***
יוסי גמזו

תִ זְ כֹרֶ ת
ָאדם ִמ ְתּב ֹונֵן ּבִ ְקצִ יר ֹו הַ ּיו ִֹמי שֶ ל הַ םָ וֶת,
כְ שֶ ָ
הַ ּי ִָחיד הַ מִצְ ִחי ּבֶ אֱמֶ ת שֶ ַאף נַ עַ ם ֹלא מֵ ת,
וכְ שֶ הוא ְמשַ וֶה ּבְ לִ ּב ֹו הַ מ ִָדף כְ שַ ֶלכֶת
שֶ הָ רוחַ ּבַ ןְ תָ יו ְמטַ ְאטֵ את ִעם אֲבַ ק הַ ְד ָרכִ ים
אֶ ת מֶ שֶ ְך הַ  laissez passer-שֶ ל ֹו ּבְ ע ֹולָמֵ נו,
אוֹתָ ה ִטיסַ ת ְ -ט ַרנְזִ יט ְקצָ ָרה עַ ד לַעַ ג שֶ ל חַ ּיָיו
ֲתופים ,שֶ ּבָ ה גו ָֹרל אַ נָ ִתי
הַ חֲטופִ ים ַוח ִ
ומכ ְַד ֵרר אוֹת ֹו ּבֵ ין ְשתֵ י הָ ִאםָ הוֹת,
ּבוֹעֵ ט ְ
ּבֵ ין ז ֹו שֶ םֵ ַר ְחמָ ה הַ חַ ם הוא גָח לְ הֶ ֶרףַ-א ִין
וְ ז ֹו שֶ אֶ ל חֵ יקָ ה הַ עַ ר י ְֺחזַר כְ הַ לְ וָָאה
נוגָהִ ,קצְ ַרת-מוֹעֵ ד ,עִ ם ִר ִּבּיוֹת יֵאוש וָצַ עַ ר
ּבִ ְטוַח אוֹתָ ה סִ ינְקוֹנָה קַ ְמצָ נִית שֶ ל ּבֵ ין לְ בֵ ין –
הוא מֺ כֶה ,כְ מ ֹו ּבְ אוֹר טֵ רופ ֹו הַ כְ חַ לְ חַ ל שֶ ל ּבָ ָרק הַ נו ֵֹרם אֶ ת הַ חֹ שֶ ְך
עודת תַ ְדהֵ מָ ה
לְ נֵצַ ח עִ פְ עוף ,נִ ְתאֹ ִמי וְ קָ צוב שֶ ל ְשנִ ּיָה ְר ַ
ּבַ ּשוֹק הַ חַ ְשמַ לִ י הַ חַ ם וְ קַ ר ,צְ לוף הַ סְ מַ ְרמֹ ֶרת
ָארת-הַ נֶתַ ע הַ נוֹקַ חַ ת אֶ ת חושָ יו
שֶ ל הֶ ַ
לִ ְתנֹ ס כִ י ִקּיומ ֹו הָ א ֲָר ִעי וְ הַ ּבָ נָלִ י
הוא הַ גְ ד ֹולָה ּבְ כָל זְ כִ ּיוֹת-הַ נַ יִס ּבָ ע ֹולָם
וְ ַאף שֶ הוא נ ְִראֶ ה כְָך הוא ַאף נַ עַ ם ֹלא ּבָ נָלִ י
כִ י ַדוְ קָ א ִמּשום כְָך שֶ הוא ע ֲַראי הוא שַ י נ ִָדיר,
עוקים ּבַ עַ ְרנָבָ לִ ים,
חַ ְדנַ ע ֲִמי כְ גֵץ שֶ ל זִ ִ
נַרנָ ִרים,
כְ אֹ ֶרְך חַ ּיֵיהֶ ם הַ עַ ְמצָ נִי שֶ ל ְ
כְ סַ ְך ִרגְ עֵ י הָ אֹ שֶ ר הַ מו ְֹש ִרים אֶ ל כַף י ֵָדנו
הַ עַ ּבְ צָ נִית עַ ד ֶדמַ ע ִמּשֺ לְ חַ ן-הַ ִהזְ ַד ְםנות
שֶ ּב ֹו נ ְִדבַ ת הַ ִם ְק ִרּיות זו ֶֹרקֶ ת לָנו עֶ צֶ ם
וְ ֹלא ,כְ פִ י שֶ ִד ִםינו ,חָ כְ מָ תֵ נו .וְ כָל עוֹד
ֲאנ ְַחנו עַ ל הָ א ֲָדמָ ה וְ ֹלא עָ מֹ ק תַ ְחתֶ יהָ
ימית אֶ ת סַ סְ גוֹן נְ ִריחוֹת-הַ ּבַ ר,
וְ ל ֹוע ֲִטים ּבולִ ִ
אֶ ת ְדבַ ש זְ הַ ב הַ ּשֶ מֶ ש ,אֶ ת הַ לֶחֶ ם וְ הַ םַ יִם,
אֶ ת פְ לִ ְירטוטֵ י הָ רוחַ ּבֵ ין ִריסֵ י הָ עֲשָ בִ ים,
אֶ ת הַ ְתשוקוֹת הַ םַ לְ ִחימוֹת ַכ ֲה ָזיָה מֺ תֶ כֶת
לורגִ ַּית ּבְ שָ ָרם שֶ ל גֶבֶ ר וְ ִאּשָ ה,
אֶ ת מֵ טָ ְ
אֶ ת הַ תוֹצָ ר הַ לְ אֺ ִםי שֶ ּשום זְ הַ ב אוֹפִ יר ֹלא
י ְִשוֶה לוֹ ,צִ לְ צְ לֵי עִ נְּבַ ל צְ חוֹקָ ם שֶ ל ְיל ִָדים –
ֲאנ ְַחנו ּבַ ִם ְשתֶ ה ֲהכִ י מַ ְר ִהיבּ ,בַ פִ ילְ הַ ְרמוֹנְ יָה
הֲכִ י אֶ ְקסְ ְט ָר ָו ַגנ ְִטית ,שֶ אֶ ת כָל ְשכִ ּיוֹת הו ָֹדה
זוֹכְ ִרים ֲאנ ְַחנו לְ הו ִֹקיר ַרק ָאז ,כְ שֶ כְ בָ ר אֵ י ֶנמָה
ּבִ ְמקוֹם לוֹמַ ר כָל ֶרגַע שֶ עו ֶֹדמָה כָאן:
תו ָֹדה.

