***
יוסי גמזו

אֵ יְך ִמתְ בַ זֶה אִ ְרּגּון שֶ ְשמ ֹו "אּונֶסְ קוֹ"
ּומתְ קַ ְרנֵף כְ קַ ְר ַנפֵי יּונֶסְ ק ֹו
ִ
זֶה יוֹמַ יִם מֵ ָאז צָ צָ ה ִמפָ ִריז
י ְִדיעָ ה שֶ בְ ִטיבָ ּה הַ ְםבָ אֵ ס כֹה
ִאי אֶ פְ שָ ר כְ לָל לְ הַ גְ זִ ים ּולְ הַ ְפ ִריז
ּולְ פִ יהָ שָ ם פִ ְרסֵ ם ִא ְרּגּון "אּונֶסְ קוֹ"
הַ ְחלָטָ ה שֶ בִ לְ חָ ִצים הָ יְתָ ה כְ רּוכָה
ִמצִ ָדם ְשטּוף-הַ ִש ְטנָה שֶ ל בְ נֵי-דו ֵֹדנּו
לִ ְד ִחיַת מוֹעֵ ד פְ ִתיחַ ת תַ עֲרּוכָה
עַ ל הַ קֶ שֶ ר הַ ִהיסְ טו ִֹרי שֶ עו ֶֹדמּו
ִמ ְתקַ יֵם כַיוֹם כְ פֵ נוֹמֵ ן ְת ִמ ִידי
כְ פִ י שֶ כְ בָ ר ַאלְ פֵ י שָ נִים הּוא חַ י בְ ֶרצֶ ף
הּודי
ַארצֵ נּו וְ הָ עָ ם הַ יְ ִ
בֵ ין ְ
וְ ָלכֵן אוֹתָ ם עַ ְרבִ ים ,בְ שֶ צֶ ף-קֶ צֶ ף
ְמאַ יְ ִמים שֶ ִאם אוֹתָ ּה תַ עֲרּוכָה
ִתפָתַ ח – ִמיָד הַ יוֹ"ר ,מַ ְחמּוד עַ בָ אס,
יְטַ ְרפֵ ד אֶ ת יָזְ מַ ת קֶ ִרי הַ בְ רּוכָה
כְ שֶ י ְַר ִעים קוֹל ֹו שֶ ל אַ בּו-מַ אזֶן" :בַ אס!"
כֵן ,אוֹת ֹו מַ כְ ִחיש -שוָֹאה שֶ כְ בָ ר הו ִֹדיעַ
בְ אוֹת ֹו או ִֹטיזְ ם ְד ַרסְ ִטי וְ ָרעִ יל
כִ י ל ְַמרוֹת כָל ְשבִ יתַ ת-אֵ ש וְ תַ ה ֲִדיָה
יש ָר ִאיל
לְ ע ֹולָם הּוא ֹלא יַכִ יר בְ ִא ְ
הּודים נ ְִתקַ ף ִהיסְ טֶ ְריָה
כִ ְמ ִדינַת-הַ יְ ִ
פֶ ן פְ ִתיחַ ת תַ עֲרּוכָה כָזֹאת תָ בִ יא
לְ ִחשּוף ִשפְ עַ ת כִ זְ בֵ י הַ בּוכְ הַ לְ טֶ ְריָה
שֶ ל ִשכְ תּובִ -היסְ טו ְֹריָה בְ סִ גְ נוֹן עַ ְרבִ י.
ַאקסָ ה
לְ מָ שָ ל ,שֶ לָעַ ְרבִ ים מֺ כֵי הַ מ ְ
(הַ ְתבּוסָ ה שֶ ל  )'84יֵש
ַאקסָ ה
בַ "קֺ ְרָאן" ִתזְ כ ֶֹרת עַ ל ִמסְ ּגָד אֶ ל ְ -
אקט ֵדי ְמבַ יֵש
קּודס ,ל ְַמרוֹת שֶ פַ ְ
בְ אֶ ל ְ -
קּודס אֵ ינָה נִזְ כ ֶֶרת
הּוא שֶ כָל אוֹתָ ּה אֶ לְ -
בַ "קֺ ְרָאן" וְ לּוא גַם פַ עַ ם י ְִח ָידה
(מָ ה שֶ אֵ ין ב ֹו לְ חַ זֵק ,וְ לּוא כְ ז ֶֶרת
עּודה
שּום ִטעּון כִ י בִ ָירת ֹו הַ יְ ָ
שֶ ל הָ עָ ם הַ פָ לַסְ ִטינִי ,חֵ י שָ מַ יִם
וְ חֵ י ַאלְ לַּה שֶ ִהנְפִ יק לָהֶ ם קּושָ אן
כִ בְ יָכוֹל עַ ל כָל ִמזְ ַרח יְרּושָ ַליִם
ְרשּומָ ה אֶ צְ לָם בַ טַ אבּו הַ יָשָ ן
שֶ ל ִדבְ ֵרי יְמֵ י ָדתָ ם) וְ ִאם ֹלא ַדי בָ ּה
בְ עֺבְ ָדה ז ֹו ִמסְ תַ בֵ ר לִ ְמבּוכָתָ ם
כִ י בְ דּותָ ה ז ֹו שֶ הַ ְרבֵ ה ִדבְ ֵרי-הֲבַ אי בָ ּה

הֺ פְ ְרכָה כְ בָ ר עַ ל אַ פָם ַו ֲחמָ תָ ם
בַ ּגִ ְרסָ ה בָ ּה בְ לוֹף זֶה לְ גו ְֹרמָ יו פֹ ַרק ,כִ י
ִהיסְ טו ְֹריוֹנִים מֺ סְ לְ ִמים ְמפ ְֺרסָ ִמים,
ַאלַּ -וי ְִק ִידי וְ כָמוֹהּו ַאלַ-אזְ ָר ִקי
ּוטעָ ִמים
כְ בָ ר הֶ ְראּו בְ קַ "ן פְ ָר ִטים ְ
ַאקסָ ה שֶ בְ לַהַ ט
שֶ אוֹת ֹו ִמסְ ּגָד אֶ ל ְ -
ְקפִ יצַ ת ֶ -ד ֶרְך עַ ד אֵ לָיו ִביעָ ף נִזְ ַרק
"סּורת ַאל-אֶ סְ ָרָאא" הַ מו ַֹדעַ ת)
(עַ ל פִ י ַ
מֺ חַ מַ ד
הַ מָבִ יא
"בּוראק",
ָ
קּודס – מָ ה שֶ םַ ְראֶ ה כָאן
ֹלא הָ יָה כְ לָל בְ אֶ ל ְ -
אֵ יְך טָ עּות-פֵרּוש -הַ טֶ ְקסְ ט נ ְִתקָ עָ ה בָ ה –
ַאקסָ ה) מֶ כָה,
אֶ ָלא ַרק ִמסְ ּגָד בִ ְקצֵ ה (אֶ לְ -
עֲשָ ָרה ִמילִ ין ִמ ְתחּום הַ "קַ עֲבָ ה"...
ַואֲשֶ ר ל ְַטעָ נָה הַ פָ לַסְ ִטינִית
הּודי אֵ ין כָל ִשיּוְך
כִ י לָעָ ם הַ יְ ִ
רּוטינִית
ַארצָ ם שֶ ל אֲבוֹתָ יו ,בְ ִדיחָ ה ִ
לְ ְ
שֶ בְ כָל בַ רַ -דעַ ת מַ ֲעלָה ִחיּוְך,
לּואיס (*)
כּורים ִדבְ ֵרי פְ רוֹפֵ סוֹר בֶ ְרנ ְַרד ִ
עוֹד זְ ִ
ִיטין ,כִ י הַ כִ בּוש
ִמזְ ְרחָ ן ַרב -מ ֹונ ִ
יס -
יעית גִ לּוי ִה ְ
הָ עַ ְרבִ י שֶ בְ מֵ ָאה ְשבִ ִ
טו ִֹרי ִמ ְקצו ִֹעי מֵ בִ יא לִ ֵידי ּגִ בּוש
אֶ ת הַ פַ ְקט שֶ ל הַ זְ נָחַ ת יְרּושָ לַיִ ם
וְ ִרםּום קַ ְרנָן שֶ ל ְטבֶ ְר ָיהַ ,ר ְמלֶה ,לּוד
בְ י ָָדיו שֶ ל הָ ִאסְ לָאם שֶ יוֹם וָ ַל ִיל
ְמטַ ְרטֵ ר כַיוֹם כְ פָ טֵ יפוֹן חָ לּוד
עַ ל עֶ ְרכָּה הַ תֵ אוֹלוֹגִ י וְ ִהיסְ טו ִֹרי
קּודס שֶ עַ ל זְ כּות ֹו בָ ּה הּוא מַ כְ ִריז
שֶ ל אֶ לְ -
בְ ק ֹולֵי-קוֹלוֹת שֶ ל ֵדמָ גוֹג ֵרטו ִֹרי
בְ ָאזְ נֵי ַאנְשֵ י "אּונֶסְ קוֹ" בְ פָ ִריז
שֶ אֵ ינָם בו ִֹשים לְ ִה ְשתַ פֵ ן ִמלַחַ ץ
הַ ָכזָב הַ פָ לַסְ ִטינִי שֶ בִ ְשמ ֹו
שּורת-הַ םַ חַ ץ
הֵ ם יו ְֹר ִדים לַשֵ פֶ ל כְ שֶ ַ
ִהיא" :אּונֶסְ קוֹ" כָאן א ֹונֵס כֹה אֶ ת עַ צְ מ ֹו
לְ אוֹתָ ּה ַד ְרּגַת -חֶ ְרפָה שֶ בָ ּה שָ פּוט
כָל ח ֹולֶה בְ ֶנגַע הַ ִה ְתקַ ְרנְפּות...
____________
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