***
יוסי גמזו

ֶכנֶס ּבוֹגְ רֵ י "כָסִ ית"
ָאמנָם כְ בָ ר ֲחנֺכָה ְמעַ ט מֵ אֲחו ֵֹרינו
ְ
וְ ֶכנֶס -הַ מוֹסְ טַ לְ גִ טָה ּב ֹו כָל שָ נָה ח ֹוזֶה
ישים שֶ ֹּלא מֺ כָר לִ צְ ִע ֵירינו
צִ ּבור ְק ִש ִ
קו ֶֹרה ִמ ֵדי כִ סְ לֵו ַדוְ קָ א ּבַ חַ ג הַ זֶה,
אַ ְך ַאף כִ י הֶ נְ ֶדל ֹלא מַ ְר ִּביץ כְ בָ ר או ָֹרטו ְֹריוֹת
(ומןֺפְ ָגנִטוֹת-
ְהודה הַ םַ כַּבִ י ִ
עַ ל י ָ
הַ חַ ג ולְ ִביבוֹתָ יו נוֹתַ ר ַרק ְשלַל קָ לו ְֹריוֹת
הַ ְםחַ טֵב ִדיאֵ טָ ה ַרצְ חָ נִית שֶ ל הַ ְרזָיוֹת)– ,
ּבְ כָל זֹאת יֵש ּבְ עֶ צֶ ם הַ ִםלָה "מָ סֹ ֶרת",
גַם ִאם אֵ ינָה ָד ִתית ּבְ כָל מובָ ן שֶ הוא
צֹרְך עַ ז שֶ ל ּבַ עַ ל-זְ כְ רוֹנוֹת לִ ְמסֹ ר אֶ ת
ִמין ֶ
הֵ ֵדי זִ כְ רוֹנוֹתָ יו שֶ ֹּלא קָ הו וְ ֹלא ָדהו
לְ ִמי שֶ ֹּלא הָ יָה שֺ תָ ף לַזְ מַ ן הַ כְ רוֹנוֹלוֹגִ י
ישים כֵיצַ ד ּבִ ְמלוֹא כוֹחָ ה
שֶ ּב ֹו זוֹכְ ִרים אוֹתָ ם ְק ִש ִ
נָרחָ ה ּבְ בֵ ית-קָ פֶ ה אֶ חָ ד קָ טָ ן אַ ְך ִמיתוֹלוֹגִ י
ְ
תַ ְרּבות הָ עָ ם הַ זֶה שֶ לְ זִ כְ ָרה וְ נִיחוֹחָ ה
ַאחַ ת ּבְ כָל שָ נָהּ ,בַ ֲחנֺכָה ,נוֹעֶ ֶדת
כְ מ ֹו לִ פְ גִ ישַ ת מַ ְחזוֹר א ֹו ה ֲָרמַ ת כו ִֹסית
שו ֶֹר ֶדת
ִמין ְשאֵ ִרית נְ לֵטָ ה נוֹסְ טַ לְ גִ ית אַ ְך ֹ
ַאחרוֹנִים ּבוֹגְ ֵרי נִ עוד "כָסִ ית".
שֶ ל מו ִֹהיקָ אנִים ְ
ומֵ ַאחַ ר שֶ הַ מוֹסְ טַ לְ גִ טָה כַטוֹםּ ,בֵ ינֵינו,
גַם ִהיא ,כִ ְדבַ ר סִ ימוֹן סִ ינְיו ָֹרה (אֵ שֶ ת ִאיב מ ֹו ְנטָ אן)
ֹלא ּבְ ִדטוק מָ ה שֶ הָ יְתָ ה אֵ י-נַ עַ םּ ,בִ זְ מַ מֵנו
שֶ כֵן אֲפִ לו ּבָה חָ ל נִ חות -עֵ ֶרְך ֹלא קָ טָ ן– ,
ה ֲֵרי שֶ הָ רוֹמַ נ ְִטיקָ ה (שֶ ּבְ יָמֵ ינו אֵ לֶה
יוֹשֶ בֶ ת כְ מ ֹו ּבְ בֵ יתָ-אבוֹת עַ ל תֶ קֶ ן שֶ ל passé
ומזֺלְ ֶזלֶת
ישישָ ה has-beenיתָ ,אנַכְ ר ֹונִית ְ
וְ כִ ִ
נִד ֹונָה כָל יְמוֹת הַ חֹ ל לְ אֶ פֶ ס מַ עֲשֶ ה)
ז ֹוכָה כָאן נַ עַ ם ּבְ שָ נָה ְּבהוֹקוס-נוֹקוס ִמיסְ ִטי
פופים"
לְ ִמין זְ ִריקַ ת וִ יַאגְ ָרה ּבְ סִ גְ נוֹן "זֹקֵ ף כְ ִ
ומַ ֲעלָה ּבָ אוֹב כְ פֶ לֶא סְ נִ ִיריטוָאלִ יסְ ִטי
"כָסִ ית"וַאצְ יָה ֲהזיָה כְ מַ ֲע ֵֹשה-כְ שָ פִ ים:
נִ ְתאֹ ם נ ְִמחָ ק הַ גְ בול הַ חַ ד וְ הַ עָ שוחַ
ּבֵ ין הָ ע ֹולָם הַ זֶה וְ הָ ע ֹולָם הַ ּבָ א,
נִ ְתאֹ ם גַם הַ הוֹוֶה לְ ֶרגַע כְ מ ֹו מָ שוחַ
ּבְ סַ ם-נְ ל ִָאים וְ ִאיש אֵ ינ ֹו מֵ ִרים גַּבָ ה.
יטינְג ֶזה נוֹחֶ תֶ ת כְ ָרקֶ טָ ה,
נִ ְתאֹ ם ּבְ ִמ ִ
כְ ִמין צִ נוֹר גַן-עֵ ֶדן ִמן הָ עֳפָ ִאים
רוחָ ם שֶ ל הַ ֶמע ֱָד ִרים ִמ ֶכנֶס זֶה ,ופֶ תַ ע
הֵ ם נוֹכְ חִ ים מְ אֹ ד נֹ ה כְ מ ֹו רוחוֹת שֶ ל ְרפָ ִאים.

ַאטרוֹן ּבֵ ית לֶסִ ין"
וְ כְָךּ ,בְ תוְֹך הַ פוָאיֶה שֶ ל "תֵ ְ
ַָאחר ֹונָה אוֹת ֹו כִ מוס מַ ְחזוֹר
ּב ֹו ִמ ְתמַ עֵ ם ל ְ
ּבוֹקֵ עַ קוֹל קו ֵֹרא ּבְ י ִִידיש" :חֶ בְ ֶרה ,קומֶ ען עֶ סְ ן!"
ַאטקֶ עס וְ יִגְ זֹר
ְדהַ יְנו" :כָל ִדכְ ִפין יֵיתֵ י ַלל ְ
גְ ז ֵָרה שָ וָה ּבֵ ין 'ּבַ ט ִָמים הַ הֵ ם' שֶ ל מַ כָּבֵ ינו
(עִ ם נֵס אוֹת ֹו נַ ְך שֶ מֶ ן שֶ ִה ְת ִמיהַ כָל ח ֹוזֶה
ש לִ ּבֵ נו)
ש ֹו ֹ
כְ שֶ הַ ִם ְק ָדש הוַאר ְשמ ֹונָה י ִָמים לִ ְמ ֹ
ובֵ ין שַ ְמנָן שֶ ל לְ ִביבוֹת הַ חַ ג 'ּבַ זְ מַ ן הַ זֶה'".
וְ עוֹד צְ לִ ילֵי הַ עוֹל הַ הוא ְמהַ ְד ֲה ִדים ּבְ עֹ ז עֵ ר
נו ֶֹרצֶ ת לַםָ קוֹם כְ ֵרס ֹו שֶ ל חַ צְ ְקל ִאיש "כ ִָסית"
וְ ַאח ֲֶריהָ הוא עַ צְ מ ֹו שוֹעֵ ט כְ ִמין ּבולְ ד ֹוזֶר
וְ עָ ט אֶ ל הַ ִם ְטּבָ ח חֲגור סִ ינָר לָבָ ן כַןִ יד
וְ תוְֹך שָ עָ ה קַ לָה הוא שָ ב ,אֲפוף אֵ ֵדי הַ עֶ סֶ ם
ַאטקֶ עס ומַ סִ יב מַ גָש עָ מוס
שֶ ל נִיחוֹחוֹת הַ ל ְ
יָשָ ר עַ ל שֺ לְ חָ נ ֹו שֶ ל ְמשו ֵֹרר "מַ גַש הַ כֶסֶ ף"
ַאקצֶ נְט הַ נ ֹולָנִי שֶ לוֹּ ,בְ רֹב נִימוס
ובָ ְ
הוא סָ ח לוֹ" :י ְִתכַּבֵ ד נָא נְ רוֹשֶ ם נַ א ְניֶה ַאלְ תֶ ְרמַ ְניֶה".
וְ ַאלְ תֶ ְרמַ ן מֵ ִשיב לוֹֹ" :לא טוֹעֵ ם גַם ּבִ יס ז ִָעיר
ּבְ לִ י אֵ ש הַ ְםסַ טַעַ ת שֶ ל ְקצָ ת ְשנַאנְ ס" – ".רוֹצֶ ה שַ ְמנַאנְ יֶה?
א ֹו ּבְ ֶר ְנ ִדי?" שוֹאֵ ל חַ צְ ְקל" ,א ֹו ְקצָ ת גִ 'ין? א ֹו הוֹק מָ ִהיר?
א ֹו ו ְֶרמוט ,וִ יסְ ִקי ,סְ לִ יּבוֹבִ יץ'?" וְ ַאלְ תֶ ְרמַ ן ,קָ שוב
נוֹהֵ ם ִמתַ חַ ת לְ אַ נוֹ" :הַ ןֵ ֶדר ֹלא חָ שוב"...
ושל ֹונְסְ ִקי ְמשַ חֵ ק שַ ְחמָ ט עִ ם נֶ ן וְ כָאן נִ ְדחֶ פֶ ת
ְ
עַ לְ מ ֹונֶת עִ ם קֺ נַ ת ְ -תרומוֹת ,סִ כָה וְ תַ גְ -ניָר
עִ ם לוֹג ֹו שֶ ל הַ לִ יגָה הַ מִלְ חֶ מֶ ת ּבַ שַ חֶ פֶ ת
(נֶרח לָבָ ן) וְ אֶ ת הַ תַ ג הַ זֶה ,הַ ְם ֺצטָר
ַ
עַ ל ֶרקַ ע שֶ סִ בְ ע ֹו תָ כֹ ל כִ ְת ֵכלֶת ְשתֵ י עֵ ינֶיהָ
הַ ִמ ְנעֲצוֹת ּב ֹו כְ אוֹתָ ה סִ כָה ּבְ ַדש ִּבגְ ד ֹו
ִהיא ְמ ַלוָה ְּבַאלְ ט ֹו סֶ ְקסִ י" :נֶ ַרח!" – "כֵן ,יו ֵֹדעַ ",
סָ ח ְשל ֹונְסְ ִקי הַ םַ ּבִ יט ּבְ פִ יהָ " ,נֶה ַרְך "...אַ ְך נֶגְ ד ֹו
נִזְ עֶ קֶ ת הָ עַ לְ מָ ה" :זֶה ֹלא ּבְ כָ"ף ,זֶה ַרק ּבְ חֵ י"ת!"
ושל ֹונְסְ ִקי הַ םו ֵֹדד אוֹתָ ה ִמםֹתֶ ן עַ ד חָ זֶה
ְ
מֵ עִ יף אֶ ל נֶ ן הַ דוֹן ז'וָאן מַ ּבַ טִ -קנְָאה סוֹחֵ ט -
ְדמָ עוֹת וְ סָ ח לוֹ" :הַ לְ וַאי עָ לַי ִמין חֵ טְ א ָכזֶה"...
אַ ְך נֶ ן ,כְ בַ עָ ַרת רֹעֶ ה עֶ ְדרוֹ ,עֵ ינָיו סו ְֹקרוֹת
שורת ִמזְ ַדנְגְ פוֹת שֶ -
כְ בָ ר ְש ֵדה ִ -מ ְרעֶ ה ָרחָ ב יוֹתֵ רַ :
ִהגִ יעו כָאן ִמחוץ לָעִ יר ובְ לִ י ּבושָ ה זו ְֹקרוֹת
ֲאגַב עִ נְטוז ּבַ ִם ְד ָרכָה אֶ ת ְשלַל הַ ת ֹועֲפוֹת שֶ -
חָ נַן אוֹתָ ן הַ חֶ בַ ע ּבְ אוֹתָ ן ִמדוֹת גְ דושוֹת
ּבָ הֶ ן מֺ בְ לָט ּבַ לְ קוֹן ִמ ִעיר כָל ּבַ יִתּ ,בִ ְמ ִחילָה,
וְ סָ ח לִ ְשל ֹונְסְ ִקי ּבִ לְ שוֹנ ֹו הַ םַ צְ לִ יפָ ה כְ שוֹט:
"הֲרֵ י הַ חֲדָ שוֹתַ ,אבְ ָרם ,וְ עִ עָ ָרן תְ חִ לָה"...
וְ יוֹסְ קוֹבִ יץ' ,הוא יו ִֹסיפוֹן ,זֶה שֶ חָ ַרש נֹ ה תֶ לֶ"ם
ַאטרוֹן לְ כָל מַ עְ ּבָ ָרה
שֶ ּב ֹו מַ גִ יעַ תֵ ְ

כורים הָ אֵ לֶה
צוֹפֶ ה ּבָ ה ּבְ תַ הֲלוכַת הַ ּבִ ִ
ומ ְתנָ עֵ ל" :חָ זֶה ְראֵ ה נָא וְ קַ ֵדש ְוק ָרא
ִ
מול ָכל רֹאש הַ ר ֶוָרכֶס שֶ כָאֵ לֶה שָ ד וָשֶ בֶ ר
לְ ִמי שֶ ִםסְ תַ נֵ ק ּבַ הֲצָ צָ ה ּבַ מוֹף ּבִ לְ בַ ד
כִ פְ ַראיֶר אַ נְ לָטוֹנִי שֶ נָ שוט אֵ ינֶמו גֶבֶ ר
ּבִ ְמקוֹם לִ בְ צֹר ּבְ מֶ ֶרץ כָל אֶ ְשכוֹל ֲאשֶ ר כָבַ ד"...
אַ ְך כָאן נ ֹוזֵף ּב ֹו חונֶא שֶ ִםסְ נַר הַ ַמ ֲעלַיִ ם
שֶ עַ ל ַרגְ לָיו גָדוֹל ִמ ִםסְ נָ ָרם הָ אוֹנְ ִטי שֶ ל
כָל ִמ ְשקָ פָ יו שֶ ל הַ עָ סוֹקֶ ר יוֹסְ קו ִֹביץ'ּ" :בֵ ינְתַ יִם
חַ ג ֲחנֺכָה הַ טוֹם וְ אוֹי לְ ִמי שֶ טִ כָשֵ ל
ּבַ עֲבֵ ָרה שֶ ל מַ ה שֶ כְ בָ ר חָ זָ"ל כִ מו ְדבַ ר ּ-בֶ לַע:
'הַ מְעָ רוֹת הַ לָלו קֹ ֶדש הֵ ן' ובַ ד ּבְ בַ ד
גַם אֵ ין לָנו ְרשות לְ ִה ְשתַ םֵ ש ּבָ הֶ ן כְ לָל ,אֶ לָא
לְ רֹעַ מַ ָזלֵנו ,נֶעּבֶ עְך' ,לִ ְראוֹתָ ן ּבִ לְ בַ ד'"...
וְ רוֹבִ ינָא ש ֹולַחַ ת ּב ֹו ּבְ נֶ ן מַ ּבָ ט סַ ְרקַ סְ ִטי
כְ ִמי שֶ ָאץ לִ נְעֹ ץ ּבְ חֹ טֶ ם נַר אֶ ת ְקצֵ ה חַ ח ֹו
וכְ שֶ םַ פְ צִ יר ּבָ ה או ְֹר ַלנְד ִהיא נוֹצָ ה ּבִ ְט ַראנְס פַ נְטַ סְ ִטי
אֶ ת נִ יהָ ּבְ ִשיר ֹו "עֵ ץ הָ ִרםוֹן נָתַ ן ֵריחוֹ".
וְ ַאף עַ ל נִ י שֶ עֵ ץ ִרםוֹן אֵ ינ ֹו נוֹתֵ ן שום ֵריחַ
ַאטקֶ עס נֺןַ ח חַ צְ ְקל ַדוְ קָ א כֵן,
ומַ גָשֵ י הַ ל ְ
מַ ְת ִחיל ִמּבְ לִ יל הָ ֵריחַ וְ הַ סְ לִ יל לִ ְהיוֹת שָ מֵ חַ
וְ הַ םו ָֹראל מַ צְ עִ יר גַם ִאם הַ גוף ְקצָ ת ִהזְ ַדעֵ ן.
ומֶ סְ ִקין הַ םַ ְדלִ יק ֲחנֺכִ טָה וְ הָ עוֹטֶ ה ל ֹו
רורי
ַאפ ִ
ּבִ ְמקוֹם גְ לִ ימָ ה שֶ ְקסְ נִ ִירית סְ ו ֶֶדר צֶ מֶ ר ְ
מַ ְרעִ ים ּבְ ּבָ אס ּבִ ְמקוֹם ּבְ מוֹנוֹלוֹג ִמתוְֹך "אוֹתֶ לוֹ"
ּבַ זֶמֶ ר הָ רוסִ י "הָ יֹה הָ יו ְשנֵי ֲחבֵ ִרים".
ומ ֹויְשֶ ה ּבֶ ְרנ ְְשטַ ְין ְקטַ ן-הַ עוֹמָ ה וגְ דוֹל-הַ לַהַ ט
ָאביו
"ּביםּ-בָ ם" הַ חֲסִ ִידי שֶ ל ּבֵ ית ִ
מַ ִעיש אֶ ת הַ ִ
עַ ל כָל הַ שֺ לְ חָ נוֹת ובַ ִש ְמחָ ה הַ זֹאת נִבְ לַעַ ת
כִ ְמעַ ט כָל הַ ּבוֹהֶ מָ ה הַ ְע ִשישָ ה שֶ ל תֵ לָ-אבִ יב
כ ֹולֵל כָל ְדמֺטוֹתָ יו שֶ ל יוֹסְ ל ּבֶ ְרגְ נֶר עַ ל הַ כֹתֶ ל
הַ םַ ְש ִקיפוֹת ִמתוְֹך צִ טור -הַ ִעיר ִמּבְ לִ י ל ְַחדֹל
עַ ל גֵיא הַ ִחזָיוֹן הַ זֶה שֶ ּב ֹו ְמרֺ תָ קוֹת אֶ ל
הָ אוֹר וְ הָ אֶ כְ סְ טָ אזָה נ ְִשמוֹתָ יו שֶ ל דוֹר גָדוֹל
שֶ אֵ ין ל ֹו ֹלא סוֹכְ נִיםֹ ,לא י ְַח"צָ נִיםֹ ,לא " "lookוְ ""sound
וְ ֹלא עָ גִ יל ּבָ אֹ זֶן וְ ִתסְ נֹ ֶרת-נַאנְק לְ אוֹת
שֶ הוא תָ ִמיד "ּבָ עִ ְניָנִים" ,and always been around
"רק" כִ ְשרוֹנוֹת ֲ -ענָק וְ צִ טוֹנות ּבְ לִ י מֵ ְרכָאוֹת.
ַ
ָאז ג ְֵרשוֹן הַ םֶ לְ צָ ר מַ גִ יש צַ לַחַ ת וְ סַ כו"ם
לְ כָל יו ְֹשבֵ י הַ ְפ ֶרעסְ טו ָֹרן הַ זֶה הַ ִםיתוֹלוֹגִ י
ומ ְתקַ שֶ ה לָקום
שֶ ל חַ צְ ְקל הַ תוֹפֵ ס כִ ןֵ א ִ
נִתקַ ף ּבִ ְחרוֹנ דוֹמֶ ה וְ ָאנָלוֹגִ י
ִמםֶ מו כִ י ְ
ָלזֶה שֶ ל חוֹנִי שֶ ְמִר ַדם ִשבְ עִ ים שָ נָה ְת ִמימוֹת

אֶ לָא שֶ אֵ צֶ ל חַ צְ ְקל ,כְ ִמ ְשמֶ ֶרת עֵ ָרנִית
עַ ל כָל הַ ִם ְת ַרחֵ ש כָאן ּבַ ןִ פְ רות וְ עַ ל ּבִ ימוֹת
נִפְ קַ חַ ת ִמ ֵדי נַ עַ ם אֵ יז ֹו עַ יִן תו ָֹרנִית
ּבְ עוֹד שֶ הַ ְש ִנטָה הַ םוֹסִ יפָ ה לָנום ּבְ נַחַ ת
גורה גַם ְמסֺ ג ֶֶרת כִ ִיריח ֹו וְ ַרק ה ֲִמי
סְ ָ
(ַאריָה ֹלא נ ְִשכַחַ ת!)
מוסיקָ לִ ית ְ
אוֹתָ ה ְשלַאףְ -שטונ ְֶדה ִ
תוֹקֵ עַ פו ְֹרטֶ הַ " :נחֲרו נָא נַחֲרו עַ ִםי"...
אַ ְך כָאן ,כְ מ ֹו סִ ינְ ֶד ֶרלָה לְ ִמ ְשמַ ע צִ לְ צול חֲצוֹת
ּב ֹו תֵ הָ פֵ ְך הַ םֶ ְרכָבָ ה לִ ְדלַעַ ת קָ ָלוָסָ ה
וְ הַ ןוסִ ים לְ עַ כְ ּבָ ִרים וְ כָל הַ םַ ְחלָצוֹת
לִ ְשמַ אטֶ עס שֶ ל הַ לִ כְ לוכִ ית שֶ ִםן הַ מֶשֶ ף נָסָ ה –
חוֹזְ רוֹת רוחוֹת הָ ְרפָ ִאים אֶ ל הָ ע ֹולָם הַ ּבָ א
שֶ ּב ֹו ו ַַדאי י ְֶשנָה גַם אֵ יז ֹו ִמין "כָסִ ית" שֶ ל מַ עְ לָה
וְ הַ ְםסִ ּבָ ה כְ בָ ר ,כְָך א ֹו כְָך ,אֵ י ֶנמָה ְמסִ ּבָ ה
ּבְ לִ י אוֹת ֹו קַ אסְ ט שֶ הוא הַ ּ must-בַ הַ סָ גַת-הַ גָאלָה
הַ מָ"ל .אַ ְך מַ ה מֹאמַ ר כָאן עַ ל ְתקופָ ה שֶ ִה ְתנַ טְ טָ ה:
אֲפִ לו הַ מוֹסְ טַ לְ גִ טָה כְ בָ ר ֹלא מָ ה שֶ הָ יְתָ ה...

