***
יוסי גמזו

הַ מַחַ "ל ּגוֹאֶ ה...
טּורי אֶ זְ ָרח בִ סְ בַ ְך הַ ְביּורו ְֹק ַר ְטיָה
לְ מַ ןֶ כֶת ִט ְר ֵ
ּומי נָ חוֹת,
כְ בָ ר ֺכלָנּו ִה ְתוַ ַדעְ נּוִ ,מי יוֹתֵ ר ִ
לְ מַ ןֶ כֶת הַ עו ְֹמ ִבינוֹת לְ צִ ְמצּום הַ ֵדמו ְֹק ַר ְטיָה
ִמסִ ד ֹו שֶ ל הַ ִם ְמסָ ד ֹלא חֲסֵ רוֹת כָאן ה ֹוכָחוֹת.
אַ ְך הַ נַ עַ ם ,לְ ִש ְמחַ ת כָל מַ א ֲִמין בְ ִשוְ יוֹן -נֵטֶ ל
יֵש מַ ןֶ כֶת הַ ןוֹטָ ה ִמכָל נִסּול כִ בְ שַ ת הָ ָרש
ּומַ ןֶ כֶת זוֹ" ,סוֹטָ ה" ,שֶ ַכזָכּור ַל ֹכל ס ֹונֶטֶ ת
בְ כָל ִמי שֶ ִם ְתעַ לֵם ִמסִ ּוּויָּה הַ ְםפֹ ָרש
הַ םַ ְדּגִ יש כִ י בְ ִמלְ חֶ מֶ ת-הַ ִםצְ וָה ְצ ִריכִ ים לָצֵ את נֹ ה
גַם חָ תָ ן ִמּתוְֹך חַ ְדר ֹו וְ גַם ַכלָה מֵ חֺ נָתָ ּה
ּומ ְתמַ סֵ ית נֹ ה
מַ גְ ִשימֶ ה לָּה ַאט-לְ ַאט אֶ ת ַיע ֲָדּה ִ
בְ ָאזְ לַת הַ ּתֵ רּוצִ ים שֶ ִם ְתרוֹקֶ נֶת קֺ נָ תָ ּה
בַ ְםגְ זָר הַ ח ֲֵר ִדי שֶ ַרק אֶ ְתמוֹל ִהפְ ּגִ ין בְ בַ הַ ל
בַ עֲצֶ ֶרת ְמחָ ָאה שֶ ל ּתו ָֹרתָ ם ְשתַ ְמטָ נּותָ ם
חֲר ִדּיוֹת בָ אוֹת לְ צַ הַ "ל
בָ ּה בָ עֵ ת שֶ ּגַם בָ נוֹת ֵ
חֲר ִדּיִ ים שֶ עַ ל אַ נָם ַוחֲ מָ תָ ם
ּובָ נִים ֵ
שֶ ל מַ ְרבִ ית ַרבָ נֵיהֶ ם מַ ְמ ִרים נִ יהֶ ם ּובְ ִש ְמחָ ה ,כִ י
מַ צְ נּונָם אוֹמֵ ר ָלהֶ ם לָתֵ ת כָתֵ ף לְ ִמםּושָ ּה
אקי
שֶ ל ִמצְ וַת ִשוְ יוֹן בַ מֵטֶ לִ ,מ ְתּג ִָאים בְ מַ ֵדי חָ ִ
וְ תו ְֹר ִמים לָּה לִ לְ כִ ידּות הָ עָ ם כִ ְתנַאי לְ גִ בּושָ ּה.
וְ ִאם אֵ ין בְ כְָך עוֹד ַדי ִהמֵה סוֹפְ סוֹף ּגַם נ ְִתבַ שַ ְרנּו
כִ י צוֹעֵ ר ִמּגְ דּוד שֶ ל נַחַ "ל ח ֲֵר ִדי ,חָ נִיְך בָ כִ יר
סָ גָ"ם יוֹסִ י אֶ ְש ְטמָ קֶ ר שֶ שּום נְ ַרט -שֶ בַ ח ֹלא הֶ ְחסַ ְרנּו
קּורס ְקצִ ינִים שֶ ל ִחי"ר
ִמ ְדבָ ָרם שֶ ל ְמפַ ְע ָדיו נִבְ חַ ר בְ ְ
ימ ְביו ִֹטי
לַסוֹעֵ ר הַ ִםצְ טַ ּיֵן וְ הּוא צֵ רּוף מֺ פְ לָא ,סִ ְ
שֶ ל חַ ּיֵי ִמצְ ווֹת ּתו ָֹרה עִ ם ְש ִאיפָ ה לָשֵ את בְ עֹ ל
הַ ְּתרּומָ ה הַ בִ ְטח ֹונִית וְ הַ שֵ רּות הַ נַ ְט ִריו ִֹטי
ּובִ ְמקוֹם לְ ִה ְשּתַ םֵ ט ִממֵטֶ ל זֶה – לָהּוט לִ פְ עֹ ל.
וְ ָלכֵן זֶה ְמעו ֵֹדד כָל -כְָך כִ י ָלאֱמֶ ת יֵש כוֹחַ
חֲר ִדי בְ לֵב נִפְ עָ ם
לְ ַגּיֵס ּגַם בַ ִםגְ זָר הַ ֵ
אֶ ת ִּתפְ אֶ ֶרת בְ נֵי הַ מֹ עַ ר שֶ אֵ ינָם נו ִֹטים לִ ְש ֹכחַ
אֶ ת ִד ְב ֵרי סֵ פֶ ר שוֹפְ ִטים ה' ט'" :הַ ִם ְתנ ְַדבִ ים בָ עָ ם".

