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            שייקספירשייקספירשייקספירשייקספיר    ויליאםויליאםויליאםויליאם

        

        

        ' ' ' ' החמישיהחמישיהחמישיהחמישי    הנריהנריהנריהנרי''''    מתוךמתוךמתוךמתוך    קטעיםקטעיםקטעיםקטעים    שנישנישנישני
        
        

        .... מקהלה מקהלה מקהלה מקהלה,,,,רביעיתרביעיתרביעיתרביעית    מערכהמערכהמערכהמערכה

  

  

  ,ַּבְּזַמן ֶרַגע ָלֶכם ַּדּמּו ַעָּתה

  ְּכֵבָדה ַוֲאֵפָלה ְסתּומֹות ׁשֹותוָ אֲ  ֶׁשּבוֹ 

   .ַהְּיקּום ֶׁשל ֲחָללוֹ  ֶאת ותַמְרוֹ 

  ,ַהּקֹוֵדר ַהַּלִיל ְּבֶרֶחם, ַמֲחֶנה ֶאל ִמַּמֲחֶנה

  ּבֹוֵקעַ  ַהְּצָבאֹות ֶׁשל ֲחִריִׁשי ַנַהם קֹול

  ֶחֶרׁש ַמֲחִליִפים ְוַהְּזִקיִפים

  .ִמְׁשַמְרָּתם ֶׁשל ְצפּונֹות ִסְסָמאֹות

  ְנַּבּנֹותַהְּלבַ  ּוְבַלֲהבֹוֵתיֶהן, ְמדּוָרה מּול ְמדּוָרה

  .ֶזה ֶׁשל ַהְּמֻאָּבִקים ָּפָניו ֶאת ֶזה ַהַחָּיִלים רֹוִאים

  ,ּוִמְתַיֶהֶרת ָרָמה ְּבָצֳהָלה סּוס ַעל ְמַאֵּים סּוס

  ּוָבֹאָהִלים; ּפֹוַלַחת ַהֵּקָהה ַהַּלְיָלה ֹאֶזן

  ַעְמָלִנִּיים ְּבַפִּטיִׁשים, ַהֶּנֶׁשק ָחָרֵׁשי

  ָהַאִּביִרים ִׁשְריֹונֹות ֶאת ְמַסְמְרִרים

  .ָיִעידּו ַהּנֹוָראֹות ַהֲהָכנֹות ְוַעל

  ְמַצְלְצִלים ַהְּׁשעֹוִנים, קֹוְרִאים ַהְּכָפר ַּתְרְנגֹוֵלי

  .ָׁשלֹוׁש ִּבְׁשַעת נֹוֵקב ִמְתַנְמֵנם ּוֹבֶקר

  ַּבִּנָּצחֹון ְּבטּוִחים, ֲעִדיפּוָתם ְּבֹרב ֵּגִאים

  ִטיםְמהָ , ְלהּוִטים. ַהָּצְרָפִתים יֹוְׁשִבים

  ַהַּדל ֹּכֶפר־ַנְפָׁשם ְוַעל ָהַאְנְּגִלים ַעל ְמַהְּמִרים ֵהם

  ,ַהַּצַעד ּוְכַבד ַהָּנֶכה ַּבַּלְיָלה ּוִמְתַקְּלִסים

  ְלִאּטוֹ  צֹוֵלעַ  ּוְכעּוָרה ָרָעה ְמַכֵּׁשָפהּכִ ׁשֶ 

  ,ֶנְחַרץ ֶׁשּגֹוָרָלם, ָהֻאְמָלִלים ְוָהַאְנְּגִלים. סֹופוֹ  ֱאֵלי

  ַהְּמדּורֹות ְלַיד ָלהוֹ ־עְּכָקְרְּבנֹות
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  ּוְמַהְרֲהִרים ְּבֹאֶר־רּוחַ  יֹוְׁשִבים

  ,נּוגֹות ְּתנּועֹות; ַהֹּבֶקר ָלֶהם ֶׁשְּיַזֵּמן ַּבַּסָּכנֹות

  ,ְמרּוִטים ּוְמִעיִלים ְׁשקּוָעה ֶלִחי

  ֵהם ִנְדִמים ִחַּוְרָין ָיֵרחַ  ְלאֹור

  ְראּו, ׁשּורּו הוֹ . ִמָּכאן ֶׁשא רּוחֹות, נֹוָרא ְּכִלְגיֹון

  ַהִּנְׁשָּבִרים ַחָּיָליו ֶׁשל ַהֶּמֶל ַהְּמַפֵּקד ֶאת

  ;ֹאֶהל ֱאֵלי ֵמֹאֶהל, ִמְׁשָמר ֱאֵלי ִמִּמְׁשָמר ּפֹוֵסעַ 

  .ְוַהְּתִהָּלה ַהֶּׁשַבח לוֹ  ִּכי, ִלְקֹרא לוֹ  ָהִניחּו

ֲאָנָׁשיו ֶאת ּופֹוֵקד הּוא הֹוֵל  

  ,ַּבְיָׁשן ִחּיּוּבְ  ַהֹּבֶקר ִּבְרַּכת ּוְמָבְרָכם

  .ַעִּמי ּוְבֵני ִויִדיַדי ַאַחי ָלֶהם ִיְקָרא ְועֹוד

  אֹות ֵאין ַהַּמְלכּוִתי ִּבְקַלְסֵּתרוֹ 

  ,ַהְּמַכֵּתר ַהָּצָבא ִמן ִיְתָיֵרא ִּכי

  ְּבֶבן־ָּגֶון מֹוָרא ַיְסִּגיר א ַּגם

  ִמְׁשָמר ֵליל, ַהָּיֵגעַ  ַלַּלְיָלה

  ,ְּגמּוָרה ְּבִהְתַאְּפקּות, ְוַרֲעָנן ָצלּול ַיְׁשִקיף ֶאָּלא

ְמָחה ֶׁשל ְּבַמְרִאית־ַעִין   ,ַמְלכּות ֶׁשל ּוֶמֶתק ְּכבּוָׁשה ֹשִ

  הֹוִריק ִמֶּבָהָלה ֶזה ְלֶרַגע ֶׁשַעד ִמי ָּכל ֲעֵדי

  .ַמְרֵאהּו ִמּמוֹ  ָיִפיק ְוֶנָחָמה, ּבוֹ  ַיִּביט

  ָהעֹוָלם ְּכֶׁשֶמׁש, ְּגדֹוָלה ִּבְנִדיבּות

  ָוִאיׁש ִאיׁש ָּכל ָהַרחּומֹות ֵעיָניו מּוְיַחְּמ 

  ָהָרִעים ַּגם ַהּטֹוִבים ַעד, ָיֵמס ָקָרה ֵאיָמה ְוָכל

  ,ַאְפסּוָתם ֵחֶרף, ָׁשם ִיְראּו

ָהִרי ֶׁשל ֹנֶפ ֶאל ִנְמָס ַהֵּליל ּתֹו. 

 

  ַהְּקָרב ֶאל ֲעִליָלֵתנּו ִעם ָנחּוָׁשה ַעָּתה

  ְרָּפהחֶ  ַנֲעֶטה ֵהן, אֹוָיה, ְוָׁשם

  ַהַּפח ַחְרבֹות ָחֵמׁש אוֹ  ְּבַאְרַּבע

  )ִלְקָרב ְראּויֹות א, ִּגחּו ְמעֹוְררֹות(

  ,ּוְצפּו ְׁשבּו ַא; ְנקּור'ָאזֶ  ֶׁשל ְׁשָמּה ַעל

  .ַהָּצָגָתן ִּפי ַעל ָהֻעְבּדֹות ֶאת ַּדּמּו
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 שלישיתשלישיתשלישיתשלישית    תמונהתמונהתמונהתמונה, , , , רביעיתרביעיתרביעיתרביעית    מערכהמערכהמערכהמערכה

 

 

             :  :  :  :  וסטמורלנדוסטמורלנדוסטמורלנדוסטמורלנד

 

  ְרָבָבה ָּמנּועִ  ָהְיָתה לּו, ָהּה

  ְּבַאְנְּגִלָּיה ְּגָבִרים אֹוָתם ִמָּכל

 .ַלִּמְלָחָמה ַהּיֹום ֵיְצאּו ֶׁשא

 

    :            הנריהנריהנריהנרי

 

  ?ְלָכ ַהְּמַיֵחל ִמי

  .  ַהַּצח ּדֹוָדִני, א? ּדֹוָדִני ֶוְסְטמֹוְרֵלְנד

  ְלַאְרֵצנּו ָלּה ַּדי, נֹוַעְדנּו ְלִמיָתה ִאם

  ,ְלַחִּיים ִאם; ָתנּואוֹ  ֶׁשְּתַאֵּבד

  .ַּבְּתִהָּלה ֶחְלֵקנּו ֵיַרב ִנְהֶיה ֶׁשְּמַעִּטים ְּכָכל

  .נֹוָסף ְלָאָדם ַאף ְּתַיֵחל ַאל, ִּבְמִחיָלה

  ָזָהב חֹוֵמד ֵאיִני, יּוִּפיֶטר ֵחי

  ;ֻׁשְלָחִני ַעל ַּבּסֹוֲעִדים ֵעיִני ָצָרה ְוא

    ; ִלְלֹּבׁש ַהְּמַבְּקֵׁשם ִעם ֶאֱחק ַמְלּבּוַׁשי ֶאת

  .ַמְעָיַני ֵאיָנם ָּכֵאֶּלה ֵריִקים ְּדָבִרים

ָּכבֹוד ַלֲחֹמד ֵחְטא ֶזה ָהָיה לּו ַא,  

  .ָּבעֹוָלם ָּכמֹוִני חֹוֵטא עֹוד ֵאין

  .ֵמַאְנְּגִלָּיה ְלִאיׁש ְּתַיֵחל ַאל, ּדֹוָדן, ֶּבֱאמּוָנה. א

  ַהָּכבֹוד ִמן ַאֲאֵּבד א! ֵעִדי ָהֵאל

  ִעָּמִדי ּבוֹ  ַלֲחק ֶׁשְּיַבֵּקׁש נֹוָסף ְלָאָדם ַאף

  !ֶאָחד א ַאף. ִּבְתׁשּוקֹוַתי ּוַבְּגדֹוָלה

  :ַלֲאָנֶׁשי הֹוַדע, ֶוְסְטמֹוְרֵלְנד, ֵּכן ַעל ָיֵתר

  ,ַהִּמְׁשֶּתה ִמן ֶּתֱחַרד ָהְרִגיָׁשה ֶׁשֵּקָבתוֹ  ָהִאיׁש

  לְיַקּבֵ  הּוא ְלַמֲעָבר ִאּׁשּור; ְלִהְסַּתֵּלק ַרַּׁשאי

  .ַהְּנִסיָעה ְּדֵמי, ְלַאְרָנקוֹ  ָמעֹות ּוְצרֹור

  ָאָדם ְלַצד ָלמּות מּוָכן ֵאיִני
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  .ִאִּתי ָלמּות מּוָכן ִיְהֶיה ֶׁשא

  .ְקִריְסִּפיָאן ֶׁשל ַחּגוֹ  יֹום הּוא ַהֶּזה ַהּיֹום

  ,ָיׁשּוב ֵּביתוֹ  ְוֶאל ַהּיֹום ֶׁשִּיְחֶיה ִמי

  ּוִבְרָעָדה ְּבִחיל ַהֶּזה ַהּיֹום ִיְזֹּכר

  ".ְקִריְסִּפיָאן יֹום" ִיְקָרא ּוְׁשמוֹ 

  ַהְרֵּבה ָׁשִנים יֹוִסיף ְועֹוד ַהּיֹום ֶׁשִּיְחֶיה ִמי

  ִליִדיָדיו ִמְׁשֶּתה, ַהַחג ֶעֶרב, ָׁשָנה ִמֵּדי ִיְפֹרׂש

  ".ַהָּקדֹוׁש ְקִריְסִּפיָאן ֶׁשל יֹומוֹ  ָמָחר: "ֹיאַמר ְוֹכה

  ְיַגל ְוַצְּלקֹוָתיו, וֹ ַׁשְרוּול ֶאת ַיְפִׁשיל ֲאַזי

  ".ְקִריְסִּפיָאן ְּביֹום ִנְפַצְעִּתי ַהְּפָצִעים ֵאֶּלה ֶאת: "ֹיאַמר ְוֹכה

  ִיָּׁשַכח ֵהן ַהֹּכל, ׁשֹוְכִחים ְזֵקִנים

ִלְגבּוָרָתן, ִיְזֹּכר הּוא ַא,  

ה ֲאֶׁשר ָהֲעִלילֹות   ,ְׁשמֹוֵתינּו ִיְנֹקב ְוָאז. ַההּוא ַּבּיֹום ָעֹשָ

  :ֹחל ֶׁשל ִמִּלים ְּכמוֹ  ִּפיו ַעל יםְׁשגּוִר 

ְוֶאְקֶסֶטר ֶּבְדפֹוְרד, ָהִרי ַהֶּמֶל,      

  ,ּוְגלֹוְסֶטר סֹוְלְסְּבִרי, ְוַטְלּבֹוט וֹוִריק

  .ְּתִהָּלָתם ִּבְמא ֲחרּוִתים ֵהם ְּבִזְכרֹונוֹ 

  ,ִלְבנוֹ  ָהִאיׁש ַיְנִחיל ָהֲעִליָלה זוֹ  ֶאת

  ּוְקִריְסִּפיָאן ְקִריְסִּפין ֶׁשל ַחָּגם יֹום עֹוד יּוַחג ְוא

  עֹוָלם ְיֵמי ֹּתם ַעד ַהֶּזה ַהּיֹום ְלִמן

  – ֲאַנְחנּו ַּגם ּבוֹ  ִנָּזֵכר ִאם ֶאָּלא

  .ַלָּדם ָהַאִחים ְּגדּוד, ַהְּמֹבָרִכים ַהְּמַעִּטים, ַהְּמַעִּטים ָאנּו

  ַהּיֹום ִאִּתי ִיְׁשֹּפ ָּדמוֹ  ֶׁשֶאת ִמי ִּכי

  ;הּוא ַּבַּדִּלים ַּדל ִאם  ַּגם,ִיְהֶיה ָאִחי

  .רֹוְממּות ּבוֹ  ָנַס ַהֶּזה ַהּיֹום

  ְּבִמָּטָתם ַהֹּזאת ָלֵעת ָנִמים ֲאֶׁשר, ְּבַאְנְּגִלָּיה ְוַהְּגָבִרים

  ,ָּכאן ָהיּו א ַעל ַעְצָמם ְיָאְררּו

  ָהִאיׁש ְיַדֵּבר ֵעת ִּתֹּדם ְוַגְברּוָתם

 !ַהָּקדֹוׁש יְסִּפיָאןְקִר  ְּביֹום ָלַחם ִאִּתי ֶׁשֹּפה

  

    

 )יהודאייהודאייהודאייהודאי    נוריתנוריתנוריתנורית: : : : מאנגלית(


