***
יוסי גמזו

שֶ מֶ ן ַזיִת זְַך
נֶרק י"ג ,נָ סוק ג'
בְּ סֵ פֶ ר בַ ִם ְּדבָ רֶ ,
יחים לָתור
כָתוב כֵיצַ ד שָ לַח מֹ שֶ ה י"ב ְּשלִ ִ
אֶ ת אֶ ֶרץ אֲבוֹתָ יו כְּ שֶ בְּ נֵי עַ ם ֹו הָ יו עו ְֹּרגִ ים אֶ ל
נְּ דותָ ם מֵ עַ בְּ דותָ ם וְּ ִאיש בָ ם ֹלא הָ יָה נָ טור
נַרעֹ ה בְּ ִה ְּתנָ ְּרע ֹו וְּ שֵ בֶ ט הַ מוֹגְּ ִשים בָ ם
ִמזְּ דוֹן ְּ
ִה ְּרבָ ה אֶ ת עֱמותָ ם וְּ סִ בְּ לוֹתָ ם וְּ ַלחֲצָ ם
שֶ כֵן דוֹרוֹת ַר ִבים הָ יו בְּ ָדם ִמ ְּתבוֹסְּ סִ ים בָ ם
ַארצָ ם.
בִ ְּשבִ י ִמצְּ ַריִם שֶ ַאף נַ עַ ם ֹלא הָ יְּתָ ה ְּ

וַטִ ְּשלְּ חֵ ם מֹ שֶ ה כְּ חֵ יל-חָ לוץ וכְּ רֹאש-גֶשֶ ר
ַאב ָרהָ ם ,יִצְּ חָ ק וְּ ַיעֲקֹ ב
לִ בְּ ֹלש בְּ אֶ ֶרץ ְּ
ַוט ְַּחזְּ רו ִמשָ ם וַ ט ְַּחלְּ קו עִ ם ֹו אֶ ת נֵ שֶ ר
ִמ ְּמצָ אֵ יהֶ ם לֵאמֹ ר כִ י יֵש בָ ה ַרע וְּ יֵש בָ ה טוֹב
אַ ְך מֵ ַאחַ ר שֶ אֵ ין לָנו ַאחֶ ֶרת זולַת כְּ נַעַ ן
ובָ ה ,בִ בְּ לִ יל אֶ חָ ד ,גַם ַל ֲענָה וְּ גַם מָ רוֹר
ָאמרו ,לִ לְּ חֹ ם בָ ה עַ ל הַ חוֹב בְּ לִ י הֶ ֶרף ,יַעַ ן
ָראויְּ ,
מ ֹול ֶֶדת לְּ אֺ םָ ה יֵש ַרק ַאחַ ת וְּ אֵ ין לִ בְּ רֹר.

ומי שֶ ִהכְּ ִשילָנו
ָאמרוִ ,
יִהיֶה קָ שֶ הְּ ,
וְּ זֶה ְּ
כָאן צ"ט מ ֹונִים יובַ ס בַ נַ עַ ם הַ םֵ ָאה.

יִהיֶה שֶ לָנו
יִהיֶה מַ ִתיש ,ג ְָּמרו ,אַ ְך זֶה ְּ
וְּ זֶה ְּ
כִ י ַרק אֺ םָ ה שֶ לְּ ִתעון מומֵ י עַ צְּ מָ ה כְּ מֵ הָ ה
ִתזְּ כֶה לִ בְּ סוֹף גַם ֶלאֱסֹ ף אֶ ת נֵ רוֹתָ יו שֶ ל בֶ ֶדק-
בֵ יתָ ה וְּ ִתחָ הֵ ר מֵ עַ וְּ לוֹתֶ יהָ בִ זְּ כותָ ם
שֶ ל ִמי שֶ ֹּלא עָ ְּרקו ִמםֶ מָה בְּ ל ְָּחמָ ם עַ ל צֶ ֶדק
ַאדמָ תָ ם.
אַ ְך ָלחֲמו עַ ל צֶ ֶדק בְּ ִשבְּ תָ ם עַ ל ְּ

וְּ ַרק אֶ חָ ד מֵ חֶ בֶ ר מַ ְּש ִקיפֵ י אוֹתָ ה ִמ ְּשלַחַ ת
שֶ ַרעַ ל לְּ שוֹנ ֹו נוֹטֵ ף כְּ שֶ מֶ ן זַיִ ת זְַך
ומ ֵר ָרת ֹו גַם יַחַ ד
ַארצ ֹו ְּ
הוֹצִ יא שָ ם אֶ ת ִדבַ ת ְּ
וְּ סָ ח כִ י מֵ ַאחַ ר שֶ בָ ה כָל ְּשבִ יב שֶ ל אוֹר מֺ זָח
לִ ְּתהוֹם הָ אֲפֵ לָה וְּ הָ ִר ְּשעות הַ עָ נִיבָ לִ ית
מוטָ ב לְּ כָל הַ חָ ס בָ ה עַ ל רֹאש ֹו נֶ ן ִיםָ לֵק
לָנוס מֵ אֶ ֶרץ י ְִּש ָראֵ ל כְּ ִמשוָֹאה גְּ לוֹבָ לִ ית
(שנֶל!) לְּ אֶ ֶרץ עֲמָ לֵק.
ולְּ הַ גֵר ִמםֶ מָה ְּ

ְּבורגִ י
כִ י שָ ם ,בֵ ין פְּ ִר ְּיד ִריכְּ ְּש ְּט ַראסֶ ה ובֵ ין שַ עַ ר בְּ ַרנ ְֶּדנ ְּ
ובֵ ין ְּש ֵדרוֹת אונְּטֶ ר ֶדן לִ ינ ְֶּדן ,חַ ף מֵ עַ כָבוֹת
יטורגִ י
יָחוש בֶ ן ִי ְּש ָראֵ ל ִמין ֶרגֶשִ -ה ְּתעַ לות לִ ְּ
בְּ ִהזָכְּ ר ֹו ִמי כָאן נָ קַ ד עַ ל צֵ את הָ ַרכָבוֹת
ושוִ יץ וְּ טֶ ֶרזְּ ֶינ ְְּּשטָ ט ,לְּ ַדכַאו ולְּ יֶתֶ ר
לְּ אַ ְּ
נְּ נִינוֹת -הַ חֶ מֶ ד הַ טָפוֹת שֶ ל הָ עֲמָ ל ִֵקים
שֶ כָל מַ עֲלוֹת כְּ נַעַ ןִ ,אם גְּ לויוֹת וְּ ִאם בַ ןֵ תֶ ר
ֹלא ִי ְּשתַ וו לָהֶ ן כִ סְּ ִחי מול מֵ י בְּ אֵ ר זַכִ ים.

כִ י אֶ ֶרץ עֲמָ לֵק שֶ בַ הוֹוֶה אֵ ין שום ִד ְּמיוֹן בָ ה
ַלזֹאת שֶ בְּ עָ בָ ר ג ְָּרפָ ה ִמילְּ יוֹנִים אֶ ל מוֹתָ ם
ל ְַּמרוֹת שֶ מֵיא ֹו-נָאצִ ים לְּ מַ כְּ בִ יר יֵש גַם כַטוֹם בָ ה
וְּ נֹ עַ ר הַ חוֹבֵ ב בָ ה אֶ ת "מַ יְּן קַ ְּמנְּ ף" ,וכְּ לָל ֹלא תָ ם
ִשווק קַ לְּ טוֹת נְּאומֵ י גֶבֶ לְּ ס ,הוֹבִ י אֶ נִ ֵיד ִמי
שֶ ל צְּ עִ ִירים ַרבִ ים בָ ה – ָאז ְּרדו ,בְּ נֵי י ְִּש ָראֵ ל,
בְּ לִ י כָל חֲשָ ש מֵ ִה ְּתג ְַּברות הַ גַל הָ ַא ְּנ ִטישֵ ִמי
לְּ אֶ ֶרץ עֲמָ לֵק הַ הומָ נִיסְּ ִטית לְּ הַ לֵל.

נ.ב .יָכוֹל אֶ זְּ ָרח י ְִּש ְּראֵ לִ י נָ שוט כָמוֹנִ י
לִ זְּ עֹ ם עַ ל הַ כִ בוש וְּ עַ ל הָ עָ וֶל הַ כָפוי
עַ ל מַ עֲמַ ד -בֵ י ַניִם ִמ ְּתמוֹטֵ ט ,עַ ל ַרף -הָ עֹ נִי,
עַ ל הוֹן וְּ עַ ל ִשלְּ טוֹן – אֲבָ ל ָרצוי לִ ְּהיוֹת שָ פוי
ַאט ָרף נָתוֹלוֹגִ י
ַארצ ֹו בְּ ְּ
שָ עָ ה שֶ תוְֹך ִשנְַּאת ְּ
מַ כְּ ִריז מֵ גָלוֹמָ ן שֶ חוץ ִמםֶ מו אֵ ין תַ ְּרבות
וְּ אֶ ת יו ְֹּר ֶדיהָ ְּמעו ֵֹדד בְּ לַהַ ט ֵדמָ גוֹגִ י
כִ י ד ֹוי ְְּּט ְּש ַלנְּד ִאיבֶ ר ַאלֶס וְּ הַ סִ טוֹנות קַ נוט.

כְּ שֶ לו ְֹּרד ַאנְּגְּ לִ י שָ ַאל אֶ ת ַויְּצְּ מַ ן בִ ְּק ִריַאת-בֵ ינַיִם:
"מַ דועַ ִמ ְּתעַ ְּע ִשים אַ תֶ ם עַ ל אֶ ֶרץ הַ תָ נָ"ְך
הֲרי כִ פְּ לַיִם?"
כְּ שֶ א ֲָרצוֹת ַרבוֹת כָל-כְָך נוֹחוֹת ֵ
עָ נָה ל ֹו וַ יְּצְּ מַ ן בְּ ִאירוֹנְּ יָה וְּ ָאמַ ר ל ֹו כְָך:

"זֶה כְּ מ ֹו שֶ אֶ ְּשַאלְּ ָך מַ דועַ זֶה אַ תָ ה נוֹסֵ עַ
הַ ְּרחֵ ק ִמל ֹונְּדוֹן לְּ בַ עֵ ר כְּ בֵ ן טוֹב אֶ ת ִא ְּםָך

ִאם יֵש בִ ְּשכונ ְַּתָך שֶ בָ ה יוֹם-יוֹם אַ תָ ה נוֹסֵ עַ
יתָך?"...
כָל -כְָך הַ ְּרבֵ ה נ ִָשים זְּ קֵ נוֹת מַ םָ ש לְּ יַד בֵ ְּ

