***
יוסי גמזו

שְ נֵי שִ ירֵ י כְ פוֹר וָשֶ לֶג
א .יְרושָ ַליִם בַ שֶ לֶג
חֺרשוֹת הָ אֹ ֶרן י ְָדעו שֶ תַ גִ יעו,
ְ
חֺרשוֹת הָ אֹ ֶרן תָ ִמיד ְמחַ כוֹת.
ְ
וכְ פוֹר וָחֹ שֶ ְך ל ְַשנַיִם ִה ְש ִמיעו
עַ ל נְ נֵי הַ שֶ לֶג נְ סִ יעוֹת ַרכוֹת.
בַ ִםסְ ג ִָדים ֹלא קָ ְראו מואַ זִ ינִים
וְ כָל ִדנְדון כְ נֵסִ יָה שָ ב לִ ְשקוֹט.
וְ הוא לָחַ ש לְָך נִ ְתאֹ ם" :הַ ֲאזִ ינִי
אֵ יְך גַם לַשֶ קֶ ט ,יַלְ ָדה ,יֵש קוֹל"...
יְרושָ ַליִם – ַכלָה שֶ ל חֹ ֶרף וְ ֹלבֶ ן שֶ לֶג – כְ ִהמומָ ה
וְ ַאהֲבָ ה ִהיא תָ ִמיד סְ חַ ְרחֹ ֶרת שֶ ַרק בִ ְש ַניִם נ ְִשמָ ר חֺ םָ ה.
אַ ְך גַם זִ כְ רוֹן צַ םָ ה מֺ פְ שֶ לֶת וְ גֶבֶ ר שֶ ִמלְ ָאה חַ כוֹת
סוֹפָ ם לְ ִהמָמֵ ס כַשֶ לֶג בִ ְשתֵ י י ַָדיְִך הָ ֵריקוֹת.
וְ אַ ְת הָ יִית ְרחוֹקָ ה וְ נִ כְ סֶ פֶ ת
גַם כְ שֶ הָ יִית בְ י ָָדיו חֲבוקָ ה
ומכֺשֶ פֶ ת –
וִ ירושָ ַליִם ְקסומָ ה ְ
ַארמוֹן שֶ ל בְ ֹדלַח ,וְ אַ ְת – מַ לְ כָה.
ְ
אַ ְך לַםַ לְ כָה הָ יָה לֵב קַ ר כַקֶ ַרח
וְ לָאַ בִ יר הָ יָה לֵב חַ ם כָאֵ ש
ותשוקָ ת ֹו שֶ הֵ נֵצָ ה כְ פֶ ַרח
ְ
מִתיָאֵ ש.
כ ְָמשָ ה ,כ ְָמשָ ה עַ ד שֶ ְ
יְרושָ ַליִם – ַכלָה שֶ ל חֹ ֶרף וְ ֹלבֶ ן שֶ לֶג – כְ ִהמומָ ה
וְ ַאהֲבָ ה ִהיא תָ ִמיד סְ חַ ְרחֹ ֶרת שֶ ַרק בִ ְש ַניִם נ ְִשמָ ר חֺ םָ ה.
אַ ְך גַם זִ כְ רוֹן צַ םָ ה מֺ פְ שֶ לֶת וְ גֶבֶ ר שֶ ִמלְ ָאה חַ כוֹת
סוֹפָ ם לְ ִהמָמֵ ס כַשֶ לֶג בִ ְשתֵ י י ַָדיְִך הָ ֵריקוֹת.
מֵ ָאז ,הָ רוחַ כָל חֹ ֶרף מוֹחֶ קֶ ת,
אַ ְך אַ ְת ח ֹוז ֶֶרת כָל חֹ ֶרף לִ זְ כוֹר
כֵיצַ ד שָ בַ ְר ְת לִ ְר ִסיסִ ים אֶ ת הַ שֶ קֶ ט
וְ אֶ ת לִ ב ֹו שֶ קָ פָ א ִמקֹ ר.
וְ הוא מָ צָ א ל ֹו ַאחַ תְ ,משַ גַעַ ת
וְ אַ ְת בִ ְתהוֹם -ח ֲָרטָ ה נ ְִשתַ קַ עְ ת,
אַ ְך ח ֲָרטָ ה בְ ִאחור ,אַ ְת יו ַֹדעַ ת,
ִהיא כְ מ ֹו הַ שֶ לֶג שֶ ל אֶ ְשתָ קַ ד...
יְרושָ ַליִם – ַכלָה שֶ ל חֹ ֶרף וְ ֹלבֶ ן שֶ לֶג – כְ ִהמומָ ה

וְ ַאהֲבָ ה ִהיא תָ ִמיד סְ חַ ְרחֹ ֶרת שֶ ַרק בִ ְש ַניִם נ ְִשמָ ר חֺ םָ ה.
אַ ְך גַם זִ כְ רוֹן צַ םָ ה מֺ פְ שֶ לֶת וְ גֶבֶ ר שֶ ִמלְ ָאה חַ כוֹת
סוֹפָ ם לְ ִהמָמֵ ס כַשֶ לֶג בִ ְשתֵ י י ַָדיְִך הָ ֵריקוֹת.

ב .הַ קֶ סֶ ם שֶ ל צְ פַ ת
שוב רוחַ -סְ תָ ו
נו ֶֹרטֶ ת צְ לִ ילִ ים
בֵ ין צַ ְםרוֹתָ יו
שֶ ל עֶ ֶרב גְ לִ ילִ י,
שוב נוֹף הָ ִרים נֹ ה
כְ מ ֹו פֶ סְ ִטיבַ ל-כְ לֵיזְ מָ ִרים נֹ ה
שָ ר לִ י אֶ ת ְשפַ ת
הַ קֶ סֶ ם שֶ ל צְ פַ ת.
שוב ל ְַת ִריסִ ים לוֹחֵ ש שַ ר -הַ םָ טָ ר
סוֹד כְ מ ֹו ִמתוְֹך תו ַֹרת הַ מִסְ תָ ר,
שוב עַ ל הַ ג ְֶ'רמַ ק
סַ הַ ר בָ שֵ ל וְ זוֹהֵ ר נָח
ובְ מֵ ירוֹן –
בָ ְשמֵ י זַעְ תָ ר.
שוב צָ ץ כְ חֶ סֶ ד
בֵ ין הֶ הָ ִרים
אוֹר בֵ ית-הַ כְ נֶסֶ ת
אֲר"י,
שֶ ל הָ ִ
שוב בַ ר -יוֹחַ אי כָאן
קָ ם לִ י נִ ְתאֹ ם וכְ מ ֹו חַ י כָאן
שָ ר לִ י אֶ ת ְשפַ ת
הַ קֶ סֶ ם שֶ ל צְ פַ ת.
שוב גַם לַ"זֹהַ ר" וְ גַם ל ְַתפִ לָה
יֵש קַ בָ לוֹת וְ יֵש "קַ בָ לָה",
כְ מ ֹו שֶ כְ בָ ר שָ רו
גַם ַאלְ קָ בֵ ץ וְ גַם קַ ארוֹ:
"לְ כָה ,דו ִֹדי ,לִ ְק ָראת ַכלָה".
שוב הַ נַ לְ מָ "ח
ב ֹולֵם בְ תָ שָ "ח
אֶ ת הַ ְתקָ פַ ת
א ֹויְבֶ יהָ שֶ ל צְ פַ ת,
שוב ,בִ זְ כות קֹ מֶ ץ,
בורה וְ הָ אֹ מֶ ץ
סְ טֶ ן הַ גְ ָ
שָ ר לִ י אֶ ת ְשפַ ת
הַ קֶ סֶ ם שֶ ל צְ פַ ת.
שוב נוֹסָ ף חֹ ֶרף מַ ְקנִ יא ומַ ְר ִטיט

עַ ל זִ כְ ר ֹונָה שֶ ל ִהיסְ טו ְֹריָה צְ פָ ִתית,
שובִ ,מבֵ ית עַ בו,
עִ יר שֶ מִןֶ יהָ כֹה ַרבו
שָ בָ ה לִ ְרקֹ ם אֶ ת נֵס הֶ עָ ִתיד.
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