***
יוסי גמזו

לְ נ ְִשמַ ת רָ סָ "ר ְשלו ִֹמי כֹהֵ ן זָ"ל
ָאדם ְנִרצָ ח לְ פֶ תַ ע,
ְחומים עַ ל מוֹת ָ
אֵ ין תַ נ ִ
אֵ ין הֲקָ לָהֹ ,לא בְ ִדבור וְ ֹלא בִ כְ תָ ב,
אֲבָ ל שֶ ֹּלא כְ מ ֹו הַ ִםלִ ים בְ לומוֹת הָ ֶרתַ ע
ָאמי ,עַ ל גְ דוֹתָ יו.
ע ֹולֶה הַ זַעַ ם ,כְ צונ ִ
וְ הוא מֵ ִטיחַ בְ תוֹבְ עֵ י ִאנוק -הַ ַדעַ ת
אֶ ת הָ אֱמֶ ת הַ ְםנַנֶ צֶ ת בִ ְקבִ יעות
אֶ ת כָל כִ זְ בֵ י הַ תו ְֹקפָ נות הַ ְםרֺ שַ עַ ת
וְ תֵ רוצֶ יהָ הַ ְשקופִ ים שֶ ל הַ סְ בִ יעות.
אַ תָ ה שוֹמֵ עַ אֵ יְך ָכזָב כְ לָל ֹלא תָ ִמים כָאן
מול ִה ְתגָרות בוֹטָ ה שֶ אֵ ין לָה הַ ְשוָָאה
וְ ִה ְתנַכְ לות ְשנִ טָה תוְֹך עֲשָ ָרה י ִָמים כָאן
נו ֵֹרש ִמטָד אֶ ת כָל ִר ְשתוֹת -הַ הַ סְ וָָאה
וצְ בָ א בֵ ירות ,הַ ִם ְתי ֵָרא ִמ ְתגובַ ת צַ הַ "ל
ִיפי"ל שֶ זֶה ִמכְ בָ ר תָ ְקנ ֹו ָאבַ ד
וְ יונ ִ
ְמג ְַמגְ ִמים כִ י אֵ ש אוֹת ֹו חַ טָל בְ לִ טַעַ ל
שוֹפֵ ְך הַ ָדם ,נו ְֹרתָ ה "עַ ל ַדעֲת ֹו בִ לְ בַ ד".
קודה ,מֺ ג ֶֶדת א ֹו נ ְִרשֶ מֶ ת,
ְדהַ יְנו :שום נְ ָ
נִתנָה עַ ל כְָך בְ ֶד ֶרְך כָלְ שֶ ִהי,
ל ֹו ֹלא ְ
אולָם ֲאנ ְַחנו הֵ ן יו ְֹדעִ ים וְ ֹלא מֵ אֶ מֶ ש
אֶ ת הָ עֺבְ ָדה הַ ְםַאפְ שֶ ֶרת זֹאת ,וְ ִהיא:
רוטינִית
ַארצוֹת ע ֲָרב ,בְ הַ ְתמָ ָדה ִ
שֶ כָל ְ
שו ְֹטפוֹת בַ םַ א ְד ָרסוֹת ,בָ ְרחוֹב ,בַ ִםסְ ג ִָדים
ִאם בִ לְ בָ נוֹן א ֹו בָ ָרשות הַ נָ לֶסְ ִטינִית
הודים.
מוֹחוֹת ִמילְ יוֹנִים בְ ִשנְָאה לַטְ ִ
ַאקבָ ה
וְ הֵ ן ,שֶ עַ ד הַ טוֹם אֶ צְ לָם נְ לִ יטֵ י הַ מ ְ
לא אֺ זְ ְרחו בָ הֶ ן ,לְ הַ נְצָ חַ ת מַ ְחשַ ְך
הָ ִאיגְ נו ַֹרנ ְִטטות שֶ עֹ נִי ומַ ְחנָק בָ ה
שו ְֹמרוֹת אוֹתָ ם בִ סְ טָ טוס זֶה מֵ ָאז תָ שָ "ח
ומַ לְ עִ יטוֹת זֶה כְ ִש ִשים שָ נָה וָמַ עְ לָה
אֶ ת ִרבְ בוֹת ְרעֵ בֵ יהֶ ם בִ ְמקוֹם בְ פַ ת
בַ הֲסָ תָ ה נְ רועַ ת גִ 'יהָ אד בִ ְשמ ֹו שֶ ל ַאלְ לַה
שֶ הַ "ןָ לָאם" ִמן הָ ִאסְ לָאם שֶ ל ֹו נ ְִשמַ ט.
כִ י בְ או ְֹקטוֹבֶ ר ְשנַת תַ ְשמָ "ה נָתַ ח לְ פֶ תַ ע
"עַ ל ַדעֲת ֹו בִ לְ בַ ד ",בְ אֵ ש ,חַ טָל ִמצְ ִרי
בורקָ ה וְ הו ִֹתיר ְשרועוֹת בַ שֶ טַ ח
לְ יַד עֵ יןְ -
שֶ בַ ע גְ וִ טוֹת שֶ ל אֶ זְ ָרחֵ ינו ,תוְֹך י ְִרי.

וְ כָך מַ םָ ש הו ְֹרתָ ה כְ בָ ר אֶ צְ בַ ע מַ אֲשֶ מֶ ת
בְ מֶ ְרץ שֶ ל ְשנַת  '79אֵ יְך כָבַ ד
ִרצְ חָ ן שֶ ל שֶ בַ ע בְ נוֹת בֵ ית-סֵ פֶ ר ִמבֵ ית -שֶ מֶ ש
אוֹתָ ן קָ טַ ל כְ בָ ר ָאז "עַ ל ַדעֲת ֹו בִ לְ בַ ד"
חַ טָל י ְַר ֵדנִי ,שֶ כָבְ ד ֹו שֶ ל אוֹת ֹו נֶ שַ ע
ֹלא עַ ל כְ תֵ פָ יו בִ לְ בַ ד מֺ חָ ל כִ י ִאם עַ ל כְ לָל
מַ נְגְ נ ֹונֵי הַ הַ ְשמָ צָ ה וזְ דוֹן הָ ֶרשַ ע
"חמוְך" הַ נָאן -עַ ְרבִ י הַ ְםהֺ לָל.
שֶ ל הַ ִ
צֹרְך לְ אַ שֵ ש זֹאת כִ ְמדֺ םַ נִי
וְ אֵ ין שום ֶ
כוריו,
בְ שום מֶ ְחקָ ר ִי ְש ְראֵ לִ י וְ ִאזְ ָ
ַדי ִאם קו ְֹר ִאים מָ ה שֶ כָתַ ב ָרסָ אן ַכנְפָ אנִי
ושַאר ִמ ְרמוֹת אַ ְַרצוֹת ע ֲָרב
עַ ל לְ בָ נוֹן ְ
הַ מִזְ עָ קוֹת שָ נִים ַרבוֹת עַ ד לֵב שָ מַ יִם
עַ ל גָלותָ ם הָ אֺ ְמ ָללָה ,הַ ְתלַת-דו ִֹרית
יטים נָ לֶסְ ִטינ ִָאים
שֶ ל " ֲאחֵ יהֶ ן" ,אוֹתָ ם נְ לִ ִ
הַ מְמֵ ִקים בַ ֲחצֵ ָרם הָ אֲחו ִֹרית.
ֲאנִי חוֹשֵ ב כָעֵ ת עַ ל ְשלו ִֹמי שֶ אֵ ינֶנו
וְ ֹלא ִה ַכ ְר ִתי וְ גַם ֹלא אַ כִ יר לָעַ ד,
ֲאנִי חוֹשֵ ב עַ ל כָל הַ שַ כולִ ים בֵ ינֵינו
שֶ ֶמה ְֱרגו "עַ ל ַדעַ ת רוֹצְ חֵ יהֶ ם בִ לְ בַ ד".
ֲאנִי חוֹשֵ ב כָאן עַ ל יְתוֹמָ תוֹ ,עַ ל שַ חַ ר
וְ עַ ל ִשבְ עַ ת חָ ְדשֵ י חַ טֶיהָ שֶ נִ סְ לום
ְקלִ יעָ יו שֶ ל בֶ ן -עַ וְ לָה לְ תוֹר ַילְ דות נ ְִשכַחַ ת
יִת ַרת ְשנוֹתֶ יהָ  ,בָ ן ַרק בְ תַ צְ לום
מול כָל ְ
ִת ְראֶ ה אֶ ת נְ נֵי ָאבִ יהָ הַ סָ עִ יר ָלנֶצַ ח,
זֶה שֶ ָאהַ ב אוֹתָ ה כָל -כְָך וְ שֶ ִש ְמחַ ת
לִ ב ֹו בְ ִאםָ א מַ ֲעיָן זֶה אַ ְך הֵ נֵצָ ה
עַ ד שֶ ִר ְשע ֹו שֶ ל צְ מֵ אָ -ד ִמים בָ הֶ ם הֺ נְחַ ת.
ֲאנִי חוֹשֵ ב כָאן עַ ל הו ָֹריו מֺ כֵי הַ סַ עַ ר
ֲמומים,
ָאחיו ַואֲחוֹת ֹו הַ ה ִ
וְ עַ ל ִ
עַ ל הַ כְ אֵ ב הַ ֹּלא ְנִרנָא ,הַ חַ ד כְ תַ עַ ר
שֶ ב ֹו ַרבִ ים ִמןְ פוֹר אֶ צְ לֵנו ְמשַ לְ ִמים
עַ ל ִקטומֵ נו עַ ל הַ ר -גַעַ ש זֶה שֶ לָנו
עַ ל ןִ כונָיו וְ ִאטומָ יו וְ זַעְ נ ֹו
ַו ֲאנִי חָ ש ,עָ מֹ ק בִ פְ נוֹכוֹ ,כְ מ ֹו ֺכלָנו:
טתנַ ְעעו –
שֶ ְ
ֲאנ ְַחנו ֹלא נָזוז ִמנֹ ה...

