
לים:~שן'.:הם·~~:ספרביתילדיעםסיףכהן-אשלומיתשלבפגישותיה
אבלשיר..כלעלה n ;:מרוו ·היא,כסףהונמעשירההיאאםאותה .

 ..לחברלנסותוממשיכה~אשת,'מתילאוהחלומותהאגדותנi·ר~ר:משו
הם"_ jקייםעדייןשאולי lל-היעםאותם,לפחותךים,,היל.את

צחימריםצילום:בך•אוויעקב

לפסלניגשתקטנהנשיתדמותנצפתהבחולוןהוחרבאמצע
ידיידםכמנהגצוהליםבחיבוקיםילעועוטהארבנשלגדול
הילידםוסופרתמשרודתהייהתהיאשה .מכבוהזהותארשלא

יבאילקבפוסהשובעשלישינירםשהתכבדהכהךאסיף,שלוימת
מהדורות.-30בישצאספהרגיובר'ממרשי',היההאבןארבנ •היוקרתי

חצ,בלספחחבריוגםהםכחןג'סיבשכונתהאנההפסלםימןשכניו
הםואמדרשמישמאנן,אותםשפיסלוימפרפו. mהקיפודהלטאה,

משפחה,נביאכלכהןא-סיףמתחייסתכולם.לאגלבוויאלןגבעלויורדה
שלה.החלומותבאחוזתדדהים

חוגגותמשפחותסיפור'לשעתעולילהן-אתשלםמניזאתגננות
חלוון',היערכי'קיותהוכתרהציערמילעשרדוהיוצרת,הודלת,ימי

שהמם"החולותהלידים.כעירעצמההממגתתהעירעםזמדההמרגישה
שלהמשחקיםמגרשהיו'מדיסק'החדשודליהיםהתרובתמרכזצמח

מויט /העירלרשאמסרתיחפ~נה Tאבןהנחת"עםמספרת,היאילדותי",
דצפים. 23בשקיתשחיווגליהספרהאושיל.הצדפיםאוסףאתששוד,

האגרהעללוסיפרתיהתפלא. ,'? 23דמוע,תואלכללצרףהתכוונת'אם
המשפהשנלעמהארשים,ארבעהבעלתש'נוספ,תאותהייהתשלפיה

מהיודעת.אינניתשוב?האםהחישמ.ובאעםלשרבואמוהרהחורבןעם
הדצפיםאתימצאוהים,גליהימיתהממידטקתעהלאשםהואשרבור
שלי",

הוקולהקצהרהקרהמוג.ולש,הארוךהשיערבעלת ,) 61 (הכא-ןסיף
אכחתארתההמקיפיםהיידלם rנאחתלאנטמעתחולנמי,הכמוהרך
גאדותשכובתיםמהמעטיםהיאיללידםהעשכווייםהיוצירםביןמהם.

"נביגודהמורדני.ביעדנונאףמהליכםלהןשישמאימהנהיאיכדם.גם
ואתןחצובתאניאגדות,ואוספיםלכפרמכפרדדים uהשיוגריםלחאים
אומרת.היאשיל",החלוומתמותן Iמותיכ

?ןכאלהבאבודת,החיייםשלניהמוזיאיש
שלי",המהותאזתאבלבירחה,שלכסוגהזאתלראותא"פשר

המפצלותאבזרמספרים
מ:תאאחתמפלצתעל
'דלי',המיהלאחשומתעהיא

נבהלת,
מיילל.תמתייפחת,יעניהבכל

אפשר?מהלעשרת?אפשר"מה
 ,נשארתמדילשיהפחד

מייללת.המפלצת,מילילת
 ,מחריינפזלפוחדת"איני
מציידים~לאמנסיכים,אל
-משדיםלאמרוחות,אל
 • Hמידליםרקחופדתאני

להרגיעמהמרתאאמ·מפלצת
ושיח:בשיר ,בסיפור

שלי,"מפלצת
דהמעות.עםיד

וילדותידלים
אבגדות".רקיש

יוצאתכשהיאכחךאסיף.שלומיתשלהיחידעיסוקההאיהיצירה
ובספריו.תנמתניס"ם Iסרפתבבילידיםעםלמגפשיםזהמניתה·מצבהר,

לרוב •שליהייצרותאתשלמדרלאחרלכלכדרךהילדיםאלמגיעהא"ני
נינהיםשיפעימםחרהב .עצמיעליועדתשמאנייותרלעיייויעדםהם

שהאומאמיניםוהםמגאייםכוחותישלמשוררארלשסופרהחשובים
שומרליישאםארבארןומרגהאניאםנשלאתיכרבהירם.להזיזמסרגל
ראש.

ליזמגתלשיהדמיוןאתתרומתשאגילישהחמיאהידלהגם"הייהת
שלו.הדודהאניאולישולאכהןמשפחתושםשגםשאמריולדישארל,
 .אכווירנשיקהבהפרחתמהתלמידיםנפדרתידתיספרבניתמפגשבותם
 .אצבעותיואתפיסקגםאכלהדייים,בכפותיעניואתהסתירמהםאחד
הצצה".דגםנפיםהסרתהיאשכתיבהלמדתיממנו
לשרומתולע,יילאשגמםיעיורמתכמ.יבםרמנםמ.ישםלרמתהמ

רשכעהדירשיהילאררליה
אתשמנעייןהמהזהכסף .חומרנייורנרהרבההעכשיוו"חדור

ישרכלעלמבקלתאניכסףוכהמעישרהאניאםכמראשלותהלידים.
אניאכלותמחכם,ירךתחרהבגםהזההדור •בעבראליימופנותהייתילא
הנאוםלתחרותשכופטתדזהנמתי •מאשוריותרגםהאואםיודעתאל

בעצםהםלהרזע.זעקהלמשעה,בקעה,שםששעמתיומהמ Iהציער
שאיןשאלות,אותםשואילםלא 1זאתםשומעיםאלשהמובגריםאמח

בשבילם".זמןלמובגירם

/) 
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< 
שהתתנ?הליהידםשלהשםה

בעבירת,מדבריםלאהםשכיוםלינדמהל"עתים
השפעהעםאחרת,לגמירשפהחאתבישארלי,תאלא
סלגנ.הרבהעםוכמובןהמחשב,ושלהאגנליתשלרבה
ממשיהכואניהשנתיתישאללקוותרוהצמאודאני

שלפהכבדוהמוןילשיבשיראילת.ולאעברביתלכותב
 •אותה"אהובתפשטואוניהערבית

הזמהנפהסיפיסךיפין.צאהלהולחהוללהמגפשים
ו"פאתוםתרובת','לסלשתירםת;קהששםספר,לבית
שאבמצעותמגהלאניהאץר,במפתמביסהכשאני
מגישיםהיולוולרוחהב.אלורהכאותהחרשתיהידלים

ממנויוצאתהייתימולדת,במקצועלמבחןחירםאותי
גברה".צירןעם

נפרדתיםפרדתיבביתמפגש,,בתר~

 •באווירנשיקהבהפרחתומיריםמהגר
הידיים;בכפותיסביואתהסתירמהםהר

למרתיממנואצבעותיו.אתסיםקגםאבל
הצצה"ונםפנ~םהסתרהיאיבהיש;

לשפשוטלאמחסוםעלברועילהשהיהאומרתהיא
הקהלעםהבלתא-ימצעילגמעולת.מסךירכבישיונת
שלקסובתקובצותםערקנ~שתי"בהתחלה •הציער
עםהליגפשזעהתימןכאלחר • mאכיתהעםידלים,
מלועלמדובעיהיל rאבכר:הירם_הספר.בביתשבכה
איםת.לושוחחילידםמלאגדולאולם

המפגשיםאחדאתוהעבירואותיסידרושניםל"פני
 ,אעשה?''מהחחללה.התמלאתיגדול.יותרהרבהלאולם
חראדלאוג',מהךל'איןלשם.אותישהביאמיאתשלאתי
המלךממרשי,הארבנאיתןלב.דאל'אתאותי,הרגיע
 •שךלהדמיוותשאררכלק m:דצהאגםןמפרנזו ,מדמו
דצק:כהמעדילאהאו

דיכעלומותהרףאללרכאותהכאךסיףאןכ,
יציחתיה,בשמותהנירכדרב ~עהילהרסכהדהמיןו
'ורנההדובדבן',ןציל'ג'רמילק', ~-'המחוביאםכמר

שמאלי:שמליו'הצב~ביקרר' 1 ::האבזהנהכ
אתמשקפתה"כתיבה

 ,שילהחלומותרפרסראר
ערבידממספרת.היא

תלאושנאיהשינהלנפי

 ·לשלבורוצת

/ 
~~: 

סוף.איזצורותליללב
אגרוף.הואשליהלב-כועסבשאבי
עפיפון.חארשלי-הלבחוםלשבאבי
שעןו.הארשיל-הלבפודחשבאבי
חלמנהיי.הואשליהלב-ערבשבאבי
מימיהי.הואשלילהב-צאמשבאבי
ודבר mהלייבלולשיהלב

קובייה.ואפליושמשלו

() 

לש•ךתענוג
ש•ר•ה.את

גאון

,הכאךסיףשלרנסקילעחלוקההיאו mבסוגהיאםגם .הילהל"אסעןאלצעמיאת
כסטודנטיתשנה, 4 כ-oלפני •כלפיראסירתתחושתמדיהחייםאורחעלישירותשמפעיהזהההשארהמקדו
צאבישידרתעתהזהשסיימהתא-לביבאבוניברסיטת,לעתיםלישרןללכתמקדימהכהאךסיףלעצמה.שסיגלה
הימיםבאחדדליים.בעיתוןכתבההאיחיךרנ,כקצינתשארשלהלהליאבמצעבשבע.אפילוארבערב,כשמרנה

ששאל ,שלרנסקיאתלייארןזהבתפקידהלההדזמןמחלומותיה.הכתבעלומעלהמתעוררתהיאהאדםנבי
ישרים.כותבתהיאאםאגבכבדךראותה . .הריילאסיתוכניותשלהבתוהננפאלותעל

למסרווהעזהמחברתמתיקהשלפהאז ~. ; /"'~..,.-.... .ממקרורקלדבירה,שמעה,היאבערב
אמרההנעץר,לשמורריעלןראותה / .-~- ~ \מצירךחיההשיאאומרתאףהיאשני.

 ! t ,. ,~,,ו;, .
למהט,השכגהעילהוהכ.שולם :r _.' ... .נידיוטלפוןהלשמרכבביל

מהרמפס:תהמשוררהלארק ; ., t ;,?ךלשילטהיזיוו
יטפהסהאישרב!"תעיל"בויא, ~.\ !' ,.,,שיולג.יזם.צרךיאלס"רב,

"הספקתי •אילובחזהרברדמגות . .r _1בהאנה,בהםצופהאשנידםירב
הוםמהשיירםעשרהלקראוקלונעוסרטיאוטבעסריסכמר

בקמרםברהל.החמאינפלאים!"מסירמים.בלכהנוגעאלקסלאויה,
אלהמשיירםעישבירלההודעימהויודעתמהמחשבניזונהאני

המשמר:לע'שלהספרותילמוסף •מנותקת"לאאנימתרחש.
זונמהשברייעשדנלרשהכעברו 'חמשלפנילחייהפץרהמחשב

ל ,< <t .. ,,ם·. שהעמהאי •רבתיהפתהעהכאךסיף J'ש<ןה ,ג'"...אפשראיכהארנ,מספרת.האי ,שבי

אהימנהאלארתה,שכפתהחבלדת.לוצלצ•פתעה.רקעביפרןו.לכתובמשמיהכאניאבלידעלכו,
נבסהעירשג.יעשולנסקי,ניצבמהלויענהי.לארמהיכהלואלבמשחב.אוותמקלהדיאניומןכ,יששר.אלחר

שהחקןרבחו,עשכמובחןרלר,ידלרתהבמרביתמיודחתילש.מהאצבעותנפדרבתליחלקשנההייעהפרוןביל
ר'לילערתיל'גץוילץוע'ירצולחפי.אבהרםשמרוראפשרקצת,וכשנתקעיםיותר,שיירהיעבפחןהכתיבה
היעןותאתלהלהגישירכאילההלגעי mטיממייקהר'לכרסם",אפשראימשחבאוות.לכרסם

החיים",כלזהאתלראשכחאל"אניביכוהיר.שיירעםלטםןוכומזהןמ,לוריזדשידהוריציכתךיישןיאהזו
ארמדת.היאנית?קוצוירלא Iנריי

השיירםגםכמרחםלמבוגירם.שיירםהיואלההפטנטיםאתבדצישימושהדלייםמצפהאניהל"פך.
 • 19ד sב·שפרסמהשאמ'ל,בדיש'שהראשון,בספהרים mמוכלאכרתכת.שאניבמהוירתכזוהחשרים

שרבליידלם,הכתיבהשלהפאליםלגןשמנכנסהאבלשירכקובעהכובדחרקהיראילהם.להגעייזבילהתדליי
היא ,אחרוית"ר mישידלילםי"בכתיבה .ממרגיאצהאלאלאאילה,מבררניםדבויקלאמסוימתלמסרהלקלעו

למאה,לרכסימםזמביגתכמהרלמבוגרים"כתיהבסובהר.לשהמשחקיםלמשרגירדותאלאניהילעמ.יטפיט-פה
אבלרקיה.לכרסימםכמיזגתכמרהידלילםכתיבהיאוול •ילאי"עילרםהםאאלהליידם,

כפיהליידם,אתלחנךכרונהיליאןהאחירותכלםע
לאאניהירהילדים.בספורתפעםאללצעירשקורה
הגעוגע'.'מןניזונהאלאפסיכלווגתי,אומחנכת

עםעשלתההפעוטהשללומית,מתמשךגעוגעזהר .
שבכמה(אףלחולוןמעיראקהרירהעםהמדינהקםר

האיחלוון).כיילדתבעטותמתראותהיאפרסומים
משפחההייתהמספר,תהאימשפחתה, • "1949בונהדל
בגבדד.היהידותבחמתרתמרעובתשהייתהציונית

ההימסורתי,שיאוהכנסתבביתןזחשהיההנמוח,אביה

האבתרךכ ,רמלדובסקיוהירקבילאיקידישמהלמקירא
אמדולשבבהביבר"לצאונךר.מגילהבנטהעמהישהר
מאדומגיללהאהיבצוירשיהרמשוררת.שאיההמוקםד
צעיר'.'

ביוגרפיה.שלטפטופיםבכתיבהוראהכהאךסיף
ענrיגםךכלשיירם.רשםפהעבהרשלההביינשותךכ

היכהלידלעכתבהבמקהראלהרגנה.הידערארהגרנה,
המרשא",יוצאאלפעםשאףמשהרהז"בכיהת.נמךר
התלידימםאחדפעםכצידשאכחל"אמספרת.היא
יאתיסוחבתשאנידרבהזחמור.קבפיצתילעמקפץ
יהדלפי:תיזנגפעתיםגאלאנלעבתי,קראל:הייחםלכ

דג,רבהנעייןגבללאכב.מאדוהחילשהכתפייםלעץחל
יענימול •תדימהרשאונה.בשדוהשלבתחמירבתהייתי

להתחאב.לפעמיםוצרההירלידהמרדה.
רואיםכשהםמופתעיםפעםלאדלייםחירם"גם
אחדהשתומםשלד,גבובהוכמעטד'בכיתה'אניאותי.
ושכנכנסתהשטיח,לעאיםתיושבתשאניקררהמהם.

 . •למצאו"זןמהללוקח ,אותיומחפשתהמנהלת
אשהל"פעםהספחבבתיהמגפשיםחמויורתרעדו

ןמ mלכיעדמם'כישרעוהתלידימם,בנפימוהראותי
תאלמההמשורירם.של mהעטיראתתלקןצירהכאני

ניןוזחראדוא,ן mנאל mהיאור?נרתך mהשיםבתת
אבותוהלש.השאלהצעמםבהםלהייתיהששמ:מראד
 m'יהלשאבמירהראוההאיאםהידלי.לעירחמתירגע

היאאךייודעמישקר,אפיולארהטהיע,מעיןאמיר'
ומההדמיןו?עםומהשולע.לעשלכלעאוםתמתקנת

הירמוןץע'כבתארלדנדשכעיקבהשיירת?החירותעם
הירריח?שילשירמןוחושבבכללימשהוירחו',נתן

לאידרעאדבי
חוש:בואני

אוהבמשמשבבאי

ללב?שיצהרווזיא

 rאונשואהיאננהידלים,אוהבתךכשכלהכסt>דיף,
כמורגולברג,דאלו,ביילאקכרמןכ,הלשמ.םידליזמ

והסיופירםה"ירישם •לחפיאוהרבםשךליסילקסידמם
הליותמורכחהאלאבג,ילש.הידליםהםבmכתנאשי

אניערשה.אשםדהמלביןביוגרפייםפרסיםביןהקהלב
·יורתפוטנציאלישידליםלתירסרשלאםמסכימהאל

לרשיהיר mמוכלא.אדםילמאשרלזים.לילכתיבהגדלו
שמושכת תiK'ז·הרלימכיהראנילהם.לכתוברכיידלים
הילהדרלvמי,ת iאזתהשיירם.לאכשחולהזמןכלאותי

אנחנוה:כתיבהשאחהרגהשיליש •ונשארתישהייתי , .. 
החמהצמרגישהאשני·קורהמשותפים.בכוחותערשות

מאדוקושהרינא t;ךז-עםאמא.לאשאנילעומצעטרת
יארםת".המםונהניתשילאלחיינים

•ניwניולרנשת:נםלידרעתכבלשתיקסzבררבא .
מםניונלשידלילםורםםזדתורבתאבחמב

לעטומיעההרגתםההרלותשהבmהורליית
גניתיאהויבםםניאליהידם )-(דליהשל

יבםמהמאתשלאכה.'לולמוםנאוםף
יאת?ר

כתבובקוישלשרנסקישל"בתקופות
השארכלדצליחורם,אשזבסרחהאניילדלים., .

 > •ידלילם"נהדירםרכיכתםיושנםהוי
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•א"ארם

i.מוכרז' f 
;לךשיץדך

כריילדים
להם.לכתוב

מכירהאני

אחתילרה

שמושכת

כלאותי
כשרוולהזמן

השירים.אל
זאת

שלומית,
הילרה
שהייתי

ובשארתי.

אנהנר

כותברת

בבוחרת

שותפים"-מ

'ימטבשניםהרבה·הרבהלפניכתבאבן·עזארמשהר'
רחרז'רלהמציאות,אתהקדיםהדמיוןתמדיכזכר:השיר
 •רובת"שניםכעבורשהגתשמודבירםלעכתב

מסתרתתכהאךסיףלשהשקטותלימותהיבין
"הפרססמ-רדרניזםסביהב.המחרתשלעחריפהביקורת
יהא ,לאפשיר"אפשריהלבתילכאתחרפךהךרמקללק

שלהכורתתתחתהמרגשיםדרביםהרבהשי"קועבת.
ספירםמעטאלכלולהזאממנות.רקים mחרםאמנות
יותרהייתההחברהאםרדוהד.שרמתםלילדים

 •נולדים"היולאבכללהאלההספריםית, mיבקר
דבריםגםשיוצאיםמרדההיאהביקורת,לכרעם
וממנההעולם,שלהרחםכיעןהיא.ה"שירהמארדטובים
ההקלטהאתעשהאדיסרןאלווהכשתומס .הכולציא

אברםארמהנתך"פרקבההעבירלאחרא ,שלוהניסייות
'אמאמתךומחוחישראאל ,אמירקנינשאילשהיסטרוי
חראעשרה:חראמהבידוקעדיידאסרן •עהמימארחה'

 •איתר"ולהזדהותלגדלושניתןבריתוהפשטודלברךלה

יכורשילםים

אחדגללהביאמוברחאני
שנייםאו

בירושלים.שלילסאב
דייים,בשתיהגלאתאתפוס
בןדלייבשקיתאותואשים

בכיסנישהקילדיס"לחנךכוונהליאיןפםיכולוג•ת,לא"אני

קטהנ,

מנתה.לסאבואביא
ול, mצדפיםגםלואבאי
 . •יבלושאניבמה
לסאבאניאפעםבל
שניים.אואחדגל

אוליבבה
בירושלים.יםפעםיהיה

. 
לשה.הגדלוהוזאתהחיים,לעפילוסופיותאמירות
עללומחמיאהמצדההיאאותם'.'לשירתענוגממש
במיוחדחשובהסגולההברוהר,ההגייהלערגםהקול,
שניוכתבהממנהגהחרגהאגוןלכברדילדים.בשירי
זדרבהלחנתרידיזידל,לתרכניתבימוחדדחשיםשיירם

מויזקילתשנהילוהציער'קשתאויראלהוותיקקירבישר
הזנמה,לפילכותבעדויתאלא"ניההפקה.אתבמשוףת

אלמהזלמרא"בלהכאךסיףיטעונת ,אותי"סוגרזהכי
ירשולים',צ'יפוירהישדחם,ישהירםשמניאדחמסריבם.
לרשאונהיארתיאשרותיהםרו,לשלירולשמיותמוקשד
 •הידקרן"'גשרשלישייתשלבהופעהכיהדל

ערשהמישהוומושר,מולחןלשהכששירמבחינתה,
"בילדותילמלא.יכולהאינהשהיאהתפקידאתבשבילה
מזייפת.שאניהבתררמארדמהראבלזמרת,הלויתצריתי
להגעידךרעודרךכ,עלהפיציוהםשלימולחניםישרים

 .שלי"היעצירםהקואריםלא
יאת!ןתבאיוםאזתועישםךיירישלשרביהלמ,ים
הופךחראאלדר,יוצאישירםשכספראל."משמ

הוקילטישמריי, mלהרכסוויניכךכולם.שלהלוית
יכלותילאכמשוררת, .איינשטייןאריקבעבראותם
התייחסונטרשלמסוגרשמלחיןמכךיותרצעלמיחאלל

לשי'.'לשיירם
כמלזןיהבהוותייהתערוימ

בוחרתהייתיבי,תלויהיההז"אם
אםמאושרתאהיה •פרליקרביהודה

 •שיל"לשיריםיתייחס
הכאךיסףשיתפהבספהיר

המייאירםטימבעםפעוהל
א"נינחצרת.יהאאכן .אבץר

בעבדררתמתערבתלאפעםאף
בוחרתרקאניהמאייחשל
גיביוונונתתארתהאראותו

עצמה.עלמיעדההיאמרבי"'
אמניםכשניאותנורואהא"ני

פעם •ספרבאוiרוגירםשבמקרה

 •נסרגרתירתיכףלהיערניסיתיאחתו'ן ~---==-י \1
הרעתימדמר''הךלמאתיאריץנכשאנבר ,פו<'יז- nש•ל 'י''~כהןא-סיףשלחהישדםספהירשני
-יל?אמרחארמהיעדואתה •מידשןמשהךלמספירהפילעספירם. 35רהכוללהנמייןאתילעמם
בסרד".היהיוהלונידלאטהיינכסהךלמאתייצגהעכבירם'גבן'מיסהבוספהרהצגו,ת 15הוצוג
ויאהםיר"בחתםועמניינ:תבקהררלעצמהעיבאיהןאכסרמסום:רב m ·האמריקניתהטלווייזהברתכניתשיראל

השיוהטויבםדלירבםחזהרשלמוברכתגמהמניכרתמשיריה,ראשוןrידיזיהופעתעתהחוגגתגםהיא
עשתהנהיריאניתרמכהממושגדל rאההז.בתחוםהקטעים •אגוןיהוםרבביצעולחמנייה',עם'לחמנייה

'מהשעילש,החשדלספרשייאהדאביוירםמאשורתאותימגיששהואאבא'של'אגוןהילדיםמתוכניתלקרחיםבן
במקבליהלא,בימים(שהופיעולשלילת'שנפלבכרבכהחינוכית.בטלווייזה
אניבמיחקה,כמרונסעת?'),אתןאל'יצפורשיירהלספר"היא •בתוכניתרייכללוששיירהשדאגהואאגון
שייאמםיראהותבאלגםאניחער.שךרהמאתירעמפההיוכאילואהילםמתייחסתאבלילידלם,אמנםכרתכת

ישלרפםיללקססס.חרשבילשהתהיהפהדד".מגליםבישרהי"כשמתעמקיםמסביר.הואמבוגירם",

ייאמםירשהבהותפהעאתביחבוקמקלבתיהא
פתוחה"עלוםספרהים.אתבמקיבללכתובעברורבםי
סרבלאארסרבהז"אםמצהירה.היאלכלום",מקרםשיו

הקה"ל.ישפוט-
לאהליידםלאמגעייםכהאךסיףלששיירה

שנדוהעהמשוררתומאיירים.מלחיניםבתיוךר .רק
מגיעההתמסחררתשלבלדלכלהתקיפהבהתגנדותה

שעילהםצועבניתובשימהכידליםגבבידמצרריתהפעם
אשזהנבתילשב"השזיאבוישריה.ימלותמוטעבות

ניסהגלודשכנבקאבלהזןמ.עםדועצלאלאדביהדיל
פניםשברםבותקף.הגנתדתילפרסומתיילששדילגייס
 •בפרסומות"ילששביירםשישתשמואתןלאאוופן
עודמאנה.פסכיתתומהרעיצהאר.רשנהלחיאםרש

mלקעןש

אזת,עם •ילששישבמהמסתפקתאני,אבלאויל"כן'
אמידת'עםשבקסתיהסטליריתשהגישהבךכמכיהראני
הירלי.קלקהלאיל,פנייהכללכעמטכגתרנה'לא'

 •לשוהדעיקהלאליגעיושישירוהאימשוררלשהמטהר
אניביכס','נישהקולימתהילערשבמיהכמתעטףשכדלי

יג"לד.אכשרישהריהאבשחראה mבס

הנשיקה,אתקח

בכיס.אוהתשמור

 ,לאיבךרתלךאם
ריץיב,מישהואם

-ייעכסשימהואם
ביכס.נישקהךלשי

צעוב,התהיאם

גשםשלדמעהאם
-ירסעלתרקוד

בכיס.נשיקהךליש

כמרהיאששירהשנחשוברצוההייתהאלהיא
עשרתשבמשךקרהרבקלות.אבהזתימדל"אפיקניק.

השאודעהדףלעמקשקשתאניזאשהדר,יליוצאתלא
אריזומקהשועמתאשניארהלילב,קרהרהזאםמתהצר.

ןרשיל".חתרתשאני
?הקיזומוזיא

 •השמוילעושהשרפןקלאסית.מיחקהכלל"ךדדב
מנירליישאזמהבית,לצאתאם •שמהרלעהשראבך

לאופהר'.'
שייר?םבתכיתבכמובמטחבנלשביתתא,וז,אום

יועדתלאממש·ממשאניאבל ' rאתמלאא"ויל
והגיסיםהאחיותירקות.וממרקמחביתהחץרלבשל
אלאשניילעריאוםכיאםילש'הקוילנירצלדדואגים
םגדבכ'ארםשנםיחרבהצמחוניתאניגדהלו.אכלנית
 •דגים"אוכלת

 ,I'לZff"fתככיהבתםמים.חאלתאשתחלוםןכומאני
 •לגדוילם"גםישהרכובתתאני ,"ןכ

איה?ןכיה ,ונ

צךירלא.אבלבזמנודרבלכמפרסמת.לאאני"כרגע
 rאאותם.שתייצגמפלגה rאילדליםלמבוגירם.לאדוג
שדהלואפילולהםאיןמטעמם.שיפלעכנסתחברלהם

 .,משלהם".
גםאבללמבוגריםלכתובהפליאכידוע,ביאליק,

אתהנושאבפרסכהן·אסיףשלהזכייהעםלילדםי.
איהעילה,שהועסרר·פרסיםשלשררהלאחרשמרי

הסופרםיגדילו_לשמכובדתשרימהלאמצטרפת
צביאוירובראשםביאילקבפרסשזכרוהמשוררים

שרונת.בתקופותפעמיםשלרשבןשהתכבדגרינברג,
לערק"לאכהן·אסיף.מציינתביאליק",על"גדלתי
'ספרמילדותיאצלישמרדחירםעד •שלוהשירים
הםהספרעלהכתמים •רבניצקיעםשערךהאגדה'
מקלףהיהשאבימהפרינוסףשהיההתפוזיםמעסיס

 ••משם"הסיפוירםהקראתאגבלי
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