
 

  ביאליק ַנְחָמן ַחִּיים/  ַהְּדַבׁש יַכּדֵ וְ ַהַּנַער ָּדִוד 

  א

ֹות. ַהְּפִלְׁשִּתים ִאָּׁשה ַאְלָמָנה ִמן ָהִעְבִרּי ְּבֶקֶרב ְׁשֶקלֹוןַא ּבְ י ָׁשאּול ַהֶּמֶל ָיְׁשָבה ִּבימֵ 

ּה ֶהָעִׁשיר ד, ְוֶכֶסף ַרב ָלּה, ֲאֶׁשר ִהְנִחיָלּה ַּבְעלָ ֹוְוָהִאָּׁשה ְיַפת ֹּתַאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה ַעד ְמא

ֶאל  ִביָאּההֲ ְולַ ּה סָ ְּבמֹותֹו. ַוִּיְרֶאָּנה ְנִציב ְּפִלְׁשִּתים ַוִּיָׂשא ֵעיָניו ֵאֶליָה, ַוַיֲחֹרׁש ְמִזּמֹות ְלָתפְ 

, ַוָּתָרם ָיָדם ַעל ַּבְּפִלְׁשִּתיםָהֵהם לֹא נֹוְדָעה עֹוד ַיד ָׁשאּול  ַּבָּיִמיםָחְזָקה, ִּכי ֵּביתֹו ּבְ 

ְלַנְפָׁשּה, ֶּפן ַיֲעֶׂשה ָּבּה ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאת  דֹוְמאִּכְרצֹוָנם. ַוִּתיָרא ָהִאָּׁשה  ָּבֶהםַוַּיֲעׂשּו  ִיְׂשָרֵאל

ִׁשְקֵלי ְזָהָבּה ְוַכְסָּפה ַוִּתְטְמֵנם ָידֹות ָידֹות ְּבַכֵּדי -ָּכל- ָהָרָעה, ַוָּתָקם ַוֶּתֱאֹגר ֶאת ְמִזָּמתֹו

ֵמָאז,  הּוא מֹוַדע ַּבְעָלּהָהִעְבִרי,  , ַוִּתָּׂשֵאן ַּבֵּסֶתר ִלְׁשֵכָנּהְּדַבׁשָמה , ּוְבִפי ַהַּכִּדים ׂשָ ֶחֶרס

ן ְּבָידֹו ִּבְפֵני ֵעִדים, ּוְדַבר ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ַהְּטמּוִנים ָׁשם לֹא ִהִּגיָדה לֹו. ּוַבַּלְיָלה ַוַּתְפִקידֵ 

ַּכֵּדי -ָטַמן ֶאת ָהַאְלָמָנה ּומֹוַדע ְּנִציב הּוָפָרה.ַההּוא ָּבְרָחה ָהִאָּׁשה ִמן ָהִעיר ּוְמִזַּמת הַ 

ַהּיֹום ַוַּיַעׂש ָהִאיׁש ִמְׁשֶּתה ְּבֵביתֹו, ִּכי ֵהִביא  ַוְיִהיֵחן. ַהְּדַבׁש ְּבאֹוָצרֹו ְּבַאַחת ַהִּפּנֹות ַוִּיְׁשּכָ 

ם. ַוִּיְזֹּכר ֶאת ַהִּפָּקדֹון, ַוָיבֹא ִאָּׁשה ִלְבנֹו, ַוָּיֶׂשם ְּדַבׁש ִלְפֵני ַהְּקרּוִאים, ְולֹא ָמָצא ְלֻכּלָ 

ְוִהֵּנה ָזָהב  –ַהַּכד ָהַאַחת -לֹו ְמַעט ְּדַבׁש ִמן ַהַּכִּדים, ַוְיִהי ַּבֲהִריקֹו ֶאת-ְלאֹוָצרֹו ִלְׁשָאל

ְוָזָהב  ֶּכֶסףְמֵלאֹות ִׁשְקֵלי  ֻּכָּלןְצִצים ִמִּקְרָּבּה. ַוְיַחֵּפׂש ַּגם ְּבֶיֶתר ַהַּכִּדים ְוִהֵנה ָוֶכֶסף נֹו

ִמַּתַחת ְלִמְכֵסה ַהְּדַבׁש; ַוְיִסיֵתהּו ְּבַרק ַהָּזָהב, ַוִּיְמַעל ַמַעל, ַוִּיְׁשַלח ָיד ְּבִפְּקדֹון ְׁשֶכְנתֹו 

ֵכן -ַהַּכִּדים ִמֵּלא ַאֲחֵרי ְוֶאתַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ַוָּיֶׂשם ְּבֵכָליו, - ָּכל-ָהַאְלָמָנה, ַוִּיַּקח ַּבֵּסֶתר ֶאת

ַהּתֹוֵעָבה ַוִּיַמח ָיָדיו ַוֵּיֵצא, ַוּיֹאַכל, -ת ֶאתׁש ַעד ְׂשָפָתן ְּכָבִראׁשֹוָנה, ּוְכַכּלֹותֹו ַלֲעׂשֹוְּדבַ 

  ְּגֵנָבתֹו.- , ְוִאיׁש לֹא ָיַדע ֶאתַוֵּיְׁשְּת 

  

  ב

ַוַּיֵּפל ֵמֶהם ָרב, ְוַגם  הְּגדֹולָ ּצֹות ַּבְּפִלְׁשִּתים, ַוַּי ָּבֶהם ַמָּכה ִמָּיִמים ַוֵּיֵצא ָׁשאּול ְלַק  ַוְיִהי

- ְנִציב ַאְׁשְקלֹון ָנַפל ַּבּנֹוְפִלים. ַוִּתְׁשַמע ָהֶאְׁשְקלֹוִנית ִּכי ֵמת ָהִאיׁש ַהּצֹוֶדה ָלּה, ַוְּתָבֶר ֶאת

ִהים, ַוְּתַמֵהר ַוָּתָׁשב ֶאל ִעיָרּה ֹוֵצא ְוֶאל ֵּביָתּה. ַוָּתבֹא ֶאל ְׁשֵכָנּה ָלַקַחת ִּפְּקדֹוָנּה, ַוּי ֱא

ַהַּכִּדים ַעד ַאַחת ַוְיִׁשיֵבן ְלָיָדה ִּבְפֵני ָהֵעִדים ָהִראׁשֹוִנים, ֻּכָּלן ְּכִמְסָּפָרן - ָּכל-ֵאֶליָה ֶאת

ָידֹו, ֵאין ִנְגָרע ְמאּוָמה. ְוָהִאָּׁשה ֹום ֲאֶׁשר ָהְפְקדּו ּבְ ּוְכַמְרֵאיֶהן, ְמֵלאֹות ְּדַבׁש ַעד ְׂשָפָתן, ַּכּי

- ְוִהֵּנה לֹא ָמְצָאה ְבתֹוָכן ֶאת ָתּה אֹוָתןָערֹוַוְיִהי ּבְ , ים ַוִּתָׂשֵאן ֶאל ֵּביָתּהַהַּכִּד -ָלְקָחה ֶאת

- ַּתֲעֶׂשה ַעָּתה ַּבֲאֹבד ָלּה ָּכל-ָמה, ִּכי דֹוְמאַוֵּתְב  קֹוָלּה-ֶאת ָהִאָּׁשה ָּׂשאִּת וַ . ּוְזָהָבּה ַּכְסָּפּה

ה ּוְקַׁשת רּוַח ּוְׂשֵבַעת ָעָמל ּוְנדּוִדים. ַוָּתָרץ ַוִּתְצַעק יֹום ֶאָחד, ְוִהיא ִאָּׁשה ַאְלָמנָ  ְרכּוָׁשּה
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ט ֹאֶזן ְלָכל ּיֵ , וַ ַצֲעָקָתּה-ַהָּדָבר, ַוִּיְׁשַמע ַהּׁשֹוֵפט ֶאת- ָּכל-לֹו ֶאת- ֶאל ׁשֹוֵפט ָהִעיר ַוְּתַסֶּפר

  ְּדָבֶריָה ַויֹאַמר:

  ְזָהֵב ַּבַּכִּדים?"ַּכְסֵּפ ּו ַׂשְמְּת ֵיׁש ָל ֵעִדים ִּכי "ִּבִּתי, הֲ 

  ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה: "ָאִין."

, ִּבִּתי? ְלִכי ֶאל ַהֶּמֶל ָׁשאּול, אּוַלי יֹוִׁש    יֵע הּוא."ַוּיֹאֶמר ָהּׁשֹוֵפט: "ִאם ֵּכן ָמה ֶאֱעֶׂשה ָל

ה ֶאל ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ְּבַׁשַער ּנָ ְּדָבֶריָה, ַוִּיְׁשָלחֶ - ַוָּתבֹא ִלְפֵני ָׁשאּול, ַוִּיְׁשַמע ַּגם הּוא ֶאתַוֵּתלֶ 

ֵאל ַוְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵניֶהם - ֵאל, ַוָּתבֹא ַוַּתֲעמֹוד ִלְפֵני ִׁשְבִעים ּוְׁשַנִים ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ְּבֵבית-ֵּבית

  ְרכּוָׁשה.-לל ֲאֶׁשר ָמַעל ְׁשֵכָנּה ַּבִּפָּקדֹון ַוַּיִּציֶגָּנה יֹום ֶאָחד ֵריָקה ִמּכָ ְּדַבר ַהַּמעַ - ָּכל-ֶאת

  ָּנה ַגם ְנִׂשיא ַהְּזֵקִנים ִּכְׁשֵאַלת ַהּׁשֹוֵפט ֵלאֹמר:ַוִּיְׁשָאלֶ 

, ִּכי ַׂשְמְּת ַּכְסֵּפ ּוְזָהֵב ִמַּתַחת ַלְּדָבׁש?""ִּבִּתי, הֲ    ֵיׁש ָל ֵעִדים ִּכי ָאְמָנם ֵּכן הּוא ִכְדָבַרִי

  ַוּתֹאַמר ָהִאָּׁשה:

  ִדים ֵאין ִלי, ִּכי ָעִׂשיִתי ְּבָעְרָמה ּוְבִחָּפזֹון ִמַּפַחד ְנִציב ְּפִלְׁשִּתים ָעָלי."עֵ - "ֲאָהּה, ֲאֹדִני, ְוֹכל

  ִנים:ַוֹּיֶאמר ְנִׂשיא ַהְּזֵק 

ִהים יֹוִׁשיעֵ . יעֵ ִׁש הֹומֵ  ַהּׁשֹוְפִטים ַיד ַּגם ָקְצָרה ָל ֵאין ֵעִדים ִאם   .ֱא

  

  ג

ָהלֹו ּוָבֹכה,  ֵקִנים ְּבַמַּפח ֶנֶפׁש, ַוֵּתֶל ַּבֶּדֶר ָלׁשּוב ֶאל ֵּביָתּהַוֵּתֵצא ָהַאְלָמָנה ֵמֵאת ְּפֵני ַהּזְ 

ָהִעיר, ְוִהֵּנה ֶחֶבר - ע ְוֵאין ִּתְקָוה. ִהיא ָיְצָאה ֶאתַנְפָׁשּה ֲעזּוָבה, ְוֵאין ֶיׁשַ - ִּכי ָרֲאָתה ֶאת

ֵּיֵצא ָהֶאָחד, ְוהּוא ַנַער ַאְדמֹוִני ְיֵפה . וַ ִּנים ְלָפֶניָה, ְמַׂשֲחִקים ַיַחד ַעל ַיד ַהָּדֶר ְנָעִרים ְקטַ 

  ׁש ַוִּיְׁשָאֶלָה ְּבַרֲחִמים:ֵעיַנִים, ַוִּיּגַ 

ִהים ִאם ַיד ָאָדם?"- "ַמה ? ֲהַיד ֱא , ִאָּׁשה, ִּכי ִתְבִּכי, ְוַיד ִמי ָהְיָתה ָב   ָּל

ֲאֶׁשר ֵהִׁשיבּו -ֵכָנּה ָהִעְבִרי ְוֶאתָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלּה ְׁש -ָּכל- לֹו ַהִאָּׁשה ֶאת-ַוְּתַסֶּפר

  ד ַוּתֹאַמר:ֹוֵריָקם, ֵמֵאין ֵעִדים ָלּה. ַוֵּתְב ְמא ַצֲעָקָתּה-ַהּׁשֹוְפִטים ֶאת

, ְּבִני! ֵאיָכָכה ָאׁשּוב ַעָּתה ֶאל ֵּביִתי, ְוִלי ֵאין ַמְׁשֵען ּוַמְׁשֵעָנה, ִּכי ִאָּׁשה ַאְלָמָנה "ֲאָהּה

  ֵאין ַעָּתה ֹּכל." ָאֹנִכי, ּוְבָיִדי

  ֲחָמיו, ַוְיַנֲחֶמָה ַוּיֹאַמר:ַוֵּיֵצא ְלַבב ַהַּנַער ִלְדָבֶריָה, ִּכי ִנְכְמרּו ָעֶליָה ַר 

ַהֶּמֶל ָׁשאּול ּוַבְּקִׁשי ֵמִעּמֹו - ִּתְקָוה. ׁשּוִבי ְלִכי ֶאל-ִתְבִּכי, ִאָּׁשה, עֹוד לֹא ַּפָּסה ָכל א"ַאל נָ 

ֲאִני ֲאַחֶּכה ָל ֹּכה ַעד ּו ָלאֹור. ַמֲהִרי ְלִכי, וַ ֵט ְּבָיִדי ַוֲאִני אֹוִציֶאּנִמְׁשּפָ - ִּכי ִיֵּתן ֶאת

".   ׁשּוֵב

:-לֹו ֶאת-ּוַּתַעׂש ָהִאָּׁשה ִכְדָבָריו ַוָּתָׁשב ֶאל ַהֶּמֶל ַוַּתֶּגד   ִּדְבֵרי ַהָּנָער. ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל

  "ֲהִביִאיהּו ֵאָלי."
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ֹר -ְלָדִוד, ַוָּיבֹא ַוִּיְׁשַּתחּו ִלְפֵני ָהֶּמֶל ַאַּפִים ָאְרָצה. ְוַהֶּמֶל ָרָאה ֶאת ַוִּתְקָרא ָהִאָּׁשה

  ְׁשנֹוָתיו ַוִּיְלַעג לֹו ְּבִלּבֹו ַוּיֹאֶמר לֹו:

ִמְׁשָּפֵט -ֵאר ְּבָאְזֵני ָהִאָּׁשה ֵלאֹמר: ֲאִני אֹוִציא ֶאתהּוא ֶזה ַהַּנַער ֲאֶׁשר ִהְתּפָ  "ַהַאָּתה

  אֹור?"לָ 

ִהים ּוְבַחְסּדֹו ֶאְבַטח. ְיַצֶּוה ַהֶּמֶל ֶאת ַעְבּדֹו, ַוֲאֶׁשֵר יֹוֵרִני -ַוַּיַען ַהַּנַער: "ַהִּמְׁשָּפט ֵלא

ִהים אֹותֹו ֶאְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות."   ֱא

, ִאםַוַּיֵּסב ַהֶּמֶל ָּפָניו ֵמִעּמ   יּוָכל." ֹו ֶאל ָהִאָּׁשה ַוּיֹאַמר: "ְלִכי ִעּמֹו ְויֹוִׁשיֵע

ָהִאיׁש -ַהַּכִּדים, ַוּתֹוִציֵאן, ַוַּיְרֵאן ֶאת- ַוֵּיֵל ַהַּנַער ִעם ָהִאָּׁשה, ָוְיַצֶּוָּנה ְלהֹוִציא ֵאָליו ֶאת

  ֲאֶׁשר ָהְפְקדּו ְּבָידֹו, ַוִּיְׁשָאֵלהּו:

?"- "ַהֶּכר   ָנא, ַהֵאֶּלה ֵהן ַהַּכִּדים ֲאֶׁשר ָהיּו ֻמְפָקדֹות ְּבָיֶדי

 ֹ   ָהִאיׁש:אֶמר ַוּי

  "ֵאֶּלה!"

ֵכן ֵהִרים ֶאת ַהַּכִּדים -ַהְּדַבׁש ֶאל ֵּכִלים ֲאֵחִרים. ַאֲחֵרי- ָּכל-ַוְיַצו ַהַּנַער עֹוד, ַוָּיִריקּו ֶאת

ם ְׁשֵני ִׁשְקֵלי ָזָהב ֹוְצאּו ִפְתא, ַוְיִהי ְּבַנְּפצֹו, ַוִּיּמָ ָׁשםַהִּנָּצִבים -ָּכל- ַאַחת ַאַחת ַוְיַנְּפֵצן ְלֵעיֵני

יָגַתם ַיד ַהַּגָּנב, ַוִּיָׁשֲארּו ְצִצים ְּבתֹו ַהְּשָבִרים, ִּכי ָדְבקּו ֶאל ַצְלעֹות ַהַּכִּדים, ְולֹא ִהִּׂש נֹו

  ָׁשם.

ַהָּקָהל ַוּיֹאַמר: ִהֵּנה ְׁשֵני ָהֵעִדים. ָהִאיׁש - ְׁשֵני ַהְּׁשָקִלים ְלֵעיֵני ָכל-ָאז ָיִרים ַהַּנַער ֶאת

  ֵּסֶתר ּוְשֵני ַהְּׁשָקִלים ָהִאְּלִמים ִּגּלּו ֲעוֹונֹו ַּבָּקָהל."ַהּתֹוֵעָבה ּבַ -ָעָׂשה ֶאת

דֹון ָלִאָּׁשה, לֹא ֶהְחִסיר ָּק ַהּפִ - ָּכל-ַוַּיְרא ַהַּגָּנב ִּכי ִנְגָלה ֲעוֹונֹו, ַוִּיֵּתן ּתֹוָדה, ַוָּיֶׁשב ֶאת

  ְמאּוָמה.

  ְׁשָקּה.ָמָנה ִמַּיד עֹוָהַאלְ - ֹום ַההּוא ְּבָחְכָמתֹו ֶאתַוּיֹוַׁשע ַהַּנַער ַּבּי

ְּדַבר ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהַּנַער ַוִּיְׁשָּתאּו. ַוֵּיְדעּו ֻכָּלם ִּכי -ִיְׂשָרֵאל ָׁשְמעּו ֶאת-ְוָׁשאּול ְוָכל

ִהים ּבֹו.   רּוח ֱא

  ן ְלֶמֶל ַעל ִיְׂשָרֵאל.כֵ -ַהַּלְחִמי, ֲאֶׁשר ָהָיה ַאֲחֵרי- ם ַהַּנַער ָּדִוד, הּוא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ֵּביתְוׁשֵ 
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