***
יוסי גמזו

ְשלוֹשָ ה ִש ִירים בַּ חֹ רֶ ף הַּ זֶה
.1
הַּ טָד ֹלא ְמלַּחֶ פֶ ת אֶ ת עַּ צְ מָ ה,
הַּ טָד זְ קוקָ ה תָ ִמיד לְ יָד ַאחֶ ֶרת,
מָ ה שֶ מ ְִרעַּ ב שָ נִים ,מָ ה שֶ מִצְ מָ א
בְ תַּ לְ אובוֹת שֶ ל צִ נִ טָה נִחֶ ֶרת,
מָ ה שֶ מ ְִק ַּרע כָאן בֵּ ין לִ ְהיוֹת א ֹו ֹלא לִ ְהיוֹת,
מָ ה שֶ תָ ִמיד נ ְִשַאר בַּ חוץ גַּם כְ שֶ הוא נְ נִימָ ה
יו ֵֹּדעַּ שֶ בְ סַּ ְך הַּ כֹל ,אֶ ת כָל הַּ בְ ִדידֺ טוֹת
ע ֹו ָֹשה אֵּ יז ֹו י ְַּתמות
שֶ ל אֵּ יזֶה בֵּ ן
מֵּ אֵּ יז ֹו ִאםָ א.
.2
ָאדם צָ ִריְך חֲלוֹם לְ הֵּ ָאחֵּ ז בוֹ,
ָ
ק ֹולָב שֶ ל אוֹר לִ ְתלוֹת עָ לָיו ִת ְקוָה,
ְרעַּ ב -לֵּילוֹת-בְ ִדידותַּ -רבִ ים שוֹחֵּ ז ב ֹו
אֶ ת מַּ ה שֶ מִצְ טַּ בֵּ ר ב ֹו וְ נ ְִקוָה
יטים,
ִמםֶ לַּח הָ עַּ צְ בות לִ סְ טָ לַּגְ ִמ ִ
זְ ִקיפות גֵָּאה שֶ ל אֹ מֶ ץ וְ סִ ָידן:
יטי
מַּ ה שֶ מִגְ ַּרף אֺ גְ ַּרףִ .המֵּה ,הַּ בִ ִ
אֵּ יְך כְ בָ ר שָ נִים הוא חַּ י נֹ ה עַּ ל צֵּ ָידה
שֶ ל נַּ כְ סָ מֵּ י ְמנוֹת -בַּ ְרזֶל .הַּ םַּ יִם
ָאר ִרים בְ צַּ נַּ ְחת ֹו
מָ ִריםְ ,מ ְ
אַּ ְך ִמ ְדבָ ר ֹו בוֹעֵּ ר תָ ִמיד אֵּ לַּיִ ְך
וְ ִאם יֵּש חֵּ ְטא זֶה חֵּ ְטא שֶ ֹּלא ל ְַּחטוֹא
בַּ םֶ ה שֶ עוֹד מַּ שַּ ב ְדקָ לִ ים נוֹחֵּ ז בוֹ,
אוָֹאזִ יס,
צְ לִ יל זוֹגִ ים בַּ חוֹל,
עִ ְקבָ ה –
ָאדם צָ ִריְך חֲלוֹם לְ הֵּ ָאחֵּ ז בוֹ,
ָ
ק ֹולָב שֶ ל אוֹר לִ ְתלוֹת עָ לָיו ִת ְקוָה.
.3
ֵּריחַּ שֶ ל א ֲָדמָ ה ְט ִרטָה ַאחַּ ר זִ ְרמַּ ת הַּ גֶשֶ ם,
תוֹפַּ חַּ תְ ,מעֺבֶ ֶרת אֵּ י ֶזה חֶ סֶ ד ִמ ְתהַּ וֶה.
הָ אוֹר הַּ ֹּלא-נ ְִראֶ ה ,הַּ ְםנֺחָ ש הַּ זֶה שֶ ל קֶ שֶ ת
שֶ ֹּלא בִ ְקצֵּ ה הַּ ִםנְהָ ָרה כִ י ִאם בַּ םַּ עֲבֶ ה
גורים עִ וְ ֵּרי חֹ שֶ ְך
הַּ תַּ ת -קַּ ְרקָ עִ י שֶ ל שָ ְרשֵּ י הַּ כְ אֵּ ב הַּ ט ֹונ ְִקים כְ ִ

בְ עֹ מֶ ק קָ טָ קו ְֹמבוֹת הָ עִ וות וְ הַּ לִ עוי,
אֶ ת מֹ הַּ ל הָ ַאפְ עַּ לְ נִ יכֵּן הַּ מ ְַּרקו ִֹטי ,אֶ ת נְ לַּזְ מַּ ת הַּ ֹכשֶ ר לְ אֹ שֶ ר
שֶ ל גְ דוֹל הַּ ְםהַּ ְם ִרים הַּ כְ ִפט ִָתי,
שֶ ל הַּ ןִ כוי,
הודינִי הַּ זֶה הַּ םַּ פְ לִ יא לְ שַּ ְח ֵּרר אֶ ת עַּ צְ מוֹֹ ,לא נָ גועַּ ,
שֶ ל הָ ִרי ִ
כְ ֶנגֶד כָל חֺ עֵּ י הַּ ִהגָיוֹן הַּ ִם ְתיַּשֵּ ן
ִמכָל כְ לובֵּ י הַּ ָככָה-זֶה כְ לואֵּ י הַּ ַּגעֲגועַּ ,
יחים חו ְֹרקֵּ י הַּ שֵּ ן,
ִמכָל הַּ םַּ נְעולִ ים וְ הַּ בְ ִר ִ
מֵּ אֲזִ עֵּ י הַּ ִהסְ תַּ ְברות ומֵּ חָ כְ מַּ ת קֹ הֶ לֶת,
ִמסִ דוקֵּ י ִדינָם שֶ ל הַּ כוֹמֵּ ש וְ הַּ בָ אוש –
הָ ֵּריחַּ הַּ זֶה הַּ גָשום ,הַּ מָשום
בְ חֵּ מֶ ת חֲלִ י לֵּי אוֹתָ ן ֵּראוֹת שֶ ְשמָ ן תוֹחֶ לֶת
הוא אֵּ ת-הַּ עַּ בְ ָרנִים שֶ כִ ְתתָ ה עִ ְקשות ַאל -חֶ לֶד
בַּ לֵּב הַּ זֶה
ל ְַּחנֹ ר ב ֹו
אֶ ת ִקבְ ר ֹו שֶ ל הַּ טֵּאוש.

