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 יוסי גמזו

 ֶכֶנס ּבֹוְגֵרי "ָכִסית"

  

 ָאְמָנם ְכָבר ֲחנָֺכה ְמַעט ֵמֲאחֹוֵרינו

 ַהמֹוְסַטְלִגָטה ּבֹו ָכל ָשָנה חֹוֶזה-ְוֶכֶנס

 ִצּבור ְקִשיִשים ֶשֹּלא ֺמָכר ִלְצִעיֵרינו

 קֹוֶרה ִמֵדי ִכְסֵלו ַדְוָקא ַּבַחג ַהֶזה,

 ַאְך ַאף ִכי ֶהְנֶדל ֹלא ַמְרִּביץ ְכָבר אֹוָרטֹוְריֹות

 -ַעל ְיהוָדה ַהַםַכִּבי )וִמֺןְפָגִנטֹות

 ַהַחג וְלִביבֹוָתיו נֹוַתר ַרק ְשַלל ָקלֹוְריֹות

 –ֵטב ִדיֵאָטה ַרְצָחִנית ֶשל ַהְרָזיֹות(, ַהְםחַ 

  

 ְּבָכל ֹזאת ֵיש ְּבֶעֶצם ַהִםָלה "ָמֹסֶרת",

 ַגם ִאם ֵאיָנה ָדִתית ְּבָכל מוָבן ֶשהוא

 ְזְכרֹונֹות ִלְמֹסר ֶאת-ִמין ֹצֶרְך ַעז ֶשל ַּבַעל

 ֵהֵדי ִזְכרֹונֹוָתיו ֶשֹּלא ָקהו ְוֹלא ָדהו

 ָתף ַלְזַמן ַהְכרֹונֹולֹוִגיְלִמי ֶשֹּלא ָהָיה שֺ 

 ֶשּבֹו זֹוְכִרים אֹוָתם ְקִשיִשים ֵכיַצד ִּבְמלֹוא כֹוָחה

 ָקֶפה ֶאָחד ָקָטן ַאְך ִמיתֹולֹוִגי-ָנְרָחה ְּבֵבית

 ַתְרּבות ָהָעם ַהֶזה ֶשְלִזְכָרה ְוִניחֹוָחה

 ַאַחת ְּבָכל ָשָנה, ַּבֲחנָֺכה, נֹוֶעֶדת

 ִלְפִגיַשת ַמְחזֹור אֹו ֲהָרַמת כֹוִסית ְכמוֹ 

 ִמין ְשֵאִרית ְנֵלָטה נֹוְסַטְלִגית ַאְך ֹשֹוֶרֶדת

 ֶשל מֹוִהיָקאִנים ַאְחרֹוִנים ּבֹוְגֵרי ִנעוד "ָכִסית".

  

 וֵמַאַחר ֶשַהמֹוְסַטְלִגָטה ַכטֹום, ֵּביֵנינו,

 ִאיב מֹוְנָטאן(ַגם ִהיא, ִכְדַבר ִסימֹון ִסיְניֹוָרה )ֵאֶשת 

 ַנַעם, ִּבְזַמֵמנו-ֹלא ְּבִדטוק ָמה ֶשָהְיָתה ֵאי

 –ֵעֶרְך ֹלא ָקָטן, -ָחל ִנחות ָּבה ֶשֵכן ֲאִפלו

 ֲהֵרי ֶשָהרֹוַמְנִטיָקה )ֶשְּבָיֵמינו ֵאֶלה

 passé ָאבֹות ַעל ֶתֶקן ֶשל-יֹוֶשֶבת ְכמֹו ְּבֵבית

 ִנית וְמזְֺלֶזֶלתית, ָאַנְכרוֹ has-been ְוִכיִשיָשה

 ִנדֹוָנה ָכל ְימֹות ַהֹחל ְלֶאֶפס ַמֲעֶשה(

 נֹוקוס ִמיְסִטי-זֹוָכה ָכאן ַנַעם ְּבָשָנה ְּבהֹוקוס

 ְלִמין ְזִריַקת ִויַאְגָרה ְּבִסְגנֹון "ֹזֵקף ְכפוִפים"

 וַמֲעָלה ָּבאֹוב ְכֶפֶלא ְסִניִריטוָאִליְסִטי

ה  ְכָשִפים:-"ָכִסית"וַאְצָיה ֲהזָיה ְכַמֲעֹשֵ

 ִנְתֹאם ִנְמָחק ַהְגבול ַהַחד ְוַהָעשוחַ 

 ֵּבין ָהעֹוָלם ַהֶזה ְוָהעֹוָלם ַהָּבא,

 ִנְתֹאם ַגם ַההֹוֶוה ְלֶרַגע ְכמֹו ָמשוחַ 

 ְנָלִאים ְוִאיש ֵאינֹו ֵמִרים ַגָּבה.-ְּבַסם

  

 ה נֹוֶחֶתת ְכָרֶקָטה,ִנְתֹאם ְּבִמיִטיְנג זֶ 

 ֵעֶדן ִמן ָהֳעָפִאים-ְכִמין ִצנֹור ַגן

 רוָחם ֶשל ַהֶמֱעָדִרים ִמֶכֶנס ֶזה, וֶפַתע

 ֹנה ְכמֹו רוחֹות ֶשל ְרָפִאים. נֹוְכִחים ְמֹאד ֵהם



  

 ְוָכְך, ְּבתֹוְך ַהפוָאֶיה ֶשל "ֵתַאְטרֹון ֵּבית ֶלִסין"

 אֹותֹו ִכמוס ַמְחזֹורּבֹו ִמְתַמֵעם ָלַאְחרֹוָנה 

 ְּבִייִדיש: "ֶחְבֶרה, קוֶמען ֶעְסן!" ּבֹוֵקַע קֹול קֹוֵרא

 ְדַהְינו: "ָכל ִדְכִפין ֵייֵתי ַלַלאְטֶקעס ְוִיְגֹזר

 ְגֵזָרה ָשָוה ֵּבין 'ַּבָטִמים ַהֵהם' ֶשל ַמָכֵּבינו

 )ִעם ֵנס אֹותֹו ַנְך ֶשֶמן ֶשִהְתִמיַה ָכל חֹוֶזה

 ְכֶשַהִםְקָדש הוַאר ְשמֹוָנה ָיִמים ִלְמֹשֹוֹש ִלֵּבנו(

 וֵבין ַשְמָנן ֶשל ְלִביבֹות ַהַחג 'ַּבְזַמן ַהֶזה'."

                           

 ְועֹוד ְצִליֵלי ַהעֹול ַההוא ְמַהְדֲהִדים ְּבֹעז ֵער

 נֹוֶרֶצת ַלָםקֹום ְכֵרסֹו ֶשל ַחְצְקל ִאיש "ָכִסית"

 ַאֲחֶריָה הוא ַעְצמֹו שֹוֵעט ְכִמין ּבוְלדֹוֶזרוְ 

 ְוָעט ֶאל ַהִםְטָּבח ֲחגור ִסיָנר ָלָבן ַכִןיד

 ְותֹוְך ָשָעה ַקָלה הוא ָשב, ֲאפוף ֵאֵדי ַהֶעֶסם

 ֶשל ִניחֹוחֹות ַהַלאְטֶקעס וַמִסיב ַמָגש ָעמוס

 ף"ָיָשר ַעל ֺשְלָחנֹו ֶשל ְמשֹוֵרר "ַמַגש ַהֶכסֶ 

  וָבַאְקֶצְנט ַהנֹוָלִני ֶשלֹו, ְּבֹרב ִנימוס

 הוא ָסח לֹו: "ִיְתַכֵּבד ָנא ְנרֹוֶשם ַנאְנֶיה ַאְלֶתְרַמְנֶיה."

 ְוַאְלֶתְרַמן ֵמִשיב לֹו: "ֹלא טֹוֵעם ַגם ִּביס ָזִעיר

 "רֹוֶצה ַשְמַנאְנֶיה? –ְּבִלי ֵאש ַהְםַסַטַעת ֶשל ְקָצת ְשַנאְנס." 

 אֹו ְּבֶרְנִדי?" שֹוֵאל ַחְצְקל, "אֹו ְקָצת ִג'ין? אֹו הֹוק ָמִהיר?

 אֹו ֶוְרמוט, ִויְסִקי, ְסִליּבֹוִביץ'?" ְוַאְלֶתְרַמן, ָקשוב

 נֹוֵהם ִמַתַחת ְלַאנֹו: "ַהֵןֶדר ֹלא ָחשוב..."

  

 וְשלֹוְנְסִקי ְמַשֵחק ַשְחָמט ִעם ֶנן ְוָכאן ִנְדֶחֶפת

 ְנָיר-ְתרומֹות, ִסָכה ְוַתג-ִעם ֺקַנת ַעְלמֹוֶנת

 ִעם לֹוגֹו ֶשל ַהִליָגה ַהִמְלֶחֶמת ַּבַשֶחֶפת

 )ֶנַרח ָלָבן( ְוֶאת ַהַתג ַהֶזה, ַהְםֺצָטר

 ַעל ֶרַקע ֶשִסְבעֹו ָתֹכל ִכְתֵכֶלת ְשֵתי ֵעיֶניהָ 

 ַהִמְנֲעצֹות ּבֹו ְכאֹוָתה ִסָכה ְּבַדש ִּבְגדוֹ 

 "ֵכן, יֹוֵדַע," –ִהיא ְמַלָוה ְּבַאְלטֹו ֶסְקִסי: "ֶנַרח!" 

 ָסח ְשלֹוְנְסִקי ַהַםִּביט ְּבִפיָה, "ֶנה ַרְך..." ַאְך ֶנְגדוֹ 

 ִנְזֶעֶקת ָהַעְלָמה: "ֶזה ֹלא ְּבָכ"ף, ֶזה ַרק ְּבֵחי"ת!"

 וְשלֹוְנְסִקי ַהםֹוֵדד אֹוָתה ִמֹםֶתן ַעד ָחֶזה

 -ִקְנָאה סֹוֵחט-ַהדֹון ז'וָאן ַמַּבטֵמִעיף ֶאל ֶנן 

 ָכֶזה..." ֵחְטא ְדָמעֹות ְוָסח לֹו: "ַהְלַואי ָעַלי ִמין

  

 ַאְך ֶנן, ְכַבָעַרת ֹרֶעה ֶעְדרֹו, ֵעיָניו סֹוְקרֹות

 -ִמְרֶעה ָרָחב יֹוֵתר: שוַרת ִמְזַדְנְגפֹות שֶ -ְכָבר ְשֵדה

 י ּבוָשה זֹוְקרֹותִהִגיעו ָכאן ִמחוץ ָלִעיר וְבלִ 

 -ֲאַגב ִעְנטוז ַּבִםְדָרָכה ֶאת ְשַלל ַהתֹוֲעפֹות שֶ 

 ָחַנן אֹוָתן ַהֶחַבע ְּבאֹוָתן ִמדֹות ְגדושֹות

 ָּבֶהן ֺמְבָלט ַּבְלקֹון ִמִעיר ָכל ַּבִית, ִּבְמִחיָלה,

 ְוָסח ִלְשלֹוְנְסִקי ִּבְלשֹונֹו ַהַםְצִליָפה ְכשֹוט:

 ְוִעָעָרן ְתִחָלה..." ַאְבָרם, ֹות,"ֲהֵרי ַהֲחָדש

  

 ְויֹוְסקֹוִביץ', הוא יֹוִסיפֹון, ֶזה ֶשָחַרש ֹנה ֶתֶל"ם

          ֶשּבֹו ַמִגיַע ֵתַאְטרֹון ְלָכל ַמְעָּבָרה



 צֹוֶפה ָּבה ְּבַתֲהלוַכת ַהִּבכוִרים ָהֵאֶלה

 ְרֵאה ָנא ְוַקֵדש וְקָרא ָחֶזהוִמְתָנֵעל: "

 ָוֶשֶבר ָשד ל ֹראש ַהר ָוֶרֶכס ֶשָכֵאֶלהמול כָ 

 ְלִמי ֶשִםְסַתֵנק ַּבֲהָצָצה ַּבמֹוף ִּבְלַבד

 ִכְפַראֶיר ַאְנָלטֹוִני ֶשָנשוט ֵאיֶנמו ֶגֶבר

 ִּבְמקֹום ִלְבֹצר ְּבֶמֶרץ ָכל ֶאְשכֹול ֲאֶשר ָכַבד..."

  

 ַלִיםַאְך ָכאן נֹוֵזף ּבֹו חוֶנא ֶשִםְסַנר ַהַמעֲ 

 ֶשַעל ַרְגָליו ָגדֹול ִמִםְסָנָרם ָהאֹוְנִטי ֶשל

 ָכל ִמְשָקָפיו ֶשל ַהָעסֹוֶקר יֹוְסקֹוִביץ': "ֵּביְנַתִים

 ַחג ֲחנָֺכה ַהטֹום ְואֹוי ְלִמי ֶשִטָכֵשל

 ֶּבַלע:-ַּבֲעֵבָרה ֶשל ַמה ֶשְכָבר ָחָז"ל ִכמו ְדַבר

 'ַהְמָערֹות ַהָללו ֹקֶדש ֵהן' וַבד ְּבַבד

 ַגם ֵאין ָלנו ְרשות ְלִהְשַתֵםש ָּבֶהן ְכָלל, ֶאָלא

 ..."'ִלְראֹוָתן ִּבְלַבד' ְלֹרַע ַמָזֵלנו, ֶנעֶּבעְך,

  

 ְורֹוִביָנא שֹוַלַחת ּבֹו ְּבֶנן ַמָּבט ַסְרַקְסִטי

 ֵצה ַחחוֹ ְכִמי ֶשָאץ ִלְנֹעץ ְּבֹחֶטם ַנר ֶאת ְק 

 וְכֶשַםְפִציר ָּבה אֹוְרַלְנד ִהיא נֹוָצה ִּבְטַראְנס ַפְנַטְסִטי

 ֶאת ִניָה ְּבִשירֹו "ֵעץ ָהִרםֹון ָנַתן ֵריחֹו".

  

 ְוַאף ַעל ִני ֶשֵעץ ִרםֹון ֵאינֹו נֹוֵתן שום ֵריחַ 

 וַמָגֵשי ַהַלאְטֶקעס נַֺןח ַחְצְקל ַדְוָקא ֵכן,

 ִליל ָהֵריַח ְוַהְסִליל ִלְהיֹות ָשֵמחַ ַמְתִחיל ִמּבְ 

 ְוַהםֹוָראל ַמְצִעיר ַגם ִאם ַהגוף ְקָצת ִהְזַדֵען.

  

 וֶמְסִקין ַהַםְדִליק ֲחנִֺכָטה ְוָהעֹוֶטה לוֹ 

 ִּבְמקֹום ְגִליָמה ֶשְקְסִניִרית ְסֶוֶדר ֶצֶמר ַאְפרוִרי

 תֹוְך "אֹוֶתלֹו"ַמְרִעים ְּבָּבאס ִּבְמקֹום ְּבמֹונֹולֹוג ִמ 

 ַּבֶזֶמר ָהרוִסי "ָהֹיה ָהיו ְשֵני ֲחֵבִרים."

  

 ַהַלַהט-ַהעֹוָמה וְגדֹול-ומֹוְיֶשה ֶּבְרְנְשַטְין ְקַטן

 ָּבם" ַהֲחִסיִדי ֶשל ֵּבית ָאִביו-ַמִעיש ֶאת ַה"ִּבים

 ַעל ָכל ַהֺשְלָחנֹות וַבִשְמָחה ַהֹזאת ִנְבַלַעת

 ָאִביב-ֹוֶהָמה ַהְעִשיָשה ֶשל ֵתלִכְמַעט ָכל ַהּב

 כֹוֵלל ָכל ְדֺמטֹוָתיו ֶשל יֹוְסל ֶּבְרְגֶנר ַעל ַהֹכֶתל

 ַהִעיר ִמְּבִלי ַלְחֹדל-ַהַםְשִקיפֹות ִמתֹוְך ִצטור

 ַעל ֵגיא ַהִחָזיֹון ַהֶזה ֶשּבֹו ְמֺרָתקֹות ֶאל

 ָהאֹור ְוָהֶאְכְסָטאָזה ִנְשמֹוָתיו ֶשל דֹור ָגדֹול

 "sound"וְ  "look" ֶשֵאין לֹו ֹלא סֹוְכִנים, ֹלא ַיְח"ָצִנים, ֹלא

 ַנאְנק ְלאֹות-ְוֹלא ָעִגיל ָּבֹאֶזן ְוִתְסֹנֶרת

 and always been around, ֶשהוא ָתִמיד "ָּבִעְנָיִנים"

 ֲעָנק ְוִצטֹונות ְּבִלי ֵמְרָכאֹות.-"ַרק" ִכְשרֹונֹות

  

 ָאז ֵגְרשֹון ַהֶםְלָצר ַמִגיש ַצַלַחת ְוַסכו"ם

 ְלָכל יֹוְשֵבי ַהְפֶרעְסטֹוָרן ַהֶזה ַהִםיתֹולֹוִגי

 ֶשל ַחְצְקל ַהתֹוֵפס ִכֵןא וִמְתַקֶשה ָלקום

 ְוָאָנלֹוִגי ִמֶםמו ִכי ִנְתַקף ִּבְחרֹונ דֹוֶמה

 ָלֶזה ֶשל חֹוִני ֶשִמְרַדם ִשְבִעים ָשָנה ְתִמימֹות



 ֶאָלא ֶשֵאֶצל ַחְצְקל, ְכִמְשֶמֶרת ֵעָרִנית

 ַעל ָכל ַהִםְתַרֵחש ָכאן ַּבִןְפרות ְוַעל ִּבימֹות

 ִנְפַקַחת ִמֵדי ַנַעם ֵאיזֹו ַעִין תֹוָרִנית

 ום ְּבַנַחתְּבעֹוד ֶשַהְשִנָטה ַהםֹוִסיָפה ָלנ

 ְוַרק ֲהִמי ְסגוָרה ַגם ְמֺסֶגֶרת ִכיִריחוֹ 

 ְשטוְנֶדה מוִסיָקִלית )ַאְרָיה ֹלא ִנְשַכַחת!(-אֹוָתה ְשַלאף

   תֹוֵקַע פֹוְרֶטה: "ַנֲחרו ָנא ַנֲחרו ַעִםי..."

  

 ַאְך ָכאן, ְכמֹו ִסיְנֶדֶרָלה ְלִמְשַמע ִצְלצול ֲחצֹות

 ְרָכָבה ִלְדַלַעת ָקָלָוָסהּבֹו ֵתָהֵפְך ַהםֶ 

 ְוַהןוִסים ְלַעְכָּבִרים ְוָכל ַהַםְחָלצֹות

   –ִלְשַמאֶטעס ֶשל ַהִלְכלוִכית ֶשִםן ַהֶמֶשף ָנָסה 

 חֹוְזרֹות רוחֹות ָהְרָפִאים ֶאל ָהעֹוָלם ַהָּבא

 ִמין "ָכִסית" ֶשל ַמְעָלה ֶשּבֹו ַוַדאי ֶיְשָנה ַגם ֵאיזוֹ 

 ה ְכָבר, ָכְך אֹו ָכְך, ֵאיֶנָמה ְמִסָּבהְוַהְםִסּבָ 

 ַהָגאָלה-ַּבַהָסַגת must-ְּבִלי אֹותֹו ַקאְסט ֶשהוא הַ 

 ַהָמ"ל. ַאְך ַמה ֹמאַמר ָכאן ַעל ְתקוָפה ֶשִהְתַנְטָטה:

 ֲאִפלו ַהמֹוְסַטְלִגָטה ְכָבר ֹלא ָמה ֶשָהְיָתה...

 


