מאת :גיל ברנד
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בְּ אֶ ֶרץ שֶ אֵ ינָּה ְּקרוֹבָ ה
אַ ְך שֶ אֵ ינָּה גַם ְּרחוֹקָ ה כָל כְָך,
עו ְֹּמדוֹת ְּשתֵ י גְּ בָ עוֹת ּובֵ ינֵיהֶ ן עֵ מֶ ק ַדק נ ְִּמתָ ח.
ּפּורן,
ֲא ַגלֶה ָלכֶם שֶ ֲאנִי מַ כִ יר אֶ ת סִ ָ
ּפָ שּוט ִמּׁשּום שֶ הָ יִיתִ י מַ סְּ ּפִ יק סַ ְּק ָרן.
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בֶ הֱיוֹתִ י ֶילֶד ,חָ דּור הַ ְּרּפַ תְּ קָ ה,
ָארזְּ תִ י תַ ְּר ִמיל ַוהֲמוֹן בִ טָ חוֹן.
ַ
הֶ ְּחל ְַּטתִ י אֶ ת הָ ע ֹולָם הַ גָדוֹל לִ בְּ חֹ ן.
חָ לַפְּ תִ י ִמ ִמזְּ ָרח לְּ מַ ע ֲָרב,
ְּמקוֹמוֹת ַרבִ ים ּפָ ג ְַּשתִ י ּובֵ ינֵיהֶ ם אֶ חָ ד מֻ ְּרכָב.
אֲסַ ּפֵר ָלכֶם כָעֵ ת עַ ל אֶ ֶרץ הַ ְּּׁשחַ ְּרלָב.
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ָאז כְּ פִ י שֶ ָאמַ ְּרתִ י – ְּשתֵ י גְּ בָ עוֹת.
הָ ַאחַ ת ְּשחו ָֹרה כְּ בַ ֶזלֶת.
גְּ פָ נִים ְּמקַ ְּּׁשטוֹת אֶ ת כִ ּפָ תָ ּה
ּובְּ צִ בְּ עָ ן הַ ָירֹק וְּ אֶ ְּשכוֹלוֹתֵ יהֶ ן הָ עֲסִ יסִ יִ ים,
הוֹפְּ כוֹת אוֹתָ ּה
לְּ מַ לְּ כַת כָל הַ גְּ בָ עוֹת הַ ְּּׁשחֹ רוֹת.
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כְּ ִטבְּ עָ ן שֶ ל גְּ בָ עוֹת,
נוֹשֶ קֶ ת גִ בְּ עַ ת הַ גְּ פָ נִים ַל ֲע ָננִים,
זְּ רוֹעוֹתֶ יהָ ּפְּ רּוׂשוֹת לְּ פָ נִים,
ְּמלַטֶ פֶ ת הִ יא אֶ ת חֲבֶ ְּרתָ ּה
וְּ תָ ִמיד ְּׂשמֵ חָ ה לְּ ַנגֵן אִ תָ ּה.
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כֵיצַ ד לְּ ַנגֵן?
אָ נָא ,עוֹד ֶרגַע הַ ְּמתִ ינִי ,הַ ְּמתֵ ן.
הַ גִ בְּ עָ ה הַ ְּּׁש ֵכנָה הִ יא גִ בְּ עָ ה לְּ בָ נָה.
דוֹמָ ה יוֹתֵ ר לְּ סוֹד ,א ֹו לְּ אֵ יז ֹו מַ תָ נָה.
ַכ ָלנִיוֹת ְּמקַ ְּּׁשטוֹת אֶ ת כִ ּפָ תָ ּה,
ּובְּ צִ בְּ עָ ן הָ ָאדֹם וְּ רֵ יחָ ן הַ ְּמתַ ְּקתַ ק,
הוֹפְּ כוֹת אוֹתָ ּה
לְּ מַ לְּ כַת כָל הַ גְּ בָ עוֹת הַ לְּ בָ נוֹת.
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כְּ ִטבְּ עָ ן שֶ ל גְּ בָ עוֹת,
נוֹשֶ קֶ ת גִ בְּ עַ ת הַ ַכ ָלנִיוֹת ַל ֲע ָננִים,
זְּ רוֹעוֹתֶ יהָ ּפְּ רּוׂשוֹת לְּ פָ נִים,
ְּמלַטֶ פֶ ת הִ יא אֶ ת חֲבֶ ְּרתָ ּה
וְּ תָ ִמיד ְּׂשמֵ חָ ה לְּ ַנגֵן אִ תָ ּה.

6

יטים ִמן הַ יָרֵ חַ ,
כְָך ,אִ ם מַ בִ ִ
א ֹו אֲפִ לּו ִמן הַ ִמגְּ ַדלוֹר בְּ תוֹר או ֵֹרחַ ,
רוֹאִ ים זְּ רוֹעוֹת ְּשלּובוֹתְּ ,שחֹ רוֹת ּולְּ בָ נוֹת,
לְּ כָל ַאחַ ת צְּ לִ יל ִמּׁשֶ לָּה ּוצְּ חוֹק ִמּׁשֶ לָּה וְּ ִחבּוק ִמּׁשֶ לָּה.
וְּ אִ ם ִמלְּ בַ ד הַ מַ בָ ט גַם מַ ְּק ִשיבִ ים,
ה ֹו ,ה ֹו! ֹלא תַ א ֲִמינּו מָ ה שָ ם שו ְֹּמעִ ים...
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שו ְֹּמעִ ים צְּ לִ יל וְּ עוֹד צְּ לִ ילּ ,ובְּ יַחַ ד מַ נְּגִ ינָה.
ִמתְּ ּפַ תֶ לֶת בְּ תוְֹך הָ עֵ מֶ ק ,רו ֶֹדפֶ ת שָ לוֹם וְּ צֶ ֶדק.
ע ֹולָה ְּמעַ ט ,יו ֶֹר ֶדת ְּמעַ ט,
נ ְֶּחבֵ את וְּ ָאז שּוב ִמתְּ ַגנֶבֶ ת בַ לָאט.
זְּ רוֹעוֹתֶ יהָ שֶ ל ז ֹו נוֹתְּ נוֹת אֶ ת הַ קֶ צֶ ב
ַוחֲבֶ ְּרתָ ּה מוֹסִ יפָ ה ִׂש ְּמחָ ה וְּ לִ פְּ עָ ִמים עֶ צֶ ב.
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הַ א ֲִמינּו לִ י ,מַ נְּגִ ינָה כָז ֹו עוֹד ֹלא ְּשמַ עְּ תֶ ם,
אֶ לָא אִ ם בְּ אֶ ֶרץ הַ ְּּׁשחַ ְּרלָב בִ קַ ְּרתֶ ם.
הִ תְּ מַ זֵל מַ זָלִ יֲ ,אנִי אוֹמֵ ר ָלכֶם,
ָארזְּ תִ י ָאז תַ ְּר ִמיל ַוהֲמוֹן בִ טָ חוֹן.
שֶ ַ
ֲאנִי יו ֵֹדעַ שֶ הָ יָה זֶה מַ עֲׂשֶ ה נָבוֹן.
*

9

עִ ם הַ ּׁשָ נִים ,עָ יְּפּו הַ מַ נְּגִ ינוֹת.
אּולַי בִ גְּ לַל מַ ְּחזו ִֹריוֹת הַ יָרֵ חַ ,
א ֹו ִמּׁשּום זִ כְּ ר ֹונָן הַ ה ֹולְֵך וְּ ש ֹוכֵחַ .
מַ נְּגִ ינוֹת ִמתְּ עַ יְּ פוֹת לִ פְּ עָ ִמים,
כְּ מ ֹו שֶ מֶ ש א ֹו זּוג הו ִֹרים;
ַדּורגֶל,
כְּ מ ֹו ָאבִ יב ַאחֲרֵ י ִמ ְּׂשחָ ק כ ֶ
א ֹו ְּמ ִדינָה ְּשלֵמָ ה שֶ צְּ ִריכָה לִ סְּ חֹ ב ֶדגֶל.
מַ נְּגִ ינוֹת ִמתְּ עַ יְּ פוֹת לִ פְּ עָ ִמים,
בִ ְּמיֻחָ ד בֵ ין ְּש ֵכנִים.
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גִ בְּ עַ ת הַ בַ ֶזלֶת אִ בְּ ָדה ְּמעַ ט ִמסַ בְּ לָנּותָ ּה.
גַם לְּ גִ בְּ עָ ה הַ לְּ בָ נָה ַדי נ ְִּמַאס מֵ אֲחוֹתָ ּה.
ּובְּ לִ י ַאהֲבָ הּ ,ובְּ לִ י סַ בְּ לָנּות,
הֲרֵ י ֹלא יִתָ כְּ נּו מַ נְּגִ ינָה א ֹו ִרקּוד.
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וְּ הִ נֵה ָכעֲסָ ה שֶ ל ז ֹו צָ מַ ח ,וְּ ָכעֲסָ ה שֶ ל ז ֹו הָ לְַך וְּ תָ פַ ח.
ַאדמַ ת ְּש ֶכנְּתָ ּה אֵ לֶיהָ
הַ לְּ בָ נָה הֵ חֵ לָה מוֹשֶ כֶת ְּ
וְּ קו ַֹרעַ ת צְּ לִ ילִ ים ,זֶה ָאכֵן ְּמ ַיגֵעַ .
גִ בְּ עַ ת הַ בַ ֶזלֶת ֹלא נוֹתְּ ָרה ּפ ֹו ֶזלֶת –
מוֹשֶ כֶת זְּ רוֹעוֹת ּומַ ְּר ִחיבָ ה אֶ ת הָ עֵ מֶ ק
ּוכְּ בָ ר ֹלא אִ כְּ ּפַ ת לָּה אִ ם הַ מַ נְּגִ ינָה עַ ל סַ ף חֶ ֶנק.

12

ּוכְּ כָל שֶ ג ְָּדלָה ח ֲִשיבּותָ ּה שֶ ל ז ֹו בְּ עֵ י ֵני עַ צְּ מָ ּה
ַוח ֲִשיבּותָ ּה שֶ ל ז ֹו בְּ עֵ י ֵני עַ צְּ מָ ּה,
ּוכְּ כָל שֶ נ ְִּק ְּרעּו הַ צְּ לִ ילִ ים וְּ הָ פְּ כּו לִ ְּרגָבִ ים עֲצֵ לִ ים,
כְָך ָרבּו הָ ֲע ָננִים וְּ ַרב הַ גֶשֶ ם,
כְָך הָ לְַך הָ עֵ מֶ ק וְּ הֶ אֱפִ יר וְּ כָל שֶ ַאח ֲָריו הוֹתִ יר –
ּומגְּ ַדלוֹר ,שֶ קֶ ט ּוכְּ פוֹר.
ְּשנֵי אִ יִ ים ְּקטַ נִים ִ
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חָ לְּ פּו שָ נִים ,וְּ עֶ ְּׂשרוֹת שָ נִים ּומֵ אוֹת.
ּוכְּ בָ ר אִ יש אֵ ינ ֹו ז ֹוכֵר אֶ ת הַ ח ֲִמימּות,
אֶ ת הֶ הָ ָדר וְּ הַ הוֹד; אֶ ת הַ זְּ רוֹעוֹת
שֶ ִחבְּ רּו ִרקּוד תָ ִמים בֵ ין ְּשתֵ י גְּ בָ עוֹת.
שֶ מָ ְּשחּו לָבָ ן בְּ שָ חֹ ר ,גְּ פָ נִים בִ ְּמתִ יקּות ַכ ָלנִיוֹת,
וְּ י ְָּדעּו כִ בְּ מַ טֶ ה קֶ סֶ ם לְּ הָ פִ יחַ בָ הֶ ם מַ נְּגִ ינוֹת.
ִמנְּגִ ינוֹת שֶ כְּ מוֹתָ ן ֹלא ְּשמַ עְּ תֶ ם,
אֶ לָא אִ ם בְּ אֶ ֶרץ הַ ְּּׁשחַ ְּרלָב בִ קַ ְּרתֶ ם.
*
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יִתָ כֵן ְּמאֹ ד שֶ ּׁשָ חֹ ר וְּ לָבָ ן,
ָככָה – כ ֹועֲסִ יםְּ ,קפּואִ ים וְּ ָרזִ ים,
כְּ בָ ר לָע ֹולָם ֹלא יּוכְּ לּו לִ הְּ יוֹת י ְִּד ִידים.
אֹ מַ ר ָלכֶם גַם זֹאת –
ָאמנָם אֵ ין גְּ בָ עוֹת
אֶ צְּ לִ י בַ גִ נָה ְּ
וְּ ַאף עַ ל ּפִ י כֵן ְּמטַ ֵּפחַ ֲאנִי תִ ְּקווֹת.
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אּולַי יוֹם אֶ חָ ד יָקּום ל ֹו צַ יָר,
א ֹו תָ קּום ַאחַ ת גְּ בוֹהָ ה שֶ ְּמאַ י ֶֶרת,
וְּ י ְִּקחּו הֵ ם ִמכְּ חוֹל וְּ יַהַ פְּ כּו לָבָ ן לְּ סָ גֹ ל.
ּובְּ אוֹתָ ּה הִ תְּ ַלהֲבּות,
עַ ל ַאף שֶ זֶה הַ ְּרבֵ ה יוֹתֵ ר ְּמסֻבָ ְך,
יַצְּ לִ יחּו ַלהֲפוְֹך שָ חֹ ר ,לְּ מָ שָ ל ,לְּ צָ הֹב זְַך.
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וְּ ָאז ,עִ ם ִטּפַ ת אֱמּונָה,
צָ הֹב וְּ סָ גֹ ל כֵן יּוכְּ לּו לָצֵ את בְּ מָ חוֹל...
אֶ ת זֹאת נִצְּ טָ רֵ ְך כַמּובָ ן לִ בְּ חֹ ן,
אֲבָ ל ֲאנִי כִ ְּמעַ ט בָ טּוחַ שֶ זֶה נָכוֹן.
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וְּ אֶ ֶרץ הַ ְּּׁשחַ ְּרלָב שּוב תִ פְּ ַרח,
כִ י צְּ לִ יל חָ ָדש ּובָ ִריא בָ ּה הּופַ ח.
ַוא ֲָרצוֹת אֲחֵ רוֹתַ ,אף שֶ אֵ ינָן ְּשחַ ְּר ָלבִ י ֹות,
תִ לְּ מַ ְּדנָה ִממֶ נָה עַ ל אֵ יְך לִ הְּ יוֹת.
עַ ל אֵ יְך לְּ ַנגֵן בֶ כִ י לְּ צַ ד צְּ חוֹק,
בִ ְּמקוֹם כָל הַ זְּ מַ ן לְּ הַ בִ יט ּפְּ נִימָ ה וְּ לִ ְּשתֹ ק.
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ּופִ תְּ אוֹם ,שּוב בְּ כָל הָ ע ֹולָם,
ְּיל ִָדים ְּרגִ ילִ ים יֶאֶ ְּרזּו תַ ְּר ִמילִ ים,
ּומ ִמזְּ ָרח לְּ מַ ע ֲָרב,
וְּ י ְַּחלְּ פּו ִמצָ פוֹן ל ַָדרוֹם ִ
ִמבְּ לִ י ַל ֲחשֹש לִ פְּ גֹ ש,
אֶ ת הַ ּפָ שּוט וְּ גַם אֶ ת הַ מ ְֻּרכָב.
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