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 יוסי גמזו

 ְשֵני ִשיֵרי ְכפֹור ָוֶשֶלג

  

 א. ְירוָשַלִים ַבֶשֶלג

  

 ֺחְרשֹות ָהֹאֶרן ָיְדעו ֶשַתִגיעו,

 ֺחְרשֹות ָהֹאֶרן ָתִמיד ְמַחכֹות.

 וְכפֹור ָוֹחֶשְך ַלְשַנִים ִהְשִמיעו

 ַעל ְנֵני ַהֶשֶלג ְנִסיעֹות ַרכֹות.

  

 ַבִםְסָגִדים ֹלא ָקְראו מוַאִזיִנים

            ְוָכל ִדְנדון ְכֵנִסָיה ָשב ִלְשקֹוט. 

  ְוהוא ָלַחש ָלְך ִנְתֹאם: "ַהֲאִזיִני

 ֵאיְך ַגם ַלֶשֶקט, ַיְלָדה, ֵיש קֹול..."

  

 ְכִהמוָמה –ַכָלה ֶשל ֹחֶרף ְוֹלֶבן ֶשֶלג  –ְירוָשַלִים   

 ְוַאֲהָבה ִהיא ָתִמיד ְסַחְרֹחֶרת ֶשַרק ִבְשַנִים ִנְשָמר ֺחָםה.  

 ַאְך ַגם ִזְכרֹון ַצָםה ֺמְפֶשֶלת ְוֶגֶבר ֶשִמְלָאה ַחכֹות  

 ִהָמֵמס ַכֶשֶלג ִבְשֵתי ָיַדִיְך ָהֵריקֹות.סֹוָפם לְ   

                                                                     

 ָהִיית ְרחֹוָקה ְוִנְכֶסֶפת ְוַאְת 

 ַגם ְכֶשָהִיית ְבָיָדיו ֲחבוָקה

 –ִוירוָשַלִים ְקסוָמה וְמֺכֶשֶפת 

 ַמְלָכה. –ַאְרמֹון ֶשל ְבֹדַלח, ְוַאְת 

  

 ַאְך ַלַםְלָכה ָהָיה ֵלב ַקר ַכֶקַרח

 ְוָלַאִביר ָהָיה ֵלב ַחם ָכֵאש

 וְתשוָקתֹו ֶשֵהֵנָצה ְכֶפַרח

 ָכְמָשה, ָכְמָשה ַעד ֶשִמְתָיֵאש.

  

 ְכִהמוָמה –ַכָלה ֶשל ֹחֶרף ְוֹלֶבן ֶשֶלג  –ְירוָשַלִים   

 ְוַאֲהָבה ִהיא ָתִמיד ְסַחְרֹחֶרת ֶשַרק ִבְשַנִים ִנְשָמר ֺחָםה.  

 ַאְך ַגם ִזְכרֹון ַצָםה ֺמְפֶשֶלת ְוֶגֶבר ֶשִמְלָאה ַחכֹות  

 סֹוָפם ְלִהָמֵמס ַכֶשֶלג ִבְשֵתי ָיַדִיְך ָהֵריקֹות.  

                                                                     

 ֵמָאז, ָהרוַח ָכל ֹחֶרף מֹוֶחֶקת,

 ָכל ֹחֶרף ִלְזכֹור  ַאְך ַאְת חֹוֶזֶרת

      ֵכיַצד ָשַבְרְת ִלְרִסיִסים ֶאת ַהֶשֶקט

 ְוֶאת ִלבֹו ֶשָקָפא ִמֹקר.

 ְוהוא ָמָצא לֹו ַאַחת, ְמַשַגַעת

 ֲחָרָטה ִנְשַתַקְעת,-ְוַאְת ִבְתהֹום

 ַאְך ֲחָרָטה ְבִאחור, ַאְת יֹוַדַעת,

  ַהֶשֶלג ֶשל ֶאְשָתַקד... ִהיא ְכמוֹ 

  

 ְכִהמוָמה –ַכָלה ֶשל ֹחֶרף ְוֹלֶבן ֶשֶלג  –ְירוָשַלִים   



 ְוַאֲהָבה ִהיא ָתִמיד ְסַחְרֹחֶרת ֶשַרק ִבְשַנִים ִנְשָמר ֺחָםה.  

 ֶגֶבר ֶשִמְלָאה ַחכֹותַאְך ַגם ִזְכרֹון ַצָםה ֺמְפֶשֶלת וְ   

 סֹוָפם ְלִהָמֵמס ַכֶשֶלג ִבְשֵתי ָיַדִיְך ָהֵריקֹות.  

  

  

  

 ב. ַהֶקֶסם ֶשל ְצַפת

  

 ְסָתו-שוב רוחַ 

 נֹוֶרֶטת ְצִליִלים

 ֵבין ַצְםרֹוָתיו

 ֶשל ֶעֶרב ְגִליִלי,

 שוב נֹוף ָהִרים ֹנה

 ְכֵליְזָמִרים ֹנה-ְכמֹו ֶפְסִטיַבל

 ָשר ִלי ֶאת ְשַפת

 ַהֶקֶסם ֶשל ְצַפת.

  

 ַהָםָטר-שוב ַלְתִריִסים לֹוֵחש ַשר

 סֹוד ְכמֹו ִמתֹוְך תֹוַרת ַהִמְסָתר,

 שוב ַעל ַהֶג'ְרַמק

 ַסַהר ָבֵשל ְוזֹוֵהר ָנח

 –וְבֵמירֹון 

 ָבְשֵמי ַזְעָתר.

  

 שוב ָצץ ְכֶחֶסד

 ֵבין ֶהָהִרים

 ַהְכֶנֶסת-אֹור ֵבית

 ֶשל ָהֲאִר"י,

 יֹוַחאי ָכאן-שוב ַבר

 ָקם ִלי ִנְתֹאם וְכמֹו ַחי ָכאן

 ָשר ִלי ֶאת ְשַפת

 ַהֶקֶסם ֶשל ְצַפת.

  

 שוב ַגם ַל"ֹזַהר" ְוַגם ַלְתִפָלה

 ֵיש ַקָבלֹות ְוֵיש "ַקָבָלה",

 ְכמֹו ֶשְכָבר ָשרו

 ַגם ַאְלָקֵבץ ְוַגם ַקארֹו:

 "ְלָכה, דֹוִדי, ִלְקָראת ַכָלה."

  

 שוב ַהַנְלָמ"ח

 בֹוֵלם ְבָתָש"ח

 ֶאת ַהְתָקַפת

 אֹוְיֶביָה ֶשל ְצַפת,

 שוב, ִבְזכות ֹקֶמץ,

 ְסֶטן ַהְגבוָרה ְוָהֹאֶמץ

 ָשר ִלי ֶאת ְשַפת

 ַהֶקֶסם ֶשל ְצַפת.

         

 שוב נֹוָסף ֹחֶרף ַמְקִניא וַמְרִטיט



 ַעל ִזְכרֹוָנה ֶשל ִהיְסטֹוְרָיה ְצָפִתית,

 שוב, ִמֵבית ַעבו,

 ִעיר ֶשִמֶןיָה ֹכה ַרבו

 ָשָבה ִלְרֹקם ֶאת ֵנס ֶהָעִתיד.
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