קרית שמונה1977 ,
מָ ה זֶה? ׁשוֹאֵ ל בְּ נִי,
ּומַ ְּראֶ ה עַ ל הַ צַ לֶקֶ ת הַ גְּ ד ֹולָה בִ ֵירכִ י הַ ְּשמָ אלִ ית.
זֶה עָ שָ ה לִ י ֶילֶד בְּ ׁשֵ ם ְּמנַחֵ ם עַ ל מַ ְּד ֵרגוֹת בֵ ית הַ סֵ פֶ ר ְּמצּודוֹת
בְּ ִק ְּריַת ְּׁשמ ֹונָה ,מּול הַ חֶ ְּרמוֹן הַ לָבָ ן ,בְּ חֹ ֶרף .1977
לָקַ ח ׁשֶ בֶ ר בַ ְּקבּוק וְּ קָ ַרע אֶ ת הַ ִמכְּ נָסַ יִם וְּ חָ ָרט בְּ תוְֹך בְּ שָ ִרי.
מֵ אֵ יזֶה עֵ ָדה אַ תָ ה ,רוֹמָ נִי? ׁשָ אֲלּו כְּ ׁשֶ הִ גַעְּ תִ י,
(אַ ְּׁשכְּ נַזִ י ִמסּוג ַאחֵ ר ֹלא ָראּו ׁשָ ם),
ֹלא י ַָדעְּ תִ י בְּ ִדּיּוק לְּ הָ ִׁשיב.
ַרק חָ פַ צְּ תִ י ,בְּ יֵצֶ ר ִקּיּום ׁשֶ ל בֶ ן תֵ ׁשַ ע ,לְּ הִ תְּ חַ בֵ ב ֲעלֵיהֶ ם.
ׁשָ לוֹׁש ׁשָ נִים ג ְַּרנּו בְּ ִד ַירת ִׁשכּון,
ַאמבַ ְּטיָה,
ְּׁש ַניִם וָחֵ צִ י ח ֲָד ִרים ,בְּ לִ י ְּ
ְּׁשלוֹׁשָ ה ְּיל ִָדים ,קַ ְּטיּוׁשוֹת בַ לֵילוֹת,
ַדלּות מֵ ָרצוֹןַ ,רק ׁשֶ ֹּלא ְּננַקֵ ר עֵ י ַניִם,
ָאמרּו הַ ּיְּ ָל ִדים ,זֶה ִמתְּ נַשֵ א ,הַ בֵ ן ׁשֶ ל יוֹסִ י,
ּובְּ כָל זֹאת ְּ
חוֹׁשֵ ב אֶ ת עַ צְּ מ ֹו יוֹתֵ ר מֵ אִ תָ נּו.
חֻרׁשַ ת הָ א ֳָרנִים בְּ מו ַֹרד הָ הָ ר
בְּ ְּ
תָ קַ ע לִ י הַ ֶּילֶד ִמיכָאֵ ל אֶ גְּ רוֹף בָ ַאף.
הּוא הָ יָה יָפֶ ה וְּ ז ִָריז ּובְּ הִ יר עֵ י ַניִם,
ַאחַ ר כְָך צָ חַ ק וְּ קָ ָרא בְּ קוֹל ,אַ ְּׁשכְּ ַנזִ י פַ ְּח ָדן.
ְּׁשבִ יל ׁשֶ ל ָדם צִ ּי ְַּרתִ י בַ ֶד ֶרְך הַ בַ יְּתָ ה.
לִ פְּ נֵי ׁשֶ נִכְּ נַסְּ תִ י בַ ֶדלֶת ִנגַבְּ תִ י אֶ ת עֵ ינַיָ ,אסּור לִ בְּ כוֹת,
ׁשֶ ֹּלא י ְִּראּו ָאבִ י וְּ אִ ִמי וְּ יִתְּ עַ צְּ בּו עַ ל לִ בָ ם.
בַ שָ נָה הָ ַאחֲר ֹונָה הֵ ִטילּו חֵ ֶרם,
הּוא ִמתְּ נַשֵ א ,הִ סְּ בִ ירּו לַמו ָֹרה ִר ִיקי בְּ בֵ ית הַ סֵ פֶ ר ְּמצּודוֹת.
קּורה.
אוֹת קָ לוֹן טָ בְּ עּו בְּ נ ְִּׁשמָ תִ י ,בְּ אַ פִ י הַ שָ בּור ּובִ ֵירכִ י הַ ְּד ָ
ָראִ יתִ י אוֹתָ ם ִמ ְּׁשתַ עַ ְּׁשעִ ים לְּ יַד מַ ְּד ֵרגוֹת הַ מֶ ְּרכָז הַ ִמסְּ חָ ִרי,
ַדּורגֶל בַ ִמ ְּדׁשָ ָאה ׁשֶ לְּ יַד הַ מַ תְּ נַ"ס,
ְּמשַ ח ֲִקים כ ֶ
הִ ְּׁשתוֹקַ ְּקתִ י ֲאלֵיהֶ ם ,אַ ְך הֵ ם ָדחּו אוֹתִ י כְּ חַ ּיָה ח ֹולָה.
ָאדם.
מֵ ָאז ָדבַ ק בִ י הַ פַחַ ד ִמבְּ נֵי ָ

אֶ ת כָל ִשנְַּאת הו ֵֹריהֶ ם נ ְָּקמּו בִ י,
בְּ מַ פַ א"י ּובָ ִרסּוס ּובַ ִקבּוצִ ים
בִ בְּ שָ ִרי ִׁשל ְַּמתִ י אֶ ת חֲרוֹן ע ֹולֵי עָ ָרב,
בִ ְּׁשנַת  ,1977בְּ ִק ְּריַת ְּׁשמ ֹונָה.
אקים זְּ קֵ נִים ְּמנַגְּ נִים בְּ עּוד
ֲאנִי אוֹהֵ ב לִ ְּׁשמֹ עַ עִ ָיר ִ
גּורה עַ ל לְּ ׁש ֹונִי
וְּ הָ ע ֲָרבִ ית ׁשֶ ָ
מַ ְּראִ י כֵהֶ ה וְּ שַ עֲרוֹתַ י ְּׁשחֹ רוֹת
אָ נָאְּ ,קחּו אוֹתִ י,
גַם ֲאנִי רוֹצֶ ה לִ הְּ יוֹת ִמזְּ ָר ִחי פוֹאֶ ִטי,
הָ נִיחּו עָ לַי י ְֵּדיכֶם,
ִׁשירּו לִ י,
ַרפְּ אּו אֶ ת הַ פֶ צַ ע.
הארץ5.11.2014 ,

