***
יוסי גמזו

ִמכְ תָ ב לְ ע ֹולַם הָ אֱמֶ ת
לזכרו היקר והּבלתי-נשּכח של ישֹראל ּפוליאקוב (ּפוֹלִ י),
הצלע שאבדה לשלישיית ה"גששים"
במלאות שש שנים למותו
ֲאנִי ש ֹולֵחַ לְ ָך ּכָאן עַ ל ּכְ נַף הָ רּוחַ
שֶ ֹּלא ִהצְ לִ יחָ ה לְ יַּבֵ ש אֶ ת ִד ְמעוֹתַ י
ִמכְ תָ ב ָרשּום אֶ ל הָ ָר ִקיעַ הַ זָרּוחַ
שֶ ּב ֹו שוֹכְ נִים ּכְ בָ ר ֹלא ְמעַ ט מֵ ע ֲִמיתַ י.
ִמכְ תָ ב ּפָ שּוט ,שֶ ּכָל ּפָ סּוק שֶ ּב ֹו קו ֵֹרעַ
אֶ ת לֵב ּכו ְֹתב ֹו מּול זִ כְ ְרָך הַ ֹּלא-נִגְ ָדע,
אַ ְך יֵש ּב ֹו ּכָל מַ ה שֶ י ְֶשנ ֹו ּבְ לֵב שֶ ל ֵרעַ
שֶ ִה ְתיַתֵ ם ִמ ְמָך וְ ֹלא מַ גְ לִ יד ,עֺבְ ָדה.
ִחּומים תָ ִמיד לַשָ וְ א הֵ ם,
ּכָל גִ ְמגּומֵ י הַ נ ִ
הַ זִ כְ רוֹנוֹת ,חַ ּבּוּב ,הֵ ם ּכָל מָ ה שֶ שָ ַרד.
או ְֹמ ִרים שֶ יֵש ּבְ כָל ּפְ ֵר ָדה ִטּפָה שֶ ל מָ וֶת
אֲבָ ל ִמ ְמָך ֲאנִי ַאף ּפַ עַ ם ֹלא ִנ ְפ ָרד.
אַ תָ ה י ַָדעְ תָ לְ ַרגֵש מַ מָ ש עַ ד ֶדמַ ע
אֺ מָ ה ְשלֵמָ ה ּבְ ִחּקּויִים וְ הַ צְ חָ קוֹת
וְ הָ אֺ מָ ה הַ זֹאת ּכָעֵ ת ִהיא ּבְ ִדילֶמָ ה:
ִהיא ְרגִ ילָה ִא ְתָך לִ צְ חֹ ק אַ ְך ֹלא לִ בְ ּכוֹת.
מּותָך הַ ְמצו ֶֹד ֶדת
לִ ְראוֹת ּבֵ ינֵינּו אֶ ת ְד ְ
ּבֵ ין מַ עַ ְרכוֹן לְ בֵ ין ִשיר -זֶמֶ ר ְמנֺגָן
ימי שֶ ל גַן -הָ עֵ ֶדן
וְ ֹלא ּבַ ּפֶ נ ְְטהַ אּוז הַ ְשמֵ ִ
שֶ ּב ֹו מֺ בְ טָ ח לַצַ ִד ִיקים ִדיּור מּוגָן.
ִחּומים תָ ִמיד לַשָ וְ א הֵ ם,
ּכָל גִ ְמגּומֵ י הַ נ ִ
הַ זִ כְ רוֹנוֹת ,חַ ּבּוּב ,הֵ ם ּכָל מַ ה שֶ שָ ַרד.
או ְֹמ ִרים שֶ יֵש ּבְ כָל ּפְ ֵר ָדה ִטּפָה שֶ ל מָ וֶת
ֲאבָ ל ִמ ְמָך ֲאנִי ַאף ּפַ עַ ם ֹלא ִנ ְפ ָרד.
(אם תַ ְרשֶ ה לִ י
יִיתי ִ
ֲאנִי ַאף ּפַ עַ ם ֹלא הָ ִ
וִ דּוי קָ טָ ן) תַ לְ ִמיד מֺ כְ שָ ר שֶ ֹּלא שָ בַ ר
רֹאש עַ ל ִד ְקדּוק עִ ְב ִריָ ,לכֵן ּכָל ּ-כָך קָ שֶ ה לִ י
ל ְַחשֹב עָ לֶיָךָ ,אח שֶ לִ יּ ,בִ זְ מַ ן עָ בָ ר.
ּכִ י ּכְ בָ ר עַ כְ שָ ו אַ תָ ה חָ סֵ ר ּפֹ ה לְ ֺכלָנּו
ּכְ מ ֹו ִמין ִאינְפּוזְ יָה שֶ ל הּומוֹר ,יָשָ ר לַוְ ִריד
שֶ ל י ְִש ָראֵ ל הָ עַ צְ ּבָ נִית הַ זֹאת שֶ לָנּו
כּותָך גַם הַ שָ חוֹר ּפִ ְתאֹ ם ִהוְ ִריד...
שֶ ּבִ זְ ְ

ִחּומים תָ ִמיד לַשָ וְ א הֵ ם,
ּכָל גִ ְמגּומֵ י הַ נ ִ
הַ זִ כְ רוֹנוֹת ,חַ ּבּוּב ,הֵ ם ּכָל מַ ה שֶ שָ ַרד.
או ְֹמ ִרים שֶ יֵש ּבְ כָל ּפְ ֵר ָדה ִטּפָה שֶ ל מָ וֶת
אֲבָ ל ִמ ְמָך ֲאנִי ַאף ּפַ עַ ם ֹלא ִנ ְפ ָרד.

