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מה שלא אמר יוסף

יֹום ְרִביִעי ְלָך, 
י, ּוְלָך יֹום ֲחִמיׁשִ

ְוָכל ְיֵמי ָהֵאֶבל ְלָך ֵהם
ָמעֹות ֵעיֶניָך ֲחֵרבֹות ִמּדְ

ִנים ֲחֵרבֹות, ָחְכָמְתָך ָהֵאיָתָנה ָ ַהּשׁ
ם   ָהר ַעד ַהּיָ ים ִמן ַהּנָ רּוׂשִ ים ַהּפְ ּתִ ֲחֵרִבים ַהּבָ

רֹות ּיָ ר ׁשַ ַזּמָ ב, ּכְ ָ ה ַלּשׁ עֹוִדי ְמַצּפֶ ּבְ
ּתֶֹנת י ְלָך ֶאת ַהּכֻ ְבּתִ ַמן ֵהׁשַ ַוֲאִני ִמּזְ

ֹאל ַעל אֹודֹוַתי ֶאת ַאַחי ַהּבֹוִכים ְוֵאיְנָך ּפֹוֵסק ִלׁשְ
דּוִאים ַהּנֹוְדִדים, ִדינֹות ְוֶאת ַהּבֶ ֹאל ֶאת ִליַגת ַהּמְ ִלׁשְ

י יֹוֵסף, ָאִבי, ָבר ֵאיֶנּנִ ּכְ
י ׁשֹוֶתה ָקֶפה ַקר ָבר ֵאיֶנּנִ ּכְ

ָבִטים, ְ יַח ַהּשׁ ים ִמׂשִּ ּנִ ֵעת ָהֲאֵחִרים ִמְתּפַ
ה, ּתֶֹנת ֲחָדׁשָ ְקֶנה ִלי ּכֻ ּתִ ֵדי ׁשֶ ה ַלַחג ּכְ ֲאִני ְמַצּפֶ

יּוַבל ַרֲחֶמיָך ִליכּו ֲאָבִנים ּבְ ׁשְ ּיַ ָבר ֵאין ִלי ַאִחים ׁשֶ ּכְ
עּוט י ֶהָחרֹון ֶאת ֲחלֹוִמי ַהּפָ ְרּכֵ רּו ַעל ּבִ ּבְ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

י ֶיֶלד, ָאִבי, ָבר ֵאיֶנּנִ ּכְ
ֲאִני ֶמֶלְך ָהֲאֵחִרים,

ִביִאים, ּנְ ֶפה ּבַ ה, ַהּיָ ֲאדֹון ָהָאֶרץ, ׁשֹוֵמר ַהִחּטָ
ַבֲעלּות ָהֲאֵחִרים, ֲאִני ְבּ

ָאׁשּוב ֵאֶליָך? ה ׁשֶ ָלּמָ
ׁשּוָה, ִנְקְרָעה לֹות ִקּדְ ְמׁשָ ַהּמֶ י, ׁשֶ ְנּתִ ּתָ ּכֻ

ּקּועֹות ִנים סֹוְבבּוָה ַהּפַ ָ ְוִעם ַהּשׁ
ִמי ְקָרן ָהָיה ּדָ ּכֹה ׁשַ

ֶבט  ֵ ְזֵאב ַהּשׁ ֵעת ּבִ ה ַמְבִחין ּכָ ל ֵעֶברְ ַאּתָ ּוִמּכָ
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חֹון ּטָ מֹוֶעֶצת ַהּבִ ְצִחית ּבְ ְבִדידּוְתָך ַהּנִ ַמְבִחין ּבִ
ה ּתֶֹנת ַהֲחָדׁשָ ין ָיֶדיָך ֶאת ַהּכֻ עֹוְדָך הֹוֵפְך ּבֵ ּבְ
ָמָתּה  ּשְׂ יִויִליַזְצָיה ּבִ טּוָה ְוַהּצִ ְ ַהּכֹוָכִבים ִקּשׁ ׁשֶ

ּה... ָעַלי ּוִמְתַנֵחם ּבָ
ִניחֹוַח ָהָאֶרץ ַעל ָהָאֶרץ ּבְ

ים ּתִ חֹות ַעל ַהּבָ ְפּתְ ַמּ ּבַ
ָך, ָאִבי י ַיְלּדְ ָבר ֵאיֶנּנִ ּכְ

ם, ָרחֹוק ה ׁשָ אן, ֱהֵיה ַאּתָ ֲאִני ּכָ
ְמָחָתם, ת ׂשִ ַני ַההֹוְלִכים ֶאל ִחּטַ ְרכּו ּבָ ִיְתּבָ

ַחר, ַ ְמִעיִרים ֶאת ַהּשׁ
ָיָדּה ֶמׁש ּבְ ֶ ּגֹוְרִרים ֶאת ַהּשׁ

ֶדה, ּשָׂ ִרים ּבַ ְרּגְ ֶאל ַאֲחרֹון ַהּגַ
ְך ֲאֵליֶהם, ָאִבי, ַחּיֵ

ַעם ַאַחת, ְך ּפַ ַחּיֵ
ָסב ַקְדמֹון ְכרּו ּבְ אּוַלי ִיּזָ

ָרִמים ַנַען ּכְ ֶאֶרץ ּכְ ָהָיה זֹוֵרַע ּבְ ׁשֶ
ְלָמָתם, ָך ְוֵהם ְמִסיִרים ֶאת ׂשַ ְכרּו ּבְ אּוַלי ִיּזָ

ְוֵהם ׁשֹוִתים ַיִין.
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