
* * * 

 יוסי גמזו

 ָחַלף ִעם ָהֵריַח...

  

ִעַדן ַההֹון, ַהַהי ּג-ֵמַאַחר ֶשבְּ ָהֵריִטינְּ   ֶטק וְּ

ָבר-ַהָכל ֶשכְּ ִטי ֶשל ָהָעם ֶשבְּ ָיאִליסְּ   ָכְך ָמֶטרְּ

"ַעם ֵסם כְּ ַנרְּ ַנת-ִנתְּ ֵרִתִ י-ַהֵןֶפר" ֶאת ָאפְּ ַמן ִהמְּ   ַהזְּ

רֹוָתיו ֶשל ֶהָעָבר, אֹוצְּ ִתי ַבהֹוֶוה בְּ ָדַבקְּ  וְּ

צּוָמם ָהָאָקֵדִמי ִצמְּ דּוָלם וְּ   ָכְך ַמָםש ִעם ִדלְּ

צֹועַ ֶשל ָתָנ"ְך, ֶשל ַיֲהדּות וְּ  רּות ֶשל ִמקְּ  ַהִןפְּ

רֹות ַהתְּ ַבֵעש ִלי לְּ ֹאֶפן ֵאִניֵדִמי ִמתְּ  ָכאן ִכי בְּ

ַהָכרּות ֵעי ָהרּוַח ַהָםרּוט וְּ   מּול ֲעַנף ַמדְּ

ַהנֹוֵרחַ  ַנֵשט וְּ ד ַאֵחר ַהִםתְּ ֶרנְּ ֵלנּו טְּ  ָצץ ֶאצְּ

ָחן ֹלא ַטרְּ ֶאיֶנמּו ָכאן ָחִליָלה ֹלא ָכֵבד וְּ  וְּ

ֵעיֶאָלא ַקל  ַנף ָהרּוַח, רּוַח ֶשל ַמדְּ  ָהֵריחַ  ִככְּ

 ַהֺםָכר

ִעָער   בְּ

ִביר ָחן ַכַםשְּ  .ַלַןרְּ

  

ִריחַ  ִּגיל ָהִםיתֹולֹוִגי ַהַםסְּ ָבר ַבַתרְּ ִחיל כְּ  ֶזה ִהתְּ

ִמיר ָנאץ' ּושְּ ִליק, בְּ שֹוס ּופְּ  ֶשבֹו ֶנֶרס ָעט ִעם ַש"ס בְּ

מּון ֶשַסֲחָנה ַרָבה  ִריַח()תֹוְך ִתחְּ ַגם ִהפְּ  ֵהִפיץ וְּ

ָחק ָשִמיר. ָראשּות ִיצְּ דּות ֶשבְּ ֶשֶלת ָהַאחְּ  ַעל ֶממְּ

  

ָרא ִשיְך ַב"ִישְּ ָנאֶקעִרים ַהםּוָכִנים-ֶזה ִהמְּ לֹוף" ֶשל קְּ  בְּ



ָקה ֶשל ֲהִגינּות ָוֹיֶשר ִאיש ֵריָחּה ֶשל ָכל ֶחלְּ ַהבְּ  לְּ

חֹוָנּה ֶשל ֲהָפַרת ָהֱאמּוִנים ֶשָמַדף ָכאן ִסרְּ  כְּ

עֹות ָיה ָבּה ֶהֱעִניקּו ִבשְּ נּונְּ  ֹכֶשר-תֹוְך ִטּיּוַח ָכל קְּ

ג'ֹוב ָבִכיר ָלָגה ִממּוי לְּ ַכז ַהִםפְּ ֵרי ֶמרְּ ַחבְּ  לְּ

ִלי ָשִרים ַאְך ִעם ִכשּוִרים בֹו זֹוִכים בְּ ָיה קְּ צְּ רֹוֶטקְּ ִעם נְּ  וְּ

ִחירַהסֹורְּ  ָכל נְּ  ִבים ַבַסֲחָנה ַהֹזאת ָכל ַאף וְּ

ֶשאֹותֹו ִזהּום ָיה-כְּ צְּ ֵדי ַהֶןקְּ  ֲאִויר הּוא ַמֲעֵשה יְּ

ָשָלה:  ַצֲחנֹוֶבר ֶשל ַהָשר  ַוֲחֵבָריו ַלֶםמְּ

חֹונֹוִביץ' ַהָשִרים ַמר ִקי , ַמרִסרְּ סְּ קֹובְּ ִטינְּ  smelly ּוַמר שְּ

ֵשָלה הֹוָנָאה ּוַמכְּ ָמה וְּ ָכל ִמרְּ ִחים בְּ  ַהֺםמְּ

ֶדִלי ָשל בֹורְּ בּות ִממְּ ַתרְּ ִביָנה בְּ ִביָנה ֶשִהלְּ קֹומְּ  וְּ

סּוִרי ַסַחר ַסרְּ ָחק ָמכּור וְּ ֶשל ִמשְּ ָנן וְּ  ֶשל ֶאתְּ

טֹון ַהבֹוִסים ִשלְּ ָמה בְּ נֹורְּ ָרה וְּ ֵניֶהן ֶשל ָכל ָישְּ  ֶאת נְּ

ִכיר ָלנּו,  ִמן ַהֶהֵבט ַהםּוָסִרי, ֶשֵריחֹו ַמזְּ

 ֶאת ִחיִרָּיה ֶשֵריָחּה ָרחֹוק ֵמֲערּוגֹות ַהֹבֶשם...

  

יֹון ַבֵמֶטל ֶזה ֹחק ִשוְּ ַנֵתַח ָכאן בְּ  מֹוִסיף ּוִמתְּ

חֹוק ּובֹו ַהֵמֶטל ֹלא ָשֶוה  בֹו ַהֹחק הֹוֵפְך ִלצְּ

ֵדה ָרח ָצִעיר ֶאָחד ָצפּוי ָלֵצאת ִלשְּ  ַהֶעֶטל-ִכי ֶאזְּ

סּות ֵאינֹו חֹוֶוה,וְּ  ַּגּיְּ ֵרְך ָצִעיר ַאֵחר שּום ִהתְּ  ַאבְּ

ָלל ִמַשר  אֹוָצר ֲאֶשר ֵמִפיר ֹנה-ָמה ֶשֹּלא מֹוֵנַע כְּ

ֵרב ַרבְּ ִהתְּ ָנז לְּ ֶשהּוא ֶנחְּ בֹוֲחָריו כְּ ָטחֹות לְּ  ַהבְּ

ִפיר ֹנה ַזַחל ַאְך שֹוֵאג ִככְּ ַקֵנל כְּ  ַאף ַעל ִני ֶשִהתְּ

ִריז: "ַהִסּיוֹ  ֶשהּוא ֵמִבין ֵהיֵטבּוַמכְּ ָרה" כְּ  נּות ָחזְּ

ָרה קֹום ַהִסּיֹונּות ָחזְּ ֹשל ָכאן ַהִסיִנּיּות ֶשִבמְּ  ִלמְּ



עֹוד ַרף ַרע-בְּ  ַהנֹונּוָלִרּיּות ֶשלֹו ִדינֹו ֺהכְּ

דֹו  ָירְּ ֶצֶדק ָרב  –בְּ ֹזאת בְּ מֹול ָכאן –וְּ ִביָעיו ִמתְּ  ֵבין ַמצְּ

ָהֵריַח ֶשל ִםַדת  ַרע... הּוא ֵריחַ  ֲאִמינּותוֹ -וְּ

  

סֹוַרַחת ַמת ַהַסֲחָנה ַהֹזאת עֹוָלה שּוב כְּ ָעצְּ  וְּ

ָטָרה ִעם ַרָבִנים ִכיִרים ַבִםשְּ ִציִנים בְּ ֵרי קְּ  ִמִעשְּ

ָכל ַקַלַחת ָדת ָורּוַח בֹוֲחִשים בְּ קֹום בְּ  ֶשִבמְּ

מֹוִנים ַשלְּ ֹשַחד ָרב וְּ ִבינֹות הֹון ָעֵתק וְּ  ֶשל קֹומְּ

חֹות נְּ ָשָעה ֶשִםשְּ ָראּות ָוֶרַשע-בְּ  ַהֶנַשע ִבפְּ

רֹוַע ֲאִכיַפת ַהֹחק פֹות ַעל זְּ צְּ ַצפְּ זּול מְּ ִזלְּ  בְּ

ִטיָחה לֹו ַלִסבּור ֲחַסר  ַהֶּיַשע-ֶשֵאיֶנָמה ַמבְּ

ֹחק.-ִבָטחֹון ִאיִשי ֶשֹחק ֵגל ָעט אֹותֹו ִלמְּ  ַהּג'ּונְּ

  

מֹוס ֵשי ֺבלְּ ַאנְּ ֵלִאי-וְּ ַאתַהֶבַצע ַהםְּ  ָשַמִים-ם ִירְּ

ָבִאי ִכיַרת ִצּיּוד צְּ א ֶשל מְּ ַאת ַהֵחטְּ  ֲאָבל ֹלא ִירְּ

ֶעֶנת ַהעֹוֵראת יֹוָמם ָוַלִיל ַּגרְּ ִאיָראן ַהִםתְּ  לְּ

ָדִאי ֶנס כְּ ָרֵאל, ֶשֵכן ַהִביזְּ ִקָסּה ֶשל ִישְּ  לְּ

ֶעֶבת ַבםֹוֶלָדת ִגיָדה ִנתְּ ִלי ָסֵפק בְּ  ַגם ִאם ֵיש בֹו בְּ

ֵאי אֹוָתם ִירְּ  ָשַמִים ֺמָשָגם הּוא ַוָדִאי-)וְּ

רּוָרה ֺמֶּגֶדת ִסיָקה בְּ ִמי בֹו נְּ מּוד ַהּי ֻ ְּרּוַשלְּ  ַבַתלְּ

ִגיָדה ֶשִהיא(. ָמּה "ֵנָאה" ַעל ָכל בְּ ַמֶןֶכת זֹו ֶששְּ  בְּ

  

ֹשֶרת ִעיָשה ַהִתקְּ פּוִרים ִהרְּ ֵני ָיִמים סְּ ִהֵמה, ִלפְּ  וְּ

יֹו אֹו ָבִעתֹונּותָכל ָערּוץ ַבטֶ  ָיה, ַרדְּ  ֵלִויזְּ

ֵנִטית ֶטרְּ ֶנֶסת(  )ִאינְּ זּו –אֹו ֺמדְּ ֺכָלם ָחפְּ ֹשר ֶאת וְּ  ִלקְּ



ָפנּות ִאיש ֶשל תֹוקְּ דֹוד ִעם ַגל ַמבְּ  תֹוָשֵבי ָהִעיר ַאשְּ

ִים ֵריַח ָּגאז אֹו ִכיִמיָקל צֹוֵרב ֵעיַנִ  ֶשֵריחֹו כְּ

גֹוֵרם ִלכְּ  ּופֹוֵגעַ  ִחיַרִים וְּ  ֹראש-ֵאבַבמְּ

ֹדק ִמַמִין אּו ִלבְּ ִביָבה ָיצְּ ִחים ַלֲהָגַנת סְּ  ּוֺממְּ

ֹאש. ָבֲאִויר ָהִעיר נֹוֵרֹח אֹותֹו ֵריחַ   ַעז ִלבְּ

  

ֵעי ָהֵריחַ  ִקדּום ַמדְּ ָטה לְּ ֶחה ִמן ַהָפקּולְּ  ָסח ֺממְּ

ִחין ֶאת ָהֲאִויר קֹור אֹותֹו ִניחֹוַח ַהַםצְּ  ִכי מְּ

ַוֵכחַ  ַאֵחר, ֶשִהתְּ ִכיִמיָקִלים, וְּ ָעל לְּ  הּוא ִמפְּ

ֶרֶכת ָסח: "ֶזה ָגאז ֶשַםֲעִביר ִביָעה ֺמפְּ  ִעם אֹוָתּה קְּ

ֵטיל ֶשל ָּגאז ּוִפיחַ  קֹוִטי ֶשל קֹוקְּ  ֶאל ָהִעיר ַמָשב ַנרְּ

ַדת  ָּגאז ֶשָבּה ַבָּים ֲאִני חֹוֶזה."-ִקדּוחַ -ֵמַאסְּ

ִליִשי ָטַען שֶ  ֶחה שְּ ִריחַ ּוֺממְּ ָען ַמסְּ ִליַפת ִמטְּ  ִםדְּ

ִפיָנה עֹוֶגֶנת עֹוד ֹלא ָבא ַכֹבֶשם ַהָלֶזה.  ִמסְּ

  

ֹעז ָוֶיַגע ֺמֶמה בְּ ָרד ַהםְּ רֹות ֶשַבִםשְּ  ַאְך ַלמְּ

ִביָבה ַעל ִנעּוַח ֵאיכּוָתּה ֶשל ַהןְּ ִמיָרה וְּ  ַעל שְּ

קֹורֹו ֶשל אֹותֹו ֶנַגע ַאֵתר ֶאת מְּ ִליחּו לְּ  ֹלא ִהצְּ

דֹוִדית ֲחִביָבהיֵ  ֵקָנה ַאשְּ ָקה זְּ  ש ִלי ֹרֶשם ִכי ָצדְּ

ָרה ִכי ָהֵריחֹות ֶשַבנֹוִליִטיָקה ָמִנינּו ָאמְּ  בְּ

ֵלב ַלבְּ ֶפַשע מְּ יֹון ַבֵמֶטל אֹו בְּ ִאי ִשוְּ  אֹו בְּ

ָלִלית ֶשֶאת ֵריָחּה ִגִלינּו ַצֲחָנה כְּ ִפים לְּ ָטרְּ  ִמצְּ

צּוץ ָבַאף ּוָבֵעיַניִ  ִעקְּ  .ַבֵלב ַּגם  –ם ֹלא ַרק בְּ

  

ַמִמית ָחַלף לֹו ִעם ָהֵריחַ  נּון ָהַאף זְּ  ִכי אּוַלי ִצחְּ



ֹשם צֹו רֹוֶצה ִלנְּ ַארְּ נּון ַהֵלב ֶשל ִמי ֶשבְּ  ַאְך ִצחְּ

ַהןֹוֵרחַ  ִאיש וְּ  ֵריַח ֶשל ֲאִויר ָנִקי ִמן ַהַםבְּ

ֹשם. ֶיִנית, ֶאת ַהטּור ַהֶזה ִלרְּ ַחַּיב אֹוִתי, ִהיגְּ  מְּ

 


