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·פצת.קהיא jישרהכרב'לאינהה'ליכתה .פהזקיהקרסהו:החיא
 •רביעיתפסיעהכ'ללאחוכ'ל·שהיאקז:יצה

הסיסקת 5'חאי;נכחותזדקנההקטנותהאבניםאחתחקחאשויש

 .ישישושחיםאחתאליהםושכחחמיםמאתשםבזוזתוזוחוהדקה

וחופזתיבההנצכת ,צפות·ח~~תהלכנחצחוקהבתאתח 5'תשאז

 .הלאהושתי~:אחת r ~קופצהיאזחי;אחו •כזבנה

כהנשקפיםפניה .שנתיהיאהכה 1הזההד:ופשרסה !הםם 5'ואו

תהי 5'~~;כזהלהתהיהאשו 'היש •נחנכהזלה .זקניםכה 'זקנים
 1בשנ·םכההךנה 'ה 5'-נחננח

םמקרמה'פהאםקרפצrוהיאהנה •זאת:תהבישימאויבהאינה·א,ך

אחד'פרחנדרכהלהטפתק 'הפרדסנדראלנגשתהיא 'כיבתגנת.:

 tהי:אז •ד.יאהתאוזורקתציציםשלשהשניםכ~ניהססנרמ·רטת

 •יח 5'ונבהונותי~לחדרה 5'אנכנסת

ו:;נד;חחרשצאחייזרחחהיאאז •מהספדאחדדףכחציקוראההיא

 .אתהרב?אאיש .דברח 5'ךבולאאיש •גיובהכברש

ונוהמת'יחד'וברקותכש~ניה 'ה~ך~וולוחשתכצבתהיאהנח

 .זהנחתיי

מ:כ•נ •חרשישקוהגיים . r ~·וררהשמש •ל.לח 1חםאיכצבת,רא

 .ה 5'נרדז:ניחה

זוקפההיא 1ח t1~ד .ירחאתומרימהאגרופהאתקופצתהיא?סא

 'והזרזיריםנכח·א.חקקראפתאם •סהפניסוי; 5'אא 5'המחזהזי

 !חפצהאני !ח!:צחאב· :ינוסה 5i'מקיפהרו 1היםבשפת/אשר

 •בקרנהקט Wעתה .נפשהאתפה.םח?פהזהלפני •ויורדחזהחוזואד

 .שחוויםוהאישוניםגדר'לות'הינים

t ח
ירים-ראשהאחוויאלlסלבחידיהאת .שכבההיא~

 1היאהי\קכה •רותוסגחיה.ראשם •הזקות 1כהשים 1-

 •יח.ברסנפנפתושסלחהרקדפצתחוזרתהיאהכה .~א

 !חפצהאני !חפצה.ני

 iהפצההיאםהת

 1זוז 5'נוחות

 :תיחשלחש
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-לאסתרא~: .בחזיוניתמידיפניררראחחוזראניחזחחמראחאת
~··:·:· 

 .אזח:פרתיחטרםאני •ראיתיהלאואחגםאזחרא

ור.נבותם~אות :~אכיצרות'סתניחהיולא 'אנכיראיתיחכאשר /אד

ל~ת 70 (וצלליוהרבהרגשr:זלופימלאיםחיולאכברפניה /חהדר
 •דד\נהחיתהא 5."כברחזה

•• T 

 .אחרתרגשוכברפניה
T 

אחזושכנהחולפתאחת~ר~תבאחאשריש

 •תסירנשארה /תחתהבאהאשרזוואולם /בפנים ט'.! ?7

בחזיונ·'תמונתהאתראותימדי ,לפניתםידאראהראהאיפואולמה

האם ?ה:פרתיולאראיתילאאשר ,הםניםאת ,דרקאהפניםהלאאת

נחר_ת ri~חרמאשר ,כזאתאשרתמידלפניאראנהראהאשרישא 5'

פההחש•דחאתשיטחוהאחדבבקרמהקך;רהיטבבזכררני

רתח~הושיטההחשופהידהואתמתחקאתאזךקפהבפתאם-סרום 5."

גסחיתהחחיח-התבלטוכאלופניהשרירירכלמרוםפי 5'ככנמש:ת

 1 !חפצהאני !חפצהאני :וחשה 5'חהקריאהאותהבזה

 ה';'·,;;שמשה 5'חיתה i'5כא !רבברקיםלךרקעיניהו 5'הש:פיכמה

 .בrךנה
איי;'והתנפ';חא'ליפתאםנאהאשריש •חביבהמרהלנכרתגםואולם

חזהוחרדכתפרתיהחרדו-ךטט iחרדגרםהוגלבבכיר!-?ררהחיקי

 .מתניהוחודר

 .r• 1הלרראשהאתר:פחובידחרשלקחתאםבלתיליחיהלאאז
 •ככהבהלאחז iחזיא'לולהגישנו

 Lאחזם:ר';ה ,בהאחזתיאשר ,זאתבאחיזתי ,כנראה ,חיתהחיח
 111:אדנירךברחוחדרהךברהתמידכי . ז:ז~;ך:;~חיאאשר ,י 5'מיוחדת

י=ייההיאבחיקואשרהאחדחנניאני :t 'מםני ,אותיהיאאוהבתכי

 •נםשהמרי ;'כאת';ב:פרת

עיושוטףג'ליםהמ:פח ,ומערתש~גדיייםיהיש 'ךברה ,בחדה

לפרקמפרקגדותיו

םשג\כי /יינדמה·קי:.?פואו';ם jצאומחד:רפשראתע iיואינני

' 
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דטו 51ראשה

ו
 'אח!'יהי·::

ןוני i:אןב"ח·

ו;ן'היא,ך :ק

ע'שיטף; :·

סס~ביו.,

כשכי?יאזחיהנןבכות::זנחו?אחזישרשכת 5'וחזי'איונום?כנד

כיאז'לינדמהכרכזה •חדשי?ד ז::י;צד;?ך~רחראה~םשבשבילכזה

חייכםםראשרמאד'וננכרמאדגדולדברוםעו?ותאניםוציא

 •יתירהלזכות?ייושם
" T 

םתאםהרגשתי 'כזחאשרמר ינ;:. p.ואחרמאתיהלנהכאשראחד'יום

אמרתיואני 'מוט?ראשהשםחיהאשרכמקום 'כחזיכבדמשא

 •י;נצח~י W9ו:ו?אי;בטח' 'היא :כקולונםשי

דנוגםמאתינם?אנםואהלאאתי~חיתההחיהרםווא !כי Wתטי;sא

?הiכלחפצהאשרחמכאוכות'ייחיוזרים •כחיקיככתהאשר.;גכיח'

 .מלנחאז
א\ב :בינותינואשרוחנפ'לאהקדושחדנוחיהאשרהואחזהוהדבר

 •כחיקיככםשח?בכותלחנתתירקאנכי •חקרתיחא 5'

טוב •מאד'לחקשיםחייה •תסב?ם.בי;היא :כ?ככיחשכתיאכני

?בכותיכלהואכחיקהאשרוקרובה'חיהנםש?וי'זtאםלאדם'

חםחיסורים .המכאובת j ~~משוםכזהיש •שלונפשואת 'ולהריק

לכ?=?םחייתיורוצח'לכיככלתמידאותםאנכימרגיש •'לרוחיקרובים

 •ידי ?א?יחיהרקאם 'כשגילח
יודעאינייותר •לפרקמפרקובאחרח iוחאליכאחהיא !אותי?דטש

 .ארותהברורדברלהגיד

רהכאוהנכריםאחדמידיאשר 'האפשרותבגדרהדברחיהחוח

 ,זהגםחיהאפיזנ.ר •ברורדברידעתיא 5'אניחא?ח,ים 5'חגדרחיסורים

 •ככהח 5',;צראשרדבר'עשתה?ברחשהיא

 .ח~~~שלרםך::ז 1;\נםשח :אחתרקרוחיהגחחגה •נזחחשכתי?אאני
?פחתחםצתיכחואני .שרותחואתטובחואתתח 1פשטאתאכרהאבר

-: T 

וכמנוחה?אטוויורדמתרומםכשחרא 'חזחאתולראותשלוםרוחנח

 •גמורה

מניחה?ידי'יושבתחיתההיא •פרק 5'מפרקא?יוכאחוחזרהבאחהיא

~~ 
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 • ,"שקהוכ';כ~פיראשהאת

 •תאה;ב;ראהבכיוהגידה, •~כינםטקתיה 1ככאשר 'שמחהחיתההיא

 ?אחכתניככראזהנס ?הדברהיההאסת
;··· -: . 

רבו •זי 1ידע א;'חדהחדנואת ?הימיםכשאר:דת ttחיתה Hאיפאיה

'לניי;ולחשזכדי /תמיד •שא';תיהלאשאל •ידעתיראמדבריהחד tז

 ינ;;~ tא 5'אשר 'כקרביאחדדברחיההיה 'ח iחלדבראותהו~אי;

 ." •פח?פצרת

א;רנשרח 5':שתרוחיתהכאשר .ארדהת;רתעיני?חחיעיניס

 ,האורחחת:לת ה~-.ממהיאגסחיתהא·זz-ר /לחאשרחכןטיפחשמלת

 ,נת~לתהיותר:ו::ריקזכrיכחאחתאיזו ,דברטילrוחל _קשהליחיה

רr 1יואלחמשתיחת tזאיזו ,להגידיבלתילא •חעיניסאוז.:.מלח'ה

 •ננגחהונח
T 

הדבריםרבומח /אזכבם !האורחחת;.לתממראההזאתהקטיפהת 5'שמ

 ':'נ;\) ?:tנו:יוקשוריםאחודיםלהיות / :t?פרקי /היכולים 'שנהייםהצפונים

נאחדראסלות ipמחבאחת-חייםחורנוישלאאשר ,ו:ז'םאחד

 • :tט!איננואשרדנונבלחייםחריפיחדהאדםנכי •מהצמידים
T 

 ;י~::שמלה :חללוחמ?יםאתכמסתריםאחנההנחרקאם /דיי;ודי

רהשרניבדברוהיהחוזרהוככר-האורההת?.'לתמסר~הטיפהו'

 .אזקרחלאדבר .מהםהאחדכיחוד' .נפראיםרגעי~:שרש~זכה

 :t 1וקי :tהעכמים •אחריונשאר'לאשהיאסופהאידושלרשםואפיל

 •אהההערבחיההיה /ו~:זטסי;חסהמפנים

לאאדדוקאאשר ,ההרמההנחלאותו 'נשענהאליואשר 'העץאותו

 .רבדידע

 :הא?והמליםאתמפיהוצאתיאני

 •יזוםזרםוהכח'לכקפואהמוטלתאיה .הנחלשפתארנאהביטי-

 .-ם, iאוהכי /רא·נושפתראלבהביטנורק

כי ,י;ונדמה Hנדםזאתבכ? .אצרלאנה~צפכ;נח:לאשר ,מלים

 l{יוצ /שליט-,רכסאס /היו-,שכבימיםותורמסצריתקוראrינהקרא
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 ~~ד~~:
ר .rנאא'

 .ץ:
cc :ש~ד:י

שירח \" , 
 •אזקרה

 , cיקי cהע

א 5אז א;·

 •יז~ם' 'cן·

 יכ',,יסה

צץ~ iי / ט'~!

l 
 •יפני?חתיצכיאבוכיישונו'א I;'?ימיםגח iתרמרס'דחקוםם'ספי

גור?חאשר 1באדנחרבותידבריםכ~לו !שלחחחרדח"אסנם"ידח

 •כתוכםהוט'ל

 •כבכ?חשמחחחיתחזאז

שנינוחנטנוואנחנוחחיאהארנהחדסמחנינינושחשתררחלאחרכי

 :פתאםקראח '~פם 9חראחנחל~רםמבטינוואתאחדסקרם i;'איחד

 •שז,?חח-נפשי

 •ו?~טחחרשקראה-שו;?חח-נפשי-

ח~חכי 'נקונחנחרגישח 1חאשחנפשאתחמסלאח 1חtקמחחארתח

 1חדקיםוליםוגדגליםנףןדחנחבחנותה /חרוחאתוהחודרת 'לח 12 :

רןוי~ז::חלקתעלנחאשר /ח~רחכאורדמיונה •הסנטאתז;כך~ינךט'ב

 •חח:בדח

ויחי , :tחדלזליבצלחתכ?ת rשמי;, •לפניחיכמוזחכלאתאראחואח . .. 
 .ח~גניםלאחדחיחחראגםונשוחבשוח'אתגםאחדזחחיחכא?ו

כאלוחקטיפחחכי .חזאתכשמלחלנושח-יפחנחחיתחהיא

חפיצנחכא?ו /ארתחחםן.ןירחסן.ןרוגםחדהמר~תאתניותרחב?יט  ז·: ...

 •רוניםקליםנחהתכלתצ'ל?ימתפזרים'ים 5'5'צ 1בצ?רים

נחליואולם •?ינאסלחו •חנפשמהשתפכותבדבריישכבר 'לכטח

כסו 1שחיחחסבכלאתלי י:.~לית 1ולנםויותריותרנזחל~פלטוב

שחיה.

לז~חדוהיתחוrומחחיאגםחלבה 'הדמדומיםאפלתיודחאשרוככ?

 .בח'לפםהקשיבולאאדנינואשרחדקים/את /זלים 5'חדאת

 :חגירההיא • ת~~~מראיתיחאזאשר 'היחידיחערבחיהזח
 •רואהשאנימחכלדחו •שוךחפפירוםחלחי·~תאתרואהאני-

 :?חחשיבותיאני

 •רואחאניידךכףאתוגםש?ךזושי;לחישתהאתרואחואני-

 :אסרחאז .

 •?וחקש:תי א['זחלפני •הנחלחסית 5'רקוסקשינחאנכיהנה-

7 
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 •ראיתיוראהרק

ז:פר 5'ים 5'יכ"חםסאשררביםיותריוביםזוכריםא-:םנכיכאלושיחות
פח:פתוניםאיכם:פiרנ •מיד:פנחזכרםאשרהלוהטיםהדבריםאת

I T; • T :• 

 'הנגינהזאת 'כאדניםתצלצלאשרזאת'היאנגינתםרקכי 'י;\ונכיכו

 .כרוחםוחןדרחהחכרה
';חישתאשר 'נ';ילותיי';ות 5'ישואויום .אזמכיחיופורנותשביס

האלחחחרישיםחדנרים "קואתלח pנאייתאירח!:פירוסותשתי

 •אאזיכחנדוזכיח
-:-• T 

חייתיא "אזאשר 'חיזכיםארחאו';יחיוונשגביםיפיםחיותוהימים

 •חיזכיםכאחריתנקרכםתלחיזכוכרחהייתיאשר 'החייםאת:נפשי

הגדולים'םנאונרהסהחייםנואלפ~יהשוררתחנדריוח'זביהחךזאת

 !נשגבהחכיחנ:י:זאיחאשרישיואהאם
• T 

 •בקרבהש~חחנפשהכי 'הנידחהיא •פניזכולאיואזנח-:.tי'ישב

ואולם 'האשראתליכחכח 'בקרנההרגישהאיחאשר /והשמחה

 ?לרוחהחחבינותי !שםחתחr;כ.בתלפ~יוברורהניוויחחחיתח

 .הרביםחיסוריםבאוהאלחהדבריםאחר

 •כפלאיםהיותרהימיםנםבאוחיואהאלההדבריםאחר !לאואולם

מיוחדו":כנדרנרגשמיואיםימים 'הנפ.תלחבהרכבתםכפלאים:פהימים

םתחו.,,תסופחרוחוהטילויחדבאואשר ,הדבריםאיוחניול Wד

 •הו.,,יםגליםח:פו 'שרקטהכההימיםכלחיתהאשר /בכונשיבקרבי

חגי:.:םורכיביהשזכשלזהרוריאשרח i:פנ 'יוחםונ":ח !והוד~יואיםי

 •יחדבבואם

ה;צירהאתכלטש 'ואלטשנוזהבr;כפרריא!fנפלכיתר'ביליאיזוננאי

כם·פחיחדאליהאלחהדבריםכלויבאראחוריאלבהביטי •חאםכותית

מחכלאת?םפרליישיוכפשי'מכוחהלמצואובאמרי /חםתחוללת

 .הקשינוכנר •ז:צואלקרבד.?ילחחכהגסיחסר'לאודברשהיה

 •כצפצופהאחתצפורקולאזני

8 
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כפניםפתאם:אחאשר ,חנפ>;אחהתמ~רהד:ראתר eל~מאדחו:נצתי

אתנח'לראשתםואתיובראוגיםונהוכניםיי'כהחיואשרוהאלה

ויאבדונסחרקמטיםווס~ךשיםחדשיםשרטוטיםאריחםא iנך~ר

 •צעירהויותריותרחיתה 'םלידםוסיוויחישבעיניהזכו~הו 5'י 5'כ
". 

מדיונפשיאתס'לאאשרוהרבאשרידנואתל!כפרמאדחפצתי

 .ח iהחנכחהיהיכאכנפשיכיואלהכללהכאומ:דיכיוהרגישי

הישרהמהוהק .יחדנםתויחדמשתיאתנחרואההתחלתיולאחרונה

תשאיוכ ,חדר vתוורנתוחס:?אסמתכיחלירפרפההרנכההילדהשר

ילרמזה:צבצהבסוד'טה 5'1וההנסיםכלא'לנפשהומשאתדהלהי

דבריאתבחסשרטטהכנרלהדהנ :tיחחיתיגחאשרוהפניםם 'iו tםז

 .ה·פהוגהוהנשירתה

חקראלאר'לכותולהתחקממניכנדוכהואוהפלא-חזההדבר

 .ולרגללי tנ~אשרכלאלוראזכבחדנו

 .גיםונושיםקביםרכדבריםקשורחרכוהיהאחוז

כ'לדכאוופר :tכ·ד:כיאתלכתגישנפשיאתשלחניאלפהוכשכתי

נפשינקרבתו'להחיוברלשיתנונילאונירמדףםנירנכ 9יהאלההדברים

מייאתודש 1\כיואמרתיאשר 'האלהרשים;ךהםהפכיםאת

ר tאיוםי'לררנהריםוניסויוחרחגהיכ.כתוב:יינףסרי :tלרז~ .תםי'לר

רד:האתאהורורוזחאניאזמשלהם'אחריםםיפני;אשרווכתנכאו
.:· 

 ,צעירמ:לצעיראהאשרזה '.הנעיאשרפה'וכסא b1וחהצעיר

ור~בריםלאנצחמי?ועודשיםחמיםלוע-םימעלימתרוירישגאשר
-:-: •-:·· :·.י

 !ללתי!:וחכ~אכי'אראשימים'ל~האשר'לרגליהבאיםזבים'~י

וניראת?תשורהקבלהכרם'ויתואנערביה.ראשרנדבר'--

ie.n ציאוהמכרי •ייזתניוהשקי:ואק·,,הפצההיא •ישv ~.קפצה ,יה :1מ ח

 •תנייהסמנכובכיתככר tהיזנחו:דמהוממקפתאס

 .קראה- !ריךח.~-
וכרגליההןרל i 'תוה:פםאדחנאישכחותקחוצומפטפטתההתחיל

 •קטנהכילדה
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ניכיחז:.וש·חחואחתבחבורהמאתנוהרחקי"כצ:.ואחדיםאנשים

הקשבנו •יצאנוכאשרווסכוללאחרינושלחואשרונסנטיהםהרגשתי

 :לחבריובלחשווסהםהאחד"חשאת

 !ר w--הא

שישת"האוהים י~~;יבלינואשרוהירחיםש?שתבתקופתהיהזה

שאינהוגדולהאחתאשרצהלתאלא 1בכ'ללםהיולאאשרוהירחים

 •מוסקת

ובחבורהחנצבים 1האנשיםא'לוחניטהלאחורראשהאת~יוכהאז

 .הטהורהש tחכת 1לחדכס:יiוראיתילאמיםי-,אש 1 "זן:r"התוואוכפניה

סנטיאתהזחכיוםנסאזכרר'זכ .לכצחחרבואתאשכח"אשכ'ח

'?הנידנפשםאתחיתהכאייוייחו 1אחרינואדשלחוא'זt-ר 1ים :.r :חאנ

 :לכו

כי 1ידענוהכהעתה •ייפ'יחזהכרכרראינו"אrד;:רנשכרתבני-

 ." •כחייםאשריש

אירקחפצהבנפשתמירושבאניחוזרני 1אראהראזiחנהואריס

כפלאשראתא~פרא 5'~פר •בספוריאשר 1רבזהרתוהמלא 1התקופות

זי .. .ניגחיםנס

כפנז; •לראשונהאותופגשתיאזאשר 1סחיאתחיכסואזכרזכר

חיההוא •טויכניס 9הכינאחד 1א"הניסינווכסשפטכחק 1שכונבמ

 ." .ל cפיוצר
אי;לבואכזאתכבירחשאיפהבנפשיחיתה"א 1ייכמרומח 1מ;סי

התרחקנוי;אטט tןי;זנדבריםיחדבאנוו'?אטי;אט •ארםנמשח.קר

 •שלחנכו 5'אאתנואכלואשרהאנשים'מ.;תר

הזהשהדברופזi"הנידאיפואלייש •·מאוחר,סוקדםאיזזהנ~:;נוכורי

 •ארבעהרקחיוהירחיםכיכי •הירחיםאר:עז:אותםrכני 5'היה

א"אוי;בהאחדהאישיניאשר 1 ח..!אתךך-,בכזiהרגשתיי;אם;םי

ונקרנהחיוהרבואתונהירים'ריס 1נרנדבריםולשיטוה",םש~.חו.

ססכאר:יהרכהישהזחנדבר •הכ:וכחנז.?~התקרבאתי;ןוכבקשהוא
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י;ר:ריםיוח;בטאתמצ~נוריוא 1רבוחיהואלטובטובכי 1הכ~ש

 •אנובנפשותינו

 .הנשיםכרכר?אכס •שוחחנוחאמכ~תברבריוא
: TT -

אורנ~ך~ר 1באזניהאישך.:פראשר 1יםדהרבאתאזנוזכרמכ?)'ךת

הונחושוטטנויצאנוזחאחר •אם?היה?נוומסביבנאו?סמר·הח~

 •נחוצות

כסצאאשרח~\ט , iהנ:ניראת ,י;כול1רח MMהיאהכבוד;ואת-

ך~רנ:ח- ?נשמיסאשרהשמשמפניהנבוךיראתרכשאתנ?ננו

 •הריקחאו?ספתח ;'אוחרכנוקמנאנחנונאו';סהחשמ?אורנבנות

אשר 1האור.י 1כנוככ';אור ?:כ';ת;:דיה?נור~קמח 1השמשזאת-

 ".?נומסביברואיםאנו

בוהרח ;'אויצאנכנראנחנו-הנ:וריראתרכשבלננו ש.: qאו-

רגשברננוישאו';י-פנינו?נכחרפרפותאחרנודדותונשים

קוהצחבתמפני ?ל:זשחאשרהצחוקובתהצחוקמפניהנבוךיראת

וחציד:רוךר.:פנראחנהאנחנו ! א;' 1אח ?';אשהאשרהאשרשר

ככאישכ 1אזרקהאשחארותלדבראנחנומיטיבים ;מה::זשחדבר

 •דברארותהמדברים

 ("~·הצחוקבתתתמיראשרחיש---חפצתילהגיררקאני-

 ?ח~!זtהפניאתו?האיר?שובהאשר

ובמשק>;דבריהםבנגינתאשר 1האנשיםאותםג 1~םהאישחיהחיה

ראש 1אותם ;נופסברבריםמאשריותרהונחלנפשידברושבחס

רישכי'ל 1יוהראכמקרסדבריהםאתמפסיקיםשהס 1קטנהאחתכהפסקה

שםצמאוהואנפשובמסתריחבוימוצאשארס 1זהת t ~מתאם';הגיר

 •יו 1 ט?=;י

ימפנחכנוריראתרגשאתלבנוירחש ית?:.;ירבואיפואהאפשר-

 1ח:בודיראתרגשאת-?נומתנ'לההצחוקבתאזאשר 1הרגעאותו

את?נוצחקהמרי 1האשחרג?יאתולנשק'להתנפ';-צה,אאפיםוגם

 !צחוקהבת

איזהנבוךיראתרגש •הזהנרבדנעשהלאעשההנהואנחנו-
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 •כ?בנר

 •חי~י-חראש:.חייםנשגבחכיהנח-

 1 ~?ואריי---אנחנובימינומאדמצבםשפל-חללו:כנכקיפים-

 .איתנהנחתמידהיחידממשלתחיתה

ןח iבנהוהצפ /חנננחמה---חנ:.ודיראת-

נפשותינומפניהכבודיראתרכשבלבנושיהא /היא /למש'ל /ברכתי- -· 
~~קרויואז:ט oדוראאיוחת iשנמנוראיםיםוריםרנונגרםשיוא ,אנו

 .ונא?ח ל'~ג~ך~רנ?אתבנפ·~ותינינמצאו'?א

 1פתאם?נורכשנואשר 'היתירהחזנותהיאאיפואאיה /אדני ?C::lב'-

ארתחהיאאיפה /אדניבשם-אנו?נפשותינוירים.ריסמכאובותלחם:.

אנותינו?נפשויםוריםמכאובות?הסב?נוישאשר /היתירהתהזכ

כזאתאשרזכות-אדניבשםןאחריםש'ללנפשותיהםמא•ז.:ריותר

כי /חיהודרמה,קמצואגרופיו /בדברוהתלהבחרא- !~•דםלכ'לאיננה •

 .אתואשרחברתיאתשכח
:• ; T • 

<' 

 :קרא /א,ר~חשתיקח?אחררק

עדלאחרים?הציקתמידנשכי'ל ?נ; 'f\:כאנונפשותינוב;םרריח?א-

ת.מו

חיומות""עדרהד:.ריםמאד ח:.ז•בקו?חא?ההדבריםאתךברחרא

 .גים 1נונחניםו.מנח

 .?דרנוי;ןו;פנח'לום Z: 'ליויקראבידרידיאתייקח /רככ'ל•תר

א.

' 

לפכי~צבה ::cרפתא .ןנפ'לאחדשרוחבמצבנמצאחייתי /מאתיב?כת'

 ;נשמותינו?אחיואישבכ?'לאנוקר?א(אנחנורבקהש?תמונתה

גסחשבהחזהוכדבר /רכ'ל? ??כהורמהאינושמ:וכי /מצאתיאני
' T 

~ 
~שר p /חיהיותר :פ?אזהוראה-חיהכמואני)שמיבדברהיא

רא?בחיקישכנהשכבהלאוהיא .?פכינופחתהאראיתיחאיור

 .נפשיבכ?תמרךומםתכ'?מביטחייתיהלאפניה

 :במכתריםנפשינישאכחאז •דש Q ?;נקרב·ונר?דחחזרהחזר
 1היאמי-

ן iה

I אi' i 

יא:·

•r' 
1 ·, 

, .. 
' ' 
 •צ:
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 "J "א':'פכ .כהת כ~?;חרי:'ת·י;אשכנת· ;סמכישכןו•נרדה~א.הךנ';י'וה

 ,;;~•א:אהכזי iiחננא?' ,י Cנכפ'הרגשהח·תה iiחי ,הסחשביתא?היד

 1חזהשרטיטיאי;סימ·';ביאתשסחיסוחiכ .ראיתיהי;אם·מיאשר
ד-:ד

 1ירה?ח·צתאתחיטבאכניהמכיר

 :כנפש·גםאחתשאלהלחשה :.tלח' 1כרשאיםהמתלחש 1חכר

היא?מי /הדי ?היאמי-

צזי· tהח . א;' ?סוהכסעכר;:ךניד tםצ ;'א?חרונפשיאתחיתה iiההי
:-דדז ."

 :rאלרעתשיקה rה:י ; rהח• .א 5' ?הזה ::זכיהיא~זבהבתי;רעת
 .?א ?~שקהמת·יםהאחאת ;:i ;כשקה

S: כאi : חi אייח~היהה. 
 1הצפיכיםנפשה ירת:;~:ה·אסי-

 1 •ו'-.דהיאהאמנם ?ה·אי ~ ) .זאתאתזנם

בהשמחחררהחד 'הי:'ילהא!?לתאז :cחח·ררי ,רוהאפח:קרזכךםרזםי

 ! ')~·תנםיםבאובתח·תח ;'א !יוi;יחיתה ;'א :נפשיאיואחת

 1ה·א י?'/;זני /ייאמרח א;'חאסר

 •~סרח /אסכם
 א?'זנ::ח.ר 1בר:רהחש:הזאrיהאrי 1ההכר:רתחיהיובלאי';ם

 ! ·רשהיאח'תחאי;· /חר:רח·חכפ';אסח /ם;ובינינקחשכתי

י;הא·~םש iאזחיה:סה / :r ·ל:;~ס:לךרק :~·בךוו:אזח·הנסח
 ! ::;·נ.ס

 ::קי?זנרנועצוב·אתתפסתי .תיהקיצ ה;'י;'נ רו.r~ז.:י

 1בנתחסה 5' •:כתההיא-

ש'?שר הכ~<;האחת • י;'הניאהשדשנים .ים.אקדנחרואורחר?קתי

 .תסאד-תחאו:ךר

סהראיתילא iiרא :rנ ;שכיםחשאי:'ה:טתי א;'ח:טכסה';אאני

 .יפ
ז

םשתשניםושייהביאה , r ·:: .•ה·ילאכאש . ·;יחנ·אתםח·א
:·.·· T -

 •יי-,אז;הוכרה·:בצ';יחית
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 •ס\(נחאחתלכ?ו~~ק 'יובדהושושנהשושנה 'השושניםאת'קחתי

 .הז,בטהאצ?ואציננההצ?והיתאת?קחתי iא

ואראהב]:זךדםיואו?ס jהק?י?ההפרחיםמנדיפת?יכאבלאראשי

 •מאדקשיםמחזותכשכתי

הנניאני •החדשסכריכרכר?ח~;נרפתיאני •א?ינאהימים~אחר

p ירגישוהרגש 'האשהאתאוהביםכהיותםאשר 'האנשיםאותםנ 1כ

 'הדבריםני;אתכנד 5'וי;אהבהיאגםת?סראשרהשאיפה' ת;~נ?בס

כיסיםבםנפגשתי ר~:·אהנכרים'אותם .וםכנריםאוהביםהסאשר

~~וסםשארגישבמרה'בהי 5'אצחשוכיםכנראה'היו'?אהאחרונים'

חז?ןרשםהשאירהוא •כמהסהיה?אהוא •בנפשיזאת;יי,פישאאת

אשרי::1םחהתביאאתוהפגישהכי~שב'?ב?תייכ?תיו?א /בנפשי

 •שוה?בהאיוגםתכז'
ןי ."

כנררוחיבעיני •יחדש?שתנוהבאהערבאתלכלותלפניההצעתי

אריחדנים iכםבהיותנו 'כלנוש?הנהדרהנפשמצבאת?יחזיתי
'ז

האורכקרנות 'בלםמר?זיםחםוחנה.ש?שז:ונוחייאתראיתי j~לחכנו
חםוהנהפניהאתלפכיראיתיראה •אחתמרכזיתדה iבנק 'הןיוו

יושבאניוהנחראיתיראותי ' ו;;י~לדבריו?בככ';ומקשיביםמאזינים

אשרחיפההגנניםמשחקאל nאכיטחכט.ק~הללאכהתירדה.ל~דח
 •לדבריוינח .i\הק'םדיבעיניה'

 :ואמרחו~שקתנידבריאתפתאסהפסיקהכאשר ,נדחסכאישהייתי
 ,א;'-

השינהובתמיםנאמתכיככפשר,לחסכיםיבלתילאכה.הפצרתיאנכי
לההרשתהאשר ,מדח nינ nקלילעגבנותאיזונדהחיתהאילי •.פניאת

אשר ,המיוחדחד'ר.!lקלנותאותהפריזהחיהכי ,חיותיוכלאו ,לנפשה
 •חדשיםסכריםלנולרכשלידינובואסדי ,אותנותוקפתשהיאיש

נשיקתנ:~ותהחיקיאלליחשיבהונימוקיהובהרתיכלאתואולם
 .לא" 11ה
וגש :tרסלאיחסיםחדרודברימאדחרכהורכותינולדבריםפתיאז
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אל iיח

ורא.·תו

םה :;נ,:ן

ב·ש- 'נא

שרא ה•·

ה:·~~

:· c ~ח:כה
1 

והךכ~ה·

~רא 1ה·,ן

ס.·חד~

נשיקת ז,··

רגש cלאים·

אייסניטהיתיח,ראשיואכמו 1פני'לאוהביטה~כחיישכחהיא •רב

 !הנפשארמכטחחדרככה-מנמי

כאחוזת 1וקראהידיהשתיאתליהושיטה 1נוכיחער'לפכיחתכפיוחאז

 :חרדה
 !בייחב t1קכיקותנתשובנאאיו 1אח-

חיהאויוראו .הזאתהשיחהלאחרשחיתהכזוארתחראיתייואמימי
T 

 ן..הרהפכים 1אחרתאליהטיהבלתי?'התחאניכי-בהויואניהאשם

 !בעיכיםאשר 1זהאלכפישירחוע~קותמימיםיפיםכה

מחרפותאתנתקמתוחיתההראי'לככחכצבה 'מאתיירכתבאסרה

אתרשכיכראינואז .אניגםואגשאליהקרובלהיותחפצתי •ראשה

 .שיהאל-אני 1שליארהביטההיא •כראיפנינו

 .קובת-הצחזאתחיתהאו 1בעינהראיתיאשר 1עה:דנזאתהחיתה

 1שר kיאשר
y 

אחתה:~? •יו 9ח~זה. 1יידו.?אתתכופים"פרקיםכ1כגשהתה,תי

אתיאנהרגשתי 1תולlכח .יחדתיכוו"נאתקרנה.יושכינוהמשותפת

כס:ר~ראיתילאו·לפכאשרדבר'נוהיהחיח •יו 5'אהחזקה יי:~;נ;ז~

מהכ"כי 1ההרגשהאתמידתני 5'בהשרישואשר 1ממכריאישאצי
T 

להמיוחדתסגולהרקראיכ 'הגות 5'ו,"ראות"הרגישמסונ"הוכשיכש

 'האחריםהאנשיםבכונשותגםויחרדיחיהזהכלאשרישכי 1"כדה

המשכירים 1האנשיםתםואבנפשות 1שנהםניםוהטבנפשותואורי

 •ו?כליותרהחייםישירת"הקשיב

 ,תינוונינהיהאשר 1הקרובהיחסכביואשר 1מאדנוח'ויהיהזהנם

~;מינו •ידידות : ,"ראיםוקאשר 'דברראותורמזחצינםהיה"א

יוא 1'למשר 1אנכיחכה •ה1כרטייםוחייכשאלותנדבריחדשוחחנו"א

 'השה1כגי •אנידנ:יי '?lמקוםאתידעראהוא ;סנוורומקוםאתידעתי

 ס~. kש'לצ'לכיומבלי 1\כנעיתכחחיתהיחד'~יr.ייכ~ '?l~ינ1כגשואשר

אתמראתמידהיה 1רעהואלשיאהתיחםכור ttא• 'והיחס 1וכי?יח

אשר 1הדבריםאותםיוכ'ומאתנואחדניויוברחשאשר 'הכבודרגש

 .. lב



כרזאיניאחתיוחיצת·יד .היאנשכייוהרקאותםשמרחחברופשנ

שאיותישאיו .אמרניויחונהאיזותוהמטייו /תוה'וחיצמאיור 1ניכותינ

חיתחידוןושיח·מה,האישאיםראמה :סאתולכתיסדי ,נפשיאת

נרכשיםקצתהיינויחד,שניכונםאו /אוכשה /אזרקישלאתחצתו 5'

 •מיוחדדברזהימא

תיומחשנאתפתאם ~נכ 1נאשר ,מליםיומפציאו?התמידהשני?אוה

רורחביוהשכרתיאכני •נכרזהז:ז~שהשכםשי ,חדשותתמ!?יר(כח

ת, 5'חשרשתהראיוחסרואשר /חויויות,ךחיוחםהארה :tוחדברידברים,

 .נח י~~אושה
בחיותנו ,רבומסביבא'זtר , :tקחישניםפיקדשו 5'גריכא ,היההיה

ויחפ:םוחיינמחשכיאתוהאירפתאםירדאורר Hז ;יחדשביםוי

ונחפרדנו •אייהתנשואהכפשותכראשר /חפיואיםאגדתתהואר

פתאםנאאשר ,הכמוסדובסנרגישהרגשכאייויחי /אחיומאתאיש

ו 1ישנואמנם 1ישנאשר ,סוהכמר 1חסאותו-וונינותינואתניחיו ·.· ; ;:· ; 

;.'fס;:'אצו'?חייםמם:יכ 1;שנוהחייםריומאח 1.שכו;בחיים 1 כ1י• 

 1חאךניםמ~י·לינואיבימד /חניתהנישךכראתחיט: i"נ iאזכר

חיהאשרוככר :גפרוריםיאחרי tzlוי:י~בחדראכקפחתיצנידבראת

חכךפחהנח :נפשיאירנותיאז .הנצחכנ"חרה lשהיח ,יימסביב

אש~ /תוהאדממחייח?קנותברחנ?חאשרוהחדרזהוהכה /שכי

שט'ונשאתהוכשימהכ'לנומצטרפתימיםזהאשר /פהחיאתה

 ".נ·~מתש:כר ,תוחרבתו?כשימ

חדנואתפר 9לחוכצתימח .שרוי.:לי.ט~? iא'תש.;בקרתי ,היוםנאאז

כאב .תו'לפחומנגינהאם·~ר-נקו?ותהיהוא? .םיכדברשיואהזח

כראתהמנטאה ,הבכרנהחמרהאחריש tחז:ז /ל·חז,נליונםשייכאב

אשר ,הואחטאא 5'אם-ום-ירוחיסכ~למשוםכזהישיואהאם .דבר

'!.!חיה-חיהמה 1חיהכנואשראתתונ 9לויושוב ,י?ים 5'נםנאוי

 •אבדוי-;פ~ךק?כק ;כ:רראיננ

השאירויוא~;פר ::~שר 5'כ .דמיםי,חקייייסעשיאת'ליהראהכתח'לח
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השפעותשימטושטשה:טונ~ביהאיזוכמוהד:ריםייז.:וכדכדמה •בנפשי
ז :-.ז :·

כסירנותוש'ל 'ח 5'זריםממקוררתהאישנפשםפנחאשר 'שדנות

ח,אכי"אחריהפנימית'מחותואחריחפש 5'רוחוכסתהאשר 1שים 5'ח

 •חשו~נחהחייםמתהוםיוצמ.ח 5'דעהספיקויאאשר 'ר 5'ש

 •מאוחריםיותרמים 1ניצראשרמאיה 'אחדיםדבריםגםליהראהאז

יפניפתאםבצב 'נוכשהצצתי 'ומיד .אחדראשייהראהתנחלה

כל·כךזכרתיא i;"-כהראשאתונפגשתיאזאשר 1הערבזכרחיכמר

הרגישהאשרכיאתשזכרתיכמו 1יחדאזשוחחנואשר 'השיחהאת

 :נפשיא'לפתאםאזאמרתיאשראת .הביתהאזבשרבי 1אנינפשי

 !כחדשהפתאםביצמחה 'רבקהארתה 1היא

שוכרתחיו 1אחותהמאתז~שהרת 5'וכנדשדנותחיוהונותיצירותיוכל

שם •הפכיםשונים 1היסודותחיושונים •ר;קצהאלמד;קצהרכ::.דלרת

אניייואולם •שבנפשרה~קררהז:יטרטוחיהם,יחיסורוהיוהחדרהחיתה

 •אחת-כיםהיו
ז ·:

בבשרהחיההיה •בשפתיהינשקחפצהאשר 1אחתאשהחיתהשם

ח!?צחהיא jהזאתהנ·~יקה 5'איחדייהכ~סזלולהתנגבדחהקהr:זשק

כמדובבותהיוושפתיה •טרפהאית 5'המתנ~:.הזאת' ;· 1נ~ז.נ; 1"כשק

לדעת'ממניננצרהחנה ;נשפתי"נשקחפצהאני"חנה :ים 5'מב~י

חצפחאנירוכז 1וא~שקאשובאניאשו 'בחיייוםעוייי:ישאם

חפצה!'אני !חפצהאני-לנשק

בנפשיהרגשתייאהרגשמ;מי •נלבביכמרצהירה 1דכהרגשתיאנכי

 1ל~שק 1חפצהככשראת'ורהאנםהיוהאמנם •הזהכרגש

בפנה'שםהימיםבאחדכצבה 1גופהרבקהאותה 1היאהאמנם

והיחידה'האחתחאשה 1מוריליזכאיבה 1מנשרהיצב.התיחרישמ"נתנה

בשוחשרטוטיכיאשר 1רחאישהנה-בחיקיאחזתיהאiרדאשר

הםמאשר 1יותרלפניובלוייםנשרהשרטוטיכיאשר 'יפנירגלויים

מדי 1אה 5'הכפזאתכםיפתה 'הוי-ם 5'כגרהלי 1כפת ?לפניגיויים .

הלוהטחזהאת!?נ;ילהמדיאו 1לאחורה :t ,;~מ~,פר~אrוהשייכה
 !יחדבלם';וככי'פתאםכצבוחיים-אכנם !בשרי 5'אקדחתבאש
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 •?פניראיתיאשר /חרבהחסרבכי:i-היא •היאחיתהזאת-אםנם

אש-חא:ריםוי:דטובחר:.יםהפניםנברי:iיםשוניםחיואשרנכי:iני

D חיהתמירהנח ,ושםחi:מנ'סחךבר~~רט~רטבניC בשוחסת

 •שי:iחאבריחסמננינתמרוםקחוהברחבוךךצי:iיי:iשיוח'

 ,כתניםי;בנכות ,משם nויובריומחוברביחיתהרוחטחותשוקה

יחשארסגפניתהנאהאיזובלביהרגשתיזאתובכל •במסתריםיוחםתתר

 'שרטוט iD':וי:iמצאולחזורלראות 'לפניאשרא'לויוחםתנכ'לתחתי

ראיתיויואראהאמנםאשר 'קוושם 'בבשרהראיתיואניגםאשר

 . ו:;: 9 'הוא ו:)~כי 'יוי~ח q ~היאנפשיא:'לבבשרה'

a ·נ•י~ג

 :··נייי

j ·~:~; 

א: א"'

 !, ;.J .- ·י~·

:ir ·: ו~

 t זז:--

:~; )~ 

• 1 ·': • 

 א':·~

 'דרכיאתראית·לא •נוח~:כאישחייתי •בחוצותלשוטטהרביתי

 .:חחלבתיאשר

אשר ,תריורא-הואדמיוניפרי :י nבממחשבהנצנצהפתאם

שיחיויישאשרוהיחידה'האחתחאשחהיאונקה •שורי;חויויכני

 •בהרקאחנהחגהאשר 'ושלמיםרכיםימיםיויזה jאת:וושיג

q אותהורקאותהרואהאני;בנלניאיפוא':~לא? 
אחרותנשיםגםשיש /חיותיוניויכי; •מהנשיםדחקתינחאני

י;כוישוברירושאניזה'גםחיהאפשר .כביולחתהרוסשבכמותח'

באשהתמירמוצאהאחר 1ר p.9ואשריחד,חמ~תפנו /חךמיאחרךבר

 •ח:רשמוצאםח

·זח·אבאאד .ושדקטנחכשהואמצאתיו •ח~ייררחלקתאי;קרנתי

מצאתיראיתיאשרכניו !אותהראיתי~כל :כנפשיונחי~ישיורגש
חיונכי:iם-חיאהחיים •חיתה-הואאשהכי; •שיוחתנועותיהאת

 1היקוםבניו !ביבחניטהאליהדביקהאשר /העמוקח~נבטזה

f ~ 9 1אחדאורחמקררחיהחיז1ומראהבתב'ל /חנכובנפש /ןל:ונ~ת 

הסנטזה-האורותני;ינחרוואליו /החי'לני:iקרביםממנואשר

 !האחד

Eכתאם •איורתיסחשבאתתיבחג /אחדספםי:iבקצחיושגחייתי

יחדבנשקנ /·כו·(שנעלי\ישננואשר /חםו:ם'להנה :'לביא'לשמתי
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 "" Kא;א~ ':;·;·

צא;·:י:א··ייי:י •,
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 ,ר rא ."א, • 1rב ·ר

ס:ט· ~ן- j '"''א·

 :א~ t '''א ·:·:~ 1

 ~· 1 • י::י:;: , ·:·;כ

 .נחוש:~י~

 1'חתחבהשמח :::~:~אנאשר /חדנוכפ'איכה 1חזחחםפס'לדוקאמהיו

ןחזחםוהמק'לאקארדקכבהי

 : iאאסרחהיא

 •קשנושאתהרכמ 1 ק~:אשר 1אישימצא'לאהתב'לא'לנמ-

אשראיש'ח 5'חיחאז :בבלנחכמרצחהדקירהאתהרגשתיושרב

חחז'לחספםי;וןנסי 5'אר jאחריםש'לנשיקותזנוחאז 1נרהגתה

 !חזח 5'חםםס'לידנםאר';י •האחר"לאישנשקהנשק

כי 1י~פלאישאתהשקנ'אנשקכי 1מי;ז,נחשבתיהחשב'לםררא

 'כפתאםבאר'למחו'ליחיחםח 'חרי 1פ:י'אישאתאחנה'לאאהב

 1חרם';ניאתתוי;הנחא'לחהמחשבות

יבתשחחשבנם •חחייתירו"לתאתי;פניחםתחתיאני .אייבאחהיא
ז

בחרי; 1כהננדהואהבתההזאתחאשחאהבהאהבאר'לי :ני"לכאז

ראשהאתהניח;'ח'ליכיכ'לאשרתי'וגאזאתגסותהי •נשברנקונח

יבכחשאאשרמנ';ימ;עא';רתי'באחתאחרידכחאשרמנ';י 'חיקיא'ל

 •עכו::זאל
:-זד

ח~ח '·ח. 1.חרקי 5'אצ'לח'לנרא-נ'לנניחיתהאחתרקתשוקהכי

מסתריא.תרכ;כלאררנהקננסחזהשגחךדל~כאשר 1חגה 1א 5'רכפגדו'ל
 •ח 5'ראצ ה;'צהומח 1ר~ךריו~;נםינךי;נכחנפשה'

רוחשותותינטרקוחיא';ח jרותוברתומחשבזאחיוא 5'אמכםא'לח

היחזחרקכי /ברוררואהאניה'לאחזהסוכי :i 'רא •במסתרים

 .~פצי
שםאשר 1םוהמקאתיתחתאשרהספס'לאתנכפיהח'ליקימדיו

אתוארגישואחזור 'קמטיםקמטיםשמ'לתחנפ'לחשםאשרישנה'

בכ'לראיתיאשרתח'רא-זאתאיח :ני;ננאשרחכמרצחהדקירה

 ,כזאתאשרגשמהםחקגשירחשרטוטימתוךקו /הרבהחסראותר

אחתית 5;'די 1סי;ןשמשהי;אאם /נרידר 5'אחתפעםישא';תאנכי

 :קראארח •ראיתיאשר 'דבריולך~י

 •יעתיריבא 'שזרכככסהמרננירביםדברים '~כי /חושבאני-

19 



\1 
אתברברו •סאךלנפשיהציקאשר ,ר~אשרברבריםרבוהיה

 ?:א •הצפונה :tכותכאי;ולחוררבהם?חקורהרביתי א?' ,חוברים

 •בנפשיהיטבנחרתההיא ,נאמרובהאשר ,הבנינה

 ~""ג'

 •הא?חחוברים-יררםונינ~י

מראשיתש;;ילביאתייקחהאישגאאשר ,הזההרנופשרםה

 ,בחייוח?ק?קחהאיהשמפניהזהכרבוהיההאםנם ?אתוה~גשי

 ?יצראשרבכ'לחייםנשמתתפחבנפשותויציריצרהאשהיספני
Tז

':it:: 

1 ~;~ : 

- /ובינותינואתנוויהיבאאשרישאשר /הכמוסהסוראותוגםו

אשרסגלי / ש&ז:rאצלוזyפtעתיאשר /זאתחיתההיא ?ה~תהאיה

:ב:ב~את /וכריוכצלצוללםצאאסרתיאשר /קולההך-כרכרא:יר

 1 ,"אשרהכפשהרגשותלוםי ryגשו:~תליתאסראשר /נתהותמ

תכ?יתאותוישכוא?יהיהלאהאמנם-הרבוהואנחאםואולם

הסתירהאשר /אותהגםשנאהתכליתלשנואליהיהלאהאמנם 1שכאח

החייםכיאתלשנואליחיההלאשנאהותכלית 1חוכריםאתסמכי

 !גירםמשחקלכווושסונישוםאשר /ושאונם

מנ'ואיינא /ים 1חחא?צאיוהגבר'רוחכ~?.נוהנופח /ר~-וזח

 1אחררבוהארסמתאםירגישcזך~ש .הללוחמןנאוzןתהםחשנ

וחרבו /.קצחי;י;אסםכוחזקכשגבאוהאשר /רבו /לומחוצההנמצא

 ,?ותיוסםג';אחתכברהיההנחואםתופפתאס'א?יוקככחנהחזה

ונפשר ,חזקהנהוהוא , :tי;אר cככפילוצמחוחנה ,ו i:'שהנפשישורכ

לiכיחבל /כ~ך~תהגולחאו /כתוגתהגולח- הס~ס~?~ח 5'נרהנח

 •בחייםווסזלהארסרלוג

הוציאלכיי /רבוהחליטלבלי-כזההנפשמגבורתך;~ר·~זחיש

 cחאדכאלו 'רוסח •לכובאואשרוברים'עלאנוכנפשנומשפט
הואונם /בחייםאשרהצדדיםומך~ההגרו?ככלאזבטליםונפשו

תחת /נפשואללחדורכחייםאשרהנשגבללכו~:ונ:רסרי ':דלג
 .ספניוהםתירכח'ל

להס:ירסאנוליםיכאשר /וגריםיש •הדבראתרילהסבקשה
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נםיש :cא·י; ;הנ:·נדת :cל ?tה rא :cי;חי;סצא ·.בחש:י?נ ,ואחויו:

אהרקאם '?ארםת::אום?אודבריםס?יםבא?פי :tנאשוכא?ה'

 •בחםחילאבכפשר

בש:תיואו?ם •סראייותראו';י-הפי?וםופיחבנ:כי "צאניהנח

האובזהכ?את?פניה?ואותמתאמצתונפשיש?חני ;'אכ:ח

כי;את ·..קשוא,חזואשו / :tוrיקטiוויהאחיזותכ?את /בשומ~תו

·ןת,קשואחוזותו:בנחת' lנ;.ו 9ה?אתאראהואחאזיחד':ויםהר

~~ r א ,נרו? :ה"יחייצאהימיםתברבאשו ,חר:וואת ,לית;· 

היואשר /:ויםחך :cםא·תאחךקאךכתח?חהיה i:היחנה /אחו

ונפשי 1?גביהבבמצאחיתהי;אבר::וים.:רה :tהכ?ראשונ:ל, :T? tנםז:וי

ברור?ואותי:ו?השהיא /בזהבוניםתנחומיםלהצאהסהיאאני

 .יםבסםן.:אזוחיוחשאשוכ? rא

י;שנאלאסםונ'להאינהנפשיכי 1פתאםניהוגשתיהרכש

נפלאה ה:~-::ווהכ~;יסימלאתיחנהזהתחת .אישאת'?האשיםרי;א

 ?יי'יביאסחו?יגםייי:.לדסח •נכאיםוחרכה

כי 1אפ•ז.:-ו .ח.באחהםנגינהי;קרי;תונח: /לה f!התביתלל qלרסיתי

איזה?נשמתוה;ה :c.ק;י /א~:שו-נשג:החתניםמנ:ינתזאתתהא

 •טו :tב

·, . 

-, ·;· ··; • t מצויבליז,1לטתבישלטחהזאתחצפיהרוחרt: / י;אחב::·תיזה 1נחיו
"i י;נשקצח :tחהיא .אז ··הייתכאשו /בקרבתהחייתילאז;נ;ו;יי •ימים .,;

 •החרשתיאני .יח 5'אלרבו:בקסתכיהיא •מסנהםותיאני .לי

כי /הוכשתיהוגשואולם jהחךושלהשנינק,צחישנתייש:

 •שבחייםיוור eמכ'?ירחובדולההזאתההתרחקות

 1'?ךנוחביתיחנה . :iהיס"ככ?מאשרירחואליה י;כ~י7iב·אשר ?'כ

כאשו 1אתה'?חבקחפצתי •~סי ?'כאתניילהטואשוי:ואאשו

 ם··:ד'לחלך:רחו:צתי •ססנחפניאתהו::תותי /ז;.ימיז:זבקתיהא 5:'

 . ·,םנוחיהפ· , :cי r ,ךבו א?'בחייאשו ,טזנ·םי;:ים :"::·'נ :';·
סםדכ:חיוש:בהיותיכי ,הוכשתי •ד:ורוחשבה 5:'כי ,..וובשתי

•• ·;· J •;•· ·גיא·

•: -:· 
1'" ~ · :··; •• 

' , ... " • i •• ן, ' 
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י;~נות ,קךני 5'כאת?ה?הינכנירהמתשוקהוהטים 5'נייצוריוכ';

היאהנה /והטת 5'וה 5'גךואחתהנת 5'ש 5'.~צאואשר /חיי 5'כאת

הקרח 5'שוהמ~מרהחזקהזרםאתרקתרגישוהרגש~כחישםיושנת

 •מאתילקראתההיוצא /הנורא

הציקתנירוחי •~ה iממכאונרתנתנרכמופניהכי /בנפשיהבינותי

 •התאפקתיאנכי 5'אנ •פניהמול ?'אפניאת'?הרים

נדמה /פהמוסרםאניאשר /הדבריםאתבאזנידברה/פניסאךהרבה

הזההנה /ךנרתך:רהנה /הנה :וברכיםניהרדיםקךניכלכי /יי

נאיור ,הרןהדברים-מפיהיצאולאהמהוהרבדים jים 5'חייגבר

r:מ.קרנה םכ~~~כ: 
 ?י 1ל!!פוסרוצהאתהגם-

התרחקהגרפההיאכז:לו /קוררכליהרבדיםאתאמרהחרש /חרש

 •ל~טז:זהתרוממהאז •מהםה 5'והלכה /מפיהיצאואשר /כריםמהך

 •מאתיל'?כתנ'?נהיטה 5'החכי ,הבינותי

נהיות /פה 1כםבקרביהתחוללולבירחשיכלאשרנהיותראר'ום

ממני 5'נפהאחרוניםנימיםחייאתוימררנפשיאתםם .Rשכ?אשר

רייחשב /מתחיהבנפשיהיהאשר / 5'וכ /נשיהבתהוםויאבופתאם

 ,ישבהשםאשר /ה~~האלראורידנהואשובפתאסיה 5'אמהותי /כה

א"לחשתיא 5'וחשגסזהלפניאשראת ה?'ואקראיה 5'רנ 5'ואתנפל

 :אזנה

 jאהנתי ,ה 5'י 5'רנביוםאהנתיך !אהנתיךאהב !אהנתיךאהב-

 !הרבהבאהבתהיך 5'איוצאתונפשי

כ:די ,התרומםחזה •ניהתבוננהוהרשרברי 5'הקשינהחרש

ברוחה 5'התנפאז •זהלאחרהרבהרגםהאלההדבריםאתאליהךנרי

אתותרםובנכותה •לפניםנכתהא 5'שכמו /ותנ,ךחיקיאלנמוצה

 :וגויהאיומיוהרהכונהלהכניסכאוסרתותהי 'ותקראמעטואשה

 !בחייםי 5'היהאשרכלאתהח~צחעתהובכיתיהנני-
 :הוסיפהואחר

." ... 
':;K 

 ~א·

א'

'''! 

tאi i 

 ,''א

 ~:·א

."". ,, . 
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t :צי·

ui•• 
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-•·:ג
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 •1י•••
•• 1 
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 •?נצחננות 5'אשובא 5'עודאז-

"' ~.·j:: 

,., " .. ; .. ,, . 

j' " ••• 
J " •• ~ 

·בי ··~·;
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'= "t::: 
 ·'' ייי······
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שםאשרכמקוםכחיקינרדמה---והיא ה;?~חד??אטו?אט

 •יחדיש:.נו

אשרא"הבטתי •חגורםהי?דאתנאiדד /נחואחזתיישבתיאנכי
·.·::· 

 .אפהנשמתא?והקשבתיבחדרם.:יני

 •?מחצההקיצההיא •ר?חהרנהונשיקהחמימהחמה?חיהרגשתיאד

 :אהדרגעואחרי

 1כנפשיפחדתיכהואני !אתה /זאתבכ?-זההואאתההנה /אח-

 !זהאהאrיה'לאא·?י

 .לפנינוכהראיתיהאשר /האחרונההפעםחיתהזאת
T ז-

קררנהחיתה?אמ;מינא? /?חוזר'לחקרואהיהכחח 1י'ט.נתייש:.

 •הדברהיהזהאחרמידודוקא •א?י

כיידעתי'אחתרקאני .חנינותיו?אאני ?הזהכדברהיה ח.::•א

חכיאהיא :?וחטהאשאותיות?פ~יפתאםרr.יחרתנה /??כתבהתרוממה

כסופת .רנותיאשראתרבותינזז !הכיוצאינה-??כתהכיוצ

 .אחנתיחאהבכי 'מקרניךאתיוההתמ?טהפרצים

"נס •?ינ~נאנ fככהאשר /הדבראתדוקאשפתיח~לטר~ךט
 •רים" !1אכאותם-אתה"גם :או /אcזר"נאותר /אתה :t"נ-אהח"

שאג /~י 1ז,;יךרככהאשר /הדבריםאתנדברהדרקא .הד:.רהיהואז

קצהאת?נשק-רוצהאני-מוכרחאני :בקרנישי tנשא:ה

 .:ימ?תה

מושגשרם?יהיהאשרמנ?י /התרוממתי /א?יח?התנפ?בהתרוממי

ידכא?ו /דומההדברהיה .זהאחריחיואשרהדבריםמכ'לברור

אחתרקחיינימי?יקרההזהכדבר .א?יחי 1 ו;~?!~ךוחזקהנסתרה

נפ?אח /בנפשואזמרגישהאדםאשר /ההרגשההיאנפ?אח .ושחים

רםזאזמתחי?ר pרסוקיו ci~ח •כהאשרהעכרהוברוחחדהמינ·פ•ה
T ז:• 

חב?מרט?אינח?נכא?ר '?וישוהרגשהרנננואדםש'לנ:תפיו

 .ק?י?יםרוחותנ1ריק?וינוחנוחורק /הקשחהחזה

היהחב" •א?חים?ביתהיה 'הדבריםקו?הדבו ?צ?:באשר /ה:.ית
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נרו"(נאכליברחאשר 'האשראותושבררת 'א~רןת 1~כאחת ח;~ר,~

 .דמעה ("ש

נ:ןי;שםאשר 'ונהדריפהמחזהי;פניראיתישנתי'אליאובובטרם

את :בלילהלחל'מותיראשיתריחיחלב'ולהרהורילסחשנותבנפשי

ושמש~תדסעש'לטזיי:וראחדלאגי;היתחוחנה 'ראיתירמל~;י:ןחתני;

 •החראנאבלצפרוכרכבים

.. 
.'' 

~ 
כ

 .צדאי;סצדהתהפכתי .סצאתילאמנוחהראר"ם

חניתואל 'וחנההנחהתהלכתי • ::לי~~האלי;ניםתאם י~~~ 9הנה

 .באתי"א
 rשנ·אליש:א.ה~·ני,ררצח,ולהבדהחדרהי;:יאי;ירדהושבההנה

נפשיצמאה • ר~?בכלוי;פא:;נוח~!חדבמכמנייחידיךח 1ריהירת

אשר·ים.:חדכלמםכיי;המסתורוומחסהיסיכה'ליד~ל:י:ד';היות

-נחייהאחריםצלליחי;פר :tוא •י;חינוארבראאשראי;הומפני 'היו

Rq לארא~:זהפנימינםשהרכושזהנ~לרבלאראם 1זהסםניטנח

 1זה ;ב~סכינהררתרנצרהתח~בלאו.~יותרנדל
י 5'מ: .ו:א~תוחסציקהאחרותתוהמחשב :tנחזורהנהיה'רא-לםווא

הייתי . :tשהייתיכ:רובלי'ני~שאאשראתבנפשיהרגשתיאשר

אז :כקרני :~ל~הוא •י;נידפיקותלוקאתואקשיבכפרוזדורבצב

נא ("אחזאת •יפהוננישאדברוחז •י;עשות jצריהייתי;אזה

 .תעשה

 •זהאתעשיתיואני

יחידי.חיה'לאחרא .·י;ות.קחיושם •תחתינשארתית 5'מהרהרחקיא

 • ן:י;~~-חיהזההשניהקוי;

ח

,! 

2i 

אשכחםא 5'שכחאכל iבנפשיח 5'האחד:ריס 5'כ~שא 'הברק א';\~t:ז?-

-,מאשיותר,חרכהלרחשכי 5'אשרחרא'א'רח-~ח 1ז;בחאני :נצח

 1זאתש'לקו'לח 1ר 5'אצחקר?ותראארח 'םנימח-חראלאחר'רחש

 •י 5'שכביתיונכתהךכרחחשח' 5'אשר



 '·: ·:~: ··;· ·י:

 1 ,,~ :~ ·:י~ ...

:ו·:;·•;·;·:·•'

;· . :~· ;:- ::;-: . 

זי:·'~י,·:···

;·:~ ··i :~ i:· 
 :' t : •ג:י ·~:

·:~ :1•;·· ': 

 _.".: :··י ."
!' ·:1· !·:·:,· 
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""., " ... ", 
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אשר Jהדבריםח 5'א .לוח 1ח :t:ביופניו 5'פחכצבתהיאאשרישה'א
• T 

בחסחרחרתיחרחרכייש :tאאשר Jואתםל~חשרקבים 1 ?חיו

 5'כ Jיס 5'י 5'כפיובאאשר Jחטא 5'הרבוכברליוהיה Jלביבסתרי

ישאשר Jזרלפנילא-ר ijאלפני Jפנימה 'שםנגלוהדבריםאלח

אי:' !לא .קרחברוחהלאהומהסויה'ויקבהםכתקריהא~נטוכי

ולתן:אוה ל~~ 5'כואתקמט 5'כאת /המבטזהיח"ררהבשרי.ד t f:זכל

 .יבינםיא 1חו'נ tי~

חיתה /-כחלוםלביאלאחתסחשכחלפרקיוננאהחיתהם'ולחכ

 :tרי iחהרהאלינויבאואזאשרהן.ןור'הואכלילה'·ק,א?יהיאבםבאח

חייתיאז •תשיגםלאהשגגםהיוםנינתאשר /והמחשבותתוהחזיונו

כאפ?ת ?תנוחחונוגסתשכבבחיקיוהיאיוםישכיהאמנם :חדשב

כרקמת /במסתריםוחרשחרש /הזחחרבולינאיבאבואומורמים

 •הראשונההחיים

רהונאפחלהכצבתחפ;:ןהיאאם 'הנסתרותפ?איגזואיפואאיהואו?ם
·ד:·

אים,?רכפקליםסםקריוציכ /תיומובח?ליחיאשר 5'ככי /יוה ?'לה 1הנר

טושרטכל /כריתשלהל?ופיותרכשלה /לאפםפתאםליהיו i:הי ". 
 •הוויכירואחריםומגלהוי 5'ג i:כהואבבשרהאשרושרטוט

 ::~י?פרקרקאחרתהרגשהמכ?נקייםהנפשב~םוריאשר?יםהנרנם

 j·מי.תה·ותמתהובפשט?קריהתמיוכמעטהאוםהרגשת?א·נפרצים.סאר

 י;'וא .תנאנההכהגםתוומחשב •האחרותאתגםאחריהגוררתהאחת
" T 

 •איםרר. 1תרחיריםוחיסםומתהרוקאעמוקותתרחיתוהמחשבתצמתנה

 •מ,שאסכברתחתוירבצויפ?ולאאוםבניר z:א•רם'חגזהגםליווא

 • :tוא 5'מ(י fJוכא'; /ייחיתההרגשה iובכהחורוi.ירקביע"~בכל

 1יינומהנרמה .~.;ךחרבי י~~כיכי /הרגשתיזהאתיתרואולם

חקראל?בא /חובריםכל ת:.~~אל';חדרממנינבצרהא 5'נבצרכי

צה';-רשתונצחואשרסבל,'ואשרמתואשר ,ו;'נואשרחי,אשרכל

rניםקמרו :tחהנחוהחייםאתראיתי .אלחיםרשת 'החייםליחיואחת

 .:ciת ;rליהשכהשכרי 5'אוהאדם .ניםוששורים ::jרירו~שריםוש Rמיחו
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 .אליךכרחבלבואחרכפחאחר •לי~קרחtוקר .תיאךםתחיבr:נח

חרהו:הא·בה 1הככאלילה=:·טח iהרבה = 1כאופרא~י~הב 5'י 1רא

קרובהנפשהאשרהאחר'הנניאניכיאזני'אליוייוחש 5'בכפשר.

שפקוצרמחותהניואתה 5'םנהיאבב;לואשררה'טהקרבהאיויו
 1סמנהוחקוא·אמ~נה 5'ו

א:רךר :tרארל 'ורס :tב·הם~נחת /הנשנבהית 5'5'הנהמחשבהאתבם"חר

 .מהתחקותירוקצרה i-קצרהרקםרת :tההוטיי 7'~פתד

 'חש:.תיא 5'חשבנס •כ~הכההזpיוחיתהאחריםימיםלפנירק

י ;tנפי ·תר :iבםכזאתאשרפרציםסופתרתחןי;י;תבראאשרישכי

להתחקותשהיאשאיפה?איזוורמזצר :cנהכרתיא 5'בנפשי .השלוח

 .חייהיכי,מצפ-יואח.דרכיהאהדי

וסרי .י:.ש 5'כז?ז /אחרדחרדה;ה :::!הי .נחא 5'רםהייתיחתי 7'ב 5'

באאשר /ה 5'קרךרנצהםחכפרוזדורכצבהיותיךברזכר ·~פ 5'בוא

היחשםאשר :cכםקו /צרבתכאשחזיביב;י_קר /מכפכיםאזני 5'א

 •סרט?ראשה

ןרא'זz-התסח";פאתבכפיוי 97 ~מדי .רהנתתי'נירמיאתאנ:י

 .הייתי :::rםכו.רי~ח 9 .;נקהלביאתהיא

אתהפ:האשר /ה 5i'נרמה~נהיופני :tפהאה 5i'5'חו 5'כאהייתיהיה

 ?כשהיההיות 5'ושוב 5' 5'הניוכר 5'ילאשרהיש •ה 5'כהאדםהפני
".זד : ..

 •~:ני 9ואיויר /אישיונא 5'הrנהיות :t =~~ /הגרר?הנא:יי :cקם"ק~ס

רבנואמונת •ה 5'ביוי~בת~חרכונסיחרו • i:;גכיר 5'א:הי 5'הש:.תי

פני 5'אאישוהבטנויחדישבנישב .חיתהנזאשר :tשניפיה 5'נד

ב~~לשטהרתינרחקראראב 5'םארנ 5'בכהתאי.כצ:רכאלוויהי /חברו

 .וכרזrאלסבלי /תינונפש

-יונםריואחריםקיםרחונריםאדרת· 5'עאזשוחחנוואנחנו-פתאס

לה 9הת t ~רקטו 5'םושפתיוזבהם 5'חרא 5'ופני 5'אהסוקרם:.טודבק

 :~ת iההאחת
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 :תי 5'שאאז •מבטואתי r'li~ה

 ?רנוכתםח-

 :א jוכמהראז •אליוהביטשבחרא

 .כלוםלא 'אח-

חיהזה •הקטניםחנרת?השאחרלידאחיופנימן?אלאישישב~ן

 ·ארפחותהנכבדיםחקריה'מאנשיאישאשרהקהוה'מבתיבאחר

:זר:אוהמנורות'שםהיהלאכנרזולתנואיש .אליונאהיהלאיותר,

 • 1ב fiכנרם'י· 1nחאכותח 5'חשליר

כח'יוכשיאיוי:~ביםשכיכראנחנו .לפניש'?חכנואתאראהראהחכה

תמללנהושפתיועינואתיריםחרם 'קצרהשתיקחלאחר •חברופני

 :הזאתהאחתחמרהאת

 •-רבקה

ובקר.ב .מתוחחכקשתחיתהבינפשי ?דברפשרליוינידיבואסי

אתתיר :tוא-הנפתליםלדברים חז.r.~ 12האתהואנירוליו~נשהאיש

 •הכ'לפשראת?מצאתי 5'יכיכ? •?שא?תי 5'יכיכר .ממנופני

 •אחרתצורהמקבייםהדבריםי;כאזחיואולי-'לירא

א 5'חגה •קרואחישותקהייתי 'זהלאחרבקרובאליבאהכאשר

 •ללכתבקומה 'כאז 'אחריהרדפתילא .מקרנילהוציאיכ'לתי

עיניה .ט j ~חדורח-ימרק .חיטבנרו 9שפתיח .דברךנרהלאהיא

 .אחריםימיםאראראחריםמקומותא'לית 1כמציצותהיינהרוותומחיו

מכאיבהנאוהבאיזוקראה 'חדלת-jב;יףאוחזתכברירחכשחיתהורק

 :לעצמה

 .עודאשוב א?'ושובהולכתאני-

קראהאן •סמניח;.נלדברכמחכהותהיקצתתהתהכ::~ארחהיא

 :בכאב

 •תעשהש?אהיהראויזהגtת-
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בקרניאו tקאשר /דמעהזpפותא';פיכאי;ו /יינדמה /בצאתהדאו';ם

 • ':."~) ;'אוזרםחסכההיהודמיםתאםשםכמםו 1כקרח

מה •~ח.חבקויוהציייואתניםוהאחרדבריהאתרקהקשבתיוהקשב

t? קריתיהק •נפשיאתנשאתירים 1ל~אאני 1חנונהקויוהזהייפר

כלאתויזרהיבואאשר 1דברייתנידהנה :אמרתי •יבואכיי;דבר

 1ריס 1 א.?;אפואי;מה •רוח';פנינפשימצוקות

 •הזה 'ליו Fברואצאציוההיההניו •הני;אתהבינההיא

 1הצ';ייוהוא / ;'י;'צההזוי;וקביהיהאשר 1';תהוזאישהיההחיה

יוהנביר~נו 5'יאואשרבביל'למסביבכנחשללהתפתהשני';השניואשר

 5'כאתחחריש 5'-אחתחח'ויטהחי;טכאלן 1דפיקותיוקו?ר';הנביר

ןכמ"חיאשרהמריםוהרהורימהשברתי

נס .בפתחכניבמחנהי;הירתלהנתתי .דהכבאתהשפ?תי~ל tPי:.ז

באסנהה?אואני •הטיתיממנהפניאת •איויהוכרתייואאחדדבר

 !אהבתיה

במחיופות.נזסלם?מעטאחתרקיוהירת !ראשהפות 5'במח 5'מםלם?היות

 1הוי •גמורהובמנוחהטובהכהברוחי;היק 5'מחהייתיוהח?ק !ראשה

ותוקממציח 5'אדבקאשרכ'לאתאחתידבח'לקתממנהואסיריתננימי

אתוהש?רסאתזהכי;תחת'להאביאוהבאנשחייםתומחפההחיים ... 
 •הש';מההנפשמנוחת

שניתשבהאיוהוהחרחוריםהמחשבותניו ;' ttiנאשר /הדברהיהאז :". 
א 5'נפשיאשר /הדבריםח'לרם /הח';רסחרא 1בנפשי?חיותהח'לום

אב?-ודבריוהחלום 1באווהס •במסתריםונסנס?הגותהרהיבה

 •נוגיםוכהרכיםכה.

הזאתיפה tהשזותהי /יהיהאשר 5'אהת~בח /השאיפהרחשהום 5'רבח

אר'חיים :חגור';חוט';ח~אותבחיקנאיור /מפחדתוכהחכדחכה

דמות.

 :"לפניההתחננוארצהאפיםווה•ז.;.תחריו:אדבריוכ'למ:תביםיוהא:תבז

 !י~;נ;-

2& 

-~נ:א
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ייהניאו?אחדשדברני;א 5'ח !חאי;חהימיםאתזוכראניכסח

תינאונזנאשר?אחרנםאותםאזכרזכרחנהזאתובכ'ל-~:זנ;ןם

'לאכנראישאשרחוח'כיוםגםחנח iםי;כנ'לי?נמחוחכדוי;ים

תבאאשרישהדחכיוםגם-בנ~~ח?םף;חבידבדי;תיויופקיבוא

 •ק~ביכ?אתותפרפרחחמימחחחןדחארתח

כאלוונפשי 'תמידנויושנתחיתהחיאאשרבמקוםישנתיישב

iבח?ומותיווחיוייד'האדםכחיות •יבואאשרחדש'ליצור ח~?לtח'לו

ר;נ?הפיכ?הכח'ום'לםרא 'חדההחלוםאתחכח •הראשונההנשיקה

אחת?אאשרחאשח'נשיקתכדבראכניגםח'למתיי' 1 ~~~ובנחוםי

 •'ליכשקהנשקנברשתיםורא

הימיםליכדמונדמהאמנםני-שחיוכב·םיםכאח'רקז~י;מיי

חרשח 5'ודפקהפתאםכאחרקא'לס'לי-ככרזהשחי;פןקרםנימות

אשרבמרבד'כצבתחיתהנבר '·כתי 1שקובטרם 'שדפקהכמובד'לת'

כדמהנוסחכי 'חרי--שםרג'לחדרכהככרשהיםוראאחתי;א

חיתהוהבט--אזמניוגדרחרפוואלםיםמאותשכרתזחאשר ''לי

 !כימביטהחיתהחככ--ניסניטה

יחיהיחיה'אשראת •תינוכיבהיהאשר 5''לכיותריהיהי;א!.כר

 •להגידככצרממכיגם-אשרדגר'

אשר ,חיאפרציםסופת 1חככוית eצאתאנוש:.חרטויתארצירמי
- . . .."-ז

אשר 'נוראהדמיםם'לחמת iאדיריםוצהלת 'פנימהבנפשותתחול'ל

 •'לאשחואשר?גבראשר-בכפשראשרוהר.ןהםף~קביכרתם~ךחמו

 'ח 5'השםחררחוחנה-כמרצותותוכחותסואניםוגרופיםאשמותחנח

הרגש 'חרי •••.~צח אל'?'ורחמיםנפ'לאהכהרכרוכיתי;חחם'לאה

ו'?חיותנכח?שכתהאישאתארצחרבואתהימיםבאחריתתרגיש
:ז-

רת cחאשהאיזול f;:' ג;:מקומרוא'לדמנואר 'חרופהבשפחה 'בזבףת

 •א 5'אריה' !הימיםבאחריתזאתאתנאתרגישחובש 'הוי-לכ

הייתיגדולהחכירוחי 5'שו:את !חדהברגעאליבאחבוארקו 5'א

-ראשיאת'ההרכנתי ''דימצאהאשרככ?'?מנחה''המגיש

 iהרפשבחםדבקאשר t"כנמק /'לחכשקתיכשקיח 5'םכדקצותאת
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--י r ·ה·י--הייתיאני

כ"אשר·רות'האדר.ירטבאחתההפ~::קהנך~סתוסנוחה'ךססחשנית

וחנה-ופתא~:: •הס 'החייםאתהאדםיצאיצא .ויד'~:ש 1-יחזסרנ'י
ז

חדשותלהםופניםויבאויתגנבוחרשחרש •חל'להחיים /שניתחם

ונוךח'החייםאתפתא~::האדםח tירזרז~ח .ספליאיםקולותיהםוחדי

חראפניוואת /ובתוכםנחםחיאשר /חיסיסכ?לוחיוזריםני

 •חיסיםכלהכירםולארא~: א;'ראהאףוחנה-יראה

כש~:-לסדתנא~י :האחדבלבסחש:חת.::רקאשריש:רקוכ

חיינוצריכיםאשר /"נוישהרבה:ההנח .י;ס~תנאאי;רק 'אדני

כהויתסהדבריםפניאתגםהלא- !לס;תנאא'רק-~סב~ולאלתת

הקשיבהלאבנקרהצפריםלשירתנםהלא-ראינולאואחאנחנו

 ::~גאשר /הקטנהבכפחשןנ•םשרטוט·~:וישישהנח-כראויאזנב

 !אליהםשסכולאי;נ

[~' 

l~ 

כךסרות /היאנח tמז .בבכלידה •הפראכחרולידמיונההאשה-

נ:רכל~:ניבבריח,כנחש /תתפתלהתפת'ל •הסתפתלות~~ית 7ה~

אשרואת-נ!פלהואז'?רגלינוסביבהיאםתכרנת .ביתכ"וסביב
T .'' :• 

נסתנודד,והיהתוכואלריחהאתושאבונהםלראשוםםניבל~רתשן.ןזר

ת:כפסגגוא"אשר /שכיהאחד-וישהביתא"תחדורחדורממחתרת

 •פנימהתכנםוםשם

-ואשה •לרבנותוגם';אלפיםישגברים •האחתחאשההיאותסיר

 ח.\ח~ •הנשיםכלבקרבחז~חתחאשח •וםיוחדהיחידה •אחתרק

ונחיות /הזרה"הרפשולחםיל'לנמ';הוהיהברצותואשר /זהתצלס
 .-·ז:-

 •סווגנה:נח tכ ,:יבו cס·ת.פיוצוסלאוגדל-נפשואת
T T •• -ד ;ןי-

הנש·םרות p:;נאתאצ"נהנושאות / ,"א •היאפ';צותםחזח /אסכם

הנשוכיםנשות , c::·cc :::ה nפ Rאצ'לוהיושבתהכורותאלו ,בח·ים

ך

·i 

~; 

כפרדתירקזהאני .רדס tבאחדיוםישבתיהאלחהימיםבתקופת

;נצלצלחד",לא /מפיוהתמלטואשר /סוכריואחדים •?רירוסאת

 :אםרהוא .באדני

ב:

 rי
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·פצת.קהיא jישרהכרב'לאינהה'ליכתה .פהזקיהקרסהו:החיא
 •רביעיתפסיעהכ'ללאחוכ'ל·שהיאקז:יצה

הסיסקת 5'חאי;נכחותזדקנההקטנותהאבניםאחתחקחאשויש

 .ישישושחיםאחתאליהםושכחחמיםמאתשםבזוזתוזוחוהדקה

וחופזתיבההנצכת ,צפות·ח~~תהלכנחצחוקהבתאתח 5'תשאז

 .הלאהושתי~:אחת r ~קופצהיאזחי;אחו •כזבנה

כהנשקפיםפניה .שנתיהיאהכה 1הזההד:ופשרסה !הםם 5'ואו

תהי 5'~~;כזהלהתהיהאשו 'היש •נחנכהזלה .זקניםכה 'זקנים
 1בשנ·םכההךנה 'ה 5'-נחננח

םמקרמה'פהאםקרפצrוהיאהנה •זאת:תהבישימאויבהאינה·א,ך

אחד'פרחנדרכהלהטפתק 'הפרדסנדראלנגשתהיא 'כיבתגנת.:

 tהי:אז •ד.יאהתאוזורקתציציםשלשהשניםכ~ניהססנרמ·רטת

 •יח 5'ונבהונותי~לחדרה 5'אנכנסת

ו:;נד;חחרשצאחייזרחחהיאאז •מהספדאחדדףכחציקוראההיא

 .אתהרב?אאיש .דברח 5'ךבולאאיש •גיובהכברש

ונוהמת'יחד'וברקותכש~ניה 'ה~ך~וולוחשתכצבתהיאהנח

 .זהנחתיי

מ:כ•נ •חרשישקוהגיים . r ~·וררהשמש •ל.לח 1חםאיכצבת,רא

 .ה 5'נרדז:ניחה

זוקפההיא 1ח t1~ד .ירחאתומרימהאגרופהאתקופצתהיא?סא

 'והזרזיריםנכח·א.חקקראפתאם •סהפניסוי; 5'אא 5'המחזהזי

 !חפצהאני !ח!:צחאב· :ינוסה 5i'מקיפהרו 1היםבשפת/אשר

 •בקרנהקט Wעתה .נפשהאתפה.םח?פהזהלפני •ויורדחזהחוזואד

 .שחוויםוהאישוניםגדר'לות'הינים

t ח
ירים-ראשהאחוויאלlסלבחידיהאת .שכבההיא~

 1היאהי\קכה •רותוסגחיה.ראשם •הזקות 1כהשים 1-

 •יח.ברסנפנפתושסלחהרקדפצתחוזרתהיאהכה .~א

 !חפצהאני !חפצה.ני

 iהפצההיאםהת

 1זוז 5'נוחות

 :תיחשלחש
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וכ·רבחוי

האם 1 ' 1

. ri תכ:

 .םררהחש

C ןו 1'פו;i .~ 

נםה·הה ,;

;ןןךה:םש

א~יה tהזנ

' 

 ". • 111 •י
 ~ 11fr 1 1 ,ח, 1

דטו 51ראשה

ו
 'אח!'יהי·::

ןוני i:אןב"ח·

ו;ן'היא,ך :ק

ע'שיטף; :·

סס~ביו.,

כשכי?יאזחיהנןבכות::זנחו?אחזישרשכת 5'וחזי'איונום?כנד

כיאז'לינדמהכרכזה •חדשי?ד ז::י;צד;?ך~רחראה~םשבשבילכזה

חייכםםראשרמאד'וננכרמאדגדולדברוםעו?ותאניםוציא

 •יתירהלזכות?ייושם
" T 

םתאםהרגשתי 'כזחאשרמר ינ;:. p.ואחרמאתיהלנהכאשראחד'יום

אמרתיואני 'מוט?ראשהשםחיהאשרכמקום 'כחזיכבדמשא

 •י;נצח~י W9ו:ו?אי;בטח' 'היא :כקולונםשי

דנוגםמאתינם?אנםואהלאאתי~חיתההחיהרםווא !כי Wתטי;sא

?הiכלחפצהאשרחמכאוכות'ייחיוזרים •כחיקיככתהאשר.;גכיח'

 .מלנחאז
א\ב :בינותינואשרוחנפ'לאהקדושחדנוחיהאשרהואחזהוהדבר

 •כחיקיככםשח?בכותלחנתתירקאנכי •חקרתיחא 5'

טוב •מאד'לחקשיםחייה •תסב?ם.בי;היא :כ?ככיחשכתיאכני

?בכותיכלהואכחיקהאשרוקרובה'חיהנםש?וי'זtאםלאדם'

חםחיסורים .המכאובת j ~~משוםכזהיש •שלונפשואת 'ולהריק

לכ?=?םחייתיורוצח'לכיככלתמידאותםאנכימרגיש •'לרוחיקרובים

 •ידי ?א?יחיהרקאם 'כשגילח
יודעאינייותר •לפרקמפרקובאחרח iוחאליכאחהיא !אותי?דטש

 .ארותהברורדברלהגיד

רהכאוהנכריםאחדמידיאשר 'האפשרותבגדרהדברחיהחוח

 ,זהגםחיהאפיזנ.ר •ברורדברידעתיא 5'אניחא?ח,ים 5'חגדרחיסורים

 •ככהח 5',;צראשרדבר'עשתה?ברחשהיא

 .ח~~~שלרםך::ז 1;\נםשח :אחתרקרוחיהגחחגה •נזחחשכתי?אאני
?פחתחםצתיכחואני .שרותחואתטובחואתתח 1פשטאתאכרהאבר

-: T 

וכמנוחה?אטוויורדמתרומםכשחרא 'חזחאתולראותשלוםרוחנח

 •גמורה

מניחה?ידי'יושבתחיתההיא •פרק 5'מפרקא?יוכאחוחזרהבאחהיא

~~ 
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 ~~ד~~:
ר .rנאא'

 .ץ:
cc :ש~ד:י

שירח \" , 
 •אזקרה

 , cיקי cהע

א 5אז א;·

 •יז~ם' 'cן·

 יכ',,יסה

צץ~ iי / ט'~!

l 
 •יפני?חתיצכיאבוכיישונו'א I;'?ימיםגח iתרמרס'דחקוםם'ספי

גור?חאשר 1באדנחרבותידבריםכ~לו !שלחחחרדח"אסנם"ידח

 •כתוכםהוט'ל

 •כבכ?חשמחחחיתחזאז

שנינוחנטנוואנחנוחחיאהארנהחדסמחנינינושחשתררחלאחרכי

 :פתאםקראח '~פם 9חראחנחל~רםמבטינוואתאחדסקרם i;'איחד

 •שז,?חח-נפשי

 •ו?~טחחרשקראה-שו;?חח-נפשי-

ח~חכי 'נקונחנחרגישח 1חאשחנפשאתחמסלאח 1חtקמחחארתח

 1חדקיםוליםוגדגליםנףןדחנחבחנותה /חרוחאתוהחודרת 'לח 12 :

רןוי~ז::חלקתעלנחאשר /ח~רחכאורדמיונה •הסנטאתז;כך~ינךט'ב

 •חח:בדח

ויחי , :tחדלזליבצלחתכ?ת rשמי;, •לפניחיכמוזחכלאתאראחואח . .. 
 .ח~גניםלאחדחיחחראגםונשוחבשוח'אתגםאחדזחחיחכא?ו

כאלוחקטיפחחכי .חזאתכשמלחלנושח-יפחנחחיתחהיא

חפיצנחכא?ו /ארתחחםן.ןירחסן.ןרוגםחדהמר~תאתניותרחב?יט  ז·: ...

 •רוניםקליםנחהתכלתצ'ל?ימתפזרים'ים 5'5'צ 1בצ?רים

נחליואולם •?ינאסלחו •חנפשמהשתפכותבדבריישכבר 'לכטח

כסו 1שחיחחסבכלאתלי י:.~לית 1ולנםויותריותרנזחל~פלטוב

שחיה.

לז~חדוהיתחוrומחחיאגםחלבה 'הדמדומיםאפלתיודחאשרוככ?

 .בח'לפםהקשיבולאאדנינואשרחדקים/את /זלים 5'חדאת

 :חגירההיא • ת~~~מראיתיחאזאשר 'היחידיחערבחיהזח
 •רואהשאנימחכלדחו •שוךחפפירוםחלחי·~תאתרואהאני-

 :?חחשיבותיאני

 •רואחאניידךכףאתוגםש?ךזושי;לחישתהאתרואחואני-

 :אסרחאז .

 •?וחקש:תי א['זחלפני •הנחלחסית 5'רקוסקשינחאנכיהנה-
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כפניםפתאם:אחאשר ,חנפ>;אחהתמ~רהד:ראתר eל~מאדחו:נצתי

אתנח'לראשתםואתיובראוגיםונהוכניםיי'כהחיואשרוהאלה

ויאבדונסחרקמטיםווס~ךשיםחדשיםשרטוטיםאריחםא iנך~ר

 •צעירהויותריותרחיתה 'םלידםוסיוויחישבעיניהזכו~הו 5'י 5'כ
". 

מדיונפשיאתס'לאאשרוהרבאשרידנואתל!כפרמאדחפצתי

 .ח iהחנכחהיהיכאכנפשיכיואלהכללהכאומ:דיכיוהרגישי

הישרהמהוהק .יחדנםתויחדמשתיאתנחרואההתחלתיולאחרונה

תשאיוכ ,חדר vתוורנתוחס:?אסמתכיחלירפרפההרנכההילדהשר

ילרמזה:צבצהבסוד'טה 5'1וההנסיםכלא'לנפשהומשאתדהלהי

דבריאתבחסשרטטהכנרלהדהנ :tיחחיתיגחאשרוהפניםם 'iו tםז

 .ה·פהוגהוהנשירתה

חקראלאר'לכותולהתחקממניכנדוכהואוהפלא-חזההדבר

 .ולרגללי tנ~אשרכלאלוראזכבחדנו

 .גיםונושיםקביםרכדבריםקשורחרכוהיהאחוז

כ'לדכאוופר :tכ·ד:כיאתלכתגישנפשיאתשלחניאלפהוכשכתי

נפשינקרבתו'להחיוברלשיתנונילאונירמדףםנירנכ 9יהאלההדברים

מייאתודש 1\כיואמרתיאשר 'האלהרשים;ךהםהפכיםאת

ר tאיוםי'לררנהריםוניסויוחרחגהיכ.כתוב:יינףסרי :tלרז~ .תםי'לר

רד:האתאהורורוזחאניאזמשלהם'אחריםםיפני;אשרווכתנכאו
.:· 

 ,צעירמ:לצעיראהאשרזה '.הנעיאשרפה'וכסא b1וחהצעיר

ור~בריםלאנצחמי?ועודשיםחמיםלוע-םימעלימתרוירישגאשר
-:-: •-:·· :·.י

 !ללתי!:וחכ~אכי'אראשימים'ל~האשר'לרגליהבאיםזבים'~י

וניראת?תשורהקבלהכרם'ויתואנערביה.ראשרנדבר'--

ie.n ציאוהמכרי •ייזתניוהשקי:ואק·,,הפצההיא •ישv ~.קפצה ,יה :1מ ח

 •תנייהסמנכובכיתככר tהיזנחו:דמהוממקפתאס

 .קראה- !ריךח.~-
וכרגליההןרל i 'תוה:פםאדחנאישכחותקחוצומפטפטתההתחיל

 •קטנהכילדה
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י;ר:ריםיוח;בטאתמצ~נוריוא 1רבוחיהואלטובטובכי 1הכ~ש

 •אנובנפשותינו

 .הנשיםכרכר?אכס •שוחחנוחאמכ~תברבריוא
: TT -

אורנ~ך~ר 1באזניהאישך.:פראשר 1יםדהרבאתאזנוזכרמכ?)'ךת

הונחושוטטנויצאנוזחאחר •אם?היה?נוומסביבנאו?סמר·הח~

 •נחוצות

כסצאאשרח~\ט , iהנ:ניראת ,י;כול1רח MMהיאהכבוד;ואת-

ך~רנ:ח- ?נשמיסאשרהשמשמפניהנבוךיראתרכשאתנ?ננו

 •הריקחאו?ספתח ;'אוחרכנוקמנאנחנונאו';סהחשמ?אורנבנות

אשר 1האור.י 1כנוככ';אור ?:כ';ת;:דיה?נור~קמח 1השמשזאת-

 ".?נומסביברואיםאנו

בוהרח ;'אויצאנכנראנחנו-הנ:וריראתרכשבלננו ש.: qאו-

רגשברננוישאו';י-פנינו?נכחרפרפותאחרנודדותונשים

קוהצחבתמפני ?ל:זשחאשרהצחוקובתהצחוקמפניהנבוךיראת

וחציד:רוךר.:פנראחנהאנחנו ! א;' 1אח ?';אשהאשרהאשרשר

ככאישכ 1אזרקהאשחארותלדבראנחנומיטיבים ;מה::זשחדבר

 •דברארותהמדברים

 ("~·הצחוקבתתתמיראשרחיש---חפצתילהגיררקאני-

 ?ח~!זtהפניאתו?האיר?שובהאשר

ובמשק>;דבריהםבנגינתאשר 1האנשיםאותםג 1~םהאישחיהחיה

ראש 1אותם ;נופסברבריםמאשריותרהונחלנפשידברושבחס

רישכי'ל 1יוהראכמקרסדבריהםאתמפסיקיםשהס 1קטנהאחתכהפסקה

שםצמאוהואנפשובמסתריחבוימוצאשארס 1זהת t ~מתאם';הגיר

 •יו 1 ט?=;י

ימפנחכנוריראתרגשאתלבנוירחש ית?:.;ירבואיפואהאפשר-

 1ח:בודיראתרגשאת-?נומתנ'לההצחוקבתאזאשר 1הרגעאותו

את?נוצחקהמרי 1האשחרג?יאתולנשק'להתנפ';-צה,אאפיםוגם

 !צחוקהבת

איזהנבוךיראתרגש •הזהנרבדנעשהלאעשההנהואנחנו-
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 "J "א':'פכ .כהת כ~?;חרי:'ת·י;אשכנת· ;סמכישכןו•נרדה~א.הךנ';י'וה

 ,;;~•א:אהכזי iiחננא?' ,י Cנכפ'הרגשהח·תה iiחי ,הסחשביתא?היד

 1חזהשרטיטיאי;סימ·';ביאתשסחיסוחiכ .ראיתיהי;אם·מיאשר
ד-:ד

 1ירה?ח·צתאתחיטבאכניהמכיר

 :כנפש·גםאחתשאלהלחשה :.tלח' 1כרשאיםהמתלחש 1חכר

היא?מי /הדי ?היאמי-

צזי· tהח . א;' ?סוהכסעכר;:ךניד tםצ ;'א?חרונפשיאתחיתה iiההי
:-דדז ."

 :rאלרעתשיקה rה:י ; rהח• .א 5' ?הזה ::זכיהיא~זבהבתי;רעת
 .?א ?~שקהמת·יםהאחאת ;:i ;כשקה

S: כאi : חi אייח~היהה. 
 1הצפיכיםנפשה ירת:;~:ה·אסי-

 1 •ו'-.דהיאהאמנם ?ה·אי ~ ) .זאתאתזנם

בהשמחחררהחד 'הי:'ילהא!?לתאז :cחח·ררי ,רוהאפח:קרזכךםרזםי

 ! ')~·תנםיםבאובתח·תח ;'א !יוi;יחיתה ;'א :נפשיאיואחת

 1ה·א י?'/;זני /ייאמרח א;'חאסר

 •~סרח /אסכם
 א?'זנ::ח.ר 1בר:רהחש:הזאrיהאrי 1ההכר:רתחיהיובלאי';ם

 ! ·רשהיאח'תחאי;· /חר:רח·חכפ';אסח /ם;ובינינקחשכתי

י;הא·~םש iאזחיה:סה / :r ·ל:;~ס:לךרק :~·בךוו:אזח·הנסח
 ! ::;·נ.ס

 ::קי?זנרנועצוב·אתתפסתי .תיהקיצ ה;'י;'נ רו.r~ז.:י

 1בנתחסה 5' •:כתההיא-

ש'?שר הכ~<;האחת • י;'הניאהשדשנים .ים.אקדנחרואורחר?קתי

 .תסאד-תחאו:ךר

סהראיתילא iiרא :rנ ;שכיםחשאי:'ה:טתי א;'ח:טכסה';אאני

 .יפ
ז

םשתשניםושייהביאה , r ·:: .•ה·ילאכאש . ·;יחנ·אתםח·א
:·.·· T -

 •יי-,אז;הוכרה·:בצ';יחית
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םה :;נ,:ן

ב·ש- 'נא

שרא ה•·
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:· c ~ח:כה
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והךכ~ה·

~רא 1ה·,ן

ס.·חד~

נשיקת ז,··

רגש cלאים·

אייסניטהיתיח,ראשיואכמו 1פני'לאוהביטה~כחיישכחהיא •רב

 !הנפשארמכטחחדרככה-מנמי

כאחוזת 1וקראהידיהשתיאתליהושיטה 1נוכיחער'לפכיחתכפיוחאז

 :חרדה
 !בייחב t1קכיקותנתשובנאאיו 1אח-

חיהאויוראו .הזאתהשיחהלאחרשחיתהכזוארתחראיתייואמימי
T 

 ן..הרהפכים 1אחרתאליהטיהבלתי?'התחאניכי-בהויואניהאשם

 !בעיכיםאשר 1זהאלכפישירחוע~קותמימיםיפיםכה

מחרפותאתנתקמתוחיתההראי'לככחכצבה 'מאתיירכתבאסרה

אתרשכיכראינואז .אניגםואגשאליהקרובלהיותחפצתי •ראשה

 .שיהאל-אני 1שליארהביטההיא •כראיפנינו

 .קובת-הצחזאתחיתהאו 1בעינהראיתיאשר 1עה:דנזאתהחיתה

 1שר kיאשר
y 

אחתה:~? •יו 9ח~זה. 1יידו.?אתתכופים"פרקיםכ1כגשהתה,תי

אתיאנהרגשתי 1תולlכח .יחדתיכוו"נאתקרנה.יושכינוהמשותפת

כס:ר~ראיתילאו·לפכאשרדבר'נוהיהחיח •יו 5'אהחזקה יי:~;נ;ז~

מהכ"כי 1ההרגשהאתמידתני 5'בהשרישואשר 1ממכריאישאצי
T 

להמיוחדתסגולהרקראיכ 'הגות 5'ו,"ראות"הרגישמסונ"הוכשיכש

 'האחריםהאנשיםבכונשותגםויחרדיחיהזהכלאשרישכי 1"כדה

המשכירים 1האנשיםתםואבנפשות 1שנהםניםוהטבנפשותואורי

 •ו?כליותרהחייםישירת"הקשיב

 ,תינוונינהיהאשר 1הקרובהיחסכביואשר 1מאדנוח'ויהיהזהנם

~;מינו •ידידות : ,"ראיםוקאשר 'דברראותורמזחצינםהיה"א

יוא 1'למשר 1אנכיחכה •ה1כרטייםוחייכשאלותנדבריחדשוחחנו"א

 'השה1כגי •אנידנ:יי '?lמקוםאתידעראהוא ;סנוורומקוםאתידעתי

 ס~. kש'לצ'לכיומבלי 1\כנעיתכחחיתהיחד'~יr.ייכ~ '?l~ינ1כגשואשר

אתמראתמידהיה 1רעהואלשיאהתיחםכור ttא• 'והיחס 1וכי?יח

אשר 1הדבריםאותםיוכ'ומאתנואחדניויוברחשאשר 'הכבודרגש

 .. lב
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השפעותשימטושטשה:טונ~ביהאיזוכמוהד:ריםייז.:וכדכדמה •בנפשי
ז :-.ז :·

כסירנותוש'ל 'ח 5'זריםממקוררתהאישנפשםפנחאשר 'שדנות

ח,אכי"אחריהפנימית'מחותואחריחפש 5'רוחוכסתהאשר 1שים 5'ח

 •חשו~נחהחייםמתהוםיוצמ.ח 5'דעהספיקויאאשר 'ר 5'ש

 •מאוחריםיותרמים 1ניצראשרמאיה 'אחדיםדבריםגםליהראהאז

יפניפתאםבצב 'נוכשהצצתי 'ומיד .אחדראשייהראהתנחלה

כל·כךזכרתיא i;"-כהראשאתונפגשתיאזאשר 1הערבזכרחיכמר

הרגישהאשרכיאתשזכרתיכמו 1יחדאזשוחחנואשר 'השיחהאת

 :נפשיא'לפתאםאזאמרתיאשראת .הביתהאזבשרבי 1אנינפשי

 !כחדשהפתאםביצמחה 'רבקהארתה 1היא

שוכרתחיו 1אחותהמאתז~שהרת 5'וכנדשדנותחיוהונותיצירותיוכל

שם •הפכיםשונים 1היסודותחיושונים •ר;קצהאלמד;קצהרכ::.דלרת

אניייואולם •שבנפשרה~קררהז:יטרטוחיהם,יחיסורוהיוהחדרהחיתה

 •אחת-כיםהיו
ז ·:

בבשרהחיההיה •בשפתיהינשקחפצהאשר 1אחתאשהחיתהשם

ח!?צחהיא jהזאתהנ·~יקה 5'איחדייהכ~סזלולהתנגבדחהקהr:זשק

כמדובבותהיוושפתיה •טרפהאית 5'המתנ~:.הזאת' ;· 1נ~ז.נ; 1"כשק

לדעת'ממניננצרהחנה ;נשפתי"נשקחפצהאני"חנה :ים 5'מב~י

חצפחאנירוכז 1וא~שקאשובאניאשו 'בחיייוםעוייי:ישאם

חפצה!'אני !חפצהאני-לנשק

בנפשיהרגשתייאהרגשמ;מי •נלבביכמרצהירה 1דכהרגשתיאנכי

 1ל~שק 1חפצהככשראת'ורהאנםהיוהאמנם •הזהכרגש

בפנה'שםהימיםבאחדכצבה 1גופהרבקהאותה 1היאהאמנם

והיחידה'האחתחאשה 1מוריליזכאיבה 1מנשרהיצב.התיחרישמ"נתנה

בשוחשרטוטיכיאשר 1רחאישהנה-בחיקיאחזתיהאiרדאשר

הםמאשר 1יותרלפניובלוייםנשרהשרטוטיכיאשר 'יפנירגלויים

מדי 1אה 5'הכפזאתכםיפתה 'הוי-ם 5'כגרהלי 1כפת ?לפניגיויים .

הלוהטחזהאת!?נ;ילהמדיאו 1לאחורה :t ,;~מ~,פר~אrוהשייכה
 !יחדבלם';וככי'פתאםכצבוחיים-אכנם !בשרי 5'אקדחתבאש
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 .נחוש:~י~

 1'חתחבהשמח :::~:~אנאשר /חדנוכפ'איכה 1חזחחםפס'לדוקאמהיו

ןחזחםוהמק'לאקארדקכבהי

 : iאאסרחהיא

 •קשנושאתהרכמ 1 ק~:אשר 1אישימצא'לאהתב'לא'לנמ-

אשראיש'ח 5'חיחאז :בבלנחכמרצחהדקירהאתהרגשתיושרב

חחז'לחספםי;וןנסי 5'אר jאחריםש'לנשיקותזנוחאז 1נרהגתה

 !חזח 5'חםםס'לידנםאר';י •האחר"לאישנשקהנשק

כי 1י~פלאישאתהשקנ'אנשקכי 1מי;ז,נחשבתיהחשב'לםררא

 'כפתאםבאר'למחו'ליחיחםח 'חרי 1פ:י'אישאתאחנה'לאאהב

 1חרם';ניאתתוי;הנחא'לחהמחשבות

יבתשחחשבנם •חחייתירו"לתאתי;פניחםתחתיאני .אייבאחהיא
ז

בחרי; 1כהננדהואהבתההזאתחאשחאהבהאהבאר'לי :ני"לכאז

ראשהאתהניח;'ח'ליכיכ'לאשרתי'וגאזאתגסותהי •נשברנקונח

יבכחשאאשרמנ';ימ;עא';רתי'באחתאחרידכחאשרמנ';י 'חיקיא'ל

 •עכו::זאל
:-זד

ח~ח '·ח. 1.חרקי 5'אצ'לח'לנרא-נ'לנניחיתהאחתרקתשוקהכי

מסתריא.תרכ;כלאררנהקננסחזהשגחךדל~כאשר 1חגה 1א 5'רכפגדו'ל
 •ח 5'ראצ ה;'צהומח 1ר~ךריו~;נםינךי;נכחנפשה'

רוחשותותינטרקוחיא';ח jרותוברתומחשבזאחיוא 5'אמכםא'לח

היחזחרקכי /ברוררואהאניה'לאחזהסוכי :i 'רא •במסתרים

 .~פצי
שםאשר 1םוהמקאתיתחתאשרהספס'לאתנכפיהח'ליקימדיו

אתוארגישואחזור 'קמטיםקמטיםשמ'לתחנפ'לחשםאשרישנה'

בכ'לראיתיאשרתח'רא-זאתאיח :ני;ננאשרחכמרצחהדקירה

 ,כזאתאשרגשמהםחקגשירחשרטוטימתוךקו /הרבהחסראותר

אחתית 5;'די 1סי;ןשמשהי;אאם /נרידר 5'אחתפעםישא';תאנכי

 :קראארח •ראיתיאשר 'דבריולך~י

 •יעתיריבא 'שזרכככסהמרננירביםדברים '~כי /חושבאני-
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נםיש :cא·י; ;הנ:·נדת :cל ?tה rא :cי;חי;סצא ·.בחש:י?נ ,ואחויו:

אהרקאם '?ארםת::אום?אודבריםס?יםבא?פי :tנאשוכא?ה'

 •בחםחילאבכפשר

בש:תיואו?ם •סראייותראו';י-הפי?וםופיחבנ:כי "צאניהנח

האובזהכ?את?פניה?ואותמתאמצתונפשיש?חני ;'אכ:ח

כי;את ·..קשוא,חזואשו / :tוrיקטiוויהאחיזותכ?את /בשומ~תו

·ןת,קשואחוזותו:בנחת' lנ;.ו 9ה?אתאראהואחאזיחד':ויםהר

~~ r א ,נרו? :ה"יחייצאהימיםתברבאשו ,חר:וואת ,לית;· 

היואשר /:ויםחך :cםא·תאחךקאךכתח?חהיה i:היחנה /אחו

ונפשי 1?גביהבבמצאחיתהי;אבר::וים.:רה :tהכ?ראשונ:ל, :T? tנםז:וי

ברור?ואותי:ו?השהיא /בזהבוניםתנחומיםלהצאהסהיאאני

 .יםבסםן.:אזוחיוחשאשוכ? rא

י;שנאלאסםונ'להאינהנפשיכי 1פתאםניהוגשתיהרכש

נפלאה ה:~-::ווהכ~;יסימלאתיחנהזהתחת .אישאת'?האשיםרי;א

 ?יי'יביאסחו?יגםייי:.לדסח •נכאיםוחרכה

כי 1אפ•ז.:-ו .ח.באחהםנגינהי;קרי;תונח: /לה f!התביתלל qלרסיתי

איזה?נשמתוה;ה :c.ק;י /א~:שו-נשג:החתניםמנ:ינתזאתתהא

 •טו :tב

·, . 

-, ·;· ··; • t מצויבליז,1לטתבישלטחהזאתחצפיהרוחרt: / י;אחב::·תיזה 1נחיו
"i י;נשקצח :tחהיא .אז ··הייתכאשו /בקרבתהחייתילאז;נ;ו;יי •ימים .,;

 •החרשתיאני .יח 5'אלרבו:בקסתכיהיא •מסנהםותיאני .לי

כי /הוכשתיהוגשואולם jהחךושלהשנינק,צחישנתייש:

 •שבחייםיוור eמכ'?ירחובדולההזאתההתרחקות

 1'?ךנוחביתיחנה . :iהיס"ככ?מאשרירחואליה י;כ~י7iב·אשר ?'כ

כאשו 1אתה'?חבקחפצתי •~סי ?'כאתניילהטואשוי:ואאשו

 ם··:ד'לחלך:רחו:צתי •ססנחפניאתהו::תותי /ז;.ימיז:זבקתיהא 5:'

 . ·,םנוחיהפ· , :cי r ,ךבו א?'בחייאשו ,טזנ·םי;:ים :"::·'נ :';·
סםדכ:חיוש:בהיותיכי ,הוכשתי •ד:ורוחשבה 5:'כי ,..וובשתי

•• ·;· J •;•· ·גיא·

•: -:· 
1'" ~ · :··; •• 

' , ... " • i •• ן, ' 
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שםאשרכמקוםכחיקינרדמה---והיא ה;?~חד??אטו?אט

 •יחדיש:.נו

אשרא"הבטתי •חגורםהי?דאתנאiדד /נחואחזתיישבתיאנכי
·.·::· 

 .אפהנשמתא?והקשבתיבחדרם.:יני

 •?מחצההקיצההיא •ר?חהרנהונשיקהחמימהחמה?חיהרגשתיאד

 :אהדרגעואחרי

 1כנפשיפחדתיכהואני !אתה /זאתבכ?-זההואאתההנה /אח-

 !זהאהאrיה'לאא·?י

 .לפנינוכהראיתיהאשר /האחרונההפעםחיתהזאת
T ז-

קררנהחיתה?אמ;מינא? /?חוזר'לחקרואהיהכחח 1י'ט.נתייש:.

 •הדברהיהזהאחרמידודוקא •א?י

כיידעתי'אחתרקאני .חנינותיו?אאני ?הזהכדברהיה ח.::•א

חכיאהיא :?וחטהאשאותיות?פ~יפתאםרr.יחרתנה /??כתבהתרוממה

כסופת .רנותיאשראתרבותינזז !הכיוצאינה-??כתהכיוצ

 .אחנתיחאהבכי 'מקרניךאתיוההתמ?טהפרצים

"נס •?ינ~נאנ fככהאשר /הדבראתדוקאשפתיח~לטר~ךט
 •רים" !1אכאותם-אתה"גם :או /אcזר"נאותר /אתה :t"נ-אהח"

שאג /~י 1ז,;יךרככהאשר /הדבריםאתנדברהדרקא .הד:.רהיהואז

קצהאת?נשק-רוצהאני-מוכרחאני :בקרנישי tנשא:ה

 .:ימ?תה

מושגשרם?יהיהאשרמנ?י /התרוממתי /א?יח?התנפ?בהתרוממי

ידכא?ו /דומההדברהיה .זהאחריחיואשרהדבריםמכ'לברור

אחתרקחיינימי?יקרההזהכדבר .א?יחי 1 ו;~?!~ךוחזקהנסתרה

נפ?אח /בנפשואזמרגישהאדםאשר /ההרגשההיאנפ?אח .ושחים

רםזאזמתחי?ר pרסוקיו ci~ח •כהאשרהעכרהוברוחחדהמינ·פ•ה
T ז:• 

חב?מרט?אינח?נכא?ר '?וישוהרגשהרנננואדםש'לנ:תפיו

 .ק?י?יםרוחותנ1ריק?וינוחנוחורק /הקשחהחזה

היהחב" •א?חים?ביתהיה 'הדבריםקו?הדבו ?צ?:באשר /ה:.ית
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אשר Jהדבריםח 5'א .לוח 1ח :t:ביופניו 5'פחכצבתהיאאשרישה'א
• T 

בחסחרחרתיחרחרכייש :tאאשר Jואתםל~חשרקבים 1 ?חיו

 5'כ Jיס 5'י 5'כפיובאאשר Jחטא 5'הרבוכברליוהיה Jלביבסתרי

ישאשר Jזרלפנילא-ר ijאלפני Jפנימה 'שםנגלוהדבריםאלח

אי:' !לא .קרחברוחהלאהומהסויה'ויקבהםכתקריהא~נטוכי

ולתן:אוה ל~~ 5'כואתקמט 5'כאת /המבטזהיח"ררהבשרי.ד t f:זכל

 .יבינםיא 1חו'נ tי~

חיתה /-כחלוםלביאלאחתסחשכחלפרקיוננאהחיתהם'ולחכ

 :tרי iחהרהאלינויבאואזאשרהן.ןור'הואכלילה'·ק,א?יהיאבםבאח

חייתיאז •תשיגםלאהשגגםהיוםנינתאשר /והמחשבותתוהחזיונו

כאפ?ת ?תנוחחונוגסתשכבבחיקיוהיאיוםישכיהאמנם :חדשב

כרקמת /במסתריםוחרשחרש /הזחחרבולינאיבאבואומורמים

 •הראשונההחיים

רהונאפחלהכצבתחפ;:ןהיאאם 'הנסתרותפ?איגזואיפואאיהואו?ם
·ד:·

אים,?רכפקליםסםקריוציכ /תיומובח?ליחיאשר 5'ככי /יוה ?'לה 1הנר

טושרטכל /כריתשלהל?ופיותרכשלה /לאפםפתאםליהיו i:הי ". 
 •הוויכירואחריםומגלהוי 5'ג i:כהואבבשרהאשרושרטוט

 ::~י?פרקרקאחרתהרגשהמכ?נקייםהנפשב~םוריאשר?יםהנרנם

 j·מי.תה·ותמתהובפשט?קריהתמיוכמעטהאוםהרגשת?א·נפרצים.סאר

 י;'וא .תנאנההכהגםתוומחשב •האחרותאתגםאחריהגוררתהאחת
" T 

 •איםרר. 1תרחיריםוחיסםומתהרוקאעמוקותתרחיתוהמחשבתצמתנה

 •מ,שאסכברתחתוירבצויפ?ולאאוםבניר z:א•רם'חגזהגםליווא

 • :tוא 5'מ(י fJוכא'; /ייחיתההרגשה iובכהחורוi.ירקביע"~בכל

 1יינומהנרמה .~.;ךחרבי י~~כיכי /הרגשתיזהאתיתרואולם

חקראל?בא /חובריםכל ת:.~~אל';חדרממנינבצרהא 5'נבצרכי

צה';-רשתונצחואשרסבל,'ואשרמתואשר ,ו;'נואשרחי,אשרכל

rניםקמרו :tחהנחוהחייםאתראיתי .אלחיםרשת 'החייםליחיואחת

 .:ciת ;rליהשכהשכרי 5'אוהאדם .ניםוששורים ::jרירו~שריםוש Rמיחו
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 :תי 5'שאאז •מבטואתי r'li~ה

 ?רנוכתםח-

 :א jוכמהראז •אליוהביטשבחרא

 .כלוםלא 'אח-

חיהזה •הקטניםחנרת?השאחרלידאחיופנימן?אלאישישב~ן

 ·ארפחותהנכבדיםחקריה'מאנשיאישאשרהקהוה'מבתיבאחר

:זר:אוהמנורות'שםהיהלאכנרזולתנואיש .אליונאהיהלאיותר,

 • 1ב fiכנרם'י· 1nחאכותח 5'חשליר

כח'יוכשיאיוי:~ביםשכיכראנחנו .לפניש'?חכנואתאראהראהחכה

תמללנהושפתיועינואתיריםחרם 'קצרהשתיקחלאחר •חברופני

 :הזאתהאחתחמרהאת

 •-רבקה

ובקר.ב .מתוחחכקשתחיתהבינפשי ?דברפשרליוינידיבואסי

אתתיר :tוא-הנפתליםלדברים חז.r.~ 12האתהואנירוליו~נשהאיש

 •הכ'לפשראת?מצאתי 5'יכיכ? •?שא?תי 5'יכיכר .ממנופני

 •אחרתצורהמקבייםהדבריםי;כאזחיואולי-'לירא

א 5'חגה •קרואחישותקהייתי 'זהלאחרבקרובאליבאהכאשר

 •ללכתבקומה 'כאז 'אחריהרדפתילא .מקרנילהוציאיכ'לתי

עיניה .ט j ~חדורח-ימרק .חיטבנרו 9שפתיח .דברךנרהלאהיא

 .אחריםימיםאראראחריםמקומותא'לית 1כמציצותהיינהרוותומחיו

מכאיבהנאוהבאיזוקראה 'חדלת-jב;יףאוחזתכברירחכשחיתהורק

 :לעצמה

 .עודאשוב א?'ושובהולכתאני-

קראהאן •סמניח;.נלדברכמחכהותהיקצתתהתהכ::~ארחהיא

 :בכאב

 •תעשהש?אהיהראויזהגtת-
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ייהניאו?אחדשדברני;א 5'ח !חאי;חהימיםאתזוכראניכסח

תינאונזנאשר?אחרנםאותםאזכרזכרחנהזאתובכ'ל-~:זנ;ןם

'לאכנראישאשרחוח'כיוםגםחנח iםי;כנ'לי?נמחוחכדוי;ים

תבאאשרישהדחכיוםגם-בנ~~ח?םף;חבידבדי;תיויופקיבוא

 •ק~ביכ?אתותפרפרחחמימחחחןדחארתח

כאלוונפשי 'תמידנויושנתחיתהחיאאשרבמקוםישנתיישב

iבח?ומותיווחיוייד'האדםכחיות •יבואאשרחדש'ליצור ח~?לtח'לו

ר;נ?הפיכ?הכח'ום'לםרא 'חדההחלוםאתחכח •הראשונההנשיקה

אחת?אאשרחאשח'נשיקתכדבראכניגםח'למתיי' 1 ~~~ובנחוםי

 •'ליכשקהנשקנברשתיםורא

הימיםליכדמונדמהאמנםני-שחיוכב·םיםכאח'רקז~י;מיי

חרשח 5'ודפקהפתאםכאחרקא'לס'לי-ככרזהשחי;פןקרםנימות

אשרבמרבד'כצבתחיתהנבר '·כתי 1שקובטרם 'שדפקהכמובד'לת'

כדמהנוסחכי 'חרי--שםרג'לחדרכהככרשהיםוראאחתי;א

חיתהוהבט--אזמניוגדרחרפוואלםיםמאותשכרתזחאשר ''לי

 !כימביטהחיתהחככ--ניסניטה

יחיהיחיה'אשראת •תינוכיבהיהאשר 5''לכיותריהיהי;א!.כר

 •להגידככצרממכיגם-אשרדגר'

אשר ,חיאפרציםסופת 1חככוית eצאתאנוש:.חרטויתארצירמי
- . . .."-ז

אשר 'נוראהדמיםם'לחמת iאדיריםוצהלת 'פנימהבנפשותתחול'ל

 •'לאשחואשר?גבראשר-בכפשראשרוהר.ןהםף~קביכרתם~ךחמו

 'ח 5'השםחררחוחנה-כמרצותותוכחותסואניםוגרופיםאשמותחנח

הרגש 'חרי •••.~צח אל'?'ורחמיםנפ'לאהכהרכרוכיתי;חחם'לאה

ו'?חיותנכח?שכתהאישאתארצחרבואתהימיםבאחריתתרגיש
:ז-

רת cחאשהאיזול f;:' ג;:מקומרוא'לדמנואר 'חרופהבשפחה 'בזבףת

 •א 5'אריה' !הימיםבאחריתזאתאתנאתרגישחובש 'הוי-לכ

הייתיגדולהחכירוחי 5'שו:את !חדהברגעאליבאחבוארקו 5'א

-ראשיאת'ההרכנתי ''דימצאהאשרככ?'?מנחה''המגיש

 iהרפשבחםדבקאשר t"כנמק /'לחכשקתיכשקיח 5'םכדקצותאת

29 



אםצ 5'כ•יבב· .-צ.:נתם·;כי 1הוי- :tני 1נהיונריר iר 1קרא-יח

והיא Jיי\?נה ת::·שהיאכח·קכוכי Jכחש:.חש:אשריש !תחא

כמ;רחקחאות :tפרםי 5'אםאדתאד

ק:.:נהילדה •אחת rא·סנלש:.ת~הרחםםניהרחקא :t • 5'רסרדםיו iי

ברבריםנ:כםההיא : :tה::קדאלאחתאשה ה.:קראז •לפניהצחקה

-כתה.ןהבההחזיקה-.אח .להי'ש~.וא'.תזיהךיםההיא .רה 5'ה·את

 ם·::א?ח iיאתח 5'רתשצה iאא~תההיריוח iא .ניה c :ת:יו cה 5'

נו: ~ iiאה i ;'י?ת iiאוהא;נחבראשנתנהאשראתראיתי .כ~פה

איה "!א i-הזכהא .הטאהב:ררנח :t~:יזנא 5'אולי Jחםטרוניתותז:י ·; 1 ,

:;פשהלההrב~~לת Jבראנהא 5'א;הנ· ן;·נ·.:חםתהל:ת Jתפלצבריאת

זאת-י::תה iק :tםקד ה::ת 5'רםטיהמתהלכת Jותינו riוכםבלבותינו

רואיםגד t ~ה iהיחיכאטה :נוראהזכי 1נארואה .הנצחיתחוההיא

·1 .נינותינואטוהפלצותנריאז: •א 1השאהאת-השאחאתתסוך ·;:: 

 ·:::·'י
 ::די~ , .

·:··t: : 
" ... "".-" . 
..... " . . " , 

 ·:: ;:נ

':'1: ' . 

 .··;::ב·

.. ". " . .. " .. 

-·;-· ' 
...... ... : . ~ 
;···:· ;, 

 :יי:;·;

~ ·t~;· j 

 •מנתהא 5'

בקר iפכי . ל.רז:י.?;ה·יתי .אחריה-תי.נ:רהכרהנאפם .ח 5'כה 5'האחר

 •:ד:תהיה 5'ר:את :tנואראה 'ןא;האבהישר t:iכהתגיר Jםתכ•האל

אני ו.:.-ק.: t:'5ואו .ה i .:אהיא

םיםיראיתיא 5'תהא . :tםישרי

כר 5'היה 5'ורגנ·ה jםהתג·-;ךן

-כ:.יתיישנהכ tiירקהיא

 iכ~

--'"1 
 tיי--

 .;~כהל;רירק
 •ד 5'חדא 5'-ו iהתנ'ךביק;;י 5'ו:

אשרהנחנרנוט~לחאם·גהאידוני 5'בלךשה :tהימיאותםז,בני 5'

 .'פרחים

י ii'םtכ .ליחב·אן.ןד א·- Cא' :J cאר.בול 1 נ;r 1אחרפרחחיהבחדרי " :.-·· -." .. 
 . ה;.: 5'ה tק R ~אצ'יחיתה

 :cא'ן,ך ;י·.:נ :tה " ..םא'לתשתח'הדז;~:יי ~~שחהוהגה·יראי iאחנבקר
 . ·.:ןאתם:נה \;'נר א\:'זק~הייr:יררתי .קיםהיווטרפי

השני-,ק".:כהלכנהיק•נטתישכהי' 5'שהקנה , jן'?זברותם' 5'ראד
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ארכנמשכתתהיוהאום'פרחאשרקיםוהירהטרפיםא?הרחשהז 1ו

 •י;ורשאר 1תה;כפ

ה 5'שאגיינירבקה 5'אחיתהנפשי 'כונשי .שכתיכךךחהנאה 5'י 5'נ

 •ההואח 5'י 5'נהפרחיםנדיפתמאדחדקהזה ד.: 5'מ •םירתממס

אשרהכפתוראתנפגשהוגסיקיכטתיכבשחוחכהראיתיננקר,מיקרוב

 •~נכחוה;כפתורהאדםלרח;:כנבלפרח

 •י 5'ארבקהגסבאחארהחוםיבס 5'ד:>ר

·: '\'K 

 •חיתהאחרת 'וכבס 5'ראו •באחהיא
ז

iחיםיםכי; •בעיניהמצאתיוראיתיאשר ,חדשך;?.ר-זזחזהחיהחי:י

הכההח~פרסר~הוחנהראיתינאחכה •ח 5'ת 5'תכעיניכי ,חשבתי

 •כחל;:ז

 •\קנואותונטותהודברראשהגס

לי~כותכמתאמצתותחיובפנותהכתח 5'נכזהירהמחיותח 5'חדהיא

כמאזינהותחירכיםדבריםמחברדלהח jהנימתמהתנודדותיותר

 •לחזהאשרתרושיהתמכשי 5'כח~ן.ןכנפש

איזהרקי 5'או ?קוצחכת-תיחוררס-:t 'כאגסהךש-.דב ?נפ 5'כiנ

 .קרר 1ףר!

 ז"""

 r ·פ ,,
א:אז

 1איכאת

 ··:·א·

 .' ,יי:
:··;r,\ 

'1••··•1 
a1 •ll1 

 :·ו .. "

 "!ץי;:

 ·:· :::נ
א: i ":צ'
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f ::י '': 

····· " . 
החמהתקופתכחיות ,ל'לי?חהיםם bיקאשרסםקכ ,ו 5':מהקקסם

וחראחזהאתהרגשתיהרגש .הי 5'א?.כי l!iרתם ,,קסמהסםן? .הטתר 5'ה

 5'יכ /ראותה 5' 5'כ 1אי'כ?כי ,חראשליכי ,נחהרגשתיהרגש •י 5'אצ

 •ניקםא 5'ורוח •לח?נשק'לארכ

 •חזהל!;כתא?ידיאתחתילש

 •ארצחרדוהמבטה

ממיתריםהחרד:.ופתחדברלשנת~תלשריונאריחי-קראה~כתאם

 :אישידתםואדהיחר.דא 5'ושניםימיםזהאשר ,וחרמיםרכים

 .אתה•כר-

 •הרוחניקסא?'ואני
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.. ;·:;· 
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j jJ · ::~ 
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רא-גופהכראתותפרפרחדרהרנהוכהכפראהב;שכותאיזויא;;~::

;ך~חותהישניםפיזרהחיתהזאת •התמימהרערכזהאשר;?;רשנות

 .ממנהעמוקהחיתהשניםופישניםפי?ה

;נ~טר 1לעודבריאחותוקיחא?אישיחדנפ?נוואנחנוי?ה 5'הבאאז

 •החיים-א?ההיוובשבי?י?יכי •היהאשראת

1i' t: ·:' 
,-

·~·~t:· 

 •הירחיםארבעתו 5'התחיאז

 •אניבנפשיאזחייתיאשרכחייםבכפ•ז~וחי?א '?בטח 'איש

הזאת,ח Ji~ז;נימוסירנו •כחייםיקרכההואוהב?תי·?קויהש?םהא~ר

 •אישיראנהא 5'ראהאשר 'השמשי?ידת :·:"' ': '

t·::i ·1~·. ודממהשנייוםבקרויהיערבויהיאחדיוםנקרויהיערבויהי

ראשואישישבנוישב •,ק;~יכוכ?רנהפצחווכדממהמסביבחיתה

כההד~קקור!רדויהי •רבותינודפיקות 5'אוהקשבנואחותובחיק

פתז~םחיתהאשריש •הים?שפתחניתזהב~לאפ?אנוכהנשגב

אמרני 'מפיחגה?הוציאייהיה?אואזלפכיכרכיהאיוצונחת
; -7 

 ri \: \8 •גזי:ז~
•: 

 ה:"~:: ··.:·

ז~~·~ ) ..•.

 •רה .Pרנכח •חיפהרא?הנשגבא?קשברב"והקשיבאמרה

ד!ניחאשר 'היםי pחוקתא'וחבטתיוחנטדומםישנתיואנכי

-ירדהואשרהתרוממהאשר 'השמשפכי:ננח 5'והשתנוחתח?פו

 •בוח?ה'?ינויאשרןרבומסביבהאחדהדבר

א 5'אשראתורואיםמקשיביםהשניםאזאשרהדממה'זאתחיתה

אתהאזינהאזננוכי?נו'כדמהאחדיום •האחדיראהו?איקשיב

 •המרחבבח'ל';השמששירת

ונםם iיברדתיחדט~?נו ל.י.~ .'ובימחשכותאת?הנתתיאנכי

כניבדבר?הואדבראזנהאיומדברחד?תיא 5'ואנכינ?ילההאחר ·-.. : 

·········· 11. 1 j ~ " • 

יי j ~ •••ך, .

 ~=, 1 ~:·~·י

גי::יד

וסודותיוהמותונדברומחויוותיהםהכוכביםוכרכרוחייהםהאדם

 'נוכחתיואז 'י 5'עבנוחומבטהאתפתאםוארגיש 'ונדברי •הכמוסים

אשרנםויש •?מדתיואשרהגיתיאשרןהחכמותר.בוא 5'נזדכי

תכיראשרמכלי ' יפ'!~אתדומםח:נ:ה 5'נןנטהאתפהאםהרגשתי

 •כנראהכזה'

 :יי:·:~ ··-
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א· r ·;ו ", 'חיכיושפהאשר 'האבניםם~ריצרלכלם t,1ב?קראו~ךנ;וי~ו~ד
אי :א· •.• 1את'להלחראות~~;ניתי~םח .םקוף i1כ!?,יקרפרתשםאללה:.יט~לצחיח

 1ההריםצוקיאלה~פ.לותם~פ.לתראו?יכנהלחייםאשרהשוניםהקרים

 '(\" i.הה·א •לחםמחוצהאשר~.קי~םאיוחיהואחביהדבריםוממרכז

 ·~כ: :;יי,ן 'אלי-~כבפק f' .בפיאשרדדייבחצים 1פתזחדלתיח'ו'לאשרויש

 •••\ i :יככממשיותיחידהדדתוכנאזהיהדמיונה •לדבריתקשיבהקשבאם

 '!; :·:·:ורחוקהאדםבנילחישתרקלהחיוt:זנחושיחותיריםוהאתהח'לום

 .• " .".. •םםביב ך:~?!~ליממרחקיםיהאלנמש:הנמשכהאשר

••••11\•• •• 

והזהכיוםוהנשיחנתחםכנרהדברנהירתוהזחכיםחנה !אח

אשרישחכהחזהכיוםולאחור~נטרקרז';בדיפהיושבבהיותי

יהם 5'אשמתילאאזאשר 1הרביםהדבריםאתנםפתאםאזכרזכר

iלנחנפשותמידוחיתה 1חייואתחיהאדםנחירת • 57'כיב וטה 1

הדרושהוחםכוחחלהרה pשחאר 1להחםרו~כאינקרנהאשרניואחרי

הנפשנםראם 1האחרתבנפש~ח 1האשראתו"לראותלהסתכל 5'בשבי

לילותיוואתימיראתהאישיבלהבחברתהאשרוארתההיאהזאת

 •יחד

יופניאחדםויקרנהדנויופניחיכסר ב:??צ'נהזהכיוםהנה

ומתאם 1ראשהסחלפרתאתבסדריחביאאסרהכי 1הראיאלהצהרים

ותקרבותשבסכרחתחאליהשבהזחאחר •ככדחסה 1אחוריהאי~נ;ירח

ולאלחחנשקוכתנתחתםאיולבבשרםניטהוסכצבתרתחיהראיאל

 .חדלה

 j ~ Cפ '' fז

1 ••••••.•• 
11 • • 1 

 ')א;ה ~;·

 ~·נ ·א: ~ 1 '

: r~ ·ח:יי

א, r ·ניי:··

 1 ·ב·~ןזי:

כיי- ... ·~

- ··אג'י'

 ·;א·~-יי

 ·;~יז;"-

·;~ j";"- / 

נשקהוברכיאתחבקהואלוננlסחזחאחר

ליונשקהחזרהואצליוסננהזחלהובידי

 .חזיאלקני.בנ;ו~~ד;תיאתלי

 ;tרםתאלואבדואדונודרכיואתפזראשרוחוחככלבאזחיתההיח

לינשקהושמלרתיאת
פתחהמצאה,אשראל

ז : .

 ·.~אוי jג

 fפ jא '":אד
נ~ו;נכא ·:

 •ראתמצאחזך

 t ·:ר:\ i~דנ

 t' :·t") 1כ '
. 'j::·:·· 

וחרםיםואותהנסליחדשואשרוחדש·םיםדברל:דהמציאהיוםיום
 ...~א~ה."\

('• 

1 ••• "" ,. .. , 
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איוהדביקהתסירתחנהש'מיםשושנים~ךךםי .ש iחאורלךיתוה

 •מצאהאשרחםקום ?'כואלראשהמחלפותואלאדווהואלחדה

אשר /ותמונותציורים •י'?רותחימימם~:פורייימם~:פרתהתחילהחיא

וכחיותה /נקרנהויחיושנו /מ';נחאותםהכחידוכנרושארכםהחיים

מאותםימיםלפ~ירושמה~;רה /בכתפימוטלוראשהלירייושנת

 •וח'לאהממנהחיווהמיתםהחייםאשר /הימים
ז

 1כנראה /הסתתרואשר /חרשיםוקויםשרטוטיםפתאםנגלוכפניה

בקולח .השמשנאורלאורכףמםפתאםיצאווחנה /נ~נiוהימים 5'כ

 1נמרנחרנישחאשר /לחםפ'ל'לתי?אחדשיםצ?י?יםפתאםצ"צ?ו

 1"החםא?ח-םחיכז :כנפשהומתפלאחלהםצוחקתהיאנםוחיתה

 .וחמימהנפ?אחאחתלחרמוניהויחיויחד~~נוכאלוחיואלחוכל

אדםולוא ;ונםחדוחרמוניהנשבתהכאלואחריוםכרמתהאשריש

 •כשחיתהותחיותשבככנפיומרפאלחויניאהשניחירם tנ~
; ."' T TT 

אים 5'כמחיו /מקרםיםיםמדכרונותני;;בחוצצוצמחואשר /חדכרונות

 1נ?בחפתאם םי::~~יי;~ז:;םיוחרחאחתנשיקהאשריש ;מיוחדוסד

או /חנשיחמתחוםלחםוקרא /כעיניiכתאםינוקבימיוחדדחואו

 •שי;;חנקולחפתאםהרגישהאשר /חרשאחד 5'י 5'צ'

 :או •מתחילהחיתהנכח-אנידוברת-

 . "לפניאנירואה-

זוכרתאני-יותרר"אי"רכנת /כמרומח /אזחייתי-אניזוכרת-

והלכתיח"כתי •?אוכחהיםשפתאיאחריוםהתח?כתיאשראת.

 1ם tפת~לינרמהאד • ~;?זשםחייתיי;אאשר /אחרמקוםא"זנאתי

יםפתיואני ,אגרה~לאתיוכ?אותאדמתאידו 5'אהרוחכשאנינשאכי

 •חגרו?הפחדוכלניי;יוכת

אי •חדיאיו"חצתיירישתיואתתחתיכצבתנשארתיי;;פרקספוק

יו 5'גאתנהגאשר /היםזה-ונתאםנולכההואוחנהחנטתיהים
ז-

 , 5'גרונחהואכי / ,.,.בנוראיתייואואחחנה /מביתנוהרחק א?'

נ:נשת,אשרהחן?א"כט .rופניתיאד •יו 5'א"הביטניקםא 5'ןרוח
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?ה .Pאהסתתרהההריםייוסאה~ראה 5'ברכההיאגסהיבשתם 5'ראר

 ·- •היבשת 5'אגסי;הביטני;כסי;ארווח-כצחת
אי;הבטתיוהבטהזי 5'אנתונותירירשתיiכרימהכת 5'ליספתיאז

.בךגרקך;ר-מח.בור.קי;פניאשרנחרי;רהבהראיתיפתאם •י;פניאשר

 •חת,כ.לת
ציצי~היובראשו .כמהרראיתיי;אסיסיאשר /אחדפרחהיהזה

נהירהכהחיתההם 5'אשרוהתנית .רם~ר.בליםים 5'רתכרבייייסאחרים

א 5'בפאזיינראההזההפרח .הו'לי;הiורא 5'החרר 5'כא :נרצצהרכה
:ז ..

 •נחיורםיחייי;ה 5'הכלהיהה 5'י 5'רנ /נםאד

רנותשניםייזהאזסכי 1-הדברנפ'אלאהאמנם-אזרסני

יוירםוסירם •סצאתילאשניתהנפ'?אח~רחואתפהך 5'סתהאניאשר

הזה'ונירם .רמצאתירשבתי"אואניא 5'נפויותריותרהפרח"יהיה

 i-זכהזאתאשרישהנה 'הרחוקיםררתי 5'יימי 5'אי;אחרובהביטי
 •כ 5'מכשנחרכיוסר 5'י 5'אשרהברר?יםהנפשמכאוביאשרנ·ג.רראזנו'
 •מפטפטתרתחילהישבהישבככה

האשהלסר.בלחםנער •להפניםשתיר 5'כאייחיתההיה /לאחרונה . ". 
שאיפת .ח 5'נחתוכתהי?רה 5'שרחיפההונהסההקאתראיתיה 5'אשר

ורמזהנצנג:יrרד ::rבטה 1רל ::rהנםר "כ"יחדגםותסחרנההי?רהנפש

אתנחםשרטטהכנרהגרו?ההחייםתוגתאשר Jהפניםכאותםי 5'

 •נה 1חנביפיםנ 5'האתהמכאיביםשרטוטיה'
T 

ייקסםם ::rרק . ם~~~~.ךחבמסתריררת 5'היאגרתזאת-א 5'פהיהזה

זאת-'חייםאשרהשיריםכשירליויהייר 5'ארימשכניהזההפלא
" 

 • יי:~.;צחרק 5'והבכי"ככישםיהיהצחרjכאשר Jאה 5'הנוכהאברה

דבריםנםי 5'אוינוארירחיםרש?שהשניםכנהי;כוז 1נז:זגר/\רלם

 ."הםפ-,י;תי"אחרשים

כשכתר .י 5'וארכותהיאכת 5'הני 'פתאםהרגשתיהרגשאשריש

 1בנפצויונתאםוהרגישיבלתייני /ידיבשתיארתהונחנקיאציח
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·ת.·ים.כעתועותעינ·ההנהאראה /יה 5'אאז:הביטיו •אניב~ךךבי

 •ליידועיםא 7

תי 5'יכולאייפשרלאפחדתסירויאחדנימביתייחידיצאתיזבדי

 'עתההדברשםבא י?'א :פחדתיו 5'ר-:t 'פ K'לפחך •"לדרכיליבת

הביתה/?שוב~?צתיואד ?ממניאהבתיאתה 5'חדוהיא /עגהרכזה

"להרגיש /אייתביטחבטהיאנםכי /תרא 5'פניה/א"להביט

 .א?יורקא?יתהקבתשושמתונכףמ:ומהותה ?'ככי /הוכח 5'ו

רקםהםתפקתי 5'חדאט 5'אט 5'ם 5'רא .כזהרק'לידימצאתיה 5'כתח

 :נח 5'אשאי:יבקתיהחבקפחךאתי 5'מונמוצהחכר •ה 5'אכדברים

כי /נייתאהככיי'חתבטהבטח :ואשא?נהואחזורואשא' ?נייהתאהכ

 ?תאהביאותיורקתיא

שקכ .תיוא·חבת,אהיאכי /י 5'הגיד 5'וחזור 5'ו?הגידצח 5' ~והיא

כקש •חבהתותואליתוהרא 5'ו·םפני 5'הםכיר 5'תמידהשתיקנ

 •היאאצליכיארגיש/אשר /דיהימבאחת'חנקניכקשתיה

כי /שו.·.:?ידוהביז~תניפרק 5'מפרקאשר /~;והחקפתנייופרקים

ואמצאנוביתי/ 5'אבער:י 5'ביוובשיוםיש iתזד~נינטשוהיאםייש

 •בוסרתרוססתריק

א"ואשבממנהםרתיאני .םשהיתהבי 5'חרדתגדלהאחדנערב
יזדיז ." .

 .ול~:ז~כ.?יאלי'גשתצריכהחיתההיא .נכפיתמכתיראשיואת"ני 1חל

הצ?ילים,וםףםרהברור'לוהקתרונאכה-אסרהאחר 5' /אסרהאזוהנה

 :באדנייוםיוםאדמני 5'5'צאשר

 •'דברםוף-

 /א'ליהחצתי 5'נ 'מיוממקקפצתי .הםת~רחשנינתוכנכרהייתיאד

 :ואשאגיח 5'רג 5'תי 5'חתנפ /ה 5'סחבק?שוםכאומרואחיבידיל~ג;י~ז:ויה

 ?מאהבנית 5'חךהחך?-
 ...;:יד··

ףרם .ננסרככרזהם 5'ואו •היוםאוהבתאנימיםיהו,ב~ככליותר-

 •ודבר

והו?כתצאהויחיתהימים~ם P ?~סדי •זאתלתדגסאחדונרזייח

ךה



י;אואניומההכרחבזהישכי 'ייהנ·דהדגה •רהיהבקריתא'

 .ותהארוי;חקתיהרב

-ינפש 5'הציקיאשרמצוקותי'גםרבובקר:.י'בי 7דתרחתוכךנםי;וא;

-ש?הוה?יכותיחדרכיהסמניאו 5'נוכזהאיכה •ו 5'האאות"יה"יצ

 •~:זתהאחיהחוהחזה 5'אחזהאשרוזאת 5'ש

 :נ?.אחברוחקראההיא .נחחוכצרתי~ז

 ",,,שס?נשקאביהו?כת ?דברוכשרלדעתבאסנהאתהרוצה-

 •שלי

'1: 
·;·1 

ji' 

~~: 
 ;נ:

,1:: 
· i · 

 •ראשהרימושב~הנושנותיניומצוקות

ימיםהיו •זריתיי;אחרחיתהח·א :כוכשיאתך~אהוקשהכבדהגהת

היווארייראית'ם'לאא;כיובהןנ;יחןן.ןחוגםבנפשהצו.~כ:כצכ·םו

בחייםאחתרקחוכורחיםונפלאיםהיותרהכצכיםאותםדוקאאלח

 .לאחרהיוו~?ה-לנצחויפרחלאכברושבית

חיהלאה 5'שחייי :לנפשיקי;הציסיפההוםי!:ההאחתומחשבה

 •שלייייינם

 ?נומסלחפור 1"חמריצמה ?האסוהכסד:.רהמה ?באמתהיאם

 :~;פ

 :'ז

·. 
 ·:נ:

אאיי

 •א:

 •םיוהמחרישאךכיםחאלה 'ניםוהראשהימיםלכוש:.ולא

 ,וירב'רלחשדלחשביכרביכ~ראש 'םריםפ'רגעיםאמכםהיו Hהי
l ז

 •אחדניוהיהשבהב:לשמשתכבג'ה~לאוניהיםי 5'נ

-פ--.י~תח iהקאששכ·השנהאזוארים  .כי 1

במנטה 5'הנדוהכפשוכאבאליהיטהבהבטאשרישההםםינימ

האלם

 •תיה 5'שא- ?זאתסה-

 •זרסכהזפרא.:ליאתביטהבטהכה-

",., 

...• 

,, 

l ג•נ. 

• 1 

 ] ,. ·האותפתאםתייהתאו .היחקרא","כתכקרבידנר·מה י~~~ךאחדםי

 .rכ:היד,היה .רצ·כארםבני?אוכ?םיתיקקוהשת .ברחובותאשרלהוהם
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ח 5'אה 5'המ ,הזאתברוסיה ,פהממנימחשנותידי;ו nךי; n:א'יי

 • 5'י 5'כפההלנטשותי.~כא?והייתיואבי ,אותהורקארתה

ואתהתחנהביתבחצראשרהמהומהאתראיתי •הקריהאי;באתי

א?יהביטותכרחובאשרח:דו?יםהבתים .?הממע'יהברז?;פפת

 •םיעיננא?פיחביוהכמ'ואכי

נשטחו?ועונ;כעהאפקנקצה •צעדים ,לותוק ,עיניםו~שאסביבי

 •מגד?יםווי.שיתפי;!הכתיתפםנערביםניזשלהאדמדם

 • ית.:.:·שפגעיניםזובכלאיוהסתכ"תי

 •ידעתי?אאניי .זנימחפאניתהואכי ,בנפשיייבררוהפתאם

 ,ה 5'כאפניםמצאתייואהרביםרחובותיהוהקריחמ?אכניום 5'ואו

ונרתזנכזכר'נפשירשאוהדבראוה-הזהכדברכחםיהיהאשר

 .חיתהשכנררסתוקאחתף~;הס~מרתםיבמסתר

 . .ייאנדהאבראשרוז:~תאיהכיונחאוזואראד
לראותה'ית ,כיא 5'ראשוכישנהכאשרלפ~יאותהראיתיאז

ז: ''.

 .י t:מנס'רחוקה 'יוזההדרושה 'המנוחהכהיות

 'הבתיםכותוומחרהכרז?תמרשתפניהטיושרטא?יהגיהוהגיח

הניח jחיםוהנבהסנדליםמראשיורכיםחםיחאוכלםלרגלימכינות

גםהנהשניםפיקועמוגםולנדשניםפ· .בפניובויוגדלוגםאי;!יהניחו

 •~ם ?tעיוצעדתיא 5' ·ממ·אשר ,נפשהתרי cבםיותרוזפנותראיתיראה

תויוהזבאחתישבתיויוהא:מ:תיאהדאליסרת 'הביתהכיושיופני

 •הרחוקות

נזרש:פברקדומיםתומימנחרטרו·:,בכייחיהמסביביראיתיאשרכ?

~תות ,כקויווקראוונחפזמשרתים 'אבדווגםכאוויינות?ר W •ואינם

 'הםי?כתפמעיליהםאשר 'ארסוכני •מחניםתולוכמחיצאוהחמאה

 •וו~;נ~קצחקווגסשוחחו

 •ריםחא 5'שממהלכםנהושומהלכובפתחנאאחדאישראיתיאז
 T:י-

יהיווכלכתו .אישאיוהביטאללכאהיוילפנייאשר'לאהביטא~ח

אשר ,הרכהלח .Pמהאאתנשאא cנ·כאלוויופניםקצתחוכמשתח
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 •נאחראממנה •:
 )זה . :tו 5'ש·תי,אמ •קראתו 5'קםתיאנכי •רחוקהריתזיווש ;:eiהוא :tנ

 .?ר.ירוהיה
 •התחי'לאז 'י;רויהכשתותורק • 5'י:כ'אלר.:פר •פניא'להביטא 5'הוא

ונםכוםואתכינתיסז;~לא /קדחתכאחוזךכר /כ?שונוכמנםחרא

 :דברומדי /אחת:.כת ~eהריק

 •יייש .תו?שת'ליישאני-

 ".אמצאנהיאמצא ?~בא'ט-וטטשוטט- .קרא-ליאכרההיא-

 .ליאכרההיא

·ii 
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 •םיםיו q,,.היאאיזודברעלבאזנידנולאעודהככ

ע'לעוכראניבערב •..שםבאאיניאני •.. :tמ~ושרוסגהאטיליי-
 .. ; ..-ז

'ובואנייקוםלארוחי ."אבואא?הופנינ ".'ופרקיס ."בערב ."פניו

 ...פניםח

·:i 

יי•ן

·;·i 

ממשככי ".קמתי . "לנפשימצאתי ll'וחומנ-פתאםקמתיאחדח 5''וי

ואשהשנרדםאחדשוטרראיתי •..שוטטתיכרחוב .••קמתיבלי?ה

 ."חות 5'בי 5'צ'ושם".התחלנוצ??יספנימה".וכאתישנורה."אחת

 ."ת::ינבנבלת." ".ש'ויחיית 5'נכ ".כת 5'מתה :cשואיתיי::ז:י ת?:ד~
 •..נב?ת

 :cחאךבני~כלסי ".תחתיאכרעכר'ע ".דתיועבאת י-~אחריהשלכתי
אשוטטשוטט ...הארסבנ·א'וה ••. ,"ה )וסביבא'להביטכהוא

 • ) ,קאתהריסאוה(נ'ובייוקדתהנצחתהשנאהכי 'ניגרתם

במבטהיהפניאיו:.ח:.יטוו 'יחרשניראתהרקהוא(אשנאשנא

אשראתאשנאשנא 'הסתתר:ו)בינתואשרהאישממבטמה·רכר

חד ~-"אאחזאשראת ,וךרשרש rא'לייתגנבואעיר.יראהלאראה

'ומ?חמת ••.ל~;בבגלויאתולצאתמאתיננצרהננצרואשרניר

 .אשנאחושנא ".רמים

 •פתאסנ;יקפתנינרולחתונה

רחכהקא;י •'ה 'Cה·י:רחאתאהוראנישם .באאניהפורםאל-

 •..תליה?תאתלהיקלאחלק q ז:; •בא.םשישסטהכהיש •תיו~כר

· ~ ·: · 
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 •כמלחשריחילקאתח:ו!:'ילחרא
טשרטקוכלאתהנפשכמםתריאוצרתלחי :זאתמחתרעהידע-

גם---כתולל-וםלקיחדואתםאתםיחדכנ-:.tל' 1האדםשל

-ל'ל:ת --1 
 •כראשופתאםנתםtטהוא

 !מסתתרתנינתי-

" 1 :'·:. r מחשכותיוכנבכיויצללנרםאז• 

י . , . 1 ., .... •••

 ',יי;··,א~

~· ·:·: ;~ " 

 ·; i;:iי·

ז ·;·; ·:א:

r:": :·;· 1 

 ••• •• '' j 1 • ~· ...י· .".

 ·יי; c ד·:~

 ~.:·~ר: ~ר•

i ."1 :-:נ 

•• 1•010 • • .... 
:~·~~ ::· 

". " .. ... . .. . , 
" .... ". " ' l, j , i 

אתראיתי •••הרחק 1הרחק •••ומירחךיחיו 1אחריום ."אחדוםד·

-חשביברחרחא'ונתח tכחיא-ככחלכתדחחיארק-שמלתהקצח

 •נגוזהחיא-א'ויחרצתיאז

iמחתרעחירגi:מחאתחיורע 1שמזi:1שמז 
: T T : 

 •ם 1איכדברימפיריצאווחוכרים

מב:~דועאשרישאולי .אותולדעתצריךאתחאיז ."לא 1אח-

ביקשיהקשבאשר 'חתכ'וכמלאאחדארםרקישואז ,אסצאכח

 .טובכנחיוחאחיהאז . i:ז~~את"וחישתי "יוק
חט.י:'רבמה 'חרכיםלוקיכצליללהראותאסראםר"כיחיח,מחןך

 •אליהלכוירחשאשר

רש·:רא 5'פני •'וחיהיחרחםרטוברק 'אח .תחראאחבבcי~ככה-

 •ישונוי;א .קורריםתו';הי

חאךכית'חמח'ופרתאיור 'חילוהמחלפותכרכרהמחשבהארתח

 ,חגבאיוחחזח'איוחנתפים'איו ,הגרר'וחנן.ווגהריוררות'הכופלות

מסביב---האחריוארסמסביבתת!.!ן.ולכהחא'ווהםח'ופרתכי

ח?'אאתיםפגספגוחרא---פלאיליוהוא---לאחר
T ? 

 •היפיםחקרים?חאאתבצמאישתהשתה 'לתוכוהשרטוטים

אח!

 :כרבדיולןפק tכמריחיקרא '"ואחרונה
ח'וא . tרמיתשל"חושתרדת 1האמנכי 1תוחיירכלהלאםואול-

r: 

חרא 'חא~:לחהסיתכממשלת 'פהםוםין.ריאופרשאיפתכית'היכליר

אל ,הנךו'וחחאלהותשיולפניםחלפניאלריוחדלחוחנדה•:;איפה . :-: . : . 
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היא-היצירהותכפראמסתריאל ,הכאצ';הההרמוניהםורותםודי

תש?ומיסגם?הדורשתפההזאתהגדו?ההשאיפהכי ,היותכ?י

הרפאיםתוגת •••ואת ••.ואתהגדו?יםהךפאיםוייםאת-נדו?ים

 •הנדר?ה

הפגישהת Kבינייראתייראם 5'ראר •ההואב?יוההביתהשכתי

 .אתה

 •פתוחיםיוהונות 5'הח •כאורםכרותש?שההד?קנו

שיזכרונרתנשאוסםניננאויר •כקצהואישש';חננוא?דומםישבנו

דם.שותתיפצעיםאםכיא?ההיו?אבנפשיואוי;;ם .אהביםתנשיק

אותואניאחרכי ,ייכרסהנוסח .וי?פתניחרישיפחדנאומהים

נפתחהאשר /הגדורההתהוםאתהיי:נשתיוהרגשאצ?יוברבצואובכ

 •ומיוחדיםאחריםחיים?הםרחשוהאפרהבתחתיתהואשר ,"רג?י

 •אצ?יאשרהחרוזאתראםגייiקמתי

בינותינוואורם ;פהיושבת?נדה tהיזהנח •הרעהח 5'נדאזואוים

הסתרתיאנכיואשר /תומכארכאישפניםניואשר ,אחראישיש

 •?ו~קרתי~קרונםב?נימכזנו

יניתבהינםאשר ,הנוראההמח·זv:הנחורא:נזבלבינצנצהזוא

"א /מכאיביםהיותרובספקותיוות tנורזהיותרבמצוקותיומפרפר

 :בונצנצה

 •היאיוברתנצאשה-

 •א?יקרנהחרש •ראשיעיומונחתכפחאתהרגשתיפת:זם
 •כסירהרוחחיתההיא

ר::כנרחאחתמחשבהא?יחדרהכ~?ךiכ~ת •מפיחנה?הוציאיכיותי"א
 :מ"חיאת

ריוחזיויה-ס

 ,הקשבתי .החדראתיואטותצאפנתהאז .מעטאצ';ישהתהא.יר

חנה •נ~כרוזדוררגליהרשרר•באתהאזנתיאז .הד?תהרשנ;ךםנר

 •דברהכ,שבתי?איותר •הדרז:דריותנפתחה
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 ·הקשיבוביפתאם'ליכרזכהנדמהכמקומי'יהיריכהכשכתיואו"ם

 ,חלוני ;,אפתחתי .היםפנימו'; ;'א';חלונימתחתבני'ירלאדני

ים 11פו 1כרנחוהחלבונתיבח?שכוכבי •בכידממהחיתהשםם 5'ואו

 •כיסאשרחסיםבתהום

 •אדניאלויבאשבחנכיקוי;ואו"ס •שניתישנתיאד

 •ח.בוכהזאתאיח :ב'לני~חשתי

 •';ביאתויס';אובאוגדו';יסורחמים

 1ךהמתימיאת

אלבנחואולם •בחדרהדומםישבחהיא •אייהוהלכתיקסתי

 •בכתה

מביטואהיהידיהבשתייוקחתיח •וישבתילמורחכסאיאתתי i.'חט

 •דברוכרתיו';אפניהוtי;דרסם

פניהאתפג:אסרירהההיא •וג;יקפ::דבאנרויוחבשת·פניסשי;וכרוח

 •יינשקהו.יוא

 'ט 1ח~ויתיקחשבי;א •יוםברדתליוםמיוםוגךי; ",,חדהוהדבר

 'נדו?חחרדהותאחזנה 1אליהידיאתובשלחי •ח'וילהבבוא 1סבטח
:• T T 

חיקי ;'א 'לאחרונה 'ובכפיוה .מ~נילנחבקרבפחדהפחרכא'לו

ובןטטרה.קצהיואבתוגה'ויותמםרנוכז;ןסו'בשרהאתליובמסרה

 •בדול

ראתקוהופתח ,רבותכות cמח•חניתי .בדוליםנכאיםהגתהנפשי

 •~זfכרו.שבבידבר-מה :כקרביחיתהאחתהרגשה •כזצאתי

'לבשםאיניואניכחדרפהאתייושבתהיא •וקראתיישבתיא·~ריש

 .יזחחיי::,א·

י·ו!'י•יי
1 )_.• I / 

 ; .. "'י" •• ""

אדכז:ז~גשנוואו';ם •דבראחותואראישדברנולאתמיםיוםאשריש

אישנבטאשרסבלייחד'ונ"חצוידינופתאסונפגשו 1בפרוזדור

 •אחותובפכי

סנשיקותכאחתאחותהאתאשהםחוכשותנפשותינוכחיות 'יוםוברדת

 :כרסיהםתבוסםתנאיורותהינבוכהכהפתאסנפשיחיתה 'שפתותינו
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 "ר·::·ססםרוראשםשערותאשר 1הנ·ראיםה~:נ·םובינדתינפתאםצמח

 .לוהטיםנפש

 •כמותריםדד:~איהפניההיויו 1ה iהנדברובהיות

 1אותםהיאנםראתההראה
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cלהביתאתיוצאיות 5' ד:~יt הק"ר.בבניתהרבההייתישוהה .רקים

 1כנראה •נם?איכק ipלמהייתי .ה~ילררבשחוקמשחקאחיויהםקומ

חניתי .יי~?אוהרנiבחיצצ iהתראשר 1ותהרב?םחשנותתהוד

 '":.;:ישישנכה •המטרהאתהחטאתיוראשרוחותמנותריםרבנד

 .יפלא 5'י;" cונתוהגנחוריפניעיבשנתוארם

כראשיםויהיובא.דךםוו 5'כא 1מסביביהיואשר 1האנשיםה 5'א

באהקרובחהוהקמנית .נחתמשרננםייזהמצוירים n 1האיים tוהצפ

 .תםרנכנפות 5'צלצואזניא"

 .אזנםממניחד"חא 5'הביתה"שובהחזקהנפשישאיפתם 5'ואו

ארלח tהתנדברואת?קראתיצאתהדבראתבנפשיייתארחי

תק~לנהכבר 1יה 5'אכשתינטרםהרבהעור 1אשרדברואתצוארי

 .?נשיקהתמוננ 1יחדשוכתותיח

חב"כאיי /רומחהד:רהיה .מא"האחתאףםצאתיא 5' 1נבואי 5'אנ

 •ניותרוזרניותרנאךנרימההיהבפניה .ננסר

 1ננםשיהרגשתיהרגשאשרישםורוא •מאדכרואיםהידנפשיריוים

 .קשהקריידריםוקתסירפניכי 1מנתחיהiקניתיאניגםכי

בראותי 1אצ"הראיתיאשר 1~נים iויותריותרiכניהנוסו?יוםום~מ

נהםונראהשב 1מוכניהאבדוגזאשר /אהדקמט .ראשונהתהוא

צאייבמצחהפתאםשננואשרויש /רנר·מהכנהבמבטה .פתאם
:·::··· 

 •כ~ך;תואיזוהנפשל.א;ת
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 lי•

הרגשאשרישהיוםנם .שייק Q ~'?.זהימיאת?נצחאשכחלאש:ח

 יי:.~·ה~~הקצהאתי 5'בו:?;רי 1זאכשהרגשתינפשיאת :cוכתאארגיש

היויאה 5'א .תב"ואמצוקהלמחשבותמקלטiכחיתוהיסדי /יר :cנ
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-הא'להיולפרקים .םירויםרקהיולאריםוחיס .ברורותםחשבות

תשפלםישנפאתיראית'ל1נרקםםרק .נפשילכזפתירשאת'רכזים
~ : ". ". 

 •ובזריהםחותהתחתיה'לשאר?

 5חד 5אלצתיראכינילככםרצה:רכזתאהרגשהתהיחאהדרירם

צווצהתרוכראשיםיוההאפילכרנכרחובות •וללנתזבהםשחק

יתהרגשי 5לרנחתתמ .וניויכשאוניאכהראיתילאואנכיםחש:.רתי

 5קראזני 5אנאפתאם .םישיחרגשוסכיניואנכיםקי~חלונםדשא

היאנםפהיתהחהיזiאשרדנואתזכרתינםוהכהקר !ir?'נםיםנ 5פ

אזיק .כפחלא 9אותםכשאנה ,הפלגמםימיון.ן•זtן.ןד riאייםאתי
תרואכרדת • ש?'רבםפארתחהאירהחשםש •ידהחיתהיפהםהראיתי

 :תניל~~היא .מאצבעותיהתחאכלאתתי 1כשכםי

 ?אצנעותיניואתהיוםתנשקזהלזבה-

א 5'ודברנא~להטטתישוטטוש •רהיואנפשייחםכלנםהיההזכ

באאםתפ •ליריברקכרקנאפתאםורק •הרגשתילאודברראיתי

 •י 5חש 5וירוח

אנכיםהמחלוקיאחדאתחריםותי /וישככשםאשר /חניתאלנגשתי

 :אותופתחההיא .רואנוראיתיאשר ,וכה 5'ח 5אואזרק /י 5לרנאשר

שם?-םי

 !-אנכי

 !זהאוהאתה 1אח-

חרא •אתה-אני :החדליחזרוםהא~לה •הקויוותחדחיהבקרבתי

 : ,"ותקראונגשהוחזרההלכה

 .יוצאהאניהכה .חנה-

צהקניחד:.כו ttי' •כתפיהל tזו 5'ונפכתםזרוםחיוםותיה .יצאהאיה

 :קראההיא •האנכיםאחת

 ..::שערותיעליך 5ואאפיהנה-

 •כףםירתםתירכיסביביפותיהרמחאתכרכהאז

 •שא'לח- ?התאהנכי-

 i!ב



 •ע';ירנחערדעוניםמכנחרתאחדקר·אש .היםפכיארהייתימביט

רוגש •ש?י •אתיהיוארה-חי~י 'החיים •רארימכחידיאתהושטתי

 •כנפשירטטנארה

 .זכימיצמאדניבינד?א 5'א' iיניכלבקראזרכצסארני

ינ?שפרחמח 'ארתהפגשילפכינפשהנסםתרישחיתהרסה !אח

נזרח 1הואשיויראזהנםהאם-ססניקהורחבהיותה ,אזבנפשה
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 :וקראהמסכיהמחרפותאתהסירהאד

 • " jארתאהב"אחכ" :היםפכימר? ;'אגדר?קויו,קרא-

 :קראתיאנכי

 . jארתאהבאח'ב-

 :דבריאתשכה 1נקרנתכרצרראשר 'קר?יחרד

 : jארתאהב~חב'

 •שא';ה- ?היםסיהסיתארהתקשינה-

 .זפ:-

 . jארתאהבאח"כ :יהמההסה ?יחסהאשרארהתקשינה-

 . jתואאהבנ ;iא :ירחשרחשחכה ?התקשינההרוחר??חש-

 •יחדיושביםכשארנווכנחתיחרבסח?פשניתארתחוהסתירהשנהאז

 •אסרניספניאותי?הסתירחפצהכא?ר 1חוברחיהרומח

אתח"וימרתי .כמצחייינשקרכילי'כרסהנדמה 'הקיצרתינ?ילה

לידאשר 1במרבדכלבכרביצת י;'נדמהנתחלה .ואקשיבראשי

-היתהזאת •חיטבחסת:פלתי . "תנשיםגםהקשבתי .מתחתמש:פני

אתי;בושונשרה?ראשהתחתברח •וישכחשםשכנחהיא .היא

 .שרההריישמרת

שחיהםחכפיזהירותונירים'לאטלאט •לה?קראניקם?ארוח

 •תוסכורהעתכ?היועיניה •מש:פנחא'ווכשאתיה?קחתיחיריראיו

 •ישנהראכי 1חיותיוכ'וואולם
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כ'ש'י'א 1הםי 5'שא :i 5'א 1נה 5'אשאא'"הא:·אאז 1השס:עיכ·

דושעו :tכיהיה 5'ה: •א 5' •כשהיהסקים 5'א 5'הכבשאז .ה 5'א

 • :tפגי 5'היהלא

~צחתי .בקרבירחש 5' ' 1הגרכי\ש::ר .במטתישכב 5'הרביתיר pבנ"
ה 5'5'פא 5'חדשים :tברר:י .יתחילו :tהיהגה .פכי 5'ב:·יו :tה :tוהחי

יפריישובא 5'-,ךב •;יחומה·י,כטו::תסהיתיאתארנ 5'אשנ:י-~·ה 5'

 !כצח-ב.•ניתינו

יה'=ת iא .ח; ~··:כ li'ב: r .או:שת·אחר .ואטהר :c ·ס::אrיי

 .ה ;'א

 :ק~כהפiיקאמצאתיש?ה;ה 5'ע .מצאת·הלאא;:י

n ויzח;נ"ריצאn1i • 

כפלאפחך כ~~ ::פ~אניכי 5'א'ם 5'ואו •כדההיהא 5'-,דרבו 5'כהלא

סתר nחןת'ך nאשרב:נרהי tר~כצ'כתי 5'התה • :tה• 51'ככו;גר'ל

ביתצ·חנרכלי /כחו· 1אח 5' /כצבו /ר:רהש:תיאשס:'לי • iח iיררפ

 5'אכ:נ:תי .ט'םכליקכיתימרי 5'ורהככלתינה:רח .זחכה.ה

 .נםעתי .ה;כ·~י

 .חפצתיא 5' /חפצתי-לאלאאני .הרחו:ית 5' ::·אכהאכחרצ;ו·

ביכק~שאסב: ל.::ו: .:רוור:רת iג qליבלת cש'יחיתהלא

 1תרכד:ר /סםכיכסתרםו;:אםאשר /נפשויפרם /פרפורים •כס'פה

 •שפתיםכשיקרתרשוסיפרק 5'ומפרק /נכ 5'לסציק•~:: /נ:חים!ח·ש·ם

 •היסיםנאחרי 5'::חקהאשר /אחת'ק 1נת·צחיה j,\הכ :!זה 1ם הל'ל':.:אד

 !תלנהנאאל !הלכהנאא'ל :כאשובריסיקרא'להובכ'ל

 ?שם 5'ימש::ניאשר /הרבומה 1שם 5' 1 :: 5'5'י 5'היהסה 5'

 1העיר 5'שהקיצ'כ'!:הרחובותאיוכסתי .מאדהרבהי r.התר·צצכ:ה

 .ההוגבנבעהעי:ע'ליתי .החראהר'בע 5'אשנית :·.אשש'לאב:ר

לאלפים'ה 5'ראשיםאש 1פכלאהכריהא•ן-רכלי 5'ש:נההקריה

רקיט 5'שכתתבייי:·שוההאנשיםשנראובריאה 1-ב:ית, 5'ע·ב·ס
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 •הכרז"ת 5'מםרנותית 1אניה 5'ה:.יאוסזונותיהאת •מחניקארו

ים .ה.~רהרן 5'איפונים 5'התי :iיגרפי 5'התיסרותו?מאשרהחוטיםרשתות

 • i •תנשורואשרהגוואשרןז;•הרגיואשרורגשאשר /ה J"שבניםרסזה.כ

1· 

." 

-והגג •הרחובשם-היאשםהנה :פתאםמבטירבקאז .ואיהב

 1ו 5'האמהגגותהואזהיא

 .הלנתיהלכתירק •לראותיםפתילאדבר .אה 5'ה?מהר~לצתי iא

היאחצרני /ראיתי •אחתבחצראניכצבהנהוראיתי /רונהחא?

i ובםראניכצב •במדרגותמטפסאני .אתi רור• 

 •שרה-היהחר :tה .וךבר?ותוק •תאם 'Eבינתיאלישבהאז

,.,. 

:;1 

במקוםאשרמהחר'בהתפרצו /אזני 5'אבאהוא •ה 5'שהיההאחר

הנראה 5'מכנקי /ה 5'מהאפ ?והקאונב /ת 5'בראשרסהםרקוהמפתח

האזנתיא 5'מימי .הזה 5'חקומאחוריהקשבתינפשהכלאת •?עינים

הקו'את /ככהאותואניאוהבני /חשבחשבתי"אמי.כזי .נכהו"

 1הק?יםהצליליםה 5'א /שתיםא 5'ואחתלאבאזני ? 5'צ ר-~:·א 'הזה

 'ו? 5'החרקיםהמשיכחוטי /כווים?בימסבפפיםלתזה.כ /יםקהמברי

הס 5'פהאשר ר.:: 5'מ /רע :iירעוי :iניאורכרפתאםתחממיםמ ו?':'הר

 .מארלהםבוטאשרוהלהאםי 5'ילבצ :iח'

 1אותוהתחלתיזה?מה /אח 1ה 5'האהדבריםרוכספיתחלהתזהםה 1.'

ונםי?איתנשכתינכרהנה :אמרתיאני .כקרניר fטlכושכהנח •:;;י

א'להדבריםאת?נתבחפצתינבראחת'לא •ילאשנההנהיתח·נינ

שמצרהדברבהםישאשר /תמירי 5'נרמהרסהכני /ספרתלסב

האנשיםיבראוא 5'שכשכי'? /כרביםרםפרם 5'צוהז.כ /אדםלבכיל~לרתר

כיםירחצוא 5'אשרכשכי? /להםצריכיםשאינםריםויס'לנפשםםגר' 5'

וזהרו-הצחוקרוכא?האיררקנוצרואשרהדברים 5'נאתדמע 5'ש

 5''להתחיאיובמדיני /א:ח?הם ;':}גשת 5'הבתירהא 5'הימים 5'נם 5'א

וגס 5'נת 5'יכאת iאתהנה :אמר 5' /נילכבחשאו 'הדבריםאת

כבואם 5'ווא---תאזאתגםו-תאזאתגםר-תהראתנתב

ה 5'הםגוזאת /הר"תרז?.חאזנאאשר / 5'קוהך~ר 5'אהדבר
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היכ~ /טטתוהרהנפשכמסתריססנחספגתאשוה'כאחרוה

 ?אז 5'נת

 •ניקם?אורוחי

~ l ז' tt הו'זאתאתאחדת 5'תנבדוקואראהבתיtZ י·החיושתאת ,תt: 

 •ונינותינונ?נוומסביבמסכינימתחתי'י' 5'עהפרושההבדויה'

 :'לכוכשיאזקראידנואתז:זכ"וז'כו .החוצהנסתי

 !'לאםיויקה !'אסיויקה-

וכררצתירצתי .רכותיאשראתווו.:הבחנתיא 5'אז'יםווא

ראיתיואח .:.אזני 5'צ 5'וצ'פכיח'וכו 'ריאתיבאואשו 'הדברים

םומתהדברתודל 5'ו-.חקקי'העסנםיתי 'לפניורגעוגע 5'נאת

'אזהונם /ו 5'השניהדנואת?השתיאוהההדגרואחווי:.וים'הד

 .י 5'סצא
תמימות'עיכיםזוג ' :tעיניש'אחדבזוגהצצתיונתאם .אזכרזכר

כא?פי 'אשהחיתהזאת •המצח 5'אצראיתיזהבתרי 5'תונם 'תטהות

ותעירניבאהא·~ר 'הרבוהיהמקרהרקניהיותיוכל .האחוות

פתאםתצמחצס"חאש-.ישהנחזאתוככל iהסואנותסמהשכותי

רנהתחדרוחדש?התהילדועיני 'אזכמו 'ונתאם '?נגדינתחתס

·רדהםתאם'וכתע .ממני :tגאו 5'נוכאשר 'בנפשיאשרהסתרפכותאי

דבריםיש :tונחייאחרים' :tחיייש :שי tנתוך 5'גדו'החחמננאהו

 • t1 1ז Qרח 5'ביקרניניאשרהאשה'ם'בדגםונים

הו,כיסו 5'התחי 'תכחוחאתומלאאשר 'האנשים .חי;פועות tt 'וה

המוארים,וכות 5'חחרקויהיוהרחובותנתרוקנוחנה .בתיחם 5'ומתפזרים

וכרק 5'מפרק .מיוהדווכשררמזאים 5'סחיוראיתיאשרהדבריםכל

'וחטים-יםוריםאדם-פהמתוכחחכה :בכטחהנוכשי 5'וחש 5'חייתי

 .אותםיראהלאואחגםואישסואניםגליםסכהאדםהזחחנה

שרטואשר ,דבריםלוסקונתאםנבח,תינאי.:.ר , nחי;ייחצותחיתה

 :באזנישוטת
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זאדוניינקשנואשר 1חסקוםמח 1רכאורח- ".

 .וכr.יפני 5'סנודאחדאדםהרחה

 •יחררא 5'והזההאחדבסקרםאורניטטויששוטט .א 5'ה-

 ?הזחחאחדבסקרםמשוטטאני-

 !הים 5'נאואולם-

 .וג 5'נ 5' 5'שכצלבדבריותפסואזני

 •נשתהשנרנוםונםביתיאליחדוונסורז~דונינפשאת ,:,ז•רי 5'או-

••1," 
" . 

גי 1 ;·:

 • cנשמ·ליקרא(םח ___אהניאדם w .'יזרראאדוניהנה
 .אדוניאתלר~רנפשיאתנשאתיאשררביםימיםי 5'זח

 .אחריוהר:ורכלים 5'ואו 1םעריודהנידחהכףמוהזהחאישכל

 .חסקוםבקרבתtכחחדררייש-

ורק .יחדכתני 5'מדינינינונדברואשר 1היחידיםהדבריםהיואלה

י; c ·צח~קנכתייקרא ,החדראי;ונבואנמעי;ותינו 5'עאשראחר 5'
 :ומודעחבר

ש:םארשכס •';חגיוטוביותר 1אישההייתי .ח tf1~,זיחראאני-

 ":;·ג-,

·.;:"i: 

 ·:" r::'1אכידהשלה'ה cה~בשמלתחיתהיפה .הנמרי;;ננייחדאתהכצבתי
' l ג", :· 

 !שנירבבותי;וקחת-אדרני 5'נא

-זהאתי;ואמראיכהואו';ם-אדוניכי 1ממניננצר א;'הנה-

קרוביםתמידדבריההנה .הזהםכי--הואסםכנדיהאחד ". 9 ~

 ."אחריחפצהבנונשתסיר~~תחקההנהזהוסונבי •חראוראה 1';ני 5'

 .מפעי;ותיה ."אחרי

מביטויהיםי~רות 5'שקופסהייהושיט 1ניםהאחרדבריואתכדברו

 :א 5'כמתפנקרי;קראאז •ריכזפניואתהקריר 5' ~ •ני e 5'א

 ".חשכת'אביאב'ל ?ה 5'אנדבריאדונינפשאתהכאבתיאני-

 •נו 5'ונשות ".ב ".ב 5'ז 5'מזהייתיאם 1אדוני 1אפואי 5'נאח 5'ים

אניאשרמהנשיםאחתהיא •ני 5' 5'אקרובך~חחנה 1נאמרו 1כי

נחירתו 1אדם 5'יפותו 5'5'ה .הנםשת 1י:יrךב-נ~םלרבהקרא 5'רימרשה

ברוחודברדברכי;אחריחתחקות 5'היבלתי;ן..ב>ירת •וה"אהםr,זנח
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 ••.נהירתיזבקרם'מיוניםהזההחדרליכשארכשארהכה •·ה,זזר

הכהכי •ליארתולשכרחרכרזב •••אחךרתםנותכי tס •••כהיותי

להםת:לידי?אלישלמרקשספוקכזה'ררחקרותליאניו.:רצא

 •חייהגדרנירלראות

נרשאאניהימיםנקרב •"צר" 'שאומריםכמומהיות'ליחלילהראו?ם

 !המ-נטרחלהיותאורכיאפוא J:'ינר •חדשהאחרתה .:,tא•לי

 •נססדייותר .כשכילהכירתונסהייתיאז :tנהנהזאתזב'ל:ד

הייתייפיםהיותרנרגשרתיה •ניותראנינם :נפיררשליאמרהאם~

 •ףזכילפימזר;י;

נאםת,וארלם, ?היפהרגשאותוישי " :בנקשה 'אדונילינאיאמר

הרגיששההרג ' 9 ~-א:י; .הזהלדבראותלשארליהיהיתר.י;ם·

 1שלוהיפהרגש ".!י ,P ". י!~אשהק:.~סיסיואדוני
נאאגירה 'הרוחסקורתבזהיש ".הרוחמקורתאמנםבזהיש '•ח

 !התפנוקיםראש !י;ז;ךםהואהתפנוקיםראש ".לאדוני·

 tהאמנואולם •סאדגם •אניגם .האלההרגשותיי;ישכי 'אנידאי;

מדצאהתח'?תי 'אצלנונגמרכנרהדברנהירתרק ?הדברנפ';אלא

כאשררק ".אוהרואהשנדבר,הפסיכולרגיררח-סהצדק'רתפתאםבה

 •••המ •.• י!~כזאת'י;רמוהרשות'ליישאםופסעה'דרכהכ:ר

 •השכיחסהםדרגההיפיםובשותי י!~

 :דבריואלשב 1קצתובהחרישו

 •ואשרנהי;ןחיתהאשרהגבר'ניאהנהה J;' ~רננ'ו-

 'קו~: cRזכחית ".קום cRז ת~זc? •;אדונינאאגירה ,אזחיתהיפה ,אח
 'יךיךי; 'הנה .נשרהאתרקאהב i:אהני 'נימדגרתחיתההיא

א'?אאינםה~~רכל .רבiויהתכליתאיזונושיש 'האחדהדברזהו

 :אומר.ח 1ף 1~ז:זי 1החיההונח'האהבה •ארורהשנחולני~תדברים

ר tכסי~ארגםנא ר~~:~ר rpה ;'כ !שר:האי;הקורא 'הנשר

היאיכולהבהניוצא'וכ';הנפשאתביחדאלח ;'כאת .החתום

 !לנפשה'להשאיר

::t ונ~:חחזט~~כו ,הארורסק~ידגראתי;כואלאדונישםאשריש
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 ".הזאתסהקקחית 'הוארואה 'הזאתcז~קדםחות ·:·:די
רק •(י'(ונואתוהריםהח?וז 5'אנגש 'ה J"האהדבריםאתדברוסדי

 •יי 5'ה~טיכ'ופיישריוצאהיהשייחדרוכיכחתיונאז

 !ארויששם-

אשר 'הנפשת 5'בהירכשואו",;ס jבחזי ר("ו~צבחהתפרצהאחתשארה

הזראיש 5'רוחיהתרגשותאתח 5'אכשבזהבחשבי 'בנפשיהרגשתי

אחרונח' 5' 'ם 5'ואו •מפיהוציאח 5'נתכני'אהחזקהרגשזח /חזה

 :אריוצ 5'מחנקבשומה /יה 5'מאחתםלטח

 1חראםשכי /חושבניואד-
- 1י;ארךשמחהזאתתחיהאורחמיםארוהחיו-א"(רהביטחרא

משדםבזהחיהה~יזיiזאת/א'םי;א !משחת:רשר •היאשםחטבי- :ךברואז

ירוחקורתאיזו

 :ךברחרא .אלימתקרבהתחילחרא

זהו !חה ".ח 5'נשקהנשק ."'חנשקהנשק ."אדוני?ינאיניד-

 •..זהאתאדונינשקהנשק ".תמיםנחנחמד'כ:ריפה/כ:רדבר

ה iiiלמתחתמםש •..אדוניה 5'נשקהנשק ••.אוההשמאליבצדה

 "", ]~ג ."." ..

 ··~ארדי~ (

·;'!'i' 

 ;:· ij :י·,

 l !;:כיז

 .(ין:·~

 1 ·ג~ ,':י

י'יג 1ד :~

יו:.הכ

 j ;: ·;::יו

 i"i) iב'
. " .. ," .. 
•' >1i 1נ •• 

 ·יי~;זי:ג

 '·::כ~י
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 ".אתניואדנשקהנשק
 5'אחוהשתח /נחוםשבמבטא';רהביט /אליקרוב~גשכנרחרא

 •חזהכיוםנםשםהחומה /אחתה 5'מתוכה 5'נשב 'אזני
ג·ב •• J :י

 •שניםמלבד-היהא 5'איש .חיהא 5.'איש •אחדלילהאזכר i-זכ

 •היוכוכביםרק

מזוהז.כות,שפתיםאחריהם-זוגת.ומזוהמשפתיםשתי-הכוכביםךחאו

 ··:זא ·י::

 rפצ~ז 1 ~·~י~
.,. 
 •י"

ננ ' jננ~נ ' 1

 .ההואבביתבחרהנפשי •חביתהשנית?שובתי 5'יכי;א

 •במצחיק'הרוחכנשיכתפתאםהרגשתיאחדיםימיםלאחרםולאו

זהדההדברמה •רכהכנשיקהנחהנשירחאר

i 1: t':~·: 

ם•• 1- ~

 ·פ· 1 ·נ :";~
• 1 •• " 

 1יי 1'יי
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ב 3

רא •בשנתיהיסיסנאחדייכשקואשר ' mאנשיקהזכרתי:זז

 •הביתהשבתי .כלהלכלותהנשיקהחפצה
.. . ..• 
( ' . 

 ·א~ .~!
 rt.ש ,,:תי 5'ה •םהמקבכיחיתה'אהיא •בביתחיתה'אהיא

מצאתי .ואפ'?ינאחרתלקחתי •איכנההסירהכיוראיתי .'ארכהח·ם

ונהו'ואחר •רא;;לי;בנריאתהתפשטתי .ויקביהצונחהיא •שלכראת
T :• ; 

 ... ~·~י

'ו' 1 ·יי··ו~
 •ביריתהאתי iאח

- 1·· 
ר\א-טlלמהובוחפרשראשהוסא 1הנחיתהזכראשרתיה 5'אשרבכר

 י-:.שלחבמקרה •תרנוסשתיםבוראיתישתים?אאחתיאאיצ.רוהכר

קראתי •הריסותיו .כתביםצרורסשםרכפ'החליקאז .איייריאת

 .את·'פן.ןחבנפשיהרהבתי?א .שםרשוםשסיאת

 •פההיה'לאאיש .החדריםבכי;;שרטטתי

-שמצאתיח·~ובשאיכרברברזכביטואחיהתיצבתילפרקמפרק
 .רבידאנשיםפריפת

רוח :א'ליהםשלחתייאיריאתואולם •בםמחב~חדלתיר'אכצבתי

 •ביקםלא

 •בלילהשוטטתיביוםטטתי 1ש .חריתיוראההדריםבכ'שרטטתי

 :·~: ··נ

.. ' .. ' . 
., . 

,,, 1 

.~ ··; ~·· 

א~ ··ז·
 •ק~רראותהעסרכים sהצלצי;;יאחריום

עשרים ה;'נמלאת Jח iהילתי f:י :חתוםאחרמכתבסצאתינתחיה .:יכ'·:.
 •בידיה:תביםצרוראת'קחתיובניתלבריכשארתיכאשר

זן·~·יי: :

 •שכה
היוהי:יiכי •שםהיתחהתח'להרקאני .יוסי~דןןםנםסצאתי iא

- eסם :tנהיההרשיםרתבראשי •הראשכדיםהרפיםרק ו.:כת~ביtג
קראתישם .סהרשהיום ת!_!~נםחיתהאשריש •ש iוהחהיום

ארבעתלפכירכיםיס·םואתהלפגישתנו :tגי iהראשסהיסיםוברים

 •ה.ירחים

וג •• ,""",".



 .ם~~~כ:

 •אייבדויווסנתנ

נותנת 'בחי:ובחבמתיםנבראשר /שהאחת 'חוכריםאתתקראוסם

;t ' 'סס'איוילאואשרהאחדt:-רך~::זאוההכתיםלת• 

הקטנההסכורהא'ואביטאסבישב .וסמהלימסביב .טובליטוב

 •דברהצפחאינייותר /לא .יותרהצהםאיניודבר

איהיכ'נו tנר:זהיומה ?יד :zתמלניהמנוחהקחרהכהזה'סה

 ?הנטוים /יוכו-דב

אשרמנ'וי 'בשובתיותהאי;רחשאוכל"איכ'לאשר /אחתנזיחיש

אשרעךח;ולחזאתבקרניתחרךחרדותמיד .בקרבינםשיתחרד

 !ר ~א ~ •הקריאהזני

כשסיכהכלינאאתננם •ואשנבהנני •נפשיאתאוחזר jראמנם

 •נאאנוסה .נכהוהחמההטובה

 ?יוניאלשניתוהתגנבהדברש:האסנם •הוא

כנרם.:,תי'אהנ-להאלה?"הדבריםלכ'?דיכנראסרתי א?'האiבר
 ~נ-

 1ר:י

הדונ·היהאותה'הצי 5'אחרירק 1ידואתידי'חצהאםוא';מה

 •ליברור

 •הצפחיני tז •יותרהצפחא·ני .לא

 •ליישר א;'הוא-זקמדהנה

אשריש !בחייםזהדברהיה ;:יהאלו !אפשרהדברהיהאלו

ממרחיקה 5'יוילילהאליהביטוה'ו'ווהעיניםכי /בנפשיאנ:·מרניז::ה

 . . ·'הכות-בהלמשותהיהיאגה 1םש .הצפהיביא .לא •לא .הנצח
ר! fk'נ

כנראשרואתחייתיחיהאשרחבראתי nנסלהשיגאדכי;;"איכל
: . 

5! 



j 
 •נ~דהתעטףכ~י;מסכיניאשרכ? .חיינימיכא?הרביםיםיםהיד

, ;·:; r ירדתיאחדםיאי~ראת :אחתרקאזכרזכר. 

היבבים .הםשכנחדר .כההנ~דהתעטפוהאחריםחרביםהדבריםכל

 !בזה?חשבחפצהאיני •י;אוהר .פניא'והשתחרר ר::-א

 .פרחיםםג iרביםמכתנים-רביםומכתניםרביםאנשיםבאראז

שבכא?רו'ויישהרגשה ?א?הכ'לאתמ?ני"לגרשארכ'לי;אזה?סה

····- ."J ""(' 

 :··א: ·;'

·~x ·':: 
·~x ·; ". 

 ~:: ·~·;:י

 'Jי:יכ :

;.;."•••vי 
.... 1 . 

 ז·:··-·יי:

·:: ·~M ; · 

דרקאזהאתלזכרמוכרחהאניזהלמה •בפכיויגעהמחוררחז;ך.זזה

 !ה'לאה !הלאה ?םהי

הואוההואבלילהוש'ליקוררתיאתולותיןרכאתמקשיבהאניהנה

 •לךנ:יילי'ל
 •ונפשילביבכ?אהבנהאiרבה?אושליי'לדתיאתואה:.נחאהבהלא

אניאנה ,נאהאניאנה ,אריה ?לחא~קרקר wq ?בהאנגרהנגד

צריכהאניחייאתהלאושיידתי 5'יואחפצהחייםה'וא 1באה

ויפהח 9ך~ר·בקרביליישובקרנילי ttי'עלומיםאשהלא !ת?חי

 !רבכהורבכהליישחנהואח !םייחבנורתקאתשכןחמנ

לחיות';אדםקשהק.צה"ללאוהןשכר:כה !יוסאןהחייםקשיםכיויה

 •"לחיותלוחיהשראויכסר

 5'כנמ?אוחדח iמיריחידהואחתגדולהנשיקהרק i:;שנהזחכיום

הת:.ל.

חראחנה •משנתידואשראתתשיג'לאאישיד .יי ה~~;לאאיש

אנחנוקטניםילדיםכלנרי;אואם •קטנהילרחכאת:.שירתומ~~~ני

 ?הזאתהנצחיתהגדולההחייםלת i:הס

נחירתיווהסכלנות 1חאנימש'להראשוניםהתכלתכפרחיליחיודבריו .ז ..-:

 •ימיבינ tבז
ליחםכה •ויורדמתרומםניז'iדי •אגניחיהכיוניארגישהרגש
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אני:תו?הכי /כיוםנ:ור'ליהיה 'הקריהארחרכתיאשר 'היום
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ב 7

ו:ר~חהיהאשר 'הדבריכ'להיהככהקוכי 'הזהכדברבחפצי

·אה',י;מאני(משתוממת 5'ג:ו'לא 5'מרומס 5'ולכשגבלהיותבינותינו'

 .הזה)כדברויהיבאאמכםכי ''לתמהוכי 'בראותי

 . j?פכיונג'לוניו tמצכללאאשר 'שבחייםלקסםלך?היותחפצתי

כתתr:יתוגסבזהתי;\הגכזובה:חהייתאז 'הכלאתלךז:רתי ::r~אלו

 •ביראיתאשר jארקיייהירתחפצתיואני .משלךהרבהי;ן

ה·חיא 'רבקהבש:י? 'בשביייהנהכי 'ליהאמינה !שלי·ב.האה

 •ייכתתשאתהמהומרבד jמ?בד :tבחיי ·,ךב

 •מאדםירכדבריםהסהיוויספרוהאנשים'מפירש iתואםתחקראם

מאישהגרושהאשה:י 'ויספרספר . ;ידעחב?אתהמההאנשיםהכה ." 
תקשיבנצורות ;סאתונושתיאניאשמתיב~לכי 'ו iיגיהנד 'הייתי

 • iריד p.ארי ::rיחובדבר

 .דברידעויאה 5'האהאנשים •מחסתדעא 5'דבר !וראי;אדאו?ם'

הרגשאת . ות\:'' 1זאיש;דע?אבנפשוה:~דםיחיהאשרהחייםאת

 .םי;ח·,;אישיכיר?א'?זהזהביחרססהשניםירגישואשר

אשרישךחאאישהנה 'עשיתיהרעואתחטאתיחטאאמנםואם

טהורהנשארתיוי 5'אביחוסיאשרליישחךאבו'בגדתי?אבגר

דברי;רדעונסירם 'ז:תוהייתיתמימה .נפשיזאר.מאחדבכ?וצרוזכה

 .אתיבחייםתרוי.~ ·איי

 :יי·ו •

'י ·:·
ר~א·

: ; i 'זה':\פניהדבריידעונלא?מהאריה! 
-·;א·

~· : c י 5'אמתפרצתכהנז:שי ?ממניסרתמה 5' 'אורהj • נש,הגםהאמנם·

 ?סמניאתהחו;;כראשרכימיםרב·:ימנאנדו?יםמהרגיש .rרא

 1שםערשהאתהומה ?א.·כח 1 ס'· '
 "J"י:-

:; i ;· אחר:נתה .עתהיחידההיותיך~ראורנמה ''ליתכינה?אהאמנם?

א?האמנם ?עהוששעהבכ'ליחד jאת"לחיותנארהרביםימיםשומרתי

c: ·:i ייהציק 5' 'ליוהיאשרהדברים'כ?שניתא?ישובדבראתתנינה

 ? :rטי iבשבשריאתו?יםרכהמםב:דיאתייטנ tt?הפ'נפשי'אתולקוסם

 'הראשונה ' 1פגישתנ :rיומחב?בישנהסה?השיגתוכל'לא;ןיכל!ר;זי



 1 :~?שחאי;בדר:ילים·נצב / iםאליה' ר::·א 1הדברים ,,א"כלוכי

 ,ישהאחדרקוכי /א'יז.אפהא':ייהםאשר 1לההנדהנפ'ז.tמנוחתאלו

 ? !אתה- ם::·מ :cלהם·ריוכ'לאשר

-::·::·,אכהקשב-כדדל::וכב•האתבא · 1אליתבואלאלםה /ריחא

ר.::•אהפניםא'ללה:יטהוליכאינייצו·~ך-ואנ 5'עעלותךמדי 1תמיד

 .בחי·םליישאשרכ'ל-ליחמה

אתיי rנתאשר ,א iהאתההלאכי ,עליךכלכיליאיזiומחולםאו

 ל':י :tולאו-לינתתאתה··נינפשיאת-כחייםלייש:ר:זאלכ

אהבפיכלטיפותתלמהחפצתיככהאני .אליךלבואלכואאי

 i:'5iוא- !בוהאה 1לונדכהנפשךימוריכי-יםולהגדנפשך·רי :tי

 •דברי:אבאכי 1כלנייראהכהאני .ה iהכדנוכיאואי ''כי

ר iתחקחקורכי 1בלבייראח ה_::אני !אולבצריךוכיא ,ה;ך

 •:יו:ךליח iתכה iבכי 1אח.ריכהאנייי' :tד;אנשיאת

 !א?בןירצוכיאח i .דכדבר

ואנ' •בי<:-:טיםםחיכליםרתכיכאלו /ליישהרגשה !יישאהובי

באחדהביטיד:ר •אי t:-'tבנלבוא'ואוהשגכבזיתיםונטנתיקכה

 .א'ויךאו.:ולירכתבי·ס,,,, ~~;יורוחיךיאלפניםאל :tפניהים·כ

 .אלי'וח:יטתשפילומשכותכערברו:בהנך .מסכיתוהקנחאתה

יה 1-:לאח iהבד:רו •אהוהלסמךדחפ;::ני /כשקתיךאכ'אכיוחיה

 !חיותל iינ=לאה iהכדבר 'לא .ת'והיךיצר

 ·ראב~ליחרא-אצי5י רא;;'דתהכיתהואתבכי t ~"לא~~מה /חרי

 ! jשלכ;:ומי

-אליותבטנהילנכדתרחפנההיוםכ'להנה ?אכרהאנה ?אאבהאנ

 ·בכאטכם-אי:רבוכי /כנפשיארגישהרגש .הרבגותכיסהעאלו

ייל /הוי .כלביחרבואתארגישהרגש-באהואהנה /הואבאהנה

אתאותך 5'שא 5' •ד:ריתאלךלהנידידיראיותהיאלהי י?!!?~

 "א~בישהנההרגשכולא .יי :tיאכלא iרלכשרא 1ךותא-דברי

 •הדה ו.:כדלעשותייוןנכ?אכי
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נ 9

:· ~';'"" ·~ 
 ~· .ב iי:צהרי "";":.:פחז iהש~ ,הרכ-בה·ראהכםהתרע'א \crיר.ע

~· ··i·. 
םנ·כ-יינ 5'א·:.איבי: tש·ט cמ rב :יהסי=יי ,לינרמייייד:בר·א

םרח:יבך:?י r :ש" ':?םהי:::יההרג?םורהאני' •הה?זנ·תרך

ד?דק .ך :tב?פ~יי'ר.יעעברע·??תיאשרכ?הנדראהפהךב?בי ?:ת

 1הככ?או';םה 1ככההזההרבואזיעש·ת?מהישא';ני:יני•כא•ב

?א :tסעד? . rיועש•ע?יא:ור 'ה.::·עמהאתידעתיי;אכ 5'עומ·םית

t: i ' ~א

 1 :··בןרק .דיי 5' א.:א·~ר ר:: ית·.:.:·ע .ה iנב tח' 5'רס=י /תיי 7פ?-:יא

צריכהיהי'זא ::.רירפתא:תיונ·.:האןרקו?יננ?ית.הא ו-:.:א

אשר c:.רי iה:.כק~םכי ,ה :i cנאראה !הככא i 5'הככוע·ט·ת

 :~··א- .סכמה cניוש :··:דוסאזייכסאה •י;ע:ו·•ייכליכ'ו ,ע·~·תיכבר

:;· ~:· 
 ! rאזהז:נהיהכחניראה

תר~·באשנטרםאםיית'ת.כאמנ::כר ,ת":יל?אהשגנו:י .:tנפ' ,·יה I ~יי;·: ".

ו :tנתםיבאסה :ך: =יפנ?יתיטיבומעטאחתיך,ערקו :;י ::::נפי 5'

 !שהיו:.ימים?יםתאהי:פכתכאשר

· ; ~· ':·: 
··~: ·: 

-. 'l\•:o 
ו ר-1וi , --11אח ר·- ·;~ךך:

--י .ג;.. 1 ·.: 5'םנואגרשא·:ו tהר.:רניראי·- 11 -• 

 "" ".דאסנ: ?אזיי ןר;,"היהה?אה i?םה ?א:רחספניואנהך•ר'
אתזוי.lקח :. iהאתארגיש ·.ט·פכ.:הכהואמנםדרכי!את~iכנ:יי t א'' i . 

 !אטהר?אוא:.דאםנסאם :tנ .דרכי . ··א :·נ
ז : ."

אשריש .יכנה·ת,איךי;ש .הנצחתהתי;הםק\רהיו ו?'שרעיניכ

יהייתופניךעל:וי:נהקוהצחבתתבהים 5'ואו .תוג~נ :tגת-:יינה

 ק·:-;:.:לאןאח-צ·הקאהתונח'" .בחייםאשהזרMר i ,םכ-אזיה

 ."'אי

';~ · ~: 

 '~יננ:'"תחתחק~צהיהא iה jנ:יהיהזהה' iהיה

 .י ':1ע iכבכה ·~·א 'היום::זהתו';הכ ,,יה~הךי 'יא----··א"
 !כ:ה ,"טי:כה . jכטת ו;';ר?סע::ואש:כנא :-אא: : :::-א

;; .. " 
1 

?א י.::ד •י~ 5'א ת:ו'?אנכיצריכהכיאנימרגישה .ביכ:דוהיכה

 " jא'"תאראהראהבנ:'י .תוה~ה ת"'נ"~הנהעינ·כזכ':ר ,לפני iארא י::א:

 1 ת·~·~·י .,כהו ת·:.ז·ע 5'ליםהויהא •?יוקנסי'ם:



 ;י:ואחרי ?חזחכרכרחיחאיכח ~עשיתיזאתםח 1אייאיי---

 r :;י;ירקחיתחכוכשיאת .כש:רתזאינ·רבו !והנשגבחיוכה
החזקהנ:רזה .נכההוא .כחיקיראשאתהניחהוא .ולראותואלי

ח:קת•אז-סם:א·:ותהתוכת?כףםוחורנשרובלנכהה :t 'ןה?

י·:א ·:-גריוזוכרתאינירבו---ואז-אז-ו:ראשי;ן

-:כ Cתה'--ייא';ההרן•םור Cי--הנצחתהא~יהכבואהרבו

מיב;·נבצרנ:צראשר 1:כוכשיהכינותיאזכ·--יםוריםש?

 :·.::·א א;' :•שכי 1אסרת· i"אםנם 1חפצתיכאשרלlקלך'ות?ה

אשא':' '~ללהלאהכל ';;יללהלא 5'הככי 1ינצח?כג:הךעאייד
 .מות 5'נפשיאתואשא' 'ת?מנפשיאת

נ?ואשר 'חזההמקום ;'א '~נחכאתישנתיכי 1יינאס?חה 'הוי

כאל'אביטהבטכי 'רנ?יא?הוכחתצערנהצעחכי 1קדשזברא

 'ו':-;רח:·בס';אםקימיאואפאיהואויב .וכחאשרה~~האלעיני

 !הרבוצ·וחרבוסהשיגביתניקצרהקצר'כי 'הוי 1פרלאאם

ל~ל·תאמרת·אסר:י 1א?יךרקכוכששאנה 1:יתיאי jשני יב·.::·ב

 '·ר:רל'כהאסםסךלדר'וt. ••י:לאיכה 1כהיאאנייני'כיאת'י

י'דבתאסינהאאפא•:הן-רבויי'האםיזתר •כלתלאואזיה

ךעעיניךא'ל-א:יטיואךעעיניךאיא 5'הואני ' • tבאשרי:'הא

סיתה' 5'אכ•כהכדכי 1חרבופתאםייחוברואז .יטאבובאשיוא

 !הזההרבואתידעתי'אזה'וככיכא';ן-כצחים?כצחאנישוךוכי

הסק·מ·ת ;י:;י{שק 5'ו?שובבחזקהםסכי י.:.:·כוכורשהורשנםואז

 ::התג .::•רחצת· tח?הו? :c 1 .::·שכנתאתהאשושםישבתאתהאשר

'אכי-רך ·~·ב:סהעירךייחלילה- 'תנוםתישזנעת 1אליך

 '•הי' א?·, '·אב: cא·י; •ע·נ·ךאי;ח:·ט 5' :~ש;יהרבולינ:וז

 .בחיים•ואראגה 5'י·ילח 5' •הצ 1כנשימת' ,נחזיכרויהסיעקה

 ו::::סאת rסאההנהח'םתי .נכםשירישיחשי;rיiהנחחלמתי

 .יש?חאיי cc ב;:
·:, 

תו-ר  ?א·:ה ''א tאאינה 1זז~· .--
:· 
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 ·::: i'א

 ·אשרהנוראה:ה cהסח·זאת ,ההיאזרמחי~נהי 5:'אשנהשובהנה ,אח

כינסטתי',הו::כתיהואנכיי:י 5:'אחרבכמרקות'?פרק'סחררה

ך 5'כרויהחטאהאולחטםלק 'אלחט :כזאתגרשנה 5:'רתי rאגאמר

ואנכי ,אתהרק 'אתה-ות~ניא'?יתבואאשרלמי~ז 'ייורק

תסלחכי ,מלפניךומתחננתרגליךכפותתחתיוםיוםמתאבקתהייתי

 5:'עיייחיויואהיו'אאחריםםיה 5'אכי !אלהיאל 'אתה- י?'

 .פניך

כיך tאוראתראות 5'ךעבאש'אכירעתיאנכיהזהכיוםם 5'או

בוזחרפהובריםוכינםבל 9יכ'ותילא 5'י"כהכהזאתומל:ר .כצח

'?הב·ט 5:'אוכאשרי 5'םב ,חייםייהיו'ואוחיי .מפיךלארק-מפיך

 •איישמשותי 5:'א ,עיניךא? 'עיניךאל

+ ·:·"·: ~ 
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 ·;:: ·;:נ

 :·~אא'

 "~:יא'
~םההנהיר:אורםהך:רים 5:'כאתאהואניהנה .השלכההייתי

וסחיס ,יותרתנינהאז ,היות 5'יוכ .היטבכאריוגםלכארםאנסח

 . י?'ח 5'תםח' 5'םראתהיוםישכיהתקרה'ייתהיהא~?יאד .אני

 !ותעשנה-היאבתךוח .ייה 5:'תסכי ,ארעירע' ,כאמנה

הימיםכי;אשר ,תיחיםםיאתיאניככההנח ,הנחסך 'האהוב

 ,'וא t:נ:חיים'ישנוא 5'הר .tzא' ,סםכסר ,כנשגבכנפשיהאמנתי

וחקהילררתימימי .?סויויתארכו א?'אךםו"<ננםיאכההואאשר

זההנהי 5'או-נאהואהנה :אחתכיניחשכיוסרי ,מנפשימנוחה

נכיהךכריםי 5'הניאוותסיר .חרכהחשבי 5'ס:א'ויראתנםיו 'נא

 •lקניםוחרק
כי •נ'כניהיראהםתאםותברא 'ארתךאחריוםפגשתיכאשרראריום

q 1הפלאנאאמכםכי 'לקוותיכיתי:כל 

ורקעשרת 5'ירייאיחיהאשר 5'כאתעשיתי .כך'חגרתחפצתי'א

אייו-כת 5:'יאנכיכוחהסכיהרגשתי,כנפשיואולםבך.אהגהש'וא

 .רצוני'סרותביתך,ספתןע'רוכהי 5:'נך';תך 5'ערךפקתיוהלכתי

האתכי ,תיחנינאדכי .יניא'כמותה 5'נךויראהפתאםנאהואד

~חרתאתהכי ,אדיחשב'לנ'וירהיכלתי ,כרלרתינשנייואשרהוא
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 _ .""".י=י ""נ tהא::-אז' .: :t ח:'י:רז'רא ? א·::ד
_ ".,..", 1 i חס-·זבt: נצt ·נ

 .ח:איםה·ם·םבחייקיי

 ם:· . ח':'א;ז·האתני 5'תשא ·;ו'ל:יז 1אס·תיראתאה :5t? r'בפע·כפ·~ס

 .ני?חשתחי:'א~חש 5'אנ 'שא':'ז.ניא 5'שאיו

ולא-ב·ש,תא 5'חיית'א 5'~י .rלכיתאזבר'אמר"~ר iאאתה' .א 5'אח'

א'לה ל::והנח:ראותי 'אנ:יהרגשתיאשראתס 5'עו 5'הרניש 5'ת 5'יכ

 ,,ה•ה א':י:~כ . iניחזה 5'וכ :tהם:ת:יאינח-נהיהוגםהר:רנא

נר. iה

 . א:' tנהי•ת"יi lהאt..יאתאנינח~תיםשב·נוכיני'חדקהאובדנתי

אש- ' :r ;איוה !אזחםת 5'נאשהס?הםח'ה·תהה 5'נרסה 'יה

 ,-;שנך·.ההרנטאובבםאשרים'ם' iהשנים'פאהבתיאתה?היינה

 . ה;' iחגחאה:.האתסה:יי.:צרביחזיכי

סניחת·או .זבניחהש;·תאכרתפתאםהנחוראיתיש:.תיאזם 5'אוו

 ?-אש~כה,האנכיתיה·האז.::כם ?:.תחינהי 5'ה iשא:זאת'חיתהניא

רק . 5'הכאת-כהחינהשכחת·הכ'אתכיזאת'אתרקאזכרזכר

אשראתיייז:ירו-ש:.ושנית'י 5'אוכאוהדבריםש:.ואט 5'?אט

 rאה·ת:ראשר ,י 5'היוברים iהכינינא , tהרברייניהיוא 5' :אתי
 · rשח~:צס:רהיות 5'נםאפואתי 5'י:א 5'י:כיו · iינ :rיוחקריבנפשי

רתח"'" •,=.ז' tבנחרנשזריכתם·ם .ר:פהי'דהדח qהיח?אחדי .ת iלהי

"לס"ד"נאצי:'חהייתיא 5' •את:רונםהאשרכס-ממ;ררהוק·םכהפתאס

 .חו:צתיכאשר 'יפ:רהי·תיא i.'ו

l. 

והזח 5'הנרכא:. 5'תנינההאםכס

כצח 5'ו?בצחניע:.ריהשארדברהיהנןראמה-תכינהזהאתוכ-ס
ז'-:ז" .

 . ·,תינניבוקםו 5'צוסחהיהתסיר iתסי 1סכפשייםהחא 5'סה:ר

אלהכלאתולהשכיחנילבואיכלתאיכה ,זבבירעתפליאהאמנם ,הוי

סכלאשר ,רצופ·םתש:.עוכסהיושלסיםתולילימיםהלא !פתאס
 •קלאחררש~:' :.iככלכיכשארלאהאלח :rהבוראיהדברים

 :נר:השא !מאתברנה•זzא
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תשמח,ה rא ::;ו ,·ת, :t ?אנית:הוי;כי ,א'טזבה:ננמח .אנ:יה iiש ה:

 , א~~נ~שיאתדבר . :"'ט ו;"'יה? 5'ח:ישד:. iאכי 1תראהוא:דה;ה

לזיי iחכברני ,יינרםה cנונרמה ,שחר-t ~?ןי;דפשרראך;ר

 •אדםה 5'כא'ז~ר?היות
 ·:·:יי

?א .ויהיוה i;'הא :tי ר:::רהי;כואוכירחאםוקםכ .פהא 5'

ריר tי ~~;יככרורבו:נשראתחרשהתחרש :tג :tש ?יקירי /אנזת

נש:נ:הא 5t'נ:הוחראהר:ר rא · :c•iכ;אר:ישהרגשהנה .כינינו

בל ר::בןישלא 1ה~ילהת iו:ח· !שלירי·יק 1אתידרכ·נח

 ;נחמה ·נ cל;ר?ילהציק , :tניהאחר?ימיםאשר , :t·אי,הנו :tהרנרי

:א iltא'וכ' 1ר i;'5'חהקטנטנ·ז: :tהרכריאז'נחש:וכסה :rאם;:י

 . iiiיאהבנואסר /הבדו?הסאה:תנקךהיח iבא·היה-ה';א 1

צאם א";'ה :tאול .·ירנו, cו·נאר:ר .נוצרתיך 5':ישכ :;;םאכי

גם .אתהחיכי 1ע iא'ע iיהנ~הדה t:i:י . 'ואחותאתאישבןאצס

 •~שניאניכי /תרעאתה
אתה-ככראמנם .םצ~;תניאתהוכאת 1אתינכרנהככרבהיותי 1והיה

 .:ה·אחהנניאנ·אולם . :rי·כחיוןישר cא· ,הע:ררהרח:::ררר:ה·

והיא 1ר~~יש-~א'ט.היאהאמי~החהר iח:חקרר 9הא·ט.ח /אני-אשה

 'ע':'יו~טל-,אשכלאתו?פע?ת'?עשאותרהמע'ררת

 .יוןאניאהיהר:ז,:ת

הםפ'ריםה 5'א ?'כני tמ 1 ה::המרתאתאכ:ירואהכי 1חרש:תאני

אדניני 1אדת 5'פי:"א 5'אר'דיאהה .?יי;;:פרהר:·תנ:האש.- :t 1היוכי

 .מפיךהיוצא 1והנההגה ;י:;יקשובותנ:ר

נראהי;אראה ,הנשים ,כר rאנדכי ,תחשבאנ 5'אאתה-אתהואולם

 :rנשתוםי;אהשתרםםונומסביבר cא·בכ?נהגהי;אהגההכה :rרנדבר
 1יש-אכחנאשר 5'רכ'ת 1רהס::יםרהבוהא-:םה :tהשםי?םראהנר:בי;

 .הלירהם·ראת , 5'הגרוהפלארר cאתבקר:כרהנושאות

כי ,·יזzכת,חאני .א~רי ת::::עי5חייתי Jני i:א j ~:.ך rא jןנ-מרי

 •אדייכתת /י 5'נתתאשר •;ןני·כשגכ
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נהםמרגישאתהאיךהרגשתיהרנ•ז,:,גםכי 'הקשבתי"דבריםרק'א

 .אותםתהגההנהנםואיכה

אורה 5'כנרתצמאהנהנפשיואו?ם .לדברעדרי 5'ישרבכהחנה

ייתקו?עאניהנח •מחדשותר"ידניותדקקניתב:רפני<זזרא 'הגדולה

נאשאחראנא •האלהותני.· 5'מתחתתמצאהופה .משערותיקטז~לב

 .רנןע?ותם iבתמיר

י;הנותהרביתיבהאני •תהיהליהימיםבאחריתכי 'אדעע i'יאז.בנם

בשבילואשר 1באישהאשהתפנשלאתמידכי 1חושבתאניחנה .נדה

אשר 1זהואת 1אהב 5'האשהה 5'יכואשרהאנשים'רבוכה .נדצרח

מצאהלאאשרהאשה'י 5'ראו • :tביניהתמצא?אמב:א 'נו?דחר 5'נש:י

 1אחרבמקום 1ימיםלאחראותרימצאהתקרחה 5'יש 1פהרתדא

היהזהמפנידוקאר .אחדתובעד;;רשיחדנדב:רנוהנהאנחנו

וש?יוביאהאמת'?א-רבו 1בינינויפריד?אשרבומהראוי'

וחךאתלוחהיאאהבתי •אנינםנכונה •הצלבאתהכינותיכברהנה

הנךןי;ך,האהבהד:ראת ,"י~:בפרספרהנההדההצלב .הימיםכר

 •בלי?הואה:תיךביום jאהבתי .יקיריאהנתיך'אשרוהטהורה'

אני!'חה P.bהנהאני •ח P.bהיה !רבשלום .הכראת יתק.:.:·נ

 ,'נים,הראשנימיםהייתיכאשרתמיד'?השארתי 5'יכלאזהימההוי'

מחנקאהיהאשראלמלבךד:ר'י;כ 5'נפשיאתנשאתי א;'כאשר

אשרוארבחייהואשרשיכרםיהיהאשרראי:sני i.'א?בחדקהארתה

 !ומתונהישרהנשימהנרשםחדהיהיה

פתאםואראה 'לראשהמסביבההדסיםודרלפניפהשרכבתבדי.רתה

ואתהאשראתה 5'להניאנוצרתאשר 1הואאתה :ברורהדבראת

 .הש?רם

זץאדל..יאורתביאנהחייהאתי:sה!:י~ךנ;יהנהואתה

 •האחרונותהשניםבתכןדפתס:תניהאתקראתישתיםא 5'ואחת"א
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 ,נפשיתוך 5'אונאהוירדהמנוחר.איזומהסיצאההכה 1?אחרונה

 •חכצחמחיקהשופעתכמנוחהותהי

 •כזההייתישאנימפני 1שהיהכמולהיותחוכומחבלהיהאו?י

אשרכמעשה'?עשותכוחהמאו?יהיאחיתה"א 1אחראניהייתיאלו

 .ליזרחשלינפשיאזהיתחאני'סא .עשתה

 1'?נומחוצהאלינוהנאים 1הדבריםארהוכל :iחחייאשרישלירא

משתקפיםננ?יטתואשר i 1חי'נ'פיחנו?ט 1המרוטש?ר~:זי:~לאאינם

 ,?תוכחוכרונהגדולהאחתשלש?תנדמות 1הפנימייםחיינוכ?לנו

מדוחקההיותרנח pו~נחכלאתלנוומראהלפנינוומתגו?'?ת?'יתהמתגו

 ,נו C'tשננכםתרחתר~חי

או?י 'חב'?את 'העתקתיחב?את •ייהשאירהאשרכראתח:.ו.iיקתי

חשוכיםאיכםאשרדבריםאונאז:נרוכנראשרדבריםנחםיש

םדנריחושורהשורהבכ?חיהאחיחיתהכיאילחנה 1;•ותר

 'כמנקר :tח 5'ת'?חייכ?תיורא

ני ,כדמהלי .יצאהכנרחנההשמש •ר r .יור tל~?יכשארלאדבר

 .ז;זמזויגד??יום :iמיו
ש?ר.בואותבתוכויאצראצר'כאלו. ה?'הלני 1הלילהאת נך::.~אהב

 .הואהזורמיםהחייםנזרםכי 1םוי,דאתאניאוח:: •ימים

ו·ויפהשמשגםלייגדלככה 1הנצחאלאקרב i:קראשררכבל

בהתרחב 1ארגישהרגש 'א'לייקרנוכאלו' 'בשמיםאשר 1והכוכבים

יהיהאשרואתישאשרואתחיהאשראתתונו 5'א?קב? 1חזיני

 1יזקיזא'זtרתחת 1ר:~ער'?יוםמיוםהאדםילךאשר ש.:~ 'לכצח

 .מתחתאשרבברח :i'?ניוהה 1אדםבני?קו?מקשיבותאזניהנה

כנריםתקרוב •ים :tמנק' .:tסנדליההנח •מלאכתםאלימהרוסה,-

 •הרחובאבניפניעלמרקדיםהתחילו
כלאתלפניאחדבלילהראיתיואח •לימחנהעבודתיחנהאניגם

נםיתי~םה 'רביםיוביםנפשיכמובתריקדחאשרואתחייתיאיטר

 • :tאותולרז.והאחדנקשרהדבריםכ'לאתלהניא
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וס 'י:יפ~ואשרהכוורתא?ח 5'?כמכינרתואו?ם . ר:~·י·ח.מןכאני·

iפאני iתכאשר  ?וחוחאפואומח :חגדו?חחשא?חאם 1

תחאש?נוחתאוםר,שתאשרלאחר /רחוחזחמח-יחיחמחואמנם

 1רפח bככר
T T 

לדנר·םח~תחיכתשראשרנשכו?חרשת'זאתתכ?ח i":כ?אשרחוש
". 

 ?:והטו:.כ?ואשרחיתה'אשרמאתוופחגדר?הואאשרחדש'

 :t?חהתו~אשר 'המטרהתאןאו-?וסודיווחוחפחשכחייםחיeנח

התוגהתחוםמכנכיתמידהמתרומם 'חח?וםזח- :tחח?ו :החיים

 !כחייםאשרחגדו?ח

חיא •?קדושחו?סוכלתליחותחחיא •כי:יכיישחכאמואני

 'ואהבתנכעדחייחאתהקרינה

נשכייי 'נחםמוצאאניאשראתכמכתכיחימצאו?אאוליהאחרים

צפורישלה?כנרתחכנפיסשק ?,tכדמיונהמהםימיהסלחכ?אני

ואשרחמרחניחנ~גהתלויסחלבותצאוהיוכקוניםהגדולותהנצח

 •כצחתחד?נחלאהחסרתדפיקותיו

גדולות . :t:t 'מוצאאניהכלאת .םריפ :tהכספרי;והנםמכתניה

;ךאז'יואאישאשר ,ונצורות

 'היא .שככתבמדבריםתוויהכוהחםשכשניליספני ,כנראה

כמדודתחיימחשכיאתהאירואשרחרגע·םאתהייתייחדאתהאשר

הדבריםחםאלה-ש?חרדסחשלחרה ttכ' '"כדההיאכשמים'אשר

 •?יהאלח

סיואולם 'חשסו:ילולאתאוחכדברי ' 1יראאשר 'כאלהיחיואולי

 :tכסז?אליהםכקרבקרבאשר 'א?חחס .?אהאם !חא?חיםזזם

 'ותהנפשותבפגישחיים'אחריחייםכצחצוח 'הגדו'להכוכבים

דוקאלייחשכומאחריםםחותכית'וחיכלי !לכקריםהמתחדשות

-ז.זן.כערבערבסדיך,ןמום?ה Dתכרחשינשקודבראתלחטאההם

יויאשרהקטזהשערותכזלכ

תהיינהתהאדוםונגוהותיוהיםפכיע"השמשכהתרומם ,ככקרנבקר

היצירהרוחאויתבואאז- 1האדמה ·,םםכותחראשר 1הדם:.סםי;

66-



". ", 
" J ~" 

ה~א~ ·;;

." ···' • ' . ' 

.";; " . . . . 
...... 

• j ניcl 

• .,

א .' 

1l••MI• 1.". 
 ·•· cצ /

 ·יא:י

.... ".". 1 ' . 

·א· •
•• i ו

'"יזד::

.," .... " . ~ ' 

 ·::·איי

~-·:: :· 

ז'·יי· .~ • J 

M"''• '" ( 

 \i ~ :·;נ

ז·יי;·ז

·ח·~·.ן 1

ונבצ·צינ:כייב cזכפזרול-,'יצזזזקחאחתח tשדאזתמיואכיה::יי'ח

 .אוסרת י?:~פהחייסיםיויוםיוםבניוזציצים

 1הדםצםחצםח'וכאל 1חנפרא•םנ~ניהנשלל tlז .t.f rזהגרדת 'נערב

ליצלאלפיולתרכגוהלה•הוגם 1האדסהחיקאלנ::קרה 5'חtביאשר

ז;ח 9 ך::דהור:הידיהתמרוז('\ננצהשם.חתתוהשמח 1כנוהות

הכר'לההפליאהנפשיאלותרדתשובבשאז 1החדשהנהו,דהשונז

ה :;ישה•פהכשםתהאש ' cינהיאשרוהנשכ:היוכהזזואחס :הזאת

 1ואו:אתתו iאהס:שרת 1הבשורהזtיתה

שלי cחחוש·רתני cנםי .cרז:ור •ו.םדסיוככיםוכתר'התחפשב:וכשי

t ידc ד:רסהשיגקצרה• 

:~:: ... · ~, . 
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