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 יוסי גמזו

 ַהַבָלהֹות ַהמֹוָרִאי ֶשל ַמר ִטיַרן ִאיָראן ָחָמָנִאי-ֲחלֹום

  

ֶטִרי קּונ ִהיסְּ ָרא ֶנֶרק כ"ו ֵיש סְּ ֵסֶפר ַוִיקְּ  בְּ

ָכל ָסָכל סֹוֵרר ִטיַח ַהבֹוֵרא לְּ  ֶשבֹו ַמבְּ

ֶקִרי-ִכי הּוא, ַהֹכל סֹוף בְּ  ָיכֹול, ֵיֵלְך ִעםֹו סֹופְּ

ִסי ָמן ָנרְּ ָכל ַתחְּ ַדאי לְּ ִסי צֹוֵרר-ָמה ֶשכְּ  ַערְּ

ַשר ֹלא ָנחֹות ִמָכְך לְּ  ת( ּג'ֹון ֶקִריַהחּוצ)ָננּו-וְּ

ֵמא ָטר צְּ ֶשִםשְּ ֹכר ֶשכְּ ָמתֹו גֹוֵרר-ִלזְּ ָערְּ  ָדם בְּ

ִסיֵלי ִאחּוד ֵארֹוִני ֶאת אֹוָבָמה ּוכְּ  אֹותֹו וְּ

צוֹ  ַלַנח לֹום ַארְּ ִלין ֶאת שְּ ֶברְּ ָבר ֶצ'מְּ  ָמַכר ֶשבֹו כְּ

לֹוף אּוטֹוִני dotty-כְּ  ָתה ִלבְּ  ִאיִדיֹוִטי ֶשִמפְּ

וִ  ֶשל ֵרר שְּ ֺאָחר ִפיהְּ ָבר ָהָיה ָשם מְּ ֶלר ַעד ֶשכְּ דְּ  –ינְּ

ֹטן-ַבר ֲהֵרי ֶשָכל ֵלט ָרַשאי ִלרְּ ֶהחְּ  ַדַעת בְּ

טֹון. ּגְּ עּון ִאיָראן ֵיש ַּגם ִאיּום ַעל וֹוִשינְּ ִגרְּ  ִכי בְּ

  

ֶרֶצת רּוָשה עֹוד הֹוָכָחה ֶנחְּ ִמיֶשהּו דְּ ִאם לְּ  וְּ

ֵטרֹור ַאִלים ַיַחס ָהָאֵמִריָקִאים לְּ  לְּ

ֶעֶצם ֹכר ֵכיַצד בְּ  ַעל ִקיּוֵמנּו ָאנּו, ֵיש ִלזְּ

נּו ִמִסָדם  ַרשְּ ֵחי ִטיִלים –ָשִנים ִנדְּ ַלל ַמטְּ  מּול שְּ

מּול ֶשל ַצַה"ל  ִחי ַתגְּ ַתִעיפּות ִבמְּ שּו בְּ  –ֶשֶמֱענְּ

ָלִמים", ָעַלת בְּ "ַהפְּ "ִרןּון" וְּ קּות" ּולְּ ַאנְּ "ִהתְּ  לְּ

ִלַיַעל ָלאם בְּ ל ֶסם ִמיֵדי ִאסְּ קְּ  ַעד ֶשָחַטף ַּגם ַאנְּ

אֹוִמים. ֵלי ַהתְּ דְּ ִמגְּ מֹו בְּ  אֹותֹו ֵטרֹור ַעצְּ

  

ַשר ֹאד לְּ ָנן, ַמר ֶקִרי,-ָלֵכן ָרצּוי מְּ  ַהחּוץ דְּ

מּועֹות ֶשּשּום ִצתּות סֹוִדי רֹות שְּ  ָלַדַעת ָמה אֹומְּ

נֹות ִהיֵגי בְּ ִרי-ַלֵטֵלפֹון ֶשל ַמנְּ  ת ֹלא ִיָשא ֶנִריבְּ

טֹוָמִטי ִויסֹוִדי-ֶשל ֹחֶמר נְּ  מֹוִדיִעין ֹכה ִסימְּ

ִפי ֶשעֹוֶלה ִמַלַחש ָרש-כְּ  ַבַחש ֶזה ֶשבֹו ִנפְּ

ִריִטי ֶשל רֹוַדן ָנַרס יֹו ַהעְּ ֵמי ָחלְּ  ִעַער ּגֹורְּ

ֶפה ָמֵלא ֶשבְּ ִתיִרים ֹזאת ֵמַעםֹו וְּ  ֶשַםסְּ

ַגֶלה צֹו ֹלא מְּ ַארְּ ָנם חֹוֶלה ִאיש בְּ  ֶשהּוא ָאמְּ

ִביע ָכאן ַעּזֹות-ַרַחש-ַלַחש ַאְך  ַבַחש ֶזה ַמצְּ

מּוָסה ַהֹּזאת ָיה ָהִאיָראִנית ַהכְּ  ַעל ָהִאירֹונְּ

ָטר  ִכי ֹלא ַרק ָהרֹוָדן חֹוֶלה ָאנּוש, ַּגם ַהִםשְּ

ָתר: ִליף ָלנּו סֹוֵכן "מֹוָסד" ִנסְּ ֶזה ָמה ֶשִהדְּ  וְּ

  

ָלה ַקר ִמֵליל ַליְּ  ֹוֶתיָה ֶשל ִאיָראןבְּ

ֶטֶהָרן מֹונֹו בְּ ַארְּ ָכבֹו, בְּ  ַעל ִמשְּ

 ֵנעֹור ֲאחּוז מֹוָרא נֹוָרא

ֵלי ֵזָעה ָקָרה טּוף ֶאגְּ  ּושְּ

 ָחָמָנִאי, ָהָאָיתֹוַלּה ַהִטיָרן.

  

ָלאֹות אֹור ַהיֹום ֺמָעף הּוא ִבתְּ  ִכי ִאם לְּ



ָקָלה ַקלְּ ָכה לְּ צֹו ָהפְּ ָכַלת ַארְּ ֶשַכלְּ  כְּ

רּוף ַבָלהֹות  ִהֵמה ַבֹחֶשְך, ַבֲחלֹום טְּ

ָלָלה ַֹאָלה ּוִבקְּ ֶלה לֹו ֶנַתע בְּ  ִנגְּ

ַשִליֶטיהָ   ַהֶםֶלְך ֹכֶרש, ַהָּגדֹול בְּ

דֹורֹוֶתיהָ  ִסית לְּ ָיה ַהָנרְּ טֹורְּ  ֶשל ַהִהיסְּ

ִביב נֹון "ִמי ֶשֵבֵרְך" ֶשֵאין בֹו שְּ ִסגְּ  ּובְּ

ִניס לֹו ַבֲאִב   ָאִביו-יֶשל ַרֲחִמים ַמכְּ

ֹעז ַעל ֵעץ ַבֹחֶרש ֶזן מּוָנף בְּ מֹו ַגרְּ  ּוכְּ

ִסים ֶאת ָשָרָשיו ִמיִטים כֹוסְּ ַלל ֶטרְּ  ֶשּשְּ

ֹכֶרש( ֹכֶרת )אֹו ִתזְּ ִרי ִמין ִתזְּ  ַמִּגיש לֹו דּוגְּ

ִעיָדה ֶאת ָכל חּוָשיו ִחיָדה ּוַמרְּ  ַהַםפְּ

 ֹראש ֶזה, ַהָפָנאט ָחָמָנִאי-ֶשל ֲחמּום

ֵבל ּגִ  ַתחְּ  'יָהאד ָאטֹוִמי ַקָמִאיַהםְּ

ֵשה ֶנֶגד ַעם ָקָטן, קְּ יָֺחד-כְּ  ֹעֶרף ּומְּ

ַחד, ֹלא ִנכְּ ֵפי ָשִנים ָשַרד וְּ ָבר ַאלְּ  ֶשכְּ

ָכּה ַהִםיתֹולֹוִגי ֶשל ָנַרס  ַעם ֶשַםלְּ

ָנָפיו ָנַרש ָיה ֲעָנִקית כְּ ֶנרְּ  ֶשַעל ִאימְּ

ַכלֹותוֹ  ַבד ֶשֹּלא ִנָןה לְּ  ֹלא זֹו ִבלְּ

עֹוֵדד ֶאת ֲעלֹותוֹ   ֶאָלא ָתַמְך בֹו וְּ

ַעם ָרב ָתה בְּ  ִמַמֲהרֹות ָבֶבל ַהַביְּ

ַרב ָדשֹו ֲאֶשר ֶנחְּ  ֲאֶשר קֹוֵמם ֶאת ִמקְּ

נּוַפת ִשיַבת ִציֹון שֹוֶבֶרת ִשיא עֹוד תְּ  בְּ

ִסי. ָהַרת ֹכֶרש ַהָנרְּ ָרַאת ַהצְּ ַהשְּ  בְּ

  

ָפה רּוחֹו ֶשל ֹכֶרש ַבֲחלֹום ֹכה ָנזְּ  וְּ

ִליַח ַעד ֲהלֹום  ָבָאָיאתֹוַלּה ֶשִהצְּ

ֹרר ָיג ִלגְּ בּול ּוסְּ  ַבֲחִריצּות ֶשֵאין ָלּה ּגְּ

קֹום ֶלֶחם ֵיש ֵטרֹור, תֹו, ָבּה ִבמְּ ַלכְּ  ֶאת ַממְּ

ִניל ָטטּוס ַהַםשְּ ִתיֹות אֹותֹו ַהןְּ  ֶאל ַתחְּ

פּוָיה ִהיא לְּ  ִנילֶשבֹו כְּ  ַשֵחק ָכאן ֶאת ַהּשְּ

שּוָתּה ָהֲאנּוסֹות ִטנְּ שּוָתּה וְּ  ֶשל ִעקְּ

ַנןֹות ִהתְּ ָכִלי לְּ גֹו ַכלְּ ַברְּ ֶשל ֶאמְּ  בְּ

ַפת ִאיּום ִאלּוֵצי ִשמּוי ַהטֹון: ִמשְּ  בְּ

ֹכֶלת ַהִעיּום ָנה ָבּה ֶאת יְּ  זֹו ֶשִןכְּ

ָפַתִים ָהַרכֹות ֹנַסח ֶמֶתק ַהשְּ  לְּ

ַלעֹותֶשָבּה  ַפת ֲחַלקְּ  ִדֵבר ָבאּו"ם ִבשְּ

ַור ֺהחְּ ַרר לֹו וְּ  ַמר רֹוָחִני ִמֶּשֺהבְּ

יֹות ַעד ַצָּואר: צְּ קְּ ָבר ִהִּגיַע ֹעל ַהַןנְּ  ִכי כְּ

  

ֹקם קֹום ִלרְּ ָמָנִאי, ִבמְּ  "ָחָמָנִאי ַתחְּ

ָפנּות," ָסח ֹכֶרש, "ִאם ִזםֹות ֶשל תֹוקְּ  עֹוד מְּ

ָנַתאנְּ  כּור ָאטֹוִמי בְּ קֹוםבְּ  ז אֹו כּור בְּ

ָכִאים ִנדְּ ָכִאים וְּ ָך ַהֶחלְּ ֵני ַעםְּ ֶשבְּ  כְּ

יּום קּוִקים יֹוֵתר ִמָכל ַהֲעָשַרת אּוַרנְּ  זְּ

ַקו נֹוִליִטי ֶשל ַהֲעָשַרת יּום לְּ  ִאיַראנְּ

רֹות, ָלל ָעשּוי ִלקְּ  ֶשָבּה ִאיָראן, ִאם ֶזה ִבכְּ

קְּ  ַהַבנְּ רֹוְך וְּ הֹום ַהבְּ  רֹוטָכאן ֵתָחֵלץ ִמתְּ

כֹו נֹוֵחת יֹום ֶערְּ ֶכם ִמיֹום לְּ נְּ  ִכי ַכסְּ

א לּות ַעל ֵחטְּ עֹוד ַאֶתם ַרק מֹוִסיִפים ִסכְּ  בְּ



ָיה ֶרסְּ ִדיגְּ קֹו וְּ ַיאסְּ ָמה ֵיש פְּ קֹום ִקדְּ  ָכְך ֶשִבמְּ

ָיה ֶרסְּ ָיה מֹוִסיָפה ָלֶכם ִדינְּ ֶרסְּ ָכל ַאגְּ  וְּ

ֶכם ֲחלֹום חְּ ַטנְּ ִעים ֵמָגלֹוָמִני-בְּ  ִעוְּ

ָלאם ִאיָראִני ֹרר ִאיסְּ  בֹו ַבֵתֵבל ֺכָלּה ִישְּ

ָיה ֶטרְּ ִהיסְּ  ֲאֶשר ַיִטיל ֵאיָמה ּוַפַחד וְּ

ָיה  ֶנרְּ יֹות ִאימְּ כּו ִלהְּ ֶשִתזְּ פּוִפים לֹו כְּ  –ַעל ַהכְּ

ֶכם לּותְּ ֹדל ִמִןכְּ ַמן ַלחְּ קֹום ָכל ֹזאת ָבא זְּ  ִבמְּ

ֶכם מְּ ַעצְּ ִעים ִאיּוֵמיֶכם בְּ  ֶשָבּה נֹוגְּ

ֶכם יֹום ִניָאם ֶאתְּ ַהשְּ ֶמֶרץ ָרב-בְּ  יֹום בְּ

טּום הַםֲעָרב רֹות ִטמְּ  ַעל ָהעֹוָלם ַלמְּ

ִטי, ֶשַּגם הּוא ָעִתיד סֹוף נֹוֶטנְּ  סֹוף-ָהִאימְּ

שֹף. ֵביֶכם ַיחְּ ֶשֶאת ִכזְּ ַנֵכַח כְּ ִהתְּ  לְּ

  

ָך, ָחמָ  ֵנס לְּ ֵכן, ַהכְּ  ָנִאי, ָלֹראשּובְּ

ֵורֹוש ָיָמיו ֶשל ַהּשֹוֶטה ֲאַחשְּ  ֶשבְּ

 ָזֹמם ָזַמם ָהָאָיתֹוָלה ַמר ָהָמן

ַמן ָמַדת אֹוָתם ָיאהּוד אּוָלם תֹוְך זְּ  ֶאת ַהשְּ

רֹוֵעץ ִריק ֶזה לְּ ֹאד ָהָיה לֹו טְּ  ָקָצר מְּ

ָלה ַעל ֵעץ מֹו, ֹלא ַהָיאהּוד, ִנתְּ  ִכי הּוא ַעצְּ

ִט  ַטִמיםִעם ָכל ָבָניו, ָהַאנְּ  יֵשִמים ַהעְּ

ֵנַכת ַהָהָמִנים רֹות ַמהְּ מְּ  ִמִםשְּ

ֵסק ֹלא ֶהפְּ ָטה ָבֶהם לְּ ָתם ָשלְּ  ֶשִאַּולְּ

ַעֵןק ִהתְּ ַדאי לְּ סּו ֶשֹּלא כְּ ֹלא ָתפְּ  וְּ

ַכלֹותוֹ   ִעם ַעם ֶשָכל ִמי ֶשִמָןה לְּ

ִחיּותוֹ  ִרידּותֹו וְּ  נֹוַכח ֶשֹכֶשר שְּ

ַלל קֵ   יָסֺריֹותָגדֹול יֹוֵתר ִמֶּזה ֶשל שְּ

ָיה טֹורְּ מּו ִמן ַהִהיסְּ ָלכות ֶשֶמֱעלְּ  ּוַממְּ

יֹות ִלחְּ ֹמַח וְּ עֹוד ֶשהּוא מֹוִסיף ִלצְּ  בְּ

ָיה, ֵטִריטֹורְּ תֹוָשִבים וְּ נֹו בְּ  ַעל ַאף ָקטְּ

ִביל ֶזה, ַמר ֲחמּום  ֹראש ַהַעָמִאי,-ַאְך ִבשְּ

 ֶשל ֹכֶרש, ֹלא ָחָמָנִאי..." .I.Q ָצִריְך

  

 


