
החקרמל ידממדחה םדאל תורעה :רטכש הקבר
ן מ םשרתמ ,"ידממדחה םדאה" ורפסב דוחייב ,הזוקרמ טרברה לש וירפסב ןייעמה
ר תויב םצמוצמ םרפסמ םייתבשחמה םיסופיטה־תובא רבד לש ופוסבש הדבועה
־ ופיטה־תובאש יד אלש הדבועה ןמ התא םשרתמ םג ןכ .םישדחה םיחונימה תורמל
ת ומיהדמ תודבוע ןה ולא .םייספא םה תונורתפה בג אלא םיטעומ םייתבשחמה םיס
ה חמומ אוה דוחייבו ,השדחה תיתרבחה הבשחמה לכב הרועמ הזוקרמ השעמל ןכש
.לגה לש ותנשמב רקח קימעה ףא ,רפס בתכ וילעש ,דיורפב םג ומכ סקראמב
 הסנמו ,הזמ הז םינושה ,וללה תועד יגוה השולש לש םהיגשומב שמתשמ הזוקרמ
ן מ המ־תדימב הנושה תיאמצע תבוכרת רצוי אוה השעמל ךא ,תחא השקימ םתושעל

.תומדוקה תורותה
ל כב םהינימל םינקיטסימה והושפיחש הז אוה הזוקרמ שפחמ ותואש ףסונה דממה
ה אצות וז ילואו ,תואיצמה לע ירמגל רתוומ הזוקרמ ןיא םהומכ אלש םלוא .תורודה
ש יא היה תרחא הפוקתבש יל המדנ ,םוקמ־לכמ .םינורחאה תורודה לש חקלה ןמ
ן יא םויה םלוא .יתדה ןבומב שדח ינחור דממ שפחמה רומג ןקיטסימ ךפהנ והומכ
ו יתוהימכ לע שידח חונימ הטעמ אוה ןכלו ,תויתד תוזרכה זירכהל זעמ םדקתמ ידוהי

.תויתדה
ר יבסהל הסנמ הזוקרמ .םקראמ םג הצר ךכבו ,דחא דממל ,םצעב ,רתח םזילאיצוסה
ת מדוקה האמב .תונשרפ ,ןבומכ ,וז ךא ,דבלב דחא דממל אל ןווכתה סקראמש
ונו תמטמטמ הפוסש ,עפש־תרבח שוריפ המ ומצעל ראתל לוכי שיא היה אל ןיידע
ה רבחכ תידממ־דח הרבח םהינימל םיטסיפוטואה םהל וזח ןכל .םירבד לש םמעט תלט
.תילאידיא
־ יפאקה הרבחה אלו תיטסילאיצוסה הרבחה אל יכ ,הזוקרמ ללוכ ,ונלוכ םיעדוי םויכ
ב ורמש אלא דבלב וז אלו .הווקמה רשואה תא תואיבמ ןניא ,עפשה־תרבח ,תיטסילט
ן מ רתוי םויא ףא אוה הז רבדו ,ףואשל המל דוע ןיא םיחטשה לכב שפוחו עפש
.רתוי בוט םלוע לע םולחל תורשפאה םדצבש הקוצמב םייחה
ף א יטילופ ןויוושב קפתסמ וניא אוה .לבוקמה ןבומב טסילאיצוס וניאש יאדו הזוקרמ
משמ ולצא לבקמ םיתעל שמתשמ אוה וב יטסיסקראמה חונימה .יתרבח ןויוושב אל

א וה ,ףאוש אוה המל אלמ הפב רמול הזוקרמ אריתמ ,רומאכ .ירמגל הנוש תוע
ם גו הילפאו לבס לכ לוטיבב םג אוה הצור תמאב ילוא .רנויצקאיר תויהל אריתמ
.הזה רבדכ ןכתיי םא איה הלאשה ךא—"ףסונ דממ״ב
םיעבקנ היכרעש ,תיטסילטיפאקה הרבחה ,קושה־תרבחבש ךכ לע עיבצמ הזוקרמ
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 ןיאש תורחת לש תלוברעמל םדאה סנכנ ,הנקמו רכמימב ,שוקיבבו עציהב ,קושב
 חיכוהל וילע ןמזה לכו ,דימתמ ץורימל םדאה תא הסינכמ הרבחה .הנממ אצומ
 התואל ,תורחתב דומעל ידכ רתויו רתוי רציל סונא םדאה .רתוי הובג קושב וריחמש
 ךרוצ ךותמ אל ול שכר םתוא הנוק אוהש םיכרצמה תאו ,רתויו רתוי הנוק אוה הרטמ
 חפטלו ומצעל םיינחור םייח וב תונבל המואמ םדאל ול ראשנ אל .תורחת ךותמ אלא
.ידממ־וד םדאל ומצע תא חתפל ,ותוישיא תא
עמל איה ,תיטרפה המזיה תרבח ,תישפחה הרבחהש סקודאראפה לע עיבצמ הזוקרמ
 דיחיה .תינומהה תרושקתה ,תמוסרפה ,ינכטה ןוגראה ללגב תאזו ,תירטילאטוט הש
 דבע השענ אוה ,תיגולונכטה הרבחה איהש הרידאה הנוכמה ןמ טלמיהל לגוסמ וניא
קתה תרמואש המ בשוח אוה ,העיצמ תמוסרפהש המ ךרוצ אוה ,הזה לודגה ןונגנמל

.תינומהה תרוש
פהל ודיבש יפל ,ירטילאטוט אוה ,שפוח לע לוכיבכ םסובמ אוהש ףא ,יטילופה חוכה
 הלוכי תיגולונכט הרבח לש הלשממה .ונוצרכ וזה הלודגה תינכטה הנוכמה תא ליע
.םיינכימהו םיינכטה ,םייעדמה םיעצמאה לכב תשמתשמ איהשכ קר םייקתהל
 ןכתיי ןכלו ,טרפה לש וחוכמ החוכ לודג ןובשח לש ופוסב תאזה הלודגה הנוכמה
.םיחטשה לכב הזה ןכוממה ןונגנמה לכ תלילש ידי־לע קר שדחה שפוחה
 לולשל תודיתע ןהש יפל הלילש לש םיגשומב קר ןייצל רשפא ולאכ תושדח תורוצ"
לשמ רודחיש—הלכלכמ שפוח ושוריפ היהי ילכלכ שפוח ךכ .תויחכונה תורוצה תא
 חיוורהל ךרוצה ןמ שפוח ,םויקל ימוימוי קבאממ שפוח ;ילכלכ חוכ לש םיסחימו ןוט
 ול ןיא הילעש ,הקיטילופה ןמ טרפה רודחיש ושוריפ היהי יטילופ שפוח .היחמל
 תיאמצעה הבשחמה רורחיש ושוריפ היהי ילאוטקלטניא שפוח ,הזל המודב .הטילש
 הזוקרמ ףיסומ דימ ."היצנירטקודניאהו תינומהה תרושקתה הב תוטלוש םויכש
שגה תא וענמי םימייקה תוחוכהו ליאוה תויפוטוא ןה ולא תועצהש רורב יכ רמואו

 ךייש הז םג ,ןעצבל תורשפא ןיא םא ףא תועצה תולעהל שי הזוקרמ תעדלש אלא ,ןתמ
אנידה היפוסוליפה תא לגהמ הזוקרמ לביק ךכל ףסונ .שפחמ אוה ותוא ףסונה דממל

 ,ותוא תוסרוהה תושדח תואידיא חימצמ םייק בצמ .דימתמ יוניש השוריפש ,תימ
 ידי־לע אוה םג סרהנו הרוצ התואב ךשמנ שדוחמה בצמה בושו ,רבד לש ופוסב
.תונבאתה תענומ וז תימאניד היפוסוליפ .םישדחה םיכרצה
 .החתפל ףיסוהו וטסיראמ תימאנידה היפוסוליפה תא לביק ומצע לגהש ןעוט הזוקרמ
.אוה־ותרות תא הילע ףיסוהו לגהמ הרות התוא לביק ורודב סקראמ
 .הקווד ןחוכ ךכבו ,המשגהל תונתינ ןניאש תואידיא תללוכ תוידממ־בר יכ הארנ דוע
 תילטוטסיראה תימאנידה הפקשהה ףוריצ הב תוארל רשפא בוש הזוקרמ לש וז הפקשה
וד תועד שי השטינ לצא םג .ןוטלפא לש תיאידיאה הפקשהה םע סקראמו לגה חסונ

 תא תוריכזמ ,הידגארטהו תונמאה לע ותפקשה ,תיחצנה תוירוזחמה לע ותפקשה ; תומ
.הזוקרמ לש ותרות
 םיסופיטה־תובא ןבש םויכ תוירוקמ תופקשה ןיא יתרמאו יתמדקה רבכש יפכו ליאוה
ותלוז תא רשאמ רתוי הזוקרמ תא םישאהל ןיא ירה ,רתויב םילבגומ םייתבשחמה



147ידממדחה םדאה

 תא רמוא אוהש ךכב אוה הזוקרמ לש ושודיח .רבכ ורמאנש םירבד לע רזוח אוהש
.החוורהו עפשה תרבח לש רשקהב ,שדח רשקהב םינשיה םירבדה
 םתוא םיאשונ ולוכ םלועבו ב״הראב םיריעצ הברה עיצמ הזוקרמש םירבדהש רחאמ
 רפסמ הלעה התואשו חטשה־ינפל תחתמ התימש תיללכ ההימכ םהב תוארל שי ,םויכ

 םה ןיא וליפא ,רפסב םירבדה תובישח ןאכמ .םיברה תקעז םתושעיה םדוק םינש
.ירמגל םיירוקמ
שומב ורביד תאזה האמה תליחתו תמדוקה האמה לש םייטסילאיצוסה םיגולואידיאה
גהל תונתינה תויתרבח תועצה ,תויטרקנוק תועצה ועיצה םה .םיישממ ,םירורב םיג

 תועצהשכ ,םויכ .םיישחומ םיילכלכו םייתרבח ,םייטילופ םיגשומב ורביד םה .המש
.םייתד־םייטסימ םיגשומל ,םיטשפומ םיגשומל םירזוח ,טעמכ ומשגתה ולא
 ־ימדאהש לככ" .השדח תועמשמ הז גשומל שי ירה ,תודבע לע רבדמ הזוקרמ רשאכ
 ,רתוי תינרצי ,רתוי תילנויצאר תישענ הרבחה לש תאכדמה ,תילאטוטה היצרטסינ

 ותודבע תא רובשל טרפה לכוי םהב םיעצמא ןוימדב רעשל רשפא תוחפ ,רתוי תינכט
 ־לע תענמנ תאזה הרכהה תיילעו ,תודבעה תרכהב יולת רורחיש לכ...ררחתשהלו
."ומצע טרפה לש וייוואמ ושענש ,םקופיסו םיכרצה לש רתיה־לקשמ ידי
אלמ ץורימל סנכנ טרפה םנמא .הזוקרמ יפל םג ,תינוצר איה טרפה תודבע ,השעמל
 תשורחה־תיב לעופ .הזה ץורימב קופיס אצומ אוהש אלא ,הרבחה וילע הפוכש יתוכ
 רורב .ובצממ הצורמ אוהש וילע רמול היה השק ,תמדוקה האמה לש אכד־דע לצונמה
 תובא ורביד הילעש וזמ יוניש־תילכת הנושה ,תינחור תודבע לע רבדמ הזוקרמש אוה
 םיריעצה םינכפהמה לצא םג םיאצומ ונא םיגשומ לש הז שוטשיט .םזילאיצוסה
.תונשל רשפא המ ,םיצור םה המ םהל רורב אל .םישדחה

ניאהש הדבועה ןמ תעבונ—םיישממ םיגשוממו ,תישממ תואיצממ—שממה ןמ החירבה
 .ןכותמ לכה תא הנקור שפוחב היצלפניאה ,םיגשומב היצלפניאה ,הכירצב היצלפ
 הטישה לכ העיגה המזגה בורמ .תוילנויצארבש תוילנויצארה־יא לע רבדמ הזוקרמ
 לכ .תוילנויצאר־רסוחל ,תיטסילטיפאקה הרבחה לש ,עפשה־תרבח לש תילנויצארה
.םיילנויצאר־יא םישענ םירבדה לכה־ךסב םלוא ,ילנויצאר ןפואב בשוחמ טרפ
 ורשא לכש בשוח עפשה־תרבחב םדאהש ךכב תוילנויצאר־יא שי יכ ןעוט הזוקרמ
 םיגשומה לכ .תוחונ לש םיטירפה ללכ אוה רשואהש ,םיטירפ דועו דועב םכתסמ
 ילנויצארה שומישה ידי־לע גשוה הז בצמ :בושו .םיצפח לש דממ ושבל םיינחורה
 הרוצב םימיזגמש ידי־לע דימת גשומ דרוסבאה .דימתמ םוסריפ ידי־לע ,תרושקתב
.תוינוציקל םירבד םיאיבמש ,תמיוסמ
 הנופה ,וליבשב בוט המ טילחהל טרפל עיצהל אוה אב ומכש ,ילנויצארה םוסריפה
 ךשמב יכ ,ילנויצאר־יטנא ,תמזגומה ותרוצב ,רבד לש ופוסב ,אוה ,ישפחה ונוצר לא
 לש ותייפכ ןיבל אוהרנוצר ןיב לידבמ וניא בושש ,טרפה תא םטמטמ אוה ןמזה
.םוסריפה
 תורחת .קושה־תרבח לע םג לח ילנויצאר־יאל ילנויצארה תכיפה לש ךילהת ותוא
הגרדהב תכפוה םידממ תעדוי הניאש תורחתהש אלא ,ילנויצאר יעצמא איה קושב
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 גישיש וב הציאמ ,והלכי יפכמ הלעמל םדאה תא הצירמ איהש יפל תילנויצאר־יא
.ולש הגיפסה רשוכמ הלעמל ,ויכרצ יפכמ הלעמל םהש םירבד
 ,תיתישארבה םתועמשמ תא םיילנויצארה ,םיישממה םירבדה ןמ לטנ זרפההו ליאוה
 םיישממ וא םיילנויצאר םניאש םיינחור םיכרעל תונפל תורשפאה אלא הרתונ אל
 .תודיחיה תויורשפאה םה תוילנויצארבש ילנויצארה־יא בצמב םלוא לבוקמה ןבומב
 יפל ןאכ תוספות ןניא המשגהל םינתינ םניאש םייפוטוא םילאידיא תגצה דגנ תונעט
 ,םימוחת־בובריעל םיעיגמ ונא בוש .םיידרוסבא וכפה םה ףא םיישממה םירבדהש
 .וב םימיזגמ םא ערו םיוסמ לובגב בוט תויהל לוכי בצמ לכ .תויורשפאה םוצמיצל
 תמחמ תוילנויצאר־יא תכפוה תוילנויצאר :וכופיהו רבד ומע אשונ הבשחמ לש גוס לכ
.תילנויצאר תיארנ איה םימיוסמ םיבצמב הקיטסימה וליאו זרפה
 דחא םוי ררועתהש םלועב רעונה י״ע תוילנויצארכ תולבקתמ הזוקרמ לש ויתועצה
.תוילנויצארבש תוילנויצארה־יאל ןברק ,ילנויצאר־יא בצמב יח אוהש תעדל חכונו
 רוכינ ךפוה טרפה לש רוכינה .ילדרוסבא ןפואב הזוקרמ ראתמ רוכינה גשומ תא םג

 דממה תרושקתה תרזעב ,היצנירטקודניא ידי־לע תנכוממה הרבחב .ללכב הרבחה לש
.רכונמ ךפוה ומצע ללכה ךכב םלוא ,ללכה לש ילרגרטניא קלח ךפוה םדאה ,תדס
 הפורת איבהל תורמיתמ תוירלופופה תויגולוכיספה תוטישהש אוה יחצנה םקודאראפח
 .רוכינ לש רתוי רומח גוסל םיעיגמ רוכינ לש דחא גוס ןורתפ ידי־לעש אלא ,רוכינל
.ישונאה רוכינל ןורתפ ןיא השעמל
 תא ,םצעב ,האר תינרדומה היגולוכיספה יבאש הזוקרמ םיעטמ דיורפ לע ורפסב
 ,תויעבה תא רותפל םילק םיעצמאב רשפאש ומצע תא הלשה אלו םידוגינה םויק
 םהל ןיאש םייחב םימוצעה םידוגינה לע דמע דיורפ .וידימלתב םיינוניבה השעמכ
.תוומ ,השעמל ,אוה םירבד לש םנורתפ .טעמכ ןורתפ
 אוה חתרהטב הבהאה שומימ .הבהאה לע הזוקרמ לש ותפקשה ,הז ןבומב ,תניינעמ
 ־םלומ לש "הנינראק הנא" ,ןיסאר לש "הרדיפ" ןוגכ תויסאלק תוריציב .השעמל ,סרה
 תאזה הרוצבו ,תיתוגה הרוצב ,תיביטמילבוס הרוצב העיפומ תוינימה ,ןהב אצויכו יוט
א נ א ת םג אוה הז בצמב סוראה ןוטלש .םיאנת המע ןיאו הרשפ הב ןיא הבהאה
 ןבומב םג אלא יתרבח וא ירסומ ןבומב קר אל ,סרה איה הבהאה תומשגתה .ם ו ט
 רסומל רבעמ ,ערלו בוטל רבעמ איה תילאידיאה וז התרוצב הבהאה .ימויק ,יגולוטנוא
,תללוש איה התואש תואיצמה לש הדי־גשיהל רבעמו ,יתרבחה
ותמה הבהאה ןמ הנוש וז תיביטמילבוס תילאידיא הבהא יכ רמואו ףיסומ הזוקרמ
 םנמא ,תיביטמילבוס־הדה הבהאה ,השידחה התרוצב הבהאה .השידחה תורפסב תרא
.הקיזמ הניא תאז־לכבו איה תיארפ
 תואידיא עיצהל הילע אלא תונורתפ עיצהל הכירצ הניא היפוסוליפש רובס הזוקרמ
 ־יצאמ ןה ןכלו המשגהל תונתינ ןניאש תוילטנדנצסנארט תואידיא ,תואיצמל רבעמ
.ףסונ דממ םייחל תול
 לחש יונישה הקווד .םוימויה־ייהל עירפהל אלו םייחל לעמ תויהל הכירצ תונמאה
־ילש תא הנממ לטונ ,תויואיצמה יתש ןיב רשפל הסנמ איהש ,םויכ תורפסה תמגמב
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.תחמשמ הנניא ,הערפה אלל ,הז דיל הז םימייק םידוגינה םויכש הדבועה .התוח
ם ידוגינ לבס רשא רוכינ השעמל תונמאהו תורפסה ויה הזה יתוברתה סויפה אוב ינפל"
ת ווקתה ,תוחצונמה תויורשפאה ,גלופמה םלועה לש הללמואה הרכהה—םהילע ןגהו

ד ממ תא הליגש ילנויצאר יתרכה חוכ ויה ןה .ומיוק אלש תוחטבההו ואלמתנ אלש
א ורבל ןנוצרב ,וררועש הילשאב התיה ןהלש תמאה .שממה־ייחב אכדנה םדאהו עבטה
־ תריצי לש אלפה הזו .הרכהה הב הטלש—תלטובמו תרדענ םייחה תמיא וב םלוע
תפל תנתינ הניאש—הידגארטה ףוס הזו ,ףוסה דע תמיוקמה הידגארטה יהוז > תפומ
ר ותיו ,הסובת ושוריפ ,םדאה תיווח תא תויחל ,האנשה תאו הבהאה תא תויחל .ןור
־ לב םיימסוק תוחוכ םישענ ,ורבחל םדא ארובש םונהיגה ,הרבחה יעשפ .תוומו

."וענכוי
־ נדנצסנארט םלוע ,ינואידיא םלוע רוציל טסקה־חוכ הל שי תונמאהש ףיסומ הזוקרמ
.םייקה רדסה תא תללוש איהשכ ,הלילשל תקקזנ איהשכ קר ,ילט
סימ וז ןיאש רורב .הזוקרמ לש לאידיאה אוה־אוה ,העונתב־םלועה ,םידוגינה םלוע
ם לוא .הקיטסימל רשאמ רתוי יטאטס ימויק בצמל תפאוש איהש יפל הפורצ הקיט
ם לועל ןה םג ופאשש ,תויטסילאיצוסה תופקשהה תא םג םאות וניא הזוקרמ לש ומלוע
.יטסימ דממל ,ףסונ דממל ופאש אלש ךכב ונממ ולדבנ ךא יטאטס
 תדמתמה תוימאנידה ןאכמו ,ברעמה לש םידוגינה־םלוע תא הזוקרמ אטבמ ,השעמל
־ ימויקה דוסיה תאו ןווי לש יגארטה־יטסימה דוסיה תא שרי יברעמה םלועה .ולש
ה סיסתל ואיבה וללה םינושה תודוסיה .תורצנב דחי וגזומש ,תודהיה לש יטאטסה
ינ דחאל תירצונה היסנכה החילצה הליחתב .ותישארמ רבכ ירצונה םלועב תדמתמ
ם הו םידגונמה תודוסיה וקרפתה היצמרופירה םע ךא ,הייפכ תועצמאב הלא םידוג

.תדמתמ הסיסת םימרוג
י מאניד בצמל רוזחל הפיאשה תא אטבמ אוה .אוהש גוס לכמ בוצייל דגנתמ הזוקרמ
.ןהינימל םזילאיצוסה תורות ידי־לע תמיוסמ הדימב ערפוהש ,דימתמ
 דממה .הלש תויתדב ילטנדנצסנארט דממ הל היה ,הבש תויטאטסה לכ לע ,תודהיה
ם יאתהל ךרוצה בקע .תיטאטסה תודהיל תוימאניד ריזחה הזה יתדה ילטנדנצסנארטה
ת ודהיה התשענ תילטנדנצסנארטה האידיאל תיטאטסה תימויקה תרגסמה תא הדמתהב
.תימאניד
י לב ,תידממ־דח חרכהב תכפוה תויטאטס תויטנ תלעב תינוליח תיטסילאיצוס הרבח
.םייקה תא דימתמ ןפואב ןקתל שי היפלש האידיא םוש ילבו תוילטנדנצסנארט םוש
ם לועה תאזכ הרבחב ירהש ,תיטסימ היגולואידיא תלעב הרבח םג חלצת אל תאז תמועל
.ותללושו םייקב תלזלזמ התרהטב הקיטסימה יכ ,ותועמשמ תא דבאמ ,ספאתמ םייקה
ו ז תוימאנידב ךישמהל רבד לש ופוסב חרכומ ,תונושה ויתורוסמ לע ,יברעמה םלועה
.תטלחומ תוידממ־דחל ,תונבאתהל עיגמ אוה ןכ אל םאש ,ותוהמ איהש
ם יגשומ לע םיממוקתמה םייטסיביטיזופ םיפוסוליפ םתוא לכ דגנ אצוי הזוקרמ
־ יטיזופה תולוכסאה .תוילטנדנצסנארטה תואידיאה תא לטבל םיסנמה ,םייזיפאטימ
תועד־הגוה לכש ןעוט הזוקרמ .תוילשאמ םדאה תא אפרל תובשוח וללה תויטסיב
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 דיורפש רמואו רזוח אוה .תינטשפ הרוצב תויעב רותפל ןיאש עדוי המוק־רועיש לעב
 הלוחה תלחמש וא ,אפרמ הל ןיאש תיללכ הלחמב םישרשומ הלוחה יישק יכ עדי ומצע
 ,ותטישל ,אפרמ םהל ןיא הלא םייללכ םיבצמ .יח אוה וב הלוח םלוע לש הלחמ איה
 הלחמה וליפא ,םיניקת םייתרבח םייחל רוזחל ולש הלוחל רוזעל אפורה בייח לבא
.אפרמ הל ןיא המצע
 יפוסוליפה םלועה" .תושונאה לש אירבה קלחה םה תואידיא ,םיאפר־תוחור ,תוילשא
ילש רשאמ רתוי םיילנויצאר תויהל םילוכיה תוילשאו תונוימד ,תוחור ליכהל ףיסומ
 תוילנויצארה לש תויעטהה תאו תולובגה תא םיריכמה םיגשומ םהש רחאמ ,םתל
 האיבה היפוסוליפה לש הז דמממ תיטסיביטיזופה היפוסוליפה תומלעתה .תמייקה
."תועמשמ־תרסח תיטרקנוק־תימדקא הרותל התוא הכפהו הלודלידל
 ,םינוש תודוסי ןיב הז ןידע ןוזיא םייקל ןכתיי םימי־ךרואל םא הלאשה תלאשנ
 הסיסתל םיארוק הזוקרמ לש וירבדש אוה רורב .ימאנידו יטאטס ,ינואידיאו יטרקנוק
.םימי־ךרואל הב דומעל םילוכי תוירבה ןיאש ,תפייעמ ,תדמתמ
 ןיא תואידיאלו תודסומל ,תיתרוסמ תוחפל וא ,תיהולא היצקנס ידעלבש רוכזל םג שי
 ־ומטסיפאה ידי־לע תיתד היצקנס ולש תואידיאל תתל הסינ םטארקוס .ףקות םירבדל
.וז הרטמל התוא איצמה אוה ,םצעב !ולש היגול
 ףידעמ אוהש אלא ,תונורתפ ןיאש הדבועב ריכמ אוה ,תויעבב ריכמ הזוקרמ :רומאכ
.ידממדח יטאטס בצמ לע ,תוגשומ־יתלב תואידיא ,תונורתפ אלל תויעב
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