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עמודים,שלרבותמאותעלהמשתרע ,) 1ג'רנס""טרםהארוךהררמאן

שונים,מאררעיםראררעיםהפתעותהרפתקאות,מאורעות,וגדושוהמלא

אפילוופלא,והפלאליחר.נסלאהיוםרעד , 1749בשנתלראשונהנתפרסם
שרובשעהמרהיבה,יצירההיאהררמאןשלהמודרניתהקולנועיתהגירסה

"מלחמהכמר-באכזריותבקולנועסורסוהגדוליםהאפייםהררמאנים
הכל,עלגברהג'רנס""טרםשלהחיוניותז'ירראגר". ,","כמרושלרם",
פילדינג,הנויהספר,מחברשלחייווסיפורהקולנוע.מימועלאפילו

בעניינםנופליםאינם-ררמאניםלכתיבתהגיעבהוהדרך ,) 1754-1707 (

הכירפילדינגיוצרו.שלאופיקרריבכמהניחןאגב,שגיבורו,הספר,מן
פילדינג ;שביניהםבההקירעלנכתבכברוהרבהלסררראנטס,בחרבו

אומר-בידי!"קולמוסךלו !שייקספיר"הר,-שייקספיראתהעריץ
ריצ'ארדסרןסמראלשללאייתכןאך ;ג'רנס"ב"טרםמסריימתבפיסקההוא
למשפחהבןפילדינג,הנוירצינית.לכתיבהלעולםמגיעפילדינגהיהלא

העשריםבן.והצעירבנר,לימודיעבורלשלםכסףערדלאבירהיהלאטובה,

אךלשנה,שטרלינגלירותמאתייםלולשלוחהבטיחהאבללונדון.הגיע
השלבנפתחכךלפרנסתו.לעבודנאלץהצעירפילדינג ;אותןשלחלא

האנגליים.הררמאניסטיםמגדוליאחדשלהספרותיתהקאריירהשלהראשון

ראשוןבשלבכך,עליתרה ;ררמאניםפילדינגכתבלאזהראשוןבשלב
 1727בשניםועומ.דקייםערךבעלותיצירותכללפילדינגכתבלאזה

ותשע,העשריםחייולשנתרעדהעשריםחייומשנתכלומר, , 1736עד
רסאטיררת.קומדיותבעיקרמחזרת,מש,מרנה-עשרפחותלאפילדינגכתב

בקלותהוציאבכתיבתושהרוויחהסכומיםואתעליזיםחייםחיהוא
שיעידכפיהעניין,לטובתתמידהיהלאשבכתיבההחיפזוןובמהירות.

המעמדות,באחדמסריימתסתירהחיתהמשלואחדבמחזה :הבאהסיפור

למלאשעמדגריק,הגדולהשחקןאולםהמחבר.מעינינתעלמהאשר
האחרוןברגעשיברילהכניסלפילדינגויעץבצרימההרגישבהצגה,תפקיד
לגריקואמרהתעצל,במסבאה,כוסיתשתהפילדינגהבכורה.הצגתלפני
היהשהקהלאלאבדבר.ירגישלאהקהלרכהכה;ביןלטרוחכדאישלא
-רצונו.לאי-שביערתקולניביטוינתןואףהסופר,משסבריותררגיש
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לולספרבאכשזהלגריק,בתימהוןפילדינגאמר l'בדברחשוהאמנם

האחרונים.המאורעותאת

התנגשויותגםלפילדינגלוהיואולםמשעשעת,אפיזודהאלאאינהזר

זעמואתעוררהממשלהעלובהתקפותיושלובסאטיררת :יותררציניות

שלהקאריירהאתחיסלהאחרוןרזה ;הממשלהראש 1ררלפרלסירשל

היההתיאטררן.עלצנזורהחרקחקיקתע"יסאטיריקןכמחזאיפילדינג

עסקואףעתרנאית,בכתיבהמעטרתשניםהתרכזפילדינג . 1737בשנתזה

מכובדתעמדהלעצמורכשהזמןובמשךמשפטן,היהבמקצועובתרגומים.

משפט.ספריחיברגםהואואחריותו.האישייושרובשל

קטןמדפיסריצ'ארדסרן,סמראל :האנגליתבספרותדברנפלוהנה

זכההספר .) 1740 ( ) 2 11"פמלההרומאן-במכתביםאתפיוסםידוע,ובלתי

העדינותהגברותכיכך'עלמספריםזמןמאותרהדיםעצומה.לפרפרלארירת

קראושהןלהפגיןכדישברשותן,"פמלה"כרכיאתלזרזומראותהיו

אתקראשלאמיכילנו,נמסרוכן ;עליומדבראחדשכלהספדאת

הנושאיםאחדהיהזהשכןבחברה,להבריקיכולהיהלא"פמלה",

לצרפתית,הספרתודגםכברהופעתואחושניםששהשיחות.שלהראשיים

צניעות".של"שכוחהיאהוומאןשלהמשנהכותרתוגרמנית.איטלקית

הפיתויבסירנותכלכנגדובחושיהבגבורהעומדתלמופתהצנועהפמלה

 :זומופתיתצניעותשלשכוחמהלנחשהנקלומעבידה.אדונהמצד
עלהחוקית.הביתלבעלתמשותתמנעדהפמלההופכתהעלילהבסיום

מדווחתבאחריתן,והמשמחותבתחילתןהעצובותהללו,ההתפתחויותבל

(ולאהדואגיםלהוויהאינסופייםבמכתביםלמופת,בתגםשהיאפמלה,

נוספים,כוכיםשניגtודיצאושנהכעברואגב,לשלומה.סיבה)בלי

אחולעמודהגיבורהנאלצהבהםאחו,מסוגנוספים,בסירנותהמתאדים

הראשון.הספרמןבהונהנופלזההמשךאך jנישואיה

תכונותיהבכלואחהואפילדינג.הנויבעיניחןמצאהלא"פמלה"

שהואכ,ךכדיעדאותרהרגיזהספדעליונה.צביעותוהמהוללותהטובות

תשובהוכתבסאוקסטי,בדיונוצתואתטבלהכתיבה,שולחןאלהiויישב

אנורמיחכמינו,אמור-חכמה//תרבהסופרים"קנאת , 11ופמלה 1למשלו

זוכיםשאנוהספרותייםשהוויכוחיםהגם ?דבריהםבצדקתספקשנטיל

הרוחניתהרמהאתלהעלותעשוייםאינםכללבדוןלהםעדיםירת iiל

מילותלמציאתבאשרחרשיהםאתלחדדהיותרלכלאלאהמשתתפיםשל

הספרות,בתולדותדופןיוצאימקריםכמהישמקרם,מכלחדשות..עלבון

הספרותבקידוםחלקהאתרתומהחכמההיובתהאכןסרפדיםקנאתבהם

נגדפילדינגשלהמקרההואהללוהמיוחדיםהמקויםאחדוהאמבות.
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אוסףמתוןוהתפתחהצמחהריצ'ארדסרןשלש"פמלה"כשםריצ'ארדסרן.

מוסרולאלפםהכתיבה,באמנותהקוראיםאתלהדריושנועדומכתבים

שהפכהעדלריצ'ארדסרן,פילדינגשלתשובתווגדלהצמחהכן ,השכל

כתבתחילהבשלבים.התפתחותזרחיתהעצמו.ברשותהעומדלררמאן

"סיפרובשםורמאןכתבכןאחר"שמלה".בשםקצרהבורלסקהפילדינג

הספר ,) 3אדמס"אברהםמרידידוושלאנדרוז,ג'רזףשלהרפתקאותיו

 , 53בןאזהיהארדסרן 1ריצ . 11פמלה 11אחרשנתיים , 1742ב"לאוריצא

הצנועה.פמלהשלאחיהאלאאיבראנדררזג'רזף . 35בןריבואישדפילדינג

שלפיתוייהכנגדלעמודג'דזףעלאףכןבניסיון,מועמדתשאחותוכשם

שםעלג'רזףנקראשהגיבור(כמובןמעלה.דרמתמושחתתאחת,ליידי

העמדתה,מעשהשאםלהדגיש,צורןאיןפדטיפר).ואשתיוסףמעשה

העמדתהריפאתטי·רגשני,מעשההואותמימהרכהנערהשלבניסיון

הוא,אחרענייןהגיחוך.לצדהמאזנייםכףאתמטהמצבבאותוצעירגבר

הכובדנקודתהראשונית.במטרתופילדינגשלנפשרקצהמהרהחישכי

פילדינגשלנפשונקשרהרכהאדמס.לאברהםמג'רזףעוברתהספרוז.:ל

ברנזכרהואג'דנס","טרםשלו,הבאהררמאןשבסוףעדאדמס,בכומר

אלוררתי.הטובהאחוזהבעלשלבנחלתוטובהמשרהלווקוצבלטובה,

במטרהררמאניםבכתיבתהחלשפילדינגכלשהו,המוזרההעובדה

ההסבראמנם,ספריו.מערןמורידהאינההמסכן,ריצ•ארדסרןעללהלעיג

מהרהעדפילדינגחרגציינו,שכברכפי :בתכליתפשוטהואזרלתופעה

ככלאשרסאטירהמסריימת,יצירהעלסאטירהשלהצרההמסגרתמן

ביצירהקשורהתמידתישארזאתבכלהריומשעשעת,שברנהוז.:תהיה

התהליךמשןהשתחררכאמור,פילדינג,עצמאי.חיותכוחללאהמבוקרת,

הפןכןעל ;ב"פמלה"הראשוניתהתלותמןאנדרוז""ג'רזףכתיבתיז.:ל

חדשההתפתחותמסמלזהורמאןעצמה.בזכותליצירהאנדרוז""ג'רזף

לפילדינגלונתגלהעתהרקדרמה, ;פילדינגשלהספרותיתבדרכולגמרי
אשרגדוליםררמאניםשלרשהערדוכתבהמשיךוהואהאמיתי,כשורנו

הגדול"•)ויילדיונתןהמנוח"חיי :מזהזהקטניםזמןברווחינתפרסמו

 11אנדררזרזף 1ג 11הופעתלאחראחתשנהרקכלומר , 1743בשנתנתפרסם
• 

התפתחותעלהשפיעהאשרמופתיצירתשלו,הענקיםורמאןלכתיבת

זמן.יותרלפילדינגלונדרשג'ונס","טרםבכללותו,האנגליהרומאן

משלו,ורמאןשובהופיעמכןלאחרשנתיים . 1749ב"הופיעהרומאן

 .) 5 ) 1751 ("עמליה"

הבלתיחייושאורחלהניח,יש . 47בגיל , 1754בשנתנפטרפילדינג

בהיקפה)וגדלההלכההציבורית(עבודתוהעצוםהעבודהועומסיציב,
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נתפרסםערדמותרלאחרשנהבריאותו.מצבלערעורשלהםאתתומר

לליסבון,פילדינגנסעהרופאיםעצתלפי- ) 6לליסבון"מסע"יומן

נתבדתה.זרתקורהאך ,לוייטיבהחםשהאקליםבתקורה

טרם"קוררתהגדולהררמאןחראפילדינגיצירותמכלוהמפורסםהחשוב

סיפרוכלומר,פיקרסקי,ורמאןחראג'רנס""טרםלכאורה.אסופי"·ג'רנס,

שלמיבנהראולםלמקרם.ממקרםונרדדהנוסעגיבורשלהרפתקאותיו

הקלאסי.הפיקרסקיהררמאןשלממיבנהריותרומשרזוהזרקהואהררמאן

המשתתפיםוהאנשיםהשונים,המאורעותכלמתרכביםג'רנס"ב"טרםשכן

אלאעצמו,בפניברדדעומדאיברתיארורכלאחת.אמנותיתליחידהבהם,

אשרההר,איששללאפיזודה(מהרץבכללותה.העלילהפניאתלקדםנרעד

השוניםהפרטיםלמדי).רופףהראשיתהררמאןעלילתלביןבינההקשר

מאותבןענק,בררמאןהואשהמדוברמכירוןהכללית.בתמרנהמשתלבים

משכברתאנשיםברומופיעיםעמודים), 699-העברית(בתרגוםעמודים,

הקלים.מןזההישגאידושרנות,וכרתחברתיות

עלוחכמיםטוביםעמדורכבוסאטריקן.הואפילדינגהנויביסודו

מטרהפילדינגשלולעגוצחוקוהחברה.ומתקןהסאטיריקןשביןהקשר

למרבהשהם,רחסררנרת,לפגמיםאנשיםשלעיניהםאתלהאיר-להם

עלבירתוהמאוסההתכונהלנר,נסתברשכברכפיבירתו.נפרציםהצער,

שלבגיבורג'רנסבטרםהואברחובמקרהולאהצביעות.היאפילדינג

אמנםחסרונות,ברישכולן.המעלותבכלמושלםשאיבררזם,בשר

חרא ;דעתבקלותנוהגהואתכופותלעיתיםמאר.דאנושייםחסרונות

מעשיםרעל ;זהבלבהואליבואךבתגובותיו.מחושבבלתיאימפולסיבי,

אחיוהואטרםשלהגמורהיפוכולב.נורחבחרא,מכפרדעתשבקלות

לבלייפיל,רקתחילהידועההשנייםביןהדם(קרבתבלייפיל.החורג,

עיןלמראיתמזכויותיו).טרםאתלנשלעל-מנתהסו,דעלשומרוהוא

ונשמעאלרררתימראתומרומםהמכבדועביר,צנועצעירחראבלייפיל

הרושםאךתעלולים.מלאמרדןהואטרםואילוומחנכיו.למרדיובכל

אםכיטהרו,מלבנובעיםאינםנלייפילשלמעשירמטעה.הואהראשון

והתרפסות,לחנופהעדמכנדחראאלררתרימראתעכורים.ממעיינות

מכיורןשומע,חראהמרדיםבקול .כספראתלרשתורצהשהואמכירון

הענווההמסכהמטרותיו.לקידוםאותםלרתוםמצליחהואזרשנדרך

שלהחיצוניתהופעתםלאתקנה.ללאמושחתאופיעלמחפהוהמנומסת

מעלו·עלהמעידהנימוסלא ;שבלבהכרוכהאלאהקובעת,היאהדברים

להדגישכדיהאמיתיים.מעשיהםאלאהאדם,בנישלהמוסריותתיחם

הערךעלהמעידהואהחיצוניהברקשלאהשקפתו,אתהיטבהדגש
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-תמי,דצודקאיברהאנשיםניןהמקובלהחברתיהמידהקבהרכיהפנימי,

עלהכלנאהספרבסוףכאשררגםכאסופי.גיבורואתפילדינגמציג

טרם,שלהולדתומסיבותאתהאופפתהתעלומהונפתרתבשלום,מקר,מן

שלהיותרעונדתמשתנהלא-טוב,נכימסתיימתהמסובכתוהעלילה

היה,נלייפיל,הנישואין.למסגרתמחוץלאמושנולדחוקי,בלתיבןטום

ונלייפילחוקי,והבלתיהטובטרםשלהמקרהאגב,החוקי.הנןונשאר,

שנישלהמקרהאתההפוכהההקבלהנדרןמזכירבהחלט,והחוקיהרע

לגלוסטרליו"."המלךנטראגדיהגלוסטר,האצילשלבאופייםהשוניםבניר

ואדמונדטוב,אופינעלהואארגואזמרג.דנשםוממזראדגר,חוקי,בן

פניומעלומגרשאדמונ,דשלתככיונרשתגלוסטרנלכדתחילהנבל.

בלייפיל,דשלהערמומייםלשקריו,מאמיןהתמיםשאלוורתי(כשםארגואת

זקן, ;האמתמהיגלוסטרמבחיןמדימאוחר ;טרם)אתפניומעלומגרש

הטוב.בנרבזרועותנפשואתנופחהואחרטה,אכולעיניים,נקורמנודה,

עלנאותהאנושיותהשגיאותוכלטראגדיה,הואשייקספירשלהמחזה

כןועלהקומדיה,לצדנוטהפילדינגשלהרומאןואילוהמלא.עונשן

וכליי·הרשעים,ואפילו ;הקטסטרופהנמנעתממשהשתים-עשרהנשעה

לנימתלהפריעלאכדיהדין,חומרבכלנענשיםאינםבראשם,פיל

סמלהואהמ.מזרהאחשייקספירשאצלהוא,אופייניהכללית.השמחה

האמיןשייקספירלב.וי•ז~רהליכותאצילהואהחוקיהאחואילורע,כל

נרגע ;ואבדוןלהרסמניאהממנוסטיהכלאשרקבוע,ערכיםבסולם

דינראתחורץהואכנרהממזרות,תואתמגיבוריולאחדמזניקהואנו

יותרתקופהבןפילדינג,חברתית.מבחינהרקולאמוסרית,מבחינה

מששתשנקבענוקשה,הירארכי,סדרבאותומאמיןאינוכנרמאוחרת,

להראות,מבקשהוא :הדברהואנהפוךאחריו.להרהרואיןבראשיתימי

 .כביכולהמקודשותהמוסכמותמאחוויםמסתתריםושחיתותצניעותכמה

הדמויותתיאורהמוראליסטן.עלמעידונלייפילטרםשלתיאורם

פילדינגהסאטיריקן.עלמעידהחברתי-סוציאליוהרקעהרבותהמשניות

הזמן.עםמתיישנותשאינןמטרותכלפילעגוחיציאתלירותהשכיל

אולםאחרת.ייתכןלאהן-התקופהנגעיעלגםהואמתעכבכמונן,

בנות-אלמוות.הצער,למרבהשהן,האנושיותלחולשותהואמתייחסבעיקר

סמןעלהבנויההעלילהשמסגרתהעובדה,כיולומר,להוסיףגםאפשר

שלהישירהאימפקטמןגורעתאינהתקופה,נאותהוהתנאיםהמציאות

 :הפירוטלמעןהרומאן.שלכוחועלמעידה-המודרניהקוראעלהספר

כמעטמוגבלתבלתיסמכותנעליואפוטרופסים,דודיםארהורים,איןכיום

בחסדיווטרםנלייפילשלהמלאההתלותג'ונס'.'שב"טוםאלוורתיכמו
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הרעותהתכונותלכלטובהחממהחינהאלוורתישלהטובוברצונו
הערומההסיקופנטית,והחנופהההשפלהההתרפסות, :בהןניחןשבלייפיל
רגשלשרםמקרםמשאירשאינווהאגואיזםהעלובההפחדנותוהצביעות,

 .אחראדםכלכלפי
אדםשיחטפושכיריםלשלוחמעלהרםאצילשלבכוחואידכיום

ענייניםבאלה,כיוצארעודלצי.בכוחאותרויגייסובעיניוחןמוצאשאינו
הרבותבשניםנשתנהלאהאדםשלוטבעומאחראולם,ושונים.רבים

לא-החברתיותהמסגרותנשתנואפילוהררמאן,נכתבמאזשחלפו

הרינשתנתה,החברתיתהסיטואציהאםוכלל.כללהררמאןעיקרנתיישן
בתו,אתאבכולאאםאמנם,כיום,האנושית.הסיטואציהנשתנתהלא
האחרונהזריכולה-שלו,האהובהסופיהאתררסטרןהאחוזהבעלכמר

האנושייםהקונפליקטיםאולםהנאורות).בארצות(לפחותלמשטרהלפנות
אדםשביןביחסיםעריצותשלגווניםהרבהויש jושריריםקיי,מיםנשארו
כמרנבלמפניהם.מחסהולתתלכסותםירכללאלעולםשהחרקלרעהו,

לחתוראפלותומטרותלפעילותו,פוריהקרקעכיוםגםלוימצאבלייפילד
שלגיבוריואחרות,במיליםכזביו.ברשתהנופליםישריםואנשיםאליהן,

מאבדיםהםאיןכןעל ;והתקופההזמןלמסגרתמעברחורגיםפילדינג
החיצוניים.התנאיםשלבהישתנותםגםחיותםמכוח

סאטיריקןכמוממורמר,מיזנטרופפילדינגאידכיכאן,להוסיףיש
אלאזועמת,בעיןהדבריםאתרואהאינוהואסרויפט.יונתןאחר'גדול
סבור,והוא ;מאמיןאדםפילדינגהנויהיהדבר,שלביסודוצוחקת.נעיד

דמויותשתיאחרלעקרבמענייןזר,מבחינההרע.עלגוברהטובכי
הכומר.וטרראקםהפילוסוף,סקוויירהםהלוא-ג'רנס"שב"טוםהמורים

בינהירדולמעןאלרורתי,מרשללשירותונתקבלוהללוהאדוניםשני
אךהמוסר.בדרכיאותםיאלפווגםרבלייפיל,טרםהנערים,לשניוחכמה
דעות,הוגהולאתככןהואהפילוסוף :יסודהבטעותאלרררתישלבחירתו
מיליםלמצואיודעיםשניהם ;באמתירא-שמייםולאשאפתןהואהכומר
מקבלותדבר,שלבסופרפנימה.שכליכםשפלותלכלונעלותגבוהות

כאנשיםאירוני.לרואימרבןזהבהקשרר"כומר""פילוסוף"ההגדרות
בזרייההשנייםשלהתנהגותםומחנכים,מוריםשלבתפקידהמשמשים

אופיראתלקלקלטורחים,שהםככלמצליחים,הםאיןאמנםבמיוח.ד
כלאתבהצלחהמטפחיםשהםבדברספקאיןאולם jטרםשלהטוב

 ;חייואתהורסיםוכמעטלטרם,מזיקיםהםבלייפיל.דשלהרעותתכונותיו
חלהספר,שלסיומולקראתרהבה,אלוורתי.שלזעתראתגונביםהם

בר,בשלזהשיבריהפילוסוף.סקרריירשלמחשבתובדרךקיצונימיפנה
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סקודייר,שלהחדשההמחשבהזרןלמות.הואהולןכילדשהובהרלאחר

אלדדרתי,למיטיבדאחוזןבמכתבמותזותשבעבר,השגיאותעלוהחרטה

בהתפכחותוראשוןשלבוהמהווהכותבומצפוןעללהקלשנועדמכתב

המכתבמןמשפטיםכמהדהריסביבו.שנרקמההתרמיתמןאלוורתישל

 :הנזכר
זהלקחלאלפנוייטיבהקודשמכתביאחדדף---"

יח.דגםוהחדשהישןהזמןבניהפילוסופיםשלכרכיהםמכליותר

לנפשאיתןסעדהיאלנד,מקניםשהםהבא,העולםבחייהוודאות

הטבע,מכורחלשאובעשוייםשאנוהתנחומיםמכליותררבטובה,

 .---לזראעדששבענוםהזההעולםתענוגותשלמהגלותםאו
הםשבנימוקיוהטוביםכיבהכרזהשלופיידוןאתמסייםאפלטון

מאמידמשהואיותרכימודה,עצמווקיקרובלב,דסברהבגדר

מודהאנילי,אשרבו.להאמיןנוטההריהוהאלמוותברעיון

נוצרישנעשיתיעדברצינותבכןהאמנתילאשמעולםומתוודה

ברצינות.

שלאמבטיהןאניאבלהאחרון.הביט.ויעלשתתמהאפשר

גאוותבכנות.כןעצמיאתלכנותבלבדלאחרונהאלארשאיהייתי

בעינינראתהמכלהנעלהוהחכמהתבונתי,אתהשכירההפילוסופיה

הטובהאלברם,כשטות.הקדמונים,היווניםבעיניגםשנראתהכפי

בדרןולהנחותנימועדבעודטעותיעללהעמידניבחסדוהואיל

 ·"---ע.דלעדיגמורבמחשךאשקעבטרםהאמת
שלכדעותיוכאןהמובעותהדעותאתלקבלמהדייניםאנואידכמובן,

או,הזדהות,הנחתבזכותנקודותכמהקיימותאולםעצמו.פילדינגהנוי

שהריכאן.המובעותהדעותעםהמחברשלחלקית,הזדהותלפחות,

בפניומתוודה /הישרזרןעלהראשונהבפעםסקוויירעולהזהבמכתב

לאותומסכיםפילדינגאםובכן, ;לטרםעשהשהואהעוולעלאלוורתי

להניח,אפשר-כאן),צוטטשלא(חלקלטרםהנוגעהמכתב,שלחלק

שליותרמאוחרבררמאןגםאגב,הכללי.העיונילחלקגםמסכיםהואכי

האמונהמןקיצוני,השקפותשינוישלמקרהיש"עמליה",פילדינג,

תוארהספרשבתחילתהדבר,ומענייוהשלמה.לאמונהוהרופפתהשטחית

ערמומיהיותרבשלטוואקם,שלמנזקוערדמרובהשנזקוכמיסקוויר

ידענות,חריצות,-כמורהטובותתכונותכמהלפחותישלטרואקםיותר.

שלובסופרוקשוח.מוגבלהואידענותושלמרותאלאסגפני.אורח-חיים

לכאורההעוסקמכומר,הנמנעתדתית,להארהזוכההחילוניסקרויירעניין,

שמיים.בענייני
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-היאכןכשמהטרם.שללכברגבותסופיה,היאבספומרכזיתזמרת
ובחכמהתרומיותבמידותנחינהשסופיההדנוסרבואכןוחכמה.נברנה

לביןאביהביןנמחצתספקללאחיתהאלהללאשכןהעדת,ייישרב

רבדילאמללהכדיהכלעושיםושניהםארתהאוהביםששניהםדודתה,

המתנהלתסופיה,שלייישרתהנשמתהעלהמלחמהאופיה.אתלהשחית

אלררותי,שבביתהחינוןלפושתהדיםכמהבהישדודתה,לבידאביהבין

אםשרנה.אופיבעליובאנשיםלגמדישרביםבתנאיםכאןמדרנוכיאם

מעינינוייעלםלאפמלה,עלויצ'אודסרןשללסיפורולרגעשרבבחזרו

כשמתרגשמתעלפת,שפמלהשעה ;הנעורתשתישביןהעצוםההבדל

היאסופיהודווקאופועלת.בידיה,גודלהאתסופיהלוקחתמשבו,עליה

בעיקר,נובעת,פמלהשלצניעותהשהוי-האמיתיתבצניעותשנתברכה

כדאיות.מחישובי
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