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 יוסי גמזו

ם... דֹּ ַאס לוֹּ לִּ מְּ מִּ ם שֶּ דֹּ רְּ קַּ ה בְּ ֲעשֶּ  מַּ

  

ים יִּ אשִּ רָּ ים הָּ נִּ בָּ רַּ ת הָּ ירַּ חִּ ר בְּ ב ַאחַּ ן ֹלא רָּ מַּ  זְּ

הו רֵּ חָּ תְּ מִּ ד לְּ ֲעמָּ ין מָּ שות בֵּ כַּתְּ תְּ הִּ ת הַּ בוֹּ רָּ  וקְּ

ים יִּ שִּ לָּ ים בַּ יורִּ סִּ ף בְּ ּקוֹּ י מַּ רֵּ טְּ לו שוֹּ קְּ תְּ  נִּ

םַּ  ם שֶּ צֶּ ין עֶּ מִּ ם בְּ יִּ לַּ רושָּ ת יְּ חוצוֹּ הובְּ אֵּ  רְּ

ם מות ָאדָּ דְּ ָאה כִּ רְּ  ֹלא נִּ

ם דָּ ת ֲחשָּ ר אֶּ רֵּ ם עוֹּ  אולָּ

ה ֹלמֹּ ל שְּ יכַּ ת הֵּ יבוֹּ בִּ סְּ ה בִּ לָּ יְּ ן לַּ ישוֹּ אִּ ט בְּ טֵּ ּשוֹּ שֶּ  כְּ

י ירִּ ס ֲערִּ לֶּ מְּ ין הוֹּ מִּ  כְּ

י ֲהרורִּ נָּש סַּ רְּ בָּ  אוֹּ כְּ

ד ֲאחוז עֵּ ּצוֹּ .-הַּ מוֹּ ֲחלוֹּ רוי בַּ הוא שָּ שֶּ נָּה כְּ  שֵּ

  

ירו אִּ ם הֵּ גַּ לוכוֹּ וְּ ע הִּ צַּ מְּ אֶּ תוֹּ בְּ רו אוֹּ צְּ ם עָּ  הֵּ

ם דֹּ ץ לְּ פַּ יָּד קָּ הוא מִּ נָּס וְּ פָּ הו בְּ אֵּ רְּ ת מַּ  אֶּ

ירו כִּ הִּ ינו וְּ חִּ בְּ ק הִּ הֵּ נָּס בוֹּ תוֹּ פָּ ר אוֹּ אוֹּ  ולְּ

ין ן אוֹּ מִּ זֶּ רְּ ם גַּ י אִּ יש כִּ ב ֹלא אִּ ּצָּ ם נִּ םולָּ ד שֶּ רְּ  ֹּם.קַּ

  

הו שֶּ נָּם, כְּ הוֹּ מְּ ל תִּ דֶּ גֹּ ְך לְּ מָּחוץ,אַּ י שֶּ פִּ ר, כְּ קַּ  א נֶּחְּ

חוץ ש בַּ פֵּ חַּ ה הוא מְּ תוֹּ ומָּ בְּ תָּ כְּ מוֹּ גַּם לִּ שְּ  גַּם לִּ

ת פַּ שְּ ם בִּ הֶּ ר לָּ סַּ ת-הוא מָּ פֶּ טֶּ ית שוֹּ רִּ בְּ עִּ ם ובְּ  ָאדָּ

ת. פֶּ סֶּ ם תוֹּ שֵּ ים לְּ טִּ רָּ ד פְּ עוֹּ א וְּ ן בָּ מַּיִּ יהו ומִּ  מִּ

  

ֹל ק וְּ תֹּ שְּ ם ֹלא אֶּ תֶּ ַאלְּ ר שָּ בָּ ם כְּ ר: "אִּ םהוא ָאמַּ דֹּ  א אֶּ

. ר בוֹּ פֹּ כְּ ה ֹלא אֶּ ז זֶּ ר עַּ נֵּדֶּ ר וְּ בֵּ דַּ י לְּ תִּ רְּ י נָּדַּ  כִּ

ן י בֶּ מִּ ינֶּ ן, אֵּ ם-כֵּ דֹּ רְּ ל קַּ כֹּ ְך הַּ סַּ ם בְּ י אִּ ם כִּ  ָאדָּ

, ר בוֹּ פֹּ סְּ ה לִּ שֶּ ֲהדות קָּ יַּ יו בַּ כורָּ זְּ ע אִּ פַּ ת שֶּ אֶּ  שֶּ

ת תובוֹּ יו כְּ תָּ דוֹּ אוֹּ  זֶּה שֶּ

ת י ָאבוֹּ קֵּ רְּ ת פִּ כוֹּ לְּ ן הִּ תָּ  אוֹּ

ן יהֶּ פִּ . לְּ ר בוֹּ פֹּ חְּ ם לַּ דֹּ רְּ ה קַּ רָּ תוֹּ ת הַּ ֲעשוֹּת אֶּ ין לַּ  אֵּ

  

ה זֶּ ר מִּ תֵּ ר יוֹּ מֵּ ם, "אוֹּ דֹּ רְּ תוֹּ קַּ יף אוֹּ סִּ י," הוֹּ ֲאנִּ  "וַּ

י יתִּ לִּ גִּ י שֶּ פִּ ת, כְּ דָּ םוש בַּ ּשִּ כַּח הַּ נֹּ ד לְּ יֺּחָּ מְּ  בִּ

ש בֵּ 'יק חוֹּ צִּ נְּ קָּ סְּ ל עַּ ה כָּאן כָּ תָּ אוֹּ ה-שֶּ זֶּ בַּ ל מְּ ימְּ רַּ טְּ  שְּ

ת ה הוא אֶּ שֶּ עוֹּ שֶּ י כְּ יטִּ לִּ ן פוֹּ ר בוֹּ הוֹּ פֹּ חְּ ם לַּ דֹּ רְּ תוֹּ קַּ  דָּ

ה רָּ ם תוֹּ שֵּ ל בְּ יָּכוֹּ בְּ  כִּ

ה רָּ חוֹּ סְּ ת לִּ כֶּ מֱֶּהפֶּ  הַּ

י, יטִּ רִּ ח קְּ רַּ אֹּ ם, בְּ יוֹּ כַּ ד שֶּ ים עַּ ערִּ אכֶּ ל מַּ ם שֶּ יהֶּ ידֵּ  בִּ

ר חַּ יד-סְּ צֵּ ת וְּ לוֹּ ט-קוֹּ דָּ נְּ  מַּ

ת דָּ ת הַּ רַּ ל יֺּקְּ ם עַּ תֶּ ם כֶּ  הֵּ

ה  ים בָּ רִּ פְּ ם חוֹּ הֵּ ן שֶּ יוָּ כֵּ י –וְּ יתִּ אִּ ים רָּ בִּ ת רַּ נוֹּ יוֹּ זְּ  בִּ

ת דוֹּ מְּ ל עֶּ ת עַּ טוֹּ טָּ חַּ -וקְּ  כוֹּ

חַּ  גֹּ נְּ ן לִּ יבָּ בִּ ים סְּ בִּ רְּ םַּ  שֶּ

י יטִּ פִּ רָּ גְּ ים ובִּ רוזִּ כְּ , בִּ חַּ קוֹּ לְּ ל מַּ עַּ ל וְּ לָּ ל שָּ  עַּ

ת חוצוֹּ ים בַּ ילִּ וִּ קְּ שְּ  ופַּ



ת צוֹּ מָּ שְּ הַּ ת וְּ שוֹּ פָּ כְּ הַּ  וְּ

ה בֵּ  ּקָּ ל זִּ ל כָּ עַּ דשֶּ בוֹּ י-ינָּן וכְּ יתִּ הִּ יד תָּ מִּ ת תָּ דָּ  הַּ

נות יטוֹּ סִּ ת בְּ יוֹּ נונְּ  וקְּ

נות בָּ רַּ ת לָּ ירוֹּ חִּ בְּ יב הַּ בִּ  סְּ

ם  ן שָּ יהֶּ גֵּ לְּ ב פַּ ת רֹּ רוֹּ מְּ לַּ ן הוא –שֶּ עורָּ י כִּ יתִּ לִּ נוֹּ  ."מוֹּ

  

ים יִּ ישִּ אִּ ת הָּ בוֹּ רָּ ּקְּ הַּ שֶּ ם כְּ דֹּ רְּ תוֹּ קַּ ח אוֹּ כָּה סָּ  כָּ

בָּ  רַּ ת הָּ רוֹּ שְּ ל מִּ ם עַּ צו שָּ רְּ פָּ יםשֶּ יִּ אשִּ רָּ ים הָּ  נִּ

ת פוֹּ ל קֺּ לַּ לו-שְּ ים תָּ צִּ רָּ  שְּ

ֲחלו ים ֹלא בָּ כִּ כָּ תְּ  ובִּ

ל עַּ ה ֹלא נֲָּחלו וְּ בור שום ַאֲהדָּ ּצִּ ם בַּ  כְָּך הֵּ

יָּה דְּ טַּ סְּ ד לִּ יעו עַּ גִּ ם הִּ ת הֵּ ינוֹּ בִּ מְּ ת קוֹּ ישַּ חִּ ב בְּ רֹּ י מֵּ  כִּ

ה ֹלא בושָּ ג לְּ גוֹּ מָּ דֵּ ג וְּ גוֹּ ג, מָּ ת גוֹּ מֶּ חֶּ לְּ ל מִּ  שֶּ

יָּה דְּ בַּ ף עוֹּ סֵּ ן יוֹּ רָּ םָּ ל הַּ תוֹּ שֶּ ירָּ טִּ ם פְּ ם, עִּ יוֹּ כַּ  וְּ

יו  ידָּ ל ֲחסִּ ת כָּ עוֹּ מְּ שו דִּ ד ֹלא יָּבְּ עוֹּ שֶּ ה –כְּ טושָּ  שוב נְּ

יָּה רְּ ילֶּ טִּ ַארְּ ת הָּ שַּ עָּ רְּ  הַּ

יָּה רְּ טֶּ יסְּ הִּ ת בְּ לֶּ בֶּ גוֹּ  הַּ

ה רושָּ יְּ ת הַּ בוֹּ רָּ ים וקְּ כִּ יָאדוֹּ ת דִּ מֶּ חֶּ לְּ ל מִּ  שֶּ

בַּ  שֶּ בוֹּ  fight-כְּ ס הַּ ל כֵּ  סעַּ

ס עַּ שוֹּ קֵּ "ס תוֹּ שַּ ד בְּ  כָּל צַּ

ל ן שֶּ יוֹּ רְּ ת שִּ רוֹּ דְּ ת חוֹּ יפוֹּ חִּ  דְּ

י כִּ ין ַארְּ ן-בֵּ יוֹּ רְּ בִּ יגֶּר לְּ לֵּ  שְּ

ת מוֹּ ד שְּ כָּל צַּ ה בוֹּ -וְּ רֶּ נַּאי יוֹּ  גְּ

ה בוֹּ  רֶּ חָּ תְּ םִּ יב הַּ רִּ יָּ  בַּ

ל ה שֶּ מָּ שְּ יות בִּ ינִּ ּצִּ יא הַּ שִּ ל בְּ כֹּ הַּ ה וְּ רָּ תוֹּ  הַּ

ר תֵּ סְּ לַּ ה פְּ תָּ ים אוֹּ שִּ עוֹּ  שֶּ

ר תֵּ סְּ י הֶּ לִּ י ובְּ לֵּ יש גְּ רֵּ  בְּ

ה מורָּ ה ֹלא גְּ סָּ ארְּ פַּ ת הַּ ה אֶּ יר פֹּ אִּ שְּ הַּ י ֹלא לְּ דֵּ כְּ  ובִּ

דות בְּ ף לִּ לוֹּ ין בְּ ים בֵּ יזִּ רִּ כְּ  מַּ

ק ת, יֵּש רַּ טוֹּ טָּ ין קְּ י אֵּ דות כִּ  ַאחְּ

ץ, בֹּ רְּ מוץ לִּ שְּ ן בַּ יש מוכָּ ין אִּ ה אֵּ רָּ בוד תוֹּ ב כִּ רֹּ  ומֵּ

ה זֶּ ם כֺּלוֹּ חוֹּ עָּ ְך הָּ  אַּ

םַּ  הבַּ זֶּ בַּ םְּ  ֲחזֶּה הַּ

ץ?" בֹּ שות בַּ לְּ פַּ תְּ י הִּ הִּ ה ָאז מַּ רָּ את תוֹּ ם זֹּ ל: "אִּ אֵּ שוֹּ  וְּ

  

ים יִּ אשִּ רָּ ים הָּ נִּ בָּ רַּ ת לָּ ירוֹּ חִּ בְּ מוֹּ בַּ ן, כְּ כֵּ לָּ  וְּ

ן, רָּ םָּ ד הַּ בוֹּ ת כְּ ירַּ טִּ ר פְּ ְך ַאחַּ ן ֹלא ָארֹּ מַּ ת, זְּ עֵּ  גַּם כַּ

י יִּ שִּ לָּ ים בַּ יורִּ סִּ ף בְּ ּקוֹּ י מַּ רֵּ טְּ ים שוֹּ לִּ קָּ תְּ  םנִּ

ת יקוֹּ רִּ ת סְּ דוֹּ ן-אוֹּ נַּיְּ רָּ בְּ עוֹּ ם בְּ ת שָּ פוֹּ לְּ חוֹּ ה הַּ לָּ יְּ לַּ  הַּ

ם  יִּ לַּ רושָּ ת יְּ חוצוֹּ ר –בְּ ם מוזָּ דֹּ רְּ תוֹּ קַּ אוֹּ  בְּ

ר הָּ זְּ יד מֺּ מִּ א תָּ רֵּ ת קוֹּ י ָאבוֹּ קֵּ רְּ פִּ בְּ י שֶּ ל מִּ כָּ  שֶּ

ת דָּ ת הַּ ל ַאֲהבַּ ב שֶּ זֵּ ה כוֹּ וֶּ סְּ מַּ ר בוֹּ בְּ פֹּ חְּ  ֹלא לַּ

ין בושָּ  אֵּ שֶּ ם, כְּ יוֹּ ְך כַּ ת?אַּ פַּ כְּ ל אִּ לָּ כְּ י בִּ מִּ ר, לְּ תֵּ  ה יוֹּ

  

 


