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"הרענהו לייחה" ןמורה ךוממ

ה תא זאש ינפמ ,םהב ךורדל רוסאש הפצרב םיצירח »תורוחש תורעמב םינוקרד
ל כב ...תוערה תוחורה ןמ ןגמל ,םייאשחה תותואה—םדרית םרטב !הדפרקל ךפהנ

א וה תמ תויה םג .רבדה ינדיחפה ,ידמ רתוי ,םיכורא םימי »דוע יתנמאה אל הלא

.הזה ןינעה ןיממ
ה נקזה יתבסש יתעדיו ,תרטפנ הנרא תא יתיאר .תמאב רשפא תומל .הריטפה אל
, תוצע־דבוא יתצצורתה וב ריע־קלח ותואב וליפא ,הינפל דוע ,רטפנ יבא םג .הרטפנ

ן יא לבא ,רשפא הז ,ןכ ,תומל .תונורחאה ויתועשב וילא תכלל יל היה רוסאש אלא
ה ז ןיא ,תמ תויהל ילב תומל .תמ־תויהל קר ,תמ־תויהל דיחפה יתוא .ךכ־לכ ארונ הז
ן יידעשכ ,המחלמה םדוק .ךכ־לכ ארונ רבד וניא המדאב בכוש תויהל םג .ךכ־לכ ארונ
, ךכ בכשל םיבהוא ונייה םש .םיה די־לע תובר םימעפ ץיקב ונייה ,בוט וגל היה
ד וע ךירצ וניא רטפנש ימ ,םושנל ,םיפושח םינפה קר ,םחה לוחב ירמגל םירפוחמ
ר בכ־םיתמה ויה םיה־תפש לע לוחב .רתוי דוע קומע תויהל אוה לוכי זא ,םושנל
־ םיתמה »קדצ־יא היה הז .קחשמב ופתתשה אלו וקפאתה ךכ םושמ קר .דימת םיחצנמ
.םידליה ונתוא םיחצנמ ויה דימת רבכ
. דוע יתנמאה אל ,דיס־קבאלו רפעלו יחס־ימלו םימל תוררופתהב ,תוקמקמתהב ךא
. לילה־תוחורלו תופשכמה־תולוחמל ,תודפרקה־יקדסלו םינוקרדה־תורעמל ךייש הז

ו מכ טעמכ ךחוגמ הז היה .ךכב יתנמאה םעפ־יאש םימעפל יתשייבתה וליפא ינא
י תדמעש בוט קר .שיב תוקונית־להבה ,רעוכמ םג תאז דבלמו ,הדיסחה לע התודבה
.דעומ־דועב ךכ לע
פסמ ,ימצע־ןויסנמ ,ילש תועידיה תא יתטקיל ,תונלבס־לש־קחשמ ומכ ,טרפל־טרפ

־ טרפ tםירגובמה תויפמ וטלפנש תוזחפ־ירובידמו ,אורקל ליחתהל יתמדקה יכ ׳םיר
.הלפתה הנומאל ללכ םוקמ דוע רתונ אלש דע ,ורבחל ר3ח טרפ לכ ךא ,טרפל
ש רגמ ובו ןג היה זא רבכש ,הנופמה ,ןשיה םלועה־תיבב רפעה־תודובעב רבדה לחה
ו השמ וחקיפ־ורפיח םישנאה .יניע דגנל רורב תאז האור ינא ויידע .םידליל םיקחשימ
 .האיצמה לא וקונרז תא ןויכו ,דאמ ןרקוסמ ,שגינ ןנגה ,טיט אלמ .םוהתה ןמ השק
. ףטשנ טיטה .ונלש םיעוצעצה־תוברח תא םקעל הייד הקזח ,תזכורמ םימ־תמולא
ר חא ,דאמ טקש יתדמע הליחת .הז היה הז ,אילפהל־הפי ,הקד דיו ,הנבל עורז
.ץופקלו קוחצל ,םייפכ אוחמל יתלחתה
ף טיל וליפא דחא .וקחצו יב ולכתסה םישנאה "!רבכ־תמ אל" ,יתארק "!רבכ־תמ אל"
ה יה אל ,בוט־תיבמ־דלי ידוע זא ינאו תוטיוטמ םיידי יל ויהש ףאו ,ישאר רעש תא
ה תא" .וראווצ תא קבחלו ץופקל יב היה קשח .רקיע־לכ יל תפכיא חפוטמה ירעש
 רבד םוש .רעשב םש ןבלה שישה־בורכ לש עורזה איה תאז" ,ףוסבל רמא ,"האור
."המדאב דוביאל ךלוה וניא
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ד ימת יתבס .דתיה יתוחא לע .םשמ יתכלהו יתינע אל ינא .םירגובמה ורביד ךכ
ה דלי לע והשמ בותכ היה םירופיס־רפס הזיאבו ."ךאלמ וישכע איה" :יל תרמוא
ך לוה וניא רבד םושו .ררועתתו בושת םרטב שישכ־הנבל זא תבכוש איהו התמש
.ןנגה רמא ,המדאב דוביאל
ה לא ויה לבא ,םדוק רשאמ רתוי דוע םיער תומולח יל ויה םנמא ךכ־רחאלש תולילב
־ לע ךא ,ןבומכ ,ןיידע זא יתעדי אל רבכ־םיתמ ןיאש .רבדה רמגנ זאו .םינורחאה
.תרערועמ .דתיה רבכ תוומב יתנומא םינפ־לכ
ל ש סבגה־יקתעה תאו תונומתה תא יתיארו היסנמיגה לא יתאב .םינש ופלח ךכ
ק עצו יטיתאפ דימת השענ ונלש ןקזהו הנושמה הרימה .םיימורהו םיינוויה םילספה
ו דראנואיל ימיב תוריפחה לע ונל רפיס אוה .תושגרתה ללכל ומצע איבהשכ םר לוקב
! םיתחשנ־יתלב !םיתחשומ־יתלב .םהיתורבקמ םתוא ולעה ךכו״״ .ול׳גנא־לאכימו
.הקחצ התיכה ״! הייחת :סנסנר והז״ .גאש ״! םלוכ יח־יפוי
, רבכ־םיתמה ,חרכהב ,תמאב הלאש יל רווחתנ טעמ־טעמ ךא ,קחוצ יתייה ינא םג

־ תייחתו ,הכלהכ־אלש שרפל לוכי התא הלקנ־לע םיקיתע םיאצמימ .הילטיאמו ןווימ
. דבל הכשחב תויהל יתלוכי ךודכיד אלב .ךכ היה בוט .עודי גשומ התיה ירה םיתמ
ה מ .העש־יפל ,יבגל היעבה זא המת ךכב לבא .הלילה־רנ לש לגרהה ןמ תלמגנ זא
, עיגרמ .ךפיהל .ךכ־לכ שגרמ דוע הז היה אל םצעבו ,יתעדי תעדל ךירצ יתייהש
, הנרא תא ,ץיקה־תשפוחב ,ןכמ־רחאל רצק ןמז יתרכה תאז דבלמ .עיגרמ דאמ
ם ירהה־םגא ,רדהנ היה ריוואה־גזמ .הלאכ םירוהריה רהרהל ידכמ םירשואמ ונייהו
, קחרה תוחשל היה רשפא ךכ .קספה ילב החרז שמשה יכ ,ליגר־יתלב ןפואב םימח
ם וקמ לע האציש ,ילש הנקזה אתבס .םיניפלדה ומכ ,תוכורא תועש םימב ונטטוש ונאו
. הירוהריהב ,םתסה־ןמ ,הגילפה הנרא לש המא םג .ילוא הדשחתנ ,רפכל ונתא ימא
ת וארל םדא לוכי אל םש .עלס־קיקנב ,קוצה לע הובג ,שקמ ןק ונל ונינב ונא ךא
ד וע ותוא הריגסמ וילגרל תחתמ תרורדה .דתיה קוצה לא והשימ ספיט וליאו ,ונתוא

.םיקחרממ
ל וכי ,בשוח ינא ,ילואו .ונייה םירשואמו ,םדא םושל ער ונישע אל !תויוטש י אטח
ו רבע אל טעמכ ירהש ,תרחא ךרדב .דתיה הנראש תויהל היה לוכי ירה ..תויהל
ח רכומ ירה ...ילב ,התיה תרטפנש ,תרטפנ התיה תרחא ךרדבש ...םייתנשמ הלעמל
!תומתש םדוק תויחל התא
ף ורעה למסה םהילעש םילגדה לבא .ןיידע ילע תמ אל דחא ףא .ריעב בושו ,םייתנש
ל א תומודא תופיט ופטנ לוזה םילגדה־גיראמו ,תומוחה לא םשגה־תרעסב וחטוה
ם יברה םיגחה דחא היה אוהה םויב .החרז שמשהו ,םיימשה וליחכה בוש זא .הפצירה
ה יה האנ ןכ־יפ־לע־ףא .ונילע ויה םיאונש םגו םהב קלח היה אל ונל רשא ,םהלש
ו ל ןיא הזכ יפוי .שגורמה םקוחצו ,םהידמב םידליה ינפו הקיזומה :המ־םושמ הארמה
ם תואמ דחא ,םיסוסה ןכ ,םישרפה־תרטשמ לש םיסוסה םגו .ותליע םע םולכ־אלו

...םיסוס
אל ינאו ,למסה תא ונדנע אל ונינש ונאש ןבומ .ידמ רתוי המידק ונייה םידמוע
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, הברעתה הנרא .ךורא הזכ דחא ,דחא יתוא ספת םואתפ .םהילא ךיישש ימכ יתיארנ
...םיסוסהשכ קוידב ,הירוחאל הלפנו העתרוה ,הפגינ
ם ירחא המכ קיעזה ,ינממ הפרה .דרחנ וליפא .םהבש םיעורגה דחא היה אל ,םצעב
. םוקמה ןמ תודחא תועיספ קחרמ הרג איה .התיבל האבוה הנרא .די ןתנ ומצע אוהו
. םהירוחאל תינשער ונפו םודל וצפק רחא ,םישפוטמ םיפוצרפב הכו־הכ ודמע םירענה
.המחלמה םדוק הברה דוע היה הז ךא .תפדנתמ םתכובמ התיה ןמז רובעכ
ת וחפל .ךכ־לכ הזב יתנמאה אל םלועמ ינא ךא .ורמא ,התרכהל דוע הבש אל איה
ו ז הדיחי העונת התיה אל ןכ אלולש .יב הניחבה חרכהב ירה .הפקדזנשכ ,הנורחאב
י תבנגתהשכ ,םשורה ךכ־רחא היה רתוי בושח ךא .ללכ תנבומ ונלש תותואה־ןושלמ
.הרדח לא תועש שמח רובעכ
, המימדה אלש םושמ תאז תוארל היה רשפא־יא םינפ־לכ־לע ,העוצפ התיה אל
, הב יתעגנ .רחא יוטיב ןיא .התיה שישכ־הנבל ...לכה לע הסיכ הפיה םוחה הרעשו

ה כ־יא .דאמ הטקש ,השקו הרירק ,הרירקו השק התיה וז .העורזב קר ,ףורפרב קר
.ונתוא תדבאמ הניאו ונב הקיזחמו ונתוא תאשונה המדאכ הקצומ .תחטוב ,הדובכ
. תויזה אלב ,טקש ,םודר היה יכותב והשמ .ללכ בוצע יתייה אל .יתאציו יתרזח
ם ע השענ התא ןבלו קצומו השק .םעפה רשאמ תוחפ תוומב יתנמאה אל דוע םלועמ
ה בוח םא ,ןבלו קצומו השק השענ התאש ךכב תועמשמ אצמת יכו .ןבא .ךתריטפ
ם ג ינאו .םיחוטב רבכ־םיתמה .רתוי הברה לופנל םיחונ םייחה .אל ? ררופתהל ךילע
א לל ינדיחפהל חינמ יתייה אל בושו ,ידמל םימיה ויה םישק .דלי דוע יתייה אל

.ךרוצ
־ רחאו .המחלמה האב ךכ־רחאו .יתרגיה ךכ־רחאו .טעמכ והוסמר .יבא תמ ךכ־רחאו
י נולפ .תוומ־תודועת ,תועידי ,םיכמסימ ,םשמ םירצקה םיבתכמה ,העמיק־העמיק ,ךכ
־ תרעה ,ןעומה־תא־וגישה־אל ,םודאה־בלצה־יבתכמ םירזחומ ,המלענ תינולפ ,הלגוה
, המדאב םלוכ !הרטפנ ,יתבס ;תודבאתה ,ידידיבש בוטה ."רטפנ ןעומה" ראודה
: םהמ םוימוי־ייח עודי .םינש שמח ,םינש עברא ,םינש שלש .דוע ונניא דחא ףא
ת ופצל תלוכי אל הלאכ םימיב .הילאמ־תנבומ ,הלהבה ףרח ,התארנ הנושארה העידיה
ר צק ןמז יתלביק הנושארה תאש יפל ינתעיתפה אל הינשה העידיה .רחא והשמל
ח ותפל דוע ךירצ יתייה אל ,תירישעה ,תיעיברה ,תישילשה םע ,ךכ־רחאו ;ןכ יגפל
ק וסע יתייה ינאו ,דאמ םיקוחר םלוכ ויה ףוס־ףוסו ;ךכל יתלגרתה .הפטעמה תא
.העיגר ללכל עיגמ התא ןיא ךרפבו ,דאמ
ה לא ךיא יתיארו ,רבקל רבקמ תוליחמ יתצצופ ,הרוכ ןיעמ םימעפל יתייה םולחב
ל ש שגר ףא ראשנ אל .המדאב לכה עקש בוש ,ןבומכ ,הציקי םע ךא .םיררופתמ םש
ם ירגפמה ןמ יתייה רפסה־תיבב רבכ !הרוכ—ינא ;ענמנה ןמ רבדה היה םג .ךודכיד
י נפ־לע םירוזפ ותמ ישנא יכ ,תוכורא הנייהתש ןידה ןמ תוליחמהו .רתויב םישלחהו

; רס־הקירפאב םג דחא דידי ,הילרטסואבו ןילופב ,טאטשנייזרטבו ןכנימב 1 לבת־יצח
ך ותבו ? יתליחמ תא רופחל ילע היה ןוויכ הזיאב .ןכיה יתעדי אל ףא םהמ םיברו
הדות ,םיניינעה ויא ירה ,תוליחמה תא רופחל יתייה ךירצ םהיניבש ,םמצע תורבקה
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רופתמו ןובקר :םידחפה־תומולחב ,םידליכ ,ונמצעל תאז םיראתמ ונייהש יפכ ,לאל
י פלכ םהל רתי־תושיגרו ,םהינזאב תוידב ינימ לכ ורפסיש םהל חונ םידלי .תור
, הרירקה ,השקה העורז תא בטיה רכוז ידוע .הרגישה ןמ אלש םימשרו תוחיר
י רחאו ןושיל דבכש ינפל ,ףוצרפל םירק םימ לש זע ןוליס .הנרא לש שישכ־הנבלה
.תוקתשמ העווז־תויזה דגנ הלוגסכ ונממ בוט ןיא—ךתנשמ ךמוק
ורה םירע ,דרשמ־תודובע .הפוריאל הגלפה ,םיפושפיש .אבצל יתסייגתה ךכ־רחאו

.ירפכה יתוא הריג .ימצע תא יתקתינ תחא םעפ .השפוח ,הניטנק ,תוס
 יתאצי אל ידמ בר ןמז .איהה הביבסב םירפכה םיוולשו םייקנ .יהבא רפכ הז היה
; הרגפ :השפוח .הזה רבדה יל ביטיי םעפה ,הביתכ־ירדחמו תושעור םדא־תופינצמ
י תונורכז .וז הביבסב ןיא םנמא עלס־ינורדמו םירמ־יקוצ .םייח־תונש תערוג הלמה
.ריוואב םיפחרמ וראשנו ,תולתיהל המב םהל היה אל
ה אנה תורבקה־רמוש ינפל דמוע יתראשנו םליעה־תיב ינפ־לע הרקמב יתרבע ברעב
ה תיה תחאה עורזה .יניעב םדאכ הליחת היה קוחרמ .םייפנכה־דבכ ,ןבא יושעה
ך ותבכ ימצע יתשגרה הכ־יא .יל ורמא ,ןומיר־סיסר ;ויתולגרמל תלטומו השולת
.ילש
ן אכ ודמע םייח־חור ילב ;תוקיתעה תוטמסב יל הרקנ אל שיא .זא יתמק הלילב
ה יה אל ,החוחתה המדאב תאה העוקת ,דתיה ןוכנ־לא .קיר היה םלועה־תיב ,םיתבה
י תטשפ .יל המחה הליגר הנניאש הדובעה ךא ,היה רירק .הריפחב ךישמהל אלא ילע
ץ וחה־ילעופ ומכ ,הצחמל־םורע יתרפחו ,יתגתוכ חא ףא הלק העש רחאו ,יליעמ תא
ו ל תונג הדובעה ןיאש אלא ,הנושמ רבדה הארנ יאדו .המחה־תומיב ףוגה־ימוחש
.הפיסומ איה דובכש המדא־תדובע ןכש־לכ ,םדאל
ה תיה השק ךכ ידכ דע ,תוריהבב תאה הלצלטצנ הנושארה היווגה לא יתעגהשכ
־ םיקוחר םימי שובלב השובל ,חרקכ־הרק ,הדובכ הנקז השא וז ,דתיה .תולקתיהה
, םישנו םישנא ,יתחקיפ םיריעצו םינקז .דמועמב דובעל יתפסוהו יתפקזנ .םיקוחר

, םימיב־אב וא ריעצ םדא ,השא וא רבג הז םא .םיירט םירבק ינכושו רבכשמ־םירובק
ת ויווג יתש וליפא ויה אל םנמא .תאה לילצ יפ־לע הרהמב יתנחבה רבכ ךכב
ן אכ היה בר תאז־לכבו .הלשמ לוק־ןוג הל היה תחא לכ ירהש ,םיווש ןהילילצש
ט לתשה תבשחמ־תדובע לש הז םאות .דאמ עוגר יתישענ .םדאה־ינב ךרדכ .ןוימדה
.דוביאל ךלוה רבד םוש ןיא המדאב :הרושיא לע האב יבש תואדו .יתועונת לע
ל קלקל אלש יתשקיב .הכותל יתלפנ טעמכ .הנוילעה הליחמה יפ הז היה ;יתדעמ
י תיאר תאה תא יתפנהו יתרזחשכ .תוהש םהל תתל ךירצ .הדצה תצק יתיטנו ,םולכ

ם ידוד הברה ,הנקזה יתבס תא ,יבא תא יתרפיח ךכ־רחא .ןאכ הבכש הנרא .יתקדצש
א ל ךא ,אצומ־תויפ דוע יתאצמ .רדענ אל דחא ;םידידי המכ ,הצחמל־םיחוכש תודודו

.וגישה םתרטמ תא .הטמל לוחזל קשח יב היה
ד ע יאנפ יל היהי אל ילואש יתעד לע הלע אל ןפש ,דאמ ךובנ יתייהש אלא הז ןיא
.יתרהריהו ,טקש ,יטאל יתענ .םלוע
אלא .העז אל איהו ויה תוקודה־תומותח היתותפש .יתבס תא הליחת יתמרה זא
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 ,ינשנעל ׳ךכב יתוא הליהבמ התיה תחא אל .יתודלימ יתעדי דבכ הז טוטהלש
 הינפ תא התויע המטח הצקב יתעגנשכ .זא ומכ יתישע .םדוקה ברעב ער דלי יתייהשכ
.גואדל דוע ךירצ יתייה אל הל .םר קוחצב יתצרפ טעמכ ינא .טעמ
 יתחפט רחאו וילא יתבנגתה .תונידע תוחפ יתגהנ ןאכ .ידידי לש ורות עיגה וישכע
 רשאכש ,ינממ לענ אל םוקמ־לכמ .ומצעב טלש הפי ׳רמול ילע .ומכש לע יחוכ לכב
.לק עיזב ילא הנפ יתכמ וב העגפ
 יתארק קר יבא תא .ולטלוט הלאו ופטול הלא .םירחא םיברל יתישע ךכל המודב
 םג ךא .השק וב ורמעתה דוע ןכ ינפלש יתעדיש יפל ,יתזעה אל וב תעגל ;לוקב
 הנניאש הירגיס לא ודי טישוה ולש לגרה־תעונתב .הארנכ ,הקיפסה רבכ יתאירק
 ינניא .הירגיסב ודבכל יתלוכי אל םעפה תאז ףא .ןורחאה ומויבכ קוידב ,אצמנב

.ןשעמ
 התיה אל םתנש .רתוי וא תוחפ ,בצמל ןודא ימצע יתשח רבכ הנרא לא יתברקשכ
 יתמישנ הפאש שרח .הל יתקשנו הילעמ יתוחש .יל הלגתנ רבכ הז רבד ,דאמ הקומע
 ,תיח׳וחיתה המדאה לע הדצל יתבכש .תוחפ החושקו הרק התשענ ךכ ךותבו ,הכותל
 הזח .םירחא לצא יתחלצהמ הלעמל ףא הלצא יתחלצה .הבל לע יתרבידו היתפטיל
וראה ,תורצה היקוש טטרב שוחל יתלוכי דצה ןמ ,עוזל וליחתה היתועורז ,דריו־הלע
 לא ,איש־תדוקנ תארקל הברקב והשמ רמכנ ןוילע ץמאמב ;וחתמתה הירירש .תוכ
 ןמ תיפוסה הלואגה ,האלמה תומשגתהה תויהל התיה הכירצש העונת־תגספ רבע

.האיפקה
 ,ביבסמש לכל בל םיש ילב ,ילא היתכשמ חוכב .תופצלו ףיסוהל יחוכב היה אל ךא
 ,עלסה־קיקנב םש וננקמש הביחה־תולמו םיפופיגה ,תוקישנה לכ תא הילע יתרטמהו

 ,קחורו הדירפ יתדמילש םישדחה לכ תאו זאמ םידמושמהו םירוכזה םיגוניעה לכ תא
.םייחו תותימ ינופליאש ,םינשה בור לש תולילו םימי
 עדא אל םלועל ךא ,הנרא וז התיה םתסה־ןמ .הקעזה היה יתרכהב הלעש ןושאר רבד
 ,וז התיה התימ־תקעז .יתומצעב ךכ לחליח אל ,הככ ינרבע אל רבד םוש .הקעז עודמ
 וערקתנש דע התיה הלודג הכ .הקספ אל איהו .ךכל תומדל לוכי רבד םוש ןיא יכ
 יתעמש אלש דע התיה המר הכ ;לכה תא וסיכו ודרי רק לטכו םימודמידה־יליפרע
 .הנרא המלאנ זא .ינורתיכש דע ,הצורמב םיאבה םישנאה לש םהיתולוקו םהידעצ תא
 םינש התנעתהש ימכ ,דירחהל־םיתחשומ ,םיתווענ הינפ ,יתועורזב הזוחא התיה העגי
.םעפ־יאמ רתוי התיה םייח־הלוטנ .םדא־אל דחא ידיב המדאל תחתמ ןאכ
 ,תוינרקס תונקז םישנ ,ילא וברק םירטוש .םייח ביבסמ לכה וישכע אלמנ תאז תחת
 וכרדו םיינדחפו םילאונ וכחיגש םיריעצ םיזחופ רפסמ ,תוטומבו םינושלקב םירכיא
.ןבאכ יתייה עגר .הז ילגר לע הז

 .ינממ שלתית תחאה יעורזו טעמ דוע וליאכ היה .םייחל יתוא הררוע בוש המויא הכמ
 ,היח הפונתל היה יתא לקשמ .יאבצה ינומיא יל ליעוה הנושאר םעפ וז .יתרהריה אל
 .ףסיש דוקדקל דוקדק .התסמע תאה—םייח־תלוטנו תקתושמ תחאה דיה היהת ףא ולו
ועלבנש וא םירפוחמה לע ולפנ םיגוסנה .בז םד .ףלא תועורז יל וחמצ וליאכ
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 השק־םיעוצפה ידי־לע םהילגרב וספתנ הימ וסנ אלש ,םינשקעה ;רפעח־תוליחמב
 דע תוכהל הפיסוה תאה ךא ,אנ־הסוח־תוקנא ועמשנ חוחתה רפעב םשו־הפ .ולפוהו

.םיתמ םלוכ ויהש
לכ רעוס דוע אל ,רתוי ינלבוס היהאש הל יתחטבהו הנרא די־לע ףייע יתבכש זא
 דע םיחקופמה תא וסיכ ביבסמ םיתמומה .העונת אלל הראשנו הבהריס אל איה .ךב
.חרופ קבאלו םירוכע םימל ,רפעל וררופתה יניעלו ,הלאמ רבד דוע הארנ אלש
 ־יערז האיבהו האב חורה .ולוכ היה םומד הכ ,רפכב ימ דוע ראשנש אוה ענמנה ןמ
 םיטולק הבש החמוגה הליחתה םג טא־טא .םילועבג וחימצהו וציצה עגר־ןבש רב
 ,םירהב ונלש ןקה ומכ ,הז היה דאמ חונ .רפעו קבא אלמתהל ,ינאו הנרא ,ונייה
.םיה־תפש לע לוחב תודליבכ וא

(.ב .א)

רנורפ ףלודא
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