***
יוסי גמזו

ִמלְ חַ ְמּת ֹו שֶ ל מַ לְ חֵ ים
בְ ִמלְ חֲמוֹת הַ בְ לוֹף הָ עַ ְרבִ טוֹת
בִ זְ כות צִ חוט מַ ְד ִהים שֶ ל הַ כַּתֶ בֶ ת סְ מָ ַדר עֶ ִרי
עודי" ,עַ ַרב נְיוז",
ִממַ אֲמָ ר ִמּתוְֹך יוֹמוֹן סָ ִ
זָכִ ינו בְ שָ בועַ זֶה לִ סְ קוע מַ מָ ש ִהיסְ טֵ ִרי
שֶ בְ לִ י סָ פֵ ק י ְַקעִ יץ לִ בְ נֵי -דו ֵֹדנו אֶ ת הַ פְ יוז.
כָתַ ב אוֹת ֹו קָ צִ ין לְ שֶ עָ בַ ר ְודמות נו ַֹדעַ ת
עודטָה ופַ ְרשָ ן מֺ כָר
בְ חֵ יל-הַ טָם שֶ ל סָ ִ
בַ מֶ ְדיָה הָ עַ ְרבִ ית – ופִ ְרסומ ֹו מַ סְ עִ יר הַ ַדעַ ת
הוטַ ח כִ ְמטַ ר עְ צָ צוֹת שֶ אֵ ין ב ֹו שום עָ גָז עָ קָ ר.
ְשמ ֹו שֶ ל הָ ִאיש הוא עַ בֶ ד אֶ ל ל ִָטיף ִמילְ חֵ ים – וְ אֹ מֶ ץ
כְ מ ֹו זֶה שֶ הוא מַ פְ גִ ין מול בְ נֵי עַ מ ֹו שֶ ֹּלא עִ ְמתום
כָל ַד ְרשָ נֵי הַ ִמ ְסג ִָדים שֶ אֵ ין בָ הֶ ם גַם קֹ מֶ ץ
שֶ ל קוֹמוֹן סֶ נְס בְ יַם הַ הֲסָ תוֹת וְ הַ ִח ְמטום
אמים וְ קַ ְטיושוֹת עַ ְקשָ נִים
עַ ל ַאף מַ ְחחֵ י קָ סָ ִ
הוא כְ מ ֹו ְנוֵה ִ -מ ְדבָ ר נ ִָדיר בֵ ין ְשלַל ְש ִטיפוֹת-הַ מוֹחַ
הַ מַ נְצִ יחוֹת לְ ִמילְ י ֹונֵי עַ ְר ִבים ִמזֶה שָ נִים
אֶ ת הַ ַדּלות ,הַ בַ עֲרות וְ חֹ סֶ ר הַ ּתוֹחֶ לֶת
לִ זְ כוֹת בְ ֵדמו ְֹק ַר ְטיָה ,בְ ִק ְדמָ ה ,בִ נְאוֹרות
כְ שֶ ִשיעִ ים ,סונִים ,עַ לַוִ ים ִשנְָאה בָ הֶ ם א ֹו ֶכלֶת
וְ שום ָאבִ יב עַ ְרבִ י עוֹד ֹלא מָ נַע ִה ַד ְר ְדרות
ומצְ ַריִם ,בִ לְ בָ נוֹןִ ,ע ָירק וְ יֶתֶ ר
סוריָה ִ
בְ ְ
זִ ירוֹת-הַ חֶ בַ ח שֶ ל עַ ְר ִבים בִ בְ נֵי עַ מָ ם יוֹם-יוֹם
וְ שום ִט ָירן ּתו ָֹרן פָ נ ִָטי הַ חוֹעֵ ן ַלכֶתֶ ר
ֹלא שָ ם שָ ם קֵ ץ לָעֹ נִי וְ לַהֶ ֶרג הָ ָאיֹם.
יתי ",הוא כוֹתֵ ב" ,עַ ל אֶ ְק ְרנֵי הַ חֵ לֵוִ יזְ יָה
"ר ִא ִ
ָ
סורים מַ ְש ִמ ִידים
עִ ָיר ִקים מַ פְ צִ יצִ ים עִ ָיר ִקיםִ ,
אֶ ת בְ נֵי עַ מָ ם וְ זֶה הַ זְ מַ ן לִ יזֹם סוֹף-סוֹף ֵרוִ יזְ יָה
כְ ֶנגֶד כָל ֲחרֹשֶ ת הַ ְשקָ ִרים הַ מַ ְת ִמ ִידים
לִ ְטעֹ ל עַ ל י ְִש ָראֵ ל אֶ ת כָל ִהיסְ טו ְֹריַת מֶ ְח ָדלֵינו
מֵ ָאז הובְ סו צִ בְ אוֹת ע ֲָרב בְ כָל עִ מותֵ יהֶ ם
ַאקבָ ה בָ ה הֺ ְשלֵנו
הודים בַ נ ְ
עִ ם ְמ ִדינַת הַ טְ ִ
כִ י נ ְַשלִ יכֵם ַלטָם ובָ ה הָ פְ כו לִ פְ לִ יטֵ יהֶ ם
שֶ ל סֵ בֶ ל ומַ ְחסוֹר הַ פָ ַלסְ ִטינִים שֶ ִהגְ לֵינו
בְ שֶ ל ַֹתעֲמולָה כ ֹוזֶבֶ ת ז ֹו ִמבָ ּתֵ יהֶ ם
כְ שֶ ִמ ְתבָ ֵרר לָנו כַטוֹם ְשֶ הָ א ֹויֵב אֶ צְ לֵנו
אֵ ינֶנו י ְִש ָראֵ ל כִ י ִאם אֵ ינְסְ פוֹר חַ ְחאוֹתֵ יהֶ ם
שֶ ל ִד ְיקטָ טו ִֹרים עַ ְרבִ טִ ים אֲשֶ ר ְבאֹ ַרח ִצינִי
ומנַףְ לִ ים לְ הֶ סַ ח ַ -דעַ ת עַ מֵ יהֶ ם
נִףְ לו ְ
ָאהודי -פָ לַסְ ִטינִי
אֶ ת הַ סִ כְ סוְך הַ ְח ָרגִ י הַ ט ִ

לְ הַ סְ ּתָ ַרת חֺ ְמ ָרם שֶ ל ְש ִחיתותָ ם ומומֵ יהֶ ם
כְ מ ֹו הֵ עָ ֵדר ִחנוְך וְ שֵ רותֵ י בְ ִריאות וְ סַ עַ ד
בְ עוֹד ּתוֹחֶ לֶת חַ טֵי בְ נֵי עַ מֵ נו הַ טו ְֹש ִבים
ָארכֶת צַ עַ ד-צַ עַ ד
ָאהודים ִמ ְת ֶ
בְ אֶ ֶרץ הַ ט ִ
ל ְַמרוֹת ְּתלונוֹת עַ ל ִקעוחָ ם וְ חַ טֵיהֶ ם טוֹבִ ים
לְ אֵ ין ֲע ֹרְך מֵ אֵ ּלֶה שֶ ל עַ מֵ ינו וַ אֲפִ ּלו
ִאם ְמטו ִֹסים י ְִש ְראֵ לִ ים יו ְֹצ ִאים בִ יעַ ף חוֹצֵ ץ
סוריָה – ֹלא מֵ הֶ ם נ ִָסים ִב ְרתֵ ת ְוד ִחילו
מֵ עַ ל עְ נֵי ְ
סורים שֶ ףְ בָ א ַאסַ ד אֶ ת בֵ יתָ ם עוֹצֵ ץ".
ִרבְ בוֹת ִ
"וְ שוב ֲאנִי שוֹאֵ ל ",כוֹתֵ ב ִמילְ חֵ ים" ,הַ ִאם א ֹויְבֵ ינו
שוֹכְ נִים ְבי ְִש ָראֵ ל א ֹו בְ הֵ יכְ לֵי מו ְֹשלֵי ע ֲָרב
הַ ִמ ְתעַ ּלְ ִמים מֵ ְרעָ בֵ נו ו ִֹממַ כְ אוֹבֵ ינו
שֶ אֵ ין לָהֶ ם כָל ְקשֶ ר עִ ם כִ זְ בֵ י ְק ִריאוֹת-הַ ְפ ָרב
שֶ ל מַ נ ְִהיגֵינו מול הַ ִףטוֹנִים וְ אֵ יְך נַסְ בִ יר עֹ ה
ַארצָ ם הַ מַ ְרוִ יחָ ה
בְ ִריחַ ת אֵ ינְסְ פוֹר עִ ָיר ִקים מֵ ְ
ִמּת ֹועֲפוֹת יִףוא הַ נֵפְ ְח כָל בֹקֶ ר סְ כום כ ִַביר עֹ ה
הַ ִמ ְשּתַ לְ שֵ ל ֺכּל ֹו אֶ ל כִ יס רו ַֹדן הַ מַ ְמ ָלכָה?
וְ אֵ יְך ָגנַב שַ ּלִ יט ּתונִיס מֵ ֲע ִנטֵי אֺ מָ ה ז ֹו
ַאר ֵדי ד ֹול ִָרים ְברֹב זְ מָ מ ֹו
ְשלוֹשָ ה עָ שָ ר ִמילְ י ְ
ומרֺ מָ ה ז ֹו
דודה ְ
בעוד בֵ ין ּתוֹשָ בֵ י אֶ ֶרץ ְש ָ
ב ֹולֵעַ כָל ַדלְ פוֹן אֶ ת עֶ לְ בוֹנ ֹו וְ ַזעֲמוֹ?"
עַ ד כָאן מַ ֲאמָ ר ֹו זֶה שֶ ל ִמילְ חֵ ים אַ ִמיץ-הָ רוחַ
בָ "עַ ַרב נְיוז" ,סְ קוע שֶ עו ֵֹרר נ ְַחשוֹל ְּ -תגובוֹת אַ ִדיר
בַ מֵ ְדיָה הָ עַ ְרבִ ית כְ מ ֹו גִ ּלויַ -דעַ ת הַ שָ לוחַ
טודנְט שֶ ְשמ ֹו שַ ִוקי בָ ִדיר
ִמכַפַ ר קָ אסֶ ם ִמסְ ֶ
ומסַ עֵר כָאן
הַ ְמאַ שֵ ר שֶ "כָל ִמּלָה אֱמֶ ת" ְ
מודי מַ ְחשֵ ב שֶ ּל ֹו בָ אונִיבֶ ְרסִ יטָ ה
עַ ל לִ ֵ
הודים וְ עֵ ר כָאן
שֶ ל ּתֵ לָ-אבִ יב עִ ם ֲחבֵ ָריו הַ טְ ִ
לִ בְ לוֹף ְש ִטיפַ ת-הַ מוֹחַ הָ עַ ְרבִ ית הַ מַ ִסיתָ ה
ִמילְ י ֹונִים לְ תַ עֲמולָה שֶ כַזְ בָ נִים בָ דוהָ
וְ ַרק מַ גָע עִ ם הָ עֺבְ דוֹת ַיצְ לִ יחַ לְ הָ סִ יר
אֶ ת לוֹט ְשקָ ֶריהָ כְ ִדבְ ֵרי עִ ְתגָם עַ רבִ י יָדועַ
שֶ חֶ בֶ ל הַ ָכזָב קָ צָ ר" :חַ בְ ל ַאלְ כִ ְדב קָ סִ יר"...

