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ִל ְפ ֵני ָש ִני ַרת ְמאד,
)א ַלי ָש ִני  ְל ַיִ י!(
ָהיֹה ָה ָיה !ז ֵיתִ #מ ְק ָדש
ָ ִעיר יְ ר ָש ַליִ .

= ַב ִמ ְק ָדש – ְ ֵלב ִל
ָע ְמ ָדה ַה ְמנ ָרה,
 ָלה ָז ָהב ָטהר וְ אר,
ירה!..
ַ ֶש ֶמש ְמ ִא ָ
ִש ְב ָעה ָק ִני ַל ְמנ ָרה,
וְ אר ָלִ – ,ש ְב ָע ַתיִ י,
 ִמָ -האר ֶש ַ ְמנ ָרה
ָז ְר ָחה יְ ר ָש ַליִ .
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נ ִטיכס ָה ָר ָשע
!ז ְ
ְקל גָדל ָק ָרא:
" ַה ְש ִליכ ֶאת ַה ְמנ ָרה!!
אר"!!!,
ַה ְח ִשיכ ֶאת ָ
יסה
וְ !ז ֶאת ָל ָה ִעיר ִ ָ
ַהח ֶשַ 2הנ ָרא…

ית ָיה ַה ָז ֵק– -
ַ 2מ ִת ְ
ישה ָ ִני,
ל ֲח ִמ ָ
יהדה ַה ַמ ַ ִי
)וִ ָ
ִגיר ַ ִגי ִרי!(
יצח ַ ִמ ְל ָח ָמה!
וְ ֵה ִנ ְ
) ָה ָיה ֶזה ֵנס ַמ ָמש!(
וְ ֵהְ ,סַ 5ה ִמ ְל ָח ָמה
ָחזְ ר ֶאל ַה ִמ ְק ָדש!..

ֵה ִקימ שב ֶאת ַה ְמנ ָרה,
 ָלה ָז ָהב ָטהר,
ֶ 2ש ֶמַ -זיִ ת לֹא ָה ָיה ָש
ְל ַה ְד ִליק ָה אר...
ָמה ַרב ַהח ֶשִ ַ 2מ ְק ָדש...
ָשחר ִמ ְשחר ַה ַיִ ת!
וְ ֵאיַ 2נ ְד ִליק ֶאת ַה ְמנ ָרה
ִא ֵאיֹ -ה ֶש ֶמַ -זיִ ת?

– ַח ְַ 7מ ֵהר! ְ ָכל ִי ָנה,
א ַלי ִנ ְמ ָצא ֵ ְינ ַתיִ י
ֵאי ֶזה ַד ָק ָטֶ -א ָחד,
ְלי א ְלי ַמיִ י?..
ְל ֶפ ַתע – ַמה ֶזה? ַמה מ ָזר!
ַד ָק ָטֶ -א ָחד ִנ ְשר!..
– ְשטית! ַה ַד ָק ָטִ -מ ַדי,
ַה ֶש ֶמְ  -מ ַעט,
הא לֹא י ִעיל ,הא לֹא ַי ְס ִיק
ְלשָ #ד ָבר ִ ְמ ַעט!

יה...
יה ֶשל ֶש ֶמ ...-עד ִט ָ
ִט ָ
ד ֵלק ְ ָבר ֵנר ֶא ָחד!
– ַה ִא ִנ ְג ַמר ַה ֶש ֶמָ ְ -בר?
– לֹאֵ ,יש עד ְק ָצת ַ ַד!
ישהִ ,ש ְב ָעהְ ,שמ ָנה ָי ִמי
ִש ָ
ָח ְלפ ְ ֶה ֶרַ 5עיִ -
 ִמַ -ה ֶש ֶמֶ -ש ַ ַד –
ָהאר ד ֵלק ֲע ַדיִ י!-
*

ֵמ!ז ַה ֵנס וְ ַעד ַהי
ָח ְלפ ַה ְר ֵה ָש ִני…
ְ ָבר ֵאיִ -מ ְק ָדש,
וְ לֹא ְמנ ָרה,
ָ ִעיר יְ ר ָש ַליִ ,
 2עד ז ֵהר ָהאר ַההא
ִי ֶש ַבע ִש ְב ָע ַתיִ י –
ְאר ֵנרת ַה ֲחנ ָה
ָ ִעיר יְ ר ָש ַליִ .

