***
יוסי גמזו

חָ לַף עִ ם הָ רֵ יחַ ...
יטינְּ ּג
מֵ ַאחַ ר שֶ בְּ עִ ַדן הַ הוֹן ,הַ הַ י-טֶ ק וְּ הָ ֵר ִ
הַ כָל-כְָך מָ טֶ ְּריָאלִ יסְּ ִטי שֶ ל הָ עָ ם שֶ בְּ שֶ כְּ בָ ר
נַרסֵ ם כְּ "עַ ם -הַ ןֵ פֶ ר" אֶ ת ָאפְּ נַת-הַ זְּ מַ ן ִה ְּמ ֵר ִתִי
נ ְִּת ְּ
וְּ ָדבַ ְּק ִתי בַ ה ֹווֶה בְּ או ְֹּצרוֹתָ יו שֶ ל הֶ עָ בָ ר,
כְָך מַ םָ ש עִ ם ִדלְּ דּולָם וְּ צִ ְּמצּומָ ם הָ ָאקָ ֵד ִמי
שֶ ל תָ נָ"ְך ,שֶ ל ַיהֲדּות וְּ שֶ ל ִמ ְּקצוֹעַ הַ ןִ פְּ רּות
ִמ ְּתבַ עֵ ש לִ י לְּ הַ ְּתרוֹת כָאן כִ י ְּבאֹ פֶ ן אֵ נִ ֵיד ִמי
מּול ֲענַף מַ ְּדעֵ י הָ רּוחַ הַ םָ רּוט וְּ הַ כָרּות
צָ ץ אֶ צְּ לֵנּו ְּט ֶרנְּ ד ַאחֵ ר הַ ִם ְּתנַ שֵ ט וְּ הַ נו ֵֹרחַ
וְּ אֶ ינֶמּו כָאן חָ לִ ילָה ֹלא כָבֵ ד וְּ ֹלא טַ ְּרחָ ן
אֶ לָא קַ ל כִ כְּ נַף הָ רּוחַ  ,רּוחַ שֶ ל מַ ְּדעֵ י הָ רֵ יחַ
הַ םֺ כָר
בְּ עִ עָ ר
כַםַ ְּשבִ יר לַןַ ְּרחָ ן.

זֶה ִה ְּת ִחיל כְּ בָ ר בַ תַ ְּרּגִ יל הָ ִםיתוֹלוֹגִ י הַ םַ ְּס ִריחַ
ּוש ִמיר
נֶרס עָ ט עִ ם שַ "ס בְּ שוֹס ּופְּ לִ יק ,בְּ נָאץ' ְּ
שֶ ב ֹו ֶ
(תוְֹך ִת ְּחמּון שֶ סַ ֲחנָה ַרבָ ה הֵ פִ יץ וְּ גַם ִה ְּפ ִריחַ )
ַאחדּות שֶ בְּ ָראשּות יִצְּ חָ ק שָ ִמיר.
עַ ל מֶ ְּמשֶ לֶת הָ ְּ

ערים הַ םּו ָכנִים
זֶה ִה ְּמ ִשיְך בַ "י ְִּש ָרא-בְּ לוֹף" שֶ ל ְּקנָאקֶ ִ

לְּ הַ בְּ ִאיש ֵריחָ ּה שֶ ל כָל חֶ לְּ קָ ה שֶ ל הֲגִ ינּות ָויֹשֶ ר
כְּ שֶ מ ַָדף כָאן ִס ְּרח ֹונָּה שֶ ל הֲפָ ַרת הָ אֱמּונִים
תוְֹך ִטּיּוחַ כָל ְּקנּונְּ יָה בָ ּה הֶ עֱנִיקּו בִ ְּשעוֹת-כֹשֶ ר
לְּ חַ בְּ ֵרי מֶ ְּרכַז הַ ִםפְּ ָלגָה ִממּוי לְּ ג'וֹב בָ כִ יר
שּורים אַ ְך עִ ם ְּקשָ ִרים וְּ עִ ם נְּ רוֹטֶ ְּקצְּ יָה
ב ֹו זוֹכִ ים בְּ לִ י כִ ִ
הַ סו ְֹּרבִ ים בַ סַ ֲחנָה הַ זֹאת כָל ַאף וְּ כָל ְּנ ִחיר
כְּ שֶ אוֹת ֹו זִ הּום -אֲוִ יר הּוא מַ עֲשֵ ה יְּ ֵדי הַ ןֶ ְּקצְּ יָה
שֶ ל הַ שָ ר צַ חֲנוֹבֶ ר ַוחֲבֵ ָריו לַםֶ ְּמשָ לָה:
הַ שָ ִרים מַ ר סִ ְּרחוֹנוֹבִ יץ' ,מַ ר שְּ טִ ינְּקוֹבְּ סְּ ִקי ּומַ ר smelly
הַ םֺ ְּמ ִחים בְּ כָל ִמ ְּרמָ ה וְּ ה ֹונָָאה ּומַ כְּ שֵ לָה
וְּ קו ְֹּמבִ ינָה שֶ ִהלְּ בִ ינָה בְּ תַ ְּרבּות ִמ ְּמשָ ל בו ְֹּר ֶדלִ י
סּורי
שֶ ל אֶ ְּתנָן וְּ שֶ ל ִמ ְּשחָ ק מָ כּור וְּ סַ חַ ר סַ ְּר ִ
אֶ ת נְּ נֵיהֶ ן שֶ ל כָל י ְָּש ָרה וְּ נו ְֹּרמָ ה בְּ ִשלְּ טוֹן הַ בוֹסִ ים
שֶ ֵריח ֹו מַ זְּ כִ יר לָנּוִ ,מן הַ הֶ בֵ ט הַ םּוסָ ִרי,
אֶ ת ִח ִירּיָה שֶ ֵריחָ ּה ָרחוֹק מֵ עֲרּוגוֹת הַ בֹשֶ ם...

ּומ ְּתנַתֵ חַ כָאן בְּ חֹ ק ִשוְּ יוֹן בַ מֵטֶ ל
זֶה מוֹסִ יף ִ
ב ֹו הַ חֹ ק הוֹפֵ ְך לִ צְּ חוֹק ּוב ֹו הַ מֵטֶ ל ֹלא שָ וֶ ה
כִ י אֶ זְּ ָרח צָ עִ יר אֶ חָ ד צָ פּוי לָצֵ את לִ ְּש ֵדה-הַ עֶ טֶ ל
וְּ ַאבְּ ֵרְך צָ עִ יר ַאחֵ ר שּום ִה ְּתּגַּיְּ סּות אֵ ינ ֹו ח ֹווֶה,
מָ ה שֶ ֹּלא מ ֹונֵעַ כְּ לָל ִמשַ ר-אוֹצָ ר ֲאשֶ ר מֵ פִ יר נֹ ה
ֹחֲריו כְּ שֶ הּוא נ ְֶּחנָ ז לְּ ִה ְּת ַרבְּ ֵרב
הַ בְּ טָ חוֹת לְּ בו ָ
ַאף עַ ל נִ י שֶ ִה ְּתקַ נֵל כְּ זַחַ ל אַ ְך שוֹאֵ ג כִ כְּ ִפיר נֹ ה
ּומַ כְּ ִריז" :הַ סִ ּי ֹונּות חָ זְּ ָרה" כְּ שֶ הּוא מֵ ִבין הֵ יטֵ ב
שֶ בִ ְּמקוֹם הַ סִ ּיוֹנּות חָ זְּ ָרה הַ סִ ינִּיּות לִ ְּמשֹל כָאן

בְּ עוֹד ַרף-הַ נוֹנּול ִָרּיּות שֶ ל ֹו ִדינ ֹו הֺ כְּ ַרע
בְּ י ְָּרד ֹו – וְּ זֹאת בְּ צֶ ֶדק ָרב – בֵ ין מַ צְּ בִ יעָ יו ִמ ְּתמוֹל כָאן
וְּ הָ ֵריחַ שֶ ל ִם ַדת-א ֲִמינּות ֹו הּוא ֵריחַ ַרע...

וְּ עָ צְּ מַ ת הַ סַ ֲחנָה הַ זֹאת ע ֹולָה שּוב כְּ סו ַֹרחַ ת
ִמ ִע ְּש ֵרי ְּקצִ ינִים בְּ כִ ִירים בַ ִם ְּשטָ ָרה ִעם ַרבָ נִים
שֶ בִ ְּמקוֹם בְּ ָדת וָרּוחַ ב ֹוח ֲִשים בְּ כָל קַ לַחַ ת
שֶ ל קו ְֹּמבִ ינוֹת הוֹן עָ תֵ ק וְּ שֹחַ ד ָרב וְּ שַ לְּ מ ֹונִים
בְּ שָ עָ ה שֶ ִם ְּשנְּ חוֹת -הַ נֶ שַ ע בִ פְּ ָראּות ֶוָרשַ ע
בְּ זִ לְּ זּול ְּמצַ פְּ צְּ פוֹת עַ ל זְּ רוֹעַ ֲאכִ יפַ ת הַ חֹ ק
שֶ אֵ י ֶנמָה מַ בְּ ִטיחָ ה ל ֹו לַסִ בּור חֲסַ ר -הַ ּיֶשַ ע
ישי שֶ חֹ ק-הַ ּג'ּו ְּנגֵל עָ ט אוֹת ֹו לִ ְּמחֹ ק.
בִ טָ חוֹן ִא ִ

וְּ ַאנְּשֵ י בֺלְּ מוֹס -הַ בֶ צַ ע הַ ְּםל ִֵאים ְּיִרַאת-שָ מַ יִם
אֲבָ ל ֹלא י ְִּרַאת הַ חֵ ְּטא שֶ ל ְּמכִ ַירת ִצּיּוד צְּ בָ ִאי
לְּ ִא ָיראן הַ ִם ְּתּג ְַּרעֶ נֶת הַ עו ֵֹראת יוֹמָ ם ָו ַל ִיל
לְּ ִקסָ ּה שֶ ל ִי ְּש ָראֵ ל ,שֶ כֵן הַ בִ יזְּ נֶס כְּ ָד ִאי
נִתעֶ בֶ ת בַ ם ֹול ֶָדת
גַם ִאם יֵש ב ֹו בְּ לִ י סָ פֵ ק בְּ גִ ָידה ְּ
(וְּ אוֹתָ ם ְּיִראֵ י-שָ מַ יִם מֺ שָ גָם הּוא ַו ָד ִאי
רּורה מֺ ּג ֶֶדת
בַ תַ לְּ מּוד הַ ּיְֻּרּושַ לְּ ִמי ב ֹו נְּ ִסיקָ ה בְּ ָ
בְּ מַ ןֶ כֶת ז ֹו שֶ ְּשמָ ּה "נֵָאה" עַ ל כָל בְּ גִ ָידה שֶ ִהיא).

פּורים ִה ְּרעִ ישָ ה הַ ִת ְּקש ֶֹרת
וְּ ִהמֵה ,לִ פְּ נֵי י ִָמים סְּ ִ
כָל עָ רּוץ בַ טֶ לֵוִ יזְּ יָהַ ,ר ְּדי ֹו א ֹו בָ עִ תוֹנּות
(אי ְּנטֶ ְּרנ ִֵטית א ֹו מֺ ְּדנֶ סֶ ת) – וְּ ֺכלָם חָ פְּ זּו לִ ְּקשֹר אֶ ת
ִ

ַאשדוֹד ִעם גַל מַ ְּב ִאיש שֶ ל תו ְֹּקפָ נּות
תוֹשָ בֵ י הָ ִעיר ְּ
ימיקָ ל צו ֵֹרב עֵ י ַנִיִ ם
שֶ ֵריח ֹו כְּ ֵריחַ ּגָאז א ֹו כִ ִ
ּופ ֹוגֵעַ בַ מ ְִּח ַיריִם וְּ גו ֵֹרם לִ כְּ אֵ ב -רֹאש
ּומֺ ְּמ ִחים ַל ֲה ָגנַת סְּ בִ יבָ ה יָצְּ אּו לִ בְּ דֹק ִמ ַמ ִין
בָ אֲוִ יר הָ עִ יר נו ֵֹרחֹ אוֹת ֹו ֵריחַ עַ ז לִ בְּ אֹ ש.

סָ ח מֺ ְּמחֶ ה ִמן הַ פָ קּולְּ טָ ה לְּ ִקדּום מַ ְּדעֵ י הָ ֵריחַ
כִ י ְּמקוֹר אוֹת ֹו נִיחוֹחַ הַ םַ צְּ ִחין אֶ ת הָ אֲוִ יר
ימיקָ לִ ים ,וְּ ַאחֵ ר ,שֶ ִה ְּת ַוכֵחַ
הּוא ִמפְּ עָ ל לְּ כִ ִ
עִ ם אוֹתָ ּה ְּקבִ יעָ ה מֺ ְּפ ֶרכֶת סָ ח" :זֶה גָאז שֶ םַ עֲבִ יר
אֶ ל הָ עִ יר מַ שָ ב נ ְַּרקו ִֹטי שֶ ל קו ְֹּקטֵ יל שֶ ל ּגָאז ּופִ יחַ
מֵ ַאסְּ ַדתִ -קדּוחַ ּ-גָאז שֶ בָ ּה בַ ּיָם אֲ נִי ח ֹוזֶה".
ישי טָ עַ ן שֶ ִם ְּדלִ יפַ ת ִמ ְּטעָ ן מַ ְּס ִריחַ
ּומֺ ְּמחֶ ה ְּשלִ ִ
ִמסְּ פִ ינָה ע ֹו ֶגנֶת עוֹד ֹלא בָ א ַכבֹשֶ ם הַ ָלזֶה.

אַ ְך ל ְַּמרוֹת שֶ בַ ִם ְּש ָרד הַ ְּםמֺ מֶה בְּ עֹ ז ָו ֶיגַע
עַ ל ְּש ִמ ָירה וְּ עַ ל נִ עּוחַ אֵ יכּותָ ּה שֶ ל הַ ןְּ בִ יבָ ה
ֹלא ִהצְּ לִ יחּו לְּ אַ תֵ ר אֶ ת ְּמקוֹר ֹו שֶ ל אוֹת ֹו נֶ גַע
ַאשדו ִֹדית חֲבִ יבָ ה
ֵי ש לִ י רֹשֶ ם כִ י צָ ְּדקָ ה זְּ קֵ נָה ְּ
יטיקָ ה מָ נִינּו
ָאמ ָרה כִ י הָ ֵריחוֹת שֶ בַ נוֹלִ ִ
בְּ ְּ
א ֹו בְּ ִאי ִשוְּ יוֹן בַ מֵטֶ ל א ֹו בְּ פֶ שַ ע ְּמלַבְּ לֵב
ִמצְּ טָ ְּרפִ ים לְּ צַ ֲחנָה כְּ לָלִ ית שֶ אֶ ת ֵריחָ ּה גִ לִ ינּו
ֹלא ַרק בְּ עִ ְּקצּוץ בָ ַאף ּובָ עֵ י ַנ ִים – ּגַם בַ לֵב.

כִ י אּולַי צִ ְּחנּון הָ ַאף זְּ מַ מִית חָ לַף ל ֹו ִעם הָ ֵריחַ

ַארצ ֹו רוֹצֶ ה לִ ְּנשֹם
אַ ְך צִ ְּחנּון הַ לֵב שֶ ל ִמי שֶ ְּב ְּ
ֵריחַ שֶ ל אֲוִ יר נ ִָקי ִמן הַ םַ ְּב ִאיש וְּ הַ ןו ֵֹרחַ
ְּמחַ ּיַב או ִֹתיִ ,היגְּ יֶנִית ,אֶ ת הַ טּור הַ זֶה לִ ְּרשֹם.

