***
יוסי גמזו

ִטנול נ ְִמרָ ץ
"עוד ארבעה ילדים סוריים פצועי מלחמת-האזרחים
אושפזו השבוע בבית -החולים 'זיו' בצפת ,בין סורים
מבוגרים ,שמספרם מאז החלו להגיע נפגעי המלחמה
הסורית לבתי-חולים ישראליים ,מגיע היום למאות"
("קול ישראל")
(אם בִ כְ לָל זֶה עוֹבֵ ר) בְ רֹאש ֹו הַ כָרוְך ְבתַ ְחבֹשֶ ת
מָ ה עוֹבֵ ר ִ
סורי נָ צועַ שֶ כְ לָל ֹלא מֺ כ ֶֶרת ל ֹו ְשפַ ת
שֶ ל אוֹת ֹו חַ טָל ִ
ְמטַ נְ לָיו וְ רוֹפְ ָאיו הַ ז ִָרים ,כְ שֶ אֵ ינֶמו מַ צְ לִ יחַ לִ כְ בֹש אֶ ת
נְ לִ יָאת ֹו עַ ל יִגְ עָ ם וְ טָ ְרחָ ם ב ֹו בְ בֵ ית-הַ חוֹלִ ים "זִ יו" בִ צְ פַ ת?
(אם בִ כְ לָל זֶה נֵעוֹר) בְ אוֹת ֹו הַ ִםפְ גָש הַ םַ כְ ִריעַ
מָ ה נֵעוֹר ִ
סורית נְ צועָ ה וְ ִאםָ ה הַ נְ גועָ ה לְ י ָָדה
בֵ ין אוֹתָ ה יַלְ ָדה ִ
ַהֲרטָה
ַאחיוֹת בֵ ית-ח ֹולֵי-נ ִ
הַ זוֹכוֹת ל ִַחנול הַ מ ְִמ ָרץ שֶ ל ְ
הַ סוֹפוֹת לְ אוֹתוֹת הַ ְחלָמָ ה אַ ְך אֵ ינָן ְמבַ ְעשוֹת שום ּתו ָֹדה?
(אם בִ כְ לָל זֶה נִ ְדלָק) בְ גופ ֹו הַ םֺ חָ ל עַ ל יָצועַ
מָ ה נ ְִדלָק ִ
שֶ ל יַלְ דוֹן מֵ ִעיר חו ְֹמס שֶ חֺ לַץ ִמ ְע ָרבוֹת בְ נֵי עַ ם ֹו הַ חוֹבְ ִחים
ַארצ ֹו שֶ חָ צוהָ
זֶה בָ זֶה כְ בָ ר ְשנָתַ יִם י ִָמים בִ ְשדוֹת קֶ טֶ ל ְ
ַאחים?
ָארכָה וְ ָר ְחבָ ה ָדם וָאֵ ש בַ חֵ רוף שֶ ל ִמלְ חֶ מֶ תִ -
לְ ְ
ִןוריו ִמ ְתאוֹשֵ ש ִמנְ גִ יעַ ת הַ עָ לִ יעַ
הֵ ן בְ עוֹד הוא בִ ְשבִ י י ָ
ימי ָרעִ יל
ומַ ְחלִ ים בְ מוֹח ֹו הַ עָ טָ ן מֵ אֵ ימַ ת נֶשֶ ק כִ ִ
הוא ק ֹולֵט כִ י סוֹף-סוֹף הוא נִ ְמצָ א בַ ִםחָ ה בָ ה אֺ ְשנַ ז בְ מַ פְ ִּתיעַ
יש ָר ִאיל...
סוריָה כִ י ִאם (מָ ה מוזָר!) בִ ְמ ִדינַת הָ א ֹויֵבִ ,א ְ
ֹלא בְ ְ
ִמן הַ ןְ תָ ם ִאם מַ בְ זִ יק שָ ם ְדבַ ר-מָ ה בֵ ין מַ ְדוָיו שֶ ל הַ גוף הַ נָ גועַ
ז ֹו אוֹתָ ה ע ֲִת ָירה ְדמועַ ת -עַ יִן לְ ַאלְ לַה" :הַ ְמצֵ א לִ י מָ זוֹר!"
ַארצָ םִ ,אם עוֹד יֵש בָ ה אֵ זוֹר ֹלא נָגועַ
אַ ְך אולַי בְ שובָ ם לְ ְ
בְ עִ טֵי ח ֳָרבוֹת (וְ ִאם יֵש לָהֶ ם בַ יִת אֵ לָיו עוֹד נִּתָ ן ַל ֲחזֹר) –
כֵן ,אולַיַ ,רק אולַיֹ ,לא יוֹתֵ ר ,כְ עֺבְ ָדה שֶ אוֹתָ ה אֵ ין לִ ְש ֹכחַ
י ְִק ֶרה נֵס וְ נִיצוֹץ שֶ ל ְּתבונָה יְפַ לַח אֶ ת עִ וְ רוֹן הָ אֵ יבָ ה
ולְ פֶ תַ ע ,בִ ְתהוֹם חֶ ְשכָתָ ן שֶ ל שָ ִנים ְרצופוֹת ְש ִטיפוֹת-מוֹחַ
ְוד ָרשוֹת ִמסְ ג ִָדים מֺ ְרעָ לוֹת -הֲסָ תָ ה ִמגִ יל אֶ פֶ ס וְ עַ ד גִ יל שֵ יבָ ה
סורים בְ סֵ תֶ ר לִ בָ ם אֵ יְך בְ לִ י הֶ ֶרף חָ זְ רו וְ ִטנְ לו בָ ם
ִיזָכְ רו אוֹתָ ם ִ
בִ ְמסִ ירות כֹה ַרבָ ה י ְֵדיהֶ ם הַ בְ טוחוֹת שֶ ל רוֹפֵ א שֶ אֵ ינ ֹו בִ ְדיוֹנִ י
וְ ָאחוֹת מַ םָ ִשית ְביוֹתֵ ר הַ ןו ְֹת ִרים אֶ ת כָל מָ ה שֶ חָ פְ לו בָ ם
הַ םו ְֹר ִדים וְ דוֹבְ ֵרי הַ ִם ְשטָ ר כְ אֶ חָ ד עַ ל הַ שֵ ד הַ עָ רוי "צִ ט ֹונִי"...
ַארצָ ם ,כְ בָ ר מֵ עַ ל לִ ְשנָתַ יִ ם
וְ אולַי ִאם י ְֵדעו כִ י ְמאוֹת נְ צועֵ י ְק ָרב בְ נֵי ְ
סורים (גו ְֹר ִמים הַ סְ פויִים שָ ם לִ ְראוֹת זֶה בָ זֶה ָאח ָאהוד)
סורים בְ ִ
שֶ ל אֵ ש ִ

יש ָר ִאיל א ֹוי ְַבּתָ םַ ,וע ֲַד ִין
ַאדמַ ת ִא ְ
אֺ ְשנְ זו בְ בָ ּתֵ י-הַ חוֹלִ ים עַ ל ְ
מובָ לִ ים חֵ ֶרף כָל מַ ְטחֵ נוֹת -הַ ִשןוי לְ ִרנוי בִ ְמ ִדינַת הַ טָאהוד –
כֵן ,אולַי ִאם י ְֵדעו זֹאת יַבְ זִ יק גַם ִהבְ הוב-הַ ןָ פֵ ק בְ לִ בָ ם מול ֲחרֹשֶ ת-
ַארצ ֹו ֺכלָה הֶ ֶרס נ ְֶח ָרץ
סורי שָ עָ ה שֶ ְ
הַ כְ זָבִ ים שֶ םֺ לְ עָ ט בָ ם כָל ִ
ולְ ֶרגַע נ ִָדיר גַם יו ִֹאילו לִ זְ כֹר ִמי חָ בַ ש אֶ ת גופָ ם בְ תַ ְחבֹשֶ ת,
כְָך שֶ חוץ ִמכוֹחָ ם יְשֺ ְד ַרג גַם מוֹחָ ם בְ פִ לְ אֵ י הַ ִחנול הַ ִמ ְמ ָרץ...

