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תשעה שירים

אמא, קיץ, אני

ִביָלּה אֹוְיִבים ׁשְ ְרָעִמים ֵהם ּבִ י, ׁשֶ ִאּמִ
ל יֹום ַקִיץ ּוְמַנֶעֶרת ְמִריָמה ּכָ

א אֹוְרִבים ּמָ ָדנּות, ׁשֶ ַחׁשְ אֹותֹו ּבְ
ֹחִרים; ל ֲעָנִנים ׁשְ ּבֹו ְנִחיִלים ׁשֶ

ֶרת ּבֶ ֲחִמימּות אֹוגּוְסט ִנׁשְ ׁשֶ ַאְך ּכְ
ד ִריְך ְמַחּדֵ ִמים, ּוְכפֹור ּפָ ׁשָ ּוַמְתִחיִלים ּגְ

ּפֹוִרים, ֲאִויר ָעזּוב־ִמּצִ
ּה נֹוֵדד. ּלָ ְדָאג ׁשֶ ִיץ ַהּמֻ ט ַהּקַ ַמּבָ

ָנּה, ְיִליד־ַקִיץ ּוְלָיִמים ַוֲאִני ּבְ
אֹוֵהב־ַקִיץ, ֵמָאז־ּוֵמעֹוָלם

ֶהָעִלים ֶנֱעָלִמים; ָחׁש ֲהָקָלה ַאֲחֵרי ׁשֶ
יִרים ִיץ ַמְזּכִ י ְיֵמי ַהּקַ ים ְקרֹובֹות ִמּדַ ְלִעּתִ

ָלם ר ֻמׁשְ ל ֹאׁשֶ מּונֹות ׁשֶ ּתְ
ן: ָעַלי ְלַחּכֹות ְלָיִמים ֵאיִני ָיֹכל ַלֲעֹמד ֶנְגּדָ ׁשֶ
ִהיִרים: חֹות ּבְ יִרים, ּפָ חֹות ֲעׁשִ ים, ּפָ חֹות ַעּזִ ּפָ

ל ְסָתו, יֹוֵתר הֹוְלִמים. ָיִמים ׁשֶ

אוגוסט 1953
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הליכה

א ָלֶרֶדת  ֶעֶרב ּבָ
מֹותֹו, דֹות, עֹוד ֹלא ִנְרָאה ּכְ ַעל ַהּשָׂ

ֵאינֹו ַמְדִליק ׁשּום ְמנֹוָרה.

כֹו ׁשְ ִהּמָ ְרָחק, ַאְך ּבְ ִיי ִמּמֶ ִמׁשְ
ִים ְוַעל ֶהָחֶזה ְרּכַ ַעל ַהּבִ
ֵאינֹו ֵמִביא ׁשּום ֶנָחָמה.

ְסֵמר ּמִ ְלָאן ֶנֱעַלם ָהֵעץ ׁשֶ
ּפֹוַתי, ַחת ּכַ ַמִים? ַמה ֶזה ּתַ ֶאֶרץ ְלׁשָ

יׁש? ֵאיִני ָיֹכל ְלַהְרּגִ ׁשֶ

ה? יד ֶאת ָיַדי ַמּטָ ַמה ַמְכּבִ

פברואר 1946 )?(

חלונות גבוהים

חּור ּוַבחּוָרה ֲאִני רֹוֶאה ּבָ ׁשֶ ּכְ
הּוא ּדֹוֵפק אֹוָתּה ְוִהיא ּוְמַנֵחׁש ׁשֶ

יַאְפַרְגָמה, ָמה ּדִ לּולֹות אֹו ׂשָ לֹוַקַחת ּגְ
ן־ֵעֶדן ה ּגַ ּזֶ ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ

יֶהם — ל ַחּיֵ ֵקִנים ָחְלמּו ָעָליו ּכָ ל ַהְזּ ּכָ ׁשֶ
ה ּדָ ֱחוֹות ִנְדָחִקים ַהּצִ ָדִרים ְוַהּמֶ ַהּנְ

ָעַבר ְזַמּנֹו, ְין ׁשֶ מֹו קֹוְמּבַ ּכְ
ה ה ָהֲאֻרּכָ ְגֵלׁשָ מֹוַרד ַהּמַ ִעיִרים ַמְחִליִקים ּבְ ְוָכל ַהּצְ

ר, ְלֵאין־ֵקץ. ֲאִני ּתֹוֶהה ִאם ֶאל ָהֹאׁשֶ
ָנה, ִעים ׁשָ ל ָעַלי, ִלְפֵני ַאְרּבָ ּכֵ הּו ִהְסּתַ ִמיׁשֶ

ים; ה ַהַחּיִ ַטח ֵאּלֶ ב, ּבֶ ְוָחׁשַ
ְך ֹחׁשֶ ֹלא עֹוד ֱאֹלִהים אֹו ְלָהִזיַע ּבַ

ָבר ֹלא ָצִריְך ם ְוָכל ֶזה, ּכְ יִהֹנּ ְגַלל ַהּגֵ ּבִ
ִבים ַעל ַהּכֶֹמר. הּוא יר ַמה חֹוׁשְ ְלַהְסּתִ
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ה ה ָהֲאֻרּכָ ְגֵלׁשָ מֹוַרד ַהּמַ ּלֹו ַיְחִליקּו ּבְ נּוְפָיה ׁשֶ ְוַהּכְ
ד נֹות. ּוִמּיָ ּיְ מֹו ִצּפֹוִרים ִמְזּדַ ּכְ

בֹוִהים: ָבה ַעל ַחּלֹונֹות ּגְ ְחׁשָ ָאה ַהּמַ ים ּבָ ְמקֹום ִמּלִ ּבִ
ֶמׁש, ְזגּוִגית ְלמּוַדת־ׁשֶ

ֹחל ָעֹמק, ַמְרֶאה ּוֵמֵעֶבר ָלּה, ֲאִויר ּכָ
ֹלא ָמקֹום ְוהּוא ְלֹלא ֵקץ. ֹלא ְכלּום ְוהּוא ּבְ

12 בפברואר 1967

השוטים הזקנים

ֵקִנים, ֹוִטים ַהּזְ ִבים, ַהּשׁ ַמה ֵהם חֹוׁשְ
ַמה ָהַפְך אֹוָתם ְלֶזה? ַהִאם ֵהם ְמִניִחים

ָכה ֵהם יֹוֵתר ְמַעְנְיִנים ּכָ ׁשֶ
ל ַעְצָמם ֹלא ַמְצִליִחים ִלְזּכֹר ֶתן ׁשֶ ֶ ּשׁ ר ּבַ מּוט ּוְמַרּיֵ ֶפה ׁשָ ּבְ

ם ֵהם ַרק ְצִריִכים ַדְעּתָ ּלְ ר ַהּבֶֹקר? אֹו ׁשֶ ֵ ִמי ִהְתַקּשׁ
ה ְיָלה אֹו ָהְלכּו ַלֲחֻתּנָ ל ַהּלַ ָרְקדּו ּכָ ִמים ׁשֶ ִלְרצֹות ְוַהּכֹל ַיְחֹזר ָאחֹוָרה ַלּיָ

ּקֹר?  ק ֵאיֶזה ּבֶֹקר ּבַ יפּו ֶנׁשֶ ֶהם, אֹו ִהְכּתִ ּלָ ׁשֶ
ה, ּנָ ּתַ לּום ֹלא ִהׁשְ ֶעֶצם ּכְ ּבְ ֵהם ְמַדְמְיִנים ׁשֶ אֹו ׁשֶ

ּכֹוִרים אֹו ָנִכים, ִאּלּו ָהיּו ׁשִ ָאז־ּוֵמעֹוָלם ִהְתַנֲהגּו ּכְ ּמֵ ְוׁשֶ
ִכים, טּוִחים ִנְמׁשָ ֲחלֹומֹות ׁשְ ּלּו ָיִמים ּבַ אֹו ּבִ

ע?  עֹוְקִבים ַאַחר ָהאֹור ַהּנָ
ה: ּנָ ִתיָקָתם ְמׁשֻ ְך(, ׁשְ ִבים ּכָ ֵהם חֹוׁשְ ר ׁשֶ ְך )ִאי־ֶאְפׁשָ ִבים ּכָ ְוִאם ֵהם ֹלא חֹוׁשְ

ה ֵהם ֹלא צֹוְרִחים? ָלּמָ

ה  ָהיּו ַאּתָ ֵרק: ַהֲחָלִקים ׁשֶ ה ִמְתּפָ ֶות ַאּתָ ּמָ ּבַ
ה, ְלָתִמיד ְמִאיִצים ָהְלָאה ֶזה ִמּזֶ

ְרֶאה. ֱאֶמת, ֹזאת ַרק ִמיָתה: ּיִ ֵאין ִמי ׁשֶ ּבְ
ִלים, הּו ָעַמד ְלַהׁשְ ֶ ם, ֲאָבל ָאז ַמּשׁ ָבר ָהִיינּו ׁשָ ּכְ

י ּוַמְתִמיד ַמֲאָמץ ְסֻגּלִ ל ּבְ ִמְתַעְרּבֵ
ַרח ֶאֶלף ֶהָעִלים ל ּפֶ ְתחֹו ׁשֶ ַעד ִהּפָ

ִנים ָבר ֹלא ּתּוַכל ְלַהֲעִמיד ּפָ ָאה ּכְ ַעם ַהָבּ ּפַ אן. ּבַ ל ֱהיֹוֵתנּו ּכָ ׁשֶ
יָמִנים ָהִראׁשֹוִנים: ה ַהּסִ הּו ַאֵחר ָעִתיד ָלבֹוא. ְוֵאּלֶ ֶ ּשׁ ּמַ ׁשֶ
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ֹמַע ִמי, ֵאין עֹוד ּכַֹח ִלְבֵררֹות. ֹלא ָלַדַעת ֵאיְך, ֹלא ִלׁשְ
ֵהם הֹוְלִכים ַעל ֶזה: ִלים ֲעֵליֶהם ְורֹוִאים ׁשֶ ּכְ ִמְסּתַ

ׁש ׁשּורֹות־ׁשּורֹות – ִזיף ְמֻיּבָ ְרצּוף ׁשְ ָדה, ּפַ ָער ֵאֶפר, ְיֵדי ַקְרּפָ ׂשֵ
ה?  ם ִמּזֶ ֵאיְך ֵהם ְיכֹוִלים ְלִהְתַעּלֵ

רּוׁשֹו ֲחָדִרים מּוָאִרים אּוַלי ִלְהיֹות ָזֵקן ּפֵ
ים. עֹוׂשִ ים ַמה ׁשֶ ים, עֹוׂשִ ָך, ּוְבתֹוָכם ֲאָנׁשִ תֹוְך ֹראׁשְ ּבְ
מֹוֵתיֶהם ֵאיָנם ְזכּוִרים ְ ּשׁ יר, ַאף ׁשֶ ה ַמּכִ ַאּתָ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ

ל ֶאָחד ֵמֶהם עֹוֵמם, חֹוֵלף ׁש. ּכָ ְלָך ַמּמָ
ֶרת, ֶלת ֻמּכֶ ְכָחה, ּפֹוֶנה ִמּדֶ ִ ב ִמּשׁ מֹו ָאְבָדן מּוׁשָ ּכְ

ְך ֵמֵאיזֹו ַמְדֵרָגה, ׁשֹוֵלף ְמקֹוָמּה, ְמַחּיֵ ֵמִניַח ְמנֹוָרה ּבִ
ף; אֹו ִלְפָעִמים ַהֲחָדִרים ּדָ ר ִמן ַהּמַ ֵסֶפר ֻמּכָ

אֹות ְוָאח ּבֹוֶעֶרת, ּסְ ם, ּכִ ְלַבּדָ
ָרה ּיְ ּצִ ה ׁשֶ ַחּלֹון, אֹו ְיִדידּות ְקלּוׁשָ יַח ְנׁשּוב־ָהרּוַח ּבַ ַהּשִׂ

ִרים: ם ֵהם ּגָ ל ֶאְמַצע ַקִיץ. ׁשָ ם ׁשֶ ׁשֶ יר ֵאיֶזה ֶעֶרב ּבֹוֵדד ָעצּור־ִמּגֶ ֶמׁש ַעל ַהּקִ ֶ ַהּשׁ
ַעם ַהּכֹל ָקָרה. ּפַ א ֵהיָכן ׁשֶ ו, ֶאּלָ אן ְוַעְכׁשָ ֹלא ּכָ

ְגַלל ֶזה ֵהם ְמעֹוְרִרים ּבִ

ם ים ִלְהיֹות ׁשָ ר ָהלּום, ְמַנּסִ ל ֶהְעּדֵ ם ׁשֶ ֹרׁשֶ
י ַהֲחָדִרים ִמְתַרֲחִקים ְוהֹוְלִכים, ְמִניִחים אן. ּכִ עֹוָדם ּכָ ּבְ

ָלָיה ַמְתֶמֶדת ל, ּבְ ַאֲחֵריֶהם ֹקר ֹלא־ְמֻסּגָ
ּיֹות ְחּתִ ַתּ יָמה ֶנֱעֶצֶרת, ּוְגִחיָנָתם ּבַ ל ְנׁשִ ׁשֶ

ֵקִנים, ְלעֹוָלם ֵאיָנם ִנְדָרִכים ֹוִטים ַהּזְ יֹון, ַהּשׁ ּלָ ל צּוק ַהּכִ ׁשֶ
ֵקִטים: ְחִזיק אֹוָתם ׁשְ ּמַ ָתם ֶזה ַמה ׁשֶ ה הּוא ָקרֹוב. ִמן ַהּסְ ּמָ ָלחּוׁש ַעד ּכַ

ר ִנְפֶנה ִלְהיֹות ָכל ֲאׁשֶ ֵטנּו ּבְ ה ֶאת ַמּבָ ַלּוָ ה ַהּמְ ְסּגָ ַהּפִ
ָלֶהם ִהיא ֲאָדָמה עֹוָלה. ַהִאם ְלעֹוַלם ֵאיָנם קֹוְלִטים

ְיָלה? ּלַ ֵמר? ֹלא ּבַ ַמה ּגֹוֵרר אֹוָתם ָאחֹוָרה, ְוֵאיְך ֶזה ִיּגָ
ַעם ְיִחיָדה ִרים? ְלעֹוָלם, ַאף ֹלא ּפַ ִאים ַהּזָ ּבָ ׁשֶ ֹלא ּכְ
ה ַהֲהפּוָכה? טֹוב. ְלדּות ָהֲאֻיּמָ ל ַהּיַ ָכל ַמֲהָלָכּה ׁשֶ ּבְ

עֹוד ֵנַדע. 

12 בינואר 1973
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שירת בוקר

ּכֹור. ְיָלה ֲחִצי־ׁשִ ל ַהּיֹום, ּגֹוֵמר ֶאת ַהּלַ עֹוֵבד ּכָ
ע ַלֲאֵפָלה ּדֹוֶמֶמת, ֲאִני ּבֹוֶהה. ַאְרּבַ ֵמִקיץ ּבְ

בֹוא ָהֵעת ָהאֹור. ילֹון ֹיאַחז ּבְ ׁשּוֵלי ַהּוִ ּבְ
ֱאֶמת ֲאִני רֹוֶאה: ם ּבֶ ַעד ָאז ַמה ֵיׁש ׁשָ

יֹום ֶאָחד ָמֶות ֹלא־ִנְלֶאה, ָקרֹוב יֹוֵתר ּבְ
ַבד ָבה ִמּלְ ל ַמְחׁשָ עֹוֵקר ּכָ

ֵאיְך ְוֵאיֹפה ּוָמַתי ֲאִני ָאמּות. 
ַחד ֲחִקיָרה ֲעָקָרה: ּוְבָכל ֹזאת ַהּפַ

ָלמּות, ְוִלְהיֹות ֵמת
עֹוד ֶהְבֵזק.  ב ּוַמְצִמית ּבְ ׁשָ

ָבה ִמְתרֹוֶקֶנת מּול ַהּבַֹהק. ֹלא ֵמֲחָרָטה – ְחׁשָ ַהּמַ
ָלה ָנה, ְזַמן ּבָ ּלֹא ִנּתְ ה, ַאֲהָבה ׁשֶ ּלֹא ַנֲעׂשָ טֹוב ׁשֶ

ּמּוׁש — ְוֹלא ֵמֻאְמָללּוָתּה ֹלא ׁשִ ּבְ
ִמיָלה ם ּגְ ה ְלׁשֵ הּות ּכֹה ֲאֻרּכָ ל ִהְצָטְרכּות ִלׁשְ ׁשֶ

ָלם ּלֹא ִנׁשְ ים ְיִחיִדים ֵמַהְתָחלֹוֵתיֶהם ַהּטֹועֹות, ִטּפּוס ׁשֶ ל ַחּיִ ׁשֶ
ַרַעת ְלעֹוָלם, ּתָ ׂשְ א ִמן ָהֵריקּות ַהּמִ ֶאּלָ

חֹון ִבּטָ יֹון ֵאָליו ָאנּו הֹוְלִכים ּבְ ּלָ ַהּכִ
אן, ִמיד. ֹלא ִלְהיֹות ּכָ ּובֹו ֹנאַבד ּתָ

ׁשּום ָמקֹום, ֹלא ִלְהיֹות ּבְ
עֹוד ְמַעט; ֵאין יֹוֵתר נֹוָרא, ֵאין יֹוֵתר ָנכֹון. 

ה נֹוָאׁש ֶרְך ְמֻיֶחֶדת ְלַפֵחד; ַאּתָ ֹזאת ּדֶ
ת, ְחּבּולֹות. ַהּדָ ִמּתַ
ַמֲחֶזֶמר ֲאכּול־ָעׁש,

ּלֹא ָנמּות, ֲעַדת ִנים ׁשֶ נֹוְצָרה ְלַהֲעִמיד ּפָ
ֶכל ִעם "ְיצּוִרים חּו ָלנּו ֶאת ַהּשֵׂ ִמים ִנּפְ ִמְתַחּכְ

ִרים  ּלֹא ָיחּוׁשּו ּבֹו", ִעּוְ ה ׁשֶ ים ֵאיָנם ּפֹוֲחִדים ִמּמַ ַרְציֹוָנִלּיִ
ב, ָ ָניו — ֹלא ַמְרֶאה ֹלא קֹול ֹלא ַמּשׁ ָאנּו ּפֹוֲחִדים ִמּפָ ה ׁשֶ ּזֶ ְלָכְך ׁשֶ

ע אֹו ַטַעם אֹו ֵריַח, ֵאין ִעם ַמה ַלְחׁשֹב ֹלא ַמּגָ
ר ַמה ֶלֱאֹהב, ֵ ֵאין ִעם ַמה ְלִהְתַקּשׁ

ב. ָבר ֵאינֹו ׁשָ ה ּדָ ּנָ ּמֶ ּמִ ָמה ׁשֶ ַהְרּדָ
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ה, ׁשּוֵלי ָהְרִאּיָ ָאר ּבְ ְוָכְך ֶזה ִנׁשְ
פֹור ִמְתָעֶרה ָטׁש, ּכְ ֶתם ָקָטן ְמֻטׁשְ ּכֶ
ה. ִחּיָ ַחף ַעד ּדְ ל ּדַ עֹוְרִקים ֵמֵאט ּכָ ּבָ

ָבִרים ֲעׂשּוִיים ֹלא ִלְקרֹות ְלעֹוָלם: ֶזה ִיְקֶרה, רֹב ַהּדְ
ּתֹוֶלֶלת ָכְך ִמׁשְ ָרה ּבְ ְוַהַהּכָ

ֶלֶלת ׁשְ ּנִ ָכל ֵעת ׁשֶ ָנּה ּבְ ִכְבׁשָ ּבְ
ָקאֹות. ָהֹאֶמץ ָיֶפה ים אֹו ַמׁשְ ל ֲאָנׁשִ נּו ֶחְבָרָתם ׁשֶ ֵמִאּתָ

ֶבר ל ּגֶ ל ֲאֵחִרים. ֵלב ׁשֶ ֲחָדם ׁשֶ ִקיט ּפַ ַרק ְלַהׁשְ
ֶבר. ֵאינֹו ּפֹוֵטר ִמּקֶ

ִכי ָרֶפה. בֹוד ִמּבֶ ל ּכָ יל ֲעִמיָדה ׁשֶ ֶות ֵאינֹו ַמְבּדִ ַהּמָ

ק ָהאֹור, ְוַהֶחֶדר לֹוֵבׁש צּוָרה. ְלַאט ִמְתַחּזֵ
ָאנּו יֹוְדִעים, מֹו ָארֹון, ַמה ׁשֶ ֶזה עֹוֵמד מּול ָהֵעיַנִים ּכְ

ֵרָרה ָיַדְענּו ֵמעֹוָלם, ֵמֵאין ּבְ
ָדִדים ָלָמה. ַאַחד ַהּצְ ְלֹלא ַהׁשְ

יֵרי ֶטֶלפֹון ִנְדָרִכים ְלַטְרֵטר יְנַתִים ַמְכׁשִ ֵיָאֵלץ ִלְפֹרׁש. ּבֵ
יׁש עֹוֵמד ְלִהְתעֹוֵרר. כּור ְוֹלא־ַמְרּגִ ָרִדים ְנעּוִלים, ּוְסַבְך עֹוָלם ׂשָ ִמׂשְ ּבְ

ֶמׁש. מֹו ֵחָמר, ְלֹלא ׁשֶ ַמִים ְלָבִנים ּכְ ָ ַהּשׁ
עֹוד נֹוְתָרה ֲעבֹוָדה ֵמֶאֶמׁש. 

ֶלת.  ֶלת ַלּדֶ מֹו רֹוְפִאים עֹוְבִרים ִמּדֶ ִרים ּכְ ּוָ ּדַ

29 בנובמבר 1977

הדבר הראשון

י ה ּבִ ִהּכָ ָבר ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּדָ
חֹון מֹוֵחץ: ִפּכָ ּבְ

ְרֶזן ַמן הּוא ֵהד ּגַ ַהּזְ
ֶעֶצם ֵעץ. ּבְ

1944-1943
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למה חלמתי עלייך אמש?

י ָעַלִיְך ֶאֶמׁש? ה ָחַלְמּתִ ָלּמָ
ֶמׁש ַצח ׁשֶ ָער ִמּמֵ ק ׂשֵ ו ַהּבֶֹקר ְמַסּלֵ ַעְכׁשָ

מֹו ְסִטירֹות: ִית ּכְ ֵני ַהּבַ ֲאֹפָרה, ְוִזְכרֹונֹות טֹוְפִחים ַעל ּפְ
ר ֲעָרֶפל ִחּוֵ ק, ֲאִני ּבֹוֶהה ּבַ עּון ַעל ַמְרּפֵ ׁשָ

ַעד ַלַחּלֹון.  ִמּבַ

ר ּכַֹח, ְלַוּתֵ יִתי ִלׁשְ ּמִ ּדִ ְך ׁשֶ ל ּכָ ים ּכָ ָבִרים ַרּבִ ּדְ
ְכֵאב מּוָזר יֹוֵתר: חֹוְזִרים ֵאַלי ּבִ

הּו ִבים ְמֹמֲעִנים ְלִמיׁשֶ מֹו ִמְכּתָ ּכְ
ִנים ַרּבֹות. ִית ִלְפֵני ׁשָ ָעַזב ֶאת ַהּבַ ׁשֶ

1939

ובכל זאת

ֶות ֵאין עֹוד "ּוְבָכל ֹזאת". ּוְבָכל ֹזאת — ֲאָבל ַאֲחֵרי ַהּמָ
ֵרָפְתָך ְחנּו ַעל מֹוְתָך ְוָדַאְגנּו ִלׂשְ ּגַ ִהׁשְ ֶ ו, ִמּשׁ ַעְכׁשָ

ָנְתָך" ֵאיִני ָיֹכל ַלֲעֹרְך ֶאת "ִמׁשְ
י ְנּתִ ְלָחְנָך ְוִצּיַ י ֶאת ׁשֻ ְרּתִ ּדַ ּסִ ֶדֶרְך ׁשֶ ּכְ

ְרֶאה. ּלֹא ּתִ ָנה ָיִמים ׁשֶ ָ לּוַח ַהּשׁ ּבְ
נּו," נֹוַעְזּתָ לֹוַמר ֶות ֹלא נֹוֵגַע ּבָ "ַהּמָ

ֶחֶתף ַמר ָחֵצר ּוָבא ּכְ ּבֶֹקר ֶאָחד ּבֶ
ה  ִאי ִהּכָ ַחד, ָצִעיר ַוֲחׁשָ ַהּפַ

י ׁשֶֹרׁש ְוֹכה ּבִ
ְרבֹות ָיִמים ֵריִקים,  ָוֹכה, ּבִ

י יַע ְלִפְרקֹו. ּוְבָכל ֹזאת — ּכִ ָבר ַמּגִ הּוא ּכְ
ים עֹוד ֵיׁש "ּוְבָכל ֹזאת" – ַחּיִ ּבַ

 ? ַדְקּתָ ּצָ ַבד ֶזה ׁשֶ ַמה ֵיׁש ִלי ְלַקּוֹות, ִמּלְ
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כסף

תֹוֵכָחה ָמָרה: ֶסף ּפֹוֶנה ֵאַלי ּבְ ַעם, ַהּכֶ י ּפַ ִמּדֵ
ֵגָרה? ּמְ ה נֹוֵתן ִלי ְלֵהָרֵקב ּבַ ה ַאּתָ ָלּמָ

ל ַהֲהָנאֹות ּלֹא ָהָיה ְלָך, ּכָ ְקס ׁשֶ ל ַהּסֶ ֲאִני ּכָ
ה ַהְמָחאֹות. ּמָ ְמִחי ּכַ ָך ּבִ ּלְ ְהיּו ׁשֶ ּיִ ׁשֶ

ָטרֹות: ְ ים ִעם ַהּשׁ ל ַעל ֲאֵחִרים, ַמה ֵהם עֹוׂשִ ּכֵ ָאז ֲאִני ִמְסּתַ
ֵגרֹות.  ּמְ טּוַח, ֵהם ֹלא ׁשֹוְמִרים ּבַ ּבָ ַמה ׁשֶ

ה: ָ ִית, עֹוד ְמכֹוִנית, עֹוד ִאּשׁ ָבר ֵיׁש ָלֶהם עֹוד ּבַ ּכְ
ה.  ׁשָ ים, ֹזאת ַהַהְרּגָ ֶסף ֶזה ַחּיִ ּכֶ

ַפְרֶהְסָיה: לּוֵבי־ְזרֹוַע, ּבְ ים, ׁשְ ֶסף ְוַחּיִ ּכֶ
ְנְסָיה. ְדֶחה ֶאת ְנעּוֶריָך ַעד ֵצאְתָך ְלּפֶ ֶאל ּתִ

ּכֶֹרת ׂשְ ֵחק ִעם ַהּמַ ׂשַ ּלֹא ּתְ ְוֵאיְך ׁשֶ
י ְלִתְסּפֶֹרת.  ֹקׁשִ יק ּבְ ֵאר ַיְסּפִ ָ ּשׁ ּיִ ַמה ׁשֶ

מֹו ְלִהְתּבֹוֵנן ֵמַחּלֹונֹות ר. ֶזה ּכְ ֶסף ׁשָ ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהּכֶ
כּונֹות, ְ ֶדה: ַהּשׁ ה, ֶאל ִעיר ׂשָ ים ְלַמּטָ ֲאֻרּכִ
ֵנִסּיֹות ִעם ָהִעּצּוב ָעָלה, ַהּכְ ּכּוִנים, ַהּתְ ִ ַהּשׁ

ְך ָעצּוב. ל ּכָ ֹוַקַעת. ּכָ ֶמׁש ַהּשׁ ֶ ּשׁ ַע ּבַ ּגֵ ּתַ ץ ְלִהׁשְ ֻצּיָ ַהּמְ

19 בפברואר 1973

מאנגלית עודד וולקשטיין


