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 יוסי גמזו

 ָרֵחל

  

שנה להלחנת שירה המיתולוגי "ואולי לא היו הדברים..." ע"י המלחין יהודה  58במלאות 
 שרת איש יגור.

  

כאבים, -"כאשר נתגברו עליה ייסורי השחפת ביקשה האחות שטיפלה בה לתת לה סם משכך
אולם רחל מנעה אותה מכך בפולטה רק ארבע מילים שביטאו את כל גודל יאושה ומכאוביה: 

 מה..." ני רוצה להחיש...' ולא היה צורך לפרש: להחיש ֶאת'הניחי, א

 (10.21.72)ד"ר אורי מילשטיין, בן דודניתה שסעדה אותה בחוליה "קול ישראל", 

  

 ְואּוַלי ֹלא ָהיּו ַהְדָבִרים ֵמעֹוָלם

 –ְואּוַלי ֵהם ָהיּו ַדְוָקא ֵכן 

          ְוָעַבְרְת, ְצִעיָרה, ִבְצחֹוֵקְך ַהִמְכָלם

 ְלמּול ַסָבא ֶחְרמֹון ַהָזֵקן.

  

 ְוָיְפֵיְך, ְכָאִביב ִנְתאֹוִמי ְוָקָצר,

 ְכמֹו ִסֵנר לֹו ְבִלי קֹול, ְלֵעדּות,

 ֶאת ָכל ַמה ֶשָאַצר,

 ֶאת ָכל ַמה ֶשָמַצר

 ְבֵלילֹות ֲאֺרִכים ֶשל ְבִדידּות.

  

 ְואּוַלי... ָהאּוַלי הּוא ָתִמיד ְסֶנקּוַלְנט,

 ַהִםִןים-ֹלא ַכָםֶות ּגֹוֵבה

 ַהַםִּגיש ְלגֹוַבְיָנא נּוָגה ֶאת ֺכָלן,

 ָכל ְשנֹוֵתינּו ַבָןְך, ַעל ִּגיָלן ּוְשכֹוָלן,

 ּוַמִטיל ָבן, ְנַרְקָדן,

 ִבְמֺאָחר אֹו ֺמְקָדם

 ֲחָרִסים, ֲחָרִסים ַעל ִריִסים.

  

 ֶשָּגַבּה ָהאּוַלי ֲאָבל ַדְוָקא ַההּוא,

 ְכָעָנן ַלְבנּוִני ְוָשֵלו

 ָהא", ָכל ִתְמרֹות ָהָאָבק-ֵמַעל ָכל ַה"הּו

 ֶשל ָבדּוק ּומּוָכח )ְוחֹוֵלף(,

 ַאֲהָבה-עֹוד הֹוֶמה ָלְך ֶהְמיֹות הּוא ַדְוָקא

 ְבִמין ְטֶרמֹולֹו ַעז ְולֹוֵהב

 ֶשֵאינֹו ִמְתַקֵבל ַעל ַהַדַעת, ֲאָבל

 ַהֵלב. ַעל –ְועֹוד ֵאיְך!  –ִמְתַקֵבל 

                            

 ָרֵחל, ָרֵחל, ֵעיֵני ַהֵמַצח ֲעצּומֹות,

 ָרֵחל, ָרֵחל, ִעם ָסָרָפן ּוְשֵתי ַצםֹות

 ְמַרֶחֶפת ְיֵחָפה ַאת

 ְכִשְלִגָיה ְוִסיְנֶדֶרָלה

 ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָיָפה

 ֶשל כֹוָכִבים ּוַפת ְבֶמַלח



 ֶמה ּוְמַחְלֵחל:ְוֵאיֶזה ֶעֶצב ַדק הוֹ 

 ָרֵחל,

 ָרֵחל...

               * 

  

 ְואּוַלי ֹלא ָהיּו ַהְדָבִרים ֵמעֹוָלם

 ְוַהֶדֶקל, ִביַרק ְבלֹוִריתֹו,

 ֹלא ָגַחן ַעל ִקְבֵרְך ֵבין ַיְרֵדן ְלגֹוָלן

 ְוֹלא ָאנּו ָגַחמּו ִאתֹו.

  

 ְוֹלא ָאנּו ָעַמְדנּו ָשם ֶרַגע ָאֹרְך 

 –ִעם ִסְפֵרְך ַהָסמּוד ֶלָחֶזה 

 ֶאָלא ַאְת ְוַהְדִמי,

 ֶאָלא ַאְת ְוָהֹרְך

 ֶשָבָרא ֶאת ָהֶרַגע ַהֶזה...

  

 ֶזה ַהֹחִלי, ְוֹלא ַהִזְקָנה, בֹו ְדמּוֵתְך

 ֺסְתָתה ְבִאְזֵמל ְנָכַאִיְך.

 ֶאל ַהִּגיל ַהֺםְפָלג ֶשֵםָאז ְשַנת מֹוֵתְך

 ֹלא ִהַּגְעְת ֵמעֹוָלם ְבַחַיִיְך.

 ֲאָבל ַדְוָקא ָלֵכן ִמְתַיְנִחים ִמן ַהְכָתב

 –ַהְדָבִרים ְבִלי ָאָבק ַעל ִלָבם 

 ָהֵאִלים, ַכָידּוַע, קֹוְטִפים ֶאת ֵמיַטב

 ַהְנָרִחים ְבעֹוָדם ְבִאָבם.

  

 ָהֵאִלים, ַכָידּוַע, ִקְנָאה ֲאֵפָלה

 ְדמּות הּוא-ֵהם ְבָכל ֶשָסִעיר ִויֵפהִמְתַקְמִאים 

 ְוָכֵאֶלה )ְבָרָכה ִהיא, ָרֵחל, אֹו ְקָלָלה?(

 ָבָאִביב,

 ָבָאִביב ָימּותּו.

 ְוָכֵאֶלה עֹוְבִרים בֹו, ַבְזַמן ַהִמְזָכר,

 ִכְצַמְרֹמֶרת ַבֵּגו ָהרֹוֵטט,

 ְכִנּגּון ַבֵםיָתר,

 ְכַמְסֵרק ַבֵשָער

 ַהַםִתיז ִניצֹוצֹות ֶשל ַמְגֵנט.

  

 ָרֵחל, ָרֵחל, ֵעיֵני ַהֵמַצח ֲעצּומֹות,

 ָרֵחל, ָרֵחל, ִעם ָסָרָפן ּוְשֵתי ַצםֹות

 ַאת ְמַרֶחֶפת ְיֵחָפה

 ְכִשְלִגָיה ְוִסיְנֶדֶרָלה

 ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָיָפה

 ֶשל כֹוָכִבים ּוַפת ְבֶמַלח

 ּוְמַחְלֵחל:ְוֵאיֶזה ֶעֶצב ַדק הֹוֶמה 

 ָרֵחל,

 ָרֵחל...

                           

               * 

  

 ְואּוַלי ֹלא ָהיּו ַהְדָבִרים ֵמעֹוָלם



 ְוַהֵלב ִמְתַנֶתה ַרק ִלְבדֹות

 ַהִכֶמֶרת ֶשָלְך ּוְכחֹוָלם-ִמַּגֵלי

 ַאָּגדֹות ַעל ַּגֵבי ַאָּגדֹות.

  

 ֲחִריִשית ֲאָבל ַמה ֶזה ָחשּוב, ְנִסיָכה

 ֶשל ַעֶסֶבת ְדמּוַעת ַיֲהלֹום,

 ֶהָהִיית אֹוָתה ְדמּות ֶשל ֵלילֹות ְבֵראִשית,

 ֶהָהִיית אֹו ָחַלְמנּו ֲחלֹום...

 ָרֵחל, ָרֵחל,

          ָכל ַהְשֵבִעים ְוַהְשֵמִנים

 ַנֲעמֹוִנים –ֵחְרִשים ִמְשֹמַע, ַאְך קֹוֵלְך 

 ֶשל ֵאיֶזה ֹעִני ְוָרזֹון ְסגּוִפים, ַהְרֵחק ִכְרחֹוק ִכֶמֶרת

 ַצֶםֶרת-ִמִסָמָתם ֶשל ִציִניָקִנים ְוַכָםה ָאְפנֹות

 ְוֶחְסרֹוֵנְך ַכיֹום ֵביֵנינּו, ְבִעַדן ִזילּות ֶעְרָכם

 ֶשל ַאֲהַבת מֹוֶלֶדת, ַאֲהַבת ִעְבִרית, ָכל ֶשִמְרַקם

 ִיסּוַרִיְך, ֵמֶאְלֵמְך ֶשֹּלא ָנַדם,ִמְבִדידּוֵתְך וְ 

 יֹום ְבָדם,-ִמִשעּוַלִיְך ַלִםְטַנַחת ַהִמְמֵלאת יֹום

 ִמִכןּוַפִיְך ַהעֹוְרִעים ָכאן ַעד ַהיֹום, ֹלא ְבִלי ִסָבה

 ֵלב ִאיש ּוְנבֹו לֹו ַעל ְנֵני ֶאֶרץ זֹו ֶשְעִשיחּוָתּה ַרָבה,

 ִקְנָיִני ָלַעד"  –ָאַבד ִלי  ִמִםלֹוַתִיְך "ַרק ֲאֶשר

 ּוִמָיְפֵיְך, ָרֵחל, ָיְפֵיְך ַהְםֺעֶמה ְוַהִמְרָעד

 ָכְך ַחִיים ֹנה, ִנְצִחִיים ֹנה, ֶשַהִשיר ֵאינֹו מֹוֵחל-ָכל

 ִבְזֹרם ֺחםֹו ִמֵםְך

 ַעל ַיְתמּותֹו ִמֵםְך

 ָרֵחל,

 ָרֵחל...

 


