***
יוסי גמזו

דָ רוש ִחןון דָ חוף
ַאחרוֹנִים נָ ְרחו ְשמועוֹת חַ סְ רוֹת ִרןון
בַ י ִָמים הָ ְ
ַאשדוֹד עַ ד עַ ְרעָ ָרה נִגְ לו ,בֵ ינֵינו,
מֵ ַאחַ ר שֶ םֵ ְ
נְגִ יפֵ י מַ ֲחלַת נוֹלְ י ֹו בְ בִ יוב – וְ הַ ִחןון
בורנו.
צֹרְך -הַ שָ עָ ה בְ צִ ֵ
ַנעֲשָ ה נִ ְתאֹ ם לְ ֶ
ֶוהֱיוֹת שֶ םַ ֲחלָה ז ֹו ִמ ַדבֶ קֶ ת ֹלא עָ לֵינו
וְ גו ֶֹרמֶ תַ ,כיָדועַ  ,לְ ִשּתוק ְש ִר ִירים חָ מור
בַ גַנַ יִם ובִ ְשַאר הָ אֵ יבָ ִרים שֶ בְ גופֵ נו
ימנְ טוֹם שֶ לָה בְ כֹ בֶ ד-רֹאש גָמור.
יֵש לִ נְהֹ ג בְ כָל סִ ְ
נָרצו לְ פֶ תַ ע
אֶ לָא מַ אי? ִאם ַרק חָ סְ רו לָנו צָ רוֹת – ְ
ב ֹו-זְ מַ מִית עִ ם גִ לויֵי נְגִ יף הַ נוֹלְ י ֹו הַ מ ְֶחזֶה
ְשנֵי נְ גָעִ ים ָו ֳחל ִָאים שֶ יֵש לִ לְ חֹ ם בָ הֶ ם בְ לִ י ֶרתַ ע
ֹלא נָ חוֹת ִמבְ ִשּתוק -הַ יְ ל ִָדים הַ םַ ר הַ זֶה.
ומנַעֵ ר-הָ עַ ִין
הָ אֶ חָ ד הוא ִמסְ נָ ָרם הָ ָרב ְ
שֶ ל ָראשֵ י עִ ִיריוֹת וְ יֶתֶ ר ָרשֺ יוֹת ְמקו ִֹמיוֹת
ומצַ פְ צְ פִ ים ע ֲַד ִין
הָ עו ְֹמ ִדים לְ ִדין עַ ל שֹחַ ד ְ
ומטֹ הָ ר ִמ ְש ִחיתֺיוֹת.
עַ ל ִהלְ כוֹת ִמנְהָ ל ּתָ ִקין ְ
וְ הַ ֶמגַע הַ שֵ נִי הוא גִ זְ עָ נות הָ ִא ְידיו ִֹטיזְ ם
שֶ ל גוֹבֵ י "ּתַ ג הַ ְם ִחיר" שֶ ִר ְשעותָ ם יָצְ ָאה לִ פְ גֹ ש
מִתחַ בְ ָרה לְ ַונ ְָדלִ יזְ ם
אֶ ת ִשיאָ ה שֶ ל הַ בורות שֶ ְ
ומכ ֹונִיוֹת בְ אַ בו-גוֹש
בְ פָ גְ עָ ם בִ ְשלַל בָ ִּתים ְ
ַאחוָה וָאֹ מֶ ץ
בְ לִ י ל ַָדעַ ת שֶ הַ כְ פָ ר הַ זֶה גִ לָה ְ
נ ְִד ִירים בֵ ין עַ ְר ִביֶיהָ הָ ַרבִ ים שֶ ל אֶ ֶרץ זֹאת
כְ שֶ ןִ נֵ ק עֶ זְ ָרה ָונֶשֶ ק ּתוְֹך סִ כון בָ רור לְ קֹ מֶ ץ
ל ֹוחֲמֵ י מַ ְח ְּתרוֹתֵ ינו וְ סִ יֵעַ נוֹעָ זוֹת
בְ ִמלְ חֶ מֶ ת הַ ִש ְחרור לְ חֶ בֶ ר ל ֹוחֲמָ יו שֶ ל צַ הַ "ל
ַארבָ עָ ה צִ בְ אוֹת נְ לִ ישָ ה שֶ ל בְ נֵי ע ֲָרב
כְ ֶנגְ ָדם שֶ ל ְ
ובִ ְמקוֹם לְ ִהג ֵָרר ַאחַ ר ּתַ עֲמולַת-הָ ַרעַ ל
הֵ ם שָ ְמעו לְ מַ צְ נונָם שֶ לְ חַ בֵ ל בָ נו סֵ ַרב.
וְ ָלכֵן ,כְ שֶ יֵש מֺ ְמ ִחים -לְ חֹ ק אֶ צְ לֵנו הָ עוֹסְ ִקים בָ ה
בְ פִ ינְצֶ טָ ה חַ כְ מוֹלוֹגִ ית בְ מַ כַת הַ בִ ְריוֹנות
שֶ ל כְ נֺפְ יַת "ּתַ ג הַ ְם ִחיר" שֶ ע ֲָרכֵינו ִמ ְת ַרןְ ִקים בָ ה
בְ סַ נְ קָ ם בְ כְָך עִ דוד לְ מַ כְ נִ ישֵ י הַ ִסיוֹנות –
כְ שֶ בִ ְמקוֹם לִ ְקרֹא ַל ֶמגַע הַ םֵ בִ יש הַ זֶה בִ ְשמ ֹו-הוא
כְ שֶ הַ שֵ ם הוא נְ עִ ילות טֵ רוֹר בְ ֶד ֶרג ְמ ֺסכָן
מַ פְ עִ ילִ ים הֵ ם ִמכְ בְ סוֹתִ -מלִ ים בִ ְשוונְג שֶ אֵ ין כָמוֹהו

"ה ְתאַ גְ דות בִ לְ ִּתי מֺ ּתֶ ֶרת" כָאן –
וְ קו ְֹר ִאים ָלזֶה ַרק ִ
כְ שֶ בְ מַ אי הָ ַאחֲרוֹן אֵ ְרעו ְשלוֹשָ ה ִמ ְק ִרים שֶ ל נֶ שַ ע
מֵ הַ ןוג הַ זֶה עַ צְ מ ֹו בִ ירושָ ַליִם עִ יר צִ יוֹן
וְ יוֹמַ יִם לְ ַאחַ ר ִ -מכֵן ִהכְ ִּתימָ ה יַד-הָ ֶרשַ ע
ָאדם אֶ ת כְ נֵסִ יַת הַ דו ְֹר ִמיצְ יוֹן
שֶ ל אוֹתָ ם נִ ְראֵ יָ -
ומיָד נוֹסְ פו בְ שֵ יח' ג ָָ'ראח עוֹד ְשנֵי נְ שָ עִ ים כָאֵ לֶה,
ִ
בְ ִקסורִ :ששָ ה ִמ ְק ִרים שֶ ל ִה ְתנָ ְרעות ּתוְֹך זְ מַ ן קָ צָ ר
ַוע ֲַדיִן ,עַ ד הַ יוֹםִ ,איש ֹלא הֺ כְ נַס עַ ל כְָך ַל ֶכלֶא
ַוע ֲַדיִן שום חָ שוד ֹלא ֶנאֱסַ ר א ֹו ֶנעֱצַ ר –
עודה שֶ ל ֲענִיות בִ לְ ִּתי נִסְ לַחַ ת
ז ֹו בְ עֶ צֶ ם ְּת ָ
לְ כוֹחוֹת -הָ אֲכִ יפָ ה שֶ לָנו בְ עִ ָדן שֶ ב ֹו
כָל ש ֹונְאֵ ינו בָ ע ֹולָם ִמ ְתמוֹגְ גִ ים מַ םָ ש ִממַחַ ת
בִ ְראוֹתָ ם אֵ יך עַ ם אַ ִםיץ זֶה ֹלא מַ פְ ִקיעַ ִמ ִע ְרב ֹו
אֶ ת גְ רורוֹת הַ חולִ יגָנִיות הַ גִ זְ עָ נִית שֶ בָ נו
וש ִחיתות ָראשֵ י עָ ִרים
כְ שֶ ִםלְ בַ ד נְגִ יף הַ נוֹלְ י ֹו ְ
בַ ִשלְ טוֹן הַ ְםקו ִֹמי יֵש בַ בִ יוב הַ זֶה שֶ לָנו
עורים
הַ םַ צְ ִחין וְ הָ ע ֹולֶה כְ בָ ר עַ ל גְ דוֹתָ יו בְ ִש ִ
מַ ְד ִאיגִ ים ְמאֹ ד סִ כון חָ מור לְ כָל חָ סְ נ ֹו הָ אֵ ִתי
שֶ ל הָ עָ ם הַ זֶה שֶ עֶ צֶ ב צָ רוֹתָ יו כָל-כְָך ּתָ כוף
שֶ לְ מַ עַ ן בְ ִריאות ֹו ָדרוש כָאן צַ עַ ד אֶ נ ְֶר ֵג ִטי
שֶ לִ ְשלוֹש מַ חֲלוֹת אֵ לו יְסַ נֵ ק ִחןון ָדחוף.

