***
יוסי גמזו

חֲלוֹם-הַ בַ לָהוֹת הַ מוֹרָ אִ י שֶ ל מַ ר ִטירַ ן אִ ירָ אן חָ מָ נָאִ י
נֶרק כ"ו יֵש סְּ קּונ ִהיסְּ טֶ ִרי
בְּ סֵ פֶ ר וַיִ ְּק ָרא ֶ
שֶ ב ֹו מַ בְּ ִטיחַ הַ בו ֵֹרא לְּ כָל סָ כָל סו ֵֹרר
כִ י הּוא ,הַ כֹ ל-יָכוֹלֵ ,ילְֵך עִ ם ֹו סוֹפְּ סוֹף בְּ קֶ ִרי
מָ ה שֶ כְּ ַדאי לְּ כָל תַ ְּחמָ ן נָ ְּרסִ י-עַ ְּרסִ י צו ֵֹרר
וְּ ֹלא נָ חוֹת ִמכְָך לְּ שַ ר-הַ חּוצ(נָנּות) ּג'וֹן קֶ ִרי
לִ זְּ כֹר שֶ כְּ שֶ ִם ְּשטָ ר צְּ מֵ א ָ -דם בְּ עָ ְּרמָ ת ֹו גו ֵֹרר
אוֹת ֹו וְּ אֶ ת אוֹבָ מָ ה ּוכְּ סִ ילֵי ִאחּוד אֵ רוֹנִ י
ַארצ ֹו מָ כַר
'מבֶ ְּרלִ ין אֶ ת ְּשלוֹם ְּ
לַנַ ח שֶ ב ֹו כְּ בָ ר צֶ ְּ
כְּ ִ dotty-א ִידיו ִֹטי שֶ מִפְּ תָ ה לִ בְּ לוֹף אּוטוֹנִ י
יה ֵרר ְּשוִ ינ ְְּּדלֶר עַ ד שֶ כְּ בָ ר הָ יָה שָ ם ְּמאֺ חָ ר –
שֶ ל פִ ְּ
ה ֲֵרי שֶ כָל בַ ר ַ -דעַ ת בְּ הֶ ְּחלֵט ָרשַ אי לִ ְּרטֹ ן
כִ י בְּ גִ ְּרעּון ִא ָיראן יֵש ּגַם ִאיּום עַ ל וו ִֹשינְּּגְּ טוֹן.
וְּ ִאם לְּ ִמישֶ הּו ְּדרּושָ ה עוֹד ה ֹוכָחָ ה נ ְֶּח ֶרצֶ ת
לְּ יַחַ ס הָ ָאמֵ ִריקָ ִאים לְּ טֵ רוֹר אַ לִ ים
עַ ל ִקיּומֵ נּו ָאנּו ,יֵש לִ זְּ כֹר כֵיצַ ד בְּ עֶ צֶ ם
שָ נִים ִנ ְּד ַר ְּשנּו ִמסִ ָדם – מּול ְּשלַל מַ ְּטחֵ י ִטילִ ים
שֶ ֶמ ֱענְּשּו בְּ תַ ִעיפּות בִ ְּמ ִחי תַ גְּ מּול שֶ ל צַ הַ "ל –
"ה ְּתאַ נְּ קּות" ּולְּ ִ"רןּון" וְּ "הַ פְּ עָ לַת בְּ ל ִָמים",
לְּ ִ
עַ ד שֶ חָ טַ ף ּגַם ַאנ ְְּּקל סֶ ם ִמ ֵידי ִאסְּ לָאם בְּ לִ יַעַ ל
אוֹת ֹו טֵ רוֹר עַ צְּ מ ֹו בְּ ִמגְּ ְּדלֵי הַ ְּתאו ִֹמים.
ָלכֵן ָרצּוי ְּמאֹ ד לְּ שַ ר -הַ חּוץ ְּדנָן ,מַ ר קֶ ִרי,
ל ַָדעַ ת מָ ה או ְֹּמרוֹת ְּשמּועוֹת שֶ ּשּום צִ תּות סו ִֹדי
לַטֵ לֵפוֹן שֶ ל מַ נ ְִּהיגֵי בְּ נוֹת -בְּ ִרית ֹלא יִשָ א נֶ ִרי
ימנְּ טוֹמָ ִטי וִ יסו ִֹדי
שֶ ל חֹ מֶ ר-מו ִֹדיעִ ין כֹה ִס ְּ
כְּ פִ י שֶ ע ֹולֶה ִמלַחַ ש -בַ חַ ש זֶה שֶ ב ֹו נִפְּ ָרש
יטי שֶ ל רו ַֹדן נָ ַרס
עִ עַ ר ּגו ְֹּרמֵ י חָ לְּ י ֹו הַ ְּע ִר ִ
שֶ םַ סְּ ִת ִירים זֹאת מֵ עַ ם ֹו וְּ שֶ בְּ פֶ ה מָ לֵא
ָאמנָם ח ֹולֶה
ַארצ ֹו ֹלא ְּמ ַגלֶה שֶ הּוא ְּ
ִאיש בְּ ְּ
אַ ְך לַחַ שַ -רחַ ש-בַ חַ ש זֶה מַ צְּ בִ יע כָאן עַ ּזוֹת
עַ ל הָ ִאירוֹנְּ יָה הָ ִא ָיראנִית הַ כְּ מּוסָ ה הַ ּזֹאת
כִ י ֹלא ַרק הָ רו ָֹדן ח ֹולֶה ָאנּושּ ,גַם הַ ִם ְּשטָ ר
וְּ זֶה מָ ה שֶ ִה ְּדלִ יף לָנּו ס ֹוכֵן "מוֹסָ ד" נִסְּ תָ ר:
בְּ ַל ְּילָה קַ ר ִמלֵילוֹתֶ יהָ שֶ ל ִא ָיראן
ַארמוֹנ ֹו בְּ טֶ הֶ ָרן
עַ ל ִמ ְּשכָבוֹ ,בְּ ְּ
נֵעוֹר אֲחּוז מו ָֹרא נו ָֹרא
ּושטּוף אֶ גְּ לֵי זֵעָ ה קָ ָרה
ְּ
חָ מָ נ ִָאי ,הָ ָאיָת ֹולַּה הַ ִט ָירן.
כִ י ִאם לְּ אוֹר הַ יוֹם מֺ עָ ף הּוא בִ ְּתלָאוֹת

ַארצ ֹו הָ פְּ כָה לְּ קַ לְּ קָ לָה
כְּ שֶ כַלְּ ָכלַת ְּ
ִהמֵה בַ חֹ שֶ ְך ,בַ חֲלוֹם ְּטרּוף בַ לָהוֹת
נִגְּ לֶה ל ֹו נֶתַ ע בְּ ֹאַ לָה ּובִ ְּק ָללָה
כֹרש ,הַ ּגָדוֹל בְּ שַ לִ יטֶ יהָ
הַ םֶ לְֶך ֶ
נָרסִ ית לְּ דוֹרוֹתֶ יהָ
שֶ ל הַ ִהיסְּ טו ְֹּריָה הַ ְּ
"מי שֶ בֵ ֵרְך" שֶ אֵ ין ב ֹו ְּשבִ יב
ּובְּ סִ גְּ נוֹן ִ
שֶ ל ַרח ֲִמים מַ כְּ נִיס ל ֹו בַ ֲא ִביָ-אבִ יו
ּוכְּ מ ֹו ג ְַּרזֶן מּונָף בְּ עֹ ז עַ ל עֵ ץ בַ חֹ ֶרש
יטים כוֹסְּ סִ ים אֶ ת שָ ָרשָ יו
שֶ ְּּשלַל טֶ ְּר ִמ ִ
כֹרש)
מַ ּגִ יש ל ֹו דּוגְּ ִרי ִמין ִתזְּ כ ֶֹרת (א ֹו ִתזְּ ֶ
הַ םַ פְּ ִח ָידה ּומַ ְּר ִע ָידה אֶ ת כָל חּושָ יו
שֶ ל חֲמּום-רֹאש זֶה ,הַ פָ נָאט חָ מָ נ ִָאי
הַ ְּםתַ ְּחבֵ ל ּגִ 'יהָ אד ָאטו ִֹמי קַ מ ִָאי
ּומיֺחָ ד
כְּ ֶנגֶד עַ ם קָ טָ ןְּ ,קשֵ ה -עֹ ֶרף ְּ
שֶ כְּ בָ ר ַאלְּ פֵ י שָ נִים שָ ַרד וְּ ֹלא נִ כְּ חַ ד,
עַ ם שֶ םַ לְּ כָּה הַ ִםיתוֹלוֹגִ י שֶ ל נָ ַרס
ימנֶ ְּריָה ֲענ ִָקית כְּ נָפָ יו נָ ַרש
שֶ עַ ל ִא ְּ
ֹלא ז ֹו בִ לְּ בַ ד שֶ ֹּלא נִןָ ה לְּ כַלוֹת ֹו
אֶ לָא תָ מַ ְך ב ֹו וְּ עו ֵֹדד אֶ ת עֲלוֹת ֹו
ִמ ַמהֲרוֹת בָ בֶ ל הַ בַ יְּתָ ה בְּ עַ ם ָרב
אֲשֶ ר קוֹמֵ ם אֶ ת ִמ ְּק ָדש ֹו ֲאשֶ ר נ ְֶּח ַרב
בְּ עוֹד ְּתנּופַ ת ִשיבַ ת צִ יוֹן שוֹבֶ ֶרת ִשיא
נָרסִ י.
בְּ הַ ְּש ָרַאת הַ צְּ הָ ַרת כ ֶֹרש הַ ְּ
וְּ כֹה נָזְּ פָ ה רּוח ֹו שֶ ל כ ֶֹרש בַ חֲלוֹם
בָ ָאיָאת ֹולַּה שֶ ִהצְּ לִ יחַ עַ ד הֲלוֹם
בַ ח ֲִריצּות שֶ אֵ ין לָּה ּגְּ בּול ּוסְּ יָג לִ גְּ רֹ ר
אֶ ת מַ ְּמלַכְּ תוֹ ,בָ ּה בִ ְּמקוֹם לֶחֶ ם יֵש טֵ רוֹר,
אֶ ל תַ ְּח ִתיוֹת אוֹת ֹו הַ ןְּ טָ טּוס הַ םַ ְּשנִ יל
שֶ ב ֹו כְּ פּויָה ִהיא לְּ שַ חֵ ק כָאן אֶ ת הַ ְּּשנִ יל
שֶ ל עִ ְּקשּותָ ּה וְּ ִטנְּ שּותָ ּה הָ אֲנּוסוֹת
בְּ שֶ ל אֶ ְּמבַ ְּרג ֹו כַלְּ כָלִ י לְּ ִה ְּתנַןוֹת
בְּ ִאלּוצֵ י ִשמּוי הַ טוֹןִ :מ ְּשפַ ת ִאיּום
ז ֹו שֶ ןִ כְּ נָה בָ ּה אֶ ת יְּכֹ לֶת הַ ִעיּום
לְּ נֹ סַ ח מֶ תֶ ק הַ ְּשפָ תַ יִם הָ ַרכוֹת
שֶ בָ ּה ִדבֵ ר בָ אּו"ם בִ ְּשפַ ת חֲ ל ְַּקלַעוֹת
מַ ר רוֹחָ נִי ִמּשֶ הֺ בְּ ַרר ל ֹו וְּ הֺ ְּחוַר
כִ י כְּ בָ ר ִהּגִ יעַ עֹ ל הַ ןַ נ ְְּּקצְּ יוֹת עַ ד צַ ּוָאר:
"חָ מָ נ ִָאי תַ ְּחמָ נ ִָאי ,בִ ְּמקוֹם לִ ְּרקֹ ם
"אם
כֹרשִ ,
עוֹד ְּמזִ םוֹת שֶ ל תו ְֹּקפָ נּות ",סָ ח ֶ
בְּ כּור ָאטו ִֹמי בְּ נָתַ א ְּנז א ֹו כּור בְּ קוֹם
כְּ שֶ בְּ נֵי עַ ְּםָך הַ חֶ לְּ כ ִָאים וְּ נִ ְּדכ ִָאים
אּורנְּיּום
קּוקים יוֹתֵ ר ִמכָל הַ עֲשָ ַרת ַ
זְּ ִ
יטי שֶ ל הַ עֲשָ ַרת ִאירַ אנְּיּום
לְּ קַ ו נוֹלִ ִ
שֶ בָ ּה ִא ָיראןִ ,אם זֶה בִ כְּ לָל עָ שּוי לִ ְּקרוֹת,
כָאן תֵ חָ לֵץ ִמ ְּתהוֹם הַ ְּברוְֹך וְּ הַ בַ נ ְְּּקרוֹט
כִ י כַסְּ נְּ כֶם ִמיוֹם לְּ יוֹם עֶ ְּרכ ֹו נוֹחֵ ת
יפים סִ כְּ לּות עַ ל חֵ ְּטא
בְּ עוֹד אַ תֶ ם ַרק מוֹסִ ִ

כְָך שֶ בִ ְּמקוֹם ִק ְּדמָ ה יֵש פְּ יַאסְּ ק ֹו וְּ ִדיגְּ ֶר ְּסיָה
וְּ כָל ַאגְּ ֶרסְּ יָה מוֹסִ יפָ ה ָלכֶם ִדינְּ ֶרסְּ יָה
בְּ טַ נְּ ְּחכֶם חֲלוֹם -עִ וְּ עִ ים מֵ גָלוֹמָ נִ י
ב ֹו בַ תֵ בֵ ל ֺכלָּה י ְִּשרֹר ִאיסְּ לָאם ִא ָיראנִ י
אֲשֶ ר י ִַטיל אֵ ימָ ה ּופַ חַ ד וְּ ִהיסְּ טֶ ְּריָה
ימנֶ ְּריָה –
עַ ל הַ כְּ פּופִ ים ל ֹו כְּ שֶ ִתזְּ כּו לִ ְּהיוֹת ִא ְּ
לּותכֶם
בִ ְּמקוֹם כָל זֹאת בָ א זְּ מַ ן ל ְַּחדֹל ִמןִ כְּ ְּ
שֶ בָ ּה נוֹגְּ עִ ים ִאיּומֵ יכֶם בְּ עַ צְּ ְּמכֶם
בְּ הַ ְּשנִיָאם אֶ ְּתכֶם יוֹם -יוֹם בְּ מֶ ֶרץ ָרב
עַ ל הָ ע ֹולָם ל ְַּמרוֹת ִט ְּמטּום הםַ ע ֲָרב
ימנוֹטֶ נ ְִּטי ,שֶ ּגַם הּוא עָ ִתיד סוֹף-סוֹף
הָ ִא ְּ
לְּ ִה ְּתנַ כֵחַ כְּ שֶ אֶ ת כִ זְּ בֵ יכֶם י ְַּחשֹף.
ּובְּ כֵן ,הַ כְּ נֵס לְּ ָך ,חָ מָ נ ִָאי ,לָרֹאש
שֶ בְּ יָמָ יו שֶ ל הַ ּשוֹטֶ ה אֲחַ ְּשוֵרוֹש
זָמֹ ם זָמַ ם הָ ָאיָת ֹולָה מַ ר הָ מָ ן
אֶ ת הַ ְּשמָ ַדת אוֹתָ ם יָאהּוד אּולָם תוְֹך זְּ מַ ן
קָ צָ ר ְּמאֹ ד הָ יָה ל ֹו ְּט ִריק זֶה לְּ רוֹעֵ ץ
כִ י הּוא עַ צְּ מוֹֹ ,לא הַ יָאהּוד ,נ ְִּתלָה עַ ל עֵ ץ
עִ ם כָל בָ נָיו ,הָ ַא ְּנ ִטישֵ ִמים הַ ְּעטַ מִים
ִמ ִם ְּש ְּמרוֹת מַ ְּהנֵ כַת הַ הָ מָ נִים
שֶ ִאּוַלְּ תָ ם שָ לְּ טָ ה בָ הֶ ם לְּ ֹלא הֶ פְּ סֵ ק
וְּ ֹלא תָ פְּ סּו שֶ ֹּלא כְּ ַדאי לְּ ִה ְּתעַ ןֵ ק
עִ ם עַ ם שֶ כָל ִמי שֶ מִןָ ה לְּ כַלוֹת ֹו
נ ֹוכַח שֶ כֹשֶ ר ְּש ִרידּות ֹו וְּ ִחיּות ֹו
גָדוֹל יוֹתֵ ר ִמּזֶה שֶ ל ְּשלַל קֵ יסָ רֺ יוֹת
ּומַ ְּמלָכות שֶ ֶמעֱלְּ מּו ִמן הַ ִהיסְּ טו ְֹּריָה
בְּ עוֹד שֶ הּוא מו ִֹסיף לִ צְּ מֹ חַ וְּ לִ ְּחיוֹת
עַ ל ַאף קָ ְּטנ ֹו בְּ תוֹשָ בִ ים וְּ טֵ ִריטו ְֹּריָה,
אַ ְך בִ ְּשבִ יל זֶה ,מַ ר ֲחמּום-רֹאש הַ עַ מ ִָאי,
צָ ִריְך  I.Q.שֶ ל כ ֶֹרשֹ ,לא חָ מָ נ ִָאי"...

