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עו-כאמורהספרותי,שמר

ו
1 

כ~ום

 1\1זנ 'נכ iך

י~ים) tחי 5יד:: i 7קט(צרור
1 

נהידז~tנ~ר/;ם iע;יק,נזתט iלהאינו

אי~דתזרההרחשי Jארימנה .'מי

החן:ן,עטואוכפעםכפעםחובי·הגה·
כאחר,'והמיושבהמהירהמזג,טוב

הםפ~;אךהתמ~ית, ,,-,·בא 5_חסכו?

 וע:·'רמיtכ,ינה.טובה·.לחלוחיתומספיג
דהר·וכןהאיי~יזת. 5tיח;פשיקרקעהי~:רנרוכשםם" 5ער rקפ~ cחישךכ:ים 5 • 1או- r ~~ iחעלר~ח~טב-"עת?ח'זtיא.ירארנדודאים_ה·ב.ל·פיםמזהוא_זה.·עט

.· iI ביהיהחנ.ר·ןאחריםיג~::יזא 7שכניםב~ג;'ות. 5נע-ר-~חן.מיתרישטפם,:ו'א 5כמח,ים.t, כראנירג,נפשלtנj ג?יציתםןפריעוד.:ךדךכך 5 ::.ש~םהזא
~שירחוחופ.כ,·םיח~ריםכבזתעלו·ג~וד·ג.םש:"םכן 5שית, 5אידינפש 5-.נ·ב ,נרר'ד:ד,.נ·?הדנדרדי~ןתאת jנרת'חראבתחרם~ם.חזיונות·ובניחזיונות 5ג. t ·~,נים

t טה, ..החיים:ועםה:נולםסביא ,ה;??מ~רהירתהןכ·~ור•נ,ו-כךותא.ז :זבו"ח'עינ, ,שוניםםתחומים::' )i כפ ך~;:,יטרםi ,5עעדרופיחםרכבןש•םוזה · 
''.-'- ,,J C. . . , תיאבד'י?j . .דמ_~ i כנא 5והחייםהרב.ר·םאםאחרים/יi וכש ~' 1בגרוr: ייe-: 1 אאחר.נפשימיםךךוטר:·םנדו?ים"'בר,t 

 . .כדפךכ,כהוריד\ממנו,רקחתהחן,..ף,
העם,אחרע:כהר,ז•;קים jמכשע.רוה•ההוא jכואדםנחמה .ממג.קשי .היהרומה,•קדם ..פ 5פנ•ו. 7\ישריםמזביםשמתחת·נקיים ..עך.;נתוורדה .-,',בדס:

הרבהנא; itי'ועזת,ח:כ,קימוכרהריהצדהמרנ•עים.זמןנהמה·םמר·~יפיוה:·יח 5 נt'אואוהיות,מתכווןא•נו· t ' .ר \;tא'יזcבור,צנורי h·המצפהעלוחולף.
:פש ,ח\-,ב ח,,כאןר~ח.מחווקיבאי·מןם,-,•םזרהואשבהםה·~והבכורהרבדיםען,:ריםממ:וא .אר ,ח_א· .עויר,פרןש,אינדיבידזאליןתו r '•:כ\ור.

ה;ך·אחרוהתרחא•שפ;עה.לאי::פשבבא:.בטן,,;כאןלהשמצאהי\הם, t;\' j:דפמוצבעכ·ברופגריהםי\תו \;t.אי''ורוחשםרוחטו•:ח.כמזיגה ת.רנ·~~נמ·.
מונ-ערנבכונו 5י iהרהרי iואהרב~חום. iא:אהבת iוכאהאדם,,תןלאמו:·'טל~מרנוה~אחרי 1 .~רל~•מיפ,ה--וזח.~ריב.ו, ·_--. t~עי h'יפ ·ש,~ק:·,.-,:! .. A פ.;

נעוא;יזכנגרהערמך•םזכזוהירתרה ם~·נ;•מ•זו' ,; :t 'קד·חה•בדרמ:'י:רהר,ר·נוהאדם,בוה rניונופך,כברר'·טוב;זc:זהרכיפייפרתד,ר; p ר.נi.···.·.,~זדכi,מב.
ח·•ם\א,חרה,-צוהנטז"ים.המסמרזת ",ערךןעהמבחינה;,ךבר-,~':!{~בך;ךהכו".,בות,· " . ~ . . . "

 • <נע,החיים, 7ש.:•,,ההמ~רותנה,נזת
החוכחכלפיוהמיתרםהאגדהחסך 7והמהב-·ודנין iרא~ב 5 ~·קו-המ'~ך Jפילוםופ·ר~ב.רורהרומח·/"זה,,נפם~קרלח.-, b ·יהד~fורי.םtניקה. i'י. 5d-אגדתא.:,.·בפו·

 iבנימיכר'איש:יאיפואא 5היפהחוק. i:פרק-תקופה.א-:תח ~~-הם~ר~תיפר j;ינ :.·~=:כתיברגזנתרך .·ר~ t ',"ח·חיים . :.,.:מ,התר·:ר-ה!ת·;~;.ב.ינתר 5 .?ה-·מבית.
 a- • " ..1,-,מיתוה ',''-י,, "iיסתו_ת_-,.-.~.י:: t <.•,-,,-, ,ח-"',ק,ח' ,,-,","' " 1י-י 1 '' 1 '~י~יםרם 1מ ... ,-:,, 1את,זי~ןת 7,~איז ..נובע, "י' . ·•: .-

 • ,,-- .. •"-- ,, ~ינ·. 1i:iמהאסכן,ח.:אסנכטי,תזןויימא-,
פס;קרת,הונותשנהא 5·~צמדהואועדהצץהאךריסאיהמ~כזוצפריר' ,;כ;כ~כזריםהפ,~tנאתו::י·~תיר,לעבר'רי· i:הסזעולם,.:ב,הוזכות l'iתנ~פאית,
•~אףיוזעה,·~מיתהוכהמאותה rחדערום.אזרחי ,::~·ם 1הטפבספרותנונדו:ג:כרנרמררם iהקמהדברזאתזויטמן. ט;: 1 ,רש-"1מ'ו bי~ p.ררiנדקןטים
א iמם-ט-אגרהשדמ·סררה·ה~אםרסו?וב, .; , jנטרבהוא,שבהםהגדול--ר iחלת t 'לש:· jאיתקנרע · ct'ארממנו.-.'ו~ ;r ~ר?~זגה· t _ :_~ו .. ~ t :·,·נ.~~.~ך":~·,;נעצ.םאך
ה·כההיאזרדעתואזלםורומנטיקה. ;'עהשוררוה•הכמשמעועוום ק:ח~·א:י. iבהזק, ,~•·,מ , i.איבב--ים;זכר'ר,ת:אתב··הכראת·.מוצאשהואמקרםנכו

הו:תהיא _ומעשה,מה::כהיותררכרייניז, jפדישמנאחד.ויפתשםנכסימצדז:יאהעברר 1מ·א 5הדורות 5 ?י~· .,,,עך i:"d.ר iכ~הןאהיפה
הריהי , iכמדריזאיןגםאםרוכז . 11הזבאה;-•·פר, ,·;יצנעיזהיואת, r·:-ערמתהרא·~יז:בספרומכריזואף ·הנאות,כי ·ונו·הט.עים.אזדריפאישים 5·ע
ל~ .לא~, \;tארץ·••מםשנתכל-יגרעה;קאת jי :.rנ:יר'םמש•ךזהבךןךנן .ם~•;יאוהצלה".:נאולהעוסק.איני;,אני':י·אהזה"·'תואר i •א. ··.םח'·•ז 5גבןאנשי
בס~רןהעמ,יד•םש:'<שתאדתםהס,-בו j •;:.:ה~א·~רום.אזרה~ת ,;'~•המסדרתתקן;דורשא·נו 1הואקציזממרחקי:אתקראגם,·נד iגזפ~; ·., i ?מאשריותר
בחרתשעו•חםננ·מי;,ר'שו iו \;tהרא' i;ומניפר,י 5נ 1נר, ם~·לי iאדשותיירם .5J 'ר,מידוקר \;t 'אדוםוניה,מ:·הע.זום • רת::• _·,, 1 ;;: 1···הגב S ן;;, ~: Jהראשזס::רו

כמסבתהג-דיעזהיונה ,": j ,.נ•"זני~א"iני jבט;אמביאהר-אז iי 5ודכאהtכזברנ!ד JJ •כךרך J'~מרהנופך/~ו t :~נ,-ז cתיקאחדל tt • •ור~,ב'.כt~<:• ... א,••• ,,~טנ.הףו"חני
מאד.ת 1-ני:::ימדברציון י:~,' jנני·ז:י / jי~?ומר, ך~ך~~ jאואךנ~תו. 5;םדרכוכך " jנד•ק iמהיוה 7ה:,זז.קםכם,ל t ' .-,·~גישתם riבמiור · ..אלאהתחומים
0ז:א~רמפני:ים 9ר iאנו?ל~~יינרך ,.r~ןאין·~ליו ..יצירתשלנםפי·-·חןב~ ,i ~ i, ~ Jהי ·~,נ:~.~:.ה:,.ח~י~ךש_.~ i ~,-=;החרמים

ר :rבאיש~..,ביי;';טהרומ:םיחיסור )' 1
היות j 5יכול~,שבההטרדב.זתותזזיות·:נעימתאוךןפ,חהשםאתמ::tנאואינו ''ור~· 5כ?אתחמומי:מז_מוציא,,חראתחםו··מב? ;ו:נרא::.',:iטא' j .:::·;.םשר·t:כ-ביםוים

י-נ~ברומ;םד- iחםבםרררקאחתחטיבה ,כשיג,תד זמ~·י--פ: , iו iהיתערד 5t ·:זאתוה·צח .) iמאד~רמם ;.;•(כדבריי.-אל'יז חרא?··_\;;; /ti p ~~ 3ש"וז.י:~שאנוהום riו
 i'כזואי·רני~ה:הטי·:הביהישקח.אנו ttהנפיחמ·םרתזא 5מאתו. wוזב· 1לז{יותר,ה' 5סידומיביטפטז.אינiך··רוח, ~.ולחחן:~:.:.ך::זד~~-.ה·~פחבנפשת~יר_

כב'~ח tיה~פה,חר:זחניתההרפתקנזתל,ופ~-טכיי~כ'ט,הוארוקאאצלו~וצא\םונזרה-אםדאi=גלנמרו..תמלאנהעלית·ו.שיג.ח h עד,;;·:~ןtק~ב:~תצ.ינדרונך.·אתק· cםר 5
טפולג·ם.ים 5במשער'"'מדניח 1.ההאתלח-ו~·במפר·ז-'~הואולאזבשלנ'ו.צו:ב:ם"<~חוה:יש . jדןחקיאין-לוהיאחי_ים~ות i" ,כ, ";ת: iנ f נכ:'"ו-נ·~~;ע~.כפויההר iשאי

זב;-נתהי-כ;ראההיההספרותישםדם 1ע·אינהה rחפר.שור rסירהגרום.ערריםינואהדת,::פעםזה 5ו: \;tא'·;,עזר · . .rר,,י~עתהיי1ב:'יפעתל l-' i'חצ,~רות
ב-;רח 7רצח c""ה ם~·:מקצת,הרפתקני~הוכ- i:·האמתיתהקרבהאך .ר 5אצמצויההחי.ים". .הגח.ו.ל·iי .iורבח-נ.דת ,~•ב.זיי-התנאדו 1םוי 1זו

וצרפוהדנ•קןי\ 5ש::עערשעה,ככלחהבנ:י:מאשראחר·פה 5 :::ה:,כת jמונזהרעטוזהץ 5שא•נןכסופר\פניעלח. iושנצא' ;,מובזהצפונה
- ..להטי:ח • iבלנןהכרת-·חע-רך =~נtחזכי iתמיוזוכר~,חזק:הדנ-י~ה;;פר-םפ.רי;~י it ?-ט•'צ,ינח ?tהחכלריiד'

זא~ tJ !:'רדירקנא~תהר-אאחדה 5אבכ;'הםן.מ::ע 5אצ.המ,··צא 1חד~חנ,הד·:ק- . .:·רטש:ל ':שנאבוז'~ליח.חרא  "ח J-:-i ~ ;הש;ררז.;יסח,.-ם~ l ה.,צז:בים"•
ןמ.ס~.,יג,מסוייםסרב·:יiנרםבעם 51יי; ,ק~דאירארנגםוהד.:יקי iכר 1י:ךכ~ . iיtנוניםtב 5פיבשם .א;--קה"חו-אראוי

 ~ _C • c'י ,.C ~י- ... ~תב iהנזן"כתיבה 5 .,נ•חל··אינו ,תר•פ:•
חן 1-אנמי;ם.זב~רחדיםיאזבר:;'יזיי;ם 1ו•א 5וד'גיות ת:·-ק ,ע· אי:::אצלומרי:נתת ~·-ור t:· "i~::ייי~ן z ~·רחית .. .נ~,,:-!,- !~,

ראף rםג:רבו ך~'"'רי, t •~;ה ~ב~;.נ ,י:.;ז 1-1חגבת iק ;,ב•א 7 ~ :וב:~ rה·- j ;.ב·-:.iי ~ iiג 7ע Iחייrנ J רנ:-נ:-·גיד~~~בי-נ:'·ו ·::~י~·ן,ג· =1·:במים

במינוםירחרזר.:א-הנדרה-5ה·נדך~ורוה

 ' jכג~צראינוהיצירהשררבצכוזנז.
 iריםה tשכק i-צד t:שעתפעם,א?אא;'ה

ר 5הוהסממנים.אתמידונרכזנארה,
זךי-אבותנעשיםאינםאב,נדניא~בם

 5עמז 5מאינופרטםכים~ 5רמהמ'ם
ר'כלל.יוצרשא•נן jשכומכל , 55כ

ו 5שאצט, iהפארהו'נר 7אצהז,א jבנימי
י 55מכןהטובהמi.יוטאתמרצ;~-םאבו

הרקקאינזאך ,:·לקונההןאר,כ;וים.

טובעויד;מידהערכרותממכערת
 iאחהואםים. iר~דןצקראינוחותם

 1 :::לאם 5אזהדרה,בסוכותהאפרתים
המנר'עהשליט,,,הנט~ימחןקקום.שבט

אהדת",נפשיתמקרקע , 5מהד"מתפרו-י
בתקדפת•צ•ה 5גסופריל JIפעםכתב-'-

הער,יקלא•ט 5השהנטוי,-אשרתן.
ם 5אוזם. 1ה י~·;,ךקע 5מקרקעעצמו
 .rהזית,ר·םדעגםישבנימיןד'אצו

כופיtבאינiבף:ריו'ליט. ,ttהיהנטוי 5ע

משווים,ךקא 5אקוראם, 5עעצמם
שאי:זהס,רדרכיהו:: 5אמוצאים

 ,הםעיר 5נאחו-א Jאיערום. 5משדבשות
? J ~~אי-הזננדחח.אתבנולהטיל ,כה

ף, iה:אומרהואחנםערהלרוחאדרבה;
תפארתךתהאא 5כיוכסערהבםופה 5א
לא,,אשרו:רנו: 5מהדאוכהי . iכא

 5שאמותך'ו itננפ'וארםתהיינה
ב~?הנכםכפיט,ד 7ארחמ·1ייזמב~חה,

מו 5עו 5עמתוכו 5הסתכ 5ןרנעים 5
ii'j הגז,חי-יירi שבר·~דת"ולח.. 

ו 5:אח·הד,ארח 5תם•דטו:כז 5כי
ה S:קשעה,גם ~,אתורלהםתכ?י tחב:ב:~

םפ· 5שבאכסניותוהחיים.ם 5העד 5ע
פדתהים.ןךא•שם,מצויים.שרבדיי ,ת~ר·

-•::תשכדרךברבדיד,ק•ואד,מאתרכים

טונומהבפסוקנפתחתיןםשל ה,;
אחריםי,ניםישנםוודאיאוה'ליך;

בכישחם ,בדבריוקריאתםאתהמסיימים

מי· 5תר tע 5אר'אמרשכםותן 5 ;•טזב.
j 7ימרביםחכמיםדrt דאםבעולם.רם

פנ~םכל ,;~•הם;רום, t:כינןינ,מחיער~ם
r.: רכיi: נלוםi,'::י::.ב~., 

t ייי~ג- - :ן, , .. \




