***
יוסי גמזו

בַ ּשּוק הַ פ ְָרסִ י
פָרסִ י
בַ ּשּוק הַ ְ
ַארסִ י
בְ שֶ צֶ ף ְ
ַאחמָ ִדינִיגָ'ד לִ ְמכֹר סְ חו ָֹרה ְקלוֹקֶ לֶת
נוַֹאש מַ ר ְ
לְ חֶ בֶ ר נִבְ עָ ָריו
שֶ ל ּגּוש הַ םַ ע ֲָרב
בְ עוֹד ַד ְרכ ֹו לְ ִה ְתג ְַרעֲנּות ֹו ַאטַ-אט נִסְ ֶללֶת
אַ ְך יֵש עַ כְ שָ יו נ ֹוכֵל
חָ ָדש שֶ ֹּלא בוֹחֵ ל
לִ ְמכֹר כְ מ ֹו בִ ְמכִ ָירה פ ְֺמ ִבית (בִ ְשפַ ת אוֹבָ מָ ה)auction :
לְ כָל אוֹתָ ן בְ ִרּיוֹת
ִשפְ עָ ה שֶ ל ִא ְט ִרּיוֹת
"ר ְשטֶ ה"
פָרסֶ :
(בִ ְשפַ ת ַ
ּובִ ְשפַ ת י ִִידישַ" :א סַ ְך לו ְֹק ְשן").
ְשמ ֹו חַ סַ ן רוֹחָ נִ י
ארם תַ ְחמָ נִ י
וְ שַ ְ
שוֹטֵ ף-נוֹטֵ ף ִמםֶ תֶ ק ִשפְ תוֹתָ יו כְ ִמבַ ְקלַאּוָ ה
וְ ַאף כִ י זֶהּו ְדבַ ש
מֺ כָר וְ ֹלא חָ ָדש
בוֹלְ ע ֹו הַ םַ ע ֲָרב כִ נְשוֹם ֲאוִ יר צַ ח ("שּום ִאל הַ אּוָה")
ַארהָ "ב
ּופְ ֶרזִ ֶידנְט ְ
שֶ ֹּלא לִ פְ נֵי זְ מַ ן ָרב
ִאּיֵם לָצֵ את ל ְַק ָרב
ימי
עַ ל ְשלַל נ ְִשקָ ּה הַ כִ ִ
סּוריָה ,נ ְִתקַ פֵ ל
שֶ ל ְ
פּוטין שֶ ִע ְרפֵ ל
מּול ִ
ימי
יט ִ
אֶ ת כָל חּושָ יו – וְ ַאסַ ד ,שֶ מ ְֶחשַ ב ֹלא לֵגִ ִ
וְ ַרק אֶ ְתמוֹל ָּגנַב
אֶ ת ַדעַ ת ְמ ַגמָיו
כִ י אֵ ין בְ מַ ְחסָ נָיו
שּום ִטיל שֶ רֹאש מֺ ְרעָ ל ֹל ֹו
מַ צְ ִהיר פִ ְתאֹ ם בִ נְאּום
כִ י יְַאפְ שֵ ר לָאּו"ם
לִ ְשֹלל ִמםֶ מּו מָ ה שֶ לִ ְדבָ ָריו כְ לָל ֹלא הָ יָה לוֹ...
וְ כְָךִ ,מּשֶ ע ְֺק ָרה
כָל א ֲִמינּות אוֹבָ מָ ה
שֶ ּגַם ִאבֵ ד י ְֺק ָרה
וְ גַם פִ ְתאֹ ם נִבְ לָמָ ה
עָ צְ מַ ת הַ ְרתָ עָ ת ֹו
ַאקט-סִ כְ לּות פָ טָ אלִ י
בְ ְ
פּוטין ,בִ זְ כּות ֹו
ב ֹו ִ
הּוא שּוב ּגו ֵֹרם גְ לוֹבָ אלִ י

בַ אֲזו ֵֹרנּו ב ֹו
נ ִָשיא ָאמֵ ִריקָ נִי
ָאץ לִ ְמגִ מַת לִ ב ֹו
לִ ְתמֹ ְך בִ בְ לוֹף ִא ָיראנִ י
כְ בָ ר רוֹחָ נִי מֺ זְ מָ ן
'מבֶ ְרלִ ינִי
בִ פְ יַאסְ ק ֹו צֶ ְ
כָאן לְ הַ ְרוִ יחַ זְ מַ ן
יה ֵרר הַ בֶ ְרלִ ינִי
כַפִ ְ
שֶ בְ עָ ְרמָ ה סָ חַ ט
בִ סְ טַ יְל -כְ זָבִ ים אֲ נִין -חֵ ן
ִמל ֹונְדוֹן אֶ ת נֺסְ חַ ת
"ַאש ֵרי הַ םַ ֲא ִמי ְנכֶן"
ְ
בָ ה כְ סִ יל ַא ְנְּגְ לִ י ִה ְמלִ יץ
לְ הַ ֲא ִמין ַל liar-
זֶה שֶ ּיַפְ צִ יץ בַ "בְ לִ יץ"
אֶ ת אֶ ֶרץ אוֹת ֹו פְ ַראיֶר...
אַ ְך חַ סַ ן רוֹחָ נִי
בְ נֹ עַ ם חַ ְיכָנִ י
קו ֵֹרץ לְ ִמ ְש ְמרוֹת מַ ְהפֵ כַת חּומֵ ינִי
ַארסִ י
וְ סָ ח בִ צְ חוֹק ְ
פָר ִסי
כֵיצַ ד בִ בְ לוֹף ְ
סוֹחֵ ט הּוא ִממ ִָשיא
תָ ִמים וְ גֶ'נְטֶ לְ מֵ נִי
ַארכָה
ַארכָה ַאחַ ר ְ
ְ
שֶ בָ ּה עַ ל פִ י ַד ְרכָּה
ז ֹוכָה ִא ָיראן לְ כְָך שֶ ַאט -לְ ַאט יָפּוג עוֹד
כָל כוֹחַ -הַ ְרתָ עָ ה
ִמכָל ִמי שֶ טָ עָ ה
פָרסִ ּיּות ,בְ עוֹד הַ צֶ נ ְְט ִריפּוגוֹת
בְ עַ ְרסִ ּיּות הַ ְ
ִקצְ בָ ן אֵ ינ ֹו חָ ֵדל
פָרן ּג ֵָדל
ּומסְ ָ
ִ
כְ כָל שֶ ִם ְשתַ ֵדל
אוֹבָ מָ ה עוֹד לִ זְ חֹ ל שָ ם
אשלָה ֹלא ְקטַ מָה
בְ פַ ְ
בָ ּה בְ נוֹת-הַ ַּי ֲענָה
בְ חֹ סֶ ר כָל ְתבּונָה
טו ְֹמנוֹת רֹאשָ ן בַ חוֹל שָ ם.
וְ כְָך ,בִ נְאּום בָ אּו"ם
בִ פְ נֵי ְקהַ ל נָכְ ִרים שֶ -
אֵ ינָם יו ְֹד ִעים ְמאּום
וְ גַם אֵ ינָם זוֹכְ ִרים שֶ -
מַ ר רוֹחָ נִי הוֹצִ יא
לִ פְ נֵי ְשנָתַ יִם סֵ פֶ ר
שֶ בוֹ ,בְ טוֹן נִצִ י
עָ שָ ה עָ פָ ר וָאֵ פֶ ר
ִמ ִט ְמטּומ ֹו הָ ָרב
שֶ ל ּגּוש הַ םַ ע ֲָרב

עָ לָיו ,בִ ְט ִריק א ֹו ְש ַניִם
עָ בַ ד הּוא בָ עֵ י ַניִם
כְ שֶ םַ ְדעָ נֵי ִא ָיראן
ּג ְָמרּו בְ ִאיסְ פָ אהָ אן
ַארצ ֹו בָ נְתָ ה
אֶ ת שֶ ְ
לְ ִה ְתּג ְַרעֲנּותָ ּה.
אַ ְך מֵ ִא ָידְך ,בִ נְאּום
הַ ּז'ּולִ יק רוֹחָ נִ י
סָ ח בָ עֲצֶ ֶרת אּו"ם
בְ נֹ ֹעַ ם חַ ְיכָנִ י
וְ ִחנְחּונֵי ִמלִ ים
ּוגְ ַראצְ יָה אֵ ין כָמוֹהָ
אֶ ת מָ ה שֶ הַ כְ סִ ילִ ים
ָרצּו כָל-כְָך לִ ְשמֹ עַ .
וְ ַרק בְ חּוג סָ גּור
ּובְ פָ ְרסִ ית צְ לּולָה
ָאמַ ר בְ טוֹן שָ גּור
אֶ ת הָ אֱמֶ ת ֺכלָּה
וְ סָ ח לַםֺ זְ מָ נִים
– ֺכלָם שָ ִרים בְ כִ ִירים שָ ם –
שֶ "ּגּולֶש ִמיזָנִים"
(" ֲאנ ְַחנּו לו ְֹקש מוֹכְ ִרים שָ ם").
וְ אֶ ת הַ לו ְֹקש הַ ּזֶה
ק ֹו ֶנה ּוִ ִמתבַ ּזֶה
ִמי שֶ םוֹסִ יף לִ ְהיוֹת
ַאשלָיוֹת,
שָ בּוי בְ ְ
זֶה שֶ אֵ ינ ֹו מַ כִ יר
בַ כְ תֹ בֶ ת עַ ל הַ ִקיר
אַ ְך שֶ תַ ְשלּום ה ֹולֵם
סוֹפ ֹו שֶ ּיְ שַ לֵם
כְ שֶ הַ ּגו ָֹרל יִגְ זֹ ר
אֶ ת ּגְ בּול הָ ַאלֲ -חזֹר
שֶ ב ֹו
בְ טּוב לִ ב ֹו
ַרק ַאלְ לַּה ַיעֲזֹר...

