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 יוסי גמזו

 ֶשֶמן ַזִית ַזְך

  

ָבר, ֶנֶרק י"ג, ָנסוק ג' ֵסֶפר ַבִםדְּ  בְּ

ִליִחים ָלתור  ָכתוב ֵכיַצד ָשַלח ֹמֶשה י"ב שְּ

ִגים ֶאל ֵני ַעםֹו ָהיו עֹורְּ ֶשבְּ  ֶאת ֶאֶרץ ֲאבֹוָתיו כְּ

ִאיש ָבם ֹלא ָהָיה ָנטור דוָתם וְּ דוָתם ֵמַעבְּ  נְּ

ִשים ָבם ֵשֶבט ַהמֹוגְּ עֹו וְּ ָנרְּ ִהתְּ ֹעה בְּ דֹון ַנרְּ  ִמזְּ

לֹותָ  ִסבְּ ָבה ֶאת ֱעמוָתם וְּ ַלֲחָצםִהרְּ  ם וְּ

ִסים ָבם בֹוסְּ ָדם ִמתְּ  ֶשֵכן דֹורֹות ַרִבים ָהיו בְּ

ָצם. ָתה ַארְּ ַרִים ֶשַאף ַנַעם ֹלא ָהיְּ ִבי ִמצְּ  ִבשְּ

  

ֵחיל ֵחם ֹמֶשה כְּ לְּ ֹראש-ַוִטשְּ  ֶגֶשר-ָחלוץ וכְּ

ַיֲעֹקב ָחק וְּ ָרָהם, ִיצְּ ֶאֶרץ ַאבְּ ֹלש בְּ  ִלבְּ

קו ִעםֹו ֶאת ֵנֶשר לְּ רו ִמָשם ַוַטחְּ זְּ  ַוַטחְּ

ֵיש ָבה טֹוב ָצֵאיֶהם ֵלאֹמר ִכי ֵיש ָבה ַרע וְּ  ִממְּ

ַנַען  ַאְך ֵמַאַחר ֶשֵאין ָלנו ַאֶחֶרת זוַלת כְּ

ַגם ָמרֹור ִליל ֶאָחד, ַגם ַלֲעָנה וְּ  וָבה, ִבבְּ

ֹחם ָבה ַעל ָראוי, רו, ִללְּ לִ  ָאמְּ  י ֶהֶרף, ַיַעןַהחֹוב בְּ

ֺאָםה ֵיש ַרק ֹרר. ַאַחת מֹוֶלֶדת לְּ ֵאין ִלבְּ  וְּ

  

ִשיָלנו רו, וִמי ֶשִהכְּ ֶיה ָקֶשה, ָאמְּ ֶזה ִיהְּ  וְּ

 ָכאן צ"ט מֹוִנים יוַבס ַבַנַעם ַהֵםָאה.



ֶיה ֶזה ִיהְּ ֶיה וְּ רו, ַאְך ֶזה ִיהְּ  ֶשָלנו ַמִתיש, ָגמְּ

ֵמָהה ָמה כְּ ִתעון מוֵמי ַעצְּ  ִכי ַרק ֺאָםה ֶשלְּ

סֹוף ַגם ֶלֱאֹסף ֶאת ֵנרֹוָתיו ֶשל ֶבֶדק ֶכה ִלבְּ  -ִתזְּ

כוָתם לֹוֶתיָה ִבזְּ ִתָחֵהר ֵמַעוְּ  ֵביָתה וְּ

ָמם ַעל ֶצֶדק ָלחְּ קו ִמֶםָמה בְּ  ֶשל ִמי ֶשֹּלא ָערְּ

ָתם ַעל ִשבְּ  .ָמָתםַאדְּ  ַאְך ָלֲחמו ַעל ֶצֶדק בְּ

  

ַלַחת ִקיֵפי אֹוָתה ִמשְּ ַרק ֶאָחד ֵמֶחֶבר ַמשְּ  וְּ

ֶשֶמן ַזִית שֹונֹו נֹוֵטף כְּ  ַזְך ֶשַרַעל לְּ

ֵרָרתֹו ַגם ַיַחד צֹו ומְּ  הֹוִציא ָשם ֶאת ִדַבת ַארְּ

ִביב ֶשל אֹור ֺמָזח ָסח ִכי ֵמַאַחר ֶשָבה ָכל שְּ  וְּ

עות ַהָעִניָבלִ  ָהִרשְּ הֹום ָהֲאֵפָלה וְּ  יתִלתְּ

ָכל ַהָחס ָבה ַעל ֹראשֹו ֶנן ִיָםֵלק  מוָטב לְּ

לֹוָבִלית ִמשֹוָאה גְּ ָרֵאל כְּ  ָלנוס ֵמֶאֶרץ ִישְּ

ֶאֶרץ ֶנל!( לְּ ַהֵגר ִמֶםָמה )שְּ  .ֲעָמֵלק ולְּ

  

ִגי בורְּ ֶדנְּ ַרנְּ ַראֶסה וֵבין ַשַער בְּ טְּ שְּ ִריכְּ ִרידְּ  ִכי ָשם, ֵבין פְּ

ֶטר ֶד  ֵדרֹות אונְּ ֶדן, ַחף ֵמַעָכבֹותוֵבין שְּ  ן ִלינְּ

ָרֵאל ִמין ֶרֶגש ִגי-ָיחוש ֶבן ִישְּ ַעלות ִליטורְּ  ִהתְּ

רֹו ִמי ָכאן ָנַקד ַעל ֵצאת ָהַרָכבֹות ִהָזכְּ  בְּ

ֶיֶתר ַדַכאו ולְּ ָטט, לְּ שְּ ֶינְּ ֶטֶרזְּ ִויץ וְּ ַאושְּ  לְּ

ִנינֹות  ַהֶחֶמד ַהָטפֹות ֶשל ָהֲעָמֵלִקים-נְּ

ִאם ַבֵןֶתר לויֹות וְּ ַנַען, ִאם גְּ  ֶשָכל ַמֲעלֹות כְּ

ֵאר ַזִכים. ִחי מול ֵמי בְּ ַתוו ָלֶהן ִכסְּ  ֹלא ִישְּ

  



יֹון ָבה  ִכי ֶאֶרץ ֲעָמֵלק ֶשַבהֹוֶוה ֵאין שום ִדמְּ

יֹוִנים ֶאל מֹוָתם ָפה ִמילְּ ָעָבר ָגרְּ  ַלֹזאת ֶשבְּ

רֹות ֶשֵמיאוֹ  ִביר ֵיש ַגם ַכטֹום ָבה-ַלמְּ ַמכְּ  ָנאִצים לְּ

ָלל ֹלא ָתם ף", וכְּ נְּ ן ַקמְּ ֹנַער ַהחֹוֵבב ָבה ֶאת "ַמיְּ  וְּ

ס, הֹוִבי ֶאִניֵדִמי אוֵמי ֶגֶבלְּ טֹות נְּ  ִשווק ַקלְּ

ִעיִרים ַרִבים ָבה  ָרֵאל, –ֶשל צְּ ֵני ִישְּ דו, בְּ  ָאז רְּ

ִלי ָכל ֲחשָ  ִטיֵשִמיבְּ רות ַהַגל ָהַאנְּ ַגבְּ  ש ֵמִהתְּ

ַהֵלל. ִטית לְּ ֶאֶרץ ֲעָמֵלק ַההוָמִניסְּ  לְּ

  

ֵאִלי ָנשוט ָכמֹוִני רְּ ָרח ִישְּ  נ.ב. ָיכֹול ֶאזְּ

ַעל ָהָעֶול ַהָכפוי ֹעם ַעל ַהִכבוש וְּ  ִלזְּ

מֹוֵטט, ַעל ַרף-ַעל ַמֲעַמד  ָהֹעִני,-ֵביַנִים ִמתְּ

ט ַעל ִשלְּ יֹות ָשפוי –ֹון ַעל הֹון וְּ  ֲאָבל ָרצוי ִלהְּ

ָרף ָנתֹולֹוִגי ַאטְּ צֹו בְּ ַאת ַארְּ  ָשָעה ֶשתֹוְך ִשנְּ

בות ִריז ֵמָגלֹוָמן ֶשחוץ ִמֶםמו ֵאין ַתרְּ  ַמכְּ

ַלַהט ֵדָמגֹוִגי עֹוֵדד בְּ ֶדיָה מְּ ֶאת יֹורְּ  וְּ

ַהִסטֹונות ַקנוט. ד ִאיֶבר ַאֶלס וְּ ַלנְּ שְּ טְּ  ִכי דֹויְּ

  

שֶ  ִריַאתכְּ ַמן ִבקְּ צְּ ִלי ָשַאל ֶאת ַויְּ גְּ ד ַאנְּ  ֵביַנִים:-לֹורְּ

ִשים ַאֶתם ַעל ֶאֶרץ ַהָתָנ"ְך ַעעְּ  "ַמדוַע ִמתְּ

ֶשֲאָרצֹות ַרבֹות ָכל ַלִים?"-כְּ  ָכְך נֹוחֹות ֲהֵרי ִכפְּ

ָאַמר לֹו ָכְך: ָיה וְּ ִאירֹונְּ ַמן בְּ צְּ  ָעָנה לֹו ַויְּ

  

ָך  ַאלְּ מֹו ֶשֶאשְּ  ַמדוַע ֶזה ַאָתה נֹוֵסעַ "ֶזה כְּ

ָך ֵבן טֹוב ֶאת ִאםְּ ַבֵער כְּ דֹון לְּ ֵחק ִמלֹונְּ  ַהרְּ



ָך ֶשָבה יֹום כוַנתְּ  יֹום ַאָתה נֹוֵסעַ -ִאם ֵיש ִבשְּ

ָך?..."-ָכל ַיד ֵביתְּ ֵקנֹות ַמָםש לְּ ֵבה ָנִשים זְּ  ָכְך ַהרְּ

 


