***
יוסי גמזו
א ְֺּשנִּ יזִּ ין בַּ ֺּןכָּה
הָּ עֶּ ֶּרב ,כְ שֶּ כָּל ִּמ ְשנָּ חָּ ה עֲסוקָּ ה
בַּ םֶּ ה שֶּ מָּהוג ב ֹּו לִּ ְמסֹּ ר אֶּ ת
מו ֶֹּּרשֶּ ת הַּ חַּ ג שֶּ ל ִּמצְ וַּת הַּ ֺּןכָּה
לַּדוֹּר הַּ סָּ עִּ יר כְ מָּ סֹּ ֶּרת
ָּראוי לְ סַּ נֵּר בֵּ ין ָּרזֵּי ְד ָּרזִּ ין
שֶּ כָּל יו ְֹּדעֵּ י חֵּ "ן ִּמ ְתמַּ ִּחים בָּ ם
כֵּיצַּ ד ,עַּ ל נִּ י נֹּ הַּ גִּ ,שבְ עָּ ה אֺּ ְשנִּ יזִּ ין
שֶּ ִּאיש ֹלא ָּזכָּה בָּ ם עֵּ ינָּיו לְ הָּ זִּ ין
וְ ִּאיש לְ ק ֹּולָּם נֹּ ה עוֹּד ֹלא הֶּ אֱזִּ ין
נו ְֹּק ִּדים בָּ תֵּ יָ-אב כְ או ְֹּר ִּחים בָּ ם
בְ אֹּ פֶּ ן שֶּ גַּם ִּאם אֵּ ינָּם מַּ פְ גִּ ינִּים
ִּמ ַּדת נוֹּכְ חות שֶּ ִּהיא ִּפיזִּ ית
או ְֹּר ִּחים הֵּ ם עָּ מֹּ ק בְ לִּ בֵּ נו ,בִּ פְ נִּים
בְ ֶּד ֶּרְך סִּ ְמלִּ ית ,מֵּ טָּ פִּ יזִּ ית
וְ כְָּך כָּל אֶּ חָּ ד מֵּ הֶּ ם ,כְ מ ֹּו עַּ ל נִּ י תוֹּר,
בֵּ ין כָּל יְמֵּ י חַּ ג הַּ ןֺּכוֹּת כָּאן
אֶּ ל תוְֹּך סֺּכוֹּתֵּ ינו מֵּ צִּ יץ ִּמ ִּם ְסתוֹּר
אוֹּצְ רוֹּת אַּ גָּדוֹּת עַּ ִּתיקוֹּת כָּאן
ְהודי
וְ הוֹּפֵּ ְך אֶּ ת גְ ָּנזָּיו שֶּ ל פוֹּלְ ְקלוֹּר י ִּ
ַאקטוָאלִּ י נִּ ְתאֹּ ם עַּ ד לְ פֶּ לֶּא
ְ
ִּחודי
בְ חַּ סְ ֵּדי חוש ִּהיסְ טו ִֹּּרי שָּ ְר ִּשי ,י ִּ
ב ֹּו ב ְֹּרכו אֺּ ְשנִּ יזִּ ין שֶּ כָּאֵּ לֶּה.
כִּ י בְ לֵּיל הַּ ןֺּכוֹּת הָּ ִּראשוֹּן ,כְָּך כָּתוב,
ַאב ָּרהָּ ם לְ בַּ ְע ֵּרנו
ִּמ ְתכַּבֵּ ד ְ
ומלְ בַּ ד ִּאחולֵּי הַּ צְ לָּחָּ ה וְ כָּל טוב
ִּ
ִּמ ְתנַּ לֵּל שֶּ מֵּשֵּ ב עִּ ם ְש ֵּכנֵּינו
לְ ִּשיחוֹּת הַּ שָּ לוֹּם שֶּ שָּ נִּים עַּ ל שָּ נִּים
ֹלא הֵּ נִּיבו עוֹּד נְ ִּרי בִּ ְשדוֹּתֵּ ינו
בְ ִּת ְקוָּה שֶּ בִּ ְמקוֹּם עֲקֵּ דוֹּת שֶּ ל בָּ נִּים
ְתכֺּתַּ ְתנָּה לְ אֵּ ת חַּ ְרבוֹּתֵּ ינו.
ובְ לֵּיל הַּ ןֺּכוֹּת הַּ שֵּ נִּי בָּ א יִּצְ חָּ ק
בורה יֺּחֲסָּ ה ל ֹּו
שֶּ ִּם ַּדת הַּ גְ ָּ
ומַּ זְ כִּ יר כָּל חַּ יָּל שֶּ בְ עֶּ ֶּרב הַּ חַּ ג
ֹלא יוֹּשֵּ ב בְ בֵּ ית ֹּו כִּ י עָּ ְמסָּ ה ל ֹּו

הודים א ֹּו תַּ צְ נִּ ית א ֹּו נַּ ְטרוֹּל
ְמ ִּדינַּת הַּ יְ ִּ
ָארכָּן שֶּ ל גִּ ְדרוֹּת-מַּ ע ֲֶּרכֶּת
לְ ְ
וְ ֺּכלָּנו חָּ בִּ ים ל ֹּו בְ עֶּ צֶּ ם הַּ ֹּכל
כְ שֶּ יָּד ֹּו אֶּ ת נ ְִּשק ֹּו שָּ ם דו ֶֹּּרכֶּת.
ישי – ַּיעֲקֹּ ב
ובְ לֵּיל הַּ ןֺּכוֹּת הַּ ְשלִּ ִּ
שֶּ שָּ ָּרה עִּ ם מַּ לְ אָּ ְך וַּיוכַּל ל ֹּו
ָארח נֹּ ה וְ ִּחיש בְ ָאזְ נֵּינו ִּינְקֹּ ב
י ְִּת ַּ
אוֹּת ֹּו לֶּקַּ ח פָּ טָּ אלִּ י שֶּ חָּ ל ל ֹּו
נַּרעֹּ ה וְ הָּ מָּ ן בְ קַּ ְדמַּ ת הַּ י ִָּּמים
עַּ ל ְ
וְ עַּ ל ֶּרשַּ ע ִּא ָּיראן בְ יָּמֵּ ינו
יומים
שֶּ ל ְַּמרוֹּת סַּ ְרקָּ זוֹּת וְ ל ְַּמרוֹּת ִּא ִּ
עוֹּד בַּ ןוֹּף נֵּחָּ לֵּץ גַּם ִּמםֶּ מו.
ובְ לֵּיל ְרבִּ יעִּ י שֶּ ל סֺּכוֹּת כְ בָּ ר מֹּ שֶּ ה
ִּי ָּכנֵּס וִּ יג ֹּולֵּל ְבָאזְ נֵּינו
עַּ ד כַּםָּ ה שֶּ הָּ יָּה ל ֹּו חָּ מור וְ קָּ שֶּ ה
לְ הַּ נ ְִּהיג אֶּ ת אֲבוֹּת אֲבוֹּתֵּ ינו
ַאחדות
שֶּ גַּם הֵּ ם ,בִּ זְ מַּ מָּםֹ ,לא ִּהפְ גִּ ינו ְ
וְ לָּקו בְ פִּ סול סֶּ ְקטו ְֹּריָּאלִּ י
ֹלא נָּ חוֹּת מֵּ ִּאתָּ נו ,שֶּ ַּרק לְ כִּ ידות
תַּ סִּ ילֵּנו ִּמ ְפיַּאסְ ק ֹּו פָּ טָּ אלִּ י.
ובְ לֵּיל ח ֲִּמ ִּשי יִּזְ ַּדםֵּ ן ַא ֲה ֹּרן
תַּ חַּ ת סְ כְַּך ֺּסכָּתֵּ נו וְ יֹּאמֶּ ר
כִּ י כְ שֵּ ם שֶּ עו ְֹּדמֵּ ינו הֺּכו בְ עִּ וְ רוֹּן
ָּאטית לַּחֹּ מֶּ ר
הַּ ןְ גִּ ָּידה הַּ פָּ נ ִּ
כְָּך גַּם ָאנו כַּיוֹּם מַּ ְשלִּ יכִּ ים אֶּ ת יְהַּ ב
ִּת ְקווֹּתֵּ ינו עָּ לָּיו ומָּ ה נֶּ לֶּא
ִּאם רו ְֹּק ִּדים ָאנו ֹלא ַּרק סְ בִּ יב עֵּ גֶּל-זָּהָּ ב
אֶּ לָּא ֶּרפֶּ ת ְשלֵּמָּ ה שֶּ ל כָּאֵּ לֶּה.
ובְ לֵּיל הַּ ִּש ִּשי שֶּ ל סֺּכוֹּת י ְִּתוַּןֵּ ף
ַּל ֺּןכָּה בִּ ְמאוֹּר לֵּב וְ עֵּ ינַּיִּ ם
ָאחינו יוֹּסֵּ ף
כַּלְ כְ לַּן-הַּ סַּ םֶּ ֶּרתִּ ,
שֶּ םָּ נַּע ְשנוֹּת ָּרעָּ ב ִּמ ִּם ְצ ַּריִּם
וְ יַּזְ כִּ יר לְ ֺּכלָּנו סוֹּפְ סוֹּף כִּ י ֹלא ַּדי
שֶּ י ְֶּשנָּה נֹּ ה צְ ִּמיחָּ ה – כָּל עוֹּד סֶּ ֶּדק
שֶּ ל ִּקנוחַּ מַּ ְראֶּ ה שֶּ סְ ִּמיחָּ ה ז ֹּו ו ַַּּדאי
שֶּ אֵּ ינָּה ִּמ ְתחַּ לֶּקֶּ ת בְ צֶּ ֶּדק
וְ שֶּ םול ְשלַּל נָּרוֹּת שֶּ בְ שָּ ָּרן ַּדל-מַּ ְראֶּ ה
ובְ קֹּ ִּשי גו ְֹּמרוֹּת אֶּ ת הַּ חֹּ ֶּדש
יֵּש ִּמעוט שֶּ ל נָּרוֹּת שֶּ סְ ִּמיחַּ ת הַּ ִּם ְרעֶּ ה

מַּ גְ ִּדילָּה אֶּ ת כְ ֵּרסָּ ן כָּאן עַּ ד גֹּ ֶּדש.
ַאחר ֹּונָּה ְב ָּרבִּ יד
וְ לִּ בְ סוֹּף ,כְ חֺּ לְ יָּה ְ
א ֹּו חָּ רוז ַאחֲרוֹּן בְ מַּ ְח ֹּרזֶּת
נ ְִּתכַּבֵּ ד בְ בִּ עור שֶּ ל הַּ םֶּ לְֶּך ָּדוִּ ד
שֶּ יָּבוֹּא וִּ יתַּ גְ בֵּ ר נֹּ ה בְ עֹּ ז אֶּ ת
הַּ םו ָֹּּראל הַּ עָּ רוי לְ אֺּ ִּםי מול ִּדבַּ ת
רוֹּאֵּ יְ -שחוֹּר שֶּ ִּדינְ ֶּרסְ יָּה טוֹּפֶּ לֶּת
בִּ לְ ש ֹּונָּם עַּ ל כָּל צַּ עַּ ד כְ ִּאלו כִּ ְמעַּ ט
ֺּסכָּת ֹּו שֶּ ל ָּדוִּ ד כְ בָּ ר נוֹּפֶּ לֶּת
ערלַּעְךַ ,אל
וְ יַּפְ ִּטיר אַּ בָּ ִּהיתַ" :אל נָּאִּ ,קינ ְֶּד ְ
בְ יֵּאוש ,נִּ יק-בִּ ְרכַּיִּם ומֹּ ֶּרְך
שֶּ כֵּן עַּ ם זֶּה שֶּ לָּנו ,בִּ פְ ָּרט ובִּ כְ לָּל,
ַּאֲרי בִּ ְשעַּ ת צֹּ ֶּרְך
ִּמ ְתגַּבֵּ ר כ ִּ
ומכָּל נַּ ע ֲֵּרי ִּמגְ ז ָָּּריו ִּמ ְת ַּלכֵּד
ִּ
כְ שֶּ כָּל גוש ִּמצְ טָּ ֵּרף ִּמכָּל עֵּ בֶּ ר
ַּ(רק ֲחבָּ ל שֶּ בְ טַּ ְק ִּטיקָּ ה ז ֹּו הוא נוֹּקֵּ ט
ַּרק מול בְ רוְֹּך ,קָּ טַּ סְ ְטרוֹּפָּ ה א ֹּו שֶּ בֶּ ר
יִּיתי הַּ ְרבֵּ ה יוֹּתֵּ ר שָּ ש ומַּ בְ סוט
וְ הָּ ִּ
לוא ָּזכ ְַּרנו כִּ י גַּם ִּבימֵּ י חֹּ ל נֹּ ה
כְ מ ֹּו ֺּסכָּה ז ֹּו שֶּ ןְ כְַּך זֶּה מַּ ְקנֶּה לָּה ִּמין כְ סות
עַּ ם לָּכִּ יד הוא כִּ ְמעַּ ט כָּל -יָּכוֹּל נֹּ ה)".
כֹּה יֹּאמַּ ר בֶּ ן יִּשַּ י ְודבָּ ָּריו יֵָּאלְ מו
כִּ י כְ שֵּ ם שֶּ חָּ ְדרו לְ ִּק ְרבֵּ נו
כְָּך נִּ ְתאֹּ ם כָּל אוֹּתָּ ם אֺּ ְשנִּ יזִּ ין יֵּעָּ לְ מו
אֲבָּ ל ֹלא לִּ ְקחֵּ יהֶּ ם – ִּמלִּ בֵּ נו...

