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ָנה / אלחנן ניר ַּכָּונֹות ְלרֹאש ַהׁשָּ

א. ַהְקָּדָמה ְלַכָּונֹות 

יֹאַחז ַהִמָּלה ִּבׁשְּתֵי יָדָיו

וְגַם ִאם ּתִתְַמְהֵמַה 

יֹאַחז ָּבה ִּבְמתִינּות וְיֹאַמר

ֲאָבל ֵאיְך יֹאַמר וְִהיא זְרּוָקה ֶאל ּתְהֹומֹות

וְֵאיְך יֹוִציא ִמֶמנָה ַהּקֹול

וְיְִצַעק וְיִׁשֵָּבר ִמֶמנָה

ׁשֶׁשֹוֶבֶרת ּכָל ּגּופֹו ׁשֶל ָאדָם

וְִהיא ׁשְבּויָה ַּבֲאזִיֵקי ַהְמַחְּקִרים 

ּוִמי יִּפֹל ִמן ַהִמָּלה וְיִתְַרֵּסק ֶאל ָהֲעִליבּות

ּוִמי יֶֻּכה ֶמנָה ַמּכֹות וְיִתְַחֵּבל ְּבכָל ֲחלֹומֹותָּיו

ֵמֶהם יְִבַרח ְּבכָל יֹום 

וְיֹאַמר ַמה ָלֶכם ּכִי ּדְַלְקּתֶם ַאֲחַרי 

ֵהן ָאנָא ִמזְַרָעא דְיֹוֵסף ָקא ָאתִינָא

וְיְִרֶאה ָאז ַהִמָּלה ְמֵלַאת חִֹלי

ַאַחר ׁשִֶהּכּוָה וְִחְּללּוָה ִלגְיֹונֹות

וְִהיא ְמיֶַּבֶבת ֶאל ּתֹוכָה ּוְבקֹׁשִי ַרב נֹוׁשֶֶמת

ּוכְָבר ָאַפס ּכֹוָחה ִמּלְִבּכֹות

וְֵאיְך יְַבֵּטא ַהִמָּלה ּכְׁשֶּכָל ֵמיתֶָּריָה יְָבׁשּו 

וְִהיא ְצרּודָה ֲחלּוׁשָּה ְּבכָל ִמיֵלי דְָעְלָמא 

וְעֹוֶבֶרת ְלָפנָיו ִעם ּכָל ְּבנֹות ָמרֹון וְֵאיְך 

יֹאַמר ֶאת ַהִמָּלה
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ָנה ב. ַּכָּונֹות ְליֹום א' ְדרֹאש ַהׁשָּ

יְדֵַּבר ְּבדִינָא ַקׁשְיָא

וְיְִסּתַּכֵל ָּבְרִאי וְיַׁשְִליְך ַעְצמֹו ַעל ַהַמיִם

וְיְִצַעק ְּבכָל ּכֹוחֹו 

ֵהן ַאּתָּה ַהֶמֶלְך וְַאּתָּה ָהֵאין-סֹוף ָּברּוְך 

ַאּתָּה 

ֵרד ֵאַלי ְלכָאן, ְלֵהיכָן ׁשֲֶאנִי 

וֲַענֵנִי.

וְִאם ָחׁש ׁשֶֹּלא נֲַענָה 

יְַסֵמן ַעְצמֹו ְלָפנָיו ְּבדָג, ִּביָרקֹות ּוְבִרימֹונִים 

וְיְִרַקע ְּבָאדֹום ַהּסּודִָרים וְיָנִיף ֶאת ּכָל ַחּיָיו ְלָפנָיו וְיֹאַמר

ֵהן ֲאנִי הֹוֵלְך ָלמּות, 

וְיֹאַמר ְּבקֹול: הֹוֵלְך ָלמּות, 

וְָלָמה ִלי ּכָל ָהעֹוָלם ַהּזֶה

וְָלָמה ִלי זֶה 

ִאם ֵאינְָך ָּבא ְלָפְקדֵנִי

ְלָהִביֵאנִי 

ַחּיִים

ָנה ג. ַּכָּונֹות ְליֹום ב' ְדרֹאש ַהׁשָּ

וְיִזְּכֹר ׁשֶּכְָבר ָאַבד ַהָּפתֹוס

וְתַמּו ַהנְִביִאים ּוכְָבר ֹלא ָקם 

ָאדָם ּוַמְרּגִיׁש ַעם ֶאָלא יְַבֵּקׁש נְִעימּות

וְׁשַָּבת ַרּכָה, ֲעטּוָפה ּוְבִלי ּדִינִים,

וְיֹאַמר ֵהן ַאּתָּה ָקרֹוב

ְלכָל ַהנְִקָרִעים וְַהנִדְָקִרים וְַהנִׁשְָּבִרים

ַעד ָמתַי ַלִחּזּור ָהֵאין סֹוִפי ַהּזֶה 

ַעד ָמתַי ְלכָל ַהְּפגִיעֹות וְַהִהתְנְַּצלֻּיֹות
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וְָלָמה ׁשֶֹּלא ּתְִהיֶה מּוָבן ִלי

)וְיַזְּכִיר ׁשְמֹו: ְּפלֹונִי ֶּבן ְּפלֹונִית(

וְנָבֹוא ֶאל ַהֶחדֶר וְיְִהיֶה ַהנִיגּון 

וְיַַעְמדּו ַהַמיִם וְנַנִיַח ָהֹראׁש

וְתִׁשְַקע ָהֵאׁש, ׁשֶַּפַעם ִלֲחכָה ָּבנּו

וְֵהנִיָפה ַהּבֹוֵער וְִלְמדָה קֹוֵלנּו ְלַצֲעקֹות ַהּיַַער, 

ֲאָבל ַעכְׁשָּיו ֲאנְַחנּו ּכְָבר ׁשֹוְקִטים ַּבַּביִת ַהמּוָסק

ׁשֹותִים ַהּתֵה ִעם ַהַמְרוָה

נֱֶהנִים ֵמַהּכִֵלים ַהַמְרִחיִבים

ַעד ׁשֶנִתְרֹוֵקן

ד. ִּדּבּור ֶׁשַאַחר ַהַּכָּונֹות

ָלֶלֶכת ֵאֶליָך ְּבִהּסּוס

ּכְמֹו ַאֲחֵרי ּכָל ַהּדִּבּוִרים וְִהנֵה נְִפּגָׁשִים

ּוְמבּוכַת ַהִּקְרָבה 

ּוְלַסֵּפר ְלָך ֵאיְך ָהַאֲהָבה נְִרֵאית ִמּכָאן

וְַעד ּכַָמה ַהַּסּכָנָה אֹוֶרֶבת ָלה

חֹותֶֶכת ֵאֶליָה ָהֲאוִיִרים.

וְֵאיְך ֵאדַע ׁשֶֶּבֱאֶמת ּתּוכַל ְלַהֲחזִיק ַהַּצַער

ׁשֶּתֵדַע ֶאת ַהּדְָאגָה ָלֲאהּוָבה ׁשֶַאְך יְָצָאה ִמן ַהַּביִת

ׁשֲֶאִפילּו ִּבְקִריָצה ּתֵדַע ִמַּצֲעֵרי ַהּגּוף 

ֵמחֶֹסר ַהּיְכֶֹלת ְלַהֵּלְך ּבֹו ְּבִבְטָחה

ִמַּפַחד ּגֶֶבר ֶאת ֶהָעתִיד 

ּכְׁשֵֶאין לֹו ּדִָמים 

ְלֵהָאֵחז ָּבֶהם 




