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ָׁשֵּכן  –ָׁשַמְעִּתי ִמַּבַעד ְלַאַחת ַהְּדָלתֹות ְּבִדיָרתֹו ֶׁשל ֲאַחד ַהַּדָּיִרים , ַּכֲאֶׁשר ָעִליִתי ְלִדיָרִתי, ִלְפֵי ִמְסַּפר ָיִמים

  .ֶׁשל ֶיֶלדְּבִכי ּוְצָעקֹות קֹוָלִּיֹות  –ֶׁשִּלי 

  ".ְּכָבר ַאף ַּפַעם לֹא ֶאְהֶיה ְמָֻּמס. "ָקָרא ַהָּקָטן, "ַאל ַּתְרִּביץ ִלי, ַאָּבא"

  .ֱֶעַצְרִּתי ִּבְפִליָאה

? ֶאת ִאם ִּתְהֶיה ְמָֻּמס אֹוִציא לְ . ָאסּור ִלְהיֹות ְמּנָֻמס, ַעְכָׁשו ְּכָבר ִּתְזֹּכר", ְִׂשַמע קֹול ָּבס, "ֶיֶלד ַרע, ֶיֶלד ַרע"

  :ְוׁשּוב. !"ַהְּנָׁשָמה ְּבַמּכֹות

  ..."ַאף ַּפַעם לֹא ֶאְהֶיה ְמָֻּמס, ְּכָבר ַאף ַּפַעם, ֶלה'ַאָּבא"

  : ַאַחר ָּכA ִהְבִזיק ְּבמֹוִחי ַרֲעיֹון, ָּבֶרַגע ָהִראׁשֹון ְִדֶמה ָהָיה ִלי ֶׁשִּנְתַקְפִּתי ַּבֲהָזָיה ְׁשִמיָעִתית. ָעַמְדִּתי ְִדָהם

ָמה ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ְלַחֵּלץ ֶאת ַהָּקְרָּבן : "ַאַחר ָּכA ָחַׁשְבִּתי, "ְּכֵדי ֶׁשִּיְרֹׁשם ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון, ל ֶׁשֵאין  ָּכאן ֶעד ַּבְּסִביָבהֲחבָ "

ֶאְצָטֵרA ְלִהָּגֵרר ְלָבֵּתי  ?ְּבֶעֶצם ָמה ֶזה ִאְכַּפת ִלי: "ַאַחר ָּכA ָחַלף ְּברֹאִׁשי" ?י ַהִּמְפֶלֶצת ַהּזֹוֶעֶמתּדֵ יְ ָהֻאְמָלל ִמ 

  "?ֵאיA ָקָרה ֶׁשֵאין ָלּו מֹוְסּדֹות ַהְּמַטְּפִלים ִּבְיָלִדים ֻאְמָלִלים: "ְלַבּסֹוף ֱֶאְַחִּתי ְּבֶעֶצב". ?ְלֵׁשם ָמה –ִמְׁשָּפט 

ַּכֲאֶׁשר ִּפְתאֹום ִּבְתּוָעה ִאיְְסִטיְְקִטיִבית , יםְִסָער ִמַּמֲחָׁשבֹות ּוְרָגׁשֹות סֹוְתִר , ּוְכָבר ָעַמְדִּתי ְלַהְמִׁשיA ְּבַדְרִּכי

  .ַהֶּדֶלת ְִפְּתָחה  .ָאַחְזִּתי ַּבַּפֲעמֹון ּוָמַׁשְכִּתי ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבָכל ּכֹוִחי

  "?ָמה ַאָּתה ְמַחֵּפׂש ָּכאן, ָמה ַאָּתה רֹוֶצה"

  "?ֵאיA ַאָּתה ֵמֵעז ְלַהְרִּביץ ְלֶיֶלד ָקָטן" :צֹון ָקָראִתיִחֵּור ִמַּזַעם ְוָתׁשּוׁש ֵמֹרב ַמֲאָמץ ֶׁשל ֹּכַח ָהָר 

  "?ָמה ֶזה ִעְָיְ?, ְלָכל ָהרּוחֹות ְוַהֵּׁשִדים, ְוַאָּתה"

, ַגעַאA ִּבין ֶר . ְלִמְׁשַמע ַהְּצָעקֹות ָּפְתחּו ְׁשֵכִים ַרִּבים ֶאת ַּדְלֹתֵתיֶהם ְוהֹוִציאּו ֶאת ָראֵׁשיֶהם ַלֲחַדר ַהַּמְדֵרגֹות

ְִטְרקּו ָּכל ַהְּדָלתֹות ְּבקֹולֹות ֲחָבָטה ְוְִׁשָמע ַרק ַרַחׁש ֲחִריִׁשי ֶׁשִהְצִּביַע ַעל ָּכA , ְּבַהְׁשָּפַעת ַמָּבטֹו ַהּזֹוֵעם ֶׁשל ְיִריִבי

ֹ , ֶׁשֵהם ַמְמִׁשיִכים ַלֲעֹקב ַאֲחֵריּו ִמַּבַעד ְלחֹוֵרי ַהַּמְעּוִלים ּוְסָדִקים ֲאֵחִרים . א ֲחֵסִרים ְּבׁשּום ַּבִית ָחָדׁשֶׁשּל

  :ָקָראִתי ְּבקֹול ָרם ְּכָכל ָיֹכְלִּתי, ְמֻׁשְלָהב ְּבִעְקבֹות ְּתׂשּוֶמת ַהֵּלב ֶׁשעֹוַרְרִּתי ּוָמֵלא ּבּוז ַלֲאַסְפסּוף מּוג ַהֵּלב

  !"ֲאִי אֹוֵסר ָעֶלי? ְלַהּכֹות ֶאת ַהֶּיֶלד"

  !"ְּבִעְָיִים לֹא ְל?ַוֲאִי אֹוֵסר ָעֶלי? ְלִהְתָעֶרב "

. ָאַחְזִּתי ֶאת ַהְּמָֻּול ְּברֹאׁשֹו ּוָמַרְטִּתי לֹו ְׁשֵי חֹוְפִים ְמֵלִאים ֶׁשל ְׂשָערֹות, ִזַּנְקִּתי. ֶזה ְּכָבר ָהָיה יֹוֵתר ִמַּדי

  ... ִּתָּכֵס ֲאדֹוִי, ְּבַבָּקָׁשה" :ר ְּבִימּוס ַרבַהָּיִריב ַהַּמְבִהיל ִהְתַקֵּפל ִלְׁשִַים ְוָאמַ . ַהּתֹוָצָאה ָהְיָתה ִּבְלִּתי ְצפּוָיה

  ."ְואּוַלי ָאז ַאְצִליַח ְלַׁשְכֵַע אֹוְת? ֶׁשֵאיִֶּני ִאיׁש ַרע ְולֹא ַאב ִמְפֶלֶצת, ְַדֵּבר ְּבֶׁשֶקט

  . ַהִהְתָעְרבּות ֶׁשִּלי ּתֹוִעיל ְלַמֶּׁשהּו ְלָפחֹות ַהַּפַעם ַהּזֹאת: ָהִייִתי ְמֻרָּצה

  :הּוא ָׁשַקע ְּבַמֲחָׁשבֹות ְוַכֲעֹבר ֶרַגע ָּפַתח ְוָאַמר ".ְוֶאל ַּתִּגיד ׁשּום ָּדָבר ַעד ֶׁשֲאַסֵּים, ֲאדֹוִי, ֵׁשב"

ָהִייִתי . ָּבהִאָּׁשה ְמֵלַאת ֹרA ְוִח  –ָאִבי ָהָיה ָאָדם ָהגּון ּוְמֻכָּבד ְוִאִּמי . ִחְּנכּו אֹוִתי ִּבְמִסירּות ַרָּבה. ֲאִי ֶּבן ַאְרָּבִעים"

ָהִייִתי ֻמָּקף ֲאִָׁשים ֶׁשִּבְּקׁשּו  –ְּבִקּצּור . ַהְרֵּבה ְּתׂשּוֶמת ֵלב ְוַהְׂשָּכָלה, ִקַּבְלִּתי ַהְרֵּבה ְמאֹוד ָאֲהָבה ַּבַּבִית. ֶּבן ָיִחיד

  .ְוִהְרַּגְׁשִּתי ְמֻאָּׁשר, ֶאת טֹוָבִתי

ָהִייִתי . ֶהֱחַזְרִּתי ְִׁשיקֹות ַעל ְִׁשיקֹוֵתיֶהם ְוִחּיּוִכים ַעל ִחּיּוֵכיֶהם, ל ַאֲהָבָתםמּוָבן ֵמֵאָליו ֶׁשִּׁשַּלְמִּתי ְּבַאֲהָבה עַ  

, ַּכָּמה ֶׁשהּוא ְמָֻּמס, ָאה; ַּכָּמה ֶׁשהּוא ַׁשְקָדן ַּבִּלּמּוִדים, ָאה. "ְמָֻּמס ְלַהְפִליא ּוְׁשִמי ִׁשֵּמׁש ֻּדְגָמה ְלָכל ָהֵאזֹור

  .ָּכל ָמה ֶׁשֲאִי אֹוֵמר ְל? ִהיא ֱאֶמת ַלֲאִמָּתּה". הּוא לֹא ִיְפַּגע ֲאִפּלּו ְּבִצּפֹור ְקַטָּנה, ָאה; ַלְּמָׁשְרִתיםֲאִפּלּו ְּבַיַחס 
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  . ס ְמאֹודַּדי ֶׁשָּיָצאִתי ֵמַהַּבִית ַלַחִּיים ְוִהְמַׁשְכִּתי ִלְהיֹות ְמֻּמָ . ְּבִסּפּוִרים ֲאֻרִּכים, ֲאדֹוִי, לֹא ֲאַׁשְעֵמם אֹוְת?

  , ֲאדֹוִי, ְסִליָחה: "ְּכֶׁשֲאִי ֵמִרים ְמַעט ֶאת ּכֹוָבִעי, ָׁשַאְלִּתי ֶאת ַהַּכְרִטיָסן, ַּכֲאֶׁשר ְִכְַסִּתי ְלָקרֹון ֹוְסִעים

  ַּבְלִּתי ֶאת ַהַּכְרִטיס ָהִייִתי ֹוֵתן ֲעִׂשיִרָּיה ְוַכֲאֶׁשר ִק , ִאם ִקַּבְלִּתי ְּתׁשּוָבה ִחּיּוִבית" ?ַהִאם ֵיׁש ֲעַדִין ָמקֹום

ְוִלְפֵי ֶׁשָּתַפְסִּתי , ִּבַּקְׁשִּתי ְסִליָחה ִמֶּקֶרב ֵלב ִמָּכל ָהֲאִָׁשים ֶׁשָעַבְרִּתי ֵּביֵיֶהם". ֲאדֹוִי, ּתֹוָדה ַרָּבה: "ָהִייִתי אֹוֵמר

  ִוַּתְרִּתי ִמָּיד , ֻבָּגר אֹו ִלְגֶבֶרת לֹא ָהָיה ָמקֹוםִאם ְלָאָדם ְמ " ?ֶאְפָׁשר: "ֶאת  ְמקֹוִמי ָׁשַאְלִּתי ַּכּמּוָבן ֶאת ַהָּׁשֵכן

ת ְלִעִּתים ֲאִפּלּו ָהִייִתי יֹוֵרד ּוַמֲעִדיף ְלַהְמִׁשיA ָּבֶרֶגל ְמַאֵּׁשר ִלְמַֹע ִמִּמיֶׁשהּו ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ָלֶׁשבֶ , ַעל ְמקֹוִמי

ָּפה ַאֲחֵרי ֶׁשִּוַּתְרִּתי ַעל ְמקֹוִמי ַלֲחִביָלה אֹו ַלְּכַלְבַלב ֶׁשל ֵאיזֹו ְּגֶבֶרת ָקָרה ֶׁשָהִייִתי קֹוֵפא ִמקֹור ַעל ָהַרְמ . ְּבֹוִחּיּות

  .ָמה ֶׁשֲאִי ְמַסֵּפר ָלA ִהיא ֱאֶמת ַלֲאִמָּתּה... ְמֻבֶּגֶרת

, ְוִׁשּמּוׁש ַּבַּמְרֵּפִקים אֹו ְּבֶאְגרֹוִפים ;לֹא ִהְצַלְחִּתי ְלָהִבין ֵאיA ִיָּתֵכן ֶׁשֶּיְׁשָם ֲאִָׁשים ַהַּמִּׂשיִגים ְּדַבר ָמה ְּבכֹוחַ 

ֶׁשָהִייִתי ִמְתבֹוֵן , ְוָכל ָּכA ּפֹוְגִעים ִּבְכבֹוּדֹו, ַוֲאִפּלּו ֲהָרַמת קֹול ְִראּו ִלי ִּכְדָבִרים ַהּסֹוְתִרים ֶאת ֶטַבע ָהָאָדם

ַעד ַּכָּמה מּוָזר ֶׁשֵהם ֵאיָם , ֵאיA ֵהם ְיכֹוִלים, ִמְסֵּכִים. "ַצֲעָרםַוֲאִפּלּו ִהְׁשַּתַּתְפִּתי ּבְ , ַּבֲאִָׁשים ָּכֵאֶּלה ִּבְפִליָאה

Aים ֶאת ַמָּצָבם ַהֵּמִביְִמִבי?"  

ִלְסֹקר ַּבִית ַּפַעם ַאַחת ָיָצאִתי ִעם ֶאָחד ִמַּמָּכַרי ְּכֵדי . ָּכA ָּגְבָרה ַּתְדֵהָמִתי, ְּכָכל ֶׁשָּפַגְׁשִּתי יֹוֵתר ֲאִָׁשים. ָעְברּו ָׁשִים

  ".ַהְּכִיָסה ְלעֹוְבִדים ְּבָמקֹום ִּבְלַבד: "ַעל ָּגֶדר ַהַּבִית ָהָיה ָּכתּוב. ֲאִי ַּבַּנאי ְּבִמְקצֹוִעי. ָחָדׁש ֶׁשָעַמד ִּבְבִָּיה

  .ְּכֶׁשֲאִי ַמְצִּביַע ַעל ַהֶּׁשֶלט, ָאַמְרִּתי ְּבֶעֶצב, "ְרֶאה"

  .הֵהִׁשיב ְּבַׁשְלוָ " ?ָאז ָמה, ּו"

  ".ָאסּור ְלִהָּכֵס"

  ".ֶאל ִּתְהֶּיה ִטֵּפׁש"

  .ִמיֶׁשהּו חֹוֵסם ֶאת ַּדְרֵּכּו ְואֹוֵמר ֶׁשָאסּור ְלִהָּכֵס ְלָכאן. ָסמּוק ֻּכִּלי –ֲאִי . הּוא ְּכִאּלּו לֹא ְּכלּום: ֲאְַחּו ְִכִָסים

ֹ , ּתֹוָדה ָלֵאל. ֲאִי יֹוֵדַע ֶׁשָאסּור"   "?ֵהַבְּתַ , ְוֶאת ַהֶהָערֹות ֶׁשְּל? ִּתְׁשֹמר ְלַעְצֵמA. אֲאִי יֹוֵדַע ִלְקר

  ...ְוָהָאָדם ַקד ִקָּדה ְמּוָכה ְוַסר ִמַּדְרֵּכּו

  .ַּדיַאA ֵאיִֶּני רֹוֶצה ְלַׁשֲעֵמם אֹוְת? ְּבִסּפּור ָאֹרA ִמ ... ֹוַכְחִּתי ְּבַתְדֵהָמה ְּבִמְקִרים ְּכגֹון ֵאֶּלה ַרִּבים יֹוֵתר ְויֹוֵתר

ַאֲחֵרי . ַאA ָהִייִתי ִעֵּור ְוֵחֵרׁש, ִהְסִּבירּו ִלי ְּבַהְרָחָבה ֶׁשּלֹא ָצִריA ִלְהיֹות ְמָֻּמס, ְִדֶמה, ַהַחִּיים. ָחְלפּו ָׁשִים

. ִעים ַהָּיִפים ְּביֹוֵתר ְּבַחַּייֵאֶּלה ָהיּו ָהְרגָ . ִקַּבְלִּתי סֹוף סֹוף ִמְׂשָרה, ִּבְזכּות ַהְׂשָּכָלה ְרָחָבה ְמאֹוד, ַמֲאַמִּצים ַרִּבים

ֶאת ַהְּבָעיֹות , ֵהם ָמְסרּו ִלי ֶאת ָהֲעבֹודֹות ַהָּקׁשֹות ְּביֹוֵתר: ַהֲחֵבִרים ִהְתַיֲחסּו ֵאַלי ְּבִחָּבה ַרָּבה ְוֶהֱעִריכּו אֹוִתי

ָעַבְדִּתי ְּכֵׁשׁש . ל ַהִּמְׂשָרד ֻּכּלֹו ְוָהִייִתי ֵּגֶאה ַעל ָּכAָהִייִתי ֵלב ִלּבֹו ׁשֶ . ַהְּמֵַהל ֶּבַטח ִּבי ְללֹא ְסָיג. ַהְּסבּוכֹות ְּביֹוֵתר

ַמּדּוַע ָהִייִתי ָהֶאָחד ְוַהָּיִחיד ֶׁשְּבֶמֶׁשA ָחֵמׁש ָׁשִים לֹא ִקֵּבל , ְּבַבָּקָׁשה, ֲאדֹוִי, ַהְסֵּבר ִלי. ֶעְׂשֵרה ָׁשעֹות ִּביָמָמה

ֲחֵבַרי ָלֲעבֹוָדה , ְוַכֲעֹבר ְׁשבּוַעִים ִהַּגְעִּתי ְּבַרְגַלִים ּכֹוְׁשלֹות ַלִּמְׂשָרד, ה ְלִמְׁשָּכב ְוְִפְטָרהַמּדּוַע ְּכֶׁשִאְּׁשִּתי ְָפלָ , ֻחְפָׁשה

ֹוֵבד ִמי ֶׁשע, ֲאדֹוִי, ַאָּתה ַמְרֶׁשה ְלַעְצְמ? יֹוֵתר ִמַּדי: "ִקְּבלּו ֶאת ְּפֵי ְּבַהָּבַעת ֹחֶסר ְׂשִביעּות ָרצֹון ְוַהְּמֵַהל ָאַמר

ְּבַפַעם ָהִראׁשֹוָה ְּבַחֵּיי ִהְתַמֵּלאִתי .... ?ַעל ֵאיֶזה ְׁשטּויֹות ָחַׁשְבִּתי". לֹא ָצִריA ַלֲחֹׁשב ַעל ְׁשטּויֹות, ּוְמַקֵּבל ָׂשָכר

  .זֹאת אֹוֶמֶרת ִהְתַּפַּטְרִּתי, ַּכַעס

, ּוָמה ַּתִּגיד ַעל ָּכA. ֶׁשְּׁשֵיּו ַחָּיִבים לֹו ֶאת ֶהֵּכרּוֵתּו, ִעם ַהֶּיֶלד ַהֶּזהּגֹוֵוַע ֵמָרָעב ַיַחד , ְּבֶמֶׁשA ְׁשַָתִים ִחַּפְׂשִּתי ִמְׂשָרה

ָהֻעְבָּדה ַהּזֹאת . ַּדְוָקא ֲחֵבַרי ָלֲעבֹוָדה ְוַהְּמֵַהל ֶׁשִּלי ְלֶׁשָעַבר ִסְּכלּו ְּבָגלּוי אֹו ְּבֵהָחֵבא ָּכל ַצַעד ִמְּצָעַדי –ֲאדֹוִי 

, ֲאדֹוִי, ָהָרָעב... ֶאת ְׁשֵאִרית ַּכְסִּפי הֹוֵצאִתי ַעל ִרּׁשּום ְּבִמְׂשְרֵדי ִּתּוּוA ְלִחּפּוׂש ֲעבֹוָדה. י יֹוֵתר ִמֹּכלֶהֱעִציָבה אֹוִת 

  :ַּפַעם ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ַּבִהָּכְִסי ְלֶאָחד ִמִּמְׂשְרֵדי ַהִּתּוּוA ַהָּללּו. הּוא ַהּמֹוֶרה ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר

  :ְוַהָּפִקיד ֵהִׁשיב ִלי "?ַהִאם ֵאין ֵאיזֹו ַהָּצָעה ִּבְׁשִביִלי, הְסִליחָ "

זֹאת אֹוֶמֶרת , ִׁשַּלְמָּת ְּדֵמי ִּתּוּוA. ְּבַבָּקָׁשה לֹא ָלבֹוא ְּבָכל ֶרַגע ּוְלַבְלֵּבל ָלּו ֶאת ַהּמֹוחַ . ֹוִדיַע ְל?, ִאם ִיְהֶיה ַמֶּׁשהּו"
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  ".ַאָּתה ָרׁשּום ְוֶזה ַמְסִּפיק

  :ַעד ַהּיֹום ֲאִי ִמְתַּפֵעל ֵמַעְצִמי. ַרק ָאז ִהְתקֹוַמְמִּתי ִּפְתאֹום

ֲאִי ַאְרֶאה . ֶּכֶסף ַאֶּתם לֹוְקִחים ְולֹא עֹוֶלה ְּבַדְעְּתֶכם ִלְדֹאג ִלי ַלִּמְׂשָרה", ָצַעְקִּתי!" ַּגָּנִבים, ַאֶּתם ַרָּמִאים"

  ".ֲאִי ְּכָבר יֹוֵדַע ָמה ַלֲעׂשֹות, ים ֲעָׂשָרה ָׁשעֹותִאם לֹא ֲאַקֵּבל ִמְׂשָרה ּתֹוA ְׁשּתֵ ! ָלֶכם

ֲאִי ְּכָבר , ָמה ַלֲעׂשֹות. ֲאִי ּוְבִי, ֲאָבל ֲאְַחּו ַחִּיים ֵאיְכֶׁשהּו ַיַחד, ְּגרּוָעה, ִמְׂשָרה ֲעלּוָבה. ְלָמֳחָרת ִקַּבְלִּתי ִמְׂשָרה

ֵמֲאסֹוֹות ּדֹוִמים ַהְּצפּוִיים לֹו ִאם ַּגם הּוא ִיְרֶצה ִלְהיֹות ְמָֻּמס ְּכמֹו ֶׁשָהָיה  ַאA ֵמחֹוָבִתי ְלָהֵגן ַעל ַהֵּבן ֶׁשִּלי, ָאבּוד

ְוַהַּזֲאטּוט ַהֶּזה ָיַרׁש ? ֲאדֹוִי, ַאָּתה ֵמִבין, ֲאִי רֹוֶצה ֶׁשהּוא לֹא ִיְהֶיה ְמָֻּמס, ֵּכן. ְועֹוֶדּנּו ֱֶאַלץ ִלְהיֹות, ַאָּבא ֶׁשּלֹו

ְוָכל ֶעֶרב ָעָליו ְלַדֵּוַח ִלי ַעל ֵאיֶזה ַמֲעֶׂשה ֶׁשל ַּגּסּות רּוַח . ִסים ֶׁשִּלי ַוֲאִי ַחָּיב ַלֲעֹקר זֹאת ִמֶּמּנּו ִמן ַהֹּׁשֶרׁשֶאת ַהִּנימּו

  ...ִסַּיְמִּתי... ַאֶחֶרת ַאֶּכה אֹותֹו ּוְלִאיׁש ֵאין ְזכּות ֶלֱאֹסר זֹאת ָעַלי, ֶׁשָעָׂשה

ֶׁשַעד , ַאA ַהֶּיֶלד. ָרִציִתי ְלַהְסִּביר ְּדָבִרים ַרִּבים ָלָאב ַהֻּמְדָאג ַוֲאִפּלּו ְּכָבר ָּפַתְחִתי ֶאת ִּפי ְלַהְתִחיל, ִּבַּקְׁשִּתי ִלְמחֹות

י ְוִהְׁשַּתַּטְחִּתי ַעל ִזֵּנק ִּפְתאֹום ִמִּפָּנתֹו ְוָדַחף ֶאת ַהִּכֵּסא ֶׁשָּיַׁשְבִּתי ָעָליו ְּבָעְצָמה ַּכזֹאת ֶׁשָּנַפְלִּת , ֹּכה ָיַׁשב ַּבִּפָּנה

  . ִֵּׁשק ַעל ִמְצחֹו ְוַָתן לֹו עּוִגָּיה, ְוָאז הֹוִׁשיבּו ָאִביו ַעל ִּבְרָּכיו. ָהִרְצָּפה

  ".ַאף ַּפַעם ֶאל ִּתְהֶּיה ְמָֻּמס -עּוִגָּיה ּוְזֹכר , ְּבִי, ֱאכֹול, ַקח"

 


