גּורת
יה ,וְכִ ְבתּולָ ה חֲ ַ
יר ָ
אֱ ִלי צִ ּיֹון וְעָ ֶריהָ  ,כְ מֹו ִא ָשה ְבצִ ֶ
עּוריהָ
ַשק ,עַ ל בַ עַ ל נְ ֶ
,עֲ לֵ י אַ ְרמֹון אֲ ֶׁשר נֻטַּ שְ ,באַּ ְש ַּמת צ ֹאן ע ֲָד ֶׁריהָ
וְעַּ ל ִביאַּ ת ְמחָ ְרפֵ י אֵ לְ ,בתֹוְך ִמ ְק ַּדש
.חֲ ָד ֶׁריהָ
,עֲ לֵ י ָגלּות ְמ ָש ְר ֵתי אֵ ל ,נְ ִעימֵ י ִשיר זְ ָמ ֶׁריהָ
ְאֹוריהָ
ימי י ֶׁ
.וְעַּ ל ָד ָמם אֲ ֶׁשר שֻ פַּ ְך כְ מֹו ֵמ ֵ
,עֲ לֵ י ֶהגְ יֹון ְמחֹולֶׁ יהָ  ,אֲ ֶׁשר ָד ַּמם ְבעָ ֶׁריהָ

יה
שּור ָ
ְתה ְסלֹול ֶׁד ֶׁרְך אֲ ֶׁ
,עֲ לֵ י פֶ ַּשע אֲ ֶׁשר עָ ו ָ
יה
חֹור ָ
.וְעַּ ל ִצ ְבאֹות ְקהָ לֶׁ יהָ ְשזּופֶׁ יהָ ְש ֶׁ
יה
,עֲ לֵ י קֹולֹות ְמחָ ְרפֶׁ יהָ ְבעֵ ת ַּרבּו ְפג ֶָׁר ָ
יה
.וְעַּ ל ִרגְ ַּשת ְמג ְַּדפֶׁ יהָ ְבתֹוך ִמ ְשכַּן חֲ צֵ ֶׁר ָ
יה
,עֲ לֵ י ִש ְמָך אֲ ֶׁשר חֻ ּלַּ ל ְב ִפי ָק ֵמי ְמצֵ ֶׁר ָ
יה
ּוש ַּמע אֲ ָמ ֶׁר ָ
וְעַּ ל ַתחַּ ן יְצַּ ּוְ חּו לָ ְך ְקשֹוב ְ

גּורת
יה ,וְכִ ְבתּולָ ה חֲ ַ
יר ָ
אֱ ִלי צִ ּיֹון וְעָ ֶריהָ  ,כְ מֹו ִא ָשה ְבצִ ֶ
עּוריהָ
ַשק ,עַ ל בַ עַ ל נְ ֶ

ּובטּול סַּ נְהֶׁ ְד ֶׁריהָ
.וְעַּ ל ַועַּ ד אֲ ֶׁשר ָש ַּמם ִ
כֹוריהָ
ּופ ְדיֹונֵי ְב ֶׁ
ידיהָ ִ
,עֲ לֵ י זִ ְבחֵ י ְת ִמ ֶׁ
טֹוריהָ
ּומזְ בַּ ח ְק ֶׁ
.וְעַּ ל ִחּלּול כְ לֵ י הֵ יכָל ִ
,עֲ לֵ י ַטפֵ י ְמלָ כֶׁיהָ ְבנֵי ָדוִד גְ ִב ֶׁיריהָ
.וְעַּ ל ָי ְפיָם אֲ ֶׁשר חָ ַּשְך ְבעֵ ת סָ רּו כְ ָת ֶׁריהָ
,עֲ לֵ י ָכבֹוד אֲ ֶׁשר גָלָ ה ְבעֵ ת חָ ְרבַּ ן ְד ִב ֶׁיריהָ
גֹוריהָ
ְשם ַּש ִקים חֲ ֶׁ
:וְעַּ ל לֹוחֵ ץ אֲ ֶׁשר לָ חַּ ץ ו ָ
,עֲ לֵ י ַמחַּ ץ ְורֹב ַּמכֹות אֲ ֶׁשר הֻ כּו נְ זִ ֶׁיריהָ
.וְעַּ ל נִ פּוץ אֱ לֵ י סֶׁ לַּ ע ֲעוִילֶׁ יהָ נְ עָ ֶׁריהָ
,עֲ לֵ י ִש ְמחַּ ת ְמ ַּשנְאֶׁ יהָ ְב ָש ְח ָקם עַּ ל ְשבָ ֶׁריהָ
הֹוריהָ
חֹורין נְ ִדיבֶׁ יהָ ְט ֶׁ
וְעַּ ל ִעּנּוי ְבנֵי ִ

על נַּהֲ רֹות בָ בֶׁ ל
ָשם י ַָּש ְבנּו גַּם בָ כִ ינּו ְבזָכְ ֵרנּו אֶׁ ת צִ ּיֹון:
ֹרֹותינּו:
עַּ ל ע ֲָר ִבים ְבתֹוכָּה ָתלִ ינּו כִ ּנ ֵ
כִ י ָשם ְשאֵ לּונּו שֹובֵ ינּו ִד ְב ֵרי ִשיר
וְתֹולָ לֵ ינּו ִש ְמחָ ה ִשירּו לָ נּו ִמ ִשיר צִ ּיֹון:
אֵ יְך נ ִָשיר אֶׁ ת ִשיר יהוה עַּ ל אַּ ְד ַּמת ֵנכָר:
ְרּושלָ ִם ִת ְשכַּח י ְִמינִ י:
ִאם-אֶׁ ְשכָחֵ ְך י ָ
ִת ְדבַּ ק ְלשֹונִ י לְ ִחכִ י ִאם-ל ֹא אֶׁ זְ כְ ֵרכִ י
ְרּושלַּ ִם עַּ ל ר ֹאש ִש ְמחָ ִתי:
ִאם-ל ֹא אַּ ֲעלֶׁ ה אֶׁ ת-י ָ
תהלים קלז

ממ

ְמגִ לַּת הָ ֵאׁש  /חיים נחמן ביאליק

קטעים מתוך מגילת האש /חיים נחמן ביאליק
מאַ גָּדוֹת הַ חֻ ְרבָּ ן

כָל הַּ ּלַּ יְלָ ה ָר ְתחּו י ֵַּמי לֶׁ הָ בֹות ו ְִה ְש ַּת ְר ְבבּו ְלשֹונֹות
אֵ ש ֵמעַּ ל הַּ ר-הַּ בָ יִת .כֹוכ ִָבים נִ ְתזּו ִמן-הַּ ָֹשמַּ יִם
הַּ ְקלּויִים וַּּיִ ְתכּו ְר ָש ִפים ְר ָש ִפים אַּ ְרצָה .הֲ בָ עַּ ט
יסים כִ ְתרֹו?..
ֹלהים וַּּיְ נַּפֵ ץ ִל ְר ִס ִ
ְבכִ ְסאֹו אֱ ִ

ַּו ֵּי ְדעּו מַּ ְלאֲ כֵי הַּ ָש ֵרת אֵ ת אֲ ֶׁשר-עָ ָשה לָ הֶׁ ם
ֹלהים .וַּּיִ זְ ַּד ְעזְ עּו ְמאֹ ד ,וַּּיִ ְרעֲדּו ִע ָמם כָל-כֹוכְ בֵ י
הָ אֱ ִ
הַּ ב ֶֹׁקר; ַּוּי ִָליטּו הַּ מַּ ְלאָ כִ ים אֶׁ ת-פְ נֵיהֶׁ ם ְבכַּנְ פֵ יהֶׁ ם,
ֹלהים.
כִ י-י ְָראּו ֵמהַּ ִביט אֶׁ ל-צַּעַּ ר הָ אֱ ִ

חֹוקים ו ְִחיל
ֹלהים עַּ ל-הֶׁ הָ ִרים הָ ְר ִ
ו ְַּת ִהי ִח ַּתת אֱ ִ
צּורי הַּ ִמ ְדבָ ר הַּ ּזֹוע ֲִפים :אֵ ל נְ ָקמֹות ְייָ,
אָ חַּ ז אֶׁ תֵ -
הֹופיעַ !
ִ
אֵ ל נְ ָקמֹות

ישית
ו ֵַּתהָ פֵ ְך ִש ָיר ָתם בַּ ַּשחַּ ר הַּ הּוא ְל ִקינָה חֲ ִר ִ
דּומם פָ ְרשּו
ּונְ ִהי ְד ָמ ָמה ַּד ָקהָ .

ּובעַּ צְ מֹוָ .שלֵ ו
ִהּנֵה הּוא אֵ ל נְ ָקמֹות ,הּוא ִבכְ בֹודֹו ְ
יֹושב עַּ ל-כִ סֵ א אֵ ש ְבלֵ ב יָם הַּ ּלֶׁ הָ בָ ה.
ְנֹורא הּוא ֵ
ו ָ
ֹעֹותיו נְ תּונֹות עַּ ל-לִ בֹו.
יֹושב ּוזְ ר ָ
ְנֹורא ֵ
וְהּוא ָשלֵ ו ו ָ
ּומע ֲִמיק ְמדּורֹות
ַּמ ְר ִחיב לֶׁ הָ בֹות ְב ַּמבָ ט עֵ ינָיו ַּ
דֹול ִקים ,הָ בּו לַּ יָי
ְבנִ יד עַּ ְפעַּ פָ יו .הָ בּו לַּ יָי ,דֹוהֲ ִרים ְ
ְמחֹול לַּ הַּ ט וָאֵ ש!
ּוכְ ֶׁשּנִ צְ נֵץ הַּ ַּשחַּ ר עַּ ל-הֶׁ הָ ִרים וְאֵ ִדים חֲ ו ְַּרו ִָרים
פָ ְשטּו בָ ע ֲָמ ִקים – וַּּיִ ְש ְקטּו יַּמֵ י הַּ ּלֶׁ הָ בָ ה
ו ִַּת ְש ַּק ְענָה ְלשֹונֹות הָ אֵ ש ֵמהֵ יכַּל ְי ָי הַּ ָשרּוף עַּ ל-
הַּ ר הַּ בָ יִת.
ּומ ְלאֲ כֵי הַּ ָש ֵרת נֶׁאֶׁ ְספּו כְ ִמ ְשפָ טָ ם ְב ִמ ְקהֲ לֹות
ַּ
קֹ ֶׁדש לֵ אמֹר ִשיר ֶׁשלַּ -שחֲ ִרית ,וַּּיִ ְפ ְתחּו אֶׁ ת-חַּ ּלֹונֵי
ֹאשם מּול הַּ ר-הַּ בַּ יִתִ ,ל ְראֹות,
הָ ָר ִקיעַּ  ,וַּּיִ ְש ְלחּו ר ָ
ֲתר ֲענַּן
הֲ נִ ְפ ְתחּו ַּד ְלתֹות הַּ הֵ יכָל ו ְִאם-עָ לָ ה ע ַּ
הַּ ְקטֹ ֶׁרת?
יֹושב
יֹומין ֵ
ֹלהים צְ בָ אֹות עַּ ִתיק ִ
וַּּיִ ְראּו ו ְִהּנֵה ְי ָי אֱ ִ
דּומי הַּ ַּשחַּ ר עַּ ל -הַּ ַּמשּואֹותַּ .מעֲטֵ הּו
ִעםִ -ד ְמ ֵ
ימרֹות עָ ָשן וַּהֲ דֹום ַּרגְ לָ יו עָ פָ ר וָאֵ פֶׁ ר .ר ֹאשֹו
ִת ְ
רֹועֹותיו וְהַּ ְר ֵרי הַּ ּיָגֹון עַּ ל-ר ֹאשֹו.
ָ
ָשמּוט בֵ ין זְ
ּומ ִביט אֶׁ ל-הֶׁ חֳ ָרבֹות.
יֹושב ַּ
ְשֹומם הּוא ֵ
ַּמחֲ ִריש ו ֵ
ּובעֵ ינָיו ָקפְ אָ ה
זַּעַּ ף כָל-עֹולָ ִמים ִה ְק ִדיר עַּ ְפעַּ פָ יוְ ,
הַּ ְד ָמ ָמה הַּ גְ דֹולָ ה.

ּובָ כּוַּ ,מ ְלאָ ְך ְלנ ְַּפשֹו ַּמלְ אָ ְך ְלנַּפְ שֹוַּ ,וּי ְֵבךְ ִב ְד ָמ ָמה
כָל הָ עֹולָ ם ִע ָמם...
ישית ַּועֲמֻ ָקהִ ,מכְ נַּף
ישית אַּ חַּ ת ,חֲ ִר ִ
וַּאֲ נָחָ ה חֲ ִר ִ
דּומּיַּת
הָ אָ ֶׁרץ עָ ְל ָתה ּופָ ְשטָ ה – ו ִַּת ָשבֵ ר ְב ִ
הַּ ְבכִ ּיָה ...נִ ְשבֹר נִ ְשבַּ ר לֵ ב הָ עֹולָ ם ,וְל ֹאָ -יכֹל עֹוד
יקץ ְי ָי וַּּיִ ְשאַּ ג כְ אַּ ְריֵה וַּּיִ ְס ֹפק
ֹלהים ְל ִה ְתאַּ פֵ ק .וַּּיִ ַּ
אֱ ִ
אֶׁ ת-כַּפָ יו ,ו ֵַּתעָ ל הַּ ְשכִ ינָה ֵמעַּ ל הֶׁ חֳ ָרבֹות ו ַָּתב ֹא
בַּ ִמ ְס ָת ִרים.
שֹומר
ֵ
ּומ ְלאָ ְך צָ ִעיר אֶׁ חָ דֲ ,עגּום עֵ י ַּניִם ּונְ ִקי ָכנָף,
ַּ
ְפנִ ינֵי הַּ ִד ְמעָ ה הַּ כְ מּוסָ ה ְבכֹוס הַּ ּיָגֹון הָ ִאּלֵ םָ ,ראָ ה
ֵמעַּ ל אַּ ּיֶׁלֶׁ ת הַּ ַּשחַּ ר אֶׁ תַּ -ת ְל ַּתל הָ אֵ ש ְשאֵ ִרית
הָ אֲ ִריאֵ ל ,כְ ֶׁשהּוא ְמהַּ ְבהֵ ב וְרֹועֵ ד וְגֹוסֵ ס בֵ ין
הָ אֲ בָ נִ ים הַּ ְשרּופֹות עַּ ל-הַּ ר הַּ בָ יִת.
ּומ ְרג ִָלית ִד ְמעָ ה נ ְָפלָ ה ֵמעֵ ינֵי הַּ ַּמ ְלאָ ְך ו ִַּת ְש ַּקע
ַּ
ִב ְר ִתיחָ ה ְבגַּל הָ ֶׁר ֶׁמץִ ,היא הַּ ְפנִינָה הַּ י ְִח ִידית
אֲ ֶׁשר ג ַָּרע הַּ מַּ ְלאָ ְך ִמכֹוס הַּ ּיָגֹון הָ ִאּלֵ םִ ,ד ְמעַּ ת
ֹלהים.
יְשּועָ ה ו ְַּרחֲ ִמים אֶׁ לִ -הּנָצֵ ל ְשאֵ ִרית אֵ ש הָ אֱ ִ
ו ַַּּת ֲעמֹד אַּ ּיֶׁלֶׁ ת הַּ ַּשחַּ ר בָ ָר ִקיעַּ כְ ֶׁנגֶׁד הַּ ַּש ְלהֶׁ בֶׁ ת
הַּ ְקטַּ ּנָה ,ו ִַּת ְרמֹז לָ ּה ִמ ָמרֹום ְבאַּ הֲ בַּ ת אֵ לֶׁ ם
ּובגַּעְ גּועֵ י צְ נִ יעּות .ו ִַּתצְ ֶׁרּנָה ְב ִאי י ְִשימֹון,
חֹוקה ְ
ְר ָ
לַּ ְב ָק ִרים ִת ְפ ְק ֶׁדּנָה ְב ֹנגַּּה ז ְַּרחָ ּה ,ו ֵַּתט אֵ לֶׁ יהָ ֶׁק ֶׁרן
חֶׁ סֶׁ ד ְונֶׁחָ ָמה.

וְאּולָ ם ְבלֵ ב הַּ ָש ַּמיִם ,כְ ֶׁנגֶׁד ר ֹאש הָ עֶׁ לֶׁ ם ִמ ְל ַּמעְ לָ ה ,עֹוד עַּ יִן אַּ חַּ ת ְפקּוחָ ה עָ לָ יו ְלטֹובָ ה ,עַּ יִן זָהָ ב גְ דֹולָ הַּ ,מזְ ִה ָירה,
ֹלהים עַּ ל-ר ֹאש הָ עֶׁ לֶׁ ם,
ַּמ ְשגַּחַּ ת ,הֲ ל ֹא ִהיא עֵ ין אַּ ּיֶׁלֶׁ ת הַּ ַּשחַּ ר .ו ַַּּת ֲעמֹד אַּ ּיֶׁלֶׁ ת הַּ ַּשחַּ ר בַּ ָמרֹום ,ו ִַּת ְלחַּ ש ֵמ ָרחֹוק ִב ְרכַּת אֱ ִ
עֹורר הָ עֶׁ לֶׁ ם וַּּיִ ֶׁמש אֶׁ ת-עֵ ינָיו ִמ ְתהֹום הָ אֲ בַּ דֹון וַּּיִ ְט ְבלֵ ן ִב ְתהֹום
ּופ ְתאֹם ִה ְת ֵ
ו ִַּת ְת ַּרפֵ ק עָ לָ יו ו ִַּת ְרמֹז לֹו – וְהּוא ל ֹא י ַָּדעִ .
שֹוקל אֶׁ תְ -שנֵיהֶׁ ם ְבפֶׁ לֶׁ ס עֵ ינָיו ,לֵ אמֹר :הַּ ָשמַּ יִם ִאם הָ אֲ בַּ דֹון?
ָש ַּמיִםַּ ,וי ְִהי כְ ֵ
ְשלְ וַּת הַּ ַּשחַּ ר בָ אָ ה ְבלֵ ב הָ עֶׁ לֶׁ ם ו ְַּת ִהי כִ צְ ִרי זֹולֵ ף עַּ לִ -מכְ וַּת נ ְַּפשֹוַּ ,ו ָּינַּח לְ בָ בֹו וַּּיִ ָכנֵעַּ .
 .ו ַּ
ּותלּויָה,
ּוקטַּ ּנָה ְמ ַּרחֶׁ פֶׁ ת ְ
ידה ְ
ְוכַּהֲ ִשיבֹו אֶׁ ת-עֵ ינָיו אֶׁ ל-ר ֹאש הַּ כֵף – ַּוּי ְַּרא ו ְִהּנֵה ָשם ְברּום עֹולָ םִ ,מ ַּמעַּ ל לַּ כֵף ,כְ עֵ ִין עָ ב י ְִח ָ
וְהָ עָ ב צְ חֹ ָרה ּובַּ עֲלַּ ת כְ נָפַּ יִםּ ,וכְ ַּת ְבנִ ית יַּד יֹוצֵאת ִמ ַּתחַּ ת ִלכְ נָפָ ּהְ ,שלּוחָ ה מּול אַּ ּיֶׁלֶׁ ת הַּ ַּשחַּ ר .הַּ ְדמּות ַּמ ְלאָ ְך ִהיא ו ְִאם
ְדמּות הָ עַּ ְל ָמה? ו ִַּת ָמ ֵשְך עֵ ינֹו אַּ חֲ ֵרי אַּ ּיֶׁלֶׁ ת הַּ ַּשחַּ ר ְונ ְַּפשֹו בֵ ין ַּק ְרנֶׁיהָ נֶׁאֱ חָ זָהִ .הּנֵה ִהיא נּוגַּת הָ אֹור ְו ַּזכַּת הַּ ֹּנגַּּה עֹ ֶׁמ ֶׁדת
דֹולים
נְשי הַּ ְפלָ אֹות ,הַּ י ְִח ִידים הַּ גְ ִ
ּובטָ הֳ ָרּה כִ ימֵ י עֹולָ ם ,ל ֹא-יִכְ בֶׁ ה נ ֵָרּה וְל ֹא-יִכְ הֶׁ ה ִר ְשפָ ּה ,בַּ ַּשחַּ ר בַּ ַּשחַּ ר ,כְ צֵ את אַּ ֵ
ְבזָהֳ ָרּה ְ
אשי הֶׁ הָ ִרים –
ילים הָ ִראשֹונִ ים ְל ָר ֵ
וִיתֹומֵ י הָ עֹולָ םִ ,ל ְתעֹות בָ ָדד ְבתֹוְך עַּ ְר ִפּלֵ י ע ֲָרבֹות וְלָ סֹ ל ְבכַּף פַּ ע ֲֵמיהֶׁ ם אֶׁ ת-הַּ ְש ִב ִ
ּוב ָרכָה אַּ חַּ ת לָ ּה ָת ִמיד ו ְֶׁר ֶׁמז אֶׁ חָ ד ְלעַּ ְפעַּ פָ ּה:
אֹורּה הַּ צָ נּועַּ ְ ,
ידה וְהָ ָרזִ ית כְ מֹוהֶׁ ם ,ו ְִק ְד ָמה אֶׁ ת -עֵ ינֵיהֶׁ ם ְב ָ
ְויָצְ אָ ה ִהיא ,הַּ י ְִח ָ
ְטהָ רְ ,טהָ רְ ,טהָ ר! וְכִ ּנְ סָ ה אֶׁ ת-נ ְַּפשֹות כֻּלָ ם ֵמאֲ ֶׁשר הֵ ם ָשם אֶׁ ל-נְ קֻ ַּדת זֹהַּ ר אַּ חַּ ת – אֶׁ ל נְ קֻ ַּדת הַּ ָשחַּ ר.
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מה ערכה ומה פרייה של תנועת שחרור שאין
עימה שורשיות ויש עימה שיכחה ,אשר תחת
לטפח ולהעמיק בקרב נושאיה את הרגשת
המקור ואת ידיעת המקורות ,היא מטשטשת את
זכרון נקודת המוצא ומקצצת בנימין ,אשר דרכן
יונקת התנועה את לשדה?
כלום היינו עוד מסוגלים כיום הזה לתנועת-
תקומה לולא היה עם ישראל שומר בליבו
בקשיות עורף קדושה את זכר החורבן? לולא
היה מייחד בזיכרונו ובהרגשתו ובהליכות – חייו
את יום החורבן מכל הימים? זהו כוחו של הסמל
החיוני המגובש והמפרה בקורות עם.
אלמלא ידע ישראל להתאבל במשך דורות על
חורבנו ביום הזכרון ,בכל חריפות ההרגשה של
מי שמתו מוטל לפניו ,של מי שאך זה עתה אבדו
לו חירותו ומולדתו ,לא היו קמים לונו לא הס ולא
פינסקר ,לא הרצל ולא נורדוי ,לא סירקין ולא
בורוכוב ,לא א.ד .גורדון ולא י"ח ברנר .ויהודה
הלוי לא היה יכול ליצור את "ציון הלא תשאלי"
וביאליק לא היה יכול לכתוב את "מגילת האש".

מָ לֵ א ַּרעֲיֹונֵי-עֶׁ צֶׁ ב ,אַּ חַּ ר אֲ ֶׁשר ַּת ְר ִתי אֶׁ ת-הָ אָ ֶׁרץ
אתי
מֹושבֹות ,בָ ִ
ּובהַּ ָ
יתי ְביָפֹו ְ
יתי ַּמהֶׁ -ש ָר ִא ִ
ו ְָר ִא ִ
יחי ְוכ ְַּע ִסי ִל ְפנֵי
ְרּושלַּ י ְָמהִ ,ל ְשפֹ ְך ִש ִ
עֶׁ ֶׁרב -פֶׁ סַּ ח י ָ
ימיֶׁ -ק ֶׁדם.
"הָ עֵ צִ ים וְהָ אֲ בָ נִ ים"ְ ,שאֵ ִרית ַּמחֲ ַּמ ֵדינּו ִמ ֵ
ֹתל"ָ .שם
ֵרא ִשית ַּד ְרכִ י ָהי ְָתה ,כַּמּובָ ן ,אֶׁ ל"-הַּ כ ֶׁ
עֹומ ִדים
ְרּושלַּ יִם ְ
יֹושבֵ י י ָ
אתי ַּר ִבים ֵמאַּ חֵ ינּו ְ
מָ צָ ִ
ּומ ְתפַּ ְּל ִלים ְבקֹולֵ י-קֹולֹותְ .פנֵיהֶׁ ם הַּ ַּד ִּלים,
ִ
בּושיהֶׁ ם הַּ ְמ ֻשּנִ ים – הַּ כֹל
ּומ ְל ֵ
נּועֹותיהֶׁ ם הַּ ּזָ רֹות ַּ
ֵ
ְת
ּנֹורא.
ֹתל ַּה ָ
מַּ ְת ִאים ְל ַּמ ְראֶׁ ה הַּ כ ֶׁ
ּומחֲ ָשבָ ה אַּ חַּ ת
ֹתלַּ ,
ּומ ְס ַּתכֵל בָ הֶׁ ם ּובַּ כ ֶׁ
עֹומד ִ
וְאָ נֹכִ י ֵ
יביָ :האֲ בָ נִ ים ָהאֵ ּלֶׁ ה עֵ ִדים
ְת ַּמּלֵ א אֶׁ ת-כָל-חַּ ְד ֵריִ -ל ִ
הֵ ָמה עַּ ל-חֻ ְרבַּ ן אַּ ְרצֵ נּו ,ו ְָהאֲ נ ִָשים הָ אֵ ּלֶׁ ה – עַּ ל-
חֻ ְרבַּ ן עַּ ֵמנּו :אֵ יזֶׁה ִמ ְשנֵי הַּ חֻ ְרבָ נֹות גָדֹול ֵמחֲ בֵ רֹו?
יֹותר?
עַּ ל-אֵ יזֶׁה ֵמהֶׁ ם נִ ְבכֶׁה ֵ
עֹודנּו ָמלֵ א חַּ ּיִ ים ָוכֹח- ,
אֶׁ ֶׁרץ כִ י ֶׁתחֱ ָרב ,וְהָ עָ ם ֶׁ
יָקּומּו לָ ּה זְ רֻ בָ בֶׁ ל ,עֶׁ זְ ָרא ּונְ חֶׁ ְמיָה ,וְהָ עָ ם אַּ חֲ ֵריהֶׁ ם
ְויָשּובּו ְוי ְִבנֹוהָ ֵשנִ ית; אַּ ְך הָ עָ ם כִ י יֶׁחֱ ָרבִ ,מי יָקּום
ּומֵ אַּ יִן יָבֹוא עֶׁ זְ רֹו?

אחד העם

ברל כצנלסון מוך חורבן ותלישות

אחד העם
ברל כצנלסון מוך חורבן ותלישות
מתוך קטסטרופה היסטורית שהחריב טיטוס מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל מארצו נולדתי אני באחת מערי
הגולה .אבל בכל עת תמיד דומה הייתי עלי כמי שנולד בירושלים .בחלום בחזון לילה ראיתי את עצמי עומד עם
אחי הלויים בבית המקדש כשאני שר עמהם שירי דוד מלך ישראל .נעימות שכאלה לא שמעה כל אוזן מיום
שחרבה עירנו והלך עמה בגולה .חושד אני את המלאכים הממונים על היכל השירה שמיראתם שאשיר בהקיץ
מה ששרתי בחלום ,השכיחוני ביום מה ששרתי בלילה ,שאם היו אחי בני עמי שומעים לא היו יכולים לעמוד
בצערם מחמת אותה הטובה שאבדה להם .כדי לפייס אותי על שנטלו ממני לשיר בפה נתנו לי לעשות שירים
בכתב.
ש"י עגנון מתוך הנאום בטקס קבלת פרס הנובל
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שירה עברית על ירושלים  :חורבן ותיקון

ְרּושלַּ יִם ְבחֻ ְרבָ נָּה
הָ רֹואֶׁ ה י ָ
י ְִק ַּרע ֶׁק ַּרע ְב ִבגְ דֹו
וְאָ ז י ְִתפֹר הַּ ֶׁק ַּרע
ֶׁשּל ֹא י ְִהיּו ְבג ָָדיו עֲשּויִם ְק ָר ִעים ְק ָרעִ ים.
ִימהֵ ר ְו ֵיצֵא וִיחַּ פֵ ש אַּ חַּ ר חַּ ּיִ ים בָ ִעיר
ו ַּ
ְבכָל ִס ְמטָ ה
ְב ָכל לָ שֹון
ֶׁשּל ֹא נִ ְהיֶׁה בֹוכִ ים ָשוְא
ְמרֻ ִבים ִקינֹות עַּ ל אֲ סֹון בַּ ת-צִ ּיֹון
ִירּושלַּ יִם כְ בָ ר ְבנּויָה ִב ְניַּן-עֹולָ ם
ָ
ו
שֹומ ִמין.
ֵ
ְוכָלְ -שעָ ֶׁריהָ שּוב אֵ ינָם
אתי חָ תּול עֹובֵ ר ְב ַּתחֲ נַּת ִבקֹ ֶׁרת ֶׁשל הַּ ִמ ְשטָ ָרה
ּומצָ ִ
אתי ָ
אֲ נִ י יָצָ ִ
ֹתל בֵ ין עֶׁ זְ ַּרת נ ִָשים ּוגְ בָ ִרים
ּומ ְתלַּ בֵ ט מּול הַּ כ ֶׁ
ִ
יתי אֲ נ ִָשים ַּר ִבים חַּ ּיִ ים חַּ ּיִ ים כָל אֶׁ חָ ד ְב ָשפֹות ַּרבֹות
ו ְָר ִא ִ
ּושפַּ ת ִא ָמם ִב ְשפַּ ת הַּ ָמקֹום
נ ִָשים ַּואֲ נ ִָשים חַּ ּיִ ים ִב ְשפַּ ת אֲ ִביהֶׁ ם ְ
ֵאּושים
ּושפַּ ת הַּ ּי ִ
ּושפַּ ת הַּ ֶׁד ֶׁרְך ִב ְשפַּ ת הַּ ִחּיּוכִ ים ֶׁשּלָ הֶׁ ם ְ
ְ
דֹולים.
הַּ גְ ִ
ו ְָק ַּר ְע ִתי ֶׁק ַּרע גָדֹול
עַּ ל ַּמ ְח ְשבֹות הָ ַּרעַּ ש וְהַּ ֶׁשבֶׁ ר ֶׁשל ִל ִבי
קֹומֹותי כֻּלָ ם.
ַּ
אֹותי ִב ְמ
רֹודפֹות ִ
הָ ְ
יתי הַּ ֶׁק ַּרע
וְל ֹא ִא ִח ִ
אֹותי הָ אָ סֹוןְ ,וי ְִק ְראּו:
ֶׁשּיִ ְהיּו ְמז ִַּהים כֻּלָ ם ֶׁשפָ ַּקד ִ
הָ רֹואֶׁ ה אָ ָדם ְבחֻ ְרבָ נֹו
י ְִק ַּרע ֶׁק ַּרע ְב ִבגְ דֹו
ְוי ִָמנַּע ִמכְ ִתיבַּ ת ִש ִירים
ֶׁשּל ֹא ְתהֵ א נ ְַּפשֹו עֲשּויָה ְק ָרעִ ים ְק ָר ִעים.
שֹורה רּוחַּ הַּ ּנְבּואָ ה בָ ִעיר הַּ ּז ֹאת
ו ְִאם עֹוד הָ י ְָתה ָ
ִיתי עֹולֶׁ ה עַּ ל אַּ חַּ ד הֶׁ הָ ִרים
הָ י ִ
סֹופי ְלהָ ִקים ַּמ ְח ֶׁת ֶׁרת ֶׁנגֶׁד הַּ צַּ עַּ ר
ּומ ְתנַּבֵ א ֶׁש ִ
ִ
דּודים ֶׁשל ְמחַּ ְשבֵ י ִקצָ ם ֶׁשל הַּ ִקצִ ין
סֹופי לִ ְשֹלחַּ גְ ִ
ִ
סֹופי ִל ְחיֹות בָ ִעיר הזאת
ִ
אלמוג בהר

כי מציון תצא האהבה
יפה ,זכורה ,נעימה
כמו שחיכינו לה אלפיים שנה
בארץ רחוקה
כי מציון תצא ההבנה
שלמה ,זכורה ,נעימה
כמו ששמענו אותה בפעם הראשונה
בארץ רחוקה
מספרת על השקט ,על האדם
לוקחת אל כל המקומות הטובים שבעולם
לוקחת אותי ,אותך ,ובכלל
כי מאדם יוצא דבר אלוהים
מוכר ,שלם ,מבפנים
כמו ששמענו אותו בפעם הראשונה
בארץ רחוקה
כי מציון נצא אל העולם
יפים ,מחוזקים ,ביחד
כמו שעמדנו שם בפעם הראשונה
בארץ רחוקה
ונדע אז כולנו את הדרך חזרה
נשמח ונבין שכל זה קרה
ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי
כי מציון תצא האהבה
יפה ,זכורה ,נעימה
כמו שחיכינו לה אלפיים שנה
בארץ רחוקה ...
כי מציון תצא תורה
ודבר ה' מירושלים
הללויה
מילים ולחן יהונתן רזאל

