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מקראת שירי מלחמה

הצַּבָע מדבר על הזמנים הגדולים שעתידים לבוא

ָערֹות צֹוְמִחים ֲעַדִין. ַהּיְ
דֹות ְמִניִבים ֲעַדִין. ַהּשָׂ
ֶהָעִרים עֹוְמדֹות ֲעַדִין.

ִמים ֲעַדִין. ים נֹוׁשְ ָהֲאָנׁשִ

בלוח השנה היום עדיין לא מסומן

ִמים ל ַהּיָ ים, ּכָ ל ָהֳחָדׁשִ ּכָ
ִמים  נּוִיים ֲעַדִין. ַאַחד ַהּיָ ּפְ

ְצָלב. ן ּבִ ְיֻסּמַ

הפועלים צועקים ללחם

ָוִקים ַהּסֹוֲחִרים זֹוֲעִקים ִלׁשְ
ֵעת ְבָטל ָרֵעב. ּכָ ַעם ָהָיה ַהּמֻ ּפַ

ָרֵעב ָהעֹוֵבד.
ֵחיק, ׁשּוב ִמְתנֹוֲעעֹות: חּו ּבַ ּנָ ַדִים, ׁשֶ ַהּיָ

לֹות ִרּמֹוִנים. ֵהן ְמַגְלּגְ

אלה שגוזלים את הבשר מן השולחן

ִביעּות ָרצֹון. ִדים ׂשְ ְמַלּמְ
רּוָמה ִביָלם נֹוֲעָדה ַהּתְ ׁשְ ּבִ ה ׁשֶ ֵאּלֶ
ן.  ְרּבָ ל ַהּקָ ְזקּוִקים ְלֹאֶמץ ִלּבֹו ׁשֶ
ִרים ֶאל ָהְרֵעִבים ִמים ְמַדּבְ ֻפּטָ ַהּמְ
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בֹואּו. ּיָ דֹוִלים ׁשֶ ים ַהּגְ ַמּנִ ַעל ַהּזְ
הֹום ּמֹוִביִלים ֶאת ָהַרייְך ַלּתְ ה ׁשֶ ֵאּלֶ

י ה ִמּדַ ֹלט ָקׁשֶ י ִלׁשְ טֹוֲעִנים ּכִ
ׁשּוט. ָלָאָדם ַהּפָ

הבכירים אומרים: שלום ומלחמה

ֵהם ֵמֳחָמִרים ׁשֹוִנים 
ֶהם ּלָ ְלָחָמה ׁשֶ ֶהם ְוַהּמִ ּלָ לֹום ׁשֶ ָ ֲאָבל ַהּשׁ

מֹו רּוַח ּוְסָעָרה. ֵהם ּכְ

ֶהם ּלָ לֹום ׁשֶ ָ ְלָחָמה צֹוַמַחת ִמן ַהּשׁ ַהּמִ
ן ִמן ָהֵאם מֹו ַהּבֵ ּכְ

א  הּוא נֹוׂשֵ
ים. ֶויָה ַהּנֹוָרִאּיִ ֶאת ּתָ

ֶהם הֹוֶרֶגת ֶאת ּלָ ְלָחָמה ׁשֶ ַהּמִ
ֶהם ּלָ לֹום ׁשֶ ָ ַהּשׁ ַמה ׁשֶ

הֹוִתיר.

כשהצּבָע מדבר על השלום ברמקולים 

ים ִביׁשִ ּכְ ִליָלה ּבַ ִלים ּפֹוֲעֵלי ַהּסְ ּכְ ִמְסּתַ
ְורֹוִאים

ִביל ׁשְ ָתם ּבִ ִים, ִמן ַהּסְ ְרּכַ טֹון ַעד ּגַֹבּה ַהּבִ ּבֶ
ֵבִדים. ַטְנִקים ּכְ

לֹום. ָ ר ַעל ַהּשׁ ע ְמַדּבֵ ּבָ ַהּצַ
ּבֹות ּכֹוֲאִבים  ְזִקיַפת ּגַ ּבִ

ֵני ּתֹוָתִחים דֹולֹות ִמּקְ ַדִים ַהּגְ ּוַבֲהָרַמת ַהּיָ
ַמֲאִזיִנים לֹו ַהּיֹוְצִקים.

נֹוִעים ְפִציִצים ְמדֹוְמִמים ֶאת ַהּמְ ֵסי ַהּמַ ַטּיָ
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ְוׁשֹוְמִעים
לֹום. ָ ר ַעל ַהּשׁ ע ְמַדּבֵ ַבּ ֶאת ַהּצַ

ָערֹות  ִדְמַמת ַהּיְ ב ּבְ רֹב ֶקׁשֶ ּכֹוְרֵתי ָהֵעִצים עֹוְמִדים ּבְ
ים ֹאֶזן. ְחֵרׁשֹות ּוַמִטּ ִרים ְמִניִחים ֶאת ַהּמַ ָהִאּכָ

ֶכת: דֹות, עֹוְצרֹות ִמּלֶ אֹות ֶאת ָהֹאֶכל ַלּשָׂ ים, ַהּנֹוׂשְ ׁשִ ַהּנָ
ם ָ ֵלָמה עֹוֶמֶדת ֲעָגָלה ִעם ַרְמקֹוִלים. ִמׁשּ ְ ַעל ֶחְלַקת ָהֲאָדָמה ַהּשׁ

לֹום. ע ּדֹוֵרׁש ׁשָ ּבָ ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהּצַ

כשהבכירים מדברים על שלום

ׁשּוט יֹוֵדַע ָהָעם ַהּפָ
ְהֶיה ִמְלָחָמה. ּתִ ׁשֶ

ְלָחָמה ִפים ֶאת ַהּמִ ִכיִרים ְמַגּדְ ּבְ ׁשֶ ּכְ
מּו. ָבר ֶנְחּתְ ּיּוס ּכְ י ַהּגִ ַצּוֵ

הבכירים 

ֶחֶדר ֶאָחד. סּו ּבְ ּנְ ִהְתּכַ
ְרחֹוב, ָאָדם ּבָ

ְקָוה. ָהַנח ְלָכל ּתִ

לֹות ְמׁשָ ַהּמֶ
ּכֹוְתבֹות חֹוֵזי ִאי־ַהְתָקָפה.

ָאָדם ָקָטן
ָאְתָך. ֹתב ֶאת ַצּוָ ּכְ

אדם עם ז'אקט מרופט

ְקְסִטיל ִמְפֲעֵלי ַהּטֶ ּבְ
ד ִביְלָך ֲחָצִאית ּבַ ְשׁ אֹוְרִגים ִבּ

ְקַרע. ה ִתּ ּלֹא ַאָתּ ׁשֶ
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עֹות ְך ׁשָ ָרץ ָלֲעבֹוָדה ֶמׁשֶ ה, ׁשֶ ַאּתָ
רֹון לּויֹות: ַהּקָ ַנֲעַלִים ּבְ ּבְ

ִביְלָך ׁשְ ִרים ּבִ ַיּצְ ּמְ ׁשֶ
ְרֶזל. ָנחּוץ ְלחֹוַמת ּבַ

מּוַרת ִסיר ָחָלב ִליָלֶדיָך ּתְ
דֹול ְקּבּוק ּגָ ה, ַהּיֹוֵצק, נֹוֵתן ּבַ ַאּתָ

ּלֹא נֹוָעד ֶלָחָלב. ִמי ׁשֶ
ּנּו? ה ִמּמֶ ּתֶ ִיׁשְ

על החומה נכתב בגיר

ְלָחָמה. ֵהם רֹוִצים ֶאת ַהּמִ
ַתב ֶאת ֶזה ּכָ ִמי ׁשֶ

ָבר ָנַפל. ּכְ

הבכירים אומרים: 

ה. ִהּלָ הֹוְלִכים ַעל ּתְ
ה אֹוְמִרים: ַמּטָ ּלְ ה ׁשֶ ֵאּלֶ

ֶבר. הֹוְלִכים ַלּקֶ

המלחמה, זו שתבוא

ֵאיָנּה ָהִראׁשֹוָנה. ְלָפֶניָה
ָהיּו ִמְלָחמֹות ֲאֵחרֹות.
ָמה ּיְ ָהַאֲחרֹוָנה ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ
ִחים. ִחים ּוְמֻנּצָ ָהיּו ְמַנּצְ

ׁשּוט ִחים ָהָעם ַהּפָ ֻנּצָ ֵאֶצל ַהּמְ
ִחים  ַנּצְ ָרֵעב. ֵאֶצל ַהּמְ
ם. ׁשּוט ּגַ ָרֵעב ָהָעם ַהּפָ
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הבכירים אומרים, בצבא

ית. ֶטת ָאְחדּות ְלֻאּמִ ּלֶ ׁשַ
ַגּלּוָה ִאם זֹו ֱאֶמת, ּתְ

ח. ְטּבָ ּמִ ּבַ
ָבבֹות ָצִריְך ִלְהיֹות  ּלְ ּבַ

אֹותֹו ֹאֶמץ. ְואּוָלם,
ֵדרֹות ֵיׁש ַקְּ ּבַ

ֵני סּוֵגי ַמֲאָכִלים. ׁשְ

כשצריך לצעוד, רבים אינם יודעים

ֹראׁש ַהּטּור צֹוֵעד. אֹוְיָבם, ּבְ ׁשֶ
ד ֲעֵליֶהם ַפּקֵ ַהּקֹול ַהּמְ

הּוא קֹול אֹוְיָבם.
ם ַעל ָהאֹוֵיב ר ׁשָ ַדּבֵ ֶזה ַהּמְ

ַעְצמֹו ָהאֹוֵיב. הּוא ּבְ

גנרל, הטנק שלך הוא רכב חזק

ים הּוא ְמָבֵרא ַיַער ְודֹוֵרס ֵמָאה ֲאָנׁשִ
ָגם ֶאָחד: ֲאָבל ֵיׁש לֹו ּפְ

הּוא ָזקּוק ְלֶנָהג.

ָך ָחָזק,  ּלְ ְפִציץ ׁשֶ ֶנָרל, ַהּמַ ּגֶ
יל. הּוא ָמִהיר יֹוֵתר ִמּסּוָפה ְוסֹוֵחב יֹוֵתר ִמּפִ

ָגם ֶאָחד: ֲאָבל ֵיׁש לֹו ּפְ
הּוא ָזקּוק ִלְמכֹוַנאי.

י. ּמּוׁשִ ֶנָרל, ָהָאָדם ְמאֹוד ׁשִ ּגֶ
הּוא ָיֹכל ָלטּוס ְוהּוא ָיֹכל ַלֲהרֹג.

ָגם ֶאָחד: ֲאָבל ֵיׁש לֹו ּפְ
ל ַלְחׁשֹב. הּוא ְמֻסּגָ
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כשהמלחמה תתחיל 

ּנּו  ּתַ ֲאֵחיֶכם ִיׁשְ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ
ר. ֵניֶהם ִיְהיּו ִלְבִלי ַהּכֵ ּפְ ַעד ׁשֶ

ֶכם. ִהּנְ ִפי ׁשֶ ֵאר ּכְ ָ ֲאָבל ֲעֵליֶכם ְלִהּשׁ

ְלָחָמה, ֹלא ְלכּו ַלּמִ ם ּתֵ ַאּתֶ
א ִחיָטה, ֶאּלָ מֹו ִלׁשְ ּכְ

מֹו ְלִמְפָעל ְרִציִני. ַהּכֹל ּכְ
ַכח. ָ ִיּשׁ

ָבר. חּו ּדָ ּכְ ׁשְ ם ַאל ּתִ ֲאָבל ַאּתֶ

רֹון ס ַלּגָ ָנאּפְ קּו ָלֶכם ׁשְ ִיּצְ
מֹו ְלָכל ָהֲאֵחִרים. ּכְ

ִחים. ּכְ ֵאר ּפִ ָ ֲאָבל ֲעֵליֶכם ְלִהּשׁ

הצַּבָע יגיד שאי־שם נכבשו ארצות

ם ִחים, ׁשָ ְטּבָ ּמִ בּו ָלֶכם ּבַ ְ ְתַיּשׁ ם ּתִ ֲאָבל ַאּתֶ
ֶלת. ֶ ּשׁ ֶפת ִמְתּבַ ַהּלֶ ֵאיֹפה ׁשֶ

יד ע ַיּגִ ּבָ ַהּצַ
ַעל  י ֹלא ִיּסֹוג ַאף ׁשַ ּכִ

ָיר. ָיד ּבֹוֶחֶנת ֶאת ְמִעיֵלי ַהּנְ ׁשּו ּבְ ְ ַמּשׁ ם ּתְ ְוַאּתֶ
חֹון ְיַצְלְצלּו  ּצָ ֲעמֹוֵני ַהּנִ ּפַ ׁשֶ ּכְ

ימֹות ַהּנֹוְפִלים. ִפיצּו ֶאת ְרׁשִ ם ּתָ ַאּתֶ

כשהמתופף את מלחמתו יתחיל

יכּו. ְמׁשִ ֶכם ּתַ ם ֶאת ִמְלַחְמּתְ ַאּתֶ
הּוא ִיְרֶאה ְלָפָניו אֹוְיִבים, ֲאָבל
ָניו ְלָאחֹור, ָעָליו ֵסב ֶאת ּפָ ּיָ ׁשֶ ּכְ
ם ֵמֲאחֹוָריו אֹוְיִבים: ִלְראֹות ּגַ

ְתִחיל ֶאת ִמְלַחְמּתֹו ּיַ ׁשֶ ּכְ
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ָעָליו ִלְראֹות ְסִביבֹו ֲהמֹוִני אֹוְיִבים.
ם ּצֹוֵעד ׁשָ ַמה ׁשֶ

ּלֹו י הס.ס. ׁשֶ יֵדי ַאְנׁשֵ ִנְדָחק ּבִ
ָצִריְך ִלְצֹעד ֶנְגּדֹו. 

ם ַפִים ִיְהיּו ָרִעים, ֲאָבל ּגַ ּגָ ַהּמַ
יֹוֵתר, ַעל ִאם ֲעׂשּוִיים ֵהם ִמן ָהעֹור ַהּטֹוב ּבְ

ֶהם. אֹוְיָביו ִלְצֹעד ּבָ
קֹות ם ִאם ֵהן ְמַסּפְ ּלֹות, ֲאָבל ּגַ ְהֶייָנה ּדַ ֶכם ּתִ ּלָ ָרב ׁשֶ ְמנֹות ַהּקְ

ֶכם. ֱעַרְבָנה ְלִחּכְ ּתֶ ָאסּור ׁשֶ

ּלֹו יּוְכלּו ִליׁשֹן. י הס.ס. ׁשֶ ַאְנׁשֵ ָאסּור ׁשֶ
ּגּור ן ׁשִ ל ּכַ ִיְבֲחנּו ּכָ ָצִריְך ׁשֶ
יַח ּגִ ל ַמׁשְ ִאם ָאֵכן ִנְטַען. ּכָ

יַח. ּגִ ם זּוָלתֹו ַמׁשְ יַח ִאם ּגַ ּגִ ׁשְ ּיַ ָצִריְך ׁשֶ

א ֵאָליו, ֶיְחַרב, ְוָכל ּבָ ל ַמה ׁשֶ ּכָ
ׁש ֶנְגּדֹו. ּמֵ ּנּו, ְיׁשַ א ִמּמֶ ּבָ ַמה ׁשֶ

יץ ִיְהֶיה ֶזה ַהּלֹוֵחם ֶנְגּדֹו. ַאּמִ
ְכִנּיֹוָתיו. ל ֶאת ּתָ ַסּכֵ ָחָכם ִיְהֶיה ֶזה ַהּמְ

ְרַמְנָיה. יל ֶאת ּגֶ ַח אֹותֹו, ַיּצִ ַנּצֵ ּיְ ַרק ֶזה ׁשֶ

הַּצַּבָע אומר:

קּו יֹוֵתר ּתֹוָתִחים ּצְ ּיִ ָכל ׁשֶ ּכְ
לֹום. ָ ְך ֶיֱאַרְך ַהּשׁ ּכָ

ְלִפיָכְך ָצִריְך ָהָיה לֹוַמר:
ֲאָדָמה בּוָאה ּבָ ַרע יֹוֵתר ּתְ ּזָ ּתִ ָכל ׁשֶ ּכְ

ָגן. חֹות ּדָ ִיְצַמח ּפָ
ֲחטּו יֹוֵתר ֲעָגִלים ָ ּשׁ ּיִ ָכל ׁשֶ ּכְ

ר. ׂשָ חֹות ּבָ ִיְהֶיה ּפָ
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ָהִרים ֶלג ּבֶ יר יֹוֵתר ׁשֶ ְפׁשִ ּיַ ָכל ׁשֶ ּכְ
ָהרֹות. דּו ַהּנְ ִיְתַרּדְ

איננו רוצים כבר לריב

ו ָיֵדינּו, ַעְכׁשָ עֹוד ָהָיה ּבְ ׁשֶ ְלנּו ֶאת ַהּכַֹח ּכְ ִאם ִנּצַ
ָבר ּכַֹח. ֵאין ָלנּו ּכְ

ֹאל  ֵאיֶנּנּו רֹוִצים יֹוֵתר ִלׁשְ
ו ימּות. ַעְכׁשָ ִלי ַאּלִ ר ּבְ ִאם ֶאְפׁשָ

ימּות. ִהְכִריָעה אֹוָתנּו ָהַאּלִ

האיכר חורש את השדה. 

ִמי
בּוָאה? ִיְקֹצר ֶאת ַהּתְ

במלחמה יִגדלו הרבה דברים. 

דֹוִלים יֹוֵתר ִיְהיּו ּגְ
ֲעֵלי ָהְרכּוׁש ל ּבַ ם ׁשֶ ְרכּוׁשָ

ּוְמצּוַקת ַחְסֵרי ָהְרכּוׁש
ְנִהיִגים  ְנאּוֵמי ַהּמַ
ְנָהִגים ִתיַקת ַהּמֻ ּוׁשְ

אם יחלקו את שדות היונקרים

ִרים ָהאּוְקָרִאיִנים. דֹות ָהִאּכָ ֹלא ָצִריְך ִיְהֶיה ִלְכּבֹׁש ֶאת ׂשְ
ִרים ָהאּוְקָרִאיִנים דֹות ָהִאּכָ ׁשּו ֶאת ׂשְ ֵאם ִיְכּבְ

דֹות. ִיְהיּו ַלּיּוְנְקִרים יֹוֵתר ׂשָ
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אלה שנלחמו נגד עמם־שלהם

ים ֲאֵחִרים. ֵעת ֶנֶגד ַעּמִ ִנְלָחִמים ּכָ
ֵקִנים ָלֲעָבִדים ַהּזְ

ים. ֵיׁש ְלהֹוִסיף ֲחָדׁשִ

הצעירים יושבים שחוחים על ספריהם.

ִביל ַמה ֵהם לֹוְמִדים? ׁשְ ּבִ
ד ַאף ֵסֶפר ֹלא ְמַלּמֵ

ִיל ְדרֹות ַהּתַ לּוי ַעל ּגִ ֵאיְך ַהּתָ
ל ַמִים. ְיַקּבֵ

הנערות הצעירות, תחת עצי הכפר

ּבֹוֲחרֹות ָלֶהן ְמַאֲהִבים.
ֶות ַהּמָ

ם ּבֹוֵחר. ּגַ

אּוַלי 
ים. ַחּיִ ֲארּו ּבַ ָ ֲאִפּלּו ָהֵעִצים ֹלא ִיּשׁ

כבר לילה

ִעירֹות ים ַהּצְ ׁשִ ִמּטֹוֵתיֶהם. ַהּנָ ֵני ַהּזּוג ׁשֹוְכִבים ּבְ ּבְ
ֲהֶריָנה ְיתֹוִמים. ּתַ

המזדקנים

כֹון. ֶסף ְלָתְכִנּיֹות ַהִחּסָ ְמִביִאים ּכֶ
ּפֹות עֹוְמִדים ְקרֹונֹות ִלְפֵני ַהּקֻ

ֶסף ֵהם ְמִביִאים ֶאת ַהּכֶ
ת.  ְחֹמׁשֶ ְלִמְפֲעֵלי ַהּתַ
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אחרי מפגני השלטון

מֹו ֵצל עֹוְקבֹות ּכְ
מּועֹות. ְ ַהּשׁ

יִטים ׁשֹוֲאִגים ּלִ ַ ַהּשׁ
ַהָעם לֹוֵחׁש.

מדוע לכבוש שווקים בשביל הסחורות

ִרים ַהּפֹוֲעִלים? אֹוָתן ְמַיּצְ ׁשֶ
ַהּפֹוֲעִלים

ָרצֹון. ִלים אֹוָתן ּבָ ָהיּו ְמַקּבְ

יהיה יום, בו תתחרטו על כך

ֵקִטים! ְ ם ַהּשׁ ֹוְתִקים, ַאּתֶ ם ַהּשׁ ם ַהּצֹוְרִחים, ַאּתֶ ים, ַאּתֶ ם ָהרֹוֲעׁשִ ַאּתֶ
ו ה ֲאִני ֲעֵליֶכם ַעְכׁשָ ה ֹלא ָיֹבא, ֶאְבּכֶ ְוִאם ַהּיֹום ַהּזֶ

ְגַלל ַיְלֵדיֶכם. ְולּו ַרק ּבִ

על אבן הדרך של הכביש

ִנינּו,  ה ּבָ ִביׁש ַהּזֶ ֶאת ַהּכְ ֲאַנְחנּו, ׁשֶ
ע ַרק ִנּסַ

ִאּיֹות. ַטְנִקים ּוְבַמּשָׂ ּבְ

תעשיית מלחמה

ַחק ְו ׁשְ ֵעֶמק ְלִמיׁשֹור ּתִ
ֶנה. ֹחר ִיּבָ
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ָתו ָיבֹוא ַהּסְ ׁשֶ בּועֹות. ּכְ ָעה ׁשְ ְך ַאְרּבָ ׁשֵ ּמָ ּתִ
ׁשּובּו ְלָכאן. ֲאָבל ּתָ

ָתו ָיבֹוא ְוֵיֵלְך ַהּסְ
ם ָעִמים ַרּבֹות, ְוַאּתֶ ְוׁשּוב ָיבֹוא ְוֵיֵלְך ּפְ

כֹונֹות ר ָלֶכם: ַהּמְ ע ְיַסּפֵ ּבָ ׁשּובּו. ַהּצַ ֹלא ּתָ
ים ְמאֹוד ֵיָאְלצּו ָלמּות. ֲאָבל ִביֵלנּו ֶאת ָהֲעבֹוָדה. ְמַעּטִ ׁשְ ַיֲעׂשּו ּבִ

ים, ְמאֹות־ֲאָלִפים, ַרּבִ מּותּו ּבִ ם ּתָ ַאּתֶ
ּקֶֹטב  ּבַ ם  ַאּתָ ׁשֶ ַמע  ֶאׁשְ ּוְכׁשֶ הּו,  ְלׁשֶ ּכָ ָמקֹום  ּבְ ֵמִתים  ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִנְראּו  ֹלא  ֵמעֹוָלם 

פֹוִני ַהּצְ
ּוְבֹהדּו ּוִבְטַרְנְסָואל, ֵאַדע ַרק

ְצאּו יֹום ֶאָחד ִקְבֵריֶכם.  ֵהיָכן ִיּמָ

מגרמנית ליאורה בינג־היידקר


