***
יוסי גמזו

הִ גִ יעַ הַ זְּ מַ ן לְּ הִ תְּ עוֹרֵ ר לִ פְּ נֵי שֶ יִהְּ יֶה ְּמאֺחָ ר ִמדַ י

"אתם ,המושלים בנו ,הבאתם את המדינה למקומות מבישים בממדי הצדק החברתי
ורווחת האזרחים בקרב המדינות המתוקנות בעולם .יצרתם חברה של טפילים
יונקי ממון מצד אחד ושל עניים שלא גומרים את החודש ,מצד אחר".
(הסופר סמי מיכאל)
"ֹלֹא בָ ָרעָ ב יָמות עוֹבֵ ד,
ְּדרוֹר – ַלמֶפֶ ש ,נַת – ל ַָדל".
(שאול טשרניחובסקיֲ " :אנִי מַ אֲמִ ין")

 .1זִ הוי ֶנעֱדָ ִרים

הַ ִם ְּשטָ ָרה ִמזְּ מַ ן אֵ י ֶנמָה ְּמבַ עֶ שֶ ת
אֶ ת עֶ זְּ ָרת ֹו שֶ ל הַ סִ בור בְּ ִחנושָ ה
ַאחַ ר הַ ִהיא שֶ מֶעֶ לְּ מָ ה לָנו כְּ מ ֹו ְּשלַל צִ בְּ עֵ י הַ עֶ שֶ ת
מֵ ָר ִקיעַ ְּדמועַ -גֶשֶ ם ,שֶ כֺןָ ה
בְּ ִהצְּ טַ בְּ רות ִא ִחית ,כִ ְּמעַ ט בִ לְּ ִתי מֺ ְּרגֶשֶ ת
שֶ ל זִ הומֵ י ֲאוִ יר וְּ אֹ טֶ ם ְּנ ִשימָ ה
אֲבָ ל ִח ַידת הֵ עָ לְּ מותָ ה נו ְֹּת ָרה עִ עֶ שֶ ת
כִ י כְּ מ ֹו בָ לְּ עָ ה אוֹתָ ה נִ ְּתאֹ ם הָ א ֲָדמָ ה.

הַ ִם ְּשטָ ָרה ,בְּ עֶ צֶ ם ,כְּ לָל עוֹד ֹלא ִה ְּת ִחילָה
ש בְּ עִ ְּקבוֹתֶ יהָ וְּ סָ ִביר
בְּ שום ִחנו ֹ
לְּ הַ ֲא ִמין שֶ ֹּלא תַ ְּת ִחיל ַגם ,כִ י חָ לִ ילָה
ִאם ִהיא תַ ְּחלִ יט סוֹפְּ סוֹף כוֹחוֹת לְּ הַ עֲבִ יר
גועים ,בְּ קַ ו-הַ תֶ פֶ ר
ִמםַ ְּחסו ִֹמיםִ ,מנִ ִ
ישים ,אֶ ל ִחנושֵ י
ומן הַ עֶ טֶ ל בַ כְּ בִ ִ
ִ
אֵ יז ֹו יַלְּ ָדה שֶ מ ְֶּח ְּטפָ ה וְּ ִהיא ַו ַדאי כְּ בָ ר תֵ ל שֶ ל אֵ פֶ ר
ַאדי ְּמ ֺכןֶ ה
א ֹו גְּ וִ טָה בְּ אֵ יזֶה ו ִ
בְּ מֵ י גְּ שָ ִמים שֶ כְּ בָ ר הֺ ְּשחַ ת בָ הֶ ם כָל ֵזכֶר
(אם נו ְֹּתרו בִ כְּ לָל נָ נִים) –
לִ יפִ י נָ נֶיהָ ִ
ה ֲֵרי ֺכלָנו נֵָאלֵץ נִ ְּתאֹ ם ָל ֶלכֶת
ַאחַ ר כִ בוי הָ אוֹר בְּ ֹלד ,עִ ם ַד ְּרכוֹנִים
ְּהודי נו ֵֹדד אֶ ל ַאנְּשֶ הוא אוטוֹנִ י
שֶ ל י ִ
ָאדם
(אם יֵש מָ קוֹם ָכזֶה בִ כְּ לָל) ב ֹו בְּ נֵי ָ -
ִ
שֶ ֹלא לָקו בְּ מָ זוֹכִ יזְּ ם ִמי ַז ְּנ ְּטרוֹנִ י
אֵ ינָם רוֹצְּ ִחים אֶ ת חֲלוֹמָ ם בְּ מ ֹו י ָָדם.
יטי
אַ ְך כְּ מ ֹו הַ חֹ ר שֶ בָ אוֹזוֹן ,כְּ מ ֹו הַ גְּ ָרפִ ִ
("מנֵא ְּמנֵא"),
עַ ל ִקיר בֵ ית ֹו שֶ ל בֶ לְּ שַ אסַ ר ְּ
יטית
כְּ מ ֹו חֶ סְּ ר ֹונָה הַ ֹלא-נ ְִּמלָא שֶ ל מַ אסָ ה ְּק ִר ִ
שֶ לא יִתֵ ן ל ֹו לַבַ ְּר ָדק שֶ טִ ְּשתַ מֶה
זֶה ֹלא נִגְּ מָ ר ,זֶה כְּ מ ֹו אוֹבְּ סֶ סְּ יָה ֹלא נִבְּ לֶמֶ ת,
זֶה ֹלא חָ ֵדל ,זֶה ַרק ג ֵָדל ,גַם בְּ אֶ לְּ מָ ה
שֶ ל הַ ְּש ִתיקָ ה הַ זֹאת שֶ ִהיא ְּש ִתיקָ ה רוֹעֶ מֶ ת

זֶה ֹלא נוֹסֵ ק לִ ְּשאוֹל :לְּ ָאן ִהיא נֶעֶ לְּ מָ ה?
(אם יֵש ָדבָ ר ָכזֶה ְּבאֶ ֶרץ
יו ְֹּדעֵ י ָ -דבָ ר ִ
שֶ שום ָדבָ ר אֵ ינ ֹו יָדועַ בָ ה בַ זְּ מַ ן
נֶרץ
וְּ ַרק ַאחַ ר שֶ אֲסוֹנוֹת נו ְֹּר ִצים בָ ה ֶ
יֵש ַועֲדוֹת שֶ ל ח ֲִק ָירה וְּ יֵש יָזְּ מָ ה
שֶ כָל חָ כְּ מַ ת-בְּ ִדיעֲבַ ד שֶ לָה כְּ בָ ר אֵ ין בָ ה
גַם ְּשבִ יב-סִ כוי לְּ הַ חֲיוֹת אֶ ת הַ םֵ ִתים)
יו ְֹּדעֵ י ָ -דבָ ר שֶ מִזְּ כְּ רו לְּ ִה ְּתעַ ְּניֵן בָ ה
יטים
ַרק ִמשֶ כְּ בָ ר ִה ְּתעַ נְּיְּנו בָ ה הָ עֵ ִ
אֲשֶ ר ָדאו בַ ִם ְּדרוֹנוֹת סְּ חופֵ י הַ ֶמגֶר
ובַ בְּ קָ עוֹתְּ ,שלופֵ י ְּטפָ ִרים ומַ עו ִֹרים,
בְּ צִ נִ טָה לְּ זַהוֹתָ ה ְּבאֵ יזֶה נֶ גֶר –
יו ְֹּדעֵ י ָ -דבָ ר כָאֵ לֶה עַ ד הַ טוֹם או ְֹּמ ִרים
שֶ טֵש עֵ ִדים שֶ עוֹד ָראו אוֹתָ ה דוֹהֶ ֶרת
בורמָ ה ְּבתָ שָ "ח
שֺריָנִים בְּ ֶד ֶרְךְּ -
בִ ְּמ ְּ
ומַ פְּ ִריחָ ה גָלִ יל ָו ֶנגֶב לְּ ִת ְּפאֶ ֶרת
ומַ ֲעלָה עוֹלִ ים בָ אוֹר ובַ םַ ְּחשָ ך
ומהַ ֶדקֶ ת
וְּ ִאם קָ שֶ ה – חו ֶֹרקֶ ת שֵ ן ְּ
אֶ ת חֲגו ַֹרת ֺכלָם ְּבלִ י שום י ְַּחסָ ן נִבְּ ָדל
ָאדם צו ֶֹדקֶ ת
ומעַ סֶ בֶ ת כָאן חֶ ְּב ַרתָ -
ְּ
שֶ טֵש בָ ה יֹשֶ ר וְּ חֶ ְּמלָה ופַ ת ל ַַדל.
אֲבָ ל עֺבְּ ָדהִ :אם מֵ ֲחמַ ת עֲווֹנוֹתֵ ינו
א ֹו ִטטוחָ ם הַ ִןיסְּ טֶ מָ ִתי שֶ שֺ כְּ לַל
ִהיא כְּ בָ ר ִמזְּ מַ ן אֵ ינָה ְּנִראֵ ית בִ ְּמחוֹזוֹתֵ ינו
שֶ כְּ בָ ר אֵ ינָם ְּמחוֹזוֹתֶ יהָ כְּ לָל וכְּ ָלל
וְּ חֶ סְּ ר ֹונָה א ֹוכֵל בָ נו כְּ ִמין גַנְּגְּ ֶרנָה,
כְּ בִ יב נ ְִּרנָ ש ב ֹו נִד ֹונִים ָאנו לִ ְּרבֹץ
וְּ עִ ם כָל י ֹום וְּ יוֹם נוֹסָ ף שֶ ִהיא אֵ י ֶנמָה
שו ְֹּקעִ ים ֺכלָנו
ְּקצַ ת יוֹתֵ ר עָ מֹ ק
בַ בֹץ.

ִ .2מסְּ דַ ר-זִ הוי
בְּ ִמ ְּק ֶרהִ ,מ ְּק ֶרה גָמור ,תוְֹך הַ פְּ עָ לַת ִצטוד מֵ ָכנִי
ישי שֶ סָ נְּחָ ה ִמםַ עֲקֵ ה -
בְּ ִחלוץ שֶ ל ִמיצובִ ִ
הַ בְּ ִטיחות שֶ ל כְּ בִ יש ָרעועַ בִ סְּ בִ יבוֹת צֹ מֶ ת ג ֹולָנִ י
הֵ ם גִ לו אוֹתָ ה :גופָ ה הַ ְּםעֺנָר וְּ הַ םֺ כֶה
עוֹד נָשַ ם אֲבָ ל בְּ קֹ ִשיְּ ,מלֺנָ ף בְּ בֹץ וָעֵ שֶ ב
ָאקוטי בְּ אֵ זוֹר הַ ִםפְּ סָ עָ ה
ִ
ַואֲחוז ִדםום
וְּ הַ דֹפֶ ק הֶ חָ לוש -קָ לוש ִק ְּרטֵ עַ לָה בְּ קֶ צֶ ב
שֶ ִהזְּ כִ יר כְּ לִ י-נְּגִ ינָה ֹלא ְּ -מ ֺכוָן ,וְּ הַ ןָ עָ ה
ַאמבו ַלנְּס שֶ הֺ זְּ עֲקָ ה לְּ שָ ם ִהסְּ נִ יקָ ה
ְּמ ִה ָירה שֶ ל ְּ
לְּ הָ בִ יא אוֹתָ ה עִ ם שַ חַ ר ל ִַםיון שֶ ב ֹו עָ ִתיד
הָ יָה צֶ וֶת הַ חו ְֹּק ִרים לִ פְּ סוֹק בְּ יַחַ דָ ,כל הַ ְּעלִ יקָ ה,
שֶ הָ יְּתָ ה קָ ְּרבָ ן לְּ שֹד אַ לִ ים וְּ אֹ נֶס סִ ְּד ָר ִתי.

כַםָ ה זְּ מַ ן הָ יְּתָ ה ְּשרועָ ה שָ םְּ ,מאֺ ְּשנֶ זֶת בֵ ין ִאינְּפוזְּ יָה
ְּמטַ פְּ טֶ פֶ ת ָדם ונְּ לַזְּ מָ ה ובֵ ין זִ יקִ -ת ְּקוָה ָרהוי
ב ֹו סִ לְּ ןֵ ל הַ ם ֹונִיטוֹר ,בֵ ין ְּמצִ יאות ובֵ ין ִאילוזְּ יָה,
גְּ ָרף רוֹטֵ ט עַ ד שֶ זִ ְּםנוהָ לְּ אוֹת ֹו ִמסְּ ַדר-זִ הוי –
ֹלא בָ רור ,אַ ְך כְּ שֶ יָכְּ לָה כְּ בָ ר ַלעֲמֹ ד עַ ל הָ ַרגְּ לַיִ ם
ְּוקצִ ינֵי מָ זָ"נ בָ הו בִ ְּקלַסְּ תֵ ָרה הַ ִח ְּוַריָן
שֶ הֵ צִ יץ נִבְּ עָ ת ,מֵ עֵ בֶ ר לַזְּ כוכִ ית ,בִ ְּתשֹומֶ ת-עַ יִן,
שודים ,ל ַָדעַ ת ִמי הָ עֲבַ ְּריָן,
שורת הַ ֲח ִ
בְּ ַ
ִהיא שָ ְּתקָ ה כְּ שֶ שָ אֲלו" :אַ ְּת ְּמזַהָ ה אוֹתוֹ?" וְּ הֶ גֶה
ֹלא הו ִֹציָאה ִמ ְּשפָ תֶ יהָ כְּ שֶ הֵ ִרימו אֶ ת ק ֹולָם:
"אַ ְּת רוָֹאה כָאן ִמי ָאנַס אוֹתָ ְך?" וְּ ָאזַ ,רק ָאז ,לוֹעֶ גֶת
לִ ְּת ִמימות הַ ש ֹו ֲאלִ ים ,נָ לְּ טָ ה ִמלָה ַאחַ תֺ " :כלָם…"
וְּ ִהצְּ בִ יעָ ה בְּ י ָָדה עַ ל הָ ִראשוֹן בַ חורִ ,מ ְֹּשמֹ אל,
חולִ יגָן שֶ ִה ְּתעַ לֵל בָ ה בְּ לִ י לָחוס ובְּ לִ י ל ְַּחמֹ ל,
שֶ ןֵ אֵ ב אֶ ת כָל סִ סְּ מוֹת הָ עֲבו ָֹדה בַ ת הַ שָ מַ יִם
לְּ קו ְֹּמבִ ינוֹת שֶ עוֹבְּ ִדים בָ הֶ ן (עוֹבְּ ִדים ַרק בָ עֵ ינַיִם)
וְּ שָ ִרים "קום ִה ְּתנָעֵ ָרה" בְּ שֵ ם "עַ ם ְּמזֵיָ -רעָ ב"
ִמ ְּםרוֹמֵ י ִשכון-י ְֺּק ָרה ,בְּ פֶ ה מָ לֵא ִשמֵי-זָהָ ב
ַאדמָ ת ֹו שֶ ל הַ לְּ אֹ ם לְּ כָל קַ בְּ לָן
ומוֹכְּ ִרים אֶ ת ְּ
וט ַר ְּנז ְַּקצְּ יוֹת שֶ ל נ ְַּדלָ"ן.
שֶ ל שַ לְּ מַ ת בֶ טוֹן וָמֶ לֶט ְּ
וְּ ִא ְּת ָרהִ ,מסַ ד י ִָמיןִ ,מי שֶ ַאף הוא ֹלא ֶנע ֱַדר
וְּ ִאפְּ שֵ ר ,מֵ רֹב "הָ ָדר" ,לְּ כָל מַ ְּפיוֹז ֹו שֶ חָ ַדר
לַםֶ ְּרכָז וְּ לַסַ םֶ ֶרת גַם ל ְַּחֹלש גַם לְּ הַ כְּ ִריז
עַ ל ק ֹונְּצֶ ְּרט הַ ִםמויִים בְּ כָל קַ ְּמנֵ ין ונְּ ַר ְּימֶ ִריז
ובְּ אֶ צְּ בַ ע ֹלא נָ חוֹת מַ א ֲִשימָ ה ִמכְָך הו ְֹּרתָ ה
עַ ל עוֹשֵ י-קַ ְּרדֹם-ל ְַּחנֹ ר-ב ֹו אֶ ת הַ ָדת ומָ סָ ְּרתָ ה
וְּ עַ ל אֵ לֶה שֶ הָ פְּ כו כָאן צְּ לִ ילות מַ יִם וַ אֲוִ יר
לִ גְּ רוֹטֶ סְּ קָ ה ְּרעִ ילָה שֶ כָל בִ טוב מולָה מַ ְּחוִ יר
כְּ מ ֹו עַ ל אֵ לֶה שֶ אֶ ת טֹ הַ ר הַ ִםדוֹת ָר ְּמסו עַ ד כְּ לוֹת
וְּ אֶ ת ִשיר הַ םַ עֲלוֹת הָ פְּ כו לְּ ִשיר הַ םְּ עִ ילוֹת.
וְּ עַ ל חֶ בֶ ר מַ לְּ בִ ינֵי ְּש ִחיתֺ טוֹתָ יו שֶ ל הַ ִם ְּמסָ ד
הַ זו ְֹּר ִקים אֶ ת הַ ִשי"ן-גִ ימֶ "ל לְּ צִ ינוֹק ,מַ ְּחבוֹש וָסַ ד
אַ ְך סוֹגְּ ִרים גַם נֶה ,גַם עַ יִן ,גַם ִת ִיקים ִמ ְּשנָ ִטטִ ים
שֶ ל רֹאהַ "מ ובְּ ִח ֵירי-עַ ם בְּ תֵ רוצִ ים ְּת ִחעָ ִתטִ ים
ומַ סְּ וִ ים בְּ כָל פָ ִדיחָ ה אֶ ת הַ ִחיחַ הַ מוֹשֵ ר
כִ י עֶ ְּרכִ ית זֶה ֵדי מַ סְּ ִריחַ אַ ְך חֺ ִעית זֶה ֵדי כָשֵ ר...
וְּ אוֹתָ ם שֶ הַ בְּ טָ חוֹת -בְּ ִחירוֹת ִשלְּ מו בְּ צֶ 'ק ָדחוי
וְּ הָ פְּ כו לָנו ָכאן בַ יִת לְּ אֺ ִםי לְּ בֵ ית -תַ ְּמחוי
ב ֹו הָ עֹ שֶ ק וְּ הַ נַ עַ ר ִמ ְּתנַנְּ ִחים ִמטוֹם לְּ יוֹם
עַ ל חֶ ְּשבוֹן עָ ְּרלַת -הַ לֵב וְּ הַ סִ ינִיזְּ ם הָ ָאיֹם
בָ ם הָ עֹ נִי ,הָ ָרעָ ב וְּ הַ חֶ ְּרנָ ה כו ְֹּת ִשים אֶ ת צֶ לֶם-
ָאדם עַ ל נִ י ִמ ְּשנַת חַ כְּ מֵ י הַ עַ לְּ קָ לָה שֶ ל חֶ לֶם
הָ ָ
הַ נו ְֹּט ִרים בֵ ין הַ לִ ְּשכָה ובֵ ין הַ ווֹלְּ ווֹ ,כִ בְּ ִדיחָ ה,
אֶ ת הַ ְּפיַאסְּ ק ֹו וְּ הַ ְּח ַראסְּ ק ֹו בְּ יַלְּ קוט כִ זְּ בֵ י "צְּ ִמיחָ ה"

ותמֵ ִהים כִ י שֹד ֶוָרצַ ח חוֹגְּ גִ ים בְּ רֹאש חוצוֹת
ְּ
וְּ ָרמַ ת ִחמוְך יֵש לָנו כַנְּ חותוֹת בָ א ֲָרצוֹת
וכְּ בִ ישֵ ינו ְּשדוֹת ְּ -ש ִחיטָ ה וְּ גִ ְּמלָאֵ ינו חַ סְּ ֵרי-יֶשַ ע
וְּ ִאם מַ שֶ הו אֶ צְּ לֵנו ְּמאֺ ְּרגָן – זֶה ַרק הַ נֶ שַ ע.
וְּ נ ְָּטלָה ַלטָד אֶ ת טֹ פֶ ס-הַ זִ הוי הַ ִם ְּשטַ ְּר ִתי
וְּ חָ ְּתמָ ה כְּ קָ ְּרבָ נ ֹו שֶ ל אוֹת ֹו אֹ נֶס סִ ְּד ָר ִתי:
(ומתַ חַ ת שֵ ם הָ ָאב
" ִי ְּש ָראֵ ל יָפָ ה שֶ ל נַ עַ ם" ִ
ַרק הוֹסִ יפָ ה עוֹד חָ מֵ ש ִמלִ ים נְּ שוטוֹת בְּ לֵב ִנכְּ ָאב
שֶ ל ְַּמרוֹת ִד ְּמעוֹת עֵ ינֶיהָ עוֹד יָכְּ לָה בָ הֶ ן לִ ְּקרֹא:
"הַ חֲלוֹם הַ ִסטוֹנִי הַ ִם ְּתהַ נֵ ְך כָאן בְּ ִקבְּ רו"ֹ.
נ.ב.
כָל תוֹפְּ עוֹת חַ טֵינו כָאן שֶ אֺ זְּ כְּ רו בְּ לֵב כוֹאֵ ב
ֹלא בְּ יַד א ֹויֵב חָ לִ ילָה ִנכְּ ְּתבו ,בְּ יַד אוֹהֵ ב
אֲבָ ל כָל כו ֵֹרם יו ֵֹדעַ שֶ ִאם יֵש אֶ צְּ ל ֹו בַ כ ֶֶרם
אושים (יְּשַ עְּ יָה ה' ,ב') חַ טָב כָל בַ עַ ל-רֹאש
בְּ ִ
לְּ הַ פְּ נִים כִ י כְּ בָ ר ִהגִ יעַ זְּ מַ ן לְּ ִה ְּתעו ֵֹרר בְּ טֶ ֶרם
ְּמאֺ חָ ר יְּהֵ א ִמ ַדי וְּ הַ ִתירוֹש יְּהֵ א לְּ ר ֹוש...

