
* * * 

 יוסי גמזו

 ִשיִרים ְלַנֲעָרה ַעל ְגדֹות ַהֶלֶתה

אבל בשעה שאין שיור וקיום לָעָבר הרחוק, לאחר מותם של הּבריות, לאחר חורּבנם "...    
של הדברים, יחידים וענוגים יותר, אבל גם עזים יותר, רוחניים יותר, מתמידים יותר ונאמנים 
יותר, עוד עומדים הטעם והריח ימים רּבים, ובדומה לנשמות, הם קוראים זה לזה וממתינים זה 

מקווים ּבתוך חורבות עולמם ונוֹשאים על גּבי טינה קטנה אחת שאין בה ממש, בניין גדול לזה ו
 זה של הזיכרון."

 הזמן האבוד", תרגום: עדה צמח( )מרסל נרוסט: "עוגת הַמדֶלן הקטנה", מתוך "ֶחֶפשֹ 

  

.I 

  

  הו ַמְזִמין ָכֶזה, ְכמֹו ֵחיק, ֵיש ַמשֶ 

 ְּבֹקַער ַהִםְפָרץ ְלטוף ַהְתֵכֶלת

 ֵּבין ְשֵתי ְזרֹועֹות ָהִרים ֶשִחּבוָקן

 לֹו ַלָטם ְלִהְתַרֵנק. ַמִמיחַ 

 ַהֶעֶצף ַהֵםִטיַח ַתְלַתֵלי

   ֵשיָבה ְצחֹוָרה ַּבחֹול, ְּבֹתם ֶשל ֶיֶלד

 מֹוִכיַח ֶשֵאין ִגיל ֹלא ָלַאְדָוה ַהִםְתַעְרֶסֶלת

 ָכרֹון ַהִםְתַדֵנק.ְוֹלא ַלזִ 

                            

 ַּבחֹוף עֹוָשה ָהרוַח ַלְדָקִלים

 עֹוֶתיהָ  ֶאת ַמה ֶשםֹוְללו ֶאְצּבְ 

 ֶשל ֹזאת ֶשֹּלא ָנְטָשה אֹוְתָך ַאף ַנַעם

 שורֹות-ַגם ְכֶשָמְטָשה ְמֹאד. שורֹות

 ַגִלים ֹראְשָך-ָחְרָשה ָיָדה ִּבְשַער

 ָּבֶהם ָטְבָעה ִכְצָרב ֶאת ִעְקבֹוֶתיהָ 

  ַלְקמוס:-חֹוֶתֶכת ְכַסִכין, ְכֹבַחן ֶשל ַאֲהָבה

It makes you or it breaks you, 

 ֵאין ְנָשרֹות.

  

II. 

  

 ֶזה ֹלא ַהְזַמן ֶשֹּלא ַמְצִליַח ְלַהְשִכיח,

 ֶזה ַהְכֵאב ֶשֹּלא ַמְצִליַח ְלַהְגִליד.

 ִעם ַהָשִנים, ִמְלַבד ַהִםיתֹוס ְכלום ֹלא דֹוֶהה

 ֶשֶנְרְסֶנְקִטיבֹות ְמַרְנאֹות ֶאת ַהשֹוֵתת.

       ֵאין ֵלב ָשֵלם ְכמֹו ֵלב ָשבור, ָאַמר ִּבְרֵתת

 אֹותֹו ָחִסיד ֺמְפָלא, ַאְך ַהָשִנים ֵהִמיתו

 ַהְשֵלמות ַהֹזאת ֶעְשרֹות ִמיתֹות ְּביֹום, ַמה ֶשםֹוִכיחַ  ֶאת

 ֶששום ַסִכין ָכֶזה

   ֵאיֶנמו ַמֲחִליד.

                      

 ַמה ֶשֹּלא ֺחַלל ּבֹו ֹקֶדש-ְוִאם ִנְשַאר ְדַבר

 זֹו ַהְזִכיָרה ֶשַםֲעָלה אֹוָתה ָּבאֹוב.



 ֵאיְך ְלַדֵטק? ָהִאְלָמֵלא, ַהַגְעגוַע, ַהַםְכאֹוב

 ֹכֶדתָאמֹוָדִאים ַאְך ַגם ַמלְ -ֵהם ַנֲעמֹון

 ֶשִעירֹוֶתיָה ְיצוִקים ְזכוִכית ְשקוָפה

  וְמצולֹוָתיו ֶשל ֶהָעָבר ִנְגלֹות ָּבה ֶחֶרש

 ַהֶחֶרף-ַעל ַאְלֺמָגיו ְוַעל ְכִריָשיו ְצֵמֵאי

 ֲאָבל ַאף ַנַעם ֹלא יֹוְרִדים ָּבה ַעד סֹוָפה

  -ַהֲחֹשוָפה ִמָכל ִמְשַחק ֶשל ָהֱאֶמת

 ָקֵלידֹוְסקֹוִני,-ַהִמְצנוִצים ַהֶזה, ַהְכמוֹ 

 ֶשּבֹו הֹוְפִכים ָתִמיד ַהְזַמן ְוַהִדְמָעה

 ֶאת ָהֺעְבדֹות ְלַאָגדֹות. ֵאיְך ְלַשְחֵזר

 ַאנ, ְּבִלי ֶרטוש, ַאף ֹלא ִקְמָעה?-ֶאת ַהִןנור ַהֶזה ְּבִלי ֵמיק

 קֹוִניַהֹכל ָכל ֵזֶכר הוא ַרק -ֲהֵרי ְּבַסְך

 ֲעֺרָּבה, ָקְרָּבן חֹוֵזר-וְכָכֶזה הוא ְלעֹוָלם ֶּבן

                   ְלַסְחָטנות ַהִכןוִפים ְוַהֶםְרָחק.

  

 ַאְנֹלא יֹוֵדַע. ַרק ַהָטם ֶשִּבְדָכַיי

                                    מֹוִסיף ִלְרֹגם ִּבי, ֹלא ִנְכָנע ְוֹלא סֹוֵלַח,

 ים ֶשל ָשם ְוָאז ַעל ֵמַזח ֵחְרשוָתםַגלִ 

                   ַהִםְתנֹוֶרֶרת ֶשל ַהָכאן ְוָהַעְכָשיו.

 ֲאִני רֹוֶאה אֹוָתה ִלְפֵני ְוַאֲחֵרי, ִלְפֵני ַחַטי

 ֶשֵהם ִמְרָדף ִסיִזיִפי ְּבִעְקבֹות ַחֶטיָה,

 םְוַאֲחֵרי ַמה ֶשִמְרַצח ַאְך ֹלא נַֺסח ָּבה ְוֹלא תָ 

 ָכל עֹוד ֹלא ַתְמנו,

 ֹלא ַהִשיר

  ְוֹלא ַהָשר.

                                               

        
  

III . 

                      

  ַואְלד-ְלִויֶנר ִהיא חֹוֶזֶרת ִעם ֵרֶעיָה ִמַםָןע

 ְּבַתְרִמיל ָכֵבד ָכֵאד ַהִםְתַאֵּבְך ַעל ְנֵני ַהדֹוַנאו

 ֶשִןְפלֹון ֶאַמְיל ָקלוף ַהִםְשַתְלֵשל ֵמַאְבָזמוֹ 

 ִמְתָחֶרה ְּבִלי ַהְצָלָחה ִּבְצִליל ְצחֹוָקה ָהִעְנָּבִלי:

 ְכמֹו ַהְרָעָשה ַאְרִטיֶלִרית ֶשל אֹור,

 ֲעלוִמים ַמְקִציף,-ְכמֹו ַסְיֶדר

 ְכמֹו ַואְלס ֶשל יֹוַהן ְשְטַראוס,

  חֹוָצה ַּבִםְכָנַסִים ַהְעָצִרים ֶשָלה ֶאת ֶמֶתק

 ַטאְרט.-אֹוגוְסט ְכַזאֶכר-ַהֹּבֶקר ָהָאפוי ְּבֹחם

                    

 ְשֹלש ֵמאֹות ֶמֶטר ִמָשם, ְּבִצָלה

 ָהַרְך ְוַהַנְסֶטִלי ֶשל ְגנֹוֶגֶנת ְמֺפְסֶנֶסת

 ְבַרק ִשֶמיהָ ָלָבן ְכמֹו ַתנוֵחי ֶלְחָיה ו-ָאֹדם

 ָקֶפה ְלַצד ֲארוָסתֹו.-ְּבֵבית יֹוֵשב ָצִעיר

 ֵעיֵני ָהֲארוָסה צֹוְלחֹות ְּבֶשֶקט, ְּבַאְקַראי

 ֶאת ֹּבַהק ַהִכָכר, ִהיא ְמַזָהה ֶאת ָהעֹוֶבֶרת

 ַהַעִיץ-ִּבְקַהל ַתְרִמיָלֵאי ַהֲהֺמָלה ְשכוַרת

 בֹו.וַמְרִעיָמה ֶאת ְשָמה ֶשד"ר ַפאוְסט ֲאהֵ 



 זֹו ֶשָעְראו ָלה ִנֶתֶקת ִּבְמאֹור

 ֹאֶרן-ָנִנים ְמיָֺזעֹות, ְמֺרָּבבֹות ְּבִשֵכי

 טֹוב, ֵמֲחֵבֶריהָ -ְוֵאיזֹו ְנָהָרה שֹוֶחֶרת

 ְוָאָצה ִּבְפִתיָעה ֶאל ַהעֹוֵראת ִּבְשָמה. ִמָכאן

 צֹוְברֹות ַהִםיַזְנְסֶצנֹות ֵאיֶזה ֶמַתח ֹלא ָצפוי,

   ַהְחִריְוָיאִלי ַלָפָטאִלי: ִחלוִפין ִמן-ֶרםְכמֹו זֶ 

 "ַתִכירו," ַמִסיָגה ָהֲארוָסה ֶאת מֹוָדֶעיהָ -

 ְמיָֺדִעים ִאיש ְלֵרֵעהו, ֶזה ָלזֹו.-ַהֹּלא

                            

 ֵמֵעֶבר ַלֺשְלָחן, ַּבֲאזֹוָרן ֶשל ַהִמְגלֹות

 ה ַהְםנֶֺםֶסת,לֹוֶחֶצת ָיד ֶאל ָיד ֶאת ַהְםבוכָ 

 ֲאָבל ָעֹמק ִמֶזה, ְּבתֹוְך ְ ַהֹחֶשְך ְ ָהַאְרֶטִזי

 ֶשְּבִניֵמי ַהָדם ַהִםְשָתְרִגים ָּבֶאְצָּבעֹות

 ִדינוֹ -ַהגֹוָרלֹות ֶאת ְנַסק-חֹוֵרץ ִנְתֹאם ִּביַמאי

                           ִנְרֶאה ֶשל ֵאיֶזה ַדְוָקא-ְּבֵלב ָשֶדה ַמְגֶנִטי ֹלא

 ַאִלים ְמֹאד, ָעשוי ְתשוָקה, ְּבִגיָדה, ַאְשָמה ָוֹנַחם

 ֹלא ָהָיה ָהִאיש אֹוֵמר ִמֵעץ ֶשִאְלָמֵלהו

 ָשִנים ַרּבֹות, ְכַאֵתיִאיְסט ִנְבָעת מול ֶרַגע ִמיְסִטי:

 ֵמֶהן ְתֵהא ִאְשִתי..." "ְּבֶרַגע ֶזה ָיַדְעִתי ִמי

                               

  

IV.                                    

  

 ְנרֹוֶפסֹור ִזיְגמוְנד ְפרֹוְיד, ֶאְצלֹו ַּבַּבִית, ָכל ָשבועַ 

 עֹוֵרְך ֶסִמיַנְריֹון ְלִמְתַקְדִמים. ְּבמֹו ָיָדיו

  ג ִּבְשַלאְגַזֶנההוא ַמִגיש ָלֶהם ְשְטרוְדל ֵּביִתי ְוָקֶפה ֲארֹוָמִטי ֺמְשלָ 

 וַמה ֶשָחִריף ְולֹוֵהט ֹלא ָנחֹות: ִצםוִקים ִמתֹוְצאֹות ֶמְחָקָריו.

 ֵאין ַהְרָצַאת ֶרֶפָרט ְמֺלָםד ֶזה מֹוַנַעת ִמְכבֹוד ַהְנרֹוֶפסֹור

 ִלְקֹלט ְּבָזִוית ִמְשָקָפיו ַהּבֹוְרִקים ִּבְקִריָצה ָגִליָצִאית ֶאת גֹון

 ָהִאיש ַהָסִעיר ָכל ֵאיַמת ֶשֵעיָניו לֹוֲחכֹות ֶאת ֹסֶמק ָנָניו ֶשל

 זֹו ַהטֹוֶשֶבת ִּבְקֵצה ַהֺשְלָחן ְוֵעיֶניָה נֹוְגשֹות ֶאת ֵעיָניו.

                                                 
                                                          

 , "ֵיש ֶקֶשרlibido-ָנִליָזה ְלֶעֶצם מוָשג הַ ַהְנרֹוֶפסֹור עֹוֵרְך ָא

 )ַמְנִעים(." libet ֶאִטימֹולֹוִגי," הוא ָסח, "ְּבָלִטיִנית ֵּבינֹו וֵבין

 ַהֵמץ, ַמְחִמיָצה ַגם ַמָםש ֶאת ַהֶהֶפְך,-ַּבָשָעה ֵאין ֵעינֹו, ֵעין-ָּבה

 וא ַהָסִעירְלֶוְרֶתר ַהה libet ֶאת ַמה ֶשְמֹאד ֹלא ַמְנִעים ְוֹלא

 ַהּבוָשה ְכמֹו ַהדֹוַנאו-ַהַםְשִניל ַמָּבטֹו ַהחֹוֵזר ְוִנְבָלם ְּבַמְחסֹום

  ֶשָכל ַנְחשֹוֵלי ֵגאותֹו ִמְתַנְנִצים ֶאל ְגדֹוָתיו ַהְןלועֹות, ִלְרִסיִסים.

 ְפרֹוְיַלְיןֵכן הוא ָשם ֵלב, ַהַםְמֵזר ַהָזֵקן, ִכי ַגם ִהיא, אֹוָתה -ִני-ַעל-ַאף

  ֵאין ָּבה, ֶשֹּלא ְכַסְלֵעי ַהָמָהר, ֵמאֹוָתן ֲאִדישות וְקִשיחות.

 ְלֶהֶפְך ְ: ַחְכִליל ַהַתנוַח נֹוֶשה ָּבה, ִלְמִחי ַמָּבָטיו ֶשל ָהֶעֶלם,

 ְיָערֹות ִמִעםור ְלָחֶייָה ַעד ְקצֹות ַעְלֲעֵלי ַהְתנוִכים.-ְכֵאש

                

 ש ַּבָשבוַע ַהָּבא וִמֶםמו ַהִןָּבה ִמְנֵני ַמה ְכָבר ַמםָ  זוֹ 

       ָוָהְלָאה, ְּבֶחֶסד אֹוָתה ִמְקִרטות ְמֺדֶטִקית ֶשל ְפרֹוְיד ַהָעִשיש,

 רֹוֶפסֹור ַליוְנֶגְרַמן: "ָאָמא, ָיזוז ֲאדֹוִני ְקָצת ָיִמיָנה" מֹוֶרה ַהנְ 



 ר, ְכַצָטד ַמִסיב ַמְלֹכֶדתְוַלאְנְגָזם ַאֶּבר ִזיכֶ 

 ַּבַּבחור וְמָקְרבֹו ִלְמחֹוז ֶחְפצֹו. דֹוֵחק ּבוֹ 

 ָזִזים ַאף ֵהם ִאם ֶיֶתר ְמֺסָּביו ֶשל ַהֺשְלָחן

 ֵאין ַהַםְרֶצה ְמַמֶחה ְּבָיָדם, ְלַמֵעט ָהַאַחת, ַהִמְכֶלֶמת:

 ֹלא, ִהָשֲאִרי ָנא ִּבְמקֹוֵמְך," הוא ְמַהְמֵהם ָלה-"לא

 ְּבִלי ְלָפֵרש ָדָבר, ִאם ֵיש עֹוד ֹצֶרְך ְּבֵפרוש.

                   

 ָהֶעֶלם ָזז ָיִמיָנה, ָכל ָשבוַע עֹוד ִכֵןא,

   ְשֹמאָלה ִמְּבִלי ָלַדַעת ְכָלל ִכי הוא ָקֵרב ָכל ַנַעם

 ינֹו ְלֵביָנה ִמְצַטְמֵצם ַהֶםְרָחק ְותֹוֵפַח ַהֶםַתח)ֹזאת ֶשּבֵ 

 ֵאש סֹוְצָיאִליְסִטית ְמֹאד ָיְרָתה, הוא ֲעַדִין ֵאיֶננו מוָדע ְלָכְך,

 ֵמרֹוֶבה ְנרֹוֶלָטִרי ְּב"ַקְרל ַמְרְכס הֹוף", ָמֺעָזה ַהםוָבס ֶשל ַה"שוְצּבוְנד"

 ומול ִמְתְקפֹוָתי 45ְּבֶפְּברוַאר 

 ָהַאְרִטיֶלִריֹות ֶשל דֹוְלפוס( ָכך נַֺסח ַהֹחֶפש

 ַאְך ֹלא ָהַאֲהָבה ֶשַגם ִצְבָעה, אֹוְמִרים, ָאֹדם.

  

 ְשלֹוָשה ֳחָדִשים ִנְדָרִשים לֹו ָלִאיש ַהָסִעיר ְלַהִגיעַ -ְשַנִים

   ַהֺשְלָחן ְלָשבוַע ִמְעֵצה-ֲעַצִּבים ֶשל ִכֵןא ְּבֶקֶצב ַמְטִריף
   ְרתוָקה ִלְמקֹוָמה ְּבִמְצַות ַהְנרֹוֶפסֹור, ֶזה ֶשִםֶמֶגד, ֶשּבוֹ ֶאל 

 ְכמֹו לֹוֶרַלי ֶשל ַהְיֶנה ַעל צוָקה ִלְגדֹות ָהַרְינוס,

 – ָיָפה ַאְך ֹלא ְּבלֹוְנִדיִנית, ִּבְשֹחְמחום ֵשָער גֹוֵלש

 ַהַעִיץ-רזֹו ֶשִחְכָתה לֹו, דֹוֶמה, ָכל ַחֶטיָה ְוֹלא ַרק ְּבֹבקֶ 

 ּבֹו ִהִגיָחה ְכִמין ַאָטָלה ִנְתאֹוִמית ְוָיָפה ְכָבָרק ַההוא

 ֵמֹאֶפל ַהַטַער ַהגֹוִתי ֶאל תֹוְך ְּבֶילֹורוְסיֹות ֵעיָניו ֶשִמְכוו ָּבה,

               ִמי ֶשָחְצָתה ָאז ִמְלַבד ֶאת ִסְמאֹון ַהִכָכר ַהִהיא

                     ַגם ֶאת ַחָטיו.

                                                              

V . 

  

 ִמֵכן: ֵהם ְנֹשוִאים וְשֵניֶהם ַתְפָרִנים וְסטוֶדְנִטים.-ְשָנַתִים ַאַחר

 ֵאין זֹו ְכָבר ִויָנה ֶשל ֶעֶרב ָהַאְנְשלוס ִכי ִאם ֵאיֶזה חֹור ְּבָנִריס.

 ַגם ָכאן ַהְזַמן הוא ֶצ'ק ָדחוי, ַגם ָכאן ִיְפֹלש ַהֶוְרַמְכט

 ֶאָלא ֶשֶנֶסק ַהְזַמן ַהָשאול ְמַפֶתה ִצֳנִרים נֹוְדדֹות

 ִקָמם ֶשל ָזִרים, ִאם ְּבַיַערְלַהִחיל ֵּביֵציֶהן ְכאֹוָתן קוִקטֹות ּבְ 

 ּבולֹון ַהַםְזִהיב ַּבַשֶלֶכת ְוִאם ְּבַז'ְרֶדן לוְכֶסְמּבור ַהְןָתִוי.

 ִמְלַבד ֶאת ָהֹעִני ֵיש ָלה ָהֹאֶמץ, ִאם ֹלא ַהֺחְצָנה, ְלהֹוִסיף ָלה

 ֲאָבל ַגם דֹוְקטֹוָרט וְשֵניֶהם ְּבָשָלב ִמְתַקֵדם. ַגם ֵהָריֹון

  

 ִמיְסֶיה ֶאִמיל ֶהְרצֹוג, סֹוֵפר ְמֺהָלל, ְמַטְלֵנן ַלסֹוְרּבֹוָנה: ָנחוץ לוֹ 

 ַהִהיְסטֹוִרי ָהָרב ֶשל ְסָפָריו. ְכִמין ָאִסיְסֶטְנט ֶשל ֶמְחָקר ְלִרְקָעם

 הוא ְיַשֵלם לֹו ְּבַעִין ָיָפה, הוא ַמְבִטיַח, ִּבְתַנאי ֶשְטֵהא ֶזה

 , ַהַםִכיר ֶאת ְכָתָביו ַעל ֺּבְרָים.esprit-ּבְ  ִמיֶשהו ַחד, ְמֹחָנן

  ַהְשפֹוֶפֶרת "ִמיֶשהו ֵאין ָלנו," ָכְך ַמְזִכיַרת ַהָפקוְלָטה ֶאל תֹוְך-

 ַדְוָקא ֵיש. – elle ,ִמיֶשִהי  ְּבקֹול ַהַםְסִגיר ְשִביב ִחטוְך ֶפִמיִניְסִטי, "ַאְך

 ֵעטֹו ֶשל ְכבֹודֹו, ָכל ַהקֹוְרנוס."-ְצָיה ַעל ָכל ְנִריִהיא גֹוֶמֶרת ַעְכָשיו ִדיֶסְרטַ 

– "Bien".הוא אֹוֵמר ָלה, "ִּבְשמֹוֶנה ַּבֹּבֶקר. ָמָחר. ִאיְנֶטְרְויו ְּבֵביִתי ", 

   



 ִּבְשמֹוֶנה ְּבִדטוק ִהיא ַּבְחַרְקִלין ֶשלֹו, מוֶבֶלת

 ָטה.ַהָשֵרת ַהםֹוִליָכה ַלִןְפִר -ִּביֵדי ִאיש

"ֵתֵשב ַמְדמוָאֶזל," ָכְך ַהּבֹוס וִמָטד ְמַתֵען ְל"ָמָדאם" ִכי  –
                                       ַהֶּבֶטן

 וְבַרק ַהַחַּבַעת ַעל ְצחֹור ֶאְצָּבָעה ְמִסיִרים ָכל ָסֵפק ַּבִמדֹון...

 "המממ," הוא ָנבֹוְך ְוֶנְחָנז ְלַהִתיק ַדְעתֹו ִמגוָפה ַהנֹוֵרחַ 

 ֶשל ִעְנָין וַמְמִחיש ָלה ֶאת ַמה ֶשִמְדָרש ִמִםְשַרת ַהְיֵשר ְלגופוֹ 

 ַהֶםְחָקר ֶשלֹו: "ְכמֹו, ְלָמָשל, ְּבִסְפִרי ֶזה ָוֶזה" ומֹוֶנה ָלה-עֹוֵזר

 ְכמֹו רֹוְטִשיְלד ֶאת ָכל ְמָניֹוָתיו ֶשַּבּבוְרָסה

 ֶאת ָכל ְנָרֵטי ַהֶנֶרק,

 ָהַעםוד

   ְוַהִנְסָקה.

  

   סֹוְפסֹוף ָלחוש ֶשֹּלא ְּבנֹוַח, ַעְכָשיו תֹוָרה ֶשָלה
 ֶשָלה ֲאָבל ֹלא ֶאת ִנְשרֹו. ַהְןָטָקטוֹ -ַמה ֶשַםְסִּביר ֶאת ִשעול

   ֲעַדִין ֹלא ֹחֶרף ַּבחוץ, וָברור: ִהיא ֵאיָנה ְמֺצֶמֶנתֹלא, ֶזה 

 ֵכן ִהיא ִנְשֶנֶקת ְלֶרַגע ָאֹרְך ְ וָפֶניָה ָכֵאש.-ִני-ַעל-ְוַאף

  "ִיְסַלח ִלי ִמיְסֶיה," ִהיא ִנְבֶהֶלת לֹוַמר, "ִאם ְדָבַרי ִיָשְמעו לֹו ָחִליָלה

 ִנְסֶּבֶלת, ַאְך ַמה ֶשֵנֵרט-ה ֹלאֲעִנטות אֹו ֺחְצנָ -ְכִמין ִדְקדוֵקי

 ַרק ָהֶרַגע ֵאיֶנמו ָמצוי ַּבִנְסָקה, ָּבַעםוד אֹו ַּבֶנֶרק ְכבֹודוֹ 

 ְוַצר ִלי ְמאד ְלַהְרִהיב ְולֹוַמר ֹזאת:

 ֶשָמַקב ְכבֹודֹו ִּבְשמֹו..." ַּבֵןֶפר ֲאִפלו ֹלא

 ַהחוָצה( ִןנֹו ֶשל ַהַּבִיתְולֹוֶחֶשת )ְּבטוָחה ִכי ִמָטד ִתָזֵרק ִמ 

 .ַאֵחר ֶאת ְשמֹו ֶשל ֶאָחד ִמְןָפָריו ָהַרִּבים ֶשל ָהִאיש, ֲאָבל ֵסֶפר

  

 ַהֶשֶקט ַהִמְפָער ִנְתֹאם

 ָשקוף ְוַקר ְכֶקַרח

 ֵיש ּבֹו ְכֵדי ְלָתֵרץ ִשעוֵלי ְמבוָכה ֹלא ְמַעט אוָלם ֵאין

 ַהְןָפִרים חוץ ֵמַרַחש ַרְגָליו ֶשל-קֹול ְוֵאין ֶהֶגה ַּבֶחֶדר ֲעמוס

 ֶצַפע ִלְמרֹום ֲחָוָקיו ֶשל ֺסַלם-ְכבֹוד ַהןֹוֵפר ַהזֹוֵנק ִכְנשוְך

 ַצר ַהָשעון ַעל ִנְסגֹות ַמָדָפיו ְוַרק ָשם, ִּבְמרֹוֵמי ָהאֹוִליְמנוס,

 ְגִדי ּבֹו ְטבוִעים ֵשם ַהֵןֶפר וְשמוֹ -ָכרוְך ְּבעֹור ָעט הוא ַעל ֶכֶרְך

 ִּבְכָתב ֶשל ָזָהב וִמָשם, ִמִשיֵאי ַהְנִליָאה ְוַהֶוְרִטיגֹו ַיַחד,

 ,Alors , ַאְת צֹוֶדֶקת.Mon Dieuָסח הוא: "

 ַהָחעות ָאְמָנם ֶשִלי

  ַאְך ַהִםְשָרה

 , ָמָדאם..."ֶשָלְך

  

  

VI.                                

  

 מֹולֹוטֹוב ְכמֹו ְּבִגיַדת ְּברוטוס:-ִריֶּבְנְטרֹונ-ְּבַשְנז ֶאִליֶזה ִמְתַּבֵשר חֹוֵזה

 ַגם ִאְלמותֹו ֶשל ַהְשֹמאל. ִעתֹוִנים זֹוֲעִקים אֹותֹו,-ֹלא ַרק מֹוְכֵרי

  יא ּבֹוָכה ֶאל ַהֹחֶשְךַהָעפוא, ִה  ַלְיָלה ְּבַלְיָלה, ָנֶניָה ַלִעיר

     דֹוַנאו ָשֵלם ֶשל ְדָמעֹות ְּבֵשם ָכל ְמרוָמיו ֶשל ָהֵאל ֶשִהְכִזיב.

  

 ַהָנָרנֹוִאית ַהדֹוֶחֶקת: ִמָכאן ַהַםְסָקָנה



 ֹחֶרף ֶשל ָדם ְמַמְשֵמש ְוָקֵרב וַבֹחֶרף ָנִסים ַעל ַנְפָשם

 –ְמִנים ָראֵשיֶהם ְּבִאילוְזיֹות ְלָמֵעט ְיֵעִנים ַהחוֹ  –ָכל ָהעֹופֹות 

 ְמֺאָחר.-ֶשְטֵהא-ַהַחָםה, ֶאל ִלְפֵני ַהִםְזָרח, ֶאל ַאְרצֹות ֶאל ְדרֹום

 ַשִיט ְצָבִאי, ֵּבין ְמאֹות לֹוְבֵשי ַחאִקי-ַרק ַּבַדָעה ַהִתְשִעים, ַעל ְכִלי

 ָלה ֶשל ַמְרֵסיַמְצִליַח ִאיָשה, ְּבַחְסדֹו ֶשל ָיִדיד, ְלַהְפִליג ִמְממָ 

 ֶאל חֹוֵפי ַנֶלְשִתיָנה, ְנדוִדים-ִאָתה ְוִעם ְּבָנם ַהִתינֹוק ְוִצְקלֹון

 ֶאֶרץ ָקָשה ֶשְשָפָתה ֲחָצִצית ְוִשְמָשה ְכַבְרֶזל ְמֺלָּבן.

 ָאִביב, ִעיר ֶשל ִזיְפִזיף ָוחֹול, ַמְשִכיָלה ִלְזרֹות חֹול ְּבֵעיֶניהָ -ַאְך ֵאין ֵתל

 ֵחֶרף ָּבֵתי ַהַּבאוַהאוז ְוחֹוף "ֶקֶטה ָדן", ֵחֶרף ֹנַעם ִחָמם

 ֶשל הוֶּבְרָמן וְגרֹוֶנָמן, ַמְכס ְּברֹוד ְוֶגְרְטרוד ְקַראוס:

   ָים ֶשל ַאְזַיאְטן ַמְשִחיז ַסִכיִנים ֶשל ֲעֵליהום ְסִביב ִאי ְיהוִדי.

  

 ַאְך חֹוֶזֶרת: ִגטוס ֶשל ְצָבא הֹוד ַמְלכותוֹ הַ -ֶאל ִלְשַכת ֶאת ַדְרָכה ִהיא עֹוָשה

 ֹלא מוָסִרי ְלַגֵדל ָכאן ִתינֹוק ְכֶשֵאירֹוָנה ּבֹוֶעֶרת ָּבֵאש

 ַהֶעַלע-ֹלא ָנחֹות ֹלא מוָסִרי ְלָנְטשֹו ִאם ָיַלְדְת אֹותֹו. ַכף ֲאָבל

 ֵאיָנה ָהִעמוי ַהָטִחיד ְּבאֹוָתה ִאיְנְקִויִזיְצָיה ְנָרִטית ֶשָלה, ְכָבר

 ַמֶשהו ָזר ְוָאֵפל ְמַמְלֵכד ָּבה ַּבֵןֶתר ְנָצָצה ְמַתְקֶתֶקת

 ְכמֹו ִמְתַקֵמא ְּבָיְפיֹו ֶשל ַהגוף ֶששֹוְרִקים ַאֲחָריו ַּבִכָכר,

 ֶגְסַטאנֹו ָשֵלם ֶשל ֶטְרִמיִטים, ַנאְכט, ְכמוֹ -ל ְרִסיֵסי ְקִריְסָטלֶזה כֹוֵסס ָּבה ְכמֹו כָ 

 ַדְנֶטְסִקי ֵאינֹו ִמְשַתֶוה ְלָכְך, ֵאין ְּבִמלֹון שום נוְרָגטֹוְריוֹ 

Larousse ֶהָעֶבה ֶשָלה לוא ַגם ִמָלה ְיִחיָדה ָהאֹוֶצֶרת ָּבה ֶשֶמץ 

 ַהֶזה, ֶשֵםַעל-ְלַהִּביעַ -ֹו ָּבֵאיןְוֵאיָמה ְכמ-ִיןוִרים-וֹוְלַטז'

 ְלֹכֶשר ַהַשְוָעה ָהֱאנֹוִשי. ִהיא ִמְתַאֶםֶצת

 ִלְדֹחק ֶאת ֶזה, נֹוֶתֶנת ִשעוִרים ְּבָצְרָפִתית

 ַצְלָינות ִלימוִזיִנית ְלֶאֶפְנִדים ִמָטפֹו, ְנִחיל ְמֺתְרָּבש ָהעֹוֵרְך

 ש ּבֹו חֹולֹות ִּבְמקֹום ְכִביש.יֹום ַאַחר יֹום ֶאל ְרחֹוב ְמגוֶריָה ֶשטֵ 

  ָּבֶעֶרב, ִּבְשִקיָדה ְטרוָפה, ִעם ֶיִקיֹות ָכמֹוהָ 

 6ֵסֶפר "ַהֶםְרָכז", מול ַקו -ְּבַזֶמְנהֹוף, ֵּבית

 ִהיא שֹוֶבֶרת ִשַמִים ָיפֹות ְלַהֵלל ֶאל ַסְלֵעי ָהִעְבִרית ֶשאֹוְמִרים ָּבה

 ִנית, ָשְרָשם ֶאָחדִכי "ַרֲחִמים" ְו"ֶרֶחם", ַּבְלשָ 

 ַאף ִכי ֵאין ֶרַגע ּבֹו ֵאין ִהיא חֹוָזה ִמְּבָשָרה ַהִמְטָרף ֶאת ַהֶהֶפְך,

 ֶאת ֹעֶמק ִרְשעות ָהִאירֹוְנָיה

 וְתהֹום ִנְבזותֹו ֶשל ַהֶשֶקר ַהֶזה.

                                                    

 רֹוְפִאים ָלָבן, גֹוֶהֶרת-ְּב"ֵּביִליְנסֹון", עֹוָטה ֲחלוק

 -ֵמַעל ִמיָטָתה ֲחֶבְרָתה ַהחֹוָבה ִמיֵמי ִויָנה, אֹוָתה ֲארוָסה

 ְלֶשָעַבר ֶשל ֶזה ֶשָשְדָדה אֹותֹו ִמֶםָמה

 ֵכן, ֵחֶרף ָכל ִהָגיֹון, ֵהן עֹוָדן ֲאהובֹות זֹו ַעל זֹו.-ִני-ַעל-ְוַאף

 "ָמה ַלֲעשֹות ִּבְשִביֵלְך?" ִמְתַחֶמֶנת ַהִהיא, ָהרֹוְפָאה, "ַרק ַתִגיִדי." –

 "ַרק ִאם ַתְבִטיִחי ֶשֹּלא ְתָסְרִבי," ַמְלִחיתֹות ָלה ִשְפֵתי ַהחֹוָלה. –

 "ִנְשַּבַעת." –"ֹלא. ִתָשְבִעי," ִהיא עֹוָנה ָלה.  –"ַמְבִטיָחה," ְמַמְלֶמֶלת ַהדֹוְקטֹוִרית.  –

 "ְוִלְסֹּבל ָכְך מוָתר?" –" ֶזה ָאסור."  –"ְתִני ִלי ְזִריָקה, ַאְת יֹוַדַעת ֶשל ַמה."        –
  

 ַהַםַחט ִנְנֶעֶצת ַּבֶםה ֶשמֹוַתר ּבֹו, ַּבגוף, ִמן ַהִכימֹוֶתַרְנָיה.

 ִמָטְפָין. ֵצל ֶשל ִחטוְך ְמֺעֶמה ְמַרְפֵרף ַעל ָנִנים ֶשמְֺשלו

 ַרַעל חֹוֶצה ֶאת ָדְכיֹו ֶשל ַהָדם ְכמֹו ַגָליו ֶשל ַהֶלֶתה ֶאת ַהאֶדס,

 אֹוגוְסט, ַהַטַער ֶאת ִויָנה ְּבֶשֶמש-ְכמֹו ְסִטיְכס ֶאת ַהְזַמן, ְכמֹו ַאֶטֶלת

 ְכמֹו ֶמַלח ַהָטם ֶאת ִמְלָחם ָהַאֵחר, ַהזֹוֵכר, ֶשל ַאְגֵמי ָהֵעיַנִים,



   ֵני ָהֶעְרָגה ֶאת ַהֶשֶקטְכמֹו ֹחד ַסִכי

 ַההוא,

 ָהרֹוֵעם ִּבי ֵמָאז.

  

  

לבית ַהיים, שהיתה תלמידתו של פרויד; נלחמה בנשק ביד עם  אימא שלי, ד"ר ְגֶרִטי גמזו
נאצי -סטודנטים יהודיים בימי "וינה האדומה" כנגד מישטרתו של הרודן האנטישמי והנרו

)ששמו  צרפתי הנודע אנדֶרה מֹורוָאה-הסופר היהודיהמחקר של -דֹולפוס; היתה אסיסטנטית
ושאחדים מספריו תורגמו לעברית: "דברי ימי אנגליה", "אקלימים",  האמיתי היה אמיל הרצוג

 43ונפטרה בייסורי תופת ממחלת הסרטן בהיותה רק בת  "שושני סתיו", "ד'ישראלי"(
 ))ובהיותי

ומעֵסב כמו האשה הצעירה, היפה והמיוסרת (. שום אדם לא הטּביע בי חותם עמוק 6כבן 
נכנס גם לִלָּבם, מוזמנים ּבזה  קוראים רגישים, אוהבי אדם ושירה, ֶשמה שיצא מִלִּבי הזאת.

 לחלוק ִעִםי גם את הנואמה האישית מאוד הזאת.

  

* * * 

 בעקבות הפואמה של יוסי גמזו

  

יוסי היקר, קראתי בהתרגשות את הפואמה שלך "שירים לנערה על גדות הלתה", ולא רק 
משום הלשון הנהדרת שלך והידע החובק עולם, אלא גם משום היכולת שלך לתאר מצבים 
וסצינות שקרו לפני שנולדת, כגון התיקון שתיקנה גרטי ההרה את אמיל הרצוג. אני גם חושב 

את נהר השכחה, וגם את ספרו של המשורר חיים לנסקי "מעבר  שהשם הוא נפלא: הוא מזכיר
 לנהר הלתי", ספר שאנשים מסורים הצליחו להביאו מסיביר הקפואה לידיעת הקורא העברי.

 טעיתי. –חשבתי שאתה לא מסוגל כבר להפתיע אותי בווירטואוזיות שלך 

 שלך,

 משה גרנות

  

 יוסי גמזו!

 .גמזתיך. כי הגיע לך –על כי גמזתנו 

 ועל 'נערה על גדות הלתה' אומר לך ולכולם: אשרינו שזכינו בך,

 כי כך מגיע לך

 וגם לנו.

 איתמר פרת

  

 בוקר טוב אהוד!

 אני רוצה להעביר דרכך וברשותך תגובה ראשונית לפואמה של יוסי גמזו.

 שלום יוסי!

טוט זה עתה גמרתי לקרוא את הפואמה שלך. קראתי אותה מרותקת. נתפסתי קודם כל לצי
מפרוסט. ואז התחלתי לקרוא ונכנסתי יותר ויותר. לא אכתוב עכשיו את כל התרשמויותיי כי אני 

 ממהרת אבל חשוב היה לי להגיב מיד. תודה!

 אלישבע

  

 יוסי גמזו יקר.

התרגשתי מאוד לקרוא את שירתך על אימך. הגעגוע שאין לו סוף, ודרכו, תקופה שלמה 
לזיכרון המתדפק. ניסוחיך היפים ומילותיך הנוגעות ללב הציפו מצוירת ביד אמן. אכן, אין גיל 



אותי בגעגועיי הפרטיים. אתה ניצב על דוכן המנצחים ומנצח על המילים והשורות הנענות לך, 
 הנוגע ללב. –ביד חזקה ועם זאת, במורך לב 

 שלך,

 מיכל סנונית

  

 יוסי גמזו היקר

אין זה השיר הראשון, שבו אתה משתף אותנו, הקוראים, בנהמת ליבו של ילד קטן, הניתק  
מזרועות אימו האוהבת. כאב ההופך ברבות הימים את הילד למשורר. אכן שירך זה מצליח 

 לגעת במחוזות זיכרונותיהם הכואבים של אחרים ולתת להם זהות.

 שישי מאיר

  

 אהוד ידידי,

י גמזו את רגשי הערכתי וחיבתי על שיריו וחרוזיו איך אפשר להעביר ליוס
( שוב ושוב,  958קראתי את הפואמה "שירים לנערה על גדות הלתה" )חב"ע  הווירטואוזיים.

 (.5886-וממש דמעתי. )לאחרונה פגשתי את יוסי באילת, דומני ב

  אלי ניסן

 


