***
יוסי גמזו

ְשעַ ת הַ ִּשי"ן
יְהודי ח ֲֵר ִּדי,
אֵ ינֶמִּי ִּ
ְהודי חָ ֵרד,
ֲאנִּי י ִּ
ומאו ִֹּדי
חָ ֵרד ִּמטוֹם לְ יוֹם בְ כָל נַפְ ִּשי ְ
ִּממֹהַ ג חולִּ י ָגנִּי הַ ס ֹונֵחַ וְ יו ֵֹרד
לְ שֵ פֶ ל מַ ְד ֵרגַת אוֹתָ ה בַ ְרבָ ִּרטות שֶ ל אֵ לֶה
הַ ִּם ְתנַנְ לִּ ים בְ תו ְֹקפָ נות ובְ חֵ מָ ה ְשפוכָה
בִּ ְט ַראנְס שֶ ל אַ לִּ ימות נְ רועָ ה עַ ל כָל ַאבְ ֵרְך א ֹו עֶ לֶם
הַ ְםקַ טֵם ְב ִּה ְתגַטְ ס ֹו אֶ ת צַ ו הַ ֲה ָלכָה
שֶ הֵ םַ ,אף כִּ י יו ְֹדעִּ ים הֵ ם עַ ל ב ְֺריָן אֶ ת חֺ עוֹתֶ יהָ
"ד ֵרי" הַ ְםעו ֵֹרר ִּמאוס
עו ִֹּשים אוֹתָ ן נְ לַסְ תֵ ר בִּ ְ
וַתרו ַאף עַ ל ַאחַ ת ִּמחוֹבוֹתֶ יהָ
ִּמבְ לִּ י שֶ טְ ְ
שֶ ל הַ ְם ִּדינָה שֶ בָ ה הֵ ם ִּמ ְשתַ ְם ִּטים מֵ עֹ ל גִּ טוס.
כִּ י אֵ ין לָהֶ ם ֹלא שום תֵ רוץ וְ ֹלא שום נְ טוֹר מו ָֹרלִּ י
שֶ ל הֵ הָ נות ִּמן הַ ןָ פֵ ק שֶ םָ א אֵ ינָם זוֹכְ ִּרים
מָ ה שֶ הַ ֲה ָלכָהִּ ,אם זֶה ֵרָאלִּ ית א ֹו פו ְֹרמָ אלִּ ית,
ֶערים
אוֹמֶ ֶרת בְ נִּגוד גָמור לְ כָל הַ ְד ֶרעי ִּ
מַ םָ ש ַככָתוב בְ מַ ןֶ כֶת "סוֹטָ ה"
שֶ אֲפִּ לו יו ְֹצ ִּאין בָ ה בְ לִּ י ְתנַאי וְ ִּקצְ בָ ה
חָ תָ ן ִּמתוְֹך חֶ ְדר ֹו וְ הַ ַכלָה מֵ חֺ נָ תָ ה
שָ עָ ה שֶ נו ֶֹרצֶ ת ִּמלְ חֶ מֶ ת ִּמצְ וָה.
וְ אֶ צְ לֵנו נו ֶֹרצֶ ת ִּמלְ חֶ מֶ ת ִּמצְ וָה
ֹלא ַאחַ ת וְ ֹלא ְשתַ יִּם ,אַ ְך עֹ ל ְשדוֹת -הַ עֶ טֶ ל
רוֹבֵ ץ ֹלא עַ ל כְ לַל אֺ כְ לוסִּ טָה שֶ מִּצְ בָ ה
ִּמעום הַ ְם ִּדינָה לְ שֵ רות הַ סָ בָ א
ַארצֵ נו (עֺבְ ָדה עֲצובָ ה)
כִּ י אֵ ין בְ ְ
ִּשוְ יוֹן נַ ְט ִּריו ִֹּטי בַ מֵטֶ ל.
"שעַ ת ִּשי"ן" שֶ ִּה ְקצוהָ
וְ ָלכֵן ִּאם אוֹתָ ה ְ
בַ ִּםמוחַ שֶ ל צַ הַ "ל לִּ זְ מַ ן ְמדֺ טָק
ַאקט צְ בָ ִּאי לִּ ְשלַבֵ י-הַ בִּ סועַ
ב ֹו נִּכְ נָס ְ
כְ מ ֹו גִּ טוס ח ֲֵר ִּדים שֶ טִּ גְ ַדל וְ י ְֶחזַק
וְ ִּאם ִּשי"ן בְ גִּ ימַ ְט ִּרטָה ִּהיאַ ,כטָדועַ ,
הַ ִּםסְ נָר ְשלוֹש מֵ אוֹת הַ זֵהֶ ה לְ ִּמסְ נָ ר
חֲר ִּדים שֶ םַ םָ ש בְ עֹ ז-רוחַ
נ ְַח"ל ִָּאים ֵ
ָנהֲרו אֶ ל לִּ ְשכוֹת-הַ גִּ טוס ֹלא ִּמכְ בָ ר
יֵש לוֹמַ ר בְ קוֹל ָרם וְ צָ לול כִּ י ִּמלְ חֶ מֶ ת-
הַ ִּםצְ וָה בְ אוֹתָ ה ִּה ְשתַ ְםטות מֵ חוֹבוֹת
נָתחו בָ ה אוֹתָ ם ַאבְ ֵרכִּ ים ,עַ לְ מֵ י-חֶ מֶ ד
שֶ ְ
שֶ סָ ִּריְך לְ בָ ְרכָם נֹ ה בְ "כָל הַ כָבוֹד!"

ִּהיא ְת ִּחלַת תַ הֲ לִּ יְך ֹלא ִּנ ְמנָע ב ֹו הַ טֹשֶ ר
חֲר ִּדי
חוריו שֶ ל צִּ בור ֵ
שֶ םַ ְר ִּאים בַ ָ
בִּ ְתנופַ ת ִּה ְת ַגטְ סָ ם בִּ ְדבֵ קות שֶ ל גְ לָאט-כֹשֶ ר
ְהודי
ִּהיא דֺ גְ מָ ה ומוֹפֵ ת לְ מַ צְ נון י ִּ
הַ םוֹכִּ יחַ כִּ י שום בִּ ְריוֹנות ְשטופַ ת-מוֹחַ
הַ תוֹקֶ פֶ ת כַטוֹם אֶ ת לוֹבְ שֵ י הַ םַ ִּדים
חֲר ִּדית אֵ ין בָ ה כוֹחַ
בְ עָ בְ ָרם בִּ ְשכונָה ֵ
ַלעֲצֹר אֶ ת הַ ז ֶֶרם הַ זֶה ל ֹו עֵ ִּדים
כָל יו ְֹשבֵ י י ְִּש ָראֵ ל הֶ חָ ִּשים ִּאינְסְ ִּטינ ְְק ִּטיבִּ ית
כִּ י ִּשמוי זֶה יִּגְ בַ ר עוֹד וְ ַאף ֶיעֱצַ ם
ַאק ִּטיבִּ ית
בִּ זְ כות ְשלוֹש מֵ אוֹת חֶ ְב ֶרה שֶ עָ מו ְ
ַארצָ ם.
לְ הַ פְ גִּ ין ִּשוְ יוֹן -נֵטֶ ל בְ עֹ ל צְ בָ א ְ -

