***
יוסי גמזו

עוֹף side-קָ נ ִָדי אַ םִ יץ וְ שָ פּוי

ַּדּורגֶל יו ֵֹדע לָבֶ טַ ח
כָל חוֹבֵ ב -כ ֶ
כִ י הַ  off-side-שֶ ְשמ ֹו הָ עִ בְ ִרי הּוא "נִבְ ָּדל"
הּוא מַ סָ ב שֶ שַ ְחקָ ן הַ מ ְִמצָ א ּב ֹו ּבַ שֶ טַ ח
שֶ כ ְָשר ֹו לְ תַ ְמ ֵרן ּב ֹו מֺ גְ ּבָ ל הּוא וְ ַדל
ַאח ֵרי ֲה ָגנַת הַ מִבְ חֶ ֶרת
ּבִ ְשהוֹת ֹו מֵ ְ
שֶ מֶגְ ָּדּה ְמשַ חֵ ק הּוא (וְ זֹאת – ִאם הּוא ֹלא
ִה ְשתַ תֵ ף ּבְ ִמ ְתקֶ פֶ ת ֵרעָ יו וְ ִאם טֶ ֶרם
ָאץ אֵ לָיו הַ כַּדּור ּבִ ְמרּוצַ ת גִ לְ גּולוֹ)
חָ ל עָ לָיו לְ מַ ְרּבֵ ה הַ ִתסְ כּול וְ הַ סַ עַ ר
הָ ִאןּור הֶ חָ מּור עַ ל נִ סְ גַת ֲהנָאוֹת
כָל גְ בַ ְרתָ ןּ-בַ עֲטָ ןְ :ת ִקיעַ ת "גוֹל" לְ תוְֹך שַ עַ ר
הַ י ִָריב ,שֶ אֵ לָיו הּוא מָ נּועַ לִ בְ עֹ ט.
יטיקָ ה אֵ ין ל ֹו
אַ ְך ִהמֵהַ ,רּבוֹתַ יּ ,בַ נוֹלִ ִ
לְ "נִבְ ָּדל" זֶה שּום תֹ קֶ ף – וְ כְָך תָ קַ ע "גוֹל"
שַ ר -הַ חּוץ הַ עָ נ ִָדי ,שֶ סַ 'אנְס ִהזְ ַּדםֵ ן ל ֹו
לְ הַ צְ לִ יף קֳ בָ ל עַ ם וְ ע ֹולָם כְ פַ ְרג ֹול
'מּבֶ ְרלִ ינִית
ּושַאר אוֹתָ ּה כַת צֶ ְ
ּבְ אוֹּבָ מָ ה ְ
שֶ ל כְ סִ ילֵי הָ ִאחּוד הָ אֵ רוֹנִ י ֲאשֶ ר
שָ כֲחּו אֵ יְך הוֹנְתָ ה הָ עָ ְרמָ ה הַ ּבֶ ְרלִ ינִית
ּבִ ימֵ י ִמי ְנכֶן אֶ ת ִמי שֶ מָתַ ן ל ֹו הֶ כְ שֵ ר
יטלֶר ִהבְ ִטיחַ
לְ הֶ סְ כֵם-הַ ִם ְרמָ ה שֶ ּב ֹו ִה ְ
גַם שָ לוֹם גַם כָבוֹד לַשוֹטֶ ה שֶ ִה ְמלִ יץ
עַ ל ח ֹוזֶה ֹלא כָשֵ ר אַ ְך לְ ג ְַמ ֵרי מַ סְ ִריחַ
שֶ עָ לָה לִ בְ ִריטַ ְניָה ּבְ הֶ לֶם הַ "ּבְ לִ יץ".

וְ כֵיוָן שֶ הַ שָ ר הַ עָ נ ִָדיּ ,בֵ ינֵינּו,
ְשמ ֹו ג'וֹן ּבֵ ְירד (הַ יְנּו :ג'וֹן הַ סִ נוֹר) – ִמסְ תַ ּבֵ ר
שֶ סִ נוֹר נ ְִד ָירה ָכזֹאת יֵש ּבְ יָמֵ ינּו
ַרק ּבְ אוֹטָ וָהּ ,בָ ּה ּבִ ְדבָ ָריו הּוא ִחּבֵ ר
יטיק ּובֵ ין לֶקַ ח ִהיסְ טו ִֹרי
בֵ ין ֵריָאל נוֹלִ ִ
ּבְ קָ ְרא ֹו מּול ִא ָיראן עַ ִת ַירת הַ מוֹכְ לּות
ּומּול כָל ְרפִ יסּות הַ ּבְ לָה ּ-בְ לָה הָ ֵרטו ִֹרי
ּושַאר שֺ תָ פָ יו לְ סִ כְ לּות
שֶ ל אוֹּבָ מָ ה ְ
כִ י הַ ְתנַאי הַ י ִָחיד ,הָ ָראּוי וְ הַ טַ ְק ִטי
לְ ִחּזּוי הֶ עָ ִתידִ ,אם ִמלְ גֵו א ֹו ִמלְ בַ ר
הּוא הֶ ןֵ ק מַ סְ קָ נוֹת מֵ אוֹת ֹו ִשעּור נְ ַר ְק ִטי
הָ ע ֹולֶה ּבְ בֵ רּור ְמעֺבְ ּדוֹת הֶ עָ בָ ר.
ּומשּום שֶ מִתּוחַ חו ֵֹדרָ ,אנָטו ִֹמי
ִ
שֶ ל צִ פְ צּוף הָ ִא ָיראנִים כְ בָ ר ָאזּ ,בֶ עָ בָ ר
עַ ל סוֹכְ נּות ּבֵ ינְלְ אֺ ִםית ז ֹו לְ אֵ נ ְֶרגִ יָה ָאטו ִֹמית
נַרצּופָ ם הָ א ֲִמ ִתי וְ ֹלא ִמכְ בָ ר
שֶ חָ ְשפָ ה אֶ ת ְ
צִ פְ צּופָם הַ ֹּלא ָנחוֹת גָלּוי לָעַ יִן עַ ל מוֹעֶ צֶת

ּבִ ְטח ֹונָם שֶ ל מוֹסְ דוֹת אּו"ם גַם הּוא מוֹכִ יחַ ּבְ פֵ רּוש
כַםָ ה ִאי אֶ פְ שָ ר לִ סְ מֹ ְך עַ ל ִּד ְב ָרתָ ם – ָלכֵן ּבְ עֶ צֶ ם
מֶ ְמשַ לְ ִתי תוֹסִ יף לִ נְקֹ טָ ",אמַ ר מַ ר ּבֵ ְירד זֶה" ,כ ַָּדרּוש
ָאמנָם ִה ִטילָה
סּומים שֶ עָ נ ָָדה ְ
אֶ ת אוֹתָ ם הָ עִ ִ
עַ ל ִמ ְשטַ ר הָ ָאיָתוֹלוֹת וְ שֶ אֵ ין לָּה ַכ ָּונָה
לְ חַ ֵּדש עִ ם ֹו כָל קֶ שֶ ר ִּדינְ לוֹמָ ִטי כָאן חָ לִ ילָה
כִ י נ ֹוכ ְַחנּו שֶ ִא ָיראן ִהיא ְמ ִדינָה ֹלא א ֲִמינָה".
כֹה ָאמַ ר שַ ר -הַ חּוץ הַ עָ נ ִָדי וְ כָך
הּוא נִסָ ב כְ גו ֵֹרם ְי ִח ִידי ְמ ֺפכָח
וְ אַ ִםיץ וְ שָ פּוי מּול מוֹחָ ה הָ ָאטּום
'מּבֶ ְרלִ ינִים מֺ כִ ים ּבְ ִט ְמטּום
שֶ ל סִ יעַ ת צֶ ְ
הַ ּזוֹכִ ים לְ שַ חֵ ק ּבִ בְ לִ י ַדעַ ת ,נָ שּוט
נּוטין וְ ַאסַ ד וְ שּות'
לִ ֵידיהֶ ם שֶ ל ָראס ִ
הַ שָ ִשים לְ סַ פְ סֵ רּ ,בְ זִ לְ זּול ִצינִיְּ ,ב-
בִ ְטח ֹונָם שֶ ל יו ְֹשבֵ י ִי ְש ָראֵ ל וְ הַ ְרּבֵ ה
אֶ זְ ְרחֵ י ְמ ִדינוֹת אֲחֵ רוֹת ,שֶ ֺכלָם
מּועָ ִדים לְ ִאיּום זֶה עַ ל ְשלוֹם הָ ע ֹולָם
ִמסִ ָּדּה שֶ ל ִא ָיראן ְמג ְֺרעֶ נֶת ,כְ שֵ ם
שֶ ּדוֹד סֶ ם ,זְ חּוחַ ַּ -דעַ ת ,כְ לָל ֹלא ִה ְת ַרשֵ ם
מֵ עֶ ְשרוֹת ַאזְ הָ רוֹת י ְִש ָראֵ ל (אֶ לָא ִמי?)
שֶ ִה ְתרּו ּב ֹו שָ נִים ִמטֵ רוֹר מֺ סְ לְ ִמי
שֶ י ָָרה גַם קָ אסָ אם ,גַם קַ ְטיּושָ ה ,גַם גְ ָראד
עַ ל ּבָ תֵ ינּו ,אַ ְך ַאנ ְְקל סֶ ם כְ לָל ֹלא נ ְֶח ַרד
ּובְ קֹ ִשי נָתַ ן ל ַָּדבָ ר אֶ ת לִ ּב ֹו
שֶ ה ֲֵרי זֶה נָ גַע כָאן ַרק ּבָ נּוֹ ,לא ּב ֹו
עַ ד שֶ ְשנֵי ִמגְ ְּדלֵי ְתאוֹמָ יו קָ ְרסּו יַחַ ד
עִ ם זְ ִחיחּותַּ -דעֲת ֹו הַ םֺ ְחלֶפֶ ת ּבְ פַ חַ ד.
וְ כָעֵ ת ִמ ְתּבָ ֵרר שֶ מ ְַס ַראלְ לַּה מֵ בִ ין
מָ ה שֶ ִםיסְ טֶ ר אוֹּבָ מָ ה עוֹד כְ לָל ֹלא תָ פַ ס
"חיזְ ּבַ אלְ לַּה" ִמ ְת ַרבְ ֵרב ּבְ ָדאוִ ין
כְ שֶ םַ נ ְִהיג ִ
ִמןִ ְת ֵרי מַ ְחּבוֹא ֹו הַ הֵ רו ִֹאי וְ שָ ש
לְ הַ צְ ִהיר ּבְ סַ ְרקַ זְ ם אוֹהֵ ד סַ ְרכָזוֹת
כִ י לְ נֹ כַח תוֹצְ אוֹת הַ עוֹמֶ ְדיָה הַ ּזֹאת
הָ ִא ָיראנִים ִה ִשיגּו ּבַ ִשיחַ ָו ִשיג
ּבְ זֶ'נֶבָ ה אֶ ת כָל שֶ ָרצּו לְ הַ ִשיג
וְ ִאם ִמי שֶ לָחַ ץ אוֹתָ ם יֵש ּב ֹו ִש ְמחָ ה
נִתּבַ טֵ ל א ֹו נ ְִדחָ ה
כּוריהֶ ם ְ
כִ י גִ ְרעּון ֵ
יש ִמיש ,שֶ כֵן
שֶ יִ ְשמַ ח ל ֹו עַ ד ֺּבכְ ָרא פִ יל ִמ ְ
כְ בָ ר ָאמַ ר הַ מ ִָשיא רוֹחָ אנִי שֶ רוֹקֵ ן
כָל ִש ְמחָ ה שֶ כָזֹאת ִמןִ כּוי לְ מַ ְםשָ ּה
ַארצ ֹו ִמגִ ְרעּון ָכזֶה כְ לָל ֹלא נָ ְרשָ ה,
שֶ ְ
מָ ה שֶ שָ ב ּומוֹכִ יחַ כִ י כְ ִסיל הַ מוֹקֵ ט
נַרוָת ֹו שֶ ל הַ Persian cat-
ּבְ לִ טּוף ְ
נָרנָיו לְ ע ֹולֵל
ּבְ לִ י לִ זְ כֹר מָ ה יּוכְ לּו צִ ְ
לְ עֵ ינֵי ְמל ְַטפ ֹו כְ שֶ הַ  cat-י ְִשת ֹולֵל,
ַאל יָבוֹא ּבִ ְתלּונוֹת עַ ל כוֹח ֹו וְ עָ צְ מ ֹו
נָרסִ י עַ ְר ִסי זֶה – אֶ לָא ַרק אֶ ל עַ צְ מ ֹו...
שֶ ל ְ

