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לאהואם, 1וה,•ן•:ןלרס•/:לחםה i ',ן:---א lה!כ,אר.:ברניצירות ל~•עצםרחן
ל ' . םןת 1ם nחאןתה j,'!בכא , t:l~ם ~•ם?אהיהרוחונםאםכ,לשנים,צנ:י~ר pר

זרותוסודחדו·~ו, iסונסוןהר , :tהו:עט•בכ,זכיוהצפינההיפהשכוכש,הסלכבת~

החדשה.ררתנר tכם

הנחרבות'צירות,שלדיtועהבםרתארםרתואתספרותית,תקוםהכל

העולם,עדבהביבריםשלההבילעקבותידועים,ח'יםתנאישלם nבםםנר
. ,,,. 

ישאםבםעםידה,יםי ל:.:·--כלרםרבינה,יםישללסם'רוחבכבסדוכיארברנ ... 
כיקר,וחניוןםנחותסתרןרקראדבר,.·אתלדבריודעהעבריהסווכדאשר

עלו nםררכלאתלנושומןהואאשרישרחררן·אף,חיםהסתרךגםאם

אטקתשללןאר:דאלהיראתרםבקשאםרנתואתהבורקצעיר,לכאכלזכנינו,
f 

_.- ~~::.,;; . -I•. :'.:_:_~ ו ן ..:: ... ::. .. i, 
. . . •, ·:,--,, 

סרפרתחיאורתכר eםתםצאוהו,לאבינםוכורחרנ,תבקשואלאותו-הנוער

העלרםים,ספורתולאהוקנהספרותהונוס,ספררתולאהניבה

 nדהועטעיניהשםתרךהםווקקה, , nהחשוכהזקנהארתהזו jיאי
קרבהזוהי •ונטרוי•זהרחוויםים p:רלהבה,שרידיל1כעםיםעודניתזים

. ,, c: ,"נוערידעהשלאב·ג.יתc ,אפיועצםםתוךהנו::עת ,ח•::.זסקרירותים•ה

 ,סרגל cא•נר wאלאלהתפעל,חדללאהוא •ברי yההסרפדשלהפניםירעולםו

חכםח,זררהי , ,rלרנ~ר•קבורשאינואלאםרנש,נתרוקןלא~בולהתפעל,

 ·בובשךייבר nחרךאלערח cהטילואשרהגדולים,הםארועותבלאחרישנם

.ןסים n}דרכיםלהלכקשרסה Hהאתהכריחוואשרהאחרונותהשניםשלשים
לכלבם1נררתנר.ניכראינועדיין nזנפלארגעשלהש1ג;;תד-חדשיםו•~ם\ס

• t •~ יהנוראןההוד~t :ואי ,וj •הסצויח,נהחיצונית,ההשפעה ל;•םדבראבr רק

שם~לוב::םלותהר.::ליםת t~די·עלו:אליה,הבאההראשהוכנת ל;;יד, :tת

הגעריניםתוךאלהנוסכתהיוצרת,הםניםית,ההשפעהעלדכר .:t~ניאחרים,

כספרונתו,תכקשדאלארחהורשנגה,תוססתריה tוהכבירחיזנ' jחוס cדשי nה
,-• n 

הםסובל;ףלב,אורתרקלקלוטיכולנוריוצרתהשפעהתםצארה,לאכי

רקבאיםידרוס pוה'\ההערצהטונה.לוולהחזיקיע tהםzיהעצםאתלהעריץ

ררחי, tDלדור 'lרק'רוה:וןוצהאlכר.א'כארםה•כןורחכ•ם,עםוק•םרגשדחםתוך

ירעלאשםיםיוספררתי,לדורחלקו, nםנהיאכלבדהםדריקההניבהשדק

םפיצרח:סס,דהיםיוסללוחשות.נחליםורקים, cהעלררטטואתהנוערחוואת

 !ררש tונעיםחוםלוםסביב
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הקרעאתידעלא Mהרוביארברג,שלכלבר•;יקדההיאהנוערואש

אכל Iהאםצחיתהנפשו •סר1כריגורוב ל~·ערלםםאתהחריבאשרהרוחני,

הםקריםיםרחטרטים,קפרקים t ל~· 1חרםו-אםרבה ל,tז•פריוהואהקרעקרועה,לא

כפירההואהקרעבלב.קליטתהבראשיתערדבאיריאההדבקותאתלעקור

סרת,עדהרנוטותאתלהחניקנכחהאיןזrאםנםצה, nלםכפירהרםת•ארבים,

היהלאיארנרנ tר .~ת Hרטjכlכ'צרכניםשלקיתון•ג,ויהםםצלי1כההיאאכל

~דםשלהרוחניתרשליםרתר 1שר ~1בניד ;rחלוורעדתדח•חנשיםהכופר,

האלהיהנושאאחוכרוקוחרזובודקחראאם•לר tראבםנחע,אינההולי,:•זרי

אדרהב, , jב·זtלרכי'עדספקותאכולתחיתהלאיארברנ tשל.בפשרוםחל,פ,שלו
אםבםראםליםה, 1t •אסונהוטלהתלהבותז•קיח:וייםהיובשםתרכםעםקי ' .

•ותרהרבהלעררהר•אה pאלו jרשארכרעשישהד• , jרשארכרעש'שם~קולו

םובח•כפ•.י,,שלזעקהאיברשלו.לאן• nוהםר•רות,היאושםןבהםשישםםח

.בחפשהשלועקהזוהיאלאהדרכים,כלרכשםוהתקוותכלשאפסוםשירם

אדםכעל•כטחרן,ה~נ.יננםהיהכעל-אסונהככלונםצא,נתפשה-דרכינו•

הערצםחםרנח•הלב,החרדה, 1הן~לההארפטיוב•רחארחהזר jאיאבלטיובי, eאו
,,. 

םעטיםאדרבה,שכה.והרעהםציארחובן::וכוגהדעח;ראתרםסיחהעיביתאח
... 

lכ'ארכרנשלבלבו·~כנעהכםובלכםבנעההארםהשצרתכתרכנר,הסופריםהם

וחנות•ציוותיולכלסרסו'סרונעשתהשה•אעדכל-כך,עםרקםצעארחווובצעה

חיתהלאחלקית,חיתהלאהטובל t 'הםכויענכחושהאםיןזוואםרבהרוחו.

ה'תההיאולכשרו.ל•~צםוהברנע'אחרארןהםצכשלצרהכםסבותסוברה

חוחםיםסקורסחרךוחרםה•ג,זרהאתשיזtאנהואבר·~,ת,וחכה , ::tהשקםת-ערל

ולאהוב,לוחםידער1כיאוכרנכעורק,,.םlככ'ם'זtה•ההבדולח,והאהבה :tהרכ•

ולאםעtפיםואםוקדוש.הערצהכדיערוקניביוהעבריהעם~תאהבהוא

ונשוחהנהבכתביו,לבו·~בשארך 1תי t: 'יאההאהבהשרטוט'הםבה'ר'ם

וםרת pבםעל•זררשהובערברדף,חראנאשרהנרדףל ttיבנררלרההשתת1כוח

כלאתםלארחללושהרגשות•כסו:נרותגרהיחידיכםעט אוה:.~• , :tם:ט'י'וtרב'ם,

םשהואףכהשאיןואםחית,גורלהםלה .nררכהאהבהלtבדרנתועלוי·~רתר

 7•זtםחםחרפור'ה,דקהרנשה \iלוחיתהזררחםזרי1כה.הקולנ'תהבכ•נות jט
כואבח,.נפש ל,:~•םסרבןליריליופי'ב,דםתררםםתהיאשכהוהתרםההתלהבות

םכארביה.אתה Iחה

 'בזת ,ב,, nכדרורבכ•ים l'הצע'הסופריםםשארפיארברגשנבדלרכסה

 nחרל,רחבריו,אתהםזי'נ'ם 1זיכוך•הדעתהקביעותכשלירח.נםסהםבבדל
נכחושאיןאכזרי,בטחוןנוקשה,כטחרןום'ןידועאוו:בץשקט•נזכש;,אצלם

וכחותיבו nלםחחתעסוקותחתירותלחתורםס1כיקהואאכללכנר,אתלקבות

חשל,םה,צווחוםצד ,,םירחוהואיפהןהאכזריכטחוןב·~רשיהן.ולקצץ

נעוריוחוםלפיארברנ.שחסרההיאזרןםדחכזכרוננר.עםוק•עםרקיתרתלאכ'

שםר'ם nרחרברבות.ההטפהבלם'יצירתו.אתהסיטו•~לרהדתירהטםםרםבט

לובאחחשיבותוהםשוםרתייןאולםחםיסח,ככלהעיקריחח:סובוראיהם

לברםרדנחראן:ר,סודידעלאיאוכרנ t·זםר'ר.עלקפאשככרםשעהרק

 .עלצף pnקורנותלעתיםבהםרובהרהוםחםתתסיסה,כדיסתרךכרסואת
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כים tנהולשונושחרא:זדהתלהבות,שלבםצכחסוךנםצאםוארכרנ •העוקר

וף, cלהשא'ןםאחוםשללפקעת

אלאואר•ג,ווח,נשר·~שלכתולדותרקהללוחםנוםוחאתלחשובואין

עטוםחחתש•צאםהכל'צירתר,בעצםוםחםיד'םהקבועיםיסוד"ם,כלקר"ם

ם :tוםההסאהאתטנדישחראחסידפוסקת,כלחיהתלהבותשלםראכוםבליםשטוף

רוחםוסחסרlכיארברנוםדה.קצב'שולדפיקות''\ללבגם , t!חחואחכםקצת

לחרציאבמחריםבחיהאלי•:ן tואף•על•הרגשותיו.אתפולטשחראבשעתהרא

את rכנו,לזררועתהשהחח'לסופר'אלאאינו.םיארכרגהר•סרף•סרףםשםט,

כ•דרעלהלא jעדייבה,שירןהדרךאתלהתורתככרשהספיקרהבםחיבלו.

לסתרםהראtב..,.שתדרהיההא•ןבוראות,להחליטראיזולרחבה,לארכהלעברה

אחרת•וערדןוארחו,ומכשיליםכדרכולר Cבtנגש'שהיורהשוחיןחכרררתאת . 
סו:רות•ן-:lrכ'בר,הדין,עוסקאתלםץותחי'כההנקוותאיןלפיארברנכברבע

םעניןאינוהוארכםקרריותו,בחדושרבןררתר,העיןאת~ליוהםרשןחרא,

חנלל•ח,םחותח:זל•פיאלאכריח, Hר'ציותופרטיעל•פיבירחואוחכר

םםחכר•םוכשאנוי·הזםת ,~הואגכר;או1כיצירתו.שלהאורבנית,
דורו,בביהאחריםהםרםריםשלםםרצופסלנםויהשובהרוחי, tחסבםרצרםו

מערוותןורותיה, 1שלרטנרערתיהזםעוטןלכלעצםה,זוו'ו tא'ש'הופעתהרו
טיבעלללםד Cחכא'חסובהק'ם,הםיטביםאחרעירן,יררורשחשיםת•לב

בההנדליםרא•ם tחהפרחיםחםחורבנה,שםחםהחםריםרםחוחהקרקע

שרהעל•לילה jביםאל'השצצהlכ•ארברג,שריצירתורלםואהלרצונם,

• 
סקרריחיצירהשהכשירוהתנאים,הםםהלכבר:עלהשאלהעולהווחנו, rם

ה'צירהםןהיארחוקהלהרהסירחדיםהארםי'םםקו'חרכסהה·~כבםזר'

 1שדשיהאתשהיניקהעסיסרםהושעה,בארחהםצריהשחיתהרסית, tחט

• I 1 

חי~חיארבונ tו.ם.שלשית tהבלבניהשנוסחח 1סוד 1ההסנה

וה. pםעיכםרוכרכתראשונ;ובסקירהנראהזוהנחתשכר.תיליכיש.ם 1הא

םכקשיםאבר /זוואה•לםםאוררח iחי'בררםראהראשםים•ו Iצעיר ~כיצדהא

טועים~רבדולהסערת •חדנוהואכךןאת,ובכלה~:שכילים,סקהללהוציא
הראוברואיספרירחבר.כחון'ההשכלהלםםשרת jהק'באשבכרכחשבנו,

של,עולםרהשקפתרביןבדרדרן .,י·שלעולםוהשקפתכ•ןלםשל,ק,חרהם

שכיןחיסורילברההנםהרארבאםחםיהני,ואולם • jרישםא tרור

שלשיםבויבשך •ולסםכרלז:צארםאדאבניסתקשהלעצtבי,כשאביחשק~וחיהם,

לבאתשםלאווהנעורת, • nה"'בטלבואתלהשם•דהז::פקנוהאחרונותהשנים

חשרברת,רירחרםודרנירתיותרוםחוסברתדעותהכנ:נר jרבםקרםהםשכ,ל,

 nם nחםלחvוך,רדי cעשבישחייבו,םהקו-בשארנורעישנונעכסהאולם
אלאאיברבםביםשישו:השכלהודאותבכון,יותראו,תפנ•מ•ת,הבערותבנד

עםרריבתוץ,-שבישישםחלכל,,בטרל·חיש•בו•ערכבררוהדרתכעורת,

רובם pבם Jעד"רחםווכה•,הסער 1ים 11שלההשכלה,קר&נת nשלהללוחתרך

קםכיוחאכילתכאסורטסטרם-הםחראינולפכיםהדה,היוםערערז:דיםחם

>ב
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שבכללאוהרתרר'בכרשהקטניותסביון Iעכש'ו •בלחםברזהוכטםםוםםח, (lב

לםותוהעבריהעםשלאדישותרהריעור,ואיבנונסחהככרא,םורהםרשנ

םכורנ,םאברואליוכסרחושא'זהסחלטםטרםבחוסנתלםשל,גורל,צ'ירשל

אכלהנושאים,רקאפראלפו nנחע.תהר;רםאזשכרבים.היותרהחציםאח

בסאוםה.נשתנה,אהאםתיהםצכ

והיא,ההשכלה,שלאפיהאתהםסםכחחשוכה,אחתםרהערדיש

בוטחתשהיארהכטחוןשכההשכלשלטון.עליה,סעירנופרששםהכםו

זםןבאחרוהחויוםןאלינובאהזראחרונהםדהח.ישעםהחובתוכ

•ג,בפיבבלהתנלי'חכרבתהתשע-עשרה,הסאהשלתםעש'תהחוכרת , nםכקצ

,תבלהלשםיםעדתניעהזםניםםןשכזםןבאםת,לפניםחשכההשרבים,הםרע

אחר•כךואולם,בעצסה,בכבודההיוצרתהשכינהוסלכםאהאתכללעיני

םכטחסכלאחששם,אלוש,הסחנהכתוךהיאושונולהלבבותנהפכו

םצודחסאתםורש,םאיכםשהכצחרנותלהם,בררהרםוף•םוף •כלכרזרכתרבות

·~ליטהרקלהםיש t "י'"שלתוך•תרנםעלאבלכלבד,החוסרעלאלא

ילר nהחהסושיחהתרבותאילןשםעלכשעההשלכת,כיסיא pורוםעםח.
r 

היהודילרחובוהנרקביםהחוריםהעליםאתונשאההסתיו'ר\חבאהעליו,נושרים

זסןבסשךשםשההםע:י'חהחוכרתשל nנדרלתרב.ושארןרעששםיםה pרה

תחית ל~•בקולםהסרע,סיםאלהרבםשלרב,הםובדרתלכליחידיורחביםצערב

שכלםיל•lנערקםבייסבהם,נםרכבו pכדרחנרוהחחרשרחררנשרתיברלכבר
השנה tארחלחשי.:הל.ו,וכהתחדשותנתחיההצפונים tהח'יונחערכןנרד . ,t ' 1ל

וכםרצםשלנרהישןאתכעדכםתםשגםם•זtרםיכרל•ם'אינםע'ח,טכי·~רה,

ןהראצירנאליזםוסההשכלהשלנכשנהורךתחלהלעכורםוכרחיםהיוהתרצה,

לחלוחית.וסחוטיכגפיםחרוכיהככ•זtןםחוךריצאו ,הל~·החרב

יכרל'שלאהישן,אתלהוביחחדר'\::שהניעם·:ניל,היהלאזניארברג

ם•ארכרגוכאסת,ההשכלה.עלוםסחבדולהפסיעהזנ~:ענפשו,אחלהזיןעוד
• I 

ךש'הסלה·;עההגיעהכי•~הבין,אלא ,ן.:~•יהאחכללכסעטעזברא

ביח·הםררשחובשםישראלצעירם-יארכרג, :כוזריםדבריםונדברהדרך,את

כיז:ו, r(שככרח"םסרריסםרעקתתחרר t~לה·שבקשכשעהישראל,םרוברי רא:.:•נ

והטילרהקדיםרנחשולתחםרית,והחרבותההשכלהשלםקלטהלתוךבםלא

,.ןלאוםי jהרעיראחלפגיוםצאהואהעברית.החחיהcילהשוטףזרסה iלתו

העברי.העםשלשחרורו::חוןלובשקפההאי·זtיתרחרוחוהתפתחותוכנ;צם

כספריםאותםרהחליונרוכטל,ס,•~ת'קיםלהםשנראוריס, tהםאת.עזב\אחרים

אתאתםיכניס'\שאםחשכו,ם nוכתוםוסענ"נים,חדש,םלהםשבראואחרים,

פיארברנהגארלה_.אחהללויביאוהיהודי,הרחובלתוךהחושיםקרנ:נ.·סיהם

'זtבהם.םוסעשהספב,ולאהםפו'ם,טחון'זtעלהח,וםהלצספניברח

כלשלםסעוחיהםםהלךם.סצ ~·םי 'חהאתאלא jעביחפשלאוכשיצא,
 .ז 1 •

יציאתכהשכלת,רחביהםכית,הםדרי~:יציאה :היהבההאחורפהשכחקרםווכר,בו

וכבות• •הדרךקזכ~צחחיתהאוברגלפיירח.ארסהלכתחרםיב,ה nרםהשכלה

הלאוםי.לשחרורהםוכיליםהםשעול•םאלישרבכבסתסדר•:.:

בת,םףלאבאפי'\כלוםרשלילי,קורקהיאיארברג tשבאי·חםשכיליות

"' 
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לחולדתן,נרםחה,אדרקאזאתרכבלאוחר.חסרשחראאלאחרש,עצםא,ןה

ת•כהאוהכרםאה :חשוכותכקורותשת,שללהשחםררחןבכרןו n,ראו

ר•זtת,הן,ר nאנ,ובכ,תל, ,,ה,,ןשהאלהטובותםגרלרחשחים. ,י nה

n ,, פןרשזנרוחרכלבר,סירכלקבועותp.n ,"האונים,חסרהיאושםןלי~כה

םרנישיםאנונחכיראתקוראיםכשאברוגלו.כףםררךכלעללרשאוב

איורכהם,הצכוררחהחייםלחוברתסתחתבחם,חשררוהגורלהעצבםתוך

הרערעה,נם~אתסלטפתחיתהכצרהסנחם:יכאלוכעיסה,חתעררורת

כתרר pהולאםסרiכר,ג,'לרכיםר nחס,רהסיסוהלעגלאאיןח,שןאלכיחסו

, n חתווn , לנשאיוכהכריעדחםניעיםp ,רבי,;בלכםצריההיא·באףםהt: 

וחרקעכרעלנענועיםסתרךהנאיםהלנכדויםי,ותיפריהה~ורלארגםםםרפויבר,
חיישר,יחסהואלעברנויארכרנ tשליחסרהעולם.ערגוררישוב "''"
 •שכןהקיוםובזכותכיכולתהפורח,בנחלברבכלםאםיןחראחכה,רםל~

אנוואשרדםרת pהחתבפניהחרצרתעתיקות,חוסותלםכירוראהאיברהוא

אתדישםהל \'כטרחהדר.;גלברררקצריךעליתן,לדלגארלפרצןאםחינים

הלאה.ה,א ,'הללכתאלאלהפסיקל~הםחשכה,

אתשtנרש ,השכלשלטוןהח'ים,אהבתאתאחריהגווהוואםרנח

וספח-נפש,רח tחתעלשלרוחסצבלידיבהכרחהביאםtנורחכ~עלםםשלחד

םשבר,נקודתלידיהעבריהנוםהניעזהוסלזםרןשלםחשכריריוםחלך ' Dעל

 J'lהכוגחאתלנרלתתבידהשישהגיונית,הוכחהנואיןםםבו. Hסרצשאין
רש 11חיתכןכבח,לאחר, Hארזהעו tכסתרלוםאבראסרחב~תקרות,

כסרששםר,•ארכוג, cרארלםככלל.כח•יםלכפירהכהכרחנרםחוההלארסי

ואנכי•כםכשרל•םל pnכשנאכרת•ראםובתאתלככרכבנוי ,•חרסא::•

שאו•:ררוחבאחמסלה,םןלחםיעם•כולתכלא•ןה•שרחשכיי Dשעלבגף,

לר,בראהה•הלאשהםרצאכשעהוכ.םלחם,טסז:ררורםםהושבאםונתו

!תתהזרראםרכהאחד,רגעאףםםדםקה•הלאהםוצאשלתואריצםכ

 ,הדםיובות,הםהנענועיםעליהם,התנענעלאהוא .ם•• nלהחכהאת:לבר

שנידוןהאדםכלבחםרערותהתאוות .rאט•ב• pזנ• jובאדז::לםחצההםשת•קים

רכיךר-הפשוט,בםוב;םהח••םאתכהארכונ H•tנורלם•ת,נו•רדתלחיי

הערםרסירתהרע,םםכבע•ב•ראינוהאדםוחו:רפשם,הרוחב•כסובבם

נאוהרםכבידותבונותםחשכוחלהבותצריך nהיהוארוקא-t~ 'אפשר'והאכורירת,

כוששנים·סרנהח•תהלא·~דרכוםע•ד,הaכרטיים ,,,חוללבושידועםח •כלכר
חוםכסהוראויצאדואת,וינבלוםכארכ•ם.ור cםח,·חרפות,רד•1כותםכלהוא

כ•צ•ררתיו,לעולםארחםהכ•א :-:.:•אהאנשים,:ל.'גלהצ•ףק•ןא;ןוחבה

יברא),(סרף
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• 
פיליזפון.

 • nצםש,

~דג.פ~~ר .זמ. . . . . . 
ר--- .(םסה.)

 ....- ).ף,ם(

'י

,' 
,סררשבעשרהן ס,, nהואהכחהאםובהא••הםשכ•ל,רח,אלח,·שלש
ז

הםוםר,ם•חר ,~,דלאה,א,שאחרהרג•ש,עצסרהואlכ'ארברג.שללםקרר•רח,

הראשונהה'זtעהםן .,,לאונצטרףררתי tcהלדוםבכבםלאהואורב,,.דורובנ•
 :כרחבהואנו.בלחםהראשונההשעהםןת•כףהים.ו.ובוכרשנבול_

הואכעין. jע:וייאדואח nר r:אאחו:רגישהדההא,םלל:דתו:•ם • • • •
ה~אא:לחדשה",רוח c,וכםעצםל,םבכחםהםוכר•םאתעתהק,רא ,.. 

H חרוש,כלוכחםוצא'כוl לש(ההטזגםהה'ללסו,דכלוכח~ין•(. 
שונים jכהכאבהשחנ,תולוכ•רםתאכחר tספרה,אכאבהרגישוםד•ולח nח

רו cר1כהא ,חחאזההיישד nה •ח ,וםס ח,, , nוחאנחרר tהםר nחם

ה•ו nרהחס,,רכלה epיחכםר ט•, nהםאהשלוח~נחה , 
רבו',ך,שרח ,ם ,לשחחכ "הורר1כי (1ח

 "!?לאן ?לאן ?לאן

לעח•עחח ?וז"לאן•לשאלתסתווןםצאשהואחשבאחר-כך

חםשכה.הלברכשכל , nםוכרול 1tיבנחהנסללות Jא'נ•~דרכיםלו,ברורת•ה

 .חדשות ם,כ,, ,) 82עםודוכ•ארברנ(כתב• ,,,ש,הרהקל jרהח.:ירה'lכה הכוtז·ה,,,.

אתהםכ•עוהנח, .ם,חםול,ים, ל';חכווכר•ם ,,•-לערקשככהל,:ולוח

c חהג•ריה•הלאהללו,קרבעוכרח,i הו:בוכתזח•שר•,הקלt חרבהלחםבוכתק

סז:ים,הרגשרח•ו,הלבמעסק•סתרךלנגרעזר•ךחראהנחרות.רת :t צ,;·לרםנוחה . . 
ש, tהחר ,:~ש pב ...כ•ם t •ה•וחרהאנרש"םהא•בםט•כקט,ם iםזר,'לצאתצר•ך אר-;,

לככושהנו,להרחשא•פהרזכרר•החושהלענודהתחקרהרחכ•ם,לחייםהאהבה

 7 ,) 81(שם,רנעםים"כחברהל,הראויחטקרםאחעם t•ג,רד
 :אוסרהואאתרוכסקרם

אחרים,יםכחוראשרהשכלה","םrנויישכיםכ:ר'דעחרא ••• 11

יאאבלכחם.לקוראאחדותים cע tנםההוא~נםכהם,קו,א,םיקורםים tרא

והאםרוח,יוערתהכלדבריעלר•קרחםל•צותםלבדםאדסה,:חםםצא

האלהכספריםהאםזהעםזאד~רשאלות,,פתרוןלכקשעליוהאלוכספרים

גםרהואאבל ••. ?לעסוח'יםיביא tהק''האביב,השםש,עלהםככאים

,רעלונהוהאכ.צ'שאהלאה.,•ללכתהחושךנ,י;דלהבקיעכלבו

 ,) 81 ,ם:.(םי"לחהל

 ,א•ש•ח•ללה•זתח'יכ ,םו r ,:חאתלז"ףרוצהא•כואםחעבוי,הסופר

האביב,רעלהשםשעללש•רךש-,יח'א•נההעבריתהשירה'ובו.עלזrחרבר

הצדן :zלקםרדרשותלה: jא'האןםה,שלושסנהסלחהשהםהאנשים,
לצאתבפככח.םרטלהעםשלשקירם,•בשעהרערת•ררחכעביכיולהשתעשע

 , ...םאינאולם,העבריח,דרת tהםש:יתעודתהזוהיחושהדרךולכנדי:בכראש
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שת,רנרנ H ,נlחש'כו,לה H .:ז'על ?בשקנ,אחבחסםונסההםלחםהעזו,םצא

השורשםןלעקרועל,ברבל,ראש'ח,,ביח, nוחשביהשליל'חאחת , nתשובר

החוץ,םןלארקהחוץ,tרןהבאהאנרגיהלצבוריברלחשישהםחשהנ,את

 ל.:ז•קנאותן ,,כעדהםנ\עהונחר,םןהרבהיש jחר' nאלרברנ H 'כlשלכיחסר

הדרכסקרםהעםירום,ארברנשלשאבותיווה, pרחראהחבולה'שן,חורר

ואיורתרנןא'~הלםצראכקשרםיארברג ,, nל,נסשככרהישןאחהחוץ :itהבא

צריךה cחםלחעוואח : ת,כ,, nהשביחוהחשובה ,ם,, n ,סחרדשיםצררה

ההוא,לדררח~קרריי:הערבתוםתנליחרכאןלבו,שקרםחדורמאתלס1כרג
•ים nל nר."רערת tוההארוכותארת tה~עייהאנש,םשארתםש,ב, nלהוא nםער

כאםת,םת'םהנםהםח,פניכםואהבההחבלתשםרא•הןוהדלוח,חצבוםרת • 
פשרותככ'וערשלאבטחון,וכעליבבררהבעל,אנ•ויםלרחםים ,,ה_הללו

אבש•םהםאלהצוארס,עלםרכחחה•תהחרהכשחרבנם r:בוארר cHולא

•י~ם pעל iלהנכשבילוהםבוחהםוכבלאחר•כ pn ,,נפשםאח jלסכש,דער

החרשהררג,יו •להוב•חרלבוחוילהזהגברותרוח •ח'יואתדלהבט•חהעם
הרצון,אורםרים, n ~יהיוובים , cבתםע•קרה,חדשה n,,n·לצר•בהלא

 , pהעת,הלא,ם,הרצוןאוחרלחשארזו(:והםלחםה,סעולחרךארחנוהםזפיל
גרש.א,שבן n ,,שיחוכרבחסונתבחבשםשעתים , .•צ'\ןולבשצררהש1ב.שם

וכשאבו,רבו~. pהם r.שסעיה ,,שלכקםיעות_רהצטסצםהחכרץ,עתים·חלב

בחתאםהפעולותיהאחלפער.ל nחדלשחקםיעהוכחה,לידיבאברהז:ודשים,

תאאכלהקלף,חאלידיר'םחבד'ן:תם,בחרב'םשאנוהחייםוסדריל~בא•ם

לאשסעיה ., .שלםכיחולצאתצר,כיםאב,אתנו.בקחהקדושהשל:ןכ,:זה ·.-'=

לחרניוrצויכ'םאנוםב•תרכצאתנוואכולי•'אוש,און sחםר'.לא 1-,ובפיםריקים : : ·;,

לחלחם•,רשעל'נרחבבראנש,.צבאשאברלבו,בחן p.שבוסגבורה,דוחבנו

ח, Hלחללכתאלאהצרח,ובטוחלא ;הם;ין- Hהרררכברעצםסוף•סרף

שלםרנוחכחוןבחרבהארתחארחלורצחשהואדו'סינתזה

נםבעכוכסרבן·~צםר,פיארכרנ.שלהנפשיתהס•בחוה H'Mה'אספרותנו,

ורםרחסואביםס'ם'ראנו ;חבורתכצחlכנ'עלכו tבהשתחראובכר::עין

פ•ארןבנשלבפשרוכדווח,פכר nו•'דרכנושםרם pםחלם'ש,סלע'.עב~אל

M התרהבות,םואה'חהH ,ובפלחחרשנםחםלחםח,ועווחייםאהבתםרבח
~ . 
עכו•זשנח ,,, nהיהצעירשהואאפ•ז:.ו,החרשה,ררתבו tסכתרןדחהרא

כעורקיו,בייידרםים pיזררוחשלהטהורהגזעשוםס'ם, o\ע,ל
'-.. 

III . 

בכלעיפי••tכרחוסתרןכםוםוסחקוכחפיארנו.:שלהיפהנפשו
 7בורה•םאםו•םוארבעהציור'םשבעהחרא,רב'אחוה •ה.כיציררת,ו. L. L .ל

ותו, H Hלשברכךבלהרכהשחראהסרח,לבר,שהשאירררת•ח tהסהירושה

 nירכלשללאה cnשסותההתגאפואא•נםכחכיוהקצרים.תייראתר tק
םדרוהאחםצאהלאשעדייןאווירית,שטה, tםשירהכ•ותרח~אואח'צ'רתו.

הםםסי, •תנ·ראםהערכואתה.םנ nככזפלקברטשר tאי•אלפ•כןהקבוע,

•ם cרפעהי?חכלוvר. pוערםהרגשתונדקרתארחנוםפת'עחראים pלפר

חרא,ח nבכזסלה.:ידשאפשרםה •כלללצורןשלאדרביםסרבהחרא

כשהםוסוברר•וצ•רו•ר Mרלראשונה.רוחנ cםפירtב'תנפשכעלהיהשפיארברג

ארבםפורש.כחםהובלטלאשבוהםשרררוה.עלהםעידיםהםם :t.לעצ

וסח,ךפב•ם•רחואתרח'חו nוט , nחחונJירסתרךבוט~:חופירטאתvרפם'ם . _, ... ·,: 
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נינו tלכאןשא,ןשום :rרללב.פההב,,ןאתולע•~:וחלהביעןהגדולהנט'חר

שכיצ,רותירש, tהנכחלקלנבוערקאשתדלשטה, tום nערt:כ•לא,שירהאלא

רוחי, tהסוהלבושהצורחםצרוהסדקיםניםות tחאת jשכר nבלהניאסכל•

הםיוחרהעצםות·ר~קז:ה :tשםההע•קריים,היסודותהםםהואיכר,חנה

חובחרשיםלו 'ltהרוח sוהלןשלוהפם•נרל,נ,:יהסצערא•כך,ם•ארכרג,של

~•רותנםלעשותרנרחה :rיפה,נקלטהרקאםהרננה,נל r:וםשרם •כספרותבו

להסתכלעל•נו 1האכחרחחםריאתכסתר,ארבגלויאםבקרכם,שברשאים

חרשההרכבןש.רווידההטפרס,ם,הםםחולראות~פיארכרנשלכיצירותיו
 ,,,~אתצורו•םכשהם-והונעה,שןה~ורטפוס,הםרובם 1זד_וםקרר•ח

נגעוכופריםהרכהררתנו, tכסםצו•זהםןםבטםקוםס.אתנ•ם tרםקנינ'הם '

חנ~ :tוהארן tהקאתלהרא~תהשתדלוכולםהסואולםשר;,ם.רםצ,ד,סבו

םתחתששםיםבוצת,,כת nככהנםציוריהםהישן. ל~•;םלנרחושם,חשררר,ם
ם•ארברנ.כןשאיןםהלא,או 1עד,'זעההיאאםדעת,לםעןהגוסס•רו nלנ

האחרונות,הד1נ,קךת iאחיכואלרםופנהקראנות•רחןהעלסוטלראשו

ור tר tהאחחונואלקלטהואחלב.בחוןמשסיע jטר"הח•חזםשסרוץ

אחרונההתאבקותאםנםהיאזוסרח,איבנהוחנםיםה •• Fנ~יצ•אתשלפניהאחרון

סםרר,אחקוראיםכשאבר ...באההיאהח"ם ' iםiבעם~אכל , nל nתרכלכלי
•• 

בחלהאיור•::ודרתזהש tבועצובשחוחקהלשכתרךחשים,אב,·פ•ארברנ,

ועדייןטועתעהםרכהבשעההכרותאתשתוקפתןךםעיןנוראה,רא•םה

הבערותאתלאםרצאיםאבואיןבטפן~,,םקוםה.אתלסלאאחרתאין

הפאטויארכאל,תהשלוחארתהלאאףםסרפרינר,אחריםכהםשראררחרםר•הםעם,

לפב•נראחרים,םופר,םכהסםצאואשר Iשנווקנרשוחסלאכישלחתםיםה
C ,, ;_.י ~•; ן- •:'~ 

 %{:נ;!~;,

ם tרנאנררחרכםכשחקהשםוששגברובםנעוריהם,םה nםל ,,,סלגבררי~ח'·'ם

 ••.כל:,הבצנאלאנשארלאחק!נו'ן

י nםוכררםאררטסוןהישן,דור'הוויאחםיאר:רנס tשתזו~רבת!:יםה

 , iט~ררסרניםכששום :tובטליםטש'טשיםשבחי'םוהחוליןהכעורגדול.

ש:זןת ;נטרוביאלברא jא'תקלהשום ל,::•זה,:;ןרלםשלכחללוים tהםרח

לכלחטהתצא 'כ,שלזרפרשהאלא,ארברנ•אינם tשלוריו tסשאני,חירום
,העיכיםאכל 1חןרוערת tרארוכותהםקוכל,,שסעיהשלארתיו tאויביך".על

הקן.ני tכשחאש*.כנחל•הנןבחוריהןעסוקהשקועות 1והנדרלרתותהשחר:
c שהאבות 1/:פח,שםשינשםעיה, ,,אוחרשםע,ה,רריאכירלשיחתקשיב

מובריםלקוראוכרחים :zרשהםשביליםשקאלעםיליבניהםאחלתתטרברחים

נםכיצרכם,כללוסוכניםשאיכםובריחםסחרךםרנישהןאחיצרנ·םי,

נצחעדהרי,להלחם,בצחעד:דו'להלחם,צריךלהתאבק,צריךכעריסה/וילד
בכרדוםבנעריםםטפלרחוו,בםכ•נהלנבוחרת tםסשהאםה'אנרןת, ,"ק=~: ~::'ו

עוד,םוםיף Hהרםטתולחרךטר tבלחצאיךהםגם:ו:וכשהילדםלחםה,ואנשי
שלכ'ו H ,aלרןיוכלה"םםעםשרהששוהזההבכורננו;רהאהבכלהגרת
רעתולפי•ש·צכא, Hלה•רתהחרבהאחת-חרבהרקלכבדלהנחילסשתרלנחסן
 ב.. p ט:•הלאה,ולהםציייכן•ר nםחוr:ראתלרשתשםכשי.רהרהכלל•,תח tהםןחו

החןt:כםהנסים,ב•ם tההרחבות,ים tהכתנ;;לשדט, tההיהודיזההשרםר, ,, 
ובלחיאינסטינקטיבין tנאוהחיים*~םנכורי"נבורהבהרוהעבה"האורך
 ~ ...ש,הווךםן, pהחפני_ילו tרא •וככרחיקשהםה nםלנפשוכעדם nנל J/אםצעי

 ~:· ....רצןעניiנ,סכשפיםוררחרח,שר'םלא :rה , hהנררעולםנחהל•לכךםוברד

 ::~;_הללו,·האכש•ם ,•,~ןהושחפץםילכלנפשוסרסרבדולים,צעד.'םהואצועד
-~:~: i ~ 

~; .. :·~:~~-



• 
י, :rחלי-תליםבםעוכוח'הםבצבורואםרא'~םרכו, eולאלב ..םונ,לאאינם

אל .םש;,עולההקבווח sכיחשי'"סרוצרצרת,ונולנלרחםרוםקוח nיטיר

כילג:נ'הם,צרי::•םאברלכורעשקר•ן,שלפנים nהעריםחוךםעליהםכשט

הם,םה nםלחלליחלליהם

ב•ן..;ותז: z:nהםלשרהעלרקםורנש nרקברן•הzבוארחוהנהםוה, rו nר

ביחררנרחיהם,רבםבסנרערתיהםנםבבל,רוסיםהםהרישלוםבשעתםלחםה.

ונם'םיהכלםורהםהכריהאיבההאםחםיר,כרעםא•נרהאבהאדם.לשאר

'חבוםרניסרבע,בעררהואנםםrכורחנר,שיהםפלצחארחהשבחרו,הרבי
אני , jלישרץ tחהנניהערב,ח nאררליחניציפה,כםנם, nבםריאםרראוחר
.. ' 
םלב'ש-יםש,הםוישלחי,רסניםארוןםרו:פיםשהםיששבחרורהםבניםעיף•,·

צראריהם*,אחעכרח nחר tכםטים tוםעטהיטבכנריהםורכסיםהילרים,אח

ולםן,רה_;בים.האברח jביזס\ורוצבועהחשאיתחכהש,נסלאיחםדאיות

 •י:::חררבםהדאבהכםהש.כחורף*,הבכוראביאליקרם,איברנחסני,וסלאנ•ן
שםעיהר'אלכרנאחםרביל:-הואנשעההלרכרח•ר, nבכלרםרכשיםאב

לבו:כלאתלו1בשיחחראשתקו:תהר,חר tהלח nםםארחר tלר nםבעל:·הנבקובל
שלנולאהחייםערר,הואלברלאהןהה;ןרלםכיםונישים".ונ.בר • • • .

. ' . 
בסרוברתירנןבשנתה_הכלהם,

ערבנצהרנל•נרערםררתוהנהראהכישיחות,אתםיק tה~בי
הע•ו nבד--·ג.לר'עםירביההםשfבןרירציאכ•ורו~רתיר:עלארחי nריקהבוכים, _-~ ·

 , nםםי:רש pובהלוךפםיעהאחרסם'עההלככרכןאחריהרחוב,בימ nnהםוב .... : ·
. t 

א.רחילקחכיעכו,לסכיאלי,הה ?:1בםעפעםאכן.לרקי nר.עזנורות .. ~-
;:ii ~ f,-הםקרכ,•.אלבראנו ר,:•ל~סלהםםםוהוישאב•.ורועותיו·על,-• 

,~.:~~-~ :·· 

\;:~:,~;. 
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שכעולם.האםהותלשארהאםרוםההכרכיםער ה,ג''נ::הנצהבארחה

אלהנםסדעתשלאםוכליטתהיאלהסצ'ק'םרביזtה,ל,,םכועסת,שהיא :!"'

נרול'םאבללן•.אחן'זtי tנצררתאןסלך,סעדנ'לך,,האתן :ה' tסת~ך
 :וזארםללהאשהכלב :tה·ז:רכניהרחםים, :dהם

ני tבוחבטראשה MHןח•~חהסיריההלבןכליאחהניחהאסי , , • •

 :לםונול nnרלכהאלשרה'קהאחותיאתלחצהכן ,, nאה'שן.סברריל
• 

 .....םאררכ'tבוכיס,'םיםלסבי

lכ'ארבונס.וכו,,סחרךסרצ'אשאניהפסיקיםשקט•:.י ,•לארסוולב'

 7חרט'אתום tלחכד' •להגידסבקז:יאניו rtא·אתבואר'לבארפ•קים tםאינם
חחלבא'םרהח;'םהנצהפניעלוושר tור•לונראחם'ארכרנורקםשסתרכם , jהח

 ,לכיסיםרלהקש'בד::סהכרגעיהזההקטןובין pה ם::הת'חר 1:'צריך·ז:כחרכה,

בספורת ,, n ,:רשכםםררחנר, ,אב'דעריריר, nשרורסכיןהרר:,-ו•םהוכ'ם

שכתחוםהעירהעלקסםנסכרהם•:גםםדפרים,שליורערנ cנםצאהז'רנוביח,

חם'אוכונ. t jרב'שבינםההבדלהואובםהאבלשבה.הח'יםרח:סכת

ארסו,ה'"חיכוכו',וזה tה'שםא .rt •יראתיולולאהללר,החייםאח ~ !.1 ~

לרחשהלא'ארכרנ tרא,ל,ח.ע ,כרהכיכבחללוהח'יםאת~םרשהם

רביחרוהאחרים,הםוונו'םהם, , D 'בM 'lהקר'םאחרלהםצ•אלהכל'tפעיקרכל

D בויl\בגלותםאםינ'םהםשבעיקרםכירן'פר'"ל•ריבארהז'רנוכ'ח,הספרות
בחרו"עצםם,שהם-זהטחםתדוקאאיי'אף-על·פי-ארוככצחה,זו

 ·.'בר Mרחללובחייםםאםיןא'נרlליארכונזר,.םם:'כהרזנררשיםונרשויח•;ים,
התכחשלאיח'רבחוראכל ,זםחםירק'םוסם•קרל:נוםלעשרתם jסברר

כלבור cכאשראסבול,ח tאסרח,ווכחאחיהפהםערלם,עז:םולאלהם

.. ;~-- ~ ... -.. , ,• . ....... , 
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אצלסל tחםעלב,-חדר"אןלעוברוד Hוב ' nב n Mני tחב' Hר ••••

הערליםרהאב.-;:נע.גרחהקצףעללהביטrנאדאחבחי ;רצה nnולחביםחחלרן

האנשיםכמניוהכ•טאהבת' ;הםטועל'הםברותחווכשנם' Hוכביעי:י

אנה,רים 1ה1נחעצ'םוגז,,אככים nיוקי rעםכחםככלםים nהנל,נרם•ם 11 .

 'י, nלםםלרכח Hי

אלםר1כווברשליחזכ , nהיחדראלבאחראחלדו.ענוובים nחיחרויםוםן

נב'ח, .כלל nשי'כרלראיןעצםהוח Mהסציואלונילרםוםיערךרקלושישקררכאשואקרהופחחושכים nחארובוסחרךהעולר!יהאלח,חנשםחחםרן
האדםאתש'ציורהםרםראבלה,א,בארבאריהידועהחרטבטטישהםרםר .ם. nחחאוםל,ים

 'ה'נםל,כוכרח,להשאיןה Hשג'ישנהסרסרונטולכשהואחהרטנ:::וט•םנדליאקןרטוי,ארורםאבט'אר Hהרהאחריםוים tהםרשנעי'וחחורפי
םןלהתעלםישיתשרםלכואיןםכל·םקרםנבלל,לסוסואנחנויז:-םתבנדיםואגברלים nחוכפרי ל~;םוכינחכרסםחרשדוחיעררחדוןקורבואתסע.ביו

H רוחH רםחשברחיו,האישם;סלויעלהשפעתואתולהכחישהןה.רחב•ההגרוםלאבדההע."וההונכחבפרץבעיניהחםה,לאורובחנתםשחעשעהוא
החיצרביהדיוקלסורחססםריבר,רוברבכשל•םלר rנכדרכה,,"לםת•י•יןרדרקאל "

 , ~ים tםשתקכשהםהשכח,בררתאתרואה lt'Hהעבר,סרווחפהחםער#םםי~
 '~'צ tהםו'סרהםהובצע cכ•צירותיחחסרהחייםוסדריהטבהניםשבתארו'חקארםאטיםחווי,ל'דשםאן~רבכובהדעחר Mוםם'הנדדו,תבהוםוםורתכן

שלבסקרה)וטבילהטו'תלב,שתתrבלין,הנחתכנוןהספציפי, ;הכהס(לאר~בגליהטובליםהעלוביםהאורותאתחסלהבלירםובשטוסבוםםוררתיר'רוו
n .םראיברם•אוברנ_,,כםלn כםדהדרכקודהםפותחתלחיסך,1ניארכרג,אצל'הודי•חראכא·.:רהיהודיהכעורכלאתוראההואערותו,אחכל•כךיק

פורטה,סשוהפחרחעלהנהוניםםרדדיס,ר;ינייםר•ו: nםוהם ,,ם• eט~ורכה,לזרותו-האהבה'החסרתאחחהרגשהערהכלבואבוחללו,שבחיים cוחאוכ
ישםנשםחם, nלםעלעדרסחר•וםכוםטיא pכפרשקעו'םאינםואף•על•ם'•כן .תהלוכותיושהןולחחלוכרת'ר,שלו,העולםנםשחראוח,ישןועולם nיעtב.בח

אלבזכוע ,,ההרצאותכסףלושא'ןםשוס~אכחובר,בלחץולםןשלשלנר :םםםוחרא
םונ'שים,אברlניארבונככחבילבםרע. 'םאללו~איןםשוםאלאובי", v.ה

הזסקםח•ערלםכאןישטדרלרת,זהעולםהםבד'ליםחיצוניים,םםבחנים 1שח··

אל1נ,נחדלו:כררה pוסלחרונים Hחהםפיחיזכשחןגדולה,רםוסוירתשליםה

ישישראל'לעם nלםשםווםםררהארצחהררידרהכביריםאלחיםראשושנים

עםעצםה nהיחדריםורי nםדונ nהשרםריןשוח,וחרגדעותשלגרעיניםכאן

םרעחהשלאנםהעבריתהנפשעלשלtכתםאחחשרםכיםחםרםריים,ערביה
חרץישלכולם-השםש;שלםה ,, , jכחסאבישםעיח,ו'כוצרנח,ושלא

אחםעוכיריםתםשעוותםרוחניים,ועיקריםםדוחגםיררעהםהחעםקרת רןשהואאונסרחכדיעדקשהשחראאר ;קצתחרא nרובזסרנסרור nרן nחי

וחרחר,דיבםפרוחכררהח\כחוובררהיחרד,חםרםוערש. cשרי~ן•נבריעד

M םרםרהעיקר,נשבחורעשסאוןשםוובלאn יn דרn כשופםחקרכעשהaם

חייהם.ואחקירםם

-,. .:~כ&ונ'םlכ'ארכרנשלורת' lחסר tוצר Dלנרובתנלהזהבורםחון ·
.-' .. . ::· 
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םרםר nאחואחהרא .ח, nהנרכבחקר~חכרה•ג,בר'חםרו:נרלה'רחש'כולוסהה'אה Lש•רנ• nע  , , 7ה D'Dהואחרחרנשוח'ר,ה,כהוא'צ'רחומקורוח, tחדי

עת'ד'tכ nרהיחור'םה'הררחוסתרןשעבוררהיהרד'םהיהדותםחוךםרlכנח

 .האחרוניםוו::ןלנהדאח'ארברנ tשליצירתוירשההראשונ'םםןלבוא,

נםצאוטבההםשברבקורחאחעברנובזלגוק.שבחאח nםקבלהיא

ח::אסכלשםאלועל'סין-עלוחטפנו Dבהרל'ח'ינראנווארלםפיארברנ,
 Jרלא'לפנינוםםלחלאיןואובדיםתועיםכשארבונשברלארבזסצסארבגו ,,,כ

בחרןש.לשבחבסוכוחרב"~דרכים,לםרשתכשהנ'וחרא,בלבבנו.איהים

בכרנח,אלידעוטרםאולם ..ואסורשו tאאי •::בחאחולינוקהםאררה
כלהרראחצרה,סרולאםםקוםר'רןלאהנארלח,אלחםרבילההדרןא'ורחי

בבןעםר,בחרןנשארחראוחתחתים,ותר nםלארחשואבררנילריקנחו 'ל .

לווהראההלאוסיהגאולהרעיוןבאהיםיסוכרבותרקוח.רחבהעםרהצללים

-כלרסר 1קריםההלאה,וילךר.::ליואתנשאוארבה,שילךהדרך,אח

 •םדרחה

.IV -
•ג,ה eהו-חראגוזל.כשרוןכעלולאנזולםרוכרלאאיכרםיאררבנ ,,. 

התוססיםהעלרםיםוםצדחרושהסצד.םקרנו~בראתהסעודותרותית, tם

םרציאבןכלרם.כל pלאהחוץםן ;שלנרכרלרהואפ'ארכרנ :רעודרבה. pב

לחדשבכחם ש•-=·רכים,דוויםלשרשיוםסרןרשכע•יםים·עתיק"'ידלע~ים
לחתיק :tחםטרםערדבאברנקטףדהורדראםובקרם,.ולרשתטלרהאילן~ת

להנלרח,יק tהסכברכקוברצפרןשהיהרב'החיחערדרוכיררח,פרחים
שצריך nםערפלייםנקויםלברםםםן n .הםוכשtכ,םל cח Hהרlכ'ארברכ 'lאוכזסר, "

העם,ברא'זtה•רצא'ש•צבא; Hנראיתהעבר'

לחוסחםשאוכשרםאחריםולהבדיל,.םיאוברנאתלסםןשנדידוםבר,

 'חיה Hלlכ'ארכרנ ....עודיאיננו :וראו- :ז•יא,ה'הביאו'יק,שלנדבורר

ח•ה Hהר . pובםחלכרסווונרישלםותחסרי Dנ'ר'ר'שבעה•זtכתבםתחיל,סופר

רבםהכסהכלנד.סרוכןוםאלא Qאינ•זt,אחו'םבשעהכעסיו,'ש H ,::• ,א

ראף•על- ,חאהורנות,ה~ניםבשלש'םסlכווחנויצרהררנרח=ערןיפרח'צירות

t י•נi םזרראהצעירלבושהשא,,וה,רקקרביוn ,ם'רחדח.בקרן.זריתםעםירריל

א'ן,חוח,הדקבקרבי{ה, Dאחר,לכק tדרכאןאחרת,ב•~סהסוחפת jכא

בד,תוך . Dהתרסם'חי'םאםכ'סחבק,כדיעדעל'ןהרובצתבשול,ש:ירח

נבקשאלרעלרם'ם.אהבהתום,שאיפה,רצון,הונזסוח,'שםהושבשובם,גדולם

חקו:::ר,םב'ןחכבלtכהדח, ' Mההדשאםצעעלנשתרערכים, nחשכובר

םרתך Hחכחס:טין,להסיתארוןבטחוק:ח,םכוכררו.ב.סבםחואשחאתת tהכרם

חכ.רכחל'ףנברח ,,,לעצוכר pאח,זרוקרקרוכ'םוחרקיםםלע,םנפי

םיר. Mא'טבת,נאנסי.
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