***
יוסי גמזו

או ְֹמ ִרים שֶ אֵ ין כְ לָל סְ תָ יו בְ אֶ רֶ ץ י ְִשרָ אֵ ל...
או ְֹמ ִרים שֶ אֵ ין כְ לָל סְ תָ יו ְבאֶ ֶרץ י ְִש ָראֵ ל,
ַרק ְשתֵ י עוֹנוֹת שָ נָה ,ע ֹונַת גְ שָ ִמים וְ ע ֹונַת חֹ ֶרב,
וְ עַ ד שֶ לָרוֹמַ ְנ ִטיקָ ה יַגִ יעַ הַ גוֹאֵ ל
הַ םֵ טֵ אוֹרוֹלוֹגִ ים שֶ לִ בָ ם צ ֹונֵן כַחֹ ֶרף
אַ ְך גַם יָבֵ ש ונְט ול חֶ ְמלָה כְ קַ יִץ בַ ִם ְדבָ ר
יִתנַ ְשרו בְ שום נָ נִים עִ ם שום סִ לוף נוֹאֶ ִטי
ֹלא ְ
שֶ ל הָ עֺבְ דוֹת בַ שֶ טַ ח – אֶ לָא מָ ה? צִ ְמחֵ י הַ בָ ר
עו ִֹשים ,לְ מַ זָל ֹו שֶ ל הַ נַ יְטָ ן ,וִ תור ִדיסְ ְק ֶר ִטי
לְ נ ְִשמָ ת ֹו הַ ִם ְתעַ עֶ שֶ ת כָל יָמָ יו לִ בְ דוֹת
לוחית עֵ ֶרְך מוסָ ף ִש ִירי ַלמֶט ֹו
ִטנָה שֶ ל ל ְַח ִ
הַ עַ ר וְ הַ סָ ִחיחַ עַ ד יֵאוש שֶ ל הָ עֺבְ דוֹת
ומַ ִחילִ ים בִ ְמלוֹא סְ תָ וִ טותָ ם הַ לִ ִירית וֵט ֹו
עַ ל כָל סֵ רוב לִ ְראוֹת בִ פְ ִריחָ תָ ם שֶ מ ְִתעַ סְ מָ ה
ָארץ בְ י ְָפיָה הָ עַ ז נ ְִדלֶקֶ ת
מֵ ֶרגַע שֶ הָ ֶ
ֹלא ַרק עֵ דות לְ כְָך שֶ ִהיא ע ֹונָה בִ פְ נֵי עַ צְ מָ ה
כִ י ִאם ,בְ עֶ צֶ ם ,גַם ְתנועָ ה שֶ ל ְמחָ ָאה מֺ צְ ֶדקֶ ת...
כִ י הֶ חָ צָ ב נִ ְתאֹ ם נִסָ ב זָקוף כְ ִמין ַאנ ְַד ְרטָ א
וְ ֹלבֶ ן נֵר שֶ ל הַ בְ ָדלָה בֵ ין קַ יִץ ובֵ ין סְ תָ יו
נוֹהֵ ר ִמכַפְ תו ֵֹרי נְ קָ עָ יו אֵ י שָ ם סְ ִביב ִח ְירבָ ת קַ ְרתָ א
ַאדווֹתָ יו
ותכוֹל הַ טָם וְ ְ
אֶ ל מול ִמבְ צַ ר עַ ְתלִ ית ְ
וצְ הוֹב הַ חֶ לְ מוֹנִית בְ יַעַ ר ִב ְיריָה מַ ְר ִהיב עַ ִין
ַוחֲבַ צֶ לֶת -הַ חוֹפִ ים זוֹקֶ פֶ ת עֲטַ ְרתָ ה
מֵ עַ ל חוֹלוֹת ַאכְ זִ יב וְ סִ ְת ָונִית יְרושָ ַליִם
עוֹטָ ה בְ לוֹט שֶ ל צְ חוֹר-כְ לולוֹת וסְ גוֹל אֶ ת כוֹתַ ְרתָ ה.
ובַ שָ דוֹת נָסוֹג אֱלול כְ קֵ יסָ רות קו ֶֹרסֶ ת
וכְ בָ ר ח ֲִריש הַ ְןתָ יו חו ֵֹרץ ְתלָמָ יו בְ טֶ ֶרם קֹ ר
וְ נ ְַחלִ יאֵ לִ ים בֵ ינֵיהֶ ם ְמשַ ח ֲִקים תוֹפֶ סֶ ת
ומַ ְש ִמיעִ ים ִש ָירה עִ בְ ִרית יָשָ ר ִמן הַ םַ עוֹר
וְ הַ כְ ָר ִמים ִמ ְתבוֹסְ סִ ים בִ בְ צִ יר עִ ְנבֵ י הַ ַט ִין
ושחוֹם
וְ הַ שַ ֶלכֶת בַ ְמ ִש ִירים לוֹבֶ שֶ ת נָז ְ
ַו ֲאגַםוֹן הַ חולָה ְמהֺ ְדהַ ד ְטפִ יחוֹת כְ נָפַ יִם
ַארצוֹת-הַ חֹ ם.
שֶ ל צִ נ ֳֵרי-נְדוֹד בַ ֶד ֶרְך אֶ ל ְ
ֲגורים ,שֶ שָ ם לְ מַ עְ לָה
וְ הֵ ם ,הַ ֲח ִסידוֹת ,הָ ע ִ
דו ִֹאים לְ ֹלא לֵאות אֶ ל הַ ש ֹונֶה ,אֶ ל הָ ַאחֵ ר,
אֶ ל הַ םַ פְ ִקיעַ מֺ סְ כָמוֹת וְ טָ ס ל ֹו הַ לְ ָאה ,הַ לְ ָאה
בְ חוש נִסְ תָ ר שֶ אֶ ת ְמחוֹז -חֶ פְ צ ֹו תָ ִמיד ז ֹוכֵר
כְ מַ חַ ט הַ םַ צְ נֵ ן הַ ְםמֺגְ נֶטֶ ת אֶ ל הַ טַעַ ד
יובלֵי
וְ כָל הָ עֶ ְרגוֹנוֹת נ ְִקוִ ים אֵ לֶיהָ כְ ְ

נָהָ ר אֶ ל גְ דוֹת הַ טָם שֶ ב ֹו י ְֺטבַ ע ִש ְטנָם ל ַָדעַ ת
אֲבָ ל י ֵַדע כִ י בִ לְ עָ ָדיו הַ טָם אֵ ינ ֹו מָ לֵא –
הֵ ם ְתאוֹמָ יו-לְ ָדם שֶ ל הַ נַ יְטָ ן ,אֶ חָ יו לְ חֶ בֶ ר
אוֹתָ ם פַ נְ טַ זְ י ֹונ ִֶרים הֶ עָ פִ ים וְ ר ֹוחֲפִ ים
כָל ְימֵ יהֶ ם אֶ ל אֶ ֶרץ הַ םֵ עָ ל וְ הַ םֵ עֵ בֶ ר
לא רק בִ פְ ֹרט הַ ןְ תָ יו עַ ל ְקלִ ֵידיהֶ ם שֶ ל הַ ְשלָפִ ים
וְ ֹלא ַרק בְ ַנגֵן רוחוֹת ִת ְש ֵרי כְ בִ ְמצִ לְ תַ יִם
עַ ל כָל ֲעלֵי שַ ֶלכֶת הַ גַמִים הַ םַ ִש ִירים
כְ בִ סְ ְט ִרינְ ִטיז אֶ ת כְ סות נוֹפָ ם וְ נוֹתָ ִרים בֵ ינְתַ יִ ם
נְ שוטֵ י זְ רוֹעוֹת עָ נָףְ ,מע ְֺרטָ לִ ים ומַ ְש ִח ִירים
יט ָראז' קָ סום עַ ל ֶרקַ ע
כְ ִרשומֵ י נֶ חָ ם ְדמויֵי וִ ְ
ְשמֵ י הַ זְ ִריחָ ה עִ ם שַ חַ ר א ֹו ְש ִקיעַ ת ִש ְמש ֹו שֶ ל יוֹם
עֵ ת כָל יִפְ עַ ת הַ ןְ תָ יו קו ֵֹראת ל ֹו לַנַ ְיטָ ן :אַ ֶטכָה
בְ עֶ לֶג ִמלוֹתֶ יָך מול אוֹת ֹו מַ סָ ג עֶ לְ יוֹן
ימי ב ֹו ִמכְ ח ֹולָיו שֶ ל הָ ָר ִקיעַ
שֶ ל מַ סְ טֶ ְרנִ יס ְשמֵ ִ
צוֹבְ עִ ים אֶ ת קַ ו הָ אֹ פֶ ק בְ חַ כְ לִ יל ובְ זָהָ ב
מומים מַ בְ ִקיעַ
ובֹשֶ ם נְ ִריחָ תָ ם שֶ ל נַ ְר ֵדסִ ים סְ ִ
נַרפומֶ ְריוֹת ִשכְ רוֹנ ֹו הַ ְםאֹ הָ ב
מֵ עֹ מֶ ק ְ
שֶ ל זְ מַ ן מַ בְ ִשיל גויָאבוֹת ,זְ מַ ן שֶ ל עוֹלְ לוֹת בַ כ ֶֶרם
ומַ ְשבֵ י עֶ ֶרב כִ ְר ִטטוֹת לַחוֹת עַ ל מֵ צַ ח חַ ם,
שֶ ל זְ מַ ן שֶ טִ חוד ֹו מֺ בְ הָ ק גַם ִאם אֵ ינָה מֺ כ ֶֶרת
ִמ ַדת ַזכָאות ֹו לְ עַ צְ מָ אות שֶ בָ ה נִלְ חָ ם
יָפְ יָה שֶ ל הָ רוֹמַ נ ְִטיקָ ה בַ עו ֶֹד ְקס הַ עָ שוחַ
ַאקלִ ים הַ ִם ְתכ ְַח ִשים לִ גְ דוֹל לִ סְ טָ יו
שֶ ל מַ ְדעָ נֵי ְ
שֶ ל לֵב ְמשו ְֹר ִרים ַו ֲעלָמוֹת כְ שֶ הוא מָ שוחַ
בְ ִשעויֵי ְקסָ מָ יו שֶ ל בֵ ן חו ֵֹרג זֶה שֶ ְשמ ֹו סְ תָ יו...

