***
יוסי גמזו

הַ ם ְֺרסָ ה שֶ ל מ ְֺרסִ י הִ תְ ַפ ְקעָ ה לָה...
מֺר ִסי ִה ְתפַ ְקעָ ה לָה,
םֺרסָ ה שֶ ל ְ
הַ ְ
"ַאחים מֺ סְ לְ ִמטִ ים"
יחוָאן" ,אוֹתָ ם ִ
"א ְ
הָ ִ
שֶ ָראו עַ צְ מָ ם כְ שַ גְ ִר ָיריו שֶ ל ַאלְ לָה
ימטִ ים
ּשוריו הַ ְּשמֵ ִ
שֶ צֺטְ דו בְ כִ ָ
אֲנוסִ ים כַיוֹם פִ ְתאֹ ם לְ ִה ְתפַ כֵחַ
וְ לִ ְתפֹ ס שֶ ֹּלא כָל ִמי שֶ ּשָ ם מֺ זְ מַ ן
ל ִַּשלְ טוֹן וְ אֶ ת ִרסְ נ ֹו בַ טָד לוֹקֵ חַ
גַם מַ צְ לִ יחַ לְ שָ ְמר ֹו לְ אֹ ֶרְך זְ מַ ן.
םֺרסָ ה ז ֹו ִמ ְתפוֹצֶ צֶ ת
כִ י בָ ֶרגַע שֶ ְ
ְמבִ ינִים קָ ְרבְ נוֹתֶ יהָ ִמ ֵדי יוֹם
שֶ בְ עֹ ל מַ כְ בִ יד שֶ ל רו ָֹדנות רוֹעֶ צֶ ת
נִימי וְ כַלְ כָלִ י ָאיֹם
וְ שֶ ל בְ רוְֹך פְ ִ
שום ִמ ְשטָ ר שֶ ל קַ מָאות ָד ִתית נ ְֶח ֶרצֶ ת
שֶ מ ִָשיא עָ ִריץ נוֹהֵ ג ב ֹו כְ ִב ְריוֹן
ֹלא יוכַל סוֹף-סוֹף לְ הַ ֲאכִ יל ,בְ עֶ צֶ ם,
אֶ ת ִמצְ ַריִם הַ ם ֹונָה ִת ְשעִ ים ִמילְ יוֹן.
וְ ִאם לָנו הָ ֳעלָה ְמ ִחיר הָ עַ ַרק
(אַ ְך ִמסְ פַר הַ ִּשכו ִֹרים ע ֲַדיִן ָרב)
ָאמנָם הו ִֹרידו אֶ ת מובַ ַרכ
ָאז לָהֶ ם ְ
אֲבָ ל ֹלא אֶ ת הַ בורות וְ הָ ָרעָ ב.
וְ ִאם גַל הַ ְםחָ ָאה עַ זוֹת ִה ְת ִריעַ
ַארמוֹן הַ ְמ ִשיאות הַ ְםנֺכָר
מול ְ
יתיחָ ִדטָה
מורסִ י בִ ְשכונַת לִ ִ
שֶ ל מַ ר ְ
שֶ לָעָ ם נ ְִמַאס הַ םֶ לֶל הֶ עָ קָ ר
מורסִ י זֶה ִהכְ ִריז עִ ם
עַ ל ִשפור שֶ עָ לָיו ְ
עָ לוֹת ֹו אֶ ל הַ ִּשלְ טוֹן בְ שֵ ם עֶ ְרכֵי
הָ ִאסְ לָאם חֲשוְך הַ פונ ְָדמֶ נְטָ לִ יזְ ם
שֶ לְ ֶרגַע ֹלא ִשפֵר שָ ם אֶ ת ַד ְרכֵי
הַ ִם ְמשָ ל ,הַ כַלְ ָכלָה ,הַ בְ יורו ְֹק ַר ְטיָה
ָאז בָ רור שֶ ֹּלא כָל ִחלופֵ יִ -מ ְמשָ ל
בָ ם מֺ ָדח עָ ִריץ בְ שֵ ם הַ ֵדמו ְֹק ַר ְטיָה
יחים שֶ הַ םַ ִדיחַ ֹלא נִכְ שַ ל
מַ בְ ִט ִ
בְ ִדטוק כְ מ ֹו הַ םֺ ָדח ְקצוץ-הַ כְ נָפַ יִם
בְ אוֹתָ ן ְשגִ יאוֹת ,שֶ כֵן" :עַ ל ַדאֲטֵ פְ ְת
א ֲִטיפוְך כָאן וְ סוֹפָ ם שֶ ל ְמ ִטיפַ ִיְך
יְטופון" – וכְ שֶ מ ְַחשוֹל ִ -ש ְמחָ ה שוֹטֵ ף
אֶ ת ִמצְ ַריִם בָ ה שוֹצֶ פֶ ת כְ ִמין גֵיזֶר
ִמין אופו ְֹריָה שֶ ל חֶ ְדוָה ַרבַ ת עָ צְ מָ ה
וְ כִ כַר תַ ְח ִריר מוצֶ פֶ ת קַ ְרנֵי לֵיזֶר
וְ אֺ םָ ה ְשלֵמָ ה אוֹמֶ ֶרת לְ עַ צְ מָ ה:

ישי
"ה ְתפַ חַ ְר ְת ִמן הֶ עָ ִריץִ ,ש ְמ ִחי וְ ִש ִ
ִ
מורסִ י אֶ ת לֵילְֵך מֵ ִאיר
כִ י עִ ַדן פוֹסְ טְ -
ָאסיסִ י
וְ ִה ִחיפו הֶ הָ ִרים עֲסִ יס ִ
וְ הַ חַ אפְ לוֹת ִת ְתמ ֹוגַגְ נָה בְ קָ ִהיר – "
זֶה הַ זְ מַ ן שֶ אֶ ת מַ כַת חֹ שֶ ְך ִ -מצְ ַריִם
יְשַ כְֵך ְמעַ ט הַ שֵ כֶל הַ טָשָ ר
וְ יִפְ קַ ח לָהֶ ם סוֹף -סוֹף אֶ ת הָ עֵ י ַניִם
לְ הָ בִ ין שֶ לְ הַ ְחלִ יף רו ָֹדן אֶ פְ שָ ר
בְ רו ָֹדן ַאחֵ ר ,אַ ְך ַרק אֱוִ יל א ֹו שַ ְטיָא
ֹלא תוֹפֵ ס שֶ הַ ִּשמוי הַ ִם ְתבַ קֵ ש
הוא ִשמוי מֵ עָ ִריצות – לְ ֵדמו ְֹק ַר ְטיָה,
ִמבורות – לְ הַ ְש ָכלָה לְ כָל דו ֵֹרש,
יבית
יט ִ
ימ ִ
ומכַלְ ָכלָה נ ְֶחשֶ לֶת ,פְ ִר ִ
ִ
לְ ָכזֹאת הַ ְםשַ ְד ֶרגֶת בְ לִ י לִ בְ ֹלם
ַאק ִטיבִ ית
אֶ ת עַ צְ מָ ה יוֹם -יוֹם בַ ח ֲִריצות ְ
ִאם בִ כְ לָל הֵ ם מֺ כְ שָ ִרים לְ כְָך כַטוֹם.

