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כוחות ַהְחלמה

.1
ה — ֶז ה  ַמ ְפֶלֶגת ָהֶאְזָרִחים —  ה ִמּמִ ָ ִאּשׁ

ּכֹוֶתֶבת ָהפּוְך ֶאת ַהִהיְסטֹוְרָיה 
ֶבת א ּבֹו ִהיא יֹוׁשֶ ּסֵ ּגּוָפּה    ַהּכִ

ֵבש ֵטׁש, ׁשּוב ִיּכָ ִיּנָ
דֹוׁש ָיף, ַהּקָ דֹול, ַהְמּזֻ ְרּבּוִתי, ַהּגָ ִני, ָהאֹוֵנס, ַהּתַ ן, ַהַצְלּבָ ׁשָ ָהעֹוָלם ַהּיָ

ם י, ַקר, ְמֻלְכָלך, ָאבּוד, ְמֻסּמָ ִליׁשִ ְ ִני, ָהעֹוָלם ַהּשׁ ֵ ָהעֹוָלם ַהּשׁ
ַעל־מּום, ִמְלֶחֶמת ָנֵמק, ּבַ

ֶכת ֲעָמדֹות ִנְמׁשֶ ַהַמּ
ר ָהָיה ַלֲחׁשֹב מּור, ֶאְפׁשָ ִעְנָין ּגָ

ה לּוׁשָ מּוָרה     ּתְ י ּגְ ְלּתִ ֲאָבל ּבִ
ּה ְדּתָ ַנת ֻהּלַ ֹקֶדם ִלׁשְ

ַאֲחֶריָה ה ׁשֶ ף ַהּזֶ ּקָ ְוַהּמַ
ה ָ ְזֵקָנה, ְזֵקָנה ָהִאּשׁ

ָהַעְסָקִנית
ַמְתִחיָלה ִנְצִחית

ְקָבִרים ְצאּו ּבִ רּוִכים ִיּמָ יּה ַהּכְ ַמְלּבּוׁשֶ ׁשֶ

ּדּוִדים ֵמֲאחֹוֵרי ְזגּוִגית ּוׁשְ
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.2
ו   ֶאְזָרִחית ָקָמה    ְמַנֶעֶרת ֵמָעֶליָה ְרחֹובֹות ֵריִקים ַעְכׁשָ

ֶטת ים    ּפֹוׁשֶ ֶנִרּיִ ִהים ַהּגֶ ָגֶדיָה ַהּכֵ ת ֶאת ּבְ ֶבת   לֹוֶבׁשֶ ֻעּצֶ ֶאת ֻחְלָצָתּה ַהּמְ
עֹות, ֲעִגיִלים  עֹון, ַטּבָ ִרְמֵזי ֶזהּות    ׁשָ

ִעיר ְגֵנט ַהּזָ ָנס     ֶאת ַהּמַ יר ֶאת ַהּפָ ו ְלַהְסּתִ ַעְכׁשָ
ן ף ָחתּול ָיׁשֵ ְלַכּבֹות ֶאת ַהִחּמּום    ְלַלּטֵ

ִניִמית, ִחיצֹוִנית    ְלַהְכִניס ֶלת ּפְ ִלְנֹעל ּדֶ
ֲעַמִים ַעם ּפַ יב ּפַ ְנעּול    ְלַהְקׁשִ ַח ַלּמַ ַמְפּתֵ

כּוָנה ְ יַמת ַהּשׁ ִלְנׁשִ
ִלְמֹדד ֹחם ָלאֹותֹות   ִצּפֹור

ֵרר ּתָ ְכפֹור ִמׂשְ ֶנֱאֶבֶקת ּבִ

י  ּתִ ְב ׁשַ ָח  , ר ֶק ּבֹ ת  ֹו נ ְפ ִל ם  ִי ּתַ ׁשְ ת  יבֹו ִב ְס ּבִ ה  ׁשָ ִגי ּפְ ַה ת  ֶא ּתְ  ְב ַז ָע
ְך ָת אֹו ת  ֹו ּו ַל ְל ְך  י ִר ָצ הּו  ׁשֶ י ּמִ ׁשֶ

ְך ֵר ָט ְצ ֶא י  ִנ ֲא ׁשֶ י  ּתִ ְב ׁשַ ָח א  ֹל ז  ָא

ִנים ִנְפָרמֹות   ּוִמי ָ ַהּשׁ

ו ֹמר ַעל ִמי ַעְכׁשָ ִיׁשְ

ם קֹו ּמָ ַה תֹו  אֹו ּבְ ַח  ּתֵ ְפ ּמַ ַה
ן חֹו ּטָ ּבִ ר  ֶת ֶי ְל

.3
לּו ֶפׁש ַהּלָ ַמְבִעיִתים ְרחֹובֹות ַהּנֶ

ֵני ֶהֶרס ִפים ִמּפְ ֻמּגָ

לּו  ירֹות ַהּלָ ְרהּוִטים ַהּקִ
הֹוִגים ַזַעם ְוֹצֶרְך

ּו ׁש ֵי א  ֹו ּב ם    י ִר ְט ֹו ׁשּ ַה ּו  נ ּיְ ּדַ ְז ּיִ ׁשֶ
ם ַע ּפַ ד  עֹו י  ִל ד  ֵר ּתֵ

ָחתּול  ֶאְזָרִחית ּפֹוַסַעת ּכְ
ירֹות ָקרֹוב ַלּקִ
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מֹוִתיר ֹחם ֵראֹוֶתיָה
ֲאִויר ֲעֵקבֹות ּבָ

ִעיר ְגֵנט ַהּזָ ת ֶאת ַהּמַ ׁשֶ ֶ ְמַמּשׁ
ֵדי ִלְמׁשְֹך  יק ּכְ ְצָטֵרְך ְלַהְסּפִ ּיִ ׁשֶ

ֶזה ַלֶזּה ֶאת ַהֶחְלִקיִקים
ָבִבים ֵיֵרד ְ ִחיר ַהּשׁ ּמְ ׁשֶ אֹוְמִרים ּכְ מֹו ׁשֶ ּכְ

.4
ִרים ׁשָ ְבָעה ּגְ ָהר    ׁשִ ְגַדת ַהּנָ ֶאְזָרִחית ּבִ

ִרים ּגֹוִלים ְועֹוְזֵריֶהם ׂשָ
ַחת ּגּוף ְלגּוף חֹוְלִמים ִמּתַ

ָרה ַהְגּדָ ם ּבְ י ִר ׁשְ ֹו ק

ִתים ָ ִרים ְנִתיִבים ְמֻקּשׁ ׁשָ ּגְ
ֲחֶסה ּמַ ׁש   ּבַ ִמְפּגָ

ּוּוִנים ֵני ּכִ דֹות ְלָכל ָנָהר    ׁשְ י ּגָ ּתֵ ׁשְ
ר ׁשֶ ְלָכל ּגֶ

ֻנּיֹות ּמְ מֹוֶנה ִהְזּדַ ִרים־ּוׁשְ ֶעׂשְ

ֶנת ְכִלית ֹלא ְמֻכּוֶ נּוי ֵיׁש ּתַ ָבר ּבָ ְלָכל ּדָ

.5
ָנתֹו נּוי ְוַכּוָ ָבר ּבָ ל ּדָ ּכָ

ֶמת י־ֻמְגׁשֶ ְלּתִ ְכִליתֹו ַהּבִ ֶנת   ּתַ י־ְמֻכּוֶ ְלּתִ ַהּבִ

נּוי ָבר ֹלא ּבָ ל ּדָ ּכָ

ּתֹוֵפף ְמַהְנֵדס ֶיֶלד ִמׁשְ
ֶאְזָרִחי ְמַתְכֵנן

ֹבץ ק   ּבְ ַלֶהֶבת ֵנְפט ְמֻזּקָ ּבְ
רּויֹות ל ֶאְפׁשָ ִמְנָהרֹות ׁשֶ
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ָעלֹות יָרס   ּתְ ַדְיַסת ּתִ ר ּבְ ְמַכּיֵ
ע ַהּמֹוָרה ֶאְצּבַ ָקָיה ּבְ ַהׁשְ

ה ְתִחּלָ ַדע ֶהָחָדׁש ּדֹוֶמה ּבִ ל ַהּיֶ ּכָ
אֹוס ְלּכָ

ִעיר ּפֹוֵעם ְגֵנט ַהּזָ ַהּמַ
ִכיס ֶאְזָרִחית ּבְ

.6
ָרה ַאַחר ָאקֹוְרִדים ְוקֹוִדים פּוָפה ּתָ ת הֹוֶלֶכת ּכְ ׁשֶ ַחת ַלּקֶ ִמְתּכֹוֶפֶפת ִמּתַ

רּוִטים ִפים אֹו ּפְ ָרָדאר ֲעַטּלֵ בֹוִהים ּכְ ּגְ
ּמּוִרים ְפְסאֹות־ׁשִ ַעל ְרצּועֹות ּגּוִמי ּוְכָבִלים ֶטֶלפֹוְנָיה־ִמּקֻ

ִצּפֶֹרן ְוֵהד ט ֵעדּות ּבְ ְרּבֵ ְלׁשַ
ַח ּתֵ ּה עֹוד ִמְתּפַ ּלָ עּוִדי ׁשֶ ית ַהּתֵ ָהָאֶלף־ּבֵ

י רּוחֹות ג ְוָנִתיב ֻמּכֵ ר   ּגַ ׁשֶ ּגֶ עֹוָלה ּבַ

ּה  ּלָ ִסיעֹות ֶהָחתּול ׁשֶ ַחת ּפְ ַמְרִעיִדים ּתַ
ְבָעה ל ׁשִ ֶאָחד ִמּכָ

לּוָיה נּוִיים מֹוִתיר אֹוָתּה ּתְ ָבִרים ּבְ ּדְ
ין ָהֲעזּוָבה ּבֵ

ָעָרה* דֹוָלה על ַסף ַהּסְ מּות ַהּגְ ְוַהּדְ
נּוָיה ִעיר ַהּלֹא־ּבְ ַהְרֶהֶרת ּבָ ַהּמְ

עּוָנה ֶאל ָיד ְוֵעיַנִים ּבֹוְרקֹות ֶלִחי ׁשְ
ֲחָצִאית ׂשּוקֹות ּבַ ִים ּפְ ּוִבְרּכַ

מאנגלית הילה להב 

* ראו Melancolia, תחריט מאת אלברכט דירר 1514 


