***
יוסי גמזו

ְמגִ לַּת הֶ סְ תֵּ ר
וְ הוא כְ תַּ ב-הַּ נְ לַּסְ תֵּ ר * שֶ ִמכְ תַּ ב בְ הֶ סְ תֵּ ר * מֵּ חֲשַּ ש הַּ ּשו ִֹטים
"אי אֶ פְ ִשי *
ְמעַּ ְעמֵּ י -הַּ ְעלַּסְ תֵּ ר * הָ או ְֹמ ִרים בְ לִ בָ ם (לֵּב מוג -לֵּב)ִ :
ַארצוֹת הָ ע ֹולָם הַּ חָ פְ ִשי * הַּ םַּ ְרבוֹת לְ אַּ טֵּם עַּ ל
לְ הַּ ְרגִ יז אֶ ת ְ
מֶ ְמשֶ לֶת שושַּ ן * בִ ְשלַּל סַּ נ ְְקצְ יוֹת שֶ ִאיש ֹלא טָ ַּרח לְ מַּ ְםשָ ן" *
'מבֶ ְרלִ ין
וְ אֵּ ינָם ְמבִ ינִים כִ י מַּ םָ ש כְָך נָתַּ ן * בִ ימֵּ י ִמי ְנכֶן ,מַּ ר צֶ ְ
ָאדם * ַאדוֹלְ ף
(כְ סִ יל ֹלא קָ טָ ן * וְ חָ כָם ֹלא גָדוֹל) לְ חֶ לְ ַאת -הָ ָ
יטלֶר הֶ תֵּ ר לְ הַּ ְטבִ יעַּ בְ ָדם * אֶ ת אוֹתָ ם ִמילְ י ֹונֵּי קָ ְרבָ נוֹת,
ִה ְ
שֶ הָ מָ ן * ֹלא הָ יָה מַּ ְש ִמ ֵּידם לוא עָ ְצרו ב ֹו בַּ זְ מַּ ן *
ַּוי ְִהי בִ ימֵּ י אֲחַּ ְשוֵּרוֹש הַּ פונְ ֶדמֶ נְטָ לִ יסְ ִטי
(הוא -הוא הָ ָאיָאת ֹולַּה שֶ אֵּ ינ ֹו חָ ֵּדל לִ ְרקֹ ם
חֲלוֹם-זְ וָעוֹת ָאטו ִֹמי שֶ ל גִ 'יהָ אד קָ נִיבָ לִ יסְ ִטי
כורים ג ְַּרעִ ינִטִ ים" :נָתַּ א ְנז"" ,בושֵּ ר" וְ "קוֹם").
בִ ְשלַּל ִ
ַּו ַּט ֲערְֹך שַּ לִ יט-שושַּ ן ִמ ְשתֶ ה כְ יַּד הַּ םֶ לְֶך
נָרס ולְ שָ ֵּרי מָ ַּדי ֺכלָם
לְ פַּ ְר ְתמֵּ י ַּ
עִ ם ִמ ְש ְמרוֹת -מַּ ְהנֵּ כָה נו ְֹשאֵּ י נַּבוט ָושֶ לַּח
וְ עִ ם סְ ְט ִרינְ ִטיז שֶ ֹּלא נ ְִרָאה כָמוֹהו מֵּ ע ֹולָם.
נַּתשֶ גֶן" :בו ִֹאי וְ הַּ ְר ִאי נָא
וְ לַּםַּ לְ כָה שָ לַּח ְ
לְ מֺ זְ מָ נַּי וְ חַּ ְרמָ נַּי אֶ ת חֲמודוֹת נוֹפֵּ ְך
שֶ טִ ְתנַּ ְעעו א ֹויְבַּ י ִמ ָו ִשינְגְ טוֹן עַּ ד נָ ל ְֶש ִתינָה,
'בורקָ ה' אֶ ת גופֵּ ְך".
אַּ ְך ַּרק בִ ְתנַּאי שֶ ְתכַּןִ י בַּ ְ
"ת ְקנֹ ץ לִ י!
ו ְַּתמָ אֵּ ן ל ֹו גְ בֶ ֶרת ו ְַּש ִתי וַּתֹ אמַּ רִ :
כִ י ַּרק סָ תום-בְ לַּחַּ ץ ֹלא מֵּ בִ ין עוֹדִ ,מּשום-מָ ה,
'בורקָ ה' ֹלא י ְַּחנֹ ץ לִ י
שֶ ּשום חוֹבֵּ ב -סְ ְט ִרינְ ִטיז לִ ְראוֹת כָאן ְ
בִ ְמקוֹם לָזון עֵּ ינַּיִ ם בָ אֱמֶ ת הָ עֵּ ירֺ םָ ה"...
"שטֺטוֹת ",הֵּ ִשיב הַּ םֶ לְֶך ל ִַּחעון הָ ָאנָטו ִֹמי,
– ְ
"מָ ה שֶ ָאסור מוֹשֵּ ְך תָ ִמיד יוֹתֵּ ר ִמן הַּ םֺ תָ ר,
הֵּ ן גַּם ֲאנִי מַּ סְ ִתיר ִמן הָ ע ֹולָם כָל כור ָאטו ִֹמי
וְ הָ ע ֹולָם סַּ ְק ָרן ְמאֹ ד לִ ְראוֹת אֶ ת הַּ םֺ סְ תָ ר".
– "הַּ מֶשֶ ק הַּ ןו ִֹדי שֶ לִ י ,מַּ לְ כִ י ",עָ נְתָ ה ל ֹו ו ְַּש ִתי,
"אֵּ ינ ֹו הַּ מֶשֶ ק הַּ ןו ִֹדי שֶ לְ ָך ,לְ ַּדע ֲִתי.
'בורקָ ה' ֹלא אֶ לְ בַּ ש כְ שֵּ ם שֶ ֹּלא לָבַּ ְש ִתי
וְ אֶ ת הַּ ְ
כְ תֹ נֶת -כְ פִ טָה בְ בֵּ ית ְ -משֺ גָעֶ יָך הַּ ָד ִתי"...
כָעַּ ס הַּ םֶ לְֶך וְ כִ ְקנָס עַּ ל אָ םָ נות מֺפְ שֶ טֶ ת
שֶ כָל חַּ כְ מֵּ י -הַּ ָדת שֶ ל ֹו כָבְ לו אוֹתָ ה בְ סַּ ד
הֶ ְחלִ יף ִמטָד אֶ ת ו ְַּש ִתי בְ אֶ סְ תֵּ ר הַּ ְםהַּ נְ נֶטֶ ת

(שֶ בֶ ן-דו ָֹדה ,הוא מָ ְר ְדכַּי ,הָ יָה ס ֹוכֵּן "מוֹסָ ד")...
שָ מַּ ע זֹאת בְ ִחטוְך-עָ ְרמָ ה רֹאש לְ שָ ֵּרי הַּ ןֶ גֶל
הוא חַּ סַּ ן רוֹחָ נִי הָ עַּ ְרס ,תַּ ְחמַּ ן-הַּ ִחטוכִ ים
שֶ ִמיסִ יס אֶ ְשטוֹן הַּ ּשוֹטָ ה עָ לְ תָ ה אֵּ לָיו ל ֶָרגֶל
ומַּ ר אוֹבָ מָ ה וְ שָ ָריו ִנ ְפ ִתים ל ֹו ותו ְֹמכִ ים
בַּ הֲקָ לַּת הַּ ןַּ נ ְְקצְ יוֹת מֵּ עָ לָיו כְ ִדין הַּ נֶ ִתי
הַּ םַּ א ֲִמין לְ כָל ְדבַּ ר-שֶ קֶ ר הֶ עָ טוף צִ נוי
שֶ ל נֹ עַּ ם-הֲלִ יכוֹת ב ֹו ִמסְ תַּ נְ וֵּר כָל כְ סִ יל נָתֵּ ִטי
כְ שֶ לְ טֵּ רוֹר ִא ָיראנִי יֵּש יִנוי וְ גַּם ִחנוי
יטים
ןֹרת שֶ ל הַּ ְרבֵּ ה ַא ְנ ִטיסֶ ִמ ִ
וְ ִחיש ,עַּ ל נִ י מַּ ֶ
בַּ נְ רוֹטוֹקוֹלִ ים שֶ ל זִ ְקנֵּי צִ טוֹן ָאמַּ ר ָכזֹאת:
יטים,
"מַּ לְ כִ י ,הַּ סִ ט ֹונִים חו ְֹד ִרים אֵּ לֶינו כְ טֶ ְר ִמ ִ
הֵּ ם ֹלא ַּרק בְ דובַּ אי י ְָדעו כֵּיצַּ ד לְ ִה ְתחַּ זוֹת,
יטים
הֵּ ם גַּם ִחןְ לו לָנו מַּ ְדעַּ ן-ג ְַּר ִעין ,אוֹתָ ם בַּ ְנ ִד ִ
וְ גַּם ג ְָרמו לָנו בְ מֵּ י יַּם -סוף לְ ִה ְתבַּ זוֹת
יטים
כְ שֶ מ ְֶח ְשפָ ה עֶ ְרוַּת ֺכלָנו בַּ ְּשל ִַּבים הַּ ְע ִר ִ
בָ הֶ ם ְ'קלוֹז -סִ י' חָ ְטפָ ה שָ ם ח ֲִשיפוֹת ְקלוֹז -אַּ נ עַּ זוֹת
יטי
לְ עֵּ ין תֵּ בֵּ ל ֺכלָה – ָלכֵּן ִמטָד ,בְ לִ י ְשמַּ אלְ ץ נוֹלִ ִ
יֵּש לְ הַּ פְ עִ יל נֶגְ ָדם בִ ְשוונְג אֶ ת כָל הַּ ןַּ ְרכָזוֹת!!!"
ומָ ְר ְדכַּי שוֹמֵּ עַּ זֹאת ִמבַּ ת -דוֹד ֹו בְ ַּרעַּ ד
וכְ בָ ר מַּ זְ עִ יק אֶ ת ַּדעַּ ת-הַּ עָ הָ ל הָ ע ֹול ִָמית,
אַּ ְך לָע ֹולָם ,מַּ םָ ש כְ מ ֹו בִ ימֵּ י ִמי ְנכֶן ,אֵּ ין שום דַּ עַּ ת
ַארצ ֹו הֵּ ִמיט
'מבֶ ְרלִ ין שֶ עַּ ל ְ
ומַּ נ ְִהיגָיו – כְ מ ֹו צֶ ְ
ישים ,כְָך הָ אֱמֶ ת נ ְֶחשֶ פֶ ת,
אֶ ת שוֹק הַּ "בְ לִ יץ" – ִח ְדלֵּי ִ -א ִ
ומזֺםָ ן
ומָ ה שֶ כָל אֶ חָ ד מֵּ הֶ ם מוכָן כָאן ְ
ַארכָה נוֹסֶ פֶ ת
זֶה ַּרק לָתֵּ ת לְ תַּ ְחמָ נֵּי ִא ָיראן ְ
ולְ ַאפְ שֵּ ר לַּחולִ יגָאנִים לְ הַּ ְרוִ יחַּ זְ מַּ ן...
כִ י סִ ין ,בִ גְ לַּל נְ גִ ישַּ ת אוֹבָ מָ ה עִ ם הַּ ָדלַּאי -לָאמָ ה,
נ ְִמנַּעַּ ת ִמלָצֵּ את נֶגְ ָדם בְ סַּ נ ְְקצְ יוֹת מַּ ְר ִתיעוֹת
דורת הַּ ְד ָרמָ ה
ונוטין מוֹסִ יף נֵּפְ ְט ִא ָיראנִי לִ ְמ ַּ
ִ
ובְ לִ י בושָ ה מ ֹוכֵּר לָהֶ ם ִטילֵּי "סֶ ם "033
אַּ גַּב ְת ִמיכָה בָ ַּרב-רוֹצֵּ חַּ ַאסַּ ד – וְ אוֹבָ מָ ה
נָרס
סָ ח כְ מ ֹו ַּג ֶמנֶת "נו-נו-נו" לְ סַּ ְחטָ נֵּי ַּ
וְ סַּ חַּ ר בֵּ ין ג ְֶרמַּ נְ יָה לְ ִא ָיראן (לְֵּך ַּ -דע-בְ כַּםָ ה)
ִמתַּ חַּ ת לַּּשָ ִטיחַּ הַּ נָ ְרסִ י שֶ עוֹד ִנ ְפ ָרש
בֵּ ין חֶ בְ ַּרת "סִ י -מֶ ן" ל ִָא ָיראנִים חֵּ ֶרף הָ ֶר ְקלָמָ ה
שֶ ל נִעור-חֹ צֶ ן -כִ בְ יָכוֹל ִמחֶ הֶ ָראן – הוא נְ ָרס
לְ תַּ ְחמָ נות הָ ָאיָאתוֹלוֹת הָ או ְֹרגִ ים מַּ ןֶ כֶת
רוצים וְ שֶ ל כְ זָבִ ים ֲאגַּב צִ פְ צוף ָא ֹרְך
שֶ ל תֵּ ִ
עַּ ל ִט ְמטומ ֹו זֶה שֶ ל ע ֹולָם חָ פְ ִשי (חָ פְ ִשי מִ שֵּ כֶל)
אֲשֶ ר בְ מ ֹו י ָָדיו מֵּ כִ ין הַּ טוֹם כְ בָ ר אֶ ת הַּ ְברוְֹך
שֶ ל קָ טַּ סְ ְטרוֹפַּ ת-יוֹם -מָ חָ ר שֶ אוֹי לָנו ִאם נֶתַּ ע
תֺ נְחַּ ת עַּ ל הָ ע ֹולָם ִמכִ וונָה שֶ ל טֶ הֶ ָראן
ימנוֹטֶ נְ ִטי כֺל ֹו ֶרתַּ ע
בְ עוֹד הַּ םַּ ע ֲָרב הָ ִא ְ
ומ ְתחַּ מֵּן מַּ םָ ש שֶ טִ צְ חֲקו ל ֹו בְ ִא ָיראן.
ִ

וְ כָל בַּ רַּ -דעַּ ת הַּ ז ֹוכֵּר אֶ ת לֶקַּ ח הַּ ִהיסְ טו ְֹריָה
'מבֶ ְרלִ ין הַּ כְ ִסיל
ִמימֵּ י הַּ  "Peace and Honour"-שֶ ל מַּ ר צֶ ְ
שוֹמֵּ עַּ אֶ ת ִאוֶ לֶת גִ ְמגומֵּ י הַּ ןָ נֵּגו ְֹריָה
בורים כִ י ַּרק ָדבָ ר אֶ חָ ד י ִַּסיל
שֶ ל אֵּ לֶה הַּ ןְ ִ
נָרסִ ים אֵּ לֶה
אֶ ת הַּ םַּ סָ בִ :אם ִימָתֵּ ן לְ עַּ ְר ִסים ְ
ל ֶָר ֶדת ִמן הָ עֵּ ץ עָ לָיו ִטנְ סו שָ ם עוֹד וָע ֹוד
(מבְ לִ י לִ ְתנֹ ס כִ י ַּרק עֵּ צָ ה ַאחַּ ת יֵּש בָ ה תוֹעֶ לֶת –
ִ
לְ הַּ ְש ִא ָירם עַּ ל אוֹת ֹו עֵּ ץ ,אֲבָ ל ְתלויִים ְמאֹ ד
נַּרשַּ ְנ ָדתָ א
ִמסַּ םַּ ְרת ֹו וָמַּ חָ ה עִ ם נו ָֹרתָ אְ ,
ַּוא ֲִר ָידתָ א ו ַּו ְיזָתָ א ,כָך שֶ ב ֹו -בַּ זְ מַּ ן
עִ ם כָל ִמ ְשנַּ חַּ תֶ -רשַּ ע זֹאת יֵּלְ כו שָ ם עַּ לָא נַּאטָ ה
כְ מ ֹו שֶ כָתוב כְ בָ ר בַּ ְםגִ לָה עַּ ל יֶתֶ ר בְ נֵּי הָ מָ ן)...

