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פרלמןבאורסיגל

במאוחראובמוקדםאשרהרוח,אתחשהייאת
תחושי"ולאלהשייכתתהיי

למותוהעשריםהשבהבפתחהורביץ,יאירעל

 •:;נייף 1$ה Jס~האףלי
 .ףי~~אףליאר

fW א.ריף 1 ~:;ניב 9דףז:זךכף· 

 .ה~~ער~~ת. ?7~ז;ו

rכה. 1לרליף~דףשעולםל=?ארןה

 •~ףזקtי:;נז:זין~ךן~יןף:;נ~ל-דאת,

1;וה~ימף~ה. 1דףז:ז fגם

:קדף~ה.סדףח~ןא.ריף:;ניב 9

 .ךיף 1;1 ~כ;:~ל דיג;:?=~ iJא w ~~או

בציפורמביטכשהוא ,) 16(מס'השירבפתחהדוברמעלהאופציותשתי

 ;כלואה""ציפורהקובץאורךלכלהנמתחמבטאותרואינטימי,קרובבמבט
ואילוצווארה,סביבהרוחאתשכרךהואהציפורשלשאביההיאהאחת

"האחראי"בסימוןלדייקהניסיוןמארדמפליאזאת.עשתהשאמה-השנייה

בהוהקלותאחד,מצדהציפורצווארסביבחבל tהצעיףכלומרהרוח,לכריכת

הפליאהשני.מצדאולי"),"אר("אולי",בזרזרהללוהאופציותשתימומרות

"אביך"המיליםאתהחותמותר::דן) ףי:-(הסגורותהתנועות ;בצלילנפתרת

במלהכ"ףהארתואת"צווארך"במלההסגורהצלילאתמהדהדותר"אמך"

בידיהרוח""כריכת-הדטרמיניסטיתהפעולהעלומצביעות"שכרכר",

זה,מעוף ;הבוגרתהציפורשלבמעופהשנטבעההפעולה-ההררים

באופןנקבע ,)" ...אמךאוליאר ...אביך("אוליהעברממחשבותהמשוחרר

סביבדאגותוחסראווריריקל'צעיףשכרכרהרריהבידידווקאפרדוקסלי

עליהמלגלגלרןיכה",לדו~ר~שעולםל~ארןה /,ה 9iזקעו~~ת. י;T 15 "(צווארה
הרוחהידוקמכורחהאדמהאלהנמשךכבדמעוףזהרבעתרבההדובר),בחרם

~ fl 
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סר~ח~ןא.ריףt;ו:;ניב /ה~ ד~"(חבללמעיןהופכתשהיאעדהצווארסביב

לאורךהציפורמעוףאתהמתנההאדמה,לביןהשמיםביןהתנועה .)ה~~רנ;

באכזריותמתגלמתוהיאכאןמוכרעתבלתיאיננהיכולוהקובץולאורךהשיר

המופיעהכ"ף,באותנבלמתהמלהשלהפתוחההתנועה j"כרוכה"במלה

ותנועתהאפוא,ינחרץכברהציפורשלגורלה jחונקתפעמיים,

גםוממילאשלההאחרונההציפורלשירתנהפכתהמשוחררת-מוקפדת

יאיר-היופימןפחדשלאמשוררשליופי,עדהמזוקקתהאחרונה,לשירתו

הורביץ.

 :השאלהאתישורוןחליתאליוהפנתה 7ב"חדרים"עמושנערךבראיון
אותועוטףכשאתההמצוקה,מצבאתמחליששאתהחוששלא"אתה

בכוחוישהזה"היופייהורביץענהי""להפך "?כךכלעשירהבצמחייה

מורגליםשאנחנווחדגוניתמונוטוניתשירהמאשרלבשימתיותרלמשוך

מנוגדפואטיכקוטבעצמומציבהורביץכיהללוהדבריםמןברוראליה."

הקורא,לביןובינועצמולביןהאני-המשוררביןמרחקשיצרהזךלשירת

ושלאירוניהשלהדדית,חשדנותשלסבךבשלמצטמצםאינושלעולםמרחק

הןהמליםאםואמנם,העולם.וביןהשירהביןכחיץהעובראינטלקטואליזם

ב"ציפורובמיוחדיהורביץשלמולדתוהריהפואטית,אזרחותויזךשלמולדתו

עצמווהעולםהעולםעלהמליםבומקוםלהלמצואשואפתכלואה",

האנימביטעליההציפורהאםביניהם.להבחיןאפשראיכיעדמתלכדים

שלציפורהיא ,) 1(שירמ~יף" 9סס~ץ .TIJ7W~ל 1 תר.~~יד7"כשהיאהמשורר
בעולםעפה 1ןה 25מת 1נעלמת 1מגביהה 1נעההיאהאם ?ציפורשלדימויאוממש

מקוםאתלקבועאפשראי ?האני-המשוררשלהפנימיבעולמואוהממשי

ושלממשותשלמהגדרותחומקתהורביץשלהציפור jשםאוכאןהציפור

כלכיעדרבהכהבעדינותהללוהאפשרויותביןרוטטתוהיאמדומהממשות

באחת.אותהי~~זאותהלנעוץניסיון

זומרוטטתלציפורנזקקשהאני-המשוררספקאיןזאת,עםיחד

כדי ,>"יי~~~~יד •~ז,נית tt:;נן;ונ~עיסיס~ ~~,ש י~~ wליז,~הד.ר~ע תאז-ל~1ר~"(
המוות'),יוםאת('זכור Memento moriהציווימולאלקיומואתלנסח

נכתבההורביץיאירשלשירתוממשי.איוםלהיותהופךשירתושלזהשבשלב

חיתהשמונה,בןיאירכשהיהאביו,שללמותוהזו;לתחושהביחסתמיד

בנישלשירתםעלהאבמותשללהשפעהבדומהשירתועלמכרעתהשפעה

ההעדראתהורביץמנכיחמהםבשונהואולם, jויזלטירומאירדולךיונהידורו

 :לאיןהישביןאותומרפרףהואקיומואתצועקמשהואיותר jבהיסוסהזה

~ l!I 11-,ום 
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~דידי;כאן

אוסב רת~ן:;~~;:ד·~.ךת 73ד~היה~ R~~יפרת·::זל~~הן~ס,~י

רוחהאהבתומרתבכמר
-ד: ד-:- ·.•דז

~דידיד 73 'י~~ן~אן
 ) 105עמ' , 1973- 1960("שירים"

 :קיים"ותהום"תםובשיר

ילדשלרחובותלידמזסה,לידרואהל'אאננאאתילדזהבככה
T T '•' ',"',' '•' T -•,• - 1 T • - 1 1 '•' •.•:• 

ננו.ןה א~~ת 5\זק,~ןדלךלהד 73זק,לרחובותזק,סם

~ף 1. ז::~~ף 1.ללו~ר /W ~ oן~דזק,אוגל~ד
'מע( 138)1

תימאטיתמשהיאיותר , Memento moriה·מולאלההעדרהננחתואולם,

להיפרדמתקשההררביץ ;וצליליתתחביריתבעיקרההיאהררביץשלבשירתו

מהבשלאלאמקרה,בכלמרסיקלילהיותהצורךבשללאמצליל,ארמשררה

 :יששכברבמהלהיאחזכניסיוןשנראה

שמשליישישליעיראני
 ... ... . ..י .. . . . 1-

ישלישמש ..... . . .. 

~דין:;~עררהיק~ת ?7מר~יןה~דרת ת~~~

 .ךבר~יח~י~!ים זrי:o/ ~i ~ו~י~י

הבשיל~ננטהררהשמשראשננניישליעיר
' • '' 1 '•' 1 -'' -'•' '•' : t • 1 • T 

~שליזק,~ש

w זירrסל??ז:יי~:;נעו~יל

לי~rזו~לrזה ,R ~~מ~זכהל~rזך~ל
 ) 103(עמ'

התקדמותהיאתמחק""חשכהבשירהראשוניםהבתיםשנישלהתקדמותם

שרבאליהןחוזרהואהשמש,ואתהעיראתלתפוסשהצליחלאחר ;ספיראלית

כילצייןבוודאיראוי ;רביקוביץלדליההורביץשלוהפואטיתהמנטאליתהקרבהניכרתכאן 1
שירתה.עלעזחותםהטביעבילדותהרביקוביץשלאביהמות

 l'.J fl!וטם
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זך'אצל(כמולדייקפואטימצורךנובעתאינהכאןהחזרהזאת,עםיחדושוב.

 jלכיבושניתןאינודברשלשבסופומהאתלכבושהניסיוןמןאלאלמשל),

 :בחתימהלשיאושמגיעסגוליכובד

 ,ם: iJס~ה ה~~לקב~ןה,ס~ן1;יהסךסה ה$!~

i] ~דIJ ~~הס, 

 .קוt~י:~;ה Wq:;~~ז;זסרז,וי~י~ית qה R ~~מ

הממאןהאני-המשוררשלהספיראליתההתקדמותמשם",רוח"ולאבשיר

 :יותראףבולטתהצלילומןהשורהמןלהרפות

~ו:tיד~ת~ו:tיד 'ןו;נ;:~

~גסם iJנrכ iJ;ע 1ךl;יtרי!וד ,גל.ן~ו:tיד 11$ ?שר~ל

iJ גסם~f לW לב~~י .י~~פ·ל,תד~תןלנ~~ק.ךה

reiJ ת~~ידל·א~םזג~~להז~ג~ים~ז:זים~ים~

שר~ל י~~שר~ל'~~יד

~ו:tיד

נועץ'הואשאותןכיתדותפעמים,ששהמשוררשלשמומופיעהשורותבשש

ממילאהמהודקתההתקדמותואולם,הר.עלשמטפסכמיצעד,אחרצעד

אלאאחדביאירמדוברשאיןמשוםיותרעודמהודקתלהיותהופכת

שלהתפצלותוהםוהאחריםהשיר,אתהכותב"יאיר"הואהאחד jבשלושה

משוחחים,כשהםכותבהואועליהםמביטהואשבהם"יאירים"לשני"יאיר"

אלקיומואתלהנכיחהורביץכאןמשמצליחיותרלהתנחם.מנסיםשואלים,

נותרלא"יאירים"שלושהעומדיםבובמקום :אותומפוגגהואההעדרמול

 .אחד"יאיר"גםולו
בקובץ Memento moriה-מולאלהקיומיהמצבשלניסוחומאדשונה

השעראתהחותםבשיר .ממשימוותהואכאןהמאייםהמוות jכלואה""ציפור

גסיסתואתהאני-המשוררמתארפרוזדורים","פרפור-בקובץהשני

במפורש:

~דרךדרןים [iף Q!ול

ד~יך~י~י

 .ה~~ךjקרך~ים [iז:וקןה iJזקליגי ?f .ב~ rfiJכן.רי

 ~1!11;1.ם 11
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!ןןןה' iJףמךז;ז;.ניזקנזיןה iJאףלזפרת

 .:ניעומדותעמףסרתאבנים
:-T • :-ג• 

~ףךים iJררת f ~ R הן??ו;iJf iסלr;זלים iJ?1ל~ךםז:ייז ?1מ י~~

;:זרר~.ןת.רר iJ ~ s ף~כ;נ;:זקירכר;.נסלים R15דאת Rל

אתהמרותלהצפתוממתיןעומדהדובר ;כטביעהמתוארתלמורתההמתנה

שבצדקכלואה""ציפורהקובץשלהמוצאנקודתגםזרהגרף.חדריהלב,חדרי

מןלהיפרדאותרמחייבתלמורתהשקטהההמתנה ;יצירתושללשיאהנחשב

ולוותרצלילים,רעלשררותעלכמעט,האובססיביותהספיראלירת,החזרות

אחרון'כצלילאחרונה,כשררהשירבכלנשלחיםוהצליליםהשררות .עליהן

המשוחררתבציפורבעולם,לשיר,מחוץכלקודםשלהםההדאתהמבקשים

 ;ומשליםמונמךבטוןה"אני",אלהשיר,אלחוזריםאזורקהמשוררהאנימן
האני-המשוררידיעלהנמתחיםהללוהקוריםשרב.החוצה,נשלחיםוממנו

ודקים,ארוכיםהחוצה,נשלחיםהםלעתים ;ובערבייםבאורכםמשתנים

הנה,אותר.מקרקעיםה"אני",אלמידוחוזריםרעבים,קצריםהםולעתים

 :הראשוןהשיראתהחותםהביתלמשל,

tזלי זrס~,~סךסהלאזרדף,וים ?7ך~ת /o נ;:

 ה??ל~~ן:;ני;:זה 1iJW:Pף:;ג;כל-זאת,

ל~;ו~לת, ף~~~ין 'ןך~~הר~:ייןה

115 R ח.~ריריJ ה

 ::;ני~מרהף wמ

 ,ס~;;וןרר s ~ז;ז 15הר
ק'ןת-רףס~ת /oז;זנדך

לקוריםלדמותניתןהציפורתנועתאתהמלוותבשירהארוכותהתנועותאת

"אלי","כוונתה","חיתה","בשעת", :כתקורההעולםאלהנשלחיםארוכים

"אמר","אוויר", ,"ךא""כנף","בעין","הותירה""ונעלמה""כשהגביהה"

הקצרות,התנועותמצרותבעתבה ;"קורת""שעת","תבורך","האבן", ,"תא"

ממנוהמשורר'האניניצבברהמקוםאתעצמן'מליםבאותןלעתיםהמופיעות

ואולם, ;"רוח""האבן","חי.דר","לתכלת","דמדומים", :בציפורמביטהוא

השלישיתהשררותבסופיהמופיעותר"האבן""לתכלת"המליםביןהחריזה

המביעזה,טוןהטון.שלהארכהיוצריםהאמפיברכי,משקלןרכןוהשישית,

הציפור,מתנועתהמובחניםובמיקומו,במצברהמשוררהאנישלהכרתואת

הארוכות,ההברותעםמתלכדהואאלאמשליםטוןלהיותממהראיננו

 l',I fl!וvם



פדלמןנאורסיגל 48

אתבמליםמצייר "רך.ז:r~וידו )j "התיאורבאיטיות.נמוגשהואעדהמקוות,

 .השירתוךאלהשוקעתהתקווהשלהזרהאיטיתההתפוגגות
והםומערביםקצריםהאני-המשוררבידיהמשורטטיםהקורים 3מס'בשיר

 :הציפורתנועתאתבתוכםלוכדים

ךרך [l]iךך 5!ז,ו :ס~.ךבז;יכ~נרתת 5!ל~:;ז,וןז;כ~ןז;י

ןה, Rז:ו iJנרןת ?7 ג;: ט;~ו;זלית

עולם,לצמצםאמדז-ז:פמר
1 •• 1 - ; 1 1 T T T 

סר?,דים.ידרת Rנע Rל

סדור~ה rללס~ז;ניןח~;ז~סיג:וי

w לא,ד,אודכידw רג:וק.שR ,דה

ח~;ז~.ףית~~;ז~זכד Wf~ר

!iנוג:וית. iJלזקנרןה

~ס~פרת,~;כךן fת r!5כש י~~מףן 9כה

 .זל.ןת 5!ף~גךז:זיבן .Pגףת 5!~ם ?iJ ~ 7?7ק.ךrכב

כוונותיה ,)"הן Rז:ו iJ:;גזקנוןתזג;גט<"סליתמבטהתנועתהיאהציפורתנועת

)" :p זגרז;ימוtלעולם,ד~זק~םזR ן;גז:; ... "(ומאווייהסר:ז,רים"),קיררתנעtז. ry ית

הציפורלביןהמשוררהאניביןהמרחקגםמצטמצםכאן .)"תין:iJ ;)~lלזpנרןה

תנועותיוגםהןלמרחבביחסהציפורשלותנועותיהלאחדהופכיםשהםעד

"תקרה"במלההיאבשירהבולטתהפתוחההתנועהבמקרהלאלכן,שלו.

מוגבלתגםהציפורבזמןובובחדר,ביותרהגבוההמקוםפעמיים),(המופיעה

זה.צרלמרחב

"ציפורבמחזורהופךהורביץיאירשלשירתובמכלולהמוחצןהיופי

ארדשלצירעלרגעיםלבניםאפורים,חירורים,שצבעיושקטליופיכלואה"

העינים""אפר~ר~~תהנהיר""נבאורארד"":פתמיי:ןמי:ן~מים""שעת :וצל
: -' : ' f '' t O t T ' T -' : -' T •• -• ' 

 ,ה~~ש q~ת Rל~ 1ך~ה. p:.ןה, R ~?ף 9 ~~"סארר ,"~ה;:;כיזו~הס~ו;כ~ות ך:~י~ן"
ממילאהמטושטשהגבולאתבקלותעובריםהללוהחיווריםהגוונים ;~ט~זקה"

אתמשרטטיםהםמדויקתובעדינותנראות,לאינראותביןקיום,לאיקירםבין

 :לאווירהפיכתוואתהגרףשלאיונו

 ~111,.,ם 11
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ת 9מז;נך~~רזל.י~ל;ת ,/oיוך~דן'

סדףrכ,~תה wזכז;י 15

~ o/, 1ר?,f דכז~?/!;:אוקןם 

 .י w~כחףןל'אלח ת~~ wז:י;;זךי

הציפור ;הגרףשלהתפוררותודרךעובראיננוהמרותאלהחייםמןהמעבר

רוחארתההחי,בגרפההרוחאתרחשההמוחשייםהמרפסתברזיליעליושבת

 :אחרבמקרםגםכךמרתה.עםבהשתתמזג

~ה Wמ~~פור.ךץ 1$ס~ןז 1$ •••

רףח.ונהפכתלשמיםממריאה
- •:•,•:•: T •---1 •ז-

סד~ה,~זpנףז:זהסרזכ~ה,~~ס,לה

jJ כrה~י~~~ןשונוסיסלל /11 ו;:רף 

קולח.שוז,וען~ין

עוד~=?דיל~יןהףא jJף~~קקום

ם, zד~~ךם~ין

 . ר~~?ףף \a~ין

אתמעניינתאינההזה,השירמןשערלהכפיהגרף,שלהתפוררותו

רקמתענייןהואולכןהארץחרקיחליםלאההוא""המקוםעל jהאני-המשורר

לאאפשראילאחר.אחדצבירהממצבהגרףשלהמעין-אטמוספריבמעבר

שלנגדתגובתהמרותרוחעםהגרףשלהזרההרמוניתבהתמזגותלראות

להליתבראיוןכךזאתהסבירעצמוהוא ;בקברוהמוטלאבירלמראההררביץ

 :ישורון
למטהשםשלךאבאילד'נשאראתהפתאוםהקברות,לביתכשהגענו

עומדיםומעלהמונים.היוילד'עיניבעיני' .קהלישהקבר'עלעומדראתה

היום,עדבינשאררזהבחלל.אתהשלוגדול,קטןשלמדרגישהשמים.

יכול'שאניביותרהרבהבעדנהאותרלהרחיבחייבאניבר'נמצאשאנישמקרם

שרכבת.החבילהששםביותר,הכואבתארהמכרעתמהנקודהלברוחוכמעט

החייםמןהמעבראתאפואמנסחתהררביץשלהפואטיתהעולםהשקפת

גםהמת.שלהמוטלגרפואתבכךלעקוףמבקשתוהיאכהתפוגגות,המרותאל

ז,ךנתןשלזרלביןהררביץשלהפואטיתתפיסתוביןהשוניבולטזרבנקודה

המתפוררהגרףשלהנוראבמראהושונים""שיריםבקובץלעסוקהמרבה

מתיאורביודעין'הררביץ'שלהתחמקותוואולם,ותולעים.רימהמעלהכשהוא

אין(ובוודאיהנשמהבהישארותאמונהמשמעראיןהגרףשלהפיזיתהתכלותו

 W')I fl,ם
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מהמשפיעיםתרמן'אלנתןשלהמת-החימודלבהחייאתענייןלהורביץ

האני-המשוררמתאר 12מס'בשיר ;בראשיתה)בעיקר ,שירתועלהמרכזיים

 ......--- ...... :ננשמש"מבנטה"נרעצתהציפוראת

~.רןה.~ל~ל.יגי /oסן~יגךן

 ? IJ ~י~ו.ריקיםנו~ה p:ק.לים ~כ~ iJ!o/:P~ל.יסזךסא~ה

מהבשאלהאלאשתמות,לאחרהציפורשלנפשהבגורלאיננהההתמקדות

 Mementoה-המוות,יוםזכירתמזאת,יתרה .שית~יןלאחרגופהעליהא

mori , המעוצבהמוותלזכירתאלאהמוות,לאחרשיקרהלמהנוגעתאינה

 :החיהמשוררשלבמילותיו

:;נראזזtןן~~ןpים~~ים

זהב,א~יהם
•• '" T T 

iJ זקW וסךןדין~תחוך~ים ,ל~ל.ן 9 ~~ת~ים~~~

~ר~שות. iJ~~גךן p:ו!ו~ות

או~;:ום, '?\:ךסל"אןעולם

:;נראזזtןה R ~ק(:! iJז;~ןך~ה iJ~תז;ן

ר~ו:ז בס,;ג;:רוז~תאוזק~ג~ךתז;ז;י

iJ ~~~י~ קיJ? '9 ע~~לע. 

ברמיזתולמשלהציפור,שלגורלהאתהקובעתהערגהאתממללכשהוא

השירהאתהאני-המשוררהופךביאליק,שלגעגועיומחוזותהזהב",ל"איי

המעניקההיאהשירה ;שאיננוואתשאפשריאתזמנית,בוהמקיימת,לפעולה

שלובראשוהציפורשלבראשהרקאםגםוהממשי'הנכסףלמסעמשמעות

 .האני-המשורר
 :האני-המשוררמבקשפרוזדורים""פרפורבשערהמופיע 8מס'בשיר

דו,~ין-~ךכךם:;גזק~ת~י /iJ ~ oל.ב iJ~תזק~ע

:p ~ז;ן ~ל~ f ל~סע,סם,רים~:p ~ z;, גr;א~ז, 

~ת~זקףזפוג~ת jJזקק.~הנהה f~ן iJן~ה

iJ .ע~~נ;: ,ד${-ואסרים R ,ז:ןזק~ערוב

ךסר, iJז;י ה~~ .~ךכ~ /o~צ~:;גים iJרים f1iJ~ת

~ךן~ת p:ה 9' ~מ~!:(ןןה .הל~~ iJ~יגi'ז

:רס, .ה~ך~-א"לוד \a~ך:;נ~ג~סיק.ע !J'ז:י

 ~1!11,,\.ם 11
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סש~ד'סלל f~קרםך~~הלרם, q;נן-~iרם

~ים. 1סצרסזpךם~י f~לב;כ~י w ,;ף $!.9ר~

 ,ךל.א_קרלסלמ~ת~לאז:יtק~ע.ם Wס~~תל·א

ל~.רןה.i:זיא.רב 1;91ר fי~ת-ל wב .Pס W~:;ככל

האני-המשודדשלהנשברשהלבהואכלואה""ציפורבקובץשמדהיםמה

הציפורעלהקריאההציפור.תיאורדדךאלאלעצמולבתשומתמבקשאיכר

עליהלהישבר.ללביהגודמתהיאלמורת,חייםביןהמפרפרתהענוגה,הקלה,

כתינוק,לומדמתפתהכמעטאניכגוזל,לחבקההמרות,מפנילגרכןמבקשתאני

בה,קלהנגיעה;כלבהלגעתבלימרתהאתבשקטלקרואשעלייודעתאניאך

שמשכיחזההואהרדביץשוכחת,אניושרבשרבארתה.~ן ttתחיבוק,שכןכל

הגוססתאמרמיטתלידגינטבפרנזכרתאניכותב.הואשלומרתואתכיממני'

עתששיחקבמשחקעמהמשחקהוא ;הקרבמרתהאתממנהלהשכיחומבקש

 :-קדחוהרצפהערד,שלמכסהלההסדיןשלג,מזחלתהיאהמיטהילד:היה

 ס?נ~ז:i~~לאף Wל~סrז,אוזח

 !ה ?1iן. iJחרלה, jJ~זpף~ת

 ! ~כ~~ ,יכ;t~סע, Q !הרסי,'ר

 ?ה 115;1~ט~ס ?סד.רדזראוזח

 !סד.רדזרפר

זpךt;זןת r:;~ךט~לאוזח

~מרtוי. .vשר~ר שו;7~ה~א

i:זיא.jןךהל"אאת rjJ!ןןד iJ 'ן~:;פר

 .~רסד.רד'i:זיא ה~ר.~אוזח

ל~גיכ~.ךמרן 15ס ה~ז:iר~י.פר

 .ז:זיש-~סר~ליו .vךג~י

לי'ב 1;:ך~tק םצ'~~יגי .v~תאוזח

91Zf ~~2ג~ןי. י 

הגוססת,האםאתשוכחלארמון'הכניסהאתבמונולוגומתארממשיךפר

שבוייםאנו,רגםמתה,כברהאםכימבחיןאיכרהואמאיתנו.ארתהמשכיח

 • 107עמ'גולדבדג,לאהתדגוםתשכ"א,אביב,תלדבירהוצאתגיכט","פראיבסן,הבריק 2

 fl ו._,wנו
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דרךעצמועלהררביץיאירכותבכלואה"ב"ציפררמבחינים.איננובסיפורו,

אתקץ'איןבנדיבותבכך'וערשהמרוטטת,מדרמה,ספקממשיתספקציפור

 :גינטפרמעשה

 .:;ני הן~ו;~~ t.'.11;1ש~בז;ינ~עוסךן~ת;וז:ויןה

1;11.'.t :;ןס~~כו;~נ iJ פוךית~

 .ס~~ןיוגקן~~י

 .ק~פ~ו?גלה~יגןת rttךוון iJל~דז~:פו~~ית

 .חול$!~~רוזקזקת ?7

iJ עות~~w נ~ו:ז~. iJiJ לגות~iJ פוw ,נות

תאםחסריאפליםאלינ~שבים
" T •• •• -1 •• " 1-י •• -

~גע.ץג~ף~פורזקיןת~ין

ששיריוהעזהתשוקתוואתהזההנפלאהמשורראתנשכחשלאמבקשתאני

 .הזמןבאכולם.יכונסו'

 ~1!1,.,ם 11




