***
יוסי גמזו

אִ יר ֹו ְניָה אִ ירָ אנִית
כְ שֶ כַּטוֹם כִ ְמעַּ ט הַּ עֵּ ץ בָ א
עַּ ל י ְֺק ַּרת אוֹבָ מָ ה ,כִ י
כְ בָ ר סוֹבֵּ ב אוֹת ֹו עַּ ל אֶ צְ בַּ ע
נוטין ז'ולִ יק הַּ בָ ִקי
ִ
בִ ְת ָככֵּי הַּ ִדינְ לוֹמַּ ְטיָה
ַארהַּ "ב הַּ שַּ ְטיָא
ונ ְִשיא ְ
ַּרק ִאטֵּם אַּ ְך ֹלא ִקטֵּם
אֶ ת הַּ ְד ָראמָ ה שֶ בִ טֵּם
עַּ ל ְת ִקיפָ ה צְ בָ ִאית שֶ ל מַּ חַּ ץ
ֶנגֶד ַאסַּ ד הַּ םֺ זְ מָ ן
תוְֹך ִמסְ מוס אוֹת ֹו הַּ לַּחַּ ץ
לְ הַּ ְרוִ יח שֶ פַּ ע זְ מַּ ן
ימי
וְ אַּ גַּב ִחטוְך אוֹנְ ִט ִ
לְ הַּ בְ ִריחַּ כְ הַּ ְד ָרן
ימי
כָל ִמצְ בוֹר שֶ ל נֶשֶ ק כִ ִ
לְ עִ ָירק ולְ ִא ָיראן– ,
כְ שֶ אֶ ל מול עֵּ ינֵּי הַּ םֶ ְדיָה
ַאסַּ ד ְמגַּחֵּ ְך עַּ זוֹת
כִ י נוֹזְ פָ יו עו ְֹרכִ ים קוֹמֶ ְדיָה
ימנוֹטֶ ְנ ִטית שֶ כָזֹאת
ִא ְ
אֵּ ין כְ בָ ר נֶ לֶא ,כִ ְמדֺ םַּ נִי,
ִאם בִ זְ כות אוֹת ֹו תַּ ְרגִ יל
צִ יר הָ ֶרשַּ ע הָ ִא ָיראנִ י
ִמ ְתנוֹצֵּ ץ ִמסְ חוֹק וָגִ יל
ְודמות ֹו שֶ ל ָאיָאת ֹולַּה
עַּ לִ י בֶ ן חָ מָ נ ִָאי
בְ פ ְֺמבֵּ י סוֹפְ סוֹף נָג ֹולָה
כְ כַּזְ בָ ן תַּ ְחמָ נ ִָאי
בְ פו ְֹרס ֹו בִ פְ נֵּי כָל בַּ אנ ְַּדת
ִמ ְש ְמרוֹת מַּ ְהנֵּ כַּת
ִמ ְשטָ ר ֹו אֶ ת נְ רוֹנָ ַּגנ ְַּדת
הַּ ִם ְרמָ ה שֶ ל ֹו בְ לִ י חָ ת
בָ ה ִהסְ כִ ים כִ י יְחֺ ןַּ ל ל ֹו
כוריו
כור אֶ חָ ד ִמ ְשלַּל ָ
הַּ ג ְַּר ִעינִטִ ים ,אַּ ְך כְ לָל ֹלא
ְיצ ְֺמצַּ ם בְ ִמסְ תו ָֹריו
ֹלא ִרבוי הַּ סֶ ְנ ְט ִריפוגוֹת
וְ ֹלא קֶ צֶ ב מֵּ רוֹצ ֹו
שֶ ו ַַּּדאי שֶ ֹּלא יָפוג עוֹד
ַארצוֹ.
עַּ ד ִה ְתג ְַּרעֲנות ְ
"רבוֹתַּ יָ ",אמַּ ר הַּ בְ לוֹפֶ ר,
ַּ

"שימו לֵּב נֹ ה שֶ ֲאנִ י
ִ
כָאן מַּ סִ יעַּ זֹאת כְ כֹ פֶ ר
בַּ ִםלְ כוד הַּ ְם ִדינִ י
ב ֹו נָתון ִמ ְשטָ ר ִא ָיראנִי
שֶ לִ פְ נֵּי נְ צָ צַּ ת ָאטוֹם
זְ בֶ נְג שֶ ל בְ לִ יץ ָאמֵּ ִריקָ נִי
יְחַּ ןֵּ ל אוֹת ֹו עַּ ד תֹ ם
וְ עַּ ל כֵּן מוכָן ִהמֵּנִ י
לְ וַּתֵּ ר עַּ ל כור אֶ חָ ד
גַּם ִאם בְ ִמ ְשנַּת חומֵּ ינִ י
ִחיונִי הוא לַּגִ 'יהָ אד –
יטי
וְ כֵּיוָן שֶ זֶה כְ בָ ר ְק ִר ִ
לָעִ ְניָן הַּ בִ ְטח ֹונִי
יתי,
כְָך גַּם סָ ח ,כְ ִפי שֶ סִ וִ ִ
נ ְִשיאֵּ נו ,רוהָ נִי,
הַּ םַּ פְ עִ יל כָעֵּ ת אֶ ת מֶ תֶ ק-
ִשפְ תוֹתָ יו בְ מֶ ֶרץ ָרב
כְ נ ֹוכֵּל שֶ טֵּש ל ֹו וֶתֶ ק
בְ בִ לְ פוף הַּ םַּ ע ֲָרב
ֹלא ִמנְ נֵּי שֶ ִם ְת ַּד ְר ֵּדר נֹ ה
מַּ סָ בֵּ נו הַּ כְ לָלִ י
וְ ִאטום צְ בָ ִאי חוֹבֵּ ר נֹ ה
לְ אֶ ְמבַּ ְרג ֹו כַּלְ כָלִ י
אֶ לָא ַּרק ִמשום שֶ ָאנו
כָאן בְ אֹ פֶ ן עֶ ְקר ֹונִי
ִמ ְתנַּגְ ִדים ,כְ ִפי שֶ הו ַֹּדעְ נו,
לְ כָל נֶשֶ ק ג ְַּרעִ ינִ י
ַאף עַּ ל נִ י שֶ ב ֹו ֲאנ ְַּחנו
ְמאַּ טְ ִמים יוֹמָ ם וָ לֵּיל
עַּ ל אוֹבָ מָ ה שֶ םָ ַּר ְחנו
וְ ָכנָ"ל עַּ ל י ְִש ָראֵּ ל
שֶ אוֹתָ ה קָ שֶ ה לִ ְמ ֹרחַּ
גַּם ִאם ְמשַּ מִים נֹ ה ט ֹון
(בְ נִגוד לְ רֹאש ַּדל מוֹחַּ
כִ נ ְִשיאָ ה שֶ ל וו ִֹשינְגְ טוֹן
וְ שֶ ל בְ נוֹת בְ ִרית ֹו בַּ פְ יַּאסְ ק ֹו,
מַּ עַּ צְ מוֹת הַּ םַּ ע ֲָרב,
שֶ בַּ סְ טַּ יְל הַּ ְםהֺ ןָ ס כֹ ה
ב ֹו נו ְֹקטוֹת הֵּ ן יֵּש זְ מַּ ן ָרב
לְ מֺ ְמחֵּ י הַּ סְ וָָאתֵּ נו
נָרסִ ים לְ הַּ ְחבִ יא
עַּ ְרסִ ים ְ -
כורינו
אֶ ת כָל יֶתֶ ר ְשלַּל ֵּ
בַּ ִת ְחכום הַּ ְם ַּר ִבי)"...
מַּ סְ קָ נָה ִמ ְתבַּ עֶ שֶ ת :כַּטוֹם ,חֵּ י נַּפְ ִשי,
ִמסְ תַּ בֵּ ר שֶ אוֹת ֹו הָ ע ֹולָם הַּ חָ פְ ִשי
הוא חָ פְ ִשי גַּם מִ שֵּ כֶל מֵּ רֹב שֶ חָ עָ ה
בְ אַּ בְ ד ֹו גַּם נְ ֶרסְ ִטיזָ'ה וְ גַּם הַּ ְרתָ עָ ה,
יטלֶר ִהכְ לִ ים
כְָך שֶ כְ מ ֹו בִ ימֵּ י ִמי ְנכֶן ,כְ שֶ ִה ְ

ארסָ ה נְ רועָ ה
יטים בְ פַּ ְ
אֶ ת הַּ ְב ִר ִ
'מבֶ ְרלִ ינִים בִ ְקלוב הַּ כְ ִסילִ ים
יֵּש הַּ ְרבֵּ ה צֶ ְ
אַּ ְך ֹלא צֶ ְ'רצִ 'יל אֶ חָ ד לִ ְרפוָאה.

