***
יוסי גמזו

לְ זִ כְ רָ ה הַ טָקָ ר וְ הַ חָ הוֹר שֶ ל עַ צְ מ ֹונָה פִ ינ ְְקלְ ְשטַ יְן זָ"ל
מוֹרָ הְ ,מחַ מֶכֶת ְודמות-מוֹפֵ ת
כָל הַ ִםלִ ים ֶנ ֱאלָמוֹת מול כֹבֶ ד צַ עַ ר
הֵ עָ ְדרותָ ה שֶ ל נֶפֶ ש אֲהובָ ה ַל ֹכל
כִ י בְ שָ עָ ה שֶ הַ כְ אֵ ב חוֹתֵ ְך כְ תַ עַ ר
נוֹתָ ר גְ ר ֹונְָך חָ נוק בְ לִ י הֶ גֶה ובְ לִ י קוֹל.
אַ ְך ִאם צָ ִריְך לוֹמַ ר ִמלָה ַאחַ ת א ֹו ְשתַ יִ ם
בְ שֵ ם ֺכלָנו כָאן הַ כ ֹואֲבִ ים כָל -כְָך
י ְַתוֶה הַ ִשיר הַ זֶה ,רוֹטֵ ט ְודמועַ -עַ יִן
כַםָ ה קַ וִ ים לִ ְדיוֹקָ נָה הַ ֹּלא -נ ְִשכָח.
בורים ומֺ כֵי עֶ צֶ ב
כִ י ֶנאֱסַ פְ נו כָאן ְש ִ
לְ עִ לויָה שֶ ל נֶפֶ ש נ ְִד ָירה ָכזֹאת
ישטותָ ה זָכו בְ עֶ צֶ ם
שֶ כָל זוֹכְ ֵרי ִא ִ
בִ זְ כות גְ ד ֹולָה אוֹתָ ה לִ ְראוֹת וְ ַלחֲזוֹת.
ִמי שֶ מוֹלְ ָדה מול הַ ר עַ צְ מוֹן וְ נ ְִק ְרָאה לָה
עַ ל שֵ ם הָ הָ ר יְפֵ ה-הַ מוֹף הַ זֶה בִ ְשפַ ת
שו ְֹמ ֵרי מו ֶֹרשֶ ת צְ פַ ת שֶ ל מַ חָ ה וְ שֶ ל מַ עְ לָה
וְ נ ְִתקַ טֵם בָ ה גַם הַ ִשיר " ֲאנִי ִמצְ פַ ת".
ִמי שֶ ִחפְ חָ ה אֶ ת הָ עִ ְב ִרית בְ יָד אוֹהֶ בֶ ת
שובים
בֵ ין תַ לְ ִמ ֶידיהָ הָ ַרבִ ים וְ הַ ְק ִ
כְ פֶ ַרח-בַ ר בִ לְ ִתי מוגָן שֶ ִהיא ,נִלְ הֶ בֶ ת
תָ ִמיד ִה ְר ִחיקָ ה מֵ עָ לֶיהָ כְ א ֹויְבִ ים
אֶ ת הַ בורות וְ הָ עִ לְ גות הַ ִם ְשתַ ְרבֶ בֶ ת
תובים.
לִ גְ בולוֹתֶ יהָ  ,בְ ִדבור א ֹו בִ כְ ִ
בַ ת -זוג חַ םָ הֶ ,נאֱמָ נָה וְ אֵ שֶ ת-סֵ פֶ ר,
אֵ ם לְ מוֹפֵ ת ובַ ת לְ ִמ ְשפָ חָ ה שָ ְר ִשית
שֶ תוֹלְ דוֹתֶ יהָ ְרקומוֹת בָ ה תֶ פֶ ר-תֶ פֶ ר
ְהודית ֶואֱנו ִֹשית
בְ עִ יר גְ לִ ילִ ית זוֹ ,י ִ
סֹרת שֶ ְשנוֹתֶ יהָ ַרבו
וְ שֶ עַ ל פִ י מָ ֶ
וְ נ ְִתקַ ְדשָ ה בְ ִהלולַת ְתפִ לָה ָו ֹרן
כָל לָ"ג בָ עֹ מֶ ר ִמ ִםפְ תַ ן בֵ יתָ ה ,בֵ ית עַ בו
יוֹצְ אוֹת שַ טְ רוֹת לֵיל בַ ר-יוֹחַ אי עַ ד לְ מֵ ירוֹן.
יֵש ֲאנ ִָשים שֶ הֶ חָ לָל שֶ הֵ ם הו ִֹתירו
וְ הַ כְ אֵ ב שֶ הוא אֶ ל לֵב זוֹכְ ָרם מַ צְ ִמיד
ֹלא ִמ ְתקַ ִהים ִעם הַ שָ נִים ,הֵ ם ַרק יַגְ ִבירו

אֶ ת יְגוֹנ ֹו שֶ ל הֵ עָ ְד ָרם הַ ֹּלא מַ גְ לִ יד
שֶ כְ מ ֹו נֵרוֹת שֶ ל נְשָ מָ ה יוֹם-יוֹם י ִָאירו
בָ ַאהֲבָ ה שֶ הוא רוֹחֵ ש לָהֶ ם תָ ִמיד.
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