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            קיטסקיטסקיטסקיטס    וןוןוןון''''גגגג
  

  

  ))))שמעון זנדבנקשמעון זנדבנקשמעון זנדבנקשמעון זנדבנק: : : : מאנגלית(                                                                                                        יוונייוונייוונייווני    כדכדכדכד    עלעלעלעל    אודהאודהאודהאודה

        
        

  ,ַהֶּׁשֶקט ֶׁשל ְּבתּוָלה ַּכָּלה, ַאּתְ 

  ,ָהִאִּטי ַהּׁשֹוֵתק ַלְּזַמן ְמֻאֶּמֶצת ַּבת

  ֶׁשּדֹוֶבֶבת ַאּתְ , ַהַּיַער ִהיְסטֹוְריֹוִנית

  :ִׁשיָרִתי ִמּטּוֵרי ָמתֹוק, ְּפָרִחים ֶׁשל רִסּפּו

  – ָּפַנִי ֶאת ְּבָעִלים ַהְּמַעֵּטר ַהָּמָׁשל ַמה

  ,ַיַחד ַּגם ְׁשֵניֶהם אוֹ , ְּתמּוָתה-ְּבֵני, ְּבֵאִלים ַמֲעֶׂשה

  – ֲהָללּו ֵהם ּוִמי? ְּבַאְרַקְדָיה אוֹ  ְּבֶטְמֶּפה

  ?ָּתעֹותִנְר  ֲעָלמֹות ְואֹוָתן? ֲאָנִׁשים? ֵאִלים

  ?ַהְּמנּוָסה ְּתָזִזית ?ַהְּמֹטָרף ַהִּמְרָּדף ּוַמה

  ? ְּפרּועֹות ֶאְּכְסָטזֹות ?ְוֻתִּפים ֲחִליִלים

  

  ָהִאֵּלם ֲאָבל, ַהִּנְׁשָמע ַהִּנּגּון ָמתֹוק

  – ֶּבָחִליל ַחְּללו ֵּכן ַעל. ִמֶּמּנּו ָמתֹוק

  ַנְּגנּו ַלֶּנֶפׁש, ַהָּבָׂשר ְלָאְזֵני א

  ;ְצִליל ְלא ִנּגּוִנים, יֹוֵתר ֲאהּוִבים יםִנּגּונִ 

  ּתּוַכל א ְלעֹוָלם: ָלֵעץ ִמַּתַחת ָחמּוד ֶעֶלם

  .ָעָליו ֶאת ַיִּׁשיר א ְוָהֵעץ, ִׁשיְר ֶאת ִלְנֹטׁש

   – ְלַנֵּׁשק ּתּוַכל א ְלעֹוָלם, נֹוָעז אֹוֵהב

  :ֶּתֱעַצב ַאל ַא, ַהְּנִׁשיָקה ַסף ַעל ַּגם ְולּו

  ,ִּתְדַע א ִהיא – ִּתְׂשַּבע א ַאָּתה ִאם

  .ֹּתאַהב ַלֶּנַצח ַאָּתה, ַיֲעֹמד ְלעֹוָלם ָיְפָיּה

  

  ַׁשֶּלֶכת יֹוֵדעַ  ֶׁשֵאינוֹ  ָהֵעץ ַאְׁשֵרי הוֹ  ַאְׁשֵרי

  ;ְלעֹוָלם ָיָמיו ֵמֲאִביב ִיָּפֵרד ְוא

  ֵלאּות יֹוֵדעַ  ֶׁשֵאינוֹ  ַהַּנָּגן ַאְׁשֵרי

  ;ְלעֹוָלם ֲחָדִׁשים ִׁשיִרים ָלםְלעוֹ  ָׁשר ְוהּוא
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  !ַאֲהָבה ַאְׁשֵרי, ַאְׁשֶריהָ , ַאֲהָבה ְוַאְׁשֵרי

  ,ְלַעֵּנג ְלעֹוָלם ּוְצפּוָיה ְלעֹוָלם ֲחִמיָמה

  ;ְלָיִמים ְצִעיָרה ְוָתִמיד ָּתִמיד ִמְתַנֶּׁשֶפת

  ,ָהָאָדם ְּתׁשּוַקת ְלַלַהט ֵמַעל ַהְרֵחק

  ָזָרא-ַעד-ָּטםּוְמפֻ  ָעֵצב ַהֵּלב ֶאת ַהּמֹוִתיר

  . ֶנֱאָלם ִנָחר ְוָגרֹון ּבֹוֵער ֵמַצח

  

   ּוַמהּו ?ָלעֹוָלה ָהעֹוִלים ֵאֶּלה ֵהם ּוִמי

  ,ִמְסּתֹוִרי ֹּכֵהן הוֹ , ַהָּיֹרק ַהֶּזה ַהִּמְזֵּבחַ 

  ,ָׁשַמִים מּול ּגֹוָעה ֶעְגָלה ּתֹוִלי ֶׁשֵאָליו

  ?ֵזִרים עֹוֶטה ַצְלעֹוֶתיהָ  ְמִׁשי

  ,ָנָהר אוֹ  ָים חֹוף ַעל, ְקַטָּנה ִעיר ְוֵאיזוֹ 

  ,ָׁשֵלו ִמְבָצר ְסִביב ָהר ַּגב ַעל ְּבנּוָיה אוֹ 

  ?ְלָכאן ַהֹּבֶקר ַהָּבִאים ִמְּקַהל ִהְתרֹוְקָנה

  ָעזּוב ַיֲעֹמד, ַהְּקַטָּנה ָהִעיר, ָּב ְרחֹוב ָּכל

   ְלַסֵּפר ֶׁשָּיְכָלה ַחָּיה ֶנֶפׁש ְוָכל, ְלעֹוָלם

  .      ׁשּוב ִלְבִלי ָהְלָכה, ִנַּטְׁשתְ  ָמדּועַ 

  

  ַמֲאָרג !ָנאָוה ַּתְבִנית! ַאִּטי ֶצֶלם הוֹ 

  ֲעטּוִרים ֵׁשיִׁשִּיים ּוְבתּולֹות ְּגָבִרים ֶׁשל

  ;ָרמּוס ְוֵעֶׂשב ָיֹרק ַיַער ַעְנֵפי

  אֹוָתנּו ַמְפִקיָעה, ְּדמּוָמה צּוָרה, ַאּתְ 

  טֹוָרָלהַּפסְ . ַהֶּנַצח ְּכַהְפִקיעַ , ַמְחָׁשָבה ִמָּכל

  – ִמִּזְקָנה ַהֶּזה ַהּדֹור ִיְבֶלה ֵעת !ָקָרה

  ,ִמֶּׁשָּלנּו ַאֵחר ַצַער ְּבתֹו ִּתְׂשְרִדי ַאּתְ 

  ,ַּדע: לוֹ  ָהאֹוֶמֶרת, ָאָדם ֶׁשל עּותוֹ ְר 

  ַמה ָּכל ֶזה – ַהֹּיִפי ֶוֱאֶמת ֱאֶמת ַהֹּיִפי

                                                               .  ֶׁשֵּתַדע ֶׁשָּצִרי ַמה ְוָכל, ָהָאֶרץ ַעל ֶׁשֵּתַדע
  
        
        
        


