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יוסי גמזו

הַ יָדַ עְ תָ אֶ ת הָ ָארֶ ץ בָ ה הָ ִרםוֹן נוֹרֵ חַ ?
לעילוי נִשמתם של סַ םָ ל תומר חזן וסמ"ר גבריאל קובי זִ כרם לברכה,
השנאה הפנאטית
קורבנות ִ
ָארץ בָ ה הַ לִ ימוֹן נו ֵֹרחַ ?"
ֲהי ַָדעְ תָ אֶ ת הָ ֶ
(י.ו .גֵתֶ ה" :דיוואן מזרחי-מערבי")
ָארץ בָ ה הָ ִרםוֹן נו ֵֹרחַ
ֲהי ַָדעְ תָ אֶ ת הָ ֶ
ֹלא עַ ל עֲצֵ י-הַ נְ ִריֹ ,לא בֵ ין עָ לִ יםֹ ,לא בְ עִ ְמעום
או ְֹרצֵ ל הַ בֺסְ תָ נִים – כִ י ִאם בָ ַרעַ ם הַ נו ֵֹרע
חַ טִ ים וְ גו ָֹרלוֹת שֶ ןַ נְוְ ֵרי הָ אֵ ש סִ ְםאום
בַ בֹהַ ק הַ חוֹבֵ ר נִ ְתאֹ ם ַלמֶפֶ ץ הַ עו ֵֹרעַ
בְ שָ ָרם שֶ ל ְנעָ ִרים חַ נִ ים שֶ ֹּלא חָ ְטאו בִ ְמאום?
ָארץ בָ ה הַ סְ רוֹרוֹת אֵ ינָם עוֹד
ֲהי ַָדעְ תָ אֶ ת הָ ֶ
צְ רוֹרוֹת נְ ָר ִחים כִ י ִאם צְ רוֹרוֹת ַאבְ ֵני הַ םַ ְשטֵ מָ ה
וצְ רוֹר ְקלִ יעִ ים בְ זִ יל -הַ זוֹל
ומָ וֶת בְ ִחמָם ע ֹוד
ַלמִגְ מָ לִ ים ִמחֵ יק ִאםָ ם אַ ְך ֹלא ִמן הָ אֵ ימָ ה?
ָארץ בָ ה בַ ְקבוקֵ י הַ ַט ִין
ֲהי ַָדעְ תָ אֶ ת הָ ֶ
חותים בְ ִמסְ נָ ָרם ִמבַ ְקבוקֵ י -הַ תַ בְ עֵ ָרה
נְ ִ
ָאדם הוא ַא ִין
ומ ִחיר ָ -
וְ הַ טו ְֹמיוֹם – ִא ְטלִ יז שוֹתֵ ת ְ
ובורסַ ת הַ ִשנְָאה הַ מַ ְמ ִא ָירה?
בְ בַ נְק הַ ָדם ְ
ָארץ בָ ה הָ ָרעָ ב ,הָ עֹ נִ י
ֲהי ַָדעְ תָ אֶ ת הָ ֶ
יטים
בְ דֹמֶ ן מַ חֲנוֹת הָ עֲזובָ ה וְ הַ נְ לִ ִ
וְ ֹלא נָ חוֹת ִמכְָך בְ ג' ֹוא ֲִריש ,בַ עָ טָ מ ֹונִים
ְקטַ מִים מֵ ְרעַ ב -הָ ֲא ָדמָ ה לְ עוֹד זִ בְ חֵ י -מֵ ִתים?
ָארץ בָ ה הַ חַ טִ ים הֵ ם נַ ִיס
ֲהי ַָדעְ תָ אֶ ת הָ ֶ
בֵ ין הַ ִעטום וְ הָ ִאטום ,בְ ִהנָ עֵ ר ֹלעוֹת
עָ פָ ר ז ֹולֵל גְ וִ טוֹת עַ ל קַ ו הַ תֶ פֶ ר סְ מור הַ תַ יִ ל
בֵ ין הַ נִ ְתאֹ ם ל ְַתהוֹם,
בֵ ין הָ עוֹד ֹלא
וְ הַ ֹּלא עוֹד.
ִאם ֹלא י ַָד ְעתָ – לְֵך לְ ָך ,נֹ פֵ ל וגְ לוי עֵ י ַניִם,
נֹ פֵ ל ִמגֹ בַ ה ִמגְ ְדלֵי -הַ שֵ ן שֶ ל הַ ְת ִמימות
וגְ לוי עֵ ינַים עַ ד זְ וָעָ ה – אֶ ל אֶ ֶרץ בָ ה אֵ ין בַ יִ ת
שֶ ֹּלא נִגְ זָר ב ֹו כָל שָ עָ ה עַ ל הַ ְשפִ טות לָמות.
ַארצ ֹו ְשכוחַ ת-הָ אֵ ל שֶ ל אֵ ל אוטוֹנִ י שֶ ִהבְ ִטיחַ
ְ
ְשלוֹם ִאיש תַ חַ ת גַפְ נ ֹו וְ ֹלא ִקטֵם זֹאת מֵ ע ֹולָם,

ַאשלָיוֹת-הַ כוֹחַ הַ מו ְֹשרוֹת כְ ִטיחַ
ַארצָ ם שֶ ל ְ
ְ
וְ שֶ ל ְש ִר ֵידי הַ ִהגָיוֹן שֶ ֶמ ֱאלַם ק ֹולָם.
ִמי שֶ ןָ בור כִ י נָ סו ִמ ְשדוֹת כְ נַעַ ן וְ עָ ֶריהָ
ָ'הילִ יָה וְ חֶ ְשכַת הַ בְ לֵי עַ כו"ם,
יְמֵ י הַ ג ִ
יְמֵ י הַ בַ עֲרות הַ םַ ְק ִריבָ ה אֶ ת נִבְ עָ ֶריהָ
עַ ל ִמזְ בְ חָ ם שֶ ל אֱלִ ילֵי הַ חֶ בַ ח – שֶ טָקום!
שֶ טָקום וְ י ְִראֶ ה אֵ יְך ֺכלָנו עוֹבְ ִדים לְ תָ ַנאטוֹס ,לַםֹ לְֶך ,לְ כַארוֹן,
הֵ ם וַאֲ נ ְַחנו ,סָ בִ יב לַשָ עוֹן ,יוֹם ָולַיְ לָה ,שָ עוֹת נוֹסָ פוֹת
ימיָה קָ שָ ה
וְ תָ נַאטוֹס ח ֹולֶה בְ בולִ ְ
וְ הַ םֹ לְֶך צְ מֵ א ָ -דם וְ נִחָ ר ע ֹוד
וְ כַארוֹן ,כָל בֹקֶ ר ,מֵ ִשיט עַ ל הַ ןְ ִטיכְ ס עוֹד ְט ַרנְסְ נו ְֹרט קַ בְ לָנִי שֶ ל גופוֹת.
וְ אֶ צְ בַ ע עַ ל הַ הֶ ֶדק וְ הַ הֶ ֶדק אֵ ין נוֹצֵ ר ב ֹו
וְ הֶ ֶרג מוֹלִ יד הֶ ֶרג ,בְ לִ י ל ְַחמֹ ל ובְ לִ י ל ְַחדֹל
ומָ וֶת ְמטַ נֵ ס בַ חַ לוֹנִים וְ אֵ ין עוֹצֵ ר ב ֹו
בְ אֶ ֶרץ שֶ הָ פְ כָה לְ בֵ ית-עַ לְ ִמין אֶ חָ ד גָדוֹל.
בְ אֶ ֶרץ ִמ ְט ֲענֵי הַ חַ בָ לָה וְ הָ ִא ֶולֶת,
בְ אֶ ֶרץ רֹאש וְ נֶשֶ ק חַ ם וְ ֶרצַ ח בְ ָדם קַ ר,
בְ אֶ ֶרץ הַ שָ ִה ִידים הַ שוֹבְ ִקים בֵ ין אֵ ש לְ הֶ לֶם
בְ לִ י שום בְ תולוֹת וְ שום גַן-עֵ ֶדן מוֹת-כְ לָבִ ים עָ קָ ר.
ומ ִשיחֺטוֹת-הַ שֶ קֶ ר,
בְ אֶ ֶרץ הֶ זְ יוֹנוֹת-הַ שָ וְ א ְ
בְ אֶ ֶרץ הָ ַאף שַ עַ ל בָ ה אֵ ין שַ עַ ל בְ לִ י ְקבָ ִרים,
בְ אֶ ֶרץ בָ ה ֹלא ָאנו וְ ֹלא הֵ ם נ ְִחיֶה בְ שֶ קֶ ט
לִ פְ נֵי שֶ מ ְִתבַ גֵר סוֹפְ סוֹף
מִשְ נֵי הָ עֲבָ ִרים.
ַארד הַ זֹאת ,ז ֹו שֶ שָ פַ ְך בָ ה קַ ִין
הָ א ֲָדמָ ה ,אֶ ל ְ -
ָאחיו ,רוָֹאה כֵיצַ ד בִ ְמקוֹם ל ְַחנֹ ר גֺםוֹת
אֶ ת ְדמֵ י ִ
ִחורי הַ ְתאֵ נָה ,הַ תֹ מֶ ר וְ הַ ַזיִת
לְ י ֵ
קוֹבְ ִרים ָאנו בְ לִ י הֶ ֶרף ֲאנ ִָשים ַוחֲלוֹמוֹת.
וְ הַ ןִ כְ לות ,שֶ כֹ חַ אֲבָ נִים כוֹחָ ה ,ש ֹוכַחַ ת
כִ י מֵ אוֹתָ ן ַאבְ נֵי יִדוי ,אוֹתָ ן מַ סְ בוֹת ְקבָ ִרים,
אוֹתָ ן חוֹמוֹת סַ לְ עֵ י הַ םַ חֲֹלקֶ ת וְ הַ נַ חַ ד
נִתָ ן לִ בְ נוֹת כָל ֶרגַע
ֹלא חוֹמוֹת
כִ י ִאם גְ שָ ִרים.
וְ כִ י כְ כָל שֶ הַ ִת ְקווֹת צ ֹונְחוֹת ְתהוֹמָ ה
וְ קוֹל ְתבונָה מֺ ְח ָרש בִ סְ אוֹן נִ סוץ רוֹעֵ ם
כְָך ִמ ְת ַרבִ ים אֶ צְ לָם הָ ִריש וְ הַ ְח ָרכוֹמָ ה
וְ שָ ם וְ כָאן קוֹבְ ִרים ָאבוֹת אֶ ת יַלְ ֵדיהֶ ם.
וְ הַ ןֶ מַ נ ְִטיקָ ה ,שֶ הַ ְשנָאוֹת ִה ִתישו
אֶ ת נִ כְ ח ֹונָה מול ָאבְ ָדנ ֹו שֶ ל הַ בָ שָ ר

עוֹד ֹלא קָ לְ טָ ה אֶ ת מַ ְשמָ עָ ן הָ ֲא ִמ ִתי שֶ ל
ינְתיסָ אר".
"א ִ
ִמלִ ים כוֹזְ בוֹת כְ מ ֹו "נִסָ חוֹן" וְ ִ
כִ י בְ ִמבְ חַ ן הַ זְ מַ ן הַ םַ ר אֵ ין ְמנַסֵ חַ
ִמלְ בַ ד הַ םָ וֶת הַ םַ גְ ִדיל אֶ ת ְתפוקוֹתָ יו
וְ הַ םַ ְר ִחיב יוֹם-יוֹם ְבתַ ֲאוַ ת-רוֹצֵ חַ
אֶ ת ְתחום ִש ְטחֵ י חֶ לְ קוֹת -הַ עֶ בֶ ר בִ ְשדוֹתָ יו.
ֲאנִי יו ֵֹדעַ שֶ ֲאנִי נ ְִשמָ ע נ ִָאיבִ י
ֲמומים
וְ שֶ ִם ְשנֵי צִ ֵדי ִמ ְת ַרס -הַ ח ִ
אֵ ין ִאיש רוֹאֶ ה שום ְש ִביב שֶ ל אוֹר ַאלְ טֶ ְרנ ִָטיבִ י
םומים
אַ ְך הַ ְת ִמימות אֵ ינָה הָ ַרע שֶ בַ ִ
כִ י הַ פָ נ ִָטטות ,שֶ ִהיא מַ ְחסוֹם -הַ םֶ נַע
לְ כָל מוֹצָ א ִמן הַ ִםלְ כוד הַ ֹּלא נִפְ תָ ר
בְ לִ י צֵ ל סָ פֵ ק ,כְ פִ י שֶ םוכָח ,גְ רועָ ה ִמםֶ מָה
וְ ִהיא גוֹבָ ה גובַ יְנוֹתְ -שכוֹל בְ כָל אֲתָ ר.
וְ כְָך ,בְ תֹ ַאם-הֲפָ כִ ים נָ ָרדו ְֹקסָ לִ י
שֶ ְםשֺ ןִ ים ב ֹו ִמ ְתלַהֵ ם בְ ִמ ְתלַהֵ ם
תוְֹך הַ נְצָ חַ ת נֺלְ חַ ן-הַ ָדם הַ עוֹלוֹסָ לִ י
חוֹבְ ִרים כְ סִ ילֵינו ,עַ ל כ ְָרחָ ם ,לִ כְ סִ ילֵיהֶ ם
ִמבְ לִ י לִ ְתנֹ ס כִ י ִאם ָלנֶצַ ח תֹ אכַל חֶ ֶרב
יִהיֶה לַעוֹד הַ זֶה כָבול
וְ ִאם כָל צַ ד ְ
נ ְִהיֶה ֺכלָנו כָאן לִ ְמחוֹל-שֵ ִדים זֶה טֶ ֶרף
וְ הַ ןִ כְ לות תַ ְחגֹ ג ִמ ְשנֵי עֶ ְב ֵרי הַ גְ בול.
הַ מִסָ חוֹן ,אֵ לָיו ָלנֶצַ ח ֹלא תַ גַעְ נָה
ַרגְ לֵי הָ ָרץ הַ ְםבַ שֵ ר ,יְהֵ א תָ ִמיד
ַרק א ֲִחיזַת עֵ ינֵי נְ תָ ִאים ,פָ אטָ ה מו ְֹרגָאנָה
כָל עוֹד נוֹסִ יף יוֹם -יוֹם לָמות ולְ הָ ִמית.
וְ ַרק בַ טוֹם ב ֹו ֹלא י ְִהיו יוֹתֵ ר בֵ ינֵינו
ומנַסְ ִחים ,אוֹת ֹו צֵ רוף
ְמנֺסָ ִחים ְ
מֺ פְ ָרְך מֵ רֹאש ,נ ְִראֶ ה ֺכלָנו בְ עֵ ינֵינו
אֶ ת נִצְ ח ֹונָה שֶ ל הַ ְתבונָה עַ ל הַ חֵ רוף.
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