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            ונתן לויונתן לויונתן לויונתן לוייייי

        

            ''''כובע הרכובע הרכובע הרכובע הר''''שישה קטעים מתוך שישה קטעים מתוך שישה קטעים מתוך שישה קטעים מתוך 
  

        
 ַאַחר ַהָּצֳהַרִיםַאַחר ַהָּצֳהַרִיםַאַחר ַהָּצֳהַרִיםַאַחר ַהָּצֳהַרִים: : : : ֵחֶלק ֵׁשִניֵחֶלק ֵׁשִניֵחֶלק ֵׁשִניֵחֶלק ֵׁשִני

   
  ַהֹחֶלדַהֹחֶלדַהֹחֶלדַהֹחֶלד

   

  זֹוֵהר-ַּתַחת ְׁשֵמי ָוֹרד, ַהֹחֶלד ָׁשר ַעל מֹות ַהֹחֶלד

    ְוָעָנן ָרָחב עֹוֵבר, ַׂשר ַהֹחֶלד" ֵמת ַהֹחֶלד"

  ָיֵרַח ַר ַּכֵּנר-הּוא חֹוֵגג ֱהיֹות" ַּדי ְלֹחֶלד"

  ְוֵזר ְּפָרִחים ֶׁשל ַלְיָלה ַחי, ִנְקָרע- ֶנְחַּת ָרִקיַע ָמט ָׁשֹחרָּבאֹור

  .ִנְפָּתח ַעל ֶאֶרץ אֹור ַאֵחר
  

  

 ַהַּנָּגִריםַהַּנָּגִריםַהַּנָּגִריםַהַּנָּגִרים

   

  ֶאל ֵאֶּלה ָהְרִגיִלים ִלְמֹּדד אֹוָתנּו ְּבַפִּטיׁש ּוַמּׂשֹור

  .ֵאין ָלנּו ַמה ּלֹוַמר

  ֵאין ָלנּו ַמה ּלֹוַמר

  ".ִּכְּסאֹות"ְוחֹוְׁשִבים " ַנַּגר"ְלֵאֶּלה ַהּׁשֹוְמִעים 

  ִּכי א ַּבִּכֵּסא ַהַּנָּגר

  ְוא ָּבָארֹון

  –ְוא ַּבְּׁשַרְפַרף 

  ,ִּכי ִאם ַּבְּנֹסֶרת

  ַּבְּנֹסֶרת ַהּנֹוֶׁשֶרת ֵּבין ַהְּדָבִרים

  ,ִּכְזָרִעים ַעל ַהַּקְרַקע

  ַהְּנֹסֶרת ַהִּמְתרֹוֶצֶצת ַעל ְּגחֹוָנּה

  ם ֵּבין ַהֻּׁשְלָחנֹותְּכִתינֹוק ָיתוֹ 

  ּוִמְתַחֵּבאת ֵמֲאחֹוֵרי ַרְגֵליֶהם
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  .ְּכֶׁשָאנּו עֹוְבִדים

  ְּכֶׁשְּלֵעיֶניָה ַהְּקַטּנֹות, יֹום ֶאָחד

  נֹוִציא ֶאת ָהָרִהיִטים ֵמַהַּנָּגִרָּיה

  .ִּתְתַוֵּדַע ַהְּנֹסֶרת ֶאל מֹות ָהֵעץ

   

  ּסּורַאְתַנְחַתת ִמּׁשֹור חֹוֶׂשֶפת ֵּבין ִנּסּור ְלנִ 

  ,ִצּיּוץ ִצּפֹוִרים

  .עֹוֵרב ִמְתַּגֶּלה ֵּבין ְּדִפיקֹות ַהַּפִּטיׁש

  ִּפי ַהַּפִּטיׁש-ַהִתְמְדדּו ֶאת ַהַּנָּגר ַעל

  ?ִּפי ָהעֹוֵרב-אֹו ַעל

  .ְוָאנּו ַמְחִזיִרים אֹוָתּה ְלַרְגֵלי ָהֵעץ, ַהְּנֹסֶרת ְמַבֶּקֶׁשת

  .ִקָּנן ֶאל ּפֹוִריםַהּצִ  אֹוָתּה ְונֹוְׂשאֹות ִמָּׁשם ָׁשבֹות

  ְּבקֹול ָהעֹוֵרב ַזְרֵעי ַהְּנֹסֶרת

  .ֶׁשל ָרִהיֵטי ַהָּׁשָנה ַהָּבָאה

  
  

 ַהָנָּפִחיםַהָנָּפִחיםַהָנָּפִחיםַהָנָּפִחים

   

  ,ְּכַמְחָׁשבֹות ַּתַחת ֻּגְלֹּגֶלת ִמַּתֵּמר ּוִמְתַּכֵּדר ֶהָעָׁשן ַּתַחת ַקְׁשתֹות ַמְרֵּתף ָהֶאֶבן

  ,ַהַּתּנּוִרים ְמִזיִעים

  . ֲאֻדּמֹות ַעל ַמֶּתֶכתֻמְנָחתֹות ֲחָבטֹות

  ,ַהֹּקִׁשי ַמְמִׁשי ְויֹוֵרד ַּבַּסָּדן, ֶרַתע ַהְּׁשִריר ִמְתַרֵּכ ָּכל ַמָּכה

  ַּתֲאַות ֵאִדים ֲעצּוָרה ִמְׁשַּתְחֶרֶרת

  .ְּבָהִטיֵלנּו ֶאת ַהַּלַהט ַלַּמִים

  .ַהַּמֶּתֶכת ִמְתַקָּׁשה ְוׁשֹוַקַעת. ִקיטֹור ְמֻעָּנג ִמְתַעֶּלה

   

  ,ַהְלֵהט, ֵררקַ 

  .ַהְקֵׁשה ֶאת ָהַר ְוַרֵּכך ֶאת ַהֹּקִׁשי

  ֵהיָכן ִנְפָּגִׁשים ַהַּפִּטיׁש ְוַהַּמִים

  ?ִמְּלַבד ְּבִאּלּוף ַהַּמֶּתֶכת

   

  ִּבְצָבת טֹוָבה זֹוֵרם ַהֵּלב ַעל ִצירוֹ 
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  ,ָּכ ֶׁשְּכָכל ֶׁשּסֹוְגִרים ָחָזק ֶאת ַרְגֶליהָ 

  .ְרֶניהָ ִמְׁשַּתֶּפֶרת ֲאִחיַזת ִצּפָ 

   

  נּויכֹותֵ ַמּתְ ְּכֶׁשָאנּו ְמַאְּלִפים ֶאת 

  ,ַהִּפיַח ִמְתַעֶּבה ְּבָדֵמנּו ְוֵאד ְמֻלָּבן ִמְסַּתֵּב ַּבָּזֵקן

  ,ִּכְׁשֹחִרים ּוְלָבִנים ַהִּמְתָּפְרִעים ָּבֻאְרָוה

  ,ַא ִנְכֹּבל ֶאת ָהאֹון ְּבתֹו ַעְצמֹוֵתינּו

  ,ְדַרת ֲאסֹונֹותַהַּמִּכים ֶאת ַהַּבְרֶזל סִ 

  .ְרִעידֹות ֲאָדָמה ְוֵאׁש ִׁשְטפֹונֹות

   

  ְּבאּוַלם ַהֲחֻתּנֹות ַהִּנְצִחי ֶׁשל ּכֹוַבע ַהר

  ֵּבין ַהֹּתהּו ְלֵבין ַהְּזרֹועַ 

  חֹוְגִגים ֶׁשִריֵרנּו ֶקֶצב ֶאָחד

  ֶאְנקֹות ִציֵרי ַהֵּלָדה ֶׁשל ַסָּדן: ּוַמְנִּגיָנה ַאַחת

  ,הַהּיֹוֵלד ְצָבת ֲחָדׁשָ 

  .ְצָבת ֲחָדָׁשה, ְצָבת ֲחָדָׁשה

   

  הֹוֵלם ֹּכֶבד ַּפִּטיׁש ַּבַּפְרָסה עֹוד ִיְתַהֵּפ ָּבּה

  .ְוִיְפַרח ִּבְפִסיַעת סּוס ַעל ֶּדֶׁשא
   
  

 ַהַּסָּפִרּיֹותַהַּסָּפִרּיֹותַהַּסָּפִרּיֹותַהַּסָּפִרּיֹות

   

     ַמְטֲאֵטא ָעַרם

  ,ַהִּצָּפְרַנִים, ַעל ִרְצָּפֵתנּו ֶאת ָּכל ְׁשָיֵרי ַהְׁשָערֹות

  ,ַהִּׁשַּנִים ָהְרקּובֹות ֶׁשָעַקְרנּו, ַהְּגָלִדים, ַּיָּבלֹותהַ , ַהִּזיִפים

  ,ִׁשיְּכַחת ַהִּיּׁשּוב עֹוד ִנְסֶּפֶגת ַּבֶחֶדר

  .ֶׁשַהֹּכל ָיְצאּו אֹותֹו ְנִקִּיים ּוְמֻגָּלִחים

  ,ֶרַגע ָלנּוַח ַעל ַסַּפת ַהָּספּוג

  ,ְזַמן ִלְפרּוָסה ְלָבָנה ִעם ָּכֵבד

  , ּוְנַחֵּטא ֶאת ַהַּסִּכיִניםִלְפֵני ֶׁשַּנְמִׁשי

  .ּוְנַנֵּגב ֶאת ַהִּזיִפים ֵמַהַּמְרֶאה
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  .ָצִרי ְלהֹוִציא ַמָּפה ֵאיְכֶׁשהּו ֶאת ַהֲחתּוִלים

   

  ַמָּבֵטנּו סֹוֵרק ֶאת ָהאֹור ַהּגֹוֵלׁש ֵמַהִּקיר

  .ֶקֶצף ִמְתַיֵּבׁש ַעל ְׂשַפת ַהִּגיִגית

  , ַהְׁשָערֹותרּוַח חֹוֶדֶרת ּוְמַבֶּדֶרת ֶאת ֵּתל

  ,ֶׁשֵאיָנּה ָזָזה ַצַעד, ָּכ-ַעל ְּפֵני ִרְצָּפה ְּכֵבָדה ָּכל

  .ַנֲעִביר ֵּביֵנינּו ֵסֶפל ָחָלב

   

  ,ִלְפֵני ֶׁשְּנַנֶּקה ַעד ְסִגיָרה, עֹוד ֶרַגע

  ,ִנְׁשֶהה ְּבַקְצוֹות ַהְּׁשִקיָעה

  ,ְּכַׂשֲעָרה ֲאֻרָּכה ֲאֻרָּכה

  , ַהָּבאְוָאז ִנְתַנֵּתק ֵמַהַּלְיָלה

  .ְוִנְסֹּגר ֶאת ָיֵדינּו ַּבַּׁשְרוּוִלים
  
  

 ַלְיָלהַלְיָלהַלְיָלהַלְיָלה: : : : ֵחֶלק ְׁשִליִׁשיֵחֶלק ְׁשִליִׁשיֵחֶלק ְׁשִליִׁשיֵחֶלק ְׁשִליִׁשי

   

  ַהֹחֶלדַהֹחֶלדַהֹחֶלדַהֹחֶלד
   

    אֹוֵמר ָלֶכם
  ֵמת, ֵהִבינּו, ַהֶּלֶחם ֵמת

  ְוַרק ַאֶּתם נֹוְגִסים ּבֹו ְּכטֹוֵבַע ֶאת ַהַּמִים
  ֶאְצֹרר ְּכסּוָפה ֶאת ִּתְקוֹוֵתיֶכם, א

  ֵריְוָאִזין ָּבֶהן ֶאת ַּתּנּו
   

  ִׁשְלהּוב ֵעיַנִים
  ִׁשְלהּוב ֵעיַנִים

  ֵאיֶנִּני עֹוד
  ִׁשְלהּוב ֵעיַנִים

  ִריעּוהָ 
  ֶאת ַהֹּכל ַאְחִריׁש ִמְּלַבד ַהּׁשֹוָפרֹות
  ֶאת ַהֹּכל ַאְחִׁשי ִמְּלַבד ִאיׁשֹוְנֶכם

  אֹוֵמר ָלֶכם ֵּׁשִנית
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  ֶׁשַהֶּלֶחם ֵמת ַוֲאִני ֵאיֶנִּני
   

  ,א
  ְלמּוְלא ָמגֹוז ֵּתעָ 

  ,ְּבִלי ֶקֶבר, ְלא ֹאֶפק
  ְּבא ִחְרחּור ַאֲחרֹון

  ִיֹּדם ַאְּפֶכם
  ְּבֵעיֵני ַהְּמֻׁשְלֶהֶבת

   
  ְּכָבר ָנַדם

  ְוַרק ִׁשֵּניֶכם
  ַמְמִׁשיכֹות ָלרּוץ ְּכַתְרְנֹגֶלת ֲערּוָפה

  ְונֹוְגסֹות
  ִריעּוהָ 
  
         

 ְקִציֵני ַהִּבָּטחֹוןְקִציֵני ַהִּבָּטחֹוןְקִציֵני ַהִּבָּטחֹוןְקִציֵני ַהִּבָּטחֹון
   

  ?ַהַּתַחת ַהַּגן ֵמת ַהֹחֶלד
  .ֹחֶׁש ִּתְנֶׁשֶמת ַעל ָהֵעץּבְ 

  ,ַּתְתָרן ֵּבין ַהּׁשֹוַׁשִּנים
  .ְּתת. ְשש. ִאֵּלם ָלֵעץ-ֵחֵרׁש

  ?ַהַחְדלֹּו ַהְּמַרְּגִלים ִמְּלַרֵּגל ָׁשם, ָסִביב ְלַגן ַהַּיַער
  .ַהּסֹוד ֶהֱעִלים ֶאת ַטֲעמוֹ , ִּגְלּגּול-ט ַּתְתַרן ַטַּבק"קב
   

  .ֵאין ָלֲאֵפָלה ֳאָפִקים, רֹוןְּבֶמְרֲחֵבי ָצֳהֵרי ָהִעּוָ 
  .ְנִחָּיה-ַּכֲעַטֵּלֵפי, ֵמַהֹּצַהר ִנְׁשַלח ְלָכל ֵעֶבר ֱאמּונֹות

  ;אּוַלי ַיִּגיַע ֶאל ָהאֹור, ְמַגְּׁשִׁשים ַנְדִּביק ּבּוִלים ַעל ַהַּלְיָלה
   

  .ָלִרְצָּפה ִנְלַחׁש ִמְלמּול רֹוֵפף, ִמְּפֵני ַהֹחֶׁש ַנֲעֹצם ֶאת ֵעיֵנינּו
  -ִלְבֹּדק ַהעֹוְדַנה ּפֹוֶעֶמת , ְּכַפְרַּפר ַנְצִמיד ַלָּבָלָטה ֶלִחי

  ?ַהְּמַהְדֵהד עֹוד ַההֹוֵלם? ַהְעַדְיןְ ָהם ַהָּדם ַּבַּמְרֶצֶפת
  .ת. ְשש. ַרק ֶזֶרם ַהַּמִים ַהֵּמת ַּתַחת ַׁשִיׁש, קֹול א ִנְׁשַמע

  


