***
יוסי גמזו

הַ םֵּ תִ ים אֵּ ינָם מֵּ תִ ים

לפוצ'ו ,באבלו הכבד על אורי בנו
הַ םֵּ ִתים אֵּ ינָם מֵּ ִתים כָל עוֹד הֶ עָ ְד ָרם נ ֹוכֵּחַ בָ נו
כְ מ ֹו הָ אֵּ בֶ ר הַ כָרות בִ כְ אֵּ ב הַ ג ֶֶדם הַ ז ֹוכֵּר,
נָר ַניִם שֶ אֵּ ינָם נוֹסְ ִקים ִמסְ מֹ חַ
כְ מ ֹו שֵּ עָ ר וְ צִ ְ
גַם ַאחַ ר שֶ מ ְִשתַ תֵּ ק ָלנֶצַ ח מֶ ְטרוֹנוֹם הַ לֵּב.
הֵּ ם נ ְִמשָ כִ ים בָ נו בְ לִ י הֲפוגָה כְ מ ֹו זִ ְרמ ֹו הָ עִ עֵּ ש שֶ ל הַ מַחַ ל
שֶ ִשפְ כ ֹו עוֹד מֵּ ינִיק הַ ְרדופִ ים ְוקנֵּי סוף גַם ַאחַ ר שֶ חָ ַרב ְמקוֹרוֹ,
כְ מ ֹו ִט ָירה ְמאֺ כְ לֶסֶ ת רוחוֹתְ -רפָ ִאים הַ גו ְֹדשוֹת אֶ ת חֶ ְשכַת נְ רוֹזְ דו ֶֹריהָ
אֵּ ין עוֹד הוֹוֶה שֶ אֵּ ינ ֹו ְמהֺ ְדהָ ד ִת ְשדוֹרוֹת שֶ ל עָ בָ ר ֹלא נ ְִקבָ ר.
ָאדם יָכוֹל לִ ְהיוֹת ב ֹוגֵּר וְ קַ ר וְ ַר ְצי ֹונָלִ י
ָ
וְ ַאף -עַ ל-נִ י-כֵּן ,בָ עֱנות ובַ נַ חַ ד ,בְ לֵּב הַ טֵּאוש א ֹו הַ טָם
"אםָ א!"
נו ֶֹרצֶ ת ב ֹו נֶתַ ע ְת ִחטַת הַ םֵּ ִתים וְ הַ ֶטלֶד שֶ ב ֹו צוֹעֵּ קִ :
גַם ִאם שָ נִים כְ בָ ר מוגֶפֶ ת ִאם ֹו בִ ְש ִתיקַ ת תַ כְ ִריכֵּי הֶ עָ פָ ר.
ִאשָ ה יְכ ֹולָה לְ הָ ִקיץ בַ לֵּילוֹת וְ לִ ְשמֹ עַ ְדפִ יקוֹת עַ ל הַ ֶדלֶת
ובְ נָה הֶ הָ רוג ,בְ מַ ִדים ַוחֲגוֹרִ ,מ ְת ַדנֵּ ק עַ ל נִ ְתחֵּ י חֲלוֹמָ ה
וְ ִהיא ְמ ַד ְש ֶדשֶ ת נְ רועָ ה וִ יחֵּ פָ ה ופוֹתַ חַ ת לוֹ ,כְ מ ֹו ְמהֺ נְ נֶטֶ ת,
לֵּב וְ עֵּ ינַיִם ו ֶָדלֶת אַ ְך כָל שֶ םַ ְמ ִתין לָה הוא חֹ שֶ ְך שַ כול.
ָאדם וְ קו ֵֹּרא לָה ,לָאֵּ ם שֶ אֵּ י ֶנמָה?
לָםָ ה ִאם כֵּן ִמ ְשתַ חֶ ה הָ ָ
לָםָ ה ִהיא קָ מָ ה לִ פְ תֹ חַ ל ֹו ֶדלֶתִ ,אם ֹו שֶ ל הַ בֵּ ן הֶ הָ רוג?
לָםָ ה הַ לֵּב ,כְ מַ ְב ִריחַ -גְ בולוֹתֹ ,לא חָ ֵּדל ִמלִ גְ נֹ ב בְ מַ פְ ִתיעַ
אֶ ת גְ בול הָ אולַי וְ הָ ִאלו שֶ כָל סְ בִ יבָ ת ֹו ְממֺ עֶ שֶ ת גְ וִ טוֹת?
ִמשום שֶ הַ םֵּ ִתים אֵּ ינָם מֵּ ִתים ,הֵּ ם ְבת ֹוכֵּנו
כְ מ ֹו הַ חַ טִ ים עַ צְ מָ ם ,כְ מ ֹו ִמ ְשבְ ֵּרי הַ זִ כָרוֹן
הַ שָ בִ ים כִ ְמטֺ חֶ לֶת ִמטַם הַ כְ בָ רֹלא הָ ָאפֵּ ל אֶ ל חוֹפֵּ י הַ ע ֲַד ִין
שֶ בָ ם עוֹד נִלְ חָ ש ,מֵּ ָאזְ נֵּי הַ סְ ָדפִ ים לְ ָאזְ נֵּינו ,ק ֹולָם הֶ עָ מֹ ק.
מַ ה הֵּ ם או ְֹמ ִרים לָנו ,מַ הו הַ םֶ סֶ ר הַ חַ י ,הַ עָ צוף ,הַ םָ לוחַ
שֶ ב ֹו הֵּ ם חוֹזְ ִרים ומַ כִ ים בְ ַגלֵּי גַעְ גועַ חַ ִםים אֶ ת הַ לֵּב?
ֲאנ ְַחנו קַ ט ִָמים ְמאֹ ד ,אֲ נ ְַחנו שֶ ֹּלא מַ ְתנו
כִ י ִאם ְממֺ ְחז ִָרים בָ כֶם כָל ֶרגַע ,כָל שָ עָ ה.
ֲדורים בָ נו כְ מ ֹו שֶ הָ ַרעַ ש אוֹצֵּ ר בִ סְ ָדקָ יו אֶ ת הַ שֶ קֶ ט,
וְ אַ תֶ ם ח ִ
כְ מ ֹו שֶ הַ ט ִֹפי נָגועַ בִ כְ אֵּ ב וְ הָ אֹ שֶ ר מֺ ְרעָ ל בַ בִ ינָה.
כְָך בְ ֵּריקות הַ כִ ןֵּ א הַ םוצָ ב לַשֺ לְ חָ ן בְ לִ י יו ְֹשב ֹו הַ עָ בועַ
וְ כְָך בִ בְ ג ָָדיו הַ ְת לויִים בָ ָארוֹן כְ שֶ גופ ֹו בָ ָארוֹן הָ ַאחֵּ ר.
וְ כְָך בִ כְ פוֹר לֵּילָם שֶ ל הָ אוֹהֵּ ב ,שֶ ל הָ אוֹהֶ בֶ ת,

שָ ם ,בְ חֶ צְ יָה הַ שוֹמֵּ ם וְ הָ ֵּריק שֶ ל ִמחַ ת הַ בְ ִדידות הַ כְ פולָה,
שָ ם ,בְ סִ יַאנְס ְמיֺןָ ר זֶה שֶ ְשמ ֹו זִ כָרוֹן שֶ אֵּ ינֶמו ג ֹווֵּעַ
אֶ לָא ,לְ הֶ פֶ ְך ,מוֹסִ יף ומַ צְ ִמיחַ גְ רורוֹת שֶ ל סַ ְרטָ ן ֹלא נ ְִרנָ א.
הַ םֵּ ת נָמֵּ ק ִמכְ לוֹת הַ גוף ,הַ חַ י – ִמכְ לוֹת הַ מֶפֶ ש,
יציָה סָ ִדיסְ ִטית יוֹתֵּ ר מֵּ עֶ ְרגַת הַ ח ֹולֵּם בַ לֵּילוֹת
אֵּ ין ִאינ ְְקוִ יזִ ְ
אֶ ל מֵּ תָ יו הַ חַ טִ ים ב ֹו כְ פֶ צַ ע נָ עור ופו ְֹר ִמים ב ֹו יוֹם -יוֹם כָל צַ לֶקֶ ת
ִחומים וכְ זָבָ ם שֶ ל סַ םֵּ י-הַ ְר ָדמַ תִ -שכְ חָ ה.
ַאשלָיוֹת-נ ִ
שֶ ל ִריק ְ
אֵּ ין עוֹד ֵּריקות שֶ ִהיא יֵּש כְ מ ֹו הָ אֵּ ין הַ זֶה,
אֵּ ין עוֹד מַ םָ ש כְ מ ֹו הַ חֹ סֶ ר
הַ חַ ד ,הַ ןַ כִ י ִני ,הַ ֹּלא-נִגְ לָד שֶ ל הַ נְ ֵּר ָדה
מֵּ אֵּ לֶה שֶ גַם בְ מוֹתָ ם לְ ע ֹולָם ֹלא מֵּ ִתים בָ נו אֶ לָא בְ ֶרגַע
מוֹתֵּ נו שֶ לָנו ,שֶ בוֹ ,ב ֹו בִ לְ בַ ד ,גַם סוֹפָ ם תַ ְר ֵּדמָ ה וְ דומָ ה.
בורים עוֹד
הַ זְ מַ ן ֹלא ְמ ַרנֵּ א שום כְ לוםַ ,רק הַ כְ סִ ילִ ים סְ ִ
שֶ טֵּש ל ֹו ַא ְנ ִטיבְ יו ִֹטיקָ ה לְ מַ ה שֶ אֵּ ין ל ֹו כְ לָל.
הֵּ ם חַ טִ ים הַ םֵּ ִתים ,הֵּ ם חַ טִ ים בָ נו כְ מ ֹו הַ ִעיסוֹס הַ לוֹפֵּ ת אֶ ת הַ ֶגזַע,
כְ מ ֹו צֵּ ל הָ רו ֵֹּדף אֶ ת הַ גוף גַם בַ ַל ְילָה ,חָ שוְך ִמן הַ חֹ שֶ ְך עַ צְ מוֹ,
בְ לִ י ֲחנִינָה ,בְ ִחטות מַ ְמ ִא ָירה שֶ ל חָ סָ ְך ,שֶ ל מַ כְ אוֹב וְ שֶ ל יֹפִ י,
יֹפִ י שֶ כָל חֲלופוֹת הָ עַ כְ שָ יו וְ הַ כָאן ֹלא יַצְ לִ יחו לִ ְמחוֹק.
ָאדם עַ ל לִ ב ֹו כְ ִמ ְשקֹ לֶת כִ בְ ַדת גַעְ גועַ
וְ עַ ל כֵּן ְמכַתֵּ ף הָ ָ
אֶ ת מֵּ תָ יו הַ חַ טִ ים ב ֹו כְ נֵּצַ ח בְ תוְֹך הַ חֲלוֹף ,כְ חוֹתַ ם .DNA
ֹלא הַ םֵּ ִתים ,נָכוֹן ,יְהַ לְ לו אֶ ת טָהַ ,רק ָאנו
אַ ְך הֵּ ם ,חֲנוקֵּ י הַ ְש ִתיקָ ה ,צ ֹוע ֲִקים מִ גְ ר ֹונֵּנו
אֶ ת כָל הַ ְתפִ לוֹת.
ַרק הָ רוחוֹת ש ֹוכֲחוֹת ומוֹחוֹת אֶ ת ִק ְמטֵּ י עַ צְ בותָ ן שֶ ל הַ ְדיונוֹת,
ָאדם הוא חַ טָה שֶ ז ֹוכ ֶֶרת ,ז ֹוכ ֶֶרת שֶ ש ֶֹרש טָ מון בֶ עָ פָ ר.
ָ
אֲרים בָ נו תָ ִמיד.
הַ םֵּ ִתים אֵּ ינָם מֵּ ִתים ,הֵּ ם נ ְִש ִ
יֵּש ְדבָ ִרים שֶ גַם הַ םָ וֶת ֹלא יַצְ לִ יחַ לְ הָ ִמית- - -

