
* * * 

 יוסי גמזו

 ָמה ֶשֹּלא ֶנֱאַמר ִבְנאום רֹוָחִני

 ַבִכמוס ַהַכְלָכִלי ְבָדאבֹוס

  

 ַרק ְמַעִחים זֹוְכִרים ֶאְצֵלנו, ִאם ִבְכָלל

 ִכי ִבְמרֹוֵמי ָהִעיר ָדאבֹוס ְשטוַפת ַהֶשֶלג

 )ֶשֶמֱעַרְך ָבה ַהִכמוס ַהַכְלָכִלי ַהְםֺהָלל

 ֶשאֹודֹוָתיו ָשַמְענו ַבָטִמים ָהֵאֶלה(

 ַמְרֵנא ְמֺפְרָסִמים-ָבֵתי שֹוְכִנים ַכָםה

 ֶשְבֶאָחד ֵמֶהם ִהְנִציַח תֹוָמס ָמאן

 ֵבין ְשַלל ַדֵני רֹוָמן ֶשלֹו, "ַהר ַהְעָסִמים",

 ַמְפֵתַח ַהחֹוֵזר ִמְזַמן ִלְזַמן-ִמְשַנט

 וְמֺצָחט ְבִפי יֹוְדֵעי ִסְפרות טֹוָבה

 ַדםֶשָבה קֹולֹו ֶשל תֹוָמס ָמאן עֹוד ֹלא נָ 

 ְכהֹוָכָחה ִלְתִפיָסתֹו ַהְםֺפַכַחת ֶשל כֹוְתָבה

 ָהָאָדם.-ֶאת ַהִחיָדה ֶשְשָמה הוא ֶטַבע

  

 ַהֵןֶפר-ִכי ָברֹוָמן ַהֶזה קֹוֵבל ִגבֹור

 )ֶשְשמֹו ַהְנס ַקְסטֹוְרנ( ְבָאְזֵני ָאָדם ָאִמין

 ַעל ַהְתמוָרה ַהְםַאְכֶזֶבת ַהֶמְחֶשֶפת

 ם ֶשל ְיִדיָדיו ֶשֶהֱאִמיןְבַיֲחסָ 

 ִביִדידוָתם ַעד ֶשָעְרָנם ֵאָליו ִהְפנו

 ִהְשַתמו." ַכָםה ֵהם  ְוהוא גֹוֵנַח: "אֹוי,

  

 ֲאָבל ַעל ָכְך, ַעל ָנֳהָגם ְוַעל ָאְרָחם

 ֶשל "ְיִדיָדיו" אֹוֵמר אֹותֹו ָאָדם ָחָכם

 ְלַקְסטֹוְרנ ֶזה ַהַםֲאִזין לֹו ְבֹרב ֶקֶשב

 ִמְתַעְרְטִלים ְכִמְתבֹוֵנן ְבֵלָצִנים

 ִמַםֵןכֹות ְבִסטומֹו ֶשל ֵאיֶזה ֶנֶשף:

 ..."ִמְתַגִלים "ַהְנס, ֲאָנִשים ֹלא ִמְשַתִמים, ֵהם

  

 וַבֶהְקֵשר ָהַאְקטוָאִלי ַהֺםְקָרן

 ֶאל ָהֵרַאְלָיה ֵמאֹותֹו רֹוָמן ַמְרִשים

 ַהֵןֶפר ַהַןְקָרן:-שֹוֵאל ַעְצמֹו קֹוֵרא

 סֹוף אֹוָתם ָהֲאָנִשים?-ֵאיְך ִמְתַגִלים סֹוף

 ֵהם ִמְתַגִלים ַגם ְבִדבור ְוַגם ְבַמַעש

 ְכמֹו ַגם ַבַנַער ֶהָערום, ַהַתְחָמִני

 ֵבין ֶזה ָלֶזה ְכֶשַהְסִביעות ִנְתֹאם גֹוָאה ָאז

 ם ְנִשיא ִאיָראן, ַמר רֹוָחִני.ְכִפי ֶשִהְדִגי

  

 ִכי ְבָטְרחֹו ָשם ְלַהְלִעיט ְוֶלֱאבֹוס

 ְכָזָביו ֶאת ִמְתַכְמֵסי ָדאבֹוס-צוף-ְבֹנֶפת

 ָלשֹון ִהְרִעיף ִמִלים ְבֶשֶפְך-הוא ְבֶחְלַקת

 ָאַמר ָהָיה ַמָםש ַהֶהֶפְך. ֶשֹּלא ַאְך ָמה

  



 ַהטֹום ָכאן ָיד ִכי ְבָאְמרֹו: "ֲאִני מֹוִשיט

 ְלָכל ַעֵםי ֵתֵבל" )ֶמְחָוה ֶשֺכָלה ֹתם ִהיא(,

 הוא ֹלא ִהְזִכיר ָמה ֶששֹוְמָעיו ָזְכרו ִמָטד:

 ֶשַרק ְלַעם ֶאָחד מֹוִעיד הוא ְברֹוְך ָאטֹוִמי.

  

 וְבַדְברֹו ַעל ָכְך ֶשֵאין ָלה ְלַאְרצוֹ 

 ֶרַצח-בשום ְשִאיָפה ְלֶנֶשק ַגְרִעיִני ַר 

 הוא ֹלא ִהְזִכיר ָמה ֶשִהְסִתיר ְבֹרב ִמְרצֹו:

 ֶשִהיא ַרק ַעם ֶאָחד ְכֵמָהה ִלְמחֹות ָלֶנַצח.

  

 ֵאיָבה הוא ֹלא-וְבָקְראֹו ִכי שום ַאְקִלים

 ֵנְפְט ָתפוג עֹוד(-ֺעְבָדה ְתִמיִדית )ִבְפָרט ִאם ַסְנְקְצַית

 הוא ֹלא ִהְזִכיר ָמה ֶשְמֹאד ַמְתִמיד ֶאְצלוֹ 

 יֹום ֶשל ֶצְנְטִריפוגֹות.-ְבָכל כוָריו: תֹוְספֹות יֹום

  

 ָכְך ֶשַלֶשֶקר ֵאין ַרְגַלִים ֲאָבל ֵיש לוֹ 

 זוג ֶשל ְנרֹוֵטזֹות ֶשָהאֹוְרתֹוֵנד אֹוָבָמה

 ש לוֹ ֶשְכָבר ִביֵמי ִכַכר ַתְחִריר ֹלא ִהְתַבטֵ 

 ִלְראֹות ְבמוְרִסי אֹות ְלֵדמֹוְקַרְטָיה ָקָמה

 וְבאֹוִטיְזם ַהגֹוֵבל ְבֹחִלי ְקִליִני

 ַתֲעתוִעים ַגם ְבִעיָרק-ָבָדה ִמין ְבלֹוף

 ְוָכְך ַמָםש, ְבִעְורֹונֹו ַהֶס'ְמֶבְרִליִני

 ָדִמים ָזַרק-נֹוֵהג מול ַאַסד ֶשִלְתהֹום

    ֲהמֹוִנים-ַאְלֵפי ְבֵני סוְרָיה ְכרֹוֵצחַ 
 ֶשַעל ָאִביו עֹוֶלה ְבָכְך ֶעְשרֹות מֹוִנים

 ָמה ֶשַםְמִחיש ִכי יְֺקָרָתה ֶשל וֹוִשיְנְגטֹון

 ֶזה ַרק ַעל ַהִשְרטֹון –ִאם ִהיא עֹוָלה ִבְכָלל 

 ֶשֵםָעָליו ִחיש ַלִםְדרֹון ִמְתַגְלְגִלים

 ים ֹלא ִמְשַתִמים, ֵהם ִמְתַגִלים...ִכי ֲאָנִש 

 


