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 1 .ביאליiכב"
האדם 5ש·ה iנ!תiנ'חנזח 5מכמ\ ..."""

לע""ח:-עים, :iiי iיצאתרםז 5ר,-:t;פי·ג~םא;רות llט~צ\אי 5טן:הרנחןוק"בואו
n • .שע;~הא.-ם·יםהעש:·םאתממנה ."'וקבצ•·ונ!סרד...,ות(מ:'ו:מךתכיאליז.י"ב

להור ;rשהרנהניעיריםמןלסהדהנח,בהןצ· ,כרוחו .פידיע?הערו·ת 11ר\
M פ;יג• 5ה.::ותחרת ,)א"ת 1"רביר'תI ח_ו.ו!לכעס::כהשדבק~או"• i • ::דאf , 

בעצ·ותקוניאל•סהצל·ח-~.ו-רפבימגתשו- 1הנ :;שר rt •::.נ:'<מבואיחרשיםש.ערים
שחטיויך, nnnי nצ J 1'1'n\ידיעל iכזמאזם iרה.::רטייםהמכתביםהד.ער•~.רו

'ז\יברכקפדנדת ·.נ iדהזניב:יעצמועלניותרהנחירהח 1האם.::קלך'ךפעו:ים

 ·'"'ןל :l 'כ.::שרהררי\ך hלידם 5עלח~סתכל
אז.נו;להה;אמדהימה:א:זןרן,זחם jשכ ;ר~~·היהירלרשותהסורפ,

הבריו 5רן ,t1 •א-.הבמ::תברנפשומרכזיאימתנויהצ•בןך,מרותבלינכתבים

ה:לתדלהחרא · iמ~~~ייילהםשכתבהמאזו-רהאזגיםאל·והמביטותחועינים
היחטיבג,•ךלרו, i: ר:ו;; :I 'הרעבהיבוך יל:::מטבועה ·.זא·מ.הורנר•ן.נ{ת

 :- .:.rא· .ק~רבירעיללבבםובאיטום·המ·ובדיראחtכיע :lהנז'ארםבכל 1שב\ 11

ארדב"בערר ,ר•:עלהתהלךאידיועדלאעלהיאש~יטחוכיחדורבים.כאזני

ועומדתר"".עבנה,דשנהרפ,·ןוה,רכהתר ·ו::שיחר·~נ:<יאדתד,רמכר•חהחוtירפר

חו-עו•זרעו :" ttא'הזרע.לקלוט jהבלהדריו , 1מצע ;;איםועה 5נו,
דדח eיי~י t.דותצמ·חשורשוחנותסיח,טפנ~נםסצחה~ iי Jיםרר itא'וסםאיזה

י 5בו" i,.itרד f , ,·.ב 11עלו~ r1 ח,,דחם ,"ה?התהד-ל'~םך'קאא. 5-תוזאיםעיי~י

דהד iהש::י';ןנר:ים,פנידהלבי;ו·השן,ני'ש-מתוךגםישמרמים;רח•פ~·ררת

שבעי~חעראים" 7פו,,הה-יוךרהרבקינו,רותהותןך 1נגםודשרצביעדת,נרת '

עצמ~;בעי:יאףוננזאם" ~ז:; ב:.ג·ע,,רתחן-הדד.שדה "נ~~ב 5ונינסנוביםטית

אפ·לר?השוכרהצליiדל.אזהנןסףגרי
ורהיההנראהשכפי ,םעהדאח

ית-שהםהדגש,מ:תניזנתיבתבשעת

הןבים;לבזiלתויה·ולכסוףדופוכר
מעו?םדעתו ;'עע?ה~אאף liניא~י
נ•תהלךוהואהפרטייt:נבמכתביו~הזהר

בהררי \ :.tב ,:::-5ו;?וי iצדאחשו~ ti:בת
כיתר.

:אד.דרנiמידצאיםאנ~בלנן; •,זןלא

יךך, 15.סר.ולהשחרא.אפי'נ;קך.ב'יא:זיס

שאינוךק;אאדם. ·;:::שארמנהגי 5ע.

אףאלאנפ·~ן,מזמי'את·חע?•ם 5 'נזהר
ולהצ"ותם 5וג \]'\'רדב tב\ \ 3'.11 (\~יסגף

ב-תה 5כאוד.ושדנו,בשוט.עליהםף 1ל,
ti! אלאעצמדאתלארןכאיל'כעצמו,ם

זו,עצמיתבקורתבנפש".אודנואת

וכ-·בעש",חקנא·התחן 5 :א"אחרופצר

יע·:רשע .r"עויוזךקכיבטוחח•זתד

רסן חל~·, 1ו:עם iiכלנ.ונ:ר 11 ",י 5ע 015לי
לע-~ס~ף :iומפניהם ;";-פתחפ:יי,ם·גול

כלעובחם".":<זנ-:דתכעיניהם,ה.·ע•1פרת

האת·ז tזחtבו " :r=ד tהאזב,/ריכוךלשםזה

אכזרי,ו:בגלויאךאחרים; 5עויזת
נערש;יי iiכזוידונםא;ןגןצא:ושלא

,,ת:דנרתידאת ע::~ vה,"א ,ח:דירופני

ה 5טכ : jרחבעציבו,שט.צאחר'ב,רת"

חוסר(היינ~: iן ~םן ,) Jiר 5עצך i(נ~ת

 ,)לכ~·חכמאזנדבר iכ~ל'זt-ק~ליכולת

העררספרשה:ש~,ןא(:מדךןהשפלות

מדנהי.א :iולהלן ."תויעזכנוד),.ש iך
נצ,·חתא~\ת , r ~~נ:~:פחיחי~-ות,עוד:

דעהגילבע•;ד"הי'תיוא•-כנות".

-:ש .rגי.ככד,·כ' 1הש:תרמים,ושדפט

איש,כ;עםהימיםכ:יהתעשקתי 1/ .""יל
א•שה 1;ןלאאדם,כלאלתמידובתי

ומי , iנאהוטתנגדחםידחדקך,משכיל,

שאזנני,ידעתי?ע·ננוי,כשאניינצחהן~.

rדתנכך-אנש·ם jנ·.בבדאיאן ...·ו.:אומת

ה i:דעומבצבצת ;jה•,ןואזי 5.נמעלתי

נבר· . : 5מש 7"ס.:דלותי"·מארבעאחת

ממני i1נםת~קאדחסידיםבקהלאי

ת- :iה'ה 1רעליותנחרת iהחםיךןז;כרגע

?·פנז-הח5יחחהש:פ~הרות ם.;א~ות, iנג

עצור 1 נ;;נדהופירודעתי,רסו~תמכי,

אהבת· ,':?ות 5וחתנת·~ןקתי , 1 ;אשד

הן-ה 5אכ;ח:ודכiי;""?האמתהמדומה.
ייי·.כונניהחשק ,-,•בע•רלחוותיעי:יiן

מש;:ילכדלכ?,ל·iדראותאדםץוין tם•

 ,לי5s 11לזותהח•ווהיאני":מתנ;ראד
ברא•ןiןה\כחתיהתעשס, 5ולהתרדכח
תיעים 1נ ,) q (חןת:•םר:::מרפת•מגמן,-רת

אגרותיולפי
·עצינד rגםגן, ,ן•:~צע ת-,·,קכשלז\סך;:

ממגרחרפז:חלארפגנזיר,מדמיו טן-,•::כ

ללנוהחדי.-ת"ו iצענרא·כיתימדן.כ:י

 ,י':-•'~'הלכשרן;ןב;ןד.עבדוליםס::קרת

חד iנ'~ארא(!אחךוםכןשחרדולאחרנם

חרא·בפעםשקואואחררא'זt.לםעוה

;דךיtךן: :ת·.כ א"',ח,ןג, 1- ~שירי I"1אשונה

פו~ם~?תיזתטובסהמן! iפררהוי,)הזי,

שגיתי:אב?ט! i;1פ\וז:•ךתכנרומה
הוא ;~ 7ש(ההדג,~ההםבךא iiמו.ז

חםדזה .אתם·אן=כ ·.נ.ז~עא:זי רj,א~ 1

מוזח/א~ננהנרחז:, 7 ..נ·שנתפסה ,) ...שלו

וינ•עחבעטד-.-.ן '2למהכאהושירת

הךנ,הן.:תי~ע J:עטדע, iננ(ניא~יק,

ר i ר~· :.rהשיוה. ;;;;יא ,) i'iחר~נעיצי·=

.הזארטי~-ת,רג•עחלפנדן iאי·האמתי

ות~ 5ק;זז:אןaר.דזח-דטהייי:ינם~?םרר; y •כזרא

הכ"יז j ל~::ד·~ות-:tוס· , rממשו,נהםשאין

ר:דע.·מ·וג; 1- ::הןא·~כזהיכשר~~ .",'חיו

טך :1בושפותיי,בןהקןנןנרנ-","טה-תו

;קצ.·ץאד ...;ך·אושיתקפביבמעטערכי!

 א•'"" 1;נן .) ..:רא;-יק 1ה~א :ן;י' :i (נכפים

 .) •••רג iפ(ח~ר;ךה.:דצה"רב ~" 1אחום 1-במ

נהפוםם ר:;:~·=גס iז iמדדאיים j ;דא.:ד

א.שו- 1-ה ה.ךז~·.:טקזמ~אתןת:::םב•נ..ןלם

הדא-.ע iיר,,א?חיםהס::ד~תש~בה

אם- )ח"נ:י-.ה ת:. 6 ':(ל,-:ניצקו כ"~י=
•'אדעג·מ·,אחל;צחדרןע' , 5תו:-ט;ל

 'jקך\הנ:'י. 1עצנע"ינרצח :.r • \"האצא

 ...ומטהון,-הז ·הר~.ן·מאדר,רע-, 1וכחרנ
הב•ך,-;אך;,תשת:דתהנדאת ... ,רק::!ח 5

מצ:.מפני iםא ·;אא 1-יעצ~~רנ~.;י

המי~יג"םם iא ~;כ ~·ר .~~:וריג,,א 5חדש

ןח, 7~ו •,;י\,קי 5נתם ... ~טב.tאת;אט~אט

אתבןח .flלי?חטזף,כ"א'ל 1י:כ י:."אואני

הדערנ,דםה 1נרזך,כ~אחרדוחtכןף·ג~צמ~

ר:ו.·ארבעד.נדמ:ולב:ר, r ,ו-·ט'חבל

,"'נניצסו: 5שרבשנח,אהר 5ד •••זכאד"

 ":ן // iftנחים iנז'~ ~כי~רונןתדא~ז"אמנם

 tהטנעד:ד·.פיונ~ iסכי"אניאחך;מכתב

וכ·;נ:בי~י 5דגר·נ.שנאתינ"תי, 5 ::.םקוצ(י-
וו:-שנחי iאהרעוד " ..,;דשזכצכ

?ככ ,-.~יראןא;יאעשה"סהנוצק•:

 • r • 1 ;·«.עבהוא,זי 1י 'iתכסףש?ה,·ערוצ,-
שא:יהטוב iב tהיעואניוהם·הדנים,

כ~צידוקלמצ~אר:א;יר :i"114פ "" 1זכשדנב

זנפוטור ,11ח•ה.·אנפש.·;ז,·פ·רזשהדא

"וחריר~ן~יה:דמניאאחריםשוש~ת 9נהד
אח:;חית )יק•;,:כו ~ i(:.לרנואתהגם

-,:,ראזם•פקח :.::ו-.~·אאת•אםףהיצעת

 "."ךי hעו

 .~ברוLכ ttהי 1כם;ף'שוי-ג: 1ת "" 1~צ 1ה.בן;

שבאת 1-ו.נק 7:כזמתרו·דiiים~רהא i'.ה

קוים .rחא·ת:וחניםכשאנ~יאן " j'וך 5

אנר ם•oפ:· 1 ; 1ענחי.אש:ושאםבמכר.כים

צםן i ·;כ·~הדאהכסףיצרש:-ארואים
כםף,'ת 1ש·עישוהיצרא~אנר,שלט

י·~ים ... 1 :נ'א.נחנ~ידדע,אתה ~ iפני 5ע
וע·י;;עיםשהםשמח ,םה·??הראות

טה!ב,פת.·תלאורעתמטיביםאנושרת,

בר- iאיועיזtרת, Q , 5 ,.:יש,אנומה 5אב

 ••ו'זאם! ~-לערום?עשותכ?תם

ח, iי.תרחםפ---אנשי :נ:ז· 1כל- " i,,אנחנ
ה•תלא-"זים" ; i:ככיכ~ה"בטלנים"

נגדאם ,נ~:ייכד i1 !מיכלפ·'·מ lעכמובן

' o הטיג.:אנשי=גנים. 1-בותםt:: ,כלפ'אוח
הי~יהה"נז:רן 1-הךובן.הדחי·חם 7שאאוח

עמדרגעשאותרמ·~דם-םהנרמה ~;;
חהג·ר~אן'ז::-אר iחגן~ז' ?~·ביה i" א:,,לפנין
tן 1ן 1הע·~הק,·ש·םמחסנינעו•שו

שי·הי~ן i; י::.אצודך jראואחרות,ש:רת

t\I הרוב ;י~·אדרבא, ;םדא<':תו 11דו

פרע?ות Ji •זאתנ·:ו 5 ::אמור·עותאינ!

הפרטיבמכתבגם .•מדעתושלאגסיר 5111

 jזכרצויןנ•גומשתה"".רה_סרפר .איו

אי;םט•;-ה•,·ןת 11 'נוסךהרודהמהסתרה,

 1נפ'~ליד•-;נרה::בשהדאגםס."טיב•ת,

ראזנ•ועי:י\נסםן/'םביותך.:'זןמקרוב

כלשהיאזמהמ~כילדתוההאש.ו

ה•דידרבפניגםכלשחי. rזחיור.דבעות n.ד

והופיעורצהארם . iאיבי\תרהקרוב
חרא ז=·פיעלאףםעדומיי· ?ב.~:

כבדלפחןת!הבמקרהעצמופרניש

חחתהדרדת, 1 ':!ת 5נתרזופחדת~ניםד·םימ
הםבוב•םtנייםארהביישניים"ונשדתוך

קצתייייינ.::נילהתחשףועצמוומתיר
שהואדכ~כפירגילש·ח\אמ;כפי ,רת\'
מרצאה rא.ופיכוזרים.בפני בחר·!:.

האדםאז;ר tסרשלהרפטייםנמנתביר

 1-זנ:.בכתביו.זכןצארפשאתהיותרש:נו
עם i \ר•מילרעתו,התנגדתילאאשר

וכ·כ:?רגע,אות~כ~םש:זכ,-בן'וטןמ,,-·

 ...צ t ~ינכאז?חםשלה iה.:פוההז~זtב iיחי
--::עהבןע :tפיצ. 1 .....הדנזה tירח." :iםז· ('ב

 '""ענהח:ס"םה~לח,~רים :iחיש~בוז
"ועשדתידרע·ם·שהם םן:::•מם 1iני

זפ jהכט tOלהם"'אןת 1?הין 1-זצ "~םב·

 '" iיז~ת t!:.tויירדעיםם 1רי~ ,;-בז" ~~~~אע

יורג:·םךנש~מיהאךאנו,גם'ים

רעומ"". i.יאינםהם

עצטר 7ע ~-ט :iש jהרא·~ד iהדבוחנח

ע? t 'כ-:~ל-·חיה·חח~ים ס·.~ז?· ~ rj·נצא

--צ:ו?קי:כץ r1בiדוצ.או·ל·ז.;עט~זדיו~ i-iסיד

'צטךף •למעזהגנך?,קצהעררכ;ם
דג- ~~· ~ i,,:רת·.עגזי ~בן~-ט·/הוןאזזז;ני;זך

רד'"אחי-·םוחסדי vזס~·א ri ~ן?א ,"\יל
-~ו i-:בזת 1עליי."דה fמצ,/פרנםתדטיתם. i1ר

מסוס" ~ v צ~:.:-יל·תב 1 :תו'א 1-יתרהחה
פק~ 5:כה·~דוערד :-נ;· vרז.:םפ~-- '·' 1נן:י•

א 5יר,,·יתאהרי,תוסאותרע,ויום ' 11ד
- •) ~ • .>-~ א•... "'""ו ;>>.-הז·נ- • IL .. V i f..J ~ • א~פךא, 1,וט-111 •. 11ז

---אח-; ~ ...ותר:'ד 1עבסרםנובי~ר ...אנ rt;חי
ןח iשדב ל:· 44 •"~סב:עדר ר:·תט·ה·~"ד

טובה 1-יזת .-,י :.iנע'ר .rהדנשנרון·~וו·ה

.וא~ד'סהי:~אחראנטזה.- iידתדדכן.-~

 ;ם·.·,חאיב.וטדכההמצ!:ן; 1כסבצ·וא

;צ~ת ,iבב·:ספוישתתףגםא. 1תנא 1-אד

 ttי'ניצקי~, ii?) i:לכ~דד·~כי, 11יםי. 1-ם.Eב
פכ"עו דח;~·;:ז iא.א iאשכס;ךlנ .Jמ'לי

הימ•נג . :ן-,בשאמצאנ.·סגתע~המים,

ש:ני~ת-,חא?ראוףבצדן"~מועט ""~שעם

פרנסתואתלעזןב"ח:זעז"חנעדאת
.~ור~םת, 5ז 1 :·?~ך rבםוםנוכייחרוןחה

אתשיבשכןךחםי,.::רים'הה:מ•םטקום

חרהר~--י.פעמ-ים·בiזבבד:זנ~לך.ך iעדבי, 5

ח.יהסרט.ניבא-:tדיזה,ע·~תו tנ ל~''טח iח

ן 1ר?הוםיחזה~ ,"""חרןו:ועי.רש·שא,-

שלאית.-דתמ.א\ת ה·נ.rכ"ערדהונן 7ע
-11להב, .במ:תנ ."לל:·ונ?ל .תזקנה

בית~זנצנאת>!ב:זאר·ה:א.סנו:'ין iכס
ו.ז.·רי.תר~ 'iנ ',י;אש.·-יסח 1 \\בחספ,-

הצר iמ!כיב\ז:סתי 7כ'רשמצאחז ".ב
טרכה"וא :םח<':.א'ומרדחואחתמו•,

את iכב;שעי~יתי,ההמריתחתנ~ור'ה

.שדי);(חהד:שח iייךע·מתח.~טא•נני
פינ-ח·אך ."ע iיז.איני.ח·נ,.תדךשיד.ידח 1נ

כזiו.ספר rבי~:?יסרtכעז.-וםהזא\ביחחבןמאשוהיצרהר:יןנכו~עוראז rא•המהים 7סנ י:·השכל,מדוןו.מה.ודואי'מאד,ר•ה rוא:סדפ-רזה1ו1כופות
י 5"איצפ•ה: 'iי Tלהם·ק 1\זן 1 ' 1כםוםנזכ.ן;ו-עליושמרר 5והאטגןת;ךנםףעשייתכאשןויהי:?בזתם".מהשב?טהלכ,שלכבזהה.נדוסדית ;jרזנעלםע~דהשtהיא

אבואבעצמישאניןם 1יבואעדר ~\\ר-זכבניםשיהאונהיכתבבןהשתםשדתה?כיל;ס, ttמ'בחדר•מ.כמררבאתיופניתמ•רעצמואת'הח!יקדעוזוארם,.
יסורזתע~כזהחרו iלייםלםוסנוני'ו ·.וו?האמביציה;ן·חי.זהימי\ 5 :·הים.--;,ןלפעמני,חס•ד\ת\רדת,שמים·את 11במעשיו'תtבידיפשפוש·עלמצפונ,, i' lר

i ,דתאם.ניות. 5רעדנתכרנותיוiעלה.קערה'כלאתפגתיות-מתמידהI: ".נר 5עוזבנו , !'ו~·חרחןסב'אותהזנחתייחj ריראr. :•ם~'." 
IP. הא 5.(לובילהיפר,התנו·אתמסוברולעקר,-פגמיואתr. (אחר.מהש:::ח.נם.ח'גחא 1ה.נינת;ם ," 1כ"ב1.בל,·ארתו 1שמאהע?בו;תאלאאדכיס•וותr : 

'אתבךושם .ר~·ק;ןבמסחרדר~לנםדתואיךבםףת rטחידדעשאינו ' 1-כ"מומרנבוח 5ןנ•הרות i~זי;נסבקרבנונשומ.שבשז;נרשוארעמדשנולדוהרעדת,נות
-ן-,קסוםנרכי'ואודיםח.עtכםדסנרכ•יועמןןכ·•ותיאחתפעםאותן.ם 1עדשרכןהיפ.ך 5הכו , 5כל· ii ·רבו/ובו'.נכדנiדנסו-בעקבארהפגום,התיכון.כעקבבר

לדל!:ז:דח-מרעזדחואהפחם·?זנכר\ת~החד-דהדםנ :::יעופכרתאדריסחבח~צדת 1-צ 1בחמצא·תי:-;,זרואהה. 5הליחזור n.במסצרנן 5 "נדיבזז!ש•שחייו,:בדז.
נהלים~מטכ::הנוחזה JJכשב\ר 1"עפהאדס .ם·~ם:דר ~rמם ;; 1ע;ע; · 1iכתה~דכותאישברדתי.חסיד,הבכיביותהrכרתה··ברי.ואאןהאשמה~'.חןםואות

!כביא" \j \א 1"היב\צ~ןג.נם w1אשועצוtו",-·~ח iןכט'ךךכן, J:בכתפד,רתפ~;י iעמ 15ב• t/l!כ- 1נוזנ•ןנהנ, 5נ . j!;fה 5ךבעובעלותח 1נאמןןת ~ה, iכתtכ~כיכרם .
 ~\כtי'ז.כיעיומקרזביי יי!~"י·הי·הכהכה :E ת.~~העו•זהוק .rצ.ב·~בתחכך•.ז.גי "." iiסאד~נ . 1אי.י 5דכשכח, t6נדר-פ~.רראים i ;א·אסתי·~ו'סראנשי ~.ש.
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שו Jהשנו(כניt:כו.יישנוה"ילפי" . <r"חל
אח•אםף" 1/נדנוגםןקצתביא:'כ•ק),

יתייירי·ר""הדור",·ל.ברבר"לוחותיו",י
בכלל,ההםנימיםוארשהש;הספרותי

חוסרנאגרותישה.א?ההעגיגיtג ?כ:

מגיבתימיות.רלעיבודהראוייםעניז.;כ

המק,·ג~ותאתכתנים bחמתון?לכודפה

כ~ובגואה?הצטךf:ןשינדויםהמעטים

בארחה Dביאלישלךןחומח?ךשהיא

 " ir1ה?אןמ•ות.ושאלותכוחםהתקופה

הזמן.של"הנוערות"צ:דרידת

ה:'אדמי jלרעיוגי.אלדקשלנטייתו
כנדבבו,·ןךסתמנת 1נצידןחבת 5ותעבר•

א 5זחבשטהבחיים.צעדיךמראשית

פעםאףנטהלא"משנרים".משןםסב?

 ,,רייסיוההמה·":ניותהתנועו-תאחדי

ומשכ\ :tהיהוד•לוחן:חדרואזשכבר

תדא,בקסמיהן.היזודדיהגוער iמרבים

הןא t:ייי• 5כבמג·עבאלאאף,::נראה, ,

שלמאוחרזמןעדופלא:ולאעמהן. ,

ה,-ןסיתד.~שוזאתירעלאאףשתריחו

 ... 1-זאת:יר ..'iולאספרותהאתקראא 5ו

םפקן•רת iרתבוית. tהציבוזנהיזפ-:תחמי

והמרי·החברהבשאלותוחטוטי,; i;l·ת

 Y:ד iהi:ננ_יתנעריאחנערבהיותונח.

נ· 1בוח\אזה".נמםחודעםקז iדדעםדד,
הך-י·יייעדתאת?ושימצ'אםיד•דל ש!!

לק-שי~כלבעבורוישתדלרגםר~שות,

החב"כאותםמועטברנבו-םשעה<פיכרת

אה," . rלם•טי.ב.י,חביתב•םהנוחיםאיtנ

נטוזזה?ידידכדתככנרהוא~יבים
שח.:זהיד·םדבר,גידדענטוח,\ןתד

סדניםאי;ם rנם:םנדנ·ורש.הדקצנד

הנ.אדריםוהשיגיכולהןאכי . ,,כיזtבילו

נפחותאףאדהמחידים,באותםגתטצiי

יראי?טדנמקחלו iט iיזאם iiודפ.חם,

רתע·ים 5הגה ;:;·(העסק .ל·הרדיעהרנא

1t בעצו·.•טעה:'יפי 7'םתנהנאוריסה)ים

כלדם,כןם-:ויחא•;ןשעהלפ•ןג,רדם.

י:.יאח:א ףןןח::~.·זכקורהחןאאנבל

נו. .rשח;·הכסףע?טונה".רנ•תגו

?אש"מלכתח•לחלד,מודיעהואיכאז
 ''\ז 1כ"א , i .םנ·.;;לשם דi· 1בעסקנכ:ם

R ך \\ב,m ט\'\ט n ברJJ ךn .חתרו.שחא)

סש~יתרש:.ט~ח jiiכיכעת,אולם .)ו 5 ~~
ה.::חםמםהר riאש"יגדילית:ןכ.נ~ה"ם,

הקבוע".ועסקןג.י,י•נ\ t~ו

קת iבצן:רא;·ק,םזהרייפ". lהיצריוגיtת

את jלקב:;;·ח~יב 7ח~ר:עצמוראה ~ב~

~ת '1 ·~~"ר::נ.~ךןת iי ... 1חבנ·!~ני·כנ~ה·

פעםא,ז , 'i ~:-נכבא,ואבז'יטדiכיר,
1 , 

והא:סטרנ·םנזיום :.rהגי 5שה:וערנקהל

חדצ" 5שןתףת iנתד·~;כנםואחריגם

 r1אחו:;וח 5ר v ·~שהזא 1"מדריח'תא
:י 1i-נרח:;תדתד iחריצאת 1יותו" 1Dו1עם

סזימרתו·ע.·מתואת:נפתוליו,חר ;J;ןמ

-ה~ ;r , 1 :זחבr.בתן;רהס~ח-:י.ם.ש~:רם

מלח·ל-ירי ."ת;א .יאינבה:רול·הןתז" 1ר
אח~-נע:י ,(':פקעםמצחיקהנינ·ם~ת

-~ב iלח:ריבט:תב.סםפר.וחדאא:םזד

 ~:.ז~כבנך_א~תויבכ :t ·ע:-איךט, iו~טר
נ'ה iחערגחבד?ותנגרערמהדת 5ההנד

 .\ת nנ.ער \\ד 311'כריקפלן), ; ii •(~~לו

 jעררזה iק~לע~ח Jמרךת:אמ'ג.ט i·ען

-~ג·וממש,ג:יבה ·-הבו iגימת 5~זננ

.לתו i ~.ראת ך~;:נ~ 1/כדו•וקרער 5כבר~ו

j·זנשאחרי.א 7א ,' 1נובקלו 1 -,ך:~הי-מח 1

 /ן.:·הrנל bו j7tק ; ....,עולאבים iרש.לא
 i-1 ן..::·זבב r ,~ .... ;;;לי· iע'~דצחןקוכבראה 1

כ.

'יtנז.ניר i ~'הרב;ים,מדרשביתידי iזtי 1ר

וזהכר 1שום iא'אז.מהם Aהבת
ה.בר~ת;א~תח ::זאFו jאי=נזכתביר+

 ~ר~•:·~פע~ה , ''םי~~ i"הטת:ים 5 י:=~·מה

קא"'חנושפחו_תבנ·- 1-נז'יטומיההיא

שח.ק-- iברויני:::טייכינשtנ\ק,ליצ-יעד,

-::."~בח"מעשי iאחזעור .שלחםשישים
ירם 7אקר: 5בידיחם,ואשונים 1·דכילים''

ןחי•צ.ד"'ים iiiרחrזני·:ייהנוערבביאת

=·דםך·;סרז:גודנודדש '" Jבדדה~.ב·~י Jנדד

-:!lז'ונהש~~הצעירים , r.:נ,חתמי~כלרתםי

זז-,רע:היםרדיהתאאתהזדד 5א iiחרת

הער" rא.שטיפח·ח~זתקדם","הנוערשו

 ;יי;ירס~:"" jךחספךןת ~ 2 "תיים 5החש::ים

העם 7ש ''תךעו;:;ה"עלות iסדתיק 1ןחנ

נ~ז;•ן דנ"'~}~· ,ד;ד~·כחראא f7tו "'"םר iה

אז iשחל·ס 5המשכ"קני iאתו 5י tא

 ....... ~~צ. . .rרהישישקא~ישנ:ו :--.~מוטי'ז:
 ~~ 1הטה' ...לפ~ דע'".:דתי '" 1חיiנ iiשבתינר,

סרדןתכסדריםתגכ:יםהיי\אליהםגילים

א.זדכזמדרש;ביז:י 7םםפם ?fנחוריגם

 :-:·הש·,םי ....באר~ 5הכנסתבית"רך 5ספ~-יה iז

 ~"הךשי~ם ,"חלכ.::·ח,,דורשי _ל: 5 ·חמר·:ז

- w:ח·כרשאים · 5עתוצאהךגםלפעטים
הא""הח~גום:לאתה:רתי=אבי:ותיים"

חייי;נ"א,בי~נתלן'וטרובי~-בב.ואי rלח

ש:לות 1-היג..ייבאחתא.בותמ::ית i!-1כנו

t> ל-כקשהפ;ןלני•תשבאז'וטןם,ר,לך

חחןגיםלתדרנקוtכתיםרך."ת:בוכלח".·
נ" , iעו t'מצאת?אחצ"לז 1אהאלח.

ע~ייח:נ-t ~ 7אבוערלונר;ני;תיםנפ~-

ח:יאונ~ ...קאד~ש'~:הדשויטשלג_נןבי!י

הספדיהאו jרכיכ.יד,החדשיםחברי

נפעtבד rשמע,ששםוiומקרא,ח,

' , 

 :'~ך 7בבמעש.הדה~ 2נשח· iבירjןiז{זח

יק~ i.צינ:לחו.א i-בt"י"ובאמת Jהוןגן

שחיטבל·t:ב-ער " etי•כ~אף-~ארשה",

 ""tז'ה 7:ע· ~.ושה.:ירחמ·ז:תלותעל •, i .5 ג'"' rח

ופ=יאר .eמההי;א tכפי: ?~ג~דא;;ברב~"
t11 נר,ךו?ןתן 1כךi\ ;,.כ:.לשב·צענזסהררד' 

~ייט.רפ·ם iחז.:ידונניקןךז:ב,~תואס;ן

מח-ה.·אחברי~ואת·כן".אהדמקךביזקא

"אחם . "."ם'דמ;וכ"שהםומגוף (l!ן

 .•-1 .ח" 1חם jל"כ·~רז .נ~~:ו;כאכ~נה יב·~~.~

כי?רעגי,ח.-איתיבםה~ןם ~:אשבי;

D אני,~חרJ ,ז~כ•:.(ש:וכדתרים""."-,חי.ס: 

P. רלן:ל ).נ"בj : שהחיינו"ברדןl . \.:יו 
מיט;נ~! 1שויtנ''·אנ~א;;דקז.את~ע'וtה

צך~ Jבשחזאנ:יזדזשתאמרו,טח \רנ!~

תהרוןת-tוחיכ,"'רער~זפי 5אככבד 5ש;קן

 ·.זמנחאחיאםף,עם 11- :.גםי 4כם 7.ש

שנת·ם~·ך ttבמ·ינטבחנת.·פאהם ;ג?ש:

פי- iש~מה.וספ:-ינרגרםניינ~א;וק!"-

א~י, !קי~א"י:;-הרפםתם~את :ש.
 ,,ג.אהבם:אתק,ענ.אפונדת' !ם<ו•ב?נ!

דןדע- .וד~;.ק.ךוב'די, "ז,, 1-ונ~ 1 ~את i ת''

11ש.רת~כם!.,
ש~ביהה~אכ rבזבכ~רב\ 4

-:~בזי 1כר .7iנק 1-פ~,כולכודים" ifל:חנייי;י~

 ".:, , iרפאסיז iאיtבדיד , tאנ· 5בי·ווונפויה,

r11 נ~טר,ו;·'םואישור·םה~זיםת 1;ב-
 דi·::.הנ-ח~אכמתונראהורר.י?",ד·סן fכ,

 1ח,-דת i כt/~דi ! 1קיןחן :tן)/עמנ:·~ו~תד" t11נ
'" •• 

-:- Jאתמלכ~ד.הןא )ר":.ק( iriארכמכתב 1

נייר'תסךח,-.-י:נזח tב•חםב 5_אדןגיצקר

יצי'"~קרסבוניב,·יוחוציא·:רי :1iכא~ד"ים

 .•.להםחד;-ןשא~תיות iמיש~ק;תן
נך;:ןתועובק,דתו.סעשיוהוכלאבל '

ח::~ותשד;אן•~הנכנס;:ןא 11כ·!כ•ך

מתריםשחראיש .)ה·"כק ::תב:•ג(שווו

בהtבעט \.ב\גםב"מן,-דה",חברי\:לפי

כותבהד.א-ע;וא~ום ך;ח/,~פע~ים.

שחתרת.מ·ה- : rמכ~נאר,!יךלרנניצrכי

את;;ן;כיא 5 .רצ'ת :iאתשכן. ;.r צע:':

זח·פס•דשי.::אחש'ז.נ-ת א'?כם•וןבנושא

-ח.רב,- 5בעיאבשכרעתה(קןנ•ן.,
וןי Jנמכךר:רר 1נב,,זכוחדשש!"אתה

ומ:נםיא;י-ב,·ןגךםוען·ח~א-

 iחש:ר 5ע 5רחכ , jiחתהתרהווקיי 5וםנד
 11 ~א~ 1לכ jלעת·אי"הש.יהיהזדריוןח

חרא fי·ח/ 1- ~מ"ש?הוכשות·~יםו~ע;י,נים

תיקז-ז-1;נ;שרר'~רתכללכם i יא,/.גזזו:

ואנימראי:~,וערגיאתשמרעמבוינים

להבא".כזאת?עשותם :י 5ערםוא

-כבםצורךליאיז 11--קנ"ן).(מכתב
אפ--ז 1א.חרכ.פעםכלפיהםזןרקהוא

 .)ז"כק(נועריכם"".?התקיים?ישר

 '"'(כהז.אותית iםפ,,טנינזת"של iרנעני

כתב i:1 (באירוניתציו~ jבש. 5הכ
או"ופ ) i \'צבז .ש(גוטםז"אםקנ"א):

f ,שןנ·~א.·תוידידותi: ךזאi .דזמסתמ~ ' 1זכזב,:פתןס 1 'רבביצ-עם'i עiii םחא'
 ת.:-מיזרע ::והדיח\י,אזמר.שחראלדזעושהנהיר~.-ש'ריוהןצאת 5ע if 1:ן

חט.-בפי ·,\·..:הו rהתדפם~ 7ש·החשבךזאגת

כזוונחש;;דצאהנרודנזכרתןאצו,
ה 5ע 1ל:נ:זבוזהנ,·ןאך,לם:ך!.'ורות

א 5אן jו::ם;נרמ·םםן~ירדם_ tניחר•ן ן;~·~· 4נאםתטדבתך ~'ד iiרא·ניחכך

הרי·ר :.rבגשי.טםמפ:י- ./\'?איבעם.נןתנ·ש::אנרו?ה,בזנi•רותזןפסיעה
דב-ותרשך;:עים-.::יל, tכחקשחנור

עלשית :Jנוהתרפקותז 1iןרך•וח\iנויו

ה 5iסשהואכמןר, 5םד:'<חיםו;ןםוךדךון

אתו::רתיונ?ולארבים"מים?הם.

שומלכרהנובעתה, 'תאסההאהבה"
וזרה~אזהםבנפש.ידידייאל 'iביאלי

אבוןגנ: , iוםיב '/כאמיבןעים

 j 'א"אדמ~:כיטח~אלו :iםאטינ·כוונו

 1-הענ:ו'·:מזניטונהיעי!טובלבבעל

מבטיח .כשהדאאוקכ"ח),(ו.:כתבלם//

רצוייםןםעשיישכ~ןנת\ 1/(לקלויזנר)

פיר". tנתמידח. tיושלבומךכןןרןתמיד

(באותועצמ,'עלו rערי.,א:זויחומ;:

.ינתוקכ~:הר,ורך"קשהש;;ןאהםכתנ),

או-אחת,נ:.ת ם'" :-1~עשדטהניחר,וו.כ~-

הכיכהימעו ''יס~א.נ"בחיירנה-ttתרא'

היינ ::1ומזנהםחתא,בז;דאושונאחב

כ•אלרקהוא-אחדד'כררכריתדן

 ,"',ןפן <tרעדמהחותר

חד"ר !"~~נצחה",א'~כנזיתשזז 5"ב

הר~\א,זהז::וה,יק;ככו iומוקם

תלמוד\כזבתיאזשחזרז'יtכומיריליד

כןצאואהנעריק 5··ש-ביא 1·חיתכ ...:חו"ל

ן~'ך ~·:האוחהה~גיםותוךרך.נראת

כעיר,לאשחימשרםזה,לרנאשמא

אתשמנע ""-::rtא.פ' jדכ ; rב"·!בךנן'א:כא

ני'שנוהן,םת\ךה 5האהח~ג·םמ!ר·גליר

הרום.יה,כלשדןלדברכללאזידעשלא

שהיתהמ~~הך,בטא ::1ה .נא\ת\אפי:'נו

ית tt ·•~:כ·המדרש,ביתבביכדוגר, r , 5נח

 ·--"רנת?כשח.,

שלי).- j5-.דת iבא:(התרגשתיש .:1נ

אג' R ~ 1'9לחביבי, i,דעתתנזחאב:'נ

כשאי!~ה 1גtבוהנאזiאנינהנה ".'\\'

ה,~אשוזהק~נ·ולתוך ·.:;סא;שבאנ,-ר1ז

החעפ?חתקופת-הוא iו'ז.:דםכהזה,

ינרינית; .i1. rהצי\נזתנ,·עתשל\הסערות

-;:~ןההקנפתשל"שמים 1חהםםעטיםךק
עוסi:נוה ת.':-גא i ,בת.חרב~ןררשלז;.ומר

בעניניד 5כקררםספרות,נעני;ינעיק-,·
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