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   קיפלינג רודיארד
  

  

                     ני שיריםש
  
  

  ִאם  
  

  

  ,ִאם ְּכֶׁשֻּכָּלם ִמְּסִביְבK ְמַאְּבִדים ֶאת ֹראָׁשם

  ,ּוְמַבְּקִׁשים ֶאת ֹראְׁשK ְותֹוִלים ּבֹו ָאָׁשם

  :ּוף ֹראׁש ֵאיָתן ּוָפקּוַחעֹוד ַעל ְּכֵתֶפיK ָזק

  ;ַּגם ָסמּו9 ּוָבטּוַח, ַּגם ִמְתַחֵּבט ּוַמְסִּכית

  ,ִאם ַהְמָּתָנה ֲאֻרָּכה ִהיא ְלK ַמָּתָנה

  ,ִאם ִתָּמַנע ִמִּׂשְנָאה ַּגם מּול ַּגל ֶׁשל ִׂשְטָנה

  ֶׁשֶקר ֵאיָנן ֵּבין ֵּכֶליK-ִאם ַׁשְחָצנּות ּוְלׁשֹון

  ;ֶׁשל ּדֹוְבֵרי ִּדָּבְתK ׁשּוב ָצֵלָחהַּגם ְּכֶׁשַּדְרָּכם 

  

  , ַא9 ַאָּתה ָּבם ַׁשִּליט–ִאם ְּבֹראְׁשK ֲחלֹומֹות 

 , ַהְּכפּופֹות ְלַתְכִלית–ִאם ְּבֹראְׁשK ַמְחָׁשבֹות 

  ִאם ְּבאֹותֹו זּוג ָיַדִים ּבֹוֵטַח ִּתְתֹּפס ֶאת

  ; ֲהָפִכים ְּבַתְחֹּפֶׂשת–ֶצֶמד ַהִּפיד ְוַהְּפדּות 

  ם רּוֲחK עֹוד נֹוֶׁשֶבת ָרָמה ְלִמְׁשַמעִא

  ,ֶנַתח ֱאֶמת ֶׁשָאַמְרָּת ְּבִפיו ֶׁשל ַרַּמאי

  ִאם ֹנַכח ֶׁשֶבר ֵאיְנK ַנֲעֶׂשה ְּכגּוׁש ֶאֶבן

  ;ֶאָּלא ִנְבֶנה ַּבֵּׁשִנית ֵמֵראִׁשית ַקו ַהֶּׁשֶבר

  

  ִאם ְּבֵעת ֹצֶר9 ִּתְצֹּבר ְוַתִּציב ְלFא ֶרַתע 

  ,ֶתיK ֻּכָּלן ַעל ַּגְלַּגל ָהרֹוֶלָטהֶאת ְזֻכּיֹו

  ְּבִלי ְּתלּוָנה ְלעֹוָלם ּוְבִלי ִחיל, ּוְכֶׁשַּתְפִסיד

 ;ׁשּוב ִּתָּכֵנס ַלִּמְׂשָחק ּוֵמֶאֶפס ַּתְתִחיל



 146

Kְנָטׁשּו Kּוְבָׂשְר Kִאם ַּגם ַאְחֵרי ֶׁשִּלְּב  

  עֹוד ְרתּוִמים ֵהם ַלַּיַעד ֶׁשְּלK ַהָּקׁשּוַח

  יִכים ְּבֵאין אֹון ַּגם ַאְחֵרי ֶׁשַּמְחִׁשי9ּוַמְמִׁש

  ,!"ְלַהְמִׁשי9"ַרק ִּכי נֹוָתר ָהָרצֹון ַהְּמַצֶּוה 

  

  ִאם ִעם ָהָעם ָּבְרחֹוב ִׂשיָחְתK ִּתיַצק ֹּגַבּה

  ,ַא9 ִׂשיָחְתK ִעם ַהֶּמֶל9 ִּתְפֹזל ָהְרחֹוָבה

  ,ֵּזדִאם יֹוִתירּוK ְׁשֵוה ֶנֶפׁש ַמּכֹות ִמָּיִדיד ּוִמ

Kא ֶיֶתר ִמֶּזה, ִאם ָּכל ָאָדם הּוא ָׁשֶוה ְּבֵעיֶניF,  

  ִאם ֶאְצְלK ְמִכיָלה ַהַּדָּקה ַהּדֹוֶחֶקת

  –9 ְׁשִנּיֹות ֲעמּוסֹות ַמֲעֶׂשה ַעד ֵאין ֵחֶקר "ָסֶמ

  ,ִעיר ָוִניר, ָהִרים, ֶאֶרץ ַרָּבה ּוְמלֹוָאּה ָל9

  !  ְּבִני,ָאָדם ַאָּתה: ֹזאת ּוְלַמְעָלה ִמֶּמָּנה
  
  
  
  
  
  
  

  חידת הסדנאות
  

  

  ְּכֶׁשאֹורֹו ַהִּתינֹוק ֶׁשל יֹום ַהְּבִריָאה ַעל ַּגן ֵעֶדן ָׁשַפ9 ִעְנָּבר

  .ָאִבינּו ָאָדם ָיַׁשב ַּתַחת ֵעץ ְוֵגֵרד ְּבַמְּקלֹו ֶּבָעָפר

  , ְּדהּו- ֶזהּו ַהִּׂשְרטּוט ָהִראׁשֹון ֶׁשָּיַצר ָמאן: ִהְתרֹוֵנן ָאָדם

  "?ֲאָבל ֹזאת ָאָּמנּות; ֶזה ָיֶפה: "ַהָּׂשָטן ֵמָעִלים ְוָלַחׁשַעד ֵהִציץ 

  

  –הּוא ָקָרא ְלִאְׁשּתֹו ְוָיַׁשב ְלַעֵּצב ֵמָחָדׁש ְיִציָרה ׁשֹוָנה 

  –ָהָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשִּנְׁשַמע ְלֵאיַמת ַהִּבֹּקֶרת ָהִראׁשֹוָנה 

  ּו ְּפָלאֹותְוהֹוִתיר ּתֹוָרתֹו ְלִׁשּמּוׁש ָּבָניו ְוַהָּללּו ָעׂש

  .  ְּכַלֵּפי ַקִין ַּבַעל ָהאֹות" ?ֲהֹזאת ָאָּמנּות"ֵעת ִּגֵח9 ַהָּׂשָטן 
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  , ַּבָּצפֹון ּוַבַּמֲעָרב, ֵהם ִּדְּברּו ְוָרבּו ְּכָבר ַּבָּדרֹום

  ,ּוְכֶׁשָחַרב; ַעד ֻהַּצף ַּבַּמּבּול ַהֵחָמר ָהָאֹדם ֶׁשל ָהָאֶרץ

  ,ּוִמַּטַחב יֹוִנים ָענּו, ְוַׁשַחר ֶׁשל ַקְנַבס ָלָבן ָעָלה

  "?ֲאָבל ָאָּמנּות. ֵּכן, ֱאנֹוִׁשי: "ָּפַטט ַהָּׂשָטן ִמַּתְחִּתית ַהֵּתָבה

  

  ,ֵמָעָליו ּכֹוָכִבים ָמנּו, ָאז ָּבנּו ִמְגָּדל ְלַהְרִעיד ְׁשָחִקים

  "?ֲאָבל ָאָּמנּות, ֶזה ַמְדִהים: "ַעד ִמְּלֵבִנים ֹראׁש ָׂשָטן ֵהִציץ

  ,ֲעגּוָרן ֻמְׁשָּבת ֶהְחִליד, ֶאֶבן ַלַּמְחָצָבהִנְׁשְמָטה ָה

  ".ֹּתֶכן ְוַתְכִלית: ָאָּמנּות: "ּוִבְׁשַלל ְלׁשֹונֹות ִהְתַלֵהט ִּדּיּון

  

  :ַהִּסּפּור ַעִּתיק ָּכִאיָלן ַּבָּגן ְוָחָדׁש ְּכִׁשֵּני ַיְנקּות

  ;ַּיְלקּוטִנְמָצאֹות ֶאְצלֹו ַּב, חֹוֵׁשב ָּכל ַּדְרַּדק, ָאָּמנּות ֶוֱאֶמת

  ,ְּבֹדֶפק ֵמֵאט ֵמֵאט, ַא9 ָאְזנֹו ִּתְׁשַמע ַּבֲעֹרב יֹוָמּה

  "?ֶּבֱאֶמת? ֲאָבל ֹזאת ָאָּמנּות! ָעִׂשיָת ֹזאת: "ֵאי9 ָׂשָטן ַעל ֹּתף ָסח

  

  ,ָלַמְדנּו ַּכֵּתת ֶאת ֵעץ ַהַּדַעת ְלָוו ֶׁשל ְּגִליַמת ְּכמּוָרה

  ,ַנִים ְּבֶחְלמֹון ֶׁשל ֵּביָצה ְקמּוָרהָלַמְדנּו ַּבְקֵּבק ֶאת הֹוֵרינּו ַהְּׁש

  ,ִּכי ֶאת ַהַּמְפֵּתַח סֹוֵגר ַהַּמְנעּול, ָזָנב ְמַכְׁשֵּכׁש ַּבֶּכֶלב: ָלַמְדנּו

  "?ֲאָבל ֹזאת ָאָּמנּות, ֶזה ָחָכם: "ֲאָבל ַהָּׂשָטן ְמַכְעֵּכַע ְּכֶקֶדם

  

  ל אּוָלם ְמֹפָארֶׁשֶמץ ֶׁשֶמׁש לֹוְנּדֹוִנית ָרָפה ׁשֹוֶפֶכת ִעְנָּבר ַע

  –ֶׁשָּבָניו ֶׁשל ָאָדם יֹוְׁשִבים ּבֹו ִלְגֹרד ָּבֵעִטים ֶׁשָּלֶהם ֶּבָעָפר 

  ּוְדיֹו ִּבְדַוי ִיְטְמנּו, ֵהם ּגֹוְרִדים ֵעָטם ַּבֲעַפר ִקְבָרם

  "  ?ֲאָבל ֹזאת ָאָּמנּות; ֶזה ָיֶפה: "ְלִמְׁשַמע ַהָּׂשָטן ְמַמְלֵמל ֵּבין ָעִלים

  

  , ַלָּנָהר ַעל ַאְרַּבַעת ָראָׁשיו,  ָלׁשּוב ֶאל ָהֵעץ ֶׁשַּבָּגןלּו ָיֹכְלנּו

  ,ֶאל ְמקֹום ָׁשם ֵזָרּה ֶׁשל ַחָּוה עֹוד זֹוֵהר ְּכִפי ֶׁשהּוַנח ְּכֶׁשֹּגְרָׁשה

  –ׁשֹוֵמר ֶׁשִּנְרַּדם -לּו ָחַמְקנּו ַלָּגן ְּבֶרֶגל ַקָּלה ַעל ְּפֵני ְּכרּוב

  . ּוק ֶאת ָמה ֶׁשָּיַדע ָאִבינּו ָאָדםְּבִדּי, ֵאִלי, ָאז ָיַדְענּו

  

  

  )צור ארליך: נוסח עברי (


