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 יוסי גמזו

 ַהָסָתה ְמֺאֶחֶרת

  

יק, ְבֶדֶרְך ית ַמְדלִּ ְמנֹוָעה ֶשל ְמכֹונִּ  ֶנַגע,-ְכֶשבִּ

יר ין ְוָהֲאוִּ יצֹוץ ֶאת ַתֲעֹרֶבת ַהֶבְנזִּ  נִּ

ְזַמן ֶשַהֺבְכָנה ָעְבָרה ְכָבר ֶאת אֹותֹו ָהֶרַגע  בִּ

יר  ֶשבֹו ָאמור הוא ֶאת ַהַתֲעֹרֶבת ְלַהְבעִּ

 ֺמְגֶדֶרת ַפאְשָלה זֹו, ֵמֹחֶסר ַהְגָדָרה ַאֶחֶרת

ים ישִּ ים ָלנוַע ַבְכבִּ ְתַקשִּ ים ַהםִּ  ֵבין ֶנָהגִּ

יָזה וְמֺאֶחֶרתכְ  ֶחֶרת, ַמְרגִּ  ַהָסָתה נִּ

ין. ישִּ ין בִּ יש ֵאינֹו סֹוֵבל אֹוָתה ֵבין ְשַאר ַמְרעִּ  ֶשאִּ

  

י ירֹונִּ  אוָלם ְכֶשָהעֹוָלם נֹוַכח, ְבֹאַרח ֵדי אִּ

י חוד ֵאירֹונִּ ְצֹרר  ֵכיַצד אִּ ים ֵסֵרב לִּ  ֶשָשנִּ

ְתַמָחה  יְזַבאְלָלה" )ֶשהִּ ְרגון ְכמֹו "חִּ יאִּ  ְבֹאֶפן ְכרֹונִּ

ְרגוֵני ֵטרֹור ְצרֹור ֶשל אִּ י( בִּ יטֹונִּ  ְבֶרַצח סִּ

גוַע בוְרָגס ְבבוְלַגְרָיה  ְוַרק ַכטֹום, ַאַחר נִּ

חוד ְתעֹוֵרר אֹותֹו אִּ ְריֹוֵני ַנְסַראְלָלה, מִּ  ֶשל בִּ

טון ָאֹרְך ֶשל ַשְקָלא ְוֶשל ַטְרָיא ֵעץ עִּ  לֹוַמר מִּ

יכו יְזַבאְלָלה" ֵאיֹנו ָנחות-תֶשַרף ְשפִּ  ַהָדם ֶשל "חִּ

ְרגון ֶזה ֶשל ָכל אִּ ֶכֶרת-מִּ ְשעותֹו נִּ  ֵטרֹור ֶשרִּ

ים ֵמֵחְטא בֹו ָהעֹוָלם חֹוֶזה   –ְבֶרַצח ֶשל ַחנִּ

י ָסֵפק ֺדְגָמה ַלַהָסָתה ַהְםֺאֶחֶרת  זֹו ְבלִּ

ים י ֶזה. ֶשל ָכל ַהַחְכמֹולֹוגִּ ֻחוד ֵאירֹונִּ  ְבאִּ

  

ים ְוֵאין יְקרֹוְסקֹונִּ טון ָצמוד ְלמִּ  שום ֹצֶרְך ְבעִּ

ְרגון ְראֹות ֶשְכֶשאִּ ְכֵדי לִּ  ֵטרֹור ָאְמָנם ֺהַכר-בִּ

י חוד ֵאירֹונִּ יֵדי אֹותֹו אִּ ים בִּ  ְכגוף ֶשל ְמַרְסחִּ

ֵכן ֶאת ְשלֹום ָער: ֵאירֹוָנה ָהָיה ֶזה ְכֶשןִּ  ְבעִּ

  

ְתֹאם ֵנעֹורו-ָכְך ְבֶגְרַמְנָיה ְכֶששֹוְמֵרי  ַהֹחק נִּ

ְרֹדף ֶאת ַבאְנַדת "ַבאֶדר  ַמְיְנהֹוף" ְבלי ָכל ַמֲעצֹור-לִּ

יַטְלָיה ֶאת שֹוְלֵחי רֹוְצָחיו ֶשל ַאְלדֹו מֹורוֹ   וְבאִּ

יָגדֹות ֲאֺדםֹות" זֹוְרעֹות תֹוְך אֹוָתן "ְברִּ  ֵטרֹור-מִּ

ְסקֹוְט  ַםַעלְוָכך בִּ  ַלְנד, ְכֶשְםטֹוס "ָנאן ֶאם" ֺנַסץ מִּ

יט לוב, י, ַשלִּ ַחַעם ַמר ָקָדאפִּ י מִּ  ְללֹוֶקְרבִּ

יֵדי ֶבן ַטַעל-ַאְך ְכֶשאֹותֹו ֵטרֹור ֺבַסע בִּ  ַהְבלִּ

מוי ָעלוב –ַנְסַראְלָלה   ֹלא ָשַמְענו לוא ַגם ְבַדל גִּ

י ֶשמִּ  חוד ֵאירֹונִּ י אֹותֹו אִּ נִּ ימִּ יבִּ  ְשַאר ָנסִּ

ים ָאֹדם ָנחֹות ְבֵעיֵניֶהם ְשְרֵאלִּ י ַדם יִּ  כִּ

י יבִּ ְדָקָניו ֶשל ַהַםְצנון ַהֶןֶלְקטִּ  ֶשל ֶחֶבר צִּ

ילו )ְכֶשאֹותֹו ֵטרֹור ָנַגע ָבֶהם ְבדִּ  (ֶשֹּלא הִּ

ְרגון ית ֶשל ָכל אִּ ינִּ  ֵטרֹור ֵמֵאֶלה-ֵבין ְזרֹוַע ְמדִּ

ְתַנְכלו ָלֶהם  ית –ֶשהִּ  וֵבין ַהְזרֹוַע ַהְסָבאִּ

ים ְכָבר ֶאת ָהֵאֶלם  ֲאָבל ֶשַגם ַעְכָשיו ְכֶשֵהם שֹוְברִּ

ְדַבר אֹוָתה ְכנְֺפַטת ית-ַהְםֺמָשְך בִּ  ֵטרֹור ְנָראִּ



ְסַתֵתר ַבבוְנֶקר, ַמר ַנְסַראְלָלה, בֹור ַהםִּ  ֶשל ַהגִּ

ים ַרק ֶאת ַהְזרֹועַ   ֶשלוֹ  יתַהְסָבאִּ  ֵהם ְמַגמִּ

ים ָשְלָחה ָלה ית, ֶשְםַרְסחִּ ינִּ  אוָלם ֶאת ֹזאת, ַהְםדִּ

 ֵהם ֹלא –ֵטרֹור ַאֵחר -ְלבוְרָגס וְלָכל ֲאַתר

ְכָלל ְלזֹו ַהְםַבַסַעת ים בִּ ים ְכַשָטכִּ  רֹואִּ

יְך ְלַגמֹותֹו ְבָכל ָלשֹון,  ָכל ֶרַצח ֶשָסרִּ

יע יפות ְצבִּ יַח ֶשְבַאלִּ  ַהַדַעת-ותָמה ֶשםֹוכִּ

חוד ן ְלאִּ אשֹון...-ֲעַדיִּ  ֵאירֹוָנה ֵיש ָמקֹום רִּ

 


