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 יוסי גמזו

 ַמִים ַחִטים

  

רֹות ַזָמִרים ַבדְּ ִטינֹות מְּ ָיִמים ָבם קְּ  בְּ

ָלִני ָל"ִני ָחל ַעל ֹשַחד-ַוֲחָשד ַקבְּ  ַנדְּ

רות ַהמֹוִרים ַתדְּ ִכיֵרי ִהסְּ ַכָנ"ל ַעל בְּ  וְּ

ָדל ָראֵשי ַקנְּ חו ֹלא ָיֹשְך ַעד-וסְּ  ִעיר ֶשָסרְּ

ַפֶנה-ֶשִמַלת אֹוָרה" תְּ ָסִמים "ִלכְּ  ַהפְּ

ֵלִטי, ִזּכוי אֹו ִאּשום ֶהחְּ קֹוָמה לְּ  מְּ

ֺגֶנה ַלס ַאִלימות מְּ ָיִמים ֶשִמפְּ  בְּ

ֵני ִגיִרים ובְּ ִטיא-ֵבין בְּ  ֹנַער חֹוֵטא וַמחְּ

ָרח ֲחַסר חֹונֹו ֶשל ֶאזְּ חוַשת ִבטְּ  ֶיַשע-ותְּ

רֹון ַהֵמִמית לולֹות ַבִמדְּ ֶדֶרת תְּ  ִמַדרְּ

חֹות הַ  עְּ רֹות ִמשְּ ַהֶעַשעבֹו סֹוגְּ  ֵחרֹור וְּ

ֵצי ִדיָנִמיט ִנפְּ בֹונֹות זֹו ִעם זֹו בְּ  ֶחשְּ

ֹגֶלת ִתרְּ ִקירֹות ַסִּכיִנים ּכְּ ִלי דְּ ֵאין יֹום בְּ  וְּ

ָטטֹות ִשּכֹוִרים  ִקים –ִבקְּ קוִנים עֹושְּ ַטיְּ  וְּ

ֵרי ִחיֵרי ַהָמזֹון ֶאת ַחסְּ ֹכֶלת-ִבמְּ  ַהטְּ

ִק  ֵשי ַמֵדי ַצַה"ל ִשַנִים חֹושְּ לֹובְּ  יםוְּ

ָבה ֵרִכים ֶשִנףְּ ָטנות ַאבְּ ַתמְּ ֵאה שְּ ַמרְּ  לְּ

ָהָעֶול ִמֶמָנה ֹלא ָמש  ָּכאן ָשִנים וְּ

ֶחֶמת ֶשַמֶסֶכת "סֹוָטה", ַעל ִמלְּ ָוה-ּכְּ  ִמצְּ

 ֶשֺּכָלם ַחָטִבים ָבה, אֹוֶמֶרת ַמָמש

רוִפים ֵאֶלה ָיִמים טְּ ֵכן, בְּ  ֶאת ַהֶהֶפְך. ובְּ

כֵ  ַארְּ ָתה לֹו לְּ ַגלְּ  אֹולֹוג ֶשָחַפרִנתְּ

ָרַמת קוע וִמין ֶעֶלא,-בְּ ִמין סְּ  ַהַחָטל, ּכְּ

ֵכי ֶהָעָפר ִנבְּ ֵאר ַעִתיָקה בְּ  בְּ

ֵני ֶאֶלף ִרים ָלנו, עֹוד ִלפְּ ֵאר זֹו, אֹומְּ   ובְּ

ָכִאים שֹונֹות ונְּ נֹות שְּ אֹות שְּ ַבע מְּ ַארְּ  וְּ

ִלי ֶדֶלף ָשַמִים בְּ ָרה לְּ ֶשַבֹףֶרת ָחבְּ  ּכְּ

ָקה ַמִים ַחִטים ִעָתם, ִסעְּ ָשִמים בְּ  ֶשל גְּ

אֹון תֹוָשֶביהָ  ִצמְּ קֹון לְּ ֵאזֹור ַהַטרְּ  בְּ

 ֶשל ָהָאֶרץ ָהֹזאת, ָּכְך ֶשֶתֶכף שֹוֵאל

גֹוֵבהַ  ִריא וְּ יֹון ַהַממְּ מֹו ַהִדמְּ  ֶאת ַעצְּ

הור ִהיעֹוֵתִטי: וָמה ִאם ָהֵאל  ַעד ִהרְּ

רֹוָמיו ַעל ֺחמְּ  לוֶאיהָ ַהףֹוֶפה ִממְּ  ַרת ַתחְּ

ִמים ָבה יֹום הוִדים,-ַהעֹוגְּ ִדיַנת ַהטְּ  יֹום, ִבמְּ

ֵאר ֶשֵמיֶמיהָ  ַסֵעק ָלנו ֶעַתע בְּ  יְּ

ָיה ָלה ָאנו ֵעִדים צְּ ֶפקְּ הֹוִרים ֵמִאינְּ  טְּ

ִקי וָבֶזה ַהעֹוִליִטי,  ַבִמישֹור ָהִעסְּ

ֵבי ַהִבדור, ָרַמת ַהמוָסר ֶשל ּכֹוכְּ  בְּ

ִריִטי טֹור ַהפְּ ָל"ן וַבֶסקְּ ֵקי ַהַנדְּ ִעסְּ  בְּ

ִסדור רות ַהמֹוִרים וְּ ַתדְּ ִכיֵרי ִהסְּ  ֶשל בְּ

ַלל ָראֵשי ִבינֹות ֶשל שְּ  ִעיר ִעם ַהֶעַצע-ַהפֹומְּ

ָמה ִמרְּ ָרִזים בְּ ִאיר ֶשל ִנהול ִמכְּ  ַהַממְּ

ִלים ֶשל טֹובֹות ֵפי ֶבַצע-ֵבין נֹוכְּ  הֹוָנָאה, רֹודְּ



ָמהֶשאֹותָ  ֹדף ַעד ָחרְּ מֹוָתם ֵיש ִלרְּ  ם וכְּ

ֵגל ַהמוִניִציָעִלי ָבָכיו ֶשל ַהג'ונְּ  ִבסְּ

ָיה ֶשל אֹוָתה ַמֵגַפת ַאִלימות ָחלְּ  וְּ

ִריִמיָנִלי ִשיא קְּ ֵלנו לְּ  ֶשִהִגיָעה ֶאצְּ

 ֹאַרח ָעלול ָּכאן ָלמות-ֶשבֹו ָּכל עֹוֵבר

ָלל  ֶעֶצם הוא ּכְּ ִציאות ֶשבְּ  ֹלא מוָגן ָבהִבמְּ

ֺהָגן ִלי ִשחור מְּ ֵעי ֹחק בְּ יֹות עֹורְּ נֺפְּ  ִמּכְּ

ָגן ָבה ֺארְּ ֶעֶצם ַהגוף ַהטֹוֵתר מְּ  ִּכי בְּ

ָגן-הוא סֹוף ֺארְּ ִליִלי מְּ  סֹוף אֹותֹו ֶעַשע עְּ

ֹלא ֹבֶשת סֹות לְּ ּכֹוִלים ַהחֹומְּ רֹות ַמרְּ ֶחבְּ  וְּ

חֹוָרה ָקִעים ַעל סְּ ִחיִרים ֺמפְּ  ֶאת ָהָעם ִבמְּ

ֹבש ֶאת ִטים ִמִללְּ ַתמְּ ֵרִכים ִמשְּ ֵפי ַאבְּ ַאלְּ  וְּ

ֵבקות ַבתֹוָרה  ֵשם ַהדְּ  –ַמֵדי ַצַה"ל בְּ

  

נו ָבַרכְּ ֵאר ֶשָּכֹזאת ִנתְּ  ָּכְך ֶשִאלו ִבבְּ

צוף  ומיֶמיָה ָהיו ַמִדיִחים תֹוְך ִקרְּ

נוֶאת ָּכל ָמה ֶשִה  ַלכְּ נו, ָּכל ָמה ֶשִלכְּ ַנחְּ  זְּ

ִבים ֹעה ָלצוף ָצִפים ַהַמרְּ ִחי ַחרְּ  ִבסְּ

ָכל ֶשַטח ָרִגיש ֶשל ַחֵטינו חום וְּ ָכל תְּ  בְּ

ָצה חֹוֵפי ָהַרחְּ ֹלא ַרק ַבָטם, בְּ  וְּ

נו "ַדֵטנו" צוף ֶזה ָאַמרְּ ִקרְּ תֹודֹות לְּ  וְּ

ָצה ִשמְּ ִחיתות ַהנֹוָדע לְּ ֵסאוב ַהּשְּ  לְּ

ִהָחה ִביֵמי ֵזאוסּכְּ  קוֶלס ָקם וְּ  מֹו ֶשֶהרְּ

ֹבָאס מוץ ֶזה ַמָמש מְּ ָבר ִמּשְּ ֶשָהָיה ּכְּ  ּכְּ

ֵפאוס-ֶאת ֵמיֵמי ַהָנָהר ַעז  ַהֶזֶרם ַאלְּ

וֹות אֹוֵגָאס ַאת ֲחָלָלן ֶשל ֺארְּ  ֶאל ֶחלְּ

ֶיָנה ִדיָנה זֹו, ֶשִחיב ַהִהיגְּ ָתה מְּ  ָאז ָהיְּ

רוָיה ִצבוִרית ָבה  ָרח,ַהפְּ ִאיג ָּכל ֶאזְּ  ַמדְּ

עֹוֶדָנה ֹאד וְּ ָרה לֹו מְּ ָכְך ֶשָטקְּ  אֹות לְּ

 ָּכְך.-ַגם ַּכטֹום ֲחשוָבה ִויָקָרה לֹו ָּכל

  

ָבר ִהִגיַע ָּכאן ֶרֶפש ַעד ֶנֶפש  ֶשֵּכן ִאם ּכְּ

 ֲהֵרי ַעד ַיֲעֹבר ֹעה ַהַזַהם סֹוִפית

ֺטֶנֶפת ָקה מְּ  ִמן ַהִדין ֶשֶאל מול ָּכל ֶחלְּ

ֵקִפית.תְּ  ָמה ֶהתְּ ָעצְּ ָנָנה בְּ  ֺגַטס ִמגְּ

  

ֹלא ַעֲעַמִים ָצִריְך ֹלא ַרק ַעַעם וְּ  וְּ

טֹון ֹלא סֹוִדי קֹול ָרם ובְּ ִּכיר בְּ ַהזְּ  לְּ

נֹוָסף ַעל ַהַמִים צוף וְּ  ֶשנֹוָסף ַעל ִקרְּ

סֹוִדי... ֲאֵטא ֶשל ִנפוי יְּ  ַגם ָנחוץ ַמטְּ

  

* * * 

 יוסי היקר,

אילו הייתי חושב כמוך הייתי מחר עוזב את הארץ. לשמחתי אתה כל כך מגזים עד שאין 
צורך אפילו לחשוב על לעזוב. ובעצם, גם אם כל מה שאתה כותב היה נכון, מה שלא, לא הייתי 

 עוזב כי טוב לי פה יותר מבכל מקום אחר בעולם.

 שלך, 

 אהוד 

 


