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לותרבותלספרותירחון

בסריעקבעורן:

עינתעמלה :עורןעחרת

 .סומןששון ,שמירזיוההראל,אהרן ,גורנייוסףבלס,שמעוןמערבת:

נסרמיכההמערבת:מזניו

רגולנטשמואלניקוד:

אהרןהדר,יוסיבלס,גילהאורפז,אוורנוןצחקימערבת:מועצת
שמאס.אנטוןשוהם,גיורא .שרבין,עוזריהושע, .נ.אזיידננרג,

-בישראלוהתרבותהספרותלקידוםואמניםסופריםאגודתהמו"ל:
עמותה

הסתדרותולאמנותלתרבותהמועצהוהתרבות,החינוןמשרדבסיעו:

ולחינוןלתרבותהמרכז ,הכלליתהעובדים
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 .מבדיילתמעטפהאליהםצורפהאם

 . 03 " 456671למס'ווקאןלטלןפמתבקשיםלמערכתהפונים
שלאחדצדעלכפולברווחמודספכשהוארגיל,בדאררקלשלוחישחומר
 .מראשלתאםרצויהעורךעםגפישות .הנייר

---,------L 
אהרן :הציבוריתהמועצהחברי

;עוזייהושעא.ב.זקס,;איילההראל
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בעיימרוזמרין·מופתדפוס :צילום Iדסר
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יי תש''והעבריהספרשבוע

חדשיםמפריס

האופקקו
הרמתימוניטל,בידו

משחקושלהמתחלפותהעונותשלהיום,שלהמשתנהבתאורההארץלשצבעיהמגווןהטייס.לשמבמטו-אחרתמזוויתישראלשליפהפהאלבום
 .השמששלהזוויות

ראשונים

תצלומיםאלבום
אורכןעליזה
ישובושלאהיסטוריהפסיותהטבעי,רקעםעלראשוניםלשדמויותיהםבמצלמתהכלאהאורנןעליזההארץ.שלהחייםמנוףונעלםהולןהענקייםייידור
זה.בצדזהוחידושמסורתעו,ד

 1956-1949לקדשמעצמאות
חיל-האווירבתודלותמחקריםסדרת
שטייגמןיצחק
מערכתלקראתההכנותהעצמאות,מלחמתמסוףחיל-האווירשלבהתפתחותןעוסקהרחב.לציבורהמופץחיל-האווירשלההסיטוריהבסדרתראשוןספר

עצמה.והמערכהייקדשיי

ISRAEL - ROOTS & ROUTES 
Edited by Irit Zaharoni 

האגנלית.למהדורהמיודחיםדחשים,מאמריםלהםונופסוזהבספררכרנסרתורגמובעבריתארץיייב•דרןשהופיעוהמאמריםמיטב

-THE ISRAEL DEFENSE FORCES 
A PEOPLE'S ARMY 

ns זLt.Col. (Res.) Louis Willia 
תצלומיםעשרותשלו.הלחימהרתרררתצהיילהתפתחותשליסודיתסקירהמביאצהייל.דרנועםבשיתוףלאוריוצא-האנגליתבשפהמסוגרראשוןספר

ואיורים.

SI o .,,וו,כ 

יימערכותייספרי

מלבנוןאתי
של"גבמלחמתהצנחניםחטיבת

<ייה)יאיריורםאלוף
ביירות.בשעריההתייצבותרעדהאוראליבגזרתהימיתמהנחיתההגליל,שלוםבמלחמתהצנחניםטחיבתשלהמופלאסיפורה

בספטמברלידותשלוש
גבעתימשה

המלחמות.בכלמאזולחםהימיםששתמלחמתערבלצהיילהתגייסבתשייח,שנודלהדרובןשלסיפורוזהרהאש.בקרלרחםשלארטרבירגרפיה

חדשותמהדורות

ישראלמועדי
וחגלשבתאנציקלופדיה

ופליואל

ישראל.בעדותהחגיםמהוויצבעתמונותעשרותבתוספתומתוקנת,מורחבתשנייה,םהדןרה

 .היהודי-כיהודישליומובשגרתועולותהצצותלשאלותלהשיבונודעהדלעת,שמבקשלמיתשובותלתתבאהולחגלשבתהאנציקלופדיה

ישראליתדמוקרטיה
ישראלמדינתבמשטרחוקתייםעיקרים

סגלזבאדירי

שנייהמהדורה

ציבוריים.בנושאיםהמתענייןולכללתלמידים,לסטודנטים,החברה,מדעילאנשילמשפטנים,מיועדישראל.מדינתשלהדמוקרטימשרטהיסדוותאתמאיר

הלשםהכבישיםספר
יצחקיאריה *נורבאירת

ובוט)אכנהעם(בשיתוף

שנייהםהדןהר

להם.להדזקקעשוייםוהמטיילשהנהגהשירותיםעלמלאמידעלרבותבראץ,הכבישיםכלמפותובובראץמסוגוראשוןחדשני,סרפ

נוף,תוחיו-האווירשבבסיסהמכירהבמרכזתו-באיבהקריה , zזאלעזרדדורחיהמכירות,במרכזנמכריםווארההוצאהספרי
המובחרות.הספריםחנויותובכל-ירושלים , 4 77הביתרחי ," 77ה"ביתבחנות
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לעבורעלוליםחם-ולאחגלזהקראופעם
T 

 •הלךהחגשבוע.דקזהעכשיו •העבריהספדחגלזהקראועםפ
.כמה?נכון?מתחרכילות ?בישולספדי ?לחגוגישמהובצדק.
הראוייםמקודספדיכמהטוב.נמכריםוגםטוביםגםספרים

טוב,נו,הרעש?מהאזהזה.הטןןםבליגםנמכריםהיואלה,אבללכך.
תזריםשלהזהלשבועמחכיםהםקופה"."עושיםהגדוליםהמו"לים
המו"ליםוהם,שם,משבדפה,משבד-ובכללטוב.כסףבמזומן.שקלים

מעומעם.חגחג.יש-אף-על-פי-כןקופה"."עושים-המסכנים
הזאתהירדמהבבסיסשהיוהבראשיתייםהערכיםהלכה.הספונטניות

ואישה,אישוטף,זקןמגיעות,משפחותמשפחותאבלנעלם.זכרםאף-
אףלעתיםיפה.לעצמווזהשם,וקוניםפהקוניםהדפים,אתממששים

מדגש.

למעיןלסופדים,ואףולמבקרים,להוגיםמועדגםהואהספדשבוע
יקדישהרדיוהיומית.בעתונותמשאליםיופיעווודאי"חשבון-נפש".

יישאהנשיאהקהל.בפנימשידיהםיקראומשודדיםיקד.זמן-שידודלנושא
וכמובןהמו"ליםהתאחדותשלוהנבונההנאהיושבת-הראשוגםנאום,
כאובים.לדובדברים,יישאוהסופדים,אגודתיו"ד

לאבחודש,שהקדימוהחגיגהחגיגה.אבלאמנם,עייפהתהיההחגיגה
לספר,הבלתי-ניתנת-לריסוןהרעבתחושתאתק P.ttלהיהשקשהמשום
 •בארץהמו"ליםהתאחדותעםשמיים,.שומולהתייעץשמבלימשוםאלא

מתקייםבוהחודש •ביונידווקא •בכדורגלעולםאליפותעלהוחלט
 .העבריהספדשבועבדדך-כלל

באמתאך,הזה,ולשבועלספרלסופד,מיוחדקטעלהקדישהיההראוימן
סיפור ...וכלוםהנושא,הועלהפעמיםכמהייאוש.מתוךנמאסנמאס.-

שלמה,תעשייה :המשוועתמהאנומליההתעלמות-והשיירההכלבים
מונטז'דים,ופסים,קלדנים,כורכים,הנייד,סוחריהנייד,מייצרניהחל

שותי-הספדים,הוצאותפקידיעורכים,מנקדים,מגיהים,הפלטות,מייצרי
תעשייה-עצמםבמו"ליםוכלהמפיצים,מוס"ים,סבלים,קפה,

בכלבחשבוןנלקחלאאחדגודםודקאנשים.עשרות-אלפיהמפרנסת
הסופד,הוא,שכחו".האדם"את- ?צ'כובאומדאיךהזאת,ההמולה

הוא •ומים-לחץלחם-צדתמורתמלאכתואתשעשההעבדה"כושי",
שםלמילגהפה,לפרס-הפתחיםעללחזריחדללאשלעולםהיחיד
טוב.קוראשלולמלה
סיביל .tZיהצידהיריקהתוך .אחדיום .הסופדהזה,האישיגיד .אם-כןאלא

 .נותןלאאבלכותב. !קיבינימאט !רוצהלא-בלשונושדבקוהטבק
הםבוהזבלאתלהםשיכתבואחדיםשרלירתלהםיחפשוארחם.נדאה

מהלכםאיןכירמרדא.פחדללא tחדרהתאישראלסרפדי .הארץאתמציפים
בהם.זוכיםאתםשלפעמיםהעלוביםהתמלוגיםזולתלהפסיד

זההיההפעםהשלום.מחנהעםהמזוההסופדעלידםאתהרימושובהם
הסיקריקים,חייו.עלאיוםמכתבוהשאירוביתו,דלתאתהציתובאד.חיים

היהודית"ל"מחתדתבדומההמבצעת,הזרועהזה,הפאשיסטיהטרוד
שלאתרתע,רלאתרגעשלאהלאומני,הימיןכוחותשללדעה,הזכורה
כאןשמדוברמאמיןשאיננימשוםתעזור,לאהמשטרהגםממעשיה.תחדל

רבשמאחוריהםהמחנהאבלמעטים,אכן,המבצעיםתמהוניים.בבודדים
בזמנושקדהשמהבחשבוןלקחתחייבהשמאלבדירה,איןלכן,וגדול.

נמצאיםלפשעהשותפים .שכןעצמו.על ~~ד .r ~ ~ועלגרינצוויג.מיללא
שהצהרותיהםכדררהממשלה.לשולחןשמסביברבכסארתהכנסתבמשכן

לבריוניםלגיטימציהונותנותנתנוהקיצוני,הימיןמנהיגישלהלאומניות
ולמעשיהם.

המשטרה.בסיועגםהחוק,באמצעותגםהקורה,מפנילהתגונןישלכן

 .כאןיעזרולאהשמאלשלדרכובצדקתתצהיריםאחדות,בדרכיםגםאבל
מדוברבני-תרבות.שללשונםאתמביניםשאינםבאנשיםמדוברהדי

עלוליםהם-ולא .על-ידוהנוצריםבאמצעיםללחוםישובובפאשיזם,
 • Tלעבור,

באינתיפדההרוגיםילדים :תזכורת

נתונים

 ) 16גיל(עדהילדים 136 :ההרוגיםמכללאחח
האתינפאדה,תחילתמאזבשטחיםשנהרגו

כוחותמידיההרוגיםכלמסן 22.4%מהווים

הביטחון.

 : mהמוסיבת
ילדים 131גומי") 11ופלסטיק(כוללירי

ילדים 4-נפליםהתפוצצות

 .אחדידל-אחרותסיבות

 .ומטהשנים 6בניהיומההרוגיםו : mפעוט

בית-החוליםאלמדגם:-פצעוים
סוף{עד-1989בהואבובשכםאל-איתיחאד

פצועיםידלים 600דצמבר)שלהראשוןהשבוע

פצועיכ 11מסה Z3°/oהמהווים , 15גילעד

זה.לבית-חולים-1989בשהובאוהאינתיפאדה

הספדיה ;מאנימר :יהושעכ. .א

ספרי /המאוחדהקיבוץהחדשה

 .קריאהסימן

הספדיה ;דודאהבת :קניוקיורם

ספרי /המאוחדהקיבוץהחדשה

קריאה.סימן

-הנחושתנחש :כרמיט.
 .דביר ;שירים
וצורותמגמות :ורססשמואל
מאגנס. ;ההשכלהבספרות

מאגנס. ;הפיוט :מירסקין"אחר

מחקריי"בעולמותש"י :סדןדכ
 .מאגנס ;פולקלור

האחרוניםאורימי :אלתרמןנתן
 :ומבואהערותעריכה, ;מחזה-

 •תרמןאלמוסד ;גילולהובורה
 .המאוחדהקיבוץ
והסתגרותפתיחות :אלכויםיעקב

הרוחנית·הספרותיתהיצירה-

בשלהיאשכנזובארצותבפולין
מאגנס. ;השש·עשרההמאה

 ;ושלשלתחוליות :שקדמלכה
תולדותעלהעבריהרומן

 .המאוחדהקיבץו ;משפחה
-החידהשטר :עוזאברהם
הקיבץו ;מוונציהבסוחרעיונים

המאוחד.

-תמררהבמאבקי :פלאימשה
בגרמניההעבריתבהשכלהעיונים
מפעלים ;הי"חהמאהבשלהי

 ;לאורלהרצאהאוניברסיטאיים
ת"א.

ברומןוצבריותציונות :אורןיוסף

 .יחד:יי:"ז..ראלי;
r. אסופת-והדתהמצפון·רות

 ;שלחחמןשללזכרו::אמרים
ספרית ;גביזוןרות 'פרופ :ערכה

פועלים.
 ;ויחדלחרד :ישעיהוישראל
וחינוך,לתרבותהמרכז

העובדיםשלהכלליתההסתדרות
ישראללהנצחתוהעמותהבא"י

ישעיהו.

ספרית ;חייםרוח :אליעזרות
פועלים.
בלילהאם :קאלווינואיטאלו
ספרית ;אורחעוברחורפי

פועלים.
אתהרגמי :יוסחורגאסמאריו

פועלים.ספרית ;מולדופאלומינו
 ;אמתכידועוהכל :דולןצפורה
 .כתר

עידנים, ;השערהכחוט :יעקניגד

 .אחרונותידיעות

וצלליםאורות :אוסטפלדקלרה
כתר. ;בחיי

-החותםנושאי :ורדידינה
השניהדורבניעםדיאלוג
;כתר.לשואה
גבי :עברית ;באך :נויומלקולם

כתר ;פלג
 .כתר ;כוכביםיומני :לססטניסלכ

 ;גבהיםאנקת :נרונטהאמילי
כתר.

 :איורים ;פופו·קטפטל :רותמרים
ספרית ;(לילדים)נץשמואל
פועלים.

אבא :וינשטיןועשיגון·גרוסצפי

 ;לחוץ·לארץנוסעיםואמא
 ;(לילדים)צרפתינורית :איורים

 .עובדעם

 r.1 t,)1 -5:: 1990'נראומ'עדדףנצלם""כתוב'עפ"' • !העבריהספדחגיחי
 1990-יונימאי
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תגובות

שלוההישרדותמפת
בדמעותמאמינהלא

('עיתוןבגיטר"מרדהיה"לא-זהריצחקשלזרתוע
לאצבעהמרדאגרוףאתפורמת ,) 123גלירן ,' 77

"הארנגרדבתרךשהואשחשבז"הר,מאשימה.

מכונת-השמדה",מולצופיםב"משחקעצמואתמצאלמרד",
האיימיםמאגדתהילדשללאצבעואולידרמהוהאצבע
הואהאצבעשמונפתרעדעירום.מלךשללעברוהמונפת
 :פרטאחרפרטהזיכרוןשלהמסדריםמגרשעלמצעיד

 2שפיטלנהחצררוסי,תת-מקלעקצוץ-קנה,רובהאקדחים,

בדמעות,מאמינהלאשלוההישרדותמפת . 6ררדניצקהורחוב
מורידהואקדושות.פרותימבחינתויאיןשלההמרעהובכרי
הודלקשכאילוהאוראיךומראההתורןלחציהדגליםאת

המתקרבת.הרכבתפנסיאורגםהיההמנהרהבקצה

שנילאחרהצבא.בימיהרגליים.דרךהכרתיז"הריצחקאת
לישיתקיןכדייאהווןבנראליואותילקחבכף-הרגליניתוחים

התקןעלרגםהחאקיתקןעלגםשתענהצבאיתנעל
ולמכותהאימרםלבנייתיהעררגזירתביןרכך .האררטרפדי

הנעליםהתקנתשמלאכתזהריהמחתרת.סיפורצץהפטיש
יספרשלאחשבתי .בסודאותישיתףיבגיטרימיראתמיסמרה

בארץנעליוזכרלההגדולהשהתהילהחשבתילעולם.אותר
סודרתאךוילנה,מגיטרהזיכרוןאתמעטתעמעםובעולם
אמת.לכדררהדרךבאמצעההופךנותבככדררכמוהםכאלה

אתשמכירואני,ויכוח,אוליייפתחאותר,ירהכשהואועכשיו,
מוקשכללפרקוידעיכירשהואיודעהרגלייםדרךזהר

 :"שתיקות"בשירויערז-קסטאיתמרכתבאיך .בדרךשיתגלה
שעלכתרבות-הקעקעכמר tזררעהעלהספרותהתפוררו"כבר

סיפורעל /אלםגזרהשנהוחמששלרשים / :המלחיםזרועות
אתלחיותתרכללמען / Aב-המתחילזרועה,שעלהספרות

הסגירהראם /והילדים,הביתהים,בצל /הכאן-והעכשיו
וכעת / ;השרוולשלמקריססטרקזההיה /פעםמדיעצמה
 i-שתיק,אללשרב /במרחימסרבותנטושותספררתחמש

ה"ספררחשמאחורייודעהר"זיצחקגםלוח-הכפל."

 •חייו.סיפורגדול.סיפורמסתתרהנטושות"

סומקרוני

פגיעה

בדמות-מופת

בדריכותקראתיואניהנספים,

עלונכתבשנאמדמהכלובשקיקה
יכול,איניההם.הנוראיםהימים
ויהירעדרת,דברילפסוליכמרבן
לשפוטגםמוסמךאיני .יהירכאשד

ללא-אמת.אמתביןארודעטובבין
 :אליךכלקררםמפנהאניטענתיאת

ביום-הנכוןהעיתויזהרכלרם
-ולגבורהלשואה-48ההשנה
קרבנואבאעלכתב-פלסתרלפרסם

 ?ז"ל

מצאלאכלרם :עצמולכותבואשד
-טענותיואתלבדדלאפשרןרלככ

כלבמשך-בכתבארבעל-פה
 ?עצמוקרבנואבאעםהשניםאותן

"להברתקרדצ'אקדרז'קהשלספדה
אחדותבמהדורותהופיעבאפר"

השלישית , 1946 '"בהראשונה-
התעודדולאהאם--1965ב

 ?בשעתםוהסתייגויותיוספקותיו

שלהאחרונהבחוברת :יתד-על-כן
(חוברתמורשת""ילקוטכתב-העת

 ) 96-7עמ' , 1989נובמבר , Tמ"

במסגרתקרבנואבאדבריפורסמו

"החלוץ"היסטוריוןשלמסתר
שרידאדיהלויואיש-יקרות

למשטיניר".קרבנואבא"תשובת
שלהעדותבדברילדאותישכלרם
לדבריםתשובהמעיןזהריצחק
 ?האלההמשקלכבדי

בסיפורמסתפקזהריצחקאין :רעוד

אשמהכתבמעלהאלאעדותו'
גםובעצםיקרבנדאבאנגדוהכפשה

המוצגים ,.הפ.פ.ארמעשיכלנגד
 .צרפיכמשחקבדבריו
 48-בהשקפתוצדקוישאפשר
יותרשטוב- !מעשהלאחדשנים
הלוחםהנרעדאתלהוציאהיה

לדבוקמאשדהפדטיזאניםליערות
היהואומנם .בגיטרהמדדברעיון

איששלארגונובגיטר'שניארגון
שגרסשיינברים,איליה"החלוץ"

דווקאפאדדרקסליבאורחזר.דדך
בתרךהגרמניםנגדבקרבנפלהוא

לאשמהרעדמכאןאך .הגיטר
היה,ההנהגה,חברי"שעבוד

להישארובלבדברא~;הכלכנראה,
על-כדאיוכשהבלבחיים.אישית
כמרבן,מותר,בחיים,להישארמנת
 .מארדדבהמרחק-לכגרד"גם

אתולקעקעלפוררמבקשהכותב
מתוךהלוחם",וילנה"גיטרמיתוס
להיאמדצריכהש"האמתשנגרע

מביןאינישנים". 4 7אחדיסוףסוף

לקעקעדרושמהלשםמכל-רכל
היהודיהנרעד"מיתוס"אתדווקא

הנעריםהדי ?וילנהבגיטרהלוחם
'השומראישבתרכם,והכותב

שלתנועתוחברכדבריו'הצעיד'
חניכו'גםובוודאיקרבנואבא

ומתוךשאיפת-אמתמתוךהתארגנו

 .מנגדנפשםאתלהשליךבכרכרת
נבחרההיאהדי-וההנהגה

נציג-ובראשההתנועות.מנציגי

איציקהקומוניסטיהיהודיהנרעד

לנכוןמוצא(שהכותבריטנבדג
דוריההיסטוריהדירןכלאתלפטור

שאיןבמליםלוהנרגעהטדאגירת
לפינשלח 1נמסד 1'מרסד :אמתבהן

הגרמנים').לידיהמטההחלטת
מוליכי-שולל'אלהכלהיוכלרם
אתלהצילכיצדאלאחשבושלא
 ?זולתםחשבוןעלעררם
חמודהשפגיעהלי'נדמה .כאןעד

שלהמופתמדמויותבאחתכל-כך
וכברדםקיומםעלמלחמת-היהודים

יכידנהלאהעשריםבמאההלאומי
-48ההשנהיוםבפרוסמקרמה

-וחומדקלולגבורה.לשואה
בכתב-עת"עדרת"מאמרבדמות

לוחמהשלהקונספציהעלהרריכףח
בגיטוהישארותארביערות

הנוספים,טיעוניואבלדלןרנטית,
מדדהיהר"לאנשקהיהשלא

 .לאמתחוטאיםפשוטבגיטר",
ראשיתווילנה.בגיטרמדדהיה

והמשכרהפ.פ.אר.,מחתרתבהקמת

קרבנד'שלהכרוזבהרצאת-
רלהתגרככרת,להתנגדותשקרא

בניסיוןהגיטר,לתוךכשקבהברחת
תנועותעםפעףלהלשיתוף
אנשיםובשליחתאחדות,התנגדות
 .לגיטרמחוץחבלהלפעולות

בגיטוכמרמזףיין'שמדדנכון

המזלשלרוע'משרםפרץלאודשה,
נתפסכאשדזהניסיוןככשל

 , 6שפיטלכהברחובהשניהבטלירן

במחסנים.עדייןמוסתרכשהנשק

קשרשהיהז"הד,שלהפדשכףת
היאהמחתרתהנהגתשלבגידה
המקררותכלשלפיהיותעלילה,

לביןהמחתרתביןמוחלטנתקכרצד
ומפקדגבס,-וילנהגיטומפקד

כפילתולאחדוסלד,-המשטרה
הראשוןמנהיגהריטכבדג,יצחקשל
כך'הגרמנים.לידיהמחתרת,של

לאהמחתרתשהנהגתהעובדה
הטיעוןאתסותרתליערות,ברחה
להצלתדאגושחבריההנורא

 .בלבדנפשותיהם
מדדפרץשלאלכךנוספתסיבה
ז"לקרבנושאבאכפיהייתה'מזףיין
לי:אמד

אר :מקדיםבשנימרדדים"אנשים

בידנשקעםמאורגניםשהם

להםשאיןאררלמףדי-מלחמה,
הייתהלאלבני-הנרעד,לכו,בדידה.
ארולהישדד'ליעדלברוחבעיייה

ולהילחם.וילנהבגיטרלהישאר
ואימהות,קטניםאחיםלכרהיואבל

הייתההסוף.הואשהמדדוידעכו

לכףמותרהאם-שאלהלכן
קיימתכל-ערדהק.ץאתלדחוק

תקורה."

אתשכה 4 7אחדילהאשים ,לכן
הנהגתואתז"לקרבנואבא

ובחב-לוחמיהבהסגרתהמחתרת
 •.מכרעדתרשעותדרהמדד'שלח

חפרמיכל

6 

שלקבועקוראדיני
מלאואניכתב-העת,

הטעםלמידותהערכה
וכישרוןההבחנהודקויותהטוב

שאתההדמיוןוכוחהצירופים

 .במעשה-ידיךלהשקיעמצליח
עודד 123בגלירןלעייןבבראיוהנה,
שלהעדותמאמרתשומת-לביאת

המחתרת"האם-זהריצחק

אתוהדגשתי "?לחמהוילנהבגיטר
כלימהמלאככלימוצגעצמי

ותמיהות.

איניכןעלוילנה.בגיטרהייתילא
אחדשכתבלדבריםלגשתיכול
רדחימר.בדחילראלאשם,שהיה
עםוניספרשםהיוהררייאבל

אמנותתיאטדרן'בספרות,העוסק

m בm . • 
לוריאשלום

"לשחוט
פרחעוד

קדושה"

של 123(גל'עדותוב
מאשים )" 77"עתרן

קרבנואבאאתהד"זיצחק

הנהלתואתמנהיגות,בחוסרז"ל
רבשכהרבבבגידההמחתרת

ההסטרדיה.

שדוגליםלמישייךכי
שלמירכיתבמידה

הכתיבההדיבור,חידות Jחמיתוסית~ץו בג•ל•רנכםכשקראת•אןרהב•טר,'י .,כ
"לאהכתבהאת ) 123(מס'האחרון ......-----------

מאת(וילנה)",בגיטרמדדהיה
שחרגתםליהיהנדאהזהר'יצחק
והוגןהגרןלעיתוןהמותרמכל

 .עצמואתהמכבד
מיתוסים""הדסדקלאהכותב

בחדורהאץדקלאלתיאבון'
גםאלאקדושה",פדהערד"לשחוט

 124-125גויון



קשהבהחשדהואףבהכפשהיצא

במקרה .בגיסוהמחתרתראשישל
מחוייבתהמערכתחיתהכזה

"הדברים :כגון •כלשהיבהערה
דעתעלנכתבוהאלההחריגים
הקרובובגיליון-בלבדהמחבר

לדאוגהיהמוטבתגובה".נביא
גיליוןבאותועודהולמתלתגובה

עיתונכם.של
המתיןמדועתמהתםלאהאם

מןשהסתלקועדשנים, 47הכותב
-הפועלותהנפשותרובהעולם

כל-כךבהאשמותנגדםיצאאזורק
לא ?בגידהואףנטישהשלכבדות

איןאוישאםלהעידיכולאני
בר-כלאך •כלשהיאמתבדבריו

לפחותאולהייתעהיהצריךדעת
לבןגביעלשחורמלקבועלהיזהר
בחיימהםקשיםשאיןדבריםהטחת

 .הגיטויוצאיהמחתרתראשי
ולפרסםלהשיגשתטרחומקווהאני

על(המתבססתהולמתתגובה
 " 77"בעתרןבדוקות)עובדות

 • !הקרוב
דרוםיואל

היריעהרוחב

ש"הקפיץ"

המבקראת

מאירשללמאמרותגובה
על"קובץ-בראלי
היש-המדיניותבעיות

וארץ-ישראל"מדינתעלראלית",
(גל'דורוןאדםבעריכתישראל"

1os-109 89;ינואר-פברואר (. 

אתלא-הביןלאשהמבקרחבל
עובדתמבנהו.אתולאהספרנושא
ארץ-ישראלשלקנאיחסידהיותו

ולאהבנתו.אתננלננלהה"שלמה",
להעליםצריךספרשמבקרחלילה

אלאבנושא,שלוהשקפתואת
לקוראימשה~גםחייבשהוא

סיקורמבחינתלפחות •העיתון
נשארהיה •כךנהגל~ .וז;נבניתוכני

לדברימקוםפחותהנדוןלמבקר
-מו p:הפטרנליסטית,ההתנשאות

 •משהובספרשיהיההיה"כדאי
עלאו ...גיאוגרפיהעללמשל,
 " ...הערבים

 •הספרשלהראשוןפרקונברוהרי
הנודע,הגיאוגרףעל-ידישנכתב
בעיקרועוסק •סופרארנוןפרופ'

ופרקאץר-ישראלשלבגיאוגרפיה
 •הראלאחרוןעל-ידישנכתב •י"ד

הלאומיתבתנועהכולועוסק
התנועהפנימ~לאלהערבית,
 •באץר-ישראלהיהודיתהלאומית

ל~יתר-על-כן'הציונות.דהיינו
מוצאהיההקפדה,ביתרדפדף

לובהאריהשלהדבריםשגם •אולי
שבספרבמקןאותהמובאיםאליאב,

ברובםעוסקים ) 532-545(עמודים

עללדברשלאהערבית,כלארמיות
שכותרת-המשנה •ז'בוטינסקידברי

ויש ...הערבית""הבעיה-שלהם
והןזהבנושאהן •וכהנהכהנהעוד

שייקצרעד •וגרפיהגיאבנושא

מלפרט.המצע
שבספר,הססו"קביערת"לעומת

הואבהןהערותגםלמבקרישנן
היש,עלמשהולרשוםכמו-נאלץ

מידלהוסיףעל-מנתרקזהגםאבל
ענייןבהקשרנמצאלאמדוע-
נשארשהקוראכך •אחראוכזה

אכן,הובאו,שלאהרושם,תחת
הנרמזים.בנושאיםאחדותדעות

 .לחלוטיןשונה •כאןגםהמציאות,
ךסוד iJמסמךגםנמצאבספר

בהתייחסביותרוהמשפיעהחשוב

הכוונהה"שלמה".לארץ-ישראל
קוק.יהודהצביהרבשללדבריו
גושמזכירתוייס,דניאלהעדאפילו

כמובןוספדה,הגיעאמונים,

אלהולזדםז'בוטינסקישללדבריו
אחדשלכמו-גם •טבנקיןיצחקשל

שלביותרהמעמיקיםמההוגים
בן-חיים,אפרים-"התחייה"

אץר-למעןהתנועהממייסדישהיה
נמצאת-היאשאףהשלמה,ישראל

שצדיךאלא .בספרגם-נמצאת
על-מנתךמהמה-שייךלדעת

הכתיבהזה,בענייןגםאבללמצאה.
 •המבקרשלהפטרנליסטית,

ועדינה,סגנוןעלו"הסבדיו"
הבנתוואתראייתואתמשבשים

נוגע.הואבותח~םבכלכמעט
אתגוריוןבןכתב 19 3 7בשנתכבד

עלעמדתי"מאז :הבאיםהדברים
לביןארץ-ישראלביןהבחנתידעתי

ישראל".בארץהיהודיתהמדינה
להבנתוהמפתחחינםאלהדברים

האינטואיציהושלבן-גוריוןשל
כללאודךשלוהגאוניתהמדינית

הקמתואחרילפנידרכו
ששת-הימיםמלחמתלפניהמדינה,
ללא-הרףשחוזרשמיאלאואחריה.
בהתיישבותדגל.שבן-גוריוןעל-כך
שהוא •לכךכסימןבחברוןיהודית
לאץר-ישראלבכל-זאתהתכוון

כילהוסיףמבליוזאתה"שלמה",
שבעירהאפשרות,אתלכךהצמיד
שהעיד"על-אףיהודייישוביהיה
(עמ'לישראל".שייכתתהיהלא

לאאםחצי-אמת,רקאומד ,) 432
מזה.·ת 1nפ

שלחסידלהיות •כמובן •אפשר
למרותה"שלמה"ארץ-ישראל

פעםשאמד •בן-גוריוןשלתפיסתו
"שלמה"הייתה"ארץ-ישראל-

השלטוןבזמןשנהארבע-מאות
ריקההייתההיאאבלהתורכי,

 ,)'בעמוד(הקדמה,מיהודים"

על-כךהכריזדקשהואולחשוב
בתנאישטחים,החזרתבעדשהוא

חסידהיהובעצםאמת,שלוםשל
אץר-ישראלשל"מוסווה

ב"פדשנות"שדוגללמיה"שלמה".
מייעץהייתי •גן-גוריוןלגביכזר

שבתנאישיאמר-כמוהרשינהג

להחזירמרנןיהיהאמתשלרםשל
ישראל.עלושלרם ...שטחים

"מדינת·ישראל .דברשלולעיקרו
אנציקלופדיהאיברראץר·ישראל"

גםהספדבנושא.אישיםדעותשל

למרותפוליטי,מניפסטאיבר
רמדכי;ניר •מדיניה~אשנושאו

מקראיים,היסטוריים,גיאוגדפיים,

מדיניים,ציוניים,הלכתיים,דתיים,
יכרכיים. nראידארלרגיים-אסטרטגיים,

ארץ-בנושאדןהספרבקיצור,

לאומדינת-ישראלישראל
מפלגותעמדותשלבאספקלריה

בעיקראלא •בלבדואישים
המרכיביםהנושאיםשלמבחינתם

אותו.

עבדהשפעותגםשישכןהיות .רעוד

דעותינועל-הדחוקהעבדגם-
להביאהרבתי •ארץ-ישראלבנושא
דתאנשישלמדבריהםבספר
זאת, .העבדעלהמסתמכיםוהלכה

ירכלהלא-דתישהציבורעל-מנתגם
ושיקוליהםמשנותיהםאתלהבין
מדיניהסדרלגביאלהאישיםשל

אפשרי.

התנועהתולדותאיננושהספדאף
כפיהשלמה,ארץ-ישראללמען

הריוהתאכזב, •מבקרנושציפה

את •כאמור •בריימצאשהקורא

אמונים","גרששלהשקפותיהם
הרבושלאלדדישראלד"דשלואף

גםאבל •חב"דאנשיושלררלדמן
שלגישתםאת ;סאטמדחסידישל

אגודת-ישראלושלקדתאנטרדי
כישטען,זהאתגםאבללפלגיה,
וערביםמדאורייתא"הוא"ג'כרסייד

להרוגמרת~'ולכןעמלק.בכיהם
חללאלא-תרצחרכיאותם,

והרבלריכגדהרבאת ;כלפיהם
אשלגהרבאתגםאבל .ה~ך~

האבקרקהרבואתהזוהר)(מתרגם

והרבבדריאדויצחקאיש"רה"חזון

רגםושלרם""ערדאנשיאת •זרככפלד
(עמ'ישראל.ערבישלדאייתואת

פדרפ'שלדאייתוואת ,) 315
באופן-גישתוכמר-גם •לייברביץ

 .בגיןמכחםשל-במיוחדכרחב
למרדים,חייבהייתיהספדכעררך

חינוך'למוסדרת·לסטודנטים,
רחבהק.ףהספר,וללומדילקוראים

מהכנראה,רזה,ראיהזרויותשל
 • .מבקרנואתשהקפיץ

דורוןאדם

תיקוןיש

"ספדשמידזירהשלממאמרה . 1
ספדה(עלחדשה"משמדתחדש,
את"סוגרים-קציריהודיתשל

שלסיומולהלןסופר.נשמטהים"),
רעםהמחברתרעם •המאמר

הסליחה.הקוראים

בשלסיפורהואהים'את'סוגרים
 •כביכול •לפנינו :חידושיםומלא

מררהאילנה,שלהבנאליסיפורה
ניסיוןחרףלהוראהשהגיעהרווקה,

בעלמנהלשלמידיוטראומטי
עליהשהרעים"פדאגרגירת",בטירת
עליהעובדיםחייה .קולראת

רכישתהלמרותאפרורייבשיממון
אקסטרווגנטיתערבשמלתשל

ולמרותלעולם),תלבשלא(שארתה
בינהשמתרקםסינרי)(חסדורמאן

באוניברסיטה.שלההמרצהלבין
הואהחלומות""אבירגםלמעשה,
דדך-הלובשלמדייאפרוריטיפוס
עדלפחות ,)!אפרד(סוודרקבע

בסוודרדרכההואשבריוםלאותו
(והמחייבתלמידתולמעברשסרגה
שקדיםלאשתולספראותר

שלשיאלפנינולכאודה,מפליגים).
 •כןפיעלואףמשמימה,אפרוריות

ומופלא,ססגוני •נרעדסיפורלפנינו
ל~נטית,נשיםאהבתממגרשנרמזת
'שושנתכוסחקטעיםהמכילסיפור
אלןרודישלהסגולה'קהיר

~טא-דיאליסטיבמערךומסתיים
לפנינו .בית-הספדלחצרמעל

ועשויהקולנוע,מןהמושפעסיפור
ביוםהקולנועמסכי~ילחזוראף
הימים.מן

ניתןשבקובץהכובלותכלאת
 :מעגליים"כ"סיפרדיםלאפיין

בראשיתם,המופיעיםמרטיבים

הסוף,לקראתומופיעיםחוזרים
ובטרנספר-מתגוונותבווריאציות

מקנההמעגליותשרנות.ומצירת
סוף,שלתחושההללולסיפורים

הקוראפרומים.חוטיםקשירתשל
הסיפוריםמןברביםכמר •נותראיבר

שלאופייניתבתחושההמודרניים,
אלאמשמערת,היעדרושלתסכול
בגודלעלהמה •יותרארפחותיודע,

לגודלם.ההנמקהומהיגיבוריו

ראוילטכניקת-המסירהואשד
שבסיפורהדמויותרקלא :להדגיש
למתרחשאטימות-כלשהימגלות
האמתאתלגלותומתקשרת •סביבן

הצבעונית.מסיכת-הקרטןושמאחויד

כעיןעצמהעלעוטההמספרתגם
באץרלמתרחשאטימותשלמסיכה

המציאותעלומדווחתובעולם,
אנטי-ןגטרנימירתבאמצעות

(גםכמתנורןאינטלקטואליות
ילדיתראייהמשלבהיאכאשר

בעלתבוגדת,בחררהשלבראייה
ותרבנה).הבנה

 •והפרשןהקוראעשויים •למשל •כך
עלללמודפערים,למלאהמנסים

סיפורכלשלההתרחשותזמן
שלהלבושארפנתבאמצעותוסיפור

מאשדיותרהפועלותהנפשות
אירועיםשל~זנ~דםבאמצעות
כאןמרשם :במקדהולאחיצוניים.

 .הזוהרהחיצוני"הקנקן"עלדגש
בעולםופועלותחיותהדמויותשכן
והמחברתמתוקות,אשליותשל

קסוםעולםאלקוראיהאתסוחפת
האמיתי.עלברדבשהמזויףזה,

מענייניםסיפוריםהםאלה
הנמר-חזרתםלמרותומורכבים,

שהםהמתעתעוהמשחקנאיבית,

ביןילמזויףהאותנטיביןעורכים
הפשטניביןלמושחת,התמים

רעלתכנוןעלמצביעלמתוחכם,
 .ולמכלוללפרטיםשימת-לב

הביכוריםסיפורעלשנאמרמה
 :היוםגםיפהנוחרכשנתייםלפני
בציפייהקוראיואתמותירהספר

שליצירתההמשךלקראתדרוכה
 • .קציריהודית

תגובות

ן:ה•קויש

-משמרתמרשלכשירה

ברכמקת v ה~ר;~:ב- .י 2.1 ·<גל
 .מתפרשת

 :המתוקןהביתל~לן

;:ז~ז,כלא•ם!(~מולח
 nוז,וג R•ם 171~ש wח 1 ג'(;! 9;:וךחוכזcחז,כצ'!ןה
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יהיהאשדיהיה-אדם ה''  •טיפוסויעמוימוצאו 1
ברבדמדטיןאומדגילוי"

האדםשלהמיוחדמעמדועלבדירן
שרםשאיןמהיודע- ,,בעולם.
 :יודעתשבעולםאחרתבדייה

הלידהמןצדבנתיבהואשמהלך
האדםשלקיומו 1המיתה".לקראת
כדרךלמרתשסופרהיודעכיצור

דקהנראיתהכפולהבשאיפתו
לממשאחדמצד :כסתורהלכאודה

מןשנולדחד-פעמיכאדםעצמואת
עצמואתלדאותשניומצד ;הים

גבישמעיןמורשת.שלתרצד
שהיוהדודותכלאתבתוכוהמכנס
שיבוארהדודותכלואתלפניו
קיצונייאינדבידראליזם .אחדיר
גיבוריםשלמדוקדקעיצוב

בדרתשאינןחד-פעמיותכתופעות

קונקרטיתאחיזהלהןושיש.חיקוי
בצדמסוימים.ובמקרםבזמן

אדם"ששרםהפרקנדיתהאמרנה

כלשהוא ;בלבדעצמוהואאינו
הלברכלשלוהרקערכלאבותיו
בראשמכונסיםכשהםכולוהאנושי
החדשהדומןמסדהם- 2סיכה"

לסופיותם.מודעיםשלא.ב.יהושע.
לאישיותםקנאיםהםיהושעגיבורי

שלהם.האישילטירוףהעצמאית,
כלאאתפורציםהםבר-בזמןאבל

אלונמשכיםהפרטיתהזהרת
מזה.צאצאיהםואלמזהאבותיהם

"מדלספרריהושעקראבמקרהלא
כלמאניס.שלדורותעשרהמאני".
וגודלוהייחודיתאישיותועלמאני

חלקיבחמשתבסךעובדיםיהאישי
מדאלאאינםיחדכולםאבל •הספד
לוואיןראשיתלושאיןאחדמאני

מהלךאומנםמאניכלאחרית.
המיתה.רעדהלידהמןצרבנתיב
והסיוםההתחלהכשבנקודותאבל

שממשיכיםאחריםמאניסעומדים

קדימהלכירוןרזהאחורהלכיורןזה
איןשלמורתהריהצריהנתיבאת
חייםבמסלול .עליושליטהערד

זהגם •מאניכלזה.ואינסופיאדרך
שלהרף-עיןרקהואישיתאבד
נצחהםיחדכולםאבלאלמוות.
להפוךבכוחוישזהנצח .מתמשך

קרהלתשלהפסימיתהאמירהאת
שנעשהרמהשיהיההואשהיה"מה

תחתחדשכלואיןשיעשההוא
מאין-אופטימיתלאמירההשמש",

הופךלינאריחייםמסלולנמרה.
לושאיןמעגליחייםלמסלול

קייםמשמע. .סוףלוואיןתחילה
לעולם.
נתן·הקומפוזיציה.אמןיהושע,

ספררבתשתיתהמונחתלאידיאה
יתרםבר-זמניתהואאדםשכל-

דרדרתבתוכומטמיערגםמאברת

חלקכל .מבניביטוי ;___אברתשל
הואמאני""מדהשיחותברומן

העומדתכדררהספרותיתיחידה

והןתרכניתמבחינההןעצמהבפני

מעדנתאבל-צורניתמבחינה
כסויהוצפופה.סבוכהזיקות

חמשתאתמאחדתוגלריה.
השיחות,חמשהםהלאהחלקים.
ב"מדשיחהכלאחת.לשלימרת

חיישלהאריבחלקמתרכזתמאני"
לוהסמוךבפרק ;מאנימבניאחד

שיעסוקזהמאחודיארמלפנים-
דקייזכרובר-באבירארבכנר

כל .מרתודברארהמוקדמתילדותו
ישטחמאני""מרשלחלקארפרק
משפחתווקשריחייואתגם

מרבקסםשנשבהמישלהמפותלים
עומדרעתהשלויכמאביהארמאני

ברומדברמאני"מדה"שברי-בקסם

לושאיןבשטףשדישנפארכמי
המדברי-זהשלאיזכרדר ;סכר

חלש.יהיה-בקסם""השבוי
בחלקי-הספרלפעמים.אפסי

מתגלגליםמרטיביםאבלהאחדים.
רביןהדחוקיםהמדבריםביןיקשרו

כלמבניתמבחינההשונים.המאביס
עלמרשתתיהיהבספרחלק

קפדניתארכיטקטוניתשלימות
(הצגתמפתיחההמורכבת

(השיחהאמצעהמשוחחים).

בירגר-זז,ילמות iJ (וסירםעצמה)
בכלהחוזרזהמשולשמבנהפיות).
~זvר.ךההחלקיםמחמשתאחד

עצמאייאופימהםאחדלכלאומנם
זיקהייצררגםאבלבלתי-תלויי

עלשמבוססתכזרביניהם,חזקה
יתרלדרתירגםמבני-צורניידמיון

רומניםחמישה .ותמסימרטיבי

למסכתמצטרפיםבזעיר-אנפין

משליםמתנגש.דומןכלשבהאחת.
מארבעתאחדלכלומקביל

 .כאחדולכולםהאחרים.
המאוחדמןיהפרךכרונולוגיבסדר

נפרשתלעבר.ההורהמןלמוקדם.
בנישללרגיה 2$ה~~יהקוראלפני
השיחהשלהמאביסשלרשהמאני.

בינינו".חיים"עדייןהראשונה

מאני,גבריאל-שבהםה"מדתק"
הוא-הראשונההשיחהגיבור

דוניונכדואפריםבנר . 1938יליד
המאני .-1983ר 1958ילידיהם

זהבספר.שנזכרביותרה"קדרם"

דקייזכרהספדשלעריכתושמטבע
אליהוהואהחמישית.בשיחה
הסתםמןלורגםי 1740ילידימאני
עלמסוימתשמנקודהאלאאברת.

הקצרות ....להתחילישהאינסוףקר
בנישלהדודותבחוטהפתוחים

סדרשלהנגדיהנירוןגםנמר •מאני
בעריוןלתמרךהםגםבאיםהדורות,
שלמסלול-היצירהישלהמרכזי
איןהקיבוצימאנימדשלהחיים
בכלימאנירכליסוףואיןתחילה

ברדדהשלמה.אישיותהואדור.
-,דשמנהלתנזרגםאבללנפשה.

אבותיהעםואינטנסיביעמוקשיח

בד,-מלפנים.צאצאיהרעםמאחוד
רגםומאוחרימוקדםאיןזהשיח

אחדכלשנושאהירושהמטען
דרך-חייואתשמנתבמטעןיבקרבו

שלתוצאהדקאינו •היחידשל
שלישירהוהשפעהחינוךגנטיקה.

וידוע.מקובלבנירוןבנרעלאב
נוחרתיקדמוןמיתוסגודליחרפת
הפסיכולוגיתלהפנמהמעבדשהם

מקרמיותלאידאולוגיותומעבד
חייהםעלנכדצלמטילותוזמניות

מירץואתומדריכותהמאביסשל
מןמהםאחדכלשלהמיוחדהחיים
המשוחחים.גםהמרות.רעדהלידה
ובמיוחדותבגורליותשהכירואלה
ונשברלדודותיהםהמאביסשל

בקרבםנושאיםהםגםבקסמם.

ספקתכונותספק-"מא~י~ת"

שזק;וגס-דרמהארמשותףגודל
בהםהמדבריםוהזדיםהמאביסאת

אחת.ל"משפחה"

עללתהותהחוקריםיבראוערד
מאני""מדשלהז'אנרמהרת

נ"סאגה"אותרלקטלגאםויתלבטו
ארמשפחה"תולדותשל"נ"ררמן

 ) 3 (היסטורי"."דומןכסתםאולי

יעמודלאמאני"ש"מרלינדמה
תמידיויישארקטגוריהשרםבמבחן

יצודיהושע,שליצירותיוכשאד
שלמנוחתםשמטרידכלאיים.
מגרותהאוהביםמסודריםחוקרים

הסדר(רקוחתומות.סגורות

היצירהשלהמבניוהתכנוןהמופתי
שלם.עולםהיאכאילועצמה,בתרך
כל-כךשהואעניין-ומהודקסגוד

בכללייהושעליצירותאופייני
יוסיף-בפרטמאני"רל"מד
לחדורהולגדרםסיפוקלהביא

אוהביאצלבמינהמיוחדתאסתטית
אצלם.)רקולאוהסדר.המשמעת

ז'אנריאיפירןנתןעצמויהושע

השםכשבעקבותמאני"ל"מד
שלרבאידיאהבתמההקשור
בעת-ובערנה-המבטא(שםהיצירה

-מאנייוקיבץומדייחידיאחת
להוסיף.לנכוןמצאשם-משפחה).

שיחרת"."רומןקטנות.באותיות

ארהראשרמרןז'אנר.לכאורה
לנרהידועהרב-קולי""הרומן

מאוחרים"רמ"גיררשיםמ"המאהב"

למעשה.ילפנינויהושע.של
הגורםסרגאותרעלחדשהוריאציה

רעלהזיהרמהעובדהמהלתהותלנר
 .שביניהןההפקרשטח

מחולקתבספר"שיחה"כלכאמור,
מתכונתברודים.חלקיםלשלושה
עצמהעלתחזורהחלקיםשלרשת

בקר-התפרהפרקים.חמשתבכל
שלהחלקיםשלרשתביןובעימות

נשםמשמערת.מבעבעתפרקכל
חמשתשביןביחסיםרוחשתשזר

החלקיםרביןכשלמרתםהפרקים
לחשוףמהם.אחדבכלהמקבילים

קשרי-הקשריםואתהקשריםכלאת
 .וחלקי-החלקיםהחלקיםבין

תידרשלכך-טיבםעלולעמוד
הקומפוזיציהנמלים.עבודת

יהושע.יצירותשלהחמודה
(זרבנוקשותה""המקורית

אוהביאצלהתפעלותשמעוררת

אצלם).רקולאוהסדר.המשמעת
"מרובעת",תמימה.מסנהמשמשת

רבדי ;ולבלתי-צפריל"משתרלל"
מתדפקיםומדהימיםרביםמשמערת

השרירותית.המסגרתדפנותעל
המסתתרעללהתחקותוחגורי
עצרם.הואהקפדניהסדרמאחודי

שקוראלמהמאני",ב"מרפרקלכל
אקספוזיציה.יש"שיחה",יהושע

עללאקרנידיווחהיאהאקספוזיציה
השיחה.שלהמדויקמקרמה

בעירדרכים"אכסנייתלדוגמה.
דירסקרדרן-הרחובותבפינתאתרנה.

עמ'חמישית.(שיחהלפרליגנרטר"
"יוםלדוגמה.המדויק.וזמנה ,) 279

י 1944לאוגוסטראשוןשלישיי
ארבעביןאחד-הצהריםשערת

 .) 83עמ'שנייה.(שיחהלשבע"
צבאי-משטרתיידיווחלכאורה
"אלהמסוימים.קוראיםשמשאיד

פרטישלבדקדוקי-עניותשלא
אלאאדישים.עניינם",וזמןמקרם

(עדהמקוםלפרטיהידידהשנזכרת
נדי(עדוהזמןפינת-רחובות)נדי

שיחהזוכהביום).צירן-השעה

ב"ירםשנה 142לפנישנערכה
תשיעיאחד""הצהדים.שלישי

ולחייםלממשות " 1848ילדצמבר
אלהקוראאתר"שראבת"מחודשים

מקרבתהקונקרטיזציהקירבה.

כלשלהשיחותרכלדחוקים.
מתייצבותכאילוהזמנים

רומן .ועכשיוכאןומתרחשות

יתרלדרתיהואשלוש"ח~ט-הזקידרה
אלקשוריםשאררעיר-היסטורי

כתבניתגםנתפס-הזמןרצף

עמידהמתוךרקא,דרבמרחב.

והזמןהמקוםפרטיעלמוגזמת
והתכווצוהמרחקיםהתבטלו
מאני"ב"מרהשיחותהזמנים.

גיארגרפייםבאיזרדיםמתרחשות

אץר-כרתים.האי(ישראל,שונים
ירון)יפרליןהמנדטורית.ישראל

הדי-גורלהיסטורייםובצמתים
אירופה,שואתלכנרן.(מלחמת
תקופתהראשונה,העולםמלחמת

הראשונים.הציוניםהקונגרסים

מקומרתהעמים).אביבתקופת

בכבדותם.בשלאלה.ותקופות
הבדיות,בתודעתהיום,נתפסים

בררת-חלוקה,לאשלמרת,כחטיבות
באבהכללות.בהןשמדברים

רפרטהאטוםאתופיצחיהושע

דרמותחמשלפרוטות.אותר
הדרמותבתרךפיתלאנושיות

שהזמןלכךודאגהעולמיות,
ולאבחירתןיחבלולאוהמרחק
 .השפעתןאתיעמעמו

פרקכלשלוהזמןהמקוםצירןאבל
לאקספוזיציה.ספרזיציה pארקהם

הואהאקספוזיציהשלעניינהעיקר
אומנםוהיאהמשוחחים.הצגת

הצגתםגם"המשוחחים".קרויה

במספרשנייםהמשוחחים.של
החמישיתהשיחהאת(להוציא
מעיןרבות.מבחינותחריגשהיא

רעיונותשלומרגשםמעוצםצרמת
בהקדמהיוצגורבהיומרטיבים

בצררהתיעשהמשוחחים).שלרשה
אמוציות.נטרלתעובדתית.יבשה.

ולספרותלזהמהתמה.שאתהעד
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המשוחחיםשלחייהםקודרתהיפה.
כמרמובאיםהשיחה)זמז(עד

שכתעלהמתעכברשמיבמסמך
המשוחחים,הררימקרמה,הלידה,

תחומיהמשוחחים,שלהשכלתם
עיקריותתחנותהתעניינותם,

כמהוערדהחיצוניתיאורםבחייהם,

גםורלוונטיים".בולטים"פרטים
המחר-הפונקציונלית,כשההצגה

ביארתוהמתומצתתהיטבשבת

יותרלפרטיםרשםפהגולשת
הדגש,בעולםשמקודםאינטימיים,

קדהכשארתהסגנוניתהחזרת

מסוכמיםלדוגמהכךומדוחקת.
אלמנת-המלחמהיעלישליחסיה

חבריםש"הירמשאבי-שדהמקיבץו

מבחינהנוקשהארתהשמצאר

שהתייתמהבתהעםאידאולוגית",
 :חמשבתבהיותהמאביה
שבדדך-כללהגדיבתהעם"קשריה

לפעםמפעםכקלעועמוקים,היו
אחתולאקלים,לאלמשברים

לצאתקרוביםחבריםערדדרה
תנועתשלמיוחדיםלקורסים

ופסיכן-חיכוךבכרשאיהקיבוצים

 .) 15עמ'ראשונה,(שיחהלרגיה"
"המשבריםהעמוקים","הקשרים

המיוחדים"הקורסיםקלים",הלא
כל-ופסיכולוגיה"חיכוךבכרשאי

והאמידותהשבלוניותהדיאגנוזות
אראימותלידייבוארהכלליות
שלהשניבחלקהמסופרעםעימות
השיחהעצמה.השיחההואהפרק,

החוויהלאחדמידתמידבאהעצמה
לאחדשחיתהבמיכההמיוחדת

המאביס,אחדעםהמשוחחים

ארתה.וחותמת

זרוית-מבחינתסגנונית,מבחינה

הערצמהומבחינתהאישיתהדאייה

השיחהבה,האצורההרגשית

היאיועיקרוהפרקגרףעצמה,

זוהילאקספוזיציה.אכטיתיזה
דר-משמעית,סובייקטיבית,הצצה

הדיווחיםמאחודישמסתתרמהאל
שלמשהר,השטחייםהלאקרכיים,
כךלדוגמה, , 1833בשנתההתחלה.

לשיחהבאקספוזיציהלכרנאמד
הראיהשבתאיהרבכיסההחמישית,

אברהםיחסותואישאתלשדך

פלרדה .מולנולביתלפלרדהימאני
גםכמרזרילהצעתוסירבה

שהרבעדהאחרות,להצעותיו
בארבעיםממנהמבוגדשהיהיעצמו

לאשה.ארתהונשאקםשכה,
להינשאפלרדהשלסירובההשפעת
והעדפתהגילה,בזמאני,לאברהם

מוערכתי yהזקהרבאתפניועל
"ואברהם :באקספוזיציהפעמיים

להינשאפלררהשלשסירובהימאני
אולייפטרונוהרבעםונישואיהלוי

וחידשמהדהעדהתאוששבריפגעו

ערצמהכמישנההרבעםיחסיראת

יוסףהצעירבכראתהביא-1840רב

שיצטרףמנתעלהרב,ביתאל
הרבשקיים yהקטלתלמוד-התודה

שביזהקשר .) 283(עמ'בחצרו"

לביזהרבלביתהבזהבאת
גםנמצאהפגיעהעלההתגברות
אליו"וכששולח :השכייהבהערכה
הואייוסףבכראתמאניאברהם

בכךדואההראיה]שבתאי[הרב

 .) 287(עמ'התפייסות."שלאות
מהדה"עד"התאוששבאמתהאם

האם ?הפגיעהמזמאניאברהם

שלאותאכזהיאהבזשליחת
הפרקשלהשיחה ?התפייסות
מדהיםכקמהסיפורהיאהחמישי

ובאשתובדבמאניאברהםשל
הנקמהתהליךיוסף.הבזבאמצעות

לאברהםאיזמאליו,מתגלגלכמר
מודעהואראיזעליושליטהמאני

חיצונית,כדאית,לאידאיזו .לו
רקאלהראיזהמעשיםאתמכרובת
פנימיים.פסיכולוגייםדחפים
משוחחים,שכייכאמודשיחה,בכל
באקספוזיציהלנרדווחשכבדאלא

שלאזהיהשניהמשוחחשלשחלקו
עםהמיוחדתמהחוויהעתהזהעלה
היהמלאאילגם .חסדימאנימד

מועטות,מלרחיוהיוחסדיחלקו
שלוהמוטיבציההקדחתנותבשל

כמרכרלרג,סיפורואתלהגישהחורה
"שומעים"למעשהיים. nכררידרי-

השניהמשוחחשלתגובותיואת
המשוחחשלתשובותיומכלל

אתבתרנומכלילהמדבר .הדאשרז
ההכרותמכוחישומעושלדבריו
ולמרבהביניהם,העמוקוהקשר

משתנה,מתאפייז,המקשיבהפלא
תוךולא-צפריחדשבאורמגתלה

 .קולרכשמעלאשבההשיחהכדי
ובמבטשיחרתכרומזשהוגדרמה

ארוידוייםשלכרומזנדאהדאשרז
כרומזומוכחחוזרמונולוגים,

שלשיחהבכלישרעל-בזשיחרת.
השיחותבדובאוליכמרמאני","מר

ומשוחחאקטיבימשוחחבעולם,
כךמאני",ב"מראבלפאסיבי.
השיחה,מזומשתקףמתגבש

אתרהפאסיביהאקטיביהחליפו
שבדרך-מי :המסורתייםתפקידיהם

הושתקדברריאתמשמיעכלל
להקשיבשרגילרמיילחלרטיזהפעם

 .מדברהפעם-לשאלותלענותאר
נקודת-משבדיימהפךנקודתלוזוהי

סרתר n-yבהמדברישעת-אמת.

ערדיכוללאהמקשיב,שלהצעיד
בעצמותיוהאצורההאשאתלהכיל
 .הדיבורזכרתכלאתלעצמוולוקח

מרכזבאהואדוחוסעדתאףעל
לספרמחירבכלמתעקשילסיפורו

("בזעליוהמקובלבקצבאותר
ליהנחבאריכות,אנאבאריכות,
-באיטירת"הסיפורעםלהתנהל

שתככזובסדר-הדברים ) 224עמ'

ר"הספ,- .הספציפישומעועבוד

היא :משתלמתהמתוכננת"כטכירת
הזוזעזועהשתאותמתח,מעודרת

הקורא.אצלוהןהאפוטרופוסאצל

 ;להשכחיכולשלאסיפורזהו
חמשאוצרוהואתחנות,חמשבעל

שערתלשלשוהמתוכננותהפתעות,
בדוגראגרן rהכשקיעה,טרםשל

אמר-סבתושהיאיזארכרזלאכדדיאה
ראם-אחיואשת-אבירהיאובעצם

הגיעהוהיאהכירילאשאותר
מעללאי-כרתיםמגרמניהבמפתיע
מלחמתשלהישלהבוערתאירופה
לי"הרשיהשכייה.העולם

בכהאגרזלהאומרלהתעקש,"
לשמשאלאנולדשלאהחורג,
שאני"וקודםההרוג,לבנהפיצוי
תשובהלהשיבפיאתפותח

שהבאתהשאלותלכלמפורטת
שכבדלשאלותממרחקים,עימך
אתשעתידהולשאלותשאלת

לקחתלהתעקשליהרשילשאולי
 ...שאתכפייעכשיוכבדארתך

הגבעהאל ...תחילהארתךולהעלות
(שיחהלפניך"דואהשאתההזר

בבגדי-עדיין ,כך .) 89עמ'שכייה,

הנאציתהאמא-סבתאערלהמסע,
מקשיבהרבעל-כרדחהלגבעה,
בז-שלרש-השכיםהעלמרתרלסיפור

ספקעריקספקהוא,בכה.של
כאצי""ה~מאכיסטמיזפטריוט,

מנעשלא(דברמהמאביסשהוקסם
למרות),מהםאחדלשלוחממכר
חשברזהגבעהעלאמרעםעררך
מתמזגתאישיתפרובלמטיקהחיים.
להשישלארמית,פרובלמטיקהעם

והקבלותבפרה-היסטוירהשורשים
זהכלבמיתוס.ומנוגדותישרות
נוכחותועםומשתרגמתקשר

שלרהדמזיתהמעשיתהאידיאית,
 .הנצחיהיהודיימאנימד

המספרשלהלא-סימטרייםליחסים
המשוחחרבות.פניםהמקשיבעם

שבע-יבעל-הכסירזהואשהושתק
ביקשהואררירת. nרשבע-ההימים

בן-אצלמ.עצמומשהרלהגשים
שמשהרמתבדרבשיחהאךיחסותו

לאמדדיסרת n-ה yב ;יפהעלהלא
לאאיכזב,הפתיע,בתלם,הלך

התגלה ;עצמואתהוכיח
השיחהטרם .כאיכדבידראליסט

יעצמיותואתהמדבריגלהשבה
בכדררפותחתוהשיחהכעלםהוא
אם"אפילוכעלם.שהצעידקדהאיך

נעלמתי,קצתדקהריאמא,נעלמתי,
 " ...כזאתלדאגהסיבהחיתהולמה

הראשונההשיחהכפתחתכך-

לכאורההיאההעלמות .) 1 7(עמ'
מזנלךראםטכניות,בעירתבשל

שהרומזכפיהמוקדם,אלהמאוחד
הטכנייםשהאמצעיםהדייעדרך

התקופהאתגםמשקפים

טלפונימקשרהחל :ההיסטורית
קשרדרךיימינובןבפרקרופף

מלחמהנעתרתמסורבלמכתבים
שכשמטרמליםארעולמית,

מירושליםשנשלחהמטלגדאמה
למעטהמתחתאבלהטורקית.
עלהשליטהוחוסרהמקריות
ע~רתהארלאיבודשהלכההידיעה
מסתתרתלכמעזיהמרעזשביזבדרך
להיעלםיהמרעזשלעמומהבררנה
קשורהואשאיתריהנמעזמעיני

להגשיםכדימורכבים,ביחסים
עלמקובללאימטורףרעירזאיזה

מסוימתבמידהשהואדעירזיהכמעז

הדק .הקרעלהמתנודדדעירזכגדרי
אישיתמודחקת,משאת-נפששביז

שלאידירסיכקדאטית,ימארד
להמודעעצמושהואהמתוודה,
העכרתלביזכשלמרתה,ארבחלקה
שמים,לגזירתיעלירזלגודל

הסברלהלתתיכוללאשהמתוודה
ד- nלאכזה,הסבר .רצירנאלי
הקורא,לתתיכולמשמעיי
דרדרתחמישהלפניופורששהרומז

לדוד"דודשבהםמאניבנישל
שלואחדיגודל ;אומד"מביע

מגורבים,וביטוייםשרכיםפרצופים

המתוודה .מאניבכיאתמאחד

בתקופההמאביסבאחדשנתקל
ובמקרםמשמערתעתירתהיסטורית

התרחשות,מחמתברעדגיארגדפי

שלהמסועפתבדשתהואאףכלכד
מצדלה.ומשתעבדהמאביסגורל
עבדבל-כררחרהופךהואאחד

עולםכחלתשהואגורללאיזה
אלא ...היינו("לאבמשפחת-מאני

לחשברזתואנה ...תואנה ...תואנה
שפירואפריםד"רחשכך-אחד"

הואכךרעלהרביעיתבשיחה
כשהואושרבשרבוחוזרמתעקש

לפכיהכואבסיפורואתשוטח
בתקופתישכימצדאבלאביר),
ההעלמות,תקופתהיאיהחושך
עםאכזרלעימותהמתוודהמגיע
חייושלהפרובלמטיקהערםעצמו

 ;אבדמותאחריאובססביי(חיפוש
נחיתותדגשי ;זהרתחיפוש

ארוטית,הימשכות ;לארמיים
 ;לשארת-בשדבאיסורה,אכזרית

רוחנילאבוהערצהאהבהיחסי
שמתחתםיחסיםהאצילה,ואשתו
גרדאוצורךצורבעלברזרוחש

Q 
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 •ספריםביקורת

הערות

"פנינרנו'זכוזיט . 1

ביאליק,זכרסדאדם"'
 • 9-10:עזכ' , 1962

צפיהרזסלנזכסתהראה . 2
ללא"אץופרות,

רזכירתסזזכןעשתים,

לליריאםנ'הדרנ'
פרקנו'ליריאם .פקרנו"
הרב"' :סיפוירם"שני

התאת"הואזסתים"'

 • 8:עזכ'תלזס"ג,דיבר,

ההזהז'אנרזנהרת:על . 3
לזסהחשדנספהרראה

"חלויותזסקדזכלכה
הקינזילזסרלזסת"'

 . 1990 ,ד mהזכא

9 
 s1 2 4בעמ'המשך

 1990מאי-יוני



אבנרארי

 sו:ן(
ן~
~ 

יותם

ושלושת
הכרכים

מפריםביקורת

 :אברךישעיהו
 ;יותםפרקי

 ;"דביר"הרצאת
1990 ; 

ל'אריח :עורכים
מיהאליאב,
אחדדבש,

משחזמורה,

שמיר;

שיעור :א'כרך

הקרמות;

 ;עמ' 380
עוז :ב'כרך

 ;לנדיבות
 ;עמ' 395
המוט :ג'כרך

 ;והדגל
 ;עמ' 394

עמודי 20

נספחים

ומפתח.

10 

פעםאמדההסתדרותלע
שאיכה •כצכלסרןבדל
"בכיןאלאלבניםבכיין

נאהמיליםצירוףמצאתילאאדם".
שלהגרתועזברןאתלהגדירמזה

עתהלכרהנתרן •ז"לאבדךישעיהו
הכרךעלבנוסף •היקפובמלוא
סדורהשיטהלא :בחייושהוציא

אדיח-בכיין-אידאותלאאחת,
דב-אדםאלא-לבנהגביעל

"דודךכיב,וכברןהבעהעזאנפין'

לאאחדיםובדעתהמיוחדבשבילו
ודבר,מרדועלהמשודדכדברתלוי"
הטפסלכללסתורמעשה

רביןלכתחילהבין("סטדיארטיפ")
מאמיןשמרכי'מהפכןבדיעבד'

משמדמכלשומרבסמכויות,כרפד
צלם-צלם-אדם,--הצלםעל
אתומוצאמחפשצלם-תרבות,עם,

ביןהגיאר-היסטרדירתהציוןכקודרת

ביןהתקומה,לקוטבהשראהקוטב
ל"שידהאבאמביתהיוצאים
חייהם".ב"ברקדחדשה"

היאביותרהקרובהההשוואה

כתןעם--אחדמתחרם

"הטרדאיש"הציבורי",אלתדמן
כמוהר :והפובליציסטיקההשביעי"

ולאלדעה,לאחיועזביטויכתן
לאאףשמאאר--אליומשך
מי--אליולמשוךביקש

היהלאכמוהר iמראשעליושחלוק
יושרואתלכופףככרן

ציוריילפכיהאינטלקטואלי
בענייןשהביעדעותעם"עקיבות"

שכקטבעמדותאףרדומהאחד'

--שרכיםבענייניםממשבפועל
שאיכהומאניותהההציונות,

בן-גוריון'לד'היחסמתפשרת,
והאנושיתהיהודיתהרגישות

הקשורדברלכלכאבעדהמחודדת
בגרמניה.

כמדומניהואאייזכקיידגןהאנס

אישיותסרגילהטפיסשביקש
נוקטיםשהםעמדותלפימסריימים
מזהזהדחוקיםואףשרכיםבעניינים

מתקשריםאבלההגיוני'בהקשרם
להחזיקהנוטהבאדםזהעםזה

שנחשבמהלמשל' iכאלובעמדות
מסריימרתבעמדותלקיצוניות

אלמצטרפתולארםחברהבענייני
מיתה,בעונשיתמיכהכגרןדברים

והיגיוןסיבתיותשלזיקהשאיןהגם
מדשתאףאבלהדברים.בין

ישעיהוזהממיןפסיכרלרגיסטית
ללרכדרשיבקשמימידחומקאבדך

החמודהאינטלקטואלייושרו :בה
"הנחרתלעשרתלוהניחלא

מוסדרחשבוןעללקרובים"
 .תרמןאלכ'שלכמאמדו

מההמוסדית,ההתקוממותכושר

 righteousבשםבאנגליתשקדרי
indignation , מסימניההואאף

ישעיהושלגישתושלהמובהקים
זהואףולתופעות,לסוגיותאבדך

פיתוילוהיה(אםניסיוןכלבעוכרי
בדבר)גדולספקלהטילויששכזה,

ציוריאיזהלפיעמדות"לגהץ"
ציורילרבותשהוא,חיצוני

העקיבות.

אתשנזכירדימדוברת.הדוגמאות

שלאדםזכריותעלהתקיפהעמידתו
איקדיתעקודיבזכותארערבים,

מדיניתגישהעםבצירוףוברעם,

הארדכיתרלרגיתבלשוננוהקדרייה
מתנגשותהעמדות(כאן"ביצית"

הגיונית)מאשדיותרפסיכולוגית

עדהיחיד'זכריותמגןשלותמיכתו
כפייהבשדרתלאכאדכיזם-כמעט,

שלטונייםובאמצעיםרופאיםשל
"בשעהלכרקטםשישמסריימים
נוכליםמדינתביןשהבדידה
ההתנגשות(כאןמשטרה"למדינת
מפסיכולוגית).יותרהגיונית

אר--בלבדזרלתופעהלאאבל
בדיבורהכרוכה--בעיקראף

ההתקוממותכושראותרעל
איןדברשללאמיתרהמוסדית.

עמוקהלתנוכהאותאלאזהכושר
במלואדבריםלדאותהכושר :יותר

המגלהילדכבעיניהראשון'זוהרם
האידאליםואתבחידושוהעולםאת

הצמיחושלאעדבטרהדתם,
שלהזלתוםומדכאות.סיאובים

ישהמוסדיתההתקוממותכושר

המוסדיתהעמידהאתלשייך
על-פי-דובשהורגלנובעניינים
מתחומיענייניםבתרדאותםלתפוס

(כגרןהמדיניותארהביטחון

הרראטיקאןעמדתעלהזדעקותו
כשקשהבריחהכומרבעניין

קאפרצ'י)הילאדירןלטרוריסטים,
החברהבעירתבתחומיאר

ציבור).כספי(ביזברזרהמימשל

לכושררקעבתרדדקלא :שרבאבל
אצלחשובההמוסדיתההתקוממות

"לדאותיכולתארתהאבדךישעיהו
 :הראשון"זוהרםבמלואדברים
מהמסבירהזרתכרנהמכוליותר

שמדנותכמיןאצלושנדאה
השמרנותאיןלפעמיםמופלגת.

זהדברשלבעיצומו :מדרמהאלא
לארפכרתלהתנגדעמידהכוח

-,בומתיישנותלבקריםמתחדשות
אינטלקטואליות,ארפכרתאחדבערב,
שקראומהשלארפכרתואחד

 :"שמכדדיקיזם"בשםאבותינו
העולם"איששלקרתניתיומרה

שמרכותשלבצידהאבלהגדול".
גםאבדךישעיהואצלישזרמדרמה
 :ממששלבנושכות""החזקה
באמתישכיםלאידאליםצמידות

הדגשהשרםבלילכאודה,ומיושנים
בין •זרהיצמדותעללהתנצלשעליו

רביןישראלמסורתבערכישמדובר
ובסוציאליזםבציונותשמדובר
 .הראשוןזוהרםבמלוא

עדאצלוחזקהזההיסודוכל-כך

שללתפיסהלפעמיםמגיעשהוא
התחתרנה",עלידוכה wהמ"כל
שהשינויהדאייהעליוהפחותולכל

תשלוםמהנהגתהסתייגות :לטובה
בנק,חשבוןזיכויעל-ידימשכרדת
צבעשידודיכגדמ~סףמלחמת

אלושמעדנותעדאבל iבטלוויזיה
עלחיוךמעלותאבדךישעיהושל

מלחמתואתכזכורפנינו'
פחות)לאארליי(הדרכקיחרטית

ההרמאכיסטייםיסודותיהבארנון

יתחלףוחיוכנוהדוד,השכלתשל
בדמעה.לכר

ולאניצחרבותבמעדנותלא
אתשינבערבותבמערכות

אחרת.בדעהמראשהמחזיקים

לאמתעודדתהשאלה--בעצם
לשכנע.ביקשבאמתאםאחת

היואילושמחהיהאםלא :כלומד
עמדותיואתלהםמאמציםאחדים

אםאלאמזה)כהנההיה(פשיטא,
לעתיםלשכנע.כדיהדבריםככתבו

ההבעהאתשלאהיאההדגשה
עוזאתאלאביקשהמשכנעת

ופורקןחיזוקכתנודבריוהמבע.

מתוךמדבריםעצמםאתלשומעים
החולקיםאצלואילוהנפלאעטר
דוחמרדתאחתלאעודדועליו

בגידוףמפלטעד-כדיחריפה
ביומרהבמעטארבדבמצרפה

בסוףמובאתאחת(דוגמהספרותית

הדוגמהאוליהאחרון).הכרך
שבכתיבתוזהלצדביותרהבולטת

רשימותיו--אבדךישעיהושל
לפכיקרבכקריאותהחריפות
למהפךלקרואשבאבשעהבחידות,

מישהושהיהלהניחקשה .חוזר
קריאהמפכידעתוכה wממיריביו

--ללכתלהםתתנו"אלבנוסח
כרססובוודאיאבלאותם".גדשו

המסכימיםבלבקרבדוחהדברים
איתר.

-היאאבדךישעיהושלציונותו
מחוץכךלהתבטאאפשראם-

--הדתיתהאמרנהלתחום
כגזרתהיא"פרכדאמכטאליסטית".

זכותו--בעיקרגמורמביטחון

ארץ-עלעם-ישראלשלהגמורה
ארץ-שלנוחיותהרהישראל'
ה"טדיטרדיאלית",הממשית,ישראל
אברתזכרתעם-ישראל.שללקיומו

תחושהובלימדכאותבלי--
ביהודהיהודיתנוכחותברשה.של

איכהזר'מבחינה •ובשומרון

הסתייגזאתעםספק".של"נוכחות
לעשרתשביקשממיהתוקףבמלוא

קרדוםלארץ-ישראלהנאמנותאת
ארשירתתחתברלחתור

וציווייההישראליתהממלכתיות
שדיברכשםממשהדמרקדאטיים,

השלוםרעיוןאתהעושיםבגנות
"פרטית"חרץמדיניותשללכלי

עלשדיבר(רכשםאשליותועתידת
גםדופנו"יוצאיעלהציבור"מדרת
--הימאיםשביתתכגרןבעניין

הציבורבעדותעלשסומךמיויש
גםהיסטוריהלשכתברמ~קש
 ?אמוריםדבריםבמהזה).בעניין

ביןריבונית,יהודיתבהחלטה
אבל iלהתפשרשלארביןלהתפשר

בחולשתלאואופןבשרם-פכים
בצידקתמפיקפרקשנובעתהדעת

עצמית"מ"שכאההציוני,העניין

אצלהצדקחיפושלידישמביאה
מציחצרחלאואףדווקא,הארייב
שלחשבוןעימדשאיןרטוריחרבות
הואמוגזמת".ב"כחדצרתקירם,

ההססני"השלטוןאותרבזכותדיבר
לכר---שכתן--כביכול

יהודהשלסיני'שלארץ-ישראלאת
החלכלאםהגולן'ושלושומרון

--שמנוחרלמר"מראם
איןפשרהלעתאףאבלשלרם".
ולאהציוניתהמידהמאמתלהתנצל
ההכרח,ילידתהפשרה,אתלעשרת
 .עצמומצדמצררהלדבר
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שלכברדהעם-ישראל,שלכברדו
קררם-אצלונתפסוישראלימדינת

כברדשלפועל-יוצאבתרדכול
הפירושאלנצמדהוא .עצמי

"ונהיבפסוקהדואההיפההמסורתי

היינורכן--כחגביםבעיניו

גישהזר .סיבתימשפטבעיניהם"

אסתטיותתפיסותלושמכתיבה
תחייהבמעיןיחדיגםואתיות

ה"קאלאגאתיה"מושגשליהודית
 .ירוןבתרבות("הטרבריפה")

במיןאצלועובדתזרהתייחסות
ביקודעלתגובתולמןנעימת-יסודי

התייחסותועל-פניהאפיפיור
לסלידתורעדמפורסמיםלנטמעים

כגרןשבהררייהאמרדי""דרכימפני

"סילררסטד".חגיגות

אמרנו"פרנדאמנטאליסטית"ציונות
(כביטויואכזרית""ציונית--

שררן-אברהםשלהמפורסם
הגם .אמרנולאז"ל)שברדון
מסריימתקירבהלגלותשאפשר
היהלאזהניסוחיסודיבגישות
דקולאיעלייiמקבלאברךישעיהו
כמרהזההמושגמןרתיעהמתוך

לטבעושאפשרמקבילממושג
אחדים)ניסוחיםלויש(היסטורית

האכזרי"."הסוציאליזם-
אברהםשלהאכזרית"ל"צירנרתר

האכזרית","עקיבותוקדמהשררן

ישעיהוהיהלאהעקיבותמזבחרעל
ההרמאנירת.אתלהקריבמרנןאברך
למניעתהעקרוניתהתנגדותומכאן

שלטכנייםבאמצעים"נשירה"
 :אשררתמניעתשלארטיסהמסלול

הנעלהאתאףלהגשיםאפשר"אי
בתחבולותבחלומות

אדמיניסטדאטיררירת".

בשםשקדריבמהדביקותומכאן

אףמכאן ;לרחמים""מוסרהכולל
הנדרכותהשאלותלכליחסר

 .אץר-ישראלבערביי

מגישהמסתייגהואבחומרה

ש"ירתראלאכהרמאנית,הנראית
הגראהבתעל-ידימודרכתמשהיא

 ;שנאת-עצמו"ידיעלמודרכתהיא
איןלאמיתהההרמאנ~רתעלאבל
באמידתשמדוברביןויתורישרם

פועליםשלמגוריהםתנאיעלאמת
להיותחדלההיא("ואיןערביים
ערשהמישהואםגםחמורהאמת

תכרנהבטיפוחכליערדארתה
רביןעצמו")שנאתשליהודית

כשהנידוןגםצדקבמשפטשמדובר

"השאלה :טרורבמעשינאשם
נרכל---איךכללאיננה
(אלא)--- .שכנינועםלחיות

עםיעצמנועםלחיותנרכלאיך
---המרלדהרגישותנו
זרמלכותאין :ושרבאדם".לדמעת
בתחוםנימהכמלואנרגעת

למןהמדיניות,ההערכות
האוטונומיהמרעיוןההסתייגות

רעדבפרטמדיני")("מרנגרלראיד
קמפ-הסכמי.לגביהכבדיםלספקות

הפיצוי").("ממשרתבכללדיירריד
הבלתי-עמדתואיןכךממש

מונעתירושליםבענייןמתפשרת
שלביתההפקעתמלשלולאותר

אחת.ערביתמשפחה

הנותנתהיאהבסיסיתההרמאנירת

הסוציאליסטיתבמשנתואותותיהאת
זרעלברבדיויאבדךישעיהושל

מדעתה".שהרצאהה"אידיאה

שלהמוסדיתהקרבקריאת
התיגרקריאת--הסוציאליזם

אביונותמולפרטיםרווחתעל
אתהמזעיקההיא--הכלל

הלהיטותיהדגלאלאברהךישעיהו
שאין"כלכליים"פתרונותאחר
לאדם,ודאגהחברתיתרגישותעמם

מגיפתבעת"המשתהתסמונת

להפיכתרקלאאבלהדבר".
שמותרילמולךהסוציאליזם

בדרכיהאדםאתלולהקריב
זכרתגםמתקומם.הואיהגשמתו

שהיאבזמןאצלומסרייגתהשביתה
חיי(הצלתאנושייםבערכיםפוגעת
אררפואיים)מוסדרתבשביתתאדם

מאורעשידוד(מניעתיהודיים

אנשי-בשביתתיבאושוויץזיכרון

אקטואליותישאולישידוד).
אברךישעיהושלבדבריומיוחדת
בשעתעכשיו,דווקאזרבסוגיה

הכלכלייםמצידוקיוהאכזבה
שלוההיסטוריים-דטרמיניסטיים

זקוקיםשרביםבשעההסוציאליזם,
שלהמוסריתמשמעותרלאיזכרר
הזה.הרעיון

בכראשי-הסוציאליסטיתשרדשירתר
קררםלאידיאההנאמנותחיותה,

מקבילהמדעתה","שהרצאה
היהודיתלשררשירתרידועהבמידה

שישהבירגדאפיהרקע(על
גמורההסתייגותעםזר)לשורשיות

פטישיזאציה,ממינידתית,מחזייה

לשםמכזבים"בדרטאלית",מדתיות
עםאלורכלמגיוס,השתמטות

למשמעאטארריסטית-כמעטחרדה
מילותאתששדיםיהודים

מטענןכלעלה"פאסירן"
ומשעתחיבורןבשעתיההיסטורי

חיבורן.

שמוציאהכעין-מדעיתעגהיאידאי

 .ישורתומידיהשכלאת
סוגיותכמהכאןהזכרנובקצרהרק

אברךישעיהולהןשנזקקיסוד
כמההזכרנובקצרהדק .במאמריו

יבתחושתו .מרכזייםשהיועניינים

בןרדידעלהנמרצתהגנתולמן
לענייניהעמוקהלזיקתורעדגוריון
לשרנוהעובדים.והסתדרותחינוך
שימוש-למןמיוחדילמחקרדאריה
רעדילשרןבזכרישהשתמשאמן

חידושיםלrנדשהמיוחדלחרשו
כאילושנראיםצירופיםולצרף
שבהםבאררגאנירת--נלקחו

ברכה"המקררות".מן-

בפרקיהחדהעינו--לעצמה
האחרונותבשניםשכתבזכררנרת

עלי"ר Tש Tש"עלאביריבית(על
שאגאל).מארק

המהדירים.מלאכתעלמליםכמה
שהקפידועלראוייםהםשבחלכל
עצמואבדךישעיהושהקפידכשם

בקירןמצדכחמודהקלהעל
לאהפחות,לכלבקריאתי,הטקסט.
אחת.בסירנהאפילונתקלתי

אידגרןבמקצתבעינימוקשה

בזהללכתניסיוןנעשההחומר.
בכרךעצמו,המחבר .בעקבות

לינראהזאתעם .בחייושפיוסם
שהפרשיותמחמתגם

מכירוןרגםבזרזרודבוקותאחוזות

סדורהבמשנהמרובדשאין

סדרהיהשאולי--לסוגיותיה

יותרלעניינומכורןפשוטכרונולוגי
במקצת.המאולצתהחלוקהמן

מצדהדבריםקרבת

--שלהםהפנימיהסינטאקס
עלהיאאףממליצהשירהלדברי
הרבהלהרחיבכדאיוהיה .זרדרך
שהגיבהמאורעותאיזכרדאת

-הקוראיםמןרביםלפניעליהם.
דובשבשבילםהצעירים,ובפרט-

ולאהיסטוריהבגדדהדברים
יהיר--החיהזיכרוןבתחום

רביםבמקומרתסתומיםדבריו

והרי .מדוברבמהיידעושלאמחמת
חיתהלאאבדךישעיהולגבי

ברלתלותקולבבגדדהמציאות
 .לפטישוסדןבגדראלארעיונותיו
אדםשלבשמרקורא"כשאתה

אברךישעיהוכתבכך--בחייו

-פטירתוקררםרחצישנתייםז"ל
שלבפעמונהמשכתכאילו-

לאחדבשמרקוראכשאתהדלת.
במיתרונגעתכאילו--מרתו
כל--כךאדםכל .כינורשל
מצומתי-חייךשבאחדאדםשכן

 ".בנפשונפשךנקשרהכמר

ונגעתיחזרתיהכרכיםבשלושת
והיד--הזההמופלאבמיתר
שעשיתימהמלעשרתקצרה

--בחייושכזרבלהיטות
שנסתייםבמקרםבדיאלוגלהמשיך
מןמסתעפתכתיבתוכלהכתוב.

השיח.שלהאובדתהאומנות
והשיח--קיימיםהכתבים

 •נדם.

1 
 •םפריסביקורת

היסודהתחברותאתקררםהזכרנו

הביקורתיתבגישתווהאסתטיהאתי

בולטמכוליותר .אברךישעיהושל
תופעותאלבהתייחסותוהדבר
התיאטררןהספרות,בתחום

רעדראש" ."ניקוילמןוהתקשורת,
"תיאטררןבפירשנקראלמה

משקל(עלבישראלהאסלה"
באנגלייה,המטבח"כיוד"תיאטררן

עלביקורתשמתחכשםהסתם).מן
והאמנותיותהאידאירתהיסודעמדות

--האלוהתופעותשבתשתית
ל"שבירתרע_דעצמו""שנאתלמן

לקונפורמיזםשהייתהקונפורמיזם"
ושנאותאהבותלשארבדרמהחדש,

בחוגיםירמהבתאופנהילידות
ונדרש,דרשכן--מסריימים

לוותרשלאלתביעהונדרש,וחזר
השתאותמרובהאיכותמבחןעל
להבחיןקשהההתנפלות.עזרתאל
רביןהאסתטיציסטיהיסודבין

עלשבביקורתוהחברתיהיסוד
תקשורתשלרדידותהתופעות

הפירסרמת,שלהמרנירתהההמונים,
בעיתוןרכילמזרדשלהשתקעותו

 :לאורמוציאיםצריקובר- " 77"עתוןספרי

משמר:תמר

שירים ;דיבורחיתוך

 :רודר•גזאריה
נובלותארבע ;המארחים

 :תןלויעמוס
;שיריםס iק
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עינתעמלה
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1 : 

םפר·סביקורת

 •קלרז·אפ
בתנועה

איטית

• 
 :שמערנייובל
 ;היונהמעוף
עובדןעם

אחרת;פרוזה

עמ' 97 ; 1990

) 2X ( 

פרחה~אחרת

שמעונייובל

מעוף
חיובה

עודבעם

העירגגותבמרחק.פנים, , •ס=י

עדזהעםזההמתלכדים
ל~ rnלהב rשא

בשדרותולאשתחתיהםבבניינים
הירוק.הפסבתורןשביניהם.

קשתותרעליו •הנהרשל •המתעקל
ומגתמדות,ההולכותהגשרים
החרפזתהתנועהאתעליהןנושאות

לאאנשיםובהןזעירותת·מכרנירשל
עלשנעיםמאלהאףזעיריםנראים,

צריםכשולייםהדקיקותהמדרכות
מדי.

עתהומתלכדיםנטמעיםאלהכל
המיטשטש,העמום,לסאון

רחוקותלצפירותמבעד •שבעומקו
ולקולהמזדרזיםמנועיםולטרטור

היויחד,אותםהבוללתהרוחשל
זהאומריםאלהשאנשיםהמלים

בהםמהלכיםשהםברחובותלזה,
לגגותשמתחתהבתיםובתוך
באורמואריםחדריםובתוךהאלה,
חרישיותשם, ;מעדנושאהילבהיר

שהתאווהנגיעותהיו •בהתקרבןגם

 ;באדםאדםבאשה,אישלגעת,
וקרבותיראותומהססות,מקררת

היהלאדברשרם •בזרזרונאחזות
 .)א 94(עמ'מלבדן"

שנחץרבנתיבהקרוב,"במרזב

ריקה.משקהפחיתנחהלמים.
סיגריות,בדליכמהלהוסמוך
ברנראותשערדמסטיקגרשיש

ניירוממחטתהשינייםטביעות

עלפזוריםחולגרגרימכרוצת.לבנה
אראותםנשאהרוחהקרקעית.

מישהו :הנהשעלוהאנשיםסוליות
מישהו •כאןשתהמישהו •כאןעישן

מישהואפר,אתמחסמישהולעס,
לערליםוצעקהמדרגותבפתחניצב

 .)א 97(עמ' " ...הגעתי ,אחדיר

בספרהמצרייםרה"אין"ה"מה"כל
מהותילייצוגדומני,ניתנים,כולו,
ה"אין" .שלהלןהקטעיםבשני
אתלבטאהיהשאמרר •האחר
ושחייבבאמצעותוהמעוצבה"מה"

 •דברשלבסופרשרב,לפנותהיה
שינייםובחריקתחלקיתאם-גם
קונבנציונליתהסתכלותלזרוית
עללהתמודדעל-מנת •יותר

 .הספרותיהמסרמשמערת

עלילותמשתימורכב"הסיפור"
במקרם •בזמןהמקבילותנפרדות,
 .הספרעמודיעל-פניובחלוקה

חופשתו-האחתשלעניינה
נשריזרגשלהשבוע,בתהעייפה,

ושל ;נפריס •עמידתובשנותותיק.
שלי reiההיום-יום-השנייה
שהיאעירבאותהברדדהאשה

ביתה.

אינוהספרשלשייחרדואלא
אחדכלשלהעלילתיתבהתפתחותו
בקסיערתןלארגםמהסיפורים,
אףה"עלילרת",שתישלהמקבילה

צורניכמרכיבמסתברתשהיא

 .הסיפוריבמהלןאינטגרליראידאי
 •הראשוןבחלקולפחות •ייחודיותו

בניגודהדבירם.הבעתמדרןערלה
ההולכתהפנטסטיתלמגמה
והיום,הפרוזהפניאתוכובשת

שלתרגילמעיןשמערניעררן
מכסימליססית,ריאליסטיתכתיבה

ריאלזים .לומרניתןיתית,יכפ
בדרןקיומיתקונספציההמעביר

ראיסידקדקניחיצוניתיאורשל
אחרישלוהמעקבבתנועתמארד

המסופררת.ההתרחשויות

פרטישלמוגדלתבהארהמדובר
גיבוירשלהחיצוניתהנתהגותם
תרבנההבערתכלללאהסיפורים.

ללא ,מעשיהםלגביעצמםשלהם
וללארגשיותהתייחסויותכל

ארגלוימספרשלהנלוויתפרשנותו
בבחינתאלאאינוהמספרמובלע.
איכויותבעלתמצלמהעדשת

ללאהעוקבתמיקרוסקופיות,
ניעתאחרירחמים.ללאהפוגה,
 •והפנימיהחיצוני-וקולראבריו
התמונותומרצף .האנושיהיצררשל

תוספתכלללאעל-ידה,המשוקף
מלואערלהכאמור,התרשמרתית,

הנפשייםהתהליכיםשלערצמתם
 •ניכורבדידות,השתוקים
שלכעיורםהזדקנות,שלכיעורה
שלושרקמכחלהעירומיםהחיים

חיית-אדםאשליות.שלאידאות.
 :המשמעותחסריחייהב~צברן
לעברהמסתובבהוא"עכשיו
עדרגעבהובוההדוביתבכבדות

הפקוחותעיניו ;מצטללשמבטו
העיגולובמרכזוקרובות,גדולות
 •השחורהאישוןבתרןהחרם,

עגוליםשלה,פניהבבואתהמבריק.
ועצומיםגדוליםכנקודה,וזעירים
מולו .מבטומשהצטללעתה,לנגדו
הסנטרלחייה,שלהרופסהבשר
הדקותהשפתייםרפימתר'הקטן

 .בזרויותיהןמרוחהאודםששארית
ולידווצברי'אדמדםשמעליהןהאף
קרמשוחעדייןשסביבהעין

בהירותרנהאיפור'שלטשטשימ
הנקודהמןחרץכולוומימי

ונעצרתשםשצפההשחורה

פתאום.

אומר".הואהשעה,''מה

הכמ,-ררטם ,Pלמרותהתיאורים,
הממחיש-פררטםבגללמוגזם,
ערצמהלבעליהופכיםמוגזם,

אלהקוראאתסוחפיםמהפנטת,
שלהאי-מגעטרגדייתשלתוכה
חייהריקותאל •הבוגרהזרג

חסרת-האונים,התקררה,משוללת
ובשלהבודדה.הפריסאיתשל

העלילות,שתישלהמקבילצררפן
והאנונימיותהסטראוטיפיותובשל

שאנונראההדמויות~שלהמכוונת
 •כורחנובעלבאמצעותן'מרכלים
בעירומהחושפני-אכזרילמגע

האנושיתחיינותבניתשלהמזעזע
בכלל.
הספרלמחציתעדזה,שכלאלא

שלהחוצהליציאתםעדלערן.
מקונכייתהסיפוריםשניגיבורי

ואתלילםאתבילובההמלרןודירה
תהליךנראהואילןמכאןבוקרם.

 .המתוארהמתחשלאיטיהתפוגגות
שמערניאצלמתחילהואילןמכאן
 •סיפוריושלהפיתוחהמשךבעיית

בחלקה,לפחותלטעמי.הנובעת,
עלשנטלההבעהדרךממגבלות

עצמו.

צירעלזרמנקודהסובבהתייריםזרג
אם-גםהמוכר,החלולניכורו

~לש-בקשלניואנסיםבלוויית
שלהרקעתמונותרשם.פהנוסטלגי
לאיטןאומנםמתחלפות"מסעם"

בתי-קפה,התחתית.הרכבת-

הרגשיתהאך;מהאבלהנוטר-ראם,

שלבפתיחתםשעלתההדחוסה
עין-המצלמה,ת iזג~יהדברים
שזרתוךומיטשטשתובפרגההולכת
זרויתעקרוןעלושרבשרבחוזרת

שללאנראהשלה.ההסתכלות
הגיבורים'תובנתשלמעורבותה
גםולוהחיצונית,העיןמוגבלת
אלחדירתהביכולת •ביותרהרגישה
לאפידרמיס.מעבר
פנהכנראה,זר'תחושהמכוח

 .השנייה,בעלילה •עצמושמערני
נזקקתלשכמרתםל"צילרמי-פנים"

הספרותית.ה"קרנבנציה"בדרן-כלל
מתיאורההמדלגים"צילומים"

אלהגיבורה,שלההתחלתיהחיצוני
הפנימיים-קולותיהבליל

רתגרבתיים-מידיים,אסוציאטיביים

ללא •כאןגםמהלכיה.אתהמלווים
המעקה"זהנוספת:"פרשנות"כל

למטהלמעלהכןהמעקהזהעדיין
שלךהידזראחריךנגלללאהוא

ארתהשכחכברהואשחיתהשעליו
כלסימןברמשאירותהיואילו

רקאפילוטביעהכלהידיים
מתמלאהיההואאיןמילימטר

אותרוגודשהחללאתממלאותופח
חזקיםהםהקירותאתממוטט

תישעניוקריםחזקיםהקירות

הנהשלןלנשימהחכירגעעליהם
בראינשימהבראיהנשימהבאההיא

אחרמדרגהלמעלהלמעלהנעלה
ערדיותרבהירהמדרגהאחרמדרגה

בהירהיותרערדבהירהיותר

בקצה,ארדישויותריותרומוארת

בפתח,לפינה,מעברלעיקולמעבר
 .)א 4 7(עמ' ".הארדהנה

השוררת,מתקצרותיותרמאוחר

 •לחלוטיןכמעטנעלםהפיסוק
שלרצףעל-ידינכבשוהטקסט

חוזרים,משפטיםחוזרות,מלים
 .הברותיהןאתהמכפילותמלים
מופיעציוריכלשרןעצמידיבור
תחושהיוצריםאלהכלויותר.יותר
הפנטסיהגבולאלתאוצהשל

 :עצמוהטרוףגבולעדהמטורפת,
מאחורנעאותרשומעת"היא

רחבהלמטהלןעףאותרתקשרי
אנשיםשלרםרחבהשלרםאנשים
למטהוקשהגדולהרחבהשלרם
כללךנופלהעינייםמשתילךנופל
הואעכשיואי-פעםפעםשראיתמה

יגיעלאניתקלךזולגלךנופל
 80(עמ'זה"אחריינקרהםלקרקע

 .)א

בתחילתוהיהשנראההיונה,מעוף
הופךהריאליה.לכלאמעלכנסיקה
מקררים,נוצרת,רגליים,שללסיוט
 ...קשרתנפילות
האמורזה,כרכששסיוט-מליםאלא
להחצנההמשליםהנגטיבאתלתת

הופךהקודמת,הארבייקטיביסטית

מתפשרהבלתיהמשכרעםהוא,גם
-מתפרשארמשתנהנעצרו /

נראהמסריםשבשלבעדלמעייף.
הקריאהאתלהפסיקשניתן

קריאהלקרואלפחותארלחלוטין'
שכןשנותרו'העמודיםאתמרפרפת

והמסרהצורניה"עיקררן"

 .מכברזההובנוהקונספטואלי

מריאליזםשמערנישערשההדרן
מוחלטלניתוקרעדמוקצן

ארתהבאמצעות-מהמציאות

"אובייקטי-ריאליסטית"הגזמה"
בשנייוצרת,(פנימית),ביסטית','

בעלרעיוניתיאוריכוחהמקרים,
מאוחרהמאבדסוגסטיבית,איכרת

חד-גרנירתהבשלמעוצמת;,יותר
עדשהאותר.המשמשתהעדשהשל

מצוינותה,למרותלקלוט,המסוגלת
ממהותומוגבליםקטעיםרק

היצררשלהנדליתהפסיכרפיזית
 •האנושי.

כרמל:עמוס **
אינהבגדדתחנת

 ;עונה
עידנים/

 ;אחרונותידיעות
1990 ; 1S9 .'עמ

12 

בראלימאיר **הרפתקאות

p הללשלמהשלרררתיר
עירקיהודיבהרצאת

היאהנה,והעלאתם
למדימשכנעתדוגמה

עליהשחזרוהאמירה,שללנכונותה
כלעלהמציאותערלהלפיהרבות,
עמוסעשהטובשכך'כיורן .דמיון

על-פילנוערספרשכתב •כרמל
קדים"."רוח

כתובעונה"אינהבגדד"תחנת

 1כביכולמספרהללששלמהכסיפור

המחבר,שלבנר-כרמללאסף
יהודישלעלייתםעלילתעיקררבו

ב"ררחפרדסםשפירוטהעירק,

פעילותוסיפור(רכןקדים",
שלמהשלקיבוצושלהמחתרתית

ב"ררחמסרפדהואשאף Iהלל
קדים").

בכתיבהעסקשעד-כה •כרמלעמוס
בעריכתלמבוגרים,עיתונאית

מדעעלעיתונאיתובכתיבהספרים
זהבספרהוכיחלכימיה),ד"ר(חרא
נראהלנרעד.גםלכתובכושרואת
בענייןזהספריקראושנעריםלי'

תולדותעלמשהרממנווילמדו
התגבשותרעלהזאתהארץ

 •אוכלוסייתה.

 124-125גויון



רותךאייל

סעדהעל
שלפני
השקט

11 
בראיוןפעםאמרבלוול

ביותרהטוביםשהחלקים == ==
הםידידיםעםבשיחה

דומהשורהישלפריילהשתיקות.
הטובים"עם :כךבערךהכתובה

בטלפון".שעותשותקאניבידידי
עםדו-שיחמעיןמנהלהמשורראם

אתלבחוןישאזיקוראיו'
דליהשל"המקובצות"שתיקותיה

תותחיםללאשתיקותהרץ'
אוליארוכותשתיקותרועמים,
משוררתשלשתיקותמדי'ארוכות
על-ידימוערכותמהיותרשהיא

ספרההישראלית.הביקורת
שנהשלושיםלפנישיצא"מרגוט"

מקווה)אני(כךומתבלטנוכחעדיין
הישראליתהשירהמדפיעל

פנימימדףבאיזשהוהממוקמים

מאזאבלשירה.חובבכלבתודעת
גדולותשתיקותהיוכאמור

שיריםקומץעל-ידיש"הופרעו"
הספרותיים.במוספים

דרךעלבימעלההרץדליה
משוררותשלשמותהאסוציאציה,

שהתחילהוולךיונהכמואחרות
כיבתהואחר-כךגדולב"פיצוץ"

כךארכניים.מללבשטפיהאשאת

מייצרתשלההשירהשמכונת
בסיטונאות,מעובדים""לאשירים

הרבהועודוכד'.בשבתותגם

שכלמפורסמותפחותמשוררות
ארבעהלפחות"הפיקה"מהןאחת
צנומים.דווקאלאו-רה·שיספרי

למשוררותדווקאנטפלאניולמה
סיטונאיים,משורריםחסריםוכי

דהויהעתקהיגרשלהםשירשכל
אותםשלראשוניתטיוטהשל

התהילהאתלהםשהביאושירים
כילטעוןמנסהאניאולי ?ב"שעתו"
הנוסחהשולטתהשירהבשטח

חשבוןעל"כמות :הפשוטה
לטעוןמנסהאינניואוליהאיכות",

שירהבספרכיצדלתהותרקדבר'
ספרית-בהוצאתשיצאורודבצבע

הייצורדגלנושאת-פועלים
שירים 33מצוייםהסיטונאי,

נתקלתיבהםביותרמהטובים
האחרונות.השניםבחמש

לאהץרדליהשלששיריהמעניין
מיידית.בגרון"אותי"אחזו

ליהיהלאאפילוראשונהבקריאה
חיתהגםחיתהאבל"קליק",את

חיוךמעיןסמוייה,התעקשות

שלאובאוב,מעלהשלממזרי
אישהשלאובכף-היד'מנחשת
"יוצאאיחהמאודורגישהחכמה

ואתהמקרית.שיחהלגלגללך"
מהעלעצמךאתאחר-כךשואל
 :כמושורהולמהדיברנו'בעצם
דגים,בואיןגםחיה.איננו"הים

מתנגדיםחזקיםמיםשלעולם
פעםבכלאותימעכבתליבשה"

דליהשלוהיםבים.מביטשאני
"נוהגשלההיםשלי,היםאיננוהרץ

רגליה",עלומתחדששבכמאהב
שהיבשהמשוםשותק,שלההים
מתוךתמידאךאליהשמדברתהיא

נפתחהמלון"מתוך :היםשלגרונו
כמומכוניותנראוועליוהכביש
קלות,נעותאודוממות /סירות
מעצבותכךבעדינות".כמעט

את"מופשט"השירמתוךשורות

טריטוריותשתישלהפנימיהשיח
אלה.ענק
שמעמדהריזה,קולהמשיךאם

בשירית" l'התימטשלה"אמפיביות
מאודמענייןבאופןממקםהספר

בתהליךהשוניםהחומריםאת
וחדירהמהיבשהיציאהשלמורכב

נשימה"לקחו"כאילוהים.אל
נקלטהראשי"בתוך :וצללוארוכה
כמומאוד'גדולהאחתמחשבה

לפניי".הפרושזהיםכמואור,
המופשטהדברשהינההמחשבה

הממשותועם-זאתהקייםביותר

דליהלדעתלפחותבירתו'הגדולה
של"שורהלכדי:מתגלגלתהץר,

שימשכומסובכים,מעשים,טקסים,

זהנוגעיםכשהןנה, wעשריםעשר,

במבוךכעשוייםכגששים,בזה

הרץדליהשלהשיריהמבוךנעים".
כניסותכולולהפליא,דינמיהוא

פתלתול""חוטושוםיציאותוכולו
 .כאןלעזורמסוגלאינו
זו,ועיר"עיר",-הספרשלשמו
זוהיהשירים.במרביתמתוארתאכן

לה"מציקיםלאהיםשגליעיר
ובה-ספציפיתעירזוהיבמיוחד".

ובראש- .עירשלדימויגםבשעה
שלדימוישלדימוי-וראשונה

 :"מטא-דימוי"לומררוצהעיר.
האמיתי'הפחדהגדול'הפחד"כאן
עץ",:דימויומאחוריךשלך.הפחד
(יוצאלאביההדוברתאומרת
שתיאתקודםהזכרתיואםקיבוץ).

העירממוקמתעליהןהטריטוריות
אתאוהעירשלהמטא-דימויאתאו

היגרזהשספרהריעצמם,השירים

 .אלואופציותשללאורךחתךגם
חלללאישנסביר"איך-השאלה

הנשאלתבנפשותינו",שעובראת
הטיילת",לאורך"נסיעהבשיר

אחרות,בסיטואציותגםנשאלת
כלפיגםסמוייהבצורהומופנית
המבעוכלפיהדוברת,כלפיהקורא,
עצמו.

המבערמותביןהתנודה,המעבר,

בשקט,מתרחששהואישהשונות,

ומבליבכך,מרגיששהקוראמבלי
לשוניותבתויותעצמואתלסמן

"לאורנעשהוהואוישבולטות,
יפהפה.מבהיקמלאבעררםיום"
"כאשר-"סובא"השירהואכזה

ננטשהכל'נעשההחרוזברמת
נעשההדימויברמתכאשר / .החרוז

אך ...אותו?ננטושמהעבורהכל,
עזנערכמודןאוטובוסניגחים

המוזר'לטבעאותימחזיר /פנים
עירשל /עצמו'בתרךהמבוסס

במעלהמתנשמתחיה,עירחמה,
בה".רוחעודכל /הימים.
חיים,שיריםכותבתהרץדליה

מכיראחדשכלעירעלמתנשמים
היא .מעיןנסתרתהיאזאתובכל

ריחות,רוח,משבימשםמביאה

לנרלהסבירמנסההיאטעמים.
"פרטית"אישיתשפהבאמצעות

מהםציבורי,אוטובוסבקוהנוסעת

הניסיוןאותה.המכונניםהדברים

"זרך :מאודמרשיםוהואיפהעולה
אלה /אתגר.הואהנפש,

 •ספריםביקורת

 •פינהחצי

 •המעשים".

 :חרץדליה
 ;שיריםעיר

 ;פועליםספריית
עמ' 47 ; 1990

בז'רנו,מאיה"ממשיכתה",

 ,חצ•סומקרוני

 ~גו
כ'דברים

~ה iJiJ ~ Wזגף~לעוז;וד w~י
iJ ךת.~~~ Q חi ד~ילירvזi ,ה
~.דםג~ע w~י
י~~רוסייז;~ם~.ךם~ף

נ~ת~גה W~י
יתוכו f~ד~.ךם~ף

 ה~~ח Rל W~י
 .זr~!(~ב w~.דם ז=~
(!~דוןה, R.רי תך.~ז;r~לו~ש W~י

 .ה~ R ~ ה;זכז???.?אוזכןש
ם. wiרדת.לזק.עוז;ו,דו~ה w~י

יס(!יד~ת:;כיר iJךזק.~י~יב~י~ף
ב"נ~ל.ה-~זק,~~~יגהל~ש"ףיו.ד~
~ר~יר fזק.הג;רנ~ד~יאו

י i~זקל"אעוןם p:אותוךדו~ה
ר~י;נה.רי Q ~ס~סו~תזקגגב~יכו

~וים,זק~~י~זק~ידיר QR קt~ך~ת

ך~עותוהזיל ה;זכז???.? fהtקוכ~שיו.רד,~זק.םה 2$ן
ן!ה Qלךהרדו~הן~~של.ב fזק.~יאו

:;נןן R ~~~מותלr;זפר
מתיםבגרבריםח2ייםלהפיחרוצה
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 ;ל~ס"ף~ג;רחילאו
~ךןה~דת wקוךנו~.~ר~יסל~ת. w-ה.ל~לזקמר
יצ:ך=ז ה~ז:;~~םןב RiJז-רו=ן~לזקלחאותו
זק.~ג~ח. ~פ~~ז;י~~ה~ל-~ף

מדפדפתהולנדית,משודרת ,) 34-19ב(נולדההדצברגיהודית
ארבעלה-עשבמנגינהנושפיםשלההמקראוטעמיכ'בדברים
הקרביהדףאתתדגמוגנארדושלמהסגניאסיסרס.מדהירים
 13הזה.המרגש

 1990-יונימאי



גוררות

 ~:גו
ו~

ספריםביקורת
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עמ' 96

הכמר-ארטרבירגרפימבנהה
מקבץ"ובצפיפות"של ספריהמארבעתשירים 1

אותםומחבר •בר-יוסףשלהקודמים
שנראהלמההחדשיםהשיריםעם

למרותאולםאחת.טבעיתכמקשה
הקודמיםספריהמתוךשהסלקציה

השיריםדווקא •בדרך-כללנברנה
נח-יוסףשלבכתיבתההעוסקים

הקובץאתוחותמיםעיקרי,כנושא

אתחושפיםהחדש-ישן

אתמנציחיםוכמעטחולשותיה
מצבאתהמעורפלת,האמירה
ספריהאתשאפייןלמחצההצעקה

הקודמים.

"בין :"שירתי"השירלמשלכך
בתבנית/התופחותהעוגיותשררות

נמנעת/בלתיהשירה,גםמתנפחת
בתולהשלאלמוניתנפיחהכמר

להשתחוותקמהלחיים/אדומת
עיניהעוצמתנשים/בעזרת

דקהמברשה/מתעלפתומחווירה,
רק •מנתדףריחרקמשאירהמדקה/

עברה."של tספק
הלאהשיראתכאןמביאההייתילא

סברתילולא •במלואומבריק
משאיר-בכללותו-שהספר

שלמ"ספקארמתנדף"מ"ריחיותר
עבירה".

כמכלולושרב-מכלשיותרגדמה
גרברתמצוקההספרמציג-

פואטיתשמבחינהותהליךוהולכת
מהתיפייפרת,ויותריותרמתנקה

אלאהגרנדיוזיותלמחוותלאנצמד
וברנהואנושייםקטניםלפרטים
זרזעקהמשכגעת.זעקהמתוכם

לזיכוךהאחרוניםבשיריםמגיעה
בטרגדיהנרגעתכשהיאולמיצוי

התאבדותו-הנוראההמשפחתית

בן.של
ללאוחדש,ישןשלהשיריהפאזל
-לשעריםחלוקהללאחציצה,
המורכבהפאזלאתבעיקרומשחזר

בשיריםכברחיי-משפחה.של
מנסחתכאןהמכונסיםמוקדמים

כמודעותשנראהבמההדוברת,

הגותית,מאשריותראינטואיטיבית

קירםשבבסיסהאמביוולנטיותאת
השיריםחיי-המשפחה.זקגרת

החושנייםהעבותותאתמשרטטים

אולםלילדיה,האםקשורהבהם
שלבמטפורותהשכיחהשימוש
מקבילהתמרנהיוצרבליעה

שלהממתקיםביתשלומאיימת
 .רגרטלהגזלמאגדתהמכשפה
בתרנוגועלהזההביתלפעמים
"כאשר :למשלהאם.אתדווקא
והשמןבתינוקותהחלבנספג

אלאניגםאספגלאלמהבבצקן
כתפוחולו /?משאלותיכםקיפולי
הכימיהחרקי/אבלבאדמה./אדמה
למראיתרקזכריותשוויוןלינותנים

לשעהאותימארחיםהיסודות tעין
ותינוקות/ערגותהעשויבביתקלה
 , 41("בבית",התנור"שירסקעד

גםאבלהשלישי).שיריהספרמתוך
-הביתיותקררכן-האםכאן
האלימותמפעילתגםהיא

בפוטנציה.

בקובץנכללשלאבשיראר
אתלכם/קוראת"כשאני :האחרון
הרועדים/האהוביםהשירים

העגולותבפגיכםומתברגנת
האותיותהופכותוהצחות/

אתלכםמורחיםוסכיניםלמזלגות/
עברתלחםפרוסותעלהחמאה/
מתוךקוראת",("כשאניולבנות"
המאוחדהקיבוץקופצות","מתגרת

 .) 45עמ' ,' 84
שלמעגלייםיחסיםכאןישכלומר
לאתרניתן(אותםוהיבלעותבליעה

ובסך-הכלנוספים),בשיריםגם
-עצמהאתכלאההאםכינראה
מודרניתר-אשה ,Pכס~אולי

ומעיקכפולבתפקיד .-טיפוסית
הביתייםהשירותיםספקיתשל

וקירםקריירהלושישאדםכמר-גם
 .הביתי-משפחתילמעגלמחוץגם
במידהמחלחלשהמטבחפלאלא

אולםשלה,השירילעולםכזאת
בהמעוררזהשמטבחברור

 ,עררך~הכל]במטבח/ ... ["אגרסיה.

• 
אותואדאהאחדיום

••• T :• : :• 
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14 

המזלגפגים/אלפגיםהשולחןעל
קצרת tשלי:ןבסכיןנרגעכמעטשלי

 /.צררארי:ןלעורקסמוכותשערותי
לראשומכגיסמוציאהמאוורר

שלי:ן",הראשמןשלרקאוויר tשלי
מתוך , 30המטבח",("שולחן

 .)' 71למהר",עליהיה"לולא
גםמתווספתשלאגרסיהכמרבן

צררךרכןמתמדתתחושת-אשם

הביתצירולשמשהקייםאתלשמר
שמןשלצנועיםהמאודבאמצעים
בצק"שלוריח •מגהץ •רהיטים
אצבעותנועצתאנישלתוכושמריס/

במהלהחזיקמגסהשישי/ביום
שיש".

גרברתתחושהברנההשיריםמערך

ושלחרדהשלפנימית,תסיסהשל
כל-ערדאולםמתקרבת.קטסטרופה

גם •בלבדמעורפלאיוםמהרריםהם
רקמודענשארהשיריהביטוי

נקילאלעולםוכמעטלמחצה
חברתיות .מקלישאותלגמרי

לומר"תרכלנשים.עלחבוטות
בזכותימיםמאריכותשנשים

עלפעםמדילבכותהזה/הכושר

שלפרלירדלמשלכמרדבר/לא
היא- ) 31עיגים",("שריריבאך"

 .שבהןהגרועותאחת
מביאהואמתממשכשהאסוןאולם
חשופה,לגמרי:אחרתשירה~תר

"מידומרגשת.נקייהחריפה,

 •אותרהרקתי •האישאתהחזקתי
שריריבכלחלקיואתלחצתי
אתשהלבישאחרינגר,כמרבטני,/
שהתפרקהארוןעלהמתכתכליברת

ידיתאתומבריגמבריגפתאום./

הידוקעםקצתונאנק •המכשיר

אליהרקתיככההפנימיים,/איבריו
זרויותבכלבעמידה,האיש,את

יצאכשהרופאבי,/שנמצאוהברזל
(כליברת",לא".שלגרשהילדואמר

63 (. 
אופיינייותרקצת •אחרובשיר

 ] ... ["וסגנונית:קצביתמבחינה
מכאבלהגמלמגסהאניעכשיו
ומהנוכחות tהמרסיקהשלהמכה
מרגעחייך~של •בידימרתךשל

ברווזון /.ארתךללדתמארדשרציתי
אתשטרףהעצב/שלצוחק,צהוב
הרוך,שלעיני,/לנגדעיניך

השקט~והכרח tהחרכמההחיוכים,

ליוקשהאותי/לרמותלךנתתישבר
("שאלתלקיים"ארלךלהבטיחכבן

 .) 70אותי",

מתמקדתשבהוהישירותהפשטות

הקטניםבפרטיםדווקאבר-יוסף

כךומרגשת.אמינה-הארבדןשל
אליתברא"לאמציינתהיאלמשל

אתלךשאטוללבקשןערד
 ;הימנית"בידך tהצפררגים
קטןפרטזהוהרי .) 77("רשות",

מיטיבמשרם-כךודווקאובגאלי
מולולערמת-זאת,געגועים.לשקף

שלהמעיקיםההיבטיםגםהארבדן
לנוסטלגיהמושאנעשיםהביתיות
בתרךמוטלת"והייתי :בחלימה
שלותלתלים/חיתוליםערמת

זוחלים tעלירחיותפוחיםקליפות
רכהוהייתיוקטנים/גדולים

 .) 78חלום",("ערדומאושרת"
כרונולוגיתהמאוחריםבשירים
חשופהלאמירהבר-יוסףמגיעה
מכבלימשוחררתכמעט •יותר

היותר"הנשיים"המגייריזמים

לאמירהומתקרבתשלה,מציקים
מטפלתהיאומדויקת.נקייה

הטעוןבנושאוביושרבאיפוק

האמה~תשלהמיתוסיםועתיר
שלמהבעיותחלקלשקףומתחילה
עדייןהיאשגםהמודרנית,האשה

קשהרעם-זאתמיתוסים.שברית

תתבססזרמגמהאכןאםלדעת
דווקאבר-יוסף.שלבכתיבתה
ותיקותפואטיותבהצהרותדבקותה

שירים","בהרף"שירתי",כמר

כאןהמופיעות-ר"מיגראט"

ערשה-הקובץבנעילתכמעט
ארבמוקדםאולםהציפיות.לסיוג

אםלהחליטעליהיהאבמאוחר
מגדירותעדייןאלואנמיותהצהרות

 •שלה.השיריהמצעאת

 124-125גויוו



עופרעופרה

ספר

עליו
אסור

לפסוח

עםמתעמתיםהטרייה,האלמנה
רעם •אזשהחליטוהחלטות

האופן-ארבהורה.תוצאותיהן

אישזקחושבמהמגלהמגישבר
היא :ומסוגרמארדשקטאדם

נוהגשהואהנעימותאתמפענחת

שלוהמליםמשים,מבלילשרוק
אתמסגירותלחניםאותם

"שיר :ביותרהכמוסותמחשבותיו

שזה.מהזה ;קלייןפאטסישל
היא .קלייןפאטסישל'טירוף'
חדהבתנועהמושבהעלהזדקפה
לחלוטיןנורמליים'אנשיםואמרה,
מוראן'.איירהנכדיהם,עלשומרים

נדהם".נראההוא

מחולקנשימה""שיעוריהרומן
כתובהראשוןחלקים.לשלושה

שלהמבטמנקודתאך •שלישיבגרף
אתהכירהכיצדלומדיםאנו .מגי

היארמהאזעליוחשבהמהאיירה,
בחלקולפתע,כיום.עליוחושבת
מנקודתהעלילהמתקדמתהשני'
הסיפור .עצמוהאיששלהמבט
שלישי'בגרףעדייןאומנםמסופר
דבריםלנרמסתבריםעכשיואבל

-למשלהדמויות.עלמעניינים
מהרקבדיוקאיננוג'סישהבן

ה"קשרח"שאיירה ;בררואהשאמר

מגישלהמבטמנקודתרה"אטרם"
(איזורגישאדםבעצם,הוא,

בפרקרחם.נעימה)הפתעה

החדשבמידעמצרידיםהשלישי'
לאשרבמגי'אלשביםאנוהזה

כלאתמאליהןכמרבנותמקבלים
מגיעיםאנורכךהחביבות,גחמותיה

רצויהלא-כל-כךהנכון'הסוףאל
בחיים.זהככהכילנר'
שלשמץאףטיילואןאצלאיןאכן'
לפיגמלירןשקרהכמרממשזיוף.

וגידיםעררהאנשיםאצלהקורמים
להישמרהקוראים,שעלינו,עד

בגלתיארתנתאהבשמאולהיזהר
 ...בכתיבתהבוראתשהיאהשונות
המהדורהלנרעוזרתלאלצערי

 .זרבמשימתנוהספרשלהעברית
אוהביהאתמלשמחרחוקהתרגום

מהדהדתהאנגלית .טיילושל
 :נשמעתממשלפעמיםברקע,
צפריה'",בלתיסיטואציה'"חלה
חרפשייהחיתהשמיד"כך ) 5(עמ'

מכרוצותהכחולות"עיניהלנסוע",
חיתהכאילוהפנימיותבפינותיהן
"אתם ) 4(עמ'סיבה",בשלמודאגת
סוף ... ?לרגערצינייםלהיותמוכנים

הפהאתואפתחאקוםשאנייהיה

 ; ) 47(עמ'יצא",לאצלילושרם

במקומרתמאולצתהעברית
"המנהל :מוזרהאפילומסוימים,

המארטבהלוחמןמבטוהגביה
בשרפי"פניועלגלשההיא .שלו
אתסאםבילה"שם ,) 4(עמ' )?(
וזאת ) 5(עמ'הכררצים",ימיר

הקריאההפשוטה,האנגליתלערמת
 .המקררשלוהקולחת

משרבבתאינההספרשלעטיפתוגם
בעצםשהואציורמקבליםאנולב.

אשה :כולוהספרשלסיכוםכמעט
אני ?מגי(זאתלמדימכוערת
מסך'מאחורימציצה ) !מרחה

בחוטיםשקשורותברברתומפעילה
שלוהגיטרהג'סי'באחת :ידיהאל

גנוסר•אירה

אשדלחגיהכינרתזו

D טיילואןשלפריה
אתתמידלימזכירים
שבההידועההבדיחה

קובעתרעייתוכיאחדגברמספר

 :הקטניםהדבריםכלאתרקבבית
היכןארלמשל,דירה,יעברולאן

זאת,לערמתהוא,הילדים.ילמדו
לאארמלחמהתהיהאםמחליט
מלחמה.תהיה

עוסקתוהיאאשה,אכןטיילואן
קשרים :הקטנים""הדבריםבכל
חייהזדקנות,וילדים,הרריםבין

-הפלאלמרבהאבל .נישואין
לערבבטיילומצליחה-לאואולי
הללוהשגרתייםהחומריםאת

חד-פעמיים,סיפוריםמהםולרקוח
 .מארדמענייניםמרגשים,

טיילואתימקםלאשאישספקאין
הסופריםשלהראשונהבשררה

רירג'יניהאינההיאהעולמיים.
ואף-שאפהאשרלמשל,דולף,

חדשות,דרכיםלפרוץ-הצליחה
למחוזרתהספרותאתעמהלקחת
מסתפקתטיילו .נחקרושטרם

ישירה,:בטכניקהאחרותבמשימות

שלהרומןנוסחכמעטפשוטה,
זרם-תודעההתשע-עשרה,המאה

בליקיים,לאכמעטארמתון
מספרתהיאהפנטסיה,אלהמראות

דמויותבוראתמרתק,סיפור

הספר,דפיביןלתחייהשקמות
לא-חמלהבקוראמעוררת
מפתיעה.מבדחת.ופחד. !דמעות

מעט.לארזה

רקבינתייםהכירהעבריתקורא

בעל-"תייר :מספריהשלרשה
ר"שיעררימרוגן","תעתועיכורחו",

נשימה".

שתיהעולםאלמביאהאחרוןזה
ומגי'איירהמתבגר'זרג :דמויות

אתבקרובלעזובעומדתשבתם
גרוש.בןגםלהםוישביתם,

הזרגבני-ביותרפשוטההעלילה
ידיד'שלללוויהנוסעיםמוראן
שלבביתהעובריםהםחזרהבדרך
משכנעתומגיפירנה,לשעבר,כלתם
לביקורלביתםעמםלשרבארתה
בנםעםשלהשהקשרבתקורהקצר'
בתרךהכל.זהלתחייה.יקרם

נבראתהזאתהקטנההמסגרת

הקטניםפרטיהכלעלמציאות
הלוויהאור.חי-למשל .ביותר

מגישלחברתהשעורכתהמקורית
הטקסהופךשברוהאופןלבעלה,

שםבמינו'מיוחדלכנס-כיתה
עברםאתהאנשיםפוגשים

סרנה,שלהחתונהסרטבאמצעות

א;ר,ע;ךכ;~ש w~ויד, ת~ס,; n י~~

JJW ר 9 ;פ~~~גםע;ןהף
ךי;סר ה~~~ןן' 9ז.יל;כ;מוך'ר~~ים~ג~ל

לךךה.;ו~תא.לז,וצ

 iמךג;ן~ק.שr:זף wvז;ונו~ת

 ,ב·ק~~~ם ,לי Wןקישוט 0 ! ,~י f ~זישוט ז=iג;סבוי
.ךב. t7 ~~יריך' ם~~ך:ר
~ס~ים~ל.א~גל;מוך 9ך~גם

:p לפ;ת 9 ~~~;גךם~n ·םv 'ז~;ן;נ;~ע;תגוף; , 
~r;סי f ר;תWf .ק.ט

מ~ה fק gנ;~ם ,םג~~;:~מק" iש;ק.א;ךךןג

:;נ~ךירן;~ך~ר
 :;געזiק iלנוסא;ךשובךנ;rכת

 .הבריטיהזפני:זטך;טשילדשךך;תאביבז-ול
•• • T •• : t • : t : --ז:-: • . 

ק;ל;ת, iןס~~יןמזgה,~ים .w- ~ז~ת w~ל.י
אלמ;נים"חנ!לים :נשדדהלצעדיםי:ן;מההגשםגם

 . :- •ז- ז••:- •ז:• •: ·:•:--

אימה"וסביבנוהננו
• 1 t • : •• T •• 

f ןכוןה י~~;יןי;;הק;~הf ~~;נ JJ תiJ נ;JJ ד. 

הכיתתח sעל:פרוזים ·ש, sמישהו
 •--- ·:- • :ז- ... •

~נכח iJל iז;ולוךם iJרוזים p:סלחים
 ?ך~ז;ו ?ך~ז;ו- "ור~!~~ןי;ת-~לו"~~זטרים

מ;rכאתא;.ז:ןי'מ~י~ה~נ;ךיםשוןת

זr.זןה' iJ;כ;גר' i;כ;גר' i "-כ;נךםלי
 ,, .תך.~ iJדקr;ז.רר Wך~שוןה

ד, JJ;נ iJזvבוי,ס:ההוא ,ינ;: .י~ JJ ,ינ;:
;נr;יא.ם

 ! ן~~ 1lJ (;~י!ה-מומ;ז5תך;ז5ההוא

 .כ;,ל Rז.י;יןנ;ן~י!ה
נמדךג;תע;לההואחוחיםה:פרוזיםעם . -: . --· ... --:•• 

!ד;ל iJס.ןר iJל 25מוי 9ע;~ך
;גדךי;. ,תךנ;:נ;:דמ~לה,

~דס~ה.א;ך;גדךי;
ל.ט. Rל~~פותס~מוןק;ל; . ד~~~יש~שזvם
~~זטרים.ק;_ךא~יש

ליק;_ךאהוא~~זטרים
~ק;ל;ת~ךןפ;ת~ויםל Wךזז1מ;ת~ליםק;_ךאהוא

iJ וזיתriJ ~~~ה. f ~ה,;ךי. 

q 
ו~

ספריםביקורת •

•שירה

 :טיילואן
 ;נשימהשיעודי

מאגנלית:
 ;קדםשלומית .

 ;לדודי
עמ' 223

רפיונהלדרי-ובשנייהבידיו'
הטעםמהליברורלאהבלונדיניות.

ותיאוריראליסטיכל-כךבאיור
הסרטיםאתאגב,דרךלי'(שמזכיר
משמידיםאשרלילדים,המצוירים
בספרותטובהחלקהכלבשיטתיות
פעםהיהגרסןחולנילס :העולמית

קוללאעשירה,ספרותיתדמות

להזכירשלאמכוער'וציורמצטררח
הלאל"עליזה",שעוללומהאת
לינדמההפלאות).בארץאליסהיא

במהדורההספרשלשמראהו
היעדקהלאלמכרוןאינוהעברית

שקוראיחוששתאני .שלוהנכון
אןאתמכיריםשאינםיפהספררת

 • .וחבלעליו'יפסחוטיילו

 1990-יונימאי



עינתחיים

 1:~ו
מפריםביקורת

 :חלדג'וזף *
 ;לכםציירו
-עובדעם

 ;לעםספריה
 :תרגום
 ;חרציגליאורה

1990 ; 
עמ' 319

 :בן·שאולמשח **
 ;תחנהכאן

 ;ביתןזמורה
1989 ; 

עמ' 104

 •הקיצור
הרע

של
תולדות
הזמן

-רמברנדטשליוד
כפר,-המתכונן"אריסטו

הומרוס",שלטומה
מציור .הלושללספרובסיסמהווה

ארוךלסיורהלואותנומובילזה
ההיסטוריהפניעלומייגע

ועדהעתיקהיווןמימיהעולמית,
עללהמליץאוליהיהניתןהיום.
שטחיהיסטוריתקצירכעלזהספר
ממלאאינושהספרמתברראךונוח,

שלדימיונושכן , ...זופונקציהגם
לפרטי-פרטיםאותנומרכילהלו

גיבוריושלהאינטימייםמחייהם
המשכנתאלחשבונותההיסטוריים,

לתגובותיואורמברנדטשל
אתונאיסוחרשלהמדוייקות

וזאתנגדו'המועלותלטענות
עםהתמודדותלניסיוןכמקביל
הפילוסופיםשלהגישותמכלול
מכני-עםהקדומים,היוונים

כיוון'השונותכתקופותהמשטר

ימי-הבינייםשלכאירופהוכהמשך
ממשללשיטותועדהרנסאנסושל

לגישותכנוסףזה .אנוכימינו
למכניםכציור'שונותולאסכולות

והיום,העתיקכעולםכלכליים
העולם.תולדות-כקיצור

כרטובהיסטורירומןלכתובניתן
המקובלההיסטוריהחומרמשולב
הואכהוכדרךהסופרשלכדמיונו

הדמויותאתומפרשמכין

 .כותבהואעליהןההיסטוריות
עוסקיםכאלה,היסטורייםרומנים
אחתמרכזיתכדמותכד"כ

לתקופתהמקבילהקצרהוכתקופה
מסוגהיסטורירומן .הגיבורשלחיו
ספרותי,ערךכעללהיותיכולזה,

שכןדידקטי'ערךכעלוכמקביל
לקבלנוחהרחבהקוראיםלציבור
ההיסטורייםאי-הדיוקיםאתמראש

מוצלחרומןקוראיםשהםכתנאי
דוגמההיסטוריה.ספרכמקום

"אניהספרהואזהלז'אנרטובה
ספקכלאיןגדייכם.שלקלאודיוס"

הטלויזיוניתוהסדרהזהשספר
לקהלהעניקועל-פיו,שהופקה

היסטוריתתקופהעלרבידעהרחב
כנראה,מדוייק,אינוהספרחשוכה.

היסטוריתתקופהמתארכסה"כאך

נפש.לכלהשווהכדרךמסוככת
תהליכיםעלסקירותלכתובגםניתן

אתלהכיןלנסותזמן'לאורךשקרו
כיןולקשרלנתחההיסטוריה,

ואףשונותכתקופותאירועים

והעתיד.ההווהלגבימהםלהקיש
ניתןההיסטוריתהעיוןכספרות

העוסקים .רכיםספריםלמצוא
העוסקתספרותגםזה.כתחום

הןכשפע,ישכפילוסופיה

עםכהתמודדותוהןכפרשנות

הפילוסופיםעל-ידישהועלובעיות
הקדומים.

כלאתיחדיולמזגהלושלניסיונו
גםלהםוכנוסףהללוהכתיבהיסוג

לוח-כיסכציור'הדרכהספרות
פילוסופיהקצתחשבונות,להנהלת
קורטמשלו,חייםותפיסתאישית
אינוזהניסיון ;עלילהומעטרכילות
מוצלח.
(אורצףחינההסופיתהתוצאה

קטעיםשלרצף)חוסרכעצם
וכלתיכסיפור,כרוכם,משעממים
שאינםכהיסטוריה,מדו·ייקים

ניסיונותיוזה.עםזהמתקשרים

פילוסופיותתאוריותלהציג
מסתכמיםסיפוריתכפשטות

וכתסבוכתמחד-גיסאכשיטתיות

מאידך-גיסא.להכנה,ניתנתכלתי
לקרואיותרקלההדיוט,לקוראגם
מאשראריסטואואפלטוןכתכיאת

כמעט)(אפילוולהכיןלנסות
שלמספרודעותיהםועלעליהם
הלו.

ספריואתשאהבמילכלכקיצור'
כמיזה,ככללואניהקודמים,

היווה " 22"מלכוד-שספרו
שרותי(כתקופתתנ"ךכמעטלגביו

האכזבה !תקראואל-הצבאי),
 • .מובטחת

שתלשמואל

שורותנכתבוכההקלילות,כלעם
שלורעיונותאסוציאציותעמוסות

כשמותהספרמשופעוחידלון'צער
כעיקרהמערב,מתרבותוכמושגים

צרפת.שלהרוחמעולם
חינניתכן-שאולשלשפתו

הולכתהשפהכחיספוסיה.
צוברים"האין-~קומים"לשמה".

הופכיםדהוייםודרורים ) 33כוח"(

מצורתהנהניםקטנים","דרורלך
כשפת-יידיש.המתחככתההקטנה

עלשטוחכקולמחרבנת"פרה
אדם,לדרגתעולה ,) 39התחמיץ"(

לעומת .כמעשיותכישמשאינו
כן-שאולמשהאלה,וולגריזמים

"הרומנטיקהמיושן",מסגנון"פוחד

אלאאינותפוח":"הסכוח"צוברת
-ישןהעולם"כלשלצמצום
ביאליקשלואגס"תפוחהס/נם
לא"הן :"כשדה"ביאליקשלושירו
-לחופשמתמלטהרבניםככנף
שירתמורפוזה.חיתהידידי"ככלב

כן-משהשלכנפשוהיהביאליק
כיןהקרוביםהיחסיםגםכךשאול

ולאהשטראוסלודכיקהמשוררים
שליהמורהשטראוס,"זהגולדכרג,
כאמנותכשבילנושמצאוהמשולש
הרנסאנס".

עוליםכן-שאול'שלחרוזיו
השורה,כסוףעלולאאםמאליהם.

ככךאיןחרזן'משוררשמחייבכמו

מצוא"."לעתחרוזיםאלה ;רע

פולואדם **

16 

שלהתשיעישיריוספרה
ספרכן-שאול'משה

העליהכקרהממשיך
אתנושאהספר .שירתושלהשיטתי

כאילותחנה","כאןהצנועשנזר
כדרךתחנהסתםאלאאינו

הרגשתהפיסגה.אלהחתחתים,
סקרנותמעוררתכן-שאול'משה
משוררצפוי.לכלתיעליהשלועניך

היעד'תחנתאלהגיעכיהמרגיש
המשך'כהכרחלואיןהפיסגה,אל

ממנה.כירידהאלא

"אדםהואהספרשלהראשיגיבורו
משהשלה"אלטר-אגו"זהפולו",

קסםפועםכרהפכיםאיש .כן-שאול
טיפוס .סקנדינביניכורתוךהמזרח

אתלעדןהיודעואירוני,חם
 :מריםקולותלהולהוסיףהאירוניה

כלימתו/היאעליושבפולו"אדם
וכמקום ) 63 (צעירותו"היאשיכתר,

אדםלהרגך'אקום"אם :אחר
סירפד :ךאניאתהאניפולו/אמות

גםנמצאפולואדם .) 65 (רגיש"
לו.שיוחדההשיריםלחטיבתמחוץ
מופיעהואהספרכתחילתככר

אםידעתי;"ולאהשקמתוךכמרצע
כעצם, .) 13 (אני"ואוליקוראהוא

שלהקודמיםכספריוככרהופיע
החלוץ"כ"קכר :שאולכןמשה

אותופרטיים".קטלוגיםוכ"ספר

גוריון'כןכשדרותיושבפולואדם
כשוליים"ותקוותואכדרככו

וידודניאלכספר"ניחומיםומוצא
("קבררכים"קיררתרושמת

משההזקיןבינתיים .) 56החלוץ"
פולואדםעםוהסכיןשאולכן

פיוכזוויות.הבדולח"רסיסיכפילו'
רעל"לקוביותהפכוהתוססות
"המלים ,) 70 ,כמקובץ(מצוטט
ביצה"מתוךכאפרוחיםהתבקעו

אתומועכותהולכותו"הרככות
הדרך"כאםהמדומיםהפרחים

הצדכחיק"יושבפולואדם .) 66 (
אניהוא"כימצוקותיו",שלהאפל
רועד".וצלעוכרוצלאפרדוממנו
אותולאאםכחלום,מגשים"מי
וממך".וממניממנו 1לךהלך

 : 1973משנתשיריםגםכספר

וצומחמתעוררישן"נבט"לפעמים

שיריםממנוצעיריםשיריםכין

אלהוכשירים :-88ו 87 , 85משנות
עיניים".וכיליוןגדול"אושרמביט

עםעדייןמשחקכן-שאולמשה
חשמל"כמיתרישהסתכן"עפיפון

העירהיאתחנה""כאןאך ,) 91 (

 . 1988מרץפברואר,פאריס,

שרה"אלזהשטוחות.המחשבות
שלמתיקותעםטיפשיתמחשכה
אתמגרגרתהדיש ,) 97 (אפרק"

דולןשל"הסטררקטרראליזם
אלזה"עורך,יפה"כמהכאות";
פעמיםיפהפאריס),(זאת"והעיר

(עיריכעיריאכלעיר'מכל
מלחמה"לאאומלחמההרחוקה)

"אמישנים,הרכהלפנישם, ; ) 97 (

ונסעהמרתהמחלוםהתעוררה
פלשתינה"כג'ירוזלםלכנען/אבי

) 61 (. 

יגאלמאוד.יפההספרעטיפת
חסמי-אתתרםתומרקין

האדוםכצבעישלו'אכסטראקט
צרפתיכסףשטררקעעלוהשחור'
 .כהפוךצורחתאשהראשומעליו

הנכונה,התנוחהאתלהבטיחכדי
גםוהוסיף POTתומרקיןרשם

כאןישעבריות.כאותיות"ראש"

"עלדבריםוהעמדתומשוכהכוח
לשיריםנאמןוביטויהראש"
אפשרכהםגםפנימה.שכספר

עזיםכצבעיםוהפוך'ישרלקרוא
צלובות.ומשיכות

כן-משהשואל ,"?אהבהזאת"מה
הספר.אתהמסייםכשירשאול

מ"הכניסיני"נלקחהלאהשאלה
"כיוגראפיהזאתביאליק.של

אחרלחומרקרוכה 1מחכריםרחוקה
עכשיו"גרשוניזרה"עבודהשל

להשכחמוכן"ואניכשבילי"מדבר
משורר".כלשלכהיסטוריה

משההצייר,שםרקאינו"גרשרני

שלמרגשפועלזהגרשוני .גרשוני
גרשוניאוליונכר.הרחקהגרוש,
פולו'אדםשלהאחרשמואלאאינו
מדבר/ /לראותוש"אפשרזה

ואהבה",חומשעוכרותכמלים
"מעמדתיורדאינופולוואדם

העטיפהעלשלראשי",ההמתנה
 •שחור.גביעללכןמאחור,
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-"זינוק"
ציעירםזלוגותחייםביטוח

לקחתצירךועכשיונגמרהדבשירח
ברצינות.החייםאת

הדירה.עלרובצתמכנידהמשככתא
ומהלקנותצריךמהמתלבטיםאתם
קריירהלבנותאיןלדחות,אפשר
המשפחה.אתלהרחיבומתי

ערוכההישראיל""הפניקסקבוצת
אתכםומלווהשלכם,לצרכים
תוךולאורכה,הדןרמתחילת

לכם.המיוחדותבבעיותהתחשבות

-"זינוק"
יודרתהפרמיהעולה,כשהנלט

חיסכון,עםחייםביטוחהוא"זינוק"
צעיריםלזוגותבמיוחדהמתאים

הגדוליתרונונכלל).(ולצעיירם
שלכם.לאפשרויות"תפור'שהוא

מופחתתמשלמיםשאתםהפרמיה
השנים sנ·אחוזיםבעשרות

שנה,כלבהדרגהועולההראשונות,
תתחילושנים 5בתוםשרקכן

מלאה.פרמיהלשלם

כנרמלאחייםמביטוחנהניםאתם
להתפנותויכוליםהדר,ןבראשית
 .שקטבראשעתידכםלתכנון

-"זינוק"
הדרןאורןלבלצמדוילויו
נאמנהאתכםמלווה"זינוק"ביטוח
שנחרתםההצלחהנתיבלאורן

התכונותמדאגות.אתכםומשחרר

לכםמקנות"זינוק"שלהייחודיות
ומאפשרותחיסכוןעםחייםביטוח

מיוםכנרהביטוחסכומיאתלהגדיל
צורןללאהראשון,הילדשלהיוולדו

למצבקשרוללארפואיותבבידקות
בריאותכם.

הישראלי""הפניקסעם
ימיןברגלמתחיילם

חושביםהישראיל""הפניקסבקבוצת
מה;:ןתחלה,הצעיריםהזוגותעל

בהתאםפתרונותלכםומאפשרים
כשהדרןשלכם'התשלוםליכולת

תוכלו"זינוק"ביטוחעםקשה.עדיין
זוימין.נרגללדרךלצאתאתםגם

 .שלכםלמאמץשלנוהתרומה

הישראלי":"הפניקסקבוצתשלהביטוחלחברותבלעזי

הישאריל~ניקס *
הדר 'נע"מלביטוחחברה

נע"מלביטוחחברה

לודבמ
נע"מלביטוחחברה

ניסונללהב
נע"מלביטוחישראליתחברה



בראלימאיר

 ~ \:ו

ו~
-אחכה

מלחמהלא
םפר·סביקורת

 :ריץ'אדריאן
 ;אשהילוד
עובדואופקיםועם

עםבשיתוףזהות

 ;"נעמת"ירחון
 ;תשמ"טה'

עמ' 356
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N עלמ,צגתריץ',,יאן
גםהספרעטיפת

בספראולםכמשוררת,
נטלתיסימנים.יכמרבןלכך'אין

לישישמפנירקראתירלידיאותר
לחופשבמאבקיםמארדרבעניין

אני .הגברעםושוויונהאשהה

ביותרהחשובהמאבקשזהרמאמין

רקהכתר-קולוניאלית.בתקופתנו
אוליפועליםשלהחברתיהמאבק

וישבחשיבותו'ממכרנופלאיכר
הפמיניסטיהמאבקכילומר,מקרם

חשובושוויונההאשהלחירות
המיניםלשוויוןמאבק .יותראפילו
גםהאשה.למעןמאבקרקאיכר

תלויהגברשלהאמיתיאושרר
האשה.שלהקרמהבזקיפות

שלהעצומההחשיבותבגללדווקא
ליישהמינים,לשוויוןהמאבק
אדריאןשלספרהעלקשהביקורת

לחבריםאמרתיהימיםכשכבר .' rר
ימעמיתינואחדעל"דבר"במערכת
עליומתרעםאניאיןשלעולם

בנושאמשהרכותבכשהוא

לאהואסותרות.ברשדעותינו
כותבכשהואמצטעראני ...ישפיע

מסכיםשאניענייןלטובתמשהר
הספרמחברת .מקלקלהואכיאתרי

כישרוןמהיעדרלאמקלקלת
דבריםבהצגתבגללאלאכתיבה,
ולהציגארתהלהפריךשקלמעוותת

תלויכולנושאושרמאבקריקככלי
מדנההמחברת .בהצלחתו
ובעצם"סירוס",במונחלהשתמש

הגדולהמאבקאתשסירסההיא
מאבקהאשה,ולשוויוןלחירות

רביםגבריםהמזלשלמרבה
נשיםישהצערולמרבהלו'שותפים

אתלהכרתןלהחדירשישרבות
 .תביעותיוצדקת

ואולילגמרי,מתעלמתהכותבת
להבחיןשלאלהגררםנפשיעיוות
מאבקביןהמכריעמההבדליבכך

אחרמאבקכלרביןמינילשוויון
היחסיםמטבע .ולשוויוןלחירות

שמאבקכלליתכןלאראשהגברבין
לא .אנטי-גברייהיהנשי

שלאושרהטמוןהגבר"בהדברת"
האשהש"הדברת"כשםהאשה,

שהואממההרבהמהגברשוללת
אשהשלמ"שררתיה"להרוויח~כול
איכר"אהבה"המושגככרעה.:לתי
אהבתלאלמחברת.כנראה,ז:וכר,
לגבר.אשהאהבתולאלאשהכבר

בכלהשניכחוטעוברתזראי-ידיעה
פמיניזםשלמסריםסרגיש .הספר

רעלאשה,רעשהואאנטי-גברי,
שאינןנשיםמעטישהאדם.לבני

שלקטןמיעוטלגבר,זקוקות

ארפריג'ידירתונשיםלסבירת

כאלהגבריםגםישרגש.נטולות
הומר-לנשים,זקוקיםשאינם

אבלמושבעים.ורווקיםסקסראלים
שלקיומםזכרתאתשמקבלמיגם

להכתיביכולאינואלה,מיעוטים
כלליים,חברתיתהתנהגותכללי
אלהשלרצרכיהםתחושותיהםלפי

בלבד.
ההיסטוריותריץ'שלדוגמאותיה
ימארדסלקטיביותהןוהספרותיות

שלה,לתיזההמתאימותאלהרק
רלוונטיאינומהןגדולוחלק

המערביות.לחברות
יחסגבריםבקרבשרווחספקאין

להםגםטובלאצודק,לארע,
להאריךואפשרהאשה,אלעצמם,

!:1'1.1.J מהספרותכךעלררים

הלצותלהביאומההיסטוריה,
גברים,בקרבהרווחותאנטי-נשירת

לעקורשהכרחספקגםאין .רעוד
חברהלקייםמנתעלאלהגישרת

האשהתתפרסבההגרנה,אנושית

יהירהגבריםגם .הנכוןמקרמהאת

שררתנשיםבחברתיותרמאושרים

מאושרתאיננהשאשהכשם .ערך

"מסובבתשהיאגברעםבאמת

גברגםכךאצבעה",סביבאותר

שותפהשתהיהלאשה-חברהזקוק
שותףיהיהושהואלחייומלאה
האדםבנישלאושרםלחייה.מלא
אחר"לבשרב"רהירהוא

רקלא ,)ד"כ ,'ב("בראשית",
גםאלאהגופנית,במשמעותו

הנפשית.במשמעותבעיקר)(ואולי
בני-זרגבקרבהתלבטותישכאשר

ראשון(ילדלעולםילדלהביאאם
הואהגברלרובנוסף),ילדאר

חומריות,מסיבותולרובשמהסס,
להוטהלהיותנוטההאשהואילו

אתריץ'מציגהבספרהלאמהות.
שעולםועונשכאסרןהאמהות
בספרישהנשים.עלמנחיתהגברים

מסוגמופרכותטענותהרבהערד

רבןאםיחסילגבילמשלזה,
עםכלרםולאלהםאיןשבאמת
גםלהיפר,האשה.חירותבעיית

ביותרהמטומטמיםהסקסיסטים

זהאיןבאמם.כשמדוברמתרככים

ביותרהמעליבהשהקללהמקרה
אמר'נגדהמופניתזרהיאגברלגבי
ביחסםשבגבריםהגרועיםאצלרגם

ארבאמםכשמדוברלאשה,

אחר".דבר"זה-באחותם

העיוותיםכלעללעמודהכרחאין
בדברהמסקנהשתרכךכדישבספרי

האשהלשוויוןהמאבקאתסירוסו
אחדיםאצייןובכל-זאתולחירותה,

המחברתטוענת 40בעמ' :מהם

"חשוכתאר"עקרה"שהמונח

האשהבזכריותלפגועבאילדים"
שאיןעלקובלתוהיאולהכתימה,

איךמרבןלאגבר.לגבימקבילמונח
שהמונחיודעתאינהכמשוררת

ל"ערירית"מקביללגבר"ערירי"
של(שפתהיהאנגליהביטוי(אשה).

"חשוךהואשתרגומוהמחברת)

ביחסמידהבאותהנכרןילדים",
היאלעקרות,באשרולנקבה.לזכר

ולכרשהאשהלגבילאסרןנחשבת
ולעקרמרחמיםעקרהעלגבר.לגבי

אלה(בעיקרבברזמתייחסים
בנשים).המזלזלים

הממעיטההתבטאותיש 35כעמרח

נשואות.לאאמהותשלמערכן
פרלקסגורהשלמחקרהכציטוט
אינןהלסביות"האמהות :נאמר

למצעראראחרתאםמכלנופלות
אחרת".רווקהאםמכלנופלותאינן

פחותיחסמסתירה"למצער"המלה
מאשרנשואהלאלאםטוב

האמהותלבעייתאכנסלאלנשואה.
המחליטהאשהאולםהלסביות

אבבעלילהשאיןלמרותילדללדת
קרובותלעתיםמתגלהיהילדעבור
 .ביותרוהמסורההטובהכאם
ביותרהתמוהיםהנושאיםאחד

הניסיוןהואבספרביותרוהמרגיזים

מה(ובמידתולהביןלהסבירהחוזר
בידיתינוקרצחלהצדיק)אפילו
שהרוצחביןרצח,הוארצחאמר.

שהוארביןאב)לאאר(אבגברהוא
אם).לאאר(אםאשה
בלתי-חוקית,שלידהנאמר 71בעמ'
לסטייהנחשבותלסבירת,ארהפלה

מכךמתעלמתהכותבתלפשע.אר
עלגםחלדיןשאותר

גברים.בקרבהומוסקסואליות
היאלנישואים,מחוץללידהובאשר
ובחברותפשע,להיותמזמןחדלה

פחותלאהאבאשםזאת,השוללות
ברובלחטאנחשבתהפלהמהאם.
המעורבהגבראךתבל'ארצות
פחותלאמרקערופא,אראבבדבר'
יותררעאכןבמציאותמהאם.

מלהגןרחוקואניהאשה,שלמצבה
כמראלהבתחומיםאפליותעל

אתלהציגישאךאחרים,בתחומים
כדיולו-גםמדרייק,באופןהדברים

לאלהתירוציםלספקשלא
נשיםולהפלותלהמשיךהמערניגים

לרעה.
ביותרוהחמודותהקשותהאפליות

התעסוקהבתחומיכידוע,יהן

איןכךרעלנשים,שלוהקריירה
כלל.דעתהאתנותנת ' rראדריאן

לשכרבמאבקכללדןהספראין
מאבקשררה.עבודהתמררתשררה

כשהשכרישרטוןעלשעלה
התרבותעםיורדימסריםבמקצוע

לאשהבר.העוסקותהנשיםאחוז
בדרגהלהתקדםיותרקשה

מעוגןיהיהשהדברמבליובתפקידי

בספרחסרזהכל .כלשהן:תקנות

אשה"."ילודהמיליטנטי
עלהמחברתמדברתזאתלערמת

נמוכהמחייהברמתז.:שפחרת

רגםהגברגםבהןמשפחות:יותר,

i החיים,למרמסנתוניםאשה
"שפחהלאשה-האם·קוראת

r "72(עמ'ררפה (. 
הספרשלהאנתרופולוגיים:חלקים

סלקטיביתבחירהכאמור,·שנה,
בעמ'בזה.דילאאךדוגמאות,של
בהןבני-אדםחברותעלמדובר 87

האםעל-פיקרבת-המשפחה:קבעת
יכולהריץ'רכוש.עלהבעלות·כן

חברותשלשקיומןלטעוןהיתה
גםשאפשריתהוכחההיא:אלה
יכולהפטריארכלית,לאחברה

i שלנדירותןאתלהדגישיתה
r היאזהבמקרםכאלה.בררת

שמדובר,משרם-מהקובעת

שוגרתבדרכיםדברשל'בעיקרו·
בידיוהרכושהמעמד~הפקדת

i ,"על-להסבירמגסההיאואיןגבר
t: שהיאמהקובעתהיאמהמך

קובעת.

כאילו ) 152(עמ'בטענהאמתאין
עלמשתלטלאבשגעשההגבר
שללמצבכפיצויוהילדיםהאשה

וודאיבעבריאותרשאפייןהאםכן

המחברת.כטענת"נקמה"פהשאין

במפגיעתרבעאב-פטריארך .להיפר
אלוחיבהנבוזשליחסממשפחתו

בלבםשנשארהאלהגם .אמר
מתרעמיםהרריהםעלתרעומת
עלמאשריותרהאבעלבררכם
בעמ'טוענת,הכותבתואילוהאם,

בעידןבניהבעיני"האם : 221

ארוטית,שולטת,הפטריארכלי
אשם.אכולתרוויית-לב,מסרסת,

נקרהענק,שדשיש,עשוימצח

ארביצהעשבינחשים,חמדנית.

תינוקבחיקה ;רגליהביןשיניים
מעונה---,,קדושבןארחסר-אונים

הגברמי ?זהתיאורלקרחמניין
ואלהאמרעלזכררנרתירהםשאלה

לומצטיירתשהיאהציורקררי
בהם?

טיעוןנשמעבספרשוניםבמקומרת

נשיםשלבעיסוקןהתומך
עלזהבתחוםוהעדפתןבמיילדות,

מיומנותיותרהרבהדרושהגברים.

כדילמחברתארלימשישמקצועית

כשהיאאךזה,בנושאדעה?הביע

השכלהחסרתמיילדתמעדיפה
אפשרמיומןרופאפניעלרפואית

טוענת,כשהיאגבה.להריםרק
היהבמיילדותשהעיסוק , 164בעמ'
היאגבריםשלמכברדםלמטה

ומסתפקתאסמכתאותעלמוותרת
 :ביותרמקוריתבאסמכתא
 ..."אומרים"

יודעשאיננישיבושיש 172בעמ'

בתרגום.רקארבמקררהואאם

בחצרהשפעלרופאעלשםמסופר
החמישה-לראישלפילגשושל
מלךזרבשנה . 1663בשנת ,עשר

 1638- (הארבעה-עשרלראיבצרפת
היההחמישה-עשרלראי .) 1 715
 .אחריושמלךניגר'

במיוחדאהודאיכרפרוידזיגמרגד

 ......:נגגרתרהערות .ספרנומחברתעל
 124-125גויון
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11 
שירה•

הםהמינגררישלשיריו
ידועהפחותהחלק

 88הספרותית.בעבודתו

מותר'אחריאורראושירים

בלבד 25פיוסםמתוכם
כאןדווקאחייו.במשך

שמעברהדמותמבצבצת

מחוספסאיש-למיתוס
מריר,הומורבעלוזרעם,
תחתשכרעהבודדתדמות

היאושהחולי,נטל
רהזכררנרת.

למריראשון"שיר
למרימוקדשבלונדון"

כתבתאזשחיתהררלש
המינגררי .בלונדוןה"טיים"

במטרהלשםהגיע
הקרבותלזירתלהצטרף
אתולסקרבאירופה
ה"קרלייר",עבורהמלחמה

לרחמהשניהללאחר
גרמניותבצוללותפרטית

ובמפץרהקאריביבים

בחילהשתלבהואמקסיקו.
חשאךהמלכותי,האוויר
מכאבי-וסבלומנוכרברדד
כתוצאהעזיםראש

כמהשעברדרכיםמתאונת

 .כןלפנישברעות

"חמיגנווי :הקובץמתוך

נבחרים",שירים-

בקרובשיופיע

 1944 ,לונדון

היאושיאבשפע.בספרמפחדות

לדירןאותרפוסלתכשהיאמגיעה
 .) 232(עמ'מינו""מכוחבנושא

לא •לשוויוןהואלשוויוןהמאבק
זכורהאנטי-גברית.לשליטה
שלטוןבקפיטליזםישלפיהההלצה

ובבולשביזםאחראדםעלאדםשל
זרברוחהנכתבבספרגם ...להיפר

האשמותישכןאשה""ילודשל
גבריםשליחסםעלברובןככרכרת
כלוהעדרההפרזהאולםלכשים,
ביטוילידיבארהבעיהשלהבכה
קובעתכשהמחברת , 282בעמ'

איזוכלפינו".איבה"חדורשהעולם
חדוראינוהגבריהסקסיזם !שטות

מהחומר-חלקלהוציאלאשה.איבה
כלמושבעים,ורווקיםסקסראלים

הואאשה.לאהבתמשתוקקגבר
הבעיהנאהב.ולהיותלאהוברוצה
לפעמיםמספקת,הערכהחוסרהיא

 ! ?פתאוםמה ! ?איבהאבל •זלזול

המעידבספרהיחידהגילויזהאין
שתחושותיהמחברתו,על

איכןגבריםלגביוהתייחסותה
 , 53בעמ' .בכלללכשיםאופייניות

להיותרוצהשחיתהמספרתהיא
מצליחה.ולארוצההנשים"."ככל
שהתגרשהבעלה,עלמספרתהיא

על-כך •התאבדושאחר-כךממכר
דרישתה,על-פיעיקורשעברה
והיא ,השלישיבכהלידתאחרי

בגרףשחיהכ"מיעצמהאתמגדירה

 .) 92(עמ'אשה"של
ולשוויונההאשהלחירותהמאבק

וחבלזה,מספרכשכריוצאאיכר
מתוךהה.רצאהבחרהברשדווקא

פמיניסטית,ספררתשלעצרםמבחר
לחירותהפמיניסטישהמאבקמפכי

מאבקהואולשוויונההאשה
ריץ'אדריאןוצודקת .הכרחי

חורכיקארןאתמצטטתכשהיא

אינטרסלגבריםשישהטוענת
שלקיומועובדתאתלטשטש
שכלמרבןהמינים.שביןהמאבק
מאבק,שאיןלומרמכסהשליט
בשםלטעוןלייורשה .בסדרשהבל

אבלמיעוט,אולימהגברים,חלק
כלשלא ,המבוטלמיעוטםלאודאי

כללאלטשטש,רוציםהגברים
 .יימשךשאי-השוויוןרוציםהגברים

ומרגישיםהמביכיםרביםגבריםיש

באושרהתלויהגברשלשאושרר
ריץ'אדריאן .ולהיפראשההשל

והןזאת,רואותאיכןושכמרתה

בעלי-בריתכעלעלינומוותרות
משפחהלמעןלמאבקטבעיים
ראשישכיבהשישמשפחהטובה,

בהשהאהבהמשפחהמשפחה,

במקרםהמלחמה,במקרםבאה
 •המאבק.
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ברוכוב

ו'ברוכוביזם'

מפריםביקורת

 :מינץמתתיהו
חרשים,זמנים

 ;חדשותזמירות
עם·ערכרהרצאת

ואוניברסיטת

תל-אניב,

לחקרהמברך
הציונות

חייםעל-שם

 ;רייצמן
1988 ; 
עמ' 414
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היסטו,-מנסיםדרך-כללב
פובליציסטיםאר ם~~
סרציאליס-ערת;~נשל

מייסדשלחייואתלתארטירת,
שלמפרספקטיבהומנהיגההתנועה
במיוחדנברניםאלודבריםהתנועה.

פועלי-מפלגתשלמייסדהלגבי
לראותנהרגבר-בררכרב.-צירן

העשויהרציפההתפתחותבחייו

התפתחותשלדרכהפרקים.פרקים
אישהצעירירבמברובמובילהזר

מתקופתארסישקיןשלבריתו
הנמרץרתרעמלנםאוגנדה","משבר

בר-בררכרב,אליצעירי-צירןשל
מפלגתשלרה~ידארלרגהמייסד
הסרציאל-דמרקרטיתהפועלים
 .פועלי-צירן-היהודית
המפלגהשלהקמתהלאחר

בפרלטאררה,פעילותהנתמקדה
שםפועלי-צירן"."תורתיצאהמשם

את rרלהפלט~לבררכרבהחלגם
לו,המיוחדתהאידאולוגיה

המפלגהעל-ידי(שאומצה
באמצעותאיחה),שהזדהתה

הפועלים"כרוניקתהביטאון
שלביטוייה(ברוסית).היהודית"

שללתורתהשהפכהזריאידאולוגיה
גיבושלידיבאצירן","פועלי

אמונתומרצתהבהב'פלטפררמה',
בררכרב.שלהציונית-סוציאליסטית

אפשריתהציונותזרתפיסהעל-פי
הפררלטריתשהציונותבתנאירק

היהודילפרולטריוןאםאפשרית.
הציונותתהיהמשלוידרךתהיהלא

שחרחסרתהזיהבבחינתכולה
-זהובמקרםזהזמןבפרק .בלבד

גםלמעשההחלהבפרלטאררה,
שלהארגוניתופעילותומנהיגותו
מפלגתשלבמסגרתהבררכרב

 ,'אכתבים(בררכרב,'פועלי-צירן'
 .) 221עמ' , 1955תל-אביב,

אופיגררםה"פלטפררמה",על-פי
היהודיםשלהפררלטריזציה
שאינםבענפי-ייצררלהצטופפות
בתי-המלאכהכדוגמתראשוניים,
הסופיים.הייצורשלבישעיקרם

צרהפוליטישבסיסםמכאן
יהודייהלאלפרולטריוןבהשוואה

הראשונייםהייצורבענפיהאוחז

הפחם,הברזל,תעשייתשל
מסילותכמררחבי-היקףובענפים
תתגשםכאשררקוכדר'.הברזל

לפועליםתעניקהיאהציונות,
האסטרטגיהבסיסאתהיהודים

אינההציונותלמלחמת-מעמדות.
אלאמקסימום,פרוגרמתאפוא

שתפקידהמינימוםפרוגרמת

למלחמההתנאיםאתלהכשיר
 .היהודיהפרולטריוןשלהמעמדית

הרביםוהמחקריםהרבהענייןמכאן

בהגירתהעוסקיםבררכרב,שפרסם

זרשהגירהובאפשרותהיהודים

בררכרבלאץר-ישראל.תנותב
שלבעיקרוהאמינוופועלי-צירן

היהודים~אחזרשבאץר-ישראלדבר
זאת .סטיכיתהליךשלבכורחו
בארצותלהתערותשינסרלאחר

במערבאםמפותחות,תעשייתיות

בארצות-הברית,ראםאירופה

אץר-שלעדיפותהאת .וייכשלו
יהאץרבאופיבררכרבהסבירישראל

בכךובעיקרלזרים,בפתיחותה
אוכלוסייתהבקרבבשלושטרם

האמיןהואלארמי.לגיבושהתנאים
היהודיםשביןהגזעיתרבה Rשה

הקפיטליסטיהפיתוחלצדוהערבים,
הגירתבעקבותבארץהסטיכי

שללאינטגרציהיביאוהיהודים,
מצבהיהודים,בקרבהערבים

 .לארמיסכסוךשימנע
בררכרב,עברזהתיאורעל-פי

שלכתרעמלנםפעילותומתקופת
אוגנדה")(ב"משברצעירי-צירן

במסגרתמנהיגותולתקופת
הסרציאל-דמרקרטית"פועלי-צירן"

רבת-משמערת,מטמורפוזה

ישחריפותהעללעמודשעל-מנת
צירן''צעירישלשבררכרבלדברר
הסכנותמפניוהתריעהזהיר

היהודיהעםלקירםהטמונות
דעותיוהרוסית.המהפכהבעקבות

-במאמריונתפרסמוזרבתקופה
הציונית"התאוריה"לשאלת
והטריטוריה".צירןר"לשאלת

שאלתהיהלהםהמניעהדחף
הטריטרריאליזם.וצמיחתאוגנדה
בררכרבדגלזרבתקופה

העם :שמשמערתהבתראפיבירת

תהליךבתרךנמצאבגלותהיהודי
-הסביבה .בידולשלוגוברהולך
ואחרותלארמיותבותימס

כלהיהודיםהמוניבפניחוסמת
 .נורמליבסיסעללהסתגלותסינרי

שלתפיסתועלאזשנסמכהילדעתו
בידוללתהליךפתרוןאיןברגדנרב,

בהינתקותםאלאהיהודיםשלזה
ובהתחברותהעוינתמהסביבה

עקירה-דהיינואח;ת.לסביבה
בתקופתואילוהאחדות.לצורך

ב-שראשיתהשלו,"פועלי-צירן"
אתלארגןבררכרבניסה , 1906

חלקלנטילתהיהודיםהפועלים
שככרעתוךוזאתבמהפכה,

שתעזוררקלאזרשהשתתפות
הפרולטריוןשלבעיותיואתלפתור
לקידוםשתסייעאלאיהיהודי
 .כולוהיהודיהעםשלענייניו
נוטיםבגישתושחלזהשרני

בפגישתובראש-וראשונהלהסביר
לאירועישהשיקהליטא,יהדותעם

אוקטוברמהפכת . 1905מהפכת

המחתרתשלברחהאתחשפה
אתגילתהרבד-בבדהמהפכנית,

 .היהודיהפרולטריוןשלערצמתר
בררכרב,שללדעתוזריערצמה

תפקידיםלמלאאותרמכשירה
ההגירהבתהליךהחלנכבדים,
דרךישראל,לאץרהסטיכית
שלהמואץהקפיטליסטיפיתוחה
המעמדותבמלחמתרכלהיהארץ
המקסימום.פרוגרמתשהינה

במידת-מה,מקבלימינץמתתיהו
שיקוליםשבתוראלויאלושיקולים

שלזהשלבלדעתובלבד.
שני,מעגלמסמןה'פלטפררמה'

בררכרב,שלוביצירתובחייואורגניי
קשהברשחלההמטמורפוזהשאת

למפגשבהתייחסלאגם .להסביר
בסופר-של-שהריליטא,יהדותעם
תנועתאודותבררכרבידעדבר

המושבבתחוםהיהודיתהפועלים
רבות.שניםכברהליטאי-ביילרררסי

יהראשוןהמעגל('בר-בררכרב,
1906-1900 (. 

מינץמתארזה,פרשניניסיוןבמקרם

בררכרבשלויצירתוחייואת
סגוריםמעגליםסביבכבנויים
לכןזה.אתזהסותריםאףופעמים

בתקופתילדעתולראות,יש
שסיומושני,מעגלה'פלטפררמה'

מלחמת-העולםשלפריצתהבזמן
שראשיתולמעגלהראשונה.
מלחמת-העולםשלבפריצתה
מותרעם , 7-191בוסיומוהראשונה

מינץשלספררמוקדשבררכרב,של
זמירותחדשים,"זמנים

העיקריתהתרחשותוזירתחדשות".

בארצות-הברית.היאזהמעגלשל
ואיטליה,באוסטריהתחילתו
הרעידהבתיאורהדרמטיוסיומו

"פועלי-צירן"מפלגתשלהשלישית
בקייב. , 7-191ב

בארצות-הבריתשהותרבתקופת

האתני-בפלורליזםוהתבוננותו
כמר-גםבה,הקייםלארמי

המהגריםגליבהסתגלות
בררכרבהביןאליה,ומפלגותיהם

המפתחהואר~דגרנירעיונישביזור

מציאותשלבעירתעםלהתמודדות
פועלי-ושמפלגתומשתנה,רבגונית

אינןשלה,העולמיתוהבריתצירן
ובתוררופפת,קונפדרציהאלא
על-פידקלפעולמסוגלתהיאשכזר

 .ביותרהנמוךהמשותףהמכנה

זרתפיסהשלמסקנותיהמשמערת
-כלומרבפלורליזם.הכרההיא

לגוניהםהסוציאליסטים
מרקסיסטיםסרציאל-רברלרצירנרים,

בני-הםבלבדיטריז-ירניסטיםואף
התבוננותשלשסופהברוריברית.

שעל-מההנחההסתלקותהיאזר
מצערקאפשריהמרקסיזםסמך

פועלי-מפלגתשלמצעה-אחד
שלבבסיסהשעמדההנחהיצירן

הסתםמןושקבעההפלטפורמה,
 .השניהמעגלשלקררי-המתאראת

זרבתקופהקבעבררכרבימכךיותר

אתבארצות-הבריתשהותרשל
הלאומית.השאלהשלראשוניותה

העמדהאצלולהסתמןאזהתחילה
אוטושלהלאומיתמתורתוהמוכרת
ישעל-פיהיהאוסטריבאראר

שותפותעלהלאומיותאתלהעמיד
היסטוריהרעלאתניתתרבותית
לראותישאלוגורמיםמשותפת.

אשרעצמאיים,כגורמיםלדעתו,
בתורתבהכרחקשוריםאינם

אלובתפיסותמלחמת-המעמדות.
מחקריומקררותאתלהביןיש

אתרכןהיידישובלשוןבספרות
יסירקיןלנחמןהתקרבותותהליך

ואתהלא-מרקסיסטי,הסוציאליסט
עיתוןבעריכתהמשותפתעבודתם

המרכזיתהנקודהכלומרהמפלגה.
נוסחהמרקסיסטיהמצעשל

רעוע.נמצאה'פלטפררמה',
המעמדותבעייתשלראשוניותה
וזאתנשללת,המעמדותומלחמת

המסקנותשלבלעדיותןשלילתלצד
 .המרקסיסטימהמצעהנובעות

שינויבפניניצביםאנוזרובנקודה

ביחסבררכרבשלעמדותיו
הראשונההעולםלמלחמת

שהםכפיהמפלגה,שלולתפקידה
במסגרתביטוייםאתמוצאים

ספקלבררכרבאיןשבקייב.הרעידה
המלחמהשאחריהשלוםשבהסדרי

בלתי-חלקתנועת-הפועליםתיטול
גםיפעלולזדהאולםמבוטל,

ודיפלומטיים,כללייםקונגרסים
אףואולימשמערתיחלקשייטלו
שלאחרהעולםבעיצובעיקרי

אפוא,ההכרח,מןהמלחמה.
אלוקובעותשבמסגרותלהבטיח
להמשךהפוליטייםהתנאיםיובטחו
מחד-הישובשלוהתפתחותוקיומו
קיומושיובטחומאידך-גיסא,גיסא,

כמיעוטבתפוצותהיהודיהעםשל
האומרת.ביןלארמי
בקנה-ערלהאינהזרשעמדהברור
שלהמסורתיתהפרוגרמהעםאחד

אץר-אתראתהאשר"פועלי-צירן",
ואתרחוק,לעתידכתקורהישראל

שלההעכשווישדה-ההפעלה
כאשרבלבדיביהדותהברוסיה

על-ידיתוענקליהודיםהאוטונומיה
אתואילויהכל-הרוסיהפרלמנט
הפרולטריוןישיגומימושה

המתוניםהיהודית.והבורגנות

שיעניקכל-רוסיפרלמנטעלדיברו
והקיצונייםהאוטונומיה,את

שיעניקוהםשהסובייטיםהאמינו

הקהילהכך-רכךבין .זראוטונומיה
שעהלפיתשמשהדתיתהיהודית

הפרסונלית.לאוטונומיהתא
cוו1
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אוראמיר

הדבריםמזפבח
••• • 

לאדםבעולם.רצחהיהלאראשיתב
אחרים,יצוריםלהרוגהותרלא
מזרנוהיהעשב"ירק"כלורק

- yבגהענייניםהתנהלוכך .) 29א(בראשית
האדם"בהכירכייזמןלאורךלאאךיהעדן
טח(טאוהרע"ניכר-כטובהטובאת

והאלנולדיטרםטסושלאראלא .) 2צ'ינג
שעםתפסלאהוא ;אותרקראלאעדיין

אתגירשרקהואהגהינרם.גםנוצרגן-העדן

מן ;מרחוקלפקחוהמשיךהבית,מןזים.חיל
יוםמדייקוצרבגןמתהלךעדייןהיההסתם,

עץאתולזבללהשקותוממשיךהדשאאת
כיהביןלאעדייןהאלזהבשלבהדעת.
ולמרותיהגזרמןפחותלאמפתההשוט

שהנחשנראהבכתובים,נזכרלאשהעניין
לוישהיואפשרעם-זאת, .אותרגםפיתה
ותקורתטובותכוונותההררים,לרובכמר

שב:;גיסלאחרהזה,התסריטלפי ;ורודות
הלבישפשוטהואהילדים,התבגרואחד

ושלחהחייםעובדותאתלהםסיפראותם,
 .הגדוללעולםאותם

בשבילםסבא.אתהכירולאכברהנכדים
שכמריקין .ובלתי-מרבןרחוקכברהיההוא
מפריההביאהאדמה,אתעבדילפניואביר
יאחיוהבליאבל .לאלוהיומנחהעשבירק
אתצלהאףעזרתווברובהצאןמןשחט

שםלאהאל .לאלכמנחההטבוחותהגרויות
היהיכוללאאבלקין'שללמעשהולב

קראהבל .הבלשלהזרועהממנחתלהתעלם
היהשלאהאל'אבל'מנחה',שלולכדבקיו

ולאבסלטיםולאבסטייקיםלאמעוניין
מצאלאאףקולינריות,הנאהטובותבשאר
לפעירתחרששהיהמילתוכחה.ראויאותר
להביןמסרגלשאיננובוודאיהנשחטהצאן
רע,רעדמטובהבלאלדיברלאהואמלים.
שהטובלולהסבירוניסהפנה,קיןאלאבל
ראםשאתתייטיב"אם :אימננטייםהםוהרע

ואליךרובץחטאתלפתחתייטיב,לא
כילואמרהואבר".תמשולראתהתשוקתו

ולאבכךאין-לאראםלהקריבייטיבאם
בחלבלהיקנותניתןאינוהאלחסד ;כלרם

אלחוזרהטובאבלתפילין'ובהנחתאיילים
להרעהיצרבכיבוש ;עשייתובעצםבעליו

 .האלוהיהחסדטמוןלחייםובכברד
לוישמיעםעדייןתפסלאהתמיםהאל
ליטולורץרגעאיבדלאשמע,קיןעסק.
עלכללחשבלאהוא ;אחיועינימביןקררה
אפוטרופוסמידנעשהאלאעצמותיקון
הבלאלקין"ויאמר .הביןשלאלמסרפנאטי
ערדעברמליםעזרווכשלא-אחיו"
ראשואתופצפץלמעשים,פסוקבאותו
תורהספרבאיזשהוארפציפיסטיתבכרזה

כבד.

עיקרהיווהכרחם,האשמהההתפכחות,

אתביערשלאבלבדזרלא .קיןשלעונשו
קבעגםהרוצחאתשרצחבכךאלאהרצח,

רצחשרשרתשלדם,תחתדםשלתקדיםקין
חששמעשהשלאחרפלאאין ;אינסופית
אייםמצידווהאליהרגנומוצאושכלבעצמו

נקודת
צ
פ
• 
ת

חיקיןחרם.כקמתעקרוןכנגדבעונש

רו;נלרתירחולפים,דורותשבעה ;בצאצאיו
שרבשלאסרנו'למך'בשירתשרבמהדהדות

 ;לחבורתיוילדלפצעיהרגתיאיש"כי :הרג
שבעים-ולמךקין'ירקםשבעתייםכי

שלהעיקרוןמפניומזהירשבלמךושבעה".
לחטאהמודעותשגרברתוככלדם,תחתדם

 .האימננטיהעונשסייגמתחזק
 .המבולבסיפורחוזרמוסריעיוורוןאותר
הרוצח-הנרצחשלדרכוניצחההבלברצח
ה'צךיקנןח,אבל rןרןע.חמסמלאהוהאץר
רפולחהבל,שלמעשהועלחוזרבדורו',

שעליהםוהעופותהבהמותבשחיטתלאל
הנצלההבשראתהאלמריחכאשר .הופקד

לא :לבואלה'"ויאמר ;האדםמןנואשהוא
האדם,בעבורהאדמהאתלקללערדאוסיף

נוכחהפעם " ...מנעוריורעהאדםלביצרכי
עודלהשיבאיןהבלשלמעשהושאתהאל

להרוגהתקנהחסרילקרניברריםומתיר
אשררמש"כל :נפשםכאוותגופרתולזלול

עשבכירק ;לאוכלהנתתילכם-חיהוא
כל".לכםנתתי
אתלשחתמבולערדיביאשלאנשבעהאל
הקטסטרופהשכלסוףסוףתפסהוא ;הארץ
עצמו'ברהתחילההיא .מראשצפריההייתה
הטובאתהדעת,עץאתנטעשברברגע

כמובאדםהתבונןהוא .בגן-העדןוהרע,

בראוכדמותובצלמושהרי ;והביןבמראה
 •אותר.

q 
 Rו

 •תצפיתנקודת

שירה•

--
אתמינץמתתיהומתאראמןביד

קייבבוועידתבררכרבשלמעמדו
הואובפרוטרוטבאריכות .-1917ב

שלמאמציופרטיעלמתעכב
 •עמדותיואתלהציגבררכרב
שעוצבכפימהבררכרביזםהסרטות

ובעת-פרלטאררה,שמימיבמצע
תפיסותיואתלהעביראחתרבעונה

האץר'בנייןשבמרכזןהחרשות,

וארגון-הקהילההאוטונומיהכאשר
לצר .כלברמשנימקרםתופסים
זה,מחורשמטרותסררהעמדת

השגותיואתלהציגגםבררכרבניסה
כרוגמתהחרשות,ה~רגרנירת

 .לביזורופנייהמריכוזיותהסתלקות
המפלגהשהנהגתאזהיהטבעירק

הבררכרביזםאתלהציל.נחלצה
הרצוןביןזהומתח .עצמומבררכרב

לשמררעם-זאתהרעיוןאתלהציל
עומראינושכברהמנהיגאת

הספרפרקיאתהמזיןהוא •מאחוריו

האחרונים.

עללרבדאין •כללו-של-דבר
מקפתתורהכעלבררכרביזם

ישנובר-בררכרב.האיששלואחידה
 •פועלי-צירןמפלגתשלבררכרב
שלדבריוברוחלמיתוסשהפך

כלפי"כשהפטירזרובבל
שיכנסצריךשבררכרבמבקריר'

מערכתעלכיחידלאלהיסטוריה
כפיאלא •ותמורותיוחיברטיר
שלובבשרהבדמהשנתערה
מבחינתוציונית.הפועלהתנועה

בררכרבאותר"יקר-סיכם-

המחשבהשלהתגלמותשהוא
הקולקטיבית,הפועל-ציונית

העליוןהביטוישהואהבררכרביזם,
כמפלגה".העצמיתהגדרתנושל

זהבררכרביזםשללצדו ) 405(עמ'
הסופרההוגה,האיש,בררכרבישנו

בררכרבוספרותה.היידישוחוקר

תוךבלתי-נלאה,חיפושהיושחייו
וסגירתם.מעגליםפתיחת
"זמנים-מינץמתתיהושלספרר

מעמידחדשות",זמירותחדשים,

עלובעיקר •זרעובדהעלהקוראאת
רביןבררכרבשביןהמתח

טרגילביטוישבאכפיהבררכרביזם,
שכןקייב.בוועידתוראשונהבראש

ההוגהבררכרבאתלהכירהרוצה
אחת:דרךאלאלפניאיןוהאיש,

כלעםושיטתיתמקפתהתמודדות
החלמחשבתו'שלגילומיה

 .באיגרותיורכלההשוניםממאמריו

• 
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 :כוחןרןד''ר
התרחבות

משמעותית
מארדמשמעותיתהתרחבותחלהתחומיםשלרשה

פררייקט-הראשון :לתפקידשנכנסתימאז
רחצישנהבמשךהתלמידיםמספרגדלבר"כלנית",

ישהכרה,לעצמורכשהפררייקט .-2200ל-1400מ
 ,.א.בתארישקיבלובוגריםוחמישיםבמאהכברלנר

השגריריםכמרבןהםאלההפיתוח.בעיירותבפריפריות,ודווקא
כיתרתשיטתיתר-על-כן' .לנושאנירםלנרשישביותרהטובים
הייחודיהבסיסאתלמעשההמהוותההעשרה,כיתרתה.זבמן'

כתרכניתהפתוחההאוניברסיטהידיעלאומצהכלנית,בתרכנית
מבוגריםהשכלתשלהנירוןאתרואהאניכללית,מועדפת.לימודים

נירםלתרבות,המרכזשלהפעילותבכלומהותיקריטיככירון
אנחנוואילוהמדינה,אחראיתהיסודלהשכלתשכן,ובעתיד.
כזאתאפשרותמתקדמים.לתאריםלהגיעלאנשיםלאפשרצריכים

לאיכרתגםתרדמתאלאלפרט,אישיתגאווהמוסיפהשהיארקלא
הפעילות.משתתפישלהפוליטיתולרמתםהחברה,
כניסתיעםהגימלאים.למכללותמתייחסתדרמה,אחרת,פעולה

כברישוחירםכאלה,מכללותשלרשים-ושתייםהיולעבודה,
גימלאים,מקבליםבהרגילה,בלתיייחודיתפעילותזרחיכששים.

ברמההרצאותמועצות-הפועלים,במסגרתבדרך-כלל
בסגלהיוםשישמהטוביםמרציםעל-ידיאוניברסיטאית,
לקהילהההתייחסותעצםאקדמי.תוארלקבלמבליהאוניברסיטאי,

ההנאהלשםגםולוללמוד'להמשיךחבריהשלהאפשרותהזר'
במערכת.לנרשישהלהיטיםלאחדהפרוייקטאתהפכהבלבד,
אתלהפוךהאפשרותלגביגם~דורהיהכבראחדבמקרםלפחות

גםירכלזהביישובהגימלאיםשקהלכלומר ,.א.בלתרכניתהתרכנית
הפתוחה.האוניברסיטהדרךתוארלרכוש
בתי-הספרנושאחראפיתוח,במגמתהנמצאהשלישיהנושא

פורמליותרחציפורמליותלמסגרותבעיקרהמיועדלרועדי-עובדים,
התרכניתהשונות.המפעלירתברמותופעיליםרעדי-עובדיםשל

אתבההדגשתיאניאבללתפקיד,כניסתילפניגםקיימתהייתה
לקרואירכלוברלמצבהעובדיםאתשתביאברמהההעשרה,לימודי
וכר.'חוזיםבמשפטיארעבודה,דינישלבסוגיותלעסוקארמאזן'

משתמשיםבההטרמינולוגיהאתהשפה,אתלהביןלפחותשירכלו
עורכי-דין.שלבסוללותמצרידיםבאיםאשרהמעבידים,נציגי

כראוי'אותרנפ.זכrנשאםליונראהיוצאת-מן-הכלל'לנושאההיענות
יותרלהביןאיךגםאלאיותר'לדרושאיךרקלאמשתתפיו'ילמדו

שלרשתהםאלהנכרנה.~תןולהתמודדואיךהמפעלבעירתאת
אנסהראותםאיכרתי'גידולרגםכמרתי'גידולגםחלבהםהתחומים

 .בעתידגםלקדם
לעידןקשורהאגף,שלפעילותואתכיוונתיאליונפרד,נוסף,תחום
הנושאבכבלים.הטלוויזיה-הטל"כעידןלפנינו,העומדהחדש
שמדינת-ישראללומראפשרכלליבאופןאבלמארד'מורכב

שלרשים-תפעלנהבהםים,ראזולשלושים-ואחדלגביר,מתחלקת,
מגרוןלציבורשיספקוטלוויזיוניים,שידוראולפניתחנות,ואחת
עשריםבמשךכמעטומעלה,ערוציםעשרים-וארבעהשלמארדרחב

אדישיםלהישאריכוליםלאשאנחנוברורביממה.שערתוארבע
לאפשרנרכלשבעזרתםקהילתיים,שרותיםדילנרוישזה.לנושא
שרותים,מספרלהביאעצמיים,שידוריםלשדרהחייבהזיכיוןלבעל

הצרכנות,נושאלדוגמה,בהם.מובהקענייןישהצופיםשלציבור
בדרךלהציגיהיהניתןתעסוקתי.יעוץמקצועי,יעוץנעמ"ת,שררתי

לפיכך'עצמנו'עללקחנוההסתדרות.שלפעילויותיהמגרוןאתזר'
מועצות-הפועלים,ברמתהשטח,ברמתכולההמערכתאתלהכין

שלהטכניהידעבידםיהיהההפעלה,זמןיגיעוכאשרשאםעל-מנת
 .ברשיישתמשראחריםגורמיםיהירכמרבן'אחרת, .בכליהשימוש
שלהשגרתיתהפעילותשתימשךלוודאיקרובהחינוך'בתחום
יחדאבללמיניהם,ימי-עירןושלמרדים,עםמנהלים,עםמפגשים

יותרבמחלקה,המוליךהצרותאתחירםלבררןמנסהאניזאתעם
וברועדיבמשרד-החינוך'בכנסת,-פוליטיתמעורבותשללכיורן

לנראסור .משרד-החינוךאתלהחליףיכוליםלאאנחנוההררים.
עמדותבהגדרתיותרלהיותצריכהשלנרהפעילותזאת.לעשרת
ידיעלתמיכה,גיוסארחקיקהבאמצעותאותןלממשובניסיון
הדברים.נקבעיםדבר,שלבסופרשכ.ךמשרםהחינון,מערכות
ליוםהתנגדותלנראין-אדרךלימודיםיוםשלבנושאלדוגמה,
בענייןעבורו.הרריםלתשלוםהתנגדותלנרישאבלאדרך,לימודים

עללכל'להינתןחייבשחינוךהקובעתעקרונית,עמדהלנרישזה
שחוליםכפיההררים,שלבעייתםרקאינוהחינוך .הציבורחשבון
מחריבותאלהבנושאיםישנה .בלבדמשפחותיהםשלהבעיהאינם
חינם,לימודיםשלהבסיסשמתערערברגעכולה.החברהשל

מוליךעיקרוןחראזהעיקרוןחרבה.לחינוךהבסיסגםמתערער
שילדובלבדהכנסה,מסיותרלשלםמרבןואניהמערבית,בחברה
החררהשלהבעיהרקלא.זאתאדרךלימודיםיוםללמודירכלבחצור
שבהסתדרותיודע,ואני .כולנושלשלי'הבעיהגםזר .בחצור
זהבנושאלקבועצריכיםאנחנוזה.בענייןשחיקהחלההמרדים
החייםיוצריםהפשרהאתפשרה.שלעמדותלאעקרוניות.עמדות
בגדול.זהעליה.ולהילחםדעתנו,אתלהביעצריכיםאנחנוממילא.
בהןהכיתותמסגרתבהרחבתנמשיךבהחלטאנחנויותר'בקטן

בתחוםהאחתשהוצאנו'tירנכרת-הלימרדואתהאוגדניםאתמאמצים
הנושאיםשניאתההדדית.הערבותבתחוםוהשנייהכערךהעבודה

שהןרוציםהיינוואנחנורשות,כתרכנירתמשרד-החינוךאימץהללו
משרדבתקציבשתשולבנהלפחותארחרבה,לתרכגירתתהפוכנה
שישנה.ביותרהרחבהבפרישההחינוך'

יפההאחרונהבתקופההתפתחהבית-בית-לסיןשלבתחום
טובהשנהחיתה ss-s9שנתתקציבי.לאיזוןכמעטוהגיעמארד,
החיבורחראמארדחשוב .כךתהיההשנהשגםמקורהואנימארד'

לסיןשביתלומראפשרכמעטונירם,לסין'ביתלבין"מרפת"בין
היה"מרפת"כאשרהתחלתי'מהמצבבהיפוךב"מרפת",מותנה
 .לסיןבביתמותנה

יצאאשראבשלום,מכרןגםנמצאשלנרהאחריםהפררייקטיםבין
שלוחות-שרותיםמעיןלוישונירםלרינסקי,מתחםמתוך

הפועלים.מועצותשלבמסגרותגםפעילויותקירםהמאפשרים
עםהשגרתית,בפעילותהממשיכההיא-לתרבותלמחלקהבאשר
המרסיקה.בנושאלמשלהרחבה,מגמת

שלהעקרוניתמגמתהמהכמרבןהיאאלה,בכלהמרכזיתהשאלה
 ?מוליכההיאמהולקראתנובעתהיאממה ?הזאתהפעילותכל

כאיגודולאחברתיתכתופעהעדייןעצמהאתרואהההסתדרות
הןהאדם,אתהעיקריתכמטרתהרואההיא .בלבדמקצועי

שללהגשמתםפועלתהיאאליווביחסבקהילתו'והןבתעסוקתו
שוויוןחברתית,סרלידארירת-מאמינההיאבהםערכי-יסודכמה

ושיתוף.

כלעדםוהחברתית,הלאומיתדרכנוכרמזוריעדייןלנרנראיםאלה
 .בכךמאמיניםעדייןאנחנו .ובעתידבחררהחיינואתלנווטנרכללא

• 
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עצמוןצבי

 • •פעוטמקריםצרוף

שלשעשנםשעה , 1945שנתב
וסבינודודינויאחינומיליוני
כתבהרצח,י~שתמעלז;ןתמד

לחייו,השלושיםבשנותצעיר-קשיש,יהודי
ךבד-באמת,גדולופטריוטחשובמשודד

 :בשרדההנפתח("פירט")שיד

ה 9ע,מ~~ת-זק~סןת f,1ה Rיכך

לנרצחים,נוראחטאכאןלחטואשלאכדי
שזהולצייןלהקדיםעליייולכולנולניצולים

מתבקש,שכאילונרמז,שכאילומהלא
אף , 1945שהשנהאףזאתלא.כלל-וכלל
יהודיםאומנם,המסיעה,ברכבתשמדובר

שאתםמהלאזהאבליהודים.נערים-
השביעיתשבשרדהאפילוחושבים,
העופרת,נזכרתכרמז)דווקא,(שביעית

שידשלעופרתנתבלא-אומנם
אלאזהאיןלא,אבלעט.-אלאהפרטיזנים

אירוניה.ללאיכךממשפעוט","ז;יקדה
אוליישברלהבחיןשכדייפעוט-כדי-כך

עלערלהגודלושאין-במיקרוסקופצודך
עמוסהמיוחדת,חורקתרכבתחיידקים.

-וחיידקים, , 1945בשנתיהודים,בנערים
לאבעיתונים,מופיעערדכש~בלסזאתכל

והיסטוריהמחקרבספדיעדייןמרצפן

חוזראניאבליאנציקלופדיים.ובערכים
לחשוב.עלוליםשהייתםמהלאזהומדגיש,

בארץ-ישראלכאןפעוט,מקדהדקזהלא,
מקצריםוישפלסטינה,עדייןהגורסים(יש

(אגב,הזרועהבפלנטתלאלפלסטין),
זv:;ניםלכאודה,ישגדמוקולותיה

שלמגדרנוהאחרוניםבחודשיםרמתכחכחים
בעז~זנערשלצורמניקוליקרהלקנצלר
אבטיחים.ז;ןקדה-המתבגריםשדיריו

נתןשלפעוט"ל"מקדהמתכווןאני
אותר ,כן . 1945השביעי","הטור ,אלתרמן
(לכאודה,חשל.מהאץר-ישראלשלאלתדמן

שהיהספקליאיןי-כיברש. ,Pבגילרעדיין
גיבו.דינוכחירויים,ילדיםלמראהז;ןתפכח
ריסוקלז;ישמעונשים,קטניםעלגבעתי

וקשר.די-'החסרזגיגבריםשלעצמותיהם
ת i"שידגרל~ת).מולרא~,מולאל ;ידיים

זה )??פוליטי .פזמון :סתם(ארועיתון"
ז;ןלתרובמיוחדצמרמורת,בימעודד

רקעעל-ובחריפות-יתדהאחרונה,
הגדולה,הז;ןבחןכששעתזאת,רכלהתקופה.

מירוןשדןשעהיעל-כףה~נחהכלבה
הך-למעמדמקבילכמעמדלתארההפליא

הכסף"),("מגשהמדינהלקבלתסיני
כמה .לפנינוערדהגדולהכשעקדת-הבנים

" w ,יששמאלנית-קיצונית"נאה-עצמיתe ,ה
ואני-השמאלחניתותאבירי ;לכאודה
-היוםהכותביםמשודדיםכמהעלחושב
 :רוצה-לומרדחוק,כהלהגיעיעידואםספק
- ?מסיזאתרכלל~~לרג.קרובכה

ערליםאיןכשעדייןיורמץערדכשהאפר
אנשיםמעפילים,אלאומשדד-קליטה

רביםהאנושי.הסבלקצה-גבולעדמע~נים

 .יגערן wארלחידלון ,מ~בדפסעואומנם
התקומה,אתושדשליורההמשודדוהוא,

פעוטלמקדה- ?ןמהשלםטרדמקדיש
ערדבוסריפדייבני-יוםל"אבטיחיםיכל-כך
קטגי-קטנים,אבטיחים /י~ים

קמוצי-אגרוף".

f גכע ~נ~קיכ;~~~אן~: 
 !לקו;ית!ז~ה ?שד

~גי-סם,לע,ז;כיד יל~;:~פרא,~זקיב,לכד
ft{? זן ל~נ;:את"לזקוך~יםף:::p כיקר;ים;~
 .ם~ r ~ר~דיםלקראדאי p:ז;כים iול~

אלתרמןנתן

 ) 1945 (פעוטז(קרה
א
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~ Q פוןה.פו.רוכ~ז ,ר'י\.פז::ע~

::זזפוןה!דר~תל~קד~;יםע~ 91
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 .ט~ע~~יכדז;כזגךה~ליר ב~!~אן:;כי
 .ט~•~ז::ז;כןמסתו;ו~ה~א~ם~זקר

ב
-ןם ,fט~ל-ן~ד •ןננוגכיט~ל-ק..ךם,ן~ד
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::זוכ~ד~ים.;~לים ,וכי ttקופ, 9רו R;גזpי

מילואיםשידרתבעתכשנתיים,לפני
לרצועה,מדרוםקצתאלטרנטיבי-לשטחים,

אבטיחי-אתה~דמהמשהרלכתובלייצא
עלומצביעשחרדי-עיניים,לילדיםהרצועה
ושחרד-לבןאדום,ירוק, :צבעיהםסובב

 •הגרעינים.

אבטיחים

Q 
ו~

אחרישנה 45

למותשנה 20

"עםהרצאתהשביעי,הטור

תשי"ב,תל·אביב,עובד",
 285-283עמ'
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םפריםביקורת

סוףובלאתחילהבלאחייםמסלול- 9מעמ'המשך
רגשיותמסרתוערד). ;לכקרם

שכיםבמשךוכערמושכצטברר

שלחרדתומיוםאףלפעמיםרבות,
עוזםבכלפורציםהמתוודה,
רגשימטען .ההעלמות"ב"תקרפת

ה"יררכית"לגזירהבהצטרפוזה,
בכיראשעלשתלויהעתיקת-היומין

המקומרת,ובכלהדורותבכלמאני
לא-אבלאמיןסיפורמולידות

הלכהמתהווההסיפור .יאומן
אבלההעלמות,בתקופתלמעשה

בשקידהרבה,בטקסיותמסופרהוא

עמוקובשיקול-דעתבמתיכותרבה,
ומתגלהשבכשהמתוודהמיד

 :המקשיבשלהמייחלותלעיניו
לפיאךמעתההסדר,לפי"תיכף,
לפייבראהכאבגםשהריהסדר,
יכולאתהשאיהכאבזה •הסדר
ככלויתעצםשילך •מפניולכרס

וכשפךהולךיהאשהסיפור
 " ...אבאזה,הסיפורמעריסתו,

 .) 212עמ'רביעית,(שיחה
עלעצרםאפקטישלשיחה

לאלאחריההשומע.רעלהמתוודה
 .לקדמותולשרבהדבריםמצביכול

(שלרשההאחרונההקצרהבתקופה
יום,ארבעיםשכים,שלרשימים,

שבהכשכה),שברעות,שלרשה
האפוטרופוס,מעיניהצעיר"חמק"

מרעםבלתי-נשכחתחוריהחררה

קרקעעל •היסטוריבצומת •מאני
ז:;כ~הלכןשקודםקרקע-אחרת
-ארציכמקרםולאכחלוםבקרבו

לונחשפוזראחרונהבתקופה
קבוריםודבריםשלונפשרתהומות

המתוודה, .רעלוצפרומודחקים
דריסת-רגללמקשיבנותןשלא

שלהתהוותובשעתהןבסיפורו
 •המילוליסיפורובשעתוהןהסיפור
אפילו .מכחלתואותרמגרשבעצם

בדיוקבהשאיןהשלישית,בשיחה
גירוש,בדיוקבהואיןהעלמות,
ברורה,יותרפונקציהישולשיחה
שבהבבוקר 7(והשעהמשפטית

לאופיהעדרתהיאמתרחשתהיא
גםסנטימנטלי),והבלתיהתכליתי

עםעימות .האניעםעימותישבה

בסיפורונחלהחלקלושאיןהזולת,
לייטנאנטמתוודהרכך .האישי
יהודי- .הררביץסטיבןאייברר

לפכימקיימברידג',משפטןבריטי,
קרבותשרעלמרוחק,וולשיקולונל
בפלשתינהחת,ללאועשוימצטיין

זרלילהבשעת"וכבר : 1918של
הרגשתארתהאלאנימתוודע

חשיבות •עלישיורדתהחשיבות
שברעות,שלרשהכברבישמהלכת

כאןאניובשמה •ובשכביבקרמי

מבליארתךמייגע •קולונל •לפניך
תרם,עדלהסביריכולאנישעדיין

(עמ'בינינו"מפרידהסיפורשכן
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צררך •בשיאושמסתייםהסיפור

" iJ ןמותvשלביברשתביוגרפיות".ז
מספרחוזרהאקספוזיציה

בגורלעלהמהלספראובייקטיבי
המתוודיםשרובכדמההמשוחחים.

באלמנותםארברווקותםכשארו
 . rהררבסטיבןאייברראת<להוציא
מעשיים)פיררתנשאשווידויו

אתלהדריךממשיכהמאניוחווית
ארהמקשיבים,ומנוחתם.חייהם

ובצרולדמויותיולסיפורשנקשרו
מןשילח(יעללהמשיכוניסרלהם

מןשפירושלרםהראשונה,השיחה
הרריםשניהם-הרביעיתהשיחה

אוליאפשרואליהםהמתוודים,של
השיחהמןהקולונלאתלספחגם

להסתלקשמיהרוארהשלישית),
בם.נפשםערדכלהסיפורמזירת
שרבהסירםשלהלאקרניהדיווח
הפתיחה,שלזהכמרטפחרקמגלה
הקורא"שיחה".איןשלאחריואלא
הפתוח,הסירםעםלהתמודדנקרא
מבחינהפתוחשהואסירם

מבחינהשהרי •בלבדמטאפיסית
שלחייהםאתסוגרהדיווחמעשית

מרתם.יוםעדומגיעהמשוחחים

הקנקןאתוסקרתיהסתכלתיכאןעד

בתוכושישמהרעלמאני","מרשל
-עצמםהמאנים .רמזתירק

"חיותממולחים,סוחרים
עסקניםאידארלרגים,פוליטיות",
אחד,לדברמטורפיםציבוריים,

הצווארוןאנשיאינטלקטואלים,
ארהזה,הספרגיבורי-הלבן
ארשהם, •שלואחדמשתנהגיבור
שלאספקלריותאלאאינםהוא,

אלההמורכב,ועולמוהמחבר
גםרבים.מחקריםיצריכו

ישראלים-הזריםהמשוחחים
גרמנים- , soה-שכרתשלאשכנזים
יהודים-פולנים,בריטים,נאצים,

במרחביהמשרטטיםיהודים-ספרדים

במחציתהערתרמניתהאימפריה

גם- 1sה-המאהשלהראשונה
שכןיסודיים,עיוניםיצריכואלה
לביןביניהםהמשוכיםהדמיוןקררי

משמעריותלהםישהשוניםהמאנים
 .הןשבנפשנולארמיותפוליטיות

לארמיאישי,מאמין""אני
בספריהושע,שלזהוקוסמופוליטי

נרגעומרתק,פטריוטיעולם,חובק
 •הפיזיקיומנושלהעצביםבקצרת
כאןוהחברתיהמוסרי •הרוחני

ובכלהמקומרתובכלועכשיו
 •הזמנים.
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השואהשלהאנציקלופדיה

ערכים 1000כרכים, 5

ומחקרתיעודשלענקמפעל

ש"ח 265 .-מיוחד:מחירעכשיולקונים
-.53תשלומים 5 ( X 350במקןש"ח Q ש"ח

הנותריםשלושת ,מידיסופקוהראשוניםהכרכיםשני

חודש.מדיממאי,החליסופקו

חמדספריאחרונות,ידיעותפועלים,ספרית

 124-125גויון



בן·שאולמשהבן·אריהיגאל

אומרתאת ,לדבריודעתאינך

tt ה,מך~י~היגדן.vזז;וךעוזtאו~.ןת

או~.ןתtזז;וךערזvה,מך~י~הtזז;ו

או~.ןתtזז;וזב, reכעו~.ןתלא
ךץ reל ת~,~;:זיאה iזז;כפ~גתcיןזה

~~יכה iJ;:זיאזגסערלםrפrןלף~ב~ת iךס
~יכיקום 9f םי~~ג:,~ס

iJ 9~~חוןf זסדקוםt

JJiJ ים!JJ ים!f מ~זקיםז;נלים~~
הזפזיערתדים 11הנבכפותרהעד~ת

 ·-- •יד-- 1-זז••

ז;נ~~חיםלזקקום~זpיתס.דזה
מ~ן ttן~ת 9נו~ד~תלי~ה ?V ,~ננ~
נכל~םאמדז-ורל'אהרננהספדז-ו
הבכל ו-ז;~א·ול~לב י~~~; ~~;~

-t I •• 1 1 1 •-ז • T -

~ V? ג:ויR מ~ ,סדןw דן~, :P ג:,~~~דן 11ח~ i ךדן. 
געתלנכיזדז.אתז-ותעפlביאל

--ז •-1 '·•-··-

הדגשותשלהחש~פיםדשים wננ
 TIT •: •-1- •-זז

ךל:;כז-רב.ת iלגת, iלג~זקקום

כך"עללכתביותר"קל

~דןל iל:;כז-וביוסדjןל
 .ה! ה;~פl~ד Rf ,ה!~תלr;זירתזג~vןד

י!י JJ,ל·אי 11nאתאחת~בעונהנבעתחיאני
 '---~!זז~~ו;זל~~~לים: ,~:~~

~:;נג;ינ~עות~פl~רים P:ים, R ~פ~~!י JJ~תוכי

i פןדrןז;נז;כvg לi זג~זi ן,-א~יל
ארח.עובדלכלמת:גלהואני

-י~להבות·:, ~ל-,~. ש~~·,;
• :• 1 ••• T 

זה".עלנדננו"בנרא~
--1 •• -••• 

י!י JJ~ת~סריםvןךr;זי~ד iדגד 1 ~דגד 1

ה. 9 ~~כן\קי ?Vז;ודכ:ג~ף,סד~\קיןז:;כרי,~י 1ז;ואי
 iד~ ttגד iזק iJמזמזוגמרלי v:pןץtזrודיזקייכה

 .משאדננבלמודה,ל·אנוגעתבכמעטאז-ו
 TI Ttז 1---ו•ז-

שלילגוףהגעתן

~~מות iJ~ל.ן.ןדןvןליל:ג~ף זיt,~ז:;
V? ,דות 9ו:ויוסד,א~ליגסךםQ גלנ~ת;

 .זז,זמ"אלון 11זפו~ל.יל iשרו:וr;זנ~~סז
 י~~לiךירתדוזה , iנרגל·א iנוג
~זקן~זר~ד~ף, p:ת iלג
נכ~ד r:;~זקל·אלא

:P ז;נV? ןלjנו;ה. 
ד~~ים ttס~תזקס~דות

 ,ה~ינ;: tp;:r~תן~חודסו~גות
הזפלצדיתעםנבונהננשיחה
 •-~•ס~נון~~לל V/T~ל~~כסד
~לאחודלאודשערהמותחת

די 1 '1' ""'' 1--

פנים,למתיחתישג~,פטנט
~דן ,11rנננבל~ים-הר~~~ם ם~,ו~~~

ו ~~~~ן~רל~נוןעןלא
 .זפנכברזהדעז-וי 11שלמה

 T 1 • :• • 1 Tי- •:- 1

 1\:1 1990בינוארקטניםחיבורים
 :::וו

חוןד י~~ז:יך~ה ?סtןא;:זיאס~:;כיכהס~ם
שלתדנכובותך 11~מצ

1 -·· • 1 ••• 

ה f ~ ,:דיר~ךנכב, ,~ד t, tt;כזק~ה :~ז R עג;:~
גוש.אתאבדה,פלומה,ניחוחש·בלהזפותידה

-• T ••• • --T TJ •: •• 

ז-ודאהס~דדrז.זשעלאד'םצפור
• T --TT ז•:• 

מ~זדהאופציהלעצמישומראני
 ""ידי 1 1 • 1- 1 •• • 1-

ח:ןף!ת JJלiךירת
 .נכפרדפצ~עת

ו-ו

ןב j ~~ם,ג~דtזסהידכךז:ייליר ttס~ם
 ןי(;: Q:pחוסדן ,ל~ב~~~ב~לדוק.ו:ו ,~הןvן~

 ?;~יף p:,גיר~תעו\?ףו:וןה

זpג;ןקו;יגם r:;ס~ייש,גיל i ב~~ iJן~יישכד iזpךןח r:;~ייש
.ןגעז;נtקrפ;:זים > 1:1 יסין:ג~(;:(לג ifכ,תוסי

הtפלריזיה~מראהבכיהלומים
1 -1-• -1 ••• -••• •••• TI 

ז:יך~ה . iג$פ~יד ?Vמ
אומדאני

~למינבוזלחותכיםמסנכיםחוצים .. םיע~,-~
 • 1 ... ,- • 1 •-~לזפ~.מדננדאב;

-1 • 1 -•• 1 '1' T 

שירה•

2 • 

ז;נג;י~ל.לז'יןה, iJזוד tt:p ~שי~~ןןה.דה, 1דייע Qגל tt!'אן-נו
כז-ווןה~יכוזv·םןטו~ה,

ג$מךז:ייה 9 ~ל ttךזז,זן~.ץן fיכןש ה~~
דכךז:ייל·א~ם

i ל
ה:גולההזפפlבעלהזאבהים 11nה

 •:;ולכי~ענ;ים T ו~~- •~נשאר
 • 1ז-ז• Iז 1 • 1

אני.בכמו

מחפש.שלפנימהשם :;פח~
 ••-:-זז•:- T ••-ז

vן~ג;ידסקמהן~ני
פlרסק jJם~ליז;ומ~נתליסגאג;י

זק~:~ים.~סריםחנ,~:;כים~ם

סריt;כים iג 1 ~~~לא iJוק nס,~ם
הפדפאהפצעאו

-:• --•: T 

דון tqז ש~,~.ךת, 9 ,הvז~,,.ןvןת

נבמחלותההדננעפדראזפאואבנא

זק~הלל~~סזק~~ף Tן.ך•ו i :~י; .iiס
כז~דון;יגד fךנכל t;:rזדן

6 • 

~זק~חvןאותוג$ןם 1 ~ג$iכ~ז:יי
 iאזנכשאותונננאדםאהבז-וי

• 1 - T TT 1 •: •: 1 •: 

הזהננ:גשם -...... -... 

הח:גים.אתנעשהאיפ·החשבז-ויל·אאפל~
-1 • 1 - T • •• -:-:• :• --• 

3 . 
יו~אלאזה~מיז i~רחז~שיז ttארג:ןיג;ו:;ני~יtזז;ו

נגנז.משה~

~tזך~זס~vןםtזו:ודחול-סד~ק ו;~
אותול~ר·םך;רידן
ננמנכה

1 -T 

4 • 

סדךצ~פותות 11~ר

~ז wןvןה vreןקופות t1וי~םדן !Vז;נג;ימזליל
א~ליז;ויא~ליזו

ה iד:;כזvוית iה Rמ~t;כי p:ח 1.ך

5 . 

כ~דון;יגר fךמבכל
זק~ןןהה 9 ~~קסר.אש
ח~טיםתב~נהח~טישלמחשבתמלאכת

1 :• :• -1 :• :• :• •• 1 T • 

R נ;zכיגייי~י;t

נו~vןתריג$ה Rו:וtקמל
ןג:וק~ן

ה iiככקד
זp,\קית jJ ד~(;:~

ן;ד זr~יז vttן

ז:ד r:;ךrז 9ז iז;נץ:;גד
;:r מלוןצוגע

:p ד 1~ךסי:

זvגהךסrןלףvן:בואליכג
זנ,~ך:;(זקחיjןתגז r~iןלרף

7 • 

ךל·א~ידג:וי zירים wכל·א
סזפוןt;כיערת 1 ~ל·א~ךךחים

z ךל·א~יןג:וי:p כ!ה~זק,בrס
ה iט RiJמל.בת w~ך~תtק:;כחי

אמידתי

גדולרעשזה ·ם~~~
---:• --T 

iJ ~ i הם!

8 • 

ס~~יןהן~ךק.יסוף;:זגה
 ::גדולמוראשלסדריםששה
iכ~ז;כסדיrכזז Tל.ב r:;•ךז-ווד 9 ~ס~ל~י
~:;כמרסrזtזrן~ה~ל~י

'לאמהמרמההזהננח•ים
--• -:• T --

 •~זקקומועו;יגדן~ר~ללא

 1990מאי-יוני



בסדיעקב

 sו=יי
1 ~ ~ 

החודששיחת

בדיקת

היאההיסטוריה

הצמתיםפיעל
במחשבהשלח,
חיהמה-של

חיולוקורח
אחרת.פועלים

מהבעצםוזה

מחפששאני

אתבהיסטוריה.

שלח.האילו
כלחייםאנחנו
מאורעותהזמן

אנחנושלגביהם
כאשר .מתלבטים

זמןכמהבעוד

בחםייסתכל
ישאחראמישהו

-למהעצמואת
חיהמהיטעוחם

אני ...אילוקורח
ללמודרוצח

אנימההיסטוריה.

שאפשרחושב

אבממנה.ללמוד
חושבלא

חיtזשההיסטוריה

שלמערכת
חסריאירועים

אלאמשמעותז
איזהלחשיש
לחוישיכיוון

משמעות

לחוישמצטברת,
חוזרות.תבניות

כאילוומאני
במובןמממש

מחשבהמסוים

זו.
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N = ע 8ייהוו =ר: 
יהרומןשלהחיצוניתטקסטורהה· .

חמשהיאשלויהמסגרת 1
גלוייבהןשהמשוחחשיחות,

המשוחח,בדברימשתתףהמקשיבואילו
כזובצורה .ולגתובותיולשאלותיושעונה
קלאסיותדמויותשתישיחהבכלעולות

כשסדרנוספות,דמויותוכןברורות,

מהקרוב :הפוךכרונולוגיהואהסיפור
היאהראשונהוהשיחההרחוק,אל

 .כולולרומןהאקספוזיציה
אחורה,"הליכה"-הרומןמבנהזהכן'

הרצוןהיאלכךהמרכזיתהסיבהכאשר
היאהמוצאנקודתכלומר,מההווה.לצאת
הנימוקבעבר.לחפוריוצאיםומתוכובהורה,
והטכניקהמההווה'נובעהעבראללהליכה
רוצההמהותית.הסיבתיותאתמאשרת

ואניבהווה,ליברורלאמשהוישלומר,
קדימההליכהעל-ידיהבהרהלומחפש

מגיעשאניעדשלב,אחרישלבואחורה,
 .הענייןלשורש

בכלימאנישלמרהסיבהזוהיהאם
כמעט~פיוניםיששיחה,בכלתקופח,

מהבחינהוהןהאופימבחינתהןיזהים

המשקפיים,משחקלמשל ?החיצונית
המוות.שלהאובססיביות

מאנימשהדומים.שכולםלומראי-אפשר
ונינוח.עגלגלהואהרביעי,בפרקהרופא,

רפאסיבישיערבהירוהנכדוקודח,רזהבנר

גםהםלזה.זהפיזיתדומיםלאהםדווקא.
 ...בעמידהבטמפרמנט,שונים

בהםישחריגים.תמידהםאבל
 .מאני"שיגעון"

מיניכלישהזרלחריגותאבלחריגות,יש
בהםוישמסוים.במרבןבודדיםכולםפנים.
זהה.אינוהשוניאבלסביבתם.לגבישונות

עיסוקוישסבתא,מעיןישמאנילכל
 ...במוות

הרביעי,בפרקסבתא.תמידלאאשה.יש
אתלהכניסרוצההייתילאהאם.זולמשל,

הואלדעתי,הדמיון,להכללה.מידזה
שלהםבבדידותשבהם,המסוימתבחריגות
אחרתאופציהמסמניםשהםובעובדה

 ...במערכת

במלחמתמתחילהוא .היסטורירומןזהו
השנייה,העולםלמלחמתעוברלבנון,

ילנפוליאוןהראשונה,העולםלמלחמת
 .הטרום-ציוניולישובבבאזללקוגנרס

 .המתחדשהישובשלפנורמהפותחאתה
לסוףועדהגיבוריםשללידתםמרגע

אבלשנים,ממאתייםיותרעוברותהרומן'
השנייהועדהראשונהמהשיחהבפועלי
ישכלומרשנה.וארבעיםמאהבערךעוברות

עיקרייםצמתיםשלחשיפהגםכאן
אבלשציינת,כמרבהיסטוריה,

בקונחשפתהיאנחשפת,כשההיסטוריה

אתלהעלותרוצהשאנילאזהשלה.
אלאוטעמיה,ריחותיהכלעלההיאהתקופה

חתך.זהוההיסטוריהחתךקואתלתתרצוני

זמןזהשניםוחמישיםשמאהכיורןיארוךדי

מבחינהבדקתיבצמתים.רקעסקתיאבלרב,
כדילה,השייכיםהפרטיםכלאתהיסטורית

הנכונהההרגשהאתולתתאמינות,ליצור
עלהרמזיםאתאפילובתקופה.הקשורה
צריךהשנישבפרקהפרהיסטוריתהתקופה

 .ללמודהייתי

מתייחסאתההרומןשלההיסטוריבחלק
 .תקופהכלשלהמרכזייםהאירועיםלכל
מאניבאמצעותמציעאפילואתה

 .הארץחלוקתשלפיתרוןהשלישי
אלהעלנוספתאופציהישמאנילכליכן

בתקופהלמשלתקופה.באותהשהתרוצצו
דיבורישהחמישי,שבפרקהטרום-ציונית

חלוקתענייןגםכךמובהק.כנעניבנוסח
שלהכמיההאויהשלישישבפרקהארץ
המזרח-היהודיםאתלמשוךהרביעימאני

שלהמיואשתהתפישהאולארץ'אירופאים
להיותלאשליעצמוביטולשלהשנימאניה

אופציותשלהצעותכאןישכלומר' .יותר
המערכת.בתוךשונות

שלהמרכזיתהאידאיתהנקודהאוליזוהי
המציאותאתמקשראתהאיך .הרומן

 ?המוצעותהאופציותעםשלנו

הצמתיםפיעלהיאההיסטוריהבדיקת
היולוקורההיהמה-שלבמחשבהשלה,

מחפששאנימהבעצםרזהאחרת.פועלים
כלחייםאנחנושלה.האילואתבהיסטוריה.

מתלבטים.אנחנושלגביהםמאורעות,הזמן
מישהובהםייסתכלזמןכמהבעודכאשר
מהטעו'הםלמה-עצמואתיישאלהוא
ללמודרוצהאני ...אילוקררההיה

ללמודשאפשרחושבאנימההיסטוריה.
היאשההיסטוריהחושבלאאניממנה.
אלאמשמערת,חסריאירועיםשלמערכת
משמעותלהוישיכיווןאיזהלהשיש

ומאניחוזרות.תבניותלהוישמצטברת,
 .זרמחשבהמסריםבמרבןמממשכאילו

הלשוןמאודבולטתקריאהתוך·כדי
ולאנשיםלתקופותבהתאםהמתחלפת,
בכלשומראתהועם·זאת,המדברים.
ימקרהבשום .הלשוןתקניותעלהפרקים
עגהשללסגנוןגלשתלאיידיעתילמיטב

תקופה.לאפייןמנתעל

ביותר'מכרעתהייתההלשוןשלהשאלה
לתוךאחורנית,ירידהשלבמובן

כלמתקיימתפורמלי'באופןההיסטוריה.
בעברית,-הראשונהאחרת.בשפהשיחה

 11INDמר
השלישיתבגרמנית,השנייה

והחמישיתבאידיש-הרביעיתבאנגלית,
לתתהייתיצריךשאניאלא .כלאדינו-

שלריחהאתלתת-כפולהמקבילה
באותההשערתי,לפישהייתה,כפיהעברית
השיחהאת .תרבותימילייהובאותותקופה

ריחעל-פילבנותניסיתילמשליהגרמנית
הפרק .מאןלחומסאבי-שאולשלתרגומיו
גבוהה,שפהעל-פיבנויהאנגלי,השלישי,

קראתיהרביעילפרקאנגליים.סרטיםלפי
שבההדרךאתלראותכדיוגבסיךברברהרבה
החמישיבפרקהמשפט.אתגימשוהם

דבריםודרךהדמיוןדרךבאוב,העלתי
חלקאבל .אדינוהלאתבילדותיששמעתי

דמיון'עבודתיכמובןהיה'זה'מכלגדול
לביןביניהסכםלשוןמעיןליצורשמגמתה
התקופהאתלהריחשיוכלעל-מנתהקורא,

 .הלשוןדרךאנשיהשלהמנטליותואת

חמישהשלעבודהלמעשה,יכאןעשית
מבחינההוא,פרקשכלמשוםרומנים,

 .עצמובזכותרומןיזו
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היהזהאבליגדולההייתהבאמתהעבודה
הדףאתלעזוב-הנעיםהחלקדווקא
הנשמהמתוךלמלאצדיךאתהאותרהריק,
העולם.מןפרטיםלקבלתולפכותישלך

במאהירושליםנראתהאיךלמשלללמוד
ילהבדילונעים,מרתקהיהזההתשע-עשרה.

שמסתובבכנווטיישראליאדםעלמכתיבה
יכולשאתהמשמחלירושלים.-תל-אביבכין

אללהתחברולכסרתבדמיוןלהפליגפתאום
שאנימזליכמרבןיליהיהאחדות.תקופות
לכלמרמחיםליושישבאוניברסיטה,נמצא
מומחהשהואיכרמלאלכסלמשלהיה .דבר
התשע-עשרה,המאהשללירושליםכהדר

נתנאלגםקטנים.פרטיםמיניכלליושהחיה
תולדותאתהואגםשחוקריליפשיץ

המפה.אתלישרטטהואלי.עזרירושלים,

 1INמה
באותהלמשלהיוהעתיקהבירושלים

~פרביןבשבילריקים.שדרתתקופה
מכניםשאנחנובקטעלדוגמה,לירושלים

סוסיםשכילצעודיכלולאבאב-אל-ואדי
המים,אתשואביםהיואיך-וערדביחד.

צדיךידדךבאותהוכר'.היומגפרתאילו
הצניחהמבצעאתכרתים,אתללמודהייתי

הואזהחלק .-1941בשםשהיההגרמני
עםשעשרמהכוללהכל,מובהק.תיעודי

רעלמדויק,הכלהטובעת.בארנייההיהודים
לפעמיםהייתיצריךפרטשלבדלארפרטכל

שלמים.פרקיםלקרואארלמומחהללכת
דווקאהאפשריככלמדויקלהיותרציתי
 .לחלוטיןדמיוניהואעצמושהסיפורמשרם

אפילורציתישלאעד-כדי-כך_הגיעזה
במשאבי-ובחרתייקיבוץשלשםלהמציא
במרבןאמתיהיהשהבלליחשובהיהשדה.
הפרוע.הבידירןמולההיסטוריהרקעשל

ממשישהראשוניםהפרקיםבשני

 .משקפייםשלאובססיה
מופיעיםהמשקפייםמוגזם.זהאובססיה

מאבדכשמאנייהראשוןבפרקמידבאמת

מעיןהואהראשוןהפרקאבל .משקפיואת
שלהמרטיביםכלאתהמציגהארברטרדה,.

עדוחוזריםמתפתחיםשאחר-כךיהרומן

אתשקוראשמירוצה,הייתיאניהסוף.

יחזורואחר-כךהסוףעדאותרייקראיהרומן

אלמהסוףפרק,אחריפרקברוייקרא
מתקשריםשהדבריםיראהואזההתחלה.
והאיומההמורכבתהיחסיםושמעדנת

עלמקרינהשכה,וחמישיםמאהשמלפני
כאילוכרגעאתההעכשווית.היחסיםמערכת
כמכשיראולישימשזהשחפץויודעיבחפץ
מוכחהואועכשיושכים,מאהלפכירצח

גםכךהאיצטבה.עלארדכמכטיבאופן

הראייהאיבוד-לומדשבאיםהמשקפיים
נתלשושהמשקפייםברגעאחרת.דאייהאר

לגמרי,הוסטחראהשני,בפרקמאגרן,
ואתההיסטוריהאתלראותפתאוםוהתחיל
לגמדי.אחרתבצררהנמצאהואשברהמקום

הואהמציאות.שלאחרלפירושכככסהוא
כלומדי .הגרמניהצבאיהסדרמתוךיצא

כאילואנשים-כמטפורההמשקפיים
אתרדארעיניהםמעלהמשקפייםאתתלשו

אבלייותרעמרם-אחרבאופןהדברים
 .יותררחבגםאולי

עלספרמרבתמאנישלשולחנועל
בנוסף ?שלךאבאשלהספרשברברת.

-מרלכררבהבמירהשםנמצאלכך
וגרמניה.מרלכרוחמרות,מרלכר

שכיהראשונה.בפעםשומעאניזהאת

זהמזה.זההגמורההיפךכאילוהםהספרים
בדומןיצרהמולנושלהדמות .אותימפליא
שלחשיבה,שלמכטליות,שלסרגשלו

 ?המאכיםאצלאותןמגלהראתהכפשיות.

 .יותרככנעהוא .אידאולוגיאיכרמולנו
מאביה"."ס~פרישלחלקם,לפחותלמאכים,

שכיביןקשרראיתישאניהיאהאמתאבל
כמעטככתבוגםהםהאלה.הרומנים
כתבתימאני,אתהתחלתיכלומרבחפיפה,

והם,מאני,אתהמשכתיואזמולנואת
למרותלזה,זהמארדקשוריםכנראה,
מטפורהכמראוליביניהם.השוכרת
מחלבוןשבכריהביצייה,כמר :מצחיקה
ובכל-זאתמזה,זהמארדהשוניםיומחלמון

גםנראהכךמסריםבמרבן .אחדגרףהם

החלבוןהואמולנו .מאנילמולנוביןהקשר
האדומה.הנרצצתהעיןיומאניהמתפשט

שקשורמתבולליעמרם,ספרדיהואמולנו
יכולבהחלט .בישבערהיהזרמאניותל

הזכירהראשון,בפרקהשופט,שמאנילהיות
שלאובססיותעםיכברי .מולנואתקצתלך

שידעויאבותיואברתשלהאשמכלמורת.
הזיכרוןדקלוכשאר-רוציםהםמהבדיוק
מוסברת,בלתימורתתאורתאיזועםשלהם,
 .עצמוככגדאפילולספק,רוצההואשארתה

מסרים.במרבןלמולנוקשורבאמתזה
עלמרככתהשפעהלמולנוהייתהעקרונית,

אםמולנו,בליככתבהיהמאניאםמאני.
כנראההיההואיראשוןככתבהיההוא

מולנוארסי.יותרהרבהבוטה.יותרהרבה
אותר.ריכך

 .הכלליבמבנהנוסף,דמיוןקיים
 .כאןרגםפרקים,חמישהישב"מרלכר"

ישבשניהם-חמרסיקליתהצרדהגם
כללארוךשערבויחרזופזמוןמין

הרומן.

הסבתאלמשלחוזרים.מרטיביםבאמת;ש
שרכבים,הםמיטתהשעליהראשוןמהפרק
להיותוהופכתהשניבפרקלתחייהקמה

בשיחה.פרטנר

ej ----י 

 ?יצאפשוטזהשכךארימתוכנןחיהזה
ליברורשהיהשמהחושבאנייצא.זה

הרומן,עלהראשונהמהמחשבהמהתחלה,
ר~פירןהפרקים,חמשתשלהמבכההיה

אצליקמהאחתשבבתזוכראניהמשוחחים.
שלעירוםהכיבמרבןיהרומןשלהס~מהכל

שלאחדצדדקשיחרת,חמש-המלה
הזרומהאידאההמדברים,יהירמידיאלוג,

אתשהפסקתילמרות .הסוףעדזזתילא
ברינגעתיולאשניםשלרשלמשךהדומן
שעזבתיכפירלסציכהלמשפטבדיוקחזרתי
אותם.

הפסקת?למה
השלישי,הפרקאתשכתבתיאחדינתקעתי.
ובכלהאחרים,הפרקיםאתלכתובהתחלתי

 .ונתקעתיעמודיםעשרהכתבתימהםאחד
שאלתיאמינות.בעייתשלהדגשהליהייתה

יהודירופאעליודעאנימה :עצמיאת
מה ?התשע-עשרההמאהבסוףבקראקרב

עםשמדברגריעליגרמניםעליודעאני
באתונהזקןרבבשביליזהמה ?שלוהסבתא

יהלשוןשלבעיהגםליהייתהוכר'.
ונתקעתי.ככרכה,תהיהשלאשחשבתי

ישכזה,מבנחבעלרומןכשכרתכים
לאהאילוץהאםאילוצים.מארדחרבה
כורמןגם ?האמנותיהבררהעלגרבו
בתרךאבלנוקשח,דימסגרתישרגיל

זרימהקיימתמרלכרשלהפרקיםחמשת
שהיאאיזוהרגשתירפה,חופשית,

הרביעית.בשיחהבעיקרצרימה,

הפחותהואהרביעיתבשיחהשהאבככרןזה

בחמשהשותקיםהנמעכיםחמשתביןברור

ביכולתשקשורההעדהזרהשיחות.
מספיק.כדררהיהלאהאבההגשמה.
קונפליקטבאמתהיההאחדיםבדיאלוגים

בבחינתיותרהיההואיכאןואילודרמטיי
הסיפורלהיותהיהצדיךהזההפרקשומע.
פחותהכידרמטי,פחותהכיהחלקה~פי.

אץרעללאבמספרהוא .קרכפליקטראלי
עלגברההאפיתהאכהרציהלכןישראל.
עםבקונפליקטשקשוריהדרמטיהעניין
יאחותואלשלוהיחסענייןגםאוליהאב.

 , n 11הווייכוויתווך

 !הגדוו=כ

אתלבדוקרציתי
שנקראמה

הישן""הספרדי

זהותיכמרכיב

נושאאניאותו

חיי.במערכת

המערכתבתוך

האידאולוגית,
הוויכוחבתוך

 tהגדולהציוני

איחומביאמה

 ?הישןהספרדי
הזההאלמנטאת

הזהותבתוך

שליהאישית
הוא .לברררציתי
והיה tאותיעניין

כיסודליחשוב
התיאוריהלהבנת
הגולהעלשלי
הזהותועל

הישראלית.



 ~ו~
ו~
החודששיחת

לעצמכםתארו
קפקאשלשאבא
אתמביאחיה

שלוהסיפורים
והחראלמישהו'

איך :טועןחיה

שלךשפרנץזה
דבריםמיןכותב

אבסורדיים

שייכתוב ?כאלח
הקהילהעלקצת

בפראג,היהודית.

ביתעלקצת
 ...אבא

שלהתחושה
חיכלאות

בהתאבדות-לא·
מוות·התאבדות,

היא,לא·מוות,
כנראה,

שבחהדינמיקה

אתמרגישיםאנו

אתעצמנו,

אנחנו .זהותנו

צריכיםתמיד

אתלהרגיש
קצתעצמנו

וקצתמתאבדים

מתאבדים.לא
כלצריכיםכאילו
מיןלעשותפעם

 .חציאקטים
וזה .חתאבדותיים

כימסוכן'כמובן

לנועוזרהעולם
לפעמים
כמולהתאבד,
למשל.בשואה
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באופןלבראהיהיכוללאהסמוי'האיכססט
באופןאותרלהעמידיכולתילאמפורש.
אלהמורכביחסרכלעםהאב,מולמפורש
זה.עםמסכיםאניהאחרת.

הייתההחד-מסלוליותהדיאלוגיםכשאד
הפרטנראתגםמביאהייתיאםהנדחית.

מכיורןגדולה,כפילהכופלהדומן'היההשני
מונולוגים.בעצםהםהאלהשהדיאלוגים

רבדבעצםהואלעצמושמונולוגאלא
הצדקהלולתתצדיךהייתילכןמלאכותי'

רמהשלו'הסיפוראתהמספרמספרלמי-
יצרתילכן .ומספרפיראתפותחהואפתאום
ממשלאזהלדיאלוג.מונולוגשביןמשהר
איזולהעמידרציתיהפשוט.במרבןדיאלוג
קונבנציהשהואהמונולוג,ביןבינייםכקורת

שלשיקוףשהואהדיאלוג,לביןספרותית,
כךידישעלחושבואניהחיים.מתוךרבד
הפרטנראתליצורהקוראאתמאלץשאני

דמיוניתלעבודהאותרמחייבאניהנעלם,
הפעולהלשיתוףהזמןכלזקוקאני .בחומד

נרטיבי'בחומדמרובדולאהיותהקורא,של
דרמטי'דיאלוגזהר .הכליודעהמספרשבר

להיכנסכדידמיוןעבודתהרבהוצדיך
שאניזהרעל-ידיקודה.באמתמהולהבין
אתלשאולצדיךשהואהקורא,אתעוצר
לאשהואכאן'נאמדמהפעםבכלעצמו
בכללעשרתצדיךאלאבשטף'זהאתקורא
מה :עצמואתולשאולקטנה,הפסקהפעם
אולי ?כאןחושבהואבדיוקמה ?אמדהוא

אותרמאלץאניקטנה,חזרהלעשרתאפילו
ליצורכדיהדמיוןבעבודתאיתילהשתתף

בהחלטאניהתקופה.ואתהמרבדיםאת
חושבאניקשה.יהיהשלקוראיםלכךמוכן

בקוראים.מדייותרמתחשביםשהיום

אתשפתחוסרפדיםאם .לעבודצדיךהקורא
כמרפרקנו,ארג'ריסכמרהזר,המאה

עללהקלחושביםהיוודלף,רידג'יכיה
מופלאותיצירותנוצרותהיואיךהקורא,

 ?אבשלום""אבשלוםאר"הגלים"כמר
כיום.מדייותרמופיעה'קריא'המלהלדעתי

קריא,לאזהראם ?קריאזהאםחשובזהמה
אכזבהליישאפילולפעמים ?טובלאזהאז

שקראלימספרהדומןאתשקראכשמישהו
שלא .יותרשיעצרורוצהאניבמהירות.אותר
 .מהדכךכלזהאתיקראו

הואנבון'יצחקעםלישחייתהבשיחה
שלו'מחבריםלבקשנוהגשחראליסיפר

זהשאתךמביןאני .הספרדיםעלשיכתבו
הצליח.
יזהראתגםהאםהייתה,בענייןשליהטענה
הרוסיםעלכותבלאהואלמהכברןשאל

שחםמכתןביקשוהאם ?בכי-משפחתו

מסמיאבלשלא,כמרבן ?פולניםעללכתוב
סמיעידק.עללכתובמבקשיםמיכאל
אבלזמן'באותולאץרהגיעורצלקהמיכאל

עללכתובמצלקהמבקשלאאחדאף
כלעלסיפוריםלכתוביכולצלקההפולנים.
צדיךמיכאלסמיואילושבעולם,הרבדים
דקמרבדיםעדרתעלעידק.יוצאיעללכתוב

קיבלתי.לאזהאתלספרדים.כשמתייחסים
מביאהיהקפקאשלשאבאלעצמכםתאדו
היהוההואלמישהו'שלוהסיפוריםאת

רבדיםמיןכותבשלךשפדכץזהאיך :טוען
עלקצתשייכתרב ?כאלהאבסורדיים

ביתעלקצתבפראג,היהודיתהקהילה

עלכותבאניטבעי,באופןמזה,חרץ ...אבא
בתוכי.מדגיששאנימהאתרוצה.שאנימה

מתוךמשהרלהעלותשיכולתישמחואני
עללאהואהסיפוראבל .ילדותיהדי

עלהיהודית,ההיסטוריהעלהואספרדים.
ובתוךאדם.בכיעלהיהודית,הזהרתבעיית

 ...הספרדיתהזוויתגםישנהזה,

לתתביקשתלאהאםכתיבה,תרך·כדי
לבנותבא,אתהמאיפהתשובחלעצמך
 ?עצמךשלדמיוניתמשפחתיתשושלת

"מהשלכצרוףלינראהמאניהשם
אני".

מיוצאיכמקודיאניאם-כי' .כחמרדרשזה

תרדהיש .פדסי-עידקישםהואומאניספרד'

דואליותעלשמרבדתהמא~קיזם,שלשלמה
קשורשהשםכךמרכרתיאיזם.עלבמקרם
הזה,הדרשאבלגויים.בשמותגםכנראה
אנימה-כלומדיפה.הואאני","מה

ההיסטוריהמבחינתלאהרחב.במרבן
שנקראמהאתלבדוקרציתיהמשפחתית.

אניאותרזהרתיכמרכיבהישן""הספרדי

המעדנתבתרך .חייבמעדנתנושא

 tהגדולהציוניהוויכוחבתרךהאידאולוגית,

האלמנטאת ?הישןהספרדיאיתרמביאמה
לבדד.רציתישליהאישיתהזהרתבתרךהזה
להבכתכיסודליחשובוהיהיאותיענייןהוא

הזהרתרעלהגרלהעלשליהתיארדיה
שייכרתשלהפרה-ציוניהיסודהישראלית.

כשםהזהלמקרםשייכרת .לארץתנאיללא
גםלהביןיכולאנילכן .אליושייךשהערבי

תחושתאתשמכידמיהערבית.השייכותאת

יכאןמדגיששאניכפימיתית,האהמולדת
שלהמולדתתחושתאתגםלהביןיכול

הערבי.

 ?חירםמאניערשהחיהמה

האחרוןמהפרקהדומןאתתקראאם

עליושנזרקההיא,האחרונההמלהילראשון
כגמדשהרומןחושבאני .בחברוןאבן

עםמטיילשמאניבכךאופטימייבמשהו
השדה,מןכוחשרבלקבלהנגב,ברחביככדר

חשבנוכולנושאנחנו tהזרמהשממה
יכולהסוףבה.ולהיבנותבהלהתאהב
קייםישכימצדאבל .כסר~ד-צירכילהיראות

ההתאבדותהיאמהשהדיהמרות.איוםגם

במיןהזמןכלחייםהדיאנחנו ?הזאת
לאשהיאתהדס,ישראלשמדינתתחושה
בעודףמדגישיםאנחנואחדמצדתתקיים.

אנחנוכוח.בעודףחיוניות,בעודףפוטנציה,

העולם.אתכהרוסאנחנומלחמה,כעדרך
-שלתחושהמיןאיזוקיימתשכימצד

יהרגונישמד,אנחנו-שללאבדון,"כידונו
בתרךאנחנוכיום,הכהכך.אנירגםאותנו",

ופתאוםבה,הקשוררכלהאינתיפאדה
חיוכימשהרמיןערלים,אלפיעשרותמגיעים

היכלארתשלוהתחרשהלידה.מעיןכזה,
מורת-לא-מורת,בהתאבדות-לא-התאבדות,

מדגישיםאנושבההדינמיקהכנראה,היא,

צריכיםתמידאנחנו .זהותנואתעצמנו'את

לאוקצתמתאבדיםקצתעצמנואתלהדגיש
לעשרתפעםכלצריכיםכאילומתאבדים.

כמרבןרזההתאבדרתיים.חציאקטיםמין

לפעמיםלכרעוזרהעולםכיימסרכן
 • .למשלבשואהכמרילהתאבד

בע"מספריםלהוצאתשוקןבית
 :הספרבשבועחדשיםספרים

יהודישלזכרונותיו :סגרהויטוריודן
בר-מזל.

המחבר,שלהאוטוביוגרפיספרו
יהודיתלמשפחהנצר

הואומתבוללת,אריסטוקראטית
באיטליהילדותשלמרגשתיאור

בארץ-נעוריםשלהפאשיסטית,

שובוושלהמנדטוריתישראל
 .הבריטיבצבאכקציןלאיטליה

ערךבעלתמרתקת"ביוגרפיה
כסיפורהנקראתבמינויחידספרותי

יהושעא.ב.הרפתקאות".

עצמו.עםנפגשאדם :רוזנהייםאליהו

ותהליכיה.החוויהפסיכותראפיה
המצוקהמןלומדתהפסיכותרפיה

צרכיהעלהאדםשלהנפשית
דרכיםועלהנפששלהאמיתיים
יעילותלהיותהעשויותלסיפוקם,
האדםעל-ידישננקטומאלה

 .עצמובכוחות
במקצוע,לעוסקיםמיועדהספר

או /נפשיבטיפוללמסתייעים
ולמי /בולהתנסותלעומדים
האדםלנפשביחסשסקרנותם

אתלהכיררצוןבהםמעוררת
הטיפולית.העשייה

ועבודתארגון :שחםוחנהשרןשלמה

חינון.במוסדותצוות

הליכיםשלמגווןמציעהספר
אירגוניתלהערכותמעשייםוכלים

שיתוףתוךמוריםוצוותהנהלהשל
המשלבתשיטתיתועבודהפעולה
המנהלייםההיבטיםאת

בית-הספר.שלוהפדגוגיים

ארנבת.ארנבת :שנהבחיה

בליוויהרךלגילשיריםספר
נדב.נועםמאתציורים

שלהגדולהמיליםספרהיל:אריק
פינוקי.

מןהילדיםשלחביבם /פינוקי
כאןמופיעהקודמות,הסדרות

בשללהים,בחוףבחצר,בבית,
לילדיםחדשותומיליםמושגים
עינייםהמאיריובציוריוהקטנים

ספריולתרגוםשהביאוהמחברשל
שפות.-60ל
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יחוזילבנקזקוקשאתהלמסקנהתגיעחשבוותעשהאם

רלשירזתךינעמזמאתיםשךלהבנקחאםןדבנןקידחרעגשחנזבטא
קסעיםזאבשי

שךלזהמיודחיםלצרכיםרעחןאחאם
קסעיזמודקחואשnטנךמתלחנטנoחיףחאם
ומיזןמזמקצנnיצוןתע"ימוטלפתתאחאם
עמלות ,האשראיתאניחתבוםהלחטותקלבלשראישךלנoחיףחםא
דןעןז

ןשקריםומדועכניםרנחביםמעדיגאמרילשרותךועמדיםחאם
קסעיםזליפותחבינואלמיים

אבשראיחולמיםתפרוונתומקלב ,אישיליטופלזובחאתחחאם
וועקשחבתז

ועבלם,דגוליםבבנקיםכמוחטכונלזניחחדיושימכלחנחנתאתחאם
לכךזרבעמואף

 .ןליורתאלח.ללכראוישתתאחןשביםדיקסונטקרגליסבבנק
שחנ.-70מיןתרזחבשיראלבנקאיתוסמרתדיקסןנטלקרגיסבלנק
 BARCLA YS BANKלשעוצמתרבשליובתיונדיקסןנטקרגליסבנק

שליוב.אנזר,מהדגוליםדיקסונטבנקןלשועבלם,,מחדגזליםחרנייט
 .ושדחונתמקומיתהתחמותצלדבנקאיןנייסזןיציטתחנמיטח

אךואיתונת,אמיונתלהביטחדבימיפסקדגולדקסיןנטלקרגיסבנק
 .אשייויסחגמשישרזתממךלמונעמדכיל rnאיונזאת,עםידח

קשתמלכקלןחןתאלףןכ·ססנסנייפם 70דיקסןנטבקרליסלבנק
 .אנזרורמ,קצןעןתעהיפנםהנמזרים,

לניהולונסףבנקלשבשרותיולהשתמשהאשפרותלעחשבתתאם
קסעךיז
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ישראלםטיבל

מחזה

ששרדמי

(הנשר'ר)

פירורו"מחייעל·פי

קרזקין"

מרז'אייב .ב :מאת

יורישלבבימויו
לרבימרב

שלתמימותו
קוזקיןפיודור

התחוללה-1966ב

סערהבמרסקררה

פוליטית.ספרותית,
פרסםמרז'אייבב.הסופר

(עולםמיד"ב"נרביי
לענייניהירחוןחרש),
שלסיפורואתספררת,
קרזקין' .יןקוזקפירורו

תמהרניפשוט,איכר

לנסותהחליט ,,,·וישר·
מגוריו,בקולחוזלהפעיל
כלכליותשיטרח •פרררקי

חופשית,מהזישל
אתלבלרםבניסיון

הכלכליתההידרדרות
 .הכפרשלוהחברתית
כפרתיארמרז'ייאב

לסףהגיעושתושביו
מרוששכפרייאוש,

רשלנותםבגללוגרוע,
הממוניםשלהנפשעת

היההנאיביקחקין .עליו
אךביש-מזל,אולי

למסמךהיהסיפורו
"שעליוהזמןשלמזעזע

מרי"מעטיודעיםאנו

ה"פרברה"שכתבכפי

עלשנהעשריםכעבור
 .הזהמח

שנגרמההסערהאבל
ב"נרבייהפרסוםבעקבות

וכאפסכאיןחיתהמיד"

שחוללוהסנסציהלערמת
לרבימרביוריהכימאי
טגנקהתיאטררןושחקני

על-ירישחרקםהצעיר'
שניםארבעלרבימרב

מתושבימאות .לכןקררם
לאולםמיהרוררהקמרס

לרכושוניסרטגנקה
להצגתכרטיסים
 ."הנשדד"

עברהלארזןמפה
שהתיאטררן,השמעוה,

מוניטיןלוקנהשכבר
שהצגותיותיאטררןשל
אמירותנעדרותאינן

חושףבוטות,פוליטיות
תיאטררניתגביוסה

שלסיפורואתמבריקה
 .פרררקיעלמרז'אייב
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••יייוויי
פתיחה.

אתלעזובנאלץ"הנשדד",בכפרכינואותרקרסקין,פרמיץ':פירדררהמחבר
האסונותשכלנהרג,היהכברכןהקדוש.פררלביוםבדיוקהקולחוז

כפיהנשדד,עלמצררשםהקולחוזמזכירזה.יוםעלבדיוקנפלובמשפחתו
כוחותתאבדדברשלבסופרשתברח,כמה .שפןאחרירודפיםהצידשכלבי
קולחוז'אדמותתפיסת"על "?מה"על ,, !נבלהלדין'ארתך"נעמיד .ותיפול

בכל ?מה"אזולתמיד".פעםקרניךאתנשבורהירק.גן-אומרתזאת
איןקרניים,ללאשנשארתימכיורןאזכבר.כתושהכלקרניים,ליאיןמקרה

 • 19s6בשנתהמעשהאתרשמתיאני .' rפרמהתע,,,-לפחד"ממהלי
 • 1968בשנתהרעלההמחזה ?לדחותצררןהישאן .בצדוהנחתיכתבתי

להעמיד"צריך :המועצותבריתשלהתרבותשראמרההצגהשלבסיכומה
בדיוקההצגהאתודחו ,,גן-הירק.בגללולאההצגהבגלללדיןאתכם

שנה.ואחתלעשרים
 .בארהילדיםגםוהנה .אותיחיתנווכברלבלותהספקתילא = ' rפרמ

הילדים.)מופיעיםנשיקות.אבדרטיה.(מופעיה

 .הכלשזהלינראה :פומץי'
ליבנה.)עציעםשחקנים(מופעיים

בחורים,תקשיבורק :שירם

 .קטןלכםאשירשיר
טיפשים,מדיתהיואל

רמה.למרלבשימר

סיברתבלישלנרהכפר

יערות.הצמיחכבר

זנח,אחרעלהעץ :הנשים

צנח.ארמהעלחרא

 •גילינוחדשהדרך :הגבירם

 .טעינוישןבכירון

כרסמתשלקילוושנייםששים ...פההכלדרגיה)לפנישק(מניח :פרמיץ'
שכריחידות-840ל ,בסדרנראהזהאיתןיחדציפורים.לשלשתעםיחד

 .קילו 62-השקהנה ,והשכר .זכינו
פיות. soooב-מדוברהריוהשנהכלנאכלמהאז !פריה :אבדוטיה
שזייף.משחיר,שהמחבריגידואחרתדיוק.צריךכאןדרגיה.:לא,פומץי'

חלקיועכשיופיות.וחמישיםמאותחמשאלפיים :ויוצאחשבוןעשיתיאני
ביום,לפרצוףכרסמתגרם 24לנרויצאהללו.הפיותלכלקילו-62האת

אין :שואלאניאזאפרוח.לכלחיטהגרם 40מקבליםהקולחוזובמדגרת
 ?ככהלחיותאפשר

נפשי'היוםעגומה

 .אותיברכואנשים

אנילכןברכו'הם :כולם
 .שיריאתשרבתוגה
שהשכרחשבתיקודםגםענייני)בקולואומרהבללייקהאת:(מניחפומיץ'

ללחם.קרוביותרולעבורמשלוחיםעללצפצףרציתיאפסי,יהיה
החמצת.הפסדת,כן' :אבדוטיח

(שר)הבא.היבולעדלחפשמהואיןטעם.אין .מאוחרכברועכשיו :פומץי
לעבודהאותייקבלולאשני,ומצדדרגיה)אל(פונה ...נפשיהיוםעגומה

שתיעםנשארתיהמלחמהאחריואניצריך.זריזותכוח,צריךשםרווחית:
 .ימיןבידאצבעות
 .כף-ידולאלןישצבת :אבדוטיה
 ...להסתדרהיהשאפשרבטוח,אני :פומץי'

חיוקודם .עכשיומשלמיםחםמוזרכמהאלחים, !פריהארי :אבדוטיח
למזכירמאלףיותרכרתכיםהיום .בשררהשרוחכולםביןהשכראתמחלקים
שעובדיםולאלחללבלרים,ים,רלשומלמשגיחים,גםמשלמיםהקולחוז'
לעצמו.דואגאחדכלכלרם.לא-כמרןלשליחיםאבלבשדה.
 .מהקולחוזליאלן .ישלמושלא-רוציםלא :פומץי'

במקרםלעבודתלן ?תעשהרמה ?הקולחתאתתעזובשרב ?כן :אבדוטיח
מתאימהעבודהכאןלחפשרוצהאתהתצליח.שלאלןאומרתאני ?אחר

ממיאפילולןיהיהלאהקולחת'אתתעזובאם ?תחפשאיפה ?בשכר
לבקש.

ביוםבדיוקנפלשזהמזלאזיה ?לא .ממחסוראסבולאשאר'ראם :פומץי'
פררל.

 .עכשיוחגישלכולם :אבדוטיח
 .אותימענהשהגורלכנראה :פומץי'
הנועז'הד-בולט(שר)
 ...העניאהלך :כולם

הקולחת.אתלעזובסופיתהחליטוהוא :המחבר
 .איכשהואסתדר :פומץי'

הגורל,יותר.שמחיותר,חופשיעצמואתחששהחליט,וברגעהמחבר:
פסיק.רעודפסיק-לפניוואנינקודה,בפניהניחאמר,

השיגנואמירקהאת :וווונין

חלב.יציררבתחרות

הסתדרנולאבשרעם

הרו.נשברלשורכי

 •סטליןאתלפגשו-חלוםלי

נסטיה:

 :אומרלובעיניים

ברפתפרותמשלרש

 .נשאראחדחמוררק

חוגגתעושירםמאה

מופה:

הקשישה.סבתא·מרפה

סוחבת,לארגליהאת

נשיקה.מחפשת

 :ציפלקובהווווווה
 •יצאתיהמחלקהראשעם

 •איתישכבהמזכיר

-הופעתילאבלללעבוד

 .אניהמצטייניםבין

דובדבןעץבראילקראת :הקולחוזחכות
בענפים.מנפנף

פעםאףבנותתצאואל

בחורים.עםחרפהבלי

בשפע,שדרתאצלכם :טימושקין

 .יותרעוד-ואצלנו
קומוניסטים,הםבניכםכל

יותר.ערד-ושלנר

 •אותיזנחאהובי :הקולחוזחכות

 .קטנהמדי :אמרלי

קרמתיאתאגדילאם

שררה.אהיהלאחר

הסתדרת,לאברזיאן :ספייראק

 .סירבתלצאתבירקוד

נעשה,לפדייהברית

נצא.ולישראל

הכפרמשדרבדר"חרת :קוונאץי'

 .חסרהיהביציםשתי

ממהירם,ילדים

מזמינים.אביהםאת

ברכביםבשמיים :הילידם
לרסיסים.נשבירם

שניםמיטבמבלים

ציונים.עםבכיתה
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(דשכרת)

 ?שחתקצתלקצוריצאתשכני'מה,אז :פרמץי'
קטנה.חלקהלאמאנתנוניחשת. :אבזיר
טבע.אוהבאניגם :פרמץי'

 ?עובדלאאתהלמה :אבזיר

ציבוריות.מעבודותכבדהתייאשתי .לעבודגמדתיאני :פרמץי'
 ?מקנספוחדלאראתה :אבזיר
 ?סמרטוטיםערמת ?אצלילקחתאפשרכבדמה :פרמץי'
 ?ארתךיגדשוראם :אבזיר
 ?סובייטישלטוןישברלמקרם :פרמץי'
מפקח.שישלסקרם :אבזיר
המפקח.עוזראהיהאניאז :פרמץי'

ברדדה.דגלבעל(שר) :אבזיר
דע,לאבכללמסתדר

למגפייםזקוקלא
נקער.אינוומכנס

דע.לאמסתדרבאמתאתה :פרמץי'
אני !העולםממלחמת-ראתההאזרחיםממלחמתערדנכהאני :אבזרי

 .עדךלנרהיהערדההםבימיםהמלחמה.לפניערדהסתדרתי
שררה.לאלידךאנינכרן.זהגם :פרמץי'
 ?עכשיותעשהמה :אבזיר

הילדיםשלוהנעליםהגבדים .איןלחםזה.עלחשבתיהיוםבדיוק :פרמץי' '
כמראחד'פתרוןדקשישנדאה ?לעשרתמהלקנות.כסףואיןשוריםלאכבד
קברואלכדאיכזהבמקדהלא.-וליאושרלכםחביבות,"חברות :בשיר
ואקנהלשוקליאלך !מוצאיש !לא :לעצמיחשבתיואז ,, ...הנשדדאת

אםרובל.שלרשה-ליטרחלב?ערלהכמהאלווה.הכסףואתפדה,
חודשים.חמישהתוךהכסףאתאחזירביום,ליטרשישהלמכוראצליח
 .להסתלסלמתחילהשעראיפהלבדוקצדיךכלקררםיודע,אניפדהלכחרד

טובה.פדהזאתשבעורת.ארבעהתוךתמליטהעודף,עלמתחילהתלתלאם
עסקכבדזהשברעות.שבעהאחדיתמליט-הגבעלמתחילהתלתלראם
הבטןביןעבהשקע-התעלהאתלמששגםצדיך !עצלניתפדה.ולאביש

פרדתקבל-לשםתכנסאצבעחציאםהשריד.בסוףארמדת,זאתלשדיים,
החלב-אם-כןהזנב.בקצהציציתישאםאבדוקזהואחדיביום.חלב
אכחדשם.יטבעלאקרפיקרתחמשבןמטבעשאפילושמן'כל-כךיהיה

כזאת.פדהבדיוקלעצמי
 ?העיכובלמהאז :אבזיר

בהלוואה.-3000לזקוקאניארמדת,זאת .קטןדברדקנשאר :פרמיץ'
אתןאני !שנהלחציאלףליתן .ממךארמדת,זאתמשכנים,לבקשהחלטתי

הכללים.לפיהכלאתנעשה ...שטר-חרבלך
ואניבקלי-קלות.ארתךילדהבטחשלךאמא !שדאיזה !הנשדדנר' :אבזיר

 !מטומטםכמרהקשבתי
 .אליהבנהשרםלךאין :פרמץי'
 ...מטרמאהלכלרובללךאשלם !אצלילקצורתברא .רעיוןלייש :אבזיר

 ?מסכיםחיטה.שלפרדאוסיףרעודתרוויח.
 .ארתךשלחאלוהים :פרמץי'
 .בעירענייניםמספיקליישהזאת,החלקהעםלהתעסקזמןליאין :אבזיר
 .חשבונךעלהמשקה .סיכמנו :פרמץי'
קצת.נלגוםעייפים,נהיה .נארגןבערב :אבזיר

והאדםהיאטובהשהאדמהזהאיךלי'תגיד .לידואגשרבהטבע :פרמץי'
וקמצן

 ?מדבראתהמהעל :אבזיר
 ?שםישדגיםאזיהיודעאתהקרזיאקרב.מדרוןאתלדוגמהקח :פרמץי'
קחיאק-אותםלדרגידעאחדאדםדקאותם.לתפוסראי-אפשר !פחד
לקח .אחדלאףמלהולאגסס-היהקמצןואיזהמת.הואאבל .עצמו
 .שישדףלקבר'איתר
 ?לגלותנסיתלאאתה :אבדיר

לאמה .הסודאתגילהלאהואשלולבןאפילו ?אנימה !עפםלא :פרמץי'
למה-שואלאניאז .חשבוניעלאותרהשקיתיאפילואףכשבולו'עשיתי

אתיודעהייתיהילדים.אלכברדמתוךלפחותמגלה,היה ?שכזהקמצןהיה
סילרדדגיפרדארבעהאזיהדגהייתי .קולחתמשרםמפחדהייתילאסודר'
 .מלךכמרלירחי

 .אתריחדלדרגיצאתיפעם :אבזיר
 ?איתןשיצאהסיבהמה ?כן :פרמץי'
 ?פיתיוןמרכיביםאיךיודעאתהים..במסלועזרתי :אבזיר
 .הכלהבנתי .למדתימהספדים !כמרבן :פומץי'
 ?הצדפותבשדאתמטגןאתהשמןבאזיה :אבזיר

צמחים.בשמן :פומץי'

 ?הפיתיוןאתתקשורחרטובאזיה .נכרןזה :אבזיר
 .צמדחרטומוסיף)(חשוב ...דבילבחוט :פומץי'
 .מפשתןלהיותצדיךהחוט-לךדעאז :אבזיר
 ?זהאתלךאמדהואזה,מה !הרוחותלכל :פומץי'

 .עצמוהוא :אבזיר
באגררי)עיניואתנעץ(הנשדד ?אחד-כךהיהמה ?ואחד-כך :פומץי'

אותם?משכתם

עלנשכבמהםואחדהסירה.לידהסתובבומהקרקע.עלוהם ...כן :אבודי
המשוט.

 ?גדולהיה :פומץי'
 ...כדליהיהראשו :אבזיר

זהעל ?הפתירןאתלהםהביאאיך ?אותםתפסאיךאבל !שטןאי' :פומץי'
כתוב.לאספדבשרם
הוא :אמדואזקצת,החזיקהמרפק,עדהמים,אלידואתהכניס :אבזיר
 .יותרמוצץלא ...שבע

אדםהואקרזיאקדעתך.אתהסיחהואבאכזבה)ידיראת:(מרחהפומיץ'

עכשיו,נלגוםאולי!שמע,זהקדשבן-אדם,לאזה?הדייגלההאםשכזה,
כבדאניהקציררעםעכשיו'נשתההיום.חגזאתבכל ?לערבנחכהלא

לבדי.ליאסתדר
 .רובלשלרשיםערדלךאוסיףטוב, :אבזיר
 .אחדערדאוסיףואניבקבוקתביאאתה ...עכשיוזהאתתביאאז :פומץי'

שלממרחקזכטבעכאןלמצואתרכלנקייה,עבודהאעשהלקציר,תדאגואל
 .פדרלביוםמזלליישלראשונה .מטרחמישה

בשדות
 ?פהלנתהאםפילם,דודלך'מה :פומץי'

שוריםולילהיוםבשבילי .לגמדיפריה,אני'שינהחסד ...לנתיראם :פילט
הם.

 ?באתלמה .התנורעללךשרכבהיית :פומץי'
 .שליהסנדקית-למדיהשייכתהזאתהחלקה :פילט

 ?מהאז :פומץי'

 .באתילקצור ?מהאזארמדתזאתמה :פילט
 ?קררםהייתאיפה .ליארתהמסדההיא ?מטורףאתה :פומץי'

פריה.שלך'השאלותעםליתציקואלהייתי'איפהעניינךלאזה :פילט
אפילואיןכבדליכינתחלק.בכסף .יחדגםנרכלולקצוראתה.צעיר

לחורף.אפודהלקנותצדיךרגםמכנסיים.
ארבע.עללקצורמתכווןשאתהפילטדודלי'נדאה :פומץי'
 .דגליךעלאדרוך-לפנייתלךאתה.אפרוח :פילט

 .אותילדדכןבאראתהסיכמתיאני :מוזר :פומץי'
 .גלמודאני'לבד ?ליייתןמי .א~אזלאכול'רוצהאני :פילט

 ,, !ותן"תן :דורשיםברקדכלהדי ?שליהפיותאתיאכילרמי :פומץי'
שתה.:קח,פילט

שנה 20כבדכאלה ?הפרטימהמשקערדנשארשלךהכלי ,תגיד :פומץי'
במכירה.אין

 .שפשפתיכבדמהםאחדהמלחמה.לפנימהצדשנייםקיבלתי :פילט
 ?זהמה :פומץי'
 .אותרשפשפתי-אומדאני :פילט

הבעתארתהתמידאצלוהופיעהשמח,ארכעספילטסבא:כאשדפומץי'
ארברכההואהאםבדודהיהולאשיניים,ולטששפתייםמתחהוא :פנים

סבא.תדאהצוחק.

~שחקהוא.נבלהשלי'החרמש .באבןלהשחיזנוחלא !יפה !אנסהטוב,
מווינה.בטח,של.ךנתופות.בשתי
 !עליוחותמותשתי :פילט

 ...בערבותנרקבהחציר !היהקץיאיזה :פומץי'
שסיכמנו.כפילפניךאלךרדי.ישבנופרקה,טוב, :פילם

 ?כזהדברסיכמנומתי :פומץי'

הקציר
והתיישב.),אשרןעבודתואתסייםפילטסבאקצוירם,יפילט ' r<פרמ

 ?ארתךשאשיגלךאמדתילאפרקה,מה,אז :פילט

אחדמישהואםמחוספס.לאחלק,הלהב !זהב-שלךהחרמש :פומץי'
 .מאמיןהייתילאלי'מספרהיה

קרבן'ואתעבדתיהדרןאתרוסיה.בחציקצרתיהזההחרמשעם :פילט
באשהייתיקדה .גדולעדךאזהיהמדיזאןלקוצרים .קווקזלהדיעדוהגעתי
קרפייקרת" 50 "הנעלעלכותבהייתיקצורים,ששכרוהאוקראיניםאללשוק
לאבשרם-אופן.-מזהובפחותשיפנה.-שצדיךמילישרן.ליוהולך
 .ראשוןלכאןהגעתיהדיאני ... !זהחהרמרבן

 ?לברארצהערדרמי :פומץי'
ספידיאק. :פילט

 .דברכללחטוףמתעקש ?לוחסדמה :פומץי'
בעין,ליקוץרצולע.כשדשםהסתובבוהואבחצר,הייתיאתמולפילט:
בכסף."איתרונתחלקפרמץי'עםלקצורנלך,,בראאומד:
 .יקבלבשינייםחרמש .ממנייקבלערדהוא :פומץי'
עליואלשין :ליאומדוהוא ?אזמה .שאלתי- ?יסכיםלאהואראם :פילט

~ 
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מחזה

על ""השמועהשאלא
במהירותפשטהההצגה

המימסדבמסדרונותגם

בחייששלטהפוליטי
והאמנותהתרבות

על-המערצרת. nבביר
נאסרולהקתולרבימרב
 ."הנשדד"אתלהעלות

יותרלאהתיאטרןו
נושרלשעתוהמתין
שניםשבענוספת.

 ,-1975ביותר,מאוחר
שוחקניולרבימרבעשר

אתלהעלותנוסףניסיןו
 .במרסקררה"הנשדר"

השלטונותפסקו ,, !"נייט
שרבהודרוהמחזה-

שנהעשירםהבמה.מן

הניסיןומאדחלפו
אתלהעלותהראשון
נמהונדשרוההצגה,

פוליטייםשיניויםונמה
בבירת-מסעיירם

נדיהמעוצות,

הפרסטרריקהששלטונות
אתיתירורהגלסנרסט

על-ידיהמחזההעלאת
טגנקה.תיאטררן

 . 1988בפברואר

התקבלהההצגה
בהתלהבותבמרסקררה

להחיתהאידרה.
פוליטיתמשמערת

של"הפתוס :ואקטואלית
במחזההפשוטהאזרח

שנים,מלפניההוא,
הלןעםהתמזג

בימינושלנרהמחשבות
ההתלבטיוותעם •אבר

באשרשלנרהקשות
האדמהעלחיינולעתיד
לאדםנחדירכצידהזאת,

כציד •האבדונבדוראת

הכפיים,לעבדותנחדיר
הטובשמםאתלעמל,

מליםבאמצעותרקלא
באמצעותאלאגבוהות

נדמהשלעתיםקשרארוח
בין •לעדאבדהואני

קשר •לאיכרהאדמה
יתקיימולאשבלעידו

פניעלחייםעדר
 8האדמה."
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ירוויח.לאהואשגםאזמזה,נשכראצאלאאניאםלמזכיר.
 .אותייפחידשלא = • rפומ

הערב.אליךיבראהוא :פילט
 .ידרוךלאביתיסףעל = • rפומ

ספייראק.)נכנס : rפרמ<בית

לכם.בתיאבון !אדוניםטוב,ערב :ספיידאק
בפניםעמידה ?הדלתלידשתעמודלמהבאת.כבדאםתיכנס, :אבדוטיה

כסף.ערלהלא
לביבות.מזהערשהאני ?גריסיםדייסתזה,מה :ספיידאק
לדייסה.מספיקבקרשילביבות,בשבילגריסיםלנראין :אבדוטיה

שלךשהאנשיםלנרמספיקולמבקרעצמךאתערשהאתהמה = • rפומ
 .הקולחוזאתשודדים
לוקחהיההכומר'רסילי'זה .ביתמכלפרדאוספיםלאאנשי :ספיריאק

כאלה.כמרירתקררם
המתים.אתשודדים = • rפומ

 ?מרבדאתהמהעל ?מתיםאיזה :ספיידאק
המרתף.בשבילראתהליסודות,ההוא ...מצבות=גנבתם • rפומ

פרדמאבן.יותרלאהןצלבים.עםהכנסייה,שלמצבותאלה :ספיידאק
אחר.משהרכבדזה-גריסים

 !מלאותעגלותמשםמוציאיםאתם = • rפומ
לולחיותיכולהואחף,האדםראםהחרק.לפיחיים !הגזמת :ספיידאק
הילדיםאתקחידרנקה,אני?מבקרמיןאיזהמהרמות,תעשהאלבשקט.

החוצה.וצאי

לאזה .לדבראפילוטעםאיןואיתרליישסודרתאיזה !וזהלאן = • rפומ
ירעיל.

כנראה.פילט, ?ארתךלהזהירהספיקכברמי :ספיידאק
בביצה.ערף = • rפומ

 ?בביצה :ספיידאק
 .לךשבאתה, = • rפומ

לאוהואהיגיון.שיהיהצריךדברבכלמרבד?מהעלרוניה,:אני,ספיידאק
מבין.

לךמעלהבמקומרשלארבדכל .צריךאתההיגיוןאיזהיודעאני = • rפומ
חלק.לךאיןאצליאבל .התיאבוןאת

אתפגשתיארמדת,זאתאתמולזמן-מה,לפניבאבדרטיה):(מביטספיידאק
באשאינועל-כךנטילוקנס •לקצור ' rלפרמניתןלא =אמרהוא .אחי

לעבודה.
 ?פריהיהיה,מה !אדיריםאלוהים :אבדוטיה

 .שאלולאארתך = • rפומ
הםגםילדים,הרבה ' rלפרמ •היקראחי =לפשקהאמרתיואני =ספיידאק
בהתנדבות.כעבודהזהאתונרשוםשוטףקצירלוניתןברא .לאכולצריכים

החרק.לפייהיההכל
גנב.אתה = • rפומ

 .אותימקללוהואלעשרת,מהלומייעץאני :ספיידאק
שלי.השותףיהיהשפילטלפשקהתמסורככה,אז = • rפומ

 ?פילט :ספיידאק
שב.אתה = • rפומ

 ?ברורבשררה.שררהאיתיותתחלקאיתיתעבודאתהככה,אז :ספיידאק
קררם.איתןעבדתימספיק ...אותיעזוב = • rפומ

המצטיינים.ביןחיתהשליהענייםמעוצת ?קררםמה :ספיידאק
ומהעל •למשלסליגה,רוסקהאתולשםשלחתאנשיםכמה = • rפומ

בסוסים.סחרורסקה :ספיידאק

אחדסרסעםשנשארלמצבוהגיעצועני,כמרהתחלף.סחר.=לא • rפרמ
עליך.שילשיןפחדת ...אותרשלחתלמהיודעאני ...חלוש

 ?מהעלשילשין :ספיידאק
מכדוהאיוםוגנבתםוהקדחאתהלא ,-21בברכובשלהסוסיםאת = • rפומ

בקסימרב.אותם

בחינם.לאובטח !אתה ?ליזרניןלפטרשחדורנתןמי .שמדברמי :ספיידאק
שלוהבדים .שלוהארגזיםכלאתרוקנתברחכשליזרניןוראתה = • rפרמ
הואאיפהתדאה .שחדורלושנתתימתחרטלאאני ?עליךעדייןודאי

אחדבןרקולךורופאים.מהנדסים-והילדיםבגרדקי.רציף!מנהלעכשיו
גנינה.עלבכלאיושבהוארגם

חדרתבמדמה ...לקרלאקיםמלקקהייתקררםגם .שכמרךמלרכלן :ספיידאק
 .לדיןארתךנביאערדאנחנו .בטלןאתהועכשיו .מועצת-הכפרמזכירותאל

(שבדרת.)

הנה.בראו ?עינייםבינועציםאתםמה :גרזנקרב

 .כאןלנרטוב :פילט
ושםלעשרתלנרישמה = • rפומ

לעשרת.צדיךמהלכםאסביראני ...בואר •בואר :גודנקוב
אלינו.אתהבראאזסרס,עםאתה = • rפומ

שכמרתכם.בטלניםבגללכם,הסוסאת rשאדלחשובאפשר =גחנקוב
לפטפוטים.זמןלנראין .לדרכךלךלךבטלנים,אנחנואם = • rפומ

 !לכםאומראניחכר' ?זהלאן :גרזנקוב
וצועקאתהמה •נר<נעצר> = • rפומ

 ?אנרכיסטארחבר-קולחוזאתה,מי :גוזנקוב
לא-כלרם.אני = • rפומ

 ?לא-כלרםארמדתזאתמה :גוזנקוב
קילבולאעדרהשדרדיםימים.חמישהלפניהקולחוזאתעזבתי = • rפומ
אני?מיאזאליהם.אותי

 ?לעבוריוצאלאאתהלמהלמה, ?משתטהאתהמה :גוזנקוב

לדרבנובא,אני ,שלישליתןווחציאלפייםושלךהמשכורתמה = • rפומ
בקולחוז.
 •לךאומדאניבסרבהשטויות.עםתפסיק :גוזנקוב
 •ונדברהשיחלדינשב .לכאןבראברצינות,לרבדרוצהאתהאם :פומיץ'

חשדניםירוחההר.עלמנהליםהרבהראיתימלמעלה.עלילצעוקמהואין
ממך.

 ?לעבהדרלצאתמסרבאתה !הזההגיבוראתתראו :גוזנקוב

זישןאוליארמעשןזפהערשהאנירמה = • rפומ
לרנתישרםהנראהלמזכירות,ארתךנזמיןתראה,ערדמשתטה. :גוזנקוב

אז.

 nacעזתבי-לךאמרתיהרי !מזכירותלשרםללכתמתכווןלאאני : • rפומ
 !עזבתילתמידהקולחוז'
ארחךנסלקאנחנוככה.נוחכיםלאהקולחוזאת !חביבילא, :גוזנקוב

 ?תפסת ..•וייראושייראו •מהכפרתעוף .מהקולחוז
ת acתעכירבטחשליהביתואלנמאסת.שלאשתךבמהתפסת : • rפומ

 .מחוסלקרלאקכמרמשהראהיהזאתבכלאני .המשרד
 ... !אצליתצחקערדאתה :גוזנקוב
 !מעמדתחזיקפרקה,כר,פילט:

הטלפון).(שיחת

מסרב.קרסקין ! • rאיבנרבסמירן !הלו =גוזנקוב
 .שלדהאמאשלהכרסאתלותראואזמסרב.קרסקין :מוטיקוב
 ?אמאאיזו :גוזנקוב

 .קרסקיןשלאמא :מוטיקוב
 .מדוברמהעלמביניםאינםרטימשרקיז r<ררררנ
מדובר.)אמאאזיועללבררומנסיםחחירם

ולתמיד.פעםהראש.אתלוככופף :מוטיקוב
פשה.הראש,אתלוככופףבטלפןו.) rררררנאל<פרכה :גוזנקוב
שככופף.בחיי ,' rמיכאילרבמיכאלנכופף, =וורונין

 >•' rפרמ<בית
נעבןייזריר acההפעולהוערדאללהגיעקרסקיןהאזרח"על :צר :אבדוטיה

פריה?יהיה,מהמהקולחת."הכ"לשלסילוקו
לקווררקר.צירךיאכללאהחזיר-יסגירלאאלוהיםאםאמא, •כר = • rפומ
 •בבץוהסוליהתיפולאחרתהמגפיים,את

לwךהםקםרןרלך.איןמעילואפילובחץוגשםרחוקה,:הדרךאבדוטיה
קח.הכה,ברוח.ציפוריםכקןשיתפרקישןכל-כך
שלה.)האפודהאתלו(מביאה

אמא. •במעיללאהואהאושר = • rפומ
 ?מהאז :אבדוטיה

בורלמעיל.שיבבקשה,שק)(לרכשכאלתר.ומעיל ...יודעמי :פומיץ•
לברדירכרב.כמרמגבעת-הקרדקרד
אבא.כרכב,רקלךחסד :הילדים

 .הולךאניכרכב.פהחסר •נכרן = • rפומ
הקטניםאת ?אוגתרכרטשאתהמיבידיצועקות)בבכי(פותחת :אבדרטיה

 !הפתחיםעללחזריצטרכוהיתומיםהאהוב.מפרנסנו ?והזקנים
זמת-אנימהזטפשהצועקת,אתמה = • rפומ

לבית-הסוהר.ארתךיכניסופריה,ארי, :אבדוטהי
לחז.חרחיכוליםלאכברהםהשתכר.הזמנים ...דרכיהאת,טפשה = • rפומ

תחpררבכה.ואתלכלא.הכניסועצמוברייהאתאפילוהכה ...לעצמם
 .הולךאניטוב, .צריך
רתעכ •.•בחומהרנהגקודםגם ?מרטיאקרבסמירןעכשיואותייפתיעבמה

 TJCרנלותמדי.פעםהקרנייםאתכקץצהשכרנה.מלך-איוםכעשהבכלל
לפחד.ממהליאיןולכןהכל.אתקצצוקרניים.איןבכלל?ולימה

(יצוא).

בשק.)מכרסה ' rפרמ<נכנסהאזויר.הפעולברעוד

ואותיהזמיןמי = • rפומ

Kיתת !לכאןלא !מדיהשק,אתתורידבהמרת,לחצרבאתלא :המזכירה
 !זהאתתצויא ...מיםמלאהוא !החוצהאותר
לרי K ?מזסםאורתיקחמישהוראםממקומר.)חאיכראךהשקאת(מוירד : ' rפומ
 ...שליהאחרוןהשקזה

 !בםחהזםיכר.)לשחד,,אללהתקדםמתחלי ' r<פרמופהאותרצריךמי :המזכיהר

מה • nר acהסשלמה!שלוליתמטומטםעםישמחו.הםהשק.עםלשםתכנס
 ?באגםהתרחצתעשית,מה ?פהמנקה-אני

רבנורדםם nnלהליאלךלעצמי:חשבתיואחר-כךדגתי,=בדיוק, • rפומ
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רכים.רהיטיםאיזהתראוהנה.האזורי.

 ?באתלמי ...אתה :המזכירה
לוועדה.למרטיאקרב, :פרמץי'

 ?קרסקין ?מפררדקיאתהאז :המזכירה
 .בדיוק :פרמץי'

בהנהלהלךמחכיםשלמהשעהכבר ?הצגותערשהאתהמהאז :המזכירה
לו.התיישבמיד.קרםפה.משתטהראתה
 .דמיךשלבחדרו
 ) ...לשבתהספיקלא ' r<פרמשב.כיסא>עלומצביעהנשדדאל<פונה :ומין

 ...למסיבהארתךהזמנולא ...תעמודנורא,לא ?זהלאן :מרטיאקרב
 .למרודרוצהערדוהוארטוב.תרנגול >' rפרמאת<עצור

 ?תרנגולותאוספים ?לול-פהזהמה :פרמץי'
ברציה)יוצא(טימרשקין !טימרשקין !נתחיל .מדברערדהוא:(צועק)מרטיאקרב
 .הענייןאתתסבירתתחיליגרזנקרב.
במטרהעליוןמאמץערשהלהגי.דאפשרהמדינה.כלככה.אז :גרזנקרב
היסטוריותלהחלטותלהיענותקולחוזחברכלעלהחקלאות.אתלפתח
שמסתובביםגורמיםעדייןישנםאבל .בעבודתומסירותעל-ידיאלה

מסיתיםהםמזה.יותרהעבודה.בשערתבאורזיםויוריםרוביםעםבשדרת

עקבהחלקות.אתבעצמןלקצוריכולותלאאשרבחררה.יציבותלאנשים
כסףבתמררהולוקחיםבמקומןקוצריםהםחוקיות.לאלפעולותיזמןחוסר

נרשהלא !לעברחזרהזוהי ...שחיתותזוהיראוי.שאינודברוחיטה.
החלטתאתלאשרנבקש .הקולחוזבטוהרלפגועיקרסקיןין.הבטללאלמנט
 .קרסקיןאתלהרחיק-הקולחוזאסיפת

 .סיימתי(מתיישב)
תתחילודאי ?עכשיותגידנר' ...דיברתיפה .הכבודכל :מרטיאקרב
להצטדק?

 .הקולחוזחשבוןעלחילאגנב.לאאני ?להצטדקפהישמה :פומץי'
 !תשתוקאתהקולר)את(מירם :מוטיאקוב

כלרם.תשאלואליכךאם ?שאשתוקכדי ?אותיהזמנתםלמהאז :פומץי'
כרצונכם.תחליטו

 !ולתמידפעם .ראשךאתנכופףעצרת.נבקשלאשממךבטוח :מוטיאקוב

 ?בקולחוזלעבודהלצאתמסרבאתהלמהיקרסקיןחבר :זמין
גרם 24וקיבלתישלמהשנהעבדתי .ומיןחברמסרב.לאאני :פומץי'
חיטהגרםארבעיםמקבליםהקולחוזבמדגרתלפרצוף.ליום.גריסים

לאפרוח.

אתלךאזכירואנילפנינו'מתפלסף !חכםאיזהתראו :מוטיאקוב
היהלאאחדאףשנהלפניערד !הפקרותאיזו .צריךלעבוד :המדיניות

החרבות.אתלךאזכירואנירוצים.הםזכריותמלה.אומר
כךהאלה.השיטותעםלגמורצריךמרטיאקרב.חברמרטיקרב.)אל:(פונהזמין
רחוק.נגיעלא

נגיע.נגיע, :מוטיאקוב

 !מרטיאקרבחבר :זמין

 ?לעבודהלצאתמסרבאתהאזקרסקין)(אל
ילדיםחמישהליישבחינם.לעבודרוצהלארקאנימסרב.לאאני :פומיץ'

מלחמה.נכהואני
מים.קצתשתהתירגע, :זמין

תגדלהזה.הקומיסרעלתסתכלומשכורת.דורשהוא ?ראיתם :מוטיאקוב
 !בטלן .כסףתבקשאחר-כךורקחיטה

אלאקוצר'ואינךזורעאינךואולי ?גידלתאתהחיטהואיזו(כעוס) :פומיץ'
הכיסים.אתפותחרק

 !תשתוקאתה :מוטיאקוב

לא'אתהקרסקיןחבררגליו).על(קםסוף-סוף.תרגע !איבנרביץ'סמירן :זמין
לעבוד.מסרבאתהדקמשרם-מה,אבלבקולחוז.היחידהחבר

אזגם ?למשללמרת,רוצהלאאניאם .ומיןחברמבין'לאאני :פומץי'
 ?האחרון"ולאהראשוןלא"אתה :תגיד
 .ביחדלקולחוזלדאוגעלינוקרסקין'חבר :זמין

מרובמקרקרתהבטןאצלישרנות.שלנרהדאגותרק .דואגיםאנחנו :פומץי'
שתייה.מדובמתפוצץהראשרלגרזנקרבדאגות,

 !מבקדגם-כן !תתנפללאאתה :מוטיאקוב

כתבת ?התרעתצררתכחבראבל .לךחשובלאשהקולחוזמביןאני :זמין
לשלטונות?

להשתיןכמרזההאזורי'הורעדאללכתוב ?טעםמהאבל .כתבתי :פומץי'
הרוח.נגד

 ?כתבתלמי- :מוטיאקוב
 .לךלמשל :פומץי'

 ?כזהדברהיהטימרשקין' .ליזכורלא ?:לימוטיאקוב
 .קיבלנולא :טימושקין

אלרמשריטרמנבתמכיסו(מוציא ?שלךהחתימהלאזאת ?זהרמה :פומץי'
עסק.ליישמיעםיודעאנירשום.בדוארשלחתיאני >, rטימשרק

 .זיוףזהאולי .שליהחתימהזאתאםלהוכיחערד:צריךטימושקין
33 
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מרטיאקרב.חבר •הענייןאתלהבהירצדיך :דמיז
 ...העובדותאתעיוותמיהמכתב,אתאיבדמי .נבדר .בהחלט :מרטיאקרב

נעניש.האשמיםאת

המזכירה.)(נכנסת

 .המחוזימהרועדשיחה •טלפוןלןיש •דמיזחבר :המזכירה
(היוצא)הענייןאתתבהירואתם :דמיז

 ?לעבודהתצא ?להבהירפהישמה :גחנקרב
אלכבדבאתגרזנקרב,חבר,ראתה,הקולחוזאתייסדתי 1930בשנת :פרמץי'
 •-1930בעשיתאתהמהבדודלאערדהמרכן.

אלא •דין-וחשבוןלןלתתכדיארתךהזמנולאדבריו)אח(מפסיק :מרטיאקרב
 ?בקולחוזתעבוד .ולתמידפעםשכלקצתלןלהכניסכדי

 .אעבודלאבחינם :פרמץי'
 ?רוצהבעצם,אתה,מה :ארמניאשקין

עבודה.אמצעאניהפספרדט.אתליתנו :פרמץי'
 .לןניתזבוגדתעודתאלא •iןפספרדטאתלאאבלל.ןניתז :מרטיאקרב

 > rימ<נככם
 .מבדדים :מרטיאקרב

 .המחוזילרועדמזמיניםאותי .תבדרו :דמיך
 .ארתךנזמיןהחוצה.צא :מרטיאקרב

יוצא> ' r<פימ

 ?איתרנעשהמה :ארמניאשקין
 .כפול ...מסעליוולהטילמהקולחוזאותרלגרש :מרטיאקרב

המסים.אתביטלואבל :ארמניאשקין
 ...עצמאייהיההוא •אותרנגדשאםאבל .קולחוזלחברידק :מרטיאקרב
 !כפולהכל ...וביציםפידרת •בשדבהתלהבות)(מצטרף :טימרשקיז

 ?מהאזהורעד)חביראל(פרכה :מרטיאקרב

מצב .פיתדרןלחפשצדיך .קיבללאהואהמשכורתאתטוב.לא :פירטו
קשה.

 ...מסולהטיללגרשכשמש.בדודהכל :מרטיאקרב
 .להסתדרלולעזורוצדיך .אותרמשחרדהייתיאני :פירטו

נהרוס-רלמתפדפדיםלבטלניםנעזוראםליבדאלירת.זוהי :מרטיאקרב
יעבוד?רמי ...אחדמישהו-ומחדיעזובהואהיוםהקולחוזים.כלאת

עוזבים.לאאצלנו :פירטו
היבלות.על-גרזנקרבושלהרגליים,עלעומדשלן:הקולחוזמרטיאקרב

לתמיד.אחתפעםהדיאלקטיקה,אתמביןלאאתה !הבדליש
שלנרהדוגמהיהיהקרסקיז !איבנרביץ'סמירזצודק,אתה :טימרשקין

 ...והעודרתהבשר :כפוליםשיהירהמסיםרכל ...לחינון
עודרת.שניממנולקחתאפשראם-כ.ן ...יפהיפה, :ארמניאשקין
שיספקהואאז .אחדערדלקולחוזלספקחייביםכולם ?לאלמה :מרטיאקרב

 .טימרשקיזתכתוב,שניים.
 ... !עציםגםשיספק(בהתלהבות) :טימרשקין

 ...ולתמידאחת .מהקולחוזלברוחזהמהשידע !תכתוב:תכתוב,מרטיאקרב
 .בחשבוןזהאתקחושנייה.דרגהנכההואאבל :ארמניאשקין
נדאהשהואתדאהאלשטריות.איזהאצבעות,שלרשלוחסרות :מרטיאקרב

.שיצביע.אותרלגרשבעדמי :.נצביעמאיתנויותריחיההואגרוע.כלבכמר
נגד?מיטוב,

נגד.)-זולגיופטראשקיןיארמנבעד.הצבעיוטימרשקיןגחנקרב,(מרטיקרב,

בעד.הדוב

 .אחדבקול ...הדוב :פטיה
הדלת)(אל •לקוליקולןאתלהשרותמהאין .שליהקול •כן :מרטיאקרב

 !לקרסקיזתקראו

השק.)עלבחשדנותמביטמרטיקרבבידר.שקעםקרםקין(ככנם

 ?בשקחזיריםסחבתוודאי
אותם.לילוקחיםהייתםאחרתהזדרזתי, :פרמץי'

(קוראולתמידאחת ...מראשזהאתלןאוציאאני !שתוק :מרטיאקרב
טיכנרבשבאזורפדרדקיבכפרהמתגודד ' rפרמפייייי"קרסקיזבפר,ט,קרל>

מסהנ"לעללהטילהוחלטולכן •מקולחוזסילוקועקבכעצמאייחשב
על-ידישבוטלהקטר, 0.25בגודלמשקעלמסארמדת,זאתכפול,

תוךלספק ' rפרמפיייייקרסקיזעלדהיינו,בשניים.ולהכפילוהממשלה,
קילוששהביצים,חמישיםמאהבשד,קילו 80רובל,מאותשבעאלףחודש
עודרת."ושניצמד

ארבעיםגםנרשוםבראאיבנרביהסמירזהראש)יושבאל(פרכה :טימרשקין

 .שיכיןעצים.מ"קוארבעה

אי-אפשרשכדרתמתוןגםשלןהפרצוףאת .בעצמןאתהתכין :פרמץי'
לתאר.

תצטרךאחרת ?עלבונותבליאפשראוליעצבני)פיר,אח(ממקם :טימרשקין
לגביי.גםהדיןאתלתת

בנקניק.סחראביןהשלושים.בשנותהדיןאתנתתיאלין:בנרגעפרמיץ'
ושאלותיש >' rפרמאח<שואל :מרטיאקרב

עלייהאםלדעתרוצההייתיבחמימות)אליוופונהמרטיאקרבאל(מביט :פרמיץ'
 ?בתשלומיםארביחדהכלאתלספק

 ...עכשיואפילוהכלתביאשרמי)(נטרך :מרטיאקרב
 ?הכלאת :פרמץי'

 .הכלאת :מרטיאקרב
הבשרואת .מהמסתוראוציא .הסוףעדהכלאת ...אשלםהכסףאת :פרמץי'
תעשו-לעודרתבקשראבלגם.הביציםואתבשוק.פדהאקנה-אביא
 .אחדערדדקמצאתיבינתייםטובה.

 .השניאתגםתמצא •אחדמצאת :מרטיאקרב
 •לנרישזכריותשיררירן .תגעראלבאשתיאבלאפשוט,עצמיאת :פרמץי'

בכל-זאת.
 .מרבדשהואאיןתדאו !ולתמידפעם !מפהתסתלק :מרטיאקרב
 .פוחדאינימכאב • rאמאני •נעוזאני<הקלטה> :פזמונים

רוקד.ואנימקלליםמנים,ארחי

הקהל.)באולם:(מעברתמרנהישברי

הרחובלאודןדגליואתוגדרראשועלהשקאתלבש ' rפרמ =המחבר
בחדדובזבזעווקצנותוערנותו •כוחותיוכלאתמדוכא,היההוא .המלוכלך

היהולמרת.הכביששעלהלכלוךאללצנוחמוכןהיהוכעתמרטיקרב.של
 .לכןכסףלוהיהלאאן •משהרללגוםרוצה

האזורית.)הנספים(במחלקת

עליךרכבוכאילווחירור,רטובכהאתהממה !שכניעלי.ךשלרם :אבדרי
שדים?

 .כומרשלבביתוגדאתההדילהתוודות.אליןבאתיהם.שדים :פרמץי'
 .הורעדבישיבתשהיהמהכלאתלאגררי ' rפרמסיפרואז =המחבר
אתתסתיר •העזאתתמכורהמסים,עלמסמןמהםקח :תעשהככה :אבדרי
אחד-כן ...משהרשיקחריישנים,כבדאלההאופניים,אתותשאירהדובה
האחרונה.בשנהשלןהשכרגרבהעלאישורבקולחוזותוציאתתלונן.
 ?כזהאישורלייתזמי :פרמץי'
 .משהרעללחשובתחבולות,לחבלתצטרך :אבויד
 ?אותייגלולאהםואולי :פרמץי'
תעסוקה"ללא :וחמששלרשיםסעיף ...להגלותיכוליםהם :אבדרי

 .כנווד " ...מוגדרת
נכים.מגליםלאהם :פרמץי'
 ..לעבודחייבהשנייה,בקבוצהאתהאבללא,נכים :אבויד

עבודה.אמצאכבדאניפספרדט,לי?שיתנולעבוד.מסובאני:רמהפרמץי'
-שלןהרכושאתלעקליבוארכאשד •זכורדק .בנרתלוילאזה :אבדרי
שלן.הסוףיהיהזהאחרתתתחצף,אל-לןלהציקיתחילושקט.תהייה
בריא.חייהטוב, ...זהאתזכורתתערב,אלאתהרוצים.שהםמהשיקחר
הקרלחח.)(ברעוד

כוח.יותראיןצדה,אחדיצדהעליבאה !קרדניאץ' :פרמץי'
 ?ישמה :קררבאץי'

אפילוהרווחתישלאליאומדיםבגללכם.משתוללהאיזרדיהורעד :פרמיץ'
מהפנסיה.חצילןנקצץלי,אמדרולכן,שכד-מינימום.

החרק.נגדכבדזה :קררבאץי'

לימגיעשכדאיזהקרדנאיהאישור,ליתןזה.אתלהםתסביר:לןפרמיץ'
השנה.

לתת.אפשר :קררבאץי'
(נרחב)

 840לושמגיעותכרעל ,' rפרמפייייילקרסקיןניתן"האישור =פרמץי'
אתכם.תפסתיעכשיו •נר ".שכדיחידות

אותם.תפסת :קררבאץי'

הרועדאלולאהמרכזיהרועדאלהאישוראתאשלחאני ,' rקרדנא =פרמץי'
האזורי.

 !האישוראתליתחזיר :קררבאץי'

 ?מהרצית,לאבזה :פרמץי'
 ! ' rמיכלמיכל ! ' rמיכלמיכל =קררבאץי'

 .' rפרמבית
הורעדה.הם-טרקטוריסטיםושנינסטיה •ררדרניזפררליוצאיםהבמהאל
שדים:הם

שדכניםבאראלי
עשיירם.החבר'ההם

 •הציעו-םפרר yאיבהמרת
 .הביאופרעויםחתולים

 !להיכנסאפשר !שלרם :בםטיה

בבקשה. :אבדרטיה

 ?בעל-הביתאיפה :בםטיה

הוא.הנה :אבדרטיה

 ?חולהאתה ?אתןמה :נםטיה
 •תכעסואל !הנשדדהואשמיהדיחולה.להיותלימגיעלא :פרמיץ'
לביבות,היוערדביקורכםלפניאתכם.לכבדבמהלנראיןיקדים,אורחים

 ?לביקורשתבוארהזהרתםלאלמה ...צררתדקנשארוכעת
אתלשלםחושבאתהמתי •לנרתגיד ?קומדיהערשהאתהמה :בםטיה
המס?

דקנשאר.לנרבשבילנוחושבתההנהלהנסטיה.לחשוב,לנראסור :פרמץי'



ראשררדרנין.פשהחושבהנהבשבילי.חזרה.דדךואין !קדימהלצעוד
 !הקבוצה

 ?הבנת ...שלךהמעשיותאתלשמועבאברלא :פררל
כלהנשים ?עובדלאכזהברנש ?פרמיץ'פירדרד •מתביישלאאתה :נםטיה
האצטבה.עללךחולםראתהבחררה.חירם
מתחזה.פשוטחרא :פודל

 .טפילהיהשקודםזדואלמנטבטלןחרא !גדועיותרחרא :נםטיה
דתי.לאדםהפכתי ...לשווא!נאמתםפשהאתה.רגם ....נסטיה:אךפומץי'
לךאחזיר-מלהליתגיד ...בשדיםלאבאלוהים.לאהאמנתילאקררם
 :בברית-החדשהקראתיועכשיו ...מכהאחזיר-שריטהממןאקבל •עשר
אותיתקללואז ,,השמאלית.אתלןאושיט-הימניתבלחיאותיתכה"אם
שאתםלאן ...לכםלכרלכר.ולכר.שרוצים.מהתקחררוצים.שאתםכמה

רוצים.

ללמודגיאוגרפיה :הילרים
 .ךאשןיתפץצו

לזנותאפשרב"מספיק"
ה. mטיבפחות

 !טפילים !הנה :פוול
 ?ארתךשהזהירזהמיהר :נסטיח .

 •אותרדואהעצים.להביאהבוקריצאתישביעד.השחורהעורב :פומץי'
תעליבאל-לביקורפשהעםנסטיהאליןיבואר !"קאד .העץעללויושב
 "!אותם
הדובהאיפה .לעקלתתחילו !שלולקשקושיםמקשיביםאתםמה :פוול
שלן?
 .אותרמכדתי :פומץי'
אותר.החבאת !שקדפוול:

 .תחפשו :פומץי•
לעליית-הגג.ותעלוסולםקחו :נסטיה
ותגיע.ידתושיט .קןאלאעליית-הגג.לאזה ?סולםלמה :פוול

חדש.לבנותתצטרךאחרת !ג'ירפההבית.אתליתהרוסאל :פומץי'
ארת.ךשולחהייתיגן-החיותאללקופים.כמרל.ןברנההייתיכלרב :פוול

בטלן.
הימים.אותםשלהזקןררדרנרקאתודאהפרמץי•בפשקההסתכל :המחבר

לקחתארגזריםלגזורלהםתניחלאכול.להםתיתןאל !זהחצוףמיןאיזה
חייואתבילהההואמאביר.זאתירשפוגעים.הם-פוגעיםכשהםמשהר.

 ...באזורביותרהמפורסםהגנבהיה :במסעות-אסירים
 ?מצאתמה :נסטיה
 .הכלאתאכלכאילונדאהשם.איןפסולתאפילוואבק.אדמה :פוול

פסולת.דקמקבלהואהשנהכל .לשדנתתי :פומץי'
 ?פרקה •ארחי·מאכיללאאתהלמה :השר

 .ארתךגםיעקלואחרת •חביבי •לעזאזללן :פומץי•
 ?הרכושאתשומראתהאיפה :נסטהי
חפשו •חפשוהמיטה.רעלהאחעלערמות.לייש ?דואהלאאת :פומץי'
לכם.

 ?הארגזאיפהתשתטה.אל :נסטיה
הנה. :אברוטיה

בגדיהביןמונחהיהאשדדוביהשלבארנקהפרמץי•הבחיןלפתע :המחבר
שהרוויחהכסף-לושהיההאוצרכלזהרהדי !אדיריםאלוהיםהישנים.

 !רובלמאותשלרש-העזמכירתעבוד
שם?ישמהפוול:
לשמורהמקוםלאזהלבנים. .תדאיהנה.בראידוביה.חרב.אגדות :נסטיה
חרב.אגדות

הנחתאתה?פריה.זהאתמצארלאשהילדיםזהאין !אסרןאיזה :אברוטיה
פה?אותם

שכחנית. •אותימאשימהאתתמיד :פומץי•

 ?בחייםעדייןהעזסמרטוטים.דק •לעקלמהפהאין :נםטיה
לא.מזמן ;פומץי'
 ?ניקחמהאז :נסטהי
האופניים.אתניקח :פוול

מנוחה.ליותןתנוחכעתלי.נאמןהיית ?הטובסרסימה.אז :פומץי•
תחתום. :נסטיה

יצואת)(הרנחדה

פריה.של.ןהאופנייםאתעכשיוימכרו :אברוטיה
 ...שיחזירזהחראשלקח.מילי.יחזירוהאופנייםאתאמא.לא. :פומץי'
פרמץי•פירדרד •אניטיכנרב.שלהאזוריהורעדשלהקסמיםמעגלתלונה.
 24וקיבלתישכדיחידות 840שהרווחתיעל-כןמהקרלחחגורשתיקרסקיז

 ?לחיותאין-היאהשאלהלנשמה.גריסיםגדם
המחחי.)הרנחוחבירנכנסים . rקרסק<בית

 ?התלונהאתכתבתאתה :הראשון
 ?אתםמייודע.לא :פומץי'
 .המחוזיהורעדחברי :הראשון
 .כןעלידועלאלי :פרמץי'

התעודה)אתמראה(הראשון

 .קרסקיןחברמנוסה.אישאתה :השני
 .תיכנסו .לענייןכבדזה .מבוהל :פומץי•
 ?עיקריתמנהלהם Mנלאלמהנחכה.אנחנואותם.תאכיל :הראשון
 .הכלקיבלו :פומץי'

 ?העיקריתלמנההיהרמהאמא. :הילרשלקולר
להצטלב.-עיקריתמנה .אצליתקבלאתה :אבררטיה

 ?הולןזהככהלמיטה.וישרלהצטלב :איבנרבץי•פירורו
 .יותרגםחגורהלהדקאפשר :פרמץי•
הסוף.עדארתהשהידקתםלי.נדאה :איברנבץי•פירורו
 .מלאיערדיש :פומץי'
שלכם.המלאיאתלנרתדאואז :איבנובץי'פירורו
איבנרבץי'.פירדרדמהמרתף.נתחיל :הראשון
אתמחזיקהואאיפה •לנרידאהשבעלי-הבית .כרגיל :איבנובץי'פירורו
האוצר.

הגדיל.עלושרדהשבילעלבצליששברבאי.נמצא:האוצרפומץי•
 ?זהאתתוליםלאאתםלמה :השני

זה.אתאתלהרוצים.אתהאםסמרטוטים.בעיקרישהקולבעל :פומץי•
דבר.לשרםהתכוונתילאככה.שיהיההשני:

 ?יורדיםאתםאז :הראשון
 .נסתדרלאמצנחבליעומק.איזה :השני

יותר.לאלשבועיים.יספיקאדמה.תפרחיולאאפרנהזאת :הראשון
 ?לצריכההולןזה :השני

לדווח.רגםלצריכהגם :פומץי'
 ?מזורהלכםיש :השני

לא.פומץי':
אסם?השני:

לא. :פומץי•
 ?מחסןאז :השני

דבר.שרםאיןלא. :פומץי'
 ?לכםשישמהכלזהמה.אז :השני

בכניסה.כדוב.עםחביתגםיש :פומץי'

 ?מסתדריםאתםאיןאזהגג.לעלייתסולםליתביאו :השני
חיים. :פומץי'

 .טיפוסית.הגזמהזאת-לכםאמדתי :הראשון
איתנו.בראראתה.לעזור.נשתדלהטידחה.עלסליחה :איבנובץי'פירורו

רררירנין.)פררל(בית
העציםפירחתעםבאביבקרהזה(שר) :פוול

יררקה,שמלתהלבשהכשהטונדרה
נדרפים.בורחים,צובר,שניגר

 .מהירהציאהרכבתלקראנתו
לנינגרד"."רורקרטה :כחרבערליה
 ...מסליהעל-גבבטרנדרה,ערבותהיא

 .אליךבארהמנהליםפשה.בדלת)(דרפק :פומץי'
 ...מנוול :פוול

 .ררדרניןהוערדה)חביר(אל :פומץי'
שפעת.נגדשרם.זההקבוצה.ראש :פוול

 !מהד .איתנובאאתה ?ררדרנין :הראשון
ההנהלה.)(משרד

 ?אתהמי :הראשון
:;~שנייה.מיכלץי'.מיכלאתאביאאני :קורנייבץי•
 ?אתהמי .צודןאין :הראשון

חשבונות.מנהל !קרדניץי' :קורנייבץי'
 ?קרסקיןאתמכידיפה. :הראשון

 !בדיוק :קורכייבץי•
 .האזורילרועדנוסעחראסרס.לקוסקיןמוסדאתהמחד :הראשון

דקלהוסיף)(ממהרמיכאלץי•למיכאלשאמסורבדודבהחלט. :קורנייבץי
 .כןארתהגדירהארמדת.זאתההנהלה. .בטלןשהוא

 ?ההנהלה ?זהאתכתבמיהאשיור)אתלר(מראה ?זהרמה :הראשון
 •להגידליתרשודק .אניארמדת.זאת !כןבדיוקוצררח)(מביט :קורנייבץי'

שקרית.בדדךזהאתקיבלהוא
 ?ארמדתזאתמה :הראשון

 .האזוריהורעדבשבילזהאתביקשהוא :קררנייבץי'
 ?נכרנההשכריחידותכמרתהאםביקש.הואמיבשבילמשנה:לאהראשון

 .שבנרןוודאי :קררנייץיכ'
 ?בטלןשהואאומדראתה :איברנבץי'פירורו

 .כןזאתהגדירהההנהלהזה.אתאמדתיאנילא :קורנייץיכ'
בתשע.למשדדתברא >' rפרמ<אלסרס.לקרסקיןלתתמחד :נכהאז :הראשון
 .בדגללבראמעדיףאני :פרמץי'
 ?זהולמה :הראשון
הכלמקדימה.דוחקצת-תחרהכמרשליוהבגדים •נחץרקד :פרמץי•

 ...מאחודהיעוף
אדרת.רגםעגלה.עםסרסלותנואזטוב. :הראשון
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 !יש :קררנייביץ'

הםאיפההיום.ערדהאופנייםאתלותחזירראתהפשה)(אל :הראשון
נמצאים?

במשדד.פשה:

לסלוליכוליםלאנופלים.)כברץ,הולכיםמהמשרד.(יוצאיםזה.ככה :הראשון
(יוצאים).רשלנים.כביש.

 .סגנוןאיזה :קררנייביץ'
 .בגלוינגיד •ללמודצדיך :פררל

לקראתו.)רציםהדרך,סימניעםילדיםקלה.ריצהרץ(פרמיץ'

שלרשהנשארופדרדקיבכלמשונים.חייםשמתחמם)נראה(בריצה, :פרמיץ'
בחררה.מיםמעביריםשניים •ררדרניןפשקהאצלמהםאחד-סוסים

מכוניתקודםמכוניות.לאאוטובוסים,לאעצמם.בנוחרתשיגיעורמרז'יקים
לנסועתרצהשתרצה.לאןולנסועלרתוםדקצדיךבחצר.עמדהפרטית
אללנסועאפשרטוב.יותרערד-בכפרלטיילסתםארבבקשה.-לשוק
ללאבשדרתמשרטטיםהםהיוםכלועכשיו !תענוג .ליעדארלילימראה
זרזיה,הנה,טיכנרבר.אלבדגלהלךמסכןהכידקהחורף,בימיקודםמעש.

להנאתו.לורוכבהיהמזל,לוהיהאםהוא,רגםהסוסים.גנב
ציפלקרבה.)ררררררהנכנסתהאזורי.הסעד(משרד

פרמיץ:פירדרד •אליהכנס :ררדררדה
פרמיץ:אתהפתיעוהאדיבה,והתנהגותההפתאומיתהזמנתה :המחבר

הסעד,משדדאלבתרדורועשיםנדחפיםהגימלאיםהיוכאשדבדדך-כלל,
 :מאייםבקולהקופאיעלמאשנבהצועקתררדררדהחיתה

אחרתשלך.הבטלניםאתתרגיע?יגרד,מסיבהיגרד,פה,זה:מהררררררה
 ...החוצהכולםאתאגדש

 .נכרןזה ;פרמיץ'
אותרומכניסהפרמיץ'בפניבעצמה,הדלתאתפותחתהיאוכעת :המחבר
לפניה.
פרמיץ:פירודובבקשה,כנס,כנס, :ררררררה

סיגריה.)מציתהספה,עלמתיישבנכנס,(קרסקין

עלבנחתלוהתיישבמיהר.לאפרמיץ'רחצי.שמרנהחיתה:השעההמחבר
חשב- ,,ארת.ךאניגםאכבדגדולה,כהאדיבותמביעהאת"אםהספה.
עז.טבקשלעשןלעבדהוהעלהסיגריהגלגלטבק,עםשקיקהוציאהנשדד.
דק !ה nה-ק nקחה-ק .קרסקיןחבר ,איתןלשוחחרציתימזמן :ררררררה
 ?לךישטבקאיזה !קחה~קחה .ארתךלתפוסאי-אפשרבא.לאשאתה
דמעות.מוציא

הטבקעשויה.בצבתצבתשלך.אתפטדרבנה,ררדררדהתדיחי, :פרמיץ'
משלי.חזקיותרודאישלך,

למעןאניגםאדיחטוב,לי.משתעשעת ...לפעמיםדקאניהדי :ררררררה
החברה.

להיחנק.גםאפשרהחברהלמען :פרמיץ'
 !הזהלשדהומרד,חרשלויש :ררררררה

שחרד.בדברררעליהפודרה,בקופסתשמרההיאהטבקאת :המחבר
 !אלוהים •ארי !א-אפצ'י :ררררררה

 !ה nקחה-ק !קחה :פרמיץ'

העניין)אלוניגשההקופסהאחסוף-סוף(הניחהפרמיץ'.פירדרד •איתןצדה :וורודה

 ?ממחסורסרבלאתהוהדי .קרסקיןחבר •כאצילמתנהגאתה
 ...ארמדתזאת ...תלרי ...לךאומדאנימה(מתחמק) :פרמיץ'
הכללא,אז ...בקשהלכתובלדבר,אלי,לבראבמקרםאזכך.:אכןררררררה

אין-ספרר.-הגימלאיםואתםלבד,אניהדילעשרת.צריכהאני
 .עליךכועסיםלאאנחנוביטחון)(ליחד :פרמיץ'
כלעללהצביעצדיךולךיענה.-שפרנהמי?כתוב:דואהאתה :ררררררח

 ?למרוחפהישמה ...כךשיהיהטוב,תברא.לאבעצמךלתינוק.כמר •דבר
לפרמיץ')והושיטהכסףמשםהוציאהאפרד,חיק(פחחה

בגלירן.כאן,תחתוםחד-פעמי.סיועקח.רובל.מאותחמשכאןיש
קשה.עבדמרחובאיטירת.אותרסרפדוהחלהכסףאתפרמיץ'לקח :המחבר

 .אפסידלאכבדאותר •בגיליוןהכסףאתרשמההיאאם .להפסיד"לא
אתממנהביקשתילאאני ?עכשיוהכסףאתלקחתהאם-היאהשאלה

וכבדבעניינילדוןערדהספיקושלאיוצאלרחצת.ההנהלהמשמע,זה.
הענייןכלאתהתחלתישאנייחשבוכולםאז .רובלחמש-מאותלקחתי
ילך.לאככה !לאהכסף.בגלל

 .רובלמאותחמש .נכרן :פרמיץ'
ותחתום.זהאתקחאמדתי.-הסיועבשבילך.זה :ררררררה
איזהכסף.-לךהנהופתאום, ...ביקשתילא?אניאקחאניאיך :פרמיץ'

 ?מאיין ?כסף
 !סיועעזרה,-לךאמדתי :ררררררה

אז-האזוריהורעדבאסיפתיחליטולמשלאםזה.עללדון;צדיךפרמיץ'
הדאגה.עלתרדהפטדרבנה,ררדררדהולך,בבקשה.
תרגיע !יגרד(צועקת) •בטלןסיוע,לךנותנתהייתילחשוב,אפשר :ררררררה

 ! ! !שלךהבטלניםאת

-התחלתילהתבוסס(שד) :פרמיץ'
מכרחייביתיאח

יקניתישעדים

 .נעלתיעצמיאח
האזורי.)(הרועד

 !איבנרבץי'פירדרדשלרם,קולות:

לוחץוהוא ,' rלפרמידואח<מושיטשלרם. !חבריםשלרם, :איבנרביץ'פירורו
 ?סרסעלרכבתחשש)ללאארתה

לא.פרמיץ':
 ?סרסלךנתנולא ?לאלמה :איבנרבץי•פירורו
 ?נתנולאהשני)אחדיאחדעל(חוזרים :כולם

איבנרבץי:פירדרדיבחץוקד :פרמץי'

 ?האדרתעםרמה :איבנרביץ•פירורו
אשאירראםהמסריחה.האדרתעםלמשרדלהיכנסאי-אפשרהדי :פרמיץ'

אתמרטיקרבפשטלפניולגמרי,ערריאתיפשוטגרזנקרבואזיגנבו.בכניסה,
עררי.

לאתפרתשלךהמגפייםאת ?קיבלתמרטיקרב,מה,אז :איבנרביץ'פירורו
 ?במקרהקרסקיןשלמעורר

מגפיים.תתפורלאמעודר :מרטיקרב
 ?מסלהטלתההוראהאתכתבמימסמך)למרטיקרב(מראה :איבנרביץ'פירורו

 !טימרשקין :מרטיקרב

 ?חתםרמי :איבנרבץי•פירורו
 .אניהיסוס)(לאחד :מרטיקרב
נחליטקודםאבלהמכנסיים.אתממךנורידעל-כך :איבנרביץ•פירורו
לגביר.
 !קרסקיןחברשב, :זמין

 .קרסקיןעםלכםקררהמהלנרתסבירגרזנקרב, :איבנרבץי'פירורו
עובר.לאשהואמכיורןזד,כגרדםאותרסילקנו :גרזנקרב
יחידות 840לורשםרמי ?עובדלאארמדת,זאתמה :איבנרביץ'פירורו
שכר?

מהמכות.זה :גרזנקרב

 ?כדררמשחקיםבקולחוזישם,אתהמהמתחזק)(קולר :איבנרביץ'פירורו
מכרת?איזה

לפרקארשקיםלהשיגצריךאם ...שליחהיההואבדוד)לא(מדבר :גרזנקרב
פספסנו.הרבה.רשמנולו.רשמנוזהעל ...חילוףחלקירתמות,אר ...עצים

 ?להשיגידעלא ?טובעבדלאהוא :איבנרבץי•פירורו
 .זריזהיההואבזה :גרזנקרב
 ?קרסקיןדרשת,אתרמה !ככה :איבנרבץי•פירורו
כדיפספרדטביקשתי •בקולחוזלמשפחתימזרןסיפקושלאמכירון :פרמיץ'

 .כסףעבורלעבודאומרת,זאת .אחרבמקרםלהסתדר
 ?ואתם !בדור :איבנרבץי•פירורו
יצאשלאמפנימהקולחוזאותרוסילקנו .שאסורמכירוןיסרבנו :גרזנקרב
לעבודה.
 ?לאארבקולחוזלוזקוקיםאתם :פרמיץ'פירדרר
צרכיםאנחנומהבשביל •עובדלאהואאםאיבנרביץ:פירדרד :גרזנקרב
כמוהר?בטלן

אמרתבעצמךהרי ...זורקיםכזהאדם ?אתהמזכיראיזה :איבנרביץ•פירורו

אחרמישהוהוא.ישרשאישודואים .הקולחוזבשבילמשיגהיההכל-
ולזה !לוהיהכסף.כמהכמלךלוחיוהיההכנסה.מכלחציבכיס,שםהיה
 .איןארכליחפים.הילדיםבביצה.שגרהזקנהלמכשפהכמרבית

אפרנה.כמרתפרחי-אדמה :אלברט
 ?הקולחוזלועזרובמהאפרנה.כמראלברט,ימארד;נכרןאיבנרביץ•פירורו
 ?בביתאצלוביקרתבעצמךאתה

 .ביקרתילאעונה)ובקנאה(מסמיק :גרזנ,,רב
אתהשחוששאר !היהעסוקודאי !הזההנסיךאתתדאו :איבנרביץ'פירורו

ביקרתיאנייזמןמצאתיאניהנה, ?הקולחוזכמזכירבמעמדךמפגיעה
הנכרתפנסייתגרבהמה ?זהאתתסביראיך ...לא-אתהואילואצלו.
שלך?
 .רובל 120 :פרמיץ'
פרנסה.בדיוקלא :איבנרבץי'פירורו

והוא ...רובל 500בסךסיועלוהקציבההאזוריתהסעדלשכת :מרטיקרב
 .לוהספיקלאבטח.סרב.

 ?למה ?סרב-אומרתזאתמה :איבנרבץי•פירורו
ורגליים.ידייםישליארבע.עלשזוחליםנכיםזקוקיםכזאתלעזרה :פרמיץ'

בצררהמחלקיםאתםהסיועואת ...בשכרושתהיהעבודה,מבקשאני
ומציעיםהישיבהלפנידקרתעשריםהסעדללשכתאותימשכתםמוזרה.

 ! ?קבצןיאנימה !תרגעילךהנה .כסף
זה.ככהזריזים.חבר'המרטיקרב,אתם, ?המצבזהראז :איבנרבץי•פירורו

ואתם, !חרכמרתבלי tאותרשחררו-קרסקיןעללהשתלטהצלחתםלא
בקולחוז.אדםכוחלבזבזלאשתדעוכדינזיפה,תקבלורגרזנקרב,מרטיקרב

-העברשיטותאתלשכוחהזמןהגיעתנאים.לשפדלאנשים.לדאוגצריך
לטפלירמרלאיביץ'מפטרתלמדולכם.יברחוכולםאחרתוהאגרוף.המקל
אדם.בכוח

בשדרת.תירסלזרועסרבטיפוס.גםהוא :מרטיקרב
תירס? :כולם



 .מדירטוברגם •כמרןהשטח :פטר
 ?לאגרזכקרבואצלרטוב,אצלן :מרטיקרב

 .זרעתילאואנירטוב,גרזכקרבאצל .להיפר :פטר
שלמשימתואתגרזכקרבעלשהטלתםלהגידרוצהאתה :איבנרביץ'פירורו
פטר?

מגרזנקרב.עובדיםגונבהואאבלכזה.משהרנר,מרטיקרב:
תצטרךאחרת •הקולחוזאתתפורראלגרזכקרב,תיזהר :איבנרביץ'פירורו
 ...פטראצלעבודהמכהלשתהיהארפשוט.כפועלבעצמןלעבוד
כחולב.גםארתךאקבל :פטר

 ?קרסקיןעםכעשהמהנחליטעכשיו !בסדר :איבנרבץי'פירורו
העידה.שיעבודפספרדטלוניתן :ומין

 .יכוללאאני :פרמץי'
למה?ומין:

באמצעים.מחסודעקב :פרמץי'

 ?זהכלכליטיעוןאיזה :איבנרבץי'פירורו
אחדוערדילדיםחמישהלייששחרדה.מרהאלאכלכלה,לא;זרפרמיץ'
 ?החבורהכלעםלעבודיכולאניאיןאזדאיתם.שליהאוצרותואתבצבא.

ערב-דב.בגדזינרחטב :מרטיקרב

אזהעמיד,לאגרזנועלקרנייםואילוהאדם,אתבראאלוהים:הדיפרמיץ'
חוטב.אני

 .פלפל •קרסקיןראתההוא)גם(צוחקצוחק)(אלברט !אלברט :איבנרבץי'פירור
בדיחות.לספר ...זקןלגנרלכשרתלמכותצדיךארתך

ליכדמההואאןבמילואים.אלוף •אחדגדבפדרדקיאצלנווהלא :פרמץי'
והערב.השכםגרזינקרבנמצאאצלותפוס.
 .כבדמהדתחליטומספיק, •דינר :איבנרבץי'פירור

 ?הייצורבקרלשמוראותרכסדראולידמיך)אל(פרגה :מרטייקרב
רב.מבריחזה •יילקיןישנוהדישם :ומין

 .בחץו-לאץרקרוביםצצולסלק.ישאותר :מרטייקרב
 ?קרוביםערדאילו :ומין

באדה"ב.בן. :מרטייקרב

 .להיחפזכדאילא :ומין
עלעיןלשים •החורףלתקופתיעדןלידרושבדיוק .אליאותראקחאני :פטר

ובלחם.בכסףהתשלום .בולי-העץ
 ?הולן :איבנרבץי'פירור

פספרדט.אקבלואנישחדור,כתבליירשוםשגרזינקרבדק:הולן.פרמיץ'
זה.אתכעשההישיבהאחדישם.חכה :גחינקרב

 ...אליתיכנסושכיבםאתם :ומין
הולידהאותיכשאמי :שררתהקולחוזנשרת

הערידההאדמהכל
-הזקנהלהצורחה

בא.עלינומטומטם

 >' rפומ<בית
אני.מירשוםרבפספרדט : rפרמפיייייקרסקיןפספרדט, :פרמץי'

 .שלחומהמועצההגיע,מישהוהביתה.הכנספריה, :אבורטיה
ותפרחייבשהקמחמעשי)במבטהרבדיםאתוסוקרהקשריםאת(מתיר :פרמץי'

גדולים.האדמה
מוצאפרקה,אומדאתהמהכרמשמיים)מןעליוזרדהקרסקין.מעל:(דברןהמלאך

 ?משמייםהמןבעיניךחן
להסתדראפשרבאביב .מיותרכבדרזההקסקטים)את(לוקח :פרמץי'

כרבעים.שמרלוהיהעדיףבלעדיהם.
ריחוףתוך(עוזבגאה.תמותהבןעניו,היהפירדרד.אתהגרגרן :המלאך

הפסקה. ):ומודעי

שנייהמערכה

דיג.

 •לועובדזדמרז'יקאיזהדואהאני !הכהברא ?אתהזההאםפיידקה :פילט
הגיע.משלנרלאמישהוסתםאר

 .יעדןמין •חופשיקוזקעכשיואני :פרמץי'
 ?מהציבורית,מתנה .דנהפרווה .לאוזנייהגיע •שמעתי :פילט

ארתה.סידרתיבעצמי :פרמץי'

זה?מהפילט:
 ?פילסדודי •חיאתהואין .סידרתיבעצמי :פרמץי'
תעזוב :אומדהמזכירלסרריסטרכרב. •הכפרלמועצתהלכתיאתמול :פילט
מהלעזוב.רוצהאנייתרם.בתרדלחודשרובל 85לןנקציב .הקולחוזאת
 ?אתיישחררו-אומדאתה

 .שחדרואותילזה.תדאג .שישחררובטוח :פרמץי'
בקרוב.כגמדדולביפסיהעםשלךשהחוזהשמעתי :פילט

 .כגמדכבד :פרמץי'
 ?לגרזכקרבתחזור ?עכשיותלןלאך :פילט

 .זקןסרסכמר.יענהאר ...אותייבלעהוא :פרמץי'
 ?תלןלאןאז :פילם

 .השעירלעזאזל :פרמץי'
זה?מהפילט:
 ?לביצההולןאתה :פרמץי'
ביצה?פילט:
 .ידמרלאיביץפטרבמוטכסה :פרמיץ'
טכניקה.הדיזר :פטר

 .גמדתיאני :פרמץי'
אני.גםפטר:

מפדרדקיבורחיםאנשיםלמהירמרלאיבי:ץפטר •ליתגיד :פרמיץ'
רגםמלחמהחיתהקשה.לןשגםבדודהדי ?אצלןלעבודומבקשים
תבראראםאיכשהו.מסתדרלכולם,משלםאתהאבלקל.היהלאאחר-כן
פדהכמרבקרניויפגעהואכיתיזהרדקהצידה,יביטהואגרזנקרב,לאיזה
פרזלת.

q 
ו~

ישראלפםטיכל

י 1990 

מחזה

-- .. 

 .מזמןהיהזהאבל •הדנהעוללהשהמלחמהככרן :פטר
לשכוח.התחילוכבד :פרמץי'
שדרושמהכללאנשים,מזרןלספקצדיךמלחמה,עלמרובדלאפה ;פטר
בזמנו.מדקסאמרערדזהאתלעבוד.יתחילואזדקלהתקיים.כדילהם

מרס?פילט:
מדקס.פטר:

מרס?פילט:
אנגלס.לושקוראיםמדקס, :פטר
הואלמחיה,לוזקוקשהואמהכלאתלאדםיתנולאשאםאמד:הואפטר
 .משלובדרכיםזהאתישיג

ברור.פילט:
גדם 100הקולחוזחברימקבליםשכיםבקולחוזים.קודהמה:תדאהפטר
מסתדר.והואאי-אפשר,להתקייםשבזהלכולםבדודליחידת-שכר.לחם
 .מסתדר :פילט
 .משלובדרכיםמחיהאמצעימשיגהואארמדת,זאת :פטר
 .בדורזהגם :פילט

ואמד.חזהאבלאותי,הנידלאמרקסנאמר.עלייבדיוקזה :פרמץי'
לה.הלכה :פילט
 •עליךלי.חבלחילקוכבדהעציםאת.פרמיץ.'שלןהתפקידהסתיים :פטר
לעשרת.מהאיןאבל

לגרזנקרב.אחזורלאהדי ?אעשהמהאז :פרמיץ'
 .אותריבלעגרזכקרב :פילט
רעבשטריות.בשבילעובדיםלאאצלי .שלילקולחוזתעבודיבלע. :פטר
תישאר.לא

בית.ליתבנהלאהדי ?אגרדואיפה :פרמץי'
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 .בפררדקיתלון ...כולםכמרבהתחלה :פטר
לטבועאפשר .נהרלחצותצריךרגם !קילומטר 8פררדקיעד :פומיץ'
לא.אבלהזמנה,עלתרדהבלילה.
עציםשספונותבמיאליכםישלחורסקידרכהשלהכרחמתחנת !חכה :פטר

 ?עליהםלשמורתבראהעמודים.בשביל
אברא. :פומץי'

אל .כשומרשםחרשםלרסקידרכה,לך .ביתךאלישירתגיעהעבודה :פטר
תפספס.

פרקה. •לךהתמזל :פילט
הרעבבתקופת .הנהראותנוהצילפעםלא .לידואגהטבעושרב :פומיץ'

עצמם.אתקברוארמתרהדגיםכלכאילוהיה,רעבכזה , 33בשנתגדול,הכי
דשא-לא-דשא, .עלי-המוהלגדליםהנהרבמפרצי .הנהראותנוהצילאזרגם

תיכנסאםמשולשים.סכיניםכמרהמים,מזבולטיםעליםמיןקנה-לא-קנה,
מזה.אי-נעימותרקהשם,באגםמזההמפשעת.אתתשרוט-למים

 !לךהנה-ופתאום
השורשים.אתמוציאיםהיינומזינים.שורשיםהאלהשלעליםגילוהזקנים
שלריחמפץיהיהזה ....תפחנירתואופיםכותשיםמייבשים.אותם,שוטפים

ת.ולחיאפשר •להתלונןאסורועכשיולחם.

(סערה)

בוליאתהציפוהגליםסערה.התהוללהבמאיהראשוןבליל :המחבר
אלהקורותאתלקשורניסהפרמץי'עלו.המיםהחרף.עלהמונחיםהעצים
ונקרעיםנמתחיםארכנדנדותמשתרבביםהיוהחבליםאבלהעצים,

.צריךההרבמורדהקורותשלמרתעללשמורירכלשלאהביןהואכמיתרים.
 .לטרקטורהיהזקוקזהבשביל .יותרשקטמקרםאלמידאותםלהעבירהיה

לבקש.צריךבחררה.היוםכלטרטרשהטרקטורבכךנזכרהנשדד
 !פשה !פשה :פומץי'
לך?מהפשה:

אליסחבואחרתקוררת.להעבירהטרקטוראתלשעהליתןשמע, :פומיץ'
רוח.איזהתראההמים.

 ?למה ?למי ?בחינםהטרקטוראתאתןשאניאומרת,זאתמה :פשה
לאהםהעמודיםהעצים.אתלהציל ?למה-אומרתזאתמה :פומץי'

 ...לתאורההקולחוזיםבשבילהםבשבילי.
זהיש.מזכיררגםנהג.ישלטרקטורשלי.לאהוא?הטרקטורמה:אזפשה
 .אליולךמיכלץי'.במיכלתלוי

 !אליוצלצל ?הקורותאתעכשיואעזובאיך :פומץי'
 .אליותצלצלאתהאזזה,אתצריךאתה :פשה

 ?לצלצלכדיאעלהעמודיםעל ?אצלצלאיך :פומץי'
 ?ליאכפתמה :פשה

 .מדינירכושלהצילשסרכתיראוכולם ...עדיםאביאאני !מנוול :פומיץ'
נבלה. •לדיןארתךיתכער
לצלצלתתחילואזבכיפה,ישראצלישתקבלארתנבח,אלאתה :פשה

רוצה.אתהאםשליהסוסאתקחאחרת.
אל- ?שמעת !לגרזנקרבצלצל ?הסוסאתצריךאנילמה :פומיץ'
 ... !תמרח
 ...לגרזנקרבאותיתעבירו ?שםהתפגרתםאתכם,מה !הלו !הלו :פשה
 ?מיכלץי'מיכל

 ?לךמה :גוזנקוב
 .ררררניןפשה.זה :פשה

 ?שרפה-לךישמה .נגיד :גוזנקוב
ברוח.נסחבותהקורות :פשה

 ?קוררתאיזה :גוזנקוב
הכרח.תחנתשל :פשה

 ?להןאחראימי :גוזנקוב

אותם.להוציאכדיטרקטורמבקשקרסקין :פשה
 ...לעצמוהקורותאתשידחוףלקרסקיןתמסור :גוזנקוב

פשה:אה?

 ...ולעצמאותןשידחוף .כךבדיוק :גוזנקוב
"מי :אותישאלחרא ·>' rבפרמומביטמגחךהשפופרת,אח<מניח •הבנתי :פשה

הוא-הקורות"כלשישרפו"אז .אמרתי-כן "?קרסקיןלקורות,אחראי
 ?הבנתשמעת.השארואתאצבע.יזיזלא

 .הבנתי :פומץי'
פניואתלהכרתרצההואמכעס,רועדותידיראתהרגישפרמיץ' :המחבר

ביןפשקהשלהשמןאפראתלתפוס :כךמוטב !לאפשקה.שלהחצופות
בשקט.קיללרקחראאךהצידה.ולסובבללחץואצבעותיו.

לך?ישמהפשה:
לי.חולםכלרם. :פומץי'
בבקשה.תחלוםבפשה

להביאאולי ?כזאתבשעהיבראמיאבללמרז'יקים.לקרואצריך :פומץי'
 !רוסיה !רוסיה ...זהאתאוהבהוא ?רוסקהאת

 ?רוצהאתהמיאת :ורסקה
 !לרגעצא ...אניזה :פרמץי'

 ?לךמה :ורסקה
עבודה.ישמהר,ברא :פרמץי'

 ?כזאתבשעהעבודהמיןאיזו :רוסקה
אלהקורותאתלהעבירהוראהנתןהתחנה.שלהמנהלהתקשר :פומץי'
המקודש.האגם

נעביר.מחר :רוסקה

העבודה.אחריוודקהלךלהביאליאמרהוא !אתהחכה. :פרמץי'
 ?משקרלאאתה :רוסקה
שותתהרייודע.בטחאתהחרק.זההמנהלהוראת ?פתאוםמה :פרמץי'
בצבא.

רגע.חכההחלון)אח(סוגר :ורסקה

אחדאישוןלפחות ?לשכנעאפשרערדמיאת .שכנעתיאחד :פומיץ'
בגדיו.)אחמכפתרורסקהציאדקה(כעבור •••קוררתלקבוצת
 ?צריךלא-מיאירעודפריה.דוד :ורסקה
מזיק.היהלאאישוןערד :פומץי'
אפשרובטרקטור !משקה!ישצאגרישק'ה,גרישק.ה'מעט.:חכהרוסקה

פריה.דוד ?קוררתלפנות
לנסות.אפשר :פמץי'

שנייה.תוךאותרנתניע :גירשקיה

אתלבלבלצררךאיןהחרף.עלסערהכפר.דרךאותרתריצואל:רקפומיץ'
העם.

אתלילתתרצולאהכל.עלהחליםכךשהנהבשמיים,אלוהיםשישיוצא
הקדוש.לאגםקילומטרארבילםעכשיו ...הקורותאתלמשוךהטרקטור
זהעללקבלאצליחאףאולי .החרףאלאותןאוציא •אשאירלאברדודים

וודקה.ליטרבעדזהרכלפרס.
אביב.הגיע :המחבר

תפרחילהצלתכולםנובלים.תפרחי-אדמה !קרלחרזניקיםחברים :גרזיינקוב
האדמה!

תפרחי-אדמה.לפנותהירקלמחסןלכי •זקנתימרפה :פשקה
 .מתיישרלאהגבאצלי :מרפה
לתפוחי-כולםהגב.אתלךיישרכברהואיברא,גרזנקרבהנה :פשקה

ללכתכולםעלציווההמזכירלפרמץי')(פרכה !לתפוחי-אדמההאדמה,
 ...טפיל ?הבנתהמשפחה.עםללכתעליךגםלמחסן-הירק.

 ?גוזנקוב ?לתפוחי-האדמהאחראירמי :פומץי'
 .ממנוהצרגם .עצמוהמזכיר .כן :פשקה
אזיזלאאני ...שלוהאדמהתפרחיכלשישרפולותמסור:אם-כך.פומיץ'
אצבע.

 !ארתךאשמיד ...חראנא, :גוזיינקוב
 !תתעצבןאל !תתעצבןאלמיכאלרביהמיכאל :פשקה

להם.רעיזריהילדיםאתאספידרכיה :פומץי'
עצים.)(מחסן

 •תמסורהזההיערכלאת •רבכן .מצוין !הרשימהאתליתן :טימרשקין
היום.ערד ...זהחשובבמסמךלמוסכםבהתאם
נספיק.לאבחודשקרב.-300מיותרפהיש ?יוםתוךלמסור :פומץי•

הכלאת •למסמךבהתאםתמסרואתםלכם.נרגעלאזה :טימושקין
שומרים.נמצאבעצמנואנו !לכםערפו ...ותסתלקואחרלאדםבבת-אחת

 !שלנרהואהיער ?מרבן
יהיהאזיחתימה,תמררתממניהיעראתתקבלוכאשרזה.אתלי:תןפומיץ•
 !שליהואהיערבינתייםשלכם.

אתראיתם !עליוהביטו .לנוצץעצמאיגררםערד ?שלךהיער :טימושקין
לך ?הבנתרוצים.לאלךולשלם !אנחנו ?זהבעדישלםרמי ?הזההפצעון
מפה!

לחוק.בהתאםהציבואותילשרם-מקרם.אלךלא :פומץי'
כך •אני- ?הסרבייטחרארמי !סובייטיים- ?חרקיםאיזה :טימושקין

 !לפניךזהחרקשהעמדתיהואשאני
שכולםתאפה,חרקיםכאלהאתהחופשית,ידלךניתןאם ...ארחו :פומץי'

 .ילכועירומים
 !היוםעודלמסמךבהתאםהכלתמסור :טימושקין

 !אמסורלא :פומץי'
יגיעוהקולחוזים !ניקחבכוח ?תמסורלא-אומרתזאתמה :טימושקין

 .הוראותינופיעלהיעראתוייקחו
במקום.האץרעלאותואשכיבשיידחף.מי ...הנה!אצליתנסו:רקפומיץ'

 ?התפרעותעללךיעשומהיודעאתה :טימרשקין
אתי.שיפטרהואאותי.שהציבזההמדינה.קנייןעלמגןאני :פומץי'

אח:עחב(טימרשקיןאחרים.חדשיםשיריםלנותשירעודאתה:נר,טימושקין
המח'יקים)גםיצואיםהמקום.

 .שלנוהסחורהאתשחררפרמץי',פיורדאיליץי'"."דרךהקולחוז :הראשון
 !כאלהישנם :פומץי'

 ?יותרמהראי-אפשרפומץי:פיורדהניצחון'.'"אלהקולחוז :השני
היינואנחנופרמץי',פיורדלפולשים"."מורתהקולחוז :השלישי

 ...הראשונים
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 .בארמדחוקאשדאלהיקבלוראשוניםלחברת.יכוליםהפולשים = • rפרמ
ומאלהישירםיותרלקבלאפשר : ' rפרמפיייי =מהחמרןקרל
וכןולאנדדירשהכרבעיםנעשהולאןהעקומיםואת : • rפרמ
 ... ! ' rפרמפיורד :מהחמרןקרל

 ...מרז'יקיםכך 1מהאררגלייםארבעעלאני r' 1פרממהנר = ' rפרמ
נאמדהדי .רציניאדםאניבעבודה-יתרככולא ' rפרמאתבלבדבחנפנות

הברכיה).אבדרטיהבמרוצהבאה(לבימהמדחוק.שבאראלהקודםלכם,
 ... !אסרןאיזה !פזיה :אבדרטיה .

ומהדברהילדיםעם ?התרחשמה = • rפרמ
במכולת.לחםלנרנותניםלאפריה, :אבדרטיה

הלחם.יוםהיום,שלישייוםהדיונותניםלאמה = • rפרמ
לחם.לקרסקיןלתתלא :טילפןבעצמושמטיקרבארמדתשרדה :אבדרטיה

 !אלוהיםהר ?שלנרהחבורהכלאתנאכילבמה

תכף .תיסעואלחכרייהעמיסושכבדהמרז'יקים !לייללתפסיקי = ' rפרמ
אשוב.

(התרד)

רשםפהלכשרתינו
 .ניתןזכריותשיררירן

פרירגםפרדאני
 .זכררגםאשהגם

והישןבמקרםהאלההחדשותמה = • rפרמ
מטירקרבגםאחד-כךעליי.אסרטימרשקיןאשמה.לאאניפריה,:דורשררה
סיבה.מאיזויודעתלא .ולתמידפעםלחם.לךלתתלא-טילפן
 .הקולחוזשלשלנריהואהדיהלחם ?לדעתפהישמה :מרפה
 .שלנרבלחםהרוציםהתרבו .נכרןזהגם :מהחמרןקרל
זה.וזהרהלחם,שלנר :מהחמרןקרל

על-ידילכםנשלחרזההשלג.תחתבשדה,נשארשלכםהלחם :פרמיץ•
משמיים.מןכמרהמדינה

למטירקרב.אתהתטלפןאולי :שרהר
 !הלו .בסדר = • rפרמ

 ?ישמה :מטירקרב

ולחםלילמברראסדרלמה = • rפרמ
שלאדקלאאתההקרלחרזניקים.בשבילמביאיםהזההלחםאת :מטירקרב

 .לעזורשסרכתגםאלאבקולחוזיעובד
בדסקידרכה.הכרחבתחנתעובדהדיאני = • rפרמ

מדסקידרכה.לחםלךתביאאז :מטירקוב
 .אחרוןיצחקמינדאהערדאנחנו ...חכה = • rפרמ

העצים.)(מחסן

 .הכלאתשיפרקוישהעמיסוהמח'יקים = • rפרמ
כשרבובקרשיהזריחהלפניהביתאתיצאנו ?שפריאתה ?אתךמה :קרל

 ?ריקותובידיים ...הליללקראת

זהואחדיפה,תקועיםתמיםיוםריקה,קיבהעלקמיםהייתם:ראםפרמיץ•
 ?בעיניכםחןמוצאהיהזהאיךריקה,קיבהעללישרןהולכים

 ?מלחמהמכריזאתהעלינולמה ?אלינוקשורזהמה :קרל
אני,לאהתחלתיאנילאהודעה.שרםללאמלחמההכריזועליי = • rפרמ

 ...ככהאנחנוגםאזשלהם,הדרךזראם !למטירקרבסערהאחראי.
 !באנוהדימדחוק ...כבדהעמסנוהדילפחות.עלינורחם :קרל

 :לאמאיבוארתגיע.הערבארוחת ?ילדיםיש?לכםעלייירחםרמי :פרמיץ'
לחם,הביאלאאביכם .ארכלבלילישרן"לכר :להםתאמרוהיא ,, !לחם"תני
 ?רוציםשאתםמהזההמרז•יקים".עלריחםהואתמיםיוםהיה,עסוק

ניסחבאנחנוואילוהשניעםהסתכסךאחדמנהל !בתולהשלךאמא :קרל
ריקות.בידייםקילומטר,שלרשיםבדגל.
חיים.השניאתאחדאנחנואוכליםכיזהרכל :קרל
אחתום.הנייד,אתתביאוטוב,נר = • rפרמ

בשבילקחלחם.איתנופהיש ...ככהאז !תרדה :תערדת·המשלרחעםהאדם
הילדים.

ערדאוליאניהלילה.עדלצעודתצטרכוערדבעצמכםדאיתנםמה = • rפרמ
הלילה.עדאשובאולי ...תכעסואל-בארשמקרובואלהלחם.אמצא
לכם.גםנעמיסרוצים,אתםאםליחכר

 .אנחנומבינים ...נוראלא :הקרל
 .במקומיכאןתישאיר(לאב,רטיה> = • rפרמ

 . ?פריהאתה,ולאן :אבדרטיה

בפרגסרבר.לחםלבקשאלך ...לחפשאלךהאמתאת !הדוחות=לכל • rפרמ
גתיע.לאהחשכהעדאפילולשם :אבדרטהי

 .אותייקפיצוטוביםאנשיםאולי = • rפרמ
פרגסרבר.עדממשבמכוניתארתךנקפיץאיתנו.סע ...אבאל•הבסדרנהג:
ערבים.הילדיםאתנשאירלא
 .תבושילפחותאנשיםלפני ...דיאמא,כברמספיק<לאב,וטהי> : ' rפרמ

עיתונאי.)של(במשדרו

אליךבקשהליישאבללמרטיקרב.אתקשרמיד •..לייזרעכבד :העיותנאי
 .לקרלחחעזור-
בעבודה.נמצאהריאני : • rפרמ

העבודה.אחדיבערבים,זהאתתעשה :העיותנאי

עלשומראניעבודה.שרבלייששבלילהכיורןנחאניבערבים = • rפרמ
היעד.

 .בקולחוזשתעזורתבטיחזאתרכבל ...מרבן ;מרבן :העיתונאי
ותעבודהצופןאתתגידחיילים.אצלכמרלמשחק.דרמהזהאצלם = • rפרמ
באלאאחדאףלמהיכניסו.לאהצופן.אתתדעלאאםרוצה.שאתהלאן

לי?לעזור
קולחוז.אינךהריאתהמוזרה,שאלה :העיותנאי

עזרלאאישמקודםהדי ?לקולחוזלעזורצריכיםכולםלמה :פרמיץ'
בזמן.הכל-קצרוזרעו,חדשו,והםלמרז'יקים,
פדקיןדשמך,מהסליחה,חבר,לעניין,שלאמדבראתההעיותנאי:

 .קרסקיןלא, = • rפרמ
 ·?לאארלקולחוזלעזורמבטיחאתהיארסקיןחבריכךאז :העיתונאי

מזה.גדועיהיהשלארקתיפטר.לאמהכומר,כמר=ממכר, • rפרמ
ענייןכבדזההעבודה,אחרי ...אופןבשרםיכוללאאניבעבודה,אניערדכל

 ?לעזורלאלמה ...אחד

סע.עכשיו !שנייה""נשימה-כתבהנפרסםואבר !מארדטוב :העיתונאי

למרטיקרב.אטלפןאנילחם.לךיתנו
מסיקרב.)של(משרדו

לאדארלחםליימכרודעכשיותאמרמה = • rפרמ
 .ימכרו :מטיקרב

 .להאמיןאסורלדיבורים .ניירעלזהאתליתרשום = • rפרמ
הביתה.לךלך !טימרשקין :מטיקרב

 .לימחכיםרעביםילדיםשםדאלךמהעם = • rפרמ
לחם.כיכרתקחשםשלנר,למזכרןלמטה,תרד :מטיקרב
עלבמצרראפילו ?דקרתלפרוסותאחלק ?הכיכרעםאעשהרמה :פרמיץ•
לנשמה.לחםיותרהקציבולנינגדד
שתרצח.כמהלךקחנר, :מטיקרב
לילדיםמארדדואגאתהמנהליחברלךתרדה .אחדענייןכבדזה :פרמיץ'
קטנים.

העץ.)בולי(על !ולתמידאחתמפהתסתלק :מטיקרב
טוב,שלנרהמנהל

דוב.-ואבראחדהוא

יונתקבץנתאסף

 .נפוצץלוהראשאת
כואב.הישבןעבודהמדובאצלו ,' rלפרמלעזורבאתי =פודל

לכלב.זקוקבאמתאניניקית.בבוקרהיטבהגרוןאתפשה,:ראתה,פרמיץ'
 .היעדעללשמור

 .לבד eלחדריותרברח .לךיפריעדקהכלב :פררל
האלוהיםהאב,האלוהים-ישויותכשלרשכאןאני ...לבדלאאני = • rפרמ
הקודש.ורוחהבן

מחרכם.משהרכבדזה :פררל
העוזר-הבןאלוהיםעצמייאניזה-האבאלוהים ?למה :פרמיץ'
אשרישליהפיקחותזוהיהקודשדוחואילו !בדרכיהולך ...שליהבכיר
הרוע.בוחרתאתמנצחתתמיד

 ?רועבוחרתאיזה :פררל
גרזנק,ב.ואתארתךנרי = • rפרמ

 ?כסףכזהלקשקשןמשלמיםמהעבור :פררל
-גם-כןדגיםתרצה,שדקכמהליישדמיםכסףלילמה=באמת • rפרמ
איןחינםאותילשעשעבאמנהל-העבודהרגם ...חינםואוריד !שלםאגם
השכראתהעלוכיצדנזכראני ?ההנהלהעםלהשתעשעלאמדועכסף.
האגרונוםלונעמדהתאסף.המרכזרעדכל-כךהיהזהבקולחוז.אצלנו
הדי,שלנר.המזכירשלשכדראתלהעלותצריכיםאבר"חברים,ואומד:

יותרהתאמץרמי .ומעבדמעלביצענולחםלהספקתהתרכניתאתבכל-זאת
העלאתבעדאניכעירורים.לאיבודהולכיםהיינויהמזכירללא !הוא ?מכל

המזכירלוקםאז .בסדרנר ,, !בעדכולם ?נגדמי .רובלבאלףלמזכירהשכר
לטובהלצייןישראשית .התאמצתילבדילאהריחברים,באמת,"נר :ואומד

השדותהיוהאגרונום,אלמלאהשדות.עלהשגיחהואהאגרונום.את
מאותבחמששכדראתלהעלותמציעאנישוטים.בעשביםמתמלאים

אתאצלנומנהל"הוא-הווטרינרהוסיף-החשבון""ולדואה ,, .רובל
הוא.שרב-פעם ?כרתןהשכראתלנררמי ...צוברחרבות ...החשבוןכל

השכראתצריךהחשבוןלדואהגםלנר.היהלאכסףגםהוא,אלמלא
להעלות."

אלמלאהזיווג.במחלקתמוצבאניבחירת"המטפלאמד- "?"ולי
אמדר-"נכרן" "?החלבבאהיהומאיפהעגלים.לנרהיולאשליהעבודה

שאלה- "?"ולי "?שכחנובחירתהמטפלאתזה"כיצד-כולם
אתעובדת.אני ?מהבעדארמדתזאת"מה "?מהבעד"ולךמטדירנה.
ליום.עגלותעשריםאלאשלרש,לאתנקילך.תעבדי"אזמנקה."הגללים

אתנוסףשכרערדאיזה ...מכולםיותר .רובלועשרהלחםפרדתקבליגסאז
ישבבוקר ...ביתישמזיקוקמשיברלהבמדהשתכרהדיונהומט "?צריכה
העבודה.מנהלאליהבאואז ...יורדתאינהמהתנורוהיאלעבודהללכת
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באתיהאנטי-קרלחרזיים.המסריחים,נאומיךאתלשמועבאתילא .די :פררל
יזרעהקולחוזשלךבגן-הירק"מחר :המזכירהוראתאתלךלמסור ...לומר
 !דוחן

שלי.בגן-הירקבעל-ביתעדייןאני ?זהאיך :פרמץי'
 .כאחדגן-הירקואתהקולחוזאתממךשללושעברהבשנה !היית :פררל

אתעכשיושעשע ?שמחלאאתהנר' .ארתךמזהיראניבדיוקרעל-כך
לך.זמר ...שלךהידידים
דודיאומר'אתהמה ?עכשיואעשהמה .השכלמוסרלךהרי :פרמיץ'
 ?גן-הירקאתממנייקחרפילס,
 ...לקחוגרבנרבמיטקהאצלהנהיכולים,הם :פילט

כבראנימגיע.רחצידרגםלי .העובדלעםעכשיושייךהריאניגם :פרמיץ'
 ...אגיעלבית-הדיןעדהחרק.אתאמצא
בגן-הירקדוחןיזרעוהםחפש, rוהאמתשאתבזמן !פיידקהאיי :פילט
שרנה.המצבהיהתפרחי-אדמה,לפניהםשותלהייתאילו .שלך

בחלוםאפילוסרס,מהםלבקש?עכשיואשההעל ?לחרושמהרעל :פרמיץ'
תעז.לא
סוסים.ארבעהלךהנה !שכמרךתמיםהר, !לחרושמהעל :זקן

מחרשה.תביארקונזרע,נחרושלילהתוךאמת.זרגם :ממיחייבמרז'יק
להם.תתקעוקדימה.מחרשהממניקחפיידקה,ובאמת :פילט

 ?נרקבוכברכנראה,לה,הידיות :פומיץ'

 )(חודשים ?חורשאניובמה !ילדון :פילט
יש"לאדם :בחרקהרשום !סטאחנרבשלכדרכובאמתזההנה :פומיץ'

ננוח.בראכלומר,ולכוח."לעבודזכרת
 )'פרמיץ(בית

 .המצפוןצרפיעלנעשההכלדלק.כמרברעד :פומיץ'
דלק.שלכמרהריחגם :הזקן

אתמביאמהעיראנדרירשהמסוכר.ביתיזיקוקשיבר ?אתךמה :פומיץ'

הסוכר.

-אזלכולוהסוכר :ילדים
 .גזלשיברהכלאת
-קילויוצאקילומכל
אפילו.שרידכשאדלא

שתה.שתה, :הזקן

לנר.גםתניאמא, :הילדים
בראש.תרוודתקבלועכשיו :אבדוטיה

נאמרבכשררה ?בני-אדםאינםהאם ?מהוהםאוכליםאנו .שתרשתר' :הזקן
חיינו.פרחיהםהילדים-

 .כללהיוולאכאילונחת.איןמהילדיםאפילוכאלה.בחייםלא :אבדוטיה
הרעים.כמרעובריםהטוביםהחייםאיך-שלא-יהירכך'תאמריאל :הזקן

היותטוב"לא :בבשורהשנאמרכירון ...האדםאחדיריותירמה-העיקר
יאמר.לאמלהלזכרךואישתתפגר,-ולאלבדר."האדם

רגםמרטטוהכנסייהאת .להזכיראיפהאפילואיןבזמננו :אבדוטיה
מאיתנו.לוהתעופףהאלוהים

 :בבשורהשנאמרכירון .בתוכנוהואהאלוהים !כךתדבריאלנר' :הזקן
סרבלנרתנר".הוא"האלוהים

גםסרבל'התנורעלהחתולגםת.נמגווהריהסובלנותדיברת,נכרן :פומיץ'
למההוא,לסבלאל-מלא-רחמיםהאלוהיםאםסרבל.לגדרמתחתהכלב
 ?אחידלאכל-כךהוא
גםכךשלה.השמחותברייהלכלהאדם.שלבחלקותלויכברזה :חזקן

ועונג.שמחהמקררבתרכןחפש !תחמוד""אל :כתובהאדם.
אלארתחפש-שלנרגםהואשעלינןימהאותר,מצאנוכבר :אבדרטיח
 ?ובמהלנריעזורמיתחפש.
אתהאדםאיבדאם :התכווןאליהואבמקצת.התבלבלתאמא,את, :פומיץ'
 ?נכרןארתךמביןאנילו.יעזורלאהאלוהיםגםבעצמו,האמרנה

היאוש.הואמכולםהגדול"החטא :בבשורהנאמרכי !ויציבאמת :חזקן
ללגוםרגםמתחשק,לאכולסוגיי.האבלהטיף,כברדי :פאבלוביץ'איבן
 .הכלייתאדההרימזיק,היהלא

 !קדימהאז :פומיץ'

 !ירחםאלוהים ...חזקכן !חזק :קולות

 ?עובדככומרמה,אתה, :פומיץ'
 .אניאלוהיםאיש :חזקן

 ?ארוכותאינןשערותיךאם-כךלמה :פומיץ'
אצלנו.חדשהריהוא :פאבלוביץ'איבן

 .מביןלאאניזהאת ...עץבולילקחתובאכומר :פרמיץ'
החלהאמיתיהכומרהוסמך.לאערדלי,נדמההוא, :פאבלוביץ'איבן

ומזמרעבד,כנגרסרגי,ואבינו .ואותוגרשוהתקוממוהזקנותלהתפרפר.

תפילות.לעררךארמדתזאתלו,וקראממנו,ניקשרכךהנההיה.תהילים
 ...אמיתיכומראינךלאמוראותרימשחרראינובקולחוזמהעבודהוהמזכיר
דרמה.לחוגבדרמהמשהרמשימה,בשבילוזר :רוסקה
 ?שלנר 1 7גילאיפהדרגיה ,נר :חזקן

 !הייסוריםמנגינתאהובי'פריה,נגן' :אבדוטיה

אהובה,נאהיזכרי :פומיץ'

מכשפה.בילינו'איך
עמדנוייגררעםיחד :פאבלובץי'איבן

גברה.ההדפסקתעל
-עמדנולאהבהלא

 ..השפהלפיתוח
פרחח,אניפרחח,הרי :רוסקה

קצר'לדמןפרחחאן
פלךכאידהאומדלא
האחויר)הקיראל(מתרחקיםזכר.כהריוןיש

התחלת,טוב !קרמרינסקמשלמשהרלנרתרבץינר' :פאבלרביץ'איבן
 !במרומז

דונה,בןמקרמרינסק !ארי :שירםכולם
ברחבה.ומתרוצץץר

כינהכמרלו'ץרלו'ץר
 ...מעוויתהמערידה

הרפה-ארן'אן'ארן'
טן-טרן'ברן'אן

 .עטןרמלאכקומקום

 !אנחנומישידעוכך' :פומץי'

 !חמדצמדושליאתהפאבלרביץ:אי :אבדוטיח

גבוההכלאחומתאחרי :שריםכולם
בתאר'האסירגסס

חזהו'עלראשואתמרנין
תפילתונשמעהחרישית

ברחליתןבמרומים,אליהר
למשוך'ערדאחדיםימים

פעםערדרקבאשתילסביט
ררררנין)פאשקה(נכנסולנשרק.לחבקילדיי

 .לראותךדורשהתובע :פשקה
 ?מהעל :פומיץ'
ארת,ךישפטוגן'"הירק.שלכלומר' .קולחוזאדמתשלחטיפהעל :פשקה

 !בן-בליעל

גן-הירק.אתשתפססביהיהזה ...המועדאתאיחרו :פומיץ'

אחתמהקולחוזלברוחהרצוןאתממךנוציא ...הכליבררושם :פשקה
 .הצרהנה !ולתמיד
על-ידיהנ"ליובאקרסקין'האזרחאי-הופעה,של"במקרה :פומיץ'

האזורית.)(במעוצהנכרן. " ...המשטרה

 ?לךלעזוריכולאניבמהשלרם.שלרם, .קרסקיןהחבראהא, :טימושקין
מקיימיםהאםלדעתמעונייןאניעזרה.לבקשאליךבאתילא :פומיץ'
 ?לאארבארצנוחרקים

ולאהעובדהעםלמעןכתרניםהחרקיםיקרסקיןהחברבארצנו' :טימושקין
הסובייטיתהתביעהקוראתהחרקאתהמפריםהאנשיםאתהבטלנים.למען
לסדר.
בדיוקחרקאיזהעל-פיליתסביררקהיטב.לימרבןדווקאזה :פומיץ'
 ?שלוגן-הירקאתמעובדלוקחים

 ?בדיוקהעובדזהמי :טימושקין

לדוגמה.אני, :פומץי'
החברכעובד'לך !נמצאאלמנטאיזהראיתם !עשיתבפיקחות :טימושקין

אי-אפשרממךאותרלקחתלכן .נתןלאאף-אחדגן-הירקאתקרסקין'
אדמותשחטפתאתהזהלגמרי:אחרהואהענייןבשרם-פנים-ואופן.

בפניהדיןאתלתתלךקוראיםעל-כך .שלךגן-הירקבשבילקולחוז
בית-המש.פס.

פחותשליבגן-הירקואילו .רחצידרגםלקבלכלעובדלימגיעאבל :פומיץ'
 ?רוציםאתםערדמה .רחצימדרגם

אדמת-איןבפררדקישאצלנויקרסקיןהחברהעניין'בדיוקזהר :טימושקין
גן-ירק,בשבילאדמהלךלתת.לכןלקולחוזשייכרתהאדמותכלפהמדינה.

 .בשרם-פנים-ואופןיכוליםאיננובפררדקי'אגר
 ?ארתךלהביןעלייאיך :פומץי'

לךלתתיכוליםאגרשםלגררדייב.בסמרךכזראדמהלנריש :טימושקין
כך.-רוצהאתהאםחלקה.
עשריםמפררדקימרוחקתגררדייב ?מהארבימתעללאתה :פומץי'
 ?שלילחלקהצריךאנילטוסמה,ואני !קילומטריםוחמישה

 .תחזיר-בפררדקיהחלקהאתואילותיקח.אלרוצה,לא :טימושקין
 !אחדלאףארתהאתןלא !שליהיאהחלקה :פומץי'

נושיב.בכלאוארתךניקח.ואגר :טימושקין
(בפרקליטות)

 .יכבדובמהלדעתמענייןחגיגית.לארוחההגעתיכאילונראה :פומץי'
 •ממךמתפעלפשוטאני .קרסקיןהחברמחכה,אנילךבדיוק :פאטייב
לארגיליבאופןלי'נראהאני'לכבוש- ?ממנילהתפעלישמה :פומץי'
 ...מחופש
לשאול'רציתיפשוטממך'צוחקלאאני !נכרןאותיהבנתלאלא, :פאטייב

 ...יצאתהקולקטיבכנגד ?הקולחוזאדמתאתלחטוףאומץלךהיהכיצד
 .התכוונתילכך ?כולוהכפרכנגדלבד

גן-הירק .חטפתילאדבר ?הלכתיהכפרכלכנגדמכרת ?מהאני :פומיץ'
הוא.שלי
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דואהאתהועכשיואותרחטפתאתה ...הקולחוזשלהוא:גן-הידקפאטייב
כשלן.אותר

 .גדעתיהתפוחיםעציאתואני ...ברחדשסביערד ?חטפתיאין :פרמץי'
ערבותאצלנושהאדמהסברואתה-מארדמעניינתדעהלןיש :פאטייב
 ?חיתהבארצנוומהפכה ?בירושה
חיתה. :פרמץי'

עלהבעלותזכרתאתחיסלההמהפכה .קרסקיךהחברבדירק.זהר :פאטייב
אחריותעצמןעללקבלמרכךלאדקהיטב.זאתיודעראתההקרקעות.
לשחק,אוהבעצמיאני !קרסקיךהחברכלרם.יצאלאמשחק.איזהרמשחק

מעבודה.הפנריבזמןדקאבל
 ?אותימאשיםאתהבמהאז :פרמץי'
שללההקולחוזאסיפת .קולחוזאדמתשלבחטיפהמראשםאתה :פאטייב

.זהמהקולחוזארתךסילקוכאשדבגן-הידק.שימושלעשרתהזכרתאתממן
לן?ידוע

 .הקולחוזסיפתבאהייתילאאנילא. :פרמץי'
 ?זרראיהלאמתיכולאתהובמה :פאטייב
היואם ?הקולחוזבאסיפתהקירעלחרוטשמראתמשאידאחדכל :פרמץי'
שם.חרוטלאששמיאומדהייתיהשם.אתחורטים
- ?אלהאזרחיםלןמרבדיםהאםשם.שהיומאלהעדרירתישאן :פאטייב
ממלא-מקרםיהקרלחחשלהחשבוןדואהיקרדנייבץימאטביינזדקיך

שאתההעידואלהכל-ררדרניךהעבודהמנהליסטיפרשקיךהיושב-ראש
באסיפה.נכחת

 .הדיזאתהםשייחגראזמעידים.הםאםנרי = • rפרמ
שלאלומדרוצהאתה !קרסקיךהחברמעניינת.בצררהחושבאתה :פאטייב

 ?בכןאשמיםהקולחוזמנהיגיאלאקולחוזיאדמתשלבחטיפהאשםאתה
 ?משקדיםהםאםרמה :פרמץי'
 ?ארתךהזהירררדרניךהעבודהומנהל :פאטייב
גן-הידק.אתממנילקחתזכרתאיךהעבודהלמנהל :פרמץי'
 .העממיבית-המשפטיבדר-שמשקדזההואמי .כןבדיוק :פאטייב
אתלזרועסרסלקחתמאיפה-הבאההשאלהעלגםליענהעכשיו

 ?תפרחי-האדמה
גן-הידק.אתלחרושליועזרועמודים.לקחתבארטובים.אנשים :פרמץי'
לאבדדןעל-ידןנחטףשגן-הידקעל-כןארחםהזהרתראתה :פאטייב
לשותפיםאלהאנשיםשהפכתמביךאתה ?בארהםקולחוזמאיזה ?חוקית
 ?הםקולחוזמאיזה ?אותםדימיתפשוטשאתהאר ?שלןהעבידהלדבר
 ?אותישומעאתה- !קרסקיךהחבר
 .שאלתילאהם.קולחוזמאיזהיודעלאבעצמיאני :פרמץי'
מה !לשבתהמשך .יותרערדחמודהשלןהאשמהכזהבמקדה :פאטייב
שמן?

 !יודעהדיאתה ?זהמה :פרמץי'
השאלות.עלענה :פאטייב
פרמץי'.פיורדקרסקיךנר. :פרמץי'

 ?מתגודדאתהכפרבאיזה :פאטייב
יודע.הדיאתה ?זהמה :פרמץי'

השאלות.עלענהיקרסקיךהחבר :פאטייב
 .מימיךהשנייההבקתהיבפדרדקינרי :פרמץי'
שלבתיקוהאישוםכבתסינרםהקלעים)(מאחוירלשבת.המשך :פאטייב
בהתעלמו-הסובייטיתהחוקהשל 90סעיףעל-פיפרמץי:פירורקרסקיך
האדמהחלקתאתבהחשיבובה.והשימושאדמהקבלתשלהקבועמהסדר
בנוסףהנ"ל.האדמהחלקתאתקרסקיךחטףאברת.לאדמתלביתוהסמוכה

מהקולחוזסוסיםיהקולחוזהנהגתשלאישורללאבערומה.השיג.לכן
 ...לדברשותפיושמרתאתלהסגירמבלירזהבגן-הידק,חדיששללצורן
-הזקןאם ?הצעידארהזקןהשופטיאותיישפוטמימענייך :םרמץי'

הכל-פרארפדהבעיניוצרודה.צדהזרתהיהיאותיישפוטקאדפרשקיך
מזה.אצאערדאוליישפוט.הצעידאםשב.אז-פקודה!חיתההןהיינו
מהראש.לולהתנדףהספיקוהחרקיםכללאערד

במשפט-שדה. .בפדרדקיכאךארתךיישפטו :םאטייב

בזהלפחותתרדה .מדיירתךללכתאצטרךלא !רבהתרדההנה :םרמץי'
נחת.הסבתם

לשיםארלמשפטעדלשחרר .אתןלעשרתמהיודעלאערדאני :םאטייב
שמידה?עליך

אגודות.בחמש-עשרהאזכרהממשפטכםתצאיתשפטושלאאיך :פרמץי'
 ?אזכרהאזיו :פאטייב
היהיכוללאבבוקרהכרמר.השתכראחתפעםכזה.משלישנו :םרמץי'
 ,, !אזכרהנאעדרך"אבי :אליובאהזקנהוהנה •מהכדראשואתלהדים

" K רובלבעדרובליחמישהבעד-הכומרלההשיב-מינייכלישזכררת
 . ,, ! ?אבחרונהטעםאיזהאבלאגודות.חמש-עשרהבעדרגםאחד

 .מעורפל :פאטייב
 ...ייתבהדבמשפט :פרמץי'
שלאהצהרהעלחתרםהנהפשוטה.הרתעהבמידתנבחרטוב. :םאטייב
המוגדירם.בתחומיםללכת.חופשיאתההמקום.אתתעזוב

(המשפט).

והמהוהיםהישניםמדי-הצבאאתפרמיץ'לבשהמשפטלכברד :המחבר
באפרהבריקהמדליותאתמדליות.רשתילשבחצירןעליהםתלהשלו,

זהב.עשויותכמרזהרוהךועכשיו

לשפוט,התאספנוהילדיםאתלא ?הבאתהילדיםאתמהלשם :השופט
ארתך.אלא

שיתרגלוממני.יותרהקולחוזאדמתעלמתרוצציםהילדים :פרמץי'
מילדות.לחרקים
 ?שלךלידייםקדהרמה(לאבדרטיה) :השרפט
"נאשמת".-המלהאתלבטאמסרגלהיהלאנשנק.השופט :המחבר
כפחםשחודרתהעינייםבורקות :ז•רקרבה

בלזם.שלריחותשימשרתיהמדיפות
 ?אזרחית ... :השרפט

משהר.ארהידייםאתקדרתיכנראה ...חלבתיפדות :אבדרטיה
 ?כחולבתאצלכםעובדתהיאמה, :השרפט

יודע.לא :גרזנקרב
שנים.שלרשלפניעבדה :פרמץי'
 ?לנאשםישבית-הדיךהרכבכלפיטענותבדוד. :השופט

 .איך :פרמץי'
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פאטייב.החברהתובע,תפקידלממלאניתנתהדיבורזכרת :השופט
לקרלחרזניק,בעבדשנחשבלמרות •קרסקיךפרמץי'פירודהנאשם :פאטייב
הואועכשיו •מולדתנולטובתכראוילעבודלואפשרהלאלבטלנותנטייתו

אך •כפועלעצמועלשהכריזכיורך •אנטי-חברתיגררםלהיותהפךבפשטות
שללחטיפהעדהתדרדר •לפיכךמקרם.בשרםקבועבאופךעובדאינו

קרסקיךאתלבודדדורשאניההנהלה.שלולרמאותקולחוזאדמות
שלשנה-חמודגזר-דיןלולפסוקשביצע.העבידהועבורמהחברה
 .מאסרבמקרםחינוךעבודות
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בעצמו'הגנתואתלנהלוהחליטסניגרדעלוויתרשהנאשםנירן :השופט
 .הדיבורזכותכעתלוניתנת

ללכתלוהציעלאאישאךהעדים,דרכןאלהביטנעמד'קרסקין :המחבר
יודעכשאי~ימקומר,עלהחלטיותבחוסררשרשהואמאחוריו.ולהתייצב

זושאלהלפתורמבליהשופט.עלארהקהלעל-להביטצריךהואמיעל
השופטיה_השלשמאלוכךילכאןוחצירלכאןחצירמופנהכשהואעמד

העם.ולימינו
 !חברים :פרמץי'

"אזרחים".במלהלפנותיש :השופט
עלבעלותזכרת :כתובשלנרהסובייטיתבחרקה !אזרחיםחברים :פרמיץ'
שריםיבאינטרנצירנלבשיר'גם .לטפיליםלאלעולםאךלנר'ישאדמה
כלומר'יבטלןאותיכינההתובעהאזרח ?אנימיהשאלהנשאלת .על-כך
בחזיתהקמתי'הסובייטיהשלטוןאתחרשתי'אדמהאני .לטפילדרמה

שלי'הגוזליםבשבילגביאתשובר·אניהחייםכל .נשארתינכה •לחמתי
זדים.בחצרותנדברתמקבציםאינםהםיהיהשלאאיךאותם.מאכיל
 ?מהאלא :קולות
 .במיוחדנותניםלאגםעכשיו :קול

 ?מכולםחכםשאתהחושבאתה ?מהקולחוזברחתלמה :מרפה
שיפוד.עלשדכמרמסתובבועכשיו ...רימהעצמואת :ספייירק
 ?להיותלשטןשוליה ?מהלשים,באשהפחמיםאתרוצהראתה :פרמיץ'
לוויכוחים.להיכנסאסוריקרסקיןהאזרח :השופט

אתעזב:קרסקיןהבעיהאתלפתורצריךקרלחרזניקים,:אזרחיםקרלחרזניק
 ?מטרהבליארמטרהעםהקולחוז

החברהנגדכאילוקרסקין :כךזהאתמביןאני !ליהרשו :שניקרלחרזניק
גרועיםשאנחנוארמאיתנוטובחראמה,אזהקולחוז.-אומרתזאתהלך,

ממנו?

מוזרה.שאלה :טימרשקין
חטף.גן-הירקאתגםמזהחרץהשאלה.אתהעמיד:נכרןשלישיקרחלרזניק

 ?היהלאארגנבהמעשהפההיהיכלומר ?מטרהללאארמטרהעם-שרב
-החראהגנבכמריקרסקין- ?כאןיוצאשמהארלקבוע.ישזהאת

אנואבלהחומרה.בכלאותרלגנותצריכיםאנחנולכןיצא.הכפרנגדזירזיה,
לפעולגםכלומר,חדשה.בחברהאלאהישנהברוסיהלאחברים,הרי,חיים
קרסקיןואילומאיתנוגנבזירזיההרימחדש.לחנךחדשה,בדרךצריכיםאנו

כלומר, ...מחושבתבכרונהגנבזירזיהמזה,חץרהעמודים.אתלנרהביא
להתעשר.
 ?לכאןזירזיהענייןמה ...זירזיהזירזיה, :גרזיינקרב

 . ..היהזירזיה,היה :מרפה
כדילאגן-הירקאתנטעקרסקיןואילובדיוק,זהר :השניהקרלחרזניק

שללמטרהלאפעלהואכלומרהילדים.אתלהאכילכדיאלא ...לסחרר
 .המצפוןעל-פיאותרנשפוטבראואזהתעשרות,

העמודים.אתלנרהביאחראינכרן :ראשוןקול
מפרנס.הילדיםאתעובד.הבן-אדםהרי :שניקול

 ?ובטלןטפיללאשאנייוצא :פרמיץ'
 .לקהלבשאלותלפנותהנאשםעלאסור !קרסקיזהאזרח :השופט
שפרט.עכשיואני.מיאמררהאנשיםלשאול.מהיותראיןולי :פרמץי'

(מתיישב).

הכלליתהאספההחלטתלךחיתהידועההאם •קרסקיןהנאשם :השופט
 ?בגן-הירקשימושלעשרתהזכרתאתממךשללושבה

שופט.חברלא, :פרמץי'
שופט.אזרח-:ענההשופט

 ...ההבדלמהאזרח,שיהיה :פרמץי'
 ?אספהבאותההיית :השופט
 .הייתילא :פרמץי'
 !קררנייבץי'מטביינזרקיןהעדשב-נא. :השופט

 !שופטאזרחיאני :קררנייבץי'

שופט.חברלומר:ישהשופט
 !שופטחבר •כן :קררנייבץי'

 ?אסיפהבאותהנכחשקרסקיןעדרתנתתאתה :השופט
בדיוק.כך :קררנייבץי'

האזרח ?שקרעדרתעלמקבליםמהיודעאתה ;קררנייבץי'נאשמע :פרמץי'
על-פיבית-כלאשנתייםנותניםשקרעדרתשעלאותרתזהירהשופט,
 !עצמוזהספסלעלארתךאושיבאני .הסעיף

מתריעאנינזרקיןהעד .מאסרשנתייםנותניםשקדעדרתעליכן :השופט
באספהקרסקיןהנאשםנכחהאםנזרקין'העד-ושואלשבאני .בך

 ?אשתקדבספטמברבעשריםהכללית
שהיה.לינדמה :קררייבבץי'

 .תבושמאלוהים :מרפה
 ?דיוקוביתר :השופט

 .זוכרלאכבראני :קררנייבץי'
בעשריםהכלליתבאספההיהשקרסקיזמאשראתהררררנרק.העד :השופט

 ?שעברהשנהלספטמבר

 ?מה :ררררנרק

הספטמברבעשריםהכלליתבאספהנוכחשקוסקיזמאשר~תה :השופט
שעברה?שנה

שהיה.דומה :ררונרק

דיוק.ביתר :השופט

 ...שנראה :ררררנרק
 ?לשחקהחלטתהדיןביתעםבמחבואיםאתה,מה :השופט
(מתיישב)זוכרילא :ררררנרק
 ?האספההחלטתעללקרסקיזהודיעמי :השופט
 .שליההוראהאתמסרהעבודהמנהל :גרזנקרב
גםיאליוניגשתילפנות-ערב.היההדבר .קוסקיזאתהזהרתיאניבזי :ררררניז
כיבגן-הירק,תפוחי-אדמהיזרעשלאאמרתיאחר-כך .בסמרךקצתעמדתי

 .הקולחחשלאלאשלולאהואגן-הירק
 ?כזראזהרהחיתהקוסקיז'הנאשם :השופט

 .חיתה :מץי'פר
 ?צריךערדמה :גרזנקרב
מלה.לומרליהרשהשופט,אזרחאבל :פרמיץ'
בבקשה.השופט:

שיגלואמרפעם .עליאייםיוםיוםכמעטררררניז'פאבל ...פשקה :פרמץי'
אתלקחתאייםאחר-כךבכלא.אותישיושיבאייםאחר-כך ...אותי

החלטתוהרילו.להאמיןהפסקתיכבראנידברים.הרבהאמר ...גן-הירק
 ?שופטאזרחמבין'אנינכרןהאםחרק.היאהכלליתהאספה
 !נכון :השופט

כלומרהחרק,על-פילמסירהגםחוקיתלהחלטהצריכיםאם-כך :פרמיץ'
הייתיאני .אלילשלוחנייריעלכזאתהחלטהלרשוםצריכיםימסמךצריכים
שופט?אזרח .אומר,אנינכרןחוק.על-פיהיהוהכל ...חרתםקורא,

נמסרהלאלקוסקיןהאספההחלטתלגרזנקרב)(פרכה •נכון :השופט
בחתימתו?

לא. :גרזנקרב
מוכשרים.כולםאצלנובמלים,ולאיים :פרמץי'
להתייעצות.יוצאבית-המשפט .ברור :השופט
הקשיבי'ליבללייקה(שר) :פרמץי'

לנגן'הפסיקינא
שמח,איניחירםני

 .אזמרלא ,אשירלא
 ?קרסקיןהחברבאת,סרסעל :לכדב

 .שכמרךגאוותןתיכנע,פיורדיאתה,גרגרן :פילאט
לעשרת.מהאיןאךעלי.ךליצרפרמץי',תפקיד.ךנסתיים :פירטו

נטילואנוטפיליאתהעכשיואקים,לקולמלקקהייתקררםגםאתה :ררררנרק
 ...הדיןאתעליך

 ...כנווד , 35סעיףפיעללהגלות,יכוליםיכולים,אבזריי:
 ...חינםארכלסיעו,לךנותןהייתי ...מתחזהפשוטהריאתה :פאבל

 ...לקולחוזעזור-בכל-זאתיקרסקיןהחבר :עיתונאי
 ...ולתמידאחתינשבורבכל-זאתהקרנייםאת :מאטיקרב

 ...היהזיוזיה,היה :מרפה
 ?קרסקיןהחבריבארצנוחיתהומהפכה :התובע
 ...חיתה :פרמץי'
 !בית-המשפטלקום, :השוטר

פיורדקרסקיןשלעניינואתשמעטיכנרבשלהאזוריבית-הדין :השופט
צלצול(נשמע :והחליטלגן-ירקקולחוזאדמתשללחטיפהבנרגעפרמץי',
(חחרברור.כן.נא.חרשהאךלתת?-זהאיךסליחה,התקיים.כן.טלפון)

פיורדקוסקיןשלעניינואתשמעטיכנובשלהאזוריבית-הדיןדבריו)על
 .לסגורהפליליהתיקאת :והחליטקולחוזאדמתשללחטיפהבנוגעפרמץי'
 .קרסקיןשלהיאהחלקה

סוף.

לצאתהצלחנוהפעםגםבמאבק.אנוהחייםכלהמרה.תהילתיהרי :פרמץי'
אושר?-זהמההאושר.צפרי.לאאושרלך,הנהשלי.היאהחלקהמזה.
גינהיעםגדולביתזהושהאושרחשבתימקודםאניהנח ?חושביםאתםמה

שלריחובחורףותפוחים,לילךשלריחותנרדפיםבקץישממנהטובח
עםלהתחתןזהשהאושרחשבתילהתבגר,התחלתינישא.חביתיות
לבנותופרות,סוסיםלרכושרב,כסףלהרוויחחלמתיאחר-כךדוניישה.

ובקולחוזהקולחוז.באהנחאך ...ליזוניןאצלכמוסככה,עםגדולהחצר
יחיהשלכולםאומרים ...מהפכניותועבודהמשמעתזה,אושרמיןאיזה
היאהעבודהאםלהתקיים.יכולכזהאושרשגםלחיותיכולטוב,נוטוב.

כמראניעירוםזאתבכלעמל.החייםכלבאדם.המאושראניאזיאושר,
 ?הכיצד ...בגן-העדן

אדומה,קלינההוי, :ז'רקרבח
סמוקה.אתקלינההרי,
ילהסתירבליסיפרוהם

גזר-דין.אותושנה,עשירם

ליבנו'ודופקשמח :לרקיינרבה
הולכים.שרבלהצביע



-בינינוהטוביםאלה
בוחירםאנחנובהם

ראשינו,וכופפוהיכר :וולסובה
חיים.עדראנולמרוח-זאת

גחנקרב,נציגהיהתמיד

בוחירם.לאברהפעם

תמידאניבספירם :שפובלוב
היסטוריה.למדתי

צידךללמודארחהאך
 .הקרמטרידרןעל-פי

 rגגר .ישרטובכמה :סלבינה •סבינין
 •טטירלואיהוידלא
אחבקי,לאטרנגרסי,לא
 .סובייטי-חראשלנראך

החדירםבחדרי :פאוזה

חמורים.הםהכללים

גורליותהחלטות
מזכירות.עםמעצבים

במכונית,אתיישב :פולציימקו
מצחי,אכהמיואש,

מכונית •הרביליני
הנצחיים.למרחקים

 •ענקיכלאלנר :ציקו
העשיירם,ישוביםבר

העשיירם,יושביםכאן

מדברים.קומונהעל

זנח,אחדעלהעץ :שירםכולם
צנח.אדמהעלחרא
 •גילינוחדשהדרך

 .טעינושיןבכיורן

סיברתבלישלנרהכפר
 •עירות.הצמיחכבר
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ייזה pהמר
ישראלטיבל

החיאטדרןהצגתפיעל
 1989השבויהלאומי

הנפשות:

רה-סארהמרקיזה :דנה

אמה :רה·מרכטדרימאדאם

המרקיזהשל
שלהצעידהאחותה :אכה
דנה

דה·סימיאןהבדרנית

פוכרדה·סט.הרוזנת

בביתהמשרתת :שרלרטה
רה-מרנטררימאראםשל

רההמרקיזה

סאד

בשלושמחזה
יוקירמאתמערכות

מישימה

איגנמרשלבבימויו
ברגמן

יוצרים.שלרשה
רבנישרנותמתקופות

נפגשים-שונים,עמים

באירועמתעמתים

ביניהםהמאחרחיאטררני

ההבדליםאחרחרחם
רבעונהבעתביניהם

הםהשלושה .אחת
סאררהאלפרנזהמרקיז
 ,-16ההמאהבןהצרפתי
יוקירוהסרפדהמשודד

מעמודי .היפנימישימה

הספרותשלהחרוך
מלחמתשאחריתיהיפנ

ראינגמדהשנייה,העולם
סרפד,השוודי,ברגמן

וקולנוע,חיאטררןיבמא
עלחותמואחשהטביע
אלהבתחומיםהיצירה

השניםבארבעים

בשווריההאחרונות

 .נולוובעולם

בןהיהסאררההמרקיז

אריסטוקרטית,למשפחה
עלדורובניאחשהסעיר

הסא,,-יחסיררקע

נשים,עםמזוכיסטיים

שנהגפרוצותכללברדך
אחדירקלניחר.להזמין
כסרפדהתפרסםמותר

שלרעתרעות,הוהרג
אחהקריםמבקדיםנמה

לפחות.שנהבמאהזמנו
בעיני"אלוהי"הוא

בעיניומפלצתיחסידיו
חרושתמתנגדיו.

והשערוריותהשמועות

רהשלחייואחשליוו
אחערערולאסאר

מסריגתהבלתינאמנותה
 .לבעלהאשחרכהשל
שסקרןמהבדיוק,רזה,
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ראשונהמערכה

דה·מונטרוי.מאדאםשלביתהבסלון , 1772סתיו

משגרתהיאאורחים.פנילקבלמשרנה·דרךאיזו :פונדסט.דההרוזנת
נותנתואזרכיבה,משעררהביתהבדרכילרגעלהיכנסאותיומזמינהשליח

סתם.כןלחכותלי
מדאגהמדעתהיוצאתבוראידה-מונטררימאדם :דה-סימיאןהברונית

לחתנה.
ממהמזועזעתעדייןדה-מרנטררישמאדאםסבורההבררנית:האםפונדסט.

 ?חודשיםשלרשהלפנישקרה

אגב,סיכלה.אתבמעטאפילוריפאשהזמןלהאמיןליקשה :דה·סימיאן
קרה.שזהמאזדה-מרנטררימאדםאתפגשתילאעדיין
אנחנומקרםובכלהזמןכל- !קרה""זה !קרה""זה :פרנוסט.

וחיוכיםמשמעותייםמבטים(מחליפות- !קרה""זהופולטותמתחמקות
 ? ? ?מאדאםמעט,לאבוראיידועלןגם ).כברשים

דבר.ידועלאלי :סימיאן
 !מתבדחתאת :פרנדסט.

כילדברנזכרתרקאנימילדות.חבריםואניאלפרנס .לןנשבעתאני :סימיאן
בלונדיניים".תלתליםבעל
הפרטיםאתלפרסםמתכוננתמזדיאנימאדאם.כרצונן :פרנדסט.

 :שבידיוהשיטותהאמצעיםבכלשאספתיהמדויקים
המרקיזדרנאטיין-אלפרנס-פרנסראה,ביוני, . 2ב-דחודשיםשלרשהלפני

בבוקרלאסוףציורההואשם .לאטדומשרתובחברתלמרסיינסע •דה-סאד
בשםלגב'השייךבמעוןהרביעיתשבקרמהבחדרצעירותנשיםארבעאחד,

היהדה-סאדהמרקיזיצאניות.היוספקללא •אלונשים .בררלימארייט
ברןומכנסיכתרםבצבעמשיחזייתכחולה,בטנהבעלאפורבמעיללבוש
הנשיםארבעחיכושברלחדרנכנסהואנרצה.עםכרבעלראשוצבע.באותו
זאתעםתחילהיישכבשהואואמרמכיסוזהבמטבעותחרפןוהוציא
אתהחוצהשילחהואנצחהמריאנהבידר.ישמטבעותכמהנכרנה,שתנחש
שניהםעלציורהכןאחרלהישאר.מהשרתביקשאןהאחרות,הבנות
גופראתגירהובשנייההנערהעלבשוטרהצליףאחתבידהמיטה.עללשכב
בתוארהמשרתאתכינהפרנסאלהמעשה,זמןכלבמשך •רבכןהמשרת.של

לכנרתהמשרתעלוציורההמשרת,היהעצמוהואכאילומרקיז","אדון
מוזהבתקריסטלקעריתלקחהמשרת,אתשילחכןאחר .טורלאבשםאותר
מפיגותשהןבאמרו •שתאכללנערהאותןוהגישאניס,סוכריותהיושבה
גזים.

בתמציתמצרפהשיקרי·אהבהמעיןהיוהסוכריותהאמת,:למעןפרנדסט.

 ?כןלא •לןמוכרזה .ספרדיזבובשלמיובשת

 ?לדעתלימנייןשמיים,שומר :סימיאן

שמרנהשבע,אכלהמריאנהפעם.זהאתלנסותמוכרחהאת :פרנדסט.
 ...המרקיזואזסוכריות,
 ?אזאלפרנסעשהמה ?כן :סימיאן

מה.דברלעשרתלותרשההיאאםלראיזדררלהלתתהבטיח:הואפרנדסט.
 ?מהדבר :סימיאן

 •בבוקרהשמשכשקרנילשמוע.כל·כןנהניתשאתדבראותר •כן :פרנד .סט
אתמחפשהמסנוורהאור •גדולבפארקשעומדונוספסלאתבחזיתמאירות

היוםבמחציתכשהשמשאן .בלובנוהמרהיבהשישחיןלתוךאפילודרכו
ונוסשלמגרפהחלקלאיזה •היערמאחוריושרקעתהביתסביבסובבת
 ?אזהקרנייםחודרות

 !להמציאיכולשטןרקכזהדבר !ארשנייה)(מהססת :סימיאן

נראהסיברת.ובקצהובדםמוכתםשרט,אלפרנסקלחאח"כ :פרנדסט.
לו rלהרבמהנערהביקשהוא .רבותפעמיםכברבשימושהיהשהשוט
בשוט.

 .שברהשטןאתולגרשעצמואתלהענישרצהבוודאיהוא :סימיאן
חש,עצמושהואהכאבבחווייתנטרחלהיותרצההוא !לא:כללפרנדסט.

 !נטרחלהיות-מיוחדתתאורהישולמרקיז .אחראדםשלכאבלערמת

עלולכרועלהתפשטעליההיהקודם-כלה. 9"7נרי~שלתורההגיעכןאחר
אותרלולעשרתממנהביקשבה,שהצליףולאחרהמיטה.למרגלותברכיה
הצליפות.מספראתהאחבדופןבאולרוחרטהוא •ברהצליפהכשהיא .דבר

 ...בסך-הכלאר-240ר , 225 , 179 , 215היו:הספרות
הצלפות. 859 :סימיאן

אםהאמיתי.הבטוחהדברהןספררתכיספררת,אהבתמיד:הואפרנדסט.

עצמוהסבלהופךנתפסלבלתימעברעדהספרותאתומגריליםדסיפים.
לנס.

 ?כזהבהקשר"נס"כמרבמלהלהשתמשיכולהאתכיצד :סימיאן

עובדותכאשררקמתרחשדה-סאד,המרקיזעל-פיהנס, :פרנדסט.
לצבורבן-אדםיכולארתההחרכמהכלאז •זראלזרמצטברותמשכנערת
שרנהמשהרהואכזהפלאבמלואה.נרכשהחרשיוחמשתבאמצעות
הואבמרסייזהבבוקרובטלים.עצליםאנשיםלושמצפיםמפלאלחלוטין
שאנשיםביוםשעהארתה •בוקרהיהשעדייןלומרשכחתי .במיוחדהתאמץ
לתפילה.דמה-הטירוףלתפילה.ללכתנוהגים
לגיהינום.ללכתעלולהאתגם !מאדאםהזהרי :סימיאן

שרבורז.שלתורהבאמדיאטהלאחר .אותישהזהרתתרדהפרנד:סט.
נקראהכןאחרבקלפים.כמר~משחקסרראותרשרבהמשרת,שרבהשוט,
תרםעםרבצריחרתבבכינסתייםהאהבהמשחקשרט,לחדר.ה 9"מרי~ג
מעלהנשיםאתושלחאחת,לכלזהבמטבעותששנתןהמרקיז .הברק;

פניו.

 ?נגמרזהסוף-סוףוכאן :סימיאן

להתכונןכרימנוחהשערתכמהלולקחפשוטהמרקיזלא.:בכללפרנדסט.
הצהרים.אחרלביצועי
 ? ? ?הצהריםאחרביצועי :סמיאן
ושקעהיםאתלהסתירהחלונותפניעלהווילונותאתהסיט:הואפרנדסט.

ש~קברכאילוחלומות,ללאיזןןריםשנתתינוק.כמרושלווהעמוקהבשינה
נשחקוהצדפיםממנו.נשטףאליו,שנסחףמהשכלהים,שפתישעלבחול

לסיד.הפכוהמתיםוהדגיםהתייבשוהאצותלאבקה,
סוסים,לשלושהרתומהבכרכרהמרסייאתעזביהשחרעלותעםלמחרת,

יומייםיגישושהנעדרת,חשדשלצלכלברעלהלאבלה-קרסט.לכיתרואץ
תרבע.בפניתלונהאחר-כן

נכנסת)המשרתת(שרלרטה

באהדה-מרנטררימאדאםלחברת.שנאלצתןעל •מכברדכןסליחה :שרלרטה
ללכת)(פונה .מיד

לפניאצלישרתחהרישרלרטה.מפה,ללכתשתמהריצררןאין :פרנדסט.
בחייהיטבמתמצאתהריאתבבית.כאןעבודהלןוסידרתשברחת

שדהכביכולשאניגבי.מאחורימלחששיםמהכמרבןלןידועהפרטיים.
האהבה.בשדהושייתשמירהסאהמלואשקצרתימשחת,
לחברת.לכןשנתתיעלבפניכןלתנצלארכלכיצד :דה·מרנטררימאדם
 !מזרכןנאהמהדה-סימיאן,הבררניתפרג,ךרה-סט.הרוזנת

תסתיריאל •שבלבןמהכללנרספריאנאידה-מרנטררימאדאם :סימיאן
מלהאפילונספרלאואנחנו .לןמקשיבשמישהו •עליךיקלזהאולי .דבר

אחר.למישהו
אן •להיזכרהמתאיםהרגעלאאוליזה .כןלילומרמצרןנאהמה :מרנטררי
חתני.שללאופירהערכהמלאתהייתילאלפרנס,נישאהרנהבתיכאשר
ומקסיםרוחניאדםהיההואאךרשם,פהקלות-דעתשלשביבברגיליתי
 .בבתימאוהבספקוללא
משפחתלקרוביאלהנישואיןבגללהפכתםהמזלולמרבהכן,פרנד:סט.

 .בדרבוןלביתהמלכות
כשהזרגוהחביב.הטובזדואתרקהראשוןבזמן •לנרהראהחתני :מרנטררי

מחזרתאלפרנסכתבאשרפרר,בארמוןשלוירח-הדבשאתבילההטרי
שבההתקופהבהצגות.תפקידיםולילבתילנר,ונתןקצריםתיאטררן
מקסימה.חיתה •תיאטררןשיחקנו

ילדבאמתהיההואיקטןהיהכשאלפרנסמשוכנעת.אניבזאת :סימיאן
מקץונדקרתיואניהוורדיםבגינתכששיחקנופעם,איךנזכרתאניחביב.

הפצע.אתמצץאפילואלאהקץואתשחילץרקלאלכברת,והתחלתי
לרם.טעםלודבשאזכבד :פרנדסט.

 .ערפדמעיזהיהשאלפרנסכאילועליומדברתאת :סימיאן
חביבים.להיותיכוליםערפדיםשגםבטרחהאני :פרנדסט.

לאתשברחרת,שרםכיום,אלפרנסעליאמרשלאמה •גבידרתי :מרנטררי
בעתממשבביתםהתקיימוהתיאטדרןכשהצגות .עליודעתנואתיתקנו

חשוביםעסקיםלשםלפדיסתכופיםמסערתאלפרנסערןאחת,רבעונה
פתאוםהרשלןהואהחתונה,לאחרחודשיםחמישהכאשד,דקאןכביכול.
כדיאןמזעזעות.היוהחדשותלאמיתה.האמתלינודעה •ברנסאזלכלא
שביכולתיכלעשיתיהאמת,שבידיעתהנפשערגמתאתדנהמבתילחסוך

רגםבתיעלרחמיםמתוךגםזאתעשיתי .ממאסרופרנסאלאתלשחררכדי
אן .שלוהנעוריםחטדיעלכנהחרטהיביעשחתנימשוכנעתשהייתימפני
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דליותנעמי :משבדית

 iNDדה•
"חטאילכנרתאפשראיפרנסאלשלמעשירשאתהבנתילאטלאט tגביררתי
כערירם".

 !לאבהחלטלא. :סימיאן

עללהגןכדיחררמהמלחמתנלחמתי tפרשחלהשניםתשעבמשך :מרנטחרי
בחרבותשקעתיאפילו .בתישלכברדהרעלדה-סאדשלהטובשמר

המתמדת.בהרללרתרהשאירשחראכמהרמהסדרלעשרתהנואשיםבמאמצי
- ?שעשיתימהכלעל tדה-סאדמשפחתליהרזתהחושבות.אתןואיך

עלמלהלהעלותהצליחולאבנרמעשיבגללבהלםלקהאלפרנסשלאביר
אלפרנסשנים.חמשלפנימתכעסרמררבלהשחיתברבערהחמתושפתיר.

ועכשיועמוק.דרשםעלייהשאיראבירמרתעלהכבדרצעררלהנתחםמאן
קרת-מזג.אשהזר ?אלפרנסשלאמרשלמעשיהמהבוודאיתרחרחאתן
הפנתהשנהשחים-עשרלפנישכבראהבת-אם.רגשותלחלוטיןרה .9ח

אלפרנס.בנה.חתונתלמעןאפילובמנזר.להוהסגתרההזהלעולםערוף
סררולבןגננתמעידאניהייתי tלכןמתכשיטיה.אחדגםרלרלמבררסרבה

השחקניתעםיחסיראתלצנןצריכההייתי tלמשל .ברשולטיםלאשהרריו
עררוכשחראשנים.ארבעולפנימזר.זהלהיפרדארחםולהכריחקולט

הכלא.מןאותרולשחררמלכותיתחנינהלהשיגהצלחתי tבארקרימהרמה
הרכילות.אתלהשתיקכדיהרןהשקעתי
 ?בארקריעררוחראמהרמהאזיו :סימאין

נשרט)מרמזתפתר(סט.

 !ככהאה.

מאדאם tממךדברלהסתיריכולהלאאופןבשרםאני-(במיררות) :מרנטויר
האביונההאשהכלפיהאלימההתנהגרתרהכל.יודעתהריאתפרנו.רה-סט.
רסרף-סרףהענייןנודעלבתיהאחרונה.הפרשהלערמתכאפסחיתת tבארקרי
מסרבת.רנה .זררעתרבכלפרנסאלשלהאמיתיבפרצופוהיאאפילונוכחה

שזהיודעתאני tבזהפעם.אךעליה.להשפיעהאלהלארעריםלתתחירם.עד
לעשרתמוכרחהאניבתילמעןרוקאך tבתילמעןזאת.רכבלחסר-תקורה

חולה.אלפרנס(ברכה) •••חירםאבלאלפרנס.אתלהצילכדימהשר
כהממחלהלהיפטרשעליוחולה.לשכנעאפשראיךאבלפרנד:סט.

לאההנאה.היאהמרקיזשלבמחלתובירתוהבולטתהתברכההיר ?מעגנת
ניחוחישהזאתלמחלה tהצדמןלעומדנראההעסקמבחילכמהעדמשנה
בעניינימומחיתשלשםלישיצאמכיורן tדה-מרנטררימאדאםרודים.של

בפנישטחזהרדירתאי-מרס ...לדבריהקשיבי tבךמפצירהאני tאי-מוסר
ואגמים.נחלים • nרטחנרת-רררועיםבקתותברישדבר.חסרלאשברעצמו
מקיםרערצייהשממהגםברקיימים .רשלירורגעתמידלאהזההנוףכלאך

 ...שיבשרמיםובאדרתחיות-טרףובהםעירותגרפרית.אדיפולטים
משרנהתופעהרכלהאלבידיעוצבהזררחבת-ידייםנחלה ?להמשיך
רקחל ...האישימניסיונימדברתואני ..הילד .מבחץובאהלאשםשתצץו

 .הלא-נכרןהצדדרךבהומביטהחברהרמזמהרירושקיבלהמשקפתאת
מכתיבים.החברהראררחשהמוסריותכפידרכהמסתכליםאםהמשקפת.

הילדהבית.סביבהזעיירםוהפרחיםהקטןהדשאאתבכדררלילדמראה
שבבגררתרתקורהמתמלאואפילורחיפההקטנהבנחלתוונינוחנטרחחש

פרחים.ערדושיתולהדשהמשטחאתירחיב
התראהאראזהרהללא tבלתי-צפרימשהרקררה tגבירתי tאחדיוםאבל

שדרכהשהמשקפתמגלההילדכאשרמתרחשתהמפנהנקודתמוקדמת.
הבחינולאשמעולםבמהבברורמבחיניםזהברגעהפרכה.חיתההביט
חושפותביערהטרףחיותהצחיח.בעמקהגרפריתבאדי-לכןקודם

אתגילהשהמרקיזמאז .אפשריברוהכלענקיהעולםכייודעיםואז tשיניהן
במרסיישאירעמה .אותרשהפתיעדברבשרםיורתנתקללאהזאת.הגתלית

 .פרפרכנפישתולשילדשלמעשהוכמר tטבעיכהמעשההיה
להילחם.המשכתיאני !מדברתהרוזנתמהעלמבינהאינני:לצערימרנטויר

תופסתאינניועדייןהאחרלעברופעםאחדלעברפעםרכה.כההתרוצצתי
היומאמציכליודעות.שאתןכפי"כברד".במושגמסתכמתהבנתיכלדבר.

מכירוןבכריתת-ראש.למרותאלפרנסאתיזבפררנבסהמשפטביתלשווא.
באש.דיוקנותמרנתאתשרפוידוע.היהלאהימצאוומקרםנעדרשהנאשם

אתמלחברתהלהבותאתלראותיכולתימשםואפילונפריסהייתיאני
בהנאה.שואגכשהאספסוףהבהיירםותלתליוהחביבחיוכותמרנת
כנראה. tכעולמנוהגהינרםלאשהראשוןהסימן :סימאין

 ...האש"אתהגבירולמדורה.עצים"הוסיפוכוודאיצרוחההמון :פרנדסט.
לאשבעצמםחטאיםבשלחשושהםהקנאהחיתההאמיתיתכשהבערה

לבצע.העזר
 ?הנהעדיגיעוהשאגותאםנעשהמה !האש"את"הגבירו :מרנטויר

 .שמיאתואפילובתישםאתצרחשהאספסוףשמעתי

ששרפתמטהרת.אשהייתהשזרכנראה ,, !האשאת"הגבירו :סימיאן

 .חטאיואתגםומטהרתמכלהתמונתו
אידברדדה..אניבמקומיעצמךאתהעמידי tדה-סימיאן:מאדאםפרנדסט.

 .לאלתחינותמרובצרודקולי .בתוהו.עלותכנירתיכללפנות.מיאללי
בבכי)(פרצות

אצלביקרואערוךבבוקרהשכםמחרכברמאדאם.אומץאזרי :סימיאן
ממנוואבקשעכשיו.בדיוקנפריסשוההשלמזלנו.פיליפ.הקרדינל
למחילה.בוותיקןלהתחנן
עמדתיזאתאתבדיוק ?הנדיבהעזרתךעבורלךלחרדותארכלאיך :מרנטורי
מזדך.נאהמההמלים.אתלהביעמכדינבוכההייתיאבלממך.לבקש
 ...בררנית

בנדיבות-דה-סימיאןמאדאםעםלהתמודדרוצהשאינני:למרותפרנוסט.

אעשהלמרות-זאתוהיושר.הכבודהצדק.בצללהסתופףנוהגתואיננילב.
המרקיזלמעןאלאגבירתי tלמענךלא tעליךלהקלכדישביכולתיכל

אתבקסמייואתפרסשליהחיזוראמנותמיטבאתאפעיל ;דה-סאד
ארחיהזמנתכךלשםלאהאם .גזר-הדיןאתשיבטלעד tמופרהשר-הגביר

 ?בגרפילהשתמשכדי ?היוםלכאן

 ...הייתילאלעולםכזהדבר !פוכרסט.רהמאדאם :מרנטורי
למעןהבשריםתאורתבחטאלהתשמש !עדתךתברח(צוחקת) :פרנוסט.

 .מכרבדה wזנעהריזהנעלה.מטרה
 ?עזרתךעללסמוךיכולהאניכךאם :מרנטורי

מאדאם.עזרתיעללסמוךיכולהאת !בז :פרנוסט.
איך .לפנייךולהתחנןברכיעללכורעמוכנהכברהייתי !תרדה :מרנטורי

 ?לךלחודרתארכל

לי.להודותצריכהאינךלי.האמיניפרנו:סט.
 ...גבירתיסליחה.(נכנסת) :שולרטה
 ?ישמה ?בז :מרנטויר

 ...אה(מהססת) :שולרטה
 .דברלהסתירצררךאידבביתכאן !דברי :מרנטורי
מאדאם.:הבנתי.שולרטה
 !כברדברי tנר :מרנטורי

פה.דה-סאדהמרקיזה :שולרטה
רכלי ?מלה-קרסטהנהארתהמביאמה ? !דה-סאדהמרקיזה :מרנטורי
להיכנס.ארתהוהזמינימהרי ?מראשהודעה

 .גבירתי tבז(יצואת) :שולרטה
נכנסת)(דה-סאד

 !רנה :מרנטורי

 !אמארנה:

 !אליךהגתעגעתירנה.בראךבררך :מרנטויר

אתאחתי tמעמדלהחזיקיכולתישלאאמא.לראותךרציתיכל-כך :רנה
פניאתשהראתיברגעבלה-קרסט.יוםאחריוםירדגשםונסעתי.חפצי
הביתבתרך .בני-העירשלובלחשושיםבמבטיםנתקלתילארמוןמחץו
עלהבועריםהלפידיםצלליהבהבובלילהערב.עדמבוקרברדדההייתי

כילפריסבאתיצווחו.והינשופיםסביבחגרעטלפיםהענקיים.הקירות
לב.אלמלבכנהשיחהלשוחחקצרלזמןאפילו tאמיאתלפגושנפשייצאה
בחטף.גםאם

רקלאשבאת.ממךיפהרנה.בהחלט.ארתךמבינהאנימבינה.:אנימרנטויר
בתי.לשלוםאימהעדמודאגתלבדיכאןישבתיאניברדדה.הייתאת

ממשיכה)(מרנטריר

רה-סט.הרוזנתאתפוגשתשאתראשונהפעםזרארתך.להציגשכחתיאר.
 .דה-סאדהמרקזיהבתי tלהכירנא .פוכר
 .התראינולאמזמן tדה-סימיאזמאדאם .אר(לסימיאן) :רנה

צרורות.צררתהיושלרנהיודעתואני tבז :סימיאן
 tלזדנוכאלהחברותשתי .לעזרתנולבראהבטיחוהגבירות :מרנטורי

רנה.את.גםלהןתרדי .אימנתיברחלנרנונתות
 !לכןתרדהאסירתאני :רנה

השכם.בבוקרמחרכברלפעולמתחילהאני !שליכולוהתענוג :סימיאן
ללכת.הזמןשהגיעלינדמה :פרנדסט.

בהחלט. tכן :סימיאן
 .בידיכןנתרןגורלנולב.מקרבשרבלכןמרדהאני :מרנטורי

 .שביכולתכןכלעשראנא :והב
איןשאלה.דה-סאדהמרקזיהאתלשאולרוצהאנישנל.ךלפני :פרנדסט.
יכולה~י~יאבלואשרנה.בפגישהכזאתשאלהלהציגאולי.מתאים.זה
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 •מחזה

יוקיראתכןכלרביהד
הכרח, :משיימה

הסאדזיםהאלימות,
כרחםמולוהמזוכזים,

הנאמנות,האמרנה,של
בחרמישימה .המוסר

ראיתןובאמה,במרקזיה

כדינשים,ארבעבערד

הע.ימותאתביניהןלנהל
שניביןוהמאבק

האלה.הקטבים

הנורמה :הציירהבמרכז

 •והמוסרהחרקהחברתית,
בחלקוהמיצובים
על-המחזהשלהראשון

 •טריימרברהמאדםידי
רההמרקזיהשלאמה
כפימשבחים, •סאד

בהתאם •בסופרשמבתרר

אינהוהאםלנסיבות
אתלהרוסערדמבקשת
 •להיפראלא •המרקזי
השפעתואתלנצל

החדש,ממעמדוולהיכרת
אמרת-המידהולעזאזל
מהלכיהאתשהכתיבו
מרקזיהבתה,הקודמים.

המבינהסאד'רה

כפופיםחרק mשהמוסר

השולטיםהשרעלחרקי
עדרוצרהאינה-בהבל
מסירותהעללשמור

לבעלה,רנאמנרתה
עליודרוהמסך

לעולםהיא :החלטתה
שרב.אותרתראהלא

חרא,מישימה,יוקיר

מהבולטים •כאמור
יפןומשורירבסופיר

מלחמתשאחירבתקופה
עדהשנייה.העולם

להתאבדרתר
 2sב-הסיכקטקרלירת

היהחרא 1970בנרבמבר

מעציריםלקומץרקידעו
הופק 19ssב-במערב.

"משיימה"הקלונעוסרט
 •שדרופולשלבבימיוו
שלחייועלשהבתסס
אתוסיפרמשיימה

 •נעוזיצרדשלסיפורו
במחלוקת.שונירכרחבי

כמהחיברמשיימה

תיאטרןרבמסורתמחזרת

מחזרתשוניהיפניהנר

"המרקזיה :איררפאיים

 I 96sב-סאד"רה
שפורסםהיטלר"'ו"ידייד

המחזרתבשני .-1968ב

נברחמשיימהמטפל
-,,סברמהואלימות,

שאלותמלומזוכיסטית,
 •.ונאמנותמרטודת,של
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שכזה.טבעליישלהתאפק,
 ?הענייןמה :רנה
אניאודותייך.רביםדבריםאמךלנויסיפרהלשלומך,כששאלנופרנו:סט.

עלליסלחיאנאמספקת.שהו·כילרתממהמדויקיותרמידעאספתיעצמי
חושפיםשקופים,בבגדיםכאילומהלכיםמשפחתךרכלאתאךדבריי,

 ?ארתךתכיןלאשאלהששרםמניחהאני .לעין-כל
 !:צדקתרנה

מתייחסיםרשמישבאופןשאלותעללילענותמוכנהתהייאז :פרנוסט.
 ?כןלא .ביותר"פרטיות"כאלאליהן

 !כמרבן :רנה

מסרגלשאינוכזה,אדםהואדה-סאדשהמרקיזמשוכנעתאני :פונוסט.
האכזריותעל-ידיעקיף,באופןשלו,בדרכואלאאהבהרגשותלהביע

אליך?ביחסמתבטאזהאיךלעניך)(ישןבמעשיר.ששולטת
 ? ? ?סליחה :רנה

 !לךדיפוכר,רה-סט.מראם :סימיאן

 ?אליךמתייחסהואאיך-התכוונתי :פונוסט.
עלמחפהשאניבוראיתחשבוומתחשב,אדיבשהואלךאומדאם :רנה

 ...אכזרשהואאענהראם .אכזריותו
 !פקחיתאתכמה :פונוסט.

אתאוהבשבעלכפיאותיאוהבהוא •בעליהוא !כךלכןאענהולכן :רנה
להתבייש.במהליאיןבמיטתנו,יחדאותנותדאואםאפילואשתו.

ברגשותצררךלהםשאיןכנראהמתוחכמיםכהבני-זרגמוזר.:מהפונוסט.
חיבה.

באכזריות.לארגם !לא :רנה
ללכתבאמתעליי :סימיאן

הפרענו.אםלנררסילחר :פונוסט.
להודותבפימליםאין .ביקורכןעללכןתרדהאסירתבאמתאני :מונטרוי

יצאתטובה.לבקשצריכהאניכזאתומאשה !נחשאיזה(יוצאות) ...לכן
מארד.מכובדתתשובהחיתהזרבחרכמה.ממשהזאתמהשאלה

חושבתאניבכל-זאתבלתי-נעימות.לשאלותמוכנהשהייתימרבן :רנה
אלפרנס.שללשחרורולהביאיצליחוהגברותששתי

הבטיחו.על-כל-פנים, •הן :מונטרוי
חדשותלשמועכדידקולולפדיסלבראשררההיה !המסכןאלפרנס :רנה

אלה.מבורכות
מערשה)נפש(בשוויון ?אותילפגושכדילפדיסשבאתחשבתיואני :מונטרוי

 ? ?כעתהואהיכןאלפרנס,אגב,
לדעת.רוצההייתיאניגם :רנה

 ?חפצומחוזמהלאשתולומדמכליעזבהאם ?יודעתאינךבאמת :מונטרוי
אותי.יישאלואםיודעתכלאפניםמעמידההייתי .ידעתילוגם :רנה

היחידה.משאלתיחראבטחרנרדבר.אדעשלאמוטבולביטחונולטובתו
בחינוךבךשהשקעתימהשכלדואהאני !אתנאמנהרעיהאיזה :מונטרוי

כזה.לבעלשזכיתלמרותפדינשאובאידאלים,
מסירותשלערכהשמלואאותישלימדהאמיזאתהייתהלאהאם :רנה

 ?בעלהשלבאופירתלויאינוהאשה
 !גבולישאבל !אכן :מונטרוי

שליהמחריבותשגםהדי •הגבול Jאועבדובעלישלההתהוללויותאם :רנה
הגבול.אתלעבודצריכהכרעיה,
נשברלבילבעירת,מתייחסתאתסבלנותבאיזודואהכשאני :מונטרוי
לעבירות-מס.הדיןביתשלהכבודנשיאהיההדיהמנוחאביך .בקרבי
ללשונותפתחון-פהנתנושלאמהוגניםמשפחהחייניהלנואנחנו

בתנוראשעלכזהאסרןוהביאהעלינונפלהקללהאיזומרושעות.
האהובה?

ארתה.שונאתאניהזאת,המלהאתתזכיריאל !אסרן :רנה
לבךמשאלות .אליךעצמיאתלהתאיםשצריכהזרהיאאניתמיד :מונטרוי

ומבקשת •גאוותיאתבולעתאני •בעלךאתלהצילמבקשתכשאת .לדגלינד
לנצלרוצהאניצפרי,בלתיבאופןהנהבאהכשאתובכל-זאת,מזדים.עזרה
בגודליעלהמהיותרליאכפתולא .דעתיאתולהביעההזדמנותאת

מאלפרנס.להתגרשמוכרחהאתבית-המלכות.עםשלנרהקשרים
 .גדרשיןמדשהאינואלוהים :רנה

אתערדכלחשובפחותהרשמיהצעדממנו.תיפרדילפחות :מונטרוי
מוחלטים,גירושיןמדשהאינושאלוהיםזההקשרים.כלאתמנתקת

מבליפרודעל-ידיצרותייךעלהסוףשיברארוצהשהואחררה-אומד
 .יינתקובית-המלכותעםשהקשרים

ה).קל(הפסקה

אלפרנס.אתלעזובכרונהליאילןאמא,לא, :רנה
אר ?התעקשותדקזאתהאם ?נחרשהכךכלאתמדוע ?לאמדוע :מונטרוי

אהבה.שזרלהאמיןליקשה ?ונימוסיםטובבדרשםמדוברשמא
וחסריהארוכיםבלילותהנכונה.המלההיאאהבהאםיודעתאינני :רנה

חתונתנו.מאזשקדהמהבכלושרבשרבהדהדתיבלה-קרסט,השינה
רעלוצפרבזכדרנימטושטשיםשנחרתמונותושבדיפרטיםבדודה.התמרנה
יהלומיםטובות,אבניםשלמחרוזתלמחרוזת.עצמם !'!אוחרזופתאום

הכלולותמסעבעתשאלפרנס, •למשלנזכרתאניכדם.אדומותאודםואבני
הפרחיםאתלהשקותצרההואחבצלות.בשדההכרכרהאתעצרשלנו

הביטכךואחדהלבניםהפרחיםעלאדוםייןהחביתמלוארשפךלשכרה
כשחזרנואר,הפרחים.מכותרותמטפטפותהאדוםהייןטיפותכיצדבהנאה

אתעקדבלבד,בידיוכשהוא,לה-קרסט,בסביבותצידמסעלאחדהביתה
הלבבותשכלואמדלעצמוציחקקהואבדם.מוכתםארנבאלמחזהוהלב

וחולף,רגעיכתעלולפעםבכללישנדמהמהדבר.אותרנראיםמהמאוהבים
הגירניובלתימשרנהורגשכדררה.משמערתבעליאדרעיםלשרשרתהתחבר
למחרוזת,עצמןאתחרזובמרחיהסרבנותהאודםאבניכלשאם •אותימילא
מעבדרקהרחבעבדאולי .משמרמכלזרמחרוזתעללשמורשחרבתיהדי

אתמצארעבר,לכלאזשהתפזרוהחןואבניהמחרוזתנקרעהלזיכרוני,
 .עכשיוהנכוןמקר;ינן

 ?גורלךשזהרלכןמתכוונתאתהאם :מונטררי

 .גודלזהאיןלא, :רנה
 .החןאבניאתשפיזרהואפרנסאלאלאאת,לאהדי :מונטררי

 .אחד-כןאותןלינתןהוא :רנה
כליה.עליךיביאושלךוההזיותהגאווה :מונטרוי

רבדייעלחוזרתאניאותי.מביןאינואישאומד,שלאמהדואה,:אתרנה
אמתעלמושתתתשליוהנאמנותלאמיתההאמתמהיעכשיויודעתאני-
 ?לןלומדמנסהפרנסאלשלאשתומהמבינהאתהאם .זר

יותרלאוהסוכריות.השוטשלמזרבסך-הכלאחרתלאהאמת :מונטרוי
וכלימה.ברשהמאשד

ברגעהאנשים.כלעושיםכך .בלבדהידועותלעובדותנצמדתאת :רנה
זבוביםכמרלעובדותונצמדיםמתאספיםאנחנוקררה,חשובשמשהר

ביומןשקדהמהכלאתרושמיםהםהפגרחיסולולאחד .פגרעלשמדחפים
שמתחשק.מהכל !כלימה !ברשה :כותרתלזהומעניקיםשלהם

אינוואישנורמליתעצמיכשאנימפלצתבשםבעליאתלכנותמאדקל
באצבע.עלימרדה

מפלצת.באמתהואאלפרנסאבל :מונטרוי
ראי-אפשרשפריה,כל-כךלאבוודאיאניגםמפלצת,הואבעליאם :רנה

עלי.לסמוך
 ...שאתלומדמתכוונתאינךדנה, :מונטרוי

שלךלדמיונותחופשיתידנותנתשאתמדגישהאנילדאוג.מהלןאין :רנה
הואבעליאם :הואשאמדתימהכלפרנו.רה-סט.מאדאםכמרבדיוק

עמדתיכרעיה.שליבנאמנותמפלצתלהיותעליימושחתת,מפלצת
הואשאלפרנסאומדים,להגדיר.יכולהשאינימשהרעםפנים-אל-פנים

והכעסשלוהצחוקאחת.שלמרתהםשלווהפשעיםהוא •עבוריאךפושע.
מחליקותכשהןאצבעותיוקצרת .שלווהאכזריותשלוהעדינות •שלו

עלומצליפותבשוטאוחזרתוכשהןהלילה,כותונתאתמעלייושומטות
 !אחתאחדותהןאלהכליצאנית~שלגרפה

לבתוהטמא.הקדושאתמאחדתכשאתעצמךאתמענהאת :מרנטררי
 .במדסייהיצאניותעםמשותףרבדאיןונטוויממשפחת

 .רבדמבינהאינךעדיין :רנה
נשבעתיואנייחידהאחתמנגינהעםמרסיקהכמרהואפרנסאל(ממשיכה)
לפעמיםונעימה,רוגעתנשמעתהמנגינהלפעמיםהזאת.למרסיקהאמונים

צליליאתאלפרנסליהשמיעלאמעולםוצליפות-שרט.דםרועמתהיא
יודעת.אינניזאתברז,ארלכברדסימןהיאבישלוההתחשבותאםהשוט.

 .אותיגםרכןשוללארתךהוליכו :מרנטררי
 .גברעל-ידישוללהולכתלאאשהשרם :רנה

 .נורמליגברהואאם :מרנטררי
מיןשהואיכשהתחתנולחלום,יכולתישלאכמרבן .גברהואאלפרנס :רנה
הצלליםאלהאולימתמיד.אותרשהכרתיחשבתיובכל-זאתשכזה.גבר

איזה .הבהירוהמבטשלוהגלויהמצחמאחודישהבהבוהצללים .שאהבתי
 ?ריחואתארהוורדאתאוהביםאםברבדישהבדל

 .לוורדשמתאיםריחישלאלתרדה •לוורד !מטופשתשאלה :מונטררי
אתהצילילפני.ךמתחננתאניבוויכוח)לשכנעמאי-יכולתה(מיואשת :רנה
אתלרכךלבריאתלעוררכדישבכרחיכלאעשהיאותר:חוג~אם !פרנסאל

המלעיזות.הלשונותלחיצימטרהשרביהיהלאשלעולםלכךאדאגמזגו.
 .לןמבטיחהאניהפעםטובים.מעשיםעל-ידיתושתקהישנההרכילות

מעולפת)נופלתוכמעט(מסתחררת

ותרגישימעטשתברחילאחד !לגמדיתשושהאתבה)(תומכת :מונטרוי
(מראםלחדדן.ארתךאלווההסבן.מןמוצאבוודאיתמצאירעננה,עצמן

אחותההנגדימהנירוןנכנסתזהברגעהחוצה.ארתהומוליכהבדנהתומכתדה-מרנטדרי

שדלרטה) Mהמשדעםיחדדה-לרניי,פדרספדאנהדנה,שלהצעידה

 ?אחותהאתלפגושרוצהאינהאנה-העלמהלמה :שרלוטה

אתלפגושכדילפדיסחזרתינעים.לאויכוחכאןיתחילניפגש,אם :אנה
חןמוצאאינושבעיניההמבטהנה.הגיעהאחותיהמזללרועוהנה,אמי

 .אותימפחידההיאלמעשה .בעיניי
 !אחותהעלמדברתהעלמהאין :שרלוטה

יוצאת,(שדלרטהלאמי.כאןאחכהאנישדלרטה.עכשיוללכתיכולה:אתאנה
נכנסת)האם

 124-125גויון



·o< 

~.,.-

. . .. ,_._, 
~ .. •:n "' . 
 . = ·. :·--::·~;ז~ד

.L~.· נ·-; י-· . . . 

 !הפתעהאיזו ?אנה :מרנטררי

(מתחבקות)לאחרונההתראנרמאזעברזמןהמרן :אנה
אחת.ובערנהבעתבביתנמצאותבנותיישתייום.איזה :מונטרוי

 ?רנההיכןמשרלוטה.שמעתיכך :אנה

מהעצמך.אתאך.הרבה.כל-כךעליהעברנחה.בחדרה,היאמרנטררי:
 ?נסעתולאןהנסיעה,עליךעברהאיך ?שלומך

לאיטליה. :אנה
 ?איטליהשלאיזרראיזה :מרנטררי

בררנציה.הזמןרובהייתי :אנה

ארוכה.דרךנסעתבאמת :מרנטררי

 .אותיייראושלאהשתדלתי :אנה
 ?מרנטררילמשפחתבתרתמה,צעירהאשהאתהרי ?למה :מרנטררי

 .להסתתרשביקשהואבן-לווייתי :אנה
 ?שלךלחברהמתכוונתאת ?בן-לווייתך :מרנטריר

גיסי.זה !לא :אנה

 ? ?גיסך :מרנטררי

אלפרנס. :אנה
 !אלפרנסעםיחדנסעתלאהרי !סחהאתמה :מרנטררי

 .הזמןכליחדהיינו !כן :אנה
 ! ?יכולתאיךאבל :מרנטררי

לאהואלחדרי.נכנסהואהראשוןבלילהכברללה-קרסט.:הוזמנתיאנה
שאלהואואזלחפשובארכךאחרימיםכמהלא.אררוצהאניאםאותישאל
 .איתריחדלברוחרוצההייתיאםאותי

אתאחדדבר !המסכנהרנהמרושע.רשעהוא !זרועהאיזו :מרנטררי

אופןבשוםלביני.בינךבינינו,יישארזהכלאנה,לי,להבטיחמוכרחה
ארתה.יהרוסזהלרנה.דברלגלותלךאסור
 .הכליודעתכבראחותי :אנה

 ?יודעתהיאמה ?מתכוונתאתלמה :מרנטררי

בלה-קרסט.אלפונסלביןבינישהתרחשמהכל :אנה
 ?אפשראיךאבל :מרנטררי

אלפרנס.מסתתרהיכןיודעתגםהיאלאיטליה.שנסענויודעתהיא :אנה
היכןבמרחה)צץ(עוירןיודעתשהיאלומררוצהאת ?יודעתרנה :מרנטררי
יודעת.בוראיאתגם ?אלפרנסמתחבא

יודעת.שאניכמרבן :אנה

 ?היכן :מרנטריר

העיר.לידבחררהמתחבאהואסרדיניה.בממלכתבשאמברי,אנה:
 ?אמרתבסרדיניה :מרנטררי

 .בשאמברי :אנה
במחשבות)רקעת wדה-מרנטדרי(מאדאם

נכנסת)(שדלרטה !שרלרטה !שרלרטה(פתאום) :מרנטררי
אותםותביאיתצאיואתמכתביםשלרשהמידאכתובאני :מרנטררי

לתעודתם.
לצאת)(פרכה !גבירתיבסדר' :שרלרטה
 .כאןחכילא, :מרנטררי
אנההמעטפות.אתרםרגדתהמכתביםאתכותבתשמרנטדריבזמןבמקרם,עומדת(שדלרטה

משוחחות)רשדלרטה

ועלמתיבררנציה rהקהיהאיך :שרלרטה
שלפניוהשוקמים-עכוריםתעלותמורת,אהבה,סכנות, !נפלא :אנה

אותר.והציפוגאוכשהמיםדרכולחצותהיהשאי-אפשרהכנסייה,
 !כזהלמקוםלנסוערוצההייתיבחייאחתפעם :שרלרטה

הקטניםהגשרוניםעלדםשלושלוליותדר-קרבהדינשמעולילהכל :אנה
הןלהן,מפריעיםלאאםיונים.מכרסיםהשמייםכלוהיונים,שחר.לעת

אותן'כשמפחידיםאך .די-סאן-מרקובפיאצהבגאווהמשרטטות

אתשרפונושא)(משנה •••אדירכנפייםבמשקבבת-אחתכולןמתעופפות
 ?לאמקרם,באיזהדיוקנו

 ?מישלדיוקןמדמראזל'סליחה :שרלרטה

 ...השוקטיםהמיםפניעלשנשמעוהכנסיהפעמוניהפעמונים,צלצול :אנה
 ...והירח ...יוניםכמרגשרוניםהרבהכל-כךהגשרונים,רכל

 ?הגרנדרלייריםומשירתהגונדולותמןנהנתהבוראימה.העל :שרלרטה

קמה(מרנטדרי !לאחריםונציהזאתכן' ?הגרנדרלייריםשירת ?גונדולות :אנה
מכבתים)שלשרהרבידה

 !שרלרטה :מרנטריר

 ?גבירתי •כן :שרלרטה

לבררניתהשניומכתבפוכר,רה-סט.לרוזנתמסריאחדמכתבמרנטריר:
ברמבטלתשאניהמכבת,אתשייקחלזהאמריבביתלאהןאם .דה-סימיאן

המכבתים)שניאתלה(נונתת ?הבנתקודם.מהןשביקשתימשהר

 .גבירתיהבכתי :שרלרטה
המכבת(מהדהדת,הוד-מלכרתו.לפניפטיציההואהשלישי:המכתבמרנטררי

 .לארמוןבעצמיאותראמסוראניכן'בדיה)

(מסך)

שנייחמערכה

אחדישניםשש . 1 778ספטמבר

מימין)אנהמשמאל,נכנסת(רנה

 !אנה :דנה

 !טובותחדשותליישרנה. :אנה

 ?פתאוםכךכל ?הענייןבמה :רנה

זה.אתלתפוסתרכליאםיבשבילךזהקחי.נייר)גליל(מרימה :אנה
 .אתיתשחקיאל :דנה
קחי.לך.הנה :אנה

1 
 •ישראלפסטיבל

• 1990 

 •מחזה

העליוןהמשפטבית"החלטתוקרואת)(מתייצבתתינוקית.כךכלאת :רנה
שנאשםידה-סאדפרנסראהפרנסאלדרנאטייןהנידוןעל :בפרובאנס
פשעיםביצועעקבהזהרהבזאתלוניתנת .מיןופשעיסדרםמעשיבעבירות

שלרשבמשךיעליונאסררכןלראיסדררחמישיםשלקנסעליוויוטלאלה,
שמריימחקישולם,האמורשהקנסלאחרבמרסיי.להימצאהבאות,שנים
האםובהקלה)נדהמת(עומדת •..אנהאר, ...העבריינים"מרשומותהמרקיזשל
 ?טובותחדשותאלואין

חלום.כמרזה :רנה
בלהות.מחלוםלהתעוררכמרזהינכרןיותר :אנה
אותראתזוכרת,אתהאם .אניגםרכך •חופשיפרנסשאלאומרתזאת :רנה
את ?פרנסאלאתלהצילתכניותעשינוכשיחדירשנים,ששלפניסתיויום

אלפרנס.אתלנחםכדינסעתלשםמאיטליה,אזחזרת
זר ?כאלהמתאוויםלחדולהזמןהגיעלאהאםאלפרנס",את"לנחם :אנה

העבר.נחלת
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שעדעלהתדפקתישניםששכמשן .נגמד .לעבדשייןזהבוודאי :דנה
למעלהזהועדייןדםמלארשליהאגרופיםנשחקושליהציפורניים .מאבן

זה.שעדלפתוחמכוחותיי
שיכולת.מהכלעשית :אנה
זה. iוהשעראתסגדואמאשלכוחותיהבכלום.עזרולאשליכוחותיי :דנה

 .אותרפתחשבמפתיעשלהכוחהזהועכשיו
עםזרהכנרתרביןלבנותיההאםביןוההתפייסותהסליחהבאהאם-כן :דנה
זר.

 .זקנתיואניבכחייםבגדתאת :דנה
שהיוממהויפיםצעיריםנראיםמאושרהקורניםפנייךדנה.כןלא :אנה
שנים.ששלפני
הדיאניהעולםבעיני ?לדעתןבשביליהאושרשלמשמעותרמה :דנה

להסקה,בעציםגדולמחסודכשהיהשבחורףיודעתאתמכולם.האומללה
הסיבהזרשנימצדלהתחמם.כדיבמיטהלשכבאלאדברלעשרתיכולתילא

הארמוןסביבכשהדשאהאביב.כ-שבאמאושרתכההייתילאשמעולם
החלונותדדןהקדה,בדיצפהופגעוהסתננוהחמרתהשמשרקדניהוריק

התעודדהואזמבהיקות.אדירותרשת nחצרצדרת-נכמרהגבוהים,העגולים
שלפשעיוכאילוזההיהזהברגעבקרוב.חופשייהיהשאלפרנסתקורתיגם

לזה.זהדומיםבאמתשלנרהמצביםשניהתאחדו.שליוהמצוקהאלפרנס
אתחפפהשליהאומללותישעבדוהשניםששכמשן ?אנהאותימבינהאת

בדידותואתהדגשתילי.נדמהבכל-אופן.כן.אלפרנס.שלהטירוף
יהירשלאשמהגםהבנתיכלואה.בעצמיאניכאילובכלא,הנוראית
לכןהבלתי-אפשרי.אתלהשיגשאףתמידהואביצע,שהואהפשעים
ארתך.לאאפילואיש.אוהבאיננואלפרנס

 ?אחותיאתלאאפילו :אנה

חברות.שרבלהיותיכולנוואנישאתהעיקריתהסיבהאוליזרי :דנה
 ?אוהבהואשארתההיחידהשאת ,פנימהבתרכןחושבתלאאתהאם :אנה
בכנרת.ליעני
דמיונות.לעצמולדמייןמותראחדלכל :דנה
 ?דיברתשעליווהאושר :אנה
כמרבקפידה,סורגתשאשהעבודת-ידכמר ?אושרלתאראפשראין :דנה

בדידות,נטוויםללולאה,לולאהלתפר,תפר-תפירהכמרלכתפיים,צעיף
פורשתהיאהעבודהובסוףנוראים,שחדיםבלהה,לילותפחד,שיעמרם,
וסבלנותהאשהשלידיהכגאלית.בדוגמהודדיםאריגדווחהבאנחת
לוורדים.הגיהנרםיסודיאתגםלהפוךיכולים

נכנסת)מרנטררי(מאדאם

 !כרכרתי ?דנהנפלא,זההאין :מונטדוי

שלשמלחה .לשוליונושקתברכיהעל(נופלת !התודותמגיעותלאמיודקאן :דנה
אנה)אםמבטיםמחליפהשכמברכתההאם,

אגדתמבינה,שאניכמהעדבתודות.תגזימיאללקרם)לרנה(עוזרת :מונטדוי
 .אמןכלפירבהמדידות

הביתההגיעכבדבוודאיאלפרנסלהסמיק.ליגודמיםדברייך :דנה
 .לנסועבהכנותאתחילולכןללה-קרסט,

דנה.כ.ןכלשתזדרזיצררןאיןאנה)עםמבטים(מחליפה :מונטדוי
קצת.לחכותלאלפרנסלתתבהחלטיכולהאתהזה,במקדה :אנה

כמרובנותיה,אמא-שלרשתנוהיום.ביחדשנבלהמציעה:דאגימונטדוי
מהעללדבראפילונרכלעלינו.שעבדוהצדותעלונשוחחעבדו,בימים
דנה.יבעזרתןהכלאמןלכדוחהצליחכשאלפרנסשנים,חמשלפנישקדה

 .לכנרתיהמבישיחסרבגללפרנסאלאתלשנואלהפסיקליקשה :מונטדוי
דנה.שתביני.מקורהאני

מביש.באופןאליהתייחסלאהוא :דנה
לא.אליגם :אנה

 .ייאמןלא .מגוחןארמדות,שאתןמהמרירותה)אחלהסתיר(מנסה :מונטדוי
שסוסכמרבדיוקקדושה.רגעיכמרבדיוקמתלקחותשלוהתשוקות :דנה

העשבשעלהצלולהקדחשכבתאתבפרסותיומנפץכשהואמתרגש
לקפואהנוקדלאדינותןהואקבועה.במתכונתתמידפועלהואלכןהקפוא.
 .בדגליואותרלנפץאחד-כןכלרשיכדיוקדושישבדידיגבישיילקדח

שירכלכדידקלקדושותלרגעהופכותפושטות-ידואביונותיצאניות
פניומעלשרבאותןמגרשוהואהחלוםמנתפץזהברגע .בהןלהצליף

שאסףצרף-האהבהאתלהעניקלמילואיןואז .ופושטות-ידכיצאניות
באהבתו.אותיושוטףאלישבהואואזאלה,תענוגרגעיתוך-כדיבתוכו
ומעניקהאהבהצרףאתבשקידהאוסףהוא rהקשמששלהזוהרבארד
אתשמניביםכדםהאדומיםהפרחיםוהקריר.האפלבקןהמחכהלי.אותר
הצוףמןמרוקניםרנידמסיםלרגע,מקודשיםהםאוהב.לאהואאותםהצוף.
הכל.זהשלהם.

הפואטיובדמיוןשלןבהבנהאלפרנסאתמקשטתתמידאתבסוף :אנה
הואאתייהיהכשהוא .אותרלהביןכרונהכלליאיןכשלעצמיי .שלן

אשה.כדדןלוהשבתיואניגברכמראותיאהבהואהתמסד.
השתמשתי :דבר-מהלהוסיףליהרשילב,גבילוימדברתשאתמכירון :דנה
יכוללאהוא .נורמליגברכמרלהתנהגפרנסאלרצהפעםמדי .כבמכשירבן

 .בןבחרתילכן .נורמליגברלאשחראיודעתהדיאניכיאתייכזהלהיות

כדםאדוםירחזוכרתאינן .עליךליצד .שליונציהאתזוכרתאינןאת :אנה
לידניצבתסדורהלאמיטהעדפילים,מכוסתתעלת-מיםמעלשערלה
אדי-יםהספוגהלבןהחולאלשנשטפואצרתשמזכירהמיטהיהחלון

המקררהיוימעיניושהשתקפובדם,המוכתמיםהזכדרנרת .וניחוחו

האין-סופית.לאהבתנו
עללכעוסשאפסיקחושבתמצדיאנילשיחה.מבישנושאאיזה :מונטדוי
למצואאניגםאנסהנמחלו,שלוהעבדותהיותטובות.עליוואדבראלפרנס

בדבר.אמתישאםספקאם-כידתי.שנעשההדיאומדיםטובים.צדדיםבר

 .במכבתיוכקרן-ארדפעםמדיבצבצהנוצרית,לאמונהכמיהתו :ונח
הואאחדובמכתבלדעת,עצמולאבדמאייםהואאחדבמכתבאן :מונטווי
מעל rמצהואובערמומיות.כנרתבחוסרבוטות,במליםיאותימאשים
מחליטשהואנדמה .לגן-העדןטסואזגבהינרםמבטחוטףיהחלוןלאדן

פרחח.כמרפיראתומנבלבמטבחמידנוחתהואאןשם,להישאר
עדלךאסיר-תרדהיהיההואיאותרלהצילכל-כןשטרחתלויררדעאם :דנה
ימיר.סוף

נכנסת)(שרלרטהצודקת.שאתמקורהאני :מונטדוי

דקורצתהלטיילשיצאהאמדההיא .כאןפוכררה-סט.הרוזנת :שדלוטה
 .חטוףלכיקודלהיכנס
הזמיניטוביבענייןמעורבתהדיהיאטוב.נרירגע)(חושבת ?ככה :מונטדוי

להיכנס.ארתה
נכנסת)פרנווסט.(יוצאת •גבירתייכן :שולוטה

על-כל-פניםהתנגדות.לכןשאיןמקורהאנינדחפת,שאני:סליחהפוכרסט.
מהדברליישכיהנהבאתימטאטא.עלרכובההחלוןדדןהתעופפתילא

לספר.
לנר?לספרמהבפיךישרוזנת?ארה,(מצטלבת)מונטווי:

דה-מונטספאןמאדאםנהגהבהבדדןמשהרעשיתיאמש :פוכרסט.

 .השמשמלןבימילעשרת
הזהשהמלךהדיאומדיםאבל ?המלךבחברתבפרטיותבילית :מונטווי

 ...שלנר
ולאכמרךקשובהלמאזינהזקוקהאני .הסדרלפיהכללכןאספר :פוכר .סט

ועבל rאממישהולינחץר .דה-סימיאןמאדאםכמרעלובהלפחדנית
 .המוסדעלהסוףעדשיגןתושייה
 !המחמאותעבודתודתי :מונטדוי

תענוגותיהם,אתלבתלבצררךויותריותרמדגישיםכשאנשים :פוכרסט.
הוגשתאפילו ?עונששבקבלתההנאהאתזוכרתאתהילדות,בשנותכמר

 ,להוליךבני-אדםשמגדהמהזה ?ארתךהענישלאכשאישכנבגדת,עצמך
 .זעמואתולעודדברלהתגרותימץרבמשנהנדאההבלתיהאדוןאתשולל
בשמששרועכשהואעצל.שמידהככלבכמרהקדושת-שמיים.אבל

נבח.ולאעיןיפקחלאאפילווהואבכוחבזנבולמשוךאפשרומנמנם,
שאלוהיםלאמומתכוונתאתהאםינכרןארתךמבינהאניאם :מרנטדרי
 ?עצללכלבמשול
ידה-סאדהמרקיזאתבשיפוטיטעיתי .על-כךנוסףזקןכלביאכן :פוכר .סט

עכשיוהאל.שליחתלייןהואהשוט,מניףהזה,המלקותשאמןכשחשבתי
בחוג .שלילחבורהבסך-הכלשייןהמרקיז .שטעיתיכמהעדנוכחתאני

רהמרצלפיםהמצליפיםגםסובביםלויהמתנמנםהעצלהכלבסביבשנמצא
רחמיםמעודדמטרדמאשדיותרלאהםקרדבנרתיהם.רגםהמתאכזריםגם
עוור,עלצליפותעל-ידיהכלבאתלעודדמנסהאחדסרג.מאותרכולם-

שיקיזומדשההשנידםמקיזהאחד .ברשיצליפונותןשהואעל-ידיהשני
דה-סאדהמרקים .עיניואתלפקוחטורחולאנםהכלבועדייןדמויאת

שותפים.-ואנרכי

 ?זהכלאתגיליתאין :מונטווי

הדגשתי.גיליתי.לא :פוכרסט.
 ?קדהזהרמתי :מונטדוי

 .כשולחןכששימשתי :פוכר .סט
 ? ?כשולחן :מונטדוי

 .לענייןעכשיואבל ?כשולחןלשמשמבן-אדםמונעמה :פוכר .סט
עבודת-בשעתכמזבחלשמשירכלשגרפיכדימבגדיעירומההתפשטתי
ידיעתעלהגבעלהושכבתיתמוהים)מבטיםמחליפות(האחיותהקודש.

מרקדניםוהנאהיופיכמהעדהדגשתייעינייאתכשעצמתי .שחודסדין

אשהכלשלמהדגשתההשרנהזאתבחוריהדברנמצאלא .הלבןמגרפי
שביןבשקעהחשוף.עווהאתומדגישהעיניהאתעוצמתכשהיאנורמלית

ליוהזכירקרירהיהשרקיביןשהונחהכסףוגביעיקטןכסףצלבהניחרשדי
מהתרגשות.לרעודליגרםלאזהמכלדבראךעדינה.מחרסינהלילהסיר
דולקים.בנרותבידילהחזיקלינתנווהתקרב.הלךהטקסשלהשיארגע

בימיממרחק.רקחשתיהלוהטהחלבאתואפילומרוחקותהיוהלהבות
אבלשחררה,מיסהשלטקסכשערכותינוקלהקריבנהגרהשמשמלן

בכבש.הילדהוחלףשליובמקרהבינתיים,התבררנוכאלהשחוריםטקסים
הכבששלהפחדפעירתהפכוופתאוםהנוצריישרבשםקראהטקסראש

 .שרקישביןהגביעלתוךונשטףחזיעלנשפךודמולצריחרתלראשישמעל
פצרהזהברגעאןמשרנה.קצתימגוחךקצתהענייןכללינראהכאןעד

הפשוטותזררערתיעלטפטףהחםשהחלבובעתהאדיש.מלבישמחה



שנערציםהמסמריםאתמסמלתשבידישהאשהבכתיצלב,כמרלצדדים
שאנימההתפארות.ארעכורהמתוךלאלכןמספרתאניזאתכלבצלוב.
לחררירתיפרכסאלשלריגושיואתלהפוךשהצלחתיזה •שתביכומבקשת

אךשוכרת,שלכרהחוויותלהיראות.רוצהאנילראות.רוצהפרכסאל .שלי
אלפרכסמיהרפתאוםהבכתיהעירום,גרפימעלזדםהכבששלכשדמו
באמת.

 ?באמתומיהר :ובה
מוכתםאדםגרףהעשויהשולחןהיכרחרא !אני-הוא:אלפרכספוכרסט.
ידימעשיהפלה-מקופליםואיבריועצומותשעיניורוטטע~כדבדם,

אלחים,על-ידישנדחהעוכרהואדה-סאדשהמרקיזהבכתי •כןאלוהים.
שמסתופפותואלה .מעצמולברוחיצליחכאשדדקעצמוהואלהיותשירכל
אלפרכס.הןגםאותרשמענותוהנשיםמעכהשהואהנשיםפרכס,אלבחברת
צללית.דקהוא-אלפרכסמכנרתשאתןהזההאיש

חףשאלפרכסלאמומתכוונתאת •ככרןארתךמביכהאניאם :מרנטורי
ן,מפשע

הברורה.·בלשונךזאתלכסחאפשרכךכן,פוכר:סט.
פוכרסט.רהשמאדאםבברורמשתמעמכאןבצחוק)פתאום(פותח :אנה

מסקנה.לאותההגיעו •העליוןבית-המשפטככבדירהצידקכים
מאדאם,שמחי,השופטים)החלטתעםהמכבתאחמוציאהבטראנס,(כמר :ובה

בעצמך.קראיהכהסוף-סוף.שוחרראלפרכסלאמי,תודות
והתאריךמהמשרכה.פוכר:סט.

תאריך?אנה:

החכיכה.שלהתאריךכן,פוכר:סט.
כתובזה •אר ?התעודהעלכתובתאריךאיזה .כךעלחשבתילאממש :רנה

 ••• 1778ביוליעשרארבעה .ברהשגחתישלאפלאאין ,זעירכהבכתב
חודשלפכיניתכההחכיכהבספטמבר.אחדכבדוהיום !ביוליארבעה-עשר

כלשלפורשומה !אכה<בכעס> •••ידעתיולא rהקכלנפריסהייתי ...רחצי
אמיעשתהמדועשוחקת)(אנה ?עכשיועדדברלימודיעיםלאמדוע ?זה

 ? ?רחציחודשבמשךכאלהמשמחרתחדשותהשתקתןמדוע ?כזהרבד
ממכר.מלהשמעתילאעכשיורעדבוודאיליחיכהאלפרכסשוחקת)(מרנטררי

ללה-קרסט.הביתהמידחוזרתאניפתאום)(נחדרתהזה,הזמןכל
תרעלת.שרםלךיביאלאזה :פוכרסט.
לא?למהרנה:

 !מאדאם :מונטררי

אחד.במקרםאם-כיבכלא,שרבבוראידה-סאדהמרקידפוכר:סט.
 .ככרןלאשזהליאמדי !אמא !חכיכהקיבלהדיפרכסאל !ייתכןלא :רנה

מתלוצצת.הרוזנת :מונטרוי
כהשאשהעל-כךלהתחרטתאלציהיוםדה-מרכטדרי,מאדאםפוכר:סט.

אותי.לכצלכיסיתשכיםששלפכיכמרכי.אשהעםהסתבכהכמרךמהוגנת
לךלסלוחמסוגלתאני .מעורבותיאתוביטלתהתחרטתאחד-כךרגע

שכשללהכפי .עזרתיאתשדחיתזהעללאאךאותילכצלשביקשתעל-כך
לשחקכעת,דחףרדופתאניכך •חסדמעשהשבביצועההכאהאזממכי

ואגלהרגילבלתיבמצבעצמיאתמוצאתאנילאופיי.לגמדישמנוגדתפקיד
לאשררה.האמrךאתלכן
 !לךשידועמהכלספדי :רנה

המחודשהמשפטאמך.לושטמנהלמלכודתהישרכפל:אלפרכספוכרסט.
בדשת.אותרלתפוסכדידקכעדך
 !לארנה:

לינודעואתמולדקככרכרת.תמידשלישהידיעותהדייודעת:אתפוכרסט.
רה-מאדאםהשיגה •שעבדבסתיו .המהלךכלשלהמדויקיםהפרטים
המשפטביתשלהחכיכהעקבשוחררפרכסכשאל .מהמלךמאסרצרמרכטררי

לארמוןחזרהוהובלהמלךשלהמשמרבאנשימידהוקף ,ביולי-14ב
וטחובקד •חשוךיותרהרבהבידודלתאאותרהעבידוהפעםאך .בריכסאן
דה-מרכטדרי,מאדאםאך,לברוח,כנראההצליחלשםבדדךהקודם.מהתא

כפולות.ברזלדלתותבעלמסורגבתא-מעצרלבטחיושבחתכךדאגה.אל
החוצהיצאשלאבטרחההייהפעםבסורג.מחוזקשבתיקדההצוהראפילו
בקלות.

(שוחקות)

אלינוקפצתשכאילוקררםאמדתפוכר,רה-סטמאדאם(פתאום) :אנה
 .לטיילשיצאתבזמןחטוףלביקור

 !ככרן :פוכר .סט

 ?הטיוללהמשךאלייךלהצטרףליתרשיהאם :אנה
לייארחכמרךחמודשכלי-שדתבדת-מזלבאמתאני !ברצון :פוכרסט.

תרכליהבאהבפעם •אמךבידי.עכשיואחותךבידיכליהייתקררםלחברה.
 .שליבידימכשירלהיות
 .שתרצימהכלארכשידהארכבשולחןבישי.השתמ !בבקשה :אנה
מתקפלותככפייםזרגלךישפקחית.צעידהבאמתאת :פוכרסט.

הןספק,ללאהאלהוהכנפיים .מביךמצבמכללהתחמקלךהמאפשרות
לצאתומתחילהלפירדהלעבהרראש(מרכינה !גבירתימרנטררי)אל(פרכה •בלבדשלך

 .בפכיהיטבהסתכלינכנסת)(שרלרטה !שרלרטהקרואת-בעקבותיהאנהימינה,
תצטרכיימייךסוףשעדומנירןהזה.בביתלבקראשובשלאמניחהאני

איךהיטבשתזכרימוטבוהחסודים,מהוגניםפרצופיםדקלדאותכנראה
דה-מרנטררירמאדאםרנהרשרלרטה.אנהעםיחד(יצואתמושחתת.אשהכדאית

זר)עלזרבשתיקהמסתכלות

 ?מארסהכהבצררהשוללאותיהולכתמדוע •אותימתמיהאחדדבר :ובה
השכיםששבמשך ?מזרזרמידעבהסתרתשתינוחטאנולאהאם :מונטרוי
אתולעצורלחסוםמחירבכלבחרתיאנימנוגדות.בעמדותניצבנושחלפו
לסכלכיסינוהזמןכלאותר.לשחררהתאמצתכחישות,באותהואת,אלפרכס,

להמשיךרוצהאינני •מצדותייועייפתיזקנתיאני .זרשלתרככירתיהאתזר
 .בתיעםבמריבות

 ?לצינוקהרשלןשאלפרכסככרןזההאם :רנה
 ...לעשרתיכולתילא :מונטריו

 ?לכךשגדמהזאתהיאושאת :דנה
 .המלךלאאני :מונטרוי

 !המעשהמארדדע :רנה

 .אותךלעודדכדיברוטליותשלמידהשכדרשתלעצמיתארחי :מונטרוי
מאלפרכס.ותינתקיסוף-סוףעיניךאתשתפקחיקיוויתי

יכולה.אינני :רנה
אתהזהביצורלדאותתמשיכיערדזמןכמה ?דנהמדועאבל :מרנטרוי
ברדדכשחרא •בוודאי •כן ?אמוניםאי-פעםלךשמדהואהאם ?בעלך

מלותמפזרחרא .במכתביו •ומתלונןמקרכןהואובריח,מכערלמאחודי
זהאךשכה.לאלףאמוניםלךמבטיחחראאזעבד.לכלמזויפותאהבה
למצואשלךהיחידההאפשרותזרממכר.התגרשישלו.במכתביםדקקררה
אושרך.את

 ...אושרי(לעצמה) :רנה
 !ממכרהיפרדי :מונטרוי

יכולה.אינני :רנה
קשה ?ממכרלהיפרדיכולאינךשמאהבהלומדרצונךהאם :מונטרוי
איכנועצמנו,לביןביכינו(באירוניה)בעלךדנה.כך,עלחישביזה.אתלתפוש

בן-אדם.

להישארבכוונתיבעלי.איך-שלא-יהיההואבן-אדם,איכנואם:אפילורנה
מוטעהצעדשזההדיפרידה,עלינולאכוףמכסהאתהאם .האפשרככלאתר

כלואנצלמכתבאחדמכתבלואכתובאני .בבית-הסוהראותרלהושיב
לושישהיחידההמשענתאניבכלא,עצורהואעדרכל .אותרלבקרהזדמנות
בעולם.
ביניטע •דברייךאתשומעתכשאני ?ארמדתאתמוטעהצעד :מונטרוי

כשחראבכלובציפורכמראלפרכס,אתרוצהרתכךבתרךאתשגםחזקדרשם
צררךלךאין .לצדועומדתאתודקממכרשללוחירותואת .ברדדכלוא
חראשבר •נוראיאחדמכתבלךכתבלאהאםלקנא.תרדועכשיולקנא.

משותףענייןולישלךבעובדה,תרדי ?ברבוגדתשאתלעצמומדמיין
בכלא.אותרלהחזיק

 .ככרןלאבכללזה :רנה
שידועלמרותאותרלעזובבררנהלךואיןאותרשיחרכורוצהאת :מונטרוי

 ?לסבולכל-כךנהניתאתהאם .סבלדקלךיגדוםשהואלך

נבמצא.אין-כעתסרבלתשאניממהיותרדבסבל :רנה
 ?מאושרתתהייהאם ?תשמחיהאם •אותרישחררואם :מונטרוי

מזה.גדולאושרעללחלוםיכולהלאאני :רנה
 ?אושראיזה :מונטרוי

סליחה? :רנה
 ?אושרמיןאיזה :מונטרוי

חורף,בליללשכבהאושרלילה,אחדלילהאותיכרטששבעלי:האושררנה
ברגעאלפרכסכיצדבעינייולדאותבלה-קרסטבמיטתימקררורועדתמכרוצת

עירומה.איכרהשלגבהאתבאשצורבשהוא,מקרםבאיזהחםבחדדזה,
שובלכמרומתפשטתשערורייהרודפתששערוריית-דמיםלדעתהאושר
כשעינייהרוזןאשתכמרבעירללכתהאושרגלימת-הכתרה.שלאדום

מכת-שיהיההאושרזה-ההשפלהאושר •שבערכיהתענוגמושפלות,
אלפרכס.אתלשחרראצליחאםחלקי

אני .ממכידבריםמסתירהעדייןאת !משקדתאתמשקדת,את :מונטרוי

המולדבחדבלה-קרסטלחלוןמבעדשליבלשדאהמהכחשי !משוכנעת
שכים? 4לפכי
 ?שכים 4לפכיהמולדבחג :רנה

אינךשכבדרבותכהפעמיםהתרחשזה .כבדששכחתכמרבן :מונטרוי

לשכייה.אחתפעםביןמבדילה
סודרתובסרריהכלאמןבעזרתיכמלטכשאלפרכס ...שכיםארבעלפכי :רנה
פדרבאכסשלהמקפיאההסופהקשה.חורףהיהללה-קרסט.הביתהבא

עציםלקנותכדיהכסףכליאתלמשכןשנאלצתיכזאת,בערצמהכשבה
 .לכרהיהלאחג •להסקה
חגחגיגתלקרואשאי-אפשרבוודאישם,שלכם,לעיסוקים :מונטרוי
 16אר 15בכותנעדרתחמשבלירןלשכורידךהשיגהערכייך.למרותהמולד.
שליהבלש"מזכיר".התואראתשקיבלצעירוגבר"משדתות"שכרכר
שלכםהמשוכההאופןאתהחלוןדדךודאהבמדפסתלהסתתרהצליח
לקנותכדיהכסףכליאתשמישככתבחשבוןלהביאאםהחגאתלחגוג
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גםבחוזקההאירוהפתוח.האחמןשעלוהלהבותמדועברורלהסקה.עצים
 .נחץרהעירומיםהעציםצמררתאת
תוסיפי.אל !דיאמא, :רנה

שחררהמקטיפהשכמיהלבשאלפרנס !אותיתפסיקיאל :מרנטררי
התרוצצוהצעיר.והנערהנערותחמשהחשוף.חזהובצבץשמתחתיה

לרחמים.ושיוערושלוהשוטמןלחמוקכדיוהנההנהעירומים
פניה)את(מכסה ••אח :רנה

הייתאתגםקשורות.ידייךהתקרה.קורתעלתלויההייתואת. :מרנטררי
הלהבות.באורנצצושלךדםוטיפותמכאביםמעולפתחציהייתעירומה.
קטןהיההנערגרפך.אתלנקותהנערעלציורההשוט.באיוםהמרקיז.
את(מוציאהארתךללקקוהחלהתלויבגרפךאחזכיסא.עלנעמדקרמה.
ממנה)שנסרגהרנהאל(מתקרבת •••רנה(שותקת),ליקקהואדםרקולאלשונה)

ארתךלהכריחטעםאידירעיל.לאזהמתרחקת)רדנהערד(מתקרבת ••רנה
 .הכלעלמעידיםהםחודרים.כהפניךהצלקות.אתלהראות

 .שהוכרחתיוהייחדההאחתהפעםחיתהזאת :רנה
לךיאמרראם ?כלבתהייהאםכלב.להיותעליךיצורהבעלךאם :מרנטררי
בבכי)(פורצת ?שלךהנשיתהגאווההיכן ?תולעתתהייההאםתולעת.להיות

 .בעלךשלמהתשוקותהורעלתאת .בתיאתילדתיכךלשםלא
עדמושגלךאידרחמים.אפילואידהברשה,שלהתהומותבקרקעית :רנה

היאלבעלה.נאמנהלהיותמחליטהכשהיאלהגיע.אשהמוכנהלהיכן
הטוב.שמהאתגםרהחברהחרקיאתאזרגליהתחתתדרוס

דברים.אותםאומרתבנוכלשמאוהבתאשהכל :מרנטררי
לבידביניהבלתי-אפשרי.לבידביניסףמעידהואנרכל.איננואלפרנס :רנה

קוצים.מדקירותמדממותרגלייםמטביעותמלרכלןמפתןאלוהים.
 .שלךהמייפיםוהדימוייםאת :מרנטררי

פרחהואאריה.לאיונה.הואבדימויים.לתאררקאפשראלפרנסאת :רנה
מספיקזהשאידהבינותישנים 4לפניהמולדבחג .ארסיצמחלא •לבן

אתלסלקכדימהדברלעשרתעליי .ברולתמרךעליולהגן •אותרלהניד
הזרשבמסירותהשחצנות .ביותרהמסורההאשהשאניהשחצניתהאשליה
אימים.לילנאותרממניכעלמה

 ?לפשעלשותפהשנעשיתכוונתך :מרנטררי
מרוסנתהלאחיית-הבר .לבןלפרחליונה.שותפהנעשיתי •כן :רנה

הנךאמי.אתמסור.טורףמאשראחרתלאשהיאגילתההנקראת-אשה.
 .עדייןכזאתחיית-בר
 ...כאלהדבריםליאמררלאמעולם :מרנטררי

אלפרנסאתקרעתשלךבמלתעותושרב.שרבזאתלךאומרמעתה. :רנה
לגזרים.

ההיא.המפלצתשלבמלתעותיהלגזריםשנקרעהבעצם.אניזר :מרנטררי
סכיןשרט.זהלו.שישהיחידיהדברלמלתעות. ר~!שרםאצלואיד :רנה

מלתעותהיולךאבלאדם.המצאתמיושנים.עינוייםמכשיריוחבל.
שלאהשוקייםכמלתעות.-שלךהלבניםהשדייםההתחלה.מראשית

ראשרעדמרגלכולךכל •כןמלתעות.הן-גילךלמרותמגמישותןאיבדו
 .קשקשיובכלהנרצץצביעותכשירידןמכרסה

 !ינקתהאלהשמהשדייםתשכחיאל :מרנטררי

בתבניתמעוצבותאינןהן •שלךהשדייםכמראינןשליהשדייםאבל :רנה
שלךהשדייםאתאהבבוודאיאביהחברה.למוסכמותשמתאימההצביעות

אהבה.על-פנימקובלותמוסכמותהעדפתםששניכםמפני
 .באביךסרהלדברעלייךאוסרתאני :מרנטררי

עלאפילולצורי-החברהנשמעתםכיצדבזיכרוןלשמרמעדיפהאמי :רנה
שביערת-הרצוןאתהביעובמיטה.התלחשויותיכםאפילומשכבכם.
לזרזההתאמתםשניכםבחברה.המוסכמתההתנהגותמןשלכםההדדית

שער-האהבה.תמידנפתחבמנעול.ננעץכשהמפתחומפתח.מנעולכמר
 !מדברתאתגוסתבאיזו :מרנטררי

פרצםואזמותאמים.שאינםומפתחמנעולעלהתבדחתםואתם :רנה
חלודמנעולארחלוד.מפתחלהיות".רוצהאינניכזה"מפתחבצחוק.
וירכייךבטנך.שדייך.כזה.להיותרוציםשלאבוודאי-מכאבשחורק
מוסריותמוסכמות.עםשכבתםהחברה.למקובלותתמנוןכמרנצמדו

פעמיםושלרשמפלצת.הלכותקוראתאנילזהבהנאה.ונאנחתםרבנאלירת
והמוסכם.הנהרגמןטיפהשחורגדבר.לכלברזברגשותעצמךהאבסתנירם

אתסובבואםנירם.מזינותארוחותבשלושעצמךשמילאתכמרבדיוק
במקומם.הדבריםתמידהיוהדלת.אתופתחוהמנעולבחרוהמפתח
בעברוהמטבחהזהב~ברהאמבטיהחדר •כאן-והסלוןשם-המיטה
יפי-נפשכברד.עלוהטפתכארות-נפשךהסתובבתהאלהבחדריםההוא.

מה •לעצמךלדמייןיכולתלא •ביותרהפרועיםבחלומותייךאפילו .ומוניטין
זרועי-כרכבים.לשמייםשנפתחתהמוזרההדלתאתלפתוחזה

לגהינרם.הדלתאתלפתוחגםניסינולא :מרנטררי
שבתוכוערסלכמרהיאבעולם.ויותריותרנפרצהמהלא-מוכרהסלידה :רנה

הופךשמתאוששים.לפניופתאום.מנוחת-הצהרייםאתלנוחשרכבים
שדומיםואלהכשאתומבהיקה.ממורקתלנחרשת-והבטןלנחרשתהחזה
אומרים-נחשרואיםכשאתםיפה.שהואאומריםאתםורד.רואיםלך.

עםזהצררהומחליפיםחבריםוהנחששהוורדיודעיםאינכם .מגעילשחרא

רואיםכשאתםמבהיקים.קשקשיםעוטהוהורדמאדיםהנחשבלילה.זה
שהואאומרים-אריהכשרואיםמתוקה.היאכמהאומרים.-איילת
בלילזהעםזהאהבהמתניםכשהםנשפךהדםאיךיודעיםאינכם .מפחיד

הקדושהמחליפותבהםהלילותאודותדבריודעיםשאינכםמפני .סער
אותםכאלהלילותלהשמידמנסיםלךוהדומיםאתכיצררה.והברשה
שלכם.הנחרשתמוחותבעזרתלמגוחכיםהפכתם
האריההמנופחת.שהקרפדההחמודה.שהאיילהאומרתאת :מרנטררי
בימיםחידוש.שרםבזהאיןדבר.אותרהם-הערוםוהשועלהמפחיד

כה.עדדבר.עשיתלאכאלה.דעותבגללהמרקדעלנשיםמעליםהיועברו
דרכה.ולמעודזרועי-הכוכביםהשמייםלעברהדלתאתלפתוחמלבד
ששמיםכפיבדיוקלמגרות.בני-האדםאתמחלקיםודומייךאת :רנה

והקרפדהחמודה.שאיילהאומריםארשרנות.במגרותוכפפותמטפחות
למגירה-אלפרנסמהוגנים.שלבמגירהדה-מרנטררימאדאםמנופחת.

אמיתמצאואזהמגירותאתתהפוךאדמהרעידתפתאום.אולםסרטים.של
המהוגנים.במגירת-ראלפרנסלסרטיםבמגרהעצמהאת

המגרות.אתולנעולמערידות-אדמהלהיזהרצריך :מרנטררי
בוודאיהיית •מר~יךמסליוכמהעדבמראהלהראותיכולתלו :רנה

משפחתשלמשמהמסונוורתשייכת.אתמגרהלאיזולהחליטמתקשה
הבית.עלבערהסכנתכשרובצת •ועכשיולאלפרנס.בתךאתנתתדה-סאד

בחזרה.ארתהלקנותרוצהאת
בחזרה.ארתהלקנותכדישברשותי.האמצעיםכלאתבזבזתי:כברמרנטררי

מאושרתשיצאניתכמרבדיוקבחזרה.בתךאתלקנותמאושרת:תהיירנה
פעיליםחייםלעצמךמדמיינתאתהממושכנים.מלבושיהאתלפדות

שלהשניבעברונמצאבעצםמהובדקתחקרתלאומעולםומאושרים.
וההישגמתהאתכךאחרמעודנים.בווילונותהחלונותאתמסתירההעולם.
להיפגעלעצמךהרשיתלאשלעולםהוא,להתגאותתרכלישברהיחידי
אידאנושית.גאווההמצדיקותהסיבותמכלזילזלת.שבהםאלהעל-ידי
ודוחה.בזריהיותרסיבההדעתעללהעלות
פעם.תמותיודאיאתגם :מרנטררי

כמרך.לאאךכן. :רנה
המרקד.עללהישרףכרונהכלליאידשלא.מרבןמרנטררי:

הזקנה.לימי·כסףשאוגרתמתחסדתזונהכמרלמרתכרונהאידולי :רנה
 .לךלהרביץלימתחשק :מרנטררי

לקבלתהנאהמרובאתכוץואםתעשימהאךהרביצי.בבקשה. :רנה
המכות?

 ...זאתאומרתכשאת !פנייךמראה •אברי :מרנטררי
 ?בפניירואהאתמהצעד)(מתקרבת :רנה

אותישתוקףלאלפרנס.דרמהכל-כךנעשיתאתקולה)את(מרימהמרנטררי
פחד.

 !אני"הוא"אלפרנס ?פוכררה-סט.מאדאםאמרהמה(צוחקת) :רנה
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שלישיתמערכה

תשעההשנייה.המערכהמאזעכרושניםשתים·עשרה . 1790אפריל
הצרפתיתהמהפכהלאחרחודשים

 ?רנהמאד)(הזקינה :מונטרוי

 ?כןורוקמת)יושבתהאפיר,(שערה :רנה

 ?משועממתאת :מרנטררי

 ..א ..:לארנה
בכלא,אלפרנסאתלבקרהולכתארתךראיתישנים:שחים-עשרהמרנטררי

התחלתוכברמביקור,חזרתרקשהתייגעת.ראיתילאהזההזמןכלובמשך
הבא.לביקורבהכנות

פעמיים-רקאותייראהאם .שזקנתייחשובשבעלירציתילא .נכן.ן :רנה

המתקדם.גבילייבחיןלאבחודש,שלרש
בוטלוהשנים,כלאותישהדריכווהסדרהחרקעבר.הכל:ועכשיומרנטררי

אינםהמלכותייםצררי-המאסרשכלהכריזההכלליתהלאומיתכשהאסיפה
עברייניםמיניכללחופשילהוציאעומדיםרגעבכל .יותרחוקיים

אלפרנס.אתלבקרחדלתיוםמאותוומשרגעים.
ישובהואבמאוחרארבמוקדםלחברת.רקצריךכעת .יותרצררךאין :רנה

הביתה.

השתנית.את,אבל ...נכרןזה :מרנטררי

יכוליםאינםבני-אדםכזה,בקצבמשתנהכשהחברהועייפתי.:זקנתירנה

הם.גםלהשתנותשלא

נכנסת)(אנה

היאהאםהדלת.אתלפתוחבאהלאאפילושרלרטה ?פהקררהמה :אנה

 ?האספסוףאללהצטרףמתכוננת

 !אנה :מונטררי

 .אלילהצטרףמאמילבקשנכרןיותרארלהיפרד'כדיבאתי :אנה
אתלאן ?"ולהיפרד" ?מראשלהודיעבלימתכוונת,אתלמה :מונטרוי
 ?נוסעת

בעלי.עםלררנציה, :אנה

 ...ונציה :רנה
ארמוןקנהבעליזוכרת.שאתונציהלאותהקשרכללאין .אחותילא :אנה

שם.לגררשנעבורפתאוםוהחליטבררנציה
שלכםהמעמדואתהיפהביתכםאתלעזובהחלטתםפתאוםמה :מונטרוי

 ?לחץו-לאץרולעבורבבית-המלכות,

בסביבתלהסתופףשמסרכןאומרהוא .הנולדאתרואהבעלי :אנה
בית-המלכותשלהמגוחכיםבאמצעיםולהשתתףארמון-המלוכה

במלךמאיץרה-מיראנושהרוזןבוודאיידועלאמא .המשברעללהשתלט

חושב.בעלילכךמתנגדמפררבאנסהרוזןאבלל~ל~תלברוחהרצינותבכל
 .האץראתיעזובשהמלךהמתאיםהרגעשעכשיוגם

 ?כאןעדייןהמלךאבל :מונטרוי

שלבהסטרריהביותרהבולטהמלךהוא-בהססנותכשמדובר :אנה
צרפת.

נפריס.אניגםאשארנשאר,שהמלךזמןכל :מונטרוי
הכלעתה,לעת-צחוקבליאבל ?אמיכזאתמלרבניתהפכההאם :אנה
לקרות.עלולמהלדעתאיןאבלהשטח.על-פנישליונראה

המצבאתלקחתמוטבעכשיו'נראהשהואכפינראהכשהעולם :מונטרוי
להמשיךשארכללינדמההרגשתי,לפיושמאלה.ימינהולהביטבשלווה
קשהאבחנה,ללאישתוללשהאספסוףוכמהובשלווה.בשקטכאןלחיות

מיכלבחכמהיעשהאלהבימיםזקנה.לאשהדווקאשייטפלולהאמיןלי
 .משקלושרריעלויישמרוצדאףעםייזדההשלא
הרוזנתשלסופהכמרסופךיהיהככה,ולהתנהגלחשובתמשיכי:אםאנה

פוכר.רה-סט.

למרתמסוגלתשאניחושבתאתהאםצולעת.השוואה(צוחקת) :מונטרוי
 ?פוכררה-סט.מאדאםכמרמכרבדכהמורת

רשם,למרסיי,ונסעהנפריסקצהפרנורה-סט.שמאדאםמספרים :אנה

שעצרהליורדי-יםעצמהאתומכרהילצאניתהתחפשהלילה,אחרלילה

אתלחייהעלוהדביקהשלההמפוארתבווילהבילתההימיםאתברחוב.
במטבעותאבני-חןצורף,להשיבץהזמנתה,לפיבלילה.שהרוויחההכסף
מהן,מלבושלההכינוכאלה,מטבעותשלרבהכמרתלהוכשהייתההזהב
הזה.המלבושאתלראווהלהציגכדילפריסלשרבעמדהוהיא

היא .דירגרפהאתלכסרתשתרכלכדירב,הרןלהרוויחעליההיה :מונטרוי

בינתיים.הזקינההרי

חשוכה,בפינת-רחובניצבהכשהיאמהרמות,פרצוא.חדערב :אנה

מופיעה,(שרלרטה •••הזההזמרבשירתההמוןעםרניסחפהכדרכהמחופשת

ומקשיבה.)עומדתבבגדי·אבל,ימין.בצד

שלוהחוזרשבפזמוןזהמתכוונת.אתזמרלאיזהיודעתאני :מונטרוי

 !האריסטרקראטים"כלייסלרהחשמלעמודי"על :אומרים

רם.בקולשרההיא !האריסטרקראטים"כלייתלוהחשמלעמודי"על :אנה
קרביותכמראנשיםנפלוהרבובדוחקההמוןאתגרשוהשוטריםאבל

גופתה,אתמצארשחרעםלמורת.נמחצהפוכררה-סט.רמאדאםדומינו

ארתהנשארומקוננים,ברכיםכשהםחלון'שלתריסעלארתההניחר
מישהומקודש.קררכןאלת-העם,חיתהכאילועליהמתאבליםברחובות

אךהיא.מיידעלאאיש .אותרשררוכולםהמסכנה""הזונהעלפזמוןחיבר
תרנגולתכמרפוכררה-סט.הרוזנתשלגווייתהנראתההבוקראורעם

העררהאדום,הדם-הטריקרלררהדגללצבעיכמרלההיוצבעיםמרוטה,
רחםללאחדרהבהירהבוקראור .בכחולוהחבורותהחבלותוסימניהלבן
כשגילהנחרדהקהל .האמיתיעררהאתרגילההעבההאיפורשכבתדרך

גרעלאזהכלאךזקנה.אשהאלאהייתהלאכתפיהםעלשנשארשהצעירה
לעין'גלריותהמקומטותושוקיהמרוטות,כשנוצותיההתהילה.מןמאומה

הואהים,לכירוןהעירברחובותדרכהאתחגוריהעםהתהלוכההמשיכה

אתומטשטשומחליקעמוקכחולבצבען wהי;אתשצובעהתיכוןהים

המהפכה.תחילתחיתהלכן,שידועכפיזר,הזמן.ריקבון

לאחור)נסרגהשרלרטה(הפסקה,

והמרות.הזקנהליםלררנציה,נוסעיםאתםועכשיו :רנה

כדילשםנוסעיםאנחנונעימה.לאשלךההתבטאותצררת:(מצטמררת)אנה

לחיות.
דאגותמידאבלכלחיות.כל-כךעסוקההייתתמידהרי !כמרבן :רנה

עכשיו,נוסעתאתאליהשררנציה,איתןמסכימהואנישתחיי.אחריםאנשים

על-ידיעצמך'אתמצילהאת .עברומימיםונציהלאותהקשרכללהאין
מקשראינואחדמתרחחרטאפילוזיכרונות.בשרםנאחזתשאינךהעובדה

השני.העברלביןחייךשלהאחדהעברבין

שאזדקקביום ?בזיכרונותלהיאחזשעלייאם-כןחושבתאחותי :אנה

שאיניהיאהאמתלראווה.ראציגםמרובהבהנאהאותםאדלהלזיכררנרתי,

להשאיןאתזראיןהאםתוההאניבעצם .עליייכבידושהזיכרונותנותנת

שאםלבן'קיראלמופניםכשפנייךלעמודעלייךחייךכלזיכרונות.
גשםוטיפותדםשלכהיםסימניםברלגלותאפשרבשימת-לבברמתבוננים

 .לבןקיררקזהבסך-הכלאבללדמעות.דרמות
זכררנרתיבמעמקים.השוקטע Rה~שלעברפניאתהפניתיתמידנכרן' :רנה
פניעלרוטטיםצללים-שלךכמרלא .בענברמוטבעיםרמשיםכמרהם

מעמסה.תמידהיושליזיכררנרתי-צודקתאתאחדבדבראבלהמים.
זכררנרתבשנילהכחידיכולהאתשליבפניילקנאה.שגורמתמעמסה :אנה

והאושר.:ונציהמעולםלךהיושלאזכררנרתשניאותי,שונאתאתשבגללם
אלה.מעיןזיכרונותלעצמיביקשתילאמעולם :רנה
 .בכישלוןלהודותמרננהאינך :אנה
כשלךלזיכרונותכמההשאניליהיהנדמהמאד'צעירהכשהייתי :רנה
המוטבעיםהשרציםבזיכרוני'נטועשנשארמהאך .ואושרונציהשל-

שאי-אפשרמשהרמפחיד,משהראלאאושר,ולאונציהלאהיובענבר,
 ...צעירהכשהייתילחלוםארלרצותיכולתישלאמשהרבמלים.לבטא
זההואלנר'שיקרהרוציםשהיינוהאחרוןשהדברמתברררבותפעמים
ישכאלה,לדבריםרקביותר.הגדולההחת-הכרתיתמשאלתנושהיהבדיוק
כאלהרק .בענברלהטביעשאפשרכאלהרקבזיכרונות.להישארלזברת

אחריגםולועלינוימאסשלאהזיכרונות,לפרייבשילאשרלגרעיןהופכים
רבות.טעימות

לפניכןשקראתיפרנסמאלהמכתבזוכרות,אתןההוא,המכתב :מונטרוי
הואקרב,ממשכשהחופש .ללבינגעבאמתהואימים,שישהחמישהלפני

שארתםרביםישהמהפכניםביןלו.עשיתישאנימהאפילוהכל,עלסולח
לקשיים,אקלעאי-פעםשאםליהבטיחהואשנאסר.מאזוהתיידדהכיר

 .התחלפושהיוצרותלאמואפשראלה.חבריואליפנההוא
אךהיום,שתחליטידורשתאינני ?עלייסומכתאינהאמיהאם :אנה

ניסע.ואניכשבעלימחרתיים,עדהחלטהלידילהגיעהשתדלי

להגיערבזמןדרושלזקנים .טוב-ליבןאתאשכחלאתרדה, :מונטרוי
לחשוב.זמןיותרלילתתמוכרחהתהיילהחלטות.

 .מדימאוחרשיהיהעדרבכהזמןתשתהישלארק :אנה
עלינואזעדאך .מסרכןיהיהשהמצבלפנילהחלטהאגיעאני :מונטררי
 .להיפרדבוודאי

 !אחרתשלרםאמא,שלרם·:אנה
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אכה.שלום :רנה

 .לרוזןחמהשלוםודרישתטובה,כסיעהלךמאחלתאני :מונטרוי
לו.אמסורתודה, :אנה

הפסקה)-בצאתהאנהאתומלווהתסנכנ(שרלוטה !שדלוטה(קוראת) :מונטרוי

נכנסת)שוב(שרלוטה !שדלוטה

 ?גבירתיכן :שרלוטח
בגדילובשתאתמדועכמשפחתנו.אישמתלאלי,שידועכמה:עדמונטרוי

אבל?

 .. :גבירתי:ארה,שרלוטח
הקודמת,מענידתךלכאמנותךאתלהביערוצהשאתחהימנאני :מונטרוי

מדוע,אך .הזאתהכאההמחשבהאתמכבדתאניפוכר. .רה-סטמאדא

 ?ביתהאתשעזבתעדכל-כךשכאתשפעםלגברת,כאמנהנחאתפתאום,
 ...גברתארה, :שרלוטח
קטנה.פתיהכמולענותצריכהלאבגילך-אשהתשובה.איכנהזאת :מונטרוי

~אז .יותרולחצופהיותרלעצלההופכתאת •ומסתבךהולךשהמצבככול
לחסרת-אתהפכתללחם,ושאגרוסיילעבדצעדבסכט-אכטואןשהאספסוף

כפימותרותטעםוטעמתשכהמעשריםיותרבביתנושהייתאתממש.בושה

אינךמזומנים,מעטלךוחסכתתאגדהאמתשלמעןאת,אצלנו.שדאית
יכולת,לוואפילוברחובות.ורועשהמצטופףההמוןאללהצטרףיכולה

היונקתשפתאוםאת,שגםלכךמאלפת,דוגמההיאפוכררה-סט.מאדאם

אניאיחה,מזדההאת ...תמותיבצביעותךעממיות,שלארשתלעצמך

ראוותנית.מתחזיתשלמותהעלומתאבלתמביכה,
 !עליהמתאבלתאני !כן(באנחה) :שרלוטח

שתרצי.מהכלאואבלבגדילבשי •כךאם(צוחקת) :מוכטרוי

גבירתי.תודה, :שרלוטח

 ?פוכר .רה-סטמאדאםאתחיבבתהאם •ענייןובאותו :מוכטרוי
 .גבירתי •כן :שרלוטח
 ?שלךהנוכחיתהפדכסיתאתמחבבתאתמאשדיותר :מוכטרוי
 .גבירתי •כן :שרלוטח
בכי-האדםהמהפכה.לפכימפיךניתנולאכאלהתשובות !ליאבוי :מוכטרוי

בדיבורם.ישיריםלכל-כךהפכו

נזירה)גברילובשתהיא .שרלוטהע"ימלווהנכנסתרה-סימיאן(הברונית

 !צפוילאביקודאיזה ?דה-סימיאןהברוניתזואיןהאם !שמיםשומו !דנה

לשלום)(מברכתזמן-דבעבדאכןדה-מוכטדוי,מאדאםיותר):(מבוגרתסימיאן

 ?הכההברוניתאתמביאמה :מוכטרוי
רכה.שלבהזמנתהבאתי :סימיאן

 .עצמךאתשהטרחתעלתודה :רכה
 .:החלטרלידישהגעתשמחהאני :סימיאן

 ?מדברותאתןהחלטהאיזועל :מוכטרוי
להצטרףביקשתי .דה-סימיאןממאדאםטובהבקשתי •עצמידעתעל :רכה

הברונית.שללמנזר
 ? ?נזידהלהיותרוצהאת ?שחהאתמה :מוכטרוי

כן. :רכה

 ?דנהממךבקשהעזרהאיזו :מוכטרוי
לההבטחתיפעמים.כמהדנהאותיביקדההאחרוניםבחודשים :סימיאן
למנזר.להיכנסתחליטאי-פעםהיאאםבהשנטפל
 ?פרנסאלאתלבקרכשחדלתהחלטהלידיבאתהאם :מוכטרוי

צודהקדמושנים,במשךבתוכישהסתרתישהתכניותלומד,יותר:נכרןרכה
יותר.בדודה

 ?סוף-סוףישתחררפרנסכשאל •עכשיודווקא :מוכטרוי
וכשהגיעההאחרונה.הפעםשזוהחלטתיאותר,כשביקרתיפעם:בכלרכה

 ...שליההחלטהיכולת-הבאההפעם
שכיסיתככולדייג-האדם.שלבחכתושנתפסקטןדגיגכמואת :סימיאן

חייתהוכמיהתךתיתפסי.אחדשיוםבתרך-תרכךידעתהקרס,מןלהשתחרר
שלמעינושנובעהחזקהערבבארדמפרפרתמוכחתתהיישברלרגע

הזה.העולםשלבמי-האפסייםינצנצווקשקשייךאלוהים,
שליחי-סתראלפישולחוהואעינייםאין-ספודלאלוהיםרכה,ארה,

כוחות-מאשדיותרהרבה Iלאין-ערוךרבהביסודיותוחוקריםשבודקים
עדמחכיםהםאין-קץבסבלנותואז,נפשותינו.אתהמלך,שלהביטחון
הנפשותאתבידיהםאזלוקחיםוהםבדשתתיתפסנהמעצמןשהכפשות
אבלזאת,לומדמתביישתאני .אודשללבית-סוהראותןומוביליםשנתפסו

העמדתיתמידהאל.מרצוןמעטסוף-סוףלהביןהתחלתיזקנתי,כאשדדק
לכל,מעלעצמישאנישלי,הדמיויניתהגאווהאךאדוקה,אשהשלפנים

(סופרתההיא.בתקופהנזכרתכשאנימסמיקהאני .אופקיםצדתאותיעשתה

אתשמעתיהזה,בחדדבדיוקשכים, 18לפניסתיוביוםבדיוקבאצבעות)
 18עבדויוםאותומאזדה-סאד.המרקיזעלמספרתפוכררה-סט.מאדאם
לחדד,התפרצתדה-מרנטדרימאדאם-שאתנזכרתאני ...ארוכותשכים
אצללגרדעבדתיוםבאותודנה,ואת, .סיבלרתיךכללמרות •מתמידיפה

כמוזהכל ...ממךשקדןעצבחדורתוכאילורתמה,צעידהכהנראיתאמך.
הזהבחדדחלףלא •כהרף-עיןאותושמשנה •הזמןהאם •תמהתני .אתמול

 .המשיאירושתאתאפילושמעולאואוזנינו •אדרתושוליאתגורד
אני •עכשיואבל .עדךבעלותבוודאיהןהברוניתשלדעותיה :מוכטרוי
לפנילמלאדנהחייבת •דעתילפי .אםשללדבריהאוזןתטהשדכהמקווה
צודךאיןלשםהאלה.הארצייםבחייםחובותיהאתבמנזרמסתגרתשהיא
למהר.
שמנסהסימיאןאתמשתיקהממשיכה,(מרנטררי !דה-מונטדוימאדאם :סימיאן

לדבריה)להכנס

ישוחררמאודבקרוב ?לעיקרלהגיעליתרשההברוניתהאם :מרכטרוי
שהמוותעדעמולחיותשעליךדנה,חושבתאינךהאםהכלא.מןאלפונס
 ?ביניכםיפריד
 ...אמאאבל,כן, :דנה

אותולעזובבךדחקתישניםשמונה-עשרה .עכשיוהקשיבילא, :מוכטרוי
 ?הכלהתהפךשעכשיוקדהמהזאת.תעשילאשלעולםאמדתתמידואת

אתנגדלא Iאתולחיותלהמשיךרצונךאם .עליךלכפותיותרמכסהאינני
תודותלנושיש?הקשריםנזידהלהיותלרצותשלךהמניעמהאם-כך,יותר.

מעמסהדקלאכיום,נדאהשהעולםכפיהם,בית-המלכות,עםלאלפרנס,
להמשיךמוכנהאניולמרות-זאתמסוכנים.להיותממשעלוליםאלא

אלפרנס,שלדאותומנקודתסיברת.גםישלזהלאלפונס.חותנתולהיות
להיותעלינולמענו,שעשינומהכללדגליו.מונחבעצםשהעולםנדאה

 .תגמולממנולקבלכעתמוכנים
שעשתהמהכללאחדבשפעלתגמוליםתזכהשאמימשוכנעתאני :דנה

למענו.
שברהיוםידחקלאדע.אדםאיננוביסודואלפרנסמקורה.אני:כךמוכטרוי

עליו.להגןכדיבעצםנועדושלישהתכסיסיםבוודאייבין
 .עליךלהגןנועדושהםיותרנכרן :רכה

משפחתשלהמוניטיןעללהגןרציתי ?עצמיעלהגנתימתי :מוכטרוי
אך .שלךכבודךעלדברישלובסופופרנסאלשלכבודועל Iדה-סאד

אפילוחשוב.דבראינושרבמשפחה,שםצידו,עלכיוםהתהפךכשהעולם
מהעליותרכשאיןעכשיו .להתאמץיותרטעםאיןהעצמיהכבודלמען
יכולהואעכשיו .חופשייהיהפרנסשאללכךלהתנגדסיבהגםאין Iלהגן

מהאכפתלמיסוכריות.ולחלקבשרטולנפנףדוחו,עלהעולהככוללעשות
אניבכנרת,דנה.?הקשיבילטירוףנתפסההחברהכשכלמעולל,שאלפונס

מטורפיםפושעים,כעתאךתקנה.חסדנוכלהואשאלפרנסבדעהעדיין
בלתי-אפשריזהואיןאלהלכלמשתייךאלפרנסהעולם.אדוניהםואביונים,

משפחתנו.שלהמציללהיותעשוישהוא
 ?אותרלנצלמתכוונתאתאז :רכה

לשערישהמהפכה,לדוחבהתאםלי.תעזריואת !בפרוש :מוכטרוי
ונשפטשנענשהעובדההתפעלות.יעוררואלפרנס,שלהמבישיםשמעשיר
למהפכה.שלולהשתייכותהוכחהזוהחברה,על-ידי

מאדםעזרהמבקשתהייתילאעצמית,גאווהטיפתלךחיתהלו :רכה
 .הדףללארדפתשאותו

שאם Iבמכתבואלפרנסכתבלאהאם ?עזרהבקשתעלדיברמי :מונטרוי
 ?החדשיםהאדוניםאצלעבוריישתדלהואלקשיים,אקלעאי-פעם
פתאוםהתחילדה-סאדהמרקיזנאה.מחשבה ?כךכתבבאמת:חראסימיאן
הקדושהשחרוארדנגמדבדםהמרוחהלילהלהם.ולסלוחאויביואתלחבב
קרן-הארדאתדאיתאתלעין.גלריותדנה,מחשבותי.ךלליבר.זרדם

כדינזידהלהיותרוצהאתועכשיואלפרנס,אצלהקודשדוחשלהראשונה
ילךשלבסוףעדהארד.מקודלעבדאותרלהובילצעד,אחדיצעדשתרכלי,

 .כולוכלאתלשטוףהקדושהלזוהרויתיראשתובעקבותהואגם
דה-סימיאןמאדאםאבלי :רכה

 ?כן :סימיאן

כזהלאאחדימסוגארדמיןהיהשזההדגשהלייש ?זאתאומדאיך :רכה
מתאדת.שאת

 ?אחדמסוגארד :סימיאן
אחד.ממקררשכאילוארד, :רנה

הקדוש.לארדאחדמקררדקישהדי ?מתכוונתאתלמה :סימיאן
 ?אחדמכירון :רכה
אתכשקראתיאחד,מכיורןבאשזהלינתגלהאבלבדיוק,יודעת:איננירכה

שתיעלדומןזהג'רסטין.ושמרבבית-הסוהר,כתבשאלפרנסהמזעזעהדומן
מתייתמותהן .ג'רסטין-הצעידהרשםג'רלייטהבכורהשםאחיות.

עוסקזהאחדים.לרומניםניגרד_ב .לבדןלעולםפתאוםונזרקותמהודיהן
מינילכלנקלעתאךתומתה,עללשמורמנסהשביאושההצעידהבאחרת
ברכהורואהפורחתבתאורה,עינוגיםרודפתשהבכורהבעתאסונות.

אלאאלוהיםשללכעסומטרההיאהבכורההאחרתלאובכל-זאת .בחייה
ובעינוייםבהשפלותהדףללאמתענההיאבמצוקה.נגמריםשחייהג'רסטין
מכיםכרויות,להגודמיםעוקרים,שיניהאתנקטעות,דגליהאצבעותשרכים.
פוגשתהיאלהורג,ארתהמוציאיםכשכמעטלבסוףארתה.ושודדיםארתה
נפגעתהיאדב.זמןנמשךאינואושרהאךוניצלת.ג'רלייטאחותהאת

בעינויים.רמתהבדק ,,,-לע
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 ?זאתלעשרתלוגדםמההזה.הדומןעלולילותימיםועבדטרחאלפרנס
 ?גרדאכהדומןלכתובבגידהשזרדה-סימיאןמאדאםחושבת.אינךהאם

להרעילאדם,שלמרחואתללכלךרוחניתבגידהשזרללא-ספק :סימיאן
ייסלח.שלאחטאאחדים.שלדעתםאת
אותיכלאהואוכתב,והדהדוהדהדשבכלאבתארישבפרנסשאלבעת :דנה

הזאת,היצירהאתכשקראתינכלאנו.בחוץ,שהיינוכולנו,שלו.בדומן
שהבסטיליהבעתבכלא.שםמתעסקהואבמההראשונהבפעםהבנתי
לשברים~תצרהחרמותמבפנים.הכלאחומרתאתהואהדסבחוץנכבשה
שלי,הרבהסבלהחופשי.מרצונובכלאנשארהואאךהנוראי,ב;כרחר

חנינה,שיקבלשליההשתדלויותלכדוח,לולעזורשליהמרוביםהמאמצים
חסדהיהביחסהכל-למפקדיםתחינותיילסוהרים,שנתתיהשוחד

לעשרתבמקרםלחטא.נצחימקדשליצוררצההוא .זמןבזבוזמשמערת,
המעשיםבמקרםרשעות.שלספד-חרקיםלפתחרצההואמגונים.מעשים

לעולם.שיימשךרצוףאחדלילה-תענוגותלילבמקרםעקרונות,-
יצרהואלהשמידצודךרדוףהשוט.ממלכת-השוטתחת:נ,בדיםבמקרם
צוררתהשטחעל-פנישהעלתההיאמ~לדתתכרנהאצלואבלתמרה,משהר

שלכפיריצירהואכעת,חייםאנושברהעולםרשעות.שלכמיםשקופות
 .דה-סאדהמקדיז
לומד?מנסהאתמה(מצטלבת)סימיאן:

פתאום,ניפרד.לאשלעולםחשבתיוגופר.לבראחדיללכתרציתי :דנה
שיכולאדםשלמרחלב.יותרלואין .לארץאותיוגדעולברזלידירהפכו

מולכל-כךזורחניצבהואאנושי.מרחאיננוכאלה,דבריםולכתובלהמציא
ידיראתפורשהואבעולם.ביותרהחופשיהאדםהוא .שלוהמאסרסורגי
כותרתאלומטפסרועעלרועמציבהואהעולם.סוףאלהעתים,קץאל

לישועה.אחוריותמדרגותבנהאלפרנסבנצח.~געהואמעטערדהרוע.
אלוהים.ימוטט-אלהמדרגות :סימיאן

מתכוונתואני .אותןלבנותפרנסאלעלהטילכנראהאלוהים !לא :רנה
האלוהים.בפניהדף,ללאזאת,שאלהבהצגתימישאריתאתלבלות

החלטה.לידיהגעתאז :מרנטררי
החלטה.לידיהגעתיכן' :רנה

הביתהישובהואאםאפילו ?הנהבדדנוכבדפרנסאלאםאפילו :מרנטררי
 ?שנה 18חיכיתלוחופשיכאדם
יצרהרשע.מןארדשלחרטטורהפרנסאל .החלטתיאתישנהלאזה :רנה

מעומעםבארדמאידשלוהשרירןסביבו.שאסףהטינופתמכלקדושמשהר
חלודהבמתכתשנטבע •השרירןשלהתבליטבעולם.מפיץשהואמהזוהר

ברזלמרטמחזיקהואמגןבמקרםשרט.אלאפרחים.דוגמתאיננומדם,
הפחדכרויות.להןשגדםהנשיםשלהעודאדמומיותאתהמשקף •מלרבן

הקרנייםכמרמעלהנישאותהכאב,זעקותהאנשים,סבלבני-האדם,של
טבולהחרבשפתיר,אללוחץוחראשלו.הכסופההקסדהעלהמזדקרות

סביבקדושהילת-ארדכמרהואהכחידשעדרחגיגית.שברעהונשבעבדם
בהבל-פהמכרסהכסףמראתכמרנרצץהבלתי-חדירושדירנופניו

אומץאוזריםואז,אנשים,שלבראשםנרגעותידירהמתים.שלמאנחותיהם
חזהולשדה-הקרב.השחרעלותעםאחדירוהולכיםביותרהנכנעיםאפילו
נשף-הדמיםטבחאתדואהכשחראלשרירן-הכסףמתחתמתנפח

 .ביותרהדומםהנשףגרויות,מליוניהםשאורחיו
ספינה,שלחרטוםכמרבגאוןדיתמרתיואתמותחמדם,מצחיןהלבןסרסר

השמייםנפתחיםזהברגעצולבים.בדקיםמלאיםשמי-ברקדלעבדודוהר
בר.שמביטמיכלבסנווריםשמכהקדושארדמטה.זרדםארדשלושטף
הזה.הארדמקודהואעצמואלפרנסואולי

נכנסת)שרלרטה(אתנחתא,

 ?פנימהאותרשאזמין .בחוץעומדדה-סאדהמרקיז :שרלרטה

כללי)(שקט

 ?להיכנסאותרשאזמין
 ! !דנה :מרנטררי

 ! !דנה :סימיאן

 ?שדלרטה ?נדאההמרקיזאיךממושכת)הפסקה(לאחד :רנה
 ?להיכנסלולתתהאםלשער.מחץומחכההוא :שרלרטה

 ?מראהומה :רנה
מעיללובשהואאותר.היכרתילאשכמעטעדהשתנה,כה:הואשרלרטה
לייורשהאם ..שעדמלרכלןכההחולצהצווארוןבמרפקים.מוטלאשחרד
משוניםשלוהפנים !כל-כךהשמיןוחרא .קבצןשחראחשבתילומד'

אםשמפליאשמןכל-כךחרא .עליווצדיםלוחציםהבגדיםכמת.וחירורים
מפוחד,במבטממצמצותהעינייםהדלת.דדךלהכנסבכלליכולהוא

כמהדקלושנשארודואיםמשהר,ממלמלוכשהואקמעהרועדהסנטר
אותי"שכחתבגאווה.אותרביטאשמר,אתשאמדאבלצהובות.שיניים

דרנאטיין-אלפרנס-חרא"אני :הברהכלוהדגישאמדיהוא "?שדלרטה
דה-סאד".המרקיזפדנסראה,

כללי)(שקט

לראותורוצהאינה"המרקיזה :כךלואמדי .מכאןשילךלואמדי :רנה
 !לעולם"
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מחזה •

שלהאפוס
אקדיטיסריגניס

אלמונימחברמאת
"אסקרריאל"טקסט
מפורשתהרצאהעל-פי

אלקסירסטיליאנרסמאת
א.ספיררס :ועיבודבימוי

ארראנגלטרס
זניכאליס :מרסיקה

סטרדרלידיסריכ
דיגניסמיהר

אקריטיס?

התחוללההעשיריתכמאה
עמים,שלמחדשהיערכות

ומלחמותכמאבקיםמלווה
אתשעוררוכיניהם,

הלאומיתמודעותם
גםחיתהזאתהחדשה.

ימי-רוחשלשיאתקופת
האמרנהרוחהביניים,

המאבקיםוהאבירות.

אגדותהולידווהמלחמות
יוצאות-דופן,דמויותסביב

 .דמיוניותאראמיתירת

כרכרתהפכואלואגדות
אפילחומרהשנים

יותרמאוחרשהתגבש

כמרפירטיותליצירות

רה- ) Cid (סידשלהאפוס

Chanson de Rola11d . 
המזרחייםגבולותיהתושבי

הביזנטית,האימפריהשל
אריבעםלהתמודדנאלצו
על .הערבים :מסרכן

(בירדניתה"קצררת"

האלההמזרחייםאקרי")"
שמרוהאץרשל

לאהאקריטסה"אקריטס".
כעליאלאצבא,היו

על-להםשהוענקואז·מרת
המרכזי.הממשלידי

הערביםנגדמלחמתם
נגדבמיוחדכרונה

המקומיים,השליטים
נאלצוהםאךהאמירים,
מפניגםלהתגונן

כנופיות- "אפלטס"ה
סביב .ופושעיםדדיםוש

שלהגבורהעו\ילרת

מהרהעדנרקמוהאקריטס

שירי-ונולדושרנותאגדות
אתשהיללווכלדרתעב]

וגבורתםכרחם

 .העל-טבעית

העם,שיריעלבהסתמכו
עלגםוכנראההאגדות
יותר,מלומדיםמקוררת

שיראלמונימשוררחיבר
"האפוסהואהלאארוך,
דיגניסבסיליסושל

ליצירההנחשבאקריטיס",
שלהראשונההגדולה
החדשה.היוונתהספרות
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ראשוןחלק

1 
גיבורעלמפוארבסיפורכאןאנימתחיל
 j~קרי~יסריג~יס:;גסילי; :ומהוללאמיץ

וערבים,פרסיםניצחאיך

ושודדים,ליסטיםהכניעאיך
צבא,מפקדשל:;נתואצולה,בבתהתאהבאיך
הכלבתא.tוימ~ Rזנאאתהשכיבואיך
דרקוניםגםאריות :הכריערבותטרףחיות

הכבירים.מעלליועללתהילהזכהותמיד
מערבקצוויעדהחמהוממבוא

 :כולולעולםשמואתבארוכך
הידועהאמירס,'מ~ס~ךךאותוהיהאביו

בבל,בתוךבסוריה,שגדל
הרבה,וחוכמתוהגדולהגבורתוובזכות
כולהסוריהזקנינינחםנועצו

הואלאמירכך---לסולטןאודותיווסיפרו
מונה.

סוריה,רחביבכלמפורסםלהיותהפך
הצעיריםלוחמיומאותלחמשובנוסף
וערבים.תורכיםאלפיםשלושתעודקיבל
 jיצאוליוון~מראותםלקח

 ,ךי-,מ~אתוגםל.ס Rרא iJשלו:tיקוני,·אתבזזושם
האקריטיס.שלאמוהיא :נערהוחטף

שלחתםוו:tמםלנערה,אחיםחמישה
אתמצאוהנה,אחותם.אתסוריהבתוךלחפש
מבקשיםהםאחותםאת-האמיר

 :אומרוכךהאחיםמאומץמתפעלוהאמיר
אחותכם,אתאתםרוציםבאמת"אם

מביניכםהאמיץיבוא-נא

 1הניצחוןלואםלדו-קרב.ונצא

לחזורליווןאחותכםחו!;(tקיה
לי".עבדיםתהיואתםאני,אנצחאם .אך
 :ואמרקםמכולם,הקטןטנ~נ;ס, 9ק;אז

 !בסוריהוראשוןהאמיריםראשאמיר,"הר

ליהשאירו :מבקשאנימאחיי
ברכיבה"אתךלהתמודדהתהילהאת

דבריואתקבל-קיבלואחיו
 :אליודיברווכךעצהעצו
ואיומים,מכותקרב,מקולותתיבהל"אל
שלמקיללתהרקאלאתירא,אלהמוותומן

אמא.

וסבל,מפגיעותלאהקללה,מןתישמרשמור
אלאתהלחתיכות,אותךיחתכואםאפילו
 !בושותתעשה

יוכלואזורק Iכולנואתלהרוגיצטרכוקודם
 "!לקחתה

לרדת,פוניםלמישורסוסיהםעלשניהם
כדרקונים,רושפיםשואגים,הםכאריות

מתנגשים.בזהזהבמעופםכנשרים

 !גיבוריםקרבממש !זהאתלראות

צפופות.מהלומותקשה,קרב
החבטות,ומןהמכותמעצמת

הגבעות,הדהדועמקים,נבהלו
חשכה.והשמשהעציםנעקרו

המשוות,רצועותעלשתתדמם
הזיעה,מטפטפת~יגרת,השיריונותמן

ניותרהואמהירק;סטנ~יסשלהשחורהרי
 :מופלאבחורעצמווהפרש

מכה,בכידונוהאמיר'עלויורדהואזונק
פונה.הואלברוחלרעוד,מתחילוהאמיר

 :אומרכךולנערכידונואתהואמשליךבסוף
 "!שלךהניצחוןנערי'בריא"היה

נסוג,ומבוישדבריואת;:זשליםלא
 .זועקגדולבקולהקטןךק;סטנ~ינ;ס

 :לאמירובאוסוסיהםעלאחיורכבו
 !בסוריהוראשוןהאמיריםראשאמיר, ;ה"

שהבטחת,אתקייםאללה,עבדאמיר,הר
נפשנו".ותשזנחאחותנואתלנוהראה

 :משיבלאחיםכך~זעם,כולווהאמיר
באוהלים,חפשו Iצבאותיבין"סרבו

לכם".אותהאתןמידאחותכם,אתתמצאואם
באוהלים,חיפשוהסתובבו'האחיםחמשתואז

לבכות.שובהתחילו Iמצאוולאחיפשו
לאוהלמחץועומדאחדערבימצאובסוף
כזאת:להםאמרהאמיר,מןבסתרוהוא,
בתולה,נערהאחראתםמחפשיםככבדיי,"אם,

יוונייה,גםשהיאנהדרתבחורה

 :קטןנחלותמצאו Iהמדרוןדרךכאןעלו
חינניותבנותאתמולשםטבחנו

דרשנו".אשרמכללדברהסכימולאכי
מאוד'לבםנעצבהאדונים,שמעוכשכך
לפנות,כדיברסןמשכוהדמעות,אתניגבו

להם.הסבירעליונחל'לאותווהגיעו
בדם,מתגוללותהבנותאתמצאוושם
 jראשבליואחרותידיים,חסרותאלה

בדם.מתבוססותשסועות-סכין'כולן
הראשים,אתלקחוהושיטו,ידיהןאת

מחפשים.הםאחותםאתבפרצופים,מתבוננים

והביטו'שםעמדואחת,אחת Iכולןאתבדקו
הצליחו.לאהםכללאחותםאתלזהותאך

ראשם,עלעפרהעלוהארץ'מןאדמהלקחו
בדם.מתבוססותביחדהיוזרוקותכולןכי

כאלהחוק,לכלמעברשהםדבריםשראווכיוון
לראות,ציפושלא

לבכות,שםוישבובדיכאוןנעטפו
 :שופעותדמעותיהם Iביקשוהשמשומן

עלינומהאחותנו,אתלמצואהשמש,"כבוד
לעשות,

 ?אותהלקבורכדילזהות,נצליחאותהואיך
 ?המסכנהלאמנונחזורבשורהאיזועם

לנו?עשיתומהעוללתמההשמש,כבוד
 !שחטואחותנואתאיךמדהימים,דבריםראית

 ?לקחולשביבת-השמשאתאיךגםראיתהאם
באהשמייםמןכריסט;סשיש~מאז

המרות.גםהואטובהזהשבעולםהראה
כאןאחותנו'ר~תלראות,אפשרהגרףאתהרי

-לפנינו,
 !עוולאיזהראי ;לחזרתנרכללאנצררתןאף

 .כללרואיםלאארתךהטובה,אחותנו !ליארי
חוסל.יופייךרגםיצאה,נשמתך

 .חיסליופייךואתהכלב,ארתךהרג
 !בוכריםשלאלימותהראכזריות,ערמומיות,הר

שלנר.הקינותאתאחותנו,קבלי,
שלמעיינותקבלירבב,שללא~תהמהוללת,~ת

דמעות.

הגדולה".גחמתנוהייתויחידה,לגרהייתאחת
קברובתוכוכולןואתמשותף'קברחפרו
כועס.ולבםהאמיראללחזוררפנו

חרבותיהם,שלפרנדניהם,התירוהאחיםחמשת

 :דיברורכךהאמירמולונעמדוהלכו
 jסוריוכלבהאמיריםראשאמיר'הר

 .ממנואותהתגזולאלאךאחותנו'אתחטפת
גםלחתיכותשנחתוךארארתה,לגרשתראהאר

ארתך".

מהםמאדפחדאותם,כךראהכשהאמיר

 ?באתםומאיןאתם"מי :ושאלאזעמדחרא
 "?נולדתםמשפחהלאיזוובירון'

 :לוענהכךהבכורהאחואז
 :וידועהגדולהממשפחה"אנחנו

 )Oiד~משפחתשלחראצאצאאבינו
 .רי t?9הקיךזנאגאממשפחתהיאראמנו
זקשה.דודיםרבנילנר,היודודיםתריסר
לפניך'הםהריאמנו'ילדהאחיםחמישה
בת-שמש".ארתהכינולנר'הייתהאחתאחרת

 :אמרוכךהאמירשרבדיבראז
i] דודנורקרררו:זילאבינוהיהר~ן. 

 jאבינואביהיההמפורסםלם gרמ~

הנביא.קברלידלקבורההובאורחם
הברחג:ייויווניםפרסיםצבאותלי'ואשר

שליטים .כבשתיאגדיותומצודות
 ;יווניםרגםפרסיםבשבי'לקחתי
אותילהשיגהמסוגלאישנמצאלאולעולם
ממני,יגזולשלל~ואתנערי,כןנגדי,שילחם

לשכוח.ארכללאלעולםעוללתםלישאתםמה
והפיטפרטיםהדיבוריםאתאפסיקהבהאך

 :כולההאמתאתכעתלכםאומרובגלוי
לחתן'אותילקבלבחסדכםתואילואם
עליה.תתעצבוואלאחותכם,אתליישאזי
הגדול'מוחמדהטוב,הנביאבשם
 :לכםואומראנינשבעהאץר'כלמרשל

מלה.להאמרתיולאנשיקה,לינתנהלאהיא
בלילה,רגםנירםחיכתה,לחמישהלכם,

נפלהלידיישללאחותכם
 ;רעמכלעליהשמרתיירפיהובשל
הרבהואצילותהירפיהבגללעכשיורגם

התהילה,עלולוותרבאמונתילכפרדאנימוכן
לברא.רעמכםלהתנצראנימוכן
למצוא".אחותכםאתלאוהלילכר

אוהלואלניגשואזהאחיםחמשת
במי-ורדים,בש~מהיפה,מיטהמצאררשם

הנערה,ישבה.רעליהזהב,שמיכתמכרסה
התמירה,שםלהישבהש~ןנסכתפוח
שלה.האחיםאתביקשהוקוננה,בכתה

 .כשמשהנערהזוהרההזהבמצבגםאך
 :דיברוהמליםובאלההחמישה,יחדירנאנחו
המתוקה,אחותנוחבצלת,"קרמי
רב, nלטברחת-להדרגה,ארתךחשבנו

עליךהאלשמדירפ~יךבגללאך
 .יגוןמדבגבלפגייךפרח
אגרחוששיםלאיופייךעללהגןכדי

ממלחמות".
 ;והתעלפוארתהחיבקוהחמישה

 ;עיניהעלואלהבשפתיים,להנשקראלה
שמש.כקרןנראתהוהיפיפייה

אתוהנשיקההנשיקה,אתמולידההאהבה
התשוקה,

וטרדות,וצררתדאגות,מביאההתשוקה

ההררים,מןהפרידהאתהסכנה,אתמעזה
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מתחשבת,לאב~שנלחמת,היאב~ם
האהבה.בגללמתחשבלאבדברשמאוהבמי

אמידואותרהאחיםחמשתיושבים

לחתךלקבלואיךעצהעצרבמשותף
 .לירוןלצאתשחדיעםולמחרת,

איתרלקחפקודה,האמידנתךמיד
עמוחיושמתמידהצעיריםלרחמיואת
לסוריה.חזרורחםדיברהאחדיםואל
גיסיורגםוהנערהוחרא

 .יחדירכולםלירוןובארחזרו
יהאמידומאחודיחייליוהולכיםלפנים

 ;ארתחנושאותפדרותחמשיבאפידירךוהנערה
האחים.חמשתתומכים-שומריםומסביבה

יהחמרןכלאותםמלרוחמאחוד
יהששוןכלאתודואיםמסתכלים

שניצלהמכךמתפעליםחם
הצבאעלגברהיפיפייהשנערהמכך

הראשוןהאמידאתלכפירהלהביאוהצליחה
בסוריה.

איחהונחנהחראשמחחברנה,אתשקיבלואחדי
בת-השמשעםהאמידששכבואחדי

אקדיטקדיגניסאתנפלא,ילדלעולםהביאו
מאידה,שמשהשחר,זיו

כולה.לתבלקררךוזהר

2 
רבות.שניםעבדושמח.והאמיד

מכתב,לושולחתאמרמסוריהוחנה,
 :וצעדהאשמותקינות,מלאוהנייד
ינשמתינפשיייקיריי"בני

אתביישתאיבדת,עצמךאתיעינייאתהחשכת

 !סוריהרחביבכלמשפחתך
 :אשמחהכפראנשיבנרמטיליםמאזימיכל

 ?הנצרהבמצודתי~גןדבעירבנותאיךכלרם
 ?בבבלשםבחודרתאיךכלרם
שכחת,כבדמסל.בהבנותאת

 ?כשמשוזוהרותכומסקטהבשרמרת
שאהבתהבנותאתבני,אתה,זוכרלאכלרם
 ?נחמהמוצאותולאחזיחךעלמכרתאשד
 ?הנחרדיםילדיךאתבני,אתה,זוכרולא

סוריה,שלדרקוןיבךשהולדתשמעתי
יחסןקיןקי~זזאתישמעואםליואבריוארי
 ;לארןאזאב~דגםהשמעוהתגיעמעמקאםארי

מוחמדשלהמקודשהמקדשאתיפתחושמא
הגדול

עליךקללהולהטילקברועלשםלנכרתכדי
 .ארצךולסוריהילעמךשהתכחשתעל

סבך?י wמעאתבני,אתה,זוכרלאכלרם
עבדיםכמהשטבח,היווניםחיודניםכמה

לקח?
~מרדיאתרגם~יקרנירןאתבזזחרא

משם,הלךרגטרס.ל~לניקרז;ןיך~ח,הגיע
הים.אלמלאמתקדם,חיהרעדייך
ימקרוביךדחקתלערמת-זאת,אתה,אבל

 !יררנייהאהבתבגללהאצילים,ומחבריך
ארתךלהדחיקהצליחהאוכלת-החזיראיך
 ?שלךסוריהובכלבאמונתךשכפרתעד
ברכתיאתלקבלבנייאתה,רוצהאםאך
השרירןאתולבשהערמוניעלורכבעלה
ישיגלאהדיאישהיוונים,ירדפואחריךראם

ארתך!

שמספריםכפיבניימארדארתהאוהבאתהראם

לי,

לסוריה.בחזרהאיתןארתהגםקח
מצרוח,שאניכפיבני,לברא,תמחרלאואס
יהגדולמוחמדחטוב,נביאנובשם
 ".יחנקוראותייטבחוילדיךאת
לירוןרחםללוחמים,מסרההיאהאיגרתאת

יצאו,

 .חנורשםלסאלקר~זקריובאר
ינפשרונעצבההכתוביםאתהאמירקרא

 ;לברעליוונהפךיזדן~ייבעד~
יילדיואתזכראמריאודותשמע
יבהךנפשרחשקהשאזהחךהבחורותואת

המכתב.אתנשקבסוףבכתב,קרארבותפעמים

השינה,לחדרנכנסכאריה,שאגחנתך
 :כוונתואתלחואמדילאהובתוהכלסיפר
מכתבלישלחהמסוריה"אמי

עכשיואותישיחזירוצעיריםולרחמים
לכאן".ולשרבאמיאתלדאות
נאנחה,היאעמוקהבחורה,שמעהכאשר

~בד.ולנחמעיניהזלגודמעות
 ;חלוםחלםהקטןאr:זיחוחנה

 :אומדולאסירקםחראבחשכה
 :החלוםדבררזהחלמתי,חלום"אחים,
מתעופפים,נציםבחאלקר~זקדרךדאיתי
 ;השינהלחדדנכנסזהוב-כנפייםנשר

כשלגלנבהיונהאחדירדףהואשם
תפשתי".שניחםואתידיי,אתהושטתיואני

 .רקמתימיהרתיאזילביוכאב
 :אמררכךהבכורהאחדיבראז

חם,חוטפיםשהנציםאחיי,"ניראה

חראחתננוהכנפייםזהובהנשר

רע.לחיארנחשמא ;אחותנוהיאוחיוגה
לסייר,נצאהסוסים,עלנרכבבראו

הנצים".חיוברחלמת,עליובמקרם
הולכיםהסוסים,עלהחמישהערלים

רי .t?Pלסאןקר
ערבים,אציליםהבדואים,אתמצארהםשם
 :חשדלעוררשלאבעליזות,אליהםפנו

 !חתננושלנציובחורים,הבאים,"בררנים
 "?לביתנובאתםלאיבחץוכאךחניתםלמה
 :מ~ס~פריסששמרזהענה,הבדואיםאחד

ןנ•שארנר".כאןולכךיכאךאותנוהשיג"חלילה
לביתם,ישרהולכיםהאחיםחמשתואז

 :אומריםרכךהאמירמולעומדיםמזועזעים
ומהירים.מובחריםסוסיםלך"שלחו

מיורןלצאתברצונךאם
 .תשאיר~להבאתאשראתישלךאתקח
תוותריהילדרעליכאךסשאראחותנואת

 ;חסדעמויעשההאל--אותרנגדלואנו
בסתרמכאךלחמוקאמידייבדעתךיעלהשלא

תדאהלאסוריהאתיארתךנשיגכאשדכי
 "!יותר

מהם,מארדפחדשמע,כשהאמיד

 .דברהשיבולאצנחלבר
לחדד-השינה,נכנסמשתולליאריחכמר
 :לכחרדהואמדדיבריבגידופיםרשם

חםשברעותעלרכךהנוצרים,כאלח"האם
שומרים?

עברתיבשבילךמה ,ת~זוכרתלאכלרם
בתחילה?

ליהייתואזלןקפחה,לקחתיבהתחלהארתך
לאשה,
 ;לבראלירוןלישגרמההיאיאליךאהבתי
זאת,כלובגללךיגבירתייבאמונתיכפרתי
נגדיחורשתרעות,לימעוללתאתועכשיו
מזימות;

לרצוח.אותירוציםשלךהאחיםחמשת
נשימתי.לבי,עיניי,נפשי,אבל,
להכאיבכדיולאמדבריאניארתךלצעדכדילא
לך.
המסכנה.לאמיאהבתיאותיכרפהחרי

בחזרה.לכאךואשובלראותה,ללכתאנירוצה
קרובייאצלימיםתריסרלהישאר

 ";ולשרבללכתיוםעשרים-וארבעהוערד
 :לבהמעומקנאנחתהבחורהואז

 :העולםאתהמאירההשמש"~די

אמךמכתבאתליהראיתברמהיוםכי
הכמוסים,סודותיךאתגיליתליומאז
אחד,לבך-תמותהולאלאו:זיי,סיפרתילא

רוצה,איניכללברמד,במרותאמרתשכה
הזוהרת".השמשאורלייחסרבר
פנתה,לאחורהבחורהאז

 :אמרחכועסבלבהאחים,ואל
 ?לצעדוכךלמההטובים,"או:זיי
כבד,בלבאליבאחראאותר,להאשיםלמה

ונוכח,מקרנךמשכבר,עלשרכבועכשיו
אריח.כמרנוהםהים,כמרנושף

אמרמכתבאתליהראההדיהוא
 :כוונתועליפד Qרביבטח
ללכת".ורוצהמתעצב.חראאמרקללתבגלל

 :נחמהדבריאמדראזהאחים

יונשמתנוחיינולנר ת~"
יישאררשםילךהואפךמצעד,זהלו,ובאשר

 •שילךלסוריהלצאת,ברצונואםאך
 .לכאךויחזוראמראתשםיראה
במהרה.שישובשיישבע,ולנר
ארתך".ויישכחלבדואייהפוךשלא
החמישהקמראחותםעםיחד

חתנם.שכבברלחדד,ונכנסו
במיטתו,שרכבהאמיראתמצארשם

 .אגרופועללr:זירןנשעיך
 ;פגועאדיחכשלפראיותעיניו

מאי.כמטרותזולגותודמעותיו
יגיסיוחמשתאתהצעירכשראה

לקראתם.ובאבקפיצהr:זישקם
 :רכהכלשרךאליודיברוהם

תצטער.אלבחרד,אמך"בגלל
בע wשתרוציםאנולסוריה,לצאתברצונךאם

בת-השמש,אתהנערה,אתתשכחשלא
אקדיטקדיגניסאתהיפיפה,בנךאתולא
לכאךערדלשרבלאיחתךיברצונךאםאך

בת-השמש,אחותנו,עלולוותר
בנ.ךדיגניסעלהארד,דלילהפרח,רעל

דואה,הכלשהואאלוהים,עלאנחנוסומכים
לאסוריהאתיותרתחזור'לאלכאןשאם

תדאה".

עמוקה,אנחההצעירנאנחאז

 :אמדרכךדמעות,פרצומעיניו
לשכוח,אתכםרבותיי,לי,ייתחשקאם
בני'דיגניסאתהמובחר'הפרחאאר

יאמיעםיחדבמהרהאשובלאראם
יאיתילהביאםאחיי'אתגםואקח
הארדאתולאזוהרת,אראהלאהשמששאת

 "!שבעולם
 ;לבחורהונשקהאמיר,נכנסאז
 :גניחהבקולריבדלבראהובתאל

שליאיקוניןשרקעת,לאשמעולםשלישמש
יפה,זהוב,

תניהקטנה,אצבעעלעונדתשאתהטבעתאת
לי,

H .. -~, 
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 •מחזה

לטקסטנחשב "דיגניס"
בגללרקלאביאר-הלני

גםאלאנכתב,בההשפה
אתמבטאשהואמפני

יןיעדהראשונה,הופעתה

שלאומנם,מעורפלת
חדשה,לארמיתמודעות
לכנרתהניתןזהשבמקרה

 .""ביאר-הלנית
הפירטית-הרואיתהיצירה

יחידדיבכתב-נשמרה

בספרייתרםינהמצריבמינו

ידל ,רריאלקאסארמון
מןדיכתבזהר .דימדר

אוהאך ,-15ההמאה

קדרםדיכתב-שלהעתק
וריקהמהידכתביותר.

 ,-12הלמאה ,כנראהשייך,

םטימפרהלשערכפי
ופהקתמארחהריים·היסטן

עצמו.בטקסטהמופיעים

גםםימוזכרביצירה

ודמויותאירועים

מתקופותהיסטוריות

הכליףכמריותר,קדומות
המאהמןאל-ושידהרון

ומסעותיוהשמינית

מופיעהכןכמרהצבאיים.

 ,דוקסמשפחתבטקסט

ועשירהגדולהמשפחה
מאודמפורסמתתהישח

פרטים .הקטנהבאסיה

 ,יותרםיקדומאחרים,

 ,העתיקהלתקופהשייכים
האחרוןמלכהזכוריאכמו
 ,לופאפוסיפקרמאגני,של

דמותהאר ,באתונהשמת

האגדתיתהלוחמתשל
האמזונה.מקסימו

ביווניתחוברהאפוס

השפהשחיתהחדשה,

באותההמדוברתהעממית

בדיאלקטולאתקופה,
עלהקלהזועובדהמסרים.
בעולםהרחבהתפוצתו
שלאיזכורם .יווניתהדובר
עלופרטיםערבייםשמרת

שהתרחשומאורעות

ה,יוסוריקומגנבקפדרקיה,

הקטנהלאסיהמובילים
והדרום-מזרחית.המרכזית

שסבלוהאזוריםהיואלה
שםהערבים,מהתקפות

ישנביןהמפגשהיה

היוונים-העמים

חיוגםרשםוהערבים

נובעתמכאן .האקריטס

ששיריהחוקריםמסקנת

 .בקפדרקיהנולדוהאפוס
כאמור, ,המחברשלזהותו
כלגםואיןידועהאינה

נכתבהאפוסאםודאות

אר-אחדאדםעל-ידי
םימשוררכמהעל-ידי

קיימתזראי-ודאות .ביחד

ההרואיתרהיהשכללגבי

55 
 1990-יונימאי



 ~ו=יי
ן~-יייי=-
~ 

ישראל•פסטיבל

• 1990 

מכלהביניים.ימישל
אי-אפשרכיברור,מקרם

לאישהיצירהאתלייחס
מעידהשהיאהגםכנסייה.

היאהנצררת,הכרתעל
מוסרהטפותחסרת

תיארלרגירת.
השפעותהיוליצירה

הספרותעלמשמעותיות
העםשירירעלהביזנטית

במיוחדהניאו-הלניים,
הקטנה,אסיהבאיזררי

וכרתים.קפריסיןבאיים

האקריטסעלהאגדות
יווניםלמחבריםקסמו

ביניהםידועים,מודרכים

סיקליאנרספאלאמאס,
רקאזאנצקיס.

פוליטיסליובסעפ"י
הספרות"תולדות
החדשה".היוונית

 1980אתרנה,
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גביויתי". Iאותךשאזכורלמזכרת.לישתהיה
 'מידלוומוסרתהטבעתאתמסירההיא

דמעי-דמעות.שופךאותה,לוקחוהבחור
תשכחני,אםאלוהים,ידאותך"תשיג

לקחת".לךייתחשקאחרתאשהאםאו
השינה,לחדרהםנכנסוחבוקיםואז

הפרידה.בטרםהתנשקוחזק-מת;ק

ללו;תךהגיסיםחמשתהתכוננוומיד
 .לדרךולברכו Iאהובתועםיחד
 ;ביתואתויצאהסוס,עלהוארכבישר

שובחזרהנפר.דלשלוםהואשמגיסיוואחרי
 1אהובתואלאחורהמחשבתו

מרות.כמותןשאיןאנחותנאנחוהוא

 !חוילבניואימצוחזקו :אמרללוחמיו
למלחמה,נכוניםהיוובקרה,בחורףבגשם,
צרים,במעבריםזהיריםהיוותמיד

הנשמה."ביותתעצבשבועה,ואפראתאחרפן

 .בדרךומתקדםרוכבוהאמיר
לאהובתו,אהבהאין-סוףובלבו

 .שלוולאחיםלאמווגם
אלןקה,למצודתוכשהגיעו

 .קרוביועםאמולקראתורצה
 :פניוקיבלהוכךמתוקותלונשקה
 1נתי jבךורעיםוליז;נים Iלנשמתיאללי I"אללי

במצרים,שם ,רןכבאכילדברמע wיאם
ם, wירמוחמדהנביאקברעלואם

המשפחה.כלאתוגםאותךיקללו
עיניי,מאוריקר,אהובשלי,בני

 "?הנביאקבראת Iבניירא,אינך

 :אמרולאמוהאמירגםדיברואז

רעות.תדבריאל ;אמי"שתקי
ירדתי,ולמצריםסיירתי,בסוריה

החבשים.ארץאתחציתיוגם

סוגדים.הםשקרלאל.י Iשמעתישקרדברי
היונים,בארץשםהמתוקה,אמיאבל
 ;הקדושה~םאת :אורראיתישם

 ;ניגרמהםקדושךמ;רמתיםשםוראיתי
 !ביווןהואנמצאאמי,זהגן-עדן
הנוצרים.שלזוהיא :האמיתיתהאמונה

 .~תילשםחזרילבוא,ברצונךואם
 ".הולךאניכיברכת.ךליתני Iלאואם
 ;צה 1-תשרקלאןאיתןאבואאהוב,שלי"בן

 ;אהבתךובגללילדךבגללאבואאיתן
בהוריי,כופרתבעמי,כופרתאני

 .מוחמד Iהגדולבנביאנוגם
 fl !עוללוזמה Iליאוי Iליגרמתלמה Iליאוי

סוסעלרוכבמידהיסוס,בליוהאמיר
 .לבגדדהואיוצא Iולוחמיואנשיועם
גמלים,כמאתייםוטעןלובחרשם

 1וכסףזהבנושאותפרדות,מאהועוד

 :רקומי-זהב~י w~דיגםוהעמיס
ערבסוסי~מאהלובחרועוד
 1ורסןאוכףעםונפלאים,יפיםכולם

הגיע.וליווןיצא,הואלדרךוכך
 ;~ץהואולאהובתוכולם,אתהאמירהקדים

ובצדק.כמובן,התחבקו,הםחזק-מתוק

והנערה,הנערמתנשקים,החדרובתוך

בנות-הלוויה,מי-ורדיםמתיזותעליהם
המתוקה.תשוקתםמלהטשפתותיהםלצגן

החדשה,אתגיסיושמעווכאשר

חדר-השיגהלתוךלפתעהתפרצו
אחותםעםיחדחתנםאתמצאוושם

שעושיםאת-יודעיםשאתםמהעושים

האוהבים.

יבחוץונעמדויצאובושה,האחיםאתתקפה

מאיןגדולהשמחהמאוד,גדולהשמחהושמחו
כמוה.

להביאודיגניסאתהמלוותלקחוהלכו
 .וינשקויחזיקויאותויראהשהאמיר

יופי;,עלששיםואהובת-לבו,והוא
אתם,גיסיווגםאמווגם

כולו.והצבאאותםהסובביםוכל
עמוכלאתהטבילוהאמיר
 .עמוישבושםוגחלה,מקוםלהםוהעניק

3 
נפלא,שבכלהילדאקריטיס,ודיגניס
 ;וכראויכיאהכנדרשיחינוךקיבל

כשמשייק J;הבפניו:פי

ליום.מיוםגבהכברוש
יל,דעדייןוהואיברסןלאחוזכשיכול

למקלבנוסףכידוןגםלקח
 .לטיילהואיצאהציידיםועם

שניםשתיים-עשרהלווכשמלאו
 :אמרוכךיאביואלהואניגש
 ?וארנבותקוראיםאצוד~ימתי"עד
 ;לבני-כפרהואטובציפורים,ציד

האצולה,די.ילהצעירים,האדונים
ואריות.דוביםנוראות,טרףחיותצדים

יאביבזכותבתהילהלזכותרוצהאיני
 ;עצמיבזכותתהילהלהביאולאבאלאמאאלא

שלי.מעשיבגללאדוני,מפורסם,שתהיה
 ".לצידמידנצאהסוסים,עלנרכבהבה

סוסעלעלהמידאקריטיסודיגניס
 ;הדודוקוסטגטיסיאביוהאמירגםו~תו
פלומתם.החליפושאך;רים nצנציםאוחזיםהם
הגבוהים,להריםכשהגיעואבל
דובים,שניהיערמתוךקפצו

דובונים.שגיואתםוזכר,נקבה

 :אמרכךהואלדודראה,כשדיגכיסמיד
 "?ונמלטיםשקופציםדוד,אלה,הםומה"מי

דובים.כקראיםדיגגיס,"אלה, :לוענהוהוא
רבה."שגבורתותדעאותם,התופסוכל

אליהם,הואירדדבריו,שמעכשדיגגיס
 ;מורםהמקלעםלהשיגםרץ

דובוניה,עללהגןעמדההנקבה
עליה,ירדהבזקכמומהירוהוא
יהזמןקוצרבגלללהכותההספיקלאאף

זרועותיו,ביןאותהולכדקרבאלא
חנק.אותהמידוכך ,ק~ IJילחץובידיו
יחדיושםשהתהלכו Iוהדודאביו
 ;הנערממעשימתפעליםעמדו

 :אומריםלזהוזה Iכתףלצדכתףעומדים
 ;נוראייםדבריםזהנגעררואים"אנו
השודדים.נגדאותולנושלחהאל

חיים."הםעודכלממנושירעדו

4 
~ Q הגיבורים,ביןזוהרהנפלא,יךי;ס

האמיציםהשודדיםהאפלטים,עלשמע
עושים,גבורהומעשישולטים,במעב,~·םאשר
לראותם.לגשתעזחשקבוועלה
נעים.וגםיפהע~דוהתקיןלוישבובכן,
הוריו,מביתויצאאותו,לקח
המעברים.כלאתלהכירלמדומיד
 :לבומעומקנאנח Iלבדולוהולך
האפלטים,אוראתעיניייראוכבר"מתי

 "!ל~ים .Pה~מאורעיניישימלאו

 :פגשהואבנושא-המים,האפלטים,באחד
 "?נמצאיםהאפלטיםאיפהאלוהים,בשם.נערי,

 :אמרלדיגניסהמיםנושאואז
 "?אותםתחפשלמהאלוהים,בשםגערי,

 :אקריטיסדיגגיסלועגהבערמומיות
ומחפש,אניושואל ;מהםאחדלהיות"ברצוני

להתפרנס."כשודדאנירוצהאיתם,יחדכי
הליסטים.למטהההואאותרהובילאו-אז
המיטה,עלשרכב ·מצא:ס.פילר;נאפ~אתהואשם

חיות,שלעורותומלמטה,מלמעלהיוסביבו
 .ברוחזיראריהלוהיוראשולמשענת
עמוקה.קידהוקדהנערהתכופף

 :ואמרדיברכךהזקןו~יל;;נאפ~ס
בוגד."אינךאםגער,הבא,"ברוך

 :הנערהשיבואז
בוגד;אינניפילרפאפ~,האל,"בשם
מכם,אחדלהיותאניומבקשמחפש

 ".כשודדיחדאיתנםאניגםלהתפרנס
 :אמררכךענההזקןופיל;פאפ~ס

הואוחגורךבמקצת,רזה Iנערי Iלינראהאתה
קל,

שודד.להיותמתאיםואינךמדי,ארוךולבושך
שודד,להיותאתהמתיימרהצעיר,אדוניאם,אך
 ;עומדהשומרבולמקרםורדהמקלאתקח
 :ימיםחמישה-עשרגערי,תצום,גם

תש~עולאתשסה,לאכלרםתאכל,לאכלום
שינה,

האריות,שיצאואריה,כמותשאגאלה,ואחרי
 .לכאןאותםליותביאהעוררתאתותפשוט

השמירה,לעמדתכשתרדגערי,ואולי,
רכלה,חתןגםראיתםאציליםיעברו

ביניהםננגסאותךנראה ;חייליהםכלרגם
לכאן."ארתהומביאהכלה,אתותופש

 :אמררכךדיגגיסלועגהאז
אוכלשלאפילרפאפ~,תדרוש,אחרדבר

לעשרתו,

בגיללעשרתהצלחתימבקשישאתהאלהכלכי
חמש.

רוחבו,שז;נילגהרהיהזקן,גם,ול~
לעבוריכולאניבקפיצהצמודות,ברגליים
אותו!

מידלהשיגארגנתארכלובעלייה
אלכודבעירתבלייערףשמנמיךהשליוואת

ביד."

 :המליםבאלהפילופאפוסדיבראז
יליס." Q ~מרלושישבמוכסףמושב"הביאו-גא

ישתו.וגםשיאכלולפניהםהעמידושולחן
רו~.הםנחתרובשתו,יפהאכלו,יפה
ארכלחמישים"כנגד :ואמראחדקםואז

להתמודד."
ארכלשבעיםנגד"אני :אמרהואגםואחר

להתמודד."
 ".מתמודדאנימאתיים"כנגד :אמראחדועוד

 ;דיברלאוכללשותקלוישבוהנער
 :אלהבמליםשאלהזקן~יל;פאפ~סאז

 "?תתמודדכמהנגד Iילי Q ~"ואתה

 ;ארכלאנילהתמודדיכמוגיהואאם Iאחד"נגד
 .ירכללמימיונראהמכרתגלךממגייהואחזקאם

~לה,יקחאחדשכלבחורים,בואר
לרחבה,למטהגרדיחד,וכולנו
מכות."גלךזה,עםזהוכולנו
אלות,לקחוכולםתיכף
להכרתוהחלולרחבה,ירדומיד
נמרצות.מכרתיהשניאתאחד

מקלו,אתהשליךדיגגיסהגה,ואז,
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בסטירותאלהואתבאגרופים,אלהאתחכה
 ;האלותכלנשמט~האפלטיםומידי
 :הלךולזקןהכתף,עלארתם"דיגניסש"ס"

האפלטים,אלותאתפילרפאפר,"קבל-נא,
יקרה."לךגםזהלך'נראהלאזהראם

5 
אתוהנשיקההנשיקה,אתמולידההאהבה

התשוקה,

וטרדות,וצררתדאגות,מביאההתשוקה

ההררים,מןהפרידהאתהסכנה,אתמעזה

מתחשבת,לאבאשנלחמת,היאבים
האהבה.בגללמתחשבלאבדברשמואהבמי

לצידדיגניסלויצא
 .הלךהיערותבצלחמד'במחוזרת
מפקדשלבאחוזותיועצמואתמצאפתאום
צבא.

נעולה,שםנמצאתהמפקדשבתידע
 ;ארתהלחטוףניסררביםשכהזר
 :רבהבאכזריותאביהr:זיסלכולםאתאך

 .~יורדהאחריםואתערףראשםאתלאלה
הנערה,יפהכמהידערדיגניס

בדמותההתאהבוהואהאגדה,אותרעטפה

 :אהבהשירילשירוהחל
יפיפיהבנערהמתאהב"כשנער

 ".חייואתשוכחהמרות,אתשוכחהוא
אקריטיס,דיגניסקולאתהנערהשמעה
 ;האהבהוהשתלטהבה,התשוקהנדלקה
 :להאומרתרכךלבת-לווייתה,היאקוראת

 .חייכלחיכיתיהזה'"לנער
עצה,שרםליתתניואלהיגיון,בזהתחפשיאל
 .בחייזכיתילמענושרקיודעתאניכי

מחר,לושאחכהלנערואמריר~זי
 ".לדרךיחדירנצאודרך'אופןימצאשאם

מצאה,דיגניסאתיצאה,בריצהוהמלווה
 :גבירתהשאמרהאתלוסיפרהובשבועה
ארתה,רוצהאתהראםהתאהבה,הנערה"אדוני,

ארתך'רוצהגםהיא

בל.ילמאוחרמחרבסתר,ארתהרקחברא
חיילבניחמש-מאותאיתןשיהירודאג

האחוזה."שומריהיטבשומריםכי

 :בגאווההאקריטיסהמלווהאלדיברואז
 ;לעזרהזקוקלאשדיגניסתגידי"לגבירתך

עוזרים.רוצהלאהואבשותפים,חפץלאהוא
 ".דרכיערשהאניובעצמיאני'לבד

 iמודאגלאוכללושלם,בריאחזרלהרריו

 :משולהבכולוכשכלפרשיו'לראשקרא
הפרשים,ראשוןפרשיי,ראש"פרש,

סרסיאתליהכןהשחור'מןהאוכףאתהורד
האפור,

יצא.גבורהכשלמעשיתמידדודילקחאותר
שלרשהביטנר'סביבקשרוחבקיםשלרשה
לחזהו,מתחת

 .מהרלהטותויהיהשאפשרכבד'יהיהושהרסן
תתלה,האוכףמןהכבדה,חרביואת
קשה."למבצעלחטיפה,יוצאאניכי
במדרגות,ערלהבקפיצה,יורדהסוסמן

 :ולנשקולחבקואמראליויוצאת
 "?צידהבאתהאםבני,הבא,"בררך

 :אומררכךמדברדיגניסאז

תתפלאי."אתציידי"כשיגיע
הנערעיגיעלנושקתאותר'היאמחבקת

 :מעלההשמייםאלמרימה,ידיהואת
המבורכת,גבירתיהמהוללת,"גבירתי

הנפלא,אקריטיסלי,שהענקתה:בן
ארוכות,שניםלחיותלותני

דאגות,ללאברויהלךמהעולםשיהגה
 ,,ע~י-הערלם.כלממנוושיפחדו

נעליו,אתמהרחלץהנעראז
התיישב.הערבלארוחתריחף
שתה.מיםוקצתטעימהרקטעם

האהובה.אלהתעופפהמחשבתוכי
ידו,הושיטמהסעודה,קםוכאשר

 .אותרר:;ניררןהע~ד'אתנטל
מתח.המיתריםואת-המיתר, 7n:יפתסבב

ירד'ולאורווההחגוראתחגר
לקח.חרבוואתסרסר,עלהואקפץ
ומזמר,ושרבע~ד,מנגןהוא

מזמר,הואכזמירערב,בצלילמנגןהוא
לנערה.והולךלדרך,יוצארכך
בדרך'ממהרלאמאוהבשאינו"זה

שינה.יחסרולאמתהלך'לאבלילות
 ;ר:;נש~ירבגן-עדןחפץהואאין

בדרך,אמiךראךדחקה,אהבתי

 ,,יפיפיה.בגללאבדה,ושנתי
האירה,הלבנההלילה,היהבהיר

הגיע.המפקדלביתמהיר,שלוהשחור
 ;אותרוזיהתהשירושמעהוהנערה

יצאה.ולחלוןרקמה,התרגשההיא
דאגה,בךואיןשלווהשנתךנערה,"את
הנפלאה.ילדתישברעתך'אתה~ךת
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אמרת."שאתמולמהשנחתשנברחושבאני
 :הנערהדיברהבגידופיםאז

מאשימהאותךבאיחורהצעיר,אדוני"אני,

 .אותךאגנהוכעצלן'כבטלןותמיד'
 !תנגןאיפהשים-לבבעףד,אתהמכגן

עיניי,מאורשלי,אוריאתה,יודעהלא
בגי-משפחתי,אואבי,ישמעושאם

 ?נעוריך;פיאתתאבדאזבגללי
יודע,אתהזאתלקחת,אותיכיסורבים
הער.ולהםהרגישבהםוזקני
איתןאותיותיקחאדוני'ארד'אם

ישיגוואותנווקרובייאחייויבואו

 ".ישיבוואותייהרגוהםאותך
אמר:וכךענה,הנערואז

 ?שחהאתמה ?ילדהדיברתזה"מה
כלחםבצבאותולבדיאני'בודד
נולם,אתלכצחיכולאניולבדי
טורפות.חיותולהרוגמצודות,כגדלצאת
 ?וקרוביםאבאעלאחים,עלמדברתכאןואת
 ?ששללאתמגץלגזוליוכלעורבהאם
לבך'וןאחראהובתי'התחרטתאם

 .אלךואניגבירתי'האמת,אתליתגידי
אהבה,ביכינושתהיהרוצהנפשךבכלאתאםאך

אנשים.בכוירגישושלאילדה,מהרבואי
נקנה-סוף,הקלילההיפה,עלמתיתחשביואל

 ;שכלךלךאומראניאדם,בכישמפחד
אניל'הגדהשודדהקדוש'ודרסרדתאבשם

אומר:

ירצה,שרקמיכליצאשלמישורלי,אנפתלא
יותר,אותיותאהבי-אהובךמיתראיואז

 ".אחראיןשכמוהוצעיר,לוחםתראיאז
וריי' iזאתנוטשתאניאדוני'למענך'"עכשיו

הרב,עושריכלואתהטוביםאחייאת
 ;אחריךאניהולנתהעזה,אהבתךובגלל

צער."עלי'תביאאםאלחים,ישיגואדוני,אך,
 :בשבועהלהוכשבעהנערעינידמעותמלאו
צער,לךלגרוםאחשוב"אם
מגבורתיולאמכעוריאענהאל
ללוויה,אזנהולאנוצריקבורתאקברולא
אקבל'לאאמיברכתשאת

לשמוח.אזנהלאאהבתךומשפע
לדרך."ונצאקפיצה,תכיילדה,קומי
הכמוך'לשערמעלבדילוגהיאירדהותינף
נתלתה.ועליולצידו,קפצה
רבה.באהבהאותהקיבלוהוא

ובצדק.כמרבן,התחבקו,הםחזק-מתוק

הלנו.ועליזיםללנת,בדרנםוהחלו

 :גדולבקולוקראלאחור'הנערפכהפתאום
 ,, !בתךואתאותיהמפקד'אדוני"ברככו'

סוסופרסותתהודתואתקולראתאביהשמע
 !הילדהלי"הלנה :זעקהקולוהרים

מהשמירות,בחורים~טוס, Rמליבחורים,
 "!חטףבתיאתהואהממזר'אתתפסוצאו

עלהעליםנמספרכונני-שמיים,נמספר
העצים,

~יק~~האגםממיהבאותהציפוריםונמספר

לשתות
עלבחיפזוןשהושלנוהאוכפיםמספרגםכך

הסוסים.

ושובאונףסידרועליו,שמעושנברואלה
הורידו,

ורכבו.הזדרזוידעו,לאעודשעליואלהאך
הרחוקהמהמשמרתהמוסלמיוסףןאליס

ושמוכה-עשראוהלים,שמוכהמעלדילג
מחסומים,

לסוסולהגיענדיסוסיםלארבעה-עשרומעל
מפצחת-קודקודים,קצרהאלההחזיקובידו
 ;באקריטיסריכזלבותשומתוכלמבטוואת

נגדו.ישרודהרהשחורסוסואתרירכן

 :לכערהאמרומידראה,אותודיגכיס
 ?אחרינורודףהואאיךהערבי'את"ראית
לו."עושהאנימהגבירתי,לבשימיעכשיו
הקרקעעלומכיסההנערהאתמורידוהוא
הואהמוסלמיולקראתמיד,תופשהנידוןאת
רץ.

אותי."קבל"הערבי,לו:אומרכלוקודם
סוסו'שריוןעלמנת-נידון'מורידועליו

 .יחדגםסוסוואתמי,דאותוומחסל
לקחת.הילדהאתקופץהסוסמןותינף
פרשים,שלוש-מאותהסוסיםעלעלומהר

מהומהמקימיםומרעישים,צועקים,

מדביקים.הנעראתהירוק,באחףושם,

 :אומרלכערהאחורנית,ראשומפכהוהוא
רודףהמוןאיזהטובה,שליילדה"ראית,

אחרינו?"

הוא~~;כסדלהנראהדבריו'אתשמעהכשהיא
דיבר,

 :דיברהכךובבניאנחה,פרצהלבהמעומק
 ;למורתאותיעזובהטוב,אדוניאותי,"עזוב
 ;אשאבתוצאותואניהרע,אתעשיתילבד
 ".עצמךאתהצלאמיץ'שחורסוסישלך

שלי?מתוקליוףיילדתי,שחהאת"מה
ההמוןאתלראותשתסתכלי,לךאמרתי

שאחרינו

בהסתר'גנבתישאותךמחר'אותיתאשימישלא
 ".יותרותאהביאת,אוהבתבחוראיזהושתראי

 ;אבןעלהושיבאותהאותה,לקחוהוא
ירד,ולקראתםהרסןאתהסב
חרב,מנתלוכתןמביניהם,אחדבחר

סוסו,ואתאותולשניים,אותוושיסע
לסגת.פכווישרהאחרים,וראו
ויפה-מראה,לבןלכשרדמההנער
 ;היערתוךאלוכנכסקוראעלשעט
הבריחנולםואתהנעראותםפיזרכך

אביה,המפקד'אותוהשיגמקוםובאותו

 ;קשותונאנחומקונןבונה
ואדוניחמרלפכיראה,אותונשדיגכיסאך

 .קדהואועמוקותידיו'נפותהצמיד
 :לואמרמהשמע-נא,קידה,שקדואחרי

בתךואתאותיהמפקד'אדוני"ברננו'

 ;קיבלתטובחתןנילהצטער'לךאלוראה'
 ".ממנוטובתמצאלאנולו'בעולםתחפשאם
 :כאלהמליםואמרהמפקדדיברואז

הנפלאה,ההשגחהעלהטוב,~לילך'"תודה
בעולם.כמוהושאיןטוב,חתןשקיבלתיעל
מחותניך,לביתהטוב,כעריחזרה,פכה
~~ויגויסמאותשלושלקבל,הנדוניהאת

מ~מה,להשישזהבותליוני
נפשהותשמחאותךתראהאשת-המפקדשגם

 ,, .ילךלדרכואישאישואזכברך'אתכםקודם
 :לוכתןכזאתתשובהמ~דו'והנער
חתוכה,שתהיהחמי,ברצונך,"אם

הוריי,לביתבואווחמותי,אתה
 .ילךלדרכואישואישהברכהאתכקבל
הולך'אניהכהלבוא,רוצהאינךואם
 ;הולךהורייולביתלוקח,בתךאת

 .שתישארגיסייל :לנדוניהובקשר
 ".ליותרזקוקאיניהנערה,אתרקלקחתי
לבחורה.וחזרהסוס,עלהואורכב
אותהחיבקשםהצוננים,המעיינותליד

הוריו.לביתוהלנוהילדהאתולקח
הנפלאהאקריטיסשמתקרבכשראושם,
אביו'עםיחדהדודיצאהחצראל
בכי-חייל,מאותושלושהמשפחה,וכל
מזמרים.ואלהמכגנים,אלה
לשנייםוכשקאביו'אליהםד~ן

ו"אשם,אתעטרזהבו:;בזרי

 :איחללהםוכךלאלהיםוהתפלל
ברכתואתלנםייתןהכל-יכול"שאלחים

הפריד'היםואתוארץ'שמייםשבראהוא

 .העמידיםבלבהאשעמודואת
חייכם."שכרתכלבעושר,אתכםשיזנה
זהב.שנולולבת,כתנהתליוןהאם

רבות.שכיםבברכתאותםליווהההמון
גבהףוההריםפרחו'הברעש:;(י

הזאת.השמחהאלהכונניםמתנופפים
 :ערךיקרותמתכותלושלחחותנו
מסוריה,נבחריםכמריםתריסר

ואונפי-~כי,רסןעםפרדותותריסר

לוויה.בכותועשרא~איל,מעוטריזהבתכשיטי
ברקת,ואנכיאיזמרגדיםחן'אבניואלף
כהדרת.חרבאותהרר~,סי Qנרשלחרבוואת
מאולפת,פרא'.חייתאריהגםלונתכו

הצעיר.האקריטיסוגםהנערה,באריהושמחו

החתוכה,חגיגתארנהתמימיםחודשיםשלושה
מילא,צפיותיהםכלאחרו~רוס
המהנה~דרסבעיניחןשיעלהכלואת
סיפקו.בשמחההםרצונותיו,וכל

לבואהובתעםשמחוהצעיר
מצליםעציםבהםירוקיםבמחוזות

לבו.אהובתעםלבדו ;צונניםומים

שניחלק
6 

הנפלאקאפאדוקיהאישאקריטיס,בסיליוס
הוריהמביתהנערהאתחטףמאז

באהבה.שניהםחיושםלביתושב
הוריושכיומתוהמוות,באאך

אהובת-לבו.עםלבדוהואוכותר



לטיילדיגניסלויצא
מצליםעציםביןירוקיםבמחוזות

 .לבואהובתעםלבדו jצונניםומים
זהב.כנפיבעלותציפוריםשםמזמרות

צפופיםקניםלידעובדיםהםוהנה
 jקטנהפהדטורףחזקאדיהודואים

סועד'כיםרוגזהקניםמןהאריהיצא

אהובתי'ואתאותיהאריהדאה

בכיסנווהצליףזנבואתהדים
 .רצונואותנולטרוף :עכורותעיניו
מיואשת,לגמדיהילדה,ואז

 :אמדהכךולאקדיטיסבחיההביטה
אותנוייבלעשלאלבשיםהטוב,,"בעלי

האריה."

 jיצאתיולקראתותפסתיחרביאתבזריזות

עליו'להנתפלכוונהלוחיתהוההוא
 .עליווירדהזנב,אתוקיפל

בחרבאחתמכהלונתתיעודפועל
מי-הביצה,לתוךראשוונפל

וצחקה.גדולרבדבזהדאתהוהילדה
האהובהוצחוקהאריהנשיפותאת

בביצה,לושחיגדולדרקוןשמע
 jלהתקיפוישרובאלראותו'הדרקוןיצא

 :אמדולדרקוןדיגניסאזדיברוכך
מכות-~לה,להחליףאולהיאבקתרצה"אם
בבקשה."תבוא,לגמדי;אנימוכן
הענק,זנבואתשובלוהראההוא
 :כךלואמדדעתו'אתלבלבלוכדי

בךלהתחרותרוצהאיניאקדיטיס,"שמע-נא,
נגדךולהילחםלהיאבקלאגם

אהובתך'אתואחטוףקלהשעהנערי'המתן'
חייך."אתותפסידטועה,נעוריךכבודדאה,

דבריו'אתלוואומדאליומרבדהואובעוד
מראהראשיםושלשהצורתו'אתהדרקוןמשנה

לו,
ראש-נער,והשניזקן,שלראשהיהאחד

דדקון-הגהינום.ראשראש-נחש,והאמצעי:

שאיים,האיוםאתשמעוכשדיגניס

פחד'מאודומאודנפשו'נבהלה
הקרקע,עלוהניחהורידאהובתואת

 jערףהראשיםשלשותאתאחת,חרבובמכת

 .גדולענןכעמודאבקעלהומהדרקון
וצחקה.גדולדברבזהדאתהוהילדה

לאהלו'והלךהילדה,אתהואלקח
 :ביקשהכךוממנואמדה,הנערהוכך

 !בריאליותהיהביופיי"שמח

מעט,ליונגןקחשל;-הע~דאת
ונחלשתינבהלתיהטרףמחיותכי

 ,, .לביהתהפךהפרא,חיותומדם
לנגןוהתחילהעודאתלקחהוא
 :לזמרהחלההנערהגםותכף

 jטובבעללישנתנוהאהבהלאלי"תודה

 ,, .חייימיכלבוו~שמחבו'שאתבונן
הנערהשידתוקולהנגינה,מצלילי
ההידם.וזמרוהגבעותהדהדו

 jהנערהמחןהאפלטיםהתפעלו

אותה,לחטוףלצאתאותםמלאעזורצון
 :בושהחסרותמליםצועקיםהםומדחוק
 jעצמךאתהצלהתמידה,אתאתה"עזוב

נישקת,אותהמספיקחיבקת,אותהמספיק

חייך."אתותפסידטועה,נעוריךכבודדאה,

דב,כהוהואההמון'אתהנערהוכשדאתה

 jשדיוןעו\?יוסוסיםמצ~יןנשקעם

שדיון'ועט~יהיטב,חמושהמון

 :אמדהכךולאקדיטיסלמלים,האמינה

בטוח,זהבינינו,הםיפרידוהטוב,בעלילי"אוי
נתחבק,בראפרידהחיבוק

 "?לשאתיוכלמיהיוםפרידתאת

 ?מדברתאתאיךילדתי'אומדת,את"מה

 .יפדידנולאבן-תמותהאיחד'אלוהיםאותנו
והמקל'השריוןאתשלי'נאווהלי'הגישי
להם."עושהאנימהגבירתי,לבשימיועכשיו

יצא.ואליהםהמקלאתתפשמהד
המהלומותרעשנשמעהיכר'כשאותי

 jנפשותשםאבדוחיכיתיכשאניאך

לכלבים.עונשהאדמה,אותםבלעה
סופה,וחיתהגדולאבקענןוקם

המהלומותוחילופיהמכותוכשתמו
לבואהובתאתלחפשמבטואתהפנה
הסלע,עליושבתאותהודאה
אליה.ונגששרווליואתסידר
ובאה.ידדהואליומהצוקקפצההיא
 .שהתעייףחשבהכילו'הגישהצונניםמים

עייפת."מאודכיאדוני,"שתה,

צודך'שוםהיהלא ?להתעייףפתאם"מה
מהאוהלליהביאילהחלפהבגדיםאך
בני-אדם.בדםמגואליםמלבושייכי

חליפה,לולהביאהנערה,והלכה
 .עץלמרגלותבצל'ישבוהוא
חליפהלולהביאהבחורהשהלכהעד
 :שלושהפרשיםהנהרבמעלהעלו

זקן'לאעדייןנער'דקהיההאחד
מזויןנבשקוהואמגולחזקנו :השני

 .זקןמעוטרותסביבפניווהשלישי

 :אליודיברווכךאחתבבתשלושתםעצרו
 "?שודדיםאיזהנערי'כאן'עבדו"האם
דהיתי'אותםכיפחדתילאואני
דאיתי'השודדיםבמטהשנים,לפניאותםכי

אהובתיאתאליבאופעםנכבדים,"אדונים
לקחת
 jסוסאפילוליהיהולאנשק,ליהיוולא

כנגדםבדגליצאתיאמיב~דכתאך
 ,,לכם.גםיקדהשלאחלילהלהם,שקדהומה

להםנדאהדבר-מהשמעו'כשכךוהשלושה
מוזר;

 :אמדווביניהםמבטים,החליפו
 ?שמואקדיטיסשדיגניסהבחורזה"האין

במידמהאלינובאהואחודשארבעהלפני
כונה.הואכסיליםואזמאתנואחדלהיות

 ,, .מאתנואחד-אותוננסהבואואך
 :עמדשבראשםלינדמהדיבר'מהםואחד
ומתפאראומדשאתהכפידובר'אתהאמת"אם

שתרצה,איזהמשלשתנו,אחדתבחר
 ,,לקרב.לצאתבמקליקרב,אליךוהוא
העולם,כליראאותרהמהולל'ישר"בשם
 :נלחמתילאביחידלהילחם,התחלתימאז

אלפיםארבעתועלאלףעלירדתי
וקלי-תנועהשדיוןעוטיוהיו
שדיון'עוטיוסוסיםמצויןנשקעם

 "?אחדנגדלקרבאניאצאועכשיו

יאשימואותנוכיגתיד'אלכאלהמלים"לי
נלחמיםנגדךמפורסמים,שודדיםאנו'כי

 ,,ויאגאק.יס.ק.יגאמוסוהנהפילופאפוס,אניהדי
ירד'ומסוסוניתר'ובזריזות

עליוירדחרבואתושלף
העץממרגלותחרביאתשלקחתיועד
מגן-הידעלאחתמכת-חרבלינתן

חדשוציודוחזקוהזקן

~יצב-החרב.דקבידיונותר

 ,, !פילופאפואחת,עוד"תן :צעקוהםואז

לי'ייתןשבשניתמכבודי'היהלאיואני
לוי Mנובמקלבמקצתינסרגתי

יידיומשתיאחתבבתנפלנישקורכל
עזב.והואיבעיניועלודמעותהזקן'נאנח

בצמדוהסתערולעזרלבואמיהן;והאחדים
 :הבןאמיתייםגיבוריםלוחמתמהיואזי

יאנאקיסאתלומצאמהלומותי ,Pלחילו
 .ול.אוןקינאמוסאתזריזיםובסיבובים

לנסותוכדיבודדתייאנאקיסאת
מכת-חרבילולתתעליומביטוהוא

הזרועעלישרמס~בבתלווהחטפתי
תלויהנותרהוזרועומידרהחרבונשמטה

המופלא.יאנאקיסמוטלגבוועלנפליוכך
רכביקפץמידואחיכךוכשק.יגאמוס

 jאליוישרדהרחרבימכתלולתתוכדי

הסוסהשלראשהעלהכהדיגניסאך
הפרש.וגםהיאגםלפניייוהשתטחו
בשדה.דס nבד- wכנפרשהקרקעעלומרפקו

שכ~בכשאתהאכהלא jקינאמוסמשם"קום
 ,,שוב.בואתרצהואםתתארגןכבדינו

 :בפליאההביטפילופאפוסשכביבומהמקום
 jגבורהבהרבהבדךנעריאותך"אלחים

 jחייךימיכלבשמחהשתזכה

שחודהיומרהצעדלךיגדוםלאזהואם
לזדךכולנולעמודונבואפקודהתןדק

האפלטים."כלראשלראשילנוותהיה
·חלומות;תח-ל;םאלפילופאפ~ימשם"קום
 .דרכיעושהולבדייחידיבןהנניאני

אחדים.עםלפעולרגילאיניגבורהבמעשי
הצעיריםלוחמיךאתצבאותיך'אתקח

שרגיליםבמקומרתכמקדמותכם,לצודוצאו
אתם;

העולםאתמחזיקוהואאלוהיםישעודכל
אדם.יפירדלאיאהובתילביןביני
לגסותישובעכשיוברצונכםואם
האפלטיםירבבותאתראיספולכו
נשקיכליוכלסוסיםשיהיוולי
 ,, .אנימכהכפרשאיךלדאותתיוו~ח~ואז
הבחוריםשניאתפילופאפוסלקחאז

 .באושממנומקוםלאותובו wו
אחדי:;כ~ילמדחקדחקווכאשד

 jעמדוובמקוםיהתאפסושלרשתם

 :דיברווביניהםוהדהדו'עמדו
 ?נפגעהוגבורתנוהבושהיקרתהלנו"איך

בסאמוסאטושםהפרתינהרלידשם
 jיכלולאבינינוולהפרידיתקפואלפיםחמשת

 jהתבלבלנולאוכללהגתברנואךהתנפלו

ילדגליונעלייםדקלבדיכשהואוהראי
 ?שנברחהואגדםאיךאזרחיובלבוש
 jהזהמהעולםלאהואהזהיהבחור

 !~ראלאהואמפגיונותמפגיעות,פוחדאינו

 ,, !בעולםטבעתופעת !חיית-פראהואהדי

 jלהתנחםכדידקזהדיברדיכםי"כל

בעולםיכמוהואיןידאיתי rאמבחודהדי
גדולה.ותעוזהרבהגבורהבויש

היתהישלנוהאפלטים;ותהילת
בנו.צודךעודואין~נדחיהיום

ל~יםי .P ~שיבואויבעשןנאותתבואראך
שיבואו."בחייםיהםואםעשן,הרבהנעלה
 jהארתאתונתנוהגבעהעלעלווהם

אישיהופיעלאאךיממותישלושהאשדלקה
בחזדהילשובהאפלטיםפחדו

 :במעדהחבוייםשוחחוכךוביניהם
 jהאקדיטיסאתלרדוףיהשתגענו"לא

 ,,דרקונים.וחמישהבעשריםלהילחםעדיף
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ריאנאקיס,קינאמרסהשודדים,שניואז

 :אומדיםרכןהזקןפילרפאפרסאלמדברים
 ;הצטיינותמיד :אותנונסיתרבות"פעמים

הגיבורים,לנרמכרת,נתןהואלנראם
 ?טוביםפחותוהםאחדים,לןמה
עזרה,תבקשממנהימ~ Q~אק,אלנלךברא
 .תעזורלנרוהיאגדול'צבאלהישהדי

ובחשכהבסתרבהפתעה,עליונתנפל
 ,, .ישרןוכאבנרצררתלוונגדום

7 
עלההסוסרעלקפיצהנתןפיל;פאפ~סאז

ימ~ Q~אק,אלהולךלדדך'י;צאלבדר

איספרשודדיםואלףלכר
שרצפיםובסוסיםטוב,בנשקמצרידים

לתת,מכרתושיעדוהיטבחמושיםשיהיר
רצחניותחרבמכרתנאות,מהלומות-כידון

וערביםיווניםביחדנתפרסבבת-אחת

לעבדים.ובהפכםמכרת,אותםרננה

 ,,כנפיובאביבנץפילרפאפר,הבא,"בדרן
יס, Rריאנאל.א;ןאתהנחרדים,אתהשארתהיכן

 !זועזעממשלבי ?לבדןהגעת,כיצדראתה,

 ,,ציערת.מאדראותינפשי'אתהעצבת
 :שקדאליהדיברפילרפאפרס,והזקן
בפסגות,טיילתיבגבעות,לסיוריצאתי

צרים,ובמעברי-הריםעציםבענפיהתבוננתי

יושבים,קני-הסוףשביןבאריותגםוהתבוננתי

העצים,שבחורשתבאיילותוהסתכלתי
נגדם,להילחםלהיכנסוהתכ;ננתי

 ;עצלןאישאינני :אותימכירהאתהרי
 :מסרליומביאיםשלי'השודדיםמגיעים
ליאנאקיסשמרתיבנדראשרהנערה
איחה.מבלההואועכשיוהאקדיטיסאותהחטף
ומצלים,יפיםעציםרעננים,שדותלומצא
קיווה,וגםשרצהכמובשפע,וצייד

וחזירי-בד,יפיםק;ראיםאיילות,

איחה.ונהנההתמירה,אתמחבקהוא

ט;בהלעשותיס Rויאנאלל.א;ןתרציואם
עזרה,המבקשולי,הנהדרלקינאמ;סוגם
 .לעזרתנווצאיגבירתי'בטובךתואיליאז

 :גדולהזעקהזועקתשמעה,כשכךומאקסימף,
מכולםטוביותראותימכיראתה"פילופאפו'

תאבזר:עכשיואותי,מכיראתהבדיוקואיך

 ;באיםאותילהזעיקאמ~אבומקוםמכל
ומאיומיםממלחמותגדולות,ממהומותהרי'
 !שישמעוכולםזאת ;מאקסימףפוחדתלא

 ?מאמץעלמדברפילופאפף,אתה,ועכשיו
איתנם,אצאאניאיתרלהתמודדכן'

ניקח.הילדהואתמכות,לונחטיף
 ,, .י wפרוחילצבאוגכישיבואו !קדימה

 !חבלמאדכמהשם,אותונמצאלאואם

לי'נתןשאלוהיםהרבההגבורהבשם
עננים,ביןוירוץהש~ימה,יעלהאפילו
לאהנערהממניילך'היםעלאםאפילו

תתחמק."

 :התייעצהואיתרקראהיס 1ל~ילי~י
יוצא,שובלציידהזקן"פילופאפוס

אנו.גםשנצטרףמזעיקאותנווהוא

אפלטים,אלףרכזולכו,ובכן
טוביםלוחמיםמאהליהפרידוומבינם

שריון'עוטיסוסיםועםטובבנשקמצוידים

מקל,במכותומנוסיםהיטב,חמושים

רצחניות.חרבובמכותנאות,בדקירות-כידון

מספרים,הםשעליוהבחוראתלמצואונלך
 ,,הנערה.אתוניקחמכרת,עליונוריד

ציוותה.אשרכלאתעשהומילימיציס
שנייםאואחדמילהתקדמווכאשד
ויאנאקיס,קינאמוסשלה,השודדיםפתאם
 :לקראתהולבואלצעודהחלו

אצילותך'כבודגבירתי'הבאה"בררנה
האפלטים."אמיצתאלינו,ארתךשלחהאל
 :אמדהוכךפנתהל~ים .Pל~מאקסימ~ואז

 ;ויאנאקיסלל.ארןלבחורים,הבא"בדון
 ?באתםלאראליהתעצלתם,למה
באתי."-התעצלתילאוהנהאשה,אני

סוסים,לווהביאופקודה,נתןרדיגניס
מסו~רים.יוונייםלו,הביאוסוסיםארבעה

ואוכפיםמושכותעםהכין'ארבעתםואת

רועים,הםבאח~אוהלו,מולועכשיו
השודדים.בבואלראותמשקיף,עומד,והוא
המגנים,שאוןנורע,רעששמעוהוא

 ,,מתקרבים.הםהנההם,"זה :אמררכלנו
יס 1~ילי~יעםיחדפילו"פאפ~ס,אתדאהוהוא
 :מכוערותמליםעליואומריםאותםושמע
בנערה,מחזיקהואכאןאותו,נחפשהבה"כאן

מיד.רנקיפועליו'נתנפלבואו
יקח."נישקוואתבנו,שירגישלפני
 :נזףובופנהלזקןהשודדיםראשאז

פחדתילאמעולםגיבורים,מאהמול"גם
 ?בצדואחכהפהאעמודאחד'אישכנגדועכשיו

להיזקירמרדםבראשארכלאיךמאקסימוואל
מבט?"

נגדו.באיםשהםדאהשירגישו,בליודיגניס,
הנהדרת,סוסתועלעלהקלהבקפיצה
 .בויבחינושהםכדיועצר'קצתהתקדם

בצד,ונעמדפילופאפרס,אותוראה
 .וכיצדבויטפלאיךהיטב,ידעכי

ירד'שנגדוהואהשודד'ומילימיציס
ביד.הכידוןעםמכה,לתתמוכן
לונתןובמקלכידונו,אתהעיףדיגניסאך

ביחד.האוכףעםאותו,הפילומהסוס
עליו,באמהצדהזקן'פילופאפוסאז

בסוסתוופגעכידונו'אתבוהטיל
אדירהובעיטהקפיצהנתנהוהסוסה

ראההזקןואתאחורה,פנהודיגניס

 :קראאליוגדולבקולומרחוק
 ?לברוחאתהמתביישלאלי'חכה"פילופאפו

עודלילתתתוכלשנייה,פעםונתמודדחכה
מכה;

עצובובמקצתמסכןקצתאותךראיתי

שטעיתי'ליברורעכשיוהזקן'פילופאפואך
 ,, .לנשוךבמרמהובאתשהתרגזתרואהאני

במרחקכולםאתוראהוהסתובב
אליו.ודוהריםכידוניםמטילים
אוכףתפסתיומהרקפצתי

מסופר,סייחהנהדר,סייחיאתאיגפתי

גבוהיותרשתשבלאהובתיוקראתי
עושה.להםאנימהותראהלבותשים

האהבה,~ל.יניצןהנהדרת,"אהובתי
תצעקי,אלראי,התוקפים,שיהיוכמה

בגללך'ואתבלבלקולן'אשמעפן
אלה,אומכת-חרבלייתנודעתיובהיסח

 ,, .נגדךגםויבואוהתיאבוןלהםייפתחואז
והשקפתיעמדתיתקעתי'כידוניאת

יס Rויאנאקינאמו"סאלייבואומתילראות
משולהבת.כולה---מאקסימףגםראיתם

ונהדר:יפהפהרכבה,רומךעל

צבועים,בחינהוהבלוריתזנבו
בכסף'מצופיםציפורניווארבעת

זהב.פרחיקלועיםובמושכות
 :מקושטהיהכךהמקסיםולבושה
אבני-חן'משובץמוכסף'השריון

ומעוטרתמאיל'באמעובדתוקסדתה
זהב.קשריקשורותפזבמצחיות

פנינים,ועליהםסגולים,מכנסיה
רקומים,הםבזהבהקטניםומנעליה

 .חןאבני-ובעקבאמאיל'קישוטיעם
ומשם,מפהסביבה,התרוצצוחמישה

כולם,הנהרלשפתוכשהגיעו
 :דיברההזקןואלמאקסימו'סבהאז

אלחם,בהםחילותיו,הם"היכן
 "?גיבוריוואיפהפרשיו,היכן

 :אומרלמאקסימוהזקןופילופאפוס
הצוקעלהניצבהנער'את"ראית
 ?נשעןהואועליוכידונוותקע
לצבא,אלינולחדורפירצהיימצאאם
טרף,עלה~טאפורכנץ

עופות,וחו~סכנפיוופורש

יהרוג.אותנוכךנגדנו'יילחםאםכך'
נראה,אותוואזלו,נארובהבהאן

לרכב,יספיקהסוסשעללפניונקיפו'
 ,,בושות.לנויעשהסוסו'עלישבאםכי

 :לועגתלזקןהכלבתא,מאקסימוואז
 :בן-אבדוןקוצף'זקןמכאן'"ייסתלק

התחת,לןהתקמטדיקנהמרב
רבני-חיילצבאותלושישלעצמיתיארתי
להילחם.ובאתיאיתיחיילותיולקחתי

נגדו,ארדלבדיעכשיו,אבל
 ;לפהאותוואביאראשולכםואוריד
אותה,לכםואביאהנערהאתואקח
 ;אותהלכםואביאאירוחהשנפשכםאתאקח
 ,, .תעשואלודברתתעייפו'אלאתם
הנהר'אתלחצותכדיסוסה,אתדרבנהומיד

 :להקראומרחוקקולוהריםודיגניס

 ,, !לכאןתחציאלמאקסימו,שם"עצרי

לגברים,רקהנהר,אתלעבורלנשיםלא
הנהראתאחצהעלמה,למענךאני,

מגיע."הדיןשמןכפיכראוי,לךלגמול
לעבור'בנהרהאפוראתדירכןהוא
ועכוריםרביםמי-הנהרוהיו

 ;עורפועדושקעהאפורומעד
הנהרלתוךעץהאלשלחוהנה,
טובע.היהדיגניסהעץ'לולא

ירדה,היאאליומאקסימו,זאתוכשראתה
 ;מכהעליולהורידכדיבכידוןמנופפת

תיזהרי'---אנימרחםגבירתי'יופייך"על
 ;באןהאחבוטמאקסימו'בסרסך'אך
המכה."בעלמימאקסימו,תביניהמכהומן

הסוסהאחוריעלחבטבמקלוהוא
והשתטחה.נפלההנפלאהוהסוסה

 :ביקשהכךממנודה, 1ממאקסימואז
לי,סלחאלוהים,אתביראתןהצעיר,"אדוני

ארכב,גבוועלסוסעודלישיביאותן
שלי."גבורתיאתגםבחור,תחוש,וכך
לרכבלההרשיתיואני

לה.באאםשנית,ושתנסה
סוס,להשיביאלמילימיציס,קראהוא
כידוןגםלוקחתורוכבת,קופצתוהיא

 ,, !אותךרואהאני"אקריטיס, :צועקתומרחוק

מכה.עליולהטילהכידוןאתומרחיקה
הסוסהשלראשהעלחרבהורדתיאך

אחת,בבתשנפלולשנים,שףסעוהוא

 124-125 .ג'?יון
 rr1 7 4בעמ'המשך
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 nר,יחודיוח uר,ביתכנית
סיעודיחר, uר,מב

 .זיו,נר,לעת
שניפו,הסכנה.טובהשיבהגי.לתמידאיכנוהב rהגיל

מרחפתרופפתמבריאותכתוצאהאחריםע.ל.למעמסה
מןשביוםהחרדהמקננתמאיתנואחדבכ.ל.כו.לנומע.ל

בריאותי.למצב.לע pכימתקדם,בגי.לבהיותנוהימים,
.לעמודנוכ.לש.לאכספי.לכט.לויגרוםממושךטיפו.לשיחייב

 .בו
לכ/7'לכ?כלותשקונ DJN1ךלמצ'רע,"מנלד"

NDJ'J 11'נהאתתJדובכב ה

סמוך.להיותתוכ.ל Iממושךסיעודי.לאישפוזאו.לסיעוד
דאגה.ל.לאכ.לביותרהטובהרפואי.לטיפו.לשתזכהובטוח
 .מצידךכספית

ש"ח 360,000דע

חודיויחדשניפתרוןמהווה Nמורםבראש Nהביטוחתכי-ית

בטיפו.לווזכותבכבודוחיותדרךוךהמבטיח 1 "מגדו"של
ותזדקקגופניתמבחינהמוגב.לתהיהאםכאות.סיעודי

וקבוזכאייהיהגריאטרית,במחוקהשאושפזמבוטח
ש"ח 360,000ועדח Nש 6,000שורבימיסכוםחודשמידי

 .הכובסךומדד)(צמוד
מכהזהלשה?

תכניתחינה"מ"לזגשלמורם""בראש-מהפכניחידוש
 , 80גילעדלביטוחהצטרפותהמאפשרתהיתוידתהביטוח
 •תייוללכבהמבוטתלכומלווה

 :טלפונית/אומגדל Nבשלךלסוכןהיוםעודפכה

J1096 ז-oJ-S637181,0l-ll8441,04-J51604 ,os 

ישראלשלמנותיהאובייצוגתומכתמגדל
ין'דורציעקב-האומן ' 90ונציהשלבבינאלה

 60-בןגברישוםאשפוזוצורךוחודשח Nש 3,000וקבות
 ,וחודשח Nש 115-60בתואשהוחודשח Nש 100

-----.. -  .:כ •• , ==
םרנכ mם'כל הרבח -!!ill~ 111!! 

ר,ב'ונוחשלר,ךאש



'קה Uפול'
טלוויזיה

אחימאיר,יעקביצחקרועה,ד,ילפיוסףבושס,הדהלבני,יצחקרוזנבלום,דורון
נונע,יורםכספי'דןמלשטריך'לנעםגורן'דינהלוטן'תמרפרנו'יוחנה
לבראובניסלע,אוריוימן,גבריאלליבס,תמררינהרט,טניהגלילי,אורית

•הה uפוינ•עלחתום
 !מכדיינואללהצטרףאותךמזמיניםאנו

"פוליטיקה"
 2307S-ת.ד

 61022תל·אביב

"פוליטיקה"אתלישלחונא

ש"ח 90במחירגיליונות 12 0

ש"ח 50במחירגיליונות 6 0

 שם----------------

--------------- תברתכ

יהושעא.ב.מאתהדעההדוחעל

קלדרון,נסיםלכרס,דוריתדנקנר,אמנוןפרס,יוחנןפולי, :פוליטרוק
אבינרישלמהינאסורמאןסל

פישוףאהדזגדברג,אסתריקלייןאורימלמדיאריאגהמירסקי'גילי :טעם

סאמטגדעון :עורך

 _ _______________מיקרך

שליהאשראיכרטיסאתחייבונא

 _ ________ויזה/ישראכרטכרטיסמספר

-----------הכרטיסתוקףתאריך

------------ייהיזתעודתמס'

העיתוניםובחנויותבדוכניםלהשיג

JJD ' 03ג 9 , 5101991בטלפוןנםלהזמיןאפשר"St0t604 .St01S . 

~~ 
לימיןביתתיאונרון

אדרחבא! d..נואדיצרצרה

שרלאוימאת ,'
לבינסרןמיכהבימוי:

-,-
1 
ו
ו
ו
ו
ו
ו
ו

וושלחגזור

ו
ו
ו

 1 ________חתימה

-'יייי---

צעי:נ,יה!!חו:נת

ולחינוךלהגותר:נעון

חדשעתכתב--צעקהחובת-ח"ץשל 3מס'גליוןלאוריצא
הכללית.בהסתדרותוחינוךלתרבותהמרכזבהוצאתולהגותלחינוך

ח"ץ:עווןבהן,אדיופוופ'
סופריםויוצרים,הוגיםומורים,מחנכיםאליולהזעיקמבקש"ח"ץ

מדע,ואנשיחוקריםמעשה,ואנשיתרבותפעיליואמנים,
ואפסהחזוןארנוןעםמשלימיםשאינםומנהיגים,פוליטיקאים

לטלטלהמבקשיםומתמודדים,המתלבטיםדרך,המחפשיםהמעשה,
המדומה".משלוותנוכולנואת

א.יצחקאופיר,יוסידר' :)ב"אסדר(לפי 3מס.בחוברתמשתתפים
מג'זדר'אלוני,נמרודדר'איל,אבישיאילון,עופרהדר'אורפז,
נוריתפרופ'נונע,אהרןבן-גוריון,אריהארגמן-נונע,עמליהאלחג',
לשם,גיוראלין,רותדר'יוגב,אברהםפרופ'זהבי,אלכסגוברין,
רפאלי,צבירוזן,גיורארגב,מנחםפל,ועודדמנור,אלכסנדרמארי,
שוהם.חייםפרופ'וקובר,ש.סםפרופ'

מגויינו.ביןאותךלכלולנשמחבעיצומה.לח"ץהמנוייםהרשמת

בידור-ומרגשתיפההצגה ... "

 " ...מעולה
(חדשות)

 " ...היטבהמבוצעהומורמלאציור ... "
אחרונות)(ידיעות

ושיאים,התרחשויותרבתעלילה ... "
צחוקפרציביןצופיהאתמטלטלת

בכיגעיותלביןחסרי·מעצורים
 ...נהדריםשחקנים ...הלבאתקורעות
 " ...טובתיאטרון

אחרונות)(ידיעות

 ו111
 ...קומיותסיטואציותשפע ... "

 " ...הריצפהעלהקהל
אחרונות)(ידיעות

 ...אורכהלכלמשעשעתהצגה ... "
 " ...ואינטיליגנטיתשנונה

(חדשות)

עושיםקושנירואבישחראוהד ... "

 " ...מטורפיםסלפסטיקדואטים
(חדשות)

בורגנים

ליסיןביתלתיאטרוןמשותפתהפקה
שבעבארהעירוניולתיאטרון

ושלחגזורושלחגזור

ח"ץמעוכת-לחיכוךהמחלקהלכבדד
ולחיכוךלתרבותהמרכז

תל-אביב , 93ארלוזורובדת'
שלחואנאח"ץ.רבעוןשלראשונותחוברות 4עללחתוםמעוניןאני
 :הבאיםהפרטיםלפיאלי

 •סמיתורג'ו.בימוי:בניאלערןעברי:נוסח •גרוקימקסיםמאת:
 •פנטוויןנתן.תאווה:סרבולעדנה.תלבושות:סיניאליתפאורה:
 •יויזמןשרש :מריסקה

--------משפחה--------שם
--------מיקודכתובת
טלפון
חוברות 4עבורולחיכוך"לתרבות"המרכזלפקודת 40'ע'סצ'קרצ"ב

ראשונות.

גבריאל,אלביאדם,בתמיכלנץ,אהובה :)'ב·'אהסדר(לפימשתתפים:
שדה,יגאלריבד,חנהקירר,דבורהירדן,הרגודסברג,חגיתדיין,עמי

תבור.רפישימקר,דליהשילח,שמואל



היעדת?

תפחיתבדם,הכולסטרולברמת ) 1% (אחדאחוזשלהפחתהשכל
 ?לבבהתקףללקותהסיכוןאת ) 2% (אחוזיםבשני

:אתכמסא

The Consensus Development Conference סח Lowering Blood Cholesterol to Prevent Heart Disease. 
JAMA 253 ( 14 ): 2080-2086. April 12, 1985 

-החלהלאחורהספירה

הבריאותבמורץתפגראל

שלןברופאהיוועץ

חייםשלעניין-כולסטרול

התרופתיתהטכנולוגיהבחזית

 ASSIA-RIESEL I.JD.PART • :!ו ......שות•מוג•אםיא-ריזל

 52131רמת-גן 3235לת.ד.פנהאנאכולסטרול,בנושאיחינםהדרכהעלוןלקבלת
 .בברורכתובתךואתכולסטרול"עלון"עבור :המעטפהעלציין



די·נוררימונה
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מרומןפרק

כלשילא
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-:: N יי:יו
ורבע".נזזמונהועשרה,מונה , , f;;:;;Mialiiiיי

 "?"בדיוק
שמונה".אחרימשהו ."כן

 "?כרגילהיההכולהמדדגווז."וחדד
 . tשקוהיה"הכול
בית.שלקולותשוםכרגיל.לאאולי

נסגרת.דלתלאזורמים.מיםלאכלים.לאילדים.לאדידה.משום
מדרגות".חדדשלקולשום

 "?שמונהלפנילא ?המד~יק"והזמן
לפני".לאבטוח"לא.

 "?יודעתאתבא,הוא"מאין
"מלבנון".

 "?זמןכמה"אחדי
יום".ושמונהעשריםחודש."כמעט

 "?רצוףיוםושמונה"עשרים
 ."ןכ"

 "?טלפון ?חופשה ?ביקודשום"בלי
גלויות".כמהאוליטלפונים.לאביקורים,לא"לא.

אותהומכריחובסבלנותלאטהדבריםאתדושםגדותסגן-ניצב
 .ויותרפעמייםתשובותיהמתוךמשפטיםעלאותשובותיהעללחזור
המליםעלחוזרהואושם~ה 1 •מהדעונהוהיאלאטשואלהוא

המסובסדתהנחפזותמלרחיהלהשלים.אותהומבקשאצלוהרשומות
ברגעבומאבדותלאט,לאטמפיומידקלמותזו,גביעלזוהנערמות

 .שמאחוריהןוהזוועההבהלהאת
ובקפדנותלאטדושםהואכך.כלושפויומגושם,ורחבגדולגופו

בידהשהותונותןהניידגיליוןגביעלהעטשלחזקהובלחיצה
וצווארפניםאלאמחלציםואינםוסגוריםרכוסיםמדיו .בולהתבונן

ועבה,קצרצוואר :מהםעיניהמסידהאינההיאידיים.כפותושתי

הפהבקואהדהוטובים,דניםפניםמעליהוישרנוקשה,רחבהלסת
מימיות,חומות-בהירות,-אליהאותןמדיםוכשהואובעיניים,
צלבאיזהנמהלותהן-כהיםצפופיםוריסיםכהותגומותמוקפות
ברכיועללבטחהנחותקצרות-אצבעותכבדותידייםכפות ;מבודח

הידוכףתזוזה,שוםבלירעד,שוםבלימולה,הסלוניהשולחןעלאו
ממשיכהלמלה,ממלהל~טהוזזההעטסביבמתאגרפתהאחת
שודה.אחדשודהלהוכובשתבדרכה
 "?אומדתאתבדיוק,ורבע"שמונה

 ."ןכ"

 "?מגיעהאת"מאין
משהואךחקרנותו'עלרעמת.מתשלו'המיםבעינינתקלת"היא

 :לענותאותהמכריחבעיניוודעחשדני
"מהרצאה".

 ,,איפה.מה."על
המהנדס".בביתתעשייתי.בעיצובחדשים"חומדים

 "?שםאותך"דאו
"דאו".

 "?איתןשהיוחברות ?ם w ?מס~ים"מישהו
 ."ןכ"

 "?שםהייתמתיעד"ממתי
וחצי".שבע"עד

"וממתי?"

וחצי".ששלפני"קצת
 "?משםאותךיזכורמי ?איתןהיה"מי
 .טובןאתמאבדותהןושובעיניואתאליהמדיםהוא

בסביבה".משהולשתותנכנסנו .מהטכניוןבחודוהמרזה."ח;דה
 "? ..."ו

משהו".לשחות"נכנסנו

" jJ .הביתה".נה

 "?אותךליווה"מישהו
 ."אל"
 "?המדרגותבחדדאיתן"היה
 ."אל"
באמתמחכההואאם .שלובשאלותסקרנותישאםתוהההיא

החרוצותומהאצבעותממנועיניהמסידהאינההיאשלה.לתשובות
הכתיבה,במאמץולחייופיושלומהמתיחהשלווהעסוקות
בשאלותערומהאיןהעד~ת.טופסיעלשלוהמשתדלתומהרכינה

כשהואפעם,מדיעיניואתאליהמדיםכשהואוגםסקרנות,איןשלו,
אינםכאילומולה,צפיםאישוניותשובותיה,אתבכתיבתומשיג
מןנקראותוכאילוואוטומטיותיבשותשלוהשאלות .דברדואים
שואל.אינוובעצםעולה,ואינויורדשאינובקולהכתב

כמעטמיתממות,בשאלותומתחילאותה.ועוקףלה.מניחהואואז
וההכנסהשלה,והמקצועשלה,המשפחתיהמצבעלמשרדיות,
הואשלא.עונההיאמכונית.להישאםשואלהואשלה.החודשית

והיאשכורההיאשלא,עונההיאבבעלותה.הזאתהדידהאםשואל
לעבודה.גםלהמשמשת

העקיפה.אתמסייםהואפתאום,כך' "?ראשונהאותםדאית"ואת

"אני?"

מהן'עלהחוםשם.הגופותהיוזמןכמהלהעריךיודעתאינההיא
סףעלבפתח,ממשוממנו,הטלפון,לידהמסדרוןבקצהמאילנה,
הדפההיאפתוחה.אותההשאירוהפרושיםוקרסוליושברכיוהדלת,

עדניגשהגופו,עלהצלובהדובהואתאותועקפהלרווחה,הדלתאת
לצלצלניגשהכך·ואחדדבר,הזיזהלאנגעה,לאוחזרה.אילנה,

 "?דע"

שמונה"."אולי
"ומשם?"
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 .להיזהרעליהמדועבדיוקלדעתבלינזהרההיא .אחדמטלפון
כלחשד,כלהאשמה,שלניסיוןכלמעליההדחיקההראשוןמהרגע
הצבאיתהנעלמעלדגלו,מעלדילגהשובהזה.הענייןבכלחלק

הכניסה,דלתידיתעלבזהירותנשענתחי,אדםשלכנעלהזקורה
שמעהדימישהו :היאלמהובעצםתטלפןהיאמכאןלאויצאה.
המחשבות .כבדטלפןובוודאיהדלתעלחבטותאוצעקהאוידיות

צעדיהאתמזרזותממנה,מהירותהבהלה,עלמחפותהצלולות
דבר,דאתהלאהיאשלדגליה.האדוםהנוראהמראהאתומדחיקות

הכל,תסדרהיאאחד-כךדבר.דאתהלאעודהיאלעצמה,אומדתהיא
הכלותמסורבכלתיזכרבמחשבותיה,רגעאחדירגעפרטאחדיפרט
 .דברלהשמיטבלי

למחשבותיהנותן :מחכהשהואונדמהאותהשומעשהואנדמה
לעצור.לאן-שהוא,להיקלעלרוץ'

 "?הדלתאתראשוןפתח"מי .ממשיךהוא "?"והדלת
 "?די.אחאו"לפגי
אתויודעועד~םפתאומיאותה,לכדהואהנהדימה?".אחאו"לפגי

מלאכתו.
כאחד.ומשועשעחמודקולו,אתמדיםהוא "?מהדי.אחאו"לפגי
 " ...פהשקדהמה ...הזה"הרצח
מהרגע.אחדירגעמההתחלה,שלך'במליםתגידי ?פהקדה"מה
לפניכם".דקותחמשאולי ...לפניכםרגעהכלבסך?""הגעתיפהקדה
מקלטשמעלהקירשעוןאלואחד-כךבשעונהמביטההיא

בשמונהאותהוהשאירלועבדהזמןוחצי.תשעהשעההטלוויזיה.
ועשרים.שמונהועשרה,

שלאלמליםבדיוקעונההואוחמש",שלושים .משמונהכאן"אנחנו
 "?ת tt"ואמדה.
לפניכם".שעה"חצי
ו" ... "
ממהרתוהיאבתוכה,בה,אלאבקולושומעתהיאאיןההאשמהאת

היאפתאוםחדש.חשדעליהמעודדתאוליובכךלהסבירמשום-מה
היכןמתי,הערב,באהמאיןברצף,מההתחלה,מהד,מהדמספרת
איחה,עלהלאאךאותהליווהמיהגיעה,בדיוקשעהבאיזוחיתה,
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אםלא,ארבאילנה,נגעהאםסדר.באיזהכאן,לעיניההתגלהומה
כאילו-הרצפהעלהפשוטההברךעדלמקומההדלתאתהשיבה

כללס:ברחשדיכללהשקיטילפרטיומראשאיחהמוכןהסיפורהיה
אוזן.

מקשיבשלה,המבולבללסיפורמאמיןהואכלפיה.תוםאיזהבויש
וכלסופר,ועדמתחילתואותולשערלושקללמרותבעיוןלו

המדוראנשיבה.מהתלתרקשלוהחקירהמיותרות.שלוהשאלות
באבקהואיבקוובדקוומדדואיתרשבארוהרופא,פלילילזיהוי
לפניו.הכלוהביאוכבדזהשהעלומההעלואצבעות,טביעותלגילוי

השוררתאתממלאהואמהולשםבהטעםמהשלוהזאתוהחקירה
סופר.עדדףרכלקציהקצהעדשרדהכלשלפניוהריקות

פניוניידותיו,מעלמעטכפוףשלה,בסלוןמולהיושבגררתסגן-ניצב
לרשוםמנסהערדוהואכאחד,ומתחכמיםתמימיםאליה,נוהרים
דלתכבד.זהלוידועשבוודאימהאתרבאיטירתבחריצותמפיה

הסמוכה,הדירהמןשוטרבעדהנכנספעםומדיפתוחההכניסה

משאידלפעמיםעטוף,חפץארכתובדףלוומציגהאירוע,ממקרם
ארמלההסגן-ניצבעםמחליףאיתר,אותרלוקחלפעמיםאותר,

שבא.כלערמתויוצאשתיים,
שרבחובתו.תמהכאילובמופגן,ניידותיו,אתמסיטגררתסגן-ניצב

עזרתאתלהמציעהוא .בדרךאליהונוהריםחד:ןתםאתפניומאבדים
לבטוחשלאמעדיפהשעהלפיהיאאבל .טלפוןומספרהמשטרה,

גרפהאתמותחתהספה,מסעדעלזררעrזאורךמלואאתמשעינהבר,
דבר.ארמדתראינהרווחה,אנחתבמעין

אתבבת-אחתתוחביםמאנשיושנייםהמדרגות.בחדרקלההמולה
הגופותאתולראותלבראמרנןהסגן-ניצבהאםבפתח.ראשיהם
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בעינייםראש,בהפנייתלמכרן.אותןשמעביריםלפניולחתום
מבטהאתמסיטההיאאךאליה,שאלתםאתמעבירהואלטרשות,

לא.ולאכןלאלענותתצטרךשלאכדי
בחדריפינהבאיזונאחזותעיניווללכת.לקרםמתקשהגררתסגן-ניצב

בניירות.ושרביהתלויבשערן
"עדלעצמו,פתחאיזהקורעלה,אומרהואראשונה",חקירהרק"זר

השכנים,מעדריותהרפואית,מהבדיקהיותרמלאהתמרנהשתתקבל
שרב".תיקראיבוודאי .שען Qממשפחת

מצחייתאתמתקיןמדיר,עלבאיטירתמחליקבכבררת,מתרומםהוא
באותולאט,לאטאומרהואהזה"",הסיפורבכל"התעלומהנובער.
הנרצחת".מיאלאהרוצח,מי"אינהשלו,היתול
עונה.היא"אני",

תשובתה.אתלשמועבליממשיךהוא " ...היא"ולמה
הניצולה".ואניהנרצחת"אניחוזרת,היא"אני",

קמוטים.בגדיהשכ:ןח,רפוי,גרפההספה,מסעדעלמונחתעודזרועה
השאלותואתסביבהשריחפוהחשדותכלאתלאסוףמנסההיא

לעצמה.לחייךשלאיכולהאינהוהיאעליהושעוררהשנשאלה
לדמותמנסההיאאךהזה,לקירמעברארלפניהמונחותהגרויות
עייפותהסףרעלושקטה,יכל-כךעייפההיאקרה.ל-אעדייןשדבר
שמחכותהמעטרתהשקטשערתעללשמורערנות,עללשמורמנסה
והנצחמלבדה,רבד,יודעאינואישקרה.לאערדכלרםכאילולה.

ערדשלרש,שעתייםרעוד .ויימשךיימשךאוליהזההתמיםהשקט
ועמודיהקידותעלהשחורותהאותיותיזעקובוקר,ערדלילה,

והטלפוניםאילנה,שלמהביתהקטניםהיבבנייםוהפיותהחשמלי
ההיא.ובדירההזאתבדירה

וההיתקלויותהרגלייםגרירתהמדרגות.חדרגםט Rזvשהשגיחהבלא
שקט,שומעתהיאפתאוםחדל.הכלהרמים,והדיבוריםבמעקה
מהקלושמושגול:ןלהואיןשלשרםאראתמולזהשעכשיוומדמה
כלאפשרית.ידיעהכלבה,חושכלמשתקתהיאהערב.לקרותעומד

ימים.זהבמחשבתההיהלאהואקרה.לאכלרםמוקדמת.הרגשה
 .שלוהמילואיםימיושמרנהעשריםבכלכאןהיהאחתפעםאולי

שלה.המתקרבההולדתיוםאת •בטלפוןבגל:ויה.לה. Qבהזכיראולי
היאקרה,לאערדכלרםתזכורת.כלמרחיקהבה,קולכלאוטמתהיא

כמקרמה.מתהלאואילנה .כאןמוטלתאינהגופתולעצמה.ארמדת
קמההיאדבר,שייוועדעדסביבה,וכשקטשלהבשקטבינתיים,

התקליטים.ממעמדתקליטומוציאהניגשתמרפיונה,ממנוחתה,
לאנזהרתהיא .לצליליובאיטירתרבעה •הפטיפרןלוחעלאותרמניחה
ל~טrז,חגהרקהיאהקול.עוצמתאתלהגבירלאלפזם,לאלדקור,
פריטתאת •הדןהתיפוףאתאליהמקבלתבלא:ות,ידיהאתמניפה

מזה.יותרלאשברקע.הנהמותאתהגיטרה,
וחקירהכחכת.ידיעהתעתעו,הואהזהשהמרותלרגעבטרחההיא

עלגופתואתהניחהואורקשהואשלה,דמיון;פריכעקבותיהכחכת
ופרוענוראשלה.הדמיוןאבלממנה.הרחקלאאילנהגרפתואתהסף
טיופסיוממלאתורשומהמד:ןדהאמתתrז, Qלאאמתהואמראה,מ:פל
מכזב,הזההשקטלה.להאמיןעליהארוכים.מצופפיםעדרת

תוהההיא .דברמסתירהאינהמוחקת,אינההזאתמנהמתההמרסיקה

בתרךוזעהנעהלבדה.הושארהזהאיךלבדה,היאמדועלפתע
לו.מעברלפסועעצמהעלאוסרתואחודה,קדימההשטיח.גבולות
אלפניה.אלמטפסחיוורוןבאיחוד.אולימתוכה,מטפסתבהלה

היהשצריךכמרומרחמץובפיההלשוןטעםצווארה.אלשפתיה,
עיניהבמרלראותהזה.בחיוורוןלגעתרוצההיאשערת.כברלהיות

יוצאתהיאפניה.עלהמרותידיעתאתעצמה,אתהבהלה,את
חדראלרצהההולמת,השקטהוהמנגינההשטיחמגבולות

חיוורון.מלבדדבררואהאינההיאאךה, 2$המראלהאמבטיה.
מולפהפוערתהיאולשרן.וכהים.בולטיםנמשיםירוקת,עדחיוורון
בהלהנבהלתהיאופתאוםרמכ:ןרצת.וקשהלבנהלשרןעצמה,

הריקמהביתהזה,הצרמהחדרמעצמה,האלה,מהפניםמאוחרת
שערדממהמעטרקקולטתהיאופתאוםלבדה.ברהושארהשהיא
רחמיםבהמשלחיםעליה.צדיםאנשיםותנחומים,קבורהלה.צפרי

אינםאךלהסבריםמחכיםוילדיהעליה.מגונניםלה,נדיםואשמה,
שרםאןשאלותאלפיאלףאליהלוטשיםהסברישרםלקבלמרננים
היאתצווח.שלאכדיפיהאתמהדקתהיאאותם.ז;ירצהלאתשובה
שבראימדמותהת n-א nבבמתנתקתתבכה.שלאכדיבצדעיהאוחזת
צלילישרםעל-פילאקצבשרםעל-פילאהביתפניעלכסומאתורצה

 •הטלפון.שפרפרתאלהצלה,מבקשתמשרועת,ידושולחת
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שמלאוכמעטלישנים. 29בתחיתהאשתי .כךהיהה 1

למיינקת.זקוקיםהיינו . 32
עצרםטורביתנובפרוזדורהזדחלאשתידיווחילפי
מועמדות.של

השדייםלבעלותר'ואשבהןלנלהבותניתנההעדיפות
 .ביותרהטעיםהחלבארהגדולים
 tביתנובסלוןישברהןמועמדות.חמשנותרוהביתהכשהגעתי

שלכמחררה tהרימולחדרמשנכנסתי .בטנןעלשמוטותחזיותיהן
העצומים.שדיהןאתוכיסוחולצותיהןאתצניעות.

עללנשק tרעייתילעברופניתיבנדיבותאמרתיבסדר':זה tבסדר"זה
לחיה.
שפתיה.מקצרתהחלבכתמיאתידהבכףוניגבהראשההסיטההיא

 .שפתייעלונשקהמתוקבחיוךאלינפנתהאחר-כך
 "?יקירישלומך"מה

 .ססיליהעלביחדהסכמנוהנותרות.חמשאתבחנתילבקשתה

אנימתי .זוכרלאכבראניאני.אררחלעובד.מינעים.שלנרהבית
טלוויזיהטובה.אשהרחל .זוכרלאאניבערב.ארבבוקרבבית.

מארגניםאנחנולילהכל .זוכראני .רידיארומכשירלנרישצבעונית
אנחנו .אלינולהצטרףססיליהאתומזמיניםארכלעםעצרםמגש

אוכלים.אנחנוושרבצוחקיםאנחנובסרטים.רצופיםושרתיםאוכלים
מכלמתחמקים-לענייןצררת-שלרשתנוכיצדאחלוםבשנתי

שלהצלבה-שפיתחנוהמסתוריהנשקבעזרתהנוראיםהאויבים
ומזלג.סכין
האישוניםקטועות.קטנותעינייםתנועות .חלוםחולמתרחל

להפריעלאהחוצה.אחמוקבשקטבשקטהחוצה.לפרוץמבקשים
עלשרועההיאססיליה.שלחדרהדלתאתואפתחעיניה.תנועותאת

חלבמעטלצדדים.שמוטיםהענקייםשדיהרגליים.בפישוקמיטתה
גרפהעלהנופלתהאוררצועתשלווים.עפעפיהכותונתה.אתמכתים
שנתה.אתמטרידהלאהפתוחהלדלתמבעד

שבאניססיליה.לפניאפילו .רחללפניקרם.משכיםאניבבוקר
שעהחציגבינות.ושקיתטריותלחמנירחשקיתרבידימהמכולת

 tרחללהשקנתההוורודהקטיפהבחלוקססיליהתעמודלכתילאחר

אחת.כלחצאיםלשנילחמניותשתיותחתוך tמרמיחלדוקבעיניה
 ?הגיעהשססיליהלפניחיינוהתנהלואיךארבע.-ביחד
ברבדהג'יימסבתיקלירושלים.המובילבאוטובוסאשבזמןבאותו
שלרשהמרוחשתוכהלחמניהרבהקטנהניילוןשקיתתרשרששלי
על~מ;תונשיםבאוטובוסשברימנומנמיםחייליםגםגבינות.סרגי
שלפניהחדיםובסיבוביםלידיתשבמהךאחת .םי~~על~ב;תזק,ם.

אתאנצללאאני .שליאלהחמימותירכיהיישפכוירושלים
כבדרךידי.אתאשמוטלאלירכיה.ירכייאצמידלאההזדמנות.

חיתההדקיקהשפםלולא .ותשתאהביתביטהיאגרפה.לצידינמנום.
לאשה.ביטועה
עסקיםפגישתרכי .לכאןגעתיהמהלשםאדעולאלירושליםאגיע

 ?רעיםפגישתשמאאר ?כאןלימזומנת
בליהתהאתלייגישמאחרנענע.עםתהואבקשלמסעדהאכנס
יחדלמדנושנה .אזכורשלאכמעטאניגם .אותילזהות

כרלתרם.ארםלצליליבמיטהשנהחציבילינוומתוכהבאוניברסיטה.
קרטלוקצףבסטרררלדסתוצרתמשומניםקונדומים :מניעהאמצעי

 tגרפיפלטהגרמיקרעיאת .בתוכיונקרעהתפוצץהקונדום .דלפןזרע

הקפידהאוניברסיטהבקפיטרייתהשתנה.אגב tמכןשלאחרבימים
אתלהרגיזשלא tגופותינוביןשיפרידמהרגןלרווחלדאוגמאחר
הזמןכלכתינוק.אלינדבקהיהבמיטהאבלהפלשתינאים.חבריו

בצבעיםומטריותזהבמצרפותטבעות :במתנותאותימציףהיה

ואלהמטריותששברשותיהיוחורףאותרבהזדמנות.שקנהשונים

 •אלימחייךהואעכשיוורוד.חרם.שחרר.ירוק.כחול.:אדום.צבעיהן
אניאותי.יזההשמאאדוני?".בסדר"הכלבעיניו:קלההתאמצות

במטבח.נעלםהוארבה.""תרדה :לעיניועיניירמיישירקולימעבה
ביטחוני .עליינופלתכבדרתללכת.רוצהאניבכלים.שםמקשקש
 .השולחןעלכסףמשאיראניזאת.בכלאותייזההשמאנעלם.העצמי

 .אצבעותייקצרתעלואחמוקמחציתהעדמלאההתהכרס
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אתיצודדורעלהעטופות.נשיםאעצורשםהסמוכה.הרחובפינתעד
חביבי.יאלך.לאטלאט.קיר:עלאשעןשלהן.פרגרלבמבטמראי
צמודהמיינקת tרחל-אוהבתאשהבבית :נזכראני .לעצמיאזמר

טופחאני !בעמירבעל ;רידיאר-צבעוניתטלוויזיהססיליה.-
המסעדה tהשולחןעלהתהכרס .עקבייעלושבשפמיעלבאצבעותיי

אניבהעדרי.הבחיןלאהמטבח.מןהמיםזרימתקולמאנשים.ריקה
עיניו.שחרראלימזריםלמסעדה.נכנסמאחרהתה.מןללגוםרוכן
למטבח.שב
הכלים.קשקושנשמעשרב

מבטומסבהואהמטבח.דלתאתפותחאניוטרפו.ציידאנחנועכשיו
הכיור.מן
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אליו.פונהאנייתרבנימוססיגריה."לאדוניישאולי"סליחה,
חולצתומכיסמוציאהמים,ברזאתסוגרהואבבקשה.""בבקשה,

אליפונההוא םג."?מעדיףאדוני"מהרקנט.טיים-קופסאותשתי
לאואצא.אקוםכךאחר ?בקולרסמףילגלוגהאם .יתרבנימוס

בימגבשרועלאט.לאטהרחבה,מתוך-שחרחרדודיבהתחמקות,
חורףכמעטשלמבחילהשמשלרחוב,אצאאדיבות.תרדהז;כלרת
אני .מוליפניםצחורתאשה .זר .אדוןכמרפוסעואני .פנייתקדם

שואלאנילגייסמצליחשאניביותרהטובהובאנגליתארתה,עוצר
 .רצוןבחוסרלימסבירההיא .המערבילכותללהגיעארכלכיצד

 .בעקבותייאתה-יודעתואניצררת,סמטאותדרךהליכה
ביןארהמתפללים.ביןלהתערותחייבואניחלוקהישבכותל

ואיניהמפרידותהמחיצותביןעומדאניאינסוףזמן ?המתפללות
ומבחינהלאחורראשימפנהאניבפתאומיות ?אפנהלאןיודע

שלטעמוסרזרים.אנשיםמאחוריעצמולהסתירהמזדרזבמאחר
מכיסהמתפללים.ביןלהתערותערדחייבאיני .חיכוופגהכותל
הולדתי.יוםוחירםאנייהודיהזהרת.תעודתאתשולףאנימכנסיי
אריהודיכתובהאםברורות.אינןשהאותיותאלא ?שכחתיכיצד

 ?נקבהארזכר ?יהודייה
אינני .ירדדאניג'ררג'בקינגאוטובוס.עלוערלהמשםפונהאני

לקנותנעצרבעקבותיי.עדייןהואיודעת.אניאחרד.להביטטורחת
יוםגםהואהיום .עינייאתצדההבוקרבעיתוןגדולהוכותרתסיגריות
כלגדולה.ערגהלואפתהמזכירתוממשלתנו.ראששלהולדתו
כדיחוליוממיטתקםסגנועצורה.בהתרגשותברכרהרהעובדים

ופוסעאחתלימציתהסיגריות.עבורמשלםאני .אישיבאופןלברכו
ככלצלליתי.אתמקצריםוהצלהשמשמשחקיטי. t:tלג'ררג'בקינג
נחהעצבותומתקצרת.צלליתיהולכתהרחובבמעלהמתקדםשאני
מגוננת.כאםברכותהאותיעוטפת ,עליי

באפלוליתנעלם,שםהמרכזית.לתחנהעדאחרייעקבמאחר
כל .מוצקותואתלחרשמנסה ,ידייבשתיגרפיאתחיבקתיהאוטובוס

בכלרחל,עללחשובניסיתיקיים.אינניכאילוחשתי,אווריריכך
אםהתחלתי .הצלחתיולא ,עיניינגדדמותהאתלדמייןניסיתיכרחי

שערהאתהכחולות,עיניהאת ,הישרחוטמהאתולשחזרלנסותכן
אלא ,ביותרהברורבאופןוחלקחלקכלנצטיירדמיוניבעיני .הרך

אםתהיתיבידי.עלהלאאחתשלמרתלכללהפרטיםאתשלהרכיב
הביתהשבאניכיצדלעצמיתיארתי .הולדתייוםשהיוםזוכרתהיא
ולפתעבי,צבטאוניםחוסרימימה.כבימיםפנייאתמקדמתוהיא

המרההאירבבבשורתפנייאתססיליהמקדמתבשרביכיצדראיתי
המוצקות,זרועותיהביןאלמתמוטטאניכיצדנהרגה,רחל :מכל
עפעפתידומעות.החלועינייהרחב.חיקהאללרוב-דמעותמגיר

בחוזקה.

הולדת"יוםבנשיקות.רססיליהרחלאותימקדמותבת"אבביתנו
השמפניהבקבוק ,רחלבידימהמקררנשלפתהקרםערגתשמח".
ואנילחייכרסמרימיםאנחנוססיליה.שלהחסונותבידיהנפתח
להניחמנסהאניבירושלים.משחשתייותרזר ,זרמרגיש

יותרערדנברךנמצאשאניאלא ,אותילעטוףהנעימהלמשפחתיות
קשריאתלפתוחמתייגעאנילשוואהמתנות.קבלתטקסמשמגיע
משסעתמטבח,בסכיןססיליה,החבילות.שעלהצבעונייםהסרטים
ספר.קיבלתימרחלהדקיקים.החוטיםאתאורידטפיחותבשתי

שרבבותמתוךלהודות.תרדיהגיעעכשיודאודורנט.-מססיליה
אני ," ...ההנהלה"בשםהמטבח.כיסאעלועומדערלהאניפתאום
תרדה," ... "משועשע.בחיוךמצפותורחלססיליהעליזה.בדוחפותח

ססיליהאת :ומנשקמהכיסאירדדנמוכה,ברוחלבסוףחרתםאני
המתוק.בפיה-רחלאתלחיה,-על

אתלפענחכדירחלשלעזרתהאתמבקשאני ,בחדרנו ,כךאחר
הזהרת.בתעודתהכתוב

תלמידה.לפניכמרדהמהוקצע,בקוללפנייקוראתהיא"יהודי,"
הבהרה.מבקשאני ,"?יהודייהאר"יהודי

"טפשון".צוחקת.שהיאנפשיחיצוחקת.היא

 :וממשיכהשדיהאלראשימאמצתהיאלרגע
חרם."-עינייםצבעוחמש,שבעיםמטר-גרבה"זכר?

המהוהים.בדפיםמעלעלתהיא
קצר-רוח.אני ."?ערד"רמה

 59בשנתהמקומיותלרשויותהצבעת .נשרי-משפחתי"מצב

 ". 65ובשנת
מידיה.התעודהאתחוטףאני ".קטיןעדייןהייתי 59בשנת"אבל
 .אומראניכתוב,"כך , 49-לידה"שנת
 .לכתפימעברבתעודהמביטההיא

יכולתלא .עשרבןילדהיית 59"בשנתמאשרת.היא"אמוג,"
המקומיות."לרשויותאזלהצביע
יכוליםכעת,אותנומצלמיםהיושאילוסבוראנישותקים.אנחנו
הנשקפתהבהלהאתהרידיארבסרטלזהותיותרמאוחדהיינו

הקפואות.מדמויותינו

הארוחהבשעתסינית.ערבארוחתססיליההכינההולדתייוםלכברד
לאהאוכלהכנתר._רארפןהמזרןטיבעלמפורטמידעולילרחלנידבה
והפשוט.המוכרלכירוןתמידנטרהקולינריותהעדפותיילי.ערב

 .שמרנותיעלללגלגנוהגותהיוורחלססיליה
שטעמןהאטריותאתהמזלגעלמעמיסכשאניאמרתימארד,""טעים
תפל.

אודר.ססיליהשלעיניה ,"?כן ?לך"טעים
המרוכזאדםפנימעמידכשאניהאטריותאתובלעתיבראשינענעתי

המבשלת.אתולשבחלהוסיףשיטרחמכדיבאכילתומדי
רחל.לגלגהשלו,"הקונסיסטנטיתהשמרנותמןיצאסוף"סוף

מאכילתה.פסקהססיליה
?",שאלה.זה"מה

בגעגועים.ברוהגיתישליבתיקשנשארבכריךנזכרתי
בשאלה.רחלנענתה ,"?מהזה"מה

שהזכרת.""המלה
 "?"קונסיסטנטי

 ".ןכ"

 ".רציף ,"עקבי
לאכילתה.ושבהלההוקלכאילונאנחהססיליה ",חא"

ססיליהשפרשהלאחדארוכהשעהלהירדם.יכולתילאבלילה
"המתנהאתמרחלשקיבלתילאחרארוכהשעהרעודלחדדה,
בשללקונדומיםחבילת-משמעביחידות",לךלתתשרציתי
רעודמהם,באחדמוצלחניסיוןשביצענולאחררבזמןרעודצבעים,
עדלצידה,שכבתיעדייןהמסורה,רעייתישנרדמהלאחרזמןאינסוף

תנועותאתולוכדהקצובותנשימותיהאתתוכיאלשואף ,לחלוטין
הפקוחות.בעינייעפעפיה

שמזליאלאאחת.אףלהעירמעזהייתישלאמרבןבחברה.רציתי
עליוןכוחשלבקיומולרגעוהשתעשעתישכמעטעדהפעם,לישיחק
מכירון :הולדתיביוםלבדיישאירנישלאוהחליטבערניישראהונדיב
מהחדריצאתיבשנתה.זעהרחלאנחות.נשמעוססיליהשלחדדה

השטיחעלשרועהחיתהססיליה .אחרייהדלתאתבשקטוסגרתי
בקול.ומייבבתבידיהמדגליהאחתאוחזתמיטתה,שלמרגלות

?",לחשתי.קרה"מה
לחשה."הדגל,"נחלשו.יבבותיהדגלה.אתעיסתההיא

מכרעדתהייתההרגלכותונתה.שוליאתוהרמתילצידההתיישבתי
וסימניחלחלהמעוררתבצררהלפניםבלטההשוקעצםלמראה.
ארתה.ניסרוכרויותצלקות
 ".ונפלתילקרם"רציתיססיליה.לחשה ",כשישנתילינרדמה"הרגל

מןיצאהוהיאלהסייעתילקרם.וניסתההשטיחעלידיההשעינההיא
אחריה.הלכתידעתבבליבצליעה.החדר

גדההיאחודשיםואולישברעותתרם.עדאותימילאהריקנותתחושת
ארכשאמרתיגרפה.שלהעליוןחלקואתרקהיכרתיואניבביתנו
רעדמראשהאשהדמותרוחיבעיניעלתה-ססיליה-חשבתי

 .בלבדגרףחציבעלתהייתהכאילולמותניה.
ולחשתיצלקתצלקתליטפתי .בחיקידגלה ,הסלוןספתעלישבנו

 ".שלי"מסכנה ,לחשתיי"שלי"מתוקה :ניחומיםמלותבאוזנה
בעיניים .חזילתוךמייבבתוהחלהפתאוםאלינצמדהלהפתעתי
חולצתכפתוריאתלפתוחהתאמצה ,עירורחתוליםכגררעצומות,
מתגלגלתדמעותיהלחותהאחד,חזיעלשערנהלחיהשלי.הפיג'מה

באנחותינקההשדה,שיחיביןפתלתלכנחשחזישעדרתבין
 .פטמתיאתהתרגשות
שנרגעה.עדלמגע,הקשהיהמקורזלשערהאתליטפתי
אניגםהייתיחייבשלה,הישעחוסרמתיקותאתמשגיליתיעכשיו
ארתך?".שאדהים"רוצהלאוזנה:לחשתימשלי.סודאיתהלחלוק

 .בראשהנענעההיא
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 ".אחדחורףבמשךמטו-ירתששלישקנהחברפעםלי"היה
 .אמרןבחוסרביהביטההיא

 ".אחרבצבעאחתכל ."בחיי
לחשה. ,"?"כן
רגע."פהלי"חכיבלהיטות.לחשתיהכלי"לאערדזהאבלי"כן

אתמקמטותידיהמנוחה,בחוסרישנהרחלהשינה.לחדרטסתי
הקונדומיםבקופסתתפסתיאחרהתלבטתי.רגעשלה.הדרבי-צעצוע

שחרר,חרם:ורודילפניהפרשתיהקונדומיםכלאתלססיליה.ושבתי
כךאחרגיחכה,כךאחרנברנה,נראתההיאאדום.כחול,ירוק,
הביטהכךאחרשתקה,כךאחרתכלת,"כאןשאין"חבל :אמרה

הירוקהקונדוםאתמילאנובחיקה.ידיהשילבהולבסוףבציפורניה
הגיעהואהמשכימים.לראשוןארבנוססיליהשלובחלונהבמים
תחתבלויתיקבחוזקה,משתעלקרמה,נמרךאיש-בבוקרבחמש

ושניגרהנפוח,הקונדוםאתשמטתילחלוןמתחתכשעברשחיו.בית
יתפץרלבלידינו,בכפרתפיותינואתסותמיםלמיטה,עדברחנו

היהלאהוא .החלוןמןהצצתי .בקולמשתעלאותרשמענוהצחוק.
הירוקבקונדוםבוההשם,עמדעדייןאבל .דייקתישלאנראהרטוב.
 .האפרוריתהמדרכהאלמימיוהמזיל

בקול.אמרמשונים,""אנשים
לדרכו.הלךאחרנוספת.פעםזהמשפטעלשבהוא

ואתהמעוררהשעוןצלצולארגשומעאנימוקדמתבוקרבשעת
במיטה.מתיישבתשהיאבזמןרחלשלאנחותיה

עצומות.ובעינייםמתפנקבקולשואלאני ,"?הולכת"את
 .ליונושקתמעליירוכנתהיא
בלחישה.ערגההיאי""כן

נשיקה.להמשיבאני ,"?"לאן
כאילומופתע,בקולליערגההיאלעבודה,"היוםחוזרתאני"הרי
חופשתה.מסתיימתשהיוםלזכורהייתיצריך

קפה."לךלהכיןאקוםשכחתי."איךארתה,מחבקאנישלי,""מסכנה
לוחשת.היאי"תישןיצריך"לא
מתעקש.אנילא,""לא,
לחדרנכנסהארוכיםבתחתוניוהשכןאתרואהאניהמטבחחלוןדרך

לשנינומכיןאניהאור.אתומדליקהחלוןאתסוגראניהאמבטיה.
ומורחהאשפה,לפחשליבוגדהג'יימסמתיקהכריךאתזורקקפח,
עקבינקישותזרה.כאשהלמטבחנכנסתהיאבריבה.פרוסהלרחל
עלאסוףהארוךשערהגברת,שלבראהמבשריםהדקיםנעליה

בתכלת.צבועיםעפעפיהקרדקרדה,
כדיבשנתהנעההיאססיליה.שללמיטתהנכנסאנילנתחלאחר
בשדיה.פנייוטומןבחיקהמתכרבלאנימקרם.לילפגרת

 .ראשיאתססיליהמלטפתבחלומי
טלפון."לך"ישחרש,אומרתהיאתקרם,""שחר,

 "?זה"מימתפנק.אני .זמןישלי

 ,,למערכת.הגיעהלארחל ."מהעיתון
אותיומצניחשבבישאוחזקיפאוןאבלמהמיטה,לקרםמנסהאני

עליה.
צורחת,ססיליה ,"?הפילההיאאולי ?דרכיםתאונתלההייתה"אולי

תקרם."תקרם,"שחר,מבועתת,

ריק.הביתקם.אני

אוסףשבכיוריהכרסותאתמדיחילאירררררהמצעיםאתמוציאאני
מחציתאתמשליךקפח.כרסלימכיןהאפר.אתומרוקןהמאפרותאת

במרפסת.מתיישבחשיש.עלאחריההותירהשרחלבריבההפרוסה
כרסמכיןאפודה,לובשאנימחר.חישמשםאותימבריחהקרירהרוח
משחילהעבודה,לחדרניגשמוצא.ולאסיגריהמחפשנוספת.קפח
הנכונה.הרוחעליישתנוחומחכההכתיבהלמכונתדף

קררה.לאדבר
סיגריותקופסתרקמוצאשלי.בוגדהג'יימסבתיקמחטטקם,אני

סיגריההתיקמקרקעיתמעלהאנייותריסודיחיטוטלאחרריקה.
.ברגעלסלוןהמטבחמןרגליילשרךליגררםהטלפוןצלצולקמרטה.

למטבחשבבערבית.מקללאני .חקרניתקהשפופרתאתמריםשאני
כמעטאניהפעם .הטלפוןצלצולושרבמתיישב,הסיגריה.אתומצית

לאהשפופרת.אתמריםאני .גרירהקולמשמיערתחביתנעליירץ

שהאישעדפעמים,מספרעצבניבקול"חלו"אומראניקול.נשמע
"שלרם."אומר:לקרשמעבר
הסיגריה.מןושואףבניחותאמשיבאני"שלרם,"

שתיקה.ושרב

 "?אדונירציתמי"את

 "?נמצאת"שחר

 "?ימ"

שחר.""הגברת

מרעךיבסלוןמתיישבתושבתה,עלהשפופרתאתמניחאנילאטלאט
בא.לאחרא .הטלפוןלצלצולממתיזבמאפרה,הסיגריהאת
מתיישבמסתובב,סיגריות,קופסתקרנהלרחוב,יוצאמתלבש,אני

בשקידה.ציפורנייםכרסססיגריה,מעשןקפח,שרתהקפח,בבית

נכנסשלי.זנביאחרמסתובבאניחתולכמרמסתובב,חולך,משלם,
הווילונותכאןבתל-אביב.טובהפחותבאיזרראחריקפחלבית

הבאראלדרכיאתמנחרתעמומותמגוררתחירם,אורעלמכסים
נוספת,סיגריהמציתוודקה,מזמיןאניגברים.כמהמתנודדיםסביבו

מעשן.

 :בארז~יאשהקול
 ".הסוףאתאוהבת"אני
 "?אלי"דיברת :ראשימריםאני

 "."בך :קטנותשינייםחושףחיוכה
 "?אמרת"מה :ומשתעלהוודקהמןלוגםאני

 ".הסוףאתאוהבתשאני"אמרתי
 .מתענייןאני ,"?סוף"איזה
הסיגריה."שלהסוף"את
יפה.""אתהואומרת:שואפתהיאהסיגריה.אתלחמעביראני
יפה.היאגםשדיה.אתברחןאני

היבשות.שפתייאתומלחלחנרגשבקולשואלאני ,"?"כמה
 .במחירנרקבתהיא

 .שואלאני ,"?"איפה
מעלה.כלפיבידהומצביעהאומרתהיאחדר,"לי"יש
אומר.אנירוצח,""לא
במאפרה.הסיגריהאתמרחטתהיא ."?איפה"אז

אוזנח.עלולרחשאליהמתקרבאני
כפול."לךיעלה"זהשלרוח.נשארתהיא

מכנסיי.חגרתאתפותחהאסלה,עליושבאניחצרהשירותיםבתא
אניאגורה.כלשררהבכלל.רעהלאשהיאמגלחאנימציצהכדיתוך
מגלגלשמלתה,אתמפשילמאחוריה,נעמדשתעמוד,לחרומזקם,
היאיבשה.היאאבללח.להכניסומנסחלברכיהעדתחתוניהאת

אניאליו.מגיעהאינהאךהאסלה,שלצדהתיקלכיורןידשולחת
מורחתמאומנתרבידרזליזמוציאההיא .אותרלחומושיטמתכופף

עדייןממנוחצידקרתמספרלאחרלאט.לאטנכנס.אניעכשיואותר.
עםפעם"גמרתשלח.לדגדגןידשולחשדיה,אתמרעךאניבחוץ.

בדעתינחרשחרפךואנימשקרת.היא"בטח,"לרחש.אניקליינט?",
בחץועדייןשליחזיזשלחצירשלח,הדגדגןעלאצבעייותר.ערד
נשבע,שאניכמעטזה.עלאכתובשלאלהישבעמעצמידורשואני

אתושומעהטבעיתלחלוחיתהאתבאצבעיפתאוםמרגישאניכאשר
עללכתובחייבשאחיהליברורעכשיווכבדרת.ההולכותנשימותיה

גבר.אצאאניאבלמופסדת,אוליתצאהספרותפרטים.בפרטיכך

אמתלארתמבקשועדיין-שסרחכנעררגליימשרךשב,אניושרב
מבררהבגדים,דוכניביןמסתובבחשוק.דרךעוברדרכי.להאריך
חשוק.לסוףמגיעלקנות.אבראמחר :לישישמרומבקשמחירים,

ידירכפרתאללאחדאחדהמטבעותאתשוקלעגבניות,קילוקונח
עלצועקהאוטובוס.לתחנתמגיע .השריריהמוכרשלהצעירות
לימחזירחרא .גרפיעלהדלתאתוסגרשכמעטחשמןהכרטיסן
סמוקות.פנייס,-חארטרברמןיורדאניכאשרבצעקות.

 ".נפלושלךהעגבניות"כלמתחלחליאנייבינרגעילד"אדוניי"
האשפהלפחאותןדוחףלאחת,אחתהעגבניותאתמריםירוכןאני

 .צעדייומחישהסמוך
 :נשיצעקהוקוליבמישהונתקלאניהרחובבפינת
להיזהר?". 'יכוללא"אתה

מתנצל.אני
 •שנית.מתנצלאני

 124-125גויון



קאלושלמה
~ f לדחוקשאיןידעהוא ·הקץאתדחקלאלדו 9רי~ל
בחגולעולם.הקץאתדחקלאהואלעולם.הקץאת •

רצופים,ימיםשלרשההנחוגהקדושויטוסשל
וכמוהםסגורים,בתי-העסקשכלבטלהימישלרשה T בת,אתהשיא,מרזחים,בנקים ,ת,ש,מ,ס,,ת

אזעדנודעלאשכמרתובפארורזה,היחידה,
"אולםאתשכדהואלעולם.ברייוודעלאהסתם,ומןב"אלטר"

תזמורת,יוקרתית,מקהלהמכולם,והיקרהגדוליאים", wהנ
ואףומכדירידידיויקרוביולהטוטנים.ליצנים,בדחנים,יתיאטדרן

אתלעולםיישכחולאומכדים,ידידיםקרובים,ממשהיושלאאלה
 .סלדוגבריאלשלהיחידהבתריורזהשלנישואיה

השועיםכמנהגיסלדוגבריאלהחגיגה.נמשכההחגימישלרשתכל
ברדדאדםכלושב,עובדכלוהזמיןחצותאחדיצאהימים,משכבר

כלהעירייה,בניארנימוארארכניירחובבאותולתומושהתהלך
הגרןלקרחמצאהוטרםמזלהשאיתרעיצאניתכלנדברת,מקבץ
החתונהאולםאתיוצאהיהסלדוגבריאלמחידה.אתשישלם
יחונךברכיהםשעלהספרדייםוההידודהכבודבכלפנימהרמזמינם

המוזמנים.שלהרועדותלידיהםזהבשלמטבעותתוחבהיהואף
 :נעדרלאודברכאןהיההכל .ומחוץמפניםשלמה,הייתהוהשמחה
להטוטים,מחזרת,בדיחות,דיקלרמים,ריקודים,נגינה,אווירה,

כךעלעמדסלדו(גבריאלמברזיםישרהנמזגיםמשקאותמאכלים,
בטעמומשקאותהמזרימיםכסףברזיהאולםפינותבכלשיתקינו
בארמקרובזהככולםדובםוהעשירים,השועיםהאורח).שלוכרצונו

נצר~לררידה,דונהראמה,הייתהלחימשותקתסלדוגבריאלשלבתר
 .הגרןלשידוךלעולםתזכהשלאחדדהעתיקה,למשפחה
המשותקבמראהאותרדחתההיא .בתראתחיבבלאסלדוגבריאל

בידר.הדברעלהלאבמלים,זאתלהביעשלאשהתאמץוככל
אליהלפנותכללחדלהנישואים,לפניהשנהלמחציתעדלאחרונה,
מכאןסלקיהפגר,"לחיהפגר"."לחי :ארתהכינהזאתתחתבשמה.
בחדדהארדאתכביהפגר,"לחישלך",הממחטהשלהפגרסירחון
ארבע",לארוחתאלילהצטרףלאבטובךהואילייהפגר"לחישלך",
אלררידה,בדרנהפגעהזרהתנהגותסוף.לאיןרכך ," ...הפגר"לחי
אתבדה )_2אףופעמייםנחלתה,היאאנושה.פגיעהורזה,שלאמה

הקרמהמןהצעידהרופאאתלהזעיקהיהההכרחומןהכרתה
העליונה.

מעשנהעמוקותשאבלמדי,המיושבתהכרסבעלהקרמה,קצרבני,
הרצפהעלעבהאפרטבעתהשיררכה,כההתבונןשלו,הקובניתשל

 :ושאלהתינוקיפירפתחהממורקת,
זאת?בכלאיך,-
השטרותכלאתלהםוהחזיריסלדוגבריאלרציחקקשב-קופה-

למחרתובלאלהתרעםמבליקיבלו .עימרששיחקובמשחקשהפסידו
 .למראית-עיןאף

בסדרהפוגעיםנועזיםמפעליםבכמהסלדוהתפרסםאומנםבנעוריו
פריצותשתיגםביניהם"חרק".הקדריותהרפויותובמסגרותהמקובל

בזמןאחרת,בארץזההיהאךכ"אמנרת".הוגדרהמהןשהאחתקופה
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של"שכנים :הקובץמתון
העומרואשל"דודתי

 ."רשפים"בהוצ'להופעי

שריד-זיכרוןנשארזהמנהגבחוצות.היציאהממנהגמכבדחדלו-
הקשישות.הסבתותמספררתשעליהםודחוקיםטוביםזמניםלאותם
ואציליפהמנהגאפוא,החיה,סלדוגבריאל .כךלנהרגחדלומזמן

לשלושהחילכלחייםששבקהמנהגאתחייהה .חילכלחייםששבק
ויושבי-הקרנות,הדלפוניםבהכנסתהסתפקלאוהוא .בלבדלילות

והמשוגעיםופושטי-היד,זעופי-הפנים,רועיהןעלוהיצאניות
הגדילאלאבנשמע,אוזניהםואתבנראהעיניהםזרן.לשהתקבצו
המשרטטים,העידכלביבפניגםהרחבהשעראתופתחלעשרת,

הוכנסוהכלביםואחדיהרחוב.בפינותשהתגודדוהמצורעים,
כזהשטרבידרתחביבפניולמחרתניסהרכשה"גדנדה"חתולים.

קדיםשהיוהקידותכעיןכמעט,לרצפהעדקידההחררהשה"גדנדה"
ההם.המצויניםהדחוקים,בימים

ישבברקד,לפנותארבעבשעההחתונה,שלוהאחרוןהשלישיביום
פוקדושיחקז'אק~ני,לדגו,הוותיקים,חבריועםסלדוגבריאל
בצרודעבהקרבניסיגרלעצמווהציתהסיבובים,בכלוזכהפתוח,
באותולהםשהגישהסיגריםגםוהציתיידידיועלפסחולאשטרות

ואזוזכה.ושיחקוהוסיףלסוחריעובדכסףשטרותשלברעדצרוד
שפתירקצורתשתיאתועובדהמשתפלהשפםבעלילדגואותרשאל

החד,הבולט,סנטרועבדימשניהחופשי,באווירונתלההדקות,
 :כיחלרןעדהמגולח

-זה?איך-
שיבהאיששלדןחיוךיעניוערב,ענוג,חיוךחייךסלדווגבריאל
וענה:מיושב

קופה.פרצתי-

אך,בגילם.לגבריםכיאהמלבב,כסוף,תואם.דם,צחוקצחקוהם
מצליח,סוחרסלדוגבריאלהיהאומנם,בעיניהם.חידהנשארהדבר
רווחיוכלחסךלוגםאך .בעדךשניםעשרמזהבבדיםסחראומנם
העצומיםהיואלהרווחיםאילורגםשנים,עשראותןבמשך

בסכרםבריהיהבקרשיהדיבבדים,הסוחריםבדווחישבעצומים

הבנקאישללבנובתרהשיאחראמההרצאות.רבעכיסויכדייהמשוער
שררה-כסףארקומרתשלרשבןביתלהעבידהבטיחידיאלטרהנודע,

שלהראשוןביומווקיים.הבטיחמזומנים.רכןרכךחתנו,שםעל
 .עצמוהנישואיםבטקסהחג,

לא.לגמדיהיום.שלסלדואינואזשלסלדואחדים.אנשיםביןאחד,
שלאיגדרףתחרויותבארגוןאלאאזעסקלארשמיתמבחינה
חובבים.

 :קולראתצירףסוף,אךרגעהיססז'אק
 !גבריאליתשתטהאל-

הגיב.לאגבריאל

"דיאלטרהבנקשלהענקיתהקופהפריצתעלנודעיוםשללמחרחר
רבעימשלרשתיותרנשדדוהקדוש.ויטוסשלחגרבערברשות'"
והקיפופשטוכשהשוטרים .סלדוגבריאלאלהוליכוהעקבות .מלירן
חרתנו,דקתו.וניקבכבד"בדארנינג"אקדחסלדוגבריאלשלףביתר,

באוזנייולרחשחוזרהיהיואחדירהטקס"בשעת :נזכריהזקןדיאלטר
הםבהלם.הוכרהדיאלטרס ."' !מחותןיחשבונךעל'הכל :היתולדדן

סלדוורזהנישואי :דברלעשרתהיהניתןלאאין-אונים.עמדו
 •קתוליים.נישואיםהיודיאלטר,~אדרלף

פסל•םמאיףילדה

 1990מאי-:-יוני



אובסטרידןישעיהומספרדית:באלסחחוסה

 ~, sי:ן(
~ 

סיפור •

כאלסהחוסה
 . 1939בונצואלהנולד
בכירמרצהומסאי.סופר

לאמנותכחוג
המרכזיתכאוניברסיטה

שמושבהכונצואלה
לאחדנחשבכקראקאס.
הבולטיםמהסופרים

 .ובאזורבארצו
הקודם","מץר :מספריו

מאות"שבע"ארוך",

במקוםשנטעודקלעצי

 ,"הvז R"ה ,".ד"אחד"

אחד :נוודיו"חצות

ועוד.חמש"חלקי
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ביצועבבהירותחייתישנהשלוש-עשרהלישמלאוכ
 tאותותיכננתי tלוזקוקהייתיבלבדאניפשע.של .

 .אותוהמרצתיבטירוף-דעתוכמעט
החלטתיהצהרים.אחריזמן-מהאחד,פברוארבחודש
שנה.שלושיםכבןהיההואלמות.חייבשפאניו

שמץעיקש.שכן.ובעיניוצחים rומצוזכהיםופניוגופוגבוה.כחרש.
להשתמשמשתוקקרזה.·-קרמה. rקטשלוש-עשרה.בןואניהודי.של
 .גברשלהעוצמותבכל

מותווים.היולאהרחובות .ב:עירהרגישושלאכמעטשלנרברובע
חלק-לפתעהופיעלפעםומפעםבלתי-צפויהיההאוטובוסמעבר
יבשים.עשביםמלאמגרשארחסר-תרעלתגשר

כניסותעל-ידיבקרשיהופרדוהכלהתרחששלידםהבתים.שלרשת
משםזוכראניהפאטירס.ביןחרטי-ברזלגדררעל-ידיבחזית.צררת
רבית-הספר .'דבכיתהלמדתיקנקנים.ראי-אלהתרנגולותעצים.
שנישבין tהמרכזאתהקיףהוא .מהעירחלקלהיותכןגםדימה

שלימדמהאתאהבתיובמכוניות.מסודריםחשמלבעמודירחובות.
חנות-הקטנות.חנויותיועםהזההרחובאתשאהבתיכמרהמורה.

זמןהרבהלהקדישליניתןשםוקיוסק-העיתונים.האחתהמכולת
האנגלים.גררזהברחובוהחוברות.הספריםלשערי
קופציםהולכים.האחיםשלרשתהיינולבית-הספרעדמהבית

ביחדההפסקותבזמן .באחרכועסים tמרוציםאחדיוםומשחקים.

בחזרה.אבל .אחרדבר-מתיקהאושוקולדחתיכתגםבינינוחלקנו
סניורהעםקלפיםששיחקמארדהרזההכושיאתגיליתי .לבדיהלכתי
חיתהשדלתוקטןבאולםאנשים.שניערדעםולפעמים-שמנה
שבקרשימשרםבייחודזה.במקרםמשועממיםהיואחיתמיד.פתוחה

כיסאקרבתימחברות.עדייןעומס tכשנכנסתי tואניספרדית.דיברו

בלתי-בשפההרףללאצעקושחבריהלקבוצהוהצטרפתיישן
אניבקלפים.משחקיםבהםכל rמסושכשאניבטוח.הייתיחדירה.
אנגלית.לומד

היחידגםהיההוא .איתישהתיידדהראשוןהיההרזהכושרןה

לשיפוטי.שלו.הגרועההספרדיתמסוימות.מליםהבנתישבעזרתו
בביתהסרתיפעמיםמספר .שליהראשונההאנגליתידועבמרבןחיתה
אותי.הפחידולאאחילגלוגיהזאת.הקלההלימודצררתאת

(למעשהובכביסהבמטבחלאמישעזרההקטנההאשהכשסרסימה.
הבכור)אחיעםבמיטהארתהמצאתיאחתפעם .אתנוגרההיא

אתהיסורתהולאהשילושמשפחתשלהמשולהבלתיאוריהקשיבה
אנגליתיודעיםשאינםמאיתנו.יותרענייםשהםאמרהאזהרותיה.

 .מכשףהואהרזהושהאישבאמת.
הספריםאתלהודות)חייבאניהבנה.הרבה(ללאשזללתי tנכרן

בארוןאוצרכעלעליהםשמרהשאמיטור"."הרצאתשלהעבים
רגםושדים.קדושיםדמויותשלסודיאוסףלישהיה tנכרןשלה.

וברבים"שאנגרי-לה".תולדותוקיצוראסטרולוגיותמפרתאי-אלו
לאמעולםאולם .והחושךהשכלכוחותאתהסבירודבריםמאותם
סרסימה.שלההערהבמציאות.למכשףקרובכהעצמיאתמצאתי
ב"אנגליהתעניינותיאתכמובןהגבירהחיצונית.אליההגבתישלא

רוצהשאנילוהסברתישלאחר-מכןבערבאותר.שכינינוכפיהקטן".
האנגליהאלף-ביתאתלילכתובהיססלאוהוא tאותישילמד

למרותאותיות.אותןאלהשהיוקבעתינוראהבאכזבה .במחברתי
 .אחרבאופןשנהגו

אםלמוחיהרזהשלמידיעותיויעבורמשהוהשפה.שבנושאהסקתי
 .מאודחרוץנעשיתיוכך .בביתולשהייהמסויימותשעות-צלאקדיש
הדלתעםהביתדרךוכשעברתי tמארדמאוחרבבית-הספרנשארתי
אם-כיכתמי.דאזשםהיההכללילה.כברהיהוהשחקנים.הפתוחה

אחרים.מבקריםגםלהםוהיושיכורה.קצתחיתהשהשמנהיתכן
לחפשהשלישיביוםשהגיעהסוסימה.שללפיקוחהגרםאיחורי
אוליבשרירים.אולימהמקום.כשיצאתימוזרמשהוחשתיאניאותי.
אלהרחוב.אלממניפרץחדשמרץבראשי.אוליהשתנתי.בהבצורה

שלמבטואתלרגעאיבדתילאהקבוצהעםכשביליתיהאינסוף.
באישוניוהאדומים.בעפעפיוהסתכלתיבכך.הבחיןלאהואהכושי.

שאיכפת.מההעיןשטחמלואעלמתפשטיםכמרשדמוהקפה.בצבע
 •מוזרותהברותפלטבוהריכוזאלאהבלויים.בגדיוהיולאליהיה

 .בקלפיםהתכופיםוניצחונותיו
בכךאמונתיאתשאימתמשהוהתרחשיותרמאוחרחודשיםמספר

בשפהבינינוהועברשהכוח tביותרהטובהמעביראתשבחרתי

וממרחקמרחוק.אליעברהידיעותיועוצמתבמבטו.בלתי-ידועה.
האנגליכלפישנאהשהרגישההיא.סוסימה.שלבכניעתההבחנתי
נגדמהערותהתנזרהלאערבבאותואותישלקחהשאחריהיא. tהקטן
דלתלידנעצרהואפילוברחוב.לבקרלאט-לאטהתחילההזה.הבית

ארבעהאלאחלפוולאפעמיים.אופעםשםארתהראיתיהשחקנים.
אשתו.שהיאלכולנונודעדמייךהכושיעםש"יצאה"עדחודשים
בתשוקה.להיותחייבלעצמי.אמרתישמרחוק.זהכוחשלמקורו

בהתרכזותרבים.ימיםמשךאחד.לדבררקהמחשבהבהקדשת
אותואםבעיקרבלבד.הואאלאאינוהעולםכלכאילואדם.באותו
 .בבוזאליךהתייחסאומתנגדךהיהאדם

הטילשחברייודעאנישאירע.מהעלדיברנולאשמעולםלמרות
כפיבדיוקעקיף.באורחאותההכניעשהואסוסימה.עלכישוף
שרצה.

בעוד tבהםשהבחינומבליברובעבחייעברואלהשאירועיםיתכן
להשיגעל-מנתרצוני.אתמרכזהשלוש-עשרה.לשנתימתקרבאני

בחנות.שראיתיהקטןהפסנתר :דבריםאי-אלהשללרכישתםעוצמה
התוכישלבריאותועלגםחשבתישלי.לגלגיליותחדשיםגלגלים

שלנו.הזקן
ההחלטותכלאתהחלטתי .לקראתומוכןהייתיהרצחכשאירע
הדבראתתשיגשעוצמתיידעתי .בכךיבחיןשאישמבלילוהנוגעות

לחכותצריךהייתיכיצד.ידעתילאאם-גםמשתוקקת.היאאליו
ימות.שפאניועדחודשיםמשלושהיותרלאהקטןהאנגלישלבדרכו

מבליעצמואתלדבריםהרקעהכין tלרצוניהודותהפשע.כשבוצע
בבהירות.בכךהבחנתיעצמישאני

היושםשלנו.השמאליהקיצוניהיההמשותפים.הבתיםמשלושת
ובניההחתולה tהקטןוהאחדהגדוליםהכלבים tאחישניאבא.

הבית .גדולהודיתומרבעציצימלאהיההאחוריהפאטיו .והתוכי
ן iזנשםבילההנהגבעלהריקטוריה.לדודתיהיהשייךהאחרהקיצוני
אחותדודה.אותהאלינו.רגעבכלבאיםהיושלנווהדודניםמועט
לאשאישאלאשמחה.תמידטוב.רוחבמצבתמידחיתה tאמישל
צמחישלקטןגןלההיהשלהבפאטיולקרוא.ללמדהמסוגלהיה

לעשותידעההיאגויאבות.ושלשסבלה)היחידי(הפרחהבאנה
-לוויותואוימי-הולדתלחתונות.-מניירמושלמיםפרחים
זעיריםמכנסייםלקשוראהבה tבענףאובכתראותםהשלימהשתמיד
לביתה.שהתקרבוהמיוחמותלכלבותצניעות)חגורות(אוהדוקים
נשכח.לאשטעמםושימוריםממתקיםוהכינה
 tפאניואלההיו :הרובעשלאחרבמקוםגרוהאמצעיהביתשלבעליו

אתקאברילספרדושכרלכןקודםשנהילדות.שתישגםויתכןאשתו
שםהחינגות .האזורשלביותרהמוצלחהבאראתשםופתחהבית

כלרקדובשבועראשוןובימיבשבתותבלילה.מאוחרעדנמשכו
אנימאדם.ריקמעולםהמקוםנשארלאבלילההאמת.למען .הזמן

חוזריםשהיוהתקליטים.שלפזמוניםמאהלזכורהצלחתיכימאמין
הביתאתאי-פעםלעצמולהחזירפאניוחשבהאםעצמם.עלשם

רכילותכל ?ביניהםקשהקטטהאיזוחיתההאם ?קאברילטמידי
שהיולמרותהגברים.שניחיתה.לא tמזמןאלימגיעהחיתהבנידון
שלווים.אגשיםבדרך-כללהיווהחלטי.כחושאופיבעלי
לאאיששלוש-עשרה.בןהיותימשמעותאתאזהרגשתיכבראני
 tהייתיבווהידע tהביטחון tהדחףבמצבאיתילהתווכחמסוגלהיה

 .חוץכלפינראהלאמאלהדברששוםלמרות
ויקטורה.הדודהשללביתהננגסתיאחדאחר-צהרייםפברואר.הגיע
מה-עודאותי.הקסיםהניחוחהבאנה.פרחיעםכוסהעמידההיא

גוזלערבלהדודתי .מהתנורשנישאהעוגיותבניחוחקשורשהיה

מדובר.במהידעתימתאימה.לסמיכותמצפהקדרה.בתוךשקוף
גמלים.סוכריות.ממנונוצרומתכת.לתבניותזהנוזלכשיצקו
היוהאש.עלהשפותותאחרותבקדרותזעירים.פיליםכוכבים.
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ביקשתיאלה.בצבעיםליצוריםהמיועדיםוצהובים,אדומיםנוזלים
ביקשההיארתיחה,לנקודתהגיעהמבעבעוהנוזלהיותעזרהדודתי

בזריזות .לתוכןהנוזלאתיוצקתהיאבערדהתבניותאתשאערוך
ארהובילטעםאתלדמייןרקלאהמלהיב.תפקידיאתלמלאהתחלתי
ארחלבשלכלשהוופרודהצימוקיםאתלחלקרקלאהמנתח,
לגלותגםאלאבתענוג, )?(קיבתיגרפיאתשמילאודבריםשוקולדי

עםהמתמזגתהלהבה,השתקפותהחדשים.הירוקגרוניאתפעםבכל
לחגיגה.זרפעולההפךהשולחן,פניעלהיוםארד

עיניומלבדיוסומבררולבנהחולצה-פאנירהופיעזהברגע
הדודהכשלרםדרשהשלוהשמחהקריאתמבהיקות.ההרריות

אי-אלהביהסתכלמולי,והתיישבסובבוכיסא,נטלהואריקטרריה.
שהגשתיהעזרה .תפקידיעלמארדמעליבההערהוהטילזz.:נירת

דברשרםבה,היהלאסררידברשרםלגמרי.טבעיתלינראתה~דודתי
דבריקישוטשלתנועותבאותןלמצואהיהניתןלא:לחי-מוסרי

r. .הדודהשלו.העלבוןדבריעלחזררפאנירלעברו,פנתהדודתיתיקה
כתפרעלחבטההיא .וערפלמבמשהוכנראההבחינהטוריהריק

כשםיפאניר .הכלהיהזה .ברלהתחשבשלאממניוביקשה:צחוק
נשבעתיפברואר,צהריבאותםשקם,לפניאבליצא,כךשבא,

לחזורתרכלשלא !מרותלךמאחלאני !"בן-זונה :לעצמיבמוחלט
הפשע.שלונרנצחתהליךהתחילכך "!לעולםדבריךעל

(יתכן .מארדמעטפאניראתראיתיהבאיםהחודשיםבמשך

בערצמתי.בטוחהייתיבבדידות,מרחוק,בר).מלפגוששהתחמקתי
להתנפלאראיתרלהיאבקכייבעונשולהתערבחייבהיהגורליכוח
לא .וגדולזריוגרףנגדכמרנירזהנערעבורחסר-תוחלתהיהעליו

היהלאכלומרדברים.להסביראזחייבהייתי :עזרהלבקשגםיכולתי
 .הפנימיומכרחימשתיקתיחרץאחרמוצאשרםלי
אותרהרגתיעליה.חלמתינקמתי.עלחשבתיבראחדלילהעברלא
הלכתילאהשבועב'ביוםעדים.לעיניומקרובמרחוקיוםיום

שלבכיתרהרגילההחינגהלי).זכורהלאלכך(העילהלבית-הספר
ריקטרריההדודהטיפלהועכשיוהשחר,עלותעדסאנהקאברילט

דלתעלנשעןישבתיכמעט,רגועאני,בערדבפאטיר,בכביסה
נעליויחשוףחזהומתקרב.פאניראתראיתילפתע .מבחוץהכניסה
ארמפוזרנראההואהימנית.בידרשלוהגדולרה"קרלינט"ישנות
דמיינתישניותמשךמספק.מזעם,מפחד,נזדעזעתי ;מרוכזמארד

דחףפאנירהעירום.בחזהוהחותךשלו,ה"מאצ'טה"להטאתלעצמי
הבית.אתהשכירומאזמעולםאירעשלאדברונכנס,ביתרדלתאת

התקרבתישינה.ללאלילהאחרילבדרשםנמצאשקאברילסהנחתי
חרטיגדרדרךהפאטיר.הגריאברתלידששהתהריקטרריה,לדודה
בכירוןהלךפאניר .האחרהביתשלהשומםהעומקאתראיתיהברזל
ארצלויבשרהאסכלהעלמכיניםהיושמתחתיוההודי,החומר

הררי.שללזהתארםכמעטהגדול,ההרריהחומרבכדורים.משחקים
האחר,הפאטירלעברהביטההיאראשונה.הרעשאתשמעההדודה

אתלקבלהגיעהואהשמש.לארדלמחצהעירוםפאנירהופיעשם
 :קאברילסאתלהעירבתרני-והתחלתייכל-כוליהסתגרתי .נקמתי
קולות.נשמעוהביתבתרך "!לולהרביץבראיבפניולווסטור"ברא

לכדרתאבסורדי,באופןפאנירהתחילבינתיים,התעורר.קאברילס
 .מארדיבשבקולצעקמבפניםבאברילס .ההודיתומרמהענפים
יכולושהואכביתר,נמצאשהואכנראה,בתשובהמלמל,פאניר

 ;סכיןקחמרט,:קחבקאברילסדחקתיאנירוחו.עלכערלהברלעשרת
 .אותילהרחיקניסתההדודה .עכשיונזהראינוהוא .עכשיוהתקדם

r. היא .מחשבתיאתלהגילושבתוכיהערצמהישלישהמבטסתבר
i נוקשה.להיותהמשכתיאניעלבוני.שלהיחידההעדהחיתהרי

ראינואז .עונשואתפאניריקבלשניותמספרשבערד·דעתי
יעליוסדיניםסימניקצרים,בתחתוניםיכרסתןיוצא,זz.:קאברילס

הגב.מאחוריבידר,משהרהחזיקהואפרועים.ושפמוזtעררתיר

באוויר,ניצתשלוה"קרלינס"כתרנגול.מהעץוהתרחקקפץזפאניר
i1 בדרכההבחנתיכבראנילשווא.אולםקאברילס,עלהסתעררא

התנועהירה.השמןוהגברהפקודה,ניתנה;כברקאברילסשלהישן
הואכךואחרה"מאצ'טה",נפלקררם ;נעצרהפאנירשלהעגולה
דם.שלבתבניתעצמו
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חכםמשח :מערביתט'אחרנאג'י

 ~ו~
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•סיפור

נאג'יוהסופרהמשורר

בשנתבנצרתנולדט'אחר
אתסייםזרבעיר . 1951

ואחר-התיכונייםלימודיו

השכלתועלשקדכך
ידועחראכעצמו.

חרבה,בהתעניינותו

הרחבה,בקריאתו

הספרותובהשפעת

 .כתיבתודרךעלהאירופית
הראשון'סיפורוכבר

משךהאחרונה","חמלה
שללבםתשומתאת

הספרותיים.המבקרים

מהקוץבלקרחזהסיפור
לאורשיצאסיח","גבל
לקובץקדמו . 1989בשנת

שלקבציםשבעהזה
וארבעהקצריםסיפורים

שירח.שלקבצים
הקצריםמסיפוריואחדים

לעברית.תורגמו
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אתשהרמתיברגעהנשף.בסוףבית-הקפהאלאליאב
לאהוא .שמוליהריקהכיסאלידעומדראיתירראשי
ניסיתי .מפירמלההוציאולאלשבת,רשותביקש

ועידנים,עידןזההכרחיויהכרחיו .פניובתורילהיזכר
שםמהאראבירשםמהשמרימהידעתילאאך

מלהיוציאאךשאםאיש,לאותולו,לומרמהידעתילאמשפחתו.
ערדשיקרהמהידעתי ?אעשהמה !אמיילדתושלאאחלייהיהמפיר
אינווהואאעשהמה ?שתיקתיעלהאשמרר ?אליוהארנומעט.
שםהמלצר ?החביבותפניועלשהתפשטיומחירנומשתיקתומשנה

אותםולסדרוהשולחנותהכיסאותאתלאסוףהחלהואלהיסוסיי.קץ
התחלתילישיבה.אפשרותמותירותשאינןצפופות,שררותשררות
שתיתינכנסתי,חבר,לחפשבאתי :שניםלפניזהבבית-קפהלשבת
עודניואנימאזיעברושניםשבעכמעט .ממנויצאתיולאקפהספל

פנים .נשארתיואניעקרישחיפשתיהחברמקרם.באותומתכנס

היגרר.ואחריםחוליים,למיטתרותקואנשיםמתר,אנשיםהתחלפו,
מושבילמקרםנאמןנותרתיו·אנייהללוהשניםבשבעקרהזהכל

ממני,הרחקלאשם,נחרתהבתולהשעיניויודע,יושבבבית-הקפה,
אלהבוקרבשערתבאאני .שלוותןאתיטרידשאישבליבשקטנחרת
ובשערתמעטימסתובבמתגורריאנישברהקרובהכפרמןהעירי

הריקהכיסאבית-קפה,באותועצמיאתמוצאאניהמאוחרותהבוקר

אליו,מובילהמקוהבית-הקפה,אלמובילותהדרכיםכללי.מחכה
לחייםהתרגלתיכבר .אחדיוםהחסרתילא .אליומוביליםהרחובות

שהגעתילפניהייתיהיכןעצמיאתשואלאניקרובותלעתיםאלה.
אניכאשריואחר-כךזוכריואינניאחדות,דקרתלפנילבית-הקפה

אמיאמרהאחדיום .לזכררניקרהטבעילאשמשהרחשאנינזכרי
מזדקניםלגבריםהמוכרתבמרירותענהוהואשכחן","נעשית :לאבי

הסניליות".מסימניהיא"השכחה :לאחריםמאשריותרגילובני

עלמסתכלאנישכחה,למעשהשנתפסתימגלהשאניפעםבכל
ילהיפריהזדקןולאגדללארחוב,אותרהואוהיהישממוליהרחוב

רשםפהלצמוחשהתחילוהחדשיםבבנייניםיותרצעירנראההוא
לביןבינושישהאמיץבקשרחשאניקרובותולעתיםיעבריומשני

החלההיאלזקנה,.ואשרבעיןעיןרראהראנישניםשבעבית-הקפה.
שאישבלילהתפשטהלבןהצבעהחלשםבשוק,העירלבאתלתקוף
ולפוכריםלכפריםולעבורלעזבההחלוהעירשתושבילב,ישים

יותר.כךהואאיןהמועדף.חלק iוהעירלבשהיהלאחרשמסביבה.
מקרםלחפשומנסרתאותרעוזבותהיכולתבעלותהמשפחותהנה
אלהשוק,אזוראלפעםמדיללכתנהגתילי.אשריותר.צעיראחר,
מתהלךהייתישםלביני.בינודמיוןברשמצאתיהמקוםאלהלב,
בבית-הקפהבמושבייושבעצמיאתמוצאמכןולאחרמעט,

הואאיךיודעאינניעובריוהזמןישעברוהשניםשבעידידיהמועדף

הכסארתאתאוסףוהמלצרמגיע,הפרידהרגעוהנהעוברי
הפרידהשרגעיודעאנילזרזמתחיליםשהכיסאותברגעוהשולחנות.

 ...חנייתהללכתושעלייהגיע
אמר:אורחי

 .משהרלךלהציערוצהאני-
ושתק.

אמרתי:

 ?זהלילהבסוףממנירצונךמה-
אמר:

אתה.להיותרוצהאני-
הזההאורחאתהיכרתישלאהוארניתמהאתשהגביררמהיתמהתי
בענייןבבקשהאליילבראכמוהררזאישלעצמומרשהכיצד .לפני-כן

ביןפניואתשחיפשתיגםונכוןילימוכריםהיושפניונכרן ?קשהכה
ולשבתילפגשושקיוויתיהואיותרערדונכוןרב,זמןמזהרבותפנים
מחייך).(וחראהממושכת,היעדרותועלבטענותאליוולבראאתר

ולהוסיףמתרחב),חיוכו(הגההרבה,עליךליסיפראבי :לוולומר
אלזהאותנומקרב(החיוךיארתךלפגוששאפתישניםמזה :לוולומר

אותראילצושהנסיבותאדםהיההואלעולם).ניפרדשלאכךזה,
הכפריםביןמאבינפרדהואשנה.ארבעיםלפניארצואתלעזוב

ליסיפראביהימים.באחדשרבשייפגשובתקורהר"סג'רה""סיריך"
יערובמי :במרחיניקרהשאלה .בזיכרוניחינשארוהואלויוהלךעליו

 ?עליוליסיפרשאביאדםאותרשזהרלי

ובכדימצוקה,ברגעילכךמזדקקאניקרובותלעתיםעמוק.נשמתי
 :אורחיאתשאלתייזמןלהרוויח

אמרת?מה-

 :ואמרצפריהבלתיבתמיההעלייהסתכל
יסתיים.והכללבךרגשתאתמעטהפגאתה.להיותרוצהאני-

 .אחדבגרףרוחותשניאחדינהיהושנינורוחךאלאחדוראחדברגע
 :ואמרתיזמןלהרוויחניסיתישרב
אתה?מיאבל-
 :רבהבמרירותהש~בהוא
 .חניונישתדאבישברגעחשבתי-

 .אחרלכיורןהשיחהאתלהסיטוניסיתיימתשובתוהתביישתי
אמרתי:

 ?שניםלפניבאתלאומדועבדיוק,זהברגעבחרתמדועאך-
אמר:

להתכתבניסיתי .הדברנסתייעלאאךיאליךלהגיעניסיתיתמיד-
 .צעררנתמלאתימחפשנינצרתברחובותראיתיך .יכולתיולאיאתך

מהססאתהאךשל.ךלבית-הקפהאליךבאתיהשעה,וכשהגיעה
לקבלני.

והרחוב,המלצראתשכחתי .השולחןעליידייביןראשיאתהינחתי
כלעלוהשתלטראשיפינותכלאתמילאאורחיהבתולה.עיניואת

הואמהדי.בליעדהאהובהזה,האישרוצה,הואמהמחשבותיי.
מקומראתולתפוסחברילהיותביקשל~ ?אנילהיותברצותומבקש

לו-שניםשבעלפניהקפהבביתלחפשושבאתיחבראותרשל
מוזרדברלבקשאבלקל,דברזהכימסכים,מידהייתיזאתביקש
ובעצםהפתיעני,הואלהבין.יכולתילאזהאת-אנילהיותכזה,
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יכללבקרשיאחדיבגרףאחדברוחיאני .מסביביהחייםמהלךאתעצר
האוכל ?רוחותשניבעלאהיהאםעליייהיהרמההעולם,בפנילעמוד
כמעטבסירוב.נתקלתילהתקדם,ניסיתיבהפעםבכל ?בפניולעמוד
ברחתי .אחריירדפואלהמלים ?מתנורןאתהלמה :ליאמררכולם

אליהזדקנושלאהרחובותצעיריבחורבחירתישלירריתיםמהרחובות
אתלמצואירכללאשאישבמקרםעצמיאתלמצואכדיהעירילב

יותרוגיליתייהללוהצעיריםברחובותזרשאניהרגשתיתמיד .עצמו
ומחשבותייאנייושנותרתיבמהירות,התקדםשהעולםאחת,מפעם
הזההליליהאורחבאוהגהשרנה.בעולםשלי,והאידאליםוערכיי
 .אנילהיותרוצהשחראלילהגידבאחרא .זרמוזרההצעהלילהציע
לפגימאבישנפרדגבראותרחראשחראילייערובמייערדרמה

שייפגשוהבנהמתוךר"סג'רה""סיריך"כפרינוביןשכהארבעים

כאלה,הבריותביןאלה,רעיםבימיםיימצאו,הלא ?הימיםבאחד
זהשאורחילייערובמי ?במסכותהמכועריםפניהםאתשיסתירו

ג'קילדוקטורלשאלתהנשרב ?ידידבלבושאריבולאחראידיד
הזההגברשללהצעתולהסכיםהיאגדולהשטות ?חייורמיסטר'
כזאת.בפשטות

ארד-לכבן,האה~ייזנחהמבחןבשעת .למבחןלהיכנסלבסוףהחלטתי
דרךעללחשובהתחלתי .לומרנהגהשאמיכפייביזיוןלייגח

ביותרהפשוטהבדרךלנקוטהחלטתילבסוף ...ולבסוףהבחינה,
 .אותיגםמכירמכירישאניהדבריםאתשמכירמי-כאלהבמצבים

 :לואמרתי .המבחןהתחילרכך
 ?לררה nעין-הפליטיםמחנהאתמכיראתה-

 :מנירוכמרניאוהבשרקאוהב,שלנטרןהשיבוהוא
שיעורייאתוקיבלתיילדינהירתייחףבדרכיוהתהלכתי-

חיפשתיגדלתיוכאשרלרוב,ברהמצרייםהפחלוחותעלהראשונים
מצאתים.ולאלפניךהדומיםפכיםלי,שאבדרפנים

עלשלויהאידאליםרעלעולמועלימושגיועלאותרשאלתיאחר-כך
תחושתעליבהןלבקרשהרבההמקומרתעלאוהב,שהואהרחובות

 .ויותריותרלידרמהשהואחשתימתשובותיואחתרכבל .שלוהזמן
הפכוששאלותיועדלהשיב,המשיךוהואילשאלוהמשכתי

חודריםבעלומיםהרגשתיאר-אז .לתשובותייותשובותיולשאלותיי
ובפעםבעלומים.חשתי ...נעלםהאורחרהבהנכחייהסתכלתי .לרוחי

הרחוב,עםאחדשאנימאי-פעם,יותריהרגשתישניםמזההראשונה

סופיים.האיןעלומיועםמתחדשושאני
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בשרה.עלובהמאקסימו,להונותרה
 :אליווהתחננהנשקהנעליואת

סלחשובאלוהים,אתמיראתךהצעיר,"ארוני
לי,

וסררחוקרפו.רעימורייהיושוטיםכי

 ,,יזכה.לאביאחריביזכיתכלברואתה
 :אמרוכךלמאקסימוהואענהאז

אהובתי,אינךאתמאקסימו,האל,"בשם
היא,אציליםבתאוהב,אניאותההנערה

איתי.לבואכריהיאויתרההכלעל
 ,,מעשה.בךאעשהלשכב,חפצהאתאםאך
כלי-נשקיהתרתיהישלכתי,כידוניואת
 ;מולאתיבמהרהמאקסימושלרצונהואת

הכלבתא,למאקסימולה,עשיתיומשכך
לאהובתי.הלכתיסוסי,עלרכבתימיד
 :לנערהאמרהואמהשמע,ואז'

 ?עשיתיגבורהמעשהאיזהבבת-עיניי"ראית

 :אמרההיאמהשמע-הבחורהואז
יעיניימאורבבת-עיני'יאותך"ראיתי

לברך'נילחמתהשורריםכלנגראיך
נילחמת,הבחורהבמאקסימוכאשראך

העמוקבגיאהצריבמעבר

 ,, .שלךשחיתהלינראהאחרת,מאורמאור
 :לנערהוענהדיברכךואז

האחרונה,המכהאתלסוסה"כשנתתי
האדמה,עלמהסוסנפלהמאקסימואז

אני.דובראמתשלי,חבצלתותאמיני
 .עזרתיומעטהצטערתימאור

גרמתי'רעותשלושלהימאקסימואתכשבעלתי
ב~ןזzתה,היאשנייה ;שלישחיתההראשונה,

אתאיברההיאגרועה,הכיוהשלישית,
גבורתה."

גדוליבצחוקהבחורהצחקהואז
ארוכות.לוונשקהמתוק,חיבוקחבקה

שנותרו,המאה--מאקסימושלוהלוחמים
יאנאקיס,ארוןוגםהנהדר,וקינאמוס

הזקןופילופאפוסשורריםמאהועור
האקריטיס,מפחדרחוק,כולםהתפזרו
בכולם.שםוייתעללישיגםשמא

8 

בשפעהתענוגותלנעוריםשתמירכפ-י
 iומתהילדמעושרמשתלהביםמארוהם

ועשה.קייםהכלאקריטיס,ריגניסגםכך
כולוהעולםממנושהתייראאחרי

אחריםערביםוגםרביםאמיריםוהכניע

האפלטים,כלואתדגוליםשורריםוהרג
הלחימהדאגותאתשכחשהואואחרי
בשפלה.ביתולקבועילנכוןהבחורחשב

גרהכללאודךהנהר,לאודךחיפש,חיפש,
אקריטיס,למגורייאהמקוםמצאולא
לחיות.הפרתלידהרעיוןלוקסםאך

הגרות,לאורךמקום,בכלעברוהוא
אילנותחורשתבוירוק,שרותובאזור

ומצליםיפיםעצים,סביבעמדושם
ההרים,מןירדויפהפייםמיםופלגי
מצורה.לובנהוהשתוקק,שחפץכפיושם,
 1-:השרסביבשיזרמוהסיטהנהרמיאת

יפהפה.גן-ערןנאה,מארמקוםלוועשה
מבוצרים,מגדליםעםמפוארות,חומותבנה
למרחקים,שיראהשיש,מצופההכל
ומיוחד.יחידמדשים,יפה,והכל
 .מעייןלוזורםהעציםאחרוליד

בנה,הואסכרהנהרפלגיארבעתעל
בכלזורמיםוהמיםלגבעה,תעלותוחפר

הסביבה,

מופלאיםלדגיםמיםכריכותועשה
דקליםגםשתלזהובגן-ערן
 :אפרסמוןעציהביאוממצרים
אדומיםוהפרחיםירוקיםעליהם

בושם,-וחפירותקטנים,ושורשיהם

וסבוכים,צפופיםאדומים,הענפים

כשלגלבןעסיס~יגרהעציםומשורשי
 !החושיםאתמש~דנעים,כהוהניחוח

נפלאאגםוגםנאהחצרגםלווסידר
בשמים.ריחותמפיציםעציםשתלומלפנים

עליונהחצרעםשנייה,קומהבנהוהוא
סביב-סביב,גרדיכולהואת

הציב,הואוכסףמזהבוניצים

ונימפותציפוריםנמרים,אריות,

נשפכיםמיםומכנפיהםמפיהםאשד

מבושמים.מיםכבדולח,צלולים
העציםענפיביןזהוביםכלוביםתלהוהוא
 :ואומריםשמזמריםתוכיםבהםויש
אהובתך."עםש~חאקריטיס,מח, /o"ת

הפרתנהרמעליפהגשרבנההוא
אחר,קימורעלמוחזקכל-כולולגרהמגרה
קשתותארבעעםביתןבנהועליו

 ;בכיפהומכוסהלבן'שישכולומצופה
יפהפיים.ירוקים,נאים,עמודיםבוותומכים

קבורהמקוםהקיםהואומלמטה
 .הנערגופתאתישכיבוהזמןבבואבו

המים,מולהחדר,וליד
 :עומדתיפהמיטהיהעץבצל

באבני-חןמשובצותמזהב,רגליה
מונח,המיטהעלסגולוכיסוי
מדמשק.משיברפרושומעליו
מזהב.נימפותעםכולורקוםוהפוך

הצריעלריגניסלושוכבהמיטהעל
לבו.אהובתיושבתולדגליו

 ;בחודיםשלוש-מאותעומריםוסביב-סביב
אדומים.ומלבושיהםיפים,כולםוהם

טובות.באבניםמקושטותחרבותמחזיקים

ההדים,מעבריעללהגןהחזיקכולםאת
זרים.עמיםמפנייווןעלשמרווהם
ממעופןשחוזרותהיפותהציפורםיוכמו

בנעימות,מזמרותהערבבואעםובקן

ממלחמות,עכשיורחוקיםבני-חיילו,גםכך
שירים,לוושריםאליומדברים

ערבים.בקולותהנפלא,לאקדיטיס

כולוהעולםממנושהתייראואחדי
רביםואמידיםערביםהכניעוהוא

השוררים,וראשיהאפלטיםכלאתוהדג
הלחימהמדאגותשכחשהואואחדי

אקדיטיס.ריגניסשלסופויוםבא

9 

זההבלעולםמנעמישכלכיוון
 :זוכהבהם.דס iJילמרותמשתעבדים

אקריטיס.ריגניסשלסופויוםבא
כמוהואישיופיעלאהרודות,מןדורבאף
בתהילה.ארברכושבמצוינות,לאבגבורה,לא

מהעולם,ונעלם~שלם,הואוהיום
גורע.וממחלהלמשכב,הואנפלכי

מרפקיואתתקעהואהראש,וב~שען

 :אמדרכךריבדשלוולכחרדים
יבחודייערב,שררתאתאתם"זוכרים

ולוהטים,צחיחיםשרותשהיו
חמושיםערביםמהרכהכשהקיפרנר

פרוקי-נשקאתכםשמצאו

 ?כולםאתפיזרתילרכב,שהספקתםוער

 :ראיתםגדולפלאעוריבחודייועור
הפרתנהרשלהצרבמעבר
מוצלוהמקוםצפופיםהקניםבובאיזור

לנוח.כריאוהלי,אתהקמתישם
הלביאותראיתםאריות,שניוהגיחו

 ;משתובביםכשהםהקטנים,גוריהןעם
ראשהעלהלביאהאתוכשהכיתי

 .קני-הסוףביןהאריות,נכנסו
 :אניאמתרובדבחורים,האלבשם
ימוליהניצבהנוראהמסתוריןבשם

 ;חייכםסיכנתילאמעולם
תזכרו.ליוזאתאתכם,אהבתיתמיר
 !אוהליערבאושורריםכמהועורי

קשים,במבצעיםשררתיסערותמאלו
 !אהובתיאתלילחטוףרצוכמה

שולטהכלועלהכל-יכולוהאל
רע.שוםגרםולאהיה,לעזרנו

המוות,מחשבתתמיראותכםשתהיה

אין-קץאהבתהעולםאתותאהבו
ביניכם.יפרידלאהמרחם,ושהאל

אחרלכללכם,משאיראני
אחת.וחרבשריונים,ושלושהסוס,
 :תזכרוליוזאתלכם,אניאומרושוב
תשרתואלאחר,ארון

תראו."לאבעולםאחדאקדיטיסכי
היפיםהאלההרבדיםאתומשהשלים

 ;השמייםמןשירדבשרף'חש
הרבהנבהלהואיאותוראהוכשריגניס
 :תראהההזיהשאתקרא,ולאהובתו

אותישרוצההמלאךאתאהובה,אתדואה
לקחת?
ידיידפוהמלאךממראה
 .בדנייפקדהקץממראה

אניומסתלקנפרדים,אנוהיום
.דס. iJלאנייורדמכל,האפלהשחור,לעולם

לקחתאחראישאהובתי,תבקשי,אל
בקשיהגוןנעראהבתתבקשי'ואם

 ;כברותבמערכותמסכנות,יחשוששלא
 ,, .תמירבמחשבתךרשאייתשכחיאלאותיוגם

אהובהדבריאתכששמעהוהיא,

מזרחלכיווןפרשהידיהאת
 :עצבמאורבקולדיברהאלוהיםואל

העידניםבוראימולךבכלעולם"ארון
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חורשיחסכוזמבצע
טיולעלחולמים

מכונית ,"ל lלח
אומחשבחדשה,

לדיסקונט.בואולילדים?גבוהההשכלה
החסכוןתוכניתאתלכסמציעדיסקונטבנק

-יכולתכםלפיחודשיותבהפקדות"יתרון"
מכביד.ולאקלחסכון

שלכס.חלוםכלקצר,זמןתוךלממש,תוכלוכך
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ריביתבתוספתלמדדמהצמדהתהנוומעלה,
החסכוןשתקופתככלוגדלהההולכתצמודה,

חסכון.שנתלכל 4%עדומגיעהמתארכת
דיסקונט.בבנקלחסוךובואוחלוםעלחשבו

מהודושי

בנקלכםמעניקהחשבוןפתיחתעם

וצבעונית.גדולהחוףמגבתדיסקונט
לתקופההמבצע ,המלאיגמרעדיחולקהשי

מוגבלת.
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