***
יוסי גמזו

ִשירָ ה הִ יא כְּ מ ֹו ְּק ִריָאה שֶ ל s.o.s
ִש ָירה ִהיא כְּ מ ֹו ְּק ִריָאה שֶ ל  s.o.sזוֹעֵ ק לְּ קֶ שֶ ב
בְּ יָם שֶ ל חֵ ְּרשֺּיוֹתִ ,היא עֶ ְּרגָתָ ה שֶ ל מַ חֲצִ ית
ַאחַ ת אֶ ל בַ תִ -שיחָ ה הָ ַאלְּ מ ֹונִית אוֹתָ ה ִהיא תָ ָרה
כְּ מ ֹו קוֹל רו ֵֹדף ַאחַ ר הֵ דוֹ ,כְּ מ ֹו גַל נוֹהֵ ר לַחוֹף
וכְּ מ ֹו הַ ְּשאֵ לוֹת אֶ ל הַ ְּתשובוֹת .שום גֵץ שֶ ל לַהַ ב
אֵ ינֶמו יוֹצֵ א ִמן הַ כֹחַ ַלנֹ עַ ל הַ מָם בָ ה בְּ אֶ בֶ ן הַ סֹר
בְּ לִ י מַ גָעָ ה שֶ ל הָ אֶ בֶ ן ְּבאֶ בֶ ן ַאחֶ ֶרת ,הַ ִשיר אֵ ינ ֹו ִשיר עוֹד
טֶ ֶרם ִא ְּםצו אוֹת ֹו אֹ זֶן שוֹמַ עַ ת וְּ לֵב הַ מִפְּ קָ ח לִ ְּק ָראתוֹ.
כִ י הַ עו ֵֹרא ,וְּ זֶה קו ֶֹרה
ַרק ִאם הַ ִשיר אֵ ינֶמו
אוֹבֵ ד ל ֹו כַעוֹל הַ עו ֵֹרא בַ ִם ְּדבָ ר ע ֲִר ִירי וְּ עָ קָ ר ובְּ לִ י עֵ ד
אֶ לָא שָ עָ ה שֶ שַ וְּ עַ ת הַ ִםלִ ים הַ נו ְֹּרצוֹת אֶ ת סְּ כ ָָריו שֶ ל הָ אֵ לֶם
נו ֶֹרטֶ ת בְּ לִ י הַ כֵר עַ ל מֵ יתָ ר ֹו הָ ַאלְּ מוֹנִ י
שֶ ל אֵ יזֶה זָר שֶ אֵ יז ֹו טֵ לֶנַ ְּתיָה ֶנ ֱעלֶמֶ ת
עוֹשָ ה אוֹת ֹו עַ ל ַאף כָל מֶ ְּרחַ עֵ י הַ מָכְּ ִרּיות
נִ ְּתאֹ ם לְּ אֵ יזֶה ָאח שֶ לְּ ָךְּ ,תאוֹם שֶ לְּ ָך ,בַ חֹ שֶ ְך
ב ֹו אוֹר הַ ִה ְּתו ְַּדעות נ ְִּדלָק בְּ ֶרגַע ֹלא צָ פוי.
בְּ פֶ בְּ רוָאר  ,34בָ םֵ ָאה שֶ עָ ְּב ָרה ,מַ גִ יעַ
בֵ ין ְּשלַל חַ ָּילָיו שֶ ל צְּ בָ א ַאנְּ ֶד ְּרס הַ מָע ִמגְּ בול רוסְּ יָה וְּ ֶד ֶרְך ִא ָיראן
ומשָ ם בָ ַרכֶבֶ ת
עַ ד לִ נְּמֵ לָה שֶ ל קָ ָראצִ 'י ונְּמֵ ל נו ְֹּרט-סָ עִ יד ִ
ז ֹו הַ חו ֶֹד ֶרת לִ ְּתחום נָ ל ְֶּש ִתינָה ,קָ צִ ין נ ֹו ָלנִי ְּדלוק-מַ בָ ט.
הוא אֵ ינ ֹו ְּק ִצין צְּ בָ א ַאנ ְֶּד ְּרס ָרגִ יל ,כְָך או ְֹּמ ִרים חֲבֵ ָריו לְּ תָ סָ "ח ולְּ בִ ָירה,
ושמ ֹו
הוא ְּמשו ֵֹרר בִ ְּשפָ תָ ם שֶ ל ִמיצְּ קֶ בִ יץ' ,סְּ לוֹבַ צְּ ִקי וְּ טובִ ים ְּ
יטלֶר:
ַארצ ֹו הַ כְּ בושָ ה ִב ֵידי ִה ְּ
כְּ לָל אֵ ינ ֹו זָר לְּ קו ְֹּראֵ י הַ ִש ָירה בְּ ְּ
וַארשָ ה ה ֹוגֶה בְּ עַ ל-נֶה אֶ ת ִש ָיריו.
ָאדק בְּ ר ֹו ְּניֶבְּ סְּ קי .הַ מֹ עַ ר בְּ ְּ
וְּ ל ֶ
ָזורת הַ ְּת ֵכלֶת
צְּ לִ יל גְּ ִעּיַת הַ עַ טָ ר ְּמהַ ְּדהֵ ד ְּבָאזְּ נָיו ,אֶ ל גְּ ל ַ
שֶ ל הָ ָר ִקיעַ הַ בִ יבְּ לִ י נ ֹולֵט הַ ִעיטוֹר תַ לְּ תַ לִ ים שֶ ל עָ שָ ן.
בְּ ר ֹו ְּניֶבְּ סְּ ִקי אֵ ינֶמו מַ צְּ לִ יחַ לִ ְּדמֹ ם עַ ל קַ ְּרשֵ י מוֹשָ בוֹ ,הוא אֶ כְּ סְּ טָ ִטי:
אֶ ֶרץ הַ עֹ ֶדש עוֹשָ ה ל ֹו ְּדבַ ר-מָ הִ ,מסְּ תַ בֵ ר ,הוא ז ֹולֵל בְּ עֵ ינָיו
ֶד ֶרְך חַ לוֹן הַ עָ רוֹן הַ נָ עור אֶ ת ִד ְּקלֵי אֶ ל -עָ ִריש וְּ ָר ִפיחַ
נַר ֵדסֶ יהָ שֶ ל יָפ ֹו וְּ עַ ד לַבְּ נותָ ם שֶ ל גַגוֹת תֵ לָ-אבִ יב.
עַ ד ְּ
שָ םִ ,מם ֹוכֵר -שֶ ל-סְּ פָ ִרים יוֹצֵ א נְּ לוֹצְּ קֲ ,עי ְַּרת ֹו שֶ ל בְּ ר ֹו ְּניֶבְּ ְּס ִקי ,נו ָֹדע ל ֹו
יבי בִ ְּמרוֹם הַ גָלִ יל הַ ןָ לוע ,אֵ ילוֹן.
ְּשמ ֹו שֶ ל ִמין כְּ פָ ר ק ֹול ְֶּק ִט ִ
'יקים ",אוֹמֵ ר ל ֹו מ ֹוכֵר-הַ ןְּ פָ ִרים" ,הֵ ם קו ְֹּר ִאים שָ ם
"אֵ ין זֶה יִשוב שֶ ל מוזִ ִ
וש ִמ ָירה בַ לֵילוֹת
בֵ ין סִ עולָם שֶ ל ְּט ָר ִשים לִ ְּנ ִטיעַ ת עֲצֵ י -נְּ ִרי ְּ
יוֹתֵ ר ִמכָל הַ כַפְּ ִרּיִ ים שֶ בְּ א ֹויְּצִ 'יזְּ נָה נוֹלְּ סְּ קָ ה
ַארצְּ ָך הַ נ ֹולָנִית) סְּ פָ ִרים ,ובֵ ינֵיהֶ ם
(היא ְּ
ִ
ִמלְּ בַ ד ִש ָירה עִ בְּ ִרית ,גַם נ ֹולָנִית ,כ ֹולֵל סְּ פָ ֶריָך,
ָכ ְך שֶ כְּ ַדאי לְּ ָך כָאן ,נָאן נוֹאֶ טָ ה (ָאדוֹן ְּמשו ֵֹרר) לְּ בַ ְּע ָרם".
עַ ד שֶ תַ גַעְּ נָה סְּ פִ ינוֹת ִ -מלְּ חָ מָ ה בָ ן יַפְּ לִ יג עִ ם ֵרעָ יו לְּ ִאיטַ לְּ יָה

ָאץ הַ נוֹאֶ טָ ה ִמּיָד ובְּ לִ י ֶרתַ ע בִ ְּט ֶר ְּמנִ ים לִ פְּ גֹ ש אֶ ת קו ְֹּרָאיו.
הוא אֵ ינ ֹו ִמ ְּתנַ תֶ ה כְּ מַ ְּר ִבית ְּקצִ ינֵי ַא ְּנ ֶד ְּרס לָתור בָ תֵ י-בֹשֶ ת בְּ יָפ ֹו
שָ ם ְּמשַ לְּ ִמים הֵ ם בְּ לִ ָירה ַאנְּגְּ לִ ית לְּ שַ ְּרמוטוֹת ִקסְּ מֵ י הַ ִםזְּ ָרח.
אֶ חָ ד מֵ הֶ ם ,סְּ לוצְּ ִקיָ ,רסָ "ר שֶ הֺ לְּ הַ ט בְּ סִ גְּ נוֹן אֶ לֶף ַל ְּילָה וְּ ַל ְּילָה
אטמָ ה נֵעוֹר
ָ'מילָה א ֹו פַ ְּ
שֶ ל כֵיף קָ ָרחַ אנְּגִ 'י בְּ חֹ ם כִ בְּ שָ נָה שֶ ל ג ִ
עִ ם שַ חַ ר לִ ְּק ִריַאת הַ גֶבֶ ר בִ ְּשכונַת מַ ְּנ ִשּיָה,
קָ ם וְּ לוֹבֵ ש אֶ ת מַ ָדיו אַ ְך ש ֹוכֵחַ ָ ,רדום ,לְּ שַ לֵם ַכ ִמ ְּד ָרש
מַ ס מוֹתָ רוֹת וְּ הֶ טֵ ל עִ מוגִ ים לִ ְּש ֶכנְּת ֹו ל ִַם ְּשכָב הַ שוֹאֶ לֶת:
ארי חָ אוָאגָ'ה ָרסָ ִ"רי?" וְּ סָ ח לָה בְּ חֵ ן ְּוַרשָ ִאי:
"מָ ה עִ ם מָ סָ ִ
ָ'מילָה ,אֶ צְּ לֵנו חָ לִ ילָה ָרסָ "ר נ ֹולָנִי לְּ ע ֹולָם ֹלא
"נָאנִי ג ִ
יִעַ ח עַ ל זֶה כֶסֶ ףַ ,רק מָ הִ ,אם ִת ְּתנִי לִ י כוֹס תֵ ה – אֶ ְּתכַבֵ ד ְּב ָרצוֹן"...
ַאדק בְּ ר ֹו ְּניֶבְּ סְּ ִקי שָ פוט עַ ל הַ םוזוֹת וְּ ֹלא עַ ל ִמזְּ מוזוֹת,
אֶ לָא שֶ וְּ ל ֶ
יטבֶ ג שֶ ל ֹו
מַ גִ יעַ ְּשטוף גֶשֶ ם גְּ לִ ילִ י לְּ אֵ ילוֹן וְּ ש ֹולֵף ִמן הַ ִע ְּ
ָארחָ יו הַ ְּשמֵ ִחים ב ֹו
אֶ ת קֹ בֶ ץ ִש ָיריו הַ ּיו ְֹּק ִדים ובָ עֶ ֶרב ,מֺ עָ ף ְּמ ְּ
כְּ מ ֹו עַ ל נְּ ִריסָ ה ח ֲִמימָ ה שֶ ל שָ לוֹם ִמשָ ְּרשָ ם הֶ עָ קור בַ ֵמכָר,
מַ ְּקצִ ים ל ֹו שֺ לְּ חָ ן וְּ כִ ןֵ א בִ צְּ ִריפ ֹו הָ אֶ בְּ יוֹן שֶ ל אוֹת ֹו ֲח ַדר-אֹ כֶל
ב ֹו הוא צוֹפֶ ה בְּ שו ְֹּמעֵ י ְּשפַ ת ִאם ֹו וְּ ִאםָ ם הַ בוֹלְּ ִעים כָל ִמלָה
מֵ חֹ ם ְּק ִריָאת ֹו הַ סוֹבֵ ט אֶ ת לִ בָ ם כְּ מֵ יתָ ר שֶ ֺכל ֹו ַגעֲגועַ ,
ַאדמַ ת יַלְּ דותָ ם.
ַאדמַ ת אֲבוֹתָ ם ְּק ַרעֲתָ ם מֵ ְּ
הֵ ם ,שֶ כְּ ִמיהָ ה אֶ ל ְּ
וְּ ָאז ,בְּ לִ י שֶ מֶ ץ הַ ְּת ָרָאה ,כָבֶ ה הַ ֶגנ ֶָרטוֹר,
אשית
חֹ שֶ ְך מֺ ְּחלָט ,כְּ מ ֹו הַ הוא שֶ עַ ל נְּ נֵי ְּתהוֹמָ ם שֶ ל נְּ סוקֵ י בְּ ֵר ִ
קוֹטֵ עַ לְּ פֶ תַ ע אֶ ת קוֹל נָ אן נוֹאֶ טָ ה וְּ עָ ט עַ ל אוֹת ֹו חֲ ַדר -אֹ כֶל,
הוא ִמ ְּשתַ תֵ ק בִ ְּמבוכָה וְּ דוֹמֶ ה כִ י נִתָ ן שָ ם ל ְַּחתֹ ְך בְּ סַ כִ ין
אֶ ת הַ ִןינְּקוֹנָה הַ ִהיא שֶ ל ְּשנִ ּיָה בָ ה הָ אֵ לֶם חוֹבֵ ר אֶ ל הַ הֶ לֶם
ַרק שֶ נִ ְּתאֹ ם ,כְּ מ ֹו מֵ עַ ל נִ י ְּתהוֹם ִמ ְּת ַרחֵ ש אֵ יזֶה נֵס ֹלא צָ פוי
וְּ קוֹל צָ לול כִ צְּ לִ יל טָ לול שֶ ל ַנע ֲָרה נִסְּ תֶ ֶרת
בְּ חֵ יק הָ ֲעלָטָ ה מַ ְּמ ִשיְך לִ ְּקרֹא שָ ם בְּ עַ ל -נֶה
נונ ְְּּקט מֵ אוֹת ֹו הַ םָ קוֹם בְּ ִדּיוק ב ֹו נ ְִּקטַ ע הָ או ֵֹרחַ  ,כְּ ִאלו
תָ ם ובָ טֵ ל בְּ נִגוד לְּ חֺ עָ יו שֶ ל הַ טֶ בַ ע אוֹת ֹו הַ הֶ בְּ ֵדל
בֵ ין ְּמ ִהיר ות הָ אוֹר לְּ שֶ ל הַ עוֹל ,וְּ הַ נוֹאֶ טָ ה
שוֹמֵ עַ הָ מום אֵ יְך אוֹתָ ה ַאלְּ מ ֹונִית שָ ם קו ֵֹראת אֶ ת ִשיר ֹו עַ ד תֺ םוֹ.
"ש ָירה ִהיא כְּ מ ֹו ְּק ִריָאה שֶ ל  ", s.o.sהוא סָ ח בְּ לַחַ ש,
ִ
"וְּ כָל ְּתשובָ ה ִהיא נֵס"
וְּ ָאז נ ְִּדלָק נִ ְּתאֹ ם הָ אוֹר...

