הארץ המתוקה

ַ ּפ ַﬠם הִ גִ ּי ַﬠ לִ בְ נֵי בְ ָּרק ַרב בְ ּשֵ ׁם ָר ִמי בַ ּר ְיחֶ זְקֵ אל .שָ ׁﬠָה ֲארֻ ָכּה ִט ֵיּל ַרבִ ּי ָר ִמי בַ ּשָ ּׂדוֹתְ ,מ ַפזֵּם
מַ נְ גִ ּינוֹת יָפוֹת ,חוֹשֵ ׁב ﬠַל יְ פִ י הַ בְ ִּריאָ ה וְ כַמָ ּה נִ פְ לָאָ ה הִ יא אֶ ֶרץ יִ ְש ָׂראֵ ל שֶ ׁהוּא ְמטַ ֵיּל בָ ּהּ
ַל ֲהנָאָ תוֹ .לְ ֶפתַ ע ָראָ ה ִמתַ ּחַ ת לְ ﬠֵ ץ ְתּאֵ נָה ַכּמָ ּה ﬠִ זִים אוֹכְ לוֹת ֵﬠשֶ ׂבְ .דּבַ שׁ הַ ְתּאֵ נִ ים נָטַ ף מֵ הָ ﬠֵץ,
וְ הֶ חָ לָב מֵ הָ ﬠֲטִ ינִ ים שֶ ׁל הָ ﬠִ זִים טִ פְ טֵ ף .הִ ְת ַ ּפﬠֵל ָר ִמי בַ ּר יְ חֶ זְקֵ אל ְמאֹ ד וְ אָ מַ ר" :ﬠַכְ שָ ׁו אֲנִ י מֵ בִ ין
אֶ ת ֵפּרוּשׁ הַ ָפּסוּק 'אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב וּדְ בַ שׁ' .הַ ְדּבַ שׁ שֶ ׁל הַ ֵפּרוֹת ִמ ְת ַﬠ ְרבֵ ּב וְ נִ ְמהָ ל בֶ ּחָ לָב שֶ ׁל
הַ בְ ּהֵ מוֹת .אֵ יזֶה יֹ פִ יַ .כּמָ ּה ָיפָה הִ יא אֶ ֶרץ יִ ְש ָׂראֵ ל".
דּוֹסתַ ִּאי וְ אָ מַ ר לְ ָר ִמי בַ ּר יְ חֶ זְקֵ אלָ " :ר ִמיָ ,ר ִמי – זֶה אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב
ָﬠבַ ר שָ ׁם ַרבִ ּי ַיﬠֲקֹ ב בֶ ּן ְ
אוֹתיּ ַ .פ ַﬠם לִ פְ נוֹת בֹ ּקֶ ר הָ לַכְ ִתּי
ְוּדבַ שׁ זֶה? ְשׁתֵ ּי ﬠִ זִים וְ כַמָ ּה ְתּאֵ נִ ים? נוּ ,בֶ ּ ֱאמֶ ת ,אַ ל תַ ּצְ חִ יק ִ
ִמלּוֹד וְ ַﬠד בִ ּקְ ַﬠת אוֹנוֹ מֶ ְרחָ ק שֶ ׁל ח ֲִמשָ ּׁה קִ ילוֹמֶ ְט ִרים לְ ָפחוֹת ,וְ הַ ְדּבַ שׁ ִמ ֵלּא אֶ ת ָכּל הַ דֶ ֶּר6
וְ הִ גִ ּי ַﬠ לִ י ַﬠד לַקַ ְּר ֻס ַ ּל ִים .זֶה נִ קְ ָרא אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְוּדבַ שׁ .ז ֹאת אֶ ֶרץ יִ ְש ָׂראֵ ל הַ טּוֹבָ ה וְ הַ ָּיפָה
שֶ ׁ ָלּנוּ".
דּוֹסתַ ִּאי – זֶה
דּוֹסתַ ִּאי ,בֶ ּן ְ
ָﬠבַ ר שָ ׁם ֵרישׁ לָקִ ישׁ ,עוֹד חָ כָם שֶ ׁחַ י בְ ּאוֹתָ הּ ְתּקוּפָה ,וְ אָ מַ ר" :בֶ ּן ְ
אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְוּדבַ שׁ זֶה? ַכּמָ ּה קִ ילוֹמֶ ְט ִרים שֶ ׁל ְדּבַ שׁ שֶ ׁמַ ּגִ ּי ַﬠ ַﬠד לַקַ ְּר ֻס ַלּיִ ם? נוּ ,בֶ ּ ֱאמֶ ת ,אַ ל
יתי שָ ׁם ְדּבַ שׁ ﬠַל ָכּל הָ ֲאדָ מָ ה בְ ּשֶ ׁטַ ח שֶ ׁל
פּוֹרי בַ ּ ָגּלִ יל וְ ָר ִא ִ
אוֹתי .אֲנִ י הָ לַכְ ִתּי ַ ּפ ַﬠם לְ צִ ִ
תַ ּצְ חִ יק ִ
ֶﬠ ְש ִׂרים קִ ילוֹמֶ טֶ ר אֹ ֶר 6וְ ֶﬠ ְש ִׂרים קִ ילוֹמֶ טֶ ר רֹ חַ בַ .רק ְדּבַ שׁ .אַ תָ ּה מֵ בִ ין? ז ֹאת אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב
קוֹרא לוֹ אֶ ֶרץ יִ ְש ָׂראֵ ל הַ ְמּתוּקָ ה".
ְוּדבַ שׁ .זֶה מָ ה שֶ ׁאֲנִ י ֵ
ָﬠבַ ר שָ ׁם ַרבָ ּה בַ ּר בַ ּר חָ נָה וְ אָ מַ רֵ " :רישׁ לָקִ ישֵׁ ,רישׁ לָקִ ישׁ – זֶה אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב וּדְ בַ שׁ זֶה?
אוֹתי .אֲנִ י
ֶﬠ ְש ִׂרים קִ ילוֹמֶ טֶ ר ﬠַל ֶﬠ ְש ִׂרים קִ ילוֹמֶ טֶ ר ִמ ְס ֵכּנִ ים בַ ּ ָגּלִ יל? נוּ ,בֶ ּ ֱאמֶ ת ,אַ ל תַ ּצְ חִ יק ִ
יתי ְדּבַ שׁ ְמכַסֶ ּה אֶ ת ָכּל הָ ֲאדָ מָ ה שֶ ׁל ָכּל אֶ ֶרץ יִ ְש ָׂראֵ ל .דָ ּבָ ר ָ ּכזֶה ל ֹא ְר ִאיתֶ ם
הָ לַכְ ִתּי ַ ּפ ַﬠם וְ ָר ִא ִ
יתי ָרץ
בַ ּחַ ִיּים שֶ ׁ ָ ּלכֶם .הַ כֹ ּל ְדּבַ שׁ שֶ ׁהִ גִ ּי ַﬠ לִ י ַﬠד לַבִ ְּר ַכּיִ ם וְ הִ ְמ ִשׁיַ 6לﬠֲלוֹת וְ ַלﬠֲלוֹת ,וְ ִאם ל ֹא הָ יִ ִ
יתי טוֹבֵ ַﬠ .זֶה נִ קְ ָרא אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְוּדבַ שׁ ,זֶה .ז ֹאת אֶ ֶרץ יִ ְש ָׂראֵ ל כְ ּמוֹ שֶ ׁאֲנִ י
מַ הֵ ר בֶ ּטַ ח הָ יִ ִ
אוֹהֵ בָ .כּל הָ אָ ֶרץ ְדּבַ שׁ ,ל ֹא לְ הַ אֲ ִמין"...
פִ ְּתאֹ ם הִ גִ ּי ַﬠ עוֹד ַרב אֶ חָ ד ,אֲבָ ל ָר ִמי בַ ּר יְ חֶ זְקֵ אל וְ ַיﬠֲקֹ ב בֶ ּן דּוֹסְ תַּ ִאיֵ ,רישׁ לָקִ ישׁ וְ ַרבָ ּה בַ ּר בַ ּר
אוֹת:
יוֹדﬠִ ים מָ ה אַ תָ ּה רוֹצֶ ה לְ הַ גִ ּיד ,וְ שֶ ׁלֹּא נַצְ חִ יק ְ
חָ נָה אָ ְמרוּ לוֹ" :ﬠֲשֵ ׂה טוֹבָ הֲ ,אנַחְ נוּ כְ ּבָ ר ְ
וְ כָל זֶהִ .ת ְּרצֶ ה אוּלַי לִ ְטעֹ ם קְ צָ ת מֵ הַ ְדּבַ שׁ שֶ ׁל הַ ְתּאֵ נָה פֹ ּה?"
יתי לְ סַ ֵפּר ָלכֶם מַ שֶ ּׁהוּ שֶ ׁעוֹד ל ֹא ְשׁמַ ﬠְ תֶ ּם בַ ּחַ ִיּים שֶ ׁ ָ ּלכֶם"...
"חֲבָ ל ",אָ מַ ר הָ ִאישׁ" ,דַ ּוְ קָ א ָרצִ ִ
ֲאבָ ל הַ ֲחכ ִָמים הִ ְש ִׁתּיקוּ אוֹתוֹ" :שָ ׁמַ ﬠְ נוּ ,שָ ׁמַ ﬠְ נוּ כְ ּבָ ר הַ כֹ ּל וְ הֵ בַ נּוּ אֶ ת הָ ﬠִ נְ יָן ".י ְָשׁבוּ ֻּכ ָלּם ִמתַ ּחַ ת
ָלﬠֵץ ,לִ ְטּפוּ אֶ ת הָ ﬠִ ִזּים ,אָ כְ לוּ ְתּאֵ נִ ים וְ ֶנהֱנוּ ִמ ָכּל ֶרגַע.

