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 את לשאול שצריך כמובן דביר. הוצאת להיוון
 יכול כמוך ומי עיקר. כאן אולי שהוא השני, הצד

 ביחוד כך. על ולהוודע זאת לעשות להיטיב
 בענין דעתך תהא הכלל מן יוצא שבאופן במקדה

כדעתי. זה
 הבוקר את קורא רבניצקי לי שידוע כמה עד

 את שראה לשער איפוא בידי הרשות בקביעות,
יחסו, את ראה אתו, דבר מהם. כמה או אלו מאמרי

 חיובי עטי פרי אל שיחסו פעם לי אסרת סח■ יף3 ■י
 זה בחיוב לכת ירחיק אם כמובן היא השאלה למדי.

 יכול איני חנם סופרים. שכר כדי ועד כך, כדי עד
אותו. פתה — יכול אתה אם דבר. לעשות הדי
 שתהיה רוצה והייתי מהירה. לתשובה מחכה אני
באמת. יתבחיו גם

 גם נוגע ההתמדה חוק קיים. ודאי הרי והמוסד
שלמה. החלמה מגורפינקל? יצא מה בזוב

אהבת אשר אם יודע מי יחידך, לא בנך,
אורי ■

10.12.38
לי, אמא שלום
 לפי לי נתברר ופתאום אליך, לכתוב באתי

 שבאמת ידי שתחת האחרונים מכתביך
ועדנים. עדן עבדו כבד

בסדר. יותר או פחות מקבל אני העתונים את
 בדבר מבנימין(מגיה הבוקר את מקבל אני כן

 לא לגמרי בסדר, לא — רטוש) עם ־רוייתשה
מקבל. זאת בכל אבל במרד,

 כמובן — הקומות התהפכות על מאד שמחתי
 זוהי — מעמד באותו הייתי שלא על גם שפחתי

 שאבא ובעיקר שהוא, כמו נשאר שהבית עדות
 שרה שאת מכיוון כך את שגם ונראה באמת. בדיא

 השמות אחד מכולם יותר בעיני חן מצא ם.שיריב
 צריך החדשה, למנהלת טוב מזל לכלב'. -תפלה
 המנהל עם בסכסוכים כרוך הדבר שאין לקוות

העליון.
 חישב אצלי שגם משום הנה עד נשתהה מכתבי

 מינכן משבר לאחר (רמז קצת להתהפך העולם
 אפילו אולי אותעה, להיכן ידעתי ולא )19נ8כ־

 מכונו. על חזר שעה לפי עכשיו ישראל. לארץ
 ביתר — באוניברסיטה שעורים מבקר ועטפתי

 גבוהים(מירי ללמודים המעשי הספר בבית דיוק
 התחלתי — דיוק) ביתר זה מה להסביר תוכל

 שבא מלכת לנו שהניחה בכתבות שיני 1* סס־ס י
 לבני אגדה כתב היילפרין, יחיאל דר,והמש *אבי

בגי אבא. של שווא״) .מלכת בשם הנעורים
 בענין בקשה הגשתי כן וכר. בהיסטוריה אוגרפיה,

 והעולמות הנדודים אלוהי ואם ,קטוזטוד
 דורות עשרה עד שלי אבא ושל שלי המתהפכים

 יזכה ואולי אפשר בפאריס, להשאר אותי יניח
 זה שאהיה ואפילו דוקטור, לבן אפילו שלי אבא
 רק הבטחה. ולא התחיבות זו אין כאמור אבל אני.

הרשמה. דמי פרנק 300ו־ למודים זמן של השקעה
 רוזנפלד לד״ר ותודה. קבלתי, לנובמבר השק את
 זוכר איני אבל מלירה, למעלה משהו חייב אני

 שיניה את אצלו רפאה שדבורה מפני בדיוק
 סבור שבשעתו מפני כך, על כתבתי לא לאחרונה-

חשבונו. את לסדר תוכל שדבורה הזיתי
ולמנחם. למירי לעוזי, שלום *י־

אורי , שלכם

ג׳ יום
קטנה, שלי רקטת

 אחת פתקה עוד לך הרצתי א', ביום שלשום,
 אליך ונעצבתי מכתבך הגיעני ואתמול קסבה,

בצל. היושבת הפתוחה, הקטנה, רקפתי
 מסכים, אני אין הרגיש הטפוס בדבר ולהנחתך

 כתבתי וכבר אלו. על אתך דברתי וכבר ילדתי,
 שאני לך כתבתי וכבר החולשה, ועל הכח על לך

 קר אני גם באמת, באמת גדול, ובסוד בך. מאמין
 ימים בחיי עלי עברו והמובהק, המפורסם המזג

 אחת פעם לא ואולי חדשים, גם אולי ושבועות,
 וטעמים — בעולם תור הרהורי: של בלבד,

 הייתי ולוא לכך.בשעתם, לי היו שונים מטעמים
 עתה, גם כהם למצוא יכלתי אולי מאד, בהם בודק

 יש ואם ומציאות. ואמת נכוחות של רבה ובמדה
 שבי, כוח על וסמיכה באפיי אמון של מדה כל בך

 זה ממין וכח זה ממין אפי או זה, וכח זה אפי הבה
 רבים ויש יש וודאי השג, שבגדר דבר הדיהו

 שימנע טעם שום ואין בו, ממני וטובים וגדולים
עיני וראות דעתי עניות לפי להפך, ממך.

ך--------לא לבי והדגשת מו וכבר זו. מבחינה כ
 דברי את תזכרי לא ומדוע פעם, כך על לך כתבתי
לרעה. הכל הכל תפרשי ולמה בלבך.

 בערב אותך וזכרתי בך. והגיתי אליך, ונעצבתי
 נרדם מאתנו מי זוכר ואיני לראשונה. נסעד

 הרכות הדמעות את אני וזוכר מי. של בזרועותיו
בשדה ישיבתנו את אני וזוכר בשדה. בהפרדנו

 ואת ונחרצות. ויפות דומעות, ופניך אחד, ערב
 עונים ופניך כתומה וידך אלי מבוהלת בואך

 אונך ואת בחנוכה הראשונה שבתך ואת אשמה.
 מאד, שלי היותך ואת בזרועותי. הדמעות מתוך
 זה ולמה הדין. פסק שזהו והאמנתי שלי. כולך
 לך וידידותי למכתב. ממכתב לפסק את מחכה
 בה. לעמוד בכוחך שיהיה זמן כל ואהבתי תמיד.

 לך אבל הוא, קשה ואם בעולם, מקום לך ויש
 קשיו. כנגד שקול שבו הטוב אין אם להחליט

 לא באמת והלא תמיד. אליך אני טוב באמת והלא
 ולבך, שלי, שכולו שגופך, שתרגישי הוא יתכן

 כולך וכל שלי, שכולו וראשך, שלי, שכולו
 ואין בעולם הם מיותרים אלה שכל שלי, שכולך

 כך, כל ומעציב קשה הדבר היה לולא מקום. להם
בתי? נכון, הדעת. את לבדח כדי בו היה כמעט

 של השפעתה למקרא נזדעזעתי שכך ומכיוון
ההר ועל ילדתי, על אחת וריקה חצופה מסכנה
 מפניהם. הפחד ועל להיות. היה ש׳טוב מה הורים

 ובכל לעמוד. כוח בך שאין ושירגישו שיבואו,
 כמעט רבר אלה הרי הרהורים שבגדר ידיעתי
 אלה מעין להרהר עשוי אדם שכל ז.א. נורמלי,

 דברתי פעם וכבר נכאבתי. נפש, משבר של במצב
אפשר ואי אחד. בלילה בעמק, אלה, על אתך

כמנהגו" הפן את ״ראיתי פן: אלכסנדר

לא. ולעולם כך, ולא שלי. ילדה מרחה שתעשי
 אליך, יסורו אומרת זאת ילדתי. יבואו, לא והם

 הכוח את ירגישו החולשה למראית מבעד אבל
 ובטחון הדעת מנוחת בד שיש ירגישו האצור,

 מה על לך ושיש הרוח. ערבלי לגל מתחת הלב,
 אדם לשום ולא להם מופקרת את ושאין להשען

בתי? נכון, אחר.
 לא כתבי לעזי המכתב ואת לי. כתבי ואת
 ואת בהרחבה. במלואו. אם כי פרקים בראשי
 מכתבך את לא וגם לי. תשלחי אל אליך מכתבו

אלי. מכתביך את לא וגם אליו,
 לי צר בירושלים. אהיה לא זה ששי ביום כי

 לגמור לי ועוד לתל־אביב, וירדתי בתוכה המקום
 ללון מקום לי אין ועוד ולמסרו אלישע את כאן
 כמה כאן לסדר עלי ועוד ומחרתו. זה לילה אלא

 הזאת. השבת עוד להגיעו רוצה והייתי סדורים
 רק אצלך אעשה הבא. בשבוע רק אגיעך ואולי
 והיי מאד. מאד מאד ולהתראות מעטים. ימים

רגעה.
 וחזקי ובכלל. באמת. ילדי, מנוחה, ולילות

גיל, ואמצי,
אורילעורך. וכפי

הרכה, ילדתי
כסד אותי מגיעים ממך מכתבים שאין עכשיו

 יום אין וכמעט מאד. בחסרונם חש שאני דומה רם,
 אני שארצה אחרים ובדברים בך מהרהר שאיני

 להעלותם אני שמתקשה ומהם באזניך, להגידם
 מפה הנאמרים הדברים מן שהם הניר, גבי על

שעה. ובכל עת בכל ולא לפה,
 אלא מבקש אני אליך לכתוב לא ובעצם

 רוחות מיני כל מתוכך ולנער בזרועותיך לקחתך
 בזרועותי ולאלפך בך המתעללות וחבולות רעות

 לתומה, ונוהגת ורכה טובה ילדה ולך, לי, להיות
 ובוקר, ערב בך אני והוגה באמת. באמת שאת כמו

 תש וכמעט הכינים. ובשעות בצהרים אף ופעמים
עלי. המתעכבת הנסיעה ומן מהעדרך כוחי

 הרבה בפני לסיח לך יהי ודאי אליך ובבואי
 באזניך לחזור יהיה ועלי ועצובים, קשים דברים

לי שתהיי ער וידועות, קשות עובדות כמה על

 קודם אבל שאני, וכמו שאת כמו שלם, ובלב תומם
 דמע בלא השמחה תעלה הכל ועל כל וראשית כל

 תוצ־ לא אלו. על שתתגברי לא התיפחות. ובלא
 ויעלו יצופו אולי כך אחר עליהם. להתגבר רכי

 ועד. אחת לעקרם שנוכל כדי במלואם, אולי מעט,
 בהם, לעמוד כוחך מקוצר יותר'מדי, קצת אולי
 לא זמן. לאחר שיבוא במרה יבוא זה כל אבל

 יהיה, שכך אמת הראשון. אהבנו את יפחית
אהובתי?

אהובתי כולך כל עם ולהתראות
אורי

גי ליום אור
 כולי. וטוב סחרחר סחרחר ועורי חצות. אחר

 מאד. בכנויים. להרבות ובקשתי מברכך. וכולי
 מאוצר עמי הם ששאולים תעלי שמא וחששתי
לי. וצר המלים.

השבת ליום אור
 תרדמה. וחטפתי ועייף כולי סחרחר והייתי

גמר זה ורק המוזנח בתרגום ראש ושקעתי וקמתי
 עליך שהכבדתי על בי אשמתי ובעצם אותו. תי

 לא עמך. שהייתי המעטים בימים התרגום באכף
 לכף דוניני הנסבות מפני ורק הוא. אורח כדין
חסד.

 מברכך. וכולי כולי. וכל זרועותי וזוכרות
 וככל אמת? ומום. רע הגיגי כל יחסכו ומעתה

תיטבי. וכן ייטב. יכן שתיטיבי
 ועליהם לכללם. הגענו לא נושאים והרבה

את. ודבריך עליך דברי על וכתבי נא. כתבי
 אחד אני מבקש למנחה. עציץ באיזה אני והוגה
 וכולו יודע, ופרחו מעט, זמן בריחוקי שפריחתו

 תדעיהו ואם בפרחים, לא אך כמותו, אני יודע חם.
ויגידך. הודיעיני

ועורך נאמן ידיד עמרמי: יואל

 אהובתי לעורך, ועורי
מנוחה לילותיך כל ויהיו

אהובתי מאד ולהתראות
אורי

ד׳ יום
שלי, ילדת־דבש שלום

 מן אחד גליון לך נשאר שעוד את ורואה
 עד באמת יודע אינני גם אם הגדולה, הדפדפת

 בשעה הלילה שכבתי הפעם. דברי בו יגיעו אנה
 השכמתי גם בלבד), חצות אחרי (קצת מוקדמת

 קימתי(התעוררתי שעות ערך לפי כמעט, לקום
 לשתים קרוב ועתה היטב וישנתי שמונה), לפני

 מאמץ מתוך לא אך מעט, עבדתי כבר גם עשרה,
 ראשי עוד ורק וטוב. רגע עצמי חש ואני יתר.
הדבש. משבוע מעט בעצלתים לו הולך סובב

 הבא. השבוע באמצע אם כי מכאן אסע ולא
 הפסח. חופש ימי על יהיה מה יודע אינני ועוד

 כמה של בתכניות מעטה לא במרה תלוי והדבר
בשבי ירד חדרי בעל של והחדר זולתי. אדם בני
 ואיני כלל, בדרך ואם זמן לפרק אם הפרק, מן לנו

 הוא ודאי כי אני יודע ורק דבר. וחצי דבר יודע
 בחופש גם פנים כל על מועטים ימים לנו שימצאו

 הוא וודאי הפודים ימי שלשת הזה(לעומת הארוך
לסרוגים.) ואם והולך, נמשך הדבש שהלך

 הזקן(יצחק ואת בכסית. רעי עם ישבתי ואמש
הפן(המשורר את ראיתי אבל ראיתי. לא שדה)

 פרצופים וז־בה חשדתי כמנהגו, פן) אלכסנדר
 שלא רעי עם לחתחאת שמה וסרתי מוכרים.
 אחרת. שעה לנו נמצאה ולא ימים כמה זה ראיתיו
 אשר לי וסח עסו, השעה כמחצית שם ועשיתי

 ושמחתי לצאת. וסחלנו עמו. נתחדש ואשר בפיו
 שלא אני שב1ו גם שסד, עמי לקחתיך שלא

 של ריח גם כלל, שם נלבבת האדרה שאין אקחך.
 שם ואין תראה־, סן תרבה שם דש עולה. עפש

 הנבסות עינים זוגות חרבה שם יש גם הלב. מתום
 נשים עיני אחרי(ולא תיושטוו תמהון במעט אלי
 ספק אין אלינו 1חביס יזם בשעת אף ואם הן),

 המועיל מן בזה ואין עסי. היושבת בכל שינעצו
 ולא הנועם מן בזה ואין הסוג מן בזה ואין במיוחד.

 הראוה ולכל לנו סה ילדתי, ואת, ואני כלום.
 העפוש העפוש כל עם לתומך ומה הזאת. הגדולה

 מתחיל וגם הקמנה אהובתי מאד, לי וטובת הזה?
 ביום פתאם, שבפתע עליך לדאוג ולא לרגוע אני

 חרדת פתאום תתקש־ מלילות, וכללה מימים
 וקפצנית, ש:־ואושחת־ה ומדר. מעס נואלת שוא

 או בזדועותי. אז באין גם עליך ימשך הדבש והלך
 שלא וחרד, קצד לבך יהיה לא בזרועותי גם אז

 אם כי תחרת, שאינה נם כשעת הרגע את תראי
ובתמים- באמת. כהיותה

 היום יפגישני זזדאי לשלי. אני מחכה ועכשיו
 אליו שנגעה שלנו השדה מאוהבי חדשה נפש עם
ההשראה. יד סוף סוף

וולו ללכת עלי ואחר  אעבור וודאי .ןצןזיונ
 יחדיו בו שעשינו מותותש רעי. לחדר הלילה
 עלי יתרחש מה יודע ואידי תמיד, בו לי לב נקיפת

ה לילה בו ל  והלך. זולג בחרץ. הנשם ועכשיו ל
 השמים את ועצדה השמש, לט האירה באמת

 כנפשם לזלוג 8ז םיכולי עכשיו שלנו. בשבוע
לחשר׳יע. למה לוע! אץ שבעם.

 בעמידה האמנם בתי, ת־דך עליך עברה ואיך
 כליות ומוסר לדתי, היא, אשמתי אותה? עשית

מעט. לי
 לא והלא השבת בעדב עלי יגיעך ומכתבי

 רוחי גם גופי נם אני בתי. זאת לד תהי עצב שבת
 אמת, בך, גם הז־ננה תעמוד הלא עלי. רוננים

בתי?

שלי חמורה לעורך ועורי
אורי

ד׳ ליום אור
הקטנה שכבי
 השבת. ומן ר מיזם מכתבך הגיעוני הערב

כותבת לדתי. עליך, גם וקצת הסרט. על וחמסי

גז את קיבל תמוז: בנימין ו ס לידיו סיש

 ואין - מנוחתך את ודדן■ שהסעירו־ סרט על את
 ואנסה אוכל ואיך הגעש וסח־ תכט על רמז אף

 הוא ענין אם •ודע איני נם הרוגע. את לך להשיב
 קו או תועה קטע אם כי פג אץ אולי או לאמנות,

 כל בו שאינם תזיים אל הכד מן שהעבירך פרצוף
 זה מכתבי שיגיעו־ עד כי להניח אני ומבקש עיקר.

 צורך יהיה לא ושחב והסוב הרגע אל תשובי כבר
 בה שיש בכללה לאמנות שנוגע ומה בזה לעסוק

 אמנות חדת למצא שקשה חוששני אבל הגעש, מן
 יתכן ואולי לד, קבלו:ס חיים כחדת עזה שתהיה
 ופורקן חדות תרגולי מעין מה במרת בה לראות
סכנתו. שניטלה בתחום חויות

 השבת. ממוצאי האחרזן, הדף לי היה וצר
 ובסוף שלם, שבוע בן הרוגע, יחמר כנה בקלות

 שווי רופף כך כל כבה? רבים ומכתבים פגישות
 וכולם בך, 11׳ 111111 מחשבות המון ושוב המשקל?

אלי כותבת אינך זע■ כן שעל קצה רעים הסתם מן ייי י י י י י י י •י • • • • • • • •ן_• • • • - •
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