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ÔÂ„¯Â‚ ·ÈÈÏ ‰„Â‰È  
  

ÌÈƒ̄»L¿È ˙«k¿̄ƒa  

  
  ֵעת עֹוד ַעל ֵמַצח, ֲאִני ִּביֵמי ָחְרִּפי

  ;ֵנֶדר ָנַדְרִּתי, לֹא חַֹרב ַטל ַיְלדּות         

  ֶעֶבד ָלִעְבִרית ָאנִֹכי ַעד ֵנַצח"

  ;"ָלּה ָּכל חּוִׁשי ִבי ִלְצִמיתּות ָמַכְרִּתי         

  ּוְכעֹוֵבד ַאְדָמתֹו ַהֵּמִפיץ ֶקַצח

  ,ֵּכן ִּבְׂשֵדה קֶֹדׁש ֵזרּוַעי ִּפַּזְרִּתי         

  ַאְך ִציץ ָוֶפַרח עִֹלים לֹא ָרִאיִתי

  !ַלֶהֶבל ּכִֹחי ִכִּליִתי: ָואַֹמר

   

  ,ַמר ֶמָּנה ַלְמַׁשָּכֶלת, ַמר ָלֲעָקָרה

  ֶׁשּזֹה לֹא ָכֲאָבה ְוזֹה ָלִריק ָחָלה         

  ּוַמר ִמְׁשֵּתיֶהן ִלְלַבב ֵאם חֹוָמֶלת

  .ִלְראֹות ֶאת ַיְלָּדּה ֻנָּפץ ֶאל ַהָּסַלע         

  ,ַהְּמׁשֹוֵרר ַּבָּׂשָפה נֹוָבֶלת, ּוְלִמי

  ?ֶאל ִמי ִמְּׁשָלְׁשָּתן ַמֲחָלְתָך ִנְמָׁשָלה         

  ,ֲעִריִרי ֵתֵלְך ִאם ֵמִתים הֹוַלְדָּת

  . ַחֶּייָך ִקָּפְדָּת–ִּכי תֹוִליד ַחִּיים 

   

  ?ְלִמי ֶאֱעמֹוָלהֶחְפִצי ּו-ִּיְׁשִעי ַמה-ַמה"

  ; ִּבְמִליָצה ָוִׁשיר לֹא ַיְחּפֹצּו–הֹוַרי          

  ,ַאַחי ּוָבַני ָהּה ָחְטאּו ִלְׁשאֹוָלה

  ;ֶאת ַעָּמם ָעְזבּו ּוְׁשָפתֹו ִיְנָאצּו         

  ?ּוְלִמי ֶזה ָאִׁשיר ּוָמָׁשל ֶאְמׁשָֹלה

  "?ַהְלִׁשֳּבִלים ּבְֹדדֹות ַּבֲאָרצֹות ָנפֹצּו         

  –ַּבֲעָטף רּוִחי ֶאת ַנְפִׁשי ָׁשָאְלִּתי ֵּכן 

  .ִנְדִרי ִחָּלְלִּתי, ִּכְמַעט ָרפּו ָיַדי
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  ִמּקֹול ַאְנָחִתי ָקמּו ַוַּתעְֹרָנה 

  ַהִּׁשֳּבִלים ַהּבְֹדדֹות ַּבֲאֶׁשר ִנְפָרדּו         

  ַוִּתְתַלֵּקְטָנה ֶּכָעִמיר ַהּגְֹרָנה

  ,דּוּוַבֲאֻגָּדה ַאַחת ָחְברּו ִהְתֶאָח         

  ִּכי ַאֲהַבת ַעָּמם ַּכֵּמַזח ַּתְחגְֹרָנה

  .ִהיא ִחְּבָרַתן ַיַחד ּוָבּה ִנְצָמדּו         

  ; ָּפֳעֶלָך– ָאְמרּו ִלי –! ַהְּמׁשֹוֵרר, ָיַדְענּו"

  !לֹא ַּכּקֹול ַּבִּמְדָּבר ָהָיה קֹוֶלָך

   

  ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים ֵאֵלינּו ָּבאָת

  ,ּוִבְזִמירֹוֶתיָך רּוָחּה ָׁשָפְכָּת         

  ,ַעל ָּכל ַמָּׂשא ֶנֶפׁש ָחזֹון ָנָׂשאָת

  ,קֹרֹת ַעֵּמנּו ַּבְיצּוִרים ָעָרְכָּת         

  ָחת ָיָצאָת-ּוְלֵיַׁשע ַעְּמָך ִמְּבִלי

  ;ֵלב ִחֶּציָך ָּדָרְכָּת-ּוְלֵלב ַנֲעֵוי         

  –ָּכל ֵאֶּלה ָׁשְמָעה ָאְזֵננּו ַוָּתֶבן 

  .ֳּבִלים ֲאַנְחנּו ַאְך לֹא ִׁשֲּבֵלי ֶתֶבןִׁש

   

  ,ֵמֶהם נֹוַאְׁשנּו, ִהֵּנה ַּגם ָּבֵנינּו

  !ִלְגֹוַע לֹא ַתְמנּו   ;ָׁשִבים ֵאֵלינּו         

  ,עֹוד לֹא ֻרַּׁשְׁשנּו, ֵאל-לֹא ָתְמנּו ַחְסֵדי

  .ִּכי ָנַפְלנּו ַקְמנּו, עֹוד ָנׁשּוב ִנְחֶיה         

  ,ַהַּנֲחָלה ָיַרְׁשנּוַעל ֵּכן ִלְׁשֵאִרית 

  ,ֶאת ִלֵּבנּו ַׂשְמנּו, ִלְׂשַפת ָקְדֵׁשנּו         

  ָהָבה ָנצּור ִׁשיֶריָך ַּבחָֹבֶרת

  ".ּוְלַעם נֹוָלד ִיְהיּו ָלנּו ִמְׁשָמֶרת

   

  ּוֵמַעל ָהֲעָרִבים ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל

  ֶׁשָּׁשם ִּכּסּו ָפָניו ָׁשִמיר ָוַׁשִית         

  ֵנן ֵמיְתֵרי ַהֵּנֶבלהֹוַרְדִּתי ָוֲאכֹו

  ,ָוֶאְתֵלהּו ַעל רֹאׁש ִׁשֲּבֵלי ַהַּזִית         

  ּוְבֵני ַהִּיְצָהר ֵהם ָעְמסּו ַּבֵּסֶבל
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  ֶלֱאסֹף ַהּקֹלֹות ַהְמֻפָּזִרים ָּבִית         

  ּוְלַהִּגיָׁשם ָמָנה ַאַחת ַאָּפִים

  .ִלְמחֹוְנֵני ִׁשיר ִצּיֹון ִוירּוָׁשָלִים

   

  ,ִּכיֵלי ַעֵּמנּוֲאֻגַּדת קֶֹדׁש ַמְׂש

  !ִּבְׁשִמי ּוְבֵׁשם ַאַחי ִׁשְמֶכם ֲאָבֶרְך         

  ִּכי יֹוִאיל ָהֵאל ִויַחֵּדׁש רּוֵחנּו

  ִויַפֵּלט ָלנּו ִמָּכל ַצר ַּבֶּדֶרְך         

  ּוְבֶקֶרב ַאֵחינּו ָאז ִלְלׁשֹוֵננּו

  ,ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך, ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון         

  ל קֹוֵרא ִׁשיַרי ֵאֶּלה ָּבנּוָאז ַּגם ָּכ

  .ֵיַדע ִּכי ִמֶּיְדֶכם ֵהם לֹו ִנָּתנּו
  


