***
יוסי גמזו

מַ יִם חַ טִ ים
בְּ י ִָמים בָ ם ְּק ִטינוֹת ְּמבַ ְּדרוֹת זַמָ ִרים
ַוחֲשָ ד קַ בְּ ָלנִי-נ ְַּדלָ"נִי חָ ל עַ ל שֹחַ ד
וְּ ַכנָ"ל עַ ל ְּבכִ ֵירי ִהסְּ תַ ְּדרות הַ מו ִֹרים
וסְּ קַ נ ְָּדל ָראשֵ י-עִ יר שֶ סָ ְּרחו ֹלא ָישְֹך עַ ד
שֶ ִמלַת-הַ ְּפסָ ִמים "לִ כְּ או ָֹרה" ְּתפַ נֶה
ְּמקוֹמָ ה לְּ זִ ּכוי א ֹו ִאּשום הֶ ְּחל ִֵטי,
בְּ י ִָמים שֶ ִמפְּ לַס אַ לִ ימות ְּמ ֺגנֶה
בֵ ין בְּ גִ ִירים ובְּ נֵי-נֹ עַ ר חוֹטֵ א ומַ ְּח ִטיא
ותחושַ ת בִ ְּטחוֹנ ֹו שֶ ל אֶ זְּ ָרח ֲחסַ ר-יֶשַ ע
ְּ
ִמ ַד ְּר ֶד ֶרת ְּתלולוֹת בַ ִמ ְּדרוֹן הַ מֵ ִמית
ב ֹו סוֹגְּ רוֹת ִמ ְּשעְּ חוֹת הַ חֵ רוֹר וְּ הַ עֶ שַ ע
חֶ ְּשבוֹנוֹת ז ֹו עִ ם ז ֹו בְּ נִפְּ צֵ י ִדינ ִָמיט
וְּ אֵ ין יוֹם ְּבלִ י ְּד ִקירוֹת סַ ּכִ ינִים ּכְּ ִת ְּרגֹ לֶת
בִ ְּקטָ טוֹת ִשּכו ִֹרים – וְּ טַ יְּקונִים עו ְֹּש ִקים
בִ ְּמ ִח ֵירי הַ מָ זוֹן אֶ ת חַ סְּ ֵרי-הַ טְּ כֹ לֶת
וְּ לוֹבְּ שֵ י מַ ֵדי צַ הַ "ל ִשנַיִם חו ְֹּש ִקים
ַאב ֵרכִ ים שֶ נִףְּ בָ ה
לְּ מַ ְּראֵ ה ְּשתַ ְּמטָ נות ְּ
ּכָאן שָ נִים וְּ הָ עָ וֶ ל ִממֶ נָה ֹלא מָ ש
ּכְּ שֶ מַ סֶ כֶת "סוֹטָ ה" ,עַ ל ִמלְּ חֶ מֶ ת ִ -מצְּ וָה
שֶ ֺּכלָם חַ ט ִָבים בָ ה ,אוֹמֶ ֶרת מַ מָ ש
רופים אֵ לֶה
אֶ ת הַ הֶ פֶ ְך .ובְּ כֵן ,בְּ י ִָמים ְּט ִ
ַאר ֵכאוֹלוֹג שֶ חָ פַ ר
נ ְִּתגַלְּ תָ ה ל ֹו לְּ ְּ
ומין עֶ לֶא,
בְּ ָרמַ ת-הַ חַ טָלּ ,כְּ ִמין סְּ קוע ִ
בְּ אֵ ר עַ ִתיקָ ה בְּ נִבְּ כֵי הֶ עָ פָ ר
ובְּ אֵ ר זוֹ ,או ְֹּמ ִרים לָנו ,עוֹד לִ פְּ נֵי אֶ לֶף
ַארבַ ע ְּמאוֹת ְּשנוֹת ְּששוֹנוֹת ו ְּנכ ִָאים
וְּ ְּ
ּכְּ שֶ בַ ף ֶֹרת חָ בְּ ָרה לְּ שָ מַ יִם בְּ לִ י ֶדלֶף
שֶ ל גְּ שָ ִמים בְּ ִעתָ ם ,סִ עְּ קָ ה מַ יִם חַ טִ ים
בְּ אֵ זוֹר הַ ט ְַּרקוֹן לְּ צִ ְּמאוֹן תוֹשָ בֶ יהָ
ָארץ הָ זֹאתּ ,כְָך שֶ תֶ כֶף שוֹאֵ ל
שֶ ל הָ ֶ
אֶ ת עַ צְּ מ ֹו הַ ִד ְּמיוֹן הַ מַ ְּמ ִריא וְּ גוֹבֵ הַ
עַ ד ִה ְּרהור ִהיעוֹתֵ ִטי :ומָ ה ִאם הָ אֵ ל
הַ ףוֹפֶ ה ִמ ְּמרוֹמָ יו עַ ל חֺ ְּמ ַרת תַ ְּחלואֶ יהָ
הודים,
הַ עוֹגְּ ִמים בָ ה יוֹם -יוֹם ,בִ ְּמ ִדינַת הַ טְּ ִ
יְּסַ עֵ ק לָנו עֶתַ ע בְּ אֵ ר שֶ מֵ ימֶ יהָ
ְּטהו ִֹרים מֵ ִאינְּפֶ ְּקצְּ יָה לָה ָאנו עֵ ִדים
יטי,
בַ ִמישוֹר הָ עִ סְּ ִקי ובָ זֶה הַ עוֹלִ ִ
בְּ ָרמַ ת הַ מוסָ ר שֶ ל ּכוֹכְּ בֵ י הַ בִ דור,
יטי
בְּ עִ סְּ קֵ י הַ נ ְַּדלָ"ן ובַ סֶ ְּקטוֹר הַ ְּפ ִר ִ
שֶ ל בְּ כִ ֵירי ִה ְּסתַ ְּדרות הַ מו ִֹרים וְּ סִ דור
הַ פו ְֹּמבִ ינוֹת שֶ ל ְּשלַל ָראשֵ י-עִ יר עִ ם הַ עֶ צַ ע
הַ מַ ְּמ ִאיר שֶ ל נִהול ִמכְּ ָרזִ ים בְּ ִמ ְּרמָ ה
בֵ ין נוֹכְּ לִ ים שֶ ל טוֹבוֹת-ה ֹונָָאה ,רו ְֹּדפֵ י בֶ צַ ע

שֶ אוֹתָ ם וכְּ מוֹתָ ם יֵש לִ ְּרדֹף עַ ד חָ ְּרמָ ה
בִ סְּ בָ כָיו שֶ ל הַ ג'ו ְּנגֵל הַ מונִיצִ יעָ לִ י
וְּ חָ לְּ יָה שֶ ל אוֹתָ ה מַ גֵפַ ת אַ לִ ימות
ימינָלִ י
שֶ ִהגִ יעָ ה אֶ צְּ לֵנו לְּ ִשיא ְּק ִר ִ
שֶ ב ֹו ּכָל עוֹבֵ ר-אֹ ַרח עָ לול ּכָאן לָמות
בִ ְּמצִ יאות שֶ בְּ עֶ צֶ ם הוא ּכְּ לָל ֹלא מוגָן בָ ה
ִמּכְּ נֺפְּ יוֹת עו ְֹּרעֵ י חֹ ק בְּ לִ י ִשחור ְּמהֺ גָן
ּכִ י בְּ עֶ צֶ ם הַ גוף הַ טוֹתֵ ר ְּמאֺ ְּרגָן בָ ה
הוא סוֹף-סוֹף אוֹת ֹו עֶ שַ ע עְּ לִ ילִ י ְּמאֺ ְּרגָן
וְּ חֶ בְּ רוֹת מַ ְּרּכוֹלִ ים הַ חו ְֹּמסוֹת לְּ ֹלא בֹשֶ ת
אֶ ת הָ עָ ם בִ ְּמ ִח ִירים מֺ פְּ קָ עִ ים עַ ל סְּ חו ָֹרה
וְּ ַאלְּ פֵ י ַאבְּ ֵרכִ ים ִמ ְּשתַ ְּמ ִטים ִמלִ לְּ בֹש אֶ ת
מַ ֵדי צַ הַ "ל בְּ שֵ ם הַ ְּדבֵ קות בַ תו ָֹרה –
נִתבָ ַרכְּ נו
ּכְָך שֶ ִאלו בִ בְּ אֵ ר שֶ ּכָזֹאת ְּ
יחים תוְֹך ִק ְּרצוף
ומימֶ יהָ הָ יו מַ ִד ִ
אֶ ת ּכָל מָ ה שֶ ִה זְּ נ ְַּחנוּ ,כָל מָ ה שֶ לִ כְּ לַכְּ נו
בִ סְּ ִחי חַ ְּרצָ פִ ים הַ מַ ְּרבִ ים עֹ ה לָצוף
בְּ כָל ְּתחום וְּ כָל שֶ טַ ח ָרגִ יש שֶ ל חַ טֵינו
וְּ ֹלא ַרק בַ טָם ,בְּ חוֹפֵ י הָ ַר ְּחצָ ה
"דטֵנו"
וְּ תוֹדוֹת לְּ ִק ְּרצוף זֶה ָאמַ ְּרנו ַ
לְּ סֵ אוב הַ ְּּש ִחיתות הַ נו ָֹדע לְּ ִש ְּמצָ ה
ּכְּ מ ֹו שֶ הֶ ְּרקולֶס קָ ם וְּ ִהחָ ה בִ ימֵ י זֵאוס
ּכְּ שֶ הָ יָה ּכְּ בָ ר ִמ ְּּשמוץ זֶה מַ מָ ש ְּמבָֹאס
אֶ ת מֵ ימֵ י הַ נָהָ ר עַ ז-הַ ז ֶֶרם ַאלְּ פֵ אוס
אֶ ל חֶ לְּ ַאת ֲח ָללָן שֶ ל אֺ ְּרווֹת א ֹוגֵָאס
ָאז הָ יְּתָ ה ְּמ ִדינָה זוֹ ,שֶ ִחיב הַ ִהיגְּ ֶינָה
בורית בָ ה מַ ְּד ִאיג ּכָל אֶ זְּ ָרח,
הַ ְּפרויָה צִ ִ
אוֹת לְּ כְָך שֶ ט ְָּק ָרה ל ֹו ְּמאֹ ד וְּ עו ֶֹדנָה
גַם ּכַטוֹם חֲשובָ ה וִ יקָ ָרה ל ֹו ּכָלּ-כְָך.
שֶ ּכֵן ִאם ּכְּ בָ ר ִהגִ יעַ ּכָאן ֶרפֶ ש עַ ד נֶפֶ ש
ה ֲֵרי עַ ד ַי ֲעבֹר עֹ ה הַ זַהַ ם סו ִֹפית
ִמן הַ ִדין שֶ אֶ ל מול ּכָל חֶ לְּ קָ ה ְּמטֺ נֶפֶ ת
ְּת ֺגטַס ִמגְּ ָננָה בְּ עָ צְּ מָ ה הֶ ְּתקֵ ִפית.
וְּ צָ ִריְך ֹלא ַרק עַ עַ ם וְּ ֹלא עַ עֲמַ יִם
לְּ הַ זְּ ּכִ יר בְּ קוֹל ָרם ובְּ טוֹן ֹלא סו ִֹדי
שֶ נוֹסָ ף עַ ל ִק ְּרצוף וְּ נוֹסָ ף עַ ל הַ מַ יִם
גַם נָחוץ מַ ְּטאֲטֵ א שֶ ל נִפוי יְּסו ִֹדי...
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יוסי היקר,
אילו הייתי חושב כמוך הייתי מחר עוזב את הארץ .לשמחתי אתה כל כך מגזים עד שאין
צורך אפילו לחשוב על לעזוב .ובעצם ,גם אם כל מה שאתה כותב היה נכון ,מה שלא ,לא הייתי
עוזב כי טוב לי פה יותר מבכל מקום אחר בעולם.
שלך,

אהוד

