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ספירא אילן אילומים: ס מקובר־בליקוב שרי

mגשו
 נקטעו עזה, תושב 1ןי1ן1!/«1׳^1ו11ו^ו׳11שלו, ורגליו ידי!

 שנית שבע בבר חי הנא תאז שנה. חצי בן תינוק כשהיה
 יהודים מתנדבים תל־השומר. החולים בבית סבו עם

 לעזור, ומנסים והפוליטיקה הדת מעל מתעלים וערבים
 ואפילו ממשפחתו מנותק הילד בינתיים אבל

 בשבוע שישודר מרגש סרט רואה. בקושי הוא אמו את
 של אפשריים הבלתי חייו את מתאר דוקו yes^ הבא
הסכסוך של בצילו לשרוד מנסה שרק מבריק ילד - מוחי
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 מתנות, עמוס כמוהו, ומכמיר קטן אל־פרע
ורג ידיים קטוע למוחי, ופרוטזות. ממתקים

ואצ אמא אפשר: אם בקשות, שתי רק ליים,
 בבית לשניהם מחכה הוא שנים שבע בעות.

 מעזה הובהל לשם תל־השומר, שיבא החולים
 ממחלת סובל כשהוא שנה חצי בגיל סבו עם

חיים. מסכנת גנטית מעיים
 שאמא מה כל בשבילו עושה מוחי של סבא

 תחבושת, לפעוט: לעשות צריכות ואצבעות
 ומה־ מהידיים חלק "הורידו חיבוק. מקלחת,
 בגוף", התפשט הזיהום כי הילד, של רגליים

 ככה, לעזה יחזור "אם בהשלמה. מסביר הוא
 אמא ובלי אצבעות בלי כאן. אנחנו אז ימות.

 כי לישראל להיכנס יכולה שלא מוחי, של
ניירות". לה אין

 של סבא מר, געגוע של קשים בלילות
 על יצמחו חדשות שאצבעות לו מבטיח מוחי

 תקבל אפילו לתמיד. תחזור שאמא הגרם,
 מחאן־ ושקדים לחם לו להביא מיוחד אישור

 מהפנטת, פנים הדרת נעים אבו לסבא יונס.
 לבן. ארוך וזקן אמון ונותנות כחולות עיניים
 או רב שהוא בו לחשוד אפשר היה בקלות

שמא אדוק מוסלמי הוא הסבא אבל מתנחל.
 לתת שאסור לו רמזו אחת לא בניסים. מין

 נעים אבו זאת ובכל באשליות. לשגות לנכד
 לילד להחזיר יכול בהחלט אללה מתעקש:

עליו. קטן אמא. את וגם אצבעות כמה
 מעולם חיבק לא השבע בן מוחי(מוחמר)

 לבקרו הגיע לא אביו גם ואחיותיו. אחיו את
 ואמו סבתו רק בעזה, שנותרו מאלה בישראל.

 בת רק אל־פרע חמודה חיבה ויתרו. לא עדיין
 מלבד ברצועה ילדים שבעה לה יש וכבר 30

 זאת, ובכל השמיני. עם בהיריון והיא מוחי,
 בישראל החולים בית אל בעבר הגיעה היא
 הספורים בימים ואביה. בנה את לבקר כדי

 שקוף ענן כמו ריחף הילד במוחי, שטיפלה
 גורמים החליטו לאחרונה אבל אושר. של

 הילד של הרפואי שמצבו בעזה רשמיים
 תוכל לא ואמו הומניטרי, ביקור מצדיק אינו

 ר׳ - המצב מורכבות בישראל(על יותר לבקר
 בסקייפ. רק ביניהם מדברים הם מאז מסגרת).

 לעבור רוצה אני מהמסך, לי אומרת "אמא
 ולנשק לרוץ חביבי, יא ארז, מחסום את

 פניו על מפציע מבויש, איטי, חיוך אותך".
 את תשברי יאללה, לה, אומר "ואני מוחי. של

שלי". לחדר ותקפצי אמא, המחשב,
 רופאיו עם בערבית, מדבר הוא אמו עם

 הוא יחד. גם השפות בשתי סבו ועם בעברית
העול בשני ומתנהל המחונן גבול על מבריק

 מקליד הוא ידיו בגדמי גמורה. בטבעיות מות
 כדור מכדרר דף, על ומצייר כותב במחשב,

 המצפצף הפלסטיק במוסך מכוניות ומריץ
 הגרמים, על מורכבות כשהפרוטזות שלו.
מרק. ללגום מצליח אפילו הוא

אצבעות, צריך בכלל אתה מה "בשביל
 את ומנשק נעים אבו סבא בו נוזף מוחי", יא

 באבא", הקטנים, הדברים "בשביל קודקורו.
 נעגמות. ופניו עונה הוא

למשל?
 לכתוב לנגן. למטען. הפלאפון את "לחבר

אמי אצבעות צריך אני במחברת. ויפה ישר
לאמרי לטוס חייב אני יגיעו, שהן ועד תיות

 לחכות. צריך פה טובות. פרוטזות יש שם קה.
זמן". מבזבזים ולא ישר אותן מכינים שם

 לומד הוא בבקרים יקר. מוחי של הזמן
 הוא בצהריים ביפו. הדו־לשוני הספר בבית
 החולים. בית במסדרונות חברים לקושש יוצא

 תשומת עליו מרעיפים ומתנדבות מתנדבים
 אבו עם יושב כשהוא בערב, אבל ואהבה, לב

לאמו. נכספת נפשו קיומיות, לשיחות נעים
 אותה", לחפש להפסיק מסוגל לא "הוא

 מתי אותי שואל "תמיד במרירות. סבו אומר
 מתי כניסה, רישיון לה יעשו מתי באה, היא

הידיים". לו יגדלו ומתי אותו. לחבק תוכל
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 וזמודה היבה אמו עם
 נעים: אבו אל־פרע.

 היה הילד החודש "רק
 פעמים, חמש חולה

לאמו" קרא הזמן וכל

V>w

עונה? אתה ומה
 ממנו רק מאללה. הכל לו: אומר "אני

תבקש".

זמנית אשרה בזכות
 נעים אבו היטלטלו שנתיים לפני עד

במי הנכד למחלקה, ממחלקה ונכדו )59(
 על - שאפשר היכן ישן והסב האשפוז טת

במ מזרן על או כורסה על פנויה, מיטה
 בבית זמני פתרון קיבלו לאחרונה סדרון.
 "רחשי החרדית החסד עמותת של הילד
למש החולים בבית חדרים המציעה לב",

 מקרר, השיגו סוף־סוף המאושפזים. פחות
 דשא וכתם שינה חדרי שני פרטיות, קצת
 חדרי ריח ואת הלבן הנוף את שמרמה בחוץ

 במהירות. מתחלפים השכנים הניתוח.

 דיירים בינתיים, נשארים נעים ואבו מוחי
שח למרות נתפסת. לא במציאות ותיקים

 הרופאים לפה, הגיעו מאז שנים שבע לפו
 אחד: דבר על מסכימים ובישראל בעזה

 אינה הפלסטינית הבריאות שמערכת
 מוחי, של במחלתו הולם טיפול מאפשרת

גורלו. את תחרוץ לעזה וחזרתו
 ביטחוניות, מגבלות בשל בתחילה,

החו בית מגבולות לצאת משניהם נמנע
 ופעיל המתנדב בעזרת שנה, אחרי לים.

 השיגו ענבר, בומה האדם וזכויות השלום
 לכודים הם ומאז זמניות. שהייה אשרות

 ובערבים ביהודים נעזרים עמים, שני בין
 והסכסוך, הדת הזהות, מעל המתעלים

 אבו ועתיד. משפחה נטולת בבועה חיים
 15ו־ אשתו עם להתאחד יכול אינו נעים

 ילדותו שנות את מעביר ומוחי ילדיו,

ואחיותיו. אחיו ואמו, אביו ללא
הפל הרשות מימנה הראשונה בשנה
 של הרפואי הטיפול הוצאות את סטינית

 וההוצאות הפסיקה כך אחר בישראל. מוחי
 של במושגים שלפחות חוב לכדי הצטברו

 אבל לכסותו. יספיקו לא שלמים חיים עזה,
 חיים הקדימו תל־השומר הרפואי במרכז

 לאוכל, דאגו הם לכסף. וחמלה לחשבונות
 עלויות את וספגו לב ולתשומת לבגדים
 יותר מאוחר הרפואי. והציוד הטיפול

 מן כחבר חולים קופת כרטיס מוחי קיבל
 בניקיון. עבודה הציעו נעים לאבו המניין.

 הספר, בית אל יוצא כשהנכד ובבקרים,

 רוב הירוקים. המסדרונות את ממרק הסב
 בעזה הגדולה למשפחה נשלחת משכורתו
 נחקר הוא לכן אולי מפרנס. בלי שנותרה

ברצועה. הספורים בביקוריו חמאס ידי על
 התכנס השניים של הלב קורע סיפורם

אל־ תמיר שיצרו "מוחי" היפהפה לסרט

 וישודר קסטלנובו־הולנדר ורינה תרמן

 רוקו. ים בערוץ 21:00ב־ 31.7 ב׳ ביום

 המרגשים התעודה מסרטי באחד מדובר
 מוחי את ליוו היוצרים לאחרונה. שנעשו

 לאחר קצר מזמן שנים, חמש במשך וסבו

כשהש היום, ועד הגפיים קטיעת ניתוח
 נורמלית חיים שגרת לקיים מנסים ניים

 תיעדה מצלמתם נורמליים. לא בתנאים
 של הלב כובשת דמותו את ברגישות

 ואת הסב של האין־קץ מסירות את הילד,

וגעגועיהם. בדידותם
 אומרת דופן", יוצא ילד הוא "מוחי
 קסטלנובו־הולנדר. והיוצרת הבמאית

 לו יהיו רק אם מזהיר, עתיד לו צופה "אני
 תומכת. בסביבה לגדול להמשיך התנאים
 נכותו את רק רואה הקרובה סביבתו לצערי

 הילד של הפוטנציאל אבל המוגבלות. ואת

מהחומר". גבוהה יותר הרבה והרוח אדיר

 אבו את מטריד לא הפלסטיני הסכסוך
במשפ הילדים את מחנכים "אנחנו נעים.

 נחרצות. אומר הוא ולידידות", לשלום חה
 וערבים יהודים אחד. לאף שנאה לנו "אין

שנא הזמן הגיע באמת אל. לאותו נולדו
 ביחד". ונחיה ונשתה כל

 אחרת שחושבים מעטים לא יש בעזה
לגמרי.

 ספר לבית והולך פה גדל מוחי "אבל
 שלהם ובמסיבות יהודים חברים לו ויש
 מכיר לא הוא ישראל. דגל את מניף הוא
 בסכסוך. מתעניין ולא בעזה העולם את
במ גדל הוא כי בטוב, שמאמין ילד הוא
 ויהודים וחילונים חרדים נפגשים שבו קום

 פוליטיקה. על מדברים שלא ופלסטינים
 המחלה. - משותף אחד אויב רק להם יש

 תודה להגיר אותה, לנצח היא והמטרה
בשלום". הביתה ולחזור

המתיקות מול
 הרביעי וחצי, שבע בן היום מוחמר,

בחאן־ נולד המשפחה, ילדי שמונת מבין

 גדול בית בנה סבו אל־פרע. לשבט יונס
 של אביו בנוחות. כולם את שאיכלס
 במפעל עבד נסראללה, עשרף מוחמר,

 מלט אין בבית. יושב הוא היום לבלוקים.

עבודה. ואין ברצועה
 מעיד וחזק", בריא תינוק היה "מוחי

 התחיל חודשים שישה "בגיל סבו. עליו
 מחלה וגילו לבדיקות אותו לקחו להקיא.
יצי בישראל שרק אמרו במעיים. נדירה

 הפניה והשגתי קשרים הפעלתי אותו. לו
 לאמו. מיוחד יציאה ואישור לתל־השומר

 התקשרה היא שבוע ואחרי נסעו שניהם
 לא אני במקומי. פה תהיה בוא ואמרה:

 בוכה בעזה בבית והתינוקת עברית מבינה
לאכול". והפסיקה

 ומיהר צביעה פרויקט הפסיק הסב
 אבל התאושש, "מוחי במקומה. להתייצב

תרופות. ולקבל בהשגחה להיות חייב היה

 לי דאגו נחמדים. כך כל היו והרופאים
 הראש. את לשים למקום לטלפון, לאוכל,
 חודשיים־ שאחרי וחשבתי בנכד טיפלתי
 הייתה המחלה אבל לעזה. נחזור שלושה

 הכשל בגלל במשקל. ירד ומוחי קשה
 שלו המזל נשברו. שלו העצמות החיסוני,

 הגבס את שובר היה ואופטימי. עליז שהיה
במחלקה". לרוץ ומתחיל ברגל

שיח והרופאים אליו נקשרו האחיות
 המתיקות מול לעמוד קשה היה עימו. קו

 אותו, שתקפו העליצות ופרצי שהקרין
 את דוחף היה "הוא וכאביו. מחלתו חרף

 עליהן מטפס האוכל, חלוקת של העגלות
המ את לחלק לאחיות עוזר איתן, ונוסע

 מתחבר היה "הוא נעים. אבו צוחק גשים",
וב חולים וערבים, יהודים כולם: עם

 הפסיק שבו הנורא היום שהגיע עד ריאים.
ולשמוח". לרוץ לאכול,

 במהירות, הועבר לשם נמרץ, בטיפול
 ושאין בגפיים לנמק גרם שזיהום התברר

וההח ארוך היה הניתוח מקטיעתן. מנוס
 לא שעות, 24 לידו ״הייתי מייסרת. למה

היה מכאבים. סבל מוחי כי לרגע, עזבתי

 הוא לו. עזרו הן תמיד ולא תרופות מקבל

ומנ מהכאבים המיטה את משפשף היה
 נקרע. הייתי החבושה. ביד הברזל את סר

 מיוחדת במשחה הגרמים את לו מרחתי
 ולא שיישן כדי אותו, להרדים וניסיתי
וסו דם לחץ קיבלתי מהסבל יסבול.

 סומך, רז פרופ׳ שלנו, הרופא גבוה. כר
 לרגע לי. וגם לילד דאג אותנו, שליווה

 שהוא להגיד יכול אני אותנו. עזב לא
 בזכותו הרבה מוחי. של החיים את הציל
ולשמוח". לחייך וחזר התאושש מוחי

 האצבעות. על שאל הזמן כל ומוחי

 צריך אני יחזרו? האצבעות מתי ׳"באבא,
 שואל היה יום כל בראש׳. לגרד כדי אותן

 נסיים רק יחזרו, אמרתי, ואני מחדש,
 ועד שואל הוא היום עד הכאבים. עם קודם
 לאט. יחזרו. השם בעזרת אומר, אני היום

 שלא לילד להגיד אפשר איך כי סבלנות.
 עם אותו. ישבור זה לגמרי? ידיים לו יהיו
לבד". ויבין יגדל הוא הזמן

יל מחלקת מנהל סומך, פרופ׳ בעזרת
השי ילדים, לאימונולגיה והשירות דים

 פרוטזות למוחי שרכש תורם בהמשך גו
 מעניקות "הפרוטזות ולרגליים. לידיים

 סומך. אומר טובה", חיים איכות לילד
 פתרון בעיקר הן לידיים הפרוטזות "אמנם

 שהיינו הפונקציות את להן אין קוסמטי,
 אבל אצבעות, מתחליפי להשיג רוצים

 פלאים. לו עושות ברגליים הפרוטזות

 באופן בעזרתן ומתפקד מתנייד מוחי
בסי דברים לעשות ומסוגל יומיומי,

 כמו כן לפני לעשות יכול היה שלא סיים
כולם". כמו ולהרגיש לשחק לרוץ, ללכת,

 ותרופות טיפול הכתיב הפרוטוקול
 שנה עוד "חיכינו בלעדיהן. שאי־אפשר

שאמ "עד נעים, אבו מספר שנה", ועוד

 לחזור שאי־אפשר ברורות במילים לי רו
 חייב מוחי בעתיד. ולא עכשיו לא לעזה.
 כי בישראל. רפואית השגחה תחת להיות
 הנדירה במחלה לטיפול תנאים אין בעזה
נח אם מתאימות. תרופות שם אין שלו.

 בשורה הייתה וזו ישרוד. לא הילד - זור
 לפה. שהגענו מאז קשה הכי אולי קשה.

 ואני טובה, ואישה בעזה ילדים לי יש כי
 להם חסר אני וגם מאוד, אליהם מתגעגע

 מנותק. להיות אומר זה פה להישאר שם.
 זאת ובכל ככה. לחיות נורמלי לא זה לבד.

 המשמעות כי להישאר. החלטה קיבלתי
 החיים את לקבל הייתה הביתה לחזור של

הילד". של החיים תמורת שלי

 נעים ואבו מוחי של לעזרתם שנחלץ מי

בי ואישורי שהייה אשרות עבורם והשיג
 יותם, שבנו ענבר, בומה כאמור הוא קורים
 מאז, בלבנון. ׳95ב־ נהרג בגולני, לוחם
 הומניטרי לסיוע חייו את מקדיש בומה

 רפואי לטיפול הזקוקים פלסטינים לחולים
כר משפחותיהם. בבני ולתמיכה בישראל

 של בקסמו נכבש ענבר גם אחרים, בים
שלוש ונכדו. הסב את ומלווה הקטן מוחמר

 אינו הילד של הרפואי שמצבו בעזה רשמיים גורמים החליסו לאחרונה
 מדברים הם מאז .1בישראל יותר לבקר תוכל לא ואמו הומניסרי, ביקור מצדיק
 מחסום את לעבור רוצה אני מהמסר, לי אומרת "אמא בסקייפ. רק ביניהם

 את תשברי יאללה, לה, אומר ואני אותך. ולנשק לרוץ חביבי, יא ארז,
שלי" לחדר ותקפצי אמא, המחשב,
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 נעים אבו סבו עם מוחי
 יחזור "אם בתזי־ה/׳וומר. בחדרו

 אופק", בלי "אנחנוכאן" אנחנו אז ימות. ככה, לעזה
 נעים. אבו הסב אומר
 אני אומר, "מוחי
 מדען ואהיה אגדל

 ונביא בית לר ואקנה
 אבל אמא, את אליו
 האמת". את יודע אני
 "תורידי האמת? מה
 שלו, הפרוסזות את
 היום ,נשאר? מה

 להצליח בשביל
 שכל. בעיקר צריך

 בעזה בישראל. "זה
 חוץ ימצא הוא מה

 זבובים מאבק,
 אפילו בעזה וחולות?
 והבריאים החזקים

 אין מסתדרים. לא
 יעבוד ואיך עבודה.

,ורגליים? ידיים בלי

 פלסטינים ילדים עבור להילחם ממשיך
ומתוס בישראל רפואי לטיפול הזקוקים

 לצאת למבקשים המגבלות מהקשחת כל
 נעים. אבו אומר אופק", בלי "אנחנו מעזה.
ואק מדען ואהיה אגדל אני אומר, "מוחי

 אני אבל אמא, את אליו ונביא בית לך נה
 האמת". את יודע
האמת? מה

 מה שלו, הפרוטזות את "תורידי
נשאר?"
שכל. בעיקר צריך להצליח בשביל
 הוא מה בעזה בעזה. לא בישראל, "זה
 בעזה וחולות? זבובים מאבק, חוץ ימצא
 מסתדרים. לא והבריאים החזקים אפילו

 מהאוניברסיטה, תעודה קיבל שלי הבן
 לחודש, שקל 200ב־ חודשים תשעה עבד

 הוא מה עבודה. אין בבית. יושב ועכשיו
 איפה מוחמר? פרופ׳ בעזה, לעשות יוכל

 ורגליים? ידיים בלי יעבוד איך יעבוד,
 אוניברסיטה? שיגמור עד חי יישאר ואיך
 צריך שהוא לסטומה ושקיות תרופות, אין

 כתרומה מביאים ביום שלוש לפחות
 אבו־ אותן? להשיג לו יעזור מי מקטאר.
מאזן?"

יהיה? מה אז
 להישאר היא שלנו היחידה "התקווה

 לאמא ולו, לי להשיג בישראל.
 למעבר ניירות ולאשתי שלו

תל־השו־ בין המרחק קבוע.
 שעה הוא שלנו לבית מר

 אם שעה! באוטו. נסיעה
לה צריכים היינו לא

אישו פעם בכל שיג
 יותר הרבה היה רים,
 היינו לכולם. קל

 כל כמעט נפגשים
 מרחמים היו אם יום.

יכו היינו ככה, עלינו
אדם. בני כמו לחיות לים

 אמר מוחי ימים כמה לפני
 מי תמות, אתה אם באבא, לי,

 אמרתי עליי? אהראי יהיה
 אחראי יהיה אלוהים רק לו,

• תתפלל". אליו רק עליך.

 רקע על לישראל מעזה ביקור אישורי הנפקת תהליך
 משפחת קרובי פונים תחילה איטי. ובעיקר מורכב הומניטרי

 בעזרתה ומכינים החולים בבית הבריאות מתאמת אל החולה
 שולחת הבריאות מתאמת ולביקור. למעבר בקשה ובחתימתה

הפלס והקישור התיאום ולמינהלת ארז למעבר הבקשה את
עזה. ברצועת טינית

 את להעביר אם להחליט אמורה הפלסטינית "המינהלת
 בומה מבאר אותה", לשלול או לעכב הישראלי, לצד הבקשה
פוליטי מאוד בהרבה כיור גם ולפעמים זמן לוקח "וזה ענבר.

 כל את ומתחילים קצת ממתינים נענית, לא הבקשה אם קה.
 הפלסטינית המינהלת מאושרת, הבקשה אם מחדש. התהליך
זה בשלב ארז. במעבר הישראלי לצד הבקשה את מעבידה

 אורכת היא וגם הישראלי, בצד הביטחונית הבדיקה מתחילה
 הבקשות. עומס בשל חודשים, או שבועות ימים, - רב זמן

 ולפעמים הישראלי, מהצד שלילית תשובה מתקבלת לפעמים
 מוגבלת היא בחיוב, נענית כשהבקשה גם מאושרת. הבקשה

 שהותם את מרחיבים המבקרים שרוב טוען ענבר אחד". ליום
 הרחבת על החולים מבית אישור בשובם ומביאים בישראל
הביקור.

קבוע? ביקורים לאישור נעים אבו של הצעתו לנכי ומה
 הביטחוני המצב בגלל סיכוי. לזה ואין תקדים לזה "אין
 לתחומי נכנסו עזתים של רבות שמאות העובדה ובשל הרגיש

 אישור להשיג אי״אפשר לעזה, ממנה חזרו לא אך ישראל,
קבוע". מעבר

 הוא בשבוע פעמים חמש גם ולפעמים
 ומפנק מוחי עם משחק השניים, את מבקר
 ודואג נעים אבו את מעודד במתנות, אותו
צרכיו. לכל

 אל מגיעים פלסטינים ילדים עשרות
 ומחלות מומים עם בישראל החולים בתי

ארו תקופות שם לשהות ונאלצים קשות
 התיכון במזרח בועה זו "תל־השומר כות.

 מעיד מפוליטיקה", לגמרי שמנותקת
 הפלסטינים הילדים של "הנוכחות בומה.
ומטופ מתקבלים והם שם, בולטת מאוד
 ויכוחים אין וגזע. מין רת, הבדל ללא לים

 ולכן חוגגת. האנושיות רק פוליטיים,
 על שלהם התובנות הביתה, חוזרים כשהם

לגמרי". משתנות ישראל

במסדרונות משחק

שי־כוי אין קבוע? ביקורים אישור

 אשפוז, של במצב להיות צריך לא כבר
 בית בסביבת לגור חייב הוא השגחה. רק

 מחכה כבר הילד בבית והדירה החולים,
 לשכור אי־אפשר אחרות. למשפחות

 לעזוב, להם יגידו אם זמן. לאורך אותה
 לשלם כסף להם יהיה מאיפה ילכו? לאן

 שהוא ממה אוכל? מים, חשמל, שכירות,
לכל מצליח בקושי הוא בניקיון, מרוויח

בעזה". שלו הילדים 15 את כל

 לסבא הציעו חמש, בן היה כשמוחי
 ספיבק־איל״ן, לגן אותו לשלוח נעים אבו

 שסובלים לילדים שיקומי חינוכי מרכז
אינ בעלי אך מוטוריות ממוגבלויות

 למהלך הנורמה. בגבולות טליגנציה
 החינוך, ומשרד רמת־גן עיריית התגייסו

 ואותיות, צורות על ללמוד החל ומוחי
 שנה תשרי. וחגי העצמאות יום על וגם

 הספר בבית א׳ לכיתה עלה מכן לאחר
 הצמיד החינוך משרד ביפו. הדדלשוני

ובר בידיו המוגבלות בגלל סייעת לו
 המחוברת הסטומה שקית ובגלל גליו

לבטנו.
 כשהוא "רק סבו. מספר מאושר", "והוא

 למה שואל, הילד שלי הדמעות את רואה
 שאני אומד לא ואני סבא? בוכה, אתה

 הראש יעני, שלו. העתיד על מסתכל
 בלי לעבוד יוכל איך אבל חכם, מוחי של

 בלי הידיים את ללבוש יוכל ואיך ידיים?
 הוא הידיים? בלי הרגליים את או הרגליים

 הפרו־ את להרכיב כדי אפילו אותי צריך
הב האוכל, הצרכים, אני: זה הכל טזות.
 לטייל, לצאת יכול הוא המקלחת. גדים,
מת וכשהרגליים קצר, לזמן רק אבל

 ואחת פה אחת זורק הוא חאלס, חממות,
אפי בעתיד? יעשה מה לו. דואג אני שם.

 בהפסקה, לרוץ רוצה הוא הספר בבית לו
 לו שאין שוכח וכדורסל, כדורגל לשחק
 פעמים כמה הרבה. ונופל משקל שיווי

 הספר. מבית אותו לי והחזירו חולה היה
לימו והפסיד אותו אישפזו פעמים כמה
 שיעורי עושה חרוץ. תלמיד הוא אבל דים,
 השנה בסוף הלימודים. את משלים בית,
 מצטיין". של תעודה הביא
הביתה? מתגעגע אתה

נסיעה שעה מרחק
 אמא השביעי, הולדתו יום לפני קצת

 האחרונה. בפעם אותו ביקרה מוחי של
 "אני אביה. עם שוחחה שחזרה לפני לילה

 לו אומרת היא ארוכים", חיים לך מאחלת
 חוששת אני "אבל בסרט, לב קורע ברגע

 היחידה אני בלעדיך. ישרוד לא שמוחמד
 בישראל. לשרוד יוכל שהוא שחושבת

שיק לעזה, אותו ׳תביאי אומר, שלו אבא
 עדיף לטובתו, בעזה׳. טיפול בל

בישראל". שיישאר
לע ממשיך נעים אבו

 של התברואה במחלקת בוד
 הוא יום־יום החולים. בית

בומה לעזה. מגירוש חושש

מג

 לבין ביני מההפרדה סובל אני "כן.
 והילדים ואשתי פה אני שלי. המשפחה

 וגם שלו, לילדים מתגעגע אבא שם.
 בעל. צריכה ואישה אבא צריכים הילדים
 ולא ונפטר הספר בבית נפל 15ה־ בנדבן

 שלי אמא גם אותו. לקבור לבוא הספקתי
 אני ממנה. להיפרד הספקתי ולא נפטרה

 בראש. לי מסתובבות והמחשבות פה יושב
 בזכות לבד. לחיות יכול לא אדם בן כי

 תופס אני לפעמים לבקר שבאים החברים
 הזמן כל להיות אי־אפשר אבל עצמי. את

 במו־ לטפל לבד. לישון לבד. לאכול לבד.
אנושי". לא זה לבד. חמד

 לו פותה "אני מתגעגע. מוחי וגם
 הדודים. ובני הדודים את לו ומראה סקייפ
 מי לו ומספרת עליהם מצביעה שלו סבתא

 כולם את מזמין מוחי שלהם. השם ומה הם
 והוא ניירות, שצריך לו אומרים לישראל.

 מחר. ותבואו פתק על לכם ארשום אומר,
 צריך הוא סבא. עם לגדול צריך לא ילד

 וחברים. וגינה ואחיות ואחים ואבא אמא
מגע רק חולה שהוא חושב אני לפעמים

 פעמים. חמש חולה היה החודש רק גועים.
לאמא". קרא הזמן וכל במיטה שכב

 יותר הרבה מוחי של לעתידו דואג "אני
מוחי "היום ענבר. מחדד לשיקומו", מאשר
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