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 יוסי גמזו

 יֹום ֶשֶמש ֶשל ְסָתו

  

 ֲאִפּלו ָבָאֹפר ֵיש ֲהפוגֹות ֶשל ֹזַהב,

ָתִוי ֵיש ִאְזּכוֵרי ָאִביב,  ֲאִפּלו ַבסֱּ

 ְוִאם, ְּכִכְבָשה ַצְמִריִרית, ַבָשַמִים דֹוֶאה ְבָחְפזֹו ָעב

 ֲהֵרי ֶזה ִּכי ֹשֶקת ְתֶכְלתֹו ֶשל ַהֹגַבה ְגדֹוָלה וְצלוָלה ִמָסִביב

 ְוֵיש ָבה ְּכֵדי ְלַהְרוֹות ַהטֹום, ֶאָחא,

 ִמְּלַבד ֶאת ְצָמאֹו ֶשל ָהָעב

 ֶאת ֶזה ַהשֹוֵאב ַבְדַלִיים ֶשל ֵעיֶניָך

 אֹור ֶשֶמש ְסָתִוית ֶשל ָזָהב.

  

  

 א יֹום ְסָתו ֶשָּכֶזה ְוִשְמשֹו ֲעמוַמת ָזֳהָרה ִהיאִּכי ַרְך ְוָחִמים הו

 וְמִשי ִלחוָפה ֶשל ָהרוַח ֵמִשיב ְלָך ֶפַתע ִזְכָרה ֶשל ַיְלדות

 ְּכמֹו ֹבֶקר ָטלול ַהחֹוֵזר ַעל ַעְצמֹו ַוֲאִפּלו ִבְשַעת ָצֳהַרִים

 ָבה ָקם ֶהָעָבר ֶשַהְזַמן ְּכָבר ָקַבר

 ֵמָחָדש

 ת ִהָוְלדות.ִלְתִחטַ 

  

 ַהָּלשֹון ַהִביָזִרית-ְוַאף ֶשעֹוָנה זֹו ְקרוָיה ֶזה ָשִנים ְבִשְגַרת

 ַבֵשם ַהּנֹוָדע "ַאֲחֵרי ַהַחִגים" ְּכָבר ָגלוי וָברור ֵמֵאָליו

 ֶשַדְוָקא ִבֹבֶקר ֶשל "ְסָתם יֹום ֶשל ֹחל" )ִּכְדָבָריו ֶשל ָלִהיט פֹופוָלִרי

 –ֶשָשר ְבֹרב אֹון ִיְשָרֵאִלי ִשְמעֹון ְוָזִכיִתי ִלְכֹתב ֶאת ִמָּליו( 



 ֵּכן, ַדְוָקא ִבְסָתם יֹום ֶשל ֹחל ַהֵמִאיר ְבִצְנָעה ֶשל ְשֵמי ְתכֹול ֶאת ַחֵטינו

 ְבאֹור ֶשל ֺחִּלין ִמְתַרֵחש ָּכאן ְבֶעֶצם ַהַחג ַהָגדֹול ְביֹוֵתר

 ֶשבֹו ְמְפַלְרֵטט אֹור ַהְסָתו ַהָבִהיר ִעם ָהִעיר ְונֹוֵשק ִלְלָחֵיינו

 ְבֹרְך ֶשָּכֶזה ַהֵמִעיר ֶבָחֶזה ֵאיֶזה ַגל ֶשָשִנים, ְבֶהְסֵתר

 ֶהְחִביא ֶאת ַהֶטֶלד ֶשָבנו ֶשַגם ִאם ִנְדֶמה ֶשָאַבד ְוֵאיֶנּנו

 מֹו ִפְתֹאם ָהֳעַנק לֹו ֶהֵתרֲעַדִין הוא ַחי ובֹוֵעט ַגם ָּכֵעת ּכְ 

 ְלָמה ֶשִביקֹוד ָצֳהָריו ֶשל ָשָרב וְכפֹור ֶגֶשם ָהָעט ַעל ָפֵנינו

 שום ַקִיץ בֹוֵער ְושום ֹחֶרף סֹוֵער ְלעֹוָלם ֹלא יוְכלו ְלַאְלֵתר.

  

 ַמִיםֵיש אֹוְמִרים ֶשמול ַלַהט ְימֹות ַהַחָמה ומול ֹקר ַהַסְגִריר ְצלוף הַ 

 ֶשַמֶשהו ַעז, תֹוְקָפִני ְוַגְבִרי ִמְתַמֵחש ָבֶהם ְבִלי ַרֲחִמים

 ַהְסָתו ֶהָעֹנג הוא ָנִשי ִּכי הוא ִמין ִאיְנֶטְרֶמצֹו ָמתון ֶשל ֵביַנִים

 ָנְגהֹו ֶהָחִמים ַאְך ַרק ַהְסָכִלים ְבַשְחָצם ָהַאִּלים ֹלא תֹוְפִסים ִּכי

 ְּכִמיָרה ִאָמִהי ַהֺמְקָרן ֶאל ַהֶטֶלד-תֹו ֶזֶרםאֹוֵצר ְבֺחבֹו אוֹ 

 ֵמֵחיק הֹוָרתֹו וַמְטִעין בֹו ַחְשַמל ַהַמְפִליא ְלַתְדֵלק ֶאת ַחָטיו

 ָעֹמק ֶאל ִנְבֵכי ֲעִתידֹו ֶשְבִלי ֵקץ ַתֲהֹדף בֹו ִעְקשות ַהתֹוֶחֶלת

 ַהשֹוֵאג ִבְדָכָייו ֶאת ָּכל ִמְשְבֵרי ָהַאְכָזב ֶשַטּכו בֹו ַּכָטם

 ַהַגִּלים ַאְך ָנסֹוג ְלָאחֹור ֵמָעְצָמה ֶשִהְכִליָמה-ַעל ֵמַצח שֹוֵבר

 ֶשֹּלא ַפַעם ָחַזר ְוִנְשָנה ֶאת ָּכל ִמְתְקפֹות ַהֵטאוש ַהֵמִציף

 ְוֶזהו ּכֹוחֹו ָהַאִדיר ֶשל ָהֹרְך ַהָּנִשי ֶשָתִמיד ֵיש בֹו ִאָמא

 ֵאיָנה ְּכָבר ַלְמרֹות ֶשַעל ַאף ֵהָעְדָרה ִהיא ֶיְשָנה. ֲאִפּלו ִאם ִאָמא

  

  

 ְוֶזה ַמֶשהו ֶשָּכל ְגַבְרַבר



 אֹו ָמאצ'ֹו ְמֺסָקס ֹפה

 passé     ַבְסַטְיל ַהשֹוִביִניְסִטי ֶשִמְזַמן ָהַפְך

 ְּכַדאי ָלֶהם ִלְלֹמד ִמְמַאֵהב ֹלא ְמֺחְסָפס ֹפה

 ֶשַעל ְּכבֹודֹו ֹלא ָחס ֹפה, ְּכמֹו ַהְסָתו ַהְמנֶֺסה

 ְבָכל ְּכָלֵלי ָהַאֲהָבה ֶשַחֲעָמם לא ָפס ֹפה

 ְוֶשֵּלָחם ֹלא ָנס ֹפה ְואֹוָתם, ְלַמֲעֶשה,

 ַמְטִעים ָּכאן אֹור ַהְסָתו ַהַּלְטָפִני ֶשֵאין ִלְשֹּכחַ 

 ְסָתִניםֶשִמַמְחְמאֹוָתיו ַמְסִמיק ַהְפִרי ַבבֺ 

 ַהִתינֹוקֹות ַהַחף זֹוֶכה ִלְפֹקחַ -וְבֶעְגלֹות

 ֵעיָניו ֶאל ֹרְך ַקְרָניו ְּכֶשְמַהֶּלֶכת ַבַגִּנים

 ִשְפָעה ֶשל ִאָמהֹות ְוַהְפָרִחים נֹוְתִנים ִניחֹוחַ 

 ַבֶשֶמש ָהַרָּכה ַהֹזאת ֶשָבה ַהֵּלב ַמְפִנים

ֶמת ְפשוָטה: ֶשָמאצ'ֹוִאיְזם   הוא ֺחְלָשה, ֹלא ּכֹוחַ אֱּ

 ֵאיָתִנים...-ְוֵיש ֶשַדְוָקא ֹרְך הוא אֹות ְלכֹוחַ 

 


