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 יוסי גמזו

 ָדרוש ִחןון ָדחוף

  

 ַבָיִמים ָהַאְחרֹוִנים ָנְרחו ְשמועֹות ַחְסרֹות ִרןון

 ֵמַאַחר ֶשֵםַאְשדֹוד ַעד ַעְרָעָרה ִנְגלו, ֵביֵנינו,

 ְוַהִחןון –ַלת נֹוְליֹו ְבִביוב ְנִגיֵפי ַמחֲ 

 ַהָשָעה ְבִצבוֵרנו.-ַנֲעָשה ִנְתֹאם ְלֹצֶרְך

  

 ֶוֱהיֹות ֶשַםֲחָלה זֹו ִמַדֶבֶקת ֹלא ָעֵלינו

 ְוגֹוֶרֶמת, ַכָידוַע, ְלִשּתוק ְשִריִרים ָחמור

 ַבַגַנִים וִבְשַאר ָהֵאיָבִרים ֶשְבגוֵפנו

 ֹראש ָגמור.-ֵיש ִלְנֹהג ְבָכל ִסיְמְנטֹום ֶשָלה ְבֹכֶבד

  

 ָנְרצו ְלֶפַתע –ֶאָלא ַמאי? ִאם ַרק ָחְסרו ָלנו ָצרֹות 

 ִגלוֵיי ְנִגיף ַהנֹוְליֹו ַהֶמְחֶזה ְזַמִמית ִעם-בוֹ 

 ְשֵני ְנָגִעים ָוֳחָלִאים ֶשֵיש ִלְלֹחם ָבֶהם ְבִלי ֶרַתע

 ַהְיָלִדים ַהַםר ַהֶזה.-ֹות ִמְבִשּתוקֹלא ָנח

  

 ָהַעִין-ָהֶאָחד הוא ִמְסָנָרם ָהָרב וְמַנֵער

 ֶשל ָראֵשי ִעיִריֹות ְוֶיֶתר ָרֺשיֹות ְמקֹוִמיֹות

 ָהעֹוְמִדים ְלִדין ַעל ֹשַחד וְמַצְפְצִפים ֲעַדִין

 ַעל ִהְלכֹות ִמְנָהל ָּתִקין וְמֹטָהר ִמְשִחיֺתיֹות.

  

 ְוַהֶמַגע ַהֵשִני הוא ִגְזָענות ָהִאיְדיֹוִטיְזם

 ֶשל גֹוֵבי "ַּתג ַהְםִחיר" ֶשִרְשעוָתם ָיְצָאה ִלְפֹגש

 ֶאת ִשיָאה ֶשל ַהבורות ֶשִמְתַחְבָרה ְלַוְנָדִליְזם

 גֹוש-ְבָפְגָעם ִבְשַלל ָבִּתים וְמכֹוִניֹות ְבַאבו

  

 ָפר ַהֶזה ִגָלה ַאְחָוה ָוֹאֶמץְבִלי ָלַדַעת ֶשַהכְ 

 ְנִדיִרים ֵבין ַעְרִבֶייָה ָהַרִבים ֶשל ֶאֶרץ ֹזאת

 ְכֶשִןֵנק ֶעְזָרה ָוֶנֶשק ּתֹוְך ִסכון ָברור ְלֹקֶמץ

 לֹוֲחֵמי ַמְחְּתרֹוֵתינו ְוִסֵיַע נֹוָעזֹות

  

 ְבִמְלֶחֶמת ַהִשְחרור ְלֶחֶבר לֹוֲחָמיו ֶשל ַצַה"ל

 ְגָדם ֶשל ַאְרָבָעה ִצְבאֹות ְנִליָשה ֶשל ְבֵני ֲעָרבְכנֶ 

 ָהַרַעל-וִבְמקֹום ְלִהָגֵרר ַאַחר ַּתֲעמוַלת

 ֵהם ָשְמעו ְלַמְצנוָנם ֶשְלַחֵבל ָבנו ֵסַרב.

  

 ְלֹחק ֶאְצֵלנו ָהעֹוְסִקים ָבה-ְוָלֵכן, ְכֶשֵיש ֺמְמִחים

 ַכת ַהִבְריֹונותְבִפיְנֶצָטה ַחְכמֹולֹוִגית ְבמַ 

 ֶשל ְכנְֺפַית "ַּתג ַהְםִחיר" ֶשֲעָרֵכינו ִמְתַרְןִקים ָבה

 –ְבַסְנָקם ְבָכְך ִעדוד ְלַמְכִניֵשי ַהִסיֹונות 

  

 הוא-ְכֶשִבְמקֹום ִלְקֹרא ַלֶמַגע ַהֵםִביש ַהֶזה ִבְשמוֹ 

 ְכֶשַהֵשם הוא ְנִעילות ֵטרֹור ְבֶדֶרג ְמֺסָכן

 ִמִלים ִבְשווְנג ֶשֵאין ָכמֹוהו-ַמְפִעיִלים ֵהם ִמְכְבסֹות



 –ְוקֹוְרִאים ָלֶזה ַרק "ִהְתַאְגדות ִבְלִּתי ֺמֶּתֶרת" ָכאן 

  

 ְכֶשְבַמאי ָהַאֲחרֹון ֵאְרעו ְשלֹוָשה ִמְקִרים ֶשל ֶנַשע

 ֵמַהןוג ַהֶזה ַעְצמֹו ִבירוָשַלִים ִעיר ִציֹון

 ָהֶרַשע-ִמֵכן ִהְכִּתיָמה ַיד-ְויֹוַמִים ְלַאַחר

 ָאָדם ֶאת ְכֵנִסַית ַהדֹוְרִמיְציֹון-ֶשל אֹוָתם ִנְרֵאי

  

 וִמָיד נֹוְספו ְבֵשיח' ָג'ָראח עֹוד ְשֵני ְנָשִעים ָכֵאֶלה,

 ִרים ֶשל ִהְתָנְרעות ּתֹוְך ְזַמן ָקָצרְבִקסור: ִשָשה ִמְק 

 ַוֲעַדִין, ַעד ַהיֹום, ִאיש ֹלא ֺהְכַנס ַעל ָכְך ַלֶכֶלא

 –ַוֲעַדִין שום ָחשוד ֹלא ֶנֱאַסר אֹו ֶנֱעַצר 

  

 זֹו ְבֶעֶצם ְּתעוָדה ֶשל ֲעִניות ִבְלִּתי ִנְסַלַחת

 ָהֲאִכיָפה ֶשָלנו ְבִעָדן ֶשבוֹ -ְלכֹוחֹות

 ָכל שֹוְנֵאינו ָבעֹוָלם ִמְתמֹוְגִגים ַמָםש ִמַמַחת

 ִבְראֹוָתם ֵאיך ַעם ַאִםיץ ֶזה ֹלא ַמְפִקיַע ִמִעְרבוֹ 

  

 ֶאת ְגרורֹות ַהחוִליָגִניות ַהִגְזָעִנית ֶשָבנו

 ְכֶשִםְלַבד ְנִגיף ַהנֹוְליֹו וְשִחיתות ָראֵשי ָעִרים

 י ֵיש ַבִביוב ַהֶזה ֶשָלנוַבִשְלטֹון ַהְםקֹוִמ 

 ַהַםְצִחין ְוָהעֹוֶלה ְכָבר ַעל ְגדֹוָתיו ְבִשעוִרים

  

 ַמְדִאיִגים ְמֹאד ִסכון ָחמור ְלָכל ָחְסנֹו ָהֵאִתי

 ָכְך ָּתכוף-ֶשל ָהָעם ַהֶזה ֶשֶעֶצב ָצרֹוָתיו ָכל

 ִטיֶשְלַמַען ְבִריאותֹו ָדרוש ָכאן ַצַעד ֶאֶנְרגֵ 

 ֶשִלְשלֹוש ַמֲחלֹות ֵאלו ְיַסֵנק ִחןון ָדחוף.

  

 


