח  ְזַמ*ְלַהְרִויַח
 ר�ַח טָבהר�ַח ְ�

  ְרָפִאי��ר�ַח
  ר�ַח�אֶֹרְ.

  ר�ַחִהְתרְממ�ת 

  ר�חתָה� ֲהַלְ.

   ֲחָד�תר�חתִהְתִחיל� ְמַנ3ְבת 



   ֶ�ל ָהִעְנָי*ר�חְל
 ְרָוָחה ָוָחהִלְרִלְנ�ֹ� 

 ְרָוָיה ְרָוָיהִל
 רַֹחב ָרְח�ְל"ְר& �ְל

 )רחק (ִהְרִחיק ְלַהְרִחיק ֶלֶכת
 ֵריק ֵריקתְ�ָיַדִי� 

 ַרְ( ַרָ&הְ�ָיד 

 ִר.�� ִר:*ָמֵלא ָ&
 * ְרִמ9ָה ְרִמָ+הְל�

 ֶרֶס�  ַה3ְִלט*ֶרֶס*ֶלֱאחֹז ְ�
  ֶרֶס*ְלַהִ$יר ֶאת ָה

 ַרע ַרעָה� ֵיֶצר
 ָרָעה  ַ$ַחת טָבהָרָעהְלָהִ�יב 

 ֵרָעה  ָ&מָ.ֵרֲעָ.ְו"ַהְבָ$ ְל

 ְרִעיָדה ֲאָדָמה� ְרִעיַדת
 ַרַע* ?ַרַע�ָמה ָה

 )רעש (ִהְרִעי* ְלַהְרִעי� עָלמת
 ְרפ��ה ! ְ�ֵלָמהְרפ�"ה

 ָרָצה  ֵאי* ז -ָ�ָדהִ$ְרצ�ִא� 

 ָרצ�� טב ָרצ*ֵמ
  ָרצ*� ה�א Cְַבע

  ָרצ*�ַמCְִ�יַע
�ְ*  ָרצ

 )ִלְרצַֹח (ָרַצח ְוַג� ָיַרְ�ָ$ָרַצְחָ$ ֲה

 ָרִקיַע  ַה3ְִביִעיָרִקיַעָ�
תְ�ֵ$י +  ָר*�ת ָר�>

 ְר*�ת ְר��ֵתְ.ִ�, ְר��ְתָ.ִ�
 ָרָ*ע  ְמר>3ָעָרָ�ע

 ְ*א�ל ְ�אָלAָלֶרֶדת 
 ְ*ֵאָלה  ַחִ+י� �ָמֶותְ�ֵאַלת
 ְ*�ר 3ְ"רֵ�י* ַה

 ָ*ב�ַע ! טבָ�ב�ַע
 ֶ*ַבח  ֶ�ל 4ְלִניִ�ְבחְלַדֵ�ר ְ�

 ְ*ִביל ַהָ=ָהב�ְ�ִביל
 ַ*ְ�ל�ל  ְ�תְ. ְקִל4ָתַ�ְ�ל�לְ&

ֵבַע ְ�Eֶֹלתַה��ֶֹלת ֶנֱאָחז ְ�ִ��ֶֹלתִ* ִ� 

 ָ>ֵבַע לֹא ַיְרִ�י� ְ�ַצַער ָהָרֵעבGֵָבַע ַה
 ִ*ְבַע  4ְִלֵאי ָהעָל�ִ�ְבַעת

 ָ*ַבר  ֶאת ַהֵ(בִלְ��ֹר
   ֶאת ַה5ֶַרחִלְ��ֹר

   ֶאת ַהGִיאִלְ��ֹר
 ַ*ָ�ת ! ָ�ל� �ְמבָֹרְ.ַ�ָ�ת

 ִ*ָ�ע�� !ְמַ�ֵ�ַע! ִ�ָ�ע*ֶזה 

 ֵ*ד ֵ�ִדי�� חלְמ
  ! יֵדַע3ֵדַה



 ִ*ְדָרה 3ְִדָרהַה�"ָד� ְ�ִלי ח�ט
 )שוב (ֵהִ*יב  ִמְלָחָמה ַ�ְעָרהְלָהִ�יב

   ְל-ַחר ַמֲעCֶהְמִ�יִבי�ֵאי* 
 *�ֶטה  ַמְרִ�י��ֶטהֵאי* 

   ֵאי* ל 5ָ$ַָנה�ֶטה
 *�ָלל �ָללְלהִליְ. 
 @�ָעל �3ָעלָער�� ַ&

 *�ק  ַעל ָיֵרְ.�קְלַה&ת 
 *�ָֹרה �3ָרהַ&

  �3ָרה"ָד� ִמ* ַה
  ?ָה-ֲחרָנה ָ&א*��ָרה ָמה ַה

 *�ַש0ָה  ֵ�י* ַהחִחי��ַשָ�הְ&
 ָ*ח�ק ָ�ח�קַמְטֵ�ַע 
 ִ*ֵחק  ָ�ֵאשְלCֵַחק

 ח�רָ* ָלָב*�ָ�חרלֹא ַה&ֹל 
  ַ�ֵ�י ָלָב*� ַעלָ�חר

 ִ*יָטה 3ִיִטי*ֵבי* ַה
 ִ*�3ר  ְולֹא ִמַ+ִי*ִ�&ר

 )שכל (ִהְ=ִכיל Cְַ&ְלִ$יִמָ&ל ְמַלְ:ֵדי ִה

 ֵ=ֶכל  ָ+ָ�רGֵֶכל
 ֶ*ֶכ�  ָוַמְעָלה3ְִכמִמ

 ָ=ָכר  ָועֶֹנ�Cָָכר
 ֶ*ֶלג  ֶ�ל ֶאְ�ָ$ַקדֶ�ֶלגְ&

 ַ*ְלָוה ַ�ְלָוהֶ�ֶקט ְו

� ָ*ל�� ַ�ִית�ְ�ל
  !ָ�ל�ְל) ְלִכי(ֵלְ. 

ְלָחנה�א ָסמ�ְ. ְל ְלָח� ... ֶ�ל�> 2* 
 ָ*ַלט  ְ�ַעְצמִלְ�לֹט

 )של� (ִנְ*ַל� ַ$� ְוִנְ�ָל�
 ֵ*�  הֵלְ. ְלָפָניוְ�מ

 ְ*מ�ָעה 3ְמ�ָעהִמ4ִי ַה

 ִ*.�* ִ�:���ַללָלֵצאת ִמְ&
 ִ=ְמָחה Cְִמָחה Cִ�ְְמָחהֵאי* ְמַעְרִבי* 

 ָ*ַמִי� ָ�ַמִי�ְלֵ�� 
 ְ*ִמיִנית  ָ�ֲאִוירְ�ִמיִנ+תַלֲעשת 

 ֶ*ֶמ�  ַלְ:ד�ָרהֶ�ֶמ*ְלהִסי2 

   טב3ֶֶמ*טב ֵ�� ִמ
 ֶ*ֶמ* 3ֶֶמ�ְלֵאיֵני ַה

  3ֶֶמ�ָ�ר�ר ַ&
 ֵ*� ֵ�* ַ$ַחת ֵ�*

 ִ=ְנ�ה ִחָ���Cְִנ-ת
  ָמֶות�Cְִנ-ת

 ָ*ָעה ְ�ָעתִהִ�יָעה 

ְצַלַחתָ�ָעהְ�   ! טָבה �מ>
 ָ*ַפְ( )ָ/ִמי�( ָ/� ִלְ�4ְֹ.



   ְ/ַמעתִלְ�4ְֹ. 
   ֶנֶפ� ִלְפֵני 4ְלִניִלְ�4ְֹ.

 ָ*ָפ� ִנFָי*�ְ�ַפ*
 ָ*ַקל  ְ�ַדְע$לִלְ�קֹ

 *ֶֹקת  ְ�ב�ָרה�ֶֹקתַלֲעמֹד ִ�ְפֵני 
 ַ*ְרו�ל 3ְַרו�לְלהִציא ִמ* ַה

 ְ*ִריר�ת ֵלב� ְ�ִריר�תִ�

 ְ=ֵרָפה Cְֵרפתְלַכ�ת 
 *ֶֹר* ָ�ָרִ�י�ְלַה&ת 

   ַהָ/ָבר�ֶֹר�
 ה�א יֵדַע ַ$ְבִ�ילִמי ֶ�"ַכל ֶאת ַה

 ְעמַט
 ַ:ְבִ*יל

� ְ:ה�� ...�ֵבי*...  ַמְפִריָדה ֵ�י*ְ$ה
 :�ָדה  ֵמרֹא�תָדהְ�
$ְ2ִחָ(הִמFִחָ-ה  ְוַעד ַה:ְ 

ִ&יַלֲחזֹר ְ& 3ִי ת> 2: 
 ֵ:ֶכ�  �ִמָ+דֵ$ֶכ2

 ָ:ָלה  ִ$ְקותִלְתלת
 ָ:ל�י ... ְ�ָ$ל�יַה&ֹל 

 ֵאי* ַמְזִ&יִרי� ֶאת ל�יָ$ְ�ֵבית ֶ�ל 
 ַהֶחֶבל

 

 ֶ:ֶל� ֶ$ֶל�ָלֶלֶכת ַ�
 :ֹ� $ֹ�ַעד 

  ְ:מ�ָרה ְ$מ�ָרהָ&ל ָ/ָבר ֵיש ל
 ָ:ִמיד ָתִמיד-ַחת �ְל

 ַ:ְמִצית ַתְמִצית ֶ�ְ�ַ$ְמִצית
 ִ:ְמר�� ִ$ְמר�*�חֶֹפ�

 ַ:0ִי� ַ$ִ�י*�ִ/ְמעת

4ִי�ְ� לת �ִבְמחת> �ֹ: 
 ִתְפֶאֶרת ִתְפֶאֶרתְל

 ַ:,�ַח  ֵאינ נֵפל ַהְרֵחק ִמ* ָהֵע?�4$ַַחַה
 ָ:ַפס  ֶאת ַה3ר ְ�ַקְרָניוִלְת4ֹס
 ָ:ַקע  ָיֵתד ְ�ָמק�ִלְתקַֹע

 ַ:ְרִמיל ַתְרִמילְ�ַמְקל �ְב


