***
יוסי גמזו

קַ יִץ י ְִׂש ְׂראֵ לִ י
"ובְׂ ִה ְׂתחַ ֵדש הַ עַ יִץ –
שַ בְׂ ִתי לִ פְׂ ֹרחַ "
(אסתר ראּב" :יוֹם הֺ ל ֶֶדת")

אר ִקטָה לוֹהֶ טֶ ת כַתֹ פֶ ת
אֲפִ לו ִאם אֵ ש חַ ְׂמסִ ינָיו ְׂנשופֵ י הַ שַ ְׂ
ַאדמָ ת ֹו הַ ןְׂ דוקָ ה גַם אֶ חָ ד שֶ אֵ ינ ֹו שוֹבֵ ר לֵב
וְׂ אֵ ין ּבֵ ין נִ צְׂ עֵ י ְׂ
פוטים עַ ל ְׂתכֶלְׂ ת ֹו הַ םֺ תֶ כֶת ּבַ שֶ מֶ ש מֵ אֹ פֶ ק עַ ד אֹ פֶ ק
ֲאנ ְַׂחנו ְׂש ִ
וְׂ ֹלא עַ ל ִר ְׂשע ֹו שֶ ל סְׂ חַ ְׂרחֹ ֶרף סופוֹת הַ עָ ָרה הַ סוֹלְׂ פוֹת כְׂ מַ גְׂ לֵב.

ֲאנ ְַׂחנו מֵ אֵ לֶה שֶ עוֹד ִמ ְׂשתַ כְׂ ִרים ִמן הָ אוֹר הַ ח ֹוגֵגֹ ,לא ִמ ַטיִן,
יצים,
ֲאנ ְַׂחנו ,שֶ עִ ם הָ אַ גָס הָ ִראשוֹן ּבַ ּבֺסְׂ תָ ן לִ ְׂת ִחטָה ְׂמ ִק ִ
ֲאנ ְַׂחנו ,אוֹתָ ם הַ טו ְֹׂדעִ ים ּבְׂ לִ ּבָ ם כָל שָ נָה צְׂ מֵ ַאת חֹ ם כִ י ע ֲַד ִין
ִאם טֶ ֶרם כָלו לָנו כָל הַ עֵ יצִ ים ֹלא כָלו לָנו כָל הַ ִעסִ ים.

וָאדי
ַו ֲאנ ְַׂחנו רו ִֹאים כִ י כְׂ שֵ ם שֶ סַ הֶ בֶ ת הַ כְׂ מוֹש הַ מִבְׂ לֶמֶ ת ּבַ ִ
כוֹפֶ לֶת אֶ ת חֵ ן הַ הַ ְׂרדוף הַ םַ וְׂ ִריד עַ ל גְׂ דוֹתָ יו נִ י ִשבְׂ עָ ה – כְָך מַ םָ ש
אדי
מַ ְׂמ ִתיק הַ שָ ָרב אֶ ת צִ מַת צְׂ לִ ילותָ ם הַ ּבְׂ ָדלְׂ ִחית שֶ ל מֵ ימֵ י תֵ ל אֶ ל קַ ִ
וְׂ צֵ ל מַ חָ עֵ י הַ ג ֹולָן אֶ ת יְׂפִ י הַ עו ְֹׂטפוֹת ַכחֲלוֹם שֶ םֺ םַ ש.

וצְׂ מָ א יְׂעֵ לֵי הַ ִם ְׂדּבָ ר הֶ עָ ִטים ר ֹו ֲה ִטים אֶ ל ִמלְׂ מול מֵ י הַ נֶ לֶג

שֶ ל נַחַ ל ָדוִ ד ּבִ צְׂ פ ֹונָה שֶ ל עֵ ין ג ִֶדי א ֹו עֵ ין עֲרוגוֹת ּבִ ְׂדרוֹמָ ה
כִ גְׂ הֹ ר הָ אוֹהֵ ב לִ זְׂ רוֹעוֹת הָ אוֹהֶ בֶ ת ּבֵ ינָן הוא נָמֵ ס כְׂ מ ֹו הַ שֶ לֶג
הַ זָב ִמםו ְֹׂרדוֹת הַ חֶ ְׂרמוֹן לִ ְׂמקוֹרוֹת הַ ט ְַׂר ֵדן ּבְׂ חַ סְׂ ָדה שֶ ל חַ םָ ה– ,

יצית שֶ ֺכלָה ַגעֲגועַ
הוא גַם צִ ְׂמא ֹונֵנו שֶ לָנו אֶ ל ז ֹו הַ עֵ ִ
שֶ ְׂשעַ ר שול ִַםית עַ ל ִקירוֹת ְׂמצוקֵ י הָ עֶ ְׂרגָה הַ מוֹטֶ פֶ ת לַחות
הוא ָד"ש שֶ ש ֹולַחַ ת אֵ לֶינו מֵ עֵ בֶ ר לַזְׂ מַ ן הָ ַאחַ ת שֶ הָ גוהָ
נְׂ סוקֵ י יִפְׂ עָ ת ֹו הָ אֵ רו ִֹטית שֶ ל ִשיר הַ ִש ִירים שֶ עִ ְׂטרוהָ מַ לְׂ כות.

ָאז שובִ י נָא ,שובִ י אֵ לֶינו גַם כָאן וְׂ עַ כְׂ שָ יו ,שול ִַםית הַ מ ְֶׂחשֶ קֶ ת
כִ י ְׂדבַ ש אֶ ְׂשכוֹלוֹת הַ ִתירוֹש ּבְׂ חָ זְֵך הָ עַ ִתיק אַ ְך צָ עִ יר לְׂ ע ֹולָם
עו ֶֹדמו ְׂמקוֹר הַ ִש ָירה הַ הוֹפֶ כֶת לְׂ לַחַ ן אֶ ת אֵ לֶם הַ שֶ קֶ ט
ובְׂ לִ י ַגעֲגועַ אֵ ין ִשיר ,שֶ הוא כַן-הַ ְׂמ ָרָאה לִ ְׂמחוֹזוֹת הַ מ ְֶׂחלָם.

וכְׂ מ ֹו שֶ הַ עַ יִץ מֵ ִמיר כְׂ ִמ ְׂקסַ ם ַאלְׂ כִ ימַ אי אֶ ת הַ ּבֹסֶ ר ּבְׂ מֶ תֶ ק
וְׂ אֶ ת הָ ָאסוף ּבֵ ין חוֹמוֹת מַ לְׂ ּבושָ יו ּבֶ חָ שוף לְׂ אוֹר יוֹם ומַ שָ ב
וְׂ לַהַ ט רוחוֹת הַ עָ ִדים מַ ֲא ִדים ּבִ ְׂק ִרינַת מַ ְׂחמָ אוֹת ְׂשלוחוֹת מֶ תֶ ג
אֶ ת גוֹן לְׂ חָ יֵי הַ נֵ רוֹת ּבַ ַגמִים הַ םַ ְׂט ִריף עַ ל רוָֹאם אֶ ת חושָ יו– ,

כְָך נֶתַ ע נ ְִׂתקָ ף גַם הַ חַ י ,מֵ ַאיְׂלוֹת הַ שָ ֶדה ומֵ עוֹף הַ שָ מַ יִם
ָאדם ּבְׂ בֺלְׂ מוֹס הָ עוֹשֶ ה ּב ֹו שַ םוֹת ִמ ִןיוָן עַ ד אֱלול
עַ ד לֵב הָ ָ
ָאפיק שוֹצֵ ף מַ יִם
וְׂ שָ ב ומַ סְׂ עִ יר ּב ֹו כְׂ ִמיהוֹת כְׂ אַ טָל הָ עו ֵֹרג עַ ל ִ
אֶ ל תֹ ַאם חֶ צְׂ י ֹו הָ ַאחֵ ר ,הֶ חָ סֵ ר ,שֶ ִםלוי הַ שָ לֵם ּב ֹו כָלול.

חושים כְׂ מַ נוחַ
וְׂ ֹלא ַרק הַ םֶ תֶ ק ּבַ נְׂ ִרי ְׂמלַּבֶ ה אֶ ת חֶ ְׂמ ַדת הַ ִ

ָארד ְׂנשוקָ ה,
וְׂ ֹלא ַרק ְׂתפִ יחַ ת הַ ָדגָן שֶ ִשפְׂ עַ ת זְׂ הָ ב ֹו ְׂשחוֹם ָ
גַם מֶ תֶ ק הַ טֵצֶ ר ּבַ ָדם שֶ סופ ֹו מַ עֲסִ יס כַןֺ כָר ּבַ תַ נוחַ
אֶ ת קֵ יץ כָל ּבָ שָ ר שֶ ּבַ חֹ ֶרף ּבָ סַ ר וְׂ כָעֵ ת הוא מַ בְׂ ִשיל לִ ְׂתשוקָ ה.

כִ י הַ גוף הוא הַ נֶ ַרח ,הָ עֵ ץ וְׂ הַ נְׂ ִרי וְׂ הָ רוחַ ִהיא ַרק הָ אֲרוֹמָ ה
שֶ ל יֵינ ֹו הַ חוֹמֵ ר ּבוֹ ,שֶ ל מָ ה שֶ אוֹמֵ ר ּב ֹו ִש ָירה – וְׂ ִתלִ ים עַ ל ִתלִ ים
ותהוֹמָ ה
שֶ ל כָל ְׂט ַרנְׂסְׂ צֶ ְׂנ ֶדנְׂצְׂ יוֹת אֱנוֹש לְׂ הַ בְׂ ִקיעַ ּבָ רוחַ מָ רוֹמָ ה ְׂ
הֵ ם ַרק תַ ְׂרגומֵ י נְׂ עִ ימוֹת לְׂ בָ ב ֹו שֶ אֵ ינֶמו נִזְׂ קָ ק לְׂ ִמלִ ים.

וְׂ הַ פִ יזִ י ,הַ חֹ מֶ ר ,שֶ ּב ֹו ְׂמבַ תֵ ר הַ שַ ְׂחיָן ּבִ בְׂ שָ ר ֹו הַ ס ֹולֵחַ
חור ִקיז וְׂ הַ כְׂ חוֹל הֶ עָ מֹ ק שֶ ּבַ טָם
אֶ ת ִמ ְׂשיָן הַ םַ ְׂקצִ יף שֶ ל ַא ְׂדווֹת הַ ְׂ
וְׂ שֶ ּב ֹו ִמ ְׂתחַ נְׂ ִרים ְׂיל ִָדים עַ ל הַ חוֹף ּבְׂ ס ְֺׂמקָ ם הַ םָ תֹ ק וְׂ ק ֹולֵחַ
שֶ ל נִ לְׂ חֵ י אֲבַ ִחיחַ הַ שָ ב ומַ בְׂ ִטיחַ ּבְׂ לִ י קוֹל שֶ הַ עַ יִץ קַ טָם– ,

וְׂ יָד ֹו שֶ ל הַ מַעַ ר שֶ נְׂ קַ עַ ת הַ חוט הַ םַ זְׂ נִיק עֲפִ יפוֹן סַ סְׂ גוֹן-צֶ בַ ע
אֲחוזָה ּבְׂ חָ פְׂ נ ֹו ּב ֹו מַ ְׂר ִקיד ִד ְׂמיוֹנ ֹו הֲ זָיוֹת שֶ ל סִ ְׂחרור וְׂ ִאגוף
וסְׂ גוֹר נִ יו הַ םֺ ְׂרעָ ב שֶ ל גְׂ בַ ְׂרּבָ ר ְׂמאֹ הָ ב הַ לוֹחֵ ְך אֶ ת י ְָׂפי ֹו שֶ ל הַ חֶ בַ ע
הַ מִגְׂ לֶה ּבִ סְׂ עָ ָרה ּבְׂ ִשפְׂ תֵ י ַנע ֲָרה הַ םֺ לְׂ חֶ מֶ ת אֵ לָיו גוף אֶ ל גוף– ,

וְׂ ִח ְׂנגַת הַ ְׂשו ִָקים הָ עוֹלִ ים שו ְֹׂק ִקים עַ ל גְׂ דוֹתָ יו שֶ ל כָל סֶ כֶר וָ חַ יִץ
ומלֵאות ִרוְׂ י ֹונָיו שֶ ל הַ שֶ פַ ע הַ זֶה הַ הוֹמֵ ם
ּבְׂ גֵאות נִ ְׂרי ֹונָיו ְׂ
ּבִ גְׂ ָונָיוְׂ ,טעָ מָ יו ,סְׂ א ֹונָיו ובְׂ שָ מָ יו שֶ ל אוֹת ֹו קַ ְׂרנָבָ ל שֶ ְׂשמ ֹו קַ יִ ץ
ּב ֹו נ ְֶׂחשֶ פֶ ת מַ הות הַ סוֹמֵ חַ ּבַ חַ י וְׂ הַ חַ י שֶ ּבְׂ תוְֹך הַ דוֹמֵ ם– ,

כָל זֶה חוֹבֵ ר אֶ ל זִ יו ֹו הַ גוֹבֵ ר שֶ ל הֶ חָ ג הַ ִש ְׂמ ִשי ,הַ זָרוחַ

שֶ ּב ֹו צַ וְׂ אר ֹונָה שֶ ל הַ מֶפֶ ש נָ תוחַ לִ סְׂ ּבוֹא וְׂ לִ ְׂשּבֹעַ הַ כֹל:
אֶ ת חֶ תֶ ף הַ זְׂ מַ ן הַ ּבו ֵֹרחַ  ,אֶ ת שֶ טֶ ף הַ םַ יִם ,אֶ ת לֶטֶ ף הָ רוחַ ,
אֶ ת כָל מַ ְׂתנוֹתיו שֶ ל הַ עַ יִץ הַ שָ ב ּבִ פְׂ לָָאיו אֶ ת עֵ ינֵינו לִ סְׂ קֹ ל.

טורנ ֹו חֲצוֹת ּב ֹו רוחֵ נו ע ֹו ֶגנֶת
וְׂ אֶ ת כְׂ חוֹל ְׂק ִטיפָ ת ֹו הָ ָאפֵ ל שֶ ל נו ְֹׂק ְׂ
ּבַ חוֹף ּב ֹו הַ חֹ ם ִמ ְׂתנ ֹוגֵג וְׂ הַ חֹ שֶ ְך רֹאש ֹו אֶ ל הַ שֶ קֶ ט מַ צְׂ ִמיד
כְׂ זוג א ֹוהֲבִ ים מול מַ ְׂחשוֹף חַ ל ֹונָם הַ נָ עור ל ְַׂדמָ מָ ה הַ מ ֹו ֶגנֶת
שֶ ּבָ ה כ ֹוכָבָ יו שֶ ל יְׂפִ י לֵילוֹת כְׂ נַעַ ן ְׂטלולִ ים ובְׂ שֵ לִ ים ִמתָ ִמיד.

