
יתחרש

 . ·.· . .ימ·שרז.

 .~רות~~חרת
. l 

 . ,\זונו~בור
סהוסנ•זיהמאורעותאותםמכלעינינוםליהעלאגרחפציםנשסהתעלישלםגעיבר

האלה'ליםנעהברג;ו"םרגל jא'אגו' •מהסודעתנאתם·סם·הוהגנו 'עכשודנארסתבו"~
·םע·רצהנוחכהנ•ם·.לכת.ססשעהלפ·לנוהמשפשיםהאל ,'םיהרריהסכלט.הסעאלא

 •רתונשכושיתבת·געגריענר 1ס 1הלאתיחדאתנו;כ•ךדן.לסונפשבלבלאותםנוהמוסריםפ;ב•ם,ה

אלאם~וסינן;כליםםזיגהורלרבוי 'כןיררוביר-ךמרקיסאונםידםרב-סהסעימלהאו
 1ס 1רבלסופתחסשםוtיהםעטתךאו 1םיהאו:לייחנוכיוהסאוגונבזהר 1השעלפ•ש
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קלותשיחות

הגניזותםנלהיקוותפנינינואתוסציליםפסריםםוציאיםוועםליםפורדזסאנושבשבילו
 'נמםתוים jרטםוהכבושהרבהאדראתוגולליםוהעתיקות

שמשפיע 1הטוביםאחינואלחביזומחלחלהמפעפעהחיוני'ד,כחאתאנוומרגישים

 •תםיריתדתנדעחחיונישטף 'טהורהחמימותוחוזרתבפעולהוהמשפיעיםעלינוא~

* 

1 

1 

י

1 

* * 
עלית-שלנוגעיםטוכי-חארםהכלנדתעוליםוהרהוריםרגישיםבאלחוניוצאזה jםעי

סי ?הנש~~ותהתקרר,באותהויחטטיבאזהוםי-ולעילא•,.אתערותאבשעת 1נשמה

 ?לחהחסראתולסצאנחשישנמהולעיזלנד::יחנהנים".ממלכתנאותהלנגעייעז

ומתונה,וו.לנתוהענווהשלמה'נחמהנ·~ארתנחמח i'-:ו 'בווקיםדאיזםעיזיםדאיז
העובדהאותהנםלנוגורםתרוחקדרתוהונה •ריקםשכהאינההיאאףהחוזותוהפעולה

'~נוכחומשוםנתשובד,•ה"חרזריםהמפלגותבעליאלהכלאמדתם",לחיקבנים"שיבתשל

 • jאיאחותווןכי

ימים 1לכאווהוהםשמי~יםהםחםהאומה:כונישלחללוהנעליםוהרגעים

ו\~צלים jברגעיםגדולינוניריהנבראיםאלחוםפריםוחטוביםהצעיריםלאותםושבועות
 •חייהםאתחייםוחםותםידבהםחוניםוהםוולילהיוס~בלפניהםפתוחיםמונחים

אשואתגדולינובאזנילהשםיענבאלאולבבנונגע·אתהיודעיםהצעיו'םואנו
שכנאאנוםי-אצלנו'הנאצליםהרגעיםהםומה 1שלנוהחוליזכחייתמירח·~יםאנו

 ?חי-חםובתקרתחלומותיהםכמיטבלחטט

נםפרונלחשהפנותבאחתנתככםומפלטכאיזמצוקת-חי-נרעלינותע'iלוכאשר
 •נחרץו.דבריםישמעוולא-יםפרללבולבולרעהואח'ד

ותקרותחלוטותהמשמשיםאנוורכיםכל"'נךחנהשלבשמותחםע,טרים 'אנו
 1זנינונמההשאלה:לנכרעלשעולהיש-ובחייהםנאצלותחיותובשערiולגדולינו

"ממשלתהיארמהמעשינוהםמה ? jהמעדוהטפוהולזההכבודאותזלכל 1לכאדרה
מכבריםאנווסרפדינופ,·יכלאתעדייזבולעיםאנוכיוהיאאמתחז- ?שלנרהכהנ'ם'
רבתהלאומיתהיצירהזו-העבריברבוראףמשתמשיםאנו 'לשוננואתמאדומוקירים

 ?עודהלאומיות-ומהה·~נודותכלעולאתעלינושמיםהבנוונרצוזרצויה.שעההערך-בכל

ונאיםלחם,וזבםפייי:יישלנועיקרים :לכנו ת~~הצובטהדברזהרחנה-עוד?·.מה

בורריםאנודםחםולאחתאחתומוניםבידינוהעיקריםרשיתמאתונוטליםבנקראנו
 ?עודומה-נסרנעורלiכימםמתחיליםואנווהיוםחובתשהםאלהאת

נםדההנמדדותוזחנותרחובותלחובותמרוממההיותוחנפי~משאתונד.פכה

כל ~ברצוזממלאיםחרינוואנו ;גנזעל_בציוני-ממפרומסמנותבמשקלונשקלות
 ;באפלההמגששיםכעוריםאנוואיזלפנינוברווהדרכנוניאנוושמחים ;האלההחונות

 ?עודרמהמחורחבל
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שחרית

 'וזרהוחייאבותיודרכיאתטועתושלאטועתהואוזונח •יושבבנזלהוהעם

אוכתידם.,דרכיאתזזכח'םשאינםואלה :נכריםרבעם'םנכריותתבורותודבקהוארהרלך

נזך nזםלנשימהאוירמאפםרנחנ:כ'םרסתנרניםהולכים ,הניניםיטיחייאתרטמשיכים

שלנר,םזדרנייםחי'ם •הגוניםחייםבשבילםונחיהלכנראתהמובהרים'אבר',-ונאמץפרוע

 •וחייהםח·ינרונחיהופזגמ'םשהםהפגימהאתונמלא

הכלאתלגמורהייםהבלנזב'מישנספיקכדיזריז'םנה'ה ' jכ-ןהי'הם·.חיינו

ארארבעוחםשלא.-שנה•.שבעים- ?שנהשנעיםהםמהכי ;העםכלרבעובעדנו

ערדנהיהלאםםתמאוהאלההשניםכעבוד • jכאחריכי •ןנתןויעציםישנים,שלש

נרוהריונפליםאנווזריזים ••הנולדביירשאחינוככלונהיה •נרמעליהקסםדיםדר 'צעירים

 •••צע'רזתנזימישניםישלשארארבע ,חשם :כשנחלאלמעז 'בלחשתמידחוזרים

ה·א'חובתנולעצמכן•,טונו.כחז~ק"אלאלא ' jכ ?לתהלהואויםאנו jא'וכלום

 ;אותנומטרדתהדאגה jראי •שניםשלשאזארבעוחםש :עמנרבצבאעבודהחרבת

סםדרצבאיה'התדירותדירותהת'נואחר'םאזן•באז-נצאראנזה'מיםאלד. 1יתמ

למעזוכליותממוסראותזשיייב.ל 'קירםזעלי'שמזר jש'נומלהםזתריאתש'לחםולעמנו
זרותתרררתאלקימאשלבקשרלחובקשירכלכדידייי.גילים.חייואתבמנוחהלהמשיךירכל

 •המסודרהצבאונחובאישלרחיוידיעליתקימזחבריא·םהרוחנייםרחיירהוא-ותורתוונכריות,

 !זהסבאבישראלהחייםשפעתהיאמרובהכסח ;וישתומםבנויםתכלהצדמזרד.עזםד

 ;הלגובםלימרןניםויעבחיים :שבעתיםםהםיס tt 'כ:iזחם'קשיםהגלותחיי

קישםגלותחיייהיראלה :העבודהחלוקתשלסדרוהנהיגעמד ,פגלאבסבאזפעםאאך

צבאחמעפים,ואלהזפרנו.'רםררבמערשונרנדאיזבחייזיתדבקראלד.לחם,פתעלוילחמו

תפעללהלחםאלה :להפטרתורםשיגיעעד 'בגזלהנזרמליםעברייםחייםיחיו ,ישראל

 •••הגדולבעולםותחלהכברדבחם-לנחולואלה-המאושרים ,לחם

לנרומהוקמפיםלנרלמה •נשתומםלאהשתומםאף •בפניםהעומדיםואנו

 ,לפנינויפיםחיים :יודעיםאנואחת ?לפנינומעשהשישכשעד.ומהשבההסתכלות

והייחםמירילנושנתביםםהומקבליםידינואתאנוושולחיםואמתיםענוייםחיים

והאויזtרהאורשפעעלאנוושמחיםספרותנו.אורביםפוכליםוהננושעהלפיאנחנוומאושרים

על-בזכיושםהואבאשרעמנוחייכלאתהמקיפיםבספרותנו,ומהלכיםהשופעיםהרב

M אתאנו"םM הפ·~רטיםהמעשיםאתואן 'הארץכנפותב-זר.בעהפזוריםאלחשל"הם

ששאללאלחולהםעוזביםאנוהממשיים'החייםמעשיובהםלטפללנוכדאישאינו

המעשיםנשמת-זהוכננו ;דחקםבשעתמפינועצהמכקשיםזא•נםאותנוישאלולא

ליםמעברהיושביםלאלההנחוצותוו.תורותהעצותבכלכלנרבקיאיםואנו /בידיונמסורה

 •ומרחוקומקרובוארץ.ובקצרי

המשככלנרלכאזרחהרינו /עםנובצבאהעובריםהצע'ירםר,חיליםזאנהנר,

ימוחדבעונגנאהז•םואכד /חי'נרשנכתרותגתגכלעללחשובאנוומרבים ,הבשהם ,
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קלותשיחות

הננומחשבה.שללחייםהממשייםהחייםאתהמהפכיםפלפולים-אנושלמסבךהבולטזיזבכל

ותלויההמרפרפתרציניתמחשבהלנו,ונחרצהיקרההיותרהמחשבהמזוובורחיםסשתםפים
 ? jהמהעםנונצבאעבודתנוושנותיטבו,ממלאים-מהשאנוגופוזהתפקיד :נבנועל

לאאםיודעסיכי ;חיינואתנקפח jפנפחדואל 'אחים 'לקמטיםבחששאל
 • jריקשםאלאאינהבהמתגדריםשאנוהצעירותאותך,כלשמא 1כנרזהחיינואתקפחנו

שלנגדרלגמרי,אחרבגדראלא"צעירות•,נגדרולא"זקנה•בגדרלאנכנסאינוזהוכל
.תלישות·?

 ;נפשנוכיסיכלאתלהרעידהצריכיםהשמותהםאלה-למחנה•.מחוץ"תלושים•,

לבשיםמבליזקנה•,.ילדות~ :במליםלהשתעשעומוסיפיםזהאתרואיםאנו jשא'אלא

שלאואנו. ," jזקנים-כניסתירת ;-סתירהילדים.כני; :מ:ינובלנר •משתיה;אבווהדקיםכי
עכשוהיא,-הינזעבודהמלאותתמדיהיווידינו 1העתאותהכלבטלהלנאורהרדפנו

סתרנו-בנינו?אנחנו-מהזקנים :תאמרושמא ?בנינו-סתרנואנר-ז.:היידיםאםפעולתנו~

 '!ישראל.ארץ :ועונים 'המזרחכלפי 1קד•םהידנושולח•םאנו , jונא

 :tד.יוש:יהארץ.אתראינולאבעינינושאףאנוהריעדותו!"לשק~-ירחיק"הרוצח

נימיאתהמרעידאחדחלוםישנו 1והחלומותההזיותכלוביז /וחדלמים /הרבהוהוזים jנא
ובחלום,-אלאבהקיץאותנוהמלוחשסו.ישראל·בנפשנו-ו"אדץדטזפהמביא /לבבנו

 ? jחירוגדותשעלהממשיתהארץאותהוניזזהחלומנו jבישעהלפייששיבותשאיזו

נתוננו:נמצאאינוחלוםר-זחאתלפתוריפה jשםבימיכל

ואנו ;מרוחלאתפתוושםללחעוים'מלוחח ,נאתמלובבברכזה

יעלהלאזאתשבכלאלא jורםיוזלהזיהפיוטימזוזבוובמקשיםיפהבחלוםמתגדרים
וההזיההפיוטאלוהממשיתישראלבארץשםאחינושלודמםזעתםאתלשתףלבנועל

 •בנפשנונעשהלאכזהםעשיחם,-שקרעלשמנואתולקרא / jכאשלנד

אח~•םבשבילמעבודהלבנואתיאשנו'וככר 1מתהלכיםאנחנוהעםחונותביז
למלאכיםלאניתנהלאו.חייםתרותאך •עצמנובשבילעבודה :יפהמליצהזחזבצאנר

 'בודדיםשלבחייםטעםישכלוםצללים.חרינומלאכים·אנואיזואםלצללים,ולא

 ?סתםבעולםומרפרפים 'החכרהאלסשוריםשאינם

אלא •חפש :זולתלישותנאהשםהמציאו /חח'יםפל•טישלחחרלנ-יםהדמיוונת
זהבחפשיקנאלאבריאעםושום /חפששללדגליחפןלאנודרלעםנורדיםשמקלנשם
שלזהבחפש /התרבותייםהחיים ttzכחפ'הנהנהבריאאדםיקנאלאכךלעמנו·הניתז
 •תויראורח"'פווחשהואאדם

 :הידסעדבהשעברנוהחייםדרךאתלזכרועלינוחידת·חיינראתלחניזכדי

באהבתה\אהבתאםשלונשיקותחבוקים 'מלטפתאדד.תידשלרךסלסול

שחיועמךאגרות •מפרנקילדעדייזכשהייתהימיםבשכבוחיהזהכלאך •הנפלאה
עליזותנצפרותםרפרפותשחיואםוישרות 'םבתאמפיקסםמלאתררסבלחישתנמרסות
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ישראלי.תם"'עצבשלדקהכיסאבלנךאדנו-כדרכיםושיחותתנוסהשלכישעהמטחךעל

ארגאחרכל-ע•רתךפניעלהשפוךהטבעהרו /וברחובבניתהמרחפתישראלשנינת

אלאהרסה'יתרלאלבנן·רלננררחייךלשירתמרכזהיהרנשהכל 1נפ•זtךברקמתחוטיואת

ורמה ?הגיסיםבתקראוהנגררהנשבר •השירהנפםקח-מעצמךרלננזירךז 1אלאםז

ידתחתנוראיםנעכריםעליךשעברןחק•זפיםהימיםאחריני ;הלבבמסתריהכבודשנגנז

שלאכזריכשעברו ;ונדיביםזריםשלחנותעלפנים"וב.השחרתנכרבנלנרליה.מלמר•,

שלחמדרררתכלאתכשעברתזח,כלאחריומצוקות-רעב;נוראובסחםורישיבות",.משביחי

 jמ iנזורעת, jמזורמ::קשתרכשאתהנכרך"'ד,סחניקרביםימיםהתלבטותןואחריבנע~ותךג~חנם

 1בירשאתה•זtבו '"',צההחורמלבבךאזונשכח •חבריךבסודאחרערבלבלותלפרקיםלך

ר,אינטימ"םהידיידםשלשתשניםשליפיםחייםמתרקמיםהיוהמפוחמתהמנורהולארד

מעלהנקראתסלחרכלהנהכלהמלוחרגרזנבהיבשההלחםפרותסעםיחדהבולעים

סתערררהיהואז ;ויערשרהוריחחובהשמשארוהצרלחרדהמכניםוהקטזהספררפי

גוזליםוהברירותהתלישותאותך~מונאיםוהמחסורהכפזאך •••מאליוומכגזלבנךכנרו

חסר-הלבזהראם,החיים!"חלב:לכנורישאחדמכגזאכזנישבכנווך:ן,•פיםהצליליםאת

ונובל.כומש

איזשלחייהםאלהרכי ?החייםדרכיאתלחושמסוגליםהחיים·.חסריאלחרנלום

 ?רלאח,·יםלעצמםממשיתתחיהיביאו-סמש

ואיישראל·."ארץחלום.שלי vהמםהפתרדזאתיפהומביניםחשיםאבראיזאם

 :חראשרזשכרכריהאוזה ;חייםאנשיםאלאצלליםלפחותכהאאלמכאז,לזרזלנואפשר

לבםבכלהחפצ•םורעננ•םבריאיםנחותיתרםפררלעמנרממשייםח·יםונחיהבשרבאבר

וגאולה".מ"אתחלתאחלקזהרוחרי-עמםראתעצמםאתלהחיותונפשם

אפשרראיובהזרגיליםשהי'נרהמחשבותסיתרזרמחשבהה•אששרכהאלא

וכשרנועצמנואלהיאנוגעתהריכי ;חריפתא-ומחשבהאברא :הנהרגבכלללהסתפק

שלפרשך,מתחילה jרנא ;ה"שעמליריסכ•אה.מחשבה :הסוגאותואלשיבתוהיא

לכהאפשר ?חייםהיוםזביהלומםס~ולהיותלשובחככנוישוכי :שא:'ות

 , :iחייהווךאתלנושיודרסוריםש•סצאולקרות•שכלום ?וכחברהנטבעלהתדנק

 ?ררח iררע'יתפלה:דז•הלכלוהפקרוכרוויםעזרנ•םעררנה•הולא

כשעררמקרבנו,הי-םשלז:כעםלגמריניטללאראםבנרנשארהחייםתוםאם

הללולשאלותיפהפתררזנמצאהרי-והחייםאלהח•אהבתבלבבנופועמת

 •לכאדרהעלינוהמכבידות

נוכרהיטבעיינו •שעהלפי 1אח•ם 'אתכםלהכניסורצההייתיזהםחשבה gנארנ

 •ו.שעההניעהנברכי 1זה
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