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 יוסי גמזו

ים בִּ כַּ םַּ ם הַּ  דַּ

 סיפור לחנוכה

  

ל מגן י, בחנּוכה תשס"ג, הביאה בתי רוויטַּ תַאלמנתִּ יום שנִּ הילדים בשכּונת מגּורינּו חנּוכיה -בַּ
ן של  שדּוגמתה לא נזדמן לי עוד לראות, אותה עיצבה במו ידיה הקטנות עיצּוב מפתיע. היה זה כַּ

גזע מנּוסר של גפן. אראלה, הגנ שעה זרדים גדּומים מִּ סתעפּו תִּ נת הנוטה לאמנּות, עץ שמעליו נִּ
ש, עומד להקים בית-גילתה זמן קצר לפני חג דַּ קומות מפואר -האּורים כי קבלן מקומי, ניסים בַּ

ם, מגרש שהיה מכּוסה כל רֶּ גרש שהיה נעם כֶּ גפנים נטּושות שקמלּו. מי שמכיר את -על מִּ כּולו בִּ
זעּה האנכי צומחת ל רוחב, מתוך גִּ סתרחת לַּ ריגים הגפן יודע שהיא מִּ פעה של שָּ ה אופקית שִּ

ט. אראלה, שלמדה  ל קנים לה וכל קנה כזה הּוא בנוטנציה מין נמוֹּ ְשלַּ דמּות מנורה שֶּ בִּ
גרש ְסבּוְך ם -תכשיטנּות ב"בצלאל", הבינה מיד כי מִּ ה עִּ פֶּ גפנים זה טומן בו אוצר נדגוגי: היָּ

ם הנראקטי, ּובפרט שאותו חג, ה-המועיל, מרחיב זדהר באור נרות, ניצב כבר כמעט הדעת עִּ מִּ
נּו ממש וילדי נֵּ ו להתקין כל אחד חנּוכיה  על סִּ סלֵּ הגנים נוהגים כאן לקראת יום כ"ה בכִּ

מקום להזמין דחנור  קבלן עיסקה תמּוהה אך משתלמת: בִּ המפגינה מקוריּות. היא הציעה לַּ
ש בב שיעקור את הגפנים )מה שהיה אמּור דַּ ּוכטה של כסף( תבוא כיתה ט', לעלות למר בַּ

ר ְשכַּ דחנור תכשיר לו שטח ְלמיפלצת הנדל"ן -כיתתו של בנה גיא, ּובסכּום שהּוא רק שליש מִּ
גרש חלק  ש ממִּ דַּ נֶּה מר בַּ ברן הלא נודע של הגפנים העקּורות. כך יֵּהָּ שלו העתידה לצמוח על קִּ

זבונו י עִּ לדֵּ שעי משִּ של הכרם, וכך יתווסף לקּונת כיתה ט'  וטוב, מישטח של עפר מגּולח למִּ
ל ש, תמּורת הרחקת ְשלַּ דַּ מר בַּ יֵּש בו חומר-סכּום של דמי חנּוכה מִּ גלם -גפנים מיּותר זה )שֶּ

 להרבה חנּוכיות(.

יג רִּ טריּות, -אמת, חנּוכיה שהּותקנה משָּ גפן אינה מּוצר סטנדארטי כחנּוכיה קנּויה. אין בה סימֶּ
ם של בדיל או של כסף  אין בה ברק דּות למידת דמיונו היוצר של הטבע   –מתכתי, אִּ אך יש בה עֵּ

ה. אך  לָּ ְראֶּ עצמו. נכון, גידּול הגפן מן הסתם אינו כולל לימּוד תכשיטנּות ב"בצלאל" כמו של אֶּ
ת ניתּו גם סקוֹּ בֶּ רַּ י עוד יש לו מה ללמוד מעָּ טִּ מֶּ 'קוֹּ ל דגּול כמו הנרי מּור או גָּ ןָּ ת נַּ יוֹּ לִּ לן של דָּ

ט. מה גם שגפן חַּ ּוללוֹּ ח לבב אנוש לנֹּ םַּ י, שכבר שִּ יתִּ בעת  הצמח המּופלא הזה, המִּ מנֵּית בין שִּ נִּ
ינּה המתוק. תבסם מיֵּ  המינים שבורכה בם ארצנו ואין לנּו חג יהּודי שאינו מִּ

גןכך או כך, כאמּור, גם בתי רוויטל הביאה אותו יום חנּוכיה מענפי גפ אראלה אל ביתנּו -ן מִּ
יֹלה מבלי שיעלה אף לשנייה אחת בודדת על דעתה או דעתי כי בו שכּונת גִּ ק, -בִּ זמן, הרחֵּ בַּ

ם, את ילָּ מירדף   מותו  בערּוצוֹּ של ואדי ְתלּול קירות גבוהים של סלע, ימצא בעלי, סרן עּוזי עֵּ בַּ
ם צבי'קה,   סגנו לפיקּוד.הפאטאלי אחר מחבלים, שניסה לחסל שם עִּ

מאז חלפּו כבר שש שנים, בתי כיום בת עשֹּר, ואני לא נישֹּאתי, גם לא מתכוונת, ּושתינּו 
ל, את נטל היַּתמּות, האלמנּות ואותו נצע שלא מגליד אף  ת, כמו משנחות רבות של ְשכוֹּ ְתפוֹּ ְמכַּ

ְך כֵּ ש ב-נעם גם אם יש מי שסבּור שהשנים הן משַּ עורקים נפשי, -ו, כמין חוסםכאב רחּום שיֵּ
ם חלקית, היא מפיגה את  לבלום את הדימּום. בתי, נסתבר, מּוסיקאלית מאוד ּובכך, גם אִּ
ל( אינם תחליף לדמּות של אב, אך  כֹּ תיסכּוליה. נכון שצלילים )ואפילּו אם הם ההארמוניים מִּ

ם(-דים ב"הדסה" עיןיל-כמו שאני מטביעה את יגון בדידּותי ְבטירדות המקצוע )רופאת רֶּ כך  כָּ
ין, ללמוד יסודות ההארמוניה )היא  ם רּובִּ י הפסנתר. רשמתי אותה לאקדמיה על שֵּ ידֵּ היא, על ְקלִּ
ן הלחנה וגם זאת מין תחבושת אישית(. בחופש הגדול, זה של הקיץ  ְשרוֹּ מראה סימנים של כִּ

ה, היא וא ְטרָּ ה לחלוםשעבר, לקחנּו שתינו מין טיּול תיירּותי לנֶּ ְחוָּ נעּוריו של אביה המת.  ני, כמֶּ
ינּו, אשתו ּובתו שהותיר כאן, חזינּו  –עּוזי אומנם לא זכה בחייו להעיף בו, בפלא זה, עין  אך ְשתֵּ

אטראקציה, איך אומרים, "גם בשבילו".  בָּ

ה, זה-עּוזי גדל, כמו רבים בני דורו, על המיתוס ההירואי ְטרָּ של  אובדני ההּוא של נֶּ
חּוקית את הגבּול והגיעּו לשם )ולרוב לא חזרּו(. אך -הרּוח שעברּו לא-המאצ'ואיזם של אותם עזי

ר  בֶּ עֵּ ה אמנם היא מֵּ ְטרָּ ר זה. נֶּ ֲאתָּ ם ממלכת ירדן, ניטלה מרבית הנופך הרומאנטי מֵּ מאז השלום עִּ



-ות אותו כיום קבּוצותמושבים, ממּוזג ּומהיר, חוצ-לגבּול אך זה גבּול שְבאוטובּוס נוח, ְרפּוד
יּור בלי שּום סיכּון. למען האמת לא צר לי כלל על מות המיתוס שלא הייתי כלל שּותפת לו גם  תִּ

נג שלנּו, עד היום הזה, צירּוף ח. יש באוצר הסלֶּ רַּ ם אותי כל פעם. מה -כשנָּ מֵּ מילים מּופרך שמקוֹּ
אני אומרת. לּוא היו כל אומות העולם  " לעזאזל? אין שּום דבר גדול מהחייםגדול מהחייםזה "

ה ְשדֵּ פנימות זאת לפני כל סיכסוך בִּ הקרב שעל נלנטה זאת, שבה -קטל, אפשר מאוד שְשדות-מַּ
ב דגן משביע לחם, לא גוויות.-אנו רוצחים ונרצחים יום ְזהַּ  יום בלי הרף, זרּועים בִּ

ת כל תֶּ ה, המסּותֶּ ְטרָּ ית, כ-נֶּ ת נסתרות. כשנכנסנּו כּולה באבן נּובִּ מבוֹּ וללת בתחּומיה קאטאקוֹּ
ה, תשמיעי לי, אם לא איכנת  ק שתינו לבד נֹּ רַּ לאחת מהן אמרה בתי לפתע: "אמא, עכשיו, שֶּ

ְך, צליל בודד של י. הּוא נרח  do ." עשֹּיתי איפוא כרצונה ּופלטתיdo לָּ טִּ אְלצֶּ שנשמע די פַּ
זָּל שבקושי מצליח לעּו יי כגוֹּ שֹּפתַּ  ף מקינו.מִּ

שניה, גם-שלי, בה do-תפסיקי!" קראה רוויטל והוסיפה לַּ  "ַאל ל עצמה. שני  sol בַּ שֶּ מִּ
ינּו נולטות, כנזיר  י. ואז, בעוד ְשתֵּ נַּאנסִּ זוֹּ ת הד רֵּ מתּו זה מול זה, מרעידים אדווֹּ תעַּ הצלילים נִּ

ה", את ה הינדּואיסטי אְנְטרָּ צליל. זה  עוד שלה, נצטרף בפתאום sol-שלי וה do-השר איזו "מַּ
ניקרה  mi היה ם היינּו בַּ ט אך ברּור בתכלית, אף כי לי עצמי ברּור היה שמשהּו מוזר כאן: אִּ קֵּ שָּ

 ?מי ההּוא? mi-, הנוסף? מי נלט את ההשלישי מהיכן בא הקול –ההיא רק שתינּו לבדנּו 

סב שּום מיסתורין כאן,  ירה לי: "אמא, איןרוויטל, שכבר למדה באקדמיה על שם רּובין, הִּ
ה over tone זה מין צירּוף אקּוסטי שקוראים לו . תופעה די טיבעית, אם לסמוך על דברי המורָּ

ם זוכרים שהטיבעי הוא בנו החּוקי של  להארמוניה שלנּו." והוסיפה מיד, בקריצה ממזרית: "אִּ
 טיבעי..."-העל

  

כביש. חייל שלנּו  לילה, כשחזר האוטובּוס לירּושלים, עצר אותנּו מּול חברון מחסום צבאי בַּ בַּ
י רגש: "נוסעים נכבדים, אם -ושוטר מן הרשּות הפאלאסטינית עלּו על כלִּ נּו וקראּו בקול נִּ כבֵּ רִּ

מוות. אם יש כאן  נמצא ביניכם איזה דוקטור, יואיל נא לומר זאת. יש כאן עניין של חיים או של
 שיָּקּום!" –רופא 

ס. זו הכופה על רופא לרנא בלי -קמתי מיד, מבוהלת קימעה אך כפּויה בשבּועת טֶּ ְקרָּ ינוֹּ הִּ
זקקיו.  לשאול לזהּות  נִּ

ת?" שאל החייל בחופזה והציץ בי, מתּוח.  "איזו רופאה אַּ

סתבר, לא  ית," אמרתי מיד אבל הּוא, מִּ יַאְטרִּ דִּ קלט. כך שמיהרתי לזרוק לו "רופאה נֶּ
 הסרט: "דוקטורית לילדים."-בגּוף-תרגּום  הצלה לטובע,-כמו גלגל  מיד,

ן שכלל לא צינה לו:-נך-אירע לו פתאום נֵּס כמו  נניו כאן ניאורּו מֶּ זה  שֶּ לא   "יותר טוב מִּ
 והורה לי לבוא אחריו.  יכול כלל להיות,"

י?" שאלתי, "ּומה  תִּ  עם האוטובּוס?""מה עם בִּ

ְך כאן עד שנגמור," נזדרז החייל להבטיח.  "שניהם יחכּו לָּ

רגעתי אפוא את בתי, שאותות נֶּיהָּ ותיכף שמעתי את קול הנהג: "לא -הִּ דאגה כבר ניכרּו בפָּ
ְך, גבירתי." יִּ דַּ ְלעָּ  נזּוז בִּ

נַּי וצעד על הכביש לּוט ר לקרני  החושך, האיר את דרכי בפנס-זה, החייל שירד לפָּ בַּ שחָּ
טרים-אורות שלוש מאות מֶּ תקלנּו -האוטו מאור ננסיו של הדרך של קדמת האוטובּוס. כִּ בּוס נִּ

בעולי ושביר כמו ְקנֵּה דמּות רועדת. משהּו דק, גִּ ת הואדי -בפתאום בִּ ת ואדי גואה. אֶּ סּוף על ְשפַּ
וּו, במּוזר, לשּום הגה. כמו איזה ס תלַּ זייצגּו דמעותיה שלא נִּ ח אך -רט אילם עם קלוֹּ תַּ נ ועם מֶּ אַּ

ם נס קול. היא חיכתה לרופא, נתחוור, כבר קרוב לשעה, אבּודה ונואשת )איך היה צץ לה -לא עִּ
תקל  ם, כדברי החייל שחינש לה רופא ּולפתע נִּ שממה הררית ולילית זו נתאום?( אבל אִּ רופא בִּ

זה לא יכול כלל להיותבי, "  ם גם לה צץ בואי כמין נֵּס?," כלּויותר טוב מִּ

תשּובה ודאית לא היתה לי לכך, גם לא זמן לבירּור התשּובה. מה שהיה לי, היה לי מאוד, 
ה מכמיר-הוא לחץ לב זה של רטט הדמּות -החירּום של חובתי המדיצינית. היצצתי איפוא ְבמראֶּ

רה, כשהחלה אותה הדומעת. ידיה לפתּו חבילה של סחבות כילדה החובקת בּובה. עד מה
ה... הבּובה ּה של אותה היְַּלדָּ י: יְַּלדָּ גלה גם תינוק חוורוור וֲאנֶּמִּ י, נִּ כִּ  להשמיע קול בֶּ

  



ם, יכולתי לדובב יִּ ְצרַּ י זכרונם לברכה מוצאּה ממִּ ן שמשנחת הורַּ את הורתו המפּוחדת  כיוָּ
ל מו. היא מסביבות אֶּ דמוע כמו אִּ סינרה. לא ממש מן הכפר, קצת בּוְרג', -של התינוק שלא חדל לִּ

חּוץ לו"?  חּוץ לו. מה מיקּומו של אותו ה"מִּ לומר. אל –מִּ בּורג', חור נידח, -את זה התחמקה מִּ
דרום קראית, היא כפר עתיק בִּ עַּ הקדּומה, המִּ מוֹּ ְשתָּ , הלא היא אֶּ עַּ מוֹּ מערבוֹּ של הר -לא הרחק מסָּ

שם  אה היא. הילד חולה ּוכבר בן אחד מת לה עוד נלי  –חברון, ואיך הגיעה עד סביבות חברון מִּ
ם, היא סחה דֶּ י. יש במאדינת  קֹּ כִּ שבילה.-בבֶּ  ח'ליל )היא חברון( אמנם דוקטור, אך לא בִּ

ְך?" הזדרזתי לשאול.  "למה לא בשבילֵּ

ת." בֶּ ת לא נְֶּחשֶּ   "כי בלי כתובת, בלי רישּום, בלי תעּודות אַּ

ה?"  "נחשבת ְלמָּ

 "לאדם," היא גונחת, "ולנּו אין שּום כתובת, אין שּום בית, כמו חיות."

 "איך זה?"

מערה. עם אבי ועם בני," היא אומרת.  "אנחנּו גרים בִּ

כלמת. ְך בעל?" כך אני, ּוכבר נִּ  "ּובעל? אין לָּ

י היָּאהּוד." בֵּ ְתח'. ונורה. מרוֹּ צטרף ל'ַאל פַּ  "לא," היא עונה, "הִּ

  

גֶּל, עם בנה בחיקּה, בין הרים, -סום הזה על כביש חברוןלכאן, אל המח רֶּ בית לחם, הגיעה בָּ
ת י-קוצים. מישהי, אשת בן-ואדיות, ְשדוֹּ עִּ יְסמַּ בנּה ואמרה לה: "אִּ ציצה בִּ , הִּ עַּ מוֹּ ןָּ י יא  דוד מִּ מִּ מִּ

ְך גם בנֵּך השני  אנָּא, לפני שיָּמּות לָּ א )ביתתלכי אל היָּאהּוד ותשאלי על המּוְסתַּ  –סָּ החולים( -ְשפָּ
שקוראים לו 'הדסה', ששם מקבלים כל חולה. הילד משתעל וכל שיעּול שלו משמיע צליל של 

נֶּה של תותח עָּ ה )נצצה( שיוצאת מִּ ה -קּוְנבּולָּ לה וטחּובה נֹּ ל ילדים בניקרה אפֵּ דֵּ ראמאדאן. מי ְמגַּ
לבד חוסר וואדי? רק מטּומטם שמִּ ְלעּון,-בַּ  לב."-חוסר מוח גם יש לו, מַּ

ם יש ְלָך דירה ּוכתובת. לה ּולאבא שלה אין לא זה ולא זה, נוצצּו את  ל להיות חכם אִּ עַּ רק שֶּ
יָּא )ולא בלי  ת סּוסִּ יְרבֶּ ביתם. כבר כמעט שנואשה מהצלת חיי הילד אבל אבא הביא לה מחִּ

קּוס-תשלום מפּולנל( אחד, רופא ף של הוֹּ קּוס, שלדבריו -אליל ומכַּשֵּ רק הוא בלבד יציל את נוֹּ
בּון -בר טַּ דליק את האש בַּ מּון, היא אומרת, הִּ רגע ראשון לא נתנה בו אֵּ טנה. זה, הקוסם, שמִּ בִּ

ן היטב נרסת-שעליו היא אופה את הניתות יום בֵּ ל לאש לִּ עַּ ְמעּו -יום. מֵּ ברזל של נרד, עד שדָּ
ם. כשראה זיק ד-עיניו שלו עצמו מרוב החוֹּ ציווה שתרּוץ ותביא מן הואדי דלי של בעיניה  ֲחשָּ

ְלָאה הסביבה -מי תינוק האּומלל. עד שחזרה עם הדלי כבר מָּ נחל לצורך המשך הטינּול בַּ
ּה והפיק את זממו. "זממו" הוא  ְדרָּ עֶּ ל ה"רופא" את עּובדת הֶּ ה כי ניצֵּ ראֶּ שוועותיו של הילד. נִּ

צמ ף נטּולמגע הנרסה שלּובנה בשלהבת האש הבוערת, זו שהִּ ט -יד מכשֵּ לב זה ְלעור הנעוֹּ
 האּומלל.

ה( היא רינּוי רב ְכוָּ ה )מִּ אְכּוֶּ קּוס-"מַּ קּוס )תועלת רבה לרופא-תועלת," אמר לה אדון הוֹּ -נוֹּ
 האליל, אם לשנוט על ני גובה שֹּכרו(.

מֵּה ע. אך אבא סטר על נניה: "שִּ -"רוצח!" צרחה על אותו ְמעַּ צַּ בֶּ י!" תינוקות שעיניו רק לַּ ְתקִּ
ה  ושילם ל"רופא" את שֹּכרו. הּוא באמת האמין ש"רינּוי" מסורתי זה יבריא את הילד, מה שמראֶּ

ר חברון. היא עצמה, כל הלילה, ישבה עם  הביניים חלפּו-כי ימי הַּ מן העולם כּולו אך לא מֵּ
ה, מייבבת כמוהּו. מרחה על חזהּו מישרת רָּ אֶּ -הילד, עֵּ יל -לעשֹּבים שרקחה ידעונית מֵּ בּוְרג': ְבלִּ

ְריָאן ושל צמח לֶּ אְמנֶּה )חמאה -של שורשי וָּ קצת סַּ הּול בִּ תּוש במכתש ומָּ ה, כָּ רָּ וֶּ דברי, ַאלוֹּ רנא מִּ מַּ
כֶּת(, להקל על יסוריו.  ביתית מּותֶּ

ם רופא ט ואביה: זה -עד שיצא שָּ ללא כוח, אפילּו לא   –ללא כסף, וזה   –האליל נרדמּו הנעוֹּ
ם בה, ברחה עם אור רק היא, כחיה כוח לבכות. עֵּ ּה ְמפָּ י להציל את ּגּורָּ הִּ םָּ שחר -שאינסטינקט אִּ

ן, העולל בחיקּה.  ראשון, בעוד אבא יָּשֵּ

  

י אוטובּוס. נהג כלִּ אנָּא להכניסם, אותה ואת ילדּה, לָּ הרכב -הוריתי לחייל שננסו האיר את סָּ
ְכבוֹּ ל"הדסה" עין ה להדהיר את רִּ רֶּ -צּווָּ תחלנּו לדהור כָּ תנגדּות והִּ נוסעיו לא גילה הִּ ם, איש מִּ

ם שּום מיכשּור בית-בפּול ה, וטובת התינוק -גאז. לא היה איתי שָּ ְטרָּ חולים בטיּול זה שלנּו לנֶּ
י  תִּ בִּ ית ביקשתי מִּ יַאְטרִּ האּומלל לא הותירה ספק: הכרחי כאן אישנּוז. מיד בהגיעי למחלקה הנדִּ

מסדרון . אני עצמי עטיתי כבר חלּוק לבן, סטרילי, גוררת אל הקליניקה את סאנא ואת כי תחכה בַּ
-בנה. דבר ראשון מיהרתי שם למדוד את חום הילד, קורבן "רינּויו" הברברי של מר הוקּוס



ה". כך מחתימים -נוקּוס, רופא אְכּוֶּ ב, נחשפה לי זוועת אותה "מַּ רוֹּ עָּ האליל. לאור הניאון, וכעת מִּ
ה הכוויה על עורו של הילד גרם -אות זכּור, הּוא השֹּעיר לעזאזל(. מראֵּ ש )ותיש, כַּ יִּ ניין על גּוף תַּ קִּ

לי מיד לצמרמורת. היתה זו עדּות מחרידה של סאדיזם, אּומצה של בשֹּר ושל דם. היא שימרה 
נהג חייתי זה את קוצר י הטימטּום הנא-את צּורת הנרסה כמו מִּ גאני, את כל הדעת, את כל מחשכֵּ

לת הבּורּות.  אפֵּ

ם, התיינחה ה המלא של האֵּ י, זה ְשמָּ אמִּ מָּ מה  סאנא חַּ ש: צביה רדּופה, מבועתת מִּ רֶּ מּולי חֶּ
ס ְפלַּ עופר הרך. מִּ ס-שצפּוי לו לָּ ְפלַּ ס לחמלה מתּוסכלת. מִּ נֵּ ְתאַּ י שב וירד, מִּ בִּ הכסנית, -החימה שֶּ
מדחום הקודח, טינס בפי טבעתו של התינוק אל על. מאּוחר קצת יותר, להיבהּוב הניאון -בַּ

גלּו לע רהחיוור כמו נניה של סאנא, נִּ סדַּ זיהּוי -ינַּי, בחדּות משוועת, גם יתר הסימנטומים, כמִּ
ר-הפרעות נלילי: שיעּול, ֱעדֵּ ן-נשימה, הֶּ ְחלוֹּ כל אלה קרע את לבי -תיאבון וכִּ השֹּפתיים. יותר מִּ

רתחתי, מתּוחה מאוד, מחט ף. הִּ כַּ נטומיצין( -השיעּול שחזר ותָּ ניצילין ּוסטרֶּ ק בוהקת )נֶּ ְזרֵּ מַּ
אני, ְלנֵּס רפואי שיצדיק את אותה התוחלת לנֵּס שתלּו בי, הן החייל שעצר את  ּופיללתי, הנעם

ם.-האוטו והן הילדונת  האֵּ

מלאכה, כמין אמבּוש. ות בַּ י העושֹּ יהָּ  עיניה של סאנא ליוּו את יָּדַּ חּולֶּ גרע   כל יִּ נוזל הנִּ תלּו בַּ נִּ
אם רָּ ק. כשמרחתי ְכלוֹּ ל המזרֵּ ֲחלַּ ל, לשיכּוך הכא-מֵּ יקוֹּ נִּ ה", ביקשה פֶּ אְכּוֶּ ב, על זוועת אותה "מַּ

ר נונּולארי ְלבּור  שאשּוב ואמדוד את חּומוֹּ של הילד, הילד בער. אפילּו ברמז קלּוש, בהסבֵּ
מדיציני, כלּום לא גיליתי לה, כלּום מאותה אבחנה שעלתה בי מיד. מה שזיהיתי, זיהיתי ברּורות 

י בעצם, היה מה  ְרתִּ ןּוממנּו יָּגוֹּ רֶּ קֶּ ה, הרנטגן-שֶּ מָּ יאֶּ ְמפִּ מין  גילתה כשנלקח הנעוט ְלשיקּוף. אֶּ
י ריאותיו של הילד. סיבּוך מן הסּוג המּוכר, הנפוץ ר מּוגלתי בין קרּומֵּ צבוֹּ קרים של  סּוג של מִּ במִּ

אתי מיד בפיסת צמר-דלקת מקום -גפן ְספּוג-ריאות. חיטֵּ ד את עורו של עולל זה, ממש בַּ יוֹּ
רנטגן,שתחתיו נתג צבור לה לי, בָּ י היתה יד -מִּ יתי בכך לא אחת ויָּדִּ המּוגלה. אף שנּוסֵּ

ין,  CC חדרה לבשרו. שלושה  עצמתי עינַּי אינסטינקטיבית שעה שהמחט  מיּומנת, אִּ קָּ ידוֹּ לִּ
ש את בואו של הנֵּס. עכשיו העברתי  םֵּ ם בכלל, למַּ הרדמה מקומית מאסיבית, אלה היּו אמּורים, אִּ

יחדור בין -מין, כלניד במירוץמשֹּמאל לי ק מחּוטא וארוך עוד יותר, שֶּ שליחים קריטי, מזרֵּ
ים-קרּומי ן-הריאה. תיכף שאבתי אל ְננִּ מּוגלה הלבן-המזרק את נוזל תמציתו של החולי. גוֹּ -הַּ

ז מן הילד, אט  אט.-צהבהב כמו נּוקַּ

סכין, לא ימ לחיתה לי סאנא, נפחדת, "שהּוא, המַּ  ּות לי?""זה בטּוח," הִּ

 הקטינה שלה, "ַאל תדאגי, יהיה טוב."-"סאנא," נטלתי את יד

ה, יא דוקטור." יטָּ אסִּ  "אני אשה נשּוטה אני. סתם בָּ

 "מה זה אומר?" לא הבנתי לאן היא חותרת, רועדת כּולה.

, "שיש דברים רעים  יחַּ "זה אומר," התאמצה לבטא זאת כאילּו לפלוט מגרונה איזה כִּ
 נורא..." שמפחידים אותי

 "מה למשל?"

ן הרע, דוקטור. עונש." יִּ  "למשל," נלחצה אליי, "עַּ

 "עונש על מה?"

 ..."הּוא "על החטא שחטאתי והּוא משלם עליו,

 "הּוא. מי זה הּוא?"

גללי "זה הילד שלי. הּוא חולה זו סיבת הקללה  אני , גברת דוקטור. מה שעשֹּיתיבִּ
 ."עליו שרובצת

ת בכלל מדברת?" צלחתי לתנוס, "ועל מה אַּ  "מה כבר עשֹּית?" לא הִּ

י כל הזמן." שנה שעברה ורודף אֲחרַּ  "על מה שקרה בַּ

ְך? אני  יִּ יְך ותגידי לי דּוגרי: מה העניין? מה רודף אחרַּ תחי נִּ "סאנא, מסניק לדבר בחידות, נִּ
ְך. ברי." מקשיבה לָּ  דַּ

ם. רק לאחר שהשקיתי אותה בכוס היא צנחה על גבי הכיסא הסמּו קודֶּ ְכיָּּה שמִּ ך וחידשה את בִּ
ס, אביה, נחר שם  ארֶּ ּה. היה זה, סינרה, באותה מערה של אביה, שלה והילד. פַּ בָּ מים נתחה את לִּ

ת ים נֲַּחרַּ ְפנִּ ר לגשם. היא עצמה -בִּ כֶּ י, קצת קר אך לא זֵּ אדִּ ט רוגע אפף את הוַּ קֶּ צהריים שליווה. שֶּ
א זרקתי לו -ְמיָּה על אשבישלה בַּ י, הבן השני שכרגע הִּ אְמזִּ גחלים, משגיחה על בכורּה שניעור. רַּ



ם זה עצמו  זרקתי, עוד טרם נולד אותה עת אף כי שמו כבר ריחף בחלל, ְכגורל. ְבשֵּ מה שהִּ
ח,  זה שאיתו נפתחה הקללה הרודפת אותה עד  נתקרא, היא אומרת, גם בנּה הראשון, המנוֹּ

ה היום. ו כָּ י: צרור אחר צרור של חימה אוטומאטית מַּ אדִּ י מן הוַּ אז, בלי התראה, נשמע קול יֶּרִּ
ד. "זה טים של הֵּ ב מּוחרד זה, "או היָּאהּוד או אנשי הליגיון.   ריקושֶּ ר אביה משנתו כדֹּ ְנעַּ הם," נִּ

ְתח'. סימן נַּאְחס..." 'ַאל פַּ ים בַּ ְמבִּ  ְמזַּ

קהיא כלּום לא שאלה, היא כבר ידעה, ה שֹּחַּ שֹּחק עקלקל -יתה מּורגלת: מִּ השינאה הּוא מִּ
ְתח' אויבים בדם הם, גם הליגיון של  ל, כמו שבילי הר חברון. לא רק היָּאהּוד וה'ַאל פַּ ּופתלתוֹּ

פני בעלה, טרוריסט חמּום-מלכּות ַאל מוח, -אּוְרדּון לא בוטח בזה או בזה. זו הסיבה, סח אביה )בִּ
הּוכּו הפאתאחיסטים באש ליגיונו  07 ס נוליטי או צבאי( שבסנטמבר שנתנמנע היה מכל נּולמו

גיעּו דברים לידי כך שאנשי עראפאת שברחּו  ח בהם בלי רחמים. הִּ בַּ של המלך חּוסיין שטָּ
ת זעקות מערבה חצּו ְלטוֹּ פתיהם ְממַּ שקם המּוגבה צץ מעל ראשיהם, בעוד שִּ -את מימי הירדן ונִּ

אויב ים, לעזרה לָּ יל!" זעקּו אל קווי היָּאהּודִּ אִּ יְשרָּ ד. "אִּ מֶּגֶּ םִּ ַאל כאילּו  שֶּ -אישֹּראיל טובה להם מֵּ
 אּוְרדּון...

נות שם. הילד לטש מּול עיניה שתי  ה לצַּ שּוב נורּו יריות. היא חיכתה באימה בלי לדעת ְלמָּ
מהית, כחיה מגינה על גּו-אי ץ חמלה אִּ רֶּ הנחד, נטלה אותו -רּה ְטרּוףהבנות נוצצות, את עיניו. בפֶּ

ם,  לֶּ תאומיּות בה חל כל הֶּ ד בתקווה כי ישקוט. אך נתע, באותה נִּ בין זרועותיה, חולצת לו שָּ
ים  ת. שני מחבלים נתנרצּו אל הְננִּ ק נשק ניצַּ תחּה של אותה מערה ּוְברַּ החשיך זּוג צללים את נִּ

ְך 'י שולח לָּ  ד"ש," סח אחד מהם, "הּוא בעמאן. שלומו טוב." האפל, מתנשפים כמנּוח. "נַּאגִּ

ן ידעּו שהיא כאן, דווקא  מַּיִּ ּה החשֹּּוף אבל לא את ההלם. מִּ דָּ היא הצליחה מהר להסתיר את שָּ
ן ידעּו שאכן אשת נאג'י היא, מי הם ּומה רצונם כאן? רגע  מַּיִּ ה הרבה מערות. ּומִּ כאן, הרי יש נֹּ

ן-של קריאהתלתה באביה מבט של תמיהה,  פֶּ ס הזקן, ָאמּון על צֹּ ארֶּ נּועַּ -לעזרה. אך פַּ זה  –הכָּ
חשש נן תּונחת עליו נחת זרועו  ק מֵּ זָּ חָּ זמין את נורציו שנלשו לו ְכפיל  –המחניף לֶּ מיהר והִּ

לּו, אנא, ברוך בואכם תחת צל קורתי הדלה..." אדָּ  לחנות של חרסינה: "ְתפַּ

חּו בַּ לחנית, מִּ אדי, זה הנפתל לרגליו של ההר שאותה כאן נשמעה צעקה נוֹּ ץ, מעּומקו של הוַּ
ר, "יודעים שַאת שם, חבּויה בניקבה זו  בֶּ . "צאי מיד החּוצה, יא אשה!" שאג קול גֶּ מערה בצלעוֹּ

 ממש כעכבר בחורו."

ק. או לדחות. או למחות. או לברוח. ְקנֵּה עוֹּ של אותו מחבל -אף להסס לא היה לה סינֵּ קלֵּ מַּ
ֲחשוֹּ הנבעת של ההּוא, בןשנגח בג זּוגו הסמּוך לו: "יאללה, תצאי -בּה מאחור, נילווה לו מיד לַּ

ם הילד! ּותני לו לינוק!" ח, אשה! עִּ תַּ  אל הנֶּ

דיפה ריחות  יה במלוא כף ידו שהִּ "הילד?" בקעה זעקה מגרונה, אך ההּוא כבר חסם לה את נִּ
 רובים.-של זיעה ושל שמן

ם הילד!" נה ים,"כן, עִּ ים ההם, היָּאהּודִּ סִּ ם, אז  ם, "למה אלה, התֶּ לא יורים על תינוק ועל אֵּ
   מגן..."-שניכם תשמשּו לנּו כאן קיר

י. הנעם, שעה שיצאה עם  אדִּ תחתית המידרון, מעּומקו הסמּוי של הוַּ שּוב חזרּו הקריאות מִּ
ח, קלטה עוד מילים. "ראיְת שני גברים מסתתרים באחת ה תַּ ן אל הנֶּ ְקבוֹּת?" נצטעק אותו הבֵּ מִּ

מערה. ם שני המחבלים אמנם אצלה, בַּ  גבר. מכאן נסתבר לה כי אין הּוא בטּוח אִּ

ים, יא חאוואג'ה..." ְפנִּ  "לא," צעקה אליו, "כלּום לא ראיתי. הייתי בִּ

שֹּפתם הזרה. אך כאן, במפתיע, הּובהר לה  , בִּ עוֹּ ההּוא שם, למטה, נמלך בדברים עם רֵּ
ְך, שקרנית..."שדווק ה שלָּ נָּקּורָּ  א ראה, ּומבין, ויודע. "ראינּו," צעק, "איך שניהם נכנסּו לַּ

צדעיה וקצב כל מה שקרה.  ב. קצב הדם הנועם בִּ צֶּ מכאן, ממש מרגע זה, הּוַאץ נתאום הקֶּ
ק,  דֶּ ים, באצבע על הֶּ ה, לא מקום בשביל אמא וילד..." שני היָּאהּודִּ ירֶּ ח לפני שנִּ תַּ "תסתלקי מהנֶּ

 קצבּו לה ַאְרכָּה, שתזּוז.

י." אך כבר "אין כאן איש," עוד הסניקה לצעוק, מבועתת, "תבוא ותב ידִּ ה, יא סִּ דוק נֹּ
ך את עורנה מאחור כפרסה מלּובנת,   היה . מה שליחֵּ שקוֹּ ּה בנִּ ְנדָּ זה, הנחבא בצילו של גבּה, ְמשַּ

ְך..." ילד, גם בָּ ה גם בַּ ירֶּ ם תזּוזי, שרמּוטה, אִּ יּומיו: "אִּ ה", היּו אִּ אְכּוֶּ  כ"מַּ

ְך: זּוזי משם!" נשתאג היאהּודי ההּו ראי, גם אני, גבירתי, אבא. "אמרתי לָּ י, "תִּ אדִּ א, מן הוַּ
ְך, גם את בנְֵּך..." ן גם אותָּ כֵּ  חבל לסַּ

ץ  נַּ ם את מַּ יעַּ "רק רגע!" כי אִּ ְפגִּ היא שמעה, עד צמרמורת שמעה, אבל לא את קולה שהִּ
ּה. בָּ ה בו ההּוא המּוסתר בגַּ רָּ יָּ  אותו צרור שֶּ



רוֹּ משיב אש אך גם הּוא זה, היאהּודי, צנח נתאום ארצה על נני ערּו צו של הואדי בעוד ֲחבֵּ
ה מילותיו של ההּוא שאמר שהּוא אבא, לא היתה  בָּ למלא נחרטּו בלִּ נתמוטט בתוך רגע, יָּרּוי. אִּ

ל. קמת הגורל הכרּוכה אֲחריה ְכצֵּ  מתייראת מנִּ

ל?" לא הבינותי  מה היא סחה. "מה נירּוש כמו צֵּ

אליל, -י בני הבכור... ניסינּו הכל, מכשפים, ידעונים, רופאי"ממש באותו ערב, דוקטור, מת ל
מרנא, כלּום לא עזר, הּוא מת לי. שנה אֲחריו, במירדף של יָּאהּוד, נהרג לי גם נאג'י, אביו. -עשֹּבי

 עכשיו תורו של ראמזי השני," אמרה, דומעת, "בגלל אותה קללה שנדבקה אלי, מאז..."

 א, זו שטּות. סתם אמּונה טפלה, ואין בין זה לזה שּום קשר.""סאנא," אמרתי לה, "סאנ

ם מה?" שאלה נואשות.  "קשר עִּ

ה. אין כאן קללה  ר נֹּ קרה אחֵּ קרה וכל אחד מִּ "עם מות נאג'י ומות בנֵּך הבכור. הם מתּו במִּ
 ואין עין רעה ואין נַּאְכס, זה הכל חנטאריש."

כתּוב- קרים, הכל מַּ עולם מִּ ְת לא תופסת, דוקטור," סיננה בין דמעותיה, "אין בָּ קבע  "אַּ )נִּ
י ע. מראש(. רימיתי את ההּוא, את היָּאהּודִּ גַּ נָּ 'גם אני,  שצעק לי לזּוז עם הילד, שלא נִּ

י לראות אם אבא,' גבירתי, ואדִּ אפשר להוציא  אמר. אפילּו נניו, כשהיה כבר הרּוג וירדנּו למטה לַּ
מכיסיו וכיסי חברו קצת שלל, הביטּו עלי במבט כזה נַּאְכס, האשימּו אותי, גזרּו עונש. עין רעה, 

פרט אם זו עין של מת, ְך כישּוף..."  ּובִּ  מטילה בָּ

זדרזתי לומר לה.  "איזה כישּוף? המתים לא רואים כבר שּום כלּום," הִּ

ת ט ן,' אומר "לא, גברת דוקטור. סליחה, אַּ אתַּ ר חּוְפרַּ אפַּ אן חַּ ל. 'מַּ ם. הכֹּ בּוהֶּ אַּ ועה. הם רואים ּוַּ
יהּו( נופל י,' )יעני, מי שחופר בור לאחִּ יהִּ ַאחִּ א  הּוא עצמו שם  הניתגם, 'לֵּ עַּ אקַּ בור הזה, 'ּוַּ לַּ

א'. אמרתי יהַּ כתּוב."  פִּ קרים, הכל מַּ עולם מִּ ְך, אין בָּ  לָּ

 תי."אז מה מצאתם בכיסם של המתים?" שאל

שבילם אני - ח שבִּ תַּ "זה לא אנחנּו שמצאנּו," מיהרה לומר. "זה אלה שיָּרּו בהם ישר מתוך הנֶּ
שנקה בשתיקה וגמעה לאיטה מן המיים. "רק לאחר שהשקט -ובני שימשנּו קיר מגן." רגע אחד נִּ

 השלל שם, רק שידענּו-חזר אל הואדי ירדנּו איתם. הם לא התנגדּו שאני ואבי נצטרף לפשיטת
ר ם יש שם ְדבַּ  ."הם ערך יקחּו אותו-מראש שאִּ

ר  ערך?"-"היה שם ְדבַּ

ים  "עוד איך, גברת דוקטור. אחד מן ההם שליווינּו תרמיל הצבאי של אחד היָּאהּודִּ מצא בַּ
 מכשיר של קסמים."

 "איזה מכשיר?"

ה'. משהּו לּוקסּוס. פאראנג'י. אבא שאל אותם מה זה ואלה רָּ אמֶּ ל קַּ ענּו לו  "הם קראּו לו 'אִּ
ידְבמילה כזאת זרה: ' אִּ ארוֹּ לָּ ה, יא דוקטור. אבל הבנתי שם נוֹּ יטָּ אסִּ '. אני אשה נשּוטה אני, רק בָּ

 שזה יקר, יקר מאוד."

ה' הזאת קשּורה," שאלתי, "לקסם, לכישּוף, לכל אותם ההבלים?" רָּ אמֶּ ל קַּ  "אז איך זה ה'אִּ

ל, גברת דוקטור,  בֶּ כי תיכף האחד מהם לחץ שם על כפתור "קשּורה מאוד ואין בזה שּום הֶּ
ה' הזאת, מכשיר רָּ אמֶּ ל קַּ גּוף של ה'אִּ אר )תמּונות( של המתים."-בַּ ּוָּ תוכה יצאּו סָּ  הקסם, שמִּ

שתוממתי. כלל בתמּונות של מתים?" הִּ  "למה היה להם צורך בִּ

מה,  לאלה ששלחּו אותם, שלא שלחּו לשווא. רק  –כך הסבירּו לאבא   –"בשביל להראות 
ניתגם הם נפלּו אל הבור  י, ככה שכמו בַּ זמן קצר לאחר שהלכּו נתקלּו שם באמבּוש יָּאהּודִּ

י שחזרנּו לתוך  שחפרּו בעצמם. רק לאחר שיצאּו היאהּוד מן הואדי ּובא כבר הערב, הרבה אֲחרֵּ
קווה שימצא על גּופות היָּאהּודִּ  מגּורינּו-מערת ים מה שנשאר אם בהר, ירד לשם אבא שנית בתִּ

מה שעוד לא שדדּו רוצחיהם. רק מה, אותה עין רעה ואותו מזל נַּאְכס איכזבּו גם -נשאר שם דבר
ד מיסתורי. אבא אמר שוודאי נאספּו על ידי  הנעם: שתי הגּופות לא היּו שם, כאילּו חטף אותן שֵּ

ת דַּ קודם, כך שיצליחּו לקבור אותם כמו שֶּ ה -חבריהם עוד מִּ רגע מּוסָּ דורשת מהם. ואז, ממש בָּ
בריק דבר הדימדּומים מּול שתי עיניו. היה זה ריבּוע קטן של -מה באור-שעמד לחזור הביתה, הִּ

ם בלי שחש בו, למה שתיכף החשיך שם ושני היורים מיהרו לבסיסם. לָּ סַּ שמט לַּ  קרטון שנִּ

ה גרנּו )בלי בָּ ניקרה שֶּ יָּד ושכבר  "אבא לקח אותו בלי היסּוסים וחזר לַּ להבין מה שיש לו בַּ
מנבא לו רעות(. רק בשעה שקירבתי אליו את ה'לּוקס' השחור מרוב ניח ראינּו את מה שהיה 
ים ששּוב לא היּו שם,  תחלנּו לרעוד. היתה זו תמּונת הגּופות של אותם היָּאהּודִּ ריבּוע ההּוא והִּ בָּ



חיים רּו וצנחּו על הארץ ולא בַּ מקום שנוֹּ , רק באותם חלומות נוראים שנקדּו אותי כל אותו לא בַּ
ְלעּונָּה,' אב, יא מַּ א ְחסָּ לָּ  חשבון'...  אלי שתי הגּופות, 'יש קראּו לילה. 'הכל עַּ

ל כפר, לאֶּ בוקר הלכתי לַּ זכרתי. זאת שלימדה אותי איך -"בַּ בּוְרג', אל אותה ידעונית שהִּ
ה' מישרת אְכּוֶּ שביל 'מַּ י, יש לי נחד על הילד. שתי עשֹּבי-שרוקחים בִּ 'אְלתִּ ם. אמרתי לה: 'יא חַּ

תמּונה של -רּוחות מת שחלמתי הלילה כישפּו לי עליו מזל נַּאְכס.' תקעה ההיא עיניים בַּ
תמּונה הם  יָּד שרועדת לי כאן עד עכשיו. אמרתי לה שבַּ ים, זאת שקירבתי אליה בַּ היָּאהּודִּ

סיּוטים שלי  הם עוד חיים מאוד. ואז, כשרק שמעה איך שהינקתי את דוממים כמו אבן אבל בַּ
מרי אותה טוב את תמּונת  י, שִּ יְנתִּ סתתרּו לי שם מאחורי הגב, אמרה לי: 'יא בִּ הילד ואלה הִּ
ְך כל עוד ַאת שומרת עליה חזק.' ככה הבטיחה  המתים, כמו קמיע. שּום מזל נַּאְכס לא יפגע בָּ

בּוהּו כבר מתּו לי בין הידיים אותה ידעונית אך גם זה לא עזר, ג ברת דוקטור. עּובדה שהבכור ּואַּ
 גם הם..."

ח ְפתַּ םִּ ה -שֹּמלתה הבלּויה איזה צרור מלּונף בחּוט-היא שלפה מִּ מָּ צמר. כלּום לא הבנתי מִּ
" של שתי גּופות  טוֹּ שֹּקית היה ה"פוֹּ צרור היתה שֹּקית ּובַּ שביקשה להראות לי, כּולה בעתה. בַּ

 גים ההם, מן היָּאהּוד.ההרּו

ם צבי'קה,  ם, שכב מת שם, עִּ ילָּ י קפא לפתע. עּוזי שלי, סרן עּוזי עֵּ מִּ תצלּום וכל דָּ היצצתי בַּ
 סגנו.

י. לא לטנל  ה הזאת בשתי ידַּ ף הראשון, החייתי, האינסטינקטיבי, היה לחנוק את הניבזָּ חַּ הדַּ
ס טֶּ ְקרָּ בנה שּום טינּול, שיסלח לי אדון הינוֹּ בת שלי אבא ולי את האיש של בו בִּ . רק בגללה אין לַּ

ה שלה, כל הקולקציה. זה שגם היא אלמנה, -חיי. אבל תיכף זכרתי את כל סיּוטי הַאְשמָּ
ל שלה גם   יתומה ם לא אנהג בה כרופאה, רק כנוקמת, יּוכנל הְשכוֹּ ם שכּולה. אּולי, אִּ מאביה ואֵּ

 עם הילד השני.

בלי שתקלוט מה עובר בי ממש אותו רגע, "שבּוע לאחר שנהרגּו  ת יודעת?" אמרה לי מִּ "אַּ
ים על קרקעית הוואדי, באותו מקום ממש, יצאּו שם מתוכו של העפר אחר הגשם  שני היָּאהּודִּ
מה  ם מה שאני אשֵּ נרחים קטנים כאלה, אדּומים כמו טינות דם. תיכף הבנתי שיש לזה קשר עִּ

כיסּה, איזה נרח בו: ד גללי, בגללי..." היא שלתה לי, ישר מִּ ג העפר ההּוא רק בִּ פַּ ם היָּאהּוד שסָּ
, כמי שממתין לעונשו. ד נורא נסתמן בפנֶּיהָּ חַּ  מעּוך, ואמרה: "זה הנרח." נַּ

-זיהיתי את הנרח בנקל, מיד היכרתי. שמו הבוטאני, כלומר בלטינית נּוקשה של מגדיר
מחי ם ארוך מאוד, שוברבר, -צִּ , ואילּו בעברית שלנּו "דם Helychrysum שיניים,-הּוא שֵּ

ואדי )הואדי מּול "הדסה", לא ההּוא,  המכבים". בכל חנּוכה נוהגות רוויטל ואני לקוטפו שם בַּ
הגפן, לזכר החשמונאים של אז ושל עכשיו. עּוזי שלי -הדם(, לשֹּים באגרטל ליד חנּוכיית-עקוב

ֹלה הּוא אח בית, בשכּונת ּגִּ י הּוא האחד שאין תחליף לו. עכשיו, שכאן בַּ תִּ ם כי לי ּולבִּ ד מרבים, אִּ
ג אצלנּו חג זמן ירּו עליו, נָּחוֹּ ה שלא מִּ ֲאנָּפָּ רחוב הָּ אּורים על רקע הקאסאמים שנוחתים -שלנּו, בִּ

ה, מתקשה עד מאוד לא לשמו-כמעט יום שָּ ְתקַּ ט כאותה ניסת יום על תושבי שֹּדרות, אני מִּ
מקום בו נורּו בעלי ּוסגנו  " שאבא של סאנא מצא בַּ טוֹּ את זיק האונטימיּות, זה שלמרות  –"פוֹּ

יו של הגבּול, יפזר נה נרחים ולא דם. נלא ה רָּ שני ֲעבָּ י השֹּינאה היוקדת, זאת שמִּ , mi-מחשכֵּ
ר מצירּופם של מיּוחל  over tone למין הארמוניה, אותו sol-ו do הּוא הקול השלישי הנוצָּ

מתלכדים בו ְלתיקווה, נלחם בי בקושי הולך וגובר על מימּוש אותו  וכָּמּוהַּ שכל הדיסונאנסים
ת אור...-נך-נס ְזרוֹּ שאר בו עוד( איכשהּו יסניק, להם ולנּו, לִּ ם נִּ יּות )אִּ ן: נס שקורטוב הְשפִּ מֶּ  השֶּ

 


