
* * * 
 י גמזויוס

 ִאירֹוְנָיה ִאיָראִנית

  

ץ ָבא עֵּ ט הַּ טֹום ִכְמעַּ  ְכֶשכַּ

ת אֹוָבָמה, ִכי ל יְֺקרַּ  עַּ

ע ל ֶאְצבַּ ב אֹותֹו עַּ  ְכָבר סֹובֵּ

ָבִקי  נוִטין ז'וִליק הַּ

ְטָיה ִדיְנלֹומַּ י הַּ  ִבְתָככֵּ

ְטָיא שַּ "ב הַּ  וְנִשיא ַאְרהַּ

ְך ֹלא ִקטֵּם ם אַּ ק ִאטֵּ  רַּ

ם ְדָראָמה ֶשִבטֵּ  ֶאת הַּ

ץ חַּ ל ְתִקיָפה ְצָבִאית ֶשל מַּ  עַּ

ֺםְזָמן ד הַּ  ֶנֶגד ַאסַּ

ץ חַּ לַּ  תֹוְך ִמְסמוס אֹותֹו הַּ

ן ע ְזמַּ ְרִויח ֶשפַּ  ְלהַּ

ב ִחטוְך אֹוְנִטיִמי גַּ  ְואַּ

ְדָרן ְבִריחַּ ְכהַּ  ְלהַּ

 ָכל ִמְצבֹור ֶשל ֶנֶשק ִכיִמי

 –ְלִעיָרק וְלִאיָראן, 

  

ֶםְדָיהְכֶשאֶ  ינֵּי הַּ  ל מול עֵּ

זֹות ְך עַּ חֵּ ד ְמגַּ  ַאסַּ

 ִכי נֹוְזָפיו עֹוְרִכים קֹוֶמְדָיה

 ִאיְמנֹוֶטְנִטית ֶשָכֹזאת

ִני, ין ְכָבר ֶנֶלא, ִכְמֺדםַּ  אֵּ

ְרִגיל  ִאם ִבְזכות אֹותֹו תַּ

ע ָהִאיָראִני  ִציר ָהֶרשַּ

ץ ִמְסחֹוק ָוִגיל  ִמְתנֹוצֵּ

ה  וְדמותֹו ֶשל ָאָיאתֹולַּ

ִלי ֶבן ָחָמָנִאי  עַּ

י סֹוְפסֹוף ָנגֹוָלה  ְבֺפְמבֵּ

ְחָמָנִאי ְזָבן תַּ  ְככַּ

ת אְנדַּ  ְבפֹוְרסֹו ִבְפנֵּי ָכל בַּ

כַּת ְהנֵּ  ִמְשְמרֹות מַּ

ת ְנדַּ  ִמְשָטרֹו ֶאת ְנרֹוָנגַּ

ִםְרָמה ֶשלֹו ְבִלי ָחת  הַּ

ל לוֹ   ָבה ִהְסִכים ִכי ְיֺחןַּ

ל כוָריו  כור ֶאָחד ִמְשלַּ

ְך ְכָלל ֹלא ְרִעיִנִטים, אַּ גַּ  הַּ

ם ְבִמְסתֹוָריו  ְיֺצְמצַּ

ֶסְנְטִריפוגֹות  ֹלא ִרבוי הַּ

רֹוצוֹ   ְוֹלא ֶקֶצב מֵּ

אי ֶשֹּלא ָיפוג עֹוד דַּ  ֶשוַּ

ְרֲענות ַאְרצֹו. ד ִהְתגַּ  עַּ

  

ְבלֹוֶפר, ר הַּ י," ָאמַּ בֹותַּ  "רַּ



ב ֹנה ֶשֲאִני  "ִשימו לֵּ

ִסיעַּ ֹזאת ְכֹכֶפר  ָכאן מַּ

ְםִדיִני ִםְלכוד הַּ  בַּ

 בֹו ָנתון ִמְשָטר ִאיָראִני

ת ָאטֹום  ֶשִלְפנֵּי ְנָצצַּ

ִריָקִני  ְזֶבְנג ֶשל ְבִליץ ָאמֵּ

ד ֹתם ל אֹותֹו עַּ ןֵּ  ְיחַּ

ִני ן מוָכן ִהמֵּ ל כֵּ  ְועַּ

ל כור ֶאָחד ר עַּ תֵּ  ְלוַּ

יִניגַּם ִא   ם ְבִמְשנַּת חומֵּ

ִג'יָהאד   –ִחיוִני הוא לַּ

יָון ֶשֶזה ְכָבר ְקִריִטי  ְוכֵּ

ִבְטחֹוִני  ָלִעְנָין הַּ

 ָכְך גַּם ָסח, ְכִפי ֶשִסִויִתי,

נו, רוָהִני,  ְנִשיאֵּ

ת ֶאת ֶמֶתק ְפִעיל ָכעֵּ םַּ  -הַּ

 ִשְפתֹוָתיו ְבֶמֶרץ ָרב

ל ֶשטֵּש לֹו ֶוֶתק  ְכנֹוכֵּ

ֲעָרב םַּ  ְבִבְלפוף הַּ

ר ֹנה ְרדֵּ  ֹלא ִמְננֵּי ֶשִםְתדַּ

ְכָלִלי נו הַּ ָסבֵּ  מַּ

ר ֹנה  ְוִאטום ְצָבִאי חֹובֵּ

ְלָכִלי ְרגֹו כַּ  ְלֶאְמבַּ

ק ִמשום ֶשָאנו  ֶאָלא רַּ

 ָכאן ְבֹאֶפן ֶעְקרֹוִני

ְענו,  ִמְתנְַּגִדים, ְכִפי ֶשהֹודַּ

ְרִעיִני  ְלָכל ֶנֶשק גַּ

 ל ִני ֶשבֹו ֲאנְַּחנוַאף עַּ 

יל ְטִמים יֹוָמם ָולֵּ  ְמאַּ

ְחנו ל אֹוָבָמה ֶשָםרַּ  עַּ

ל ל ִיְשָראֵּ  ְוָכָנ"ל עַּ

 ֶשאֹוָתה ָקֶשה ִלְמֹרחַּ 

ִמים ֹנה טֹון  גַּם ִאם ְמשַּ

ל מֹוחַּ   )ְבִנגוד ְלֹראש דַּ

 ִכְנִשיָאה ֶשל וֹוִשיְנְגטֹון

ְפיַּאְסקוֹ   ,ְוֶשל ְבנֹות ְבִריתֹו בַּ

ֲעָרב, םַּ ְצמֹות הַּ עַּ  מַּ

ְםֺהָןס ֹכה ְיל הַּ ְסטַּ  ֶשבַּ

ן ָרב ן יֵּש ְזמַּ  בֹו נֹוְקטֹות הֵּ

נו ְסָוָאתֵּ י הַּ  ְלֺמְמחֵּ

ְרִסים ְחִביא-עַּ  ָנְרִסים ְלהַּ

ינו ל כורֵּ  ֶאת ָכל ֶיֶתר ְשלַּ

ִבי..."( ְםרַּ ִתְחכום הַּ  בַּ

  

י נְַּפִשי, טֹום, חֵּ ֶעֶשת: כַּ ְסָקָנה ִמְתבַּ  מַּ

ָחְפִשי ר ֶשאֹותֹו ָהעֹוָלם הַּ בֵּ  ִמְסתַּ

ֶכל הוא ָחְפִשי גַּם ֹרב ֶשָחָעה ִמשֵּ  מֵּ

ְרָתָעה, ם הַּ ְבדֹו גַּם ְנֶרְסִטיָז'ה ְוגַּ  ְבאַּ

י ִמיְנֶכן, ְכֶשִהיְטֶלר ִהְכִלים  ָכְך ֶשְכמֹו ִבימֵּ



אְרָסה ְנרוָעה ְבִריִטים ְבפַּ  ֶאת הַּ

ה ֶצ'ְמֶבְרִליִני ְרבֵּ ְכִסיִליםיֵּש הַּ  ם ִבְקלוב הַּ

ְך ֹלא ֶצ'ְרִצ'יל ֶאָחד ִלְרפוָאה.  אַּ

 


