***
יוסי גמזו

כְּ סִ ילבֶ סְּ טֶ ר...
ִאם בְּ לֵיל מָ חָ ר ִת ְּתקֹ ף כָאן רוחַ עַ לִ יזָה
ַארצֵ נו
אֶ ת רוחָ ם שֶ ל חוֹגְּ גֵי סִ ילְּ בֶ סְּ טֶ ר בְּ ְּ
נָא לִ סְּ ֹלחַ לָנו ִאם נ ְַּר ִביץ אֵ יז ֹו גְּ ִמיזָה
עַ ל הַ ְּח ֶרנְּ ד הַ זֶה הָ עָ ט עַ ל כָל מו ְֹּשבֵ י לֵצֵ ינו.
אֵ ין לָנו ָדבָ ר כְּ ֶנגֶד חוֹגְּ גָיו שֶ ל רֹאש
הַ שָ נָה הָ אֶ זְּ ָר ִחיתִ ,מנְּהָ ג הַ ִם ְּתחַ טֶה נֹ ה
כָל שָ נָה .הֵ ן כָל צַ ִדיק ,כְּ פִ י שֶ םַ ְּרבִ ים לִ ְּדרֹש,
בֶ אֱמונָת ֹו (א ֹו ִאי-אֱמונָתוֹ) י ְִּחיֶה נֹ ה.
ַואֲפִ לו ֹלא כָל-כָך צַ ִדיק – גַם ִאם בִ לָה
בִ ְּמסִ בַ ת ֵרעִ ים ְּממֺ סְּ טָ לִ ים ִמ ְּשלוק א ֹו ְּש ַניִם
(מ ְּשנַאנְּ ס) .אֵ ין כָל עִ לָה
ֶיע ֱַרב ל ֹו וִ יבֺןַ ם ִ
לְּ עו ֵֹרר עָ לָיו כָאן סְּ עָ ָרה בְּ כוֹס שֶ ל מַ יִם.
אַ ְך ל ְַּמרוֹת שֶ אֵ ין ,סְּ טָ ִטיסְּ ִטיתַ ,אף סִ כוי קָ טָ ן
שֶ םָ א גַם נְּ רו ִֹמיל ָאחוז מֵ חוֹגְּ גֵי סִ ילְּ בֶ סְּ טֶ ר
מודעִ ים לְּ זֶהות ֹו שֶ ל זֶה ֲאשֶ ר נִתַ ן
ָ
ְּשמ ֹו לְּ חַ ג זֶה – ֹלא ֲאנ ְַּחנו נִבְּ ֲחנֵם כְּ טֶ סְּ טֶ ר.
אֶ לָא שֶ אוֹת ֹו ִסילְּ בֶ סְּ טֶ ר אַ נִ יפְּ יוֹר הָ יָה
וְּ ָרחוֹק ,כְּ יֶתֶ ר ע ֲִמיתָ יו ַלכֵס בְּ רוֹמָ א,
מֵ ִחבַ ת צִ טוֹן ובְּ נֵי עַ םָ ה ,וְּ לוא חָ יָה
בְּ יָמֵ ינו וְּ ִהפְּ לִ יג ִמשָ ם ִמזְּ ַרח ָ -דרוֹמָ ה
עַ ד ַל"חֶ ָרה סַ א ְּנטָ ה" וְּ ָרָאה נִ ְּתאֹ ם ,בְּ צַ 'אנְּס,
אֵ יְך אוֹתָ ם הֶ בְּ ֵראוֹס ,כְּ מ ֹו בַ חַ אפְּ לָה בִ כְּ פַ ר קָ אנָה
(יוֹחָ נָן ב' ,נָ סוק א') חוֹגְּ גִ ים בִ ְּט ַרא ְּנס
אֶ ת חַ ג ֹו – ִמטָד הָ יָה ח ֹוזֵר הַ ו ִָתיקָ נָה
"קוריָאה רוֹמָ אנָה",
נְּתינָיו בַ ִ
ומו ִֹדיעַ לִ ִ
ושַאר צֹאן מַ ְּרעִ יתָ ם:
ובישוֹפִ ים ְּ
הֶ גְּ מוֹנִים ִ
"רבוֹתַ יֹ ,לא יְּאֺ םַ ן ,מַ םָ ש פָ אטָ ה מו ְֹּרגָאנָה,
ַ
הַ כוֹפְּ ִרים ,שֶ ְּשנוֹת ַאלְּ נַ יִם ֹלא קֵ ְּרבו אוֹתָ ם
אֶ ל ָדתֵ נו הַ ְּעדוֹשָ ה וְּ נֹ עַ ם ִמנְּהָ גֶיהָ
וְּ ֹלא נַ עַ ם ,בְּ שֶ ל כְָך ,נִצְּ לו עַ ל הַ םוֹקֵ ד –
ַארצָ ם ,בֵ ין מ ֹוע ֲֶדיהָ וְּ חַ גֶיהָ ,
ַדוְּ קָ א בְּ ְּ
מַ ְּת ִחילִ ים ,שֶ בַ ח לִ כְּ ִריסְּ טוס ,נֶתַ ע לְּ ַרעֵ ד
כְּ מ ֹו אֲבוֹתֵ יהֶ ם סְּ בִ יב עֵ גֶל -הַ זָהָ ב ִמעֶ ֶדם
בֶ חָ גָא שֶ לָנו הַ עָ רוי סוֹפְּ סוֹף בִ ְּש ִמי.
ֹלא ,כְּ שֶ אֺ כְּ לוסְּ יָה ז ֹו ִמ ְּתבַ ןֶ מֶ ת וְּ רוֹקֶ ֶדת

בְּ לֵיל-חַ ג זֶה ,גַם ִאם הוא אֶ צְּ לָם ֹלא חַ ג ִר ְּש ִמי
אֵ ין זֶה ִמןִ בָ ה ָד ִתית (שֶ ֹּלא ְּתהֵ א ִאילוזְּ יָה
ִמיסְּ י ֹונ ִֶרית מֵ עֵ ין זֹאת מַ ְּטעָ ה אֶ ְּתכֶם ,בָ נַי),
אֶ לָא מַ אי? לְּ ַאט-לְּ ַאט ,כְּ ִמין ִטפְּ טוף ִאינְּפוזְּ יָה
זֶה חו ֵֹדר לָהֶ ם לַוְּ ִריד וכְּ בָ ר רוֹאוֹת עֵ ינַי
אֵ יְך צְּ עִ ֵיריהֶ ם אֵ ינָם יו ְֹּדעִ ים אֶ ת הַ ִהיסְּ טו ְֹּריָה
שֶ ל אֲבוֹתֵ יהֶ ם וְּ עִ בְּ ִריתָ ם ִהיא נְּ גָם וצְּ ָרם
שֶ ל " ָכזֶה" וְּ שֶ ל "כְּ ִאלו"ִ ,מין פַ ְּנטַ זְּ מָ גו ְֹּריָה
שֶ ל בורות וְּ שֶ ל ְּתלִ ישות מֵ עֹ שֶ ר עֲבָ ָרם,
אֵ יְך ַיהֲדותָ ם ִמטוֹם לְּ יוֹם נוֹחֶ תֶ תGloria ,
(ת ִהלָה לָאֵ ל הָ ָרם),
ְּ in Excelsis Deo
אֵ יְך יוֹצְּ ִאים הֵ ם ִמגִ ְּד ָרם ,כ ִַם ְּתיַוְּ נִים שֶ ל נַ עַ ם,
ַאמ ֵרק ,לְּ ִה ְּתַאנְּגְּ לֵז,
כְּ מֺ כֵי ִדבוק :לְּ ִה ְּת ְּ
אֵ יְך הֵ ם ְּמחַ ִעים כְּ תֺ כִ טִ ים כָל חֹ סֶ ר -טַ עַ ם
ַרק ִמשום שֶ גַ'אנְּק זֶה ְּמיֺבָ א מֵ עַ ם ֹלעֵ ז.
אֵ יְך כָל ְּט ֶרנְּד וולְּ ג ִָרי כָל חֶ לְּ קָ ה טוֹבָ ה ב ֹולֵעַ
בְּ עִ תוֹנותָ ם הַ םַ צְּ ִהיבָ ה ִמ ְּד ִחי לִ ְּד ִחי,
אֵ יְך הַ חֶ לֶוִ יזְּ יָה שֶ לָהֶ ם בְּ זִ בולֶיהָ
מַ לְּ עִ יטָ ה אוֹתָ ם שָ ם בַ ְּעלוֹקֵ ל ובַ ִש ְּט ִחי.
ֹלא שֶ עֶ צֶ ם הַ םותָ ג 'נ ְִּשפֵ י סִ ילְּ בֶ סְּ טֶ ר' נְּ רוֹנֶ ר
בִ ְּמקוֹמ ֹו שֶ ל 'לֵיל סוֹף הַ שָ נָה הָ אֶ זְּ ָר ִחית'
יֵש ב ֹו נ ְִּטיָה נוֹצְּ ִרית ,אַ ְך ִשימו עַ ל הַ ןְּ טוֹנֶ ר
ותגַלו כַםָ ה מַ פְּ ִחית
עַ יִן צוֹפִ טָה ְּ
יטית,
כָל שָ לָב ָכזֶה שֶ ל חַ ְּקיָנות קוֹסְּ מוֹנוֹלִ ִ
ימנְּ טוֹם ָכזֶה שֶ ל ִה ְּתבַ ְּחלות בִ פְּ נֵי הַ גוֹי,
כָל סִ ְּ
יטית
אֵ יְך הוא ְּמקַ זֵז בָ ם עַ ד בִ חול כָל מָ אסָ ה ְּק ִר ִ
אֶ ת עַ צְּ ִמטותָ ם שֶ עו ְֹּדמֵ יהֶ ם סֵ ְּרבו – אֲבוֹי! –
לְּ וַתֵ ר עָ לֶיהָ בִ סְּ פָ ַרד ,נוֹלִ ין וְּ רו ִֹמי
וְּ ִשלְּ מו עַ ל כְָך ְּמ ִחיר יָקָ ר עַ ד בְּ עָ תָ ה
בְּ מַ ןְּ עֵ י-הַ סְּ לָב ,בָ ִאינ ְְּּקוִ יזִ יצְּ יָה ,בַ נוֹגְּ רו ִֹמים,
בִ ְּדבֵ קות שֶ גַם אוֹתָ נו ,רו ְֹּדפֵ יהֶ םִ ,הכְּ תָ ה
ֹלא ַאחַ ת בְּ תַ ְּדהֵ מָ ה עַ ל אֹ מֶ ץ ְּק ִשי-הָ עֹ ֶרף,
עַ ל ַג ֲאוָתָ ם עַ ל כְָך שֶ הֵ ם זֶה מַ ה שֶ הֵ ם,
עַ ל הַ הַ ְּק ָרבָ ה הַ זֹאת ,דוֹרוֹת ,שֶ ֹּלא לְּ צֹ ֶרְך
שום עִ ְּניָן חָ ְּמ ִריַ ,רק ִהסָ ְּמדות לְּ שָ ְּרשֵ יהֶ ם.
וְּ כַטוֹם ,שֶ כָָאמור רו ְֹּק ִדים הֵ ם סְּ בִ יב כָל עֵ גֶל,
ֹלא ַרק שֶ ל זָהָ ב ,גַם שֶ ל הַ זוֹל הַ ְּםסַ ְּנוֵ ר
ומאַ ְּםצִ ים שַ לָט וָהֶ גֶה
ָארחוֹת ז ִָרים ְּ
בְּ ְּ
שֶ ל סִ גְּ נוֹן-חַ טִ ים בְּ או ְֹּקסְּ פו ְֹּרד סְּ ְּט ִריט א ֹו טַ י ְְּּמס סְּ ְּקוֶר

וְּ טוֹפְּ ִחים עַ ל ְּשכֶם עַ צְּ מָ ם בְּ נַחַ ת :הוֹנָ ה-הוֹנָה,
ִשישו בְּ נֵי מֵ עֵ ינו ,מַ ה מָאֶ ה ומַ ה עוֹסֵ ם
כָאן לִ ְּהיוֹת סְּ נִיפָ ה הַ לֶבַ ְּנ ִטינִי שֶ ל אֵ ירוֹנָ ה
ןונֶרמַ ְּרקֶ ט שֶ ל מַ ר ַאנ ְְּּקל סֶ ם– ,
ושלוחָ ה בַ ְּ
ְּ
ִמסְּ תַ בֵ ר כִ י גַם ִאם הֵ ם אֵ ינָם עוֹד אֶ ַו ְּנגֶלִ ים
מַ שֶ הו ִמ ְּע ִשי-עָ ְּרנָם שֶ ל קו ְֹּדמֵ יהֶ ם נוֹשֵ ר,
מַ ה שֶ טְּ ַאפְּ שֵ ר לָנו בְּ בוֹא הַ ט ֹום ,נִ ְּדמֶ ה לִ י,
ַלהֲפֹ ְך אוֹתָ ם ַלע ֲֵרלִ ים ִמזַן כָשֵ ר.
כְָך שֶ גַם ִאם ָאנו סַ בְּ לָנִים ְּמאֹ ד אֵ ינֶמו
וְּ ִאם עַ ד שֶ טִ ְּשתַ ְּםדו כָלִ יל יִעַ ח עוֹד זְּ מַ ן
ַאל יֵאוש ,בָ נַיְּ ,מלַאכְּ תֵ נו ,לְּ ִש ְּמחַ ת לִ בֵ נו,
ַנעֲשֵ ית שָ ם ,מָ ה ִאיר ֹונִי ,בִ ידֵ יהֶ ם עַ צְּ מָ ם"...

