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יוסי גמזו

ִש ִירים לְ ַנעֲרָ ה עַ ל גְ דוֹת הַ לֶתֶ ה

" ...אבל בשעה שאין שיור וקיום לעָ בָ ר הרחוק ,לאחר מותם של הּבריות ,לאחר חורּבנם
של הדברים ,יחידים וענוגים יותר ,אבל גם עזים יותר ,רוחניים יותר ,מתמידים יותר ונאמנים
יותר ,עוד עומדים הטעם והריח ימים רּבים ,ובדומה לנשמות ,הם קוראים זה לזה וממתינים זה
לזה ו מקווים ּבתוך חורבות עולמם ונושֹאים על גּבי טינה קטנה אחת שאין בה ממש ,בניין גדול
זה של הזיכרון".
ש הזמן האבוד" ,תרגום :עדה צמח)
(מרסל נרוסט" :עוגת המַ דלֶן הקטנה" ,מתוך "חֶ פֶ ֹ
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יֵש מַ שֶ הו מַ זְ ִמין ָכזֶה ,כְ מ ֹו חֵ יק,
ּבְ קֹ עַ ר הַ ִםפְ ָרץ לְ טוף הַ ְת ֵכלֶת
ּבֵ ין ְשתֵ י זְ רוֹעוֹת הָ ִרים שֶ ִחּבוקָ ן
מַ מִיחַ ל ֹו ַלטָם לְ ִה ְת ַרנֵ ק.
הַ עֶ צֶ ף הַ םֵ ִטיחַ תַ לְ תַ לֵי
שֵ יבָ ה צְ חו ָֹרה ּבַ חוֹלּ ,בְ תֹ ם שֶ ל ֶילֶד
ַָאדוָה הַ ִם ְתעַ ְרסֶ לֶת
מוֹכִ יחַ שֶ אֵ ין גִ יל ֹלא ל ְ
וְ ֹלא לַזִ כָרוֹן הַ ִם ְת ַדנֵ ק.
ּבַ חוֹף עוֹשָ ה הָ רוחַ ל ְַדקָ לִ ים
אֶ ת מַ ה שֶ םוֹלְ לו אֶ צְ ּבְ עוֹתֶ יהָ
שֶ ל זֹאת שֶ ֹּלא נ ְָטשָ ה או ְֹתָך ַאף נַ עַ ם
גַם כְ שֶ מ ְָטשָ ה ְמאֹ ד .שורוֹת -שורוֹת
ֹאשָך גַלִ ים
חָ ְרשָ ה י ָָדה ּבִ ְשעַ ר -ר ְ
ּבָ הֶ ם טָ בְ עָ ה כִ ְצ ָרב אֶ ת עִ ְקבוֹתֶ יהָ
שֶ ל ַאהֲבָ ה חוֹתֶ כֶת כְ סַ כִ ין ,כְ בֹחַ ן-ל ְַקמוס:
,It makes you or it breaks you
אֵ ין נְ שָ רוֹת.
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זֶה ֹלא הַ זְ מַ ן שֶ ֹּלא מַ צְ לִ יחַ לְ הַ ְשכִ יח,
זֶה הַ כְ אֵ ב שֶ ֹּלא מַ צְ לִ יחַ לְ הַ גְ לִ יד.
כְ לום ֹלא דוֹהֶ ה עִ ם הַ שָ נִיםִ ,מלְ בַ ד הַ ִםיתוֹס
נֶרסְ נֶ ְק ִטיבוֹת ְמ ַרנְ אוֹת אֶ ת הַ שוֹתֵ ת.
שֶ ְ
אֵ ין לֵב שָ לֵם כְ מ ֹו לֵב שָ בורָ ,אמַ ר ּבִ ְרתֵ ת
אוֹת ֹו חָ ִסיד מֺ פְ לָא ,אַ ְך הַ שָ נִים הֵ ִמיתו
אֶ ת הַ ְשלֵמות הַ זֹאת עֶ ְשרוֹת ִמיתוֹת ְּביוֹם ,מַ ה שֶ םוֹכִ יחַ
שֶ שום סַ כִ ין ָכזֶה
אֵ ינֶמו מַ חֲלִ יד.
וְ ִאם ִנ ְשַאר ְדבַ ר-מַ ה שֶ ֹּלא חֺ לַל ּב ֹו קֹ ֶדש
ז ֹו הַ זְ כִ ָירה שֶ םַ ֲעלָה אוֹתָ ה ּבָ אוֹב.

אֵ יְך לְ ַדטֵק? הָ ִאלְ מָ לֵא ,הַ ג ְַעגועַ  ,הַ םַ כְ אוֹב
הֵ ם נַ עֲמוֹןָ-אמו ָֹד ִאים אַ ְך גַם מַ לְ כ ֶֹדת
ְצוקים זְ כוכִ ית ְשקופָ ה
שֶ ִעירוֹתֶ יהָ י ִ
ומצולוֹתָ יו שֶ ל הֶ עָ בָ ר נִגְ לוֹת ּבָ ה חֶ ֶרש
ְ
עַ ל ַאלְ מֺ גָיו וְ עַ ל כְ ִרישָ יו צְ מֵ אֵ י-הַ חֶ ֶרף
אֲבָ ל ַאף נַ עַ ם ֹלא יו ְֹר ִדים ּבָ ה עַ ד סוֹפָ ה
שֶ ל הָ אֱמֶ ת הַ ֲחשֹופָ ה ִמכָל ִמ ְשחַ ק-
הַ מִצְ נוצִ ים הַ זֶה ,הַ כְ מ ֹו -קָ לֵידוֹסְ קוֹנִ י,
שֶ ּב ֹו הוֹפְ כִ ים תָ ִמיד הַ זְ מַ ן וְ הַ ִד ְמעָ ה
אֶ ת הָ עֺבְ דוֹת לְ אַ גָדוֹת .אֵ יְך לְ שַ ְחזֵר
אֶ ת הַ ןִ נור הַ זֶה ּבְ לִ י מֵ יק-אַ נּ ,בְ לִ י ֶרטושַ ,אף ֹלא ִק ְמעָ ה?
ה ֲֵרי ּבְ סַ ְך -הַ כֹל כָל ֵזכֶר הוא ַרק קוֹנִ י
וכְ ָכזֶה הוא לְ ע ֹולָם ּבֶ ן -עֲרֺ ּבָ ה ,קָ ְרּבָ ן ח ֹוזֵר
לְ סַ ְחטָ נות הַ כִ ןופִ ים וְ הַ םֶ ְרחָ ק.
ַאנְֹלא יו ֵֹדעַ ַ .רק הַ טָם שֶ ּבִ ְד ָכיַי
מוֹסִ יף לִ ְרגֹ ם ּבִ יֹ ,לא נִ כְ נָע וְ ֹלא ס ֹולֵחַ ,
גַלִ ים שֶ ל שָ ם וְ ָאז עַ ל מֵ זַח חֵ ְרשותָ ם
הַ ִם ְתנו ֶֹר ֶרת שֶ ל הַ כָאן וְ הָ עַ כְ שָ יו.
ֲאנִי רוֹאֶ ה אוֹתָ ה לִ פְ נֵי וְ ַאח ֲֵרי ,לִ פְ נֵי חַ טַי
שֶ הֵ ם ִמ ְר ָדף סִ יזִ יפִ י ּבְ עִ ְקבוֹת חַ טֶיהָ ,
וְ ַאח ֲֵרי מַ ה שֶ ְמִרצַ ח אַ ְך ֹלא נֺסַ ח ּבָ ה וְ ֹלא תָ ם
כָל עוֹד ֹלא תַ ְמנו,
ֹלא הַ ִשיר
וְ ֹלא הַ שָ ר.
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ִהיא ח ֹוז ֶֶרת עִ ם ֵרעֶ יהָ ִמםַ ןָ ע לְ וִ ינֶר-וַאלְ ד
ּבְ תַ ְר ִמיל כָבֵ ד כָאֵ ד הַ ִם ְתאַ ּבֵ ְך עַ ל נְ נֵי הַ ד ֹונַאו
שֶ ןִ פְ לוֹן אֶ מַ יְל קָ לוף הַ ִם ְשתַ לְ שֵ ל מֵ ַאבְ זָמ ֹו
ִמ ְתחָ ֶרה ּבְ לִ י הַ צְ לָחָ ה ּבִ צְ לִ יל צְ חוֹקָ ה הָ עִ נְּבָ לִ י:
ַאר ִטיל ִֶרית שֶ ל אוֹר,
כְ מ ֹו הַ ְרעָ שָ ה ְ
ֲלומים מַ ְקצִ יף,
כְ מ ֹו סַ ְי ֶדר-ע ִ
כְ מ ֹו וַאלְ ס שֶ ל יוֹהַ ן ְש ְט ַראוס,
חוֹצָ ה ּבַ ִםכְ נָסַ יִם הַ ְעצָ ִרים שֶ לָה אֶ ת מֶ תֶ ק
ארט.
הַ ּבֹקֶ ר הָ ָאפוי ּבְ חֹ ם -אוֹגוסְ ט כְ זַאכֶר -טַ ְ
ְשֹלש מֵ אוֹת מֶ טֶ ר ִמשָ םּ ,בְ צִ לָה
הָ ַרְך וְ הַ נַ סְ טֶ לִ י שֶ ל גְ נ ֹו ֶגנֶת ְמפֺסְ נֶ סֶ ת
ָאדֹם-לָבָ ן כְ מ ֹו תַ נוחֵ י ל ְֶחיָה ובְ ַרק ִשמֶיהָ
יוֹשֵ ב צָ עִ יר ּבְ בֵ ית-קָ פֶ ה לְ צַ ד אֲרוסָ תוֹ.
ַאק ַראי
עֵ ינֵי הָ אֲרוסָ ה צוֹלְ חוֹת ּבְ שֶ קֶ טּ ,בְ ְ
אֶ ת ּבֹהַ ק הַ כִ כָרִ ,היא ְמזַהָ ה אֶ ת הָ עוֹבֶ ֶרת
כורת-הַ עַ ִיץ
ּבִ ְקהַ ל תַ ְר ִמילָאֵ י הַ הֲמֺ לָה ְש ַ
ומַ ְרעִ ימָ ה אֶ ת ְשמָ ה שֶ ד"ר פַ אוסְ ט אֲהֵ בוֹ.

ז ֹו שֶ עָ ְראו לָה נִתֶ קֶ ת ּבִ ְמאוֹר
נָ נִים ְמיֺזָעוֹתְ ,מרֺ ּבָ בוֹת ּבְ ִשכֵי -אֹ ֶרן
וְ אֵ יז ֹו נְהָ ָרה שוֹחֶ ֶרת -טוֹב ,מֵ חֲבֵ ֶריהָ
וְ ָאצָ ה ּבִ פְ ִתיעָ ה אֶ ל הַ עו ֵֹראת ּבִ ְשמָ הִ .מכָאן
צוֹבְ רוֹת הַ ִםי ַזנְסְ צֶ נוֹת אֵ יזֶה מֶ תַ ח ֹלא צָ פוי,
כְ מ ֹו ֶז ֶרםִ -חלופִ ין ִמן הַ ְח ִריוְ יָאלִ י לַפָ טָ אלִ י:
"תַ כִ ירו ",מַ ִסיגָה הָ אֲרוסָ ה אֶ ת מו ָֹדעֶ יהָהַ ֹּלאְ -מי ָֺד ִעים ִאיש לְ ֵרעֵ הו ,זֶה לָזוֹ.
מֵ עֵ בֶ ר לַשֺ לְ חָ ןּ ,בַ אֲזו ָֹרן שֶ ל הַ מִגְ לוֹת
לוֹחֶ צֶ ת יָד אֶ ל יָד אֶ ת הַ ְםבו ָכה הַ ְםנֺםֶ סֶ ת,
ַארטֶ זִ י
אֲבָ ל עָ מֹ ק ִמזֶהּ ,בְ תוְֹךְ הַ חֹ שֶ ְךְ הָ ְ
שֶ ּבְ נִימֵ י הַ ָדם הַ ִם ְשתָ ְרגִ ים ּבָ אֶ צְ ּבָ עוֹת
חו ֵֹרץ נִ ְתאֹ ם ּבִ ימַ אי -הַ גו ָֹרלוֹת אֶ ת נְ סַ ק ִ -דינ ֹו
ּבְ לֵב שָ ֶדה מַ גְ נ ִֶטי ֹלא -נ ְִראֶ ה שֶ ל אֵ יזֶה ַדוְ קָ א
ַאשמָ ה וָנֹ חַ ם
אַ לִ ים ְמאֹ ד ,עָ שוי ְתשוקָ הְּ ,בגִ ָידהְ ,
שֶ ִאלְ מָ לֵהו ֹלא הָ יָה הָ ִאיש אוֹמֵ ר ִמעֵ ץ
יאיסְ ט נִבְ עָ ת מול ֶרגַע ִמיסְ ִטי:
שָ נִים ַרּבוֹת ,כְ אַ תֵ ִ
"ּבְ ֶרגַע זֶה י ַָדעְ ִתי ִמי מֵ הֶ ן ְתהֵ א ִא ְש ִתי"...
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נְ רוֹפֶ סוֹר זִ יגְ מונְ ד פְ ר ֹויְד ,אֶ צְ ל ֹו ּבַ ּבַ יִת ,כָל שָ בועַ
עו ֵֹרְך סֶ ִמינ ְַריוֹן לְ ִמ ְתקַ ְד ִמיםּ .בְ מ ֹו י ָָדיו
יתי וְ קָ פֶ ה אֲרוֹמָ ִטי מֺ ְש ָלג ּבִ ְשלַאגְ ַזנֶה
רודל ּבֵ ִ
הוא מַ גִ יש לָהֶ ם ְש ְט ְ
םוקים ִמתוֹצְ אוֹת מֶ ְחקָ ָריו.
ומַ ה שֶ חָ ִריף וְ לוֹהֵ ט ֹלא נָ חוֹת :צִ ִ
אֵ ין הַ ְרצָ ַאת ֶרפֶ ָרט ְמלֺםָ ד זֶה מ ֹונַעַ ת ִמכְ בוֹד הַ נְ רוֹפֶ סוֹר
לִ ְקֹלט ּבְ זָוִ ית ִמ ְשקָ פָ יו הַ ּבו ְֹר ִקים ּבִ ְק ִריצָ ה גָלִ יצָ ִאית אֶ ת גוֹן
סֹ מֶ ק נָ נָיו שֶ ל הָ ִאיש הַ סָ ִעיר כָל אֵ ימַ ת שֶ עֵ ינָיו ל ֹוחֲכוֹת אֶ ת
ז ֹו הַ טוֹשֶ בֶ ת ּבִ ְקצֵ ה הַ שֺ לְ חָ ן וְ עֵ ינֶיהָ נוֹגְ שוֹת אֶ ת עֵ ינָיו.
הַ נְ רוֹפֶ סוֹר עו ֵֹרְך ָאנָלִ יזָה לְ עֶ צֶ ם מושָ ג הַ " ,libido-יֵש קֶ שֶ ר
אֶ ִטימוֹלוֹגִ י ",הוא סָ חּ" ,בְ ל ִָטינִית ּבֵ ינ ֹו ובֵ ין ( libetמַ נְעִ ים)".
ּבָ ה ּ-בַ שָ עָ ה אֵ ין עֵ ינוֹ ,עֵ ין-הַ מֵץ ,מַ ְח ִמיצָ ה גַם מַ םָ ש אֶ ת הַ הֶ פֶ ְך,
אֶ ת מַ ה שֶ ְמאֹ ד ֹלא מַ נְעִ ים וְ ֹלא  libetלְ ו ְֶרתֶ ר הַ הוא הַ סָ עִ יר
הַ םַ ְשנִ יל מַ ּבָ ט ֹו הַ ח ֹוזֵר וְ נִבְ לָם ּבְ מַ ְחסוֹם-הַ ּבושָ ה כְ מ ֹו הַ ד ֹונַאו
שֶ כָל נ ְַחש ֹולֵי גֵאות ֹו ִמ ְתנַנְ צִ ים אֶ ל גְ דוֹתָ יו הַ ןְ לועוֹת ,לִ ְרסִ יסִ ים.
ַאף -עַ ל-נִ י -כֵן הוא שָ ם לֵב ,הַ םַ ְמזֵר הַ זָקֵ ן ,כִ י גַם ִהיא ,אוֹתָ ה פְ ר ֹו ְי ַל ְין
אֵ ין ּבָ ה ,שֶ ֹּלא כְ סַ לְ עֵ י הַ מָהָ ר ,מֵ אוֹתָ ן ֲא ִדישות ְוק ִשיחות.
לְ הֶ פֶ ְךְ :חַ כְ לִ יל הַ תַ נוחַ נוֹשֶ ה ּבָ ה ,לִ ְמ ִחי מַ ּבָ טָ יו שֶ ל הָ עֶ לֶם,
כְ אֵ ש-יְעָ רוֹת ִמ ִעםור לְ חָ יֶיהָ עַ ד ְקצוֹת עַ לְ ֲעלֵי הַ ְתנוכִ ים.
ומםֶ מו
ז ֹו הַ ןִ ּבָ ה ִמנְ נֵי מַ ה כְ בָ ר מַ םָ ש ּבַ שָ בועַ הַ ּבָ א ִ
וָהָ לְ ָאהּ ,בְ חֶ סֶ ד אוֹתָ ה ִמ ְק ִרטות ְמדֺ ט ִֶקית שֶ ל פְ ר ֹויְד הַ עָ ִשיש,
מו ֶֹרה הַ נְ רוֹפֶ סוֹר לַיו ְנג ְֶרמַ ן" :אָ מָא ,יָזוז אֲד ֹונִי ְקצָ ת י ִָמינָה"

וְ לַאנְגְ זָם אַ ּבֶ ר זִ י ֶכר ,כְ צַ טָד מַ ִסיב מַ לְ ֹכ ֶדת
ומקָ ְרב ֹו לִ ְמחוֹז חֶ פְ צוֹ.
דוֹחֵ ק ּב ֹו ּבַ ּבַ חור ְ
ִאם יֶתֶ ר ְמסֺּבָ יו שֶ ל הַ שֺ לְ חָ ן זָזִ ים ַאף הֵ ם
אֵ ין הַ םַ ְרצֶ ה ְממַ חֶ ה ְּבי ָָדם ,לְ מַ עֵ ט הָ ַאחַ ת ,הַ ִמכְ לֶמֶ ת:
אֲרי נָא ּבִ ְמקוֹמֵ ְך ",הוא ְמהַ ְמהֵ ם לָה
"לא ֹ-לאִ ,השָ ִ
ּבְ לִ י לְ פָ ֵרש ָדבָ רִ ,אם יֵש עוֹד צֹ ֶרְך ּבְ פֵ רוש.
הָ עֶ לֶם זָז י ִָמינָה ,כָל שָ בועַ עוֹד כִ ןֵ א,
ִמּבְ לִ י ל ַָדעַ ת כְ לָל כִ י הוא קָ ֵרב כָל נַ עַ ם שְ מֹ אלָה
(זֹאת שֶ ּבֵ ינ ֹו לְ בֵ ינָה ִמצְ טַ ְמצֵ ם הַ םֶ ְרחָ ק וְ תוֹפֵ חַ הַ םֶ תַ ח
מודע לְ כְָך ,אֵ ש סוֹצְ יָאלִ יסְ ִטית ְמאֹ ד
י ְָרתָ ה ,הוא ע ֲַדיִן אֵ ינֶנו ָ
מֵ רוֹבֶ ה נְ ר ֹולֶטָ ִרי ְּב"קַ ְרל מַ ְרכְ ס הוֹף" ,מָ ֺעזָה הַ םובָ ס שֶ ל הַ "שוצְ ּבונְד"
ּבְ פֶ ּבְ רוַאר  45מול ִמ ְת ְקפוֹתָ יו
ַאר ִטיל ִֶריוֹת שֶ ל דוֹלְ פוס) כָך נֺסַ ח הַ חֹ פֶ ש
הָ ְ
אַ ְך ֹלא הָ ַאהֲבָ ה שֶ גַם צִ בְ עָ ה ,או ְֹמ ִריםָ ,אדֹם.
ְש ַניִםְ -שלוֹשָ ה ח ֳָד ִשים נִ ְד ָר ִשים ל ֹו ל ִָאיש הַ סָ עִ יר לְ הַ גִ יעַ
ּבְ קֶ צֶ ב מַ ְט ִריף עֲצַ ּבִ ים שֶ ל כִ ןֵ א-לְ שָ בועַ ִמ ְעצֵ ה הַ שֺ לְ חָ ן
אֶ ל זֶה שֶ ִם ֶמגֶד ,שֶ ּב ֹו ְרתוקָ ה לִ ְמקוֹמָ ה ּבְ ִמצְ וַת הַ נְ רוֹפֶ סוֹר,
כְ מ ֹו לו ֶֹרלַי שֶ ל הַ ְינֶה עַ ל צוקָ ה לִ גְ דוֹת הָ ַריְנוס,
יָפָ ה אַ ְך ֹלא ּבְ ל ֹונ ְִדינִיתּ ,בִ ְשחֹ ְמחום שֵ עָ ר ג ֹולֵש –
ז ֹו שֶ ִחכְ תָ ה לוֹ ,דוֹמֶ ה ,כָל חַ טֶיהָ וְ ֹלא ַרק ּבְ בֹקֶ ר-הַ עַ ִיץ
הַ הוא ּב ֹו ִהגִ יחָ ה כְ ִמין אַ ָטלָה נִ ְתאו ִֹמית וְ יָפָ ה כְ בָ ָרק
מֵ אֹ פֶ ל הַ טַעַ ר הַ גו ִֹתי אֶ ל תוְֹך ּבְ יֶלוֹרוסְ יוֹת עֵ ינָיו שֶ ִמכְ וו ּבָ ה,
ִמי שֶ חָ צְ תָ ה ָאז ִמלְ בַ ד אֶ ת סִ ְמאוֹן הַ כִ כָר הַ ִהיא
גַם אֶ ת חַ טָיו.
.V
טודנְ ִטים.
ושנֵיהֶ ם תַ ְפ ָרנִים וסְ ֶ
ֹואים ְ
ְשנָתַ יִם ַאחַ רִ -מכֵן :הֵ ם ְנש ִ
אֵ ין ז ֹו כְ בָ ר וִ ינָה שֶ ל עֶ ֶרב הָ ַאנ ְְשלוס כִ י ִאם אֵ יזֶה חוֹר ּבְ נָ ִריס.
גַם כָאן הַ זְ מַ ן הוא צֶ 'ק ָדחוי ,גַם כָאן יִפְ ֹלש הַ ְוֶרמַ כְ ט
אֶ לָא שֶ נֶ סֶ ק הַ זְ מַ ן הַ שָ אול ְמפַ תֶ ה צִ נ ֳִרים נו ְֹדדוֹת
קוקטוֹת ּבְ ִקמָם שֶ ל ז ִָריםִ ,אם ְּביַעַ ר
לְ הַ ִחיל ּבֵ יצֵ יהֶ ן כְ אוֹתָ ן ִ
ּבולוֹן הַ םַ זְ ִהיב ּבַ שַ ֶלכֶת וְ ִאם ּבְ ז ְַ'ר ֶדן לוכְ סֶ ְמּבור הַ ןְ תָ וִ י.
יֵש לָה הָ אֹ מֶ ץִ ,אם ֹלא הַ חֺ צְ נָה ,לְ הוֹסִ יף לָה ִמלְ בַ ד אֶ ת הָ עֹ נִי
ושנֵיהֶ ם ּבְ שָ לָב ִמ ְתקַ ֵדם.
גַם הֵ ָריוֹן אֲבָ ל גַם דו ְֹקטו ָֹרט ְ
ִמיסְ יֶה אֶ ִמיל הֶ ְרצוֹג ,סוֹפֵ ר ְמהֺ לָלְ ,מטַ לְ נֵן לַסו ְֹרּב ֹונָה :נָחוץ ל ֹו
ָאסיסְ טֶ נְט שֶ ל מֶ ְחקָ ר לְ ִר ְקעָ ם הַ ִהיסְ טו ִֹרי הָ ָרב שֶ ל ְספָ ָריו.
כְ ִמין ִ
הוא יְשַ לֵם ל ֹו ּבְ עַ יִן יָפָ ה ,הוא מַ בְ ִטיחַ ִּ ,ב ְתנַאי שֶ טְ הֵ א זֶה
ּבֺריָם.
ִמישֶ הו חַ דְ ,מחֹ נָן ּבְ  ,esprit-הַ םַ כִ יר אֶ ת כְ תָ בָ יו עַ ל ְ
"מישֶ הו אֵ ין לָנו ",כְָך מַ זְ כִ ַירת הַ פָ קולְ טָ ה אֶ ל תוְֹך הַ ְשפוֹפֶ ֶרת
 ִּבְ קוֹל הַ םַ סְ גִ יר ְשבִ יב ִחטוְך פֶ ִמינִיסְ ִטי" ,אַ ְך מִ ישֶ הִ יַ – elle ,דוְ קָ א יֵש.
ִהיא גוֹמֶ ֶרת עַ כְ שָ יו ִדיסֶ ְרטַ צְ יָה עַ ל כָל נְ ִרי -עֵ ט ֹו שֶ ל כְ בוֹדוֹ ,כָל הַ קו ְֹרנוס".
יתי".
– " ", Bienהוא אוֹמֵ ר לָהּ" ,בִ ְשמ ֹונֶה ּבַ ּבֹקֶ ר .מָ חָ רִ .אי ְנטֶ ְרוְ יו ּבְ בֵ ִ

ּבִ ְשמ ֹונֶה ּבְ ִדטוק ִהיא ּבַ ְח ַר ְקלִ ין שֶ לוֹ ,מובֶ לֶת
ּבִ ֵידי ִאיש-הַ שָ ֵרת הַ םוֹלִ יכָה לַןִ פְ ִרטָה.
ומטָד
ִ
הַ ּבוֹס
כְָך
מַ ְדמוָאזֶל",
"תֵ שֵ ב
–
הַ ּבֶ טֶ ן
ובְ ַרק הַ חַ ּבַ עַ ת עַ ל צְ חוֹר אֶ צְ ּבָ עָ ה ְמ ִס ִירים כָל סָ פֵ ק ּבַ מִדוֹן...
"המממ ",הוא נָבוְֹך וְ נ ְֶחנָז לְ הַ ִתיק ַד ְעת ֹו ִמגופָ ה הַ נו ֵֹרחַ
הַ יְשֵ ר לְ גופ ֹו שֶ ל עִ ְניָן ומַ ְמ ִחיש לָה אֶ ת מַ ה שֶ ִמ ְד ָרש ִמ ִם ְש ַרת
ע ֹוזֵר-הַ םֶ ְחקָ ר שֶ לוֹ" :כְ מוֹ ,לְ מָ שָ לּ ,בְ סִ פְ ִרי זֶה ָוזֶה" ומ ֹונֶה לָה
ּבורסָ ה
כְ מ ֹו רו ְֹט ִשילְ ד אֶ ת כָל ְמנָיוֹתָ יו שֶ ּבַ ְ
נֶרק,
אֶ ת כָל נְ ָרטֵ י הַ ֶ
הָ עַ םוד
וְ הַ נִ סְ קָ ה.

ְמתַ עֵ ן

עַ כְ שָ יו תו ָֹרה שֶ לָה סוֹפְ סוֹף לָחוש שֶ ֹּלא ּבְ נוֹחַ ,
מַ ה שֶ םַ סְ ּבִ יר אֶ ת ִשעול -הַ ןְ טָ קָ ט ֹו שֶ לָה אֲבָ ל ֹלא אֶ ת נִ ְשרוֹ.
ֹלא ,זֶה ע ֲַדיִן ֹלא חֹ ֶרף ּבַ חוץ ,ובָ רורִ :היא אֵ ינָה ְמ ֺצ ֶמנֶת
וְ ַאף -עַ ל-נִ י-כֵן ִהיא נ ְִשנֶקֶ ת לְ ֶרגַע ָארֹ ְְך ופָ נֶיהָ כָאֵ ש.
"אם ְדבָ ַרי יִשָ ְמעו ל ֹו חָ לִ ילָה
"יִסְ לַח לִ י ִמיסְ יֶהִ ",היא נִבְ הֶ לֶת לוֹמַ רִ ,
נֵרט
כְ ִמין ִד ְקדוקֵ יֲ -ענִטות א ֹו חֺ צְ נָ ה ֹלא-נִסְ ּבֶ לֶת ,אַ ְך מַ ה שֶ ֵ
נֶרק
כְ בוֹד ֹו ַרק הָ ֶרגַע אֵ ינֶמו מָ צוי ּבַ נִ סְ קָ הּ ,בָ עַ םוד א ֹו ּבַ ֶ
וְ צַ ר לִ י ְמאד לְ הַ ְר ִהיב וְ לוֹמַ ר זֹאת:
אֲפִ לו ֹלא ּבַ ןֵ פֶ ר שֶ מָקַ ב כְ בוֹד ֹו ּבִ ְשמוֹ"...
וְ לוֹחֶ שֶ ת (ּבְ טוחָ ה כִ י ִמטָד ִתז ֵָרק ִמןִ נ ֹו שֶ ל הַ ּבַ יִ ת הַ חוצָ ה)
אֶ ת ְשמ ֹו שֶ ל אֶ חָ ד ִמןְ פָ ָריו הָ ַרּבִ ים שֶ ל הָ ִאיש ,אֲבָ ל סֵ פֶ ר ַאחֵ ר.
הַ שֶ קֶ ט הַ מִפְ עָ ר נִ ְתאֹ ם
שָ קוף וְ קַ ר כְ קֶ ַרח
יֵש ּב ֹו כְ ֵדי לְ תָ ֵרץ ִשעולֵי ְמבוכָה ֹלא ְמעַ ט אולָם אֵ ין
קוֹל וְ אֵ ין הֶ גֶה ּבַ חֶ ֶדר עֲמוס -הַ ןְ פָ ִרים חוץ מֵ ַרחַ ש ַרגְ לָיו שֶ ל
כְ בוֹד הַ ןוֹפֵ ר הַ ז ֹונֵק כִ ְנשוְך-צֶ פַ ע לִ ְמרוֹם ֲח ָוקָ יו שֶ ל ֺסלַם
ימנוס,
צַ ר הַ שָ עון עַ ל נִ סְ גוֹת מַ ָדפָ יו וְ ַרק שָ םּ ,בִ ְמרוֹמֵ י הָ אוֹלִ ְ
ושמ ֹו
בועים שֵ ם הַ ןֵ פֶ ר ְ
עָ ט הוא עַ ל כ ֶֶרְך כָרוְך ּבְ עוֹר-גְ ִדי ּב ֹו ְט ִ
ומשָ םִ ,מ ִשיאֵ י הַ נְ לִ יָאה וְ הַ ו ְֶר ִטיג ֹו יַחַ ד,
ּבִ כְ תָ ב שֶ ל זָהָ ב ִ
סָ ח הוא ,Mon Dieu" :אַ ְת צו ֶֹדקֶ ת,Alors .
ָאמנָם שֶ לִ י
הַ חָ עות ְ
אַ ְך הַ ִם ְש ָרה
שֶ לְָך ,מָ ָדאם"...
.VI
ּבְ שַ נְז אֶ לִ יזֶה ִמ ְתּבַ שֵ ר ח ֹוזֵהִ -ריּבֶ ְנ ְטרוֹנ-מוֹלוֹטוֹב כְ מ ֹו ּבְ גִ ַידת ּבְ רוטוס:
ֹלא ַרק מוֹכְ ֵרי-עִ ת ֹונִים ז ֹוע ֲִקים אוֹתוֹ ,גַם ִאלְ מות ֹו שֶ ל הַ ְשמֹ אל.
ַל ְילָה ּבְ ַל ְילָה ,נָ נֶיהָ ל ִַעיר הַ עָ פואִ ,היא ּב ֹוכָה אֶ ל הַ חֹ שֶ ְך
ד ֹונַאו שָ לֵם שֶ ל ְדמָ עוֹת ּבְ שֵ ם כָל ְמרומָ יו שֶ ל הָ אֵ ל שֶ ִהכְ זִ יב.
נָרנו ִֹאית הַ דוֹחֶ קֶ ת:
ִמכָאן הַ םַ סְ קָ נָה הַ ָ

לְ "מָ ָדאם"

כִ י

חֹ ֶרף שֶ ל ָדם ְממַ ְשמֵ ש וְ קָ ֵרב ובַ חֹ ֶרף נָסִ ים עַ ל נַפְ שָ ם
כָל הָ עוֹפוֹת – לְ מָ עֵ ט יְעֵ נִים הַ ח ֹו ְמנִים ָראשֵ יהֶ ם ּבְ ִאילוזְ יוֹת –
ַארצוֹת הַ חַ םָ ה ,אֶ ל לִ פְ נֵי-שֶ טְ הֵ א ְ -מאֺ חָ ר.
אֶ ל ְדרוֹם הַ ִםזְ ָרח ,אֶ ל ְ
אקי
ַרק ּבַ ַדעָ ה הַ ִת ְשעִ ים ,עַ ל כְ לִ י -שַ יִט צְ בָ ִאיּ ,בֵ ין ְמאוֹת לוֹבְ שֵ י חַ ִ
מַ צְ לִ יחַ ִאישָ הּ ,בְ חַ סְ ד ֹו שֶ ל י ִָדיד ,לְ הַ פְ לִ יג ִממְמָ לָה שֶ ל מַ ְרסֵ י
ְדודים אֶ ל חוֹפֵ י נַ ל ְֶש ִתינָה,
ִאתָ ה וְ ִעם ּבְ נָם הַ ִתינוֹק וְ צִ ְקלוֹן -נ ִ
אֶ ֶרץ קָ שָ ה שֶ ְשפָ תָ ה חֲצָ צִ ית וְ ִש ְמשָ ה כְ בַ ְרזֶל ְמלֺּבָ ן.
אַ ְך אֵ ין תֵ לָ-אבִ יב ,עִ יר שֶ ל זִ יפְ זִ יף וָחוֹל ,מַ ְשכִ ילָה לִ זְ רוֹת חוֹל ּבְ עֵ ינֶיהָ
חֵ ֶרף ּבָ תֵ י הַ ּבַ אוהַ אוז וְ חוֹף "קֶ טֶ ה ָדן" ,חֵ ֶרף נֹ עַ ם ִחמָם
שֶ ל הוּבֶ ְרמָ ן וגְ ר ֹונֶמָ ן ,מַ כְ ס ְּברוֹד וְ ג ְֶר ְטרוד ְק ַראוס:
ְהודי.
ַאטן מַ ְש ִחיז סַ כִ ינִים שֶ ל ֲעלֵיהום סְ בִ יב ִאי י ִ
יָם שֶ ל ַאזְ י ְ
ִהיא עוֹשָ ה אֶ ת ַד ְרכָה אֶ ל לִ ְשכַת-הַ גִ טוס שֶ ל צְ בָ א הוֹד מַ לְ כות ֹו אַ ְך ח ֹוז ֶֶרת:
ֹלא מוסָ ִרי לְ ג ֵַדל כָאן ִתינוֹק כְ שֶ אֵ ירוֹנָה ּבוֹעֶ ֶרת ּבָ אֵ ש
אֲבָ ל ֹלא נָ חוֹת ֹלא מוסָ ִרי לְ נ ְָטש ֹו ִאם ָיל ְַד ְת אוֹתוֹ .כַף-הַ עֶ לַע
אֵ ינָה הָ עִ מוי הַ ט ִָחיד ּבְ אוֹתָ ה ִאינ ְְקוִ יזִ יצְ יָה נְ ָר ִטית שֶ לָה ,כְ בָ ר
מַ שֶ הו זָר וְ ָאפֵ ל ְממַ לְ כֵד ּבָ ה ּבַ ןֵ תֶ ר נְ צָ צָ ה ְמתַ ְקתֶ קֶ ת
ַאחֲריו ּבַ כִ כָר,
כְ מ ֹו ִמ ְתקַ מֵא ְּביָפְ י ֹו שֶ ל הַ גוף שֶ שו ְֹר ִקים ָ
יטים,
זֶה כוֹסֵ ס ּבָ ה כְ מ ֹו ָכל ְרסִ יסֵ י ְק ִריסְ טָ ל -נַאכְ ט ,כְ מ ֹו גֶסְ טַ אנ ֹו שָ לֵם שֶ ל טֶ ְר ִמ ִ
נורגָטו ְֹרי ֹו ַדנְטֶ סְ ִקי אֵ ינ ֹו ִמ ְשתַ וֶה לְ כְָך ,אֵ ין ּבְ ִמלוֹן
שום ְ
 Larousseהֶ עָ בֶ ה שֶ לָה לוא גַם ִמלָה ְי ִח ָידה הָ אוֹצֶ ֶרת ּבָ ה שֶ מֶ ץ
ִןורים-וְ אֵ ימָ ה כְ מ ֹו ּבָ אֵ ין -לְ הַ ּבִ יעַ -הַ זֶה ,שֶ םֵ עַ ל
ווֹלְ טַ ז'-י ִ
לְ כֹ שֶ ר הַ שַ וְ עָ ה הָ אֱנו ִֹשיִ .היא ִמ ְתאַ םֶ צֶ ת
עורים ּבְ צָ ְרפָ ִתית
לִ ְדחֹ ק אֶ ת זֶה ,נוֹתֶ נֶת ִש ִ
תֺרּבָ ש הָ עו ֵֹרְך צַ לְ יָנות לִ ימוזִ ינִית
לְ אֶ פֶ נ ְִדים ִמטָפוֹ ,נ ְִחיל ְמ ְ
גוריהָ שֶ ֵטש ּב ֹו חוֹלוֹת ּבִ ְמקוֹם כְ בִ יש.
יוֹם ַאחַ ר יוֹם אֶ ל ְרחוֹב ְמ ֶ
ּבָ עֶ ֶרבּ ,בִ ְש ִק ָידה ְטרופָ ה ,עִ ם י ִֶקיוֹת כָמוֹהָ
ּבְ זַמֶ נְהוֹףּ ,בֵ ית -סֵ פֶ ר "הַ םֶ ְרכָז" ,מול קַ ו 6
ִהיא שוֹבֶ ֶרת ִש ַמיִם יָפוֹת לְ הַ לֵל אֶ ל סַ לְ עֵ י הָ עִ בְ ִרית שֶ או ְֹמ ִרים ּבָ ה
"רחֶ ם"ּ ,בַ לְ שָ נִית ,שָ ְרשָ ם אֶ חָ ד
"ר ֲח ִמים" וְ ֶ
כִ י ַ
ַאף כִ י אֵ ין ֶרגַע ּב ֹו אֵ ין ִהיא ח ֹוזָה ִמּבְ שָ ָרה הַ ִמ ְט ָרף אֶ ת הַ הֶ פֶ ְך,
אֶ ת עֹ מֶ ק ִר ְשעות הָ ִאיר ֹו ְניָה
ותהוֹם נִבְ זות ֹו שֶ ל הַ שֶ קֶ ר הַ זֶה.
ְ
ּבְ "ּבֵ ילִ ינְסוֹן" ,עוֹטָ ה חֲלוק-רוֹפְ ִאים לָבָ ן ,גוֹהֶ ֶרת
מֵ עַ ל ִמיטָ תָ ה חֲבֶ ְרתָ ה הַ חוֹבָ ה ִמימֵ י וִ ינָה ,אוֹתָ ה אֲרוסָ ה -
לְ שֶ עָ בַ ר שֶ ל זֶה שֶ שָ ְד ָדה אוֹת ֹו ִמםֶ מָה
וְ ַאף -עַ ל-נִ י-כֵן ,חֵ ֶרף כָל ִהגָיוֹן ,הֵ ן עו ָֹדן אֲהובוֹת ז ֹו עַ ל זוֹ.
"רק תַ גִ ִידי".
– "מָ ה ַלעֲשוֹת ּבִ ְשבִ ילְֵך?" ִמ ְתחַ ֶמנֶת הַ ִהיא ,הָ רוֹפְ ָאהַ ,
יחי שֶ ֹּלא ְתסָ ְרבִ י ",מַ לְ ִחיתוֹת לָה ִשפְ תֵ י הַ ח ֹולָה.
"רק ִאם תַ בְ ִט ִ
– ַ
– "מַ בְ ִטיחָ הְ ",ממַ לְ מֶ לֶת הַ דו ְֹקטו ִֹריתֹ" – .לאִ .תשָ בְ עִ יִ ",היא ע ֹונָה לָה" – .נ ְִשּבַ עַ ת".
"תנִי לִ י זְ ִריקָ ה ,אַ ְת יו ַֹדעַ ת שֶ ל מַ ה " – ".זֶה ָאסור" – ".וְ לִ סְ ּבֹל כְָך מותָ ר?"
ְ
–
הַ םַ חַ ט ִננְעֶ צֶ ת ּבַ םֶ ה שֶ מוֹתַ ר ּבוֹּ ,בַ גוףִ ,מן הַ כִ ימוֹתֶ ַרנְ יָה.
צֵ ל שֶ ל ִחטוְך ְמ ֺעמֶה ְמ ַר ְפ ֵרף עַ ל נָ נִים שֶ מ ְֺשלו ִמטָפְ יָן.
אדס,
ַרעַ ל חוֹצֶ ה אֶ ת ָדכְ י ֹו שֶ ל הַ ָדם כְ מ ֹו ַגלָיו שֶ ל הַ לֶתֶ ה אֶ ת הַ ֶ
כְ מ ֹו סְ ִטיכְ ס אֶ ת הַ זְ מַ ן ,כְ מ ֹו אַ ֶטלֶת-הַ טַעַ ר אֶ ת וִ ינָה ּבְ שֶ מֶ ש אוֹגוסְ ט,
כְ מ ֹו מֶ לַח הַ טָם אֶ ת ִמלְ חָ ם הָ ַאחֵ ר ,הַ ז ֹוכֵר ,שֶ ל ַאגְ מֵ י הָ עֵ י ַניִם,

כְ מ ֹו חֹ ד סַ כִ ינֵי הָ עֶ ְרגָה אֶ ת הַ שֶ קֶ ט
הַ הוא,
הָ רוֹעֵ ם ִּבי מֵ ָאז.
אימא שלי ,ד"ר גְ ֶר ִטי גמזו לבית הַ יים ,שהיתה תלמידתו של פרויד; נלחמה בנשק ביד עם
סטודנטים יהודיים בימי "וינה האדומה" כנגד מישטרתו של הרודן האנטישמי והנרו-נאצי
אנדרה מוֹרוָאה (ששמו
ֶ
דוֹלפוס; היתה אסיסטנטית -המחקר של הסופר היהודי-צרפתי הנודע
האמיתי היה אמיל הרצוג ושאחדים מספריו תורגמו לעברית" :דברי ימי אנגליה"" ,אקלימים",
"שושני סתיו"" ,ד'ישראלי") ונפטרה בייסורי תופת ממחלת הסרטן בהיותה רק בת 43
((ובהיותי
כבן  .)6שום אדם לא הטּביע בי חותם עמוק ומעסֵ ב כמו האשה הצעירה ,היפה והמיוסרת
הזאת .קוראים רגישים ,אוהבי אדם ושירה ,שֶ מה שיצא מלִ ּבִ י נכנס גם ללִ ּבָ ם ,מוזמנים ּבזה
לחלוק עִ ִםי גם את הנואמה האישית מאוד הזאת.

***

בעקבות הפואמה של יוסי גמזו
יוסי היקר ,קראתי בהתרגשות את הפואמה שלך "שירים לנערה על גדות הלתה" ,ולא רק
משום הלשון הנהדרת שלך והידע החובק עולם ,אלא גם משום היכולת שלך לתאר מצבים
וסצינות שקרו לפני שנולדת ,כגון התיקון שתיקנה גרטי ההרה את אמיל הרצוג .אני גם חושב
שהשם הוא נפלא :הוא מזכיר את נהר השכחה ,וגם את ספרו של המשורר חיים לנסקי "מעבר
לנהר הלתי" ,ספר שאנשים מסורים הצליחו להביאו מסיביר הקפואה לידיעת הקורא העברי.
חשבתי שאתה לא מסוגל כבר להפתיע אותי בווירטואוזיות שלך – טעיתי.
שלך,

משה גרנות

יוסי גמזו!
על כי גמזתנו – גמזתיך .כי הגיע לך.
ועל 'נערה על גדות הלתה' אומר לך ולכולם :אשרינו שזכינו בך,
כי כך מגיע לך
וגם לנו.

איתמר פרת

בוקר טוב אהוד!
אני רוצה להעביר דרכך וברשותך תגובה ראשונית לפואמה של יוסי גמזו.
שלום יוסי!
זה עתה גמרתי לקרוא את הפואמה שלך .קראתי אותה מרותקת .נתפסתי קודם כל לציטוט
מפרוסט .ואז התחלתי לקרוא ונכנסתי יותר ויותר .לא אכתוב עכשיו את כל התרשמויותיי כי אני
ממהרת אבל חשוב היה לי להגיב מיד .תודה!

אלישבע

יוסי גמזו יקר.
התרגשתי מאוד לקרוא את שירתך על אימך .הגעגוע שאין לו סוף ,ודרכו ,תקופה שלמה
מצוירת ביד אמן .אכן ,אין גיל לזיכרון המתדפק .ניסוחיך היפים ומילותיך הנוגעות ללב הציפו

אותי בגעגועיי הפרטיים .אתה ניצב על דוכן המנצחים ומנצח על המילים והשורות הנענות לך,
ביד חזקה ועם זאת ,במורך לב – הנוגע ללב.
שלך,

מיכל סנונית

יוסי גמזו היקר
אין זה השיר הראשון ,שבו אתה משתף אותנו ,הקוראים ,בנהמת ליבו של ילד קטן ,הניתק
מזרועות אימו האוהבת .כאב ההופך ברבות הימים את הילד למשורר .אכן שירך זה מצליח
לגעת במחוזות זיכרונותיהם הכואבים של אחרים ולתת להם זהות.

שישי מאיר

אהוד ידידי,
איך אפשר להעביר ליוסי גמזו את רגשי הערכתי וחיבתי על שיריו וחרוזיו
הווירטואוזיים .קראתי את הפואמה "שירים לנערה על גדות הלתה" (חב"ע  ) 958שוב ושוב,
וממש דמעתי( .לאחרונה פגשתי את יוסי באילת ,דומני ב.)5886-

אלי ניסן

