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 יוסי גמזו

 ָקָנִדי ַאִםיץ ְוָשפּוי side-עֹוף

 ַכּדּוֶרֶגל יֹוֵדע ָלֶבַטח-ָכל חֹוֵבב

 ֶשְשמֹו ָהִעְבִרי הּוא "ִנְבָּדל" off-side-ִכי הַ 

 הּוא ַמָסב ֶשַשְחָקן ַהִמְמָצא ּבֹו ַּבֶשַטח

 ֶשָכְשרֹו ְלַתְמֵרן ּבֹו ֺמְגָּבל הּוא ְוַדל

 תִּבְשהֹותֹו ֵמַאְחֵרי ֲהָגַנת ַהִמְבֶחֶר 

 ִאם הּוא ֹלא –ֶשֶמְגָּדּה ְמַשֵחק הּוא )ְוֹזאת 

 ִהְשַתֵתף ְּבִמְתֶקֶפת ֵרָעיו ְוִאם ֶטֶרם

 ָאץ ֵאָליו ַהַכּדּור ִּבְמרּוַצת ִגְלגּולֹו(

 ָחל ָעָליו ְלַמְרֵּבה ַהִתְסכּול ְוַהַסַער

 ָהִאןּור ֶהָחמּור ַעל ִנְסַגת ֲהָנאֹות

 ן: ְתִקיַעת "גֹול" ְלתֹוְך ַשַערַּבֲעטָ -ָכל ְגַבְרָתן

 ַהָיִריב, ֶשֵאָליו הּוא ָמנּוַע ִלְבֹעט.

  

 ַאְך ִהֵמה, ַרּבֹוַתי, ַּבנֹוִליִטיָקה ֵאין לוֹ 

 ְוָכְך ָתַקע "גֹול" –ְל"ִנְבָּדל" ֶזה שּום ֹתֶקף 

 ַהחּוץ ַהָעָנִדי, ֶשַס'אְנס ִהְזַּדֵםן לוֹ -ַשר

 עֹוָלם ְכַפְרגֹולְלַהְצִליף ֳקָבל ַעם וְ 

 ְּבאֹוָּבָמה ּוְשַאר אֹוָתּה ַכת ֶצ'ְמֶּבְרִליִנית

 ֶשל ְכִסיֵלי ָהִאחּוד ָהֵארֹוִני ֲאֶשר

 ָשכֲחּו ֵאיְך הֹוְנָתה ָהָעְרָמה ַהֶּבְרִליִנית

 ִּביֵמי ִמיְנֶכן ֶאת ִמי ֶשָמַתן לֹו ֶהְכֵשר

 ַהִםְרָמה ֶשּבֹו ִהיְטֶלר ִהְבִטיחַ -ְלֶהְסֵכם

 ַגם ָשלֹום ַגם ָכבֹוד ַלשֹוֶטה ֶשִהְמִליץ

 ַעל חֹוֶזה ֹלא ָכֵשר ַאְך ְלַגְמֵרי ַמְסִריחַ 

 ֶשָעָלה ִלְבִריַטְנָיה ְּבֶהֶלם ַה"ְּבִליץ".

  

 ְוֵכיָון ֶשַהָשר ַהָעָנִדי, ֵּביֵנינּו,

 ִמְסַתֵּבר –ְשמֹו ג'ֹון ֵּביְרד )ַהְינּו: ג'ֹון ַהִסנֹור( 

 ְנִדיָרה ָכֹזאת ֵיש ְּבָיֵמינּוֶשִסנֹור 

 ַרק ְּבאֹוָטָוה, ָּבּה ִּבְדָבָריו הּוא ִחֵּבר

 ֵבין ֵריָאל נֹוִליִטיק ּוֵבין ֶלַקח ִהיְסטֹוִרי

 ְּבָקְראֹו מּול ִאיָראן ַעִתיַרת ַהמֹוְכלּות

 ְּבָלה ָהֵרטֹוִרי-ּומּול ָכל ְרִפיסּות ַהְּבָלה

 ְלִסְכלּות ֶשל אֹוָּבָמה ּוְשַאר ֺשָתָפיו

 ִכי ַהְתַנאי ַהָיִחיד, ָהָראּוי ְוַהַטְקִטי

 ְלִחּזּוי ֶהָעִתיד, ִאם ִמְלֵגו אֹו ִמְלַבר

 הּוא ֶהֵןק ַמְסָקנֹות ֵמאֹותֹו ִשעּור ְנַרְקִטי

 ָהעֹוֶלה ְּבֵברּור ְמֺעְבּדֹות ֶהָעָבר.

  

 ּוִמשּום ֶשִמתּוַח חֹוֵדר, ָאָנטֹוִמי

 יָראִנים ְכָבר ָאז, ֶּבָעָברֶשל ִצְפצּוף ָהִא 

 ַעל סֹוְכנּות ֵּביְנְלֺאִםית זֹו ְלֵאֶנְרִגָיה ָאטֹוִמית

 ֶשָחְשָפה ֶאת ַנְרצּוָפם ָהֲאִמִתי ְוֹלא ִמְכָבר

 ִצְפצּוָפם ַהֹּלא ָנחֹות ָגלּוי ָלַעִין ַעל מֹוֶעֶצת



 שִּבְטחֹוָנם ֶשל מֹוְסדֹות אּו"ם ַגם הּוא מֹוִכיַח ְּבֵפרּו

 ָלֵכן ְּבֶעֶצם –ַכָםה ִאי ֶאְפָשר ִלְסֹמְך ַעל ִּדְבָרָתם 

 ֶמְמַשְלִתי תֹוִסיף ִלְנֹקט," ָאַמר ַמר ֵּביְרד ֶזה, "ַכָּדרּוש

 ֶאת אֹוָתם ָהִעסּוִמים ֶשָעָנָדה ָאְמָנם ִהִטיָלה

 ַכָּוָנה ַעל ִמְשַטר ָהָאָיתֹולֹות ְוֶשֵאין ָלּה

 ְלַחֵּדש ִעםֹו ָכל ֶקֶשר ִּדיְנלֹוָמִטי ָכאן ָחִליָלה

 ִכי נֹוַכְחנּו ֶשִאיָראן ִהיא ְמִדיָנה ֹלא ֲאִמיָנה."

  

 ַהחּוץ ַהָעָנִדי ְוָכך-ֹכה ָאַמר ַשר

 הּוא ִנָסב ְכגֹוֵרם ְיִחיִדי ְמֺפָכח

 ְוַאִםיץ ְוָשפּוי מּול מֹוָחה ָהָאטּום

 ִליִנים ֺמִכים ְּבִטְמטּוםֶשל ִסיַעת ֶצ'ְמֶּבְר 

 ַהּזֹוִכים ְלַשֵחק ִּבְבִלי ַדַעת, ָנשּוט

 ִליֵדיֶהם ֶשל ָראס נּוִטין ְוַאַסד ְושּות'

 -ַהָשִשים ְלַסְפֵסר, ְּבִזְלזּול ִציִני, ְּב 

 ִבְטחֹוָנם ֶשל יֹוְשֵבי ִיְשָרֵאל ְוַהְרֵּבה

 ֶאְזְרֵחי ְמִדינֹות ֲאֵחרֹות, ֶשֺכָלם

 מּוָעִדים ְלִאיּום ֶזה ַעל ְשלֹום ָהעֹוָלם

 ִמִסָּדּה ֶשל ִאיָראן ְמֺגְרֶעֶנת, ְכֵשם

 ַּדַעת, ְכָלל ֹלא ִהְתַרֵשם-ֶשּדֹוד ֶסם, ְזחּוחַ 

 ִיְשָרֵאל )ֶאָלא ִמי?( ַאְזָהרֹות ֵמֶעְשרֹות

 ֶשִהְתרּו ּבֹו ָשִנים ִמֵטרֹור ֺמְסְלִמי

 ְטיּוָשה, ַגם ְגָראדֶשָיָרה ַגם ָקאָסאם, ַגם קַ 

 ַעל ָּבֵתינּו, ַאְך ַאְנְקל ֶסם ְכָלל ֹלא ֶנְחַרד

 ּוְבֹקִשי ָנַתן ַלָּדָבר ֶאת ִלּבוֹ 

 ֶשֲהֵרי ֶזה ָנַגע ָכאן ַרק ָּבנּו, ֹלא ּבוֹ 

 ַעד ֶשְשֵני ִמְגְּדֵלי ְתאֹוָמיו ָקְרסּו ַיַחד

 ַּדֲעתֹו ַהֺםְחֶלֶפת ְּבַפַחד.-ִעם ְזִחיחּות

  

 ָכֵעת ִמְתָּבֵרר ֶשַמְסַראְלַלּה ֵמִביןוְ 

 ָתַפס ָמה ֶשִםיְסֶטר אֹוָּבָמה עֹוד ְכָלל ֹלא

 ְכֶשַםְנִהיג "ִחיְזַּבאְלַלּה" ִמְתַרְבֵרב ְּבָדאִוין

  ִמִןְתֵרי ַמְחּבֹואֹו ַהֵהרֹוִאי ְוָשש

 ְלַהְצִהיר ְּבַסְרַקְזם אֹוֵהד ַסְרָכזֹות

 ִכי ְלֹנַכח תֹוְצאֹות ַהעֹוֶמְדָיה ַהֹּזאת

 ָהִאיָראִנים ִהִשיגּו ַּבִשיַח ָוִשיג

 ְּבֶז'ֶנָבה ֶאת ָכל ֶשָרצּו ְלַהִשיג

 ְוִאם ִמי ֶשָלַחץ אֹוָתם ֵיש ּבֹו ִשְמָחה

 ִכי ִגְרעּון כּוֵריֶהם ִנְתַּבֵטל אֹו ִנְדָחה

 ִמיְשִמיש, ֶשֵכן ֶשִיְשַמח לֹו ַעד ֺּבְכָרא ִפיל

 ְכָבר ָאַמר ַהָמִשיא רֹוָחאִני ֶשרֹוֵקן

 ָכל ִשְמָחה ֶשָכֹזאת ִמִןכּוי ְלַמְםָשּה

 ֶשַאְרצֹו ִמִגְרעּון ָכֶזה ְכָלל ֹלא ָנְרָשה,

 ָמה ֶשָשב ּומֹוִכיַח ִכי ְכִסיל ַהמֹוֵקט

 Persian cat-ְּבִלטּוף ַנְרָותֹו ֶשל הַ 

 ֹכר ָמה יּוְכלּו ִצָנְרָניו ְלעֹוֵללְּבִלי ִלזְ 

 ִיְשתֹוֵלל, cat-ְלֵעיֵני ְמַלְטפֹו ְכֶשהַ 

 ַאל ָיבֹוא ִּבְתלּונֹות ַעל כֹוחֹו ְוָעְצמוֹ 

 ...ַעְצמוֹ  ֶאָלא ַרק ֶאל –ֶשל ָנְרִסי ַעְרִסי ֶזה 


