
* * * 

 יוסי גמזו

 ַבּשּוק ַהָפְרִסי

  

 ַבּשּוק ַהָפְרִסי

 ְבֶשֶצף ַאְרִסי

 נֹוַאש ַמר ַאְחָמִדיִניָג'ד ִלְמֹכר ְסחֹוָרה ְקלֹוֶקֶלת

 ְלֶחֶבר ִנְבָעָריו

 ֶשל ּגּוש ַהַםֲעָרב

 ַאט ִנְסֶלֶלת-ְבעֹוד ַדְרכֹו ְלִהְתַגְרֲענּותֹו ַאט

 ַאְך ֵיש ַעְכָשיו נֹוֵכל

 ָחָדש ֶשֹּלא בֹוֵחל

 (auction ה:ִלְמֹכר ְכמֹו ִבְמִכיָרה ֺפְמִבית )ִבְשַפת אֹוָבמָ 

 ְבִרּיֹות ְלָכל אֹוָתן

 ִשְפָעה ֶשל ִאְטִרּיֹות

 )ִבְשַפת ָפַרס: "ֶרְשֶטה"

 ּוִבְשַפת ִייִדיש: "ַא ַסְך לֹוְקְשן"(.

  

 ְשמֹו ַחַסן רֹוָחִני

 ְוַשאְרם ַתְחָמִני

 נֹוֵטף ִמֶםֶתק ִשְפתֹוָתיו ְכִמַבְקַלאָּוה-שֹוֵטף

 ְוַאף ִכי ֶזהּו ְדַבש

 ֺמָכר ְוֹלא ָחָדש

 בֹוְלעֹו ַהַםֲעָרב ִכְנשֹום ֲאִויר ַצח )"שּום ִאל ַהאָּוה"(

 ּוְפֶרִזיֶדְנט ַאְרָה"ב

 ֶשֹּלא ִלְפֵני ְזַמן ָרב

 ִאֵּים ָלֵצאת ַלְקָרב

 ַעל ְשַלל ִנְשָקּה ַהִכיִמי

 ֶשל סּוְרָיה, ִנְתַקֵפל

 מּול פּוִטין ֶשִעְרֵפל

 ַסד, ֶשֶמְחַשב ֹלא ֵלִגיִטיִמיְוַא –ֶאת ָכל חּוָשיו 

 ְוַרק ֶאְתמֹול ָּגַנב

 ֶאת ַדַעת ְמַגָמיו

 ִכי ֵאין ְבַמְחָסָניו

 שּום ִטיל ֶשֹראש ֺמְרָעל ֹלוֹ 

 ַמְצִהיר ִפְתֹאם ִבְנאּום

 ִכי ְיַאְפֵשר ָלאּו"ם

 ִלְשֹלל ִמֶםמּו ָמה ֶשִלְדָבָריו ְכָלל ֹלא ָהָיה לֹו...

  

 ֺעְקָרהְוָכְך, ִמּשֶ 

 ֲאִמינּות אֹוָבָמה  ָכל

 ֶשַּגם ִאֵבד יְֺקָרה

 ְוַגם ִפְתֹאם ִנְבָלָמה

 ָעְצַמת ַהְרָתָעתוֹ 

 ִסְכלּות ָפָטאִלי-ְבַאְקט

 בֹו פּוִטין, ִבְזכּותוֹ 

 הּוא שּוב ּגֹוֵרם ְגלֹוָבאִלי



 ַבֲאזֹוֵרנּו בוֹ 

 ָנִשיא ָאֵמִריָקִני

 ָאץ ִלְמִגַמת ִלבוֹ 

 ִלְתֹמְך ִבְבלֹוף ִאיָראִני

 ְכָבר רֹוָחִני ֺמְזָמן

 ִבְפַיאְסקֹו ֶצ'ְמֶבְרִליִני

 ָכאן ְלַהְרִויַח ְזַמן

 ַכִפיְהֵרר ַהֶבְרִליִני

 ֶשְבָעְרָמה ָסַחט

 ֵחן-ְכָזִבים ֲאִנין-ִבְסַטְיל

 ִמלֹוְנדֹון ֶאת נְֺסַחת

 "ִמיְנֶכן"ַאְשֵרי ַהַםאֲ 

 ָבה ְכִסיל ַאנְ ְְּגִלי ִהְמִליץ

 liar-לַ  ְלַהֲאִמין

 ֶזה ֶשַּיְפִציץ ַב"ְבִליץ"

 ֶאת ֶאֶרץ אֹותֹו ְפַראֶיר...

  

 ַאְך ַחַסן רֹוָחִני

 ְבֹנַעם ַחְיָכִני

 קֹוֵרץ ְלִמְשְמרֹות ַמְהֵפַכת חּוֵמיִני

 ְוָסח ִבְצחֹוק ַאְרִסי

 ֵכיַצד ִבְבלֹוף ָפְרִסי

 ִמָמִשיא סֹוֵחט הּוא

 ָתִמים ְוֶג'ְנֶטְלֵמִני

 ַאְרָכה ַאַחר ַאְרָכה

 ֶשָבּה ַעל ִפי ַדְרָכּה

 ְלַאט ָיפּוג עֹוד-זֹוָכה ִאיָראן ְלָכְך ֶשַאט

 ַהְרָתָעה-ָכל כֹוחַ 

 ִמָכל ִמי ֶשָטָעה

 ְבַעְרִסּיּות ַהָפְרִסּיּות, ְבעֹוד ַהֶצְנְטִריפּוגֹות

 ִקְצָבן ֵאינֹו ָחֵדל

 ּוִמְסָפָרן ָּגֵדל

 ְכָכל ֶשִםְשַתֵדל

 אֹוָבָמה עֹוד ִלְזֹחל ָשם

 ְבַפאְשָלה ֹלא ְקַטָמה

 ַהַּיֲעָנה-ָבּה ְבנֹות

 ְבֹחֶסר ָכל ְתבּוָנה

 טֹוְמנֹות ֹראָשן ַבחֹול ָשם.

  

 ְוָכְך, ִבְנאּום ָבאּו"ם

 -ִבְפֵני ְקַהל ָנְכִרים שֶ 

 ֵאיָנם יֹוְדִעים ְמאּום

 -ְוַגם ֵאיָנם זֹוְכִרים שֶ 

 ַמר רֹוָחִני הֹוִציא

 ִלְפֵני ְשָנַתִים ֵסֶפר

 ֶשבֹו, ְבטֹון ִנִצי

 ָעָשה ָעָפר ָוֵאֶפר

 ִמִטְמטּומֹו ָהָרב

 ֶשל ּגּוש ַהַםֲעָרב



 ָעָליו, ִבְטִריק אֹו ְשַנִים

 ָעַבד הּוא ָבֵעיַנִים

 ְכֶשַםְדָעֵני ִאיָראן

 ָהאןָּגְמרּו ְבִאיְסָפא

 ֶאת ֶשַאְרצֹו ָבְנָתה

 ְלִהְתַּגְרֲענּוָתּה.

  

 ַאְך ֵמִאיָדְך, ִבְנאּום

 ַהּז'ּוִליק רֹוָחִני

 ָסח ָבֲעֶצֶרת אּו"ם

 ְבנֹ ַֹעם ַחְיָכִני

 ְוִחְנחּוֵני ִמִלים

 ּוְגַראְצָיה ֵאין ָכמֹוהָ 

 ֶאת ָמה ֶשַהְכִסיִלים

                           ָכְך ִלְשֹמַע.-ָרצּו ָכל

  

 ְוַרק ְבחּוג ָסגּור

 ּוְבָפְרִסית ְצלּוָלה

 ָאַמר ְבטֹון ָשגּור

 ֶאת ָהֱאֶמת ֺכָלּה

 ְוָסח ַלֺםְזָמִנים

 –ֺכָלם ָשִרים ְבִכיִרים ָשם  –

 ֶש"ּגּוֶלש ִמיָזִנים"

 )"ֲאַנְחנּו לֹוְקש מֹוְכִרים ָשם"(.

  

 ְוֶאת ַהלֹוְקש ַהֶּזה

 ה ִּוִמתַבֶּזהקֹונֶ 

 ִמי ֶשםֹוִסיף ִלְהיֹות

 ָשבּוי ְבַאְשָליֹות,

 ֶזה ֶשֵאינֹו ַמִכיר

 ַבְכֹתֶבת ַעל ַהִקיר

 ַאְך ֶשַתְשלּום הֹוֵלם

 סֹופֹו ֶשְּיַשֵלם

 ְכֶשַהּגֹוָרל ִיְגֹזר

 ֲחֹזר-ֶאת ְּגבּול ָהַאל

 ֶשבוֹ 

 ְבטּוב ִלבוֹ 

 ַרק ַאְלַלּה ַיֲעֹזר...

 


