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"ירטמואיג תדלומ־ןמור' ךותמ

.ןגא ךותב ןבוש רפכה
.ול ביבס םירה
ת וקשונה ,תומוקע עברא לש ול הרוצ רפכה ןופצב םירהה־סכר לש תיללצה־ילוש

:וז תא וז
־ תשולשב ,תחא לכ ,תוחסומה סוניסוק־םונים־תמוקעו סוניסוק־תמוקע ,סוניס־תמוקע

.עפומ יעבר
ר אתימ תאש ,דיס ירה לש תננושמ תרשרש אוה רפכה לש ומורדב םירהה־םכר
.בושו בוש קספנה חוכ־לגעמ לש םישרתל תומדל לכות התיללצ

.םירה־םדק גוסמ אוה רפכה־חרזמב םירהה־םכר
ם ירדענ םירהל לעמ םירבעמהש יפל ,חרזמה ןמ רפכה לא עיגהל אוה רתויב חונה

.םילולת םיקוצ
, תולמוסמו תוטלושמ ,תונמוסמ ,תוחפוטמ רפכה לא חרזמה ןמ תואבה םיכרדה

.תורומהמ טעמ—יסחי ןפואבו ,ךרדה תא םימסוחה ןבא־יעלס טעמ קר שי
 הארוה אורקל רשפא תוחולה לע »תוחול ךרדה־ילושב םיבצינ םירטמ תאמ לכב

:וז
ך להתהל רתומ חרק־גוגיז לשו גלש־תבכש לש הרקמב

ל וח םייורזה םיליבשב קר םיקראפב
תורוסא הקלחהו השילגו תואלול־תקלחה

:םיכרדה־בצמ־תוח״ודו הרהזא־יטלש שי
ם יגלש לש בצמב תיקנתמ הניא וז ךרד

ת ירזכ הניא דיעממ חרק לש בצמבו
א ופיא אוה הב שומישה

שמתשמה תוירחא לע
. תקורי תותימצמה ,הערמ־תורדג ידי־לע תומחותמ רפכה לא חרזמה ןמ םיכרדה
.ףונה תא בושו בוש תוקיספמ הערמה־תורדג ,החרזמ רפכה ןמ ךלהמ התאשכ
.הערמה־תודש תא םיקלחמה ,םינבלמ תווהמ ןה
ץ ראה לא םיליטמה ,םירוושהש יפל ,תורדג ידי־לע תומחותמ םיכרדהש בוט
ך להל עירפהל זא םישקתמ ,םימוח םימתכ תומדב םהלש האווסהה־יעבצ תא
ם יכלהה ןיא ,םיכלהה תא עירפהל םילוכי םירוושה ןיא ךכ .רפכה לא אובל שקבמה
ם היחדקא תא םישלו עוגרל םילוכי םיכלהה ,םירוושה ןמ חורבל דימת םיצלאנ
.םתוחונל ,םהינתמ לא רושקל םילוכי םהיתוברח תאו םיטוקליב
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א ובל שקבמה ךלהה רבעל .רעוגו ךרדה דיל רדגה ירחאמ רוש דמוע םימעפל קר
ו תענומ רדגה .לוכי וניא ךא ,רדגה תא רובעל רושה היה הצור .רפכזו לא
.ךלהה תא דירטהלמ
ה וולי דוע םנמא רדגה ירחאמ רושה .רפכה לא וכרדב תחנב ךישמהל לוכי ךלהה
, םינשה־םיבוט תניחב ,וידחי ךרד־תרבכ דוע ךכ ושעי םינשה ,הלק העש ותוא
ו ינרקבו וז הציצחב והשלכ יפוד שוחי דושה אלא !םהיניב תצצוח רדגה קרו
. רדגה תא ץורפל ידכמ דושה שלח בורה־לע ךא .הדצה רדגה תא קיתהל הסני

:תומיזמ ושארבו ,םש ץורפיו רדגב הפרות־םוקמ רושה רתאי םא לבא
,סופתא דוע ןתוא ,הכח־הכח

ת ורווחתמה ,רושה לש תוערה תומיזמה לשב ותוולש תא דבאל ךלהל זא ול לא
ת א שיחהל ,וילגר תא םירהל אלא הרירב ול היהת אל םתסה־ןמ ךא ,וישכע ול
ל ישפהל ,ברחה תא וינתמ לעמ ריתהל הסני ךלהה .רושה לע םירעהל ,וידעצ
.טוקליה ןמ חדקאה תא איצוהל ,ובג לעמ טוקליה תא
, ךלהה חילצמ .חדקאה תא אוה ןעוט ,דושה יניעל וברחב טברשמ אוהש העשב
ז א ,רושב ברחה תא ,םירוושה־ימחול ךרדכ ,ץוענל ,חדקאב שומישה ינפל דוע
:ברעב רמול אוה לוכי

♦*׳רודכ תכסח יכ ,םויה תלעפ הפי"
ו ל ץועל שי טלחהב ירה ,ברחב רבכ רושה תא לוטקל ודיב הלע אל םא ךא

.חדקאב שמתשהל
.תוריל דוע ךירצ אוה ןיא ,וחומב רושב עגפ םא
, תורילו ףיסוהל ךלהל ול ץועי זא־וא ,וב עגפ ויכשאב וא וילגרמ תחאב קר םא ךא
־ תרבח םע םיישקב ךבתסהל ךלהה לולע ןכ אל םאש .רושה לש וחומ לא םעפה
ר פכבש םייח־ילעב־רעצ־תרבח לש הנונקת .דאמ הרימחמה ,רפכבש םייח־ילעב־רעצ
ך ותמ תאזו ,ועצפנ קרש םירווש ,ןכמ־רחאל טוחשל וא ,דימ תימהל שרוד

.שגרב־תופתתשה ךותמ וא רעצב־תופתתשה
ה כזי זאו ,רפכבש םייח־ילעב־רעצל הרבחה תונקת לע בושחל ךלהל ול ץועי
.רפכב התואנ םינפ־תלבקל
ך וסחל אוה לוכי ,תורילו ףיסוהל ךירצ אוה ןיא דושה לש וחומב ךלהה עגפ םא
ת א ומעזב ףוקתל םיצמאמ השעי דוע םנמא דושה .םירודכה ראש תא ומצעל
.תפסונ הפקתה לכמ ענמייו םינוא־ןיא טטומתי תודחא תוינש רובעכ ךא ,ךלהה
א והש ךותו ,רושה לופי לופנ ,םיכשאב וא םיילגרה תחאב קר ךלהה עגפי םא ךא
ת ויהל הזכ הרקמב ךלהל ול לא .באכ בורמ ויערכ עברא ףיני ךרדה ינפ־לע ץובר
ן יא .רושה חצמ לא וחדקא עול תא ןווכי אלא רעצב־ותופתתשה ישגרב ןכסח
ן וויכ לש הלועפה תעשב והעירפי וא והדירטי ,רושה והעצפיש אוריל ךירצ ךלהה
ר ושה ,ושאר תא ךלהה לא רושה וילא הנפי תונלבסב .חצמה לא חדקאה עול
.תלאוגה הייריל ןיתמיו וילא והטי ,חדקאה עול לא ותקר תא וא וחצמ תא ןווכי

רושה לא ברקילמ הזכ הרקמב ךלהה ארי םא ,דחפ ישגר שחור ךלהה בל םא ךא
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 ול שי ,באכמ ללותשמו העוגה דושה לגרמ ףלט־תפיגנ ףגניהל ששוח אוהש יפל
 ויבואכמ אישבש דע ןיתמהל ,רושה לש תשאונה ותוללותשהב טיבהל תורשפא
 ,דושה תמ וליאכ המדנ היהיש דע ,רופריפ לכמ לדחיו ותרכה תא רושה חפקי

 אלא ,רושה תמ ןכא יכ ךלהה ןימאי לב ,ךלהה ךכב ןימאי לב םשה־ןעמל ךא
 דוע עקתיו חדקאה תא ,םישוח־לוטנ אלא וניא תמאבש ,רושה לש וחצמ לא ןווכי
.עונ ילב ץבורה ,רושה לש וחומב רודכ
 וישכע קר ,וירוסיימ רושה תא לאג יכ חוטב תויהל ךלהה לוכי הלאכ םיאנתב קר
.דושה תא גרה ןכא יכ ,שממ ןימאהל ךלהה יאשר
 רפכב תלעופה ,םייח־ילעב־רעצלדורבחה לש היתונקת לכ תא ךלהה םייק ךכב
.םיישק םוש דוע ול ושעי אל !תונדפקב
 :ללכ־ךרדב היהי ךלהה לש החנמה־וקה
 .תחא אל ףאמ חומה לא תוירי יתש בטומ

 וחומב עגפש המדנ קר םא וא ,וחומב רושב עגפ םנמא םא אופא חוטב ךלהה ןיא
 אוה ןמזה לכ קר ,רושה לש וחומב ךלהה עגפ אל ילוא השעמל וליאו דושה לש
 עלקי עולק זא־וא ,ללכ ךכ רבדה ןיא השעמל ךא רושה לש וחומב עגפש ןימאמ
.ותחוורלו ותחטיבל רכמתהל לכוי זאו ,חומה לא תינש ךלהה
 ,םיטעמ םירטמ קחרממ רושה לא וקשנ תא ןויכ םא ,ךלהה ךכ לע דיפקי לכמ רתוי
.לפונ תמאב דושהו
 ךלהמ לע רפכב חוודל וילע הבוח ,רפכה לא וכרדב רוש ךלהה לסיח םא
 ,הדשב םיוסמה םוקמה לא תאצל ידכ רפכב םישנא לש הצובק טקלתת זאו ,ןינעה
.הלצייו רפכה־רכיכב זא דפושי דושה .הרפכה רושה תא איבהל
 רושה-יכשא וליאו .חתנ ןתוי ךלהל םג .יולצה רושה־רשבמ חתנ זא לבקמ דחא לכ
.רפכה־שארל םירומש
 ־תיב חבטמ לא םתאיבמה ,רפכה־שאר לש ותחפישל דימת םירסמנ רושה־יכשא
 תפסותב ,חתור ןמושב םתוא הלוצ וזו ,רפכה־שאר לש תיחבטל םתרסומ ,הצעומה
.רפכה־שארל םתשיגמו ,םירידב םילבת
 םש םוקמל ,רפכה־רכיכ לא אוה אצוי ,רושה־יציב תא לוכאל רפכה־שאר הליכשמ
.שאה לע דפושמ ,רושה־ראש ךפהתמ

 םירמוא ךא .רשב תכיתח רפכה ישנא םע דחי לוכאל דימת גהונ רפכה־שאר
 לעופ רפכה־שארש אלא דבלב הליכא ימעטמ תאז השוע וניא רפכה־שארש
 .הדהא לש הדימ חפטמ אוה םישנאה םע תפתושמה הדיעסה ידי־לע .תיגולוכיספ

 יפמ רפכה תויעב תא עמוש רפכה־שאר .רפכה תויעב תונודנ הדועסה תעשב
 גולוכיספ אוה .תיגולוכיספ לעופ רפכה־שאר ,םירמוא .ךכל םאתהב לעופ אוהו וישנא
 דמל וירוענבש םירמוא יאשחב .תוירבה־םע־תוברועמה תא חפטמ אוה .םירמוא ,בוט
 ךא .ותעד־תויפש החפקתנ ,םירמוא ,ןכ־ירחא .תילכלכ היפוסוליפ םינמז ינש ריעב
ידכ ךכ ןיעמו ךכ םירמוא קרש םג רשפא םלוא .ךכ־לכ קוידב םיעדוי ןיא תאז
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ו תעד־תויפש החפקתנ םא הלאשב חכוותהל רשפא ןכל .שיא םוש דכב ןימאי אלש
:אל וא רפכה־שאר לש
, תאז ריתסהל םישקבמש הדבועה םצעמ חכומ הזו ,ותעדמ אצי ,םירמוא שי

ש יא הב ןימאי אלש ידכ ,העומשל םייפנכ הנייהתש ,תאזה העומשה תא םיריבעמש
, רפכה־שאר שיפטהש םילעהל םישקבמ ךכב »תירשפא הנבשחיש ימ אצמיי אלו

,ןכש
,הקווד קדצ ילב אל ,וז הגלפמ תנעוט
»המצע הנמיהמ־יתלב תמא התואב אלא השיחכהל ןיא הנמיהמ־יתלב תמא
»םילאוטקלטניאה ,בורה־לע ,רפכב םירבדמ ךכ
, לכסנ רפכה־שארש ,םינפ־םושבו תמאב ,ללכ ירשפא הז ןיאש םירמוא םירחאו
, רפכה־שארל קיזהל םישקבמה דצמ בל־עור תדלות הלועפ אלא הניא העומשהו
ה שעש הבוטה תא ונממ לולשל םישקבמו דבוכמהו םרה ודמעמ לע וב םיאנקמש יפל
.רפכה ןעמל
ה סחמה ירחאמ דימתו ,יובחבו שחלב קר אלא רפכב ךכ לע םירבדמ ןוצרב אל ךא
ל זרב התיה רבכ דימת ,רפכב םג םיעדוי תאזו ,הקיטילופה יכ .םינבתמה־תוריק לש
.טהול
ר זוחו םהינפלמ אוה רטפנ ,יולצ רוש־רשב יחתנ ינש וישנא םע רפכה־שאר לכא
ו נימי תא אוה אשונ ,הצעומה־תיב תלד ירחאמ םלעיי םרטב .הצעומה־תיב לא
.רפכה ישנא רבעל ךייחמו הכרבב
.וירחאמ רגסנ הצעומה־תיב רעשו
ותחהו םיבלכה םג םילבקמ הדועסה םותב .רושה תיראש תא זא םילכוא רפכה־ישגא
. תורבקה־תיב תמוח ירחאמ רפכה לש ונופצב המהבה דלש רבקנ זאו .םקלח תא םיל
ם ילוגיע רפכה־רכיכ לש הנבלה דיסה־ינבא תפצרמ לע תוארל התא לוכי רחמל
, ףרשנש בלח ,ריוואב יולת ודוע ףורשה ץעה חיר »ץעה־ימחפ תובקע ,םירוחש
. חורב םיעז ,שובייל תורצחב וחתמנש תורועה לש יקסרוב־חיר

,רשפא הז םג ךא

, שובייל םיחותמ תורוע םוש ןיא תורצחב ,חורב עז רוע םוש ןיאש

ם וש אל ףא ףורש בלח לש חיר םוש ,יסרוב לש חיר םוש ןיא ריוואב
ה תא ןיאש ,ץע־ימחפ לש תובקע םוש תוארל ןיא ,םיפורש םיצע לש חיר
ל וגיע םוש רפכה־רכיכ לש הנבלה דיסה־ינבא תפצרמ לע תוארל לוכי

.רוחש
" ,רשפא

ל ש ונופצב תורבקה־תיב תמוח ירחאמ רובק וניא המהב־דלש םושש
 הניא הרכה ,הנמ םוש םילבקמ םניא םילותחהו םיבלכה ,רפכה
ה צעומה־תיב רעש ,רושה ירייש תא םילכוא םניא רפכה־ישנא ,תמייתסמ
רפכח־ישנא לא ךייחמ וניא רפכה־שאר ,רפכה-שאר ירחאמ רגסנ אל
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- תיב תלד ירחאמ םלענ רפכה-שאר ןיאש ,םכרבל ונימי אשונ וניאו
.הצעומה
,רשפא
י חתנ ינש וישנא םע לכא אלש ,הצעומה־תיב לא רזוח רפכה־שאר ןיאש
־ שאר ,תוירבה־םע־תוברועמה תא חפטמ רפכה-שאר ןיאש ,יולצ רוש־רשב
ל עופ וניא ללכ ,וישנא יפמ רפכה תויעב תא עמוש וניא ירמגל רפכה
־ שאר ןיאש ,תונודנ רפכה תויעב ןיא הליכאה תעשבש ,ךכל םאתהב
, הדהא לש תמיוסמ הדימ תפתושמה הדועסה ידי־לע חפטמ רפכה
ת ורשפא ול ןיאש ,תיגולוכיספ לעופ רפכה־שאר ןיא םינפ־םושב ןכלו
ר שב םוש לכוא רפכה־שאר ןיאש ,דבלב הליכא ימעטמ אלש החפטל
ה ניאו שאה לעמ תכפוהמ הניא רושה-תיראש ,םישנאה םע דחי

.תדפושמ
,רשפא דאמ
, רושה־יציב תא לכוא וניאש ,רפכה-רכיכ לא אצוי רפכה-שאר ןיאש
, רושה לש ויכשא תא רפכה-שארל השיגמ הצעומה-תיבב תיחבטה ןיאש
ת חפש יכ ,חתור ןמושב םירידנ םילבת תפסותב םתוא הלוצ איה ןיאש
ל א םתאיבמ הניאו תיחבטל רושה־יכשא תא תרסומ וניא רפכה־שאר
ם וש יכ ,רפכה-שאר תחפשל םירסמנ רושה-יכשא ןיאש ,הצעומה־תיב
.רפכה־שארל םירמשנ םניא רוש לש םיכשא
,רשפא
ר וש־רשב חתנ לבקמ וניא דחא ףאש ,רשב־חתנ םוש ךלהל םינתונ ןיאש
ת א ררוג וניא שיאש ,דפשנ וניאו הלצנ רושה וניא רפכה־רכיכב ,יולצ
ם וש ,הדשב םיוסמה םוקמה לא אצוי וניא שיאש ,רפכה לא רושה
ר וש לטק יכ רפכב חוודמ ךלהה ןיאש ,תטקלתמ הניא םישנא־תצובק
.רפכה לא וכרדב
:טושפה םעשה ןמ
, אוהש םושמ ,רפכב ךכ לע חוודל לוכי וניא םג ירה ,ךלהה ,אוהש םושמ
, ר ו ש ה ,אוה ,ךופהנ ,אלא ,רושה תא ללכ לטק אל םג ירה ,ךלהה
, ותוא
.ךלהה תא

.תורדגה םה םינבלמה יראתימ .םינבלמל תקלוחמ המדאה
ם ינבלמ םג שי ךא .רטמ םיעבש דע םישימח ובחר וליאו ,םירטמ האמ וכרא ןבלמ
.תקורי תוסוכמ תורדגה .םימוח םיילוש ילעב םיקורי .רתוי םילודגו רתוי םינטק
ל ש תיללצה רז .ץראה יקלח ראשמ םירה־סכר ידי־לע רפכה םחותמ ברעמב םג
.תכראומ הזיפארט ףקיה לש הרוצ ול שי ברעמב םירהה־סכר
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 ודמע תורדגהו ןכמ־רחאל ףונב שממ הפיגמ החתפתה ןכ־יפ־לע־ףא
 םינצינה םילועבגה םיעזגה דיל םיפנעה דיל םידבה דיל םילעה דיל
 לגר־ףכ־ךרדמ לכב תורדגה םירשגה תוריסה תוינאה םירדעה םיחישה
 קר ויהש יפל והנשמל דחא ירטמואיג רתאמ עונל היה רשפא־יאו
 ףונב שממ הפיגמ לגר־ףכ־גציה לכבו לגר־ףכ־ךרדימ לכב תורדג
דוע אלו אופא

(.ב .א)
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