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 יוסי גמזו

ֵאִלי רְׂ  ַקִיץ ִישְׂ

  

ַחֵדש ִהתְׂ  –ַהַעִיץ  "ובְׂ

ֹרַח" ִתי ִלפְׂ  ַשבְׂ

 )אסתר ראּב: "יֹום ֺהֶלֶדת"(

  

ִקָטה לֹוֶהֶטת ַכֹתֶפת שוֵפי ַהַשארְׂ ִסיָניו נְׂ  ֲאִפלו ִאם ֵאש ַחמְׂ

דוָקה ַגם ֶאָחד ֶשֵאינֹו שֹוֵבר ֵלב ָמתֹו ַהןְׂ ֵעי ַאדְׂ ֵאין ֵּבין ִנצְׂ  וְׂ

תֹו ַהֺםֶתֶכת ַּבֶשֶמש ֵמֹאֶפק ַעד ֹאֶפק ֶכלְׂ פוִטים ַעל תְׂ נו שְׂ  ֲאַנחְׂ

ֵלב. ַמגְׂ פֹות כְׂ ֹחֶרף סופֹות ַהָעָרה ַהסֹולְׂ ַחרְׂ עֹו ֶשל סְׂ ֹלא ַעל ִרשְׂ  וְׂ

  

ִרים ִמן ָהאֹור ַהחֹוֵגג, ֹלא ִמַטִין, ַתכְׂ נו ֵמֵאֶלה ֶשעֹוד ִמשְׂ  ֲאַנחְׂ

ִקיִצים, ִחָטה מְׂ ָתן ִלתְׂ נו, ֶשִעם ָהַאָגס ָהִראשֹון ַּבֺּבסְׂ  ֲאַנחְׂ

ֵמַאת ֹחם ִכי ֲעַדִין ִלָּבם ָכל ָשָנה צְׂ ִעים ּבְׂ נו, אֹוָתם ַהטֹודְׂ  ֲאַנחְׂ

 ִאם ֶטֶרם ָכלו ָלנו ָכל ַהֵעיִצים ֹלא ָכלו ָלנו ָכל ַהִעִסים.

  

ֵשם שֶ  נו רֹוִאים ִכי כְׂ ֶלֶמת ַּבָואִדיַוֲאַנחְׂ מֹוש ַהִמבְׂ  ַסֶהֶבת ַהכְׂ

ָעה  דֹוָתיו ִני ִשבְׂ ִריד ַעל גְׂ דוף ַהַםוְׂ  ָכְך ַמָםש  –כֹוֶפֶלת ֶאת ֵחן ַהַהרְׂ

ִחית ֶשל ֵמיֵמי ֵתל ֶאל ַקאִדי ָדלְׂ ִלילוָתם ַהּבְׂ ִתיק ַהָשָרב ֶאת ִצַמת צְׂ  ַממְׂ

פ ִפי ַהעֹוטְׂ ֵצל ַמָחֵעי ַהגֹוָלן ֶאת יְׂ  ֹות ַכֲחלֹום ֶשֺםַםש.וְׂ

  

מול ֵמי ַהֶנֶלג ָּבר ֶהָעִטים רֹוֲהִטים ֶאל ִמלְׂ ֵעֵלי ַהִםדְׂ ָמא יְׂ  וצְׂ



רֹוָמה פֹוָנה ֶשל ֵעין ֶגִדי אֹו ֵעין ֲערוגֹות ִּבדְׂ  ֶשל ַנַחל ָדִוד ִּבצְׂ

מֹו ַהֶשֶלג רֹועֹות ָהאֹוֶהֶבת ֵּביָנן הוא ָנֵמס כְׂ ֹהר ָהאֹוֵהב ִלזְׂ  ִכגְׂ

ָדה ֶשל ַחָםה, הַ  ַחסְׂ ֵדן ּבְׂ קֹורֹות ַהַטרְׂ מֹון ִלמְׂ דֹות ַהֶחרְׂ  –ָזב ִמםֹורְׂ

  

אֹוֵננו ֶשָלנו ֶאל זֹו ַהֵעיִצית ֶשֺכָלה ַגֲעגועַ   הוא ַגם ִצמְׂ

ָגה ַהמֹוֶטֶפת ַלחות צוֵקי ָהֶערְׂ ַער שוַלִםית ַעל ִקירֹות מְׂ  ֶששְׂ

ַמן ָהַאַחת ֶשָהגוהָ הוא ָד"ש ֶששֹוַלַחת ֵאֶלינו   ֵמֵעֶבר ַלזְׂ

ָעתוֹ  סוֵקי ִיפְׂ כות. נְׂ רוָה ַמלְׂ  ָהֵארֹוִטית ֶשל ִשיר ַהִשיִרים ֶשִעטְׂ

  

ֶשֶקת ָשיו, שוַלִםית ַהֶמחְׂ ַעכְׂ  ָאז שוִבי ָנא, שוִבי ֵאֶלינו ַגם ָכאן וְׂ

ָחֵזְך ָהַעִתיק ַאְך ָצִעיר  כֹולֹות ַהִתירֹוש ּבְׂ ַבש ֶאשְׂ עֹוָלםִכי דְׂ  לְׂ

ַלַחן ֶאת ֵאֶלם ַהֶשֶקט קֹור ַהִשיָרה ַההֹוֶפֶכת לְׂ  עֹוֶדמו מְׂ

ִלי ַגֲעגוַע ֵאין ִשיר, ֶשהוא ַכן ָלם.-ובְׂ חֹוזֹות ַהֶמחְׂ ָרָאה ִלמְׂ  ַהמְׂ

  

ֶמֶתק ִכיַמאי ֶאת ַהֹּבֶסר ּבְׂ ַסם ַאלְׂ ִמקְׂ מֹו ֶשַהַעִיץ ֵמִמיר כְׂ  וכְׂ

אֹור יֹום וַמָשב ּבוָשיו ֶּבָחשוף לְׂ ֶאת ָהָאסוף ֵּבין חֹומֹות ַמלְׂ  וְׂ

לוחֹות ֶמֶתג ָמאֹות שְׂ ִריַנת ַמחְׂ ַלַהט רוחֹות ַהָעִדים ַמֲאִדים ִּבקְׂ    וְׂ

ִריף ַעל רֹוָאם ֶאת חוָשיו,  ָחֵיי ַהֵנרֹות ַּבַגִמים ַהַםטְׂ  –ֶאת גֹון לְׂ

  

ָקף ַגם  לֹות ַהָשֶדה וֵמעֹוף ַהָשַמִיםָכְך ֶנַתע ִנתְׂ  ַהַחי, ֵמַאיְׂ

מֹוס ָהעֹוֶשה ּבֹו ַשםֹות ִמִןיָון ַעד ֱאלול ֺבלְׂ  ַעד ֵלב ָהָאָדם ּבְׂ

ַאָטל ָהעֹוֵרג ַעל ָאִפיק שֹוֵצף ַמִים ִמיהֹות כְׂ ִעיר ּבֹו כְׂ ָשב וַמסְׂ  וְׂ

יוֹ   ָכלול. ָהַאֵחר, ֶהָחֵסר, ֶשִםלוי ַהָשֵלם ּבוֹ  ֶאל ֹתַאם ֶחצְׂ

  

ַמנוחַ  ַדת ַהחוִשים כְׂ ַלֶּבה ֶאת ֶחמְׂ ִרי מְׂ ֹלא ַרק ַהֶםֶתק ַּבנְׂ  וְׂ



שוָקה, חֹום ָאָרד נְׂ ָהבֹו שְׂ ַעת זְׂ ִפיַחת ַהָדָגן ֶשִשפְׂ ֹלא ַרק תְׂ  וְׂ

 ַגם ֶמֶתק ַהֵטֶצר ַּבָדם ֶשסופֹו ַמֲעִסיס ַכֺןָכר ַּבַתנוחַ 

שוָקה.ֶאת ֵקיץ ָכל ָּבָשר ֶשַּבֹחֶר  ִשיל ִלתְׂ ָכֵעת הוא ַמבְׂ  ף ָּבַסר וְׂ

  

ָהרוַח ִהיא ַרק ָהֲארֹוָמה ִרי וְׂ ַהנְׂ  ִכי ַהגוף הוא ַהֶנַרח, ָהֵעץ וְׂ

ִתִלים ַעל ִתִלים  –ֶשל ֵיינֹו ַהחֹוֵמר ּבֹו, ֶשל ָמה ֶשאֹוֵמר ּבֹו ִשיָרה   וְׂ

הֹוָמה ִקיַע ָּברוַח ָמרֹוָמה ותְׂ ַהבְׂ יֹות ֱאנֹוש לְׂ צְׂ ֶדנְׂ ֶצנְׂ סְׂ ַרנְׂ  ֶשל ָכל טְׂ

ִמִלים. ָקק לְׂ ָבבֹו ֶשֵאיֶנמו ִנזְׂ ִעימֹות לְׂ גוֵמי נְׂ  ֵהם ַרק ַתרְׂ

  

ָשרֹו ַהסֹוֵלחַ  ָין ִּבבְׂ ַבֵתר ַהַשחְׂ ַהִפיִזי, ַהֹחֶמר, ֶשּבֹו מְׂ  וְׂ

ִציף ֶשל ַא ָין ַהַםקְׂ חֹול ֶהָעֹמק ֶשַּבָטםֶאת ִמשְׂ ַהכְׂ ִקיז וְׂ וֹות ַהחורְׂ  דְׂ

קֹוֵלחַ  ָקם ַהָםֹתק וְׂ ֺסמְׂ ָלִדים ַעל ַהחֹוף ּבְׂ ִרים יְׂ ַחנְׂ ֶשּבֹו ִמתְׂ  וְׂ

ִלי קֹול ֶשַהַעִיץ ַקָטם,  ִטיַח ּבְׂ ֵחי ֲאַבִחיַח ַהָשב וַמבְׂ  –ֶשל ִנלְׂ

  

ִניק ֲעפִ  ַקַעת ַהחוט ַהַםזְׂ ָידֹו ֶשל ַהַמַער ֶשנְׂ גֹוןוְׂ  ֶצַבע-יפֹון ַססְׂ

ִאגוף רור וְׂ יֹונֹו ֲהָזיֹות ֶשל ִסחְׂ ִקיד ִדמְׂ נֹו ּבֹו ַמרְׂ ָחפְׂ  ֲאחוָזה ּבְׂ

יֹו ֶשל ַהֶחַבע ֹאָהב ַהלֹוֵחְך ֶאת ָיפְׂ ָּבר מְׂ ַברְׂ ָעב ֶשל גְׂ גֹור ִניו ַהֺםרְׂ  וסְׂ

ֶחֶמת ֵאָליו גוף ֶאל גוף,  ֵתי ַנֲעָרה ַהֺםלְׂ ִשפְׂ ָעָרה ּבְׂ ֶלה ִּבסְׂ  –ַהִמגְׂ

  

דֹוָתיו ֶשל ָכל ֶסֶכר ָוַחִיץ ִקים ַעל גְׂ ָוִקים ָהעֹוִלים שֹוקְׂ ַגת ַהשְׂ ִחנְׂ  וְׂ

יֹוָניו ֶשל ַהֶשַפע ַהֶזה ַההֹוֵמם ֵלאות ִרוְׂ יֹוָניו ומְׂ ֵגאות ִנרְׂ  ּבְׂ

עָ  ָוָניו, טְׂ מֹו ַקִיץִּבגְׂ ָנָבל ֶששְׂ ָשָמיו ֶשל אֹותֹו ַקרְׂ אֹוָניו ובְׂ  ָמיו, סְׂ

תֹוְך ַהדֹוֵמם,  ַהַחי ֶשּבְׂ ֶשֶפת ַמהות ַהסֹוֵמַח ַּבַחי וְׂ  –ּבֹו ֶנחְׂ

  

ִשי, ַהָזרוחַ   ָכל ֶזה חֹוֵבר ֶאל ִזיוֹו ַהגֹוֵבר ֶשל ֶהָחג ַהִשמְׂ



ארֹוָנה ֶשל ַהֶמֶפש ָנתוַח ִלסְׂ  ֹּבַע ַהֹכל:ֶשּבֹו ַצוְׂ ִלשְׂ  ּבֹוא וְׂ

ַמן ַהּבֹוֵרַח, ֶאת ֶשֶטף ַהַםִים, ֶאת ֶלֶטף ָהרוַח,  ֶאת ֶחֶתף ַהזְׂ

ֹקל. ָלָאיו ֶאת ֵעיֵנינו ִלסְׂ נֹותיו ֶשל ַהַעִיץ ַהָשב ִּבפְׂ  ֶאת ָכל ַמתְׂ

  

נֹו ֲחצֹות ּבֹו רוֵחנו עֹוֶגֶנת טורְׂ ִטיָפתֹו ָהָאֵפל ֶשל נֹוקְׂ חֹול קְׂ ֶאת כְׂ  וְׂ

ִמיד ַהֹחֶשְך ֹראשֹו ֶאל ַהֶשֶקט ַמצְׂ נֹוֵגג וְׂ  ַּבחֹוף ּבֹו ַהֹחם ִמתְׂ

ָמָמה ַהמֹוֶגֶנת שֹוף ַחלֹוָנם ַהָנעור ַלדְׂ זוג אֹוֲהִבים מול ַמחְׂ   כְׂ

ֵשִלים ִמָתִמיד. לוִלים ובְׂ ַנַען טְׂ ִפי ֵלילֹות כְׂ  ֶשָּבה כֹוָכָביו ֶשל יְׂ

 


