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   לאה גולדברג

  

  

  חמישה פזמונים
  

  
 ככל הידוע לי וככל שעלה בידי –את חמשת הפזמונים הנדפסים כאן 

ם שכתב וביים כתבה גולדברג עבור ערב מערכוני,  לראשונה–לברר 

 תחת הכותרת 1943- ב' המטאטא'יק ושנערך בתיאטרון 'יצחק נוז

  .ו.י                                          .'המת החי'

  

  

  

   שלושה פזמונים– ַהַּׁשָּמׁש
  

  .א
 

  ,ֵמִעְנָין ָלִעְנָין

  ִמּמֹוָסד ְלּמֹוָסד

  ,  ַהּמֹוְסדֹות ֵהם ַרִּבים

  .ַּפְרצּוָפם הּוא ֶאָחד

  –ְרצּוף ַהּמֹוָסד ִּכי ַּפ

  – ֶזה ַּפְרצּוף ֶׁשל ַמָּמׁש

  ְמיָֻּצג ְלעֹוָלם

  .ַעל ְיֵדי ַהַּׁשָּמׁש

  

      עֹוְמִדים ֵמֲאחֹוָריו ָאְמָנם

  ,ַהְּמַנֵהל ּוַמְזִּכיָריו

  ,ּומּוָבן

  ַּגם ַהְּסָגן

  ּוְסָגנֹו 

  .ֶׁשל ַהְּסָגן

  קּוָרטֹוִרים  ָראִׁשים-יֹוְׁשֵבי
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  ְקטֹוִרים ְודֹו  ִּדיֶרְקטֹוִרים

  ְסֶטנֹוטֹוִּפיְסִטים   ַלְבָלִרים

  ַאְרִכיִלְסִטים  ַאְרִכיִביְסִטים

  ּוְסַטְיִליְסִטים  סֹוְצָיאִליְסִטים

  מֹוָרִליְסִטים  ּוְרָנִליְסִטים'ז

  ָּכל ִמיֵני ְקִריִמיָנִליְסִטים    

  

  ַאL ִאם ָרִציָת ְּבֵעֶסק ֶׁשל ַמָּמׁש

  , ְּבַרח ּדֹוִדי, קּום

 !ָּמׁשַהַּׁש ֶאל

  

  

  .ב
  

  ,ֶאְזָרח ֶנֱאָמן, הֹוי

  .ַּבּמֹוָסד ַאל ַּתִּביט

  ,ַאל ַּתִּביט ַּבַּקְנַקן

  .ַּבַּמְגִּבית ִהְסַּתֵּכל

  

  ,ֶזהּו ֵעֶסק ִנְכָּבד

  ,ֶזהּו ֵעֶסק ָחׁשּוב

  ִּכי ַמְגִּבית ִהיא ִסיְסָמא

 .ְלִקּיּום ַהִּיּׁשּוב

 

 ,ֵאין ֶזה ֹאֶסף ְנָדבֹות

 !ה ָּכבֹוד ֶז–ֵאין ֶזה ֶּכֶסף 

  ְנָׁשָמה ְלֻאִּמית

  ִמְתַּבֵּטאת

  :ְּבַמְגִּבית

  ,יֹום ָהֵאם ְויֹום ַהֶּיֶלד, ַלַחָּיל ְוַלַחֶּיֶלת

  , ֶקֶרן ֹיֶׁשר, ֶקֶרן ֶצֶדק

  ,ֶקֶרן ֹעֶׁשר, ֶקֶרן ֹּדַחק
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  סֹוְלד ּוִבְנָין ֶׁשל ֶרֶפת ַיַער

  ְוַהַּׁשֶחֶפת"ָוו"ִליָגה 

    –' ַקֶּיֶמת'ּוְּב' ְּיסֹוד'ְּב

  ,ָהְרִׁשיָמה Hא ִמְסַּתֶּיֶמת

  

  ֶזה, ַאL ֵאין זֹו ְׁשנֹוְררּות

  ֵעֶסק ֶׁשל ַמָּמׁש

  ּוִמְּפֵני ָּכL ַּגם ַלַּמְגִּבית

 !ָּדרּוׁש ַׁשָּמׁש    

  

  

  .ג

  

  ,ֵיׁש ָנִׂשיא ַלּמֹוָסד

  ,ֶזהּו ֹּתַאר ַמְזִהיר

  ַאL ֲאבֹוי ַלָּנִׂשיא

  ,ִּבְלֲעֵדי ַהַּמְזִּכיר

  , ְלהֹודֹותִּכי ֻּתְכַרח

  ,ִּכי ֻּתְכַרח ְלַהִּכיר

  ר ַהּמֹוְסדֹותִּכי ִעַּק

  .הּוא ָּתִמיד ַהַּמְזִּכיר

  

  ִּכי עֹוְמִדים ֵמֲאחֹוָריו

  ,ָּכל ְסָפָריו ּוִמְסָּפָריו

  ,ִאיְנְטִריָגן, מּוָבן, הּוא

  .ְלטֹוַבת ָהִעְנָין

  ּומֹוֵׁשל הּוא, ְוׁשֹוֵלט הּוא

  אּוְמַחֵּׁשב הּוא ּוְמַנֵהל הּו

  ְוגֹוֵער ּוִמְתַחֵּצף הּוא

  ִּדיֶרְקטֹוִרים, ַעל ּדֹוְקטֹוִרים

  ֹראׁש וקּוָרטֹורים-יֹוְׁשֵבי

  ,ַחְבֵרי ַהַּוַעד, ַעל ְסָגִנים
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  .ַעל ָחָכם ַוֲחַסר ַּדַעת

  

  ֵהן ַּבּמֹוָסד ַרק ַהַּמְזִּכיר מֹוֵׁשל ַמָּמׁש

   –ַאL ְּבָכל ֹזאת 

  !ָהִעָּקר הּוא ַהַּׁשָּמׁש    

  

  

  

  

•  
  
  

  ֹחֶׁשL ַלִיל ַּבֵּתֵבל

  ֹחֶׁשL ֹחֶׁשL ַעד ַאְפַסִים

  ,ַּגְנְגְסֵטֵרי ִיְׂשָרֵאל

  .קּומּו ְצאּו ְּבֵׁשם ָׁשַמִים

  

  ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת

  ,ְצאּו ַּבַּלְיָלה ְוַנְצִליַח

  ְּכָבר ִהִּגיָעה ָהֵעת

  .ְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח

  

  ְוִאם הּוא ִיְתַעֵּקׁש

  , ְטֶפּנּוַנְח, ַנְחְטֶפּנּו

  ִּבְפָצצֹות ּוְבֵאׁש

  !  ְנִביֶאּנּו, ְנִביֶאּנּו

  

  Hא ַלָּׁשְוא ַּגם ִּבְכָתב

  :ֵיׁש ָּפסּוק ֲאֶׁשר ַמְבִטיַח

  

  ּדֹור ֲאֶׁשר ֻּכּלֹו ַחָּיב

  .הּוא ָיִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח
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•  

  

  

  ְוַהַּתְרּבּות

  ,ְוַהִּסְפרּות

  ,ְסָפִרים ְּבָכל ָׁשבּוַע

  ֵיׁש ֵסֶפר ָּכאן

  ל ָּכL ָלָבןָּכ

  .ְוַגם ָּתְכנֹו ָידּוַע

  

  ,ִסְפרּות ָּכֹזאת

  ,    ְּבִלי ַהְפָרזֹות

  !ְּבנּוָיה ַעל ְטִריק ִּפֵּקַח

  ִּכי ִהיא ִּתְסֹּגר 

  ֶאת ַהְּדָלתֹות

  ...ַמָּמׁש ִּכְדֵמי ַמְפֵּתַח

  

  , ִּכי ָהעֹוָלם ֵאיֶנּנּו ִּכְלָבִבי

  ,ֲחִביִבי, ִּכי ָהעֹוָלם ַאֵחר הּוא

  י ָּבעֹוָלם ֵיׁש ֹקֶדם ְלָבֵררִּכ

  .ִאם ְּכָבר ֻסַּלק ִמָּׁשם ַּדָּיר ַאֵחר

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


