***
יוסי גמזו

לְ יוֹם כִ נור
הַ ִהיסְ טו ְֹריוֹן הַ יְ ָונִי הַ ְעל ִָסי הֵ רוֹדוֹטוֹס
שֶ בִ כְ תָ בָ יו – בָ הֶ ם תֵ אֵ ר ע ֹולָם שָ לֵם כְ עֵ ד –
נוֹלְ ָדה לָה הַ ִהיסְ טו ְֹריוֹגְ ַרפְ יָה בֵ ין הָ ָאנ ְֶקדוֹטוֹס
ושלַל הַ ןְ קונִ ים הַ ִהיסְ טו ִֹריים שֶ הוא ִתעֵ ד
ְ
כָתַ ב כִ י מֶ לְֶך הַ נַ ְרסִ ים צִ פְ צֵ ף וְ ֹלא הֵ נִיד ִריס
ִמשֶ מו ַֹדע ל ֹו עַ ל עָ צְ מַ ת ָיוָן כְ ַאזְ הָ ָרה
יב ִריס"
"ה ְ
לְ נִצְ ח ֹונָה עָ לָיו ,וְ כְָך נוֹצַ ר מֺ שַ ג הַ ִ
ָהֳרה.
שֶ עַ ד הַ יוֹם מֺ כָר ַלכֹל כְ חֵ ְטא הַ י ָ
ומשום כְָך ,כְ שֶ םָ ֳעלֵית כַיוֹם בְ זִ כְ ר ֹונֵנו
ִ
ַאח ִריתָ ה
נורים – עַ ל ַאף שֶ ְ
ִמלְ חֶ מֶ ת יוֹם הַ כִ ִ
הָ יְתָ ה בִ זְ כות ֺעזָם הָ עִ ל ִָאי שֶ ל ל ֹוח ֲִמינו
אשיתָ ה –
בְ לִ י שֶ מֶ ץ שֶ ל סָ פֵ ק ש ֹונָה ְמאֹ ד מֵ ֵר ִ
ָאסור לָנו בְ שום נָ נִים לִ ְמחֹ ק ִמן הַ ִהיסְ טו ְֹריָה
יב ִריס הָ ָאיֹם
אֶ ת חֵ ְטא הַ ָיה ֳָרה ,אוֹת ֹו הַ ִה ְ
מורת ֹו כ ִָרינו בִ ְמ ִח ָירה שֶ ל הָ אופו ְֹריָה
שֶ ְת ָ
ַאלְ נַ יִם ַוחֲמֵ ש ְמאוֹת ְקבָ ִרים שֶ עַ ד הַ יוֹם
צוֹפִ ים בָ נו ִמכָל חֶ לְ קָ ה צְ בָ ִאית כְ קָ טֵ גו ִֹרים
בִ ְשלַל בָ תֵ י -עַ לְ ִמין ,אֲבָ ל שֶ ֹּלא כְ ִקבְ ֵריהֶ ם
שֶ עֶ צֶ ם ִהםָ צְ ָאם שָ ם הוא סִ יוט פַ ְנטַ זְ מָ גו ִֹרי
שֶ ל בוֹר כָסוי בְ אֶ בֶ ן – עוֹד בְ לֵב י ִָק ֵיריהֶ ם
הַ נֶ צַ ע הַ נָ עור וְ הַ שוֹתֵ ת הַ זֶה אֵ ינֶמו
כָסוי ,בְ י ְַתמותָ םַ ,אלְ ְמנותָ ן וִ יגוֹן ְ -שכ ֹולָם
ַארבָ עִ ים שָ נָה בְ כֹ בֶ ד אֶ בֶ ן ,אַ ְך עו ֶֹדמו
זֶה ְ
כָבֵ ד יוֹתֵ ר ִמכָל הָ אֲבָ נִים שֶ בָ ע ֹולָם.
ָלכֵן ,כְ שֶ הֵ ד זִ כְ רוֹן הַ ִםלְ חָ מָ ה הַ ִהיא ע ֹולֶה כְָך
בְ כָל שָ נָה סְ בִ יב יוֹם כִ נור שֶ ב ֹו תָ ִמיד נוֹחֵ ת
חֶ ְשבוֹן-הַ מֶפֶ ש עַ ל ֺכלָנוִ ,מ ְתבַ עֵ ש כָאן לֶקַ ח
אוֹתָ ה הַ ָיה ֳָרה שֶ ל ָאז שֶ ל ֵָדתָ ה בְ חֵ ְטא.
אוֹתָ ה קַ לות-הַ ַדעַ ת שֶ ןוֹפָ ה ִד ְרדור ְתהוֹמָ ה,
אוֹת ֹו זִ לְ זול נוָֹאל ִביכוֹלוֹתָ יו שֶ ל הָ א ֹויֵב,
אוֹתָ ה ִאי -מוכָנות בְ צַ ד שַ ֲאנַמות הַ coma-
וְ כָל שֶ כָאן בְ עֶ צֶ ם ִמכָל אֵ לֶה ִמ ְתחַ יֵב.
כִ י לִ עויִים דו ִֹמים לְ אֵ לֶה שֶ מִגְ לו בְ סֶ קֶ ר
ַוע ֲָדת ֹו שֶ ל ַאגְ ָרנָט בִ ְתחום הַ םֶ ְח ָדלִ ים
גִ לְ תָ ה ַוע ֲַדת וִ ינוֹגְ ָרד גַם ִהיא סוֹפְ סוֹף בְ חֵ קֶ ר
ִמלְ חֶ מֶ ת לְ בָ נוֹן ְשנִ יָה ,עַ ל ַאף הַ הֶ בְ ֵדלִ ים.
יב ִריס ִמ ִע ְרבֵ נו
מָ ה שֶ םַ ְראֶ ה כִ י ע ֲִק ַירת הַ ִה ְ

יומי מַ םָ ש וְ ֹלא עִ ְניָן צְ ָד ִדי
ִהיא כ ַֹרח ִק ִ
צֹרְך ִחןונִי ָכזֶה בְ שום נָ נִים אֵ ינֶמו
וְ ֶ
חוֹבָ ה חַ ְדנַ ע ֲִמית כִ י ִאם מַ ְצ ִריְך ִטנול ְת ִמ ִידי.
ומָ ה שֶ זֶה מוֹכִ יחַ ֹלא נָ חוֹת הוא שֶ ֲאנ ְַחנו
ימנֶ ְריָה וְ גַם ֹלא מַ עֲצָ מָ ה
אֵ ינֶמו ֹלא ִא ְ
וכְ שֶ ִשכְ רוֹן -הַ כוֹחַ עָ ט עָ לֵינו וְ שָ כ ְַחנו
שֶ אוֹי לָנו ִמזְ ִחיחות-רֹאש וְ עַ יִן עֲצומָ ה
ִשל ְַםנו ְשכַר -לִ םוד יָקָ ר ְמאֹ ד ל ְַמרוֹת שֶ סַ הַ "ל
ִשמָה לִ בְ סוֹף ִשמוי נ ְֶח ָרץ אֶ ת נְ נֵי הַ ִםלְ חָ מָ ה
בורתָ ם שֶ ל ל ֹו ֲח ִמים שֶ עַ ל כָל שַ עַ ל
תוֹדוֹת לִ גְ ָ
הֵ בִ ינו לֶקַ ח זֶה הַ ְרבֵ ה לִ פְ נֵי שֶ הוא נ ְִשמַ ע
בְ ַועֲדוֹת-הַ ח ֲִק ָירה ,בָ עָ ם ובַ ִת ְקש ֶֹרת
ובֵ ין הַ ִם ְשנְ חוֹת מֺכוֹת הַ ְשכוֹל וְ הַ ְמכ ִָאים
מָ ה שֶ דוֹחֵ ק בָ נו בְ יוֹם -כִ נור הַ זֶה לִ זְ כֹר אֶ ת
חוֹבֵ נו לְ אוֹתָ ם שֶ בִ זְ כותָ ם ָאנו חַ יִ ים.

***
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אִ חולֵי הַ ְחלָמָ ה ְמהִ ירָ ה לְ חָ בֵ ר
ליצחק אורפז

ִמ ְםקוֹם צְ לִ ילות הַ ְןתָ ו הַ ְם ִמ ָירה ַאט ַ-אט אֶ ת אֹ בֶ ְך
הַ עַ יִץ שֶ ְש ָרבָ יו ִה ְרבו אוֹתָ נו ַלעֲנֹ ש
לוחים לְ ָך ִמםֶ מִי כְ י ֹונִים נו ְֹרחוֹת ִמשֹבֶ ְך
ְש ִ
כָל ִאחולֵי הַ הַ ְחלָמָ ה שֶ יֵש בִ ְשפַ ת אֱנוֹש.
ָאדם ובֵ ין ֵרעֵ הו
כִ י ֶד ֶרְך הָ אֶ ְמנַ ְתיָה בֵ ין ָ
נורים
ֹלא ַרק שֶ ִהיא ִמ ְשעוֹל שֶ ַדוְ קָ א יוֹם הַ כִ ִ
ֹלא ְמכַנֵר לְ ִאיש עַ ל זְ נִיחָ תוֹ ,כִ ְדבַ ר בו ְֹראֵ הו,
נורים –
אֶ לָא שֶ ִהיא סוֹפְ סוֹף – בְ לִ י מַ ןֵ כוֹת וְ ִא ִ
גַם ְשבִ יל הַ סַ לְ יָנות הַ ִחלוֹנִית שֶ כָל עוֹבְ ֵרהו
הוא מֶ ענ ְְטש שֶ כְָך אֶ ת ַרף-הָ אֱנו ִֹשי שֶ ב ֹו מֵ ִרים.
ומֵ שום כְָך הָ נַח לַגוף לְ ִה ְתאוֹשֵ ש בְ אֹ מֶ ץ
וְ ִאם ִטפְ טוף חֺ לְ שַ ת-הַ ַדעַ ת נֹ ה ָושָ ם נ ְִקוָה
בַ לֵבְ ,שלַח ְשלַל צַ וֵיְ -ק ִריָאה לְ שֶ פַ ע (לא ַרק קֹ מֶ ץ)
ימיזְ ם וְ ֶד ִביזְ יוֹת הַ ִת ְקוָה.
גֵיסוֹת הָ אוֹנְ ִט ִ
וְ ָאזִ ,משֶ ִתסְ קֹ ר אֶ ת ְתוַאי חַ יֶיָך שַ עַ ל -שַ עַ ל
ובָ עָ בְ ר ֹו לְ מול עֵ ינֶיָך כְ בַ םַ ֲחזֶה
זְ כוֹר נָא אֵ יְך נ ְִטחו בְ ָך נִ גְ זֵי א ֹויֵב ִמםַ עַ ל
וְ אֵ יְך גָבַ ְרתָ עַ ל ֺכלָם – ָלכֵן ,נְחוש-חָ זֶה,
אַ תָ ה ,שֶ כְ קָ ִצין ְק ָר ִבי שָ נִים ַרבוֹת בְ צַ הַ "ל
ִהכְ ַרעְ תָ אֶ ְתג ִָרים ַרבִ ים,

תַ כְ ִריעַ גַם אֶ ת זֶה.

