
* * * 

 יוסי גמזו

ַמן ַהֶזה  ַבָטִמים ַהֵהם, ַבזְּ

  

 א. ַבָטִמים ַהֵהם

ָיה ָלמוסְּ ַדרְּ לֹוִשים ָשָנה, ִביֵמי אֹוָתה ַאנְּ ֵני ֵמָאה שְּ  ִלפְּ

עֹות "סופֹות ַבֶמֶגב", ֶעֶרב ַחג ַהֲחנָֺכה  ֶשל ַגל ַנרְּ

רֹום, ֵאי פֹוגְּ נֹו ֶשל ַרב ָרצוַח בְּ יָ -הֹוִדיַע בְּ רוסְּ  ה,ָשם בְּ

ָמעֹות, ַכֲחנוָקה מֹוֶגֶגת ִבדְּ הֹוָרתֹו ַהִםתְּ  לְּ

ִדיפֹות ָוֶרַצח ָחר ָאנו ַרק ִלרְּ  ִכי ֵמַאַחר ֶשַעם ִנבְּ

ֵאין עֹוֵצר ָזר ַהָדש ָבנו בְּ ֵזָרתֹו ֶשל ֵאל ַאכְּ  ִבגְּ

 ַעל ֹלא ָכל ָעֶול וַוַדאי יֹוִסיף ָלדוש ָבנו ָלֶנַצח,

ֵנִסָטה  ַנֵסר. –ָמָחר ֵיֵלְך הוא, ֶבן ָהַרב, ַלכְּ ִיתְּ  וְּ

  

ֵבית ֶנֶסת-"ָהֶעֶרב," ָסָחה לֹו ִאםֹו, "ָיבֹוא ָלִעיר, לְּ  ַהכְּ

ָך,-ַמִגיד נֹוָדע ֵמִעיר ַדת ַעםְּ  ַהֶנֶלְך, ִאיש ָבִקי בְּ

ֶחֶסד ֹתר אֹוָתה בְּ ָיה ֶשֹּלא ִיפְּ ַאל אֹותֹו ֺקשְּ ִאם ִתשְּ  וְּ

ָך."לֵ  ֹבר ֶאת ֵלב ִאםְּ בֹוד ָאִביָך ָז"ל ושְּ ַחֵלל ֶאת כְּ  ְך וְּ

  

ֵשיֵגץ ָכְך, ָבֶעֶרב, מול ַעם ָרב, הֹוִשיט ַהָםֳעָמד לְּ  וְּ

ִחָטה: ֹלא דְּ ָסח לֹו, ַלַםִגיד, לְּ מוִצים וְּ רֹוִפים קְּ ֵני ֶאגְּ  שְּ

בֹודֹו, ִצנֹור  ֵתי ָיַדי, כְּ ַאַחת ִמשְּ ִאם זִ  –"ֵיש בְּ  יֵקי ֵגץוְּ

ֹתר ַהִאם ֵמָתה ִהיא אֹו ַחָטה עו ִלפְּ  ֲחִריפותֹו ֵידְּ

ִנחושֹו ָחִליָלה בֹודֹו בְּ ֶעה כְּ ַתֵםד, ַאְך ִאם ִיטְּ  ֹלא ֶאשְּ

ֹרר" ֵנִסָטה ֶאגְּ ַלי ַלכְּ ֶאת ַרגְּ ָמד וְּ  ֵאֵצא ָמָחר ִלשְּ

ָבבֹו ָסח: "ִאם ֹיאַמר 'ַחָטה'  ֶבץ' סֹוִפי ָלה  –)וִבלְּ  ֵאֵתן ִמין קְּ

ִאם ֹיאַמר 'ֵמָתה'  ָחה – וְּ ֲאַשלְּ ַתח ַכִני וְּ רֹור." ֶאפְּ  ַלדְּ

 ָכְך ֶשָכל ֶהֶגה ֶשֵטֵצא ִמִניו ֶשל ַהַםִגיד ָהגוי

ַמֲעֶנה ַעל ִחיָדִתי  ֵהא שָ  –כְּ  גוי...(ֵבין ָכְך אֹו ָכְך יְּ

  

ָבָריו וַבָעָהל  ַמת ָמֶות –ִכָלה ַהַמַער ֶאת דְּ  ִדמְּ

שוָבה לֹו, ַלעֹוֵרא ָעָליו ִתָגר: ַהַםִגיד ֵמִשיב תְּ  וְּ

ִני, ִאם זֹו ִסנֹור ֵמָתה )ֵמָתה ַעל ֹלא ָכל ָעֶול, ָת, בְּ  "ָשַאלְּ

רֹום ֶשבֹו ָדָמם ָכל נֹוגְּ ָך בְּ  ִנָגר( ַכֲהרוֵגי ַעםְּ

ַנִים נֹות ַאלְּ אֹוָתה ָהֱאמוָנה ַבת שְּ  אֹו ִאם ַחָטה ִהיא )כְּ

ַבל ֹתאַבד ַאף יֹוֵתר, אֹוָתה ִקֵדש ָאִביָך ָז"ל לְּ  וְּ

ִדי, ַכַנִים ַתח, ַילְּ ֶטֶרם ָכאן ִתפְּ ֵכן בְּ נֹו(, ובְּ  ִמֶמֶפש בְּ

ָבַרי  ֹתר דְּ ָך ִלסְּ ִהיטותְּ נֵ  –ִבלְּ ַבד,-י ֵאֶלה, ַבדַדע ִכי שְּ  בְּ

ֵשם ָשַמִים ָך בְּ ַחֵטי ֱאמוַנתְּ  ַחֵטי ִצנֹור זֹו וְּ

ָעֶלה ִנָדף לוִיים ֵהם כְּ  ַגם ִאם תְּ

לוִיים ַבד תְּ ָך ִבלְּ  ..."בְּ

  

ֶבִכי ָבר, בְּ ָבָריו ֶשל ַהַםִגיד וכְּ  ָשַמע ַהַמַער ֶאת דְּ

ִנחוִמים בולֹות וְּ ִלי גְּ דֹוָלה, ֶשל ֹנַחם בְּ  ֶשל ֲחָרָטה גְּ

מועַ  ָליו ֶשל ַהַםִגיד ודְּ ַרגְּ  ֶלִחי-ָצַנח ַאַנִים לְּ

פוָלה ִמֶםמו וֵמַאב ִליחה כְּ  ָהַרֲחִמים-ִבֵעש סְּ

ֺכֶמֶפת ִשית ומְּ ָחה ָחפְּ רֹוָפיו ָנרְּ  וֵמַאַחד ֵמֶאגְּ



ָרתֹו ֶשל ֵבי ָעש אֹוָתה ִצנֹור-תֶאל ִתקְּ ֶנֶסת ַהִמרְּ  ַהכְּ

ִצנֹור ֶפַתע לְּ ָלה לְּ שְּ  ַהֶמֶפש-ֶשאֹותֹו ֶרַגע ִנמְּ

ֹנר נוִקים ָוַזַעם ֹלא יוַכל ִלכְּ  ֶשל ִמי ֶשֵחֶרף ִנקְּ

ָתם ֶשל ֲאבֹוָתיו ֶשַגם ִאם ֹלא ַאַחת ָנבֹוכו מֹוַרשְּ  בְּ

מֹוַנאי-ֵמִאי קֹו ֶשל גֹוָרָלם ַהַםר ֵמָאז ֵבית ַחשְּ  ִצדְּ

ִטיֹוכוס לֹו ֶשל ַאנְּ ִפסְּ רֹות ַהֹכל ֹלא ָקדו לְּ  ֲהֵרי ַלמְּ

ַאַחר יֹות לְּ ִויִזיצְּ קְּ ִאינְּ ָלב וְּ ֵעי צְּ ַנאי-וַמןְּ  ִמֵכן, ותְּ

נו ִעם ֹרעַ  ַנִים-ִהתְּ נֹות ַאלְּ ַמֵשְך לֹו שְּ  גֹוָרָלם ֶשִמתְּ

ַלֵני חוץ, ַכֲאנוִסיםִכי  ֹנר ָבה כְּ צו ִלכְּ  ַגם ִאם ֵיָאלְּ

ִמי ַהַלִיל ֵפיֶהם, ִבדְּ תְּ ַכת ַמרְּ ֶחשְּ  ֲהֵרי ַבֵןֶתר, בְּ

מוִסים בֹוִאים כְּ ַמחְּ ֶקר ֶשַבֵגטֹו אֹו בְּ בונְּ  )ִאם ֶזה בְּ

ִליקו ֵנר ֶשל ֵחֶלב ִטיָזִנים( ֵהם ַידְּ ַיֲערֹות ַהַנרְּ  בְּ

ֵזֶכר ָיהו וָבָניו ַהַםַכִבים לְּ  ֶמֶרד ַמִתתְּ

מֹו ֵמרֹוץ טֹוִרי ַגם אֹוָרה ֶשל ַהתֹוֶחֶלת-ִכי כְּ  ַלִניד ִהיסְּ

ֵאש דֹור כְּ ָסר ִמדֹור לְּ ַכִבים-ִנמְּ  ָתִמיד ֶשֵאין ָלה מְּ

עֹוף ֶרַגע ֹלא ָצפוי, כְּ ֶשבְּ  ַהחֹול ַהָעם ֵמֵאֶפר-וְּ

ִחטָ  ָסף-ה ֵאיֶזה ֵצרוףָיקום ָבה ֶנַתע ִלתְּ ִרים ִנכְּ  ִמקְּ

ִחַטת ָדף ָתצוץ ַעל ַקו-ֶשבֹו תְּ  ַהֶתֶפר-ֵמִתים ֶשל ַעם ִנרְּ

ַדֵנק ָלה ַעל ַהַןף ִתתְּ שוָעה וְּ ַהטְּ  ֵבין ַהשֹוָאה וְּ

ַעלִניֵכן ֶשֹּלא ֺדָכא  וִמן ַהַלַהט ֶשל אֹותֹו ַאפְּ

ַלק נֹות ָדם יֺדְּ ֵפי שְּ ַאלְּ  לֹו ֵנר זֹוֵהר ֶשל ֲחנָֺכה... ַאף בְּ

  

  

ַמן ַהֶזה  ב. ַבזְּ

  

ֶחֶלת ַחלְּ ַבד, מול ָסָבתֹו ַהִםתְּ פוִרים ִבלְּ ֵני ָיִמים סְּ  ִלפְּ

ִניִקית ַעָזה( ַמ"חְּ ָרבֹות ָתָש"ח ַנלְּ ָתה ִביֵמי קְּ  )ִמי ֶשָהיְּ

ֵחֶלק ָין וְּ ָדִני ֶשֵאין לֹו ָכל ִענְּ ָדה ַהַםרְּ  ָאַמר ֶנכְּ

סִ  עֹוד הֹוִסיף ָשם וִבָזהבְּ  נוֵרי ַהַםַכִבים וְּ

ָיהו ֵני ַמִתתְּ  ֶאת ַקָמאות אֹוָתם ָפָנאִטים ָדִתִטים, בְּ

ַאֵבד הוִדי ַהִםתְּ יָֺחד ֶאת ַהָשאִהיד ַהטְּ  וִבמְּ

ָתֵער ָעָזר, ֶשִהסְּ ָער וְּ  הוא ֶאלְּ יֹון ִנבְּ ִמין ִברְּ  Yahoo-כְּ

דֹו ִכֵבד לֹוא ָכבְּ  ַעל אֹותֹו ִניל ִראשֹון ַבחור ֲאֶשר ִבמְּ

ֶפַתע ַלם לְּ  ֶאת ֶזה ֶשֶחֶרב בֹו ָנַעץ ַעד ִכי ַהחור ִנבְּ

ָסה ָאחֹור ָתִנית ָקרְּ ָכל ַשֶטֶרת ַהִניִלים ָהֵאימְּ  וְּ

פֹו ֶשֵםָתה ַשןְּ ָתיו ֶאת ֶנֶפש מְּ עֹוד ַהִניל קֹוֵבר ַתחְּ  בְּ

ֹחרִכי ָבחֲ  קֹום ִלבְּ ָדִני ִבמְּ ָאבְּ סֹוף ָעָקר וְּ  ָרה בְּ

ַתֶוה ָלה ָבן ֹלא ִישְּ דוָשָתם ֶשל ַהַחִטים ֶששום ָקרְּ  ִבקְּ

ֵעדות ַמן ַהֶזה, ולְּ ֹלא ַבזְּ   ֹלא ַבָטִמים ַהֵהם וְּ

ִריֹוִטי, ֶאָלא ִריס: "ָלֵכן ֹלא ַרק ֶשֵאין ִבי ֶרֶגש ַנטְּ  ִהתְּ

דות."ֲאִני כֹוֵפר ַבסִ  ַאבְּ ִהתְּ  טֹונות ִכי ִהיא ָאסֹון וְּ

טוַפת ַהֶדַמע ָסָבתֹו שְּ ָכְך ַאף ָסח לְּ ִאם ֹלא ַדי בְּ  וְּ

מוַנת ָסבֹו ַהֵםת, ֶשַעל ַהִעיר:  ֲאֶשר ֵעיֶניָה ִבתְּ

יו ִלי שום ִדיֵלָמה-"ֲאִני ֵאֵרד ִלי ַמֲעָרָבה, ִלנְּ ק, בְּ  יֹורְּ

ֵנן ַהַםצְּ נון וְּ ִקירֵבין ַהַםצְּ  , ִכי ַעם ֶשֶאת ָבָניו ַמפְּ

ִלי שום ַאִיל ִטית, בְּ ִחית, ִמיִליָטִריסְּ ָחק ִנצְּ  ַלֲעֵקַדת ִיצְּ

קֹוָמם  ֵבַח ִבמְּ כות –ֶשַטֲעֶלה ַעל ַהִםזְּ  ֵאין לֹו ָכל זְּ

ֹכר ָלֶהם מֹוֶרֶשת ָעָזר ִגבֹור-ִלמְּ ָרב ֶשל ֶאלְּ  ַהַחִיל-קְּ

ִטיַפת  דֹוָתיו ָכל ַשָטכות."ַהםֹוַח אוֹ -ֶשֵאין ִלי ִלשְּ



  

תָ  ַחֵטי ָגלות ָחַפצְּ ַרָבה, ִאם בְּ ָתא: "ַאדְּ ָתה לֹו ָסבְּ  ָענְּ

ָך, ַצבְּ ֵרד ֵמֶאֶרץ ַמחְּ ד וְּ ִרין ַקארְּ ָך גְּ ַסֵדר לְּ  ֵלְך וְּ

ֶהֶבל ַקלות ָכֹזאת בְּ תָ -ֲאָבל ֵכיָון ֶשבְּ  ֶנה ִנַנצְּ

ָעזָ  ָךָכל ַשָטכות ֵבין ִסנורֹו ֶשל ֶאלְּ  ר ֶזה וֵבינְּ

ֶרַגע לוא לְּ ל ֶסם וְּ קְּ צֹו ֶשל ַאנְּ ַארְּ ִריָדה זֹו לְּ ֵחה יְּ  דְּ

מול ֵעיֵני ַרֵחש לְּ יֹוז ֶשִהתְּ ָך קורְּ  בֹו ֲאַסֵנר לְּ

ָבן ָוֶפַגע  ֹקֶמץ ָזעום ֶשל ָמִגֵמי ִקבוץ ֺמֵכה ֺחרְּ

ָך בַ  לְּ הוא ָטבוַע ֶאצְּ  D.N.A-ִביֵמי ָתָש"ח וְּ

ֹנר בֹו  ֶפַתח –ֵבין ִאם תֹוֶדה בֹו אֹו ִתכְּ  ִכי ִהֵמה, ָסמוְך לְּ

ִמי ֶשל נֹוף ַהֳחָרבֹות ֶשֹּלא נֹוַתר  ַקו ֲחִפירֹות ִקדְּ

 בֹו ַאף ֹלא ַבִית ַעל ִתלֹו ֶשֵכן ֺרַדד בֹו ָכל ַהֶשַטח

ָבא ָגזֹות צְּ ֵני-ֵמַהפְּ ִליָשה ֶשל בְּ ַקחָ   –דֹוֵדנו -ַהנְּ  רכְּ

ק ִראשֹון ִמתֹוְך ַשֶטֶרת ָבר ַטאנְּ רֹונֹות ִנַסב כְּ ֹראש שוַרת קְּ  בְּ

ֶטן ַבָטד פוָפה ַוֲאֺרָכה, ָשָעה ֶשַרק ִעם סְּ יֹון צְּ  ִשרְּ

ֶרֶרת ַצמְּ ָמָתם ַהםְּ  ָעַמד ָכל ִאיש ַבֲחִפיָרה מול ָעצְּ

ִקים ֶשִםָטד טור ַהַחאנְּ ַית ָהאֹוֵיב וְּ ִטיֶלרְּ  ֶשל ַארְּ

ֶאת ַהֶהֶרס ָאַמר ֹרץ ֶאל ֲחֵצרֹו ֶשל ַהִעבוץ וְּ  ִלפְּ

ִלים ַעד סֹוף ָחֵרב  ַהשְּ חֹונֹו ָבה, לְּ ָבר ָחַגג ֶאת ִנצְּ  –ֶשכְּ

עֹוד ַכת ָמִגָמיו ֶשל ַהִעבוץ ַמֲעָלה ֶחֶרס ָאז, בְּ  וְּ

ָקֵרב ַלת ָיֶדיָה מול ַהֵעץ ַהִםתְּ נוֵרי ָאזְּ ִפרְּ  בְּ

ָרֶקיהָ   ִזֵמק ָבחור ֶאָחד ִמתֹוְך ַהֲחִפיָרה וֵבין נְּ

ק תֹו ֶשל ַטאנְּ ַשרְּ ַמֲעצֹור-ֶשל ַשרְּ ֹחב, כְּ  ַהֹחד ִמֵהר ִלתְּ

ָחה ֲעַדת ַהלֹוֲחִמים ֶאת ֲחָלֶקיהָ   ַמֶגֶבת ָבה ִקמְּ

רֹור רֹור ִלצְּ ָקה ַהַדל ֵבין צְּ ַסת ִנשְּ רוֵיי ַהִניַח ֶשל ִמכְּ  זְּ

ַתֲאִמין  ֺפַטַחתוְּ  אֹו ֹלא: אֹוָתה ִנַןת ַמֶגֶבת מְּ

ֶשֶרת ֹזאת יֹוֶתיָה ֶשל ַשרְּ ִריז ֵבין ֺחלְּ ֲחָבה ִכטְּ  ֶשִמתְּ

ק ַבד ֶאת ַטאנְּ ָמה ִמלְּ ִקים ַיַחד-ָבלְּ  ַהֹחד ֶאת ָכל שוַרת ַהַחאנְּ

טו ַעזֹות בְּ ֶנחְּ ֶפַתע ֶזה ָבֶזה וְּ לו לְּ קְּ  ֶשִמתְּ

רֹונֹו ַהַוָדִאי ֶשל ִיתְּ ִטיב ַהֶמֶשק וְּ  ָהאֹוֵיב בְּ

יֹוָנָאיו צו ִשרְּ ַכםותֹו ָבַטל ָבֶרַגע בֹו ָקפְּ  וְּ

ֵשי ַהֶםֶשק ֵאש ַאנְּ לוִיים לְּ ֵביֶהם גְּ ָנאִניָקה ֵמִרכְּ  בְּ

ַתב ָכְך ִנכְּ ָשם וְּ ַפַחד ַעל ַנפְּ חו בְּ ִריֵדיֶהם ָברְּ  ושְּ

ִליָשה  ִליָמָתה ֶשל ַהנְּ ָלא ִבבְּ  ַמר ַהָםֶות ַאְך –ֶנֶרק ֺמפְּ

ִטי ֶאת ַחָטיו ֶשל ַהָבחור ַרסְּ ַכר אֹותֹו ֵנס דְּ  ָגָבה ִבשְּ

ֹלא ָשב ֶאל  ֲאֶשר נֹוָרה ִמֶשָתַחב ֶאת ַהַםֶגֶבת וְּ

הוא, לֹוֵחם ֶזה ַהָזכור ֶאל ַחָטיו, וְּ  ַהָכָרתֹו וְּ

תוִשָטה  ָלא ֶשל ֹעז וְּ ֵעי אֹותֹו ִגלוי ֺמפְּ ָכל יֹודְּ  הוא –לְּ

כות ֵאיזֹו זְּ ָך, ֲאִבי ָאִביָך, ָאז ָכֵעת, בְּ ָך ֶשלְּ  ָסבְּ

ָיהו ָעָזר ֶבן ַמִתתְּ רֹו ֶשל ֶאלְּ  ַאָתה אֹוֵמר ִלי ִכי ִזכְּ

ִטיַפת הוא ָך ָבה ֶשֶמץ ַשָטכות?..."-שְּ  מֹוַח ֲאֶשר ֵאין לְּ

  

מוַעת ִהִביָטה ֲחִליפֹות, דְּ ָתא וְּ  ַמָבט-ָכְך ָסָחה ָסבְּ

ָדה ָהֶעֶלםֵהן ַבתְּ  ֵני ֶנכְּ ֵהן ִבפְּ  מוָנה ֶשַעל ַהִעיר וְּ

ִליק ַאט ֶשִהדְּ ֹאם וְּ  ַאט-ֶשַגם ֵעיָניו ָהיו ַלחֹות ִנתְּ

ֶהֶלם דֹוָלה וְּ ָיד רֹוֶעֶדת ִמבוָשה גְּ  ֵנר ֲחנָֺכה בְּ

ֵמל ֶשִםלְּ ַוַדאי וְּ בוָכה: "ָכֵעת ָברור ִלי בְּ  ָלה ִבמְּ

ָבר יֵ  ל ֶסם כְּ קְּ  ָאֵלץֶשַאנְּ

ָעַדי..." ַתֵדר ָשם ִבלְּ ִהסְּ  לְּ


