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„∆Ï…Á«‰ 

 

 ,ֵאיְנֶכם זֹוְכִרים ָמַתי ֲעַמְדֶּתם

 ,ְזקּוִפים ְוָיִפים

 ִּכי ִזְכרֹוְנֶכם ָהִראׁשֹון

 , הּוא ַצַעְדֶכם ָהִראׁשֹון

 ְּכֶׁשְּׁשַמְעֶּתם ֶאת ְׁשִמי ְמַכְרֵסם

 םֶכְלַּתַחת ַּכף ַרְג

 .ְוֵהַרְמֶּתם אֹוָתּה

 

 ,ַעל ְׁשַּתִים, ְּתִחָּלה ְּפַסְעֶּתם ְלַאט

 ,סֹוְרִקים ָסִביב

 .ַאְך ֲאִני לֹא ָהִייִתי

 ,בֹוַתיְּכֶׁשִהְתּכֹוַפְפֶּתם ִּגִּליֶתם ֶאת ִעְּק

 ,ּוְׁשפּוִפים ִמַהְרֶּתם ַאֲחֵריֶהם

 ,ַאְך ֲאִני לֹא ָהִייִתי

 

 , ַהּכֹלִמֶּׁשְּׁשַכְחֶּתם, ְוַעְכָׁשו

 ִמְּלַבד ֶאת ֵריִחי

 ְיַרְדֶּתם ַעל ַאְרַּבע 

 ְּכֵדי ִלְדהֹר ְּבָכל ּכֹוֲחֶכם

 ,ּוְלׁשֹוְנֶכם ַהְּיֵבָׁשה מּוֶׁשֶטת

 ְּבַלֲהָקה ,רֹוְדִפים ַאֲחַרי

 .ִׁשּכֹוִרים ּוְמטָֹרִפים
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 ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ֶׁשַאֶּתם ְרתּוִמים 

 ,ֶאל ֶמְרַּכְבִּתי

 י אֹוֵחז ָּבְרצּועֹות ֶאת ַמְּבֵטיֶכם ַהְּׁשלּוִחיםֲאִנ

 , צֹוֵחק

 ּוִמְתּבֹוֵנן ִמֶּמְרָחק ָקבּוַע

 ַּבֵּמרֹוץ ַהְּמפָֹאר

 .ֶׁשּבֹו ֲאִני ַהְּמַנֵּצַח

 . ַחּיֹות, ִרְדפּוִני

 ,ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִּתְתְּפסּוִני

 ֵאיִני ָחֵדל ִמְּלַהְצִליף ָּבֶכם

 .אֹוִתיֶאת ַהְּתׁשּוָקה ִלְטרֹף 

 ,ְּבֵזַעְתֶכם ּוְבֻרְּקֶכם ַהּקֹוֵצף ַחי ּכֹוִחי

 ,ִרְדפּוִני

 ,ְׂשאּו אֹוִתי ָהְלָאה

 ,ִּכי ִּבַּקְׁשִּתי ִלְראֹות ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ

 .ַעל ְּפֵני ָּכל ַהְּתקּופֹות
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ÌÈƒ̄¿Ó…ÂM«‰ 

 

 "ּכֹוַבע ַהר"ְּבַצַעד ָצלּול ְּבבֶֹקר ַעז ְסִביב ִיּׁשּוֵבנּו 

 ׁשֹוְמִרים ַעל ַהִּיּׁשּוב ִמְּפֵני ָהְרִפיסּות, ַמּקֹוף ִהְננּוַסָּיֵרי 

 נּו ִּכְבָקנֹון ּכֹוחֹותֵנַחִּגים ָאנּו ְסִביב ֵאיָת, ִמְרֵצנּו ַּבל ִנְדֶלה

 ,ֵראֹוֵתינּו ָהְראּויֹות נֹוְׁשמֹות ָּתִמיד ֲאִויר ָחָדׁש

 ;ַהַּמָּבט ְרוּוי ַחּדּות ַהּבֶֹקר

 

 קֹולֹוֵתינּו ָהֲעֻמִּקים אֹוְרִגים ֵמָהְרָגִבים 

 ַאּלֹון-ׁשֹוְמִרים ַעִּתיק ּוְמֵלא אֹון-ִׁשיר

 , ְוִנְמָרץ, ִׁשיר ַרְך

 –ְּכַמְּגֵפי ַזְמׁש ֲחָזִקים ַהּצֹוֲעִדים ֵמַהֵּלב 

  

 ֶׁשִהְרוּוהּוִצים ֲעִׁשיֵרי ַהָּׁשָרִׁשים ַמְגִּביִרים ֶאת ּכֹוַח ַהַּקְרַקע ָהֵעְּכֵׁשם ֶׁש

 ,ְּתנּועֹות-ֱאגֹוִזים ְּבַמַּפל ֵיין-ִעּצּוֵרי. ָּכְך ׁשֹוִתים ַּגם ָאנּו ֵמָחָדׁש ֶאת ִׁשיֵרנּו ִלְרָוָיה

 ַּגּבֹוֵתינּו ַהְּׁשחֹרֹות . ֵמֵגן ִמָּגבֹוַּה ַעל ַהִּיּׁשּוב, ַיִין ָעמֹק ֶוֱאגֹוִזים, ָּכְך ִׁשיֵרנּו

 -ְלָוה ְבַׁשְּבֵעָרנּות ֻמְחֶלֶטת ּו, ְנֵפי ַהֶּנֶׁשר ַהֲחִגיִגיְּפרּוׂשֹות ַעל ִמְצֵחנּו ְּכַכ

 .  לֹא ָּכאן ִיְזקֹף ַהחֶֹלד רֹאׁשֹו

 

 .אֹו ָיִדיד, ְלָכאן לֹא ָיבֹוא ֶאָּלא אֹוֵיב ֶנֱאָצל

 

 ,ֶׁשָּמא ְיַׁשְרֵּבב ַהחֶֹלד ֶאת ָחְטמֹו ָזב ַהחִֹלי, ׁשֹוְמִרים ָאנּו

 ,ֶאת ִׁשָּניו ַהְּקָצרֹות, תֶאת ֵעיָניו ָהֲעֵׁשנֹו

  - ֶׁשְּנִׁשיָכָתן ְמַגֶּמֶדת -ַהְּצֻהּבֹות ִמַּטָּבק 

 ָּכְך ָסָחה ַּבִּיּׁשּוב ַעל אֹודֹוָתיו ָהַאָּגָדה, ְּבַחְּיכֹו הּוא ַמְטִמין ֵאֶפר

  -ַאְך ֵאין ֲחָׁשׁש . ִרים ְלִמי ֶׁשעֹוד ֵאין ֵׂשָער ְּבָחֵזהּוְמַסְּפֶׁשֵאין 

 . הּוא ֵמעֹוָלם לֹא ִנְרָאה" ּכֹוַבע ַהר"ְּב

 

 , ּבֹוְטִחים ָאנּו ְּבָעְצַמת ַהַּמְעָּגל

 ,ְמדֹות ַהִּפּקּוַחֶעּוְבעֹוד ֶׁשַּנְחזֹר ְוַנְחלֹף ּוְנָבֵרְך ֶאת ַאַחת 

 :ַנְכִּפיל ֶאת קֹוֵלנּו ְּבִפְזמֹון ַהּׁשֹוְמִרים

 !"  ְוַהּבּוז ְלחֹוֵלי ַהַּכֶּלֶבת"


