
* * * 

 יוסי גמזו

 ְסַחְרֹחֶרף

  

 ַהַחָזִאים, ִאְצַטְגִניֵני ְשִרירות ָהרוחַ 

 ְוַגֲחמֹות ַגֵלי ַהֹחם ְוַהִסָמה

 ִנְבאו ִכי ָכל ֵשֵדי ַהַןַער ַהָנרועַ 

 ֶשןוָפָתם צֹוֶבֶרת ֹעז וַמְקִציָנה

 ֵיְצאו ַהַלְיָלה ִמִגְדָרם ִבְמחֹול ַהַזַעף

 ןְכמֹו ָהֲעָנק ִמְםנֹוָרתֹו ֶשל ַאָלִדי

 ַרַעף-וְכמֹו ִליִלית ְוַסָםֵאל ְוַרַעף

 ַהִדין-ַיִעישו ָכל ַגגֹות ָהִעיר ִכְביֹום

 ֶשבֹו טוֵרי ִשָמיו ֶשל ָכל ִנְבָרא ְבֶצֶלם

 נֹוְקִשים ְבַפַחד ֶזה ַלֶזה ֵמֵאיָמָתם

 ֶשל ֵאיָתֵני ַהֶחַבע ַהַםִכים ְבֶהֶלם

 ֶאת ַהָשַמִים ַהשֹוְפִכים ֶאת ֲחָמָתם.

  

 ָזִגי-ְוַהְבָרִקים, ְבֶהְבֵזֵקי ֵטרוף ִזיג

 נֹוְרִמים ְבֵאש ְכֺחָלה ֶאת רֹוְכָסֵני ַהְשחֹור

 ֶשל ֲעָלָטה שֹוֶתֶתת ֶגֶשם ַהִמְמָזג ִעם

 ִשעול ָהַרַעם ַהָסרוד ְוֶהָעכֹור

 ִחית ִמֹגַבהְוָכל ַהַלח וְשחוז ַהְכפֹור ַמנְ 

 ֶאת ִניָאָגרֹות ַזֲעמֹו ֶשֵהן ְבָרָכה

 ִלְשדֹות ַהַבר ָבם ֶהָעִתיד ַיְצִמיַח שַבע

 ֲאָבל יֹוְשֵבי ְכַרִכים, ָעֹמק ַבֲחֵשָכה

 ְצלוַפת ַהַםִים ְוַהֹער ַהֹזאת ָחִשים ָבה

 ֶאת ְזִקיקוָתה ֶשל ַהַחָטה ָהֱאנֹוִשית

 ְלֹחם גופֹו ֶשל ַהזוָלת ְוגֹוְשִשים ָבה

 ִכְבִכי עֹוָלל ֶאל ֵאם ְבדוָיה אֹו ַמָםִשית.

  

 ְוַאְת ְלֶפַתע ְמִקיָצה ְלַנַהם ֶנֶרא

 ֶשל ֵאיֶזה ַרַעם ַהַםְחִריש ֶאת ָכל ֶאָחיו

 ְבַנֲהַמת ַהֹדב ֶשלֹו ַהְםַפְרֶנֶרת

 ָלה ְבִלי כֹוָכבַאְדוֹות ֵהִדים ִבְתהֹום ֶשל ַליְ 

 זֹוֶעֶקת ְכטֹוַבַעת ַהִמְזֶרֶקת ְוַאְת 

 ִמְתהֹום ַיָםם ֶשל ַמְחַשִכים ִסטוִטִטים

 ֶאל ְכפֹור חֹוָפה ֶשל ָהֵערות ֶשֵאין ָבה ֶשֶקט

 אֹו ַהְרָגָעה ְושום ְכָזִבים ִנטוִטִטים

 ָלָםה-ֹלא ְיַשְככו ֶאת ַמְכאֹוֵבי ַהָלָםה

   ְלַבד ַהֶזה ֶשֹּלא ָרפו-ֶשל ַהְלַבד

 ָכל ַאְכְזֵבי ַוָדאותֹו ֶשֹּלא נָֺחָמה

 ִבְכלוב ַחְדֵרְך ָהַאְפלוִלי ְוַהָעפוא

 ִכְבִדידוֵתְך ֶשַהִתְקוֹות אֹוְזלֹות ִמֶםָמה

 ַהחֹול ֶשַהְשִנטֹות-ְכַגְרִגיֵרי ְשעֹון

 ֶמַנע-ָהַאל ַאט הֹוְפכֹות בֹו ְלָשִנים ֶאת-ַאט

 ָעְלִמין ָשֵלם ֶשל ַאְשָליֹות.-ֶשֵטש בֹו ֵבית

  



  

  

 ְוָכְך, ַבֹחֶשְך, ִלְצִליָלן ֶשל ִשְמשֹוַתִיְך

 ַהִמְרָעדֹות ֵמַאְרִטיֶלְרַית ְרָעָמיו

 ֶשל ַהְןַחְרֹחֶרף ַההֹוֵלם ְבַרעֹוַתִיְך

 ַאִדיִרים ֶשַמֲהָמיו-ְכֵאיֶזה ֹדֶפק

 ֹזאת ְבֶאְגרֹוֵפי ַהַםִיםָדִשים ָבִעיר הַ 

 ַהַםְכִניִלים ֵבין ִגְרגוֵרי ַהַםְרְזִבים

 ֶאת ִנְראוָתם ֶשל ִסטוַטִיְך ְוֵאיַמִיְך

 ְוֶאת ַיְתמות ַהֲחלֹומֹות ַהִמְכָזִבים

 ַאְת ְלכוָדה ְכַדג ָשכוַח ָבַאְקַוְריום

  ָשקוף ְזכוִכית-אֹו ָאמֹוַדאי ְבַפֲעמֹון

 ְמצולֹות ָים ֶשֹּלא ֵהִאיר אֹוָתן ֶזה ְכָבר יֹוםבִ 

 ָתִמיד, ֶשבֹו ָתקוף-ְוֺכָלן ַלְיָלה, ֵליל

 ִלֵבְך ַהַחת ְוַהִמְפָחד ִמָכל ְכִריֶשיהָ 

 ָמַתי ַהֶזה ַהַםר-ֶשל ַגְלִמידות ָהַעד

 ַהְבִלי ְוֵיאוֶשיהָ -ְבַמְלְתעֹות תוַגת

 ְוַהֲחָבל ַהֶזה ַהָתם ְוַהִמְכָמר.

  

 ְוַאְת ִהַכְרת ַנַעם ַיְלָדה ַאַחת נֹוַרַחת

 ֶששום ַסְגִריר ַעל ְשֵמי ַחֶטיָה ֹלא ָנַחת

 ְוַהַחִטים ָבֶהם ִהְשִקיָפה ְכאֹוַרַחת

 ִנְראו ָלה ָאז ְכַהְבָטָחה ְגדֹוָלה ַאַחת

 ְוֶהָעִתיד ָהָיה עוָגה ֶשל יֹוֺמֶלֶדת

 ְוֹלא ֵנרֹות ָדְלקו ָבה ֶאָלא ִסכוִיים

 ֲאֶשר ֺכבו ֹלא ִבְנִשיָפה ַאַחת בֹוֶדֶדת

 ֶאָחד ְבִהםוִרים ְשגוִיים-ִכי ִאם ֶאָחד

 ְוַהגֹוָרל ֶשֶעְלבֹונֹות ַרִבים ֵהִטיחַ 

 ְמַאֵטםִגָלה ִנְתֹאם ְכֶשהוא עֹוֵין ו

 ֶשֹּלא ָכל ִמי ֶשִליָלדֹות ְקַטמֹות ַמְבִטיח

 ְשַלל ַהְבָטחֹות ָיפֹות זֹוֵכר ַגם ְלַקֵטם.

  

 ְוִהיא ֶשֹּלא ָיְדָעה ֶאת ַמְמרֹוֵרי ַהַכַעס

 ַאט-ְוֶאת ְבִגיַדת ַהְזַמן ִחְכָתה ַלחֹוב ַאט

 ְוַרק ָדָבר ֶאָחד ָקָטן ִהיא ֹלא ָיְדָעה ָאז:

 ָדה ַהֹזאתֶשַהַטלְ 

 ְתֵהא ֵאי ַנַעם

 ַאְת.

  

 ָלֵכן ַעְכָשיו, ְכֶשַהןוָפה ַבחוץ צֹוֶלֶפת

 ְבַפְרגֹוֶליָה ַהְעפוִאים ְוַהַלִחים

 ְוָהֵאיָמה ַהַטְלדוִתית ֵאיָנה חֹוֶלֶפת

 וְכמֹו ָגִחים –ִמן ָהִאָשה ֶשַאְת ָכֵעת 

 ֶדיהָ ִמָעַטקֹוְמבֹות ִזְכרֹוֵנְך ָכל ְרעָ 

 ֶשל ַהַטְלָדה ֵמָאז, ַבֶחֶדר ָהָאֵפל,

 ַהֲהלוָמה וִמְתבֹוֶסֶסת ִבְפָחֶדיהָ 

 ִמעֹול ָהַרַעם ַהשֹוֵאג ָבֲעָרֶפל

 ִאָםא-ֶבִכי ִאָםא-וִמְזַדֶעֶקת ְשנוַקת

 ַרק ֶשַכטֹום ְכָבר ֵאין שום ִאָםא, ֵאין ֶאל ִמי



 ִלְקֹרא ְלֵעֶזר ְוַהֹחֶשְך ֶשָבְך ְנִניָמה

 עֹוֶנה ַלֹחֶשְך ַהֵםיִמי ְוַהְשֵמיִמי

 ַהִםְשתֹוֵלל ְבֵליל ַהֶגֶשם ַהֶזה ָשָםה

 ֵבין ְשחֹור ָעֵבי ַהְכפֹור וְכחֹול ִבְרֵקי ָהֵאש

 ָלָםה-ְוֹלא יֹוִעילו ְיִפיחֹות ַהָלָםה

 –ָכל ַהֵטש ְוַקר, ָעָקר וְמנָֺכר הוא 

 ַאְת ִמְתַהֶנֶכת ַעל ִצֵדְך ִמְבִלי ָלַדַעת

  ִאם ֵיש ָלה סֹוף ַלחוְנְדָרה ֶשל ִמָחה ָקָרה

 ְוִאם ַעל ַאף ֶשַהְבִדידות ֵאיָנה ִנְגַדַעת

 אוַלי ָצפוי עֹוד אֹור ִבְקֵצה ַהִםְנָהָרה.

  

 ֶשֵכן אוַלי ְבֶרַגע ֶזה, ְכֶשַאְת נֹוֶגֶשת

 ֶאת ַהֵטאוש ַהְםַיֵבש ֶאת ַהְדָמעֹות

 עֹוֵבר ָשם ֵאיֶזה ַאְלמֹוִני ַבחוץ, ַבֶגֶשם

 ִמְבִלי ָלַדַעת ֶשַאְת ָכאן, ָקרֹוב ְמֹאד

 ִלְבִדידותֹו ֶשְכָבר ָשִנים הוא ְמַחֵנש ָבה

 אֹוָתְך ִבְלַבד, אֹוָתְך ֶשֵאין ַאְת ַמֲעָלה

 ַדִין ְמַהֵדס ָבהַעל ַדֲעֵתְך ֶשהוא עֲ 

 ֵבין ָזֺרטֹות ַרבֹות ִמְןֹפר ָבֲאֵפָלה

 ֶחֶרש-ְכמֹו ֵאיֶזה ְשִליַח ִאיְנֶטְרנֹול אֹו שֹוֵטר

 ֶשְבִלבֹו ֵיש ְקַלְסֵתרֹון ֶשָכל ְנָרָטיו

 ֵהם ָכל ְנָרַטִיְך, ַרק ֶשָלְך, ֹלא ֶשל ַאֶחֶרת

 ִעְקבֹוָתיוַאְך ַאְת ָנשוט ֵאיֵנְך עֹוָלה ַעל 

 ְכֵשם ֶשהוא ֵאינֹו עֹוֶלה ַעל ִעְקבֹוַתִיְך

 ַאְך ְבִנגוד ָגמור ֵאַלִיְך הוא ֵאינוֹ 

 אֹוֵמר נֹוָאש, ֶשֹּלא ָכמֹוְך ִמִתְקוֹוַתִיְך

 ִכי ְכמֹו גֹוָזל ֶשל קוִקָטה ַאַחר ִקמוֹ 

 ֶשְכָלל ֵאינֹו ַקָטם הוא ָתר ֵהיָכן ַאְת ֵחֶרף

 ָכל ֵהָעְדַרִיְך ֶשִמְלאו ֵמַהְלאֹותוֹ 

 ַאְך ַאְת ֶיְשֵנְך ְוהוא חֹוֵלם אֹוָתְך ְבִלי ֶהֶרף

 ְכֵשם ֶשַאְת ַעְצֵמְך ָשִנים ָחַלְמְת אֹותֹו.

  

 ְוַאְת ֶאת ְשמֹו ְוֶאת ְכָתְבתֹו ֵאיֵנְך יֹוַדַעת

 ְוֶאת ָנָניו עֹוד ֹלא ָרִאית ָכאן ֵמעֹוָלם

 מֹוִציא אֹוָתְך ָכל ַלְיָלה ִמן ַהַדַעתַאְך הוא 

 הוא ְכָבר ֶנְחָלם –וְבִלי ָלַדַעת ֶשֶזה הוא 

 ָכְך ַבֹחֶשְך ַהָמגועַ -ָשִנים ַרבֹות ָכל

 ִבְרַעב ָהֵאין ֶשָלְך, ַבֹער וַבֲחָסְך

 ְוהוא ְכֵאב ְוִריק ָנעור ְוַגֲעגועַ 

 ִנְמָסְך ֶשְבָדֵמְך ִלְבִלי ַרֵחם ַאְרסוֹ 

 ְוַאְת ְזקוָקה לֹו ְוהוא ָלְך ְוהוא ָבטוחַ 

 ֶשַהִןיְמפֹוְנָיה ַהִבְלִתי ְגמוָרה ַהֹזאת

 ֶשַהָזרות ְתקוָעה ָבה ְכֶמְרָחק ָמתוחַ 

 ֵבין ְבִדידותֹו וְבִדידוֵתְך ָהֲאחוזֹות

 ֶטַבע,-ְבֵאיֶזה ְשִבי ִהְסַתְבֺרטֹות ֵאיָנה ֹחק

 גֹוָרל ֶשֵאין ָבה עֹוְרִרים-ָנה ְגֵזַרתֵאי

 ְוַהְתמוָרה ֶשִהיא ַהעֹוְנְטָרה ֶשל ַהֶעַבע

 ְכמֹו ֶשָאִביב הוא ִהנוָכם ֶשל ַסְגִריִרים

 עֹוד ְמֺסֶגֶלת ְלָהִניס ִכְצחֹוק ֶשל ֶיֶלד



 ֶאת ָכל תוַגת ָהֲעִרירות ְבֵלב ֵנעֹור

 ל ֹקֶהֶלתְוֶאת ַקְדרות ַהָפָטִליְזם שֶ 

 ְבֵאיֶזה ַמֶשהו ַאֵחר ְמֹאד, ֶשל אֹור

 ְוַאְת ֵעָדה ִליִפיָחָתם ַהְםַצְמֶרֶרת

 ֶשל ַהןוָפה ַבחוץ ְוַהֵטאוש ִבְפִנים

 ַהֵלב סֹוֶמֶרת-ְוַאְת יֹוַדַעת ֵאיְך ֶחְרַדת

 ְוֵאיְך ֵלילֹות ַהְבדֹוד ָלְך ֹעֶרף ַקר ַמְפִנים

 ְוַאְת יֹוַדַעת ַגם ַעד ָמה ְמַתֲעַתַעת

 ִהיא ַאְשָלַית ַהָזר ַההוא, ָהַאְלמֹוִני

 ְוַרק ָדָבר ֶאָחד ָקָטן ֵאיֵנְך יֹוַדַעת:

 ֶשֶזה ַקָטם

 ְוֶזה ַמָםש

 וֶזה ֲאִני.

 


