
בררלאיהודהאצלומאונהגורל

לאב ...היאזאחלו:אומריםחיוורגשלוכ ...האוחבאההנ ..• J"כ

 ,וסוברךמנסהאמח. ...כן .•.לובוקעומדמה-דברערדולנב

הורדבוקולכמוחם;רביםאין-ונועםינהחניעיםנמהיםהפנלהאו

 :יפההיא JJ"' ,לאמראין .••אבל .אמח ...בחןמצלצלהוס pוהש

-ונמוכההיארחורחחש 'אףלמעלןהצפופוחודימעבוחעיניהגנוח

אלרשאאיההחהצוהבנהלשמלחהרקוליוא ••.בשחכךאלוהוא

וליצרמהעל-ה pמועבובל ?'חצקהיםכהפניהלכראויתתאים

 :רויאמיחליטלאהלמ ...אותומענהלםנעהואש-מיכאילו ?'ככה

יאמר-ןכ ..•דvלםאללבי .•.אבל ,תינוחנהעימנ ,בהוסאהי .אל

דגייאם ,לוייסבשלא ,רומה •..כןלחשובהואיראאך ••.כך

פנימילקוהנה ...כזאחגידהלליכושאינו ,הואשח ;ךכ

 11 •••הוכיחשראההאשחרא ...היאזאח ,,עחה:גםולשוחל

ראהשלאחר ,בגולןהחדחדדדאוגשלבלבוותרוצצהמתנות· vn.המהןאלה

 ,מסעודה ,ואודשלאמו .ואמנרחלקברידל ,ול nעדרהמינערההחאנהואשלר

צאחמוכלהה ,ההפחעהלמרבה ,הפעםלםאו ,יסדנךכיושידלוהל pל pכבר

חקלודלבבהאםצותמבגללשלאלאא .יןרוסהאאחתזמזרוהיא ,בעיניהחן

זמןראחשהופכחהשא ,הראשוןהרגעלמןאותהאוהבנושאיאשהדאודלו

המכריחהמגבוצו fפנימיתכפיהמרגישהוא • 11אהוהשנאשחר IIתויהלרקצ

הירבהמןנאמפסיכולוגיהסברקייםאםהלגבי .""מזלויאהבה.רולנחאוחר

 :מיםוד pהיווכמע•ידדחאבכסלה ,בנהניאזבהצעקש ,האםנהגותה.תהאח

אל ?גבךמאחריליךתשאמךואח-הליאךוחאשתקשור ,ולזחךאוןתא"ה

ערהבכי ,עדמרבלחיבאופןאםגם ,שוחלמוכרחהזואם-וו !יהיהולאםיקו

שכופהרזנה-מוצעדאודאך •העםשלמעמדהאחולםלעחסכןלא 'חלר 'וז

 ?כגיגיחההרחאעליו

לחר •הפנימיוההרסרצובותחהחהצלההם:להפגרםשנידדאושלנישרארן

יבעסקיוזנצליחהואהנהחתויוםלמן •ושמעכמפשוסו ,לזמולאהמבי

 .םחימצליסקיווע ,הלברוכה"ל"רג ,עשירלחניולשהואךופהלןרנגומתו
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חישתב •••זושלמזלה •••הבזכוכבהו"ז :ועצמלביןובינרהרהמדאודו

י 1Lמעו-םלואו •••רברוזה •••עושרותלהרא-נוצרהרשולעקר ..•שמו

ךכ .••האהבליבר;;;ו y •••שלמהמחהזעשלמה yטיאנם yטאאי,?!-הבורא

y 11 •••ברצונולה 

םעחהאודףווה ,בהלל yומחארחהמכה pחראשאחשרלגדאודמחליטר;;כא;ו

םומש-אליוהומשיבשיו yמל yהרהבמחםניהוא-ביתומפתחבידיהקהותינ

 .רבןממופסידוהורדיפהו pחבאוחה;עעסקיר

 ,וידיתחחהקשהלהורגחולמררוח.ןיווובשלאשתולהציקמצליחינואדדאו

נשארזאחובכל .מכליוווציאמבדבלפניהמראה .נה,מ<כפחותאלאוהיובס

וכבר ,גטלאשתולחח ,ניםשרלאח ,מחליטאהוכאשרה.ליאכבולהוא

ררמ·;ןןשבודבהכהמתכתארגזנותומחנגנב-משפט-הבביתןניהעאחמסדרים

 ) 1 )תוומצנקגרברתמתעשרשדאודל(ככרדהחימימהכלאחרו.כספכל

ב·ו v.ו •םלעול 'גטעלעודבושחלשלאעבנשדאודו-ריקהזהארגנמצא

לקחתהצרוושמחההאהנללאהחולפיםולחייששוהחדרודאהשנ'ס,תופלחו

 ,סבלשנוחרלאח ,ילגמרהברוחהשבורה ,אשתו .שחראעלהישנאשהלו

אגב,וא,(שהבהאעלמאיים ,בינתייםרבגשר,הבכוהבןםולאך.לכמסכימה

בשרםולחןנווואינ ,ו)זבנקודהאזננואחמספרהשמעיריפכ ,גדולןפחד

 •וחפצחאבצעלפןוא

עליוסהואהמ ,השנואהותלאשםיבכבלקשורדדחדאודה'כראגנשארכך

 ,סוףףסו ,להשליםמנסההוא ,זקנההלסףבהגיעורקו ;מדועדעשיליבמ

 •••בחיאחו ...אשתיואח ...ייתבזה ...ותבוריםברידיהיו"לארלו.וגעם

 ,) 179ע'( " •••נהרנכיודעאין ...יודעאישאין ..•השמיםמןרצוכך

 .מתהאתדיספמשהואעליומהרדו ,םימההתתוביילבניודבראחהואעימשמ

הבנויוריפסולאציםקי ,מרולכ •הישנהכונתהמתמןסופראהואלבודהיהוד

 .בלבדפנימייםעיםרומאניזוןהספרואין ,חשובוניצהחיהארוע .עלילהעל

דוקא •הפועלותתודמויבולוגיתיכפסאמתאיןכי ,דברהפירושאיןאך

זהר .מיתפניהילהלעלומשניתמוגבלתיצוניתהחהעלילה "השנואהאשחו"ב

מציגאינוררלאבעניין:ומ •בחייואושרלמצואיכולשאיבר ,םאדשלרופויס

ויתכונותתאמדגישהוא .בהלתאומושכתתיטסימפבצררהררבויגאח

נוהימחלשיםלפיכותוצערי ,פחדנותו ,תונומצקחאוארד:שלהשליליות

רמאשריותליאודראלדהננחרהקוראגתדא ,תזאמדרתל •רבלותחוקשי

חאקובעתהיאאין .ברקעובלרכשאוחהאשהדה.יחל-ור ,האומללהושתאל
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ליכאלא ,יםרהדבמהלןאחובעקדאודאיןוד.דאואלאם,ירהדבמהלן

 .תיסטטאיננהחדדדאודשלתודמו .לבורגשותויותותאובידיהואמשחק

 ,יןאשוניהבחיירצונותעינשיא·גוברת v.ככל .הלילהע;ן;ןבהמתמתפתחהיא

 'כיד ,1:המ'הלהכולידתפילהוםוצעורןעירצהדאוד .תווקשיחותומצנוקתגובר

 ;מים r:-זהמןעליומורחיןעלמבו,לאחרלטהנסהמון, ?J'שםחייח'בחברת

ממוןלחחמסרבהעמידה,בגילרעשיהינחול 1ה1:ו ,דדחדאוד'הגואכואילו

חראתורכיהכלאהמןכלדסחוץצווררושבשיצא ,חיים 'חלאותומעט

לככזה:בזהאחוזיםשההאןוענייהממוןנייןעם.יעינויתנושרהשבע-עש

ואהןלהוןכ ,אשתואתתלשאלכויאינורכאש ,ה pמועהאודדבבלברתשגר

שאינוםומש •פוכסלויוחדדחיומתקשראהו ,רמתעששהואלככ •עשרתומ

וחי ,וושיפוצדורוהילעכסףמוציאאינו ,קבעכביתותביעםםשליהליכול

ואשתכיאמונתותרובג ,כספוליוחדואהרדחשככל •זהבולעהשומרןכקמצ

הואכןו.דעשכליאבדהידבלעיכו ,הזבעניךמזללוהמביאההיאהיא

לוכאי •רוקיעמטמאקשרה;אהבשרקנושאיבקשרדחויויותרלאשתונקשר

-ניםיתקםשייאנויחסיםללאשרבותו:להיהראודהבמיהשמיםןמלודדומ

ומחרבה,ךהולרןההיהלוהזכשכלםלאו

"אשתוב • ) 2 "ביה pעת"עלילוהואהשנואה"מ"אשתריותרההרבמורכבספר
חייאחד:צידעלכולהבבתוהס ,מיוחדתיםחיפרשהברחהמתאראה"והשנ

כיאם-ריותרבהההרקעבחרעקביה"תילו"עלביפה.עלולאשואיןשני

הדי ,הבדרסעידה-חברע pהד .ןכאםגנרקמתיםלאומלואיןשניייחתרשפ

ותולדותיוהתפתחותועםהיטבהמתמזגע pדהמאה;בתחילתירושלים ,אנסרליה

לכבדהנחשברהנעעלקהמעיהםבועיקהסדריהעםהבדרסהעידעקביה.של

לצעירעלםהחמהפחבהם ,ליהאנסושלהפראיוהנוףוהיםבהגיםההרתפישה;

יםשלוירוב;יסבשמההודמןלוהקוראהאלוהיםלקובשהח ,וחכבורבוריג

נעומשתכעקביהךהדלבה ,ות-גלם-שלילושיר ,רהמדרכאהסואבתהמ Iההמצומק

עקביה.של ,שלופרטיתהמצדתוףואהעםשלמצרתופניואחהסבהאליכ

בגורלמאבקוהופךאףכךלבש •ביתוחיתמודאוהידאודלבניגוד ,ביהעק

ןמקיבלשאולי ,דאודשלממאבקויוחדעמוקהמשמערתובעליותרלסראגי

אדם •אודלבשלדמויותיוביןתבולטדמותהואעקביה •ולהמגיעאחרלוגה

אתומאבד , 0לבעוהקייםהעוולםעםיהשלללכוישאינו ,בלוטהורתמים

אםוםיאציהעודרלברמחהשרצהבדוד ;עצרםהואהגופניכוחו •כןשלבמוערל

ומרלאיןחיצוניתמבחינה •הרתאוובעל ,חזק ,חמים-רויבהגמשוןשעם

בצורתו:מושךשעקביה
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פניולסימניןאשור •חכל oלהמהעקביהשלוחבדמוהיהאמה,ו"

 ,צפוף ,וםדאזקן .אדוםוחםחטבועהיהוקנדיוכל .שערוצבעהיה

לאלומתומהדוהיהממעזלעיניוךסמועדועלהשטיפס ,במקצת-:חר

•,, t, מלאותצבע,מאותו ,עיניוותנגנוצצים. ,דקים-נחושתי, 

טותבימכדירתאוחשנר ,הטותולקטנותעיניםלעמרוחושיתוסבוכ

אלהפאהמןחוחמ ,מרעמהח 1vחונשוק-כח ,צר ,ישרמצחו .ברוגז

נהתוהתחשפחווימרוחב ,קטןראפ .באמצעוקוחקאחדוחריףאההפ

לאחלגוגלנראתה ,ראשואחעיתיםלהלוכשגי .טה.ל<כקצתרבבתומש

חהאומעטירהפהוצפוהגדולומהאדלוריתב ,במקצתארכתמו ,גדולה

להחכאילו ,ואההרמשעריההוב.רחאיתןאררבצהנתונוהיא

עלתתולזהשארי•ו vעהיההללכתתיוכאיל ,חוטעמעיןוזלתגובגל

שפרו ,אבורהמלךנ ,מהםר'שמלאא-ערו-ימחיתאחתחיהפיתכ

 .) 210 'ע( 11ו.רדובירוקעקביהשלירחפכעלחגרנוצתקבמ

-היווניתיהוגלהמיחולתחוםסנונכנכברואם •יונאדונשליוקןדזהאיןיןאכ

ערומכ 'מהוקצעבלחיאוהףא-ישגולארסדמיוןהרי ,גיסלאדווןימדןאיאם

לשסהגושמראהאלא .םימאדותהעבוווזקנוראשערושישונומג ,מראהל

אינועקביהריהחחינרבמכמה .וחמימההנעדישפלנרהמסאלאאינוקביהע

תוהמציאעםיםללהשסרבמר,כלומ-רתבגלהמסרבהנער ,מגודלערנאלא

 .יאהשחוכמ

בדמאהואבזה.זהאחוזיםושניהם ,עקביהעלובריסעהסיהמשברהםשניים

ואהרהשהיבאליםיהובאלההאמונחאמאבדוהוא-הבואהואעזההאשאת

נכנעינואהואאולם .שמסביברחב <'7הוההריםמחוךליואומדברוללבב

שתיהןאך ,ביה pעשאהבםהגשיהןיםשח ,למעשהיאבק.הלוממשיך ,ולרולג

אלאבעיניוהאינ ,החיצונימיוןהדבשל ,דיאמנטיחת.לאומיונכדתומתמזג

אוחה,לאהובהואמוכרחאשוןרהעהרגלמן .היפהיסאנהלשמחדשמותגלהת

 •ראשוןממבטבאגהיטבההתאשםכשזה,ןמיודשלב

ואהניכרעקביהלותילבע .נואה"שה"אשתרבשגיהפסיכולוהמומנטאתציינו

הולמים ,יותמחשכוךלה ,יטאנהשללעזיבתהעקביהשלתובתגוותר.יעוד

נכזבהשרא ,האנשיםהםרבים •רולתאהסופרעצמועלשלקחזהמיוחדאדם

יםנשם.יהאחרשלכסבלםיהבעקשללובסלאםולא-נהאשורהאהבתם

ובגעלאכתולמכשכלי ,למקוםםממקויהעקבדדנ ,רותובחחשנולכ ,ותרב

כייחשהוא •עמדםוש-דנדאנהיטשלמקומהעד •בובלאלוהיםוקול
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ר'אחלאהישנאנהיטרשוכא .יטאנהאתימצאש 'וצעדיאחכוונומלמעלה

ברה,מחובשהפנימיקולהגסביה. pעשלואהבתרקאלזבהנכריה,והתדבפקו

מאודטוב ,וגיתיכולפסמבחינה .שוללוהוליכוצמעםילוהאכאילווליעדומהו

חורההשהמרהמןופאלר ,עקביהתאאביולמוביאליו ,ה"חכם"שלדוותאגם

מאהוהטאך ,שליםוירהקודשרמעיאב ,ךעקבישמעון ,החכםעליו.פצה pש

המרהתאלהסירלמטרהלושםהוא ,הגרןרווחבחבולזוצונבר .ובלבכנתשו

אוהכךםלשרית.שאפהותריהמבאוחוךלשדוהעקבילשמנפשושחורהה

הואישואיןנהרעיוןאצלולקרבועקביהתאתולגרכדיות:לחחבופרבמסאוחז

ה.זבעולםהתלראוקיווהלאובשביהקערשא ,ה<טבאשלתהנתמוחאיגמש

ולשכנעלאאלוותרנאל ,היבעקבלבדשתומחכהרמבהחכםשהטילאחרל

ןורעיאךכי ,ולרמסביוהוא .תבאחררחובלשעליווו,לזמחההיהיטנאשלא

הואלהב Iאכן-בנדודיויודצעתאוןכוצמועםישאלוה ,שובחלהואלבה

שיםאנדנגהרבבגבורהדשעמ ,ועקביה •בכלליתפרטהשגחהתמייקשבולחש

ולכיונאי-כורבדולרו pשנתהסכנוכלעלהכעדרבגוהח ,טאיםוחיםרע

 ,ותאריגדבכולעומדתעקביהשלבורתוג •כםחהשלמתורעכנגדדעמול

ובארשנו,שמחכבעקביןשמעון 'חשמטיל ,סראה .שועליםגדכבאלאך

לדע"מזלו" ,לכויבכ ,יא iושבחררה,החכםוצאמזאתכללאתרבו.פעפעמו

הרעלושמשיןמובכישכאן .המשפחהויםורההתחשמליםנישאםוה ,הביעק

אלא Jהעלמלמנקבע 111שהואמהאללהמזיההזהבמקרה .ו"גורל"ב"מזל"

 ,בתולטו Iוהמשתמש ,ןממווםחירוופשהמחדעתקלםארשללברתירושרב

םאינ ,עקביהשלוזוזל"מעל ,הזםוקבמ ,וריםבהדי •תונפוצלהבתובאמונ

ראקהנרופסיבונה,לשלהמזלעלםירהדבללמשומכים,יקרםיבורדיאלא

וזהריהאלבמקרים •ןיולטעהעובדימולאאלאוחהמשדכיםכאשר ,הזםשב

ל""מזמושגיםהששיךא .תיתרחבקונבנציה ,שחרקהלשוניתבעטמרק

עצמו.ברהמחעלאףאלא ,הפועלותתומוידהעלרקלאבאמניםו"גררל"

ןממזלוהיאלדאודעודהיהההאשש ,העובדהלתבמק '"האונהש"אשתוב

ןמברכהפחדפחדתמות",לימבכ"יפורםב ,ללהאחר.ילגמרןבמו ,םישמה

 ,לרובגםלהילחאקודוובחשבה •ילנורמםבאדיותלחולהיכשאינהעד ,מזלה

לאחר ,עליושרומהמשוםוחורבברשבביהקע .עצמהלעןאסויאהמביאה

 •ואדםאדםכללימנודמיוחוגורלצופיהעיןאיןכי ,ותמימההזעהנאמונותש

מןהכמשמותלטוב.הימנומצפיםאינםבעצםרלבגוהמאמיניםלכולואי

 ."םראו"בפתוליכוכב"ליב"גוןכ ,זאתיםבטאמםהספרי
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הספריםכשני .עקביה"עלילוח"להשלמהמעיןנויש ) 3ם"דאלי"נפתוהספר
קועממשכרבשלכאלוהיםנהמוהאאתמאבדתהמרכזירהגיבו;רתד.ניחדגם

עלהנסוך ,המיוחדאורה .מעקביהדרמאבטבעורחמוהנשראמנם .בחייה

שרחמוותרלמד:ועו •רחמועלךנסרואינ ,הגיבורוהתמיםהעקבישלומותד

כנוםינוגעעקביהשלריסרריהרי ,פיזיתמבחינהבוה pמעיוחדהכהרלסוב

לסרבוהבעקילווא ,לעצמוךאםינורמכרחמושלשימוריוםרמשוזאת, .תרוו

בנושלותםריאכזלבש ,מאברתןננההוהחמרןורחמ-.כולםשלסבלם :'י'

זאתבכלואם .נשמתומאוראחבדמאעקביהםלואו ;עיניומאורחא ,םאד

הרי ,נישהחאהאחדימוםמשל ,חנןסויימנהימכח ,ריםספהינשכי ,נוראמ

מסייםה"יעקבחוליש"עלבנקודההאורלכפותחאדם""נפתוליכאשרכךטענו

חסרתבההאהוטינמאידאחעקביהאהרשלאחר ,עקביה"תוליל"עםויבסבה.

כריז:מהוא ,רוחליחוחננירומז

וו
בריותשותומרמרשותך ,שמיםביוש ,ךמרשותיאנאיוצ

כם.עתרמאלוםכמסובלא ,תכםתורמאלומכםאל .ווצאאנישלך

 .) 310 'ע(רין!"ובן-חאדםאני!חיאני!עקביה

היוםועד"-הסופרמסייםדההאגדרךעלמעטוכ ,הוא Oלנעןזוהכרזתאחרל

 .ר"זחלאהזה

אין-עולםראנושלמרשותןעצמוהוציאשלאחרלחיותביה pעךומשייצדכ

אתמחלישךאהיה ,ךכעלולספרבוכתלהמנסהסופרהיהלוו ;יודעיםאנו

אשר ,חמישיםבןנאהרכגבלראשונהרואיםאנומורחאתוואיל .ספרהושםר

מרותל .וראי pאפיבחייבחרו ,מונהאאבדןשלברמשנוחריםנשפנילעבר

המחברחפוחרכך .ייםהחןמאהנההואמלאתקלהפיהואדעוי ,ררעוהיותן

פרו:סאח

 .רגילאורחררעזריםבדרכהימיםכלךמהלכמרוהוא-סבי-נהור

שלהעגומההפנהלא .רכהלכחייוללח pאתןופלחכאומרדרמה

שלוןהיגיתדומולאובגורללמלוהאתבדידולא ,עינים-אורסולב

 :הואבהפרךו .וחלקמנתהלאאל-דובעעולמוחשךאשראדם

 .טלהבי-ואוהבחיים-זיעלי ,רעיםבחברת ,בומושתצוחושברא

םהפגעיורתמלאצאך .אהבהורסיפבנערץםהגיבורישניבחייהרגדיהטיסוד

תאוגוזליםובגעיםפואהובתוקהפיששלשרהמגובעלהירובק .חיצוניים

גסאם ,וגורמיםכשפיקהפוגעיםשלואשתוניקרוואילו ,עיניומאור

לםאו ,החוץמןיםהבאאסונותישעקביהשלורובסיפגם .חהולמ ,עקיפיןב
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ורבהחעאלאלמאף .םעצמהגיבוריםשליםפבאטמוניםיםלמכשוהקרעי

יחרצרהנניתמהאררההנעאםגדול pספ 'ראחליאוהשוההיטאנל l\וריההו

הובאהלבר pלהחמסכימההמוסלמיתה pפיששעהש-ירהתגילמסכימההיתה

זרעםיכמנובההאראאהובלשביהמוט ,אגב .יםפוקפקכלאללזררךנד

 .נח-צירן)-ותועהידתדוגמאוה(םן .בררלאשלביצירתוהבהרמיםפערזחו"

אנהיט'לשיהנ~גלמותהתב ,ו!פרגואהכאשרה:יעקבשלויתדולחולנחזורךא

טינדיאמגסרכןדיםלילואב\וי l!נכברעצמואהוהרי ,ודיהיהאשהי 'יאמנטיבד

זוגם.יבנאתבוזלעעתדהעלםמעליויהיהבעקולאמנטייאדלא .אהנשו

יוצאתהיאסוףבל •עקרהאיה :ימיפנבצעריאמנסידלהאכו 'כךעלףנוס

ומכריזהבסנהלעדיםככשחוברלוצאתיעהוצנהוהשקטההשהא .תהמדע

וגיתלסיכוהפהאמתאתציינוכבד 'אכן •חשימהאחתדללעומדתשהיא

שפיקהאף •ריפוילניתןואינדיאמנטישלשגעונה •דהספתויומדשלביסודן

יכלילכמעטנרפאההיאלםאו •רחמועלהבאסוןהאלאחר ,עתהדמיוצאת

 •העוררומרחעםגםרשבאוהיוחתמנחתמהיתהותפרידמהפחותשהמאלמלוא

פיעלהשנסההמ ,ותשנפפאורכםחמותבדכזבתםבאםלינתקעקביהוהןומרחןה

שמעוןלח"צאנפשולפארמצואלממנסהעקביה .תאחראווזרךבדעליהם

םלידימופלומרח .מותםסהוא ,זהשליודברממקבלשהוא ,הסם ;ןני pע

הדורש ,ונעיםכםחאדםהואסוניםילאכארםלעבדושיך :תליבתכשונות

 'נםמא •יניובערקהעיהואחוליווםשלאלא 'הממוןלא •מורחשלוטובחאח

אינהתודחואך •טיתרפהשגחהבמאמיןנויא 'ןיג pעוןשמעכמו 'רשיהגם

ורחמ •החכםעםחוחהשיראחלנואשעקביה •השלמהתחורהיא ;יאושחורת

ללאייםחלמטיףעקניןשמעון 'ח •ירהשעםהשיחותאחרלומחבתםענרג

להאחייבים ,ברואיולדואגאינווהאלהיות .תבזולתובהתחשללא ,סרומ

מיןאמאינוהואגם •השירשלמשנחותליבתכשונה •עצמםלבהיטאוגדל

 .אחרותושלתונהמסקאך .פרסיתגחהבהש

אדםהאלוה-אחי: ,דע .עצום-ואלהי-הנצח ,הואסן p-הי-האדםלא

 'חנצ-ההאלואך •••יולארשרנ pריהאדםמןהאדםבלחאחיכשה

 pר pהזהוא 'םהאדיהואכי 'אדםלםדהאבלאתיקשריהיפרל

 •••שחכתדםהאואת-האדם-אלהיאתעבדתעחהעד .רחמיםלוסדלח

אחבודתעוי-האדםלהאאתחשכת ,הנצחאלאתעתךבד ,עתה

מןיוסבםאדהבניילמדרהאשר-להדוהגהאמחאתזהאדם.

 ..•הימים
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ה"ביקע"עלילותדעתנו.לעתרוילתבמתקעוןמששלח'דמותוהרי ,זאתעם

 ,אחרוןההספרלשתהחיצוניהרהצוגם •אדם"ולית"נפעללהעואמנותתיריצכ

 •במקצתכמיושנהיוםכונלנראית ,מסגרתבתוךסיפור

האכזריורלהגונחס.,בא<נרמשבידילםמגיעיורלאביהודהשלוריובמגיםיבר

פיהםועזיזולם.שבעבלסוההעוולאתלראותבפחחותיהםניוע ,להםמחאנה

םהדורשי ,מלומדיםובלחיתמימיםאנשיםכדרךה?מועלמדוע-שאלהבפתוח

 .אלה• v.לכלהבוחש

 1961 ,קטוברוא
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