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 יוסי גמזו

ין  ְשמֹוֶנה ֶעְשֵרה ָשָנה ְלֶרַצח ַרבִּ

  

ין ְכֵאב ֶאת ֶחְרַנת ֶרַצח ַרבִּ ְזֹכר ְבבּוָשה ּובִּ  שּוב ָהֶעֶרב נִּ

ָכר ַהְערּוָיה ְכרֹו ַבכִּ ים ָכל ָשָנה ְלזִּ  ּוְכָכל ָהעֹוְמדִּ

ֵליל י-ַעל ְשמֹו מִּ  ַהָדם ַההּוא עֹוָלה ְתחּוָשה ָמָרה בִּ

י ֶהְפֵסק ַכּיֹום ְשרּוָיה יָנה ַהֹזאת ֶשְבלִּ י ַהְםדִּ  כִּ

ם ְבֶמְרַחץ ימּות ְנרּוָעה, אִּ י-ְבַאלִּ ים ָפָטלִּ  ָדמִּ

ְלטֹון יֵשי ַאְרֵצנּו ָבם ַלָםֶות ֵיש שִּ  ְבָכל ְכבִּ

ים יֹומִּ  יַחת ָנשִּ ְרצִּ יֵדי ֶבןאֹו בִּ י-ית בִּ  זּוג ְברּוָטלִּ

ירֹות ֶחְשבֹון ֵבין ְשַלל ְכנְֺפיֹות עֹוָלם ַתְחתֹון ְסגִּ  אֹו בִּ

י יָנלִּ ימִּ סּוַע ֶרַצח ְקרִּ ּיּוֵמי בִּ ם ְבאִּ  אֹו אִּ

יָטָתם  ְסחִּ י ֶשֹּלא ָיֹכף ֹראשֹו לִּ  ֹיאַבד( –)ֶשםִּ

י-ְבָראֵשי יָנלִּ יצִּ ְלטֹון מּונִּ יר ּומֹוָעצֹות שִּ  עִּ

ְלַבד( ים בִּ ּיּומִּ ְקֶרה ֶשל ַעכֹו ֵאין ֵהם אִּ  )ּוַבםִּ

ים ֶשָכל ַלְיָלה ּיֹות ְבַנאבִּ ְגָרתִּ ירֹות שִּ ְדקִּ  אֹו בִּ

ים ָכאן ֹראש  גֹוֶבה ָבֶהן ַהַאְלכֹוהֹול ֶשבֹו דֹוְפקִּ

 ַהֶטַבח ְבֺאָםה סּוָמה זֹו ֶשֹּלא ַדי ָלּה-ֶאת ַמס

ְגָראד ָירּוי ֵמַעָזה אֹו  ים ְביֹו"ש בִּ ּגּועִּ  –ְבפִּ

ְפַלס יָנה ַהֹזאת, ֶשָבּה מִּ י-ֶשַהְםדִּ יטִּ  ַהֶעֶטל ְקרִּ

ילּות-ְוַרף ָכר-ַחֵּיי-זִּ ָמה נִּ  ֱאנֹוש ְבָכל נִּ

י ְוֹלא ישֹור ַהֶחְבָרתִּ י ַּגם ַבםִּ יטִּ  ַרק ַבנֹולִּ

ָכר. ְכלּום  ֹלא ָלְמָדה ֵמָאז אֹותֹו ָהֶרַצח ַבכִּ

  

ימּות ְבֹעז ֶשְּיַפֵסחַ  עּור ָהַאלִּ י בִּ י ְבלִּ  כִּ

יב יֹום-ֶאת ֹחק  יֹום ֶאת ְמַמָדיו,-ַהּג'ּוְנֵּגל ַהַםְרחִּ

י ַהֶזה, ַהְםַנֵסחַ  ְלָעדִּ י ַהֵסרּוף ַהבִּ  ְבלִּ

ים ַיְחָדיו יָנתֹו ֶשל ַעם חֹוְברִּ בֹו ּובִּ  ֶשבֹו לִּ

ְתַקְרְנפּות נֹוֶסֶפת-ְלֵהָחְלצּות  ֵחרּום מּול ָכל הִּ

י ישִּ ָטחֹון אִּ  ָבּה ֵאין לֹו ָלֶאְזָרח יֹוֵתר ָכל בִּ

ת ּוָבְרחֹוב, ְלמּול ֵעיֵנינּו ָכאן ֶנְחֶשֶפת  ַבַביִּ

י, יַסת ֲחלֹום ֺכָלנּו ַעל ֶחְבָרה ֶשל ַעם ָחְפשִּ  ְקרִּ

י ֵמֲחָרָדה ֶשְכמֹו ְבָכל אֶ  יָחְפשִּ  ְזָרח ַמְתָרה בִּ

ְתעֹוֵרר יָלה ֹלא ָנקּום ַבְזַמן ְונִּ ם ָחלִּ  ֶשאִּ

ין  ֶרַצח ַרבִּ  –ְלַהָןַקת ַהֶלַקח ֶהָעֹמק מִּ

ְתנֹוֵרר יל ְלהִּ ְהיֹות ֺאָםה ַאַחת ַנְתחִּ ְמקֹום לִּ  בִּ

י ְוֵהָעֵדר ָכל כֹוחַ   ֵמֹחֶסר ֹחֶסן ְלֺאםִּ

ם ֶשַפע ֶאְתָּגָריו ֶשל ֶהעָ  ְתַעֵםת עִּ ידְלהִּ  תִּ

ּשּום ָכְך ְשֹכחַ  ּומִּ ים לִּ  ָאסּור ָלנּו ְבשּום ָננִּ

ְצָחק ֶאת ידֲעֵקַדת יִּ ּיּוָנּה ַמְפקִּ יא, ֶשסִּ  ַההִּ

 ָכְך מּוַכַחת-ַכּיֹום ָכל ֶאת מֹוַרְשתֹו, ֶשְתֵקפּוָתּה

ֶּשָחְלפּו ְשמֹוֶנה ֶעְשֵרה ְשנֹות ְלָעָדיו-ָכֵעת, מִּ  בִּ

יֵקי ַדְרכֹו ּו ְתַנְּגֵדיֶהם ַּגם ַיַחדְלַמְצדִּ  ְלמִּ

ים ים ֲאַנְחנּו ְוַחּיִּ ם ֲחֵפֵצי ַחּיִּ    יְַחָדיו. אִּ

  



  

        

ְצָחק  ֲעֵקַדת יִּ

  

ים ָכאן  ַבֲעֵקָדה ַהזֹאת ֺכָלנּו ֲעקּודִּ

ְזְבחֹו ֲחמּום  ָהֹראש ֶשל ַהֵטרּוף,-ַעל מִּ

ים ָכאן  ַבֲאֵבָדה ַהֹזאת ֺכָלנּו ֲאבּודִּ

ְנָאה ּוַבֵחרּוף. ימּות ּוַבשִּ  ָבַאלִּ

  

 ָהֱאֶמת ֶשבֹו ַהְכֹתֶבת-ְוֶזהּו ֶרַגע

יר  ַחֵּיינּו ַהֺםְכָתם,-ְכתּוָבה ְבָדם ַעל קִּ

ֹכֶבד ים מִּ י קֹוְרסִּ  ֶשבֹו ַהַזַעם ְוַהְםרִּ

ְבָחן ֹלא ָתם. י ַהםִּ  ֲאָבל ַהֵלב זֹוֵכר כִּ

  

יְדָך ֲאֶשר ָאַהְבָת, ְנָך, ֶאת ְיחִּ  ַקח ָנא ֶאת בִּ

 ַקח ָנא ֶאת ָהֹאֶמץ ְלַגֵּשר ַעל ָכל ֶמְרָחק,

ְכרֹו, ֶאת ַהְכֵאב ֲאֶשר ָכַאְבָת,  ַקח ָנא ֶאת זִּ

ְצָחק.  ַקח ָנא ֶאת יִּ

  

 ְוַהֲעֵלהּו ֹלא ְכֶזַבח ְועֹוָלה

ם ְכֵסֶמל ּומֹוֵפת ְלֹעז ּוֶפֶרְך י אִּ  כִּ

ְצֹעד ַבֶדֶרְך ַהְּגדֹוָלה, ַהֹּלא ְסלּוָלה ָבֶהם יְך לִּ  ַנְמשִּ

ֵלס לֹו ֶאת ַהֶדֶרְך.  ֶאל ַהָּשלֹום ֶשהּוא נִּ

  

ְנַאת ָמם ֵאַרע ֺחְרַבן-ְבֶשל שִּ ת,-חִּ  ַהַביִּ

י, ישִּ ת ַהְּשלִּ ְבָנה ַהַביִּ  ְבֶשל ַאְחדּות נִּ

ם ָנְרַניִּ  ֲאָבל ֲאַנְחנּו ֵנָאֵבק ְבצִּ

י.ַעל ְדמּות הָ   ָעם ַהֶזה, ָטהֹור ֶוֱאנֹושִּ

  

ים יָקנִּ ינִּ ְכלּות ַהסִּ  ְוַנֲעֶשה ֹזאת מּול סִּ

ְמַרְסחוֹ  יָנה לִּ ים ְכָבר ֲחנִּ  ַהזֹוְממִּ

ים יָקנִּ ְהֶיה ַאֲחרֹוֵני ַהםֹוהִּ ם נִּ  ַגם אִּ

יק ּיּות ֶשֵאין ֵטרּוף ֶשְּיַנְסחֹו.-ֶשל זִּ  ְשפִּ

  

ַביִּ -ְוַנֲעֶשה ֹזאת מּול ֵאיַבת ים מִּ  תַאחִּ

ְמאֹון ּומּול חּוץ-ַהָדם ֶשל ְבֵני-צִּ ים מִּ  דֹודִּ

ם עּוט צֹוֵלַע ַעל ַקַביִּ ְהֶיה מִּ ם נִּ  ַּגם אִּ

יב ְנתִּ ים ֶאל ַהָמכֹון ְוַהָמחּוץ.-בִּ  קֹוצִּ

  

י ָרם הּוא ֶסַלע  ֹתֶקף-ַהַםְחֹלֶקת ְוַרב-כִּ

 ַעז יֹוֵתר ָוָרם ַאְך ַהְםֺשָתף ֵביֵנינּו

ְגַבר ַעל ָכל ַמְחֹלֶקת  ְוֶזה ַהֶןַלע ֶשּיִּ

יֵתי ֶצֶלם ָהָעם ְוָהָאָדם.  מּול ַמְשחִּ

  

יֵרי-אֹוָתם ַיְלֵדי  ֵאֶבל-ֵנרֹות ֶשָּשרּו שִּ

ְפֵני ְשמֹוֶנה ָכרֹות-לִּ ים ַבכִּ  ֶעְשֵרה ָשנִּ

ים אֹוָתם ֵמָאז, ְבַעם ְשבּוי ֶכֶבל ֵאיְך  ֹלא שֹוְמעִּ

ילּות הַ  ימּות, זִּ ירֹות?ָהַאלִּ  ָדם ְוַהְדקִּ



יר ָבּה  אֹוָתם ַיְלֵדי ֵנרֹות ֶשָחשּו ְלַהכִּ

 ַבַןָכָנה ֶשל ָאז, ְבֶטֶרם ְיֺאַחר

יר ָבּה-ֵאיְך ֹלא ָזְכרּו ֶשֹחֶסר  ַמַעש ָכאן ַמְפקִּ

י ְוָכל קֹול ָחר-ָכל ְסָיג הּוָמנִּ ּיּות נִּ   ְשפִּ

יָנה ֶשָאז ָהיּו ֵהם ֶנַרח י ַהְםדִּ יר בָ -כִּ  ּהקִּ

ְחיּו ָמָחר? יָנה ָבּה ַיְלֵדיֶהם יִּ יא ַהְםדִּ  הִּ

  

ימּות ֹלא ַנֲעֹקר ָכאן י "ֹלא!" ָלַאלִּ  ּוָבּה ְבלִּ

יל ְראּות ָהֶרַשע ְוַהחִּ ְרְנֵדי נִּ  ֶאת סִּ

ְזֹכר ָכאן ּשּום ָכְך ַחָּיב ָהָעם ַהֶזה לִּ  ּומִּ

יל ְצָחק, ֶאת ַמה ֶּשֶזה ַמְנחִּ  ֶאת ֲעֵקַדת יִּ

יְכַצָּוָא שּוָמּה ֹלא ֵתאֹוֵרטִּ  ה ֶשּיִּ

ים ַעל ַהָּגֵדר  ְוֵאין שּום ְנטֹור בֹו ַלּיֹוְשבִּ

י י ְוקֹוְנְקֵרטִּ י הּוא ָדחּוף ְוַאְקטּוָאלִּ  כִּ

ֶםמּו ְזכּות ְלֵהָעֵדר. יש מִּ  ְוֵאין ְלאִּ

  

יְדָך ֲאֶשר ָאַהְבָת, ְנָך, ֶאת ְיחִּ  ַקח ָנא ֶאת בִּ

 ַקח ָנא ֶאת ָהֹאֶמץ ְלַגֵּשר ַעל ָכל ֶמְרָחק,

ְכרֹו, ֶאת ַהְכֵאב ֲאֶשר ָכַאְבָת,  ַקח ָנא ֶאת זִּ

ְצָחק.  ַקח ָנא ֶאת יִּ

  

 ְוַהֲעֵלהּו ֹלא ְכֶזַבח ְועֹוָלה

ם ְכֵסֶמל ּומֹוֵפת ְלֹעז ּוֶפֶרְך י אִּ  כִּ

ְצֹעד ַבֶדֶרְך ַהְּגדֹוָלה, ַהֹּלא ְסלּוָלה יְך לִּ  ָבֶהם ַנְמשִּ

ֵלס לֹו ֶאת ַהֶדֶרְך.  ֶאל ַהָּשלֹום ֶשהּוא נִּ

  

  

צר לי לחשוב, שגם אלמלא הרצח המתועב, עדיין היינו כיום רחוקים בדיוק אותה  אהוד:
רצח רבין מנע את ואשר לא  –פעם -כברת דרך מן השלום, שמי יודע אם הוא בכלל יבוא אי

 בואו, כי גם אם רבין היה עדיין חי, המצב לא היה שונה בהרבה. רק הסתכלו מסביב.

 אל לנו להיסחף בשיגעון הגדלות הישראלי, כאילו הכול קורה או לא קורה כאן רק בגללנו! 

  

 


