יוסי גמזו

גִ ּלוי נָאוֹת
"הסיבה לעוני בישראל היא השיטה :יש אנשים עובדים רבים שבכל זאת מצויים בקו-העוני
או מתחתיו – ויש מיעוט קטן של אילי -הון ,וכל זה נעשה בידיעתה המלאה של
הממשלה( ".פרופסור יוחנן שטסמן ,מנכ"ל הביטוח הלאומי לשעבר)
אוֹתָ ם הַ גֶשֶ ם וְ צִ נַת -הַ כְ פוֹר הַ ְמצַ ְמ ֶר ֶרת
עָ ִטים מַ מָ ש כ ֶָרגַע בְ לֵיל חֹ ֶרף סַ גְ ִר ִירי
עַ ל וִ ילוֹת הַ חַ יְקונִים שֶ בְ לֵב ְשכונַת -צַ מֶ ֶרת
בורי.
וְ עַ ל הַ הו ְֹמלֶס הַ פוֹפֵ א בַ גַן הַ ףִ ִ
אַ ְך בְ בֵ ית ֹו שֶ ל הַ חַ יְקון מַ זְ גָן מֺ פְ עָ ל בְ לִ י הֶ ֶרף
וְ כָל ִהעוְך בְ כֶסֶ ת-עוְך שום חֹ ם אֵ ינ ֹו מַ ְח ִטיא
בְ עוֹד חֲסַ ר-הַ בַ יִת ִמ ְתכַסֶ ה בְ עִ ּת ֹון-עֶ ֶרב
ב ֹו נ ְִמסָ ִרים ִדבְ ֵרי שָ ִרים עַ ל צֶ ֶדק חֶ בְ ָר ִתי.
ָאז ַאל ִּת ְשַאל בְ טוֹן נ ִָאיבִ י :לָמָ ה ומַ דועַ
ףֶ ֶדק כְ בָ ר ִמזְ מַ ן עֹ ה ֶנ ֱעזַב לַאֲ נָחוֹת?
כִ י בַ ְמ ִדינָה הַ זֹאת ֺכּלָם שָ וִ ים עֹ הַ ,כטָדועַ ,
ַרק שֶ ט ְֶשנָם שָ וִ ים יוֹתֵ ר וְ יֵש שָ וִ ים עָ חוֹת...
אוֹתָ ן הַ סַ כָנוֹת שֶ הָ אֺ מָ ה ֺכּלָה ִנ ְד ֶרכֶת
מולָן יוֹמָ ם ָו ַל ְילָה ְמאַ טְ מוֹת כָאן עַ ל בֵ יתָ ם
שֶ ל חַ ָטלֵי סָ ִדיר לְ אֹ ֶרְך ג ֶֶדר -מַ ע ֲֶרכֶת
ַאב ֵרכִ ים שֶ עְ טו ָֹרתָ ם אֺ מָ נותָ ם.
וְ שֶ ל הָ ְ
ַאמבוש (שֶ זֶה ֹלא כֵף)
אַ ְך הַ חַ טָל רוֹבֵ ץ בַ בֹץ בְ ְ
וְ כַת הַ ִמ ְשּתַ ְמ ִטים כָל יוֹם ּתֵ רוץ חָ ָדש מוֹצֵ את
ל ְַמרוֹת שֶ בַ ּתַ לְ מוד ובַ ִמ ְשנָה כָתוב בְ תֹ קֶ ף
שֶ ּלְ ִמלְ חֶ מֶ ת הַ ִמצְ וָה כָל ִאיש חַ טָב לָצֵ את.
ָאז ַאל ִּת ְשַאל בְ טוֹן נ ִָאיבִ י :לָמָ ה ומַ דועַ
הַ ףֶ ֶדק כְ בָ ר ִמזְ מַ ן עֹ ה ֶנ ֱעזַב ַל ֲאנָחוֹת?
כִ י בַ ְמ ִדינָה הַ זֹאת ֺכּלָם שָ וִ ים עֹ הַ ,כטָדועַ ,
ַרק שֶ ט ְֶשנָם שָ וִ ים יוֹתֵ ר וְ יֵש שָ וִ ים עָ חוֹת...
אוֹתָ ה הַ זְ כות לִ גְ דֹל זָקוף כָמוָֹך וְ כָמוֹנִ י
מֺ בְ טַ חַ ת כָאן עַ ל עִ י הַ חֹ ק לְ כָל יַלְ דוֹן קָ טֹ ן
שֶ ל ע ֲִשירוֹן עֶ לְ יוֹן וְ שֶ ל יו ְֹצאֵ י ְשכונוֹת-הָ עֹ נִי
אַ ְך אֶ ת הַ חֹ ק עו ִֹשים לִ צְ חוֹק הַ הוֹן וְ הַ ִשלְ טוֹן.
ָלכֵן מָ ה שֶ נ ְֶחשָ ב כְ ִהזְ ַד ְמנות שָ וָה הוא עַ עַ ר
ב ֹו בֶ ן הַ גְ בִ יר ִמשום עֶ ְמ ַדתִ -קדום אֵ ינ ֹו ָדחוי
ובְ נ ֹו שֶ ל הַ ּתַ ְפ ָרן מועָ ד ,מֵ ָאז שֶ הוא עוֹד נַעַ ר
ַלעֲבו ָֹדה ְשחו ָֹרה א ֹו ַאבְ טָ לָה ובֵ ית ּ-תַ ְמחוי.
ָאז ַאל ִּת ְשַאל בְ טוֹן נ ִָאיבִ י :לָמָ ה ומַ דועַ
הַ ףֶ ֶדק כְ בָ ר ִמזְ מַ ן עֹ ה ֶנ ֱעזַב ַל ֲאנָחוֹת?

כִ י בַ ְמ ִדינָה הַ זֹאת ֺכּלָם שָ וִ ים עֹ הַ ,כטָדועַ ,
ַרק שֶ ט ְֶשנָם שָ וִ ים יוֹתֵ ר וְ יֵש שָ וִ ים עָ חוֹת...

***

ברכות חמות מאוד מקרב לב – שלוחות
למשורר הנפלא יוסי גמזו ,לרגל ההחלטה
להעניק לו את פרס אקו"ם למפעל-חיים
על תרומתו לסוגַת הַ זֶמֶ ר העברי!

