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 יוסי גמזו

ִריָאה ֶשל מֹו קְּ  s.o.s  ִשיָרה ִהיא כְּ

  

ִריָאה ֶשל מֹו קְּ ֶקֶשב s.o.s ִשיָרה ִהיא כְּ  זֹוֵעק לְּ

ָגָתה ֶשל ַמֲחִצית ֺשּיֹות, ִהיא ֶערְּ ָים ֶשל ֵחרְּ  בְּ

מֹוִנית אֹוָתה ִהיא ָתָרה-ַאַחת ֶאל ַבת  ִשיָחה ָהַאלְּ

מֹו ַגל נֹוֵהר ַלחֹוף מֹו קֹול רֹוֵדף ַאַחר ֵהדֹו, כְּ  כְּ

שובֹות. שום ֵגץ ֶשל ַלַהב ֵאלֹות ֶאל ַהתְּ מֹו ַהשְּ  וכְּ

ֶאֶבן ַהֹסרֵאיֶנמו יֹוֵצא ִמן ַהֹכַח לַ   ֹנַעל ַהָמם ָבה בְּ

ֶאֶבן ַאֶחֶרת, ַהִשיר ֵאינֹו ִשיר עֹוד ִלי ַמָגָעה ֶשל ָהֶאֶבן בְּ  בְּ

ָראתֹו. ָקח ִלקְּ ֵלב ַהִמפְּ צו אֹותֹו ֹאֶזן שֹוַמַעת וְּ  ֶטֶרם ִאםְּ

  

ֶזה קֹוֶרה  ִכי ַהעֹוֵרא, וְּ

 ַרק ִאם ַהִשיר ֵאיֶנמו

ִלי ֵעד ָעָקר ובְּ ָבר ֲעִריִרי וְּ  אֹוֵבד לֹו ַכעֹול ַהעֹוֵרא ַבִםדְּ

ָכָריו ֶשל ָהֵאֶלם צֹות ֶאת סְּ ַעת ַהִםִלים ַהנֹורְּ  ֶאָלא ָשָעה ֶשַשוְּ

מֹוִני ִלי ַהֵכר ַעל ֵמיָתרֹו ָהַאלְּ  נֹוֶרֶטת בְּ

ָיה ֶנֱעֶלֶמת  ֶשל ֵאיֶזה ָזר ֶשֵאיזֹו ֵטֶלַנתְּ

ִרּיות עֹוָשה אֹותוֹ  ַחֵעי ַהָמכְּ  ַעל ַאף ָכל ֶמרְּ

ָך, ַבֹחֶשְך אֹום ֶשלְּ ָך, תְּ ֵאיֶזה ָאח ֶשלְּ ֹאם לְּ  ִנתְּ

ֶרַגע ֹלא ָצפוי. ָלק בְּ עות ִנדְּ ַודְּ  בֹו אֹור ַהִהתְּ

  

רוָאר  ֶפבְּ ָרה, ַמִגיעַ 34בְּ  , ָבֵםָאה ֶשָעבְּ

ס ַהָמע ִמגְּ  ֶדרְּ ָבא ַאנְּ ַלל ַחָּיָליו ֶשל צְּ ֶדֶרְך ִאיָראןֵבין שְּ ָיה וְּ  בול רוסְּ

ט ֵמל נֹורְּ ֵמָלה ֶשל ָקָראִצ'י ונְּ  ָסִעיד וִמָשם ָבַרֶכֶבת-ַעד ִלנְּ

לוק ִתיָנה, ָקִצין נֹוָלִני דְּ חום ָנֶלשְּ  ַמָבט.-זֹו ַהחֹוֶדֶרת ִלתְּ

ִביָרה, ָתָס"ח ולְּ ִרים ֲחֵבָריו לְּ ס ָרִגיל, ָכְך אֹומְּ ֶדרְּ ָבא ַאנְּ ִצין צְּ  הוא ֵאינֹו קְּ

מוֹ  טוִבים ושְּ ִקי וְּ לֹוַבצְּ ֶקִביץ', סְּ ָפָתם ֶשל ִמיצְּ שֹוֵרר ִבשְּ  הוא מְּ

ֶלר: בוָשה ִביֵדי ִהיטְּ צֹו ַהכְּ ַארְּ ֵאי ַהִשיָרה בְּ קֹורְּ ָלל ֵאינֹו ָזר לְּ  כְּ

ָלאֶדק בְּ  ַעלוְּ ָשה הֹוֶגה בְּ ַוארְּ קי. ַהֹמַער בְּ סְּ ֶיבְּ  ֶנה ֶאת ִשיָריו.-רֹונְּ

ֵכֶלת ָלזוַרת ַהתְּ ָניו, ֶאל גְּ ָאזְּ ֵהד בְּ ַהדְּ ִעַּית ַהַעָטר מְּ ִליל גְּ  צְּ

ַתִלים ֶשל ָעָשן. ִלי נֹוֵלט ַהִעיטֹור ַתלְּ  ֶשל ָהָרִקיַע ַהִביבְּ

ִליַח לִ  ִקי ֵאיֶנמו ַמצְּ סְּ ֶיבְּ רֹונְּ ָטִטי:בְּ סְּ ֵשי מֹוָשבֹו, הוא ֶאכְּ ֹמם ַעל ַקרְּ  דְּ

ַבר ֵעיָניו-ֶאֶרץ ַהֹעֶדש עֹוָשה לֹו דְּ ַתֵבר, הוא זֹוֵלל בְּ  ָמה, ִמסְּ

ֵלי ֶאל ָרִפיחַ -ֶדֶרְך ַחלֹון ַהָערֹון ַהָנעור ֶאת ִדקְּ  ָעִריש וְּ

נוָתם ֶשל ַגגֹות ֵתל ַעד ַלבְּ ֵדֶסיָה ֶשל ָיפֹו וְּ  ִביב.ָא-ַעד ַנרְּ

ִקי, נֹוָדע לוֹ -ֶשל-ָשם, ִמםֹוֵכר סְּ ֶיבְּ רֹונְּ תֹו ֶשל בְּ ק, ֲעַירְּ לֹוצְּ ָפִרים יֹוֵצא נְּ  סְּ

רֹום ַהָגִליל ַהָןלוע, ֵאילֹון. ִטיִבי ִבמְּ ָפר קֹוֶלקְּ מֹו ֶשל ִמין כְּ  שְּ

ִאים -"ֵאין ֶזה ִישוב ֶשל מוִז'יִקים," אֹוֵמר לֹו מֹוֵכר ָפִרים, "ֵהם קֹורְּ  ָשםַהןְּ

ִטיַעת ֲעֵצי ָרִשים ִלנְּ ִמיָרה ַבֵלילֹות-ֵבין ִסעוָלם ֶשל טְּ ִרי ושְּ  נְּ

ָקה סְּ ָנה נֹולְּ ִצ'יזְּ אֹויְּ ִרִּיים ֶשבְּ  יֹוֵתר ִמָכל ַהַכפְּ

ָפִרים, וֵביֵניֶהם ָך ַהנֹוָלִנית( סְּ צְּ  )ִהיא ַארְּ

ָפֶריָך, ִרית, ַגם נֹוָלִנית, כֹוֵלל סְּ ַבד ִשיָרה ִעבְּ  ִמלְּ

ָרם."כָ  ַבעְּ שֹוֵרר( לְּ ָך ָכאן, ָנאן נֹוֶאָטה )ָאדֹון מְּ ַדאי לְּ  ְך ֶשכְּ

ִפינֹות ָנה סְּ ָיה-ַעד ֶשַתַגעְּ ִאיַטלְּ ִליג ִעם ֵרָעיו לְּ ָחָמה ָבן ַיפְּ  ִמלְּ



ָאיו. ֹגש ֶאת קֹורְּ ִנים ִלפְּ ֶרמְּ ִלי ֶרַתע ִבטְּ  ָאץ ַהנֹוֶאָטה ִמָּיד ובְּ

ַמרְּ  ַנֶתה כְּ ס ָלתור ָבֵתיהוא ֵאינֹו ִמתְּ ֶדרְּ ִציֵני ַאנְּ ָיפוֹ -ִבית קְּ  ֹבֶשת בְּ

ָרח. ֵמי ַהִםזְּ מוטֹות ִקסְּ ַשרְּ ִלית לְּ גְּ ִליָרה ַאנְּ ִמים ֵהם בְּ ַשלְּ  ָשם מְּ

ָלה ַליְּ ָלה וְּ נֹון ֶאֶלף ַליְּ ִסגְּ ַהט בְּ ִקי, ָרָס"ר ֶשֺהלְּ לוצְּ  ֶאָחד ֵמֶהם, סְּ

ָשָנה שֶ  ֹחם ִכבְּ ִג'י בְּ ָמה ֵנעֹורֶשל ֵכיף ָקָרַחאנְּ  ל ָג'ִמיָלה אֹו ַפאטְּ

ִשָּיה, כוַנת ַמנְּ ִריַאת ַהֶגֶבר ִבשְּ  ִעם ַשַחר ִלקְּ

ָרש ַשֵלם ַכִמדְּ לֹוֵבש ֶאת ַמָדיו ַאְך שֹוֵכַח, ָרדום, לְּ  ָקם וְּ

ָכב ַהשֹוֶאֶלת: תֹו ַלִםשְּ ֶכנְּ ֶהֵטל ִעמוִגים ִלשְּ  ַמס מֹוָתרֹות וְּ

ָשִאי:"ָמה ִעם ָמָסאִרי ָחאָואָג' ֵחן ַורְּ ָסח ָלה בְּ  ה ָרָס"ִרי?" וְּ

עֹוָלם ֹלא ֵלנו ָחִליָלה ָרָס"ר נֹוָלִני לְּ  "ָנאִני ָג'ִמיָלה, ֶאצְּ

ִני ִלי כֹוס ֵתה  ָרצֹון..." –ִיַעח ַעל ֶזה ֶכֶסף, ַרק ָמה, ִאם ִתתְּ ַכֵבד בְּ  ֶאתְּ

  

מוזֹות, ֹלא ַעל ִמזְּ ִקי ָשפוט ַעל ַהםוזֹות וְּ סְּ ֶיבְּ רֹונְּ ַלאֶדק בְּ  ֶאָלא ֶשוְּ

ֶבג ֶשלוֹ  שֹוֵלף ִמן ַהִעיטְּ ֵאילֹון וְּ ִליִלי לְּ טוף ֶגֶשם גְּ  ַמִגיַע שְּ

ֵמִחים בוֹ  ָחיו ַהשְּ ָארְּ ִדים וָבֶעֶרב, ֺמָעף מְּ  ֶאת ֹקֶבץ ִשיָריו ַהּיֹוקְּ

ִריָסה מֹו ַעל נְּ ָשם ֶהָעקור ַבֵמָכר, כְּ  ֲחִמיָמה ֶשל ָשלֹום ִמָשרְּ

יֹון ֶשל אֹותֹו ֲחַדר ִריפֹו ָהֶאבְּ ִכֵןא ִבצְּ ָחן וְּ ִצים לֹו ֺשלְּ  ֹאֶכל-ַמקְּ

ִעים ָכל ִמָלה ִאָםם ַהבֹולְּ ַפת ִאםֹו וְּ ֵעי שְּ שֹומְּ  בֹו הוא צֹוֶפה בְּ

ֵמיָתר ֶשכֺ  ִריָאתֹו ַהסֹוֵבט ֶאת ִלָבם כְּ  לֹו ַגֲעגוַע,ֵמֹחם קְּ

דוָתם. ַמת ַילְּ ַרֲעָתם ֵמַאדְּ ַמת ֲאבֹוָתם קְּ ִמיָהה ֶאל ַאדְּ  ֵהם, ֶשכְּ

ָאז, ָרָאה, ָכֶבה ַהֶגֶנָרטֹור,  וְּ ִלי ֶשֶמץ ַהתְּ  בְּ

ֵראִשית סוֵקי בְּ הֹוָמם ֶשל נְּ ֵני תְּ מֹו ַההוא ֶשַעל נְּ ָלט, כְּ  ֹחֶשְך ֺמחְּ

ֶפַתע ֶאת קֹול ָנאן נֹואֶ  ָעט ַעל אֹותֹו ֲחַדרקֹוֵטַע לְּ  ֹאֶכל,-ָטה וְּ

ַסִכין ֹתְך בְּ דֹוֶמה ִכי ִנָתן ָשם ַלחְּ בוָכה וְּ ַתֵתק ִבמְּ  הוא ִמשְּ

ִנָּיה ָבה ָהֵאֶלם חֹוֵבר ֶאל ַהֶהֶלם קֹוָנה ַהִהיא ֶשל שְּ  ֶאת ַהִןינְּ

ַרֵחש ֵאיֶזה ֵנס ֹלא ָצפוי הֹום ִמתְּ מֹו ֵמַעל ִני תְּ ֹאם, כְּ  ַרק ֶשִנתְּ

ֶתֶרת ִליל ָטלול ֶשל ַנֲעָרה ִנסְּ קֹול ָצלול ִכצְּ  וְּ

ַעל ֹרא ָשם בְּ ִשיְך ִלקְּ ֵחיק ָהֲעָלָטה ַממְּ  ֶנה-בְּ

ִאלו ַטע ָהאֹוֵרַח, כְּ ִדּיוק בֹו ִנקְּ ט ֵמאֹותֹו ַהָםקֹום בְּ קְּ  נונְּ

ֵדל ֺחָעיו ֶשל ַהֶטַבע אֹותֹו ַהֶהבְּ ִנגוד לְּ  ָתם וָבֵטל בְּ

ִהיר ַהנֹוֶאָטהֵבין מְּ ֶשל ַהעֹול, וְּ  ות ָהאֹור לְּ

מֹוִנית ָשם קֹוֵראת ֶאת ִשירֹו ַעד ֺתםֹו.  שֹוֵמַע ָהמום ֵאיְך אֹוָתה ַאלְּ

ִריָאה ֶשל מֹו קְּ ַלַחש, s.o.s "ִשיָרה ִהיא כְּ  ," הוא ָסח בְּ

שוָבה ִהיא ֵנס" ָכל תְּ  "וְּ

ֹאם ָהאֹור... ָלק ִנתְּ ָאז ִנדְּ  וְּ

 


