***
יוסי גמזו

בָ לָדָ ה עַ ל הָ עֹ נִי בַ לֵּילוֹת שֶ ל חֹ רֶ ף זֶה
הַ עֹר הַ זֶה שֶ ִר ְשעות ֹו נ ֹוגֶשֶ ת
כָל לֵּיל סַ גְ ִריר ִש ַמיִם ְמנ ְַעשוֹת
שֶ ל ֶילֶד-עֹ נִי שֶ ִאם ֹו נוֹאֶ שֶ ת
וְ שֶ ָאבִ יו ,בָ עֲבוֹדוֹת קָ שוֹת
גוֹמֵּ ר אֶ ת ְב ִריאות ֹו הַ ִם ְתרוֹשֶ שֶ ת
אַ ְך ֹלא גוֹמֵּ ר שום חֹ ֶדש בְ לִ י שֶ ּשוֹט-
הַ ְדחָ ק מַ זְ כִ יר כִ י אֵּ ין ִמפְ לָט מֵּ ֶרשֶ ת
עָ ְניָן שֶ ל הַ ְּשכָבוֹת הַ חֲ לָשוֹת– ,
הַ עֹר הַ זֶה שֶ ְד ִק ָירת ֹו מֺ ְרגֶשֶ ת
בְ חֹ ֶרף זֶה ,מָ ָרה וַ אֲנושָ ה,
מֵּ עִ יד ֹלא ַרק עַ ל חֹ ֶרף ַדל בְ גֶשֶ ם
כִ י ִאם סוֹף-סוֹף גַם עַ ל חֶ סְ ר ֹון-בושָ ה
שֶ ל אֶ ֶרץ שֶ אֵּ י ֶנמָה ִמ ְתבַ טֶשֶ ת
בַ םֶ ה שֶ ְםכ ְַרסֵּ ם בָ ה עַ ד שָ ְרשָ ה.
מֺ ְמחֵּ י ע ֹולַם -הַ חַ י ,שֶ בְ מַ פְ גִ יעַ
מַ ְת ִרים בָ נו שֶ ֹּלא נִפְ תֶ ה לִ נְחֹ ל
אֶ ת הַ חָ עות הַ ְעל ִָסית שֶ עַ ל נִ יהָ
טו ְֹמנוֹת בְ נוֹתַ -ט ֲענָה רֹאשָ ן בַ חוֹל
או ְֹמ ִרים כִ י הַ ִםנְהָ ג הַ זֶה הַ כְ רוֹנִ י
ָאדם
נָפוֹץ ַדוְ קָ א בְ סוג שֶ ל בְ נֵּיָ -
הַ ח ֹו ֲענִים בְ אֹ פֶ ן נְ ִרינְצִ ינְ יוֹנִ י
(כִ י הֵּ ם עַ צְ מָ ם ְשבֵּ עִ ים ומֵּ עו ָֹדם
ֹלא חָ שו עַ ל בְ שָ ָרם מַ ְחסוֹר ְד ָרק ֹונִ י
ומאֹ ָדם
בְ כָל גופָ ם ,נַפְ שָ ם ְ
כְ מ ֹו עָ וֶל ,כְ מ ֹו ִקנוחַ וכְ מ ֹו עֹ נִי)
ָארץ ,לָהָ ָד"ם.
כִ י אֵּ ין ַדלות בָ ֶ
וְ כְָך גַםֹ ,לא ִמזְ מַ ן ,לִ ְמשוֹש לִ בֵּ נו
מַ ְנכַ"ל ִמ ְש ַרד הָ ְר ָוחָ ה טָ ַרח
לִ ְטעֹ ן כִ י עֹ נִי שֶ ל ְק ִטינִים אֵּ ינֶמו
קַ טָם בְ ִי ְש ָראֵּ ל ,עו ְֹרבָ א נָ ַרח –
בְ עוֹד שֶ נֶתַ ע ,בְ יָמֵּ ינו אֵּ לֶה
קָ בְ עָ ה ,כְ שֶ אֶ ת עֵּ ינֶיהָ ֹלא עָ צְ מָ ה
הַ םוֹעָ צָ ה לְ מַ עַ ן ְשלוֹם הַ ֶטלֶד
כִ י הַ ְם ִדינָה נו ֶֹרקֶ ת מֵּ עַ צְ מָ ה
נוחים נֹ ה
ַאח ָריותָ ה לִ בְ נֵּי -הַ ִע ִ
ְ
שֶ ל ִאי סִ כוי וְ ִהזְ ַד ְםנות שָ וָה
נוחים נֹ ה
שֶ ֹּלא כְ מ ֹו זֹאת שֶ ל בְ נֵּי-הַ ִח ִ
שֶ ֹּלא רו ִֹאים ִמםֶ טֶ ר אֶ ת ִטיבָ ה
שֶ ל ַאפְ ָליָה שֶ בָ ה נו ְֹר ִחים בְ עֶ צֶ ם
עַ ל מַ ְשכְ רוֹת -עָ תֵּ קְ ,מ ַנהֲלִ ים
שֶ כֶשֶ ל נִהולִ י שֶ ב ֹו הֵּ ם סְ נֵּ צִ ים

הו ֵֹּרס חֶ ְברוֹת-עָ נָק ,בָ תֵּ י-חוֹלִ ים
וְ אֶ ת חָ סְ נָה הַ םוסָ ִרי שֶ ל אֶ ֶרץ
מֺ כַת קַ נִ יטָ לִ יזְ ם חֲ זִ ִירי
נֶרץ
שֶ הַ ִם ְמסָ ד אֵּ ינ ֹו עוֹמֵּ ד בַ ֶ
לִ בְ ֹלם אֶ ת יִּׂשומ ֹו הָ ַאכְ ז ִָרי.
וְ ִאם ֹלא ַדי בְ כְָך ִהמֵּה הו ִֹדיעַ
ִדוו"חַ שֶ ל בִ חוחַ לְ אֺ ִםי
כִ י עֹ ל-גְ זֵּרוֹת-תַ ְקצִ יב-חָ ָדש מַ גְ בִ יהַ
אֶ ת ַרף ַדלות הַ ןֶ ְקטוֹר (אֶ לָא ִמי?)
שֶ ל אֵּ לֶה שֶ ְּׂשכ ָָרם הַ ְח ָרגִ י -קו ִֹמי
הוא ְשכַר-חֶ ְרנָה מַ ְשנִ יל מַ םָ ש כָל יוֹם
ומַ סָ בָ ם הַ ןוֹצְ י ֹו -אֵּ קוֹנו ִֹמי
כָלוא בְ סַ ד הָ עֹ נִי הָ ָאיֹם
וְ שַ ר-אוֹצָ ר שֶ בְ מֶ ְחוָה שֶ ל חֶ שֶ ף
מומָ יו שֶ ל תָ 'אצֶ ִ'ריזְ ם מֶ ְמשַ לְ ִתי
שָ ַאל לִ פְ נֵּי בְ ִחירוֹת" :אֵּ יפֹ ה הַ כֶסֶ ף?" –
כַטוֹם ,שֶ הוא בִ סְ טָ טוס מַ ְמלַכְ ִתי,
מו ִֹריד נֹ ה אֶ ל ִמתַ חַ ת קַ ו-הָ עֹ נִי
ְשלו ִֹשים ַוח ֲִמּשָ ה ַאלְ פֵּ י ְק ִטינִים
שָ עָ ה שֶ עֹ מֶ ץ בַ ֲעלֵּי ִמילְ י ֹונִים
תוֹפְ ִחים עַ ל חֶ ְשב ֹונָם וְ ֶנהֱנִים
ִמן הָ עֺבְ ָדה הַ ו ַָד ִאית שֶ כֹבֶ ד
אוֹתָ ן גְ זֵּרוֹת מו ִֹריד כָאן לְ ִט ְמיוֹן
ַדלִ ים גְ זולִ ים ,בִ ְמקוֹם שֶ ִדין יִעֹ ב אֶ ת
הַ ר ְרוָחָ יו שֶ ל ע ֲִשירוֹן עֶ לְ יוֹן.
ומי שֶ טֵּש ב ֹו ְקצָ ת מַ צְ נון וְ יֹשֶ ר
ִ
צָ ִריְך לִ זְ עֹ ק זֹאת דוגְ ִרי ,בְ קוֹל ָרם
שֶ חֶ בֶ ר נַצְ ָלנֵּי ְשעַ ת-הַ כֹשֶ ר
שֶ ל ְטרוֹם -בְ ִחירוֹת ,עֵּ ת בְ פִ יהֶ ם הֺ ְח ַרם
הַ נַ עַ ר הַ ג ֵָּדל בֵּ ין ִמי שֶ טֵּש ל ֹו
ומי שֶ אֵּ ין ל ֹו שום ִקטום ַאחֵּ ר
ִ
ִמלְ בַ ד ַדלות – חַ טָב לְ ִה ְתבַ טֵּש ל ֹו
בַ םֶ ה שֶ הֵּ ם בָ גְ דו ב ֹו בַ בוֹחֵּ ר
כְ שֶ הֵּ ם מָ כְ רו ל ֹו בְ לוֹף ְמתַ עֲתֵּ עַ
בְ אֶ ֶרץ שֶ ִּשעור ַדלֶיהָ ָרב
ַארצוֹתֶ יהָ
וכְ בָ ר הוא הַ גָדוֹל בֵּ ין ְ
שֶ ל כַלְ ָכלַת אֺ םוֹת הַ םַ ע ֲָרב.
וְ ֹלא יוֹעִ ילו הַ כְ חָ שוֹת -הַ הֶ בֶ ל
שֶ ל אֵּ לֶה הַ חו ְֹמנִים רֹאשָ ם בַ חוֹל,
ַרק קָ ְרבְ נוֹת הָ עֹ נִי וְ הַ ןֵּ בֶ ל
חָ ִשים מָ ה שֶ עָ לָיו כָאן אֵּ ין לִ ְמחֹ ל
וְ ַרק ִמי שֶ אוֹהֵּ ב בְ לֵּב ָונֶפֶ ש
אֶ ת הַ ְם ִדינָה הַ זֹאת יו ֵֹּדעַ שֶ -
ִמי שֶ רוֹאֶ ה בָ ה עָ וֶל ,מום א ֹו ֶרפֶ ש
ַאף נַ עַ ם ֹלא שוֹתֵּ ק וְ ֹלא מַ ְחשֶ ה.

