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 יוסי גמזו

ִגיָשה ַבֶגֶשם  פְּ

  

רים העברים בשיתוף עם מוזיאון בית ַבאו , עורכת אגודת הסופ31.11.12היום, י"ז בחשוון, 
שאול טשרניחובסקי. לכבוד אירוע זה ולבקשת   שנה לפטירת 01אביב אירוע מיוחד לציון -בתל

אוהבי טשרניחובסקי הרבים מבין גולשי המכתב העיתי מוגש בזה שיר צנוע, המושתת על 
 פגישה שאירעה באמת ובתמים, תמים מאוד...

  

ָיהו ֶלִוין, ִמַתַחת5ַקו  ַבַתֲחָנה ֶשל ַמרְּ  , שְּ

ִמיֵכי ָאֹפר ָון סְּ ֵני ֶחשְּ ִמיַכת ִפיֶקה ֶשל ַענְּ  שְּ

ק ָדִקיק ֶשל ַמִים מֹו ַטאלְּ עֹות ָמָטר כְּ ִריִצים ִדמְּ פְּ  ֶשַמשְּ

אוָלם ֶשל ֲחֺתּנֹות, ֶפִטי בְּ תֹוֵתי קֹונְּ ַלל פְּ  אֹו שְּ

ָד -בֹבֶקר ַקר ֶשל ֵתל ַטָּנה וַמנְּ  טֹוִרית,ָאִביב קְּ

גֹודוֹ  מֹו לְּ ַחִכים ָלאֹוטֹובוס כְּ תֹור ַהמְּ  בְּ

ִעיֵלי ִרטֹות עֹוטֹות מְּ  ֶגֶשם-רֹוֶאה ַהֶטֶלד טור בְּ

ֶאָחד ֵמֶהם, ֶאָּלא ֶשֹּלא ֺלָפף בְּ יֹוֵדַע ֶשַאָבא ֶשּלֹו מְּ  וְּ

ָברור לֹו ִמי ֵמֶהם ֶזה הוא וִמי ֵהם ָכל 
                                 ַהֶטֶתר

ֹפת פו ִמִּללְּ ַטּנֹות ֶשָעיְּ ֵתי ָיָדיו ַהקְּ ָמטֹות שְּ  ִכי ֵמֶרַגע ֶשבֹו ִנשְּ

ַיַחד ִעיל ָהָאֹרְך ֵהם ֺכָּלם ָשם בְּ  ֶאת ַהגוף ַהֺמָכר ֶהָעטוף ַבמְּ

ִדיל ֵביֵניֶהם כְּ  ַהבְּ ָשר לְּ  מֹו חֹוָמהדֹוִמים ֶזה ָלֶזה ֶשָפשוט ִאי ֶאפְּ

חול ֵמי ַהֶגֶשם ִחלְּ ֶשל ֶאֶרג ָאטום לְּ  ִסיִנית ָכֹזאת ֶשל ָזרות וְּ

ִזהוי ַהָמדֹור ִחפוש-ַאְך ַגם לְּ רֹוִבים ֶשל ֵעיָניו ַהתֹוהֹות-לְּ  ַהקְּ

ָבר עֹוֵצר ָשם ִהָצֵמד ָכֵעת ֶשכְּ  ֶאל ִמי ֵמֶהם לְּ

ִמין ֶנָחָמה ֶשִהִגיָעה  ָהאֹוטֹו כְּ

ָשָמה. ֵני ֵצאת נְּ ַעט ִלפְּ  ִכמְּ

  

ַהֵמר, עֹוֶשה הוא ֶאן מֹו מְּ ֵרָרה, כְּ ֵלית בְּ  ִדינוֹ -ֶדן-בְּ

ֵעיָניו ֶשֵאיָנן ַמִגיעֹות ַבע ֶשּלֹו בְּ  ִמֹּנֶמְך קֹוַמת ֶבן ָהַארְּ

ִזים ָשם ֶאל ֶפַתח ֵני ַהגוִפים ַהחֹופְּ ָכל ַהטֹוֵתר ַעד ָמתְּ  ֶאָּלא לְּ

ִפיו ַהָפעור ֶשל ַהָדגֶדֶלת ָהאֹוטוֹ  ַתַחת כְּ  בוס, זֹו ַהִּנפְּ

מֹו ָיָדיו ֶשל טֹוֵבעַ  ָאֵכן הוא חֹוֵבק כְּ  ֶשָבַלע ֶאת יֹוָנה ַהָּנִביא וְּ

ַגל ַגלְּ ִעיל-ִחיש, כְּ ָניו ַהּלוִטים מְּ  ֶגֶשם ֶשל ִמי-ַהָצָלה ֶאת ָמתְּ

ִנצְּ  ֹאם ֶשֶזה ַאָבא ֶשּלֹו, וְּ ֶמה לֹו ִפתְּ כֹוחַ ֶשִּנדְּ  ָמד ֵאָליו ֶפַתע בְּ

ִמימות ַעל ָטעות. מֹו ַהתְּ ַרֵפק ַעל הֹוֵרהו וכְּ מֹו ֵאיֶזה גור ִמתְּ  כְּ

  

ֶקַרח-ַרק ֶשֵמחֹוף חֹוק ַההֹוֵפְך בֹו לְּ ִעים ָעָליו צְּ ַטִחים ֶזה ַמרְּ  ִמבְּ

זֹור ֵאין ֶזה ַרַעם ֶשל סוָפה-ֶאת ָכל ַמחְּ  ָדמֹו, וְּ

חֹוקֹו ֶשל ַאבָ  ֹלא צְּ ַנִיםוְּ  א, ִכי ֵמַעל אֹוָתם ָמתְּ

ָטעות ִמקֹוַמת ַחֵבק בְּ  ִליִליפוט ַהָפֵתִטית ֶשּלוֹ -ֶשהוא מְּ

ֹלא ֺמָכר לוֹ  ִחיד וְּ  רֹוֶאה הוא ֵאיֶזה גוִליֶבר ַמפְּ

ָעט ֵמָעָליו  ֶשֵתֶכף ָעַמד ַעל ַמהות ָטעותֹו ֶשל ַהֶטֶלד וְּ

ַתִּלי ָזל ַרֲעַמת ַתלְּ ֺקרְּ ֹראש מְּ ַבךבְּ ַתֵמר ִכסְּ ָשָפם ִמסְּ  ֶפֶרא-ם וְּ

ַגן לובֹו ֶשבְּ ֵיה ַהּשֹוֵאג ִבכְּ כותֹו ָהַארְּ  ַהַחטֹות-ֶשל הֹוד ַמלְּ

ֹלֹמה ַהֶמֶלְך חֹוב ֲהַדָסה ושְּ ִפַּנת רְּ  ֶשבְּ

ִעים ֵדרֹות ָקָק"ל, אֹו ֶשל ָאִחיהו ַהַמרְּ ַיד שְּ  לְּ



ִדים ָתִמיד ָכל ֶסֶרט ָיה דֹוָמה ַבּלֹוגֹו ַהַמקְּ  ַארְּ

רוֹ  ִוין-ֶשל ֶמטְּ דְּ ַכַפת אֹותֹו ֲאִרי-גֹולְּ  ַמאֶיר, וְּ

 צֹוַנַחת ַעל ֹראשֹו ֲאָבל מוָזר, ִהיא ֹלא דֹוֶרֶסת

ָשיו ֵמֵאיָמה ָרה ַעד ַעכְּ ָעָרה ֶשָסמְּ  ֶאָּלא לֹוֶטֶפת ָשם ָכל שְּ

ָהַרַעם נֹוֵהם ַבִמבְּ  ָסמוְך לֹו:וְּ ָאִביו ָהעֹוֵמד בְּ  ָטא ָהרוִסי לְּ

ָך ִמָטִדי ַעל ֹראשֹו? ִצ'יק )ַהֶטֶלד( ֶשּלְּ ָהל ֹפה ַהָמאלְּ  "ַמה הוא ִנבְּ

טֹור ֶמִדיִציִני ופֹוֶאט ַגם ַיַחד דֹוקְּ   ֲאִני, כְּ

ָיה ֵאיָנה ַמֲחָלה ִמַדֶבֶקת"  ִטיַח ָלֶכם ֶשפֹוֶאזְּ ָכאן –ַמבְּ  וְּ

ַקֵדם לֹו ֶאל ֶדֶלתהוא ָשב  ַהתֹור ִמתְּ לֹוֵטף ֶאת ָהֹראש ַהָקָטן וְּ  וְּ

ֵני ָמרֹון. ָנִסים ִכבְּ  ָהאֹוטֹובוס ֵאָליו ֵהם ִנכְּ

  

ַבר שוָבם לְּ ָבא -ָבֶעֶרב, בְּ  ,70כֹוכְּ

ִצ'יק ַעל ִכֵסא ִליִשית, עֹוֶלה ַהַמאלְּ ָבח-קֹוָמה שְּ  ִמטְּ

עו ֵהי ָהָארֹון תְּ ֵתר ַהַגֶּנֶנתומֹוִריד ִמָגבְּ ָנה לֹו ֶאסְּ  ָדה ֶשָּנתְּ

ִדידות( ָיה ִכי ִאם ִמבְּ ָשה ֲאָבל ֹלא ִמפֹוֶאזְּ ֹרף ֶאת ַנפְּ  )ֹזאת ֶשִתטְּ

ִדיט ֹלא ָקָטן ֲאָבל ָמה, ַגם שֹוֵקעַ  ָעֶליָה ָכתוב ֶשַהֶטֶלד ַבנְּ  וְּ

דֹורֹות מֹו קֹוֵלט ִתשְּ ָהִקיץ כְּ ִמין ֲחלֹומֹות בְּ  ֲעלומֹות ֹלא ַפַעם בְּ

יֹוֶנִרים ַטזְּ ָלָכה סֹוִדית ֶשל ַכת ַפנְּ  ֵמֵאיזֹו ַממְּ

ַעל ִאּלו ִמין סֹוֵכן ָכפול ֶשָּלה, וְּ  ֶשהוא כְּ

ָקה ַפנְּ ָבק, ַעל ֶתֶקן ֶשל ֺגשְּ עוָדה ַהֹזאת ֺמדְּ  ַהתְּ

ֺאִמי ֶשל ַפַעם, בול  ֶשל ָמה ֶשָקרוי ָאז ַהַוַעד ַהּלְּ

ִלים לֹו שוב אֹוָתה ַרֲעַמת  ֶפֶרא-ֶשִמתֹוכֹו ִנגְּ

ַפם אֹותֹו שְּ ָאה לֹו ַהֹבֶקר-וְּ  ֵאיִמים ֶשִּנרְּ

ָתֵרְך ָלאֹוטֹובוס ֶשל ַקו   ,5ַבתֹור ַהִמשְּ

ָטִטי סְּ ָרץ ִעם ֶזה, ֶאכְּ הוא יֹוֵרד ִמן ַהִכֵסא וְּ  וְּ

שֹוֵאל אֹותֹו: "ֶזה ֹלא אֹותֹו ַהדוֹ  ַאָבא וְּ  דלְּ

ִקי, סְּ ִניחֹובְּ ֶשרְּ ַאָבא אֹוֵמר לֹו: "ֶזה ד"ר ָשאול טְּ ִצ'יק?" וְּ  ֶשָאַמר ָעַלי ַמאלְּ

ָך ֶשֶזה ֹלא ִמַדֵבק." ִטיַח לְּ ִהבְּ ָך וְּ  ֶזה ֶשִּלֵחף ֶאת ֹראשְּ

  

ֶהֶפְך: ָבר, לְּ ִחיד כְּ ַהדֹוד ֹלא ַמפְּ  ַהֶטֶלד חֹוֵזר וַמִביט בֹו, ַבבול, וְּ

תוַגת ַמָבטֹו.  ַמֶּשהו ַרְך ַוֲאִפּלו צֹוֵבט ֶאת ַהֵּלב בְּ

ִרים ֹלא יֹוֵדעַ  ָטא ֶשל ֶבן קְּ ִמבְּ  ָמה ֶשאֹותֹו ָהֲאִרי ַהּשֹוֵאג בְּ

ִחישֹות ֵבה לְּ ַגּלֹות תֹוְך ָשִנים, ֵבין ַהרְּ  וָמה ֶשַהֶטֶלד ָעִתיד לְּ

ַמן ֹלא ָאֹרְך ִמן ַהתֹור בִ  ָיהו ֶלִוין וַבֶגֶשםהוא ֶזה ֶשתֹוְך זְּ ַמרְּ  שְּ

ָתָאה מֹוֵטט ָהֲאִרי בְּ ִרטֹות, ִיתְּ ָמעֹות ִעבְּ  ַההוא, ַהדֹוֵמַע דְּ

ָלאִבית ָרבֹוסְּ ִזיָרה בֹוֶדֶדת, רוִסָטה ופְּ  ֶשל נְּ

מֹותוֹ  ֹאם ִהיא ֵעָדה לְּ ַחִטים וִפתְּ ָתה זוָגתֹו לְּ  ֶשַפַעם ָהיְּ

ָיה ִכי ִאם ִמּלֹוקֶ  ָזר ֶשִמֶמּנוֹלא ִמפֹוֶאזְּ ָלה, ַבִמנְּ ָיה, ֶאצְּ  מְּ

ֵעי ִכילו חוִגים יֹודְּ ִחילו ורְּ רו ָשם ִבדְּ ִריחו אֹותֹו, ָכך ִספְּ                  סֹוד-ִהבְּ

ַהר ֵדי-ִמָטד ַל"ֲהָדָסה" בְּ רו מֹורְּ ֶסע-ַהצֹוִפים ֶפן ֹיאמְּ  אֹור ִכי ַהִּשיקְּ

נֹ  ֹרַע לְּ ָמה לֹו ִלכְּ ָפהֹזאת ֶשָגרְּ לֹו ֶשל ַאפֹולֹו ִכּשְּ  ַכח ִפסְּ

ַלאט ֹכֶשר חֹוַתם ַהָבָד"צ ֶשל גְּ ִשיר בְּ ַהכְּ ָצִריְך לְּ שֹו וְּ  שוב ֶאת ַנפְּ

קֹוָמה. ִטיָרתֹו ומְּ ִסבֹות פְּ ֶפל נְּ מֹו ֶאָּלא ַגם ֶאת ַערְּ  ֹלא ַרק ֶאת שְּ

  

טֹור, ֶשל ַהדֹוקְּ ַרק ָטעות ַאַחת, ֶשל ַהפֹוֶאט וְּ  וְּ

ֹכר   ָתִמיד ַהֶטֶלד ֵמאֹותֹו ִלחוף ָחטוףִיזְּ

ָלה: גות ִשיָריו ֶשּלֹו ָכל ַליְּ רֹו ִעם ָכל ִעּלְּ ַיסְּ ִהתְּ  בְּ

ָיה ִהיא ֵכן ַמֲחָלה ִמַדֶבֶקת  פֹוֶאזְּ

ָצא ָלה ִחסון...  ֶשֶחֶרם ֺהמְּ


