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 יוסי גמזו

 ָכל ְמַחְלֶליָה ֶשל ָהַאֲהָבה

 )לט"ו באב(

  

 ָכל ְמַחְלֶליָה ֶשל ָהַאֲהָבה, ָכל ֶשהֹוִזילוָה וִבזוָה ְוִסְלפוָה,

 ָכל ֶשֲהָפכוָה ִלְסחֹוַרת ֶאְתָנן וֶבַצע, ָכל ֶשִהְשִנילוָה ְוִהְרּבו ְלָסֲאָבה

ב ֱאנ  ֹוש, ַמִים ֹלא ִיְדפוָה, ְנָהרֹות ֹלא ִיְשְטפוָה,ֹלא ִיְמחו ַאף ַנַעם ֶאת ִקְסָמה ִמלֵּ

ַע ָים ֶשל ַאְכָזבֹות  ַהִתְקָוה.-ֲחלֹוף ֶאת ֶנַצח-ַסַער ֹלא ִיְגֹרף אֹוָתה ִכי ֹלא יוַכל ַהְטּבֵּ

  

 ֹלא ִנּבול ַהֶנה ְוֹלא ֶחְלַאת ִנוול ַהֶמֶפש ֹלא ַיְקהו ֶאת ֹתֶקף ָהָרָעב ֶאל ִיְפָעָתה,

לֶ  ְיִטיְנג ִּבְמִכירֹותאֵּ  ִחןול אֹותֹו מֹוָתר ֶשָּבָאָדם-ה ַהנֹוְרִטים אֹוָתה ְּבַקְניֹונֵּי ָהרֵּ

ָמה ן ְצֹהב ַהַחְּבלֹוִאיִדים ְודוְכנֵּי ַהנֹוְרנֹו ֶשֺעְוָתה ָּבֶהם ְדמוָתה ִמן ַהְּבהֵּ  ִּביוֵּ

ֶרף ָכל ִזילות ַתְרּבות ָהֶרֶפש ְלַהְחִר   יש ֶאת ֹזְך ְצִלילות קֹוָלה ֶשֹּלא ָנַדם.ֹלא ַיְצִליחו חֵּ

  

 שום ַחְשרֹות ָעִבים ֹלא ִיְבְלמו ֶאת אֹור ַהֶשֶמש ִמִלְפֹרץ ֶאת ְשחֹור ִשְבָין ָכֶאֶשד ֶאת ְסָכָריו,

ר לֹו ְסֶנה ֶשֹּלא ֺאַכל ִּבְסגֹור ְשֹמאלֹו ֶשל ֶהָחזֶ   ה.שום ַגֲעגוִעים ֹלא ְיֺכּבו ָכל עֹוד ּבֹועֵּ

ין עֹוד ַאְשָלָיה ֺמְפֶרֶכת וִמְקַסם –ָשְוא ִהיא -ַגם ִאם ַאֲהָבה ַרק ַאְשָלָיה וִמְקַסם  ָשָרב-אֵּ

ינו ְּבִלי ָהַאְשָלָיה ַהֹזאת ְוַהִםְקָסם ַהֶזה. ִמן  ָהַאְשָלָיה ֶשטֵּש עֹוד ַטַעם ְלַחטֵּ

  

ינוֹ  ָעְדרֹו ָצרוב ּבוֹ  ָזקוק ָלה ִמי אֵּ  ַכחֹוָתם, ְכמֹו ְלַמֶשהו ֶשטֵּש ּבֹו ֹחם ָכמוס ֶשהֵּ

ב ָתִמיד ָחַסר? ַח, ַמֶשהו ֶשֶאת ֺתםֹו ַהלֵּ ם ְוִנְתַאלֵּ  ַמֶשהו ֶשֶחֶרם ִנְתַּבהֵּ

י ַהִסיִניָקִנים ִנְתָקִפים ֹלא ַנַעם ַעל ַאָנם ַוֲחמָ  ין ְגדֹולֵּ  ָתםַגם ַהֺםְבָהִקים ֶשּבֵּ

ין-ֹכֶסף  ָהִכיל ָכֶזה ִלְשִביב ָזִעיר ֶשל ֹטַהר ּבֹו ַתְחֹגג ָהרוַח ִנְצחֹוָנה ַעל ַהָּבָשר.-אֵּ

  

 וִמַתְםרֹות ָכל ַתְרּבות ַהֹחֶמר, ַהםוָתג ְוַהַםְרֹכֶלת, ָכל ִתיְמרֹות ַהֶהֶבל ָהעֹולֹות

ָאְפנֹות ַהְנֹזל ַלזֹול, ַלְםִחיר ְוֹלא לָ  ֶרְך, ֹלא ָשְברו ֶאת ְקִשי ָעְרָנה ְושוב ִהיא ִמְתַגָלהמֵּ  עֵּ

י ָהַאף-ְכמֹו ִנְלאֹו ֶשל עֹוף ֶפר ִּבְפִריַשת ַכְנפֵּ  ִני ְוַהַלְמרֹות-ַעל-ַהחֹול ַהָעם ִמתֹוְך ָהאֵּ

ינו ָלה. י ַגֲעגועֵּ  ְּבָחְזָרה ְכַגל ֶאל ַקו ַהחֹוף ִלְזרֹות ֶאת ֶמַלח ַהְכִמיָהה ַעל ָכל ִנְצעֵּ

  

ב ְלֹהֶלם ַהַםְרעֹום ן, ָנכֹון, ַגם ָּבה ַעְצָמה, ַכַטִין ַּבֺעַּבַעת ְוַכֶמֶפץ ָהאֹורֵּ  כֵּ

רוף ּבֹו, תֹוך ִצְפצוף ַעל ֹחק  ֶבד, ַשֲעַות ְכָנָפיו ֶשל ִאיָקרוס תוַמס ַעד ְכלֹותַהכֹ -יֵּש ִמן ַהחֵּ

ב ַמְתִחיל ָלִשיר ִּבְמקֹום ִלְפֹעם  ֲאָבל ִהיא, ַרק ִהיא ִּבְלַבד ְוַרק ִּבְשעֹות ַהֶחֶסד ֶשָּבֶהן ַהלֵּ

 לֹות.ַהַדַעת ַהַםִסיל אֹותֹו ִמְסלֹול ָכֶאֶבן ַּבְםצו-ְמצֹוף ְשִפיות מֹוִשיָטה לֹו ֶחֶרש ֶאת

  

ר ה יֹותֵּ  ִכי ָאְמָנם תֹוֶחֶלת ִחטוָתה ָתִמיד מוַכַחת ְּבִריצֹות ְלֶמְרַחִעים ְקָצִרים ַהְרּבֵּ

ֲאֶשר ְּבַמְסלוָלן ַהתֹוְבָעִני ִני ֶאֶלף ֶשל ִריצֹות ַהָםָרתֹון ִלְטַוח ם,-מֵּ  ַחִטים ָשלֵּ

רַאְך ִהיא ֹלא ֶתְחַדל ִלְהיֹות ַמְשַאת ַנְפָשם ֶשל אֵּ   ֶלה ָהַרִּבים ִמְןפֹור ֶשֹּלא יֵּאֹותו ְלַותֵּ

ם.-ַעל ִסכוי ִהְתַמְםשותֹו ֶשל ָהאוַלי ם ְוָהָאָדם חֹולֵּ ב הֹולֵּ  ַהַנַעם ָכל עֹוד ֹתף ַהלֵּ

  

יק ד ִלְטֹרף ֶאת ָכל ְקָלֶפיָה ְוָלהוט ְלהֹוִקיָעה ְכַתֲעתוַע רֵּ  ְוָאְמָנם ַהְזַמן שֹוקֵּ

 ְתַּבדֹות ַעל ָכל ְנִסיָעה ָוַשַעל ַלּבֹוִנים ָעֶליָה ִמְגָדִלים קֹוְרִסים ַּבחֹולַהםוָעד ְלִה 

ק י ֹשֹורֵּ  ֲאָבל ִהיא ְמַתֲעַתַעת ַגם ַּבַתֲעתוַע: מול ַהְּבֺאִשים ִהיא ַמְצִמיָחה ִעְנבֵּ

יֶנמו ל ַהֲהָבִלים אֵּ  ָיכֹול.-ָכל ֶשֲעִסיס ִדְבָשם ַהַחי הוא ְרָאָיה ִנַסַחת ִכי ֲהבֵּ

  

ת ֶשָּבה ֲאִפלו ַהִשיָרה ִנְגֶרֶרת ְלִסְגנֹון  ִּביִבים ּבֹו ַהְכִסיִלים רֹוִאים ַתְגִלית-וָבעֵּ



ם ַמס-ְּבִשְרּבוב ִנּבול  ָלשֹון ְּבָכל שוָרה ִעֶלֶגת וְסבוִרים ְּבבורוָתם ִכי ַמֲעִלים הֵּ

 ִריַאְטִרי, ְלָחִריג ֶשְכָבר ִמְזַמן ָהַפְך ִלְטֶרְנד ַשִליט,ְלִחדוש ֶשְכָבר ִמְזַמן הוא ֶנֶגר גֶ 

ר ָחִריג ְוַחְדָשִני ְונֹון  ?ֶשֶזה ִנְמַאס קֹוְנפֹוְרִמי: ְלהֹוִסיף ַאְשָנה אֹו ְלהֹודֹות-ַמה טֹותֵּ

  

ָלה ֶשל ַטְיקונֵּי י ַהַתְרעֵּ  ַהֶּבַצע ֶשִאיְמֶנְריֹות ֲחָרְשָתם ְמַזֲהמֹות ְּבִלי ּבֹוש-ְכמֹו ִשְפכֵּ

ינו ָכְך ַגם ִהיא, ָהַאֲהָבה, ְכֶפַרח ֹלא מוָגן  ֶאת ַהָטם ְוַהְמָחִלים ְוֶאת ֲאִויר ָערֵּ

ֶתר ַמְחּבֹוֶאיָה ְוִלְשֹתק וְ  ר ְּבסֵּ  ֶאת ָנֶניָה ֶּבָעָפר ִלְכֹּבשֲאנוָסה ְלִהְתַחנֵּ

ין ָחָזק ִמֶםָמה ַגם ִאם ִּבְדָמָמה ַדָעה קֹוָלה עֹוד ְמנָֺגן. ֺחְלָשה, ִכי אֵּ  ִמּבוָשה, ֹלא מֵּ

  

ם,  ַאְך ְכָכל ֺמְרָסה ֶשִמְתַמְגָלה ְוֹלא ֺטַנל ָּבה יֹום ָּבִהיר ִתְפַקע ַסְבָלנותֹו ֶשל ֹרב דֹומֵּ

ב ם וְכמֹו ְצִליַפת ַמְגלֵּ ל ְּבִלי ֶהֶרף ַאְך ֶיְחַדל ִלְהיֹות דֹומֵּ  ֹרב ֶשֹּלא ֶיְחַדל ִלְהיֹות ְלֹרב ָגדֵּ

יֶהם ן ַעל ַגּבֵּ י ַהמֹוף ְוהֵּ ן ַעל ַגב חֹוְמסֵּ ַעת ַהַזַהם הֵּ ת ָלה ְנִקיַעת ַנְפשֹו ְשבֵּ  ִתָמחֵּ

 ֶשל ַמְזנֵּי ָהַאֲהָבה, חֹוְרֶפיָה וטֹוְנֶפיהָ 

ב...  ַעד ֶשְתֹטַהר ָהֶאקֹולֹוְגָיה ֶשל ַהלֵּ

 


