***
יוסי גמזו

ָרחֵ ל
במלאות  58שנה להלחנת שירה המיתולוגי "ואולי לא היו הדברים "...ע"י המלחין יהודה
שרת איש יגור.
"כאשר נתגברו עליה ייסורי השחפת ביקשה האחות שטיפלה בה לתת לה סם משכך-כאבים,
אולם רחל מנעה אותה מכך בפולטה רק ארבע מילים שביטאו את כל גודל יאושה ומכאוביה:
'הניחי ,א ני רוצה להחיש '...ולא היה צורך לפרש :להחיש אֶ ת מה"...
(ד"ר אורי מילשטיין ,בן דודניתה שסעדה אותה בחוליה "קול ישראל")10.21.72 ,
וְ אּולַי ֹלא הָ יּו הַ ְדבָ ִרים מֵ ע ֹולָם
וְ אּולַי הֵ ם הָ יּו ַדוְ קָ א כֵן –
וְ עָ בַ ְר ְת ,צְ עִ ָירה ,בִ צְ חוֹקֵ ְך הַ מִכְ לָם
לְ מּול סַ בָ א חֶ ְרמוֹן הַ זָקֵ ן.
וְ יָפְ יְֵך ,כְ ָאבִ יב נִ ְתאו ִֹמי וְ קָ צָ ר,
כְ מ ֹו סִ נֵר ל ֹו בְ לִ י קוֹל ,לְ עֵ דּות,
אֶ ת כָל מַ ה שֶ ָאצַ ר,
אֶ ת כָל מַ ה שֶ מָצַ ר
בְ לֵילוֹת אֲרֺ כִ ים שֶ ל בְ ִדידּות.
וְ אּולַי ...הָ אּולַי הּוא תָ ִמיד סְ נֶ קּו ַלנְט,
ֹלא כַםָ וֶת ּגוֹבֵ ה -הַ ִםןִ ים
הַ םַ ּגִ יש לְ גוֹבַ יְ נָא נּוגָה אֶ ת ֺכלָן,
ּושכ ֹולָן,
כָל ְשנוֹתֵ ינּו בַ ןָ ְך ,עַ ל ּגִ ילָן ְ
ּומַ ִטיל בָ ן ,נְ ַר ְק ָדן,
בִ ְמאֺ חָ ר א ֹו מֺ ְק ָדם
חֲרסִ ים עַ ל ִריסִ ים.
ח ֲָרסִ יםָ ,
אֲבָ ל ַדוְ קָ א הַ הּוא ,הָ אּולַי שֶ ּגָבַ ּה
כְ עָ נָן לַבְ נּונִי וְ שָ לֵו
מֵ עַ ל כָל הַ "הּו -הָ א" ,כָל ִת ְמרוֹת הָ ָאבָ ק
שֶ ל בָ דּוק ּומּוכָח (וְ ח ֹולֵף),
ַדוְ קָ א הּוא עוֹד הוֹמֶ ה לְָך הֶ ְמיוֹת ַ-אהֲבָ ה
בְ ִמין ְט ֶרמוֹל ֹו עַ ז וְ לוֹהֵ ב
שֶ אֵ ינ ֹו ִמ ְתקַ בֵ ל עַ ל הַ ַדעַ ת ,אֲבָ ל
ִמ ְתקַ בֵ ל – וְ עוֹד אֵ יְך! – עַ ל הַ לֵב.
ָרחֵ לָ ,רחֵ ל ,עֵ ינֵי הַ מֵצַ ח עֲצּומוֹת,
ּושתֵ י צַ םוֹת
ָרחֵ לָ ,רחֵ ל ,עִ ם סָ ָרפָ ן ְ
אַ ת ְמ ַרחֶ פֶ ת יְחֵ פָ ה
כְ ִשלְ גִ יָה וְ סִ ינְ ֶד ֶרלָה
בְ אֶ ֶרץ ִי ְש ָראֵ ל יָפָ ה
שֶ ל כ ֹוכָבִ ים ּופַ ת בְ מֶ לַח

ּומחַ לְ חֵ ל:
וְ אֵ יזֶה עֶ צֶ ב ַדק ה ֹומֶ ה ְ
ָרחֵ ל,
ָרחֵ ל...
*
וְ אּולַי ֹלא הָ יּו הַ ְדבָ ִרים מֵ ע ֹולָם
וְ הַ ֶדקֶ ל ,בִ ַירק בְ לו ִֹריתוֹ,
ֹלא גָחַ ן עַ ל ִק ְב ֵרְך בֵ ין י ְַר ֵדן לְ ג ֹולָן
וְ ֹלא ָאנּו גָחַ מּו ִאתוֹ.
וְ ֹלא ָאנּו עָ מַ ְדנּו שָ ם ֶרגַע ָארֹ ְך
עִ ם סִ פְ ֵרְך הַ סָ מּוד לֶחָ זֶה –
אֶ לָא אַ ְת וְ הַ ְד ִמי,
אֶ לָא אַ ְת וְ הָ ֹרְך
שֶ בָ ָרא אֶ ת הָ ֶרגַע הַ זֶה...
זֶה הַ חֹ לִ י ,וְ ֹלא הַ זִ ְקנָה ,ב ֹו ְדמּותֵ ְך
ס ְֺתתָ ה בְ ִאזְ מֵ ל ְנכַָאיְִך.
אֶ ל הַ ּגִ יל הַ םֺ פְ לָג שֶ םֵ ָאז ְשנַת מוֹתֵ ְך
ֹלא ִהּג ְַע ְת מֵ ע ֹולָם בְ חַ יַיִ ְך.
אֲבָ ל ַדוְ קָ א ָלכֵן ִמ ְתיַנְ ִחים ִמן הַ כְ תָ ב
הַ ְדבָ ִרים בְ לִ י ָאבָ ק עַ ל לִ בָ ם –
הָ אֵ לִ יםַ ,כיָדּועַ  ,קו ְֹטפִ ים אֶ ת מֵ יטַ ב
הַ נְ ָר ִחים בְ עו ָֹדם ְב ִאבָ ם.
הָ אֵ לִ יםַ ,כיָדּועַ ִ ,קנְָאה אֲפֵ לָה
ִמ ְתקַ מ ְִאים הֵ ם בְ כָל שֶ סָ עִ יר וִ יפֵ הְ -דמּות הּוא
וְ כָאֵ לֶה (בְ ָרכָה ִהיאָ ,רחֵ ל ,א ֹו ְק ָללָה?)
בָ ָאבִ יב,
בָ ָאבִ יב יָמּותּו.
וְ כָאֵ לֶה עו ְֹב ִרים בוֹ ,בַ זְ מַ ן הַ מִזְ כָר,
כִ צְ מַ ְרמֹ ֶרת בַ ּגֵו הָ רוֹטֵ ט,
כְ נִּגּון בַ םֵ יתָ ר,
כְ מַ סְ ֵרק בַ שֵ עָ ר
הַ םַ ִתיז נִיצוֹצוֹת שֶ ל מַ גְ נֵט.
ָרחֵ לָ ,רחֵ ל ,עֵ ינֵי הַ מֵצַ ח עֲצּומוֹת,
ּושתֵ י צַ םוֹת
ָרחֵ לָ ,רחֵ ל ,עִ ם סָ ָרפָ ן ְ
אַ ת ְמ ַרחֶ פֶ ת יְ חֵ פָ ה
כְ ִשלְ גִ יָה וְ סִ ינְ ֶד ֶרלָה
בְ אֶ ֶרץ ִי ְש ָראֵ ל יָפָ ה
שֶ ל כ ֹוכָבִ ים ּופַ ת בְ מֶ לַח
ּומחַ לְ חֵ ל:
וְ אֵ יזֶה עֶ צֶ ב ַדק הוֹמֶ ה ְ
ָרחֵ ל,
ָרחֵ ל...
*
וְ אּולַי ֹלא הָ יּו הַ ְדבָ ִרים מֵ ע ֹולָם

וְ הַ לֵב ִמ ְתנַ תֶ ה ַרק לִ בְ דוֹת
ִמ ַּגלֵי -הַ כִ מ ֶֶרת שֶ לְָך ּוכְ ח ֹולָם
אַ ּגָדוֹת עַ ל ּגַבֵ י אַ ּגָדוֹת.
ישית
אֲבָ ל מַ ה זֶה חָ שּוב ,נְסִ יכָה ח ֲִר ִ
שֶ ל עַ סֶ בֶ ת ְדמּועַ ת ַיהֲלוֹם,
אשית,
הֶ הָ יִית אוֹתָ ה ְדמּות שֶ ל לֵילוֹת בְ ֵר ִ
הֶ הָ יִית א ֹו חָ ל ְַמנּו חֲלוֹם...
ָרחֵ לָ ,רחֵ ל,
כָל הַ ְשבֵ עִ ים וְ הַ ְשמֵ נִים
חֵ ְר ִשים ִמ ְשמֹ עַ  ,אַ ְך ק ֹולְֵך – נַ עֲמ ֹונִים
שֶ ל אֵ יזֶה עֹ נִי וְ ָרזוֹן סְ גּופִ ים ,הַ ְרחֵ ק כִ ְרחוֹק כִ מ ֶֶרת
ִמסִ מָתָ ם שֶ ל צִ ינִיקָ נִים וְ כַםָ ה ָאפְ נוֹת-צַ םֶ ֶרת
וְ חֶ סְ ר ֹונְֵך כַיוֹם בֵ ינֵינּו ,בְ עִ ַדן זִ ילּות עֶ ְרכָם
שֶ ל ַאהֲבַ ת מ ֹול ֶֶדתַ ,אהֲבַ ת עִ בְ ִרית ,כָל שֶ ְמִרקַ ם
ִסּוריִ ְך ,מֵ אֶ לְ מֵ ְך שֶ ֹּלא נ ַָדם,
ִמבְ ִדידּותֵ ְך וְ י ַ
ִמ ִשעּו ַליְִך ל ִַם ְטנַ חַ ת הַ מ ְִמלֵאת יוֹם -יוֹם בְ ָדם,
ִמכִ ןּופַ יְִך הַ עו ְֹרעִ ים כָאן עַ ד הַ יוֹםֹ ,לא בְ לִ י סִ בָ ה
לֵב ִאיש ּונְב ֹו ל ֹו עַ ל נְ נֵי אֶ ֶרץ ז ֹו שֶ ְע ִשיחּותָ ּה ַרבָ ה,
"רק ֲאשֶ ר ָאבַ ד לִ י – ִק ְניָנִי לָעַ ד"
ִמ ִםלוֹתַ יִ ְך ַ
ּומיָפְ יְֵךָ ,רחֵ ל ,יָפְ יְֵך הַ ְם ֺעמֶה וְ הַ מ ְִרעָ ד
ִ
כָל -כְָך חַ יִ ים נֹ ה ,נִצְ ִחיִ ים נֹ ה ,שֶ הַ ִשיר אֵ ינ ֹו מוֹחֵ ל
בִ זְ רֹם חֺ ם ֹו ִמםֵ ְך
עַ ל י ְַתמּות ֹו ִמםֵ ְך
ָרחֵ ל,
ָרחֵ ל...

