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 יוסי גמזו

ר ת ֶהְסתֵּ  ְמִגלַּ

  

ב ּשֹוִטים-ְוהוא ְכתַּ ש הַּ ֲחשַּ ר * מֵּ ב ְבֶהְסתֵּ ר * ֶשִמְכתַּ ְסתֵּ ְנלַּ  הַּ

י ְעמֵּ ב מוג-ְמעַּ ר * ָהאֹוְמִרים ְבִלָבם )לֵּ ְסתֵּ ְעלַּ ב(: "ִאי ֶאְפִשי *-הַּ  לֵּ

ל טֵּם עַּ ְרבֹות ְלאַּ םַּ ָחְפִשי * הַּ ְרִגיז ֶאת ַאְרצֹות ָהעֹוָלם הַּ  ְלהַּ

ְםָשן" * ח ְלמַּ ְנְקְציֹות ֶשִאיש ֹלא ָטרַּ ל סַּ ן * ִבְשלַּ  ֶמְמֶשֶלת שושַּ

ר ֶצ'ְמֶבְרִלין י ִמיְנֶכן, מַּ ן * ִבימֵּ ָםש ָכְך ָנתַּ יָנם ְמִביִנים ִכי מַּ  ְואֵּ

 ָהָאָדם * ַאדֹוְלף-א ָגדֹול( ְלֶחְלַאת)ְכִסיל ֹלא ָקָטן * ְוָחָכם ֹל

ְטִביעַּ ְבָדם * ֶאת אֹוָתם ר ְלהַּ  ִמיְליֹונֵּי ָקְרָבנֹות,  ִהיְטֶלר ֶהתֵּ

ן * ְזמַּ ם לוא ָעְצרו בֹו בַּ ְשִמידֵּ  ֶשָהָמן * ֹלא ָהָיה מַּ

  

פוְנֶדֶמְנָטִליְסִטי רֹוש הַּ ְשוֵּ י ֲאחַּ ְיִהי ִבימֵּ  וַּ

ה-)הוא ל ִלְרֹקם הוא ָהָאָיאתֹולַּ ינֹו ָחדֵּ  ֶשאֵּ

 ְזָועֹות ָאטֹוִמי ֶשל ִג'יָהאד ָקִניָבִליְסִטי-ֲחלֹום

ר" ְו"קֹום"(. אְנז", "בושֵּ ְרִעיִנִטים: "ָנתַּ ל כוִרים גַּ  ִבְשלַּ

  

ִליט ֲעֹרְך שַּ טַּ ֶםֶלְך-וַּ ן ִמְשֶתה ְכיַּד הַּ  שושַּ

י ְרְתמֵּ י ֺכָלם ְלפַּ י ָמדַּ ס וְלָשרֵּ  ָנרַּ

ח-ִעם ִמְשְמרֹות י נַּבוט ָוֶשלַּ ָכה נֹוְשאֵּ ְהנֵּ  מַּ

עֹוָלם. ְוִעם ְסְטִריְנִטיז ֶשֹּלא ִנְרָאה ָכמֹוהו  מֵּ

  

ְרִאי ָנא ְתֶשֶגן: "בֹוִאי ְוהַּ ח נַּ ְלָכה ָשלַּ םַּ  ְולַּ

ְך ְרָמנַּי ֶאת ֲחמודֹות נֹופֵּ  ְלֺמְזָמנַּי ְוחַּ

י ִמָוִשיְנְגטֹון עַּ  ְעעו אֹוְיבַּ  ד ָנֶלְשִתיָנה,ֶשִטְתנַּ

ִןי ק ִבְתנַּאי ֶשְתכַּ ְך רַּ 'בוְרָקה' אַּ ְך." בַּ  ֶאת גופֵּ

  

ר: "ִתְקֹנץ ִלי! ֹתאמַּ ְשִתי וַּ ן לֹו ְגֶבֶרת וַּ ְתָמאֵּ  וַּ

ק ָסתום ץ-ִכי רַּ חַּ ִבין עֹוד, ִמּשום ְבלַּ  ָמה,-ֹלא מֵּ

ב  ְסְטִריְנִטיז ִלְראֹות ָכאן 'בוְרָקה' ֹלא יְַּחֹנץ ִלי-ֶשּשום חֹובֵּ

ינִַּים יֺרָםה ִבְמקֹום ָלזון עֵּ  ..."ָבֱאֶמת ָהעֵּ

  

ִחעון ָהָאָנטֹוִמי, – ֶםֶלְך לַּ ִשיב הַּ  "ְשֺטטֹות," הֵּ

ֺםָתר, ר ִמן הַּ ְך ָתִמיד יֹותֵּ   "ָמה ֶשָאסור מֹושֵּ

ְסִת  ם ֲאִני מַּ ן גַּ  יר ִמן ָהעֹוָלם ָכל כור ָאטֹוִמיהֵּ

ֺםְסָתר." ְקָרן ְמֹאד ִלְראֹות ֶאת הַּ  ְוָהעֹוָלם סַּ

  

ןֹוִדי – ֶמֶשק הַּ ְשִתי,ֶשִלי "הַּ ְלִכי," ָעְנָתה לֹו וַּ  , מַּ

ֲעִתי. ןֹוִדי ֶשְלָך, ְלדַּ ֶמֶשק הַּ ינֹו הַּ  "אֵּ

ְשִת  ם ֶשֹּלא ָלבַּ ש ְכשֵּ 'בוְרָקה' ֹלא ֶאְלבַּ  יְוֶאת הַּ

ית-ְכֹתֶנת ָדִתי..."-ְכִפָטה ְבבֵּ  ְמֺשָגֶעיָך הַּ

  

ל ָאָםנות ֶםֶלְך ְוִכְקָנס עַּ ס הַּ  ֺמְפֶשֶטת ָכעַּ

י ְכמֵּ ד-ֶשָכל חַּ ָדת ֶשלֹו ָכְבלו אֹוָתה ְבסַּ  הַּ

ְנֶנֶטת ְםהַּ ר הַּ ְשִתי ְבֶאְסתֵּ  ֶהְחִליף ִמָטד ֶאת וַּ



י, הָ -)ֶשֶבן ן "מֹוָסד"...(דֹוָדה, הוא ָמְרְדכַּ  ָיה סֹוכֵּ

ע ֹזאת ְבִחטוְך ֶןֶגל-ָשמַּ י הַּ  ָעְרָמה ֹראש ְלָשרֵּ

ן ְחמַּ ְרס, תַּ ן רֹוָחִני ָהעַּ סַּ ִחטוִכים-הוא חַּ  הַּ

ּשֹוָטה ֶשִמיִסיס ֶאְשטֹון ָליו ָלֶרֶגל הַּ  ָעְלָתה אֵּ

ר אֹוָבָמה ְוָשָריו ִנְפִתים לֹו ותֹוְמִכים  ומַּ

ֶנִתי ָעָליו ְכִדין הַּ ְנְקְציֹות מֵּ ןַּ ת הַּ ֲהָקלַּ  בַּ

ר ֲאִמין ְלָכל ְדבַּ םַּ  ֶשֶקר ֶהָעטוף ִצנוי-הַּ

ם ִטי-ֶשל ֹנעַּ ר ָכל ְכִסיל ָנתֵּ ְנוֵּ  ֲהִליכֹות בֹו ִמְסתַּ

רֹור ִאיָראִני יֵּש ִינוי ְוגַּם ִחנוי  ְכֶשְלטֵּ

ה ַאְנִטיֶסִמיִטים ְרבֵּ ֹןֶרת ֶשל הַּ ל ִני מַּ  ְוִחיש, עַּ

ְנרֹוטֹוקֹוִלים ר ָכֹזאת: ֶשל ִזְקנֵּי בַּ  ִצטֹון ָאמַּ

ֶלינו ִסטֹוִנים חֹוְדִרים אֵּ ְלִכי, הַּ  ְכֶטְרִמיִטים, "מַּ

ק ם ֹלא רַּ אי הֵּ זֹות, ְבדובַּ ד ְלִהְתחַּ יצַּ  ָיְדעו כֵּ

ם ִחְןלו ם גַּ ְדעַּ  ָלנו הֵּ ְנִדיִטים-ןמַּ ְרִעין, אֹוָתם בַּ  גַּ

י יַּם זֹות-ְוגַּם ָגְרמו ָלנו ְבמֵּ  סוף ְלִהְתבַּ

ְעִריִטים ִבים הַּ ְּשלַּ ת ֺכָלנו בַּ  ְכֶשֶמְחְשָפה ֶעְרוַּ

נ-ְקלֹוז ָחְטָפה ָשם ֲחִשיפֹות ִסי'-'ְקלֹוז ָבֶהם זֹות אַּ  עַּ

ל ֺכָלה  בֵּ ין תֵּ ן  –ְלעֵּ אְלץ נֹוִליִטיִמָטד, ְבלִ  ָלכֵּ  י ְשמַּ

ְרָכזֹות!!!" ןַּ ְפִעיל ֶנְגָדם ִבְשווְנג ֶאת ָכל הַּ  יֵּש ְלהַּ

  

ת עַּ ֹזאת ִמבַּ י שֹומֵּ ד-וָמְרְדכַּ עַּ  דֹודֹו ְברַּ

ת עַּ ְזִעיק ֶאת דַּ ָעָהל ָהעֹוָלִמית,-וְכָבר מַּ  הַּ

י ִמיְנֶכן, ָםש ְכמֹו ִבימֵּ ְך ָלעֹוָלם, מַּ ת אַּ עַּ ין שום דַּ  אֵּ

ִמיט –ְנִהיָגיו ומַּ  ל ַאְרצֹו הֵּ  ְכמֹו ֶצ'ְמֶבְרִלין ֶשעַּ

"ְבִליץ"  י  –ֶאת שֹוק הַּ  ִאיִשים, ָכְך ָהֱאֶמת ֶנְחֶשֶפת,-ִחְדלֵּ

ֶהם מוָכן ָכאן וְמזָֺםן  וָמה ֶשָכל ֶאָחד מֵּ

ְחָמנֵּי ִאיָראן ַאְרָכה נֹוֶסֶפת ת ְלתַּ ק ָלתֵּ  ֶזה רַּ

חוִליָגאִנים ְלהַּ  ר לַּ ן...וְלַאְפשֵּ  ְרִויחַּ ְזמַּ

  

אי ָדלַּ ת אֹוָבָמה ִעם הַּ ל ְנִגישַּ  ָלאָמה,-ִכי ִסין, ִבְגלַּ

ְרִתיעֹות ְנְקְציֹות מַּ את ֶנְגָדם ְבסַּ ת ִמָלצֵּ  ִנְמנַּעַּ

ְדָרָמה ונוִטין ת הַּ  מֹוִסיף נְֵּפְט ִאיָראִני ִלְמדורַּ

י "ֶסם   "033וְבִלי בוָשה מֹוכֵּר ָלֶהם ִטילֵּ

ב ב ְתִמיָכה ָברַּ גַּ חַּ -אַּ ד רֹוצֵּ  ְואֹוָבָמה – ַאסַּ

ֶמֶנת "נו ָסח ְכמוֹ  ס-נו-גַּ ְחָטנֵּי ָנרַּ  נו" ְלסַּ

ְך ְנָיה ְלִאיָראן )לֵּ ין ֶגְרמַּ ר בֵּ חַּ ע-ְוסַּ ָםה(-דַּ    ְבכַּ

ָנְרִסי ֶשעֹוד ִנְפָרש ָּשִטיחַּ הַּ ת לַּ חַּ  ִמתַּ

ת "ִסי ין ֶחְברַּ ֶרף ָהֶרְקָלָמה ֶמן" ָלִאיָראִנים-בֵּ  חֵּ

 הוא ְנָרס –ִכְבָיכֹול ִמֶחֶהָראן -ֹחֶצן-ֶשל ִנעור

ֶןֶכת ְחָמנות ָהָאָיאתֹולֹות ָהאֹוְרִגים מַּ  ְלתַּ

ב ִצְפצוף ָאֹרְך רוִצים ְוֶשל ְכָזִבים ֲאגַּ  ֶשל תֵּ

ל ִטְמטומֹו ֶזה ֶשל עֹוָלם ָחְפִשי )ָחְפִשי ֶכל עַּ  (ִמשֵּ

כִ  ְברֹוְךֲאֶשר ְבמֹו ָיָדיו מֵּ טֹום ְכָבר ֶאת הַּ  ין הַּ

ת ְסְטרֹופַּ ע-יֹום-ֶשל ָקטַּ  ָמָחר ֶשאֹוי ָלנו ִאם ֶנתַּ

ל ָהעֹוָלם ִמִכווָנה ֶשל ֶטֶהָראן ת עַּ  ֺתְנחַּ

ע ֲעָרב ָהִאיְמנֹוֶטְנִטי ֺכלֹו ֶרתַּ םַּ  ְבעֹוד הַּ

ָםש ֶשִטְצֲחקו לֹו ְבִאיָראן. מֵּן מַּ  וִמְתחַּ

  



  

  

ר ִהיְסטֹוְרָיהדַּ -ְוָכל בַּ ח הַּ ר ֶאת ֶלקַּ זֹוכֵּ ת הַּ  עַּ

י הַּ  ְכִסילPeace and Honour"-ִמימֵּ ר ֶצ'ְמֶבְרִלין הַּ  " ֶשל מַּ

ָןנֵּגֹוְרָיה י הַּ עַּ ֶאת ִאֶוֶלת ִגְמגומֵּ  שֹומֵּ

ק ָדָבר ֶאָחד יִַּסיל ְןבוִרים ִכי רַּ ֶלה הַּ  ֶשל אֵּ

ְרִסים ן ְלעַּ ָסב: ִאם ִיָמתֵּ םַּ ֶלה ָנְרִסים ֶאת הַּ     אֵּ

ץ ָעָליו ִטְנסו ָשם עֹוד ָועֹוד  ָלֶרֶדת ִמן ָהעֵּ

ָצה ק עֵּ ת )ִמְבִלי ִלְתֹנס ִכי רַּ  –יֵּש ָבה תֹוֶעֶלת  ַאחַּ

ץ, ֲאָבל ל אֹותֹו עֵּ ְשִאיָרם עַּ  ְמֹאד ְתלוִיים ְלהַּ

ְנָדָתא ְרשַּ ָחה ִעם נֹוָרָתא, נַּ ְרתֹו ָומַּ םַּ  ִמסַּ

ֲאִריָדָתא ְיָזָתא, ָכך ֶשבוֹ  וַּ ן-ווַּ ְזמַּ  בַּ

ת חַּ אָטה-ִעם ָכל ִמְשנַּ ָלא נַּ ע ֹזאת יְֵּלכו ָשם עַּ   ֶרשַּ

ל ֶיֶתר ְבנֵּי ָהָמן...( ְםִגָלה עַּ  ְכמֹו ֶשָכתוב ְכָבר בַּ

 


