
33
דצמבר 2017-ינואר  2018

חיים ספטי

ביבשת זו נבנו צפיותינו 

ְּבַיֶּבֶׁשת זֹו ִנְבנּו ִצִּפּיֹוֵתינּו ְּבתֹוְך ְּבִדידּות ָהרּוַח, ִמּתֹוְך ְּבִדידּות ָהרּוַח
ַהַהְמָּתָנה ָאְרָכה ַעד ְמֹאד, ְּכֶמֶׁשְך ַחֵּיי ָאָדם

ַהִּצִּפָּיה, ֲעמּוָמה ְוִעֶּקֶׁשת, ָּכְסָסה ְּבִקְרֵּבנּו ָּתְסָסה ְּבַנְפֵׁשנּו
ָיַדְענּו ֶׁשִּצִּפּיֹוֵתינּו ֲאבּודֹות־ִסּכּוי ִּכְמַעט,

ֶׁשַּכְנֵפי ַהָּמֶות ְמַרֲחפֹות ִמַּמַעל, ְוַיְקִּדים ּבֹואֹו ֶאת ִמּמּוָׁשן,
ְוֹלא ָחַדְלנּו ִמְּלַצּפֹות

ְּגֻאָּלה ְנִדיָבה, ַרֲחַבת ְּכָנַפִים, ֹלא ִנְרֲאָתה, ֹלא ִנְצְּפָתה,
רק ִמְצַער ֶנָחָמה ָיַדְענּו,

ַרק ֶנָחמֹות ְקַטּנֹות ֶׁשל ְּפִתיֵתי ְּגֻאָּלה ֶׁשָּנְׁשרּו ֵמֲעָנִנים חֹוְלִפים, אֹוְבִדים,
ֶׁשל ֲעֵלי ְּגֻאָּלה ְּכמּוִׁשים ֶׁשָּצְנחּו ֵמֲעָנִפים ַההֹוְלִכים ֶאל ֵעיֻרָּמם

ּוְבָכל זֹאת ֹלא נֹוַאְׁשנּו ִמְּלַקּוֹות
ּוְבָכל זֹאת ָעַמְדנּו ְּבִפּתּוֵיי ַהָּׁשָעה

ָּדִחינּו ֵמָעֵלינּו ֶאת ַהֲהַבאי ְוַהֶהֶבל, ָהִיינּו ְנכֹוִנים ְלִוּתּוִרים ַרִּבים
ִׁשַּקְענּו ַעְצֵמנּו ְּבנּול ַהְּיִציָרה, ִּבַּקְׁשנּו ִמְפָלט ִמן ַהְּיִדיָעה ֶׁשֵאין ִמְפָלט,

ִּבַּקְׁשנּו ַאַחר ִּפְענּוַח ַמְׁשָמעּות ַחֵּיינּו ְּבַיֶּבֶׁשת זֹו,
ֶׁשהּוַטְלנּו ֵאֶליָה ִלְחיֹות ָּבּה ֶאת ַחֵּיינּו ְּבֵני ַהֲחלֹוף

ִּבַּקְׁשנּו ִליצֹר ֶאת ַהּיִֹפי ַהָּׁשֵלם ַּכַחָּמה ִּבְגבּוָרָתּה ַּכְּלָבָנה ְּבִמּלּוָאּה,
ֶׁשאּוַלי ִיְקַרב ֶׁשאּוַלי ִיַּׁשק ְּבֹאֶפק ַהֶּנַצח,

ֶאת ַאְבֵני ָהָאָּמנּות ַהּטֹובֹות ֶׁשאּוַלי ַיַעְמדּו ַּתַחת ִׁשֵּני ַהְּזַמן
ָאַמְרנּו ְלָהִקים ַּתְבִנּיֹות ָאָּמנּות ֲחָדׁשֹות ּוְלקֹוֵמם ְיָׁשנֹות

ְלַהִפיַח ַחִּיים ְּבַתְבִנּיֹות ָאָּמנּות ֶׁשֶּטֶרם ִנְבְראּו ּוְלעֹוֵרר ַּתְבִנּיֹות ֶׁשָהיּו ְוָרפּו
ָהִיינּו ֻיְמָרִנִּיים ַעד ְמֹאד, ַאִּמיֵצי ֵלב ְורּוַח, ְנכֹוִנים ְלִסּכּוִנים ּוְלִמְלָחמֹות

ָחזֹוֵננּו ָּפַרׂש ְּכָנַפִים ְרָחבֹות, ְמַבְּקׁשֹות ְלַהְגִּביַּה עּוף
ָנָׂשאנּו ֵעיֵנינּו ֶאל צּוֵקי־ַהְּנָׁשִרים ַהְּגבֹוִהים, 

ִהִּכינּו ְּבֶאְברֹוֵתינּו ְלִהָּנֵׂשא ַמְעָלה ַמְעָלה ֶאל ָׁשַמִים ְּגבֹוִהים, ְרָחִבים
ִאיׁש ְלַעְצמֹו ְוִאיׁש ִעם ֵרֵעהּו ָהִיינּו ְּכחֹוְלִמים ּוְכלֹוֲחִמים

ֶהֱאַמּנּו ְּבִיעּוֵדנּו, ְוָדִמינּו ְּבֵעיֵנינּו ְלִנְׁשֵרי ֹעז ְוֹרם
ַמְדִחיִקים ִמיִדיָעֵתנּו ֶאת ַאְפסּוֵתנּו ֶאל מּול ַהֶּנַצח ְּכאֹוְמִרים ִלְׂשרֹות ִעּמֹו

ְּכאֹוְמִרים ִלְקֹּבַע ְלֵבָנה ְּבֵהיָכָליו ָהֲעצּוִמים ָהֵאיְנסֹוִפִּיים
ְּכאֹוְמִרים ְלַהְטִּביַע ִמיִצירֹות רּוֵחנּו ִּבְכָתָליו ַהְּגבֹוִהים ִלְבִלי ְּגבּול

ְּבַיֶּבֶׁשת זֹו ִנְבנּו ִצִּפּיֹוֵתינּו ְּבתֹוְך ְּבִדידּות ָהרּוַח, ִמּתֹוְך ְּבִדידּות ָהרּוַח
ָהִיינּו ֻיְמָרִנִּיים ַעד ְמֹאד, נֹוָעִזים ַעד ְמֹאד, ַאִּמיֵצי ֵלב ְורּוַח, ְנכֹוִנים ְלִסּכּוִנים ּוְלִמְלָחמֹות

ָחזֹוֵננּו ָּפַרׂש ְּכָנַפִים ְרָחבֹות, ְמַבְּקׁשֹות ְלַהְגִּביַּה עּוף
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בתמונה

ַּבְּתמּוָנה ֶאְפָׁשר ִלְראֹות
ְקִריָסה ִּבְלִּתי ִנְמַנַעת

ִאיָקרֹוס חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ֵאאֹולֹוס
ּוִמְתַנֵּגד ְלִצּטּוִטים ִמִּמיתֹוִסים

ֶׁשל ַעִּמים ֲאֵחִרים ֶׁשמּוצּו
ֲאָבל ַהּיֹום ָּכל ֶאָחד
ָיכֹול ְלָהִניַע רּוחֹות

ִמָּמקֹום ְלָמקֹום, ַּגם ַּבָּים
ֲאִפּלּו ָלֵׂשאת ְּדָבִרים ַעל

רּוחֹות, ַּגם ֶאת ַעְצמֹו
ֶּדֶרְך ַּכְרִטיס ַאְׁשַראי ְלָמָׁשל

ָּפׁשּוט, ֵאין ֶּכֶסף ַּבֶחְׁשּבֹון
ָּפׁשּוט, ַרֲעיֹונֹות ְּגדֹוִלים 
ִּנְתָקִלים ְּבִזְלזּול ִמְתַמֵּׁשְך
ְמַקֶּוה ֶׁשֹּלא ְּבֶצֶדק, ֲאָבל 

ִלְפָעִמים ֲאֵחִרים יֹוְדִעים יֹוֵתר
ָּפׁשּוט, ָקֶׁשה ְלַהְמִׁשיְך ָּבֶזה

אּוַלי ֶאת ַהִּׁשיר ַהָּבא 
ִלְכֹּתב ַעל ֵאיְך ָאסּור ְלַוֵּתר

ְלִהָּנקֹות ֵמַאְׁשָמה 
ִלְפֹּתר ְּדָבִרים ְּבִבְנַין ִהְתַּפֵעל

ָמַתְיֶׁשהּו ִלְכֹּתב ַעל ִנָּצחֹון

גם מבחוץ

ָעֵלינּו ְלַאֵּתר ֶאת ְּבֵני ִמיֵננּו.
ֵאין ָּכֵאּלּו. ַּגם ֹלא ָּבַעְרֵבי

ַהְקָרַאת ִׁשיָרה, אּוַלי ַאְלֶטְרָנִטיִבִּיים.
ִמְסְּדרֹונֹות חּוִגים ַרב־ְּתחּוִמִּיים,

ָּבאּוִניֶבְרִסיָטאֹות ְּבִעָּקר, ְמַאְכְזִבים.
ַּגם ִהְתַּכְּתֻבּיֹות ֲאֻרּכֹות 

ַמְׁשִאירֹות אֹוִתי ּבֹוֵדד ִעם ָּכל
ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָרִציִתי. ַאֵחר ַּגם

ֵמָהֲאֵחִרים. ֶּדֶרְך ַחִּיים ִנְפֶרֶדת 
ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשֶאְחֶיה.

ֹלא ִנְרָּדם.
ָמה ֶׁשֹּלא ׁשֹוֶתה, ַהּיֹום ְּכָבר ֹלא ִאּיּום. 

ַהַּלְיָלה ֹלא ְמַנֵחם.
ָּבא ַהְּזַמן ֶׁשֹּלא ְמַאְּיִמים ָעַלי יֹוֵתר. 

ֲאָבל ַהֲחָרדֹות, ֲאָבל ַהֶּדֶרְך ַהּזֹו, 
ַּגם ַּבִּמְקַלַחת, ַּגם ָרחֹוק ִמָּכאן

ִמְתַקֵּׁשר ֶאל ִאְׁשִּתי. 
ַרק ֶאל ִאְׁשִּתי.


