יוסי גמזו

יפ ְסט...
אַל ֶתּ ְר ָמ ִנ ֶ
ְ
במלאות  40שנה לפטירתו של נתן אלתרמן ז"ל )(14.8.1910 – 28.3.1970
ִיפ ְסט" ְבּלוֹ ֲעזִית הוּא "גִ לּוּיַ -דּ ַעת"
ִאם " ָמנ ֶ
ו ְִאם ָבּרוּר ְל ָכל ַבּרַ -דּ ַעת ִכּי ַבּ ֶטּ ְסט
ַעת
ְמן( ְכּ ָלל לֹא נִגְ ר ַ
)זֶהַ ,ה ָקּרוּי ִמ ְב ַחןַ -הזּ ַ
רוֹט ְסט
ַה ְש ָפּ ָעתוֹ ֶשל ְמשוֹרֵר ֶששּוּם ְפּ ֶ
עוֹד לֹא ִה ְצ ִל ַ
נוֹד ַעת:
ֻב ָדּה ַ
יח ְל ַב ֵטּל ע ְ
ֲדיִן הוּא ַה– best-
אַחר מוֹתוֹ ע ַ
ֶשגַּם ַ
אוּלי ַל ְחלֹק
ְמן ַ
אָז זֶה ַהזּ ַ
ִבּ ְשווּנְגּ ָבּ ִריא ֶא ָחד ,אַןְ -בּלוֹק,
יפ ְסט".
אַל ֶתּ ְר ָמנִ ֶ
תּוֹך ָה" ְ
ָטים ִמ ְ
ַכּ ָמּה ְפּר ִ
קוֹל ְק ְציָה
ֲאנִי קוֹרֵא ְבּ ֵשם מוּזָר זֶה ְל ֶ
ֲקים ִבּי ְל ַה ְר ֵהר
ֶשל ז ְִכרוֹנוֹת ַהדּוֹח ִ
ִבּ ְדמוּת אוֹתוֹ ֲענַקִ -שירָה ֶששּוּם ֶס ֶל ְק ְציָה
אוֹ ְמ ִכירַתִ -חסּוּל ֶשל ָכּל ִמי ֶש ִע ְר ֵער
יחה
ַדּ ִאית עוֹד לֹא ִה ְצ ִל ָ
דוּלתוֹ ַהוּ ָ
ַעל גְּ ָ
אַר ָבּ ִעים
ִלגְ רֹם ִאינ ְְפ ַל ְציָה ְל ֶע ְרכּוֹ גַם ְ
ָדם ִלבּוְֹ ,ולֹא ִה ְפ ִריכָה
ָשנָה ֵמאָז נ ַ
יוֹד ִעים
תוֹך ִל ָבּם ְ
ֶאת ֶש ָעמֹקָ -עמֹק ְבּ ְ

גַּם ִמ ְתנַגְּ ָדיו ) ֶשלֹּא יוֹדוּ ְבּ ָכ ְך אַף ַפּ ַעם
ֲמ ָתם
אַפּם ַוח ָ
ֲבל גַּם ֵהם ָכּאןַ ,על ָ
אָ
ֵע ִדים ְל ָכ ְך ֶש ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה ֻמ ְט ַבּ ַעת
ְכוּתם
בּוּתנוּ ִבּז ָ
ישיּוּתוֹ ְבּ ַת ְר ֵ
ִא ִ
יעי ו ִ
ֶשל ִשירָתוֶֹ ,של טוּר ְש ִב ִ
ֶמר
ְשירֵי-ז ֶ
בּוֹתינוּ ָתו ֶאל ָתּו
ֶש ִה ְדהֲדוּ ְבּ ִל ֵ
וּכמוֹ ִחמּוּש אוֹ כּ ַֹבעֶ -גרֶב ַחם ֶשל ֶצ ֶמר
ְ
ֲמוֹתיו(.
ִחזְּקוּ ִלבּוֹ ֶשל ַעם ְבּ ָכל ִמ ְלח ָ
אַל ֶתּ ְר ָמנִית
זוֹכר ֶאת ִפּ ְקּחוּתוֹ ָה ְ
ֲאנִי ֵ
ֶש ִבּז ָ
ָתן ֶה ָח ָכם"
ְכוּתהּ ִכּנּוּהוּ "נ ָ
הוּמאנִית
ְה ָ
ָפה ו ַ
ָאמה ַהיּ ָ
ַעל ִפּי ַה ְדּר ָ
הוֹלד ֶל ִסינְגֶ ,ש ָלּ ַחם
גּוֹט ְ
ֶשל ֶהר ֶא ְפ ַריִם ְ
אַחרֶת
יקה ֶ
פּוֹא ִט ָ
יה ֶשל ֶ
רוֹת ָ
ַעל ַמ ְטּ ֶ
ֲבל ָע ָשׂה זֹאת ְבּ ִלי ַה ְשּמוּץ
קוֹד ָמיו ,א ָ
ִמ ֶשּל ְ
ִחרֶת
ְהנּ ֶ
ֶשל ַה ִקּנְאָה ַה ַצּ ְר ָחנִ ית ו ַ
ְאגְ רוֹף ָקמוּץ
ֶשל ַה ָכּשוֹת ִשירֶ -ארֶס ו ֶ
אוֹתם ֶשלֹּא ִה ְצ ִליחוּ ַל ֲעקֹר ְכּ ָלל
ִמ ַצּד ָ
אַחר
כּוֹכ ִבים ַבּחוּץ" ַ
ֶאת ְמשוֹרֵר ַה" ָ
ְתּיאוֹןִ ,מ ְבּ ִלי ִל ְזכֹּר ְכּ ָלל
תּוֹך ַה ַפּנ ֵ
ָכּבוֹד ִמ ְ
אוֹתם ִ
ִכּי גַם ָ
יע דוֹר ָצ ִעיר ָמ ָחר.
יוֹק ַ
נִּזְע ִמים פֹּה
ידיו ַה ָ
זוֹכר ֵא ְיך י ְִד ָ
ֲאנִי ֵ
ַעל ַח ְקָינָיו ִכּי רַבּוָּ ,בּאוּ ִבּ ְתלוּנוֹת:
גּוֹנְבים ִמ ְמּ ָך ָבּ ִתּים ְש ֵל ִמים פֹּה!"
" ְש ַמעֵ ,הם ָפּשוּט ִ
ָ "-בּ ִתּים?" ָשאַל ו ְִחיש ִתּ ֵקּן ָל ֶהםְ " :שכוּנוֹת"...

טוֹך" ) ֶשבּוֹ אַף ַפּ ַעם לֹא ִבּיֵּש עוֹד
ְא ְיך ִבּ" ְש ְ
וֵ
עוֹק ָצ ִנית( ָשאַל ְק ִרירוֹת:
ֶאת ְשנִ ינוּתוֹ ָה ְ
" ָל ָמּה ִלגְ נֹב ַדּו ְָקא ִמ ֶמּנִּי? ֲהרֵי יֵש עוֹד
ֲחרוֹת"...
אַל ֶתּ ְר ַמנ ְִטיבוֹת א ֵ
ָכּלָ -כּ ְך ַה ְר ֵבּה ְ
זוֹכר גַּם ֵא ְיך ִבּ ְמ ִחי ִצנְ זוּר ְדּרָקוֹנִי
ֲאנִי ֵ
יטי ְבּ" ָד ָבר"
פּוֹל ִ
ָפּ ַסל לוֹ ִבּיגִ 'י ִשיר ִ
ֻריוֹנִי
ְה ְמּשוֹרֵר ,אַף ִכּי ָהיָה " ְפ ִריק" ֶבּן-גּ ְ
וַ
יח ִכּי ִצנְזוּר זֶה לֹא ָש ַבר
הוֹכ ַ
ִמיָּד ִ
ֶך ח ֶֹפשַ -ה ִדּבּוּר ִכּזְכוּת ,לֹא ֶח ֶסד,
ֶאת ֵער ְ
אַחר ֶש ִה ְת ָבּרֵר לוֹ ִכּי ַהחֹק
וּמ ַ
ֵ
ֶסת
פּוֹטר ִמ ָכּל ֶצנְ זוּרָה ָכּל נְאוּם ַבּ ְכּנ ֶ
ֵ
ָמ ַסר ִשיר זֶה ְלד"ר ְסנֶהֶ ,שאָץ ִל ְדחֹק
יבה,
אוֹפנ ְִס ָ
נוֹקב ַל ְפּרוֹטוֹקוֹלְ ,כּ ֶ
ִבּנְאוּם ֵ
חוֹצץ
ָצא ֵ
וּסנֶה י ָ
נוֹעז – ְ
ֶאת אוֹתוֹ ִשיר ָ
ְכּ ֶשהוּא ַמ ְק ִריא ְבּקוֹל ָ
יבה
אַל ֶתּ ְר ַמנ ְִט ָ
אוֹתהּ ְ
פּוֹצץ...
ֻריוֹן ָש ַמעָ ,בּ ַלע – ו ְִה ְת ֵ
ֶש ֶבּן-גּ ְ
יסא – ֵא ְיך ַפּ ַעם
יד ְך ִגּ ָ
זוֹכר גַּם – ֵמ ִא ָ
ֲאנִי ֵ
ִיקים ִה ִצּיעוּ לוֹ ִדירָה
ְכּ ֶש ַה ַמּ ַפּא"ינ ִ
אַך ְבּ ַט ַעם
ְטן ֵסרֵב ְבּת ֶֹקף ְ
ְה ַפּי ָ
וַ
נְדירָה
ְל ִה ְת ַכּ ֵבּד ְבּ ַה ָצּ ָעה כֹּה ִ
נוֹב ַע
ֵהם ָשאֲלוּ אוֹתוֹ ִאם ֵסרוּבוֹ ֵ
יוֹתר ִל ְכתֹּב
יוּכל ֵ
ֲשש ֶשלֹּא ַ
ֵמ ַהח ָ
יה
ְדּ ָב ִרים ְכּ ֶנגֶד ִמ ְפ ַלגְ ָתּםֶ ,ש ָכּל אוֹי ְֶב ָ
אוֹתםִ " ,כּי טוֹב" –
אָמרוּ ָת ִמידְ ,כּ ֶשהוּא ִפּ ְר ֵסם ָ
ְ
ֻלּם ִמ ֶשּ ִה ְב ִהיר ָכּאן
יע ֶאת כּ ָ
וְהוּא ִה ְפ ִתּ ַ

ָתם
ֶשהוּא ֵאינֶנּוּ ְמ ֻע ְניָן ְבּ ַמ ְתּנ ָ
ַש ִאיר ָכּאן
אוֹתהּ י ְ
ַדּו ְָקא ִמשּוּם ֶש ִאם י ְִד ֶחה ָ
טוֹב ָתם...
ֶאת ַמ ְצפּוּנוֹ ָח ְפ ִשי ִל ְכתֹּב ְל ָ
נְדּי
זוֹכרֵ :א ְיך ֶמ ְל ָצר ֶדּ ִ
ְוגַם ֶאת זֶה ֲאנִי ֵ
ָשאַל אוֹתוֹ ָשם ְבּ" ָכ ִסית" ,כֻּלּוֹ ָקשוּב:
ווֹד ָקה? ְבּ ֶרנ ְִדּי?
ִיס ִקי? ְ
"אָז ָמה ִל ְמזֹג ְל ָך :גִ 'ין? וּ ְ
אדי ֶמ ִרי שוּב?"
קוֹ ְניָאק אוֹ ו ְֶרמוּט? הוֹק אוֹ ְבּ ָל ִ
ַאפּס נ ְִראָה לוֹ handy
ְא ְיך ַש ְתיָן זֶהֶ ,ש ָכּל ְשנ ְ
וֵ
ָענָהִ " :ת ְמזֹג ַהכֹּלַ ,ה ֵסּ ֶדר לֹא ָחשוּב"...
וּכ ֶש ֵאיַ -פּ ַעםְ ,בּ ִמ ְשאָל ֶשל ִעתּוֹןֶ -ערֶב,
ְ
ָאית
ְכּ ֶשנ ְִד ְבּ ָקה ֵא ָליו ַק ְר ִצית ִעתּוֹנ ִ
ְונ ְִדנ ְָדה לוֹ ִכּי ְבּע ֶֹקץ ַחד ְכּ ֶחרֶב
אוֹתהּ י ְַל ִעיט,
שוּבוֹתיו ַעל ַה ִמּ ְשאָל ָ
ָ
ִבּ ְת
הוּא " ְשלוּק" ָלגַם ִמכּוֹס ַהקּוֹ ְניָאק ְבּ ִלי ֶצנְזוּרָה
ַעל ַכּ ֻמּיּוֹת ַה ְסּ ִפּ ְירט ו ְָסח ָלהְּ ,מ ַחיּ ְֵך:
אוֹתהּ ַהקּוֹנְ יָאקטוּרָה
" ָכּל ַה ָכּבוֹד' ָקה ְל ָ
אָל ְך,
ִתּן ִלי ְל ָה ִשיב ַעל ִמ ְש ֵ
ֶש ָבּהּ נ ָ
ֲבל אֲנִ יֶ ,ש ִמּ ְת ַנגֵּד ְל ִה ָמּנוֹת ִעם
אָ
נִש ָ
חוּג ְ
בּוֹחר".
אָליו ֶשל שוּם ִמ ְשאָלִ ,ל ְשתֹּק ֵ
יוֹטית.
אוֹתהּ ִא ְיד ִ
"ו ְָכל זֶה ָל ָמּה?" ָשאֲלָה ָאַחר"...
אָמר ָלהְּ " ,ל ִמ ְשאָל ֵ
"זֶה ְכּ ָבר ִענְ יָןַ ",ֶתר
אָז י ְִס ְלחוּ ִלי ָכּל ַהטּוֹ ֲענִים ַלכּ ֶ
)זֶהֶ ,ש ַלּ ְמרוֹת ָכּל ִט ְר ָח ָתם עוֹד לֹא הוּזַח
ֶתר,
ֵמ ַעל רֹאשוֹ – אַף ִכּי ִה ְפ ִעילוֵּ ,בּין ַהיּ ֶ

וּב ִסגְ נוֹן רָחוֹק ִמ ֶשּ ֶמן ַזיִת ז ְַך
ְ
יל ְריָה
אַר ִט ֶ
אַחת ִבּ ְל ַבד ֶשל ְ
סוֹל ָלה ַ
לֹא ְ
דוּלתוֹ,
ֲמץ נוֹאָש ִל ְפגֹּם ִבּגְ ָ
ְבּ ַמא ָ
יס ֶט ְריָה
וְה ְ
ֶסיָה ִ
אַגר ְ
אוֹתן ְ
אַף ִכּי ֵמרֹב ָ
פּוֹסקוֹת ַעל ִשירָתוֹ
ֶשל ַה ְפגָּזוֹת ִבּ ְל ִתּיְ -
ַדו ְָקא ֵה ִעירוּ ֵבּין ְדּ ָח ָפיו
ֶשל ִמי ֶשרֹאש לוֹ ֵבּין ְכּ ֵת ָפיו
חוּתה
ֲשד ֶש ִאם ִשירָה זוֹ כֹּה ְפּ ָ
ֶאת ַהח ָ
טּוּלהּ,
רוּשהְ ,ל ִב ָ
ָל ָמּה ְד ָ
דוֹלה
ַכּמּוּת ַתּ ְחמ ֶֹשת כֹּה גְ ָ
שוּטה:
ֱמת ְפּ ָ
זוֹכר א ֶ
תּוֹת ָחן ֲהרֵי ֵ
ְכּ ֶש ָכּל ְ
ַט ָקה"
יוֹרים רַק ְבּ"רוֹג ְ
עוֹר ָבא ָפּרַח ִ
ֶש ַעל ְ
ֻצּר
ַעד ְמב ָ
אַך ִאם ֻמ ְפגָּז ָכּאן ֵאיזֶה י ַ
ְ
ֵמה – ִמיָּד ֻמ ְב ָלט ָכּאן
סוֹל ַלת נוּ"ןֵ -טי"ת ְשל ָ
ְבּ ְ
ִש ָבּר ֶשל ַה ִמּ ְב ָצר...
ַדּו ְָקא כּוֹחוֹ ַהלֹּא-נ ְ
אטי
ָמ ִ
ֲבל ְדּר ָ
קוּריוֹז ָק ָטן א ָ
זוֹכר ְ
ֲאנִי ֵ
ֶשבּוֹ ִס ֵפּר ֵעדְ -ר ִאיָה ֵא ְיך ִמ ְתנַגְּ דוֹ
אטי
טוֹמ ִ
ימ ְפּ ָ
אַטרָף ִס ְ
ְטן ָעט ְבּ ִמין ְ
ֶשל ַה ַפּי ָ
נִל ֶעגֶת ,ו ְִכ ְבּדוֹ
ֶשל ִה ְת ַבּ ְטּלוּת ַע ְצ ִמית ְ
ְש ָ
ִבּנ ִ
יקוֹתיו ַעל נ ְָע ָליו ֶשל ְבּ ִכירַ -ה ַפּיִט
יעָ ,כּאָמוּר,
) ָמה ֶש ְלּ ֶרגַע לֹא ִה ְפ ִר ַ
זְמן ָק ָצרִ ,ל ְפשׂוֹק ְשׂ ָפ ַתיִם
תּוֹך ַ
ַפּסְ ,
ַל ִמּ ְתר ֵ
רוֹך גָּמוּר(...
ִכּי ָכּל ִשירַת נְשוּקְ -שׂ ָפ ָתיו ִהיא ְבּ ְ
קוֹמ ְפּ ֶל ְק ִסים
וּכ ָבר ָל ַמ ְדנוּ ֵא ֶצל ְפרוֹיְד ֶשיֵּש ְ
ְ
ֶפח רָב
תּוֹפס ָבּם נ ַ
ֶש ַתּ ְס ִבּ ְיךֶ -א ִדיפּוּס ֵ
ֶק ִסים,
ְכּ ֶש ִקּנְאָתוֹ ֶשל ֵבּן ָבּאָבִ ,אם ֵאין ָלה ְבּר ְ

ֶצח-אָב.
אוֹבּ ֶס ְסיַת ר ַ
ֶמת לוֹ ְל ִמין ְ
גּוֹר ֶ
ָצחִ ,כּי גַם ַה ָמּוֶת
אַך ֶאת ָהאָב זֶה לֹא ר ַ
ְ
יח ְל ַה ְפ ִחית ֵמ ִחיּוּתוֹ
עוֹד לֹא ִה ְצ ִל ַ
ֹאהב ֶאת
עוֹלם נ ַ
ֶשל ְמשוֹרֵר גָּדוֹל ֶש ַעד ָ
ילה ִשירָתוֹ
נְח ָ
אוֹצרוֹת ַהיּ ִֹפי ֶש ִה ִ
ְ
ְאת ִס ְפרֵי ִשירָיו ָמ ָצאנוּ
ָל ָעם ַהזֶּה ,ו ֶ
ֲל ִלים ִבּ ְשׂדוֹת ַה ְקּרָב,
יהם ֶשל ח ָ
גַם ִבּ ְכ ֵל ֶ
ָצאנוּ
ֲבל ִמ ָכּל ְס ַב ְךַ -ה ִקּנְאָה ַהזֶּה י ָ
אָ
שוֹר ָריו:
וּמ ְ
אַחת ַלדּוֹר ְ
ְבּ ַמ ְס ָקנָה ַ
ָ
יבּי,
אַתּה יָכוֹל ִל ְהיוֹת ַח ְד ָשן גָּדוֹלַ ,ח ִבּ ִ
דוֹלים
יך ַהגְּ ִ
קוֹד ֶמ ָ
אַך ִאם ִתּירַק ִל ְב ֵאר ְ
ְ
יבּי
אַל ִ
ֵאין שוּם ִסכּוּי ֶש ְתּ ַפ ְבּרֵק ְל ָך ִ
ֲשׂים אוֹ ְבּ ִמ ִלּים,
ֶשל ִאישַ -תּ ְרבּוּתְ ,בּ ַמע ִ
טּוּח
עוּדתִ -בּ ַ
ְולֹא ִת ְרכֹּש ְבּ ָכ ְך שוּם ְתּ ַ
ֶש ַתּ ִצּ ְיל ָך ְבּבוֹא ַהיּוֹם ִמ ְכּ ַתבְ -פּ ַל ְס ֵתּר
טוּח
ֶשל דּוֹר ָצ ִעיר ִמ ְמּ ָךִ ,כּי ֵא ֶלּהַ ,על ָבּ ַ
יוֹתר(
יך לֹא ָפּחוֹת ) ִאם לֹא ֵ
י ְִרקוּ ָע ֶל ָ
יךִ ,כּי ַהח ֶֹמר
קוֹד ֶמ ָ
ִמ ֶשָּיּ ַר ְק ָתּ ַעל ְ
אֶ
ֲשר ִמ ֶמּנּוּ ָכּל יְסוֹדַ -תּ ְרבּוּת ָבּנוּי
יע א ֶֹמר
הוּא ַדו ְָקא זֶה ֶשדּוֹר ְלדוֹר י ִַבּ ַ
גַּם ִאם זֶה א ֶֹמר ַהשּוֹנֶה ַת ְכ ִלית ִשנּוּי
פּוֹא ִטי
קוֹדםִ ,כּי שוּם ִחדּוּש ֶ
ִמזֶּה ֶשל דּוֹר ֵ
ָמיו
נְטי – לֹא נִ ז ְַקק עוֹד ִמיּ ָ
אוֹת ִ
ִאם הוּא ֶ
ֶטי
ְל ַה ְכ ָפּ ָשה ִט ְפּ ִשית ֶשל דּוֹר-אָבוֹת ֶגּנ ִ
קוֹד ָמיו
ֶשהוּא ַע ְצמוֹ ִח ֵדּש רַבּוֹת מוּל דּוֹר ְ

יך יֵש ְבּשֹוֹרַתִ -חדּוּש ֻמ ְצ ֶדּ ֶקת
ו ְִאם ְבּ ִפ ָ
ֶצח-אָב ְבּתוֹר ָחסוּת
יכה שוּם ר ַ
ִהיא לֹא ְצ ִר ָ
נִזְק ֶקת
ֱמת אַף ַפּ ַעם לֹא ֶ
ַדלוּת-א ֶ
ֶש ֵכּן גּ ְ
ַעת ֶשל גַּסּוּת...
ִל ְש ְפּ ִריץ ָה ֵאש ַה ְמּ ַסיּ ַ
ְונָא ִל ְזכֹּר ִכּי ְכּ ֶש ִה ְש ִמיץ ְשלוֹנ ְְס ִקי ֶאת ְבּי ִ
ַאליק
)ו ְִה ְת ַחרֵט ַעל ָכּ ְך ְמאֹד ִמ ֵקּץ ָשנִים(
ָאלי
אַקט מוֹר ִ
ָקם ַתּ ְל ִמידוֹ ֶשל ַה ַמּ ְש ִמיץְ ,בּ ְ
ֶנגֶד גַּסּוּת רַבּוְֹ ,בּ ַל ַהט ַע ְק ָשנִי
וּשמוֹ ֶשל זֶהֶ ,של ַה ַתּ ְל ִמיד ֶשלֹּא ָט ַמן
ְ
אַל ֶתּ ְר ַמן.
ָתן ְ
יָד ַבּ ַצּ ַלּ ַחת ָהיָה נ ָ
יזוֹפ ֶרנִי
נָכוֹןָ ,היָה בּוֹ ֵאיזֶה ַפּ ַער ְס ִכ ְ
ַפּץ כּוֹסוֹת ָלרֹב
יס ֶטר ַהיְד ַה ְמּנ ֵ
ֵבּין ִמ ְ
תּוֹך ִש ְכרוּת – וְד"ר ֶגּ' ְקל ֶגּ'נ ְְט ְל ֶמנִי
ִמ ְ
ֶלד טוֹב,
אוֹבר ַעזְ ,כּי ֶ
ַה ָשּב ִכּ ְכלוֹת ֶהנְגֶ -
ו ְָסח ְל ַח ְצ ְקל ִאיש " ָכּ ִסית" ְבּנ ַֹעםֶ -מזֶג
שוּבה ְבּ ֵלב ָשלֵם
ַצּל ַבּ ַעלְ -תּ ָ
בּוֹ ִמ ְתנ ֵ
טוּליתַ " :ח ְצ ְקלָ ,מה ַה ֶנּזֶק?"
אַלּימוּת ַמ ְס ִ
ַעל ִ
וּמ ַש ֵלּם.
שוֹלף ֶצ'ק – ְ
כּוּח ֵ
וּב ִלי וִ ַ
ְ
ָשיו ָק ֶשה ִל ְשכּ ַֹח
ַחס ֶאל נ ָ
ְוגַם ְבּי ַ
אָנוֹכית
רוֹדנוּתוֹ ָה ִ
ֶאת ָע ִריצוּת ָ
כּוֹח
יהן ַדּו ְָקא ִמ ַ
ֶש ִא ְמ ְל ָלה ָכּ ְך ֶאת ְש ֵתּ ֶ
ֻח ְל ַשת ִל ָבּן ִל ְספֹּג ָכּל ָמה ֶשהוּא ִהנ ְִחית,
ָמה ֶש ָע ַמד ְבּ ִמין ְס ִתירָה ֶ
נוֹקרֶתַ -עיִן
מוּל ַתּ ְד ִמיתוֹ ָכּאן ַכּ ַמּ ְצפּוּן ַה ְלּ ֻא ִמּי

ֲדיִן
אַך ָמה ֶש ֵאין בּוֹ ְל ַה ְפ ִחית ֶא ְצלוֹ ע ַ
ְ
רוּמי.
רוּבּדוּרִ -שירָה ְת ִ
ֻיּוֹתיו ִכּ ְט ָ
ִמזְּ כ ָ
ִכּי ַה ְשּ ִכינָה ְבּשוּם ָאָ ָדם ֵאינָה אוֹ ֶגרֶת
ַח ָדּו ִעם ַצ ִדּיקוּת ְגּמוּרָה,
ְסגוּלוֹת גָּאוֹן י ְ
ֵהן הוּא ַע ְצמוֹ ָכּ ַתב ְבּ ִשיר ֶש ְשּמוֹ " ִא ֶגּרֶת"
רוֹצצוּ בּוֹ ,טוֹב ְורַע.
אוֹמים ִה ְת ְ
ִכּי ְת ִ
יע
ו ְַעל ִש ְפ ַעת ַהטּוֹב ַהזֶּה ֶשהוּא ִה ְש ִפּ ַ
ַעל ֶארֶץ זֹאת ֶש ִה ְת ָבּ ְר ָכה בּוֹ ְבּ ִלי ִמ ָדּה
יה
ְש ָשּנִ ים רַבּוֹת ָכּלָ -כּ ְך ָהיָה ָלהּ ִפּ ָ
וֶ
אַחת:
לוֹמר ַהיּוֹם ִמלָּה ַ
ָצ ִר ְיך ַ
תּוֹדה.
ָ

