
שוה איה ףא תועדומה ךא ".קרפתמה םבצקב 
ותודידבב דוע ףיקשמ תוקוחר םיתעל" הג 
קילחמו תמתכומה תחלקמה תארמבש המוריעה 
הענ הסירעב ויתוקד שחרו ,לדלודמה ולדוג לע 
.תועמשמ ילעב םייחל וייח תא תכפוהה ".וביבס 

ימרוגמ קלחכ הרבחה תא אצמנ אל הז םעטמ 
לכסותמה רייצה לש ולרוג .םדאה לש ובוציע 
.ולש המינאה ,ובש רחאה ידי לע וילע יופכ 
השעמ ןיגב םהילע םייופכ ותשאו ןיצקה לרוג 

םהיתובוגת .תבה לש הלרוג ןכו ,לרוג-יופכ שיבמ 
םשו הפ העיפומה תילאיצוסה תדבועה .תוהז 
אל ףא לרוגה ידיב טגמורטסגיא אלא הניא 
לרוג ךותל תצרופה תוחאה .הנשמ וא תבצעמ 
"הריחבב"ב רוחבה קר .ומלועמ תאצוי באה 
לרוגה לש ודיקפת תא אלממ ץוחבמ אבה 
ההו ףוסה תא בצעמו ראשנ ךכמ האצותכו 

.הלחת 

תדוקנ הירופיס לש הז יתימ יפואל םאתבו 
לע רפסמ וניא אוה .רפסמה ינאה לש תיפצתה 
,תיתרבח תויתביסל םינותנה םדו רשב םירוביג 
תויומד לע רפסמ אוה .תיגולוכיספ וא תילכלכ 
יגה ןושלל ,הניא ותונמאנ .סותימ ירוביג ןהש 
רפסמ אוה .םהיתושגרל םהיתובשחמל םירוב 

תועדומה לע ךכמ רתויו .ויכרדו לרוגה לע 
ישונא ןכות םיאלממה םיישונאה תושגרהו 

.הז לרוג 

ץישפיל הירא 

הגות םישבולה 

תוכלמ דגבכ 

תומיאופו םיריש :ימלא הבוילי 
רבחמה תאצוה :ןדס בד תאמ אובמ 

.םידומע 215 ,ו983 

 *to ימלא הבויל לש תומיאופהו םירישה רפ,

לו םתוניינעתהל תודוה בורקמ הז אציש ^ 
םושמ וב שי ,תודסומו םישיא המכ לש םעויס 
רפס .ונימי לש תירבעה תורפסה יפונב העתפה 
ןנובתהלו םינפ בסהל ךרוצה תא וגב ררועמ הז 
תילארשיצרא היווה תומקרתה לש רבעב שדחמ 
םתייווה איה אלה ,הלעמו הנש םישיש ינפלמ 
םתוא .תישילשה היילעה יצולח לש תרעסנה 
,היסורמו הינלופמ רקיעב ,תוריעצו םיריעצ 
תא תויחהל ידכ תוגולפבו תוצובקב ורבחתנש 
תושמ םייתרבח םייחבו הדובעב ץראה תוממש 
אהיש רופיסבו הרישב יוטיב ושקיבש ,םיפ 

ייחב הלחש תידוסיה הרומתל תודימצב ןגועמ 
רשארה םלועה-תמחלמ רחאל זא ,םעהו דיחיה 
תיתועמשמ תושדחתה לש הפוקת וז ירה - .הנ 
םלואו .לארשי-ץרא תמדא לע תירבעה הרישב 
אטבל ףחדנ ,יצולחה וטהל לכ םע ,ימלא הבויל 
,השקה תואיצמה תוארמ תא דבלב אל וירישב 
רחה הינוריאה יעצמאב המיע רשק אוצמל אלא 

.הלוועה תאו יוקלה תא םג תפש 
,"דדונה" ,ונרפסבש ןושארה רישב רבכ 
:ידוהיה ריעצה לש ותרכה תמסיס תדהדהמ 
תועורזה בלשנ זא / - .העשה העיגה / עדאו" 
קרת תופחיה ונילגר / .הנבלל םיגפה / דומענו 
םע / :הרמו הלודג הקעז קעזנו / המדאב הנע 
ורהימו / תוצוחל יתאצב" םלואו - "!יח לארשי 
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דחא לכ / ,'זדולמ ,קרוי-וינמ / םיגויצ-סיריית 
צקה יסנכמ הארו / קבא-יפקשמב / תינוכמב 
םייולגה ירירש ודיב ששימו / קמוסה ירשב ,םיר 
ריית לבא ."ברעה ותדועס הברעו / .םליצו - - 
- םיקחרמל ויניע ולש ןב יכ רכמשכ הז ינויצ 
ל היהו / ,תינויצ הלחמ וב קבדת ןפ ,דחפו" 
ר / הנבלה-תלכתה הספוקה אצמו / ...'ץולח- 
:תונדעמ שקשיקו ,הרשכ עבטמ הכותל קרז 

."תווממ ליצת הקדצ/ 

 m

ימלא הבויל 

תנשב הליחת םסרפתנש ,"דדונה" ,הז ריש 
תכירעבש "םידה" יתורפסה תעה-בתכב ד"פרת 

ותועמשמו וחור ,ץיבוניבר בקעיו שרב רשא 

דע םימייקו םירירש תירזכאה תילאוטקאה 
העידיה-באכ םע ותעווש הלוע דוחיבו ,הזה םויה 
יבל אובל יושע רשפא קרוי-וינמ ינויצ רייתש 
מ ינויצה רייתה דועב ,לארשי-ץראב רצק רוק 
תודהי לש םינוילימה םע הפסינ רבכמ הז 'זדול 

.ירבאקאמל ךפהש ינוריא ביטומ .הפוריא 
,ובש םירודמה תנומש לע ,ימלא לש ורפס 
אל יטויפ םלוע עבומ ןאכ .שפנ-תיימה ררועמ 
םג אלא ,תינכפהמ תיתרבח הייווה לש דבלב 
הכותמ םק רשא ריעצ דחא לש תישיא הייווה 
םייוצמ דוע .ומע ייחלו ומצעל הקית איבהל 
לש ותווהתה תוודח םירכוזה םידיחי וניניב 

חמו בער תונשב לבסהו ישוקה ךותמ הז םלוע 
המשג ןימ אלא תאז ןיא .לוכשו ןוגי ימיב ,הל 
ולעש תורוחבו םירוחב םתואל הנתינ הריתי 
הלו םינפחיל .ימלא הבויל ררושמה םע הצרא 
דוסיה םה יכ ,םימורממ וליאכ זמרנ הלא םייוז 
הגות ושיבלה ןכ לעו ,םהירחא םיאבה ליבשב 
רבו ,ובצחש םינבא וסמע ,"תוכלמ לש דגב"ב 
."לאוגה-יכנאזועדתה" :ורמאו ודעצ ץראה יבח 
רשפ הכ םירבדהו / הייולג הפ תמאה" התיה יכ 
,םורעה יחא דמוע / ,םורממ שמש החרוז / :סיט 
בו - - סמועו רתח ,ךלוה / ,ובג לע ןבא סמוע / 
וליפא "...םינוילימ / ,תולזמ / ,תומלוע / ודי 
ושטנ ,םהירבח תא ובזעש ,ףפורתנ םבילש הלא 
ןינב לש המשגהבו ןוזחב ךכ-לכ רקי היהש לכ 
בטיה ועדי ,רכנב םש ,הלא וליפא - לארשי-ץרא 
םלמעב תשדחתמה תדלומ לש התועמשמ המ 
רקיעבו .םלועה יקלח לכמ תויולג-יאצוי לש 
םהל קינעה לרוגהש הלא וז תועמשמ ועדי 

!רוזחלו - דעומ דועב ךלמיהל הנובת לש הדימ . 
המ ,הה" :"טעמ ינוקזח" רישה.רשפ והח - 

יתלשכ םאה - - / ?םייניע ובצע יע / ,יל היה 
רתוי קזח - טעמ ינוצמאת קר / .םולכ אל ?רבכ 

."םוקא 

ובתכנש ,"תומיאופהו םירישה" תאירק םע 

בוש ,1982 תליחת דעו םירשעה תונש תליחתמ 
תוריעצו םיריעצ תויומד ןתוא ונינפל תובצייתמ 
ודבע םמיע רשא היסורו הניארקוא תוליהקמ 
גבבו םישיבכ תלילסב היצילאגמ יתצובק ינב 
רחבה תצובק יל הרוכז דוחיב .ןבא-יתב לש תוא 
רחאלש ,םילשוריב הדובעה-דודג ימיב םיר 
אתווצב םיכלהמ ויה תותבשבו הדובעה תועש 
תובחר תורוחשה סהיתועבגימ םישבוח ןיידעו 

יתומשו ,םהירוה יתבמ םמיע ואיבהש םיילושה 
ארבא ומכ ,דחוימ לילצב ונינזאב ולצליצ םה 
רשמ םתומכשו םה .הק-ציא ,הבויל ,המויס ,הש 
הנומא ישופיחבו םיישיא שפנ-יטבלב ויה םיעק 
מה וירבחכ וארנ םבורב .תישונא-ללכו תידוהי 

נולש םהרבא זאד ריעצה ררושמה לש םיהוז 
יצילו יצולח םייפכ-למעל םתוא דדוע רשא יקס 
םנמא .תירבעה תורפסב תינשדח תינחור הר 

יושע אוה קר לבא ,הז היה םידוגינ לש קבאמ 
ןיבש ןילמוגה-יסחיב ימויק ןקרופ קינעהל היה 
ליבשב לארשי-ץרא ןינבבש המשגההו האידיאה 
יכ ילע המוד .תחאכ תמדקתמו הקיתע המוא 
ארה ןמ ,היה הצובק התואמ דחא ימלא הבויל 
תיוויטקייבוס הריש לש יוטיב זא ןתנש םינוש 
ה תייאר ךותמ "תדלומ"ב "תיב"לו "למע"ל 
הדובעב השועה ןוירטלורפ תייווהבש ישוק 
בעל ונושל בסמ סגו ,םידורי םיאנתב תירבע 
יצי תארקל - תוגהבו רובידב םוי םוי לש תיר 

.תוברתבו הרבחב שדח ןונגס לש ותר 

לש ומוקמ היה המ ,רוחאל טבמב ,התעו 
היילעה יררושמ לש םכרד תליחתב ימלא הבויל 
ונינפלש םירישה תפיסאל אובמב ?תישילשה 

התואל ונמצע ריזחנש יואר" יכ ןדס בד בתוכ 
יכ ,עדוי התוא יחו הב יחש לכש ,הקוחר העש 
שדח דלומ תעש העשה יכ ,הרבסכ וז התיה 
םידלומ תדמעה לש תוליגרה ךרדכו הרישל 
דימעהל חוורה רובידה גהנ ,תוישילש לע הלאכ 
רבא ,גרבנירג יבצ ירוא :התע םג הישילש לע 
ח בכוכ תואריהבו :ןדמל קחצי ,יקסנולש םה 
,רתוי ןטק ורואמ ןיבו רתוי לודג ורואמ ןיב ,שד 
ילשה ןמ דחאל הייוול-ןב תויהל ןמוזמב היה 
היהש ,הקולחה התואל ךשמנ אלש ימ ךא :היש 
הקולח עדי ,תורירש טעמ-אלו הרגיש הברה הב 
ךא ,הישילש לש ןינמ הגהנ איה םגש ,תרחא 
:רתוי תישממ ףא הקד הנחבהב היה הקודיצ 

."ימלאהבויל - ןפ רדנסכלא - יקסנולש םהרבא 
תינשדח הריש לש םינכתה תניחבמ ,םנמאו 
םימיב רשא הריש ,תוזעונ תוילאיצוס תומגמב 
ריפ תונויער תעבהב החוכ רקיע הבאש םהה 

תכפהמ לש םיקהבומה היררושמ תובקעב םייט 
וז הניחבמ - תיקיוושלובה היסורב רבוטקוא 
הישילשב םיררושמה תא ףרצל ללכ ךרדב ןתינ 
הבויל םדק םינמזה רדס יפל יכ םא הנורחאה 
ץראל היילעב ןה ,ןפ רדנסכלאל הברהב ימלא 
ןפ תיגולונורכ הניחבמ) םיריש םוסריפב ןהו 
.(תישילשה היילעב םיאבה םע הנמנ וניא 
ירוא תא ןאכמ איצוהל ןיא תוניחבה לכמ םלואו 
הכפהמה תא ותרישב אטיבש ,גרבנירג יבצ 

םילמעה תומדב םיצולחה-טבש לש תירבעה 
רידגה רשאו תדבועה תובשייתהבו ץראה ירעב 

:ובתוכב ,ןטייפ-לעופ גשומה תא הנושארל 
;"םנטייפ תויהל ינוארק לארשיב םיראטלורפ" 
רזחו "ףכב םיבצוחה" לש םבואכמ אטיבש ימ 
תפ אל / !אובאו ,םיינע תדועסל יתארקנ" :רשו 

"םינזאמ" 
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עיבהש ימו ;"!םודא ריש אלא ,ידיב םחל 
יכרד תדמלמכ תיסורה הכפהמל תובהלתה 
דמע רשאו ,תירבעה הכפהמה ליבשב המשגה 
לש תקלתסמה ותומד חכונל דערנ טולאסב 

.ןיגל 'ץיליא רימידאלו 
כת ורדח םהה םימיב יכ קפס ,אופיא ,ןיא 
םשפנב וגזמתנו ג"צא תריש לש תילילצו הינ 
,תפומל םהל ויהו ימלא הבוילכ םיררושמ לש 
רלצ למע-יריש ימלא בתכ ךכ .הריצי-תארשהל 
םימיל הווקת ךותמ ,םיבוצע תדלומ-ירישו םיל 
תא ךילוה לרוגהש אלא .התוורה ,הלקה לש 
יריש ול קחריו" - ץראה תא בוזעל ררושמה 
/ ...ןחלה עצמאב / עתפל יתרתונו / ,חורה םע 
/ !םיכרד ילותפנ ,יה" - "...חתפב / ...הככ םתס 
- השרוו / - חרפ / - ןילרב / !תוירק ירעש ,הה 

"!דועצ יתדעצ / 
/ ,ימע סרה לע" רשו ימלא דדנ ,םינש רחא 
זיטרפ" םע דואמ באוכ היהו ,"ירוד רבש לע 
יחשל םיניכט-יבהל םיטהולה םיקחרמב "םינ 

.םידלי תט 

ומלוע לא רזח ימלא הבוילש דע םינש ורבע 
םדא ייח לש הרישה תעבהב ודוחיי לא ,ןוכנה 
םיריש" לש הפוסאה דעו ;לארשי-ץראב ידוהי 
בהואה וגב ידיב וצבקנש חור ירוזפ ,"תומיאופו 
הז רואו .ךכ-לכ האנ רפסב ונתינו ררושמה לש 
רהוזה ןמ וב שיש יפ-לע-ףא ,הריציה סוניכבש 
םויה לש זכורמה ורוא והירה ,העיקשה לש 

.ברעה יפב םויה לש ותליהת :תניחב .ולוכ 

יכדרמ-ןב קחצי 

ימויק בצמכ תודידב; 

,תכלש תפוס ,סקראמ היסראג לאירבג 
ומז יצוה ,ןדירטסוא והיעשי :תידרפסמ 

■ 1982 ,רואל סיאיצומ - ןתיב הר 

ןתינ/82-ב סקראמל קנעוהש ,לבונ סר !ך 
האמ" ןאמורה רובע הנושארבו שארב ול 
,סקראמ לש םירחאה וירפס ."תודידב לש םינש 
בלש םינש האמ" ירחא םגו ינפל ובתכנש הלא 
לש ותמצועלו ותוכיאל םיעיגמ םניא ,"תודיד 
ינפב תדמועה הלשכמה הארנכ יהוז .הז ןאמור 

:ונימב דיחי אישל עיגה וירפסמ דחאבש רפוס 
תא תטפוש - קדצ לש הבר הדימב - תרוקיבה 
ועבקנש הדימה תומא יפ-לע םירחאה וירפס לכ 
םירפס םג םידמגתמ ךכמ האצותכ .דחאה רפסב 
ינפ םה הלאכו ,רפוס ותוא תאמ ידמל-םיבוט 
לש םירחאה וירפסמ המכל רשאב םירבדה 
בדה ינפו רשפא ,ירבעה ארוקה יבגל .םקראמ 
בונה תירבעל םגרותתשכל תצקמב ונתשי םיר 
האר ילגנאה המוגרתש ,םקראמ לש השדחה הל 
"Chronicle of a םשב רצק ןמז ינפל רוא 
 ."Dead Foretold רש ,"תכלש תפוס" רפסה
ה ורפיס השעמל אוה ,1982-ב ונלצא רוא הא 
ב בותכל לחהש ,םקראמ לש רתויב םדקומ 
לא .1955-ב רוא הארו ,19 ןבכ ותויהב ,1947 
הנש 30-כ רפסה אופיא עיגמ ירבעה ארוקה 

רפיסהש רחאל תאח .ןושארה ומוסריפ רחאל 
רפמ דמעמ המצעל השבכ תינקירמא-סורדה תר 

"םינזאמ" 

אלש רשפא יאש) סחרוב ןמאה-ברש רחאל ,רא 
ךפה (דחא יללכ טפשמב אולו ,ןאכ וריכזהל 
םקראמש רחאל ,רפס עדוי לכ לצא רבד-סשל 
ידב לש םינש האמ" לשב הליהתב הכז ומצע 
רוקש העשב עקרב םיעבעבמ הלא לכ ."תוד 

."תכלש תפוס"ב םיא 

קרש ,הכורא-אל הלבונ רדגב אוה הז רפס 
רא ,םיבע םיפד - עודי יל"ומ סיסכת תיבקעב 
קמ איה - השק הכירכ ,תורוזפו תולודג תוית 
- תשחרתמ הלילעה .רתוי םילודג םידמימ תלב 
רכרתמ היונבה הרייע התוא ,ודגוקמב - ןבומכ 
לש יזכרמה ריצה .היזאטנפו הילאיר לש תב 
,הנושמ סופיט לש הרובקל ותאבה אוה הלילעה 
,תודידבב הב יחו ןא-יאמ הרייעל עיגהש אפור 
תדוקנ .הרייעה יבשות דצמ ןייוע סחיל הבוח 
תא םג השעמל תנייצמ הלבונה לש הלחתהה 
רב ותוא לש היילתב ותודבאתה :השרפה ףוס 
עובקה ולכאמ :לשמל .הנושמ ןכא) .הנושמ שנ 
ןמז תדוקנמ .(םימב חתרומה בשע אוה דיחיהו 
קלח טא-טא רהבתהל םיליחתמ וז תרחואמ 
הז ינוהמת שנרב עיגה דציכ :הישרפה יטרפמ 

יפכ) הריחאוגה םע ,הרייעב יח דציכ :ודנוקמל 
דציכ ,השאל ול הנאשיש אלב (תינאידניא תיר 
לכ לע אונש תויהל ךפהו םיעוצפב לפטל בריס 
שמ םירפוסמ הלא לכ .יוכו יוכו ;ודנוקמ יבשות 
הלבונב שי .תופלחתמ תיפצת תודוקנ שול 
ר :עריא רשא תא תורפסמ רשא תויומד שולש 
- ותב ,'תונורקעו דובכ לעב שיא אוהש ,לנולוק 
,תבה לש הנב :תובר םינש הזמ םלענ הלעבש 
רמדמ תחא לכל .םימת רענ רדגב ןיידע.אוהש 
,הלשמ היאר תיווז ןבומכ שי הלא תורפסמ-תוי 
ךא .הלשמ הדימ-תומאו הלשמ תובישח ירדס 
ותוא והימ תמאב תעדוי הנניא ןהמ תחא ףא 

ודנוקמל אבש ,הז בשע-לכוא-אפור ,רזומ שנרב 
דוסיב ,עמשמ .תובר הכ םינש תוריזנב הב יחו 

רסל דע תרתפנ הנניא וזו ,הדיח הנשי הלילעה 
חא תויודע ,םיפסותמ םיטרפ .הלבונה לש הפ 
ךשמב עריא רשא לע שדח רוא תוכפוש תוד 
יעב תראשנ תיסיסבה המולעתה ךא - םינשה 
קר הלבונה תא גיצהל תועט וז היהת ,םלוא .הנ 
הלבונב םקראמש המוד .םייתלילעה הידברב 
םייח-תייווהו הלילע :םימרוג ינש בלשל הסינ וז 
רתש יתלילעה דבורה ,רמולכ ,תחא החפשמ לש 
,ותומבו וייחב ,הנושמה אפורב קסועה ליעל רא 
םיעטק לא םיעדוותמ וגא ובש ףסונ דבורבו 
דה םה םירוביגה ןאכ .ודנוקמב םייחה-תייווהמ 

רע שי ןהמ תחא לכלש ,ןמצע תורפסמה-תויומ 
.תודלותו תונוצרו תויווח .ולשמ םל 

,ודנוקמ .דבכה םוחה טלוש המצע ודנוקמב 
.הדגאו הילאיר לש תבורעת איה ,םוחה-תפופא 
:ךכ סקראמ ראתמ הב םייחה תייווהמ עטק 
םג .םות דע הטסייסה תיצמתמ סייוסמ עגרב" 
לש רתויב הסומכה ,הריעזה ,תיאשחה תוליעפה 
עבטה ךלהמ :קוידב עגר ותואב תקסופ םיקרחה 
והובו והותה ףס לע תדדונתמ האירבה :רצענ 
רה תירכה חרפ םע ,ריר תוליזמ ,תומק םישנהו 
נשהו םוחה תמחמ תוקנחנ ,ןהייחל לע המוק 
גוקאמב יעיבר םוי ןיידע' :תורהרהמ ןהו :הא 
,תיווז-ןרקב תופפותשמו תורזוח ןה זארא .דד 
קמעל תועיגמו ,תואיצמל םולחה תא תורבחמ 
וליאכ ,םישושחלה תא גוראל ,וז םע וז הוושה 
ידי לע אתווצב ודבועש םיטוחמ יקנע ןידס ויה 
רחת וז ודנוקמב םג ,לבא ."הרייעה תושנ לכ 
תרבח"ש העש תמלענו תכלוה תישארבה תש 
רדומ .היצזינרדומה תא הילא האיבמ "תוננבה 
.יתכלשה תפוס' ,הארנה לככ ,איה וז היצזינ 
חא םימעפ רתח הלבונה לש ירופאטמה המש 
שוביש לש תועמשמב דימתו ,רופיסה ףוגב תוד 

םקראמ היסראג לאירבג 

אובמב .הרייעה לש םייעבטה הייח תא שבישש 
וליאכ ,עתפ" :רבחמה רמואו םידקמ הלבונל 
,הרייעה לש הרובטב םישרוש התכיה תלוברעמ 
תפוס ידי לע תפדרנ ,תוננבה תרבח העיגה 
תלוספמ תבכרומ ,המוהמב ,תכפהתמ תכלש 
אבבג-ירייש ;תורחא תורייעמ םירמוחו שונא 

הקוחר התמד םעפ לכש םיחרזא תמחלמ לש 
זכא התיה תכלשה תפוס .הריבס-יתלבו רתוי 
,בברועמה ריתעה החירב לוכה המהיז .תיר 
יש ."סומכ תוומו רועה-תעיז לש השרפה-חיר 
דזו הלבונה תלילע ךותב הרופאטמה לש הבול 
רתה לש םיבחר שוריפו הייאר תרשפאמ התייוו 

.ןהיתויועמשמ לשו תושחרתמה תועפ 
ינאה ,סקראמ לש םירחאה וירפסבכ ,ןאכ םג 
תרתוכה .םידדוב םישנא םה םיראותמה םיש 

קמ הנניא "תודידב לש םינש האמ" תרכומה 
בה ימויקה בצמה תא תנמסמ איה .אופיא תיר 

איה ודנוקמ .םקראמ לש ויתויומד לש יסיס 
ףוגכ ילוא םה הב םישנאהו הלודג-אל הרייע 
דדוב .תודדוב ןה תוראותמה תויומדה ךא .דחא 

חפשמ ינב םג ךא ,ינוהמתה אפורה ןבומכ אוה 

לכל .תודידבב םייח לנולוקה לש תדבוכמה ות 
רדידב .רחא גוסמ תודידב ,ולשמ תודידב דחא 
םתודידבו ,הנב לש ותודידבמ הנוש תבה לש הת 
הריחאוגה לש התודידבמ הנוש הלא ינש לש 

יסב ןפואב לבא .ומצע לנולוקה לש ותודידבמו 
ב תדמועה תושיכ ,תמייקו הנשי תודידבה יס 

מ םוחו תודידב לש - וז היווהבו .המצע תושר 
תויומדה תולעופ - היזטנפו הילאיר לש ,שית 

.ןלוכ 
סיסר ,טנמגרפ אלא הניא וז הלבונ ,יניעב 
ומשש ,יטסטנפה ,לודגה סופאה ךותמ יליחת 
אל ליחתמ סקראמ ."תודידב לש םינש האמ" 
ויגשיה ךא ,ודנוקמ לש םקרימה תא ןאכ גור 
דנה רצוק םג דמוע וירכועב .םייקלח ןיידע ןאכ 
הלוכי הנניא ודנוקמ לש התייווה ןכש ,עצ 
םעו .ךכ-לכ רצק עצמב ישממ יוטיב ידיל אובל 
וטבניש םיערזה םירכינ "תכלש תפוס"ב ,תאז 

."תודידב לש םינש האמ"ב תראפתל ךכ רחא 
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