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  / נתן אלתרמן ֹּפה ָהָיה ָּגדֹול ֵנס: אֹו ַּבֲחנָֻּכה ָהָיה ֶזה

  

  .ֶזה ָהָיה ַּבֲחנָֻּכה
 ,ָלִדים ָׁשְכבּו ִליֹׁשןַהּיְ 

  .ַהִּכָּתה ָהְיָתה ֵריָקה
  ן.ַרק ִהְבֵהב עֹוד ֵנר ִראׁשֹו

, ֵאין ָאָדם   – ֶׁשֶקט, ֹחֶש
  – ָּדםְּכֵלי ַהַּבִית ְלבַ 

  ָרֲעדּו ֻּכָּלם ְּבַיַחד 
  ...ְקָצת ִמֹּקר ּוְקָצת ִמַּפַחד

  
  ?ָּכל ֶאָחד ָחַׁשב לֹו: ָמה

  ?ָמה ָהרּוַח ָנֲהָמה
 ?ָלָּמה ָהִרְצָּפה חֹוֶרֶקת

 ?ִמי זֹוֵחל ֵאַלי ִמֶּנֶגד
 !ִמי ִצְפֵצף? ֶזה לֹא ְצָרַצר

 !ָּכ מּוָזר-ַהִּצְפצּוף ָּכל
 אֹוָיה, ַמֶּׁשהּו ָאֹים
  .םַהּיֹוֹּפה ִיְקֶרה ַעד אֹור 

  
 ַהֻּׁשְלָחן ָּפַחד ַּכֹהֶגן

  ּ!"ַהִּכֵּסא ָלַחׁש: "ַהִּצילּו
  ...ַמְטֲאֵטא ָּבֶלה ִמֹּזֶקן

  ...ְּכָבר ָּפַחד ִלְפֹחד ֲאִפּלּו
  בַהְּכַלְבלַ  –ּוֵבין ֵאֶּלה 

  ...עֹוד ְמַעט ְוִהְתַעֵּלף
  

  – ַעד ֲאֶׁשר ִהִּגיַע ֵקץ
 ִאֵּמץ ַהָּׁשעֹון ִלּבֹו

  :ְוָקָרא ְּבקֹול ַּבְרֶזל
  !?ָמה ֶזה ֶּפה, ַלֲעָזאֵזל

 ֶזה רֹוֵעד ְוֶזה ָמתּוחַ  -
 ...ּוְלֶזה ֵיׁש ַמַּצב רּוחַ   -

 ִדיםִמי ַאֶּתם? ֵּכִלים ְּכבּו
  !?אֹו ְסָחבֹות ּוְסַמְרטּוִטים

 ְתעֹוְררּו ֻּכָּלםּיִ וַ 
  :ַוָּיִריעּו ְּבקֹול ָרם

  ְׁשטּותְׁשֹתק ִטֵּפׁש, ָאַמְרָּת "
  !ְּבַעְצְמ ַאָּתה ְסַמְרטּוט

 ,לֹא ַּפְחָדִנים ֲאַנְחנּו ה,ֵא ְר 
 ְוִלְׂשֹמַח לֹא ָׁשַכְחנּו
 ְנַסֵּדר ִמְׂשָחק ַעִּליז

  !"ַּדְוָקא, ַּדְוָקא, ְלַהְרִּגיז
  

 ָאז ָאַמר ַהַּמְטֲאֵטא
 ַנֲעֹר לֹו ֲחִגיָגה  -

  ,ַלּׁשֹוֶטה ,ְרֶאה לֹוְונַ 
  !ָּכהַהֲחנֻ  קִמְׂשחַ ֶאת 

  
 ,י ָנֶאהנִ ָק זְ  ,ָאֹנִכי

  ַעל ֵּכן!… ַמְטֲאֵטא ֲאִני 
 ֶאְהֶיה ָהֹיהִּבְרׁשּוְתֶכם, 

  .ַמִּתְתָיהּו ַהָּזֵקן
  

 ,ַּדע ְוַאָּתה ַהְּפִרימּוס
 !ְיהּוָדה ִּתְהֶיה ַאָּתה
 קּום ְוֵצא ְלִמְלָחָמה

 !ה ַחָּמהיָ ְת בֶ הֶ לְ ׁשַ ּבְ 
  

 ,יםִר ּבָ ּצַ ְוַאֶּתם הַ 
  ,ֹוִריםי ַהִּגּביצַ צִ עֲ 

 ַרק ֶאְתֶכם ָּבַחר ִלִּבי
  .ְלָאִחי ַהַּמַּכִּבי

 ,ַחְּדדּו ֶאת ַהּקֹוִצים
 !ִּכי ִלְקָרב ָאנּו יֹוְצִאים
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  ,ַּגם ַאָּתה, ַמְׁשֵּפ ַּבְכָין
 ,ַּתְפִקיְד הּוא ְמֻצָּין

 ֵׁשב ּוְׁשֹפ ְּדָמעֹות ַּכַּמִים
  !ַעל ֻחְרָּבן ְירּוָׁשַלִים

  
 ַהַּמְטֲאֵטא ָּכ הֹוִסיף

 ,ֶאת ַהַּתְפִקיִדים ָלֵתת
 ַא סֹוף סֹוף ִהִּגיַע ַעד

  !ה ָעַמדּופֹ ... ָוִניםַהּיְ 
  

  ,ַאף ֶאָחד ֵאינֹו חֹוֵטף
  ת...ִלְבּכו הָּכל ֶאָחד רֹוצֶ 

  – ִּכי ֻּכָּלם יֹוְדִעים ֵהיֵטבֹ
 ת...ַמּכֹוָוִנים ִקְּבלּו ַהּיְ  
  

 ַעד ֶׁשֵּבין ַהִּכְסאֹות
  :ָטה ָּכזֹאתָּבָאה ַהְחלָ 

 ,ָאנּו ִּגּבֹוִרים ִּכְפַלִים
 ,םיִ לַ גְ ָלנּו ֵיׁש ַאְרַּבע ַר 

 ִנָּבֵהלֲאַנְחנּו הָ 
  ?ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּצְבאֹות

 ְׂשמֹאל ָיִמין, ָיִמין ּוְׂשמֹאל
 !ְלַהְרִּביץ ְולֹא ַלֲחֹמל

  
 יםִמ קּוְמ ּקֻ ָאז ָנְׂשאּו הַ 

 יםִּמ ֻק עֲ ם הָ יהֶ ּפֵ ַא 
  יעּוִר ְוַהִּכְסאֹות הֵ 

  !ֵהי ֵהיָדד! ִּפיִלים ִהִּגיעּו
  'ֵמַעְכָׁשו ִאיׁש לֹא ַיֶּכּנּו

  ...!נּוּכֵ לְ ַעד עֹוָלם ְיִחי מַ 
  
  

 ?י ַהֶּמֶלִמ 
  ?ימ

  !ְּדָמָמה
 ַעל ֻּכָּלם ָנְפָלה ֵאיָמה
  :ְוֻכָּלם רֹאָׁשם ֵהִניעּו

  !לֹא ֲאִני הּוא !ֹוכּוסַאְנִטּי -
  

 ַהִּמְׂשָחק ִּכְמַעט הּוַפר
 !ִלי ֶמֶל ֵרַע ּוַמרִּכי ּבְ 

 ם ִנְתַקלֹוִּפיל ִּפְתאַא הַ 
  ,ה ַהֶחֶדרַּבְּכַלְבַלב ִּבְקצֵ 

 ל ִחיׁש ַקלל עָ ֶא  ִרימֹוהֵ 
  !ְוָקָרא: ַהֹּכל ְּבֵסֶדר

  
 ,ל, ִיּלֵ ָּבָכהַהְּכַלְבַלב 

  ,ַּגם ִנָּסה ִלְׂשֹרט, ִלְנֹׁש
 ַא ֵמֻאָּמה לֹא הֹוִעיל

 !ְמְׁשֹתק ַּפְחָדן, ֲעֵלה ּו -
  -  ִהְתַרֵּגז ָעָליו ִהִּפיל
 ִאם ִלְבֹרַח ְּתַנֶּסה

  ...!ַלִּכֵּסאִיְקְׁשרּו 
  

 ַּכֲאֶׁשר הּוַכן ַהֹּכל
  :ְיהּוָדה ָקָרא ְּבקֹול

 ,ִהָּזֵהרַאְנִטיֹוכּוס  -
 ,ַזְעִמי ְּכֵאׁש ּבֹוֵער

 ִאם ּתֹוִסיף עֹוד ְלָהִציק
  ,ִלירּוָׁשַלִים ,ייִר ְלעִ 

  ַאִּציגת ּגּופְ לַ בְ ֶאת נִ 
  .ָׁשַמִים ּוְלעֹוףַלַחָּיה 

  
  ,ָאז ָּבָכה ַהֶּכֶלב: ִאָּמא

  ?ִרימּוסּפְ ה ָעִׂשיִתי לֹו לַ מָ 
 ַרק ְּכַלְבַלב ָקָטן ֲאִני

  !ְיָוִני ֶמֶלְולֹא 
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 ַהְּכַלְבַלב ָּבָכה ַלָּׁשְוא
 ם ִהְתִחיל ַהְּקָרבֹוִּכי ִּפְתא

 ּוִבן ֶרַגע ִהְתַהֵּפך
  ּמֹוֵלַהִּכֵּסא ַעל הַ 

  
 ָּכל ַהַּבִית ִהְתַמֵּלא

 סֹוד ַעד ַהְּטָפחֹותִמן ַהּיְ 
 ֵללקֹול ִׂשְמָחה ְוקֹול יְ 

  !תיחֹונִ גְ קֹול ִרָּנה ּו
  

  מֹוִריד ֹוְרּבְיהּוָדה חַ 
  .ַחתְוגֹוֵזר ְּכֵׁשד ִמּׁשַ 

 ִמְתעֹוֶפֶפת ַהְּבלֹוִרית
  ...ְולֹוֵהֵטת ְורֹוַתַחת

  
  ...ִעיםְר ַּגם ַהַּמְטֲאֵטא מַ 

  !י ַאָּתה ִּגּבֹור ַאִּמיץנִ ּבְ 
  ,ַּבחּוִריםּבֹואּו, ּבֹואּו, 

  !ַעל ַהֶּמֶל ְלַהְרִּביץ
  ,ָּכָכה, ָּכָכה, ֲהבּו ֶרַוח
  ַהִּפיִלים ָּפְרצּו ַלֶּטַבח
 עּורּו, עּורּו, ִמי ַיִּפיל
  ?ִמי ַיְכִריַע ֶאת ִהִּפיל

  ,קּום ִעְרּבּוְבָיהָּת וַ 
  ,ִמין ִּבְלּבּול ֶׁשָּכֶזה

  ,ָידרֹאׁש, ָיד ּבְ  ּבְ רֹאׁש
  !הה מּול ָחזֶ ְוָחזֶ 

  
 ַהְּסִביבֹון –ַרק ֶאָחד 

  ה,כֹ ִהְסּתֹוֵבב ֹּכה וָ 
 ּוָבַחן ְּכָנבֹון
  ...ַמֲחֶנה ְוֹכחֹו
  :ְוָחׁש ַהִּפֵּקחַ 

  ?חַ ֵמי ַהַּלְיָלה ְיַנּצֵ 
  ,ֲאַחֶּכה ָנא ַעד ַהּסֹוף

  !ָאז ֵאַדע ִלְבֹחר ְּבטֹוב
  

 הַא ִהֵּנה, ַמֲחנֵ 
  ...ס ְלָאחֹורָוִנים נָ ַהּיְ 

  ,הּוָדה ָקָרא: ֵהיָדדיְ 
  !ֹחֶפׁש ָלנּו, אֹור ּוְדרֹור

  
  ,ָאז ָעַמד ַהְּסִביבֹון
 ִהְתַּפְרֵקד ַעל ַּגּבֹו

  !ְוָקָרא: ִנָּצחֹון
  !הֵנס ָּגדֹול ָהָיה ּפֹ 

  
  

  משימות

  

  מהו האירוע המומחז בשיר?  . 1

  

הצגה? צטטו האווירה לקראת ההכנות למהי המקום ווהזמן  םמה  .2

  מתוך השיר.

  

 


