***
יוסי גמזו

ֲחנ ֺכִ טָה ִמתַ ְר ִמילֵי נְ גָזִ ים בְ אֶ רֶ ץ גֹ שֶ ן
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מֵ ַאחַ ר שֶ ֹּלא ִמכְ בָ ר זָכו ַרבִ ים לִ פְ גֹ ש אֶ ת
זִ כְ רוֹנוֹת ְשלַל ל ֹוחֲמֵ י ִמלְ חֶ מֶ ת יוֹם כִ נור
בִ ְמֹלאת מֵ ם שָ נִים מֵ ָאז שָ הו ְבאֶ ֶרץ גֹ שֶ ן
ִמ ְתבַ עֵ ש בַ ֲחנֺכָה לִ ְשמֹ עַ אֶ ת סִ נור
הַ םַ סְ גֵר הַ טְ רושַ לְ ִמי ְשלו ִֹמי לִ וְ יָתָ ן
שֶ מ ְִמנָה עִ ם סֶ גֶל ח ֲִטיבַ ת יְרושָ לַיִ ם
שֶ סָ לְ חָ ה אֶ ת ְתעָ ַלת סואֶ ץ וְ שֶ מִתַ ן
לָה לָחֹ ג חַ ג זֶה ִמםַ ע ֲָרב לְ קַ ו -הַ םַ יִם.
אורים נִתַ ן לָה ,אֲבָ ל גַם
כֵן ,לָחֹ ג שָ ם חַ גִ -
אדאת נ ְִתנָה בְ לִ י הֶ ֶרף
לְ מַ ְחחֵ י ִאּש ֹו שֶ ל צְ בָ א סָ ָ
ִהזְ ַד ְםנות לָחוג בְ עוֹפְ פָ ם ובְ ַדלְ גָם
עַ ל נָ נָיו שֶ ל ְטוָח קָ צָ ר בִ ְשוונְג שוֹחֵ ר לַחֶ ֶרף
שֶ מ ְִתעַ ל ִמטָד ִב ְתשובָ תָ ם שֶ ל כְ לֵי-הַ ט ִֶרי
שֶ מֵ הֶ ם נָ לְ טָ ה חֲ ִטיבָ ת ֹו שֶ ל ְשלו ִֹמי אֵ ש
ַאר ִטיל ִֶרי
לְ עֶ בְ ר ֹו שֶ ל הָ א ֹויֵב בְ שֶ צֶ ף ְ
כְָך שֶ ִדיָאלוֹג -נְ גָזִ ים זֶה שָ ב וְ ִה ְתגָעֵ ש
יוֹם וָ ַל ְילָה עַ ד שֶ בֵ ין ְשנֵי הַ סְ בָ אוֹת נוֹתַ ר
ַרק ְש ֵדה ִת ָירס ַיְר ְק ַרק שֶ ח ֲִמ ִּשים הַ םֶ טֶ ר
ָארכ ֹו הָ יו כָל הַ םֶ ְרחָ ק שֶ ב ֹו הֺ ְמטַ ר
שֶ ל ְ
ִמכָל צַ ד עַ ל ִיְריב ֹו הַ ִםסְ תַ וֶה בְ סֵ תֶ ר
נַרגוֹד גְ בַ ה -הַ עָ נִים וצְ פוף-הָ אֶ ְשבוֹלִ ים
הַ ְ
תֹ פֶ ת ב ֹו כָל 'בום' ִה ְרעִ יד עָ לִ ים וְ גִ בְ עוֹלִ ים.
וְ ִהמֵה ,כְ שֶ ְםפַ ְעד ֹו שֶ ל ְשלו ִֹמי עָ ט כְ נֶשֶ ר
עַ ל אוֹת ֹו אֺ םַ ן-מַ תֶ כֶת שֶ םַ םָ ש הֺ כָה
תַ ְדהֵ מָ ה ִמּשֶ קָ ָרא ל ֹו בְ מַ כְ ִשיר -הַ עֶ שֶ ר:
"שלו ִֹמי ,מֵ ַאחַ ר שֶ כְ בָ ר מָ חָ ר חַ ג חֲ נֺכָה
ְ
ֵרותָך ל ְַמרוֹת הַ לַחַ ץ
ִמ ְתבַ עֵ ש כָאן הוֹד מַ סְ ג ְ
שֶ ל אוֹתָ ם ִחלופֵ י -אֵ ש בֵ ינֵינו ל ִַםצְ ִרים
לְ פַ בְ ֵרק לָנו ֲחנֺכִ טָה כִ ְתגובַ ת-מַ חַ ץ
'בומים' ֹלא עוֹצְ ִרים
שֶ תַ ְמ ִחיש לַםַ אסְ ִרים שֶ ּשום ִ
ְהודית בִ ימֵ י שָ לוֹם א ֹו ְק ָרב
שום מַ ן ֶֹרת י ִ
כִ י מָ חָ ר עִ ם נֵר ִראשוֹן י ְֺחלו עַ ל הַ םֹאזְ ַניִם
בֵ ין ִאסְ לָאם וְ ַיהֲדות גַם אוֹר לוֹהֵ ט וְ ָרב
וְ גַם זֶמֶ ר שֶ טִ ְק ַרע לָהֶ ם אֶ ת הָ ָאזְ נַיִם"...
וְ ָלכֵן ,כֵיוָן שֶ ְּשלו ִֹמי ֹלא ַרק ַרב -אֺ םָ ן
בְ מַ תֶ כֶת אֶ לָא גַם ִאיש-ח ֲִטיבָ ה קו ֶֹר ְק ִטי

הוא זָחַ ל בֵ ין נִ גְ ֵרי טַ אנ ְִקים שֶ בָ הֶ ם זֺםַ ן
לְ אוֹתָ ן ְי ֵדי-זָהָ ב שֶ ל ֹו אוֹצָ ר אֶ ְקל ְֶק ִטי
שֶ ל ְקסָ דוֹת ְמפֺחָ מוֹת וְ תַ ְר ִמילֵי נְ גָזִ ים
חֳרת בָ עֶ ֶרב
וְ ִה ְרכִ יב ז ֹו עַ ל גַב זֶה עַ ד מָ ָ
בו ְֹמבָ ה שֶ ל ֲחנֺכִ טָה שֶ בָ ה הָ יו חוֹזִ ים
כָל ַאנְשֵ י הַ ֲח ִטיבָ ה שֶ מ ֹוכָחו כִ י חֵ ֶרף
ִחלופֵ י הָ אֵ ש הוא ִה ְתחַ כֵם לִ ְמצֹא מַ םָ ש
בֵ ין ִשבְ ֵרי כְ לֵי -נֶשֶ ק גַם מַ ְקלֵעַ ְתרומַ ת רוסְ יָה
"דשַ אקֶ ר" וְ עָ שָ הו לְ שַ םָ ש
ִמן הַ ןוג ֶ
כְָך שֶ ִדין ִהלְ כוֹת הַ חַ ג י ְַר ִחיק ַאנְ ַד ְרלָמוסְ יָה.
וְ ָאכֵןִ ,מּשֶ סָ נַח הַ חֹ שֶ ְך מֵ ְר ִקיעָ ה
הַ ס ֹונֵן שֶ ל אֶ ֶרץ גֹ שֶ ן עַ ל ַאנְשֵ י הַ חַ ִיל
הֺ ְדלְ קָ ה בְ אוֹר גָדוֹל אוֹתָ ה ֲחנֺכִ טָה
שֶ ס ַֹרף לָה ,כְ ִתגְ ב ֶֹרת ,נֵר נוֹסָ ף כָל ַל ִיל
ושמ ֹונַת הַ נָ מוֹטוֹת ִמתַ ְר ִמילֵי נְ גָזִ ים
ְ
חֲבושֵ י קַ סְ דוֹת-נְ ל ָָדה ְמהֺ נָכוֹת כִ גְ בִ יעַ -
ַייִן ֲענ ִָקי ב ֹו בִ ְמקוֹם ַייִן יֵש בֶ נְזִ ין
כְ מ ֹו בִ ְדרו בְ לו ִֹרית שֶ ל אוֹר מול אֹ פָ ל הָ ָר ִקיע.
וכְ מ ֹו ַרעַ ם הַ ת ֹוכֵף אֶ ת שַ ֲאגַת עֺז ֹו
לְ ַאחַ ר הֶ בְ זֵק בָ ָרק בַ אֲפֵ לַת ְשמֵ י חֹ ֶרף
נ ְִש ְמעָ ה נִ ְתאֹ ם ִש ַירת הַ "םָ עוֹז צור" וְ ז ֹו
ִה ְד ֲה ָדה ִמכָל גְ רוֹנוֹת הַ ח ֲִטיבָ ה עַ ד עֹ ֶרף
ְש ֵדה הַ ִת ָירס ,שָ ם קָ לְ טו אוֹתָ ה כְ רויֵיָ-אזְ נַיִ ם
אדאת שֶ לְ הָ בִ ין לִ בָ ם נֵעוֹר
חַ ָטלֵי סָ ָ
כִ י אֲפִ לו ִאם שו ֵֹרר סָ בִ יב חֹ שֶ ְך ִמצְ ַריִם
הַ טָאהוד ִש ָירם יָעוד לָחֹ ג אֶ ת חַ ג-הָ אוֹר.
ומוזָר ,כְ שֶ זֹהַ ר הַ ֲחנֺכִ טָה שֶ ל ְשלו ִֹמי
נ ְִתהַ בְ הֵ ב כְ ִמין ִאזְ כור לִ ימֵ י הַ םַ כַבִ ים
מול חֵ ילָם שֶ ל הַ ִם ְצ ִרים וכְ מ ֹו ָאמַ ר לָה "ד ִֹמי!"
לְ ִאּשָ ם שֶ ל ַאנְשֵ יהֶ ם שֶ זֶה דוֹרוֹת ַרבִ ים
נ ְִש ְטפו מוֹחוֹתֵ יהֶ ם ְב ַרעַ ל ַאנ ְִטישֵ ִמי
הֵ ם נָ שוט חָ ְדלו לִ ירוֹת ,מֺ כֵי נְ לִ יאוֹת עַ זוֹת
שֶ נָ ְשטו בְ מַ ֲחנָם בְ ווֹלְ יום אֶ נִ ֵיד ִמי
וְ ִה ְק ִשיבו לְ ִש ַירת הַ "םָ עוֹז צור" הַ זֹאת
נֶרסְ נֶ ְק ִטיבָ ה
שֶ אולַי ,אולַי קָ טָ ן ,אֲבָ ל בְ ְ
שֶ ל ִמ ְקסַ ם נֵס נַ ְך הַ ּשֶ מֶ ן עו ְֹר ָרה וְ לוא
גַם ִמצְ ִרי אֶ חָ ד שָ ם לְ ַד ְמיֵן ַאלְ טֶ ְרנ ִָטיבָ ה
הֲזויָה עַ ל מָ ה שֶ ִםילְ י ֹונֵי ִמצְ ִרים יוכְ לו
לְ הָ פִ יק ִמ ְּשלוֹם-אֱמֶ ת עִ ם הַ טָאהוד הָ אֵ לֶה
הַ ּשָ ִרים ִמ ְחוַח ח ֲִמ ִּשים מֶ טֶ רֹ ,לא יוֹתֵ ר,
אֶ ת ִשיר ֹו שֶ ל עַ ם שֶ ֹּלא נִ לְ ָאה וְ גַם ֹלא ֵילֶא
לְ הַ ְדלִ יק נֵרוֹת שֶ ל חַ ג עָ לָיו ֹלא ְיוַתֵ ר
ַארצ ֹו ומו ַֹר ְשת ֹו בְ ִשיחַ -
לְ ע ֹולָם כְ מ ֹו עַ ל ְ
מָ סָ ְרת ֹו בֵ ין הַ ט ִָמים הַ הֵ ם לַזְ מַ ן הַ זֶה
ובִ פְ ָרט שֶ כָאן ְשנֵיהֶ ם (צֵ רוף ִ -מ ְק ִרים מַ פְ ִתיעַ !)

ְשנֵי כוֹחוֹת-הַ חֹ ד הַ ִם ְשתַ ְתפִ ים בַ םַ ֲחזֶה
ושפַ ת -עֵ בֶ ר
נ ְִק ָר ִאים "ח ֲִטיבָ ה  "6בְ מַ אסְ ִרית ְ
וְ צֵ רוף  6/6בִ ְתחום הָ אוֹנְ טוֹמֶ ְט ִריָה
מַ ְשמָ ע ֹו ְראות חַ ָדה ,מָ ה שֶ חָ סֵ ר לְ חֶ בֶ ר
ְמ ִדינוֹת ע ֲָרב הַ םַ ְח ִטיפוֹת מַ כָה ְט ִרטָה
לְ עַ צְ מָ ן ִמזֶה שָ נִים בְ בַ עֲרות וָעֹ נִי
סוריָה ובִ ְשַאר
בְ ִמצְ ַריִם ,בְ עִ ָירק ,בְ ְ
ַארצוֹתָ יו שֶ ל פונְ ָדמֶ נְטָ לִ יזְ ם בֶ ן ִמילְ י ֹונִים
ְ
חֲשוכִ ים ומוסָ תֵ י ִשנְָאה שֶ בָ ה נִפְ עָ ר
ֹלא ַרק נַ עַ ר -הָ אֵ יבָ ה בֵ ין סונָה ובֵ ין ִשיעָ ה
אֶ לָא ֹלא נָ חוֹת ִמכְָך בֵ ין חֹ פֶ ש וְ ִק ְדמָ ה
וְ ִאסְ לָאם צְ מֵ אָ -דם שֶ אֶ ת עַ םָ יו אֵ ינ ֹו מו ִֹשיעַ
ָאחיו עַ ד שֶ כְ בָ ר ָאז נ ְִדמָ ה
בְ טָ בְ חָ ם ִאיש אֶ ת ִ
כִ י לְ מול ֲחנֺכִ טַת חַ טָל ִמירושָ ַליִם
עוֹד לִ פְ נֵי "ָאבִ יב עַ ְרבִ י" כ ֹוזֵב מֵ רֹאש נֺבָ א
ומצְ ַריִם
מורסִ י – ִ
מֺרסָ ת ֹו שֶ ל ְ
הַ הֶ בְ ֵדל בֵ ין ְ
שֶ בָ נֶיהָ ְמצַ נִ ים לָאוֹר שֶ חֶ ֶרם בָ א...

