***
יוסי גמזו

פִּ ְשרֵ י תִּ ְשרֵ י
ִּמסְ ַדר הַ ְמפַ קֵ ד שֶ ל ַרב-אַ ּלוף ִּת ְש ֵרי כְ בָ ר כָאן הוא
וְ כָל הַ חֲצָ בִּ ים שוב ְמ ַדגְ לִּ ים פֹ ה אֶ ת נ ְִּשקָ ם
מול צֹהַ ב פִּ גְ י ֹונֵי קוֹצֵ י הַ קַ יִּץ שֶ זָקַ ּנו
וְ קֶ שֶ ר -הַ קו ְֹש ִּרים שֶ ל סְ תָ ו צָ ִּעיר סְ בִּ יבָ ם נ ְִּרקָ ם.
וכְ מ ֹו בְ ִּה ְתחַ טְ בות בִּ כְ תָ ב שֶ ַרק עַ ל הַ ְּניָר ִּהיא
אַ ְך הָ עֺבְ דוֹת כוֹפְ רוֹת בָ ה וְ צוֹלְ פוֹת בָ ה כְ פַ ְרגוֹל
ֵָארי
חֲריש אֶ ת ְתוַאי קַ וָם הַ ּלִּ ינ ִּ
מַ ְתוִּ ים תַ לְ מֵ י ִּ
בְ עוֹד מַ ְחזו ִֹּרטות הַ חֶ בַ ע מַ סְ לולָה עָ גֹ ל.
ַארבַ ע עוֹנוֹת שֶ ל ִּמ ְמטָ ִּרים ָוחֹ ֶרב
בְ עוֹד אוֹתָ ן ְ
שֶ בַ ק ֹונְצֶ ְ'ר ִּטי שֶ ל וִּ יוַלְ ִּדי ִּמ ְתנַגְ נוֹת בְ תוֹר
יחים ב ֹו ְסתָ ו נ ְֶחלָף בְ חֹ ֶרף
ָאצוֹת בְ ִּמין מֵ רוֹץ ְ -שלִּ ִּ
וְ הָ ָאבִּ יב בְ קַ יִּץ כִּ י הַ זְ מַ ן מו ִֹּסיף ל ְַחתֹ ר
ִּמתַ לְ אובוֹת לְ ֶדלֶףִּ ,משַ ְר ִּקטָה לְ שַ ֶּלכֶת
ומחַ ּלִּ ית ְ -שחָ ִּקים שֶ ֺכּלָה ְת ֵכלֶת שֶ ל בְ רוֹקָ ד
ִּ
לִּ ְשחוֹר פַ ְרוַת צַ ְמ ָרם שֶ ל עָ בֵ י -כְ פוֹר מֵ הֶ ם נִּתֶ כֶת
סופַ ת סַ גְ ִּריר שֶ ִּתפופָה ְקצוב-הָ ִּאבְ חוֹת מֺ ְרקָ ד
עַ ל כָל גַגוֹת עָ ֵרינו וכְ פָ ֵרינו כְ מ ֹו בְ שֵ בֶ ט-
חוֹבְ לִּ ים אַ ְך בְ הָ ִּאיר חַ מָ ה חָ ְרפִּ ית חֺ ְרשוֹת וָ גַן
נִּצְ בַ עַ ת הַ תוֹחֶ לֶת בַ ָטרֹק שֶ ל ְשדוֹת הַ ּנֶבֶ ט
הַ ִּמסְ תַ ְמ ִּרים בְ ִּמילְ י ֹונֵי פְ ִּסיגָיו שֶ ל הַ ָדגָן.
כִּ י כְ מ ֹו בַ קַ בָ לָה שֶ בָ ה לְ כָל צֵ רוף יֵש פֵ שֶ ר
שֶ ּסוֹד פִּ עֲנוח ֹו ַרק לְ יו ְֹדעֵ י הַ חֵ "ן נִּפְ תָ ר
ִּת ְש ֵרי כְ מ ֹו ְמאוֹתֵ ת לָנו בְ קוֹד מֺ צְ פָ ן בַ קֶ שֶ ר
בֵ ין פְ ר ֹוזַת הַ ּנִּגְ לֶה לַּלִּ ִּיריקָ ה שֶ ל הַ ּנִּסְ תָ ר
שֶ ִּאם בַ ּסְ תָ ו חוֹבֶ שֶ ת בִּ ְר ִּטטוֹת לַחוֹת שֶ ל רוחַ
ְק ִּרירות הָ ע ֲָרבִּ ים אֶ ת כְ וִּ ט ֹותָ יו שֶ ל הַ שָ ָרב
סִּ ימָ ן שֶ טֵש עוֹד זִּ יק ִּת ְקוָה ַלּנֶפֶ ש שֶ צְ ָררוהָ
כָל חַ ְמסִּ ינֵי הָ ַאכְ זָבוֹת וְ הַ טֵאוש הָ ָרב.
פַרפומֶ ְריָה
וְ ִּאם לֵילוֹת ִּת ְש ֵרי כְ בָ ר מַ ִּדיפִּ ים כְ ְ
בָ ְשמֵ י גויָבוֹת וְ אֶ ְתרוֹג וְ ֵריחַ ה ֲַדּסִּ ים
סִּ ימָ ן שֶ טִּ תָ כֵן כִּ י עוֹד צְ פויָה לָנו ָגל ְֶריָה
יעים כְ מַ עֲשֵ י נִּּסִּ ים.
שֶ ל ִּרגְ עֵ י אֹ שֶ ר מַ פְ ִּת ִּ
סִּ ימָ ן שֶ ּנִּיחוֹחֵ י פְ ִּריחַ ת הַ פַ ְר ֵדסִּ ים הֵ ם ֶרמֶ ז
ֹלא ַרק לְ צוף הַ פְ ִּרי בְ עֵ ת שֶ טִּ עוד ֹו יֺגְ שַ ם
כִּ י ִּאם אולַי גַם לְ אוֹתָ ה אֵ נ ְֶרגִּ טָה זו ֶֹרמֶ ת

בֵ ין לְ בָ בוֹת צְ מֵ ִּאים לְ ַא ֲהבָ ה בְ ִּהפָגְ שָ ם.
ַאש ֵרי ִּמי שֶ פִּ ְש ֵרי ִּת ְש ֵרי נִּגְ לִּ ים ל ֹו
ומשום כְָך ְ
ִּ
ומשום כְָך חָ ִּשים יו ְֹדעֵ י הַ חֵ "ן שֶ ל חֹ ֶדש זֶה
ִּ
שֶ כְ מ ֹו הַ טָם הַ ְמשַ גֵר לַחוֹף גַּלִּ ים-גַּלִּ ים ל ֹו
כְָך ִּמ ְת ַרפֵ ק עַ ל כִּ ּסופָ יו לִּ בֵ נו הַ ה ֹוזֶה.
וכְ מ ֹו שֶ טֵש שֶ קֶ צֶ ף גַל פ ֹולֵט אֶ ל הַ טַבֶ שֶ ת
בַ ְקבוק חָ תום וב ֹו ִּמכְ תָ ב נִּשָ א ִּממֶ ְרחַ ִּקים
כְָך יֵש שֶ גַם תוגַת הַ צִּ פִּ טָה הֲכִּ י נוֹאֶ שֶ ת
ז ֹוכָה פִּ ְתאֹ ם לְ מָ ה שֶ ּל ֹו ֺכּלָנו ְמחַ כִּ ים.

