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 יוסי גמזו

ְשֵרי ְשֵרי תִּ  פִּ

  

ְסַדר ַהְמַפֵקד ֶשל ַרב ְשֵרי ְכָבר ָכאן הוא-מִּ  ַאּלוף תִּ

ְשָקם ים ֹפה ֶאת נִּ ים שוב ְמַדְגלִּ  ְוָכל ַהֲחָצבִּ

ץ ֶשָזַקּנו ְגיֹוֵני קֹוֵצי ַהַקיִּ  מול ֹצַהב פִּ

ְרָקם.-ְוֶקֶשר יָבם נִּ יר ְסבִּ ים ֶשל ְסָתו ָצעִּ  ַהקֹוְשרִּ

  

יא ְכָתב ֶשַרק ַעל ַהְּנָיר הִּ ְתַחְטבות בִּ  וְכמֹו ְבהִּ

 ַאְך ָהֺעְבדֹות כֹוְפרֹות ָבה ְוצֹוְלפֹות ָבה ְכַפְרגֹול

י יֵנָארִּ יש ֶאת ְתַואי ַקָום ַהּלִּ ים ַתְלֵמי ֲחרִּ  ַמְתוִּ

ט  ות ַהֶחַבע ַמְסלוָלה ָעֹגל.ְבעֹוד ַמְחזֹורִּ

  

ים ָוֹחֶרב ְמָטרִּ  ְבעֹוד אֹוָתן ַאְרַבע עֹונֹות ֶשל מִּ

ְתַנְגנֹות ְבתֹור י מִּ יַוְלדִּ י ֶשל וִּ  ֶשַבקֹוְנֶצ'ְרטִּ

ין ֵמרֹוץ ים בֹו ְסָתו ֶנְחָלף ְבֹחֶרף-ָאצֹות ְבמִּ יחִּ  ְשלִּ

יף ַלְחתֹ  י ַהְזַמן מֹוסִּ ץ כִּ יב ְבַקיִּ  רְוָהָאבִּ

  

ָטה ְלַשֶּלֶכת ַשְרקִּ ַתְלאובֹות ְלֶדֶלף, מִּ  מִּ

ית ַחּלִּ ים ֶשֺכָּלה ְתֵכֶלת ֶשל ְברֹוָקד-ומִּ  ְשָחקִּ

ְשחֹור ַפְרַות ַצְמָרם ֶשל ָעֵבי ֶתֶכת-לִּ  ְכפֹור ֵמֶהם נִּ

פוָפה ְקצוב יר ֶשתִּ ְבחֹות ֺמְרָקד-סוַפת ַסְגרִּ  ָהאִּ

  

 -ְכָפֵרינו ְכמֹו ְבֵשֶבטַעל ָכל ַגגֹות ָעֵרינו ו

ית ֺחְרשֹות ָוַגן יר ַחָמה ָחְרפִּ ים ַאְך ְבָהאִּ  חֹוְבלִּ

ְצַבַעת ַהתֹוֶחֶלת ַבָטֹרק ֶשל ְשדֹות ַהֶּנֶבט  נִּ

יָגיו ֶשל ַהָדָגן. יְליֹוֵני ְפסִּ ים ְבמִּ ְסַתְמרִּ  ַהמִּ

  

י ְכמֹו ַבַקָבָלה ֶשָבה ְלָכל ֵצרוף ֵיש ֵפֶשר  כִּ

ְפָתר ֲענוחֹו ַרק ְליֹוְדֵעי ַהֵח"ן נִּ  ֶשּסֹוד פִּ

ְשֵרי ְכמֹו ְמאֹוֵתת ָלנו ְבקֹוד ֺמְצָפן ַבֶקֶשר  תִּ

ְסָתר יָקה ֶשל ַהּנִּ ירִּ ְגֶלה ַלּלִּ  ֵבין ְפרֹוַזת ַהּנִּ

  

טֹות ַלחֹות ֶשל רוחַ  ְרטִּ ם ַבְּסָתו חֹוֶבֶשת בִּ  ֶשאִּ

טוֹ  ים ֶאת ְכוִּ ירות ָהֲעָרבִּ  ָתיו ֶשל ַהָשָרבְקרִּ

ְקָוה ַלֶּנֶפש ֶשְצָררוהָ  יק תִּ יָמן ֶשֵטש עֹוד זִּ  סִּ

יֵני ָהַאְכָזבֹות ְוַהֵטאוש ָהָרב.  ָכל ַחְמסִּ

  

ים ְכַפְרפוֶמְרָיה יפִּ ְשֵרי ְכָבר ַמדִּ ם ֵלילֹות תִּ  ְואִּ

ים  ָבְשֵמי גוָיבֹות ְוֶאְתרֹוג ְוֵריַח ֲהַדּסִּ

י ָתֵכן כִּ יָמן ֶשטִּ                עֹוד ְצפוָיה ָלנו ָגֶלְרָיה סִּ

ים. ּסִּ ים ְכַמֲעֵשי נִּ יעִּ ְגֵעי ֹאֶשר ַמְפתִּ  ֶשל רִּ

  

ים ֵהם ֶרֶמז יַחת ַהַפְרֵדסִּ יחֹוֵחי ְפרִּ יָמן ֶשּנִּ  סִּ

עודֹו יְֺגַשם י ְבֵעת ֶשטִּ  ֹלא ַרק ְלצוף ַהְפרִּ

ָטה זֹוֶרמֶ  ם אוַלי ַגם ְלאֹוָתה ֵאֶנְרגִּ י אִּ  תכִּ



ָפְגָשם. ים ְלַאֲהָבה ְבהִּ  ֵבין ְלָבבֹות ְצֵמאִּ

  

ים לוֹ  ְגלִּ ְשֵרי נִּ ְשֵרי תִּ י ֶשפִּ שום ָכְך ַאְשֵרי מִּ  ומִּ

ים יֹוְדֵעי ַהֵח"ן ֶשל ֹחֶדש ֶזה שום ָכְך ָחשִּ  ומִּ

ים ים לוֹ -ֶשְכמֹו ַהָטם ַהְמַשֵגר ַלחֹוף ַגּלִּ  ַגּלִּ

ּסוָפי ְתַרֵפק ַעל כִּ ֵבנו ַההֹוֶזה.ָכְך מִּ  ו לִּ

  

 וְכמֹו ֶשֵטש ֶשֶקֶצף ַגל פֹוֵלט ֶאל ַהַטֶבֶשת

ים ֶמְרַחקִּ ָשא מִּ ְכָתב נִּ  ַבְקבוק ָחתום ובֹו מִּ

י נֹוֶאֶשת ָטה ֲהכִּ פִּ  ָכְך ֵיש ֶשַגם תוַגת ַהצִּ

ים. ְתֹאם ְלָמה ֶשּלֹו ֺכָּלנו ְמַחכִּ  זֹוָכה פִּ

 


