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  גיזלנצוני אנטוניו

  

  

  אאידה
  
  

  אברהם שלונסקי: נוסח עברי

  

  

  
את הליברית של , בלבד 26שהיה אז בן , תרגם אברהם שלונסקי 1926- ב

. שייסד המנצח מרדכי גולינקין' האופרה הארצישראלית'עבור ' אאידה'

, בתוכניית האופרה, קהל הצופיםלנוחיות , תרגומו של שלונסקי פורסם

לבית המסחר , תכשיטים, בנות התקופה לחנויות אופנהמלווה בפרסומות 

למרבה המזל עלה בידנו . 'המפורסם לכלי־נגינה של משפחת קובלסקי וכו

וחרף  ,ששרדוהבודדות לאתר בארכיון התיאטרון את אחת התוכניות 

הנובע הן מפגעי הזמן והן מריבוי הטעויות שנפלו בהדפסה (מצבה הירוד 

גם כאן , כבאחדים מתרגומיו. הטקסט היקר לדלות ממנה את – )המקורית

 ,ישנו יסוד סביר להניח ששלונסקי לא שלט בשפת המקור של היצירה

גם כאן ישנן אינספור הברקות לשוניות , כבכל תרגומיו, ויחד עם זאת

  .   ושימוש יצירתי לעילא בלשון המקורות

  

  

 

  מערכה ראשונה

  
. ורי עמודים עם פסילים עדויי פרחיםמימין ומשמאל ט. ףמֹ אולם בארמון המלך אשר ב(

  .)ארמונות ופירמידות, מקדש- בירכתים שער ומבעדו נשקפים בתי

  

  ָטה ִרָּנה ִּכי ֶמֶל ּכּוׁש ַעז ֶנֶפׁשְׁש ּפָ , ֵּכן  : רעמפיס

  יב ֲעלֹות ְּכָברהִ ַיְר 

  .ַעל ֵעֶמק ִנילֹוס ְוֹנא ָאמֹון ָהִעיר

  .רּׂשֵ בַ ּמְ עֹוד ֶרַגע ְוַיִּגיַע הַ 
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  ?ַאְלָּת ֶאת ִּפי ִאיִזיָדהׁשָ ַוהֲ   : רעדמס

  ,ִהִּגיָדהָלנּו   : רעמפיס

   .ִמְצַרִיםִמי ָהִאיׁש יּוַׂשם ַׂשר ְלָכל ִצְבאֹות 

  !ַאְׁשֵרי ִתְבַחר ּבוֹ    :רעדמס

  .ֶעֶלם הּוא ַאך ַעז ּוֶבן ָחִיל  : רעמפיס

  .ָמַסְרִּתי ְלַמְלִּכי םיִ ָׁשמַ ֶזה ְדַבר 

  

  רומנס

  

  ן ִנְבַחְרִּתיִמי ִיּתֵ , ָהּה  : רעדמס

  .ּוָבַאִני ֶׁשָחַלְמִּתי

  םיִ רַ ֶאת ִּגּבֹוֵרי ִמצְ 

  .ֶאל ְקָרב אֹוִביָלה

  –ָבה ּוְביֹום ָאׁשּו

  .ַלְּמַנֵּצַח ִעיר ֹמף ָּתִריעַ 

  ,ַאִאיָדה, ַדְפָנה-ּוְבֵזר

ֵלאֹמר, אֹוִפיַע ְלָפַנִי:  

ָצַרי ִהְכַרְעִּתי, ַאִאיָדה ,ַּבֲעֵד.  

  הַיֲעַלת ֵחן ַאִאידָ 

  ַמִיםּׁשָ ַּבת הַ 

  ֶמׁשּׁשֶ אֹור הַ ן קַ 

  ַאְּת ֶּפַרח הֹוד

  ֶחְמַּדת ָּכל ַעִין

  ֹוֶחֶלתּתַאְּת הַ 

  ְכֶסֶפתּנִ ַאְּת הַ 

  .יל ַחָייּגִ ַאְּת 

  ִּכי ָל ָאִׁשיָבה

  ֶאת ְׁשֵמי ַהְּתֵכֶלת

  י ַהּמֹוֶלֶדתמֵ ְׁש 

  .ּוִרי ׁשּובׁשּתָ 

  ָל ַהַּמְמֶלֶכת

  .ס ּופּוְרִפיָרהּכֵ 
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  – ְזרֵ ַּגם ֶאת נִ 

  )פעמים' ב( !הָא, ָל ּוּניבֶ ֲאִׁש 
 ָאז ָאִׁשיָבה ָל פ' ב(ִנְזֵר'(.  

  
  אטּוד

  אמנריס ורעדמס

  

  שלישיה

  אמנריס ורעדמס ,אאידה

  

  – ִהיא ֵעיֶניּבְ ֵאׁש ָזָרה   : אמנריס

    !?יל ַּתִּציתּגִ ַמה 

  ?  ֹעז ּוַמה ָיִפיקּו ֵעיֶני

  .  ָּפִנים ִיְלָהטּו

  ?  ָמה ְוָלָמה ַעל: ֱאֹמר

  ?יםּמַ ַמה יֹום ִמיוֹ 

  הּׁשָ ַקנֹוא ִקֵּנאִתי ָלאִ 

  ִהִּציָתה ּבְ ַׁשְלֶהֶבת זּו 

  .ְוֹעז ָהרּוחַ 

  .ִגיָלהָאֶלא ְוָעֵליהּו ֲחלֹום ָחַלְמִּתי ּפֶ   : רעדמס

  ִהֵּנה תֹוִדיַע ִאיִזיָדה ָלנּו ַהַמְנִהיג

  ָרבַמִים ֵצאת ַלְּק ּׁשָ ָׂשמּוהּו ִמן הַ 

  ן ִליִמי ִיּתֵ , ָהּה

  .ּוַבָּכבֹוד ָזִכיִתי

  ִׁשְבָעַתִים ֲהא ַאֵחר הּוא ַהֲחלֹום ַהָנִעים  : אמנריס

  ָבב ָיָקרַלּלֵ וְ 

  ׁשּוקֹוֶתיּתְ  לֲהא ְבֹמף ּכָ 

ֲהִגיֶגי.  

  ָמה ָהֶרֶמז  : רעדמס

  ...ֶחֶׁשד

  ִהיא ְתַחְׁשֵדִני

  ָתהַאֲהַבת ִלִּבי ִּגלָ 
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  – ַאֵחר ָהֶרֶגׁש, ָיַדְעִּתי  : אמנריס

  ַפֲעֶמּנּוַאֲהָבה ָפֹעם ּתְ 

  ם ָיָקר ִליֶאת ַהּׁשֵ , אוֹ   : רעדמס

  .ִּבְלָבִביָקְרָאה 

  ַאְלַלי ִלי   :סאמנרי

  ֶאת ַהּסֹוד

  ,הִּבְלָבבֹו ִכי ֲאַגּלֶ 

  .הּלֶ ִּבְלָבבֹו ִכי ֲאגַ 

  .א ֶחֶסד ֵאָדָעה, א ֶחֶסד

  ם ַּבֵלב ָקְרָאהֶאת ַהּׁשֵ  אוֹ   : רעדמס

  .  םּׁשֵ ֵלב ָקְרָאה הַ ּבַ 

  .ִלי, אוֹ 

  ,ַמה ָּנבֹו הּוא  : אמנריס

  .ָכה ַמה ָמְלאּו ֵעיֵניֶהםּוִּגיל ּוְמב

  ?ִלִּבי-ִּתְהֶיה ָצַרת ֹוםַהּיַאִאיָדה ַהִאם א 

  ,ֲהם ִּקְרִבי, ֲחִביָבִתי

  א עֹוד ָיֶאה ָל ֵׁשם ָאָמה

  ,י ְלַרְעָיה ִלי ִאִּויִתיּכִ 

  .ּוְלָאחֹות ֲהִיי ִלי

  ?הַמה ּזֶ 

  ִסַּבת ִּדְמעֹוַתּיִ , ֶאת ְּדַבר ַהֶּבִכי

  .ַהִּגיִדי ִלי ַרְעָיה

  ַהְּקָרב ִּכי ִיְתחֹוֵלל ּוִבְכָנָפיו ַהֶהֶרס, ֲאָהּה  : אאידה

  ,ִּכי ְלַאְרִצי ִלִּבי ִיְדַאג

ַא ָלַּגם ִלי ַּגם    .ְגִּתיָּדַ

  ִלי ַהֵלבּגַ , ָאּה  : אמנריס

  הַהֵאין ּבֹו ַצַער ַרב יֹוֵתר ִמּזֶ 

ֹוַׁשַעתּפָאָמה , אֹוי ָל.  

  .ַעםֵעיָנּה ִתְלַהט ִמּזַ   : רעדמס

  .ּפֹוַׁשַעתָאָמה , ֲאבֹוי ָל  : אמנריס

  .ֵעיָנּה אֹוֶרֶבת ָלנּו  : רעדמס

  .ַמְצּפּוֶניעֹוד ֲאַגל ֶאת   : אמנריס
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  .יְׂשּתִ ִּכי ִנְתּפָ  ,ַאְלַלי  : רעדמס

  .ָתהִתי ִגּלָ ֶאת ַאֲהבָ 

  ע ָלמַ ַׁשָלָמה דֶ , לעֹוד ֲאגַ   : אמנריס

   .הּכֹ ַׁשָלָמה ַּתֲאִדיִמי 

  ,ח ָנָקםּקַ ְוַגם ּתִ   : רעדמס

  . ָנָקםח ֶאּקַ ִּכי עֹוד    :אמנריס

  .ָאּה  : אאידה

  .ַעתׁשַ וֹ ּפָאָמה , ֲאבֹוי  : אמנריס

  .א ַעל מֹוֶלֶדת  : אאידה

  ָנָקםח ּקַ ּתִ ִּכי עֹוד   : רעדמס

  .ח ָנָקםִּכי עֹוד ֶאּקַ   : אמנריס

  א ַעל מֹוֶלֶדת  : ידהאא

  .יָבב ַדּוָ ַהּלֵ 

   .ִהיא אֹוֶרֶבת  : רעמדס

  .ֲאַגל עֹוד  : אמנריס

   .ִהיא אֹוֶרֶבת  : רעדמס

  .נֵ ִּדְמַעת ֵעיְמקֹור   : אמנריס

  .א ַעל ֹזאת  : אאידה

  .ֲאבֹוי ִלי ִּכי ִנְתָּפְׂשִתי  : רעדמס

  .ח ָנָקםּקַ ד אֶ עוֹ וְ   : אמנריס

  .ַּפַחתַנְפִׁשי ִמְתיַ   : אאידה

  .ח ָנָקםד ֶאּקַ וֹ ע  : אמנריס

  .ָתהָהַאֲהָבה ִּגּלָ   : רעדמס

  .ח ָנָקםְועֹוד ֶאּקַ   : אמנריס

  .ִכיִתיּבָ   : אאידה

  .ָנָקם חּקַ ּתִ ִּכי עֹוד   : רעדמס

  ,ֲאַגל עֹוד, ֲאַגל עֹוד  : אמנריס

  .ע ָלמַ ָלָמה דֶ ׁשַ 

  .ְלַהט ִמַזַעםֵעיָנּה ּתִ   : רעדמס

  .י ֹאַהבּכִ   : אאידה

  .ח ָנָקםְועֹוד ֶאּקַ   : מנריסא

  ח ָנָקםְועֹוד ִתּקַ   : רעדמס
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  .ֹאַהב ְמֹאד  : אאידה

  .ָנָקם  : אמנריס

  .ָנָקם חּקַ ּתִ   : רעדמס

  .ח ָנָקםְועֹוד ֶאּקַ   : אמנריס

  .ִכיִתיּבָ  ,ָאּה  : אאידה

  .ָנָקם חּקַ ּתִ ְועֹוד   : רעדמס

  'וכו ַעת ׁשַ ָאָמה פוֹ   : אמנריס

אחד משומרי הסף ', צבא וכו-שרי, כהנים, שרים, בלוית רעמפיסנכנס ולפניו גדוד המלך (

  .)והמבשר

  ֵעץ ִאְּתֶכם ִמְצִריםְלִהּוָ   : המלך

  .ֶלֹום ַהּמֶ ָקָרא ָלֶכם ָהּי

  ִמְּגבּולֹות ֶאֶרץ ּכּוׁש ֲהלֹום ָהָרץ ִהֵּנה הֹוִפיעַ 

  .ִפיהּוְוַהְּבׂשָֹרה ּבְ 

  .עּודָ ַהֹּכל ּתֵ 

  .ַמֵהרּו, ִקְראּו ָלָרץ

  ַּכחֹול ָלֹרב ֶאל ְּגבּול ָדרֹום טּוְׁש ּפָ   : הרץ

  .יםַּבְרָּבִרים ְּבֵני ּכּוִׁשּיִ   

  ְדמֹוֵתינּו ִמָּכל ַאְפָסִיםֶאת ׁשַ   

  .ְלֶהֶבתָאֲחָזה ׁשַ   

  – ּוַבֲאֶׁשר ִהְצִליחּו 

  ,ְּבֵני ַהְּבִלַיַעל  

  .ן ַהְקָרב ַיֲעֹרכּוַעל ֹנא ָאמוֹ , ִהְרִהיבּו  

  !ִלַיַעלְּבֵני ּבְ , ָהּה  : רעדמס

  – םׁשָ ָדִמים ָוֶהֶרג ְּבֹרא- ׁשְוַהֶמֶל ֶזה ִאי  : הרץ

  !הּוא ֲאמֹוֶנֶסר  

  !?ֶלַהּמֶ   : רעדמס

  !ָאִבי  : אאידה

  לן ְּבַחּיִ ֵני ֹנא ָאמוֹ ַא ִהְתקֹוְממּו ּבְ   :הרץ

  ןְכֵלי ַזּיִ ְּבֶרֶכב ּו  

  .ַבחֶאת ָהאֹוֵיב ַהְכִריַע ַלּטֶ   

  .ַלָּצר ָוֶטַבח דְׁשמָ : זּו ְקִריָאֵתנּו  :המלך

  !ֶהֶרג ָוָמֶות !דמָ ּוְׁש ֶטַבח   : רעדמס
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  ְסָדה הֹוִאיָלהֹרב חַ ַּבת ֱאִהים ִאיִזיָדה ּבְ   :המלך

  – ַצּוֹות ֶאת ַהַּמְנִהיג ְלֵחיל ִמְצַרִים  

  !ַרְעַדֵמס  

  !ֵאל ַרב ֶחֶסד, ָהּה  : רעדמס

  .  ָּבַאִני ֲחלֹוִמי

  .  ִנְבַחר הּוא  : אמנריס

  ! ִליי ֲאבוֹ   : אאידה

  ! ִנְבַחר הּוא  : אמנריס

  !י ִליֲאבוֹ   : אאידה

  ,ִאיׁש ֶהָחִיל, ָמֵעִניְׁש   : המלך

  ָרב ִהָּמַׁשחן ַלְּק ַקּיִ -ְּבֵבית ּתּוַבל

  ּוְנַהג ֶאת ְצָבא ִמְצַרִים

  ְוֶאל ִנילֹוס נֹוף ַהֹּקֶדׁש  

  ָהֵאִלים ַיְנחּוֶכם ְׁשִביל

  :ָׁשם ָיִריַע קֹול ֶּבָחִיל

  .רֶות ָלּצָ ֶהֶרג ָוֶטַבח ּומָ 

  םּיִ מַ ׁשָ ִיְׁשְמרּוֶכם ִמן הַ   : רעמפיס

  ְּתִהי ָנא ַדְרְּכֶכם ָצֵלָחה

ַמְיָמה ְתִפּלֹוֵתיֶכם   – ְׂשאּו ְׁשָ

  .ם ָהאֹוֵיבְוִהְדַּבְרּתֶ 

  ְׂשאּו ָׁשַמְיָמה ְּתִפיּלֹוֵתיֶכם ָלֵאִלים, ְׂשאּו

  !ַמְיָמהׁשָ ! ָׁשַמְיָמה

  .ם ָהאֹוֵיבְרּתֶ ְוִהְדּבַ 

  ֵּפי ְיאֹור ַהִּנילֹוסֶאל חֻ ! ןּכֵ     :המלך

  ָהֵאִלים ַיְנחּוֶכם ְׁשִביל 

  :ם ָיִריַע קֹול ֶּבָחִילׁשָ וְ 

  !ֶהֶרג ָוָמֶות ָלאֹוֵיב

  !ׁשדֶ נֹוף הּקֹ ! ִנילֹוס! ִנילֹוס  : מקהלה

  ֶאת ִנְקָמֶת  ְקָמהִנּנָ 

  :ָׁשם ָיִריַע קֹול ֶּבָחִיל

  .רֶהֶרג ָוֶטַבח ּוָמֶות ָלּצָ 

  ?ָלָמהׁשַ ? ּךְ ָמה ֵאבְ   : אאידה
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  .ְוֶאְתַּפֵלָלה ּךְ ֵאבְ 

  .ַאֲהָבה ִהיא ֲעָכָרְתִני

  –ִלִּבי ָנַתִּתי לֹו 

  .ָלאֹוֵיב, ַלָּנְכִרי ִלי

  .ְוַאֶּדֶרת קֹול ַהֶּקֶסם ְיַמְּלֵאִני ֹעז וֹכחַ   : רעדמס

  !  חַ קּום ַנּצֵ : ִויַפֲעֵמִני

  .ֶהֶרג ָוֶטַבח ּוָמֶות ָלאֹוֵיב

  !ֶהָחִיל ׁשִאי ,עּוָרה, קּוָמה  : אמנריס

  ,ֶזה ֶדֶגל ֹקֶדׁש ,סַקח ַהּנֵ 

  ַפֲעֶמּךָ יֹוִביְל ִויְ 

   .ְלַהְכִריַע ָהאֹוֵיב

  ...ָלהֶאְתַּפּלֵ ? ָלָמהׁשַ , ָמה ֵאְבּךְ   : אאידה

  ?  ָלָמהׁשַ , ּךְ ָמה ֵאבְ 

  . ָלאֹוֵיב, י ְלָבִבי ִנַּתן ַלָנְכִרי ִליּכִ , אֹוי ִלי

  . בָלאֹויֵ , י ִנַּתן ַלָנְכִרי ִליּכִ 

  !חֹון ָּתׁשּובְּבִנּצָ ! ָהּה

  ְיִהי ָרצֹון ְויֹוִביְל   : אמנריס

    .ְלַהְכִריעַ 

    .ַפֲעֶמ ְלַהְכִריַע ָהאֹוֵיביֹוִביְל ִויְ 

  !  ֶטַבח! ֶטַבח! ֶטַבח

  !  ַלָּצר דְׁשמָ ֶטַבח ּו

    'וכו ַלָּצר  דְׁשמָ ֶטַבח ּו! ֶטַבח

  .ּובחֹון ָּתּׁשְּבִנּצָ 

  :ַפֲעֵמִניַח יְ ֹעז ָוכֹ   : רעדמס

  !ַהְכִריַע ָהאֹוֵיב

  'וכו ... דְׁשמָ ּוֶטַבח ! ֶטַבח

  !ֹעז ָוֹכחַ   : הרץ

  !ַהְכִריַע ָהאֹוֵיב! ֵּכן  

  'וכו  ...ֶטַבח  

  !ֹוםּוב ֲהּלׁשְמַנֵּצַח   

  ְיאֹור ַהִּנילֹוס ֵּפיחֻ ְוֶאל   : המלך

  .ָהֵאִלים ַיְנחּוֶכם ְׁשִביל   
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  :ָׁשם ָיִריַע קֹול ֶּבָחִיל       

  !ָלאֹוֵיב ָמֶותּוֶהֶרג ָוֶטַבח   

  'וכו ... ֶטַבח  

  ...חֹוןְּבִנּצָ   

  !םּיִ מַ ּׁשָ ִיְׁשְמרּוֶכם ּמִ   : רעמפיס

  .ְּתִהי ָנא ַדְרְּכֶכם ָצֵלָחה

ַמְיָמה ְתִפּלֹוֵתיֶכם   ְׂשאּו ְׁשָ

  .ְוִהְדַּבְרֶתם ֶאת ָהאֹוֵיב ָוָצר

  'וכו  ...ֶטַבח

  .חֹון ָּתׁשּובְּבִנּצָ 

  .)פיסכמו רעמ(  : מקהלה

   ...חֹון ָּתׁשּובְּבִנּצָ  –  : אאידה

  .ָיֹכְלִּתי ַחֵלל יִּמָּלה ְׂשָפתַ ֵאי ּבַ 

  ֶאת ָאִבי ַהָּצר ַיְכִריעַ 

  :ֲעִדיְוהּוא ַנְפׁשֹו ֵחֵרף ּבַ 

  ,ִלי ַהּמֹוֶלֶדת ְלָהִׁשיב

  ,ַהַּמְמֶלֶכת

  ֵׁשם ַהִּתְפֶאֶרת

  .ְצִּתייר ֻאּלַ ה ַהְסּתִ ֶׁשּפֹ 

  ,ֶׁשִביֶאת ַעִּמי יֹוִלי ּבַ 

   –ְוַעל ֶמְרֶּכֶבת 

  נּוֲאׁשּורֶ  –! ָרִזי ִלי

  ְבָגָדיו ָאָדמּוּו

  !ּוִמְצַרִים ַמה צֹוֶהֶלת

 ַאֲחֵרי ָהֶרֶכב יּוַבל ַהֶמֶל–  

  !ְׁשָּתִיםְנחֻ א ּבִ ַאּבָ 

  !ִמַּלת ַּבָלהֹות ִהיא

  !ֲענּוִני! םָׁשַמּיִ 

  ַהַּבת ְלָאִביָה ָהֵׁשב ָנא ָהִׁשיבּו

  !ִנים ָחנּוָׁשַמּיִ 

  !ָלָאֶרץ ַהְכִריעּו ָהאֹוֵיב, ַהְׁשִמידּו

  ...ַאֲהָבה ָנִׁשיִתי
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  ...ָהַאֲהָבה ָנִׁשיִתי... ֵּכן

  ְוַהָנָקם ָׁשַאְפִּתי

  –ֶחְׁשַּכת ִלִּבי ֵהִאיָרה , ַּכֶׁשֶמׁש, ַאֲהָבה

  !ָמֶותה ּכַ ַעּזָ 

  – ַרְעַדֵמסְוֵאי ֶאְׁשַאל ֶאת מֹות 

  .ַוֲאִני ֹּכה ֲאַהְבִּתיהּו

  ,ָמה ֹאַהב ֹאתוֹ , ָהּה

  –ֹאַהב 

  .ָמה ָקׁשֹות ֻעֵניִתי, ָהּה .ּוְבַאֲהָבִתי

  ַחד ַהִּביעַ ִלי ּפַ ְוא ַאְרִהיָבה ּבְ 

  מֹות ָיְקרּו ִלי ֹכהׁשֵ 

  .ה ָמֵלאְּבפֶ 

   –ָאהּוב ְוַאָּבא 

  .ִלְׁשֵניֶהם ָדַאְגִּתי

  ְתִפָּלה –ֲאִני , ֲאִני ַרק ֶדַמע ִלי

  ָיִׁשיבּו ַמִים ָּפַני ֵהןַא ַהּׁשָ 

  ָהֲאָנָחה, ַרק ָאֶון ַהְּדָמעֹות

  ...ְרַחר ָעַלי ֹראִׁשיחַ סְ 

  ...ְנבּוכֹוִתי

  !טֹוב ִלי ֶזה מֹוִתי ִמְיסּוָרי

  !ְקחּו ְתִפָּלִתי! ֵאִלים ,ָאָנא

  !ַאְמצּוִני ָנא

  !ּוִני ַהְּכֵאבּׁשנַ 

  ,ַעד ִאם ָׁשַכך ְּכֵאב ַאֲהָבה

  .ֶפׁשַסַער ַהּנֶ 

  !ְּתנּוִני ָלמּות

  !ְקחּו ְתִפָּלִתי! ֵאִלים ,אָאנָ 

  .יְּתנּוִני ַאְבִליָגה ַעל ְיסּורַ ! ֵאִלים! ַאה

  'וכו ... ֵאִלים ,ָאָנא
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  ִּסיּוםַמֲחֶזה ַהִּמְׁשָחה ְוהַ 

  
 ,טור עמודים גדול.  אור טמיר ינחת ממרומים. קין בֹנף- לפני ולפנים בית מקדש תובל(

על  –באמצע . פסלי אלים שונים.  יתהולכים הלך ואבד באפלול, והמה סמוכים זה לזה

  .)מטרסקלי זהב מתמרת קטורת לבונה. שטיחים מזבח וכלי הקדש הבמה מרופד

  

  !ִרּבֹון עֹוָלם ,ֱאהַ   : כהנים

  !ל ָחיים ְלכָ נֹוֵתן ַחּיִ  ,ֱאהַ    

  !הֹוִפיעַ ! הֹוַפע ,ָאָנא  

  ַאָּתה ָיַצְרָּת ִמן ַהֹּתהּו ֶאֶרץ ּוְׁשֵמי ָמרֹום  : רעמפיס

  !ָנא הֹוִפיעַ ָא

  'וכו  ...ֱאהַ   : מקהלה

  ,ַעְלָת ָכל ָּפעּולַאָּתה ּפָ   : רעמפיס

  !ֹוֵרא ַהֹּכלַאָּתה ּב

  .ָאָנא הֹוִפיעַ 

  – הם ֶסּלָ ְבָעַתּיִ ִׁש אֹור    :כהנות

  .ֶׁשֶמׁש אֹוֶרָּך הּוא  

  !הֹוִפיע! ָאָנא הֹוַפע  

  ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ,ֹוֵכן ָׁשַמִיםׁשֱאַה   : רעמפיס

 ִנְקָראְל!  

  !דֹון עֹוָלםאֲ   : כהנים

  !ְל ִנְקָרא  : רעמפיס

  !דֹון עֹוָלםאֲ    :כהנות

  !ְל ִנְקָרא  : רעמפיס

  !  ֲאהּוב ָׁשַמִים, ֲעֵלה   )לרעדמס(

   ,ָיְד ִהְפַקְדנּו גֹוַרל ִמְצַרִיםִּכי ּבְ 

  ,ַמַּתת ֱאהַ , זּו ֶחֶרב ֹקֶדׁש

  ָיְד ִתַקחּבְ 

  .ְלַהְכִריַע ַהָּצר

  !תָמוֶ 

  'וכו ַמַּתת ֱאַה , זּו ֶחֶרב ֹקֶדׁש  : כהנים

  !ַמְלֵטנּו ֵמאֹוֵיב! ֵאִלי  : רעמפיס
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  !צּור ִמְׂשַגֵּבנּו, ֵאִלי

ַהְרֵאנּו ֶאת ַחְסֶד!  

  .ּוְזרֹוֲעך ֵּתט ַעל ָצר

  .ַרק ְּבִׁשְמ ֵנֵל ֶאל ְׂשֵדה ְקָרב ַלֶבַטח! ֵאִלי  : רעדמס

  ,ַהּצּור, ֶמֹרס ֻסַּכת ְׁשלוֹ ָנא ּפְ   : רעמפיס

  !  הּוא ִמְׂשַגֵּבנּוַהּצּור 

    'וכו  ...ַמְלֵטנּו, ֱאּהַ   : כהנים

    'וכו ... ֵאִלי ַמְלֵטנּו  : רעמפיס

  !  ַמְלֵטנּו ֵמאֹוֵיב  : רעדמס

  .  ֱאַה ִרּבֹון עֹוָלם  : מקהלה

  'וכו ... ֱאַה ִרּבֹון עֹוָלם: רעמפיס, רעדמס

  

  

  - המסך- 
  

  

  

  מערכה שניה

  
מן הטרסקל מתמרות . אמנריס מוקפת שָפחות המלבישות אותה. קלין בבית אמנריסטר(

  ).עבדים מארץ הַמְוִרים ובידיהם מנפות נוצות. ועולות קטורות נחוחַ 

  

  ?ָרב ָהמֹון חֹוֵגגיַע ּבְ ִמי ָׁשם ָּדגּול יֹופִ  –  :מקהלה

  .ֵעיָניו ִּתְלַהְטָנה ֶגָחִלים  

  !?ּואִמי ה ,ִּכי א ֵנַדע? ִמי הּוא  

  ,ְוֵזר ַדְפָנה ִנְקַלע –ֲעֵלה   

  .אְׁשִליל ִּתְפֶאֶרת ֲעֵלי רֹ ֹ ֶזה ּכְ   

  ,ירִׁש יר ָּכבֹוד ְל נָ ִׁש וְ   

  ,יר ָּכבֹוד ָוֹעזִׁש וְ   

  .יר ָהַאֲהָבהִׁש וְ   

  !ִנְכַסְפִּתי, דֹוִדי, ְל! דֹוִדי, ְלָכה  :אמנריס

  !ֲאהּוב ִלִּבי, ְלָכה  
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  !ַהְרִגיַע ִּבי ַהֵּלב

  !?ָצר, ִהי ָכל ִצְבאֹוֶתיאֱ   : מקהלה

  .ּו ַּבְקָרבדְמ ְׁש ִּכי נִ 

  זִיְזֶרָּנה רּוַח עָ , ְּכָעב

  .ֵזֵרמֹו ַהִּגּבֹור

  ,ְּתנּו ֹהד ָוֹעז ַלֶּגֶבר

  .ִּכי לֹו ָנֶאה ָּכבֹוד

  !ַראת ַּכָּלהְּק ְלָכה לִ , ַאְׁשֶרי ַהְּמַנֵּצח

  !הִלְּקַראת ַּכלָ , דֹוִדי, ְלָכה! דֹוִדי, ְלָכה  : אמנריס

  ,ּוְתָנה דֹוֶדי ִלי

  .ַנֵּׁשִני ַהָיּגֹון

  'וכו ְוֵזר ַּדְפָנה  –ֲעֵלה   : מקהלה

  'וכו  ְל דֹוִדי ִנְכַסְפִּתי! ְלָכה דֹוִדי :אמנריס

 !מּוִהּדֹ    )קמה(

  ,ַאִאיָדה ִמְתַקֶרֶבת

  ,ַּבת ְמַׂשְנֵאינּו

  .ְוִהיא ֻּכָלה ֲעֶצֶבת

  –ִמֵּדי ֶאְרֶאיָנה 

  ,ִּבי ִיְתעֹוָררּוָּכל ְׂשֵפקֹוַתי 

  .ַלי ַגלֹות ַהָּפַעםסֹוד ִלָּבה עָ 

  .ר ֹעֶרףׁשֶ  ָּפָנה ָהאֹ ְלַאַחּיִ  )לאאידה .נכנסת אאידה(

  !ַאִאיָדה, ְנּתְ חַ ָמה נֵ 

  – ַהיֹום ָלָהֶעֶצב ֶזה ֵיַמר 

  .ָמה ַעד ִלִּבי ָנַגע

ְּכֵרַע ֶנֱאַמְנִּתי ָל,  

  ָּכל ַמְחסֹוֵר ָעַלי הּוא

  יָעֵגִמ ַאל ּתֵ 

  יִתי ָרָחקּוּוְבֵני ּבֵ  –ִמֶּבִכי  ַנעּמָ אֶ ֵאיָכה   : אאידה

  י ֶאָחיַחּיֵ  לְוַגם ִנְסַּתר ִמֶּמִני גֹורַ 

  .ְוַאָּבא

  ,ָיַדְעִּתי ,ָאְמָנם  : אמנריס

  ?ׁשַהִמְּבִלי ַּתְכִלית ְלִיּסּוֵרי ֱאנוֹ 
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  ,ָּכל ִיּסּוֵרי ַהֵּלב ָיִמים ַהְחֵלם ַיְחִלימּו

  .ָהַאֲהָבה –ֲעֶצֶבת  ֶיֶתר ֵמֵהָמה ָתִניס

  !ָהַאֲהָבה  : אאידה

  – ִגיל ָוַסַער, ַמְרֹגעַ , ַאֲהָבה

  .ב ָיגֹוןּוׁשוְ 

  !סּור ִמִּני ָאֶרץ !ֶעֶצב, ַא סּוָרה

  .ןר ִּתּתֵ ׁשֶ ֵעינֹו ִלי אֹ 

  .ִהיא ֹכה רוֶטֶטת. ִהיא ֹכה ִחֶּוֶרת  : אמנריס

  !?ִכי ִהיא ֹּתאַהב –ֵאיָכה ָאפּוָנה 

  ,ר ִּתֵּתן ִליׁשֶ ק ִּפיהּו אֹ ּוַבת ְצחוֹ   : אאידה

  ,ר ִּתֵּתן ִליׁשֶ אֹ  ות ְצחֹוק ִּפיּבַ , ָהּה

  'וכו ִּתֵּתן ר ׁשֶ אֹ 

  ,ָאָלהְׁש ַא א ֲאַנס עֹוד ְוא אֶ   : אמנריס

  ...יִׁש ָיֹגְרִּתי ְלַנפְ ... ִּכי ֵהן ָיֹגְרִּתי

  ,ר רּוֵח ַיְדִאיָבהָיגֹון ַאחֵ 

  !ַרְעָיִתי ַאִאיָדה

 ָהִׂשיִחי ִליֶאת ָּכל ִלֵּב, 

  !ַתְכִחיִדיא ַאל נָ 

  ,ַהֵאין ֹזאת ִּכי ֵבין ֵאֶלה

  ,ָרב ָהָלכּור ַלְּק ׁשֶ אֲ 

  ֶּבן ְמַׂשְנַאִי ֵאין ׁשִאי

  ...לוֹ  דֶיְחרַ ר ִלֵּב ׁשֶ אֲ 

  !ִלי ַגִּלי ַהּסֹוד? ִמי הּוא

  ?ָמה ִהִּביָעה  :  אאידה

  נּוֵחילֵ ְּכָלה ֶאת ִגּבֹוֵרי ִׁש ָצר -ַגם ָאנּו ֶחֶרב  : אמנריס

  ,ָנַפל ַהִּגּבֹור

  .ר ִגּבֹור ֶהָחִילּׂשָ ֶזה הַ 

  ...ַאְּלַלי... ָמה ִהִּגיָדה, ָהּה  : אאידה

  !ֵּכן  : אמנריס

  ...ָהָרגּו ַאַחִי ַרְעַדֵמסֶאת 

  ?ַעל ָמה ִתְבִּכי

  ?ֵאי אּוָכָלה ִהָּנֵחם  : אאידה
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  .ֶאת ִנְקָמֵת ְקמּונָ ָ  : אמנריס

  !ַמִיםׁשָ  ָהּה, אִמְּנׂשֹ ׁשָּכֵבד ָהֹענֶ   : אאידה

  ...אֹוֶהֶבת... ִּכי ַאּת אֹוֶהֶבת, ָיַדְעִּתי  : אמנריס

  !?ֲאִני  : אאידה

  .יִהְתַוִּדי לִ   : אמנריס

  .עֹוד ֶרַגע ַהסֹוד ֲאַגֶּלה ,ָאֵכן  

  ,א ִּכי ָצַחְקִּתי  

  ,ָלצֹון ָחַמְדִּתי  

  !א ֵמת ַרְעַדֵמס  

  !ַמִיםׁשָ ? הּוא ַחי! ֶהָאח  :אאידה

  ?ֵּקר ָּתִעיִזיׁשַ עֹוד הֲ   :אמנריס

  !ְוַגם ֲאִני –ֶהֶבת ַאּת אוֹ   

  ?ַהֲהִבינֹות  

  –י ָל ָצָרה ָהִייתִ   

  .ִהֵּנִני ַּבת ְלַפְרֹעה  

  ?ָצָרה ִלי? ָמה  :אאידה

  !ִּכי ָאז ֲהִיי ָנא  

  ...ָאִבי... ְוַגם  

  ...ָמה ֲאַדֵּבר! ָאה  

  ...ִסְלִחי ִלי. ..ִסְלִחי  

  ...?ֲאכֵחדָמה ... ִסְלִחי ָוחּוִסי... ַאה  

  ,ֲאַהְבִּתיהּו ְבָכל ִלִּבי, ַאֵכן  

  ,ר ְוָל ַהֹּכחׁשֶ ֵהן ָל ָהאֹ   

  – ַוֲאִני  

ת ַחּיַ ְׁש ַרק ַאֲהָבה נִ      .יַמָ

  –ְלֶהֶבת  ַהּׁשַ ַּתְכִריִעי ּבָ  ַאּתְ ! א  : אמנריס

  !ַנְפֵׁש ִהיא ּומֹות ָּתמּוִתיִּכי ּבְ 

  .ְּבָיִדי דְפקַ ִּכי גֹוָרֵל ֵהן הָ 

  .ָקםְלֶהֶבת ַהּנָ ּׁשַ ִבי לֹוֶהֶטת ּו

  ,ר ְוָל ַהֹּכחַ ׁשֶ ֵהן ָל ָהאֹ   : אאידה

ת ַחַייְׁש ַרק ַאֲהָבה נִ  – ַוֲאִני     .ַמָ

  'וכו ! ִסְלִחי ָוחּוִסי! ִסְלִחי  
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  'וכו  ...ַאְּת ַּתְכִחיִדי ,א   :אמנריס

  'וכו ׁש ּדֶ ַהּקֹ ִנילֹוס ֹנף ! ִנילֹוס  : מקהלה

  ֶזה יֹום ַחֵּגנּו דֹועֵ מְּביֹום    :אמנריס

  ַעתׁשַ וֹ ּפ ,הָאָמה ַדּלָ  ַאּתְ 

  ...ֶרך ְלָפַניִּתְכְרִעי ַהּבֶ 

  .ב ֲאִניׁשֵ י ֵּכס אֵ לֵ ָאז עֲ 

  !?ַאר ִליׁשָ ּוָמה ! ִסְלִחי, ָהּה  :אאידה

  ,ַלְלִּתיְמ ַאְלַלי ִלי ִּכי אֻ   

  ָּפַנִי ַלּגֹוַרל ִּכי ֶאָּכַנע לַא ֲאִני ֲאחַ   

  נּוְרתֵ זּו עֹוכַ , ֲאַהָבה  

  .אֹוִריֶדָּנה ֱאֵלי בֹור  

  ,ְדִעי ָלעֹוד ּתֵ  !ַעתׁשַ פוֹ ; א  :אמנריס

  'וכו  ָרבֵצאת ַלְּק ִעם ַּבת ֶמֶל לָ , ְדִעי ָלּתֵ עֹוד   

  !ִסְלִחי, ָהּה  : אאידה

  'וכו ... אֹוִריֶדָּנה ֱאֵלי בֹור... ֲאַהָבה  

  'וכו  ...ד ָוֶהֶרג ָלאֹוֵיבמַ ְׁש   : מקהלה

  !ֵאִלים, ָאָנא  :אאידה

  !ִתיְקחּו ְתִפּלָ   

  –טֹוב ִלי מֹוִתי   

  יְלַהְבִליג ַעל ִלּבִ  לִּכי א אּוכַ   

  'וכו  ...ֵאִלים ,ָאָנא  

  

  

  - סיום- 

  

  

  

  שנייהמערכה 
  
בית מקדש  –מצד ימין  ,קבוצת תמרים –על פני הבמה . באחד השערים אשר לֹנא ָאמון(

על הבמה . כבוד- שערי –בירכתים . כס מלכות מתחת למוָסך אֹדם –מצד שמאל , אמון

   .)המון עם
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. יס ואאידהראמנ –אחריהם  ,'צבא וכו-שרי, הכהנים, השרים –אחריו . נכנס המלך(

  ).אמנריס משמאלו ,המלך יושב ַעלי כס
  

  .ִאיִזיָדה –ֹעז ְלִמְצַרִים   : מקהלה

  . צּור ִמְׂשַגֵּבנו ֶסָלה

  ) 'פ' ג(ְלֶמֶל ֹמַלְדֵּתנּו 

  .  ְוֹעזָהבּו ָכבֹוד 

  !  ַבחׁשֶ ! ַבחׁשֶ ! ַבחׁשֶ 

    'וכו  ָהבּו ְלַפְרֹעה

  !  ֹהדּו ְלַפְרֹעה

  !ַבח ָוֹהדׁשֶ 

    !ָנִׁשיָרה יר ֹעזִׁש 

  .יר ֹעז ְוָכבֹודִׁש 

  יָרהְבֵזר ַדְפָנה ַנְכּתִ ּו

  ֶאת ִגּבֹוֵרי ֶהָחִיל

  ִנים ָנסּוָגהׁשַ וֹ ׁשּובְ 

  .ֶדֶרך ַהִּגּבֹוִרים

  ְּבנֹות ִמְצַרִים, ְצֶאיָנה

  ְמחֹול ַחֵּגנּו ָלחּול

  ַמִיםׁשָ ל ּכֹוְכֵבי ִּכְמחוֹ 

  .ָנחּול –ֹרם -ׁשמֶ ׁשֶ ְסִביב 

  ָּברּו ֹּבאוֹ  –ב ַהִּגּבֹור ׁשָ   :המון

  .ִּכי יֹום ַחֵּגנּו ָּבא  

  )'פ' ב(! ִּגּבֹור ֶהָחִיל, ֲעֵלה  

  !ִמְלָחָמה ׁשִאי, ֲעֵלה  

  ,אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכםְׂש   : כהנים

  )'פ' ג(ָּכל ְּבֵני ִמְצַרִים   

  !ֹעז ָלֵאִלים  

  .יֹום ַחֵּגנּו ֶזהיָרה ּבְ ִׂש ֹהד ָוֹעז נָ   

  ;ם ֶהָחג ִהֵּנה ָּבאב ַהִגּבֹור ָּברּו ֹּבאֹו ִּכי יוֹ ׁשָ   : המון

  ,יֹום ַהּמֹוֵעד  

  'וכו ֹוֵעד א יֹום ַהּמִּכי ּבָ   
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  ֶאת ֶדֶרך ִגּבֹוֵרינּו  

  .ַלל ְּפָרִחים ָנסּוגְׁש ּבִ   

  ,)'פ' ב(א יֹום ַהּמֹוֵעד ִּכי ּבָ   

  ִמיד אֹוֵיבְׁש ִּכי הּוא הִ   

  ...ַבחׁשֶ ! ַבחׁשֶ   

  !ֹעז ְלִמְצַרִים  

  !ָהבּו ֹעז ְלִמְצַרִים  

  !ַבחׁשֶ ! ַבחׁשֶ ָהבּו   

  !ַבחׁשֶ ! ַבחׁשֶ ! ַבחׁשֶ   :כהנים

  .איֹום ַהּמֹוֵעד ִּכי ּבָ , ִּכי יֹום ֶהָחג  

  ֹעז ָלֵאִלים  

  ,יָרהִׁש נָ   

  .ָרהיִׁש נָ ֹעז ָלֵאִלים   

  ִיםמַ ׁשָ ֹעז ָוֹהד ְּתנּו לַ   

  ֹעז ָוֹהד ָנא ֵּתנּו ְּביֹום ַחֵּגנּו ֶזה  

  ֹעז ָלֵאִלים  

  'וכו ַבח ׁשֶ   

  !ֶאָּברּו ּבֹ  ,ֹוֵאל ֶאת ִמְצַרִיםַהּג  :המלך

  –ֵהָנה  ׁשגַ   

   ַתֲעֹנדְׁש י ֹראְוַיד ַּבת ֶמֶלך ֵזר ֲעלֵ   

  .ְּביֹום ַחֵּגנּו  

  ׁשֶ ֵאָלְת ּוְמבּוקָ ְׁש ָמה   

  .ָעׂש ְלַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ּתֵ   

  ְכבֹוד ַהֶּכֶתרְעִּתי ּבִ ּבַ ְׁש ִהֵּנה נִ   

  ַמִיםׁשָ ּוְבֵחי   

  ִאם ַעל ַהֶמֶל טֹוב  :רעדמס

  .ִיְרֶאה ַהֶׁשִבי ֶזה ָׁשִביִתי  

  ַמִיםּׁשָ ֹוז ְּתנּו לַ ָועַבח ׁשֶ   : רעמפיס

  ִּכי ִנַצְחנּו אֹוֵיב ָוָצר

  .ַבח ָלֵאִליםׁשֶ ! ַבחׁשֶ 

  ...אַאּבָ  ,ָהּה... יאֹוי לִ ... ַמה ֶזה, ָהּה  : אאידה

  !ָאִביהָ  –: 'רעמפיס וכו, רעדמס, אמנריס
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  !ָיֵדינּוהּוא ּבְ   :אמנריס

  !ִביׁשֶ ה ּבַ ַאּתָ   : אאידה

  !ְסִגיִריִניַאל ּתַ   : אמונסר

  ...ַאָּתה... ֵאין ֹזאת! ַהִגיָדה  :המלך

  ...ָעַרְכִּתי ְקָרב... ָאִביהָ   : אמונסר

  ...ִּתיְׁש ָמֶות ִּבקַ 

  ...י ָחיַאְרּתִ ְׁש ַא נִ 

ה ָיִעידּוָּברּור ּפֹ  הֵאלֶ  ּוְל  

  .ִּכי ֶנֱאָמן ַלמֹוֶלֶדת ָהִייִתי

ָנה ַהגֹוָרל ָלנּו ֹעֶרף   ַא ָּפִ

  .ּוזֶות ָוּבּו ַלּמָ יָרּנִהְסגִ 

  :ַּכח ֵאת ָרִאיִתיְׁש ְלעֹוָלם א אֶ 

  .ל ֵמת ַהֶּמֶלְלֵעיַני ִהְתגֹולֵ 

  ַלמֹוֶלֶדת ִאם ֲחָטאת הּוא ָהֹאֶמן

  !תמּולָ ָּבַחְרנּו ! תּונּוֲהִמי

  ,ֶמֶל ֶצֶדק ,ַא ַאָּתה ַהִּגּבֹור  

  יעַ ִׁש ְוא א ַּתְר ׁשָ ֵהן לַ , ֻאְמָלִלי  

  ָעהּׁשָ ִּכי ָלנּו א ָׂשְחָקה הַ   

  !ִּכי א ָלֶנַצח ֹחֶסן: ַא ְזֹכר  

  'וכו ַא ַאָּתה    :אאידה

  ,ַמִיםּׁשָ ַמה ִנּסּונּו ִמן הַ   :שבויים

  !ַחֵננּו! ֶּמֶלהַ , ַמע קֹוֵלנּוְׁש   

  ַמִים ִמֶּפַגעׁשָ ְמרּוֶכם ְׁש יִ   

  .ם ַהִּכָּׁשלֹוןוֹ יֶזה ֲעָבַרּנּו ּבְ   

  !ַהֶּמֶל ,ַמע ַּתְחנּוֵניֶהםְׁש ַאל ּתִ : רעמפיס והכהנים

  ַאל ָּתחּוס ַעל ְּבֵני ַהְּבִלַיַעל

  .ָתם ֱאֵהינּוִּכי ָרצּו ֶאת מוֹ 

  .הׁשָ ְוָתקּום ִמְצָוָתם ַהְּקדוֹ 

  !יעַ ִׁש ַהְר ! יעַ ִׁש ַהְר ! יעַ ִׁש ַהְר 

  !ֶל ְּתִחָּנָתםַמע ַהּמֶ ְׁש ְוַאל ּתִ 

  'וכו ! ַרֵחם! ַרֵחם: שבויים, אאידה

  ֶמֶל ֶצֶדק, ָהּה, רַהֶּמֶל ַהִּגּבוֹ 
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  !?יעַ ִׁש ֲהֻאְמָלִלים ַּתְר 

  !ַהֶּמֶל! ַרֵחם! ַרֵחם, ָהּה

  'וכו י א ָׂשְחָקה ּכִ 

  ...ֹורַא ַאָּתה ַהִּגּב

  !ָהֵעיָנִים! יָנִיםָהעֵ   :אמנריס

  !...ִּכי ַיִּביט ֵאֶליהָ   

  !ִפיעוֹ ָמה ַהַלַהב ִּבְפֵניֶהם ה  

  'וכו ... ַיִּביט ֵאֶליהָ ... ָהֵעיָנִים  

  ,ַזבִּתיַרק ָאֹנִכי ַגְלמּוָדה ֹּפה עּו  

  ָקָמה ִּבי לֹוֶהֶטת ַּבֵלבַהּנְ   

  ֵלָבבָנָקם ִּבי ּבַ  ׁשָנָקם ִּבי אֵ  ׁשאֵ   

  'וכו ַקט ְּכָבר ְׁש ּתִ   

  'וכו ... ַרק ֲאִני  

  ָּפֶניָה ַיִּביעּוׁשֶ ֶזה ַהְּכֵאב   : רעדמס

  ְבָעָתִיםִׁש ִלְוַית ֵחן ָלה יֹוִסיפּו   

  ַהְּדָמעֹות ֵמֵעיֵניָה ָיְקרּו ִלי  

  ְוַיְדִריכּו ְמנּוַחת ְלָבִבי  

  ַמה ָיְקרּו ִלי, ָהּהִדְמֹעֶתיָה   

  'וכו ָמה ָיְקרּו ִלי ְוַיְדִריכּו , ָהּהָא  

  'וכו ָעה ּׁשָ ָלנּו א ָׂשֲחָקה הַ   :אמונסר

  ֶחֶסד ֵּתן ַלֲעָבֶדי ,וכו ! ַהֶּמֶל'  

  'וכו  !ֶמֶל, ֵּתן ַחְסְד ּוְמַחל ָלנּו  

  'וכו  ַאָּתה ַהִּגּבֹור אַ 

  ל הּוא יֹום ִנַּצְחנּויֹום ָגדוֹ   :המלך

  .ַרק ֶחֶסד ָוֶצֶדק נּויְוָגַמְלנּו ְלאֹוְיבֵ   

  .ַפְצִּתי ָוֶחֶסדֶצֶדק חָ ! ֶצֶדק! ֶצֶדק  

  .נּו ִנַצְחנּו ַהֶחֶסדיְלאֹוְיבֵ   

  'וכו ַמִים ַרק ֶחֶסד ּׁשָ ֵהן ִיְרצּו הַ   

  !ְוַרֵחם ס ָעֵלינּוחּו! ָנא ָחֵננּו  :שבויים

  'וכו ! ַרֵחם! ַרֵחם, ָהּה  

  !ַהֹּכֲהִנים, ַמה ָגדֹול ֲחרֹוְנֶכם  : המון

  )'פ' ב(! ִלים ָאָנא חּוסּוְׁש ַעל ּכֹ   
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  !ֶמֶל ֶצֶדק! ַהֶּמֶל, סחּו  

  'וכו  !סִלים חּוְׁש ַעל ַהּכוֹ   

  ַּבְעּתָ ְׁש ֵהן ִלי נִ ! ַמְלִּכי  : רעדמס

  ַמִים וָבֲעֶטֶרתׁשָ ֵמי ְׁש ּבִ   

  .ָאָלהְׁש ר אֶ ׁשֶ ת ָּכל אֲ ֲעׂשֹות אֶ   

  !ֱאֶמת  :המלך

  !ַהֶּמֶל  :רעדמס

  יִׁש ַח ַלָחפְ ְׁש ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב לִ  ,ָאֵכן  

  .ִייםָכל ַהְּׁשבּו  

  !?ָּלםֶאת ּכֻ   :אמנריס

  !א  :כהנים

  .ָמֶות ְלאֹוֵיב ָוָצר! ָמֶות  

  !ַלֻאְמָלִלים ַהֶחֶסד  :העם

  !עמַ ְׁש , ַמְלֵּכנּו  : רעמפיס

  .ֶעֶלם ִּגּבֹור ,ַמע ִליְׁש ּו  

  :יבּוִׁש ְלַדַעת ֹּכֵהן ַהְק   

  ,ִּגּבֹוִרים ֵהם צֹוְרֵרינּו  

  .ֶהם ִּתְלַהטְנָקָמה ּבָ   

  –ָּלחּו ׁשֻ י ִאם יְ ִׁש ַלָחפְ   

  .ּובׁשֶנְגֵדנּו  ְצאּוְויָ   

  ,ָרםֶזה ִגּבוֹ , מֹות ֲאמֹוֶנֶסר  :רעדמס

  .ֵתיֶהם ִהְכִריעַ ָּכל ִּתְקווֹ   

  ִאם ֵּכן ְיִהי ָנא ֲאִבי ֲאִאיָדה ָלנּו  : רעמפיס

  .נּומֵ לוֹ ְׁש  ֲעֻרַּבתעֹוֵרב   

  ,ַמְעִּתיׁשָ ַלֲעָצְת   :המלך

  יְגבּול ַאְרצִ ב ַעִמי ּבִ ׁשֵ ֶבַטח ָאז יֵ לָ   

  .ִמְצָרִים  

  !ַרְעַדֵמס  

  –ְעָּת ֶאת ַהּמֹוֶלֶדת ׁשַ הוֹ   

  .ל ָּפָעֶלְגמּו –ֵלב ִּבִּתי ַאְמֵנִריס   

  ְחָּת ֹּפהׁשַ ִּכי ֵהן ִלְמ ִנְמ   

  .ַאֲחֵרי מֹוִתי  
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  !ָאָמה, ָהּה  :אמנריס

  !ַנִּסי ָנא ֶאת ָהַאֲהָבה ִלְגֹזל ַעָּתה ִמֶמִני  

  ַּגֵּבנּו ֶסָלהְׂש צּור ִמ  ,יָדהֹעז ְלִמְצָרִים ִאיזִ : העם, המלך

  ַהְכִּתירּו ,ֵזר ַדְפָנה ַהְכִּתירּוּבְ   

  .ִריםֶאת ַהִּגּבוֹ   

  ַרב ַחְסָדם –ֹעז ְלִמְצַרִים   : השבויים

  ּוִּכי ֲאסּוִרים ִהִּתיר  

  )'פ' ב(י ִׁש ְלחּונּו ַלָחפְ ְׁש ַויִ   

  !ַוִיְקְראּו ֵאֵלינּו ְדרֹור  

  יָרהִּׁש יר ֹעז נָ ִׁש : רעמפיס וכהנים

  ,יר ָּכבֹוד ְלִאיִזיָדהִׁש , ירִׁש   

  .ַגֵּבנו ֶסָלהִמְׂש  רצּו  

  ֹּפ ֶאת ְּתִפּלֹוֵתינּוְׁש ְונִ   

  .ּוָעה ָוֹעזׁשִלּיְ   

  ֵהן ִנְכְזָבה ַהּתֹוֶחֶלת  : אאידה

  בֹוד ָוֶכֶתר ְוִלי ָהִעָּצבֹוןּכָ  וֹ ִּכי ל  

  !ִעָּצבֹון, ָהּה  

  ִלי ַרק ֶדַמע ָהּה, ְוִלי ַרק ֶדַמע  

  .ֵבדְוָיגֹון ּכָ   

  'וכו ֵהן ִנְכְזָבה ַהּתֹוֶחֶלת   

  .ר ֵהִאיר ָּפָניו ִליׁשֶ אֹ   :אמנריס

  .ִּכי ְמַנת ֶחְלִקי ַהֹּנַעם  

  !יֵלב ְיַפֲעֵמּנִ  ,ֶקֶסם ׁשֶזה ֶרגֶ   

  :ֶזה ִגיל ַּבֵלב  

  ָּכל ִתְקוֹוַתי ִלי ָבאּו  

  ת ָהַאֲהָבהְוַתֲענּוגוֹ   

  'וכו ר ֵהִעיר ָּפָניו ׁשֶ אֹ   

  ים ָהָיה ָעַלין ֵאלִ ֲחרוֹ   : רעדמס

  .ְּכמֹו ֲהָמַמִני ַרַעם  

  .ֶחְמַדת ִלִּבי ֲאִאיָדה  

  .ִלי ָיְקָרה ִמָּכל ֶחְמָדה  

  ַעל ָמה ֲחרֹון ֵאִלים ָעַלי  
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  'וכו ֲחרֹון ֵאִלים ָהָיה ָעַלי   

  .יָרהִׁש ָדה נָ תוֹ   : רעמפיס

  'וכו ָוֹעז  ּועֹותׁשיר יְ ִׁש , יָרהִׁש יר ֹעז נָ ִׁש   

  .ִזיָדהיר ֹעז ְלִאיִׁש , יר ֹעזִׁש   

  .ְלִאיִזיָדה... ַבחׁשֶ   :המלך

  .ַבחׁשֶ , ַבחׁשֶ   

  'וכו ֹעז ְלִמְצָרִים   

  )כמו המלך(  : העם

  

  

  - המסך- 
  

  

  

  שיתימערכה של

  
על ראשי הסלעים מבין העלים . סלעי ַשַחם אשר בינותם יגדלו תמרים. שפת הנילוס(

  ).ירח. ליל כוכבים. יראה למחצה בית המקדש אשר לאיזידה

  

  ֹוְכֵני ָמרֹוםׁשָהֵאִלים ֵאם   : מקהלה

  יק אֹוִזיִריסֶכֶבת חֵ ַהׁשוֹ  ַאּתְ   

  ֵתינּו עֹוְרִרימוֹ ְׁש ְּבנִ   

  .ֹטַהר ַאֲהָבה ׁשאֵ   

  !ְנַחל ָּפַנּיִ , ָּפַנּיִ   

  ,ָּפַנּיִ ְנַחל ֶאת   

  .ֵאם ָהַאֲהָבה  

  ַּכן ִאיִזיָדהְׁש ִהֵּנה ִמ   : רעמפיס

  לּולֹוַתּיִ ם ּכְ ּוְליוֹ   

  .ַמִּים ִאיִזיָדהּׁשָ ת ַּבת הַ ַקְּבִלי ִּבְרּכַ   

  י ַהֵּלב ְגלּוִיים ִלְפֵני ִאיִזיָדהׁשֵ ִּכי ָכל ַרחֲ   

  .ִּכי א ִנְסָתר ָדָבר ִמֶּמָנה  

  !ֶניהָ ַחִּלי ּפָ   
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  ,ְתִחיָנה ַאִּפיל! ֵּכן  :אמנריס

  ,ֹסר ִלי ַרְעַדֵמסִּכי ֶאת ִלּבֹו ִיְמ   

  .ִלִּבי ָלֶנַּצח ׁשאֵ  ר ֶאְמֹסר לוֹ ׁשֶ ַּכאֲ   

  ָבהׁשֵ ַחר נֵ ּׁשַ ַעד הַ ! ֵנֵלָכה  : רעמפיס

  .ָדהיְדִביר ִאיזִ ּבִ   

   ִאיִזיָדהּיִ ָּפנַ ,  ְנַחלּיִ ָּפנַ , ָּפַנּיִ   :מקהלה

  'וכו  ֲהָבהֵאם ַא  

  ?יעַ ַמה ִלי ַיּבִ .. .אֹוִחיל ַרְעַדֵמסלְ   :אאידה

  !ַמִיםׁשָ   

 ַדֵמס ְלַהְזִניֵחִניִלְּב ִאם ֹּתאַמר ַרעְ ּבְ , ָהּה  

  ,ס ֶקֶבר ִליילוֹ ְוָהָיה ַהּנִ  

  .הּוא ֵחיק ַמְרֹגעַ   

  .ִניּׁשֵ ם ֶעֶצב ִלִּבי יַ ם ַהַּמּיִ ִּבְתהוֹ   

  ?דֶרָּך עוֹ ּוׁשַלְדִּתי ַהאֲ ֹנף מוֹ , ָהּה  

  ,ִפיׁשֶ  חַ ם רּוׁשָ , ֵמי ַהְּתֵכֶלתְׁש ם ׁשָ   

  .ְרחּו ְּכֶפַרח ְדרֹורי ּפָ ם ָּכל ַחּיַ ׁשָ   

  ֶלֶדתם ֶאֵרץ ַהּמוֹ ׁשָ , ם ַהִּתְפֶאֶרתׁשָ   

   ׁשא אָ ַאַאְרִצי ,ּוָבה עֹוד ִלְראֹוֵת...  

  !ּוב ֶאְרֵאׁשד אָ וֹ א ע! ַהּמֹוֶלֶדת, ָהּה  

  !ַלְדִּתימוֹ , ּוב ֶאְרֵאׁשא עֹוד אָ   

  !ֹנף ַהּמֹוֶלֶדת, ָהּה! ֹנף ַאְרִצי, ָהּה  

  .ּוב ֶאְרֵאׁשא עֹוד אָ   

  ...א... א... לוםׁשָ   

  ...לֹום ָלַעדׁשָ   

  חַ ְמָצא ָמנוֹ ת אֶ ֶלדֶ ְּבֵחיק ַהּמוֹ   

  .ם ָיְרִהיב ֵעיָניׁשָ ַפע ַהֶּקֶסם ׁשֶ   

  .ַמה ָרַחְקָּת ֶקֶסם ַהּמֹוֶלֶדת ָהּה  

  'וכו ּוב ֶאְרֵא ׁשא עֹוד אָ ! ַהּמֹוֶלֶדת, ָהּה  

  

---  

  

  !אַאּבָ , ָהּה! ֵאִלי  :אאידה



354 

 

  .ֹום ֵאָלִיד ְּבִפי ַהּיָדַבר ִנְכּבָ   :אמונסר

  ...ָרִאיִתי... ֹּכל ָיַדְעִּתי  

  ...ַדֵמסָאֹהב ָאַהְבְּת ֶאת ַרעְ   

  ...אֹוֵהב הּוא  

  ...ְמַחָּכה לוֹ   

  ...ּוַבת ַּפְרֹעה ִהיא ָצָרֵת ַהָּפַעם  

  !...ְנֵאינּוׂשַ ְמ ! ַעם ְּבִלַיַעל  

  .ְכֵרינּוֵהם ְבעוֹ   

  ...!ֶנֶסרֲאמוֹ ת ּבַ  –יֵדיֶהם ֲאִני ּובִ   : אאידה

  !יֵדיֶהםא ּבִ ! א  :אמונסר

  –ְרִצי ַרק ִּכי ִאם ּתִ   

  .ִמיִדיְׁש ָצָרֵת ָאז ַעד ַמֵהר תַ   

  – ,ַאֲהָבה, ַהֶּכֶתר, מֹוֶלֶדת  

  !ּובׁשַהֹּכל יָ   

  ,ּוָבה ֶאל ֹנף ַאְרֵצנּו ָאזׁשּוב נָ ׁש  

  .נּו ָאזׁשֵ ּוָרה ְדִביר ָקְד ׁשּור נָ ׁשוְ   

  'וכו  ּוָבה ֶאל ֹנף ַאְרֵצנּו ָאזׁשּוב נָ ׁש  : אאידה

  ֹו ָלֶנַצחְוָאז ִּתְהִיי ֵרַעת ִלּב  :אמונסר

  .ֶחְמַדת ִלֵּב, ְוהּוא דֹוֵד ְיִהי  

  ...רׁשֶ ְולּוא ַרק ֶרַגע אֹ . ..ְולּוא ַרק יֹום  :אאידה

  – ...ַרק ַאְרִּגיֶעהָ ְולּוא ִאּתֹו   

  .ְמנּוָחהַאַחר ָאמּוָתה ּבִ   

  ,ם ֻחְרַּבן ַאְרֵצנּווֹ י ּתְ ַהזֹוֶכֶרת אַ   : אמונסר

  .ַבזלָ  ׁשְוַהִּמְקָדְ  סָלֶהרֶ ָּבֵתינּו   

  ,ַּכַּמִים םַהּדָ ַּפ ְׁש ְבִלי ֶהֶרף נִ ּו  

  ֶטַבח, ֶהֶרג  

  .ים ָוָטףִׁש ָזֵקן נָ   

  סַכְחִתי ְיֵמי ַהֶהרֶ ׁשָ א , ָהּה  :אאידה

  .עֹוד ָזֹכר ֶאְזֹּכר ָּכל ִסְבלֹוֵתינּו  

  ,ּוָעֵתנּוׁשיֹום יְ , ד ֶזה ַהיֹוםוֹ ַהִיְרַחק ע  

  ?ַחר ַהְגֻאָּלהׁשַ ֵיאֹור ֶזה  יָמתַ   

  .ָיַדִיהּוא ּבְ   : אמונסר
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  ןּיִ ָבר ָחְגרּו ַהּזַ ָּכל ְּבֵני ַעֵּמנּו ּכְ   

  .!..לְוָנכֹון ַהּכֹ   

  !חַ ִּכי ְנַנּצֵ   

  ַרק ֹזאת ׂשּוָמה ָעֵלינּו  

  ַגּלֹות ָּבה ָצר ֵיֵל ֶאת ַהֶּדֶר.  

  !ֱאֹמר? ִמי יּוַכל ַגּלֹות ֹזאת  :אאידה

  !ַאִאיָדה  :אמונסר

  !י ִליוֹ א  :אאידה

  ,ַדֵמס ֶזה לֹו תֹוִחיִליַרעְ   :אמונסר

  – ,ֶתֱאָהִביהּו  

  ...הוא ַׂשר ֵחיל ִמְצַרִים  

  ?ֲהַבְנְּת ִלי  

  !ֲאבֹוי ִלי  :אאידה

  !?ֵאי אּוַכל ָּכֹזאת, ָהּה  

  !א אּוַכל! א  

  ֹּבאּו אֹוְיִבים ְוַהְכִרעּו ַלֶּטַבח, ָאז  :אמונסר

  .ׁשֶחֶרב ָואֵ ַהְצִמיתּו ּבְ , ִמידּוְׁש הַ   

  ,ִמידּוְׁש הַ , ף ַהְחִריבּו ַאְרֵצנּוְּבִלי ֶהרֶ   

  .ֵארּׁשָ ֶאֶבן ְלַבל ּתִ ֶאֶבן ַעל   

  !ָסהחּו, ָאָנא! ָאִבי  : אאידה

  !ְוַרֵחם ,ָאִבי, חּוס, ָהּה  

  .ָדם ָרב – ְסִביַבּיִ : ּוִריׁש  :אמונסר

  .םַדם ְּבֵני ַעֵּמ ַּכַּמּיִ   

  ,םׁשָ  ְצָלִלים ִיֹּנעּו: ִריּוׁש  

  נּוּו ִמּמֶ ׁשְגמּול ְיַבְק   

  :קֹול ַהָּדִּמים ֵמֲאָדָמה  

  !ַּלְדֵתָעַכְרְּת ֶאת מוֹ   

  !ַרֵחם ָעַלי! ָאִבי! ָאִבי  :אאידה

  !ּוִרי ֲחזֹון ַהַּזֲעָוהׁש  : אמונסר

  .ַפע ְצָלִלים ַיְרִּתיעַ ׁשֶ   

  ...ִפיֶהםְקָלָלה ּבְ ... י ִליאוֹ   

  !ָקְרבּו ֵאַלִי: ּוִריׁש  
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  !אֹוי ִלי  : אאידה

  !ֵתְדמּות הֹורָ   :אמונסר

  !א  :אאידה

  .צֹוָפה ִמָּׁשם  :אמונסר

  !ַאה  : אאידה

  .ִהיא ְמַקֶּלֶלת  :אמונסר

  !ָהּהאֲ   :אאידה

  !ַרֵחם ָעַלי! ַרֵחם! ַרֵחם! ַרֵחם! ָאִבי! ָאִבי  

  !ְפַחת ַּפְרֹעהִׁש ! ִהֵּנ ִלי תא ּבַ   :אמונסר

  !ְפָחה ָלֶנַּצחִּׁש הַ   

  !ַרֵחם, ָאִבי! ַרֵחם! ַאה: אאידה

  !ְפָחָתם א ִלי ֱהיֹותִׁש  !ַאָּבא  

  )'פ' ב(! ַאל ְתַקֵּלָלה  

  ,ְּכי ְראּוָיה ְל ֱהיֹות ָחַפְצִּתי  

  !לַהּכֹ  ׁשַאְקִדי, ַהֹּכל ׁשְּלַהּמֹוֶלֶדת ַאְקִדי  

  !ְדִעי, ָהּה  : אמונסר

  ַעֶּמיִעי ֶאת ְּבֵני ִׁש יִעי ִּכי תוֹ ִׁש ִּכי תוֹ   

  .אֹוֵיב יֵד יַאְרֵצנּו ִמ ֶדה  ֵאין ּפוֹ ִמִּבְלָעַדּיִ   

  ...ַהּמֹוֶלֶדת ,ל ְיָקרּכָ  ַאְקִּדיֶׁשהָ ִּכי ָל   :אאידה

  ...ַא ַמה ֻעֵּניִתי  

  ...ָקֵרב הּוא... יִׁש ַהְחִרי  :אמונסר

  ...ַמעְׁש אֶ  לם ּכֹ ׁשָ   

  )נכנס רעדמס. מתחבא בינות לתמרים(

  ֲאִאיָדה, ב ִנְקֵרינּוּוׁשי ֵרי ּכִ ְׁש אַ   : רעדמס

  !ֹוַחְלְּתֶהֶבל ּת! ְואׁשָ לַ   : אאידה

  .יי ָל ִנְכַסְפּתִ ּכִ   :רעדמס

  . ָעַרג ְלָבִביֵאַלּיִ   

  ,ֲעָדה ְל ָלַעדַאֶחֶרת נוֹ   :אאידה

  !ף ַאְמֵנִריסֲאלּו  

  !...?ַמה ָאַמְרּתְ , ָהּה  :רעדמס

  .ר ַחָייׁשֶ ַאִאיָדה אֹ , ַרק ַאּתְ   

  .ָמַסרִּתי ִּביּלִ ַרק ָל ְלַבד ֶאת   
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  ,ֹמרְׁש ת ִּפי ַבר ָּכָזב אֶ ִמְּד   : אאידה

  .ר ַהָּׁשֶקרִּכי א ָיֶאה ַלִּגּבוֹ   

  ?ִניָּתפּוד ִּכי ֹאֲהֵב ֲהעוֹ   :רעדמס

  ,ת ַהֶּמֶלֵני ּבַ ד ִּבפְ ֲעמֹ ַכל ּלַ ֲהִאם ּתּו  :אאידה

  ּכְ ַמלְ ַות ִמצְ   

  ?ֲהִניםֶעְבַרת ַהּכֹ  ְוָזדֹוןֶאֶלת ַעֶּמ ְׁש וִמ   

  !ַאִאיָדה, יִביִׁש ַהְק   :רעדמס

  ֶפֶרץּוַסַער , ְנָקָמה ׁשְּבֶרגֶ   

  .ְקָרב ֶלֱאֹסר ׁשֶצת ֶאֶרץ ּכּורֶ ּפוֹ   

  .ל ַאְרֵצנּוֶאל ְגבּו  ְּכָבר ָּפְרצּוַאַחּיִ   

  .ֶאת ֵחיל ִמְצַרִים ֶאְנַהג ָאִני  

  .יעַ יר ֹמף ָּתִר עִ  –ְוַלְמַנֵּצַח   

  ב ֶאְתַיֵּצבּוׁשִלְפֵני ַהֶּמֶלך   

  .ָרבְק י ּבַ לִ ל ָּפעָ יָדה ְגמּוַאאִ  ַוְּתִהי  

  .חי ִלי ָלֵנּצַ ְלַרֲעָיה ָאז ִּתְהיִ   

  ל ָּפָעִלייָדה ְגמּוִּכי ַרק ַאאִ   

  .ר ָאזׁשֶ ָהאֹ  ִהי ְמַנת ֶחְלֵקנּוִויְ   

  ִנְקָמָתה ׁשי ֶרגֶ ס ִּכי ְיַבֲהֵלנִ ָאז ָננּו  : אאידה

  ֻּכָּלנו ׁשא ָיִמיט ֹׁשָאה ַעל ֹראי הּוּכִ   

  !י ִליֲאבוֹ , ָאִבי ,ֲאִניֹאַבד   

  !י ָמֵגן ָלֶכםֲאנִ   : רעדמס

  !א, ָהּה  :אאידה

  ...ִּכי א ָתִעיָזה  

  ִּכי ֲאַזי, ַא ִאם ָאַהְבּתָ   

  ָצאִאיָעְצ מוֹ   

  ...תְפדּולִ   

  ?ֵאיֶזהּו  :רעדמס

  !ָלנּוס  : אאידה

  !ָמִיםׁשָ   :רעדמס

  ,הָננּוס ִמּפֹ , ֵנֵל! ָננּוס  :אאידה

  .ִמן ַהִמְדָּבר ַהֶזה  

  מֹוֶלֶדת ם ְּבֹנףׁשָ ְתַעֵּלָסה ָאז נִ   
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  .מֹוֶלֶדת ָהַאֶחֶרת  

  חַ ֵּתן ֶאת ֵריַח ַהִנחוֹ ם ַיַער ֶחֶמד ָאז יִ ׁשָ   

  ְתַעֵּלס ְּבִלי ָדיר ָאז נִ ׁשֶ ְּבַסַער ִגיל ָואֹ   

  ַיְחִלים יִלּבִ , ֲאהּוב ִלִּבי, ְוִגיל ֵאין ֵקץ  

  .ָיגֹון ּוְכֵאב  

  ?ֵאי ֶאְמָצא ָמנֹוחַ  –ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָיה ִלי   : רעדמס

  ,ֶאת ֱאַהי ָעֹזב, ֹוֶלֶדתַח ַהּמָזנוֹ   

  .ֶרתְפָאֹנף ּתִ  חַ כֹ ׁשָ   

  רׁשֶ ם ִלי ָׂשַחק ָהאֹ ׁשָ   

  ֵּתי ֵעיַנִיְׁש ם ֹזַהר ׁשָ   

  .ֵהִאיר ִלי ַאֲהָבה  

  חַ ֵּתן ֶאת ֵריַח ַהִנחוֹ ם ַיַער ֶחֶמד ָאז יִ ׁשָ   :אאידה

  .ְתַעֵּלס ְּבִלי ָדיר נִ ׁשֶ ְּבַסַער ִגיל ָואֹ   

  ,רׁשֶ אֹ ֹּפה ִלי ֵהִאיר הָ   :רעדמס

  .ֹּפה ֲאַהְבִּתי ָלַעד  

  ?ַּכחְׁש ל אֶ ֵאי ּכֹ   

  .ֹּפה ֵהן ֵהִאיר ָלַעד ֹזַהר ֵעיַנִי ִלי  

  ִגיל ֵאין ֵקץ ֲאהּוב ִלִּביּבְ   :אאידה

  .ְכֵאבג ָיגֹון ּוָיפּו  

  .ֹזַהר ַאֲהָבה ָוִגיל, ֹזַהר ִלי ֵהִאיר! ֵּכן  :רעדמס

  .רׁשֶ ְל ָהאֹ ְּבֵחיק מֹוַלְדִתי ֲאַזי ִיְׂשַחק   :אאידה

  –ֲהָבה ַהְּדרֹור ְוַא  

  .םׁשָ  ְמַנת ֶחְלֵקנּו זּו  

  )'פ' ב(ם ׁשָ ֶאל ֱאֵהינּו  ָלהִנְתַּפּלֵ ְוַיַחד   

  .ְּבֹנף ַהְּדרֹור  

  ,נּוָחהְּבֶאֶרץ ָנְכִרָיה ִלי ֵאיָכה ֶאְמָצא ְמ   :רעדמס

  .בוֹ ֹוֶלֶדת ֶאת ֱאַהי ָעזָזנֹוַח ַהּמ  

  !ַאִאיָדה

  !סּור! באהַ ּתֹ א   : אאידה

  !?ֵאיָכָכה  : רעדמס

  !סּור  : אאידה

  ,ֶחֶלדּבַ ִני ׁשֵ ֵאין עֹוד   :רעדמס
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  ִלי ָדימֹוִני ַעד ּבְ ֹיאַהב אֹוָת ּכָ ׁשֶ   

  !סּור! סּור  : אאידה

  ...ִריסַאְמנֵ ם ְל תֹוִחיל ׁשָ   

  !א ָוא  :רעדמס

  נּות ַּתְסִגירֵ ּוֶ ַלּמָ . א ָאַמְרּתָ ! א  :האאיד

  .יִתי ְוֶאת ָאבִ אוֹ   

  !ָסהָננּו! א! א  :רעדמס

  .ִמֹּפה ַיְחָדיו! ןּכֵ   

  ,ַיַחד ֵנינּוְׁש ָסה ָננּו  

  ֵלָטהָרה ִנּמָ ַהִּמְדּבָ   

  ֲעֶצֶבת, ֹּפה ַרק ֶּפַגע  

  .ֹזַהר ַאֲהָבה ם ַיִגיַה ָלנּוׁשָ   

  ַהֶּקֶסםֹנף ם ּבְ ׁשָ ר ַהִּמְדּבָ   

  ְבָעָתִיםִׁש ָדֵמינּו ָאז  ְרִניןּיַ   

  ַפעׁשֶ ּכֹוָכִבים אֹוָרם ּבְ   

  .ִמִּני ֹרם ְּפכּוְׁש יִ  ָלנּו  

  ֶאֶרץ ַהמֹוֶלֶדתם ּבְ ׁשָ   :אאידה

  ַמִיםׁשָ ֻחַּפת דֹוִדים ַיְרִקיעּו הַ  מוֹ ּכְ   

  ם ָיִפיץ ִניחֹוחַ ׁשָ רּוַח   

  ְוָהָאֶרץ ְמֻרֶּפֶדת ֲעָנִנים  

  ֵני ַהֶּקֶסםּבְ , ּהּוְבֶמְרַחְבּיָ   

  ,ְמַנת ֶחְלֵקנּו זוֹ  –ה ר ְוִגילָ ׁשֶ ם אֹ ׁשָ   

  ַפעׁשֶ ִבים אֹוָרם ּבְ כָ ּכֹ   

  .כּו ִמִּני ֹרםּפְ ְׁש יִ  ָלנּו  

  ָאז ֵנֵלָכה ִמֹּפה ַיַחד: אאידה ורעדמס

  ִמִּני ֹנף ָיגֹון ְוֶעֶצב  

  )'פ' ב(. ר ְמַנת ֶחְלֵקנּוׁשֶ ם ָהאֹ ׁשָ   

  !ַהִגיָדה  :אאידה

  ?ת ִמְצַרִיםנּו ֲחָילוֹ ֵאי ֵנֵל ְלַבל ִיְקרּו  

  ,ִליַחְרִּתי ֶדֶרך ְּכָבר ּבָ   : רעדמס

  .םּיִ ִמְצרָ  ילחֵ ֶנה ם חוֹ ׁשָ   

  .ֶרי ֶזה ַהּדֶ ַעד ָמָחר ָּפנּו  



360 

 

  ?ַא ֵאי ֶזה הּוא  :אאידה

  .הּטָ פַ נַ ת ִנְקרוֹ ּבְ   :רעדמס

   .הּטָ פַ ם ֵּבין ִנְקרֹות נַ ׁשָ   :אמונסר

  .ם ָנֹבא ַגם ָאנּוׁשָ   

  ?ַמְעִּתיׁשָ ל ִמי קוֹ   :רעדמס

  .ִאְּת ׁשֶמֶל ּכּו! ֲאִבי ַאִאיָדה  :אמונסר

  ...ַאָּתה... ֶנֶסרֲאמוֹ ... הּפֹ   : רעדמס

  ...ַמְלָּכם  

  ...א... ֵאיָכָכה... י ִליאוֹ   

  ...?ַהֱאֶמת  

  ...א ִיָּתֵכן  

  !א ִיָּתֵכן! א! א  

  .ֲחלֹום הּוא ְזָוָעה... י ִליאוֹ   

  ...יָבה ִליִׁש ַהְק , ֵהָרֵגעַ ָנא   : אאידה

  ...י ֲאַהְבִּתיַמע ִלי ּכִ ְׁש ּו  

  ְּבַאֲהַבת ַאִאיָדה  :רעדמס

  !ֵּכס ַהְּמלּוָכה ְל ִיֹּכן  

  ּמֹוֶלֶדתּבַ ָּבַגְדִּתי , י ֻחַּלְלִּתיי ִלי ּכִ ֲאבוֹ   

  ַאִאיָדה , ִּכי ֲאַהְבִּתי–  

  .ּמֹוֶלֶדת ָּבַגְדִּתיּבַ   

  !ַהְרִגיעַ   :אאידה

  ִּכי א ָעִויתָ ! א, ָהּה  :אמונסר

  ַגְדּתָ ּבָ ִּכי א   

  .ֹזאת ָעֶליַקד ּבָ ָרל ּפָ ִּכי ַהּגוֹ   

  'וכו  ...ֻחַּלְלִּתי יּכִ י ִלי ֲאבוֹ   :רעדמס

  'וכו ! א! א  : אאידה

  'וכו ! ַהְרִגיעַ   

  ָברם ְצָבאֹות יֹוִחילּו ּכְ ׁשָ   : סרנאמו

  ,ְנַמֵהר ֶאל ִנילֹוס ׁשִחי  

  ֲאלֹות ַהֵלבְׁש ם ִיְתַקְימּו ִמ ׁשָ   

  .ם ִגיל ָצפּון ָלֶכםׁשָ   

  !אּוּבֹ ! אּוּבֹ   
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  !ָצָרִתי, ָהּה  :אאידה

  ...ִהְפִריעַ י ֹתאְמִרי ֵאין ֹזאת ּכִ   :אמונסר

  !מּוִתי  

  !ַזַעם, ָהּה  

  !ֹוְמִריםׁשִהֵּנה   :רעמפיס

  !ּו ָונּוסּוׁשחּו  :אמונסר

  !ִאיָדהַא, ִאיּבֹ   

  !יקּוםַהְדּבִ   :רעמפיס

  !ָאְסֵרִני ָנא, ֶמר ֶצֶדקּכֹ    :רעדמס

  

  

  - המסך- 

  

  

  

  תמערכה רביעי

  
דלת גדולה באָכה לאוַלם הַדָינים אשר  –באמצע . מבוא –משמאל  .אולם בארמון המלך

  .מתחת לאדמה

  

  ?ֵאי ַאִאיָדה  :אמנריס

  ?ֶתיָה ֶנֱעָלמּוִעְקבוֹ   

  ֲהֵנינּוּכֹ  ַעָּתה ַיְחֹרצּו  

  .ָמֶות ְלַרְעַדֵמסַּפט ְׁש ִמ   

  ? ָּבַגד דָּבגֹ  ַהֻאְמָנם  

  ר ָאַסְרנּוׁשֶ ָרב אֲ ד ַהְּק ֶאת סוֹ   

  ?אָּלה הּוגִ   

  .ַאֲחֶריהָ  –א ְוהּו ,ֶיֶבתי ִתָּמֵלט אוֹ ּכִ   

  !ְּבֵני ָמֶות, מּוׁשָ ָּלם אָ ִּכי ּכֻ   

  ...?!ֶמה ָאָמְרִּתי! הָא  

  .ֹאֲהֵבהּוֵהן ֶנַצח   

  י א ִתְדַעַאֲהָבִתי ּבִ  ׁשֹאַהב ְואֵ , ֵּכן  
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  .ה ֲאָהַבִניּכֹ  ִאּלּו  

  ֵהן ֲאִציֵלהּו  

  ?ֶמֶרתְׁש ַלי ִמ אּו... ?ֵאיָכָכה  

  !ַדֵמס ָהִביאּוֶאת ַרעְ   

  ,ַהֹּכֲהִנים ם ִנְקֲהלּוׁשָ    ):רעדמסל(

  ,ַיְחֹּתכּו, ָרְל ַיְחֹרצּוֶאת גוֹ   

  .ֵּפר ּתוַכלְנ ּכַ ֲעווֹ   

  .עׁשַ ָנִקי ֵתֵצא ִמּפֶ   

  ָמֶתְׁש ְוא ִיָּבֵצר ִמֶּמִני ָלֹגל ֶאת אַ   

  ...ְת ִמָּמֶותְוִלְפדוֹ   

  ַעל א ָחָמס ַּבָּכף! א  : רעדמס

  .ִנים ַאִּפיָלהְחנּוא תַ   

  ֶגדַגְדִּתי ּבֶ ִּכי א ּבָ , ַחֵיי ֵאִליםַּבְעִּתי ּבְ ְׁש נִ   

  –, מּוׁשָ אָ , ָאְמָנם, ָפַתיְּׂש   

  ...ָיַדְעִּתי –! ֵבד ַהֶחְטאּכָ   

  .ע ְוִצְדָקִתי ִעִמיׁשַ ַאך ְבַכַּפי ֵאין ּפֶ   

  !ֵּפרּכַ , ְנ ַמֵהרֶאת ֲעווֹ   :אמנריס

  !תֶּפן ָּתמּו  

  .ַצעַמה ּבֶ  –ם יַחּיִ   :רעדמס

  –. ל ָאַבד ִליּכָ   

  –. רׁשֶ ָהאֹ , ַהֹּתֶחֶלת, ַהֹנַעם  

  .ָחַלף לוֹ  לּכֹ   

  .ָמֶות: ַרק ֹזאת ָחַפְצִּתי  

  !ֻאְמָלל  : אמנריס

  !י ָחֹיה ִתְחֶיהּכִ ! א  

  ֲאַהְבִּתי: יַמֵענִ ְׁש  אלּו  

  ,ַאֲהָבִתית ָתמּו –ת ְוִכי ָתמּו  

  .ֹאָלהְׁש ֵּתֵרד   

  :ֵּניִתיְוֹכה עֻ  –ֹאַהב   

  ...ַמה ֻאְמַלְלִּתיִכיִתי ּוּבָ   

  –ַחַיי , ֶתרַהּכֶ , ֶלֶדתַהּמוֹ , סַהּכֵ   

  ,ֶפר ַאֲהָבה ְל ֶאֵּתןּכֹ   
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   לַהּכֹ  –ְל!  

  ַכְחִּתיׁשָ ַעִּמי , ְלַמֲעָנה ַאְרִצי ,ְלַמֲעָנה! א ָהּה  :רעדמס

  .ִדי ִחַלְלִּתיבוֹ ּכְ , ִדיבוֹ ם ּכְ ׁשֵ ְלַמֲעָנה ַגם ! ֵכן  

  !ירַהס ִמְלַהְזּכִ   :אמנריס

  !?ד ֶאְחֶיהֲהעוֹ  –ן ִלי ן ָצפּוָקלוֹ   :רעדמס

  ,ְּת ִמֶּמִניר ָמַנעְ ׁשֶ אֹ   

  ,ִמֶּמִני ָגַזְלּתְ ַאִאיָדה   

  – ַלי ָהַרְגְּת ְּכָבראּו  

  !?ים ַאַזיָלָמה ִלי ַחּיִ ׁשַ   

  .עׁשַ ּפֶ ּבַ א ָיַדי ! א  :אמנריס

  .ד ַחָיה ַאִאיָדהעוֹ   

  ְקָרבם ּבַ ׁשָ  ָאִביהָ ַאך ֵמת   

  .ַגם ַיַחד ְרחּוי ּבָ ֵעת ּכִ   

  .ָאִביהָ ָבר ֵמת ּכְ   

  !?ְוִהיא  :רעדמס

  .ֵדעַ יוֹ  ׁשֵאין ִאי – ?ֶאל ָאן. ָנָסה  :אמנריס

  !ַמִיםׁשָ   : רעדמס

  !ָלה ַאִאיָדהִנּצְ ! ָמה ַרב ַהֶחֶסד  

  – ,ְּתנּו ָלּה ַמְרֹגעַ , רׁשֶ ְּתנּו ָלּה ָהאֹ   

  !ַוֲאִני ָאמּות  

  ,אּוַכל יְלְלַהּצִ   : אמנריס

  .ַנעְראֹות ָּפֶניָה ַרק ִאם ִּתּמָ   

  !א! א  : רעדמס

  !ְוָאז ִּתְחֶיה – ִמִלֶּב ִזְכָרּה ׁשָימּו  :אמנריס

  !ָלַאֲחרֹוָנה  

  !ֶאת ַאִאיָדה ַכחְׁש   

  !אְוא הּוׁשָ לָ   :רעדמס

  !ִּכי ָאז ֲהא ָּתמּוָתה  :אמנריס

  !תן ֲאִני ָלמּוָנכוֹ   :רעדמס

  זת ָאְת ָלמּוִּכי ַאַחת דָ   :אמנריס

  ,יר ַחּיֶ ִריד ֶאל ּבוֹ ּוְלהוֹ   

  יבֹותָ ִׁש ִּכי ֵריָקם ִלִּבי הֲ   
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  ,ָנָקם ׁשִּתְלַהט ִּבי אֵ   

  .ַרְרּתָ ֶאת ֲחַמת ֵאִלים עוֹ   

  )'פ' ב(. ְלְגמּו ּכִ ִוְיַיְסרּו  

ְחֶּתיהָ  ִתיַפר מוֹ ׁשָ ַמה , ַמה ָנַעְמָּת ִלי ַהָּמֶות  : רעדמס   .ַּתִ

  ר ְוֹנַעםׁשֶ אֹ ר ִלי מּוׁשָ ם ׁשָ   

  .ל ַהֵּמת ְּבַאֲהָבהֶזה ַהְּגמּו  

  'וכו  ֶאת ֲחַמת ֵאִלים  :אמנריס

  ...ָנכֹון ַלָּמֶות! ָמֶות ָחַפְצִּתי  : רעדמס

  ).מלווה בשומרים, יוצא(

  יֵעִניִׁש ִמי יוֹ  –ָלה ַהֶּדֶרך ְׁש י ּכָ ֲאבוֹ   : אמנריס

  .י ְוִלְיֵדי ַהַּתְלָיןי ַלָּמֶות ִהְסַּגְרּתִ ּכִ 

  –ֶכֶלת ִקְנָאה אוֹ  ׁשָרה ַאּת אֵ רּואֲ , ָהּה

  ר ָיָקר ִליׁשֶ י ִהיא ָעְכָרה אֲ ּכִ 

  .ֶלדֶּבחָ ל ִמִּני ּכֹ 

  .ֹוְפִטיםׁשִהֵנה יֹוִפיעּו 

  .ר ִלי ֶאת ְדַבר ַהָּמֶותׂשֵ ְלבַ 

  .יֹון ְזָוָעהזְ ְבחֶ ּכִ  – ֶמה ָאָימּו, ָהּה

  ַלְלִּתיַמה ֶזה עוֹ  !אֹוי ִלי

  .יֵקד אֹותֹו ִהְסַגְרּתִ י ַלמוֹ ּכִ 

  !םַמּיִ ּׁשָ 

  ...ְּבָיַדי

  .ֶאל ַהַּתְלָיִנים ְרִּתיהּוִהְסּגַ ְּבָיַדי 

  ים הֹוַפע ָנא ַרב ַהֶחֶסדד ֵאלִ ְּכבוֹ , ּההָ    :רעמפיס

  אֹור ַהֶאֶמת ַיִּגיַּה ֶאת ַדְרֵּכנּו  

  .ט ָוֶצֶדקּפָ ְׁש ָנא ִמ  ֵרינּוָאָנא הוֹ   

  ָּברְׁש ֱאָּה ַעל ֵלָבב נִ , ַרֵחם  :אמנריס

  !ֱאִהים, ִּני ָמֶותִמ  ּוְפֵדהּו  

  !י ִליֲאבוֹ , ַמה ֻאְמַלְלִּתי, ָהּה  

  –י ִׁש י א ֵאַדע ַנפְ ּכִ   

  .יֵעִניִׁש ִמי יוֹ   

  .ֵרינּו ֶצֶדקֵאל ַרב ַהֶחֶסד ָנא הוֹ    :רעמפיס

  !ִני ֹּכִחיֲעָזבַ ! יוֹ ֲאב! יוֹ ֲאב! יֲאבוֹ ! יֵעִניִׁש ִמי יוֹ   : אמנריס
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  !סַדמֵ עְ רַ ! ַדֵמסעְ רַ ! ַדֵמסַרעְ   : רעמפיס

  ,סֹוד ַהּמֹוֶלֶדת ַגּלֹות ִהְרַהְבָּת ֹעז ִלְבֵני ַעם ֵנָכר  

  !קּום ִהְצַטֵּדק  

  !קּום ִהְצַטֵּדק  : מקהלה

  !הּוא ָּבָגד! הׁשָ ַיְחִריהּוא   : רעמפיס

  !עׁשַ ֱאַּה ַעל ָנִקי ִמּפֶ , חּוס  :אמנריס

  !הֹוִׁשיָעה ָנא! ָאָנא חּוָסה  

  !ֵמסדַ עְ רַ ! ַדֵמסעְ רַ ! ַדֵמסַרעְ   :רעמפיס

  –ַהְּקָרב  ׁשֶעֶרב ִהְתַקּדֵ ֵחיל ַהּמֹוֶלֶדת ָזַנְחָּת ּבְ   

  !קּום ִהְצַטֵּדק  

  !קּום ִהְצַטֵּדק  : מקהלה

  !הּוא ָּבָגד ,הׁשָ ַיְחִריהּוא   : רעמפיס

  'וכו ֱאַּה , חּוס  :אמנריס

  !ַדֵמסעְ רַ ! ַדֵמסעְ רַ ! ַדֵמסַרעְ   :רעמפיס

  ,מֹוֶלֶדתְּכבֹוד , ְּכבֹוד ַעְּמ ִחַּלְלָּת ָאז  

  !קּום ִהְצַטֵּדק. ַאף ָזִניָת ַאֲחֵרי אֹוֵיב  

  :ְּכָבר ֶנְחַרץ גֹוָרֶל! ַדֵמסעְ רַ   

  !ַהּבֹוֵגד, ת ּפֹוְׁשִעים ֹּפה ָתמּותוֹ מ  

  )'פ' ב(! ֶּבן ָמֶות, ַחי ֵּתֵרד ֱאֵלי ֶקֶבר  

  .ִחַּלְלּתָ ׁשֶ ם ִמְזֵּבַח ֵאִלים ׁשָ   

  ?ַחי ֱאֵלי ֶקֶבר? ָמה  :אמנריס

  !ֵני ֶטֶרףּבְ , ָהּה  

  .ִאיָפָתםְׁש ַרק ֹזאת  –ֶפ ָדם ׁשֶ   

  ִהיםֵאל , ֵאֶלה ׁשֹוְפֶטיֱא!  

  'וכו ַגד ּבָ הּוא ! ַגדהּוא ּבָ : רעמפיס ומקהלה

  !יאהִ את ִּכי ַחּטָ  –ֹּכַהִנים , ִהְתַעְׁשתּו  :אמנריס

  ,ָאפּוְׁש ִּכְזֵאֵבי ֲעָרבֹות ָדם ּתִ   

  כּוְׁשּפֹ א ִאם ּתִ ָּדם ָנִקי ַעל א ֵחְט   

  .ִהיםאֱ ֶּתם ָאז ֵׁשם ְוִחַּללְ   

  'וכו  ַגדּבָ י הּוא ּכִ   : רעמפיס

  ּבֹור ֶזה ָהְרֶגּנּו ָאַמְרּתָ ַהּגִ   :אמנריס



366 

 

  ּתָ ָיַדעְ ְוַאָּתה ֵהן  –ֲאַהְבִּתיו   

  יט ֲעֵלי ֹראְׁשר ָּתִמ ִקְלַלת ֵלב ִנְׁשּבַ   

  !ֹראֶׁשְוָדמֹו ַהָּנִקי ּבְ   

  'וכו ַגד ּבָ י הּוא ּכִ   : רעמפיס

  ,ָּכָכה םּתֶ עְ ׁשַ ִהְר ַּבר ֵלָבב  ַׁשעּפֶ ַעל א   : אמנריס

  ל ֵּכן ְנַאְצֶּתם ֶאת ֵׁשם ֱאִהים ַּבִּמְׁשָּפטעַ   

  א, ָהּה! א, ָהּה! א, ָהּה! א, ָהּה  

  )'פ' ב( !ַגדּבָ הּוא א   

  'וכו  !א ִיָּתֵכן  

  )'פ' ב( ָעָליוַרְחמּו   

  'וכו ּומֹות ָימּות  –ַגד ּבָ י הּוא ּכִ   : רעמפיס

  !ֲארּוִרים ֲהיּו ,ַּתְלָיִנים  :אמנריס

  ּוִמַיד ֱאִהים  

  ,ד ִנְקָמִתיוֹ ֻּתָּקם ע  

  !ֲארּוִרים ֲהיּו  

  
, למעלה בית מקדש תובל קין :םייהבמה מחולקת לשנ. אמנריס ומקהלה. אאידה ורעדמס

  .מרתף-למטה מעון

  

  ,חִהֵּנה ִנְסַּתם ָעַלי גֹוָלל ָלֶנּצַ   : רעדמס

  .ֶזה ַהּבֹור ִלי ֶקֶבר  

  ְוא ָאׁשּוָבה עֹוד ִלְראֹות אֹור ֶׁשֶמׁש  

  ַאִאיָדה, ּוְדמּות ְדיֹוְקֵנ,  

  ?ֵאי? ֵאי! ַאִאיָדה  

  י ַהַּמְרֹגעַ ִמי ִיֵּתן ָל ַחּיֵ , ָהּה  

  !ְדִעי ֲאֶׁשר ִמָּנה ִלי ַהּגֹוָרלּוְלַבל ּתֵ   

  ?ַמה קֹול ֶאְׁשַמע  

  ...?אֹו ִאם ֲחלֹום... ?ֶחְזיֹון ָלְיָלה

  !ִהיא ׁשְדמּות ֱאנוֹ ! א

  !?ַאִאיָדה, ַאּת

  !ִהֵּנִני  :אאידה

  ?ֶּקֶברה ּבַ ּופֹ ? ַאּתְ   :רעמיס
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  ,ֶאת קֹורֹוֶתי ִנָּבא ִלי ְלָבִבי  :אאידה

  יהּוָעֶלי ּפִ  ָאַטם רְוֶאל ַהּבֹור ֲאׁשֶ   

  ַּבֵסֶתר ִהְתַגַּנְבִּתי  

  ָחַפְצִּתי – ,םַהְרֵחק ִמְּבֵני ָאדָ  – ,הּופֹ   

  .ֶחֶרׁש ִלְגוֹוַע ִעָּמְד ַגם ָיַחד  

  ?ַהְּתֵכֶלת ְּכזֹ ַזָּכה , ָלמּות ַחָּפה ִמֶּפָׁשע  :רעדמס

  ַאִאיָדה, ָחִליָלה ָל!  

  ?ֶעֶצם ֲעלּוַמּיִ ִּכי ָתמּוִתי ּבְ  ַצעּבֶ ּוַמה   

  .ָראּוך ֵאִלים ָוֹאֶׁשרְלַאֲהָבה ּבְ   

  .ִני ָתמּוִתיִּכי ְלַמעֲ  –ּוִמי ֲאִני   

  .א ָתמּוִתי ִּכי ָיִפית ִמָּכל ִּתְפֶאֶרת! א  

  –ַמְלַא ַהָּמֶות ָׁשם : ׁשּוָרה  : אאידה

  ,עֹוֶטה אֹוָרה יֹוִפיעַ   

  ,ָהֹאֶׁשר –ּוִבְכָנָפיו   

  .ָפהי ִנָכנֶ ּכִ ִאּתֹו   

  םרֹ ִנְפְּתחּו ּבָ ִּכי : ֲחֵזה  

  .ְּכָבר ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִּים  

  ֹאֶׁשר ַעד ְּבִלי ָדי ָׁשם, ָׁשם ִזיו  

  .ר ַיְׁשִּפיעּווֹ ָעֵלינּו א  

  .ְלָהֹאֶׁשר ִלי ּוָׁשם ָהַאֲהָבה ְוָׁשם ! ָאח  

  !ָלםוֹ ִרּבֹון ע –ַּה ֱא  :מקהלה

  נֹוֵתן ַחִּיים ֶלָחי –ַּה ֱא.  

  ַהִּסיעַ  לְבָדה ָהֶאֶבן א עֹוד אּוכַ ַמה ּכָ , ָהּה  

  !ֶאֶבן ֶקֶבר, ָהּה  

  !ֲאבֹוי  :אאידה

  !ָאָנא הֹוַפע! הֹוִפיעַ ָאָנא   :הניםכ

  .ֲעֵלי ֲאָדמֹות אּבָ ִהֵּנה ִקֵּצנּו   :אאידה

  !ָאֵמן! ָאֵמן  :רעדמס

  !עֵחיק ָּכל ֶדּמַ , ָהֲאָדָמה, ְׂשִאי ָׁשלֹום  :אאידה

  .ַעָּתה ָרְחקּו ַעֶצֶבת ַגם ָיגֹון  

  ַמִים ָּפְתחּוׁשָ ֲעֵרי ָהאֹור ׁשַ ֶאת   

  ,רׁשֶ ַהֵּלב ַיְרִקיַע ֶאל ָהאֹ   
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  .ֶנַּצח אֹור ָיֵהל, ם ֶנַּצחׁשָ ִלְמקֹום   

  !ָאֶרץ, לֹום ָלׁשָ   

  'וכו ֵחיק ָּכל ֶדַמע , ָהֲאָדָמה, ְׂשִאי ָׁשלֹום  : רעדמס

  'וכו  ְׂשִאי ָׁשלֹום  : אאידה

  ,ַמִיםׁשָ , ָאָנא  : אמנריס

  ָאָנא חּוסּו, ָהּה  

  עׁשַ ַעל ַחף ִמּפֶ   

  !ַרְחמּו ָעָליו, ַמִיםׁשָ , חּוסּו  

  ...ָנא הֹוַפעָא  :מקהלה

  

  - סוף-         
  

  

 

  


