
.יקסבוודינרשטלואש

ונתרישלש(*ינשהררושמהדלונ,םירקלוגנלעד6כב,רוחשהםיתברקב

־תומבםעתובחרהתוברעהו,תימורדההיסורלשלודנההרהנ,רפינדה,םיה.השדחה

תלהוצה,הנונדהרישהוז,םתרישו,ותודלימררושמהתאופיקהשםהןהלשםירבקה

דיליררושמליוננבו.ותרישבירקיעדיםילהתיה,הנירקואוהיסורתוברעלשהבחרהו

ימידקהררושמהעדוי,ןושארהותריש,רוקמלהיהתולדהררושמרצרצהש,ינילאוהרפכה

דוסיהש,הנשדוהרישעהנפ,םידוהי-תטועמוםייונתבורמהנסדילי.םירחאםייחלערישל

—״םינשוש״.םינשושה-ררושמלדנ,האלמדיבהלשהיחהועבושהןמהנהנהיההבשידוהיה

-ינרשט.םינושארה•הפוצה״ילעמדחאביקםבוחינרשטםסרפש,ןוטיליפלשםשהיההז

רסאולאכ?ינממםיצפחםתאהמ.קרטצהו-םשאתצקומצע?אשינרהולאכיקסכוח

?םכלשםייונעהותורצהלכסינאעדויהמ.םכומכיתלדנאליכנא,וימטקמלררושמה

תונמואיתואו,הבערוהזנרנהידוהיסאהלדנםכתא,רשועביתייחינאו,ינועםתלבסםתא

םירוסיא,תווצמנ״ירת,העוצרה,טושה,דמלמה,רדחהקיעהםכילע.תולהוצותועבש

התיההסםתאםיעדוי.תורוסמ־ןיאץראב,ישסחהםורדביתלדנינאו,םוניהינ־ארוםו

הלאםנויהיליבשב-םהירוסימיתעדיאלינא?םינחהותותבשה,םכלשתדהיליבשב

.םיבוט-םיםי,ילשםינשושהייחתאטשקלואבש-םירתי,םיפסונםיחרפ,םינשושקר

תאתונקלךירצהיהםכלשדסלמהו,ישפחךינחה,שדחהןמזהלשויהונתיבבםייחה

יקסבוחינרשטו.האריבאלוהבהאב,יתשכרהבחב-סכלשםיתשכרשהמ.וידומלליבבל

וליאכאוהו,הזרואתאבהמםשלטעמכחכושותודלי-ייחלשהילידיאהרואתךותב

•םינשושהלעבל״אלפנהובתכמתאבתכלוהררועוץרפתאזינרהשרבד)שרלנעול

וא,ידוהיה-יתוברתהןבומב,ררחושמםדא,שדחםדאהיהאוה.(•םיחוחהלעכ״תאמ

,םישדחםינשוםויהוינשום;םלועמדבעתשנאלשןויכמ,ללכררחתשהאלש,בוטרתוי

לשינשהדצהתא.תוחכתעפשךותמםחולהולהוצה,לכואה,דבועה,יחהץוחהינשומ

,דתיהוליבשב.האראל-םוי־םויידוסי,םירוסיחדצתא,המחלמהוהדובעהלש,םייחה

חרטואוליאכ—ינומכויהת-וצרת.ןוצר-רסוחלש[ינעקרתואיצמהוםייחהתידנרטלכ

דמועההזלשםאיכ,אכדנהולבוסהלשוזהניאולשהאחמה.ונ־ריש-ת־שארלכ

קילאיבםנ.החומוזנרתםאוה,םילועםניאהלאשכוי.ולע:תחתמשחלאלארוקוהלעמל

רסוחךותמולצא.ידוסירתוי,רחאסחיםנשיקילאיבלשאלא.חזכסחיבםיקיפללשכנ

דועב;ובחלצנודחהךותבףוסףוסאצמנירהקילאיב;ןובלעהתשתההאבחכה

.ר.י.ויערת,ופי.ג׳וזחע*נ,ץנוקבירמאמחאר—קילאינלע—,ןושארהלע(*
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 העיקרי הוא זה והבדל אעם. כאילו בשבילו והכתלים בחוץ. כאילו כלו הוא שטשרניחובסקי
 ,נילי. ובני ביני ?ןבדיל להיות הקו דטתח אצכי באבי "עוד אלה. שני שירות בין והיסודי

 התוה שכיניהם זה והבדל (.111 השקי• נביא )מחזיונות אלהיו דבר על טשרניחובסקי איפר
 אל החיץ, אל דרך לו וחתר ביאליק תנא התחום סתוך שירתם. דרך את נם כך אחר להם

 אל הניע האדם וסן אחר, מצד התחיל שטשרניחיבסקי בעוד האדם, אל היהודי פן העולש,
 היה מוכרח זה ושנוי הצטמצם. וטשרניחובסקי התרחב שביאליק מאליו, ומובן היתרי.
 ביאליק שאצל אלא בעיקרם. ליריים היו שניהם חלופי-ערכין, לידי כך אחר אותם להביא

 הדברים, אל שאף ביאליק ההסתכלות. של זה — טשרניחובסקי ואצל יטוד-המתום משל
 בשביל הטבע היה מה בהם. שלט בידו, החזיקם שמעם, הדברים, את וטשתידצבםקי-ראה

 כמשך וסמל. אילוסטרציה בתור רק זה לו שמש תחלה ממלא. יסוד תחלה? ביאליק
 חסרת- היתה לתיאורי־טבע ביחס לשונו מטרה. נעשה והאמצעי בו, לשלט התחיל הזמן

 הטבע איתו. התיאור בלע שאז אלא התיאור, אל הניע לאט לאט. תחלה. סליס-ובסוי
 בן־ טשרניחובסקי. כך לא כל. על אצלו שליטה הדומם ושירת אצלו, התמזגו לא והחיים

 נהיה אם לטבע. עובדים חושיו וכל עשיר-חושים, והוא לתוכו נכנם הטבע אצל גמור בית
 הנה שירת-דומט, לידי שהניע עד ,,העיקו כמעט יכן אחר לעצמו כשהוא הטבע ביאליק אצל
 אצלו התמזג זה שעיקר אלא מתחילה, עיקר לעצמו כשהוא הטבע היה פשרניחובסקי אצל
 שירי-השקט את אפילו ממלאה היא ביאליק שאצל ההתלהבות-זו החיים. עם רוב פי על

 כך כל שהיא זו, התלהבות לפרקים. נבוב לירי עד לרבוי-צבעים אצלו שנורמת זז שלו,
 טשרניחובסקי. אצל ומחליש חשוב בלתי יסוד דוקא זוהי אצלו, וםרוםם חשוב •מיד
 הם ביאליק של החזקים הטבע תאורי וההסתכלות. המנוחה בתחום דומא חזק הוא

 טעזרניתובסקי, של שתאורי-הקפאון בעוד להתאבנות, עד הסתום ידי על פתנבשים כאילו
 שהניע סמל אנו רואים וכך ;מהתאבן עליהם ושומרת בהם. רוטטת כאילו המניחה

 אצל חי סמל לידי שהתעלה ותאור ביאליק, אצל לפרקים ונתאבן תאור לידי
 רואה• ובאין אחד "אחד עד זלזל• לו מ״צנח האחרונים שיריו של )ביאליק משדניחובסקי.

 העדנה האהבה. בעולם נם טשרניחובסקי הוא וכך אחר(. הרמוני, ביאליק בבר תא
 אצל האהבה אשר בעוד ביאליק, שירת את מרוממת שאיננו, לאושר שאינה, לאהבה

 כל שקט באפן לתאר פיכמן שידע זו האושר, של המלאה האהבה זו איננה פשתיחיבסקי
 לתאר עוד אצלנו איש ידע שלא גדותיו, כל על המשתפך הסוער האישר כום של זו ולא כך.
 של האוביקט כשעמום(: הננמרת שירת־הבשר בעיקר היא שטיינברג ויעקב שניאור של זד

לטבע. ביחם במו ממש ביאליק, של לאהבה הערגה מקום את טש׳ אצל םםלא האהבה
 בחרותו בימי ואח״כ שחרותו בימי המשורר. אצל לנבול השושנים מהרו לא כי
 כמו - המלוח• -היוני חיי-שושנים. הם חייו שם ונם לאודסה, בא והוא - הראשונים

 עדיין שהנה מזו היוטת, סן מעט לא בנפשו נשא - בילדותו הכפר נערות לו שקראו
 בעבר, יונים באויר. עוד שם רוטטת כאילו ושהיא השחור, הים שפת על מעט לא פרנשת
 בערי- יוני וישוב קרים, בדרום למחצה יוני טבע יונית, קולוניה חרסונם שהיותה כשעה
 זה ההיה כזה. רוח הלך מעין שם משרים היסידות אלה כל והקטטת, הנדולוזז התף
 השפיעה לא האם ליונית? אהבה היתד. נעוריו, שירת מקור זו הראשונה, אהבתו כי סקרה

 והמובן החדותי הזר, העולם לאותו והמסתורית החבויה המשיכה אותה יודעים בלא פד.
 נביאי-השקר, בפי אותו שוסו ידי על לנירו אמר שטשרניחובסקי לנפש, והקרוב זה עם

טשרניחובסקי אצל היה חזק הרי ליונות הרצון ? בגניזה ודנתם מקרבה החריטתם שנבזאתנו
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־,ושטאוהינויה.תויפאלוהחונמלףאושהראתסהוגשנרמוירוענתסימתברבכ.דימת

ןיארשפא—הבשחמב)הרישבוםייחבםינויהישרוייכ,המוד.דינהלהשק?יקםבוח־נ

רתויםההתינםאוהילטאימש.םיינמרגהרשאמםייניטלהםימעהרתויםה(.ךכרבדה

הלאלתיטסלפהםתסיפתבםיבורקרתויםהםייתפרצהםייםנרפהו.ןופצהלשהלאמםיינוי

ךרדהרבערבכוז,ןושאררוקממ,דאבהניאיקסב־חינרשטלשותונויו.התנסוליפא

אלאיהותונוי—םינויםייחתורוקמל׳קסכיחינרשטלשותביקתורמלו.םייגםרנתורונצ

,רתנלאיההבורק:תנםרונמםניכ,תדהוימקד
.יתפרצהסנרפבהעיננםושהלןיאו

חחמאיהתדדוחמירה<הלתפרטצמהנזוללשוז),תינרבלדיהה,הינשהותרישתפוקת

וזהפוקתבויררושמינשםההלא-למידוהתנ.דנכשא
,

הנוילעיכהףיסףוסהנהש

הלדנ■םהילעומהמעדחיו,וקמעםיעונענה:םשרנבתנהסתואלשרענה.ותרישב

םהםעדחיךאו,תוקחוצותולקענר-תובהאםנמאואבתחארעונתבהאםוקמב.החונמה

היהה.ץוחהןמהאבוזםנו,וייחתבהא,הלתנוהשדחהבהאתלדהלערבכהקפדתה

,הרואכלרזה,עבטהםעתוכפתשהההתואלכ,םייברעמהםייחהםתואלכו?הרקסהזסנ

לשןוחטבהוחכהתשנרהוימצעלעתוקפרתהההתואלכ,בלשםלועתשיכרהתואלכ

רזהםלועהותואלכבהיהאלםאה?הדוזיפאקר,הרקסקרהזלכהדוה—ולאםימי

אלםאהו?התנספםורמליתרישזאהתלעאלםאה?ררושמהלשיתימאהומלועהפיהו

הילידיאל,ידוהיהםלועל,ומצעלךרדהתאוומצעתאררושמהאצמםימיהותומיקמהםתואב

?תינוימרתויתידוהיהותינוי-תידוהיה,ולש

יניערנלכ.ררושמהלשהממוריכהוהרישעיכההתיהנרבלדיהתפוקתיכ

וחמצהמדאבוטבנש.ותריש
י

ברעמהתאררושמהבוזעירחאו.ירפואשנווחרפ,םש

ולדנדועהלאוםיפנעולעהנרבלדיהיצע.םיינרבלדיהההייחתאותרישדועהכישמה

.ירפתתמטאלטאלקספץעהוולעאלםשםישדחםינצנשאלא,תדלומב,היסורבםנ

*

.הלאםיניערנליבשבהב,דתיהאלהרפסומתאלבא,ינוייפוילשםיניערנויהתדלומב

קניונממשתוטלוקהעקרקהותוא.וזהביבסבםלאןכםנאוהומצעבינויהדוסיה

,היהאלתדלוסהעקרקו,הילאובישב,תדלומבהפולאצמנאל,רכנביקסבוחינרשט

תוצטתהלוסר:תוכסהברהו,ץוכתה,םצמטצהררושמה.וליבשבםיאתסהעקרקה,הארנכ

התוא,םייחהלשתוימיטפואההתוא.םינשושה-תשיםכוזלהמרנרקיעבשאלא.ד

הרישוםייחתוניעםלכ-תונויל,תויפאל,החונמלהפיאשההתוא,הריהבהתולכתסהה

ענרהארנשהז,קילאיבלשריעצהרבחה,ררושמהו.טאל,טאלושבייווברח-הלא

תולעלףימוהרוכבהרבחה.רבח-דימלתןיעמ,דיעצ-רבחףיסףיסראשנ—וילעהלועל

דחאםויהרעאוהתינפוזיאבשתורמל,ותוחתפתהעצמאב,ךרדהעצמאבראשנריעצהו

.ולינשןיאוונלצא

;ותורנבתרישל-תוילידיאה;ררושמהלשחכה-תישויהמיינרבלדיההתונויהתדמ

רשאמץוח)הזויתסבעמשנרעצהלוקןיאו.ונמזינפלויתסהזיאוילעדריוליאכזאמו

ילבםנוליאכ,הקעצילבביחנוניעםושביתםוךלוהררישמה.(םירישהשלשםינשב

תולוקהו.רישלףיסומווילעמחורהקלתמהבשינרםוניאםנוליאכאוה.באכתשנרה

ררושמהו,הדורצוליאכהניננמוזיאםיעימשמוםישביתולוקםעםיברעתמםיננערהםיסרוקה

.ותרישלםישדחתודוסיןיאבומצעתאהקחמוךלוה
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עגנוליאכםאתשאלא;׳קסבוחינרשטלשםינושארהעבטהירישסהרופצףוצפצ

.*האורןיעתובבריפלאב!דוהוארימלפאהטיבמ.:המו

ריעהוילעש,ולשה,םלשה,ןטקהרישהותואאבםינושארהוירישןיברבכו

,עבטהרעצתאםנעיבהלרדושמהעדויםינשהםתואבדבכו.יברעה.:ותמדקהבןיני׳רב

םיללהמםהשו,יקםבוחינרשטלצאאצמנבונניאש,םיבשוחונירקבממםיברש,רעצהותוא

םיבחראלמלע,הינלאהרבכהנהו,וליחתהירחאםינשעברא.ךכלכהזלעותוא

ספאב)ופוסבש,(םיקיפאהבחתאולמב),םלש,אלמ,יפאיוטבםעירילריש,,תלכתה

הרוצעהיכביהוז,המוד.רעטצמםאררושמהאוהולשה׳עדויךניא(וקבחירוצהבהא

.*הינלא.הזרישםשארקיכה.*םיצעשי.רישב*רישךתנוילעאלו.:ומכ,ררושמהלש

הפמקוחרםאהו.תעדמאלשהלמסתאהרצויוהרישתאהמצעלהלהרשתולכתסהה

״ברע-ירוהרה.הנה:תוינשהתואםשםנו?תיתכלדיה-תינויההקיפאהלךרדה

,יתבשחפ-סםודינשהו,יח-םסודןישארה,ם־אופק-םירקהםירישהינש,א0(:1111־ת0-ו

לש*םימודקחיש.:רישהירהו,(ןנב)הליללשתומלוחחתועשב:ומכעטקםאתפו

טטרבו.:רישהףוסבו,״בורקדאמילבלמ,דע*םתואילומדנו.םיעטקה).הפוקתההתוא

עבטהותואו.בישקמררושמהו״.חשרעיהךאו,רר־שמכורנבםינשושה.(יוכו*םייחה

הזיוטבןייצמהמכ)ולש*הונע-תוחישב״וובש*תוקונית-טופטפב״ש,אפוקהויעלסה,ינויה

.הערפהותודחאש,עבטבשתודידבהלוקתאריכה(הרישבונעה,יקפבוחינרשטתא

תמויוהקיפאירישלכ,ןכ.תידוהי-ונמרנרתויהנהשהמוד,אל?וזהסיפתאיהתינויה

םנ0ההלאלכ-חפנלולזרבל,םירהל,םיל,חכלהבחםיאלמההלאלכ,םתומכוהלא

,החונמהירוחאמו,תורחבהימילש,םינשושהורורדה,רומהירוחאמ■הליללהבחםיאלמ

לעבו*ןודתםאללםישמה.אלמ,הלילהסנרתתסמ,1לשחכהימילששישהוןואמקה

לכךותב,םימהלעררושמהליטבו,םילמוםיעלסהןיבמו.*םיעונענה-תרההממדה.

.ותואעינרמוניארישהםנו.ומלועולםרהיןפאוהדחפמ,*םיפשכהןנע״ו*כהזה־תכשס.

״!בש1םאןקלארוקנאןיא,
בתכיבנלעליגתוניגגנ

(ררועמהתשגדה).אוהילאלרככימולח

,םדרנ.:ןטקהרישל,ונלצאהתומכ!יאש,הקיפאךותלתחאהציפקקרבושהפמו

םהשהמוד,׳םירהןיב״ו*םימהלע.,התכיב*!המוללשםירישהםתוא,ןכ.*םנאהםלוח

,השבונםדועהניאתיאסדואההקירילה.יקסבוחינרשטלשעבטהירישבההוכנ-יכהחדוקמ

,םירישההלאב,הפ.ןבא-ישונ,ןואסקיאדמרתויםיאלמםיינרבלדיההםינויהםירישה

םיעינמהלא-מכותבתטטורתירילההמשנהשושישילנוםיעלס-ישונםהרואתהדצמש

.רעיהקראלו,חשליחתהעבטה.דחאלםדאהועבטהתוכפתשהלשהדוקנההתואל

ספאבאלדוצוקבחיםילמו,ךרהנעמרבכשיגלשהיסימרל.םירההוםימהסנםיחש

ןימאמו,עבטהךותלושפנןוילכווכלתנותתאתולכתסהךותמסינכמםדאה.הבהא

.ושפנתולוקתא,״םינענוםייוודםינטקםיחא.םאיכ,םירזרתויםניאש,םהבעסשל

תוכפתשהלשהינלאל,הרומנתירילהדישלוזתיריל-תיפאהרישמךרדהאוהקוחרה

ריש,*ריצקרחאלםיחרפ.רישהבתכנ(יסוררסכ)הרניברטפאיכ1907תנשב?שפנ

הדיש.נוסמםירישמוונממדדוחמו,קילאיבלשדומנדימלתרבכאוהיקסבוחינרשטובש

ידילעתולוקתמאתה)היצרטללששדחינכטןויסנףתיצבהזכרישו.ולש׳המותי



יקסבוחיגרשטלשעבטהריש.״םילילאליל...הליל...הליל,רישהםנאוה(תימתתויתוא

םנובתכנםינשהןתואבשאלא.יריללךסהגו,ולשיפאהרזאתהתא,ורקיעתאדבאמ

עבטהתרישלשתוהובגהתודוקנהתחאלבשחהלםילוכיה,״רסאמב.:םירישה

,ףוסבלילמסהךפההותואבושו,ולשהוישח־מהרואתהותואבוש.תיאקסבוחינרשטה

.,,לנר-תלוע״ו•לבלותרותשעל.םירישהלשהז,שדחדוסירואתברבכשנרםהפשאלא

.רואתהלעדחוימןחקצויה,קיתע-ידנאיוטבהזיאשנרמ

םירחאםירישבםירזופמהעבט-יר־אתלשםיפיהםיתבהתאםנדועריכזאה

םעוגזמתהאלשולא,״,דצננממךורב״בשםיירילהמירואתהתא,(.דועוהבהאידיש)

םידכלתמשפנהתושגדהועבטתוארמש,רואת-תוילנרמממצעלםנהשלבא,הםיאופה

טעטכ,םייצילם-םיםיטתםיעצמאבםששמתשמיקםבוחינרשטשםיקםבמגשו,ךכלכםב

:הלאכתורושריכזאה;הפיייכהןפואבותתכתאאוהםשנםזאםג,ןודרוג.ל.שלשהלאכ

לוקרכעףלחוטאלו

םוחתוייפחחנעןומעפה

,םולחוגומנךליו

,טעמבדועףרפרריואכ

...רעיםשאכעבוטכיהיו

םנרמואהזיצילט-םימתיוטבהמכ,״םולהוגומגךליוםותתוליפתהנעןומעפה,

?תוילידיאהךותבשםיבחרהעבטהידואתתאדועריכואהו!׳־םסרותבםנורואתרותב

לשקיתע-ידנאהיוטבהוהיארהןפואותואוא?״רעיימסק,:םיקזחהםירישהתאוא

.םייברעמהוירישלשתיתומכהבחרהאלאהלאלכןיארקיעב?,זומתהתומ.

תוברעלשרופאהןמםנובשי,רואינשכ,קילאיבכ,ימורדהיקםבוחינרשטיכ

ובשיירה,ותוריהבלכתורמלו.היקמעוזנכשאתועבנתולשהרמחותרישלכו,היסור

םיקמכלבא,םיזמרבהברמאוהןיא.הבורמאלהרמביכףא,םימודמדהןמםנםשוהפ

-יסוכמםנויזמרןיאשאלא.(לשמל,הבהאיכאלמ)ףוקשולשזמרהןיא,זמרמאיהש

ןיא,לבא,יקםבוחינדשטתרישברהזהןמטעמאלשי.יטסימאוהןיא.המלע
תרישוז

ןמא,ולשםוצמצהו,דדמהשוחםעומעדלונוליאכשהז,יקמבוחינרשטבשןמאה.רהז

,שדקמלתחאהציפקבםנכנאליקםבוחינרשט.יאדמרתויץרפתהמויתוחכדעברצעהז

,העידי־רסוחךותמהזאבה.ןושלבהמחלמ,ירמנלתדחוימהנפב.דתיהותמחלמשאלא

.ןימאהלהשק-תוירברבתויטנב.רשפא,העידי־רסוחךותמ?תירברבהיטגוזיאךותמוא

לכוישידכב,תונויל,רימנלעביאדמרתויו,יאדמרתויירוטלוקאוהיקסבוחיגרשט

הרקיעבתיטקוקהנה,תוירטטל,תוארפלתצקהיטגה.םיעדויבםימזירברבומצעלתושרהל

ןיאלבא,תויביטימירפהןמטעמאלובשי.תידוסיהגיאו
.ללכתוירברבהתאהביחמוז

ומצעתאץובלהצרתנאלאוה.ץוחהןמאבשהמ,הבסהבללעתלבקתמלכמרתוי

םילשהזאו,תצקוסעהמילשהוזשדע,הדסמבטעבאוה.תלבוקמןושללשםודס-תטםב

םיארוקהלעיקסבוחינישטלבקתנאלםאו.(*התרנםםבסנכנוהלאוהםג
,דדמב

וילעזירכהשןושארה,ןיניירכרחא,היחהנויפפכןמיהגופחןמרקהמ:רכדח)ינעמו(*

(הנריפפתומלעתיאסדואהלםימ.רבייהבורמאמכ)רנזיולקקד*אלו.אוהלודגררושטיכ

ןינריפפ.ללכבכעתמוניאהנרישפהזלעאקוד,וחוינוינזוילובירכהנריפפבלתאךעמאוהש

ררושמיגפבויגפלבקמאוההחמשבלבא,ןושללויאטחלע,ויוטבתוריחבייאלעוחואדסימ

רקבמה,יקסניליכתאבטיהועריהלאפיליכשט?הנריפפלשחרטהתמאהתיהחט.יתםא
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,השורדה
ומכםירישב.ןימאהלםירחאםיטונשומכ,תוירברבוויוטב-ןולשככהבסהןיא

איההבסה.םילבוקמהןמוניאהזרישאקתו,קזחוירוטלוקורוטניוטבשי*הריני־ד.

םניאש,םיולש-םייטסלס,ךפיהלואםינירעוסיקדאקודו,הריש-ינוסםנשי:הטושפ

תאםנופהזןיאו.השורדההנכהההזלהרסחשינפמ,בחרהלהקהלעםילבקתמ

םיסצםוצםיקםבוחינרשטלשעבטהיריש.הזלעלפלפתהלהברהןיאו,יקםבוחינרשט

.םיתלדהתאתצקרנוסהזםוצמצויאדמרתוי

.נ

-ביבא.,טושפאוה•לאידיא״ה.הלחתםהםיפריקםבוחינדשטלשהבהאהיריש

,יפויםנוחכםנשי,״ה;פסיל.רישבחכלשםיזמרםנמאשי.טעמכיתודלי,״םימלוע

ןנשי,(.״עלסיונחןיב,),יברעהתכשחבהיהי.תידתתההידולימבםוצמצותויביטימירפ

מיכןשרקיעבלבא,םירישוזיאבדועתוקזחתוריש
,הסידוא-תפוקתמ,הלאהבהאירישםה

םיירוקמוםיפי,ירמנלםירחאהבהאיריש.םינוניכהםיררושמהלכלשהבהא־ירישניסל

קילאיבלצאדיחיה-ייחשםשכ:וקדועףיסוהלךירצהפו.תינרבלדיהההפוקתבובתכנ

תסנכללמסואתואיצסאוהרישהםאםיקרפלשפותךניאו,םייממעםייחםעםיברעתמ

־תפקשה,הרוטלוקרותבןמוותריש-תב,עבטה:הבהאביקסבוחינרשטלצאךכ,לארשי
ריש,״ךמעלתאךעטנ.הפיהוקזחהרישהאוההמ.דחיםיכפתשמהריצילשםרונוםלוע

םיטרפהלכןיאיכו?ומעיבוטלםנהדזברןמזהתיהשותרישתבללמסואהבהא

-הלשעבטה-תשיפת-רואתםנןכו,שסנה-ךלה,האידיאה,הלשיטימפהדצהרואתםנ,שש
ןיאםאה־?ביבאהתוד;א.ו?רקםהלשהלאלהרזה,השדחהותריש-תברואתםניאיכו

הםשנ-תתנאואםינטקשסנ-ירופסהלאןיא?יקסבוחינרשטלשותרישתודוסילכםש

רבדלעהרישההתואןיעמרתוישיהפ;קילאיבלשהבהאה-ירישכתויראטאינימ
הבהאןזאיהאלה.:עטקהבםמורמךכלכ־יהונתרישבהאצםשי׳רליז?לשוז,הבהאה

הזעטקןיבלדבהה:רמואיתייהאלא.ףם1׳הכימלש״הללמתומר
׳הבהאתודנא.ןיבו

תיארלש״דרינמלשםירויצך״נתבןיא.תישרדט-תידנאהקזרפלתיכנתהשרפןיבכאוה

וניאשהזםים-ע;ענ,כוא,״םירההישארלעתפטפטמהטסה.:ןיעמםידיחי-תעיםשוא

יכהתומוקמהו.םיינוננס,םיאורלכהשופכ,םיטושפםיריאתםששילבא,״קסופ

עטקשדועב,םיוטבבםיישרדמקרףוסףיסםנה,םייתשלפ־יבהםנו,״ביבאהתדנא.לשםיבוט
םהףאולשסותפהלכוורואתתונורסחםנו,י״כנתעטקוהנהיתרכזהשל״כיםלשהו

יללכהדההלבא,דהריאשמ*ביבאה-תדנא״בינשואדחאקוספ׳הזךותמו.םיי״כנת

השלחהרושאצסתהיעטקב:ךפיהלאוהןינעהףסויהכימלצאשדועב,דאמשלחאוה

הזןבומב.תיחצנהזשעוהקיתעהאובנוזיאכונינזאבלצלצמיללבהיההלבא,ששוהפ

תומוקמהוםירישההזינפמו.םהםיידנאקילאיבלשםיניוצמיכההבהאהירישםנ

,יחצנרתויוקזחרתוידהםהלשי(לשמל,״תחדנהיל},)ףסויהכימלשםיבוטה

אלויתוחכבעינהאל,ותרישבותואםיריכמונאשהמכדע,ריעצהףסוי-הכימשתורמל

ימו.ך״נתהןמ־דמללהמונתרישל,הארנכ,שידוע.יקסבוחינרשטלאלסנוקילאיבל

ך״נתה-ירוסםבםאיכ,הדנאבאלוהכלהבאלהנאצמיאלינששוחתוינושארירחארתוחש

תמאבחגריפפו.ולצאחריעחיללכתאודמלםחו,םתחתורודכםיםמזולעלמנהיטתסיאח
ןבבו,חלורגחרטנםנעיחזרוועטב.חלאוחלא?תיתטאחרינזיינמיססחחט:ךכעגנ

—
.ר.י.יתמאדרושט



לשוויהת,העראיהתוינוניפאלכ.הפונירהאתכללםשםנרוסאש,ןביס.םיאיבנבו

.ןורחאבןושארהתאםיפילחמשהזבקרםיקפתסמשלבחו.ילדנסלשואיפמ

יכהיוטבהםהמ03קח0010״ו*הבהא־יבאלפ,:םיימבלדיהםירישינש
לשהפיי

.יריל,סלש,טושפ,יידנארישוהז-*הבהא-יכאלם,.ולשהבהאה-יריש
ןיא

הקיפאאלוב

רפצה,הרישה.םתונזסתה-יאםנועבטהםעשפנהתוכפתשהםנהפשילבא,תינויאלו

רואה-ןדקורפצהךאו.ותב־האלארדושמהידילעםיחלשנרואה-ןרקו(.ןבומכ,רורדה)

רישהו.והעידויובושישורישלענענתמקראוה.קושלהכחמוניאררושמהותוכלוה

םודברקילאברעבתרחמל:אלא.בש*םוקיבןמאנה.

םוקיבןמאנחיריעחז.יריע
—

;.םואמילתנעאלוינללאן׳חלנ

וניאהזםנשאלא.םוקיהלכסשפנהליבשברתויאוהרישהףוסלכףוסיכ

...הבהאה-רעצתאדועטיקשמ

,רבעמרבכשמשמ,רמואיתייה/רז.ינשהרישהאוהיתואיצמוילאיר,טושפרתוי

ןה,נוססםירישהלא,ותואיצפ-תוטשפבוויוטבןפואבלבאתואיצמהלאוסחיבאלםא

,ותומלשיפלעלבא,1894םושרןושארהלע״.השדחהריד״ו•יתובאתיביתבש

ותואםשתםאבררושמהו,םירחואמהםייתבלדיההתאאקודריכזמאיהותוירוקמוותוטשפ

,אלא.השדח,ררוצזאלבקיאדורשאב,הלאןיב
ןומדדסחיהדועשייהיייציךפק_.כש

הפבבוש,יסזןינינויחרתוי,רחאסח•רבכש׳הלאבו,ילאידיאןבומבהבהא,הבהאל

יבלוהיהברע,.״חפהךותרבשניבלוהיהגרע..םתוינשבםיעיתפמםהשםנשיו,בשו

.ןהלשתאתושועתיטסלפההיארהוםייחה-תבהאשאלא•הרוהטאיההכרעהה.*בא1כ

.תובצעהאוכךבותובבושברםננרישהו

־סלידמהואנה,הנה.טעמאלןכםנםירבדמתימורדהזנכשא׳־שהביבסהועבטה

תיבבתינ1רמני:לילתובבוש.שפנהךלהמתצקמנו׳לסיךןתנסומתירהתא.״נרב

תדלומ,דתיה,.ענרףאהבזועהניארכנהתשתההזםעדחישאלא.ישילשהוןושארה

׳הריעייכ,הזינויריש—*םיטוטרש..יברעמםראירםנלהיהנוליאכררושמהו,״רכנל

,היתועבנ,הירה,העבט,תימורדהזנכשא.םיזנכשואםםינוי,יתרמאשיסכ,בנד,וינפלש

ןי.הריפםומתאהועבטהםההלא,היתודשוהיתורעי
ן

,לפרעוויאךרד,קוחרמתפקתשמ

שי,תינויהיאראלםנותינויהריפםוםתאוזןיא.תואיצמלותוריהבלהפיאשהלכתורמל

לכמםיפיקשמהדנאהםעךינתה.תדהוימ׳זנכשא-תרישלשהבכרההזםנוי$ויזורחקר

הנושמ,דרזהריפסבהיולתלצרהתנומתו.הנניאהתואיצמהמצעתדלומהשאלא,טמק

וליאכ•אבןופצמשבלה..ומצעלצרהלדאמהבורקואקודהרזאלרשפא,תיטוזקאו

תונודזתביבסונרבלדיה.״תדלומרכגדהשענאל,הזפעו.ולשןופצהתאחכש

הרוצה.וםלאנוךכדחאוסדנהלאלכ-םשהלדנוהחמצשאלא,תדלומבריעהטבנש

כירחאםנורמשנתיטסלפההיארה,ינויהזורחה,תינויה
ןכותהלבא.תוילידיאהתאורציון

םירישבירה!רצהסכו.הדוזיפאקרראשנברעמה.רתויומיסקהאלהריפסוםתאהו

,דהובנהרוטלוקיזמרויה.תיתסלפתומלשלשההיבנהתדמררושמהנ־שההלאםיינוי

ברעסב.תוחטבההואלמתנאלשאלא,הברהוחיטבהש,הקיתערשאמרתויםנמאהשדח

ויהתיה
וצצ׳הלאכםירבשמ-תורענ׳הזויזתח?יכ*ל,.ההובנרתויתואיצמ,םולחלן ז**•▼וו•-ו*•?•-י־יי

:זכירחאו•1סלס1פ1סתונויזחויח׳רמוהתוניננמ

—
:ך!תפש
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׳םימךה-יטךזלכיקךועבתויקילךמ׳ןויי-תביתפז?

הלא
ךינ*נ!

׳יתנקל?יתואת1ריבןטתתוחשה

...יתאםנ,טהלתםילהנישפנ
״־1•זזיוי■

.םולחהקספנהפשאלא

יתכפ$*רבכ1יךהיכט?ץה.

...׳התיהאלכהר1נםההתיהו—עת
׳יזיXו*י1*1־י

וי.תואיצמההאב
ץחלנרישה.רטננאלוקספנ״תאםנ..ררושמלהתנענאלן

.םואמהנעאלובלהלא

:רפהלדוגהדחאי3•׳

הואנלהרזןהיריש-תפזן

.׳רשהורישהםירזו
ז־1*־*י:

.הפתילננשפנבתונזםתהה-יאלש,תינויהריקמלש,ןודחהלשותוימינפלכ

היהה
רזןה

הינורטבאיההאבוליאכהמוד.תרחארמוא*םירמל.ר־שה?הואנלתמאברז

־לטדיעהתיההבהאה.םייחהשבוכזאדועהיהאליקסבוחינרשט,אל.קדטצמאוהו

.•ןמזרחאלםחונושיא:.םהירחאו,שםנ-ןוילכ,תומולח,טטר,םירוענ
הוקתקיזםנששיו

.(*הי׳צירפק,״הבהאיכאלמ.):דועטטח

ומאו,החונמהטאל,טאלהבש.םירהבתמםחונהושואיההנורחאהוזבשאלא

םחונושוא•לשוזתוינשו.שפנהלעהדריתימורדהזנכשאירעי־רוחשתניכש,הינומרה

כ״חאו,םכ־םהוטקשךיתבהרעס,עבט־ירואת.הריננךתאהאלממהינומרהוהחונמבז

דוע.יקםבוחינרשטתאבזועיניאשישהו(.יוכו״תואלפהץראבו.)־.הקיתםלפבושוהתע

הנכוסמהניאוזתונע.׳םד-ילךחש;ש־ישת,ם״היללצאלמםלויע״״רבבאוהרשםדיק
.ןץןגז

םנשיתהינויה.ךכאל,המוד?םייחיללצקרינויהלםנםדילדחשישישתויהי

.הרסחשישה־תחונם־כ,יפודךאו.ישישארומ.םנשייקסבוחינרשטלצאו.שיש-ייה

םיביבחוהלבקאךדימלכה:םירוס•תדנאקראיההרינידתדגא
ילעז

תנםפךאו.ידוסי.לכ

םייה!ןכאליכנאךאףשנ-יםדובהאיםיבר,.*םיטוטרש.רישהאוהולשתונייה

,ףשנהתאאוהריכמ.הלאהםיברהבלתאידמרתויעדויררושמהךאו״.רואויתבהא

אוהעדויו.הלילהםוחתברנוניאירהיקםבוחינרשט.הלילהתאוראתכות*ראתמ

,קילאיב.הז•רואוםייחבהיא.לצאתצקדושחןינע,הלאםיבררבדלעםינינעטםיטרפ

.״תושרילבםיאבה,םינופלפהתוחורהקשפ.תאעמוש,תועמדהלכיהבתיב-ןבאוהשהי

:ךפיהל,יקפבוחינרשטו

םשותואורקאלתועסד-לגםגאבירשאשיו•

!יעה-יסירלעתולתהלבשחמוראוצלקנחמ
״

םייטנדוטםהםייחה.ןדעוןפזדע,טאל,טאלתרבינתיברעמההפוריאשאלא

םירישהתאםירצויםהדחיו,תרזועתינרדומהתינטרנההרישהו,״תבסלידט,רואנה.םירצוי

,תויממע,תוירוקמירחאח*ידר.חרזוטחםיענ,״חריש.חאבחלאירחא:בנא(*

:תוחילסוםיטויפלשםנחזםעדחיוימטע־יסורסומתיר

׳.ולחלסנאלואינחישףטוק,םשאיינחןנ-רופנודכול.

.ר.י.סשנתנאלשןווור:רמואיתייח.ךוראורחןוישףוס•ןוט

167



סמםולשתןיעמרבכאיהש,״השרחהדיד.תא,ולשתויטסילרוטנהםע,״בהואיטתא.

,״תרפותהןבנל.תאםלכלעו.לכלעתרענהבהחונמהתולכתסהשו,התובבושלוהפוריאל

.הלאלכלשתרתכה-תלנתא

ידילהפעינהםילקהנרבלדיהירישבםםתשהמלכ.הלחתהורטנאיהןכנל

לכ—תובבושה,תויטקוקה,םירואתה,םינטקהםידדובהםיטנמומהלב.תומלשידיל,ותנספ

,רחאזורחהשאלא.הילידיאהלארבעמ,ירישרופסלטעמכהיהנונזמתה,דחאתההז

ירוחאמשאלא,תואיצמותוטשפלכהו.רישהןכותכבבושולילקםאיכ,דבכוניאלקשמה

םתואלכ.ונימבדחוימשפוחהזיאלחלחמרופסהךותבו.םלענהמ-רבדשיהזלכל

,״הצננטמךורב״לדוננב.תיצמתלויהנוומצמטצנוליאכ-םישבונמה,םידבכהםירואיתה

הנה,הזלהזםירצתודוסיתאשנוונזםתנאלירואת־ירילהויטיתפ-ירופסהויתודוסיינשש

.םימילשמוםיאלממ,םמוקמבךכלכםהו,םרםנבוםיקרפהךותבעבטהירואתםיאבהפ

קוחצותועמדלשקרפ,בבושוזזפמ,יטקוק,לק,,רופס,ךוראקרס,יאקרסירחא

:רמונדרוקאאב-שפנירופרפוןיע-יטהללשקרפ,הזךותלהזםיכפתשמ

ץזק־לילזנ,ףלוחטא־טא.

...ריא-יפשכוםינדע־םוסק
נ•נ•1־111

הנויןילתיתועורזןיב

רך-ןק_ךותחורפאב
...״ר1

:תואלפנהםילמהתאריכזמהזקרסףוסןיאיבו

•.םת־תולסתהנעןומעפה•
יודדייי־־

דןלננ
.ימולהו.נומנ

..׳.דהוירחאוןורחאלוצלצקר.ןורחאדרוקאתויהלךירצךכ

:הבהואןושלבתוהובנתצקתרבדמםיקרפלןכנל

יתבהאינאזאמיכ.

םי^הך-ילנללינ-טופטפ

עמשאםיעעמ-יחמבי

׳.םיטהל-חיש,מסןל-שורך

ילכ.:ליחהירבדתארסומ״השיבתנהרצוצחה״בקילאיבםנ.תאזלערעטצהלןיאו

אוהךכ.ולשןחה-תויועהלכבו,קילאיכןושלבשממרבדמםשוהפליההו.״סוכרפ

ךותמש,הזקרתצקאוהרזומ.םהלםילטונםהשםירתיההםהולאו,םיררושמלשםכרד

ולהנאש..ירםנלרחאםוחתלררושמהםואתפץרפתמםיטהלה-חישולינה-יטופטפלכ

ןיא,ימואלםותפךותל•תולנה-תב,תובצעךותטץרפתמןהבבקעיםא.*איבלכשיאל

תרפותהןכנלםהציפקהלבא.תובצעותולנ-תבלשןינעםשףוסףוס.אלפהז

ובשרנזולקליקםבוחינרשטםדחאבתכמשי.איההרזומוזתובבושותולקלכךותמו

.(*הלשםיארונהםימיבהמואהתורצלעותרישבהנענאלהמל,ותלאשלעולהנועאוה

(.חיכךרכ*חלשזי״בחםפדנ)ינזולקכתכשיקסכוחינרשטלשחיפרגואיבה:כגא(*

דחויישסנוחינרשטלעונאםיעדויוזלתורוה.יקסבוחינרשטלעונלשישדחאהרוקמהאיח

ותבחךאו,ח1טקר.רסנוםיחפמחלנשרנזולקלעםיטעיזוט.וניריושטטאוהשיטלערשאט

^חזלעחדותולוינחלםילכייארוונא.לבלעתרפכמתורפסלוררושמל
ונלחלגאוה
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רתוישורישילבעטקהו״םייחה-לנסרהבךא.עטקהלעשורישאלאוניאכזובסהלבא

השועוויוטבבםשהשקתמררושםה.הברהרסואונ־אבתכמהשרחאשדוחיבו.אוההשי

הרישסוטתאוזיארישהךותלאקודסינכמו,טוששאיהעטקהשדועב,םיבקלעךלהתםכםשור

.ששנה-ךלהבשםיכשההידילעהאבה,תדחוימ
החיכומהניאהנשה?הצננממךורבוא׳סרהכךא,עטקה:םדוקבתכנהמערוייניאו

בתכנה.הנאשבהלחנהנומאבהזעטקרסוניקםבוחינ־שט.םינמזהיטרפלעןייד?

העזעזאלשהנאשךכרהאהאב,ךשיהל,יא,הדורצהאצישהנאשהירחא.דזעטק

וניאוחכ.סינאישהןסוניאלבא—לוקוחכלעבאוה•קםבוחינרשט-ךכםאךכ-סולכ

,ולשםההלאלכ-הריהבהיאר,המע,תובב־ש,הקיתסי־ם,אולכרעצ,ריאת.הגאשב

.הנאשאלקר,וששנב
ןיא

אלןניאולשתובטקואהשהמודלבא.שחללעבםגאוה

תולוק.הלאילבםנאוהבחרויתולוקלשחטשה.רתויבתוהובגהאלורתויבתוכיסנה

םהשכ.םיטלבתמוםיעמשנםה-םירחאתולוקןיבולצאםיצרשתםםהשכהנאשלשםידחא

אקוד.הצננםמךורבלשתינאשהלכלעןאכםילועםנהךכךותמו.םידורצםנה:םצעל

.ראוצלקנחמםשותואורקאלתועמדלנאובירשאשיהלקהתרגפמהךותב

.(אובידוע)

.ץיבוניברבקעי

הנחה.וילעםערתתאלוחזבשיגרהיקסבוהינרשטסגש!ומורו.ותייעבתומותסתודוקנהכיח

חתואךותב,חלהינשןיאוונלצאתחאאיח,תםוד,יקסבותימשטלדנזולקלמהצרעההו

לעתוארהלוויפואלעדמעלוררושמהתאראבלםוקמבירה,ונלצאתררושהחריפסוםתאה

.ךרדולחרומו,וילעטפושוררושמהמתלעמלומצעהאורונלשרקבמה,תודחוימהויתולוגס

,ותויטצעלוומצעלןמאנוניאררושמהשםוקמב:אברדא,רקבלןי*<יב,ימואיניאו

תומוקמהתמעל,הרתיהתוימצעהתומוקמתאטילבהלו,השלוחהלעודוגנחלעתוארהלתוצמ

הפ■ירמגלתרתאהריפסומתאלעכאוהיקסנוהינרשטלינזולקלשוסהילבא.תויטצעח־ידסח

.רנזולקתאסטורמחזהסחיה.ררושמהתושלותלסחיכרועוניאסגש,ץירעמונחואםיאור

.ד.י
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.יקסבוחינרשטלואש
(ףום)

.ד

*?אצמתןיאמהרישה..המצעהרישלםישדקומםירישםיאבהבהאה-ירישירחא

אוהווילעתקפרתמררושמלשותריש.םירחאהליבשכקרןניאבורלולאהריש-תויוטבחתה

תוניעמתאונלסילנםהלאםירישו.הלשהיתולונסתאהינואבואומצעלשחולו,הילעקפרתמ

םיחתפנתוניעםהלכשהלאכשיו,דחאןיעממקרוימילכבאושהררושמשי.םינושההרישה

םהינפלסילננןיעמדחאןיעמשולאכשיו.קסופוניאולאתוניעמלכענענוענרכםהל

רשאשיו.יחצנרית,דדונןיעמאוהזאררושמהו.בזכא-ןיעמלםהלםייהנוםיעלבנוםיבשו

םאו״ב.תמלאנההרישהלשתוינרטההאבזאו,הלננםרטשדחובזכנןורחאהןיעמהםנ

יקסכוחינרשטירישםנו.ותרישתורוקמלכתאקילאיבונינפלריבעמ*ךאלמהךלאשי

.םינושהוםיברהותריש-ירוקמתאונלםילנםוצבוקלשישילשהרפמכ

הכפמהןיעמוא,הננב׳םילזלזורפסיה.:טושפוולןבומאוהותרישןינעהלחת

:ףיסימואוהלאוש״׳/םיעלסב
,תעדויישפנןיאחגינח

,תשגוריתכלחאלטו

תעגונש6נחתורצנמ

.*תשעורתנואגניתריש

:בכרמרתויתצקהוהתמ[ינעההזירחא.הניהימימדועהעודיוהטושפהחפונ

:הלשהחונמהלשקראלו,עבטהתרישרבכתעמשנםש.*רישה־תבתומתאל.

,״ץחהדבכףלחיכ,םדםאתמםלאת.םינתףנכשכםנרישהתבלוקתאאוהעמוש

[,.אשב,שיטפפערתומלהב,הרנמתקירשב.םג,״ערכיןתנלדע-ירעיץעראששכ,םנ

תתיתעץקןיאדערשואבו,הפלחתע,תובאתולעפםרוכזכ.םנ,״םירפכתולשוריע

״פקהרוד
-חפנהרישולכיההריש,רכאהריש:טרפמקראוה,*םדאהיריש.רישה.(1

הנרדמלררושמהלשויוטבחכהלערבכהפשאלא.מדקהרישבםיאצסנרבכהלא

ןיב,םירעיוםירהןיב,נרכלדיהב,רכנרודתחבקןיב.המד
,״םימלואתסירה,םידומעיריש,

ןואמצהזוזע,ררושמהתאףקת,*תומשאבריבכוהנומאבלתנרוד.,האנרודירבקלע

:ולאםילמטילפמאוהו,״רעוסהחכלו,ריכיאלרוצעסורעובוץרמנה,ןוצרהותואל

ידבעמ,י*יעשלכ:יתצפחתאזינא

,ידיןיכ—תואורהיניעו—ומלנתי

חע.רישכותרישתרדגהלא1טנ,ידמהחוייכופנוםרילאלא,רישעוקזהיושנ(1

.ידיתחתחוננ
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חרינזיחןדםלע*ימוחתופילחבו

,הויםחעוננ,יזחחזעוני

—׳עיגיבםידעורוםיחותמירירשו

הקיתסלפהש,ונלצאהמיוטבתויהלהיהךירצרזוסהמ-יידיןיב-זו1אורהיניע.
ריש,״ןיק-לבותינבלרומזמריש.ןבםנאוהשוריפו.םויהדעטעמכרז-תרוםזונלאיה

!ואתשבוכברחהירחאהאבהתאה.דבועהלשלזרבה-ידעצרבכםיעמשנובשהז

ינרדומהתשורחה-תיכבךאו.ומצעלםילבכהשועחפנהוהשבוכהניאברחהתאוהמדאה

ידיבברחהתארוסמלעדתרבבוז.ריעצלעופידיבהשדחתמא,הרותתרצטותכלוה

תופיאשהלשינויצולובירהררושמלהיהנויקסבוחינרשטךלוההפ.שיטפהותאהקיזחפ

ידילעאבהלהיארוהרישלשוז■רודחןיבעשפבקרשאלא.תוריעצותושדחיכה

,םייחויההפםנ.*תותמתוברע.לשהמותיוהנונהרישןיבוה1ה.דתיארורבעה-תסיפת

.*ופעייוופלחהיוההתוחנ.ףופףוסו,םילבכולשוח,םישיטפוםלה,תוברחושטלנ

:תולנלץפחררושמהו

,דטאלשולצ־לצולג.—

?טטררוקבוחעתובער■׳באזתובקע

/םלוג—םיתיקם״ןכאותחכשנחטבוא

.והמדעצעדויוניאשםדאתוארלםיצפחהזררושמכו

ןתוא.רואוםייחלשררושמהתמאבהיהניקםכוחינרשטשןמזםנמאהיה.ןכ

ןוצרהתאזאוניארונלכו,תועתהלולכיהדובעהוםייחה-ירישםתואכהרמנלשתויוצרפתה

ענרהיההמדנו.*יתצפחתאזינא.:שוריפבדמאררושמהלבא.הרובגכהרמנל

לשיוטבתמאבםה*םילונהירישמ.ומכרישוהלאםיריש.אוכלוצפחליחתהוליאכ

טילבמיקפבוחינרשטןיא:רבדהאלפנו.םיטעמםניאותרישבהלאכםיקזחתומוקמו.הרמנ

קובדולוכאוהשהז,ץיבונועמשוליפאורואינש.תוילאודיוידניאתורטממשלוחכתא

•ףרוחהיריש״בקילאיבםנו.יטרפ,ישיאןפואבאקודםחכתאםיטילבמ,דיתעה־תדלופב

תרישב,הכרהוהנידעהותרישכאקודו.ומצעתטלבהליבשב,וליבשבאלאוחכןיא

תוארלרזומהפו.לארשיתסנכללשמאלאוזןיאיבםיבשוחונאששי,ויעונענוותבהא

הטילבמ,הבשינרםאוהשווהרמנ.ומעםעותרובגווחכתארשקמיקסבוחינרשטתא

.ותרישרוקמלךוראןמזלוליבשבהוהתההזדוננו,ופעןיבווניבדוננהתאוליבשב

.םימודקיכהוירישבטלבתההזדוננ.ףרהילכוהזיגרמםירובנלוהרובגלומעלשוסחי

הרמנלותוצרפתהתאתצקיתודליןפואבאטבמ,ולשמינושאר-יכהמדחא,*יחורםיעכ,

:תואיצמהתאפבררושמהעוגנבףכיתתרבועוזתויתודלילבא.המקנו

,חנבשרגתי,רטרטתייחורתעו,

—םייחושפחלחםרגיבישפנו

,םינשקורחא,חלאאלטיפ

—םעפבםעפכםנשאינתט
,״.םעזבילככךשאללותשטכו

:ףוסכלוםירמרמתמםיבכמהיללצ.*הכנחלילב.ורישסנרמננךכי

םחלותורחת,חאנשוחאנקשא.

/םחללע,חוטשלע,םילאלע,דובכלע

רמנהות־אםע,*שרעריש.הנהו,״םישדחםייח.ולםיזמורענר:שאיתמוניאררושמהו
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לשןונמיההתויהלאוהדיתעיכ,וכתכהירחאהנשםירשעקד,ונלהמדנענרש

רישהארנהםכו.(*לנד-יאשונומוקיםא״ו;״ןורשבוןדריהלע,עטקה).םיירבעהםידודנה

הנומאלשרישו.תובבלהלעךכלכלבקתההזללנברשפאשאלא,ינמזביתודליהז

:לש,תוישונאיכהתופיאשהלשרישו.ותואםירששרישבוש,״ןימאמינא,םנאוה

־ףיסםהםישלחהלאםירישךאו.״יחםנמאץראברוד,לש,״לדלתפ,שפנלרורד,

לשודימלתאוהיקסבוחינרשטהלאב.ולצאםיקזחהםהםההאחמהיריששדועב,ףיס

ןכא.).״דבדמ-יתמ״ו•בורימנאשמ.לשקילאיבלהברהיקמבוחינרשטםיקחלאבו,נ״לי

חכביקסבוחינרשטםמורתהםשוהששאלא.(ינ״ליאלוימעה-דחאדישהז•םעהריצה

וז,״תודוקפהתיבבוהיקדצ״כהביטח-הריציולצאאוצמלהשק•כםאו.נ״לילעהאחמה

חדובעהוהלטבה,לוחהושדקה,םייחהותדהתמחלמתא,הלאשהלכתאהפיקהש

ינשיחיקסבוחינרשט.תוירוטלוק,תויללכ-תוישונארתויןההאחמהתורוצהנה,ןאולמב

הרוטלוקהףקיה,רחאהיהנץוחהלאסחיה.התנתשנםייחה-תיאר.נ״ליירחאתורוד

שמשמהלדחםנלבא,םימשה-תבתויהמהלדחהלכשהה,תורהאתופיאשואבובחרתה

םירחאםילאידיאםאיכ,״ימע•הציקה.לשםילאידיאהאל.נ״לילשונבומבץרא-ינםשמל

לבא,(״תויראינשןיב,)נ״ליסנאטבלעדיוירובנלםעהםחי.ררושמהשפנתאועזעז

.דיתעלהפיאשםשלהאחמאלו,דוהללשמקרהזףוסףוסנ״לילצא

ופטםיכרתורודחתעדעוזאמ,

•ונודירפיםעמתוצראוםימי

טיעלאש,יאנק-תורבקו,עטקהרשאדועב.םדוקםינשלבוי-עברוסחיתאנ״לי,דלנ

.דיתעהדעכםנםשררושמלהמרבדראשניב,תילכתםשלאבאוה-״םירהה

.םימשיפלכפירתמםנאוה.םעהינבדננהאחמבקרקפתסמוניאיקסבוחינרשטו

וסעלאוהריכזמ,(םיהחכנל)•ותכרבוחקלדיתקזחבו,לאםעורשדועםהיתובארשא,

טלקנאלוזכתובאתובזנשוםרשאלעדועםיאלפתמו.םהלשתובאהתוכזתא

דינהלםילכיהמו,״וסעונקזויהלאםעהןקז.:םכלירהותאזםכלטעממאו.ונלצא

םימחלנוחורבשמעה׳הלאםתואחכונל,ולופאלטפחכונלערתשמררושמלסחיבונלצא

ןושארה,.הבושתברזחוםהבטעבכ״ניקסבצידרבשו,םויהדעוידימלתוםעהדחא

האירמהירהףוסףוסו.םויהדעונלצאארבנאלתונוילסחי.ידיחיטעמכראשנ״םיבשל

וי
.ונלשםינורחאהך״נתהירפסתאםנרשפאוהפוריאלשהרוטלוקהתאךכלכן

שיה.*׳תינויותודהי.:םתאםירמוא.הריבהלכתאעקעקלןוכתהיקסכוחינרשטיכ

,ןוי-תודליוז,סורימוהימילשהקיתעהתונויהןיברשקהזיאשיה?וזהקולחבשממ

ןיבו,עירפמילבםמלועבוטמונהנו,םילבכםושמהבועדיאלטעמכםדאינבש
תונויה

?רסומהלעםלועהתארבכודימעהשהלא,םייאוטסהדעךליאוןוטלפאימיסתרחואמה

וז,םירפאלש(.הדוהימאבה,הזקיודמיאיוטבלעוחלס)״תודהיה״ןיברשקשיהו

הדוהילשםנואלואשוןושמש,ךלמיכא,ןועדנרבדלעםירופסב,הרובדתרישבהנשיש

ובננתהשםירחואמהיאובנהרסומהיקוספלץוחמ)דודלעםירופסהלשהלאכ,ןומדקה

ינש?דומלתהוהנשמהוםיקחהירפס,תמאהיאיבנלשתודהיההתואןיבו(.םכותל

םה.הדרפנםרטהכלממה.ידמנלםיידוהידועםניאדודירופפ)םירפאוהדוהי:תומלוע

םירההץרא,הדוהי.(הלאיניעבםנרשכדועהיהאוה.םירפאבדלוהלדועולבי

,םיינונדחםדאינב;המלצכהתומדבםעהרציתוניעמה-תרסח,קריה-תלד,םישביה

ליח,םיאיבנוםירובנ,הרבדמלשםיפושחהםיעלםכוסירוצכםישקוםיקויד,םימלש
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,תבשבםימחלנםניאש,תדלהנכסןיאשענרבםשארוםרובנתאםיבזועהםיאנומשח

.םידושחםירפסוםיאיבניזנונו,״םילופןיא,לעתוברחבםימחלנשיאמשתיבוםישורפו

,םיולשהםיקסעהותוקריהתועבנהץרא,םירפאהלאתמועלו.ערלוביטלתוםלש

הלתבשויםויהדעםוקם,תוניעמהוםיתיזהירעיץרא,םיכרהםיעבצהץיא

הינאתתאתלכואו,קריההדשתאהקשפהןיעמהדילעץעתחתהמלשהחפשמ

רהלכשארםוקמ,<?ווכהילידיאשנשאלםכשלםיעסונהסיס)ןיעמימהתושו

םויהדועתוסםונתם,תופככםיקרפלםילונעהותודרוסהותולעסהיבר,ההובנהעבנו

יכ,:קיספהיתאעסטלוךלהלתוריכזסו,תיזתושרוחיאםידחאםידדובםיצע,׳תורשא.

םיקרפלםיטושפ,םירחאםדאינבולדנםש׳...ןנערץעלכתחאוההובנהעבנלכלע

,הדשה-תוליאכםירדוס,םישיסנ,תעד-ילקםישנא,םינוניבורמםנויהששיךא,םיפוקשו

לעבהךיראהםשו.חותפודעבלילעב,ץראה-יםעם־ילילנםנםהלןופצפו,ןורמושינב

דועמשו,הדוהיבלשמרבכהולא,דוהי.ובומחלנרבכהדוהיבשירחאםנ,םימי

ורנמיכ,ץוחהןמקחרתה,ותפלקבפעהםצמטצההדוהיב.םילילאםיהלאםילעב

.תועפשהלכלךרדחתפלאערזיקסעו,םיחותפםיקמעהויהךפהלהפו,םירההםהילע

,םיצעהותתשהלשםילעבה,םיפרתהוםילעבהויהירה,םקונואנקלאהוהיתמועל

םנהתיהירהםירפאלשרזכאהךלסתסעל.הכרבהתיניעמוםיקמעה,םירההיהלא

,לעבהיאיבנויהירה,דוהייאיבנתמעלו,ןאצהתורתשעוןוירפהתלילא,םאהתרותשע

תינויההרוטלוקהדבאכ,הדבאהכרהוהשלחהםייפא.תםא-יאיבנלוטרקשיאיבנ

.םהינפהנשואםזננ,םייפאירפסתאםירחהו,ראשנקציטהוקזחההדוהיו,תילילאה

,םייחלםיענענתםםישנאואבךאו.(1הועזלםמישיורקשיאיבנלהשעויאיבנתא

ירמנל,לארשייכלסלםיעונענ.םיבשלםינושארויהנםהו,יקסכוחינרשטויקסכ׳צידדב

אסוריאימעלכלצאומכו;םפקתבורוענ,רואהוםייחהילעב,רקשהיאיבנל,םירפא

תופמינוםינואפאלמימיב,תודליהןוששימילםיעונענהםלצאםירוענש,היחת-תוםיקתב

ךכ,קיתעהםמלועתאהדוהילשתואנקההבירההםרטב,ןיעמורעילכתא

תומ.תאהכבמ,״תריתשעלולבל,רש,תולילאלענענתמיקסבוחינרשט.ינלצאםנהרק

ואהברחנהתריציוהאכודוזרשאב,ונלצאהיחתילילאהרוסמרסיחךותמו,״זופתה

יהוז,תודודהלכדננהאחמיהוז-ולופאתצרעה.בלהתארזהולופאךשומןכל,הזנונ

,םיננערםדא-ינב-יםרזלעךלומ.,דלי־שעיהלאוהו-ולופא.הדוהידננםירפאתוממוקתה

למסוהז-ולופא.״רענ-לא,םיבאוכהתיבלו,דלוחיונלירכנ,םימולעתעפשבםנואירבשמ

יהלאלא,אלפה-תוירבדםםיהלאלא,ירשירוצ.תמאבוהז,״יפויהוהרוכנהםייח״ה

יקסבוחינרשטםדק)הסטשסהלנ:םינלפהשלשםהויאיבנתינויוחו.׳הפוסבןענכישבוכ

,תורחלנ,(תישפנהרוסמ,תירוטסיה,הפיקמוויקסבוחינרשטלצאשאלא,וזברואינשל

סרזםד,״ונבקיהייפםשולארקו.םשולארקנםרטו,אבםרטישילשהםרזהו

יכ,אוהרכנלאאל,ררושמהלשויהלאו.םייחהתוננערתהוהריציה,הדובעה,היחתה

ריש.,״בלבש-הרותה.תאקיסעהויקסבוחינרשטםירה.״בבלה,דלא-,ךולמלאביבלמ

.ומאיפבולאםשהזרישו,״באזכוהברעברופצכ,םידוח-ןב

*.יבאיתלאלאדחפםינהליגוםלוע־רואתופזונהויפנכגו.

,רוטניביטקייבואסחיכ*ןווטופ׳־תטשא.חאבתוכופטםחרבאהיחוייא:בגא(1
בוטחתטחלטפ׳דועב.בוטבבוטתטחלטטפ׳חתיחירהזא:ךכידילעםיחיויטונייחחטב

.יחונטאחרואהלעחייפאטערחו
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תרותשע-תבל,הנוילעיתויהשודקשיהל,בייחנשלועהתאשונ,הטושפהםאה

רישבךאו.לכברואהועבטהיהלאלשםייחהתאהערוז,תווצמהלכמהרוטפהאיה,איה.וז

קיפממהדוהילשןושלהןיאוליאכאלא,תילילאםייח-תודחמדועשי•לבלותרותשעל״

איהןושלה.םירפאלףאושקרםאיכ,םירפא-ןבררושמהםנןיארשפאו,םירפאתרישל

יוטבשיהזמוקמבו.ררושמהלשהנושארהותוטבחתהתאהריכזמו,תצקתיתוכאלמ

רשאמטושפויתמארתוייוטבולאצומררושמהלשרעצה.*זומתהתוט״בטילש,רחא

,רופתהונשקבםיכרדהישארב.:םיעטקהתאוארק.דועהיה•אלשוהיהשהמלעהודודה

לכםעהלאםיעטקב.״תובקעואצמנאלו.,״תכלשבךבטבזוםתהונשקב,•.״טדרילחנל,

םייחו,״רעי-יטםק״בהנשיהיחתוילילאו.תיתמאםייח-תבישנשיירה-םהבשתוילילאה

הראשנ,םירפאלשושרוי,לילנלהבהאה;״למתלוע.רבעמהרישבםנםנשיםייעבט

הארהדנאהיזמרבךא,ץראהתאהאדאלררושמה.זומתהתומירחאםנררושמהלצא

.לילנבהנושארהעיפומהתרבועהתאו,תושדחתההםולהתאםלחוליאכו,הברהררושמה

,תומימתוךרירישב,הלאכםניכו,תודליירישלםחיררושמלשייכאופאאלפיה

תרישףוטףומ.תורלי-ירישםנרישלחרכומםעהתודליררושמ?קלחולשי

לשתודליה-ידהכ.ונניאשרבעהלעםיעונענה-תרישרקיעבהנהיקסבוחינרשט

תריש,ךכרחאשהילידיאהםנאיהךכ,תולילאהותונייהירישב,האחמהירישבהמיאה

יריש,ןויצ-יריש.דיתעיזמרבקרחילצהדיתעלענינכ.ותודליתביבמוורפכ,ותודלי

םירקמכיקמבוחינרשטלצאאוההפי.םירחאלצאוחילצהאלשומכ,וחילצהאלדיתעה

.םיזמרבריש,םואמהנועוניאובלהלאץחלנההז,קתושהרישההלא

רותבקרעמשנולצלצמאיהולשםרהלוקה.םהולאל-הקעצה,ןונמיהה,הזרכהה

לשםיזמרהךכךותמו,םולח,שחל,זמרבהואדיתעה.רבעהדהרותבוא,האחמ

.ולשםיינויצה״םישרמה.לכלעםילוע״לנר-תלוע.

.ה

לצאהילידיאהיהוז,ותלכיתנממ,קילאיבלצאהלתנההמיאוםהאיהשהמ

הנה,סותפוםמודרואתרקיעכאיהקילאיבתמיאופשדועב,אלא.יקסבוחינרשט

ךרד.וזםייח-תרישליקסבוחינרשטעינהתחאהציפקבאלו.םייחה-תרישאיההילידיאה
.הילידיאהדעיקסבוחינרשטעינהםיירוקמםירישבוםייוקחב,םיםונרתב,תונושתויוטבחתה

תנשבבתכנש)״םיברעןיכיששכ.ןיעמםיטקשםייחירואתירישךרדדחאדצמ

רתוייוטב-רוטנואוהםלשץבוקבותרוצב:םילחנםינוקתהארנכובולחשאלא,1893

ךרדו,נרבלדיהבבתכנש״תופקה.דע,הירחאםינשעבראהבתכנש,״תבש-יאצום״ו(ידמ

ןיעמתודלבךרדו,מנדבלש*הרועשהןב-ןנחוי.,ולמננוללש,״המידק.ןיעמסיםונדת

־ןיב״כתודנאותומיאוםךרדו,״,דטירקינבלןורחאה״ו•םיברועה-ינש,,״רוד-ןיעב.,*דמחמ,

םיירישהרואתהו-רופסהלאיקסבוחינרשטרבע,״הצננםמךורב״ו,״רמתו[ינמא.,״םירצמה

־ינויהםלקשמםעולשםיינויהםירישהו.הילידיאה,ולשירופםהרישהדעעינהוםידחואמה

לשםיםונרתהסההמ.דבלםלקשמתאקדאלהילידיאהלםנתנבהברהורזעיבנת

ליבשכםיחרפםשמטקללםעוםעתודשלאדדנשותעשבףסויהכיסכ?׳קמביחינרשט

ביכרמהםנהשעךכ,ונתרישתאךכידילערישעהוותונמואםשדסלשו,ירבעהריש-רז

רקיעבו,יטנמורולוכהיהףסויהכימ.םירישבשלדבההתאתוארל[ינעסשאלא.ינשה

תאוילאףרצוםייטנמורםירישרחבהתנמסנ:ונמזלשתיטנמורההרישהמחקל
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לש•הסירק.:םיישטס,םיינויחםירישולרחב,ךפיהל,יקסבוחימשט.ידרפיאילוץיביקצים

,לפהידלש*ינבלשרעהריש.וליפאו,״הרועשהןבןנחוי.,ךואירקנאתובקעב.,וליפגנול

,ריעצהיקסבוהינרשטיב.תואיצסוםייחירישםהםלכ-הזלש׳ריצקהתריש.וםכ

תולדנה־ירישלןושאר,״תוכפתשה.ופכבושהאלירילרישםנסנרתענענתסה,בהואה

אלפנהירילהרישהתאםנםנדתיכ,נרבניטשבקעיוןהכבקעילשהלאלםדוקו,ונלצא

יכ,יללשלשןנעהבתונומתוםיעבצברדישםנותואךשמיכ,הססימלש״ינירכז.

םאיכ,רוקםהלקשסכאלותואוטנרתבהתנלשמ(11נ6ז031160!ק{61ת״תאלקלק

יקםבוקו׳זםונרתיפלע
—

תאארוקשיסו,ותואובשםתודוסיההלאלכ.אלפהזןיא

לשיוקחהךשסהתאםנוהסםיםךשמהתאםנ,ןנעהךשמהתאםנתוארללכויותריש

ריש.*דסחס.לשםיכשמהואבאלשלעקרלבה.״םיברועהינש.תידנלטישההדנאה

לכ.םייונשובםנולחשהמודאלא,הסידואתפוקתב,תוריעצהויתונשבבתכנהז

םיירילםיעוזעזםעיפאדויצ.הדמ־תניזםבובונזםתהיקסבוחינרשטלשםיבוטהתודוסיה

אוהלצלצסו.גזוממוםיאתמסותפםנו,ערואמלשרופסו,שפנךלהםעעבטירואת.םילק

.תצקסבףאוזלתועינמןניאתודלבהרתי.היתודרומוהיתולעמלכםעהמלשהניגנמכךל

.קופם־יאהזיאאיההריאשמ.טששטןהילעאיצוהלהשקשולאמאיה״םירצמהןיב,הסיאופה

.םיינרבלדיהתוצוצינתצקרבכהפלבקתדלומהלשרבעה.״רםתוןוגמא.איה,רדמחגהדגא

םוקמלךייש*התאויההדיש*סמיתםגיכ,המוד.איההמתונמאריכהלליחתמרבכןמאה

יקמביחינרשטתרישהבוגלהלועוניא,תובבלהלכתאולשכרש,הזאלפנםוגרת.הז

תוטשפהתאתולקלקמויהיאדותונמהותויטסלפה.וליבשבהיהבוט,רשפא,הזו.תרחואמה

•הליולק״ב.וזכהביתכםיאצומונאןיארחואמהיקסבוחינרשטלצא.רפסהלשתוידנאהו

םיאתמןכל—רקרתויוירילתוחפאוההליולקשינפמו,תרחואמהותביתכמרתוירבכשי

תצקוא•רמתוןונמא.לשהפוקתההתואקר.התעמיקסבוחינרשטלשהביתכןמיאול

ותואדבכלקלקתנ״הצננםמךורב״ב.הזהדגא-םוגרתל,יתאויהלהמיאתמ—הזלםדוק

,העיפשהרבכגרבלדיה.הציפקםאיכטעומבתוקפתסהרככהתיהאלהפ.ןפואה

תודהיהלשהלודגתירוטסיההמאופןימ,לודגרבדהזיאאורבלץפחוליאכררושמהו

הילידיאהו-ץוחהדגנו—ומצעדגגתורמרמתהה*:וגזמתהאלשםיטגסוםיגשוברעתהו.תיגמרגה

םדועתורמרמתההוהשעמהרופסהלחת.דבאגוךלוהיכפההיפויהםגו.עצמאבש

רתוי,יקמבוחינרשטלשםימדוקהרופסהוהדגאהתודוסיםתואדועםההלא.םידבלתמ

םיכישהםיירילעבט-ירואתםיצרפתמםאתמךא.הברהונתשנאללבא,םנםאםיקוח

,״דועירכזתה,עטקהרצוהלםדקםאעדוייניא.תיאקסבוחינרשטההקירילבשםירחבוסהל

ךותמררושמהואיצוהשוא,הםיאופהךותלוחרכלעכסנכוהו,םדוקררושסהומסרפש

,תינרבלדיה,השרההיארדבבהנשיהפ:דחארבדאוהרורבךא,,.המסרפוהסיאופה

-.ימורדינמרנ,ילידיא,ולש,ירוטלוק,שדחיוטבןפואועבטהלש
תימואתפוזהציפק*

,הלאעבטירואתבבובנהןסתצקמדועשי,בגא.ןזואהתאתפרוצהקעצלהילידיאךותמ

ךותב•הצגגםמךורכ.ןיא.המיאופבשתובורמהתוללקהבךכרחאבובגונשישומכ

וזתוזגרתה
,

עבטהלעםירבדהברהךבלכתוצרהללכי,יתיגהלשידוהיהךורבדוחיב

י
לבא.יקםבוחינרשטל•׳׳כוריטנאשמ,ןיטל׳חצננטטךורכ,תאובשחשחלאנויח

םידוהיח.ןטורהרוכנ,ןוחנאיכ,רטאהלךירצמאלא.בונישיקינפלבתכנחז:איחתועט

ןטורו.חפקנךותטותקילדטוידגונחלפחחיכלאשאדיפלכיגקרוז,ןטרפולש•ףרודנריגט

.׳חזננטטךורכ,ינפלתודחאםינשסשרשזונח?
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ולאכתואיגששתור1.ל,ןבומודז-הטרופםכ״כהילידיארבקהיכנלערופסךותבראתלו

,תיטנמורההרישלקראלאיההרזתילאירה•דדמה.םליעהיררושמילודנלצאת־אצסנ

תיגובנלעללכרםשאל,ויתולובג:ויקחלכתורמל,םינפלןורטאיתה.תיסלקההרישלםניכ

ךכו,היזוליאה
תוירישתוידגרטירובנלשםיכוראהםירובדהתאורכז.הר־שהםג,דתיה

ןיא,סיקתתשםוהאירקבםיצרפתמםהןיא.םהיניעלםתמתולגהעגרכ,תישדחותוקיתע

ןיאו)גהלבורבתימלערפסלדימתםישגהתוליגרשומכאלא,ףורטירבדמירבדםסה

המ.םיגהונהלאךכ,(גהלירבדכ-דאמםיקרפלםמורתמהםרובדתאבשהלבייחמהז

ידוהיה:יקסביחינרשטלשותויגשתטלבתמ*הצגגממךירכ״ביכ,והז-הפדוחיבבושחש

הלהאצמוזתויגשו.האורהולכתסמה׳פא-ילידיאהםדאהו,החומורטרםתסהשדחה

וניאםיארונרתויהםיענרבש,יקסבוחינרשטוהז•הצננםםךידב.״דפירישההיוטבתא

רבכראתמררושמהשירחא,כ״חאםנ:אגואר,יכןהאנדינמוןליאסותעדחיסהללכי

םנ,שאהךותבויתונבטחישימצעהאוראוהשכו,הפרשהתא,המקנהתנוסתלכתא

.דומנילידיארואתםעסיסבהשעמאבווירחאתפדורההילידיאהןמלצנהללכיוניאזא

לעררושמההיהלכיה.ופקתלכבארימהתטלבהםשלאבה,למסאוהסיסבחזהשעמ

רמאנ,הזהשעסברמאנש.דסלבשירחא,טקפיאהתאריבנהלהזבלושמןטקרופסידי

המכדע,בושהארמהזריפסלבא.תרחאהלאשיהוז—,ריאתרתויבוחברתויבםדוק

—הצננמסךורב.שבוכורכנתמהזילידיאדומיףיסףוסו.הילידיאברושקיקסבוחינרשט

ארוקווראתמורזוחוהארמהתאהאוראיה;בישרכנתמלכתסמהחב,מיארוםהלערבעומ

,םינישתודוסינזםלןויסנהו,לבוסהתאחצנלכתסמהררושמה.ותוארלותיערתאםנ
ןויםנ

םיקלחתםהבשלצהויריאה.בובנרבכןיאוזב.הילידיאבכ״חאחילצה,הפחילצהאלש

.תודחאהלאתונמאהךרדבףיסףוסררושמהעינהתוינשהןמ.םינזמתמוםיכפתשמ,תופילח

.ו

ירחא,קילאיב.ונתרישליבשברבשש-יפיויה,האלהובמישיקט,םיטורנוההימי

,תויממעהלאהיטנההאבו,ומצעלוםעלםימוחנתשפחלליחתה,הלודגהתורמרמתהה

,םעהייחתאססבלךרוצררועתה.ינשדצמםינכהודחאיצמתיממעההרישהיוקח

,תודדובתההוהדירפהתיעשהלא,םישקםיענרםנויהךאו,השדחהנביןיטולןיכהל

תוערפהויהאל,הארנב,וליבשבשהז,יקסבוחינרשט.ולש•תיברע״התרישתאורצ־ש

תויממעהלארשירבעאוה,םתנופהינפלדועבתכנ״הצננםמךורב״שרחאמ,העתפה

אלוקעצאל,״ןכנל,לשעטקבו,רנזולקלובתכמבעיבהשיפכ,יקפבוחינרשט.רבשמילב

האב.םיימינפתודופיידילעוקזחלו,ןינבהתאךישמהלךרזצשינרהקראוה.ללק

תוילידיאהתאבתכובש,*חסונ״הלאוהוריבעהתודוסיהולאו,ילדנסבוהדנאבתועקתשה

ותודליםלועתאוליבשבתונבלהאבהילידיאה.ויתודוסילכתאעיקשההילידיאבו.ולש

סומטאהרואת,ינוצחהורואתורבעבתולכתסהה,ירילהדצהתאורציסיעינענה.שדחמ

םיניעהינפלדםעוםקשכםלועהותואו,יפאהןיוטבתאםהלואצם-ולשמישנאהוהריפ

הרצקההעשהיהוז?הוההאוההמ.הוהלהרקיעבהמודהילידיאהיכ.יחהוהכהארנ

רבעהןיבשןואפקהוהחונמהתעשהתוא?הילידיאהאיההפו.דיתעהורבעהןיבש

שיהתוטקשתופיקתב.תוילידיאיניפינששיו.ותווהתהלהכחמהדיתעהוסרהלןודנה

,אברודוךלוהרוד.שנרומיתלבןפואבוםטאלקרםיפלחתמויתודוסי.אישקוליאכאוה

ןברוחהותונובלעה,םירומיה,רעצה.םיארנםגיאןהייוגשו,תודמועוליאכםייחהתורוצו
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׳סירונס,םיחנסההלשרובצהוהלוכהריפסוםתאהלכא.ולרונבודיחיבקרםיעגונ

ויהנםה,שנר-םולדחםייללכהנוונובלעהוםידלס־ה,רעצה.טעסכםיעזםניאוםתפלקב

ונורכזי6לעהתואש,תורודה-תילידיאיהוז.םיילידיא,םיטקש,םירידתתודיסילןכםנ

םדאהירהאל.הדעסתפיקתבהילידיא,תרחאהילידיאהנשיךאו.ילדנסונלעיבטה

יפלעהנברוחירחאהתואריצסש,דזירהכ,התויהוהחכםצעבהילידיאהתאריצםה

הואנסנשיהנישארב.הדרחןיאםהינשב.הישיצםהיניבשילבא.םידירשואתונורנז

קרהנה.הרעסתישארבהילידיאהןכאל.ןיאדחפלבא,םיעונענורעצהינשב,ןוחטבו

הילידיאקרתמאביהוז.ןברוחוילעםייאםהנהו,שבנתסואפוקליחתה,םלוערצונהז

התיהיולנידיל,דאבהתיהוליאשינפס,הרוצע,הרוצעהדרחלשהילידיא,ענרלש

.רחאןיססרעצלשו.דינחיאלשדוסירבכשיווהשדחהילידיאב.תםנפנהילידיאה

.בושחלבשחנשךחונמהלנעל.לוטבלשהינוריאיהוזלבא,ילדנסלצאםנהינוריאהנשי

ךותם,דוסיהתוטטומתהךותס,הסצעסהדלונש.דינתיאהנשיהפ,דכהינוריאןיאהפ

ןיא.יקםבוחימשטלשהילידיאהאיהךכ.רחסבןוחטבהיא
וז,ילדנסלשהילידיאיז

לש,שאלשוזאלו,סיסלשתורודלשהילידיא,ןילהאוולשואתיאטילההילופקלש

וז,תיסורדיכה,השדחההיסורלשהילידיאיהוז,הימיםינשתואמש,תינלופההריעה

םינשתורשעוזיאקרורבעהססבתהםוימו,הנשהאסישוקבהלואלסהדלוהםויסש

.ןוילכההלברוארככו,הליחתהקרהנהו;הנשירבכהזלכבו
םנתםרונוז,רשתהו

םנחלאל.וילעמהלעמלתוםםורתה,טקשרעצאוהיקסבתינרשטלשורעצשאלא,רעצ

וארבנ•האיתורוד•ןסרה,סנ;תילידיאהתימורדה,דינסינב,נרבלדיהביקםבוחינרשטבשי

אלא.קוחרמםיאןברוחלשדחפוהילידיאההברחנרבכםשםנ.וזכהריפםוםתאלתודוה

תינמזהילידיאדבלםםולכהיהאלהפו,רחאןוחטבותורודלשהילידיאהתיהםשש

.םינפמןברוחלשרקיעבו,ןברוחלשםויאו

אלהילידיא,*תולשובמתוביבל.הנה.ןוחטבילבתרבועהילידיאירחאהילידיאו

.אל?הזרעצאוהדיחילשרעצםאה.םירוסאהתיב,סרההפוסו,שובכרעצילב

רבכוהז,לססוהז-םירוסאהתיבו,דחא,דחאהכפההןסםיטלמנםינבה,תברחנהריעה

הזו-אנושורזעולהזיאחותפ.טלסמרבכןיאהפ.םיחורפאהתאלזונהןורחאהןוסאה

.ובםישינרסוליחתסןברוחבושו,הילידיאבוש.״הליסתירב,.לכהתאוכותלעלוב

ןשיה.(״השדחחורםנמאו.:עטקה)
-

,םימלועלתיחרשאכלכהםיניעחארמל.

עטמהחרזחקר:והרקיכיבאבחרקהחיקםכ

,םעלשומכולוטתבחרקינפ—לבבםינרקולעו

*.״תיחאלכהיהוסמנו—לגרוילעךרדנםלואו

.בללרבדפדיתעףתצבאברבעהןברוחשאלא

—דאם■וחומבחור,עוניםוקילאברבבלו.
,רידאובגשנוסטורטםלועבהשענרבד

ירטנלשדח,שדחךא;דאטביבחושודק

?ובקעבךורב־תטעדייט:זלהשרחחארונו

.*תודיתעהשארמדינטןיאודאמםירבדהםירז

:בוצעלםםברמגנוזהילידיאלשהפוסםנו

,ךרדןיאב,םהורלעהלועהלבכםיסוםהוכלהו

.*ושארבענענםוקילאשוגועוגלבלעו,םהבנ
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,תויצנדנטש6חםיקסבוחינרשטןיא,תמאב.היצנדנטילבהילידיא-,׳הלוחהלדכ״

ףוסףיסדוסי,הינוריאוזיאהפםנלבא,תוטלבתמןהםייחהםצעב,ןהילאמתואבןה

הליפתלהלרבתאתזרזמההיונה,הכודבי:בנא)תטלש,דומנילידיאאל

םירבדלידוהירענןכסנתזרזמהחודבירותבהסנכנוהפמהחרפ,םידיתליטנלו

ילידיאוניאשדוסי,הריטסהןכוסכו.(קילאיבלש״השיבתנהרצוצחה.ךותל,הלא[יעס

םייוטבלוםיטנםיםלרוקמןכסנהשמשש)•םיכויויכדרמבהשעמ״הילידיאבהטלוש,ללכ

ןיאו,הרומנהתילידיאהןוצרה־תעיבשוזבסנןיא^קילאיבלשרופסותואב
הבםנ

,*הרובשהףכה״בוסכוזב.״םויהםוחכ.הילידיאבןוחטבשילכסתוחפו.ןוחטב

?הזאוההרקפה.ונמסהדחפהכהנקזהלטינש,םירוסאהתיבלהילידיאהתלנלנתס

הנורחאההילידיאה.ולשםיררישםבאוהלתהמו,וצרתשכלץלםנאוההרישהיהלא

הילידיאהלכא,ישפוחורסאמב,לופוטילם״בבתכנ(.*דסאסב,:ןטקהרישהסנהםודו)

רפסמידוהיםירוסאהתיבבו.םירוסא-תיבלהלנלנתנוזםנו,הנזולבהבתכנ•םויהםוחכ.

אבשכו.הידטחסםעלארשיץראאוהוסולחלכש,סיאלפ־דלי,הלולו,ותוקת-ןבלע

ירחאלתבופדרבתובהלתהךותמתמ,תמהלולוףוסףוסו,רשואםוריהזמהלולו,חלושמ

:ויבאבלבםנתומולחריעמהלולו.ךרדכתחדקוהנצותואףוקתבוחלושמה

רקבאוךלאיתימא.
,אבאלעענענתיםתםתןמ;חפושחלולוידלי

ויתיארו׳םחלש.תורבקהתיבלעינארבועו

.םילגהתוכנמםיכרעו,םינגנוםיחי•ולכ

יתקרזילמלא״,חשמבר,ילמלא,ינתופשתסנכנו

׳...חנכ,םכנחמחכנאוחו...םינגנ,..ורבקלעםיחרפ

ךאו
ראתלרשפאהו.וזםיעונענתיפתתשהםנהקיספהוהרוכעהתואיצםה,דאב

?ונלשסיסבהתרסחותיטנםוטההיחתהתשלוחלכתאהפירתויןפואב

יכ,המוד.״הרובשהףכה.:םירוםא-תיכאוההרקיעלכשהילידיאההאבףיסףיסו

,ןילתלשרסוהוהינוריאקרהלוכאיהשהילידיא,ונלצאקראצמלרשפאוזכהילידיא

וזהילידיאהליהתמ*?םלועכןושארהרהוסההשעיס.:הלאשאיההלוכשהילידיא

רשפאהזלכ,רמולכ,״תויהלכויו.לשהםדקהבאלא,םיילידיאוםיאלפנעבטירואיתב

,שמשםוקסבתרהב-תומוחהןיבונלצאהפלבא,ץוחבפשונשי

םנוםאאפקשאלא.—

.וממחלשמשת!עונאלוםבלםבאפקחשאכ

׳...דואהתרחבחתמ

ןיעמבושו.םתדובעוםיריסאהםיאבךכרהאו.הילידיאהלשןושארההקלחרםננךכ

,זיזפוניאהפסניקסבוחינדשט.חור-ךרואבותומיענילבאלוםיטרפרואתכ,הילידיא

דליבהשעמאב-י?םליעבןושארהרהוסההשעיס.:הלאשהלעהבושתכו.ינבצעוניא

:הלחנההינוריאההאבףוסףוסשאלא.הילידיאךותבהילידיא,רפרפו

.רמאמבארננךא,חנננאלםלועבןושאראלכ.

.*לודנחאלכחחיחםימשוץראלאארבםויכ

,*יפוי.,״המכח.,יתלכי.:אלכה-יתבלכתארדושמהכיהאטרפמתטיתמבוטקשבו

לשאלכךותבםינותנהלאםדאתוהכלכ,״תמא״ו,*הנימא.,״ישפחןוצר,,״תויפאל.

,ךרה,ירילהןהכבקעישכ.ילידיאןפואבטעמכ,סותפילבראותםהזלכו.תולוכנוםיאנת
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;תוסלועשיערמ״הניסהתודנלע״ב,לשפל,רואינש;ינינח,דבכהוהתטאוה,ףסלפתמ

,הילידיאהךשמהלדימוףכיתבשו,הרוצעטעמכהינוריאב,תהנברבדמיקסבוחיגרשטו

.הילידיאבהפלצלצמ,״לדבנהמוק״:בגשנהרישה,ףוסהםנו

—םיריסאלשהילידיאהתמיעל.םידמגאיההאלמיקסבוחינרשטלצאהילידיאה
ןשירודתסיעל,םישפחלשהילידיאךלירה

וז-םידוהילשוזתמועל,שדחרת-

,בושחלהיהרשפאשיפכ,תוילידיאהתאםיטילבמוםיקזחמםניאהלאםידמנו.םייוגלש

,הנשהאמינפלוארבנולא.תויליד־ארוצילוננמזןבלהשק.התואםישילחמאקהיכ

תונורכזרותב(הילידיאהלכתאתםרהסה,תצקועהריטסבתולוהמ)ילדנמןרציונלצאו

דועהיהשהעשבשארצי,תוילידיאידירשושפנבריערמשש,ילדנמ,הנשהאמינפלט

לשהריפסופתאהךותב,לארשיץראלאבשםרטןויצ-ןב.שרוצילהסנ,דליומצעב

וראשנשםדאינב,ץיבוגועמשואיקסביחינרשטקרו.זנורה-תרסחוהטקשההיברסבתוסיסת

-איהשהריפסומתאלכבםימימת
לשוזש,אלא.תוילידיאלריעםילגוסםהלאקר

ןיא.תינרדומהילידיאלךרדהרומ,רבעמןיעמאיהיקםבוחינרשט
הטושפהילידיאוז

ברואהלשתומהךאלמש,הדצבהרבושו-הילידיא;רבכתבכרמםאיכ,תילכתב

.הגפלכס

.הזלםנמאהמיאתמהילידיאהלשהכיבסה.*הסונ״בהפשמתשהיקסבוחינרשט

חפונההפלקלקהזםעדחישאלא.״חסונה.תולובנביחוית1ילידיאלשידוהיהףוסףוס

—תוילידיאהךותבולשםידוהיהלשתויוסכהתהבוליפאיתפאךרצהיהםא.טעםאל
ולשםייוגהםנשאלא?האבאיהתומימתךותמקרוזתומכחתהיכו.הלאשןכםניהוז

ימאצמי.ומצעבררושמהםנו.(עבטהוליפאםיקרפל),הלוכהריפפומתאהםנוםימכחתמ

הנהייקפבוחינרשטכןמאםאינקפוסמ,לבא.״םידוהיבידוהילשתונמאיהוז,:רמאיש

םירויצהתאוהקיטמיצילבופהתאהזץוריתברישכהלרשפאםא.הז•תיכזדומלמ

פילודנםינםאסייונהלצאםנשי.ק&סבלטוםןכםנוהז,ילדנמבשםימנופהםייפרנונתאה

אלשכ.םינסאבתושלוחןנשי:טושפ.םקידצסוניאשיאו,הזבםילשכנההרירב-ירסח

רויצהנתנתחאהעונתו,וילאמןבומיטסיצילבופהרסומההיהירה,ןקזהלשרתה

םירויצילבםינבומםינושארםיאיבנוהרותהירופסןיאיכו.םירואכילבםלשיפרגונתא

לשםירחבוםהתוםוקםבהינוריאהתצבצבמתויומכחתהילבםנךכו?םישרופמםייפדנוגתא

,שפתךותמאלוחרכהךותמאלתואבןניאולאתויומכחתהףוסףוסיכ,יקםבוחינרשט

־יטוטרמסררושםבםיקבדנתונלשרךותסםאיכ,הבוטתונמאלשםיירקיעהתודוסיהינש

ןינמתולוונמםישנ,.וירהאףדועהחרסםהירהו,חסינ-יאלטוטקילאיד
—הבירםתסו-

לבא.הריעלשץלואידוהיןרנת,שורפ-יפב,הרואכל,הפיידהצלה—״ונינשהאנ

המיעטמותצלהוילעהבבחתנש,ררושמהו),יונההטירוק-יבםיכמיפבהאבוז״המכחש״כ

,ינדחופ,אל.ןנשיוןנשיולאכתויומכחתהו.תמגופוזהרוצבוזהצלהידה(םעפהדוע

תאעדי,הארנכ,התנו.״תור״המשו,״חםינ״המהיליד־אלהמיאתמרתויהמנודשיש

.הזהדוסה

יקסבוחיגרשטלשהילידיאהירה,םיידוסיהוםיירקמהתונורסחהלכירחאךאו

תואיצמהוהרישההתוא,ונזמת;אלשםייההוםירואתהםתיא.ונתרימלאוהלודגשוגכ

ויהיווגזמתנויקמבוחינרשטלצאהזתאהזיאצמ,קילאיבלצאהזמהזםילדבנוראשנש

הרומגההתוטשפדעבתצקמבבכעחםוגהש,יקסכוחינרשטלשהילידיאה.הפלשהביטחל

אליקםכוחיגרשט^.וגגסזלשירישרופסליבשבךרדתללוסיהוז,התוירוטלוקדעבסגו
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ובבשישיסורהרפכהותואיקםבוחינרשטליבשבהיההזכו,םירוסאהתיב.האלהדעצ

תאוילערנס,רזםירוסא־תיב,יתמשנלרטוחןתנאלש,יהאירשהאלש,תומלשםינש

הביבסבויהנאלןה,וטלע:,הרוטליקהוהילידיאהיריקט,ץיושותימורדההינמרנ.ךרדה

והכ!ואיקפבוחינדשפהסנ.ושטשאלםיעונענלותונורכזלרמיחףאותואיצמלתיסורה

ינשהוילעהלוע;שפוחילבוףיעמילברופס,םילוחה-תיב-ייחםרויצבהזינפלדועהזורפב

ןפהםעקשההזב.(״הרצוצחה־שיבתנ.:חפונהלעביבחםש)״הליבחההדרפתנ.םשכ

םייפאתתופיחסונלופרטצנהילידיאב.ןיאתחנו,למסםנשי;רואתהברה.שי,חכה

.םיירישהיקסבוחינרשטתוהכרחבמועקשהםש,ףיעם-ילעבוםישפחרואתתודוסי,םיירילו

הלחתהורוקמדימתשמשש,רישה.קילאיבירופסבכ,ירטנלחסונהקינחה,רופסב,הפ

.ולשהזויפהזאאירפהאל־קסבוחינרשטלשורישו,ודיקפתהפאלמאל,הזורפל

תודוסיה.קילאיבלצאוסכ,הפפנהלקלק(הזורפה!יבורישהןיבלידבהל)הירואיתה

הילידיאההראשנךכו.הלדוהינעהראשנהזורפהו,דחיוכפתשהאלםינושהםיכורבה

.תירבעההרישלשדחדוסיוארבו,דחאלתואיצמהוהרישהוכפתשההבשהדיחיההדוקנה

.ז

בושחלאלםא.הברהיקסבוחינרשטםסרפאלולשלחנהץבוקהתאצירחא

קרונמטומסרפתנ,,תדלוט״ב(יניטחסופאה)•הלוילק.םונרתלשםיפיהםיקרפהתא
ףסונ,ןושארהלעםולכףיסוהאלש,״רעיימסק,לשינשקרפףסונ.םיטעמםיריש

־תנשוש.:ןטקרישםסרפתנו,םייתפרצהםייסנרפהתאריכזפה,״ישדרמדרה,הפיהרישה

ןבומב)תצקריכזהשריש,ותחונמבדיערמוהמלשהותוטשפבאלפנרותוריש,״םיאלפ

״חלשה״בםידהאםירישדועואב.קילאיבלש•תיברע,ירישרחבמ(תומלשורותולש

״הפוקתה״בךישמהלהסנםנןכו,םיעדונאלאםיפיסומםניאשםיריש,תונורחאהםינשהלש

תאהקהםהבש,(ללכירישאל,יאחסינםש)״םטעתוטינוס,םשבתולילאהירישתא

ואציםא;״ןואירקנא,לעורמתלש•סאיליא,םונרתלעםירבדמ.החלצהילבוומצע

ןיא,התעתעל.״הלוילק״ו״התאויהתר־ש״כרשועתצקדועונלםהוסינכילעופלהלא

ןיעמההלדנוליאכו,קתתשנוליאכהמדנ.יקםבוחינרשטלשותוחכונבםישינרםינא

(.םיחרפהתוטשרבדבותדובע)תונשלבליקסבוחינרשטלשותורסמתהש,אלא.המןמזל

שיש,תוארמ(.הזלשהניננהויזנכשאהאטבמהלעהננהח)הרישהוןושלהתמחלמלו

סיסכןיכהלךירצשהרכההךותמאצויסונכהןויעריכ.סונכלשןינעסעקסעהפ

ךירצשחסונהןמליחתמהרותןתטשו,םולכוניאונלשישהמלכש,הדיתעהריציל
טםפינסהלומדקיקסבוחינרשטתרישרחבמותרחבומהקילאיבתריששדועב.וללכשלדוע

,םיארוקהתוטעמתה,תוכיאבתונותעהותורפסהתדירי,סוסוימיספהתונשהנה,חסונהלש

תאריכהחרזמלואובכו,ברעממבשיקסבוחינרשט.חורהתאואכד—ןונרזהתובחרתה

דועהארמהויניעלהלננולשנרוברטפתונשב.בתכלימלטעמכןיאשהארו,ויארוק

הלאשדועהתלעו.מיפנכהתאהצצקובושהתלע•למעינאימל,:הנשיההלאשהו,רתוי

ןקותמהרדחהושדחהירבעההרומה,ידרפסהאטבמהשרתשהלארשיץראב:השדח

.הנפתוילקיסומה,סנסנירבעהרישהלשסומתירהו.הקיתעההניננהתאולבקתולנב

הניננבאורקלאנוסנו.ליעלטלשתיזנכשאההניעבויזנכשאהאטבמבבתכנונלשרישה

,זורחלאנוסנו?תוילקיסומהלכמראשיהמ,יקסבוחינרשטואקילאיבלשרישהקיתעה

הניננה.(יקסבוהינרשטלש״ברעה),•םתכ.סע•םסק,תאידרפסהאטבמהיפלע,לשמל
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תאלבקללוכיוניאירילהרדושמה.תירוטםלקדערלםלשוהעבטב־ירילאיהליעלמלש

תויטנבבושחלאלםא).תירבעבדאםתומעפןהליעלםלשםילםו.ערלםלשהיוגה

יפלעםיילקיסומםיזורחוםצולםידשאבתכשכ.(ןהבזורחלתומיאתמןניאשםייונכד

ידמרתויליעלםלשםילטבשמתשה,התיהתידרשםותניגנאוהו,התעלשםילקשמה

ערלמהילנרל.ערלמבלחבתיהניחבהתילקיסיפהונזא.ותרישלעדאסקיעהשרבד

םיאטבמ,תדחוימהאירקבתוילקיסומםשלםישמתשמםשו,תיתפרצההרישהתלבוס

.רמנלווב,ליעלמאיההנינמןימזותידרפס,תינלופ,תינמרגב.המודכותוממודתויתיא

יסבתרבודמהתיברעבםנשןינעם.ןהלשהקיריללטעמאלרזעשרבד,בוריפלעוזבו

םינמיתהלצאדוהיבו,ערלמהמרתוידוערשפא,דאמהברהעמשנל־עלסה,בעה

.ליעלמבקרטעמכ(.עדוייניאהרותהתאירקב)םירפסכםנוריבדבתירבעבםישמתשמה

תויהלןושלההכישםהשכו,המודקמאיכ,תיהדזמהניאערלמהניגנהשהארמהז

סנםהלשישםיסורהלצא.חרזמבוליפאליעלמלהנינ:ההרבע,תרבודמ

(ערלמ)חכתניננשי,תירילהניגנשי.רימנששהשיליעלמינשלםנוליעלמםנ,ערלמ

,םינינהיוברותודוסיהלכתאהתגישלןתינהז.(ערלמינשל)תפפועמהניגנסנשיו

תוכזלערמולכ,והכלכבוילעןינמאוהו,ירבעהזורחהרעצבשינרהיקמבוה־משט

הזילנרלםנאוה.ולשערלםה
םיעצמאשיייאב.ליעוהאלל,יזנכשאהאטבמהלעןינמ

םשוהפוליעלמבהשדחההניננבהנורחאההאסהירישתאאירקהלסיסנס:םירחא

־רחבוםינודםושהאטבמתאריכזמהיחצנהחתסהבםשפנ,רצקשהלאכשיו.החלצהב

לעשאלא.המילבורפהיהוז.רישעהינמיתהאטבמלםיענענתמו,תועונתהלשתוינמה

אוההזןינע,אטבמהלעםינושתומוקמבתוצרהלדימת.רווחאוהשהזיפל,ררישמה

,תוילקיסומהתאולקלקברישהתניגנלרובדהלשהניננהןיבדינינה.השקהלועפלעופ

,וארוקלערישהתאבבחםילקיסומהלוצלצהרשאב,שרתשיאלשירבעהרישלםרונ

תואכדסןההנינמויונמה,תורעסה,ןישלהתורצלכו.הקישםסהניאדבלבהיצמלקדה

ךכ,שומוימססלשהדלותוהזונלצאבהרהןביםבסינכה.הערלררושמהלעתועימשמו

.ללכוללכהליצילשםרוגהניאהאכודסחורו.םישםאםהתפוקתירחאפנולע

תומוקמדועםישנישונאו,קילאיבכןושלהידילעדועלכאאליקסבוהינרשט

תריש.םתוננערלכבדועורמתשנהלאתומוקמו,םידידועםהבושמשאלשולצאםייובח

העיבשםנתעדויאיהןיאלבא,בערתעדויאיהןיא,ללכבהננעראיהיקסבוחינישט

רבעבשישוילנרוע,בייחהותואיצמהתאאוהבהוא.ןקוםרטיקסבוהינרשטםלעה.םימעשו

,ץרפתמויטא,ןאוסוהכשמ,בזכאאלןיעמכו,דימתהריעצהניגנמןיעבו.דיתעלעםלוהו

הנזםמהנההיאר-תברוםי־ה-תורו.םייובחההיתורוקמךותמהסרוזוהפט־ש,ותרישהלזוג

,תוברקוםיתודשלאיבל..תרעוסוהולשהריציךותל,דהאלםייחהוןויםדה:הבוטתא

.יקסבוהינדשטתרישלשישפניכההיוטבוהז-״הפיךכלכוהונבהיםליעו

.ץיכוניברבקעי

8286-׳ג׳זזמדאח.
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