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 יוסי גמזו

 ִמְכָתב ָגלוי ְלִאָמא ִצטֹונות

 ֲאִני ּכֹוֵתב ָלְך ִבְתקוָפה ֶשָבה ָבטוחַ 

 ֶשָמה ֶשֵטש ִלי ְלַהִגיד ָלְך ָּכאן, ְגִבְרִתי,

 רוחַ -ֹלא ְיַחֵבב אֹוִתי ַעל ַּכָמה ַאְנֵשי

 וְבִלי ָסֵפק ֹלא ַיֲעֵשִני ָאְפָנִתי.

 ֲאִני ּכֹוֵתב ָלְך ִביִדיָעה ֶשֹבץ ַהַלַעג

 ַעל ֶשֲאִני ֵמֵעז ִלְשֹמר ָלְך ֱאמוִנים

 ֹלא ְיַאֵחר ִלְהיֹות ֺמְשָלְך ִבי ִביֵדי ַלַהק

 ַהַמְשִמיִצים ַהְמַיִדים ָבְך ֲאָבִנים.

 ְוֶשֵבין ָּכל ַהַמְכִפיִשים אֹוָתְך ִמַבִית

 ִחּסול-ַרתוַמְכִריִזים ָעַלִיְך ְמִכי

 ַהַצִיד-ְּכֶשִמַבחוץ אֹוְרִבים ָלְך ָּכל ַּכְלֵבי

 ֵאין ַגם ַחְסָלן ֶאָחד ֶשֹּלא ִיְמָצא ִבי ְפסול.

  

 ַאְך ִאם קֹוֵנן ָמָרה ֶאָחד ִמַמְסִפיַדִיְך

 ְבֶטֶרם ֵעת, ִּכי ֵמַאַחר ֶשַאְת ְטֵמָאה

 ְךַהִצפֹוִרים ְּכָבר ֹלא ָשרֹות ַעל ַגגֹוַתיִ 

 ֲאִני ַמְצִהיר ָבֹזאת ְבַאְחָריות ְמֵלָאה

 ֶשֵהן ָשרֹות ָּכאן ְועֹוד ֵאיְך, ְבֹעז ִויָטִלי

 ִשיִרים ֶשְּכָלל ֹלא ִנְתַיְשנו עֹוד ִמשום ָמה

 וֵביֵניֶהם לא ַרק "ֶאל ַהִצפֹור" ֶשל ְבַיאִליק

 ַהֶנֶפש ֶשל ֺאָמה-ִּכי ִאם ִשיֵרי ִצפֹור



 ָה ְלַהִגיש ֹלא ִמְתַעְטפֹות ָּכאןֶשִצפֹוֶרי

 קֹוְנֶצְרט ִעְבִרי ִמן ַהָמקֹור )ְוַהַמּקֹור(

 וְבִמין ַלַהט ִצטֹוִני ְמַצְפְצפֹות ָּכאן

 ֹלא ַרק ֵמיַטב ִשיֵרי ִצטֹון ְבֹחם אֹו ֹקר

 ִּכי ִאם ֲאִפלו ְבִצְפצוף ְמַצְפְצפֹות ֵהן

 ַעל ָּכל אֹוָתם ֶשֹּלא פֹוְסִקים ְּכָלל ְלָהִלין

 ְבָאְזֵני ִמי ֶשִזּקֹוָתיו ִעָמְך ָרפֹות ֵהן

 וַמְמִליִצים לֹו ִחיש ָלֶרֶדת ְלֶבְרִלין...

  

 ֵעת ֹפה-ֲאָבל ַלְמרֹות ֶשַמְסִפיַדִיְך ֶטֶרם

 חֹוְתִרים ְלֵריִטיְנג פֹופוָלאִרטות ַהְחֶרְנד

 ָהאֹוְרִבים ָלְך ְּכָבר ִעם ֵאת ֹפה ַנִיְךֶשל ַקְבָר 

 ְואֹוטֹוטֹו ְּכָבר ַעל ִקֵצְך רֹוְשִמים ַפֶטְנט,

 ֲאִני מֹוִדיַע ָלְך ָבֹזאת ָברור ַּכֶשֶמש

 ֶששום ָעָנן חֹוֵלף ָלַעד ֹלא ְיַכֶלה

 ֵאש-ֶאת ִצדוֵקְך ַהֹּלא ֺמְשָבת ְוַהנֹוֵשם

 ְגֵלי ְוקֹול ָמֵלאבֹו ַאְת ֶאְצִלי ְבֵריש 

 ַחָטה ְמֹאד ְוֶרֶלַוְנִטית ַאף ֹלא ֶשֶמץ

 ָפחֹות ִמַפַעם, ְוֶששום ַמְהֵפָכה

 ְבעֹוד ָהֶרֶמץ ֹלא ֶהֱאִריָכה ְזַמן ָּכמֹוְך

 ִאשֹו ִמְזַמן ְּכָבר ָדֲעָכה.  –ֶשל ֲאֵחרֹות 

  

 ֵהיָכן ַּכטֹום אֹותֹו ֲחלֹום ַקִפיָטִליְסִטי

 ַעל "ֶאְפָשרות ִבְלִתי ֺמְגֶבֶלת" ָּכָאמור

 מול ַמְשֵבִרים ֶשֹּלא ָחזום שום ָאָנִליְסִטים



 ֶשל ַקְלָקָלה ַבַּכְלָּכָלה וְברֹוְך ָגמור?

 ֵהיָכן ֲחזֹון ַהּקֹומוִניְזם ֶשִהְבִטיחַ 

 ְזֺכטֹות ֺמְפָלג-ֵחרות ָוֶצֶדק ְוִשְויֹון

 מול ְסָטִליִניְזם ֶשַעל ֹראש ְּכלוָאיו ֵהִטיחַ 

 ֵטרֹור וָמֶות ְבִסיִביר וַבגוָלאג?

 ָּכָזב קֹוְראֹות ַלֶדֶגל-ֵהיָכן אֹוָתן ִסְסמֹות

 עֹוָלם ֶשִנְסַתְטמו-ִתּקון-ְוַהְצָהרֹות

 ֶרֶגל-ַאַחת ְבַאְכָזבֹות וְפִשיַטת-ַאַחת

 א ִנְתַקְטמו?ֶשל ַהְבָטחֹות ֶשֵמעֹוָלם ֹל

  

 ְוַדְוָקא ַאְת, ְגִביְרִתי, ֶשמול ָּכל אֹוֶפְנִסיָבה

 עֹוֵדְך פֹוַרַחת וְלֶרַגע ֹלא ָּכַמְשת,

 ַאְת ָהַאַחת ְוַהְיִחיָדה ֶשֹּלא ִהְכִזיָבה

 ְוֶשַעל ַאף ַהֹּכל ֶאת ֶשִהְבַטְחת ִמַמְשת,

 ִהיְסטֹוְרָיה ִּכי ַאְת ָגַבְרְת ַעל ָהִאיֶנְרְצָיה ֶשל

 ַבת ְשנֹות ַאְלַפִים ְלֹלא ַבִית ִלְשָבָטיו

 ֶשל ַעם ִנְרָדף, ְבִלי ִרבֹונות, ְבִלי ֶטִריטֹוְרָיה

 ֶשָשב ַהַבְיָתה, ֶאל מֹוֶלֶדת ֲאבֹוָתיו

 ָשחֹוחַ  ִתְקוֹות ְוֵגו-ְוַאְת ָזַקְפְת לֹו ַרף

 ָדיוָמֵגן ֶשְבִלי ְפקו-ְוֶהֱעַנְקְת לֹו ְצָבא

 ִציֹוִנִטים, פֹוְסֵלי ַהּכֹוחַ -ִאיש ִמן ַהפֹוְסט

 ְלֶרַגע ֹלא ָהָיה ֹשֹוֵרד ֹפה ִבְלָעָדיו

 ְוַאְת ָהַפְכְת ְתִפלֹות ְלַמָמשות ֺמְגֶשֶמת

 ְבִלי ְלַחּכֹות ְלשום ָמִשיַח, ְבִלי ְדִחָטה

 ְוַאְת ֵהַעְרְת ָּכאן ְּכמֹו ְיֵפהִפָטה ִנְרֶדֶמת



 ִלְתִחָטה. coma ְקדוָמיו ִמְשַלל ְשנֹות-ת ְשַפתאֶ 

  

 ֹלא, ֵאין ָסֵפק ִּכי ְרחֹוָקה ִמן ַהְשֵלמות ַאְת 

 ְוַזְיָפִנים ַרִבים נֹוְשִאים ֶאת ְשֵמְך ַלָשְוא

 יֹום ִלְחיֹות ְוֹלא ָלמות ַאְת -ַאְך ְנחוָשה יֹום

 ֶאֶרס ַאְנִטיֵשִמי וְנָחָשיו-ְושום ִשיר

 ָבֶהם חֹוְבִרים ַּכטֹום ְבָכל ַקְצֵוי ַהֶחֶלד

 ָנאִצי, ְשֹמאל ּכֹוֵזב וִמין ִאְסָלאם-ָיִמין ְפרוֹ 

 ֶשִנְתַקְרֵנף, ִּכי בֹו ְלשום ָסאָלאם ֵאין ֵחֶלק

 ְבָכל ְפִסיכֹוַזת ֵטרופֹו ַהֹּלא ִנְבָלם

 ֹלא ִיְמָנֵעְך ִמְצֹמחַ  –ֶשל ְטַראְנס ִג'יָהאד ַאִלים 

 ְּכַוָדאות ֹלא ְמֺעְרֶעֶרת ֵחֶרף ָּכל

 ִמְתַּכֲחַשִיְך ֶשֵאיָנם זֹוִכים ִלְשֹמחַ 

          ַעל ֺחְרָבֵנְך ָעָליו ֵהם ִמְתַנְבִאים ְבקֹול

 ֶרַצח-ְוָהרֹוִאים ְבָכל ֵטרֹור ַעְרִבי ְשטוף

 ֶאת ַאְשָמֵתְך ְוִאי ִצדוק ְזכוֵתְך ִלְחיֹות

 ֶּסֶלְקִטיִבי ָּכאן ָלֶנַצחְּכֶשַמְצפוָנם הַ 

 ֶאת ָהרֹוְצִחים ַיְצִדיק ְוֹלא ֶאת ַהְגִוטֹות.

 -ַהּׂשֹוְרִפים ִמְסָגד ְוֶכֶרם –ַאְך ֲחמוַמִיְך 

 ֵזיִתים ִבְכָפר ַעְרִבי ִבְשֵמְך ְּכַבָיכֹול

 ֵהם, ַדְוָקא ֵהם ַהְמַסְלִפים אֹוָתְך, ִּכי ֶטֶרם

 סור ַעל ָּכְך ִלְמֹחלָתְפסו ֶשַדְוָקא ָלְך ָא

 ֺּכֵלְך ִנגוד ַאְנָטגֹוִניְסִטי-ִמשום ֶשָּכל

 ְלֵטרוָפן ֶשל ְפרֹובֹוַקְציֹות ָהרֹוְכִלים

 ִבְמִשיִחטות תֹוַרת ַהְבלֹוף ַהשֹוִביִניְסִטי



 –ֶשל ָהעֹוִשים אֹוָתְך ְפַלְסֵתר ְבֵאין ַמְכִלים 

 ְמָסְרַסִיְךְוֵהם, ְבֶעֶצם, ַהְגדֹוִלים בִ 

 ַגם ְבָצְרָחם ִּכי ֵהם עֹוִשים ַהֹּכל ִבְשֵמְך

 ִּכי, ְּכִדְבֵרי ְיַשְעָיהו: "ְמָהְרַסִיְך

 ָּכתוב, "ֵיְצאו ִמֵמְך". ָּכְך וַמְחִריַבִיְך,"

  

 ָלֵכן, ְגִבְרִתי, ִהָזֲהִרי ָנא ְּכֵמַרַעל

  ִמְשֵני ִפְגֵעי ְקצֹוָתיו ֶשל ָפָנאִטיְזם ַחד:

 ִמִּקיצֹוֵני ִבְריֹונותֹו ֶשל ָה"ַאף ַשַעל"

 ְּכֶאָחד. talk-וִמחֹוְפֵלי ִדבֹות ַהְּׂשֹמאל

  

 ִּכי ַאְת ֵאיֵנְך ֹלא ֶזה ְוַאף ֹלא ֶזה ַגם ַיַחד

 ְוַגם ִאם שום ִממוש ָחזֹון ֵאינֹו ֺמְשָלם

 אֹו ַחף ִמַפאְשלֹות, ַאְת ֲעַדִין ָּכאן מוַכַחת

 ַּכמוָסִרית ְבֶרבֹולוְציֹות ָהעֹוָלם

 ַגם ִאם ֲעַדִין ָּכאן רֹוְמִסים ֶאת ְשֵמְך ַבַשַער

 ַהָת'אֶצ'ִריְסִטים ֹנַסח ַּכְלָּכַלת ַהשוק

 ֶשל ַטְיקוִניְזם ֲחִזיִרי ֶשבֹו ַהַפַער

 ָהעֹוֵשק ְוֶהָעשוק יֹום ֵבין-ָגֵדל יֹום

 ָּכְך ְמַנְפְנִפים ָבה-ְוַהְצִמיָחה ֶשֵהם ָּכל

 ִהיא ְבִעָּקר ְצִמיַחת ְּכֵרָסם ֶשל ַמְכִריֵתי

 ַהַמֲעָמד ַהֵבינֹוִני ֶשִנָגִפים ָבה

 עֹוד ִשְבָעַתִים, ְבַאְשַמת ַקַבְרִניֵטי

 ַהֵלב ַהֶזה ֶשְּכָבר ִמְזַמן ָשַכח ִּכי-ֹאֶטם

 ָּכאן ֲאִפלו עֹוד ַדִלים יֹוֵתר, ֶמְחָדל שיֵ 



  בֹו ַהִמְמָסד בֹוֵגד ְבִשיר ַה"ַּׂשְחִקי, ַשְחִקי"

 ֶשל ְטֶשְרִניחֹוְבְסִקי: "ְדרֹור ַלֶנֶפש, ַפת ַלַדל".

  

 וִמשום ָּכְך, ְגִבְרִתי, מול ָּכל ַהִציִניָקִנים

 ָּקרֹובַהִמְשַתְלִחים ָבְך ֵמָרחֹוק וִמ 

 ֲאִני ֶאָחד ֵמֲהמֹוֵני ַהמֹוִהיָקִנים

 ֶשֵהם ִבְכָלל ֹלא ַאְחרֹוִנים ָבְך ְוֵהם ֹרב

 ַהַמֲאִמין ִּכי מול ָפִשיְזם שֹוִביִניְסִטי

 ְשֹמאל ֶשְבִאלוַח ְשֵמְך ָבִקי-וְפֶסְבדוֹ 

 ַאְת ַהָדָבר ֲהִכי צֹוֵדק ְוהוָמִניְסִטי

 ְבֶחֶלד ֶזה ֶשַמְצפונֹו ָתִמיד ָנִקי

 ִּכי הוא ַאף ַפַעם ֹלא מֹוִאיל ְלִהְשַתֵמש בוֹ 

 ֹלא מול ִאיָראן ְוסוְרָיה ַהְצֵמאֹות ְלָדם

 ְוֹלא ֶאל מול ָחָמאס ְוִחיְזַבאְלַלה ֶשֵאש ֹפה

 שֹוְלִחים ָשִנים ֶאל ֶאְזָרֵחינו ְוֶנְגָדם.

  

 נו ָּכל ֶנַגע ְוַסַפַחתִּכי ֹלא ֶשֵאין בָ 

 ַגם ִאם שום ִממוש ָחזֹון ֵאינֹו ֺמְשָלם ַאְך

 אֹו ַחף ִמַפאְשלֹות, ַאְת ֲעַדִין ָּכאן מוַכַחת

 ַּכמוָסִרית ְבֶרבֹולוְציֹות ָהעֹוָלם

 וִמשום ָּכְך, ַעל ַאף ִהיְסֶטְרַית ִמְתַנְּכַלִיְך

 ִמיִניִמחוץ, ִמַבִית, ִמְּׂשֹמאִלי וִמי

 ֲאִני ַמְצִהיר ָלְך, ָיד ַעל ֵלב ְוֵלב ָעַלִיְך

 ְבֶפה ָמֵלא:

 ֲאִני ֲעַדִין ִצטֹוִני...


