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 יוסי גמזו

 ִמְלַחְמּתֹו ֶשל ַמְלֵחים

 ְבִמְלֲחמֹות ַהְבלֹוף ָהַעְרִבטֹות 

  

 ִבְזכות ִצחוט ַמְדִהים ֶשל ַהַכֶּתֶבת ְסָמַדר ֶעִרי

 ִמַמֲאָמר ִמּתֹוְך יֹומֹון ָסעוִדי, "ַעַרב ְניוז",

 ַמָמש ִהיְסֵטִרי ָזִכינו ְבָשבוַע ֶזה ִלְסקוע

 דֹוֵדנו ֶאת ַהְפיוז.-ֶשְבִלי ָסֵפק ַיְקִעיץ ִלְבֵני

  

 ָכַתב אֹותֹו ָקִצין ְלֶשָעַבר וְדמות נֹוַדַעת

 ַהָטם ֶשל ָסעוִדָטה וַפְרָשן ֺמָכר-ְבֵחיל

 וִפְרסומֹו ַמְסִעיר ַהַדַעת  –ַבֶמְדָיה ָהַעְרִבית 

 הוַטח ִכְמַטר ְעָצצֹות ֶשֵאין בֹו שום ָעָגז ָעָקר.

  

 ְוֹאֶמץ –ְלֵחים ְשמֹו ֶשל ָהִאיש הוא ַעֶבד ֶאל ָלִטיף ִמי

 ְכמֹו ֶזה ֶשהוא ַמְפִגין מול ְבֵני ַעמֹו ֶשֹּלא ִעְמתום

 ָכל ַדְרָשֵני ַהִמְסָגִדים ֶשֵאין ָבֶהם ַגם ֹקֶמץ

 ֶשל קֹומֹון ֶסְנס ְבַים ַהֲהָסתֹות ְוַהִחְמטום

 ַעל ַאף ַמְחֵחי ָקָסאִמים ְוַקְטיושֹות ַעְקָשִנים

 ַהמֹוחַ -ִמְדָבר ָנִדיר ֵבין ְשַלל ְשִטיפֹות-הוא ְכמֹו ְנֵוה

 ַהַמְנִציחֹות ְלִמיְליֹוֵני ַעְרִבים ִמֶזה ָשִנים

 ֶאת ַהַדּלות, ַהַבֲערות ְוֹחֶסר ַהּתֹוֶחֶלת

 ִלְזכֹות ְבֵדמֹוְקַרְטָיה, ְבִקְדָמה, ִבְנאֹורות

 ֶלתְכֶשִשיִעים, סוִנים, ַעַלִוים ִשְנָאה ָבֶהם אֹוכֶ 

 ְושום ָאִביב ַעְרִבי עֹוד ֹלא ָמַנע ִהַדְרְדרות

 ְבסוְרָיה וִמְצַרִים, ִבְלָבנֹון, ִעיָרק ְוֶיֶתר

 יֹום-ַהֶחַבח ֶשל ַעְרִבים ִבְבֵני ַעָמם יֹום-ִזירֹות

 ְושום ִטיָרן ּתֹוָרן ָפָנִטי ַהחֹוֵען ַלֶכֶתר

 ֹלא ָשם ָשם ֵקץ ָלֹעִני ְוַלֶהֶרג ָהָאֹים.

  

 "ָרִאיִתי," הוא כֹוֵתב, "ַעל ֶאְקְרֵני ַהֵחֵלִויְזָיה

 ִעיָרִקים ַמְפִציִצים ִעיָרִקים, סוִרים ַמְשִמיִדים

 סֹוף ֵרִויְזָיה-ֶאת ְבֵני ַעָמם ְוֶזה ַהְזַמן ִליֹזם סֹוף

 ְתִמיִדיםְכֶנֶגד ָכל ֲחֹרֶשת ַהְשָקִרים ַהמַ 

 ִלְטֹעל ַעל ִיְשָרֵאל ֶאת ָכל ִהיְסטֹוְרַית ֶמְחָדֵלינו

 ֵמָאז הוְבסו ִצְבאֹות ֲעָרב ְבָכל ִעמוֵתיֶהם

 ַבַנאְקָבה ָבה ֺהְשֵלנו ִעם ְמִדיַנת ַהְטהוִדים

 ִכי ַנְשִליֵכם ַלָטם וָבה ָהְפכו ִלְפִליֵטיֶהם

 ְסִטיִנים ֶשִהְגֵלינוֶשל ֵסֶבל וַמְחסֹור ַהָפלַ 

ֲעמוָלה כֹוֶזֶבת זֹו ִמָבֵּתיֶהם  ְבֶשל ֹתַ

 ְכֶשִמְתָבֵרר ָלנו ַכטֹום  ְֶשָהאֹוֵיב ֶאְצֵלנו

 ֵאיֶננו ִיְשָרֵאל ִכי ִאם ֵאיְנְספֹור ַחְחאֹוֵתיֶהם

 ֶשל ִדיְקָטטֹוִרים ַעְרִבִטים ֲאֶשר ְבֹאַרח ִציִני

 ַדַעת ַעֵמיֶהם-ְלֶהַסח ִנְףלו וְמַנְףִלים

 ָפַלְסִטיִני-ֶאת ַהִסְכסוְך ַהְחָרִגי ַהָטאהוִדי



 ְלַהְסָּתַרת ֺחְמָרם ֶשל ְשִחיתוָתם ומוֵמיֶהם

 ְכמֹו ֵהָעֵדר ִחנוְך ְוֵשרוֵתי ְבִריאות ְוַסַעד

 ַהטֹוְשִבים ְבעֹוד ּתֹוֶחֶלת ַחֵטי ְבֵני ַעֵמנו

 ַצַעד-ְבֶאֶרץ ַהָטאהוִדים ִמְתָאֶרֶכת ַצַעד

 ַלְמרֹות ְּתלונֹות ַעל ִקעוָחם ְוַחֵטיֶהם טֹוִבים

 ֵמֵאֶּלה ֶשל ַעֵמינו ַוֲאִפּלו ְלֵאין ֲעֹרְך

 ִאם ְמטֹוִסים ִיְשְרֵאִלים יֹוְצִאים ִביַעף חֹוֵצץ

 ִחילוֹלא ֵמֶהם ָנִסים ִבְרֵתת וְד  –ֵמַעל ְעֵני סוְרָיה 

 ִרְבבֹות סוִרים ֶשְףָבא ַאַסד ֶאת ֵביָתם עֹוֵצץ."

  

 "ְושוב ֲאִני שֹוֵאל," כֹוֵתב ִמיְלֵחים, "ַהִאם אֹוְיֵבינו

 שֹוְכִנים ְבִיְשָרֵאל אֹו ְבֵהיְכֵלי מֹוְשֵלי ֲעָרב

 ַהִמְתַעְּלִמים ֵמְרָעֵבנו ֹוִמַמְכאֹוֵבינו

 ַהְפָרב-ֶשֵאין ָלֶהם ָכל ְקֶשר ִעם ִכְזֵבי ְקִריאֹות

 ֶשל ַמְנִהיֵגינו מול ַהִףטֹוִנים ְוֵאיְך ַנְסִביר ֹעה

 ְבִריַחת ֵאיְנְספֹור ִעיָרִקים ֵמַאְרָצם ַהַמְרִויָחה

 ִמּתֹוֲעפֹות ִיףוא ַהֵנְפְח ָכל ֹבֶקר ְסכום ַכִביר ֹעה

 ּלֹו ֶאל ִכיס רֹוַדן ַהַמְמָלָכה?ַהִמְשַּתְלֵשל כֺ 

 ְוֵאיְך ָגַנב ַשִּליט ּתוִניס ֵמֲעִנֵטי ֺאָמה זוֹ 

 ְשלֹוָשה ָעָשר ִמיְלַיאְרֵדי דֹוָלִרים ְבֹרב ְזָממוֹ 

 בעוד ֵבין ּתֹוָשֵבי ֶאֶרץ ְשדוָדה וְמֺרָמה זוֹ 

 בֹוֵלַע ָכל ַדְלפֹון ֶאת ֶעְלבֹונֹו ְוַזֲעמֹו?"

  

 ָהרוחַ -ָכאן ַמֲאָמרֹו ֶזה ֶשל ִמיְלֵחים ַאִמיץַעד 

 ְּתגובֹות ַאִדיר-ֶשעֹוֵרר ַנְחשֹול ְסקוע ָב"ַעַרב ְניוז",

 ַדַעת ַהָשלוחַ -ַבֵמְדָיה ָהַעְרִבית ְכמֹו ִגּלוי

 ִמַכַפר ָקאֶסם ִמְסטוֶדְנט ֶשְשמֹו ַשוִקי ָבִדיר

 ת" וְמַסֵער ָכאןַהְמַאֵשר ֶש"ָכל ִמָּלה ֱאמֶ 

 ַעל ִלמוֵדי ַמְחֵשב ֶשּלֹו ָבאוִניֶבְרִסיָטה

 ָאִביב ִעם ֲחֵבָריו ַהְטהוִדים ְוֵער ָכאן-ֶשל ֵּתל

 ַהמֹוַח ָהַעְרִבית ַהַמִסיָתה-ִלְבלֹוף ְשִטיַפת

 ִמיְליֹוִנים ְלַתֲעמוָלה ֶשַכְזָבִנים ָבדוהָ 

 ְצִליַח ְלָהִסירְוַרק ַמָגע ִעם ָהֺעְבדֹות יַ 

 ְכִדְבֵרי ִעְתָגם ַערִבי ָידועַ  ֶאת לֹוט ְשָקֶריהָ 

 ֶשֶחֶבל ַהָכָזב ָקָצר: "ַחְבל ַאְלִכְדב ָקִסיר"...

 


