***
יוסי גמזו

ִמכְ תָ ב גָלוי לְ אִ מָ א צִ טוֹנות
ֲאנִי ּכוֹתֵ ב לְָך ִב ְתקופָ ה שֶ בָ ה בָ טוחַ
שֶ מָ ה שֶ טֵש לִ י לְ הַ גִ יד לְָך ּכָאן ,גְ בִ ְר ִתי,
ֹלא יְחַ בֵ ב או ִֹתי עַ ל ּכַמָ ה ַאנְשֵ י -רוחַ
ובְ לִ י סָ פֵ ק ֹלא ַיעֲשֵ נִי ָאפְ נ ִָתי.
ֲאנִי ּכוֹתֵ ב לְָך ִב ִידיעָ ה שֶ בֹץ הַ לַעַ ג
עַ ל שֶ ֲאנִי מֵ עֵ ז לִ ְשמֹ ר לְָך אֱמונִים
ֹלא יְַאחֵ ר לִ ְהיוֹת מֺ ְשלְָך בִ י בִ ֵידי לַהַ ק
הַ מַ ְש ִמיצִ ים הַ ְמי ִַדים בָ ְך אֲבָ נִים.
ישים אוֹתָ ְך ִמבַ יִת
וְ שֶ בֵ ין ּכָל הַ מַ כְ פִ ִ
ומַ כְ ִריזִ ים עָ ַל ִיְך ְמכִ י ַרת ִ -חּסול
ּכְ שֶ ִמבַ חוץ או ְֹר ִבים לְָך ּכָל ּכַלְ בֵ י-הַ צַ ִיד
אֵ ין גַם חַ סְ לָן אֶ חָ ד שֶ ֹּלא י ְִמצָ א בִ י פְ סול.

אַ ְך ִאם ק ֹונֵן מָ ָרה אֶ חָ ד ִממַ סְ פִ ַיד ִיְך
בְ טֶ ֶרם עֵ תּ ,כִ י מֵ ַאחַ ר שֶ אַ ְת ְטמֵ ָאה
הַ צִ פו ִֹרים ּכְ בָ ר ֹלא שָ רוֹת עַ ל גַגוֹתַ יִ ְך
ַאח ָריות ְמלֵָאה
ֲאנִי מַ צְ ִהיר בָ זֹאת בְ ְ
שֶ הֵ ן שָ רוֹת ּכָאן וְ עוֹד אֵ יְך ,בְ עֹ ז וִ יטָ לִ י
נִתי ְַשנו עוֹד ִמשום מָ ה
ִש ִירים שֶ ּכְ לָל ֹלא ְ
ובֵ ינֵיהֶ ם לא ַרק "אֶ ל הַ צִ פוֹר" שֶ ל ְביַאלִ יק
ּכִ י ִאם ִש ֵירי צִ פוֹר-הַ נֶפֶ ש שֶ ל אֺ מָ ה

שֶ צִ פו ֶֹריהָ לְ הַ גִ יש ֹלא ִמ ְתעַ טְ פוֹת ּכָאן
ק ֹונְצֶ ְרט עִ בְ ִרי ִמן הַ מָ קוֹר (וְ הַ מַ ּקוֹר)
ובְ ִמין לַהַ ט צִ טוֹנִי ְמצַ פְ צְ פוֹת ּכָאן
ֹלא ַרק מֵ יטַ ב ִש ֵירי ִצטוֹן בְ חֹ ם א ֹו קֹ ר
ּכִ י ִאם אֲפִ לו בְ צִ פְ צוף ְמצַ פְ צְ פוֹת הֵ ן
עַ ל ּכָל אוֹתָ ם שֶ ֹּלא פוֹסְ ִקים ּכְ לָל לְ הָ לִ ין
בְ ָאזְ נֵי ִמי שֶ זִ ּקוֹתָ יו עִ מָ ְך ָרפוֹת הֵ ן
ומַ ְמלִ יצִ ים ל ֹו ִחיש ל ֶָר ֶדת לְ בֶ ְרלִ ין...

אֲבָ ל ל ְַמרוֹת שֶ מַ סְ פִ ַידיְִך טֶ ֶרם -עֵ ת פֹ ה
ָארטות הַ ְח ֶר ְנד
יטינְג פוֹפול ִ
חו ְֹת ִרים לְ ֵר ִ
שֶ ל קַ בְ ָר ַנ ִיְך הָ או ְֹר ִבים לְָך ּכְ בָ ר ִעם אֵ ת פֹ ה
וְ אוֹטוֹט ֹו ּכְ בָ ר עַ ל ִקצֵ ְך רו ְֹש ִמים פַ טֶ נְט,
ֲאנִי מו ִֹדיעַ לְָך בָ זֹאת בָ רור ּכַשֶ מֶ ש
שֶ שום עָ נָן ח ֹולֵף לָעַ ד ֹלא יְ ַכלֶה
אֶ ת צִ דוקֵ ְך הַ ֹּלא מֺ ְשבָ ת וְ הַ נוֹשֵ ם-אֵ ש
ב ֹו אַ ְת אֶ צְ לִ י בְ ֵריש גְ לֵי וְ קוֹל מָ לֵא
חַ טָה ְמאֹ ד וְ ֶר ֶל ַו ְנ ִטית ַאף ֹלא שֶ מֶ ץ
פָ חוֹת ִמפַ עַ ם ,וְ שֶ שום מַ ְהפֵ כָה
ֹלא הֶ א ֱִריכָה זְ מַ ן ּכָמוְֹך בְ עוֹד הָ ֶרמֶ ץ
שֶ ל אֲחֵ רוֹת – ִאש ֹו ִמזְ מַ ן ּכְ בָ ר ָד ֲעכָה.

הֵ יכָן ּכַטוֹם אוֹת ֹו חֲלוֹם קַ פִ יטָ לִ יסְ ִטי
עַ ל "אֶ פְ שָ רות בִ לְ ִתי מֺ גְ בֶ לֶת" ּכָָאמור
מול מַ ְשבֵ ִרים שֶ ֹּלא חָ זום שום ָאנָלִ יסְ ִטים

שֶ ל קַ לְ קָ לָה בַ ּכַלְ ָּכלָה ובְ רוְֹך גָמור?
הֵ יכָן חֲזוֹן הַ ּקוֹמונִיזְ ם שֶ ִהבְ ִטיחַ
חֵ רות וָצֶ ֶדק וְ ִשוְ יוֹן -זְ כֺטוֹת מֺ פְ לָג
מול סְ טָ לִ ינִיזְ ם שֶ עַ ל רֹאש ּכְ לוָאיו הֵ ִטיחַ
יביר ובַ גולָאג?
טֵ רוֹר ומָ וֶת בְ סִ ִ
הֵ יכָן אוֹתָ ן סִ סְ מוֹתָּ -כזָב קו ְֹראוֹת ל ֶַדגֶל
וְ הַ צְ הָ רוֹתִ -תּקון-ע ֹולָם שֶ נִסְ תַ טְ מו
ַאחַ תַ-אחַ ת בְ ַאכְ זָבוֹת ופְ ִשיטַ ת ֶ -רגֶל
שֶ ל הַ בְ טָ חוֹת שֶ מֵ ע ֹולָם ֹלא נ ְִתקַ טְ מו?

וְ ַדוְ קָ א אַ ְת ,גְ בִ ְיר ִתי ,שֶ מול ּכָל אוֹפֶ ְנ ִסיבָ ה
עו ֵֹדְך פו ַֹרחַ ת ולְ ֶרגַע ֹלא ּכָמַ ְשת,
אַ ְת הָ ַאחַ ת וְ הַ ְי ִח ָידה שֶ ֹּלא ִהכְ זִ יבָ ה
וְ שֶ עַ ל ַאף הַ ּכֹל אֶ ת שֶ ִהבְ טַ ְחת ִממַ ְשת,
ּכִ י אַ ְת גָבַ ְר ְת עַ ל הָ ִאינ ְֶר ְציָה שֶ ל ִהיסְ טו ְֹריָה
בַ ת ְשנוֹת ַאלְ פַ יִם לְ ֹלא בַ יִת לִ ְשבָ טָ יו
שֶ ל עַ ם נ ְִר ָדף ,בְ לִ י ִרבוֹנות ,בְ לִ י טֶ ִריטו ְֹריָה
שֶ שָ ב הַ בַ יְתָ ה ,אֶ ל מ ֹול ֶֶדת אֲבוֹתָ יו
וְ אַ ְת זָקַ פְ ְת ל ֹו ַרף ִ -ת ְקווֹת וְ גֵו שָ חוֹחַ
וְ הֶ ֱענ ְַק ְת ל ֹו צְ בָ א -מָ גֵן שֶ בְ לִ י פְ קו ָדיו
ִאיש ִמן הַ פוֹסְ ט -צִ י ֹונִטִ ים ,פוֹסְ לֵי הַ ּכוֹחַ
שו ֵֹרד פֹ ה בִ לְ עָ ָדיו
לְ ֶרגַע ֹלא הָ יָה ֹ
וְ אַ ְת הָ פַ כְ ְת ְתפִ לוֹת לְ מַ מָ שות מֺגְ שֶ מֶ ת
בְ לִ י לְ חַ ּכוֹת לְ שום מָ ִשיחַ  ,בְ לִ י ְד ִחטָה
וְ אַ ְת הֵ עַ ְר ְת ּכָאן ּכְ מ ֹו ְיפֵ הפִ טָה נ ְִר ֶדמֶ ת

אֶ ת ְשפַ תְ -קדומָ יו ִמ ְשלַל ְשנוֹת  comaלִ ְת ִחטָה.

ֹלא ,אֵ ין סָ פֵ ק ּכִ י ְרחוֹקָ ה ִמן הַ ְשלֵמות אַ ְת
וְ ַזיְפָ נִים ַר ִבים נו ְֹש ִאים אֶ ת ְשמֵ ְך לַשָ וְ א
אַ ְך נְחושָ ה יוֹם-יוֹם לִ ְחיוֹת וְ ֹלא לָמות אַ ְת
וְ שום ִשיר-אֶ ֶרס ַאנ ְִטישֵ ִמי ונְחָ שָ יו
בָ הֶ ם חוֹבְ ִרים ּכַטוֹם בְ כָל קַ צְ וֵי הַ חֶ לֶד
ומין ִאסְ לָאם
י ִָמין פְ ר ֹו-נָאצִ יְ ,שמֹ אל ּכ ֹוזֵב ִ
שֶ נ ְִתקַ ְרנֵףּ ,כִ י ב ֹו לְ שום סָ אלָאם אֵ ין חֵ לֶק
בְ כָל פְ סִ יכ ֹוזַת טֵ רופ ֹו הַ ֹּלא נִבְ לָם
שֶ ל ְט ַראנְס גִ 'יהָ אד אַ לִ ים – ֹלא ִי ְמנָעֵ ְך ִמצְ מֹ חַ
עֺרעֶ ֶרת חֵ ֶרף ּכָל
ּכְ ו ַָדאות ֹלא ְמ ְ
ִמ ְת ַּכחֲשַ יְִך שֶ אֵ ינָם זוֹכִ ים לִ ְשמֹ חַ
חֺרבָ נְֵך עָ לָיו הֵ ם ִמ ְתנ ְַב ִאים בְ קוֹל
עַ ל ְ
וְ הָ רו ִֹאים בְ כָל טֵ רוֹר עַ ְרבִ י ְשטוף ֶ -רצַ ח
ַאשמָ תֵ ְך וְ ִאי צִ דוק זְ כותֵ ְך לִ ְחיוֹת
אֶ ת ְ
יבי ּכָאן ָלנֶצַ ח
ּכְ שֶ מַ צְ פונָם הַ ּסֶ ל ְֶק ִט ִ
אֶ ת הָ רוֹצְ ִחים יַצְ ִדיק וְ ֹלא אֶ ת הַ גְ וִ טוֹת.
אַ ְך חֲמומַ יְִך – הַ ּׂשו ְֹרפִ ים ִמסְ גָד וְ כ ֶֶרם-
ֵיתים בִ כְ פָ ר עַ ְרבִ י בִ ְשמֵ ְך ּכְ בַ יָכ ֹול
ז ִ
הֵ םַ ,דוְ קָ א הֵ ם הַ ְמסַ לְ פִ ים אוֹתָ ְךּ ,כִ י טֶ ֶרם
תָ פְ סו שֶ ַדוְ קָ א לְָך ָאסור עַ ל ּכְָך לִ ְמחֹ ל
ִמשום שֶ ּכָלֺּ -כלְֵך נִגוד ַאנְ טָ גוֹנִיסְ ִטי
לְ טֵ רופָ ן שֶ ל פְ רוֹבוֹקַ צְ יוֹת הָ רוֹכְ לִ ים
יחטות תו ַֹרת הַ בְ לוֹף הַ שוֹבִ ינִיסְ ִטי
בִ ְמ ִש ִ

שֶ ל הָ עו ִֹשים אוֹתָ ְך פְ לַסְ תֵ ר בְ אֵ ין מַ כְ לִ ים –
וְ הֵ ם ,בְ עֶ צֶ ם ,הַ גְ דוֹלִ ים בִ ְמסָ ְרסַ ִיְך
גַם בְ צָ ְרחָ ם ּכִ י הֵ ם עו ִֹשים הַ ּכֹל בִ ְשמֵ ְך
"מהָ ְרסַ ִיְך
ּכִ יּ ,כְ ִד ְב ֵרי יְשַ עְ יָהוְ :
ומַ ְח ִריבַ יְִךּ ",כְָך ּכָתוב" ,יֵצְ או ִממֵ ְך".

ָהֲרי נָא ּכְ מֵ ַרעַ ל
ָלכֵן ,גְ בִ ְר ִתיִ ,הז ִ
ָאטיזְ ם חַ ד:
ִמ ְשנֵי פִ גְ עֵ י ְקצוֹתָ יו שֶ ל פָ נ ִ
ִמ ִּקיצ ֹונֵי ִב ְריוֹנות ֹו שֶ ל הָ "ַאף שַ עַ ל"
ומחוֹפְ לֵי ִדבוֹת הַ ְּׂשמֹ אלּ talk-כְ אֶ חָ ד.
ִ

ּכִ י אַ ְת אֵ ינְֵך ֹלא זֶה וְ ַאף ֹלא זֶה גַם יַחַ ד
וְ גַם ִאם שום ִממוש חָ זוֹן אֵ ינ ֹו מֺ ְשלָם
אשלוֹת ,אַ ְת ע ֲַדיִן ּכָאן מוכַחַ ת
א ֹו חַ ף ִמפַ ְ
ּכַמוסָ ִרית בְ ֶרבוֹלוצְ יוֹת הָ ע ֹולָם
גַם ִאם ע ֲַדיִן ּכָאן רו ְֹמ ִסים אֶ ת ְשמֵ ְך בַ שַ עַ ר
הַ תָ 'אצֶ ִ'ריסְ ִטים נֹ סַ ח ּכַלְ ָּכלַת הַ שוק
שֶ ל טַ יְקונִיזְ ם ֲחזִ ִירי שֶ ב ֹו הַ פַ עַ ר
ג ֵָדל יוֹם-יוֹם בֵ ין הָ עוֹשֵ ק וְ הֶ עָ שוק
וְ הַ צְ ִמיחָ ה שֶ הֵ ם ּכָלּ-כְָך ְמנַפְ נְפִ ים בָ ה
ִהיא בְ עִ ּקָ ר צְ ִמיחַ ת ּכְ ֵרסָ ם שֶ ל מַ כְ ִריתֵ י
הַ מַ עֲמָ ד הַ בֵ ינ ֹונִי שֶ נִ גָפִ ים בָ ה
ַאשמַ ת קַ בַ ְרנִיטֵ י
עוֹד ִשבְ עָ תַ יִם ,בְ ְ
אֹ טֶ ם-הַ לֵב הַ זֶה שֶ ּכְ בָ ר ִמזְ מַ ן שָ כַח ּכִ י
ֵיש ּכָאן אֲפִ לו עוֹד ַדלִ ים יוֹתֵ ר ,מֶ ְח ָדל

ב ֹו הַ ִמ ְמסָ ד ב ֹוגֵד בְ ִשיר הַ "ּׂשַ ְח ִקי ,שַ ְח ִקי"
"דרוֹר ַלנֶפֶ ש ,פַת ל ַַדל".
שֶ ל ְטשֶ ְרנִיחוֹבְ סְ ִקיְ :

ומשום ּכְָך ,גְ ִב ְר ִתי ,מול ּכָל הַ ִצינִיקָ נִים
ִ
ומּקָ רוֹב
הַ ִמ ְשתַ לְ ִחים בָ ְך מֵ ָרחוֹק ִ
ֲאנִי אֶ חָ ד מֵ ֲהמ ֹונֵי הַ מו ִֹהיקָ נִים
ַאחרוֹנִים בָ ְך וְ הֵ ם ֹרב
שֶ הֵ ם בִ כְ לָל ֹלא ְ
הַ מַ א ֲִמין ּכִ י מול פָ ִשיזְ ם שוֹבִ ינִיסְ ִטי
ופְ סֶ בְ ד ֹוְ -שמֹ אל שֶ בְ ִאלוחַ ְשמֵ ְך בָ ִקי
אַ ְת הַ ָדבָ ר הֲ כִ י צו ֵֹדק וְ הומָ נִיסְ ִטי
בְ חֶ לֶד זֶה שֶ מַ צְ פונ ֹו תָ ִמיד נ ִָקי
ּכִ י הוא ַאף פַ עַ ם ֹלא מו ִֹאיל לְ ִה ְשתַ מֵ ש ב ֹו
סוריָה הַ צְ מֵ אוֹת לְ ָדם
ֹלא מול ִא ָיראן וְ ְ
וְ ֹלא אֶ ל מול חָ מָ אס וְ ִחיזְ בַ אלְ לַה שֶ אֵ ש פֹ ה
שוֹלְ ִחים שָ נִים אֶ ל אֶ זְ ָרחֵ ינו וְ נֶגְ ָדם.

ּכִ י ֹלא שֶ אֵ ין בָ נו ּכָל ֶנגַע וְ סַ פַ חַ ת
אַ ְך גַם ִאם שום ִממוש חָ זוֹן אֵ ינ ֹו מֺ ְשלָם
אשלוֹת ,אַ ְת ע ֲַדיִן ּכָאן מוכַחַ ת
א ֹו חַ ף ִמפַ ְ
ּכַמוסָ ִרית בְ ֶרבוֹלוצְ יוֹת הָ ע ֹולָם
ומשום ּכְָך ,עַ ל ַאף ִהיסְ טֶ ְריַת ִמ ְתנַּכְ ַל ִיְך
ִ
ומי ִמינִי
ִמחוץִ ,מבַ יִתִ ,מ ְּׂשמֹ אלִ י ִ
ֲאנִי מַ צְ ִהיר לְָך ,יָד עַ ל לֵב וְ לֵב עָ ַל ִיְך
בְ פֶ ה מָ לֵא:
ֲאנִי ע ֲַדיִן צִ ט ֹונִי...

