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יוסי גמזו

כָל ְמחַ לְ לֶיהָ שֶ ל הָ ַאהֲבָ ה
(לט"ו באב)

כָל ְמחַ לְ לֶיהָ שֶ ל הָ ַא ֲהבָ ה ,כָל שֶ הוֹזִ ילוהָ ובִ זוהָ וְ סִ לְ פוהָ ,
כָל שֶ הֲפָ כוהָ לִ סְ חו ַֹרת אֶ ְתנָן ובֶ צַ ע ,כָל שֶ ִה ְשנִ ילוהָ וְ ִה ְרּבו לְ סָ אֲבָ ה
ֹלא י ְִמחו ַאף נַ עַ ם אֶ ת ִקסְ מָ ה ִמלֵּב אֱנוֹש ,מַ יִם ֹלא י ְִדפוהָ  ,נְהָ רוֹת ֹלא י ְִש ְטפוהָ ,
סַ עַ ר ֹלא יִגְ רֹף אוֹתָ ה כִ י ֹלא יוכַל הַ ְטּבֵּ עַ יָם שֶ ל ַאכְ זָבוֹת -חֲלוֹף אֶ ת נֶצַ ח-הַ ִת ְקוָה.
ֹלא נִּבול הַ נֶה וְ ֹלא חֶ לְ ַאת נִוול הַ מֶפֶ ש ֹלא י ְַקהו אֶ ת תֹ קֶ ף הָ ָרעָ ב אֶ ל יִפְ עָ תָ ה,
ָאדם
אֵּ ֶלה הַ נו ְֹר ִטים אוֹתָ ה ּבְ קַ נְי ֹונֵּי הָ ֵּר ְי ִטינְג ּבִ ְמכִ ירוֹת ִ -חןול אוֹת ֹו מוֹתָ ר שֶ ּבָ ָ
ִמן הַ ּבְ הֵּ מָ ה ּבִ יוֵּן צְ הֹ ב הַ חַ ּבְ לו ִֹא ִידים וְ דוכְ נֵּי הַ נו ְֹרנ ֹו שֶ עֺוְ תָ ה ּבָ הֶ ם ְדמותָ ה
ֹלא יַצְ לִ יחו חֵּ ֶרף כָל זִ ילות תַ ְרּבות הָ ֶרפֶ ש לְ הַ ְח ִריש אֶ ת זְֹך ְצלִ ילות ק ֹולָה שֶ ֹּלא נ ַָדם.
שום חַ ְשרוֹת עָ בִ ים ֹלא יִבְ לְ מו אֶ ת אוֹר הַ שֶ מֶ ש ִמלִ פְ רֹץ אֶ ת ְשחוֹר ִשבְ יָן כָאֶ שֶ ד אֶ ת סְ כ ָָריו,
ֲגועים ֹלא יְ כֺּבו כָל עוֹד ּבוֹעֵּ ר ל ֹו סְ נֶה שֶ ֹּלא אֺ כַל ּבִ ְסגוֹר ְשמֹ אל ֹו שֶ ל הֶ חָ ֶזה.
שום ַגע ִ
ומ ְקסַ ם-שָ ָרב
ַאש ָליָה מֺ ְפ ֶרכֶת ִ
ומ ְקסַ ם -שָ וְ א ִהיא – אֵּ ין עוֹד ְ
ַאש ָליָה ִ
גַם ִאם ַאהֲבָ ה ַרק ְ
ַאש ָליָה הַ זֹאת וְ הַ ִם ְקסָ ם הַ זֶה.
ַאש ָליָה שֶ טֵּש עוֹד טַ עַ ם לְ חַ טֵּינו ּבְ לִ י הָ ְ
ִמן הָ ְ
ִמי אֵּ ינ ֹו זָקוק לָה כְ מ ֹו לְ מַ שֶ הו שֶ טֵּש ּב ֹו חֹ ם כָמוס שֶ הֵּ עָ ְדר ֹו צָ רוב ּב ֹו כַחוֹתָ ם,
נִתאַ לֵּחַ  ,מַ שֶ הו שֶ אֶ ת תֺ ם ֹו הַ לֵּב תָ ִמיד חָ סַ ר?
מַ שֶ הו שֶ חֶ ֶרם נ ְִתּבַ הֵּ ם וְ ְ
גַם הַ םֺ ְבהָ ִקים שֶ ּבֵּ ין גְ ד ֹולֵּי הַ סִ ינִיקָ נִים נ ְִתקָ ִפים ֹלא נַ עַ ם עַ ל אַ נָם ַוחֲמָ תָ ם
כֹסֶ ף-אֵּ ין -הָ כִ יל ָכזֶה לִ ְשבִ יב ז ִָעיר שֶ ל טֹ הַ ר ּב ֹו תַ ְחגֹג הָ רוחַ נִצְ ח ֹונָה עַ ל הַ ּבָ שָ ר.
ומתַ ְםרוֹת
ימרוֹת הַ הֶ בֶ ל הָ עוֹלוֹת ִ
כָל תַ ְרּבות הַ חֹ מֶ ר ,הַ םותָ ג וְ הַ םַ ְר ֹכלֶת ,כָל ִת ְ
מֵּ ָאפְ נוֹת הַ נְ זֹל לַזוֹל ,ל ְַם ִחיר וְ ֹלא ָל עֵּ ֶרְךֹ ,לא שָ ְברו אֶ ת ְק ִשי עָ ְרנָה וְ שוב ִהיא ִמ ְת ַגלָה
כְ מ ֹו נִ לְ א ֹו שֶ ל עוֹף -הַ חוֹל הַ עָ ם ִמתוְֹך הָ אֵּ פֶ ר ּבִ ְפ ִרישַ ת ַכנְפֵּ י הָ ַאף-עַ ל -נִ י וְ הַ ל ְַמרוֹת
ּבְ חָ זְ ָרה כְ גַל אֶ ל קַ ו הַ חוֹף לִ זְ רוֹת אֶ ת מֶ לַח הַ כְ ִמיהָ ה עַ ל כָל נִ צְ עֵּ י ַגעֲגועֵּ ינו לָה.
כֵּן ,נָכוֹן ,גַם ּבָ ה עַ צְ מָ הַ ,כ ַטיִן ּבַ עֺ ּבַ עַ ת וְ ַכמֶפֶ ץ הָ או ֵֹּרב לְ הֹ לֶם הַ םַ ְרעוֹם
יֵּש ִמן הַ חֵּ רוף ּבוֹ ,תוֹך צִ פְ צוף עַ ל חֹ ק -הַ ֹכ בֶ ד ,שַ ֲעוַת כְ נָפָ יו שֶ ל ִאיקָ רוס תומַ ס עַ ד כְ לוֹת
אֲבָ ל ִהיאַ ,רק ִהיא ּבִ לְ בַ ד וְ ַרק ּבִ ְשעוֹת הַ חֶ סֶ ד שֶ ּבָ הֶ ן הַ לֵּב מַ ְת ִחיל ל ִָשיר ּבִ ְמקוֹם לִ פְ עֹ ם
מו ִֹשיטָ ה ל ֹו חֶ ֶרש אֶ ת ְמצוֹף ְשפִ יות-הַ ַדעַ ת הַ םַ סִ יל אוֹת ֹו ִמסְ לוֹל כָאֶ בֶ ן ּבַ ְםצולוֹת.
ָאמנָם תוֹחֶ לֶת ִחטותָ ה תָ ִמיד מוכַחַ ת ְּב ִריצוֹת לְ מֶ ְרחַ ִעים ְקצָ ִרים הַ ְרּבֵּ ה יוֹתֵּ ר
כִ י ְ
מֵּ אֲשֶ ר ּבְ מַ סְ לולָן הַ תוֹבְ עָ נִי נִ י אֶ לֶף שֶ ל ִריצוֹת הַ םָ ָרתוֹן לִ ְטוַ ח-חַ טִ ים שָ לֵּם,
אַ ְך ִהיא ֹלא תֶ ְח ַדל לִ ְהיוֹת מַ ְשַאת נַפְ שָ ם שֶ ל אֵּ לֶה הָ ַר ִּבים ִמןְ פוֹר שֶ ֹּלא יֵּאוֹתו לְ וַתֵּ ר
ָאדם ח ֹולֵּם.
עַ ל סִ כוי ִה ְתמַ ְםשות ֹו שֶ ל הָ אולַי -הַ נַ עַ ם כָל עוֹד תֹ ף הַ לֵּב ה ֹולֵּם וְ הָ ָ
ָאמנָם הַ זְ מַ ן שוֹקֵּ ד לִ ְטרֹף אֶ ת כָל ְקלָפֶ יהָ וְ לָהוט לְ הו ִֹקיעָ ה כְ תַ עֲתועַ ֵּריק
וְ ְ
הַ םועָ ד לְ ִה ְתּבַ דוֹת עַ ל כָל נְ סִ יעָ ה וָשַ עַ ל לַּבוֹנִים עָ לֶיהָ ִמגְ ָדלִ ים קו ְֹרסִ ים ּבַ ח ֹול
שו ֵֹּרק
אֲבָ ל ִהיא ְמתַ עֲתַ עַ ת גַם ּבַ תַ עֲתועַ  :מול הַ ּבְ אֺ ִשים ִהיא מַ צְ ִמיחָ ה עִ נְבֵּ י ֹ
שֶ עֲסִ יס ִדבְ שָ ם הַ חַ י הוא ְרָאיָה נִסַ חַ ת כִ י הֲבֵּ ל הַ הֲבָ לִ ים אֵּ ינֶמו כָל-יָכוֹל.
ובָ עֵּ ת שֶ ּבָ ה אֲפִ לו הַ ִש ָירה נִגְ ֶר ֶרת לְ סִ גְ נוֹן ּ-בִ יבִ ים ּב ֹו הַ כְ ִסילִ ים רו ִֹאים תַ גְ לִ ית

בורים ּבְ בורותָ ם כִ י מַ עֲלִ ים הֵּ ם מַ ס
שורה עִ ֶלגֶת וסְ ִ
ּבְ ִש ְרּבוב נִּבול-לָשוֹן ּבְ כָל ָ
יַאט ִרי ,לְ חָ ִריג שֶ כְ בָ ר ִמזְ מַ ן הָ פַ ְך לִ ְט ֶרנְד שַ לִ יט,
לְ ִחדוש שֶ כְ בָ ר ִמזְ מַ ן הוא נֶ גֶר ֶג ִר ְ
ַאשנָה א ֹו לְ הוֹדוֹת שֶ זֶה נִמְ ַאס?
מַ ה טוֹתֵּ ר חָ ִריג וְ חַ ְדשָ נִי וְ נ ֹון-ק ֹונְפו ְֹר ִמי :לְ הו ִֹסיף ְ
חֲר ְשתָ ם ְמ ַזהֲמוֹת ּבְ לִ י ּבוֹש
ימנֶ ְריוֹת ָ
כְ מ ֹו ִשפְ כֵּי הַ תַ ְרעֵּ לָה שֶ ל טַ יְקונֵּי -הַ ּבֶ צַ ע שֶ ִא ְ
אֶ ת הַ טָם וְ הַ מְחָ לִ ים וְ אֶ ת ֲאוִ יר עָ ֵּרינו כְָך גַם ִהיא ,הָ ַא ֲהבָ ה ,כְ פֶ ַרח ֹלא מוגָן
אֲנוסָ ה לְ ִה ְתחַ נֵּ ר ּבְ סֵּ תֶ ר מַ ְחּבוֹאֶ יהָ וְ לִ ְשתֹ ק וְ אֶ ת נָ נֶיהָ ּבֶ עָ פָ ר לִ כְ ּבֹש
ִמּבושָ הֹ ,לא מֵּ חֺ לְ שָ ה ,כִ י אֵּ ין חָ זָק ִמםֶ מָה גַם ִאם ּבִ ְדמָ מָ ה ַדעָ ה ק ֹולָה עוֹד ְמנֺגָן.
מִתמַ גְ לָה וְ ֹלא טֺ נַ ל ּבָ ה יוֹם ּבָ ִהיר ִתפְ קַ ע סַ בְ לָנות ֹו שֶ ל רֹב דוֹמֵּ ם,
אַ ְך כְ כָל מֺ ְרסָ ה שֶ ְ
רֹב שֶ ֹּלא י ְֶח ַדל לִ ְהיוֹת לְ רֹב ג ֵָּדל ְּבלִ י הֶ ֶרף אַ ְך י ְֶח ַדל לִ ְהיוֹת דוֹמֵּ ם וכְ מ ֹו צְ לִ יפַ ת מַ גְ לֵּב
ִתמָחֵּ ת לָה נ ְִקיעַ ת נַפְ ש ֹו ְשבֵּ עַ ת הַ זַהַ ם הֵּ ן עַ ל גַב חו ְֹמסֵּ י הַ מוֹף וְ הֵּ ן עַ ל גַּבֵּ יהֶ ם
שֶ ל מַ זְ נֵּי הָ ַא ֲהבָ ה ,חו ְֹרפֶ יהָ וט ֹונְפֶ יהָ
עַ ד שֶ ְתטֹהַ ר הָ אֶ קוֹלוֹגְ יָה שֶ ל הַ לֵּב...

