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 יוסי גמזו

 ִטנול ִנְמָרץ

  

 האזרחים-"עוד ארבעה ילדים סוריים פצועי מלחמת

 החולים 'זיו' בצפת, בין סורים-אושפזו השבוע בבית

 מלחמהמבוגרים, שמספרם מאז החלו להגיע נפגעי ה

 חולים ישראליים, מגיע היום למאות"-הסורית לבתי

 )"קול ישראל"(

  

  ָמה עֹוֵבר )ִאם ִבְכָלל ֶזה עֹוֵבר( ְבֹראשֹו ַהָכרוְך ְבַתְחֹבֶשת

 ֶשל אֹותֹו ַחָטל סוִרי ָנצוַע ֶשְכָלל ֹלא ֺמֶכֶרת לֹו ְשַפת

 ַמְצִליַח ִלְכֹבש ֶאת ְמַטְנָליו ְורֹוְפָאיו ַהָזִרים, ְכֶשֵאיֶנמו

 ַהחֹוִלים "ִזיו" ִבְצַפת?-ְנִליָאתֹו ַעל ִיְגָעם ְוָטְרָחם בֹו ְבֵבית

  

 ְבאֹותֹו ַהִםְפָגש ַהַםְכִריעַ   ָמה ֵנעֹור )ִאם ִבְכָלל ֶזה ֵנעֹור(

  ֵבין אֹוָתה ַיְלָדה סוִרית ְנצוָעה ְוִאָםה ַהְנגוָעה ְלָיָדה

 ַנֲהִרָטה-חֹוֵלי-ַלִחנול ַהִמְמָרץ ֶשל ַאְחיֹות ֵבית ַהזֹוכֹות

 ַהסֹופֹות ְלאֹותֹות ַהְחָלָמה ַאְך ֵאיָנן ְמַבְעשֹות שום ּתֹוָדה?

  

   ָמה ִנְדָלק )ִאם ִבְכָלל ֶזה ִנְדָלק( ְבגופֹו ַהֺםָחל ַעל ָיצועַ 

 ַיְלדֹון ֵמִעיר חֹוְמס ֶשֺחַלץ ִמְעָרבֹות ְבֵני ַעםֹו ַהחֹוְבִחים ֶשל

  ֶזה ָבֶזה ְכָבר ְשָנַתִים ָיִמים ִבְשדֹות ֶקֶטל ַאְרצֹו ֶשָחצוהָ 

 ַאִחים?-ְלָאְרָכה ְוָרְחָבה ָדם ָוֵאש ַבֵחרוף ֶשל ִמְלֶחֶמת

  

  ֵהן ְבעֹוד הוא ִבְשִבי ִיןוָריו ִמְתאֹוֵשש ִמְנִגיַעת ַהָעִליעַ 

 וַמְחִלים ְבמֹוחֹו ַהָעָטן ֵמֵאיַמת ֶנֶשק ִכיִמי ָרִעיל

 סֹוף הוא ִנְמָצא ַבִםָחה ָבה ֺאְשַנז ְבַמְפִּתיעַ -הוא קֹוֵלט ִכי סֹוף

 ִדיַנת ָהאֹוֵיב, ִאיְשָרִאיל...ֹלא ְבסוְרָיה ִכי ִאם )ָמה מוָזר!( ִבְמ 

  

 ָמה ֵבין ַמְדָויו ֶשל ַהגוף ַהָנגועַ -ִמן ַהְןָתם ִאם ַמְבִזיק ָשם ְדַבר

 ַעִין ְלַאְלַלה: "ַהְמֵצא ִלי ָמזֹור!"-זֹו אֹוָתה ֲעִתיָרה ְדמוַעת

  ַאְך אוַלי ְבשוָבם ְלַאְרָצם, ִאם עֹוד ֵיש ָבה ֵאזֹור ֹלא ָנגועַ 

 –ְבִעֵטי ֳחָרבֹות )ְוִאם ֵיש ָלֶהם ַבִית ֵאָליו עֹוד ִנָּתן ַלֲחֹזר( 

  

  ֵכן, אוַלי, ַרק אוַלי, ֹלא יֹוֵתר, ְכֺעְבָדה ֶשאֹוָתה ֵאין ִלְשֹכחַ 

 ִיְקֶרה ֵנס ְוִניצֹוץ ֶשל ְּתבוָנה ְיַפַלח ֶאת ִעְורֹון ָהֵאיָבה

 מֹוחַ -ים ְרצופֹות ְשִטיפֹותוְלֶפַתע, ִבְתהֹום ֶחְשָכָתן ֶשל ָשנִ 

 ֲהָסָתה ִמִגיל ֶאֶפס ְוַעד ִגיל ֵשיָבה-וְדָרשֹות ִמְסָגִדים ֺמְרָעלֹות

  

 ִיָזְכרו אֹוָתם סוִרים ְבֵסֶתר ִלָבם ֵאיְך ְבִלי ֶהֶרף ָחְזרו ְוִטְנלו ָבם

  נֹו ִבְדיֹוִניִבְמִסירות ֹכה ַרָבה ְיֵדיֶהם ַהְבטוחֹות ֶשל רֹוֵפא ֶשֵאי

 ְוָאחֹות ַמָםִשית ְביֹוֵתר ַהןֹוְתִרים ֶאת ָכל ָמה ֶשָחְפלו ָבם

  ַהםֹוְרִדים ְודֹוְבֵרי ַהִםְשָטר ְכֶאָחד ַעל ַהֵשד ַהָערוי "ִצטֹוִני"...

  

  ִיםְואוַלי ִאם ֵיְדעו ִכי ְמאֹות ְנצוֵעי ְקָרב ְבֵני ַאְרָצם, ְכָבר ֵמַעל ִלְשָנתַ 

 ֶשל ֵאש סוִרים ְבסוִרים )גֹוְרִמים ַהְספוִיים ָשם ִלְראֹות ֶזה ָבֶזה ָאח ָאהוד(



 ַהחֹוִלים ַעל ַאְדַמת ִאיְשָרִאיל אֹוַיְבָּתם, ַוֲעַדִין-ֺאְשְנזו ְבָבֵּתי

 –ַהִשןוי ְלִרנוי ִבְמִדיַנת ַהָטאהוד -מוָבִלים ֵחֶרף ָכל ַמְטֵחנֹות

  

  -ַהָןֵפק ְבִלָבם מול ֲחֹרֶשת-ֵכן, אוַלי ִאם ֵיְדעו ֹזאת ַיְבִזיק ַגם ִהְבהוב

 ַהְכָזִבים ֶשֺםְלָעט ָבם ָכל סוִרי ָשָעה ֶשַאְרצֹו ֺכָלה ֶהֶרס ֶנְחָרץ

 וְלֶרַגע ָנִדיר ַגם יֹוִאילו ִלְזֹכר ִמי ָחַבש ֶאת גוָפם ְבַתְחֹבֶשת,

 ְבִפְלֵאי ַהִחנול ַהִמְמָרץ... מֹוָחם ִמכֹוָחם ְיֺשְדַרג ַגםָכְך ֶשחוץ 

 


