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 אהבה
 053 – 053' עמ', כתבים כרך ו, אק'יאנוש קורצ

ֲהָבה ֲאָדָמה אַּ ת ָיְרָדה לַּ חַּ ם אַּ עַּ ְזהּובֹות, פַּ ׁש הַּ מֶּׁ שֶּׁ ְרֵני הַּ ד ִעם קַּ  .יַּחַּ

ת ת ֵעיֵני ְתֵכלֶּׁ ֲעלַּ ֲעָרה ְיֵפהִפָיה בַּ ּמֹות ְבִהירֹות, נַּ ִליז, צַּ ֲעָנן, ִחיּוְך עַּ ח רַּ ָלת , ֵמצַּ ְלמַּ ְרִפִליםֲעטּוָפה ְבמַּ , עַּ

ת רֶּׁ  ...ֲאִביִבית, ְשֵמָחה, זֹוהֶּׁ

ְגָלּה ֱחִליָקה ֵמרַּ הֶּׁ ל ׁשֶּׁ עַּ נַּ ת הַּ יהָ , ִהיא ִסְדָרה אֶּׁ ְקָרנּות ְלתֹוְך ֵעינֶּׁ ֵהִציץ ְבסַּ שֹוָבב ׁשֶּׁ ת ְשָעָרּה הַּ ָזְרָקה , אֶּׁ

יָה ִפְרֵחי ִזְכִריִני ֲאחֹורֶּׁ ה ְוִקְשָטה בֹו א ֹלבֶּׁ , לַּ ָשדֶּׁ ח בַּ רַּ ְקפּוָתּה ְבֵמי , ן ִשְמָלָתּהָקְטָפה פֶּׁ ֵהִציָצה ְבִהְׁשתַּ

ְעָין ֵכהֹות, מַּ יָה הַּ בֹותֶּׁ ת גַּ ְלָכה ּוִפְתאֹום ָפְרָצה ִבְצחֹוק , צֹוְפָפה אֶּׁ ה ְלמַּ ָיאֶּׁ ֲאָוה כַּ ת קֹוָמָתּה ְבגַּ ָזְקָפה אֶּׁ

 .ְלָבִבי

ת, ָפׁשּוט עַּ ת דַּ לַּ ֲהָבה קַּ  .ְכמֹו אַּ

צְ , לֹא - ת לֹא אַּ ֱאמֶּׁ ד רֹאׁש -ִפְטְפָטה  -ִליחַּ ִלְהיֹות ְרִציִנית בֶּׁ ְפִגין ֹכבֶּׁ ת ְלהַּ יֶּׁבֶּׁ ֲהֵרי ֲאִני חַּ ֲאִני מֹוִפיָעה , וַּ ְכׁשֶּׁ

י  ...ִלְפֵני ְנִתינַּ

ף סֶּׁ ֲעמֹוֵני כֶּׁ ל פַּ ְטֵפט ְבקֹול ׁשֶּׁ ְחָׁשָבה ִהְמִׁשיָכה ְלפַּ ל מַּ ע ׁשֶּׁ גַּ ר רֶּׁ חַּ  : ְלאַּ

ת ִלי - ת לֹא ִאְכפַּ ֱאמֶּׁ ְהיֶּׁה. בֶּׁ ֲאִני  אֶּׁ ם ָכָכה ֻמְכָרִחים ִלְׁשֹמעַּ ִלי. ֲאִני -ְכמֹו ׁשֶּׁ  .גַּ

ְקסּומֹות  ְרִקיִסים הַּ נַּ ֵיי הַּ ל ְלחַּ ר עַּ ר ָוֹרד ָבעַּ חַּ ל ׁשַּ ר ׁשֶּׁ יָה ְוֹזהַּ את ְנִתינֶּׁ ְבָלנּות ִלְקרַּ ת סַּ ְסרַּ ִהיא ָרָצה חַּ

ָלּה  .ׁשֶּׁ

ְצָרה ּוִפְזָמה לְ , ִהיא ִהְבִחיָנה ְבִעיר ְגדֹוָלה עֶּׁ ְצָמּהנֶּׁ  .עַּ

ָסִעי - ת מַּ ְטרַּ ע יִַּקיף אֹוִתי ָהמֹון ְבֵני ָאָדם. ִהֵנה מַּ גַּ ל , ְבעֹוד רֶּׁ ת ְׁשִמי עַּ ֲעִלים אֶּׁ ע ֵאיְך מַּ ְׁשמַּ ע אֶּׁ גַּ ְבעֹוד רֶּׁ

ף ְפָעִמים לֶּׁ ה. ֵנס ְוֵאיְך הּוא חֹוֵזר ֵהד אֶּׁ ה ִיְהיֶּׁה ָיפֶּׁ זֶּׁ ָּמה ׁשֶּׁ ק ָקָראִתי אֹותֹו ְבׁש... כַּ ְכָׁשו רַּ ד עַּ ּורֹות עַּ

ִנְכְתבּו ִלְכבֹוִדי ֱהָדרֹות ׁשֶּׁ ְׁשָרָאה ּומּוִסיָקִאים, ְמֹחָרזֹות נֶּׁ ֲעִני ְמׁשֹוְרִרים ְברּוֵכי הַּ ָשרּו ְלמַּ  .ְבִׁשיִרים ׁשֶּׁ

ְגדֹוָלה ֲהָבה ִנְכְנָסה ָלִעיר הַּ ֲחָׁשׁש. אַּ ְבָטה בַּ ָצִעיר ּוְנִׁשיָמָתּה ִהְתלַּ ם ְבגּוָפּה הַּ עַּ ֵלי ִט . ִלָבּה פַּ ְלגַּ ְרטּור גַּ

ֲהֻמָלה, ִכְרָכרֹות ֲעמֹוִנים , ָׁשאֹון וַּ ִּמְסֵכָנה -ְׁשִריקֹות ְוִצְלצּול פַּ ֲהָבה הַּ ת אַּ ֱחִרידּו אֶּׁ ה הֶּׁ  .ָכל ֵאלֶּׁ

ת ְׁשָמּה ֵטא אֶּׁ הּו ָהָיה ְמבַּ ֲעצּוָבה, ִאם ִמיׁשֶּׁ ת. לֹא ָהְיָתה ָחָׁשה ָכאן ָזָרה ָכל ָכְך וַּ ֱאמֶּׁ ה ָהֲאָנִׁש , בֶּׁ ים ָהֵאלֶּׁ

ְצָמּה, מּוָזִרים ֵתֲאָרה אֹוָתם ְלעַּ  . ׁשֹוִנים ִמָּמה ׁשֶּׁ

ם ְצִעיִרים ְוָיִפים, ִהֵנה הֹוְלִכים ִהיא ְוהּוא ְבִרים. ְׁשֵניהֶּׁ ל ָמה ֵהם ְמדַּ  ?עַּ

ְת רֹוָאה  - - ׁשהּוא אֹוֵמר  -אַּ ל ְלֵהָעֵרְך ְבעֹוד ֹחדֶּׁ ָלנּו לֹא תּוכַּ ֲחֻתָנה ׁשֶּׁ  . הַּ

יהָ , ג ְמֹאָרסזּו, ָאה ְברּו ָעלֶּׁ ֲהָבה, ִאם ֵכן ֵהם ְידַּ ל אַּ ְקָרנּות, עַּ ְקִׁשיב ְבסַּ ֲהָבה ִהְתִחיָלה ְלהַּ  .ְואַּ

ּמּוָבן  - ת  -כַּ רֶּׁ ִלי -ִהיא אֹומֶּׁ ְנדּוְנָיה ׁשֶּׁ ת הַּ ן ְלָהִכין אֶּׁ ְרֵבה ְזמַּ ח עֹוד ֵדי הַּ ָיב עֹוד ִלְמֹכר , ִיקַּ ִלי חַּ ָבא ׁשֶּׁ ְואַּ

ְכָפר הַּ  ת הַּ האֶּׁ זֶּׁ ְצֵבן הַּ ָתה. ְּמעַּ ְלָך, ְואַּ ֲעָלָאה ׁשֶּׁ הַּ י ְצפּוָיה הַּ  ?ָמתַּ

ק ִבי - ה ָתלּוי רַּ זֶּׁ ת אֹוִתי ְכִאלּו ׁשֶּׁ לֶּׁ ְת ׁשֹואֶּׁ ְזִמין ְכמֹו ָרִהיִטים . אַּ ְפָׁשר ְלהַּ ֲעָלָאה אֶּׁ הַּ ת ׁשֶּׁ בֶּׁ ְת חֹוׁשֶּׁ אַּ

ָסלֹון  ...לַּ

ִּמְׁש  יָה הַּ ת ֵעינֶּׁ ֲהָבה ָפְקָחה ִלְרָוָחה אֶּׁ באַּ צֶּׁ  :ָתאֹות ְוָׁשֲאָלה ְבעֶּׁ

ְבִרים - ל ָמה ֵהם ְמדַּ ְּמׁשֹוְרִרים ִׁשְקרּו? עַּ ִאם הַּ  ?הַּ

ע ָפְרָצה ִבְצחֹוק גַּ ֲעֹבר רֶּׁ  .ְוכַּ

ְלדּוִתית - ֲאִני יַּ ָּמה ׁשֶּׁ י, ֲהֵרי ֵהם ִנְמָצִאים ָבְרחֹוב. כַּ ֵבר ָכאן ָעלַּ ן.  לֹא ָיֵעזּו ְלדַּ גַּ ק בַּ ְבִרים רַּ י ְמדַּ ְבִלְויַּת , ָעלַּ

 .ִניחֹוחַּ ְפָרִחים ּוְבֵצל ֵעִצים
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ְלָכה ְבִחָפזֹון ָבְרחֹובֹות ֲהָבה ִהְתהַּ ן, אַּ ת גַּ שֶּׁ פֶּׁ ן. ְמחַּ ְפָסִלים ֲאָנִׁשים . ְוִהיא ָמְצָאה גַּ סַּ ל הַּ ָכאן ָיְׁשבּו עַּ

ִבים ֲהָבה ָאְזָרה ֹעז. ּוְבָכל ָמקֹום ִהְתרֹוְצצּו  ְיָלִדים, רַּ ְפָסִלים , אַּ סַּ ד הַּ חַּ ל אַּ ְשָבה עַּ ִהיא ָהְיָתה )ִהְתיַּ

ֲעִד  אמַּ ׁשֶּׁ דֶּׁ ל הַּ ת עַּ בֶּׁ ְקִׁשיב( יָפה ָלׁשֶּׁ  . ְוֵהֵחָלה ְלהַּ

ִלי ֵיָרֵׁשם ְלִלּמּוֵדי ָהְרפּוָאה ֲאִני רֹוצָ  ְנׁש ׁשֶּׁ ִאיגַּ ר -ה ְמאֹוד ׁשֶּׁ ת ְלבּוָׁשה ֲהדַּ רֶּׁ  .ָאְמָרה ְגבֶּׁ

ְבִנית  - ִלי ִתְהיֶּׁה ְכתַּ ָיִניְנָקה ׁשֶּׁ ֲאִני רֹוָצה ׁשֶּׁ ְרָתּה -וַּ ם ִה , ִדְבָרה ֲחבֶּׁ ִאָשה ְזקּוָקה  -. יא ְלבּוָׁשה ָהָדרגַּ

ְצָמאּות  .ְלעַּ

ִלי - ֵדׁש ׁשֶּׁ ִים ְלאַּ ְרבַּ ֵפק ֵדי גַּ ְצִליָחה ְלסַּ ִים ּוְכָבר חֹור . ֲאִני לֹא מַּ ֲעמַּ ת ְׁשִליִׁשית ְלבּוָׁשה  -גֹוֵרב פַּ רֶּׁ ָאְמָרה ְגבֶּׁ

 .ָהָדר

ת - רֶּׁ ְנִריקֹוָבה ָכל ָכְך ְמֻפזֶּׁ ת , הֶּׁ לַּ ָּמָחר ִאָשה קַּ ל יֹום הַּ ת עַּ בֶּׁ ֵאיָנּה חֹוׁשֶּׁ ת ׁשֶּׁ עַּ  ...ָאְמָרה ְרִביִעית -דַּ

ת ְפָרִחים ֲערּוגַּ ֲהָבה ָיְׁשָבה ָקרֹוב יֹוֵתר לַּ ל ָחֵמׁש ֵמאֹות רּוָבִלים, אַּ ל ְׁשָטרֹות ְמֻזָיִפים ׁשֶּׁ ר עַּ . ֲאָבל ָׁשם ֻדבַּ

ְפָרִחים ְוָׁשְמ  ל הַּ ֲהָבה ָיְׁשָבה עֹוד יֹוֵתר ָקרֹוב אֶּׁ ִיםאַּ ת ֵמעַּ קֶּׁ לֶּׁ ל דַּ  .ָעה ִשיָחה עַּ

יָה ָעלּו ְפִנינֵ   .י ְדָמעֹותְבֵעינֶּׁ

י - ְבִרים ָעלַּ ם ָכאן לֹא ְמדַּ  .גַּ

ְך ִפְתאֹום ִנְזְכָרה  :אַּ

ת ִצפֹוִרים - ק ְבִלּוּוי ִׁשירַּ י רַּ ְבִרים ָעלַּ ט ִצפֹוִרים, ְמדַּ ת ּו... ְוָכאן ָכל ָכְך ְמעַּ כֶּׁ אי ָללֶּׁ י ְכדַּ ְקִׁשיב אּולַּ ְלהַּ

ֲחָדִרים ְפָרִטִיים, ְבִדירֹות ה ְלצֹוֵתת, ֵכן... ?ְבָסלֹוִנים, בַּ  .ֲאָבל לֹא ָיפֶּׁ

ת ְׁשָמּה ִּמְסֵכָנה ִלְׁשֹמעַּ אֶּׁ ֲהָבה הַּ ְך, ְבָכל זֹאת ָכל ָכְך ִהְׁשתֹוְקָקה אַּ רֶּׁ דֶּׁ ע ָיְצָאה לַּ גַּ ל רֶּׁ ֲחֵרי ִהסּוס ׁשֶּׁ אַּ  .ׁשֶּׁ

ת, ִדיָרהִהיא ֲהָלָכה ִמִדיָרה לְ  כֶּׁ תֶּׁ ְדֵרגֹות מַּ ל מַּ ִיׁש, ִטְפָסה עַּ לֹון ּוִמשַּ ְדֵרגֹות ֵמֵעץ אַּ ְגלּוִיים ּוְמֻכִסים , מַּ

ְבִריקֹות, ִבְׁשִטיִחים ל ִמְרָצפֹות ְמֹמָרקֹות ּומַּ ִדים, ָצֲעָדה עַּ ְרבַּ ְתָרה , ְגלּויֹות אֹו ְמֻכסֹות ְבמַּ ִהְסתַּ

ֻשְלָחנֹות ִסְפֵרי ִׁשיָרה ָרֲאָתה, ִבְמבֹואֹות ְמֻהָדִרים ל הַּ ת ְׁשָמּה ְבצּוָרה ִנְפָלָאה ָכל ָכְך, עַּ ם ָׁשרּו אֶּׁ ָבהֶּׁ , ׁשֶּׁ

ִקירֹות ל הַּ ָלּה ְתלּויֹות עַּ ְדיֹוָקן ׁשֶּׁ ת ְתמּונֹות הַּ ְבִחיָנה, ָרֲאָתה אֶּׁ ֲאָוה, ְבָעְבָרּה, ֲאִפלּו הַּ לֹון רַּ ִבְגלּוָיה , ְבחַּ

ת  ְכֹתבֶּׁ יהָ , "L`amour"ִעם הַּ ָחד ִמְנִתינֶּׁ ת ְׁשָמּה ְמֻבָטא ְבִפי אֶּׁ  . ֲאָבל לֹא ָׁשְמָעה אֶּׁ

ה ִּמְקרֶּׁ בַּ ד ׁשֶּׁ ֲעצּוָבה, עַּ ת וַּ כֶּׁ ר ֲהָלָכה ְמֻדְכדֶּׁ ֲאׁשֶּׁ הּו אֹוֵמר, כַּ  :ָׁשְמָעה ִמיׁשֶּׁ

ה, ָאה - ְּמׁשֹוֵרר ִקיְׁשקּוִׁשיְנְסִקי, ִתְראֶּׁ  .הֹוֵלְך ָׁשם הַּ

עֲ ! ְמׁשֹוֵרר ּמַּ ֱאָמן ָלּה ְביֹוֵתרִאם ֵכן הַּ נֶּׁ ְיָטן, ִריץ הַּ  !ָׁשִליחַּ ּופַּ

ת מֶּׁ שֶּׁ ֲחָריו ִמְתנַּ  .ִהיא ָרָצה אַּ

ה ֵיׁש ִכָשרֹון, ָמה - ֲחֵברֹו -? ָלזֶּׁ ְּמׁשֹוֵרר לַּ ר הַּ ה ֵיׁש ִכָשרֹון, נּו -. ָאמַּ זֶּׁ ה , ִאם ָלִאיְדיֹוט הַּ ֲחוֶּׁ ֲאִני ִמְׁשתַּ

יָך  .ְלָפנֶּׁ

ת הָ  - ְחִמיָרה ָכל ָכְך ָאסּור ִלְׁשֹפט אֶּׁ ְעתֹו -ֲאָנִׁשים ְבצּוָרה מַּ ל דַּ ק ֲחֵברֹו עַּ  .ָחלַּ

ן ִׁשיִרים ְולֹא ָאָּמן. ָעזֹוב אֹוִתי ִבְמנּוָחה - ְצרַּ ת. הּוא יַּ ת ָמה ִאְכפַּ ֱאמֶּׁ  ?ִנָכֵנס ְלכֹוִסית. בֶּׁ

ר בַּ ם לַּ ֲחֵריהֶּׁ ֲהָבה ִנְכְנָסה אַּ ִדי, אַּ ד הַּ ר ָכְך ִלְּוָתה אֹוָתם עַּ חַּ  .ָרהאַּ

ְצִלי ְליֹום ְרִביִעי. ֲאִני ָצִריְך ִלְכֹתב ִׁשיר. ִתְהיֶּׁה ָבִריא, נּו - ה ִנְשָגב. ִהְזִמינּו אֶּׁ ָחד ָכזֶּׁ ְׁשָמעּות , אֶּׁ ִעם מַּ

 .מּוָסִרית

ְּמׁשֹוֵרר ל הַּ ְדרֹו ׁשֶּׁ ֲהָבה ִנְכְנָסה ְלחַּ ֲחֵר , ָרֲאָתה ֵאיְך הּוא ִמְתרֹוֵצץ בֹו, אַּ ְרָיה אַּ ֵשן ִסיגַּ ְרָיהְמעַּ ֵאיְך , י ִסיגַּ

סֹוף ב ְלבַּ יהָ , ָיׁשַּ ת ְוִהְתִחיל ִלְכֹתב ָעלֶּׁ רֶּׁ ט ְקָלָלה ְמֹכעֶּׁ ֲהָבה, ָפלַּ ל אַּ  .עַּ

ת רֶּׁ ת, ִחּוֶּׁ לֶּׁ יהָ , ִבְלָחיִַּים ְסמּוקֹות, ְמֹבהֶּׁ ָבט קֹוֵדחַּ ְבֵעינֶּׁ יהָ מַּ ְמָדה דּועַּ , מַּ ְצְבעֹותֶּׁ ת אֶּׁ ת אֶּׁ רֶּׁ ִהיא פֹוכֶּׁ  .ם ְכׁשֶּׁ
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ת  - מֶּׁ ָלהֹות ְבָהִקיץֲאִני חֹולֶּׁ ה ֲחלֹום בַּ זֶּׁ ִים ִחְּורֹות -? אֹו ׁשֶּׁ  .ָלֲחָׁשה ְבִלי קֹול ִבְשָפתַּ

ְּמׁשֹוֵררִפְתאֹום קַּ  ל הַּ ְגרֹוף ְוָהְלָמה ְבָעְרפֹו ׁשֶּׁ ָנה ְלאֶּׁ ְקטַּ ת ָיָדּה הַּ ק , ֲאָבל הּוא ִהְמִׁשיְך ִלְכֹתב. ְּמָצה אֶּׁ ָמחַּ

ח ִּמ , ּוָמרַּ ק בַּ ְצֵבן ּוָבדַּ ל , לֹוןִהְתעַּ ְדרֹו ׁשֶּׁ ָאֲהָבה ָחְמָקה ֵמחַּ ד ׁשֶּׁ ר ְבָעָׁשן ָכֵבד עַּ דֶּׁ חֶּׁ ת הַּ ְותֹוְך ְכֵדי ָכְך ִמֵלא אֶּׁ

ָּמסּור ְתׁשּוָׁשה ת, ְמָׁשְרָתּה הַּ טֶּׁ ְלתֹו, ְבִשְמָלה ְמֻקּמֶּׁ ד דַּ  .ְוִהְתמֹוְטָטה ְליַּ

ב ָׁשְכָבה ָׁשם ן רַּ ִאיׁש לֹא ִהְבִחין ִבְדמּו, ְזמַּ ְשקּוָפה וְ ִמְפֵני ׁשֶּׁ ְזָרה ִראׁשֹוָנה"ָתּה הַּ ִגיׁש " עֶּׁ לֹא ָבָאה ְכֵדי ְלהַּ

ִּמְסֵכָנה ְזָרה לַּ  .עֶּׁ

ת דֶּׁ ֻּמְטרֶּׁ ֲהָבה הַּ ל אַּ ֱחִׁשיְך ְוִתְקָוה ֲחָדָׁשה ִנְצָתה ְבִלָבּה ׁשֶּׁ יָה ָהֲעֵיפֹות ְכָבר הֶּׁ ת ֵעינֶּׁ ר ָפְקָחה אֶּׁ ֲאׁשֶּׁ  .כַּ

י - ְבִרים ָעלַּ י ְמדַּ י ְנִתינַּ ְיָלה אּולַּ לַּ ק בַּ ָיֵרחַּ , רַּ ל הַּ ל ָכְך ְלִעִתים ְקרֹובֹות, ֵכן? ְלאֹורֹו ׁשֶּׁ  .ֲהֵרי ָקָראִתי עַּ

ִים ָשמַּ ח בַּ ָיֵרחַּ ָזרַּ ל הַּ ְלגַּ   . ָצֹהב ְוָגדֹול, גַּ

ן ל גַּ ֲהָבה ׁשֹוְטָטה ִבְרחֹובֹות ָהִעיר ְוִהִגיָעה אֶּׁ ְך ָכה לְ הַּ . ל הּוא ָהָיה ָסגּור ְוֵריקֲאבָ , אַּ רֶּׁ ָדּה דֶּׁ ֲהָבה ְלבַּ אַּ

ְתמֹול ת יֹום ָהאֶּׁ ְכָזבַּ ת אַּ ת אֶּׁ לֶּׁ כֶּׁ ְשֵקָטה ְמעַּ ְּמִמים ִבְדָמָמה ּוִבְבִדידּות, ָהִעיר הַּ ְּמדַּ יָה הַּ ת ְפָצעֶּׁ ְרִגיָעה אֶּׁ  .מַּ

ל ָנִׁשים ִנְמָלטֹות בְ  ע ָרֲאָתה ֲחבּוָרה ׁשֶּׁ גַּ ֲעֹבר רֶּׁ יָה ֲהֻמָלה ְוכַּ ְך ָהְרחֹובִפְתאֹום ִהִגיָעה ְלָאְזנֶּׁ ָהָלה ְלֹארֶּׁ ְׁשֵני . בֶּׁ

ל ִאי ח ִמְתָאְרִחים ִהְפִטירּו ְבִניָמה ׁשֶּׁ  :ָרצֹון תֹוְך ְכֵדי ְצחֹוק-עֹוְבֵרי ֹארַּ

ֲהָבה - ֲערֹות ָהאַּ  . נַּ

ָבא בֹוִכָיה -ְלָמֳחָרת ִחֵבק אַּ ת ִבתֹו הַּ ֲהָבה -ִאיֵדָאל אֶּׁ ל ִלָבה ְבאַּ ֲהָבה ְוִדֵבר עַּ  :אַּ

ְת  - ְרִתי ָלְך , רֹוָאהאַּ ְת , ָאמַּ ְעָת ְבקֹולִ , רֹוָאה אַּ ְחָמאֹות? ָנכֹון, ָעצּוב? י ּוָמהלֹא ָׁשמַּ ְשָת מַּ . ְׁשָבִחים, ִחפַּ

ל רֹוָאה ְולֹא ִנְרֵאית ע ׁשֶּׁ ָהָיה ָלְך כֹובַּ ת, טֹוב ְלָפחֹות ׁשֶּׁ רֶּׁ חֶּׁ ְיָקָרה, אַּ ְיָלה , ִבִתי הַּ לַּ ת הַּ ָלה אֶּׁ ָהִייָת ְמבַּ

ֲחב  . ֹוׁשְבמַּ

ֲהָבה ָבְכָתה  .אַּ

 

 


