
 152

     סיטוולסיטוולסיטוולסיטוול    אידיתאידיתאידיתאידית

        

        

 שיריםשיריםשיריםשירים    חמישהחמישהחמישהחמישה

        
        

 רדרדרדרד    הגשםהגשםהגשםהגשם    דומםדומםדומםדומם

        
 – ָרד ַהֶּגֶׁשם ּדּוָמם
 – ֶׁשָעָליו ָהָאְבָדן  ִּכְׁשחֹור,ָּכעֹוָלם ָאֵפל
 רַהַּמְסמֵ  ְוַאְרָּבִעים ֵמאֹות ְּתַׁשע ְּכֶאֶלף ִעֵּור

 .ַהְּצָלב ֶׁשַעל
  

 ָרד ַהֶּגֶׁשם ּדּוָמם
 ַהַּמֶּקֶבת ְלַהְלמּות ֶׁשָהיּו ַהֵּלב ִּכְפִעימֹות ְוקֹולוֹ 

 ִמְתַּגֶּנֶבת ְוִכְפִסיָעה, ַהּיֹוֵצר ִּבְׂשֵדה
  

 :ֶקֶבר ַעל
 ָרד ַהֶּגֶׁשם ּדּוָמם

  

 ֶׁשָהַעִין ַּבָּמקֹום, ָקמֹות ִּתְקוֹות ָׁשם, ַהָּדם ִּבְׂשֵדה
 .ְּבאֹות־ַקִין ַהֻּמְכָּתר ּתֹוָלע, ַלֲחֹמד תלֹוֶמֶד 

  

  ָרד ַהֶּגֶׁשם ּדּוָמם
 .ַהְּצָלב ַעל ַהָּתלּוי ַהֻּמְרָעב ָהִאיׁש ְלַרְגֵלי

 ,ָעֵלינּו ָנא ַרֵחם – ֵליל ִמֵּדי, יֹום ִמֵּדי ִמְתַמְסֵמר
 : ִמֶּמּנּו ָעִׁשיר הֶ ֵרעוֹ  ַעל, ֶאְלָעָזר ַעל

 .ְוָזָהב ִּכיב ֵּבין ילַמְבִּד  ֵאיֶנּנּו ַהֶּגֶׁשם
  

 – ָרד ַהֶּגֶׁשם ּדּוָמם
 :ַהֻּמְרָעב ָהִאיׁש ֶׁשל ִמַּצְלעוֹ  ָּדם נֹוֵטף ּדּוָמם
 ,ֶׁשָחַרב ָהאֹור ִּפְצֵעי – ַהְּפָצִעים ָּכל ְׁשמּוִרים ְּבִלּבוֹ 
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 ַאֲחרֹון ָקלּוׁש ִניצֹוץ
 ,ִזָּכרֹון לּוְנטּו נּוֶגה ֹחֶׁש ִּפְצֵעי, ַעְצמוֹ  ֶאת ֶׁשָּקַטל ְּבֵלב

 – ַּבִּזיָרה ַהֹּדב ִּפְצֵעי
 ְמַיֵּסר ֶׁשְּבָעָליו, ָהִעֵּור, ַהְּמַיֵּבב ַהֹּדב
 .ֶׁשּנֹוָרה ָהַאְרָנב ִּדְמַעת ...ֶהָעלּוב ְּבָׂשרוֹ  ֶאת

  

 – ָרד ַהֶּגֶׁשם ּדּוָמם
 – ַמָּטה ַהּמֹוְׁשֵכִני: ֵאִלי ֶאל ֲאַזְּנָקה ַזֵּנק – ְוָאז

 :קֹוֵלחַ  ֶׁשַּבַּׁשַחק ַהּגֹוֵאל ַּדם הזֶ , ׁשּורּו ׁשּורּו
 ַמְסְמִרים ּבוֹ  ֶׁשָּנַעְצנּו ָהֹראש ִמן נֹוֵטף הּוא

  

 – ַהִּנָחר, ַהּגֹוֵסס ַהֵּלב ֹעֶמקלְ  ַעד
  ֻמְכָּתם ּוְבֵסֶבל ,ָהעֹוָלם ִאֵּׁשי ֶאת ָהאֹוֵצר

 .ֵקיָסר ֶׁשל ַהַּדְפָנה ְּכֵזר
  

 ָהָאָדם ְּכֵלבׁשֶ  ָהִאיׁש ֶׁשל קֹולוֹ  ַּבת עֹוָלה ָאז
 –ִנְרַּדם  ַהִּמְפֶלֶצת ֶׁשְּבֹגב עֹוָלל ַּפַעם ָהָיה

 ."אֹוִרי ֶאת, ָּדִמי ֶאת ִּבְׁשִביְל ַמִּקיז עֹוֶדִּני, אֹוֵהב עֹוֶדִּני"
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )בנשלוםבנשלוםבנשלוםבנשלום    יותםיותםיותםיותם: : : : אנגליתמ(
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 טופפתטופפתטופפתטופפת    עכברתעכברתעכברתעכברת    גברתגברתגברתגברת

        

 טֹוֶפֶפת ַעְכֶּבֶרת ְּגֶבֶרת

 !רָׁשחֹ  ַעל ָאֹפר, ַּבַּלְיָלה

 :טֹוֶפֶפת ַעְכֶּבֶרת ְּגֶבֶרת

 .אֹור עֹוֶטֶפת ַּפְרָוה

 ַהִּפיִלים ִחְדֵקי

 ...ַהְּמצּוָלה ִמן ֲחצֹוְצרֹות

 ,ָׁשֹחר ַעל ָאֹפר, ַּבַּלְיָלה

 .ָלּה טֹוֶפֶפת ַעְכֶּבֶרת

  

 ַהֶּכֶלב ִּכְנִביַחת ְצרּוִדים

 ...ֻעָּלם ַּתַחת קֹוְרִסים ֶהָעִלים

 –ַּבֲעִריָסתֹו  ֶהָחתּול

 .ָּבעֹוָלם ַּכּׁשּוָרה ַהֹּכל

  

 )בנשלוםבנשלוםבנשלוםבנשלום    יותםיותםיותםיותם    ,,,,ויזןויזןויזןויזן     יהודה יהודה יהודה יהודה::::אנגליתמ(

  

  

  

  

  

 שירהשירהשירהשירה

 

 ְוָהֵעיַנִים ַהֵּלב ֶאת ְמרֹוֶמֶמת

 ַהְּדָבִרים ָּכל ֶׁשל ַמְׁשָמעּוָתם ֶאת ְוחֹוֶׂשֶפת

 ְוָהֵעיַנִים ַהֵּלב ִמְׁשַּתִהים ֲעֵליֶהם

 ַהַּקְרַנִים ֶאת ְמַגָּלה ִהיא

 ַהְּיקּום ֶׁשל תוֹ ַהּסֹוִדּי

 . ֶׁשְּׁשָכחּוםּוְמִׁשיָבה ְלֵחיֵקנּו ַּגֵּני־ֵעֶדן
  

 )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: : : : אנגליתמ(
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 תשובותתשובותתשובותתשובות

  

 . ְקרֹובֹות, ְקַטּנֹות ְּתׁשּובֹות ִלי ֵהַׁשְבִּתי

 ִהַּצְבִּתי ַא, ִּבי ָצְלפּו ְּגדֹולֹות ֻקְׁשיֹות

 .אֹון ַרב ְּכַמֲחֶסה ְקַטּנֹות ְּתׁשּובֹות

  

 ;ַּבֵּצל ֲעָנק ְפָׁשטֹותהַ  ִהְׁשַאְרִּתי

 .ְוָאַהְבִּתי ִלַּטְפִּתי ְקַטִּנים ְּדָבִרים

 .ַהֵּליל ְּפֵני ִלי ָהיּו ַהּכֹוָכִבים

  

 ְוֻחְצָּפָתן. ַחַּיי ֶאל ָלנּועַ  ָהמּו ְּגדֹולֹות ְּתׁשּובֹות ֲאָבל

 .ָּבאִתי ִּכי, ִּבי ַהֲאִמיִני: ִלי ָצְוָחה

  

 ֻּכָּלן תַהְּקַטּנוֹ  ָּכל ַּבֲעמֹוד ַּגם

 ִּבְרבֹות ֶאְׁשַמע –רּוִחי  ְלַהָּצַלת

 .ְלַהִּפיָלן ְּגדֹולֹות ְּתׁשּובֹות ְּתׁשּוַקת

  

 .ִמְתָקְרבֹות ָאז ְּגדֹולֹות ּוַמְסָקנֹות

  

 )ארליךארליךארליךארליך    צורצורצורצור: : : : אנגליתמ(

  

  

  

 סקוטיתסקוטיתסקוטיתסקוטית    רפסודיהרפסודיהרפסודיהרפסודיה

        

 ,ַּבַּיְרֵּדן ִּתְרַחץ ַאל"

 ,ּגֹוְרּדֹון           

 "!ַהְּמנּוָחה ְּביֹום, ֹוׁשַהָּקד ַהַּׁשָּבת ְּביֹום

 ,ְקדּוָמה ְּבֵחֶמת־ֲחִליִלים נֹוֵׁשף, ַהַּצָּיד ָאַמר

  – ַהַחְרטֹוָמן ְוֶאת ַהַּפְסיֹון ֶאת ַלָּמֶות ְמַׁשֲעֵמם

 – ִּבּדּור ְלֵׁשם ַהֶׂשְכִוים ֶאת ְמַׁשֲעֵמם

 .ַּכּדּור ַלְחֹטף ָעִדיף ֶׁשְּכָבר נֹוָרא ָּכ ָּכל ִׁשֲעמּום
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 , ָנֶאה ְׁשִזיף ְוֵעץ ִּפְׁשָּתן ֲעֵלי ָאז אוֹ 

 ,ַּבָּקֶנה נֹוֶׁשֶפת ַהַּטְרָטן רּוחַ  ֶאת ָׁשְמעּו

 :ָׂשח ֶמְקִפיְרסֹון ֶאת ֵהם ְוָׁשְמעּו

  ְמלֹונֹות ְוֵאילּו? ַהָּים ַּגֵּלי הֹוְלִכים ְלָאן

 ?ַהְּקַטְנַטּנֹות ִּמְטִרּיֹות'ּתַ , ֶהְמָיָתם ֶאת ּגֹוְנִזים

 ?ָמקֹום ִיְהֶיה  ַהִאם–? ָמקֹום הִיְהיֶ  ְוַהִאם

 ?ֲעבּוִרי ָׁשם ָמקֹום ִיְהֶיה ַהִאם     

  

  – דאֹוְסֶטנְ ּבְ  ֵּבית־ָמלֹון ֶיְׁשנוֹ 

 – רֹוֵטן ָהרּוחַ  ּבוֹ  ָמקֹום

 ְמנָֻּׁשִלים ְקרֹוִבים ֶׁשל ִּבְרָפֵאיֶהם ףָרדּו

 ּוִמְלמּוִלים ָסלֹוןִׂשיחֹות־

 )ֵחֶמת־ֲחִליִלים ֶנֶגןּכְ  ְּכָתִליםהַ  ֶאת ַהְּמַאְּכִלים(

  ָׁשִלים ְּכמוֹ  ָׁשם ִמְׁשַּתְלְׁשלֹות ְּפִניִנים ּוַמְחרֹוזֹות

   ַמָּפִלים ֵהן ָהיּו ָמָׁשל ְוצֹוֲהלֹות ִמְצַטְלְצלֹות

 "ֶאָחד לְ ְַאף ַיִּזיק א"ׁשֶ  ,"ָקָטן ַמְׁשֶקה עֹוד"וְ 

 .ַהַּׁשָּבת ֶׁשל ַׁשְלָוָתּה ֶאת ְּבִאְבָחה ּפֹוֵלחַ 

  !ֲעבּוִרי ַהָּמקֹום הְוזֶ 

 

 ,ַּבַּיְרֵּדן ִּתְרַחץ ַאל ָאז

 ,ּגֹוְרּדֹון           

 – ַהְּמנּוָחה ְּביֹום, ַהָּקדֹוׁש ַהַּׁשָּבת ְּביֹום

 

 ,ֶמְקִפיְרסֹון ּגֹוְרדֹון, ֵעֶדןְלַגן־ ַּתַעל א ַעדלָ  ַאֶחֶרת

 ,ֹזאת ַאְבִהירׁשֶ  ְּכַדאי ,ִהיא ָהִאיִׁשית ַדְעִּתיוְ 

  

 ַהָּמקֹום ֶזה – ַהָּמקֹום ֶזה – ַהָּמקֹום הּזֶ ׁשֶ 

 !ֲעבּוִרי                         

  

  

  

 )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: : : : אנגליתמ(


