***
יוסי גמזו

ָאז מָ ה תֹ אמַ ר כָעֵ תָ ,אדוֹן אוֹבָ מָ ה?
"קלוֹז סִ י" ע ֹו ֶגנֶת
כָעֵ ת ,שֶ הַ ןְּ פִ ינָה ְּ
ִמזֶה ְּשלוֹשָ ה י ִָמים בִ נְּמַ ל אֵ ילַת
ותכולָתָ ה הָ ַרצְּ חָ נִית מֺ פְּ ֶגנֶת
ְּ
לְּ עֵ ין תֵ בֵ ל ֺכלָה וכְּ בָ ר נ ְִּקלָט
ַארהַ "ב סֵ ְּרבָ ה לִ ְּשמֹ עַ
הַ םֶ סֶ ר שֶ ְּ
וְּ שֶ ֲאנ ְַּחנו ,בִ ִידיעַ ת חֺ ְּמרוֹ,
חָ ז ְַּרנו בִ ְּנ ִחישות שֶ אֵ ין כָמוֹהָ
ָאמרוֹ,
עָ לָיו וְּ ֹלא חָ ַדלְּ נו לְּ ְּ
צָ ִריְך ל ְַּחשֹף אֶ ת תַ ְּת ָרנות הַ חֹ טֶ ם
שֶ ל ו ִָשינְּגְּ טוֹן מול נִ צְּ צוֹת ִס ְּרחוֹן
נִ ְּשעֵ י ִא ָיראן ומול חֵ ְּרשות הָ אֹ טֶ ם
שֶ ל מַ ר אוֹבָ מָ ה וגְּ לויוֹת לִ בְּ חֹ ן
אֶ ת חֹ סֶ ר א ֲִמינות חוש ֹו הַ חַ ְּק ִטי
ולְּ קָ ְּרא ֹו בְּ דוגְּ ִרי וְּ direct-
לַןֵ ֶדר ,בְּ סִ גְּ נוֹן אַ ִםיץ ונְּ ַר ְּק ִטי
יט ְּיקלִ י קו ֶֹר ְּקט.
בְּ לִ י גִ מונֵי נוֹלִ ִ
שָ מַ עְּ נו שֶ עִ ם אוֹר ִראשוֹן שֶ ל שַ חַ ר
ִה ְּש ִמיעו ל ֹו ֲחמָ יו שֶ ל חֵ יל-הַ טָם
לַקֶ נְּ טֶ ן הו ָֹרַאת -עֲצֹר ִקשַ חַ ת
ִמתוְֹך מַ כְּ ִשיר-הַ עֶ שֶ ר – וְּ ָדכְּ יָם
שֶ ל נ ְַּחש ֹולֵי יַם -סוף נִ ְּתאֹ ם הָ ְּח ַרש שָ ם
כְּ שֶ ַרב-חוֹבֵ ל הָ מום זֶהְּ ,תקוף צִ מָה
שֶ ל תַ ְּדהֵ מָ ה וְּ שֶ ל אֵ ימָ ה ִנ ְּד ַרש שָ ם
לְּ פֶ תַ ע לַעְּ צֹר אֶ ת הַ ןְּ פִ ינָה.
ָאז מָ ה תֹ אמַ ר כָעֵ תָ ,אדוֹן אוֹבָ מָ ה,
ִאם ַרב -חוֹבֵ ל ַדל -כֹשֶ ר בְּ ִהגוי
כָמוָֹך ,שֶ פִ שֵ ל קָ שוֹת זֶה כַםָ ה
חָ ְּדשֵ י ִאוֶ לֶת בְּ נִווט שָ גוי
ֹלא ַרק שֶ ל קַ ו מֺ ְּטעֶ ה ָאמֵ ִריקָ נִ י
שֶ ִרפְּ יוֹנ ֹו וְּ ִט ְּמטומ ֹו כֹה ָרב
עַ ד שֶ בְּ יַם הַ בְּ לו ִֹפים הָ ִא ָיראנִי
ַארצוֹת הַ םַ ע ֲָרב
שו ְֹּקעוֹת ִאת ֹו ְּ
אשלוֹתֶ יָך
כִ י ִאם ,כ ִַמ ְּתַאפְּ שֵ ר ִמפַ ְּ
'מבֶ ְּרלִ ינִטוֹת – גַם בְּ עִ דוד
הַ סֶ ְּ
טֵ רוֹר נָ ְּרסִ י שֶ בֵ ין מַ כְּ שֵ לוֹתֶ יָך
לותָך ִמ ְּשנֵה ִחדוד.
מוֹסִ יף לְּ סִ כְּ ְּ
אַ תָ ה ,שֶ זֶה זְּ מַ ן ָרב אֵ ינְָּך מַ צְּ לִ יחַ
לִ ְּקרֹא כָאן אֶ ת הַ כְּ תֹ בֶ ת עַ ל הַ ִעיר
וְּ רוֹחָ אנִי הַ חָ ח או ְֹּתָך בְּ ִטיחַ
כְּ זַב ִחטוכָיו בְּ עֶ זְּ ַר ְּתָך מַ פְּ ִקיר

אֶ ת כָל ִמ ְּשטַ ר הַ ןַ נ ְְּּק ְּציוֹת שֶ בְּ סֶ גֶל
הַ בַ יִת הַ לָבָ ן ,בְּ יָזְּ מַ ְּתָך
סוֹפְּ סוֹף ִהגִ יעַ לִ פְּ ִשיטַ ת-הָ ֶרגֶל
בָ ה יַחַ ד צ ֹו ֲח ִקים עַ ל חֶ ְּשב ֹו ְּנָך
גַם טֶ הֶ ָרן וְּ גַם מו ְֹּשלֵי ַדםֶ שֶ ק
הַ םַ ְּמ ִשיכִ ים בְּ מֶ תֶ ק ִת ְּחכומָ ם
לְּ ִה ְּתג ְַּרעֵ ן ולְּ הַ ְּשהוֹת אֶ ת עֵ סֶ ק
ימי ִמ ְּתחומָ ם.
צֵ את ֹו שֶ ל נֶשֶ ק כִ ִ
ָאז מָ ה תֹ אמַ ר כָעֵ תָ ,אדוֹן אוֹבָ מָ ה,
"קלוֹז ִסי" זוֹ ,כַָאמור,
ִאם מול סְּ ִפינַת ְּ
כְּ שֶ הָ ע ֹולָם כֺל ֹו מֵ בִ ין כְּ בָ ר לָםָ ה
ה ֹוכ ְַּחתָ עַ צְּ ְּמָך כְּ בור גָמור
בְּ ִטיב נַכְּ לולֵיהֶ ם שֶ ל הָ ִא ָיראנִים
כְּ שֵ ם שֶ ֹּלא הֵ בַ נְּתָ לְּ מָ שָ ל
(כְּ שֶ בְּ ִמצְּ ַריִם ִה ְּתחַ לְּ פו ִט ָיראנִים)
מור ִסי שֶ כָשַ ל
אֶ ת הַ םֺ ְּרסָ ה שֶ ל ְּ
וכְּ שֶ לְּ כָל בַ ר ַ -דעַ ת כְּ בָ ר ִנ ְּמַאס עַ ד
יֵאוש מֺ ְּחלָט ִמ ְּתבונ ְַּתָך ,הַ עַ ו
שֶ ב ֹו נָקַ ְּטתָ מול עָ ְּרמָ ת ַאסַ ד
שֶ חֶ בַ ח בְּ נֵי עַ ם ֹו כְּ לָל ֹלא ֺעכַב
מֵ ֶרגַע שֶ ִאטום צְּ בָ ִאי הֵ סַ ְּרתָ
מֵ עַ ל רוֹצֵ חַ -עָ ל זֶה הָ ָארור
יטי ֹלא הֶ ְּחסַ ְּרתָ
וְּ שום ִמ ְּשגֶה נוֹלִ ִ
ִמןַ ְך כִ ְּשלוֹנוֹתֶ יָך הַ בָ רור.
כֵן ,מָ ה תֹ אמַ ר כָעֵ תָ ,אדוֹן אוֹבָ מָ ה,
ִאם כְּ מ ֹו שֶ כְּ בָ ר הוֹשֵ עַ הַ מָבִ יא
ָאמַ ר כְּ שֶ רוחַ -הָ אֱמֶ ת ב ֹו קָ מָ ה
כִ י הַ זו ֵֹרעַ רוחַ שֶ תָ ִביא
ַרק ֶנזֶק וְּ סִ כְּ לות – י ְִּקצֹר סופָ תָ ה,
ִאם כְּ מ ֹו שֶ ְּע ִריָאת ֹו של חֵ יל -הַ טָם
לְּ קֶ נְּ טֶ ן-הַ ןְּ פִ ינָה כְּ פִ י שֶ שָ מַ עְּ תָ
גָבְּ ָרה עַ ל הַ גַלִ ים וְּ עַ ל ָדכְּ יָם
יִגְּ בַ ר נִ ְּתאֹ ם ,בְּ לִ י נַ ְּש ָרנות ומֶ קַ ח
הַ שֵ כֶל הַ טָשָ ר לְּ אוֹר ְּמצוֹר
סָ ִטי"לִ ים עַ ל ִמ ְּרמַ ת ִא ָיראן כְּ לֶקַ ח
שֶ ֹּלא ַרק ִהיא נ ְִּד ֶרשֶ ת ַלעֲצֹ ר
כִ י ִאם – וְּ ֹלא נָ חוֹת ִמכְָך – בְּ לִ י לָםָ ה
ובְּ לִ י שום ְּט ִר ִיקים שֶ ל ְּש ִמ ַירת פָ סוֹן
גַם בְּ רוְֹך ִריצַ תָ-אמוֹק שֶ לְּ ָך ,אוֹבָ מָ ה,
לִ ְּתהוֹם הָ אֱוִ ילות וְּ הָ ָאסוֹן.

