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 יוסי גמזו

ילֹות ֶשל ֹחֶרף ֶזה  ָבָלָדה ַעל ָהֹעִני ַבלֵּ

  

 ַהֹער ַהֶזה ֶשִרְשעותֹו נֹוֶגֶשת

יל ַסְגִריר ִשַמִים ְמַנְעשֹות  ָכל לֵּ

 ֹעִני ֶשִאםֹו נֹוֶאֶשת-ֶשל ֶיֶלד

 ְוֶשָאִביו, ָבֲעבֹודֹות ָקשֹות

ר ֶאת ְבִריאותֹו ַהִםְתרֹוֶשֶשת  גֹומֵּ

ר שום ֹחֶדש ְבִלי ֶשּשֹוט  -ַאְך ֹלא גֹומֵּ

ֶרֶשת ין ִמְפָלט מֵּ  ַהְדָחק ַמְזִכיר ִכי אֵּ

 –ָעְנָין ֶשל ַהְּשָכבֹות ַהֲחָלשֹות, 

 ַהֹער ַהֶזה ֶשְדִקיָרתֹו ֺמְרֶגֶשת

 ְבֹחֶרף ֶזה, ָמָרה ַוֲאנוָשה,

ִעיד ֹלא ַרק ַעל   ֹחֶרף ַדל ְבֶגֶשםמֵּ

 בוָשה-סֹוף ַגם ַעל ֶחְסרֹון-ִכי ִאם סֹוף

יֶנָמה ִמְתַבֶטֶשת  ֶשל ֶאֶרץ ֶשאֵּ

ם ָבה ַעד ָשְרָשה.  ַבֶםה ֶשְםַכְרסֵּ

  

י עֹוַלם  ַהַחי, ֶשְבַמְפִגיעַ -ֺמְמחֵּ

 ַמְתִרים ָבנו ֶשֹּלא ִנְפֶתה ִלְנֹחל

 יהָ ֶאת ַהָחעות ַהְעָלִסית ֶשַעל נִ 

 ַטֲעָנה ֹראָשן ַבחֹול-טֹוְמנֹות ְבנֹות

 אֹוְמִרים ִכי ַהִםְנָהג ַהֶזה ַהְכרֹוִני

י  ָאָדם-ָנפֹוץ ַדְוָקא ְבסוג ֶשל ְבנֵּ

 ַהחֹוֲעִנים ְבֹאֶפן ְנִריְנִציְניֹוִני

עֹוָדם ִעים ומֵּ ם ַעְצָמם ְשבֵּ  )ִכי הֵּ

 ִניֹלא ָחשו ַעל ְבָשָרם ַמְחסֹור ְדָרקוֹ 

 ְבָכל גוָפם, ַנְפָשם וְמֹאָדם

 ְכמֹו ָעֶול, ְכמֹו ִקנוַח וְכמֹו ֹעִני(

ין ַדלות ָבָאֶרץ, ָלָהָד"ם.  ִכי אֵּ

  

נו  ְוָכְך ַגם, ֹלא ִמְזַמן, ִלְמשֹוש ִלבֵּ

 ַמְנַכ"ל ִמְשַרד ָהְרָוָחה ָטַרח

יֶנמו  ִלְטֹען ִכי ֹעִני ֶשל ְקִטיִנים אֵּ

ל, עֹוְרָבא ָנַרח   –ַקָטם ְבִיְשָראֵּ

ֶלה ינו אֵּ  ְבעֹוד ֶשֶנַתע, ְבָימֵּ

יֶניָה ֹלא ָעְצָמה  ָקְבָעה, ְכֶשֶאת עֵּ

 ַהםֹוָעָצה ְלַמַען ְשלֹום ַהֶטֶלד

ַעְצָמה  ִכי ַהְםִדיָנה נֹוֶרֶקת מֵּ

 ַהִענוִחים ֹנה-ַאְחָריוָתה ִלְבנֵּי

 נות ָשָוהֶשל ִאי ִסכוי ְוִהְזַדְם 

י  ַהִחנוִחים ֹנה-ֶשֹּלא ְכמֹו ֹזאת ֶשל ְבנֵּ

 ֶשֹּלא רֹוִאים ִמֶםֶטר ֶאת ִטיָבה

 ֶשל ַאְפָלָיה ֶשָבה נֹוְרִחים ְבֶעֶצם

ק, ְמַנֲהִלים-ַעל ַמְשְכרֹות  ָעתֵּ

ִצים ם ְסנֵּ  ֶשֶכֶשל ִנהוִלי ֶשבֹו הֵּ



ס ֶחְברֹות י-הֹורֵּ  חֹוִלים-ָעָנק, ָבתֵּ

 ת ָחְסָנה ַהםוָסִרי ֶשל ֶאֶרץְואֶ 

 ֺמַכת ַקִניָטִליְזם ֲחִזיִרי

ד ַבֶנֶרץ ינֹו עֹומֵּ  ֶשַהִםְמָסד אֵּ

 ִלְבֹלם ֶאת ִיּׂשומֹו ָהַאְכָזִרי.

  

 ְוִאם ֹלא ַדי ְבָכְך ִהמֵּה הֹוִדיעַ 

 ִדוו"ַח ֶשל ִבחוַח ְלֺאִםי

 ָחָדש ַמְגִביהַ -ַתְקִציב-ְגזֵּרֹות-ִכי ֹעל

 ֶאת ַרף ַדלות ַהֶןְקטֹור )ֶאָלא ִמי?(

ֶלה ֶשְּׂשָכָרם ַהְחָרִגי  קֹוִמי-ֶשל אֵּ

 ֶחְרָנה ַמְשִניל ַמָםש ָכל יֹום-הוא ְשַכר

קֹונֹוִמי-וַמָסָבם ַהןֹוְציוֹ   אֵּ

 ָכלוא ְבַסד ָהֹעִני ָהָאֹים

 אֹוָצר ֶשְבֶמְחָוה ֶשל ֶחֶשף-ְוַשר

 מוָמיו ֶשל ָת'אֶצ'ִריְזם ֶמְמַשְלִתי

יֹפה ַהֶכֶסף?"   –ָשַאל ִלְפנֵּי ְבִחירֹות: "אֵּ

 ַכטֹום, ֶשהוא ִבְסָטטוס ַמְמַלְכִתי,

 ָהֹעִני-מֹוִריד ֹנה ֶאל ִמַתַחת ַקו

י ְקִטיִנים  ְשלֹוִשים ַוֲחִמָּשה ַאְלפֵּ

י ִמיְליֹוִנים  ָשָעה ֶשֹעֶמץ ַבֲעלֵּ

 ל ֶחְשבֹוָנם ְוֶנֱהִניםתֹוְפִחים עַ 

 ִמן ָהֺעְבָדה ַהַוָדִאית ֶשֹכֶבד

 מֹוִריד ָכאן ְלִטְמיֹון אֹוָתן ְגזֵּרֹות

 ַדִלים ְגזוִלים, ִבְמקֹום ֶשִדין ִיֹעב ֶאת

 ַהר ְרָוָחיו ֶשל ֲעִשירֹון ֶעְליֹון.

  

 וִמי ֶשטֵּש בֹו ְקָצת ַמְצנון ְוֹיֶשר

 ָצִריְך ִלְזֹעק ֹזאת דוְגִרי, ְבקֹול ָרם

 ַהֹכֶשר-ֶשֶחֶבר ַנְצָלנֵּי ְשַעת

ת ְבִפיֶהם ֺהְחַרם-ֶשל ְטרֹום  ְבִחירֹות, עֵּ

ין ִמי ֶשטֵּש לוֹ  ל בֵּ  ַהַנַער ַהָגדֵּ

ר ין לֹו שום ִקטום ַאחֵּ  וִמי ֶשאֵּ

 ַחָטב ְלִהְתַבטֵּש לוֹ  –ִמְלַבד ַדלות 

ם  ר ָבְגדו בוֹ ַבֶםה ֶשהֵּ  ַבבֹוחֵּ

ם ָמְכרו לוֹ  עַ  ְכֶשהֵּ  ְבלֹוף ְמַתֲעתֵּ

 ְבֶאֶרץ ֶשִּשעור ַדֶליָה ָרב

ין ַאְרצֹוֶתיהָ   וְכָבר הוא ַהָגדֹול בֵּ

 ֶשל ַכְלָכַלת ֺאםֹות ַהַםֲעָרב.

  

 ַהֶהֶבל-ְוֹלא יֹוִעילו ַהְכָחשֹות

ֶלה ַהחֹוְמִנים ֹראָשם ַבחֹול,  ֶשל אֵּ

ֶבל  ַרק ָקְרְבנֹות ָהֹעִני ְוַהןֵּ

ין ִלְמֹחל  ָחִשים ָמה ֶשָעָליו ָכאן אֵּ

ב ָוֶנֶפש ב ְבלֵּ  ְוַרק ִמי ֶשאֹוהֵּ

ַע שֶ   -ֶאת ַהְםִדיָנה ַהֹזאת יֹודֵּ

 ִמי ֶשרֹוֶאה ָבה ָעֶול, מום אֹו ֶרֶפש

ק ְוֹלא ַמְחֶשה.  ַאף ַנַעם ֹלא שֹותֵּ

 


