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 יוסי גמזו

 ַהָיַדְעָת ֶאת ָהָאֶרץ ָבה ָהִרםֹון נֹוֵרַח?

  

 לעילוי ִנשמתם של ַסָםל תומר חזן וסמ"ר גבריאל קובי ִזכרם לברכה,

 קורבנות הִשנאה הפנאטית

  

 ַהִלימֹון נֹוֵרַח?"  ָבה  ָהָאֶרץ  ֲהָיַדְעָת ֶאת

 מערבי"(-)י.ו. ֵגֶתה: "דיוואן מזרחי

  

 ֲהָיַדְעָת ֶאת ָהָאֶרץ ָבה ָהִרםֹון נֹוֵרחַ 

 ַהְנִרי, ֹלא ֵבין ָעִלים, ֹלא ְבִעְמעום-ֹלא ַעל ֲעֵצי

 ִכי ִאם ָבַרַעם ַהנֹוֵרע –אֹוְרֵצל ַהֺבְסָתִנים 

 ַחִטים ְוגֹוָרלֹות ֶשַןְנְוֵרי ָהֵאש ִסְםאום

 ַבֹבַהק ַהחֹוֵבר ִנְתֹאם ַלֶמֶפץ ַהעֹוֵרעַ 

 ְבָשָרם ֶשל ְנָעִרים ַחִנים ֶשֹּלא ָחְטאו ִבְמאום?

  

 ֲהָיַדְעָת ֶאת ָהָאֶרץ ָבה ַהְסרֹורֹות ֵאיָנם עֹוד

 י ַהַםְשֵטָמהְצרֹורֹות ְנָרִחים ִכי ִאם ְצרֹורֹות ַאְבנֵ 

 ַהזֹול-וְצרֹור ְקִליִעים ְבִזיל

 וָמֶות ְבִחָמם עֹוד

 ַלִמְגָמִלים ִמֵחיק ִאָםם ַאְך ֹלא ִמן ָהֵאיָמה?

  

 ַבְקבוֵקי ַהַטִין ֲהָיַדְעָת ֶאת ָהָאֶרץ ָבה

 ַהַתְבֵעָרה-ְנחוִתים ְבִמְסָנָרם ִמַבְקבוֵקי

 ָאָדם הוא ַאִין-ז שֹוֵתת וְמִחירִאְטִלי –ְוַהטֹוְמיֹום 

 ְבַבְנק ַהָדם ובוְרַסת ַהִשְנָאה ַהַמְמִאיָרה?

  

 ֲהָיַדְעָת ֶאת ָהָאֶרץ ָבה ָהָרָעב, ָהֹעִני

 ְבֹדֶמן ַמֲחנֹות ָהֲעזוָבה ְוַהְנִליִטים

 ְוֹלא ָנחֹות ִמָכְך ְבג'ֹוֲאִריש, ַבָעָטמֹוִנים

 ֵמִתים?-ָדָמה ְלעֹוד ִזְבֵחיָהאֲ -ְקַטִמים ֵמְרַעב

                           

 ֲהָיַדְעָת ֶאת ָהָאֶרץ ָבה ַהַחִטים ֵהם ַנִיס

 ֵבין ַהִעטום ְוָהִאטום, ְבִהָנֵער ֹלעֹות

 ָעָפר זֹוֵלל ְגִוטֹות ַעל ַקו ַהֶתֶפר ְסמור ַהַתִיל

 ֵבין ַהִנְתֹאם ַלְתהֹום,

 אֵבין ָהעֹוד ֹל

 ְוַהֹּלא עֹוד.

  

 ֵלְך ְלָך, ֹנֵפל וְגלוי ֵעיַנִים, –ִאם ֹלא ָיַדְעָת 

 ַהֵשן ֶשל ַהְתִמימות-ֹנֵפל ִמֹגַבה ִמְגְדֵלי

 ֶאל ֶאֶרץ ָבה ֵאין ַבִית –ַעד ְזָוָעה  וְגלוי ֵעיַנים

 ֶשֹּלא ִנְגָזר בֹו ָכל ָשָעה ַעל ַהְשִפטות ָלמות.

              

 ָהֵאל ֶשל ֵאל אוטֹוִני ֶשִהְבִטיחַ -ַאְרצֹו ְשכוַחת

 ְשלֹום ִאיש ַתַחת ַגְפנֹו ְוֹלא ִקֵטם ֹזאת ֵמעֹוָלם,



 ַהכֹוַח ַהמֹוְשרֹות ְכִטיחַ -ַאְרָצם ֶשל ַאְשָליֹות

 ְוֶשל ְשִריֵדי ַהִהָגיֹון ֶשֶמֱאַלם קֹוָלם.

              

 ִמי ֶשָןבור ִכי ָנסו ִמְשדֹות ְכַנַען ְוָעֶריהָ 

 ְיֵמי ַהָג'ִהיִלָיה ְוֶחְשַכת ַהְבֵלי ַעכו"ם,

 ְיֵמי ַהַבֲערות ַהַםְקִריָבה ֶאת ִנְבָעֶריהָ 

 ֶשָטקום! –ַעל ִמְזְבָחם ֶשל ֱאִליֵלי ַהֶחַבח 

  

 אטֹוס, ַלֹםֶלְך, ְלַכארֹון,ֶשָטקום ְוִיְרֶאה ֵאיְך ֺכָלנו עֹוְבִדים ְלָתנַ 

 ֵהם ַוֲאַנְחנו, ָסִביב ַלָשעֹון, יֹום ָוַלְיָלה, ָשעֹות נֹוָספֹות

 ְוָתַנאטֹוס חֹוֶלה ְבבוִליְמָיה ָקָשה

 ָדם ְוִנָחר עֹוד-ְוַהֹםֶלְך ְצֵמא

 ל גופֹות.ְוַכארֹון, ָכל ֹבֶקר, ֵמִשיט ַעל ַהְןִטיְכס עֹוד ְטַרְנְסנֹוְרט ַקְבָלִני שֶ 

              

 ְוֶאְצַבע ַעל ַהֶהֶדק ְוַהֶהֶדק ֵאין נֹוֵצר בוֹ 

 ְוֶהֶרג מֹוִליד ֶהֶרג, ְבִלי ַלְחֹמל וְבִלי ַלְחֹדל

 וָמֶות ְמַטֵנס ַבַחלֹוִנים ְוֵאין עֹוֵצר בוֹ 

 ַעְלִמין ֶאָחד ָגדֹול.-ְבֶאֶרץ ֶשָהְפָכה ְלֵבית

  

 ָבָלה ְוָהִאֶוֶלת,ְבֶאֶרץ ִמְטֲעֵני ַהחַ 

    ְבֶאֶרץ ֹראש ְוֶנֶשק ַחם ְוֶרַצח ְבָדם ַקר,

 ְבֶאֶרץ ַהָשִהיִדים ַהשֹוְבִקים ֵבין ֵאש ְלֶהֶלם

        ְכָלִבים ָעָקר.-ֵעֶדן מֹות-ְבִלי שום ְבתולֹות ְושום ַגן

  

 ַהֶשֶקר,-ַהָשְוא וְמִשיֺחטֹות-ְבֶאֶרץ ֶהְזיֹונֹות

 ְבֶאֶרץ ָהַאף ַשַעל ָבה ֵאין ַשַעל ְבִלי ְקָבִרים,

 ְבֶאֶרץ ָבה ֹלא ָאנו ְוֹלא ֵהם ִנְחֶיה ְבֶשֶקט

 ִלְפֵני ֶשִמְתַבֵגר סֹוְפסֹוף

  ָהֲעָבִרים.  ְִשֵנימ

  

 ַאְרד ַהֹזאת, זֹו ֶשָשַפְך ָבה ַקִין-ָהֲאָדָמה, ֶאל

 ְמקֹום ַלְחֹנר ֺגםֹותֶאת ְדֵמי ָאִחיו, רֹוָאה ֵכיַצד בִ 

 ְלִיחוֵרי ַהְתֵאָנה, ַהֹתֶמר ְוַהַזִית

 קֹוְבִרים ָאנו ְבִלי ֶהֶרף ֲאָנִשים ַוֲחלֹומֹות.

  

 ְוַהִןְכלות, ֶשֹכַח ֲאָבִנים כֹוָחה, שֹוַכַחת

 ִכי ֵמאֹוָתן ַאְבֵני ִידוי, אֹוָתן ַמְסבֹות ְקָבִרים,

 ַםֲחֹלֶקת ְוַהַנַחדאֹוָתן חֹומֹות ַסְלֵעי הַ 

 ִנָתן ִלְבנֹות ָכל ֶרַגע

   ֹלא חֹומֹות

 ִכי ִאם ְגָשִרים.

  

 ְוִכי ְכָכל ֶשַהִתְקוֹות צֹוְנחֹות ְתהֹוָמה

 ְוקֹול ְתבוָנה ֺמְחָרש ִבְסאֹון ִנסוץ רֹוֵעם

 ָכְך ִמְתַרִבים ֶאְצָלם ָהִריש ְוַהְחָרכֹוָמה

 ְוָשם ְוָכאן קֹוְבִרים ָאבֹות ֶאת ַיְלֵדיֶהם.

  

 ְוַהֶןַמְנִטיָקה, ֶשַהְשָנאֹות ִהִתישו

 ֶאת ִנְכחֹוָנה מול ָאְבָדנֹו ֶשל ַהָבָשר



 עֹוד ֹלא ָקְלָטה ֶאת ַמְשָמָען ָהֲאִמִתי ֶשל

 ִמִלים כֹוְזבֹות ְכמֹו "ִנָסחֹון" ְו"ִאיְנִתיָסאר".

  

 ִכי ְבִמְבַחן ַהְזַמן ַהַםר ֵאין ְמַנֵסחַ 

 ִמְלַבד ַהָםֶות ַהַםְגִדיל ֶאת ְתפוקֹוָתיו

 רֹוֵצחַ -יֹום ְבַתֲאַות-ְוַהַםְרִחיב יֹום

 ַהֶעֶבר ִבְשדֹוָתיו.-ֶאת ְתחום ִשְטֵחי ֶחְלקֹות

  

        ֲאִני יֹוֵדַע ֶשֲאִני ִנְשָמע ָנִאיִבי

 ַהֲחמוִמים-ֵדי ִמְתַרסְוֶשִםְשֵני צִ 

 ֵאין ִאיש רֹוֶאה שום ְשִביב ֶשל אֹור ַאְלֶטְרָנִטיִבי

 ַאְך ַהְתִמימות ֵאיָנה ָהַרע ֶשַבםוִמים

 ַהֶםַנע-ִכי ַהָפָנִטטות, ֶשִהיא ַמְחסֹום

 ְלָכל מֹוָצא ִמן ַהִםְלכוד ַהֹּלא ִנְפָתר

 רוָעה ִמֶםָמהְבִלי ֵצל ָסֵפק, ְכִפי ֶשםוָכח, גְ 

 ְשכֹול ְבָכל ֲאָתר.-ְוִהיא גֹוָבה גוַבְינֹות

  

 ֲהָפִכים ָנָרדֹוְקָסִלי-ְוָכְך, ְבֹתַאם

 ֶשְםֺשִןים בֹו ִמְתַלֵהם ְבִמְתַלֵהם

 ַהָדם ַהעֹולֹוָסִלי-תֹוְך ַהְנָצַחת ֺנְלַחן

 חֹוְבִרים ְכִסיֵלינו, ַעל ָכְרָחם, ִלְכִסיֵליֶהם

 י ִלְתֹנס ִכי ִאם ָלֶנַצח ֹתאַכל ֶחֶרבִמְבלִ 

 ְוִאם ָכל ַצד ִיְהֶיה ַלעֹוד ַהֶזה ָכבול

 ֵשִדים ֶזה ֶטֶרף-ִנְהֶיה ֺכָלנו ָכאן ִלְמחֹול

 ְוַהִןְכלות ַתְחֹגג ִמְשֵני ֶעְבֵרי ַהְגבול.

  

 ַהִמָסחֹון, ֵאָליו ָלֶנַצח ֹלא ַתַגְעָנה

 ֵשר, ְיֵהא ָתִמידַרְגֵלי ָהָרץ ַהְםבַ 

 ַרק ֲאִחיַזת ֵעיֵני ְנָתִאים, ָפאָטה מֹוְרָגאָנה

 יֹום ָלמות וְלָהִמית.-ָכל עֹוד נֹוִסיף יֹום

  

 ְוַרק ַבטֹום בֹו ֹלא ִיְהיו יֹוֵתר ֵביֵנינו

 ְמנָֺסִחים וְמַנְסִחים, אֹותֹו ֵצרוף

 ֺמְפָרְך ֵמֹראש, ִנְרֶאה ֺכָלנו ְבֵעיֵנינו

 ֶאת ִנְצחֹוָנה ֶשל ַהְתבוָנה ַעל ַהֵחרוף.

  

תחילה חשבתי שאתה כותב על הטירוף הרצחני הערבי והמוסלמי אשר חוגג סביבנו  אהוד:
אנחנו שכביכול הננו  –אבל כאשר הבנתי שאתה מתכוון בעיקר אלינו, אנחנו והפלסטינים  –

משני הצדדים במשוואה של "למות ולהמית", אז, תסלח לי, אנחנו לא אשמים! לא  אחד
ומפני כך הקינה  –מטיפים שנאה ורצח! ואנחנו גם חיים בגן עדן לעומת מה שקורה מסביב 

 הנוראה שלך נראית לי קצת מוגזמת!

 


