***
יוסי גמזו

בַ ְרוָזוֹאוֹלוֹגְ יָה ובִ צַ ת הַ כִ סְ אוֹלוֹגְ יָה...
מֵ רֹב הָ אַ פַ ְתיָה הַ ּמונִיצִ יפָ לִ ית,
מֵ רֹב אֲחוזֵי הַ צְ בָ עָ ה עֲלובִ ים
ֹלא שָ מָ ה לִ בָ ה ִי ְש ָראֵ ל הַ ּלוֹקָ לִ ית,
הָ אֵ ל ְֶקטו ָֹרלִ ית,
ְשבֵ עַ ת הַ כְ זָבִ ים
שֶ קָ צָ ה בִ ְשלַל ָראשֵ י-עִ יר שֶ ִהבְ ִטיחו
ִשפור יְסו ִֹדי בְ חַ טֵי הַ בוֹחֵ ר
וְ אֶ ת תַ בְ ִשי ָלם ִח ְרפְ נו וְ ִה ְק ִדיחו
בְ שֹחַ ד ְקנונְיוֹת הָ עוֹבֵ ר לַסוֹחֵ ר
כִ י בָ או עַ ד נֶפֶ ש (וְ ֶרפֶ ש) הַ ּמַ יִ ם
ימינָלִ י ָרשום
בָ הֶ ם אוֹת ֹו ְשמוץ ְק ִר ִ
בִ ְמקוֹם בַ כְ תָ בִ ים שֶ ל נ ְִקי ֹון-הַ כַפַ יִם
בַ ְש ִטינְק הַ ּמֵ בִ יש שֶ ל כִ ְתבֵ י הָ ִאשום –
ָאדיש זֶה שֶ ל ַא ְנ ִטי
וְ כְָך ,מֵ רֹב יַחַ ס ִ
לא שָ ם הַ צִ בור ְמנ ְֺמנַם-הַ בְ לָאזֶה
לִ ב ֹו כָאן לִ סְ קופ זוֹאוֹלוֹגִ י פִ יקַ נ ְִטי
ָכזֶה שֶ ָזכָה בַ שָ בועַ הַ זֶה
לְ הֵ ד ֹלא ַרב-ווֹלְ יום בִ כְ לֵי הַ ִת ְקש ֶֹרת
שֶ ַרק ג ְַמ ָזנֵי הַ ּנוֹק ַ-אאוט בִ פְ לִ יק
אטירוֹת-הַ ּל ִֶחי יַצְ לִ יחו לִ ְקשֹר אֶ ת
סָ ִ
תָ כְ נ ֹו לְ ִטיב ֹו הַ כָל-כְָך ֹלא מַ ְדלִ יק
שֶ ל יוֹם -הַ בְ ִחירוֹת שֶ ל ִשלְ שוֹם ,ב ֹו אַ פַ ְתיָה
נָסְ קָ ה (כְ מ ֹו פְ סִ יקַ ת הַ בָ גָ"ץ בַ ּנוֹשֵ א)
ימפִ י שֶ ל ִאי -הָ ִאכְ פַ ְתיָה
ל ִַשיא הָ אוֹלִ ְ
שֶ ל עַ ם מול בְ ִח ָיריו ְתאֵ בֵ י-הַ כִ סֵ א.
ומָ ה ְמסַ פֵר אוֹת ֹו סְ קופ ִחּנוכִ י פֹ ה?
שֶ כַת בַ ְר ָוזִ ים ִמבִ צוֹת בְ צָ ְרפַ ת
יֺבְ ָאה לִ ְתחומֵ י גַן -חַ טוֹת תָ נָ"כִ י פֹ ה
כִ י סַ ְך בְ נֵי ִ -מינָם כֹה פָ חַ ת וְ צָ פַ ד
ַארצֵ נו ב ֹו ֹלא י ְָדעו אֹ שֶ ר
בְ טֶ בַ ע ְ
וב ֹו נִכְ חֲדו כָאן כָל -כְָך ,שֶ ּנ ְִמצָ א
כִ י יֵש לְ יַבְ ָאם ִמצָ ְרפַ ת בִ ְשעַ ת-כֹשֶ ר
וְ כְָך ,בְ בוֹא יוֹם ,י ְֺחזְ רו לַבִ צָ ה.
ָלכֵן ,בְ הַ גִ יע הַ טוֹם ב ֹו צָ ְמחו לָה
לְ כַת בַ ְרוָ זֵינו כְ נָפַ יִם בוֹגְ רוֹת
הֺ סַ ע ַלהֲקָ ם לִ ְשמו ֹרנֶת הַ חולָה
שֶ שָ ם י ְִתעָ רו גַם זְ כ ִָרים ,גַם דוֹגְ רוֹת
בְ נוֹף הַ בִ צָ ה שֶ ּנו ְֹת ָרה לְ מַ זְ כ ֶֶרת
ִמימֵ י הָ ֲאגַם שֶ ּלִ פְ נֵי הַ טִ בוש
וְ כְָך אֺ כְ לוסִ טָה בַ ְר ָוזִ ית לְ ִתפְ אֶ ֶרת

ִתזְ כֶה כָאן סוֹפְ סוֹף לְ ִחזוק וְ גִ בוש.
וְ ַאף שֶ ַאחַ ר אוֹת ֹו בְ רוְֹך נֹ סַ ח חֶ לֶם
נִתפַ ס
שֶ ב ֹו יִבושָ ה שֶ ל הַ חולָה ְ
כְ ִשיא שֶ ל יָזְ מָ ה צִ טוֹנִית – עַ ד הַ הֶ לֶם
ב ֹו פֶתַ ע פִ ְתאֹ ם לְ עֵ ינֵינו ִנ ְפ ַרש
ָאסוֹן סְ בִ יבָ ִתי שֶ ב ֹו חַ י וְ צוֹמֵ חַ
ַאדמַ ת הַ כָבול
פָ שוט הֺ ְש ְמדו וְ ְ
הָ פְ כָה לְ ָאבָ ק שֶ בָ רוחַ פו ֵֹרחַ
בִ ְמקוֹם לְ הַ ְרבוֹת בִ ְשדוֹתֵ ינו יְבול,
כֵןַ ,אף-עַ ל-פִ י-כֵן ,לְ ִש ְמחַ ת בַ ְר ָוזֵינו
ִמּמֵ ש לָהֶ ם נוֹף זֶה חֲלוֹם כֹה ָרטֹ ב
אוֹת ֹו הֵ ם כִ ּנו ,כְ ִדבְ ֵרי חָ זָ"לֵינו:
"בִ צָ ה (ֹלא בֵ יצָ ה) שֶ ּנוֹלְ ָדה בְ יוֹם טוֹב"...
וְ ִהּנֵה,
מורה
ִמּמֺ ְמחֶ ה לְ עוֹפוֹת בַ ְש ָ
הַ ּמֵ בִ ין בַ ְרוָזִ ית ְמדֺ בֶ ֶרת
הֺ ְדלְ פָ ה לְ ָאזְ נַי כְ בָ ר ִשלְ שוֹם הַ בְ שו ָֹרה
כִ י אוֹתָ ה א ֲִדישות ְמנֺכ ֶֶרת
שֶ גִ ּלו ֹלא ְמעַ ט ִמן הַ ֹּלא-מַ צְ בִ יעִ ים
בַ תַ ְר ֶדמֶ ת הַ ּמונִיצִ יפָ לִ ית
ַדוְ קָ א ִהיא ְמעו ֶֹר ֶרת שָ ם גִ עֲגועִ ים
ותגובָ ה בַ ְר ָוזִ ית קוֹלוֹסָ לִ ית
ְ
בֵ ין הַ קַ צְ 'קֶ עס ,אוֹתָ ם תוֹשָ בִ ים ח ֲָד ִשים
מורתָ ה שֶ ל הַ חולָה
בְ מֵ ימֵ י ְש ָ
שֶ בְ פֶ ֶרץ שֶ ל מֶ ֶרץ ָדנִים וְ ָד ִשים
בְ בִ צַ ת הַ בְ ִחירוֹת שֶ ִאּלְ חו לָה
כָל ָראשֵ י-הֶ עָ ִרים מֺ פְ ָללֵי-הָ ִאשום
אֶ ת מֵ ימֶ יהָ (וְ ַרק ַאל נ ְִטעֶ ה נָא
וְ נ ְִשכַח כִ י גַם כְָך ֹלא הָ יו הֵ ם בְ שום
ְשנַת -בְ ִחירוֹת מַ בְ ִה ִיקים מֵ ִהיגְ ֶינָה)...
ָאמַ ר בַ ְרוָז אֶ חָ ד:
"ָאמנָם אֵ י ֶנּנִי קַ ּנ ִָאי
ְ
לִ כְ בוֹד הָ עִ תוֹנות שֶ ִהיא ִמזְ מַ ן ח ֹולַת צַ הֶ בֶ ת
אַ ְך ִאם דו"חוֹת ְש ִחיתות אֵ ינָם בַ ְרוָז עִ ת ֹונ ִָאי
וְ יֵש ָראשֵ י-עָ ִרים שֶ ִּמ ְתחַ שֵ ק לָהֶ ם לָשֶ בֶ ת
בִ ְמקוֹם בְ בֵ ית-הַ סֹהַ ר – עַ ל כִ סְ א ֹו שֶ ל רֹאש-הָ עִ יר
ַאחֲרי שֶ כְ תַ בִ -אשום הֺ גַש נֶגְ ָדם בְ פֹ עַ ל
גַם ֵ
ה ֲֵרי שֶ הַ בִ צָ ה שֶ ּלָנו בְ מַ צָ ב מַ זְ ִהיר
מול בִ צַ ת ז'ולִ ִיקים ָכזֹאת הַ ְּמעו ֶֹר ֶרת גֹ עַ ל".
"אם כָאן בַ חולָה ַרף -הַ בֹץ
ָאמַ ר בַ ְרוָז שֵ נִיִ :
נ ְֶחשָ ב ל ְַמרוֹת הַ סְ ִחי שֶ ב ֹו לְ ֶנכֶס אֵ קוֹלוֹגִ י
ה ֲֵרי שֶ הַ בִ צָ ה שֶ בָ ה כָל מַ אכֶער ָאץ לִ ְרבֹץ
בֵ ין ִדילִ ים לְ קו ְֹמבִ ינוֹת ִהיא פָ ִדיחָ ה כִ סְ אוֹלוֹגִ ית".
"אם יֵש פֹ ה תוֹשָ בֵ י-עָ ִרים
ישיִ :
וְ סָ ח בַ ְרוָז ְשלִ ִ

שֶ עַ ל ָרמַ ת י ְָש ַרת נִבְ חָ ֵריהֶ ם כְ לָל ֹלא רו ְֹטנִים הֵ ם
ל ְַמרוֹת שֶ רֹאש -הָ עִ יר ְדמֵ י שֹחַ ד לְ כִ יס ֹו מַ זְ ִרים
אֵ יזֶה מו ֶֹדל ִ -חקוי בְ כְָך לְ יַלְ ֵדיהֶ ם נו ְֹתנִים הֵ ם?"
כָך סָ חו בַ ְר ָוזֵי הָ ֲאגַּמוֹןִ ,דוֵחַ לָנו
אוֹת ֹו מֺ ְמחֶ ה לְ עוֹפוֹת -מַ יִם ,וְ חָ זְ רו לִ צְ ֹלל
לְ עֹ מֶ ק הַ בִ צָ ה הַ ִהיא בַ חולָה שֶ ל ֺכּלָנו
שֶ בָ ה נ ֹוצוֹתֵ יהֶ ם ִמחַ הֲרוֹת ִמבֹץ וָחוֹל
וכְ שֶ חָ זְ רו לָצוף עַ ל פְ נֵי הַ ּמַ יִם לְ עֵ ינֵינו
נ ְִראו כַפוֹתֵ יהֶ ם שָ ם (בְ גָלויֹ ,לא בְ הֶ סְ תֵ ר)
שֶ ֹּלא כְ אֵ ּלֶה שֶ ל אוֹתָ ם ִמבֵ ין ָראשֵ י-עָ ֵרינו
הַ צוֹלְ לִ ים בַ גִ 'יפָ ה
נ ְִקטוֹת
הַ ְרבֵ ה
יוֹתֵ ר...

