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יונתן לוי

ַמלְּכִיַטּוָס

ְסִפינַת ַהִּצֳּפִרים

ר ָחצּוי: ְרּפַ ה — ּפַ ּלָ ְרִאי ּכַ
ַער ּוְפֵאר. ּפַ

ְלַאִים ִתיל ּכִ ֶוְך ּפְ ּתָ ּבַ
ַחר ַ בּוב ּוִמן ַהּשׁ ִמן ַהּזְ
ִפיָנה ְך ֶאת ַהּסְ ַהּמֹוׁשֵ

ם. ִלְפִנים ַהּיָ

ז, ת ַהּגָ ם, ַעל ַאְסּדַ ׁשָ
ַמת ָהָאָדם. ין ְלִנׁשְ ס ַמְמּתִ יַטּוָ ַמְלּכִ

ה. ּלָ ּפּון — ּכַ ַעל ַהּסִ
ל ִצּפֶֹרן — ָלק. ַעל ּכָ

לּואֹות. ִרים ּכְ ֶטן ִצּפֳ ֶבּ ּבַ
ִריָקָתן  לּוב ִלְכלּוב ֲחדּוָרה ׁשְ ִמּכְ

ֶכת ֲאִסיִרים. ְמחֹוֶלֶלת ַמּסֶ

ְבִדְמָעה.  ָען ּכִ ַמּסָ טֹוְבעֹות ּבְ
ס  יַטּוָ ֵני ַמְלּכִ ְמַדְמְינֹות ֶאת ּפְ

ִקיָעה. ְ ּשׁ ּבַ

ר ָמְצאּו ּקָ "אֹוְמִרים ֲאִח"י ּדַ
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ִבְטָנּה ַרק ּפּוְך,"  ּבְ ׁשֶ ּכְ
ַחף. ַ ח ַהּשׁ ְך ׂשָ ּכָ

ֲעֶנה. ּיַ ְוֵאין ִמי ׁשֶ
ְלּבּול ָעצּוב. ַהּבֻ

ר ֹלא ָלִעְנָין. ִמיר ְמַדּבֵ ַהּזָ

ַהּכַּלָה ַמּבִיָטה ּבַַּמיִם

ל ֱאנֹוׁשּות מּוֶמֶסת: ֵעיַני ָצפֹות, ִמְתנֹוְדדֹות ַעל ָים ׁשֶ
ֶסת,  י ִנְתּפֶ ְלּתִ ה ּבִ יֹון ַחּכָ ּתְ ָקֵקי ּפִ ְפּ

ה.  ַרּקָ ֶסת ֶאל ַהּגֶֹדׁש ּבָ ְרּפֶ ִמּגַֹבּה ַהּמִ

אן, ִגים ֵיׁש ּכָ י ּדָ יֹוֵתר ִמּדַ
ין.  ּנִ ר ּתַ ָרִצים ְוַסְרָטִנים ּוְבׂשַ ׁשְ

יֹונּון ֶלֶסת ֶמֶלְך ַהּדְ
ְרָקן.  ְדיֹו ְוֵאין ּפֻ ְמֵלָאה ּבִ

ֵרַע  ּתָ ַאְלֹמג ַהּמַֹח ִמׂשְ
ְרָקִעית. ּקַ ִתיָקן ּבַ ִתְקַרת ַהּוָ ּכְ

ַהִאם ָרִאית? 
אן,  נּוָיה ּכָ ה ּפְ ֵאין ִטּפָ

ַהּכֹל ָמֵלא ֵאִלים,
ה,  ח טּוָנה ַחּיָ טּון ּפַ ל ֶנּפְ ֹראׁשֹו ׁשֶ

ָמנּון ָלגּוָנה ְמֵלָאה ּתְ
ם  ין ֻאּנֹות ַהּיָ רֹות ּבֵ ִמיְלַיאְרד ְזרֹועֹות קֹוׁשְ

ָהרֹות. ב ַלּנְ ּוֵבין ַהּלֵ

ֵלָוה.  מּוַנת ִסיָרה ׁשְ ַני ּתְ ּפָ

ף אֹוִתי. ּקֵ ָרִטי ְמׁשַ אֹוְקָינֹוס ּפְ
בּוָאה ַמּבּוַע ְמאֹוִרי. ּבָ ּה ּבַ ּבָ

ים, ּלִ צֹוְלָלן ּפֹוֵרץ ֶאת ַהּגַ
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ר: ׁשֶ ּקֶ עֹוֶלה מּוִלי ּבַ
ס ֵמֲאחֹוַרִיְך!" יַטּוָ "ְזִהירּות, ַמְלּכִ

כאצבעות לנר: הספינה מתקרבת ליעדה

ַחת ַלִהינּוָמה ְך ִמּתַ ֹחׁשֶ
ת ֹקֶדׁש ֵרָבה ְלַאְסּדַ ַהּקְ
ַח.  הּוא ִמְזּבֵ ִאי־ִאי ׁשֶ

ל ֲחלּוָדה ָוֶמַלח  ם, ַעְצמֹות ֶנַצח ׁשֶ ׁשָ
רֹות. ׁשֵ ִרים ּכְ ר ִצּפֳ עֹוְרגֹות ִלְבׂשַ

כּוַח ָ חּוף ְוַהּשׁ ְרֶאה ַהּסָ ּמַ ְטעּו ּבַ ַאל ּתִ
ל ֶנֶהְנָתן ָאֵפל. אן ֶמֶזג ׁשֶ ל ּכָ מֹוׁשֵ

ַעת ּבַ ַעד ַלּטַ ִמּבַ
ַבע. ֶדֶרְך ַהּטֶ ּלֹא ּכְ ס ׁשֶ יַאת ַהַטּוָ ּבִ

ַע אֹוֵכל ֵצל עֹופֹות. סֹוֵכן ָזר ְמַבְעּבֵ
ָנף ְוָכָנף ַעד ַהּסֹוף. ֶצֶלם ּכָ

ִרים. ּפֳ מֹות ַהּצִ ס אֹוֵכל ֶאת ׁשְ יַטּוָ ַמְלּכִ

ה ַעְצמֹו ַאְנִטי־ֶפִניְקס. ָתאן ְמַלּבֶ ַעּמּוד ַהּמֵ ּבְ
ר ַהּקֹוְרמֹוָרן חֹוֵדר ִמין ּפֹוֵלׁש. ּדֹוֵלק ֵצל: ִלְבׂשַ

ֹחר. א ִלְמֹלְך ׁשָ ֻרּיֹות ּבָ ַעל אֹוְקָינֹוס ָהֶאְפׁשָ

ילּו, צֹוֶצֶלת ִנְסֶחֶפת ַהּצִ
ֹחר ָ ֶצף ַהּשׁ ּקֶ תּוַלת ֶזֶפת עֹוָלה ּבַ ּבְ

ל ַאְנִטי־ַאְטַלְנִטיס. ׁשֶ

נֹות. ְבּכּו ַעל ַמּקֹור ַהּקֹוְרמֹוָרן, ּבָ ַאל ּתִ
י. ַצֲחקּו ִעּמִ

ָך.  ד ָאִניָחה ְלֹראׁשְ ֵזר ִסְרּפָ
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ס, ֶבר, ַטּוָ ַחץ, ּגֶ ְטִתיָך ׁשַ ִסְמּפַ
ָנָחׁש, ֶמֶלְך, ּכֹוָכב.

ְמָאה. ַמּבּוַע ַהּטֻ ְזִריָחה ּבְ
מֹוָך ֹלא ִנְרֶאה עֹוד. ַחר ּכָ ׁשַ

ַהּכַּלָה מציתה הקטורת 

ֹחר ס ׁשָ ר, ַטּוָ ּבֵ ּדַ
ֶאת ְמִניַפת ַהּזַֹהר ָהָאֵפל

ס, ָמִניֶפְסט ְנׁשֹף, ַטּוָ
ֶחֶלת ָהָאֶרץ ִהיא ּגַ

מֹות — ְזָרִדים. ׁשָ ְוַהְנּ

ַהּכַּלָה מביטה אל־על 

ֵחץ. ה ּכְ ְסִפיָנה ְמִאּטָ
ְרִקיַע ּכֹוָכִבים ְמַנְצֵנץ

ִביׁש קּוֵרי ַעּכָ פּוסֹות ּבְ ַגְחִליִלּיֹות ּתְ ּכְ
ַהְמאֹוְתתֹות מֹוְרס ַאֲחרֹון:

ֵמר, ל ֶזה הֹוֵלְך ְלִהּגָ "ּכָ
ֵנס." ס עֹוֵמד ְלִהּכָ יַטּוָ ַמְלּכִ

ם ַהּכֹל, ְרעּו ְוִעּמָ ַמִים ִיּקָ ָ ַהּשׁ
ל, ְלַפּנֹות ָמקֹום ְליֹוֵרׁש ָהֶעֶצר ַהְמַחּבֵ

ַעת, דּוָרה ַחְסַרת ַהּדַ ַלּמְ
ְלַלֲהבֹות ְזָנבֹו,

מֹו ָיד ִנית ּכְ ּזֵ ח ּבַ ְפּתָ ַהּנִ
ט —  ֵ ּשׁ עֹות ֶאֶרס ִמְתּפַ ֲעדּוָיה ַטּבְ

ְמרּור ֲעֹצר ּוְסֹגד. ּתַ
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הספינה נעצרת. ַהּכַּלָה נושאת ידיה 

יַע, ס ַמּגִ ֹזַהר ַהַטּוָ
ֹזַהר ָהָרִקיַע. ֹיִפי

א ֶאל ָהָאָדם, מֹוִפיַע, ּבָ
א ֶאל ָהָאָדם ּבָ

יעֹו. ּומֹוׁשִ

ָמן ָהָאַנְגָרם ֵאינֹו ִנְגָמר ֵמי ָהַאְרּגָ ׁשְ ּבִ
ס ן ַטּוָ ּכַ ף ּבֹוֶנה ִמׁשְ ן ַהְמֻכּנָ ָהֲאַמְרּגָ

ָפַתי.  ין ׂשְ ּבֵ
ָפַתי. ין ׂשְ ס ּבֵ אן ַטּוָ ֵיׁש ּכָ

הגביהו עּוף! הכלה מברכת

ִעּטּור ָהֹעז ָלָעׁש!
ל ֵאׁש! הּוא ִויְרטּואֹוז ׁשֶ
ִקְרטּועֹו, ֲאִסיר ּתֹוָדה ּבְ
ׁש! סֹוֵבב ְסִביב אֹור ַהּיֵ

ז! ִעּטּור ָהֹעז ַלּבַ
הּוא ִויְרטּואֹוז נֹוָעז!

מּונֹות ֲאִויר ּתְ טֹוֶוה הּוא ּבַ
ז! אֹור ַהּפָ מּותֹו ּבְ ּדְ

ס! ִעּטּור ֹעז ַלַטּוָ
הּוא ִויְרטּואֹוז ִנְפָרׂש!
ס, יַטּוָ ס, ַמְלּכִ יַטּוָ ַמְלּכִ

ס! י, ַטּוָ ה ַמְלּכִ ַאּתָ
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ַהּכַּלָה מקריבה קרבנות תחת חַֻּפת ַמלְּכִיַטּוָס

ת ְזרֹועֹות ס, ְסַחְרָחָרה ַרּבַ ָעִלינּו ַעל ִמְתַקן ַטּוָ
ּה ֹעֶמק, ּגַֹבּה ּוְמִהירּות ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ

ְמַעְרּבֶֹלת.  ד ּבִ מֹו ִמְסּגָ ּכְ
ּוַלִים, יִטים ָעִפים ִמן ַהּשׁ ְכׁשִ ּתַ

ִלי ָקֶצה, ֶתר ּבְ ּכֶ
ִתינּו צּוף.  ׁשָ

יָעף ֵמָכִני, ים ַמְמִריִאים ּבִ ְרִויׁשִ ּדֶ
ר. ֵאיָמה ּוְבֹאׁשֶ צֹוְוִחים ּבְ

ִלְסתֹות ָנִביא ִחים ּכְ ַמִים ִנְפּתָ ׁשָ
ה.  ה, ִהּנֵ נֹות. ִהּנֵ ְצֵמִאים ְלַמּתָ

ָנַפִים. ֲערֶֹבת ּכְ ר ְלָדָבר עֹוָלה: ּתַ ׂשָ ִמּבָ
ם ַמְמִריא  ׁשֶ ֲאַנְחנּו ּגֶ

ֲאַנְחנּו ָים ָעף.
ת רּוֲחָך,  ֻמּטַ ֵרנּו ִנְרֶקֶמת ֶעֶצם ְלֶעֶצם ּבְ ְנדּוְנַית ִצּפֳ

ִתי. ס ַרּבָ ה ְלָך ּגּוף ַטּוָ עֹוׂשָ

ָך". ּלְ י אֹוְמרֹות "ֲאִני ׁשֶ ּכִ ל ַהּתֻ פֹות ׁשֶ ְלָך ֶאֶלף ַהּשָׂ
רֹור. ָיְדָך ְלׁשֹון ַהּדְ ּבְ

ֵעיֶניָך ֲחִליפֹות יֹום ַהּיֹוָנה ְוֵליל ָהעֹוֵרב ִנְקָרִצים ּבְ
א. ְלּבּול ַהְמֻמּלָ ן ַהּבֻ ֵ ּוְבֵחיְקָך ְמַעּשׁ

ַחף ַ ְלָך ַנְקִריב ֶאת ַהּשׁ
ַבׁש ְלָך ַנְקִריב ֶאת יֹוֵנק ַהּדְ

ִמיר. ְלָך ַנְקִריב ֶאת ַהּזָ

ָך. ּלְ ּה ׁשֶ ּלָ ה, ּכֻ ּלָ ֲעֶלה ֵאֶליָך ַהּכַ ְוַעל ׁשֶֹבל ַהּנֹוצֹות ּתַ

י ַהּטֹוִבים. י ְצִניעּוִתי, ְוַתְמרּוַקי — ַמֲעׂשַ — ְלבּוׁשִ

ְבִעים ְצָבִעים. ׁשִ ְמָלֵתְך ּבְ ם ׂשִ ְכּתַ ְיָלה ּתֻ — ַהּלַ

ה. — ֵאיִני יֹוַדַעת ִמי ַאּתָ

ֵנך. ַפְרצּוף ּבְ יִריִני ּבְ ּכִ — ּתַ
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הריעו! ליל הכלולות הגיע

ְלֶהֶבת, ה ּכֶֹהֶנת, סּוַפת ָיֵרַח ְמׁשֻ ּלָ ס ּכַ ּוָ ַלּטַ
בֹוא ָלַדַעת ֵטרּופֹו, ִלְהיֹות לֹו אֹור ְוֵעד ְוֶעֶבד; ּתָ

ִליָאה: ְרָענּות, ֶטרֹור, ּפְ ֲחָדָריו ַהּפֻ ּבַ

ָחִליל ָקִליַע? ּבֶ ׁשֶ ִיל, ּכְ — ֲהִתְרֶעה אֹוִתי ַהּלַ

ֵרָפה. ְרָאה ּוֵמִבין ֶאת ּגֶֹדל ַהּטְ ּמַ יט ּבַ ס ַמּבִ ַטּוָ

ַמלְּכִיַטּוָס ממתגלה לעיני האורחים המזמרים 

ָנַפִים הּוא ּפֹוֵרׂש ּכְ ּוְכׁשֶ
ִים ָאז ִנְבָקִעים ַהּמַ
קּוף ס ׁשָ ה ַטּוָ ְמַחּכֶ
ַח. ָזקּוף ֵמַעל ִמְזּבֵ

הּוא ׁשֹוֵפַע אֹור ָוֶחֶסד
ק נֹוצֹות ָוֶלֶחם ְמַחּלֵ

יׁש, ִרים ְלָך ַנּגִ ִצּפֳ
ס מֹוֵרנּו. יַטּוָ ַמְלּכִ

ַתח הּוא ּפֹוֵתַח ּפֶ ּוְכׁשֶ
ַצח ֶאל עֹוְלמֹות ַהּנֶ
א ַפע ֶצַבע ְמַרּפֵ ׁשֶ

נּו. ִלּבֵ ַצע ּבְ ַהּפֶ

ַהּכַּלָה שרה בזמן הסרת ההינומה

ׂשּוִמי ֶהָעצּום ַחת ְלַרְגֵלי ַמְלַאְך ַהּתְ ּטַ ּתַ ֲאִני ִמׁשְ
י רּוִמי  ּנִ ה ִמּמֶ ְוהּוא עֹוׂשֶ

ְחָרר, ְמֻסְחָרר ְוָעֹרם ְמֹחָרר, ְמׁשֻ
ל ֹלא־ְכלּוִמי  ּבּוב ְלִעְבִרית ׁשֶ ִעם ּדִ

שּופּוִני, ּדּו ִמי, 
לֹוִמי־לֹוִמי,  לּוׁשּו אֹוִתי ּבְ
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ַיאִמי־ַיאִמי ִאְכלּוִני 
ל ָחלּוִמי ַלח, ָלֵכן י ֲאִני צּוָנאִמי ׁשֶ ּכִ
ל ַנֲעַרת ַהּגּוִמי, ָרּה ׁשֶ ׂשָ ִאְכלּו ֶאת ּבְ

לּום, ְמֵעיֶכם ֶאְהֶיה אֹוָצר ּבָ ְלעּוִני, ּבִ ּבִ
לּוָגה;  תֹוְך ּבֵ מֹו יֹוָנה ּבְ ּכְ

ם(  ְוָקא ַמֲעִניק ּדָ ה ּדַ ּתּוׁש ַהּזֶ ּה; ַהּיַ ִבְגּדָ ֶלא ַלֲעֹקץ ּבְ נּו ַלּפֶ )ּתְ

ה ְסּבָ ּקַ ִזינֹו ּבַ ַהּלֹא ְלּכּוס ַהּקָ
ִנְכַנס ַהּקּוְביּוְסטּוס־ָנָחׁש

ס ַמּטָ ח ּכְ ס ְוִנְפּתָ ְמַעּכֵ
ָנס ְכַנף ַמְמֵטַרת ַהּפָ ּכִ

עֹות, י ַזֲעַמן ַמְטּבְ ַפּסֵ ּכְ
ַנְסָטה — ְלַחן ַהּקָ ׁש ְלׁשֻ ְוִנּגַ

ַרְסּתָ  ּפָ ָלִפים ׁשֶ ל ַהּקְ ּוִמּכָ
ְסָטה, ַעל ַהּבַ ל ּבַ ָאס ׁשֶ ַחְרּתָ ּבָ ּבָ

ָעה ִצְבעֹוִנית ִהְתּפֹוַצְצּתָ ֵביַצת ַהְפּתָ ּבְ
ְסָחא! ּפַ ס ּבַ ַפס ַהַטּוָ ר ַמה ּתָ ַסּפֵ

ַמלְּכִיַטּוָס בא על הכלה 

ה  לּוי ַעל ֲעַנף ֲעָרָבה ּבֹוִכּיָ ֲאִני ָהֵערּוי ַהּתָ
ת ָהָאָדם,  ֵמַעל ֹראׁש ִמּטַ

ה  ְדיֹו ֲאֻדּמָ ָגלּוי ּבִ ֶאְכּתֹב ּבְ
ם: ְרּדָ ל ַהּנִ ת־עֹוִרי ׁשֶ ּיֹוָמן ַהּתַ ה ּבַ ה ֲחָדׁשָ ְמִגּלָ

ֱאנֹוׁשּות —

ִריד,  ִריָצה ֶאל ּתֹוְך ַהּוְ ִני ִלי ִלְזֹרם ּבְ ּתְ
ה ִבּיָ ּצְ ּבַ ִבי ׁשֶ יְך ַהּצְ ּפִ ׂשְ ָסִמיְך, ָזִריז ּכִ

ְך  עֹוָלה ּבָ ְתנּוָעה ׁשֶ ה ּבִ ִוּיָ ּכְ
ָדֵמְך;  ָאה ּבְ ה ַהּבָ מֹו ַלּבָ ְלַאט ּכְ
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ְדִעי —  ָאז ּתֵ

ְך,  מֹוהּו ֶטֶרם ָנַגע ּבָ ּכָ יר ׁשֶ ֶזהּו ׁשִ
ָאָגה ׁשֹוַפַעת — ְך ׁשְ ַנְפׁשֵ ּבְ

ַעת — ִנְכַנַעת ְלָעְצָמה ָזָרה ּוְמַבְעּבַ
ַעת'  ַמְסֵמר ִמְפֶלֶגת ַהּבַ

ְטֵנְך. ֲחצֹות ּבִ ִנְנָעץ ּבַ

אִתי.  הֹו ֱאנֹוׁשּות, ּבָ

לּולֹות. ֶקֶצף ָלָבן ַעל אֹוְקָינֹוס ַהּכְ
ל ּכֹוָכִבים יֹוֵקד מּולֹו.  ֶקֶצב ְלָבָבם ׁשֶ

ֵעיַנִים ֲאֻדּמֹות.

י!  ּתִ ה ִאׁשְ עֹוָלם, ַאּתָ
ה! ה ִמּטָ ְזַמְנָחָלל, ַאּתָ
תּוִלים!  ה ּבְ ָאָדם, ַאּתָ

ַכי ֵמָאה! ס ַוֲאׁשָ יַטּוָ ֲאִני ַמְלּכִ

גן אירועים אולמי פאר, אולמי שושנים 

ֵאִני עֹוף" ְלָך ֹאַמר "ַרּפְ
יָעף ירֹוְנָך ֶאְלַמד ּבִ ִ ִמׁשּ

ַבע  ִזיד ַהּצֶ ן ִלְטֹעם ִמּנְ ּתֵ
ֶמיָך. ׁשָ ְרֵאִני ּבְ ּתַ ׁשֶ

ֶרְך; ְפֹרס ֵהן ֶאְכַרע ֲעֵליֶהם ּבֶ ה ּתִ ִפּלָ ִטיֵחי ּתְ ִאם ׁשְ
ם ֶאת ַהּכֹוַבע. ן־ֶרַגע ֵהן ָאִסיר ׁשָ ִקים ּבִ ִאם ֵהיָכל ּתָ

ַחְרּתָ ְתָך ּבָ ַכּלָ ְרַקע, ֵהן ּבְ ּקַ ּגַֹבּה, ֵהן ּבַ ֵהן ּבַ
מֹוָך.  ּכָ רּוַע ׁשֶ ּפָ

ְכִנית ַלְחֹזר ָמָחר, ַלַחת ֶלָחָלל, ְלֹלא ּתָ ָיד ִנׁשְ
ב סֹוֵגד ָלֵאׁש. ַהּלֵ
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ָהָבה! ל טֹוב! ָהָעׁש ּפֹוֵלׁש ַלּלֶ ו! ַמּזָ ץ ַהּכֹוס ַעְכׁשָ ַנּפֵ

ַבע! ֲחדּות נֹוָלד ַהּצֶ ֶרֶפת ּוַבִהּכָ ה ִנׂשְ ּנָ ָנף ְלַבְנּבַ ּכָ
ַבע! ֶ ׁשּ ְך ָעַלי ּכַ ּפָ ה ִנׁשְ ּלֶ ְתּכַ ָהאֹור ַהּמִ

יָך ָעׁש — רֹונֹות ַהִהְתַאֲחדּות ְקָרְאּתִ ִמְסּדְ ּבְ
ָהבֹות! ַער ַהּלֶ ִני "ַאֲחַרי — ֶאל ׁשַ ְקָרְאּתַ

ָבבֹות!" ּלְ ת ְמַפְרֶנֶסת ֵאׁש ּבַ ׁשֶ ֶאת ַהּקֶ

ה!  ּלָ ה ֶאת ָהָעׁש! ָהָעׁש אֹוֵכל ֶאת ַהּכַ ָהֵאׁש ְמַכּלָ

ָך,  ּלְ ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָך,  ּלְ ׁשֶ ְפָחה  ִ ַהּשׁ ָך,  ּלְ ׁשֶ ְאָפה  ַ ַהּשׁ ָך,  ּלְ ׁשֶ ֹוֵפר  ַהׁשּ ָך,  ּלְ ׁשֶ ֹוָפר  ַהּשׁ ֲאִני 
ת  ְמַלֶחׁשֶ ָך,  ּלְ ׁשֶ ָכה  ֲחׁשֵ ּבַ ָאִניָמטֹור  ָך,  ּלְ ׁשֶ יָמה  ׁשִ ַהּנְ ָאמֹוַדאי  ָך,  ּלְ ׁשֶ ְך  ּפָ ׁשְ ַהּנִ ע  ּדָ ַהּמַ
ָהָבה  ּלֶ ֹחר ֶנֱעָלם ּבַ ַעל ׁשָ ָך, ַמְכִריָזה ַעל ָלָבן ּכְ ּלְ ׁש ׁשֶ ׁש ַהְמֻקּדָ ּמָ ַ ְבֵלי ַהּשׁ ת ֶאת ׁשָ ׁשֶ ֶ ּוְמַגּשׁ

דֹול, ַהּנֹוָרא, ָהאֹור! ה ַהּגָ י ַאּתָ ה, ְוֹלא ִלי ָהאֹון, ּכִ ִהּלָ ָך, ּוְלָך ַהּתְ ּלְ ׁשֶ

ברכת שולחן

חּו ִלְסתֹות יֹוִנים ִנְפּתְ
ּדֹוִנים ִלְסעּוַדת ַהּנִ

יָמה. ׁשִ ל ַהּנְ ָנף עֹוֶגֶנת ַעל ּגַ ֲאִח"י ּכָ

ִרְפיֹוָנם ְלָבבֹות ּבְ
ָהָעְנקּו ִאיׁש ְלָאִחיו.

ְלָחן ָרָחב, ׁשֻ
ּגֹוֶאה ְויֹוֵרד,

יֵנינּו ֵמֵאָליו. ה ּבֵ ּלֶ ִמְתּגַ

ִקְרעּו את השמלות! הפמליה אוכלת את ַהּכַּלָה

ְלָחן ָמחֹות ּפֹוַתַחת ׁשֻ ת ַהּשְׂ ּלַ ּכַ
ֵמאֹות, תּוחֹות ּבְ ֶקת ַהְמָחאֹות ּפְ ּוְמַחּלֶ

ָדָמּה  ֲחתּומֹות ּבְ
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ּוְנָתִחים ִמּגּוָפּה ֶהָעׂשּוי ַמְחָמאֹות 
ָהר; מֹו חֹוִפים ַלּנָ ים ָלאֹוְרִחים ּכְ ׁשִ ֻמּגָ

ְחּתֹו  ַצּלַ יט ּבְ ִאיׁש־ִאיׁש ַמּבִ
ְמֻהְרָהר, יֹוֵדַע — 

ַח. ר ַהְמַנּצֵ ׂשַ ח ִמּבְ זֹו ֻאְמָצה ַלְמֻנּצָ
ֵמַח. ְך הּוא ֹרֶטב ָסִמיְך ְוׂשָ ַהֹחׁשֶ

ָפַתִים יֵקי ַהּשְׂ ְך הּוא ֶנֶסְך ְלַמְמּתִ ַהֹחׁשֶ
ְבֵרי ֵאּלּו, ִים ֵאּלּו ֶאת ּדִ ין ַעְרּבַ ְפִרים ּבֵ ַהּמַ

ִקים, ְ ס, ִמְתַנּשׁ ַבח ַטּוָ ׁשֶ ִרים ּבְ ְמַדּבְ
ׁשֹוִתים ֶזה ֶאת ֶזה

ִין ְלַמִים. ִים ְלַיִין, ִמּיַ ִמּמַ

)אפריל 2009(


