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 יוסי גמזו

ִתים יָנם מֵּ ִתים אֵּ  ַהםֵּ

 לפוצ'ו, באבלו הכבד על אורי בנו

  

ַח ָבנו ִתים ָכל עֹוד ֶהָעְדָרם נֹוכֵּ יָנם מֵּ ִתים אֵּ  ַהםֵּ

ר, ב ַהֶגֶדם ַהזֹוכֵּ ֶבר ַהָכרות ִבְכאֵּ  ְכמֹו ָהאֵּ

ָער ְוִצָנְר  יָנם נֹוְסִקים ִמְסֹמחַ ְכמֹו שֵּ  ַנִים ֶשאֵּ

ב. ק ָלֶנַצח ֶמְטרֹונֹום ַהלֵּ  ַגם ַאַחר ֶשִמְשַתתֵּ

  

ש ֶשל ַהַמַחל ם ִנְמָשִכים ָבנו ְבִלי ֲהפוָגה ְכמֹו ִזְרמֹו ָהִעעֵּ  הֵּ

יִניק ַהְרדוִפים וְקנֵּי סוף ַגם ַאַחר ֶשָחַרב  ְמקֹורֹו, ֶשִשְפכֹו עֹוד מֵּ

 ְרָפִאים ַהגֹוְדשֹות ֶאת ֶחְשַכת ְנרֹוְזדֹוֶריהָ -יָרה ְמֺאְכֶלֶסת רוחֹותְכמֹו ִט 

ינֹו ְמֺהְדָהד ִתְשדֹורֹות ֶשל ָעָבר ֹלא ִנְקָבר. ין עֹוד הֹוֶוה ֶשאֵּ  אֵּ

  

ר ְוַקר ְוַרְציֹוָנִלי  ָאָדם ָיכֹול ִלְהיֹות בֹוגֵּ

ב ַהטֵּאוש אֹו ַהָטם-ִני-ַעל-ְוַאף ן, ָבֱענות וַבַנַחד, ְבלֵּ  כֵּ

ק: "ִאָםא!" ִתים ְוַהֶטֶלד ֶשבֹו צֹועֵּ  נֹוֶרֶצת בֹו ֶנַתע ְתִחַטת ַהםֵּ

י ֶהָעָפר. ַגם ִאם ָשִנים ְכָבר מוֶגֶפת ִאםוֹ   ִבְשִתיַקת ַתְכִריכֵּ

  

ילֹות  ְוִלְשֹמַע ְדִפיקֹות ַעל ַהֶדֶלת ִאָשה ְיכֹוָלה ְלָהִקיץ ַבלֵּ

י ֲחלֹוָמה ק ַעל ִנְתחֵּ  וְבָנה ֶהָהרוג, ְבַמִדים ַוֲחגֹור, ִמְתַדנֵּ

ָפה ופֹוַתַחת לֹו, ְכמֹו ְמֺהְנֶנֶטת,  ְוִהיא ְמַדְשֶדֶשת ְנרוָעה ִויחֵּ

יַנִים ָוֶדֶלת ַאְך ָכל ֶשַםְמִתין ָלה ב ְועֵּ  ַשכול. הוא ֹחֶשְך לֵּ

  

יֶנָמה? ם ֶשאֵּ א ָלה, ָלאֵּ ן ִמְשַתֶחה ָהָאָדם ְוקֹורֵּ  ָלָםה ִאם כֵּ

ן ֶהָהרוג? ָלָםה ִהיא ָקָמה ִלְפֹתַח לוֹ   ֶדֶלת, ִאםֹו ֶשל ַהבֵּ

ב, ְכַמְבִריחַ  ל ִמִלְגֹנב ְבַמְפִתיעַ -ָלָםה ַהלֵּ  ְגבולֹות, ֹלא ָחדֵּ

 ָכל ְסִביָבתֹו ְמֺמֶעֶשת ְגִוטֹות?ְוָהִאלו שֶ  ֶאת ְגבול ָהאוַלי

  

נו ם ְבתֹוכֵּ ִתים, הֵּ יָנם מֵּ ִתים אֵּ  ִמשום ֶשַהםֵּ

י ַהִזָכרֹון  ְכמֹו ַהַחִטים ַעְצָמם, ְכמֹו ִמְשְברֵּ

י ַהֲעַדִין ל ֶאל חֹופֵּ  ַהָשִבים ִכְמֺטֶחֶלת ִמַטם ַהְכָברֹלא ָהָאפֵּ

ָאְזנֵּי ַהסְ   ָדִפים ְלָאְזנֵּינו, קֹוָלם ֶהָעֹמק.ֶשָבם עֹוד ִנְלָחש, מֵּ

  

ם אֹוְמִרים ָלנו, ַמהו ַהֶםֶסר ַהַחי, ַהָעצוף, ַהָםלוחַ   ַמה הֵּ

י ַגְעגועַ  ם חֹוְזִרים וַמִכים ְבַגלֵּ ב? ֶשבֹו הֵּ  ַחִםים ֶאת ַהלֵּ

 ֲאַנְחנו ַקָטִמים ְמֹאד, ֲאַנְחנו ֶשֹּלא ַמְתנו

 ָבֶכם ָכל ֶרַגע, ָכל ָשָעה. ִכי ִאם ְמֺמְחָזִרים

  

ר ִבְסָדָקיו ֶאת ַהֶשֶקט, ְוַאֶתם ֲחדוִרים ָבנו ְכמֹו ֶשָהַרַעש  אֹוצֵּ

ב ְוָהֹאֶשר ֺמְרָעל ַבִביָנה.  ְכמֹו ֶשַהֹטִפי ָנגוַע ִבְכאֵּ

א ַהםוָצב ַלֺשְלָחן ְבִלי יֹוְשבֹו ַהָעבועַ  יקות ַהִכןֵּ  ָכְך ְברֵּ

ר. ִבְבָגָדיו ַהְת  ְוָכְך  לוִיים ָבָארֹון ְכֶשגופֹו ָבָארֹון ָהַאחֵּ

ב, ֶשל ָהאֹוֶהֶבת, יָלם ֶשל ָהאֹוהֵּ  ְוָכְך ִבְכפֹור לֵּ



יק ֶשל ִמַחת ַהְבִדידות ַהְכפוָלה, ם ְוָהרֵּ  ָשם, ְבֶחְצָיה ַהשֹומֵּ

יֶנמו ָשם, ְבִסיַאְנס ְמיָֺןר ֶזה עַ  ֶשְשמֹו ִזָכרֹון ֶשאֵּ  גֹווֵּ

 ֶאָלא, ְלֶהֶפְך, מֹוִסיף וַמְצִמיַח ְגרורֹות ֶשל ַסְרָטן ֹלא ִנְרָנא.

  

ק ִמְכלֹות ַהגוף, ַהַחי  ת ָנמֵּ  ִמְכלֹות ַהֶמֶפש,  –ַהםֵּ

ם ֶעְרַגת ַהחֹולֵּ ר מֵּ ין ִאיְנְקִויִזיְצָיה ָסִדיְסִטית יֹותֵּ ילֹות אֵּ  ַבלֵּ

ָתיו ַהַחִטים בֹו ְכֶפַצע ָנעור ופֹוְרִמים בֹו יֹום  יֹום ָכל ַצֶלֶקת-ֶאל מֵּ

י-ֶשל ִריק ַאְשָליֹות  ִשְכָחה.-ַהְרָדַמת-ִנחוִמים וְכָזָבם ֶשל ַסםֵּ

  

יקות ֶשִהיא ין עֹוד רֵּ ין ְכמוֹ  יֵּש אֵּ  ַהֶזה, ָהאֵּ

ין עֹוד ַמָםש ְכמֹו ַהֹחֶסר  אֵּ

ָדה-ַהֹּלא י,ַהַחד, ַהַןִכינִ   ִנְגָלד ֶשל ַהְנרֵּ

ִתים ָבנו ֶלה ֶשַגם ְבמֹוָתם ְלעֹוָלם ֹלא מֵּ אֵּ  ֶאָלא ְבֶרַגע מֵּ

ָמה ְודוָמה. נו ֶשָלנו, ֶשבֹו, בֹו ִבְלַבד, ַגם סֹוָפם ַתְרדֵּ  מֹותֵּ

  

א שום ְכלום, ַרק ַהְכִסיִלים ְסבוִרים עֹוד  ַהְזַמן ֹלא ְמַרנֵּ

ין לֹו ְכָלל. ֹו ַאְנִטיְביֹוִטיָקהֶשטֵּש ל  ְלַמה ֶשאֵּ

ת ֶאת ַהֶגַזע, ם ַחִטים ָבנו ְכמֹו ַהִעיסֹוס ַהלֹופֵּ ִתים, הֵּ ם ַחִטים ַהםֵּ  הֵּ

ף ֶאת ַהגוף ַגם ַבַלְיָלה, ָחשוְך ִמן ַהֹחֶשְך ַעְצמֹו, ל ָהרֹודֵּ  ְכמֹו צֵּ

 ָחָסְך, ֶשל ַמְכאֹוב ְוֶשל ֹיִפי,ְבִלי ֲחִניָנה, ְבִחטות ַמְמִאיָרה ֶשל 

 ֹיִפי ֶשָכל ֲחלופֹות ָהַעְכָשיו ְוַהָכאן ֹלא ַיְצִליחו ִלְמחֹוק.

  

ף ָהָאָדם ַעל ִלבֹו ְכִמְשֹקֶלת ִכְבַדת ַגְעגועַ  ן ְמַכתֵּ  ְוַעל כֵּ

ָתיו ַהַחִטים בֹו ְכנֵַּצח ְבתֹוְך ַהֲחלֹוף, ְכחֹוַתם  .DNA ֶאת מֵּ

 ִתים, ָנכֹון, ְיַהְללו ֶאת ָטה, ַרק ָאנוֹלא ַהםֵּ 

י ַהְשִתיָקה, צֹוֲעִקים ם, ֲחנוקֵּ  ִמְגרֹונֵּנו ַאְך הֵּ

 ֶאת ָכל ַהְתִפלֹות.

  

י ַעְצבוָתן ֶשל ַהְדיונֹות,  ַרק ָהרוחֹות שֹוכֲחֹות ומֹוחֹות ֶאת ִקְמטֵּ

 ֶבָעָפר. זֹוֶכֶרת ֶשֹשֶרש ָטמון ָאָדם הוא ַחָטה ֶשזֹוֶכֶרת,

ם ִנְשֲאִרים ָבנו ָתִמיד. ִתים, הֵּ יָנם מֵּ ִתים אֵּ  ַהםֵּ

 - - - יֵּש ְדָבִרים ֶשַגם ַהָםֶות ֹלא ַיְצִליַח ְלָהִמית

 


