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 יוסי גמזו

 ְשֵאַלת ָתם

  

ימות יָנה ְרצוַצת ַאלִּ ְמדִּ  בִּ

י ַהָפרועַ  ְזָרח ָהַעְרבִּ  ַבםִּ

ים ָבה ָלמות-ֶשַאְלֵפי ְבֵני דֹונִּ  ֱאנֹוש נִּ

יָטה ֲאיַֺםת ַהַכםות  ְבאֹוָתה ַהְשחִּ

י ֶעְליֹון ָגיֹון אֹו ָצו ֵאתִּ יב הִּ  ֶששום ְשבִּ

 ַעד ְלֶרַגע ֶזה ֹלא ֲעָצרוָה.

  

יָנה ָבה הַ  ְמדִּ  ָםֶות ֺמְנָצחבִּ

יַאְציֹות ֶשל ֶהֶלם  ְבֵאיְנְספֹור ָורִּ

ְרַצח" ֵבר "ֹלא תִּ  ָבן ֺמָחל ְמנָֺצח ַהדִּ

ְתבֹוֵסס ְבָדָמם ֶשל ָכל ֵאֶלה  מִּ

ים ישִּ ישִּ ים וִּ ירִּ ים, ְצעִּ ים ְוָנשִּ  ְיָלדִּ

ם ְבַחאֶלב אֹו חֹוְמס אֹו ַדֶםֶשק   –אִּ

יש ָתם ֵמָהָכא ְלהָ  ְתרֹוֵצץ לֹו אִּ  ָתםמִּ

ְרֶמֶסת  ְבחוצֹות ַהֶחְמָלה ַהמִּ

טֹות ים ַעְרבִּ  ְורֹוֶאה ֵאיְך ְזרועֹות ָשם ָערִּ

ים ָשם ְבֹגֶדש ים ֵאיְך ְדחוסִּ  וְכָפרִּ

טֹות ים וְגוִּ יעֹות ֶשל ְפָגרִּ  ַבָלהֹות ַמְזוִּ

ֵדי יֹום ְוָשבוַע ְוֹחֶדש  מִּ

ים ַאף ְלֶקֶבר ים-ֶשֺרָבם ֹלא זֹוכִּ  ַאחִּ

ים, ַכָטדוַע,  ַאְך ַלְמרֹות ֶשֵםתִּ

יֶהם, ְכמוֹ  ים ֶאת פִּ ְשָמע ֵביֵניֶהם ֹלא פֹוצִּ  נִּ

י ְוָתםוַה. ְסתֹורִּ  ֵאיֶזה קֹול מִּ

  

ים  ְוַהּקֹול ַהֶזה, קֹול ֵמָאה ֶאֶלף ֵמתִּ

י,  ֶשֺּקְפדו ַחֵטיֶהם, ָכְך נֹוַדע לִּ

י ם ַבְשָפטִּ י אִּ י כִּ ימִּ  םֹלא ַבֶמֶשק ַהכִּ

י ֶשל ַהֶמֶשק  ַהּקֹוְנֶבְנְציונָלִּ

יע ֶאת ַזֲעָקָתם  ְמַהְדֵהד וַמְשמִּ

ָכל ַרַעם יָקה ֲחָזָקה מִּ ְשתִּ  בִּ

 ֲאָבל ֹלא ְבָאְזָניו ַהְכרויֹות ֶשל ַהָתם

בֹו ְשטוף  ַהַזַעם.-ֶאָלא ַרק ְבלִּ

  

 ָאז נֹוֵשא אֹותֹו ָתם ֶאת ֵעיָניו ֶאל מֹוָתם

ָכל ֵעֶברֶשל ֶאָחיו ַהְפזו ים מִּ  רִּ

ים ְקָברִּ ים ֶשֵאיָנם נִּ  ֵבין ַאְלֵפי ַהְפָגרִּ

ְכֶרה ָלֶהם ֶקֶבר י ֶשטִּ  ְוֵאין מִּ

י ֶשל ֶרַצח ימִּ י ֶנֶשק כִּ י ַגם ְבלִּ ים-כִּ  ֵאימִּ

ָדָמם ַאְדַמת סוְרָיה ָרְוָתה ָלה  מִּ

ים-ופֹוֶנה ְדמועַ  ן ָלֵאל ַבְםרֹומִּ  ַעיִּ

 ְושֹוֵאל אֹותֹו: ֵאיְך ֶזה, ָיא ַאְלַלה,

י,  ֶשְכֶשֶחֶרם ֺהְכַנס ַלְתמוָנה, ֵחי ַנְפשִּ



י מול ַעם ֲחַסר ימִּ  ֶיַשע-ֶנֶשק כִּ

י ְדָקֵני ָהעֹוָלם ַהָחְפשִּ  ֹלא ָטְרחו צִּ

ְמַעט ֶאת ַהֶפַשע,  ַלֲעֹצר לוא בִּ

ים-וְכֶשֶחַבח  ַעם ַמר ָכאן ֺבַצע ְבֵכלִּ

יֶלְרָיה ְגֵזי ַאְרטִּ ים ְכמֹו פִּ ילִּ  ְרגִּ

ים לִּ י ְבמִּ ְסַתֵפק ָהעֹוָלם ַהָחְפשִּ  הִּ

יְסֶטְרָיה ְתָקף ְבהִּ  וַוַדאי ֹלא נִּ

ים ֶשֺהְםתו ְרָצחִּ י ֹלא ַדי ְבַאְלֵפי נִּ  כִּ

יל ַלַחץ  ַעל ְמַנת ֶשםֹוָתם ַיְפעִּ

ְנְקטו יתֹו יִּ  ְואֹוָבָמה וְשַאר ְבֵני ְברִּ

יֹות( ַמַכת)תֹוְך  יֹות ְשהִּ  ַמַחץ-ְדחִּ

 ַאְך ֵמֶרַגע ֶשֶחַבח ָכֶזה ְמֺאְבָחן

י ימִּ ְפעול ֶנֶשק כִּ תִּ ְגָרם מִּ  ְכנִּ

יש ֹלא מוָכן ְתָעְרבות, ְבעֹוד אִּ יק הִּ  ֶזה ַמְזנִּ

יל ַקו י-ְלַהחִּ ימִּ יטִּ ְויֹון ֵלגִּ  שִּ

 ֵבין ַהֶּקֶטל ַהֶזה ְלמֹוָתם ֶשל ַאְלֵפי

ים "ַרק"   ְבֵאש ֶשל עֹוֶפֶרתַהְחבוחִּ

יָלה ֵבין ְקָלֵפי טות ֹלא ַמְכלִּ ינִּ  ְכֶשַהצִּ

 ֹעֶנש ֺמְגֶבֶרת-ַהְצָדַקת ַמַכת

יד ַהֶזה בֹו ְרצוֵחי  ֶאת ָה"ַרק" ַהַםְחרִּ

י  ֵאש ַהֶמֶשק ַהּקֹוְנֶבְנְציֹוָנלִּ

ְטבוֵחי טוק כִּ ים ְבדִּ י ְקָברִּ ים ְבלִּ ְתַפְגרִּ  מִּ

י. אֹותֹו ֶג'נֹוַסְיד י ָפָטלִּ ימִּ  כִּ

  

םוש-ְבֵדרוג יעֹות ַהָםצוי ְבשִּ  ַהְפצִּ

י מוַח ָהַאְמבוָלטֹורִּ  ַבםִּ

י" ְו"ָקֶשה" ְו"ָאנוש"  ֶיְשנֹו "ַקל", "ֵבינֹונִּ

י-ְוֵיש ַפַער ווג ָקֵטגֹורִּ  סִּ

 ַהֺחְמָרה ֶשָאָדם ָבן ָענוש-ֵבין ַדְרגֹות

ְתחום ןֵאין עֲ  ַהְתמוָתה ַאְך בִּ  ַדיִּ

י אֹו ָקֶשה אֹו ָאנוש  ָמֶות ַקל, ֵבינֹונִּ

ם  ְוָכל ָמֶות זֹוֵעק ַלָשַמיִּ

ים אוֹ  טִּ ימִּ ם גֹוְרָמיו ָהיו כִּ י ֶהְבֵדל אִּ  ְבלִּ

ית ֺמֶכֶרת יְסטִּ י קֹוְנֶבְנְצָיה ָבלִּ  ְפרִּ

ְשָטר ַהּקֹוֵטל ֶאת ַאְלֵפי ְבֵני ַעםוֹ   ומִּ

ית וֺמְפֶקֶרת יטֹונִּ ְשעות סִּ  ְברִּ

יעות טום ֶשל ְקבִּ ית ְלקִּ  ֵאין לֹו ְזכות מוָסרִּ

י  ַאְך ֵכיָון ֶשַבמֹוף ַהְגלֹוָבלִּ

יעות  ֹלא שֹוֵלט ַהמוָסר ֶאָלא ַרק ַהְצבִּ

ית ית ַהּקֹוְנֶבְנְציֹוָנלִּ יטִּ  ַהפֹולִּ

ְזַמן י ַלְמרֹות ֶשםִּ יא טֹוַדַעת ֵהיֵטב כִּ  הִּ

ים ֶשל ַרַעל   ֶנֱאְסָרה ָלְחַמת ָגאזִּ

ְשַתֵםש ָבה ְכָבר ַנאֶצר ֶאל מול ְצָבא ֵתיָמן  הִּ

ים  ַטַעל –ומול כוְרדִּ  ָסאָדאם ַהְבלִּ

 ְוַגם ַאַסד ָהָאב ְוָכֵעת ַגם יֹוְרשוֹ 

יכֹוָזה,  ַהּקֹוֵטל ֶאת ַעםֹו, ְתקוף ְפסִּ

ָשְרשוֹ  יש ַעד ַהטֹום ֹלא ָעַקר מִּ  ָכְך ֶשאִּ

 ֶאת ַהֶמַגע ַהֶזה,

 ֹוָזה...ַהֹכל פ


