***
יוסי גמזו

נִצְ נוץ קָ טָ ן שֶ ל אוֹר בִ ְקצֵ ה הַ םִ נְהָ רָ ה
הַ פִ ילוֹסוֹף הֶ ר גֵיאו ְֹרג וִ ילְ הֶ לְ ם פְ ִר ְיד ִריְך הֶ גֶל
ִגודים ִקיצוֹנִטִ ים
הֶ ְרָאה כֵיצַ ד ִממ ִ
נוֹצָ ר ִמזוג שֶ פִ יכְ טֶ ה (שֵ ם ַאחֵ ר בְ סֶ גֶל
קָ נ ֹונִי שֶ ל ה ֹוגֵיֵ -דעוֹת ג ְֶרמָ נִטִ ים)
כִ מָה מֺ ְק ָדם יוֹתֵ ר "סִ ינְתֵ זָה" – וְ ֺכלָנו
עֵ ִדים יוֹם -יוֹם לְ כְָך שֶ בְ לִ י כָל הַ ְת ָרָאה
מֺ ְדגָם הַ ְדפוס הַ זֶה גַם בְ חַ טֵינו ָאנו
ֹלא לְ טוֹבָ ה בִ לְ בַ ד כִ י ִאם גַם לְ ָרעָ ה.
כָך לְ מָ שָ ל הַ עמָ קַ ת ְתהוֹם הָ ֶרשַ ע
יְהודים לְ כ ְַפ ִרטִ ים עַ ְרבִ ים בִ ְמחוֹל-
בֵ ין ִ
שֵ ִדים שֶ ב ֹו חו ְֹב ִרים י ְַח ָדיו בְ אוֹת ֹו נֶ שַ ע
טומים ַאנְטָ גוֹנִיסְ ִטים כִ בְ יָכוֹל:
ְשנֵי ִט ְמ ִ
ִאינְדו ְֹק ְט ִרינַצְ יָה ִמילִ יטַ ְנ ִטית פָ לַסְ ִטינִית
הַ ְםפ ְֺמנֶ מֶ ת בִ ְד ָרשוֹת הַ ִם ְסג ִָדים
רוטינִית
ובְ סִ פְ ֵרי ְש ִטיפַ ת-הַ םוֹחַ הָ ִ
אד ָרסוֹת מֺ לְ עֶ טֶ ת לִ יל ִָדים
בָ הֶ ם בַ מַ ְ
ָאהודים
מַ םָ ש בְ לִ י הֶ ֶרף מַ ְשטֵ מָ ה אֶ ל הַ ט ִ
וכְ נֶגְ ָדה – טֵ רוֹר עִ בְ ִרי הַ םַ עכִ יר
הודים
ַדוְ קָ א בְ עַ ם לְ מוד נוֹגְ רו ִֹמים ופַ ְר ִ
אֶ ת צִ ְדקָ תֵ נו בַ חֶ ְרנָה שֶ ל "תַ ג ְמ ִחיר".
וְ כְָך אֵ ַרע שֶ בִ ְריוֹנות שֶ טֵש בָ ה גֹ ֶדש
ומין גִ 'יהָ אד נֶגְ ִדי
שֶ ל אַ לִ ימות נְ רועָ ה ִ
בְ מַ אחָ ז בִ לְ ִתי חֺ ִעי (שֶ ְשמוֹ" ,אֵ ש קֹ ֶדש",
ְהודי)
הוא לַעַ ג צִ ינִי לְ כָל אֵ תוֹס י ִ
הָ פְ כָה כִ ְמעַ ט לְ לִ ינְץ' בִ כְ פָ ר שֶ ְשמ ֹו הוא קוסְ ָרה
ולְ מַ ְרבֵ ה הַ הַ פְ תָ עָ ה ,הַ בִ ְריוֹנִים
נִסְ לו ִמחֶ בַ ח בְ מֶ ְחוָה חַ סְ ַרת ִהןוס ַרק
בִ זְ כות י ְָש ָרם שֶ ל פָ לַסְ ִטינִים הגונִים
שֶ חָ צְ צו בֵ ין אסַ פְ סוף שֶ עָ ט בְ לִ י בֹשֶ ת
ומי שֶ לְ חָ צום
עַ ל הַ נוֹלְ ִשים לַכְ פָ ר ִ
וְ ַאף סִ נְ קו לָהֶ ם גַם מַ יִם גַם תַ ְחבֹשֶ ת
עַ ד שֶ ִהגִ יעו כוֹחוֹת צַ הַ "ל וְ ִחלְ צום.
זֶה ֹלא קָ שור ַרק לַןִ ינְתֵ זָה נֹ סַ ח הֶ גֶל
הַ ִם ְתהַ וָה ִמ ְשנֵי ְקטָ בִ ים ְמנֺג ִָדים
שֶ ֹּלא נוֹסְ ִקים כָאן לְ עַ צְ מָ ם לִ יר ֹות בָ ֶרגֶל
ולְ הַ ְר ִחיק בְ סִ כְ לותָ ם אֶ ת הַ סְ ָד ִדים
ִמכָל סִ כוי לְ הַ שָ גַת נִ ְתרוֹן ִהיסְ טו ִֹרי
שֶ ל דוִ -קטום מול הַ נְצָ חַ ת הַ דוִ -אטום
שֶ ל שֶ פֶ ְךָ -דם מול מַ סְ -שפָ תַ יִם ֵריקֵ ,רטו ִֹרי
שֶ ל נָ קָ ה -נָ קָ ה עַ ל שָ לוֹם שֶ בְ בִ טום

י ְַח"צָ נות ֹו הַ ִדינְ לוֹמָ ִטית ָאץ ג'וֹן קֶ ִרי
ומַאלְ תֵ ֵֻר ְקפִ יצָ ה ָלרֹחַ ק בֵ ין בִ ירוֹת
ְ
ומבַ שֵ ר "יֵש ִה ְתקַ ְדמות" גַם ִאם שום נֶ ִרי
ְ
עוֹד ֹלא הֵ נִיבו ִת ְקווֹתָ יו הַ כ ִַבירוֹת.
זֶה ַרק מַ ִסית אולַי נִ ְתאֹ ם בַ לֵב הַ ןְ קֶ נְ ִטי
שֶ הַ נִ כְ חות א ֹות ֹו כָל בֹקֶ ר מַ זְ ִה ָירה
ַאשלָיוֹת שֶ ל  highעִ ם  downאֶ נִ ילֶנְ ִטי
מֵ ְ
נִצְ נוץ קָ טָ ן שֶ ל אוֹר בִ ְקצֵ ה הַ ִםנְהָ ָרה:
שֶ ל ְַשפויִים ,כְ מ ֹו שָ ם ,בְ קוסְ ָרה ,שֶ ִהסִ ילָה
ְתבונָה אֶ ת כְ בוֹד כְ פָ ָרם – וְ לָנו ,לְ מולָם,
יִנֹ ל סוֹפְ סוֹף הָ א ִסימוֹן בִ ְמקוֹם חָ לִ ילָה
עוֹד קָ ְרבְ נוֹת אֵ יבָ ה אֶ צְ לֵנו וְ אֶ צְ לָם.

