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אַ .ה ְק ָּד ָמה ְל ַכּוָנֹות
יֹאחַז ַה ִּמּלָה ִּבׁשְּתֵי יָדָיו
וְג ַם אִם ּתִתְ ַמ ְה ֵמ ַּה
יֹאחַז ּבָּה בִּ ְמתִינּות וְיֹאמַר
ֲאבָל אֵיְך יֹאמַר וְהִיא ז ְרּוקָה אֶל תְּהֹומֹות
וְאֵיְך יֹוצִיא ִמ ֶּמנ ָּה הַּקֹול
וְיִ ְצעַק וְיִׁשָּבֵר ִמ ֶּמנ ָּה
ׁשֶּׁשֹובֶֶרת ּכָל ּגּופֹו ׁשֶל ָאדָם
וְהִיא ׁשְבּויָה ַּב ֲאז ִיקֵי ַה ְּמחַקְִּרים
ּומִי יִּפֹל מִן ַה ִּמּלָה וְיִתְַרּסֵק אֶל ָה ֲעלִיבּות
ּומִי יֻּכֶה ֶמּנ ָה מַּכֹות וְיִתְ ַחּבֵל ְּבכָל חֲלֹומֹותָיו
ֵמהֶם יִבְַרח ְּבכָל יֹום
וְיֹאמַר מַה ָלכֶם ּכִי ּדְ ַל ְקּתֶם ַאחֲַרי
הֵן ָאנ ָא ִמז ְַרעָא דְיֹוסֵף קָא ָאתִינ ָא
וְיְִראֶה אָז ַה ִּמּלָה ְמ ֵלאַת חֹלִי
ַאחַר ׁשֶהִּכּו ָה וְ ִחּלְלּו ָה ִלג ְיֹונֹות
וְהִיא ְמיַ ֶּבבֶת אֶל ּתֹוכָה ּו ְבקֹׁשִי ַרב נֹוׁשֶמֶת
ּוכְבָר ָאפַס ּכֹוחָּה ִמ ִּלבְּכֹות
וְאֵיְך יְ ַבּטֵא ַה ִּמּלָה ּכְׁשֶּכָל מֵיתֶָרי ָה יָבְׁשּו
וְהִיא צְרּודָה חֲלּוׁשָה ְּבכָל מִילֵי דְ ָע ְלמָא
וְעֹובֶֶרת ְל ָפנ ָיו עִם ּכָל ּבְנֹות מָרֹון וְאֵיְך
יֹאמַר אֶת ַה ִּמּלָה

41

אקדמות כ"ה • אלול תש"ע

בַּ .כּוָנֹות ְליֹום א' ְדרֹאש ַה ָּׁשנָה
יְדַּבֵר ְּבדִינ ָא ַקׁשְיָא
וְיִ ְסּתַּכֵל ּבְָראִי וְיַׁשְלִיְך ַעצְמֹו עַל ַה ַּמיִם
וְיִ ְצעַק ְּבכָל ּכֹוחֹו
הֵן ַאּתָה ַה ֶּמלְֶך וְ ַאּתָה ָהאֵין-סֹוף ּבָרּוְך
ַאּתָה
ֵרד ֵאלַי ְלכָאןְ ,להֵיכָן ׁשֶ ֲאנ ִי
וַ ֲענֵנ ִי.
וְאִם חָׁש ׁשֶֹּלא נ ַ ֲענ ָה
יְ ַסּמֵן ַעצְמֹו ְל ָפנ ָיו ְּבדָגּ ,בִיָרקֹות ּובְִרימֹונ ִים
וְיְִרקַע ְּבאָדֹום הַּסּודִָרים וְיָנ ִיף אֶת ּכָל ַחּיָיו ְל ָפנ ָיו וְיֹאמַר
הֵן ֲאנ ִי הֹולְֵך לָמּות,
וְיֹאמַר ּבְקֹול :הֹולְֵך לָמּות,
וְ ָלמָּה לִי ּכָל הָעֹולָם ַהּז ֶה
וְ ָלמָּה לִי ז ֶה
אִם אֵינ ְָך ּבָא ְל ָפ ְקדֵנ ִי
ְל ָהבִי ֵאנ ִי
ַחּיִים

גַּ .כּוָנֹות ְליֹום ב' ְדרֹאש ַה ָּׁשנָה
וְיִזְּכֹר ׁשֶּכְבָר ָאבַד ַהּפָתֹוס
וְתַּמּו ַהּנְבִיאִים ּוכְבָר ֹלא קָם
ָאדָם ּומְַרּג ִיׁש עַם ֶאלָא יְ ַבּקֵׁש נְעִימּות
וְׁשַּבָת ַרּכָה ,עֲטּופָה ּו ְבלִי ּדִינ ִים,
וְיֹאמַר הֵן ַאּתָה קָרֹוב
ְלכָל ַהנִּקְָרעִים וְ ַהנִּדְקִָרים וְ ַהּנִׁשְּבִָרים
עַד ָמתַי ַלחִּזּור ָהאֵין סֹופִי ַהּז ֶה
עַד ָמתַי ְלכָל ַה ְּפג ִיעֹות וְ ַה ִהתְנ ַ ְּצלֻּיֹות
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ַּכ ָּו נֹות ְל רֹאש ַה ָּׁש ָנ ה  /אלחנן ניר

וְ ָלּמָה ׁשֶֹּלא תִּ ְהיֶה מּובָן לִי
(וְיַזְכִּיר ׁשְמֹוּ :פְלֹונ ִי ּבֶן ּפְלֹונ ִית)
וְנ ָבֹוא אֶל ַה ֶחדֶר וְיִ ְהיֶה ַהּנ ִיגּון
וְיַ ַעמְדּו ַה ַּמיִם וְנַּנ ִי ַח הָֹראׁש
וְתִׁשְקַע ָהאֵׁשׁ ,שֶ ַּפעַם ִל ֲחכָה ּבָנּו
וְ ֵהנ ִיפָה הַּבֹועֵר וְ ִל ְּמדָה קֹולֵנּו ְל ַצעֲקֹות ַהּיַעַר,
ֲאבָל ַעכְׁשָיו ֲאנַחְנּו ּכְבָר ׁשֹו ְקטִים ּבַבַּיִת הַּמּוסָק
ׁשֹותִים ַהּתֵה עִם ַהּמְַרוָה
נ ֶ ֱהנ ִים ֵמ ַהּכֵלִים ַהּמְַרחִיבִים
עַד ׁשֶנִּתְרֹוקֵן

ַאחר ַה ַּכּוָנֹות
דִּ .דּבּור ֶׁש ַ
ָל ֶלכֶת ֵאלֶיָך ְּבהִּסּוס
ּכְמֹו ַאחֲֵרי ּכָל ַהּדִּבּוִרים וְ ִהּנ ֵה נ ִ ְפּגָׁשִים
ּומְבּוכַת ַהּקְִרבָה
ּו ְל ַסּפֵר לְָך אֵיְך ָה ַא ֲהבָה נ ְִראֵית ִמּכָאן
וְעַד כַּּמָה ַה ַּסּכָנ ָה אֹוֶרבֶת לָה
חֹותֶכֶת ֵאלֶי ָה ָה ֲאוִיִרים.
וְאֵיְך ֵאדַע ׁשֶ ֶּב ֱאמֶת ּתּוכַל ְל ַה ֲחז ִיק ַה ַּצעַר
ׁשֶּתֵדַע אֶת ַהּדְ ָאג ָה ָלאֲהּובָה ׁשֶאְַך יָ ְצאָה מִן ַה ַּביִת
ׁשֶ ֲאפִילּו ִּבקְִריצָה ּתֵדַע ִמ ַּצעֲֵרי הַּגּוף
ֵמחֹסֶר ַהּיְכֹלֶת ְלהַלְֵּך ּבֹו ְּב ִב ְטחָה
ִמ ַּפחַד ּגֶבֶר אֶת ֶה ָעתִיד
ּכְׁשֶאֵין לֹו ּדָמִים
ְל ֵה ָאחֵז ָּבהֶם
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