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 יוסי גמזו

 ֵאיְך ִמְתַבֶזה ִאְרּגּון ֶשְשמֹו "אּוֶנְסקֹו"

 ּוִמְתַקְרֵנף ְכַקְרַנֵפי יּוֶנְסקוֹ 

  

 ֶזה יֹוַמִים ֵמָאז ָצָצה ִמָפִריז

 ְיִדיָעה ֶשְבִטיָבּה ַהְםָבֵאס ֹכה

 ִאי ֶאְפָשר ְכָלל ְלַהְגִזים ּוְלַהְפִריז

 ּוְלִפיָה ָשם ִפְרֵסם ִאְרּגּון "אּוֶנְסקֹו"

 ַהְחָלָטה ֶשִבְלָחִצים ָהְיָתה ְכרּוָכה

 דֹוֵדנּו-ַהִשְטָנה ֶשל ְבֵני-טּוףִמִצָדם ְש 

 ִלְדִחַית מֹוֵעד ְפִתיַחת ַתֲערּוָכה

 ַעל ַהֶקֶשר ַהִהיְסטֹוִרי ֶשעֹוֶדמּו

 ִמְתַקֵים ַכיֹום ְכֵפנֹוֵמן ְתִמיִדי

 ְכִפי ֶשְכָבר ַאְלֵפי ָשִנים הּוא ַחי ְבֶרֶצף

 ֵבין ַאְרֵצנּו ְוָהָעם ַהְיהּוִדי

 ֶקֶצף-ְוָלֵכן אֹוָתם ַעְרִבים, ְבֶשֶצף

 ְמַאְיִמים ֶשִאם אֹוָתּה ַתֲערּוָכה

 ִמָיד ַהיֹו"ר, ַמְחמּוד ַעָבאס,  –ִתָפַתח 

 ְיַטְרֵפד ֶאת ָיְזַמת ֶקִרי ַהְברּוָכה

 ַמאֶזן: "ַבאס!"-ְכֶשַיְרִעים קֹולֹו ֶשל ַאבּו

  

 ֹוִדיעַ שֹוָאה ֶשְכָבר ה-ֵכן, אֹותֹו ַמְכִחיש

 ְבאֹותֹו אֹוִטיְזם ְדַרְסִטי ְוָרִעיל

 ֵאש ְוַתֲהִדָיה-ִכי ַלְמרֹות ָכל ְשִביַתת

 ְלעֹוָלם הּוא ֹלא ַיִכיר ְבִאיְשָרִאיל

 ַהְיהּוִדים ִנְתַקף ִהיְסֶטְרָיה-ִכְמִדיַנת

 ֶפן ְפִתיַחת ַתֲערּוָכה ָכֹזאת ָתִביא

 ּוְכַהְלֶטְרָיהְלִחשּוף ִשְפַעת ִכְזֵבי ַהב

 ִהיְסטֹוְרָיה ְבִסְגנֹון ַעְרִבי.-ֶשל ִשְכתּוב

  

 ְלָמָשל, ֶשָלַעְרִבים ֺמֵכי ַהַמאְקָסה

 '( ֵיש84)ַהְתבּוָסה ֶשל 

 ַאְקָסה-ַב"ֺקְרָאן" ִתְזֹכֶרת ַעל ִמְסָּגד ֶאל

 קּוְדס, ַלְמרֹות ֶשַפאְקט ֵדי ְמַבֵיש-ְבֶאל

 קּוְדס ֵאיָנה ִנְזֶכֶרת-הּוא ֶשָכל אֹוָתּה ֶאל

 ַב"ֺקְרָאן" ְולּוא ַגם ַפַעם ְיִחיָדה

 )ָמה ֶשֵאין בֹו ְלַחֵזק, ְולּוא ְכֶזֶרת

 שּום ִטעּון ִכי ִביָרתֹו ַהְיעּוָדה

 ֶשל ָהָעם ַהָפַלְסִטיִני, ֵחי ָשַמִים

 ְוֵחי ַאְלַלּה ֶשִהְנִפיק ָלֶהם קּוָשאן

 ָיכֹול ַעל ָכל ִמְזַרח ְירּוָשַלִיםִכבְ 

 ְרשּוָמה ֶאְצָלם ַבַטאבּו ַהָיָשן

 ֶשל ִדְבֵרי ְיֵמי ָדָתם( ְוִאם ֹלא ַדי ָבּה

 ְבֺעְבָדה זֹו ִמְסַתֵבר ִלְמבּוָכָתם

 ֲהַבאי ָבּה-ִכי ְבדּוָתה זֹו ֶשַהְרֵבה ִדְבֵרי



 ֺהְפְרָכה ְכָבר ַעל ַאָפם ַוֲחָמָתם

 ַבִּגְרָסה ָבּה ְבלֹוף ֶזה ְלגֹוְרָמיו ֹפַרק, ִכי

 ִהיְסטֹוְריֹוִנים ֺמְסְלִמים ְמֺפְרָסִמים,

 ַאְזָרִקי-ַּוְיִקיִדי ְוָכמֹוהּו ַאל-ַאל

 ְכָבר ֶהְראּו ְבַק"ן ְפָרִטים ּוְטָעִמים

 ַאְקָסה ֶשְבַלַהט-ֶשאֹותֹו ִמְסָּגד ֶאל

 ָעף ִנְזַרקֶדֶרְך ַעד ֵאָליו ִבי-ְקִפיַצת

        ֶאְסָרָאא" ַהמֹוַדַעת(-)ַעל ִפי "סּוַרת ַאל

ַהָמִביא ֺמַחַמד ַעל סּוסֹו 
                                            "בּוָראק",

 ָמה ֶשַםְרֶאה ָכאן –קּוְדס -ֹלא ָהָיה ְכָלל ְבֶאל

 –ַהֶטְקְסט ִנְתָקָעה ָבה -ֵפרּוש-ֵאיְך ָטעּות

 ַאְקָסה( ֶמָכה,-א ַרק ִמְסָּגד ִבְקֵצה )ֶאלֶאלָ 

 ֲעָשָרה ִמיִלין ִמְתחּום ַה"ַקֲעָבה"...

  

 ַוֲאֶשר ַלְטָעָנה ַהָפַלְסִטיִנית

 ִכי ָלָעם ַהְיהּוִדי ֵאין ָכל ִשיּוְך

 ְלַאְרָצם ֶשל ֲאבֹוָתיו, ְבִדיָחה רּוִטיִנית

 ַדַעת ַמֲעָלה ִחיּוְך,-ֶשְבָכל ַבר

 ֹוד ְזכּוִרים ִדְבֵרי ְפרֹוֵפסֹור ֶבְרַנְרד לּוִאיס )*(ע

 מֹוִניִטין, ִכי ַהִכבּוש-ִמְזְרָחן ַרב

 -ָהַעְרִבי ֶשְבֵמָאה ְשִביִעית ִגלּוי ִהיְס 

 טֹוִרי ִמְקצֹוִעי ֵמִביא ִליֵדי ִּגבּוש

 ֶאת ַהַפְקט ֶשל ַהְזָנַחת ְירּוָשַלִים

 ה, ַרְמֶלה, לּודְוִרםּום ַקְרָנן ֶשל ְטֶבְריָ 

 ְבָיָדיו ֶשל ָהִאְסָלאם ֶשיֹום ָוַלִיל

 ְמַטְרֵטר ַכיֹום ְכָפֵטיפֹון ָחלּוד

 ַעל ֶעְרָכּה ַהֵתאֹולֹוִגי ְוִהיְסטֹוִרי

 קּוְדס ֶשַעל ְזכּותֹו ָבּה הּוא ַמְכִריז-ֶשל ֶאל

 קֹולֹות ֶשל ֵדָמגֹוג ֵרטֹוִרי-ְבקֹוֵלי

 ְבָאְזֵני ַאְנֵשי "אּוֶנְסקֹו" ְבָפִריז

 ֶשֵאיָנם בֹוִשים ְלִהְשַתֵפן ִמַלַחץ

 ַהָכָזב ַהָפַלְסִטיִני ֶשִבְשמוֹ 

 ַהַםַחץ-ֵהם יֹוְרִדים ַלֵשֶפל ְכֶששּוַרת

 ִהיא: "אּוֶנְסקֹו" ָכאן אֹוֵנס ֹכה ֶאת ַעְצמוֹ 

 ֶחְרָפה ֶשָבּה ָשפּוט-ְלאֹוָתּה ַדְרַּגת

 ָכל חֹוֶלה ְבֶנַגע ַהִהְתַקְרְנפּות...
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