
םיקרפ ינש :יקסבוחינרשט לואש 

ינא תויהל" ולרוגמ ול ןתינש .דזל םייגיי 
קבאמה ןמ םג ,"רצי רשא ומלועל דיצה 
לש ,איה םג תילרוגה ,היילעל םינואה-אלמ 
דסמ ,ןכאו .תיעדיה תירוטסיהה הבשחמה 
ריזחהו תוארמה םיגפתסמ הטינוסל הטינ 
תיתונמא תועמשמב יקסבוחינרשט לש תונ 
יטיתסאה דוסיה .הקומע תילאוטקלטניא 
הז םימילשמ םהינש ,ילאוטקלטניאה דוסיהו 
ונאב וליאו ,תינומדאה הגיזמב הז תא 
ענ םא ונייד .םיקיפסמ ונא ןיא םיגדהל 
לש תינרוצה הקינכטה לע והשלכ *זומ 
פה תוהמה לע תזמרמה "תוטינוסה לילכ" 
צעל הדיחי הווהמ הטינוס לכ .ולש תימינ 
תיב — הלש םינושארה םיתבה ינשב :המ 
אבבא איה םתזירחו ,ול םירוט העברא תיבו 
יצ ינימ לכל ההותל תחתפנ הטינוסה — 
לש םלוסב םימלגתמ םבורש ,הידוח תתונ 
היתב ינשב וליאו .םייביסנטניא םי'גאמיא 
דלש לעב אוה םהמ דחא לכ — םינורחאה 
איה — גגב באא איה םתזירזזו ,םתוט הש 

,תשרופמ האידיאב הל רשא לכ תא תשבוכ 
ןכ .הל םיעמשנ םימדוקה םי'גאמיאה לכש 
תואה ותוחתפתה םלוסב "לילכ"ה לכ הלוע 

.תינאג 

יקסבוחינרשטש תואמצעה לכ םע םלוא 
הטינוסה ןיא ,דוחל הטינוס לכב עיבטה 
— יפוסה המויס ידיל רוזחמב האב הדיחיה 
,הלש תוילאנוטבו תיטיתסאה התניחבב אל 
הבושקה ןזואה .תיאידיאה התוחתפתהב אלו 
ןיידע הייפיצ יאלמ םידהש ןיחבת בטיה 
,הטינוס לכ לש הפוסב םידמועו סידלת 
דע ,תודפ ידיל האב תאזה הייפיצה ןיאו 

אה הטינוסל עיגמ "שמשל" "לילכ"ה לכש 
יא ןעטימ הלבקמ הטינוס לכ .ולש הנתח 
רא תפחוס ,הל תמדוקה ןמ יאידיאו י'גאמ 
,הלש יאידיאהו יטיתסאה הכרד לא םת 
ירהו ,המצעל הקיפסמ הניא בוש הפוג איהו 
חא האבה הטינוסב התוא קרפל תפחדנ יה 
יקסבוחינרשטש ,"לילכ" חנומה ןאכמ .היד 
"דובעש"ה ןאכמו ,רוזחמה תא וב הניכ 
רקל הטינוס לכ דבעשמ אוה ובש ,דחוימה 
לכבש ןתחא רוט :הירחא האבלו הל תמד 
הירחאלש וזל ןושאר רוט שמשמ הטינוס 
תשמ ,הרשע-שמחה ,הנורחאה הטינוסהו— 

הנושארה הטינוסבש ןושארה רוטה ןמ תרז 
ראשבש םינושארה-םינתחאה םירוטה ןמו 
רוזחמב אוה יביסרגתפ ךשמ .תוטינוסה 
דע ,יתונמאה םזינאמוהה דוסב עפושה ,הזה 
דוסה — ולש םיזואיתופאה ידיל אב אוהש 
לש תיריציה תעדב האתבה לכ תא דחאמה 

— הרשע-עבראה הטינוסב — םדאה 

.י$ — תחופה לן רופ ,דוס דחאל היהו 

,יןןןוןח יש$ש ה{ :ר-?ה ול רשיי זא 

.ינדאבו ןופ;יקיזכ יחלאל יתייה 

הנתחאה הטינוסל םיאב ונא הזמ רחאל 
לש החטיבה רבכ תכלהמ הב ."שמשל"ב 
יב וגזמתנ וילותפנו ונוזחש ,עדויה שיאה 

תיתונמאה הריציבש המכחה דוס 

ינוןפק יונן יוג ריש ,רוד רעצ יתוניב 

'רן דן^חםי1 הן1ת לוק ,רוא הוןוע ש$ג לוק 

;ר?? ם6וגה ץ3י יחה ן-ין יךון^ 

ז י}אךי1 רוצ רחא וא אוב יתוקייק םאה 

יקסבוחינרשט תרישב םייכ"נת םיביטומ / םחנמ-ןב השמ 

 (Wn רבמה-תבר ותריצי תכסמב דחוימ םוק
קיז .ך"נתה ספות יקסבוחיתשט לש םיד "5®י 
תונומאל ,םיריבכה ויתוערואמל ,וירותסמל ות 
,ויקמעמב םימודקך1אב תוצצתתמה ,תועדלו 
הקיז םא-יכ ,לעפתמו לעפנ לש הקיז הניא 
רמוחל קקזנה ,גילפו רקבמ לש ,לעופ לש 
וב גהונו ותווהתה תחתיר ידכ ךות ילויהה 
גהנש ,וז הרומג תוריח .ןמא לכירדא גהנמ 
בו ושפנ תוריחב הדוסי ,ך"נתב ררושמה 
,תוירוקמה ותשגרהבו ותייארב ,התומילש 
,"ותדלומ ףונ"מ ,יטרפה ומלועמ ומע איבהש 
תומ ,ותעשב ג"ליכ .ידוהיהו יללכה םלועל 
הדוסיש ,תירבעה התוטסיהה תסיפתב וברו 

מה לכ םע ברק לא ררושמה שש ,ך"נתב 
תלבוקמה תמאה .םירפסב שדוקמהו לבוק 
יא תרוסמה ןיינבו ,ולש הדימה-תמא הניא 
ויערל ןיכומיס אוה אצומ ומלוע ןיינב ונ 
הרואכלש םוקמב אקווד םיינכפהמה ויתונ 
ירחא רהרהל ץאו ותואדו תא רערעל ןיא 
ך"נתה תא שרוד יקסבוחינרשט ןיא .ותדימ 
כל וכפהמ אוה ןיאו ,ותרישל רמוח ןימכ 
ץא םלועל .וניינעל ול םיארנה ,םינווג המ 
תונמא םשל בוטה ביטומה תא לצנמ אוה 
אוה םיאשונמישע לודגה ונמשכ .הרוהט 
עפשה ילעב לצא ליגרכו »םמצע םייחכ 
.ךפיהל אלו ,וירחא םיאשונה םיפדמ לודגה 
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םחנמ-ןב השמ 

לו םולשל אל תיב"נתה היצומאל ותסינכ 
ב איה הז םוחתב ותריצי .התיה הילידיא 
,תיזויצנדגט הלוכ טעמכו תיטקאדיד הקלח 
,ןקתל — התילכתש ,תוממוקתהה ןיממ איהו 
מה .דחאכ ימואלו ירוטסיה תוועמ ,לוכיבכ 
תונויער ך"נתה תורוניצ ךדד ריבעמ ררוש 
הריתסבו רומג דוגינב םידמועה ,תותימאו 
,תיאובנהדוימשרה םלועה-תפקשהל תשרופמ 
הב העובט המודקה תרוסמה תקנפשוגש וז 

.תיחצנ תמאב 

אולמב ונדוע יח לודגה יכ"נתה דבעה 
םרט םג ךא ,ןבאתה םרטו המודקה ותויח 
יבל ןתינ אוה ךכ םושמ !וכרצ לכ ןבלתה 
הדגאה םג .שדחמ הסיפתלו היזיווירל ,תרוק 
ךי'נתה רעסב התאר תחבושמה תידומלתה 
ת,ד תויומדה תאו .המוקמו הנמז ירוהרהמ 
רו העשה תמא יפל הבציע תויחצנה תויכ"נ 
לצא הימימ הכלה אל הדגאה .הפוקתה-תוא 
ותאיבה ,הילא ותוא הנוויכ אלא ,ך"נתה 
רדמ תא לביק ,הירדח-ירדחב ,םשו ,הדוסב 
תא ריבעמ וניא ונררושמ ףא .הבהאב הת 
דע אלו דקוע וניא ,הקיתעה הפוקתל ומצע 
םלוע תא אוה קיתעמ המוד .הילא קר 
,שדח דוא וילע ףסונו ולש ומלועל ך"נתה 
תמאה ןעמל שפנ-זע םחולכ .ותריש דוא 
וה וניאו םיעצמאב קדוב אוה ןיא ובלבש 
לש תינוציק היצזינרדומל וליפא שש 
םא ול תפכיא אל .ןכותהו ןויערה ,ןושלה 
תה ןונגס םע דבב דב הלוע וניא ונונגס 
יבו םילמ ,ןושל יסופד אוה סינכמ .ך"נ 
,רתויב קיתע ואשונש רישב םישדח םייוט 
,יגיגחה יוטיבהש ,"ךלמה" ורישב ןוגכ 
זפ ןימכ וב רזוח "אליעלו אליעל" יממעה 
ולילצ לשב םגופ אוהו ,םימעפ המכ ןומ 
עה ןיא ,םרב .קהבומה "שידק"ה ,ימראה 
ררושמה תא תבייחמ הייוליג לכל תוקית 
תופכו יופכ ומצע תא האור אוה ןיאו 
ביחרהל אב אוה ןיא .וחור אלל ןינע םושל 
תא זיגדהלו רערעל ,עובתל אלא ,ףיסוהלו 
רצבמכ המוטאה ,הקיתעה הלבקה ידסומ 
תואובמה ךותל רידחמ אוה .רגוסמו רוגס 
,תקדובה ותבשחמ דיפל תא רתויב םילפאה 

.רואלו םייחל הארוקה ,תזעונה 
שגר קד" עבטב האורה ,יקסבוחינדשט 
טמ אוה ןכפהמ ררושמ ,"...ברקה תורעסו 
קלח .ץימא ןפקות ,ותייארו ותיירב עב 
ול םישמשמ םייכ"נתה םיביטומה ןמ לודג 
קוניזל םוקמ ,ינויער סומלופל הכרעמ-הדש 
יפל ,תימואל-תינידמ תוחצנתהלו יגולואידיא 
לש םימשה תוכלמ .תוד ץפחו ןמזה וצ 
יבנ" לש המדאה תוכלמו "תמאה יאיבנ" 

ינרשט לואש ?ףידע המ — ,ידקשה יא 
דצל העיתר אלל עירכמ יצראה יקסבוח 
לעב" לש תמאל ,היאיבנלו המדאל — רחאה 

.ינעגכ-ירבעה "קמע 

:י'רל8 טיןיל8 רסא הכ םיאי?ןלן 

— תמ^ל ינא3? :םורךמ8 

,םסל םתץרן ערזה ה;הן 

.םסה דע ישע תא לכא! 

ידי תא םיפרט קר םימשה-תוכלמ יננוכמ 
עשנ תינתאה הנידמה רשא ,לייחה-שיא 
תא התא איבת "םימיה תירחא" .וילע תנ 
שה תמאה תמשאבו ,הציקו המואה תירחא 
ןמ םעה ישרש וקתוני תטשפומה תימימ 

.יח לכל םייח תנתונה הבוטה המדאה 
הה ררושמכ ונל הלגתנ ותישארב רבכ 
ילב תפקשמ המרה וניע רשא" ,הלודגה הזע 
"ןזע דיש רישלמ ויתפש ולדח אלו ,תח 
רמא ,הינוגינו הינוניג לכל ,ותריש םנמאו 
רע תקבוח ,רתויב תיכיטסו איה תילאנויצ 
ררושמ קר .וינתיאו םלועה םע תקבאנו םל 
תהל היה לוכי והומכ ילויה חוכ לעב 
צנה יכ"נתה חורה םע וזכ המצעב דדומ 

רבכו — ,ותרישב היה ךרו ריעצ דוע .יח 
ישנא ,"םהינפב" ותמוק אולמב בצייתה 
בד-לעבכ ומצע תא הארו ,"תחאה תמאה" 
האירבהו הפיה ,תרחאה תמאה חילשכ ,םר 
הווצמ-תמחלמ ןיעכ זירכה זא רבכ .רתוי 
."לילאה-יאפורו חורהו רשבה יטונח" לע 
לכב ללהתמ אוה ותקדצ תא חיכוהל ידכו 
יראתב ימצע תא הנכמו םילוליה ינימ 
,"הי רוא דומל ארפ" :ןוגכ ,דובכו רק•' 
.רכו "רואה ןושש" "ביבאה" ,"בידנ בל" 
תשאב" ,ידובה בקר" :םה םירחאה וליאו 
דה לכ — שודקה סומלופב .דועו 'דבקה 

.תובוט םיכר 

לב הלילשב קפתסמ ררושמה ןיא ךא 
הנוב םג אוה .םינשי םישדקמ סדהב ,דב 
ךרדל ונתוא אוה הנפמ .םישדח םישדקמ 
ךותבש תוארל וניניע תא חקופ ,תרחא 
,דחא םלוע דוע שי לבוקמה ך"נתה םלוע 
אוה — ילואו ,ןושארה ןמ לפונ אוה ןיאש 
עהל קר שי .הלעמבו ןמזב ןושארה אוה 
,רתויב תוקומעה תובכשל תדרל ,רקח קימ 
דנב ךינפל הלגתי זאו ,וב ךופהלו ךופהל 
ךוותה-ידומעב זחוא ררושמה .ותראפת אול 
— "תמאה יאיבנ" — ך"נתה לכיה לש 
ןילופונומה ילעב תויהל םתוכז לע רערעמו 
םע תנומא לש ,םלועה תמא לש דיחיה 
יהולא תדובע תא האת יאובנה קוחה .םדאו 
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יקסבוחינרשט תרישב םייכ"נת םיביטומ 

טרפה דגנ ילילפו ירסומ עשפכ המדאה 
דיחיהו דחאה םימשה יהלא םשבו ,ללכהו 
םיכרדה לכ תא םסח םלועבו לארשיב 
עמ לכ תא םתסו ,ליגלו החמשל םיליבומה 
שו םייח תוודח םיעפושה ,יונהו זועה תובי 

ירבעה רדושמה ךא .תיצראה היווהה ןוש 
תמגודכ ,האור ,"םיחתורה םימד"ה לעב 
יהולא תא לבבו תרותשעב ,לעבה יאיבנ 
:זועב ארוק אוהו ,םייעבטהו םייקוחה ץראה 

לין תאר^ל '""W תארקל 

 is* ליב? ולס 'דןןן.

רימטה םימשה יהלאל העינכה ,ותעדל 
תא קר הריבגה ,"תוחור לא"ל ,םלענהו 
םדא די .דתיהו" :םדאל םדא ןיב .!אנשה 
םאה ."רבג בל לחבמ השקנו ,ערל םדאב 
לע ,ליצאהו בוטה ,ךלמה לואש ףדרנ אל 
תמאה יהלא םשב םקונו םעוז איבנ ידי 
הז יפוד-ילב-מדא היה אל םאה ו קדצהו 
עברא ואטח אלש אטח לע לזאזעל ריעש 
,ךלמה לואשל ררושמה לואש קקזנ םימעפ 
בר ,הבהאב וילע קפרתמ אוה םעפ לכבו 
ב דחאה" תא ץירעמו קידצמו וביר תא 
יחה ,איבנ-ךלמ ,וינע ,בידנ בל ,תראפת 
אוה שיילכ לפונו ,וישרט ןועמב שיילכ 

."וישנאו 

תה .תרוסמב לזלזמ יקסבוחינרשט ןיא 
.ול שודקו רקי ,יחצנ הריצי-רפסכ 'רייג 
בייוחמו יאכז ומצע תא אוה האור לבא 
או ותסיפת יפל ןוקית ןועטה תא ןקתל 
תחנ אל ,ך"נתה םתחנ םג םא יכ .ותנומ 
ומ ,תמרוז םלועל — תמאהו ,ותימא המ 
צת ץראהמו ,הדוסיב איה תימאניד 'תכש 
אה יהולא ןחלופ אלה .םימשמ אלו 'חמ 
ך"נתה לש וללח תא אלממ ,םילעבה 'המד 
וש ופונ .םיצרפ-רהכ דימת רעוסהו רעובה 

םיצע ,תוהובג תועבג :ףונ ימסק ולוכ עפ 
עו םירה ,רוגמ יעלס ,ףשנ יררה ,םיננער 
,םיזילע תודש ,רבדמו םי ,םיירופ םיקמ 
םיבר םימ תולוקו תורהנ יכבו תורעי ןואש 
.םילאה רפסמ — םיצעה רפסמ 5 םירידאו 
םיבצע עורז ,הנומת לכו לספ לכ אוה שחור 
לכב ץבושמו ,םינמחו תורשא עוטנ ,תובצמו 
,םילספו םילמס לש םלוע .הדמחה תויכש 
,שאו םד ,ץראבו םימשב םיתפומו תותוא 
קיקנ לכמ ,הרעמ לכמ .תורוצנו תורירש 
רוצ תורקינמ ,איגו לחנ ץורע לכמ ,עלס 
תוציצמ םילולהנהו םיצוצענה ןמ ,רובו 
,םיטהול הוואת-יטבמ ,הדמח-יניע ךילא 
םייניעה בר המדאה יהולא לש ,םיבקונ 

.םייוואמהו 

- ל3לן רי«' תן!ו?על 

,לילה תאק ,תחפה-ט'ח} 

,יחל ריע ,רןיל ר1ון 

,אןנ יצירגן ךוממ יאצ 

.עאר-ילנן ת1ט!!> ן? 

,ע1ר5-יעןג ילילזוגמ 

!רובו רוצ תורקנ ובק 

לינ תארקל ,תוחון!ק תארקל 

!ליב?' ולב ,ךןן ונפ 

לש רוונסמהו זעה רואה ,תטהלמה המחה 
סק ,תיבושי-תידרה-תירבדמה םירבעה ץרא 
רנויגשב וחיתרה ,ריעצה לארשיל ול ומ 
םייחה-ירתסמ .םיריעצה וימד תא םהית 

,בל-תודירשל והוכשמ ,תוימ"וכעל וחותיפ 
ץרפל ,םלוע תועבג תוואתל ,םיניע-הארמל 
קומע אבחנ" ,בהרו ןוא םיאלמ םייוואמ 

."שש ןבאב םולג ףשרב / שיה ךותב 
ובבל ירחא "העתנ" לודגה ובורב םעה 
לש היולגה "םותה תוצירפ" ןוא ףידעהו 
לאה" לש סומכה דוסה ינפ לע תרותשעה 
,היחתל םק םעל ול רשפאה ."רתתסמה 
תינש תתרוכה ,עקרקה לע תדמועה המואל 
ןמ םלעתהל ,המדאה תוחוכ םע תירב 
והמ יכ ?תאזה הדיבכה תיכ"נתה הידוהה 

תורושב ןייכ ססותה ,הזה ברה עפשה לכ 
םינואה תעפש אל םא ,תונשדה ך"נתה 
יסע ףדועמ ססותו חדוקה ,ריעצ םע לש 
רשט היה לוכיה ?הריציו םירצי לש םיס 
חתו המואה ביבא רשבמ ,ריעצה יקסבוחינ 
ינפ םדקמה ,רואל שחנמה" ,התמדא לע ,רתיי 
חוכ תוכרב ,"ויתוכרב ןומהב םיליפעמ רוד 
s הלא םיזע םייח יפוג תוארל אלש ,הדובעו 
ולעפ תא וליאו ינודא םש תא תרעהל" 

"!?תוארל אל 
אל ך"נתבש תועירהו תונומאה תמחלמ 
רפסב אל ןפוא לכב ,הנמזב הערכוה 
תיבה ימי לכב ,וינומהב םעה .ומצע ך"נתה 
,"לא םע דר דועש" ,הדוהי וליפאו ,ןושארה 
מ"כ היהו ,ויחא םירפאכ היה םיבצע רובח 

אלו "ילעב" םיהלאל ארקיו ,"ולובג גיס 
רמה הלא ,תומבה .ויאיבנ ןוצרכ ,"ישיא" 
ביבחה ןחלופה ,םייממעה םייתדה םיזכ 
תא דובעל בהואה ,המדאה-שיא לע רתויב 
ףא הדוהיב ורס אל ,עבטב ,ץוחב טיהלא 
םעטמ טלחומ םיהלאךוטלש לש תופוקתב 
רפס תיעבטה ותוטשפב ך"נתה .הנידמה 
תדובע"ל ותודגנתה ידכ ךותו ,אוה יוליגה 
תאזה הדובעה תא םג הלגמ אוה "םילילאה 

.םוצעה הפקיה לכב המצע 
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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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