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 יוסי גמזו

 ִמַתְרִמיֵלי ְנָגִזים ְבֶאֶרץ ֹגֶשן ֲחנִֺכָטה

  

    עם-צילום: מיכה בר

  

 ֵמַאַחר ֶשֹּלא ִמְכָבר ָזכו ַרִבים ִלְפֹגש ֶאת

 ִזְכרֹונֹות ְשַלל לֹוֲחֵמי ִמְלֶחֶמת יֹום ִכנור

 ָשִנים ֵמָאז ָשהו ְבֶאֶרץ ֹגֶשן ִבְמֹלאת ֵמם

 ִמְתַבֵעש ַבֲחנָֺכה ִלְשֹמַע ֶאת ִסנור

 ַהַםְסֵגר ַהְטרוַשְלִמי ְשלֹוִמי ִלְוָיָתן

 ֶשִמְמָנה ִעם ֶסֶגל ֲחִטיַבת ְירוָשַלִים

 ת סוֶאץ ְוֶשִמַתןֶשָסְלָחה ֶאת ְתָעלַ 

 ַהַםִים.-ָלה ָלֹחג ַחג ֶזה ִמַםֲעָרב ְלַקו

  

 אוִרים ִנַתן ָלה, ֲאָבל ַגם-ֵכן, ָלֹחג ָשם ַחג

 ִאּשֹו ֶשל ְצָבא ָסאָדאת ִנְתָנה ְבִלי ֶהֶרף ְלַמְחֵחי

 ְבעֹוְפָפם וְבַדְלָגם ִהְזַדְםנות ָלחוג

 ְשווְנג שֹוֵחר ַלֶחֶרףַעל ָנָניו ֶשל ְטָוח ָקָצר בִ 

 ַהֶטִרי-ֶשִמְתַעל ִמָטד ִבְתשוָבָתם ֶשל ְכֵלי

 ֶשֵמֶהם ָנְלָטה ֲחִטיָבתֹו ֶשל ְשלֹוִמי ֵאש

 ְלֶעְברֹו ֶשל ָהאֹוֵיב ְבֶשֶצף ַאְרִטיֶלִרי

 ְנָגִזים ֶזה ָשב ְוִהְתָגֵעש-ָכְך ֶשִדיָאלֹוג

 יֹום ָוַלְיָלה ַעד ֶשֵבין ְשֵני ַהְסָבאֹות נֹוַתר

 ַרק ְשֵדה ִתיָרס ְיַרְקַרק ֶשֲחִמִּשים ַהֶםֶטר

 ֶשל ָאְרכֹו ָהיו ָכל ַהֶםְרָחק ֶשבֹו ֺהְמַטר

 ִמָכל ַצד ַעל ְיִריבֹו ַהִםְסַתֶוה ְבֵסֶתר

 ָהֶאְשבֹוִלים-ַהָעִנים וְצפוף-ַהַנְרגֹוד ְגַבה

 ְוִגְבעֹוִלים. ֶפת בֹו ָכל 'בום' ִהְרִעיד ָעִליםתֹ 

  

 ְוִהֵמה, ְכֶשְםַפְעדֹו ֶשל ְשלֹוִמי ָעט ְכֶנֶשר

 ַמֶתֶכת ֶשַםָםש ֺהָכה-ַעל אֹותֹו ֺאַםן

 ַהֶעֶשר:-ְבַמְכִשיר ַתְדֵהָמה ִמֶּשָקָרא לוֹ 

 "ְשלֹוִמי, ֵמַאַחר ֶשְכָבר ָמָחר ַחג ֲחנָֺכה

 ִמְתַבֵעש ָכאן הֹוד ַמְסֵגרוְתָך ַלְמרֹות ַהַלַחץ

 ֵאש ֵביֵנינו ַלִםְצִרים-ֶשל אֹוָתם ִחלוֵפי

 ַמַחץ-ְלַפְבֵרק ָלנו ֲחנִֺכָטה ִכְתגוַבת

 ֶשַתְמִחיש ַלַםאְסִרים ֶשּשום 'בוִמים' ֹלא עֹוְצִרים

 בשום ַמֹןֶרת ְיהוִדית ִביֵמי ָשלֹום אֹו ְקָר 

 ִכי ָמָחר ִעם ֵנר ִראשֹון יְֺחלו ַעל ַהֹםאְזַנִים

 ֵבין ִאְסָלאם ְוַיֲהדות ַגם אֹור לֹוֵהט ְוָרב

 ְוַגם ֶזֶמר ֶשִטְקַרע ָלֶהם ֶאת ָהָאְזַנִים..."

  

 ֺאָםן-ְוָלֵכן, ֵכיָון ֶשְּשלֹוִמי ֹלא ַרק ַרב

 ֲחִטיָבה קֹוֶרְקִטי-ְבַמֶתֶכת ֶאָלא ַגם ִאיש



 ָזַחל ֵבין ִנְגֵרי ַטאְנִקים ֶשָבֶהם זַֺםן הוא

 ָזָהב ֶשלֹו אֹוָצר ֶאְקֶלְקִטי-ְלאֹוָתן ְיֵדי

 ְוַתְרִמיֵלי ְנָגִזים ֶשל ְקָסדֹות ְמֺפָחמֹות

 ְוִהְרִכיב זֹו ַעל ַגב ֶזה ַעד ָמֳחָרת ָבֶעֶרב

 בֹוְמָבה ֶשל ֲחנִֺכָטה ֶשָבה ָהיו חֹוִזים

 ָכל ַאְנֵשי ַהֲחִטיָבה ֶשמֹוָכחו ִכי ֵחֶרף

 ִחלוֵפי ָהֵאש הוא ִהְתַחֵכם ִלְמֹצא ַמָםש

 ֶנֶשק ַגם ַמְקֵלַע ְתרוַמת רוְסָיה-ֵבין ִשְבֵרי ְכֵלי

 ִמן ַהןוג "ֶדַשאֶקר" ְוָעָשהו ְלַשָםש

 ַיְרִחיק ַאְנַדְרָלמוְסָיה. ָכְך ֶשִדין ִהְלכֹות ַהַחג

  

 ְוָאֵכן, ִמֶּשָסַנח ַהֹחֶשְך ֵמְרִקיָעה

 ַהסֹוֵנן ֶשל ֶאֶרץ ֹגֶשן ַעל ַאְנֵשי ַהַחִיל

 ֺהְדְלָקה ְבאֹור ָגדֹול אֹוָתה ֲחנִֺכָטה

 ֶשֹסַרף ָלה, ְכִתְגֹבֶרת, ֵנר נֹוָסף ָכל ַלִיל

 וְשמֹוַנת ַהָנמֹוטֹות ִמַתְרִמיֵלי ְנָגִזים

 -ְנָלָדה ְמֺהָנכֹות ִכְגִביעַ -ֲחבוֵשי ַקְסדֹות

 ַיִין ֲעָנִקי בֹו ִבְמקֹום ַיִין ֵיש ֶבְנִזין

 ְכמֹו ִבְדרו ְבלֹוִרית ֶשל אֹור מול ֹאָפל ָהָרִקיע.

  

 וְכמֹו ַרַעם ַהתֹוֵכף ֶאת ַשֲאַגת ֺעזוֹ 

 ְלַאַחר ֶהְבֵזק ָבָרק ַבֲאֵפַלת ְשֵמי ֹחֶרף

 ִנְשְמָעה ִנְתֹאם ִשיַרת ַה"ָםעֹוז צור" ְוזוֹ 

 ִהְדֲהָדה ִמָכל ְגרֹונֹות ַהֲחִטיָבה ַעד ֹעֶרף

 ָאְזַנִים-ְשֵדה ַהִתיָרס, ָשם ָקְלטו אֹוָתה ְכרוֵיי

 ָסאָדאת ֶשְלָהִבין ִלָבם ֵנעֹור ַחָטֵלי

 ִכי ֲאִפלו ִאם שֹוֵרר ָסִביב ֹחֶשְך ִמְצַרִים

 ָהאֹור.-ד ִשיָרם ָיעוד ָלֹחג ֶאת ַחגַהָטאהו

  

 ומוָזר, ְכֶשֹזַהר ַהֲחנִֺכָטה ֶשל ְשלֹוִמי

 ִנְתַהְבֵהב ְכִמין ִאְזכור ִליֵמי ַהַםַכִבים

 מול ֵחיָלם ֶשל ַהִםְצִרים וְכמֹו ָאַמר ָלה "ֹדִמי!"

 ְלִאָּשם ֶשל ַאְנֵשיֶהם ֶשֶזה דֹורֹות ַרִבים

 ִנְשְטפו מֹוחֹוֵתיֶהם ְבַרַעל ַאְנִטיֵשִמי

 ְנִליאֹות ַעזֹות ֵהם ָנשוט ָחְדלו ִלירֹות, ֺמֵכי

 ֶשָנְשטו ְבַמֲחָנם ְבוֹוְליום ֶאִניֵדִמי

 ְוִהְקִשיבו ְלִשיַרת ַה"ָםעֹוז צור" ַהֹזאת

 ֶשאוַלי, אוַלי ָקָטן, ֲאָבל ְבֶנְרְסֶנְקִטיָבה

 ם ֵנס ַנְך ַהֶּשֶמן עֹוְרָרה ְולואֶשל ִמְקסַ 

 ַגם ִמְצִרי ֶאָחד ָשם ְלַדְמֵין ַאְלֶטְרָנִטיָבה

 ֲהזוָיה ַעל ָמה ֶשִםיְליֹוֵני ִמְצִרים יוְכלו

 ֱאֶמת ִעם ַהָטאהוד ָהֵאֶלה-ְלָהִפיק ִמְּשלֹום

 ַהָּשִרים ִמְחַוח ֲחִמִּשים ֶמֶטר, ֹלא יֹוֵתר,

 א ִנְלָאה ְוַגם ֹלא ֵיֶלאֶאת ִשירֹו ֶשל ַעם ֶשֹּל

 ְלַהְדִליק ֵנרֹות ֶשל ַחג ָעָליו ֹלא ְיַוֵתר

 -ומֹוַרְשתֹו ְבִשיחַ  ַעל ַאְרצוֹ  ְלעֹוָלם ְכמוֹ 

 ַלְזַמן ַהֶזה ֵבין ַהָטִמים ַהֵהם ָמָסְרתוֹ 

 ִמְקִרים ַמְפִתיַע!(-וִבְפָרט ֶשָכאן ְשֵניֶהם )ֵצרוף



 ְשַתְתִפים ַבַםֲחֶזהַהֹחד ַהִם -ְשֵני כֹוחֹות

 ֵעֶבר-ְבַמאְסִרית וְשַפת " 6ִנְקָרִאים "ֲחִטיָבה

 ִבְתחום ָהאֹוְנטֹוֶמְטִרָיה 6/6 ְוֵצרוף

 ַמְשָמעֹו ְראות ַחָדה, ָמה ֶשָחֵסר ְלֶחֶבר

 ֲעָרב ַהַםְחִטיפֹות ַמָכה ְטִרָטה ְמִדינֹות

 ְלַעְצָמן ִמֶזה ָשִנים ְבַבֲערות ָוֹעִני

 ְבִמְצַרִים, ְבִעיָרק, ְבסוְרָיה וִבְשַאר

 ַאְרצֹוָתיו ֶשל פוְנָדֶמְנָטִליְזם ֶבן ִמיְליֹוִנים

 ֶשָבה ִנְפָער ֲחשוִכים ומוָסֵתי ִשְנָאה

 ָהֵאיָבה ֵבין סוָנה וֵבין ִשיָעה-ֹלא ַרק ַנַער

 חֹות ִמָכְך ֵבין ֹחֶפש ְוִקְדָמהֶאָלא ֹלא נָ 

 ֵאינֹו מֹוִשיעַ  ָדם ֶשֶאת ַעָםיו-ְוִאְסָלאם ְצֵמא

 ְבָטְבָחם ִאיש ֶאת ָאִחיו ַעד ֶשְכָבר ָאז ִנְדָמה

 ִכי ְלמול ֲחנִֺכַטת ַחָטל ִמירוָשַלִים

 כֹוֵזב ֵמֹראש נָֺבא עֹוד ִלְפֵני "ָאִביב ַעְרִבי"

 וִמְצַרִים –ַהֶהְבֵדל ֵבין ֺמְרָסתֹו ֶשל מוְרִסי 

 ֶשָבֶניָה ְמַצִנים ָלאֹור ֶשֶחֶרם ָבא...

 


