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"למות מסדום-לב"

יוסי גמזו מוקיע את "רצח חלומם התם
והאוטופי של האבות המייסדים"
אף כי קראתי לפני כן מ;tכפדי הליריקה של יוסי גמזו והכרתי דנים
מלהיטי הן~ד שלו )'סתם יום של חלו'' ,הכותל'' ,השעות הקטנות

של הלילה'' ,ס~מן שאתה עציר!'' ,מה הוא עשוה ?',הל 'איפה הן

הבחורות ההן' ?',זוהי יפו' עודו רבים( ,נותרתי המום למקרא הפואמה
החשדה שלו' ,היום בו פרץ הד גשע' שהופיעה לאחרונה בכתב העת
'אפידיןו' ,מס'  ,121חוףר ,תשע"ב )אידוים :גשרןו קניספל( ,בגלל עצומת
העזם הוהתערה שבה .יוסי גמזו האו משודד ,סופד ,מתרגם ,פזמונאי בעל
טורים סאטידיים קבעוים ופרופסור לספחת שלימד בישראל ,באדה"ב,
אוסטלריה רוחם אפריקה .האו פרסם למעלה משלשוים ספרים  -שידה,
סיפו ,mתרגומים ,ספדי ילדים ,עדינה ,עודו  -חכה בשנים-עשר פרסים
ספרותיים בישארל ,באהד"ב ובאוסטלריה .פאומה אקטאולית זו' ,היום

בו פרץ הד געש' ,היא שיד לש עזם קוינה על מות החלומות הגדולים
שתלו במדינה.
העלבונות ,הקוד ,החום ,הערב ,האבטלה ,הלוידו ב"אביב הערבי" גלי
זעם נגד ממסד דדוני ודחפו את המוכים להכות את מכיהם לוהשליך את
דודני האתמלו לצינוק .כך קהד בתוניסיה ,בתימן ,בלוב ,כמצדים ,וכך
קוהד במדינות ששליטיהן התייחסו בביטלו לאוכלוסייה ,בלי לדאוג לה
ללחם ,גג חכות דיבור .מתיאור אירועים אלה עובד גמזו ומגלול את מד
גודלן של השכבות החלשות בישראל" :ואילו כאן ,אצלנו ,אף כי אין כלל
הדי געש" פקעה "סבלנותו של עם שלם הוס הפך לערש" ,פצרה מחאת
העשקוים כשהתבדר כי  40%מהילדים צפויים "לגזר לדות ממא"m

עקב הקיפוח במדינה" .קפיטליזם חזירי" )ההדגשות במקור( הפך את
אנשי מעמד הביניים והמעמד הנמוך לנבעתים מאפשרות פיטורים או
פיגור בתשלום משכבתא.

לדעתו של יוסי גמזו יש פשע שהוא איום יותר מהפעשים הגלויים" ,חהו
רצח חלומם התם הואוטופי של האבות המייסדים" שחלמו שבישראל
תקום אומה "גדולה בדוח ,ויתוק;ן בה כל מה שע~בת בכל ארצות גלות
פזורינו /:העוני ,הניצול ,הגזענות" .ובמקומם תהיה "חבהר צודקת,
אנשוית ".שאין בה לד או ''.ןמ במקום החלום הזה ,נכדתה בדית "בין
שלטןו להןו" ויוסי גמזו מונה אחד לאחד את מעשיו של "ממסד משוחת
שחלק משדיו בכלא".

כך נולדה מחאת יושבי המאהלים של דוד של "שבעי תסכול וקושי",
"דוד זועם אך לא אלים" .גמזו מצטרף לדרישת השינוי .הצמיחה הכלכלית
פוסחת על החלשים ,הזקנים ,ניצולי השואה ,אמהות חד-הודיות ,חולים
סופניים ,מובטלים  -שהוא תובע את עלבונם בלשון חדה .לדבריו ,יש
לעם זכות למדינה שיש בה צדק חבmי וחיים "בלי סלמס ,בלי הומלס
ובלי עוני ,עם הזדמנויות שוות".
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גם אל המשודדים הוא בא בטענות .שידה שנשארת מסוגדת במגדל-שן
ו mוקה ממצוקות עמה מתעלמת מהמציאות .הד הגעש שפרץ "בלבה
אנשוית שנההר לכיכרות" אינו אלא סימפטום "לפיצוץ שכמחרבו" ,שכן
"אי אפשר לסתום את פיו של עם שלם תמיד" .יוסי גמזו תומך עקרונית
בתנועת המחאה ,אך אינו פוסח על מה שנדאה לו ככמה מפגמהי,
כגוז הסכסוכים בין מנהיגיה הוהתעלמות הכמעט מוחלטת מן המעמד
המקופח ביותר  -זה שמתחת למעמד הביניים .נעיד בוחנת ובלשון
חריפה הופך המשודד את שידתו הפלויטית ,בנפדר משידתו הלירית,
לסיסמוגדף המתעד את "ערידות האדמה" הצפויות בעתיד.
איני יכלו לקרוא בדבריו של גמזו דבר שונה מאשד כאב עמוק ואהבה
לעם ולארץ .מי שמזהה ביקורת זאת עם שנאה ,טועה ומטעה .יוסי גמזו
אוהב את מדינת ישראל ואת עם ישראל הוכאב הוחרדה לגולד השכבות
החלשות זועקים מגדרנו .איד האו פלויטיקאי ,הוא משודד המתריע ,זועק
ומזהיר בלשונו.

ואיזו לשון זאת! כמה אהבה יש בר לעברית! איך מתגלגלת העברית
בשלונו על רבדיה ,נענית למקצבו המרגש לוחרוזיו המפתיעים! "רמה
שלדידכם האו כלכלה תחרותית; הוא קלקלת-אין-לב וקטסטרופה
חברתית"; החלוה הסופני "מת פה מסדרם-לב"; ~מקרם שיד המעלות

שומעים בצמרת השלטןו את "שיד המעילות"; אלה העוסקים ב"הידרק
של חגורת-בטיחות בוולדו ממשלתי" סביב כרסם ,הם אותם בכירים
הדורשים מהאזרח הקטן "הידקו החגורה"; "דמוקטריה האי דמרקטטרהד

של אח"ם"; כואב הוא על הפער "ביד בני-הטיפוחים שבארץ רבני
הקיפוחים".

דבריו אינם פדי של התבכיינות ,אלא געש של אכזבה מנומקת בדךד
שידית .מי ומי נמנה עם השכבות החלשות עליהן הוא כותב? כיהודי
וישראלי טוב ,איד הוא מבחין בין נפגע לנפגע .יוסי גמזר מתגלה כהד
געש שאיד להתעלם ממנו.
באיזשהו מקרם אני נפגש פגישת מ mות עם יוסי גמזר .לפני עשרות
שנים פרסמתי ספרים כמו האסופים; ירודים ונעלים :דמותם של יהודי
המזרח בסיפור העברי הקצר; פקרים בספרות יהודי המזרח במדינת

שיראל; אם אשכחך .חשבתי שהשתמע בבידוד שאני אהוב את הארץ

ואת תשוביה ,ר"את אשד יאהב יוכיח" .אך עד מההד לא רציתי לעמוד
בתוכחות ,בהתכחשות .מאז חייתי בפינתי הדחוקה .בקצה העלום אני
ישוב ,וכותב ספרים על חכמי בבל שהלכו לעלומם לפני מאות בשנים.
אלוי ליוסי גמזר יש סינרי טוב יותר שיקשיבו לו .החרכמה לא ניתנה
דק לפלויטיקאים אר לעשירים ,אלא גם למשודדים כמוהר ,עשירי שלןו

ותרבות ,שהלבה הלהוטת של הד הגעש של לבם פורצת למראה "דמעת
העשוקים" ומתרסנת במקצב וחרוז.

פחפ' לב חקק

-

•

סופר ,משורר וחוקר ספרות .בוגר האונברסיטה העברית בספרות

עברית ,מעדי המדינה ומשפטים .מתגורר באצרות הברית .עררך 'הרוו; השנתןו

העברי של אמריקה.

