***
יוסי גמזו

ִשיר בְּ חֶ ְּשוָן
שַ ד הַ ט ֵָרחַ מֵ צִ יץ בַ ְּישָ נִי וְּ ִחוֵר בֵ ין ִרוְּ חֵ י
כְּ תֹ נֶת לֵילָּה הַ ְּשחו ָֹרה ,הַ נְּ רומָ ה שֶ ל צַ םֶ ֶרת הַ ִפיקוס,
רושים וצְּ לָלִ ים .הָ אֲוִ יר ְּמקֺ חָ ר
אֶ ֶרג טָ ווי ִר ְּש ִ
ומינְּתָ ה וְּ ַלנְּטָ נָה .הַ חַ ל ְּמתַ ְּחמֵ ן
בֹשֶ ם יַסְּ ִמין ִ
עִ סְּ קוֹת ַיהֲלו ִֹמים הַ םֺ בְּ ָר ִחים אֵ לָיו מֵ אוֹר
ְּק ִריצוֹת הַ כ ֹוכ ִָבים י ְַּר ְּק ַרעוֹת הַ ע ֹונְּסְּ נִ ַירצְּ יָה
וכְּ בָ ר הַ נַ ְּר ֵדסִ ים ,כְּ מ ֹו נַ ְּרפומֶ ְּריָה ֲענ ִָקית
שֶ ל חֹ שֶ ְך ופִ תוי שֶ בֵ ין חֲמַ צְּ מַ סות לְּ מֶ תֶ ק
ימיָה אֶ ת סְּ חַ ְּרחֹ ֶרת הַ נְּ ִריחָ ה
הוֹפְּ כִ ים בְּ ִמין ַאלְּ כִ ְּ
ל ֶַדלֶק הַ מִצְּ ִחי שֶ ל הַ ִש ָירה – לְּ ַגעֲגועַ .
כָל צִ נ ֳֵּרי הַ ןְּ בִ יבָ ה ִנ ְּשתַ ְּתקו בְּ פִ ְּתאֹ ם וְּ אֵ ינָן
דומטָה הַ זֹאת ,הַ פִ ילְּ הַ ְּרמ ֹונִית
שָ רוֹת כָעֵ ת בַ ִ
ִמלְּ בַ ד הַ חֲשָ ִאית שֶ בְּ ֺכלָן ,צִ נוֹר-הַ מֶפֶ ש
שֶ ֹּלא ל ְָּמ ָד ה סוֹלְּ פֶ ג' אֲבָ ל ִש ְּקטָ ּה הוא מַ ְּד ִריגָל.
כָל -כְָך הַ ְּרבֵ ה מֶ תַ ח ְּטעון צִ נִ טָה בַ לִ פְּ נֵי הַ זֶה ,טֶ ֶרם
תָ חֵ לְּ נָה נִ ְּתאֹ ם ִתזְּ מוֹרוֹת הַ ןַ גְּ ִריר לְּ כַוְּ נֵן אֶ ת כְּ לֵיהֶ ן
בְּ בָ אס ִשעולָיו הַ סָ רוד שֶ ל הָ ַרעַ ם,
יציקָ ט ֹו שֶ ל מָ טָ ר ,בִ צְּ מַ ְּרמוֹרוֹת
בִ צְּ לִ יל הַ נִ ִ
ִש ְּמשוֹת הַ חַ לוֹנוֹת ,בַ חֲצוֹצְּ רוֹת סופוֹת הַ חֹ ֶרף,
ימנָ נִי הַ חַ ד שֶ ל הַ בָ ָרד.
בִ סְּ אוֹן תֺ נֵי הַ ִח ְּ
בֵ ינְּתַ יִם זֶה נוס ,ז ֹו מַ לְּ כות הָ עוֹדֹלא הַ ְּדרוכָה ,הָ או ֶֹרבֶ ת
עַ ל ְּקצוֹת בְּ הוֹנוֹת הַ סִ תות הַ םַ ְּמ ִתין לַהֶ ְּמשֵ ְך שֶ טָבוֹא.
בְּ רו ִֹשים הַ מָעִ ים לול ִָבית לְּ הֶ ְּמיַת
נִ ְּרקֵ י הַ חַ זָנות הַ ִםסְּ תַ לְּ סֶ לֶת שֶ ל הָ רוחַ
ֵידע שֶ לִ י ,סַ בָ א
שָ בִ ים ומַ זְּ כִ ִירים לִ י אֶ ת הַ ז ֶ
ומזְּ ַדעֵ ף כְּ ִמין נַחום תָ קום
שֶ שָ ח הָ יָה ִ
(א ֹו וַאנְּקָ ה סְּ טַ א ְּנקָ ה בִ ְּשפָ תוֹ) לְּ קֶ צֶ ב ִמלְּ עֵ ילֶיהָ
שֶ ל ְּתפִ לָת ֹו בַ ְּצ ִריף שֶ ל בֵ ית-הַ כְּ נֶסֶ ת הַ טָשָ ן
בִ ְּשכונַת בְּ ֶרנֶרֹ ,לא הַ ְּרחֵ ק מֵ חַ סַ ן בֶ ק שֶ ל יָפ ֹו
ָרזֶה ָכזֶה ,ה ֹוזֶה ָכזֶה ,עֵ י ַניִם עֲצובוֹת
כְּ מ ֹו ְּשתֵ י שַ גְּ ִרירֺ ט ֹו ת שֶ ל סְּ תָ ו ַאחֵ ר ,צְּ לוף נָ ָרנוֹיוֹת
שֶ ל נִ ינְּסְּ ק ,שֶ ל אֲבָ נִים הַ ְּםיֺדוֹת ִמ ֵידי ְּשקָ צִ ים
ָאקים הַ לו ְֹּמ ִדים אֶ ת חֹ ק הַ ּג'ונְּ ּגֵל,
'ידל ִ
עַ ל ְּיל ִָדים זִ ְּ
ִחוְּ ִריםְּ ,מ ֺענְּבְּ לֵי ְּקנו ְֹּקנוֹת נֵ אוֹת ְּמסֺלְּ סָ לוֹת.
כָאן זֶה ַאחֶ ֶרת ,זְּ הַ ב צָ ה ֳָּריו הֶ עָ מום שֶ ל הָ אוֹר
מַ ְּש ִאיל בְּ לָכִ יש אֶ ת ּג ֹונֵי נַז ִדבְּ ש ֹו לְּ ַזּגֵי עִ נְּבֵ י תו ְֹּמנְּ סוֹן
בְּ עוֹד סִ ְּת ָונִית הַ טו ֶֹרה בְּ סָ גֹ ל וְּ לָבָ ן
ח ֹו ֶגגֶת בַ בַ נְּ יָאס אֶ ת כָל חֺ צְּ נוֹתָ יו הָ עַ זוֹת שֶ ל הַ חֵ ן.

יְּהודטָה ְּתצוגַת ָאפְּ נַת הַ ןְּ תָ ו
בְּ יַעַ ר ִ
נוֹשֶ טֶ ת בִ סְּ ְּט ִרינְּ ִטיז נְּטול -בושָ ה אֶ ת עַ לְּ ווֹתֶ יהָ
שֶ ל הָ אֵ לָה וְּ חֹ ם מַ ְּח ְּמאוֹתֶ יהָ שֶ ל הַ שֶ מֶ ש
נוחים בְּ עֵ ין זִ יוָן.
מַ סְּ ִמיק אֶ ת לְּ חָ יֵי הַ תַ ִ
הַ חֲסִ ידוֹת עָ פוֹת ִמכָאן עַ ד הָ ָאבִ יב הַ בָ א
אדי
וְּ הַ חַ ְּמצָ ן צָ לול כָאן כְּ מֵ ימָ יו שֶ ל תֵ ל -אֶ ל -קָ ִ
וכְּ מ ֹו בִ ינַת הַ מוֹף .כָל נ ְִּשימָ ה ִהיא מֶ טֶ ר ָרץ
שֶ ל מֶ ִשי ַדק ,קָ ִריר ,שֶ הָ ֵראוֹת חָ בוֹת תו ָֹדה לוֹ.
ֲאנִי ,שֶ ֹּלא נִגְּ מַ לְּ ִתי מֵ ע ֹולָם ִמן הָ עִ שון
כִ י ֹלא עִ שַ נ ְִּתי מֵ ע ֹולָם ,וְּ ֹלא סָ בָ א ִתי כֹהַ ל,
מו ֶֹדה שֶ לְּ ע ֹולָם ֹלא אֶ ּגָמֵ ל ִמ ִשכְּ רוֹנ ֹו
שֶ ל יֵין חֶ ְּשוָן הַ זֶה שֶ כָל הַ ןְּ תָ ו כְּ מ ֹו ְּמב ְֺּקבָ ק ב ֹו
בַ זְֹך הַ זֶה ,בָ רְֹך הַ זֶה ,בְּ טַ עַ ם נְּ ִרי ָאפִ יל
שֶ הוא אוֹתָ ּה עוגַת מַ ְּדלֶן
שֶ לִ י ,שֶ לְּ ָך ,שֶ לָנו.

