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 יוסי גמזו

 ִיְשָרֵאל... ְסָתיו ְבֶאֶרץ אֹוְמִרים ֶשֵאין ְכָלל

  

 ִיְשָרֵאל, ְסָתיו ְבֶאֶרץ אֹוְמִרים ֶשֵאין ְכָלל

 ָשָנה, עֹוַנת ְגָשִמים ְועֹוַנת ֹחֶרב, ַרק ְשֵתי עֹונֹות

 ְוַעד ֶשָלרֹוַמְנִטיָקה ַיִגיַע ַהגֹוֵאל

 ַהֵםֵטאֹורֹולֹוִגים ֶשִלָבם צֹוֵנן ַכֹחֶרף

 ול ֶחְמָלה ְכַקִיץ ַבִםְדָברַאְך ַגם ָיֵבש וְנט

 ֹלא ִיְתַנְשרו ְבשום ָנִנים ִעם שום ִסלוף נֹוֶאִטי

 ֶאָלא ָמה? ִצְמֵחי ַהָבר –ֶשל ָהֺעְבדֹות ַבֶשַטח 

 עֹוִשים, ְלַמָזלֹו ֶשל ַהַנְיָטן, ִותור ִדיְסְקֶרִטי

 ְלִנְשָמתֹו ַהִםְתַעֶעֶשת ָכל ָיָמיו ִלְבדֹות

 ַלְחלוִחית ֵעֶרְך מוָסף ִשיִרי ַלֶמטוֹ  ִטָנה ֶשל

 ַהַער ְוַהָסִחיַח ַעד ֵיאוש ֶשל ָהֺעְבדֹות

 וַמִחיִלים ִבְמלֹוא ְסָתִוטוָתם ַהִליִרית ֵוטוֹ 

 הִבְפִריָחָתם ֶשִמְתַעְסמָ  ֵסרוב ִלְראֹות ַעל ָכל

 ֵמֶרַגע ֶשָהָאֶרץ ְבָיְפָיה ָהַעז ִנְדֶלֶקת

 ֹלא ַרק ֵעדות ְלָכְך ֶשִהיא עֹוָנה ִבְפֵני ַעְצָמה

 ִכי ִאם, ְבֶעֶצם, ַגם ְתנוָעה ֶשל ְמָחָאה ֺמְצֶדֶקת...

  

 ִכי ֶהָחָצב ִנְתֹאם ִנָסב ָזקוף ְכִמין ַאְנַדְרָטא

 ִיץ וֵבין ְסָתיוְוֹלֶבן ֵנר ֶשל ַהְבָדָלה ֵבין קַ 

 ֵאי ָשם ְסִביב ִחיְרָבת ַקְרָתא נֹוֵהר ִמַכְפתֹוֵרי ְנָקָעיו

 מול ִמְבַצר ַעְתִלית וְתכֹול ַהָטם ְוַאְדוֹוָתיו ֶאל

 וְצהֹוב ַהֶחְלמֹוִנית ְבַיַער ִביְרָיה ַמְרִהיב ַעִין

 זֹוֶקֶפת ֲעַטְרָתה ַהחֹוִפים-ַוֲחַבֶצֶלת

 ֵמַעל חֹולֹות ַאְכִזיב ְוִסְתָוִנית ְירוָשַלִים

 וְסגֹול ֶאת כֹוַתְרָתה. ְכלולֹות-עֹוָטה ְבלֹוט ֶשל ְצחֹור

  

 ָנסֹוג ֱאלול ְכֵקיָסרות קֹוֶרֶסת וַבָשדֹות

 וְכָבר ֲחִריש ַהְןָתיו חֹוֵרץ ְתָלָמיו ְבֶטֶרם ֹקר

 ים תֹוֶפֶסתְוַנְחִליֵאִלים ֵביֵניֶהם ְמַשֲחִק 

 וַמְשִמיִעים ִשיָרה ִעְבִרית ָיָשר ִמן ַהַםעֹור

 ְוַהְכָרִמים ִמְתבֹוְסִסים ִבְבִציר ִעְנֵבי ַהַטִין

 ְוַהַשֶלֶכת ַבְמִשיִרים לֹוֶבֶשת ָנז וְשחֹום

 ַוֲאַגםֹון ַהחוָלה ְמֺהְדַהד ְטִפיחֹות ְכָנַפִים

 ַהֹחם.-ַאְרצֹות ַבֶדֶרְך ֶאל ְנדֹוד-ֶשל ִצֳנֵרי

  

 ְוֵהם, ַהֲחִסידֹות, ָהֲעגוִרים, ֶשָשם ְלַמְעָלה

 דֹוִאים ְלֹלא ֵלאות ֶאל ַהשֹוֶנה, ֶאל ָהַאֵחר,

 ֶאל ַהַםְפִקיַע ֺמְסָכמֹות ְוָטס לֹו ַהְלָאה, ַהְלָאה

 ֶחְפצֹו ָתִמיד זֹוֵכר-ְבחוש ִנְסָתר ֶשֶאת ְמחֹוז

 ֶאל ַהַטַעד ַהְםֺמְגֶנֶטת ְכַמַחט ַהַםְצֵנן

 ְוָכל ָהֶעְרגֹונֹות ִנְקִוים ֵאֶליָה ְכיוְבֵלי



 ָנָהר ֶאל ְגדֹות ַהָטם ֶשבֹו יְֺטַבע ִשְטָנם ָלַדַעת

 – ֲאָבל ֵיַדע ִכי ִבְלָעָדיו ַהָטם ֵאינֹו ָמֵלא

  

 ְלָדם ֶשל ַהַנְיָטן, ֶאָחיו ְלֶחֶבר-ֵהם ְתאֹוָמיו

 ֹוֶנִרים ֶהָעִפים ְורֹוֲחִפיםאֹוָתם ַפְנַטְזי

 ָכל ְיֵמיֶהם ֶאל ֶאֶרץ ַהֵםָעל ְוַהֵםֵעֶבר

 לא רק ִבְפֹרט ַהְןָתיו ַעל ְקִליֵדיֶהם ֶשל ַהְשָלִפים

 רוחֹות ִתְשֵרי ְכִבְמִצְלַתִים ְבַנֵגן ְוֹלא ַרק

 ַהַםִשיִרים ַעל ָכל ֲעֵלי ַשֶלֶכת ַהַגִמים

 ֶאת ְכסות נֹוָפם ְונֹוָתִרים ֵביְנַתִים ְכִבְסְטִריְנִטיז

 ְנשוֵטי ְזרֹועֹות ָעָנף, ְמֺעְרָטִלים וַמְשִחיִרים

 ְכִרשוֵמי ֶנָחם ְדמוֵיי ִויְטָראז' ָקסום ַעל ֶרַקע

 ְשֵמי ַהְזִריָחה ִעם ַשַחר אֹו ְשִקיַעת ִשְמשֹו ֶשל יֹום

 ְיָטן: ַאֶטָכהֵעת ָכל ִיְפַעת ַהְןָתיו קֹוֵראת לֹו ַלנַ 

 ְבֶעֶלג ִמלֹוֶתיָך מול אֹותֹו ַמָסג ֶעְליֹון

 ֶשל ַמְסֶטְרִניס ְשֵמיִמי בֹו ִמְכחֹוָליו ֶשל ָהָרִקיעַ 

 צֹוְבִעים ֶאת ַקו ָהֹאֶפק ְבַחְכִליל וְבָזָהב

 וֹבֶשם ְנִריָחָתם ֶשל ַנְרֵדִסים ְסמוִמים ַמְבִקיעַ 

 ִשְכרֹונֹו ַהְםֹאָהב ֵמֹעֶמק ַנְרפוֶמְריֹות

 ֶשל ְזַמן ַמְבִשיל גוָיאבֹות, ְזַמן ֶשל עֹוְללֹות ַבֶכֶרם

 וַמְשֵבי ֶעֶרב ִכְרִטטֹות ַלחֹות ַעל ֵמַצח ַחם,

 ֶשל ְזַמן ֶשִטחודֹו ֺמְבָהק ַגם ִאם ֵאיָנה ֺמֶכֶרת

 ִמַדת ַזָכאותֹו ְלַעְצָמאות ֶשָבה ִנְלָחם

 רֹוַמְנִטיָקה ַבעֹוֶדְקס ַהָעשוחַ ָיְפָיה ֶשל הָ 

 ֶשל ַמְדָעֵני ַאְקִלים ַהִםְתַכְחִשים ִלְגדֹול ִלְסָטיו

 ֶשל ֵלב ְמשֹוְרִרים ַוֲעָלמֹות ְכֶשהוא ָמשוחַ 

 ְקָסָמיו ֶשל ֵבן חֹוֵרג ֶזה ֶשְשמֹו ְסָתיו... ְבִשעוֵיי

 


