
* * * 

 יוסי גמזו

 ְלִנְשַמת ָרָס"ר ְשלֹוִמי ֹכֵהן ָז"ל

  

 ִנְרָצח ְלֶפַתע,ֵאין ַתְנחוִמים ַעל מֹות ָאָדם 

 ֲהָקָלה, ֹלא ְבִדבור ְוֹלא ִבְכָתב, ֵאין

 ָהֶרַתע ֲאָבל ֶשֹּלא ְכמֹו ַהִםִלים ְבלומֹות

 עֹוֶלה ַהַזַעם, ְכצוָנאִמי, ַעל ְגדֹוָתיו.

  

 ַהַדַעת-ְבתֹוְבֵעי ִאנוק ְוהוא ֵמִטיחַ 

  ֶאת ָהֱאֶמת ַהְםַנֶנֶצת ִבְקִביעות

 ַהְםֺרַשַעת ְזֵבי ַהתֹוְקָפנותֶאת ָכל כִ 

 ְוֵתרוֶציָה ַהְשקוִפים ֶשל ַהְסִביעות.

  

 ַאָתה שֹוֵמַע ֵאיְך ָכָזב ְכָלל ֹלא ָתִמים ָכאן

 מול ִהְתָגרות בֹוָטה ֶשֵאין ָלה ַהְשָוָאה

 ְוִהְתַנְכלות ְשִנָטה תֹוְך ֲעָשָרה ָיִמים ָכאן

 ַהַהְסָוָאה-נֹוֵרש ִמָטד ֶאת ָכל ִרְשתֹות

 ֵבירות, ַהִםְתָיֵרא ִמְתגוַבת ַצַה"ל וְצָבא

 ֶשֶזה ִמְכָבר ָתְקנֹו ָאַבד ְויוִניִפי"ל

 ִכי ֵאש אֹותֹו ַחָטל ְבִלַטַעל ְמַגְמְגִמים

 שֹוֵפְך ַהָדם, נֹוְרָתה "ַעל ַדֲעתֹו ִבְלַבד".

  

 ִנְרֶשֶמת, ְדַהְינו: שום ְנקוָדה, ֺמֶגֶדת אוֹ 

 ָכְלֶשִהי, לֹו ֹלא ִנְתָנה ַעל ָכְך ְבֶדֶרְך

 אוָלם ֲאַנְחנו ֵהן יֹוְדִעים ְוֹלא ֵמֶאֶמש

 ֶאת ָהֺעְבָדה ַהְםַאְפֶשֶרת ֹזאת, ְוִהיא:

  

 ֶשָכל ַאְרצֹות ֲעָרב, ְבַהְתָמָדה רוִטיִנית

 ְדָרסֹות, ָבְרחֹוב, ַבִםְסָגִדיםשֹוְטפֹות ַבַםא

 ִאם ִבְלָבנֹון אֹו ָבָרשות ַהָנֶלְסִטיִנית

 מֹוחֹות ִמיְליֹוִנים ְבִשְנָאה ַלְטהוִדים.

  

 ְוֵהן, ֶשַעד ַהטֹום ֶאְצָלם ְנִליֵטי ַהַמאְקָבה

 לא ֺאְזְרחו ָבֶהן, ְלַהְנָצַחת ַמְחַשְך

 וַמְחָנק ָבה ָהִאיְגנֹוַרְנִטטות ֶשֹעִני

 שֹוְמרֹות אֹוָתם ִבְסָטטוס ֶזה ֵמָאז ָתָש"ח

 וַמְלִעיטֹות ֶזה ְכִשִשים ָשָנה ָוַמְעָלה

 ֶאת ִרְבבֹות ְרֵעֵביֶהם ִבְמקֹום ְבַפת

 ִבְשמֹו ֶשל ַאְלַלה ַבֲהָסָתה ְנרוַעת ִג'יָהאד

 ֶשַה"ָןָלאם" ִמן ָהִאְסָלאם ֶשלֹו ִנְשַמט.

 אֹוְקטֹוֶבר ְשַנת ַתְשָמ"ה ָנַתח ְלֶפַתעִכי בְ 

 "ַעל ַדֲעתֹו ִבְלַבד," ְבֵאש, ַחָטל ִמְצִרי

 בוְרָקה ְוהֹוִתיר ְשרועֹות ַבֶשַטח-ְלַיד ֵעין

 ֶשַבע ְגִוטֹות ֶשל ֶאְזָרֵחינו, תֹוְך ְיִרי.



  

 ְוָכך ַמָםש הֹוְרָתה ְכָבר ֶאְצַבע ַמֲאֶשֶמת

 ' ֵאיְך ָכַבד79ְבֶמְרץ ֶשל ְשַנת 

 ֶשֶמש-ֵסֶפר ִמֵבית-ִרְצָחן ֶשל ֶשַבע ְבנֹות ֵבית

 אֹוָתן ָקַטל ְכָבר ָאז "ַעל ַדֲעתֹו ִבְלַבד"

 ַחָטל ַיְרֵדִני, ֶשָכְבדֹו ֶשל אֹותֹו ֶנַשע

 ֹלא ַעל ְכֵתָפיו ִבְלַבד ֺמָחל ִכי ִאם ַעל ְכָלל

 ַמְנְגנֹוֵני ַהַהְשָמָצה וְזדֹון ָהֶרַשע

 ַהְםֺהָלל. ַעְרִבי-ֶשל ַה"ִחמוְך" ַהָנאן

  

 ְוֵאין שום ֹצֶרְך ְלַאֵשש ֹזאת ִכְמֺדַםִני

 ְבשום ֶמְחָקר ִיְשְרֵאִלי ְוִאְזכוָריו,

 ַדי ִאם קֹוְרִאים ָמה ֶשָכַתב ָרָסאן ַכְנָפאִני

 ְרמֹות אַַ ְרצֹות ֲעָרבוְשַאר ִמ  ַעל ְלָבנֹון

 ַהִמְזָעקֹות ָשִנים ַרבֹות ַעד ֵלב ָשַמִים

 דֹוִרית-ַעל ָגלוָתם ָהֺאְמָלָלה, ַהְתַלת

 ֶשל "ֲאֵחיֶהן", אֹוָתם ְנִליִטים ָנֶלְסִטיָנִאים

 ַהְמֵמִקים ַבֲחֵצָרם ָהֲאחֹוִרית.

  

 ָכֵעת ַעל ְשלֹוִמי ֶשֵאיֶננו ֲאִני חֹוֵשב

 ְרִתי ְוַגם ֹלא ַאִכיר ָלַעד,ְוֹלא ִהכַ 

 ֲאִני חֹוֵשב ַעל ָכל ַהַשכוִלים ֵביֵנינו

 "ַעל ַדַעת רֹוְצֵחיֶהם ִבְלַבד." ֶשֶמֱהְרגו

  

 ֲאִני חֹוֵשב ָכאן ַעל ְיתֹוָמתֹו, ַעל ַשַחר

 ְוַעל ִשְבַעת ָחְדֵשי ַחֶטיָה ֶשִנְסלום

 ְלדות ִנְשַכַחתַעְוָלה ְלתֹור יַ -ְקִליָעיו ֶשל ֶבן

 מול ָכל ִיְתַרת ְשנֹוֶתיָה, ָבן ַרק ְבַתְצלום

 ִתְרֶאה ֶאת ְנֵני ָאִביָה ַהָסִעיר ָלֶנַצח,

 ָכְך ְוֶשִשְמַחת-ֶזה ֶשָאַהב אֹוָתה ָכל

 ִלבֹו ְבִאָםא ַמֲעָין ֶזה ַאְך ֵהֵנָצה

 ָדִמים ָבֶהם ֺהְנַחת.-ַעד ֶשִרְשעֹו ֶשל ְצֵמא

  

 הֹוָריו ֺמֵכי ַהַסַער ֲאִני חֹוֵשב ָכאן ַעל

 ְוַעל ָאִחיו ַוֲאחֹותֹו ַהֲהמוִמים,

 ַעל ַהְכֵאב ַהֹּלא ִנְרָנא, ַהַחד ְכַתַער

 ֶשבֹו ַרִבים ִמְןפֹור ֶאְצֵלנו ְמַשְלִמים

 ַגַעש ֶזה ֶשָלנו-ַעל ַהר ִקטוֵמנו ַעל

 וֹ ַעל ִןכוָניו ְוִאטוָמיו ְוַזְענ

 ֺכָלנו: ַוֲאִני ָחש, ָעֹמק ִבְפנֹוכֹו, ְכמוֹ 

 –ֶשטְתַנְעעו 

 ֲאַנְחנו ֹלא ָנזוז ִמֹנה...

 


