***
יוסי גמזו

הָ אֵ ש וְ הַ חוֹן שֶ ל הַ גְ בֶ רֶ ת אֶ ְשטוֹן...
'מבֶ ְרלִ ין הַ פֶ ִתי
ִאם יֵש מוטַ צְ יָה שֶ ל מַ ר צֶ ְ
שֶ נִפְ נופֵ י ִמ ְט ִרטָת ֹו ְביוֹם חָ זְ ר ֹו
אתי
ָאמרוֹ" :הֵ בֵ ִ
יטלֶרְ ,ב ְ
ִמפְ גִ ישָ ת ֹו ִעם ִה ְ
גַם  peaceגַם ֹ "honourלא הָ יו כְ לָל בְ עֶ זְ ר ֹו
שֶ ל שום ַאנְגְ לִ י שֶ עַ ל ִעיר ֹו ִה ְנ ִחיתו ֶרצַ ח
כָל פִ צְ צוֹת הַ "בְ לִ יץ" שֶ ל הַ ּלופְ ְטוָאפֶ ה שָ ם
ה ֲֵרי ז ֹו קֵ ְת ִרין אֶ ְשטוֹן שֶ עַ זות-הַ מֵ צַ ח
בָ ה ִה ְשוְ תָ ה בְ חוש פְ רוֹפו ְֹרצְ יָה ְמגֺשָ ם
יְהודי טולוז ִעם טֶ בַ ח
ְק ִטילַת טַ פָם שֶ ל ֵ
סורים א ֹו גְ מול צַ הַ "ל לָא ֹויֵב
סורים בְ ִ
ִ
עַ ל מַ ְחחֵ י גְ ָראד מֵ עַ זָה ,כְ שֶ צִ טון לְ שֶ בַ ח
מַ גִ יעַ לָה עַ ל קֵ הות -רֹאש וְ אֹ טֶ ם-לֵב.
אַ ְך הֶ שֵ גֶיהָ ִב ְתחום זֶה כַטוֹם עוֹלִ ים פִ י
מֵ ָאה עַ ל מָ ה שֶ כְ בָ ר צָ בְ ָרה בַ עֲבָ ָרה
ימפִ י
כְ שֶ ִהיא שָ בְ ָרה לִ פְ נֵי שָ בועַ ִשיא אוֹלִ ְ
בְ גִ ּלויֵי מַ שוֹא -פָ נִים וְ טַ עַ ם ַרע
כְ שֶ זְ מַ ן קָ צָ ר ַאחַ ר ְת ִפיסַ ת סְ פִ ינַת-הַ נֶשֶ ק
שֶ ל הָ ִא ָיראנִים בְ יַם-סוף ,בְ תוֹר הַ ְד ָרן
אקט וְ עֹ ֶדף -חֵ שֶ ק
ָאצָ ה לִ פְ גֹ ש בְ חֹ סֶ ר -טַ ְ
אֶ ת רוֹהָ נִי נ ְִשיא ִא ָיראן בְ טֶ הֶ ָרן.
וְ ִאם ֹלא ַדי בְ כְָך לְ ַדעַ ת הַ צִ בור כָאן
עַ ל ַרף הַ טֹשֶ ר וְ הָ ִאיְ -משֺ חָ דות
"בורקָ ה"
ְ
פָרסָ ה עָ לֶיהָ
שֶ ל גְ בֶ ֶרת זוִֹ ,היא ַאף ְ
(פָרסָ ה ִמּלְ שוֹן פָ ַרס) וְ כְָך סִ פְ קָ ה עֵ דות
ְ
פָרסֶ ת
לְ כְָך שֶ ּסוֹף כָל סוֹף ִהיא ֹלא ַרק ִמ ְת ֶ
כְ שֶ כָל כְ ָללֵי הַ הֲגִ ינות ֶנ ֱעז ִָבים
ומ ְת ַרפֶ סֶ ת
כִ י ִאם אֲפִ ּלו מַ ְחנִיפָ ה ִ
ושטוף כְ זָבִ ים.
בִ פְ נֵי ִמ ְשטָ ר מֵ פִ יץ טֵ רוֹר ְ
"בורקָ ה"
אַ ְך ֹלא עָ ְרלַת-הַ ּלֵב וְ ֹלא ִקפְ לֵי הַ ְ
יוכְ לו בְ עֶ צֶ ם לְ כַּסוֹת עַ ל הַ חֶ ְרפָ ה
בָ ה ְמנַקֵ ר סוֹף-סוֹף כָל עַ יִן הַ ִחבור כָאן
בֵ ין עֲצִ ימַ ת עֵ ינָה וְ הַ פְ ָניַת עָ ְרפָ ה
שֶ ל גְ בֶ ֶרת אֶ ְשטוֹן לְ עֺבְ ַדת בְ לוֹף ִחטוכֶיהָ
"קל ֹוז-סִ י"
שֶ ל נ ְִשיאות מַ ר רוֹהָ נִי שֶ הַ ְ
חָ ְשפָ ה לְ עֵ ין תֵ בֵ ל ֺכּלָה אֶ ת ְקלוֹן ְת ָככֶיהָ
(בָ הֶ ם נִכְ שַ ל גַם מַ ר אוֹבָ מָ ה הַ נ ִָשיא)
כִ י לִ קוקֵ י מֵ ָאה עַ כוז שֶ ל אוֹתָ ה גְ בֶ ֶרת
אֶ ת צְ בִ יעותָ ם שֶ ל הָ ִא ָיראנִים לָה עָ צְ מָ ה
שָ ַרת-הַ חוץ שֶ ל גוש אֵ ירוֹפָה בְ לִ י הֶ סְ תֵ ר אֶ ת

עֵ ינָה שָ וִ ים לִ צְ בִ יעותָ ה שֶ לָה עַ צְ מָ ה.
וכְ שֶ מַ ְשוֶה אַ תָ ה אֶ ת אֵ ש נְזִ יפוֹתֶ יהָ
שֶ ל אֶ ְשטוֹן ז ֹו (גַם ִאם מותָ ר ַו ַדאי לִ ְרטֹ ן
וט ַראנְס ִה ְת ַנ ֲחלֺטוֹתֶ יהָ )
עַ ל י ְִש ָראֵ ל ְ
עִ ם ִחפויֵי טֵ רוֹר ִא ָיראנִי וְ עִ ם טוֹן
חַ נְפָ נותָ ה לִ נ ְִשיא ִא ָיראן אַ תָ ה תָ מֵ הַ
אֵ יזֶה חָ מוֹר פָ תַ ח אֶ ת סְ גוֹר פִ י הָ ָאתוֹן.

