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אֲהָבה ַּבֲחלֹום

ַהִאם ַקָּים ֶּגֶבר ָּבעֹוָלם

ַהְּמֻסָּגל ִלְׁשּכַֹח ֶאת ַעְצמֹו ְוִלְהיֹות ֲאָנְך,

ְלִהָּכֵנס ְלרֹאָׁשּה, ְלִלָּבּה ֶׁשל ִאָּׁשה,

ִלְבעֹר ִאָּתּה ְּכֶלָהָבה ֶׁשָּבָאח?

ֶזה ֲחלֹום ֶׁשּנֹוַלד ְּבַיְלדּוִתי,

ָּגַדל ִעם ַּבְגרּוִתי,

ְוַהּיֹום, ִּבְסַתו ַחַּיי

ּפֹוֵרַח ְּבתֹוִכי ְּכמֹו ִּבְנעּוַרי.

ֹלא, ֶטֶרם ָּפַגְׁשִּתי ּבֹו.

ַרק ְּבדֹוֶמה לֹו, ְּבֵעֶרְך הּוא,

ֶׁשְּלֶמֶׁשְך ְזַמן ַמה, ָעָׂשה ָעַלי רֶֹׁשם ָּגדֹול,

ִצִּפָּיה ְּגדֹוָלה,

ָקָׁשה יֹוֵתר ָהְיָתה ַהְּנִפיָלה!
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ֵאיַלת ְּבִלי סֹוף

ְלַבִּדי ִמָּמָחר?

ֵאיַלת ְּבִלי סֹוף.

ַהּקֹולֹות ִנָּתִזים ַעל ַהַּמִים

ְּבֵהִדים ַמְטִריִדים

ְוִנָּׂשִאים ַהְרֵחק 

ִּכי ַּגִּלים ֵאין.

ְצָבִעים ְמַרְּגִׁשים

ֶׁשל ָים ָׁשקּוף.

ֶהָהִרים טֹוְבִלים ּבֹו,

רּוחֹות ְרָפִאים ְׁשחּונֹות,

ַּבּבֶֹקר רֹוְטטֹות,

ַּבְּׁשִקיָעה ְמַדְּממֹות. 

ְלַבִּדי ַעל ַהחֹוף ַהָּׁשחֹר,

ֶאל ַהַּמִים ַהּלֹוֲחִׁשים ִנְמֶׁשֶכת

ֲאִני ַמְמִׁשיָכה ְלַחֵּפׂש

ְּבָכל ֵלב ְורֹאׁש, ְמֻׁשְלֶהֶבת ֻּכִּלי

ֶאת ֶזה ֶׁשּיֹאַמר - ֲאַהְבִּתיָה

ְוִיְׁשַּכח ֶאת ַעְצמֹו...

ְּכֵדי ֹלא ַלֲעזֹב ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה

ּוְלַהִּגיַע ַלֶּנַצח

ִמְּבִלי )ֵעָרה ְלַגְמֵרי(

ֶׁשֵאַדע ֶאת ָהַאֲהָבה ֶׁשֲחַלְמִּתיָה.
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ג'ּוִליֶאט ֶׁשל אֲהָבִתי

ַּבִּמְׁשעֹול ַהּקֹוֵדר ֶׁשִּלי

ַאֲהָבה רֹוָצה ֲאִני ִלְראֹות,

ְלַקֵּבל, ָלֵתת,

ָלחּוׁש ֶאת ַעְצִמי, ִלְרטֹט. 

ִלְקֹלט ּבֹו, ַסְקָרִנית,

ְיִצירֹות ִנְפָלאֹות,

ֲהַפְכָּפכּות, ְיצּוִרים 

ְמֻאָּׁשִרים, צֹוֲחִקים,

ְיָצִרים.

ִלִּבי ָחְפִׁשי

ֵמֲחָרדֹות ָעָברּו,

ָיִׁשיר ּבֹו

ִּפּיּוִטים ַעִּתיִקים.

ִלְהיֹות ּבֹו, ְּביֹום ָקרֹוב ֶאָחד,

ֶאת ִנְׁשָמִתי ַהְּפצּוָעה ְלָכאן ֵהֵבאִתי

ֲאִני קֹוֵראת ִמַּמֲעַמֶּקיָה ַלָּׁשלֹום ֶׁשֵאָליו ּכֹה ִהְתַאֵּויִתי.

ַהְּדָמעֹות ׁשֹוְטפֹות ֶאת ָּפַני

ִּבְתִחָּלה ִׁשּכֹורֹות

ְמַהְּססֹות

ַאַחר ָּכְך זֹוְלגֹות,

עֹולֹות ַעל ְּגדֹוַתי.

ְיגֹוִני ּדֹוֵפק ַּבֶּדֶלת,

ֲאִני ִמַּצַער ִעֶּוֶרת 

הּוא עֹוֶלה, ּגֹוֵלׁש ְוָנסֹוג,

ַהִאם ֶזהּו ַהִּנּקּוי ֶׁשַּמְתִחיל?

ַהִהְתַחְּדׁשּות ֶׁשִּמְתַּבֶּׂשֶרת?



| 15   ַרֶּכֶבת ַלְיָלה - ַרֶּכֶבת יֹום 

,

ג'וליאט גולדברג   | 14

ִּבּקֶֹרת

ַאָּתה ְמַבֵּקר אֹוִתי,

ֵאיזֹו ַמָּכה!

ְוִאם ֲאִני עֹוָנה,

ֶזה ַרַעל!

ַמּדּוַע ָצִריְך

ְׁשֵאָלה ַחְסַרת ֵעֶרְך

ְּבָכל ִמְפָּגׁש ָּתִמים ַעל ּכֹוס ָקֶפה אֹו ֵּתה,

ַאָּתה ֶנֶגד?

ַהִאם ָאסּור

ֶׁשֶאְתַּבֵּטא?

"ֹלא, ַיִּקיָרִתי,

ַהִאם ָמַנְעִּתי ִמֵּמְך?

ֲאָבל, ִּתְרִאי...

ַהִאם ַאְּת ְמִביָנה ָנכֹון?

ג'ּוִליֶאט ֶׁשל ַאֲהָבִתי:

ַחְיָכִנית ִנְצִחית,

ַׂשְחָקִנית ְלֹלא ַּתָּקָנה,

ִעם ַאְלמֹוִני ָּתִמים,

ֵלב ְּבִהּכֹון, ָּפתּוַח,

ּוָמעֹוף ִעם ָהרּוַח.
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ֵהד ָהַאֲהָבה ַהֻּמֶּכֶרת

ְוָכל ַמה ֶׁשָחִוינּו - 

ָהָבה, ַמֲאָמץ ֶאָחד נֹוָסף

ֶׁשל ַקָּבָלה - 

ֶׁשל ַעְצֵמנּו, ִעם ַהֲחָרָטה ֶׁשָּלנּו 

ִעם ְׁשֵמנּו ָעָליו,

ֶׁשל ַהֵּׁשִני 

ַוֲחָטָאיו.

ַהִאם ִׂשְכֵלְך ָיָׁשר ְוטֹוב,

ֲאִני ָקָראִתי ַהּכֹל,

ְוַאְּת, ֻקְרטֹוב!"

ַּגֵּלי ְסָעָרה עֹוִלים,

ַהֵחָמה ְּבתֹוִכי ּבֹוֶעֶרת,

ַהִאם זֹאת ִהְתָּפְרצּות?

ְּפֵרָדה?

ַאְך ְלַבּסֹוף ַהְּסָעָרה ׁשֹוֶכֶכת

ַהְּתבּוָנה ִמְתָעֶרֶבת,

עֹוָׂשה ֶאת ֶׁשָּלּה

אּוַלי ַּגם ַהֶחְמָלה. 
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ַהְדִליקּו ֶאת ָּכל ָהאֹורֹות,

ְוֵכן ֶאת ָּכל ַהְּתִפּלֹות,

ִאְספּו ֶאת ָּכל ַהֲחֵבִרים ָהֲאִמִּתִּיים,

ַנּקּו ֶאת ָּתֵאי ַהּמֹוַח,

צּו ֵמֶהם  ַחְלּ

ְרצֹונֹות ַוֲחלֹומֹות

ֶׁשל ָמָחר ְוֶׁשל ַהּיֹום 

ִׁשְלחּו ֲחָזָרה ֶאל ַמֲעֵבה ָהֲאָדָמה

ֶאת ַמְלֲאֵכי ַהֵּגיִהֹּנם.

ַמְלֲאֵכי ַהֵּגיִהּנֹם

ַהַּטָּוס ָׁשַלח ֶאת ְקִריַאת ַהְּמצּוָקה ַהְּקָצָרה ֶׁשּלֹו

הּוא ְמַחֵּפׂש, נֹוָאׁש, ֶאת ַהְּמתּוָקה ֶׁשּלֹו.

ַהְּצַפְרֵּדַע, ִנְרָּגׁש, ְמַקְרֵקר

ִּכי ִחּפּוׂש ָהַאֲהָבה ּדֹוֵחף, ּבֹוֵער.

ַהִּדְמּדּוִמים ִמְתָאְרִכים,

ַהְּדרֹוִרים ִמְתַוְּכִחים,

ִּדְסִקית ְּכֻתָּמה

עֹוָלה ּוְמַעְרֶּבֶבת

ְצָלִלים ַוֲחֵׁשָכה,

ֶטַבע ְוֵיֻׁשּיֹות.

ֶזה ְזַמן ַהַּלַעג ֶׁשל ַהְּפָחִדים,

ָלִצים ַהַּבָּלהֹות ְוַהַפּ

ַהַּמְכאֹוִבים ְמַרֲחִפים,

ַהְּׁשָקִרים מֹוְלִכים.


