ִריבִ ים ְקטַ נִים  /יְה ֹונָתָ ן גֶׁפֶׁן

ִמי אָ שֵ ם?  /פַ ְניָה בֶׁ ְרגְ ְשטֵ ין

חֲבֵ ִרים  /חַ יָה שֶׁ נְהָ ב

(כְ שֶׁ ְמשַ עֲמֵ ם לִ י נו ָֹרא וְ אֵ ין עִ ם מָ ה

מַ ה ַלעֲשוֹת,

ָאמ ָרה לוֹ :זֶׁה ָככָה!
הִ יא ְ

לְ שַ חֵ קֲ ,אנִי יוֹצֵ א הַ חּוצָ ה ל ִָריב עִ ם

וְ אֵ יְך לְ בָ ֵרר

הּוא ָאמַ ר לָּהֹ :לא!

גִ ּיו ָֹרא ,הַ ֶּׁילֶׁד שֶׁ ל הַ שָ כֵן).

ִמי אָ שֵ ם פָ חוֹת

ָאמ ָרה לוֹ:
הִ יא ְ

ּומי אָ שֵ ם יוֹתֵ ר,
ִ

אִ ם כְָך ָאז תֵ לְֵך ִמפֹ ה!

אֶׁ תְ מוֹל ַרבְ תִ י עִ ם גִ ּיו ָֹרא,

ּומי ָרב עִ ם ִמי:
ִ

יָשַ בְ נּו עַ ל הַ ֶׁדשֶׁ א לְ בַ ד.

ֲאנִי עִ ם אֲחוֹתִ י,

הּוא הָ לְַךֹ ,לא ָרחוֹק,

הּוא ָאמַ ר לִ י שֶׁ אַ בָ א שֶׁ ּל ֹו גָבוֹּהַ ,

א ֹו הִ יא עִ ִמי?

וְ ַאחַ ר כְָך חָ זַר.
אִ ם הַ ּיוֹם הֵ ם ָרבִ ים

ַו ֲאנִי ָאמַ ְרתִ י" :הּוא גַמָ ד".
ָאמ ָרה ְדבַ ר-מָ ה –
הִ יא ְ
אֶׁ תְ מוֹל ַרבְ תִ י עִ ם גִ ּיו ָֹרא,

ַו ֲאנִי צָ חַ ְקתִ י,

הַ ֶּׁילֶׁד שֶׁ ל הַ שָ כֵן.

הִ יא פָ ְרעָ ה לִ י צַ מָ ה –

הּוא ָאמַ ר שֶׁ ּיֵש ֲאנ ִָשים עַ ל הַ ּי ֵָרחַ ,

ַו ֲאנִי ֹלא שָ תַ ְקתִ י.

ַו ֲאנִי ָאמַ ְרתִ י שֶׁ אֵ ין.

הִ יא קָ ְרָאה לִ י שֵ ם-גְ נַאי

הֵ ם י ְַשלִ ימּו מָ חָ ר.

ַו ֲאנִי חוֹל בָ ּה ז ְָר ְקתִ י,
אֶׁ תְ מוֹל ַרבְ תִ י עִ ם גִ ּיו ָֹרא,
ִשחַ ְקנּו לָנּו בַ גַן,
הּוא ָאמַ ר שֶׁ אֱלוהִ ים בַ שָ מַ יִם,
ַו ֲאנִי ָאמַ ְרתִ י'' :זֶׁה עָ נָן''.

ּומיָד הָ יִינּו בְ ֹרגֶׁז ,וְ ַדי.
ִ
וְ לָמָ ה? ּומַ דּועַ ? –
בֶׁ אֱמֶׁ ת ֹלא יָדּועַ .
וְ עַ כְ שָ ו
כְ שֶׁ הִ יא עוֹבֶׁ ֶׁרת –

ַאחַ ר כְָך תָ פַ סְ תִ י נָחָ ש קָ טָ ן,

ֲאנִי ִמסְ תַ לֶׁקֶׁ ת.

וְ הּוא ָאמַ ר לִ י" :זֹאת לְ טָ ָאה''.
אֶׁ תְ מוֹל ַרבְ נּוֲ ,אנִי וְ גִ ּיו ָֹרא,

כְ שֶׁ הִ יא ְמ ַדבֶׁ ֶׁרת –

כִ ְמעַ ט חֲצִ י שָ עָ ה.

ֲאנִי שוֹתֶׁ קֶׁ ת,
וְ אֵ ינִי מַ בִ יטָ ה בָ ּה כְ לָל.
וְ גַם הִ יא ִמתְ נַפַ חַ ת,
וְ אֵ י ֶׁננָה ס ֹולַחַ ת.
ַוחֲבָ ל ,חֲבָ ל.
כִ י עַ כְ שָ ו
כְ בָ ר קָ שֶׁ ה לְ בָ ֵרר
ִמי אָ שֵ ם יוֹתֵ ר,
ּומי הִ תְ ִחיל בַ ְקטָ טָ ה:
ִ
אֲחוֹתִ י אִ תִ י,
א ֹו ֲאנִי אִ תָ ּה?
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ֲבֵרים טוֹבִ ים וְ רָ בִ ים...
ח ִ
ריבים של ילדים הם תמיד ריבים קטנים; אפשר לסיימם בהתפייסות מהירה ולשכוח אותם.
ואולי לא?
לא; לפעמים ריבים נמשכים זמן רב כל כך ,ששוכחים על מה ולמה פרץ הריב ,ומי התחיל,
ומי אשם .ובכל זאת אין מתפייסים ,כי דרוש אומץ כדי להיות הראשון לבקש סליחה .והריב
נמשך ונגרר ,ומתגעגעים...
כך בשירּה של פניה ברגשטיין .המילה "אחותי" מופיעה בו רק בהתחלה ,כדי שהקוראים
יידעו במי מדובר ,ובסוף ,כשהצער והגעגועים חזקים מן העוינות .יתר השורות מלאות
"היא" ,מילה שכאן מבטאת ריחוק וניכור וכעס .כך גם בשיר "חברים" של חיה שנהב,
שמתבונן דווקא בפן הפחות נעים של החברות.
ואולי אי אפשר בלי לריב?
לפעמים ,כמו ב"ריבים קטנים" של יהונתן גפן ,מה שנראה כמו ריב אינו אלא מין משחק;
ובכלל  -האם ריב עם מי שאינו חבר ,כמו "גיורא ,הילד של השכן" ,יכול להיות ריב רציני?

