
ןורימ ןד 

יצע האירבה תעשל ,לוכיבכ ,ונתוא םיריז 
תה .תיתישארבה והובורהותה תייווהל ,הת 
לכ ינפ-לעו וללה םיפונה לכ ינפ-לע העונ 
,םימלגמ םהש ,תויתוברתה תויורשפאה 
מה יפלכ הוונע לש סחיב הדוסיב הכורכ 
לבקל תידוסי תונוכנבו איה רשאב תואיצ 
ולא תונוכנו הוונעו !היתוריתס לע התוא 
כוכה" אשונל הקיזב קודה רשק תורושק 
קד אלו יטויפ יוקיחל אשונ לאכ "םיב 
תונוכנמו הוונעמ אל םאה .יטויפ עבמל 
הו ךרה םסקה עבונ םלועה תא לבקל וז 
"?םיקוחר םימש יבכוכ" לש ונימב-דיחי 
יתוהמה קחרמה תא תונייצמה ןה אל םאה 
,וניררושמ בור ןיבל יקסבוחינרשט ןיבש 
ךא ,תראופמ תעלבומכ דחוימה ודמעמ תאו 

ריש תוחתפתה ךותב ,תרבתסמ ירמגל אל 
?ונת 

ררושמה דימעמ "םיקוחר םימש יבכוכ"ב 
תא ,ומצעל םייקה םוקיה תא ולא לומ ולא 
יאה וייח תאו היתוריתס לע הירוטסיהה 
דמ ףונ עקרק"ב םימתחנהו םיחתפנה םייש 
דכלל הסנמ אוה ןיא .וירוה תיבבו 'רתדל 
אוה ןיא !תחא הביטחל הלא תשולש תא 
אוה .םירחאל הלאמ דחא דבעשל הסנמ 
לע-ףא ,ינומדאה םלועמ ןאכ דרפנ ונניא 
לש היצאוטיסה םצעל אוה הוושמ ןכ-יפ 
ךותמש הנוילע הוולש לש קוד הדירפה 
חה לעו הירוטסיהה לע ,םלועה לע הכרב 
יתלבהו רותפה ,קוחרהו בתקה תכריב 'םיי 

.םיבכוכה תכריב ,רתפנ 

יקסבוחינרשט לש תילידיאה תולכתסהה לע / רמרק םולש 

יאה ותדמעבש הריתסה תא וטילבהש ש^ 
תרוסמ יפלכ יקסבוחינרשט לש תיאיד 
הריתס ,הלוגב התוברת תשרומו תודהיה 
,םיינפקותה םיירילה ויריש ןיב התלגתנש 
ןיבו ,"רז עטנ" ,"ולופא לספ חכונל" ןוגכ 
ילש השיג ןאכ .ולש תונזואמה תוילידיאה 
תרוסמ לע תוקפרתה ןאכו ,תילאקידאר תיל 
הריתסה הטלבוה ןורחאה ןמזב .תיבויח םייח 
רתה לש םירחא םיטקפסא לע הבחרוה םגו 
לש ורפסב ,תימואלה העדותהו תירבעה תוב 
,ידידל .1"היווהה תואלמל הגרעה" דיבש 'א 
תודהיהש םושמ אלו .ללכ הריתס וז ןיא 
התיה הניארקואו םירק לובג לעש תירפכה 
וזכ רבד לש ותימאלו) ןפוד-תאצוי תניחב 
היסור ימוחת לכב תירפכה תודהיה .דתיה 
דרו הירגנוה ,הניבוקובו היצילאג ,ןילופו 
םימ-מגאב םיקורי םייא לוכיבכ ,(הינמ 
הדימע ןאכש םושמ אלא — םידי-בחר שפרנ 
,הצחמל תיאידיא-תינויגה ,תיטאמארגורפ 
תא הלעמה ,הרוהט תיפא הדימע ןאכו 
םג ,רבד לש ופוסב .תויביטקייבואב םייחה 
ןיאש ,הנקסמ ידיל עיגמ דיבש רזעילא 
תודהיה לע יקסבוחינרשט לש הנושה ותעד 

יקרפ ,היוותה תואלמל הגרעה ,דמש רזעילא 1 
,יקסנוחינרשט .שד ■ קילאיב .נ .וד י תרישב וויע 

.ח"כשת ,סילעופ תיירפס 

לידיאבו םיינויגהה-םיידילה וירישב הלוגבש 
.2"ינרוצ לדבה" אלא תוי 

ידיא תוריתס שקבל איה תומימת ,ללכב 
יריש לוכיבכ .ררושמ לש ותרישב תויא 
הרורב םלוע תפקשה םיאטבמ ררושמה 
בייחתמ ררושמה לוכיבכ t היטרפל תדבועמו 
ידכ דע הדיחא הפקשה ולש ריש לכב אטבל 
לש ותרישב תומייק תומוצע תוריתס .המיכס 
םימוחתב גרבנייטש בקעיו דואינש ,קילאיב 
תודהיה לא םסחיב םילטלטימ וללה ;םינוש 
אלא רישה ןיא .הצקל הצקמ םידוהיה לאו 
דח תישפנ היצאוטיס לש ינאטנופס יוטיב 
תיאידיאה הדימעה ץא 'ןכ-לע-רתי ;תימעפ 
דחא אלא ,המצע ינפב תילכת יריל רישב 
הריתסה ,רמול אצמת םאו .ולש םיעצמאה 
איה ירילה ררושמה לש תיאידיאה הדמעב 
יאידיא לאכימ אוה רישה .ותריש תוהממ 
,ומצעל ימונוטבא םויק םייקה ,םיוסמ ינרוצ 
םע ונכות בכרהב דבלב ומצע תא םאותה 
תידותימ-תיטקאדיד הניחבמ ,םנמא .ותרוצ 
דיחא יתפקשה עקשימ לע רבדל םיאשר ונא 
שופיחל דעו ןאכמ לבא ,ררושמה ינולפ לש 
תילאמרופ םינוכמה םיריש ןיב תוריתס 

.בר קחרמ שי םייריל םיריש 
יא שרדמ ותוא לבקל השק םייתעבשו 
יוסמ םיעטקב תוילידיאה תא ושרדש ,יאיד 
םימימת םיעטק (יפאה רואיתה לש םימ 

.167 'םע ,םש 2 
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יקסבוחינרשט לש תילידיאה תולכתסהה לע 

,דנזיולק י"ע) ושרדנ םייחה תואילמ רואיתב 
תרבסהל רמוח ןימכ (דיבש ,םיובנטכיל 
המודכ ןיקסבוחינדשט לש תיאידיאה ותדמע 
ונב לש תיתודליה תמחולה ותבוגת ,לשמל 
הלייכימ יפלכ "הלימ תירב"ב םיקילא 'ד לש 
הבוגת ,קוחצב וטוש תא ויפלכ ףיגהש ,יוגה 
ץב תוחיתמ" ידכ דיבש ידי-לע הללכוהש 
וישוריפ וא .3"ידוהי אל םלועל ידוהי םלוע 
יבל"ל ,"הלימ תירב"ל רנזולק לש םיינויצה 
לש תוירקמ תובוגת .4"םויה םוחכ"לו "תוב 
קממ ןתוא איצוהל ןיא ,תוילידיאה ירוביג 
וביג ירוהרה ףאו ,תינמזהו תימוקמה ןתויד 
וירוהרה ןוגכ ,רתוי םיעובקו םיכשוממ ,םיר 
תא ודקפש תורומתה לע םיקילא 'ר לש 
לע לטיג לש הירוהרה וא ,ונמזב תודהיה 
םמצע םהל םיכייש ,לזייר התדכנ ךוניח 
.תיאידיא אלו ,תיפא םתועמשמ רמולכ ,דבלב 
ידיא םיפחדל וא םייחבש תורומתל םינמיסה 
,והשמ חיכוהל םתנווכ ןיא ,םהשלכ םייא 
םניאש יאדוובו ,והשמ םדקל ,והשמ דמלל 
לש תיאידיאה ותדמע לע דיעהל םיאב 
פל ידכ םהב ןיא ןכש-לכ-אלו ,ןקילידיאה 
אל דוע לכ ,תוילידיאה לש ןתמיענב עור 
רמתה .תיתונמאה היגוסה ןתמשגהב ועגפ 
בוע ןניא דוע לכ ,םייחהמ קלח ןה םג תור 
ףא ,רמול אצמת םא ן םימיוסמ תולובג תור 
עורפל ידכ ןהב ןיא תוינכפהמ תורומת 
ךרדב יולת לכה > תילידיאה המיענב 
אשומה לש ונכות אל .תולכתסההו הטילקה 
וזיא ךותמו וב םילכתסמ דציכ אלא ,עבוק 
,רופיסה תונמאב יכ ,רמול ינוצרב ןיא .תיווז 
ךרע םוש ןיא ,םינכת יפוריצ לע היונבה 
תיתרבח תואיצמ לכו ,תראותמה תואיצמל 
הבושח המצעל איה אל לבא ,תואידיא הרודח 
יצה יכרד אלא ,יתונמאה טופישה תניחבמ 
המשגהה יכרד ,םיינויערה םינכתה לש ףור 
שכ ןכש-לכ-אלו »היצארגטניאהו תיתונמאה 
וי-ער הדמעמ תקחרתמה ,הילידיאב רבודמה 
וסמ תולכתסה הניגפמה ,התוהמ םצעב תינ 

?יהמ וז תולכתסה .דואמ תמי 
המכב ןיידע היוצמה ,תיראלוכסה הרדגהה 
רדו ,םיחבושמ םייתורפס-םיגוםל-םינוקיסקל 
םיננאש םייח רואיתב הילידיאה תא תרשוק 
יצמה ןחבמ ינפב תדמוע הניא ,רפכ-תואנב 
לש הילידיאה ,םינפ-לכ-לע (תיתורפסה תוא 

.89 'טע ,םש 3 

גוי.ל וסנכנש ,יקסבוחינרשט לע וירמאמב ןה 4 
,ולש הדחוימה היפארגונומב ןהו ,"םינובו סיר 
ראה '*וה ,ררושמהו םדאה ,יקסבוחינרשט לואש 

.ז"שת ,םילשורי ,תירבעה הטיסדבינ 

תא וא רפכה תא האור הניא יקסבוחינרשט 
יביסולקסקא דוסיכ םיננאש-תונכשמב םייחה 
הילידיא ומצע אוה בתכ ,לשמל ,הנה .הלש 
םוש הל ןיא יאדוובש ,רהוסה-תיב ייחמ 
ןווכתמ ינא .םיננאש םייחלו רפכ-תואנל הקיז 
ונאה הלילעה םג ."הרובש ףכ" הילידיאל 
"םויה םוחכ"ו "תוביבל"בש הבוצעה תיש 
םא .תאזה הרדגהה םע תבשייתמ הניא יאדו 

,עובקל רתויה לכל לכונ ,אשומה תניחבמ ןודל 
יצמה ךותמ ההשומ עטק איה הילידיאה יכ 
ןאכמו ןאכמ ךתוח התא לוכיבכ ,תמרוזה תוא 
ריבעמ התא ותואו םיכשמנה םייחה גראמב 
הילידיאה הרוגס בורל .יתויטרפ לכב וניניעל 
תרגסמו ףונ לש תרגסמ ,תורגסמ יתש ךותב 
וא החיתפ ןניא וללה תורגסמה .הביבס לש 
,התמקירמ קלח אלא ,הילידיאה םצעל עקר 
תירויצ הביטח ידכ רופיסה תא תורגוס ןה 
הנומת תינוויב השוריפש ,הילידיאה .תחא 
םייאה תא תנייצמ איהו ,היינומת ,הנטק 
ךלהמ ךותל םיצבתשמה ,רפכה ייחמ םינטקה 
ןיא ,סורימוה לש םיסופאב םירוביגהדולילע 
הנומת אלא ,דבלב הנטק הנומת השוריפ 
ליכיבכ ,המצע יגפב תדמוע ,תרגסמב הנותנ 
.םייחה לש יזכרמה תולילעהדכרזמ הכתחנ 
איה ,תאזה תוריגסה וא ,תאזה תויתרגסמה 

.הילידיא לש התוהממ 

יתלחתה עקרכ ףוג לש רואית ןכ-יפלעפאו 
ףונ לש רואיתב .יחרכה וניא הילידיא לש 
,"םויה םוחכ" ,"תוביבל" תוילידיאה תוליחתמ 

תירב" "הלוח הלרב" וליאו ,"הרובשה ףכה" 
ףונה-טדוגו ,םיוסמ יווה-קרפב תוחתפנ "הלימ 
.הפוס תארקל וא הילידיאה עצמאב בלתשמ 
.ללכ ףונ ירואית םהב ןיאש תוילידיא שיו 
עטקב יווה לש רואית הילידיאל רתוי יתוהמ 
זכורמב אב אוה ןיב ,תמיוסמ הביבס לש 
:"םויה םוחכ"ב ומכ ,המצע ינפב הנומתכ 

הירחאלש ,תודיקפה-תיבב םיסירתה תעיבצ 
,הלוולו לש תיגארטה וייח תלילע תפרטצמ 
יבל"ב ומכ ,הלילעה ךותב בלתשמ אוה ןיבו 
הכותלש ,תוביבלה תיישע ךילהת :"תוב 
ינש ןיבשכ ,הלזייר לש הייח רופיס ץבתשמ 
יווההש שיו .ימינפ יתוהמ בוליש שי םימרוגה 

ריאשהל אלב הילידיאה ךרוא לכל ערתשמ 
,והשלכ יסאמארד הנבימ-תלעב הלילעל םוקמ 
."הקלא לש התנותח" ,"הלימ תידב" ןוגכ 
םייח עטקב יווה לש רואית ,םינפ-לכ-לע 
התא םאש ,הילידיאל יתוהמ אוה םיוסמ 

.התמשנ תא תלטנ ,הנממ ותוא לטונ 
וקמב הריתי תונטרפ ףוצר יווהה רואית 
דע העיגמה תונטרפ ,םימיוסמ הייווד תומי 
הילזזידה טוריפ .ראטנווניא תומישר ידכ 
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רמרק■ טולש 

ילעב ,םישנאה טוריפו תיתיבה תואיצמב 
,הילידיאה לש התוהממ םה םיחמצהו םייחה 
לע םינמזומה תומש טוריפ ,לשמל ,האר 
רתח"ב םהיארמ לע תוקריה תומשו ם"דיראת 
חוגוילג לופיק ,לשמל ,האר ז "הקלא לש ,רתנ 
היישע ןפואו םיקילא 'ר ידי-לע "הריפצה" 
אצויכו ן "הלמ תידב"ב הקריביליבב םיעבוכה 
ייוניכו העיבצה תכאלמב םיקוידה — הלאב 
תויתדבועה ."םויה םוחכ"ב םהינימל םינויה 
תקיודמ ןושלב ונל תרסמנה ,תאזה תינטרפה 
תואילמה ימרוגמ איה ,תחאכ הבבושו 

.תילידיאה היווההבש 

ן רולקלופ ןיבו הלא םיטוריפ ןיב עספכ 
,םיסומינו םיגהנמ לש קיודמ רואית הזל ףרצ 
חוימ יווה-תוחפסנ לש יראלוקוטורפ םושיר 
לש בגשנ יצילמ הבהא-בתכמ ותוא ןוגכ ,םיד 
,"הקלא לש התנותח"ב הלכה לא ןתחה 
ןיאש דע ,יצילמה יצובישה חסונב בותכש 
רהל ץלאנ ןתחהו ,םולכ אלו וכותמ ןיבהל 
הבש ,םדא-ינב לש ןונגסב הרצק הקתפ ףיס 
רצק טפשמב וביל ישחר תא הלגמ אוה 
לופה יממעה דוסיה לע דומעתו — ץרמנו 
סנבש רומוהה דבלמ .הילידיאבש יטסירולק 
םירבד לש םכוחיג ,הלאכ םיקיודמ תוחפ 
יפוא — ,תיתילכת הייארב םידמוע םניאש 
,לכל םדוק .םיעבוק העלבהה חוכו תולכתסהה 
םידברה לש היצרופורפה תדימב יולת רבדה 
,תהא הנומת ידכ דחי םיפרטצמה ,םינושה 
תודוסיה לש היצארגטניא ידיל העיגמש 
הריוואה תוברל ,םייתלילע,רו םייביטפירקסדה 
תועמשמ תלעב תודחא ,בצקהו המיענהו 

.תחא תיתונמא 

יטסירולקלופ עבצ ילעב ןבא-יקולח המכ 
אל תיתונמאה הילידיאב םיצבתשמ טלוב 
ללוכה רוכב םיכתינ אלא ,ינועבצ ספיספ ידכ 
וניא הז רוכו .דחי םיגזמנו םיעלבנ ,הלש 
לש ,תישפנ החוור לש השגרה ןימ אלא 
חסונב ,חור-תרוק לש ,היווהה תועיבש 
תימוי-פויה תואיצמה תא רוסמל תלוכיל 
השיחממה ,תיביטאטירוטוא הקיטסאלפב 
.והשלכ םוסיה אלב תואיצמ לש המויק 
התלעוהש ,הת יה ש תואיצמב רבודמ ,ןבומכ 
הידוח והקוהש רחאל ,תונודכזה ךותמ 
דבכש תואיצמב ,םייגארטה םייטמאדדה 
וא ,הירוטסיהה יכשחמב המלענו הגומנ 
תא סופתל הצור רפסמהו ,גומיהל תדמועש 
בלשל הסנכנש ינפל םייטאטסה היווק 
איהש ,הילידיאה לש הרקיע הז יכ .ינכפהמ 
רבעה תא ןנוחמה ןורכזה ךותמ הירבד הלעמ 
אל םישעמהו םירבדה ז סיופמו ךר טבמב 
העשב זזלא ,ושחדתנו ומייקתנש העשב 

הנוכנ שפנב תינודחא םתוא דקופ התאש 
לא תדמצנה תונודכז תאלעה .הבוט ןיעבו 
תודליה לש היצניבורפב בבלנהו דמחנה 
בזה םע המילשמ אלא ,דוע אלו ,םירוענהו 
וזו .םהמע תסייפתמו דבעבש םירמה תונור 

יאש ,יקסבוחינרשט לש הילידיאה לש התוכז 
הניאו ,רבעבש תואלתה ןמ הניע המילעמ .דנ 
אלא ,ילאטנמיטנסבו ילארוטסאפב תעקוש 
ןימב רבעה לש וזגורו ומעז תא םג תספות 
תכרבמ ןיעה .המלשהבו המכסהבש תולכתסה 

.התויה םצע לע תואיצמה תא 
השעמה-ייח םצעמ גנעתמ התא לוכיבכ 
ילעבו תוירבה תעונת לע ,םירבדה-הארמו 
םילכה לע ,םהיסומינו םהילגרה לע ,םייחה 
םימתה םויקה לא רזחומ לכה .םישובלמהו 
לש שגר ןיעמ ררועמ ומצע אוהש ,ומצעל 
לש ותבישי םצע .ןוצר-תועיבשו תוקפתסה 
לע הקבודופמ האובתב-רחוסה יכדרמ 'ר 
םימהבה בוש דעומ"ל ברע-תונפל ותיב שבכ 
המוהמו ןואשב / הדשה ןמ ןאצה יעורו 
!המצעל הייד —"חרופ קבא יננעבו הכובמו 
רוריבל אלו שוריפל אל הקוקז הניא איה 
םייח-ילעב ןיבו םדא-ינב ןיב ןיאו .התילכת 
םצעל .תובישחב םולכ לש לדבה םילכ ןיבו 

.בושח לכה םויקה תדבוע 

,ןסילג?ל םקל תונענה תורלה הןיעגת העג 

ןןערה רלודה לא אובמ םילעלה יערפ רא'א 

םיאמטהו םילחךה םיקךוטף ,םקיתומא דשמ קוניל 

תוקיעזמ תיבה-תולעב יחולו ,שתולוק ילוקל 

,תוםוען םיקעוצ םיללחו ,הךצחה ןאצ} רקל 

רפ-רוט' ללן הטילמה המילכה תונפהל ןךן-לע םירזוע 

—וצחל הךילגה-תלך לאו וילעל סובא לא הל.לם 

.קלאו לוח אלמת ןיעו עומטיט םינןא ולללו 

(15 — 8 םיזורח ,"הקלא לש התנותח") 

,טרפב יקסבוחינרשט לשו ,ללכב הילידיא דר) 
,םיוסמ יתרבח יווה ךותמ קר אל תחמוצ11 11 
אל איה .םיוסמ יתורפס יווה ךותמ םג אלא 
רסמ הדותימ םג אלא ,תמיוסמ הסיפת קר 
הילידיאה בוציע תא .עובק חסונ ,תמי 
לכ-לע !תירמוחה תיפאה החסונה העבק 
וירבא ח"מרב רושקה יקסבוחינרשט ,םינפ 
תא םגרית ומצע אוהש ,תינוויה תורפסב 
םוגרת סודמ1ה לש םילודגה םיסופאה ינש 
תוילידיאה תא קדיהו רביח ,רחבומ יסאלק 
תונשדח .המודקה תינוויה תיפאה היווהה לא 
ינרשט לש 'רתונווי" תא שיחכהל איה קרס 
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יקסבוחינרשט לש תילידיאה תולכתסהה לע 

ישמ םישדחה םירקנמה ושעש יפכ ,יקסבוח 
ףיעצ דעו ץיבוניבר היעשי דע חמצ המל 
עגונ התאש םוקמ לכב .םיינרדומה םירקבמה 
'יאה וישרש לא רבד לש ופוסב עיגמ ךנה 
וודפסבו תוברתב יקסבוחינרשט לש םינת 
רריא תוברת לש םימיוסמ םיקלחב וא ןווי 
ותרוסמ תא ןוויגבו יונישב הכישממש ,הפ 
ךפוא-טושב האיצומ הניא וז העפשה .ןווי לש 
ןמ ררושמה לש ותומשבתה תא םינפד 

.ך"נתה לש תיטסידאלאבה המצעה 
ומוא רקבמהש דע ,הנידמב השענ גהנמ 
קבמ ךכ .וימדוק תא שיחכמ אוה ,ולש תא 
'שטב קיבדהש "תוינלה"ה תא םישיחכמ םיר 
תויאר ינימ לכ םיאיבמו רנזיולק יקסבוחינ 
לה" יקסבוחינרשט רמואש ימ לבא .רותסל 
ושומיש .רבד לכל "ינלה" ןווכתנ אל ,היה "ינ 
םירשק הלגמ אוה »ליגר אלו. ירופאטימ 
"ינלה" ראותהש ,תואידיאו םיאשונ ,תוקיזו 
םיינוויה וידיש קד אלו .םתוא לולכל יושע 
,ודיעיו ואובי יקסבוחינרשט לש םייתוגהה 
אל םירישב םילמסו םיביטומ םג אלא 
תינוויה תורפסה ןמ ולש םימוגרתה !םיינווי 
תא םהל לגסל חילצהש ,תיסאלקה 
םיסופאה ןמ. ,רוקמה לש המיענהו בצקה 
טה ןמ ,ןואידקנא יריש דעו סורימוה לש 
!ןוטלפא לש םיגולאידה דעו תינוויה הידגאר 
תריצי !ותריציב תיפאה הביטחה רקיעבו 
!תירבעה הרישב דיחי הגירדמ-לעב ןוקיפא 
תויושעה ,ולש תוילידיאה תונודחא-תונורחאו 
.תירמוחה הקיפאה לש התנוכתמכ ןלוכ 
תמ ונא "תירמוח הקיפא" םירמוא ונאשכ 
,םירבד לש תיתוזח הגצהל לכ םדוק םינווכ 
םיהושו םילעופ םישנאה תא םיאור ונאשכ 
!םיחנו םידמוע ,םיאבו םיכלוה ,וניניעל 
הש םילכה לש תינשוח תינוציח תולגתהל 
!תיב-ילכ דעו קשנ-ילכמ ,םהב שמתשמ םדא 
בתו תורוצ תאלעהל הדמח וא הבהא ןימל 
לולכל ידכ דע ,םיתבו תובוחר לש תוינ 
לעופ אוה הבש ,םדאל הבורקה הביבסה תא 
סורימוה לש הקיפאה יכ ,דמול ןתינ .השועו 
לש םתיוווהב החמשה םצע תא הצממ 
,םייטרקנוק םימצע לש םתייווהב ,םירבד 
םתוירורעקש ,םתוחיטש לע םמויק םצעב 
ומצע יקסבוחינרשט שקיב ןכלו .םתוטילבו 
הטרדנאה תא דוצל "ילשמ יל ינא" ורישב 
קדבה ללגב אל ,תשוחנמ סורימוה לש 
תושעל תורשפאה ללגב אלא ,וז תכתמבש 
םורימוה לש ורואית יטרפ .יטילבת רויצ הב 
,טילבת-השעמ םירשע ינונגס ישומיש לכו 
םינמאה ילודג לש םיאנ םיטילבת םתואכ 

.תשוחנ-עוקיר יבג לע םיינומדקה 

ראתמ יקסבוחינרשט דציכ ,לשמל ,הנה 
תשולש ינפל החמש 'ר לש ותעפוה תא: 
םידוסאה-תיב" יגפל דחי םיעתשמה םישנאה 

:"תודיקפ-תיב םג שמשמה ,רפכב 

.תובותך? תולק תועיש? לוק שקיןז? ה^?ש דע 

,תפהול ם;טש עצמ8? זופת לש ותמח הןמען 

,םיטפוש םירוזו תובוחךו קושפ ל3ך העולכן 

.םעפה 1כךד ,ץוחה ןמ ןיא םךאן 

.יןלוהח אוה ימ ,תואךלן תעדל םשאד תא ינשה 

■ ,חוזיוןה וי}יע תא תקעו דובל ידכ ןומ ץמצמ 

,וילד? 1לוח?ט ופאל םש ןלקא-השט 

,והשעמ שיחה אל .אוה ףא ,םיכוי ,רמאמה יטוש] 

,ונקן לע ויפ? תא ריבעמ ,חןג? 1מךון?מ דימעמ 

.ףזתשה ויאיצ עזעזמו לעתשמ יט?ע ןיבל וניע 

י ות?ל? ,ןקזה החמש חא םתואךב השלשה י"יממ 

,תח"ממ הכורכ וראוצ בי?ס ,וכךדכ ,חוחש 

,טלמא לעי העופק ילווךש ךות? תונותן וךיז 

ןיט; לעי לוורש? לאפשו לאמש לש ליידש? ןימ; 

.ויחש-תיע תחת ר?םן ,תוזירזו ייתוע-ס? תולק 

...דש?] םכך3ו שגנ ,םאךש? ןקיח ךחגו 

(99 — 84 םיזורח) 

תחצנה ,בורקמו קוחרמ םירבדה תייאר 
הביבסב םדאה לש היינפהו הכילהה ,העונתה 
סרפה תרימש ךות תיטרקנוקהו תלבגומה 
יפוא הנומתל תוושמ — ,תחאה הביטקפ 
,ערואמה תא קר רוסמל אל .טלוב יטנתוא 
ךות ,ונלש םישוחה לע ומושיר תא םג אלא 
ףרטצמו .םירוהרהו תויסכלפיר לע גוליד 
לכ ,םירבדה לש ינויגה בוליש םג הזל 
אלל ,ותביסו השעמ לכו ומוקמב רבד 
ינויגה-ינשוח הנבמ .תוגיסנו תוחיג ,תוציפק 

.5ולש ולגעמ ךותב דמועו םייק 
אלא ,תולכתסהבו הסיפתב קד אל רבודמה 
םיקרפל השק ןאכש אלא ,ןונגסבו חוסינב םג 
ןאכ עבוק ,יאדו .םימוחתה ןיב לידבהל 
אסכהה ,ירטמיסה ירמוחה זורחה הליחתב 
רקיעבו ,העובקה ותויקוח לע ףוצרה רטמ 
החסונ-יוטיב ןכמ-רחאלו ,ובש קספהה לע 
,רביד הככ ןוגכ ,םורימוהמ וחקלנש םיעובק 
ויה ךכו ,ללפתה הככ ,עיבה הככ ,חש הככ 
חנאנ ,("הלימ תירב") םילכואו םיבשוי 
םוחכ") רמאו ותרמא אשנ הככו החמש 

"סיזמימ" ורפסב דבדוא .א לש ותעד האדו 5 
,קילאיב דסומ יצוח ,(אורק .ב לש ומוגרתב) 

.19—3 ימע 
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דפרק םולש 

לעופה-ראותב תחתופה ,וז החסונ .("םויה 
ןונגסל הניינע ןתית לא ,(ךכ וא) "הככ" 
אוהש ,תואיצמה תסיפת םצעל אלא ,דבלב 
שחדתנ קוידב ךכ רמולכ ,"הככ" לש רואית 
.םירבדה חסונ קוידב היה הזו ,ערואמה 
תריסמב תיססיצירוטסיהה תויתדבועה יהוז 
תא האיצומ הניאש ,תוחישהו תוערואמה 

רוזחל ךירצ ינא .תקהבומה תינוידבה םתוהמ 
תוילידיאב םיגולאידה תכרעמ לכ יכ ,רמולו 
לצא התנוכתמכ היושע יקסבוחינרשט לש 
םירבדה-לעב וא ןעטנה ירבד :סורימוה 
,"."ול הנע" עובקה יוטיבב דימת םיחתופ 
רחתב החסונ-ייוטיב דועו ..."וירמא בישה" 

.םירחא םימ 

יטטיפאה ןונגסה תא הזל ףרצנ םא 
דומענ ,םודימוהמ םירשימב חוקלש ,קהבומה 
תירמוחה הקיפאה לש העפשהה תדימ לע 
בכעל ידכ .יקסבוחינרשט תריצי לע הלוכ 
סורימוה ,תראותמה תואיצמה תא תוהשהלו 
אוה ,העובק תינונגס הלובחתב שמתשמ 
םהיתומשלו םדא-ינב לש םהיתומשל ףרצמ 
םיראת תיב-ילכ לשו עבטב םיטנמלא לש 
יתש ינב םהמו תחא הלמ ינב םהמ ,םיעובק 
םתנוכת לע םתוא םידימעמה ,רתויו םילמ 
ןהו םתילכתו םדיקפת תניחבמ ןה תידוסיה 
רזוח םג סורמוה .םתינבתו םארמ תניחבמ 
סואז ןוגכ ,ראותה ותוא לע תויפיטואיריטסב 
ןונממגא ,ןיעה-תלוכת הניתא ,םיבעה-סנוכ 
בר םיה ,םילגר,ד-ריהמ סליכא ,םירבגב-,דדור 
הקחמ וניא יקסבוחינדשט .דועו דועו שערה 
דימעהל שש לבא ,תויפיטואיריטס התוא 
ייבו ,תחא הצובקל םיכיישה םינוש םימצע 
לע ,תוקריו תונליא ,םיחמצ לש םינז דוח 
יושעה ,בכרומ ראותב — תדחוימה םתלוגס 
.םשו (ינוניב וא) ראות לש תוכימס בורל 
תניג רואיתמ םיחוקלה םיטטיפא המכ הנה 
דקבודופ יכדרמ 'ר לש ותיבב תוקריה 
דמב השפתימ הילספ :"הקלא לש התנותח"ב 
רת ,תותילט תואמב הפטעתמ תיבורכ ,תוט 
תובוהצ תויקקא ,הבניעה-תוניבלמ םית 
םיחמצ ,םיפנע-,דליהאמ תפצפצ ,םיחרפה 

.(195—185 םיזורח) םילע-ילדוגמ 
חרה "םיידמוה"ה םייומידה ןאכל םיכייש 
,םהיטרפל םידבועמ המודהו המודמ,דשכ ,םיב 

לש תימוי-פויה ותוקסעתהמ םיחוקל םהינשו 
חוקל םהמ דחאשכ ,הבורקה ותביבסמו םדאה 
ןמ דחאו ,תממודה הייווהה ןמ בור-יפ-לע 
ינש תא תפרצמ בורל .תישונאה הידוהה 
אל םהמו ךרואב םיווש םהמ) םידדצה 
(ומוקמבו יומידה ביטב יולת לכה !םיווש 
לשמ ,...ל התמד ,...ל המוד ןוגכ ,ןוימד-תלמ 

תא םיעבוק םה םג וללה םייומידה ...ל 
ינרשט לש תוילידיאה לש ירמוהה ןויבצה 
הייטנ הלגמ סודימוהש דועב אלא .יקטבוח 
לא תישונאה הימוהה ןמ רתוי תומדל הלק 
ךותב םייומיד איצוהל אלב) תממודה הימוהה 
יקסבוחינרשט ירה ,(דבלב םוחתה ותוא 
הימוהה ןמ רתוי תומדל הלק הייטנ הלגמ 
הימוהה לא (תחמוצה תוברל) תממודה 
הלרב"מ חוקלה הז ממיד ןוגכ ,תישונאה 

:"הלוח 

,םיפיעע היתונולח :ןל ירז! הןפק הןיך 

םירךנן ויליפש-יפיםן ה}} ה{ הילע ףפוכ 

.תלפטה יג$פ םידקועה ,הילזוע תוסןולן רחא 

תאצויה םישש רחאל המימיו הןקןל העןקן 

,הןגע םןך3 הלעלתל איה 0! ץיק-יפוסע 

.ת1#קחן תופורט הי$יןן ,בןה-ת$וקענ העופן 

(63—58 סיזורח) 

ןוימד וב ןיא יכ הז ממידבש הפיה 
טרפ לכ אל ,רמוא מוה ,רומג ירטמיס 
אלא ,המודבש טרפל ליבקמ המודמכש 
מואה שי .הבורמ הדימב ינלמס יומידה 
לא תישונאה הימוהה ןמ םייומידה יכ ,םיד 
ןיא ,יתעדל .רתוי םיפי תממודה הימוהה 
לא רתוי בכרומה ןמ יומידה ךרד יכ עירכהל 
.רתוי תזעונ ,רתוי תירוקמ תוחפ בכרומה 
ותעילק קוידב ,ומצע ממידב יולת לכה 
,םינפ-לכ-לע .ולש תויצאטינוקה ךרעמבו 
ינרשט לש ("םיירמוה"ה) םיבחרה ויממיד 
תויטסאלפ ולש תוילידיאל םיפיסומ יקסבוח 
ןוגכ ,ליכהמ הברמ יטויפ םסק םגו תדחוימ 

:"הלוח הלרב"מ אוה םג חוקלה ,הז יומיד 

,םיא$>ח םישךח-יפענ לש םהילץו תוריהקו תולק 

.העונצו העורק תובצע לש םינ ול סכרפקז דעור 

.םיסידאמ הלודג הטח ינעו ליחעס ץןאה ןעל 

,םליעל ונוז-תב לעפ ערופש ,לע?ל הקור 

,היןוע; רקח ותורירק ך ותק רכוז םאתפ 

...םיריחעמ ,םיווח הי$ע איהו — ויןפ םיע$1ל 

(49 — 44 םיזורח) 

יטאמארד ,זוע אלמ ,יטויפ יומיד ונינפל 
םמודה ןמ אקווד אוה ןוויכהו !ןכות-רישעו 
,עבוק יומידה לש ונוויכ אל .ישונאה לא 
.ותוישחומו וקויד ,ובש תויביטקלסה אלא 
לא ישונאה ןמ יומיד םג איבהל ,לשמל ,ןתינ 
האובב אלא וניא ובש המודהש ,אקווד םמודה 
(המודמה) ומצע אוהש ,המודמל השולק 
וניאש ,ימעפדחה ורואית קוידב המישנ רצוע 
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יקסבוחינרשס לש תילידיאה תולכתסהה לע 

םסרופמ יומיד ותוא ןוגכ ,ללכ יומידל קוקז 
,"הלימ-תידב"בש ךירטאווק"ב הרענה לש 
הראת לכב הדליהו .דשאה הב תוקבאנש 
— ונוכנ רבכ הז היפתכ הנה») ינפוגה 
קד דוע הראווצ םלוא ,תולוגע ,תובוטח 
לא יומיד — ("םידח דוע היתועודזדווצקו 

:ןולאה 

,ן«! 11*9 ןולאל הז"ןךן... 

דינהל 13 ■'נ ר??? ך« ,קל} ה1בן ,«ןוקן 

•יילה3 ליל? ?,?יי ס1י? ויןג;ן »?ח 

01$ — 314 םיזורח) 

םגו ,ללכ ונתוא ספות וניא ןולאל יומידה 
אל ,ונרמאש אוה .ימתס ,יללכ ויוטיב 
.יתונמאה וביט אלא ,עבוק יומיד לש ונוויכ 
הביבסו ףוג רואית ותוא לכש ,ריענ ףוסבלו 
ונחקל ונממש ,"הלוחה הלרב"ב דיווא-גזמו 
הנינפ אוה ,םינושארה םייומידה ינש תא 

ןייפוימו ןחוכמ הברה .י ונלש תיפונה תורפסב 
יתב שי יקסבוחינרשט לש תוילידיאה לש 
ןתוא םיאיצומ םהש ,םיאלפנה ףונה ירוא 
םיקינעמ ,דצה יתיבה םוחתה ןמ טק-עגדל 
אירל יטנאמור ךפונ תופיסומו בחרמ ןהל 
ספ תישענ תאזה הקיטנאמורה .ןהבש םזיל 
,דוגינה ךרדב הינומדאה גישמה ,ףסונ עבצ 

.תימוי-מויה תיתיבה הידוהה תמקירל 

הלעמל ואבוהש תוחנהה תא חיכוהל יד^| 
תונוכת ףיסוהלו ,םיפיקעב וא םירשימב553 
המגוד חותינ יפ-לע קרש ,תוררגנ תולוגסו 
טרופמב תחננ ,ןהילא עיגהל לכונ תיטרקנוק 
רתויב תינייפואה ,"םויה םוחכ" הילידיאה תא 
דועו .יקסבוחינרשט לש תילידיאה ותסיפתל 
הדמע ךותמ עבונ אוה יכ ,הז חותינל םעט 
,דיבש רזעילא לש ותדמעל תילאסדווארטנוק 
קרפ יקסבוחינרשט לש הילידיאל שידקהש 
וררבתי חוצינ בגאו ;ןורחאה ורפסב דבכנ 

.קויד רתיב םירבדה 
איה הילידיאה יכ ,ונידיב איה הלבק 
תולכתסהב הרוגס תואיצמ לש תיפא המשגה 
היצקורטסנוקה אל .דואמ תומיוסמ המיענבו 
הלש יאידיאה הנבימה וא הלש תיתבשחמה 
תומשגתהה אלא ,התועמשמ תא םיעבוק 

המגמ ךותמ ,רבוחל 'פ יכ ,רבדה הומתו 6 
יאב האר אל ,קילאיב לש וכרע רקייל תזפחנ 
,הבשחמו הדיש) .םיזורחב ןוטיליפ אלא וז היליד 

.(19—18 'מ* ,ריבד תאצוה 

םיעטקה לש תינרוצה תוותשהה ,תירויצה 
םא .הלש תימינפה תונגנתההו םיביכרמהו 
םיקלח השולש "םויה םוחכ"ב ונאצמ 
תודיקסה-תיב רואית ,ףונ-רואית ,לוכיבכ 
ינש תא תוארל ץא ,החמש יבד לש ורופיסו 
דבלב תוינוציח תורגסמכ םינושארה םיעטקה 
חאכ אלא ,החמש 'ר יפב תרפוסמה הלילעל 
ונחדכ-לעב .תחא תידולימדוירויצ-תישגר תוד 
תא םירשקמה םיטוחה תא אוצמל םיבייח ונא 
.םיימינפ םייתוהמ םירשקב הילידיאה יקלח 
חוקלה ."םויה םוחכ" ומצע םשה אב ןאכו 
תונושאר לע זמרמו תישארב דפסמ עודיכ 
וגזמ לע ריווא לש וגזמ תעפשהב תמיוסמ 
שוקיבל וקה תא ונל ןמסמו ,םדא לש 
םוח .הילידיאה לש תילארגטניאה תועמשמה 
םא ,לכה תא עינכמ ,זומת לש ומוח ,םויה 
לע דדובה םדאה תאו הרבחה תא ,עבטה 
םילקאהו עבטה תעפשהל םינותנ ונא .ולרוג 
לש ונויבצ .םימדמ ונאש יפכמ רתוי הברה 
םע םיגזוממ ונא .םוי לש ונויבצב םדא 
,וז תוגזמתה .הביבסה םע ,ףונה םע ,עבטה 
םע ףאו האירבה םע המכסה המע האיבמה 
לש ,הילידיאה לש יתוהמ וק איה ,לרוגה 
אתמ החוכמו החוכב הילידיאה .הילידיא לכ 
ופונב םדאה לש הליגרה תוהתשהה תא תרא 
המלשה ךות תיתרבחה ותביבסבו יעבטה 
תונובשח אלל הייווה .האירבה םע הרומג 
איה ףונ לש הירוהכ תונעמו תונעט אללו 

.הילידיא לש התוהממ 

לש התוהמ לע דומעל ונידיב םיעייסמו 
םהש ,הבש םירזוחה םיזורחה "םויה םוחכ" 
תבצבכ התוא םיספות םהש ןוויכ — יאדווב 
לכה השגרהה תא םישבגמ — ןאכמו ןאכמ 
חתופ ינשה עטקה הנה .הילידיאה לש תיל 

:םיזורחב 

,חןה1ל םיפפ» עצזןא? זופת by ותפח הךוןץו 

...םיפמוע םירפכה תובוחךו קופימ לנן ה^ןלכן 

1-ה זורחה לע לק ןוויג ךות הרזח םהש 
םויס וליאו !24-ה זורחה לעו הילידיאב 

:םיזורחב אוה הילידיאה 

,םןמ? עצ!?א? תטהול זופת by ותפח הךוןןן 

זגירייהזו םיפ#ךו םיכיכ^ו ,םיכפהנ תחל? by םיסיזו 

ךות םיימעפ עיפוה רבכ ץשאדה םהמש 
זורחה לע הרזח אוה ינשהו ,לק יוניש 
רהה ןיאו .הילידיא לש התליחתב ישילשה 
ץיקה םוחב אלא הדלת תאזה תיללכה השג 
ומוחב .לכה תא עינכמה ,לכה לע טלתשמה 
וסיה לכו ,םייחה לש םפעזמ לטינ םוי לש 
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רמרק םולש 

תעש .םיוותשמ — םידגונה םימרוגהו תוד 
*יחד תא םדאהמ תלטונ איה ,העיפשמ םוחה 
ןכלו .תוירבה ןיב תוציחמ תלטבמו שגדה תופ 
ריסאה םידוסאהדויב ינפל דחי םיעתשמ 
לע רשא םיכוי רמושה ,םיסוסה בנוג: הקסאו 
עבוצה ןתהא-השמ ידוהיהו תודיקפה-תיב 
.("םירימחמ ןיא םוחה תעשב") םיסירתה תא 
ורופיס תא החמש 'ר רפסמ םוי לש ותואילבו 
וניאש ,ןפוד אצויה ילוולו ונב לע בוצעה 
סייפל אלא ,ונתחונממ ונתוא זיגרהל אב 
ידיאה הייארב .םייחה לש םזגור םע ונתוא 
,יגארטה- הרקמה םגו ןפוד-אצויה םג תיל 
םיאצוי םניא ,םתוהמ םצעב ■דחי םיבולשה 
םימרזב םיפחסנ סה םג ;םייח לש םרדגמ 
תא .הייווהה לא הייווהה ןמ םיכשמתמה 
הרוצב החמש 'ר םג אטבמ תאזה תוותשהה 

רעצ תא רקוס אוהשכ ,תימיטניא תיתיב 
:וינב לודיג 

:םחך?ט הלעמל ןי8# ,ם^ונןם'5 יתייה רובס 

.ויךבךב םיזגטי ךלוה תויהל ךכ? םךא ל?» 1נךך 

(113 — 112 םיזורח) 

תראשנ אלו ,זגורה ןנתסמ ןמז רחאל םלוא 
םע המלשה ןימכ ,דבלב המכסהה אלא 
,םעבטבו םרדסכ םיגהונ םמצעב םהש םייחה 

הבוגת לש חור-רצוק ךותמ ונא קר ונאו 
.םהל םינאתמו םידמוע ,תוערואמל הפוכת 
השגרה ןימ איה הילידיאה ,רבד לש ורקיעב 
תוחוכ תגיפס ומע שיש ,הצחמל ןופליע לש 
םצע לומ לא תוענטצה ןימכ ,םירתסמב 
הפוסש םידוגינה םע תוותשה ,הייווהה 

ףונה רואית לש ותועמשמ םג יהוזו .המכסה 
שמשה ירהז .הילידיאה לש ןושארה עטקב 
ירהז םע םידחאתמ הלעמלמ םיעפושה 
רשקה רבד לש ותימאלו ,הטמלמ האובתה 
האובתה הלכי אל :רתוי ימינפ ,רתוי קודה 
תא המצע איה הגפסש ינפל הטמלמ רוהזל 
היצאדארג ןיא הילידיאב .הלעמלמ רהוזה 
ינפל הווש לכה ,םישנא לש וא םיטנמלא לש 
לש הנווכה יהוזו .םייחה לש םדובכ-אסכ 
החיתפ שמשמה יפונה עטקל םוכיסה יזורח 

.הילידיאל 

ןותודמה בהזה טם'פו 

...תורוא וד?ל1וף ,ןוילעה בהז? 

(21 — 22 םיזורח) 

"םויה םוחכ" לש הדוסיו החוכ ,תוותשהה 
תרשקמה איה ,(תורחא תוילידיא לש םגו) 
הלעמלמ רהוזה תודחאתה) ףונה תרגסמ תא 
תורבחתה) יווהה תרגסמ םע (הטמלמו 

םדמעמב .דזמ הז םילדבנה ,םישנאה תשולש 
תה) החמש 'ר לש ורופיס םעו (םעזגב וא. 

.(תודליה םע הנקיזה תורבח 
אוה ישארה ביטומה "הלימ תירב"ב םג 
עינמ ןבומב ביטומ) 7תומלועה תודכלתה 
וא תיאשונ תושבגתה ןבומב אלו ,ףחוד חוכו 
ףא וא הזמ הז םיקוחר ונל םיארנש ,(תירויצ 
תהש תושדחה תוחורה :הז תא הז םידגונ 
ירוהרה ,תונשיה תורייעב תובשנמ וליח 
,ידוהיה םיקילא 'ר ירוהרה םע יוגה הלייכימ 
רבה תריש םע הניארקואב םיקאזוקה תדיש 

יבל"ב םגו .יגש תיב לש ונברוח תעל םינו 
ךרדב םדוק .םינוש תומלוע םידחאתמ "תוב 
המלוע םע היוגה החאמוד לש המלוע ,יעראה 

.עבקה ךרדב ,ןכמ רחאלו ,הידוהיה לטיג לש 
ילזייר לש המלוע םע לטיג לש המלוע 
ומה ינש בוליש םצעב ,ןכ-לע-רתי .התדכנ 
תוכילהמ תוביבלה תיישע ךילהת ,םיביט 
תוכילהמ ילזייר לש הלודיג ךילהתו תיבה 
תומלוע דוחיאל לודג למס םושמ שי ,םלועה 
ארטה ,םידוגינ ידוח ,תומלוע קוחיר .םיקוחד 
םיהקתמ — היופצ-יתלב תועדאתהבש םזיג 
לש תידוסיה םתמירז רואל םילטבתמ וא 
תמרוזה תחנה אוה ידוסיה םנויבצש ,םייחה 

.ומצע םויקה ןמ םדא לש ויתומצעב 
רזעילא לש ותחנה תא לבקל השק ןכלו 
לש רופיס אלא הניא וז הילידיא יכ ,דיבש 
אצומ אוהו ,תורגבה ידי-לע הקנחוהש תודלי 
סמב םגו ףונה תרגסמב םג החנהל תודוסי 
םיפפור וללה תודוסיה הנהו .יווהה תרג 
תרגסמב ,וביל-ירוהדהמ האור דיבש .רתויב 
ביבאו ,םיירהצה ידי-לע קנחוהש רקוב ,ףונה 
שפב רבודמש דועב ,ץיקה ידי-לע קנחוהש 
תפסותב טהול ץיק םויב םיירהצ תעשב תוט 
דמה הסיפתב םג ודוסיש ,ירויצ רבסה ךפונ 
בש ןותחתה בהזה רצונו םקרנ דציכ ,תיע 
ןמ ןוילעה בהזה תגיפס ידי-לע האובת 
בצה-רויצב תוארל תצקמב ךחוגמו .שמשה 
השעמ ,סירתה יבג-לע שמשה לש ןינוע 
ופאטימ הרזח" ,עבצה ןורהא השמ לש וידי 
— "המדקש ףונה תנומת לע הרודב תיר 
לכ ןתאזה תידומילה תוניצרה ןינמ ן דציכ 
יטסירומוה טנמומ אלא וניא הזה רויצה 
יתלב דוסי אוה רומוההו — הריציב ימוק 
בוט ךותמ חיכוהל — הילידיא לכב ענמנ 
ןכו .הרייעה ינב לש ינתרקה םמעט תא בל 
םישנאה תשולשב וביל-ירוהרהמ דיבש האור 
עמה ילדבה לכ םע — םויה םוחכ והתשנש 

'צ1ה ,3 ךרכ ,דנרב ח"י יבתכ לכ הוושה 7 
.97 ימע ,דחואמה ץוביקה 
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יקסבוזוינרשט לש תילידיאה תולכתסהה לע 

דחאו ריסא דחא םהמ ,םייוג ינש :תודמ 
חתפ ינפל — ידוהי דחאו ,ותרימש לע הנוממ 

םשל ,םירוסאה תיב אוה-אוה ,תודיקפה-תיב 
םות ילולש ,םישנא השולש" :ןילוחדוחיש 
בנגו םומ-ילעב ינש ,םתומילשו םירוענ. 
.9 "רתסב םרכז לע םיקפדתמ םה לבא ,8דחא 
? הז ןויער דיבש לטנ ןינמ ,םלוע לש ונוביר 
ןמיס םוש טסכטב ןיא ?ךמוס אוה המ לעי 
תא ךכ רידגהל עיגה ךיא .תאזכ תורשפאל 
החוורב םיבשויה ,םיטושפה םישנאה תשולש 
הז םע הז םיעתשמו אדח אתווצב..תישפנ 

?ירמגל םיחונינ 
תודבועה ןמ דיבש רזעילא לש תונקסמה 
אלא ,תכל תוקיחרמ קר אל ידמל תולבגומה 
ןמ תועבונ ןה ,רמאנה תא תורתוס טושפ 
תודלי תקנחה) שארמ הנכומה היצפצנוקה 
התוא בשייל שקבמ רקבמהש (תורגב ידי-לע 
אטבמ וניא הלוולו :ולוכ טסכטה. ךותב. 
אקווד תידוהי תודלי לש .דידגארטה תא 
,הרעהב דיבש רזעילא דמוא — אקווד הלוגב 
לש. ינויצה שוריפה םע סמלפתמ אוהשכ 
אוה — "םויה םוחכ" הילידיאל רנזיולק 
הקינחה תורגבהש תודלי לש הידגארטאטבמ 
החמש 'ר לש רופיסה קר וניא ורופיסו ,התוא 
םניאש ויעמוש תשולש לש םרופיס אלא 
םיעמושה תשולש !איה אלו .1""םלוכ םידוהי 
תודליל תימצע הקיז לכ הילידיאב םהל ןיא 
,טסכטה לע דיבש הפכש ,היפכ יהוז .הקונח 
.תא החמש 'ר לש ורופיסמ טחסש רחאל 
התוא םשייל טילחהו תיטסיצלבופה ותיצמת 
.יווהה רואית לע םגו ףונה רואית לע םג 
'ר ןיא ורופיס ךרוא לכל ,םיעמושל רשאבו 
יולצה ןורהא השמ 'ד לא אלא הנופ החמש 
םיעמוש אלא םניא םייוגה ינש וליאו ,דבלב 
ינש לש םתוחכונ ,רמול ןתינ .םייביסאפ 

ז ול בשחית םומל ןדהא .דשמ לש ותייווכ םא.ד 8 
.149 ימע ,היווהה תואילמל הגרעה ,דיבש .א 9 

.166 ,טע ,םש 10 

;החישה..ידכ - ךות ירמגל תלטבתמ םייוגה.-' 
טוסמ',תמייק ןורהא יהשמ לש ותוחכונ קר 
תופורטסופא) תוינפ עברא ידי-לע .חנמ 
קרו .(265 ,205 ,171 ,108 םיזורח ,דבלב 
לגעמ תא רוגסל ידכ ,הילידיאה ףוסב 
סנוכה ,םיכוי רמושה רכזנו הלע ,הלילעה 

,תיבה ךותל ריסאה תא 
איה תורגבה ידי-לע תודליה ת קנחה אל 
תוותשה ,ךפיהל ,אלא ,הילידיאה לש הרקיע 
תודליה םע (ןקזה החמש 'ר) הנקיזה 
ןקזה : הילידיאה לש הרקיע איה (.דלוולו) 
ויקוסיעו ויתונוימדו ויתומולח םע הוותשמ 
אוהש דע ,ןפוד אצויה דליה לש םינושמה 
דליה ןמ דמולו ולגעמ ךותל ףחסנ ומצע 
תידוהיה תוילאטנמל םירז .,םינושמ םירבד 
החמש 'ר רמוא — "דליל ןקז המוד" .ובש 
קורזל תוטש-חור וב. הסנכנש ,ומצע לע 
...ותוא בהא הכש ,דליה' לש ורבק לע םיחרפ 
דליה היה "הריתי המשנ" יכ ,עדוי השמ 'רו 
יפאו .הזה םלועה ןמ אלש הדקי שפנ ,ותיבב 
רופיס תעל הויוההדודוקנ תא םיטמוש ונא ול 
רבעה לא םירזוחו החמש 'ר יפב השעמה 
הקנחה איצוהל השק ,הלילעה תושחרתה תעל 
ונא םיעדוי" .תורגב ידי-לע תודלי לש וז 
— "טוקשנו — ויתונועגש לכו ויכרד תא 
םחי תא רזחשמ אוהשכ החמש 'ר רמוא 
אל .םייחב ונדועב דליה לא תיבה-ינב 
לשב אלא ,דליה תמ הביבסה תקיחד תמשאב 
נח.דל דעו ןאכמו ,תואיצמה לא ותמאתה-יא 

.בר קחרמ םירגובמה ידי-לע ותק 
תקנחה ןויער יכ ,םירמוא ונא וליפא 
קסיהה ךרדב אצוי תורגבה ידי לע תודליה 
ול ןיא ,החמש 'ד לש ורופיסמ יטסיצילבופה 
,יווהה-רואיתו ףונה-רואית םע רשק םוש 
יאה לש תיפוסה התילכת ונניא ךכ םושמו 
ןמ טק עגרל קתניהל ונל רוסא .היליד 
לכמו ומצעל עטק לכמ ,יתורפסה טסכטה 
הטילק םתוא טולקל שי אלא ,המצעל הרוש 

.הרישי תומשרתה ךותמ תיעבט 
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