***
יוסי גמזו

מַּ עֲשֶּ ה בְּ קַּ ְּרדֹּם שֶּ מ ְִּּמַאס ל ֹּו לִּ דֹּם...
אשיִּ ים
זְּ מַּ ן ֹלא ָּרב ַאחַּ ר בְּ ִּח ַּירת הָּ ַּרבָּ נִּים הָּ ָּר ִּ
ְּוק ָּרבוֹּת הַּ ִּה ְּתכ ְַּּתשות בֵּ ין מָּ עֲמָּ ד לְּ ִּמ ְּתחָּ ֵּרהו
יורים בַּ ל ִָּּשיִּ ים
נ ְִּּת ְּקלו שו ְֹּּט ֵּרי מַּ ּקוֹּף בְּ סִּ ִּ
בְּ חוצוֹּת יְּרושָּ לַּיִּם בְּ ִּמין עֶּ צֶּ ם שֶּ םַּ ְּראֵּ הו
ָאדם
ֹלא נ ְִּּרָאה כִּ ְּדמות ָּ
אולָּם עו ֵֹּּרר אֶּ ת ֲחשָּ ָּדם
כְּ שֶּ ּשוֹּטֵּ ט בְּ ִּאישוֹּן ַּל ְּילָּה בִּ סְּ בִּ יבוֹּת הֵּ יכַּל ְּשֹלמֹּ ה
כְּ ִּמין הו ְֹּּמלֶּס ע ֲִּר ִּירי
ֲרורי
א ֹּו כְּ בָּ ְּרנָּש סַּ ה ִּ
הַּ ּצוֹּעֵּ ד אֲחוז -שֵּ נָּה כְּ שֶּ הוא שָּ רוי בַּ חֲלוֹּמוֹּ.
הֵּ ם עָּ צְּ רו אוֹּת ֹּו בְּ אֶּ ְּמצַּ ע ִּהלוכ ֹּו וְּ גַּם הֵּ ִּאירו
אֶּ ת מַּ ְּראֵּ הו בְּ פָּ נָּס וְּ הוא ִּמיָּד קָּ פַּ ץ לְּ דֹּ ם
ולְּ אוֹּר אוֹּת ֹּו פָּ נָּס בוֹּהֵּ ק ִּהבְּ ִּחינו וְּ ִּהכִּ ירו
שֶּ םולָּם נִּּצָּ ב ֹלא ִּאיש כִּ י ִּאם ג ְַּּרזֶּן א ֹּו ִּמין קַּ ְּרדֹּם.
אַּ ְך לְּ גֹּ ֶּדל ִּת ְּמה ֹּונָּם ,כְּ שֶּ הוא נ ְֶּּחקַּ ר ,כְּ ִּפי שֶּ מָּחוץ,
גַּם לִּ ְּשמ ֹּו גַּם לִּ כְּ תָּ בְּ ת ֹּו ומָּ ה הוא ְּמחַּ פֵּ ש בַּ חוץ
ָאדם ובְּ עִּ בְּ ִּרית שוֹּטֶּ פֶּ ת
הוא מָּ סַּ ר לָּהֶּ ם בִּ ְּשפַּ תָּ -
ומ ַּמיִּן בָּ א וְּ עוֹּד פְּ ָּר ִּטים לְּ שֵּ ם תוֹּסֶּ פֶּ ת.
ִּמיהו ִּ
"אם כְּ בָּ ר שָּ ַאלְּ תֶּ ם ֹלא אֶּ ְּשתֹּ ק וְּ ֹלא אֶּ דֹּם
הוא ָאמַּ רִּ :
כִּ י נ ַָּּד ְּר ִּתי לְּ ַּדבֵּ ר וְּ נ ֵֶּּדר עַּ ז זֶּה ֹלא אֶּ כְּ פֹּ ר בוֹּ.
ָאדם כִּ י ִּאם בְּ סַּ ְך הַּ כֹּל קַּ ְּרדֹּם
כֵּן ,אֵּ י ֶּנמִּי בֶּ ן ָּ -
כוריו בַּ יַּהֲדות קָּ שֶּ ה לִּ סְּ פֹּ ר בוֹּ,
שֶּ אֶּ ת שֶּ פַּ ע ִּאזְּ ָּ
זֶּה שֶּ אוֹּדוֹּתָּ יו כְּ תובוֹּת
אוֹּתָּ ן ִּהלְּ כוֹּת פִּ ְּרקֵּ י ָאבוֹּת
לְּ פִּ יהֶּ ן אֵּ ין ַּלעֲשוֹּת אֶּ ת הַּ תוֹּרָּ ה קַּ ְּרדֹּם לַּחְּ פֹּ ר בוֹּ.
" ַּו ֲאנִּי ",הוֹּסִּ יף אוֹּת ֹּו קַּ ְּרדֹּם" ,אוֹּמֵּ ר יוֹּתֵּ ר ִּמזֶּה
יתי
בִּ ְּמיֺּחָּ ד לְּ נֹּ כַּח הַּ ִּּשםוש בַּ ָּדת ,כְּ פִּ י שֶּ גִּ לִּ ִּ
ימל ְּמבַּ זֶּה
שֶּ אוֹּתָּ ה כָּאן כָּל עַּ סְּ קָּ נְּצִּ 'יק חוֹּבֵּ ש ְּ -ש ְּט ַּר ְּ
יטי
כְּ שֶּ עוֹּשֶּ ה הוא אֶּ ת ָּדת ֹּו קַּ ְּרדֹּם ל ְַּּחפֹּ ר ב ֹּו הוֹּן פוֹּלִּ ִּ
כִּ בְּ יָּכוֹּל בְּ שֵּ ם תו ָֹּּרה
הַּ ֶּמהֱפֶּ כֶּת לִּ סְּ חו ָֹּּרה
יטי,
ֶּערים עַּ ד שֶּ כַּיוֹּם ,בְּ אֹּ ַּרח ְּק ִּר ִּ
בִּ ֵּידיהֶּ ם שֶּ ל מַּ אכ ִּ
סְּ חַּ ר -קוֹּלוֹּת וְּ צֵּ יד -מַּ נ ְָּּדט
הֵּ ם כֶּתֶּ ם עַּ ל י ְֺּּק ַּרת הַּ ָּדת
יתי
וְּ כֵּיוָּן שֶּ הֵּ ם חו ְֹּּפ ִּרים בָּ ה – בִּ זְּ יוֹּנוֹּת ַּר ִּבים ָּר ִּא ִּ
ְּוקטָּ טוֹּת עַּ ל עֶּ ְּמדוֹּת -כוֹּחַּ
שֶּ םַּ ְּרבִּ ים סְּ ִּביבָּ ן לִּ נְּגֹּ חַּ
יטי
עַּ ל שָּ לָּל וְּ עַּ ל מַּ לְּ קוֹּחַּ  ,בִּ כְּ רוזִּ ים ובִּ גְּ ָּרפִּ ִּ
ופַּ ְּש ְּקוִּ ילִּ ים בַּ חוצוֹּת

וְּ הַּ כְּ פָּ שוֹּת וְּ הַּ ְּשמָּ צוֹּת
יתי
שֶּ עַּ ל כָּל זִּ ּקָּ ה בֵּ ינָּן וכְּ בוֹּד -הַּ ָּדת תָּ ִּמיד תָּ ִּה ִּ
ְּוקנונְּיוֹּת בְּ סִּ יטוֹּנות
סְּ בִּ יב הַּ בְּ ִּחירוֹּת ל ַָּּרבָּ נות
יתי".
עורן הוא מוֹּנוֹּלִּ ִּ
שֶּ ל ְַּּמרוֹּת רֹּב פַּ לְּ גֵּיהֶּ ן שָּ ם – כִּ ָּ
ישיִּ ים
ָּככָּה סָּ ח אוֹּת ֹּו קַּ ְּרדֹּם כְּ שֶּ הַּ ְּּק ָּרבוֹּת הָּ ִּא ִּ
אשיִּ ים
פָּרצו שָּ ם עַּ ל ִּמ ְּשרוֹּת הָּ ַּרבָּ נִּים הָּ ָּר ִּ
שֶּ ְּ
ְּשלַּל קֺּ פוֹּתְּ -ש ָּרצִּ ים תָּ לו
ובִּ ְּתכָּכִּ ים ֹלא בָּ חֲלו
וְּ עַּ ל כְָּך הֵּ ם בַּ ּצִּ בור שום ַא ֲה ָּדה ֹלא ָּנחֲלו
כִּ י מֵּ רֹּב בְּ ִּחישַּ ת קו ְֹּּמ ִּבינוֹּת הֵּ ם ִּהגִּ יעו עַּ ד לִּ סְּ טַּ ְּדיָּה
שֶּ ל ִּמלְּ חֶּ מֶּ ת גוֹּג ,מָּ גוֹּג וְּ ֵּדמָּ גוֹּג לְּ ֹלא בושָּ ה
וְּ כַּיוֹּםִּ ,עם פְּ ִּט ָּירת ֹּו שֶּ ל הַּ םָּ ָּרן יוֹּסֵּ ף עוֹּבַּ ְּדיָּה
כְּ שֶּ עוֹּד ֹלא יָּבְּ שו ִּד ְּמעוֹּת כָּל חֲסִּ ָּידיו – שוב נְּטושָּ ה
ַאר ִּטיל ְֶּּריָּה
הַּ ְּרעָּ שַּ ת הָּ ְּ
הַּ גוֹּבֶּ לֶּת ְּב ִּהיסְּ טֶּ ְּריָּה
שֶּ ל ִּמלְּ חֶּ מֶּ ת ִּדיָאדוֹּכִּ ים ְּוק ָּרבוֹּת הַּ יְּ רושָּ ה
כְּ שֶּ בַּ  fight-עַּ ל כֵּס הַּ ב ֹּוס
כָּל צַּ ד בְּ שַּ "ס תוֹּקֵּ עַּ שוֹּס
שֶּ ל ְּד ִּחיפוֹּת חו ְֹּּדרוֹּת ִּש ְּריוֹּן
ַארכִּ י ְּ -שלֵּיגֶּר לְּ בִּ ְּריוֹּן
בֵּ ין ְּ
וְּ כָּל צַּ ד ְּשמוֹּת -גְּ נַּאי יו ֶֹּּרה ב ֹּו
בַּ י ִָּּריב הַּ ִּם ְּתחָּ ֶּרה ב ֹּו
וְּ הַּ כֹּל בְּ ִּשיא הַּ ִּּצינִּיות בִּ ְּשמָּ ה שֶּ ל הַּ תוֹּרָּ ה
שֶּ עו ִֹּּשים אוֹּתָּ ה פְּ ל ְַּּסתֵּ ר
בְּ ֵּריש גְּ לֵּי ובְּ לִּ י הֶּ ְּסתֵּ ר
מורה
ארסָּ ה ֹלא גְּ ָּ
ובִּ כְּ ֵּדי ֹלא לְּ הַּ ְּש ִּאיר פֹּ ה אֶּ ת הַּ פַּ ְּ
מַּ כְּ ִּריזִּ ים בֵּ ין בְּ לוֹּף לִּ בְּ דות
כִּ י אֵּ ין ְּקטָּ טוֹּת ,יֵּש ַּרק ַאחְּ דות
ומֵּ רֹּב כִּ בוד תו ָֹּּרה אֵּ ין ִּאיש מוכָּן בַּ ְּשמוץ לִּ ְּרבֹּץ,
אַּ ְך הָּ עָּ ם כֺּל ֹּו ח ֹּוזֶּה
בַּ םַּ ֲחזֶּה הַּ ְּםבַּ זֶּה
"אם זֹּאת תו ָֹּּרה ָאז מַּ ִּהי ִּה ְּתפַּ לְּ שות בַּ בֹּץ?"
וְּ שוֹּאֵּ לִּ :
אשיִּ ים
וְּ ָּלכֵּן ,כְּ מ ֹּו בַּ בְּ ִּחירוֹּת ל ַָּּרבָּ נִּים הָּ ָּר ִּ
גַּם כַּעֵּ ת ,זְּ מַּ ן ֹלא ָארֹּ ְך ַאחַּ ר פְּ ִּט ַּירת כְּ בוֹּד הַּ םָּ ָּרן,
יורים בַּ ל ִָּּשיִּ ים
נ ְִּּתקָּ לִּ ים שו ְֹּּט ֵּרי מַּ ּקוֹּף בְּ סִּ ִּ
א ֹּו נַּיְּדוֹּת ְּס ִּריקוֹּת-הַּ ַּל ְּילָּה הַּ חוֹּלְּ פוֹּת שָּ ם בְּ עו ְֹּּב ָּרן
בְּ חוצוֹּת יְּרושָּ לַּיִּם – בְּ אוֹּת ֹּו קַּ ְּרדֹּם מוזָּר
שֶּ כָּל ִּמי שֶּ בְּ פִּ ְּרקֵּ י ָאבוֹּת קו ֵֹּּרא תָּ ִּמיד מֺּ זְּ הָּ ר
ֹלא ל ְַּּחפֹּ ר ב ֹּו בְּ מַּ סְּ וֶּה כ ֹּוזֵּב שֶּ ל ַא ֲהבַּ ת הַּ ָּדת
אַּ ְך כַּיוֹּם ,כְּ שֶּ אֵּ ין בושָּ ה יוֹּתֵּ ר ,לְּ ִּמי בִּ כְּ לָּל ִּאכְּ פַּ ת?

