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 יוסי גמזו

 ְליֹום ִכנור

  

 ַהִהיְסטֹוְריֹון ַהְיָוִני ַהְעָלִסי ֵהרֹודֹוטֹוס

 –ָבֶהם ֵתֵאר עֹוָלם ָשֵלם ְכֵעד  –ֶשִבְכָתָביו 

 נֹוְלָדה ָלה ַהִהיְסטֹוְריֹוְגַרְפָיה ֵבין ָהָאֶנְקדֹוטֹוס

 ִתֵעד וְשַלל ַהְןקוִנים ַהִהיְסטֹוִריים ֶשהוא

 ָכַתב ִכי ֶמֶלְך ַהַנְרִסים ִצְפֵצף ְוֹלא ֵהִניד ִריס

 ִמֶשמֹוַדע לֹו ַעל ָעְצַמת ָיָון ְכַאְזָהָרה

 ְלִנְצחֹוָנה ָעָליו, ְוָכְך נֹוַצר ֺמַשג ַה"ִהיְבִריס"

 ֶשַעד ַהיֹום ֺמָכר ַלֹכל ְכֵחְטא ַהָיֳהָרה.

  

 ְבִזְכרֹוֵננווִמשום ָכְך, ְכֶשָםֳעֵלית ַכיֹום 

 ַעל ַאף ֶשַאְחִריָתה –ִמְלֶחֶמת יֹום ַהִכנוִרים 

 ִבְזכות ֺעָזם ָהִעָלִאי ֶשל לֹוֲחִמינו ָהְיָתה

 –ְבִלי ֶשֶמץ ֶשל ָסֵפק שֹוָנה ְמֹאד ֵמֵראִשיָתה 

 ָאסור ָלנו ְבשום ָנִנים ִלְמֹחק ִמן ַהִהיְסטֹוְרָיה

 ַהִהיְבִריס ָהָאֹים ֶאת ֵחְטא ַהָיֳהָרה, אֹותוֹ 

 ֶשְתמוָרתֹו ָכִרינו ִבְמִחיָרה ֶשל ָהאופֹוְרָיה

 ַאְלַנִים ַוֲחֵמש ְמאֹות ְקָבִרים ֶשַעד ַהיֹום

 צֹוִפים ָבנו ִמָכל ֶחְלָקה ְצָבִאית ְכָקֵטגֹוִרים

 ַעְלִמין, ֲאָבל ֶשֹּלא ְכִקְבֵריֶהם-ָבֵתי ִבְשַלל

 ֶשֶעֶצם ִהָםְצָאם ָשם הוא ִסיוט ַפְנַטְזָמגֹוִרי

 עֹוד ְבֵלב ָיִקיֵריֶהם –ֶשל בֹור ָכסוי ְבֶאֶבן 

 ַהֶנַצע ַהָנעור ְוַהשֹוֵתת ַהֶזה ֵאיֶנמו

 ְשכֹוָלם-ָכסוי, ְבַיְתמוָתם, ַאְלְמנוָתן ִויגֹון

 מוֶזה ַאְרָבִעים ָשָנה ְבֹכֶבד ֶאֶבן, ַאְך עֹוֶד 

 ָכֵבד יֹוֵתר ִמָכל ָהֲאָבִנים ֶשָבעֹוָלם.

  

 ָלֵכן, ְכֶשֵהד ִזְכרֹון ַהִםְלָחָמה ַהִהיא עֹוֶלה ָכְך

 ְבָכל ָשָנה ְסִביב יֹום ִכנור ֶשבֹו ָתִמיד נֹוֵחת

 ַהֶמֶפש ַעל ֺכָלנו, ִמְתַבֵעש ָכאן ֶלַקח-ֶחְשבֹון

 ְבֵחְטא. ָתהאֹוָתה ַהָיֳהָרה ֶשל ָאז ֶשֵלָד 

  

 ַהַדַעת ֶשןֹוָפה ִדְרדור ְתהֹוָמה,-אֹוָתה ַקלות

 ֶשל ָהאֹוֵיב, אֹותֹו ִזְלזול נֹוָאל ִביכֹולֹוָתיו

 coma-מוָכנות ְבַצד ַשֲאַנמות הַ -אֹוָתה ִאי

 ְוָכל ֶשָכאן ְבֶעֶצם ִמָכל ֵאֶלה ִמְתַחֵיב.

  

 ְלֵאֶלה ֶשִמְגלו ְבֶסֶקר ִכי ִלעוִיים דֹוִמים

 ַוֲעָדתֹו ֶשל ַאְגָרָנט ִבְתחום ַהֶםְחָדִלים

 ִגְלָתה ַוֲעַדת ִוינֹוְגָרד ַגם ִהיא סֹוְפסֹוף ְבֵחֶקר

 ִמְלֶחֶמת ְלָבנֹון ְשִנָיה, ַעל ַאף ַהֶהְבֵדִלים.

  

 ָמה ֶשַםְרֶאה ִכי ֲעִקיַרת ַהִהיְבִריס ִמִעְרֵבנו



 ח ִקיוִמי ַמָםש ְוֹלא ִעְנָין ְצָדִדיֹכַר  ִהיא

 ְוֹצֶרְך ִחןוִני ָכֶזה ְבשום ָנִנים ֵאיֶנמו

 חֹוָבה ַחְדַנֲעִמית ִכי ִאם ַמְצִריְך ִטנול ְתִמיִדי.

  

 וָמה ֶשֶזה מֹוִכיַח ֹלא ָנחֹות הוא ֶשֲאַנְחנו

 ֵאיֶנמו ֹלא ִאיְמֶנְרָיה ְוַגם ֹלא ַמֲעָצָמה

 ַהכֹוַח ָעט ָעֵלינו ְוָשַכְחנו-וְכֶשִשְכרֹון

 ֹראש ְוַעִין ֲעצוָמה-ֶשאֹוי ָלנו ִמְזִחיחות

 ִלםוד ָיָקר ְמֹאד ַלְמרֹות ֶשַסַה"ל-ִשַלְםנו ְשַכר

 ִשָמה ִלְבסֹוף ִשמוי ֶנְחָרץ ֶאת ְנֵני ַהִםְלָחָמה

 ַשַעל תֹודֹות ִלְגבוָרָתם ֶשל לֹוֲחִמים ֶשַעל ָכל

 ֵהִבינו ֶלַקח ֶזה ַהְרֵבה ִלְפֵני ֶשהוא ִנְשַמע

 ַהֲחִקיָרה, ָבָעם וַבִתְקֹשֶרת-ְבַוֲעדֹות

 וֵבין ַהִםְשְנחֹות ֺמכֹות ַהְשכֹול ְוַהְמָכִאים

 ִכנור ַהֶזה ִלְזֹכר ֶאת-ְביֹום ָמה ֶשדֹוֵחק ָבנו

 ִיים.חֹוֵבנו ְלאֹוָתם ֶשִבְזכוָתם ָאנו חַ 
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 יוסי גמזו

 ִאחוֵלי ַהְחָלָמה ְמִהיָרה ְלָחֵבר

 ליצחק אורפז

  

 ַאט ֶאת ֹאֶבְך-ִמְםקֹום ְצִלילות ַהְןָתו ַהְםִמיָרה ַאט

 ַהַעִיץ ֶשְשָרָביו ִהְרבו אֹוָתנו ַלֲעֹנש

 ְשלוִחים ְלָך ִמֶםִמי ְכיֹוִנים נֹוְרחֹות ִמֹשֶבְך

 ֶשֵיש ִבְשַפת ֱאנֹוש. ָכל ִאחוֵלי ַהַהְחָלָמה

  

 ִכי ֶדֶרְך ָהֶאְמַנְתָיה ֵבין ָאָדם וֵבין ֵרֵעהו

 ֹלא ַרק ֶשִהיא ִמְשעֹול ֶשַדְוָקא יֹום ַהִכנוִרים

   ֹלא ְמַכֵנר ְלִאיש ַעל ְזִניָחתֹו, ִכְדַבר בֹוְרֵאהו,

 –ְבִלי ַמֵןכֹות ְוִאנוִרים  –ֶאָלא ֶשִהיא סֹוְפסֹוף 

 ַגם ְשִביל ַהַסְלָינות ַהִחלֹוִנית ֶשָכל עֹוְבֵרהו

 ָהֱאנֹוִשי ֶשבֹו ֵמִרים.-הוא ֶמעְנְטש ֶשָכְך ֶאת ַרף

  

 וֵמשום ָכְך ָהַנח ַלגוף ְלִהְתאֹוֵשש ְבֹאֶמץ

 ֹנה ָוָשם ִנְקָוה ַהַדַעת-ְוִאם ִטְפטוף ֺחְלַשת

 ְקִריָאה ְלֶשַפע )לא ַרק ֹקֶמץ(-ַבֵלב, ְשַלח ְשַלל ַצֵוי

 ֵגיסֹות ָהאֹוְנִטיִמיְזם ְוֶדִביְזיֹות ַהִתְקָוה.

  

 ַשַעל-ְוָאז, ִמֶשִתְסֹקר ֶאת ְתַואי ַחֶייָך ַשַעל

 וָבָעְברֹו ְלמול ֵעיֶניָך ְכַבַםֲחֶזה

 ִנְגֵזי אֹוֵיב ִמַםַעל ְבָךְזכֹור ָנא ֵאיְך ִנְטחו 

 ָחֶזה,-ְנחוש  ָלֵכן, –ְוֵאיְך ָגַבְרָת ַעל ֺכָלם 

 ַאָתה, ֶשְכָקִצין ְקָרִבי ָשִנים ַרבֹות ְבַצַה"ל

 ִהְכַרְעָת ֶאְתָגִרים ַרִבים,



 ַתְכִריַע ַגם ֶאת ֶזה.

 


