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****
וַי ַחְ לִיטּו בְרֹוב יֹועֵ ץ לֵאמֹור:

וַי ַעַ מֹוד מֵ לִיץ אֶ חָ ד

עַ ל שָ דֹות ּוכ ְָרמִ ים.

הָ בָה ִ
ָָארץ
נֹוריד ל ֶ

הַ שַ ר הַ גָדֹול ִלי ְמִ ינֹו ו ַי ֹאמַ ר:

סַ עַ ר קֶ טֶ ב הִ תְ חֹולֵל

עֵ ץ אֶ ֶרז

"אֵ יְך י ֵֵרד הָ אֶ ֶרז ַגלְמּוד

וַי ִשְ טֹוף וַי ַעַ בֹור

חֹוטֶ ר מִ ֶגזַע הַ ְלבָנֹון,

וַי ֶחֶ שֹוף י ְעָ רֹות

אֶ ֶרז שַ גִיא ו ְַרב ּכ ֹחַ

אֶ ל לֹועַ הַ סְ עָ ָרה

וַי ָשֶ ם שַ מֹות

עֲ מּוק-שָ ָרשִ ים

בְמַ טָ עֵ י הַ ַגנִים

אֲ שֶ ר תְ סַ מֵ ר עַ נְפֵ י הָ עֵ צִים"!?

אַ מִ יץֶ -גזַע

מִ ְבלִי הַ שְ אִ יר שָ ִריד.

ַרב-פ ֹארֹות ּו ְגבַה-צַמָ רֹות
אֲ שֶ ר בְעֹוז ִגזְעֹו

וַי ֵָאנְקּו הָ עֵ צִים

כְעַ מּוד ב ְַרזֶל י ַעֲ מֹוד

בַעֲ לֹות הַ ֵ
ּכֹורת עֲ לֵיהֶ ם

מּול הַ סְ עָ רֹות

ו ַתַ עַ ל שַ ו ְעָ תָ ם

ּובְאֶ בְרֹות עֲ נָפָ יו

אֶ ל שְ מֵ י הָ אִ ילָנֹות.

יָגֵן עַ ל שְ אֵ ִרית הַ גָן

וְנֶעֱ זָבְ ,בלִי מִ שְ עָ ן

ו ַי ֹאמְ רּו לַשַ ר הַ מֵ לִיץ:
"ּכֵן דִ ב ְַרתָ "!
וַי ַעֲ בִירּו קֹול בְמֶ ְרחַ בֵי מָ רֹום:
"מִ י נְדִ יב לֵב אֲ שֶ ר י ִ ָלו ֶה
לָאֶ ֶרז בִמְ שִ ימַ ת הַ חֶ סֶ ד
אֲ שֶ ר נָטַ לְנּו עָ לָיו"!?

אֲ שֶ ר הָ י ָה לְמִ ְרמָ ס.
וַי ְחַ ּכּו עַ ד בֹוש
וַי ִשָ מַ ע קֹול ב ָָרמָ ה
אֶ נְקַ ת תַ מְ ִ
רּורים:
"מַ ה נַעַ שֶ ה ְל ַגנִי
אֲ שֶ ר טִ פַ חְ תִ י ו ְִרבִיתִ י
ו ַאֲ שֶ ר נ ְִרמַ ס ו ְשּודַ ד
מִ נַחְ שֹולֵי הַ זַעַ ף
אַ שֶ ר חָ ְרשּו עַ ל גַבֹו- - -
הֲ ָכלָה י ֵעָ שֶ ה הַ סַ עַ ר
אֵ ת שְ אֵ ִרית חֶ מְ דָ תִ י"!?
וַיִו ָעַ צּו שָ ֵרי מַ עֲ לָה
זֶה אֹומֵ ר בְכ ֹה וְזֶה בְכ ֹה

ו ַיֹואֶ ל הָ אֶ ֶרז
לָשִ ים נַפְ שֹו ְבכַּפֹו
וְל ֶָרדֶ ת ְללֵב רּוחֹות הַ זַעַ ף
וְלָחּוש לְעֶ ז ְָרה

ו ְאֵ ין קֹול ו ְאֵ ין עֹונֶה,
)ּכִי מִ י יֹואִ יל ִלנְטֹוש
גַפְ נֵי נְגֹוהֹות
ל ֶָרדֶ ת אֶ ל תֵ בֵל תְ לָאֹות?(

לְאֶ חָ יו הַ נְמַ קִ ים
בְָאמְ רֹו :אֵ יְך אּוכַל

אַ ְך פִתְ אֹום בָָאה בִיעָ ף

ו ְָראִ יתִ י בְָאבְדַ ן

גֶפֶ ן י ְפַ ת נֹוף

שְ ִרידֵ י הַ גָן!?
וַי ְהִ י בְהִ ּכֹון הָ אֶ ֶרז

)ו ְהִ יא גַם הִ יא
נֵצֶר מִ ֶגזַע הַ ְלבָנֹון(

ִלצְנֹוחַ מִ ָגבְהֵ י הָ אֹורֹות

אַ שֶ ר לָקְ חָ ה ָא ְזנָּה

אֶ ל אֶ ֶרץ מַ אְ ּפֵ ְלי ָה–

בס"ד
עֹוז רּוחַ הָ אֶ ֶרז,

בֵין עֲ צֵי הַ שָ דֶ ה

ּכִי אֵ לֶיָך נְשּואֹות

ו ַתֹואִ יל לְהִ לָוֹות לֹו

ו ְקֹול נְהִ י נִשְ מַ ע

עֵ ינֵי תַ חְ תֹונִים

לִהְ יֹות לְעֵ זֶר ְכנֶגְדֹו

בֵין הַ ְר ֵרי הַ י ְעָ רֹות.

ו ְעֵ ינֵי עֶ לְיֹונִים- - -

ּובַאַ שֶ ר יֵלְֵך תֵ לְֵך
ּובַאֲ שֶ ר י ִפְ נֶה תִ פְ נֶה

גַם נֶפֶש הָ אֶ ֶרז

ו ְהַ גֶפֶ ן גַם הִ יא

גֹורלָה.
גֹורלֹוָ ,
ָ

כִמְ עַ ט קָ ט הִ שְ תֹוחֲ חָ ה

מִ מְ רֹום שִ בְתָ ה,

מֵ עֹוצֶר הַ י ָגֹון

אֹורה
עַ ל ַּכנְפֵ י קֶ ֶרן ָ

וַי ְִרבּו הַ י ָמִ ים

ו ְעַ ל עֲ נָפָיו הִ תְ נֹוצְצּו

שָ לְחָ ה דְ ב ָָרה:

ו ְהָ אֶ ֶרז ִגבֵר חֲ יָלִים

אֶ ְגלֵי-טָ ל מֵ עָ גְמַ ת הַ פְ ִרידָ ה- - -

וַי ַעֲ צֹור בְעַ ד

זְכֹור לִי חֶ סֶ ד נ ַ
ְעּורי

הָ רּוחֹות הָ ָרעֹות

אַ ְך הָ אֶ ֶרז אַ שֶ ר מֵ ָאז

ֶלכְתִ י ַאחֲ ֶריָך

ו ַי ֹאמֶ ר "הֶ ֶרף"

הִ שְ ִריש שָ ָרשָ יו

בְסּופָ ה ּובְסַ עַ ר

לַסַ עַ ר הַ מַ שְ חִ ית

עַ ל פַ ְלגֵי מַ עַ י ְנֹות נְצָחִ ים

ו ְעַ תָ ה תִ יקַ ר נָא

ּו ְכצִפָ ִרים עָ פֹות הֵ גֵן

וַי ְשַ לַח אֶ בְרֹותָ יו

נַפְ שִ י בְעֵ ינֶָך:

עַ ל שְ אֵ ִרית עֲ צֵי הַ גַן

מִ י ָם עַ ד י ָם

חַ זֵק ו ְַאמֵ ץ ִלבֶָך

אֲ ֵשֶר הִ תְ לַקְ טּו סְ בִיבֹו

לְקַ בֵץ נִפְ ז ִָרים

ו ְשּוב לְאֵ תָ נֶָך

וַי ֶחֱ סּו ְבצִלֹו.

וְלֶאֱ סֹוף נִדָ חִ ים

וְלֵך מֵ חַ י ִל אֶ ל חָ י ִל

תַ חַ ת ְּכנָפָ יו

כְמֵ ָאז ּומִ קֶ דֶ ם

וְכָל הַ י ָמִ ים הָ ַרבִים

– ְכנֶשֶ ר מְ ַרחֵ ף עַ ל גֹוזָלָיו–

ּכִי חֶ דְ ו ַת עֹולָמִ ים

נִ ְצבָה הַ גֶפֶ ן לִימִ ינֹו

ב ְַרחֲ מִ ים ַרבִים- - -

הִ יא מָ עּוזְָך–

בַעֲ טֶ ֶרת נִצָּה

הֲ ֹלא הּוא י ִשְ חָ ק

ו ְהַ ֹלא כ ֹה ָאמַ ר

לְסַ עֲ דֹו ּולְתָ מְ כֹו

ְל ַגלֵי הַ סְ עָ רֹות,

ו ַתְ ַכ ְלכֵל שָ ָרשָ יו מִ תַ חַ ת

וְנַחְ שֹולֵי הַ סּופֹות

ו ַתְ הִ י חֹומָ ה לֹו סָ בִיב

ּכְמֹוץ נֶחְ שְ בּו לֹו- - -

ּומִ פְ לָט ּומִ בְטָ ח

הּוא עַ ד מְ הֵ ָרה הִ תְ אֹושֵ ש

בִימֵ י מָ צֹור ּומָ צֹוק

וַי ַחֲ לִיף ּכ ֹחַ

ּובִימֵ י שִ מְ חָ ה ו ְשָ שֹון.

וַי ְחַ דֵ ש נ ִ
ְעּורים
ּכִי קֹול חֹוצֵב לֶהָ בֹות

וַי ִקְ ְרבּו י ְמֵ י הַ גֶפֶ ן

קָ ָרא אֵ לָיו מִ מְ רֹומִ ים,

לָשּוב אֶ ל מֹולַדְ תָ ה

וַי ְדַ בֵר אֵ לָיו דְ ב ִָרים טֹובִים

ו ַתָ ב ֹא סְ עָ ָרה ו ַתִ קָ חֶ הָ

דְ ב ִָרים נִחּומִ ים לֵאמֹור:

וַי ָב ֹא ֶרכֶב אֵש

חֲ זַק ו ֶאֱ מַ ץ!

וַי ַפְ ִריד בֵינָה

ּכִי אֲ נִי עִ מְ ָך גִבֹור הָ חָ י ִל

ּובֵין הָ אֶ ֶרז

לְֵך בְכ ֹחַ ָך ו ְהֹושַ עְ תָ

בַעַ ל ב ְִריתָ ה.

אֶ ת שְ אֵ ִרית ְפלֵיטַ ת

ו ַתַ עֲ בֹור הַ קִ ינָה

גַן חֶ מְ דָ תִ י

הָ אֶ ֶרז הַ קַ דְ מֹון
ָאבִינּו הָ ִראשֹון
כִי עֵ ץ הַ שָ דֶ ה
ַאחֲ ֵרי שּובֹו
אֶ ל מֹולַדְ תֹו,
ּכָמֹונִי הַ יֹום,
מִ שָ ם י ִשְ לַח יֹונְקֹותָ יו
אֶ ל מְ קֹום ָאהֳ לֹו לְפָ נִים
ּותְ ּנּובָתֹו תְ מַ לֵא
אֶ ֶרץ ו ְשָ מָ י ִם
ְבי ֶתֶ ר עֹוז
עַ ד ב ֹא מְ נַחֵ ם ְלצִיֹון
ו ְעַ ד ִב ְכלָלָ ,אמֵ ן
ּכֵן י ְהִ י ָרצֹון

