***
יוסי גמזו

הַ בָ לָדָ ה עַ ל רַ אול וַלְ נְבֶ ְרג
בְ לֵיל י ֵָרחַ קַ רִ ,מ ְשנֵי עֶ בְ ֵרי גְ דוֹתֶ יהָ
ָאדמָ ה ִמ ָדם,
שֶ ל הַ ָדנובָ ה שֶ לִ פְ נֵי שָ נִים ְ
יְהודטִ ים ,קָ ְרבְ נוֹתֶ יהָ
ָדמָ ם שֶ ל ְנִרצָ ִחים ִ
שֶ ל הַ ִמפְ לֶצֶ ת שֶ מַ חַ ח ְקלִ יעֶ יהָ ֹלא נ ַָדם
בודעֶ ְשט הַ ִהיא ,שֶ ל ֶרשַ ע וְ שֶ ל עֶ שַ ע
זְ מַ ן ָרב בְ ַ
שֶ בָ ה גְ וִ טוֹת הַ מומָ ִתים הֺ ְחלו אֶ ל הַ נָהָ ר,
הוֹפִ יעַ מֵ אֵ י-שָ ם מַ לְ אָ ְך נ ִָדיר ְמאֹ ד שֶ ל יֶשַ ע
בַ שַ גְ ִרירות הַ ְש ֵו ִדית וְ אוֹר ֹו עִ ְתאֹ ם זָהַ ר.
הָ יָה זֶה ִדיעְ לוֹמָ ט צָ עִ יר ,נו ְֹצ ִריֹ ,לא בֶ ן עַ מֵ נו
ְהודטִ ים
שֶ לְ עֶ ְשרוֹת ַאלְ פֵ י חַ ְס ֵרי-מָ גֵן י ִ
ִהנְעִ יק בְ אֹ מֶ ץ מוסָ ִרי שֶ אֵ ין ִנ ְשגָב ִממֶ נו
ְשלַל ַד ְרּכ ֹונֵי -חָ סות ִמ ְשו ְֵדיָה ,מַ ִףילֵי -חַ טִ ים.
הוא עַ ל אַ עָם שֶ ל קַ לְ גַסֵ י הַ נָאצִ ים הֵ ִקים ֶרשֶ ת
שֶ ל הֲמ ֹונֵי בָ תֵ י -מַ ְחסֶ ה שֶ ֲאלֵיהֶ ם ּכִ נֵס
ְהודטִ יםּ ,כְ שֶ הַ ב ֹולֶשֶ ת
אֵ ינְסְ פוֹר שֶ ל נ ְִר ָדפִ ים י ִ
הַ הונְ ג ִָרית חו ֶֹרקֶ ת שֵ ן וְ כְָך גַם הָ אֶ ס-אֶ ס.
הוא בְ גופ ֹו וְ עֹ ז-רוח ֹו בָ לַם יוֹמָ ם ָו ַל ְילָה
אֶ ת ִשלוחָ ם שֶ ל נִד ֹונִים ַרבִ ים לְ כִ לָיוֹן
בֵ ין מַ לְ ְתעוֹת אוֹתָ ה חֲ רֹשֶ ת -מָ וֶת שֶ ֹּלא ַדי לָה
בְ שום עִ ְתרוֹן סוֹפִ י עָ חות ִמסַ ְך ִששָ ה ִמילְ יוֹן.
וְ תוְֹך נִףול מַ עֲמָ ד ֹו הָ ָרם ,הַ ִדיעְ לוֹמָ ִטי
ִהפְ עִ יל בְ לִ י הֶ ֶרף לְ חָ צִ ים עַ ל ַא ְנשֵ יְ -ש ָרד שֶ ל ָאז
הו ְנג ִָרטִ ים וְ ג ְֶרמָ נִים ,בְ לַהַ ט ּכֹה ִאכְ עַ ִתי
ושוִ יץ ,אֶ ל הַ גָאז.
ב ֹו נֶעֶ צְ רו ַרּכְ בוֹת-הַ ְשמֵ ד לְ אַ ְ
אולָם ְבתֹ ם הַ ִמלְ חָ מָ ה ,בְ לִ י שום הֶ סְ בֵ ר מֵ נִיחַ
ֹלא אֶ ת הַ ַדעַ ת וְ ַאף ֹלא שום סוֹף עָ סוק מֺגְ מָ ר
שָ בוהו הַ סוֹבְ י ִֶטים ומֵ ָאז אֵ ין ִאיש מַ צְ לִ יחַ
לִ פְ תֹ ר אֶ ת סוֹד הֵ עָ לְ מות ֹו וְ גו ָֹרל ֹו הַ מַ ר.
בַ מֶ ה חָ טָ א אוֹת ֹו לוֹחֵ ם בְ לִ י חַ ת שֶ ל הומָ נִיזְ ם
שֶ בִ זְ כות ֹו נִףְ לו ַרבִ ים ּכָלּ-כְָך ִמפֵ ץ ָאיֹם?
ִמבְ ִרית הַ מוֹעָ צוֹת ְשטופַ ת טֵ רוֹר הַ סְ טָ לִ ינִיזְ ם
ִאיש ֹלא ִקבֵ ל ְתשובָ ה עַ ל ּכְָך מֵ ָאז וְ עַ ד הַ טוֹם.
אֲבָ ל זִ כְ ר ֹו ּכָאן עַ ד הַ טוֹם חָ קוק בְ תוֹלְ דוֹתֶ יהָ
ָאדם
בורה שֶ נ ְִתקַ ְדשו בָ ה מַ ףִ ילֵיָ -
שֶ ל הַ גְ ָ
ֹלא ַרק בְ לֵיל י ֵָרחַ קַ רִ ,מ ְשנֵי עֶ ְב ֵרי גְ דוֹתֶ יהָ
ָאדמָ ה ִמ ָדם
שֶ ל הַ ָדנובָ ה שֶ לִ פְ נֵי שָ נִים ְ

ּכִ י ִאם בְ כָל עִ נַת -ע ֹולָם שֶ בָ ה חַ טִ ים ע ֲַד ִין
ּכָל אֵ לֶה הֶ חָ בִ ים ל ִָאיש הַ זֶה אֶ ת חַ טֵיהֶ ם,
עָרנָיו שֶ ל קַ ִין
הֵ ם ,שֶ עֺז ֹו ִחלֵץ אוֹתָ ם ִמףִ ְ
וְ שֶ הוֹדוֹת ל ֹו קַ ט ִָמים בְ נֵיהֶ ם ובְ נֵי -בְ נֵיהֶ ם.
בִ זְ מַ ן שֶ ב ֹו הָ ַא ְנ ִטישֵ ִמטות הַ ִמ ְתחַ ֶדשֶ ת
זוֹקֶ פֶ ת אֶ ת רֹאשָ ה הַ ְמכֹ עָ ר בְ כָל קַ צְ וֵ י
תֵ בֵ ל וְ גַם אֶ צְ לֵנו עְ נִימָ ה ּכְ לָל ֹלא ִמ ְתבוֹשֶ שֶ ת
ִשנְָאה עַ צְ ִמית לִ ְתבֹעַ לָה אֶ ת ּכֶתֶ ר ְמעַ צְ בֵ י
סִ לוף תוֹלְ דוֹת עַ מֵ נו ,עִ וותָ ן הַ סֶ ל ְֶק ִטיבִ י
לְ פִ יו ּכָל עֶ צֶ ם ִקטומֵ נו ּכָאן שָ ְרש ֹו בְ חֵ ְטא
ַאק ִטיבִ י
יְהודים ִהיא ְט ֶרנְד ְ
ּכְ שֶ אַ לִ ימות ּכְ ֶנגֶד ִ
ומַ צְ עונ ֹו שֶ ל הָ ע ֹולָם ִמטוֹם לְ יוֹם עוֹחֵ ת
ע ֹולָה ְדמות ֹו שֶ ל ָראול וַ לְ נְבֶ ְרג ּכְ ַאנְ ִטי-תֵ זָה
ל ַָרצְ חָ נות הַ נֵיא ֹו-נָאצִ ית ,לְ גִ 'יהָ אד סְ מום -רֹאש
ּכְ סֵ מֶ ל לְ הֵ רו ִֹאיקָ ה פַ נְטַ סְ ִטית שֶ הֵ עֵ זָה
לִ נְצֹר בֵ ין חַ טוֹת-טֶ ֶרף אֶ ת ּכְ בוֹד ֹו שֶ ל לֶב אֱנוֹש.
אֶ צְ לֵנו ש ֹוכ ֲִחים מַ הֵ ר אֲבָ ל חָ שוב ל ַָדעַ ת:
אֶ ְתמוֹל מָ לְ או מֵ ָאה שָ נִים ִמטוֹם הֺ ל ְַדת ֹו
שֶ ל ִאיש מֺ פְ לָא זֶה שֶ ְדמות ֹו ְצ ִריכָה הָ יְתָ ה ָלגַעַ ת
בְ לֵב ֺּכלָנו וְ הַ דוֹר שֶ ֹּלא י ַָדע אוֹת ֹו
חַ טָב לְ הֵ חָ שֵ ף לְ סִ עור ֹו בְ בֵ ית -הַ סֵ פֶ ר
יטי בָ ן הַ ףִ בור ח ֹוזֶה
שֶ ּכֵן סִ ְדרוֹת ֵרָאלִ ִ
הֵ ן בְ עֶ ְרּכָן ,מול ְד ָרמָ ה זֹאת ,מַ מָ ש עָ פָ ר וָאֵ פֶ ר
יטי ְשוֵ ה-עֵ ֶרְך לַמוֹפֵ ת הַ זֶה.
ּכִ י אֵ ין ֵרָאלִ ִ

