***
יוסי גמזו

אֲהָ בוֹת הֵ ן נ ְִמלֵי-תְ עופָ ה
אֲהָ בוֹת הֵ ן נ ְִמלֵיְ -תעופָ ה :תָ ִמיד
ִמישֶ הו מַ ְמ ִריאְ ,מתֺ ְדלַק צִ נִ יָה ְנִרעֶ ֶדת,
ְמפַ תֵ חַ ְמ ִהירותְ ,תאוצַ ת חֲלוֹמוֹת ,צוֹבֵ ר גֹ בַ ה –
ש -כְ נָפַ יִם ,לְ אֵ יז ֹו
צָ לוב ,נְ רו ֹ
גֺלְ גָלְ תָ א ֹלא צְ פויָה
שֶ ל סִ כונִים.
ומבַ עֵ ש
א ֹו ַאחֶ ֶרת :כָבֵ ד ְ
בְ ַאלְ חוט ִנחָ ר ,לֵאֶ ה ,שֶ ל ַגעֲגועַ
אֶ ת ְרשות-הַ מ ְִחיתָ ה ,בְ עוֹד מַ ְחתוֹת -הַ גֶחָ לִ ים
שֶ ל אוֹרוֹת מַ סְ לול -הַ הַ ְמ ָרָאה לְ מַ טָ ה
קו ְֹרצוֹת ל ֹו בְ ִפתוי פְ לואו ֶֹרסְ צֶ נ ְִטי כְ מ ֹו עֵ ינֵי
ִאשָ ה שֶ ִת ְקווֹתֶ יהָ קֺ ְר ְקעו שָ נִים ִבstand by-
ופֶ תַ ע הֵ ן שוֹלְ פוֹת כ ְַר ִטיס ִמתוְֹך שַ ְרוול-הָ רוח
אֶ ל הָ ָר ִקיעַ הַ ְש ִביעִ י,
מַ ְחלֶקֶ ת-תַ י ִָרים.
הַ י ִָמים
מֺרשֶ ה בָ הֶ ם ַאף נַ עַ ם
שֶ הַ ִד ְמיוֹן אֵ ינ ֹו ְ
לְ לַווֹת אֶ ת נוֹסְ עֵ יהֶ ם מַ םָ ש עַ ד ְקצֵ ה הַ טֶ ְר ִמינָל,
ְטעונִים נִ ְתאֹ ם ווֹלְ טַ ז'-כְ ִמיהוֹת גָבוֹהַ  ,קֹ צֶ ר -רוחַ
חֲגִ יגִ י ,כְ פול מַ ְשמָ עות ְדרוכָה ,סוֹמֶ ֶרת .אולַםֵ י-
הַ ְמתָ נָה צְ לופֵ י אוֹר יוֹםְ ,מעַ פְ עֲפִ ים נֵיאוֹן שֶ ל ַל ְילָה
כְ מ ֹו ִרבִ ית שֶ ל אוֹר ,כְ מ ֹו יוֹם בְ חֶ זְ קַ ת  ,2כְ מ ֹו ִממון
מָ עֳצָ ם שֶ ל גו ָֹרלוֹת :נְ גִ ישוֹת ,נְ ֵרדוֹתִ ,ד ְמעוֹת-עוֹד ֶ -רגַע,
לְ ע ֹולָם ֹלא סְ תָ ם ,נָ שוט,
עַ ל אֵ ש ְקטַ מָה,
יוֹצְ ִאים ,בָ ִאים.
הַ לֵילוֹת
שֶ כָל ִטיסַ ת ְ -ט ַרנְזִ יט מֵ חוֹף אֶ חָ ד שֶ ל עֶ צֶ ב
ָארכָם הַ עַ ְרח ֹונִי
אֶ ל הַ בָ א -בַ תוֹר נ ְִמשֶ כֶת לְ ְ
בְ תָ א-הַ טַ יָס הָ ָאטום בִ ְקלָפֵ י  solitaireשֶ ל ְתפִ לוֹת לְ ֹלא כְ תֹ בֶ ת,
שֶ ל חֹ שֶ ְך ַרוָק ובְ ִדידות חַ ד-הו ִֹרית וְ תוֹחֶ לֶת הו ְֹמלֶסִ ית לְ אֵ יזֶה מַ שֶ הו ַאחֵ ר –
זוֹכִ ים לִ ְקֹלט בְ תֶ ֶדרְ -מצוקַ ת-הָ עַ ד -מָ תַ י-כְָך
ִאתות קָ טָ ן שֶ ל ִאלו,
שֶ ל אולַי,
שֶ ל יִתָ כֵן
בַ םו ְֹרס הָ ע ֲִר ִירי שֶ ל הָ ַאחַ ת ,הַ ֹּלא-נו ַֹדעַ ת
שֶ ןְ פִ ינָתָ ה ִנ ְט ֶרפֶ ת ב ֹו -זְ מַ מִית
כִ ְתנומַ ְתָך.
אֲהָ בוֹת הֵ ן נ ְִמלֵיְ -תעופָ הִ .מגְ ַדל-
אשלוֹת,
הַ נִ עוחַ שֶ לָהֶ ן הַ חַ ְש ָדנִי ,לְ מוד-הַ פַ ְ

ִמ ְתאַ םֵ ץ נו ָֹרא לִ ְשמֹ ר אֶ ת חֲלוֹמ ֹו שֶ ל ַיעֲקֹ ב
בִ נְ רוֹנו ְֹרצְ יוֹת חֲסִ ינוֹתַ-אכְ זָב שֶ ל זְ ִהירות צ ֹו ֶננֶת:
מַ לְ אֲכִ ים עוֹלִ ים,
מַ לְ אֲכִ ים יו ְֹר ִדים,
סְ ִריקוֹת בִ ְטח ֹונִיוֹת כְ ֶנגֶד כָל ִמ ְטעָ ן שֶ ל נַ חַ "ע,
נָרנו ִֹאי
הַ ְע ָרב הַ ֹּלא-נ ְִמנָע בֵ ין הַ חֲשָ ש הַ ָ
ובֵ ין או ְֹרגַזְ מַ ת הַ  take-off-שֶ ל בו ִֹאינְג-הַ ִת ְקוָה.
הַ נַ חַ ד לְ אַ בֵ ד אֶ ת זֶה
ַאף נַ עַ ם ֹלא מַ ִתיר
אֶ ת כָל חֲגוֹרוֹת-הַ בְ ִטיחות אֲבָ ל יֵש הַ ְרנָ יוֹת בֵ ין ִת ְדלוק לְ ִמ ְשנֵהו.
הוריקָ נִים,
גַם עַ ל זֶה ,כַסָ פויְ ,משַ לְ ִמים בִ ְמזֺםָ ן :עַ נְנות ,כִ יס -אֲוִ ירִ ,
טֶ רו ִֹריסְ ט-הַ ְתשוקָ ה הַ םַ צְ ִמיד אֶ ְק ָדח ֹו לְ ַרעַ ת -הַ ַמוָט ,ח ֲִטיפַ ת
הַ ְתבונָה הַ נִ כַחַ ת ,עַ ל תֶ קֶ ן שֶ ל בַ ת -עֲרֺ בָ ה עַ ד נִ סוץ תָ א -הַ ֶדלֶק,
הַ סְ נִיחָ ה,
נ ְִחיתַ ת הַ יֵרוט וְ הָ אֹ נֶס,
כָל הַ תַ ְפ ִריט כֺלוֹ.

