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יוסי גמזו

סְ חַ ְרחֹ רֶ ף
הַ חַ ז ִָאיםִ ,אצְ טַ גְ נִינֵי ְש ִרירות הָ רוחַ
וְ ַגחֲמוֹת ַגלֵי הַ חֹ ם וְ הַ סִ מָה
נִבְ או כִ י כָל שֵ ֵדי הַ ןַ עַ ר הַ נָרועַ
שֶ ןופָ תָ ם צוֹבֶ ֶרת עֹ ז ומַ ְקצִ ינָה
יֵצְ או הַ ַל ְילָה ִמגִ ְד ָרם בִ ְמחוֹל הַ זַעַ ף
כְ מ ֹו הָ ֲענָק ִמ ְםנו ָֹרת ֹו שֶ ל אַ ל ִָדין
וכְ מ ֹו לִ ילִ ית וְ סַ םָ אֵ ל וְ ַרעַ ףַ -רעַ ף
י ִַעישו כָל גַגוֹת הָ ִעיר כִ בְ יוֹם -הַ ִדין
טורי ִשמָיו שֶ ל כָל נִבְ ָרא בְ צֶ לֶם
שֶ ב ֹו ֵ
נו ְֹק ִשים בְ פַ חַ ד זֶה ַלזֶה מֵ אֵ ימָ תָ ם
שֶ ל אֵ יתָ נֵי הַ חֶ בַ ע הַ םַ כִ ים בְ הֶ לֶם
אֶ ת הַ שָ מַ יִם הַ שוֹפְ כִ ים אֶ ת חֲמָ תָ ם.
וְ הַ בְ ָר ִקים ,בְ הֶ בְ זֵקֵ י טֵ רוף זִ יג-זָגִ י
נו ְֹר ִמים בְ אֵ ש כְ חֺ לָה אֶ ת רוֹכְ סָ נֵי הַ ְשחוֹר
שֶ ל ֲעלָטָ ה שוֹתֶ תֶ ת גֶשֶ ם הַ מִ ְמזָג עִ ם
ִשעול הָ ַרעַ ם הַ סָ רוד וְ הֶ עָ כוֹר
ושחוז הַ כְ פוֹר מַ ְנ ִחית ִמגֹ בַ ה
וְ כָל הַ לַח ְ
אֶ ת נִיָאגָרוֹת ַזעֲמ ֹו שֶ הֵ ן ְב ָרכָה
לִ ְשדוֹת הַ בַ ר בָ ם הֶ עָ ִתיד יַצְ ִמיחַ שבַ ע
אֲבָ ל יו ְֹשבֵ י כְ ַרכִ ים ,עָ מֹ ק בַ חֲשֵ כָה
צְ לופַ ת הַ םַ יִם וְ הַ עֹר הַ זֹאת חָ ִשים בָ ה
אֶ ת זְ ִקיקותָ ה שֶ ל הַ חַ טָה הָ אֱנו ִֹשית
לְ חֹ ם גופ ֹו שֶ ל הַ זולָת וְ גו ְֹש ִשים בָ ה
כִ בְ כִ י ע ֹולָל אֶ ל אֵ ם בְ דויָה א ֹו מַ םָ ִשית.
וְ אַ ְת לְ פֶ תַ ע ְמ ִקיצָ ה לְ נַהַ ם נֶ ֶרא
שֶ ל אֵ יזֶה ַרעַ ם הַ םַ ְח ִריש אֶ ת כָל אֶ חָ יו
בְ ַנהֲמַ ת הַ דֹב שֶ ל ֹו הַ ְםפַ ְרנֶ ֶרת
ַאדווֹת הֵ ִדים בִ ְתהוֹם שֶ ל לַיְ לָה בְ לִ י כ ֹוכָב
ְ
וְ אַ ְת זוֹעֶ קֶ ת כְ טוֹבַ עַ ת הַ מִזְ ֶרקֶ ת
טוטטִ ים
ִמ ְתהוֹם יַםָ ם שֶ ל מַ ְחשַ כִ ים סִ ִ
אֶ ל כְ פוֹר חוֹפָ ה שֶ ל הָ עֵ רות שֶ אֵ ין בָ ה שֶ קֶ ט
טוטטִ ים
א ֹו הַ ְרגָעָ ה וְ שום כְ ז ִָבים נִ ִ
ֹלא יְשַ כְ כו אֶ ת מַ כְ אוֹבֵ י הַ לָםָ ה-לָםָ ה
שֶ ל הַ לְ בַ ד-לְ בַ ד הַ זֶה שֶ ֹּלא ָרפו
כָל ַאכְ זְ בֵ י ו ַָדאות ֹו שֶ ֹּלא נֺחָ מָ ה
בִ כְ לוב חַ ְד ֵרְך הָ ַאפְ לולִ י וְ הַ עָ פוא
כִ בְ ִדידותֵ ְך שֶ הַ ִת ְקווֹת אוֹזְ לוֹת ִמםֶ מָה
כְ ג ְַרגִ ֵירי ְשעוֹן -הַ חוֹל שֶ הַ ְשנִטוֹת
ַאט ַ-אט הוֹפְ כוֹת ב ֹו לְ שָ נִים אֶ ת הָ ַאל-מֶ נַע
ַאשלָיוֹת.
שֶ טֵש ב ֹו בֵ ית -עָ לְ ִמין שָ לֵם שֶ ל ְ

וְ כְָך ,בַ חֹ שֶ ְך ,לִ צְ לִ ילָן שֶ ל ִש ְמשוֹתַ ִיְך
ַאר ִטיל ְֶריַת ְרעָ מָ יו
הַ מ ְִרעָ דוֹת מֵ ְ
שֶ ל הַ ןְ חַ ְרחֹ ֶרף הַ ה ֹולֵם ְב ַרעוֹתַ ִיְך
כְ אֵ יזֶה דֹפֶ ק-אַ ִד ִירים שֶ ַמ ֲהמָ יו
ָד ִשים בָ עִ יר הַ זֹאת ְבאֶ גְ רוֹפֵ י הַ םַ יִ ם
גורי הַ םַ ְרזְ בִ ים
הַ םַ כְ נִ ילִ ים בֵ ין גִ ְר ֵ
אֶ ת נִ ְראותָ ם שֶ ל סִ טוטַ יְִך וְ אֵ ימַ ִיְך
וְ אֶ ת י ְַתמות הַ חֲלוֹמוֹת הַ מִכְ ז ִָבים
ַאקו ְַריום
כודה כְ ַדג שָ כוחַ בָ ְ
אַ ְת לְ ָ
א ֹו ָאמו ַֹדאי בְ פַ עֲמוֹן -זְ כוכִ ית שָ קוף
בִ ְמצולוֹת יָם שֶ ֹּלא הֵ ִאיר אוֹתָ ן זֶה כְ בָ ר יוֹם
וְ ֺכלָן ַל ְילָה ,לֵיל-תָ ִמיד ,שֶ ב ֹו תָ קוף
לִ בֵ ְך הַ חַ ת וְ הַ מִפְ חָ ד ִמכָל כְ ִרישֶ יהָ
שֶ ל גַלְ ִמידות הָ עַ ד-מָ תַ י הַ זֶה הַ םַ ר
בְ מַ לְ ְתעוֹת תוגַת -הַ בְ לִ י וְ יֵאושֶ יהָ
וְ הַ חֲבָ ל הַ זֶה הַ תָ ם וְ הַ מִכְ מָ ר.
וְ אַ ְת ִהכ ְַרת נַ עַ ם יַלְ ָדה ַאחַ ת נו ַֹרחַ ת
שֶ שום סַ גְ ִריר עַ ל ְשמֵ י חַ טֶיהָ ֹלא נָחַ ת
וְ הַ חַ טִ ים בָ הֶ ם ִה ְש ִקיפָ ה כְ או ַֹרחַ ת
נ ְִראו לָה ָאז כְ הַ בְ טָ חָ ה גְ ד ֹולָה ַאחַ ת
וְ הֶ עָ ִתיד הָ יָה עוגָה שֶ ל יוֹמֺ ל ֶֶדת
וְ ֹלא נֵרוֹת ָדלְ קו בָ ה אֶ לָא סִ כויִים
אֲשֶ ר כֺבו ֹלא בִ נ ְִשיפָ ה ַאחַ ת בו ֶֹד ֶדת
םורים ְשגויִים
כִ י ִאם אֶ חָ ד -אֶ חָ ד בְ ִה ִ
וְ הַ גו ָֹרל שֶ עֶ לְ בוֹנוֹת ַר ִבים הֵ ִטיחַ
גִ לָה נִ ְתאֹ ם כְ שֶ הוא ע ֹויֵן ו ְמאַ טֵם
שֶ ֹּלא כָל ִמי שֶ לִ ילָדוֹת ְקטַ מוֹת מַ בְ ִטיח
ְשלַל הַ בְ טָ חוֹת יָפוֹת ז ֹוכֵר גַם לְ קַ טֵם.
וְ ִהיא שֶ ֹּלא י ְָדעָ ה אֶ ת מַ ְמרו ֵֹרי הַ כַעַ ס
וְ אֶ ת בְ גִ ַידת הַ זְ מַ ן ִחכְ תָ ה לַחוֹב ַאט ַ-אט
וְ ַרק ָדבָ ר אֶ חָ ד קָ טָ ן ִהיא ֹלא י ְָדעָ ה ָאז:
שֶ הַ טַלְ ָדה הַ זֹאת
ְתהֵ א אֵ י נַ עַ ם
אַ ְת.
ָלכֵן עַ כְ שָ יו ,כְ שֶ הַ ןופָ ה בַ חוץ צ ֹולֶפֶ ת
פואים וְ הַ ל ִַחים
בְ פַ ְרג ֹולֶיהָ הַ ְע ִ
דותית אֵ ינָה ח ֹולֶפֶ ת
וְ הָ אֵ ימָ ה הַ טַלְ ִ
ִמן הָ ִאשָ ה שֶ אַ ְת כָעֵ ת – וכְ מ ֹו ג ִָחים
ִמעָ טַ קו ְֹמבוֹת זִ כְ ר ֹונְֵך כָל ְרעָ ֶדיהָ
שֶ ל הַ טַלְ ָדה מֵ ָאז ,בַ חֶ ֶדר הָ ָאפֵ ל,
ומ ְתבוֹסֶ סֶ ת בִ פְ חָ ֶדיהָ
הַ הֲלומָ ה ִ
ִמעוֹל הָ ַרעַ ם הַ שוֹאֵ ג בָ ע ֲָרפֶ ל
ומזְ ַדעֶ קֶ ת ְשנוקַ ת -בֶ כִ י ִאםָ אִ -אםָ א
ִ
ַרק שֶ כַטוֹם כְ בָ ר אֵ ין שום ִאםָ א ,אֵ ין אֶ ל ִמי

לִ ְקרֹא לְ עֵ זֶר וְ הַ חֹ שֶ ְך שֶ בָ ְך נְ נִימָ ה
ימי
ימי וְ הַ ְשמֵ ִ
ע ֹונֶה לַחֹ שֶ ְך הַ םֵ ִ
הַ ִם ְשת ֹולֵל בְ לֵיל הַ גֶשֶ ם הַ זֶה שָ םָ ה
בֵ ין ְשחוֹר עָ בֵ י הַ כְ פוֹר וכְ חוֹל בִ ְרקֵ י הָ אֵ ש
וְ ֹלא יוֹעִ ילו יְפִ יחוֹת הַ לָםָ ה-לָםָ ה
ומנֺכָר הוא כָל הַ טֵש –
וְ קַ ר ,עָ קָ ר ְ
אַ ְת ִמ ְתהַ נֶ כֶת עַ ל ִצ ֵדְך ִמבְ לִ י ל ַָדעַ ת
ִאם יֵש לָה סוֹף לַחונ ְְד ָרה שֶ ל ִמחָ ה קָ ָרה
וְ ִאם עַ ל ַאף שֶ הַ בְ ִדידות אֵ ינָה נִגְ ַדעַ ת
אולַי צָ פוי עוֹד אוֹר בִ ְקצֵ ה הַ ִםנְהָ ָרה.
שֶ כֵן אולַי בְ ֶרגַע זֶה ,כְ שֶ אַ ְת נ ֹוגֶשֶ ת
אֶ ת הַ טֵאוש הַ ְםיַבֵ ש אֶ ת הַ ְדמָ עוֹת
עוֹבֵ ר שָ ם אֵ יזֶה ַאלְ מוֹנִי בַ חוץ ,בַ גֶשֶ ם
ִמבְ לִ י ל ַָדעַ ת שֶ אַ ְת כָאן ,קָ רוֹב ְמאֹ ד
לִ בְ ִדידות ֹו שֶ כְ בָ ר שָ נִים הוא ְמחַ נֵ ש בָ ה
אוֹתָ ְך בִ לְ בַ ד ,אוֹתָ ְך שֶ אֵ ין אַ ְת מַ ֲעלָה
עַ ל ַדעֲתֵ ְך שֶ הוא ֲע ַדיִ ן ְמהַ ֵדס בָ ה
בֵ ין זָרֺ טוֹת ַרבוֹת ִמןְ פֹ ר בָ אֲפֵ לָה
כְ מ ֹו אֵ יזֶה ְשלִ יחַ ִאי ְנטֶ ְרנוֹל א ֹו שוֹטֵ ר-חֶ ֶרש
שֶ בְ לִ ב ֹו יֵש ְקלַסְ תֵ רוֹן שֶ כָל נְ ָרטָ יו
הֵ ם כָל נְ ָרטַ יִ ְךַ ,רק שֶ לְָךֹ ,לא שֶ ל ַאחֶ ֶרת
אַ ְך אַ ְת נָ שוט אֵ ינְֵך ע ֹולָה עַ ל עִ ְקבוֹתָ יו
כְ שֵ ם שֶ הוא אֵ ינ ֹו ע ֹולֶה עַ ל עִ ְקבוֹתַ ִיְך
אַ ְך בְ נִגוד גָמור אֵ ַליְִך הוא אֵ ינ ֹו
אוֹמֵ ר נוָֹאש ,שֶ ֹּלא כָמוְֹך ִמ ִת ְקווֹתַ ִיְך
קוקטָה ַאחַ ר ִקמ ֹו
כִ י כְ מ ֹו ג ֹוזָל שֶ ל ִ
שֶ כְ לָל אֵ ינ ֹו קַ טָם הוא תָ ר הֵ יכָן אַ ְת חֵ ֶרף
כָל הֵ עָ ְד ַריְִך שֶ מִ לְ או מֵ הַ לְ אוֹת ֹו
אַ ְך אַ ְת י ְֶשנְֵך וְ הוא ח ֹולֵם אוֹתָ ְך בְ לִ י הֶ ֶרף
כְ שֵ ם שֶ אַ ְת עַ צְ מֵ ְך שָ נִים חָ ל ְַמ ְת אוֹתוֹ.
וְ אַ ְת אֶ ת ְשמ ֹו וְ אֶ ת כְ תָ בְ ת ֹו אֵ ינְֵך יו ַֹדעַ ת
וְ אֶ ת נָ נָיו עוֹד ֹלא ָר ִאית כָאן מֵ ע ֹולָם
אַ ְך הוא מוֹצִ יא אוֹתָ ְך כָל לַיְ לָה ִמן הַ ַדעַ ת
ובְ לִ י ל ַָדעַ ת שֶ זֶה הוא – הוא כְ בָ ר נ ְֶחלָם
שָ נִים ַרבוֹת כָל-כְָך בַ חֹ שֶ ְך הַ מָגועַ
בִ ְרעַ ב הָ אֵ ין שֶ לְָך ,בַ עֹר ובַ חֲסָ ְך
וְ הוא כְ אֵ ב וְ ִריק נָ עור וְ ַגעֲגועַ
ַארס ֹו נ ְִמסָ ְך
שֶ בְ ָדמֵ ְך לִ בְ לִ י ַרחֵ ם ְ
וְ אַ ְת זְ קוקָ ה ל ֹו וְ הוא לְָך וְ הוא בָ טוחַ
מורה הַ זֹאת
ימפ ֹו ְניָה הַ בִ לְ ִתי גְ ָ
שֶ הַ ןִ ְ
שֶ הַ זָרות ְתקועָ ה בָ ה כְ מֶ ְרחָ ק מָ תוחַ
בֵ ין בְ ִדידות ֹו ובְ ִדידותֵ ְך הָ אֲחוזוֹת
בְ אֵ יזֶה ְש ִבי ִהסְ תַ ְברֺ טוֹת אֵ ינָה חֹ ק -טֶ בַ ע,
אֵ ינָה גְ ז ֵַרת-גו ָֹרל שֶ אֵ ין בָ ה עו ְֹר ִרים
מורה שֶ ִהיא הַ ע ֹו ְנ ְט ָרה שֶ ל הַ עֶ בַ ע
וְ הַ ְת ָ
כְ מ ֹו שֶ ָאבִ יב הוא ִהנוכָם שֶ ל סַ גְ ִר ִירים
עוֹד ְמ ֺס ֶגלֶת לְ הָ נִיס כִ צְ חוֹק שֶ ל ֶי ֶלד

אֶ ת כָל תוגַת הָ ע ֲִרירות בְ לֵב נֵעוֹר
וְ אֶ ת קַ ְדרות הַ פָ טָ לִ יזְ ם שֶ ל קֹ הֶ לֶת
בְ אֵ יזֶה מַ שֶ הו ַאחֵ ר ְמאֹ ד ,שֶ ל אוֹר
יפיחָ תָ ם הַ ְםצַ ְמ ֶר ֶרת
וְ אַ ְת עֵ ָדה לִ ִ
שֶ ל הַ ןופָ ה בַ חוץ וְ הַ טֵאוש בִ פְ נִים
וְ אַ ְת יו ַֹדעַ ת אֵ יְך חֶ ְר ַדת-הַ לֵב סוֹמֶ ֶרת
וְ אֵ יְך לֵילוֹת הַ בְ דוֹד לְָך עֹ ֶרף קַ ר מַ פְ נִים
וְ אַ ְת יו ַֹדעַ ת גַם עַ ד מָ ה ְמתַ עֲתַ עַ ת
ַאש ָליַת הַ זָר הַ הוא ,הָ ַאלְ מוֹנִ י
ִהיא ְ
וְ ַרק ָדבָ ר אֶ חָ ד קָ טָ ן אֵ ינְֵך יו ַֹדעַ ת:
שֶ זֶה קַ טָם
וְ זֶה מַ םָ ש
וזֶה ֲאנִי.

