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 יוסי גמזו

 ֶשֶלג ַבֶחְרמֹון

  

 ָלַעד ֶשל ְצחֹור ַהֶשֶלג, ַהֵשיָבה ַהְסִעיָרה ַהֹזאת

 ְבִצווי ִכי ָהָעְצָמה ַהְשָרָרה ֶשֵאין ָלה ֹצֶרְך

 ְשאוָגה ִמָכל ְשִתיָקה ֶשָלה, חֹוֶלֶשת ומֹוֶשֶלת

 ַעל ַהמֹוף ֶשְלַרְגֶליָה, ַעל ַהְזַמן ְוַעל ַעְצָמה.

  

 קֹוֵראת ִתָגר ַעל ֹחם ַהֶשֶמש ַהִסָמה ַהִבְטָחה ָבה

 ָהָאָדם ְלָהִכילוֹ -ַעל יְֺמרֹות ֵעין –ְוַהֹגַבה 

 ְוַאְדנות ַנְטִריַאְרָכִלית זֹו ֶשְבִלי ִמִלים רֹוֶשֶמת

 ָבָרדום ֶאת ַהָעדום וַבדֹוֵמם ֶאת ֵהד קֹולֹו.

  

 ַהֵמַצח-ָהֲעָנִקים ַהֶזה ֶשבֹו ֵאיְנסֹוף-ַוֲהַדר

 מול ַאְפסותֹו ֶשל ֶהָחלֹוף ד ֶאת ַגְדלותוֹ ְמָתעֵ 

 ֶשאֹוָתה הוא ְמַבֵחל ִמְםרֹום ִנְסגֹות ְמעוף ַהֵמץ, ַאְך

 ֹכל, ֹלא ְבִזְלזול ָמִהיר ִלְצֹלף.-ְבִאְלמות יֹוַדַעת

  

 ְלֶקֶסם ֶזה ָהֶרַגע, ֹלא ַאֵחר, בֹו ַהָמדֹוש הֹוֵפְך

 ְוַהְנרֹוָזה ְלִשיָרה ְוַהִמְגלֹות ְלַאָגדֹות

 עֹוֶשה ָאְזָניו ַכֲאַפְרֶכֶסת ְוַהֶטֶלד ֶשְבָך

 ְלִמְלמול ַנְלֵגי ָהֶרֶכס

 ַהגֹוְלִשים

 ַבםֹוָרדֹות.

  

 ַמְפִשיר ְלַמִים ִכי מוָזר, ַדְוָקא ַהֶשֶלג ֶשְכפֹורוֹ 

 ַהֹּלֶבן ַכִשְמָחה-ֲעַנק ַהשֹוְטִפים ֶאת ַחםוֵקי

 ֶאת ַהֵלב ֶשֹּלא ִצָנה ָלה,

 ֶשֺהְפַתע ָלה,

 הוא ֲעַדִין

 ַהִןנוִרים ֲהִכי ָקסום ְבעֹוַלְמָך.-ְמַסֵנר

  

 ֶשל ַגִלים צֹוְנִחים ְבַסאְלָטה וִמְלמול אֹותֹו ְגִליַסְנדוֹ 

 ְדרֹוןוִמִנְסָגה ֶאל ַהִם  ִמן ָהָרם ֶאל ַהָממוְך

 ֶשִןְלַסְלתָ  ִמְצַטְלֵצל יֹוֵתר ִמָכל ִמלֹות ִשיֶריָך

 וִמָכל ֶשְתַסְלֵסל עֹוד ַעד יֹוְמָך ָהַאֲחרֹון.

  

 ַיְלדֹון ֶשֹּלא ָבַגר ְבָך ַאף ַנַעם ְוַההוא, אֹותוֹ 

 ַהָלָםה ְכמֹו שֹוֵאל ֶאת ַהִםְלמול-ֵמֶעְברֹו ֶשל ִגיל

 ַטַעם ז ַהֶזה: ַמה ֵנֶשר וַמהַהתֹוֵזז ְוַהנֹוזֵ 

 ַהְכפֹור ַהֶזה ִמםול?-ֵיש לֹו ֵשם ָכֶזה, "ֶחְרמֹון", ִלְנִפיל

  



 ָאז ַהְסֵכת, ַהְסֵכת וְשַמע ְלַלֲחֵשי סֹודֹות ַהֶנֶלג

 ַהןֹוְרִקים ִבצִניָחָתם ַבֲערוֵצי ַהָואִדטֹות

 ֶאת ִסְבָכם ֶשל ְקֵני ַהֹגֶמא ַהְעפוִאים ִמֵםי ַהֶשֶלג

 ָהֲעָרבֹות ַהבֹוִכטֹות. ָבם טֹוְבלֹות ַצםֹוֵתיֶהן

  

 ֵסֶתר-ְוַנֵןה ְלַפֲעֵנַח ְכִמין ֹצֶפן ֶשל ְכַתב

 ִבְצִליֵלי ָהֶאְסֶנַרְנטֹו ַהָסלול ַהֶזה, ַהַער

 ַעל ַגֵלי ָהֶאֶתרֶשל ְזָרִמים ַהַםְלִחיִתים ְלָך כְ 

 ָכל ָהִעָער. יֹוִמין ֶשהוא ַתְמִצית-ֵאיֶזה סֹוד ַעִתיק

  

 ָמה, ֵהם ְמַסְנִרים ִבְשַפת ַהַםִים-ֵהם אֹוְמִרים ְלָך ְדַבר

 ַהשֹוְצִפים ְבַלִביִריְנְת ַמְחזֹור ָדמֹו ֶשל ָהעֹוָלם

 –ן ֶאֶרץ ְלָשַמִים ִבְמבֹוְך ַאְלֵפי ְשנֹוָתיו ֵבי ְכמֹו ַהְזַמן

 ַעל ְתשוָקה ֶאל ָהָאסור,

 ֶנֶרא ֹלא ִנְבָלם.-ַעל ֵיֶצר

  

 ֵהם ָשִרים ְלָך ַבָלָדה ַעִתיָקה ַכֲאָבֶניהָ 

 ֶשל ַבֶזֶלת ֶאֶרץ זֹו ֶשהֹוד ְקדוֶמיָה ֶטֶרם ָסר,

 ֵהם חֹוְשִפים ְלָך ֶאת ֶנֶפש ָהָאָדם ְוֶאת ְצפוֶניהָ 

 ַהְערוִעים ֵמָאז ַעד ֵהָמה ֵבין ָהרוַח ַלָבָשר.

  

 לוֹ  ֵבין ֺעְמֵקי ַהֵגיָאיֹות ְלַהר ִנָשא ֶזה ַהחֹוֵבש

 ֶאת ִמְצֶנֶפת ַעְנֵני ְכבֹודֹו ְכִמין ֹכֵהן ָגדֹול

 מֹוְך גֹוֵלש לוֹ -ֶשְזָקנֹו ַהַםְלכוִתי ִכְצחֹור ַאֶדֶרת

 ְבִלי ַלֲעֹצר וְבִלי ַלְחֹדל.ְויֹוֵרד ַעל ִמדֹוָתיו 

  

 ַהֶשֶלג-ַתְלג'", הוא ַהר-ְוַעל ֵכן ִנְקָרא ָהָהר "ַג'אֶבל אַ 

 ָעִמיד וִמְתַמֵשְך וִמשום ֶשְסחֹור ִכַנת ִשְלגוֹ 

 ְוַהִכָנה ַהֹזאת ִנְמֶשֶלת ַגם ַבַעִיץ ַהלֹוֵהט

 ֵשיח'".-ַהֵשם "ַג'אֶבל אַ  נֹוַסף לֹו ַגם ֶשל ֵשיח', ִלְצִניפוֹ 

  

 ַהַדַעת-ַהְתשוָקה ֶאל ַמדוָחיו ֶשל ֵעץ וַמָםש ְכמוֹ 

 ָכְך ָשְרָשם ֶשל ַהִןנור ְוֵשם ָהָהר ַהֶזה, ֶחְרמֹון,

 ֶשִזְקֵני ִשְבֵטי ַהְדרוִזים, ְכַמֹןֶרת ֹלא ִנְגַדַעת

 ְדמֹון.ַמְנִחיִלים ִמָןב ְלֶנֶכד ְכַהְנֵחל אֹוָצר קַ 

  

 "ֵכן," אֹוֵמר ָאז ְכבֹוד ַהֵשיח' ֶאל מול ִאָשה ַהְםַרֶעֶדת

 ְבֵלילֹות ֵאין ְספֹור, ַהֵשֶבט-ֶשל ַשְלֶהֶבת ְמדוַרת

 "ְבֶשְכָבר, ִביֵמי ָעָבר, ָקאן ָיא ָמא ָקאן ָיא ָנאס, ִמֶעֶדם

 פֹור.ַהכְ -ֶעְליֹון ְסִביב ִנְסָגתֹו ֶשל ַהר-ִרֲחפו ַשְרֵפי

  

 ִרֲחפו ְועֹוְפפו, ְכַנף ָכל ַמְלָאְך ַעל ְשֶכם ֵרֵעהו 

 ָעב-ְכרֹוְקִעים ִבְמחֹול ַהֶדְבָקה ַעל ַגגֹות ָבֳמֵתי

 ַעד ִכי ֶנַתע, ַעל ְנֵני ָאֶרץ, ִנְתַגָלה ָלֶהם ַמְרֵאהו

 ֵמעֹוָלם שום ֵלב ֺמְרָעב. ֶשל ִנתוי ֶשֹּלא ָעַמד בוֹ 

  

 ִכי ָבֵעת ַהִהיא ֵהֵחל ָאָדם ָלֹרב ִכְרבֹות ְדָשֶאיהָ 



 ַהֶשֶלג ַהָלָבן-ַהר ֶשל ַאְדַמת ַמְרְגלֹוָתיו ֶשל

 –ֱאנֹוש, ֶשֵלב ָכֵמַה -ָלֶהם ִלְבֵני וָבנֹות יְֺלדו

 ֹלא ִיְשַבע ִמיִפי ֵגָון. –הוא  ַמְלָאְך ֵלב ַוֲאִפלו

  

 ה ִהיא ִכי ִדין ִנדוי ָוֵחֶרםְוֵכיָון ֶשִםְצַות ַאְללָ 

 ֱאנֹוש-ִיָגֵזר ַעל ָכל ַמְלָאְך ֲאֶשר ַיְחֹמד לֹו ַבת

 ְוִיְדַבק ָבה ַכשוָעל ְבֶאְשכֹולֹות ְגנוִבים ַבֶכֶרם

 –ְוַעל ֵחְטא ָכֶזה ָצפוי ָהֵאל ִלְקֹנס ְוַלֲעֹנש 

 ֶנֶגד,ֶשכְ -ַהַםְלָאִכים ִלְמֹרד, ְכֵחֶרם ִנְדְברו

 ַהָדם-ָבִאןור ָהֱאֹלִהי ְוַנֲענו ְלקֹול

 ְלַמְרְגלֹות ָהָהר ִבְמעוף ֶחְמָדה חֹוֶגֶגת ַוֵטְרדו

 ָהָאָדם.-ַוטֹוִלידו ְנִפִלים ִמְמשֹוֵתיֶהם, ְבנֹות

  

 ַהִכְלַאִים-ְוָהֵהם, ַהִגֹבִרים ַאְנֵשי ַהֵשם ְבֵני

 ָאְכלו ַעד ְכלֹות ֲאֶשר ְשֹלֶשת ֲאָלִפים ַאָםה ָגְבָהם,

 ֱאנֹוש ֶשָכל ָעְשָרם ָהָיה ְלַאִין-ֶאת ְיִגיַע ְבֵני

 ְוַהַחג ָהַפְך ָחָגא ְוַהְכלולֹות ָהְפכו ְקָללֹות.

  

 ְזָרִדים עֹוֶמֶמת,-ֹיאַמר ַהֵשיח' מול ְמדוַרת וֵמָאז,"

 ֹו ְבִאְבַחת ַשְבִרָטה ֵביןָהָאָדם ְכמ-"ְמֺפָלג ֵלב

 ַהַםְלָאְך ְוָהִאָשה, ַהָתם ְוזֹו ַהִםַתֶםֶמת

 )ְוִאם ֵניִטיב ֹזאת ְלַלֵבן צֹוָדה ֶאת ְלָבבוֹ  ַאְך

 ִיְתַגֶלה ָלנו ִכי ֹלא ַרק ַהֶחְרמֹון, הוא ַהר ַהֵחֶרם

 ִנְמָתח ֵבין ְשֵמי ֱאֹלַה ֶלָעָפר ַהֶמְחָרץ ַההוא,

 ָיא ָנאס, ַאף ָאנו ֶשֺחְלַשת ַהגוף עֹוֶכֶרת  א ָכְך,ֶאלָ 

 ֶאת ַהֵמֶדר ַהחֹוֵזר ְוַהםוָפר ִבְבָשֵרנו

 רוחַ  ְלאֹוָתה ַהִהְתַעלות ֶאל ְמרֹוִמים ֶשֺכָלם

 ִכי ַהִהיא, ַחָוה ִאֵםנו, עֹוד ֵמָאז ָאָדם ִאיָשה

 ְמצֹוִדים ַוֲחָרִמים ִלָבה, ַמְלֹכֶדת וַמדוחַ 

 ְוִנְכֶוה ִביקֹוד ִאָשה." ְלָכל ְזבון ַהִםְתַנֶתה ָלה

  

 ְלֶפַתע ַהס ְבחוג שֹוְמָעיו יֹוְשֵבי ַהֵשֶבט ...ָאז ָיְשַלְך

 ַהְכרוִכים ְכִמין ָעָקאל ְסִביב ַהָכִפָטה, ִהיא ָהֵאש

 ְרבֹונֹות ָתִשיב ְזֵקָנה ַאַחת, תֹוֶשֶבתוְדָבִרים ַכָד 

 ְלִהְתאֹוֵשש: ִלְכבֹוד ַהֵשיח' ֶשִטְתַקֶשה אֹותֹו ְכָפר,

  

 ֹלא ִתְלֹכד ִאם ֹלא ַיְחֹדר ָבה ְכלום "ַהַםְלֹכֶדת, ָיא אוְסָתאד,

 ַהָלכוד, ֶששום ִנתוי ֹלא ַיְסִגירֹו ְלָשם ָכל עֹוד

 ִלְכֹבש ִיְצרֹו וִבְתבוָנה ִלְגֹדר ָבה הוא ָחָזק ַדטוֹ 

 ְגֵדרֹות מול ַסַחף ַכֶחָראסֹות ַהכֹוְלאֹות ַבְתשוָקה

 ֶאת ַאְדַמת ָהָהר ְבָכל ֶחְלקֹות ְשדֹוֵתינו ִמִלְגֹלש ָכאן

 ִעם ַהֶשֶלג ַהַםְפִשיר ֶששום ִמְדרֹון ֹלא ַיַעְצרוֹ 

 ִבְלַבד ִלְכֹבש ָכאן ִיְצָרה ל ָהִאָשה, ֹלא ֶאתְוָהִאיש, מו

 .ִיְצרוֹ  הוא ָאמור, ִכְכִסיל ָגמור, ִכי ִאם סֹוְפסֹוף ַגם ֶאת

  



 ִלְטֹנל ַעל ְבנֹות ַחָוה ֶאת ָכל מוֶמיהָ  ָכְך ֶשַעל ְמֹאד

 ֶשל ַהֶמֶפש ַהַגְבִרית ֶשָכל ָעוֹון ֶשָלה ִנְמָחה

 ל ָהִאָשה )ְוֹזאת, ָיא ֵשיח', ַאָתה שֹוֵמעַ ְוִנְזַקף עַ 

 ֵמַאַחת ַהַםִכיָרה אֹוְתָך,

 ֲהֵרי ֲאִני ִאְםָך...("

  

 ֹכה ָאְמָרה אֹוָתה ְזֵקָנה וְפֵני ַהֵשיח', ְכֵאש לֹוֶהֶטת,

 ָשם ַכְםדוָרה ֶשַשְלֲהבֹות אֹוָרה יֹוְצרֹות ִנְתַאְדמו

 ַהֶבֶטן-ֶנֶתן ֶשל ַרְקָדִנטֹות-ֶאת אֹוָתם ִנתוֵלי

 ִיְצרֹו.-טֹוְצרֹו ֶאל ְשַטן-ִאיש ִמְכַנף ַמְלַאְך ַהַםחֹות ֵלב

  

 ַהֶשֶלג-ַהגֹוֵלש ֵמַהר ְוֶאת ֹזאת ָלַחש ַהֶנֶלג

 ְלִשְפַעת ָהֲעָרבֹות ַהבֹוִכטֹות ֶשֵהן ַהְרמֹון

 ה ֶשֵםֹראָשן ֺמְפֶשֶלתַעְלוָ -ְנשֹוָתיו ֶשָכל ַצַםת

 ְמִמָןה ֶאת ֵלב ְשָלָגיו ְקפוֵאי ַהֹער ֶשל ַהֶחְרמֹון...

  

 )מתוך "שירים מן הֶאנֹוס הדרוזי"(

 


