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.(1863-1908)היטה:

רשאינאקפילהריעב1863תבשבדלונגרבנייטשהדוחא
דאס_דיסח,ויבא.היבאראםיבכ

.תודיסחהוהרותהלעוכנה,םחלנויאנקירוגי

היהןטקהומלועםלוא.תולםלוםמותוכוראויהויתואפו,ךוראליעמשבלהדוהירענה

עי,הריעהלץוחמדמעויבאתיב.מויפויפויאלמ
,הפיהוסקושהמורפ,,רהנהתפשל

רענהו.(י”הינימורוהיבאראםיבירהןיבשהרוחשהוהכרההמדאבוכרדולהצוחה

,םיזילעהוילגלשהממדהיתימהל,ובישקהכ,רהנהףוחלעתועשהמכהלבמהיהםלוחה

איהםגתאשנהימוההוהכרהושפנו,םהלעדוניאלקחרמלהחמכבוקשחבםיאשנה

תואלפהיירופסבודומלתהתודגאבברננועהדוהיאצמשרדמהיתיבכםג.<י”יפויהדיקחרמל

גרבנייטשולאשנםירשעןבכ.קדירמוחןורשכבןבירחאוגלםרסמש,םידיסחהלש

םיפקומהםירפכהדחאבתלוכמלשתונחחתפוזץראבעקתשהלורמאבו,הינימורמהשא

השעו'הלכשה,כקוסעלגרבנייטשלחהםש.הרישהשגרובוררועש,םיפיעבמהיתוארמ

בוזעל,רנכ,תרבוחויאושנירתאםינשיתשרובעכו,לדוךלהורחסמםלוא,ליחהב

ויבאשאלא,תירבעהרומלהיהוינאקפילותרלומ־ריעלבשזא.תוקירםידיבהינימורתא

םש.יצנידיהכומסההריעהל1889תנשכרובעלוצלאוולקיצהלהברהיאנקח

תויהלואשנוחורו,תודמלמהמקתוובוםנרפתהבתירבעהתורפסבתוגהלגרבנייטשהברה

,"ויתוריציווייח,גרבנייטשהררהיװ(1 יבתכלכ,שארבםפרנ,ןאמכיפ.יתאמיפאדגואיכרמאמ_

2,.”נרבגיימשהדוה'
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.”ךשמנ,

הלעהומצעבו,וחילצהאלםינושאיוהםייתורפסהויתונויסגםלוא.רפוסלתונויסנה
תאו-תירבעהתורפסהתרותןיעמ-יסיתפשבינ,ותרבחמתאדקומהלעםייתורפסה

ריעב,וילשמץבוקלקרובשיעודייתורפסךרע.”המוםח,,המארדה-סיכישא'יה

וללהםיירוקמהםילשמהב."הישוח,,ידילעםיקלהיינשברואלאיההתעכאציש,'רעיבו

ידכידמלםיירימאסםניאשאלא,םייתרבחוםייטילופםיזמרהמכםינופצ

.נ”ליילשמכ,"םילודגהםידליה,תאםגעשעשל

תצקבמוהםשו,הבואילתיבאראסיכההריעהלנרבניימשאבו"נרהתנשב
.םירישעהידלילחרומרותבירמההובצמ.

'”רעובוריעב..

לע.יקנוטושפךא,סירבאיתיבלטעמבהמוד,ןמקתיבבותחפשמםערדאוה,

םיכאראםיבהרםכהייגבםעמבםינועבצרםציידברמםישורפויהםירדחהיטיהרלעועקרקה

הלודגהרםתוארלםילוכיםתייהגרבנייטשלשורצחב.תויליריאםינפולויהביבסמלכה

םעםיזואדתולוגנרתהולשבםהלםיליממויהםשוהמ;תולדוגמתולגעגוזםע(וחמוחו

היהתיבהירוחאמ.תוקוחראלםיתעלתיבבםגלגרהתסירדםהלהתיהש,םהיחורםא
ןנ

תודיסחהןהלונבףוסהנגלע.הרתיהבח:ובלמסמהיהנרבנייטשש,תוקריוםיצע
ןק

ןקהתאתונובןחךיאתומלשתועשךשמבםיבהלבהואהיהגרבניימשו,המימיםימימ

ןרוקרקלבישקהלו
ראבמוןהיתוחישבהלגמהיהש"חמבח,,לבלערליכהמש,שביה

...גוזהייחב'םולשןיאהמוהמלעהליגרהותוחידבב
י'

2)

הכיק־תלחממאיההתעברבכלכס,םימולעהתחמשוםותדועאלמה,גרבנייטש
ותדובעבתוצירחבקוסעלמותואהענמאלאיהשאלא,ותתימתאברקלהריתעה,השקי

תוליכונהתחאהנה.ונינותעלכתאואואלמםילורנלוםינמקלוירופם.תיתורפסה

דחאריעצהרומ."םוחישירק,-נרבגיימשלשתוחכושמהתויגולוכיספה
.תומלהסונםהיכאשוהעירוהריעצהויחאיכ,ותדלומיריעלבושלופחנ

כרהרהמוהלגעבבשויאוהון

."םותישירק,‹

תארומגללוביוניאאוה.תופוכתתוקיפדקםודליחתמוכל...אמש?עדויימ,,

רבדלע,הבבשויאוהש,הלגעהתודאלעבשותוהנובבותעדתאחיסמאוה.ותבשחמ

ןמרתויתובחרהןולכעהימתכ

.האגרינוהאנןליאלע,הרסח

לשרתהיכו.תולשרתהבותואםימישאמ;הבגיתףכלותואםיברםשש,אוהעדוי-םשו

שנס,בתכמהולעיגהשםוימ,םימיהתשלשךשמבםא,םשאהובםולב?תמאב

'2ןמואםושבשארמסרעשללוביאלש,הברהךבילבםירוצעמב

?וידימלתתיבאמולעיבמהיהשי,הארוההרבשתאףסאשםדוקעוסנלהיהלוכיםולב

,רברבםשאאוהםולכו
בכעתהלהיהךירצשרע.הנוגמןמואבוילענמםאתסוערקנש

?םנקתלוםימתםויל

'

סולבוזוססברורצלכתאןולגעלתתלהיהךירצאמשוא?ילגרתכללהיהלוכיםולכ

?ךרדבףחוםירםמוהרצעיאמשעוסנלששחןולגעהוםימשהולרקתחשהמבםשאהוב
.דימתםכרדב,ותואםימישאמםש.הזלכתעדלםיצורןיאםש

ותודליתונשייחונורכזלעםילוע,וכלירוהרהבעוקש,הלגעהתנמבףוסכותבשבו

.ויתובאתיבב

רגבתמהיהוירוהןוצר.תוקחושםינפלםשחכואלםלועמ.וקלחחנמאיההבאדווגור

יטרסלובלתוימנוויתוםיאש,ויתובשחמתאערפמלםיניכמויהוליאב,ונוצרלרימת

ויהויתויחא.המיונכובםירעובלבהויהדימת.ןלםבלםינוכתמוםיזרדזמויהוןהיסרם

,,___~
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ויהדימ,השעמהויאהשעישוילעתווצלםיצורויהומאואויכאשכ.וכתוממוקתה.

אליבו?דרההלאךלוהךניאהמינפמ.:הלילשהרצמוהנולתב.העיבתבםיליחתמ

י!ךיחאלסנןתונךניאהמינממ-ךליבשבתינק?ןיידעחללפתה

,הרשיהרוקמעומשלתקקותשמוהלפםיקרפלהתיהךשמנו-'1אלהמינפמ-?המינסמ-`

תואלמלןמוזמוןכומהיה,וזכהרוקםעמושהיהוליא.תודרומתונולתותוצקיעתולאשילב

."ונוצרדננתצקהדוקפההתיהםאוליפא,םנוצרתאףכת

םהםהינככתוצירעכםולשלורועבלםירוההלכלשםכרדךכש,בשחהלהתמ

דיגהלוםהייחלתאקילחהל,סהירכמוםתינבשינבלתעדיתברקוהבחינממתוארהלו:

םיסחיתמוילאשהאר,םינשיתשכ'ונממריעצה,ויחאלדגשכלבא;םהינפבםהבש

.תואלפנתומכחכותושפטישעזכו,תויבופתובשחנוותונורז."ומנלרתאןפואבתורוהה

תארכבלוותואאונשלויתוכאלשיונממהמלענהכמוויאש,אנקסמידילאכ,אוהו
עדויה,ויחאו,תופתושמתורבעב,הרואכל,םהינשםילשכנסהירה.”וינפלעויחא

ףוזנ-ורבכוכותש,םימתהורשיה,אוהשרועב,יקנאצי--ענכהלולצנתהל,ףינחהלי

-_,לשמל,דחיובנגשכ.שנענו.

~

לשוסוב,םהמתושעלידכםלועיקירצלשמאבאףסאש,יהרימשה־תועכממ.םוזיא,

תאןתנקראוהו,ליחתהויחאירה?ליחתמההיהאוהםולב,,הממתולילל”והילא

ראשתאויחאאיצוהשכו."ןיימשיולבלשהקיממרנ,םריחמ!תונקלבוטשןומצע

אלא,רברבומעףתתשהלמענמנאלםנוודיבההמאל.תורנמוםיקתממלעתועבטמה

ענכנאלאוהו,אבהללעחיטבהועבכנו,רבדההלנתנשכ.ךכירחאספרההולחש

,ישפנבריכמיבאש'יירי!המלהםביהחמבהווזהעבכהבהתמאליתמאבו.חיטבהאלו

ימה.,ולאםירבדםיניבמםניאימה,לבא.הלבשרבדאיההמרה!קוחבאלשיתישעש

.יהענבהםיבהואםה,םהלוםינחיש,םומרכשםיבהוא

רכתשהלידכתרחאריעלעוסנלםילחהאוהו,הערלםיתעהונתשנשכ,ךכרחאו

אוהש,ותואומישאהסהו?ערפמלוזותנוכתולגלהיהךירצםולכ-וירוהכךומתלוףסכ

.סמינקהלאלאןוכתמוניאש,םתרצברצמוניאש,תיבב(י"לדלורמרבא,,

םכלשינפמ,תוריתרוקםושםלועמוירוהובואצמאלתמאביכ,שיגרהאוהו

וליפא.הרוכבהתאולתחקלדימתלדתשמה,ןרקשהוףנוחה,ריעצהויחאלולכרוסמי

`נר`הומאוה"צתודככתהותואשנתהץעכתושנרומ,ויחאולבתכש,ןורחאהבתכמב

בורקןינעהןיאש,זמרמוליאכאוה!לשרחאינאש,שארמאוהעדויוליאכ,יבזרזמו

4.'יבללךכ־לכ

באיהתמא-וכםידשוחשהמלכש.ובלבםיכסהלומצעתאלרשסליחתמאוהו,

וריבהתלעאלשלערעטצמאוהש,רעצהותואלכו,וירוהתורצברצמוניאםנמאש

,םינעתאלקהללוכיאלשהמבאל-אוה.ןוממלשהכימתרויאסהלהדלשלושכעדע'

העשב,יוירםהמסינוויכ,לםבםהלורתכומתאםהילעעיפשהלוריבהתלעאלשהמכאלא

.ותואםיאנושםהש'

.?סתרצברצמאוהןיאםנמאה

רוקהלמומצעתאחירבמםנו.עדויוביאאוהו.ויניעיךותמץרפתמתועמדלשםרז
"ןחבמהמ,תוררויו-תולועה,תולועו-תועבונה,וללהתועמדה:דברלשושרשירחא

?וירוהלעםימהרוהלמחךותמוא.װבלעוהאנקךותמוהתואבםא

.ףונליוארכרבוחמיתלבוןוימדביולתהרבא(1
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אהתאלשדע,םואתפורשעתישוםיזילעוםיאירבויתובאויהיש,עגרותואבהיההצור
.הלמהוםימחרלעתוכזםושםהל

וילאואובישורבגבהנפוזיאבבוזע,ןכוסמהלוחאוהאהיש,עגרותואבהיההצור

תוכזהםכל-ןיא!םכתיבלאםולשבובוש.בולוקבםהילעןתיווהטמלעקזחתיזאו.וירוה

"!ילעלומחל

...תופיזג...תומחלמבוילעורבעשםינשהןמתולילעותונויזחוינפלםיבצנוםימקבושו

'...ןילפתאחנמאלד(ואתפקרקלעתורענ...הלפתלשבתוהכות...םיהוכו

לעללפתהלאוהךחוגמ:ויבאלובללכתאהלגתחאםעפיכ,אוהרכוזו
ךיאללכבו,םיכרדהןוקתליבשברופכוגלשלםיכירצלכהשהעשב,ףרוחבירטמולמג

.םעטלשםירבדול.בישהלתחתםלוא.תוהלאהלשהנוילעההנשההלהמיאתמהלפהה

םגו,תופיונותוריטםותואבה,יחליתוטירמידילעויתונעטלכתאלטבל,אבאהצר

םהו,םינבהןוצרתאלטבלרימתםיפאושםירוהה."הלחניחרכעהוהאנהיתרדהידילע

.ביחרהלוםתואנהל,םעשעשלאלאארבנאלש,ץפחוןינקלעב,םהילעםיטיבמ

.יםתלשממתא
'

םעפלכבשאלא-?המשתעבהשענהמ%הלאשהבושתררועתמובלב

ךותבו.תונושמתוציפקחושועותולכלבתמויתובשחמו,התישארבוזהלאשתקספנ

.הר`עהאבאיהךכ

...רחארבכש.ותרעשהתאםיקיזחמ.בוחרבםישנסנהויריכמובםיחלושש,םיטבמה,

רהמלשומויתצקמוהזםויקר.ץראלםיבשוילכהתאאצמ,ויתובאתיבלםנכנשכ

."העבשמתאםמעםילשהלירכולראשנ
יכ,ותואםידשוחשהיפלעעדישידכ,ול_התיההיר~ותוחאדצמהקדוהלקהרעה

ןווכתה
היולנהרעהעומשלולהיהחונלבא.ץראהלעהברהתבשלךרטציאלש,רבדל

לודנה,כ,וילעהפיחמ,וקשנמ,וקבחמאוה:ויחאלשותפונהתאשיגרהלמותוחאלשוז

."תועמדותוספרתהירילעהרוכבהתאתחקלאוההצור..”תיבבש

קיתשמויחאלבא;תושקומערבדלהליחתמאיה.(2תואלתמאילבותואהמשאמומאו
ץילממ,םיגינהתלשהרענבהתוא

שקבימ,,.תרחאתושעללוכיהיהאליאדובש,וילע
יי?ילעץילמהלתושרולןתנימ...תדימתאז

לשםיגפ,דימעמויחאו.הלחנמוריבעהויבאש.ןיבהומא'ירבדמםיעטקוזיאךותמ
-”?זולבהסנויגהוםפרעיישקעדויךניאםולכ!םינקו.בויגזאבולשהולויתונמהד

קושעלותומרלופוס.לכהתאשרויותובבלבנוג,לחוהםפרתמיהזןטקםרא
םישמהיה,תונלחזוכשישהדמהתואבץמואידובבלבהיהוליאו,.ותוחאתאםנ

"זםולבאלוהפךלןיא!יתיכךותמאצ:ילרמואוימכשלעודי

,ויהאלוותוחאל,ומאלדינהל,תחאםעפויפתאחותפלהיההצורהעשהתואבו,

־תפילקמרתויויניעבםיושסניאםיטועפהםהיהונובשחלכשוםימורמוםיאמר,םיפנחםהש
דעבמטיבמורדחהךרואלעםופוםקאוהו.ךכלתרשכומהתיהאלהעשהלבא;םושה
,החנמללפתמליחתהוףםאחג”ןינמ,,ה.'תעקושותכלוהה,םיכרע־שמשלאןולחל

קרזנואו.”שידק,להכחויארעהידומע,,הדילעויחארככדמעוחלפתירמנשםרטבו
אלוליאכהבנגבוהליחזב-הזםנו!םירזיקלחעולבלףאושאוהלבב,:רוהרהוכ

.”ונממץוחאבאבקלחסראםושלהיה
'

.סזסםסןװזװ(2.תלוגלוג(1
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,ינשהרדחלחותפהחתפדרילעורבעכוהבהתחאוהנהתחא_רדחהךרואלורעצבו.

רחא-יאברהימשאהיןמא,הנוכבו'תונועותופופכתודמועותוחאזיווומאתאםשהאר

י!תומיבסמכתוארנןה,חאהלשינשהושידק

.ובלברררה-

הרברבהלועוחטתשמ,תמהלשותמשנירחאקלודה,(וםילבמהרנהש,ולהיההמוד

.הנווכבומכהיולת,םימהיסוכלצאתחנומש-י-םיכירכתה,ירויש-דבהתכיתח;הרורב

רדגמץוחםלצארבדהןיא.םיקתושויאבר-היסש-אהי-ןמא.םינועםיללפתמה

.תויהלךירצשהמ
`

.אוהו,ושפניקמעמבתללוחתמהתואשיגרמאוהש,הרעסהתאטיקשהלןימאתמאוהו

אוהרשאלכב.תרכגתמותכלוההרעסה!אושללבא...םירחאםירבדלותעדזיאחיםמ

תוחםתכהו.'ווחשםתככ,םצמוצמ,ץווכמוינפל(2טבלתמהזןלחזירהויניעםירמ

.רדחהלשוללהלכתאריחשמ

'לייטמאוהו...שובכל`,ליצהלהרזהואתהאבובלבז.תיברעתלפהרמוגוךלוהץישח

תורצק
'רוחשהםתכהו."ובילע,,תאורמגישכדומעהלאבורקלויתועיספבןווכתמו,תוכוראו

הפוצ
.ץישהלשורילעדמועאוהרבכו-(סבברתשם,ץראמומכ

...םיקתושםהינשוקתושלהקהו.רמועהזורמועהזו

וק
ל

נהימודהתאעירפמוהוחנא-ךותמעקוב,ץוצרוהיכבבגופס,יבעכת,כר,ךר

י....עיככמו...עירכמו...ךלוהולגלגתמאוהו

־שרקחיולדגתי
----*-־---*-יי־י־־־־־־

:בשיאוה.הלילהותואבהרזחבועםנבקרובללעהלעויטרפלכלערואמהףוס`

ןשעללגלגתהעקרקהלע.ותומתאלבלבוזאהלעןשעןיעכש,רכזוהלגעבףופכ
ייהתושומרז,ויחאתומדבריעצשיא

ודיבו...תונושמתזחירצוזיאםגועמשנ.וממחמ(

.ולאכןכיהמרכוזוניאש,ץעיםיפכהיה
יי

י-.ריצזהלשוללהךותלאהנולתבןולנעהרבדמ-!םירצמיתבשח,ךשח-,

י!הזכךשהבםיעסונוםשפנבםיבייחתמםינחצרקר

י

הדימעלוהלכשהלףאשוןשיהךונחהמררחתשנהזהרופסהרזלג
אוהשהזבקרםהמלדבנאוהו;ונימיבםיריעצהבורכ,ומצעתושרב

.ותביבסו`ותחפשמינבןיבווניבלודגהערקהאכןאכמ.שגרה־ןידע,(יםיבתםא

וכתוררועמה,תורשפםושללגוסמוניאןכלעו,(יחימיתםאאיהולשתמאה

תמאהתאוליפאו,וחורלהרז,הרבחבוהחפשמבתלבוקמה,תיםומינהתועיבצה.לעונ
םירשהודורפליטמאוההזידילעו.הפונחלשחירהבשישכתולגללוכיוניאובלכש

םנהבשיש,הוןיממתוסינתמיא.םירחאמילואםיעורגםניאש,ויחאוויבאןיבווניב

תומחלמבםחיתושנרתאדדחלםיכרמה,וניריעצלצאתעכהיוצמ,תצקתינלוחהממח

.ןסהייהינפאבשםיינוציחםירוגנבזתוימינפ

.סינםםאה

־

'ברבבייטשלהדחװמההשגרההתיקדמובש`ש,רתא`גולוכיספהי`צ
.'הלוחןקז,אוה

י

םאותואםילאוששכ.ןקזהילתפנלשויתוכשלעגונבריעבשיתועדיונש,

תאאוהרכוזםא,ותואםילאושאלא.(דאידהבותואםילאושםניא.סיששהתנשלעיגה

ןקז,ן
."הלוח

2..כחרתמ(3.למעתמיעג(2הצורה“
)

םירופמ(1.יפויהשוחמהאב(6.גסנןװװװװזיןזו(5.־בז
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'זיברבדהלעעינמאלא,רפוכאלוהדומאלוניאאוהזאו;חירהתנשלש(זישופעה,

התואלכלעםינרפקיגפםידימעמםה,רבדהלעוינבתאםילאוששבו-ולךלוהו

:יאשחבםיפיסומו-ייערח־ןיעילכ,:ערפמלםיגזומוםיצרתמו?האבאיההמל-הלאשה

י!םיששמהברה-יהברה.
`

.אוהשהמכש,םירמוא.הזןינעבוינבירבדלסגווירבדלםגתונדשחכסחיהמםלועה

.ןטחריבאלריעבןקזהילתפנעודיש...יפלעףא,תמאהלעםיפיסומםהךכ,רסחמ

ראשהו,ונחלשלעםייקנןיידעםילכואםתצן-ויבתחתשלשוםיאושנהוינבתשמחלכמ

יבשוישדע;ותיבלךומסםליבשבהנקשםיתבבותחורמהורצחברשאםיתבבםיבשוי

"םיהובגוםירצה,םיתבהןיב"חורמוךומנה,,ילתפנלשותיבתאםיאורםהשכ,תוברק

וינבלש
"!היחורפאלעתלוגנרתההגה..מואוסיחרבמםה-י

םהלשםנובשחלע*םהמתצקו,ןקזהןובשחלעםירכומוםירחוס-וינבלשםבור

דיפקמאוההזלעו;הצעובממםינהנולאוולא.ןקזהלש"ותוחיטב,,וופםבבד
;דימת

,םינבהםיכירצ
ןיבוולאןיב

םינבהו.הריכמוהינקלבלעןקוחןסהאשרה'לבקל,ולא

ןיסחאל.ודיספהןקזהתוירחאלעהדיספהםאשינפמ,םולבהזברועודיספהאלםנמא

.וינבלקזיהאיבתותצעשילתפנ.
ס

שרשבוינבלתמאבאוהו.ריעבוילעםירמוא-~"םיבורםויפנעוםיקזחוישרשש,ןקזןיע,

רוכשלוליפאוינבמדחאזעונאל.ונוצרב,ויתועדב,וחומב,וחלבםתואןז.םיפנעל

.ןקזהתמכסהוילעהאבשסרוקוידלילדמלמ
`

ורעטצהםהמרתוי.ורעסצהוותטמלביבסתוריפחבטעמכםינבהודמע,ןקזההלחשכ

םירבגהו;ןקזלעדוי.אמש.תונותחורקבאלותוטשוקמואציאלתודבכה:םידליה

,תיבהלערריהרוחשיהרמלשןנע.אבסיריפקיאמש,־בוחצםהיפתואלמלולביאל

...לכהלעריבסהו,רצחהלע

לוקברבדלםידליהלעהיהרוסא
,תאזוניכהאלש,םינטקה.ןקזהריפקיאמש,םר

ןיהםיצפח...דוסבםהיתומאםהלוקלחש,סרשבבתומיבצהיריילערברבושיגרה

.תיבהלעמםיננעהוקלתסישדבלבו,ותואירבלאבסבושיש.םלשבלבםינטקה

,החישטועמבותטמלביבסשמורה"שונאה,,ותואלכלעוויפנעיפנעוויפנעלעןקזהטיבמ

ץראיךררב.שארירבוכב
,לובסללוביוניאזאקראוה.םלצאאוהןלבם.הנהנו-

,דוחיבו-סהסרהאשב
,לכואאוהשהמהזרדהבלכואוולבשוי-םיגתחהןמ

וא`בק

רציכ,ןיבהללוכיוניאואוהזגדתמ.ירמגלהליכאלןובאיתהונממרסולאםימיבשינפמ,יערא

סהליתיה.סובאהלעהמהביתגיחבםהינשבסישקשקמו,םילכואוסוקמםיעבוקםדאיינב

.ירשפאהקוחירבהליכאתועשבונממםיקחרתמםהו,רבדהלע.ודמעש,םינבל

לככהוצמורקופ.ותטמלעאוהבכוש.ותעדלעווהרוקפיפילעהשענלבהושכעםגו

,רחסמינינעלעגונשהמ
.ולשןיבווינבלשולאןיב

המוד.םלועבשקסעוןינעםושבתעדלץפחוניאזאו,והזיגרמחומהדחפםימעפל'

,םימסותושבחת,םילותח,הקיחיפאהלשםיקובקבאלמםלועהלכש,וילע
ולאןוגכ

.ןקזהילתפנתינשלעםייחףיםוהלי-דחאןינעבקרםיקוסעםלועיאבלבו,ונחלשלעש

װףאלזרחמלורחביםירוטקורהןמהזיאב:דחאןינעבאלאתמאבםיקוסעםניאםינבהו

`%ולאסיסוטפטהלוחהתאתוקשהלםיכירציתמיא?לחשוכחתהתאףילחהלםיכירצהעש

ןיי
.הזבאצויכו-?ולאםימס?הז

ונתחתאליטהו--ורעצלאוהיךורבישודקהץפהלבא;ותלחמךותמתצקמבאוההנהנ

תלדו,ורדחלךומסדרדחבוהביבשהשאלאדועאלו;תנכוסמוהשקהלחמבריעצה

.הזלהזמםיחותפתונולחו

.ן

ףו- וו

(

.הפגמה(1



:;29השדחהונתורפם

,םיאצויוםיסנכניםיבוטיםישנאהםינכש
םירמםירוטקורה.םיסנכנוםיאצויםירומקור

לאםהלםיכלוהוי-רדחהלשוללחלתולאששלשםיתשםיקרוזו,וקפדבםישמשממ,וילא

םיהמחמתמםחםש.יבשהרדחה
םיקסועו

.שארדבוכב
'

,ומולשבםילאוש:םתכוחידיולצאםיאצויםה,םיסנכבםהשכ,םינ:שהשאוההאור

.הליל־תביללםיראשנםהששייפש..'םשװלםהלםיםנבנו~ותבושתםיעמוש

ןיעיתיארמלקראוההלםתמ;ללכהלוחוניאזלהןרקשהש,ןימאהלאוההטונ

.ףויזהותואבםישיגרמםגיאשבםושהתפילקכםיושםניאוללהםיאפורחשו

םימחרוילעםיררועמ,וינפבאלש(וריהריריעצותואלעםיבאוכםיבבשהזיאאוהעמושו

אלאוניאהזלכשםהלדינחלו,םיבאוכהםתואבטמוקתהלאוהץפחו.ויחבשבםירפסמו

...ואםנמאובויה,ונתחבםינומםהש.,תולעמהןתואלכש;םדאיינבתויעמותוירכ

.לקלקתנרבכ-ו:ע'לבא...ןתחלולותואחקלשב
.רודהלשוהטמלצארתויםיררועתמםידליהוליפא

םיקסוע...םהילגרתונוהבלעםיכלוהלכה...שוביכ...טקשהפ
ךוחמוהטמביבס

,הדבהזםילקתנםיאבוםיאצוי,ןואשהלודגםשו.ץראיךרי.
םתצירבםירהונםניא

.הקומעהגאדךותמאצוישערהלבא.ץראיךררםושילבשערםידימעמו,תואסכליפהלמ
.רתוידיפקהךכיפלאלהו.רבדלשומעטבאוהשיגרמו

הניאשיאדו-יווהחנאשעדויאוהו,תחאהנכשתחנאויגואלהעיגמ-”!ריעצץע.

..ונובשחלע

ריעצימתעדויוםדאחיינבתונשהינפלתויובמוליאבק-ובלבהילעסעוכאוהיי-יוחיתפ..

.דקתשאלשהגשה-שארבומתחימלעו
,והיאםיאנושםהשו,וידכנווינבלכתאאנושאוהשולהמודמכו;הדפקהירילאוהאבו

!םהילעיאוהווילעםיארנשםיריעצהלכ

י!...ודיבקפיסהיהולא

הנקוהלשהיגולוכיספהלעבנשאגרבנייטשונלחתופהזרויצב
תאחפקמעבטהשהדמב,רעונהמרתויהיחויכזלעהדיפקמהותינדשזה

יכשיגרהילבמ,םימילריעצמרתויותחפשמינבלעררחשמןקזהילתפנ.וללהתויכזה

,הביבסהדצמתורשפתהלכלעסעוכאוהותולחבו;ופסכמתוגהלידכקרולםיענכנםינבה

תעדחיםהלוםיניעמהלכתאוילאךושמלידכחלחתמאוהשונתחתאודשחב,ובצמםע
ןקזה.הנקזהלשהמויקלערתומרעונהש,הנוכנוהקומעהשגרהןאבשיי.ןקוהןמלכה

רצמחיתמאכהארנוזהפקשה.ריעצהייחמםילוזוייחו,תומלךלוה.*פכחיניעבהארנ

ירםומהשגרהתאהבילעמאיהלבא,ןוינהה
.ןקזהלשומצעיתבהאברתויבתעגופו

"םידיפחירופם,םיצבוקינשברואל"הישות,,האיצוהר"מרחתנשב”םיריסהירופס,
םרריםחתךהישוי

קררמוהםגםהבשיש.םירופס,גרבנייטשלש"םידיסחתוחיש/וי
המםהבשםילועמהדחא,אמגודל,הנה.תיגולוכיספתוקמעםנליט?יבר-

.”אריעזםולשיקחציוליטמיבר,םולש-קחצ“
."אריעז

תחאבתוצחרחאתבשברעבוינרפצתאזיתמהנופלחמליטמיברתאהאראלשימ,,

אל־־”ליזיילק..התובפמ
תקיתשםלועמעמשאלו,הבשחמלכמקירריבכחומלעבהאר

.'ןודזבבלח

.רעונהוהנקזה

רדאנואנ(1
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ו

תחתמתבשתבתכוץחרמלתבשיברעבחוחשץרליטמ'רתאהאראלשימ
דדויעורזל

.תאצל(1תסכרפמבלהתודחתאוםיכלוהוםיםםונתולפשהויבועהתאםלועמהאראל

בשהיהשכו.ותעברבדהתויהדע,טקןמזדועהילעבךותבהבוכבאיההשובכךאו
וינפו,ובורוושאררתאתוזפחבכוילנרוהמידקיוטבובורוושאר,ץהרמהיתיבמליטמ'ד

הודחהליפמויניעו,הקניוערתשהומבוחצמו.הוקמימתועמושויתואפו,םיבהלתמ

,האבוהללוחתבשה.יכ,יםשרנמהםימהבאושםייחםנואריכמהיח-יתללממויחשה,

תאוומצעתאתובולהתיבהרהמלוהנורחאהותיבחתאקירהלזפחניהיהו

.התיבשבותמהב
י'

תשרפה.=לתונהלאויביעו־(בוהתיברתאתושמשהןיבליטמיברלאושהיהשכו

."רנהתאוקילדה.:רמאיףקיהוחתבושתלםנהכחמהיהאלי?תכרע?תרשע?חלה

וקאלי-לוקהו
ל

וקאלויווצ
לוקםאיכ,הלאשל

,עדוישימבלמיאצויהלוק,וילאמ

תומלועארבלתולוכיו,חורופףותויונפ-ריחמשכאיצומאוהש,תולפהותויתואהש

\.םבירחהלו

המודו;םידעומותותבשלתשמשמהותפנצמשבחוותמופקלעחמופקשבולהיהשיחו

היהשכו־."ךרובמוםולשתבש,,בוכרבלווינפבטיבהלםירחתמוקלרהשתורבחש,ואהיה

י-ותיבןתפממוילגררקעךא:ךרדהתציפקולשישהיההמוד,ויולקהלאותיבמאצוי

.ולשויולקהןתפמלעטעמביוטבהיהרבבושארו

לשהיכבוזיא,כלח'תחורלשתוחבאתחוזיאדועתעמשנהתיהולשהחנמהתלפתב
םוילשהדירפירחאוילאהבשחי,ומאתועורזבדלילשתואמחמהוזיא,המחנוהחמש

ליטמ'רלשהחנמהתלפההםוכביכ;וראפתהרשא,שפנהילעבמויהםיבר.םימת

.שרקולוחןיבךושמ'הטוחה,טלובהלוכנהתאשוחבםיריכמהמהתבשיברעב
ובל,,נאשויברעמלתוכבשםירפסהןוראךותבושארתאםינכמליטמ'דהיהשכלבא

תיעזערזהוזיאםתובלבושחוליטמ'ריפלכםהישארתאםיללפתמהלכםיבםמויה-"הננרנ

..המיענהדרחו

,"םימהלע'הלוק,,:ארוקליטמ'רתאועמשביכ,ותנומאבעבשכןחוטהבקעי

שיש,ותנחמתאעבטלםידמועוםילגםיכמ,םיאשנתמםיברםימרמחיכ,רימתולהמרב
:ארוקליטמירתאםיעמושםהשכש,םירמואםירחאו.ובץלפתייבבלו-רהבהלעול

דעונוםהיתודמשמלעםימדרנםיכאלמריעמאוהשםהלהמדנ"!םילאיבב'הלובח,,

...הפיונבםב

ן

י

תישארמו;םלבמרתויויניעיטבמתאוב,בחתרשא,רחאהיהםיללפתמהלכמךא

ש."עברףאטעמכוילעמוררפהאלהתירהארעהלפתה

חונמקויניע,הרצקוחמוק,שםימילריעצ,אריעזםולשיקחציהיחהז(
ולכו,רצקהורמנסלעהחורקוהבוהצןקז,תורצקהוימכשלעןמקשאר,חוצרו

~ולחתפו,ונתוחןחלשלעדועךומםונניא,ךרבאללכמאצימעמהז.ןמקשיא

דומלל,כחאאלשאלא,יקבוףירח,לורבןדמלהיהאוה.(”םיתמותלבמלשתונח

םנ.ויתוקפםעירכהלידכויולקהירוחבמדחארבחלרימתולרחובהיהו,תודיחיב

חקלשרעומצעבםלועמןימאהאל,תרחא:סממוירבדלעויסםולשיקחציאיבהשכ
ינמודמכ,ךא,יוה,:םלועמרמאאלולירברתויהרבדהלע.חבןייעותכסמההתוא

.'ינמורמביםולש־קחצי,וינפבאלשותואםיארוקוירבחויהךכיפלו;"אוהןכש

לבא;ותונחתונובשחתארדםלוילעהיהןבלעו,ןובשחתלעבהתיהאלהטב:ותגוז,

ביחראשנירה-םירשעןתנוםיששביחינולפ.:ותעדלעךממאלהלאכםירקמבםנ

.תונוזמ(3.ותשא(2.הצרפתמותרפרּפמ(1

,
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?המבב,ןובשחהאוהןבה!םיעברא
-

ולשתובוחיילעבמדחאלכןובשחתאםיםמהיהןכ

ולהתיהותוכהבהדבכההדובעה
תובושבכיבשןיבזאןותנהיהאוה.לקשמהוהדמה'

.ומצעתאחכויוףידעיןפדחפדתוי'ידועו,הרבעבלשכיוךירצהןמתוחפיןפאריבשאלש

הטכןהתיההלאכםירקמבו."רתוי"ןיבוייתוחפ,ןיבעצמאהתדוקנתאאצמלולהיהרבב

-..."!םיבזאמהתאהבההבח,חלציאלרבג,הומךל,,בובתדעוב

בשהחירבירכךותבו,ותביתכלףכתלבקמהינפמחרובהיה,ינעלהבדנןתונהיהשכ

ןפאריאוה,חרובאוהשכש,םירמואויהרודחיבצלו.תועיספרפםמוירחאףדרו

:קפקםמאוה,וירחאףדוראוהשכו;ותביתכיפכמרתויובממשורדלינעהתעדלעהלעי
י?רתויהזהיבעלתתלהיהךירצתמאבילוא

םינימשמומוקיאלשידכ,תודיחיבללפתהלאריםולשיקהציהיהלכמרתוי

רובצחלפתשםושמ,רובצבללפתהלדיהוהיהו;(י”חופיל,,,הבחנקברתאלוותלפתלעל

שחהיהדחיבומעכליממ'רלשורובצםעללפתהלבהואהיה,דוחיב.תפרמנהניא,
ליממ'דהיהלוחביב,תותבשבקרהכזהזגונעתלםלוא.'חומברתויומצעתא.

.תודיחיבללפתמ.

תאדהילהדאתמאוהו,ליטמירבויניעיטבמתאםולשיקהציעקושתותבשילילב,,

ןבירחאדחיתהלווהבווהתלבושל,ןנעבתולכלץפחאוה;הוהדבועהםעותמשנ

..הזלשותמשנםע

־

ירבדתאהבשחרתויתפש;תולטבתהלשתועמדהכלוהויביעמו,ובטיבמאוה

ומוקמתאחכושאוהםעפבםעפב.ומעלבובלוי-הלפתה
,םיעברלקחתשמו,םירומזמב

;בשורזוחו,אובממויבפבםמווהלפתברבדבאוה.ליטמ'רלשודוחיךותבעקתשמוי

.ובממתעדחיםהללוכיונניא

י

ליטמ'רתולכדעהכהודועבכעתמיםולשיקחציהיה,םהיתבלםיללפתמהלכובלהשבו

שודקהשיאהתאךרביוברקהדערלשליגבו'םירישהריש,תאירקתא
...י'אבומואתבש,ב

רחידימתםידיסחהורעםדשא,תודועםישלשלדעיחםולשיקהציהיה.תאזהעפשהבו

.זיולקב
,ותיבבוידיץחודםהמשיאשיאהיהוא

תרימשב,ויולקלםחלתיוכותאאיבמו

םש.תישילשההדועמהתאדחיםילכואויהו,תעדהחוכהמבלחהרימשוהאמוטהינפמםידי(י

ושיגדהםש;שיזיפנאריעז.לשדוםבושחםש;(שוריפהרירפשברתתםמלא.רישלועדי

וציצהםש;לודגלוקבשרדחל,ןינעתאלמחקיתשקותשלועדיםש;שדוחבשדום,חתא

.ועגפנאלויןמזהומוםוקמהןמהלעמלרשאלםימעפל-

לעתבשהתאךיראהל,שדקהןיבולוחהןיברבועהוקהתאשטשטלועדיםנםשו--

.לוחהןובשחן

חותפלדיעיאלךא-זשקרוח,לנרבטעוב,שעכמבנומתמםכחיבלשרש,”חמוד,ו

...רובצבםיקתושוםיפופצךשחבםיבשויתאזהאדיעזההרובחהינבדועלכ,םכהיבהירעש

הארמו-ושפנבריצלהתעלוכיאוה.אריעזםולשיקהצילךשחחםעביםלכלרשאמרתוי

םאיכ,הרובחאלוםולש-קחציאלחפןיאיכ;תחאהרובחחואוהיכ-וחביזכיאלויניע

.דובכה-אמכתחתמתחאהביטח,תומשבלשתחאהדוגא

יקחציהיה-םיקידצהדחאלש”הלמ,,וזיאםירבדיאצחבוומדבראבמליטמ'רהיהשכו

הבורמהעפשהוגונעתשחו,חלמרחאהלמעלובהיהותיובמתוחפידכדעץוכתמםולש

.לבקלוחכיפכמ

יםלועבהוהלאהתומשבההןייצמה,הלבקבאמבמ(3.רתסנהולהאב(2.האמוטהתוחור(1

.הלבקהתרותב,היוההתוגרדמוא,תוריּפםרשעמהחא-ץדוה(!ו-
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ינב(ותעיסב,הזחםלועבשהנפוזיאבםינוילעהתומלועהלשהרובחהתבשויהככו

`שמשהלאומשרזבאתהשדע,םיהלאוגילפהוהנטקהניפםוזיאבומצםטצהשםיכלמ

...רנהלעהו
'

תולגהלימרתתאסימעהלשיאשיאובשו.בירעמוללפתהוןוזמהלעו:דבזאו

.ומכשלע

,שודקהשיאהלעםעפדועטיבהו,וינפריזחהו,ןתפסחלערמעותאצבםולשיקחציו

.ותיבלךלהוחנאתהו,לוחהתומילהעפשהותאמלבקלץפהולאכ

ותשאתאקוחרמהארו,ותונהבםולשיקחציבשישכ,רקבבעובשלןושארהםויבו

.שאונכותשאלאטיבמהיחו,דאמשגרתמחיה-ותונהלהכדקותכלוהליטמ'רלש

י!הטמיגבילותהפקהבחיבקה-ויתפשבםגמג-1הפקהבהינקה,יוה.

יתדהוינחורהםלועבםגךיאגרבנייטשוגלהארמהזרופסב

רתויאוהםולשיקחצי.ונממשלחהתאולדבעשמןוצרה'זעוףיקתה

ונממלבקמוולףופכאוהתאזלכבו,ליטמיברמסיירםומהוםייתדהויתושגרבןידערתויוןדמל

וזתומלשאקוד.ולשתישפנהתומלשהלעו,ותואדולע,ותופיקתלעונעשהב,העפשה
,

לקשמייזוש

איהותוכהלתהלבא;רצויושדחמ,השגרהיקרונניאיכ,חיכומליטמיבדלשהזידימת

תקפקפמחשפנהתאהעיגכמאיההזבו,השובכךרדבתכלוהוהיומסאיהשהדמבהפיקת
לשרואאהי,רואהזיאדגנכרימתםמחתהלתשקבמה,םולש־קהצילשתטטרמהו

'ןאכ.הרבחהוטרפהייחבתוערואמוםיטרפהמכוגלראבמהזיגולוכיספןויזהו.טוידה

םהיתועדתאץיפהלןוצרייפיקתוםיטושפםישנאםימעפלוחילצהךיא,הריחהלןורתפהחנומ

.שגרהיתוגירעבוןוינחב,הרוטלוקבםהמהלעמלרמועהרובצבתויתרבחהותויתדה

לוחהושרקהןיבלודגהלדבההלעגרבנייטש.זמרמרופסהףוסב
־קחצישהעשכ.םיריעצהונירפוםלעהבבחתגשהמימ,הולגה'ידוחיייחב

תאאלארכוזוניאו,השודקבליטמיברלשותופיקתתאחכושאוהותונחברמועםולש
הרוצהשעמה־םלועבולהנתנידוהיהלשהשקההסנרפה.בוחןוערפוהפקהיבגלונויפר

הבשיש,תיגולוכיספתוינשהאציןאכמו.תיתדהותינחורהותרוצמירמגלהנושותדחוימ
.תוימינפתוריתסלשהקומעהקיגארטאלאהרקיעבהניאשו,הקימוקורמוהתצקםימעפל

.שפנהתציצרוי

.ינחורהררבעשה

.לוחהושרקה

ריאםיםהרבא

.יךרבאההגקלאוןקזהריאמיםהרבא,װאוהריסהיפמאצויהיסופטרופסהנקלייווקית
.'ךרבאה

י־יתושמהיהש,ךרבאההנקלאםעותחישךותמקתתשגןקזהריאמ-םהרבא.

,ןוגבהזיאלשעוטיקיאשחברמזלליחתהו-םישודקירופםבהעפשהונממלבקמווימימ

עתונויערבעבתגהבבאו.תרבחמםיאםוב`ווהוסויהשכדימתהשועהי.הם דש
_

שןלשלל

ן

ל

דיומראהלצאםגשמשמהיהאוהו,בלאשוררועתנםאתפו,הזובריפמהתעעמששםירבדה

וני?עייזןקזה
-י

-"!יציא־םייה?ימ,,-"3ימ,,
היהאוה!עודיב!?יציאיםייהװ

וילענמץלוח.רקבוברעתודועםהילישבתוינפלשיגמהיהאוה!לכוילכע"יזולצא

.אנמחר.(4אתוקלהדועובהתיהאלזאלבא-(3א'יטילשולצאומכלבחאצישכלוהולםו

..ליד,אתוקלהו.:הביטחבויתפשךותמןבםו.הנאתגוותחישבקיספהריאמיסהרבא.”ןלצל

...”השעמיפלעוילעהאב

גיוהוכז(2.תרובח(1
ן

.הלתמה(4.םיכוראסיבוטםימילהיהיש(3.ונילע

.אבור-ב...-1_.
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טישוהינשהוהצקתאו,ויפךותברתאהוהצקםשיו,ותרטקמיחנקתאהקנןקזהו

ןמקבטהאלמהשדחוהפיהספוקולשקיתהךותמאיצוהזלה.ךרבאדל
תאאלמ,רחבומה

תוציצמשלשםיתשץצמןקזה.תדטקמהלאהשיגהורינתספתיצח,ןקזהלשותדמקם

:רפסמליחתהוהנקהךותמ

ןקזהרטפנשכ..
.ריעצדוע-זאהיה,םייחלםייחןיבלידבמה,א'טילשאוהו,ע”יז

.ומוקמלעראשניציאיםייחקדו.םמוקממםישמשמהלכתאורטפזא,לוכיבכ,ןטקשממ.

~.היהישודמלמתצקםנהיהאוהיכ
י

אלשוםנמזבוילאעוסנלסידיסחחוםיברוקמהוליחתה,אסכהלעאיטילשאוה:שישכו

וחקלולאכ...ועשובאלםחלבא.םייחבהיהע"יזןקזהדועבהיהשומכלבהץסגמוב
...ורלואלתורקע...ליר,ותסדליליתושקמ.תוערשיהחתפמתא,סולשויםה.ודימ

הזרמהייתבךותמושרוג"םיראדניר,,הכרהאבצלםלכטעמבולבקתנתחאוםירשעיגב

ןיא...תפומןיאוחבווהתלויהיותישארבירדסוכפהנ!סלועהךפהנולאכלבח,םהלש

!אלפנרמאמןיאתיאדוהחטבה

,רציהלשהפבדבלגשטעמכו;הזמתעדהתשלוחולהתיהו,רבדבשיגרהיציאיםייהו

הצורשכ,רוחבהותואתונעטמהלאכו...3עדויימ...2ילוא...צאמש;קפסבלפנשינפמ

.ל"ר,ןויסנבדיסח`שיאדימעהל

שודקאוהשאי'טילשותואעדויאוה:קפסבתויהללוכיאלאוהלבא
אוהש,םחרמ

,ובלךותמסירודרההיתאשרגו,ןויסנבדמעו!ע"יזויתובאבשממךרבתייםשהתאדבוע

י.אצמושקב.רבדהתבסתאשקבלליחתהו

.םולכלפשהסלועהןמעדויוניאו,םינוילעהתומלועלולכדוסמאיטילשאוהשולעדוגו

תנגואתמשכאלא.דועאלו
וינפל

איצומו,הירבדמםיפוריצףרצמאוה,בליתשקוזיא

.םישדחתומלועארובו,םישודקהתומש

סיךוש;םיפוריצ-דליליהקמ;םיפוריצ~ל'יר,לארשילעתוערתוריזגולרפםמהתא
םיצירפ...ש"יתופרשמתזרמייתב;םיפוריצ-םריחמיצחבהריכמלםידמועש,הניווב

!םישודקהתומשלשםיפוריצלכה-םיער
האפדל,,בךלשאקתפבבתוכהתא

םיבשוהמובאכוהמעדויוניאאוהו-י'םינשיבאבס

י'סדוירשבידימאלואוהיךורבישודקהידימולםינותנויתונוזמויהיש.,:בתוכהתא

־שודקהיריס,םולשויסה,וניאשרבדשייבו,,ולאושו,תוריהבהויניעתאאשונאוהו
."הזה-םלועוהמםולכעדויוביא,רוצקב"1אוהיךורב

."3רבדבהיההמו,,-

אקאלאוחיךירביאשדוקזונגהרואבוריאהםינוילעהתומלועה\וירבדבהיהיהמו,,--
."הלואגהוכאובתשןמזההיהיוארואתעשיאהלכויגדאקאלויכב

-?האבאלהמינפמו,-
.וכרבויניעיטבמתאןתנווילגרלעךרבאהםק

יגםמולהרסחאלש.ינפמ-שואילשקוחצןקזהקחצי-%האבאלהמינפמ,,-

םשלבדשינפמ...בחרמההלואגהןיא?ןיבתחהרסחהלואגהןיאתונוילעהתודיזנסבשי
~..תולגבאוהילפשהםלועהקרדמועולואג

תפרחסלצבהל,דמעמל,חםנרפלתושקבםיבתוכו.םיעסונוםיבשו,םיעסונםידיסחו
...בערוהמוהסנרפוהמעדויוניאהיהישאוהלבא.םרלשויסח,בער

ךנעמלסשכגםלועילשיונוכר“:ןעטודמעו.רבדהלעדאמרעטצמהיהיציאיםייחו
_."חךמלועבםיקידצתאירב

...תושפנתנכסובשיש,רבדתושעלותעדבטילחהזאו

םיקידצאוהיךודכישודקחלולשישבץראבהשודקירשירבכ!םלועהרסהםיפוריצאל,,--`
[תולגלועשיםלועבוחםנרפלךירצםלועה!ומלועבוהומכ
\

'.;;יצ__י=
2.2
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,הסנרפוהמאי'מילשעדיש,דברתושעלךידצ'!שודקהובלבםלועהתאאיבהלךירצ

.'י!תולגלועוהמובערו.
`

;השעו,רבדהומצעלעלבקאוהו

תארנסודסע,רקבהתחוראהיהישוינפלשיגהלתעההעיגהשכ,תירחשהלפתרחאו

.םחלתיוכוליפאוינפלאיבהאלו;תלדה

,השודקההביכשלחוריתחגהשעו,תומלועתאירבבוויפוריצברורטהיההיהישאוהו

תוכרבהברהםויהולתורםחששיגרה,ויפוריצבקסועאוהשדועבךא.םולכשיגרהאלו

י.האמהםוכסםולשתל

,רבדבשיגרהברעתעלו
ארקו

...המיעטוזיאוינפלשיגישולהוצו_,יציא־סייהל

!םויהןתאאלהמיעטלכ!יבר.,וארקודמעו,ושפנבןכתםהו,תוכבלליחתההזו

םלועהןיא,.בלכהתאריגה,ויפחתפשןויבסו."הסנרפוהמ,בערוהמעדתשךירצ

שיוהפגרפלךירצםלועה!םינוילעהתומלועהליבשבוארבנאלםיקידצה!םיפוריצלךירצ

."ותשודקיפלכ_חיטהםירבדהברהדועו"!תולגלועםלועב
_"1רבדלשופוסבהיהחמו,,-־

יהשקט,ודקפגתורקעהלכ;םלועבלודגעבושהיההנשההתואב!?דברלשופופ,,-
.םיבוטתודמעמואצמהםברסירסוחמלכו,התיהאלתחאוליפאדליל

הנימאובהקבדבעגרהותואבו,ויניעובןתנאי'טילשאוה...שנעניציא-םייהלבא

."םלועהןמדדטגשדעונממחרסאלו,ל"ר,אתוקלה

זאםישיגרמסהביכרהלעםידיסחהתפקשהבןינעמטרפןייצמהזרופס
יברה.ותלועפו'קידצ,היגהנמלעהעירכמהותעפשהתאו,ובש"םדא,,ח

אוהשכו;בערורוסחמלכוסאוהםגשהעשבקרויברצוינעהשפנתאעדוי

.םלועלתלעותםושםיאיבמםניאשהלבקיזרבוסיפוריצבאלאקסועוניא,עבשורישע

וחיכשהש,”סיקירצ,הלשקונפחורשועהרגנםידיסחהרצמהסומכותישירחהאחמןאכשי

ושיגרהאלסירחאםימעיישודק,.ינועהתאלקהלוביטיהלכחירקעהםתרטמתאםדמ

אלונלש"םישורק,הו;םתואואנשוםייחהןמהאגהורדגשסושמןויבאהרעצב

םדאה,תא,יציאיםייתי,ררוע.סייחחלהבחאוהבוטבורמסראיינביעגנ'ועדי

...!םהבש”שיגרמה

'םרא,,ה

.קידצבש

.'םכילעםולש,-רתאידיסחרופסבםיאצומונאההפשמהייחמרויצ.יסכילעםולש.

םולשההיחש,וייחבםימיהםהםיטעומשינפמ,'תיב־סולש.לשוכרעעדיךיבהיר,ידנ..

.ותיבבםהבהרוש

ותנותחירחאהנושארהחבשהתא
וגיא/

הוההתיהאלואיכ,ןובשחבףרצללובי
םהלדלונשןויכמלבאיומערבדלןיידעתשיבתמהתיהשינפמטושפ,ותואתטגקמולש

,םינפתשבילבהלעבםעתרפסמהשארהליחתהו,הזלהזןילוחושענרבכ-דלו

.תוטטקהוליחתהו
'

אלו,ןאולמבתונוזמםיבששלש,גוזל,םהלקספהיבאשהמבהנושארההטטקההתיהו

ולסירמואשכש,הלש"לאימולשךינח,קרהזבםשאשהאצמהוח.הנשמתוחפאלאןתנ

העדיאסתסמכרבדברתויהמשאאיהתישארש,רבסאוהו.ולאצויוםקאוה-'אצו

אנתהדובכבםדאביח:תיבשו.הזלעהמיכסהו,םיקלאלשתנמלעוחיטבהש.ערפמל

וןנברדמ

יבלודגקלחש,רבדההלגבשב,היהןבומ:שממו
!יכתחידיבראשנש,היגודנחן
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.ירמגלטומשאוה*חאולהתרותב

הלילבתבשלםימעפלאוהץפה.םינטקםינינעלשבתולודגתוטטקוליחתהןבירחאו

תסעוכהוה-(ותיתסיייבבושבש'הויבםימעפלםוצלאוהץפה.ובתרעובהוח-דומללו

תסעוכותברעתמאיהרחסמהינינעבוליפא.וילע

קלחלםילוכיויה,סמשהלויהולא.דחאןבמרתויהלןיאש,ואהרעטצההוהו
.סיבבהברהבחברבתנשכ,ןכירחאו.שרנתהלו_,ךל־ןב,יליןבםהושבהושסריביב

ןירוטפטגתלבקמהתיה,רחאןכקרהלהיהילמלא;הרמאוהרעטצה:
התיהו,הלעבמ

.הימילכהשורגהלתבשויי

.תוטטקךותמףסכהברהחיורדלהסגרפבקסעו.תוטטקךותמתורודךיגה'רדימעהךכו
הנוגמרבדהש,ןיבתווזהשאםבחתףוסףוסש,הרקוםהגתהוא,רבדהלערעטצהאורוי

,הלודגההדגההםהיניבהלפנשדע;”םייהסניאםהייח,ללכבוהזשו,ןידיפלערוסאתצקו'

.דמימההנשלםמצעןיבלםניברברלמהדילעוקםפשי

.ארונןפואבואולרצהולש(בושוהימו,חקלנהסנרפהבצמ;ןלוקלקבזאויהםיגשה

.הזלעףסכידולהיהאללבא;ומצעבהותנתושעלץראליץיחלעסישוהוצעיםיאפורה

,יאשחבףסכרורצ,תוטורפיתוטורפ,הצבקהוחךא,העיסנהןמשאיתהאוה
.ןאכםיאעםיק

.תסקתצקו(4תופירתצקןהברסחםאשיאלורפסאלובהראשמהוהרעקה-ןאכמיאעמיקן
,רודצהאלמיהרחמביהרהםבש,הוחהתיההפצמ.

.ותעיםבלולקיפסיו

תחאתידתתלעסתש,הוצעיהיתונכש.תדלמהקספ:תצקמבתינלוחהתיהאיהםגו

,סיפשכבןימאהלרוסאןידיפלעש,עדיםנמאאוהו.םישחלבםילוחהאפורה,ינולפרפכב

הוקםינפבדמועשרבדךלןיאןידיפלעלבא;וההלעמלשאילמפב,לוכיבכ,סישיחכמש

עסתש,הלןתיורודצהאלסישהוקו,םשיאעמיק,הפיאעמיקץבקמוץמקמליחתהו.שפנ

.תינולפתירתתלינולפרפכל'

םידשוחוליחתה‹.רסהבםיקלבתורורצהןאי-םיכלוהוםיצבקס,םיצבקמוםיכלוההמהו

נרבדהעדונחנורהאבו;תורורצבדיסהםיחלושיכ,השיאתאהשאוותשאתאשיא

.ורורצלהרורצס-יאוהו,הרורצלודורצמהבגנאיה.
`

,הלודגחרבתםהיניבהלפנזא
,אוההאור.תיביסולשמובלתאשאימליחתהךיגהו

(6קורמםיכירצשםיעשפוםיאטחלעםימשהןמשבועולאיהיאדובשו,הערהשאאיהש

.םירברבהמינקהאלוובלבהילעןנולתהאלבוש,וזהרבהידילעיגהשןויבסויהוהםלועב

רקיעבשרחא.הסעכתעשבהסיפאלש,רמאלךירצןיאו;ותואתרעצמהליחתהשהעשב.

,השועאיהשהמלכ:אוהיךורביםוקמלחילשאלאהניאאיהרבדה.
.איהתדמועוהרצק

כאלמ,ןיעמ,המצעלהאירבהביאהשאהש,רבדבקפסםושםלועמהיהאלךינח'רלצא.

אלמארקמירהו,ורעצלואותאנהל,שיאהליבשבאלאהארבנאלאיה:'הפוגלהבירצה

י!ודגנכדוע,פארה

לודגדעצו;םינבלודגדעצבתוטטקהרעצגפםיתגיבו.ךינח'רלע`סיגשהורבעחבכו

לכתאואישהשכךכדחאו.תושדחתוטטקלתושדחתובסןתנ,ומצעלאוהשכ,םינב

םימטוקתמויחשאלא,תוטטקלתוכסהרואכלדועויהאל-סיגקותצקושענוםהינב

.ילגרההיפלערבכ

ומרת,תיסורםירבדמושאריולגבםיכלוה,םיליבש/'מוםירישעויהךינח'ריכב

.תודיחיבהרעטצהיכ,הלעבסעהוההפתתשהאלהורעצבוליפאו;םחירוהלרעצהזב:

,רחסמבקוסעלדועיוארוניאשומצעלעדיעמליחתהו,הנקזתונשלךינח'רעיגהםיחביבית

ודמעו!םילהתתרימאבתוברהלץפחה,ןלצעאלאוניאש,הרמאווילעהנישהותשאשאלא.

.ותלחמ(2.הוצת,המורת,םיטפשמ,ורתי,הלשב,אב,אראו,תומש:תושדפבשתוינעת(1

1..ןימחהקצבהילכ(32
)

.תונועמרוהט(6.הלעמירשאבצב(5.וכודגשןיפירג
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ביוחחוי,םריבראשנשףסכהטעמחולאוה.עתבהוריעצהםנבאבשדעוזתקולחמב

.םהיכרצםשקיפסהוהרידלורצחבדחוימררהסהלהצקהובוחעורפל

םיחישמםניא.ומצעלשיאםיקתושוםילרבםרדחבםויהלכותשאוךינח'רםהלםיבשוי.

ינפמ,םתיבבדהאםדאשישכוליפאושכעטטוקתהלסהםילוכיו;סיטטוקתמסהשכאלא

,ךיגד'ריסבםגתונחוטחולמברבכ-סתחישלושכעןיבמרזשיאןיאךכןיבוךכןיבש

..םמצעןיבלםניבםיניבמהוחוךינח'רלבא...ירובדהךותח.םהלדבאו,הוחיפבסנ

ורקיעבו
ידכםהיפמתואצויןניאשינפמ.ולאתוטטקבןיבהלךרוצסהלןיארבדלש

תאחמ,םייחהדגנתואחמ.רבעשלתואחמןהש,הארנרתוי.ןמצעלןהתומטק.עימשהל

וריאשהאלו,םיישנתוזיופב,םידליתולכסברהמךכילכורבעשרענהימילעהנקזה

.”חיראלוםעטאלםהירחא

לטביימיב,אובלותאצלדועתחדבומהוח.גוזהיגבלעתרבגתמותכלוהחגקזהו

.תודיחיבללפתמאוהו,הכילהההשקהתשענךינח'רלעלבא?סוילכבםימעפןימחהידעלב

רצחהלאאצויאוהוא.הנבלהשודקןמזעיגמשכקררעצתצקולשי.תותבשבוליפא

,ךשועךורב,ךארובךורב,ךדצויךורב,:הנבלהדגנכדקורושדחמ,ותנעשמלעןעשנ

?וילעםירבועהסיבבושהוםינטקהוידבנלסאה?"םכילעםולש,רמאיימלו-”ךגוקךורב

.כרמואוהילאהנופו,תיבלםיצעסינכהלתכלוהה,הוהתאהאוראוהו!וקחציאלה

'ךינח'רסנכישכסגי!םולשםכילע,בולהגועוהיתפשןיכמתגנססאיהו--י!םכילעםולש,

-אבטאחרי,בולהבישמאיהו-"1אבסאחרי,כםרלוקבהוחתאךרבמאוהותיבל
י!אבטאתנש

,בשלכהירה,הזהלילרבועשןויבמוהזהליללםהילאבשירובדהךותה,שהמוד,

.תיבבתקסיעאיה.וחקיתשךותמדיפקמןקזהו.תונדפקךותמתקתושהנקזה.ותומדקל

."חפ-לעםילהתרמואובשויאוהו,ירובדהךותח.סהלןיאשםירברבתגנואתמו

לכעודיהיהשסופט,הערההשאהלשהמגודוזיאונלהארמהורופס

,השיאסעהימילכהטטוקתחהוח.ןשיהרודהמונלשהחפשמהייחבךכ

ילבמהטטק.כירבהליחתמהדימתהתיהאיהו,הזלהיולגהבסלכילבמ,ךינח'ר

ייחביישפנקופסהאצמאלהוחשרשפא.הבהאךותמםימעפלו,הטטקםשלהטטק,הביא

אלסהי-יאדולבורקשהמ,וא,םחורבחולהזגוזהיגבומיאתהאלילואו,םיאושנה

,הזלדבה.השאהושיאהןיבוניתובאושעשיכונההלדבההתמחמ,הזתאהווניבה

הבררוע,שיאלהאשנשדעלארשיחבינפלתינחורהתוחתפתההוםייחהךרדחארגסש
השאההאציןאכמו;תיתרבחהותינחורההתולפשלעווהותבולכשהימולעלעתורירמ
היגולוכיספהתארדבאלגרבגיימשש,לבח.ןשונאטחלערסומ־טבשלהתיהש,הערה

...הברהונדמללהלוכיה,הוחלש

ןהערהשו

טגרגופסירוקרותב,הסירואברוגלגרבנייטשאבותומינפלםינשיתשכ

ןמסנרפתהלוצפחאלמתגוא.”טייחראוויד,יקרויוינהןותעהלשעובק

שפנןוילכבו,הלוחהרפסמהלעםישקויהךרכהייתםלוא,תורפסה

.רתויורתויהטטומתהותואירב.וירחאבזעשםיחונהוםיטקושההריעהייחלעעגעגחה

,תוגויזחותונוימדאלמה,גרבנייטששיגרהאלתאולכבו.ןטרסהיתלחמובוריכהםיאפורהו

האנוההתאראתלךכלכעדיש,הזחקפ,.םישדהםירופסבותכלדתעתהו,ונקברקיכ

רדאב.(י'הבוטותכלוהותואירבשםינורחאהויעגרדעןימאה,םירתאלצאתימצעה

.םש(1

םינורחאהויסי

.גרבנייטשלש
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,םישקםירופיכגרבנייטשתמשדחליעיבשבו,הזהעתמרוימרםנונח'םרח
.ותומירחא-הבוועהותחפשמלו,וילחברפסמהלוגאדהסידואירפוס

.יבתכלכ

גרבנייטש
רואלאיצוהלולחהגרבנייטשלשיתורפסהונובועלעםינוממהםיספורטפאה

םירועגהיינבלוםעלויבתכלכיצבוקע'רתתנשכ
.ברבהנומשב

ינל

תויגולוכיספתומישר_סהםעלגרבנייטשלשוירופסבור"ללכה,חתפת
עודיעגרביןרובגלשוחודיבצמתאתוראתמןה.רתויואתוחפתוחלצומ,,רבששלש

םיעבונוללהםימשרה.אוההבצמבוילעורבעשםימשרהתאו,וייחברתא

עי
ל

יעבטסחיםהיניבשידימתאלשאלא,תיטויפוהקומעהשגרהמבודיפ

'ת'כ`
הנומתלתויהלוחלציאלו,סיידקמ,םיעוטקםהםימשרהששי.ימינפרשקו

,וירובגתושגרהלשיגרדהוןותמרורבבקסועה,רדוסמגולוכיספוניאגרבנייטש.חחאהמלשי

וטילשהלהטונודרובםשורהזיאמלעפתהלחונה,"מםינויםירפמיא,-אלא

ראתלודיבןיא.רויצהןורשבוגרפסמלרסחןב.םירחאםימשרלע
יגולוכיספהעגרהתאםיולמהםיגוציחהתוארמהלכתאוהביבסהתא.רויצףסוה

חרכומגרבנייטש.עגרהותואבוניניעמתאזכרמוניאןכלעו,ןודינה

לטבמאוההזידילעו,תירקיעההמישרהלעםיידדצםימשרוםיטרפהמכףיסוהלדימתו
וחימנשדבלמ.בוריפלעהיוקלגרבנייטשלשהאצרההםג.הברעהיחפמוהתומלש*

םייוצר־יתלבהיאנת.םגפלםעטהבתנתונ,חונרקחל--ןוכגרתויוא,תונשררלי

םירבדהמכוריתחתמאיצוהו,שורדהלולבשהתאןוגההונורשכמוענמזנרפפמלשי

.וירופסץבוקלסנכהלםגםייוארויהאלש-

דעבויתוריצימלודגקלחבתכש,ןושארהרפסמההיהגרבנייטש
םגסיפרחותודגאהמכרבעאוה.םידועגהיינכוםידליה

ישומשחרסומהוחינרקחהתופירההש,םיברםיירוקמםירופס
םינורזמ

תומימתלםהב

.הגוימדףועמותודליה

ן'טםיכדיםירםסיאו

.םידליהתורפס
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