***
יוסי גמזו

בָ לָדָ ה עַ ל נוֹפְ לֵי אֲסוֹן הַ מַ ּסו ִֹקים
שיר חדש זה הולחן בידי רן רייטר ויבוצע ביום רביעי 22.2.21 ,ביצוע-בכורה
בפי צוות-הווי צה"לי בבימוי ֹו של שוקי וגנר ,בטקס-ההתייחדות השנתי מול
אנדרטת-הזיכרון שליד קיבוץ דפנה ,במלאות  21שנים לנפילתם הטראגית של 17
לוחמי צה"ל שהיו בדרכם לרצועת הביטחון בדרום לבנון
אֱלוֹהַ י הַ ּש ֹוכֵן בַ ּשָ מַ יִם,
אֱלוֹהַ י הַ ּצוֹפֶ ה ִמ ְמרו ִֹמים
אֵ יְך שָ עָ ה שֶ ּצ ֹונֵחַ ּכ ֹוכָב לְ עֵ ת לַיִ ל
ימים
ִמטָד נ ְֶחפָ זִ ים הַ ְת ִמ ִ
לְ בַ קֵ ש בַ קָ שָ ה עוֹד בְ טֶ ֶרם
ֶנ ֱעלַם הַ ּכ ֹוכָב וְ כָבָ ה –
מָ ה תֹ אמַ ר לְ אֺ מָ ה הַ ז ֹוכ ֶֶרת
בְ כָל ּ-כְָך הַ ְרבֵ ה חֹ םַ-אהֲבָ ה
ושלוֹשָ ה ל ֹוחֲמֶ יהָ
אֶ ת ִשבְ עִ ים ְ
שֶ זִ כְ ָרם לְ ע ֹולָם ֹלא יִ כְ בֶ ה
ּכִ י הָ יו בְ צָ נְחָ ם ִמּשָ מֶ יהָ
ֹלא ּכ ֹוכָב אֶ חָ ד אֶ לָא הַ ְרבֵ ה?
ּכִ י חַ טֵינו פִ ְתאֹ ם הֶ א ֱִפילו
אֲבָ ל גַם ְבתוגָה נוֹשָ נָה
ֹלא הועַ ם זִ כְ ר ֹונָם – ַואֲפִ לו
הוא גוֹבֵ ר ִמּשָ נָה לְ שָ נָה.
*
הֵ ם י ְָצאו בְ לֵיל סַ עַ ר ָוחֹ ֶרף
מול חוֹמַ ת חֲשֵ כָה חֲסומָ ה
ּכְ שֶ מַ ְדחֵ ף ּכְ לֵי -הַ חַ יִס סוֹבֵ ב ּכִ סְ חַ ְרחֹ ֶרת,
ְדרוכִ ים לְ מַ לֵא ְמ ִשימָ ה
שֶ בַ ַל ְילָה הַ הוא ֹלא זָכו לָה
ּכְ שֶ פָגְ עו מַ ּסוֹקֵ י הַ "טַסְ עור"
זֶה בָ זֶה מֵ עַ ל עֵ מֶ ק הַ חולָה
וְ הו ִֹתירו ּכְ פֶ צַ ע פָ עור
אֶ ת זִ כְ ָרם הַ ּשָ מור ּכְ קָ מֵ עַ
בְ לִ בָ ה שֶ ל ִמ ְשפַ חַ ת הַ ְּשכוֹל
בָ ה ּכָלול עַ ם שָ לֵם ,עַ ם דוֹמֵ עַ
שֶ לִ ְשּכֹחַ אוֹתָ ם ֹלא יָכוֹל.
ּכִ י חַ טֵינו פִ ְתאֹ ם הֶ א ֱִפילו
אֲבָ ל גַם ְבתוגָה נוֹשָ נָה
ֹלא הועַ ם זִ כְ ר ֹונָם – ַואֲפִ לו
הוא גוֹבֵ ר ִמּשָ נָה לְ שָ נָה.

*
וְ כַטוֹם ,אֱלוֹהַ יִ ,אם חָ ַד ְרתָ
אֶ ל לִ בוֹת ִמ ְשפְ חוֹת הַ ּנוֹפְ לִ ים
הָ עו ְֹמדוֹת ּכָל ְשנַת -אֵ בֶ ל בְ צֵ ל הָ ַא ְנ ַד ְרטָ ה
בִ כְ אֵ ב אֲשֶ ר אֵ ין ל ֹו ִמלִ ים
תֵ ן לִ בְ ָך ָלעֺבְ ָדה הַ ּנִּצַ חַ ת
יפי הַ זֶה
שֶ בַ ְק ָרב הַ ּסִ יזִ ִ
מול תוגָה שֶ אֵ י ֶנּנָה נ ְִשּכַחַ ת
ִמן הַ לֵב הַ ּנ ְִשבָ ר בֶ חָ זֶה
הֵ ן עו ְֹמדוֹת יוֹם ַו ַל ְילָה ּכְ פֶ לֶא
שֶ אוֹת ֹו הֵ ן בְ אֹ מֶ ץ ּכָפְ לו
בורה שֶ אֵ י ֶנּנָה נוֹפֶ לֶת
בִ גְ ָ
בורת יַלְ ֵדיהֶ ן שָ ּנָפְ לו.
ִמגְ ַ
ּכִ י חַ טֵינו פִ ְתאֹ ם הֶ א ֱִפילו
אֲבָ ל גַם ְבתוגָה נוֹשָ נָה
ֹלא הועַ ם זִ כְ ר ֹונָם – ַואֲפִ לו
הוא גוֹבֵ ר ִמּשָ נָה לְ שָ נָה.

