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הפרסוםתורת
 1חםמ

הפרסוםדרכי
~ 

והפרסוםשהשם·הםרבאפי"ר,חושדיםאינםדוביםיודעי--;םהכ" .,

כדרר·שןלהמדינותבכ'וכןהעשויות mנמכרנהבםרהאו,בפיןבןנםהם

- . . ri~מדינתיר rיבבןי·לארמירתחלוברת /יכותיהשכמבוגדת,אדהזאתהתעשיהמר~~מקצר:עפדע,יםשובחכםtזעלרם,
מתנה;:זנהושהפרסוםבתמימותם,סובריםשהםלפי , 6ירדעיאיםנהדנים

מןמןכמר ,גמוררבהיסח·הדעתנם .בדוןהאדםשרבח,קרלת 1:1הנודדונ" nג
יני nדו•זסארחכמה,.שיוכרכב•לכתבתרובע,ים,רצדןשרםבייהסמי,ם

nי;;טרבתממשירתפעולותבעדשכרתשלוםמעיוארהסוברתהסגולותו
 .- . . .:....-בכ"ל.האדםמיןאוהדרובבידונ.ר~ד,ת

 .המציאות .•כןלאאחוזיםותשעהבrישעיםכך.ואואבמתכן,לכאווה
 . . . •יפןההאתפמש uלופהר

בניוסלרהiרעוצה .האדב.האשרישהכלל.ןםיר~איםכןנםישאמנם,
iו~מתאתלער~ל!נמציא, ~'בע,•הזנדע;לאיש·הכגרלרiר,באמתנינתותהדור

פרישותביי ד:::הדחערים .הנגtותמכ"לגמריעצמםאתפורשאשולאמן,•י
ואורכחםאתכור-חכמהראיןתורהאיןהתמרכות,שלעבודהאיןורונ1ה

 "שרםרכלילשמהבאמונה,נעברדתםר pרעםשניםעשיריותבמשךיזגיהם
דרך.ארחדשההמצאהיגיו-והפרסוםהכבודפניתגםזהרבב"-נפירת
 \ .אוייחםכברכשנםכן,ואחדיכאמנות,ארבחכמה ·בונד:ע,ם'ר'הונתינ
הזקנו.תועצמותיהםלתחית·.ערלמים,קמיםהםזה,בערלםכבההגרמניררaם

'ד'ררת.שם·:עלרםנחדלרתהתםרת ...

המיןמןומופרשיםבירתונעליםהםונפורםמיםש'זהסרגדרקא ם,,. ·-~

 "רכעםארבברקנגליםוהםנמדרך•הםביע,הנםןונירתרהבםישהנ1ישר;

-~כמעו:כמשפיעיםאינםזה-ומחמתאנושית;כהופעהולאהנחצ..,א'רחsנ.ןם
נשאיםשמותיהםכיאםהבאים,הדורותעלולאדרוםבניווי•וק' Jלכ"
אחרי~בברת, if ",לכאורהונתקבלרת_תורותיהםרגםלשוןבל ,,.תחנ

רפןרתודרותמןשנרס'~םצמצרונים,אחרירצוננרמים ,במרןבשרבים,גםיילר

סעם'םיילשתיהואריםםרשריםארתזרערש~ם 'העיקרותכונעםר3'זרעת~:.::י'
והע'קרי~דהוטם ·וג.דלותרסו•םגוממילאזםנים,-iJשבכלהופחדניםםי·דכ.ייתנ .
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דפל yב ם,;, · .ער .'יטיסהרעדת,·ומחדוק• .התרווח ,נ• c; nור?נ.שהניעולאו
. t כר~םאיגםlכל•עיקרהאנושיהמיןאתםוענגיםלא'ן .מש•• • .•. r / 

ואנים;בני·iדאדtנ, .בתרן .הירשב?ם.שם,·גשי· iוסלוסביה.ה.הכת. lt ~קלא '
ר.כהייר~םבכשררן•םה,םצטי'ג'יםש;זם'וא a_c .. ם,ה~' ·בשערר•קרמtוםכםעטערלים

J • 
 .• ,לבני·ערים.ת bןםרדוגמהמשמשיםהם .בבגי·התמותהומערריםונקרשרים

•' . '· . . . . " . . . . 
הסךב,וסמם,צם '"Jראףבדרן•הסנע.~-·הכיונותניםמקביים .הילרודרום.מדינתם

כגך~ת:'א .'הם:iגאהשפז;:ז,של .'·ומקרר;רגונiד,להע.שרתאותםשמזכהמי
בזדמלחמה.נתכםיסיהבנהמיוחד,זסיי·מעבשררן .נכחאםכיהעליונים,

ובתרתנאהבהיהתה'ר.מירחדהראוכנ~תוהעומדתהתחבולות,רחריצרנךהקיום
 ·המכונותבאותןהמתעסקיםרוב.ע,ים,מג~לים·~הפועליםרבבות_אותםכ'עם

הטכניהחרק·אותרם.שו,כאןשגםרפןיבאאר~רסםר;אתהיוצרותהענקיות,

אםכי'. 1,היפוהנפשונעליהאסתנםיc:נלאמנצחים •בכ''הקיוםשנמ,חמת
וס'צירופם•פי'יארהכשררן tiעצולאהמזימות.י Jראנ .בירתוהחורצים

לערוסוכמרבן, •.ה~דוםס;ב,שםלאדiנמנחילים.ביחדכשורנרתכונה
'היפקוההבנהנכשררנרתארבכוסורןלהשתמשהיחידישורן 5האםכי .י'בכר,ד
 jםורבה.תרעלתהיתרוןובמעם

---..::. 
 :--זה~כ~ררןש'סיבררמה
 cססחיי-ים pרפ--בראשיכלל,ברוך Pילהשיבאפשר ~זישאלהעל
וההמוניותהש~ורתרצדחרןשר.זייה .כלעם ·האד,ם·נפשהבנתהיאר rובקירוב:

 . . . •הכללים:.הםראלרשבה.
.' 

םחפש~ .חייווייקניתז~רגיש ~~צמרבעינישפלהנהרסתםאדםא)

ת Kר .כסרחצמר Jאתחאה ·סתםאדם)נשבלבו.הריקהחללשביל.בתרנן
דם K-ג)איננו.גרפושדר.אבמקרם ,מאותיו 'ד'ונחרץדרקא Kמרצהואהעיקר

o אלירשקורבזבה 'כ'בברדהרגהאיברזה ··ומפניעצמוותמכבדאירבתם

מחזהלרארiושואףסתםאדםי> . pnולםור pר n'ראםכירםע,ר"שטחק~ררנ
צברו•רהב Kן .

ד-

 :sבנישוהאלפיםעשרתדי nאבורןההמןוהולדהפעמיםכלםםני

הגורלש'אמותיווסבר'לםי-ווחגיtנשפערהןחופרי ~בערש .הן-·הע,יה
הםםרוסםלם~לה.האמורותםשא,רתירכלאתמסםק.םתםה~דםוהמפורסם

שראף•חדשכלומכיוןרםחזה.מוחקותש'•יייזיהעיקר,תרנן,אצ'יהנהר
סביבהרבכן ,גרייצברום Qהמפרדוס'במחיצתומתלקס a_tםםילהמפורסםאו
נשםתרשחיי 'םרם,יל 5שבהצברוירתרת trת.אתגםת pםםפהו.כפררסםrזשלדז

מנפיר·בפחתמירשרריהנהןזה·וונםנינעונ~רתעניים .;ו.ןםולם.ור.נשרתיר
הזהבבעפר pב M;םתהדרוונםרוםם ·א'רגלער'הכסהרוכן, Mל 'זזב'חןןJן

 Pר ,-השתגולנכיוצ.פרן,ר.ונחת,הסרב Jוסlננבלונמש pתונדבהריהווסור,
 ''י t 'י'"" :השויםרתינ acדרגהכןם-1~רלהעבםרהגויו. . mידי ,,,היnיו"לבבי

""'! 
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יררתוםרזיבי' :תם ?tהאדוaבזיני-"נחשבירתר 'רםמסוםס •שב'~רבן,
 .רלכ .רב;י:ידב~וrיר.iו 1רתונרתו pם mcיוות i:רוו Jמ :והריהורשן·לב 1מהכילbםחזה

כוiרו .m.כרז~: · nליtהובלבדזהiוייהכ.ו tנוונד·תהלן pרהזכפרום~וי na iסכרר •
מ.ואףי b ·;ובבסולם,הע''רנחהדרבאהנהרו riביו·שהםפרוםםהרירז;(רם. Dל

,רוגאלעהבר 5שר.םי-דוגרת .דוגרתלאטלאםוערלהם 15םסכלעלה··
"iזכגניד.וצובראת.להשפילייאםרו '9נזi! ו~כרד.ף .,אפילוr ~שיעובד ."זרעם

רןכ.'שערב,נני•לריתרא'יל~ .מתנכרהשיראא'ירד Jי'יל~םה,סום
 .רנושא#לבים,םשםשתיםיר,.-בתוופניiחי'ה .ם~ר:נתכסיםבחריצותלאם,ם, a <-ל

כןיאזtפםגר"·למורםמניעשהרו·עד·וחבו,ם~נהםגן,_בתרובןוt:.חיו
נשםתררחיינפשר,תארונכנדJלצמרו~תרנןיהירתשמבקi.י;ן,איס,
 .שרעקםיהךא:ודיא_נלאחדים,מחזהלהיות ~ואיכרחטיבהלגרפוי?ניעם
שסביבתםהםםדוםיפם,ונןברוחשהואאלאערדולאהמדרגה; 1בסתרלונםה

רםכירןךרנת; acומעבדותפר,,דארירםרזכירג:ן ·~ךדנים-רכבודים.r:ומידרדיה..:ןי
. D" הרM מ~בר~דוחהפרסוםחונפרוסוניםמןברוח. 

<../ 

ם. 'מסווםונםההש , "

___ 

כיוה. ,יצורהכיה~םרםהנחו acהו-הניפה.נו,.המשחקהנהרהראשון

'l"'IP"' ילד•הש,ש,,הנהןור.א ·סתם.האדםוסלבוייבr.; אידד •ההרםן .של~· 
 ~האככי~סתתי~המדינק. 'של-.לסרכתהניחרדמררנה 'התועלת,ר 5שערי(פי

עלת iהתמובן=ריותר 'הרבהרלה 1גחשיבותם.הלילרת·רזסרסויברני·:זגזוריםן,;
 pnwםשלשרןר 5זסהדעת,נוולז~נולותאפיייאי·אסזסוכןכמר .הובייםדםתב-11

אדיזוו·לבבע,~מזספחהשלבינוני,איש•zבדנושלמכ~;רן.פחרתונצריני uכ-י.
המחזותשרובכלל,נדרןלהניחאפשרדדנ,א acב~מונה.וגרתןהנושאו mס-:..

מןלאבהםין atשהתפיקדים,אתהםובלאיםהםשחיpם,זולרודנםה.,דוםסירת .

ותעתועי·ז'רתוסנסציותאינטריגותאםכי , nהםרםריונן acרלנותית ?lהא:ז:אתם
המציאותאתםזהמיםאלאאינםוהתאוו"האהבהשלצנור:::ההריהבליבגויים

tt ויתיםmנזאתבכ'הםפרזויםהסדר.ה,נבניאתםr רהחווליםהוקצים"' 
המרקעה-הגtהבה mcיזרע'צדהמכוונותרתבנרערתיהםבפיהםר~נב,יםוניין h:• itיי·
האדםסללבראתשהסיח p,וזומחתרדהובנוישהקה'פזה nc acי.דבםה. ,".
הזוגרד,הניוסיבפיר, n ,-כשהסאימים,ייייהמיםוהניזת, pהריונןונתם··

אתהכרסים,נשר5שעדתלסלשרקלדלמגרי,זוחסףצזנר,ו nאל::Vיה·
חיים,לwלJיהננ aדrגהראשןולבגיתםידסההנרהסבי,•ל mרדזז·רו.כ.ם·

שזכםי•לפיובערקי ; pווונרח pרחר.בוולפ,'דםההזרסםרת.ןזrלnו•ה ·-·~
גםרו.ונמmםaכי•דם, .,ונוקידן,לזי-'תגזזהיד p •.ת~
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 "אה~לך .מרשלהפרלמנם, . /"'~!א,_;-~;~:,~-:--:פלגמ"שלזiiז" .הואש :cירשנ
יח-זכ.מת· "ה,_הק .•השניהטפרסמןקמפרוסוניםהםאלו.-המיביסםרירםזזונ . ' ' . . . / 
~ 't כאדום ·מד.רראשון,מועטה "נהחזקת:::טובה .~י,_אםבהנן'מדבנרנר•דאשיהםt.גו

אב~~'י'ונספ;לפינב;ן _,הם.דחךלקפוסוםם·מדת-ופימרדדהנהרערכםאת
 .iזחשיבןתאוהתרע'תלאכאןרגםדגלם.עלוחרבים-אחריהםהכורכיםלדםם.בי

קי,מ. ·ולא-רומחוחוי tc •.צ;בא'א ..f' _הזSפ,גתירת,.לאהיחס.אתקובעות _ ..האיכותיות
זס~.ת.ובורא-ייהאדם; .חיי.ש.ל ..םר 5הער·כסדוראשונייםעיקריםהם.iזמושוים'

 ו::ערשאתש"ממהבווא'ם ·הפועו,.שלצה-החררדיוההרועיםרח,ילהאבר
א.ת"ה~יזשאי·אפשושכן,ומכלולחוקרה.לכברדיותר' _iדרבהואריםהתנו,

 ·שכהר•ר;נ.הר hהנאותרהצפוניםרבית~אשהיצירה·ר~חת_המ~שיהתועלתtויב
צבורו..תכו.עםקיכ,'תוךפ'גיםנמרשעףם',שלשםהמחוקקים,ונוסדרת

כלשלצים_רהמפרצהר"'קיםרהבארמי~ל i:השלהדרשותהגרופים,החרפות,
יאשרהבדדל{ת,נואמיני;ורבפיעלמתנגשיםאיילמוסדרתהןהםריבה;
א.תהמסהיליםהחררצ:י~,י::;הןיגרם 5ד iענואבק,להעלותונחםבפיהםלשרבם

יסריודע·לממשלה "השואפיםהםזימר,תבעלי " 5הטהור,זזתם'רמםמאה.םונא
שה.םהסקנדוים-בתשלוםל·חדשי 5שומקבליםרםדיגרת,ולאוביםמפונותלסכסך
 ·שכ.להמדינה,_ ~נ'שלתו-פזirהירתתםא'ימוסדרתזאתובניוערוכים;

 ~בכברד.ממקרדאיר;והיותהכבודאלשזכר ,אור "א,_אליהםבשואותהעיב•tנ"
 sןבאישי::;הןבה D ·.רא ry .ב_חש.ר.-אורשכמקרואיםהקtכביםזבואחדרכלובבארן;

 ...מרדימשכל'באר!כן, •תרומיות,ונרות .ומבעובמדע _הרגהמחנםנאמן,םעשה
לכמתרז;נתפר~צתה~דינהי-בנ~העתרביםאלפים ;,ךעומתרפסמתהלהשל

 ( \ . . .בנרת•קרלות.
 .דם.האןמיורתגברהםקרםרמה,-עלעומדיםשה,לרלפי--םהזובשל

 ,..הסוסעל .-שר-הצבאהמפלגה;·בבישלiדרא'שיםעלורכבירשב=חראשתoם;
 ·םדברהואשמשםשבמדינה,בברחההכ'הבימחעלערמורלמבם_הם.רציו

ע~מן-בעיניתמידונזרלזלסתםה~ןםזסל~ביי nההעצם-עצמן.בשם'א
 .רנאזבים.אבחנרי __אםכי.אגניי,איזהלאהצבור,זס'יחהרבים,בשםאםי 5

 .הופ~ירתונןסתםהאדםתאערקוהואוממילאהמיליונים,ארהרננותסו'

 .אימים.עליוהמהוכרתהבדידות,ןתםרן
 ·ה~זסרור :ר'רםסרםלשםהשלישיהנהרהשוכרת, 'הצוררתבןהאמן,

 "הדומםרו~ןשכןדמנלהתומנות,מציידהורםאנים,ארהנרגילותרווב 5ב1ייוים,

 ·ו.ו.ב 5הלוו,וtם .ילר fiוt-תיאםורנים, i:במרגף•עומחזותיואתלהעוותזiזרבה
ס~ירנ:םיםארוערתשלבזס'יאםכי pבתרני''ותאיבןחרוב,ברובסנהרג

 בv---'ז:.רבינהביברב.על=ביתירתראינםריברתזtרר~ה,,ונואכהזקה Jמרפפעילים,
בו ·cגnונערדריםגםאם.בי ·בלב,דלשםרק .,זוכיםהללוהזזליסי,ר"חראי

במחיאות"תסמפתקשגזינה .iז~וצה,נם~םים sרסתם,אדם nזזב'בוה pהnר
• 
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עזס,ורתעדם.בתובעתאםכ,בלבן, hפצבו ·ו~ףקמתפתנרת:פו-;םיחב.מ-ים

הללו,זסלם l"רב 5 .זן Kרמסיוהפות,·;אושכרבתרוהארץנגמשמנייק nוכ:מש,
 .'.בלי i ·נnpה.י, viהאנךיז.המ~יהאומה ·כברוגם , 9ה~גתלקיבתרכן,סzכדלל·

איגדו ·שי.השלי."גביסתםהאדםל.שהערצתו 'כן~ם ·ותקופתם.זמנם·נגןגtדם
מתםיד1ו riא rבכ~היאהראשונים,המפורסמים 'שני"גביכוגרר"רעשנית,.גברת .
 .המתחנכים.הנעורים,בני· ·י:;ל. ·ניח'רד. ,מררנהוהשפעתהיותרהרבהר.קביערתית

םיןשל jד~ליוניצרראותרולרא,.::.ם (iהמלאב•נעלהאמן ('שיצירותיוי'
lווידרגיבאר:יt.}ממ~נעשיםררמאביםאר·ספורים .שובבוריםאשוויש jהאןם.

רררמאניססםיונספריtנש-לבבורים _וכמהכמ;ןכמרהמתחנ,ן ,,,,רמותח.יים .
 .אןהיאאםהאמנות,מצויותרגרועהשהיצירהל 5ר- .גורעיםדרקא

ס~םהאדםידה.·שעל.יפילבנ~-זמנה,תורהת~הרי'פרסום, .זוניםרצד~'"
בתקותפו,תרבותבןבלעלהואשחובהחכמ;ן,בסברסדבקעצמואתרואה

 1המפזוסםהסנכודפיאת Y'מעישהואבלבד,זהדבררJתוכן;לעצמוןקרנה ..

רו·םשכיתי~ nשכהספריםארוןאלומ,אספובכספרקרנוכשהואשכןמנו~
עצמו.כופיכברד::~.קוברמערוד.,

c 
םי ,י ~כ-מהרםיסיסכת tי; . . 

............ 

 wוי _לנעל,,.ועשירית .ורלהג.שויקרר sאזבאמתיישהנהפרסום,רהבה
ttשבר~רש,דברבוכמר 1נק,נה ..ממש,אל·מרתגםברשזוכדזלמימנחילזסר

 lרEכסיס(וכמה. ה?\ש" .דב·ז.וכמרתצורףונכחמיוחדמעשייכשדרןע"ידרקא

אתהיוצרתהענקית,המכונהאתהמני.עיםונעלמים,גלדיםרקסנים,גדולים

קודש·שואותיותעםענקיותמודעותהרחובעמודיע'נאדםקרואהפרסום."

 ,,,זה .במחזהוהשתתפותוזיר Yפלונימ~חקשלברaזרעלהחבשררת.ובנה,,
• D דדםזנרצאזהעםוביחדהיום,ש'נבנשף,רניfהפהאi סלמפורסתצאה
זנפורtכרתידיעותנםפעמיםזה,משחקשלכשרונוויתרונותמעלותיו .ב,"

tRונק;גרהפרסרגרפיתתמונתוגםורבפירעלהיום,-גברושו•יםי·חייר.ו.ב,דברי

והקורםיiבהשבחדרביאתנירםפעמיםוקרואאנוסושבערבו~כוב.אופך
םנרוסתםוהאדםהמצוין,הבסטררלרשוהאוטיסטיבדיוקנועיניואתןוהזין,.

 ,ב~ייברצוןשלאהודבקארהעמודיםעוממילאקפץזהש~רצוףתב:.מימות,
תיכף-הנשחקזה 5זסהרהור-וניןםעונעםשבגגוואפשר-לל 5חושדןאיבר- .

 •עסקיומנהושלארעצמוהםשחקירימעשההנהזרויק.למהסוף.כו~רף·
ם,בוואילושנר,הכ~ורןבונעםסחררההעושהא·ש·ה~מנרת,שוב.םםיכרתר

מרפסם ..קיקבשמןארבכפתורים .בנפט,גרן 5אחרת, .בסחררהרבותןסוינרשא

~ p שאיברשכן,ומכלהסוברת,מרותיוואתעצמו ·אתלאאב'סחררתן,את
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םןצרף•ד•רקנר..~תל•גב~רt'-יiירrהוברת J _·;א~:פרד,ר-ךי.גוב;תונים- 8JIצוגוף
וכפ:ת nהמ"ה.אןנ'ויקלך(זiיתי .•זהפנהגגםהונהגכבוסושםה, pיננ.אםו•חרז

 "בני .סל.פרצלפיהם '~ה'ונסדותאת :דוע pנ,ןר,"יי ,התעתר,'יםסוב;ב"'
 . . :באירופה!)כביכלוה.עליה

'זבנה-לי·הםםלגר>ת!!רנת,ןאנtיי-הןנ.יםגיתירהנונדהכזבובן, ,_ליחסאי:אפשר
 ..הכל·~ .א'נחבא"םךה~רת .זייPבום~;ףנג,שאינם ,ל, 5.ה ·בצרכי'•ן"ערםקים

צפ~ Jנקופציםהם•דוכאאם ~-~;כ ~.מורבותהפצרותאחריהקהלינפיולצאת
· n קופצי1 . ·.היי . ·ימלא(אינואש·םידc דיתזהיזבiי ,בראשז)פעמ'דם,tוננז~ 

, n זורוראיו,תהוכחדתאיפםךבא,פי'ההמוןומוכיחיםע!מם- .לסדנתעםר'הif 
זiהםןראתאחדבל ·םפתהכך ~והעיקר ~סרכתודרושינם.זזכוב,דהfנהם

 ·רהקה" .•בידר.גורלואת'מכרוונכוןאמרן~~ותן.בבר P !' _.:.,. __עההםבשם
סובימי~הבחירות,דופניבשעתהדבריםניכוים ·שכן.ומכל-ומתפתהדסיונע
 •ובמוסא~םצרירהמסדרת- .כ,את.פרצר~יהםמעל,.\ים,ם.סtפ;הכול .אשפיאור

אות:;;ןשים i:כר .~הםהזכרת,.עלהוחםןרבדוסרריהרנכתבני·שסנה,ביrדרמים
 ,,..ונבא:י·כרn .התםע,רתמ'לאםתםהאדםזאתובכולהכלל.סוברתוגמרובזורע,

 נc..םנוםיהזב~םשת .זורהעתרנר(רר, riלסרברקעצמםnאהשגתו,יפיהזבקו-בים,
 41-החיךאנ:יובקרב.והעירEכרע~צרצוהבבערותוסתם-האדםאתליןשנוו,סה

 . נ:ג...~רהסרג .הצוררת ' 5םי•קהל 'lרואומרשליםןכ ~iזןושולכי•הזסות-הנהיקרהעשב
 . ",אהשר.שלשהיא'.כלתנוע~ארקלזנעזסה :כל .ע"-בנדתר.עי·תררנורנ:יזנריעה
 .#השערותות,נן;ה .חרח,זי' tiם'אי .העתרניםבווהפרנס.הגבאיארהמרשל
 ~ל~ ·רנסים,~רד _הדברpיt~רתםדי.י.נולאגבייינפוטראר.שבאוזברסברות,

 ~םרת.,ה.כ,_ \דיםום ,ר"ן;סיםיהקברנשואכילתםארםןאפיייזה,רק

 ל"'שםנגינתרהנםרם. pר;ןםדינ.הבניכ'בשבילחשוב. rל.עננעהשש'הם
 ~נשהראסןבזחרא tנםעהרא tזןתההוא iהלןזהי rtראש·קסתם.האדם

;זנהנותרניברקיאתששקועמיבקיצור,-· .מתיאש!הואאזברנה!מלאהוא ! iiאזס

 ,~נשי-םשללגםויאחרחרגש'מציאותודרבע'וגםריוסרכחiיהדאיש
 נt'רבני:::ננורריוחשכיםחכמיםסרוחים,פועליםחרשוים,אוביםיס wבעולם;

יבעלאלר'זרלםםמכל"חרזבעולםיותר .כלוםשאיןדומה, . ;ירכראביםאוהבים
n פרוייפp ,והשואפיםהp רנרח,ים .באמתרזבתופסמיםי;פרסרםw שים' 

 .גרםלי·חסדי~.
ז~נההללוהצוררת.ונכלהאגםים n1הםשםשים-לסוהכתגיי'"רמה
רכ ,,.דבוםיהוכג~ים-סונבירי,ם nרהמבירקםהכתבנים,הפרשנים,הדרנשים,

 _ .. ~-כררםר .רםרים rחככעניניםבוגרת'תיםכרוננכיפיםהאןונשלופזארסוורה .
:t .פדכיייםה'לר,השזסרביניםהם, ·ר,םM חתן•הH נרתa לםרםוlת&כ•הרnו... 

 ."הבוסנים•ירחונים ~עןןנריגביולארהעתוןלסור~חתןרחונבררםרpם

 aiםביגcיאינם-ווהויf.יהא~נר.iרסל,,הסברתהלהרcתה'כורותדסים pהומ
. --
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 ·•ידבזה-אדחהזסמזיםים at~ל ;,עיי·י;.lז\כחדרר" .. ~.לוMותרזלת .~דם
והכאב",ום,nהווונםעות·הונכםלה .וקשגתמשתגהאםנ;ת .• pםםלס.צ'סודם
ונ:עוpים .וג~ן, lהיני~·חתאהצנוע,הה~להל Jמקרועיםרהום~יםנהםות. pר
גםהצורמות~הדעותואחההזי~ת.את r~ושום_תרשיהעשיהש.דקלא .ארתה .

M את~'אחריםלדונסביויםשהם .זה,על·~יירמתישיםרם.האמןש'כחד
 aונחניםיהםזהנגד.כ.נפוה-סוה.מ~רתר .אתתמידדור.עםיםבשונתושורש

ים,גרום· . ?.-;rנדת pדנלתי"הת ' hזהגרער.ונרת vi~נאפולוהלרהסiר ·רם, Qהפרארת nל
tt ,משרשרתראררובחיקיתאב' · ,היאןוב ·שות~יניתיראר,ספ'ייילהפצת ·וננם. 

ן . . . " : " . . .

 ·מתחילה rזרי·םאי~יהואאם ·היציהר,.נחאתבקוברמםרםיםג.םרובפי ,,,

J וי 5רמנםשדלf .תיר.ונרלגושם ·כדימלחמהזו·הםנכרנה,כתחילה~•
כמהעדהוצררת,מכי5האמניםש'חייהםlרנורכנגtשנקימיכלאדלם

-רניס nי·הע hבכיעלרצרב~יםבפוררי·הצבררכז~רניםתמידהדמיםהם
וקנאיותזקנותכבתולדת-יי~ואדתליסרארתהכבודןובמכשבהםהאיםלז,ם,
-עלי!ז.הוכ-ק'סני!-פרסנמי!-:)'יפרנסני! ;אניאמן . : riבםרתרננוים

p הזוםא'אערדי'א ...,.....הנני!חדלםאב~!נדאב _;'אני!אמןבקרל: .רא
בסיבם'שמכירוניכ'-כנדבהא'"מ~תומבקשיםתחנוניםומדברים-זנתיפסים

שכן_ומכ'' ..הולד;'בני.:::נוליהמו:מנ:.כברדרש.לוחייאפשראי. ,"הלס--
 ' Kרל .אדמה .חרושים . Kלשאינ°ם .הל,ראמרים,-הונבעליאתבירתוונכבדאינר'זן ·

של .כביבייהעמוקיםרתא;יהםדברי~ם .אתים.רש.םפאםכיםחשברת,הוגםי
רהםתיאוריות;וליהם.רי{נים ·דרשות .יירםנ Jודרוישםוהשיריםהנרבילרת .בעלי
מסוגזים .והב';שסרתכמההה, _הסרפות.ימידבריםעיזיתכעמקנרתהכותביםהם

 \בתוכם!להבי'האדםבניש'רםח'ב

. ' 

·, 

: 

נאים.ברונה

> 
ראש•הנהשהיאית,_העתרבא.המשונה,הבדיה,'ארתהגורלהבררבכן

רגדי'הםפרוםם,הנהרהסתםאהדםונןדול.גהענקית.המכונהשלחהולבים
ם• , 1ה pלרה, 1$נובלתי ~ענותניאדםאורה 5לעתדנאי. nהראהמפורסםןם

משוררים,םררובםםיניםסירים,פעלהגדולים;ןגםייר_הואאבלבפtנדדנים,ררב
והפלתהחייםשםה. ttלרזרוקם.ונכםארתיהםרג.דר,יםאהונורידנרצרתר, , acןהר

פעי~אשםהשידורוניפיםיזיזבמרבןזנםש,רמרתtוייםאב'- •בידר
י, Mהערתנפיזית.וביתהרפתעבירתרך.לחגם,נרם'הסריםשלוג.בוהההרוגה
 .'שונס pו Mדנרבלכרם .םש'ר'ר rשאםכרנה,אדם.הוא ' t/7םשרכללטפרם

הרוp • cררובזחסהם,ך,ה~ר, ,"ה pהראש .באובתהנהרשרופ,.דלהירת•דחים
צהבדרית.החיהתוכירנדהתמ uגרדרמתרךםלהיכםדחאהחונני,ם :•תרn-נם
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ב1ידי.י~ ·רה~זם rהמשחהשר,גז;כ-הרי. ·ז~ .למדריגה-~~בשכבר _~מכידן

תaמנשקת- .·קת nרה~שהאמן,_רכועהובדינה,דברמתיופםבפגיוכיי·שעשועים,·

 p.םרבהתגנאי..ע: .ע;.רורלקנותרכה Jש '~ראשוימחמאות; י-?'רחר,קתידוכף
לם'וaהאדוונלמך~לר'ראוי .בחברה,מעמדואת·ויבצר .שמראתשיפרסם
ו..תכ rבלית:::iוםכלקררםםרהיייiיהרלע~רשבאהאמן .עצמרנכחדרךונוצםו

יהונ: nרתבראשמחר ..כדי ,...בפנקםשמר .אחלרשוםהפקידרח~·לניתבמר

 ;נaר .בם~iריםיב~.מדינתנוא-ת-·ארע~רנו,אתכבדהאמזפלוניבן,פ,רני
 ~~!ו'"&רההנבוךאתזהגאוני.ואמן.חוק.לידער .מדינתנואועיונןבכ~שכל

שרר.פותולנר, .מרד"עיםשוביםורת."ממקרזר:"מע'ןרשי7בiד.ערד .ימיםןאחרי
ל.בביןגדולעניוערווהבמ;ינתנרארבעירנופלוניבן .פלוניהאמןשל

 1 ~-הנtנלאיםימדברותיךאפולשמועפניו'ראר~תנדחקים .והמוניםהשדרות,

מןותא'אאינורהעתרנאיהנרםח,אתרוםשהע1פאצמרדרגה.ערדמכאן .במובן,
 ::cםכרתגעובדתכך,נקיררבכך,האותיות.מסדראר{העתרןעררךרביןביבר

גפים~עוד·'דמעמידיםחייהםאתבזליהםדברניםממנהנהניםשרביםהפרסום,
הדעת.ובהיסחורשמיםמןוהםנפוהזההכבודכלכאייי

זסישרבים,מכשי:ויםומיניאפני·עברדהוכמהמה 5ערדישאמת,

בפרסום.האדםא-תות 5המז '~,לרת 5משרמכונותוישירתר.דקיםתכסיסים
 .ייש atררקדנתתיניחרדהפשגסרתהמברברתאתזהבמאמריהב"סתיאני

ני nורלמזרןבפנימייתיהצמאסתם,ה~דםזחהתמים,שהקהינ ,העיקר iפוקים
 .~וברנרומפרסםמי7נרת.ר ;n ·הורגור'בםיעלנתעהממשית,רוחניתולהתעלות

:ילפ .מקיא:ן,שהואא-,~גדי~~'הרבהרשותהארב)הוא .בידיערתרשלא
ות.רו.אלי''א\תמעליו .'שמל~ךבכעסף,מתעוורחראאשרדישמזויפה.שהיא
וסכוןר,שיבמ~בתמידהנהרוכןהפחת.אלהפחמןאחרים.תיכף ,,וברוא
בעצםירiזוגrוהתקיים'יז~פשרש~יחדש,אל~יואהדיפעםבכ';ולהרם
אויל. ,,ב

וסבכלהריקניםאתמפרסםשהראוגורלוהריקנילת,מפנייראהרא
שארן.המרביםדרו,
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גרינ:פרגצביא:,רי.

' 
t$il ערלם 5~צע

 .םן;;~ ת\~~ i'11 ס~~לא
iJ י.P, ז::?ץד.ע~:ב;~ילה ,ז-זלו:;~עה, 
 ף~"ו-rזנןנ;תי P.7 ~~ת

הךש,יזנזלל' ד.ק~~ ד.ק_~~
~ 

·, 

 ·ד:. .. . .• : .הופזדחשפילי

ר~ה 11 ,וים.~~זע~ים.על~~ע.רד~ל
עה;דיםרנ,נים·

• " ; • 1 

 ת;ה~~ 'יד7!נ~~ק.ןש·~~רלי
אדצ;ת.::נ.כופה

ז :: •- :

חדזנ. ~לל' e'ת::נ.ני::אדם .אלפי ם.נ::
 ·ז: :- ; •זז .. ; •• ;- •

.. 
~\ 

 '~/נין:Vז~יrגיעל_ '" 't?t!Tf ~דגי~ים·
) ij קקד; ה~~~~זנזלו:בים:;גיאים'o/ ה".( 
 .~?ףשיו,ף~לה,
 'ג!~~רג~ ת~~~ qז:זד~יםיזvים !Vיי·
--כשלמהא;דהסה 1עלאללל' Qרי:
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nם·יהל~ב~ערב'תiכבי;~
 • • yי ·ז· ·:~ .-·ז ""זי::י

 . ח~~.~ם ,z~ף~ך ~'.~"נע~י ..
 .דצר\."\~דtנJזיi lם

 / n~ל'לי.~ז:;. ,;תי?= . ,ק; n~ך
tז~ס'קה

 ' '?י~ז- ~קןש יל.ן~י:7'~ר·ם 9 ~
 ' .נ•;ה{ן~~· ף~~ i1-ת i~נ;ר 'ה~י;~'

?!אי. '~ם .ת i!ם::רוזע. ·.בות t:7~ןק,י
 ·--שונים .::~שמרירז-1ר ~tהופםאלאל
 •ז.ז • ;- : ...- : •- •• ~
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שםובבוגםיכאל
-~. 

ל.~שרא rרא-~
הערלים.ו natסל•ירזבנר

-. . 
יםי'נרסנו-האגיה. ·:ירכתי י-'-פכי-נוו ·בים .שסים'אגריפיםזנסה n ·nז

1 . •· · I • .... • . 

 , :הם ·רבםקרמרתירם.בתאיהם.יג.ים;.נם · aהי'מקר~רתיה~'תאיהם .•אתגררבים
מסה,·ירויד.הערלים,אנחנו,רק .•יר nאעםא;זנ-להםאיןיינ; .שם,תרים nםם

 .ורחמיםד bרחאהבהו;ניאי .:...,חקיג nהם~תנו eבים nונלר .כדגיםואורזיםחבושים ·
R יןנתח•,חםורן,~ררסםרתבפה,'גןס•וואחיו.ישn ,יןcונרק"דמעםצג. 

 '-ת'אח.רצבת.יםירחוצייעה,עונלוהונ-ה:םהיבשיהנקוריםאת'לפתבמדלים
 .סוגת _,.: 1רלסרבתע'וצמרדךווסאישאין .'איז Zl!זiערל~גדולנו'םנתהםגtהל

• n נורת ..זסתפנרת-ונחמדיםברורים ,אהוביםבלםעיניו!נגדרעםר .יר--
ן '

אדםלבאל ·ונעם· .הצופהגcגי, ,י.כגרש,כיםשזביאני ~אנירקרבנם1ס!

 "אחרה !iרמ'מעלה'*'הערלהזה·אדם:.רוחונהמפחד--ינ Kרקונבפרניר,אלררראה
 ''רא .רב" p-המ-החנוןאל~בלנדתנרהונתכךכלהרחוקההיתירה,דרר.עות
אדם.בניסהסבערהסבע

ים.השררצ~דניםרהיתרשים ,עושיםפרה {'ש-כעוקץרחד,רקרס tאבראים

ואנשיםברהאו.ראח.·א fהיtנ, J'חתרבאלפיי rinהם~גר~מר~זר;ספ~נהתי 5ביר
 ·הארץאיהיבר~ר \_היע.,לדזונם.חדרתר~יניהםמתרןרהםבצנזהללר:ו~רבים

 (דוcחיהם\וב.רבובדם.~ידתר!כיבהולאיבקשואוסראתהיםצארעםםזלובם
 ·אנשית,~רמשםסדואנשיז pבאמוהמרעילםת acבהסרב ..naאתםהיביאר
שור .i ,.אישאישחוגתו,יש iאיש .סzכרדרת,אוץ·מרעבבניייבים,הםנונודה

. . .' '· . . 

 .:סוגזבעםעם-הובתרבוביםהסיגטז,בגסיםעםם,יהמוגזמיייי~'" 'עםהדל
 ~העם.רעבות .ארםלעב• ''"וינב

גורניאתלרחצתרובעהלבי.יוכללאדהשק~שאבן,בואישקס,רהים

-יבהיםצאאניזגםהאע'ה Yהשעההתגרן •~תיםהירדערגcיניהייוה.ז wפ

 · 1-לרaץ-נו'רתיאתאלהיםשבריףהנדבק,עמק ':אתלהכיללברדיוגשדי
 .,אחי-עםבארץה'חיוגישיגב,הסרונןםעםלח'לקררחדאםזעזבייהמצא

 .שאייה-הםעסה,המנוחהאלנפשי,תשאףחהוהמנ ,.-יואנעמי!בני
קצףיעלריגרעו,נדעוהבלגייםרנרת 5הםם, pסהיםכמה.הזנפשירpתה

 ·הכרבבי-םאיההיפי,םהכוכביםונתררוגםים,השחרופרדיהים.נפינולזסרארן

 .•רננוימיסהרי:ים ·'בושה•,זהבבונשב~ותב.כושיתביילהiונרוורהנפלאים,
 ·ע:ם•נירקבחורפם.ערלז.בםאתייי~יםפתקם,רעלחלומםעלי~ני,םלנם

שםיס Kהכתנעiדים,·גל~לקובtת _רעאססעוירכינ,אלהשקטאיzזרלבי,
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אנ~החותרארע:,לאייעכ~נפשי. _.אשא cאיהי .ראו .אדע,א-~מקי~
i " המנוחה;t ,הנכאה~·ונפשי ·~נוח·~רהאמצו'אוערוםארדררשה

. ' -/ 

) * * 

* 

,, 

רתשד,מעםרעודבעי~יעומרז.דמע;:ן 'ירכל.אלל 5כליעיק.לב'ה
 . ,הז nחמנראלהבאתיז·האוץאתאני ·:האוהב~-· :מער"ם f!"דע1וישוא- .דמעה
 .ייף pהגשהכחרוןה•םהצהוביםהחוורת'.אות~ .אל ·מה _ד~ראר~ישההדגש
 .. Pנוובשםכיאעזב,·ואהארץ.תהואכי ,י~~קב.החיאחדרגשישז<רחרק.

חרזאבו.זר.אדמהאלנ; 5יובש.'משןאשרסתר, .מהבר iיaמקנן ·עמק

שתקםנר•הק:זש,רגשותאל:ןהרגשות,הםאיפהה!~ררנדרו Jריויקרת.-ובזה·
כררן.זליירקומזיע 1החוףעורדת'ערהאחררני,tנרגעיםנ;;וןנהעשריםזה

ביברת•הז! Qרםרלרתי~ידש"ארמהגרגיררבוזיז.כלרזכררןזבת~ןשזראוץ·
עפרה.אתואנשקדאחrוזפניע'ואפולהארץאואבראכידמיתי,הןיו-אני ' . . 
 pרואני 1שרשיםארםבההכהשלאארמהאואהבהבאמתהישאלי,

• 11t ,הכונניםשפעתרא'הנפ"איםהשמיםאלרבהסתנכלייחידיכסיליתמדו
~רחה~מעםולמצואמזוריכאןוגהרתשו....~אפהארץ,ליכיוידעתי,iזבהירים,

כן,אחרייאב'ל .•זו.בארץ,בי Kנמצאכימאושר,רגע ·והייתיהחולה,ונפשי
אלחתרתי,המנוחה .חרףאלהד~ואני 1ככה,לביעודיעיקמדוע- •••כןא.חרי

 . . • . •..חייבימיהאחרוןחןף
בנ•וכל ...םיירדשו ·ז·עיר .•.תל-אביבאנשי.האבש·ם". ~והאנשים

 ••.בלםם J"כרכי(ארץ·.ו.,,,ספחתי~. ,iי: J"ה .עולהעלותוברואקשה ••.הארץ
גם.כי ~ 'iפעוהשליםשבעתיםוברר~וקשה •.מתום"~בהם.,.אין

-רכיםרםג:ןתי.נתקועלשבוריחרוהמה:גםשנה~;ג uרהסרביםהגדולים, .
הגיעה- ·tביי'ייילגהרת...לרפארהנשגבההכבירהזרעבודה ':-הוירpדזהר

 •• ~·הרעי"וללא •..ונשנוער
היפהזר ·ובארץהנהרוה,זובשכונהאףגזוה!נגזרה:כבררnעיו!לוא

.פםיחדלרגיהוחדשה'...אמהייצ~ותוהאבניםהירצוביתםת,_בוהנחמדהן.

ה~יפה!לבפוסומרגועה 1מנרחאין-זגחררשתי
בו"אאחזבצופנים ·, yהואאתא~זב·וא ~אנכי, •.•אנכיהדעיייללא

 ,•ל•הה,םנרחה,אםסאעזבנה.רלאבהאתעוהתמציתיבדםכחי,בשארית.

-בהן!גםבה,אמצאאם 1iייייז.ב,

• • 
1' 

 , ... • rהראאתא~זבלאאכoי...בוים:הדאתווvראהי~,םוהאירוניה ..
-:.. ,... 
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ז:ב-עתבי:ארצותרכלהארץ, ·אתארחה,'עזבתי ~אנכ?~בהאאחזב.:זפונים
'אאל ...ן·ר iבוד .שנכח 'זמןרכלף,-הגראiו .תעזבלאש~נשמההזמןכלאעז,ב

 / .-_ ~כלרםאחריהשאין ,הרריה"ך 'הש",מה J.ה"מנרחהארתהח uא
שא~תיזר,בארץחייתישימה.שנה ;הזז .~האחץ·.אתאעזב"א"אנכי

 .ועזב ,•בי:ן.יעוי..,מדבש-סעמהאתטעמתי ,·ת_נשמר"חיי-אוירהאת

צוכמה ,יא.להה, ·.ישפrב 'עלורבצת-אלה.ומרגוע,וללאמנוחהעזבתיה!-ללא
 'ישד.אל,.·בניתקרת~רץזא~ז-ה f'באר-אהבתימיואתשנאתיי .את . !''

אוםיגכלאיךתמהתי:-עזב.תיה.כשאלהי""..כסאם 1"רזןד .אפשימשאת
'יוהתרחקתכשעזבתיה,ה. iכיןם"רב"שרבכאלהחול".ערבות~ .מנוחה'מצוא
 ~זרארץ"שכחאדםייניאיןאני:-~. ~-מדבראני ··נפ~יואתממנה,
 ..שחק"'_'שערילמולפתוחים"שעריהשםףמ ,נתב,.היחידהזרדפנה

ובאדם;אלחיםבה'חקים~המבה,םישב iהיא'העזבתיה?והאמנםעזבתיה".

זר?!בארץיושביםהאמנם-זר,מנרחה•באדץקים hהמשבה,היושביםאלה
האמנם ~אדםללעגייאנוחץבי ·'קמשחה'אשו.והגולה,-הברחחראואני
לאכי .רעד,הירדעאלחיםאיי,ממנה?!חרץדנתי,זרנתבי· ה;:.פלייוס

עתה;.רעדמנעו~י .אתי .החיהזר",-שאיפה ...יזר""ארץעמדיהואצחוק

-נגאויםכי· ·_ותםדגאאתא~דלאאל~יםברזיאתואכירעד,יועדראתה
א~ ?י'הצייאדרוש,אני'-רללא·גארלהאלהים·לדא·עתהרעומערלםהם .

שלק~רוגעמנרrךה,רמעטלנפייש,יגאר,ה.מעסאםכיאוופ-·אניגםוסם

 _מקלסקן .לאדם,~ם~הזאוקוiסיםקרוסזר,ופנהאלחים.עם ~.נפשיחרד
 ·ני~ק'פג~ f ~ .השתפך~, ,ה?'ח.י''גםזריתרקדןוהדוריה,הסחופהלאומה.

עברה,הדה,}'"המצרף .כרוזר,פנהתקוותי;ואחרוןחיי·תפלת.עםדצרדי
נכחהשהיתההאדווה,זרבתבל ~היחידההפנהיי.עילא,רהתעררת-ארפישות " . 

האמנם,-גמרומכליןרקדושיםניצוצות·מעם"הצילעתה,,םגאתהה nרכאז

 .היתזה."כלזה."רבו " 11כזבומקסם.מתעהארוהיאזה acרה,,ממגר.איי,
---- lאליאלי,הה, ~" Yק 1רמתנוראוגרדא,מתוךח"דם ."?םר"חרק

<. 

"'--

·' 
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סוםירךרבםקונ
/ 

 .·ברימה ·עורי i:ו hא.תוו.ה.אני

..,.. 

 .אחריוהסרנ,דרבכוואשיתבר!חפציאיןאשרמהעניזושהום
iנזרדחרץוהצדק;-בהטוחפש;·ה 'האוכ,זג,ד~רהאנרשזירת,זוב , tiאוהי .דרב
נינים v: ·אלפיםוא"פיהדוח .עניני-ו'בסרף ·אוץ•מר"דתי;ם'כי,עיונ,דרב

עצםריו iדקשדאוג'איגראדסטרן,לראי ••הואלייא·.לער'ם:עניניוק .•וmוcני
אנושבגללםאור,חייהם;.דבראתהלל~פועליםאיךאברויאים. aוהל

 .עליהם.עצמנו~רמרםדיםם.זןוהניםובריnר(כ
'נו .לאמובפיכםוהונה ,נרהיסודעראלהים ן1mרדאי 'חוקתםאתם .
בדיו-קלנרוהגידשבכחכםעד , ...האלהרת.עמקיעויגעתםשנים 'כl'א 'נוייר;

 :מ";!פניונקדאנר,.שאברהעניןנאותר-ש'ינהעניןערשה ~:עצמהאלהםי&כיה
'הרכיחנר-שורציםכמר.-ועצמוהואגםדבש.האם 1ענינרהרארםהלזנרדר..

mיa ענ•r 1-ה~מתארהאהבתדבראתלמשו,ועצמו,קנההאםאחרים',של 
 .מע,;ןהמסכנים,רלע•ם liהאוינו,האלהיםאתלדמותשאפשר ,זרהשערה

 , · Mהל.הןגיהאמת, .בשםלובוו~םאוכיהוא,ודברםכאפכם,rזוןר
 ' . .לעצמואםכי.ודאגאיבר-הוא •םתי atנזצםד '

-דואגהוא • 1ע~מה.כמה nההי:ד _~ולא-. ;החכמ.נצולעמדאלה.היכי' ·
 .,הכלב~יג.א-אבראולםר;פt:חהוא .,...כה-הנרובכלשורהכיכילעצמו,

 "נע,ה·יות;רר~.לדלעבד\מכוח~ם .אברכןעוזרי: i:רפערםכה.ןמנצפר
ר:קרדרגלבעבינור~הונהלחפצו,אךדואבאיהיםוםדי:הואובררובןכ
 ~לאיז~ערבואיברהוא ·בעיניו;חןכגוסאשאיבר'רבוראריעצםר.שםגול

לנפשו. pרוברבע 2$היאחדענינועצמו..רצוןרקובשביערונ.הרנלעהרוב.
- 1ינiריבנר"נווברשמנודברהאת .אשר-האנושיות?שומינהרםה

 ·ז.ממנהנעלהדברבג,"היאפועלתוהכיאחריםש'בןגםהנרחוהצם &Kר

Rריירת ,לrגו.tעצמה,חתקוםרתעורקשרקדתהאנושיותלעצמה,אךדואגתדז

 ·יחידי-םנעושמהקדימה'לכתשתוכוובכדילעצמה. rעבהנהדסיות nה

אזוזיוואחריוה,עזרהמחישיםרוהנאתה,לסדנתהופ.ר.טליםלסומי,םלוארםים
n כiיpt' רלתכ'םהםv:היחידי:םאו:רלכאתמשייכזוהיא.ל'ה,הנחרצההת; 

 ....תרדה .ש,.וגשמתוךבכיכול ~ההסםרויהי.אשפתיתיריחדהש,רםתןןן&םות
tלבשרהזאן.הנרגעדונהאנושיותדנואיןהאםכן,וםו

פר ' 111 ,חפצואתעלינוהמסי~אחדלכל nלהריrבהצרךןונכלי rא
tנד:זתםזaלםרבתנר ,ל,וזםר'פונתאםכידראגא'אי• 

הםר:בהחוות,החכםה,שאיפתהיאמהויבהעניינים.בשארהידןן.דר"

נפשות~כםז o:ומסירדתדת.,הבותכםאתדרר l ' ,,םp Kדr.וז

. . . 
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כפיהם.מיגיעלהםמביאיםשהכיהמסעוסוז.וחיםימם

'וז Mההםטרירסים o>-נים·הנ~מזiפםרירסים:בר·דונכים riלסו-זבעעיןנאסויםר.
 ,",.;העםהעם!ישאלרמהובדחק;נרעבבד:טיםשדה•קםל,עלחללונפלים

 ' /עו . r"י'י·לר Dנהיחידיםבןיןתיהס!:חייעלפורחת•"אומהלשה yןנןובrןנaןנ
;ונקבל .-תודתןאת"הםשי"" ,הלאם.רfזר~ .הלאםסולהנעלההדברסם
a חיחר.ת

. ~ -
למשרתיו-רבהאהגהמתוןדואגסוככהסרלםןלאותונאהתברגנואר

a.. .·יסrעצמואתמקריבאיברוהאם.;:זםהררהמםיררת·הנפשסמלהאיננונ
 ".אולם"אנשיו:נ~עבוראכן, '.'שנiהןובבל.עתבכלשירי."אבכלירנרשא~גבלל
ו"אנכיותת_לשדרציתשלאזהבבל"שלן:אלא ","ןס."אםעםוהיהנאנסה

w ביבת·איםררןוםii .חרץדנו:שום.עלמארייואתיסד"אהסר"סןכלא
להיותשהעיזהאישאתסרב"יננר~..nנ"חידהכל, 'הנהרהואונעצובו;

 . .ן"סוורי. aל
מיטיבהאיגואוסטוןדוקאכיל"מדכם,האלההונשליםיסםיקר"אהאם

אהיה- ,"הלאיגואיסטרןלשרתרתחת.מזהמוסו ,,לרקחאניזעסורת!
 •איגואיסםוןב~צםי

בםעצ7בם.עירקכלומרבלימה,עי 55'היסדרוהאנושיותהאלהים
שלהבלימה-הבניאלחיםאביט..:.ובםשהריעצמי.עלדרביכלתאוה 5"אג

 .וי.איןובלעדייחידהנניאנישגםהכ.וליהנניאנישםנדכ.ל.
 ·-מבםיחיכשאתםכפי-י'האנרtסירנןם."האלהי-היהנחדיראם

-יהירתו 5אומהמ:ן ·יות;רי1 5אנימרגיש-הוא,כןהדרבראם ,הכייהלות
 .אנ'יאפםשבי.י'!'ויק~ירתי_איזו.עלכלללהתאונןליראוהכו,-'פחרזן ,.,.
 . \מאיד.יש'.בוראחיבת.בכ ,היוצרהאפס .אלארו.יקנירתבןבונוaל

 tסרפררעדמתח,תובעבורישאיברשיי,כולי~יבואוסרהרבוהלאה
 ~הרערגםהסרנבםהטוב·.ר i:ד •.ופחותלהיותמחריבדבריי 5•תםמבררים

 .רעיולאסרב'אחפצי.כלהנניאני
לאלהים"ארובדיאדם.בניהאנרשידתלדבר'א'הים,הואאיהיםדו.ב

tדברהחופשהיושר,האמת,הםרב,דרבאיברכןבמרהןא.'אדנשירתלןג

כמרני.ומיוחדיחידהואנר.חלק'אחריםראיןליאשרהדרבאםיב

ם!·כל,ולא . 'איזלירז nדמ

.' 

לופקין. ·'רתגום
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/ 
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ן~rיע~~לחyוליףה~ר w "תך.;!{
 . ~ר;.קע;~ךת·~~יל~ל

i1ג~ה:כז , !J י~;:~גע,הי'י~ית 

 ~·י. iנות·~ ה,ק\~~

רהצלr-ריהה:עליתיה .אינכי
ד • ;- • :זו . ·:;·: .ז

tילב.~ק;לדי.~עה R ~ב?י ..

 •ממנילההלכהוחרישיתרגאה·
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 pלוyו::!א;רקרעם:fזם::הא.~ל~נךאםע..ןב;ן~

· 't ןרך.י' ;,ע~ללל~י,~ת~ה

סמייהין::~איש.~ל~גיני~דלייכה·

נ •:בדרד~דדידית--

~חר;ת:ו:זjזסןןמי 1 ו:;tזז!ובקזדrו~ז-יית
מחריבה.שרפה ·פחדיםבאלם-\'

ז ·-:-ז .• : ·ז • ••• •• :

נtךר;ת::~ס~ל א~~ C!נייזו;כקז-י
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!t • שטיינמאך~ .. . 
1' 

וחי·מת
ר)ר e(ם

ף) 1(ס

 ..בשור:הלפניכמרפעםהלבפשח..נידעהלאאומת.נדהמת;חיתה
. .«"" 

..גרמפרקמךשםלרת.המשר"ברתה_ידישתיזנםר"קת.זרה. .אמ.תכר'הרעה.

ובתביעה:בצרחח·מציצה.אצבעות.

עינים? hאיפ·העינים!הרי,הרי,-
העינים?!"שרן:בייטענה .ציצה~נחשבשניאותר'חצה
סתם.יא·הרא. .תפל{חרסא.כברי,והוא

משתני.ס- .ובארסבהב"גהאמדה- 1כן-
ו .

 •פסק~מרתכמאשוהבליג-אמת!-
'חלון.פניםחררצה,שתיקהמבט.נדבהערדמול,עמדהברתעה.
 ~וכשנגש:

הזזכלהכ.יבלב.דהןרל~-
 tגרפרכ'וארון ·י~אצב-עשוחההיא

. /'. 

 ' •המערב.אוהמזרחמןרצה.
:היזפ .•שקר\ש' ...המשהו,זה~_רצףההתפכחותבאה .הרגעיםארכווכאשד

 .דברה.נפים.סהכר
 /סרת..בדברי~שר~ניועב.ודאימרוסיה.אדם-

סרב:מלבבהל~השאלה ~כברהסעדד~אתהמשרתתוכשהגישה
 .כמדומני,חדל,כברבדרסיהאצ,יכם :'אכרלזברהבעררךואתה-

זה.םבהנ

 ....הזעומרהפניםקניתבשלמפרושבע,ברזיכתחייהוםן-ידוע-
' 

'עיסה:אגבןכדי nרא

היינררחדשיםשבעה,אכילהשם~כלנרואוצופרתשניםש'ש-

בםעדניבפניiומתקראדמהתפרחישלצלויותקל~ותגםהלאפשים.תנים
 ,הו-.דב..התקנאוהכלקיבופתחתיכתבימיםפעםלושדבשוזב;םויכם.

מרעב.דנnופגו-

וסבה.- •••פניךןכ,-

 · '4'גדהשתתפותה.תKא pדולעורוכנראה,תבונרן,הוגtהדבור.תקפד

'שםשרםיםםפתאיןבשחרית :~כהנעיסתםרנה-.שהווותהי•-זב"ם.

1 . 
נ
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~ ry .במרתף.נלי"ה.ים.עומדמדבר.- _ךוהכ ·א~ן.הבתיםנ~בלפה-~ 
יית !tבעוםררקנקניתס nפררiכת-ו"נס..ם,רמצפי iהפתוח.הברזתחתיוין:<.

דהנה-חג'לכאדרהנשרקמהלןאדםכמג",קוצרותוהמחוותן.במסיררת·נפש. .

 •שכיחיםההדרניםגם .,..פעמים"הרבהדאיתיבעיני .מכרסמו!"ב 5למחרת .•פגר! .
 .גוררוברחוב.בבית·חשן•צ';??רת. ~מ- r1בגןונתקלתיבלייהתי 5הלאחתםעם
קופה.שלישי,שני,גtחד.

החררבבדתמדינותפליסיכלכמרקדחתנית.·בהנאה.ספרוראתהמשיךiזרא
פ iם 5הביעה·לאהיאכיאםבתארה,י_ספרדידבריאתמןודק'ףהואגםה..יה
מען:~התעמרוגז.יהיה.בו 1והואענין. )vזרם

דניוננר.~כיביםהלא 1כ'וביםחיי .נישJ-ום~שחמעציב,זהאיןל'ם 5-
 . nהםראתובקשנומארסים •בר 5החייםאשרישהתהלכנו,פגריםבין.

את.ולהפקירבס;fכתעצמיאתלהעמידנח·י r ;בימוצאהייתיאםיודערמי
ונררברתמהבה,- ••.ההריגהמגיארח_רלברולהתחזקחדשותיופרדעניותגרפי.

פנין."אתלחזרתהתשוקהאילולא-הווןהרפתקאותה.יו

אבלגמרו,בהיסח·הדעתכמעז;~אמנם,הביע,האחרונההמימדאאת

 .אר~ pההופת.נשכותה,יביהאתא ה~~'"משמעתבע,הוא~פרושת,:נקרבלנא
בווגזא:וטi'זוגר, .Qמבט•מו.עליושהצליפהןהיא~

המוגלדים?!פצעיאתולזעזע-

בטענה:והוא

המרגלדים?!-

כזזבראשה:נענעההאויבעירבנצחרזב.ישרפ"הדעת

 .נבהי; 5נרתעהוא!

• 

\ 
 .הה!א•ה, __

מבריש:עי·ידה."בסוף ··י;חלון.הפניםהחדר.פניעלה.תהלך:
בזרי?מארס".עליך,שבראאניארייאביבית, ~

שתקה.·

ת mוםראויאיניהאם 1נשתיקהפגי?אתמקבלתאתכךאביבית,-
מפרוש.אבלנגוז,ויהא !;1tמפודשידבריםמפיךשמרע'

בתחנונים:ן 5חרי Kר

אניזשפי;ה 5האם-

הלב:רמן

דרבי, 1םם"המרת 5 .מרההאמתי 1רתהי;עבדן."אמתדברןנאויהי

lt .בינית

שב"רב..הכאבאתהמגמגםכתינוקדברה-זה!יאאתה

אביבית.יודע,אני

יינשהיית.ני~ח .sרל-
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/ 
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J 
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............ 

-"'\ .. 
אביבית.אמת,-

 'ובהסברה:
' . 

 ח--אפיכודקבלת•פנ'ם ~אחדיבחברתןישדהההי~תילשעבר:ב"לום-
י:נבהאדםחרפתא-תראיתיאני ":עכשיוכןלא .:.א"וiהייתי."הלאו.בעז

ונםרבל iד;רטופר.חבור-מפי;:דחרrכ-ף ..הרעב,האדם .אתראיתי-באיו.בדואה.
·יבשערותי-ההערומההאשהאת;זריrב·סים l,פרו-תייראאב~"מים.םפת

םרס-iכ:םי 6גאי.ראיתי:ם,.נשוקי~mדf~יהןת iפר,.גי;·"פגותוענדגשיםהקופה,
םנוי:םיע'דםנiד'י ·ד.םדם.ראיתי,_דו:~;איתי, cשפרכיי·ונעים·בנ ·י'

 " ••ועצפרת"ערריעםנמלטתי.הקופותמביןדאבי .שד·םיונקיגלגלותפצרת
 .ותי Rגאו.וסר rfש .הפררע~םשחסרכ~רשביםד'אהגבברדאתכיבלבד,,,

 ~תגלר,ת'רההתארת·הדברוב~ותההואדבר- . ,ב;;אבבאה,איניסרב
יוכיר.~בהיי.וגהיה

 :גרגריהעהורקזדונהגאירנית,בה, i;iנלהתקוממההיא .לםוא

--אליז .-..... Yאלי-השידייםאתאלי?הבאתוהעצמותהעווואת-

/ 

.· 

זר! 5העזה
'-....... 

 .~כתל.אלפניהאתהפכה
ןבר.מעס.- .חולהאולי ..היום ·מרוגזת~את- ~

 . .שעה.לפי .•.הולך
-יונב.בעזרתהוא

.. 
האחרון:המיתרא.תלנתקדלביי

זאת.· J"בכאשובבהשכמהמחר-

יצא.

' ' \ 1-

עוובצירוףהשניםל 5שלעיבוייהמרקדיכל ;בקרבההתלקחוושרב
עריובבשראולם:זינר,שרבהחל;ם~כלאתשינקשהיה,זהכזרי. t-:כאב

ללחcנ-רעבלב 55זקן, .מקומט,כפוף,לפניהעונדבבשרהלהרהגה~ישנ
.:זזצררונשל .האס"השנים?כ"התענתהנשל•מההבינה:לאוהיאלאהבה,ז

-u אסרהלו~רהבה 1חןובואהכנרתהעיניםראותןמשרפותולסתותעצמותל
זהשליםר~הסהרהכיייהמנו;חרביןנינההיוםעמדהחלוt;נ,נדףר 5זנתו aנ

הם..תאדחיהנשמהכלתהבמסתה.םנענעתרחיתהבוילהביילהאשר ,קי.:.ין;

הסmכעלשרכבתמצאההואבצהריםרםגנחכ.שמה.גםנחי.כפורהועינים

'אורהשפתים.נשיכתאגבחרא.ואףושתקה.-הראש!רק:נפש,·ופת.
ר~ Jהפםיהדם.אתהמרצצתבשתיהקפסעו.םסער.היאור. 'שפתאויצאוהירח .

השני.ם.כלתגcמקברםיכמררבהתעררררזi: :.ל iבקהדדרהחורצות

- ·ב! t;יfד- 1רבם-כן: 1מה iאה
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נריה:פ nזבאכסוחבים _בקרשי,~שימה.אגב ·הברות,מתוכםד?יב~בתרתכמר

 • .זכבו. /

 ______.,..ימים.ה" ib~לםםער

 :זהלחצהבהתעררדרת,חבקתר ,היאורשפתעל ,הירחלארואחתופעם

א.ת ·iזסילחדגםל~ית 5במסיד-רת ;כעיניוהצצהאגבהשביס,בחלוםכונרדג.ףר -·-... 
 . .,_..שכמר:נולןו.א.ס

ת!.אניניארתח•כיבית!

 .בתלונה:רהיא,
- 1-דתורמהאתעזבתה~מפמקרם".ךמכל.-

רהתגצו:

 ..הזעיהבתרןשםאספהפז ,יראתי-
הדםזנחליעיו::פני)זצפרתהחנוקות,גלגלותפ-גי bוברחת-
 .הצלתי .נפשיאת-

לב'" • 1פנים i'חיורמרתיךזוכרהעודך-מפרושובברז-1-ן-ן-ן-כ-·
-האדם."כאחדלרז.בת

 .::--ראשו.אתהשפילהוא
ומהבידת iלחיאשו"הרוח,'ענויויתמיד:ובולכה:ןיהיה'א-

;בשפתיובלבןשנאת.חד.יעיזרולאהאד~כאחד .למרת'בלירגםירעוזא
ייה nהזיאת cה-משעמונירליזiוה ·את ·חיי·הירם,שלוהברזל _התפלהפזמןותא

באשלהם .ת.ועגראתההרפש.בגגוןורביםפריםרבת·זרגר,אישאישרנמס,
התגעגעת,יאתהס.~ל'.תשוקה ·כל.י i:בקד'גםהמת'עגןונכח.שפתי,ךגולגtסו
הסער,יתעוררכאשדאונדת,האח, , !י~~גך,המפעיעל ..התגעגעתמהד\י,

תבל,אוצרתבביהוקרבאילן·החייםאתרלמגולישנוהסופהתתחוללבסאו
האישרא~ריהונדררה.תוךאללקפוץהראשוניםהנזוזzירגיםמןאניואהיה .

nהדומם,בחילפה,זה'הבהובשנאתראתמרתובנדבתיח 5"הרייני~ןו
~יי nתתישכאשדהצדק,באשהוכחת :.,.וער'עצמם.הברזהואהחייםתבייתבי

אפילותמירסרופיםהזאיבםכילערלות,הראשוניםיהירהכשדיםרוס.פה

- ...השמים~ונ'כרת
 ••.הנרעדמייצתאםכיחיתה'אזרא.ביבדת,-
 ,..זה.בןהיהנאצרי 5רהסרבהכיאםכילא,-

והולכת:מתחוללתוגשרת nרבה

ונילאמו:עליו"לת i:!התתםידאוסר .המפע,,אל-=הגעת-כאשורהבה-
המדיחיםב'דמיה,המתחדשתבאוץ,"שבתזכיתכאשוראקימנר!לידידיבראותן

י 5:ההואזסיםצפיםיאוויה.lכניע'ראשוהדורות,~זוהמת:זאדםש~י Dב'
רגחויהורגיםתליגביעל ··~נפשוע'ונוחת •..נבה,תהמריבה,שלל'נaייפ

אשואביבית~ל K ,~,רדאיהקסבה."הלחםפורסתאלייקיריידלג,תרנבים
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 .·בהם.- .עוםרםירת!מיניובכמה ~ה"ז:וםררסת .אל-תמיד".ובאסתבה
ו• ~וונבה~תדלשאלה- 1~ררסה .בדוכן · iרגלי 'במררמסת riםערםר

בעוזנרריוב.ת- "אםכיהכופר,את~לסת ~'יקירי,קרבן,חייואתנתת "
רובתנגבתנגרליםוגםמתחפזק.זאב.גןכולםכמרכר"ם.כמרבעוזנרמיות.

רנ.ףואת ·'מסםוםשם,ת'א-ןו;וקק .בגם fבפתדלת:,גשדדבעיםבצו'הסתופף
 "· •• , .בםער.תנאחזתיימיכיםעית'י..לי, ·,,גשרוניהם.אתגםאר"י,רוחמרר,
 ''י nיתכאשו ·לרסיסים,ראשוןהמתפוצץהענוג,חרמו.המן·עשויאינןיקירי,
זוו'המכפלה•במעות .עצמותיך.אתגםלקבורהעוזלןהיה'א .הסער

תםזי-רקז wהאתזברתרמתי-רמערת~רהיהה-חנוק .קולה-החלומות.
 ·י~"תעתראםכיהיהלאהשניםמןזהל5םהאמב- 1הירםארהשניםל 5

 {- •..חלום? ".הדמיון
אםכיהיהואהשנים,מן a;זרנ"בדמה:ליגםאביבית.אמ,ת-

-במציאות.בז·כןאינוהאדםלחום..
ס ·-המציאות?הר"כתועכשיו

הלאהזרהכמרנכח,בידה "עכנםההיאמעיניה.התפרץדמעותשוזרם
בורחתכזנרהמכשף,הירח'אורםסי.ערתיהאתלבדהוהחישהקמה~בריר,את .

 . . .המציאותמפני .
1 

אביב"תס.ךהראשר.מב~מים"'בזבוישרנהאה tמ ,iי:~מלכשסר'מחרת,
הםבנעימים.בלוהםהבקראותרתלובה.כי;ובלאפניה.אתאליוהצהיוה

וובזההיאהאחרונות.חייהמןiרררתריר~ים~ pהרב~י~סחההיאהרבה.פטפטו
היהש'אסהקולני,צחוקהרבה,צחקהגםהיאהרvש~הגברזהעלגםלו·

בזרועה.ידואתואשרנההיאש"בה ~השדרותבין;כשהתהלכוממנהגה. .כל"
 • :iצחקצחקה,והיאהברבורים,.אצלהספסלעלישברן5אחרי

בחריצו.תכפהאתובן=וריתהתקעהמבריrחז"קמהשפתאוםאלא

אחריה.והרהרשאין·

 ,..-ללא,.-בבהלהדברה-לעד. ••מזז.~זהנםטויםאברבקיצור,-

יותר.כדאיל-א·

l · העינים:בדמעותהסבירהוהיא
שראככ'מפטפטיםירשבי~".אברהנה •וובצדזהמתהלכיםאברהנה-

 •••העזתילאאניכן.היהלאלשעבריחדיר.לנרסרבכזנעםצוחקים.רגםארם".בני
הרבז.זהרניננו.ובאtורלןהשעמוםזהרהעזתי.'אבקולנין .Eבלצחוק
 "' •••האחריםבנלאתכמר .בזה\•ניאותןברז.יייי i'הגעתכבר ..•~ורני

 1םני ~לר~תתוסיףגאראל .- !" Kר 5לא,ירתו , Mל

אות•;רהציזנרעשומרוהוא
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שיטת;:ח~ים ~
) p (סעים

/ 

 . o דJ.ך•~ . יl.בt~·רון, nהאבזםןמחרירתיכי·ה"סןונו~רת ,:החפץתקפני
פניד.וגומהםכהכישורר..דנשובה::פרכרסיעם.ביהדנפשי,עלשעבורוJזברת.'

ןרתפבראשונה,-שנסחףלבי,פבי~י.אי::ספרקשי;במצב-עכשיינמצאהנני·.

n בליל.~זרחי .הזרם,אחריבקשת-אמת,ש'ובימרתrינזובמצב ·עכשיו-נמצאז
" n ת.פצאתישי;אכשררהשלאפהרבושאיזהאנימדגישוכוניה.היהcהונו

' . 
 . p:.דנרכבנתיבהבקשתישt,כאאר,.נפשי,מעמקי .מתוןומבקש.חפץשהנני

הראוי.נשסחן

-··~ 

'-
. \ 

_,,/ 

כנרד"רגשה.ההסוידתניהמעסים."מחיינלעצמי j·יך::וחשבג rכשנתתי

 .,ןםאחדוש.~רגעלעניךמעביןהקופציםים,יחטאי::שהרוהריםנתמלאר:אשי
 ~פדטי::םרםירעםברדןשאתהעניןל~רתרשנרגעמהכלררנך 5 ז.פ::ןנ.ע"ים.

רת ?jםlכהמלאהרים, iבעבנשמתבנ~מה,ונרקבים'הם,שופעיםההררהריםז

רצכי 'אתי;ספקהיבלתבישאיןצרכיה,מספקיםיבם tש~ים,יהחעיזקרבלברת
דבנפוס .בגרף.שלi.בים .ירiווי;חייםי;ח(iיז~צמאוךרגשאתלרוותרשאיפרתי,
ת aeשעהבארתהמ~"איםדבלבות pרההספקותדים,ו~שהדהאנושיים.יזתדן
ד~ pש ,"יויש::ז"כ':' _אזנעשה .אני 1המח,של 'תאי<תאירא"חודריםהנשמה,בל .

 '. •רחרירתי.תאורתישאיפרתי,עצמי,בעביבי
.עלרתייהש·וחח\ D ~צריואת.ייי.הגדוהןגהפכרתiבה nהמוהצדות,

יגן Kאגי;בחיים c(לםו M ·.הדורשרגהולתארהלשאיפהמתהרההיצרiזחיים.
שרבים,יי~ידיאויםהבחנותספקות,י;שאלרת,מתהדרתההשגותןנ.תגשמרת,

. it שלגדולה 'בפקעתתנרןכשהא;םזה.כבגדזהריוםעמיםזהבצדזה:ערמדים

והכל ••.התהוםנודברקביםספקותוכנגדםחיובייםאידיא"ים .פועלים,בחרת'
----דסרףהתח"{הבלאבערבוביה,!נשמש.

תaבנקלהמחייפיםאדםבניאותםשוהשאנניםלעגמצלצלרבאזנים

.. n ,מ~מיבים,ימיהםכי;בשאריםאבלחפשים,לעצמםהקוראיםכן::נשמתםJ ג"רJר

-עצמית.הבחנה .שרםבלינהירם",::ב...,ררח.
 ,ם8"משרבה .עצמיאתהרגשתי ;קצתדר i:להתכך"אחרדכוiזיצאתי

הכח"ים·i'8וכ ,הסתורים;:ושמיםערבבאותוליהידזריםלו.זר ·שהבלחיד ...

 RJזריםפניהם.עלהשפרכהרהבםיחדת::העצמית,האלהיתהשלוחארתהע-ם
 6שםארההרוןיחידנוולםאת::עצמיהרגשתיבן;כי.שראיתיהחבריםיי·
 רn •tיהלכתיפנימי.מגע::וםשאביבינושאין-זדים,אחרים,ערומותבסביבת ..

 pםוב '"י'נ! J .המביעיםבפניהםהצצתי·וצעירות,צעיריםאנשיםהמוניבין
 a.רפ.זורםיחייהם,אתלהםהחייםבאותםקנאתינפשיובעמקיואשר,שי t .ו..

... A-~ באינםיםנמתבישיםואיגםעצמם,חייוחקירות,התחכמירתשרםבל~עדסים'f '" 

~ 



ן

'י'ז

/ 

... 
ימהדואגים lואינםמיהם

 ~ .:..-ז.ראידיאלים .
הםרפי>וביאמוי, v .'םה \;יקרים,הויםו•~ן

'. 

.. 
דע.יונרJרעם 'מפוזרבפוסבמצבםירו·וסלע,ה-וס 'אחרההפיתוכששבתי

-'יפי~חיי," :ור~רזי.זבאבי tלובאר·צפויישון,נותניםניאשם , nנמ~יידים
 / •לגמרית iחאערכההובהראהבהפנימיתהתפתחותי

.1 

/ 

 ..דדנורקשאפתיהמrך~בו,תבעול!;!ורחיה_שתעהרכזת,התעיותנמשן
 aר"ז~ינת 'חשבתיכבר.תי_בתי~ש.ג--הא;ביקטיביתמהאמת .י,ש"לאמתאהד:

 ~ש .מחורנבןנבנהזזוכ". :יומצאtוהאנושיותשלהתפתחותהבתו,דזת

-יייבו ,ו" iהקםד'ו 1שלתיוובאמתשיח·מכהתפתחותובדרךדורכללו,הקודz:ג
נחשךחיו ,"זבושקדהדרררת-רשכ"האמתותהדעותת):יגשההואשרקבסרח

 ,ההתפתחותשל hההיססווישאיןהכל.ןסנ ~בכןואם ~אייואררלא.
שו .פiסרת'הט .ודבריהשקריםתולדותאםי~האנרשש"האינסלקסו~לית

--=םנפשאתומוסריםשמסוראדםבביםימיליונרחייםחיווביבתיםזא.נרשירת".

 .ןבהיכפור ..הבאשהדרוא. .ןיםיזמנ .. ,םייחרסיאלא Jםינשאאמתותיהם, ",
ןיiירצר•האנושיותןישא ."הניחתחתיאב';וכים.שדr"נושאיהןאתידאהו

 ._א,א .מאירות,אמתותתמידיוצרתשהיאלהפך'נאזברארי"ייםםישקרא'א .
 'יאינחייםאמתוrן ,,מחדש ~בשעה ,,,. "כ,יוצר,לעצמוזרדשכל

 .-~עצמוספוקאת.כהןנוצאשהר~"פיאואהאבסולוטיערכןמפני•רצון
היtזיו .תרתינ'אכבנגעגםכזרמסקנהדייל .ברא'נזה_מהלן::מחשברתונתו'דן
 . ,ארביקםיבית.ת~א .בלי t'אי .שאםנמצא,לחברה.וביחסהיחידיםלשאר.ביחס
ו;~קשתבקשתי,כז~תאמת .י'ירצדהלמנקשה .סרביקסידיתאמתלפחות ~

 .~מצאייא _'ופשנ·רתיבסרילכיספוקבהשיהיהכזר:זשקפת:::~ך'ם

 · bילתוןהוסיתיכאלולינדמהעולםבנתינותובקששהתחלתימיום .

'לשאחדצדרקוראהמהןאחתשכל;,עולםוהשקפות _.תרווחשיםות,זן,-
 . :·האדםחייאתלהעמידהיאחפצהזאתובכלממנה,אחדגלוירקהמנס,

 ,והנפשהחייםשיסודותלינדמiרהנפש.ארהחייםשלהזזחדוהגלוי.היסודנו'
--אתלהקיםושרא!כיםבזהזהרמקבםריםמתחריםעומדיםהשוניםלtrקיהם
-נפש"את 2'רלהגנילתחםכגראמדתיפעמיםהרבה .השארעלהאחדהש"nכ

-·~מהםאחדגלריע"אחד,יסודל Vלהעמידםאחת,קםנהבמסגרתחייאתן

רהשקפרת:::הערום,השיסותמהנתינות,בחובהיבלתי. ·ייאעקבנילהיותח.פצתי

 . "אחדפרטמנשמתי,ניצוץמצאתיבזה,זהביוחמיםהמעשהבעולםסו-רנזסאיהם
אלא,אינהשיסהבוהיילעצמות",אים nשמחשוב,לאאיחשובהי~ז, nnא

-השסרוויוצרידסרנים.בות iרםח mרעירניסודות, ·שלםינסזהקרנזבינציה,
 "זסלהם.ה..,אני'אתמצארעסקינן)פיורוספיתנכשסרת )1 ,,בשכרת~חיים(

>ןדשסנתרו·דם, Kה:פ.נילבשינותמסת::םדם 'בתרו'חוץ 1רהוציארה.ההרכנה
י'4כארתהדגישור'אחלררזאככי•האדם.כ'נשמותצרכיאתלסםק~יבזו

t4& ,,... 



.;;יןי iרםבי~ pלהישנשמהושכ"ע~מית .גשמה ·'ייש\אדםשבלה.אנשים'
יצר-נ:י i::דקרמבירשגםהנפש,י~רררתשיבמינה,מיוחדתעצמית,_בה 5ןהר

 "בכל.חי.ארםכלאצי-יפרת nרפתונשחג~תהנפשיסררר.תשלהללוברת 5דההר
 . .. ·-·גים 5:לה .זסאי:::אפזסושוגים;גורמיםו.vו .להשתנרתtכ.תlבlז riבונטיותיוחרסיו

 ·.--:וללית ·ה nנכם-לתרןכסף:::חי,בבחינתשהן~דם,שלרנסירמיד~ויותירנשמתו,.
 / . • . . . •יז

 .--י wכר·האהןרחשילשחרךררהגור,רתמהפכות.ה ,כישלבובתן .בעיקר,הרי
 'אrזדרד 6יחלק,רקזסבה~רתןותודות, ·ממחשבותהאדםאתלשחררהיתה '

 ~נ'י~זסכמדבקעהועכשו •השארעלס.וש"הןחפצותהאדם,שלונגזסמתר

 . ~זנ~קגי iרהונפשי,.-יםבךרZיר::-חיייני-כפרקבהשיהיהלתרות•חייםלשיטה,
 .,ואינינהגדו"רתררר nמ.הפכרת.הי~אחדי ·וההוגיםהחושביםביןכזרתררת"חיים

 ••.~וצא

 ·:דופקיםבלבילפעמ'ים.רעוליםהשרפעים~נכתבחרתבנפשי.אניגיזסמר

ליסרן.,:נע 5לה .עצמםאתנותניםאינםרכחרלr1"ףיiרiדחיים.ההריהבחרתכ'
הםהללוהנפ'וסבחרת •עיקרע","קבלמסגרתלתוךלהכנסאהד.קבע .

ונמנררשרפע~תהמתפרצות , i:הלגונקדשיחתומותהגמצאר~ת# iגנרזכ.נגינות
ככניישעבור,ד;דרנ:ר .ו.בכבלימשתחררשרעיוניודממה,חלוםבשערתרקלא

 ·גדכשם.·מרשלהנח .שדקהפווזאי~ם,החילוניים,בחייםגםאם כ':הזה,הדרו
-א,.תלהגביל-המתכווןצו,היה,.שתאיזופתורה,מהחיים,צראליכשבאאז

-·רער,ים ·:;~רקעים-לא".~כזאתכזאת".דקיי:ואומררצוניואתרזvרת~
 :--סגציא 1הפוהאפשריותזב;תםבהכרתאש~מדדסעובי _חות::ינפזסי 5וגזורת,לםני.

 ··עיועצ~םזכרת~ורשיiכ.ר .א~תיםווין hבני--·גארz:יפלאיבקרבם,הצפונות'ירת
 .•עצמם.

 :הת~רות\.זיהנסירבים ·ים-המ~..'ג'יfנדומיםבן:::החוריןהיחידחיי
 ~'ה:םשכדרהתהומותביןהנפשהיaזמסוסיתהאדם.גלויי:::חייושאוהרעיונות

האין·סופי.והריקהמרחבוביןה~דם.בני

רה~דרגמסירת. r.הספקכרעדהגעתי

-:ונסרפןושאגיבשעההדי,עויר.וברחחץככרמצאתילי,היהנרמה

 .שר:םשאיןהעיקרליבעשה~לעיקרבעיני;וראיזכרשוםןסcאין ,בכ"
 :מצ.:בלךשאין.גזמההוי,הכל,שוולשאניכשזהנכיל;וקביעותעיקרים

 ·אותםכל.עומגברהמביסעצמי,בושרתכליאזאנינמצאמזה.קיריתר
 ··מביןכןן. yןבסיס~ירת, 5תעיקרים,אמתות,עלןיילהירמםהמדבריםאדם cבגי

 .להתג"ות,זכרשלאעיונירחזבמין:::חמוהמשחקים,ילדיםכעלעליהםהייתי
הבסיס.לחסרהאפותיארזהאתאזשדתי'שיי·כאייוחזירתעוירנה,להשקפה

 .ש'לזר 5מעברתקופתלwפניודאיתינוכחתימה,זמןעבואבי

 .....יכולו .אינה .עיקר,בתרושליייהשל.זרמידית,ספקנות .שלששיסההקרדםרת~
הרסני-תאקסיבירתאר.תמידית .פסיביותוהחיים,הנפשברכיאת'ספקיד.תונ

qנגרומי;דשפ:עתתחתרגעייםםצבי:::נפשלספקדי 5כהםישאחריםבגיניסוי
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 .\שהן~רמה,בחיים,מתמירותלשיסרתנע.;ירתשהןן·iבניראבי.רמיוש.?~ים,שרבים...:
.: l י~נםהגרף.ארמחלת:::הנפ~בתחומיםרלרגיה,.הפסיכר·~.בגבווי·כבו 'מצארת
לנווםדפסיבי,להיודררבחרזסירבנפז!1רנוי•."ארtנ."ל, .אפשר .זסאיבח"ים.יגעים"·
כעםפקרתם, nל nל. ·זסאי:::~ם~וב~דאיהוין;כ"חמה.הם .החייםרלבקך(ראםזנוהרק"

ואיבדמרןשום.בלי.דדכיו;נפושתעו.נ~צאכשחרא , qאדשל .לברונמלאי~
אלי'~וו.מבקש ·שהואונוכחו,בגרפוברי.א'אדםזסל 15!. ·"זרלפדנת. .ואןיידע··
ארחולים " r:iאנשי_בקובר.הנמצאיםיהבהרת-תשפ:אתיקריבמזבחוש-על_.
;iו.? p ,הברזל,רםי:::נ~ררים,......החם.דם.ה :הספקנייםהםיוהקו?ב,מהדהםשאיןים

ה:שםלא.כיי,חראמבקשמנוח.לי··גרתןאיברבעורקיהשוטף,טבנ j.--ותד"
ראת .הע-זהש~אתר .אתהווהסת,אהבתו.אiרלת;נךלשפןשירכלהעיקו,ה:-וא·

v ·זמוצא: ,להן·מכקש;ת'ההאנרגיה,פעתi רc ונתרןכביו,ב:וסףיםיים·החא 1ה
. 'h מקעללעמדואסרואםשר.איכזהםi וכמתאב•בשטיםדקולהסתכלאחדם

זבע'נתרומםאםגםבזומר.ארתךיפנהדזםף.הכבידיםהגליםעםק>;ם,
אז 'גםמתחת-הלאהפערט;םוהיצורים .החייסכג~עלמגברה .ונביט'-חיים.
השמשסביבהארץעםהפעוטים, "והחייםהיצוריםאותםעםיחדנסתובב ..

 .א;םש"בפשר.אתמגבלתהספקנותמזה .חרץ .השמשית hהשזככלעםריחו~
הואהספקתמירי,ספקהואהספקנותשליהעיקרהקר ..למפרעאותרמגדרתר.-

לךויראהידמהשוא"כמהאומו:הואדעתי.אתלמפרע i:ר~חימגדיר ~;:רה
 ~מסופק.הרהגאמתרתר.והסתפקהוt...ג!הירזאתבכל.ואיבתי,רואיפלוניר.עיון-.

דוגמא".האגrכ·הראבויחרסית"..היאהאנושית .~הדעתמפניקביערת'ובתמיד·
א.רו?ר:האדרגמטיזמרסעיקר.בתרועיקר~רת .הואשלוהארעפיהקרסיזמרס.-

ימרפ ,הקרקע ..בלוםשיג hא.בחיים'-~עיקריךותבקשתחפשזסלאכמה_"עד .
 .ח~ים".בקבועעיקרע"ועמ..דרגעאףכראיא.ידולפיכךוגליך.ת ri~ת ..•

 ::aבאווג(ולאבם~רתלאלא'דם .נרתבהאמתיתחירותאיןשניכרכפי '

ברשאפשרקבולביתתכן, iמילכל 5'קבר·ביתצררה,היאחירותמסיזמרס.:.
רפההקצה.אלהקצהמןמתבגרים"ריםרדרתתורותדעות,אפילונים 5ל-ה .

צריך :י~ nואתדערתיאתלמפרעהמגדיריםעיקריםכבריששוגר .בנידון ..
ישאבלכרופ~להיותאניחיב ;.תמידיבפקפוקבספק,מןס~תמידלהיותא;ני.

איזהלהמוצאההנפשתמ~וי,חפרשאחרי-גדולים,וגעגועיםכמיהשאחרי
באידיאלבאמונההריקניותאתשימיאעיקר,איזהיים, nיתכןאיזהתקרן", ....
שיישבלבהתורהעפ"יחייואתחיהאוםאםאהוב;_ראז,בעצםאר'נשגב ...

נות pהסםנבולימתוךממייואכבויוצאהואמבחוץ,ועיקריםספרים ~פןרלא"·
האדוגמסירת.ן .~

,...,· 

' . 

L; 

'ז ....

"' 



 ,-..היתד.-~ורה-הושע..ים.ובער .שנ~םipנןם t~גגרוג.-4!'חייםשברתשמרנה
 ..בערלtםםה,עליך;רר i:ערביםנםשיסררי ~ונגרפןה Kיצרבסהרתהנשפתן

 /- . , . ·~; nררצי~ר,i;זאנשיt;נ-חיתררביןבגרות;.חם~תההאמת,תאבקשתזח,סרק .
 . :·bם-כיסרףרף Qרבהרכחן .כילד;תהייתמיםדרשת;ה"אנרשי'וגז,נים-את .

-"למרחרק"" ...למרחרקברדך-ל"כתמכאן .רנסתלקתלהריתןקץבארז-שמתאגרס
 ... :ולכזררך~נתוא 'בקרבך,שבעראלהיניציז.נשמת,ן'וסהרנפשןעןד

יךתו;שאיפ.מחנקלש'םיכולתלאבני-אדם, 'כ'והזמרתדחי,אומחזי
 " sבןל 5כהיותיכרית·אלהנעלי.םרומאררייךהתמימותלתש;קרתיןהישורת,

n .נרף'

-! nונצ~והאונתהצדקפה.תמרספר,אמות:ול"בךשבו~ב.אני'הייתתק~ף

 'יוליון riשהניאוהיאבדידרת,tג..:'j!:!. if ~סרבילאכיהיות,ח~צתיאבדד
 .לך.מצאiרלאאחרמוצאזה:יידיהגעתוחך 5עלטרפן.

 ·~הענאותרשינוי:שרםחללאמשפח~נו {רבניתחיופרשניםשמרנה

 .ביםי~כמר-ל'וברשבגדיי~ול 5וא'חםיא.התגבר,גםואוליאז.סשרר
 .היiכרריםוהשעה.היוםותגדאגםהמחרדאגתעל .נוספו .בינינוסבתך

הנפשיים!!?~וחיסוריםקשים!כההחסויים

-ימי-לע~רת;עניןא~חפץבהםאיןוהנהלימסביבנגחייםצרפהדאבי
 :וןתכליכלהעדראת'מדייש.ומוגסכיןוראה,אניכבד.כמשאעל.י•וברצ

 ·" t1חיים?ילמה ..נאהו iאדשמר~ימנשואנכדבעול ...עמליכלושואבחיי.
 •בי .נזנאסרחי~ .בחיי;קצתילאחדים.ולאועצמי"אביאיןפרעילוגם

 ...,כ,.עד.אשר ..6לסרב_קריתישולל;רני 5הרליבעתידשתייתיתקורתי:לל
 '~מצאתיאי_" •יצא1וי.ריקםרםאררייתשרקרתי .מבללסוב; Jנםשיכלתהלשרגcו
 \ .בקשתי.•שר

p 1החיים.ייי;אגםכיינוןאחי,ב,ןנתאי 

 ~ "כעתגםארי;םער?ם.רת 5ותהפ·שהתחר.,,ר,כבירות nלונהםכרהייתיעד

 ·-לשבתאנכינאיזכיעיידאבה .נפשיוחי!לי,צרבמ;דאנכי.דגוםרדב-דר
 :oאוחואלרלהסתגלבת"צחרקי,להםלהסביראתם,ושוחחומכירי,םירעיעם

 .כוחירעל ·ודחי aeרלחייםעלינסר r-כיו•הריושה!,המעליונוכהתיהם.
 . •מנוסיאתערשההבני

זהרו.בכלהחםvועוינרזרחכ•שר 'נאותיםהכיוהימים ••.ימיםדהיד
 ~הי;םרגםזאתעשיתי aורפה". pזברקמה,ם 1העןונאתו-ל{~וסהעה
- ·.לנר.החייםחםנזירהכי .ר~ V1לעממניהרבוגכ:זר

 1יוםייייי (מהייי'וני•םם.
 ~לוסלוב •••סבעתיםקשהליאר'ם, .•.םהעורגידאגיחא, M •••ת 5היאתה

 . . •רצרתיךג'ככיר5םחאני
 11ברבן"וcרם,םר: ac 'אבנזיוקוהשו aהאונת~ו pב ·סםעתי aל

 )"ח•נידנחיתnגי~ועואלכלארנרכאאפלל.דכנגcי
• •• f,;_ • -

t 

,· 
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h זובבתף.סוI · 

י··ת.והכש.א·ר·ה
~-

' 
 .ו.נ, iiח-אמנךו .·יעומתאוביםאיןבצבהאדם.כשוא,רהברןםהאברגעי

עי'ניר . ·.את· .מרק.ח .א~ה .לאשפה,ק'נזר 'אשרלורp' ._וכ" .השדרו'םנ .חמדיר.::נו
איןאשו ·באיז=מפ,ט,בטוחבקובר,בסתתותשבינוור.יiבכנדהם,כתי·ןוראה_,.

רגררלר'.האדם-שייבלתוגברובםענה, .עוירוברארוא .רשפממנול-שארו··
 :רהרדאי, ,,,באהדרמם n · ·בואת;תר v1 .רתח, ·ר nיאינחותבו nאמצמצם- i'נה;ז;

. . ··~ 

א~ייי~ .iדאםרן?רבדתחתלאבן.האדם.נםנהפךכמרה".!שרן,מענהביי.

. ..,tבזחלריnr.. חמרt? םסרשםשים:הרהוריםשלמטורפים-קרדים·קר.עי-רתריקז·רמסם

 1אהזה!כלכתו!.אבי! .הנה י-cרהגשמ·הממשיהכת"{אלמרסניםפניו{כאשד .

 .לאיממרתחסרףגמה '7 •לל.אבחללהסרקות~העתחורףכן·אחר'- ?ןנ.ה-
וח,.!יתכ=וקיע .פס~ .ד yהכתלעוונזבוב_ 1רבכר~משלירת.רהרעניניםמהב '·
בדולות,בשעותכדוק~בקרן•זרית.מסמושוחרדוד~ד;זחלרן,.וריזנשקפת..ה.

:. :t של ..מחשבתוררתגננצררות,בחנםהנושאים/חשובים;יםיחרגעיn אדם
רו;ןהתכותפסת .,המסמרהכתל,אני,כברק:יחלףושרבסבות)קהאחרי

מדאהזהיואבערפלים) נ..lתמיםיח:זיהמררשו~ם(הקוויםמה? ?אהזבוב.ה.
a.. קרוןארעשבמלחיזגדיכאפשרתםw תונג.ארבאדיc; באשפהזמנקרת.ת

i שהאדם 1נאופר.וגמהיסחיד"כ-ועממשהדרההיבכל.אתוממ"{אתופם
 i:wו.אם .כית,יע~זכהיפנ .שוםי 7'בכולה:צוברעה p_כמעלעצמוסבירפ. .,

 .באשפה;!גנקיףת.תרב-גולת .אז 'בא.ושקולןא~שוגדי,אניהלא tסהרדעירן··
של.הוף·עיןזהר :הכל-הראמסביבזהכלואילוחלק,אואאיני ,בכ'י.:
· it ,דישרתקוהiכיח;ב ·וראה\מרכה·הצעו\והאדם .הזולת,במוארתמתבסית ·כש;

rזהמשתושויםהםרפים,•האלרההרירתםיהעצםעםשלוהחברותאתרשיר:ז
בהגיעםו,הכתערחייהם"תריחיםהריםרבדיםזה,מתוךרזהזה,לתרך· ..
.. R ? האr .מ5רממחבואיי;האסוןצףההקלה)אחרי(דרקאםתארם"אוום•מפלם

מחדש,וראהוהאדםלונע"ה,למעלה,ממעמקיםצ-פיםכבריםאבניםגרשי

 /גםכאילו(דן~ה,השבר.אשוהשברעומק '-.Jאתים,.פל 5 ·כפליננחויפרת,-
אברזסואבנחתס,סלס.עוה.וכמרההקוה)בתקופתחרשיםתרבחינקרן oא:זר,
קרוב,נתידרצי·הבאי)מפלטועצמולמצואזמםכבד(אשוהראשזהאת .

אתך'פרצץהגרןסבבן:::זרנרגרשלחברםכרירהרר~י,האכזריהדומםאלjו-רוב·,
- •הכל".בהחלקה.:

הכ~רת o:ררבהמררת:::גרלה~תלבפניגםבצביםהבגרארנים"רקצוייי"tנמנדה .

וערדעי'םוביונרתבעיניהעומד ,,fערלמיתרושער.ת .םדהאלבםלףשסר,ת , •..
 " 5פניועל· ·ודרנכבלהנלחמתה,יחידה~תקראדי!לווו.ובררויגאהגאה'.;
אנימה-הכל)עםהנלחונתאחתיחידהבבדותכדרו·הערלםשוקםןסו-סח··
אדיב.כיכחי,מה :-והאכזריהאירםזהכ-ל.עם·הקרבנקשרי-ילבר.אעמררי..ב
מחפכרתידיעלרגםאסית ·(בהרוגהרמתורםםהגייאשפהסלגלם'-'ד
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wno. (כיי·דוו.שעותהשסרת{ללעג- .להיות ,,כדאיה-םאלשחקוםז .עד.רובירת
. -~ . . . 

הד,םםככתל.לא'האם ·מפלםזאין .א~ו 5לריק;הלעג>א_הותמידז-ינם •. .
והלבבותהאיילותבערפליים .:זהואשים,ש"הז-ההצבורדדואיו tן..האכ

 .פשר,ונמנולישאייול{'_ :עייי.ו ..ג yי·-~.אשו .ובענה.,שרן,בליך.םם.רםםמים. .
תרפינהאשרישמרויאושעיפותרגעי.רבבוכענהזעייילברא'אאיפלרן,

 .ערוב;וולקופאהו~יו.אריבע'להתנtגיiו nתהנברןרהאדם.:פובלחמה,:ויידם
 . .-רמהזנו,.הנה, .הנה,פה?מסביב ; Vפח. 4:מרי,בקובר:נתםתרה .שבינתוכמי .

 .אין "זהביהנראד"זהiבכוחלק'איניהאםהוראה, .העיןאני,-מה?ןאני
ריהא,ל~נאתיזרברש.ערתבשוכרתתבל.ונםאיניכ'רםאסורה?עשיה.ואיתינוצם

iדiנלחונה·· ·מע.ונות'את .-ובווק _והענינים~הדבריםםםכתאתסרקואלאסאיני
בטיב"סע.ם .רם?כזגם. bהצכ.עיאתמצוףאיניכלוםשתשיב,מהדעלםש

(ם~רויוריםז.וצימוארתוככחם'דם ,,ליצורנוימחשבת,ת 5מוא'םעשה
 .!כ'ינולמצסי~נים-חיצונירירנפיוהחחםאאפניעלשגספרי::::המרםוiזםעשורת·

אתהייית,מיום ·סופגהנ~בייעיי= .. cהלנ ri·1אומושכיםיםגרבושר.נע·ר.וב
בשדעמוארכיורשעים,שbיטוקהלעםניחרזהעולםשלאוירו

'יוסם(ואפילויין ·עמושרתהפו)ך·שרר 3בשותוסימראםהבדל,אין(
 .עויולהתרומםוי _זכרתמהרבכןנסכיו,אתעמורמנםןוהנווה)קידוש

הרג-יזהר .אני!-)רש~מניהמע'שחי,"אניכבקיצור, 1ותיר 5מעראתולחרף.
לגני~ .,..כןגםונעשיתהכת'א'עצמהאתגםמצ;פתכשהיחידההקלה,סל

?תךוחריתה ~ .ושותלתוזרתרחהבדיררiווכתרך~רקותהיאזהידי a:ל Jן:
מרירהאםכילכתחילה,.חיתהלאהמלחמהשלעצםה 'כבו ~האנושיה.פין
המערכה)ונןומבריחםלהמתנדביםאפנוןארובהמרדןאולםהאנושינםבין

מהרהור" . .יאדם· 'הואסוב 'הרע,עצםכשהוא~פילו .(הרואי'באה.ההקו~
 .ירן Sמכי•האדם,שלהקשה~זר•דינוהנהוהוננרסהבסיוןאר'ם ) .•.שפאחד DAן.

הכיר?נרהגק'וד".האנושי rהממןחוקב~ייפה,נהויתוצמר lבסהרדה

שרב .ולכן ·רחי.אלמרח?ביפיוהואהצבור,עםשברהשתוףביו::.רן~לא \

" r ובנתאלאאינה<היחייזרתהיחידותאתופוצץאםכירמפום,ייושרם

it ובורד)שהנהוזמןלכלהעדה,ונעלונתעלהעצמואתשחבריי ,ו 1םM ל
ןב"רד ,ובו(כלו ....ה.הכל ·אלהח"קאתצרףרווהרואיהאכזריהדומם,תל,הכ.

האשפה!)ותוךאדם

ת Rלבאר'תוני;היתהבובתםשתחילתהמורדים,ומתגרניםים 5הר';כן
הבורחהמרור ל«(המערכה.ונןנדחוםארבורחיםהםרבםרפםדם, xהטין·

בחיים!)דבקונעשהחנינהקנהזהארסהבריו:תגtרםודת

~ 
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) 
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טנות ti ·· 'ות~ער /
תחרו

 וl'חוררהםחוובה,ביייהדחורתעלכלנרחלםבר ,בעיר;ו spוןזבלםני ,בבירוtוזחזרר

-ב·באביה 1:זה .ופחלזכתגםריר:רחוותעלחלפנו 11זסםתבבהובררוחורתרבסם.רב,וםי 1הr.ורם '
' - ;ךאד-cכשונוס 11בנולחח ;~ר·י· 'חי'ם.ה p ,הםויהםבוספזסעםיחדזוסירה,הוסבז:ו.וסבהווול:וסגל•

 .!.] "לי 1בד .סילםימ•ם pהפהחלומותםר iננתכאלוחיקנראהוחפזו,חורתסלסםזעלינוה pןחירי

ף~הח~םראחייי ,הםתר lltבב'ה•ב'•"יי . nזגבהעללנוםוjך•דםיכלי·~בלהגtנרווירת,
:םהאדוסלחםזור ..הגבלתכארם,ה•דםוסלסרןססרר:ד, p-די nונח: i.פההפךב•החורתרם pבפ .ק.הסד

 cבסהוכרזה nםםרו pוהוימערלה.ל:דסגזוה pר pהזלתינוקנהםךארםה ·עופר'האוםוtרתרפלרכת
להנהיגרהסתדלרוtחררתרת 1tאיויבעליר ttיו !~ ltרנעלה,וt"דיאחב!'םורבב•ירגדולוע•ןו

 'תקרם-חהניעההגtוו,ייי ,חוספוסעה pסנירם,רדבcגעלרבאיסליה ·שלהם,ה•יייאהזולםרןווtת
 ..iןוסהמנבזסלרהווt,בררוtבדבלה~לוtאבללילה.ר lltבקו•חויה,פהינו.ייוס•ינןמשות,הסביןלס

בנום,הםשב;לים ,שהוגרומה tt:דרנררוtיותרםםררה, pהריםרן jסאחירירבפזסכוהחורתllזת.בלסו

 ,נודםם iהוtזסלזכון .שלהירנויוכרתאחירי~ורנגירהחםוססלהוtרורעיונותאתלגפו'נוזרכ

 : n-ושא•םלחוות,זםאוןפתרךב•ה•ינ.ההםתקייi:ניםהסלטרנות.עלזםננרבן•דםסלהת•רגכרת
 . ,,..לiונהיגוווןפתרך atאלותיר, nבת ltולפתחיר nירעיונוו.tתלהיגיו.יחיו-לכלוtפסרותתתי'ו

 ·סאיםרתיהוןוtזרםיהפוסלםפשלה.רבעופלהעשרת ,סלוהאיריאה•תוסלים nל ,בחיים 1של'\~נותיר

י-םהבירום.סיחרלרר"זהר•יננורננtנזדבהו.tיוסוסים. pחיותובtוtםועיםגםהוברר,וrולכוחול~
:ןדרכ:דזiומ·הrנאה .יגדולזסלהזהותהלויבורכל ;לרודףםבורcןיהפךזומר atזסהד •לtוt "ח.רםיוב•"

Q-דםתיוחדברעלוסרהרהתסזרהtלטכנו .הלבםזבסכרחהוtסלסםבינ·ם,;דפיי ·תק~הסו-· 
aה•י:רוסלבלבמהבלתיהוסלםרןבזכותלהביוסוברהתחלנרםר1י1והבלדי•חוו.יtלסבפסועל.ריו". . .. . 

רנמסת aלהקריבה 1tה11זירינעלדם aה ·וtתזנ•לזכסהווtהרוtיוכה nזססולוברןבפהוערד.ם a;ז

 Jקנ•י'י V'זנכשהוא ·יהיםכ~רונר~בוtרתה ,לעומר bבחייקנ• _נעזסה · · ilבסוהרנJליח, aיו:ו
ו '1זר'ייאה\בכל,'מורים qינ 1eוסהווtחויםבםוסרתמזבחונולויב pלה nsורכשהר•לוחוים,כ.יחס

.tחררוגז .לגםוילהםתבגדיםליונ\ווtיסחומונפשרעלה•ייי•הוסלםרןזה,ש11זליל ,נוחשבו-

רכ nברככהבזבה•בלהחורת,י n "•הכםוtנולישבר::~,.זנקרמוהעולם,םןרבםלעברכברועוריב,
-זןםלחם ,כזבים-חוtברוסירתוםססםךזה,וtליל i:לברפוסקתובלתיהרםזוםה nםלולכן•זסיגו.
מרתו.ה:פלה•יריאהרלזסםהוtםועים, ··•תפקדוסתסהזבםוההנרוו,הרעיוןבוותרכיכרח

ייארמירתהתבר?יות

 ת.-הלוtרםיררגםההתנוללותגם . nבזזהנלחיםם n ·הוtלרה"ונוירנרתסביביןזורה,וונם ~

בוסזניוב_ר 1ה•הרחובוtלבוtהחהתבוללרתוזים, pהרוtתהחווt•רת•תסרנוtרתלסלזברת,וכדת a•ן

 ~הסיםת i:הוסכלהבסם•חת,לםסםחהחנום•םכלהתוtחדרתרנו•רןבסםוסווםי,זםחיריזרןו

-החתגרללרחהוסני.קוהערהוtחווה pמוז 1tהירסביכל•תהפוtחרתהסםס)תב tנרכז{יותר

 .ה, 11חבםררפתבר p•תין pלז . ,נברסרהחיורני'ם .הוכגיםי'םרהזוהםההוםוווtתםקרבברבער.ל••הפ
 .הנןר•ח·•ריבתהחל•ונירת,ב•חר•חויה-~וםי.זירךר:בכותגוtרןבעליל•נסיםורתברלרווזת
 .בוס,"רופדעםר 1בח·לנר1ן pהנווזםתירiויר iבסםהסלזברת,בסםב•ההיוtם~זריבת lt\'בaל

לז at(רלבזהחוכ•יעםרבתררר, nחסיבות 1ומכירזרכר•ת•רדז n , 1וו 1tבירסבזםוזרם, הובס•""נוםרנת•חיהעפיםיס•יייזנים nנחימללים> nהם ·סבר nסכפרזנםירתנר,כביי ,"
-n בלת.•נוחיתn 1לt סררזנירתat לו,רותרסובת,·םרלדניולנרלתתםתa וח•חדלנוםרתנרtו-זוו&דר ;םוt 
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לנ'ווח iש• nוזר•·ר 11חדר mt.ת, 1חגלרתית 11לבשלברaהינןגזוכ•רתרבםההתובללות~ם~ית.
ייינות.,םייוב~יילנרנסוa-םה•בללה. lחחהפב'ים:וירגרת.ייי.בסי~נחדרלזובםז1ור. .גaולח

 .i•· tכרב• ·•לחרגם•לחנםרםיt1ם. aל••גםהלו&רובייםר,ובתובללים••גםוללים a:הוכת fלה aהנ:זלרד•cכ
 /על 1~ך~ירםנ~••נחונ(םרבן,םרבח. ·~נלרתרגםסרבגך,ו~aרל &יf(סרב·חבלולבןa. ו•~~ ""

ל Jולו·לבסרי,וtרתהלסלל. ,ס? nבחלהלהתנגדם•ב·ור-;ח'י•רiבי'~גזiג~ aס•יייוtח,רתברעולות
 .זרגלות '.ללזליכוליםר i:•יגןכוסול יi'.c)lל~ו7תבל iנח aללרזלם_ס_ירסירויר~_םרתגרגנוולת
וורכח'ם •{ 1סיר"וaזייםהו:ו1לסזרעקים•גסיםםרבח,םדררבתלסרןוגםרבה, oזרב•תרנלםל>
גםר•ין.ם n ~•יד·!ב:ריתי. e ~.•נסיםבור~ם,זב•ני•רזסיווגהסלםים .חרסיםסו;Qן

הי• ·ם n •תחכל.תחהי••ם pסזזר ...., aגסי 1ח•וז,בכל•חדווניורתןילר 11וtי•.להרז~ורבם
 ;~זברת-- r •גתנררגההכלתוברחי.ר lלי aיסו•ונירםרס ך:~• aסלורת•חוDרסרתטתגים '8

 ·גנוב.ובלבר.יקותביד~םוורלם Jהרת.בסוה ·ווםויס•~חגרןבלי--
קלוזנו. .• 3

" 

חתחתרזו~,-;:החנו
.) 

לסס'נהיסההוננהב .דס.י•יד .בילויםבסלרגי•.ים rrםס r • ,לגר n•נלירנ•יםדםון•נר
והספרות hהםחסבםגדרלייונסלגר.ורתי'ם 1הס.יהסלרגיםוtלולדים h ·חדו•ת oלרהכנ•יווזגרר ~

 tו.•הוויהזרזררבלוםה 11ב'הםססלרתרבירת Jחח•םנרת•רתהיזיורתןחי~יהזfר .בסוtלחןרלויונ
 ·נםוווtו:ןי1ו:םוגי!'ם, !C•ינ.ורת tחסרקבוגסי'ז uבסםורת-החנון.סל.רחם",רנדס•ר•נד D" סי-""
 411ב aחר .הבדרל•ם qל 1רםורה•, :)J!נDורבותחחרגןותיכיה.כורבויםחםזזןםוDרתיsיוtחו

 ~ p ··םה.ררנה i:בוזםהת 1היוtרוםח•קהםוםיסהותי· ,החנוןםסנת pזםה Jוcתםדיוחםחר~נות oת
D"tl רnרבn .סדב

ולס-םה•ליי~וולרתם nדהתסווגיי~י!נ"כינתוברונהיייזםרתררוסיםדול!ם;סהnם .נל
י 1.לםוס~יברבותרוז Jרב ,,p mו,לידיםגוייםנןר nהרבסםוסי ,חג;ן.זהירחות•דםי' Rלםתינ11

P8מררוnop םנורלם'\O .גחסויח.םולוםחהנוןםתול~יחםrלזרלn ונילרn . .וn ררn י 111רםעהתגרן· 
aחתרר~)לסדיר~בםדםםרתןוגתn הרםעסי'י'םn 'יD ר .ה6.חנדרל•ם'·סלiרםרסדרn םעוןנזו-i ן. f רat 

-• o הםהחייםדרתn לp ונביaהחי'םחהתסדרותסלרan .רנש"ם\ 

 · rג.פ aזעירבברוכ•ם pnםססתםהתרגן. ~.בוןם,·הגדרל "" ".לחיכוורזהרבס•תה
aולרם•לתםםלבןסבחתunn ן,llתב•סולtוn םב•וJ כםדn תכרודחי'נרוזלםהר• 11•גו~

זר ~· 11רaוווברההחנון.•לתבל oלההביaםבינ•גרחםוירםוסים aל aרחסלםה.רן ipוי aו nיטסן
U Dיבתaןn לסדיחJ לכםחדp ר•חtווה•וt.,.לנר.הח"ם ·ת•ra נוינגרn החנוןהעת•ד.לתרןרדרת

nויaדםןכםa רב.חהרחהדרהבנ;•ם 11סםתתחחנרןוםסידון .רכהזת•דגתp ה-ות!ד.סליניורתםת
-ח•םגריו-הותיר,לזהרוtםתר pס:זר•ת•סתר Dתוtתהנרבח•הדררלוםנד•רוזחנרןרתותלרון

ll'A לרט9רR 'ותחב•חערלםיtרלחסו. n רסלו.ז 11נ:tרםפובזירםלסנותחכוךוסיוורו"lll .דיםa ןי
סתןר D"'llMסס•גורייוtןהב•.לס~נירנוםרת pםהרחבח•ווי\ר ,aרל.עתדיתU D'ירןw~וג

 aל ·•ח nרiונרן.וחרתלנר•יזביהנולר.סלוחiוינוררתנדרררת nבחםטירםהרלם J ~תapen1 1זונוו
rrתa גחללוגa וtוהוווn הורלבורונןחנםE 'הדררסלהורחב,tהבוa nרזיכיהותיר.סלזוו
 eדחדורריב•כרת.וליגרבודות•תגר aוויי\ת pר • aהבוזללםרגםיזיםוררביםחתונן'י'ידךר

םרתך 'תוחווpות ,,.לדוtנרaרת,לדוחננר 11חלו•נו 818כי .לרותיחםזרלו ",ל•רaירנת

דרבולבדרבורלהתזiייכןכל_חםכב1י1רדחיביפיו pח '"רכלהזיt..ביורותויחויכaתייר
 ....ולרוtגרתות•ר .111

רם.בוחחסנ•הב iסלויrסוב,.•ב•וםםת •• ; uגרב n..ניי-זסבינריםסן;יייםחnוחללרוחכיים

~ 
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 'ג•רו11ריבתסלוה 1זבסרנתחזבוז•םבווו.נב~זהית:ולא•בוגיגר.רכונהחיל. lלהםiונל•וחבו.

יזiו~רםתי'ם n .. 111aרתרוררםחי.סל~ nגבולרתיבת nבר_ו:נ;נ'םוכ_הלס~ובדהסגרתוזונים n 1דם pה
ויםהתגלה "לםחחם. ~סזח.וגת uס a:הוtחורנרת, "בים.ובסו ;,,חברןובות,;בזו~וrרלוזםהלפוז

 1 :םםנ;ך n~ערלר,וו}iדגרן.םי"ייור !lהררבוtיי •וכנרנ nתלםער•תלםור•םח pתתהתaזובווסלבב•ון
n בלם{וווס,·ר. jt הלהJt' יiודייןהחנרכייםיםiייכי ,~ר~לווךלידירזהניולfלזד"b; a .דז

 , •. "י: .--..,,,,,

 ,~""חוכזדיתוכנרתי~ aה.סה:זייהווןיםככיתרבותנר.גיינ pל,סו v. ~ ·ל·רזוד ·ת•הל'וtוםההכרהלירי
tהכנילזo לה•J תתרבהtהוונםכתכלוp הזבהn ת,ת~נוכtםבחהתנוך·םזסימ;נםנ•י-חריהזו... 

ת.ילוtוזב riהזזת ..וזלהתחתרן
רב.זירר 1רחהפירודרגדרלחנוכבולםובעונג•ירהסגהסזרירתכךכלובר ~ייוובסרם

tזוiר,נח.נברדרךםנ"וכבליים '1ונתל.ב ,,זררב._חתהרסורריםת,~ויל•תירזכליז·ההאןיבn י~וגית•
 ~ .ונדה Dבה.סביה~ירו•תהל•רוניתהזוןרכית

הזכרי?בחברן _וה\ Jלוסלוגtוסעת .הגיעהלוtער,:;ןרהאם
שיפםןא.םנחם

בורשה.עבריב~ול
וית tת .• .r••ר•בח 1לה•ווכוים•נר ,סהרבוירזכלרב pחולפתנגסת '"ת"ברת ...חבות

בייפןלריב pהת lltלו•רתליה Jב•םת .להנליחורנההי••םלה:םי(ו tוtר•נוועוו tותנליח
הביסררסר•יירת"י''-,•ד nםרםובניתנסעתתםיוברובהעבס·ר,גםתבסלסלוכלרם",םרנלח,

 .ררח-הח·הלה·רת .םסרגל•נר a .וסהר•י llלעליה, ה\'iוייסה.סליזהליםוותתןסל• ,ביתיל-הבע
 1גו 1רירזכ~ד Jנולםתר•בןרוחו•כברזים,לקבלהנוברתע"םתיחה 5הל aתוכיר ·ב·הרו

 ~ברבר~סל .הלההנה .רביי\בת•ס aריוסבי I::זר.לנחלבליב) ..הנגtהלסבהורבםיעלהחל•גי,
זרג1בתרךבלתייהז i:ים pום iר•ינםזב", ~לביבללים pזקר .רוtינםשבויםענזנםסהםוtלר

 ,זו .l ,•ו:לדיפנסיום riרהרוביםוiתרהחובול a ·לםסון•םביחעבוית,ל aםילבסררוכי
ל~רךוונירך.םרבן, aו:iיםלג} .ונםםל·ב•ב Pייונםםבסבילוור·ביתלכנרתסים pה.פכ

 .•יירגmנ a ו.r · rי nרל·וכה•הםן·"רתו it aערiוי atילהעבריתבובררהנ.•םתםינים iהם•ב•ים, .
 . • a.pדרוסים pהרםרליובנסים arה·רביןיםרהזעיב•ן pוםונ•םרהללר·

 · pיירהיותל<לרב pn \ססרו:,כר'ל Jהבלת•לכתiרילהתסיםלות•ותוכ ...הברתרום
 •ור 1הירוםל 1הגד p1ה~יחבלגלכתלייןי'בהחגיגית)ה.וכתיחהי.•חריבחווס 11tבוסכרובן 1כזב (·

 •העביירית·נה eה.-
רלגםבסורתסה•וסובת,ורבסלכעתוניםהזבורערתרתן a ,נולוברן aלזבויתייז"םבה•יו

-חסרלין.וחסלההיכרלהן 1בתה,·וכולבבביותהזבתבנסיםונוים,נויויםסלסן pחהקרזבזול

D,רבפוליסינוברשבוp ,נלהיבםניזריםסלהענויהלגיוןעלולהבריזך,'בתנזבוקללםווה'l -
 ~.ובו•ה·רלם 11כה.וכנה•סלות·ה tונוtםבוtחתונתובבנותויניםסלגדולחילבאזבתינר atו•ברוי

 nר pבבסבחבתםחלהבותוtחריסרבים,חבריםנעלוב~ם,רלוtן-ותחוtרדם pבנסבהי P'Oי
ים 11 •ר•בגtםת•ם .לפנ•בם,הובררההי•הוכעסת :"בסוכוז;לכם p•יןוב:וםםניחרים!י'~רדת

םהרםוכני- ·ב.תניךז pהוכו•תזיבתםםהםו:נ•-האח·יםז•תו pינב pו atרללםעס•םוt'תם

 ~ Jתםיד.סיהיההויוב,-הלג;וןת itבווכתםרבויםתם at•ן aרלזבה-זנווונ•בורובים•תם•ין
-םהזוםפב- .בובווהזןהועביי nביבייהןוחי·

הער';ם·..-

ולדריהoרםרילנהלרילנהלן pם ..:.הנודדתרםה an~כסל-םבויוtתורבוהנע •"הורלם ••
ה'ייד aלבעררים • apדר aלנורו•רז .נור:ייות aסםרחדסgגבניהלביותללינהובסירנסה

ב~כווכות,רןהבררגרתהןהוכ•רסבת,הרעה .סל n1eםבכלי ~וגiננולד' •'הםיםיר. , nבוכדרםלר,:
םקרכלבלולוחבבבה nםנרםבםבנרןרת,•רבניiברםנחתב- .לכרבתהלה•ברלוים~גםורלםהכה •ל

עי-וג·•םחוגוליתנ.ג.רהבהםהוררהגםרח•וכור-ובעברה. .סר atללררלוו pהיה.•בלוניגםוז
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 ltf. uובוqרנ ·הסםחסכיס~רור.יחהו!זםהםים i"ח ttכים aזה,סקסבחלסל.דרwתר n;ז.ת
לסיולuנרב•ןרn_ב,רםח.הונוסחo'ם nז.•רותסרבובכללaיבר ttבסיה'tוזוין •ז\וםרי ,

·~· 

שא"ח

 .,'ת, i-.ה ·ור•ןרבםו!זנייתוהחורבת iהלסר .בתחיתמ-סאן,יני. itסלוtייiם,וסרתיסם ttה
ןרmולרםדם iהזרזרחוובתלל.ןרiו.םרר:ולה·~ת ·(ןםםוי.ו"בסבולהר•וtו;כהסקמות•ר'ם•נול"

רה•iיתרוכי'לדודתיב.כלל ו"•סיWוב .לזב•לח, p•םי 11ה.ליםרדבזנרסבב~, rונ •'•••גרהזבו•ת
•יrונ ל••ד••לונרדה (~בם .הבוו.ה'בוי .ה~זבריi ,.זה,רו iזנק"ידינותח nהונרםדם, ttהסל·

לסדnל ·ול•בלובלlnיוןת jל•יר P '"םתבררןזבו•ת,הול'!פבנרוtתחזברםוהאב,וכלרם Yםרוoי
· \o נרהו•-גםסז·רםם•ורת•הבהבבובלבi:l הסבולסרה•סהזברהו,' ,•זr חות,םהtה•תברבבוu 
 :) .ז nהתוברת t:ר'.

..../' 

אח·קבר '5.ע .

lביtלםקרםזרבחדב"תברתכיםוj~ _ ולהפסרםרת"p בוtt לסבכתני ,•ח~l לסרםל•ם
, tt לם,.הזזבן•יזסניר•ז:נרת"'םtt םר•t. ,וםרבהרi•חהלסרןלגרהרll יסולבסלס\סהaרםב
 'הי-נוח.חכם•סלהלסרנרת.םסבנוים.

 ... "מףקרזו.Jיסבציםקו

 .םriי pרםרpזב•םלוttולהרו••חםקרבלהזבנהנבירתונלינר ttבסחוסהוtחוונ•םביונים
 ·~םיףעםע:יו;ו 1וסלס.·ח <1בגו~תונתסבהו:iלחיים.יביילחתןייירבל,ארזבתו ~rםרסללכרבדו·

תכזm .i .י ... 1נכתביםרם.ורבפי י'"הללו,םוJtבוים.כזבהזדיורע••ברלרם. pרהםונותווכה,· .
.גתםי n nל•םוספחיםוזלםרנםסתרזנח•ררת ,זנירתוגםסייחםבליבפו-סזזיםת,התזווררתבל•, .

•ם•רפיםזנו, ttלוקרבירתלהנדון.םדדרםיסל 'וזרםר ll•תםת ttבלה•ייזנרו•לים•בליםולנחם
לסגותבדילהסךםםע•יiעו~ J ,-.·וו~ני •.רבוולוt•סויםחרזתםידכפוססכ;תביהם ,:וללר
 בi:~רןויזדםוביהפרקם•תרסולייםבלסיםדבריםםבבבים' •ל•••גםהסבי,ונדבו•זב-זם

 \זה.לסםיאוים.

המערבתמאת

וסבף.לםבנ•רת,םםברת ,'בבחרבותנןוכםהירבלרילחבביליקנחונן ם.,.ח.וס•זנתנר

להובתרם pם-רירבלרי-:-ג:aתרב•ל•קנחונן נi'"ח"'ולה pבסתילוברוננו 111חסל•לםיהחרבות,·
ימברם 1ררoוכווrלבברוררעתנו,לaנ•ביבםרוכה.בםולול•רי,ז•ת:דזםבחובותבסרת•נויז>

נלירן. nביייוףגםר•ףום, pונח

יבית-המערכת.שנתקבלוספרים

חור.גבטלו.תייזיו•ת.iוגהין. 2 "ו•ו•רבןהערוך:ולזיוניות.לז:iםרותלזנרע,•וחון ז'""חtז
גיר·ירוק. ·'חרבות

ון,:ק:ונל rpי xים•תמעוכותבסלס•רןוחה:נביא

בןלוי,.ל. ·'ורן J ז:; .ו-:- ttובירת n .תיסי•"'רום. Rגויםיכוא .ואסרנחסבחחtיבריח .חבימ-ח
 • pוברילל.י·ן 1"הזו ח-•חוברותתום•ב.ייורם. M•בום atברוג»סרגף_.סג:דירחון.הח,רץ·
 ,בום~-1בןס.ח.חובםיג. llתורוסה. .•סיכלת. 1חרנ .בגבהוןם _ורןפ.םר"רחבלי~

בוון.ל ·'ם•גבליתחוגםג. 11-תורוסח.הרו•ש.וםוטרןי·ו.טרפהאנ~י
רllיבל.רוותרגםסס•בל,ת aור.זן, 1וכס 1 • 1הגוהוסםםראנהה:-כופר

 ·•·•-' .-ס nתצעירהפועל·
 . b•סיוו.זותלרחבו. • nu. 11 1םרcווםכהן ·ב pועתובםבiכהו. ·'ז•ון. nוכםד .וב.רקבוכר

 .ב· llתררוסה,
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 11'4הוובן-ורבם ·" ·ח.חובםז'ויורב.•נכרןח,רםווכ

~ 

ב•ובזו ll כה.,ז!W"-'גינרת sםרנ,ההדרו

 .ב" lתורו~ה,ססיבל,
~לוירנירת.וות lלדלםדז,~וחוןהחרז.

-·~ p ו~''"''~ ; a ••בות 1ח
בסג.:>ת' 1בחג•ו-בה~לנםי~תר,םוותז iו aבסגתל•וו ••ור~וארכנירוו ·נסיעתרר eם

~ . 
. / 

 ·תוו•:ג ·.ת;:סתסיע•ת.•גה _ברי'גין,בזוווהעוון

 ·•ב aתו

 .ג• aתו ;רו&יהסס•:ב.ל.ת 11tהרוו•רבני. ·ז lורןם.האחררנרח .האניות '

םתרובםי• .•;•םור~ם~ ~'!"'"'" nםrיrלםתולדותםחתיחרב~זירםףכתבי
תו•"ב.יי•ח. . 11'זססהרו~ת .נ• 1•פח·נ. ·'דיו ,,,זל

 .:רני· nרר pהםןפ

1 

ררו. aלר a•יז•ןרלוח•ת 1רבר nוזחןנ
 : acתובזדזן .

םםוורי'ננוב;ז,וסיםוז-ו.~הר, 1j1ססי'נםווו-•. oהזגל, 1jי-םלי sוזהריה-הלל ,• pורםול

 ·נ•זד?-•יכ•י•רם 1חן •-1וים pו _ iי'םל•ן J•יו,-•הוןר•וב, JAםר Jלםרבהן;ב pרוב.בתםים-יו
 ·:וו nםג-עחם•יתוםנ,תגר•סי'נםווtז; • 1-םגן,בזםח•םת 1~•םזםנוזס-1רבבררההב a 1•סוגוגב

לסוונת. J'1סחניםםו•ם 1ת 1סנ pת 1והרבו; 1לח
 •'פ:,תב ,ח

 . · iססי"נןוכרוזםי•-•;םםנים 1~נוס•ו-ם. , nוב noרם; 1 • 18רן 1 •ו:-ז•-ת 1נל• 1רה•יוויהרת

 i'ס וiי•' F " ,"" 1וג 1סםוגל 1חל-יםב 11•ים .חן; •-1ו•ם pז 1•בםן 11ב r)-יו 111-1 (•ירים
1t •~גתנז~זי 01זיוחop יםו•םpזו 1101 • 1ח,ביו) 11םםב({סaלין~-ל. 1 •ת 1"יp 111-הזו 1זניב 
r :סנדתa 1דח-• p ;יונr1ולניה 11 •ת, 1ו 11ה ...לד i 1נt ר .ונם 110ה'דת. n ז. . 1הודתב..:.. 1ים 1:111ו

 ·• .חוםרבתלנית '1ל 1pסגתסרlים ;• aד• n ,,םם~זרר•.לנו•ר
 .'ג,ת,בח

 ·• 1-ג'גוw 1ןןז.\ז••ו-יז. ,;;ס,ג 1J 1לי owיזחןו-1ה oג 1סח, ll•Jllנתנזרן;םי 1הםסחת-יםת nלם , ·

החם'י"•- 1וגיננובו. .•:_םל 1ו n Jנם a1 1ל•בגורר. • a-aלם-•ייו aוaיינ•י•ר ו••
-םוגלסרבגחןaוובגרז-ריהוtרוונ•ג; p "ת-ל. 1ר:יויסו nuם itהססי-נ••ז~ •--.iרמיםת

" .nW. ולנן. n 1הםהזובח•p וס;.נ1םן •-1לתl1 הJ ת 1וp י-רם 111רה•חגכנס•סת: 1סג
 ;דסה nהי1ה 10לי, 1nלרדת.ניוי iוtול•,ם'ס pו:iות 1ג 1וז•תזהרוסרa•רן; ",,.בי; ... ,iיW,l 1 .רוtזב

ja &:ילl ;iס. •-1הברבליז ~:-ןייao נויםrוpn •ת 1לגל•Jolli .ובח

זפעןת.ן.ןק~ז

 • Jנ JKר· /:'צץ Kרגcצב:פםקם1•יז•ירה 139סונןר
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