***
יוסי גמזו

הַ בָ לָדָ ה עַ ל חַ מָה סֶ נֶש

(ביום השנה ה 96-למותה הטראגי)
הַ חוֹל בִּ ְׂשדוֹת -יָם ְׂמכַןֶ ה עַ ל הַ כֹל כְׂ שֶ הָ רוחַ נוֹשֵׂ את ֵׂריחַ מֶ לַח
ִּמסְׂ חוֹר ַרעֲמוֹת הַ גַלִּ ים הֶ עָ ִּטים כְׂ עֶ ְׂד ֵׂרי ַרםָ כִּ ים אֶ ל הַ חוֹף.
הַ חוֹל ְׂמכַןֶ ה עַ ל הַ ֹכל אַ ְך הַ זְׂ מַ ן ב ֹו לִּ בֵׂ נו ה ֹולֵׂם וְׂ הוֹמֶ ה לְָך
אֵׂ ינ ֹו ְׂמכַןֶ ה לְָך אֶ ת מָ ה שֶ ַאף נַ עַ ם כָאן שום ִּשכְׂ חָ ה ֹלא ִּת ְׂסחֹ ף.
בורה וְׂ הַ י ִֹּפי
כִּ י אֵׂ ין בָ ע ֹולָם שום חֺ עֵׂ י ִּ -ה ְׂתי ְַׂשנות עַ ל זִּ כְׂ ר ֹון הַ גְׂ ָ
שֶ ַאף כִּ י ְׂנִּר ִּאים הֵׂ ם ז ִָּרים זֶה ָלזֶה – כָל אֶ חָ ד מֵׂ הֶ ם שָ ב ומֺ זְׂ מָ ן
תָ ִּמיד אֶ ל הַ לֵׂב כְׂ אוֹתָ ה ַנע ֲָרה שֶ ְׂדמותָ ה בָ נו ֹלא בַ ת-חֲלוֹף ִּהיא
כִּ י ִּאם ְׂמצִּ יאות שֶ הָ פְׂ כָה אַ ג ָָדה שֶ ִּםזְׂ מַ ן כְׂ בָ ר נִּסְׂ חָ ה אֶ ת הַ זְׂ מַ ן.
בַ בַ יִּת קָ ְׂראו לְָך ָאנִּיקוֹ,
ָארץ קָ ְׂראו לְָך חַ מָה,
בָ ֶ
אַ ְך ִּמי שֶ עָ ָרא לְָך יוֹתֵׂ ר ִּמ ֺכלָם הָ יָה צַ ו הַ עָ ְׂרבָ ן הָ ָאיֹם.
ָלכֵׂן הַ ג ְַׂפרור שֶ מ ְִּׂש ַרף וְׂ ִּהסִּ ית לֶהָ בוֹת וְׂ רוחֵׂ ְך ב ֹו נִּבְׂ חָ נָה
אֵׂ ינֶמו אֺ כָל כְׂ מ ֹו הַ ןְׂ נֶה הַ בֹעֵׂ ר שֶ ל זִּ כְׂ ֵׂרְך הַ נוֹעֵׂ ם עַ ד הַ יוֹם.
*
הַ עוֹל שֶ עָ ָרא לְָך ִּמ ְׂתהוֹם הָ אֵׂ ימָ ה וְׂ צִּ וָה בְׂ לִּ י ִּמלִּ ים כִּ י תָ בו ִֹּאי
י ַָדע כִּ י לִּ בֵׂ ְך שֶ הוא לֵׂב ְׂמשו ֶֹר ֶרת ֹלא חַ ת ִּמנְׂ נֵׂי כָל סַ ָכנָה.
ֲאנ ְַׂחנו יו ְֹׂדעִּ ים הַ יוֹם עַ ד ִּה ְׂשתָ אות וכְׂ אֵׂ ב מול מוֹפְׂ תֵׂ ְך הַ הֵׂ רו ִֹּאי
שֶ יֵׂש בְׂ מַ פְׂ גִּ יעַ שֶ כוֹחַ מַ בְׂ ִּקיע ַדוְׂ קָ א ִּמ ִּשיאֵׂ י הָ עֶ ְׂדנָה.
שֶ ֹּלא ַרק הַ חוֹל וְׂ הַ יָם וְׂ ִּר ְׂשרוש שֶ ל הַ םַ יִּם ובְׂ ַרק הַ שָ מַ יִּם
כִּ י ִּאם גַם אוֹת ֹו הַ סֵׂ רוף בֵׂ ין אוֹתָ ה ַנע ֲָרה ֲענֺגָה כְׂ גִּ בְׂ עוֹל
ובֵׂ ין צְׂ נִּיחָ תָ ה ִּמ ְׂםרוֹמֵׂ י הַ םָ טוֹס בֵׂ ין קַ וֵׂי הָ א ֹויֵׂב לְׂ עֵׂ ת ַל ִּיל
צוֹבֵׂ ט אֶ ת הַ לֵׂב כְׂ מ ֹו הַ שֶ ה לְׂ עֹ לָה הַ םו ִֹּשיט צַ וָאר ֹו אֶ ל הָ עֹ ל.
בַ בַ יִּת קָ ְׂראו לְָך ָאנִּיקוֹ,
ָארץ קָ ְׂראו לְָך חַ מָה,
בָ ֶ
אַ ְך ִּמי שֶ עָ ָרא לְָך יוֹתֵׂ ר ִּמ ֺכלָם הָ יָה צַ ו הַ עָ ְׂרבָ ן הָ ָאיֹם.
ָלכֵׂן הַ ג ְַׂפרור שֶ מ ְִּׂש ַרף וְׂ ִּהסִּ ית לֶהָ בוֹת וְׂ רוחֵׂ ְך ב ֹו נִּבְׂ חָ נָה
אֵׂ ינֶמו אֺ כָל כְׂ מ ֹו הַ ןְׂ נֶה הַ בֹעֵׂ ר שֶ ל זִּ כְׂ ֵׂרְך הַ נוֹעֵׂ ם עַ ד הַ יוֹם.

