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 יוסי גמזו

 ַראול ַוְלְנֶבְרג ַהָבָלָדה ַעל

  

  ְבֵליל ָיֵרַח ַקר, ִמְשֵני ֶעְבֵרי ְגדֹוֶתיהָ 

 ֶשל ַהָדנוָבה ֶשִלְפֵני ָשִנים ָאְדָמה ִמָדם,

 ָדָמם ֶשל ִנְרָצִחים ְיהוִדִטים, ָקְרְבנֹוֶתיהָ 

 ֶשל ַהִמְפֶלֶצת ֶשַמַחח ְקִליֶעיָה ֹלא ָנַדם

  ְזַמן ָרב ְבבוַדֶעְשט ַהִהיא, ֶשל ֶרַשע ְוֶשל ֶעַשע

 ֶשָבה ְגִוטֹות ַהמוָמִתים ֺהְחלו ֶאל ַהָנָהר,

  ָשם ַמְלָאְך ָנִדיר ְמֹאד ֶשל ֶיַשע-הֹוִפיַע ֵמֵאי

 ַבַשְגִרירות ַהְשֵוִדית ְואֹורֹו ִעְתֹאם ָזַהר.

  

 ִרי, ֹלא ֶבן ַעֵמנוָהָיה ֶזה ִדיְעלֹוָמט ָצִעיר, נֹוְצ 

 ָמֵגן ְיהוִדִטים-ֶשְלֶעְשרֹות ַאְלֵפי ַחְסֵרי

 ִהְנִעיק ְבֹאֶמץ מוָסִרי ֶשֵאין ִנְשָגב ִמֶמנו

 ַחִטים.-ָחסות ִמְשֵוְדָיה, ַמִףיֵלי-ְשַלל ַדְרּכֹוֵני

  

 הוא ַעל ַאָעם ֶשל ַקְלַגֵסי ַהָנאִצים ֵהִקים ֶרֶשת

 ַמְחֶסה ֶשֲאֵליֶהם ִּכֵנס-ָבֵתי ֶשל ֲהמֹוֵני

 ֵאיְנְספֹור ֶשל ִנְרָדִפים ְיהוִדִטים, ְּכֶשַהבֹוֶלֶשת

 ֶאס.-ַההוְנָגִרית חֹוֶרֶקת ֵשן ְוָכְך ַגם ָהֶאס

  

 רוחֹו ָבַלם יֹוָמם ָוַלְיָלה-הוא ְבגופֹו ְוֹעז

  ֶאת ִשלוָחם ֶשל ִנדֹוִנים ַרִבים ְלִכָליֹון

 ָמֶות ֶשֹּלא ַדי ָלה-ַמְלְתעֹות אֹוָתה ֲחֹרֶשתֵבין 

 ְבשום ִעְתרֹון סֹוִפי ָעחות ִמַסְך ִשָשה ִמיְליֹון.

  

 ְותֹוְך ִנףול ַמֲעָמדֹו ָהָרם, ַהִדיְעלֹוָמִטי

 ְשָרד ֶשל ָאז-ִהְפִעיל ְבִלי ֶהֶרף ְלָחִצים ַעל ַאְנֵשי

 ט ֹּכה ִאְכַעִתיהוְנָגִרִטים ְוֶגְרָמִנים, ְבַלהַ 

 ַהְשֵמד ְלַאוְשִויץ, ֶאל ַהָגאז.-בֹו ֶנֶעְצרו ַרְּכבֹות

  

 אוָלם ְבֹתם ַהִמְלָחָמה, ְבִלי שום ֶהְסֵבר ֵמִניחַ 

 ֹלא ֶאת ַהַדַעת ְוַאף ֹלא שום סֹוף ָעסוק ֺמְגָמר

 ָשבוהו ַהסֹוְבֶיִטים וֵמָאז ֵאין ִאיש ַמְצִליחַ 

 ִלְפֹתר ֶאת סֹוד ֵהָעְלמותֹו ְוגֹוָרלֹו ַהַמר.

  

 ַבֶמה ָחָטא אֹותֹו לֹוֵחם ְבִלי ַחת ֶשל הוָמִניְזם

 ָּכְך ִמֵפץ ָאֹים?-ֶשִבְזכותֹו ִנְףלו ַרִבים ָּכל

 ִמְבִרית ַהמֹוָעצֹות ְשטוַפת ֵטרֹור ַהְסָטִליִניְזם

 ָאז ְוַעד ַהטֹום.ִאיש ֹלא ִקֵבל ְתשוָבה ַעל ָּכְך מֵ 

  

 ֲאָבל ִזְכרֹו ָּכאן ַעד ַהטֹום ָחקוק ְבתֹוְלדֹוֶתיהָ 

 ָאָדם-ֶשל ַהְגבוָרה ֶשִנְתַקְדשו ָבה ַמִףיֵלי

 ֹלא ַרק ְבֵליל ָיֵרַח ַקר, ִמְשֵני ֶעְבֵרי ְגדֹוֶתיהָ 

  ֶשל ַהָדנוָבה ֶשִלְפֵני ָשִנים ָאְדָמה ִמָדם



 עֹוָלם ֶשָבה ַחִטים ֲעַדִין-ִּכי ִאם ְבָכל ִעַנת

 ָּכל ֵאֶלה ֶהָחִבים ָלִאיש ַהֶזה ֶאת ַחֵטיֶהם,

 ֵהם, ֶשֺעזֹו ִחֵלץ אֹוָתם ִמִףָעְרָניו ֶשל ַקִין

  ְבֵניֶהם.-ְוֶשהֹודֹות לֹו ַקָטִמים ְבֵניֶהם וְבֵני

  

 ְתַחֶדֶשתִבְזַמן ֶשבֹו ָהַאְנִטיֵשִמטות ַהִמ 

 זֹוֶקֶפת ֶאת ֹראָשה ַהְמֹכָער ְבָכל ַקְצֵוי

 ֵתֵבל ְוַגם ֶאְצֵלנו ְעִניָמה ְּכָלל ֹלא ִמְתבֹוֶשֶשת

 ִשְנָאה ַעְצִמית ִלְתֹבַע ָלה ֶאת ֶּכֶתר ְמַעְצֵבי

  ִסלוף תֹוְלדֹות ַעֵמנו, ִעווָתן ַהֶסֶלְקִטיִבי

  ָּכאן ָשְרשֹו ְבֵחְטאְלִפיו ָּכל ֶעֶצם ִקטוֵמנו 

 ְּכֶשַאִלימות ְּכֶנֶגד ְיהוִדים ִהיא ְטֶרְנד ַאְקִטיִבי

 וַמְצעונֹו ֶשל ָהעֹוָלם ִמטֹום ְליֹום עֹוֵחת

 ֵתָזה-עֹוָלה ְדמותֹו ֶשל ָראול ַוְלְנֶבְרג ְּכַאְנִטי

 ֹראש-ָנאִצית, ְלִג'יָהאד ְסמום-ָלַרְצָחנות ַהֵניאוֹ 

 ְּכֵסֶמל ְלֵהרֹוִאיָקה ַפְנַטְסִטית ֶשֵהֵעָזה

 ֶטֶרף ֶאת ְּכבֹודֹו ֶשל ֶלב ֱאנֹוש.-ִלְנֹצר ֵבין ַחטֹות

  

 ֶאְצֵלנו שֹוכֲִחים ַמֵהר ֲאָבל ָחשוב ָלַדַעת:

 ֶאְתמֹול ָמְלאו ֵמָאה ָשִנים ִמטֹום ֺהַלְדתוֹ 

  ַגַעתֶשל ִאיש ֺמְפָלא ֶזה ֶשְדמותֹו ְצִריָכה ָהְיָתה לָ 

 ְבֵלב ֺּכָלנו ְוַהדֹור ֶשֹּלא ָיַדע אֹותוֹ 

  ַהֵסֶפר-ַחָטב ְלֵהָחֵשף ְלִסעורֹו ְבֵבית

 ֶשֵּכן ִסְדרֹות ֵרָאִליִטי ָבן ַהִףבור חֹוֶזה

 ֵהן ְבֶעְרָּכן, מול ְדָרָמה ֹזאת, ַמָמש ָעָפר ָוֵאֶפר

 ֶזה.ֵעֶרְך ַלמֹוֵפת הַ -ִּכי ֵאין ֵרָאִליִטי ְשֵוה

 


