
כךלהרוגמוכרחהיהלמהבהסברתוהואהריק"המרחב :אומרשחםוק-הולכתהצעירההסיפורת
הס-בגללהלזנהרגלדבריואבי.את " ...ופורץהנועזשלנחלתותמידשניםארבעבמשךמאפרה,מה

המ-התיאוריותזבין zזהפנימית'fוירההרילשמוראוייהיהשרומןכדיהצעי-סרפדינוכלעסקוארוכות
החב-עללהן,מטיףשהואפוקחותלכךאותנולשכנעכותבועלמוטלונגע-העברעלבהתרפקותוים

הביורוקרטית,למסגרתלהסתגלרחונעו-הכרחיותהיושההתרחשויותיוישבהם.חפץישימיםעלגועים
לידידוהסנטימנטליתנאמנותולביןגבוריו.שלבאפייםמלכתחילהצרתלח-כיוםמוסיפיםשעודםמהם
קציןשלומי,שלו.העצמיולכבודרםבכיווןגדולמאמץעושהשחםנתןלהללוהטובים","הימיםעללרם
במפורש:אומרהמדע,ואישהמודיעיןאיוכיאםבכך.מצליחכמעטוהוא·זה,מזהיר.עברצפוי

אלא " ...הידידותקרבןהיה,""הואלתתמצליחהואואיוחיותומריותיומת-אנוהאחרונהבשנהואילו
ע"ישהועמדהבצורההבעיה,שכלהמכי-אנו,הריהעומקממדאתלהןחרא-פירותיהםאתלראותחילים
אבילמדי.מובנתאיננהשחם,נתןהתכווןלמהיודעיםמהחייםאותןויםהאחר-מלחמ-החייםשלשונים
שרצ-הנערהבגלללמחנהלבואאיחרהאמ-העיצורמבחינתאמנםברמזיו.ספ-נתפרסמותשי"גבשנתתיים.
כךומשוםאליה,אהבתושיוכיחתהסוציו-מבחינהאבלנכשל,הואגותיבר-חנוןניצן,שלמהשלריחם
השעוןשלהאזעקהפעמוןאתסגרההואלמההיטבמביניםאנולוגיתהקיבוץהרצאתשחם.ונתןטוב

הך-שאיפתעםהקיב:·צייםהחייםאתהאםלמיטה.עמוהכנסהלפניהמעורראחיםאנשיםשכן-רמזבכלמתכווןהמ·ספרואתפירסמההמאוחד
משוםזמנית).(לפחותנכשלו-עתמשוםהיהעמהשכבשהואבעובדה(אםרםאתלהכירשהספיקמיכלאנו."אנשיםשרורץשלמהשלשובח
יכ-רםלירושלים.לעבוריחליטוכךמסבירשחםנתןןבעצמובגידהשההומניזםיודעבספר)ואםבכפריםשהואהגבוהים",בהריםחדשים
מק-שהואלוויודיעג'לפרום'תובכןעל ...בהתלהבותשוויההיש"לאלהכ-מוכרחבודוגלשרםיפה-הנפשחייהםהמתאריםבספריםהראשון

באונברסי-ילמדהואהזמנתו,אתבלאושר"להלגרוםשיוכלאישהביקש(אגב-הטרגדיההראשון.במבצעושילדששנתודאיחדשים.ערליםשל
בז·וכר'.בוטניקהגיאולוגיה,-טההעידהעצמהבתיההצליח,בכלוהריהח-שהמשטרבכךהיאה"רמים"שלאבליותר,גדוליבולתניבתש"יד

חברתעםלעבודיצאהקיץחופשמןעםהאינצידנטשכלמשמעכ.ךעלשניה,הזדמנותכללהםנתןלאדשישהריתתבדהזרתקרהאםגם
השנהימישארובמשך"מקורות"והיכן-משמעותיבלתיהיההאיחורההיס·שלדרכיםבצדינשארווהםהדוראנשיבגישתרבעניךבכ"ז

סמ·שלשהוריהבחדרשניהםיגורוהדבריםכוונתאיןןההכרחיותכאןאו·החונקתהכשלהרגשתעםטוריההס·רבנסיונרתהמבול"ש"מלפני
ה-מותיקיגבוה,פקדי-(הואדרבחיים,להשארצריךהיהשאבילומרתנועהבתסמדר,ששוםהרגשהתם.לחי-שהחלהחדשלעולםתגלותם

 ).עא.נא.פעילה-היאהסתדרות,הרצין-עולמוהשקפתניןהסתירהאנולמחוק).תצליחלאיפת-עיניים,המלחמה.אחריבארץרוצו
החדרקירותבדירתם.להםיפרישוהי·הסנטימנטליתהרגשתולביןבליתשה·בכךגםהסופרעםמסכימיםבשםגדולסיפורכתבשחםנתן
הקיר•תאחדועלבספרים,יתכסוהיהזהשמותאלאלהרגוחייבתתהלהיכשל,חייבהיהבכללותומבצעב-אתלתארהמנסהאנחנו","תמיד
ויברחשלרפרודוקציהתלויהתהיהנתן,הגיוניים.בתנאיםלבואצריך .איהאמוןהגיעהמלחמהבסוףשכןההתנדבותדרואנשיהסתגלותעיית

אבי.שלתמונתו-שניקיוועל "או·להיותמאז,כמנהגוורצה,שחםה"אליהו"לביןה"לנדאו"ביו_ההדדימאלףזהסיפורוחסדיו.הצבאלחיי
אביאתהורגשהואבכךכי-חכם"כלשהוסולממדיםה"ום"אובצו-גםהנושא,מבחינתגםביותו,

שלבכוווודוקאלמטרה,מגיעכשהואביןפורהפעולהלשיתוףאפשרותוב-החנותיבניתוחוגםהכתיבהות
פני·הצדקהלכךאיונוםמשלבן,חייליצאהמג"ך,שאלהיו,ברגעהשניים.זמןהגבווים.לגביהסופרמסקנוJו
בסיור,נהרגאילוהיהמוטבמית,קלה,שעהבש"קםלשבתכדימחדרול JV'האחרוניםחרשיה-הסיפור

לה·בסיוןתוךהאש,מולאלבצאתואחריושאיומעשהלבראועשהמידהחונהפלמ"חגדוד-מקרמוהמלחמה,
דוקא).המאוחההקבוץאישהואיהוקל.פצועייל I"צילהסירוליחידתשעלהמעשהחוטה,גדודשלהקצונה-גבוויובנגב,

ל-אותומלמדתההיסטוריתתחושתועומ·בספוהנחמדותלדמויותמעבוה-בכשלווולגדודקרבנותבארבעהההתנך-מימיהמעבר-ובעייתוזה
אי·-לעילשנזכרההיסודבעייתדתפחותמצליחשחםנתןכולו.מבצעוכפיה.ממלכתיותשללמשטוכרת
הסתג·בסירנותאתברדקשחםנתן

ש-לעובדהשוניםטיפוסיםשללדתם
התנו·מקוםאתלמלאבאההמדינה

איזוהיולראותלבדוקמנסההואעה,
דרואנשיאתלהוויוהיכולההגישה

שהפכוהחדשיםבתנאיםההתנדבות

ב-ישלבלתי·מתאימה.השקפתםאת

דרושללמנטליותרבההבנהספר

דמו·שלטוביםשרטוטים,ישזה;

להלך-רוח,הבנהישסימפטיות,יות

שנו··המקוםלשאלתפתרוןאיואבל
ואשת·ל"זבובהיוםשלבעולםעד
מחו.שלהזבובגםלהיותהשואףקד"
לשתימסביבמתרכזהסיפורכל

המעשהסיפרואחד;ולסירודמויות
ניר·החשובהואולאביסודופשוט

רםעלמטילאליהו,המ"ג,ך :תו
מר·שהפךהאינטליגנטהסיירגולן,
האן·לערוףסייילהוביללגח"ל,וה
שיעזרואביידידועלסומךרםיב.

אבלהמחלקה,אנשי.עללהשתלטלו
שלא-ליציאהלביאמאחואבי

לסירולצאתנאלץוום-באשמתו
למחנהבאיחורשהגיעאבילבדו.
מוצאםולאהסירואנשיאחריורדף
ואילואנשינוע"יבסערתנהוגוהוא

נוגענכשלעצמי,בטחוןהחסררם,

למן·גווםהואהססנותוובגללהקרב
בכל·הסירומחייליו.ארבעהשלתם

אפשרויותיוכלאתמיצהלאלותו
שלתבוסנותומשוםאי-סדריםמשום

המפ·איש-בערוףחמפקדיםאחד

באב·מאמיןשאיננו-השלטתלגה
"בלגניסטים".שהםמאחרהסיורשי

המוכהיחידתועםחוזרשוםלאחר
נתןשכןפתוח,כביכולהסיפורנשאר

 . .. , .. ,,,,,,,,,.,, .... ,,.,,.,,,תואובמ

אהרן

8 

----····!!~: ..... 

 rrמה?-אנחנו.,תמיר /כ.ידן

סקיר~ר~ר )U ~ס~בךם /אבירןורו
Q תל~רד ה~~יקהי~fiJ .\)וגעל םiJ .קיר

~i:זיר-~ר crלכארדי Qה ry (:; ה;~;;סם fiJ ל;~
קיר. iJעלר 15~זק ם(\. fiJ -. 1fןן:tם 1fן:tם

Q .(ןי

 .קר;~קיר iJ~תח vtק~זקמ~~ע~תלו;וז:וי /oזוז
ןי. i~Q:זיר ה;~;;ם b#iJ ל;~

 .י f\f!Q!לiנקיר~ת~ד Qזק;ש;ד iJ~ת;;!ךז;וי Wן
ןי. Qה j! (:; ה;~;; ם(\. fiJ ל;~

- fiJןן:tם 1fן:tם 1f .\)ז~ םp 15 סלר:iJ .קיר

קיר. iJוגעל ם(\. fiJ~תל~ך~ףיJ:וי Qן~ ח~)! Q:;וין- Qל~ו;וז;וי Tז$
 .ב~ f:סד-ובןה הכr.;~;;ש:;וין iJן

אר.זכ::ו.זקז:ויזי r~iJ;ומרלכק
זאת. ל~~;י

מל~ד.ערד rt:וי iJ ~ RQ 115בקיר.ן;;~לזקז:וי~ר!זןו:t;כ~ז:וי
ז:וי 'i!דעלל~נבעלה w~גייעיודע י~~י~

 .ר~ f' :זאת~ל tסם ifנ ל;~לפולליל wזעiנקיר
קיר. iJעלר p 15ז~ ם(\. fiJ 1fןן:tם 1fן:tם

לו.מיר Q ~ל~מרדr;וי f!jZ! ~קיר iJ~לארזויידיtrז;ז~ייי
אילי>· :יודעי Q (רrכב ה!כr~ליי wוז:ו~יz:יי

 .ב~ iJ~ד Qכק ל;~ךב.ןם ר~~ י~~~תידזעi:זז:ויזי
יירים.

 .ם(\. fiJעלה 9 !;;;יirנןם~וגדז:וי j 1f!ל- fב~~י
 .י~ט\'וג~ח-;ר~רת

הבגתם.עלה 9 !;;;זקםןם~וגדז:וי j) ך?-ל~ב~~י
קיר. iJעלר 15~זקסם fם- 1fןו:tם 1fן:tם

ההתנך·אישלעצמושיבורהדרךזוהי

מרב-והואבחייםבמקרהשנשארכרת

הביורוקרטיתלמסגרתעצמולסגלוח
פתרונותמציגשחםנתןהחדשה.

עלי·מרמזשהואאולבניה,שרבים
לפרישהמקרהבכלומגיעהם,

הכ·בכךישנהרג.אבי :מהמעוכה

הלקו·תיאוריהכלשלבגשלונהוה
יכנסרםפנימית.שלמותבחוסריה

שלן,סמרועםקיבוצילחזו-משפחה

באי·שיסתפקודאישניםכמהבמשך

המרכזיהנגבצמחייתשלמחדשסוף

פיעלאףמטואולוגיות.ובמדידות

ביוםשמאהחשדללבנומחגנבכן

ויחלי-והר~סמדר-ישבומימים

אחדבקנהלהעלותשבסירנותיהםטו

וה·האבהיהמבוגר,·המ"גדאליהן,
למשקוויחזורהצבא,אתיעזובנבון,

הצליח,שחםנתן-(אגבהקיבוצי.

ללמדנוביותו,דקההבחנהתוך

'אל·הוילמשל,ולרם,לאבישבניגוד

משמוות.בחילופיצווךישמתידעת

שיהיהלעצמוחוזההריהודבריולפי
זאת;נכלבמשקו.חשבונות.מנהל
אםבשפתינונחטאשלאלנונראה
ען·אליהואין ,-1953בשהיום,נאמו

שלההובלהחשבונותבבדיקתסק

ה-במזכירותבפעולהאלא"תנובה"
 ,קיבוצוהסכיםאוליאו .קיבוץ
שנות·כמהלולתתתבונה,ברוב

בירושליםהואאףשישבכדיחופש

היסטוריה,ובצניעות;בפשטותוילמ,ד
מ-שחשובמהואנגלית.כלכלה

וגםאלהיושגםרקזהבחינתנו

(הואללבדאוצ.ה.ל.אתהפקירורם

ולליאוןבמט"כל)אלוףסגןבוראי

בשלישותסגןכנראה(הואטולידאנו
השלישי).לפסומחכההראשית

אב·עלהטילהויעזבשאליהולפגי
עלהשמירהאתהמבצעים,קציונר,

שאב·סבוריםאנוההמשכיות.גחלת
תפן·שהחטיבהאחריבצבא,ישאונו

ב-מג"דים,לקורסאותוישלחורק
בכלביותושיצליחודאיזהקורס

וה·כמובן)למשמעת(פרטהמקצועות

גדוד·מפקדהיהישהואודאייום

המ·מעולהמזויןאוליאוסדיו

אחריוהבאיםקציניםלדורותלמד
אבלביעילות.עוצבותלהפעילאיד
המ"עניןהואאבנושלגורלולא

בצ-נשאולשמרהיעודאלאאותנו

צריכים ... " :לואומראליהובא.
שלאכמו.ךאנשיםבצבאלהימצא
תנועתשליחי ,·זz-הםלעולםישכחו

ההצ·זוהייצאו.""ומתרבההפועלים
חוזואינושאבנולכךהמוסריתדקה .

האמנםטרקטור.עללעבודכדיהביתה

ן"לעולםישכח"לאשאבנרשחםסבור
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השממה"ב"כבושההסתדרות lflבב'

מפר-בצווהבבעיהמטפלהס~פואיד

זהנושאעלהשמותשכלמאחררשת,

לעתיוניחושיםשלאופיזות z1לוב

סוףהואהסיפורשזמןלזכור(יש

ניכושחםשלפיומפתחיאבל .) 1948

באיויאליזםביותרמאמידהואשאיד

אחרימדילהוטהזההבחוראבנר.של

מת-אליהועםשיחהכדיתוךהצבא.

בצבא.השארותרעלהשאלהעוררת

לנושאלעבוררוצהשאליהופעםבכל

לנושאהשיחהאתאבנומחזיראחר

אידעדונשנהשר iהשכזיתהאישי,

מכאןלהנידהאיד ?זהלמהסוף.

לושיאמרלמירקמחנהשאנגר

להשארעליךגוזרניהתנועה,"בשם

~תמעריךשחםאמנםאם "!בצבא

-מעריכיםשאנוכשםהתפתחותו
אםמשקיו.בני'אתמכיושהואהוי
איויא-אבנושלשמטרתוסברוהוא

חוטאשהואנומה-בלבדליסטית

מתאימהשאינהיתרהבאיויאליזציה

בעיניאותןורואהבמשקשח'למי

(מילשבת.אורחבעיניולאתושב,

מההיפוטזהישזהשבמשפטשיטען

יותרמנהירשחםאיןשכןיצוק,-

שאינוכשםאבנו,שלומותואת

אםאבלהדמויות,שאואתמבהיר

שיכתובלשחםמחכיםהרינו-טעינו

אבנושלמלחמתואתהמתארסיפרו

אתשיסתווסיפור-ונצחונובצבא

זה).מאמרשלהנחותיו

ניסינושטוםהגבוויםביןהאחרון

-שלומיהואעקבותיועללהתחקות
מקרהבכלנשאוהלהאיש-המדע.

התברג-שכלמ!זחו-עצמום 1שלם

ואדביק-.מדעיתהיאבהתרחשותנותר
יחזורהואהמלחמה.גמראחריסיבית,

לחש-לאנגליהיסעהמדעית,לעבודתו

א-להיותכדיארצהויחזורתלמות

הכוחותאחדבאוניברסיטה,סיסטגט

-המדוייקיםהמדעיםבשדההעולים
שבצבאכמובןבישראל.כמותוירבד

 .כבודויחדלא
אבל-גבוויואתמכיושחםגתן

הומר-כלביןאותם.מכיריםאגרנוגם

אחתאףאיןשהציגהסימפטיותיות

יכולהמיעוטשאישאותנו,המשכנעת

באי-שיבגודמבליבצ.ה.ל.להשאו

שחםשנתןלזכורעלינו.שלו.דיאלים

לדברויש .-1952בספרואתכתב

ובה.משמעות

כ-לבואואתמתאוהואאם

אםך' i:בצודקהריהומתועב
-לאליהוהערצתופיומפיתחיביכרת
טעותךלהערצה.ראויזהשלםשאדם

במהאלאכדתבשהואבמהאיננה

-אחרתלשוןבספר.החס'רשהוא
שהצביעהנוערשכלסבורשחםהאם

 1949בתחילתהשלטוןמפלגתבעד

כדי ?לבואושלמטיפוסוהיה

הריהודעתוורחבאתלהוכיח

גולך-סרןאתקצרהבסצינהמתאר

עם'עצמוהמזההמאוסטיפוסשטיין,

להרגשתלשוותכדיהמיעוטמפלגת

(אפייניכוללגווןשלוהאישיהקיפוח

אב-מבידהיחידיהואזהשטיפוסהדבר

ובדרגתובחניכתוהנקראהמיעוטשי

הטיפוסיםכלביןהפרטי).בשמוולא

ה-ממפלגתהגוןאיששוםמופיעלא

סימפטיפלמ"חגיקאיזהנניח,שלטון,

או-והמנסה,פוליטיתמבחינההטועה

הממלכתיותאתלמזגהצלחה,ללאלי

האם-ההתנדבותעםההכרחית

אויבשהואשחםעללומראפשר

סן-"ריאליסטה~אשחם ?ה"סיגטזה"

זכותאתנותןשהואבכךציאליסטי"

ואילוהחיוביותלדמויותרקהשגגה

חוטאותכולןהןהשליליותהדמויות

-קה"."שבמפורשמסניוהואבמזיד.

לאותהמעמדי,בוזירחשהחדשציד

כדיבפתחיעמידשהואאוםפסולת

 " ...לפניולהתמתח
השלטוןשלמפלגתאומושחםנתן

אותן.המנחיםערכיםכלאידולמדינה

לערכיחבותינושאשאיןאומוהוא

שה-מאחובעבר.שהצילונוההתנדבות

פוליטית,·קרחבתקופתחייםהננויום

טעםשאיןלמסקנהמגיעהואהוי

המסג-בתוךהמדינהומותעלבמאבק

מק-שחםשלעמדתוהק"מות.רות

חג-לניןשחת'לעמדהנערךבילה

הקומו-שלהילוותכ"מחלתדירה

לאורשהוציאההמפלגההאםביזם".

מדבריושהמסקנההנינהספרואת

שהחברההיאשחםשלומניתוחיו

פוליטיאישכל ?כולהוקובההקיימת
רקעומדהספרשלניתוחואתהמקבל

להסתגראו-אפשרויותשתילפני

-הקיבוציהצדקשלהשןבמגולי
ול-לשחיתותהארץאתולהפקיר

למלחמהלצאתאוהשוורים,וקנון

צורותבכלמהפכהשתחייבטוטלית,

אפשריתשא'ננהמהפכהבאוץ,החיים

מלחמת-עולם.אומזו"ןמרדללא

ש-המיעוטמפלגתהבינההאם
שחראעצמןעלמעידשחםנתן

שלהפוליטיהגירנועםמזדהה
וסבהמשה

אכזריניתוחחראשחםשלספרר
יצא.ממנההמפלגהשלצודקולא
אלטרנטי-חסרתשהיאטועןחרא
הסיבהאתמסבירחראריאלית.בה
האחרונותבשניםשמלחמתהלכך

חראפוסק.בלתיקרב-נסי"גהחיתה
מסן-איננההמיעוטשמפלגתטוען
הסוציאלייםלתנאיםלהסתגלגלת

בא-שברצוןהחדשיםוהפוליטיים
הטו-האנשיםא"רמתארהוארץ.

עזרושהםבפחבוקשוהללובים
-ויש-היוזרלמפלגהלטמון.
גוזרשחםנתןמצוינים,כוחות

עקורת.עליהם
"תמידלספררקוראהסופר
 .אסוציאציותהמעוררשםאנחנו"

תמיד"לפקודהפסיביותשל
פקודה ?מישלפקודהאנחנו".
שה-סבורשהואדרמה ?למה

מב-שלאפיהבגללנכשלפלמ"ח
הפר-יזמתהחרסובגללהיגרתן,
והואיתכןשלה.והמנטליותליטית
ההתנדבותשערכימיכלצודק.
לשאולחייבכחיובייםלונראו
הפלמ"חמפקדיאתשחם,נתןאת
-אנחנותמיד"רבותי, :עצמוואת

מה?"
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מבואות

ראייתימזוית

דוריתו.

מיכאל :אמר'קא''הודיבעיני
הלהטים""עושה :כלכקפורו

The Juggler מש-יהרדי :הנושא

עושהפעםשהיההריכוז,מחנותוידי

אבבאירופה,ביותרהידועהלהטים
חיאתמאבדלאשה,ובעללילדם

עתההאנושית.דמותואתגם ;לוקו
לואבדבנפשן,ומעורערנפחדחרא

נצחי.יהודי :ובעולםבאוםאמונו

העליהשעתהגיעההשחרור,יוםבא

חן-תקרההעולים,נידשמחהלארץ:
אדיש.מולוהנסאךבהם,מפעמתשה

ומתנק-אויביםאךרואההואבכולם

כוראתלוומזכירשבהכל :שים

מה.ויהילהמלטרוצההוא-האימים

תעודת-זהריממנוהמבקשיהודישוטו

והואטירוף,אסיציאציותבומעוור

-מתאולינפצע,השוטראותו.מכה
מסת-הארץ,בכבישינדדומולווהנס

נפגשהואואדם.אלחיםמעיניתר
קיבו-למשקבורכוהנמצאעולהבנער

אנושית.נימהבומתעוררתושובצי

מאמריקהכעולהמולומופיעבמשק

ב.פגשהוא ;הזהבשקרמסתבךוכולו

מלחמתמימיאלמנההצבריתביעלשם
אהבה.באהוכחטף-חשביההעולם

האמ- 1נבוכהועילמתוודהמולוהנס

מגיעבינתיםןרוצחעםתתקשונם

מתב-יהווה.בןהדתי,הבלשלמשק
אךנהרגלאהנסשלקובנו :וו

ויכוח:מתעוורבמשקמום.לבעלהפך
הצריךעונשו,עללבואהנסהצריך

אוהחוקלמבצעיידואתלתתהקיבוץ

הבלש, ?מפשעחףקרנןעללהגן
שיסגירהנסאתכבע uמ'יהווה,בן

לחת-שהחליטוהנס,למשטרהעצמו

מהתוג-ומתעלףנכנעבנשק,גונן

במשוגתו.הכירלפתע ;שרת
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אמ-יהודיבעיניוהפתרוןהשואה-

הוליוודכיפליא;;זאיןאכןויקאי.

בחש-הסרטלהסרטה.זהספוקיבלה
ביש-מוצגדרגלסק•רקשלתתפותו

חיתהבאמריקההצלחתועתה.ואל
 1הצלחהכאןגםלוהתהיהעצומה.
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למות"""ההולכים

ן-לחייואווןהואהיחידאםהשאלה

רו-עלהעולהככלבהםלעשותיכול

ער-והשקפתגישהשלשאלההיאחו,

הר-היאמוחלט.פתרוןלהשאיןלם,

ואשונהחברתית-מוסריתבעיהפכת

מןהפורשיםשמספוברגעבמעלה,

רצון :נזכורמאד.גדלמרצונם,החיים

אדםרקראשוני,אינסטינקטהואהחיים

פתילאתיקפדתהומיביאושששקע

החברהחושים.בלבולבשעתחייו

להרגשתובעקיפיןבמישריןאחראית

לושאיןחולהערירי,אדםזו.יאוש

שאיומנימלי,קיוםלושאיןאישדואג,

בשעתלותעמודשהחברההוגשהלו

מוצאללאשיסתבךעליוחזקהוחקו,

כתב-מהווהמותוהחיים;מןויימלט

מלאהשלאהחברהגגוחמוראשמה

היחי.דכלפיחובתהאת

בזמןמאדנתובלההתאבדותמקרי
מצבנואתמשקףוריבויםהאחרון

שצוידמצב-והמוסריהחברתי

לכולנו.מסויימתאזהרהלשמש
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