נתן אלתרמן  -על זאת
הארץ91.11.1284 ,

בושה-,
ֲלי ִג'יע ֶאת ָה ִעיר ַה ְּכ ָ
הוא ָח ָצה ע ֵ
ַער ְּכ ִפיר!
ַער ַעז וְּ ָחמוש ...נ ַ
נַ
וב ְּרחֹוב ַה ֺמ ְּד ָבר
ָ
ָקן וְּ ִא ָשה
ִאיש ז ֵ
נִ ְּל ֲחצו ִמ ָענָיו ֶאל ַה ִפיר.
ֵך ְּב ִשנַיִ םָ -ח ָלב:
ַער ִחט ְּ
וְּ ַהנ ַ
ַסה ַה ִמ ְּק ָל ַע" ...וְּ נִ ָסה!
" ֲאנ ֶ
ָדיו...
ָקן ֶאת ָענָיו ְּבי ָ
ַרק ֵה ִליט ַהז ֵ
וְּ ָדמֹו ֶאת ַהכ ֶֹתל ִכ ָסה.
ירים!
ַפ ִ
זֶה ִצּלום ְּמ ְּפ ָרבֹותַ -ה ֵחרות ,י ִ
יֹותר! ֵאין זֶה סֹוד!
יֵש ַע ִזים עֹוד ֵ
ירים...
תֹוב ַעת ִבחוי וְּ ִש ִ
ִמ ְּל ַח ְּמ ֵתנו ַ
יושר ָלהִ ,אםֵ -כן ,גַם ַעל זֹאת!
טֹוב! ַ
ֲדינִ ים"
יושר ָלה ִאםֵ -כן ַעל " ִמ ְּק ִרים ע ִ
וְּ ַ
יחה.
ֲא ֶשר ְּש ָמםְּ ,ב ִמ ְּק ֶרה ְּ -ר ִצ ָ
שֹומ ִעיםְּ -מ ִבינִ ים,
יושר ַעל ִשיחֹות ֶשל ְּ
וְּ ַ
יחה.
וס ִל ָ
ַעל ְּבנֹותְּ -צחֹוק ֶשל וִ תור ְּ
ַאל יֺגַד " ַרק ְּע ָר ִטים ֵהם ְּב ֶפ ֶרק ַה ְּע ֵאר".
וכ ָלל
ְּע ָרט ְּ
ֵה ָמה ֶצ ֶמדַ -כחֹק,
ִאם ַה ְּכ ָלל ַכ ְּך ַמ ְּק ִשיב לֹו ַל ְּע ָרט ַה ְּמ ַס ֵער
חֹובשֹו ַב ִףינֹוק!
וְּ ֵאינֶנו ְּ
ַחנו ִא ָתם,
ַאנ ְּ
ובנֹות ,ו ֲ
ִכי ָבנִ ים ָ
ִמי ְּבפ ַֹעל
יחת ַה ְּס ָכ ָמה,
ומי ִב ְּט ִפ ַ
ִ
ָקם",
נִ ְּד ָח ִקים ְּב ִמ ְּלמול ֶשל " ֶה ְּכ ַרח" וְּ "נ ָ
עֹוש ֵעי ִמ ְּל ָח ָמה.
חומם ֶשל ְּ
ִל ְּת ָ
ָרית ִמ ְּל ָח ָמה! ַה ַמ ִחיף ַה ָת ִמים
ַאכז ִ
ְּ

ֺחזַר!
ֶיה י ְּ
ְּב ֶא ְּגרֹוף ִמ ָענ ָ
ַאך לָ ֵכ ן
ְּ
ַצו ַהט ֶֹשר וְּ ַצו ָה ַר ֲח ִמים
לו יִ ְּהיֶה ָבה ָכ מ ֹו ָה ַא כְּ זָ ר!
הֹודה
וְּ ִל ְּק ַהל ַה ְּמ ַפטְּ ִטים ַרק ַעל ֶק ֶסם ָ
תֹור ִמים ָלה ַרק ְּד ַבש ַעלִ -מ ְּר ֶדה,
וְּ ְּ
ָשים ֶשל ְּע ָל ָדה!
ָדה ֳענ ִ
יוכנו ְּבי ָ
לו ְּ
ָב ֵתי ִדין ְּצ ָב ִאטִ ים ֶשל ָש ֶדה!
ָאכן"...
ּלֹוח ֶשת " ֵ
ְּת ֺמגַר ַה ַש ְּלוָה ַה ֶ
ֶיה ָב ְּר ִאי!
ירָאה ֶאת ָענ ָ
וִ ֵ
ַי ֲעמֹד ַה ַחטָל ָה ִע ְּב ִרי! יִ ְּתגֹונֵן
ִמ ֵפהות ַה ִףבור ָה ִע ְּב ִרי!
ומ ְּל ֶח ֶמת ָה ָעם ֶש ָע ְּמ ָדה ִל ְּב ִלי ָחת
ִ
מול ִש ְּב ַעת ַה ְּג ָיסֹות
ֶשל ַמ ְּל ֵכי ַה ִמ ְּז ָרח,
לֹא ֵת ַחת גַם ִמ ְּענֵי "ַאל ַת ִגידו ְּבגַת"...
ִהיא ֵאינָה ַע ְּח ָדנִ ית ְּכ ֵדיָ -כ ְּך!

