***
יוסי גמזו

שֶ לֶג בַ חֶ ְרמוֹן
הַ שֵ יבָ ה הַ סְ עִ ָירה הַ זֹאת לָעַ ד שֶ ל צְ חוֹר הַ שֶ לֶג,
צֹרְך בְ צִ ווי כִ י הָ עָ צְ מָ ה
הַ ְש ָר ָרה שֶ אֵ ין לָה ֶ
ְשאוגָה ִמכָל ְש ִתיקָ ה שֶ לָה ,ח ֹולֶשֶ ת ומוֹשֶ לֶת
עַ ל הַ מוֹף שֶ לְ ַרגְ לֶיהָ  ,עַ ל הַ זְ מַ ן וְ עַ ל עַ צְ מָ ה.
הַ בִ ְטחָ ה בָ ה הַ סִ מָה קו ֵֹראת ִתגָר עַ ל חֹ ם הַ שֶ מֶ ש
ָאדם לְ הָ כִ יל ֹו
וְ הַ גֹ בַ ה – עַ ל י ְֺמרוֹת עֵ ין-הָ ָ
יַארכָלִ ית ז ֹו שֶ בְ לִ י ִמלִ ים רוֹשֶ מֶ ת
ַאדנות נַ ְט ִר ְ
וְ ְ
בָ ָרדום אֶ ת הַ עָ דום ובַ דוֹמֵ ם אֶ ת הֵ ד קוֹלוֹ.
ַוה ֲַדר -הָ ֲענ ִָקים הַ זֶה שֶ ב ֹו אֵ ינְסוֹף-הַ מֵצַ ח
ְמתָ עֵ ד אֶ ת ג ְַדלות ֹו מול ַאפְ סות ֹו שֶ ל הֶ חָ לוֹף
שֶ אוֹתָ ה הוא ְמבַ חֵ ל ִמ ְםרוֹם נִ סְ גוֹת ְמעוף הַ מֵץ ,אַ ְך
בְ ִאלְ מות יו ַֹדעַ ת -כֹלֹ ,לא בְ זִ לְ זול מָ ִהיר לִ צְ ֹלף.
זֶה הָ ֶרגַעֹ ,לא ַאחֵ ר ,ב ֹו הַ מָדוֹש הוֹפֵ ְך לְ קֶ סֶ ם
וְ הַ נְ ר ֹוזָה לְ ִש ָירה וְ הַ מִגְ לוֹת לְ אַ גָדוֹת
וְ הַ ֶטלֶד שֶ בְ ָך עוֹשֶ ה ָאזְ נָיו ַכ ֲאפַ ְרכֶסֶ ת
לְ ִמלְ מול נַ לְ גֵי הָ ֶרכֶס
הַ גוֹלְ ִשים
בַ םו ָֹרדוֹת.
כִ י מוזָרַ ,דוְ קָ א הַ שֶ לֶג שֶ כְ פוֹר ֹו מַ פְ ִשיר לְ מַ יִם
הַ שו ְֹטפִ ים אֶ ת חַ םוקֵ י ֲענַק-הַ ֹּלבֶ ן כ ִַש ְמחָ ה
אֶ ת הַ לֵב שֶ ֹּלא צִ נָה לָה,
שֶ הֺ פְ תַ ע לָה,
הוא ע ֲַד ִין
נורים ֲהכִ י קָ סום בְ ע ֹול ְַמָך.
ְמסַ נֵר -הַ ןִ ִ
ומלְ מול אוֹת ֹו גְ לִ יסַ ְנד ֹו שֶ ל גַלִ ים צ ֹונ ְִחים בְ סַ אלְ טָ ה
ִ
ומנִ סְ גָה אֶ ל הַ ִם ְדר ֹון
ִמן הָ ָרם אֶ ל הַ מָמוְך ִ
ִמצְ טַ לְ צֵ ל יוֹתֵ ר ִמכָל ִמלוֹת ִש ֶיריָך שֶ ןִ לְ סַ לְ תָ
ומכָל שֶ ְתסַ לְ סֵ ל עוֹד עַ ד יו ְֹמָך הָ ַאחֲרוֹן.
ִ
וְ הַ הוא ,אוֹת ֹו יַלְ דוֹן שֶ ֹּלא בָ גַר בְ ָך ַאף נַ עַ ם
מֵ עֶ בְ ר ֹו שֶ ל גִ יל-הַ לָםָ ה כְ מ ֹו שוֹאֵ ל אֶ ת הַ ִםלְ מול
הַ ת ֹוזֵז וְ הַ נ ֹו ֵזז הַ זֶה :מַ ה נֵ שֶ ר ומַ ה טַ עַ ם
יֵש ל ֹו שֵ ם ָכזֶה" ,חֶ ְרמוֹן" ,לִ נְפִ יל-הַ כְ פוֹר הַ זֶה ִמםול?

ושמַ ע לְ ַלחֲשֵ י סוֹדוֹת הַ נֶ לֶג
ָאז הַ סְ כֵת ,הַ סְ כֵת ְ
ָאדטוֹת
הַ ןו ְֹר ִקים בִ צנִיחָ תָ ם בַ עֲרוצֵ י הַ ו ִ
פואים ִמםֵ י הַ שֶ לֶג
אֶ ת סִ בְ כָם שֶ ל ְקנֵי הַ גֹ מֶ א הַ ְע ִ
בָ ם טוֹבְ לוֹת צַ םוֹתֵ יהֶ ן הָ ע ֲָרבוֹת הַ בוֹכִ טוֹת.
וְ נַןֵ ה לְ פַ ֲענֵחַ כְ ִמין צֹ פֶ ן שֶ ל כְ תַ ב -סֵ תֶ ר
נֶר ְנט ֹו הַ סָ לול הַ זֶה ,הַ עַ ר
בִ צְ לִ ילֵי הָ אֶ סְ ַ
יתים לְ ָך כְ עַ ל ַגלֵי הָ אֶ תֶ ר
שֶ ל זְ ָר ִמים הַ םַ לְ ִח ִ
אֵ יזֶה סוֹד עַ ִתיק -יו ִֹמין שֶ הוא תַ ְמצִ ית כָל הָ עִ עָ ר.
הֵ ם או ְֹמ ִרים לְ ָך ְדבַ ר -מָ ה ,הֵ ם ְמסַ נְ ִרים בִ ְשפַ ת הַ םַ יִ ם
הַ שוֹצְ פִ ים בְ ל ִַב ִירינ ְְת מַ ְחזוֹר ָדמ ֹו שֶ ל הָ ע ֹולָם
כְ מ ֹו הַ זְ מַ ן בִ ְמבוְֹך ַאלְ פֵ י ְשנוֹתָ יו בֵ ין אֶ ֶרץ לְ שָ מַ יִם –
עַ ל ְתשוקָ ה אֶ ל הָ ָאסור,
נֶרא ֹלא נִבְ לָם.
עַ ל יֵצֶ רֶ -
הֵ ם שָ ִרים לְ ָך בַ ל ָָדה עַ ִתיקָ ה ַכאֲבָ נֶיהָ
שֶ ל בַ ֶזלֶת אֶ ֶרץ ז ֹו שֶ הוֹד ְקדומֶ יהָ טֶ ֶרם סָ ר,
ָאדם וְ אֶ ת צְ פונֶיהָ
הֵ ם חו ְֹשפִ ים לְ ָך אֶ ת נֶפֶ ש הָ ָ
הַ ְערועִ ים מֵ ָאז עַ ד הֵ מָה בֵ ין הָ רוחַ לַבָ שָ ר.
בֵ ין ע ְֺמקֵ י הַ גֵיָאיוֹת לְ הַ ר ִנשָ א זֶה הַ חוֹבֵ ש ל ֹו
אֶ ת ִמצְ נֶפֶ ת עַ ְננֵי כְ בוֹד ֹו כְ ִמין כֹהֵ ן גָדוֹל
כותי כִ צְ חוֹר אַ ֶד ֶרת-מוְֹך ג ֹולֵש ל ֹו
שֶ זְ קָ נ ֹו הַ םַ לְ ִ
וְ יו ֵֹרד עַ ל ִמדוֹתָ יו בְ לִ י ַלעֲצֹ ר ובְ לִ י ל ְַחדֹל.
וְ עַ ל כֵן נ ְִק ָרא הָ הָ ר "גַ'אבֶ ל אַ -תַ לְ ג'" ,הוא הַ ר-הַ שֶ לֶג
ומ ְתמַ שֵ ְך
ומשום שֶ סְ חוֹר כִ נַת ִשלְ ג ֹו עָ ִמיד ִ
ִ
גַם בַ עַ יִץ הַ לוֹהֵ ט וְ הַ כִ נָ ה הַ זֹאת נ ְִמשֶ לֶת
לִ צְ נִיפ ֹו שֶ ל שֵ יח' ,נוֹסַ ף ל ֹו גַם הַ שֵ ם "גַ'אבֶ ל אַ -שֵ יח'".
ומַ םָ ש כְ מ ֹו הַ ְתשוקָ ה אֶ ל מַ דוחָ יו שֶ ל עֵ ץ-הַ ַדעַ ת
כְָך שָ ְרשָ ם שֶ ל הַ ןִ נור וְ שֵ ם הָ הָ ר הַ זֶה ,חֶ ְרמוֹן,
שֶ זִ ְקנֵי ִשבְ טֵ י הַ ְדרוזִ ים ,כְ מַ ן ֶֹרת ֹלא נִגְ ַדעַ ת
מַ נ ְִחילִ ים ִמןָ ב לְ ֶנכֶד כְ הַ ְנחֵ ל אוֹצָ ר קַ ְדמוֹן.
"כֵן ",אוֹמֵ ר ָאז כְ בוֹד הַ שֵ יח' אֶ ל מול ִאשָ ה הַ ְם ַרעֶ ֶדת
דורת -הַ שֵ בֶ ט בְ לֵילוֹת אֵ ין סְ פוֹר,
שֶ ל שַ לְ הֶ בֶ ת ְמ ַ
"בְ שֶ כְ בָ ר ,בִ ימֵ י עָ בָ ר ,קָ אן יָא מָ א קָ אן יָא נָאסִ ,מעֶ ֶדם
ִרחֲפו שַ ְרפֵ י-עֶ לְ יוֹן סְ בִ יב נִ סְ גָת ֹו שֶ ל הַ ר-הַ כְ פוֹר.
ִרחֲפו וְ עוֹפְ פו ,כְ נַף כָל מַ לְ אָ ְך עַ ל ְשכֶם ֵרעֵ הו
כְ רו ְֹקעִ ים בִ ְמחוֹל הַ ֶדבְ קָ ה עַ ל גַגוֹת בָ מֳתֵ י-עָ ב
ָארץ ,נ ְִת ַגלָה לָהֶ ם מַ ְראֵ הו
עַ ד כִ י נֶתַ ע ,עַ ל נְ נֵי ֶ
מֺרעָ ב.
שֶ ל נִ תוי שֶ ֹּלא עָ מַ ד ב ֹו מֵ ע ֹולָם שום לֵב ְ
ָאדם ָלרֹב כִ ְרבוֹת ְדשָ אֶ יהָ
כִ י בָ עֵ ת הַ ִהיא הֵ חֵ ל ָ

ַאדמַ ת מַ ְרגְ לוֹתָ יו שֶ ל הַ ר -הַ שֶ לֶג הַ לָבָ ן
שֶ ל ְ
ובָ נוֹת יֺלְ דו לָהֶ ם לִ בְ נֵי-אֱנוֹש ,שֶ לֵב כָמֵ הַ –
ַואֲפִ לו לֵב מַ לְ אָ ְך הוא – ֹלא י ְִשבַ ע ִמיפִ י ֵגוָן.
וְ כֵיוָן שֶ ִםצְ וַת ַאלְ ָלה ִהיא כִ י ִדין נִדוי וָ חֵ ֶרם
ִי ָגזֵר עַ ל כָל מַ לְ אָ ְך אֲשֶ ר י ְַחמֹ ד ל ֹו בַ ת-אֱנוֹש
נובים בַ כ ֶֶרם
וְ י ְִדבַ ק בָ ה כַשועָ ל ְבאֶ ְשכוֹלוֹת גְ ִ
וְ עַ ל חֵ ְטא ָכזֶה צָ פוי הָ אֵ ל לִ ְקנֹ ס וְ ַלעֲנֹ ש –
נ ְִדבְ רו הַ םַ לְ ָאכִ ים לִ ְמרֹד ,כְ חֵ ֶרם-שֶ כְ ֶנגֶד,
ֱֹלהי וְ ַנעֲנו לְ קוֹל-הַ ָדם
בָ ִאןור הָ א ִ
ַוט ְֵרדו לְ מַ ְרגְ לוֹת הָ הָ ר בִ ְמעוף חֶ ְמ ָדה ח ֹו ֶגגֶת
ָאדם.
וַטוֹלִ ידו נְפִ לִ ים ִממְשוֹתֵ יהֶ ם ,בְ נוֹת-הָ ָ
וְ הָ הֵ ם ,הַ גִ ב ִֹרים ַא ְנשֵ י הַ שֵ ם בְ נֵי-הַ כִ לְ ַאיִ ם
אֲשֶ ר ְשֹלשֶ ת ֲאלָפִ ים אַ םָ ה ג ְָבהָ םָ ,אכְ לו עַ ד כְ לוֹת
אֶ ת יְגִ יעַ בְ נֵי-אֱנוֹש שֶ כָל עָ ְש ָרם הָ יָה לְ ַא ִין
וְ הַ חַ ג הָ פַ ְך חָ גָא וְ הַ כְ לולוֹת הָ פְ כו ְקלָלוֹת.
דורת-זְ ָר ִדים עוֹמֶ מֶ ת,
ומֵ ָאז ",יֹאמַ ר הַ שֵ יח' מול ְמ ַ
ָאדם כְ מ ֹו בְ ִאבְ חַ ת שַ בְ ִרטָה בֵ ין
"מ ֺפלָג לֵב -הָ ָ
ְ
הַ םַ לְ אָ ְך וְ הָ ִאשָ ה ,הַ תָ ם וְ ז ֹו הַ ִםתַ םֶ מֶ ת
ֵיטיב זֹאת לְ לַבֵ ן
אַ ְך צו ָֹדה אֶ ת לְ בָ ב ֹו (וְ ִאם נ ִ
י ְִת ַגלֶה לָנו כִ י ֹלא ַרק הַ חֶ ְרמוֹן ,הוא הַ ר הַ חֵ ֶרם
הַ מ ְֶח ָרץ הַ הוא ,נ ְִמתָ ח בֵ ין ְשמֵ י אֱֹלהַ לֶעָ פָ ר
אֶ ָלא כְָך ,יָא נָאסַ ,אף ָאנו שֶ חֺ לְ שַ ת הַ גוף ע ֹוכ ֶֶרת
בִ בְ שָ ֵרנו אֶ ת הַ מ ֵֶדר הַ ח ֹוזֵר וְ הַ םופָ ר
לְ אוֹתָ ה הַ ִה ְתעַ לות אֶ ל ְמרו ִֹמים שֶ ֺכלָם רוחַ
ָאדם ִאישָ ה
כִ י הַ ִהיא ,חַ וָה ִאםֵ נו ,עוֹד מֵ ָאז ָ
חֲר ִמים לִ בָ ה ,מַ לְ ֹכ ֶדת ומַ דוחַ
ְמצו ִֹדים ַו ָ
לְ כָל זְ בון הַ ִם ְתנַ תֶ ה לָה וְ נִכְ וֶה בִ יקוֹד ִאשָ ה".
ָ...אז י ְָשלְַך לְ פֶ תַ ע הַ ס בְ חוג שו ְֹמעָ יו יו ְֹשבֵ י הַ שֵ בֶ ט
הַ כְ רוכִ ים כְ ִמין עָ קָ אל סְ בִ יב הַ כָפִ טָהִ ,היא הָ אֵ ש
ְודבָ ִרים כ ַָד ְרבוֹנוֹת תָ ִשיב זְ קֵ נָה ַאחַ ת ,תוֹשֶ בֶ ת
אוֹת ֹו כְ פָ ר ,לִ כְ בוֹד הַ שֵ יח' שֶ טִ ְתקַ שֶ ה לְ ִה ְתאוֹשֵ ש:
"הַ םַ לְ כֹ ֶדת ,יָא אוסְ תָ אד ,כְ לום ֹלא ִתלְ ֹכד ִאם ֹלא י ְַחדֹר בָ ה
הַ לָכוד ,שֶ שום נִ תוי ֹלא יַסְ גִ יר ֹו לְ שָ ם כָל ע ֹוד
הוא חָ זָק ַדט ֹו לִ כְ בֹש יִצְ ר ֹו ובִ ְתבונָה לִ גְ דֹר בָ ה
בַ ְתשוקָ ה גְ ֵדרוֹת מול סַ חַ ף כַחֶ ָראסוֹת הַ כוֹלְ אוֹת
ַאדמַ ת הָ הָ ר בְ כָל חֶ לְ קוֹת ְשדוֹתֵ ינו ִמלִ גְ ֹלש כָאן
אֶ ת ְ
עִ ם הַ שֶ לֶג הַ םַ פְ ִשיר שֶ שום ִמ ְדרוֹן ֹלא יַעַ צְ ר ֹו
וְ הָ ִאיש ,מול הָ ִאשָ הֹ ,לא אֶ ת יִצְ רָ ה בִ לְ בַ ד לִ כְ בֹש כָאן
הוא ָאמור ,כִ כְ סִ יל גָמור ,כִ י ִאם סוֹפְ סוֹף גַם אֶ ת יִצְ ר ֹו.

כְָך שֶ עַ ל ְמאֹ ד לִ ְטנֹ ל עַ ל בְ נוֹת חַ וָה אֶ ת כָל מומֶ יהָ
שֶ ל הַ מֶפֶ ש הַ ג ְַב ִרית שֶ כָל עָ ווֹן שֶ לָה נ ְִמחָ ה
וְ נִזְ קַ ף עַ ל הָ ִאשָ ה (וְ זֹאת ,יָא שֵ יח' ,אַ תָ ה שוֹמֵ עַ
מֵ ַאחַ ת הַ םַ כִ ָירה או ְֹתָך,
ה ֲֵרי ֲאנִי ִא ְםָך")...
ָאמ ָרה אוֹתָ ה זְ קֵ נָה ופְ נֵי הַ שֵ יח' ,כְ אֵ ש לוֹהֶ טֶ ת,
כֹה ְ
דורה שֶ שַ לְ הֲבוֹת או ָֹרה יוֹצְ רוֹת
נ ְִתאַ ְדמו שָ ם כ ְַם ָ
אֶ ת אוֹתָ ם נִ תולֵי-נֶתֶ ן שֶ ל ַר ְק ָדנִטוֹת -הַ בֶ טֶ ן
הַ םַ חוֹת לֵב ִאיש ִמכְ נַף מַ לְ אַ ְך -טוֹצְ ר ֹו אֶ ל ְשטַ ן-יִצְ רוֹ.
וְ אֶ ת זֹאת לָחַ ש הַ נֶ לֶג הַ ג ֹולֵש מֵ הַ ר-הַ שֶ לֶג
לְ ִשפְ עַ ת הָ ע ֲָרבוֹת הַ בוֹכִ טוֹת שֶ הֵ ן הַ ְרמוֹן
נְשוֹתָ יו שֶ כָל צַ םַ ת-עַ לְ ָוה שֶ םֵ רֹאשָ ן מֺ פְ שֶ לֶת
ְמ ִמןָ ה אֶ ת לֵב ְש ָלגָיו ְקפואֵ י הַ עֹר שֶ ל הַ חֶ ְרמוֹן...
(מתוך "שירים מן האֶ נוֹס הדרוזי")

