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 יוסי גמזו

ֺאָחר ִמַדי ֶיה מְּ ֵני ֶשִיהְּ עֹוֵרר ִלפְּ ִהתְּ ַמן לְּ  ִהִגיַע ַהזְּ

 "אתם, המושלים בנו, הבאתם את המדינה למקומות מבישים בממדי הצדק החברתי

 ורווחת האזרחים בקרב המדינות המתוקנות בעולם. יצרתם חברה של טפילים

 יונקי ממון מצד אחד ושל עניים שלא גומרים את החודש, מצד אחר."

 )הסופר סמי מיכאל(

  

 "ֹל ֹא ָבָרָעב ָימות עֹוֵבד,

רֹור   ַלָדל."  –ַלֶמֶפש, ַנת   –דְּ

 )שאול טשרניחובסקי: "ֲאִני ַמֲאִמין"(

  

 הוי ֶנֱעָדִרים. זִ 1

ַבֶעֶשת ַמן ֵאיֶנָמה מְּ ָטָרה ִמזְּ  ַהִםשְּ

ִחנוָשה ָרתֹו ֶשל ַהִסבור בְּ  ֶאת ֶעזְּ

ֵעי ַהֶעֶשת ַלל ִצבְּ מֹו שְּ ָמה ָלנו כְּ  ַאַחר ַהִהיא ֶשֶמֶעלְּ

מועַ   ֶגֶשם, ֶשֺכָןה-ֵמָרִקיַע דְּ

ֶגֶשת ִתי ֺמרְּ ַעט ִבלְּ רות ִאִחית, ִכמְּ ַטבְּ ִהצְּ  בְּ

ִשיָמה ֶשל ֹאֶטם נְּ  ִזהוֵמי ֲאִויר וְּ

ָרה ִעֶעֶשת מוָתה נֹותְּ  ֲאָבל ִחיַדת ֵהָעלְּ

ֹאם ָהֲאָדָמה. ָעה אֹוָתה ִנתְּ מֹו ָבלְּ  ִכי כְּ

  

ִחיָלה ָלל עֹוד ֹלא ִהתְּ ֶעֶצם, כְּ ָטָרה, בְּ  ַהִםשְּ

ָסִביר בֹוֶתיָה וְּ ִעקְּ שום ִחנוֹש בְּ  בְּ

ִחיל גַ  ַהֲאִמין ֶשֹּלא ַתתְּ  ם, ִכי ָחִליָלהלְּ

ַהֲעִביר סֹוף כֹוחֹות לְּ ִליט סֹופְּ  ִאם ִהיא ַתחְּ

ַקו סֹוִמים, ִמִנגוִעים, בְּ  ַהֶתֶפר-ִמַםחְּ

ִביִשים, ֶאל ִחנוֵשי  וִמן ַהֶעֶטל ַבכְּ

ָבר ֵתל ֶשל ֵאֶפר ֵאיזוֹ  ִהיא ַוַדאי כְּ ָפה וְּ טְּ ָדה ֶשֶמחְּ  ַילְּ

כֺ  ֵאיֶזה ַואִדי מְּ ִוָטה בְּ  ֶןהאֹו גְּ

ַחת ָבֶהם ָכל ֵזֶכר ָבר ֺהשְּ ָשִמים ֶשכְּ ֵמי גְּ  בְּ

ָלל ָנִנים( רו ִבכְּ  – ִליִפי ָנֶניָה )ִאם נֹותְּ
ֹאם ָלֶלֶכת  ֲהֵרי ֺכָלנו ֵנָאֵלץ ִנתְּ

כֹוִנים ֹלד, ִעם ַדרְּ  ַאַחר ִכבוי ָהאֹור בְּ

ֶשהוא אוטֹוִני הוִדי נֹוֵדד ֶאל ַאנְּ  ֶשל יְּ

ֵני ָלל( בֹו בְּ  ָאָדם-)ִאם ֵיש ָמקֹום ָכֶזה ִבכְּ

רֹוִני טְּ ם ִמיַזנְּ ָמזֹוִכיזְּ  ֶשֹלא ָלקו בְּ

מֹו ָיָדם. ִחים ֶאת ֲחלֹוָמם בְּ  ֵאיָנם רֹוצְּ

                                   

ָרִפיִטי מֹו ַהגְּ מֹו ַהֹחר ֶשָבאֹוזֹון, כְּ  ַאְך כְּ

ַשא ֵנא"(,ַעל ִקיר ֵביתֹו ֶשל ֶבלְּ ֵנא מְּ  ַסר )"מְּ

רֹוָנה ַהֹלא מֹו ֶחסְּ ִריִטית-כְּ ָלא ֶשל ַמאָסה קְּ  ִנמְּ

ַתֶמה ָדק ֶשִטשְּ  ֶשלא ִיֵתן לֹו ַלַברְּ

ֶלֶמת, ָיה ֹלא ִנבְּ ֶססְּ מֹו אֹובְּ ָמר, ֶזה כְּ  ֶזה ֹלא ִנגְּ

ָמה ֶאלְּ  ֶזה ֹלא ָחֵדל, ֶזה ַרק ָגֵדל, ַגם בְּ

ִתיָקה ַהֹזאת ֶשִהיא  ִתיָקה רֹוֶעֶמתֶשל ַהשְּ  שְּ



ָמה? ָאן ִהיא ֶנֶעלְּ אֹול: לְּ  ֶזה ֹלא נֹוֵסק ִלשְּ

ֵעי ֶאֶרץ-יֹודְּ  ָדָבר )ִאם ֵיש ָדָבר ָכֶזה בְּ

ַמן  ֶששום ָדָבר ֵאינֹו ָידוַע ָבה ַבזְּ

ִצים ָבה ֶנֶרץ ַרק ַאַחר ֶשֲאסֹונֹות נֹורְּ  וְּ

ָמה ֵיש ָיזְּ  ֵיש ַוֲעדֹות ֶשל ֲחִקיָרה וְּ

ַמת ָבר ֵאין ָבה-ֶשָכל ָחכְּ ִדיֲעַבד ֶשָלה כְּ  בְּ

ִביב ַהֲחיֹות ֶאת ַהֵםִתים(-ַגם שְּ  ִסכוי לְּ

ֵעי ֵין ָבה-יֹודְּ ַענְּ ִהתְּ רו לְּ כְּ  ָדָבר ֶשִמזְּ

נו ָבה ָהֵעיִטים יְּ ַענְּ ָבר ִהתְּ  ַרק ִמֶשכְּ

חוֵפי ַהֶמֶגר רֹונֹות סְּ  ֲאֶשר ָדאו ַבִםדְּ

ָקעֹות,  ָפִרים וַמעֹוִרים,וַבבְּ לוֵפי טְּ  שְּ

ֵאיֶזה ֶנֶגר ַזהֹוָתה בְּ ִצִנָטה לְּ  – בְּ
ֵעי ִרים-יֹודְּ  ָדָבר ָכֵאֶלה ַעד ַהטֹום אֹומְּ

 ֶשֵטש ֵעִדים ֶשעֹוד ָראו אֹוָתה דֹוֶהֶרת

ֶדֶרְך ָיִנים בְּ ֺשרְּ ָתָש"ח-ִבמְּ ָמה בְּ  בורְּ

ֶאֶרת ִתפְּ ִריָחה ָגִליל ָוֶנֶגב לְּ  וַמפְּ

ָשך  וַמֲעָלה עֹוִלים ָבאֹור וַבַםחְּ

ִאם ָקֶשה  ַהֶדֶקת –וְּ  חֹוֶרֶקת ֵשן ומְּ

ָדל ָסן ִנבְּ ִלי שום ַיחְּ  ֶאת ֲחגֹוַרת ֺכָלם בְּ

ַרת ַעֶסֶבת ָכאן ֶחבְּ  ָאָדם צֹוֶדֶקת-ומְּ

ָלה וַפת ַלַדל. ֶחמְּ  ֶשֵטש ָבה ֹיֶשר וְּ

  

ָדה: ִאם ֵמֲחַמת ֲעוֹונֹוֵתינ  וֲאָבל ֺעבְּ

ַלל ֶטָמִתי ֶשֺשכְּ  אֹו ִטטוָחם ַהִןיסְּ

חֹוזֹוֵתינו ֵאית ִבמְּ ַמן ֵאיָנה ִנרְּ ָבר ִמזְּ  ִהיא כְּ

ָלל ָלל וכְּ חֹוזֹוֶתיָה כְּ ָבר ֵאיָנם מְּ  ֶשכְּ

ֶרָנה, גְּ ִמין ַגנְּ רֹוָנה אֹוֵכל ָבנו כְּ ֶחסְּ  וְּ

ָנש בוֹ  ִביב ִנרְּ ֹבץ כְּ  ִנדֹוִנים ָאנו ִלרְּ

ִעם ָכל יוֹ  יֹום נֹוָסף ֶשִהיא ֵאיֶנָמהוְּ  ם וְּ

ִעים ֺכָלנו  שֹוקְּ

ַצת יֹוֵתר ָעֹמק  קְּ

 ַבֹבץ.

  

ַדר2  ִזהוי-. ִמסְּ

  

ָעַלת ִצטוד ֵמָכִני ֶרה ָגמור, תֹוְך ַהפְּ ֶרה, ִמקְּ ִמקְּ  בְּ

ָחה ִמַםֲעֵקה ִחלוץ ֶשל ִמיצוִביִשי ֶשָסנְּ  -בְּ

ִביבֹות ֹצֶמת גֹוָלִני ִביש ָרעוַע ִבסְּ ִטיחות ֶשל כְּ   ַהבְּ

ַהֺםֶכה ֺעָנר וְּ  ֵהם ִגלו אֹוָתה: גוָפה ַהםְּ

ֹבץ ָוֵעֶשב ֺלָנף בְּ ֹקִשי, מְּ  עֹוד ָנַשם ֲאָבל בְּ

ָסָעה ֵאזֹור ַהִםפְּ  ַוֲאחוז ִדםום ָאקוִטי בְּ

ַהֹדֶפק ֶהָחלוש ֶקֶצב-וְּ ֵטַע ָלה בְּ  ָקלוש ִקרְּ

ִלי ִכיר כְּ ִגיָנה ֹלא-ֶשִהזְּ ַהָןָעה-נְּ ֺכָון, וְּ  מְּ

ִניָקה ָשם ִהסְּ ֲעָקה לְּ ס ֶשֺהזְּ בוַלנְּ ִהיָרה ֶשל ַאמְּ  מְּ

ָהִביא אֹוָתה ִעם ַשַחר ַלִםיון ֶשבֹו ָעִתיד  לְּ

ַיַחד, כָ  סֹוק בְּ ִרים ִלפְּ ִליָקה,ָהָיה ֶצֶות ַהחֹוקְּ  ל ַהעְּ

ָרִתי. ֹאֶנס ִסדְּ ֹשד ַאִלים וְּ ָבן לְּ ָתה ָקרְּ  ֶשָהיְּ

  



ָיה פוזְּ ֶנֶזת ֵבין ִאינְּ ֺאשְּ רוָעה ָשם, מְּ ָתה שְּ ַמן ָהיְּ  ַכָםה זְּ

ָמה וֵבין ִזיק ַלזְּ ֶטֶפת ָדם ונְּ ַטפְּ ָוה ָרהוי-מְּ  ִתקְּ

ִציאות וֵבין ִאילו ֵןל ַהםֹוִניטֹור, ֵבין מְּ ָיה,בֹו ִסלְּ  זְּ

ַדר אֹותֹו ִמסְּ נוָה לְּ ָרף רֹוֵטט ַעד ֶשִזםְּ  – ִזהוי-גְּ
ָבר ַלֲעֹמד ַעל ָלה כְּ ֶשָיכְּ ַלִים ֹלא ָברור, ַאְך כְּ  ָהַרגְּ

ָין ֵתָרה ַהִחַורְּ ַלסְּ ִציֵני ָמָז"נ ָבהו ִבקְּ  וקְּ

ֹשוֶמת כוִכית, ִבתְּ ָעת, ֵמֵעֶבר ַלזְּ  ַעִין,-ֶשֵהִציץ ִנבְּ

שוַרת ַהחֲ  ָין,בְּ  שוִדים, ָלַדַעת ִמי ָהֲעַברְּ

ֶהֶגה ַזָהה אֹותֹו?" וְּ ֶשָשֲאלו: "ַאתְּ מְּ ָקה כְּ  ִהיא ָשתְּ

ֶשֵהִרימו ֶאת קֹוָלם: ָפֶתיָה כְּ  ֹלא הֹוִציָאה ִמשְּ

ָאז, ַרק ָאז, לֹוֶעֶגת  "ַאתְּ רֹוָאה ָכאן ִמי ָאַנס אֹוָתְך?" וְּ

ָטה ִמָלה ַא ִמימות ַהשֹוֲאִלים, ָנלְּ  "…ַחת: "ֺכָלםִלתְּ

  

ֹמאל, ָיָדה ַעל ָהִראשֹון ַבחור, ִמֹשְּ ִביָעה בְּ ִהצְּ  וְּ

ֹמל, ִלי ַלחְּ ִלי ָלחוס ובְּ ַעֵלל ָבה בְּ  חוִליָגן ֶשִהתְּ

מֹות ָהֲעבֹוָדה ַבת ַהָשַמִים  ֶשֵןֵאב ֶאת ָכל ִססְּ

ִדים ִבינֹות ֶשעֹובְּ קֹומְּ ִדים ַרק לְּ  ָבֵעיַנִים(  ָבֶהן )עֹובְּ

ָשִרים ֵזי וְּ ֵשם "ַעם מְּ ָנֵעָרה" בְּ  ָרָעב"-"קום ִהתְּ

רֹוֵמי ִשכון ֶפה ָמֵלא ִשֵמי-ִמםְּ ָרה, בְּ  ָזָהב-יֺקְּ

ָלן ָכל ַקבְּ ֹאם לְּ ָמתֹו ֶשל ַהלְּ ִרים ֶאת ַאדְּ  ומֹוכְּ

ָל"ן. יֹות ֶשל ַנדְּ צְּ ַזקְּ ַרנְּ ַמת ֶבטֹון ָוֶמֶלט וטְּ  ֶשל ַשלְּ

  

ָרה, ִמַסד ָיִמין, ִמי ֶשַאף הוא ֹלא ֶנֱעַדר ִאתְּ  וְּ

יֹוזֹו ֶשָחַדר ָכל ַמפְּ ֵשר, ֵמֹרב "ָהָדר", לְּ ִאפְּ  וְּ

ִריז  ַהכְּ ֹלש ַגם לְּ ַלַסֶםֶרת ַגם ַלחְּ ָכז וְּ    ַלֶםרְּ

ֶמִריז ַריְּ ֵנין ונְּ ָכל ַקמְּ ט ַהִםמוִיים בְּ ֶצרְּ  ַעל קֹונְּ

ָתה ַבע ֹלא ָנחֹות ַמֲאִשיָמה ִמָכְך הֹורְּ ֶאצְּ  ובְּ

ֹדם-ַעל עֹוֵשי ֹנר-ַקרְּ ָתה-ַלחְּ  בֹו ֶאת ַהָדת וָמָסרְּ

כו ַעל ֵאֶלה ֶשָהפְּ ִלילות ַמִים ַוֲאִויר וְּ  ָכאן צְּ

ִויר ִעיָלה ֶשָכל ִבטוב מוָלה ַמחְּ ָקה רְּ רֹוֶטסְּ  ִלגְּ

מוֹ  לֹותַעל ֵאֶלה ֶשֶאת ֹטַהר הַ  כְּ סו ַעד כְּ  ִםדֹות ָרמְּ

ִשיר כו לְּ ֶאת ִשיר ַהַםֲעלֹות ָהפְּ ִעילֹות. וְּ  ַהםְּ

  

ָסד ִחיֺתטֹוָתיו ֶשל ַהִםמְּ ִביֵני שְּ ַעל ֶחֶבר ַמלְּ  וְּ

ִקים ֶאת ַהִשי"ן בֹוש ָוַסד-ַהזֹורְּ ִצינֹוק, ַמחְּ  ִגיֶמ"ל לְּ

נָ  ִרים ַגם ֶנה, ַגם ַעִין, ַגם ִתיִקים ִמשְּ  ִטִטיםַאְך סֹוגְּ

ִחיֵרי ִחָעִתִטים-ֶשל ֹראַה"מ ובְּ ֵתרוִצים תְּ  ַעם בְּ

ָכל ָפִדיָחה ֶאת ַהִחיַח ַהמֹוֵשר ִוים בְּ  וַמסְּ

ִריַח ַאְך ֺחִעית ֶזה ֵדי ָכֵשר... ִכית ֶזה ֵדי ַמסְּ  ִכי ֶערְּ

  

ָטחֹות אֹוָתם ֶשַהבְּ ֶצ'ק ָדחוי-וְּ מו בְּ ִחירֹות ִשלְּ  בְּ

כו ָלנו כָ  ָהפְּ ֵביתוְּ ֺאִםי לְּ חוי-אן ַבִית לְּ  ַתמְּ

יֹום ִחים ִמטֹום לְּ ַננְּ ַהַנַער ִמתְּ  בֹו ָהֹעֶשק וְּ

ַלת בֹון ָערְּ ם ָהָאֹים-ַעל ֶחשְּ ַהִסיִניזְּ  ַהֵלב וְּ

ִשים ֶאת ֶצֶלם ָנה כֹותְּ ַהֶחרְּ  -ָבם ָהֹעִני, ָהָרָעב וְּ

ָקָלה ֶשל ֶחֶלם ֵמי ַהַעלְּ ַנת ַחכְּ  ָהָאָדם ַעל ִני ִמשְּ

ִדיָחה, וֹו, ִכבְּ ָכה וֵבין ַהוֹולְּ ִרים ֵבין ַהִלשְּ  ַהנֹוטְּ

ִמיָחה" ֵבי "צְּ קוט ִכזְּ ַילְּ קֹו בְּ ַראסְּ ַהחְּ קֹו וְּ ַיאסְּ  ֶאת ַהפְּ



ֹראש חוצֹות ִגים בְּ ֵמִהים ִכי ֹשד ָוֶרַצח חֹוגְּ  ותְּ

חותֹות ָבֲאָרצֹות ָרַמת ִחמוְך ֵיש ָלנו ַכנְּ  וְּ

דֹות ִביֵשינו שְּ ֵרי-וכְּ ָלֵאינו ַחסְּ ִגמְּ ִחיָטה וְּ  ֶיַשע-שְּ

ֵלנו ִאם ַמֶשהו ֶאצְּ ָגן וְּ ֺארְּ  ֶזה ַרק ַהֶנַשע. – מְּ

  

ָלה ַלָטד ֶאת ֹטֶפס ָנטְּ ִתי-וְּ ַטרְּ  ַהִזהוי ַהִםשְּ

ָרִתי: ָבנֹו ֶשל אֹותֹו ֹאֶנס ִסדְּ ָקרְּ ָמה כְּ ָחתְּ  וְּ

ָרֵאל ָיָפה ֶשל ַנַעם" )וִמַתַחת ֵשם ָהָאב  "ִישְּ

ָאב ֵלב ִנכְּ שוטֹות בְּ  ַרק הֹוִסיָפה עֹוד ָחֵמש ִמִלים נְּ

ֹרא: ָלה ָבֶהן ִלקְּ עֹות ֵעיֶניָה עֹוד ָיכְּ רֹות ִדמְּ  ֶשַלמְּ

רו.ֹ " ִקבְּ ַהֵנְך ָכאן בְּ  "ַהֲחלֹום ַהִסטֹוִני ַהִםתְּ

  

 נ.ב.

  

ֵלב כֹוֵאב רו בְּ כְּ עֹות ַחֵטינו ָכאן ֶשֺאזְּ  ָכל תֹופְּ

ַיד  ַיד אֹוֵהבֹלא בְּ בו, בְּ תְּ  אֹוֵיב ָחִליָלה ִנכְּ

לֹו ַבֶכֶרם  ֲאָבל ָכל כֹוֵרם יֹוֵדַע ֶשִאם ֵיש ֶאצְּ

ָיה ה', ב'( ַחָטב ָכל ַבַעל ַשעְּ אוִשים )יְּ  ֹראש-בְּ

ֶטֶרם עֹוֵרר בְּ ִהתְּ ַמן לְּ ָבר ִהִגיַע זְּ ִנים ִכי כְּ ַהפְּ  לְּ

רוֹ  ֵהא לְּ ַהִתירֹוש יְּ ֵהא ִמַדי וְּ ֺאָחר יְּ  ש...מְּ

 


