***
יוסי גמזו

לִ ְקרַ את יוֹם הָ אִ שָ ה הַ בֵּ ינְלְ אֺםִ י
בְ עוֹד ְשלוֹשָ ה י ִָמים יוחַ ג כָאן
בְ הֶ עֵּ פ ֹו הָ ע ֹול ִָמי
שֶ ב ֹו הָ פַ ְך כְ בָ ר לְ ִמנְהָ ג כָאן
יוֹם הָ ִאשָ ה הַ בֵּ ינְ לְ אֺ ִםי,
אַ ְך ְמעַ ִחים בִ לְ בַ ד בֵּ ינֵּינו
אשית ַד ְרכ ֹו
יו ְֹדעִ ים כִ י אֶ ת ֵּר ִ
עָ שָ ה יוֹם חַ ג זֶה שֶ אֵּ ינֶמו
מֺ זְ כָר אֶ ְצלֵּנו כָל צָ ְרכ ֹו
בְ הַ פְ ָגנַת נ ִָשים סוֹעֶ ֶרת
שֶ ל נ ֹועֲלוֹת טֶ ְקסְ ִטיל בָ ִעיר
נְיו-יו ְֹרק ,שֶ בָ ה ִהכְ ִריזו מֶ ֶרד
עַ ל נִסולָן שֶ ֹּלא ִה ְש ִאיר
גַם צֵּ ל סָ פֵּ ק כִ י אֵּ ין לִ ְש ֹכחַ
אֶ ת הַ גָדוֹל שֶ בַ לְ קָ ִחים:
שֶ םָ ה שֶ ֹּלא לו ְֹק ִחים בְ כ ֹוחַ
ֹלא ִימָתֵּ ן ל ְַםקֺ נָ ִחים
בְ לִ י מַ אֲבָ ק וְ תֹ קֶ ף מַ חַ ץ
שֶ טִ ְתנַתֵּ חַ וִ ישֺ כְ ַלל
עֶ ְשרוֹת שָ נִים – וְ ַרק בְ לַחַ ץ
קָ טֵּ ן כָל עָ וֶלִ ,אם בִ כְ לָל.
ומ ְשמ ֹונָה בְ מֶ ְרץ שֶ ל נַ עַ ם
ִ
ושמ ֹונֶה מֵּ אוֹת
בְ אֶ לֶף ְ
ַוח ֲִמ ִשים וָשֶ בַ ע – טַ עַ ם
הַ עֵּ יס הַ זֶה גָבַ ר ְמאֹ ד
בִ פְ ָרט בַ םַ ע ֲָרב ,אַ ְך עַ ִין
בוֹחֶ נֶת ,בְ חֶ לְ קֵּ י תֵּ בֵּ ל
ַרבִ ים ְמאֹ ד ,מוֹצֵּ את ע ֲַד ִין
שֶ הַ ִענוחַ שָ ם גוֹבֵּ ל
בַ אֲפֵּ לַת ְימֵּ י בֵּ י ַניִם
שֶ הַ ִח ְמטום וְ הַ נִ גור
סוֹגְ ִרים בָ ם כָל ִק ְדמָ ה בֵּ ינְתַ יִם
בְ ֶכלֶא שֶ ל צִ ינוֹק סָ גור.
ע ֲַדיִן זְ כות בְ ִח ָירה ִנ ְמנַעַ ת
וזְ כות נְ ִתיחַ ת חֶ ְשבוֹן בַ בַ נְק
וְ ֶרכֶש הַ ְש ָכלָה ו ַָדעַ ת
בְ כָל ִמ ְשטָ ר רוֹמֵּ ס כְ טַ ְנק
כָל ְשבִ יב חֵּ רות אֵּ לֵּמֶ נְטָ ִרית
ישי יָשָ ן
לִ נְשוֹת ע ֹולָם ְשלִ ִ
וְ יֵּש ִמילַת נ ִָשים בַ ְרבָ ִרית
וש ֵּרפָ תָ ן עִ ם מוֹת ִאישָ ן.
ְ

וְ ַאף כִ י יֵּש ִשנור מַ כְ ִריעַ
בְ מַ סָ בָ ה שֶ ל הָ ִאשָ ה
מֵּ ָאז עַ ד כָאן – יֵּש לְ הַ ְת ִריעַ
בְ קוֹל עַ ל כָל עַ וְ לָה קָ שָ ה
כְ מ ֹו הַ ָד ַרת נ ִָשים בַ ןֶ ְקטוֹר
הַ ח ֲֵּר ִדיִ ,מנְהָ ג מָ אוס
וְ ִדין נַ עַ ח-כ ְַשרותִ ,אינְסְ נֶ ְקטוֹר
עַ ל ְמקוֹמָ ן בָ אוֹטוֹבוס
וְ הֶ בְ ֵּדלֵּי שָ כָר בְ לִ י צֶ ֶדק
עַ ל עֲבו ָֹדה שָ וָה וְ עַ ל
ֵּדעוֹת ְקדומוֹת שֶ אֵּ ין עוֹד בֶ ֶדק
נוֹקֵּ ב שֶ ל ַדעַ ת הַ עָ הָ ל
שֶ ֹּלא י ְַחשֹף עַ ד מָ ה סֶ ְקסִ יסְ ִטית
הָ ַאפְ ָליָה הָ אֲנושָ ה
ומָ ה נְ גומָ ה וְ שוֹבִ ינִיסְ ִטית
הַ ְחנָ צָ תָ ה שֶ ל הָ ִאשָ ה.
וכְ מ ֹו שֶ ֹּלא נָ חַ ת הַ נַ עַ ר
בֵּ ין הֶ עָ ִשיר וְ הָ אֶ בְ י ֹון
כְָך עַ ד הַ טוֹם חוֹתֵּ ְך כְ תַ עַ ר
הוא הֵּ עָ ְדר ֹו שֶ ל הַ ִשוְ יוֹן
בֵּ ין ִמגְ ָד ִרים ,שֶ אֵּ ין בַ חֶ בַ ע
שום ה ֹוכָחָ ה לְ י ְִתרוֹנ ֹו
שֶ ל זֶה עַ ל זֶה וְ ֶד ֶרְך-קֶ בַ ע
אֵּ ין שום תַ ְחלִ יף לְ פִ ְתרוֹנ ֹו
שֶ ל הַ ע ֹונְפְ לִ ְיקט הַ נָתוֹלוֹגִ י
בֵּ ין ְש ֵּני ִמינִיםְ ,שנֵּי חֲצָ ִאים
שֶ בְ לִ י ְשנֵּיהֶ ם ,בְ אֹ ַרח לוֹגִ י,
אֵּ ין בָ ע ֹולָם הַ זֶה חַ טִ ים.

