***
יוסי גמזו

ְשאֵ לַת תָ ם
בִּ ְמ ִּדינָה ְרצוצַ ת אַ לִּ ימות
בַ ִּםזְ ָרח הָ עַ ְרבִּ י הַ פָ רועַ
שֶ ַאלְ פֵ י בְ נֵי -אֱנוֹש נִּדוֹנִּים בָ ה לָמות
בְ אוֹתָ ה הַ ְש ִּחיטָ ה אֲ יֺםַ ת הַ כַםות
שֶ שום ְשבִּ יב ִּהגָיוֹן א ֹו צָ ו אֵ ִּתי עֶ לְ יוֹן
עַ ד לְ ֶרגַע זֶה ֹלא עֲצָ רוהָ .
בִּ ְמ ִּדינָה בָ ה הַ םָ וֶת מֺ נְצָ ח
בְ אֵ ינְסְ פוֹר ו ִָּריַאצְ יוֹת שֶ ל הֶ לֶם
בָ ן מֺ חָ ל ְמנֺצָ ח הַ ִּדבֵ ר "ֹלא ִּת ְרצַ ח"
ִּמ ְתבוֹסֵ ס בְ ָדמָ ם שֶ ל כָל אֵ לֶה
ישים
יש ִּ
ְיל ִָּדים וְ נ ִָּשים ,צְ עִּ ִּירים וִּ ִּ
ִּאם בְ חַ אלֶב א ֹו חו ְֹמס א ֹו ַדםֶ שֶ ק –
ִּמ ְתרוֹצֵ ץ ל ֹו ִּאיש תָ ם מֵ הָ כָא לְ הָ תָ ם
בְ חוצוֹת הַ חֶ ְמלָה הַ ְמִּרמֶ סֶ ת
וְ רוֹאֶ ה אֵ יְך זְ רועוֹת שָ ם עָ ִּרים עַ ְרבִּ טוֹת
חוסים שָ ם בְ גֹ ֶדש
וכְ פָ ִּרים אֵ יְך ְד ִּ
בַ לָהוֹת מַ זְ וִּ יעוֹת שֶ ל פְ ג ִָּרים וגְ וִּ טוֹת
ִּמ ֵדי יוֹם וְ שָ בועַ וְ חֹ ֶדש
ַאחים
שֶ רֺ בָ ם ֹלא זוֹכִּ ים ַאף לְ קֶ בֶ רִּ -
אַ ְך ל ְַמרוֹת שֶ םֵ ִּתיםַ ,כטָדועַ ,
ֹלא פוֹצִּ ים אֶ ת פִּ יהֶ ם ,כְ מ ֹו נ ְִּשמָ ע בֵ ינֵיהֶ ם
אֵ יזֶה קוֹל ִּמסְ תו ִֹּרי וְ תָ םוהַ .
וְ הַ ּקוֹל הַ זֶה ,קוֹל מֵ ָאה אֶ לֶף מֵ ִּתים
שֶ ּקֺ פְ דו חַ טֵיהֶ ם ,כְָך נו ַֹדע לִּ י,
ימי כִּ י ִּאם בַ ְשפָ ִּטים
ֹלא בַ מֶשֶ ק הַ כִּ ִּ
שֶ ל הַ מֶשֶ ק הַ ּק ֹונְבֶ נְצְ יונָלִּ י
ְמהַ ְדהֵ ד ומַ ְש ִּמיע אֶ ת ַזעֲקָ תָ ם
בִּ ְש ִּתיקָ ה ֲחזָקָ ה ִּמכָל ַרעַ ם
אֲבָ ל ֹלא בְ ָאזְ נָיו הַ כְ רויוֹת שֶ ל הַ תָ ם
אֶ לָא ַרק בְ לִּ ב ֹו ְשטוף-הַ זַעַ ם.
ָאז נוֹשֵ א אוֹת ֹו תָ ם אֶ ת עֵ ינָיו אֶ ל מוֹתָ ם
שֶ ל אֶ חָ יו הַ פְ זו ִּרים ִּמכָל עֵ בֶ ר
בֵ ין ַאלְ פֵ י הַ פְ ג ִָּרים שֶ אֵ ינָם נ ְִּקבָ ִּרים
וְ אֵ ין ִּמי שֶ טִּ כְ ֶרה לָהֶ ם קֶ בֶ ר
ימים
ימי שֶ ל ֶרצַ ח -אֵ ִּ
כִּ י גַם בְ לִּ י נֶשֶ ק כִּ ִּ
סוריָה ָרוְ תָ ה לָה
ַאדמַ ת ְ
ִּמ ָדמָ ם ְ
ופ ֹונֶה ְדמועַ -עַ יִּן לָאֵ ל בַ ְםרו ִֹּמים
וְ שוֹאֵ ל אוֹתוֹ :אֵ יְך זֶה ,יָא ַאלְ לַה,
שֶ כְ שֶ חֶ ֶרם הֺ כְ נַס ל ְַתמונָה ,חֵ י נַפְ ִּשי,

ימי מול עַ ם ֲחסַ ר-יֶשַ ע
נֶשֶ ק כִּ ִּ
ֹלא טָ ְרחו צִּ ְדקָ נֵי הָ ע ֹולָם הַ חָ פְ ִּשי
ַלעֲצֹר לוא בִּ ְמעַ ט אֶ ת הַ פֶ שַ ע,
וכְ שֶ חֶ בַ ח -עַ ם מַ ר כָאן בֺצַ ע בְ כֵלִּ ים
ַאר ִּטיל ְֶריָה
ְרגִּ ילִּ ים כְ מ ֹו פִּ גְ זֵי ְ
ִּהסְ תַ פֵ ק הָ ע ֹולָם הַ חָ פְ ִּשי בְ ִּמלִּ ים
נִּתקָ ף בְ ִּהיסְ טֶ ְריָה
וו ַַדאי ֹלא ְ
כִּ י ֹלא ַדי ְבַאלְ פֵ י ְנִּרצָ ִּחים שֶ הֺ ְםתו
עַ ל ְמנַת שֶ םוֹתָ ם יַפְ ִּעיל לַחַ ץ
ושַאר בְ נֵי בְ ִּרית ֹו ִּינ ְְקטו
וְ אוֹבָ מָ ה ְ
(תוְֹך ְד ִּחיוֹת ְש ִּהיוֹת) מַ כַת-מַ חַ ץ
אַ ְך מֵ ֶרגַע שֶ חֶ בַ ח ָכזֶה ְמאֺ בְ חָ ן
ימי
כְ נִּגְ ָרם ִּמ ִּתפְ עול נֶשֶ ק כִּ ִּ
זֶה מַ זְ נִּיק ִּה ְתעָ ְרבות ,בְ עוֹד ִּאיש ֹלא מוכָן
ימי
יט ִּ
לְ הַ ִּחיל קַ ו ִּ -שוְ יוֹן לֵגִּ ִּ
בֵ ין הַ ּקֶ טֶ ל הַ זֶה לְ מוֹתָ ם שֶ ל ַאלְ פֵ י
"רק" בְ אֵ ש שֶ ל עוֹפֶ ֶרת
בוחים ַ
הַ ְח ִּ
כְ שֶ הַ צִּ ינִּטות ֹלא מַ כְ לִּ ילָה בֵ ין ְקלָפֵ י
הַ צְ ָדקַ ת מַ כַת -עֹ נֶש מֺגְ בֶ ֶרת
"רק" הַ םַ ְח ִּריד הַ זֶה ב ֹו ְרצוחֵ י
אֶ ת הָ ַ
אֵ ש הַ מֶשֶ ק הַ ּק ֹונְבֶ ְנ ְצי ֹונָלִּ י
ִּמ ְתפַגְ ִּרים בְ לִּ י ְקבָ ִּרים בְ ִּדטוק כִּ ְטבוחֵ י
ימי פָ טָ לִּ י.
אוֹת ֹו גֶ'נוֹסַ יְד כִּ ִּ
בְ ֵדרוג-הַ פְ צִּ יעוֹת הַ םָ צוי בְ ִּשםוש
ַאמבולָטו ִֹּרי
בַ ִּםמוחַ הָ ְ
י ְֶשנ ֹו "קַ ל"" ,בֵ ינוֹנִּי" וְ "קָ שֶ ה" וְ "ָאנוש"
וְ יֵש פַ עַ ר-סִּ ווג קָ טֵ גו ִֹּרי
ָאדם בָ ן עָ נוש
בֵ ין ַד ְרגוֹת -הַ חֺ ְמ ָרה שֶ ָ
אַ ְך בִּ ְתחום הַ תְ מותָ ה אֵ ין ֲע ַד ִּין
מָ וֶת קַ ל ,בֵ ינ ֹונִּי א ֹו קָ שֶ ה א ֹו ָאנוש
וְ כָל מָ וֶת זוֹעֵ ק לַשָ מַ יִּם
ימטִּ ים א ֹו
בְ לִּ י הֶ בְ ֵדל ִּאם גו ְֹרמָ יו הָ יו כִּ ִּ
פְ ִּרי ק ֹונְבֶ נְצְ יָה בָ לִּ יסְ ִּטית מֺ כ ֶֶרת
ומ ְשטָ ר הַ ּקוֹטֵ ל אֶ ת ַאלְ פֵ י בְ נֵי עַ ם ֹו
ִּ
בְ ִּר ְשעות סִּ יטוֹנִּית ומֺ פְ קֶ ֶרת
אֵ ין ל ֹו זְ כות מוסָ ִּרית לְ ִּקטום שֶ ל ְקבִּ יעות
אַ ְך כֵיוָן שֶ בַ מוֹף הַ גְ לוֹבָ לִּ י
ֹלא ש ֹולֵט הַ מוסָ ר אֶ לָא ַרק הַ צְ בִּ יעות
יטית הַ ּק ֹונְבֶ נְצְ י ֹונָלִּ ית
הַ פוֹלִּ ִּ
ִּהיא טו ַֹדעַ ת הֵ יטֵ ב כִּ י ל ְַמרוֹת שֶ ִּםזְ מַ ן
ֶנאֱסְ ָרה ל ְָחמַ ת גָאזִּ ים שֶ ל ַרעַ ל
ִּה ְשתַ םֵ ש בָ ה כְ בָ ר נַאצֶ ר אֶ ל מול צְ בָ א תֵ ימָ ן
אדאם הַ בְ לִּ טַעַ ל
כור ִּדים – סָ ָ
ומול ְ
וְ גַם ַאסַ ד הָ ָאב וְ כָעֵ ת גַם יו ְֹרש ֹו
הַ ּקוֹטֵ ל אֶ ת עַ םוְֹ ,תקוף פְ סִּ יכ ֹוזָה,
כְָך שֶ ִּאיש עַ ד הַ טוֹם ֹלא עָ קַ ר ִּמשָ ְרש ֹו
אֶ ת הַ ֶמגַע הַ זֶה,
הַ כֹל פ ֹוזָה...

