**
יוסי גמזו

זַוְ עַ ת הַ " ָפגַע ובָ רַ ח"
כָל ִמי שֶ בֶ אֱמֶ ת אוֹהֵ ב אֶ ת הַ ְמ ִדינָה הַ זֹאת,
כָל ִמי שֶ בֶ אֱמֶ ת גֵאֶ ה בְ שֶ פַ ע הֶ שֵ גֶיהָ
אֵ ינ ֹו יָכוֹל כַטוֹם שֶ ֹּלא לְ ִהזְ ַדעֵ ק עַ זוֹת
ִמ ְתכִ יפותָ ן שֶ ל הַ זְ וָעוֹת בָ הֶ ן נַהָ ג פ ֹוגֵעַ
בו ֵֹרחַ ִמזִ ַירת פִ ְשע ֹו שֶ הוא עַ צְ מ ֹו בִ צֵ עַ
תוְֹך ְנ ִטישָ ה פְ לִ ילִ ית שֶ ל קָ ְרבָ נ ֹו בִ יש-הַ מַ זָל
ומַ פְ ִקיר ֹו לַמָ וֶת בְ קֹ ר -רוחַ שֶ ל רוֹצֵ חַ
ַאחַ ר שֶ אֶ ת חַ טָיו הוא בְ קַ ּלות כָזֹאת ָגזַל.
וְ כָל טו ְֹמנֵי רֹאשָ ם בַ חוֹל ,כָל הָ עוֹצְ ִמים עֵ י ַניִם,
כָל מַ פְ עִ ילֵי ִמכְ בֶ סֶ ת הַ ִמּלִ ים הַ ְמטַ טְ חוֹת
אֶ ת הַ ְתמונָה כְ ִאּלו זֶה נ ִָדיר ְמאֹ ד ע ֲַד ִין
לְ פֶ תַ ע נ ְִתקָ לִ ים כָאן בָ עֺבְ דוֹת הֲכִ י חו ְֹתכוֹת
ומסְ תַ בֵ ר שֶ זֶה לְ ג ְַמ ֵרי ֹלא נ ִָדיר אֶ צְ לֵנו
ִ
וכְ שֶ מָ סַ ְך -הַ ִמ ְמצָ ִאים בְ חַ לְ חָ לָה מֺ פְ שָ ל
מֵ עַ ל לַקֶ טֶ ל הַ ח ֹוזֵר הַ זֶה בִ ְרחוֹבוֹתֵ ינו
ַדי ִאם נ ְִמנֶה אֵ י-אֵ ּלֶה דֺ גְ מָ אוֹת לְ שֵ ם מָ שָ ל:
זַוְ עַ ת הַ פְ קָ ָרת ֹו בִ ֵידי דו ְֹרס ֹו הָ ָאץ לִ בְ רֹ חַ
ָאמיר בֶ לְ חָ סָ ן ִמטָהוד וְ חֶ ְרפַ ת
ִמ ְמקוֹם ְד ִריסָ ת ֹו שֶ ל הַ ֶטלֶד ִ
זְ נִיחַ ת שַ חַ ר גְ ִרינ ְְשפָ ן ,אוֹתָ ה ַנע ֲָרה ִמנְתַ ְניָה שֶ אֵ ין כְ לָל לִ סְ ֹלחַ
וְ אֵ ין כְ לָל לִ ְשכֹחַ לְ ִמי שֶ פָ גַע בָ ה קָ שוֹת בְ ִרכְ ב ֹו וְ נ ְִמלַט
ִמ ְמק ֹו ם צְ נִיחָ תָ ה לְ ַאחַ ר פְ גִ יעָ ת ֹו בָ ה ,וְ כְָך גַם פִ ְשעָ ם שֶ ל ְשנֵי אֵ ּלֶה
שֶ ֹּלא ַרק ִקפְ דו בִ פְ ָראות אֶ ת חַ טֵי לִ י זֵיתונִי כִ י ִאם גַם נ ְָטשו
אוֹתָ ה ִמ ְתבוֹסֶ סֶ ת בְ ָדם ובָ ְרחו לְ צָ ְרפַ ת בְ חָ ְמקָ ם ִמן הַ ֶכלֶא
אַ ְך ֹלא מֵ עָ ְב ָרם עַ ל ִמּלוֹת הַ ִדבֵ ר "ֹלא ִת ְרצַ ח" שֶ ּלָעַ ד ֹלא י ְֶחשו.
ַאמדוֹר בְ חוצוֹת בְ אֵ ר-שֶ בַ ע
וְ דו ְֹרסָ ה הַ פָרועַ שֶ ל ל ֹולָה מָ ִרטָה ְ
בורה שֶ ָר ְמסו וְ ָד ְרסו ובָ ְרחו עַ ל נַפְ שָ ם
וְ עוֹד ְשלַל בִ ְרי ֹונֵי תַ ְח ָ
בְ שָ עָ ה שֶ נַפְ שוֹת קָ ְרבְ נוֹת פִ ְשעֵ יהֶ ם ,כְ ַד ְרכ ֹו הַ מָ ָרה שֶ ל הַ חֶ בַ ע
פָרחו ִמגופָ ם כְ שֶ רוֹצְ חָ ם לְ ע ֹולָם ֹלא יִבְ ַרח מֵ חֶ ְרפַת הָ ָאשָ ם.
כְ בָ ר ְ
או ְֹמ ִרים שֶ כְ עֵ דות לְ זֶהות ֹו שֶ ל כְ לִ י-הָ ֶרכֶב
שֶ ב ֹו נ ְִמלַט ִמשָ ם נַהַ ג הַ "מַ אזְ ָדה" הַ דו ֵֹרס
בִ ְמקוֹם לְ הָ בִ יאָ ה ִאם עוֹד נו ְֹתרו חַ טִ ים בָ ה ,תֶ כֶף
לְ בֵ ית-חוֹלִ ים "סוֹרוֹקָ ה" שֶ מָ א עוֹד ִי ְק ֶרה לָה נֵס
מָ צְ או כוֹחוֹת הַ ִמ ְשטָ ָרה בְ הַ גִ יעָ ם לַשֶ טַ ח
ְר ִאי שָ בור שֶ ל כְ לִ י -הָ ֶרכֶב שֶ הועַ ף לַכְ ִביש
אַ ְך אֵ ין זֶה ַרק ְר ִאי הַ "מַ אזְ ָדה" שֶ נ ְִשבַ ר לָבֶ טַ ח
זֶה גַם ְר ִאי חַ טֵינו כְ שֶ הַ ג'ו ְנגֵל הַ מֵ בִ יש
ב ֹו ִמ ְשתַ קֶ פֶ ת הַ פְ ָראות הַ זֹאת הַ ִמ ְשתַ ּלֶטֶ ת
עָ לֵינו ִמ ֵדי יוֹם תוֹקֵ ף אוֹתָ נו ,ע ֲִמיתַ י,

כִ י ָדם נ ְִשפְָך לַשָ וְ א ִאם אֵ ין שום ְמנִיעָ ה ִננְקֶ טֶ ת
שורה זוֹעֵ ק כָאן :עַ ד מָ תַ י?!
ָכְך שֶ אֶ זְ ָרח ִמן הַ ָ

