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 יוסי גמזו

 ַהָבָלָדה ַעל ַחָמה ֶסֶנש

 למותה הטראגי( 96-)ביום השנה ה 

  

דֹות שְׂ יַח ֶמַלח-ַהחֹול בִּ את רֵׂ ֶשָהרוַח נֹושֵׂ ַכֶןה ַעל ַהֹכל כְׂ  ָים מְׂ

חֹור ַרֲעמֹות ַהַגלִּ  סְׂ ים ֶאל ַהחֹוף.מִּ י ַרָםכִּ רֵׂ ֶעדְׂ ים כְׂ  ים ֶהָעטִּ

הֹוֶמה ָלְך ם וְׂ נו הֹולֵׂ בֵׂ ַמן בֹו לִּ ַכֶןה ַעל ַהֹכל ַאְך ַהזְׂ  ַהחֹול מְׂ

ֹחף. סְׂ ָחה ֹלא תִּ כְׂ ַכֶןה ָלְך ֶאת ָמה ֶשַאף ַנַעם ָכאן שום שִּ ינֹו מְׂ  אֵׂ

  

י ין ָבעֹוָלם שום ֺחעֵׂ י אֵׂ רוֹ -כִּ כְׂ נות ַעל זִּ ַישְׂ תְׂ יהִּ ַהֹיפִּ בוָרה וְׂ  ן ַהגְׂ

ים ֶזה ָלֶזה  ם ָזרִּ ים הֵׂ אִּ רְׂ י נִּ ָמן  –ֶשַאף כִּ ֶהם ָשב וֺמזְׂ  ָכל ֶאָחד מֵׂ

מוָתה ָבנו ֹלא ַבת אֹוָתה ַנֲעָרה ֶשדְׂ ב כְׂ יד ֶאל ַהלֵׂ יא-ָתמִּ  ֲחלֹוף הִּ

ַמן. ָחה ֶאת ַהזְׂ סְׂ ָבר נִּ ַמן כְׂ זְׂ ָכה ַאָגָדה ֶשםִּ יאות ֶשָהפְׂ צִּ ם מְׂ י אִּ  כִּ

  

יקֹו, או ָלְך ָאנִּ ת ָקרְׂ  ַבַביִּ

או ָלְך ַחָמה,  ָבָאֶרץ ָקרְׂ

ָבן ָהָאֹים. ֺכָלם ָהָיה ַצו ַהָערְׂ ר מִּ י ֶשָעָרא ָלְך יֹותֵׂ  ַאְך מִּ

ית  סִּ הִּ ַרף וְׂ שְׂ רור ֶשמִּ ן ַהַגפְׂ ָחָנהָלכֵׂ בְׂ ְך בֹו נִּ רוחֵׂ  ֶלָהבֹות וְׂ

יֶנמו ם ַעד ַהיֹום. אֵׂ ְך ַהנֹועֵׂ רֵׂ כְׂ ר ֶשל זִּ ֶנה ַהֹבעֵׂ מֹו ַהןְׂ  ֺאָכל כְׂ

  

                             * 

י י ָתבֹואִּ ים כִּ לִּ י מִּ לִּ ָוה בְׂ צִּ יָמה וְׂ הֹום ָהאֵׂ תְׂ  ַהעֹול ֶשָעָרא ָלְך מִּ

ב מְׂ  ְך ֶשהוא לֵׂ בֵׂ י לִּ נֵׂי ָכל ַסָכָנה.ָיַדע כִּ נְׂ  שֹוֶרֶרת ֹלא ַחת מִּ

י רֹואִּ ְך ַההֵׂ תֵׂ ב מול מֹופְׂ אֵׂ ָתאות וכְׂ שְׂ ים ַהיֹום ַעד הִּ עִּ נו יֹודְׂ  ֲאַנחְׂ

ָנה. י ָהֶעדְׂ יאֵׂ שִּ ָקא מִּ יע ַדוְׂ קִּ יַע ֶשכֹוַח ַמבְׂ גִּ ַמפְׂ  ֶשיֵׂש בְׂ

  

ַרק ַהָשמַ  ם ובְׂ רוש ֶשל ַהַםיִּ שְׂ רִּ ַהָים וְׂ םֶשֹּלא ַרק ַהחֹול וְׂ  יִּ

עֹול בְׂ גִּ ין אֹוָתה ַנֲעָרה ֲענָֺגה כְׂ רוף בֵׂ ם ַגם אֹותֹו ַהסֵׂ י אִּ  כִּ

ל ת ַליִּ עֵׂ י ָהאֹויֵׂב לְׂ ין ַקוֵׂ י ַהָםטֹוס בֵׂ רֹומֵׂ םְׂ יָחָתה מִּ נִּ ין צְׂ  ובֵׂ

יט ַצָוארֹו ֶאל ָהֹעל. ֹעָלה ַהםֹושִּ מֹו ַהֶשה לְׂ ב כְׂ ט ֶאת ַהלֵׂ  צֹובֵׂ

  

יק או ָלְך ָאנִּ ת ָקרְׂ  ֹו,ַבַביִּ

או ָלְך ַחָמה,  ָבָאֶרץ ָקרְׂ

ָבן ָהָאֹים. ֺכָלם ָהָיה ַצו ַהָערְׂ ר מִּ י ֶשָעָרא ָלְך יֹותֵׂ  ַאְך מִּ

ית ֶלָהבֹות סִּ הִּ ַרף וְׂ שְׂ רור ֶשמִּ ן ַהַגפְׂ ָחָנה ָלכֵׂ בְׂ ְך בֹו נִּ רוחֵׂ  וְׂ

יֶנמו ם ַעד ַהיֹום. אֵׂ ְך ַהנֹועֵׂ רֵׂ כְׂ ר ֶשל זִּ ֶנה ַהֹבעֵׂ מֹו ַהןְׂ  ֺאָכל כְׂ

 


