***
יוסי גמזו

הַ ּיוֹם הָ ָארְֹך בַ שָ נָה
למשפחות השּכּוֻלוֹת של חללי מלחמת יום הכיפורים
ָארּכ ֹו שֶ ל יוֹם נ ְִמשָ ְך מֵ ָאז שֶ מַ בְ ִקיעָ ה
ִאם ּכָל ְ
אֲרגּוהָ
הַ שֶ מֶ ש ּכְ סּות שֶ עַ ְרפִ לֵי הַ שַ חַ ר ָ
וְ תָ ם ּכְ שֶ ִהיא מּוצֶ פֶ ת ָדם שֶ ל עַ ְננֵי ְש ִקיעָ ה
שֶ לְ מַ ְרָאם בְ לֵב נִפְ עָ ם ,שוֹקֵ ק וְ ֹלא ָרגּועַ
ָאדם ּכְ ִמיהָ ה שֶ לַשָ מַ יִם מַ ְר ִקיעָ ה
נ ְִתקָ ף ָ
ּומ ַגעֲגּועַ – ,
וְ כָל לִ ב ֹו נִצְ בָ ט ִמּי ִֹפי ִ
ה ֲֵרי שֶ בָ ע ֹולָם הַ זֶה ב ֹו ָאנּו קַ ּי ִָמים
יֵש יוֹם שֶ ִאם נִסְ פֹ ר אֶ ת ג ְַרגִ ֵירי ְשעוֹן-הַ חוֹל ב ֹו
ָארּכ ֹו הּוא ְשלוֹש מֵ אוֹת ִש ִשים ַוח ֲִמשָ ה י ִָמים
ְ
וְ זֶהּו יוֹם-הַ זִ ּכָרוֹן שֶ ל ִמ ְשפְ חוֹת-הַ ְשכוֹל בוֹ.
הּוא לְ ע ֹולָם אֵ ינ ֹו נִגְ מָ ר וְ ֹלא יָכוֹל לִ ְהיוֹת
מֺגְ בָ ל לַּיוֹם ב ֹו אוֹפְ פִ ים אֶ ת מַ צֵ בוֹת הָ אֶ בֶ ן
דּומּיוֹת
פְ ָר ִחים ,פְ סּוקֵ י קַ ִדיש וְ ַרעֲמֵ י הַ ִ
ָארּכָה שֶ ל ּכָל שָ נָה ּכוֹאֶ בֶ ת.
ּכִ י הּוא נ ְִמשָ ְך לְ כָל ְ
ּכִ י הַ פְ ָר ִחים סוֹפָ ם לִ כְ מֹ ש וְ הַ קַ ִדיש מַ זְ ִמין
ִּסּורי הַ לֵב לִ ְשאֹ ל מָ ה טַ עַ ם ּומָ ה בֶ צַ ע
אֶ ת י ֵ
ִחּומים ִאם הַ קַ בְ ָרן אֶ ת הַ מֵ ִתים מַ ְט ִמין
בְ נ ִ
בַ בוֹר ,אַ ְך הַ ּכְ אֵ ב מו ִֹסיף לִ ְחיוֹת בָ נּו ָלנֶצַ ח.
פֶתי מַ א ֲִמין
הַ זְ מַ ן ֹלא ְמ ַרפֵ א ָדבָ רַ ,רק ִ
שֶ תַ ְחבוֹשוֹת-הַ ִשכְ חָ ה מַ ְקהוֹת יָגוֹן ּופֶ צַ ע.
ּומשּום ּכְָך גַם ּכְ שֶ פוֹסְ קוֹת ַרגְ לֵי עַ ם ָרב לִ ְד ֹרְך
ִ
בִ ימֵ י-הַ זִ ּכָרוֹן בֵ ין ִמ ְשע ֹולֵי בָ תֵ י-עַ לְ ִמין ּכָאן
תָ ִמיד נ ְִמשָ ְך ל ֹו יוֹם -הַ זִ ּכָרוֹן הֲכִ י ָא ֹרְך
שֶ ל אֵ לֶה שֶ אֶ צְ לָם ּכָל הַ שָ נָה הַ בְ כִ י ז ִָמין ּכָאן.
הּוא לְ ע ֹולָם אֵ ינ ֹו נִגְ מָ ר וְ ֹלא יָכוֹל לִ ְהיוֹת
מֺגְ בָ ל לַּיוֹם בְ ֹו אוֹפְ פִ ים אֶ ת מַ צֵ בוֹת הָ אֶ בֶ ן
דּומּיוֹת
פְ ָר ִחים ,פְ סּוקֵ י קַ ִדיש וְ ַרעֲמֵ י הַ ִ
ָארּכָה שֶ ל ּכָל שָ נָה ּכוֹאֶ בֶ ת.
ּכִ י הּוא נ ְִמשָ ְך לְ כָל ְ

