***
יוסי גמזו

הַ שֶ פֶ ְך וְ הַ הֶ פֶ ְך...
יְהודי שֶ נִבְ ָרא עֹ ה בְ צֶ לֶם
כְ כָל ִ
מֺ כָר לִ י ִמזְ מַ ן בְ הומוֹר ְוקלִ ילות
אוֹצַ ר הַ ְב ִדיחוֹת עַ ל אוֹתָ ם חַ כְ מֵ י חֶ לֶם
הַ שוֹבְ ִרים
ִמזֶה דוֹרוֹת כְ בָ ר
ימעִ י בִ כְ סִ ילות.
ִשיא אוֹלִ ְ

אַ ְך לְ שֵ ם הַ גִ ּלוי הַ נָאוֹת ִמ ְתבַ פֵ ש כָאן
לְ הוֹדוֹת כִ י עָ ג ְַש ִתי בְ נֵי חֶ לֶם ָל ֹרב
אֲבָ ל ִאיש מֵ הֶ ם כְ לָל ֹלא נִגְ לָה כְ ִטעֵ ש כָאן,
ַאד ַרבָ ה ,הֵ ם ב ְֹרכו בְ ִשפְ עַ ת שֵ כֶל טוֹב.
ְ

כְָך שֶ אֵ ין בָ ה בַ סְ ִטיגְ מָ ה הַ זֹאת הַ חוֹפֶ לֶת
עַ ל יוֹצְ אֵ י הָ עִ יר חֶ לֶם לִ גְ לוג וְ ִדבָ ה
שֶ תָ ִמיד ִמצְ טַ טְ נִים בְ נִימָ ה ְמזַלְ ֶזלֶת
שום בָ סִ יס עֺבְ ָד ִתי ,א ֹו צִ דוק ,א ֹו סִ בָ ה.

מָ ה שֶ אֵ ין כֵן ִמ ְק ִרים שֶ ל כְ סִ ילות קוֹלוֹסָ אלִ ית
נִתקָ לִ ים בִ כְ מוֹתָ ם
שֶ ֺכּלָנו יוֹם-יוֹם ְ
(וְ גו ְֹרמֶ יהָ אֵ ינָם ִמ ְשתַ טְ כִ ים כְ לָל ,לוֹקָ אלִ ית,

לְ יוֹצְ אֶ יהָ שֶ ל חֶ לֶם ובְ נֵי ע ֲָדתָ ם).

לְ מָ שָ ל ,שֶ מַ מָ ש ב ֹו -בַ זְ מַ ן שֶ נִלְ חֶ מֶ ת
מַ ע ֲֶרכֶת ְב ִריאות מַ ְמלַכְ ִתית בִ ְשפָ כִ ים
שֶ ל בִ טוב שֶ זְ ִרימַ ת זִ הומָ ם ְמאַ טֶמֶ ת
עַ ל חַ טֵי יַלְ ֵדיהֶ ם שֶ ל ַאלְ פֵ י אֶ זְ ָר ִחים
בִ ְתפוצַ ת נְגִ יפָ יו שֶ ל הַ עוֹלְ י ֹו – ע ֲַד ִין
ְמצַ פְ צֵ ף ל ֹו בְ סִ יס צַ הַ "ל בְ ג'ולִ יס עַ ל כָל
ַאזְ הָ רוֹת הַ מֺ ְמ ִחים ומַ זְ ִרים יוֹם ָו ַל ִיל
אֶ ת זִ ְרמֵ י הַ בִ טוב שֶ ּל ֹו בְ לִ י כְ לָל לִ ְשקֹ ל
אֶ ת ִמ ַדת הַ סִ כון שֶ בְ כְָך לְ תוְֹך נַחַ ל
(שמ ֹו נַחַ ל ַאבְ טָ ח,
הַ סָ מוְך לְ בָ סִ יס זֶה ְ
ַאף כִ י כְ לום ֹלא מֺ בְ טָ ח בְ ַאבְ טָ ח זֶה ִמעַ חַ ד
הַ מֶ ְח ָדל הַ ִהיגְ יֶנִי שֶ ל מָ ה שֶ נ ְִשעְָך).

מודע לְ חֶ ְרעָ ה ז ֹו
וְ אולַי הַ ףִ בור ֹלא ָ
אַ ְך נוֹסָ ף לְ אוֹתָ ה סַ ָכנָה מוחָ ִשית
לִ בְ ִריאות ְיל ֵָדינו ע ֹולָה כָאן חֺ צְ עָה ז ֹו
נִתנָה הַ בְ טָ חָ ה מַ מָ ִשית
עַ ל כָל ִשיא כִ י ְ
בֵ ין כ ְָתלֵי בֵ יתִ -מ ְשעָ ט ִמגו ְֹרמֵ י מוֹסְ דוֹת צַ הַ "ל
שֶ הַ שֶ פֶ ְך יֺפְ סַ ק לְ ַאלְ תָ ר עוֹד לִ פְ נֵי
עְ ִריצָ ת ֹו שֶ ל נְגִ יף אוֹת ֹו עוֹלְ י ֹו שֶ בָ א עַ ל
ָארץ כְ שוֹק – אַ ְך ִהנֵה
יִשובֵ י ְדרוֹם הָ ֶ
ִמ ְתבָ ֵרר כִ י לְ הֶ פֶ ְך ,אֵ ין ִדין וְ אֵ ין בֶ ֶדק
ִמט ִָדי וְ כָל אֶ זְ ָרח ָרשַ אי לִ ְשאֹ ל ,לְ ַדע ֲִתי,

אֵ יְך קו ֶֹרה שֶ אֶ ת חֶ לֶם (לְ ג ְַמ ֵרי ֹלא בְ צֶ ֶדק!)
רוָאתי?
ִ
מַ ְחלִ יפָ ה לְ פֶ תַ ע ג'ולִ יס בְ ִמפְ גָע תַ בְ

אֵ יְך קו ֶֹרה שֶ טַד ְשמֹ אל (פֵ נוֹמֵ ן ֵדי מַ פְ ִחיד הוא
בִ ְמ ִדינָה שֶ ְב ִריאותָ ם שֶ ל ְיל ֶָדיהָ בְ סִ כון!)
ֹלא יו ַֹדעַ ת – תַ גִ ידו כָאן מָ ה שֶ תַ גִ ידו –
מָ ה עוֹשָ ה יַד י ִָמין ֲאשֶ ר בִ ְמקוֹם לִ יזֹם ִתפון
מַ ְמ ִשיכָה לְ קַ לְ קֵ ל? – הַ הֶ סְ בֵ ר הַ ט ִָחיד הוא
שֶ ִאם חֹ סֶ ר -תֵ אום זֶה יָכֹל כָאן לִ ְהיוֹת
ימעְ טו ִֹמים יָעִ ידו
בֵ ין י ַָדיִםָ ,אז כָל הַ סִ ְ
שֶ אוֹתָ ן ְשתֵ י הַ ט ַָדיִם
הֵ ן י ַָדיִם שְ מָ אלִ טוֹת...

