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ברנרד מנדוויל

הכוורת הנרגנת
או: נוכלים שנעשו ישרים

נוסח עברי: צור ארליך

ברנרד מנדוויל, הוגה וכותב בריטי־הולנדי, פרסם את הפואמה הזאת לראשונה בשנת 
1705 בעילום שם. בשנים הבאות הוסיף עליה הערות־הסבר ומאמרי־עיון וכללם יחד 
זה,  בגיליון  תוכנה אפשר למצוא  ועל  היצירה  על  דברי מבוא  הכוורת'.  'משל  בספרו 
ונציין  נחזור רק  בתחילת הפרק הראשון במאמרו של מאור כהן על אדם סמית. כאן 
בקצרה כי היצירה מציגה, על דרך הסיפור והשנינה, תובנות שהיו פורצות דרך בזמנן. 
לאינטרס  הדאגה  כיצד  המראה  החופשית,  הכלכלה  תורת  של  מוקדם  ניסוח  בה  יש 
מוסרי,  היבט  גם  עולה  כך  מתוך  כולה.  החברה  של  לשגשוגה  המפתח  היא  העצמי 
ולפיו אין די ב"מידות הטובות" הנוצריות, שכן דווקא הקנאה, התאווה והכבוד, הפינוק 
והאופנה ויצר התחרות, הם המניעים את גלגלי העולם ומצמיחים אותו. המחבר קורא, 
לנסות  במקום  לטובה  אותה  ולרתום  האדם,  לב  יצר  של  במציאות  להתחשב  בעצם, 

להנדס אוטופיות שאין להן תוחלת. 

היצירה  של  ראשון  ספרותי  תרגום  לנו  הידוע  ככל  הוא  כאן  המוצע  העברי  הנוסח 
ללשוננו. הוא מתבסס גם על עיון בהערות הביאור של מנדוויל עצמו לשיר. המתרגם 
שמץ  בן־זמננו  לקורא  להקנות  מטרתן  ימינו;  בני  למושגים  מרמיזות  ידו  משך  לא 
מעבר  זאת,  ועם  בזמנם.  לקוראיה  נתנה  שהיצירה  והאקטואליה  החיות  מתחושת 
הנוסח  המחבר.  של  ומידיעותיו  מכוונותיו  לחרוג  שלא  הקפיד  אלו  לשון  לרמיזות 
העברי שומר על מתכונת השיר המקורי, בחרוזיה ובמשקלה )בתוספת רגל משקלית 
שסייעו  ובירוריו  עצותיו  על  ויזן,  ליהודה  נתונה  המתרגם  תודת  שורה(.  בכל  אחת 
במהלך התרגום, ולמאור כהן שבחן את התרגום לאור כתביו של מנדוויל והעמיד כמה 

דברים על דיוקם. 
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ֶרת ּוֶ ְלכּו ְנַזְמְזָמה ִסּפּור ּכַ

עֹוֶטֶרת מֹוָתרֹות ּוְמֻאְוֶרֶרת,

ר נֹוָסף ַעל ַחִיל ְוַאל־ִחיל ֲאׁשֶ

ַהְצָמַחת ְנִחיל, ְוַהְצָלָחה ּבְ

ה ָבה ַלֲחָמַמת ֶחְמּדָ ם ֶנְחׁשְ ּגַ

ע ּדָ ה ְוַהּמַ ּיָ ֲעׂשִ ל ַהּתַ ׁשֶ

ֵבל. בֹוֵרי ּתֵ ּוְלמֹוֵפת ְלָכל ּדְ

ל – ל אֹו ְמַעּוֵ ל לֹא ְמַנּוֵ ִמְמׁשָ

ל רֹוָדנּות ַמְמֶאֶרת, ְעּבּוד ׁשֶ לֹא ׁשִ

מֹוְקַרְטַיה ֲעָמִמית ִנְמֶהֶרת – ֹלא ּדֵ

י חּו, ּכִ ָפּ ּלֹא ִיׂשְ ִעם ְמָלִכים ׁשֶ

ים. ֲחגֹוַרת ֻחּקִ חּום ּבַ ּכֹוָחם ּתָ

לּו, ַעם ַלְקָטן, ַהֲחָרִקים ַהּלָ

ָקָטן. מּו ִלְבֵני ֱאנֹוׁש, ַרק ּבְ ּדָ

ֶקֶרב ר ָנהּוג ּבְ ל ֲאׁשֶ ָעׂשּו ֶאת ּכָ

ַחט ְוַעד ֶחֶרב. ֵבי ָהִעיר, ִמּמַ יֹוׁשְ

ֲערּור ט ֵאֵלי ּגּוָפם ַהּזַ ַמּבָ

ֵברּור, ִים ּבְ ּפַ לֹא ְיַזֶהה ּגַ

ָבר – לֹא ּפֹוֲעִלים, ַאְך ֵאין ָלנּו ּדָ

ִלים, לֹא ֳאִנּיֹות, ִטירֹות, ְזרֹועֹות, ּכֵ

יר – ּבִ ע, ִמְכׁשּור ּכַ נּויֹות, ַמּדָ ֻאּמָ

יל ָבר ַמְקּבִ ם ּדָ ּלֹא ִנְמָצא לֹו ׁשָ ׁשֶ

ָפָתם, ׂשְ ָאנּו, ַחְסֵרי־ֶיַדע ּבִ )ׁשֶ

ֵני ָהָאָדם(. ְלׁשֹון ּבְ אן ּבִ ִנְקָרא לֹו ּכָ

ֶתר ין ַהּיֶ ם, ּבֵ ַהּכֹל ֵהם ָאֲהבּו ׁשָ

ֶתר, עּו ַלּכֶ ּבְ ּיֹות – ַאְך ִנׁשְ חֹוק ֻקּבִ ׂשְ

ֶלְך ֻהְפְקדּו  ְוַעל חֹוַמת ַהּמֶ

ַמן ָקדּום; ּנַֹהג עֹוד ִמּזְ ׁשֹוְמִרים – ּכַ

ר ָיֶאה ִלים, ֲאׁשֶ ל ַחּיָ ָמר ׁשֶ ִמׁשְ

ָרֶאה.  ּיֵ ּמּוָבן, ׁשֶ ְוטֹוב לֹו, ּכַ

סּוק, ִלי סֹוף ּפָ רּו ּבְ ָהֻאְכלּוִסין ּפָ

ְגׂשּוג.  ם ַהּשִׂ ְך ָנַסק ׁשָ ּום ּכָ ּוִמּשׁ

ַקת  ֲעלּו ְלַאְסּפָ ִמיְליֹוִנים ּפָ

ֲחַמת־זּוַלת ְוָכל ָמָק"ט;  ל ּגַ ּכָ

ִכיל ֲעֶצֶרת, ְועֹוד ִמיְליֹוִנים, לֹא ּתָ

ָצְרכּו, ַאף ִקְלְקלּו, ֶאת ַהּתֹוֶצֶרת. 

אּו ֵהם ַמֲחִצית ִמן ָהעֹוָלם ִמּלְ

ִרי ֲעָמָלם. ַאְך ַרב ֵמֶהם ָהָיה ּפְ

ֵאב, ַאְך ִלי ַקב ּכְ ּבְ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ָהיּו ּכָ

ֹרב ָקָהל, ָעׂשּו ִעְסֵקי ַרב־ֶרַוח.  ּבְ

יׁש, י ָעָמל ַמּתִ ֶהם ַאְנׁשֵ ָהיּו ּבָ

יׁש ֶבת ּוַפּטִ ִמְקצֹועֹות ַמּקֶ ּבְ

יֶהם ּפֵ יִגיַע ּכַ ר נֹוְתִנים ּבִ ֲאׁשֶ

יֶהם. ת ֶאל ּפִ יֶהם ּפַ ִויִזיַע ַאּפֵ

יַקְנֶטְריֹות ׁשּוִלּיֹות, ם ּפִ ָהיּו ּגַ

ְליֹות; ֵאּלּו ַהּמֹוְצאֹות ָלֶהן ׁשֻ ּכָ

ן יׁש ַאְך לֹא ַסּדָ ּטִ ׁש ָלֶהן ּפַ ּיֵ ׁשֶ

ּוְרִציֵצי ָקִנים ֵהם ְיסֹוָדן;

ִסים, ּיָ ם ּכַ הֹוְבִרים ַאף ַסְרסּוִרים ּגַ

קֹוְרֵאי ָעִתיד, קֹוְסִמים, קּוְביּוְסטּוִסים,

ר־ֹעֶקץ ם ּבַ ְבׁשָ ּדִ ֶתר ׁשֶ ְוָכל ַהּיֶ

ֹעֶקם ר ּבְ לּוחֹות ַהְיׁשֵ ּוְזרֹועֹוָתם ׁשְ
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ְרָוִחים ָנִאים יס ּבִ ִלְגֹרף ַלּכִ

ִעים.  ם ְוַהּנָ ִרי ֵרָעם ַהּתָ ֶאת ּפְ

ם ֵ ָאֵכן, נֹוְכִלים ֵהם. ְוָיֶאה ַהּשׁ

ֵהם – ָלֶהם ְולֹא ְלָכל עֹוְבִדים ׁשֶ

ַבר־ָמה ָכל ִמְקצֹוַע ֵיׁש ּדְ ֲאָבל ּבְ

ל ִמְרָמה: מֹוִליְך ׁשֹוָלל ְוֹקֶרט ׁשֶ

נּוָיה ם ּבְ ָלאְכּתָ ּמְ ין, ׁשֶ עֹוְרֵכי ַהּדִ

ִבים ְרֵוי ְנָיר, ִריִבים ְמֻרּבָ

ּום ַנְדָל"ן ָנאֹות ְוֶקֶלט, לּו ִרּשׁ ִסּכְ

ֶלת ְרַקע ְמֻעּקֶ ּקַ ׁשֶ י טֹוב ָלֶהם ּכְ ּכִ

ּוִמְחָיָתם ַעל ֵסֶדר ֹלא ָחלּוט

ֵטׁש ִקְנָין ּוַבֲעלּות. ַטׁשְ ַהּמְ

ְמרּו ֶמְרָחק, ַמע ְרָאיֹות ׁשָ ֶ ִמּשׁ

ַכר ִטְרָחה; י ֹטַרח ֶזה ּגֹוֵרַע ׂשְ ּכִ

ֲאָבל ְלָסֵנגֹוְרָיה ַעל ִאי־ֶצֶדק

ל ֶסֶדק ים ּכָ ֵסֶפר ַהֻחּקִ ָסְרקּו ּבְ

ּפֹוְרִצים ַמְפִנים ֶאת ֹעז ִמְרָצם ִפי ׁשֶ ּכְ

ְרָצה. ַבִית ַוֲחנּות ּפִ ִלְמֹצא ּבְ

ם ֶמן ְוטּוב ׁשֵ רּו טּוב ׁשֶ ּכְ רֹוְפִאים ּבִ

ם – ּטֹוב ִאם הּוא נֹוׁשֵ ֵני חֹוָלם ׁשֶ ַעל ּפְ

ה ן ַהְרּבֵ ּכֵ ְוַאף ַעל ִמְקצֹוָעם; ׁשֶ

א, ְמקֹום ִלְלֹמד ַמְרּפֵ ִמן ָהרֹוְפִאים, ּבִ

ַח ַצח ּוְלַכְחּכֵ ָלְמדּו ִלְקֹמט ַהּמֵ

ְך רֹוֵקַח חּום ַעל ּכָ ּבְ ׁשַ ּיְ ֵדי ׁשֶ ּכְ

מּוָרה, י ּכְ ׁשֵ ּמְ דֹות ּוְמׁשַ ּוְמַיּלְ

בּוָרה; לּוָדה ְוַהּקְ י ַהּיְ ַאְנׁשֵ

יק ּתִ ים ְלֵאין ַמׁשְ קּוׁשִ ִלְסּכֹן ְלִקׁשְ

י;  ּתִ ל ִאׁשְ ל ּדֹוָדה ׁשֶ ם ׁשֶ ְרׁשָ ְוַלּמִ

ָחה  ּפָ ׁשְ ף ְלָכל ַהּמִ ְלִהְתַחּנֵ

לֹוְמָך"; ִחּיּוִכים ְוָכל ַה"ָמה ׁשְ ּבְ

ֶבת, ם ְקָלָלה ַאַחת ִנּצֶ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ֶות. ת ַאְחיֹות ַהּצֶ דֹוָלה: ֻחְצּפַ עֹוָלה ּגְ

ַעל, ין ּכֲֹהֵני ָהֵאל, לֹא ַרק ַהּבַ ּבֵ

ַעל, ִפיָעה ִמּמַ ִכיִרים ְלהֹוָרַדת ׁשְ ׂשְ

ַעת ְרהּוִטים – ֵני־ּדַ ָהיּו ֻקְרטֹוב ּבְ

ַוֲאָלִפים ּבּוִרים ּוְלהּוִטים

ים ָצִעיף ָעבֹות ר ָיְדעּו ָלׂשִ ֲאׁשֶ

בֹוד, ֲאָוה, ִקְנָאה ּוְרַעב־ּכָ ַעל ּתַ

ים ֶרְנּדִ ּטְ ְדבֹוק ּבַ ֶהם ּכִ ֵבִקים ּבָ ֵהם ּדְ ׁשֶ

י; ֶרְנּדִ ּבְ ִחים ּבַ ִטים, ּוַמּלָ ַהַחּיָ

ָחזּוָתם ַמְצִניַעת ֶלֶכת, ֵמֶהם, ׁשֶ

ִמיְסִטּיּות ְלֶלֶחם, לּו ּבְ ּלְ ִהְתּפַ

ֶחם הּוא ֵמָטפֹוָרה ּלֶ ְוַאף ׁשֶ

ת ֲאֹפָרה. לּו? ּפַ ַפע, ָמה ִקּבְ ְלׁשֶ

ה ָרֲעבּו, ֵלי־ֹקֶדׁש ֵאּלֶ ּוְבעֹוד ּכְ

ּקֶֹדׁש ָרֲהבּו: ים־ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ

ִאים ָלׂשַֹבע, ׁשָ ֹצאן ַמְרִעיָתם ִלֵחְך ּדְ

ן ִמּגַֹבּה. ׁשֵ יט ּדָ ָמָריו ִהּבִ ְוַעל ּכְ

ָרב, ר ִנְכּפּו ַלּקְ ִלים, ֲאׁשֶ ַהַחּיָ

בּו ֲעטּוֵרי ֻיְקָרה; ָנְפלּו – אֹו ׁשָ

ִים ּפַ אּו ֲעֵלי ּכַ ּלֹא ִנּשְׂ ַאְך ֵיׁש ׁשֶ
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ִים.  ּפַ ף אֹו ּגַ י ָנסּו, ְנסּוֵרי ּגַ ּכִ

יצּו, ר ִהְרּבִ ּצַ ּלַ יִאים – ֵיׁש ׁשֶ ְצּבִ ַהּמַ

ַצע. מּוַרת ּבֶ ִהְמִריצּוהּו ּתְ ַאְך ֵיׁש ׁשֶ

ָרב ׂש ַלּקְ ּשָׂ ִלים – ֵמֶהם ׁשֶ ַהַחּיָ

ף ֵמֲאחֹוָריו, ף אֹו ּכַ ּגַ ׁשֶ ב ּכְ ְוׁשָ

ל ִמְלָחָמה ַהַחי ַעל ֹקֶרט ָנֶכה ׁשֶ

ּכֶֹרת, ל ַמֲחִצית ַמׂשְ ָנקּוב ְוַדל ׁשֶ

ל ִמְתֶקֶפת – ר ָחַמק ִמּכָ ְוֵיׁש ֲאׁשֶ

ֶפל. ּכֶֹרת־ּכֶ ִית ַעל ַמׂשְ ּבַ ְוַחי ּבַ

ִעְמעּום, ָלִכים ׁשְֹרתּו ַאְך ּבְ ַהּמְ

רֹוְממּו – ִרּמּום. ֵריֶהם ׁשֶ י ׂשָ ּכִ

ִדיָנה ֶתר ְוַהּמְ עֹוְבֵדי ַהּכֶ

יָנר.  יָנר ַאַחר ּדִ ָעְקצּו אֹוָתם ּדִ

ר – ֹעׁשֶ ים ּבְ ָכָרם ָנמּוְך ַאְך ֵהם ַחּיִ ׂשְ

ר. ֹיׁשֶ ִחים ּבְ ּבְ ּתַ ם ִמׁשְ ְולֹא ַרק ֹזאת, ּגַ

ִהּיֹות ָהיּו ֶנֱעָלִבים: מּול ּתְ

ָנִאים ִנְלִוים! ְתאֹום? ּתְ ֵנָבה? ָמה, ָמה ּפִ ּגְ

ף ֶאת ַהּלֹא־סֹוד, ָהָעם ָחׂשַ ּוְכׁשֶ

ַכר ְיסֹוד! ּנּו ִטעּון: ֲהלֹא ֶזה ׂשְ ׁשִ

ה – ֹלא ָעׂשּו ִעְנָין ֵאּלֶ ְצנּוִעים ּכָ

דֹול ֵמֶרַוח ְוִקְנָין. י( ּגָ ְמּבִ )ּפֻ

ה ָלה יֹוֵתר ִמּמָ בֹוָרה ִקּבְ ל ּדְ י ּכָ ּכִ

ֶעֶצם, לֹא אֹוַמר ִהיא ְצִריָכה... ּבְ ׁשֶ

ְך, ֲאָבל ֲאִני אֹוֵמר: ֵדי ּכָ ַעד ּכְ

ר ְמַהּמֵ ִהְצִהיָרה; ּכִ ֶ יֹוֵתר ִמּשׁ

ִסיד, ֶאת ָהֶרַוח ְקָצת ַמְסֶוה ּבְ ׁשֶ

ְפִסיד. י ֶאת ַהּמַ יז ִמּדַ ְלַבל ַיְרּגִ

ם זֹו ַהּכֹוֶזֶבת? ְרּכָ ל ּדַ ִמי ְיַמּלֵ

ֶזֶבל ֵהם ָמְכרּו ּכְ אֹוָתּה ְסחֹוָרה ׁשֶ

ר, ּנֹות ִיְכׁשַ יר ּגִ ר ְלַהֲעׁשִ ֲאׁשֶ

ר ָבר ָמֳעׁשָ הּוא ּכְ ּלּו ׁשֶ קֹוָניו ּגִ

ַהּמֹוֵכר ַאף לֹא ִהְבִטיַח –  ָמה ׁשֶ ּבְ

ים ְוִטיַח. ֵפל ּוֶמֶלט ּוְטָרׁשִ ּתָ

ר ֵחָמה? יב אֹותֹו ִאּכָ ַאְך ָמה ָיׁשִ

ְמקֹום ֶחְמָאה? ֵאי ֹחֶמר הּוא ָמַכר ּבִ

ֶרת ֶדק ָהִעּוֶ ם ֵאַלת ַהּצֶ ַאְך ּגַ

ֶרת ּוֶ ּכַ ָיְדָעה ָמה מֹוֵצא ֵחן ָלּה ּבַ

ְמָטה ֶאת ַהּמֹאְזַנִים ם ׁשָ ּוֹפה־ָוׁשָ

ִמּכֶֹבד ׁשַֹחד ֵמרֹוֵזן־רֹוְזַנִים.

ה, י־ֻמּטָ ְלּתִ ָבה ּבִ ְחׁשְ ּנֶ ְוַאף ׁשֶ

ל ִמיָתה ל ׁשֹוט אֹו ׁשֶ ין ׁשֶ ּוְבִדין־עֹוְנׁשִ

ימּות ַעד ֶרַצח ל ַאּלִ ַעל ֲעֵברֹות ׁשֶ

י ַמְטִריָצה ְפָטה ִהיא ִלְכאֹוָרה ַעל ּפִ ׁשָ

ֲעוֹון ִמְרָמה ְסדּוָרה, ְוִנּדֹוִנים ּבַ

ְהיּו ִמְרָמס, ּיִ ְך ׁשֶ ה, ּכָ ִחּלָ ְלָתה ּתְ ּתָ

ְגָעה יֹום יֹום ּה ּפָ ה ַחְרּבָ ְלַמֲעׂשֶ

ל ּוָבֶאְביֹון, ּדַ ֻאְמָלל, ּבַ ַרק ּבָ

ר, ִמּתֶֹקף ַטֲעֵמי ִמּצּוב, ֲאׁשֶ

ֹגַבּה ֵעץ ָעצּוב ִהְתַנְדְנדּו ּבְ

ָזק ּפּוט ּבָ ְגַלל זּוטֹות ּוְבׁשִ ּבִ

ל ׁשֹוַע ְוָחָזק.  ְלַרְוָחָתם ׁשֶ

ק, ם ֹעׁשֶ ה ִנְמָצא ׁשָ ּנָ ָכל ּפִ ְוָכְך ּבְ
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ר. ְכלֹול ָהָיה ֵהיַכל ָהֹאׁשֶ ַאְך ַהּמִ

ר, לֹום ִמּזָ ת־ׁשָ א ַלֲחֻנּפַ ֻמּשָׂ

ה. ֵעת ַמּסָ ָהָלתֹו ּבְ ּוְמקֹור ּבֶ

ֵאר – ת ּפְ ְמִחּצַ ר ּבִ ָאֵכן, ֹרב ֹעׁשֶ

ר. ִמְצַטּבֵ רֹות ּבְ ּוָ ַאר ַהּכַ ׁשְ ּכִ

ר רּו ֶקׁשֶ ֶעיָה ָקׁשְ ׁשָ ַמֲעָצָמה! ּפְ

ת,  ׁשֶ רּוָכה ּוְמֻבּקֶ ַלֲעׂשֹוָתּה ּבְ

ּוְסֻגּלֹוֶתיָה, ֵאּלּו ָהָרמֹות, 

ִדיָנִאים ֵאיְך ְלַרּמֹות. ָלְמדּו ִמּמְ

תֹוק ָיָצא, ָמתֹוק ֵמַעז, ַעז ִמּמָ

ר ְלֹרַע, ּוֵמָאז טּוב ִהְתַחּבֵ

ׁשּוָטּה ם ָרָעָתּה ָיְצָאה ִמיֵדי ּפְ ּגַ

ף. ּתָ ׁשֻ ֵדי ִלְתֹרם ַלּטֹוב ַהּמְ ּכְ

ִדיָנה: נּות ַהּמְ ֹזאת ִהיא ֻאּמָ ּכָ

יָנה לּוָנה הֹוְפכֹות ְלַמְנּגִ לּוָנה־ּתְ ּתְ

ְזֹמֶרת ל ַהּתִ ְכלֹול ַהַחי ׁשֶ ּוַבּמִ

ַיַחד ַסְך ַהְרמֹוְנָיה: ְצִרימֹות צֹוְברֹות ּבְ

ם ַקְנֵטר, דֹות ְלׁשֵ אֹות ְמֻנּגָ ּבָ

ר. ַסְנּתֵ ַסְך ּפְ דֹות ּכְ יֹוְצאֹות ְמֻאּגָ

חֹון ִנְכֶנֶסת ּכָ ל ּפִ ְך ְמִתינּות ׁשֶ ּכָ

ָרנּות ְוֶנֶסְך. ְרּגְ ְכָרה, ּגַ ְכסּות ׁשָ ּבִ

ַצע, ת ַהּבֶ ל ָהַרע, ֶחְמּדַ ֶֹרׁש ׁשֶ ַהּשׁ

אֹותֹו ִזהּום ִמּדֹות, ִקְלקּול ּוֶפַצע,

ְזָרנּות, ָרת ִנְרָצע ַלּפַ ָהָיה ׁשָ

ּנּוק ַהֵחְטא ָהֲאִציִלי; ְוַהּפִ

ֲעסּוָקה ִלְקַהל ִמיְליֹוִנים: ֵהִניב ּתַ

צּום ֵמֹעִני. ֵאר ְוַגֲאָוה ִחּלְ ּפְ

ַנִים ְלפּוָקה ַחץ, ׁשְ ִקְנָאה ְוׁשַ

פּוָקה. ׁשּו ֶאת ַהּתְ ּלְ ּוְלִמְכׁשֹול, ׁשִ

ִריאּות!( ּכּות )ָחְלָים ַרב־ַהּבְ ֲהַפְכּפַ

ִבּגּוד ּוְבִרהּוט, ֹאֶכל, ּבְ ּבָ

ַחת – ּכּות קֹוֶפֶצת ּוִפּסַ ֲהַפְכּפַ

ַחר. ל ַהּסַ ְלּגַ ֵהִניָעה ֶאת ּגַ ִהיא ׁשֶ

ָחה ְלּתָ ים ְוַגם ַהּמֶ ם ַהֻחּקִ ּגַ

ֶאָחד; ם ּכְ ּנּות ׁשָ ּתַ ֵני ִהׁשְ ָהיּו ּבְ

ת ׁשֶ ת ָאְפָנה ָהְיָתה ִחיׁש ִמְתַעּפֶ ְסּגַ ּפִ

ע. ׁשַ ֶבת ּפֶ ָנה ֶנְחׁשֶ ּוְבתֹוְך ֲחִצי ׁשָ

ם, ַרק ֻחּקָ ּנֹוָתם ֶאת ּבְ ׁשַ ם ּבְ ַאְך ּגַ

ָגם, ּקּון ֵהִפיגּו ּפְ ּגּוֵמי ּתִ ּפִ ׁשֶ ּכְ

יָגה ָלל לֹא ִהּשִׂ בּוָנה ּכְ ַהּתְ ָגִמים ׁשֶ ּפְ

ְזכּות ִאי־ִעְקִבּיּות ְוִזיג־ַזג. נּו ּבִ ּקְ ּתֻ

ר ם ֹיׁשֶ ָחה ׁשָ ה־ָרָעה ִטּפְ ְוָכְך ִמּדָ

ר, ר ֹעׁשֶ ַעת ַהּכֹׁשֶ ׁשְ ר הֹוִליד ּבִ ֲאׁשֶ

ַעל חּוט ם ִהְרִקידּו ּכְ ְוֵאּלּו ׁשָ

י ִעּנּוג ְוֹנַעם ְונֹוחּות, ַחּיֵ

אּות ָהְיָתה ּכֹה ֲעָנִקית ְוַהּגֵ

ָרַמת ָנִגיד ֶהָעִני ַחי ּבְ ׁשֶ

יד! ַעם; ָמה ֹנאַמר ּוָמה ַנּגִ ל ּפַ ׁשֶ

בּול ר ָהַאְרִצי – ַאְך ּגְ ָקָצר ָהֹאׁשֶ

בּול.  ּזְ ֵמיִמי ּבַ ְ ם ַלּזַֹהר ַהּשׁ ֵיׁש ּגַ

ן ן ָהֵעֶדן לֹא ּכֹה ְמֻתּקָ ם ּגַ ּגַ

אן. ֶרת, ּכָ ּוֶ ּכַ עֹוָלֵמנּו ּבַ ּכְ
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ּה ּלָ ִנים ׁשֶ ְרּגָ ָהֶאְזָרִחים ַהּנִ

ָלה, ְמׁשָ ָכה ֶאת ַהּמֶ חּו ַעל־ּכָ ּבְ ׁשִ

לֹון ָ ּשׁ ל ּכִ ַאְך ִאם ָקָרה ִמְקֶרה ׁשֶ

ּלֹו. ם ְקָצת ׁשֶ הּוא ּגַ ב ׁשֶ ִאיׁש ֹלא ָחׁשַ

ִאים ְצָבאֹות ּוַמְנִהיִגים ְוַיּמָ

ִאים!"; פּו: "ַלֲעָזאֵזל ָהַרּמָ ּדְ ּגֻ

ל ֶאָחד ִנְגֵעי ִלּבֹו, ם ּכָ יר ׁשָ ִהּכִ

מֹוָתם ִלְסּבֹל.  ּזּוַלת ֵסֵרב ּכְ ַאְך ּבַ

ה לֹו ְנָכִסים ר ִהְרּבָ ֶאָחד, ֲאׁשֶ

ַרּמֹותֹו ָעִני ְוַגם ָנִסיְך, ּבְ

ְנֹעֶרת, ְבַער ּכִ יף: "ָהִעיר ַהּזֹאת ּתִ ִהּטִ

ּקֶֹרת ַמִים!" – ַהּבִ ָסְבָאּה ָמהּול ּבְ

ָפָפן, ָפפֹות, ּכְ ִמי? ַיְצַרן ּכְ הּוְטָחה ּבְ

ה, ַהַחְפָפן; ׂשֶ ִדי ֶהֱחִליף ּבְ ּגְ ׁשֶ

ָפם ׁשּוִלי, ֶהּקֵ ַעל ֲעוֹונֹות ׁשֶ

ל ִאיׁש, יסֹו ׁשֶ יׁשּו ֶאת ּכִ ּלֹא ִהּכִ ׁשֶ

ָרב ל ְנׁשּוְך ׁשָ ׁשֶ קֹול ְזָעָקה ּכְ

ָרה? ֶרת: ֵאיֹפה ַהָיׁשְ ּוֶ ּכַ ָקם ּבַ

ַחר, ה ָצַחק ֱאִליל ַהּסַ ַעל ַהֻחְצּפָ

ֶכל ׂשֵ ַוֲאֵחִרים ָאְמרּו: ַמְחסֹור ּבְ

ר ְכָיִנים ּפֹה ְלַקּטֵ ּגֹוֵרם ַלּבַ
יֶטר1 ּטֹוב ָלֶהם. ַאְך יּוּפִ ַעל ָמה ׁשֶ

ה, ְמִריָבה ּוְבַמּסָ א ּבִ זֹוֵעם ּבָ

ה. ְרָמה! – ְוָכְך ָעׂשָ ָקָרא: ֵקץ ַלּמִ

ט, ְרִביטֹו ֵהִניף ַוּיֹוׁשֶ "לֹא עֹוד!", ֶאת ׁשַ

1.  יופיטר הוא ראש האלים במיתולוגיה הרומית; מקבילו 
של זאוס מהמיתולוגיה היוונית. 

ר. ֹיׁשֶ ָבבֹות ָמְלאּו ּבְ ְוָכל ַהּלְ

ים ְחּכִ ַעת ַהּמַ ּוְכמֹו מּול ֵעץ ַהּדַ

ְדָחִקים ל ֲעֹונֹוֵתיֶהם ַהּמֻ ּכָ

ִנְגלּו ָלֶהם ָלֹרַחב ְוָלֹעֶמק

ֹסֶמק: א ּבְ ּטֵ ּדּוי – הּוא ִהְתּבַ ְוַהּוִ

יִרים ָעוֹון ְסּתִ יָלִדים ַהּמַ ּכִ

ֵניֶהם ַהּלֹוֲהבֹות ְגַלל ּפְ ֲאָבל ּבִ

יר ְרצּוָפם ַמְסּגִ ּפַ טּוִחים ׁשֶ ֵהם ּבְ

ִגיר. יֶהם ְלָכל ּבָ ֶאת ִטיב ַמֲעׂשֵ

ח! ַחד ְוַהּפַ ַאְך ַאְלַלי: ַהּפַ

ְך! ְהּפָ ָמה ַרב ְוַחד ָהָיה ַהּמַ

ינּו ָעה ִחּכִ ֲאִפּלּו ֹלא ֲחִצי ׁשָ

ֶקל־ִקילֹו. ׁשֶ ר ּבְ ּוְכָבר ָהעֹוף ִנְמּכַ

ְתאֹום חֹוֵלץ ִביעּות ֵהֵחל ּפִ ֶאת ַהּצְ

ֶלְך ְוַעד ֵלץ. ל ָהֶאְזָרח, ִמּמֶ ּכָ

אּולֹות מֹו ׁשְ עֹות ּכְ ַהּבָ ִאיׁש ִאיׁש ּבְ

ּלֹו. תֹוְך ׁשֶ ָזר – ָאְמָנם ּבְ ִנְרָאה ּכְ

י ּתֵ ִביַעת חֹובֹות, ּבָ ֵאין ּתְ ה, ּבְ ַעּתָ

ֵטל, בּו ּבָ ין ָהֶאְזָרִחי ָיׁשְ ַהּדִ

ּלֹא ֶהֱחִזיר ֶאת ַסְך י ֵאין לֹוֶוה ׁשֶ ּכִ

ַכח. ה ׁשָ ַהּנֹוׁשֶ ם ָמה ׁשֶ חֹובֹו – ּגַ

ַער: ַ ם ֵהם ִמּשׁ ְוא ָחְדלּו ּגַ ָ ּתֹוְבֵעי־ַהּשׁ

ַעת. ַ ֻרּשׁ ִביָעָתם ַהּמְ ְנזּו ֶאת ּתְ ּגָ

ר ַרק ֶרת־ֹיׁשֶ ַכּוֶ ּבְ ֶוֱהיֹות ׁשֶ

ִביעֹות ְסָרק, ים ַעל ּתְ ין ַחּיִ עֹוְרֵכי ַהּדִ

ֶסף ל ּכֶ ם נֹוְתרּו ְללֹא ָמקֹור ׁשֶ ֻרּבָ

ֶסת. ְכָמם ַהּקֶ קּו ְוַעל ׁשִ ּלְ ְוִהְסּתַ
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ָלא: ָבר לֹא ּכָ ו ּכְ ט ַעְכׁשָ ּפָ ׁשְ ית ַהּמִ ּבֵ

ב ִנְתָלה.  ְחַרר ְוָכל ַחּיָ אי ׁשֻ ַזּכַ

ֶלא ל ֲאִסיֵרי ַהּכֶ ְצאּו ּכָ ּיָ ֶ ִמּשׁ

ה; ֵאּלֶ לֹא ִנְזְקקּו עֹוד ִלְדָבִרים ּכָ

לּו, ְרֶזל ּכָ ּסֹוְרֵגי ּבַ ֶ ּוִמּשׁ

לּו ר ּגָ ְסּגֵ ם ֶהָחָרׁש ְוַהּמַ ּגַ

ָלה. ל ֵלב סֹוֵהר ּכָ ּוְמׂשֹוׂשֹו ׁשֶ

ס ָהֵאָלה ְפֵני ּכֵ ָיָצא ָאז ִמּלִ

י, ר־ָראׁשִ ין, ׂשָ ֶנֱאָמָנּה, ּגֹוֵמר־ּדִ

ים; יר־עֹוְרֵפי־ָראׁשִ ְפָסן, ַאּבִ ָאדֹון ּתַ

י ַקְרּדֹם  מּוי־ֶחֶרב, ּכִ ְוֹלא ָחזֹון ּדְ

ְרּדֹום. ַכּפֹוָתיו, ּוְתִלי־ּגַ ִהְבִריק ּבְ

ֶדק, ְוַאֲחָריו: ִהיא־ִהיא, ֵאַלת ַהּצֶ

ֶדת ֶרת ְוִנְגֵלית ּוְמַרּצֶ ִנְסּתֶ

ּה. ְסִביָבּה ְוַאֲחֶריָה ְבּתָ ַעל ֶמְרּכַ

ר־ְזבּוב ּוִמְצָטֵרַע, ל ּבַ עֹוְזֶריָה, ּכָ

בֹוִהים ְמאֹוד ים ּגְ ׁשִ ּמָ ִקיִדים ְוׁשַ ּפְ

ָמעֹות.  ַהּסֹוֲחִטים ָמעֹות ִמּתֹוְך ּדְ

רֹוְפִאים ָהיּו, ּוַמֲחָלה ּוְדַוי,

ַאְרָצם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש, ם ּבְ ׁשָ

א ם ַמְרּפֵ ִחיִדים ָלֵתת ִמְרׁשַ ַאְך ַהּיְ

ה ָבר: ַהְרּבֵ בֹוִרים יֹוְדֵעי ּדָ ָהיּו ּדְ

ֻמְמִחים ָהיּו, ְזִמיִנים, ׂשֹוְנֵאי ַמְחלֶֹקת,

אּו צּוָקה ָוֹעֶקץ.  ׁשּוט ִרּפְ ר ּפָ ֲאׁשֶ

רּופֹות ְוַתְרִחיִפים ְוַאְבָקִנים ּתְ

ִנְקנּו ַרק ִמּתֹוֶצֶרת ְמקֹוִמית –

י ֵאל נֹוֵתן ְלֶאֶרץ ַמֲחָלה ּכִ

ּה. ּלָ ֶ ָחה ֶמְרַקַחת ִמּשׁ ּתְ ַרק ִאם ּפִ

ת ָעלּו ִמן ָהַעְצלּות י ַהּדָ ַאְנׁשֵ

לּו;  ְרִתים ֹלא־עֹוד ִנּצְ ׁשָ ְוֶאת ַהּמְ

טּוב־ֵלָבב, ו, ּבְ ִאיׁש ִאיׁש ֵמֶהם ַעְכׁשָ

יר ֶלֱאִליָליו א ְזָבִחים ְוׁשִ ָנׂשָ

ְקצֹוַע ּלֹא ִהְתִאימּו ַלּמִ ּוִמי ׁשֶ

ית ֹסַהר. ה ֵאיָנּה ּבֵ ֻהּנָ ְרׁשּו: ַהּכְ ּפָ

ּקּוׁש ָעצּום ָהָיה ָלֶהם ּבִ לֹא ׁשֶ

ּלֹא ָרצּום(: ְמַעט ׁשֶ ִרים ּכִ ׁשָ )ְוַהּיְ

יק ְלֹקֶמץ דֹול ֶאָחד ִהְסּפִ ּכֵֹהן ּגָ

ל ּכֶֹמר.  ַמע ּכָ ּלֹו ִנׁשְ ְמכּות ׁשֶ ְוַלּסַ

ה – ָ ְתחּוֵמי ְקֻדּשׁ ק ַרק ּבִ הּוא ִהְתַעּסֵ

ָאר. ְ ל ַהּשׁ ִעְסֵקי ִצּבּור, לֹא ּכָ ֹלא ּבְ

ּפֹו, ִלְרֵעִבים הּוא לֹא ָקַמץ ּכַ

ַזר קּוּפֹון, ֵמֶאְביֹוִנים הּוא לֹא ּגָ

ה ּוַמְתִמיָדה, ְצָדָקה ָנַתן ַרּבָ

ה, ְכִפין ִלְבִלי ִמּדָ ָמזֹון ְלָכל ּדִ

ה.  ת ּוִמּטָ ַרס ּפַ ּוְלנֹוֵדד ּפָ

ֶלְך ְורֹוְזָניו, ין ֲאִציִלי ַהּמֶ ּבֵ

ָנב, ּזָ ּבַ ִקיָדיו ׁשֶ ּוְבֶקֶרב ְקַהל ּפְ

ּנּוי ָעצּום: ֵעת ַהִהיא ׁשִ ֵאַרע ּבָ

ִצְמצּום. ּכֶֹרת, ּבְ ים ַרק ַעל ַמׂשְ ַחּיִ

ָעִמים ר ּפְ יַע ֶעׂשֶ ָרׁש ַיּגִ ׁשֶ
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ה ָעִני, ָכרֹו, ְצרֹור ָיד־ַלּפֶ ִלְדֹרׁש ׂשְ

ְרּתֹו ָלֶנַצח ּכֻ ַאְך לֹא ִיְרֶאה ֶאת ַמׂשְ

ֵנַתח – ד ּבְ ם לֹא ְיֻכּבַ ּלָ ַ ִאם ַהּשׁ

ִמיד, ב ּתָ ל ֶזה ִלְתַנאי־ְיסֹוד ֶנְחׁשַ ּכָ

ו: ְלָעֶול ְוַתְרִמית. ֲאָבל ַעְכׁשָ

ה ִחּלָ ר ֹנַהל ּתְ ָכל ָמקֹום ֲאׁשֶ ּבְ

ַעל ְנָכָליו ְך ׁשֶ ה, ּכָ ּיָ ִליׁשִ ׁשְ ּבִ

ַחת, ּגַ ִני ַמׁשְ ֵ ל ָהֶאָחד ֵעין ַהּשׁ ׁשֶ

ם ַיַחד – ְנבּו ּגַ ם ּגָ ּתָ ָלׁשְ ִציאּות ׁשְ ּמְ ַאְך ּבַ

ָלִפים ל ַהּקְ ֶהם ּכָ נּו ּבָ ו ִנּתְ ַעְכׁשָ

ֲאָלִפים. ה־ּבַ יֵדי ֶאָחד, ַמּכֶ ּבִ

ֹלא עֹוד ָעְזרּו ִעּטּור, ָצָל"ׁש ָואֹות

ְרָנָסה ְוהֹוָצאֹות; ְלֹצֶרְך ּפַ

ָזאִרים ּבָ רּו ַרק ּבַ ָרד ִנְמּכְ ְגֵדי־ׂשְ ּבִ

ר ֵאֶצל ָהַאְלֶטע־ָזאֶכן; ּוְבִעּקָ

ְרחֹוב; ְרִביִעּיֹות, ּבָ סּוֵסי ַמְלכּות – ּבִ

ַעל חֹוב. ל ּבַ יֵדי ּכָ ָפר – ּבִ ל ּכְ סּוִסים ׁשֶ

ְרָמה. מֹו ִמּמִ ְרחּו ּכְ ֵמַרֲאָוה ּבָ

ְלָחָמה;  ֲחרּו ַלּמִ ן לֹא ׁשִ ַעל ּכֵ

ָגאֹון־ֲעֵלי־ּגֹוִיים ֵיׁש ְלַזְלֵזל ּבְ

יקּו ֶזה ָלֶזה ּזִ ּיַ ה ׁשֶ ְוָלּמָ

בֹוד ַמְלכּות ִמְלָחמֹות ַעל ּכְ ים ּבְ ַעּמִ

)ְלַבד ֵמֲהָגַנת ֵחרּות ּוְזכּות(?

ֶרת ּוֶ ּכַ ם ּבַ ְלבּו ׁשָ ְראּו ֵאיְך ִנׁשְ

ְפּתֹור ָוֶוֶרד! ָרה: ּכַ ַלח־ָיד ְוָיׁשְ ִמׁשְ

ָניו, ּנּו ּפָ ה, ׁשֻ ּנָ ָחק ׁשֻ ׂשְ ם ַהּמִ ׁשֵ

י הּוא ָהַפְך ָזָנב. ָהֹראׁש ָאַבד ּכִ

ִצי ֻהְרֲחקּו ּכְ י לֹא ַרק ֹזאת ׁשֶ ּכִ

ְקִציב, ִמיֵני ּגֹוְרִמים ַזְלָלֵני ּתַ

ְלָחָנם ם ְקַהל ְסמּוֵכי־ַעל־ׁשֻ א ּגַ ֶאּלָ

ם. ָבר לֹא ָיְכלּו ִלְהיֹות אֹוְכֵלי ִחּנָ ּכְ

ְוא ִנּסּו ִלְתחּום ַאֵחר ִלְסטֹות: ָ ַלּשׁ

קּוִעים ִעם ְסטֹוק. ם נֹוְתרּו ּתְ ּלָ ם־ּכֻ ּלָ ּכֻ

ּנֹות ַהֵחן, ְדָל"ן. ּפִ ם ַהּנַ ָצַנח ּגַ

ר חֹומֹוֵתיֶהן  ה, ֲאׁשֶ ִטירֹות ֶחְמּדָ

ֵנֶבל,2  י ִנְבנּו ּבְ ּבֵ מֹו חֹומֹות ּתֵ ּכְ

ֵאֶבל, ָרה. ְטבּוִלים ּבְ ּכָ חּו ְלַהׂשְ ּלְ ׁשֻ

ִגיל, ָעְמדּו ֵאֵלי־ָאבֹות־ מֹול ּבְ ַרק־ּתְ

י ֶלָהבֹות ִרים ּכִ ִית, ְמַבּכְ ַהּבַ

יַרׁש יַצד ּתִ ֹיאְכלּום ְוֹלא ִיְראּו ּכֵ

יַרת ָהָרׁש. ים ּדִ ּבִ ְרּכֻ ֵאר ַהּכַ ֶאת ּפְ

ה ָהָיה ַלּבֹהּו, ִנּיָ ִמְקצֹוַע ַהּבְ

מֹוהּו, ִנים ָאבֹוד ָאְבדּו ּכָ ָהֻאּמָ

ת ּתָ ף ַעל ַהּמַ ּלָ ל ּגַ ֹלא עֹוד ֻהּלַ

ת.  ר ֵנַחן ּבֹו, לֹא ּפַֹאר ַסּתָ ֲאׁשֶ

ַהּנֹוָתִרים – ָחְדלּו ִמּמֹוָתרֹות;

ֹרד. א ִלׂשְ ז ָרצּו, ֶאּלָ לֹא ְלַבְזּבֵ

ָאה ְסּבָ ּמִ ּבֹון ּבַ ּוְבפֹוְרָעם ֶחׁשְ

ָאה". ַעם ַהּבָ ּפַ ָבר ֵאין "ּבַ ָיְדעּו: ּכְ

2.  על פי האגדה, חומות הפוליס היוונית תבי נבנו תוך נגינה.
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ת־ִטּפּוֵחי ּכֹוֵרם ׁשּום ַנֲעָרה ּבַ

ה־רֹוֵקם. ה ָזָהב ַמֲעׂשֵ ָבר לֹא ָלְבׁשָ ּכְ

תֹוִנים ְולֹא ַמְפִטיר ּבְ ֹלא עֹוד ְצִלי־ּגִ

ַיִין ָצְרָפִתי. ִלְסעּוָדה ּבְ

ּתֹו ִעם ִאׁשְ ם ַהַחְצָרן, ׁשֶ ָהַלְך ּגַ

ּתֹות ַחג ִלְבלַֹע ְוִלׁשְ ָנַהג ּבַ

ה חֹות ִמּמָ ָעַתִים לֹא ּפָ ּתֹוְך ׁשְ

יָמָמה. דּוד רֹוְכִבים צֹוֵרְך ּבִ ּגְ ׁשֶ

ל ְכלֹוֶאה3 ָהֲעִדיָנה ּה ׁשֶ ֵאי־ָאז, ִאיׁשָ

ִדיָנה.  ַדד ְלִפּנּוָקּה ֶאת ַהּמְ ׁשָ

ר ֵיאֹותּו ו מֹוֶכֶרת ִהיא ַלֲאׁשֶ ַעְכׁשָ

זּוִזים ֵמֹהּדּו. ֶאת ָרִהיֶטיָה ַהּבְ

ְפִריט יֹוָמּה, ָמה ִצְמְצָמה ִהיא ֶאת ּתַ

ֵלָמה: ָנה ׁשְ ׁש ׁשָ ְלּבַ ְלָמה ּתִ אֹוָתּה ׂשַ

ן, ר ִטְבָען ְלִהְתַעְדּכֵ ָאְפנֹות, ֲאׁשֶ

ן. ּקֵ ה, ְלִהְזּדַ ם, ֵמַעּתָ ָזכּו ׁשָ

ֵכֶלת י ְוצֹוְבֵעי ַהּתְ ׁשִ טֹוֵוי ַהּמֶ

דּו ּתֹוֶחֶלת. ד ִאּבְ ָאר עֹוְבֵדי ַהּבַ ּוׁשְ

ּוק ּשׁ ְררּו: ּבַ ַפע ׂשָ ְלָוה ָוׁשֶ ׁשַ

ׁשּוט.  זֹול – ֲאָבל ּפָ ָהָיה ַהּכֹל ּבְ

ן ּנָ טּור ִמיֵדי ּגַ ַבע ַהּפָ ַהּטֶ

ֵפרֹוָתם ָחַנן; ֶאת ָהֵעִצים ּבְ

ִרי ֶמֶגד, ֵאין ִאם לֹא ִרי ָנִדיר, ּפְ ַאְך ּפְ

ְמַתְגְמִלים ָעֵמל ַעל ֲעָמלֹו. 

פרוזה  מיצירת  אוהבים  רועים  זוג  הם  וכלואה  דפניס    .3
הלניסטית ידועה.

חֹות, ַרַהב ּוִפּנּוק רֹוְוִחים ּפָ ׁשֶ ּכְ

ִריַחת ּכֹוחֹות  ִעים ִזּנּוק: ּבְ ֵהם ְמַבּצְ

אן לֹא ַרק סֹוֲחִרים ָיְצאּו: ְלחּו"ל. ּכָ

י ִיּצּור – ּסֵ ם ִמְפָעִלים, ּפַ ְרחּו ּגַ ּבָ

ֵטל ֻמְזַנַחת; ָבה ּבָ ָלאָכה ָיׁשְ ַהּמְ

ַחת,  ה, ַהּנַ ּיָ ֲעׂשִ אֹוֶיֶבת ַהּתַ

ְרָמה ָלֶהם ְלַהֲעִריץ ּתֹוֶצֶרת ּגָ

ׁשּום יֹוֶתֶרת. ָהָאֶרץ, לֹא ִלְרצֹות ּבְ

ְך ִהְמִעיט ל ּכָ ר ָהֻאְכלּוִסין ּכָ ִמְסּפַ

ֲהמֹון־ָעָבר נֹוְתָרה ֵמִאית ּמֵ ׁשֶ

ַפע ְלָהקֹות ת ִעם ׁשֶ ְלִהְתַעּמֵ

אּו ַלֲעֹקץ. ּבָ אֹוֵיב־עֹוֵפף ׁשֶ

ּדּור – רּו ֵמֲאחֹוֵרי ּגִ ּצְ ֵהם ִהְתּבַ

ְלֵהָהֵרג אֹו, ִאם ִיְזּכּו, ָלדּור.

כֹוחֹות ַעְצָמם ִכיִרים, ַאְך ּבְ ְללֹא ׂשְ

ֹאֶמץ ְוָעְצָמה, ֵהם ָלֲחמּו ּבְ

ְנִחיׁשּות ּוְבֵלָבב ָנכֹון, ּבִ

חֹון. יגּו ִנּצָ ּוְלַבּסֹוף ִהּשִׂ

חֹון ָהָיה ְמִחיר: ּצָ ֲאָבל ַלּנִ

ְמִחי. בֹוִרים ַלֲאָלִפים ָנְפלּו ּבִ ּדְ

ָלָאה, ֵלי ּתְ ְ ַהּנֹוָתִרים, ְמֻחּשׁ

ה ָרָעה ִמּדָ יבּו ּכְ ו ֶהְחׁשִ ַעְכׁשָ

ְרּגֹוַע ְוָיְצאּו חֹוֵצץ ֶאת ַהּמַ

ּנֹוַח ְונֹוֵצץ. ֶנֶגד ַהּנִ ּכְ

יָתם ֵאפֹוא ְוָנֲחלּו, ָעְזבּו ּבֵ

ים, ַאּלֹון ָחלּול. ִנים ּוְמֻרּצִ ּכֵ
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ַיַחד, לּונֹות: ֶזה ֹלא הֹוֵלְך ּבְ ִעְזבּו ּתְ

ָרה ְוַגם ּפֹוַרַחת. ֶרת ְיׁשָ ּוֶ ּכַ

יו, ִלְלּגֹם ֶאת ָהעֹוָלם ַעל ַמְנַעּמָ

יו, ַעּמָ ַעם ּוַבַעל ּבְ ִלְחיֹות ּכְ

ר־ָמה – ִמְסּפַ ְלֹלא ָעוֹון ְוָעֶול ּבְ

ְמָיה. ָיה ַוֲחלֹום ַאְסּפַ ֵהן זֹו אּוטֹוּפְ

ה ּנּוק ְוַגֲאָוה – ֶאת ֵאּלֶ ִמְרָמה, ּפִ

ְצִריָכה ֶחְבָרה ִאם ִהיא רֹוָצה ּתֹוֶעֶלת.

ַגע ַרע ְלֹלא ָסֵפק, ָרָעב הּוא ּפֶ

ג.  ְגׂשֵ ַאְך ַרק ָרֵעב אֹוֵכל – ּוְמׂשַ

ִין ֵנֶפן ָבְרֵכנּו ַעל ַהּיַ ֵהן ּבְ

ֶפן, י ַנְפּתּוֵלי ַעְנֵפי ַהּגֶ ֶאל ֹקׁשִ

ֵאין ִעּצּום ר ּבְ ִריִגים ֲאׁשֶ ַלּשָׂ

ֵכֵניֶהם ְוִהְתַעּצּו ָחְנקּו ֶאת ׁשְ

ּזּום ְוַהְדָלָיה ֲאָבל ַאַחר ּגִ

ֵפרֹות ַהְללּוָיּה. ִזּכּונּו ּבְ

ֵלב ָעֹקב ָרָכה ְטמּוָנה ּבְ ם ּבְ ְך ּגַ ּכָ

ין ְוַאף ִיּקֹב.  יֶפּנּו ּדִ ִאם ַיּקִ

ּה: ָאֵכן, ֶחְלַקת מּוָסר ְוֵנֶכל ּבָ

ּה, ן ֶחְלּבָ ּתֵ ָהָאֶרץ ָלָרצֹון ּתִ

א. ָאבֹון ָהֹאֶכל ּבָ ְוִעם ַהּתֵ

ֶכת, ם ַהְצָנַעת ַהּלֶ ר טֹוב, ּגַ ַהּיֹׁשֶ

ְצִמיַח ֶלֶחם. ה ּתַ ַאְך לֹא ֵמֶהם ֻאּמָ

ּלּות יָנּה ּדַ ִקים ֶחְבַרת מֹוֵפת – ּדִ ּתָ

ּלּוט. ר ֲעִתיַרת ּבַ ּוְדֵיאַטת ֹיׁשֶ
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