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 יוסי גמזו

 ַבְרָוזֹואֹולֹוְגָיה וִבַצת ַהִכְסאֹולֹוְגָיה...

  

 ֵמֹרב ָהַאַפְתָיה ַהּמוִניִציָפִלית,

 ֵמֹרב ֲאחוֵזי ַהְצָבָעה ֲעלוִבים

 ֹלא ָשָמה ִלָבה ִיְשָרֵאל ַהּלֹוָקִלית,

 ָהֵאֶלְקטֹוָרִלית,

 ְשֵבַעת ַהְכָזִבים

 ִעיר ֶשִהְבִטיחו-ֶשָקָצה ִבְשַלל ָראֵשי

 ִשפור ְיסֹוִדי ְבַחֵטי ַהבֹוֵחר

 ם ִחְרְפנו ְוִהְקִדיחוְוֶאת ַתְבִשילָ 

 ְבֹשַחד ְקנוְניֹות ָהעֹוֵבר ַלסֹוֵחר

 ִכי ָבאו ַעד ֶנֶפש )ְוֶרֶפש( ַהַּמִים

 ָבֶהם אֹותֹו ְשמוץ ְקִריִמיָנִלי ָרשום

 ַהַכַפִים-ִבְמקֹום ַבְכָתִבים ֶשל ִנְקיֹון

 –ַבְשִטיְנק ַהֵּמִביש ֶשל ִכְתֵבי ָהִאשום 

  

 ֹרב ַיַחס ָאִדיש ֶזה ֶשל ַאְנִטיְוָכְך, מֵ 

 ַהְבָלאֶזה-לא ָשם ַהִצבור ְמנְֺמַנם

 ִלבֹו ָכאן ִלְסקופ זֹואֹולֹוִגי ִפיַקְנִטי

 ָכֶזה ֶשָזָכה ַבָשבוַע ַהֶזה

 וֹוְליום ִבְכֵלי ַהִתְקֹשֶרת-ְלֵהד ֹלא ַרב

 ַאאוט ִבְפִליק-ֶשַרק ַגְמָזֵני ַהּנֹוק

 ַהֶּלִחי ַיְצִליחו ִלְקֹשר ֶאת-ָסאִטירֹות

 ָכְך ֹלא ַמְדִליק-ָתְכנֹו ְלִטיבֹו ַהָכל

 ַהְבִחירֹות ֶשל ִשְלשֹום, בֹו ַאַפְתָיה-ֶשל יֹום

 ָנְסָקה )ְכמֹו ְפִסיַקת ַהָבָג"ץ ַבּנֹוֵשא(

 ָהִאְכַפְתָיה-ַלִשיא ָהאֹוִליְמִפי ֶשל ִאי

 ַהִכֵסא.-ֶשל ַעם מול ְבִחיָריו ְתֵאֵבי

  

 וָמה ְמַסֵפר אֹותֹו ְסקופ ִחּנוִכי ֹפה?

 ֶשַכת ַבְרָוִזים ִמִבצֹות ְבָצְרַפת

 ַחטֹות ָתָנ"ִכי ֹפה-יְֺבָאה ִלְתחוֵמי ַגן

 ִמיָנם ֹכה ָפַחת ְוָצַפד-ִכי ַסְך ְבֵני

 עו ֹאֶשרְבֶטַבע ַאְרֵצנו בֹו ֹלא ָיְד 

 ָכְך, ֶשִּנְמָצא-ובֹו ִנְכֲחדו ָכאן ָכל

 ֹכֶשר-ִכי ֵיש ְלַיְבָאם ִמָצְרַפת ִבְשַעת

 ְוָכְך, ְבבֹוא יֹום, יְֺחְזרו ַלִבָצה.

  

 ָלֵכן, ְבַהִגיע ַהטֹום בֹו ָצְמחו ָלה

 ְלַכת ַבְרָוֵזינו ְכָנַפִים בֹוְגרֹות

 ֺהַסע ַלֲהָקם ִלְשמוֹרֶנת ַהחוָלה

 ֶשָשם ִיְתָערו ַגם ְזָכִרים, ַגם דֹוְגרֹות

 ְבנֹוף ַהִבָצה ֶשּנֹוְתָרה ְלַמְזֶכֶרת

 ִמיֵמי ָהֲאַגם ֶשִּלְפֵני ַהִטבוש

 ְוָכְך ֺאְכלוִסָטה ַבְרָוִזית ְלִתְפֶאֶרת



 ִתְזֶכה ָכאן סֹוְפסֹוף ְלִחזוק ְוִגבוש.

  

 ְוַאף ֶשַאַחר אֹותֹו ְברֹוְך ֹנַסח ֶחֶלם

 ֶשבֹו ִיבוָשה ֶשל ַהחוָלה ִנְתַפס

 ַעד ַהֶהֶלם –ְכִשיא ֶשל ָיְזָמה ִצטֹוִנית 

 בֹו ֶפַתע ִפְתֹאם ְלֵעיֵנינו ִנְפַרש

 ָאסֹון ְסִביָבִתי ֶשבֹו ַחי ְוצֹוֵמחַ 

 ָפשוט ֺהְשְמדו ְוַאְדַמת ַהָכבול

 ְלָאָבק ֶשָברוַח פֹוֵרחַ  ָהְפָכה

 ִבְמקֹום ְלַהְרבֹות ִבְשדֹוֵתינו ְיבול,

 ֵכן, ְלִשְמַחת ַבְרָוֵזינו-ִפי-ַעל-ֵכן, ַאף

 ִמֵּמש ָלֶהם נֹוף ֶזה ֲחלֹום ֹכה ָרֹטב

 אֹותֹו ֵהם ִכּנו, ְכִדְבֵרי ָחָז"ֵלינו:

 "ִבָצה )ֹלא ֵביָצה( ֶשּנֹוְלָדה ְביֹום טֹוב..."

  

 ְוִהֵּנה,

 ִמֺּמְמֶחה ְלעֹופֹות ַבְשמוָרה

 ַהֵּמִבין ַבְרָוִזית ְמֺדֶבֶרת

 ֺהְדְלָפה ְלָאְזַני ְכָבר ִשְלשֹום ַהְבשֹוָרה

 ִכי אֹוָתה ֲאִדישות ְמנֶֺכֶרת

 םַמְצִביִעי-ֶשִגּלו ֹלא ְמַעט ִמן ַהֹּלא

 ַבַתְרֶדֶמת ַהּמוִניִציָפִלית

 ַדְוָקא ִהיא ְמעֹוֶרֶרת ָשם ִגֲעגוִעים

 וְתגוָבה ַבְרָוִזית קֹולֹוָסִלית

 ֵבין ַהַקְצ'ֶקעס, אֹוָתם תֹוָשִבים ֲחָדִשים

 ְבֵמיֵמי ְשמוָרָתה ֶשל ַהחוָלה

 ֶשְבֶפֶרץ ֶשל ֶמֶרץ ָדִנים ְוָדִשים

 ֶשִאְּלחו ָלה ְבִבַצת ַהְבִחירֹות

 ָהִאשום-ֶהָעִרים ֺמְפָלֵלי-ָכל ָראֵשי

 ֶאת ֵמיֶמיָה )ְוַרק ַאל ִנְטֶעה ָנא

 ְוִנְשַכח ִכי ַגם ָכְך ֹלא ָהיו ֵהם ְבשום

 ְבִחירֹות ַמְבִהיִקים ֵמִהיְגֶיָנה...(-ְשַנת

  

 ָאַמר ַבְרָוז ֶאָחד:

 "ָאְמָנם ֵאיֶנִּני ַקָּנִאי

 ֹונות ֶשִהיא ִמְזַמן חֹוַלת ַצֶהֶבתִלְכבֹוד ָהִעת

 ַאְך ִאם דו"חֹות ְשִחיתות ֵאיָנם ַבְרָוז ִעתֹוָנִאי

 ָעִרים ֶשִּמְתַחֵשק ָלֶהם ָלֶשֶבת-ְוֵיש ָראֵשי

 ָהִעיר-ַעל ִכְסאֹו ֶשל ֹראש  –ַהֹסַהר -ִבְמקֹום ְבֵבית

 ִאשום ֺהַגש ֶנְגָדם ְבֹפַעל-ַגם ַאֲחֵרי ֶשְכַתב

 ֲהֵרי ֶשַהִבָצה ֶשָּלנו ְבַמָצב ַמְזִהיר

 מול ִבַצת ז'וִליִקים ָכֹזאת ַהְּמעֹוֶרֶרת ֹגַעל."

  

 ַהֹבץ-ָאַמר ַבְרָוז ֵשִני: "ִאם ָכאן ַבחוָלה ַרף

 קֹולֹוִגיֶנְחָשב ַלְמרֹות ַהְסִחי ֶשבֹו ְלֶנֶכס אֵ 

 ֲהֵרי ֶשַהִבָצה ֶשָבה ָכל ַמאֶכער ָאץ ִלְרֹבץ

 ֵבין ִדיִלים ְלקֹוְמִבינֹות ִהיא ָפִדיָחה ִכְסאֹולֹוִגית."

  

 ָעִרים-ְוָסח ַבְרָוז ְשִליִשי: "ִאם ֵיש ֹפה תֹוָשֵבי



 ֶשַעל ָרַמת ָיְשַרת ִנְבָחֵריֶהם ְכָלל ֹלא רֹוְטִנים ֵהם

 ָהִעיר ְדֵמי ֹשַחד ְלִכיסֹו ַמְזִרים-ַלְמרֹות ֶשֹראש

 ִחקוי ְבָכְך ְלַיְלֵדיֶהם נֹוְתִנים ֵהם?"-ֵאיֶזה מֹוֶדל

 ָכך ָסחו ַבְרָוֵזי ָהֲאַגּמֹון, ִדֵוַח ָלנו

 ַמִים, ְוָחְזרו ִלְצֹלל-אֹותֹו ֺמְמֶחה ְלעֹופֹות

 ְלֹעֶמק ַהִבָצה ַהִהיא ַבחוָלה ֶשל ֺכָּלנו

 צֹוֵתיֶהם ִמַחֲהרֹות ִמֹבץ ָוחֹולֶשָבה נוֹ 

 וְכֶשָחְזרו ָלצוף ַעל ְפֵני ַהַּמִים ְלֵעיֵנינו

 ַכפֹוֵתיֶהם ָשם )ְבָגלוי, ֹלא ְבֶהְסֵתר( ִנְראו

 ָעֵרינו-ֶשֹּלא ְכֵאֶּלה ֶשל אֹוָתם ִמֵבין ָראֵשי

 ַהצֹוְלִלים ַבִג'יָפה

 ְנִקטֹות

 ַהְרֵבה

 יֹוֵתר...

 


