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 יוסי גמזו

י"ן  ְשַעת ַהשִּ

  

י, י ֲחֵרדִּ י ְיהודִּ  ֵאיֶנמִּ

י ָחֵרד, י ְיהודִּ  ֲאנִּ

י י וְמאֹודִּ טֹום ְליֹום ְבָכל ַנְפשִּ  ָחֵרד מִּ

י ַהסֹוֵנַח ְויֹוֵרד יָגנִּ ֹמַהג חולִּ  מִּ

טות ֶשל ֵאֶלה  ְלֵשֶפל ַמְדֵרַגת אֹוָתה ַבְרָברִּ

ים ְבתֹוְקָפנות וְבֵחָמה ְשפוָכה ְתַנְנלִּ  ַהםִּ

ימות ְנרוָעה ַעל ָכל ַאְבֵרְך אֹו ֶעֶלם ְטַראְנס ֶשל ַאלִּ  בִּ

ְתַגְטסֹו ֶאת ַצו ַהֲהָלָכה  ַהְםַקֵטם ְבהִּ

ים ֵהם ַעל ֺבְרָין ֶאת ֺחעֹוֶתיהָ  י יֹוְדעִּ  ֶשֵהם, ַאף כִּ

אוס "ְדֵרי" ַהְםעֹוֵרר מִּ ים אֹוָתן ְנַלְסֵתר בִּ  עֹושִּ

חֹובֹוֶתיהָ  י ֶשְטַוְתרו ַאף ַעל ַאַחת מִּ ְבלִּ  מִּ

טוס. ים ֵמֹעל גִּ ְשַתְםטִּ יָנה ֶשָבה ֵהם מִּ  ֶשל ַהְםדִּ

  

י י ֵאין ָלֶהם ֹלא שום ֵתרוץ ְוֹלא שום ְנטֹור מֹוָרלִּ  כִּ

ן ַהָןפֵ  יםֶשל ֵהָהנות מִּ  ק ֶשָםא ֵאיָנם זֹוְכרִּ

ם ית,  ָמה ֶשַהֲהָלָכה, אִּ ית אֹו פֹוְרָמאלִּ  ֶזה ֵרָאלִּ

ים גוד ָגמור ְלָכל ַהְדֶרעֶיערִּ  אֹוֶמֶרת ְבנִּ

 ַמָםש ַכָכתוב ְבַמֶןֶכת "סֹוָטה"

ְצָבה י ְתַנאי ְוקִּ ין ָבה ְבלִּ לו יֹוְצאִּ  ֶשֲאפִּ

תֹוְך ֶחְדרֹו ְוַהַכָלה ֵמחֺ   ָנָתהָחָתן מִּ

ְצָוה. ְלֶחֶמת מִּ  ָשָעה ֶשנֹוֶרֶצת מִּ

  

ְצָוה ְלֶחֶמת מִּ  ְוֶאְצֵלנו נֹוֶרֶצת מִּ

ם, ַאְך ֹעל ְשדֹות  ַהֶעֶטל-ֹלא ַאַחת ְוֹלא ְשַתיִּ

ְצָבה ָטה ֶשמִּ  רֹוֵבץ ֹלא ַעל ְכַלל ֺאְכלוסִּ

יָנה ְלֵשרות ַהָסָבא עום ַהְםדִּ  מִּ

י ֵאין ְבַאְרֵצנו )ֺעְבָד   ה ֲעצוָבה(כִּ

י ַבֵמֶטל. יֹוטִּ ְויֹון ַנְטרִּ  שִּ

  

ְקצוהָ  י"ן" ֶשהִּ ם אֹוָתה "ְשַעת שִּ  ְוָלֵכן אִּ

ְזַמן ְמֺדָטק מוַח ֶשל ַצַה"ל לִּ  ַבםִּ

ְכָנס ְשַלֵבי בֹו נִּ י לִּ סועַ -ַאְקט ְצָבאִּ  ַהבִּ

ְגַדל ְוֶיְחַזק ים ֶשטִּ טוס ֲחֵרדִּ  ְכמֹו גִּ

יא, ַכָטדוַע, ָטה הִּ יַמְטרִּ י"ן ְבגִּ ם שִּ  ְואִּ

ְסָנר ְסָנר ְשלֹוש ֵמאֹות ַהֵזֶהה ְלמִּ  ַהםִּ

ים ֶשַםָםש ְבֹעז ים ֲחֵרדִּ  רוחַ -ַנְח"ָלאִּ

ְשכֹות ְכָבר-ָנֲהרו ֶאל לִּ טוס ֹלא מִּ  ַהגִּ

ְלֶחֶמת י מִּ  -ֵיש לֹוַמר ְבקֹול ָרם ְוָצלול כִּ

ְשַתְםטות ֵמחֹובֹות ְצָוה ְבאֹוָתה הִּ  ַהםִּ

ים, ַעְלֵמי  ֶחֶמד-ֶשָנְתחו ָבה אֹוָתם ַאְבֵרכִּ

יְך ְלָבְרָכם ֹנה ְב"ָכל ַהָכבֹוד!"  ֶשָסרִּ



ְמָנע בֹו ַהֹטֶשר יְך ֹלא נִּ ַלת ַתֲהלִּ יא ְתחִּ  הִּ

י בור ֲחֵרדִּ ים ַבחוָריו ֶשל צִּ  ֶשַםְראִּ

ְתגַ  ְתנוַפת הִּ ְדֵבקות ֶשל ְגָלאטבִּ  ֹכֶשר-ְטָסם בִּ

י יא ֺדְגָמה ומֹוֵפת ְלַמְצנון ְיהודִּ  הִּ

ְריֹונות ְשטוַפת י שום בִּ יַח כִּ  מֹוחַ -ַהםֹוכִּ

ים  ַהתֹוֶקֶפת ַכטֹום ֶאת לֹוְבֵשי ַהַםדִּ

ית ֵאין ָבה כֹוחַ  ְשכוָנה ֲחֵרדִּ  ְבָעְבָרם בִּ

ים ַלֲעֹצר ֶאת ַהֶזֶרם ַהֶזה לוֹ   ֵעדִּ

ית יבִּ יְנְקטִּ יְנְסטִּ ים אִּ ְשָרֵאל ֶהָחשִּ  ָכל יֹוְשֵבי יִּ

ְגַבר עֹוד ְוַאף ֶיֱעַצם מוי ֶזה יִּ י שִּ  כִּ

ית יבִּ ְזכות ְשלֹוש ֵמאֹות ֶחְבֶרה ֶשָעמו ַאְקטִּ  בִּ

ְויֹון ין שִּ  ַאְרָצם.-ֵנֶטל ְבֹעל ְצָבא-ְלַהְפגִּ

 


