***
יוסי גמזו

מָ ה שֶ ֹּלא ֶנאֱמַ ר בִ נְאום רוֹחָ נִי
בַ כִ מוס הַ כַלְ כָלִ י בְ דָ אבוֹס
ַרק ְמעַ ִחים זוֹכְ ִרים אֶ צְ לֵנוִ ,אם בִ כְ ָלל
כִ י בִ ְמרוֹמֵ י הָ ִעיר ָדאבוֹס ְשטופַ ת הַ שֶ לֶג
(שֶ ֶמע ֱַרְך בָ ה הַ כִ מוס הַ כַלְ כָלִ י הַ ְםהֺ לָל
שֶ אוֹדוֹתָ יו שָ מַ עְ נו בַ ט ִָמים הָ אֵ לֶה)
פֺרסָ ִמים
שוֹכְ נִים כַםָ ה בָ תֵ י-מַ ְרנֵא ְמ ְ
שֶ בְ אֶ חָ ד מֵ הֶ ם ִהנְצִ יחַ תוֹמָ ס מָ אן
בֵ ין ְשלַל ַדנֵ י רוֹמָ ן שֶ לוֹ" ,הַ ר הַ ְעסָ ִמים",
ִמ ְשנַ ט-מַ פְ תֵ חַ הַ ח ֹוזֵר ִמזְ מַ ן לִ זְ מַ ן
ומצֺחָ ט בְ פִ י יו ְֹדעֵ י סִ פְ רות טוֹבָ ה
ְ
שֶ בָ ה קוֹל ֹו שֶ ל תוֹמָ ס מָ אן עוֹד ֹלא ָנ ַדם
כְ ה ֹוכָחָ ה לִ ְת ִפיסָ ת ֹו הַ ְםפֺ כַחַ ת שֶ ל כו ְֹתבָ ה
ָאדם.
אֶ ת הַ ִח ָידה שֶ ְשמָ ה הוא טֶ בַ ע-הָ ָ
כִ י בָ רוֹמָ ן הַ זֶה קוֹבֵ ל גִ בוֹר-הַ ןֵ פֶ ר
ָאמין
ָאדם ִ
(שֶ ְשמ ֹו הַ נְס קַ סְ טו ְֹרנ) בְ ָאזְ נֵי ָ
מורה הַ ְםַאכְ זֶבֶ ת הַ מ ְֶחשֶ פֶ ת
עַ ל הַ ְת ָ
בְ ַיחֲסָ ם שֶ ל יְ ִד ָידיו שֶ הֶ א ֱִמין
בִ ִידידותָ ם עַ ד שֶ עָ ְרנָם אֵ לָיו ִהפְ נו
וְ הוא ג ֹונֵחַ " :אוֹי ,כַםָ ה הֵ ם הִ ְשתַ מו".
ָארחָ ם
אֲבָ ל עַ ל כְָך ,עַ ל ָנ ֳהגָם וְ עַ ל ְ
ָאדם חָ כָם
שֶ ל " ְי ִד ָידיו" אוֹמֵ ר אוֹת ֹו ָ
לְ קַ סְ טו ְֹרנ זֶה הַ םַ ֲאזִ ין ל ֹו ְברֹב קֶ שֶ ב
כְ ִמ ְתב ֹונֵן בְ לֵצָ נִים ִמ ְתעַ ְר ְטלִ ים
ִמםַ ןֵ כוֹת בְ סִ טומ ֹו שֶ ל אֵ יזֶה נֶשֶ ף:
"הַ נְס ,אֲ נ ִָשים ֹלא ִמ ְשתַ מִים ,הֵ ם מִ תְ גַלִ ים"...
ַאקטוָאלִ י הַ םֺ ְק ָרן
ובַ הֶ ְקשֵ ר הָ ְ
אֶ ל הָ ֵרַאלְ יָה מֵ אוֹת ֹו רוֹמָ ן מַ ְר ִשים
שוֹאֵ ל עַ צְ מ ֹו קו ֵֹרא-הַ ןֵ פֶ ר הַ ןַ ְק ָרן:
אֵ יְך ִמ ְתגַלִ ים סוֹף-סוֹף אוֹתָ ם הָ ֲאנ ִָשים?
הֵ ם ִמ ְתגַלִ ים גַם בְ ִדבור וְ גַם בְ מַ עַ ש
כְ מ ֹו גַם בַ נַ עַ ר הֶ עָ רום ,הַ תַ ְחמָ נִי
בֵ ין זֶה ָלזֶה כְ שֶ הַ סְ בִ יעות נִ ְתאֹ ם גוָֹאה ָאז
כְ פִ י שֶ ִה ְדגִ ים נ ְִשיא ִא ָיראן ,מַ ר רוֹחָ נִי.
כִ י בְ טָ ְרח ֹו שָ ם לְ הַ לְ עִ יט וְ ֶלאֱבוֹס
בְ נֹ פֶ ת -צוף -כְ זָבָ יו אֶ ת ִמ ְת ַכ ְמסֵ י ָדאבוֹס
הוא בְ חֶ לְ קַ ת -לָשוֹן ִה ְר ִעיף ִמלִ ים בְ שֶ פֶ ְך
אַ ְך מָ ה שֶ ֹּלא ָאמַ ר הָ יָה מַ םָ ש הַ הֶ פֶ ְך.

ָאמרוֲֹ " :אנִי מו ִֹשיט הַ טוֹם כָאן יָד
כִ י בְ ְ
לְ כָל עַ םֵ י תֵ בֵ ל" (מֶ ְחוָה שֶ ֺכלָה תֹ ם ִהיא),
הוא ֹלא ִהזְ כִ יר מָ ה שֶ שו ְֹמעָ יו זָכְ רו ִמטָד:
שֶ ַרק לְ עַ ם אֶ חָ ד מוֹעִ יד הוא בְ רוְֹך ָאטו ִֹמי.
ַארצ ֹו
ובְ ַדבְ ר ֹו עַ ל כְָך שֶ אֵ ין לָה לְ ְ
שום ְש ִאיפָ ה לְ נֶשֶ ק ג ְַרעִ ינִי ַרב ֶ -רצַ ח
הוא ֹלא ִהזְ כִ יר מָ ה שֶ ִהסְ ִתיר בְ רֹב ִמ ְרצוֹ:
שֶ ִהיא ַרק עַ ם אֶ חָ ד כְ מֵ הָ ה לִ ְמחוֹת ָלנֶצַ ח.
ַאקלִ ים-אֵ יבָ ה הוא ֹלא
ובְ קָ ְרא ֹו כִ י שום ְ
עֺבְ ָדה ְת ִמ ִידית (בִ פְ ָרט ִאם סַ נ ְְקצְ יַת-נֵפְ ְט תָ פוג עוֹד)
הוא ֹלא ִהזְ כִ יר מָ ה שֶ ְמאֹ ד מַ ְת ִמיד אֶ צְ ל ֹו
כוריו :תוֹסְ פוֹת יוֹם -יוֹם שֶ ל צֶ ְנ ְט ִריפוגוֹת.
בְ כָל ָ
כְָך שֶ לַשֶ קֶ ר אֵ ין ַרגְ ַליִם אֲבָ ל יֵש ל ֹו
זוג שֶ ל נְ רוֹטֵ זוֹת שֶ הָ או ְֹרתוֹנֵ ד אוֹבָ מָ ה
שֶ כְ בָ ר בִ ימֵ י כִ כַר תַ ְח ִריר ֹלא ִה ְתבַ ֵטש ל ֹו
מור ִסי אוֹת לְ ֵדמו ְֹק ַר ְטיָה קָ מָ ה
לִ ְראוֹת בְ ְ
ובְ או ִֹטיזְ ם הַ גוֹבֵ ל בְ חֹ לִ י ְקלִ ינִ י
בָ ָדה ִמין בְ לוֹף -תַ עֲתועִ ים גַם בְ עִ ָירק
'מבֶ ְרלִ ינִ י
וְ כְָך מַ םָ ש ,בְ עִ וְ רוֹנ ֹו הַ סֶ ְ
נוֹהֵ ג מול ַאסַ ד שֶ לִ ְתהוֹםָ -ד ִמים ז ַָרק
סוריָה כְ רוֹצֵ חַ -הֲמוֹנִים
ַאלְ פֵ י בְ נֵי ְ
שֶ עַ ל ָאבִ יו ע ֹולֶה בְ כְָך עֶ ְשרוֹת מוֹנִים
מָ ה שֶ םַ ְמ ִחיש כִ י י ְֺק ָרתָ ה שֶ ל וו ִֹשינְגְ טוֹן
ִאם ִהיא ע ֹולָה בִ כְ לָל – זֶה ַרק עַ ל הַ ִש ְרטוֹן
שֶ םֵ עָ לָיו ִחיש ל ִַם ְדרוֹן ִמ ְתגַלְ גְ לִ ים
כִ י ֲאנ ִָשים ֹלא ִמ ְשתַ מִים ,הֵ ם ִמ ְתגַלִ ים...

