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 יוסי גמזו

 ָאז ָמה ֹתאַמר ָכֵעת, ָאדֹון אֹוָבָמה?

  

לֹוז ִסי" עֹוֶגֶנת ִפיָנה "קְּ  ָכֵעת, ֶשַהןְּ

ַמל ֵאיַלת לֹוָשה ָיִמים ִבנְּ  ִמֶזה שְּ

ֶגֶנת ָחִנית ֺמפְּ כוָלָתה ָהַרצְּ  ותְּ

ָלט ָבר ִנקְּ ֵעין ֵתֵבל ֺכָלה וכְּ  לְּ

ֹמעַ  ָבה ִלשְּ ַה"ב ֵסרְּ  ַהֶםֶסר ֶשַארְּ

רֹו, נו, ִביִדיַעת ֺחמְּ ֶשֲאַנחְּ  וְּ

ִחישות ֶשֵאין ָכמֹוהָ  נו ִבנְּ  ָחַזרְּ

רֹו, ָאמְּ נו לְּ ֹלא ָחַדלְּ  ָעָליו וְּ

ָרנות  שֹף ֶאת ַתתְּ  ַהֹחֶטםָצִריְך ַלחְּ

חֹון צֹות ִסרְּ טֹון מול ִנצְּ גְּ  ֶשל ָוִשינְּ

שות ָהֹאֶטם ֵעי ִאיָראן ומול ֵחרְּ  ִנשְּ

ֹחן לויֹות ִלבְּ  ֶשל ַמר אֹוָבָמה וגְּ

ִטי  ֶאת ֹחֶסר ֲאִמינות חושֹו ַהַחקְּ

אוֹ  ָקרְּ ִרי וְּ  ולְּ דוגְּ  direct-בְּ

ִטי ַרקְּ נֹון ַאִםיץ ונְּ ִסגְּ  ַלֵןֶדר, בְּ

ִלי ִגמ ט.בְּ ִלי קֹוֶרקְּ  וֵני נֹוִליִטיקְּ

  

נו ֶשִעם אֹור ִראשֹון ֶשל ַשַחר  ָשַמעְּ

ִמיעו לֹוֲחָמיו ֶשל ֵחיל  ַהָטם-ִהשְּ

ֶטן הֹוָרַאת  ֲעֹצר ִקַשַחת-ַלֶקנְּ

ִשיר ִמתֹוְך ָים –ַהֶעֶשר -ַמכְּ ָדכְּ  וְּ

שֹוֵלי ַים ַרש ָשם-ֶשל ַנחְּ ֹאם ָהחְּ  סוף ִנתְּ

ֶשַרב קוף ִצָמהחֹוֵבל ָהמום ֶזה-כְּ  , תְּ

ַרש ָשם ֶשל ֵאיָמה ִנדְּ ֵהָמה וְּ  ֶשל ַתדְּ

ִפיָנה. ֹצר ֶאת ַהןְּ ֶפַתע ַלעְּ  לְּ

  

 ָאז ָמה ֹתאַמר ָכֵעת, ָאדֹון אֹוָבָמה,

ִהגוי-חֹוֵבל ַדל-ִאם ַרב  ֹכֶשר בְּ

 ָכמֹוָך, ֶשִפֵשל ָקשֹות ֶזה ַכָםה

ִנווט ָשגוי ֵשי ִאֶוֶלת בְּ  ָחדְּ

ֶעה ָאֵמִריָקִני  ֹלא ַרק ֶשל ַקו ֺמטְּ

טומֹו ֹכה ָרב ִטמְּ יֹונֹו וְּ  ֶשִרפְּ

לֹוִפים ָהִאיָראִני ַים ַהבְּ  ַעד ֶשבְּ

צֹות ַהַםֲעָרב עֹות ִאתֹו ַארְּ  שֹוקְּ

לֹוֶתיָך ֵשר ִמַפאשְּ ַאפְּ  ִכי ִאם, ַכִמתְּ

ִליִנטֹות  ֶברְּ ִעדוד  –ַהֶס'מְּ  ַגם בְּ

ִסי ֶשֵבין מַ  ֵשלֹוֶתיָךֵטרֹור ָנרְּ  כְּ

ֵנה ִחדוד. ָך ִמשְּ לותְּ ִסכְּ  מֹוִסיף לְּ

  

ִליחַ  ָך ַמצְּ ַמן ָרב ֵאינְּ  ַאָתה, ֶשֶזה זְּ

ֹתֶבת ַעל ַהִעיר ֹרא ָכאן ֶאת ַהכְּ  ִלקְּ

ִטיחַ  ָך בְּ רֹוָחאִני ַהָחח אֹותְּ  וְּ

ִקיר ָך ַמפְּ ַרתְּ ֶעזְּ ַזב ִחטוָכיו בְּ  כְּ



סֶ  יֹות ֶשבְּ צְּ קְּ ַטר ַהַןנְּ  ֶגלֶאת ָכל ִמשְּ

ָך ַמתְּ ָיזְּ  ַהַבִית ַהָלָבן, בְּ

ִשיַטת סֹוף ִהִגיַע ִלפְּ  ָהֶרֶגל-סֹופְּ

ָך בֹונְּ  ָבה ַיַחד צֹוֲחִקים ַעל ֶחשְּ

ֵלי ַדֶםֶשק ַגם מֹושְּ  ַגם ֶטֶהָרן וְּ

כוָמם ֶמֶתק ִתחְּ ִשיִכים בְּ     ַהַםמְּ

הֹות ֶאת ֵעֶסק ַהשְּ ֵען ולְּ ַגרְּ ִהתְּ  לְּ

חוָמם.ֵצאתֹו ֶשל ֶנֶשק ִכיִמי ִמ   תְּ

  

 ָאז ָמה ֹתאַמר ָכֵעת, ָאדֹון אֹוָבָמה,

לֹוז ִסי" זֹו, ַכָאמור, ִפיַנת "קְּ  ִאם מול סְּ

ָבר ָלָםה ֶשָהעֹוָלם ֺכלֹו ֵמִבין כְּ  כְּ

בור ָגמור ָך כְּ מְּ ָת ַעצְּ  הֹוַכחְּ

לוֵליֶהם ֶשל ָהִאיָראִנים ִטיב ַנכְּ  בְּ

ָמָשל ָת לְּ ֵשם ֶשֹּלא ֵהַבנְּ  כְּ

פו ִטיָראִנים( ַחלְּ ַרִים ִהתְּ ִמצְּ ֶשבְּ  )כְּ

ִסי ֶשָכַשל ָסה ֶשל מורְּ  ֶאת ַהֺםרְּ

ָכל ַבר ֶשלְּ ַאס ַעד-וכְּ ָבר ִנמְּ  ַדַעת כְּ

ָך, ַהַעו בוַנתְּ ָלט ִמתְּ  ֵיאוש ֺמחְּ

ָמת ַאַסד ָת מול ָערְּ  ֶשבֹו ָנַקטְּ

ָלל ֹלא ֺעַכב ֵני ַעםֹו כְּ  ֶשֶחַבח בְּ

תָ  ֵמֶרַגע ֶשִאטום ָבִאי ֵהַסרְּ  צְּ

 ָעל ֶזה ָהָארור-ֵמַעל רֹוֵצחַ 

תָ  ַסרְּ ֶגה נֹוִליִטי ֹלא ֶהחְּ שום ִמשְּ  וְּ

לֹונֹוֶתיָך ַהָברור.  ִמַןְך ִכשְּ

  

 ֵכן, ָמה ֹתאַמר ָכֵעת, ָאדֹון אֹוָבָמה,

ָבר הֹוֵשַע ַהָמִביא מֹו ֶשכְּ  ִאם כְּ

ֶשרוחַ   ָהֱאֶמת בֹו ָקָמה-ָאַמר כְּ

 ִכי ַהזֹוֵרַע רוַח ֶשָתִביא

לות  ִסכְּ ֹצר סוָפָתה, –ַרק ֶנֶזק וְּ  ִיקְּ

ִריָאתֹו של ֵחיל מֹו ֶשעְּ  ַהָטם-ִאם כְּ

ֶטן ֶקנְּ תָ -לְּ ִפי ֶשָשַמעְּ ִפיָנה כְּ  ַהןְּ

ָים ַעל ָדכְּ ָרה ַעל ַהַגִלים וְּ  ָגבְּ

ָרנות וֶמַקח ִלי ַנשְּ ֹאם, בְּ ַבר ִנתְּ  ִיגְּ

צֹורַהֵשֶכל ַהָטשָ  אֹור מְּ  ר לְּ

ֶלַקח ַמת ִאיָראן כְּ  ָסִטי"ִלים ַעל ִמרְּ

ֶרֶשת ַלֲעֹצר  ֶשֹּלא ַרק ִהיא ִנדְּ

ֹלא ָנחֹות ִמָכְך  –ִכי ִאם  ִלי ָלָםה –וְּ  בְּ

ִמיַרת ָפסֹון ִריִקים ֶשל שְּ ִלי שום טְּ  ובְּ

רֹוְך ִריַצת ָך, אֹוָבָמה,-ַגם בְּ  ָאמֹוק ֶשלְּ

הָ  הֹום ָהֱאִוילות וְּ  ָאסֹון.ִלתְּ

 


