***
יוסי גמזו

יוֹם שֶ מֶ ש שֶ ל סְ תָ ו
אֲפִ ּלו בָ ָאפֹ ר יֵש הֲפוגוֹת שֶ ל זֹהַ ב,
ּכורי ָאבִ יב,
אֲפִ ּלו בַ סֱּתָ וִ י יֵש ִאזְ ֵ
וְ ִאםּ ,כְ כִ בְ שָ ה צַ ְמ ִר ִירית ,בַ שָ מַ יִם דוֹאֶ ה בְ חָ פְ ז ֹו עָ ב
ה ֲֵרי זֶה ּכִ י שֹקֶ ת ְתכֶלְ ת ֹו שֶ ל הַ גֹ בַ ה גְ ד ֹולָה וצְ לולָה ִמסָ בִ יב
וְ יֵש בָ ה ּכְ ֵדי לְ הַ ְרווֹת הַ טוֹם ,אֶ חָ א,
ִמּלְ בַ ד אֶ ת צְ מָ א ֹו שֶ ל הָ עָ ב
אֶ ת זֶה הַ שוֹאֵ ב בַ ְדלַיִים שֶ ל עֵ ינֶיָך
אוֹר שֶ מֶ ש סְ תָ וִ ית שֶ ל זָהָ ב.

ּכִ י ַרְך וְ חָ ִמים הוא יוֹם סְ תָ ו שֶ ָּכזֶה וְ ִש ְמש ֹו עֲמומַ ת ָזה ֳָרה ִהיא
ומ ִשי לִ חופָ ה שֶ ל הָ רוחַ מֵ ִשיב לְ ָך פֶתַ ע זִ כְ ָרה שֶ ל יַלְ דות
ְ
הֳריִ ם
ּכְ מ ֹו בֹקֶ ר טָ לול הַ ח ֹוזֵר עַ ל עַ צְ מ ֹו וַ אֲפִ ּלו בִ ְשעַ ת צָ ַ
בָ ה קָ ם הֶ עָ בָ ר שֶ הַ זְ מַ ן ּכְ בָ ר קָ בַ ר
מֵ חָ ָדש
לִ ְת ִח ַטת ִה ָולְ דות.

וְ ַאף שֶ ע ֹונָה ז ֹו ְקרויָה זֶה שָ נִים בְ ִשגְ ַרת-הַ ּלָשוֹן הַ ִביז ִָרית
"ַאחֲרי הַ חַ גִ ים" ּכְ בָ ר גָלוי ובָ רור מֵ אֵ לָיו
ֵ
בַ שֵ ם הַ ּנו ָֹדע
"סתָ ם יוֹם שֶ ל חֹ ל" (ּכִ ְדבָ ָריו שֶ ל ל ִָהיט פוֹפול ִָרי
שֶ ַדוְ קָ א בִ בֹקֶ ר שֶ ל ְ
יתי לִ כְ תֹ ב אֶ ת ִמּלָיו) –
שֶ שָ ר בְ רֹב אוֹן ִי ְש ָראֵ לִ י ִש ְמעוֹן וְ זָכִ ִ

ּכֵןַ ,דוְ קָ א בִ סְ תָ ם יוֹם שֶ ל חֹ ל הַ מֵ ִאיר בְ צִ נְעָ ה שֶ ל ְשמֵ י ְתכוֹל אֶ ת חַ טֵינו
בְ אוֹר שֶ ל חֺ ּלִ ין ִמ ְת ַרחֵ ש ּכָאן בְ עֶ צֶ ם הַ חַ ג הַ גָדוֹל ְביוֹתֵ ר
שֶ ב ֹו ְמפְ ל ְַרטֵ ט אוֹר הַ ְסתָ ו הַ בָ ִהיר עִ ם הָ עִ יר וְ נוֹשֵ ק לִ לְ חָ יֵינו
בְ רְֹך שֶ ָּכזֶה הַ מֵ עִ יר בֶ חָ זֶה אֵ יזֶה גַל שֶ שָ נִים ,בְ הֶ סְ תֵ ר
הֶ ְחבִ יא אֶ ת הַ ֶטלֶד שֶ בָ נו שֶ גַם ִאם נ ְִדמֶ ה שֶ ָאבַ ד וְ אֵ ינֶּנו
ע ֲַדיִן הוא חַ י ובוֹעֵ ט גַם ּכָעֵ ת ּכְ מ ֹו פִ ְתאֹ ם הָ ֳענַק ל ֹו הֶ תֵ ר
לְ מָ ה שֶ בִ יקוֹד צָ ה ֳָריו שֶ ל שָ ָרב וכְ פוֹר גֶשֶ ם הָ עָ ט עַ ל פָ נֵינו
שום קַ יִץ בוֹעֵ ר וְ שום חֹ ֶרף סוֹעֵ ר לְ ע ֹולָם ֹלא יוכְ לו לְ ַאלְ תֵ ר.

יֵש או ְֹמ ִרים שֶ מול לַהַ ט ְימוֹת הַ חַ מָ ה ומול קֹ ר הַ סַ גְ ִריר צְ לוף הַ מַ יִם
שֶ מַ שֶ הו עַ ז ,תו ְֹקפָ נִי וְ גַבְ ִרי ִמ ְתמַ חֵ ש בָ הֶ ם בְ לִ י ַרחֲ ִמים
הַ סְ תָ ו הֶ עָ נֹ ג הוא נ ִָשי ּכִ י הוא ִמין ִאי ְנטֶ ְרמֶ צ ֹו מָ תון שֶ ל בֵ ינַיִם
אַ ְך ַרק הַ סְ כָלִ ים בְ שַ ְחצָ ם הָ אַ ּלִ ים ֹלא תוֹפְ ִסים ּכִ י נָגְ ה ֹו הֶ חָ ִמים
אוֹצֵ ר בְ חֺ ב ֹו א ֹות ֹו ז ֶֶרם ּ-כְ ִמ ָירה ִאמָ ִהי הַ מֺ ְק ָרן אֶ ל הַ ֶטלֶד
מֵ חֵ יק הו ָֹרת ֹו ומַ ְטעִ ין ב ֹו חַ ְשמַ ל הַ מַ פְ לִ יא לְ תַ ְדלֵק אֶ ת חַ טָיו
עָ מֹ ק אֶ ל נִבְ כֵי ע ֲִתיד ֹו שֶ בְ לִ י קֵ ץ תַ ֲהדֹף ב ֹו עִ ְקשות הַ תוֹחֶ לֶת
אֶ ת ּכָל ִמ ְש ְב ֵרי הָ ַאכְ זָב שֶ טַּכו ב ֹו ַּכטָם הַ שוֹאֵ ג בִ ְד ָכיָיו
עַ ל מֵ צַ ח שוֹבֵ ר-הַ גַּלִ ים אַ ְך נָסוֹג לְ ָאחוֹר מֵ עָ צְ מָ ה שֶ ִהכְ לִ ימָ ה
אֶ ת ּכָל ִמ ְת ְקפוֹת הַ טֵאוש הַ מֵ ִציף שֶ ֹּלא פַ עַ ם חָ זַר וְ נ ְִשנָה
וְ זֶהו ּכוֹח ֹו הָ אַ ִדיר שֶ ל הָ רְֹך הַ ּנ ִָשי שֶ תָ ִמיד יֵש ב ֹו ִאמָ א
אֲפִ ּלו ִאם ִאמָ א אֵ ינָה ּכְ בָ ר ל ְַמרוֹת שֶ עַ ל ַאף הֵ עָ ְד ָרה ִהיא י ְֶשנָה.

וְ זֶה מַ שֶ הו שֶ ּכָל גְ בַ ְרבַ ר

א ֹו מָ אצ' ֹו ְמסֺקָ ס פֹ ה
בַ סְ טַ יְל הַ שוֹבִ ינִיסְ ִטי שֶ ִמזְ מַ ן הָ פַ ְך passé
ּכְ ַדאי לָהֶ ם לִ לְ מֹ ד ִמ ְמַאהֵ ב ֹלא ְמחֺ סְ פָ ס פֹ ה
שֶ עַ ל ּכְ בוֹד ֹו ֹלא חָ ס פֹ הּ ,כְ מ ֹו הַ ְסתָ ו הַ ְמנֺסֶ ה
בְ כָל ּכְ ָללֵי הָ ַאהֲבָ ה שֶ חַ עֲמָ ם לא פָ ס פֹ ה
וְ שֶ ּלֵחָ ם ֹלא נָס פֹ ה וְ אוֹתָ ם ,לְ מַ עֲשֶ ה,
מַ ְטעִ ים ּכָאן אוֹר הַ ְסתָ ו הַ ּל ְַטפָ נִי שֶ אֵ ין לִ ְש ֹּכחַ
שֶ ִממַ ְח ְמאוֹתָ יו מַ סְ ִמיק הַ פְ ִרי בַ ֺבסְ תָ נִים
ובְ עֶ גְ לוֹת-הַ ִתינוֹקוֹת הַ חַ ף ז ֹוכֶה לִ פְ קֹ חַ
עֵ ינָיו אֶ ל רְֹך קַ ְרנָיו ּכְ שֶ ְמהַ ֶּלכֶת בַ ַגּנִים
ִשפְ עָ ה שֶ ל ִאמָ הוֹת וְ הַ פְ ָר ִחים נו ְֹתנִים נִיחוֹחַ
בַ שֶ מֶ ש הָ ַרּכָה הַ זֹאת שֶ בָ ה הַ ּלֵב מַ פְ נִים
אֱּמֶ ת פְ שוטָ ה :שֶ מָ אצ'ו ִֹאיזְ ם הוא חֺ לְ שָ הֹ ,לא ּכוֹחַ
וְ יֵש שֶ ַדוְ קָ א רְֹך הוא אוֹת לְ כוֹחַ -אֵ יתָ נִים...

