זֶה ָהיָה בַּ חֲ ֻכָּה אוֵֹ :ס גָּדוֹל הָ יָה

פֹּה  /תן אלתרמן

זֶה הָ יָה בַּ חֲ ֻכָּה.
ַהיְּ ל ִָדים שָׁ כְ בוּ לִישֹׁן,
יקה.
הַ כִּ ָתּה הָ י ְָתה ֵר ָ
ַרק ִהבְ הֵ ב עוֹד ֵר ִראשׁוֹן.
שֶׁ ֶקט ,חֹשֶ ֵ ,אין ָאדָ ם –
כְּ לֵי הַ בַּ יִת לְבַ דָּ ם –
ָרעֲדוּ ֻכּלָּם בְּ יַחַ ד
וּקצָ ת ִמפּ ַַחד...
ְקצָ ת ִמקֹּר ְ

עוֹררוּ ֻכּלָּם
וַ יִּ ְת ְ
ַויּ ִָריעוּ ְבּקוֹל ָרם:
" ְשׁתֹק ִטפֵּשָׁ ,אמַ ְר ָתּ ְשׁטוּת
בְּ עַ צְ ְמ ַא ָתּה ְס ַמ ְרטוּט!
פַּחדָ ִים אֲ ְַח וּ,
ְר ֵאה ,ל ֹא ְ
כַח וּ
וְ ל ְִשׂמ ַֹח ל ֹא שָׁ ְ
ְסַ ֵדּר ִמ ְשׂחָ ק עַ לִּיז
דַּ וְ ָקא ,דַּ וְ ָקא ,לְהַ ְרגִּ יז!"

כָּל ֶא ָחד חָ שַׁ ב לוֹ :מָ ה?
ָמה הָ רוּחַ ָהֲ מָ ה?
חוֹר ֶקת?
לָמָּ ה הָ ִר ְצפָּה ֶ
ִמי זוֹחֵ ל ֵאלַי ִמ ֶנּגֶד?
ִמי צִ פְ צֵ ף? זֶה ל ֹא צְ ָרצַ ר!
הַ ִצּפְ צוּף כָּל-כָּ מוּזָר!
אוֹיָה ,מַ שֶּׁ הוּ ָאיֹם
פֹּה י ְִק ֶרה עַ ד אוֹר ַהיּוֹם.

ָאז ָאמַ ר הַ מַּ ְטאֲ טֵ א
 ַ ֲע ֹר לוֹ חֲ גִ יגָהוְ ַ ְר ֶאה לוֹ ,לַשּׁוֹטֶ ה,
ֶאת ִמ ְשׂחַ ק הַ חֲ ֻכָּה!

הגֶן
הַ שֻּׁ לְחָ ן פָּחַ ד כַּ ֹ
הַ כִּ סֵּ א לָחַ שׁ" :הַ צִּ ילוּ!"ּ
מַ ְטאֲ טֵ א בָּ לֶה ִמזּ ֶֹקן...
כְּ בָ ר פָּחַ ד לִפְ חֹד אֲ פִ לּוּ...
וּבֵ ין ֵאלֶּה – ַהכְּ לַבְ לַ ב
עוֹד ְמעַ ט וְ ִה ְתעַ לֵּף...
עַ ד אֲ שֶׁ ר ִהגִּ יעַ ֵקץ –
ַהשָּׁ עוֹן לִבּוֹ ִאמֵּ ץ
וְ ָק ָרא בְּ קוֹל בַּ ְרזֶל:
מָ ה זֶה פֶּה ,לַ עֲזָאזֵל!?
 זֶה רוֹעֵ ד וְ זֶה מָ תוּחַ וּ ְלזֶה יֵשׁ מַ צַּ ב רוּחַ ...ִמי ַא ֶתּם? כֵּ לִים כְּ בוּ ִדים
טוּטים!?
וּסמַ ְר ִ
אוֹ ְסחָ בוֹת ְ

ָא ֹכִ י ,זְ ָק ִ י ֶָאה,
מַ ְטאֲ טֵ א אֲ ִי !… עַ ל כֵּן
שׁוּתכֶ ם ,הָ יֹה ֶא ְהיֶה
בִּ ְר ְ
זָּקן.
מַ ִתּ ְתיָהוּ הַ ֵ
וְ ַא ָתּה ַהפְּ ִרימוּס דַּ ע,
יְהוּדָ ה ִתּ ְהיֶה ַא ָתּה!
לְמלְחָ ָמה
קוּם וְ צֵ א ִ
בְּ שַׁ לְ הֶ בֶ ְת ָיה חַ מָּ ה!
וְ ַא ֶתּם הַ צַּ בָּ ִרים,
ֲעצִ יצַ י הַ גִּ בּ ִוֹרים,
ַרק ֶא ְת ֶכם בָּ ַחר לִבִּ י
ל ְָא ִחי הַ מַּ ַכּ ִבּי.
קּוֹצים,
חַ ְדּדוּ ֶאת הַ ִ
לִק ָרב ָא וּ יוֹצְ ִאים!
כִּ י ְ
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גַּם ַא ָתּה ,מַ ְשׁפֵּ בַּ כְ יָן,
יד הוּא ְמ ֻציָּן,
ַתּפְ ִק ְ
וּשׁ ֹפ ְדּמָ עוֹת כּ ַַמּיִם
שֵׁ ב ְ
עַ ל חֻ ְרבָּ ן יְ רוּשָׁ לַ יִם!
הוֹסיף ַהמַּ ְטאֲ טֵ א
ִ
כָּ
ידים ל ֵָתת,
ֶאת הַ ַתּפְ ִק ִ
ַא סוֹף סוֹף ִהגִּ יעַ עַ ד
ַהיְּ וָ ִים ...וּ ֹפה עָ מַ ד!
ַאף ֶא ָחד ֵאי וֹ חוֹטֵ ף,
כָּל ֶאחָ ד רוֹצֶ ה ל ְִבכּות...
יוֹדעִ ים הֵ יטֵ ב –
ֹכִּ י ֻכּ ָלּם ְ
ַהיְּ וָ ִים ִקבְּ לוּ ַמכּוֹת...
עַ ד שֶׁ בֵּ ין הַ כִּ ְסאוֹת
בָּ ָאה הַ ְחלָ טָ ה כָּז ֹאת:
בּוֹרים כִּ פְ לַ יִם,
ָא וּ גִּ ִ
לָ וּ יֵשׁ ַא ְרבַּ ע ַרגְ לַ יִ ם,
הָ אֲ ְַח וּ ִבָּ הֵ ל
יִשׂ ָר ֵאל?
ִמצִּ בְ אוֹת בְּ ֵי ְ
וּשׂמ ֹאל
ְשׂמ ֹאל י ִָמין ,י ִָמין ְ
ל ְַה ְרבִּ יץ וְ ל ֹא לַחֲ מֹל!
ָאז ְָשׂאוּ הַ ֻקּ ְמקוּ ִמים
ַאפֵּ יהֶ ם הָ ֲע ֻק ִמּים
וְ הַ כִּ ְסאוֹת הֵ ִריעוּ
הֵ י ֵהידָ ד! פִּ ילִים ִהגִּ יעוּ!
ֵמעַ כְ ָשׁו ִאישׁ ל ֹא יַכֶּנּוּ'
יְחי מַ לְ כֵּ וּ!...
עַ ד עוֹלָם ִ

ִמי הַ מֶּ לֶ ?
מי?
ְדּמָ מָ ה!
עַ ל כֻּלָּ ם ָפְ לָה ֵאימָ ה
וְ ֻכלָּם ר ֹאשָׁ ם הֵ ִיעוּ:
 ַא ְִטיּוֹכוּס! ל ֹא אֲ ִי הוּא!הַ ִמּ ְשׂחָ ק כִּ ְמעַ ט הוּפַר
כִּ י בְּ לִי מֶ לֶ ֵרעַ וּמַ ר!
ַא הַ פִּ יל פִּ ְתאוֹם ְִת ַקל
בַּ כְּ לַ בְ לַב בִּ ְקצֵ ה ַה ֶחדֶ ר,
הֵ ִרימוֹ ֶאל עָ ל ִחישׁ ַקל
וְ ָק ָרא :הַ כֹּל בְּ סֵ דֶ ר!
הַ כְּ ל ְַבלַב בָּ כָה ,יִ לֵּ ל,
שׁ ,
גַּם ִסָּ ה לִ ְשׂרֹט ,לִ ְ ֹ
ַא מֵ אֻ ָמּה ל ֹא הוֹעִ יל
 ְשׁתֹק פּ ְַחדָ ן ,עֲלֵה וּ ְמ !ִה ְת ַרגֵּז עָ לָיו ִהפִּ יל -
ִאם לִבְ רֹחַ ְתּ ַסֶּ ה
יִק ְשׁרוּ לַכִּ סֵּ א!...
ְ
כַּאֲ שֶׁ ר הוּכַן ַהכֹּל
יְהוּדָ ה ָק ָרא בְּ קוֹל:
 ַא ְִטיוֹכוּס ִהזָּהֵ ר,זַעְ ִמי כְּ ֵאשׁ בּוֹעֵ ר,
תּוֹסיף עוֹד לְהָ צִ יק
ִאם ִ
לְעִ ִירי ,לִירוּשָׁ לַ יִם,
ֶאת ִ בְ לַ ת גּוּפְ ַאצִּ יג
לַחַ יָּה וּלְעוֹף שָׁ מַ יִם.
ָאז בָּ כָה הַ ֶכּלֶ בִ :אמָּ א,
יתי לוֹ לַ פְּ ִרימוּס?
מָ ה עָ ִשׂ ִ
ַרק כְּ ל ְַבלַב ָקטָ ן אֲ ִי
וְ ל ֹא מֶ לֶ יְ וָ ִי!
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הַ כְּ לַבְ לַב בָּ כָה לַשָּׁ וְ א
כִּ י פִּ ְתאוֹם ִה ְת ִחיל הַ ְקּ ָרב
וּבִ ן ֶרגַע ִה ְת ַהפֵּך
הַ כִּ סֵּ א עַ ל הַ מּוֹלֵ

וַ ָתּקוּם עִ ְרבּוּבְ יָה,
ִמין ִבּלְבּוּל ֶשׁכָּ זֶה,
ר ֹאשׁ בְּ ר ֹאשׁ ,יָד בְּ יָד,
וְ חָ זֶ ה מוּל חָ זֶ ה!

כָּל הַ בַּ יִת ִה ְתמַ לֵּא
ִמן ַהיְּ סוֹד עַ ד הַ ְטּפָחוֹת
קוֹל ִשׂ ְמחָ ה וְ קוֹל יְ לֵל
קוֹל ִרנָּה וּגְ ִ יחוֹת!

ַרק ֶאחָ ד – ַה ְסּבִ יבוֹן
ִה ְסתּוֹבֵ ב כֹּה וָ ֹכה,
וּבָ חַ ן כְּ ָבוֹן
מַ חֲ ֶה וְ כֹחוֹ...
וְ חָ שׁ הַ פִּ ֵקּחַ :
מֵ י הַ לַּ יְ לָה יְ ַצֵּ חַ ?
אֲ חַ כֶּה ָא עַ ד הַ סּוֹף,
ָאז ֵאדַ ע לִבְ חֹר בְּ טוֹב!

מוֹריד
יְהוּדָ ה חַ ְרבּוֹ ִ
וְ גוֹ ֵזר כְּ שֵׁ ד ִמשַּׁ חַ ת.
לוֹרית
ִמ ְתעוֹ ֶפפֶת הַ בְּ ִ
רוֹתחַ ת...
וְ לוֹהֵ טֵ ת וְ ַ
גַּם הַ מַּ ְטאֲ ֵטא מַ ְרעִ ים...
בְּ ִ י ַא ָתּה גִּ בּוֹר ַא ִמּיץ!
חוּרים,
בּוֹאוּ ,בּוֹאוּ ,בַּ ִ
עַ ל הַ מֶּ לֶ לְהַ ְרבִּ יץ!
ָכּכָהָ ,כּכָה ,הֲ בוּ ֶרוַח,
הַ פִּ ילִים ָפּ ְרצוּ לַטֶּ בַ ח
עוּרוּ ,עוּרוִּ ,מי יַפִּ יל
ִמי יַכְ ִריעַ ֶאת ִהפִּ יל?

ַא ִהנֵּה ,מַ חֲ ֵ ה
לְאחוֹר...
ַהיְּ וָ ִים ָ ס ָ
הוּדה ָק ָרא :הֵ ידָ ד,
יְ ָ
וּדרוֹר!
חפֶשׁ לָ וּ ,אוֹר ְ
ֹ
ָאז עָ מַ ד ַה ְסּבִ יבוֹן,
ִה ְתפּ ְַר ֵקד עַ ל גַּבּוֹ
וְ ָק ָראִ :צָּ חוֹן!
ֵס גָּדוֹל הָ יָה ֹפּה!

משימות
.1

מהו האירוע המומחז בשיר?

.2

מהם הזמן והמקום ומהי האווירה לקראת ההכ ות להצגה? צטטו
מתוך השיר.
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