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 יוסי גמזו

ִסיל ֶטר...כְּ  ֶבסְּ

  

ֹקף ָכאן רוחַ  ֵליל ָמָחר ִתתְּ  ַעִליָזה ִאם בְּ

ֵצנו ַארְּ ֶטר בְּ ֶבסְּ ֵגי ִסילְּ  ֶאת רוָחם ֶשל חֹוגְּ

ִמיָזה ִביץ ֵאיזֹו גְּ ֹלַח ָלנו ִאם ַנרְּ  ָנא ִלסְּ

ֵבי ֵלֵצינו. ד ַהֶזה ָהָעט ַעל ָכל מֹושְּ ֶרנְּ  ַעל ַהחְּ

  

ָגיו ֶשל ֹראש ֶנֶגד חֹוגְּ  ֵאין ָלנו ָדָבר כְּ

ַחֶטה ֹנה ָהג ַהִםתְּ ָרִחית, ִמנְּ                     ַהָשָנה ָהֶאזְּ

ֹרש, ִבים ִלדְּ ִפי ֶשַםרְּ                          ָכל ָשָנה. ֵהן ָכל ַצִדיק, כְּ

ֶיה ֹנה. ֱאמוָנתֹו(-ֶבֱאמוָנתֹו )אֹו ִאי  ִיחְּ

  

 ַגם ִאם ִבָלה  –  ָכך ַצִדיק-ַוֲאִפלו ֹלא ָכל

לוק אוֹ  ָטִלים ִמשְּ ֺמסְּ ִסַבת ֵרִעים מְּ ַנִים ִבמְּ  שְּ

ס(. ֵאין ָכל ִעָלה ַנאנְּ  ֶיֱעַרב לֹו ִויֺבַןם )ִמשְּ

כֹוס ֶשל ַמִים. ָעָרה בְּ עֹוֵרר ָעָליו ָכאן סְּ  לְּ

  

ִטית, ַאף ִסכוי ָקָטן ָטִטיסְּ רֹות ֶשֵאין, סְּ  ַאְך ַלמְּ

ֶטר ֶבסְּ ֵגי ִסילְּ רֹוִמיל ָאחוז ֵמחֹוגְּ  ֶשָםא ַגם נְּ

ֶזהותֹו ֶשל ֶזה ֲאֶשר ִנתַ   ןמוָדִעים לְּ

ַחג ֶזה  מֹו לְּ ֶטר. –שְּ ֶטסְּ ֲחֵנם כְּ נו ִנבְּ  ֹלא ֲאַנחְּ

  

יֹור ָהָיה ֶטר ַאִניפְּ ֶבסְּ  ֶאָלא ֶשאֹותֹו ִסילְּ

רֹוָמא, ֶיֶתר ֲעִמיָתיו ַלֵכס בְּ ָרחֹוק, כְּ  וְּ

לוא ָחָיה ֵני ַעָםה, וְּ  ֵמִחַבת ִצטֹון ובְּ

ַרח ִליג ִמָשם ִמזְּ ִהפְּ ָיֵמינו וְּ  ָדרֹוָמה-בְּ

  

ָרָאהַעד לַ  ָטה" וְּ ס, "ֶחָרה ַסאנְּ ַצ'אנְּ ֹאם, בְּ  ִנתְּ

ַפר ָקאָנה ֵאיְך ָלה ִבכְּ מֹו ַבַחאפְּ ֵראֹוס, כְּ  אֹוָתם ֶהבְּ

ס ַראנְּ ִגים ִבטְּ  )יֹוָחָנן ב', ָנסוק א'( חֹוגְּ

 ִמָטד ָהָיה חֹוֵזר ַהָוִתיָקָנה  –ֶאת ַחגֹו 

                                                                        

ִתיָניו ַב"קוִריָאה רֹוָמאָנה",  ומֹוִדיַע ִלנְּ

ִעיָתם: ַאר ֹצאן ַמרְּ מֹוִנים וִבישֹוִפים ושְּ  ֶהגְּ

ָגאָנה, ֺאַםן, ַמָםש ָפאָטה מֹורְּ  "ַרבֹוַתי, ֹלא יְּ

בו אֹוָתם ַנִים ֹלא ֵקרְּ נֹות ַאלְּ ִרים, ֶששְּ  ַהכֹופְּ

  

ָהֶגיהָ  ֹנַעם ִמנְּ דֹוָשה וְּ  ֶאל ָדֵתנו ַהעְּ

לו ַעל ַהםֹוֵקד  ֶשל ָכְך, ִנצְּ ֹלא ַנַעם, בְּ  –וְּ

ַחֶגיָה, ָצם, ֵבין מֹוֲעֶדיָה וְּ ַארְּ ָקא בְּ  ַדוְּ

ַרֵעד טוס, ֶנַתע לְּ ִריסְּ ִחיִלים, ֶשַבח ִלכְּ  ַמתְּ

  

ִביב ֵעֶגל מֹו ֲאבֹוֵתיֶהם סְּ  ַהָזָהב ִמֶעֶדם-כְּ

ִמי. סֹוף ִבשְּ  ֶבָחָגא ֶשָלנו ַהָערוי סֹופְּ

רֹוֶקֶדת ַבֶןֶמת וְּ ָיה זֹו ִמתְּ לוסְּ ֶשֺאכְּ  ֹלא, כְּ



ֵליל ִמי ַחג ֶזה,-בְּ ָלם ֹלא ַחג ִרשְּ  ַגם ִאם הוא ֶאצְּ

  

ָיה ֵהא ִאילוזְּ  ֵאין ֶזה ִמִןָבה ָדִתית )ֶשֹּלא תְּ

ֶכם, בָ  ָעה ֶאתְּ יֹוֶנִרית ֵמֵעין ֹזאת ַמטְּ  ַני(,ִמיסְּ

ַאט ָיה-ֶאָלא ַמאי? לְּ פוזְּ טוף ִאינְּ ִמין ִטפְּ ַאט, כְּ  לְּ

ָבר רֹואֹות ֵעיַני ִריד וכְּ  ֶזה חֹוֵדר ָלֶהם ַלוְּ

  

ָיה טֹורְּ ִעים ֶאת ַהִהיסְּ ִעיֵריֶהם ֵאיָנם יֹודְּ  ֵאיְך צְּ

ָרם ָגם וצְּ ִריָתם ִהיא נְּ ִעבְּ  ֶשל ֲאבֹוֵתיֶהם וְּ

ִאלו", ִמין  ֶשל "כְּ ָיהֶשל "ָכֶזה" וְּ ָמגֹורְּ ַטזְּ  ַפנְּ

ִלישות ֵמֹעֶשר ֲעָבָרם, ֶשל תְּ  ֶשל בורות וְּ

יֹום נֹוֶחֶתת  Gloria ,ֵאיְך ַיֲהדוָתם ִמטֹום לְּ

 in Excelsis Deo,)ִהָלה ָלֵאל ָהָרם  )תְּ

  

ִנים ֶשל ַנַעם, ַיוְּ ָרם, ַכִםתְּ ִאים ֵהם ִמִגדְּ  ֵאיְך יֹוצְּ

ֵרק, לְּ  ַאמְּ ִהתְּ ֺמֵכי ִדבוק: לְּ ֵלז,כְּ גְּ ַאנְּ  ִהתְּ

ֺתִכִטים ָכל ֹחֶסר ַחִעים כְּ  ַטַעם-ֵאיְך ֵהם מְּ

יָֺבא ֵמַעם ֹלֵעז. ק ֶזה מְּ  ַרק ִמשום ֶשַג'אנְּ

  

ָקה טֹוָבה בֹוֵלעַ  ָגִרי ָכל ֶחלְּ ד וולְּ ֶרנְּ  ֵאיְך ָכל טְּ

ִחי, ִחי ִלדְּ ִהיָבה ִמדְּ ִעתֹונוָתם ַהַםצְּ  בְּ

ָיה ֶשָלֶהם בְּ   ִזבוֶליהָ ֵאיְך ַהֶחֶלִויזְּ

ִחי. לֹוֵקל וַבִשטְּ ִעיָטה אֹוָתם ָשם ַבעְּ  ַמלְּ

  

רֹוֶנר ֶטר' נְּ ֶבסְּ ֵפי ִסילְּ  ֹלא ֶשֶעֶצם ַהםוָתג 'ִנשְּ

ָרִחית' קֹומֹו ֶשל 'ֵליל סֹוף ַהָשָנה ָהֶאזְּ  ִבמְּ

טֹוֶנר ִרית, ַאְך ִשימו ַעל ַהןְּ ִטָיה נֹוצְּ  ֵיש בֹו נְּ

ִחית ַגלו ַכָםה ַמפְּ  ַעִין צֹוִפָטה ותְּ

  

מֹונֹוִליִטית, ָינות קֹוסְּ  ָכל ָשָלב ָכֶזה ֶשל ַחקְּ

ֵני ַהגֹוי, לות ִבפְּ ַבחְּ טֹום ָכֶזה ֶשל ִהתְּ נְּ  ָכל ִסימְּ

ַקֵזז ָבם ַעד ִריִטית ֵאיְך הוא מְּ  ִבחול ָכל ָמאָסה קְּ

ֵמיֶהם סֵ  ִמטוָתם ֶשעֹודְּ בו ֶאת ַעצְּ  –ֲאבֹוי!  –רְּ

  

רֹוִמי ָפַרד, נֹוִלין וְּ ַוֵתר ָעֶליָה ִבסְּ  לְּ

ָעָתה ִחיר ָיָקר ַעד בְּ מו ַעל ָכְך מְּ ִשלְּ  וְּ

ֵעי ַמןְּ רֹוִמים,-בְּ ָיה, ַבנֹוגְּ ִויִזיצְּ קְּ ָלב, ָבִאינְּ  ַהסְּ

ָתה ֵפיֶהם, ִהכְּ ֵבקות ֶשַגם אֹוָתנו, רֹודְּ  ִבדְּ

  

ֵהָמה עַ  ַתדְּ ִשיֹלא ַאַחת בְּ  ָהֹעֶרף,-ל ֹאֶמץ קְּ

 ַעל ַגֲאָוָתם ַעל ָכְך ֶשֵהם ֶזה ַמה ֶשֵהם,

ֹצֶרְך ָרָבה ַהֹזאת, דֹורֹות, ֶשֹּלא לְּ  ַעל ַהַהקְּ

ֵשיֶהם. ָשרְּ דות לְּ ִרי, ַרק ִהָסמְּ ָין ָחמְּ  שום ִענְּ

  

ִביב ָכל ֵעֶגל, ִדים ֵהם סְּ ַכטֹום, ֶשָכָאמור רֹוקְּ  וְּ

ֵורֹלא ַרק ֶשל ָזָהב, ַגם שֶ  ַסנְּ  ל ַהזֹול ַהםְּ

ִצים ַשָלט ָוֶהֶגה ַאםְּ חֹות ָזִרים ומְּ ָארְּ  בְּ

נֹון ֶור-ֶשל ִסגְּ קְּ ס סְּ מְּ ִריט אֹו ַטיְּ טְּ ד סְּ פֹורְּ סְּ אֹוקְּ  ַחִטים בְּ

  



ַנַחת: הֹוָנה ָמם בְּ ֶכם ַעצְּ ִחים ַעל שְּ טֹופְּ  הֹוָנה,-וְּ

ֵני ֵמֵעינו, ַמה ָמֶאה וַמה עֹוֵסם ִשישו  בְּ

ִטיִני ֶשל ֵאירֹוָנה ִניָפה ַהֶלַבנְּ יֹות סְּ  ָכאן ִלהְּ

ל ֶסם,  קְּ ֶקט ֶשל ַמר ַאנְּ ַמרְּ לוָחה ַבןוֶנרְּ  –ושְּ

  

ֶגִלים ַתֵבר ִכי ַגם ִאם ֵהם ֵאיָנם עֹוד ֶאַונְּ  ִמסְּ

ִשי ֵמיֶהם נֹוֵשר,-ַמֶשהו ִמעְּ ָנם ֶשל קֹודְּ  ָערְּ

בֹוא ַהטוֹ  ֵשר ָלנו בְּ ַאפְּ ֶמה ִלי,ַמה ֶשטְּ  ם, ִנדְּ

 ַלֲהֹפְך אֹוָתם ַלֲעֵרִלים ִמַזן ָכֵשר.

  

ֹאד ֵאיֶנמו ָלִנים מְּ  ָכְך ֶשַגם ִאם ָאנו ַסבְּ

דו ַתםְּ ִאם ַעד ֶשִטשְּ ַמן וְּ  ָכִליל ִיַעח עֹוד זְּ

ַחת ִלֵבנו, ִשמְּ ֵתנו, לְּ ַלאכְּ  ַאל ֵיאוש, ָבַני, מְּ

ָמם ַנֲעֵשית ָשם, ָמה ִאירֹוִני,  ..."ִביֵדיֶהם ַעצְּ

 


