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 יוסי גמזו

ָון ֶחשְּ  ִשיר בְּ

  

ֵחי ִחֵור ֵבין ִרוְּ ָשִני וְּ  ַשד ַהָטֵרַח ֵמִציץ ַביְּ

רוָמה ֶשל ַצֶםֶרת ַהִפיקוס, חֹוָרה, ַהנְּ ֹתֶנת ֵליָלּה ַהשְּ  כְּ

ֺקָחר ָלִלים. ָהֲאִויר מְּ רוִשים וצְּ  ֶאֶרג ָטווי ִרשְּ

תַ  ָטָנה. ַהַחל מְּ ַלנְּ ָתה וְּ ִמין וִמינְּ ֵמןֹבֶשם ַיסְּ  חְּ

ָרִחים ֵאָליו ֵמאֹור קֹות ַיֲהלֹוִמים ַהֺםבְּ  ִעסְּ

ָיה ִניַרצְּ סְּ ַרעֹות ַהעֹונְּ ַרקְּ ִריצֹות ַהכֹוָכִבים יְּ  קְּ

ָיה ֲעָנִקית פוֶמרְּ מֹו ַנרְּ ֵדִסים, כְּ ָבר ַהַנרְּ  וכְּ

ֶמֶתק ַמסות לְּ  ֶשל ֹחֶשְך וִפתוי ֶשֵבין ֲחַמצְּ

ָיה אֶ  ִכימְּ ִמין ַאלְּ ִכים בְּ ִריָחההֹופְּ ֹחֶרת ַהנְּ ַחרְּ  ת סְּ

ִחי ֶשל ַהִשיָרה  ַגֲעגוַע. –ַלֶדֶלק ַהִמצְּ  לְּ

  

ֵאיָנן ֹאם וְּ ִפתְּ קו בְּ ַתתְּ ִביָבה ִנשְּ ֵרי ַהןְּ  ָכל ִצנֳּ

מֹוִנית ַהרְּ  ָשרֹות ָכֵעת ַבדוִמָטה ַהֹזאת, ַהִפילְּ

ֺכָלן, ִצנֹור ַבד ַהֲחָשִאית ֶשבְּ  ַהֶמֶפש-ִמלְּ

ָד  ִריָגל.ֶשֹּלא ָלמְּ ָטּה הוא ַמדְּ ֶפג' ֲאָבל ִשקְּ  ה סֹולְּ

  

ֵני ַהֶזה, ֶטֶרם-ָכל עון ִצִנָטה ַבִלפְּ ֵבה ֶמַתח טְּ  ָכְך ַהרְּ

ֵליֶהן ֵנן ֶאת כְּ ַכוְּ ִריר לְּ מֹורֹות ַהַןגְּ ֹאם ִתזְּ ָנה ִנתְּ  ָתֵחלְּ

ָבאס ִשעוָליו ַהָסרוד ֶשל ָהַרַעם,  בְּ

מֹורֹות ַמרְּ ִליל ַהִניִציָקטֹו ֶשל ָמָטר, ִבצְּ  ִבצְּ

רֹות סופֹות ַהֹחֶרף, שֹות ַהַחלֹונֹות, ַבֲחצֹוצְּ  ִשמְּ

ָנִני ַהַחד ֶשל ַהָבָרד. אֹון ֺתֵני ַהִחימְּ  ִבסְּ

  

רוָכה, ָהאֹוֶרֶבת כות ָהעֹודֹלא ַהדְּ ַתִים ֶזה נוס, זֹו ַמלְּ  ֵבינְּ

ֵשְך ֶשָטבֹוא. ִתין ַלֶהמְּ הֹונֹות ַהִסתות ַהַםמְּ צֹות בְּ  ַעל קְּ

ַית ֶהמְּ רֹוִשים ַהָמִעים לוָלִבית לְּ  בְּ

ֶסֶלת ֶשל ָהרוחַ  ַתלְּ ֵקי ַהַחָזנות ַהִםסְּ  ִנרְּ

ִכיִרים ִלי ֶאת ַהֵזיֶדע ֶשִלי, ַסָבא  ָשִבים וַמזְּ

ִמין ַנחום ַדֵעף כְּ  ָתקום ֶשָשח ָהָיה וִמזְּ

ֵעיֶליהָ  ֶקֶצב ִמלְּ ָפתֹו( לְּ ָקה ִבשְּ ַטאנְּ ָקה סְּ  )אֹו ַואנְּ

ִריף ֶשל ֵבית ִפָלתֹו ַבצְּ ֶנֶסת ַהָטָשן-ֶשל תְּ  ַהכְּ

ֵחק ֵמַחַסן ֶבק ֶשל ָיפוֹ  ֶרֶנר, ֹלא ַהרְּ כוַנת בְּ  ִבשְּ

 ֵעיַנִים ֲעצובֹות ָכֶזה, ָרֶזה ָכֶזה, הֹוֶזה

ִריֺרטוֹ  ֵתי ַשגְּ מֹו שְּ לוף ָנָרנֹויֹותכְּ ָתו ַאֵחר, צְּ  ת ֶשל סְּ

ָקִצים יֺדֹות ִמיֵדי שְּ ק, ֶשל ֲאָבִנים ַהםְּ סְּ  ֶשל ִנינְּ

ֵּגל, ִדים ֶאת ֹחק ַהּג'ונְּ ָלאִקים ַהלֹומְּ ָלִדים ִז'ידְּ  ַעל יְּ

ָסלֹות. ֺסלְּ נֹות ֵנאֹות מְּ נֹוקְּ ֵלי קְּ בְּ ֺענְּ ִרים, מְּ  ִחוְּ

  

ָריו הֶ  ַהב ָצהֳּ  ָעמום ֶשל ָהאֹורָכאן ֶזה ַאֶחֶרת, זְּ

סֹון נְּ ֵבי תֹומְּ ַזֵּגי ִענְּ שֹו לְּ ָלִכיש ֶאת ּגֹוֵני ַנז ִדבְּ ִאיל בְּ  ַמשְּ

ָלָבן ָסֹגל וְּ ָוִנית ַהטֹוֶרה בְּ עֹוד ִסתְּ    בְּ

נֹוָתיו ָהַעזֹות ֶשל ַהֵחן. ָיאס ֶאת ָכל ֺחצְּ  חֹוֶגֶגת ַבַבנְּ

  



ָתו ַנת ַהןְּ צוַגת ָאפְּ הוִדָטה תְּ ַיַער יְּ  בְּ

טול ִטיז נְּ ִרינְּ טְּ וֹוֶתיהָ -נֹוֶשֶטת ִבסְּ  בוָשה ֶאת ַעלְּ

אֹוֶתיָה ֶשל ַהֶשֶמש מְּ ֹחם ַמחְּ  ֶשל ָהֵאָלה וְּ

ֵעין ִזיָון. ָחֵיי ַהַתנוִחים בְּ ִמיק ֶאת לְּ  ַמסְּ

  

 ַהֲחִסידֹות ָעפֹות ִמָכאן ַעד ָהָאִביב ַהָבא

ֵמיָמיו ֶשל ֵתל ָצן ָצלול ָכאן כְּ ַהַחמְּ  ָקאִדי-ֶאל-וְּ

ִשיָמה ִהיא ֶמֶטר ָרץ מֹו ִביַנת ַהמֹוף. ָכל נְּ  וכְּ

 ֶשל ֶמִשי ַדק, ָקִריר, ֶשָהֵראֹות ָחבֹות תֹוָדה לֹו.

ִתי ֵמעֹוָלם ִמן ָהִעשון ַמלְּ  ֲאִני, ֶשֹּלא ִנגְּ

ֹלא ָסָבא ִתי ֵמעֹוָלם, וְּ  ִתי ֹכַהל,ִכי ֹלא ִעַשנְּ

רֹונוֹ  עֹוָלם ֹלא ֶאָּגֵמל ִמִשכְּ  מֹוֶדה ֶשלְּ

ָבק בוֹ  ֺבקְּ מֹו מְּ ָתו כְּ ָון ַהֶזה ֶשָכל ַהןְּ  ֶשל ֵיין ֶחשְּ

ִרי ָאִפיל ַטַעם נְּ  ַבֹזְך ַהֶזה, ָבֹרְך ַהֶזה, בְּ

ֶלן  ֶשהוא אֹוָתּה עוַגת ַמדְּ

ָך, ֶשָלנו.  ֶשִלי, ֶשלְּ

 


