
םחנמ-ןב .דשמ 

תמדא חירמ רוכישכ אוה יקסבוחיגרשטו 
ינהוכמ דחאכ ,המוד .טיהלא הכריבש ומע 
*בלו תלא תחמ" אוה ,דעוצ םיריעצה םירפא 
ףאוש ושפנ תואב ."הלצ בוט יכ ,הלאו ,דנ 
לילגה לש ישפחת בחרמה חור תא אוה 
עוב רונת ומכ" םיקקוש םיקשחמ טהולה 
ןואג" תכסמב ובל תא םקור ררושמה ."הר 
םירפאשכ ,זא ,םינש יפלא ינפלמ "לארשי 
הא הנתיהו ,"שורית לעו ןגד לע ררוגתה" 
ליג לא חמשו ,הפיהו בוטה לכ םע םיב 
ץראל ררושמה תבהא ,דבר המ .םימעכ 
—ורישב !הלאה םייכ"נתה םירישב לארשי 
גגוח ןומה אבו / ,םייעה וחרפ בוש" 
— "!זפה יענענמו דפוש לוקב / ,םייולו 
.ונשפנבו ושפנב היחתל המק הלוכ ץראה 
תחאב ונל הריזחמה ,תיאמק הריש יהוז 
דה תונרג לכ .ןושארה יעקרקה שוחה תא 
יעל בוש הלגתמ הזונגה הדמחה לכ ,ןג 
ירהמ הרובגו זוע ייח וספ אל דוע .ונינ 

!היתודשו לארשי 

d? ם} ומלצ ןווטך —הא} רי} ,הא} ןליא 
:םלצתי הזב} רה ל} לאו 

,םןן ר!ן'} ,םץחה-ע}ך יב םזק$ 
.םל!*'. םבורבו חמ1צ3 

תריש יקסבוחינרשט לש ך"נתה תריש 
דפה"ש תומלוהו תוזע תורושב .איה םייח 
םקר ,"טעומב הבורמה וב קיזחמ שטול 
תכסמב ולש הינומרהה בינ תא ררושמה 
הווט םלש בבלבו תישפח שפנב בויכ"נתה 
תדלומ שוביכ לע ,חוכו יפוי לע ונוזח תא 
."םיכרד דועו בחרמ דוע" לע ,דיה תקזחב 
ךא ...םולכ ול היה אל — ולשמ אוה 
,רואהו םייחה תונייעמ לכ תא הוויצ ומעל 
ןכשש תעב ,זאמ וב וניפש ,זועהו לייחה 
פיו ,הדוהי ישרטבו םירפא הדשב איבלכ 
ומכ ,םעה יכ .דבה תמדש תעפי — ול הע 
,"ותדלומ ףונ תינבת אלא וניא" ,םדאה 
סופ-יתלב תויצומא ךות רצויו יח אוה הב 
היפויו החוכ ייוליגו המדאה ירתסמ לש תוק 

.םייחצנה 

יקסבוחינרשט תרישב תראפתה תוזח / ירנבא אגרש 

 Heilige Gefässe sind die Dichter
 Worin der Wein des Lebens der Geist
 Der Helden sich aufbewahrt1

א 

קנפת המואה יכ הכז אל יקסבוחינרש-?!-^ 
פ,ד אל ותריש תרוקיב טג > הברה ותוא 
בד המכ יפל .ותלודג תכרעהב םלועמ הזיר 
יצמת הנומת. ילצא תמכתסמ תמאנש םיר 
ילאסרבינואו ישונא היה אוה :תאזכ תית 
יפישו םהינמכמ לע םייחה לש םרדושמכ — 
םתוולש ,םנואו םמסיק ,םייפויו םרשוע ,םע 
היה אוהו םתרעס רקיעב ,םתדעמו 
רבגה תדיש תא ירישב — הייחתה ררושמ 
תוחוכה תוררועתהל ותעיבתבו תידוהיה הר 
היה אוה לבא .הייחתל םעה לש םימודרה 
,וייוליג לכב הפיה לש יררושמ רקיעב 
לש םיכרע ונתרישב טילשמה ןקיטיתסאכ 
הל ,הקירילל — תודימהו הנבימה תונמוא 
,הטינוסל ,הדגאל ,הילידיאל ,הדלבל 'תוג 

:ישפוח םוגרתב ןילרדלה 'פ לש ,דלא תורוש 1 
םהב ליכהל ושדוקש ,םילכ םה םיררושמה" 

."םירוביגה חור תא — םייחהדיי 

טוגרת ,רצק רופיס ןהל ופסונו ,המיאופל 
דנו וידברל היה הפיה לש תרושמ .הזחמו 
עבטה לש עונצה ויוליגב ןה ,םינושה וידמ 
איה אלה ז הדיבכה תוזחה תעפותב ןהו 
םייחל רבעמש םירעוסה םינואה תראפת 
יקסבוחינדשט לש הפיה ,םנמאו .םינטקה 
ותריציכ םידוגינ-בכרומו ידממ-בר אוה ףא 

.הללכב 

יקסבוחינרשט לש דיש התא ארוק ,ןכא 
וליאכ ,הרזומ השגרה התוא ךילא הוולתמו 
תולעמ ובו ,לתפנ תרה ליבשב ךלהמ תייה 
לו ,רעושמו שארמ-יופצ וב ןיא ז תודרומו 
תאירק םע .ךילומ הז ןכיהל עדת אל םלוע 
ילוא םשרתת ,לשמל ,"תוברח" ומכ ריש 
ןכתייו ,ימצעה וחוכמ םייק ולש תיב לכש 
סמה ןויגהה לש ומעט תא ןיבהל השקתתש 
יושע וניאש ,הזכ ריש .רבד לא רבד ךימ 
ךא ,תירושימה תודחאה תשוחת תא קינעהל 
תוטינוס המכו) בצקימה תורוצל ןמאנ אוה 
אוה ,(המוד השגדה תוקינעמ וגוסמ תודדוב 
מה לש הריציה תדובעב יכ ,החכוה טעמכ 
0ו םיילאקיסומ. תודוסי םיחנמ ויה ררוש 
תדובעב יקסבוחינרשט אוה ןכ .םיינאטנופ 
רקבמל ןתונ ונניאשכ ,רישה לש שדוקה 
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יקסבוחינרשט תדישב תראפתה תוזת 

תא לקלקל אלש ,הריציב ברעתהל ובש 
דחי דלונ ןקיטיתסאה .תיתונמאה ,דדושה 
יפכ וגיצמו דחי ומע לדג אוה ,ומלוע םע 
תא הנוב ירילה (ויביכרמ יוביר לע אוהש 
הו ,יפאל הבוגתכ יביסכלפד חרואב ומצע 
ילידיאל קקדזמ ,הלוע וחתימש לככ ,יגארט 
חאב תובשחתה אלל ,חתמה תא קרפיש 
ישב האירקה םע התא שחו .תירישה תוד 
רתוחה ימוהתה טקשה-יא תא וז הלודג הר 
,םיקחדנה ,תודוסי יפדוע ךותמ ,התיתשתב 
לו ייגצומ רואיתב *ןוצלו תולעל ,לוכיבכ 

המי לש ולילצב לאגיה 
,תונוש תוסיפת םילפקמה ,תודוסי ינש 
םהו ,יקסבוחינרשט לש ותרישב םישגפנ 
רש תומלוע תניחבב ,יפוי לש םידממ ינש 
הו ךרה ןדועמה — ןושארה דוסיה :םינ 
םירישה תא הנובה דוסיה ,עבטבש ינומדאה 
הבהאה ירישו ,"ביבא תודגא" ,ירעי ימסק" 
דרה הקיטיתסאה תשרומב ואצומ .םבורב 
,דרשע-עשתה האמה ןמ תעדונה תיטנאמ 
עבמ ול אצמנ הז יפוי .התיצחמו התישארמ 
רגירהו ץוחה תוארמ ןיבש םואיתב בודל 
דימעמ אוהש וא ,יוצרהו יוצמה ןיב ,םיש 
,ןטקה רשואה םע יהשלכ המלשה לש בצמ 
וביל תחסהו םהיתונובצעו םייחה תוחמש 

.לודגה תויעבה םלוע ןמ םדאה לש 

חוכב ץרפש ,ססותה אוה ינשה דוסיה 
ילויהה יפויה אוה ,ררושמה לש ומלועל 
הלמה ;תרעוס היצומאב ורוקמש ,"יארפה" 
ומכ דימת ורידגהל ילוא ביטית אל "יפוי" 
םירישב רבכ אצמנ וגוס תא ."תראפת" 

רונכ תע" ,"תנש יעגר אל" ומכ םינושארה 
יפויה לש ומוקמ ."חפייתי תשגור די תחת 
ןמ ףא רדענ וניא ,תראפתה וא ,רעסנה 
בולישכ םימעפ ;רתוי תרחואמה הרישה 
לע תימואתפ שערנה ,תיסחי עגורה רואיתב 
רסה םינואה תקושת לש הרזה התשילפ ידי 
פתה םהבש ,םיריש המכ םג שי ךא ,םירע 
ןיב" רישב .יזכרמ יאשונ ןיערג איה תרא 
רנה ןכו רדושמה לש וסחי רהבומ "םידה 
השק יכ ,תודוסיה ינש לא ותקיזבש הכוב 
לש תרעוסה תראפתב רוחבל םא ;הערכהה 
:ינומראהה וילשה הפיב וא ,םייחה תמצוע 

,תיבךןקו ם;*תת1ק לא יבל 

,תובןל תיטלה קשזו םט' םוק? 

;ןךן א? תונותא דהן 

,ה?ן ין?-ל? ח} ל8-םלוען 

ה?ךה בלה ץא?' ד» 

(םירה ןיב) ...ןאל :ול יוב; עד: 

התוא "רפיה לש הקיטאמילבורפה ךותמ 
הזיא לע וליאב פיזמדנ וננה ,רישה דימעמ 
תיש לש תימצע הרדגהל וק שוביגל ןוצר 
מה הריציה תא עדויה ףא .(ןלהל האר) 
,םירוהרה ידיל עיגהל יושע ,תאזה הפיק 
האישנמ יקסבוחינדשט היה קוחר אל יכ 
.ןהש לכ תויטיתסא תתדגה רבדב הניתנו 
ןיבל וניבש םתבדו-דיד לכ ןכ-יפ-לע-ףאו 
,בלה לש ידבלה וניינעמ גרוח היה אל תיש 
ימאל תויעראה ויתוקיז ועבקנ בל-פותבו 
תופוקתב וז תא וז תתתוסה /!ונוש תות 
הפיב לגד אוה םלועל יכ .2תונוש הריצי 
,ןויער לכב הלגמ היה ותוא ,יעצמא-יתלבה 
וגסס ,תאזמ הריתי .בל-תוהרהו םייח-ףונ 
ריש יגוסמ התובכרומ ,הריציה לש התוינ 
יגזמו תונושה היתודימו היתורוצ ,םיבורמ 
קזנ הלא לב — ,ןהב ושמישש תויודחאה 
עב ולעפש ,םיינאטנופס םיפחדל יאדווב וק 
וסחי ןכו .תוכמלו עדונל דוגינב ,ויתודוב 
תוישיאל םינייפוא םה ויעבטש ,הפיה לא 
חמצ אוה .תבכרומו תידדצ-בר תיטסילאטיו 
פה לוקל עמשנו והת ישרושמ קפס-ילב 
צארה ידי-לע ךרדוה דימת אל דשא ,ימינ 

:תורושה תועמשנ םג הככ .וי 
,תובךקי םיז-תח1ק יבל 

<ת1ב?ל תיטלה קזח?! םש ם1ק!ן 

דעה ינש ןיב הריחבה ינפב הדימעה םע 
ילב ,"ןאל" הלמב רישה םייתסמ תומל 
לש רישל ונעגה ןכו .הרואכל ,הבושת ןתמ 
,ןאל" :תתושב ךישממו חתופה ,וירחא 
הלע ךל ארוק / שי לוק רשא לא ?ןאל 
ןיב הרשפ תועיצמ ןניאש תתוש ,"שרו 
רבדב קפס תוריתומ ןניא םג ךא ,םיינשה 
םג .קזחה ילאנויצומאה דבתה לש ותערכה 
הביתה תא אצמי ליעלש האבומב ןויעה 
לש טלחומה תד לע ,"יבל" ,םיימעפ "בל" 
תלתב יטיתיטנאה תמועל ,עבוקה שגרה 
רשאכ ,"הפי ךכ לכ לא םלועו" ינש רוט 
המ לבא .טילחהל עדוי וניא "הפדה בלה" 
תודש לא יבל" יוטיבה אוה ,יאדווכ שחומש 
קותשה לש המצועב דמאנה ,"תוברקו םי 
לש ותוהדזה ,ןכא יב .תונכסלו הזעהל תוק 
תא ותצרעה ,םתעוסה םינואה םע ררושמה 
כה תראפתה תוזחב — םינתיאה תוחוכה 
הלתגה םתועמשמ תא שוחי תאזה הריב 
תימוהתה תוזחה ,ןכ לע רתי .םייחה לש 

תורפס :ילאונפ י"ש (א :לש םהירפסב ןייעו 2 
הגרעה :דיבש .א (ב ,125 ימע ,ג"כשת ,הטושפכ 

.85 ימע ,ח''כשת ,היווהה תואילמל 
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ירנבא אגרש 

אוש" אלפ איה ,תועמשמה איה תאזה 
/ םעפ ךא יכונא יתפסכנ רענתה" :"םייחה 

("םערו ץפנב םייח אושב ללוחתהו 

□ן תגיג}9 ,זןה ריעה יל ארוק ביע 

(יל הניגנמ) 

ןואטגה זוזק ינפקת ףלא-י$ 

רקובי ץך$נה ,ן1צןה ותיאל 

רקיפה ח5לן ,ריכי. אל רוצן?ו 

(רבנ רוד תורבק ןיב) 

םירהצומ םייודיו המכב קפתסהל רשפא 
יא הקיטיתסאל העיבת לע םידיעמה ,הלא 
לבא ,ישונא חתמ לש םיאישלו תילאנויצר 
העיבתה לש היתונקסמו היתויתועמשמ תא 
לש תוינויער תוכל שאב אוצמל רשפא תאזה 
עהב ומכ ,תידוהיה הרובגהו הייחתה יאשונ 

^וורח תוילילא ,תומודק תויוברת תצר 

פ.ד "ארוק לוק"ה שמיש הדימ וזיא ®ו] 
רהל תינמודק הקיטיתסא התואל ימינ=» 
תויגולואידיאל תודימךיינב הידמ® לע ביכ 
רקמ"ל רבעמש ןכתיי יכ ?תודהיל תורזה 
תריצי םע השיגפה ןוגכ ,"תחרכומה תוי 
תויוחתפתהה תלאש תא תוארל שי ,השטינ 
לכב יקסבוחינרשט לש ותרישב תויתוגהה 
יה ,השעמל .יתואיצמ חרוכ הזיאכ התול 
ררושמה ליבשב תידוהיה תואיצמה .דת 
לצ הטועה ,םישלחה תואיצמ ,תלבסנ-יתלב 
מה רשא שיו .תוערפו תוחיצר לש דדוק 
ורסומכ ידוהיה רסומה תא גייסמ ררוש 
הומאל ,ותלפשהב םינואה-רסחו שלחה לש 
םכילע הלענ אל ונחנא !ונוטק ונחנא" 
התלגתנ תאז תמועל "תומודדקב 
,"רבכשמ הניגנמ" ,הצרענ תוזח ותריציל 
רצב ירציהו הפיה לש ונוחצנ תא תגגוחה 
יוטיבהו רכשמה בצקה לש תופחסמ תור 
ינפב םסק-בר יוליגכ "זעה רישה" .ץרמנה 
יכ לש תונייעמ ,יאדווב ,חתופ בוש ומצע 
הביש אלא ןיא התעמ .םינשי-םישדח םיפוס 
הרובגה וא ,תילילא-ומכה הקיטיתסאה לא 
לא" ריעצהו םודקה לאה ,ןענכ ישבוכ לש 
,הארנ לבא ."הפוסב ןענכ ישבוכ יהולא 
הרובגה סותימ לא ,םימודקה לא הבישה יכ 
היווח תניחבב הגישהל ןיא ,םילודגה םייחהו 
לש תולובגה ןמ ררחתשהל ילב ,המילש 
לש ודממ תא םדוקמ סורהל ילב ,התעה 
תועצמאבו — יתואיצמהו ירוטסיהה ןמזה 

םימודק ץרפ לש תראפת תוחוכ םתוא 
:דוהה-טויא 

תוצקט / םינןזן י3חך!נ ערוק לא-זיזח 

םתוצק דע 

חחל ידכ םהב שיש ,עוזעזהו דוהה קר 
המיאהו עוזעזה !והותה לא םלועה תא ריז 
דק תא טרפל ול ריזחהל םייושע תצחומה 
תא הכוראה ותמדרתמ ררועל ,הדובאה ותומ 
לילכב 'א ריש לש ותודע יפכו .רבעה 
דחאלש הנפימה םע ,"םדה לע,, תוטיווסה 

"םיננע יקחרמ ערוק לא זיזח" 
היווחה ינפב םימסוחה תולובגה וצרפנ 
רחאל קר .רבעה תאייחה לש האלפומה 
ןנובתהל ררושמה לוכי ,תוציחמה ורסוהש 
רמ "םדה לע"ב .םיעוגר תישארב ישעמב 
תה טקשה-יא (יריבחת יכרדב טרפב) שח 
בש ,הדגאבו הקירילב םימעפל רוצאה ימוה 
ידממה ,הלודג ההימכ ידה םיעמשנ העבמ 
טשמה תמצוע תא שחמל יוטיבה תא םיצ 
ךא .עבטהו םדאה ףונ ,םייחה לש תויוע 
לשו הירוטסיה לש םימודק יפוסיכש שי 
תיר רשועב ןנורתהל םירועינ בוש סותימ 
נב זעה רישה יל ארוק בוש" :ףחוס ימ 
םירהצומה םייוליגה לבא ."שאו םד תניג 
םה ,ליעל םתמגוד וניאר רבכש ,םירזוחה 
רדגומו יומס דוגינ ותואל רכיהה תעפות 
לש תויטיתסאל םיררועמה םיעינמה ןיבש 
מדל םיפחדה ןיבו ,אסיג דחמ ,יתוברת יונ 
,"זעהריש"ל העיבתה .ךדיאמ ,םיירצי םימוד 
יטסוקא יומידכ הרובגו הזועת תניגנמל 
ןויסינ תרותב רתיה ןיבו ,הרעסה תוזחל 
לש םזכרמב הדמעוה ,יגולואוידיא ןויערל 
,יל הניגנמ ,םדאה יריש) םיריש המכ 
לכה תונעיהה .(רישה תב תומת אל 
לע הב ןיחבהל רשפא ,"ארוק לוק"ל תיל 
אשונש ,םיבורמ םייפונ םירישב ףא הלקנ 
הו יפא-ירילה רישב םג .םרקיע ונניא הז 
יתבש תייפונ תופיפצ וב תרכינש ,ידגא 
הממד לש ראתימ תויהלמ עבטה קוחד ,דוא 
דמ" רישב תיסחי טקשה רבדימה .תכשוממ 
ףחסנ ("םדרנה רבדמ"ב םש רמאנש) "דמח 
מאב וכותל םישלופשכ ,היופצ אל הדונתל 
("לגלגב םערה םעריו") םעורה לוקה תועצ 
רישה .המיאה-דוה לש םיילאוזיו תודוסי 
רשארה וירוט תא חתופ "םישדח םייח" 
ימיה ףונה רואיתב ,ילובמיס ןפואב ,םינ 
עבטה הארמ לש ותולגתהב .ופעזבו ושעגב 
שארב הלוע אוהשכ ,ררושמה יניעל ורדהב 
העפותל ןמיס ןיא (םירה ןיב) רהה 
התולגתהל הקושתהו היפיצה לבא ,תשעוגה 
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יקסבוזוינרשט תדישב תראפתה תוזח 

תרזוחש ,"רעס" הלמה שומישב תוקקוש 
סנ םנמא ףוסבל .תודחא םימעפ המצע לע 
ללוחתי רעסה ןכא יב ,הלאשימל עבמ הת 
.("ולועב תמ םע דיעיש הז רעס דוע שיה") 
יתוהמה ירישה תצרה תונמאנל החכוהה 
ירויצה חוכה אוה ובש תויטגתיואלז הזה 
הה תא תוטעמ םילמב הלעמה ,יזואוטריוה 

.תרעוסמה היוו 

יכ ,רשאי "הצנגממ. ךתב" רישב ןויע 
יתה םה ריעב תטשופה הקילדה ירואית 
תניחבמ ןה ,רתויב םיאלפנהו םיזעה םירוא 
.ירויצה גשיהה תניחבמ ןהו יוטיבה רשוע 
רזח תודוסי םתוא יכ ,תאז תמועל הארנ 
הרישל םיברואש ,םישעוג םייטסוקא-מיית 
םניא ,תיתלילעהו תירואיתה תיפא-תירילה 
יאה יבגל הנכס וז הניחבמ טעמכ םיווהמ 
יפ-לע הווהמ וז תכרובמ הריצי .היליד 
סו םיאלמ הירוטש ,תיתודחא הביטח בור 
לש תוצירפ ינפב תיטמראה טעמכ םירוג 
המוש ךא .העבטלו הל הרזה ,הקיטיתסא 
םש ףא יכ .בור-יפ-לע :שיגדהל ונילע 
תניה ינפמ הדרח וזיא םימעפל תרשבתמ 
התנותח ,הלימ תידב) ,דרעצימ תוק 
ןוגי"לש אלפנ רואית ותואכ ,(הקלא לש 
חתל םירועינה םימודקה םייחהו "הברעה 
אסכהה תוכיראה העיפשמ תאז ףרח .היי 
עג םתוא לש יפא-יתונמא שוביכל תירטמ 
ףיעצ הזיא הטעמו ,םיידגא-מייתימ םיעוג 

.החנא התוא לע עיגרמ םסק 

בוחינדשט תרישבש םייפונה םירואיתב 

לש ותוסחייתהב תורהבתהל ןיכומיס שי יקס 
וזו ,איה תולת-תקיז יכ ,עבטה לא ינאה 
עמל איה ותפיאש רשאכ ,תדמועו העובק 
הפיאש ,םיווש ןיב הוושכ תופתוש לש דמ 
א"ל חא ותויהל העיבקה ןמיסב הדמעוהש 
לכ ,ןנובתמהו הפוצה טרפה ."םינתיא םיח 
היהי עבטהש ,ךכל םינותנ וינייעמו וייוויא 
סיאיתנאפה ותקושת ךותמו ,רעוסמו ןתיא 
שוחי תאזה המודקה תראפתה חכונל תיט 
אכ .וברקב םג םיכפמה םייחה לש םחוכב 
ףתוש תויהל אוה ינאה לש ןוצרה ,רומ 
נא םע תוהדזהל ,םתלודגב םייחה תשגירל 
רדג תחא היווהכ" — ,לבת לש םינואה תק 
דוהה לבא .3"הב םיפתוש עבטו םדאש הל 
צנה" תשוחתו וידממ לע ול דחוימה ירדאנה 
םוקי-תייווח ררועמ אוהש המדנ ,ובש "יח 
."הלוכ לבת תוחנא" ןמ ול תעדונה ,תיגארט 

תאצוה ,"םיינבאה דיל" :יל כ ימ .י .ב 3 
.13 'ע ,ם"ישת ,"ריבד" דיל םירפוסה תדוגא 

הפיקמה החנאה ,תאזה הידוחל תורסמתהה 
אמ ,תדקוי תיתוזח הנומת. הדילומה ,םלוע 
דב ,יגארטה ,דחאה ןפה לש ומויק תרש 
תחאל תבשחנה ,הלודגה הריציה לש התומ 
לש יגארטה יוליגה .ונתורפסב תוימיטפואה 
ותודחא תניחבמ ,עיגמ תימסוקה תראפתה 
."ונדוטקונ"ב םלשומ יוטיב ישל ,תיתוגמאה 
םייחה תסיפת תא שבגל ביטיה הז ריש 
ותולעתהו ותומצעתה ידי-לע םירדאנה 
ומכ ,רעושי-אל דמימל ירילה יוויחה לש 

:תורושב 

!יבה ,יל יבה לא הוןןןןן ח? 

,יבן-ץ םייחל ים'ןך תוורל 

,ויפזקגי וילנ לע הגות טיז תוצזןל 

,וי$ם'ךי ק םיחה רעס? גתל 

,ינ1ר?םף ןואהךויגע תא ריבל 

— ןואשה -ומען םץח,ד תעוס ין1ם'?ו 

ןוילכל תת יל? ר?מ!ןהל זע 

יחוסינ לש ברה םלקשימב לזלזנ אלו 
םי תוצמל" ,"ובערי םייחל ישגר" :םירבד 
רנל תח ילב" ,"קשחה דעסב גוחל" ,"הגות 
יכ ,תונומאה תחאל ףקות םיפיסומה ,"ןויל 
לבא .ללכו ללכ רשואמ לא ונניא םוסינויד 
עיגהש ,םיטסיאיתנאפה לש הז ,רחא לא שי 
.תרעוסה הקושתב ותודחא שומימל טעמכ 
ךושב" ,העגרה ןמתסהב ,תאז תמועל ךא 
גפה עתפל וליאכ קקופתמ ,"םייחה תעוס 
צוח אמש ,ההימתה ןמיסב ףחרמו םזיאית 
תויקוח וזיא ררושמה תגשה ןיבו וניב תצ 
ןיאב דדוב רערעכ" ותויהל הפוכה ,תימינפ 
,ןוצרמ אלו חרוכ ךותמ ,"האירבה לש ףוס 
םא יכ ,ינאה תולדבתה רמוא ונניאש הז 
רככ םצמטצנש ןמזה םרוג םנמא .4ותודידב 
,"םיכעוד םילבוי ,ומעוה םינש" ,ספאל טע 
גיאה תשגרה תא ,תוחפל ,טק עגרל חיטבמ 
קמועה יגשיהמ דחא אוהש ,יחצנהו יפוס 
— דדוב :ןכ-יפ-לע-ףאו .םילודגה ירישה 
ןאכמ ."האירבה לש ףוס-ןיאב חדינה רזמכ" 
גה תושגרה תריש לש תימסוקה היווחהש 
לכ — הרישאמ היווח הנניא םיזעהו םילוד 
ןמ התוא הווחה תא תררחשמ הניאש דוע 
,תחא ןמז-תדיחי רותב ,ולש ימצעה םויקה 
תריציב ינאה .ינאה ,הרכהה ,םדאה אוהש 

ףידע ,רומאכ ,ונניא ומוקמ יקסבוחינרשט 

תריש לע ירמאמב הז ןועיט יתילעה רבכ 4 
,םירפוסה תדוגא לש 1 "ףסאמ" ,ןוסלגד 'א 

.353 — 347 ימע ,ד"כשת 
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יינבא אגרש 

יכ ,5ויפלכ תונוילעב שח וניאו עבטה לע 
חוכ" :תולת-תקיז ותקיח ,וידי-לע טלשנ םא 
שי תאז ףרח " יל ובח לא המצעו 
רכו שגרה ןתכש ומכ ,תורחא תויודע ונל 
ובוציעבש יוורה ירילה יוטיבה לש וח 
לע םידיעמה ,"ונרוטקונ" לש םלשומה 
,תיטנאגיגה תראפתב הקומעה ותוקיבד 
חופיט ידכ תוקיחרמ תואצות תלעב איהש 
.יחצנהו ינמז-לעה םע ההז ,ולשמ הסיפת 

תוזח לש התועמשמ לא ןווכל ינויסנ ך} 
םע דחיב הדימעהל ךרוצ יתיאר הרעסה "50' 
לש םתבדיקש רחאמ ,"זעה ריש"ל העיבתה 
,הרבסה תא קזחל היושע םיביטומה ינש 
לש תראפתל ןמאנ יוטיב בצעל הצורה יכ 
נה ילכ לא ןווכל םג עדוי "םייחה אוש" 
ומב םילמסה ,בגא .התוא םימלוהה הניג 
םהו ,ידמל םיריהבו םיחותפ םה הלא םיביס 
השירדה יבגל םיינויער םישקיה םיררועמ 
,תיטסילאטיד תונויצלו תועמשמ-לש-טייחל 
יה היורדב םינופשה תוחוכב הנומאה םע 

הניחבמ ,הלא תוקיזבש תוידדהה .תידוה 
םילשהל הדעונ ,תיביטארוגיפו תיתרואפת 
לוקהו הארמה לש הדיחאה הנומתה תא 
לוק" ומע אשונה רישה .יאידיאה םשוביג תאו 
ץרמנה ,םישבוכ תרובגל ןווכמה "ארוק 
הלע ךל ארוק / שי לוק רשא לא" ,ובצקב 
"םרו חע אלמ דיש" םג והומכש "שרו 
ילש םירוזיפה) "םדו אלפנ ריש" — 
צועה — ,"עירמ ןתיא ריש" םגו (.א .ש 
םייומידב תרייטצמ םהלש תיטסוקאה המ 
אה לש ותראפתו וחוכ תועמשמכ ,םייתוזח 
יה לש וללה םירהצומה הייוליג לכמ .םד 
תב הפיקתה ,תילמס תועמשמ תרסנמ הריצ 
המואהו טרפ רותב םדאה תרובגל התעיב 
ונילע תנמאנ תיטסוקאה התשחמה .ללככ 
רפה תזירחב רקיעבו ,ירבג ובציקש לילצב 
,שר ומכ ,תחא-הדבה-תונב תופיקתה םיל 
ומיש השועה הקדה הנחבאה .םד ,דר ,ןת 
משמ םיעטהל ידכ ,םיימתיר םיבצקב םיש 
תתיהב לע םיתעל תפדעומ ,תוצרמנ תויוע 
בו םירצקה םירוטה ירישב ,דוחייב :ןכותה 
לע תיבצקימה תודחאה תפדעומ הטינוס 
אב ביטומה שחמוי ןכ .ןוכנה ריבחתה יללכ 
םשומ) למסו לילצ תופרצמה ,תויצארטיל 
ןיש"ירה יובירלו צ-ר ,ד-צ םיבכרהל בל 

ינרשסו קילאיב ,לייווצדוק ךורב 5 
.183 ימע ,ד"כשת ןקוש תאצוה ,יקסבוח 

ןוצרה ותואל" :אשונל סחייתמה עטקב 
חוכלו עדי אל רוצעמו / רעובו ץרמנה 
מה ,לשמל ,"םדאה ידיש"ב ומכ ("רעוסה 
לש תינונמיה היווח ךותמ הרובג ריש גיצ 
:חוכה לש ותונדאו חסנה יריש יפלכ הצרעה 

— ,תי^ ;ח^ן ףיסה 
.ץןא? דן ט יאה nyp אי,ך 

דל ןכומ ןויגההש המ תלבקמ הנחבאה 
אל םאה :ההימתה ןמיסב דימעהל וא ,תוח 
צל םימודה םירוציע ידגיה ןזואה תטלוק 
תואה ישומיש םתואב ,תיסודה הפשה יליל 
רכב ןושארה רוטהש יפכ ,"תויניש"ה תוי 
"?תינח זחשותו ףיסה שטולי" :םגיצמ דחוי 
תושיגר וז הריציב תרכינ ,רומאכ ,לבא 
טילא ישומישלו םילילצלו םיבצקל תדחוימ 
ןוצרה עבומש תמיא-לכ תרבוג איהו ,היצאר 
םיפוסיכ ;"םרו זוע אלמ ריש"ב רעוסה 
סומתירב ואטוביש יוארה ןמ הלאכ םיצרמנ 

*.הרעסה תוזח תא שיחממה ,לודגה 

התוא לש התרדאה רחא ףסונ בוקיע 
הלגי יקסבוחינרשט לש ותרישב תוזחה 
רישב ,תקהבומ תילובמיס הנומת עיתפמב 
רכה רפושה לוק תעיקתב ,"עובלג ירה לע" 
רנה .םינוגיה-דוה לש ותועמשמ תא תדחיי 
,לודגה אלפומה םנמא אוה "לואש" אש 
סמל העיגה הברה וב הלפיטש תרוקיבהו 
,קפס ןיא .תועלוקו תונוכנ ןהמ ,תונוש תונק 
יה הרובגה סותימל םיזעה םיפוסיכה יכ 
םה אלו) ומרגש םה תילארשיהו תידוה 
לגב הסובתה לש יגארטה בוטיקל (דבלב 
םע הרובגה תריש לש התמלשה-יא .עוב 
דגנכ האחמהו לארשי ולמ לש ותסובת 
,'א לאומשב רפוסמכ ,וילע הטמוהש הפרחה 
המיאתמ הבושת תושרודו תודירטמ הלא 
.ךלמה לש ודובכ תרזחהל ,היצטיליבאהירל 
מה יזכרמה למסה ןאכ ןיינעמ ונתוא ךא 
— ,ולש דחוימה קמועה תא רישל קינע 
.םינד ונא וב אשונל הרישיה ותוכייש ללגב 
הנומתה תא םילשהל הילע ,רפושה תעיקת 
לוקה אוהו ,תיגארטה הרובגה ברק לש 

.םילפונל הרובג-דוה הוושמה םעורה 

לילצב יקסבוזדינרשט לש הקדה ותנחבא לע 6 
המגוד ואיבהב ,רנתלק ריעמ היפוטאמינואבו 
מוי םש ,תירבעב ילאשל ''ןנעה" לש ומוגרתמ 
רמ תוזחב הלעתמה ,תולוקה תדונתב םערה שח 

"םערו ,םהנו ,גאשו ,םערה ןגדו" :הביה 
'ןגע ,יקסבוחינרשט לואש :רנזיולק ףסוי) 

 244).
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יקסבוחינרשט תדישב תראפתה תוזח 

#תב ,םירזב» יל*»; דח»« ד!?»« 

.»:בל» ירה לע םיריד»« יפי«' 

משמו תמייואמ תישענ הנומתהש לככ 
רה ןכ ,ברקתמ ץקהשכ ,רתוי הרומח הת-וע 
!0ד" וזירכהב ,רבוגו ףכותו רפושה לוק ךל 
שמ דפושה-תולוקו םדה ."עובלגה לע םד 
.ןוגיה דוהו המיאה לש תוזחה תא םימיל 

?ק$ן ®קור הלוד} ,דןיק;ןי עקת 

.עבלזה לע םן 1םן :םירןעה וע1ן!ן'ין 

•ה9;1 הוןךק ,הןופין ,ה9ן} עקת 

ידא רפוש" אוה רפושה :תידוסי העיבק 
זמה ולוקו ,הכרעמב ותיתיח ליפמה ,"םיד 
,אוה הרובג לוק ,ץידממהו דדועמה ,קיע 
ררושמ יכ רובסל שי ת שולח תונע לוק אלו 
,"הי אב תונוחצנ דה"ל ועבטב קקותשמש 
עזה תא הרסח רשא ,הסובת םע םיכסי אל 
גדב ,ךלמה הווצמ רישב .הדירחמה הק 
לע ,התערכהל תברקתמ הכרעמהש םיע 
עקת" — עוקתלו עוקתל רפושב עקותה 
רפ דתי לכ »"עוקתו עוקת הלודג העיקת 
תובישח-יטועמכ םיקחדנ וליאכ הלילעה יט 
גה םויס לש ולוק ,רפושה תעיקת תמועל 
שונ לא יקסבוחינדשט רזוח ,עודיכ .הרוב 
תוויע תא ןקתל ידכ תודחא םימעפ הז וא 
הייאר ותוארלו ותוארהל ,ךלמה לש ותומד 
ברקה יעגרב "עקת" האירקה .וחורל תמאות 
יו המדק ,הנופצ ,הבגנ עקת" ,םינורחאה 
רבוגה ,דירחמה האחמה לוק אוה ,"המ 
,קפס ןיא ךא .המצעו תופיכת רתיב רזוחו 
תמה ,רדושמה לואש לש ותאירק םג איהש 
אה האחמהו המיאה תדרחב וכלמ םע דחיי 
ךלמ לש השלוח-ךותמ-הליפנ דגנכ הריד 
ונה היראל תואי הככ אל .המחלמב לארשי 
ידסומ דירחהל תבייח הלודגה ותגאש !לפ 

.תא 

הלודגה םייחה תוזח יכ ליעל יתדמלו^ 
םדא רשקמה ,הבש יארפה םסקה לע"^ 
המ ,יגארטה דוהה לש םיחא-תירבב עבטו 
ישב תססותו הסומע תיתייווח הבכיש הוו 

ישה רדסב ןייעמה .יקסבוחינרשט לש ותר 
סאה לש הסיסתה יכ ,אצמי יגולונורכה םיר 
יב "הפוקת"ל ןיינע הנניא תאזה הקיטית 
,תונמוזמ םיתיעל וא ,ןיגוריסל יכ ,הריצ 
עבמב ,היבחרמ יפונב עגורו רעס ושמיש 

ידיא-יפא גוציעבו יפא-יריל יוטיבב ,יריל 
אתל "זעה רישה" ייודיו יכ הארנ ףא .יל 
םייתימ םיפוסיכ םתואכ ,תוברקו הרובג תוו 
די םייתוהמ-מיישרוש םה ,םיעדונ םיילילאו 
ערא םייתרבח תונויער לכמ ותרישב רת 
רהמב םיימוהת םה !הל ןמיז ןמזהש ,םיי 
רעה תירצי העיבת התוא ומכ ,תישפנה םת 

דב הלגתמו תישונאה היווהה יקמעממ הל 
כשו קשחה דעסב גוחל" קקושה ,םוסינוי 
וליפאו ,םיבר םיפוריצבו םירוטב ."ונ-ח 
די וא םיימעפו ,"תיטוראה הנובתה" ירישב 
,קמועה דמימ שערנו שי ,הילידיאב רת 
אייש יואר לבא .וכותמ גפ וילשה דוסיהו 
בו ,איה תעדומ הריציה :הרעשה רותב רמ 
כב הטילשו יוטיב לש תודגב רתי התולג 
— המצע לש הייעבה הל תרווחתמ ,היל 
םישעוג םיפחד לש םתטילשל הנותנ התויה 
םינמיס שיו .הרכה-תתו תומדק לש םיקזחו 
,םירעוס תודוסי םתוא ינפמ העיתרל םידחא 
רישב ,דחי םג הקושתהו המיאה תראפת לש 
ער עבומ ומויסבש ,"ןש תיב תומוח לע" 
ידוהי רסומ לש היצקיטסיפוס הלגמה ןוי 
לובב םנמא חתופה ,רחא רישב ןכו .ירצונ 
,יברח יא !יברח" :תוברקו המקנ לש סומ 
יביוא לע ,ונת יל יברח / ?תמקונ ברח יא 
/ ,חבטל םעירכא ?יאנשמ םיא / !חירצא 
קב ךא ..."םתירכא ,םלכא !םדימשא דמשה 
ררושמה דימעמ ,תאז תמועל ,ןתחאה עט 
ןמ ותעיתר תא תיתרוקיב היצקידארטגוקב 
טאו !ביואב תירזכאה המקנה ןמו תוברקה 
רהיה השלוחה ןמיסב םירומא םירבדה םנ 
שי .רסומה לש היצאזינוריא ידכ ךות ,תיד 
הילידיאה התשע המ ,תאז תמועל ,ךירעהל 
המו יקסבוחינרשט תדיש ןעמל וז הניחבמ 
ידמ תיערא הרומת רותב התועמשמ הבר 

עוגרה אשונה לש ותניחבמ קר אל ,םעפ 
אנו ןייצנ .תנזאמ הדובעכ םג אלא ,תיסחי 
הכרעה ןיידע םינועט הלא םירבד יכ ,רמ 
המסח ןוזיא-חוכ רותב הילידיאה .תידוסי 
ארפה תויטיתסאה תוצירפה תא טעמ אל 
לבתתוקנא"ו תוברקו רעס ימודמד לש תוי 
ידכ ררושמל בזכא-אל רוקמ וויהש ,"הלוכ 
.יסינויד ימינפ לוק הזיא וברקב שירחהל 
םילאירה הישוביגב הקיפאה לש החוכ הז 
,רצויה לש ותוולש תא תרצוי איהש ,םייט 
כו .בצעמה לש ותחונמ תא תבצעמ איהש 
וה ,העוגרה ותייווה תא תמקשמ איהש לכ 
מה תייווהמ אלמתמו ילידיאה דוסיה ךל 
ישונא ,דחוימ ןח הל שיש ,הרישעה תואיצ 

.הלשמ יצראו 
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