***
יוסי גמזו

הַ סָ תָ ה ְמאֺחֶ רֶ ת
כְ שֶ בִּ ְמנוֹעָ ה שֶ ל ְמכוֹנִּית מַ ְדלִּ יק ,בְ ֶד ֶרְך-נֶ גַע,
נִּיצוֹץ אֶ ת תַ ֲע ֹרבֶ ת הַ בֶ ְנזִּ ין וְ הָ ֲאוִּ יר
בִּ זְ מַ ן שֶ הַ בֺכְ נָה עָ בְ ָרה כְ בָ ר אֶ ת אוֹת ֹו הָ ֶרגַע
שֶ ב ֹו ָאמור הוא אֶ ת הַ תַ ֲע ֹרבֶ ת לְ הַ בְ ִּעיר
אשלָה זוֹ ,מֵ חֹ סֶ ר הַ גְ ָד ָרה ַאחֶ ֶרת
מֺגְ ֶד ֶרת פַ ְ
ישים
בֵ ין נֶהָ גִּ ים הַ ִּם ְתקַ ִּשים לָנועַ בַ כְ בִּ ִּ
ומאֺ חֶ ֶרת
כְ הַ סָ תָ ה נִּחֶ ֶרת ,מַ ְרגִּ יזָה ְ
ישין.
שֶ ִּאיש אֵ ינ ֹו סוֹבֵ ל אוֹתָ ה בֵ ין ְשַאר מַ ְרעִּ ין ִּב ִּ
אולָם כְ שֶ הָ ע ֹולָם נ ֹוכַח ,בְ אֹ ַרח ֵדי ִּאיר ֹונִּי
כֵיצַ ד ִּאחוד אֵ ירוֹנִּ י שֶ שָ נִּים סֵ ֵרב לִּ ְצרֹר
"חיזְ בַ אלְ לָה" (שֶ ִּה ְתמַ חָ ה בְ אֹ פֶ ן כְ רוֹנִּ י
ִּא ְרגון כְ מ ֹו ִּ
בְ ֶרצַ ח סִּ יטוֹנִּי) בִּ צְ רוֹר שֶ ל ִּא ְרגונֵי טֵ רוֹר
בורגָס בְ בולְ ג ְַריָה
וְ ַרק כַטוֹםַ ,אחַ ר נִּ גועַ ְ
שֶ ל בִּ ְרי ֹונֵי נ ְַס ַראלְ לָהִּ ,מ ְתעו ֵֹרר אוֹת ֹו ִּאחוד
לוֹמַ ר ִּמעֵ ץ עִּ טון ָארְֹך שֶ ל שַ ְקלָא וְ שֶ ל טַ ְריָא
"חיזְ בַ אלְ לָה" אֵ ינֹ ו נָ חות
שֶ ַרף ְשפִּ יכות -הַ ָדם שֶ ל ִּ
ִּמזֶה שֶ ל כָל ִּא ְרגון-טֵ רוֹר שֶ ִּר ְשעות ֹו ִּנכ ֶֶרת
בְ ֶרצַ ח שֶ ל חַ נִּ ים מֵ חֵ ְטא ב ֹו הָ ע ֹולָם ח ֹוזֶה –
ז ֹו בְ לִּ י סָ פֵ ק דֺ גְ מָ ה לַהַ סָ תָ ה הַ ְםאֺ חֶ ֶרת
שֶ ל כָל הַ חַ כְ מוֹלוֹגִּ ים בְ ִּא ֻחוד אֵ ירוֹנִּ י זֶה.
צֹרְך בְ ִּעטון צָ מוד לְ ִּמ ְיקרוֹסְ קוֹנִּ ים
וְ אֵ ין שום ֶ
ָאמנָם הֺ כַר
בִּ כְ ֵדי לִּ ְראוֹת שֶ כְ שֶ ִּא ְרגון -טֵ רוֹר ְ
כְ גוף שֶ ל ְמ ַרסְ ִּחים ִּב ֵידי אוֹת ֹו ִּאחוד אֵ ירוֹנִּ י
הָ יָה זֶה כְ שֶ ןִּ כֵן אֶ ת ְשלוֹם אֵ יר ֹונָה בְ עִּ עָ ר:
כְָך בְ ג ְֶרמַ נְ יָה כְ שֶ שו ְֹמ ֵרי-הַ חֹ ק נִּ ְתאֹ ם נֵעוֹרו
אדר-מַ ְינְהוֹף" בְ לי כָל מַ עֲצוֹר
לִּ ְרדֹף אֶ ת בַ א ְנ ַדת "בַ ֶ
ובְ ִּאיטַ לְ יָה אֶ ת שוֹלְ חֵ י רוֹצְ חָ יו שֶ ל ַאלְ ד ֹו מוֹר ֹו
ִּמתוְֹך אוֹתָ ן "בְ ִּריגָדוֹת ֲאדֺ םוֹת" זו ְֹרעוֹת-טֵ רוֹר
וְ כָך בִּ סְ קו ְֹט ַלנְד ,כְ שֶ ְםטוֹס "נָאן אֶ ם" נֺסַ ץ ִּמםַ עַ ל
לְ לוֹקֶ ְרבִּ י ִּמחַ עַ ם מַ ר קָ ָדאפִּ י ,שַ לִּ יט לוב,
אַ ְך כְ שֶ אוֹת ֹו טֵ רוֹר בֺסַ ע בִּ ֵידי בֶ ן -הַ בְ לִּ טַעַ ל
נַסְ ַראלְ לָה – ֹלא שָ מַ עְ נו לוא גַם בְ ַדל גִּ מוי עָ לוב
ִּמנִּ י אוֹת ֹו ִּאחוד אֵ ירוֹנִּ י שֶ ִּמ ְשַאר נָ סִּ יבִּ י
כִּ י ַדם ִּי ְש ְראֵ לִּ ים ָאדֹם נָ חוֹת בְ עֵ ינֵיהֶ ם
שֶ ל חֶ בֶ ר צִּ ְדקָ נָיו שֶ ל הַ םַ צְ נון הַ ןֶ ל ְֶק ִּטיבִּ י
שֶ ֹּלא ִּהבְ ִּדילו (כְ שֶ אוֹת ֹו טֵ רוֹר נָ גַע בָ הֶ ם)
בֵ ין זְ רוֹעַ ְמ ִּדינִּית שֶ ל כָל ִּא ְרגון-טֵ רוֹר מֵ אֵ לֶה
שֶ ִּה ְתנַכְ לו לָהֶ ם – ובֵ ין הַ זְ רוֹעַ הַ סְ בָ ִּאית
אֲבָ ל שֶ גַם עַ כְ שָ יו כְ שֶ הֵ ם שוֹבְ ִּרים כְ בָ ר אֶ ת הָ אֵ לֶם
הַ ְםמֺ שָ ְך בִּ ְדבַ ר אוֹתָ ה כְ נֺפְ טַת-טֵ רוֹר נְ ָר ִּאית

שֶ ל הַ גִּ בוֹר הַ ִּםסְ תַ תֵ ר בַ בו ְנקֶ ר ,מַ ר נַסְ ַראלְ לָה,
הֵ ם ְמגַמִּים ַרק אֶ ת הַ זְ רוֹעַ הַ סְ בָ אִּ ית שֶ ל ֹו
אולָם אֶ ת זֹאת ,הַ ְם ִּדינִּית ,שֶ ְם ַרסְ ִּחים שָ לְ חָ ה לָה
בורגָס ולְ כָל אֲתַ ר -טֵ רוֹר ַאחֵ ר – הֵ ם ֹלא
לְ ְ
רו ִֹּאים כְ שַ טָכִּ ים בִּ כְ לָל לְ ז ֹו הַ ְםבַ סַ עַ ת
כָל ֶרצַ ח שֶ סָ ִּריְך לְ גַמוֹת ֹו בְ כָל לָשוֹן,
מָ ה שֶ םוֹכִּ יחַ שֶ ְבאַ לִּ יפות צְ בִּ יעות -הַ ַדעַ ת
ע ֲַדיִּן לְ ִּאחוד-אֵ ירוֹנָה יֵש מָ קוֹם ִּראשוֹן...

