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ה אלמ השוחת םג ןיא .םלש וניא ץוחה־תוי
ד חא לכ יכו םימואל־תבר ץרא איה היסור ינ
ת ונוכתו םייוואמ ול שי הלאה םימואלה ןמ

יטיגל תועיבת ול שי הלאמ דחא לכו ,ולשמ
ב םג םוקמב םג ,יסורה בחרמה יבגל תוימ
•ןמז

י ואר רפסה תא אורקל ןנוכתמ וניאש ארוקל
ה לש תויזכרמה תויעבה ןמ המכ ןאכ גיצהל
י קסב׳צוילק ןהב חש תיסורה היפרגוירוטסיה
. םלוע דע םיחוכיוול הליע הנשמשת הארנכו

 יפ רטשמ לש ומויקב ריכמ וניא יקסב׳צוילק
ת ועבונה תונקסמה לכ לע ,היסורב ילדוא
יעב אלא הנודנה הפוקתה יבגל קר אל ,ךנמ
9 1"ה האמה ףוסמ הלחש תוחתפתה יבגל רק
־ קראמה ןיבש חוכיווה יבגלו הכפהמה דעו

, לודגה רטפ—הינש היעבו .םהיביריל םיטסיס
של ןיא ? הכפהמ וא ךשמה איה ותפוקת םאה
ת תל ילב תיסורה הירוטסיהב יניצר ןוח רע
ת עדה לע תולעהל ןיאו ,וז היעבל תעדה תא
־ רק לש ורפסל קקדזהל ילב וז היעבב ןויד
.יקסב׳צוי

האצוהה ,םופדה ,םוגרתה .ו
ארה םירפסה ינש םוגרת ןיב רכינ לדבה שי

ה ז לדבה .ישילשה רפסה םוגרת ןיבל םינוש
ייקה ,ןונגס ילדבהל רבעמ לא ,ימעטל ,גרוח
י נשב םוגרתה .םימגרתמ ינש ןיב חרכהב םימ
ה תויורז הברה וב שי םינושארה םירפסה
ל ןויסנ הז היה ילוא .האירקה לע תודיבכמ
ל ש יסורה ונונגס םעטמ והשמ תירבעב רמש
ה קידצמ האצותה םא קפס ךא ,יקסב׳צוילק
ו חלוק םוגרתה ישילשה רפסב .ץמאמה תא
.יעבט
־ ובמ״יתלב ץמאמב הכורכ הרקוי־רםס תאצוה
קופמ קושהו ,הלודג העקשהה ,בר חרוטה .לט
ה לא לכב ןכתסהל טילחהש האצוהיתיב •קפ
( אוה בושח ןכאו) רפסה לש ותובישח לשב
וצ לע דיפקהל :תורומח תובוחב תאשל בייח
־ דהב קוח ,הפונמ ההגה ,התואנ תוא ,האנ הר
צוההש יתמשרתה .ב״ויכו האנ הכירכ ,הסש
ן כ־יפ־לע־ףא .הלא לכב יוארכ הדמע אל הא
ה נתנש תורשפאה םצע לע הכרבל איה היואר
סיהה ילודגמ דחא תא תירבעב לבקל ארוקל
.תורודה לכבש םינוירוט

.ם .א
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ט עמכ השק רבד איה יברע לש ותרדגה
ת ונוש תוביסמ םג םא ,ידוהי לש ותרדגהכ
ווכמ תיחכונה ותריציש ,לקיימרק רמ .חמל
ה שע המכחב ,"יברע" לש הרדגה תתל תנ

ת חתו תויתמגודו תוכתוח תורדגהמ ענמנש
ת א ראתל—תירוטסיהה השיגב רחב תאז
סיה ךילהתכ תיברע תוהז לש התווהתה
.ורפסל ןתנ רשא םשה ןאכמ .ירוט
ה מכ הל שי "יברע" הלמבש תועמשמה־וד
כמה בורהש אוה םהמ דחא .תורוקמ המכו

. םימלסומ םה םיברעכ םיראותמה לש עיר
ן מ רתוי העטמ■ רבד שי םא קפס םלוא
ת אז ."ימלסומ" םע "יברע" לש האוושמה■
ל ש ןתובישחב ריכמ וניא םאלסאהש םושמ
ינכ—ירהש ,םיעזג וא תומוא ןיב תונחבה
א וה םאלסאה"—לקיימרק רמ לש וחוס
ן כל ."וידיסח יבגל לכה־תא־הפיקמה■ הליהקה
, ותוהז לע תיברע־רבוד ימלסומ■ לאשת םא
ב ימלסומ■ אוהש רמאי יכ רתויב רבתסמ
 ךרעל דחא רוד ינפל דע ,ןכא ! הנושארו׳ שאר
ת לגרומ איהש יפכ "יברע" הלמה התיה
.ויבגל תועמשמ לכ תלוטנ םויכ וניפב

ודגה םינומהה ןיא ,םצעב ,הזה■ םויה דע
־ חיתה לע םיעדוי יברעה םלועה■ לש םיל
־ םויה־ייחב (םיברעכ) תאזכ תימואל תוס
רעב ירצמ■ רכיא לאשת םא ,םויכ םג .םוי

ק ר הלאשה ול ןבות ,"יברע" אוה םא תיב
. ואל בישי ךכיפלי ,יוודב ותויה תארוהב
(30—129 ע״ע)
— ןזוא־עמשמל הז היהי םקודאראפ ילוא
ה אוושמב םיליגרה יבגל היהי ךכ יאדוובו

א יה הדבועה לבא—םימלסומ םע םיברע לש
ת והז תא בצעל עייס אלש ח אל םאלסאהש
, תימואל ,תינתא הניחבמש אלא םיברעה■

ם תוא עיקפה ףא "תיעזג״ו תיתוברת
ז אמ ,הנש ףלאמ. הלעמל הז ."םתויברע״מ
ת א ץיפהל םהלש יאה־יצחמ םיברעה וצרפ
ה יליהק לע רבדל רשפא־יא ,םאלסאה רבד
ולויב ןוימד־יווק הזיא לע תססובמה תיברע
ה יהי .םייתוברת וליפא וא ,םיינתא ,םייג
רעה תודחא הדסיתנ וילעש דסמה יהי רשא
י נפל םהלש יאה־יצחמ ואציש העשב םיב
ונל ריכזמ ,הנשי תואמ־שלשו ףלאמ הלעמל
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 לש תועפשהה יפוריצ וכפה" ,לקייטרק רמ
 לש תודימתמה■ םידודנה־תועונתו םאלסאה
 לש החרזמו הזכרמ ,הנופצ יבחרב םיברע
 ־יה־רוכל תיברעה־רבוד םלועה■ תא הקירפא
 ,וא ,םיחכשנ תורוקמה לכ וב ותימאל ךות
 יודב ׳יברע׳ יפואב םיכוז לכה ,קויד־רתיב
 ינולפש דל דגוי םא ,םויכ .רתוי וא תוחפ
 אוה םא שארמ עדת אל ירה ,׳יברע׳ אוה
."ץוג וא הובג ,בהבהצ וא םחפכ רוחש
 —םיברעה ושענ ,ומלסאתהש רחאל ,ךכ הנה
 ־ברע ליכמה רוביצ—ומצע םאלסאל המודב
 םיסופיט ,םינוש םיינתא םיסופיט לש בר
 יניעב קר" ינתא דוחיי םהל היה םתוללכבש
 ילדבהל ךכ־לכ הנותנ ותעדש ברעמה־ש׳יא
 תיברעמ תוקסעתה התוא ,ןכא ."םואלו עזג
תוח עיבטהל החילצה רבד לש ופוסבש איה
 םינמואל לש שדח רוד לש תוחומה לע המ
 "הייאר יוניש" ותואב ."םיברעמתמ" םייברע
 ־דע לעו ימצע לע ימלסומה־יברעה תפקשהב
 העפשהה תא קדצב לקיימרק רמ האור ות:

 ועדונש תועפשהה יפלאב רתויב תגלפומה
 ףיסומ ,ןכ םנמא .חרזמה לע ברעמל ונימיב
ומה יכ ןועטל היהנ םיאשר" ,רמואו אוה
 םיגיהנמש ,המואכ םיברעה לש וננמז־ןב גש
 .תובהלתהב ומע םימיכסמ םיבר הכ םייברע
 תא ךכמ תוחפ־אל למסמ אוה תילסקודאראפ
 ."תקהבומ תיברעמ תואר־תדוקנ לש הנוחצנ
 ברעמה תעפשה לש ןינע הז היה אל
 םג עודי ןבומבו ,רבדה אוה ינוריא .דבלב
 ,המוא םה םיברעהש ןויערה םצעש ,יגארט
תמב בצוע םנמא ,תינתא תושי וליפא וא
 ,קוידה ןעמל ,וא—ברעמה■ לש הסיפתה תנוכ
ואל לע—תיחרזמהו הנוכיתה הפוריא לש
 רמול אוה רתומל .תינתאו תינושל תוימ
וביקו תותד ,תויוברת לש היבוברעבש
מו זאמ ןוכיתה חרזמה ליכמש םיינתא םיצ
 תאזה הפקשהה תלבק התיה הדיתע םלוע
 ררועל תוימואלה לש תיתילונומה ,הרצה
 םיעטמ ןידב .םהילע רבגתהל ןיאש םיישק
 "םיברע" לש גשומה תלבק יכ לקיימרק רמ
סלפל התיה הכירצ" תשבוגמ תינתא תושיכ
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 לש תטשפתמה תונגלפה דגנ ןה ךרד הל
 תוילסרבינואה דגנ ןה תיברעה׳־רבוד םלועה
 םיתעל הזה םויה דע ןכל ."םאלסאה לש
 ־תוס תודמע תפפוח "יברע" הלמה תובורק
עמ תררושה הכובמל המגודכ .ירמגל תור■

 תודמעה תא וז תמועל וז לקיימרק רמ דימ
סומה טהלה ,דחא דצמ ,חנומה יפלכ וליגש
 ־יבה־ימי לש םיגשומב הגוהה ,רוהטה ימל
 דצמו ,תידועסה ברע ךלמ לצייפ לש ,םיינ

 לש דאמ■ דע ינרדומה םזינוטרופואה" ,ינש
 תויהל ךפהש רבעשל ׳ירצמ׳ דרומ ,רצאנ
."׳ינמואל יברע׳ גיהנמ■

 םיברעבש יברע ותויה םע ,ןבומכ ,לצייפ
ב אוה ,ברע לש בלה־ץראל רוהט רצנו

 חסונה ןמ קודא ימלסומ רבד לש ורקיע
 תודחא הנדוע תרהצומה ותרטמש ןשיה
 תיפוטוא איהש יאדו ונימיבש ,תימלסומ■
 ,תיברע תודחאב תוארל היה תצור לצייפ
קמ ,יהי רשא ויבגל וז לש השוריפ היהיו
 ־סא תייחת לש רתוי הבחרה הרטמל הצפ
וסה תא לצנל היה הצור רצאנ .קזח םאל
מאכ הנושארו־שאדב תימלסומה תויראדיל
 ־ץראו םירצמ לש הינומגהה תבחרהל יעצ
.תיברעה־תרבוד הלש ףרועה
 והימ" הלאשה לע .הרומג איה היבוברעה

 ,תובושת המכו המכ תולעהל רשפא "יברע
 הלאש םלואו .ןוצר־תועיבשמ ןהמ תודחאש
 ־ןיאל הכובסו ,רתוי תעבוק ,רתוי תילאוטקא
 הישוק "זיברע והמ" :היהת ,רתוי רועיש
ימב ןוצר־תעיבשמ הבושת הל תתל ןיא וז

 תרדגה .יתדה וא "ימואל״ה ,ינתאה רוש
ומג הלילש בייחת ינתא ץוביקכ םיברעה
 םבור תד אוהש ,םאלסאה תוהמ לש הר
 תדכ םתרדגה ;תיברעה־ירבוד לש עירכמה
יא םימלסומה בור ירהש ,רומג לבה היהת
 "תוימואל" וא המוא״כ םימיכו !םיברע םנ
 תודוסיה ינשמ תומלעתה םושמ וב היהי

רדומה תימואלה היווהב רתויב םיעבוקה
עמה רקיע .הירוטירטו תוחרזא ,רמולכ—תינ
 הרוצה איה לקיימרק רמ לש ורפסב הל
 ,תאז לכ ונל רמול חילצמ אוה הב העונצה
 רפס והז .תוירואית חותיפב גילפהל ילב
.דאמ דע ילאוטקאו הבשחמ־ררועמ ,ליעומ

.ר .נ
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