
חכ ןוילג םינזאמ 

•ןיי-עיבג וא 'בהז-חופת וא 'הט סוכ וא 'היתודג לע קרמ האלמ 
תינענו - «ז רשפא» :םעט תעונתבו יולג ןחב זא תלאוש איה 
רבכ תואלמ 'תואלמו תולוגע תופושחה היתועורז •«אתוטמב» 

וזיא םוטאו םר אוה 'יעבטה והבגב 'הלוק םגו 'ידמ רתוי תצק 
'ידמל םה םיטלוב 'םיריעז םניא הוג ירוצי לכ •תיסיסע תושרה 
תופוקזה 'הילגרו •םקבחי םג אלא 'םסכי קר אל הלמשה ישמ 
םיעוגנו םיצימא 'םיהובג - ביואה הילע דוצי תע 'המוהה ילדגמכ 

התושי לכ תינבת •הרומגה הסובתה ינפלש תופיעה עגנ רבכ 
רתוי הברה איה •רקיעה תפורטו הקחורמ סנבור תאובב וזיאכ 
םייח-תאובב איה •הדוחו 'ההכו 'הפוזש 'סנ?ור לש וישנמ הפוזש 

•«הכאלמה לעבמו ןקימיחה הלעבל הנמאנ 

םידסימוק הכפהמה תליחת םע םיסנכתמ ויה הנילקרטב 
ומגלש 'היסור יליצאמ תואקירבפ ילעב •הלשממה-ירבחו םייממע 

ילאצ ןיב םחונו הרתס שקבל וסנ - הרמה תולערתה סוכמ זא 
תחא לצאכ הל בר דקע-תיב •םעטב טשוקמה התיכשמ-רדח 
םוכסל יאדו וב הלוע תוכירכה ריחמ קר •רודה-תוליכשממ 

•המיבה תונהכמ הרקיל רשא 'הבהאה ריחמ 

תחפשמ ידירש 'םילודגה םיכיסנה תא ותימה םהבש םימיב 

הנינח שקבלו םדעב לדתשהל 'םלרוגל גואדל וברה 'בונמור 

ףרוחב ףא והיד קסומהו םידיה-בחר - ןילקרטה הז ךותב םהייחל 
•ח"י תנש 

עדוי וניאש 'הז הלעבל 'הלעבל םינומא תרמוש איהו 
ןוחטב •האנקה תא אלו תיתחפשמה תונמאנה תא אל - תחאכ 

םג היתוגשממ ריבעהל םילוכיש - הז םדא-ןבל תיחטש החונמו 
הבבוש הניאש 'התוא המכו המכ תחא לע •םישנב הבבוש-יכה תא 

היתוכילהב הליכשמהו הפוזשה 'הפוקזה 'הרישעה 'איה •רקיע לכ 
בצקל 'ול הנמאנ - תיתפרצה הכפהמה רוד תוליכשממ תחאכ 
•לארשיו השמ תדו לרוגה ףקותב הל דעוימה לש ויפאו וייח 
רבדל תבהוא איה •ילג 'לפא 'ךר הרעשו העמק ינורג הרובד 

•להקבו םינשב החישה דוס תא תעדויו 

•השפנ תא הדצ 'ידוהיה קידאורטל רשא 'ןונגסה תופירח 
בומידק לש ףונה תונומתב תטשקמ איה הירדח תוריק תא 
םלוא •ונימיב םייסורה םיליצאה ירייש לצא לבוקמכ - יקסב!ג1בו 

תויציזופמוק ףכב םימוש ,תונמאה המעטו ישדשה החוד-ךלה 
'איה •ןמטלאו יקסבויל'צנויק 'ןיבדלרג תונומתל דשא 'המזיהו הואתה 
היהש י 'יביטקניטסניאה ינוציחה זובב ידוהי רבד לכ לא תסחיתמה 

דע .דמולה .דתיה - םהימיב גרוברטפו הסידוא ינילרקטב לבוקמ 
•קידאורט ןוזחב ידוהיה ןורטאיתה םלואב הלכתסהשכ שפנה דוסי 

םולש תפשל תומגרותמ,ד ויתולילעו יסירפה קידאורט יל ויא 
•רומחו עיתפמ ןוחצנ הוחצנ ילדגמו םכילע 

'יפויו טנמרפמט :וז .רשאל ונתינ תוניוצמ תולוגס הברה 

תא החפק איהו 'םייח-יבצמו םישנא-בלל הניבו ינילקרט לכש 
תבוכרת תא הכסכס 'הלבלב 'חורה-טוטמטו לבהב הלא לכ רכש 

וא 'ותבוהא וא 'ותשא תויהל ,דחכב היה •הלצאנה םתוינויח 
איהו 'םייחב םימייק תונוחצנ חצנמו םילעפ-בר רבג לש ושגליפ 
הייח ןואמ הברה •המוקה-עצוממו יל.יב1'יה הלעבל הנמאנ הראשנ 

התרש •םילוז תונטק-תונובשחו תויצניבמוק לש תוינכתב העיקשה 

הירוג םויק לע הרמנכ המחלנ הדיגאפוירפב המויק לעו קנבב 
טלשהמ תעבונה תיסחיה הבוטה טעמ ןעמל קרו ךא הז לכו 
דרי ימו) תונוש תומיזממ תומיזמ הלבח איה •ימשרה יתרבחה 

תיבב בשי תע הלעב תא ליצה ןעמל (?ןוכנה ןרחש םוהת דע 
החפשממ המותי המלע וזיא הל הפסא תבלו 'יקדיטובה םירוסאה 

'תידוהיה הריבגה ךכ הל הניכמ ילוא •הקיתע םייסור םיסחוימ 
הדיחי הנבל «הדשכ» .דשא-םירומחה םינמזה ףקותב תדרויה 

?תעדב ונממ הענמ תויחאו םיחא רשא 

דגבש 'זולנה המעט ףקותב איהו הכלמ הדילו ןטבמ המש 
טעמכ לצלצמה '«הדליטמ» םשל והתחפק 'ימינפ טעמכ חרכהב הב 

•םיירא-יתלבה הימסקב המיהדמה התוינוציח יבגל יונככ 

(אובי דוע) 

ןהכ ב!?עי 
ר בזו לק ףסוי ר"ד יפורט תאמ 

אוה :תחא הלוגס לעב ררושמ אוה ןהכ בקעי 
םלועה רצונ וימיב קר וליאכ •שדחמ לכה תא ליחתמ 
לש תוקומעו תולודג םיניע החורל חקופ אוהו - 'םייחה ווהתנו 
רשו - 'םייחהו םלועה תרכה ידיל הנושארה םעפב אבש 'דלי 

אוה ןושאר ררושמ וליאכ •ספותו האור אוהש המ לע ןושאר 
•ללכ ררושמ היה אל וינפלו - םלועב 

ררושמ םושמ עפשומ ןהכ בקעי ןיאש 'תרמוא תאז ןיאו 
לש תובקע םהב שיש 'ריכי 'ויריש תא ןויעב ארקיש ימ •רחא 
ידר? ד א ד נ ו ק דע ה נ י י ה מ תינמרגה הרישב הקומע העידי 
םיירבעה םיררושמה לש העפשה ףא םהב שיו !ריאמ דנ א נ 
שי ןכ-יפ-לע-ףאו •יקסבוחינרשטו קילאיב דעו ל"כיממ 
אלא 'תוירוקמ אל •הרומג «תוינושאר» ןהכ בקעי לש ותרישב 
'רמולכ 'אוה ירוקמ הז םשל יואר ררושמ לכ ירהש •תוינושאר 
םיררושמה לש םהיניעל ועיפוה רבכש 'תועפוהה תא ריבעמ 
'וימדוק םיררושמה ושיגרה רבכש 'תושגרהה תאו 'ול ומדקש 
לכה תא •ןהכ בקעי ןכ אל •וחור לש תדחוימה המםיךפה ךדד 
ןושאר» וליאכ :ךכ רמול רשפא םא 'תוינושאר םיניעב האור אוה 

•«דלונ םדא 

דואתה 'הרואכל •ותיעצמאב 'דעיה ךותב אצמנ אוה .דנה 
םואתפ לבא •םיררושמה ראש לש םרואתל אוה המוד רעיה לש 

שי םואתפ :ררושמה לש הרזומ השגדה רואתה ךותל תסנכנ 
לע םיכלהמה םייחה לא סחי םוש 'ררושמל 'ול ןיאש 'שגרה ול 

:המדאה ינפ 

םימשה תחת לבת ריכא לב 

'םייחה ןיב הלחנו יל קלח ןיאו 
•••שוינא-ינבב םא אל 'בא אל 

.(«דעי-בלב») 

םיררושמ יפלא התוא וארש 'המח-תעיקש האור אוה הנה 
הוספח אלש ומכ 'דחוימ ןפואב התוא ספות אוה םלואו !וינפל 
םהש המ תורמל םה םישדח ןאכ םירויצה ףא •וינפל םירדושמה 

ראש ורייצש 'המח-תעיקש לש םירויצה ראשל ךכ-לכ םימוד 
המ לכ תא ושפנמ קליס וליאכ ונרדושמש יגפמ 'םירדושמה 

ןמ רתוי םלואו •םיררושמה ראש לש םהירישב םהילע ארקש 

תוערפה-ימיל ךומס ויתבתכ :«שאמ לצומ דוא» אוה יחכונה רמאמה • 

ךומפ) תויפלתב יתיב דדשגשכו ,ט"פדת בא היכ - זייב ועריאש ,לארשי-ץראב 
ןומה םע דתיב ,חורל ורזפתנו וערקנ ,זיש ,בא טייל רוא ,תבש-יאצומב (םילשוריל 

ןגה-יחיש ןיב יתאצמ אל .הז רמאמ לש ויתונוילג םג ,םינוש די-יבתכו םירפס 

,יחכונה רמאמה תא יתפרצ םהיפ-לעו :ונממ םיטעומ םיעטק אלא יתיב ביבסש 
.באכהו רעצה לדוג ינפמ יחכב ןיא תמדוקה הרוצב שדחמ ותוא בותכלש 
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םינזאמ חכ ןוילג 

'תעיקש וב תררועמש 'הנימב-תדחוימה השגרהה האילפמ םירויצה 
:וז המח 

•ינדא-ד_י ילע יזא יהתו 

יוג-ידב לכבו יחמ 'יבבלב 

'ןמשכ יב הלזנ 'הממ-ז הכפתשה 
'ויפטש אלמב ימד רצע ולאכ 

: • : • •ד -ד • : 

תובכל דמע ייחירוא לכ ולאכ 
: • -ד - - ד • ; 

יה ינדוע :יב תעד הרתונ קר 
'שאה תא שוחל רתונ קד שוח קר 
'םיבעה ןמ החקל 'ןשושה-שא וז 
המלענ לא-די המש יבל לא 

דד-:- •• - דד 

עבטהיקיחב ררושמה בכוש הנה 
תוגורע תואלמ תוניג לש ליגר עבט 
•ירפ-יצע םיאלוממ םינג לשו קרי 
שיגרמש הממ תרחא שח אוה םלואו 

קר אל :וז הביבסב רחא ררושמ לכ 
לכו - ויתוביבס םוקיה לכב יח אוה» 

ףא אלא '«וב חרופו יח םוקיה 
'ויתושיגר לכ סמת וכלי םטאל 
 : - T " : T S * T V V

• T - : T • I : - ויל ביבסמ םוקיה לכ תוארמ םע 

.(«היבחרמב») 

לכ - םולחכ גומנו סמנ לכה 
תראשנ •שממה לכ 'תואיצמה לכ 'עבטה 

'תואיצמ-טסקמ 'םידוהה לש «היאמ» קר 
וניאש המ 'הז תמועלו •שממ לש ןוימד 
שפנה - תואיצמ וניאש המ 'ישממ 

ספתנ-יתלבה טשפהב היוהה 'םוקיה לש 
איה איה 'היחה איה איה 'הלש 

•יתמאה שיהו שממהו תואיצמה 

!ידוה סומסיאיתנאפ 'הרואכל 'והז 

ךרד רבוע הז סומסיאיתנאפ םלואו 
•ידוהיה סומסיאיתונומה לש המסירפה 

 T : • :

הניא ןהכ בקעי לש תוירויצה יכ 
תורירויזהו ךורה לכ םע •םצעב תטשפומ 

הלש תוימולחהו םסקמה לכ םעו הבש 
הגרדמב תיביטפירקסד-תילאי-ו איה 
המח-תעיקש ראתמש 'רישה •הנוילע 
ביבאב םימשג לש םוי רחאל תרדהנ 

ןמ דחא אוה '(«המח-תעיקש»)יפוריאה 
ינבו םינוג •הז ןיממ םיאלפנ רתויה 
םיעבצ ינימ לכל םיזמר-יזמרו םינויג 

ןאכ םירבוע '«תננוצה שא»,ד דעו טהולה ןמגראה ןמל 'םישאו 
תובחרב בלה תא םיביחרמו םיפידב ןיעה תא םיביהרמו ונינפל 
לש הנומתכ םיעבצ-יות אוהש 'רויצ-ריש והז •םהלש דואתה 

•ה ן ך ך ה י ד הזוח לש וידיש רחבמכ תולכתסה-רישעו סנ בור 
הקיטנאמורה םע (םירישה-ריש) תידוהיה תוילאירה ןאכ םידחאתמ 

רבדה ךכו •תולכתסהו תוירויצ 'ןוימדו תואיצמ 'תידוהה-תינמרגה 
ןאכמ לבא 'םתומלש-יא - ןאכמ •ןהכ בקעי לש וידיש בורב 

•(«תלכתה -תעש») םתונוגברו םרשע ףא 

םיעיגמש 'קוניפו ךור ןאכ שי •הבהאה ףא ךכ עבטכו 
דחיבו •םולחו ןוימד תישענ המצע הבוהאהש דע 'תויריוא ידיל 

 |\
 /CS ך c\ /v

 \

רמול רשפא םא 'תירשב 'תינואת 'תילאיר הבהא יהוז 'הז םע 
'«הירכנ» '«תולגהיתב» '«רקובה-תכלמ» '«הרענ עדוי ינא» •ךכ 

*םה םלוכ הלא הבהא-יריש - 'דועו 'דועו '«םייודיוו» '«תיליל» 
לשו הבהא-לש-םידוסי לש 'תיצראו תימימש הבהא לש וזכ תבוכרת 

- •תיודתמה הדמחה תרעס לשו םיקוחר םיעוגעג לש 'םירשב-תבהא 

הבוהאהו בהואה וברקתנ הנה •תקחרמ חורה ךא 'ברקמ רשבה 
'עצפה לבא ?םיתשו תחא אל התנשנו הרזחש 'תוקחרתה רחא 
:המשנל המשנ ןיבש םוהתה תא ףשחו-ראשנ 'תוקחרתהל םרגש 

'הפירחו הרמ הלמ הפה טלמ שי זא 
ד • ": דד ד ■ v - •• • " ד 

? הרבע ןיכסכ וניתורסומ-ישו? לע 
ד • : - I י - ד":- -•-: הפיסכמ וז קוחציתב - הדרפה עיגהבו 

.(«הירכנ») •••הרמא איל םואמו הברה הרמא 

.דבהאה-יריש לכ טעמכ םה ךכו 
יריש לע םילוע םניא םה •ולש 
לבא 1 םירחא םיררושמ לש הבהאה 
םה םירחא :םהמ םינוש םה 

לש 'תוילאירו הקיטנאמור לש הגיזמב 
תדחוימ איהש 'וז הגיזמ-'רשבו חור 

•ןהכ בקעיל 
השא לע בתכ ןהכ בקעיכ ימו 
רישבש הלא ןיעמ םיאלפומ בהז-ירוט 
הכלמ-השא ראת םהבש 'ולש «םייודיו» 

:-?דחא ףוגב תדרומ-השאו 

ךלומ ןנאש רובדב-דאוצ עדויי ינא 
'תוצימאו תויאג םיפתכ יתשו 

ןיבמ תוינטק םינינ? לש קוחצ-תב 
'חרפ-יתפש 

שוח-לכ תוללוש 'הלא םיתפש 
 : T - - ! T

'ןסיסעב 
'תושוטלו טאלב תורהונ 'הלא םינינפו 

'ידי תוכשונ 'תוכשונ קשיח-תבושמב 

!הנובער-ףךט האיבל ךשנכ 
חוטבו זילע טבמ עדויי ינא 

ז • - ד - - • *: 

'שימש ינפל ףסכ-דשיא לש קוחצו 
'תוניגנמב הלוד 'קמעו ךז 'ףספ-לויק 
'ץפח-ינכאכ םיצצונ 'םירז םידבלו 
'תללומו תישיפח שפנ יבהל יקוקז 
םי^חה ינפב לק עגר הציצה רשא 
'הנשימ םבהאתו באכ ךותמ ומל קחצתו 

לע התע הדקרמ רישו קוחצב 
םתוימוהת 
ד : 

.(«םייודיו») 

תועיבמ דשבה-תודמח ידה - ? חור ןאכ המו רשב ןאכ המ 
ידי-לע ןאכ הלעתנ רשבה אל םולכו •חורה-תולעמ תא ןאכ 

?«תדרומהו תישפחה שפנ>>ה 

לש ופוסבש '«ההכ לודג חרפ» ',דשאה תומד םג איה ךכו 
•דועו '«תלכתה-תעש» רישה 

ינא •ורונכבש תירקיע תרחא המינל סחיב םג • רבדה ךכו 
•תיתדה המ ינ הל ןוכתמ 

המואה תמאב םה ויהלא :יתד סותפ קר שי קילאיבב 
•ירבע-ינווי ןטסיאיתנאפ אוה יקסבוחינרשט •הלש רסומהו 
לאל שממ םיפוסיכ שי ןהכ בקעיל •«םיהלא ןיאב» יח ר ו א י נ ש 
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חכ ןוילג םינזאמ 10 

ונושלב ארקנ הז «יח לא» •«יח לאל ושפנ האמצ» •שדחמו רצוי 
ףאו •לארשי-יהלא 'דחוימהו דיחיה לאה אוה אוה לבא '«חצנה» 
תושגרהב ומכ 'עבטה-ירואתב ומכ •אוה «ינושאר» ןהכ בקעי ןאכ 

•הבהאה 

ירומזמ לש םהימימ «לאל-אמצעב שדחל שי המ 'הרואכל 

רזעילא 'ר לש 'לוריבג ןב המלש 'ר לש 'םיל ה ת 
ןיימ םירוכש םהש 'םישדחה םייטנאמורה םיררושמה דעו ירכזא 
אל וליאכ •שדחמ לכה ליחתמ ןהכ בקעי ןאכ ףא לבא - ? תוהלאה 

לאעמ ונררושמ שקבמ «ךדובכ תא אנ-ינארה» :םלועמ רמאנ 
אל •תויחל יאדכ אל - אל םא •וינפ תא ול הארןש '«רתתסמ 
תומלועה-ימלוע לכ תא שוחל 'עבטה-רדה לע גנעתהל יאדכ 

:רואו הבהאו םייח עובשל 

'ביבס יל תלצא 'םייחה-תרתע המ 
ד • ד : - ד • -- - ד 

?תתנ יבבלב 'תוימלויע-לכ ראפ לכ המ 
 TTT "TS* T T T

'זונגה ךרואמ םירןח קר המה םיללצ 

!התא ךמלצמ םישטשט!? םה םיוק 

'םירוקמה-לכ-רויקממ תותשל אמצ ינאו 

'תושמשיה-שמש רוא? ץחרל באת ינאו 

— ו םירואנה ךינפ תוזחל ףאוש ינאו 
.(«'ה-ינפ») 

תתימ יכו ? תומי םא ךכב המו - «יחו םדאה ינארי אל» 
ןיאב לפת-ייח לע ךרעו רועיש ןיאל הלענ הניא הניכש-יוליג 

: - ? טיהלא 

:ראה יל ךרוא לכ עגר 'הה !ינדא 
— !רעבל היהאו לפא וב תלפצכ 

.(טש) 

•וב אצויכו '«ךמלוע יתעדי אל 'טיהלא» :רישה םג אוה ךכו 
- ונררושמ ראש לש םייהלאה םיפוסיכה ןמ ךכ-לכ הנוש הז לכ 

העיבתהו - לצאנבש לצאנ רותב «חצנה» •םימעה-יררושמ לש ףאו 
«חצנ*ה תא דירוהל 'םדו רשבל םירימטבש רימט דוס תולגל 
תיטויפ הגיזמ איה הנושמ המכ !רוכעה םלועה לא םימורמ-יזנגמ 

'תודחאתה אלא 'ןאכ שי הרתי תוירוקמ אלו - !תזעונ איה המכו וז 
ןושאר וליאכ ותריש תא דש ונררושמ :«תוינושאר» ןוכנ רתוי 
לש דוסה ינפ לעמ ףיעצה תא תולגל 'חצנה תא שקבל היה 
יפלא ודש הז אשונ לעש 'ללכ ול תפכיא אל וליאכ •היוהה 

ףא •םינמזה לכבו תונושלה לכבו תומואה לכב וינפל םיררושמ 
•שדחמ לכה תא ליחתמ אוה ןאכ 

•תומה-תדיח ףא ךכ תוהלאה-תשקבכו 
רתוי 'הטובח הברע 'ןשונ-ןשי אשונ ךל שי םולכ 'הרואכל 

אלו וב םחליו וילע לובקיש 'םויכ ררושמה אוה ימ ?תומה ןמ 
תומל ארוק אוה-!הז ררושמ אוה ןהכ בקעי-?קוחצל היהי 
תמחלמ הז «בי^>ב םחלנו הז םשב ראותמ ןיוצמ רישב «יביוא» 

אל וליאכו תומה לע ולש הנלבוקב היה ןושאר וליאכ •הפונת 
- !ללכ בויא ול םדק 

ינימ לכ הז םלועב תואדל לוכי םלועב ןושאר אוהש ימו 
שמשה •תיכוכז ולוכ םלועה ךפה הנהו - ונוימדב •םינושמ תוארמ 
םה םימה 'תיכוכז-יצע םה םיצעה '«תדמוע תיכוכז לש ןיע*כ איה 

וליאכ םיארנ םה הלולצה םתופקתשהבש '«םיקד תיכוכז-ימ» 
:ומרז םינפל 

?ונניא ולאכ םלועה דמועו 

•ונלוע םיקי דמוע ךיא 'עדונ אל 

וידעצש '«דיחי דוח לצ» דעוצ תיכוכז לש הז םלוע ךותבו 
תלוז 'ץחמת אלו באכ אל וינפב ןיאו 'לוק םוש םיעימשמ םניא 

דבלב ןואפק 
אוה ינא היהש ימ הז םדא-לצו 

• -נ ד ד v • v דד " : 

.(«תיכוכז לש םלוע») 

1 הזמ רתוי תינוימד תוילאיר וא ילאיר ןוימד םלועב שי םולכ 
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ולאכ העבה-יכרד ול אצומו הלאכ םיאשונ לע דש ררושמ 

יתרמאש ומכ 'אוה :ןכ לע רזמ •ןקיטנאמור קפס םוש אלב אוה 
הארו הנושארל תולודגה ויניע תא חקפש 'דלי-ררושמ 'הלעמל 
לע רמוא ןהכ בקעי 'םנמאו •שדח ולוכ - אוה הנהו 'םלועה תא 

:ומצע 

םלוע לש ורימז - ינאו 'םלועה הנה 5 םלוע 
— («ףשנ-יתמב ילע») 

'«ריהב םלע ירישמ» םשב םיריש לש המלש הצובק בתוכו 
לכו •הנושארל לכה תא תואור םיניע לעב לודג דלי :דמולכ 
הזרפהב 'ותבזכאב םגו ותנומאב םג יטנאמור והירה «ריהב םלע» 

•ערה-תדמ לע המזגהב ומכ בוטה-תדמ לע 

•הקיטנאמורל ינוציק דגנתמ 'וננוהמתל 'אוה ןהכ בקעי םלואו 

'אוה •השלוח םהב האורו ךורו קוניפל דגנתמ 'גונעהו ךרה 'אוה 
םיפוסיכה לעב 'אוה •תונוימדו תומולחל דגנתמ 'ץיקהב םלוחה 
תמייק הנומא ןיא התלוזש 'תיתדה הקיטנאמורל דגנתמ 'םייתדה 

•םלועב 

תלעב המשנ - תיראלופ המשנ ול שיש ךותמ םא 
'ימצעה ועבטב תימינפ תוקבאתה ךותמ וא - תודגנתמ תווצק יתש 
ןהכ בקעי 'היהתש הבס וזיאמ אהי - 'הז עבטל דוגינ רותב 
דחא אוה '«ריהבה םלעעה ןהכ בקעי 'םלוחהו ךרה ררושמה 
י נ ר ש ט מ רתוי הכה תא ץירעמ אוה •ונתורפסבש חכה-יצירעממ 

רתויו 'ובש ךורה לכ תורמל המצעו זוע ולוכש 'י ק סבו ה 
תירזכא העירקב 'תינוציקה ותלילשב שי םוצע חכש 'ר ו א י נ ש מ 

•המירעה תמאה תא םיריתסמה םיכסמה לכ תא ערוק אוהש 'וז 
דסוממו «ןוילעה םדאמה לעב 'השטינ ךירדידפש 'עודי 
•לוכיבכ '«םידבעה-דסומ» אלמו בוטו ךר םדא היה '«םינודאה 
•תוירסומייאל ףיטה תירסומה ותנוכת םע תומצעתה ךותמ קר 
דלי-תמותו ךור בור ךותמ •ךכ ןהכ-בקעי ףא 'רשפא 
עתרנ וניאו בוטה-דציה לע ערה-דצןה תא זיגרהל אוה ץמאתמ 
ומצע תא חירכמ «םלוע לש ורימז» •שאו םד ינפמ ףא וירוחאל 
•«םינוירבמה ןמ דחאל - «ריהבה םלע»™ 'ןדוכמ לייחל ךפהיל 
ינפמ ונררושמ אוה ארןתמ •איה תנבומ רבד לש ותבסו 
'שפנה-תשלוח ינפמ •תיתולגה תידוהיה המשנה לש תופיפרה 

התאצות רותב האב איה ידהש 'ףוגה-תשלוחמ הברה הארונ איהש 

תאו םירהה תא ךכ-לכ ץירעמ אוה ןכ-לע •תחאכ וז לש התבסו 
םירדהנ רתויה וירישמ לודג קלחש 'היציולה לש םיעלסה 
הרעסה תאו הפוסה תא ךכ-לכ אוה בהוא ןכילע •םהל שדקומ 

:תולוק-ילוקב זירכמ אוה ןכילע •וירישב ןראתל הברמו 

'חודה הדירמל ארוק 

? עקות תורחה-ןךקב 

'םמוקתמ שגךילעב ימ 

•עבות ולילוק רשא ימ 

הצקז דעו הצקה ןמו 

:תך?וע םייחיתקעז 
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11 םינזאמ חכ ןוילג 

'וזלה לבתב ונצק 
!תרחא לבת ונל ונת 

.(«רעסה סע») 

אל הדירמ אלב •ולוכ םלועה לכ - תונתשהל ךירצ לכה 
אלבו תוריהה-תעיבת אלב םלועל אובת אל איה - תוריחה אובת 

:«םייה-תקעז» ךותמ האב הדירמה םלואו •המשב תוממוקתה 
•ותוא קפסל לוכי ןשיה םלועה ןיא בושש 'זעו יח שגר ךותמ 
אוה •ןברוחו סרה 'גרה ינפמ אדיתמ וניא הז ןקיטנאמור יכ 
«ןויסנ»™ «רדס»* ינפמ 'תוינוטונומה ינפמ רתוי הברה אדיחמ 
םינוניבה לש «אירבה ןויגה»™ «לקשמה-יווש» ינפמ '«מיחקפ>ה 
םודס תכפהמ 'תפותה-תוצרפתה ויניעב הבוט •(«םיעדרפצה-ריש») 

םיליגרה םייחהו עובקה עבטה לש תויינויגדחהו טקשה ןמ 'הדומעו 

«םלוע לש ורימז» לש 'הז «ריהב םלע» לש ובלב •(«חור-רצוקב») 
'םהש 'דימתמהו קצומה 'םייקהו עובקה •דימת ללוחתמ רעס 'זלה 
תינדרמ המשנ לש החור יפל םניא 'םיינוטונומ-מיינוגדח 'אופיא 

• ד : - 

•תולגה-ללוש אוה ןהכ בקעיש 'רבדה אלפל אל ןכבו •וז 
רסוח םע 'תונובלעה םע 'תופידרה םע המילשהש 'תולגה וז 

•הנש םיפלא לש status quo םע 'תימלוע תדלומ 

קילאיבכ תישדדמ-תיבה תודהיה ןמ בהלתמ וניא ןהכ בקעי 

רבעו הילע עספ אוה •יקסבוחינרשטכ הב םחלנ וניאו 
בעתמ אוה דחא רבד קר •האנש אלו הילא הבהא ול ןיא •האלה 
אל םלועמ •הלש תולגה-בויח תא :םלצה תא קודאה ידוהיכ הב 

ןתנש ומכ תולגה-תלילשל םלשו אלמ יוטיב ררושמ ןתנ 
:הלא םיזיזע-םיפירח םיזורחב ןהכ בקעי יוטיב הל 
;םלוע-ידבע תקנא אנשא האנש-תילקת '•• 

•םלויק-תגחת ריעת יב דיאל-קוחצ - םימחר אל 

חצךיתקושנןו יב ריעבו םינועפצ-תמקו 

•••חצנל יכב 'תורודל יכב 'תולגה-יכע לוק 

?יליוא םע הנאי ?בל-יעות םע ךבו-המ 

!ילילפ ן וי ע םג יכ 'ש נ ע קד אל תולגה 
.(«תולגה-תב») 

*טפשמ אטחל - «ילילפ ןוועעל תולגה תא בשחש 'ררושמו 
.רתסנ אלש 'וז «הרמ תולג» םע המילשהש 'המואה לש תומ 
תא אוה בבחמ וחרכ-לעב-'מינש-יפלא ךשמב תולגה-ילבכ תא קתנל 

עתרנ וניא אוה •אבכוכ-רב תא ץירעמו «םינוירב*ה 
ץראה תא ואיבהש 'םינוירבה ידי-לע ךופשה םדה ינפמ וירוחאל 
איבה אלש 'אבכוכ-רב ידי-לע ךופשה םדה ינפמו 'ןברוח ידיל 
'םנח 'הרואכל 'ךופשה םדה ףא •רורחש ידיל ץראהו םעה תא 
חימצמו ימואלה עקרקה תא ןשלמ 'תודיח םשל ךפשנ אוה םא 
םד •המואל הדמתהו םויק לש חכ םינתונש 'הרובג לש תונורכז 
יבג לע םיתורח ויה םנחל אל •היחת לש םודא לט אוה הזכ 
הבשומב םירבעה םירמושה ובשי ובש 'ףירצה לש לתוכה 
:ןהכ בקעי לש וללה םיזורחה ינש 'הנש הרשע-עבש ינפל הרצח 

הלפנ הדוהי שאו םדב 
ד : ד t : י"ד ד : 

It ד : ד t : !םוקת הדוהי שיאו םדבו 

.(«םינוידב») 

תרייצמ הקיתעה תודהיה ףא •תודהיה ךרדמ היטנ וז ןיאו 
(ג ו ג מ ו ג ו ג) תומחלמ םע רשקב ךא חישמה-תאיב תא המצעל 

םירמואש '«םחנ» תליפתו •ףסוי ןב חישמ לש ותוגדהה םעו 
תמייתסמ '«םילשורי-הנוב» תליפת םע רשקב החנמל באב-העשתב 

:וז האלפנ הרמאב 

•התונבל דיתע התא שאבו התצה שאב 'יה 'התא יפ 
ד:- יt ד- ": ד-• "ד ד- 

קילאיב ףאו - םילודגה וניררושמ לכש 'הז אוה הרקמ אל 
היצנטנקהל ודגנתה - !םהיניב '«הגירהה-ריעב» לעב 'רחואמה 

:םדקומה קילאיב לש 

!םישבכ םע הפפא םירי?? ןיב ריפכ תויהמ 
•ונוצרל םד ךופשי אלו םדל ףאוש וניא לארשי םע 'יאדו 
הנגה-תמחלמ •םה םינוש םימד-יגימ הנגה-טדו תולפנתה-פד לבא 
ובש 'שפנ-דפוכ םד 'תירב-מד אוה הנגה-םד •איה הוצמ-תמחלמ 

«םישבכ םע תופסהל» •םהלש םויקה-תוכז תא םעו םדא םימיתחמ 

ימיב תפצו ןורבחבו םינש ששו םירשע ינפל ב ו נ י ש י ק ב 
תידוהיה הנגהה אלמליא •הדתי תוירסומ הז ןיא - םינורחאה םימדה 

אל 'רשפא 'לארשי-ץדאב ט"פרת באבו היסורב ו"סרת ןושחרמב 
ץמיאש ימ 'ךכיפלו •ולא תוצראב טילפו דירש לארשימ ראשנ היה 

ומש ךורבו אוה ךורב 'הנגה-תמחלמל 'הוצמ-תמחלמל םידיה תא 

•ונמע ברקב 

אוה •וללה לאה-יכודב םירדושמה ןמ דחא אוה ןהכ בקעיו 
:דליש לש הקומעה ותרמא תא ןיבהל וירישב ונתוא דמיל 
אטבתמה הכב שי •«םייחה לש בושח רתויה סכנה םניא םייחה» 

רתוי הברה - סנואמ הגירהו ןוצרב תוגרהה - םימד-קרק ידי-לע 
ינפמ» תונרתוו תונרשפ ידי-לע אטבתמה הכב ש.ישמ תוידסומ 

המוא םא •«הכומנ חור» ךותמ תונפגסו תוקפאתהו «םולש-יכרד 
'ןמצע ינפב תוילכת רותב אל םא וליפאו - 'תוריחבו םייחב הצור 

'םילענ םיירסומ םילאידיא לש תאשונה דיתעב תויהל ידכ ךא אלא 

'תרחא רשפא-יא םאו - 'המויק לע ןגהל 'לכ םדוק 'הכירצ איה 
אלו היאנוש ידימ הל ץקה אובי - אל םא •שאו םדב וליפא 
הז ידוסי ןויער - •םלועל תידסומה-תינחורה התדועת תא אלמת 

•םהבש תוליפכה - ןאכמ •ןהכ בקעי לש םיימואלה וירישב םולג 

תב הלותב לש ךוירכ הכד הריש 'הנוילע הקיטנאמור דחא דצמ 
'םד תפטפטמ הדיש - ינש דצמו 'דלי-תעמדכ הכזו הדשע-שש 

תלעב וז תוליפכ •החרכ-לעב וב תינקנ תוריחהש/'םד 'תידב-פד 
ינש דצמ תינוציק תוישקו דחא דצמ ינוציק ךור •:איה תווצק 
השקו ךד אוה :רומאכ 'אוה תיראלופ המשנ לעב ןהכ בקעי יב 

רשוע לכ ירהש •רתויב איה הרישע ^תיראלופ המשנ לכו •דחאכ 
תווצקו תוריתסו םידוגינמ אב ישפנ 
 » *

 #
 ♦

'ןהכ בקעי תריש לש תחא הלעמ ןייצל דוע יל ראשנ 
תוילאקיסומה דוחיבו 'הלש ה ד ו צ ה-י פ י ו ינושלה יונה 
ןיא •«םלוע לש ורימז» תמאב אוה ונררושמ הז דצמ •הבש 
הניא ןכ-יפ-לע-ףאו - ןהכ בקעי לש ונושלכ הנידעו הכר ןושל 
- «תמ אוה» רישב 'לשמל) הקידוטיר םימעפל הב שי •תיצילמ 
אל 'העבהה לש הקירוטיד יהוז לבא '(לצרה לש ותריטפ לע 
קומע םיתרחנ םניא 'רשפא 'םייטויפה וייוטיב •תינושל הצילמ 

ךל ןיאו •ישממ םיכרו ןמשמ םיקלח םה לבא 'שפנב ךכ-לכ 
יררושמ ןהב ושמתשהש 'תוינוגברה תורוצה ןמ תיטויפ הרוצ 
תמלוה תחא לכו ז ןהכ בקעי לש ותרישב ואצמת אלשו הפוריא 

ירבע זורח ןיא - הלא לכ לעו •טלחהב ול תנגוהו ןכותה תא 
יקסבוחינדשט וליפא •ןהכ בקעי לש הזמ ילאקיסומ רתוי 
'לשמל 'ידה •םעונ-ילילצבו תוילאקיסומב ומע תורחתהל לוכי וניא 

םה ךכו - !שממ הקיסומ וז ירה :«הלילב תוהוגנמ» רישה 
«םימה לע» '«םיער םירוהרה» '«םיקמעממ» '«רעי-חרפ» םירישה 
םילודג םיריש דועו '(«היציוולה» תצובקמ) «תוניעמה-דישעו 
םוקמ סופתל ויריש םייואר דבלב ךכ ינפמ קר •תורשעל םינטקו 
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ךכ לע ףסונ ירהו •השדחה תירבעה הרישה לש «חרזמהילתוכעב 

תורודש 'םיימואל םירישו ןויגה-יריש 'עבט-ידיש ןהכ בקעי רצ? 
זועה ידי-לע ומסחיו םבגזע ךותמ ולעתי 'םיפ?מ ונה? םיירבע 

.*םהבש ישפנה 

.טיפרת בא לש 'םימדה-ימי רתא ,םילשורי 

,«םינובו םירצוי» :ךותמ «ריבדמ-תאצוה לש ;ונוישרב חוקל הז שדח רמאמ * 

,ץ"רת םילשורי ,ר נ ז ו ל ק ףסוי ר"ד רוסיפורפ תאמ ,ינש רפס ,ישילש ךרכ 
.תכרעמה - .םיטעומ םימי דועב םירפסה-קושב יוצמ אהי רפסה .«ריבד» תאצוה 

| : : v : v ן-וזסלדנמ העמ 
(ותדלוהל הבש םיתאמ תאלמל) 

רבוחל •פ תאמ 

(ףוס) 

 IV

לש הבשחמבו תדבו דסומה-תרותב דוסיכ איה הינומרהה 

•ולש יפויה-תרותב תודוסיה-דוסי איהש ןכש לכמו 'ןוזסלדנמ 
קוחה - דחא קוח קר רקיעב תעדוי ןוזסלדנמ לש יפויה-תדות 
םינושה םיקלחהש 'הז אוה יפויה לש דוסה •יוברב תודחאה לש 
תודחאל ויהו המלש הגיזמ םיגזמתמ ינוימד וא ישממ רוצי לש 

תויהל הז םע דחיו ויקלחב םלש תויהל הזה רוציה לע •תחא 
לש ודוסי •םיענ םשור ונשפנב השוע אוה זא •ותודחאב םלש 

'ומצעל ןוזמ אצומ ונלש ןוימדה יכ 'אוה הזה םיענה םשורה 
איה תודחאהו 'םידדצהו םיקלחה יוברב 'הסיפתלו תוררועתהל םוקמ 

אוהש אצמנו 'הלאה םידדצהו םיקלחה לכ תא סופתל וילע הליקמה 

הז •תומיענבו תולקב התוא לעופו 'ועבטב שיש 'ותלועפ תא לעופ 
הז יפל •ןוזסלדנמ לש ורואב יפל םיענהו הפיה םשורה דוסי 
ונשפנ לע ותלועפש הזל 'בגשנל יפויה תכלממב םוקמ ןיא 
'ותוא סופתל םילוכי ונא תולקב אלו 'הלק הנניא וננוימד לעו 
.דדמב םינותנה 'םיבר םיקלח לש תיתודחא הגיזמ ונניא אוהו 
יקלחמ דחאש 'הזב 'ךפהל 'אוה ודוסי אלא 'הנוכנו הקיודמ 
ןוזסלדנמ אצמ לקנב אל ןכאו •לובגהו .דדמה תא רבוע היוהה 
המכב •ולש יפויה תכלממ לא בגשנה תא סינכהל רעשה תא 

וינפל חתפנש דע 'קופדל הסינ םירעש המכבו תכלל הסינ םיכרד 
•הזה רעשה 

תשגרה .דתיה הקומע המכ דע הארמה רבד ךל ןיא 
תונמאבו היוהבש בגשנה •הז רבד ומכ ןיזסלדנמ לש הינומרהה 
דימת ותוא איבה 'ולקשמ-יוושמ ותוא איצוה 'ותוא םיהדה וליאכ 
םעפ לכבו םימעפ המכ וז הלאשל בשו רזוח אוה •הכובמ ידיל 

ברקל הצור אוהש שי •תרחא ךרדבו רחא ןפואב הילא בש אוה 
דוסי הקיתעה הרדגהה יפל :וז ךרדב יפויה לא בגשנה תא 
תירויצה תונמאב 'עבטה ישעמ יוקח םא 'יוקחה אוה תונמאה 
וסינש ומכ 'תירישהו תירמזה תונמאב 'תושגר יוקח וא 'תיטסלפהו 
רויצה תונמא יבגל ןינע רתוי הב שיש הרדגהה תא ביחרהל 
ףיסומו הרדגהה תא רתוי דוע ביחרמ ןוזסלדנמ הנהו •לוסיפהו 

'ונתוא הנהמ דבלב תונמאה אל •הקחמה תא יוקחה דוסי לע 
העיפשמ איה םג ותכאלמב ןמאה לש תומלשה •ןמאה םג אלא 
רויצב הנטק הנניאש דבלב הז אל וז תומלשו 'הבוטמ ונילע 
'רתוי הלודג דוע ןאכ איהש אלא 'הפיה רויצב רשאמ בגשנה 
םאו •הפיה רויצ לע ומכ בגשנה רויצ לע םיגנעתמ ונא ןכלו 
הפיה לש דוסה '»וברב תודחאה קוח 'הינומרהה קוח :רמול אצמת 

אצומ הז תא םג ?בגשנה לש וז תונמאב אוה ןכיה תונמאב 
ירפב ונתוא הנהמה ןמאה •ןמאה לש וז תונמאב ןוזסלדנמ 

םיזכרתמ ושפנ תותכ לכש שיא 'םלשה שיאה אוה ותונמא 

העשב םגש אצמנ •הדיחי 'תחא הרטמל םינותנו תחא הדוקנב 
ונא 'הפיה תא םיאור ונא תונמאב בגשנה תא םיאור ונאש 

•(ןמאה לש) הינומרהה תא םיספות 
ונא ןיא עבטב •עבטבש בגשנה ונניא תונמאבש בגשנה 
הבחרו הלודגה 'רצויה לש תינכתה תא סופתל לקנב םילוכי 
'ולש הדיחיה הרטמה תא גישהל םילוכי ונא ןיא ז ,דדמ ילבל 
דחי לבא 'ונתוא םיהדמ עבטבש בגשנה ןכלו •וניניעמ המלענה 
האנה לש 'הכרועמ איה ןאכ השגרהה •ם מ וירמ אוה הז םע 
תוממורתההו תוממותשהה •דחפ לשו תוממותשה לש 'האנה-יאו 

םיממורתמ ונא ןהידי-לע •הפיה לא ןאכ םג ונתוא תוברקמ וליאכ 

•תינומרה 'הפי 'הנוילע תולכתסה לש םלועל םיסנכנו לפשה ןמ 
•הפיה לא עבטבש בגשנה תא ןוזסלדנמ ברקמ וז ךרדב 
וינפמ החדש ירחאו 'תרחא ךרדל ןאכ הטנ אוהש שי לבא 
'1בויד יתפרצה לש ותעד תא «תושגרהה רבד-לע םיבתכמעב 

תכשומ הקזח הלועפ לכ ןכלו 'הלועפל הואתמ םדאה שפנ יכ 
רבד-לע ולש «היךויספר>>ב הטונ אוה 'האנה הל תמרוגו התוא 

•התוא לבקל תושגרהה 

יפויה-תרות לא סינכהל ןוזסלדנמ ינפל תרחא ךרד דועו 
ירעש תא וינפל חתופ אוה •תונמחרה ךרד - בגשנה תא ולש 
'הידגרטה דובג ינפל רקיעב חתופ אוה הלאה םירעשה תא •םימחרה 

ינפ-לעש הז הדובג-השעממ ונל שיש האנהה •ונבל תא שיערמה 

וליפא 'רובגה תא םימחרמ ונא •הוצמ תאנה ןיעמ איה המיבה 
םימחרמ ונאש ומכ 'ךכ ידי-לע דבוא אוה םא .'עשופ אוהש העשב 

םימחרמ ונאש ןכש לכמו 'םודרגל ותוא םילעמש עשופה תא םג 
ןוזסלדנמ ףיסומ הזה םימחרה דוסיל •וקדצב דבואה קידצה תא 
תרובג 'שפנה תרובג אקוד ואל הרובגהו 'הרובגה דוסי תא םג 
םיכשומ 'ונתוא םינהמ הרובג ישעמ ל כ •ומצע לע רבגתמה םדא 

•רובגה לא ונתוא םיברקמו ונבל תא 
•ןוזסלדנמ ןיבו גניסל ןיב 'עודיכ 'תקולחמ התיה וז הדוקנב 
יעבט םלוא 'שפנה תרובג שרדש 'םחולה גניסלל רבדה יעבט 

ץפח אצמש 'ןקיטיתסאה 'לכתסמו ןנובתמה ןוזסלדנמל םג אוה 
הרובג לכ •ותטישל ןוזסלדנמ ךלה ןאכ םג •הרובג ישעמ לבב 
תודחא 'תחא הדוקנב תוחכה זוכר איה תומלש לכו 'תומלש איה 

•הפיה שגר 'הינומרהה שגר תא ונב תררועמה וז 'יוברב 

 v

םוקמ לכמו דימת הלוכ אופיא תרזוח ןוזסלדנמ לש יפויה-תרות 

'יפויה-תדותב ןאכש 'וחור לש תימינפה הדוקנה וז 'הינומרהה לא 

הנממ רוצילו הביחרהלו החתפל ודיב הלע 'רתויב הילא הבורקה 
עוצקמ םושב ןוזסלדנמ ידיב הלע אלש המ ןכאו •המלש הטיש ןיעמ 

ןוזסלדנמ היה אל ןאכ •יפויה לש הז עוצקמב ודיב הלע 
היה אלא 'דבלב םירחא לש תונויער ריבסמו ראבמ 'רדסמ 
ןמא לש ותנוכתב םיבר םיקד םיוק קר אל •הלגמו שדחמ םג 
טעמכש אלא 'ןוזסלדנמ הלג הפיה תונמאה לש התנובתבו יפויה 
ישילש 'ומצעל לדבנו דחוימ םלועכ יפויה םלוע תא הלג 
ןאכ •ןוצרה םלועו לכשה םלוע 'םיעודיהו םיעובקה תומלוע ינשל 
היה אלא 'הנשי היפוסוליפ תפוקת םייסמ קר ןוזסלדנמ היה אל 
ללוס ןיעכ ןאכ היה אוה •השדח היפוסוליפ תפוקת ליחתמ ןיעמ 
ורפסב קר אל •טנק ימימ הליחתהש וז 'השדחה היפוסוליפל ךרד 
ןוצר 'לכש לש הרדגה אוצמל שי '«ןעדנוטשנעגראמ>>ב 'ןורחאה 
ףאו 'השדחה היפוסוליפב םיאצומ ונאש וזל המודב השגרהו 
היפוסוליפב הליגרה וזל םש הבורק יפויה-תשגדה לש הרדגהה 
בורלש 'היפוסוליפה תודלות יבתוכ םג םינייצמש רבד - וז השדח 
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