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יוסי גמזו

פְּ גִ ישָ ה בַ גֶשֶ ם
היום ,י"ז בחשוון ,31.11.12 ,עורכת אגודת הסופ רים העברים בשיתוף עם מוזיאון בית בַ או
בתל -אביב אירוע מיוחד לציון  01שנה לפטירת שאול טשרניחובסקי .לכבוד אירוע זה ולבקשת
אוהבי טשרניחובסקי הרבים מבין גולשי המכתב העיתי מוגש בזה שיר צנוע ,המושתת על
פגישה שאירעה באמת ובתמים ,תמים מאוד...
בַ תַ ֲחנָה שֶ ל קַ ו ְּ ,5שמַ ְּריָהו לֶוִ יןִ ,מתַ חַ ת
ְּש ִמיכַת פִ יקֶ ה שֶ ל עַ ְּננֵי חֶ ְּשוָן סְּ ִמיכֵי ָאפֹ ר
שֶ מַ ְּשפְּ ִריצִ ים ִד ְּמעוֹת מָ טָ ר כְּ מ ֹו טַ אלְּ ק ָד ִקיק שֶ ל מַ יִ ם
א ֹו ְּשלַל פְּ תוֹתֵ י ק ֹונְּפֶ ִטי בְּ אולָם שֶ ל חֲתֺ ּנוֹת,
בבֹקֶ ר קַ ר שֶ ל תֵ ל ָ-אבִ יב ְּקטַ ּנָה ומַ נְּ ָדטו ִֹרית,
בְּ תוֹר הַ ְּמחַ כִ ים לָאוֹטוֹבוס כְּ מ ֹו לְּ גוֹד ֹו
רוֹאֶ ה הַ ֶטלֶד טור בְּ ִרטוֹת עוֹטוֹת ְּמ ִעילֵי -גֶשֶ ם
וְּ יו ֵֹדעַ שֶ אַ בָ א שֶ ּל ֹו ְּמלֺפָ ף בְּ אֶ חָ ד מֵ הֶ ם ,אֶ ּלָא שֶ ֹּלא
הוא
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מֵ הֶ ם
ִמי
ל ֹו
בָ רור
הַ טֶתֶ ר
כִ י מֵ ֶרגַע שֶ ב ֹו נ ְִּשמָ טוֹת ְּשתֵ י י ָָדיו הַ ְּקטַ ּנוֹת שֶ עָ יְּפו ִמּלִ לְּ פֹ ת
אֶ ת הַ גוף הַ מֺ כָר הֶ עָ טוף בַ ְּמעִ יל הָ ָארֹ ְך הֵ ם ֺכּלָם שָ ם בְּ יַחַ ד
דו ִֹמים זֶה ָלזֶה שֶ פָ שוט ִאי אֶ פְּ שָ ר לְּ הַ בְּ ִדיל בֵ ינֵיהֶ ם כְּ מ ֹו חוֹמָ ה
סִ ינִית ָכזֹאת שֶ ל זָרות וְּ שֶ ל אֶ ֶרג ָאטום לְּ ִחלְּ חול מֵ י הַ גֶשֶ ם
אַ ְך גַם לְּ זִ הוי הַ מָ דוֹר-לְּ ִחפוש-הַ ְּקרו ִֹבים שֶ ל עֵ ינָיו הַ תוֹהוֹת
אֶ ל ִמי מֵ הֶ ם לְּ ִהצָ מֵ ד כָעֵ ת שֶ כְּ בָ ר עוֹצֵ ר שָ ם
הָ אוֹט ֹו כְּ ִמין נֶחָ מָ ה שֶ ִהגִ יעָ ה
כִ ְּמעַ ט לִ פְּ נֵי צֵ את נְּשָ מָ ה.
בְּ לֵית בְּ ֵר ָרה ,כְּ מ ֹו ְּמהַ מֵ ר ,עוֹשֶ ה הוא אֶ ןֶ -דןִ -דינ ֹו
ַארבַ ע שֶ ּל ֹו בְּ עֵ ינָיו שֶ אֵ ינָן מַ גִ יעוֹת
ִמּנֹ מֶ ְך קוֹמַ ת בֶ ן הָ ְּ
גופים הַ חוֹפְּ זִ ים שָ ם אֶ ל פֶתַ ח
אֶ ּלָא לְּ כָל הַ טוֹתֵ ר עַ ד מָ ְּתנֵי הַ ִ
ֶדלֶת הָ אוֹט ֹובוס ,ז ֹו הַ ּנִפְּ תַ חַ ת כְּ פִ יו הַ פָ עור שֶ ל הַ ָדג
שֶ בָ לַע אֶ ת י ֹונָה הַ ּנָבִ יא וְּ ָאכֵן הוא חוֹבֵ ק כְּ מ ֹו י ָָדיו שֶ ל טוֹבֵ עַ
ּלוטים ְּמ ִעיל-גֶשֶ ם שֶ ל ִמי
ִחיש ,כְּ גַלְּ גַל-הַ צָ לָה אֶ ת מָ ְּתנָיו הַ ִ
שֶ ּנ ְִּדמֶ ה ל ֹו פִ ְּתאֹ ם שֶ זֶה אַ בָ א שֶ ּלוֹ ,וְּ נִצְּ מָ ד אֵ לָיו פֶתַ ע בְּ כוֹחַ
כְּ מ ֹו אֵ יזֶה גור ִמ ְּת ַרפֵ ק עַ ל הו ֵֹרהו וכְּ מ ֹו הַ ְּת ִמימות עַ ל טָ עות.
ַרק שֶ מֵ חוֹף ִ -מבְּ טַ ִחים זֶה מַ ְּרעִ ים עָ לָיו צְּ חוֹק הַ הוֹפֵ ְך ב ֹו לְּ קֶ ַרח
אֶ ת כָל מַ ְּחזוֹר ָ -דמוֹ ,וְּ אֵ ין זֶה ַרעַ ם שֶ ל סופָ ה
וְּ ֹלא צְּ חוֹק ֹו שֶ ל אַ בָ א ,כִ י מֵ עַ ל אוֹתָ ם מָ ְּתנַיִ ם
שֶ הוא ְּמחַ בֵ ק בְּ טָ עות ִמקוֹמַ ת-לִ ילִ יפוט הַ פָתֵ ִטית שֶ ּל ֹו
רוֹאֶ ה הוא אֵ יזֶה גולִ יבֶ ר מַ פְּ ִחיד וְּ ֹלא מֺ כָר ל ֹו
שֶ תֵ כֶף עָ מַ ד עַ ל מַ הות טָ עות ֹו שֶ ל הַ ֶטלֶד וְּ עָ ט מֵ עָ לָיו
פֶרא
בְּ רֹאש ְּמקֺ ְּרזָל ַרעֲמַ ת תַ לְּ תַ ּלִ ים וְּ שָ פָ ם ִמ ְּסתַ מֵ ר כִ סְּ בַ ך ֶ -
ַאריֵה הַ ּשוֹאֵ ג בִ כְּ לוב ֹו שֶ בְּ גַן-הַ חַ טוֹת
שֶ ל הוֹד מַ לְּ כות ֹו הָ ְּ
ושֹלמֹ ה הַ מֶ ֶלְך
שֶ בְּ פִ ּנַת ְּרחוֹב הֲ ַדסָ ה ְּ
ָאחיהו הַ מַ ְּר ִעים
לְּ יַד ְּש ֵדרוֹת קָ קָ "ל ,א ֹו שֶ ל ִ
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ִ
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ַאריָה דוֹמָ ה בַ ּלוֹג ֹו הַ מַ ְּק ִדים תָ ִמיד כָל סֶ ֶרט
ְּ
אֲרי
שֶ ל מֶ ְּטר ֹו-גוֹלְּ ְּדוִ ין-מַ איֶר ,וְּ כַפַ ת אוֹת ֹו ִ
צ ֹונַחַ ת עַ ל רֹאש ֹו אֲבָ ל מוזָרִ ,היא ֹלא דו ֶֹרסֶ ת
אֶ ּלָא לוֹטֶ פֶ ת שָ ם כָל ְּשעָ ָרה שֶ סָ ְּמ ָרה עַ ד עַ כְּ שָ יו מֵ אֵ ימָ ה
ָאביו הָ עוֹמֵ ד בְּ סָ מוְך לוֹ:
וְּ הָ ַרעַ ם נוֹהֵ ם בַ ִמבְּ טָ א הָ רוסִ י לְּ ִ
"מַ ה הוא ִנ ְּבהָ ל פֹ ה הַ מָ אלְּ צִ 'יק (הַ ֶטלֶד) שֶ ּלְּ ָך ִמט ִָדי עַ ל רֹאשוֹ?
ֲאנִי ,כְּ דו ְֹּקטוֹר מֶ ִדיצִ ינִי ופוֹאֶ ט גַם יַחַ ד
מַ בְּ ִטיחַ ָלכֶם שֶ פוֹאֶ זְּ יָה אֵ ינָה מַ ֲחלָה ִמ ַדבֶ קֶ ת" – וְּ כָאן
הוא שָ ב וְּ לוֹטֵ ף אֶ ת הָ רֹאש הַ קָ טָ ן וְּ הַ תוֹר ִמ ְּתקַ ֵדם ל ֹו אֶ ל ֶדלֶת
הָ אוֹטוֹבוס אֵ לָיו הֵ ם נִכְּ נָסִ ים כִ בְּ נֵי מָ רוֹן.
בָ עֶ ֶרב ,בְּ שובָ ם לְּ בַ ר-כוֹכְּ בָ א ,70
ישית ,ע ֹולֶה הַ מַ אלְּ צִ 'יק עַ ל כִ סֵ א ִ -מ ְּטבָ ח
קוֹמָ ה ְּשלִ ִ
ומו ִֹריד ִמגָבְּ הֵ י הָ ָארוֹן ְּתעו ָדה שֶ ּנ ְָּתנָה ל ֹו אֶ סְּ תֵ ר הַ ַג ֶּננֶת
(זֹאת שֶ ִת ְּטרֹף אֶ ת נַפְּ שָ ה אֲבָ ל ֹלא ִמפוֹאֶ זְּ יָה כִ י ִאם ִמבְּ ִדידות)
וְּ עָ לֶיהָ כָתוב שֶ הַ ֶטלֶד בַ ְּנ ִדיט ֹלא קָ טָ ן אֲבָ ל מָ ה ,גַם שוֹקֵ עַ
ֹלא פַ עַ ם בְּ ִמין חֲלוֹמוֹת בְּ הָ ִקיץ כְּ מ ֹו ק ֹולֵט ִת ְּשדוֹרוֹת עֲלומוֹת
מֵ אֵ יז ֹו מַ ְּמ ָלכָה סו ִֹדית שֶ ל כַת פַ ְּנטַ זְּ י ֹונ ִֶרים
שֶ הוא כְּ ִאּלו ִמין ס ֹוכֵן כָפול שֶ ּלָה ,וְּ עַ ל
עודה הַ זֹאת מֺ ְּדבָ ק ,עַ ל תֶ קֶ ן שֶ ל ג ְֺּשפַ נְּקָ ה
הַ ְּת ָ
שֶ ל מָ ה שֶ קָ רוי ָאז הַ וַעַ ד הַ ּלְּ אֺ ִמי שֶ ל פַ עַ ם ,בול
פֶרא
שֶ ִמתוֹכ ֹו נִגְּ לִ ים ל ֹו שוב אוֹתָ ה ַרעֲמַ ת ֶ -
ימים שֶ ְּּנִרָאה ל ֹו הַ בֹקֶ ר
וְּ אוֹת ֹו ְּשפַ ם-אֵ ִ
בַ תוֹר הַ ִמ ְּשתָ ֵרְך לָאוֹטוֹבוס שֶ ל קַ ו ,5
וְּ הוא יו ֵֹרד ִמן הַ כִ סֵ א וְּ ָרץ עִ ם זֶה ,אֶ כְּ סְּ טָ ִטי
לְּ אַ בָ א וְּ שוֹאֵ ל אוֹתוֹ" :זֶה ֹלא אוֹת ֹו הַ ד ֹוד
שֶ ָאמַ ר עָ לַי מַ אלְּ צִ 'יק?" וְּ אַ בָ א אוֹמֵ ר לוֹ" :זֶה ד"ר שָ אול ְּטשֶ ְּרנִיחוֹבְּ סְּ ִקי,
רֹאשָך וְּ ִהבְּ ִטיחַ לְּ ָך שֶ זֶה ֹלא ִמ ַדבֵ ק".
זֶה שֶ ּלִ חֵ ף אֶ ת ְּ
הַ ֶטלֶד ח ֹוזֵר ומַ בִ יט בוֹ ,בַ בול ,וְּ הַ דוֹד ֹלא מַ פְּ ִחיד כְּ בָ ר ,לְּ הֶ פֶ ְך:
מַ ּשֶ הו ַרְך ַואֲפִ ּלו צוֹבֵ ט אֶ ת הַ ּלֵב בְּ תוגַת מַ בָ טוֹ.
מָ ה שֶ אוֹת ֹו הָ א ֲִרי הַ ּשוֹאֵ ג בְּ ִמבְּ טָ א שֶ ל בֶ ן ְּק ִרים ֹלא יו ֵֹדעַ
ומָ ה שֶ הַ ֶטלֶד עָ ִתיד לְּ גַּלוֹת תוְֹך שָ נִים ,בֵ ין הַ ְּרבֵ ה לְּ ִחישוֹת
הוא זֶה שֶ תוְֹך זְּ מַ ן ֹלא ָארְֹך ִמן הַ תוֹר בִ ְּשמַ ְּריָהו לֶוִ ין ובַ גֶשֶ ם
אֲרי בְּ תָ אָ ה
הַ הוא ,הַ דוֹמֵ עַ ְּדמָ עוֹת עִ בְּ ִרטוֹת ,י ְִּתמוֹטֵ ט הָ ִ
ָאבית
שֶ ל נְּזִ ָירה בו ֶֹד ֶדת ,רוסִ טָה ופְּ ָרבוֹסְּ ל ִ
שֶ פַ עַ ם הָ יְּתָ ה זוגָת ֹו לְּ חַ טִ ים ופִ ְּתאֹ ם ִהיא עֵ ָדה לְּ מוֹת ֹו
ֹלא ִמפוֹאֶ זְּ יָה כִ י ִאם ִמּלוֹקֶ ְּמיָה ,אֶ צְּ לָה ,בַ ִמ ְּנזָר שֶ ִממֶ ּנו
ִהבְּ ִריחו אוֹתוֹ ,כָך סִ פְּ רו שָ ם בִ ְּד ִחילו ְּורכִ ילו חוגִ ים יו ְֹּדעֵ י-סוֹד
ֹאמרו מו ְֹּר ֵדי-אוֹר כִ י הַ ִּש ְּיקסֶ ע
ִמטָד לַ"ה ֲָדסָ ה" בְּ הַ ר-הַ צוֹפִ ים פֶ ן י ְּ
זֹאת שֶ ג ְָּרמָ ה ל ֹו לִ כְּ רֹעַ לְּ נֹ כַח פִ סְּ ל ֹו שֶ ל אַ פוֹל ֹו כִ ְּּשפָ ה
שוב אֶ ת נַפְּ ש ֹו וְּ צָ ִריְך לְּ הַ כְּ ִשיר בְּ חוֹתַ ם הַ בָ ָד"צ שֶ ל גְּ לַאט כֹ שֶ ר
ומקוֹמָ ה.
ֹלא ַרק אֶ ת ְּשמ ֹו אֶ ּלָא גַם אֶ ת עַ ְּרפֶ ל נְּסִ בוֹת פְּ ִט ָירת ֹו ְּ
וְּ ַרק טָ עות ַאחַ ת ,שֶ ל הַ פוֹאֶ ט וְּ שֶ ל הַ דו ְֹּקטוֹר,
יִזְּ כֹר תָ ִמיד הַ ֶטלֶד מֵ אוֹת ֹו לִ חוף חָ טוף
בְּ ִה ְּתי ְַּסר ֹו עִ ם כָל עִ ּלְּ גות ִש ָיריו שֶ ּל ֹו כָל ַל ְּילָה:
פוֹאֶ זְּ יָה ִהיא כֵן מַ ֲחלָה ִמ ַדבֶ קֶ ת
שֶ חֶ ֶרם הֺ ְּמצָ א לָה ִחסון...

