***
יוסי גמזו

בַ ט ִָמים הַ הֵ ם ,בַ זְּ מַ ן הַ זֶה
א .בַ ט ִָמים הַ הֵ ם

לִ פְּ נֵי מֵ ָאה ְּשלו ִֹשים שָ נָהִ ,בימֵ י אוֹתָ ה ַאנְּ ַד ְּרלָמוסְּ יָה
נַרעוֹת "סופוֹת בַ ֶמגֶב" ,עֶ ֶרב חַ ג הַ ֲחנֺכָה
שֶ ל גַל ְּ
רוס ָיה,
הו ִֹדיעַ בְּ נ ֹו שֶ ל ַרב ָרצוחַ בְּ פוֹגְּ רוֹם ,אֵ י-שָ ם בְּ ְּ
לְּ הו ָֹרת ֹו הַ ִם ְּתמ ֹו ֶגגֶת בִ ְּדמָ עוֹתַ ,כחֲנוקָ ה
כִ י מֵ ַאחַ ר שֶ עַ ם נִבְּ חָ ר ָאנו ַרק לִ ְּר ִדיפוֹת ֶוָרצַ ח
בִ גְּ ז ֵָרת ֹו שֶ ל אֵ ל ַאכְּ זָר הַ ָדש בָ נו בְּ אֵ ין עוֹצֵ ר
עַ ל ֹלא כָל עָ וֶל וו ַַדאי יוֹסִ יף לָדוש בָ נו ָלנֶצַ ח,
מָ חָ ר ֵילְֵך הוא ,בֶ ן הָ ַרב ,לַכְּ נ ִֵסטָה – וְּ י ְִּתנַסֵ ר.
"הָ עֶ ֶרב ",סָ חָ ה ל ֹו ִאםוֹ" ,יָבוֹא לָעִ יר ,לְּ בֵ ית-הַ כְּ נֶסֶ ת
מַ גִ יד נו ָֹדע מֵ עִ יר-הַ נֶ לְֶךִ ,איש בָ ִקי בְּ ַדת עַ ְּםָך,
וְּ ִאם ִת ְּשַאל אוֹת ֹו קֺ ְּשיָה שֶ ֹּלא יִפְּ תֹ ר אוֹתָ ה בְּ חֶ סֶ ד
ושבֹר אֶ ת לֵב ִא ְּםָך".
ֵלְך וְּ חַ לֵל אֶ ת כְּ בוֹד ָאבִ יָך זָ"ל ְּ

וְּ כְָך ,בָ עֶ ֶרב ,מול עַ ם ָרב ,הו ִֹשיט הַ םָ עֳמָ ד לְּ שֵ יגֵץ
ְּשנֵי אֶ גְּ רו ִֹפים ְּקמוצִ ים וְּ סָ ח לוֹ ,לַםַ גִ יד ,לְּ ֹלא ְּד ִחטָה:
"יֵש בְּ ַאחַ ת ִמ ְּשתֵ י י ַָדי ,כְּ בוֹדוֹ ,צִ נוֹר – וְּ ִאם זִ יקֵ י גֵץ
ח ֲִריפות ֹו י ְֵּדעו לִ פְּ תֹ ר הַ ִאם מֵ תָ ה ִהיא א ֹו חַ טָה
ֹלא אֶ ְּשתַ םֵ ד ,אַ ְך ִאם י ְִּטעֶ ה כְּ בוֹד ֹו בְּ נִחוש ֹו חָ לִ ילָה
אֵ צֵ א מָ חָ ר לִ ְּשמָ ד וְּ אֶ ת ַרגְּ לַי לַכְּ נ ִֵסטָה אֶ גְּ רֹר"
"אם יֹאמַ ר 'חַ טָה' – אֵ תֵ ן ִמין ְּקבֶ ץ' סוֹפִ י לָה
(ובִ לְּ בָ ב ֹו סָ חִ :
וְּ ִאם יֹאמַ ר 'מֵ תָ ה' – אֶ פְּ תַ ח כַנִ י וְּ אֲשַ לְּ חָ ה ל ְַּדרוֹר".
כְָך שֶ כָל הֶ גֶה שֶ טֵצֵ א ִמנִ יו שֶ ל הַ םַ גִ יד הָ גוי
כְּ מַ ֲענֶה עַ ל ִח ָיד ִתי – בֵ ין כְָך א ֹו כְָך יְּהֵ א שָ גוי)...
כִ לָה הַ מַעַ ר אֶ ת ְּדבָ ָריו ובַ עָ הָ ל – ִד ְּממַ ת מָ וֶת
וְּ הַ םַ גִ יד מֵ ִשיב ְּתשובָ ה לוֹ ,לַעו ֵֹרא עָ לָיו ִתגָר:
"שָ ַאלְּ תָ  ,בְּ נִיִ ,אם ז ֹו סִ נוֹר מֵ תָ ה (מֵ תָ ה עַ ל ֹלא כָל עָ וֶל,
ַכהֲרוגֵי עַ ְּםָך ְּבכָל נוֹגְּ רוֹם שֶ ב ֹו ָדמָ ם נִ גָר)
א ֹו ִאם חַ טָה ִהיא (כְּ אוֹתָ ה הָ אֱמונָה בַ ת ְּשנוֹת ַאלְּ נַ יִם
וְּ ַאף יוֹתֵ ר ,אוֹתָ ה ִק ֵדש ָאבִ יָך זָ"ל לְּ בַ ל תֹ אבַ ד
ִממֶפֶ ש בְּ נוֹ) ,ובְּ כֵן בְּ טֶ ֶרם כָאן ִתפְּ תַ ח ,יַלְּ ִדי ,כַנַ יִ ם
יטותָך לִ סְּ תֹ ר ְּדבָ ַרי – ַדע כִ י ְּש ֵני אֵ לֶה ,בַ ד-בְּ בַ ד,
בִ לְּ ִה ְּ
חַ טֵי צִ נוֹר ז ֹו וְּ חַ טֵי אֱמונ ְַּתָך בְּ שֵ ם שָ מַ יִ ם
גַם ִאם ְּתלויִים הֵ ם כְּ עָ לֶה נ ִָדף
ְּתלויִים בְּ ָך בִ לְּ בַ ד"...
שָ מַ ע הַ מַעַ ר אֶ ת ְּדבָ ָריו שֶ ל הַ םַ גִ יד וכְּ בָ ר ,בְּ בֶ כִ י
ִחומים
שֶ ל ח ֲָרטָ ה גְּ ד ֹולָה ,שֶ ל נֹ חַ ם בְּ לִ י גְּ בולוֹת וְּ נ ִ
צָ נַח אַ נַ יִם לְּ ַרגְּ לָיו שֶ ל הַ םַ גִ יד ְּודמועַ -ל ִֶחי
בִ עֵ ש סְּ לִ יחה כְּ פולָה ִמםֶ מו ומֵ ַאב-הָ ַר ֲח ִמים
ומ ֺכמֶפֶ ת
ומֵ ַאחַ ד מֵ אֶ גְּ רוֹפָ יו נָ ְּרחָ ה חָ פְּ ִשית ְּ

אֶ ל ִת ְּק ָרת ֹו שֶ ל בֵ ית -הַ כְּ נֶסֶ ת הַ ְּמִרעָ ש אוֹתָ ה צִ נוֹר
שֶ אוֹת ֹו ֶרגַע נ ְִּמ ְּשלָה לְּ פֶ תַ ע לְּ צִ נוֹר-הַ מֶפֶ ש
נוקים ָוזַעַ ם ֹלא יוכַל לִ כְּ נֹ ר
שֶ ל ִמי שֶ חֵ ֶרף נִ ְּק ִ
בְּ מו ַֹר ְּשתָ ם שֶ ל אֲבוֹתָ יו שֶ גַם ִאם ֹלא ַאחַ ת נָבוֹכו
מֵ ִאי-צִ ְּדק ֹו שֶ ל גו ָֹרלָם הַ םַ ר מֵ ָאז בֵ ית חַ ְּשמ ֹונַאי
ה ֲֵרי ל ְַּמרוֹת הַ כֹל ֹלא קָ דו לְּ פִ סְּ ל ֹו שֶ ל ַא ְּנ ִטיוֹכוס
ותנַאי
ומַ ןְּ עֵ י צְּ לָב וְּ ִאינ ְְּּקוִ יזִ יצְּ יוֹת לְּ ַאחַ רִ -מכֵןְּ ,
מִתמַ שֵ ְך ל ֹו ְּשנוֹת ַאלְּ נַ יִם
ִה ְּתנו עִ ם ֹרעַ -גו ָֹרלָם שֶ ְּ
כִ י גַם ִאם יֵָאלְּ צו לִ כְּ נֹ ר בָ ה כְּ לַנֵ י חוץַ ,כאֲנוסִ ים
ה ֲֵרי בַ ןֵ תֶ ר ,בְּ חֶ ְּשכַת מַ ְּר ְּתפֵ יהֶ ם ,בִ ְּד ִמי הַ ַל ִיל
(אם זֶה בְּ בונְּקֶ ר שֶ בַ גֵט ֹו א ֹו בְּ מַ ְּחבו ִֹאים כְּ מוסִ ים
ִ
נַר ִטיזָנִים) הֵ ם י ְַּדלִ יקו נֵר שֶ ל חֵ לֶב
בְּ ַיעֲרוֹת הַ ְּ
לְּ ֵזכֶר מֶ ֶרד מַ ִת ְּתיָהו ובָ נָיו הַ םַ כַבִ ים
כִ י כְּ מ ֹו מֵ רוֹץ-לַנִ יד ִהיסְּ טו ִֹרי גַם או ָֹרה שֶ ל הַ תוֹחֶ לֶת
נ ְִּמסָ ר ִמדוֹר לְּ דוֹר כְּ אֵ ש -תָ ִמיד שֶ אֵ ין לָה ְּמכ ִַבים
וְּ שֶ בְּ ֶרגַע ֹלא צָ פוי ,כְּ עוֹף-הַ חוֹל הַ עָ ם מֵ אֵ פֶ ר
יָקום בָ ה נֶ תַ ע לִ ְּת ִח ָטה אֵ יזֶה צֵ רוף ִ -מ ְּק ִרים נִכְּ סָ ף
שֶ ב ֹו ְּת ִחטַת -מֵ ִתים שֶ ל עַ ם נ ְִּר ָדף תָ צוץ עַ ל קַ ו-הַ תֶ פֶ ר
בֵ ין הַ שוָֹאה וְּ הַ טְּ שועָ ה וְּ ִת ְּת ַדנֵ ק לָה עַ ל הַ ןַ ף
ומן הַ לַהַ ט שֶ ל אוֹת ֹו ַאפְּ עַ לנִ יכֵן שֶ ֹּלא דֺ כָא
ִ
ַאף בְּ ַאלְּ פֵ י ְּשנוֹת ָדם י ְֺּדלַק ל ֹו נֵר זוֹהֵ ר שֶ ל ֲחנֺכָה...

ב .בַ זְּ מַ ן הַ זֶה
פורים בִ לְּ בַ ד ,מול סָ בָ ת ֹו הַ ִם ְּתחַ לְּ חֶ לֶת
לִ פְּ נֵי י ִָמים סְּ ִ
נִיקית עַ זָה)
"ח ִ
(מי שֶ הָ יְּתָ ה בִ ימֵ י ְּק ָרבוֹת תָ שָ "ח נַ לְּ מַ ְּ
ִ
ָאמַ ר נֶכְּ ָדה הַ םַ ְּר ָדנִי שֶ אֵ ין ל ֹו כָל עִ נְּ יָן וְּ חֵ לֶק
נורי הַ םַ כַבִ ים וְּ עוֹד הו ִֹסיף שָ ם ובִ זָה
בְּ סִ ֵ
ָאטים ָד ִתטִ ים ,בְּ נֵי מַ ִת ְּתיָהו
אֶ ת קַ מָאות אוֹתָ ם פָ נ ִ
הודי הַ ִם ְּתאַ בֵ ד
אהיד הַ טְּ ִ
ובִ ְּמיֺחָ ד אֶ ת הַ שָ ִ
הוא אֶ לְּ עָ זָר ,שֶ ִהסְּ תָ עֵ ר כְּ ִמין ִב ְּריוֹן נִבְּ עָ ר וְּ Yahoo-
עַ ל אוֹת ֹו נִ יל ִראשוֹן בַ חור ֲאשֶ ר בִ ְּמלוֹא כָבְּ ד ֹו כִ בֵ ד
אֶ ת זֶה שֶ חֶ ֶרב ב ֹו נָעַ ץ עַ ד כִ י הַ חור נִבְּ לַם לְּ פֶ תַ ע
ימתָ נִית קָ ְּרסָ ה ָאחוֹר
וְּ כָל שַ ט ֶֶרת הַ נִ ילִ ים הָ אֵ ְּ
בְּ עוֹד הַ נִ יל קוֹבֵ ר תַ ְּחתָ יו אֶ ת נֶפֶ ש ְּמשַ ןְּ פ ֹו שֶ םֵ תָ ה
כִ י בָ ֲח ָרה בְּ סוֹף עָ קָ ר וְּ ָאבְּ ָדנִי בִ ְּמקוֹם לִ בְּ חֹ ר
בִ ְּקדושָ תָ ם שֶ ל הַ חַ טִ ים שֶ שום קָ ְּרבָ ן ֹלא י ְִּשתַ וֶה לָה
ֹלא בַ ט ִָמים הַ הֵ ם וְּ ֹלא בַ זְּ מַ ן הַ זֶה ,ולְּ עֵ דות
ִה ְּת ִריסָ " :לכֵן ֹלא ַרק שֶ אֵ ין בִ י ֶרגֶש נַ ְּט ִריו ִֹטי ,אֶ לָא
ֲאנִי כוֹפֵ ר בַ סִ טוֹנות כִ י ִהיא ָאסוֹן וְּ ִה ְּתאַ בְּ דות".
וְּ ִאם ֹלא ַדי בְּ כְָך ַאף סָ ח לְּ סָ בָ ת ֹו ְּשטופַ ת הַ ֶדמַ ע
אֲשֶ ר עֵ ינֶיהָ ִב ְּתמונַת סָ ב ֹו הַ םֵ ת ,שֶ עַ ל הַ ִעיר:
" ֲאנִי אֵ ֵרד לִ י מַ ע ֲָרבָ ה ,לִ נְּיו-יו ְֹּרק ,בְּ לִ י שום ִדילֵמָ ה
בֵ ין הַ םַ צְּ נון וְּ הַ םַ צְּ נֵ ן ,כִ י עַ ם שֶ אֶ ת בָ נָיו מַ פְּ ִקיר
ַלעֲקֵ ַדת יִצְּ חָ ק נִצְּ ִחיתִ ,מילִ יטָ ִריסְּ ִטית ,בְּ לִ י שום ַא ִיל
שֶ ַט ֲעלֶה עַ ל הַ ִםזְּ בֵ חַ בִ ְּמקוֹמָ ם – אֵ ין ל ֹו כָל זְּ כות
לִ ְּמכֹר לָהֶ ם מו ֶֹרשֶ ת ְּ -ק ָרב שֶ ל אֶ לְּ עָ זָר גִ בוֹר -הַ חַ ִיל
שֶ אֵ ין לִ י לִ ְּש ִטיפַ ת-הַ םוֹחַ א ֹודוֹתָ יו כָל שַ טָכות".

"ַאד ַרבָ הִ ,אם בְּ חַ טֵי גָלות חָ פַ צְּ תָ
עָ נְּתָ ה ל ֹו סָ בְּ תָ אְּ :
ארד וְּ ֵרד מֵ אֶ ֶרץ מַ ְּחצַ בְּ ָך,
לְֵך וְּ סַ ֵדר לְּ ָך גְּ ִרין קַ ְּ
אֲבָ ל כֵיוָ ן שֶ בְּ קַ לות כָזֹאת ְּבהֶ בֶ ל-נֶה נִנַ צְּ תָ
כָל שַ טָכות בֵ ין סִ נור ֹו שֶ ל אֶ לְּ עָ ָזר זֶה ובֵ י ְּנָך
ַארצ ֹו שֶ ל ַא ְּנ ְּקל סֶ ם וְּ לוא לְּ ֶרגַע
ְּדחֵ ה ִיְּר ָידה ז ֹו לְּ ְּ
קוריוֹז שֶ ִה ְּת ַרחֵ ש לְּ מול עֵ ינֵי
ב ֹו אֲסַ נֵר לְּ ָך ְּ
קֹ מֶ ץ זָעום שֶ ל מָ גִ מֵי ִקבוץ מֺ כֵה חֺ ְּרבָ ן וָפֶ גַע
בִ ימֵ י תָ שָ "ח וְּ הוא טָ בועַ אֶ צְּ לְּ ָך בַ D.N.A-
בֵ ין ִאם תו ֶֹדה ב ֹו א ֹו ִתכְּ נֹ ר ב ֹו – כִ י ִהמֵה ,סָ מוְך לְּ פֶ תַ ח
חֳרבוֹת שֶ ֹּלא נוֹתַ ר
קַ ו חֲפִ ירוֹת ִק ְּד ִמי שֶ ל נוֹף הַ ָ
ב ֹו ַאף ֹלא בַ יִת עַ ל ִתל ֹו שֶ כֵן רֺ ַדד ב ֹו כָל הַ שֶ טַ ח
מֵ הַ פְּ גָזוֹת צְּ בָ א-הַ נְּ לִ ישָ ה שֶ ל בְּ נֵי-דו ֵֹדנו – כְּ קַ חָ ר
שורת ְּקרוֹנוֹת נִסַ ב כְּ בָ ר טַ אנְּק ִראשוֹן ִמתוְֹך שַ ט ֶֶרת
בְּ רֹאש ַ
ִש ְּריוֹן צְּ פופָ ה וַאֲרֺ כָה ,שָ עָ ה שֶ ַרק עִ ם סְּ טֶ ן בַ טָד
עָ מַ ד כָל ִאיש בַ חֲפִ ָירה מול עָ צְּ מָ תָ ם הַ ְּםצַ ְּמ ֶר ֶרת
ַאר ִטיל ְֶּריַת הָ א ֹויֵב וְּ טור הַ חַ אנ ְִּקים שֶ ִםטָד
שֶ ל ְּ
ָאמַ ר לִ ְּפרֹץ אֶ ל ֲחצֵ ר ֹו שֶ ל הַ ִעבוץ וְּ אֶ ת הַ הֶ ֶרס
שֶ כְּ בָ ר חָ גַג אֶ ת נִצְּ חוֹנ ֹו בָ ה ,לְּ הַ ְּשלִ ים עַ ד סוֹף חָ ֵרב –
וְּ ָאז ,בְּ עוֹד כַת מָ גִ מָיו שֶ ל הַ ִעבוץ מַ ֲעלָה חֶ ֶרס
נורי ָאזְּ לַת י ֶָדיהָ מול הַ עֵ ץ הַ ִם ְּתקָ ֵרב
בְּ פִ ְּר ֵ
זִ מֵק בָ חור אֶ חָ ד ִמתוְֹך הַ חֲפִ ָירה ובֵ ין נְּ ָרקֶ יהָ
שֶ ל שַ ְּרשַ ְּרת ֹו שֶ ל טַ אנְּק -הַ חֹ ד ִמהֵ ר לִ ְּתחֹ ב ,כְּ מַ עֲצוֹר
מַ גֶבֶ ת בָ ה ִק ְּמחָ ה ע ֲַדת הַ ל ֹו ֲח ִמים אֶ ת ֲחלָקֶ יהָ
זְּ רויֵי הַ נִ יחַ שֶ ל ִמכְּ סַ ת נ ְִּשקָ ה הַ ַדל בֵ ין צְּ רוֹר לִ צְּ רוֹר
וְּ תַ ֲא ִמין א ֹו ֹלא :אוֹתָ ה נִ ןַ ת מַ גֶבֶ ת ְּמ ֺפטַחַ ת
שֶ מ ְִּתחֲבָ ה כִ ְּט ִריז בֵ ין חֺ לְּ יוֹתֶ יהָ שֶ ל שַ ְּרשֶ ֶרת זֹאת
שורת הַ חַ אנ ְִּקים יַחַ ד
בָ לְּ מָ ה ִמלְּ בַ ד אֶ ת טַ א ְּנק -הַ חֹ ד אֶ ת כָל ַ
שֶ מ ְִּת ְּקלו לְּ פֶ תַ ע זֶה בָ זֶה וְּ נ ְֶּחבְּ טו עַ זוֹת
וְּ י ְִּתרוֹנ ֹו הַ ו ַָד ִאי שֶ ל הָ א ֹויֵב בְּ ִטיב הַ מֶשֶ ק
וְּ כַםות ֹו בָ טַ ל בָ ֶרגַע ב ֹו קָ פְּ צו ִש ְּרי ֹונָָאיו
בְּ נָאנִיקָ ה מֵ ִרכְּ בֵ יהֶ ם גְּ לויִים לְּ אֵ ש ַאנְּשֵ י הַ םֶ שֶ ק
וש ִר ֵידיהֶ ם בָ ְּרחו בְּ פַ חַ ד עַ ל נַפְּ שָ ם וְּ כְָך נִכְּ תַ ב
ְּ
נֶרק מֺ פְּ לָא בִ בְּ לִ ימָ תָ ה שֶ ל הַ נְּ לִ ישָ ה – אַ ְך מַ ר הַ םָ וֶ ת
ֶ
גָבָ ה בִ ְּשכַר אוֹת ֹו נֵס ְּד ַרסְּ ִטי אֶ ת חַ טָיו שֶ ל הַ בָ חור
אֲשֶ ר נו ָֹרה ִמשֶ תָ חַ ב אֶ ת הַ םַ גֶבֶ ת וְּ ֹלא שָ ב אֶ ל
הַ כ ָָרת ֹו וְּ אֶ ל חַ טָיו ,וְּ הוא ,לוֹחֵ ם זֶה הַ זָכור
תושטָה – הוא
לְּ כָל יו ְֹּדעֵ י אוֹת ֹו גִ לוי מֺ פְּ לָא שֶ ל עֹ ז וְּ ִ
ָאביָךָ ,אז כָעֵ ת ,בְּ אֵ יז ֹו זְּ כות
סָ בְּ ָך שֶ לְּ ָך ,אֲבִ י ִ
אַ תָ ה אוֹמֵ ר לִ י כִ י זִ כְּ ר ֹו שֶ ל אֶ לְּ עָ זָר בֶ ן מַ ִת ְּתיָהו
הוא ְּש ִטיפַ ת-מוֹחַ אֲשֶ ר אֵ ין לְּ ָך בָ ה שֶ מֶ ץ שַ טָכות?"...
כְָך סָ חָ ה סָ בְּ תָ א וְּ ִהבִ יטָ ה ֲחלִ יפוֹתְּ ,דמועַ ת-מַ בָ ט
הֵ ן בַ ְּתמונָה שֶ עַ ל הַ ִעיר וְּ הֵ ן בִ פְּ נֵי נֶכְּ ָדה הָ עֶ לֶם
שֶ גַם עֵ ינָיו הָ יו לַחוֹת נִ ְּתאֹ ם וְּ שֶ ִה ְּדלִ יק ַאטַ-אט
נֵר ֲחנֺכָה בְּ יָד רוֹעֶ ֶדת ִמבושָ ה גְּ ד ֹולָה וְּ הֶ לֶם
וְּ שֶ ִםלְּ מֵ ל לָה בִ ְּמבוכָה" :כָעֵ ת בָ רור לִ י בְּ וַ ַדאי
שֶ ַאנ ְְּּקל סֶ ם כְּ בָ ר ֵיָאלֵץ
לְּ ִהסְּ תַ ֵדר שָ ם בִ לְּ עָ ַדי"...

