***
יוסי גמזו

ְשמ ֹונֶה עֶ ְשרֵ ה שָ נָה לְ רֶ צַ ח רַ בִּ ין
שּוב הָ עֶ ֶרב נִּזְ כֹר בְ בּושָ ה ּובִּ כְ אֵ ב אֶ ת חֶ ְרנַת ֶרצַ ח ַרבִּ ין
ּוכְ כָל הָ עו ְֹמ ִּדים כָל שָ נָה לְ זִּ כְ ר ֹו בַ כִּ כָר הַ ְערּויָה
עַ ל ְשמ ֹו ִּמלֵיל -הַ ָדם הַ הּוא ע ֹולָה ְתחּושָ ה מָ ָרה בִּ י
כִּ י הַ ְם ִּדינָה הַ זֹאת שֶ בְ לִּ י הֶ פְ סֵ ק כַּיוֹם ְשרּויָה
בְ אַ לִּ ימּות נְ רּועָ הִּ ,אם בְ מֶ ְרחַ ץָ -ד ִּמים פָ טָ לִּ י
ַארצֵ נּו בָ ם לַםָ וֶת יֵש ִּשלְ טוֹן
בְ כָל כְ בִּ ישֵ י ְ
א ֹו בִּ ְרצִּ יחַ ת נ ִָּשים יו ִֹּמית בִּ ֵידי בֶ ן-זּוג בְ רּוטָ לִּ י
א ֹו בִּ סְ גִּ ירוֹת חֶ ְשבוֹן בֵ ין ְשלַל כְ נֺפְ יוֹת ע ֹולָם תַ ְחתוֹן
ימינָלִּ י
א ֹו ִּאם בְ ִּאּיּומֵ י בִּ סּועַ ֶרצַ ח ְק ִּר ִּ
(שֶ ִּםי שֶ ֹּלא יָכֹ ף רֹאש ֹו לִּ סְ ִּחיטָ תָ ם – יֹאבַ ד)
בְ ָראשֵ י -עִּ יר ּומוֹעָ צוֹת ִּשלְ טוֹן מּונִּיצִּ ינָ לִּ י
ּיּומים בִּ לְ בַ ד)
(ּובַ ִּם ְק ֶרה שֶ ל עַ כ ֹו אֵ ין הֵ ם ִּא ִּ
א ֹו בִּ ְד ִּקירוֹת ִּשגְ ָר ִּתּיוֹת בְ נַאבִּ ים שֶ כָל ַל ְילָה
גוֹבֶ ה בָ הֶ ן הַ ַאלְ כוֹהוֹל שֶ ב ֹו דוֹפְ ִּקים כָאן רֹאש
אֶ ת מַ ס-הַ טֶ בַ ח בְ אֺ םָ ה סּומָ ה ז ֹו שֶ ֹּלא ַדי לָּה
בִּ גְ ָראד יָרּוי מֵ עַ זָה א ֹו בְ פִּ ּגּועִּ ים בְ יוֹ"ש –
יטי
שֶ הַ ְם ִּדינָה הַ זֹאת ,שֶ בָ ּה ִּמפְ לַס -הַ עֶ טֶ ל ְק ִּר ִּ
וְ ַרף-זִּ ילּות -חַ ּיֵי-אֱנוֹש בְ כָל נִּ מָה ִּנכָר
יטי
ּגַם בַ ִּםישוֹר הַ חֶ ְב ָר ִּתי וְ ֹלא ַרק בַ נוֹלִּ ִּ
כְ לּום ֹלא ל ְָמ ָדה מֵ ָאז אוֹת ֹו הָ ֶרצַ ח בַ כִּ כָר.
כִּ י בְ לִּ י בִּ עּור הָ אַ לִּ ימּות בְ עֹ ז שֶ ּיְ פַ סֵ חַ
אֶ ת חֹ ק-הַ ּג'ּונְ ּגֵל הַ םַ ְר ִּחיב יוֹם -יוֹם אֶ ת ְממַ ָדיו,
בְ לִּ י הַ סֵ רּוף הַ בִּ לְ עָ ִּדי הַ זֶה ,הַ ְםנַסֵ חַ
שֶ ב ֹו לִּ ב ֹו ּובִּ ינָת ֹו שֶ ל עַ ם חו ְֹב ִּרים י ְַח ָדיו
לְ הֵ חָ לְ צּות -חֵ רּום מּול כָל ִּה ְתקַ ְרנְפּות נוֹסֶ פֶ ת
ישי
בָ ּה אֵ ין ל ֹו לָאֶ זְ ָרח יוֹתֵ ר כָל בִּ טָ חוֹן ִּא ִּ
בַ בַ יִּת ּובָ ְרחוֹב ,לְ מּול עֵ ינֵינּו כָאן נ ְֶחשֶ פֶ ת
ְק ִּריסַ ת חֲלוֹם ֺכלָנּו עַ ל חֶ ְב ָרה שֶ ל עַ ם חָ פְ ִּשי,
חָ פְ ִּשי מֵ ח ֲָר ָדה שֶ כְ מ ֹו בְ כָל אֶ זְ ָרח מַ ְת ָרה ִּבי
נִּתעו ֵֹרר
שֶ ִּאם חָ לִּ ילָה ֹלא נָקּום בַ זְ מַ ן וְ ְ
לְ הַ ןָ קַ ת הַ לֶקַ ח הֶ עָ מֹ ק ִּמ ֶרצַ ח ַרבִּ ין –
בִּ ְמקוֹם לִּ ְהיוֹת אֺ םָ ה ַאחַ ת נ ְַת ִּחיל לְ ִּה ְתנו ֵֹרר
מֵ חֹ סֶ ר חֹ סֶ ן לְ אֺ ִּםי וְ הֵ עָ ֵדר כָל כוֹחַ
לְ ִּה ְתעַ םֵ ת ִּעם שֶ פַ ע אֶ ְתּג ָָריו שֶ ל הֶ עָ ִּתיד
ּומּשּום כְָך ָאסּור לָנּו בְ שּום נָ נִּים לִּ ְשכֹ חַ
ִּ
אֶ ת עֲקֵ דַ ת יִּצְ חָ קהַ ִּהיא ,שֶ סִּ ּיּונָּה מַ פְ ִּקיד
אֶ ת מו ַֹר ְשתוֹ ,שֶ ְתקֵ פּותָ ּה כַּיוֹם כָל-כְָך מּוכַחַ ת
כָעֵ תִּ ,מּשֶ חָ לְ פּו ְשמ ֹונֶה עֶ ְש ֵרה ְשנוֹת-בִּ לְ עָ ָדיו
לְ מַ צְ ִּדיקֵ י ַד ְרכ ֹו ּולְ ִּמ ְתנַּגְ ֵדיהֶ ם ּגַם יַחַ ד
ִּאם חֲפֵ צֵ י חַ ּיִּ ים ֲאנ ְַחנּו וְ חַ ּיִּ ים יַחְ ָדיו.

עֲקֵ דַ ת יִּצְ חָ ק
ֲקּודים כָאן
בַ עֲקֵ ָדה הַ זאֹ ת ֺכלָנּו ע ִּ
עַ ל ִּמזְ בְ ח ֹו חֲמּום-הָ רֹאש שֶ ל הַ טֵ רּוף,
ֲבּודים כָאן
בַ אֲבֵ ָדה הַ זֹאת ֺכלָנּו א ִּ
בָ אַ לִּ ימּות ּובַ ִּשנְָאה ּובַ חֵ רּוף.
וְ זֶהּו ֶרגַע-הָ אֱמֶ ת שֶ ב ֹו הַ כְ תֹ בֶ ת
כְ תּובָ ה בְ ָדם עַ ל ִּקיר-חַ ּיֵינּו הַ םֺ כְ תָ ם,
שֶ ב ֹו הַ זַעַ ם וְ הַ ְם ִּרי קו ְֹר ִּסים ִּמכֹבֶ ד
אֲבָ ל הַ לֵב ז ֹוכֵר כִּ י הַ ִּםבְ חָ ן ֹלא תָ ם.
קַ ח נָא אֶ ת בִּ נְָך ,אֶ ת ְי ִּח ְידָך אֲשֶ ר ָאהַ בְ תָ ,
קַ ח נָא אֶ ת הָ אֹ מֶ ץ לְ גַּשֵ ר עַ ל כָל מֶ ְרחָ ק,
קַ ח נָא אֶ ת זִּ כְ רוֹ ,אֶ ת הַ כְ אֵ ב אֲשֶ ר כַָאבְ תָ ,
קַ ח נָא אֶ ת יִּצְ חָ ק.
וְ הַ ֲעלֵהּו ֹלא כְ זֶבַ ח וְ ע ֹולָה
כִּ י ִּאם כְ סֵ מֶ ל ּומוֹפֵ ת לְ עֹ ז ּופֶ ֶרְך
בָ הֶ ם נ ְַמ ִּשיְך לִּ צְ עֹ ד בַ ֶד ֶרְך הַ ּגְ ד ֹולָה ,הַ ֹּלא סְ לּולָה
אֶ ל הַ ּשָ לוֹם שֶ הּוא נִּ לֵס ל ֹו אֶ ת הַ ֶד ֶרְך.
חֺרבַ ן -הַ בַ יִּת,
בְ שֶ ל ִּשנְַאתִּ -חמָם אֵ ַרע ְ
ישי,
ַאחדּות נִּבְ נָה הַ בַ יִּת הַ ְּשלִּ ִּ
בְ שֶ ל ְ
נָר ַניִּם
אֲבָ ל ֲאנ ְַחנּו נֵָאבֵ ק בְ צִּ ְ
עַ ל ְדמּות הָ עָ ם הַ זֶה ,טָ הוֹר וֶ אֱנו ִֹּשי.
וְ ַנעֲשֶ ה זֹאת מּול סִּ כְ לּות הַ ִּסינִּיקָ נִּים
הַ זו ְֹמ ִּמים כְ בָ ר ֲחנִּינָה לִּ ְמ ַרסְ ח ֹו
גַם ִּאם נ ְִּהיֶה ַאחֲר ֹונֵי הַ םו ִֹּהיקָ נִּים
שֶ ל זִּ יקְ -שפִּ ּיּות שֶ אֵ ין טֵ רּוף שֶ ּיְ נַסְ חוֹ.
ַאחים ִּמבַ ִּית
וְ ַנעֲשֶ ה זֹאת מּול אֵ יבַ ת ִּ -
ּומּול צִּ ְמאוֹן -הַ ָדם שֶ ל בְ נֵי -דו ִֹּדים ִּמחּוץ
ּגַם ִּאם נ ְִּהיֶה ִּמעּוט צ ֹולֵעַ עַ ל קַ בַ יִּם
בִּ נ ְִּתיב-קוֹצִּ ים אֶ ל הַ מָכוֹן וְ הַ מָחּוץ.
כִּ י ָרם הּוא סֶ לַע-הַ םַ ְחֹלקֶ ת וְ ַרב-תֹ קֶ ף
אַ ְך הַ ְםשֺתָ ף בֵ ינֵינּו עַ ז יוֹתֵ ר ו ָָרם
וְ זֶה הַ ןֶ לַע שֶ ּיִּ גְ בַ ר עַ ל כָל מַ ְחֹלקֶ ת
ָאדם.
מּול מַ ְש ִּחיתֵ י צֶ לֶם הָ עָ ם וְ הָ ָ
אוֹתָ ם יַלְ ֵדי-נֵרוֹת שֶ ּשָ רּו ִּש ֵירי-אֵ בֶ ל
לִּ פְ נֵי ְשמ ֹונֶה -עֶ ְש ֵרה שָ נִּים בַ כִּ כָרוֹת
אֵ יְך ֹלא שו ְֹמעִּ ים אוֹתָ ם מֵ ָאז ,בְ עַ ם ְשבּוי כֶבֶ ל
הָ אַ לִּ ימּות ,זִּ ילּות הַ ָדם וְ הַ ְד ִּקירוֹת?

אוֹתָ ם יַלְ ֵדי נֵרוֹת שֶ חָ שּו לְ הַ כִּ יר בָ ּה
בַ ןַ ָכנָה שֶ ל ָאז ,בְ טֶ ֶרם יְאֺ חַ ר
אֵ יְך ֹלא זָכְ רּו שֶ חֹ סֶ ר -מַ עַ ש כָאן מַ פְ ִּקיר בָ ּה
כָל סְ יָג הּומָ נִּי וְ כָל קוֹל ְ -שפִּ ּיּות ִּנחָ ר
כִּ י הַ ְם ִּדינָה שֶ ָאז הָ יּו הֵ ם נֶ ַרחִּ -קיר בָ ּה
ִּהיא הַ ְם ִּדינָה בָ ּה יַלְ ֵדיהֶ ם י ְִּחיּו מָ חָ ר?
ּובָ ּה בְ לִּ י "ֹלא!" לָאַ לִּ ימּות ֹלא ַנעֲקֹ ר כָאן
אֶ ת סִּ ְרנְ ֵדי נִּ ְראּות הָ ֶרשַ ע וְ הַ ִּחיל
ּומּשּום כְָך חַ ּיָב הָ עָ ם הַ זֶה לִּ זְ כֹר כָאן
ִּ
אֶ ת עֲקֵ ַדת יִּצְ חָ ק ,אֶ ת מַ ה ּשֶ זֶה מַ נ ְִּחיל
כְ צַ ּוָָאה שֶ ּיִּ שּומָ ּה ֹלא תֵ או ֵֹר ִּטי
וְ אֵ ין שּום נְ טוֹר ב ֹו לַּיו ְֹש ִּבים עַ ל הַ ּג ֵָדר
ַאקטּוָאלִּ י וְ ק ֹו ְנ ְק ֵר ִּטי
כִּ י הּוא ָדחּוף וְ ְ
וְ אֵ ין לְ ִּאיש ִּמםֶ מּו זְ כּות לְ הֵ עָ ֵדר.
קַ ח נָא אֶ ת בִּ נְָך ,אֶ ת ְי ִּח ְידָך אֲשֶ ר ָאהַ בְ תָ ,
קַ ח נָא אֶ ת הָ אֹ מֶ ץ לְ גַּשֵ ר עַ ל כָל מֶ ְרחָ ק,
קַ ח נָא אֶ ת זִּ כְ רוֹ ,אֶ ת הַ כְ אֵ ב אֲשֶ ר כַָאבְ תָ ,
קַ ח נָא אֶ ת יִּצְ חָ ק.
וְ הַ ֲעלֵהּו ֹלא כְ זֶבַ ח וְ ע ֹולָה
כִּ י ִּאם כְ סֵ מֶ ל ּומוֹפֵ ת לְ עֹ ז ּופֶ ֶרְך
בָ הֶ ם נ ְַמ ִּשיְך לִּ צְ עֹ ד בַ ֶד ֶרְך הַ ּגְ ד ֹולָה ,הַ ֹּלא סְ לּולָה
אֶ ל הַ ּשָ לוֹם שֶ הּוא נִּ לֵס ל ֹו אֶ ת הַ ֶד ֶרְך.
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