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 יוסי גמזו

 ָלִטיף-ְלִזְכרֹו ֶשל ַסָלאח ַאּבו

 ַהַםֲעֶרֶכת מול ַעָזה-ַקְּבָלן ְּבֶגֶדר-עֹוֵבד

 ֶשִמְרַצח ֵמֵאש ַצָלף ָנֶלְשִתיָנִאי

  

 קֹוְרִאים ְיָקִרים ִלי, ֲאִני ִמְתַנֵסל

 ֶנֶפש ֵדי ֵנִסיִמי-ַעל ֶשַלַאְחרֹוָנה, ַּבֲהַלְך

 ֲאִני, ְּבַעל ָכְרִחי, כֹוֵתב ַעל ָמֶות, ְשכֹול ָוֵצל

 אֹור ְּברוכֹות ֶשל ַמֶשהו אֹוְנִטיִמי.-ִּבְמקֹום ַעל ַקְרֵני

  

 ַאְך ִמי ֶשָכל חוָשיו ְכֵמִהים ַלֶשֶמש ְוָלאֹור

 ֵאינֹו ָיכֹול, ֵאינֹו ַרַשאי ְוֹלא ִיְנֹקט ָנִסיִבית

 ִמְזדֹון ָהֶרַשע ַהֵמעֹור ִהְתַעְלמות-שום ֶדֶרְך

 ִמַּבִית אֹו ִמחוץ ִּבְתִדירות ְנרֹובֹוָקִטיִבית,

 ַהֶמֶפש ֶשִלָּבם ָחֵדל ִלְסֹער-ֶשֹּלא ִכיֵפי

 ָדם ִנְתָקל ִּבְרִגישוָתם ַהֶןֶלְקִטיִבית.-ְכֶשֶשֶפְך

  

 ָמה ָרַצח ַחָטל ְלָבנֹוִני-ִהֵמה, ִלְפֵני ְזַמן

 ָגָרה ּבֹו ָקְרָּבנֹו ְולוא ְלֶרַגעִמְּבִלי ֶשִהְת 

 ֶאת ְשלֹוִמי ֹכֵהן ָז"ל, ְוַאֲחָריו ָקְרָּבן ֵשִני:

 ֶנַגע-ָלִטיף, ָצִעיר ֵמַרַהט, ֶשֵאש-ַסָלאח ַאּבו

     ִשְנָאה ְוַרְצָחִני-ֶשל ְמַחֵּבל ֵמַעָזה, ְשכור

 עָקְטָלה אֹותֹו ְכמֹו ְלַהְמִחיש ִכי ַמְשֵטָמה ִהיא ֶנגַ 

 ֶשֵאין ּבֹו ַהְבָחָנה ֵּבין ְיהוִדי ְלֶבדוִאי

 ַהָדם ֶשל ָהִאיְסָלאם ַהִםיִליַטְנִטי-ְוֶשִסְמאֹון

 ָקלֹון ִּבְלִתי ִנְמֶחה ְוֶכֶתם ַוָדִאי-הוא אֹות

 ֵטרֹור ֶשִאְבחוָנם ַהִדיֵלַטְנִטי-ַעל ִאְרגוֵני

 ֶשל ָכל ְצבוֵעי ֵאירֹוָנה ַמְגִדיָרם ְּבֶהְפֵקרות

 ַעְוָלה ְכ"לֹוֲחֵמי ֵחרות".-ִּבְמקֹום ְכֶחֶבר ְּבֵני

  

 ִנְקַטל ָצִעיר ְמֹאד, ְּבִגיל ֶעְשִרים וְשַתִים ַסָלאח

 יֹום-ְוֶטֶרם ֶשמֹוָרה ִשֵנץ ְּבמֹו ָיָדיו יֹום

 א ַדַעת ְוֹלא ַעִיןֶאת ֵּבית הֹוָריו ִמְּבִלי ָלֵתת ֹל

 ַעל ֶשִזֵםן לֹו גֹוָרלֹו, ָהֶרַצח ָהָאֹים,

 ְּבעֹוד הוא ְמַפְנֵטז ֵכיַצד, ִאם ַאְך ָהֵאל ֶיְחַנץ,

 ָיִביא ֶאת ַכָלתֹו ֶאל תֹוְך ַהַּבִית ֶשֺשַנץ.

  

 ֲאִני רֹוֶאה אֹותֹו ְּבִדְמיֹוִני ַעל ַגג ַהַּבִית

 תֹו ֵמֲחִדיַרתטֹוֵרַח ִּבְשִקיָדה ְּבִזנו

 ֵמי ַהְגָשִמים וְכָבר הֹוֶגה ַעל ֶרַקע ְשֵמי ַעְרַּבִים

 -ַהִםְתַאְדִמים ִכְקַלְסֵתָרה ַהַסח ֶשל ַנֲעַרת

 ַהֹתַאר-ֲחלֹומֹוָתיו ְכֶשַםָּבטֹו ִנְתַקל ִּביַפת

 ְּבֵעת ָעְבָרה ִּבְרחֹוב ָהֲעָיָרה ְּבַבְיָשנות

 ל ָאִביָה ֶאת ַהֹםַהרְוִהיא חֹוֶלֶמת ֵאיְך ִיחֹ 

 ִמַכף ָידֹו ַהַםְרִטיָטה ִמִגיל ְוַעְקָשנות



 ַחֶטיהָ -ֶשל ִמי ֶשִּבְדֵבקות ּבֹוֶנה ָלה ָשם ֶאת ֵקן

 ְכעֹוף ֶנְגִּבי ָמסור ְלִכמונֹו ְוִקמונוֹ 

 ֶשל ְמעֹונֹו ְוַהְשִקיָעה לֹוֶהֶטת ִכְלָחֶייהָ 

 ָםש ִכְדיֹוָקנֹו.ְועֹור ָנֶניָה ִמְתַחְכֵלל מַ 

 ְּבִלַטַעל-ְוָכל ֶזה ִמְתַנֵנץ ִנְתֹאם ִמְעִליַע ֶּבן

 ַהְםַקֵנד ַלֶּבדוִאי ַסָלאח ֶשַּבָדרֹום

 ֶאת חוט ַחָטיו וְזכות ַמֲאַוָטיו ִלְנֹסק ִמַםַעל

 יֹומֹו ֶשל ִאיש ָצִעיר ַהְםַטֵנס ִלְמרֹום-ִלְקִשי

 ם הֹוָריו ִלְזכֹות ְּבֶנֶכדַגגֹו ְלֵשם ִמםוש ֲחלוֹ 

 ָדתֹו רֹוְצחֹו ְּביֹום ִראשֹון-ַעםֹו וֶבן-ְכֶשֶּבן

 ַמֲעֶרֶכת-ַקְּבָלן ְּבֶגֶדר-ְלֱהיֹותֹו עֹוֵבד

 ֹחֶרף ְּבִדישֹו.-ֶשִמְפְרָצה ִּבְצֹלף ָּבה ַסַער

  

 ֶאת ַהָגֵדר ֶשִמְפְגָעה ִמן ַהןוָפה ֶאְפָשר עֹוד

 -ַגם ְלַאחֹות ַגם ְלַתֵען, ַאְך ִאם ֵּבין ַמְלֲאֵכי

 ֹלא ֺהְכַשר עֹוד –ַקְּבָלן ֶשל ַאְלַלה -ֶעְליֹון ֶיְשָנם עֹוְבֵדי

 ַאף ֹלא ֶאָחד ֵמֶהם ִלְהיֹות ַמְדִּביק וְמַאֶחה

 ֶאת ָכל ִקְרֵעי ַהגוף ֶשְםַשֵןַע ַמר ַהָםֶות

 ְמָכִאיםְוָכל ִקְרֵעי ַהֶמֶפש שֹוְתֵתי הַ 

 ָהָעֶול-ֶשל ִמְשַנְחתֹו ֺמַכת ָהֵאֶבל ֶשל ָקְרַּבן

 ֶשִחְללו ָלה ָכְך ֶאת ְקדוָשָתם ֶשל ַהַחִטים.

  

 ֵלב ְושוב ֵיש ִאָםא ַהנֹוֶכֶרת-ְושוב ֵיש ָאב ְשבור

 ָיֶדָיה זֹו ָלזֹו וִמְתַיַנַחת ְרעוַדת

 ְכֵתַפִים ַּבְםִדיָנה ַהֹזאת ֶשֹּלא ָתִמיד זֹוֶכֶרת

 ֶשָכל ֶאָחד ֵמֶאְזָרֶחיָה, ֶּבן ָכל ַעם ָוָדת

 ַהֶעַבע-הוא ֵּבן ֶשָלה ְושוב ָמַקְּבִרי הוא ֶחְזיֹון

 ֶשּבֹו ִּבְמקֹום ָעִתיד מוָאר ַמְמִתין לֹו ְוָערוְך

 ֶטַבע-ְכֶדֶרך ָאְפלֹו ֶשל ּבֹור ִקְברֹו ֶשּבֹו ֶשֹּלא

 הֹוִרים קֹוְבִרים ֶאת ַיְלֵדיֶהם.

  ְיִהי ִזְכרֹו ָּברוְך.

 


