
ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות

 ְּכמֹו מֶֹׁשה,
 ָאסּור ִלי ִלְחיֹות ְלַעְצִמי.

 ֲאִני ַחָּיב ַלֲעזֹר ַּגם ְלִמְרָים
ְלַׁשֵּפר ֶאת ִהְתַנֲהגּוָתּה.

ַהֶּמֶסר 
ֵמַהָּפָרָׁשה! 



ְּכָבר ִּכְמַעט 
ֶעֶרב, ָמַתי ַיְחזֹר 
ַאָּבא ֵמֲעבֹוַדת 

ַהֶּפֶרְך?

הֹודּו ְלַהֵּׁשם ִּכי טֹוב. ׁשּוב 
ֵיׁש ָּדִגים ַּבַּמִים ֶׁשָּׁשַאְבִּתי. 
ַעְכָׁשו אּוַכל ְלָהִכין ֲארּוָחה 

ָיָפה ַלִּמְׁשָּפָחה.

 אּוף, ֹלא ָטִעים ִּבְכָלל. 
ֵאיֶנִּני אֹוֶהֶבת ֶאת ָהאֶֹכל ַהֶּזה.

 אֹוְכִלים ָמה ֶׁשֵּיׁש,
ְוֶלֱאהֹב אֹוֲהִבים ֶאת ַהֵּׁשם!

ְזַכְרָיה, ַעְכָׁשו אֹוְכִלים! 

ִמַּצד ֵׁשִני,  ָלָּמה ֶׁשָאִעיר 
 ְלִמְרָים, ַהִהְתַנֲהגּות ֶׁשָּלּה

ִהיא ִעְנָיָנּה!
 ֹלא ָיֶפה,

 ִאָּמא עֹוֶבֶדת ָקֶׁשה
ִּבְׁשִביֵלנּו

 ַמְשּׁכּוִכית, ַאְּת ִּתְׁשְמִרי ּפֹה
ְזַכְרָיה, ִׁשְמִעי ּוִמְרָים, ַעד ֶׁשֻּכָּלם ַיִּגיעּו ֶלֱאכֹל.

ַלֲעזֹב ֶאת ַהִּמְׂשָחִקים. 
ִהִּגיַע ְזַמן ֲארּוַחת ֶעֶרב.

ֶזה ִׁשְמִעי, ֶיֶלד ּתֹוֵסס ִּבְמֻיָחד.

ְוָכאן, ָנֲעָמה, ְזַכְרָיה, ְוַכּמּוָבן ַמְשּׁכּוִכית

ְוֶזה ַאָּבא ָנֲעָמן ְוִאָּמא ֻחְלָּדה 
ֶׁשעֹוְבִדים ָקֶׁשה ְמאֹוד



ִאָּמא, ָלָּמה ַאָּבא ֹלא ָחַזר 
ֲעַדִין ֵמָהֲעבֹוָדה?

 מֶֹׁשה ֶּבן ַעְמָרם
ִהִּגיַע ַהּיֹום ִלְפִגיָׁשה 
ִעם ַּפְרעֹה, ּוִבֵּקׁש 

ִמֶּמּנּו ֻחְפָׁשה ָלֲעָבִדים 
ַהְּיהּוִדִּיים.

ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל ָׁשַלח אֹוִתי 
ֵאֶליָך. ֵּתן ְלַעִּמי ָלֵצאת 
ַלִּמְדָּבר ְוַלֲעבֹד ָׁשם ֶאת 

ַהֵּׁשם.

ַּדי! ַמְסִּפיק ֶׁשַאֶּתם ַהְּלִוִּיים 
ְמֻׁשְחָרִרים ֵמֲעבֹוָדה ְולֹוְמִדים 
ּתֹוָרה ָּכל ַהּיֹום. ִעְזבּו ֶאת ַעם 

ִיְׂשָרֵאל.

 מֶֹׁשה ּדֹוֵאג ְלָכל ְיהּוִדי
 ְּכמֹו ְלַעְצמֹו. הּוא ֹלא

 ְיַוֵּתר ְלַפְרעֹה ַעד ֶׁשֻּכָּלנּו
ֵנֵצא ֵמַהָּגלּות ַהּזֹו

ֶחְבֶר'ה, ְמֻאָחר ְמאֹוד. 
 ְלָבֵרְך ְוָלֶלֶכת ְלַהִּגיד

ְקִריַאת ְׁשַמע.

 ְּכמֹו מֶֹׁשה,
 ָאסּור ִלי ִלְחיֹות ְלַעְצִמי.

 ֲאִני ַחָּיב ַלֲעזֹר ַּגם ְלִמְרָים
ְלַׁשֵּפר ֶאת ִהְתַנֲהגּוָתּה.

ַאָּבא, ָלָּמה ֶּבֱאֶמת? ַמּדּוַע מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן 
ַהְּלִוִּיים ִמְסַּתְּכִנים ֲעבּוֵרנּו?

ַאְך מֶֹׁשה ֹלא ִקֵּבל ֶאת ְּדָבָריו

ַאָּבא!



ָּפָרַׁשת ָוֵאָראָּפָרַׁשת ְׁשמֹות

ַהֶּמֶסר 
ֵמַהָּפָרָׁשה! 

ִהְתַלֲהבּות ִמֵּנס 
ּוִמָּכל ָּדָבר ָקדֹוׁש 
ִהיא ְּתכּוָנה ֶנֱהֶדֶרת ִמְּדָבִרים ַּגְׁשִמִּיים 

 ְּכמֹו ִמְׂשָחק ָיֶפה
אֹו ֶּבֶגד ֹלא ְצִריִכים 

ְלִהְתַלֵהב.



ַמְשּׁכּוִכית ְמַסֶּפֶרת.

ַהַחִּיים ְּבִמְצַרִים ְּכָבר 
ַּבַהְתָחָלה ֶזה ָהָיה ִנְרֶאה ֵאיָנם ְּכמֹו ֶׁשָהיּו ַּפַעם...

ְּכמֹו ְּבָעָיה ֲחמּוָרה ַּבַּצֶּנֶרת.

ֲאָבל ְּכֶׁשַּגם ַהַחְרֻטִּמים 
ִנְכְׁשלּו, ַהִּמְצִרִּיים ִהְתִחילּו 

ְלָהִבין ֶׁשֵהם ְּבָצרֹות.

ְוֶזה ֹלא ֶנֱעַצר ַרק ַּבִּנילּוס. 
ָּכל ַהַּמִים ְּבִמְצַרִים ָהְפכּו 

ְּבֵנס ְלָדם ַחם ְוָדִביק.

 ֵהי ַהִּנילּוס ַהָּגדֹול,
 ֶזה ָקָרה ִלי ׁשּוב.

ַהַּמִים הֹוְפִכים ְלָדם 
ָּבֶרַגע ֶׁשֵהם ִמְתָקְרִבים 

ֵאַלי
ִסְלִחי ִלי ְּגֶבֶרת 

ְיהּוִדָּיה, ְּכָבר יֹוַמִים 
ֹלא ָׁשִתיִתי ְּכלּום! 

ַהִּציִלי אֹוִתי.

ֵאין ְּבָעָיה, ִנְמּכֹר ְלָך 
ּכֹוס ַמִים ְּבֶעְׂשִרים 

ַּפְרעֹוִנים ְקַטִּנים

ִׁשְפָחה ְיהּוִדָּיה, ְּבֵאיזֹו 
ֻחְצָּפה ֶאת ׁשֹוֶמֶרת 
ְלַעְצֵמְך ּכֹוס ַמִים?!  ְּבֶעֶצם.. ִּכְמַעט ָּכל ַהַּמִים.

 ָּכל ַהַּמִים ִמְּלַבד ַהַּמִים
ֶׁשל ַהְּיהּוִדים.


