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כמוות עזה
בן־יוסף ראובן

 קשה אהבה כמות עזה כי על־זרועך כחותם על-לבך כחותם שימני
 יוכלו לא רבים מים שלהבתיה: אש רשפי רשפיה קנאה כשאול
 ביתו את־כל־הון איש אם־יתן ישטפוה לא ונהרות האהבה את לכבות

:לו יבוזו בוז באהבה

 הפל מהמחסום, מטרים מאות כמה
 עעעממו הרחבים העדות מעתנה,

 לגבול הגיעו גבול בלי בתגובה אותך
 בסתןךטן הנתחים, ארץ

 זוהי לסגל גמל בתור חמור
 במקעה מלונה בכרם סכה אותה

 הנצורה העיר ועל קראת, כאער
 ממול חיל מפי עומע אתה

 אלפים עערת ענהרגו
 העולם במלחמת עזה על במצור

 המחסום, מאז עראית הראעוגה
 כמגדל צואר זקוף, גב תמירה,
 אולי בסל יודע העד לעאת

 דגון מקזיע איפה יודע אתה
 נתחים הגבור? עמעון עהפיל

 איפה הדרים דורה דקלים דוחקים
 בפפר כעיריתי מקום להם לס

 ;ער צרור מטרים, מארבעה פגעתי
 אותו לראות פונה ואתה בפרצוף,

 החלונות בעד תוהה ודלים גוע
 ועצובה אפרה ברפע, מתגעמת עיר על

 יום. ארבעים רק אמרתי אבל פענפרדנו, רדתה

 עליו. לעמר פעצריכים ארך, הרחוב
 האויר וברוע. ארן מפיר אתה בכפר
 המסגד ל;ד הנילוס. גאות בגלל דחוס
 החנוגי וערבה. עטה מפיר אתה

 הקודם בסבוב כמו יועב העחוקה בחליפה
 הזכוכית ללוח מתחת המכתבה, אל

 פנים גם ב;ת, מין מפיר כבר אתה
 דחום הארר אולי, מעפחה על
אויר. אלא אין בחנות פי
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 עומרים עוד הארכה בחנות ארך, הרחוב
 השלחן על ענתרוקנו, שקים

 סדר. לפי החעבון פנקסי מנחים
 חדעים מדפים התקינו העניה, בחנות

 עודי, מפתח ענים, או ברג להחזיק
 תמר מפיר אתה העוק לה• פטיע.

 בגלל דחוס האויר ממול ובחנות
 אטומה זכוכית זיזי אתמול, הרמון
 אדם מכיר אתה הארך ברחוב בדם.
ויבוא. שימהר הבא. העומר אחד,

 כדורגל מעחקים הילךים ערב לפנות
 אתמול נזרק עם העוק, לה־ במגרע

 אנעים אעם הילדים איע. והרג רמון
 אותם רואה אתה הרחוב. בצפיפות עיאבדו

 הים ברוח עפיפונים מפריחים בבקר
 עחים אחרים בו. לרחץ לך עאסור

 המלונים. עונת זו כי מלונים, סלי תחת
 פעוט על קןטן על גדול מעגיחים, אחרים

 והפעוט "יהוד!" צועקים הם עובר וכעאתה
 נסעו על נמלט והוא "?הוד!" נבהל,
 הילךים מעגיחיו. תרועת לקול
 ?לדה רואה ואתה אנשים אינם

 גם.ךת עק פרחונית, בעמלה צהבהבת
 מציצה היא מגדנות דוכן לה" עכמה. על

 רפות, מלכלכות פניה רגע, עליך
 מובנת הבלתי בעפה העק. את ומניחה

 האנעים מסךב, והמוכר מבקעת היא
 לומר רוצה ואתה ילךים, אינם
 נטלה כבר ממילא לומר, לך אסור אבל

הצפוף. לרחוב פעמיה עבו העק, את

 נחים. עהחנוגים על להתרעם אין
 דומה אתך, מתקדם והזמן הולך אתה

 ותועביה מפרת כבר עהעיר
 אליך מחיכים הנה ?דידים.

 לקלע מפליאים בו בית־המלאכה, מתוך
 תעבץ. מעעה כסאות מזרחית בגמיעות

 לוגם אתה ודר, הקת העוזי לולא
 מעתהה הכפר, לה" בסמטה קפהז

העטיחים מרחב להתפעל המסגד לפני
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 פאן נצב עמעון בימי האולם. בחלל
 כריע ראית ובעוק דג, על פסל

 הלואי האלה. הקרובים במום ענדוג
 האלה החביבים לכל לומר ויכלת
 באותו ערמים כלנו נשחה, בואו
 מהר ומתפזרים לרחוב נופל חפץ

 המכונית לפתע, לאט רואה ואתה
 העמוד מאחורי ואתה חולפת
 רץ ואתה מתפוצץ והחפץ
 המתמשך העניה בעבר ברחוב

 ויורים רצים חילים עוד עם
 עלום. לכחותינו והריק הארך ברחוב

 אומר הוית ואענבים. ?נצר ליל
 בסיוטך חוזה עאתה אלא עור כמו
 פגיון. ועולף מרבצו קם הקבצן את

 אענבים. עלומות, סמטאות סתומים, בתים
 מחמת ביום ליען קעה בבסיס

 רואה עומר עאינו מי ובלילה הזבובים,
 מתפרקדות נערות על כגון סרט,

 בגלות. מעתקים וגברים רגלים, בפעוק
 לחוע. יכול אתה מציצים, אענב מכל

 אחריי גורר הסוס פני בעל המג״ד
 בלולה אבל ליען, וקעה זבובים

 פאעגבים לא אטי, הרגלןם פעוק
 חומה בחת כל לפתע. אעם המעלחים
 אדם וילון מאחורי ולמעלה,

 עאיגו מי האחרון. העצר אור כבה
 נערות אל עיניו פוקח בלולה ער

 לגלה וממתינות רגליהן המפעקות
 פנימיותן. אל אטי בגלגול הקולעת,

 באענבים להעגיח לא אומר אתה
 המג״ד הרי קבצן. עור פגי ולהעמיד

 עו?ג עטיה החרוץ הממ״כף על זמזם
רעמית. בו נזף לא כי אם אמע, באעה

 ה^ס, מול העמידה גג על ועוב בלולה, רק
 מסורה, חפעית בארץ אעה זכרת

 כאן כגבעול, ענגה תבואה במרחבי
 היום, חרוך האויד לתאר. קעה ברחוב
בעחורים עלמות בךמות קוץ חרבוני
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 סנילי נצנוץ סל, ראשן ועל העוברות
 ממה הסוד. לשלמות מתחת פלסטיק

 בהן, שרביטו גברים אין חחצשות, הן
 פתע פצוצי אלא בעזה גברים אין

 נע!ים. עם מנוח ה־עו לא כאלו
 החוף לארף החוילות מעל בלילה,

 ןרכיה אשר אשה לף שיש זכרת
 אליך מתרוממות הללו האפל גלי כמו

 זועפים בעזה הגברים גלרה. בחלקות
 החוף לארף העיר נכבדי וחוילות

 בג^ים. מביטים אין רף. בגוני קשטו
 עתה זה כאלו אחת, עוברת זאת בכל

 מתקות תמרים פני המךבר, מן עלתה
 אשה, ז2ל לף אבל ברוח, רמוז וגוף

 בכסף. מחסור אין החוף לארף ובחוילות

 שהבזיק אחד כדור בגלל האחרון, ביום
 ללמד נאלץ אתה המצבות, בין
 שלש־מאות בהסטותה: שעור עוד

 מתאים מקום בית־הספר, בחצר גברים
 בראשונה שנאספו המזל בני למכלאה.

 מכסים השאר הקיר, בצל יושבים
 עדץ יוקדת השמש במטפחת. ראשם

 מרשה אתה קדר. אהלי פרקו אם גם
 הברז. אל לגשת הגיוס בגיל לצעירים

 בודדת ביתה שהתקוממו הם האם
 חשוף? בבית־קברות העובר זחלם על

 דומה המסמכים, את בודקים הבטחץ אנשי
 הזחלם ןרד לא ןריה, רדתה שלא

 והבדיחה בכדי, המצבות בין לסרק
 בחיי, ממש: אתכם הצחיקה לא
 מרשה אתה למעלה? שם הרעש מה

 ולשתות. לגשת לילדים, אב ודאי לבחור,
 ברח הלהט אף החמה, ברה עוד

 בית־קברות אל האלה המאבנים מהפנים
 צוחקים חילים מלא זחלם מסתער בו

 בחיי! בשקט! תהיו למעלה! שם הרעש מה

 אתכם מברף האנדרטה פני בעל המג״ד
 יום, ארבעים וזהו, החשודים תפיסת על

ממות חמקת צפתה. פתה הרכב
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פסילים. רסיסי תחת עור בקבורת
גאוה חול, כמו הזרה האהבה היא יפה

אענבים, כחומת אןמה קיצי, כרקיע
נהרגתם לא וזהו, מרצה המג״ד אבל

דרך ייייר הרכב מעט. אך והרגתם
מקום להם איפה הדרים דורה דקלים
עתלתי עגה ולפני ולול, פרות לעשר

המחסום אל בהתקרב פרחים.
כמו פתוחים, עדות אל פתאים נכסף אתה

מרחב אל מהר, עובר זה לך עאמרתי
ברגל. ואגיע ארד רחובות עד עימעיך

העל מהמחסום מטרים מאות כמה
הצבא על לומר רוצה ואתה חוזר

אלץ׳ הירך את אותי, למדו אחד עדבר
דבע. מוכרים עוד מרדכי ק" על ובדוכן

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


