***
יוסי גמזו

הָ עוֹרֵ ב וְ הָ אוֹרֵ ב...

ַכחֲצוֹת לֵיל קֹ ר וָסַ עַ ר ,בְ סַ ְרקַ זְ ם חַ ד כְ תַ עַ ר
בֵ ין ַדפֵי הַ ִחמָמוֹן שֶ ְשמ ֹו הוא " ִי ְש ָראֵ ל הַ טוֹם"
יתית
יטית מַ ְרגָלִ ית ָדן מַ ְרגָלִ ִ
נִצְ נְצָ ה בְ ֶד ֶרְך ְק ִר ִ
בָ ה הֺ ְשוָה מַ ר אֵ הוד אוֹלְ מֶ ְרט לְ אוֹת ֹו עו ֵֹרב ָאיֹם
שֶ טָצַ ר מַ ר אֶ ְדגָר אֶ לֶן פ ֹו בִ ְט ַרנְס ִש ִירי ְנִרהָ ב
ַארהָ "ב
ֹלא עַ כְ שָ יו וְ גַם ֹלא פֹ ה כִ י ִאם ִמזְ מַ ן ובְ ְ
ַאקטוַאלְ יָה שֶ מָשָ א הוא ְבכַפ ֹו
ַאך ִמ ַדת הָ ְ
מַ פְ ִתיעָ ה הָ יְתָ ה לָבֶ טַ ח גַם אֶ ת אֶ ְדגָר אֶ לֶן פוֹ.

וְ עו ֵֹרב זֶה שֶ בְ לִ י הֶ ֶרף כָאן הָ יָה או ֵֹרב לַחֶ ֶרף
לְ שורוֹת ְמקַ ְט ְרגָיו בַ פְ ַר ְקלִ יטות ובַ צִ בור
נִסְ תַ בֵ ר כִ י הוא או ֵֹרב פֹ ה גַם לְ ִמי שֶ כְ בָ ר עָ ֵרב פֹ ה
לִ ְשלוֹמ ֹו שָ נִים ַרבוֹת גַם בִ ְש ִתיקָ ה גַם בְ ִדבור
וכְ פִ טות -טוֹבָ ה אֵ י ֶנמָה ְמהַ וָה כְ לָל ְתרופַ ת -מֶ נַע
לְ ִהפוְך הַ ְקעָ ָרה עַ ל פִ יהָ כְ ִפי שֶ כְ בָ ר סוֹף-סוֹף
ִמ ְת ַגלֶה – הַ פְ לֵא וָפֶ לֶא – ַדוְ קָ א בַ ט ִָמים הָ אֵ לֶה
כְ שֶ הַ גְ בֶ ֶרת הַ ִמ ְבג ֶֶדת ע ֲִת ָידה סוֹדוֹת ל ְַחשף.
כִ י אוֹת ֹו ִטפול חָ זָק הֵ ן ֹלא פָ סַ ח עַ ל שולָה זָקֵ ן
שֶ הֵ עִ ָידה בְ לִ י לֵאות כִ י הָ עו ֵֹרב עוֹטֵ ה הַ ְשחוֹר
הוא י ֹונָה צְ חו ָֹרה כַשֶ לֶג עִ ם עָ בָ ר צָ לול כְ פֶ לֶג
ומַ צְ פון שֶ ל לָמֶ "ד וַי"וְ נִיק שֶ כֺל ֹו צָ חֹ ר ִמצְ חוֹר
עַ ד שֶ גַם מָ מָ ה תֵ ֵרזָה לְ ִמ ְשמַ ע מַ ֲע ָללָיו
אֵ ין סָ פֵ ק שֶ ֹּלא הֵ עֵ זָה לְ הַ ְשווֹת עַ צְ מָ ה אֵ לָיו
כִ י ׁשום ִאיש שָ עָ ה שֶ לַחַ ץ הַ ְםקַ ְט ְרגִ ים גָבַ ר
ֹלא שָ כַב כְָך עַ ל ג ֵָדר לְ מַ עַ ן בוֹס לְ שֶ עָ בַ ר.
ִהיא נִצְ לָה מַ םָ ש כָל צַ 'אנְס כִ י הֵ ן בְ מַ עַ ְטפוֹת טָ ַלנְסְ ִקי
ֹנטורס" אוֹת ֹו כִ בְ סָ ה
הֵ ן בְ "הוֹלִ י ֶל ְנד" וְ הֵ ן ְב ִ"ראשו ְ
וְ גִ לְ תָ ה ֶנאֱמָ נות ל ֹו תוְֹך יִחוס ְמהֵ ימָ נות ל ֹו
עַ ד שֶ ִםשועָ ל עָ רום הָ פַ ְך לְ פֶ תַ ע לְ כִ בְ שָ ה
דורת הַ לָ"ג בָ אוֹלְ מֶ ְרט כִ י ִאכְ פַ ת
וְ ָר ְק ָדה סְ בִ יב ְמ ַ
לָה הָ יָה לִ ְמחוֹת כָל כֶתֶ ם שֶ ל ִשבוש ֲהלִ יְך ִמ ְשפָ ט
מורים)
כִ י ְמלַאכְ תָ ם שֶ ל צַ ִד ִיקים (בִ ְפ ָרט שֶ ל צַ ִד ִיקים גְ ִ
ַנעֲשֵ ית ,כְ פִ י שֶ כָתוב ,עַ ל י ְֵדיהֶ ם שֶ ל אֲחֵ ִרים.
ומםופְ לֵטָ ה
עַ ד שֶ פֶתַ ע הַ ִדיאֵ טָ ה ִנ ְשתַ מְתָ ה ִ
ֶנהֱפַ ְך הַ בוֹס אֵ לֶיהָ לְ חַ ז ֶֶרת ומָ רוֹר
ובִ ְמקוֹם תוֹדוֹת לוֹמַ ר לָה גַם בָ גַד בָ ה ,גַם הֵ מַ ר לָה
כְ שֶ בְ לִ י סֶ כֶר שָ ת בָ ה בְ ֶלכֶר פְ ַר ְקלִ יט ֹו ְשמוֹת-גְ נַאי בִ צְ רוֹר
עַ ד כִ י שולָה שֶ ִה ְקשו לָה אֶ ת חַ טֶיהָ וְ ג ְָדשו לָה
אֶ ת סְ ַאת ְמ ֵררוֹתֶ יהָ ֶנ ְחלְ צָ ה סוֹף-סוֹף לִ גְ מֹ ר
עִ ם סִ בְ לוֹת פְ ִקיעַ ת הַ חַ איֵר שֶ ִשחֵ ק תַ פְ ִקיד שֶ ל ְפ ָראיֵר
ָאמ ָרה לְ אוֹלְ מֶ ְרט...Nevermore :
ובִ לְ שוֹן עו ְֹרב ֹו שֶ ל פ ֹו ְ

