***
יוסי גמזו

לְ זִ כְ ר ֹו שֶ ל סַ לָאח אַ ּבו-ל ִָטיף

עוֹבֵ ד-קַ ּבְ לָן ּבְ גֶדֶ ר-הַ םַ עֲרֶ כֶת מול עַ זָה
שֶ מ ְִרצַ ח מֵ אֵ ש צַ לָף ָנלֶשְ תִ ינָאִ י
קו ְֹר ִאים יְקָ ִרים לִ יֲ ,אנִי ִמ ְתנַסֵ ל
ימי
ַַאחר ֹונָהּ ,בַ ֲה ַלְך-נֶפֶ ש ֵדי נֵ סִ ִ
עַ ל שֶ ל ְ
ֲאנִיּ ,בְ עַ ל כ ְָר ִחי ,כוֹתֵ ב עַ ל מָ וֶתְ ,שכוֹל וָצֵ ל
ימי.
ּבִ ְמקוֹם עַ ל קַ ְרנֵי-אוֹר ְּברוכוֹת שֶ ל מַ שֶ הו אוֹנְ ִט ִ
אַ ְך ִמי שֶ כָל חושָ יו כְ מֵ ִהים לַשֶ מֶ ש וְ לָאוֹר
אֵ ינ ֹו יָכוֹל ,אֵ ינ ֹו ַרשַ אי וְ ֹלא ִינְקֹ ט נָ סִ יבִ ית
שום ֶד ֶרְךִ -ה ְתעַ לְ מות ִמזְ דוֹן הָ ֶרשַ ע הַ מֵעוֹר
ִמּבַ יִת א ֹו ִמחוץ ּבִ ְת ִדירות נְ רוֹבוֹקָ ִטיבִ ית,
שֶ ֹּלא כִ יפֵ י-הַ מֶפֶ ש שֶ לִ ּבָ ם חָ ֵדל לִ סְ עֹ ר
נִתקָ ל ּבִ ְרגִ ישותָ ם הַ ןֶ ל ְֶק ִטיבִ ית.
כְ שֶ שֶ פֶ ְךָ -דם ְ
ִהמֵה ,לִ פְ נֵי זְ מַ ן-מָ ה ָרצַ ח חַ טָל לְ בָ נ ֹונִי
ִמּבְ לִ י שֶ ִה ְתג ָָרה ּב ֹו קָ ְרּבָ נ ֹו וְ לוא לְ ֶרגַע
ַאחֲריו קָ ְרּבָ ן שֵ נִי:
אֶ ת ְשלו ִֹמי כֹהֵ ן זָ"ל ,וְ ָ
סַ לָאח אַ ּבו-ל ִָטיף ,צָ עִ יר מֵ ַרהַ ט ,שֶ אֵ ש-נֶ גַע
שֶ ל ְמחַ ּבֵ ל מֵ עַ זָהְ ,שכורִ -שנְָאה וְ ַרצְ חָ נִי
קָ ְטלָה אוֹת ֹו כְ מ ֹו לְ הַ ְמ ִחיש כִ י מַ ְשטֵ מָ ה ִהיא ֶנ ַגע
דואי
יְהודי לְ בֶ ִ
שֶ אֵ ין ּב ֹו הַ בְ חָ נָה ּבֵ ין ִ
וְ שֶ סִ ְמאוֹן-הַ ָדם שֶ ל הָ ִאיסְ לָאם הַ ִםילִ יטַ נ ְִטי
הוא אוֹת-קָ לוֹן ּבִ לְ ִתי נ ְִמחֶ ה וְ כֶתֶ ם ַו ָד ִאי
עַ ל ִא ְרגונֵי -טֵ רוֹר שֶ ִאבְ חונָם הַ ִדילֵטַ נ ְִטי
שֶ ל כָל צְ בועֵ י אֵ ירוֹנָה מַ גְ ִד ָירם ּבְ הֶ פְ קֵ רות
ּבִ ְמקוֹם כְ חֶ בֶ ר ּבְ נֵי-עַ וְ לָה כְ "ל ֹוחֲמֵ י חֵ רות".
ושתַ יִם
סַ לָאח נ ְִקטַ ל צָ עִ יר ְמאֹ דְּ ,בגִ יל עֶ ְש ִרים ְ
וְ טֶ ֶרם שֶ מו ָֹרה ִשנֵ ץ ּבְ מ ֹו י ָָדיו יוֹם-יוֹם
אֶ ת ּבֵ ית הו ָֹריו ִמּבְ לִ י לָתֵ ת ֹלא ַדעַ ת וְ ֹלא עַ ִין
עַ ל שֶ זִ םֵ ן ל ֹו גו ָֹרלוֹ ,הָ ֶרצַ ח הָ ָאיֹם,
ּבְ עוֹד הוא ְמפַ נְטֵ ז כֵיצַ דִ ,אם אַ ְך הָ אֵ ל י ְֶחנַ ץ,
יָבִ יא אֶ ת ַכלָת ֹו אֶ ל תוְֹך הַ ּבַ יִת שֶ שֺ נַ ץ.
ֲאנִי רוֹאֶ ה אוֹת ֹו ּבְ ִד ְמי ֹונִי עַ ל גַג הַ ּבַ יִ ת
טו ֵֹרחַ ּבִ ְש ִק ָידה ּבְ זִ נות ֹו מֵ חֲ ִד ַירת
מֵ י הַ גְ שָ ִמים וכְ בָ ר ה ֹוגֶה עַ ל ֶרקַ ע ְשמֵ י עַ ְרּבַ יִ ם
הַ ִם ְתאַ ְד ִמים כִ ְקלַסְ תֵ ָרה הַ סַ ח שֶ ל ַנע ֲַרת-
נִתקַ ל ּבִ יפַ ת -הַ תֹ ַאר
חֲלוֹמוֹתָ יו כְ שֶ םַ ּבָ ט ֹו ְ
ּבְ עֵ ת עָ בְ ָרה ּבִ ְרחוֹב הָ ֲעי ָָרה ּבְ בַ ְישָ נות
וְ ִהיא ח ֹולֶמֶ ת אֵ יְך ִיחֹ ל ָאבִ יהָ אֶ ת הַ םֹ הַ ר
ִמכַף יָד ֹו הַ םַ ְר ִטיטָ ה ִמגִ יל וְ עַ ְקשָ נות

שֶ ל ִמי שֶ ּבִ ְדבֵ קות ּב ֹונֶה לָה שָ ם אֶ ת קֵ ן-חַ טֶיהָ
כְ עוֹף נֶגְ ּבִ י מָ סור לְ כִ מונ ֹו וְ ִקמונ ֹו
שֶ ל ְמעוֹנ ֹו וְ הַ ְש ִקיעָ ה לוֹהֶ טֶ ת כִ לְ חָ יֶיהָ
וְ עוֹר נָ נֶיהָ ִמ ְתחַ כְ לֵל מַ םָ ש כִ ְדיוֹקָ נוֹ.
וְ כָל זֶה ִמ ְתנַנֵ ץ נִ ְתאֹ ם ִמ ְעלִ יעַ ּבֶ ן ּ-בְ לִ טַעַ ל
דואי סַ לָאח שֶ ּבַ ָדרוֹם
הַ ְםקַ נֵד לַּבֶ ִ
אֶ ת חוט חַ טָיו וזְ כות מַ ֲאוַ טָיו לִ נְסֹ ק ִמםַ עַ ל
לִ ְק ִשי -יוֹמ ֹו שֶ ל ִאיש צָ עִ יר הַ ְםטַ נֵ ס לִ ְמרוֹם
גַג ֹו לְ שֵ ם ִמםוש חֲל ֹום הו ָֹריו לִ זְ כוֹת ּבְ ֶנכֶד
כְ שֶ ּבֶ ן-עַ ם ֹו ובֶ ןָ -דת ֹו רוֹצְ ח ֹו ּבְ יוֹם ִראשוֹן
לְ הֱיוֹת ֹו עוֹבֵ ד-קַ ּבְ לָן ּבְ ג ֶֶדר -מַ ע ֲֶרכֶת
שֶ מִפְ ְרצָ ה ּבִ צְ ֹלף ּבָ ה סַ עַ ר-חֹ ֶרף ּבְ ִדישוֹ.
אֶ ת הַ ג ֵָדר שֶ מִפְ גְ עָ ה ִמן הַ ןופָ ה אֶ פְ שָ ר עוֹד
גַם לְ ַאחוֹת גַם לְ תַ עֵ ן ,אַ ְך ִאם ּבֵ ין מַ לְ ֲאכֵי -
עֶ לְ יוֹן י ְֶשנָם עוֹבְ ֵדי-קַ ּבְ לָן שֶ ל ַאלְ לַה – ֹלא הֺ כְ שַ ר עוֹד
ומַאחֶ ה
ַאף ֹלא אֶ חָ ד מֵ הֶ ם לִ ְהיוֹת מַ ְדּבִ יק ְ
אֶ ת כָל ִק ְרעֵ י הַ גוף שֶ ְםשַ ןֵ עַ מַ ר הַ םָ וֶת
וְ כָל ִק ְרעֵ י הַ מֶפֶ ש שו ְֹתתֵ י הַ ְמכ ִָאים
שֶ ל ִמ ְשנַ ְחת ֹו מֺ כַת הָ אֵ בֶ ל שֶ ל קָ ְרּבַ ן-הָ עָ ֶול
שֶ ִחלְ לו לָה כְָך אֶ ת ְקדושָ תָ ם שֶ ל הַ חַ טִ ים.
וְ שוב יֵש ָאב ְשבור -לֵב וְ שוב יֵש ִאםָ א הַ נ ֹוכ ֶֶרת
עודת
ומ ְתיַנַ חַ ת ְר ַ
י ֶָדיָה ז ֹו לָז ֹו ִ
כְ תֵ פַ יִם ּבַ ְם ִדינָה הַ זֹאת שֶ ֹּלא תָ ִמיד ז ֹוכ ֶֶרת
שֶ כָל אֶ חָ ד מֵ אֶ זְ ָרחֶ יהָ ּ ,בֶ ן כָל עַ ם וָ ָדת
הוא ּבֵ ן שֶ לָה וְ שוב מָ קַ ּבְ ִרי הוא חֶ זְ יוֹן-הַ עֶ בַ ע
שֶ ּב ֹו ּבִ ְמקוֹם עָ ִתיד מוָאר מַ ְמ ִתין ל ֹו וְ עָ רוְך
ָאפְ ל ֹו שֶ ל ּבוֹר ִק ְבר ֹו שֶ ּב ֹו שֶ ֹּלא כְ ֶד ֶרך-טֶ בַ ע
הו ִֹרים קו ְֹב ִרים אֶ ת יַלְ ֵדיהֶ ם.
י ְִהי זִ כְ ר ֹו ּבָ רוְך.

