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 יוסי גמזו

ֶזה ֹחֶרף הַּ  ְשלֹוָשה ִשיִרים בַּ

  

1. 

  

ְצָמה, ֶחֶפת ֶאת עַּ ָטד ֹלא ְמלַּ  הַּ

ָטד ְזקוָקה ָתִמיד ְלָיד ַאֶחֶרת,  הַּ

ב ָשִנים, ָמה ֶשִמְצָמא  ָמה ֶשִמְרעַּ

ְלאובֹות ֶשל ִצִנָטה ִנֶחֶרת,  ְבתַּ

ין ִלְהיֹות אֹו ֹלא ִלְהיֹות, ע ָכאן בֵּ  ָמה ֶשִמְקרַּ

ם ְכֶשהוא ְנִניָמה חוץ גַּ  ָמה ֶשָתִמיד ִנְשַאר בַּ

ְבִדיֺדטֹות ֹכל, ֶאת ָכל הַּ ְך הַּ עַּ ֶשְבסַּ  יֹודֵּ

יזֹו יְַּתמות ה אֵּ  עֹוֹשָ

ן יֶזה בֵּ  ֶשל אֵּ

יזֹו ִאָםא. אֵּ  מֵּ

  

2. 

  

ז בֹו, ָאחֵּ  ָאָדם ָצִריְך ֲחלֹום ְלהֵּ

 קֹוָלב ֶשל אֹור ִלְתלֹות ָעָליו ִתְקָוה,

ב ילֹות-ְרעַּ ז בוֹ -ְבִדידות-לֵּ ִבים שֹוחֵּ  רַּ

ר בוֹ  בֵּ ה ֶשִמְצטַּ  ְוִנְקָוה ֶאת מַּ

ְגִמיִטים, ְצבות ִלְסָטלַּ ח ָהעַּ  ִמֶםלַּ

ָאה ֶשל ֹאֶמץ ְוִסיָדן:  ְזִקיפות גֵּ

ִביִטי ף. ִהמֵּה, הַּ ף ֺאְגרַּ ה ֶשִמְגרַּ  מַּ

יָדה ל צֵּ י ֹנה עַּ יְך ְכָבר ָשִנים הוא חַּ  אֵּ

י ְמנֹות ְכָסמֵּ ִים-ֶשל נַּ םַּ ְרֶזל. הַּ  בַּ

ְחתוֹ  נַּ  ָמִרים, ְמָאְרִרים ְבצַּ

ְך ִיְך אַּ לַּ ר ָתִמיד אֵּ  ִמְדָברֹו בֹועֵּ

ְחטֹוא ְטא ֶשֹּלא לַּ ְטא ֶזה חֵּ  ְוִאם יֵּש חֵּ

ז בֹו, ב ְדָקִלים נֹוחֵּ שַּ ֶםה ֶשעֹוד מַּ  בַּ

 אֹוָאִזיס,

חֹול,  ְצִליל זֹוִגים בַּ

 –ִעְקָבה 

  

ז בֹו, ָאחֵּ  ָאָדם ָצִריְך ֲחלֹום ְלהֵּ

 קֹוָלב ֶשל אֹור ִלְתלֹות ָעָליו ִתְקָוה.

  

3. 

  

ֶגֶשם, ת הַּ ר ִזְרמַּ יחַּ ֶשל ֲאָדָמה ְטִרָטה ַאחַּ  רֵּ

יזֶ  ת, ְמֺעֶבֶרת אֵּ חַּ ֶוה.תֹופַּ  ה ֶחֶסד ִמְתהַּ

ֹּלא ֶזה ֶשל-ָהאֹור הַּ ְםנָֺחש הַּ  ֶקֶשת ִנְרֶאה, הַּ

ֲעֶבה ֶשֹּלא םַּ ִםְנָהָרה ִכי ִאם בַּ ה הַּ  ִבְקצֵּ

ת תַּ י ֹחֶשְך-הַּ טֹוְנִקים ְכגוִרים ִעְורֵּ ב הַּ ְכאֵּ י הַּ ְרָקִעי ֶשל ָשְרשֵּ   קַּ



ִלעוי,  ְבֹעֶמק ָקָטקֹוְמבֹות ָהִעוות ְוהַּ

ֹכֶשר ְלֹאֶשרֶאת ֹמהַּ  ת הַּ ְזמַּ מְַּרקֹוִטי, ֶאת ְנלַּ ן הַּ ְלִניכֵּ  ל ָהַאְפעַּ

ְכִפָטִתי, ְםִרים הַּ ְםהַּ  ֶשל ְגדֹול הַּ

ִןכוי ֶשל  ,הַּ

, ְצמֹו, ֹלא ָנגועַּ ר ֶאת עַּ ְחרֵּ ְפִליא ְלשַּ םַּ ֶזה הַּ  ֶשל ָהִרי הוִדיִני הַּ

ן ִםְתיַּשֵּ ִהָגיֹון הַּ י הַּ  ְכֶנֶגד ָכל ֺחעֵּ

ָכָכה י הַּ ,-ִמָכל ְכלובֵּ ֲעגועַּ גַּ י הַּ  ֶזה ְכלואֵּ

ן, שֵּ י הַּ ְבִריִחים חֹוְרקֵּ ְנעוִלים ְוהַּ םַּ  ִמָכל הַּ

ת ֹקֶהֶלת, ָחְכמַּ ְברות ומֵּ ִהְסתַּ י הַּ ֲאִזעֵּ  מֵּ

ָבאוש  ש ְוהַּ כֹומֵּ י ִדיָנם ֶשל הַּ  –ִמִסדוקֵּ

ָמשום ָגשום, הַּ ֶזה הַּ יחַּ הַּ  ָהרֵּ

ֶמת ֲחִלי אֹות ֶשְשָמן תֹוֶחֶלתְבחֵּ י אֹוָתן רֵּ  לֵּ

ת ְבָרִנים ֶשִכְתָתה ִעְקשות ַאל-הוא אֵּ עַּ  ֶחֶלד-הַּ

ֶזה ב הַּ לֵּ        בַּ

ְחֹנר בוֹ    לַּ

טֵּאוש.  ֶאת ִקְברֹו ֶשל הַּ

 


