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ב'קטע
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אתלייצגלדעתם,הראויים,סופריםשמינומשסריםלסובה,
 ...פניםוכלפיחוץכלפיהלאומית,הספרות

מלים.להכביררוצהאיניוכאן
במסגרתממלכתיות,בשליחויותועטרוחאנשישיתוף ,כאמור

מאזכמיהתנוחיתהווזמאו.דחיובית ,הלאומיהמנהיגפמליית
המתחדשתתרבותנוארומייצגוג.םשותף,יהיהשהסופר ,ומתמיד

המשקיע ,העסקיםאישדווקאלאו ,בדבלהגנרללא .כאן

מיאלא ,אלקטורליהואאםגם ,עדתינציגלא ,הפוטנציאלי
סובאותםמבין ,ולכןהחיים.שלזעיריםמיקרוקוסמוסיםשבונה
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 .יחםהתנהגויות
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מתקבלות ,למשלהסופרים,באגודתאבלמפניות,נקיבהכרח
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האגודה.
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 .שבחשיבתו ,שבאופיו ,חייושבאורחהמשורר ,כרמיס. .נגרזי
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סוב.מתרגםלכללים.משועבדתשפהלאמתקשרת,שפהחיים.
אך •איתרהסכמתיתמידלארצנזנס.אחרים.גםוילקה.רקולא

במניעיוהאמנתיכי ,שלוהנחהכלעלוחשבתיבעיוןיוקראת
הסחורים.

לכאוב.ולאאותםלזכוראפשראיךאותם.לשכוחאפשראיך
איש .שוהםפרופסורשוהם,חייםאתלהזכירמבליאסייםאיך

הקדישוולושנה,לפנילעולמושהלךספרות,אישתיאסרון,
 •זה.בגיליוןהמופיעותמיצירותיהםכמהובנוחבריו

~ jj~ ~::· -u 
 ,ליפסקיללאוהקטן"ואמילהקדוש""פאולוסהסיפורים
מסיבותהבא,לגיליוןנדחו ,עמיאלעיריתשלבתרגומה
טכניות.
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הוצאתצמח;עריתרגם:פילוסופי;
עמ' 84 ; 1994המאוחר;הקיבץו

הספרהואפילוסופיהלוגיהםאםר
 .חייוביםיויסגכשסייןשפיוסםהיחדי

מחשבתמכלולמהותלבאסניסיוןהדו
הלוגיקה,הפילוסופיה,<השפה,ודא.ם

ועור).הפסיכולוגיה,המרע,העולם,
לגביויסגנשסייןשלעולמותפיתס
ציוןנקורתהיוותההשפה,שלהלוגהקי
המאהבכיויוצריםהוגיםעלוהשפהע
מובנוכלאתלהביע"ניתןהעשרים.

ניתןשבכללמהאלה:במליםהספרשל
שאיומה ,בבירורלומרניתן ,לוםר
 .,לשתוק.ישעליו ,עליולדבראפשר

מההקרמה ,ויסגכשסיין<לררוויג
למאמר).

הלכנה;הסדרה ;ברזךתירוש:תכה
ע'מ 210 ; 1994עוכר;עםהוצאת

רבגלצולערהד. , 44בןבלוק.·אלכסנדר
בליבשרי.להיססוריה.מורהימין.

עלישיבהיחיד:תחביבילדים.
בוודאימופיעאניכךהרמפסת.

תצפיתעמדתמתוך .,השיב.ברשימות

צופההואממנההמרפסת,מעל ,זו
והילדהמבוגריוצאים ,שכןילד ,בברוך

"שודהמוח:בתוךלמסעלהרפתקה,
 .גייפאראפיסכולו

הרצאתבמקומה;לאכלס:שמעון
עמ• 123 ; 1994ביתן;זמוהר

אתלהכניסכדי ,לארזמגיעהכעמי
 ,הביקורבמהלךהאבות.לביתאמה

פרשייתעקבותאחרינעמימתחקה

אתובודקת ,אוליאביה,שניהלאהבים,
אליה,הקרוביםהאנשיםעםיחסיה
ובצרפת.ץראב

יומנים ;ומחוץמביתד·ורמן:מכחם

המאוחר;הקיבץוהצראת ; 19:32-1988

 ··עמ 314

עלהמשתרעיםיומןשלכרכיםשכי
ממייסדי ,מןדורמנחםשכה.שישים

מצויהיה ,המאוחדהקיבוץהוצאת

ופרליסית,ספרותיתעשיהבמרכזי
אתהאלההיומנים"משקפיםולפיכך
משקפיםשהםכשםתקופה,ל ;v •דמותה

דמויותיהםואתהכותבשלרמותותא
בתחומיאיתםנפגששהואיםיאחרשל

המבוא(מתוך .,השונים.עשייתו
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ספרלסבע. ,הקיבוצילנוףהכז.ת,אלב
זה,עםיחדהפרזות.חסרונקי,נגיש
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שלפוריהםיס .סיפורמספרם:דזכ
 ,והססודנסהמשורר ,הברון ,החייל

 .הרומןאתיםברב

שיירם;הרחוק;המופלאדרור:מירם
עמ' 62 ; 1994פועלים;ספרית
השיריםאסופתשלשניההדפסה

"ליריקה .דרורמדיםשלהראשונה
אדמהביןומגעריחוףמעודנת,

~י~י /ה).!; ה~ז:;;:זקדיתת f ~" .....לחלום
~תת fש;ז;ןזt~י 1י;ן 15א;זיהת fי;ן
 imsנ;

ועודאני/אתהגרט:אלקלעיקרן
מס.גסכינהמאנגלית:כ,לחמה;שירי
הרצאתחלפי;רחלשייכפלו.אילן

עמי 63 ; 1994המאוחר;הקיבץו

בעימותיםעוסקתנשית.שידה

ישראל-גבד·אשה;כ·אני·אתה,
במלחמהוכןענד·הווהאמריקה,

 ,במרכז .המפרזמלחמתקונקרסית,
בוחנת,חזקה,נשיתדמות ,תמיד

מדגישה:מתעדת,

ס f ?ז~ ע~;~;: י~ר~~נ:זוי w ~א 1::זה mי
;, n ;ז:;ו;נז:;ןן;:זנ;ו~~דהי ;ד~ :p ז::ן~י~ :p הי

זrtנדןrיךהי ;ת;מ~ י,.;;בנ;1~;:הי p: ~ז::ן
האידיאהאחרותרתיאשה~י nנסדר
הא~ה. ·,ת iה- n .;א-ל"ונ 1ים-הח;סל

 •.- .ינ~~הק. qן~כל ·י~~ב:~

הרצאת ;שחזראביבאריכא:עמוס

עמ' 384 ; 1994מידרת;

הנרדף,מרדף.עכשווי:מתחרומן

היחידהאישאיש·כינרת,איתמר

לאמנות,וססודנסהמשטרהשלהסמויה
עםהאמת,אחדחיפושתוך ,מסתבך

וקיצונייםמושחתתפוליטיקהנציגי
דתיים.

הספדיההמים;עלריקוד :פרילילי
המאוחר/הקיבוץהרצאתהחדהש;

עמ 174 ; 1994קריאה;סימןספרי

מותבקעבות . 37בתאשה, ,אבנילני
בעלה,עםיחסיםומשברהקסבהתבה
למות.כדיאבות,לביתפורשתהיא
מנותקת.הבית,כאםשוהההיאcנס

מ:זוימתים,אינםהביתשדיירימאחר

שמביאמהבמצוקה,האבותבית

הפליליתשהאחריותנוכלות,למעשי
של"ההווהלני.עלמוסלתעליהם
 ,,יממות.שלושנמשךכולוכל ...הספד

יהודיתהערכיתהישרהשטרית:יוסף

הוצאתאפריקה;כצפוןשככתב

לחקרהמכון-ירושליםמשגב
 ; 1994והמזרח;ספרריהדותמורשת

עמ' 401

חיבוריםחמישהמתוךראשוןיחבור

פואסיים,עיוניםלנושא:שיוקדשו
הערבית·בשידהותרבותיים,לשוניים
בקהילותבו:זעהאושנכתבהיהודית,
 500במשךאפריקה,בצפוןיהודיות

מציגשסריתפרופיהאחרונות.השנים

בליוויבמלואם,חלקםשירים, 140
ובתרגוםביבליוגרפיים,נתונים

לערבית.

עכשיו;הוצאתהודאה;א:אקיר

עמי 47 ; 1994

 .• ss"עכשיוקבוצתעםנמנהא.אריק
עםואקספרסיבית,:זבעוניתשירה

מסתוריתלעיתים,אלימהנגיעה
בתפאורותממוקםהיומיומילעיתים.

מסוגננות.

~~ים די~~~~;:זיאיןה 1:ל"ניד:;~יןה
 1לינ f ~י:ן f~חם/ 1 ס$(~ןד ~ני~; ת~~

qע;ןהן~ששזq ן 1;,זזיi] ירtן~ש / ...ז
יםי p!:בד~;קיד;תיזיה,:ב ~'}כ;:

ספריתהצראתהמעוף;כאמצעאיסא:

השומרהארציהקיבוץפועלים;
מיידיש:עמי; 72 ; 1994הצעיר;

אפריםפרייל,גבריאלהלקין.שמעןר
ישעיהקירר,אליהופרופיברוידא.
אירךוג'אסא,רבקהתשבי.

יידית.משודדתשלתרגומיםקובץ
מבסאתאימאזייססית.ליריתשידה

לתנועותלסבע,לנוף,גדולהרגישות
והאוויר.האורהרוחשלהדקות

ךע;ן tזזילן p: 1ף 1;ג~י~י q~ב fה t~י
 י~~ 15 ;ל;ן;יס 1;ךםז;ןק 1n ן:•,;א
 ., • ן~~~ןז?ע~~לא / nן~ע;

היהגזרסקיסלזמזןויצילו:מרדכי
 ; 1994זיגגו;משהמאנגלית: ;כאן

עמ' 542

הכבשההואגורסקיסלמוןסאבה:
משפחה-גורםקישבמשפחתהשחורה

גודםקיומסורפת.מלכותיתיהודית
במאהחשובאירועבכלמעורביההי
בביתשביקר ,בדגדמוזםואילוי, 20ה·

בדחףנגוע ,נערבעודוהמשפחה

המסתוריים.חייוקורותלחשיפת
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 ~1שדהפנחס
~י

העיזבוןמתוךשירים

בבאד·גאסטייופגישה
.שא

 ,~.-_בקזי
שניםלפנימת שרא,,,,,

מנכרכלאזאל;-נראה z,;;n;א
- T 1 •ל;ם. nנ • T 1 • 

-ר

~~ויס .ן,נ~ 9 ~·,א~~ה t~ה

ן;~ה~ףןזג. '~ Q ~סי~
ל;סלףןי;ן·;נ;לים ,~

 ,~·קנrך~~ ,זqןע;

 '"~ם 9 ~ה t~י .ה~ '"~סזןב
 .סננול i~ם~ד
ז:זים. 9 ,;יו , ו~~ , w ~ ה~~-~~ית~זדנ~
דידי~תית,ב~תמיהה ,ואנימת,נכיריעב~שניב~

 • •ו T • 1 •ב. iהשמראה~לעהעיר;ת;

i כ,,~·~ ה~ג·,~לiוף ·רr~
:p ה ~ 1 '~ )ר~~(ןא~ליא;~ר~

נ;ןא~ב iJן~יןלנ;רמ~,
ם;רבים.שנ,שנכפי

1 • '='" 1 • 

 ~י;•א;סrז ,,~~ :ד;;ן ,~~אזת~ף
מהבהב.ננמ;ה~אנכיהבחנז-וי

ס~נ;יה~דה~ב i'1 ~י ת;~~~ג~ ;ת~ז, ~לאונ~
לא·~אך;ת. iם~~ק;ת•ז~ו iJ ~ 9;ין

מטאמורפוזות
ד;ן Qך~ןא;ס;נ~ם 1 '~~~ , 61ו K תQן.וr, ~;ע

דדי· i~ת fiJת Qלד~' ,~qמ ,~ ם;, ,~ ,ן;·ת~ד?
' Q 't ,נת , ;כ;ת, ת;,~-,~גל·~זויםr~,~אזת 1 '~ .ה;י

ס. i ~ ;לן~?א~לי ,ופ; f! ~?~;ן·סזבנ,;ת. י'~?~~ןא
 ה~~~~ןונים, ם"~ע;לים, ~ב~ תי~~~ .ם~נ;ס;~ן~~ה
~ר~,ל~םו .ן fנ;נ~ת
ג~ר-~~ןי;תן~~ה ה;י~~ iJ~תיךי Qנ~ ,~;ה~~דבה 9 ,~

ל;ת K~ל t ר;נ~~ע t ,;ר nfדק,ד9ס p: ,~~סיר~ידנ~.
נכהדהt~סש ,~ ן;י;נ~~~סש.
 ,;ןלאןזtם,לעוג~ר·ך~רי;ת~ת
סש tiJהtן~יךסג~דו~זלםה t ה~~

~ p ת;~הע;ןיל~לולע
ס;ג,ל i ![Qפ;סיבלס;יrנ,'י i!ו~~ין~ל iJ ו~~
~ר"הל l!~לה ,ש~ tiJו .ם~~ i1~די- 1~יו

לעיו.צ;בא;ת ת;,; nש~נמלים ,ע~שiהיהדפה•א;נים,נכמת,
 TI 1 1 TT'-דידד • .. 1-:

זtסנ~ם fו . ,,,,~~ iJ~ו ~ה,~~ף ,~~יד iJ~וגהזי:מה ן~~
; n ד~K ל·דi ,מ~ת;~,, ,,~ r ה~אסיבלל

ה QiJ ~ iש~םל r , 'Q ~כ~ .ת;~ר;נ~?~?סע;ת u ·ד~ע, ןי~~;
 .חדלואז , ;, nללעםסרז-וי ,שגזבר

די-ודי ::-- •-1די-:-דידי

ההסטוריהחוזהחתימתבערב

למצריםישראלבין
תכלית.ללאנ;לדתי"אהrז,

הז.'ע;לם-אלאנת;וא fל
ד:קל~ם:ליד~ין. , ~~~
 .,אנ:יי;ת nן~~ו
נע;לם."נ;לדז-וי;ת nלפ

1 T • 1 -T T 

 ,~;מ?~ ' i?9 ~זtיש ,tה,יו
:p ;ד, ,ב~ב;,~רז ,סב!iו jJ ה. 9 ~,~;פו

 ,ב~~ ~, ;~ ,ן;ד
 ,שזניא; ,רש"';ב nנדנחזרנתל·אביב,מיהש~

 ·-- .פ;כרצאנע;ת,,.- ,בש';,לעדמןעזן;·
זדוו--•ז-

המקוריהידכתבעלהמופקדבכזיםלמכוןנותנהדותתנו
~השירים.
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 ~ו~
ו~

המבצבציםהאורזת

ידוןהוצאת ;הראלימלך:דרור
 1994גולן;
בהחלסאלימלךדרורשלה·הד·
שירתו .אותובקוראהדלעוררמצליח

המפתיעההישירה,הססגונית,

מסוימים,במובניםהאמיצהלעיתים,
ממה·אחרת"רבהבמידההיא

לדברבכללניתן<אם •לושמורגילם
 ) ...בשירה·הרגל·על

בפואסיקה ,הייחודיואולי ,המעניין
המתודהמיעוסהואאלימלךשל

נדמהלכאורה,התמסיקה.וריבוי
הספרשירישכן ,בשירתושיסהשאין

בסגנונם,באורכם,מהזהזמאודשונים

בדברנותם,בהם,המחברבנוכחות

מוסרים.שהם·תמונותובחוויות

הפואסיקהבדיוקזוכיואפשר

המשורר.נתכווןלהאשרהמתודית
בספרומובעשמואבהתמיסהעושרעם

שיריםבצדלהתווכח.יותרקשה
אלהכמומובהקים,ארס·פואיסים

שיריםמופיעים ,הספראתהפותחים

אתלבסאהמפליאים ,מאודאישיים
 ,כמשוררהכותב,שלהפנימיעולמו

כאדם.ובעיקרכרופא ,כמלחין
הואמהשירים,בהרבה ,הניסוי

בלילההולך•אדםאימז'יססי:
 /,הוואדיבמעלהמספם /,במדבר
עליושב /בשדרה,לבדהולך
המסקנה ;) 46<עמ' ., ,זוחל /,ספסל

כללית,היאאימז'יםמאותם
זה·מה ,לומראפשראוניברסלית,

גםכךובדומה, .) ..<שם!משנהו·

·מניפה·מניפה•:-הקצרצרבשיר

כלעללכסות /נפרשתורודה·צהובה
<עמ' ... ,,מגדוליםהםאבלהפערים/

שנופל•האדיר;עלבשירוכן ,) 78
<עמ'נשאר•זאתבכל ,ואני ...בלילה

 ) 86<עמ'הים"·מולובשיר ) 82

התצלומיםאלבוםמתוךובאחרים.
אזוסריותכדיעד ,והמיוחדהמגוון

עולםעולההכותב,שמציגלעיתים,
בלי ,שניתןבחוויות,עשיראנושי
קיומיות,לכנותן ,להתנצלצורך
עלותהיותספקותשלשפעועמן

בחייביותרהבסיסיותהשאלות
ודא.ם.

בגידותשקרים/דם,נדודים,ת, 1·מ

אלהלי.אומריםהחיים'/'אלה.-
לשיםמנסהאני /הנה/ /החיים?/

השאלות,לא .) 35<עמ'רגל.·להם;
שירתואתשמייחדותהן ,כמובן

אופןאלאהכותב,שלואמירותיו
זמניתבואותןשהופך ,הצגתן

 ,אחדמצדולאישיותלקונקרסיות
באחדכך .האחרמהצדולכלליות

·חללים•:-בספרהשיריםמסובי
אני;אליהםהפנימיים,החללים"שוב
מסניפילגמרי./כשאניחוזר,

לייש /מהם.מתרחקאניקוקאין;
בקדותמשלי. ,פנימייםחומרים

 /נמתין.שעליולשבילהופכותדמיון
אור ...וחולשה /נ~דות, /הגוף,
 Jרי /בו.צורךאין /-חזקהניאון

 ,) 17עמ'<מתוךשבפנים.·רים 1בסנ
"מסע•,היפה,בשירגםוכך

הדרך /·פתאוםבמליםשמסתיים
 ,כךכלפשוס ,) 92<עמ' .,לשה.גת

כללי.כךוכלכביכול,מאודקונקריס
יומיום,בחומרינז.שתמשאלימלך
 ,מקצועומתחוםוןכאורה,פשוסים
כדי ,היותומתחום ,נותו 1אבמתחום

כמו .·מסא·יומיומיים·זכרייםלהגיד
שמבדעם ,•חרכים·הצקרבשילמשל

גמגומים; /אורות,·ניצנוצי

 ,) 60<עמ'ילדותעיוותיקצרים.//

 ) 77<עמ'·השתהיתי·-ובשיר

 ,·סבתי-והמענייןזק 1הדובשיר
וברבים ,) 79<עמ'סורקניץ•מרים

שיוצריםהיומיוםחומריאווזםארחים.

מסוימים,בשיריםהאיובזייםתא

לכמעסאחריםכשירים!הופכים
השיריםלדוגמאסוריאליסטיים.
·שנים ,) 27<עמי·פרומיתי:ו-וס·

לבנות··מדורות ,) 42<עמילאלינה·
ועו.דועוד ) 66<עמי·סבא• ,) 53<עמי

ההתרחקותהזאת,שההרחבהודומה

אללהכניסבמודע,ועדה.ב ,מהצפוי
כלומרהלא·מודע.אתחיובו.יוםחומרי
יותראישי ,אחרלמשהואורנםלהפוך
הדברים,שללהדאולי .יותרוכללי

היותואתהןבתוכוהמלכד
אתוהן(הפיסיקלי)האובייקסיבי

 ,,,·לע(הסובייקסיבית)קליסתר

שומעו.

אלימלך'שירתשלהקונקריסות
הסוריאליססית,והכסיההאימזיים
לעיתיםגולשיםאותה,שמייחדים

·יתרלפשסנותאולאזוסריות

לך r.1אל•דרור

~ 
~~';·-·· .: . --~ _;_ 

,.:, ·! t 

הואאלימלךאמינותה.אתושמחלישיכ
מוכשר'ומשורר •משוררספקללא

מאוד.ואסוציאסיביספונסנירגיש,

אתשיוצרותהןאלהאיכויות
בהגמרתפרגםבעתובה ,שירתו

בקרהיותרשמעסדומהלעיתים.
יותרמעסעריכהאולי ן;~עצמית,
שיריוספראתהופכותוזיוקפדנית,

דעבספריוהסוב ,אלימלך ~,שהרביעי
 •ממש.מעולהלספר ,לדעתיכה,

לאזפררזת

אמיתידברשרםבזשאיןהסיפור

 ;האמיתיהסיפורהדאבן:גיל
 ; 1994ביתן;זמורההוצאת
משוםאמיתיאיננוהאמיתי··הסיפור

בחינה.

בשםספרותיתיצירהמכתיריםכאשר

בחשבוןלוקחיםהאמיתי·,·הסיפור
לפחותהיאהכוונהכייביןשקהורא

משולשת:
הסיפוליתהשיסה-הזהבמקרהא.

על·פיגלאם:דניאל·יצר·אותה
שכותבסופרהסרפויסשוכרשיסתו'

בובאופןחייו'סיפוראתלמסופל
לגיבור'בעיותיועלהמסופלהופך

לומתאפשר·הסיפור·ובמסגרת
מהביעהחילוץפתחמסתמןאולהחץל

לומתאפשרכלומר,נתון.הואבה
הסיפור-אחרחייםסיפור

•האמיתי·.

שהואכפיהאמיתי"•הסיפורב.

למיכל,שקרהמהכלומר,מתואר.
לג'ודי,לסבתא,למאירה,לדניאל,
ולכלהסוב.הבחור(גרי)לגבריאל

 .בספרדהמויותשאר
הסיפורבמובןהאמיתיהסיפורג.

היצירתי.במובןהאמיןהאמין.

דמויותאינןשהדמויות ,כלומר
 ,,,·לעמופעלותהןספרותיות.

שגורםכורחקייםאמינות,נסיבות

והאירועיםהנסיבות-לפעוללהן
מלאכותיותשלשמץואיןסבירים,
העלילה.ביעצוב

אתהיוצריםהתנאיםשלושתהםאלה
עוד.ישאמיתי.הבאמתהסיפור

אינוהראבןגילשכתבההסיפוראבל
כזה.

וגדלהאביהאתהכירהשלאילדה
מישלהחידהאתלפענחמסוקרנת

לרגשבדוקאמצעי-מולידהשהיה
שהאמצעיהיאהצרהעניין.ולעורר

רלווניס'לאכךכלדהוי'כךכלהזה
ניירותערמתאלאממנונותרשלא

בנותלמשרתותמרופסיםמרומנים
התקופהמןשבע·עשרה

ית.הוויקסוריינ

אחיהאתלחפשנוסעתילדהאותה
בדרוםבקיבוץלהנגלהשפתאום

האץר.

ראיוןלקראתיוצאתעיתונאית
כל·כךשלאאוובמקרה, ,עיתונאי
לראייןעליהאותוהגאוןבמקרה,

שניםששעה ,האבודאחיהאלאאיננו
הבלתיהאפשרויותמקרר-באמריקה
בלתיאיננודברשם-מוגבלות
אפשרי.

הקורא,שלחייוהפתעתולבסוף,
באחות,האחבאח,מתאהבתהאחות

מוכר!ולאנדירשהדכמה
הכותבתלנוסומנתאףהסוף,קלארת

בגמגוםמגלה,האח .ונחמ.דקסןפח
ולאאחלאבצעםשהוא ,כביכול ,כן

לומריכולהואעכשיו'ורקביז;,ח.
כשפגשהבהריוןכברחיתהשאמולה,
 ,מיכלשלאביהודלף,אריהאת

 ,שמו ,האמיתיאביווכיהעיתונאית.
לביא!זאבבצעם,
לסדראי·אפשרמיכלאתלא,אבל,

מדיתופסתוהיאהזהמהסוגכשסיקים

השמותבשניהנעוץהחידהפתרוןאת

בעלהגאון'ולדניאלאח.דשהם
אותושהפךהאמיתי··הסיפור

נדחה.והואהפעםהלךלאלמיליונר'
המשנהדיירגרי'בסיפור'עודויש

מעסהפשוס,הבחורהסבתא,של
הואשגםהיצירתי'לב,בהסוסאמ;י'
הזהואעת),בכתבי<סיפוריםכותב

זה?איךמיכל.שלבחיבתהשיזכה
דניאל!)לא-גבריאללב,<שימו

לשעבר'רופאההקשישה,הסבתא
מרבההמקפידה,הישרה,הנבונה,

רקקוראתלאחרונהאךבקריאה,
רשעות,מעסעםזעירים·:·רומנים

·הסיפורשגםלומדניתןקרציה,תוך
כחומרלהמתאיםהיההאמיתי·

עלהאקספוזיציהמקום,מכלקריאה.
!ערלגרוםנודעההאהובה,הסבתא

הקרב.מותהעל
חדשהאהבהלהמוצאתהאם,·מאירה,
מתאבדת,גלאםשלמזכירתוואילו

אתלההפנהשהואמשוםלהניחיש
מלוחיםמעסמוסיףזהגם •גבו

הדגשן.הקוראשלהעינייםבזוויות
סוב!הכולסובסוף
הספראתקראתימודה,אניזאת,עם

לסירוגין.וצחקתייחיכתיבשקיקה,
לאלבדיורזכיתיאחדותשעותבמשך
הגיבורהבזכותמה?בזכותרע.

הלשון-הספרשלהאמיתית
הגמישה,הר·אבן'שלהעברית
בקלי·קלות,בה,שניתןהרעננה,

הזהאמיןהלאהסיפוראתלספר
 •ואחירם.

כרוביעדין
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חשובהיהודיתתרומה

כתרניםוהזמרההמרםיקהלהתפתחות

אל-שענובי:פארוקד"ר
(השייךע'פריתאלאלשייך

ללא<הופיעתוניס. .>ד wה
לאורהוצאהביתאיז:פור
ותאריך)

תהליךמתחוללכאשד ,עכשיו
היהודיםביןושלוםפיוסשלהיססודי

ניסיוןבמקבילמתחילוהערבים,
יותרבצורהבעברהיחסיםאתלבחון
קשהיהיהלאואובייקסיבית.שקולה
הזהב,תור ,בספרדרקלאכילגלות

ביןפורייםתרבותייםיחסיםהיו

ן 9ה·במאהגםאלאוערבים,יהודים
בעיראק,ובמיוחדהעשרים,ובמאה

ותוניס.מצדים

והעיתונאיםהסופריםסוביבין

והזמריםוהמוסיקאיםוהמחנכים

דמויותהיוהערביהתיאסדוןוחלו~י
שנהגו:פפי ,משה"דתמ·בניבולסות
ערב.באתותלאמו

לכתובדאגומיעראקלישראלהעולים
הזה,בנושאחשוביםומחקריםספרים

לתרבותהיהודיםתרומתאלב
עדייןובתוניסבמצריםהלאומית

והאהר.למקחרקזוקה
פורסם ,לצייןחשובהזאת,במסגרת

תוניסזמריגדולעל-הזההפסר
אל·עפריתאלשייך-העשריםבמאה

יהודיתדמותשהואהשד),<השייך

השניםבחמישיםבתוניס,בולסת
אהחרונות.

אומד: ,הספרמחבר ,אל·שעבוני , .. ,

זמרהופיעהזאתהמאה·בשחר

הרחובהזההיוםעדאשד ,תוניסאי

הואהלאהעממיים.שידיואתשד
היהודיאל·עפריתאלשייך

התוניסאי•.

לאלשייךמשרססאל·שעבוני
ומוסיקאיזמרשלדמותאל·עפדית

החברהשללבהמלבצמחאשר
חיבראשר ,הומוראישהתוניסאית,

 ,ב:;כיעדוהצחיקמבריקותמלים
העריצות,אתבשיריותקףכאשר

קשותביקרהגבוהים,המעמדות

גםביקורתחסךולאמיושנים,מנהגים
מוסדועלהאשהעלהפוליקיםאים,לע

אהבו ,לכלמעלהנישואים.
שלהםהלאומיהזמראתהתוניסאים

השירהעלהמושתתיםלחניובשל
האוכלוסיהשלהקדומהעהמימת
שורשיכךכלהיה·הואבתוניס.
לאומיזמרבודאהשהעםדעומקודי

הרגששלמבסא ,מזמריותרוגם
אומרבתוניס·העםשלהקולקסי:;~י

אל·שעבוני. , .. ,

איסדיןבשםנולדאל·עפרית,אלשייך
בשכונה ,-1897בורזיוישראל
סלאם ,אביוהבירה.בתוניסהיהודית
ואמו ,מרוקאיממוצא ,ורזיו<שליח)
 .לוביממוצאחילפוןססוךי
מוסיקהאהבהשהמשפחהכנראה

שיריםבשידתגםוהתפרסמהוזמרה,

דתי.אופיבעלייהודיים
לאהשמפחה,שלקהשצמבבשל ,הבן

לביתרגליוהובילוהו·לאלמד:

ספר"אועסבידיונשאולאהספר
בלסהמוסיקלי:פשרונואבל ,)ן 5<עימ

כבעלבלסהואמאו.דצעירבהיותו
הכנסתביתשלבקורוסנפלאקול

בחתונות.עממיכזמריותרומאוחר

במלואלאומילזמרהפךמהרהעד

~ .JI 
~]Q_עb 

כימעידהספדמחברהמלה.מובן
לאאליוהתייחסביותרהרחבהציבור

המלה,שלהמוגדרבמובןכזמר,רק
החברתיתהחוויהכדוברכמבאס,אלא

פשויס·העם.שלוהתרבותית
ההיססודיהעלמיוחדפרקישבפסר
מבחיןוהמחברבתוניס.היהודיםשל
במשךבתוניסחיואשריהודיםבין

בתקופותהאחרונות,השניםאלפיים
בגלשבאוומיוהרומית,הפיניקית

 ,ספרדגירוששאחירהיהודיתההגירה
ברחהאשדשלישיתקבוצהלבין"

הדיכוייםבשללתוניסמאיסליה
גורמים-,,,·לעיהודיםשלוהרציחות

תקופה.באותהאביסליהשונים
המקורייםהיהודיםכיאומדהמחבר

חלקהיומספרדבאואשרואלה
האוכלוסיהמן ,דברלכל ,אינסגרלי

מאיסליה,המהגריםבעודהתוניסאית,
חייםאורחעלשמרועשירים,שהיו

בהתנשאותוהתייחסואירופיולבוש
המקוריים.ליהודיו;נגםולמוסלמיםגם
אל·עפדיתאל·שייךחסךלאלכן

·העיליתאעלגםעוקצניתביקורת
 •אירופי·ממוצאהיהודית

חיואשדליהודיםהערכהמלאהפסר
ולתרומתםרביםדורותבתוניס
הכלכלייםהחברתיים,לחיים

מדגישהואתוניס.שלוהתרבותיים
שררהאשרהאנושיתהאחווהאתםג

והיהודים.המוסלמיםבין
מחקריתהיתההמחברכוונתאםגם

ציפוריםשתיצדהואהדיגרידא,

והתרומההחייםאתהאיראחת:במנה

וגםתוניסזמריגדולשלהאמנותית
ומוסלמיםיהודיםיחסיאתהאיר

יחסים-באמתשהיוכפי-בתוניס

ישהדבריםשניועלוחמים.סובים
פארוק , .. ,המלודמהמחבראתלברך

 •אל·שעבוני.

ג'זבראןסאלם

קוצרבממלכת
ירדשל

,דשיבה wסביבהפולמוסעל
יהושעל•א.ב. wמ,דךךך
 ,דורשנותלפני ,למדתיכאשד
"באשאתבפוליןהעבריהספרבבית

מפתאתהמודהתלהובחרב",
להצביעמתלמידיווביקשאירופה
אתהאיוםב;ה~םהובילדרךאביזו
שלובעיירותבעדיםהחסופההלן

אוקראינה.

הבריקספדיאתשונאאני ,מאז

בממלכתהגיאוגרפיה.ואתסנקייביץ
דילסנסים,נדחסו ,יודשלקוצו

הספרותלימודאתלהפוךהמבקשים
מדויק.מדעשללכאודה, ,לכעין
שלהמרתקיםמסיפוריובאחד

קשיש,מתהעלמסופדבל,היינריך
שלושהחייוימיכלשלימד ,רחימאי

אחתאת ,כמוהורחימאיםססודניסם

הלהפרשכאשרהאסיקמויאם.מעגות
אל ,בחייולראשונהנסעלגימלאות,

ללסשכדיהאסקימואים,משביסאחד
כאשדאולם, •שבפיוהעגהאתעוד
האסקימואיםאחדעםבשיחהפתח

 ,לתדהמתונוכח,המלומדת,בעגתו
מלהמביןאינומהאסקימואיםשאיש

אנגליתדובריוכולם ,מדבריו
שקדןאיש ,שלנוהמרצהוהוסה.
שלקוצובממלכתהואאףחי ,וקפדן

והעתירהאותוכיבדההאקדמיהיו.ד

שולסבובעולםדפנה.זדיעליו
כמהעדמתבררבלבדהקרהמדיעזם
נדושות.בדוגמותשבויעולמנו
קראתיכאשר ,הללובזוסותנזכרתי
הרופאדבריאתהימיםבאחד

כירורגיים·•אי·דיוקיםעלהמלומד
יהושע.שלהניתוחיםבתיאורי

עלפסחהמלומדהרופאכי ,ייתכן
להתחקותכדי ,בספררביםקסעים

מדיציניים,תיאוריםעלורקאך
השכרגבדידוכנראה, ,אותושיקדמו

מאמין ,כשלעצמיאניהרופאים.של
שמיסהענייןלעזאזלמהאךלרופא,

סיביולהר
ועםרופאולאסופדהואיהושעא.ב.
מגדריוצאתבצורההצליחזאת

הקשההסבךאללחדורהרגיל
וזוהכירורגי.העולםשלוהמורבידי

לעמודשבמקוםהרופא,שלבעייתו
 ,הספרשלהמרתקיםההבסיםעל

יו.דשלקוצולממלכתהואאףנכנס
אךסוב,רופאהואהאישכי ,ייתכן

אףהעיווריםבממלכתכינדמה
 •מלךאינוהעיןשתום
אי·פעםאזדקקאם ,אנינשבע

להיותאסכיםלא ,רפואילאישפוז
הואעודהנ·ל.הרופאשלבהשגחתו

ידעלאמאיישקול ,אבוזני ,אזיסןע
הרופאהוא,וכאשרגיאוגרפיה,

אמריקה,שלבג'ונגליםביקר ,שלנו
שלגרפיוהגיאנתיבואתמצאאל

פשוס,נברא.ולאהיהשלא ,וי~סו
לאהממשלה,ראשאומרהיהאיך

זבובים!ולאדובים
מסוגכנראהאינושלנוהרופא

ההומניססיהידעהרופאים·סופרים.

 ,דבליןאלפרדצ'כוב,אנסוןשל

רחוקמונסה,אכסל ,שניצלוארתור
שלוהחוליםביתכרחוקממנו

לשמה.אמיתיתמתרבות
במלחמתיהגזמתיכיייתכןבדם,
איניסוףסוףהרופא,נגדשערה

 ,בתיכוןלספרותמוריואתמכיד
קנההואתורתואתכיאף,ייתכן

שלואורייתאשביס ,בשנידומספרי
הקסבה.בדמינתנוהתיכוניסיסםכל

הבלדבריכאשרכמה,פיהואגרוע
פרופסורמפינשמעיםואחריםדומים

בשדההמזהיריםהמומחיםאדחדיוע,

הספרותית.הביקורת

כלשלסוסולעצמויצרהלה

יג: 11

;כ

עליווהשנואיםהאהוביםהסופרים
 ,;ניד~ן~~איקס, , 2 ,ןאור:משנות

בצד ,שלוהביקורתיבאינדקס
להםשיצאוסופריםמצוייםהשלילה,
ביניהםהעולם,רחביבכלמוניסין

שלומאיר ,עוז;ז..וסיהושע,ב.א.
זולא,למהבעצם,גדוסמן.ודוד

ותיבהתיבהכלמבעדאך ,זכותו
גימיקבדיעבדבולס ,דבריושל

תקשורתי.

ביקורתכתבשקדפרופסוראם

"השיבהעלמרתקת,מסהנלהבת,
ויהישלנוהאישישתוקלא ,מהודו·

ולאברמה.יישמעהמתנגדוקולוהמ
שלבהתייחסותוכאןמדובר
סופרשלמסוימתיצירהאלהמקדסג
כלשלהיצירהלכללאלא ,מבוקר

,, n וחלק,חדהעכשווית,הספרותי
מוזראךמה.ויהיסוסאליתקסילה
כתריםקושרשהבילהוא,במיוחד

בוראהמזמןלאשאך ,לאפלפלד
 •בספרותנוושוליתשליליתתופעה

הזמניםעולם,תהילתעוברתכך ,כן
ובגדיםכחליפותמשתניםוהאופנות
היוםבבואכי ,ייתכןתחתונים.

שלחינםיעומעםיקרה),כי<חלילה,
הקפריזיוהקהלהיוצריםגדולי
אזאולאנחות.אליליואתייסוש
ויצאגאונותםעלהפרופסוריכריז

·אפלפלדיזם•נגדחורמהבמלחמ_פ,
שבעיניוהדלה,העברית-בספרותנו

·ליקוישלדוראלאהיהאל
שלחיברביעניושסרכשםהשואה·,

יו.דשלקוצובממלכת , nהפלמ•דור

• 
רפאליצבי
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 nראשטרב nלתזרה

 ; 9חלקהגר:שובבורובי
הסופריםאגודתהוצאת

ישראל;במדינתהעברים
 ; 1994עומר;"ראשטוב"חברת

עמ' 64

שירההםהזה,הקובז"שירי

עוזרהשופסיםכתבוקונקרסיתיי,

בוקראלוןודיירכפרייהודית ,רבין
הזה.לספרהפרסלהענקתבנימויקהם

אף ,מאודמוחשיתשירהאזתואמנם,

יישירהייקונקרסיתיי.לאכי
באמנותשי~דחמושגהואקונקריםתיי

בערכיםהמתבזכאתליבירההמלה,
גישהבעלתווקאליים,אוגראפיים

ערך<ראהחריפהמאנסית 9אנסי

מונחיםון pסי pיבלייקונקרסיתיי,
שירתאוכמני).לעזריאלספרותיים·

במובןקונקרסיתהיאהזההספר

בםסאפורותמתמסמסתשאינה

מושגיםעלנשענתואינהש~יםיות
ממסורתיונקתואינהספרותיים

המביאותשלכיסויהיאאלאאיידוcת
לייםםשיישאפשרמביאותבעהם,
אתישראלית,שירהיאננהאזתאותה.
לבנותארבהבאנוייאגרבחינת

שירהלאואפילונהייולהיבנות
זקס/שהיהייהלוואיכמוישראלית,

<יבחקתודלוrויייעלכלוםאדעואל
ארזשלשירההיאזאתלאור),

וגרואםותיםי·גשםשלים·תיכונית,
השןפותייאחריבהארזוימי·זרב,

ובודלוזרהפדרסאתיישרויולי/לש
קרביםשלחדש'?דוראדמהפינה

כשהייפדרסייהפותח>,<הישרוקיקיון"

רמזשוםללאממש,שלפרדסהוא
וסוד.ודרש

 ,המשוררשלאו ,הנערשלדמיונו
 ;חלודהייבייבנרתמקורקע

בייתעלותעכורים",בייםי·אפסיים
לגווייאיןשמיםנשעה,יימהנקיוזיי.
ומפויח/שחורייאספלס ) 16<עם'

 ) 17<עם'ודאםיי.גבהעלכסותמאיים
 ,גילכרשוקעתאינההשמשאפילו
 ;"iז'ב;ו"מגדליביןאלא·אם·כן,בים,

---בידוקעודמתהיאובזהרים
מרכז ,לאומי~בקהב~ןקאס,"מעל

Q היער.שבמרכזנחויותושארמוציםיי

באשכליהמביאההרוחגם ,) 32<עימ
;י;מזםינהוגרוסאותפגריםעל

רחובבמורדיים n·אין·תנועת

שלשמותוכןהזבדחושם ., •מודייען
כמו ,בספרהמופיעיםיישובים

ייגבעת·רמבייםיי,אוייראשון·לביוןיי
ההתרחשותמקוםעלמעידים

בלעיל.עליוומוגייעם
רישא;נושאהואהמיםנושאכינהאר

ייגלילאלאאינוגעשייהריילוע
"הכריכההמיםיי;מגדלשלסון iה

והשתקפותאורות//רביודמתמלאת
התרים ,·הנוערמתנועתהאומללים

ומסרות/דגליםאחרןבזחילה
זרך/לעולםזידעולא-7:ילי;ת 9

שלבדפנ;תייהיסבתח~םרחם/
קיערהם-ובים .) 13<עם'מגילד·דימ.ם

לאשייגהומקוםשווהומההחיים,
ייהנה,נחליי;אפילו ,דרכוזורם

משלנויימיםמפעלונבנה/נחפור
אשה,העיםפה,שעלבציור .) 14<עם'

שנינושאתבמערומיה,~ם·כל·חי
לבושהופלו:וית,מים, 1 ,:שדליים

שבידיה,גסור:הפותחתדווקא,

ביןכחולותתעלותלמים.תעלה
ממלאיםוח~םים,ירוקיםשדות

הציירשלהתמונהנוףת 11 :בפרםהים
המבקשיםפרסיםהרבה~רכון.יאיר

השירים,שורותאת7:יב·~כיםפענוח,

האפורה,המביאותאתהתופסים

והב;הם.הםכניסיםרנ
ייבח~מומיתולוגיה:קיימתאזתובכל
ב:זהתה---באהמוות ,rומוזלש

השדהובמחשוףםכ~ןנתארמקרית

ל~ךיוןדחהשהדזמנותלדתיוב ,השחור
ישרכווקוציוהדשהעשבייו---

זה .) 25<עמיבע;נתםיילפרוח
שה~רד ,רי·~;כךי 9הש~~ל·הפריון

בעוגתלתחיהוקםלארז·הםויות
א~תגפשתים,אותווכןהגימש.ם

כדי'התנה,'בונהל,ו 1איש·המב
איש , nנ;איננו~;תנפשתים.>הלישדד.

מןניבלזה.שבזכותיק~יובדתמים
על ,י·המוסר·היהודי J;אלו 'שלהעונש
האזר:אתשהשחיתוו.:ס 1הינאנשי

יייםכנגדגיבורהואם,\א~תג~שתי

- ) 20<עמיומימתייכעסו/:בשבולע/

אותנפשתיםגםישלמה;ידועלא
פלגחמורו,עלזברלח i"זעילג,

אכן, .) 21<עם'ביובייל l 'פתלתול
קונקרסיתהיאאלילית,מיתולוגיה

בכריכהלמזראאפשר"שרידיהואת
בגוש,- ," 9בייחלקה ,•·המזדקרת
הפסרכלשמהשלע , rלא·בושמפסרו
נורםלייי,לאיי;סחפקר,בוישנקאר.

 ,) 43<עם'~ינלקהייעוברת"יאמהעל

ביישלד " 9"חלקהתהו 1באודאי
חיחלודיי,משאית

אתהמחליףייא~ש·אלן•·הקולותיי,
שמתההילדים,בסיפוריהמכשפה

הרומנ;,קה.מותעםהעולםמןוזבהר
cיחהגניחות"נשמעועכשיוגםםנו:נ

סורפתיי(חיה>ויבויחותסרופה

והבעיםהשיחיםביןנוהע~נ nווייק;~ה
דחלילאושודדן---מסביב

 ,) 44<עם'בכללייודערגלמכףירוק

ל~ס~תייגושלתשאינהלייב;ס~תשאר
שליהערכתין;ופסי·הפרס,בנימיקו

תשומתאתהיעררביןרי rעושונה.

ייגיןייבשירוייסס,צאלכברכי ,לבי
הבישוף",עםמשוחחתהמסורפת

קום 9 1נמעונהאתכ:בשה"האהבה

שר;:;ביפלאלא •••ההפו·שהיישל
שנים,בשערותממגיהציערשונברגר,

גורסוהואהסרחוןבפנין~מחוכאפו

במיודחמרוכיזם/שהגלילם"איפהכי
התאורהמוקדשם--ומסריחים/

 •לויבושם .) 35<עם'והחקשיי
שופסי·הפרסדעתעםמסכיםאני

שאינההספרלייעדינ~תבנוגע
מגם, Kורפיס~תיי.לכללמתפוגגת
וחמש /רגלך/מבצבות 1ייעדינה
ומסודרותרכותאבבעוrו~י:ן/ ת;י,~
בספריש .) 57<עם'שנתך" / IJבניח;

בשמלה"הולכתשלהשובבותמןםג
הרגלים",ביןדרורוביפורקלה/

העולה /והקוף/הדעןייגןורבינות
המסייםישהרהז .) 61<עמיהKםתבנויי

ליסוףתגיעאםגםכאומר: ,הספרתא
עלהעולהדבראין ,שלנוהמאה

ההאבה,שירי rבמבאתיאכןדKהדב,"

והאריך/בהירייירחןא;,אח,דגם
קאנ;ןוזרה/יוצאתיהא /וקר/יבש
שמעתיאני ) 54<עם'הגבעה."עם

"הקולאתהז,הגבהעייעםבייקאנון
םישר·השירים;הגבעות"עלהמקפז

ור mלהתכווןלאודיאשונברגררובי
tc גםאוליאך ,המלךשלמהןולל

מלביות,האבלאישר·ישהירםשמורר
יקזסנורומנהקים,ישנקנואננחוורק

 .",י!ד~ידואתלע 9הייחגוויאתבה

לחברת·התוכנה,להודותגםיש
לעומדיםהואסובסימןשסוביי. K"ר

היודיעםכלכלית,חברהשלבראשה
שבים nשירת·םמעללהתעלות

כימביןאניתוכנה.שלבבים pוו;ב
לעובדיהנותנתייראשסובייההרבח

מהדו,גםהחבהרש. 9םישרהשלזי

מסוגלבהם '"'למשייקחבניגודכי
העולםאלוףאתלנוחב Jה~ח

לכתובמסוגלה~'יובןיאקאפסארוב,
הרישתאזאאל·אם·כןלש·םשמ,ישהר

הpלסקיוני.םוש~הלפיייקונקריםתיי
השופסיםאתלש~חגםיש

ישהרהאתלראותשדיעוהשמורירם,
שנייםאודורזעירות,בעיג~ים

לשירהפרסולתתהם,מדורם
הם.ישלרתםמנוגדתאפילוכה·שונה,

קומהישערובעלימשורירםעודכל
 ,בתוכנופולעיםישרה,שלומסורת

וקי;וםעידודשלתקווהיש
הראשונים,כבעדיהםלמשוררים
עלנוסף,ערךלשירההנותנים
מימיבכרהשהשירההערכים

 •בישארת.

שתלשומאל

אלטוביהנורית

הקיקיון

רנ:יי n ן;'~' r.iJזויוכי~ל
 ,~~ר;סיי 'ז? ~~ןע;ןו;כי

g ך;תwאכזבמא

צעים.נ~;ראנ~פניח~ת nהרא wמ
 .....-,·-ו•--ז

דו;כמ~~ים,ז';ן P.'iJףו ה,~
רופ;ניםהנ!~פגיה,חנהםהאr-ונה

 • • •• :"' r 't'J'I' Tי•-1

אס~ר ;,ך gרה~א,

גז~רים.לעיו ,א~ה;
1 T T ו• 

ל~דף·זןהע;ת p~ iן.:זנ:יי
 . ,~;אד~ 7 ן;'~' P.'iJ ה~;~נךם~ל;ז
הופנזיםחמלת ,אפ~רחסרתחמלה
 • ~ 1י;ן. i~י ה~~~,~םס~לת

הספד

נ~לfכת;ןמים yאינםאדנים
 mאנ~כתת iלםשהם';;ציםמפג;אהם

--- 1לינ;ק~:פח ם~"~ין :א~ f iא

 ? ת~:~ע !:jך !:j'וזינ;ת p 'דב''
סבלא;:פאבלרגםרצ;יםאינםאדנים

י: "·סי 9"לtיי 9 ז;~ג;ן~ם"לא~םל~ז
 ;מ;~~ך~רQ;ן ~~בi~~לש~יזכןירם
 ם,~ ת~,~ק m,דגגיזן;ע
זמנם.ז-ום-הביב~

מחיסםדהל~~פיס,שהפ~ל~זמ~ז-ורים
ורוא•. '·אל i:ייאנרבםאלעלי ·•, n~ב~א

- ,,- :-:-ד "-וז 1
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םוסיקה

----- _________ -_-_-_--=-~-=------~---~------~==============--

מנפלאות
החלטורה

רגשאבו·פסטיבלסקירת
סוכר.תווקאלי.תלמוסיקה
תשנ"'ה

הקסוםהנוףווקאלית,למוסיקההצמא
שלוהייחודירושליםהרישל

שנהמדימושכיםבאבו·גושהכנסיות

המוסיקהלפסםיבלמבקריםאמות
 •לחידושוהשניההשנהשזוהווקאלית

זהנמכרו.הכרםיסים 15,000כל
הדגשאתהשםיוקרהפסיםבלאיננו
עלאלאמושלמת,ביצויעםאיכותלע

כמהלספקהצורךועלהשירהאהבת
לקהלושעשועים··לחםשיותר

המגווןבסוכות.הנופשותהשמפחות

קונצרםיםכוללהאירויעםשלהרחב
קאמריים,וקונצריםםלנוערמוסברים

שירת ,בציבורמודרכתשירה

באאזרילידם,מקהלותשלאנסמבלים
ובייגלה:כלעםקפה ,ססגוניאמנות

זיתעציבצלולנגנהזעתרעם
אליוממששל·פסיטבל•ירושלמיים.

מדיהארזקצוותמכללרגלעולים
סוכות.

מגווןשרהראשיתהכנסיהחללבתוך
יצירותשלמבחרישראליותמקהלות
והתזמורתהאיחודמקהלתאהובות:
שרביםותחתהקיבוצית,קהאמירת

הפסםיבלאתפתחו ,איתיאבנרשל
מבלימוצרם.שלהרקוויאםבביצוע

שלהאקוסםיותבמגבלותלהתחשב
הצליליםאתהמערבלהכנסיהחלל

ללאומגבירםמהכתליםהחוזרים
עלאיתיאבנרניצחפרופורציה,

ובזרועחזקה·בידהרקוויאםביצוע

 Kyrieב·הפוגהנשמעהוכךבסויה•,
מאודרחוקצליליםשלכארסיכבליל

אליהםוהרחמיםהנצח·מ·מנוחת
•אל-ס• sa na •·במוצרם.מייחל
 ,ופראןהסקולות-נא•הושיע
נשמעולגבהיםבהעפילןבקיער

שהןבשירתןניכר .צווחניכקםרוג

שלהן.הםבעיהרגיסםרמעלשרות
האלוהים••שה • Agnus Dei • •ב

שלקולותניכרוריק,יבששהיה
הדהתגבור(למרותעומקאיןזהמירם

הכנסייתי).

ביפיבלסההסולניםשורתמתוך
רותם,סיווןהסופראןרקשירתה

שירתאתקולהכנפיעלנשאהאשר
הקאמריתהתזמורת •כולואהנמסלב
הרקוויאםאתליוותהאשרהקיבוצית

באשרתהיהבנגינתהעוררה-

קאמריותתזמורותשלקיוןמלצהקדת
 .אבזררבותכה

המתלהמתידובתנופתועשההגדיל
בתוכנית •גרשנזוןאוסקרהמנצח

מעיןמקהלתביצעובאדוק•·פסגות
סבאכפרשלהקאמריתוהמקהלה
הקנםםהאתמורס,דודבהדרכת

ואתבאךמאת ) 131(מס'·ממעמקים·

שלהולדתהליוםפוסלשחיברהארוה
הביצועאת ,) 1694 (מריהמלכה

לאמאוד·שחור·לבן•ניגודיאפיינו
שלהמעודנתשירתובארוקיים.

נענתה-ד'אוריניבהקונםרה·םנור

-המקהלהכללשלרועמתבתרוהע
היספים.אמותכלאתזזעהעאשר
שכןמהתלהבות,שיכורהיההקהל

המנצחשלהתוססתמהחיותקורסוב
שירתבקסעיבעיקר ,אותוכבש

אך,בציבור.השירהשלהכוראלים
האמנותיתהכותרתגולתספק,ללא
שלתלמידיהשניהיוהביצועשל

סגוריםהקונסרה-גולדנסלביבינה
שהוכיחו ,ד'אורויניבזעיראאמיר

תרבותאיןבהבארזשגםבשירתם

לפתחניתן-ציבוריתשירה
ציערים.כשרובות

שלבנגינתההיתהנעימההפתעה
ידאנסמבל-השנתייםבתהתזמורת

-פורתרונישלמיסודוחריף
ככולהרובההמורכבתתזמורת
ביצועהגישהאשרחדשים,מעולים

הברוק.לקסיעלירימאוד
להשתמשהשכילאשרהיחידהמנצח

היההאדירהכנסייתיההדבמגבלות
המקהלהעלשניצח ,שנימיכאל

ותזמורתתל·אביבשלהקאמרית
העדרדווקארמת·השרון.רמאקהם

שלהחלוליםהקולותשלהעוצמה
ככולםרובםלהם.עמדהמקהלה,זמיר
הסקסםבקריאתיותרסדוריםהיו

המגוון ,אךמשוחררת.בשירהמאשר

םעםבסובשנבחרוקםיעםשלהקסום
שלהרומנםימאסרמהססבסהחל-

 ,מוכרלארומניםמלחין-ריינברגר
ליסם,מאת • Salve Regina •·בוכלה

שהוכיחהמרשימההיכולת-ובעיקר
אתהפכההדינמיקה,בעיצובהמנצח

אסתםית.לחוויההקונצרס
עםהמפגששלהכותרת•·גולת

אמורההיתההישראליותהמהקלות
היהפה-הסיוםחגיגתבערבלהיות
פחותהרכביםשלססגונימגוון

ומקהלת·ווקאל·שמיניית-מוכרים
•כרמלזליג,ורדהבניצוחאמרילי

ועו.דארזשולהבהדרכתא·קפלה•
-מרובה·תפסתהפתגם:כמאמר ,ךא
-א·קפלה·•כרמלתפסת·.לא

לשישייתהכוונה-לעםבעברית
אינןלשיראשרתיכוניססיות

שלחלק·ווקאל·שמינייתיודעות.
לנפנףניסתהמרשימיםקולותמזמריה

כלי·נגינהשלחיקוייםבצחצחות
הזכגוןחיקוישאפילואלא,בשירה.
דוגמתמלושםתמקצויעותרמתדורש

הסווינגל·סינגרס.
סגנונותשלתפלהערבוביה

מאסרבסםבאםהיתהמוסיקליים
 ) 34 (הציערהישראליהמלחיןשכתב

היה •אימומותלזכרולפהוימכאל
השירהמסגנוןקצתביצירה

היפה·ישראל•ארזשלה·קיבוצי·
מסגנוןבקורסו ,שמרעמיבנוסח

שונות,שפות ,גרמני ,לסיניכנסייתי
קודש,מזמורילצדחילוניתארציות

ובניה.ורמסימעומקחרזהכול
תחליףשאיןזהערבהוכיחמכליותר

קולולפיתוחממוסדתשירהלתרבות
פלאזהאין •בארזהנדערים ,ישיםת
הזמר··חובבימקהלותלכלשמעל
האנסמבלשירתובאיכותבלם

קפלה-מפוליןעתיקהלמוסיקה
אנסמבלהיותולמרותגדנסיס.
עוקמהפיק-זמירםשערה-צמוצמם

בעלתמקהלהאשרועוצמהצליל

הצליחהלאמשתתפיםשלאדירמפסר
הנמרצת,המנצחתלהם.להשתוות

וא.לםבלעתקובלסקה·פינצייק,אילנה
כל .הסרןאתהכתיבה ,האדירהכהה
כמרה.·בדיוק·שררהסולנים,שאר
פוליפונייםאקורדיםנשמעו ,כך

 .אחדצלילשלכמונרדיות
נשמעההחרישייםהפיאנרבקםעי

קולותיהם.שלהמרשימהעוצמתם

להתמחותמתיימרשהאנסמבללמרות
במיםבוהיההואבאררקית,במוסיקה

שלבעיקררומנםיים,בשירים
העומקאתשתבערפולנים,מלחינים

ה•פוזה•תרבותואתהמלרדרמים
קישוםיכלזאת,לערמתהמרשימה.

שהם-המעודניםוסלסוליוהבארוק
נעלמו-המרכזייםהסגנוןממאפייני

בשירתם.היולאכאילו

האינסימירתוחובביח·ןליודעי
במקבילנערךהבארוקית,שבמוסיקה

התרחשאשרקאמריפיםסבל
הקדומההצלבניתהכנסיהבקריפהם,

הכפרבתוכניהבנדיקיםניהמסדרשל
הכנסיהחללתמךפהאבו·גוש.
הסדירשירתאתוהעשירהמהדהד

 .ונדי·ויומודוס·אנסמבלהקאמרי
סולרוקסעידואסיםשלקסוםבמגוון
ומלחיניקאריסימימונםוורדימאת

בלסוהמוקדם.האיסלקיהאברוק
המרשיםהבירסרן·בסזמרבמצקויעותם

זמרת ,וורעיתסיורןיואל
קצתסיוון.איריסהצמו·סופרןא,

הסופראןחיתהבשירתהצווחנית

לגבהים.בהעפילהבעיקרנועם,חגית

אתשאפייןהדרמםיהכישרון ,אך

ועומקחיותקורסובמסךהמבצעים

מהמקראהלקוחותלאפיזודות
למוסרובעיקרהיוונית,והמיתולוגיה

 .בןההסמוןההשכל
לחלויםןחסריםהיו ,אלוודרמהחיות

והנוקדניהמלושםהמקצועיבביצוע
 ,מדריגלרביעייתחבריהשגישו

שירישלמגווןשכללהבתוכנית
שלעםםפרי 16ה·מהמאהוחולקושד
אנגלים,מלחיניםשלרחבהקשת

ואיםלקים.ספדריםצרפתים,
גיוריהסופראןשלהקפדניניצוחה

היפיםקולותיהםאתבלם ,אקסלרוד
הצמו·סופראןהאנסמבלחברישארשל

והסגורסבימריםןהבסביגל,יערית
שלניצוחהעמדבעיקרבעהם.אמנון

הספונםניותלרוחבניגוד-אקסלרוד
אהבהלשיריהן-חיוניתכהשהיא

הרגשמלאילמזמוריםוהןהיתוליים
הכושיהעםבשיררקהעמוק.הדתי

בקעוהגדושההתוכניתבסוףשבוצע

הבסשלהיפיםקולותיהםסוף·סוף
המנצחתהיסתהאותםוהמצו·סרפראן

השירה.ביפיפגמהוכךבקפידה

שאתביתרהדגישהמתוכנןההדרן

המאולצתהמלאכותיותאווירתאת
והמיותרת.

מכליותרשהדגישפססיבלזההיה
חסרהשכהשירהלתרבותהערגהאת

בחובבנותדילא ,אך .בארצנו
שלמקהלותלברואכדיהזמרובאהבת
 •איכות.

לבגראורנה

Eו ~-

שתלשמואל

מידינפלושניהם

Q ןה,~ל
ן;:וךקיןהךןה ry כ;t ה,~ד~
השרד~תשמחתשלבצליל

די: •- : • ... • : •

ר~י,
לם fע;ןפ~ה~א

,זהן
נשנוחרסעלרחמיאספתי

נכמעס·ושלםדעשבר;,והרכבנף;
: • ; -: • : TT -- : • T : -

נכ;נהנתנ~חהא;ת;והעמדנףי
 T : T : •רסיסיוחזי• '° i ;'ע

-', -: • T 
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ואוליוויליאםמידלטוןתומס '
שבתאיאחרוןמאנגלית:

' 
וודרופרוברסבימוי:

גורצקימריםתפאורה:

סמורגונסקיאורנהתלבושות:

לירודאלדדמוסיקה:

בר·לבדרספליסתאורה:

מגלסערגרפיה:כוריאו

הופעתם>:סדר(לפימשתתפים

תורןדן-אלסמרו

קיגלרדוד-ג'ספרינו

שחףלני-ביאסריס

תבורידורון-פלורסרה

הדריעל-דיאפאנסה

סרלובסקישלמה-ורמנדרו

לביאעמוס-אלביוס

זיידגל-לוליו

בן·זאבערן-פדרו;משרת

אופיראלון-יובאנסו

עיסאגורמן-משרת 1אלונזו

דודאריה-סומאזו

פססרנקאביטל-איזבלה

סוילנג',עידית ,נייס·הדראיריסרקדנים:

תמירקובי ,עינב·פרץקרין

 3.12.94ראשונה:הצגהתאריך

צלמים-הרמתיהתמונות:באר-שבזב;העירוניחתיאטרון
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פים Mחמש

ביאירסםאביררמנדרר'

אזילפיקוnר'הרסרמזאר
באיירסםשלמחזהראיחד'פירקאר'רהאלרנזר

יבארםיםאתיישאכןארחאזיל'אלםמרר'

ידידרג'םפירנר'

קאניורפאאליבירם,

משרתולדליו'
אנסרנירשל ,,,,פורר'

בס.ורהסהמתהזחאנסרניר'

רדמנדררלששמדתופלררם,הר

שמרגםיע

תרשמים

רדמנדדרשלבתרגירהנה>,גם<הנקתארביאסדים

שהללרזיהבתדיאפאנהס,

אייליברםאשתאיזבלה,

שבתאיאהרןלהצגה:מערבונוסח

 1מעמדראשונה,מערכה

אלמםדר]·נבגםהנמל.לדיאבליקנס,[רחוב

לראשונה,בההבסתיבכנסיהאלסמרר:
לאסוןאותאיזהעתה.זהגםושם
דמיון;פריהזאות,שוםבכךזלראותניתן
המיוחל?מגורליאחשושלהמ

כוונותיי;וגםדקושמקוםזההן

דקושה,תכליתלשםאותימושךיופיה
להמשילישלדעתיאותהאשר

הןדע,לגןדא,דם,שללבריאתו
 •נשיואיועםכדיןלגורשבהואשבו

למפגשאותנוזימנההכנםיה
תבוכה •אותנותאחדגםוהיא

לשמות.נצמאגםוות.חלהמצאנו
ג'םפירנר][נבגם

םובות,הרוחותבוא,דאוןזאתה,כאןמה, :ג'ספרינר

ניעם.וגםמהירמסעלךצפוי
ביענייהרוחדידי'שוגה,אתהאלסמרר:

נגדית.ספקללא
למלהםזנגדיתהיאאיך' :ג'ספירנר
תשלוםתמורתלךיספקולאהמכשפות

חינםניתנהאשרמזוברוכהרוח

האל.מיד
עתההזראיתיאבלאלסמרר:
הכנםיהגגמעלשהשבשבת

נגדי.והיאפתאום,םוםה

נגדךזהיא :ג'ספירנר

ההתמצאות.לךאבדהכך'אם
צקת.כן,אלסמרר:
אדוןזחולה,אתהדא,ם :ג'ספירנר
ג'םפרינו;לא,אלסרמר:

מחלהאיזובימסתתרתאםאלא
בכך.שארגישבלי

הזהובדבר :ג'ספירנר

היוםדעהןדאון.לחשוד,מתחילאני
מסעלפניהמסםראיתיךלא

ביהשבתמדימכשול.איהזבגלל
המרשתים,כלאתמעוררהיית
לרתום:להםעורזבזמןלחסוךוכדי
ליעניי,העוגןאתשמכתבים
 rלהחממפחדמפרשים Mמת

 •••לרוחותפיללתתמדימשב,איהז
תפילותיךזשיניתדא,ם

 ,דידילא,אלסמרר:
הכנםיה.לאותהעודמסוראני

אתהשניםכרברת,אהבת,לאואדי :ג'ספירנר
סוביםוידיריםאמך-לכךאשיד
השיו ,יופימלכדוותלךםמנו

 •אותךלכדולאאךהצמוינות,מן
הםיבהזמהיאז

 rממראתה ,לאיאלסמרר:
דבבררת,עמתקירקמזיזיותר

הכנםיה.כתליביןשמעתיאשר
בשהוואהבלםנותזוז rממראני :ג'ספירנר
 •אתמולשלךלחיפזון

דאם.בןללכת,מפסיקיאניהריאלסמרר:
ים.המשרתהנה •דאון ,לאחור ,כן :ג'ספירנר

המרשתים][נכנםים

מעםנךזאתנחקיקוראים.הימיאםא:תרשמ

היום.לאלא.אלסמרר:
 ,גורליהזהיוםדוואק :ג'ספירנר

מתלח.ישוםצפויהכוכביםפילע
[זההדי]כ:תרשמ

לשא!גורםתדימןשענפליג,שלא
יודעאיניבחוף.הישארואלסמרר:

יאך

להסידרולעיארשענייןיושלם
לים.צאארםם

 •דאון ,כרצונך :אתרשמ
[זההדי]כ:תרשמ

ביותר.בםוחההיבשהשיתעכב.

D~ 
f::I 

ררזתנתים.אידפוtנהסם,יבירםוtםנכניסםיזריוtם.[רדזתנ.תים

לה]רנרקזןירסוtיבםוtתשללדםמבןדוtלמםדר

[זההדי] :ג'ספירנר

הואהרגליו!אתשינההברבריאיךהי'
לדםאיפהמפליא!מנקש.גםאהשזמברך
דייעתילפימושלם.הזאתעוהשוהואדת,ורהזאת
ובוולנםיהישישמך'םוב,אזת.ישנןלאהואכהדע

יאלושאמריותראהלהבשדחותישמחו
התורכים.מדיייווןצחיאתשפדהנודע

דאוןז ,לדמןאתה :יכאטירס
גברתי.קןם,לדמןאלסמרר:
דםעזהיאגםאהבהולדרביך :כיאטירס
הםוםיהק.בוואדיהיאקולךלפיאלסמרר:
ראשון.םםבםשרתהב,מוכשראתהיכאטירס:

 •כשרוניאתלךהראתיאחתבבתאלסמרר:
חדש,דרבלומרכדימליםליאין

 :הוצהרשכברמהעללחזורוצארםך
אמוד.אותךאוהבאני

דאון;לאם, :יכאטירס
הישפום,כורשלשיקזפיוהןיענינו

בםוחה.דעותלנולמסורותפקדין
מפארותבפזיזותןהלעתיםאך

אנלץשכלנווזאנקלים,דרבים
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עיוורות.אותןולכנותבהןלנזוף
עינייעשואתמולגברתי.כזה,איניאלסמרו:

מזמנותכרגעוהןתפקידן,את

איתן.מסכיםוהואשכליאתגםלכאן
 ,אחדפההסכימוהרשויותצמד
מאתאישורלקבלרקנדרשכעת
גברתי.תפקידךזה-המלכותיתהיד

אדון. ,שמעלימייש :יכאטריס
ניתןלו ,הר[הצידה]
ספק,איןכיימים!חמישהלסגת
שהגורלהאישזההסעוני:עיניי
החמיץ!אבל ,בזמןבאהואאיך •לייעד

[הצידה] :ג'ספרינו
אתולחסוךרואה,אניבמרכבה,מוולנסיהלהגיעיכולנו

אנישגם 'כדאיהדרך.סוףזהכיבים.להפלגהההכנות
עוגנתבהרפוזקה.להשתתףהתכוננתיהרימשהו:אעשה

לכיבוש,פנויההיאאםעליה.אקפוץספינה,עודכאן
מפרשיה.יופשסו

דיאפאנסה]אתמברך[הוא

פלורס]זה[נכנס

 ••.אביךגברתי,פלורס:הו
בריא.שהואתקווהאני :יכאטירס

 .גברתי ,ללמדךעיניךיוכלומידפלורס:הו
 •לכאןבדרכוהוא
מהלשםאז :טירסיכא

היהבסר ?המתרפסתהקדמתך

לשבשעליךבהפתעה.באלו
מיותר!במללנאהאיששלביקור
בסרחה,אני ,רצויאתהכמהועד

תופס.אתה

[הצידה]פלורס:הו
להפסיקדרךאיןהאם
תמידאצסרךמה,הזה?הזלזולאת

 ,גורל ,דבראין ?בורחתכשהיאלרדוף
הזדמנותכלאנצלאךבזדון!נהג

כדיולפחותבעונג,אותהלראות
רוצהחיתההיא ,כןלכעוס.לגרותה
זאתובכלמת,כאןמוסלאותילראות

גחמה.מאיזוחוץמניעלהאין
מצוקה.מיןבךניכרת ,גברתיפתאום,אלסמרו:
·מה 1דאניחולשתי.זואדון,לי,סלחיכאטירס:

מדוענימוקלצמואיכולשלאלמי
 ,קלסניכרעלאותומבחילמהדבר
אלפיםשלשלחינםבשעהזאת
ומשובח.מזיןנחשבדבראותו

נחשאותובעינייהואהזההאיש

במכסו.הורגשהואשמסופר

שכיחה.הזאתהחולשהבאופיינו ,כןאלסמרו:
תצמאיבקושיאנשיםאלףבין
בוחלזהמגרעת:איזוללאאחד
נחשבכללשדרךשושניםבריח

אחרשעהאותהמענג,לבושם
רעלים:שליריבם ,משמןסולד

ללבשמחההמכניסלייןבזזה
חיוניות.משווהפנינוולעור
מקובל:-דופיזהאם-הדופיאכן,
ואוהבים.שונאיםשלאדברשוםאין
חולשה.אותהנמצאתלהודות,יש ,ביגם

 ?ירעלבעיניךמהאדון. ,גלויהיה :יכאטירס
 .דובדבןמחבבת:אתשאוליפריאלסמרו:

עתהשעדיצוראיזהזכורלאלי :ביאטירס
הזה.האישזולתלשנאתיזכה

ידע.לו ,אליךבספלהיהלאהואאלסמרו:
אדוני.לדעת,שלאיכוללאהוא :ביאטירס

אבלזאת,לולהגידהתביישתילא
 ,אדוןשהואמשום ,לסלקוליקשה

מאוד.שמכבדואבימנאמני

שיתרחק.הדיןומןרצוילאהואאלסמרו:
לשוחח]הצדיהפונים[הם

משוגע.בחוראניעלמה, :ג'ספרינו
שישלךלספריכולהאניתדאג,אלאךרואה.אניריאפאנטח:

כמוך.לטיפוסיםתרופהלהמציאצעמועלשלוקחרופאבעירנו
 •גופימצבאתישפרסיפולאיזהיודעאני ,הי :ג'ספירנו

חושבת.אנינשלס,בלתימצבזהוריאפאנטח:
ביחדששנינותמיסהעםתרופהלךלהראותיכולאני :ג'ספירנו

הדםאתתשקיסלאהיאואםמרכיביה,אתנכין
לאלעולםשעתיים,למשךהזאת,בעירהמשתגע
ברפואה.אתעסק

אותך.ירדיםמיד ,אדוניפרג,קצתריאפאנטח:

וכך ,שלךלפרגשפתיאתצאמידראשיתאזפרגו :ג'ספירנו
נתחיל
אתלךשאגלהחכיקסן,דברזהפרגאותה]:[מנשק
 .עכשיולאאבל .יותרושריריארוךשורששלכוחו
הכול.אתלךאראההבאהבפעם

אבי.ביאטירס:

במשרתיו]מלווהורמנדרו[נכנס

 •אותךלפגושכדיבאתי'והנה,ג :ורמנררו
תפילתך?אתסיימת

[הצדיה]אדון.להיום, ,כן :ביאטירס
אימה:כוליחדש,דקושלימצאתי
[לאביה]סחרחר.ראשיפתאום

אדון,כעת,

הזהלאצילמוקדשתבילתשומת
 ,בחברתילשהותססהשמדרכו

משתוקקשהואהבנתישיחהותוך

 ,לכךראויוהוא •סירתךאתלראות
אותר.תקבלאם

 •אדון ,לביבכל :ורמנררו
לדעתעלישמעכב:ענייןישאך

נהרגלאאצלנובא.אתהמאין
זרים:לעיניסירותינואתלחשוף
צוקיםבמרומינציבותהןאמנם

סודרת.שמוריםבתרכןאך ,ובגלוי
 •אדון ,עיריהיאולנסיהאלסמרו:
ולנסיה? :ורמנררו

שמך?מהואנא, •אדוןשם,נולדת
 •אדון ,אלסמרראלסמרו:
בנרלאהאםאלסמרר? :ורמנררו

אלסמרר?זהגירןשל
אדון. ,אביזהאלסמרו:
כאן.פניךתקבילאהבתימיסב :ורמנררו
[הצידה] :ביאטירס

דבריווכך ,אהבתו""מיסבאני

האמת.אתהולמים
מזמן ,אדוניהר :ורמנררו

ידידים,היינוואניאביך

פלומה,עודהנצהלאבסבסדנו
הזמןחותםאשרעדהתמדנווכך

מת:הוא ,הרכסף.בשערנוסבע

אמיץ.חייללנואבדפסירתרעם
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 •אדון ,בכךלודמיתודאיאתהאלסמרו:
עלי.עלהוא.ישהדקוש.זיקחילא, :ורמנדרו

מבורךלאיום •פעלתיאניגםאך
בגיברלרםהכולככלותאותובלע
המורדים,ההולנדיםכנגדבקרב
כךזהזהאין

דמואתהייתינוקםאלסמרו:
מנהעלולא ,בקעבותיונהרגאו

 •••הנשקשביתת
לנשום.היהצריך ,כן :ורמנדרו

שבורות:בשבילךליהיוביארםים,אך
פיראקו.אתפגשתי

[זהדיה] :יבאטירס

רעה.בשורהזו

לנצחונו:מתכונןהואבלהיסות :ורמנדרו
כלה.תהיישבועבעוד

[הזהדי]אלסמרו:
אבריז

בחיפזוןתזרז.אלהסוג,אבי :יבאטירס
הסיפוקאתלהעניקבכוחיאין

-נשמתישלהאנהבלשותפה
ובשקיחותפתאוםלזעובליקשה
איתי.היוחיישכלהבתוליםאת

יתראולאאשרלידידיםאסור
כהלכה?להיפרד

תתפניק!אל :ורמנדרו
[זהדיה]אלסמרו:

שניתלראותולאלהסתלקעלי
 ][לוורמנדררבעולם.עונגשרם
 ,דאוני ,לייסלח
עסוק.אני

ייתכןלאאדוניואיך :ורמנדרו
סירתיאתראהלא,כזה.מהירשינוי

תפרוש.רםםאירוחה,עלוהתענג
אלי.ביחסךלעבוןאצמאלא,אם

שתהשהיקוויתימאוד ,נלךבוא,בוא,
,אבליקנס:ימיםמספרעודאיתנו
בתי.לחתונתמזמינךהייתי

[זהדיה]אלסמרו:
החגיגה.לפניאותימרעילהואכך

 ,אדוןמשתתף,הייתיבהנאה[לורםנדרו]
רצוני.אתהלמוהנסיבותאילו

תשתתףלאאםצערליתגרום ,אדון :יבאטירס
שידיחה.דעיףאבלזה.נסקם

מושלם,צאילשהוא ,דאון ,לךאגדי :ורמנדרו
המבורךנימוסים,ובעלאביר

וייחום.יופישלרביםבתכישסים
כחתנילהחליפואתרצהלא

ספרד;שועימביןבאגהאפלו
יודע.אתהרבים,ויש

מארדהואאלסמרו:
 •אדון ,לךתודהאסיר

הזרשקעם :ורמנדרו

אממשכךתתהדק,עודאםירותו

רצוני.את

[הזדיה] :יבאטירס

ימומש.לארצוניאך
יותר.עליואספרבדרךבוא,אךורמנדרו:
[זהדיה]אלסמרו:

 ,בסירתוגדולותלפעולאוכלכציד

ארתיזרוגמיםתותחיובשערכשערד

ער.דלסגתאפשראיכי ,אלךאבל
[הצידה] :ביאטירס

כפפה]מפילה[יהאכאןזערדהנחשמה,

כפפה.הפלת ,בתי
לה.תןפלורם,זה •חכי ,חכי

הכפפה]אתםירםפלורסדהוהמלווים.אלסמרו ,ורמנדרו[יוזאים

גברתי.קחי,פלורס:הר
הסרחנית!כניעותךעלאסוןיחול :ביאטירס
בהן:אגעלאכברשתריסובישקתי

-זוגהבתאתאשליך , Mאבגללהנה,
אותה]ומשליכההשניההכפפהאתמסירה[יהא

 •עורךעםביחדאותןוהשלקח

 Eויי

והמשרתות]דיאפאנהסניאםריס,אות s:[יו

חיתההיא ,כן •אסוןובצדושיזהפלורס:הר
ריקודנעליזוגמעררילהערשה
אצבערתיאתקעשלאבכדיורק

 ,אותישונאתהיא •••וא.להבנקבים
ארתה.לאהובאלאדרךאיןליאך
נוכחותיאםאפילו ,דבראין
[יוזא]אותי.יספקזהאותה,תצעבןרק

 2מעמדראשונהמערכה

ולוליו]אליניוסנכנסיםאליניוס.שלהמשוגעים[בית

 ,סודבדייךלהפקדיעלי ,לוליואליביוס:
 •אותולנצורתצסרךאך

אדון. ,לסודנצמדתמידאני :ולילו
 ,בךשצמאתיזהריזותאליביוס:
כה,דעשהוכחתוהחריצותהמסירות

אשה.לייש ,לוליוהיסב.תמישךשגםלימבסיחים
 •בסודארתהלשמורדמימאוחר ,אדוןהי :לוילו
בפרווריה.וגםהיערבכלכנשואהידועההיא

מסכיםאנישלי.לוליונחפז,אתהאילביוס:
מאיש;גדורלשאיןידיהעשזוהי
רקובה,שהיאדייהעישאבל

 •לוליו ,יותרומתוקהעמוהק
ואני.אתה ,שנינובהנספלברא ,דאוניסוב, :ילולו

 ,לוליומתכוון.אנילהזאליביוס:
ציערה.היאאשתי

כזה.דברבסודלשמורקשהלכן :לוילו
הנעיין:בשברממשנרגעאתההנה,אילביוס:

 •זןק ,לוליו ,אני
 .זןקלוליואני ,דאוןלא, :לוויל

ולחיבה?לאיחודיביאלאשהפרעלמהאךאליביוס:
צבוותא,תכופותגדליםצעיריםוצמחיםזקניםצעים

נאה.ובהסכמה

ענפיםצממיחיםהזנקיםהצעיםאך ,דאון ,כן :לוילו
הצעירים.מהצמחיםיותרורחביםגבוהים

שמפחדי.מה ,לוליווהז,פקחית!הבחנהאליביוס:
צאביע;עלסבעתאענודאניאמנם
 ,שליכללהיאאיןלאחרמושאלתהיאאםאבל
בה.המשתמשזהשלקניינואלא

מונחת,תהיההיאאםאותה.תסיראלאז :לוילו
 •אצבעואתבהזעינמישהו
המוסלהעיסוקהז •לוליו ,אותיהבנתכיוס:אלי
להיותיכוללאאניהעיונית.עינךעל

בבית.תמיד
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יכול.שאינךלהישבעמוכןאני :ללויו
החוצה.להציץצדיךאניאליביוס:

אדם.כלכ:מוהחוצה:להציץצריךאתהיודע,אבי :ללויו
שלך:העיסוקיהיה ,כאמודוהז,אליביוס:
ובהדעריומכראיה,מוצאיהעללהשגיח
 .מקומיאתלמלא
סיבהלךשאיןבסרחאביאבל .אדון ,אשתדל :ללויו
 •במישהולחשוד

אותי.תרגיעאולילוליו.בסרח,אתהבמהאליביוס:
המיניםשביומעלאב'שים,מינישבירקבביתמחזיקיםאבחנו :ללויו
שכלחסרלאי~הומטורפים.מפגרים ,כלומרב.המגלמונף
מפגרים.להיותכדינוכלותדיאיןולאלהנוכלים,להיותכדי

 .לוליו ,מטופלייאכןהםאלה ,כןאליביוס:
רווחיי.מקור ,ומחייתימצקועיזה

בדאגה:מעורבהרווחאבל
להציץכדימבקריםבאיםיוםיום

שלאומוסבהדוח,חוליבמטופלי
בתרנגוליםמבחיןאניבאשתי.יציצו

לבושםומפתות,זריזותשעיניהם
לתלפיות:ובנוייםתמירים ,מפואר

לוליו.ומסוכן,נתעבפתיוןהם
לראות'באיםהםאםאדון. ,בנקללהםנדאג :ללויו
גברתיואתהביקוש,;ל f.\נענהואניאתהוהמטורפים,האידיוטיםאת

הסוגים.שניעםנמניתאינההיאבעזוב;

אות:לרכדיבאיםהםאםנאה.סייגזהאליביוס:
שיסתפקומוסב ,מפגרינואומסודפינואת

נקישמכאןבאו.הםשלשמםבאלה
(ז.פגר.איננהשהיאבסרחאניאותה.שיראושאסור

מטורף.איננהשהיאבסרחואני :ללויו
 ~'אמוגאתלוליו. ,במגןהיסבתפוסאליביוס:

ומוצק.חזקומחשיבובךנותןאני

 ?לוליוהשעה,מה
אדוני.הבטן,שעתכמעטללויו:

עשרה?שתיםכברהאםהצהריים?ארוחתאליביוס:
בששמתעורריםאנחנושעה.ישאברלכלהן ,אדון ,כן :ללויו

מתפללים,אבחנובשבעהעין:שעתזומנס,וזורקים
רגל;והשעתזאתהולכים,בשמונההברך:שעתזו

החוסם:שעתזוומשתינים,פרחיםמלקסיםבתשע
עשרהבאחתהפה;שעתשותים,אנובעשר

יעשרהבשחיםהיד:שעתזומזונות,למצואתרים
 •הבטןשעתזוהצהריים,לארוחתהולכים

יחלוףרבזמן .לוליועמקות,איזואליביוס:
הזה.השיעור·אתילמדושאצלךהחכמיםשכללעד

חכה,חדש.אחדשיתאשפזציפיתיואגב,

מקומה.אלבאההזאתשהציפיהחושבאני

לשוהס]המתחזהואנםוניו ,פזרו[נכנסים

צעמו.בדעדוברעסקיאדון.שלום,פזרו:
 •מלשוניעמלותחסוךבוהבס
 •אדוני ,כן ,כןכיוס:אלי

לטיפולי.אותומוסראתהברור.
לתרוםרקולאמועילים,שמאצמיךיוכחואםפזרו:
 ,שבטבעווהרופסהחולההחלקלחיזוקכזית
 ך~'שימחישודוגמאותרק ]כסףלו[נותןהןאלה
דמיעלנוסף ,בהמשךלךשישולםהסכוםכלאת

ייפרע,שתשלומםצרכיםושאררחצהתזונה,
טבועב:מצחהאבל ,הוימתוקה!כהנראיתהיאטוניו:אב

שתה ,אנקדאוןהפילוסופיה.כמועמוקקמס
ישחכה,חכה,בשמי.שתה ,גברתילבריאות

 ,אותובלעגלעין:רקזהלא,בכוס!עכביש
הגביע.אתהרםככה, •משודר ,פחדאל

 ?רףלמסוהפךממה ,הגד :לוליו
כךענוג,פייסןהיהגםהואאדוני.מאהבה,פזרו:

הואהמרזות:אותובטשוואז •התחילזה
הכול.בסךננסיתמיןלחדרנית,בשיגעוןנדבק

עמל.בשוםבחסוךשלאאדון,בי,נסחאליביוס:
ציטרכוידיבמקום:שמכהןלפקידגםמשהומגיע ,אדון :לוליו
 •••הזאתבסרחהלספל
לו][שמלםלידיך.יגיעשמשהויאה ,כךאםפזרו:
ולקרואקירנולבלדאוגצאטרךאבי ,דאוני ,כן :לוילו

שמו?מה •באוזניו

רקמשתמשיםאבחנומדיה,חי ,אבל •סרניואבשמופזרו:
סוני.רקכלומר ,בחציו
למפגר.סובשםזהבכך,דיסוני:סוני,לוילו:

סוני?שמך,מה

הוא!הוא,הוא,דודן!תודהסוב,הוא!הוא,הוא,אנטוניו:

מכךלצחוק:יודעהואראשך.הרםסוב!ילד :לוליו
חיה.הואשאיןמסיקאבי

 ,אדוני ,אכןפזרו:
רמה,לאיזואותולהגביהתוכלאם

יגיע,הואאם-תבונהשלדרגהלאיזו
ארבעעלזחילהלכדי ,אומרהייתי
קביים,בעזרתלצעודאוהתבונה,כסלעבר
 ,המיומןעמלךאתיכתירכבוד
גדולה,משפחהשלבברכותגםתזכה
בהיגיוןבחןאילויורשההיהשהוא
 •אותוולנהלרכושואתלדרוש

צאיל.שהוא ,אדון ,מבסיחךאבי
ראשוןבמכסספק;בכךמטילאינואישלא, :לוילו

 •אחרכמשהונדאהלאהוא-אצילשהואהבחנתי
נעים.ודיורסובטיפוללותנופזרו:
לנותצמיאואםגברתי.שלמשכבהחדדכמו:נעיםלוליו

לגבוההדעאותולהריםנוכלואצמעים,זמן
התבונה.שבדרגות

אדוני.הוצאותיכם,כלאתבכסהפזרו:
 .עילוישללדמהעדאותולמתוחיקשה :לוליו
קומהבשיעורנסתפק-נדרשלאזהלא,הרפזרו:
בהרבה.פחות

משרהלקבלאותושאכשירלךערבאני :לוילו
לדרגתעדאותולפתחמתחייבאניחודשים:בחמישה

משסרה.סמלשלשכלו
העניין.לצורךתספיקיותרצנועהמנהגםפזרו:
 ,שווסעםאחתברמהאותואעמידאםלא,לא, :לוילו
בהרבה:אותואשפרלא ,פקידאופקח,

אחראותוימנואםמשסרה.כסמלאותואכשיר
שארחיקאובו.למטפללהודותעליויהאלשופט,כך

 ,לרמתיעדאותושאלעהנניח-לךואגדילכת
 •כמוניחכםממנושאעשהנניח

אותי.יספקזהבסדר,פזרו:

 ,כמוהוגמוראידיוטשאהיהאודאגה,אלאז :לוליו
 •לצרכיויספיקוזה ,כמוניחכםיהיהשהואאו

מדי.יותרהואשכלךלא,פזרו:
ליהיהאידיוט,הייתילולאזאת,ובכלבעיניך. ,כן :לוליו
מצבי.מהתזכורכאן.שנדרשממהשכליותר

בדאגות.אלת-חסכואלך.אךאזת,אזכורפזרו:
יוצא][פזרו

אחת.תקחואלאותןלבוהשאראליביוס:
דודן! ,דודןהרהלך!דודניהרטוניו:אב

צאטרךאחרת ,ילדיתצרחאלסובי!שקס,שקס, :לוליו
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הואאניכאן:עדיןדודנךבך.להצליף
 .סוגידודנך'

הוא,דודני!אתהאםאצרח,לאאזהוא!הוא,אנטוניו:
הוא!הוא,

שאדעכדישכלו'אתצקתשאבחןכדאי :ללויו
 •אותולשבץכיתהלאיזו

שעה.לוליו'שעה,כן'אילביוס:
אצבעותכמהסוגי'קלות.בשאלותאתחיל :ללויו
הימנית?בידולסרסורישישרות

דודן.השמאלית,בידוכמניינןאנטוניו:
בשתיהן?וכמהסוב. :ללויו

דודן.משתיים,פחותשתייםאנטוניו:

סוני.דודנישוב,אותךאשאלמצוינת.תשובה :ללויו
אחד?לחכםנכנסיםמפגריםכמה

דודן.ביום,ארבעיםלפעמיםאנטוניו:
הדבר?אתתוכיחאיךביום?ארבעים :ללויו

דיןעורךאלונכנסיםשמתקוססים,אלהכלאנטוניו:
ידידות.יחםביבשישכיןכדי

אנידי,בכתהלפחותלשבתעליוממזרי!אידיוס :ללויו
כמהסוני.אותך,אשאלשובבזאת.מרגיש
ישר?אדםעושיםנוכלים

דודן.יודע,איניאנטוניו:

דודן:לך'אגידבשבילך.מדיקשהשאלהזולא, :ללויו
סוהרשוסו'-ישראדםלעשותאמוריםנוכליםשלושה
הסוהראותו'תופסהשוסר •וחוקר

ואם •בומצליףוהחוקר ,אותוכולא
אותו.ליישרהתלייןצריךישר'הואאיןעדייןאזגם

דודן!נפלא,בילויזההא!הא,הא,אנטוניו:
 .לוליו ,המפגרלגבימדיעמקניתשאלההיתהזואליביוס:

 •לייורשהאם ,לךמתאימהיותרחיתההיא ,כן :ללויו
סוני.לשחק,ללכתותוכלאחת,פעםעוד
חה!חהדודן'ולדפוק,כלתקועלשחק ,כןטוניו:אב

כאן?נצמאיםמפגריםכמהלי'הגדתשחק.בזה :ללויו
 ,שלושתינושלושתינו'ואני.אתהדודן.שניים,טוניו:אב

דודן.

 .סונימדי'נחפזאתהלא, :ללויו
המטורפים]קולותנשמיעם[מבפנים

מספיק.לאהלחם ,לסדראשךהכנס : 1מטורף
סנונית.יתפוסוהואכנף,לוהצמיחו : 2מטורף
לצווארייכרוךשהשסןאובצל'ליהוסיפו : 3מטורף

שלו.החבלאת
ביתפעמונימצסלצליםהשעה:מהלשמועיכולאתה :ללויו

המשוגעים.

המגלב!אליכםשיישלחאושקס,שקס,אליביוס:
שלי!הפרמזןהפרמזן'חתול·זונה,חתול·זונה, : 3מטורף

צריךשעתם.באהאומר!אנישקס,אליביוס:
 •לוליואותם,להאכיל
הזה,הוולשיהמסורףאתלרפאסיכויאין :ללויו

פרמזן;גבינתלושסחבעכברבגללשהשתגע
בגללה.מדעתויצאהוא
 •שליאלאלךואנילוליו' ,לתפקידךלךכיוס:אלי

 •שוטיךעםאותיוהשארלך' ,כן :ללויו
[יוצא]לוליו.החדש,תפקידךאתוזכוראליביוס:

ממסופליךזאחדשאניחושבאתה :ללויו
לכיתה.לעמיתיךצהטרףעכשיו ,סוניבוא,
מהםכמהלי:האמןדגולים,מלומדיםביניהםיש

בנקבה, ,בזכר"סיפש"צעמםאתלכנותיודעים
זה.ואינוזהשאינוובמה

הםאםבמטורפים,להסתכלרוצההייתי ,דודןטוניו:אב
אותי.ינגסולא

סוני.יגגסוך,לאהםלא,ללויו:
דודן?נכון'הארוחה,בזמןנוגסיםהםטוניו:אב

מקווהאניסוב,בארוחה.נוגסיםהם ,סוני ,כן :ללויו
המעולהשאתהחושבאניביוקרה.בגללךשאזכה

אתתוכיחושבעתידחינכתי'פעםשאיהמלומדיםמבין
[יצואים]כאידיוס.אתגלהצעמישאניאוחכם,כאישצעמך

 1מעמדשכיח,מערכה
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וג'ספדינו]ביאסדיסנכנסיםהעבדיםמשניודמנדדו.[יסרת

בהסולשירותךזקוקהאני ,אדון :ביאטירס
ידיד!בתהילתאותךהמעטר

פתק]לו[מוסדתזה.לפתקוגםלמלאכיםציית
אדוני.בו,כתוביםוהמקוםהזמן

יסב.זהשפתקהשמחההואשכרי :ג'ספירנו

יוצא][הוא

חכם!ידידישלאלסמרו ,אכן :ביאטירס
שיפוס.מתוךבוחרשהואלכךאותזה

אותיגםלשבחישזהמסעם
בו;שבחרתיעלבחינהמכליותר

היסבבוחראשרהאישעיקרון:זה

 ,הגיגיואתלחלוקיוכלשעמוחיק
אניוגםבחירה.בכלפיקחותמפגין
עינייהואכשהשכלאוהבתעכשיו

הגדולה.אלדרכירואהובבירור
 ;כיהלוםנוצץצאילממשאדם

 ,בהעדרוכלומר ,בחושךאותורואים
האהבה:עלכחושךיורדאשר
לזהותוהיסבניתןאזדווקאאך

פיראקואותומהוהמחשבה.בעין

ברכתואתאבי?מפריזשבערכו

שאציית,במידהלימעניקהוא
עליעוסתהזאתהברכהאחרת
למצואמהרצריכהאניקללה.בדמות

 ,מדינחפזשהואמשום ,פתרוןאיזה
לנשוםרגעמשאירולאעלילוחץ

התאהבותי.עלולדבר
פלודס]הז[נכנס

[הצידה]פלורס:הד
שם.היא

מוכןאני ,החמירשעודסבליאףעל
אחדל.לאבהלהביסאךלהיתלות,

מזה,יותראףלא,ביום,פעםעשרים
ושליחויותתירוציםליממציאאני
סיבהשוםבליוזאת-אותהלראותכדי
כזהמפגשבכלהיאכיעידוד:צלאו

ביאסריס-שyrדלני

ומכריזהעוזביתרביפוגעת

 ,יותרשונאתשהיאדאםבעירשאין
הםכאילופניי'אתסובלתלאהיא

המזל.ברועאובסכנהכרוכים
 ,מכוערדישקלסתרילהודותיש
-שפרשגורלםיותרגרועיםישאך
למחזרות:זוכיםואףנסבליםהם

מכשפה,שלסנטריםעםפרצוףקירחי
שמתלחשותשערותצקתושםופה

מזו'זופחדתוךבצצבוכאילו
בקמטיהםאבוסלצמואיכולחזיר

צביעותדמעותבלילגמועלולרוויה
ושקרנית.דלוחהעיןשמפרישה

בחורותשפעלוקוסףכזהאישאך
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יפה.שהואמוצאתמהןאחתוכל
עבדות,עליכפהאמנםגורלימר
אדון.בתורלעולםהתגלגלתיאך
 ,ביניכסתהאלוהיתעינההנה
הסופרת.אתאסבולםרםאלךולא

[הצידה] :יבאטירס

הוא!שוב

אותימםרידהזההכעורהפגע

מצוקותיי.משאריותר

[הצדיה]פלורנס:הר
מתחיל;שובהז

בכך.אעמודאךאותיירגוםברד

עסקיך?מהעסקיך?מה :יבאטירס

[הצידה]פלורס:הר
סבלנות,
לפרוש.מדימודקם

[הצידה] :יבאטירס

פלררס][רלהזז.לאהמנוול
עומדים!בוץמיאתה,

 •מתגברהגשם[הצדיה]פלורס:הר
 !~ימעיניזוזמה?לשם ?נשלחתממי :יבאטירס

לעיהולםאביךדאונימםעםפלורס:הר
 •מסרלךלהעביר

נוסף?מסרמה? :יבאטירס

ממך.שאפםרוהיתלה. ,דבר
לרוך.זכאימסורשירותפלורס:הר

העניין?מה :יבאטירס

סבלנות,לולסגלליופייאהפלורס:הר
הכול.תדעימיד

ששקמשקזמרםד :יבאטירס

גברת, ,פיראקוזהאלונזואדוןפלורס:הר
-פיראקוזהלםומאזויחידאח

תגמור?מתי ,עבד :יבאטירס

[הצידה]פלורס:הר
מהר.לצרעי,

אומר?אתהמהאז :יכאטירס

 ,כאמור ,אלונזופלורס:הר
 •••הנזכרםומאזועםביחד

שוב?מה, :יבאטירס

כעת.באופלורס:הר
הבשורה!אתהשדייקח :יכאטירס

צמריךכזהענייןבמהמאום,יצור

אצלי?שתיראה
ודאוניאביךפלורנס:הר

 .אותךלמצואעליהםיל
אחרואין :יכאטירס

 ?כזאתשליחותליםול
שמזלינראהפלורס:הר

עסוק.אותיעושה

ממגי!כברלך :יבאטירס
[הצידה]פלורס:הר
כןז

בכדידרכיםלבדותחמוראיניהאם
אמשיך:אניאבל .כךבישינזפו

 ,ציריידקחושובשעהתעבורלא
זאת,יודעאני

-שורסתםוכמו
הזירה.אלנדףחושרבאוויראוסף
אתייאש,לאלחזות.קשהסיכוייאת
רעיםפניםרואהאתהיוםכלהרי

לבואעשוילטירוף.דענאהבים
הנאלח.לפרצופיגםחסדיום

להתעלסות;אםהיאשהקםםההוכח
איךראיתי ,בכיתוךנרדםשתינוקכמו

איתם.ששכבודעגבריםגידפונשים

יוצא]פלורס[רה

לחשובמבליהזהבאישצופהאיניביאטריס:
אימה,חדורלביסכנה,איזועל

 .רודעגופיכלעודלכתואחרישעה
אביצאלםובמזגשלרגעאצמא

מישםבלי ,הרשיסולק.אדאגואז
ונשכחהאלה,בשםויותשקעתי
כעתשבאיותרנוראאסוןשםף

 •אושריכלאתלסחוף
רסומאזו]אלרנזר ,ורמנדרו[נכנסים

ברוכים,היושניכם, :ורמנדרו

-ברכהעודשייכת ,אדון ,לךאבל
אהבתי ,שמךאצילותעלנוסף

 •אלונזובננו ,בןשלשםגםלךנה pת
ייצמאלאהכבודיםאוצרבכל :אלונזו

 •דאון ,כךבושאשמחתוארעוד
התכונני: ,בתיחן.לומוסיףאתה :ורמנדרו

בחםף.עליךיבואהזההיום
[הצידה] :ביאטירס

אכןאםהלילה,אתליאשמוראבל
אלי.קרובכההוא

בצד]מסתודידםוררמנדרו[ביאסריס

 •אלונזוטומאזו:
אחיומה, :אלונזו

רבה.חיבהאיןבמכסיהלב,שיםטומאזו:
בכלמחמירדמישרפםאתה ,חדל :אלונזו

לתפרםיכולאינךהאהבה;תגי
בכוללפסולירבוהאוהביםשאם

 ,רשלןסדרשללספרתדמהבריתם
הדפוס.לטעויותמודקשחציואשר

 .בקשתיכלזו :ביאטירס
בכך.היגיוןיש :ורמנדרו

 ,בניאלונזו •בנישלדעתומהאשאל
בעודהבתוליםאתלחוןפניההנה

הזאתהבשקה .דיחויימישלושה
באמתכיהגיונית,בלתיאיננה

 .מדידחוףמודעקבעב
אושריכיאם :אלונזו
 ,מקרבושהייתידעמראשנדחה
 ,בכךרצוהשהיאמכיווןזאת,בכל
קודמו;כמוהזההמודעליייםב
רצון.שבעלגמריאני

תקווהכולי :ורמנדרו
אדונים. ,כאןברוכיםהיונתמי.דשכך

וביאסירס]ורמנדרו[יוצאים

 ?כעתנפרדההיאקורבאיזהחשתטומאזו:
פגמים.מוצאתמידאתהקור?באיזה :אלונזו

מבחיןאנימםיפשותרקאמשיך.לא ,דיטומאזו:
 •לךשמתנכלים

רואה?אינימהאת :אלונזו
 :אמונךאתשוללמוליכההיאהקשב,טומאזו:

שישככלמהרלתשוקתךץקשים
 •יותרשלווהתדעלאאו-מהחובבך

אהשלשאתזההואעינויאיזהחשוב
אחר:גברלחיקקופץלבהאשר
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תענוג,איזהלהשתסבפעםכל
-ובשמךממךאותותיקחלאהיא
 ,אחרעםבזרועותיךתשכבהיאכי

לילדיםלמחצהאביהיההוא
יוליד,הואלאאםגםלך:תלדאשר
אליו.ערגהמתוךאותםתהרההיא

בהתאפקות,לנהוגתחליסהיאאפילו
וביזיוןסיכוןתמידלךצפויים

 .לסבולמבליכךעללחשובשקשהדע
אחר.אישאוהבתהיאדבריךלפי :אלונזו
תופס?אתהלאסכל·כך :סואמזו
לזהרקאם :אלונזו
לחלוסין.שליואניחושש,אתה
והצעותהידידותאתאחינא,שמור

אויב,צעמיאראה •יותרצעובלזמן
 ,אחדלכלורצחנינוראאויב
לחשובואףיזערקאם ,לךזולת

לנאוףפירושמהיודעתהיאכאילו
ידידים,אנחנו .בכךהתנסתהאו

לשאתיכולאנימזה.נחדלבוא,אז
בביאסריסעולביםאםאךדברים,הרבה
ב,הסואחישלום, .אניעודאינני
בחיבה.שמפריונולאלנודה

יוצא][אלונזו

הרכרוכי:האהבהסירוףהנהטומאזו:

 .ייסוריואלגולשבעיוורוןאישכך
יוצא][תומאזו

 2מעמדשכיחמערכה

ואלסמרו]דיאפאנסה[נכנסים

 ,במודעדייקתהמקום.זההנה,דיאפאנטה:
נעים.מפגשבתגמוליותבורך
מושלם,אצילבבואה.נשמעתגברתי
בתשבחות:אותךאציףשלאמוסב

יוצאת][היאמסוכן.שעשועזה

תקין.הכולאלסמרו:
שבתוכןקופותכמוהןהמשרתות

היקרים.חפציהןאתשומרותגבירות

ביאסריס][נכנסת

במלואה:תשוקתיאתרואותעינייביאטירס:
למרומיםהמתנשאותקדושותתפילות

ברדתן'מחסורנואתוממלאות
לציפיותיותרמתוקמימושאינן

אלי.מבואך
דומיםכהאנחנואלסמרו:

לשאולשבלידעגברת,ברגשותינו'
להן.דומותאמצאלאמלותיךאת

לה][נושק

להתחבק,להיפגש,היהסובכה :ביאטירס
האומללהלנשיקהמקנא!בלי

המעונייןנוראיריבשונא,אורב

מרוצההייתיאיךארס.בהלמסוך
קיים,היהלאפיראקובשםאישלו

הוריי!לצולצייתהכורחולא
מושלם.היהאושרי

נאהאחדמבצעאלסמרו:
וכיווןפחדיך'משניאותךיפסור

יפוגהצוארמוז:צעובה,כהאשת

יתחסלוכך •סיבתואתנסלקאם

הפחדים.שני

 ,להביןליהנח ,אדון :ביאטירס
ומאושר?מופלאכההואמצבעאיזה

לב.אומץבו:מתכבדשגברמהדבראלסמרו:
לדוקרב.פיראקואתכרגעאזמין

פחדיםכיבוילזהקוראאתהכיצד? :ביאטירס
שיתלקחו?תגרוםזודרךכשדווקא

-אתהתסתכןלאבמעשההאם
אדון. ,חדלאנא,ושמחתי?אושרי
אותךאפסידאזאם ,שתגברנניח

תאלץאו ,הדיןלביתלסכנה,
כאלמוני.חייםצעמךאתלקבור

הצהעה,אתלשמועשמחהאני
הזההמהלךאדון!התאפק,אך

הדמעותומוות:יגוןלנויביא
אותן.יספוגשעפרדעיתייבשולא
[הצידה] •יותרכעורפניםקלסתרהולםרצח
שבזלזולחבל ••.מייודעתאני

הזה.המצויןהשוקאתקלקלתי
עיצבההבריאהזאת:עושההיההואכי

תכלית!לשםכעורהכיהיצוראת
סיבה!אכןמההבחנתילאכהעדאך

 .••גברתיאלסמרו:
[הצידה] :ביאטירס

המומחים,אתמשמשרעל ,כן
זאת?שכחתיאיךרעל.מבריחרעל

מקשיבה.לאגברתיאלסמרו:
אדוני.להפך,באטירס:

בנותומךלאעודשההווהכיוון
שעהלפיבונאננהגבעתיד.כמו
בזבוז,ללאבממונם,חסכניםכמו
פנים.שיאירעד

גברתי.חכם,לקחאלסמרו:
דיאפאנסה! ,כברצאי :ביאטירס

נכנסת][דיאפאנהס

גברתי?קוראת,אתדיאפאנטה:

האדוןאתאתוקחי ,תפקידךהשלימיביאסריס:
כקודם.הסודיתבדרך

גברתי.כן,דיאפאנטח:

באהבות.הבסוחההיאאהבתי :ביאטירס

ואלסמרו]דיאפאנהס[יוצאים

פלורס]רה[נכנס

[הצידה]פלורס:הר
תוההאניהזאת,לשיחההקשבתי

שניהםהריהאחר.שלגורלועל
ואזתחסא.היאאםאלאיסופקולא

אשהאםכי .תוריגםיגיעאולי
בעלה,שלקנו ,אחדמקןעפה
ספרות,סורכמוועולהמתפשסתהיא
ורבבה,אלףמאה, ,שער ,אחד
שלם.לצבאמספקתהיאבסוף

עליאךבשפע,בוזליצפויעכשיו
אותה.לראות

[הצידה] :ביאטירס

כשםבומואסתאני

הקבר.בוראתשונאיםוחןשנעורים

רגשותייאתאסתירלהראות?למהאך
אליו][פונה •כאןהואהנה,הזה!באישואשתמש

פלורס.זה
[הצידה]פלורס:הר

1~ 
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מדחווה!אשתגעאריה,

ברכות,לירקאההיאפלורס,רה ,בשמי
 •מנוולאונבזהולא

שינויאזיה :יבאטירס

רופאבוודאיבפניךושעית

נראולאהםאבמנות:אותםישפר
מפתים.כה

[זההדי]פלררס:הר
השתברלא •••אנילאזה

זאמבפרצופישרעיזףארשרמה

העש.כמעםלפנימחרסםלורקהא
הסיבה?מה

דידי! ,יותרהתרקבגש, :יבאטירס

[הזהדי]פלררס:הר
לשמים.עליתי

 •בך rצאברא, :יבאטירס
הכול;בסךהכדבשלחרמוהז ,פרי

לחומרה.הגזמתי
[הזהדי]פלררס:הר
בי!נרגעתדיה

 •ענברריחכולה
כלילהזאתשיחאםשיקריאכין :יבאטירס

ימים.ערשהתוך

גברתי? ,דיךבמרפלררכס:הר
בריפויסומכתאיני .בדייי ,כן :יבאטירס

אחר.אישלע
[זההדי]פלררס:הר
למחצהמשגלכמרזה

מפיה.זאתלשמוע
מפחיתההרגל :יבאטירס

 ,כעררפרצוףשמעוררהסלדיהאת
 ,מדיקורהוהזתדמית,מתןקהוא
מראה.נסיוביכך

[זההדי]פלררס:הר
מזלברהייתי
הצמב.אתאנצלור.גע:לברא

אוימוהואלגרב:מאודמתאיםכיעור :יבאטירס
נחזואםחצליים,עוזיעשקות,ישדרת,
 •אותרלהעסיק

 ,כישורייאתאראהפלררס:הר
בהםלהשתמשסיבהלגברתיאם
שירותלהעניקלכברדלייהא

לספק.בריששככלניעםהשוא
לי! 1ספלררסהרהא,ארתך.ננסהכן,יבאטירס:

[הזהדי]פלררס:הר
[לביוtירםם]•לשה'י!אלאתסם,פלורסהרלאאניאיךו
גברתי?מה,דברלומרכשנאנחתרצית

אה!שכחתי.באמתולא,יבאטירס:
שרב,שרבהנהפלררנס:הר
אנחה.ערד

 •דאון ,מדירזיזאתה :יבאטירס
גברתי. ,שתיהןאתשמעתיתירצוים,בליפלררס:הר

חמלהור.אי ,לומרהובשילאנחה
עמלההיאאיך ,הרדיבור.זכרתלהותני

מלמולעודשרעובאנילהשתרחר!
בחזה.לךמרסיס

-השבריהאהלוואי :יבאטירס
זה.זהרסרב,פלררס:הר

 •זכראותיערשההיתה :יבאטירס
זה.לאזהלא,פלררם:הר

החירות!שלנפשההוא ,,אר:ביאטירס
להינשאאנוסההייתילאכך

בכרחיאזהיהשברא;כהלגבר
לסלקואףהז,לשזקלהתנגד
מעיניי.לנצח
ברוכה!הדזמנות ,הרפלררס:הר
תושג.בשקתךבמיןשינויבליגם
 •הזכראתתצמאיבי

פלררס?זה ,בך :ביאטירס
 •לכךסינריצלאין
הזההשירותאתפלררס:הר
ברכיי.עלכורעאני ,תמניעאל

tלפניה]כורע[הוו

 •חשודוהדבר ,דמילהרםאתה :ביאטירס
וסכנה:דם ,בפחדכרוךהזהן

להפציר?הסעםמהזא
דיעתאילופלררס:הר
תפקדיליםרלמתענגהייתיכמה
פסולבימוצאתהיית ,שלךענייןבכל
רלהיםרתכברדזההראתישלא

אלי.משפנית
[הזידה] :יבאטירס

 ,מאודמשתדלהוא
כזהובצמבוחקרת,בגללאולי
עמו.דאנא,[אילו]שרפים.כמזוןערבזהב

בעבודה.אזכהקררםפלררס:הר
מחסוראולי :ביאטירס

עידוד:לשםלךהריכסף]לו[נותנתעליו.לוחץ
 ,ותסתכןנמרץשתהיהככל
גמולך.יתיירקגם
כך.עלגםחשבתיפלררס:הר

ברורוהזלוודא,דאגתימראש
 •אותימפעיםקמסו ,ירקיהיההשוא

 •זעמךאתשפוךאז :יבאטירס
לאיש.צאמאניפלררס:הר

 •פיראקורהאלונזו :יבאטירס
נקבע,סופרכברפלררס:הר

קם][הואיופיע.לאהואיותר
נחמדאתהאיך :יבאטירס

קיבללאגרבשרםבעיניי!כרגע
לך.שמובסחמה
כך.לעחושבאניפלררס:הר

במשעה.להפליאדעהזירהיה :יבאטירס
הקרביהועלשניגרחיילאהאםפלררס:הר

שירותך.לעפדחייכלאתאשליךרבבך :ביאטירס
לך.צייקולאהםיותרפלררס:הר

כשתסיים, :ביאטירס

בריחה:לשםהדרושכללךאתן
במותרות.לחיותתרכלים pבמרח
זה.עלנדרבעדר ,כן ,כןפלררס:הר

[זהידה] :יבאטירם

אפרםכך

 ,שהשתרשושתיםמשניאחתבבת
הכלב.ופרצוף ,פיראקר

יוזאת][יהא

דמי!הרפלררס:הר
מררערתי,כברבהחששאנידרמה

ובייחוםבקזני,צאבעתוקעת

הזה.הדלהפרצוףשלשבחירמרנה
מהלליםתכופותותאווהרעב
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 ,לתיאבוןמהןאוכליםגסות,דייסות
מדענים.דוחים-יותרומשונה

צלעוק.אחדל •מוזרחיועםנישםדייש
רעבית,פתבליישכבשאררדא,םאב
לארוחה.למרחתיקוםלאאך

אלרנזר][בכנם

פלורס.זה :אנרלרז
והנכבד?הםרבנסיכיפלורם:הר

 •שפגשתיךסרב :אולנרז
דאוני.פלורם:הר

ארכלא,רם :אנרלרז
הםירהואתאיתןלתרד
 •זארן ,תרכלפלורם:הר

 •מאדושאמח :אנרלרז
ומבוכיסימאזכרתאםפלורם:הר
 ,דמיאותךיעייפולאדרכיםכמה
 •זארן ,זמנךתשחיתשלארעבאני

 •מכשולהזיאן :אולנרז
לשירותך.אנירבכן,פלורם:הר
צאיטדייבנתיים ,לסעדוכברדוילך

במפתחות.

 •יקיריפלררסהזתודה, :אנרלרז
[הזהדי]פלורם:הר
[ירחים]לזררערתי.נדףחהואצשיפיתיבלי

 1מעמדשלישי,תמערכה

םחארירדדבפלררםהרהיבחאבינתייםפלורם.הדראלונזו[נכנסים

הלחונות]אדח

 ,פחדתיהמפתחות.כלהנה ,כןפלורם:הר
בידי.הואכבדוו:לפשפש,לישאין
 •למגדלהזכבדוו: ,צאליכולםכולם,

 •אליולחדור rשאנרחבמצבר ,אכן :אולנרז
הדמרגותגרםייווכח.עודכברדופלורם:הר
נקלהלענדרולא ,דמיצרכאן
 •למדרםרקהייוהם ,נקשנוכליעם
רחבו]אתםיםר[הוא

צוקד.אתה :אנרלרז
 •כברדו ,לזעורלייורהשפלורם:הר

לוcונזו]סלרחבואת[םםיר

סרב.פלורסזהתודה, :אנרלרז
 ,כנדורסים, vשיכןאפלורם:הר

רחהבות]וcת[תוהלזה.לצורך
תוביל.אתהנלך,הבהאנרלרז:

סבבהי]ונכנסים mאלדבתיזויאם[הם

 2מעמדשיליש.תמעוכה

תראהמעםעדוידעין:כלרםלאהזכלפלורם:הר
חולם.אינךעליומר_pם

שמחאני :אנרלרז
דאונךביתבניכלהזה.בפנאילזברת

בגונדולה.כעתשםאשניסבורים
שקם.אנילכן[הדיזה] •זארן ,מלבדי ,כןפלורם:הר

 ,החלוןכרךמולכאןארתךצאיב ,כנדור[לאלרנזר]
כולה.היסרהלשברחהבמלואתצפה
המראה.אתלבחרןליענךתןהבם,

פלררס.הזדברים,לששפעשי :אנרלרז
 •אזרן ,כןפלורם:הר

עברת.חומרת :אולנרז

 ,אדוןוהתותחים, ,כןפלררם:הר
פעמוניםכמונפץקול ,חסוררבזל

 ,כבודומבם,הישררוזנים.בלוריות
ממול:המגלדאלבמיוחדלבישם

הסנחיא]חהרבאת[לקוחמבסך.ברנזעלרגע
נוץע.אניאולנרז:

אותו][דקוראני.רגםפלורם:הר
פלורס!רההרפלררס!זה :אולנרז

ארתךומפיעלמילשדזונו
חורקאתהפלורנם:הר

אותו][דוקרלהשתיקך.חייבאניסודי?עניין
הר! ,הר ,הר :אולנרז

למוות]אותו[דוקרלהשתיקך.עליפלורם:הר
מולשם.שציבוהעמלאכההנהככה
מה ,היישמשו.נצמאהזהלקמרוןגם

יהלוםהז ,הרהרליעבייוכאןנצנץ
צמהאי:זר •צאבעולעעונדהשוא

צמררוכהמה,למעשה.הוכחהזר
קציור:לייש ,כךאםמפריד?לאמוותגם

אהזבע]את[חותךתקוצץ.וצא.בע

תעהאפנהסרב,

חרדה.אוחדששגורםמהכלאת
הגופה]עם[יובא

1~ 
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 3מעמדלשישי.תמעוכה
גזזואלופלורסזה-יעסאגורמן ,תבורידורון

ולוילו]יאזבלהנכנסיםהשמוגיעם,[יבת

פקודהלךניתנהמימאישודמוע,אזיבלה:
רצונךאםהדלתות?אתעלילנעול
לפחות,לירשוקזאבכלוב,אותילשמור
עסקות.ךת,איזולישתהיה
לךארשוקאנילך.מתחקשאםתתעסקי,עדולילוו:

איתי.תחלליאם
-שלךאוהעונגדאונךשלא,רםאזיבהל:
והאזתהמכלאהבתוךאותילשמור
תילקחישלאכדידאוני.שללסיפוקונהשעהזוילול:

 •ארחבמקוםלידשארחאשישלרגיעניועם
גדול.חכםהשואניכר , rצמרהזאזיבלה:

אתאםבבית,חברהדילךששיאומרהוא :לזילו
אנשים.מיניכלעםלהתרועערצוה

ומטורפים.מפרגיםרקשימיניוכלעםאזיבהל:
 ?אחרותברירתתצמאיאיפה ,תצאיראם :לזילו

אותי.וגםדאוניאתגםלנצליכולהאתכאן
מפרג.וגםמטורףגםהסוגים:שניאזיבהל:

כבראת :בשניהםחלק Mלקלךכדאיאז :וילול
למצחה.מפגרתגםהייאזמטורפת,חצי

 ,דאוניבוא,וצחוף.זענבלאתהאיזבהל:
לשך:הרמפהאממנעימאםעם
באוזנייהמצלתמהזןמלפניהיום
נאהכהגוףכצידחשד:מםררףלע
איךותיארתשכל,שלביורםבליחי

לעזיותמיןנמרםמתגלהלפתע
צמאהחרכמתךכאילולב,שורבת
איזבלה-פרםoנקאלםיבליגםרההש ,זארןבשיגעון.דחורה

יקים.הואאםתבענוג,להתנסות
 ,ביותרוהמנומסהיפההמטורףאתלךאראהלאאם :ללווי
תגידי ,האנורהמטורףמכנההשייתימיאת

שוהס.אשני

 •לךאגדיאניעיסהק:זוהימרסנם,איזבהל:
לראות ,תחפציאם ,תרכליהמטורף,מןכשתטעמי :לזילו
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~יני tכללבדרךהמפגרים.מכללתאתהשניבצד
שניים,אואחדבריחמושכיםאותה;נועל
אנסוניו]נכנסשב.ומידיוצא[הואביניהם.נמצאתואת

סוני.בא,מיהבססוני,הנה,בואסוני,

דודתי?זוהאין ,דודןטוניו:אב

סוני.מהן,אחתזוכן,ללויו:
מאירה!סיסניה ,הידדטוניו:אב

בדשאים?הפלגשפתעלבוההאתמה
נימפותיו;עםכעתרוקדאוכווןהן

סיגליותורדים,מרגניות,אקסוף
לאיזבלה][מתקרבשירה.בחרוזיאותםואצרף

שוס][מניףנבסכנה.מבחיןאתהתתקרב.אל :ללויו
 ,ברברימלך ,ידךצעורטוניו:אב

 •יצייתוהםדם,סוסיךאתהשקית
ארבע]על[כורע •ברכיועלאלכסנדרשלסוסוספס,
רועהלשוםרי. riעעלמשליסאנייראהאיזורואהאת :ללויו

ממושמע.כל·כךכלבאין
נלעג.אותולראותנכמרהלב ,ואבויאויאיזבלח:

מובהק.אצילהזר
הריפואה.אלאסקלפיוס ,הרעלאתהסתרטוניו:אב

השוס]את[מסתירמסתיר.אני :ללויו
[נעדמ]אנטוניו:

סירסיאס,בשםאישעלכברשמעתהאם
 ?המהוללהמשורר

 •בדאווזותאילףהוא ,כן :לוליו
האיש.אנינכון;אנטוניו:

:לא!ללויו
גברהייתיבסוד.זהאתשמוראבלכן.אנטוכיו:

שנים.שבעלפני
נקבי.לגמריאשה,אניעכשיו
לראות.רוצההייתי :ללויו

אותי.עיוורהיופיסרשלאשתואנטוניו:
אומר·ים,כךשלאשה,משוםלהאמין.שקה :ללויו

לגבר.שאיןנוסף,הצצהפתחיש
 .אותיעיוורהשהיאאמרתיטוניו:אב

מtקנועותשנילךישאותך:שיגעהוהלבנה :ללויו
 .לקבצןשמועילים

ונוכל ,נסןהצמיחההלבנהטוניו:אב
הקסה;עםיחדשנינועליהלרכב
בחיקה,הכסףחרגאלאיתיעוףבוא,
לשווא><כמובןבכלבנבעםושם
המכשפות;אלבלילהנוהםאשר
יתלשואזזאבשהםההוזיםכל
הכבשים.אתויגאלופרוותם,את

לוליו}אתלתפוס[מנסה

השוס]אתראה i[כהרעל.יופיעשובאזמתחיל?אתה :ללויו
לפסרונך!מציק-שפויבלתינבל

 .מסוכןהואבבקשה,אותרפסרר ,דיאיזבלח:
[שר]אנטוניו:

 ,אהובתיעלירחמי
איתי.תשכביאנא,

תך!:למלוגהסתלקתחכים.כולקודםלא, :ללויו
בווילונות,משכוישנה;היאשקס,אנטוניו:

החיננית,נפשהיסדירלאשרחש
 •חודלכלזוחלתהיאכיאהבה,רק

שלך.לחורשתיכנסדורשאנילוליו:
[מבפנים]מטורף:

נופל!הוא ,נופלהואהופ!הרפ,
מעלבאולםמלומדיךהקשב,איזבלח:

משתוללים.

האידיוס,עלשמריאליכם?שאגשרוציםאתם :לוליו
חניבעלאתואציגאעלהאניגברתי;

[יוצא]המסורפים.בין

אדון.ובכן,איזבלח:
מתוקה!גברתההזדמנות,כעתאנטוכיו:

 •השינויעלבתמיההתביסיאלאך
הא!איזבלח:
 ,העזאוהבךאתמסווההאידיוסדמותאנטוניו:

יופייךתעצומותלכלאמתעבד
כליל.אותישינהכישופםשכוח

פיקח.אידיוסאתהאיזבלח:
תתפלאי!אל ,הרטוניו:אב

בכלשעוברשכלישלאהבה
משודרשלובכשדוןהמדעים,

 ,וענייןמצקועמכלקצמוץחוסף
 ,אחדלסודממצההואהכולאתאך

מעמיק.הואשבו ,אחדלמסתורין
ממנו.להיזהרשישאידיוסאתהאיזבלח:
אהבה,דקמביאאניסיכון;ביאיןאנטוניו:

 •ברוךהפוצעיםבחצייהבךאפגע
אוכלאכאיב,ואם ,אחדחץרקנסי

אותה][מנקשכתגמול.ביתירישאתעשריםלספוג
חמום!אידיוסאיזבלח:
אותי:לימדההאהבהאנטוניו:

עיצבה,דרכיאתהיאנתיבותבאלף
שבדרכיםוהקצרההבסוחהזו

כוכבי.אלהחלבשבילעללפסוע
האהבהזאת;חלמתודאיעמוק!איזבלח:

 .אותךלימדהבהקיץלא
תתחשביאלאנטוניו:
בתוכיישהחיצונית.בהשתסות

 .שאוהבךאדון
אותוכשאפגושאיזבלח:

שמורבינתייםאךאליו:דברייאפנה
היסב.אותךהולםהואחי ,מלבושךעל

סודך:אגלהלאלכן ,אדוןאתה
 .אצלילמצואשתוכלהחסדכלזה

המכללה,אתנאעזובכשתתעייף,
לוליו][נכנסקלה.שעהאידיוסכאןשיחקתרקכי

דודן;תרדההוא!הוא,-שניתואשחקאנטוניו:

 •שלךואהיהולנסייןיוםמחר
גברתי? ,המפגרבעיניךאיך :לוילו

 .אדוןנפלא,הואאיזבלח:
מפגר?בתורולתפארת, ,שנוןהואאיןהאם :לוילו

סיכוילויששהתחילכפייתמידהואאםאיזבלח:
 .במשהוגמורל

מתחילהואאותו;נסי ,בואיסוב.מורהלוישכי :לוילו
חמשזהכמה ,סוניקשות.קושיותעללענות
שש?פעמים

חמש.פעמיםששהםששפעמיםחמשאנטוניו:

כמהסוב?יותרעונההיהמתמסיקאיאיזה :לוליו
ושבע?מאהזה

 ,ואחדמאותשבעהםושבעמאהטוניו:אב
דודן.

מוסבאולימלה.שווהאינושכלו :לוילו
שיסתלק?
צקת.עודשישההלא.פניםבשוםאיזבלח:
[מבפנים]מסורף:

בגיהנום!אותוושיםזוגעודתפוסתפוס,

ישובשאדוניהלוואיאליכם!עולהאנישוב! :לוליו
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המחלקותשתיעללהשתלטיכולאיניהביתה!
[יוצא]ביחד.האלה

אהבה!שלמשעהרגענחסיראלאנטוניו:
שתמשיךלימוסבקופץ?אתהשובמה,איזבלה:
כשהמליםמבלבלזהלהתחפש.

הלבוש.לפיאינן
לקפואאפשרכיצדאנטוניו:

עלייהאםמתוקה?כהחמימותמול
הנימפותבוסתןבתוךלבדלצעוד
תפוח?לקטוףאעזלאמורךומתוך
אותה][מנשק •עליואתנפל ,לחיסמוק ,אחדהנה

לוליו][נכנס

חפירות.עלשומרענק ,זהירהיהאיזבלה:
[הצידה] :לוליו

אתקראתבזה?מוכשראתהשוסה, ,חי ,חי

להציגאצטרך Ars Amandiב·שולטהבחורליפסיוס?
 •..מרגישאניקשות,יותרשאלותלו

לך.זרפחדגםאיזבלה:
 ,לפחדישממהטוניו:אב

 ,חיוךתעלירקשמחותיי?כלכשכאן
האהבה,תשתוללשפתייךועל

תפגוש;ושובתיסוגתיסוג ,אותןתפגוש

עיניךבתוךוכברחביב,מנסזרקי

ואתייפה.נשקף,כיעוריאתאראה

אינההזאתשהדמותיודעאני

המאירותבמראותאך ,כלללייאה
חיצוניותי.אתאקשטהאלה
[הצידה] :לוליו

[יוצא] ...קרנייםקרניים,

חיות]עםאלהציפורים,עםאלהמסודפים,נכנסים[מעל

שם?אלהמיאנטוניו:
אימה,מזריםהםאכןאיזבלה:

למטורפים,ספרביתרקזהכיאם
דמיונותיהםשפעאתמציגיםהם

מתייפחים:הםצעוב,אםהדחף:פיעל
לצחוק;שניתאותםדוחףעליזרושם

וציפורים,חיותמחקיםהםתכופות

הכול-מחרחריםנובחים,צורחים,שרים,
לוליו][נכנסההזיה.פיעל

פחדים.אינםאלהאנטוניו:
 .משרתי-מופיעגדולפחדהנהאיזבלה:
דודן!נפלא,בילויבאמתזההוא!הא,אנטוניו:

אחדלרועההביתה!ישובשאדונירוצההייתי :לוליו
סוני.בוא,דערים.שניעללהשתלטקשה

עוד.כאןלשהותבסובךליהרשהדודן,אנטוניו:
שיעורים.להכיןעכשיולךלא, :לוליו

די.שיחקת

פיקחות.רכשפתאוםשלךהמפגראיזבלה:
לשערשלאיכולאיניאבלכלום,אגידלא :לוליו
הקרובים.הימיםבאחדעליךיעלהשהוא

ואנסוניו]לוליו[יוצאים

לפרוץיוכלוהצעוריםהזרמיםכאןאיזבלה:
רוצה,אשהאםהסכר.בוניאףעל
הניאוף,אלהרחקלנדודצריכהלאהיא
מפתנה:אתלחצותדרכיםיגלההוא
 ,צפוןכלפיתמידפונההמחוגצקה
נשים.חמודותהואכזהמושךקוסב

לוליו][נכנס

מתוקה?נוכל ,שלומךמה :לוליו
מה?איזבלה:

להיותאמוראחדאידיוטדרגות:יש ,כן :לוליו
 .שניאידיוטעלעדיף

הכוונה?למהאיזבלה:
עוטישוסים,לבשרתאבהאתאם :לוליו
אותה]לנשק[מנסהעליו!

שכמותך!חצוףעבדאיזבלה:
השני:השוסהכמולהמשיךכעתיכולהייתי :לוליו
לפחדיש"ממה
 ,חיוךתעלירקשמחתי?כלכשכאן

האהבה,תשתוללשפתייךועל
תפגוש;ושובתיסוגתיסוג, )אותןתפגוש

עיניךבתוךוכנרחביב,מנסזרקי

ואתייפה. ,מומיהשתקפותאתאראה

אינההזאתשהדמותיודעאני

 " ...כלללייאה
יותר?סיפשיתדרךזוהאיןאבלהלאה.וכן

קסנסנהספרטניתנשיקה,תנימתוקה,נוכלת ,בואי
מהדברבגופךיש •שלךהדופקאתאחושבואי ,שלי

ידי.אתעליואניח-לגברעונגלגרוםשיכול
אתגיליתרואה,אניאתה,מספיק!איזבלה:

בעוזשהתייצבהאהבהאביר

דומםדומם,שקט,היהחיבתי.אתלרכוש
עליושאצווהאו ,פסלכמו

צווארך:אתולכרותעונגלילגרום
להתענג,מנתעלסתםאעשה,זאת
אבקש.אםיסרבלאשהואודע

לאידיוט!גםממךחלקתהיודי! ,מנתיאתרק :לוליו
אליביוס][נכנסבא.אדונךכבר!חדלאיזבלה:
שלומך?מהמותק,אליביוס:
אדון.אסירתך,אניאיזבלה:
אהובה,לא,אליביוס:

חדלי. ,חדלי
אותי.לנעולצריךאתהאיזבלה:
בזרועותיימתוקה,איזבלהלאאליביוס:

 ,לוליולנסח!אותךאנעלובחיקי
עיסוק.לנויש ,עלינוחוסלתפקיד

 ,האצילורמנדרו ,סירתנושר
והכלהכלולות,משתהצאלועורך
 •בתוהיפה,ג'והנהביאסריסהיא

סרחה:לנויעדהאישזהלצורך
במעורבבומפגרינומסורפינו

זנבמעיןולשמשלחתוםצריכים
ימים.שלושהבתוםהחגיגותלכל
בהפתעה,לעבוררקנדרשיםהם

 ,הכולוזהמענג,פחדלזרוע
אותםנכשירמבחינתי.הכוללאאך

הכלים,מןולצאתלהתפרע
 ,ומידותיוהזמןראשאתשישברו

יתוקן<הנזקנוראיהיהלאזה
לאלתר):לאאםפעם,אייוםבאיזה

מובטח,נאהגמול ,לוליו ,תפקידנוזה
בכך.ספקאיןשפע,עודיולידוהוא

כאןלךישלך.ערבאניאדון,קל,זהלוליו:
מצוין:לרקודשיכוליםומטורפיםשוטים

התבונה,נזראינםהמעוליםהרדקניםפלא:ואין
מסלסלותהתכופותשקפיצותיהםהיא,והסיבה

פקחותםולכןדגליהם,אללמסהמוחםאת
בראשיהם.מאשדיותרבעקביהםנמצאת

היגיוןגםליהמצאת ,הגוןלוליואליביוס:
לכך.עידודוגם

1 .. 
~ 

ואיזבלהלוליו-פססרנקאביסל ,זיידלג

אלביוס-לביאעמוס
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סוב,עסקצמאתאזיבלה:
נחוץ.צמדךהינםומםודפיםשויםם

ז; 1רלחיר ,בגדלחם,פתצריכיםאשה,אליבירס:
 ,כשדדיןמעודךבכלוםשרנהאיני

[יוצאים]להתעשרכליהםרמםודפיםשרםים

 4מעמדשלישי,תמערכה

ובאיםריס] ,ג'ספרינו ,אלמסרו ,ורמנדרו[נכנסים

 ,זארן ,שמךאתמהללתולנסיה :ררמנדרו
 .בשבילךנוספתבתלישאיןחבל

אהבהחולקתהיתהלזראחרת ·אלסמרר:
מלך.עם

במדרםאךבת,ערדהיתה ,כן :ורמנדרר

הנצחיות;לשמחותהשיאוהכבד
זה.עמקאללהחזירהלרצותחםאזה

תחזרוידידךאתה ,דאוניברא,

בהן.שמחהשבריאותיבהנאות

מרבים.שומעאניביתךחןעלאלסמרו:
יאםריס]:בנשארת[יוצאים.להפריז.צודךאין :ורמנדרר
ראשוןצדע:הנה,יבאטירס

לשאר.ידאגהזמןאבי;אדהתאל
לפניו.הביתאתפתחתיכעת
בשלבים;דדךלהמוצאתהחוכמהכך
תחשךלעיךהשנואההעיןואם

הזההאדוןזאת>אדעשכבד<הלוואי
חיברבארדאבילבאתיקנהמהד
אהבתי.שלסגולותיהמכוח
פלורס]רה[נכנס

[הצידה]פלודס:זה
הדבר;ביצועאתחוגגתנפשי

וזולקלהוא ,משקלואתחשאינני
 •שאקבלמתוקלתגמולביחס

פלודס?זהיבאטירס:
 .גברתי ,כןפלורס:הר

מבםיחים.פניך :יבאטירס

הנסיבות, ,הזמןיפה:עלההכולפלררס:הר
ושידרתי. ,חפצך

נשעה?זההאם :יבאטירס

קיים.לאפידאקרפלררס:הר
דענהכללשמוח;ממהרותעיניי :יבאטירס

בדמעות.נולדת
סימן.לךהבאתיפלררס:הר

לי? :יבאטירס
רצון;באיצקתאליךנשלחהואפלררס:הר

הםבעת.עםלבואהתקעהשהצאבע
הצאבע]אתהל[מראה

 ?עישתמהאלי! :יבאטירס
יותרזהלמה,פלררס:הר

כשלמותר?הזההאישמהריגת
התבשילעלשהתנפלהחצרןשליד

דרמה.תארנהלהאירעה
ראשוןשיזה :יבאטירס

לר.שלחתיאבישביוזמת
רהראפלררס:הר

בחזרהאותרשלחביוזמתי
 ,לעזבוליהיהחבל •אחרוןכשי
לתכשיםים.נזקקאיברשמתגםמה
צמררהחיתההיאכי ,חבלהיהלרגם

 .אחדבשדהםכאילולאצבעו

היעד;לשומרשינותניםניצודכצשבי :ביאטירס
אזרן.תשורה,המתמןקחיישעה:כה

היהלוםאךהצאבע,אתקבוראנא,
אמרןביתן-לרשותךעודממדי

זרקם.מאותשלרשבעדךשררהשחרא
יפהתיקבקושילקנותניתןבזהפלררס:הר

התולעים.מפניהמצפוןלעלשמור
ארתה;אקחתשורה,זשרכיורןסרב,אך

מידותייאך ,לקבללימדרניגדולים
זה.מנוהגסולדות

 .דאוניובצדק, :ביאטירס
מתנתיפלרדס:זהםרעה,אתהאבל
תגמול.מרננהאין
גברתי.אקווה,כךפלררס:הר

 •עלימארסזהכמהדעמידתדאי
שנעלב.כמינדאהאתהיש?מה :ביאטירס

תסבוללאדהעת ,גברתי ,ייתכןלאפלררס:הר
פסול.בישתמצאייגדוםששידרתי
מוגזםהיהזהחושבת?אתכךעלבון?
דעייןוכשאניכזהמבצעאחדי

ממסירות.לוחם
זארן.ארתך,אעליבאםאסבולמאודביאטירס:

 ,נוראיסבלבסרח:אניבכךפלררס:הר
קררה.היהזהלו

מסוכם;הז ,ובכן :ביאטירס

זהב.שלפלודיניםאלפיםשלושתקח
בערכך.הפחתתישלאתדאה
נפגעתי.עכשיושכד?זהמה?פלררס:הר

פלודס?זה ,איך :ביאטירס
אשדהשרציםביןאותימחשיבהאתפלררס:הר

זהבצמיעהאתתשלום?עבודהורגים
דברהישאיש!שלהחייםדםתמורת

כתגמול?לימלשמשמדייקד
אותך.מבינהאינני :ביאטירס

יכולתיפלררס:הר
הזה,במחיררוצחאיזהלשכור

מקבלהייתישקםובצמפון
גמורה.המלאכהאת

[צהידה] :ביאטירס

מבוך;בתוךאני

פלורס][הרלסוף!סוףשיסתלקאותו!יספקמה
 •אדון ,יוכפלהסכום

ליגודמתאתכךפלררס:הר
עושה.שאתהסרנהזו ,כפולרוגז

[הצידה] :ביאטירס

יותר:גדולהלצדהנפלתיאלי!
פלורס][לרהאותו?יספקמה

 ,פחדייבגללאנא,
המהירות.בכלמכאןתלךמוסב
לנקוביכולאינךצניעותמתוךואם

מסמיק;אינוניידהמספק,בסכום

 •לךוישולםבכתב,בקשהשלח
מכאן.ברחאנא, ,אך

את.גםברחי ,כךאםפלררס:הר
אני? :ביאטירס

אזוז.לאאחרתפלררס:הר
אומד?זהמה :ביאטירס

באשמה?כמונישקועהאינךאתמה,פלררס:הר
צמודים.להיותעכשיוונצטרך •ודאי
אתסלקאםמסעים:דקפחדיך ,בואי
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חדשות:עליךיתעוררומיד
מפלס.תצמאילא

[הצידה] :יבאטירס

משכנעים.דבריו

בברית,הקשוריםששנינויאהלאגםפלררס:הר
אותה]לנקש[מנסהמפורדים.נחיה

אדון?איך'איך' :יבאטירס
הולם.זהאין
מתנכר?כהפיךמדועפלררס:הר
 •ביבינויאהלאזה

גסה.לשונו[צהידה] :יבאטירס
בחשק.אותינשקיפלררס:הר

אותי!מפחידהוא[צהיהד] :יבאטירס

ממושך.זמןואתחנןאעמודלאפלררס:הר
צעמך'אתתשכחאלפלורם,רהלב,שים :יבאטירס

נחשף.אחרת

לב:שימיאתתחילהפלררס:הר
רעה.תכונהוזושכחנות,סיגלת

[הצידה] :יבאטירס

ובאשמתי.מחוצף,הוא

לךשיככתיפלררס:הר
כאבביישהז.עלחשביצרתך:את

צמווה.זוהילשכנו:חייבתשאת
אותי.יביןדשמךתובעהדין

מוכנה!אינני :יבאטירס

מהר!פלררס:הר
לא!לעולםהר' :יבאטירס

אלקוסשלאכךכדידעהתרחקלך'
 •ישארלאוצלילשתדברמהאת
בתמורהאףלעלבוןשובאאזיןלא

כזה.מבצעלעוד
לאס!גברתי'לאס,פלררס:הר
המבצעהר' •קודמובדעשילמתלאעוד

בחדמנותעליועסתיאותי:ריגש
בוכים.כשענניםחרבהקרקעכמו

ואיךבו'תיתיכמההבחנתלאמה,
לחינם?זההאםברכיי?עלביקשתי
זהבך:אתבתיעובדחיתילב,שמת
-מאודנחוץהואלי'נחוץשאינולא

-אותוואנצלאקחמתאיםבזמן
כל·כך'ירקנחשבלאהואבתחילהאך
מתענוג:נחותבעינייכסףכי

הצייבהאמונתיואלמלא
בוודאיהייתישלמה,בתולהשאת
רצון'איבשץמהתשלוםאתנוסל
למחצה.מומשותקוותייכאילו

מרושע,כהשתהיהאפשראיהר' :יבאטירס

לגרוםכדישסבידזוןבךשיש
כבודי!אתלהורגיוציאוא.יששמות
ונתעביםמחוצפיםכהדבריך

לימאפשרתאיננהצניעותששום
כך.עללמחול

את!מישוכחתאתהי,פלררס:הר
צניעות?ומזכירהדבם,סגולהאשה

מסכימההייתיהחאס!ייסוריהר :יבאטירס

השנואפיראקולצדתמידלחיות
לי!אשמרתמהאשמעשלאכיד

מדבילאשרדבםהמרחקעלחשוב
במקומך.ושבמבראשית,בינינו

אותי:תרקאישםצמפונך'אתבדקיפלררס:הר

זהים.שנינוובואמת,שלספרזה
במקוםשבימוצאך'אלתברחיאל

כעת.נגמרתאתלך:קבעהשהעובדה
בשבילי:הוריךאתלשכוחסופך
איבדתשמרמתוףקהמשעה:צייראת

לבעלותזכרתליוישבראשיתך:את
אותךגירשוולשווהשסוהרשמום

 .איתילהתאחד
נתעב?נבלאיתן' :ביאטירס

-מתגרהאתחיננית.רוצחתאיתי'פלררס:הר
ברגשות?זרגהאבלבשם,בתולה
לאוריצאהוכךבארוסך'מלעת
האישסולקכעתשלבך:הזנות
שלך'השניאלסמרו'למען

החשכה>מנעמי(חישממתקו

לדע:תסעמילאממך,אסעםלאאם
-נישואיןועונגתקווהכללךאחריב
פרוסה.שוויםאינםחייהכול'אחשוף

פלורס!זה :ביאטירס
מפצעיי:מנוחאצמעכךפלררס:הר

תשוקהבזיקייעניךכאב:כולי
לאפר.לביאתתשרופנה
זארן!שמע, :ביאטירס

ואהבה,בחייםבישתמאסזרפלורס:הר
וחרפה.במורתלשותףליתהיה

ברך][כורעתסוף.סוףהקשבחכה, :ביאטירס

אדוןכעתהיה

ובזהב:בתכשייסםעושרילכל
כברד'עםבעורביציועיאלאלך
 •אוצריכלזהכי
ארתך:אשתיקהנה,פלררס:הר

יקנהלאולנסיהכלשלעושרה
בכייךהאםהתענוג.אתממני

ממסרתו?הגורלאתלבלוםיוכל
אותי.יבלוםבכיירכךאז

הנקם:אב :באיטירס

פשעים.יותרגורררואה,אנירצח,

קוללהברחםהתהוותיהאם
תחילה?צפעוניעםלשכבשצאסרך

אותה][םרים •בחיקיהסומקאתהסתיריקומי'פלררס:הר
לתענוג:מובחרמתכוןדממהכמואין

הזאת.בהתמסרותלדענקבעשלומך
תשתוקקימדירוססת!היונהאיך

[יוצאים]בקי.הלאגרפךחושששכהלמה

li 

 1מעמדרביעי.תמערכה

[פנסומיהמ]

שלהעלמותולרגלפליאהשלמחוהתוךאותםפוגשורמנדרוצאילים,נכנסים

 ,לעיוצמביעורמנדרואבירים.וכמהגיפסרינובלווייתאלסמרונכנסים •אלונזו
 ,ורמנדרובתהלוכה,יוצאיםבתשואות.הבחירהאתכמדקמיםנראיםוהצאילים
ידאפאנהס,ובפמליתהככלה,ביארסיסנכנסתוהצאילים.גיפסרינואלסמרו

מתגהלאזאו •בחיוךומסתכל ,אדזרזנכנספלורסרהצאילים.ונשיאיזבהל

הםכרת.אצבהעשאתהידאתבהציגהאותוומבעתת ,אלונזושלרוחוליעניו

ובחשיבות.בקססעובירם

ביאסירס][נכנסת

לחלוסין:אותיהרםברנשאותו :ביאטירס
 •·כךכלשהושפלהכלהחיתהלאעוד
הקרוב,הלילהעלחושבתאני
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-בחיבוקיםלהתמודדעלימיעם
באופיוגםבדמוגםנאצלאיש
 ,לאסוניצלולה,הבחנהובעל
לאוריצאפגמישיפוסושנוכח

דיןביתלפניעברייניםפשעיכמו
וחרדתי-להסתיר]איןכזהפגם[הן

חכםמאישאיךגוברת.בהדרגה

יוזמהבשוםכזה!אסוןמיןליאורב
אתחמקלאבמיסתושאנסה

סכנה.יצמיחשגם ,קלוןללא
איתרכשאשכביוכלהואצבדק
כבשקרנית:בילנהוג ,אותילחנוק

מזויפיםקלפיםלשלוףמסוכןזה
 ,חדרודלתהנה •קלפןכשיריבך

בגן;שוהההואהמפתח,בהנעוץ

 ]ר~ rהחאת[פותחתאסתכל.באומץאותו.שכחודאי
מקוםבכלרופא,לשכתממשאלי!
 ..תוויתדבוקהאחתלכלצלוחיות,יש

 ,לשימושוברפואהמתמחההוא
חשוב.לאישמועילשבוודאימדע
הנסיונות,ספך nזה?הואכתב•ידאיזה

אתבונן:הבה . nהסבעסודותבשם

n לאאןהרהאשהאםלדעתאיך. n 

יבדוק!הואאםיקרהמהוחלילה.חס
זה;הנה nותשע.שלושיםעמוד nאראה:

 .חשודהזההסעיף ,קפלישבדף
לא,אוהרהאשהאםלדעתרצונך"אם
 ,,-גשבבקבוקהלבןמהנוזלכפיותשתילהתן

-רואהאנישם,ג?בקבוקהיכן
עשר ~ושתיבמשךכךאחרתישןהיאבהריוןהיא"אם

בהריון."היאאיןלא,ואםשעות,
בסבי;לתוךתיכנסלאנוזלסיפת
עכשיואותךלשבוראוכל •אותךאכיר

ולהסעותחלבאותךלמלאאו
ממך.אשמראךהסודות,בעלאת
עשרה:פיחמורהבאהסעיףהא!

n לאאןבתולהאשהאםלדעתאיך. n 

סופי?יהיהמהבזה,ישתמשאם

בצניעותימוצקאמוןלוישאולי
לזה:קוראהואאך •••נבדקהשסדם

n שהמציאאמיןניסויזאתואם ,מבדךלהסוס
החשודהלאשהתןמיזלדוס.אנסוניוס

שהיאזוועלמ,שבבקבוקהנוזלמןכפית
הואברציפות:השפעותשלושלויהיובתולה
אז:ובעיסוש,תיתקףופתאוםתפהק,שמידיגרום

 nסןם.יןסמכבדותקהות,יבואןכךאחרפרוע;צבחוק

אךפוחדת,אנימזהיקרה?מההר

הס]:דיאפאו[נכנסתהמשכב.עדשעותשבעישעדיין

גברתי? ,כאןאת ,אליריאפאנטח:
הנערהמראה :יבאטירס

נחמדיצורהיאתחבולה:בימולידפתאום
[דליאפאנהס]בזהב.יקנוהושלא
האדון.אתלמצואלכאןבאתי

[הצידה]ריאפאנטח:

ליגםשאיןחבל
[לביאסירס]אותו!למצואסיבה
גברתי. ,בגןהואאך

שם.שיבלה :יבאטירס
שיקיףגברת, ,כןריאפאנטח:

הציד;פקחיכמוויערותגנים

בקתה.בתוךמתכנסיםהםייחוםבזמן

שהעולםהכובש,אלכסנדרגם
 •חוררקמצאבסוף ,מדיצרלונראה

צניעותך.לךשאבדהחוששת:אניביאטירס
 .יגברת ,מחשבתךאתלהסוותדרךזוריאפאנטח:

לזלזלנוהגתמשכבלפניכלה
 •כביכולבולרצותולאבסיפוקה
פחדים.אמרימוסבשמחה? :ביאטירס

ממה?פחדיםריאפאנטח:

 •מוזרזה ?יודעתאינךבתולהבתור :ביאטירס
מעידבוודאילישגרמתהסומק
מביש.שמצבך

גברתי?ברצינות,ריאפאנטח:

היולא ,הפחדעלידעתילו ,כןביאסריס:
דעתי.עלגבריםעולים

ייתכן?זהריאפאנטח:

אשהלאותהדוקסיםאלףאתן :ביאטירס
ולמחרת ,מקומיאתשתמלא

שנהנתהבאמתליתגידהיאאם
 •לכךאשתוקקאזאולי

רצינית?אתריאפאנטח:

 ,אותינסיואזהאשה,אתצמאי :ביאטירס
אוסיףאךבי.אחזורשלאתיווכחי
ממש.בתולהלהיותחייבתשהיא

בסל.המבחןלה,זריםפחדייאםכי
תהיהלךשאזמןזוגברת,לא,ריאפאנטח:

בתולה.
צריכההיאכיאתבזה,אחרת :ביאטירס

למעני.לשכב
מוזר!תעלולזהריאפאנטח:

תוותריעדיין?רציניתאתהאם

תשלום?תתניועודכלולות,לילעונגעל
אלאאינוהזהב ,הוי[צהידה]אחיה.שכה :ביאטירס

כבודי.אתלנסחכדיהשקעהעוד
[הצידה]ריאפאנטח:

בעולםעודנותרואםיודעתאיני
עכשיו.דרושיםהםויושר;נאמנות

עלי?דעתךמה ,בקיצורגברת,
כספך.אתלהרוויחשואפתאני

בתולה.אינךאולילהיסותךפיעל :ביאטירס
גברתי! ,אותימכעיסהאתבתולה?לאמה?ריאפאנטח:

בתולייותראינוהמכובדגופך
-פחדיךכלעם

[לצעמה] :ביאטירס

 •.•לצערי ,נכוןזה
והעליז.הקלאופייעםממניריאפאנטח:

יושרךאתתעמידיאזשמחה.אני :ביאטירס

קלה?בחינהלמין
מבחן.לכלקלה?ריאפאנטח:

לדחר]ניגשת[היאאבוא.מיד :ביאטירס

אותיתבדוקלאהיאודאיריאפאנטח:
משפס.ביתשלנציגהכמוירכייבין

[הצידה] :ביאטירס

הנערה][אלזה. ,כן •••מבקבוק

 ,הסתכלידיאפאנסה,
[שרתה]כמוני.מזהלגמי

לאאפילוסוב,ריאפאנטח:
[שותה]אשתה.אלא ,הנוזלמהאותךאשאל

[הצידה] :ביאטירס

יראה,ערכואתהואאמת,מבחןזהאם
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כבר:משפיעזה ...רוגעליויעניק
מפקהת][דיאפאנהם

ממהרהואואיך .ראשוןסימןהנה

קררה!כברזה ,השניאלבמעבר
מתעשסת][דיאפאנהם

הואאיןזאת,לערמתנפלא!שיקריאיזה
 ...לבדוקשנחוץזו ,עליכללמשפיע

חה!חה,חה,דיאפאנטה:

[הצידה] :יבאטירס

הדבריםובסדרבדיוק

סימןבמחוגה:שרוססזהכאילו
 .משנהואחריבאאחד

חה!חה,חה,דיאפאנטה:

זה?איך:אזביאטירס

 ,קלילכל·כךלביחה!חה,חה,דיאפאנטה:
כביר!תענוגזהחה!חה,חה, ,הוי

המתוקה!גברתילגימה,עוד
 :מחר :טירסיבא
 .לכךפנאיאזנמצא

צעובה.שובאנידיאפאנטה:

[הצידה] :ביאטירס

[לדיאפאנהם]בנחת!פגגםכוחו

,נערה:בואי

הצנועה.דיאפאנסהלךאקראעכשיו
הזה?הלהסוססיבמה ,גברתיאנא,דיאפאנטה:

תלמדיבינתייםלך.אבארעוד :יבאטירס
הזה.בעוללשאת

היסב,אותראשאדיאפאנטה:

הנסל.אתאוהבתאני
בחצותיבאטירס:

בזהירות,מהמיסהלחמוקזכרי
שנתחלף.כדי

 ,הרגעיגברת, ,הרדיאפאנטה:
[הצידה]אתקרר.כבראזעד

כלה,מקוםלתפוס
כזאתנדוניהעםדרקס!אלףועוד
[יוצאות]קסנים!טיפשיםשונאתאנישופס:אמצע

 2מעמדרביעינרמערכה

ומשרת]ורמנדרו[נכנסים

בכף,מוסלכבודימשרת, ,ליהקשב :ררמנדרר
כהעדחדשבוחסילושלאכבוד

חסרמיליהגדעילה.בהעדר
זהותו.אתתעליםאלמאנשיי?
נדער.אנסוניר ,אדון :שמרת

הסירה?אתעזבמתי :ררמנדרר

 ,אדוניימים,כעשרהלפני :שמרת
לבראמאסה.ללכתחשבהוא

ברצחאשמה .אותומפלילהתאריך :ררמנדרר
פיראקו.רצחסירתי,שעראתחוצה

להעדרו:אמיןתירוץמוצאאיני
תצאאותולעצורנחרצתפקודה
תמחהוהיא ,בעקבותיושהותללא
 •אותושתחשוףאוהאשמהכתםאת
המצער.פקודתאתליהבאמהר

יוצא][המשרת

סומאזו][נכנסאותי.מתקיפיםשובהנה,

אח.ליחייבאתהטרמאזר:
חפשתתלהם,אלררמנדרר:

כאן.לאאותר
שדמםאלהביןדווקאטרמאזר:

אשקרס.לאאחרת ,מאודלךיקר
 ,עליווחשבוןדיןלמסורסירתךעל
הנמהרוהקשר ,נפרדנוכאןכי

בתקיפותמעידחסףנישואישל
 .הוודאיאוכזבועל

-שוודאימה :ררמנדרר
 ,אמרןשהפרהוא-תעידוהסירה

 ,חיבתיאתרמסההגינותוואי
 ,לושמרתיאשרהאהבהכבודאת
שנקבעהבוקרבתי.שמחתואת

הפקירהאישבגידתו:לנוכחהסמיק
הידידיםאתולעגלביזיון

נבזיהיהזההר •בושהאמינו

 ,צפויבלתיכהבאורחלהימלט
אוהביו!אתבפרהסיהולהשפיל
תשובתך?כלוזוטרמאזר:
לקרובוביחס :ררמנדרר

לבלוהישמר ,מדיחביבאני
[יוצא]מערני.עודארתךיראה

פלורס]רה[נכנס

 ,כןפיעלאףטרמאזר:
לנקום.עליבמילצמואדרכיםעודיש
ההגון?פלורסזה
שמי.זהאדון,אכן;פלררס:הר

הכלה?את ,נכבדיראית,אולי
כזאת.כלבהלראותמעינייחסכתיטרמאזר:

[הצידה]פלררס:הר
בשבילי:איננההאישחברת ,אלך
לידו.מריחאניאחיודםאת

שאחיליזכור ,וישרסובאישבוא,טרמאזר:
מאוד. "ארתךאהב

[הצידה]יקר!אדון ,מאודפלררס:הר
שנית,אותרהורגשאנילינדמה
זכרוני.אתמחיההוא

-תגידאוליטרמאזר:
פלורסזה-תבורידורון-במתנכליםשחשהגוןידידבתור

הנתעב?לרצחהיהמסוגלמי
שמישהולחשובמכדינדיבאניפלררס:הר

הכלה?איפהאבלממני.רשע
רעה?אינההאםשמה.אתתזכיראל ,דיטרמאזר:

ורפודה,נוחהיפה,חוסאתהיאלא,פלררס:הר
מחניף:אינירכךהעלמות,רובכמו
כשהןאלא ,כברדו ,בהןאיךרועאך

סבסדןאתפוגששחוטמןעדזקנות

[הצדיה] •אדון ,אלךלמכשפות.שורקותוהן
[יוצא]מצפוני.עללמשאהיאנוכחותו
ומהוגן:סובלבזהפלררסלזהישטרמאזר:

ספק.שוםליאיןזאת,יגלהעודוהוא
המהולל.היוםגיבורבאהנה ,הר

אלסמרו][נכנסלהתחשבן.נצסרךעודואניהוא
אדון!

כאן.ברוךהיהאלסמרר:
נתייפיף:נאאלטרמאזר:

בכך.חפץואיניכאןברוךאיני

 .כאןשאתהמוזר ,כךאםאלסמרר:
לאסוניטרמאזר:

מהבאיםאיני ,אדוןסיבה.לייש
להשתכר:ומיינךאיתןלחגוג
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להשקיסכדייותריקרנוזלנחוץ
צמאוני.להסאת

ואתהדבריךאלסמרו:
 •גמריללירזים

וחרבותינוהזמןטומאזו:

העניין:זהלהכרות.לתרוםיוכלו
אחי:לתפוסצריךהיהמקומךאת
ובערומהבבוגדנותחוסלהואאיך
בזכויותיוהמחזיקאתלחקורעלי

 •כדיןשלאבוודאיו
חייבאתהאלסמרו:

אדון.העלבון,עלתשובה
תפחד:אלטומאוז:

הבאה.בפגישתנותישלףהיא
לחגוג:המשךשלום,כעת.ארסידךלא

[יואצ]מה.זמןבסבלנותכאביאתאשא
דוואקפרץשריבדעות,מנאבזהאלסמרו:

 ,מאודמדוכדךהייתיהזה.ביום
גיספירנר][נכנס

 ,גיספדינומרגיע.כפייבקירןלולא
המוזרותלחדשותהקשב

ליגם :ג'ספירכו
שאשתוק,סובאוליתמוהות.חשדותיש

לקרירות:אותבכךתמצאשלאבתנאי
צונןיהיהששירותי ,אדוןהרשה,

הזאת.בפרשה

 ,אותי rממררקזהאלסמרו:
ההיסוס.עלאותךומגנה

אולי :ג'ספירכו
אדון. ,כידדיךלשווא,חרדאני

ו.:בחלקליתןאךשווא,פחדזהודאיאלסמרו:
אניאזהתללעמה-דיאפאנהסזו :ג'ספירכו

-רעכהולפיכנה,אהבהצמיע
הבית,בצקהאותיזעבהשבמקדה

להתייחד:בושבחרנובחדר
הסמוךהחדרומןציאה,דקהיא

לאוזניי,הגיעכלתךשלקולה
נשמעאףפלורסזה-וכשנתחדדו

יותר.ברור

סועה.אתהכאן-פלודס?רהאלסמרו:
 .מדישתגדימהנראה :ג'ספירנר
מופרך:זהלא,אלסרמו:

עבורה.רעלהיאנוכחותוצעם
אידפאנדס;אך ,אניגםפקפתקילכן :ג'ספירכו

כששבה.הדבראתאישרה

דיאפאנסה!אלסמרו:
מליםוהוחלפואז,השקבנושנינו :ג'ספירכר

נעיין.בהןמצואתאשהשלאשוזן
בסכנה.אתהתתלהב:אלחדל,אלסמרו:
 •סיכוןמלאההאמתאז :ג'ספירכו
כזאת.אמתאלסמרו:

יורהואיההעולם,פארהיאאםגם ,הר
מלכים,חזהאלמעיניהאשרשפי
ואולםכןא!תשכבלאהיאבסאמה,אם
להימלך:אספיקעודהלילהבואדע

בכעסי.אותיתדמודאלואנא,
ידדיים.כךמודדאיני :ג'ספירכו

מפתח]לו[גרתןנדיב.אתהאלסמרר:
סמויסודאלאותךינחהזהמפתח

זמןהתשדקיאותי,לידמשמכףש

חדרימתוךהבא ,לך •לודומיםלחקור
תאשלואלב·מ,שמסומןבקבוק
ישמש.הואלמה

[יואצ]אדון.יעהש,זה :ג'ספריכו

מאזהעשחלפהלא ?אזתליישבאיךאלסמרו:
גברתה,פחדיאתהמשרתתכאןתינתה

ביישנית,כהבתולהאשיןוסענה
צונוהע ,גברשלמשםגםנרדעת

שארשהכדילבכותאותהששלחהדע
 •חיקילתוךאבפלהתבואשהיא
באירםיס][נכנסת

[הזידה] :יבאטירס

מתכוננתכברנערתיתקין.הכול
להפסיד:ליצשדהזהלתענוג

 •הכולאאבדאחרתברירה,ליאין
[זההדי]אלסמרו:

זה.צמחהואצהניעותשלדקמשה ,כן
שלי!ביארסיסאליה][פרגהבסרח.איני ,אבל

תחנוניי:אתלשגרהזעתי ,דאון :יבאטירס
b לביישנותי.לח

[זהדיה]אלסמרו:
תמימה:כיונההיא

הבקבקו]עםגפסיירנר[נכנסדיבה.ספקבליזו
דאוניובאת, ,הר

[זהידה] :יבאטירס

ה·מ.הנההבקבוק!זהאחיה,שכה

ה·מ.הנהדאון, :ג'ספירכו

 •נכוןאלםמרו:
[זהיהד] :יבאטיוס

נחדשת.אני

כלתי! ,איתנולשתותבמודעאבתאלםמרו:
כבוררוהז,מה :יבאטירם

מיזק.לאזהאלםמרו:
 ,דאון ,ליסלח :יבאטירם

אקשמות.כאלהלעםוםמרבהאיני
 •לנסותושתוכלילךערבאניאלסמרר:

הל][םרזג

אחלה.שלאהלוואי :יבאטירס
 •אותךישמורהאלאלסמח:

ג'ספרינו]עםמתסדדו[הוא

[זהידה] :יכאטיום

סימנים,שי-בפחקותיתלויהכול
זורתה][איהבםבעיות.לחקותםוצאסרך

כהדעהחיםאלאהואסדוית,סגולהלסםאלסמח:
אחת.בתולהולו

לשוהש?וסימניו :ג'םפיוכו
רמתססעת]מפקהת[באיירםס

ממישך!הוא ,כברניכרכוחו ,נרדהסםאלםמרו:
תבולה.לדבוקמורזהכיהתכסיסהז :ג'ספירכו
חה!חה,חה, :יבאטירס

אדון.שמחה,ישקרילביאתהשיקת
כאזתשמחהלבביאתימלאתאתלא,אלסמרו:

ישביתה.לאשכלרם
דארןוקרהר,הםאך,יבאטירס:

[לגיפםירנר]אלםמרו:
רדקות, rמרתשםלתספגהואעכשיו
אהיל][פרגה •וסדרזמןעלמקפדי

 ,לשיבאירסים
שרחרחםאררמוםכנשימתזכה

אבהבה!וcחבךקכךיום,דלתעם
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יוצאים]ארתה.[מחבק

 3מעמדרביעיתמערכה

רלרליר]יוcזבלה[נכנםים

הלבנהבהשפעתהאםאלי!איזבלה:
סירוףזוגםסכלותגםהיאהאהבה

ההואהמפגרגםאלאאתה,רקלא
 ,משפיותואיבדתבונהלרכושבמקום
מאהבה.למשוגעונהפך

דעתךזמהאיזבלה:
[קראו] :ללויו

שלהראשיתחדרניתוהברה,יילאנדרומדה
 ,הסבורשנאזורעקרב,במלזהשמש,אביר
שלמיהרוח.אלשלמפוחיומתקןמאת

לגמרי.מסורףזהשכרויי.אתלדוור
רקרראת]המכתבאת[לוקחתאיזבלה:

המסורף,מסווהאתמשליךאנימתוקה,"גברת
ונאמןאמיתיכאוהבצהלוללשיפוסךונגלה
יופייך."של

מסורף.זאתבכלהוא :ללויו
כנודשמניעמהאתברגלךתרמסי"אלאיזבלה:

 ,איתןשאדברעדהמסורף-אנילאוצרותיך.
נשלמות,שלךדעייןאותי,לרפאהאמורהזו
 ,, •ניראנסו ,לצעמומחוץהעודמאחדאו

נוכלואניאדוניבנעימים.תבליכך :ללויו
לרפאשתצליחילינראה ;מצקוענואתלזנוח

מועס.ובמאמץ ,מאיתנומהריותרומסורפים,מפגרים

מאו.דייתכןאיזבלה:
שאנילבשמהאתגברתי.דבר,עודלךאגידללויו:
מספלתשאתדאעאםמומחיותך:לסודשותף

 •שליהשלישאתאתבעעסק,ופותחתבמישהו
 ,לוליו ,ליהאמן ,ראשוןבמקוםאתהאזיבלה:

 ...נפחאפולאם
לעיך.אפולאני :ללויו

בוודאי.איזבלה:
לעיסקה.מוכןאני ,כן :ללויו

איתרולהתעסקאיךצעה,כעתתןאךאיזבלה:
איתרולהתעסקמתכוונתאת :ללויו

בסדרונולנהוגאיך ,הגוןבמונןלא,איזבלה:
לו.הראויהסידוראתלותקניוכךאותו!סדרילילוו:

תיווכח.עודאתאשעה.כך ,קלזהאיזבלה:
 •שלךהמלתחהמפתחאתליתן

אותואכיןואניבשבילוהתכונניקחי; :ללויו
בשבילך.

המפתח]אתלה[גרתן

[יוצאת]שמנחוץ.למהאלאלבתשיםאלאיזבלה:
נפנים.יהיהזשהאדאגשלא:ודאי :ללויו
אילבירם][בכנם

ומושלםיהיההכולהאםאתהז ,לוליואליביוס:
החגיגותסיוםעםנרעבמחר

 •לנומצפהורמנדרו
תפקידםאתיצבעוהשוסים :ללויו

 .מאץמ.לכךהדקשתיסוב;די
 ,נדיורמוסיףסמסום •יאכזבולאהםאליביוס:

ינעתלאהגםשמנהגםבתנאי
מעודנים.כליםהןכיהגברות.את

עםשםנעמודעודכלאדון.תפחד,אלללויו:
מעודניםיהיוהםהשממעת,מגלבי
 •צעמןהגברותכמו

אחת.חזרהעודלראותרוצהאניאליביוס:
ואז ,אותםאכשיראבי .דאון ,לעיסמוך :לילוו

 .כשלמרתוהריקודעליחזרוהם
 ,לוליואבללמרסיהק,אדאגואניסוב.אליביוס:

בהסגרואשתיעומדתאיךאגב,דרך

 ?מתמרמרתאינההאם
במקוםסיפוק,צקתבניתמוצאתהיאנורא.לא :לילוו
צקתאותהשחררנחוץ.לפסקו

 •מדיצקרהרצועתה
בשבילהררמנדרר:אלארתהניקחאליביוס:

חירות.שללחושדתחליףישמשזה
דארןז ,בפרצופךצמחמה :לילוו

מאומה.רואהאינילוליו?איפה,אליביוס:
מדזקרהואחוסמך:הז ,מסכןדאון :לילוו
 .צעירפילשלחדקכמו

[יוצא]לוליו.למרםיקה,דאאגמנוול!לךאליביוס:
איפהסרניובינתיים.ארקודאני ,דאונידאג, :ללויו
סרניואתה

אנסרניר][נכנס

אתהזאיפהזרזני.כאן,אנטוניו:

הצעידה.תרגיליאתשנן ,סוניבוא, :לילוו
זרדן.לרכב,מעדיףהייתיאנטוניו:

לקפוץ·עכשיוהשרס!אתזכרי:ןמזה,חדל :ללויו
למסררפת]מחופשתאיזבלה[נכנסת

באוויר!פוסעהוא ,הראיזבלה:
כנפיו!ישרוףהואאחרת ,שינמיך ,הי

יימוגלאהדונגאיקררם,למסה,
נופל][אנסרנירריחוף.ירחיעשרשמרנהערדאפילו

אימים!צניחתאיזו ,נפל ,נפלהואהרי
דדלרס,שלבנר ,רגליךעלנאעמוד
שליהלבירינתתוךאלארתךאוליך
אותר][תופסתלצאת.רגםלגמורלךואעזור

רגליו]לע[קםממני.הרפה ,דודןטוניו:אב

סנעתזלאמה,איזבלה:
ענניםקומץראיתיראשךמעל
גנךרלע ,תורכיצניףכמעיןלפוף

זיקיתצנבעיהמעוקמתהקשת

למפשעה.מכתףכסרסגלשה
ומקשיבה][כרועתמבסבך.הגליםאתלצמוץליתן

המצירים!בתוךגושעיםהםאיךשמע

הים.משודדיהישמר

אותי!עזביעגנת,אותךתיקחאנטוניו:

מרקורי,שללגבהיוסיפתםלמהאיזבלה:
מקומו?אתשתמלאנכדילאאם

 ,אנדימירןהלבנה,עלאיתינאשהה
המתפרעיםהגליםלענשמולמשם
לני.אהובאתלהסניעשעסר

אנסרניר-אופיראלןו ,נילגעתשובתזעיאםבךאכעסטוניו:אב
שוסו,,איניכעררה;פראמפלצת

מסורפת!הרי

מסררפים.שנינולא,איזבלה:
 ,השיגעוןמדיאתלבשתיהאם

שולללהוליךכדימתשוקה,שוצפת
הקנאה,שלהערנימנהסאת
צעמה]את[חושפתשכריורזה

יפתי!הראנטוניו:

 ,ערדיופיניאיןלא,איזבלה:
בלבוש.אלאיופיניהיהולא

אלי!תתקרבאלראיה,קצראוהב
נסנעת;צאבעכמואתהחיבלבוש
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[יוצאת]כמשוגעת.לצאתכמתחזהבאתי
לוליו][נכנס

דמותיאשנהאחרתהישארי'טוניו:אב

כמוך.ואהיה

אידיוס?קדה,מהסוני?לאן' :לוליו
מו,~יון!מסומסמים?שומרמי,שלאידיוסאנטוניו:

להשתסות.כבדלינמאס
מסודף.ואילךמכאןהיה :לוליו

סיבה,ליישמוחלס,מסודףכן'טוניו:אב
התוצאהאתממניתחסוףועוד

רצח!במכות

באדוןאתחשבלאאחרתלי!תרביץאללא! :לוליו
קודםיעודבךהבחנתיאחה,האידיוס.בתוךהמסתתר

וקורא]מכתב[מוציאהזאב!לעודמבעד
מתוקה,«גברת

לשיפוסןיונגלההמסודף,מסווהאתמשליךאני
 ,, •יופייךשלונאמןאמיתיכאוהבהצלול

מסודף.לגבימצויןזה
קורא?אתהמהאנטוניו:

זות, rההתדעלאותךיתלואדוני.גודלך,אתללויו:
לי.שידועהמזימהעודועל

כסף]לו[נותזבעבר:סדרותיךעלכפיצויזאתקבלאנטוניו:
 ..לתוספתראוישאהיהאדון'מקווה,אני :ללויו
מוסד!קשקוישיבליבגלוי'לדברנוכלאותך.אנחםבוא,
שמשתמשותתאווהשלאיפורדקזהמצניעותה?חושש?אתהממה
בשםכשמזכיריםיק iלהסכגבירותצריכותלמהאבלהנשים:דובבו
יודעותהןפוליסיקה!זו;ךיהר'ביד?למשמשחוששותאינןשהןמהאת

מקההשהשבועבשעהזאתאותה;לספקשקשהככלגדלהשתשוקתנו
היהלאפתוח,תמידהיההמזרחביתאם •היצרעלותרדמהלאותומסיל
השתיה.אחדימוזלהסהיהלאוהבשרשם,להצסופףגדולכהחשק

 •••הקנאיבעלהאבלכן,אנטוניו:
להגיעכמוהומתקשהאינו:ספית 1בהרעלתשלקהצורףשייתלה!לוהנח :ללויו

ממספרקסדהנוצותיווזדנתלשולאהסיוףאולפןמחציותביןלזקפה.
אתשמפסידאידיקלפןבעגבת.סיפולכדיתוךראשומעלשנשרוהשערות

ממנו.יותרמכזומסםאינוהביצים,אתהמקרהבידומפקידבגדיו

התכווץגבוכלהו·לנדימקסודןשכמועדאשהלספקמסוגללאהוא
המכנסיים.לתוךונמעך
להפרידתחבולהאיזונמצא •מכובדיהזה,הקיסוןבתוךהסתתר

למיסתו.היפההשותפתלביןאדוניבין
לך?להאמיןהאם :טיוביואב

כותנותבחיקתתעלףיונים,בנוצותממולאהבמיסהתשכבאתהללויו:
מושלםכהלאושריע:תגודדים.בתוךשנחנקברנשכאותומבושמות

איתם,נוסעיםוהספינות tוהצעיכשהארץהחושביםבים,אנשיםשכמודע

אותה.תפגושאתהבדו·כך.אותךמלוויםוהשמיםשהארץלךידאהכך
נמנע.בלתיכהכרחנקבעהדבריהלומיםבמסמרי

י. iשלהשיגעוןאתלרפאתוכלהיאדקאנטוניו:
תבדוקוהיאאליה,אותךלהעבידאדאגהמתאיםברגעסוב, :ללויו
אוהבשאתההוכחהלאיזוזקוקהאבלאותך'אוהבתגברתי •נוזליךאת

אותה.

במכתב.כךעלעומדאניאנטוניו:
יוצא][אנסוניוושתוק.אידיוס,הישארבינתייםיספיק.לאזה :לוליו
אליביוס][נכנס

·ליו?ול ,מוכןהכולסובה.מוסיהקצמאתיאליביוס:
אדוני.כן' :ללויו

אותם:והכנס ,לוליו ,כברלךאזאליביוס:
יוצא][לוליובהופעה.לצפותמגברתךנאבקש
ש jלבושאוכלמרפאחשוךאדייוסאהזיאיןשמע,

קשרים.ליישהריעליו?אפוסרופסות
[בפנים] :ללויו

 •לכךראוישגםכזה,אחדליי'ש

לוליו.סוב,ילדאליביוס:
המסורפיםושויסם.מסורפיםעםלוליוואחריהאיזבלה,[נכנסים

רוקדים]והשוסים

פגע,בלייעבורריקודנואםמושלם.אליביוס:
[יוצאים]היגע.תמורתושבחיםכסףנרוויח

 1מעמדחמישית,מערכה

אחת]השעהצלצולנשמעביאסריס,[נכנסת

בדודזהמתעלסת!עודוהיאאחת, :ביאטריס
לעצמה,דואגתהזאתשהזונה
בחמדנות,התענוגאתזוללת

שלוותי'על ,כבודיעל_חושבתולא
כך:עלתשלםעודהיאאךזכויותיי.על
בידימופקדסודיבחייםהיאעודכל

הבסחה.הפרהאשרתאוותנית

בספק,מוסלתנאמנותהגם
חדש'כלפייגילהשאדונימשום

צלצולים]שני[נשמעיםממנה.יצאודאיוזה

אימה,הוי,

נשמעים.כברצלצוליםשני
פלורס]רה[מופיע

 ?אתאיפה ,היפלורס:הר
פלורס!רה :ביאטירס

מחדדו?עודיצאהלאהיאכן.פלורס:הר
לא.עודאחיה,שכה :ביאטריס

השסןלנסחפלורס:הר
לסמוךמסוגלמיצירו.אתבהזרע
משרתת?על
 .מישהועללסמוךיש :טירסביא
כשהןובייחודגסות,בריותאלהפלורס:הר

ושודדותהאדוןליצוענופלות
מסורפותכלבותאלהגבירתן:פריאת

מלכותי.מצידגםתרתיעשלא
בי:נוצעתאינךפזיזה,אתגםאבל
שחיתהרוקחשלבתמכיראני

עו.דלךמודהוגםחצות,עדגומרת
צעמה.אתשוכחתהזונהעוד?שםהיא :ביאטירס

 ,ראיהיסב.מבלההמנוולתפלורס:הר
מנצנץ.השחרכוכבאבודה:את

קסלנית:דרךאיזוליתמציאעכשיו :יבאטירס
עדיף.פתרוןאיןכי

כבר,צמאתישקס,פלורס:הר
ברירה.איןכי ,להתעוררלהםנגרום

מזה.היזהראיךו :יבאטירס

אבו.דכולוהענייןאו ,תשתקי ,דיפלורס:הר
אתערב.לאבבקשה, :ביאטירס

תוכניתי:זופלורס:הר
אש.דיאפאנסהשלבקיסונהאבעיר

יישרף.הביתכלהןאדון?אש,מה? :יבאטירס
באש?עולהכשכבודךביתלךאיכפתפלורס:הר

הכול.עשהצודק,אתה :יבאטירס
חותראניפלורס:הר

הבעיות:כלאתשתחסללהצלחה
החדרובתוךבארובה,תאחזכשאש

סיכון'בהםשאיןחפציםבכמה

במקרהדיאפאנהסאתיפגשואם

חשוד>,שנחשב<מהממעונההרחק

אותהדחפהשדהליקהישערו
אישאםאבלעזרה.ולחפשלרוץ
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סביר),הכי(וזהבהישגיחלאכלל
מעונה.אלחדפהמדובתמהרהיא
לפרוץלכאודהדובה,אטעןאני

אותה.אחסלאךבארובה:פרצה
 ,אותךלאהובחייבתאניעכשיו :ביאטירס

 •כבודילהצלתמתמסדכהאתה
שנמשיך ,שנינובסחרןלדואגאניפלורס:הר
 .ביחדענגלחת

אחת,מלהעוד :ביאטריס
 ?יםהמשרתעםמה
המהומהבתוךפלורס:הר

להביאכדיהמקוםמןאותםאשלח
תפחדי;אלוסולמות.קרסיםדליים,
גםחשבתילמעשה.מודעאמצע
הגופה.אתסיכוןללאאסלקאיך
בזמן.היישכלי!אתליניקתההאש

אאחד.לאאותי;מאלץהפחד :ביאטריס
אלונזו]שלרוחו[נכנסת

לביןבינינדחקאשראתהמי ,היפלורס:הר
ממך;פוחדאיניהכוכב?שלאודו

[יוצא]מתבהר.שובהכולמצפון.אובךדקזה
מתפוגג.זה ,בחייפלודס?רהזה,מי :ביאטירס

יוצא][הרוח

עליהשאירהואבבית;דעדוחיש
פוחדת.אניעכשיוקדה.זיעהשלדוק

זונה,איזואותי!דכדךכההלילה
שיחסלנשמות,אלףבהישאם

אימה!הר ,הקשיבואחת!אחתאותן

שלוש]השעהצלצולי[נשמעים

שלישי!צלצולנשמעהדקוש,סבססיאן
אש!אש,אש,מבפנים:קלוות

לברוחבבאיזהזריז!אישאיזהכבד! :ביאטריס
דוחים,פניואמנםאותי!משדתהוא

מסור?כהבגבריתאהבלאמיאך
 .שירותוכמויפהאינוהמזרחגם

אש!אש,אש,מבפנים:קלוות
מצלצל]הפעמוןמשרתים,עובריםפלורס;רה[נכנס

-סובזהדליים!קרסים,סולמות,הביאופלורס:הר
[יוצא]סערן.והרובעבארובה,האשפועל,הפעמון

דיאפאנסה][נכנסתנהדר!גברזה :ביאטירס

חן!אבןאת

 ,לרפיוניסלחי ,גברתידיאפאנטח:
צעמי.אתששכחתידעסובליהיה

יפה.מלאכהביצעת :ביאטירס
מה?דיאפאנטח:

לחדדך;רוצי :ביאטירס
לשם.יבואגמולך

עשיתילאעודדיאפאנטח:
[יוצאת]מתוקה.כהעיסקה

אלסמרו][נכנס

שלי!ביאסריסהראלסמרו:
לשוב,עמדתי ?אתגםקמתמה,

באוצרותיי.הסוב

געגועיםמרוב :ביאטירס

אותך.לחפשיצאתי
מתוקה!אתאלסמרו:

באש.סכנהאין

אדון? ,סבור:אתהיבאטירס

לרעו.דחדלי ,ליהאמיניאנא, ,כןאלסמרו:
וג'ספרינו]ורמנדרו[נכנסים

עלינו!האליחוס :ורמנדרו
אביך.באהנהאלסמרו:

רובה]עםפלורסרה[נכנס

הדובה?צודךלאיזהברנש, :ורמנדרו
לפרוץפלורס:הר
[יוצא]הארובה.פיאת

 ,נכון ,נכוןזההר :ורמנדרו
מצב.בכליעילהזההמשרת

אדון.להפליא,עדשימושיגברזהביאטירס:
השאר.לכלשקולערכוכשדוני;הוא :ורמנדרו
מאש.בתיםמצילשהואכבדנוכחתי
היריה]קול[נשמע

הוא.זה

[הצידה] :ביאטירס

נעשה.זה

לשכב;נלךחמדה,אלסמרו:
תצסנני.שלא

ירשה!לאהפחד :ביאטירס
יוודעלאעודכלירגעלאלבי

האומללה;חברתידיאפאנסה,שלום
 •בומתגודדתהיא ,אדוןמעונה,זה

אש?בואחזהמדוע :ורמנדרו

במעלות,שהתברכהנערהזו :ביאטירס
קדהכבדזהרשלנית;היאבחדרהאך
פעמיים.לה

פעמיים? :ורמנדרו

 .אדון ,כן :ביאטירס
בתים,מסכנותכמוהרשלניות :ורמנדרו

ורמנדרו-םרלובסקילשהמפלורס]רה[נכנססגולותיהן.אףעל
מזל!חסדיבתוליםפלורס:הר

בגללם.ביוקרשילמת
זה?מה ,אלי :ורמנדרו

נשרפה.דיאפאנסה-מוכרתעלמהפלורס:הר
נערתי!נערתי! :ביאטירס

אדוני.מתה,היאאותה,אכלהאכלה,אכלה,האשפלורס:הר
ניחש!לביאיךהר :ביאטירס
דמעה!תזלוגשלאאלסמרו:

לךשהענקתיאחרוןחיבוקבשם
 •שקמנולפניבמיסתי

אציית: :ביאטירס

לבכות.אחדלאחותי,זוחיתהלוגם
משרת][נכנס

ובכן? :ורמנדרו

אדונים, ,הואילוחלפה;הסכנה :משרת
 .כלילכובתההאשלמנוחתכם.לשוב

מיד!נחנקההיאאומללה,גברתהר
גופה,שייריאתקבורפלודס,זה :ביאטירס

כאבלים.אותהנלווהואנו
כבודיחלוקשבעליתחינהאפיל

זו.למשרתת
 .עליצוויחמדה,אלסמרו:
באש?הבחיןביניכםמי :ביאטירס

 •גברתי ,אניפלורס:הר
כפול.חסדלכבות?עמלתוגםביאטירס:

לפרס.זכאיהאיש
אלי.גשפלורס,זהאותו.יקבלהואורמנררו:
 •אדון ,אליגםואלסמרו:

פלורס]רהמלבדיוצאים[כולם

תופס!אינושכלימפליא!לפרס?זכאיפלורס:הר
שנינהאושעשועשלעימותבכל

1 .,. 
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האחרונה.למכהשואפתאשה

 2מעמדחמישינרמערכה

םומאזו][נכנס

החייםממתקלסערםיכולאיניטומאזו:
בעבר.שנהגתיכפישרקקבלב
שידידותסבוראניחבר'ליאין
ומכירוןורצחנית.בוגדניתהיא

לזעום,לעימיעללידיועשלא
כעתאפגושראםנבל'נחשבאישכל

ששפךהזשהואאחשובבמישהו'

בא?זהמיהי'הנעלה.אחידםאת
הבהמ]בעומקעוברנראהפלורס[הז

ההגון.פלררסזהשמכניםזההר'
להגינותקשההיהבעינייאך

שמלכהכאילוזה-מעוןצאלולמצוא
מצורעים.בביתארמונהאתתקבע

פניוביןמס~עניגודמצואאני

קסבהאמתלהליתספיקפני:לבין
נאלח,כההאישאבלאותר.לתקוף
אהובהבחרבברלגעתצשר

קסלניארסברישומכובדת:
שיוכתםנשקכליריעלשבוודאי
להחליסישלכן .זמרכשיישפך

זרבחרביותרלהשתמששלא
מהוגנים,אנשיםביןקרבלצורך
כדינהרבתרךלהסביעהאלא

כאןוהואשרבמה,ארתה.יגלהלאשאיש
פלורס]זה[נכנס

אותילחנוקודאיבכרונה,באהוא
להרעיל.אר
הנצאל!אדוניכבודפלורס:הר

)וותר][מכהעליוולנשוםלגשתמעזאתהטומאזו:
חרב][שולףמכה!אתהפלורס:הר

מוכן?אתההאםודאי'טומאזו:

חיילכמובחרבלמותבוחראני
חרב][שולףשתמסוך.ברעלתככןכמוולא
לך. :חשובכבודךעודאםאדון'צעור'פלורס:הר

לב.מוגהואברעלשהורגעבדכלטומאזו:
[הצידה]פלורס:הר

נראיםעינובתוךלדקור:יכולאיני
במראה.כמוהדם,זולגיאחיופצעי

צאיל.אתהבעיניעוד:אתדייןלא[לםומזאר]
אדון'בהודיה,לעבוניאתאשא

אותוואענודחכם,דיןכעורך

[הצידה]הנעלה.ידךשחלקהכחסד
אתמולשרקזהבינוהגכךמדוע
רבה?אהבהבמפתיעליהראה

מושחז!יותרדברואיןחוש,לוישהר'
-פתחומולשובלשוססלפשעאסור
[יוצא]אותי.חשףכמעסהאיש

לזונמפקיראנידאםבניעםבריתכלטומאזו:
אמנעהרוצח.אתשאצמעדע

מקובלים,נימוסמכלליאפילו
נתוןאנישבהשבבורותכיוון

אחיוהורגבשלוםלדרושמסוגלאח
הצלחה.בליעלבןלולאחל
ויאזבלה]אליביוס ,ורמנדרו[נכנסים

הצאיל!פיראקו :ורמנדרו

 .לדברסעםאיןאדון'לצעוד'המשךטומאזו:
אדון.לך'סובכל :ורמנדרו
אדון.גינונים,עלבכנותויתרתיטומאזו:

בפיעודאיןאתה,דאםורקהואיל
לנלווים.לאוגםלךברכהמלת

היגוןאתלאהובבחדתלאאם :ורמנדרו
תנאי'בשוםממנולהיפרדולא

 •אותךשיפייסוחדשותהבאנו
 ?החדשותומהטומאזו:
בבוז'תחייךאל :ורמנדרו

 •אדוןמהז,יותרשווהעמליכי
מגונןאיננימנחירייגברעל
נקמתך.צמדקולאהחוקמןלא

הא!טומאזו:

להודותבנחתעכשיויכולאתה :ורמנדרו
האלה.המסגיריםלשני

כך'זהאםטומאזו:

סליחתךאתאבקשאיךתקבעאתה
בוז:חיוךבפניךזשרקתיעל

לידכמקובלביראהזאתאכתיר
ברך][כורעמקודש.מזבח

ב,הסואדוניקום, :ורמנדרו

זהבנוהגעכשיומגזיםאתההבס,

אליביוס.דבר' •בקודמושגדעתכפי
שגילתה:היאהסובלמזלהאשתיאילביוס:

שהתגנבלאחרונהלבשמההיא
אחדמתחהזשלנולמרפאה
 •סוביואבושמולמפגרשהתחפש
 •לרשותךהואאךאדון'שלי'אישזה :ורמנדרו
נחדש:שהבחורלכךסיבהוישאליביוס:

בדייקנותתואםהתחזותומודע

הרצח.ליום
מכורנה!תגליתהרטומאזו:
אותואחשודלאהן-ועודדאון'ועדו' :ורמנדרו

לצאתחשבההזהאיש-הדיןמיד
להעלם:כתחבולהלבדאמאהס

חיבתי.אתנצילהואכך
ידקזהמןטומאוז:

שלווהליהמצאתלבזבזו.מכדי
מלכים.שבהעאוצרותקוניםהיושלא

להם:צמאאניאותי.ינחהכבודו
החדהברקכמוגופולתוךאחדור

[יוציאם]צעמות.למוחיותכווהם

 3מעמדחמישינרמערכה

וג'ספירנו]אלמסרר[נכנסים

הוכחה.כבדלךישבסרח,אני :ג'ספרינו
שמעודדמפגשהגןמןדאינו

עמוק.חדש

האפלההמסיכהאלסמרו:
מעדיהלובשתבקביעותכהשהיא
-מכורעיםהשפניםתוסרדםם
גבול.להאיןשכאילוכלפיועוינותאותה

שסחיתדביקההיסב.הדבראתחקור :ג'ספרינו

חוששאניהז:לפצעמספיהקלא
עכישו.אלךמוסבמוגלה.מלאהוא
תשוב:כשהיאאותהלפגושהמודעהז

יצוא][גיפסירנומאחוד.בשערציאההלך;כשהוא
מכתואתהגודללישמדרא,םאלסמרו:
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 •כאןהיאלראשונה?אשהשאראהדע
נאסירם][נכנסת

אלסמרוז :יבאטירס
שלומך?מהאלסמרר:
שלרמי?מה :יבאטירס

םרב.לאנראהאתהאדון? ,שלומךמהלא,
בםוב.חשאינניםועה.אינךאלסמרר:
לךזלהםיבאוכלהאםדאוןזםוב,לא :יבאטירס
יכולה.אתאלסמרר:
בריא.אתהמחדשאז :יבאטירס

גברתי.שאלה,לעעניאלסמרר:
אוכל.רקאם :יבאטירס
ישרה?אתהאם •תוכליאתרקאלסמרר:
 •דאוןגסהשאלהזוחהזחה,חה, :יבאטירס
גברתי.םהורה,לאתשובהזואךאלסמרר:

ספקות.לעימעיקים ?צוחתקאת
כעוסמבםהתמימות:שלחיוכהזהיבאטירס:

לחיה.מעלהגומהאתיסלקלא
שתמלאדמהעשאסחםנניח
אמונךזאתיגבירהז-השמיםאת

 ,יותרקודרבגוןצביעותתהיהזואלסמרר:
חיוכיםאודמעותעיסה.מאותהאך

דעתיאתישנואוירככולא
זונה.שאת

מחריד!צלילאיזההר :יבאטירס
למום:והופנוביופימחבלהוא
נשימתומנגיעתפניםוכל

במליםהרסת ,חבל •כיעורלובשים
יותר!לתקןתצליחשלאמהאת

 ,שבךהאמתאתאמצא-הכולאחריבאלסמרר:
לשונך,מתקאתנצלינותרה.עודאם

כדילבךבתוךאחםםאחרת
 •חדשיאתלתלוש

 ,דאון ,כרצונך :יבאטירס
הראהאנא ,אבל .אליולחדורנקל
 •אהבתךאבדהבסיסאיזהסמךעל

מותי.לפניאותולרמוסאוכלמידותייבסוהר
להפריכו!שאיןבסיסאלסמרר:

תצנחיאתעליו:תעמודלארגלך
כשיגעוחסדםובבהשאיןלתהום

הנוכליםפניךהרך.עקבךבו
אותך:הלםאכןאשרמסווהלבשו
המקורמהאותם.כבשהחוצפהעכשיו

 ,אויבךעםבגרעםשהתפייסתלכך
 ,אותוותיעבתבובחלתאשרזהעם
פרצופואתסבלתשלאזהפלורסזרה
מדקשות!שפתיךאותו ,אבירךהוא

הסיבה?זוביאטירס:

השןםהואיותר:חמוראלסמרר:
לנאוף!אותךפיתהאשר

פהניבולזה :יבאטירס
לפיך.יאהשלא

דעותלכךישאלסמרר:
שלך.הסתריםאשתדיאפאנםה,של

ומתכברהעדהאין :ביאטירס

שהזחוששאניאלסמרר:
אומללה,הידע.תמורתשכרההיה
תגלית.אותהאחרירבזמןשרדהלאהיא

באימתונופלשלאסיפורשמעאז :יבאטירס
לחשו.דאותךשהסעתההבדיהמן

 ,במיסתךבגדיהמכלזכרתידיי
אחר:נוראבחםאאשמהאזתתוכיח

אותישעתהלךאהבתיהקשב,
אכזרית.רוצחת

הרי!אלסמרר:
לששמותחביאטירס:

לנחש:ונשתקירעלליטפתי
פסולשביעניי-שנואציוראותו

ראויאולם ,יותרנעלהלצורך
אתלרצוחכלילישימש-זהלצורך
אזצמאתילאכי ,הםהורפיראקו

בכדישדברכים,הגרועהאתאלא
אותך.לרכוש

מזאצעמוהמקום ,הראלסמרר:
כתלהי rשבהכנסיהנקם:זוקע
אהבההציתווהדםהיופי

כדין:לבריתץקושמוכחוק,שלא
התצואה:אכןוזואז,חששתי

עיוות!כולךאת ,הר
 ,דאון ,זוכראינך :ביאטירס

למענך?היההמשעהשכל
פרסאותאלףללכתצריכההייתאלסמרר:

דהמיםמגשרלהתרחקכדי
אבודים.אנחנוהזה!המסוכן

למיסתך.נאמנהשאניזכור :ביאטירס
הםשסדיניה ,קברכוךשהיאמיםהאלסמרר:

ליהניחיהנרצחים.פגריתכריך
אחיזקךבינתייםאהשע.מהלשקול
 •לחדרילכיכאסירה.ידייתחת

הדחר]תוךאליוצאת[כיאםירם

אתחילאיך ,הר •••סוהרךהואאניכעת
הצעובה?בפרשההעיסוקאת

פלורם]הר[בכנם

פלררסזרה •איךלימראההזההברנשהא,
הצאיל!אלסמרופלררס:הר

אוזנךאתההםאלסמרר:
אותך.שיבחהאשתיאדון:לחדשות,

מבסיוגיכבדוו:דחשות,אלה ,כןפלררס:הר
 ,אותייתלהאשרזהאתתשבחהיא

תודה.בשמילהמסוראלי.חיבהמרוב
פלורסזרה ,שרוולךחפתעלהדםמהואלסמרר:

מאז.שנשףסבטוחנילא.דםזפלררס:הר
מאז?אלסמרר:

אבולפןכשנדקרתישלשרםמזאפלררס:הר
נמחק.השואחושבאניההסתייפות:

 •ניכראזתובכלנמחק,כמעםהוא ,כןאלסמרר:
בשליחותי:להיזכרעליאבל
הרצח?מחירמה

אדוןומה,פלררס:הר
אדון.ענה,

אמרה,היאכך ,לךלגמולצריכהאשתי
אתאבוץמבשבילהשהכיתעל

פיראקו.

עמוק.נדרקהואהכיתי?מה,פלררס:הר
בכךזהודתההיא

 ,תמותוושניכם ,כןאלסמרר:
 •••תוספתויש
קםנה:דיתוספתזופלררס:הר
זונה.שהיא ,אחדדברהכולבסך

יבחיןעיווראדםבזאיךזה.ככה ,כןאלסמרר:

li 
~י

וביאסריסאלסמרו-שיזזלני ,תוןרדן
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יפה?קדושומיערוםשסךמיהו

[מבפנים] :ביאטריס

עלי!מלעיזהמנוול ,משקרהוא
אדוני.אליה,אלךפלורס:הר

לשם.לך ,כןאלסמרו:
 ,קולךאתשמענו ,בכייןתניןשקס,
אדוני.אליה,לךהסוף.אתקחי
החדר]לתוךיוצאפלורס[רה

שניתחזרוכעת,סרסורךהואאני

שתצסיינותאוותכם,מעמדעל
השדיםקהללפניהופעתכםבשעת
 •שןוחרקיללותתזמורתלקול
היאהנואפת,אתכרצונךחבק

מנתעלהמוות,יםאלאותךתנחה
תחתית.ללאבתהומותשםשתשקעו

ו]י·ואנסונסומאזואיזבלה,אליביוס, ,ורמנדרו[נכנסים

מפלי:~.דבראיזהשמע ,אלסמרוהר :ורמנדרו
מפליא.דברתשמעאתה ,אדונילא,אלסמרו:
בדברלהוכחהקרובחשדלייש :ורמנדרו

פיראקו.רצח

הוכחהיש ,אדון ,ליאלסמרו:
 •פידאקורצחבדברחשדלכלמעל

יהתחפשהזההאישהקשב,בבקשה :ורמנדרו

המעשה.מאז

זוגישוליאלסמרו:
משיכלבתחפושתםשהצסיינו

המשעה.מאזהםוגםהזה,האיש

-ממשו"'תייהואהאיש-שמעאזתבכל :ורמנדרו
 ,יותרקרוביםעציריישני-אותיושמעאלסמרו:

מאשמה.המשרתאתוינקו

ארוז.י ,לכךתספיקנקלהעלהאמתטוניו:אב
משחק!כדורמענייניעושיםאתםטומאזו:

זירוז:ומצווהלהרסבדמיהוא
-מתאוחיאואחהרגעבזהליתנו
שאקבלמת,אםאשה;לויש ,חיאם
ובאפופים.רצחעל ,כפולנקם

[מבפנים] :ביאטריס

הר! ,הר ,הר

הנקם.באהקשב,אלסמרו:
[מבפנים]פלורס:הר

 .אותךאעזובלא ,תוריעכשיו
:[מבפנים]ביאטריס

הר! ,הר

האלהזהנוראותהצעקותסיבמה :ורמנדרו
הפשע!תאומיהנה,צאואלסמרו:

הפצועה]ביאסריסאתגוררפלורסרה[נכנס

 ,לומרמהעודלכםישאם .כאןאנחנופלורס:הר
אתכם.אשמעלאאחרת ,מהרדברו
כמדומה,וגם,צקת,כוחלינותר
אדם.מגוףהזאתהשבורהלצלע

לסירתישיפרצואויבחילות :ורמנדרו
ביאסריס!ג'והגה!כך.ידהימונילא

ז. 1סמאאניאדון; ,אליתתקרבאל :ביאטירס
הוקזאשרמדמךחלקהיאאני
 ,עודבותסתכלאלשתתרפא.כדי

לאדמה;שישפךאותוהפקר
השפכים.יתרעםבביבשיעלם
כ!לורס]רהעל[מצביעההזההמסאורהכוכבים,תחת

הנשחתים;הדבריםביןגודליהוא
סלידתייכולתי.לאממנולחמוק

לה:הקשיבולאאך ,העתידאתניבאה
חיי.ואתכבודיאתאיבדתיאצלו

למיסתך:זרהאני ,אלסמרו
 ,הנישואיןבלילמחליפהבהשכבה
חייה.ניסלוכךועקב

דיאפאנסה!אלסמרו:
זוגךבתעםאזושיחקתיכן.פלורס:הר

 • n"הגיהנןםשמכונה:משחקבמין

כאן.סביבנוהואבו;משתתפיםכולנו :ורמנדרו
לי:שבזההזאתהאשהאתאהבתיפלורס:הר

פיראקו.בדםאהבתהאתקניתי

אחי!אתרצחתטומאזו:

ובתוליהכן,פלורס:הר
אלאשוויםאינםחיי ,שכדיהיו

מתקכההואהזה;התענוגבזכות

להשאירבליכולואתששתיתיעד
זולתי.לגברסיפה

מחריד!נבל :ורמנדרו
 .שיענוהוכדיחישמדוהר

לא.פלורס:הר
 .סכיןכאןליישעוד ,להקדימךאוכל
צעמו]את[דוקר ,נותראחדחוסרק

 .נחתךעכשיווהוא
 ,שתזדרזיביאסדיס,תזכורת,זוהי
ודאי:תשכחילאשנשנתהכיוון
מת][הואבלעדיי.כאןשתתעכבירוצהאיני

סליחות,מכםאבקש ,אלסמרוסלח, :ביאטריס
לחיות.שביזיוןכיווןלמות,עתזו

מתה][היא

החסאיםלפנקסינכנסשמי ,הר :ורמנדרו
הזאת.הנוראההשעהמןהחל

הלב,מתוךאותהסלקאותה,מחקאזאלסמרו:
בפרצופךתסתכללאלעדוהיא
ללחושגבךמאחודיתוכלולא

עשהבהצדקכך •לעזעליך
זכאייוצאוהסחורהאשם,עם

 •שמחתואתומשקםבפרהסיה
האמתשלכוחהאתראית ,אדון
מזה.הולםניחוםליגונךואין

[לורמנדרו]טומאזו:

מוסליםכאןפגעיישניסופקתי: ,אדון
אלא ,עודלתבועיכולאינימתים.

הפליסיםאתלרדוףנפשישתשוחרר
 ,מכאןשחמקוהאלההנתעבים

מעליישאבלבהם.לנקוםושוב
 •יותראיתםיחמירשזעמםכוחות

פקדההלבנהבערפללוסהאלסמרו:
צורתלבשהחןבתמורות:אותנו
משדתשלכניעותומכוערת,זנות
משתלס:לרצחאדנות,למיןהפכה

עםהתחבקתי ,בעלשלבדמות ,אני
[לסומזאו]יקד.היהשתשלומםבאפופים

בודותשלמכעס-בךגםחלשינוי
שינויים?עודישידע.תוךלידידות

קסןמחמודהפכתיהשתניתי:אניגם ,אדוני ,כן :טיוביואב

תמורהעודעובדשהייתיוכמעס ,גדוללשוסה
אותי.מסחרתתמידשתמימותיאלאהתליין,מידי

[לאליביוס]איזבלח:
 ,שינויחללאבך

אתהכי ,לוזקוקמאודאתהאבל
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שוסיםאולפןהמקייםוקנאילץ
לראשך.קרנייםלשיםומלמדם

עכשיוואשתנהאשה,פקוחות,עיניאליביוס:
אצליאחזיקולא ,יותרסובלבעל

מאדונם.שחכמיםמלומדים
[לרררמנדרר]אלסמרו:

 ,מסודכבןלךשדדתי ,אדון
 ,גוןחיאתסלק •אותיאמץ ,אנא
 •סברוחמודמדוכאעודתהיהאל
 .הקברסףעלמיגונונפרדאדם

חתימה

ולהקל,לתמוךשנעשהמהכלאלסמרו:
 ,שיכלאחיושאתאחשלתוגהלמחוק

מת,ילדעלאבשלדמעותלייבשאו
יתמעס.לאוהיגון ,סיכוילואין
להחיותיוכלומכםחיוכיםדק
במחיאותולהעניקהמתים,את

לאב:ובתלאח,חדשאח-כפיים
[יוצאים]לשווא.כאןעמלנולא ,יופיעוהםאם

1 .. 
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· N רצחבסבעת.ענ,דהכר,תהצבע
המבעתתהנרצחשלרוחו ,עסיסי ...... ·-

שלכארסיתהילולההפושע,את
ניריההמחוסלתמשרתתומפגרים,מסורפים

גםומוחלסתסופיתראיותהשמדתולשם
סודאתהמסגירמאגישיקוי ,כלילנשרפת

מןמקצתהםוכהנה,כהנהועודהבתולים
מידלסוןתומסשהכינוהפיקנסיים,המעדנים
לקהלם ,ואוליויליאםושותפו

הסנסציותשוחרהאליזבסני·ססיוארסי
 nהמתחזה nבלהורגהפומביותוההוצאות

והמתוחכמותהאנינותמן ,) 1622 (

תקופתבנישלהנקםשבסרגדיות
דצמברבתחילתשתעלה ,שייקספיר
הבמאישלבבימויובאר·שבע,בתיאסרון

שלהראשיהצידוודרופ.דוברסהאנגלי
תולדותיהאתמגוללהסרגיקומדיהעלילת

נאווהאוהבתביןוזימהאהבהמזימתשל
אךונשמה,תוארנעווהונבלרסןובסולת
שתחילתההפרשה,כליות.לייסוריחשוף
נמשכתעקבות,ובסולתמים" nברצח

פרנואידיתלמערבולתהקושריםבהיסחפות
בעקבותיההגוררתופחדים,חרדותשל

ומסתיימתנוספים,נתעביםפשעמעשי

מספק,מידעבסולאךפשרותחסרבנוקם
הברקכמוגופולתוך'לחדורמושאהמחפש
הנבליםובצמדמתפכח,במאהבהחד',

בפחמלאהבמודעותעצמםהמפילים
עלילתמפותחתבמקביל .זואתזהומחסלים
שלתפקידוהרחבתתוך-המהווהמשנה,
לביתהשייקספירית,בדרמההשוסה

גרוססקיתבבואה-שלםמשוגעים
הראשית.בעלילהלמתרחש

פרדסוןהחוקרסועןורצח,אונסעלנקמה
החוקידיעלאמנםנאסרהבאוארס,סאייך

ךבןתראיותקיימותאןלם n ,הדתיוהממסד
נקמת-הדמים,אתהאליזבסניםלאהדת
עברםשלהסוערתבהיססודיהשמקורה
 nאיסלקית nההנקםןךמת ,ואכן 1הקךןב.

ראשיתשלעלילותיה>מרביתמיקום<בשל
מתכונתעלהמתבססתהשבע·עשרה,המאה
מחבר ,קירתומסשלהאימיםמחזה

n הספרדיתגזיההסרn _ הפךןסןסיפ

- n'המלטשלהזוועותשופעהמלןןךמסי

מעשישללאבסורדעדהקצנתםלשם
איברים,והשחתתהרעלהבחנק,האכזריות

ושלמוסרייםסאבומעצורישבירתשל
להצילכדיוהעל·סבעיתהסבעיתהנקמה
הז'אנריםמןחיתה ,מחוללכבוד

ובןמולו ,שייקספירשלבדורםהפופולריים
ג'וןמאת ) n (1627זונהשהיאחי'בלג'ונסון.

אחביןעריותגילויעלהנסבמחזה ,פורז
 nך'אמבוסיבוסישל"נקמתו ,לאחותו

 ) 1612 (הלבן"שד 1די ,צ'פמןמאת ) 1610 (

וובססרמאת ) 1614 ( ,,ממאלפידוכסית 1רדי
היצירות,מןאחדותךקהן nמתחזה 1רד'

והמתלהם,הפתסיבסגנונןשהעניקו
הומורשנינות,שלהסגנוניובעירוב
ובלההומורליססיפיוסיצדק ,מאקאברי

קטנה:דיתוספת"זו

אחר,דברהכולבסך
זונח"שהיא

קינרגר

באר·שבעהעירוניבתיאטרוןוראולימירלטוןמאת"המתחזה"העלאתעם

העולם,לסדרה~~רוראת ,להןהאופייני
קהלןשלוהעונשהשכרעקרוןעלהבנוי
אתגםלוסיפקופרדוקסליובאורח ,הדתי

הכאוסיים,לדחפיוהאסתסיתהסובלימציה
ימיביןתהפוכותרבתמעברתקופתבאותה

הציניהמאקיווליאניהרציונליזםהביניים,
שלהפוריסניתוהריאקציההסיודוריםשל
קרומוול.ימי

הגדולווילשלהענקצלוממשיךאצלנו
שלהאחריםהבמהמשורריעללהאפיל
רקעתהעדזכהמולוכריססופרתקופתו.
 nפאוססוס'דוקטורשללמדיכושלתלהפקה

 nוולפונה nהשבעים.בשנותהבימה" nב

היזהרווינישיםג'ונסוןבןשל IIהאלכימאי Hו
 ,קוסלךעןןןבבימוי ,מידלסוןשל nמנשים

יצירותחיפה,העירוניהתיאסרוןבמתעל
שיניואתןעץ jןהאנגליהתיאסרוןחוזרבהן

ימיםהאריכולאשנה,~דירבה,בשקיקה
זה nמ nבסגנוןדרמה .בימותינוקרשיעל

ויחידהאחתפעםךקבארץהועלתה nהנקמה
בתיאסרון nזונהשהיאחבל nבהפקת
המנהלעשהיפהלכןבאר·שבע.העירוני
צוותשכינס ,דולגדי ,התיאסרוןשלהחדש

 ,יותרוותיקיםצעיריםשלמשובחשחקנים
שחףלני ,תבורידורוןשלבראשותם
תלבאוניברסיסתלתיאסרוןהחוג<בוגרת
('בוגדייפססרנקואביסלאופיראלוןאביב>,

שלהססןןין(בוגרתהןךויעל ) nאי'מדיאוס

מדיםהתפאורהמצעבתעםלוינשסיין>,יורם
אורנההתלבושותומעצבתגודצקי

היצירותאחתאתלהעלותכדי ,סמודגונסקי
מצסייך n"המתחזהזה.בז'אנרהמורכבות

בראייתוזמנומחזותביןדופןכיוצא

ובאמינותוהחודרתהריאליססית
מגודםהנקמהאתההופכתהפסיכולוגית,

מחלחלתאשדאשם,לתודעתוסכניחיצוני
אובדנם,אתעליהםומביאההעוולבעושי

אםזממם.מביצוענפרדבלתיחלקהמהווה
אחרוןשלשתרגומוהריהאמת,אתלומר

נאמנות nעלתמידמקפידאינןשבתאי
כברהבולס<דברלמקור"דקדקנית
 , " The Changeling "המחזה:שםבעיברות
או ,,·ההפכפכת,היאהנכונהשהוראתו

רקאיננומתחזה· 1די"המפגר".לחילופיך
שיפוסבגדרגםאלא ,המקוריהשםסילוף
עמדתולנוכחבמקומושאינומוסרי

גלרייתכלכלפיהמחזהשלהאמביוולנסית
יחדשבהן>.'המנוולות'לרבותהדמויות,

אתלמסורומיסיביפה,התרגוםזאת,עם
המשקלואתוהענייניהארציהפיוססגנון

ודאולי.מידלסוןשלללשונםהייחודי
והמבקרהמשוררפוסקספק","אין

הן ,דגולמחזאיהיה"שמדילסוןת.ס.אליוס,
 2הקומיים.במחזותיווהןהסרגיתביצירתו

אליוסמוצאביצירתוהבולסהייחודאת
שלבהידערה ,שלובאימפרסונליותדווקא
סנסימנסלילאהואמובהקת.ראותנקודת

ולאמפוכחלא ,תבוסתנילא ,ציניולא
רק•הואאליוסלדברי ,בקיצוררומנסי:

שבעהאושישהעםמקשריםשאנושם,

 311גדולים.מחזות

לאב sso 1ב·בלונדוןנולדמידלסוןתומס
עקבאולם ,באוקספורדלמדהוא •בנאי

להגןוהצורךהוריוביןהמסוכסכיםהיחסים
אתלקסוענאלץ ,אמושלענייניהעל

התחברבה ,ללונדוןולעבורלימודיו
בקריירתוהחלשחקניםללהקת-1660ב

שיתופימספרלאחדלתיאסדון.כתיבה
<חייגכרקדיוצריםעםערךפעוסיפעולה

צעמאית.ליצירהפנה ,ןבססדן ) nהסנךלרים
שלקומדיותהיוהראשוניםמחזותיו
אולם ,הלונדוניההורירקעעלאינסריגה

הבולסתנסייתואתגילהמהדה,עד
לאכשמספרולקומדיה,לסרגיקומדיה
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עםביחדחוברוהמאוחרותמיצירותיומבוסל
החריפההפוליטיתהסאסירה .ואוליויליאם

והפכהודיהלשערגרמה , ,,השחמ"שחק ,שלו
יםמשוגגביקורתלחיצימסרהאותו

שרבותמאחר .-1624בלראשונהכשהוצגה
רבזמן·כחלוףאלאפורסמולאמיצירותיו

ואפילו ,הכרונולוגיסדרן ,הצגתןמאז
שרוייםעליהןמידלסוןשל"אבהותו"שאלת
לייחסכיוםבוסיםמבקרים .בערפל

כגוןיצירותשלארוכהשורהלמידלסון
המתהלתו ב,, , ,,שואגתהנערה"ה

השח",מ"שחקהוגנת",מ"ריבהבצ'יפסייד",

ללכודחיכסיס , ,,קווינסבורועירייתדאש
היזהרו"נשים ,"קודמואתבו

בתקופתהאבירים".ו"חמשתמנשים"

לכתיבהמידלסוןנסההמאוחרתיצירתו
סוגאותו ," Masgue "·השלולהפקה
 ,סיפוסיאליזבסניחזיון·בינייםשלראוותני

סקסיותתהלוכות ," Pageants "·הושל
התחנותבדרמתשמקורןמשתתפים,רבות

הביניים,ימישלעגלותגבימעלהמוצגת
שעקבותיה·פרגמנסריתאפיזודיתמתכונת

מונה-1620בב"המתחזה".היסבניכרים

לונדון',שלהעירונילימתעדמידלסון
האירועיםאתלשקףהיהשמתפקידו
בשנותיוהעיר.שלבחייההבולסים
עסק ,לכפרמידלסוןפרשהאחרונות

 •-1623במתשםלאנסו',ניפויבכתיבה

משופעתמידלסוןשלהביוגרפיהאם
לידתושפרסיהרירבות,ב"לאקונות"

הם ,ואוליויליאם ,הזוסרשותפושלומוצאו
-1617ל 1610ביןמוחלסת.תעלומהבגדר

הבולסיםהשחקניםכאחדואוליהתפרסם
עליוהידועוכלמיורק,הדוכסבלהקת
ח"ופשתושיצירתוהואזובתקופהכמחזאי

קופידון"שלשגיונותיואוהימנוס,של
 • 1612בפברוארהמלוכהבחצרהועלתה

במחזההחלמידלסוןעםשלוהפעולהשיתוף
שניםמספרלאחר .-1616בהוגנת"מ"ריבה

ידוע ,הגלויעלהסתוםרבבהן ,ואוליבחיי
במחזהוזיאקשלדמותואתשגילםלנו

-1619בשהועלהכליה,"הממיטהח'שוקה

שהופיעאלאידועלא-1625לדעבקירוב.
היתרבין ,המלךלהקתמכוכביכאחד

ופעילותו ,מידלסוןשלהשח"בז.זישחק
ההופעהברשיוןשובנזכרתהדרמסית

שאיןאשהחדש,פ"לאהמחזהעללוהמוענק
העשורעל .)-1632ב(פורסםלהקניטה"

עםלדיןשנתבערקידועבחייוהאחרון
המשותפתיצירתםעלודקרפורר ,וובססר
הרצחאוהאלמנה,עירנותעל"שמור
קרובמת,הוא .) 1624 (בוייטצ'פל"המאוחר
לייחסניתןבוודאות •-1625לסמוך ,לוודאי
אולםיצירות,שלזעוםמספרלראולי
בצוותאשנכתבומחזותבחמישיםבקירוב,

לזהותהחוקרים,לסענת ,ניתןאחרים,עם
חותמו.את

הוא,"המתחזה"לעלילתהעיקריהמקור
משוררי<ס"קירתלאנגנייןשללסענתו

הרביעיהסיפור 4 ,) 1691האנגלים",הדרמה
גירןשלהסראגייםי'הסיפוריםבאסופת

אורראהשלההראשוןשהכרךריינולדס,
"נצחונותהכותרת:תחת 1621בשנת

והמסלידהזועקהחטאעלהאלוהיתהנקמה
לדבריתחילה".בכוונהגחמנירצחשל

 ,נ.א.בוקאס ,מידלסוןשליצירתוחוקר
זהה:מתכונתעלהסיפוריםכלמתבססים

שסופולרצח,מוליכיםובגידהבצעחמדת
 ,אף·על·פי·כן 5נמנע.בלתימוותבעונש
השנויהלדעתו-היאאירוניתעובדה

שהמחזה-בואסס.פרדריקשלבמחלוקת
הניצבתמדמות,דווקאשמואתשואב

שנההפארסית,המשנהעלילתשלבמרכזה
המנהלאליניוס,המזדקןהדוקסורמפקיד
משרתואתולמסורפים,למפגריםמוסד
רעייתושלתומתהעללשמורלוליו

לנה,אתלכבושבקוותו 6איזבלה,הצעירה,
במסווהלמוסד("המתחזה") ,אכסוניוחודר
מספרשללפיתוחןעילהומשמש ,מפגרלש

דווקאולאווגרוססקיות,שגעוניותתמונות
בלבדזולאבהןכאב,ורוויותריאליססיות

מביאאףאלא ,מסותואתמשיגשאינו
אתנושאותאלואפיזודותברצח.להחשדתו

אחרות,מציירותהמוכרת ,אצבעותיוסביעת

הפתיחהסצינותגםכמו ,וליראויליאםשל
אתאולםהראשית.העלילהשלוההתרה

הרב·רובדיעיבודןאתהמחזה,שלעיקרו
שלהעגלתןאתוכןהעלילות,שתילש

לייחסבוסיםהשיח,שלושיכלולוהדמויות
 .מידלסוןמסלתו

מושל ,ורמנדרושלבתוביאסריס·גיוהנה,
לבולבחירלהינשאעומדתאליקנס,סירת
מבחיןבכנסיה .פיראקוזהבזואלואביה,של
והשנייםנסיה,מורלאורח ,אלסמרובה

פרולוג-הנהעדראשון.ממבסמתאהבים
אודמעות,סוחסתלמלודרמהסיפוסי

צעירהעלרומנסית,לקומדיהלחילופיך
הנאנסתסייג,ללאהזדהותמעוררת
לצולהתכחשסמכותיתדמותשלבמצוותה

מאחרהטרגדיה.-ואילךמכאןלבה.
אינהמקבת,לליידיבדומהשביאסריס,

רצונה,אתלהשיגמנתעלממאוםנרתעת
עבורהשייפסרסוכןלעצמהמוצאתהיא

זה ,ורנמנדרושלמאנשיואחדזהומאלונזו:
המציין ,·משמעיתלתגוריאל(שםפלורס,

"זהבמחזה:הנבלשלהמשולשתפקידואת
למראהוהמרמז ,"חרפ·ל~"משמע,פלורס",
-פלורס""זה ,לחילופיךהדוחים:ולאופיו
וספרדית,באיטלקיתל·"הפרח"רימוז

הגיבורהבעיניבמעמדושחלולהיפוך
אסוסיאציה ,וכמובןהיצירה:במהלך

 ," deflower "·לברורהמצלולית·סמנסית
למעשהומסריםרמזהבתולים,נסילת ,קרי
רואההגיבורהבביאסריס>.פלורסזהלש
למימושונוחהולםמכשירפלורסבדה

בדוחק,השרויאדםבעיניהבהיותוחשקיה,

ודוחה:בנכסיםדלמאוס,יצור
לחשובמבליההזבאישצופהאיני

אימה,חדורלביסכנה,אידועל
 ) 1תמ' , 2<מע'רודע.גופיכלעודלכתואחרישעה

למרות ,כנרואינופלורסזהשלתוכואולם
ימישלהדמונולוגיתהאיקונוגרפיהשברוח

עלללמדכדיבכיעורוישהביניים,
חסרתבנחישותורקלאניחןהואשסגירתו.
להעמידבכושרוגםאלא ,יאגושלהצמפון
אחת,לאאותומכתיריםהאחריםשכןפנים,
נתואר ,השייקספיריבן·דמותואתכמו

להסגירשלאמקפידהוא ,למשל ,כך •"הגון"
הראשוןבדו·שיחלביאסריסמשיכתואת
מסותהאתמגוללתהיאשבועמה,שלו

מעלסילקהעתהשדעהאיש,בפניהפסולה
שוסה:ככלבפניה

פלורסזהביאטריס:
מחדווה!אשתגעאריה,(הצידה):פלורסרה

ברכות,ליקראההיאפלורס,זה ,בשמי
 ) ••• (מנוולאונבדהולא

מפחיתההרגלביאטריס:
 ,כעורפרצוףשמעוררהסלידהאת
מי,דקורהוזהתדמית,מתקןהוא

מראה.נסיוביכך

מדלברהייתיפלורס:רה
המצב.אתאנצלהרגע:לבוא

אומרהואלגבר:מאודמתאיםכיעורביאטירס:
נחוץאםחלציים,עודעיקשות,שירות,
 .אותולהעסיק

 ,כישוריאתאראהפלורס:רה
בהם.להשתשמסיבהלגברתיאם
שירות.להעניקלכבודלייהא
לספק.בושישככלניעםהוא

שלי!פלורסזההא,אותך.ננסהכן,ביאטריס:
סתם,פלורסזהלאאניאיךז(הצידה):פלורסרה
 ) 2תמ' , 2<מע'ישלה"!אלא

H .. 
;כ

שהשירות,אותומזהירהשביאסריסלאחר
דם ,בפחד"כרוךמידומבקשתהיאאותו

-טיפוסיתעצמיתבסתירה-היאוסכנה",
ואף ,לעודדומנתעלכסףלונותנת

גם ,ותסתכןנמרץשתהיה"ככלמוסיפה:
מונעהמוסריעיוורונהגמולך."יתייקר
המפתההאימפליקציהאתלקלוסממנה

המאיימתהנימהואתשלה,שבהבסחתה
בתשובתו:

 •כךעלגםשחבתי
ברורוהזלוודא,דאגתימראש
אותי.מפיעםקסמו ,יקריהיהשהוא

הנוגעשבכל-לה,מכסיהפלורסשדהולאחר
נקבע,סופו"כבר ,המיודעבןהקור ,לאלונזו

ביאסריסמחמיאה ,יופיע"לאהואיותר
בעיניעצמיתאירוניזציהתוךלפקחותה
לטכניקההאופייניתבדרךהצופה,
מידלסון:שלהדרמטית

 ,שהשתרשושתיםשמניאפסוכך
הכלב.ופרצוף ,פיראקו

פלורס,זהכאשרלהיפקח,מתחילותעיניה
המבצרלמגדלפיראקואתשהוביללאחר

במחווהלהמענ'קבערומה,וחיסלו
אצבעואתכ"סימן"·מאקאבריתסרקססית

הנרצח.שלוסבעתוהכרותה
מתבססעליובסיפורכלולשאינוזה,אירוע
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מידלסוןידיעלרבהבאמנותמנוצלהמחזה,
שחורשהמזימהשלהמודרגלגילויכפתיח

ממנומבקשתהיאביאסריס.עלפלורסרה
ואףערכה,בשלהסבעתאתלצעמולשמור
אלפיםשלושתעליהלהוסיףמוכנה

מהצעתנפגעהואכאשר-אופלורינים,
אשרהשרציםביןאותימחשיבה("אתהשכר

שיספקסכוםכל-תשלום?")עבורהורגים
פלורסזהחושףאזאושיברח.ובלבד ,אותו
שותפיםהםבאשרכילהומבהיר ,סלפיואת

גם ...צמודיםלהיותעכשיו"נצסרךלפשע,
נחיהבברית,הקשוריםששנינויאהלא

לנשקה.ומנסהמפורדים".
זהמכווןלמהביאסריס,תופסתאזרק

תמורהפניעלהנאהבהעדיפופלורס
בהבחנהמידלסו;ןאולםחומרית.

שלאהנערהאתמציגאנינה,פסיכולוגית
 ,קרבדםרצחלתכנןהיססה
לחילולשתיעתרהמחרידהלדרישהכאטומה
שקופותכהמחוותלנוכחגםכבודה,
וכוסות:

מרושע,כהשתהיהאפשראי ,הוי

לגרוםכדישסבירדוךבךשיש
כבודי!אתלהורגיוציאהאיששמות
עביםוגתמחוצפיםכהדבריך

לימאפשרתאיננהצניעותששום
כך.לעלמחול

את!מישוכחתאת ,חיפלורס:רה
 ) 4תמ' , 3<מע'צניעות!ומזכירהבדם,סגולהאשה

"יצירעתההיאכיעולהמדבריו
אינהוהגינותהלמוצאהוסענתה ,המעשה"

אתלפרוענאלצתוביאסריסצביעות,אלא
חתמה.לאאפילועליו ,השסר
מקבתאתהגורף ,הרצחנילהיגיוןבדומה
אדםוהופך ,זנקןרצחלאחרהדמים,למעגל
כיההכרהמכוח ,רצחנילכלב·דמיםאציל
צוברייוושע",ברועברע,שנפתח"מה

ביאסריס,מזימתשלהמפלצתיכדור·השלג
אמת,אהבתשלמניעמתוךלהידרדרשהחל
כיהחששוהולכת.גוברתעצמאיתתאוצה

"היעלמות"לאחרהחדשחתנה ,אלסמרו
גורםנאפה,כיהחתונהבליליגלה ,אלונזו

כאשרהבתוליות,תסמונותאתלזייףלה
המשקה,במבחןאותהמעמידהחשדןהבעל

מאחראולםמינית.נאמנותלחשוףשבכוחו
אתביאסריסמשכיבה ,דילאשבכך

במקומההבתולה,המשרתתדיאפאנסה,
בעצהמביאה,מכןולאחרבעלה,במיסת
שלולשריפתהלחיסולהפלורס,זהעםאחת

 ,דברשלבסופואךלזממה.החיההעדות
 ,בובגדהאשתוכיעקיפיןבדרךלבעלנודע

מתגלהבפניה,החשדאתמסיחהואוכאשר
 •ומורכבותותחכומובמלואמידלסון
מכוחדווקאאשמתהעלמעידהביאסריס
 :הנמרצתהכחשתה

פהניבולמה
 ] ... [לפיך.יאהשלא
 ,במיסתךבגריהמכלזכותידי

אחר:בחאסאשמהאזתתוכיח

אותיעשתהלךאהבתיהקשב,
 ] ... [אכזרית.רוצחת

שלשמורצח
 ) 3תמ' , 5<מע'לנחש.ונשקתירעלליספתי

פניומעלהמסכהאתתולששאלסמרובשעה
לונודעאשתושמפילאחרפלורס,זהלש
אין ,פיראקואתבאומץבשבילההיכהכי

עשתונותיואתמאבדהמאקיווליססיהתככן
מזג:קרתבציניותועונה

עמוק.נדקרהואהכיתי?מה,

בכךזהודתההיא

 ,תמותוושניכם ,בזאלסמרו:
 ...תוספתויש
קסבה:דיתוספתזופלורס:רה
זונה.שהיא ,ד hאדברהכולבסך

מודהאותה,דוקרפלורסשדהלאחררק
אתומבקשתבחסאה,הגוועתביאסריס

מהכלולמרותובעלה.אביהשלסליחתם
במתןשהתמחהמידלסוןמצליחשעוללה,

הנפששלהפרדוקסלילסבעהניסוי
כיבתחושהאותנולהותירהאנושית,
ביסודההיאחסאיה,כלאףעלביאסריס,

בסוף,זוכהפלורסזהגםוסחורה.זכהאשה
השמורהבהערכה ,לחייוקץשםכשהוא
עבורהמחיראתלשלםהמוכן ,לנבלאפילו
בתחושהומת ,לעצמושהציבהיעדמימוש

צעמית:שלמותשל
 ,שכריהיובתוליה ...
אלאשוויםאינםחיי

הזה;התענוגבזכות

מצטלביםבהקשרהמסועפת,תמסיקה
הרוחניהדיוקןאתהחושפיםרביםמוטיבים

בעידן·ניהיליסטיתהפסימיתאנגליהשל
מרובדבמחזהמתנקזת ,הפוסס·אליזבסני

ערכישברשלעמומהתחושהבומפעמתזה.
העולםתמונתשלקריסתהעם

שרשרתהמכונההממושסרת,התיאוצנסרית

מקומהשמפנההאליזבסנית,ההוויה
מאורותולליקוידורסניתלהומוצנסריות

משמעויות.וריבויבלבולהמולידרעיוני
האנסיהמודרנית,המנטליותמכאן

אתבתכליתוהנוגדתהמפוכחתרומנטית,
שייקספירשלגריהוהסדהקומדיהרוח

היצירה.מןהעולההמודקם,
מפותח,דתימוסדמחזהלפנינולהלכה,

ברמותיוואלגורייםנצדנייםביסודותהרווי
קהלושלהצדקנילאתוסוהמחניףהשונות,
ביןההרמוניתההכלאהעללשמורבנסיובו

ביאסריס·גיוהנהפואסי.לצדקאתיצדק
אביה.עליהשכפהלשידוךמלהתנגדמנועה
היצירהמתחילהויוליה"לידומיאובניגוד

להשיב,איןהנעשהאתשממנהבנקודה,
עםהיצירהשלהמשתמעתההזדהותולמרות
אלסמרושלהאינססינקסיביתאהבתם

תמונותמיוחסותלו ,ואוליאיןוביאסריס,
שמותרלכךמרמזוההתרה,האקספוזיציה

קרסולבהכבודקודאתלהפרלמאהבים
משיכתםאתלממשמנתעלחריגיםצבעדים
ביאסריסכשמגלהמזו:יתרהההדדית.

הנבלהמעשיאתביצעהכיהיצירה,בסיום
שתגובתהרי ,לאלסמרואהבתהבשם

הולםשאינובאורחשמרניתה'אינאמודאסו'
ולמעןדנסאנסית.בדרמהונלהבצעירמחזר
זותגובהאיןהצופה,שלמלבוספקכלהסר
לנוכחמאליהמובנתפלצותבגדררק

התייחסותגםאלאביאסריס,שלמשעיה
כלפיה:הראשוניתלעמדתורסרוספקסיבית

התוצאה:אנךוזואז,חששתי

 ) 3תמ' 5<מע'יעוות.כולךאתהז

התחסדותוביןהמשוועתהסתירה

סמרואלשלהאופורסוניססית
והדם"היופיכמובניסוייםהגלומהבהווה,
וזו ,אזו"חששתיכחוק"שלאאהבההציתו
בעברהלוהסיםחיזוריולביןהתוצאה",אכן

דקמעידהאינהלאחדהמאורסתהאשהאחדי
אלסמרושל"המתחזה",הצבוע,אופיולע

 ,דודובנישלערכיתמבוכהעלאלא ,צעמו
מורשתהאבירי·הדתיהקודביןהמיסלסלים

 nןה•הרציונליזםלביןמזה,הבינייםימי

willfulness " הנסיך"שלהאנוכי"
באמצעיםאךרוח,באותהמזה.הדנסאנסי

בעלילתגםזהערכימשברמתגלםשונים,
 ,הקומירםלדקורמוחלסבניגודהמשנה:
למיןהנשואהצעירה,לאשההמעניק
כמוואימפוסנסקנאי ,זקןפנסלוני""דוסורה
אסתטיקה"ה"ליצנזיהאתאליביוס,

שנסיבותגםמה ,לבגודוה"ליברסאס"
היפהאנסוניועםהמשוגעיםבביתכליאתה
תומתה''שומרשלועידודו ,למפגרהמתחזה

עלילתאין-כזאתבגידהמזמינים ,לוליו
אתלממשלאיזבלהמאפשרתהמשנה

אףהיאהאירוניהלמרבהתשוקותיה.
ל"רייזונדית"היצירה,בסיוםהופכת,

שהואעלבעלהאתהמוכיחהריאקציונרית,
ומלמדםשוסים,אולפןהמקייםוקנאי"לץ

גישהאףועל .לראשוקרניים"לשים
אורכהלכלהיצירהסערנה ,זודומיננסית
מפורשותמיניותורמיזותמחוותבציפיות,

למבקריםהמאפשריםובכפלי·משמעות,
כיולסעודשלה,במוראליזםלכפורכאליוס

היאגישתווכי ,מסדכלאיןלמידלסון
 7גרידא.תיעודית

גםמאפיינתזומוכרעתלאאמביוולנסיות
האהבהשלבמהותההמחזהשלחקירתואת

תפיסהדוגמתמקוסבותלמסקנותהמובילה
שלהאמת,למען ,למדימוצנעתרומנסית,
ההתייחסותלעומת ,אחדמצדהאהבה
(המומחשת ,שנימצדאליה,הסחורההיצרית

שלמשרתובדבריהראשונהבתמונהכבר
דיאפאנסה:למשרתת ,גיספרינו ,אלסמרו
וכך ,שלךלפרגשפתיאצמיד"ראשית
חכי ,קסןדברזהפרגאותה];[מנשקנתחיל

ושריריארוךשורששלכוחושאגלהעד
לשיאהמגיעהזוהתייחסותיותר").

להשכיבהאוהבתשלהאבסורדיתבנכונותה
שלההמשרתתאתכלולותיהבמיסת

של )?(המוחלטתובאי·הבחנתובמקומה,
לשעותעדהנמשכתבתרמיתהסריהבעל

בתהום ,ופיןלחיל ,אוהלילה;שלהקסבות
ככישרוןהאהבהראייתביןהרובצתהעמוקה
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ראייתהלבין-צרוףשכלתניוכמדעמולד
הבימתיבדימויהןהמתממשכשיגעון'

שבאמצעותהמשוגעים,ביתשלהמוחשי
המקורנןאליביוסמבקשבפומביחרסיוהצגת

ובחסותוומידותיו',הזמןראשאת'לשבור
כשםממשאיזבלהאתלכבושאנסוניוזומם
ביותרהגרוססקיותהתמונותבאחת-שהיא

שלבאיצסלהאותו'לאנוסמנסה-במחזה
הלשוןשלכמירקםוהןמסורפת,

בהקבלותעמוסהזולשוןהפיגורסיבית.
בההתמונהדוגמתהשפיות,לארנוןהאהבה

למוסיבאיזבלחנדרשת
חשוסהשלהידועחאליזבסני·סרגיקומי

לייחסמנתעלהחכםוחאידיוסהפיקח
תמ' , 4<מע'אמתשיגעוןניר'אנסולמחזרה,

3 (. 

בספרהמ.ס.ברדברוקגורסת- ,,"המתחזה

חסרגדיחשלוחקונוונציותחתמותעל
העוסקמחקר"חרא-חאליזבסנית
 8חשיפוס".לכוחהתשוקהשביןבקונפליקס

חביסחוןהתערערותשלכתמציתהואכן'
ביןהדמויותכלנקרעותיציב,ערכיבקוד
והקונפורמיהשקול " Judgementב·ייאמונן
אחרישוללללכתנסייתןלביןשלחן'

מאווייהן ,קרי ,השרירותי " Willח"

נחמחלחלזהביסחוןחוסרההפכפכים.
אינםחאמיתייםהאוהביםשאפילועדמעוק

עללפקפקשלאלעצמםלהרשותיכולים
שלהמצודדתהתדמיתשלבאמינותההסף

ביאסריסמדברישעולהכפיאהבתם,מושאי
לאמיתותאירונימודעותבחוסר-המתרה
בהסתירועינייםהמאחזיופיחלגביהבחנתה

עלהמצהירבאלסמרו-הפכפךאופי
אליה:אהבתו

אדון;לאס,
השיפוס,כושרשלקזיפיוהןיענינו

בסרחה.דעותלנולמסורותפקידן
מפארותבפיזזותהןליעתיםאך

נאץלשכלנוואדנקלים,דברים
 ) 1תמי , 1<מעייעוורות.אותןולכנותבהןלנדוף

אלסמרורקלאבמחזה,הדמויותכל
 'זונואלגםאלאוביאסריס,
ואפילואיזבלה,אכסוניו'אליביוס,ורמנדרו'

גיסא,מחדלוקות,פלורס,זההפיקחהנוכל
כשלעקבחסרגי'לגיבורהאופייניבעיוורון
שללמהותותדמיתוביןלהבחיןהיכולת

מודעותבחוסרגיסא,ומאידךחזלות,
חחתחזותיות-חאלאזוניותלגביסרגיקומי

אלח,פגמיםבשל •שלחןנעןשנס-
הנפשותשלבאופייןרקלאהמעוגנים
בהתרופפותגםאלאהפועלות,

שלבתקופתוהחברתיותחקואורדינסות
התנהגותוהגדירולכןשקודםהשני'צ'רלס
כלנאלצות 9 'למעמדובהתאםאדםשל

חניכה,תהליךלעבורהפועלותהנפשות
פריפתאחפאתוס,באגרן'הכרוך

עצמןמובילותחןאםביןואנאגנוריסיס,
ומלמדותלומדותחןאםוביןלאבדון'
למרותהמתבקש.הלקחאתלאחרים

היחידהואברוק,ברדכדברישאלסמרו'
עלמאפילאינוהגחמניש"'רצונו'
ובניגודבפרולוג,שכברהרי 10שיפוסו",

הרוחולתנאימשרתושלהנבונהלעצתו
ספינתועללעלותמסרבהואהנוחים,
שוללללכתומעדיףמאליקנס,ולהסתלק

כברצעמוכשהואלביאסריס,משיכתואחרי
קודרותתחזיותמדעת,שלאשותל'

העתידית:להתפכחותו
אדוןזחולה,אתההאםגיספרינו:
גיספרינו;לא,אלסמרו:

מחלהאידובימסתתרתאםאלא
 ) 1תמי , 1<מע' .בכךשארגישבלי

הראיותכאשרהרביעית,במערכה

ומתחזקות,חולבותביאסריסשללבוגדנותה
לכשרונהדווקאלהאמיןאלסמרומעדיף

המחקההמתחזה,אהובתושלהמשחקי
בנערההמעידיםהסימניםכלאתבשלמות

המשקהמןששתתהלאחרבתולה,שהיא
קורלציהנוצרתבכךבתולים.''המגלה
השחורהבמאגיההדבקותביןמשולשת

לביןהפלא,תמיסתשלוהאי-רציונלית
שלהמוסריפוסחשיבדןאו

לוקחבוהמוחי"ו"השיתוקביאסריס
אלסמרו.

שללהשפעתוהגיבוריםנכנעיםמכליותר
בשלוזולתם,עצמםבהערכתהעיוות
במושגילדבוקהעיקשתנסייתם

חשקם,מושאשלהיפרבוליתאידיאליזציח
ונסוליכאנאכרוניססיים,חמצסייריםמושגים
"המודרנית":הצמיאותרקעעלאחיזה

אותך.לפגושכדיבאתיגיוהנה,ורמנררו:
תפילתךזאתסיימת

[הצידה] .אדוןלהיות, ,כןכיאטריס:
אימה;כוליחדש,קדושלימצאתי
[לאביה]סחרחר.ראשיפתאום
אדון,כעת,

ההדלאצילמוקדשתלביתשומת
 ) 1תמי , 1<מעיבחברתי.לשהותססהשמדרכו

אתמכיראינוהפרוסגוניססיתשלאניח
כברומעדיף'בתו'שליהאמיתסבעה

התקניבצלםארתחלקבעהיצירה,בראשית
שלכאיקוניזציחאדוקה,"מתפללת"של

ידיעלמנוצלהואובכךהמוסרי'הסוהר
שלהאירוניתלחסעייתוכרכיבהמחזאי
זוהיאביאסריסדווקאהמסורתי.הצופה

אושהיאבליהמשלה,תדמיתהאתהמנפצת
דתהיאחאמיתיתדתהבכך:יבחינואניח

המחליףההפכפך'אופיהמתגלחונחחייצר'
ראשה'אתש'יסחררמושך"קדוש"לו

במהלךיוכחשעודכפילבקרים,חדשות
לוף nבת·חהרגשיתהגחמנותאיורהמחזה.

בלשוןאינסליגנסית,לאדינערהשל
במונחיםהשימושבאמצעותהמעהס,

החומרהאתמבחירמוחלסים,קאנוניים
שעשוימהאתהמחזאיםרואיםנחהקיצונית

להיתפסאחר'ותקופתיאסתסיבהקשרחיה,
עיוורונהגרידא.הנעוריםגילשלכשגיונות

במציוייםמתגליםביאסריסשלדעתהוקלות

זהנפשה,שנואעלבחסילההאולטימטיבי'
לתתבליהשנוא,ארוסהאתלהרוגפלורס,
איןבהכרח.בכךהכרוךהמחירעלדעתה
לתבועבבואופלורס,שדהאפוא,פלא,

הפוקדבזעזוערואהבתוליה,אתכתמורה
מושרשתנפשיתושחיתותהיתממותאותה

היסב~

לבעלותזכותלייש ] ... [פלורס:רה
אותךגירשוושלווהשסוהרמשום

איתילהתאחד
מתועבזנבל ,איתןכיאטריס:

-מתגרהאתחיננית,רוצחת ,איתיפלורס:רה
 ) 4תמי , 3<מעיברגשות?דונהאבלבשם,בתולה

Eו ~-

דמותחראביאסריס,שלארוסהאלונזו'
בפניהמתחזותהדמויותבגלרייתנוספת
"אגוצנטריותדמויותהאחרים,ובפנינפשן

שלבקיומולהכירהממאנותועקשניות
תשוקותיהן'למימושבדרךכלשהומכשול

כפיביאסריסאתלראותבדעתונחושוחרא
שהיאכפיולאלראותה,מבקששחרא

לפקוחמבקש ,סומאזו ,כשאחיו 11באמת."
עודאליוביאסריסשליחסהלגביעיניואת

בלבד'קלושיםאותותלכךישבובשלב,
 2<מע'זעם.בחמתהחשדותאתדוחההוא

 .) 1תמ'

<אלוזיהזהעדןשבגןאפוא,תמהאין
בובמחזה,ונשניתהחוזרת·מיתית,נוצרית

לנצלפלורס,זההמוצהר'"הנחש"ממהר
שללהתפתותונטייתהסכלותהאת

וצבועיםעיווריםשוסים,שלחווה·ביאסריס>
השכלבעלמסתובבמודעים,בלתי
וליומאלוכמיןסומאזו'חרייזונרהישר'
מושאעשר",השניםב'הלילהשמחה""הורג
בתחילתהאחרים.שלולהתעלמותםללעגם

כלפיכשהחשדותהחמישית,המערכה
עראינוואישמעומעמיםעודביאסריס

סומאזובכךמבחיןפלורס,זהשללזדוניותו
שישי:בחוש

ההגון.פלורסרהשמכניםזה ,הר
להגינותקשההיהבעיניאך

שמלכהכאילוזה-מעוןאצלולמצוא
 ] ... [מצורעים.בביתארמונהאתתקבע
נאלח,כההאיש
אהובהבחרבבולגעתשצר

 ) 2תמי , 5<מעיומכודבת.

לשמוערוציםשאיןסומאזו'שלגזיהחסר
ברקעהמרחפתהאמיתיתגזיההסרהיאלו'

ארנוןהתבונה,כשלשלחסרגדיחהמחזה:
אתלהביןהדמויותשלוהיכולתהזחות

שלהסרגדיחשלהן:והתנהגותןמניעיהן
מאחוריכלואיםהשפוייםהמסורפיםבועולם
מסורף,דוקסורשלבמוסדוובריחסורג
סומאכמותועיםשפוייםהמוחזקיםואילו

בחרסבאובססיביותועוסקיםבארובה,

בשרשרתהשפליםמעשיהםליוויתוךצעמי'
בפני"הצידה"וידוייםשלאירונית

כן'עליתר .הקהלשלחם,חקונפידנס
שביאסריס,בכךנעוצהחסרגדיח

הראשית,בעלילהוחחפכפכתהמתחזה
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עולמיתתרבותעםרו·שיח 1:~ו
זרצקאיחזלאטח

קריקסונובפטרמרוסית:

:~! j :;',::: מחממת,היאשלעיתיםאנרגיהרן
.s = רבותופעמיםצורבת,לפעמים

זהו-ובלתי·מוסברתמעצבנת ••
רביםבעינישנראה ,הישראליהתיאסרון
אלבהתקרבאחר.בכוכבשמקורהכתופעה

עוצמהבעלתתנועהמרגישיםהסערהעין
להתגבש.הספיקשסדםזרםשל

העתידשלנסיוניותצורותבומסתמנות
החיפוש-העברשללא·שגרתיותוזרימות

וגם , 21ה·המאהאתהמאפייןהחזיונותאחר

אלהכשכל-התורשתייםהמוסרמקורות
אתהכוללת,הצסלבותםעל·ידייוצרים,

העברית.הבימהשלהייחודיהיופיגרעין
הואמקובל;אינוהזההיופירביםבעיני
נוסהאפילוולעיתים ,מוזר ,מדיחריף

כךעלהדעתאתלתתכדאיאבלומתגרה.
מקרבצומחהכולהמקומיתשבאמנות
המזרחשללבומלברקולא-מחשבותינו
שלחותםכביכולעליוהנושאהים-תיכוני

היהודיתהגולהמרחביגםאלא-מקומיות
אפילורחבקהלמושכתהזאתהאמתכולה.

האופייניתשבקונקרסיותמפני ,מחוץ·לארץ
שאיפותמתבסאותהעבריתלתרבות
בכללותה.האנושיתהרוחשלגלובליות

הישראלישלרוחואתמזין ,כךאםמה,
סמרןמה ? 20ה·המאהבסוףהאינסליגנסי

עליואהובמהבלבו? ,בתקוותיו ,בזכרונו
החושך ,דעתולפיהם,ומהשנוא?ומה

והאור?

 , 1993שנתשלהאחרוניםהפססיבליםשני

שם ,בעכו-והסתוויבירושלים,-הקייצי
שלהאמנותייםההשגיםרמתלעיןבלסה
תשובהמספקים ,בארץהאחרונותהשנים

מפני ,לעילשנשאלולשאלותמעניינת
וכן ,עצמועלחוזרשאינו ,שהתיאסרון

ברוחניותהמתאפיינותוהמוסיקההאמנות

להשקפתשלנוהראיהןהן-ושורשיות
עולמנו.
תחילההדהיםבירושליםהכוכביםמצעד
המצקועית:המודרניותשלהמסנוורבברק
'נסי tפיליפשלהפילוסופיהדרמסיהמחול

לתחייההקמיםהבדיםסצנוגרפייתעם-
גוועהאנושישגורלםחייםשחקניםועם

באמצעות ,הפגין-בתנועתםומתמזג

מצד<שהיאהאנסי·קלאסית,המחולסכניקת

"הקסבה"רתיאסדרן"הןאח"תיאסדון ,רירליה""ורמאו ,נסורחליפה ,נץאורנה

כמעסאחרומצד·סלונית,אינסימיתאחד
שלהגלובלירעיונואתוחייתית>יומיומית
שביןהגומליןלתלותכיסויהנותן ,הבמאי
למסאמורפוזותהבובה,לביןהשחקןאישיות

לרוחניותכלומרוהדומם,החישל
כולנושבוהקוסמוס,שלהביולוגית
 ...צעמנואתלהגשיםכל·כךמתקשים

הקאנוניםנגדכשרוניתבהתקוממות

השקספירית"הלהקהגםיצאההמיושנים
במשךשהציגהמארה"ב,המצומצמת"

בתלמנסרהמבעדרב,בצמצוםשעתיים
האלילשלמורשתוכלאתשחקנים,שלושה

המשחקדרכיהכלל·עולמי.התיאסרוני
כוונו ,במתכווןוהסרגיקומייםהקונסרססיים

התגברותלעברחשש,שלצלללאעל·ידם,
שמרנותשלהסמליהססריאוסיפעל

בקרבנולדההעצמיהבימויחירותהצופים.
הפךשהואבשעה ,ספונסניבאופןהקהל
נהוגשהיהלמהבדומהלהצגה,שותף

 •-16ההמאהבן"הגלובוס"בתיאסרון

זושקספירהגשתשלהמרדניתהחדשנות
הראשונייםשורשיובחשיפתדווקאהתבסאה

"תיאסרון-עממיחיזיוןבתור-והטבעיים

היוהגדולהמחזאיעלילותבואשר ,הכיכר"
יפהשעובדוקולקסיבייםמיתוסיםרק

לתרוםיכולהיההמעונייןוכללהפליא,

הצעיריםהשחקנים •משלושינוייםלהם
·ידיעלהאלה,מהמיתוסיםהסירו

שלהנוקשיםהגידוליםאתאיזמל·הצחוק,
שלאלצופיםוקראוהאידיאליזציה

לארוחנית,בתרדמהלשקועלאלהתפתות,
לפחות ,לשקרולאהציבורלרינתלהאמין
לצעמך.

באמצעות ,היישירהאמתעיניאלנועזמנס
האנגליהתיאסרוןצפויה,לאבימתיתגישה

n הלהקהעםיחדשהציג "ה~י~יל~~;ק"
התנינים""רחובאתהלאומית"המלכ;תית

 1942בשנתשנרצחיהודי-שולץלכרונו

·רחובתקריתבעתהנאציהכובשבידי

לשואההסרגיתהשתייכותועובדתאלימה.
הבמאיעל·ידי ,צפוילאבאורחהוארה,
מערכתבאמצעותנעשהזה~קי~רלי;סיימון

הומוריססיות,חזותיותאסוציאציותשל
הגיבורשללזכרונותיורקלאהקשורות
לאנהבדומהבחדר-המסתורהכלוא ,הראשי
הלא·נמנעבעתידנזכרהואששםפראנק,
קשורותגםאלאבוודאות,בווחוזה

היההבימתיההווההכלל·אנושי.לזכרוננו
לאורכההבמאישלפראפרזהבעצם

ששרדהכולה,המחבריצירתשלולרוחבה
זויצירהלה".יכלהלאש"האשמפני

על·ידיהזמןלמנסרתמבעדשוחזרה

38 
 179גורון



שהקיםהאנסמבלשלמקהלתיתפנטומימה
התפאורה,שלה"מתות"פינותיהאתלתחיה
חללהאתמשנתהעודדכאילו ,כךואגב
צעירשלסיפורו .·תודעתנותתשלהאפל

ולאחסר-היגיוןבעתבהאךוחכם,סוב·לב
שלהצעמאיבמשחקםלא ,ניסויצמאיוצלח,
עלמראשבהתבססותאלאוהניצבים,הכוכב
זוקהל-הצופים.שלותבונתולבוהיענות
שלהרביעי""הקירהסרתמעיןחיתה

על·ידיבמתכווןשהודגשה ,מרתף·זכדוננו
שפלשומהופך"חוד·מנעול"מעיןהבמאי:
אלאהצופיםלא-אחדכגוףלתוכו

להציץהמשתוקקותהמתים,מעולםהדמויות
כגבולוהבמהגדתואפילוהחיים:בנו

הכול-הענקיהאולםשלהארכיסקסוני
הקדוב·רחוק ,האחדהחלל·הזמןאתהדגיש
אנו.כמצפוננווהחולה

הצרפתית,הפלסטיתהגלובליות
האמריקנית,האימפדוביזסודיתההשתחררות

כל-האנגליהקולקטיביהפסיכולוגיזם
העולמי.התיאסדוןשלההנוקוויהםאלה

זוזכלליתבתמונהישראלהשתלבהוכיצד
הפרובינציאליותתדמיתעלהתגברההאם
וללאלראשונה ,דעתילפי ?ביתיאסרוחת

מסורותעםמובהקדו·שיחתוךספק

בשלושארצנוהבריקהאחרות,תרבותיות
צופןאלאאינהמהןאחתשכלהצגות,
שלהעצמיתתודעתהאתהמשקףאסתטי

חברתנו.

גולדוניקולולפיהסוכה","האםההצגה
 ,ב;זי;זהןזיאנ~דאנק;שלובבימויו
הערב .הירושלמיה"חאן"בחצרהועלתה
המוסיקההמאגיות,האבניםהחמים,

שנשמעה-לירודאלדדשלה"איםלקית"
הילכו-הראשוןברגעגבךמאחודיהיישר
אפילואפשרהיהלא •••הצופיםעלסקם

ה"פסם;"מסעדתשלריחותיהאתלהשוות
לקהלשחולק"ארסם"שלהרותחהספגטיעם

פולקלוריסטיתחגיגהשלכלאורחיה
בהאשר ..• 1sה·המאהשלבוונציה

בצעקות,מל~ויםההפגנתייםהחזיונות
ומהוויםהעליזות,"הדם"ונשיקותקסםות

הקיום,שלוחיוניםבעיאינטגרליחלק
הלהקהאותהעםוהנשימה.המזוןכמובדיוק
מוכריםלאמחזותבאמצעות ,ברזיוזההציג
המכובדת",("הנערהארסה,דלקומדיהשל

אתהגנדרנית")ו"המשרתת"הגונדוליירים"
המסאמודפוזותעםהעממית:האמנותעולם
האסוציאטיביהשינויעם ,החללשל

הםבע,אדריכלותשלהממשיותבצורותיה
היוזמיםהשחקניםאימפרוביזצייתעם

 ,עצמועולםאותו ..•הקהלעם~חקים
להפליאתאם ,ומפוארכשדוני ,צבעיובשלל
כהוללגולדוניעלהמקובלתהדעהאת

 •.•השמחהקלסיקון-מבלה·עולם
התלבושותרב ?jז;כהמועם,באולםופתאום

קירותיומ~יזכהה,בזהבהנוצצות

תיבתהמזכירבית,שלהמתקלפים-למחצה
של<הסצנוגרפיהמוזיאוניתתכשיטים

כיש ,לעינינונגלה-לוצאםי>עמנואל
 ,והרציניהלא·מ~כר ,המאוחרגולדוני ,מאין
אתמגולל ,מצחוקולהיגמלבלי ,אשר

בהעוורועלוהנצחי:היפה ,העמקניסיפורו
ההצגההעצמית.הקרבתהועלהאםשל

עומקהמבחינתהסוכה","האםהפנימית

נמצאהשלה,האירוניוההומורהפסיכולוגי
התיאםדוןאללהפליאקרובהפתאום
בהנגלתהוראשונה,בראשאבל ,הציכובי
נשמתשלהסמויח~מrזעלמפתיעהקרבה
ההתחזקות .הלאומיהישראליהאופי

ניסויהמוצאת-האםשלהעצמית
-הסודריםילדיהלמעןהצעמיתכשריפתה

שלמשחקההתרכזסביבוהנושאחיתה
בהצגה,עמדההיאעליוואשר ,רוזןעליזה
כדת,מאמין",כ"אניומאודה,תוקפהבכל

כדגל.
 ,הבמאימודה ,היהודים""בשחקנים
הםלאיטלקי.הקרובלוחםמזג"הרגשתי

עדכל·כךרבהרגשעוצמתמגלים
בוונציה".נמצאשאיננישכחתישלעיתים
לאהבההעצוםהצמאהחולנית,הערגה

שלהבלתי·נדליתהאנרגיההאידיאלית,
ההצגהאתהפכההצבריתהחייםשמחת

שלאיטלקיל"חלוםהזאתהרושפתהלירית,
הרבהכל·כךבושישהישראלי",התיאםרון

הכלל·אנושי.מן
עםהדו·שיחבמהלךהירושלמית,לזובניגוד

שלהיפואיתהצגתובלסהזרות,תרבויות
ם.<לפיהפרשה""בסוף ,"הסימםה"תיאםדון

בזירהפורת), .ישלובבימויוברנהארדם
רוחניכמשקל-נגדהמקומית,התרבותית
המתפקדתהצברית,האסתטיתלנהנתנות
ברדך-אדרבה .••כוללתחייםכהשקפת
נימוקזההיההחברה,שלהעצמיתהכרתה

 ,החושךממשותעלהצגהכבד·משקל:נגד
והמוות:השקרעוצמתעלהרוע,אטימותעל

יהודית.לשנאהאמנותיתדוגמהזוחיתה
להלכהכדוגלים ,מרצחינואתהניעמה

זממם?אתלבצעהסופי",ב"פתרוןולמעשה
מהאותם?הנחואנושייםעקרונות~ילו
להםחיתהבכללהאםנשמתם?אתחימם

נשמה?

הצופה,שםחווהממשיפסיכולוגיהלם
-פניםאלפנים-הקםןבאולםשנתקל

אשרהפאשיסםית,התקופהשלבמפלצתיות
עםיחדבאובמעלהאלהבימינוכבר

שלההנודעהאלילאתה"חמודות"אחיותיה
יוםאתמצייןהפעםשזו ,הימלדאת-

המרוחקיםהחדריםבאחדהשלושים,הולדתו
אשר ,האוסטרי·המשפםביתיויירשלבביתו
במשךבחשאיהימלדהתגוררקורתובצל
ההטעיהטרגדייתאתשנים.אותןכל

מאנייתאתהעצמית,ההונאההעצמית,

גםהשראתהאתלהשפיעהמוסיפההשקר
כהןאלבוםשיחקו-רבותשניםכעבור

ורזיה<.ןןה>מיכאליאלישבע<רודולף>,
<קלארה).ישראלי

הסגורהחללשל ,הדרוך ,האפורצבעו

 ,בונקראלאחדרלאלוודאיקרוב<שהוא
רק-הגיבור)עצמואתכלאשבוחי~בר

קיומןאשלייתאתהחיים,העדראתהדגיש
עצמןאתלהזיןהמוסיפותהדמויותלש

<הסצנוגרפיה 30ה·שנותשלבאידיאלים
אחיהאתאוהבתורהערוד).דניאלשל

עליוצרתהמערכהכלובמהלךנפש,אהתב
אינהאולישהיאהחיים,חגיגתאתהבמה
אבלהכלח,עליהאבדכבדוזהנאיביתאלא
הורגלהשאליההקיוםשמחתזוהיבעת,בה

שלהאידיליהאתהמזכירהשמחהמילדות,
מיכאליאלישבעהאוסטריים.האלפיםהרי
אתהגיבורה,שלזקנתהאתהסתירהלא

שמלתכלרכשהאפילווקמטיה,כבדותה
תלתליםעטורותשפניהצעירהאיכרה

 ,לכלוךעללשמועסירבההיאבהירים.
השמדתאתובייחודהמלחמה,אתואילו

בתורובחמלה,בהבנהקיבלההיהודים,
אהוב·לבה,שלוהמלוכלכתהקשהעבודתו
םעימה.סעודהבשעתלהזכירהיאהשלא

ואתהבמהאתחיממולבהוחוםעוורונה
לשתותהציעההיאלהםשגםהצופים,
הימלר!לחיי-החגלכבוד
שלבמבחןהצופיםנבחנוחלוםכבתוך
בסלוחלום,כבתוךמהם,ואחדיםפשרה,
שותפיםנעשווכךהייןכוסאתבידם

השםני.למשתה
תשומתואתאחותואתמעריץ<כהן>רודולף
אל ,חליפתו ,גופואלהדאגניתלבה

 ,וכוחוהשראתוהיאהצבאיים.יואותות
 ,אזכמועצמואתמרגישהואלהוהודות
להשפיעלהחלים,המסוגלוענקגיבור

הימלר".ולמעןהתהילה"למעןולפעול
שלהשפעתהכוחאתהגביראכןוהדבר
וחירותהגד~לתהשסירופה,מפניההצגה,

נספגומעשיהבכלורהשלהלא·מוגבלת
לרצוחלוגרמו /דברשלובסופוברודולף,

הנאיביאורואתלהשמיד-עצמהאותה
שלהחםלמשחקהשהודות-האחרון

עלגםבהחלםהוקרןמיכאליאלישבע
ישראלי><רזיהקלארהעכשיוורקהצופים.
גלגלים,בכיסאהיושבתהתנועה,חסרת

להתנגדהמערכהכלבמשךשניסתה
שוםלביכולההמטורפת,להוללות

לבה.מעלנגולהאבןכאילובחופשיות,
הגיבורהשלשחוסר·תנועתהמביניםואנחנו

שלהבלתי·פוסקתלמרוצתםסימןאלאאינו
המרתף,מןנחלצההיאהפנימיים.הגיגיה
אתלהשיגכדיברוחהלרוץשהצליחהמפני
התקופה.שלהאמת

תיאםרוןשלהפסיכולוגיתההלםתרפיית
כלנגדאמנותינימוקהיוותה"הסימםה"
עצמיתהונאהכלנגדחברתית,אידיליה

כליללהשמידהמסוגלותצעמיתהרגעהוכל
הןיקאתבולכבותהאדם,שלמהותואת

במורשתהעליוןהערךשהוא ,האלוהי
ביןבדו·שיחביותרוהחיוניהיהודית,

תרבויות.

ניתיאסרומיתוס ,לויןחנוךוהבמאיהמחזאי
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"הבימה"להקתעםיחדיq{חזר ,עצמובפני
האורסינתזתאתחולם""הילדבהצגה
שבמנטליותרגן·העדןהגיהנרם ,והחושך

כוכב·לכתאלאאינהאשרהישראלית,
חנוךשלמחזותיודיו.הוכרשסדםרוחני
המזוודות","אורזי-בבימויושהוצגולוין

וליידנסל""יעקבי ,הגומי""סוחרי ,"קדום"
ומלהיבמעצבן ,כפולדושםעוררוואחדים
שסדםהחברהשלאירונידאימעין ,כאחד

קסביהביןהמסתבכתדיה,הבשילה
השתקפותהאתהמוצאתזוהמנוגדים,

פילוסוף ,הסמויהלידיקןשלהמדירבצחוקו
"הילדההצגההחדשה.העבריתהתרבות
 ,זותרבותשלהחיאיורהחיתהחולם"
·מודע,התתשללסודותמוצפןפיוסימפתח

אתשגיבשהההיסטוריה,שללמיתולוגיה
המודרנית.הישראליתהעולםתחושת

הפתוחהחללרקעגביעלהבמה,על
בעיןהמתעביםהענניםעל ,בחרדתווהמיעק
הצחורהמיסתוניצבתפרצה,שסדםהסערה

דמויותאותהשסובבותבשעה ,הילדשל
וספקממשיותספקשהןוקרובות,רחוקות

רונישל<הסצנוגרפיהמוזרחלוםשליציריו
כליי><דינההילדשלבחלומותורן>.

<דודהאבמונסה>,<גייסההאםמופיעות

המגןוחסרהלבוש·למחצהההמוןבן·זאב),
הגופותכתפיעלהמונחים(במעיליו

הבתיםחוםאתהזכירהואהחצי·ערומים

מ;תםמנהללא·רצונית>:בבהילותשנעזבו
 ,שחוזרמעיל·גשםהלבושאלה,אנשיםשל

(חייםחיסלובנוסחכמעסבלורית,שלראשו
עליוהמשפיעהבאדום,צעידהפ~ריהחובה>:
הקטלניים,גבורתו""מעשי Tלהשראה
בהחלסמיניתהנאהאלהממעשיםוהמפיקה

נאצים,בקסדותחייליםעצמון>:<סלי
המובליםאתבזיכרוןמעלהשהופעתם
מלחמה. ...לשחיטה

 ...הילדשלתודעתואלפרצהסדםהיאאך
שלהשלווה,שלוהמבורךהאחרוןהרגע ,הר

לפנינו-והתואםהאהבההשלום, ,הרוך
 .ובליא~ח ,מתעוררהילדשהוקפא:;כריים
רגע:הוריו:לקראתידיואתמושיסמתוקה
ההצגה!תחילת-הנצח
 iשלדמובפרץמידמתפוצץרגעאותואבל

 .אנושות,שנפצענסור><חליפההפליס
על·יןינשמתואתונופחמרודפיומתחבא
אח.לפקוחהספיקשבקושיהילדמיסת
 .עיניו
 1המשפי;,הרצחהואהראשונההסצינהשיא

 :סדיססיחכהתעללותהמוצגהאב,של
המעדנו:אתבנההבמאיהבן.שלברגשותיו
 ·~ rהיגיולאמונח,שבבסיסהרגשיתכפירמידה

 1 ,;שלבותבונתאלא ,הכולעלומקובלרגיל

 ,.לחייםהתעודדעתהשזהחסד·מגןיצוד
לאהבתו'פרסמאומהיודעשאינויצוד

 ,.לכךהודות .לאמוהמצריםוחסרתהגורפת
ביסודוחנהשקועהצופה,שלתגובתו

עוצמד:צוברתההוויה,שלהראשוניים
וצפורנעולותשמתוכה ,·תודעתובתתיתרה:

אבניאלאשאינןהסימבוליותהתחרשות
משמעותההיהודית:ההוויהשלהשתיה

הכבודרגשיחיים,כמקוראםשלהגלובלית
מסורותיועל ,-ה~בצרהביתכלפיוהערצה

ניתניםוהלאהמגובשיםמנהגיוהייחודיות,

כהןאלבדס ,מיכאליאלישבעפריהש"סףלע-

עליוןערךשללבוכלבוהילדים ,לערעור
נעלה.ומסרה

הילדאתלהציגלויןחנוךבחרבמקרהלא
כק~ךס;ן-היהודינפששלהזהההד-

 . .כולם.הבמהאירועישלהמרכזי
כתזכורתנדאההמוותאלמסעוהמשך

הגורלשלהשואה,שלביותרעזהבימתית
החותםשלפ~לי,באופןחסר·המגןהגלותי

מאזהיהודיםבתולדותנועהסגיהסר
ומעולם.
מןפחותלאסמליתהיאהשביחהתמונה

~נים 7 ~בית:שוםאיןכבדהראשונה.
הלא·נודע.אלהדרךרקנשקפת

תורןסולם,באמצעותאותהסימןהסצנוגרף
אנשיםשלביותרמצומצםומספר

שמידותיהספינה,חוסרםעלהמתגודדים
שלעודףחללבאמצעותמודגשותהממשיות

רציםענניםומאחור:מסביבהבמה

תנועהבשעתכמו-מעלהכלפיומתפזרים
שם,זעירפהוזעיר-קדימהמהירה

 ...תקווהשלשמשביניהםמבליחה
המנודים,שלהנצחיתדדכםמסאפורתזוהי
 ...השנאהקורבנותשל

האמנותימימושוהמשךהשלישית:התמונה
הכאבשל ,הכלל·ישראליבנוזכרושל

מחוזאלהגיעושלאאלהכלכלפיוהחמלה
הקינה ...הנהבדרכםשנספוחפצם,

ה"אקסודוס".אודותשלהתיאסרונית
הבמהאתמילאו ,התפאורןעםיחד ,הבמאי
העייףההמוןאס·אסמופיעשמתוכובערפל
ניתןולאתלולירוק,סלעמולשנעצר

-הפקידעסשלאחד~רכוסלכיבוש.
הואסהדרכוניםבדיקתסקס •••ניצלומישהו

בתגובהמרירצחוקנשמעבאולםבמתכוון.
 ,וקרסהניודאתהמשבח ,שנון·הלללשיר

כיהאדם,מןיותרבעיניוחשובשהנייר

מדיאקטואליותהןהחולניותהאסוציאציות
הממלכתיותחלוםאפילוהדיהיום:גם

חוסרנוכחאז'דווקאשנולד'היהודית
הדוגלותהאחדות,המדינותשלאנושיותן
המפוארתוהציביליזציההתרבותבמורשת

בשוויון-נפשסידנוזאתלמרותאשר ,שלהן
אפילוובכן'לכליה:הנידוניםאתלהציל
מד;נג;סיזציהלעיתיםסובלשכזהחלום

פאשיססית.

<האם>,מונסהוגייסה<הילד>כליידינה
אתהחזקיםשלאכזריותםכנגדהעמידו
ואתהארציתהזיקהאתהאהבה,חולשת

ואפילוהשפלותלמענהלשאתהנכונות
מוות.

שבגופותהאלמוות,בנותהנשמותאת
בדמויותהשחקניותגילמוהנשרפים,

היהשעודדברכלעל ,זולמעןזושוויתרו
בסצינתואםהשסח.פניעללהחזיקןמסוגל

האם,שלבחלקההמבחןנפל"הספינה"
לקברניטוהתמסדהגאוותהאתשכופפה

שכאן'הריבנה,הצלתלמעןחדל·האישים
הדגשילשיאחיתההיאקסודוסי",עלב"קינה

 ,הילדשלצעקתו-כולהההצגהשל
לוהיקרהאמולמעןשלו'צהלתועלשוויתר
מכל.
 ,והבןהאםשלהאפשריתפרידתםרגע

בתורבהחלס"אינסליגנסית"בצודהשהוגש
בחוסרהדהיםשכלתנית","רחמנותשלאקס

צעקותיהםאתוהזכירשלוהסבעי~ת
שבמהלךאלהכלשלבהחלסהממשיות

בכוחמזהזההופרדוהקרובהההיסטוריה

לבשלכליימונסהביןהדואסהזרוע.
מצבתשלמסאפודיתצודהלויןשלבהצגתו
המוות.אתאפילושניצחההאהבה,
היאההצגה,אתהחותמתהרביעית,הסצינה

לקומע.בדכבדמתרחשתהיאמזה"."~ע.בר
כלפתורותכבדשםהדרך'בסוףהקיום,
גלובליותשאלותוצצותהארציות,הבעיות
דקאולי'לפתור'מסוגליםאותןאשדאחדות

הילדים.
 •.•רכבתתחנתללאקסועה,ברזלמסילת

הפוסעתהאם,פניאתכאןיקבללאאשי
חיוכהלפיבידיה.המתילדrזעםבכבדות

מרנסה,גייהסשל-מהזמע.בד-הלא·אדצי
הלא·נסבלהייאושדרגתאתמביניםאנחנו
שנכשלהזו-מגלמתשהיאהדמותלש

הפראיהעולםמפניבסנהפדיבהצלת
דינההאחרון'לקרבסמוך ,כאןוהמטורף.

שלהענוגהמונולוגאתשדהכמעסכליי
אפילומאמו'להיפרדהמסרבהבןנשמת
במוות.

הנספים,לרגשותהתיאסדוניההימנון
צובר-אין·ההוריהאתשפילחולקולות
 .•.לבקורעתעוצמה
בתמונתנוצקההצגהשלהפילוסופיהסיכום

כדיהסחורההנשמהמגיעהלשםהעדן","גן
דומיה.אללהצסדף

אתמזיןמההמתים?שלה"חיים"מקודמהו
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לעתידנתחיההאמונהאלאזואיןקיומם?
שובשיאחדהמשיחשלרצונומכוחלבוא,

שהופרדו!אלהכלאת
ולובןהעיוורותהפניםשלהלובןכתמי

הנצחיוהאורבידייםההדסענפיהבגדים,

אלה-במעגלהסובבותהדמויותעלהנסוך
דרכם,אתלראותבליהנעיםהילדיםהם

 .••לגואלבציפיה
בדמותלאאבלהבמה,עלמופיעאכןוהוא
לפיאלא,ואצילייפהפהחכםאיזהשל

וקסןעלובזקןבדמות ,המחברשלרצונו
שעוניםבהמוניהמעוסרוולף>,<שמואל
אתהגונב ,וחופזנימסכןגנבמיןגנובים,

אחרים.שלזמנם
נעימים,הלאבפרסיםלהבחיןבליהילדים,
 ,לוצשיפוכנס ,הכוללמרות ,אותומקבלים

אותונכנסברגעבואבלומתמיד.מאז
חייליבלווייתשחורים,הלבושמסורף
 •••השעוניםעםהזקןאת ••.והורג ,השחור

התמימים:אתמרגיעהחדשהמתהילדוזא,
בציפיהמתחדשושוב •יחזורעודהמשיח

זוהי ••.העיווריםשלהצחורמעגלםלגואל
 ••.האנושותשללתקוותיהנהדרתמסאפורה

שתורגמה"הבימה",תיאסרוןשלזוהצגה
לשפתלויןחנוךשלהעצמיבבימויו

זותית, n •האקזיססנציאליתהפואטיקה
כקצה·קרחוןדברשלבסופונתגלתה
עלמעידמפרסיופרסכלאשר ,מםאפורי

·םקססהתתשלעומקוועלהסמוייםממדיו
הכלל·ישראלית,העולםבהשקפתהמעוגן

שלחלומםאתשגיבשצעמו·םקססתתאותו
בגללהנקםשאיפתאתה~שיrכ •..היהודים

האירוניהאת •••הלא·נסוגהאבירותכאב
התחיהתקוותאתההווה,כלפיהמפוכחת

המשותפתתקוותההיאבעתיד,וההתחדשות

 ...כולההאנושותשל
אחרותתיאסרוניותתרבויותעםבדו·שיח

לראשונההצלחנו ,בארצנו ,כאןשנערך
משקלכבדתשהיא-משלנומלהלומר
קיומועובדתאתלקבועכדימספקתבמידה

 .אמנותישוויוןשל

בחיפושהצסיין 1993שנתשלעכופססיבל
·פלסטינית,ישראליתעצמיתהגדרהאחר
ובשיתוףבדו·שיחלפתוחבנכונותגםכמו

 ,יותרקרובהאסתסיתממשותעםפעולה
הערבים.אמנותהיא

חלקבהןשלקחומעורבות,הצגותלצד
כאחדויהודיםערביםובימאיםשחקנים

 ,גפנו"תחת"איש ,מרוןרויסלשל("דיוואן"
שלערבי"עושה"איך ,פלדמןבלההשל

עבודותגםהוצגוועוד),פינסועמנואל
 •.•והקונסןפונקסהקונסרססבהןשבלסו

האמת ,יפןשלבמסורתהכמובהן,
כיווניםמשנינרקמת·תיכונית nהמזר

הראותנקודותמשתי ,כאחדמנוגדים

כמו-ישמעאליי"יורשישלזוהקוטביות:
המנסליותעלהיחידבהצגת

הנדידה"עונתהערבית,הפולקלוריסטית

ובהגשתוצלאח,סייבאללפיהצפון",אל
שלוזו ,בכרימוחמדהמעולההשחקןשל

"משורריםושמהבהצגה-יצחק""צאצאי

בעלשיריםקובץלפישירים",יכתבולא
על ,פסוסינישלובבימויושם,אותו

החייליםבעיניהאינתיפאדהאכזריות

 ...משלומשהובעזרתולהביןלהרגישיוכל
<אוגוסטשלי"כאביאתגם-השארובין

1993 (. 

 1993שנתשלהכלל·ישראליבפסטיבל

אותושלהאידיאליתכדמותוניצבה,
המזרח",עמישלונצחישורשי"תיאסרון

 ~ו 1ן:ג

רזיזידידי •כהןאייל •זוהרה •שימקרדליה

הן-אשמהרגשותהמלאיםהיהודים,
קירבתהם.אשמתםשלוהןכלל·אנושיים

שניביןהפרובלמטיהשלוםשלבואו
התעניינותםאתהחריפההצדדים,

הקרקעאתוהכשירהבזהזההאמנותית

חדשות,תיאסרוניותצורותשללהתהוותן
חילופיםעםהתיכון:היםלאגןהאופייניות

דיפ~זיהעםהמיתוסים,שלוהדדייםישירים
המשחק,דרכישלואימפולסיביתמנ~לית

-הבימהשלדו·ססריתאוריינטציהםע
ולמקצוענותהקולקסיביתהמורשתלכיוון

אחת.ובעונהבעתהאינדיבידואליסםית
אפקםהבמהעלהולידזהמצב ,כלליבאופן

בתחוםעצמיתהסתפקותשליוצא·דופן
שלדמותהאלאהיאשאיןהתרבות,
מקורית.מזרחיתהרמוניה

שלעבודתולההקבילה ,המקצועיבתיאםרון
"לילהבהצגה-עוואדפוארהערביהכימאי
יהודיםשחקניםבהששיחקווהר",

זוהצגה •הירושלמיב"חאן"ושהועלתה
שלבעיבודוהתימניהפולקלורעלהתבססה

שלסימביוזהזוהימנאווי.אל·עיאפרעבד
עלהמחשבהאתשהולידההתרבויות,שתי

נולדהשבוהכאבויהאהמזרח,שלנצחיותו
בראיוןשאמרכפישיהיה.עז~כלזומחשבה
מ!]בר ...מסריששלי"בהצגהעוואד:פואר

עםהמזרח,שלמורכבותועללעלילה:
החייםהאנשיםשלוהמתמידהסמויפחדם
 •••עליולהתגברהשאיפהעלוגם •.•כאן

הואהמזרחעמישלהשורשיהתיאםרון
כיסוישלביותרהסרנההצורהלדעתי
שבופוליסיתיאםרוןזהואין •.•יצירתו
נצחיתצורהזוהי .אחדכמשפםהכולנאמר
אחדשכלכדיאותהמממששהבמאי ,כלשהי

שלהעצמיבבימויוהזוכות,ההצגותאחת
גדולה","שמלה-אוורבוךמוםימחברrז
"סודכגוןאחרשםיותרלהמתאיםשהיה

דווקאבעלילהשהוצפןסודאותוהאהבה",
בירושההעוברתשמלההכלה;שלבלבושה

אחדותשלסמלומשמשתלדורמדור
לדורותיה.המשפחה

ואינסימיזעירעולם-הקסבההבמהעל •.•
אפריקה,בצפוןאי·שם ,ערבי·יהודיבבית

נחהמסהשינה,חדר •במרוקוכנראה

על·ידיוהמהודקיםהמאוחדים ,והסלון
בעיטורהמכוסיםה"מאוריםניים",העמודים

כבדותחצי·עגולותכותרותובעליאמנותי
שולמיתשל<הסצנוגרפיהונמוכות
לעוצמתכתזכורתניצבואוורבוך>,
שקועיםשבתוכההמסורתית,הסקסיות

מותם.ועדלידתםלמןהגיבורים
 ,נעוהםשלפיוהמוסיקלי·הפיוםיהקצב
לבדבהיותםמחשבותהעלוואפילושוחחו

ססיכייתשלאחדותהאתהדגיש-
באפריקה,·יהודיתהמוסלמיתהפולקלור

שלקולהביןלהפרידקשהבהאשר
ובכלל, ...הזרשלזולביןשלךהמורשת

הקולותששניבשעה ,בכךםעםישהאם
<עבודותיהם !קרוב?כל·כךנשמעים

מנוחיןל.נסין 1הכוריאוגרףשלהמבריקות
 .•רידד)סייריהמוסיקליוהעורך

-שימקד><דליהמזוהרההמורכבהמשולש
<איתןיוסףבעלה ,מאודצעירהאשה

יעקבכצדיק,המוסווהוהמפtךהלונדנר>,
שחקניכסרי;נשמערשף>,<פוליחסין

עלמשלופרסיהביצעאחדכלשבוהרמוני
האמתעל Tוחוסר•אמונה,אמונהאודות
האכזריתהמסורתעל·ידישקודשווהשקר

- 50בעמ'המשך
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ז"לשוהםלחיים

 s~ו
~1 ~ 

חתיאטרוןועלשוחםחייםעל
תורןאילן

11 . a זi זB בהצגתשוהםחייםלידשבת
עצמה.בפניחוויהזותיאסרון ~

העוריות ,התבטאויותיו ,הבעותיו

הצגהזוהבמה,עלהמתרחשכנגדפניו
ורוגזוכעסוהבמה.שעלמזרנופלתשאינה
זעםלתגרנותשכניואתפעםלאהביאו
מרדעעדלעתים ,לרסנוצורךהיהכלפיו.

הצופיםשררתכלאתיקיםשלאההפסקה,
מצחיקהיההואהמערכה.באמצעלצאתכדי

עלולהבמה.עלומתרחשלנאמרבתגובותיו
וחוסרוהגבליההזיוףלמראהלרתוחהיה

שלאפועלהאהובשצצעועוכילדהמשמעות,
ללאבלשונול"חבוס"היהעלולכהלכה.

זאתוכלבמחזאיאובבמאיבשחקניםרחם
ביותר.עמוקהאכפתיותמתוך

היאשביקורתוכלפיושסענוכאלההיו
יתרממנוביקשוידיים.ומרפהיתהוסב

עוקציואתשייטולוהתחשבות.סלחנות
היהלאהוא .שלוההומורמןהסרקסטיים

ולכןהתיאסרוןלוהיהיקרלכך.מסוגל
עםרצינייםוהתמודדותהתעלותממנודרש

ייעודו.

 ,עמודבריםאניניסיתיבהןהפעמיםבאחת
אמרלאחריהםואז .דברילאורךחייםשתק

קרא ,לךזה.ספרלפניךהנה ?סיימת-
 •לךמלענותפטורואני
הבמאי"אל-צ'כובמיכאילשלספרומתוך

כנר ,בתרגומיאחדפרקמביאאניוהמחזאי"

הטוב.רעילנשמתזיכרון

מחזהלחיותאמורמה
סירה,דמוילבנייןהכניסהקשתמלע

שלהגדוליםמהאולפניםבאחדהמשמש
כתובתחקוקהחדרים,כאכסנייתהוליווד

זו:השראהרבת

האדםטבעשלדימויהואמחהז
האדם.שלואילופולהנאתועשוי

ובמערב,במזרחוהטלוויזיה,הקולנועבעולם
בשלאםזהציסוסשלמקורונתבהרלא

בשלואם ,ייןעבחוסרבשלאם ,החולףהזמן
אוליאו ,שלוהפילוסופיהעםהשלמהאי

יח.דגםשלושתםבשל
מתחלפים,אוקבועים ,לאולפןכותבים
לכתובתפעםמדיהופנתהלבםשתשומת
באשרבמיוחדחלוקיםנראוהחקוקה,
תסריטאיהמנוח,מנקייביץהרמן •למקורו

בכךהתפרסםמצוא,לעתולץבשעתומחונן
הכותבים,עמיתיושלבורותםעלשהגן

מילוליתמדי.גבוההוצב"הלוח-באומרו
כותביםשלראשיהםמעלנישאהואוציורית

כלפיוראשםללכתסיבותמספיקלהםשיש
אם ,לומריותרנדיבזהיהיהאולי •מסה"

הבנייןשמוצאםהתסריטיםרובלפילשפוט
התעלמו ,זובציסטההגנוזהרעיוןשמןהזה,
בבתיגםכמואלה,באולפניםהמקריםברוב

והטלוויזיוניהקולנועילכזיוןהחרושת
האחרים.

יעתירהכותביםמקרבשרביםאפוא,ייתכן

לדעתיופתעוהמהירים,והמתעשריםהשכר
תוכחתופריאיננההקירשעלשהכתובת

 ,האולפןמנהלאו·כותביםמחלקתיועץשל
נביאאיזהשלשפראמרתהיאאיןגם

אובידענותולהרשיםשרצהבן·זמננו
מאותכשלושבתהיא ,תורתואתלהנציח

-1668מודיירןג'והןשלעסופריהיאשנה!

והציסטה-הדרמטיתהשירהעלבמסתו
כדלהלן:היאבמלואה

שלומדויקחיונידימוילהיותאמורמחזה
ואת ,וששונויגונואתלייצגהאדם,טבע

להנאתוכפוף,הואלהםהגורלחילופי
האדם.שלואילופו

הכירולאההםהכותביםשרובפלאאין
לקשתשמעלבלוחמקוםשהיהאפשרזאת!

אבלבלבד.מקוצרתל~מרהלבניין,הכניסה
פעםאיידוששלחמישכל ,סבוראני

לזוכרהאמורדיאלוג,שלשורהלכתוב
מחזאיבמיוחדלפיה.ולנהוג-במלואה
האמרותהןשרבותבעודכידש. nהגל·ה

שנדירותהרי ,המחזאילאמנותהמתייחסות
בדייקנותזואמנותהמתארותאלההן

והןל~ססרהןיפהשכוחהכזאתמרבית
כבאמתבהשניהםיאחזוגםואםלשוליה.

עלמעליםשהםומצבדמותלכלמידה
שמחזאיםלשערסבירזהיהיה ,הנייר

בדרכםקשהלהאבקיצטרכולאצעירים
-יותרלהםקלשבהם,והחריפיםלהצלחה,

בהפסדםהענקהקיצוץאתלהזכירלשא
העצומההעליהואתהמפיקיםשלהכספי.

הצופים.שלבמספרם
להיותאמורמהיודעיםשאברלאחרעתה,

להשקפתיניסוילתתרוצההייתיהמחזה,
מוכשרומחזאיבמאיאמורלמהבאשר

 1983שוהם,חיים

להיות:
נעלהלמשהולהיפתחמסוגללהיותעליו •ו

בפניו.לעמודמסוגליםהאדםבנירובמאשר
דבריםולחושלראותמסוגלתולהיעליו . 2

כללשבדרךגופנייםגםכמונפשיים
אחרים.מעינינסתרים

מהאתלבטאיכולתואתלפתחעליו . 3
לו.נגלהזושבדרך

אתלפרשמשלודרךבעללהיותעליו . 4
וחש.רואהשהואמה

מקוריתצורהלמצואמסוגללהיותעליו . 5
 ,כךולנסחןמחשבותיואתלבטאכדישמלו

להבינן.יוכלוהאדםבנישמרבית
שליותרעליוןלאניסמללהיותעליו . 6

קוראוקולבחשכה,מגדלורהאדם,
המחפשתהאנושות,שלובורותהלעוורונה
לחייה.וייעודמשמעות

ומחדשיוצרלהיותעליו ,לכלוראשית • 7
 •ובזערתם.-ובמשעיםבמלים
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כפונדקהגוף

תיאטרוןכבימתופונדקהפונדקהעולם

לוישמעון

היצירהשםרבים,מחזותשלדינם §~: ,.
בה,שצפוןמהעלמראשמרמז ,

רקתסתברהשםמשמעותומלוא
ההצגה.בסוףאוהמחזהתוםעם ,בדיעבד

אישלנעימה,זרותשלמקוםהוא"פונדק",
התקשרויותשל ,ארעינימוסישלמחויבות,
חללהואהפונדקלנצח.ולאמזדמנות

מןוגםהביתשלמסגירותובושישביניים
לאורך".עין?)(כמונפקחתש"עודנההדרך
שוהיםאכסניה,אוממלוןפחותאפילו

שאיננהבארעיות ,זמניבאופןבפונדק

בפונדקבאשה.אובאישלפגועאמורה
 ,ולזמרייןלכוסלנגינה,אתנחתאעוישם
גוףלתדלוקומנוחהמזוןקצתבואוגרים
ביןהפרושהמספרדיתבדרךונשמה

אלתרמןקובע(וממילאשבבית,המגורים
בית·עולם,לביןלשקוע")הבתיםש"דין
תצפההנשמהבעודלנצחבוישכוןשהגוף
ים.המתלתחיית
בהללכתאנוסיםאושבוחריםדרךאבצמע
 ,מסמןאלתרמןשלהפונדק ,אחרלמקום

את ,לגוזז·-במחכיםהבודדהעץכמו
אתהמשקףהווהמעין ,הדרךאמצעעלילת
שלהעץבעודהעתיד.אתומסריםהעבר
שלבלכלאקראיסמןלשמשעשויקבס
הרוחות··פונדקהריהחיים,בדרךשהוא

אל-תרמןחנן·נתןשלחייודרךאמצעהוא
הרוחות",בפונדקוספל"עיקר ,ברזל(הלל
בפונדקפגישהכל .) 28 • 12.62 ,המשמרעל
של"הסיפור ,שנייד(אליעזרפרידההיא

עמי , 4.4.63 , 23 ,היסודמןהדרך",אמצע

בימהעלהמתממשכדימויבפונדק, .)-16 17
שלמאופיוהרבהיש ,תיאסרוןבחלל

מפגשמתקייםבשניהםעצמו:התיאסרון

רצונםכמידתאינסנסיבי<שהואקצר

בעליביןחלק>,בוהנוסליםשלויכולתם
אוהבימהועלהאורחים,לביןהמקום

ביןהצגותנערכותהפונדקבסרקלין
שלפניהםעלהנלבשותמסיכותיהם

צעמם.לביןבינםהאורחים
בדימוימשתמשאלתרמןאישיתמבחינה
דווקאולאו ,מאודביוגרפיבאופןהפונדק

פונדקבעיקרהפונדק, .הרכילותיהצדמן
חיץ ,מפרדימפגששלתחוםהוארוחות,של
חננאלשלהישניםמחייולא"ה"כברבין

חיחננאל .חייומשאתשללא"ה"עדייןלבין
מאחרחיצוניתלהצלחהנידון"כמעס",חיי
המלאך-הקבצן·אצלרוחואת;כן <vש~

לעקרותנידוןהואבבדובד ,האימפרסריו
עלעומדהואעצמה.סיבהמאותהרוחנית

הכאןשבין ,כךכלוההוריהתיאסרוניהסף
שלבימתסף ,והמעברהשםלביןוהעכשיו

בפעם.פעםמדילחצותונוחהתיאסרון
עזבחורש ,ימינושבילאמצעההוא,"ביום

הוטמנו"באופלאמתונתיבמאורכינתעיתי
אתונסהפותחכך-זיבוסינסקי>(תרגום

אתאגידבתום"אולםהאלוהית.הקומדיה
סכריי.לינגלהנגלהאימיםביןכי /האימה

הרוחות""פונדקשלהפתיחהבמונולוג
הרהוריכלכלו •.•עת"הגיעהחננאל:אומר
ההחלטהרקולפתע /הלכו-נמוגוספק.

 /לישנפתחשערהיאלבדההיא /נותרה.
חיי."ועלנפשיעלבולהימלס
מישהוכיהסתברהשלושיםהולדתו"ביום
ביוםכיקייוסףעלרעהדיבהעליוהוציא
ומי •..בכפועווללאעלנאסר ,בבוקר ,אחד
כלבמעונו?עליולהתנפלהמעזאיפואזה

בקלותלדבריםלהתייחסנוסההיהימיו
אלאהצרהעללהתריעלאהאפשר,ככל

לקראתעצמואתלהתקיןלאבשעתה,
מכלנשקפתשסכנהבשעהאפילוהנולד
הכולאתלראותהיהאפשרכיאם .•.עבר
אם ...ידועיםלאמטעמים ...ליצנותכמין

קפקא,(פרנץוישחקגה!-היאקומדיה

 > s·sעמי ,המשפט
קפקא,שלסיפורגיבורחננאלהיהאילו
שבמשלהידועהחתולפונהאליוגםהיה

ללכתפשוט, ,עליושהיה ,לוואומרהקפקאי
צצהבחננאלאותר.טורףואזההפוך.בכירון
ששנילחברתנאלץלאהואעצמית,החלטה

 ,משפסלאותוויקהודלתועלידפקוזרים
בסיפוריכלב.כמולהורגיוצאשבסופו

חיפוששלמסעבמחזרתגםובהחלטמסע,
הגיבוראתלקדםתחנהכלאמורה ,העצמי

 •עצמובובןכמוהמצויה,הנכספתלמסותו
דימויאלאאיננהותחנהתחנהכל ,לפיכך

וביוגרפי.נפשילמצבפסוודר·גיאוגראפי
לעתיםהושווההרוחות""פונדקואמנם,
דרמה<עפרת,גתהשללפאוססקרובות

נשמתוחננאלגםמכרכאילוישראלית>

מחזותשניפתיחתדווקאאבל .לאמנותו
היאגתה,ושלאלתרמןשלהאלה,המסע
פאוססיותר:ומעניינתצפויההפחות

לאחר ,הצרהגותיבחדרויושבהמלומד
ה"פקולסות"היכולות,בכלעצמושפיטם

 ,"אניאבלואומר: ,הישןהידעעולםשל
-כאזחכםאותו /ניצבעלוב,שוסה

אדםכלכמוובעצם ,חננאלכמו .עכשיו"
פאוססיוצאסתום,למבויבחייושהגיע
פונההואשגםלפנילאאך ,ארוכהלדרך
פאוססגםחננאלכמוהרוחות.עולםאל

מדועהמפרפר?ללבבךכהצר"מדועשואל
אוצר?"בךחירגשכל ,נסתרעמוק,כאב

 .> 2s·21עמיכפכפי,תרגוםפאוסט,<גתה,
גינספרעומד ,איבסןשל ,אחרמסעבמחזה
אתהקיסר"לא : ל,~בקלפוחייועלותוהה

 ,קליפותיךנקלףמעסעודהבצל!אתה ,פר
בעודיישאר!"מהנאנראהתבכה,אל ,פר
מונההוא·קליפות,קליפותצעמומקלףהוא

וגלגוליםמסיכותותפקידים,משימות
ואיןץקאיןכבה (Vעל"~כבה :בחייושמילא

<תרגוםסוף?"סוףיופיעהגרעיןמתיסוף.

בזכותנגאלגינספרגולדברג>לאה
 ,סולוויישלותקוותהאמונתהאהבתה,

הראשוןהחלקבסוףלגמרי.נוצריתברוח
סולדתהזנוחההאהובהגרסכןפאוסס,של

נוספות,רבותהרפתקאותאחריאבל ,ממנו
חסדשלמנוףלומושיטהזאת,בכלהיא

נגאל.הואוגם-השניבחלק-נוצרי
ושלגתהשלאמונתםעמדהלאלחננאל
חיתהשלאנוצרית,תקווהלאוגםאיבסן

בכךמכירחננאל ,חזרתועם .לאלתרמן
הוא •חטאו""אשםאתששילמההיאעמישב

גלוחה,כפופה,"רשותאותהשלולאמודה
חשבוןאםכיהעולםאין •..שנטלתבודדת

קיוםלואיןעליואשר ,והפסדרווחשל
בידיתילקחנעמיאבלאחד."יוםאפילו
אלתרמןלחננאל.תשובולאהידפושט
גינסמפרמושפעשחלקובסיום,בוחר
מהלךאתהיסבתואםוחלקומפאוסס,וחלקו

המחזהבתוךאםרקלסיום.שקדמוהדברים
נעמייונצחו ,ולזמרלסיפורנעמיתהפוך
תרמןאלפרידתם.סףעלממש ,וחננאל

רגעאתו"מקפיא"הסףעלנעמיאתעוצר
עלאותוממסגרשהואכדיתוךהניתוק
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מספקאלתרמן ,נוצריחסדבמקרםהבמה.
יחדגםהבמהולאוהביהבימתייםלאוהביו

 ,הבדיוןמתחעצמה,ההצגהמתחאת
הפרידהצמרעהמחלץהמנוף .והזמרהסיפור
האמנות,רקהואלא-ממומשתומאהבה
התיאסררן.אמנות-הזובמדקה

שליבשחףירסיגרדיןהיהארביעםבןבעדך
הכרחאיןלאמנותשגםכשנוכחציכרב,
אתאוהב·איניחייו:ממברכיאותרלחלץ
שדריהנניכימכל,והגדועכסרפד.צעמי
מהמביןאיננירקובותולתעיםערפלבאיזה

איניכיסוף-סוף,מדגיש, ••.כותבאני

ובכלבלבדמראה-נוףלתאראלאמסרגל
מרחעדומזויףמזויףהריניהשאר

תדגוםשחף,בת<ציכרב, " •.•עצמותי

לאדמות ,גןגרפול .) 45עמי ,לשרנסקי
בעדךנפלאלציידמבנקאיהפךבדיונית,

 ,שרפן ,רפאלמרצדס,בערד ,גילאנותר
שלרשיםבגילמתררברדליידפוסל ,דמנו
לאארהיצירה,כלהסנשרפוהאםושבע.
התבוננותאלהמפתןאתלעבודהצליחו
תחליףארכהמשךרוחנית,אחרת,

לאמנותם?
משבדרגעיבחיים,קציונישינויתהליכיעל

המהוויםכאלה-החייםבאצמעץקותודעת
לפרידתו ,רוחניובעיקר"פסיכולוגי",רקע
כתבוהמחזהבפתיחתמנעמיחננאללש

רוחלירוכרד>נדנוד ,שיהי<גיילדנים.
אני'עכשיוכך:בעדךהיאהדברים

למהיודעבשוק.הולךמהיודעדיאליסס.
הכולבמגבלרתי.מכידמתקדם.מסרגל.אני
 ,איכשהוזאת,בכלגמורי.בסדרממש

הביסחוןתוךאלמתגנביםוספקותחששות
בלילה,דווקאבלילה.כגנביםההז,המדומה
איןאחרונה.בייאשמרדתאפילולעתים
קרובההיאובוכרית.שותקתהזאתכשעה

קץאיןמדחקאבל ,סיפרעלהיא ,לשחד
תבלשעתיום.שללעולמובינהמבדיל
דבריםמיניכלפקוח."קפאוןשלריקה

 ,ומשהוארבעיםבת/בן'אניצצים:מרגיזים
שנהעשריםערד ••.עובדהזמןאיךחמישים?

אני?מההספקתי?כבדבצעםמהלפנסיה,
דבריםלייהירערדלצפותודעייןת 1דשאי

אוליבקריירה?בנישואים?בחיים?חדשים
אתלהחליףחרשותחביבאיזהסתם

אוהאשה?הבעל?אתהמכונית?התנור?
מה?אתאבלבתוכי?משהרולהחליףלנסות

החוצהלצאתאצא.לחוץ.עסוק,רדוף,אני
וההזעההלבדפיקותמההזה.מהמקום

פשרמהקסןולבהתקףאולי ?הזאת
מההשגירת,מהחיים,מתחהאזת?השתיקה

באופןבחיימשהרלשנותהסיכוייםמארדבן
את/האיךומהילדים.מהביתנמאסמהותי?
דעתך?דלעלכזהרעיוןלהעלותיכול/ה

לאהאינתיפדה ,סדורפיגועיגםיש ,נכרן
מסרמסמת,הממשלהנגמרה,לגמדי

הזמןכלמתרחשיםוזעזועיםאינפלציה
מצקועליוישמשפחהת 1בעלואניבברדסה
דע.כךכללאבכללובצעםלמשעהומצבי

+-

אויר•צילום
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ולהשליךלהתפנקאפשרואיךמחריבותויש
בדודה.אינהשממילאלדדךולצאתהכול
תומכת,נוראהמשפחהבאמתנכרן'רכן'

באמתמהאבלאהדה.אפילוומגלהמבינה
מה .חיימשמערתמה •בחיילעשרתינרעדת

דרצה.יבאמתאני

"שאיפרתעלמדברתמורסמדתה
דרדרלף"הזה".בגילדרחנירת·מנסלירת"

לבתשומתלהסבהצורךעלמדברשסייגו
הרוחניתלאישיותהתודעה,נפשלפיתוח
ובעיקרהרגישההחשיבה,בתחומישלנו
שללמבחנוגםהעומדהואהרצון .הרצון
"השכלממילאגש.הדלאהשכל'לא .חננאל

ילד·רוחממנהלהולידשאפשרזונההוא
-אגבמרה,סערתטועהחננאלכלשהו".

שיסתברכפי-נשיםאוגבריםרובנו'כמר'

יכולאנימהששאלמאחרהמחזה,בסוף
חייאתלעצבעשויאני'איךבמקוםלקבל

תרתיאהבתו'אתמשכןהואבעצמיי.

אותהלפדותיכולהיהשלאומובןשממע,
<במהגילולהמעידהבצדקבסוף.בחזרה
הדוחות'",ב'פונדקחוזר"עיון , 69-70

בסוףאפילולנעמיאמדלאשחננאל ) 1976
 .יכולתבסולחננאל •ייאהבהייהמלהאת

 :לאהובכיהעיקרית,אשמתווזוהילאהוב
לקבל.רקלאלתת.משמע

אש:השלתפקידנעמיממלאתבתיאסדון
יהיאסמל.גםשהיאובדודודם,בשדמשמ,

 ;בדוחחננאל.שלנשמתו·יחידתואהבתו'
יכמר ,שלוה"אנימה"שהיאלומדנקלירנג

 :אלאשאינםונסיכהנסיךעלעםבסיפורי
 1גםמותרכךזוגם.בנישלם·נפשם nדר

 .אחשדאהעצמו'אלתדמןמדברילהסיק
 lחננאלואמנםעם.סיפןךשלכפיתוחהמחזה

יכישינהאינואשדסקס"לאיזהאותהמכין
 !חננאליןתך."נככןיןתך,חגיגימשהו

 ,אשה,נעמיאםצעמו.שלנשמתואתמדדים
 !גדולחטאו"נשמה",גםהיאאםגדול.חטאו

 ,מערכתשללאודהחסאזהאיןאךכמה.פי
 "כלשהיחיצוניתמוסדיתאודתיתערכים

"צחן;ומזייף:חננאל'אומדבהצטדקות
אויחסאשלחותםבהמתת /היאונכדיה

בדעותיו'קרובנדאהאלתדמןצדקה".לש
 iהשכידאבללאקזיסטנציאליסטים.אלה

הייענייןאתכנראה,בכוונה,מחננאל'
Mauvaise foit , הצעמית.ההתעיה

 1צעמו",את"להגשיםלדרךהיוצאחננאל

לל~;אךוקשה,עזרצוןבכוחזאתעושה
אל~;נעמיאתרקלאמוכרוכךבלבואהבה
כמקרבוהחוצהוביוצאשלו'נשמתואת

 ,.שלוהמוסב"הייאניהיאנעמיאםפנימה.
 ,,כפיליםיקבלתמורתהלרוצחה.מנסההוא

מזויפוחנהכפלותמיניוהדים,רפאיםצללים,
רעינויידרפלגנגר"בחינתאמיתי;"אני"של

 iבדומדוחומרניים.נצלניםבהרבה,ממנה
 'ונשמתמוכררוחנית,למהותהצמאלפאוסס
לכמ;ןדקהמרזח,ביתבסצנתוזוכה,
 jרוזוכהחננאלכךזוטרים,קוסמותתרגילי
הו)וזמנורובואתאחת,גדולהלשעה

אמנותועסקני"צרכני"בקרבמשחית

כיבדרנם,הוחמצו ,בדיעבד ,חייובינוניים.

 •בעיקרבגדהואכאדם
היסבמחזקהרוחות"בפ"ונדקכפונדקהגוף

ואתעובדשהגיבורהחייםמשבדדימויאת

מחזהביוגרפי'מחזהזהושביסודוהאבחנה

הגוףתפקודימסויםבגילביוגרפיה.לע
גםלמשקפיים.להזדקקמתחיליםנחלשים.

כמוהורמונליתהצלחהאותהאינוכבדמין
קשהכואב,הגבוחמש.עשריםבגילפעם,

במדרגות.מתקצרתהנשימהלשאת.
הפונדקהגוףאתמתאדתהפונדקית

ופגמיםחסרונותאףעלאךיפה,כיימפולת

בן:ןיזבזקכפונדקהגוף

אתהיטבמחזקהרזחזת'י'

שהגיבורהחייםמשברדימוי

שביסודוהאבחנהואתעובר

ביוגרפימחזהזהו

ב!נ"רכמוהגוף ,, •.•לפעמיםבמקומואחדאין
לאהוב"שהספיקהקליפההוא ,גינס"
ולצחוקולבכותחלומותולחלוםולחמוד
עללדבר"שוכחתייהיא " ..•ולנשוקולחשוש
המשמרתהקליפהעלגופניות,לאאיכויות

חננאלמבין.הקהלאבל ,בלדבמחומריותר
וכאשדאםדקבפונדקית.היימחזיקייהוא

יפה.היא-אותהאוהבהוא

עלרומזאלתדמןדב,ובתוקףבעדינות ,כאן
"היאלאהאהבה.שלבאמתהיוצדניכוחה
"מאחדאלאאותה",אוהבאנילכןיפה,
 ,,יפה.הואאוהיא-אותהאוהבשאני
 •ממשימסיביפרפורכוחהיאאהבהזהבמובן

מספקבעודומעצמה,החוששתבאירוניה

 ,הנפשיבתחוםהדףללאוריגושיםרגשות
מפורשותלדברשנזהרכמיאלתדמןנדאה
רומזהואבבד'בדאךשבגוף,ה"דוחניייעל

שכתבכמי .כולוהמחזהכללאודךעליו
ודאיהרוחניאלהערגה ,חילונימחזה

 ,דתימשהואלזדהנהיהלאלתדמןנראתה
במחזהשותלהואכןפיעלאףנוצרי.

הנהרוחנית.הוויהעלרמזיםאינספור
לתבלבינינוכחיץשנעשהייעולםלמלש,
גםאוהחומד'שעולםהואשפירושוחיהיי'

בפ"אוססיי,כמובדיוקהמדזייפת,האמנות

סעםמשמעות,להביןמאדםהמונעהוא
יומיןעתיקדימויהואכפונדקהעולםותוכן.

ביןרופףגשר ,צדמעבדהיהודית:בדוחגם

הלידה,לפניהרבההנפרשותמציאויות
קיצוני'בפירושהגופני.המוותאחריהרבה

הפרנדקיתאתלראותאפשרהיה ,אלגורי
בעיקרהואחננאלגרף.שעיקרהכזמרת
האמיתיתהרוחגילוםהיאנעמיואילונפש;

מעונייןבחננאלולאבהואמנםבמחזה,
 ,כןעליתר ) 46גילולה,(ראההי.דפושט
אתדואהאיברחננאלשלו'הקריירהאבצמע
אפילוומתעלםלהצלחהמבררהואנעמי.
יצירתיותואתלהנחותהאמורהפנימימהצו

בכבלינעמיכבליאתהמירהואהאמנותית.
המשעבדועולםוההצלחה,התהילההייממרן

 .) 14(גילולהוכאדם"כאמןממשישעבוד

הופכתהאמנותגםממשית,רוחניותללא
זונה.

ישממנה,נזהרשאלתרמןרוחניותבמקום
העוסקותייסגנייי·דוחותיירפאיםיי.בפונדק

עלומצחיקהריקניתאדקמית,בהתפלספות
היששלאנסיקומוניקסיביתייהדמסיזציה

ביימברתקהמהותכמובן'היאהאנושי'

מוסב •••נון .••"אנסיועליי ••.דפינישן
התהום"תסביךעלוגם ,, •••א·קומוניקציה

 ,ביסודוקפה>ורוצהקרטע(הרוח •••שהוא
מן'אלתרשלבפונדק ,, •החידלוןאימת

שיגאלחיצונימנוףלשמשבמקוםהרוחות,
תהומותאלקפיצותיומאימתהאדםאת

זולתועםקשרליצורשירכלכךצעמו'
ה"ישאודותעלברצינותקצתויתהה

המשעשעתבתמונהמשמיעותהאנושי"'

בתוךהמחזהעלסאסיריתביקורתהזאת
ראשיתהמכווניםמחזותשלכדדכםהמחזה.

לשחקניםגםכךאחדודקעצמםאללכל
העדותבהםשיהיוראוי ,ולקהל

מנעו!)לא(והןשימנעופנים-מחזאיות
דבריה.לומדהחיצוניתמהביקורת
הרוחותאתהופךאלתדמן ,זובתמונה
האנושיותהנפשותשלולתוכיםלקופים

כסגנים ,כאןהרפאיםדוחותהפועלות.
הן ,למשל ,סל~ז:;שלאביולדוחחיוורים
כשםהרוחנית,בדמהלאנושיחיקויים
והתוכיאדםשלגופוחיקויהואשהקוף
דוחותכמהבהיכנס •דיבוריואתמחקה

~ f עודךאלתדמןוחיי'הרשאד"מעולםנה
וחביבה,מוכרתתחבולההצגה,בתוךהצגה

הדיאליהקהלאתלהפוךבעצם,שנודעה,
שהואלאירועוהןלעצמוהןיותרלמודע
פנימיתבהצגהחלק.ברולוקחדואה

המלאים'חיינופלוני:אומדזוורפלקסיבית
אתמפוצץובכךהאמנותיים!'חיינוהם

מבפנים.המסד

אתהמקריבבאמןעוסקהרוחות··פונדק

באמנותו.שיתעלהמנתעלמכללוהקרובה
 ,חייובמשמעותמשלםהואהסעותלע

אמנותדוח,בסולתלאמנותבהפיכתם
ממלכתביןשלישיתממלכהמהווהשאיננה
רבה,באירוניההדת.לממלכתהמדע

שלמבדיקהאמנותליצורמשכילאלתדמן
המכוונתאמנותשהיא ,ותיאסדוןדרמה

צעמה,אלמכוונתבהיותהצעמה.אלבעיקר
מצדבמינהמיוחדתהשתתפותמחייבתהיא

מי ,נעמימיחננאל'מאיתנומיהקהל:
פלוניסתם ,ידפושטפרנדקית, ,לפן nבן·ה

נגינהתיבתבעלבפונדק,רוחותופלונית,
מלהגיםאמנותחובביותרנים,קופיםרמי

ירתרייוקיימים"קיימיםבמאמרווריקים.

עדימציע ) 13.12.91אחרונות,ידיעות

"כיצירתעצמואתיבנהשאדםצמח

אחידהזאתרעםעשירהמגרובת, •.•אמנות

אלוהייםאלוהיים'.'אנשים •.•ומלוכדת
משמעות".עצמםבתרךשמימשוזהבמובן

 •הצליח.כמעטניסה.אלתדמן
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ן:ג
 ~ ~ 1--=-יג:

חאבנוניגשרלמתחתבלילה
פרוץלאו

פלינקרמשהמגרמנית:

מעלריחףרוחמשבכאrןזרהערביים,ביןשעותב·.
הרגיש ,הוורדעלהתרפקהרוזמריןופרח _הנהרגלי-. ' .. ·. ' : ·. ".

אהובתשלהנשיקהאתשפתותיולעהחולםהקיסר
חלומותיו.

כהזמןוחיכיתי:שכבתי'"לחשההיאמאוחר"•באת
והסתכלתי·שכבתיה,~יב.פה·הייתי·תמידלחכות"!לינתתרב
אתושמעתינודדיםהענב.יםאתראיתיהלילה,לתוךהחלוןדרך
חשבתי ,סביביומההמולההיוםמערלהייתיעייףהצמרות.לחש

סוףסוףבאת,ואזהייוזי.עייףכל·כך ,ליתצעמנהשהעיניים
איניאליך?הגעתי·הכצידשאלה.אצלך?"ואני·הגעתי?הגעת!".
מביאמי ,אליךהביאנימייבה.הלכתילאומעולםהדרךאתיודעת
יותרבזרועותי.בי:ןבוחזיקאניאצלי,·הני:ןלילה?"לילהאליךאותי
המדרגותבגרםעליתיהלכתי,כן,•אםהקיסר.אמריודע"אינני

הדרךאתחסםלאאישמופתעים,ביהסתכלושפגשתיוהאנשים
אניועכשיונפתחו,ולדנותנפרץ,השערצערני.לאאישלפניי,
אתאתההשומע ,שרתו sל~עליהיהלאהראוי!מןזהאיןאצלף!ז

רועשהואאצליכשאתבלילן; ,אותרשומעאני·כןגועש?"הנהר
בפעםאותוכששמענ;ילהרדימנו.ארלנרלזמררוצהכאילויותרחזק

 ,ליקררהמהוזעקת:בכיתאז ,מפחדבכיתוגועשגואההראשונה
אני?"איפה

אמרה.אצלך"שאניין:להביכולתיולאאותףזיהיתי ,·פחדתי
גדודומאחוריךכשלג~~בןסרסעלרכבתלראשונהארתך·כשראיתי
החצוצרותעמום,בקולרעמוהפרסותוזוהר!ברקיםשריונאים,

בהודהקיסראתראיתיבקול:וקראתיהביתהרצתיואניצהלו
בחזי·.יידוםשלבירחשתיהדרו

צמודה"עמדתהקיסראבו.והראשונה·בפעםאותי:ןראיתי·כאשר

לברוחביקשתכאילובמrקבת,מעלהמשרכותהכתפייםלקיר·בית,
והתלתליםעמדת,כךכציפררת,ונפחדתבהולהלהתחבא,אר

ארכללאשלעולםוידעתיבךהיבםתימצחך.עלהשתפכוהחרמים
 .ולילה·יומםעליןךלחשוביהיהושעלי ,ארתךלשכוחעוד

לרגע,מרגעמתרחקתויינראיתאת ,אליךשקרבתיכמה"אולם
להשגה,ניתנתבלתיהייית,רחוקהכהויותר.יותרממני,הרחקת
בךואחזתי ,אצליוהייתכןאחריוכשבאתלנצח.ליאבדתכאילו

רגםיינניתיבביתיי.ואת ,אושרהתמלאלביוקסם.כחלוםזההיה
לנר?"קרהזהומהאנחנוהיכןלנכרת.רוצהאניהיום
שמושאתוהזעירהקסן rהפרז•כמוהקיסראתבושמת•את•כמה

"כשאנילחשה,·ואתה" ..ניחוח·ריחמדיפהאתכמוהויודע,איני
בגן·ורדיםיי.מםיילתשאנידומהאתך

וורדורוזמריןנשבהרוח ,געשוהנהרשלהגלים ,החרישושניהם
לחות"עיניךהאדום,הוורדאמרבוכה••אתבנשיקה.צעמםצמאו

הרוזמריןאמרהבוכה" ינ~:•הסל·.כפנינילחייךעלזולגותודמעות
עליכיבוכהאניבזה,רוצהואיני ,אליךללכתמוכרחהאניייני

 .להישאר"רוצהוהייתיארתךלעזוב
אתביקשתילילותבמאהבך!אוחזואנישליאת ,תלכיאל"אנא
אנייינןשלייי.אתועתה ,;במתנהאותךלינתןוהואהתפללתי ,האל
אותישהוליכהזוהיתהידולא ,לךאותינתןהואלאאבלשלך

כועסאינו•הואמחמתו·.יראהאני ,אלימופנהאפוחרוןאליך.
 ,ארתךרואההואעליך?לרגוזיכולהוא"כיצד ,הקיסראמרעליך"
 •חייוסולמחייך
אינוהואחםאתי.ע~רה,עברתי ,מחייךהוא"איןלחשה,היא"לאיי
ישלול ,אותישיפסולשיקרה,מהיקרה"אך rקנאאלהוארחום,אל

ממךי.'להרפותארכלולאאצלךאני ,אותיוינדהאותי
ובאושר!ביראההתרפקווורדורוזמרין

שליומו"היההוורדאמר"יומי·הרוזמרין?שאלהיומף"היה"כיצד
נבלים,קםנים,גםגדולים,אדוניםוסורח.עמלדאגות,מלארש,

ופתאיםקומה,ישעורבעלישריםםשקרים,ומגישינוכליםפםפםנים,
מליםלירםפםפונשפוהםיומי.היהזהפה,היוכולםעלובים,

מורעלות.ומליםמתוכןריקותמליםוכיסלה,רועשלמלים ,באוזן
צעמתירקאךכבודה.עליוהכבידו ,חשקובזהוגםבזההםחשקו
שלך?"היהואיךיומי,היהזהראיתי.ואותךעיניאת

ערפיליםדרךהולכתאנייומי!היהזה ,סביביוצללים"קולות
קוראיםוכזביםדמיונותמציאות.ללאיום ,בדברמתמצאתואינני

חולףהיוםדבריי.פשראדעולאמדברקוליאתשומעתאנילי,
ומלבדההמציאותאתהאצלך.ואניברוחכעשןמתנדפת,כהזיה
אין".

רובצתהזמןשלהמאורעותכשמבוכתהיוםשלהאפלות"בשעות
נוהגכמנהגוהעולם"ומסביביהקיסראמרבלהות"כחלוםעלי

 ,אליךנמלםותמחשבותיובגידות,שקרבערומה,נאמנות,בחוסר
הליכותיותרמביןשאנידומהאצלךכשאניהסוהר.את ,נחמתיאת

מלאלבואתורואהובצביעותוברמייתו·אישמחשבתהעולם,
 •שקרים"שבועת

אבלישמע,לאשאישבדרךכיאםרםבקוללךקוראאני"לפעמים
קוראאניכאשרבדעךשמונעזהמהבאה?אינךמדועבאה.אינך

ו"אותךמחייבמה ,לך
באה!לאתשובה
עוד?נמצאתאת ,אותךרואהאינניאותי?שומעתאתאת,"איפה

שמעתי!ונשימתךלבךפעימתאתחשתי ,ארתךהחזקתיעודכרגע
אייך?"

רחוקהשאניליהיהנדמהקם"רגעקולה.נשמעאצלך"אני ,"הגני
ציפור ,שליהכריתעלנופלהירחאור ,בחדריבבית,שוכבת ,מאוד

באההיא,גםנמצאתהחתולהויוצאת,נכנסת ,בחדרמתעופפת
שכבתיואניקירקש.ומשהוהחלוןאדןעלוקופצתמהגינה

זה,כלאצלך.והייתי'אייך',קוראאותךשמעתיואזי-והקשבתי
חלמתיזהכלהנפחדת,והציפורתהחתולההירח,או ,החדר

 •הקיסראמדחולמים"שילדיםכמוחולמת"את .כנראה"
עלוכלבים,צידעל ,ויערשדותעל ,חלמתיאניגםנער"כשהייתי
שמחתהתמלאהנפשיוכשהתעוררתישונים:חייםובעליציפורים
החלומותהכבדים,החלומותבאויותרמאוחר·חיים.וחדוותהשחר

אזתבכלהבוקר.אתבלילהשאלתיקרובותולעתיםאותישהפחידו
משבי ,הפעמוןצלילנאלם,ההמוןשלהשאוןמהיום.יפההלילה
קולותאלה ,ציפורשלכנפייםמשק ,והנחלהעציםרשרושהרוח,
רצוןפיעלהסובביםהכוכביםומעלינו ,עדייןהנשמעיםהעולם
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אתשבראכפיהאדםאתבראהואפעם,לאאנוכימהרהרהבורא,
כאןאךלנצח.-ומשמעתסדרשולטיםלמעלהשםהכוכבים.

עלמחרישה,אתלמהאת,איפה-ומהומהמריבהשקט,אילמסה,
חושבת?"אתמה

ולהיותלחיותיכולתיכיצדלהביןיכולהאינניבזאת:חושבת"אני
בדרכם,הולכיםשהכוכביםבזאתחושבתאני .בלעדיךמאושרת

כשאנימלכתלחדולהיהצריךהזמןכןזלא ,להיעצרעליהםוהיה
כחיההזמןרץמאושראחדכברוכשיש ,עוצראיננו"הואאצלך".
איפה ,פיךבנשיקותנשjןניתהומה.יורדתשעהאחריושעהנרדפת,

אצלך."אניאני,בלבךאני,"בשפתותיךאת?"
האדום.מהוורדהרוזמריןהתנתקהוחלוםמאושרשיכוריםבעודם
ללכת".עלי ,להישאריכולהאיננישלום."היהלחשה.ללכתייייעלי
הנחיודעת,"איננינשארת?"אינךמדוענא,הישארילאן,"לאן,

ללכת".מוכרחהאנילהישאר,יכולהאינניבי,תאחזאללי,
 ,בךהחזקתיכרגעאיפה, ,אותךרואהאינניאת,איפה"הישארי!

אתהריםהקיסר,קראנעלמת""לאןנעלמת?"לאן-אתאיפה
עמדלגגפיליפמלכותוהודשלהמשרת .סביבווהסתכלראשו
הואונכנסתי"וקוראנאנחמלכותוהודאת"שמעתיהשינה.בחדר

וקרא.נאנחכךמשום ,כבדחלוםבוראיחלםמלכותו"הודהודיע.
 .ש; nה~צעמועליחזורשלאמלכותוהודאתלהעיראוליסובהיה

המצווהקשבת.אוזןלמצאהמבקשיםאנשיםאלהאיעומדיםבחוץ
הקיסר.לחשהלכה""לאןהבוקר?"ארוחתאתמלכותוהוד

אשתוהיפה,אסתרעוררהחתהבארותשלושבכיכראשרבביתה
ושיערפניהעלנפלהבוקרשמששלאורקרןמייזל.מרדכילש

וציפתהבחדרחרשהזדחלההחתולהאדמדם.בזוהרברקראשה
שבורהיהמונחהחלוןאדןעלשמקומוקטןעציץחלב.שללפינכה

מתפללושובהלוךמייזלמרדכיהתהלךהצמודבחדרוןהרצפה.על
השחרית.תפילתאתומתנגן

היא"חלמתי"ממצחה.החומיםתלתליהאתוהסירההזדקפההיא
הבוראברוךמקוםמכליפה.חלוםהחלום.אותולילה"לילהלחשה,
 •חלום".רקזהשהיה

העולםבמלחמתהשתתף , 1882בפראג,נולד ,פרוץלאו ,היהודיהסופר
כמתמיסקאי.וממקצועוניסוחמעסקיהתפרנסהאוססרו·הונגרי.בצבאהראשונה

במקום 195ב·ומתידוע.לאזמןפרקבתל·אביבהתגורר ,לאץרבא-1938ב
בדאב·אשיל.-מרפא

האבנוני•;לגשרמתחת·בלילההואגםהקרויבקובץמופיעשליעל,הסיפור

 1~- .. 1כגןאליעזר
הלתהגדותעל

 :- ...א.לתה*

סןשו5יזלסה iJ ת~~ןל
ים. f fןןךל~דיק,ים

n ןק;~ t ר~~ם~** f ,ם
;זזים. i iJ!לה 9ו5י~~יל

;ןןד~ל flJ~נ;ןתלא
מר~חת:מעברתולא
בכנים, oל~ ת~~ niנד.;א
 •~,·יבד ·ה~-Pל~ rד rז

סירה :דברהשז-ונהלא
צד'אל. ;!ממתנ;נ;ה

 ,ל Q ~ 9ד.ךו5ין ל;, iר iסת
 .f!ד·ל~א~נ;~ב iןק

השירה,אלי;רןאני
 ., •-ד .. ·:-

~ rq י~;ק~ו5תמ;~א . 
ני'נ;ההיניסנשא;לאבי
 . **:.יpזזז~ם י~ד;~~לא

העולמות.שניביןה n*נהר·השכ
האשול.פתחשומר**כלב
בנהאתהכירהלאאודיסיאוס םא***
באשול.

ן~ר;דיס*~קןחב.

~רסן'ג~ף iJןד~ל~םל;ת fבכ;
חרשת.ואזנישניםנשר~

: T •-• T: : • ד-ד

צכנ:ידזוס~ף~ז i!ן;~ןת
 .ש~! iJ~!זיןהע;ד~ןז~רי

 .מבככרבכב~מיםג;אההלב
זא;~ןת. ה~~ץj~ ~~· ,ה~~~ ז~~

נסער'בכיםזעיםהבכt:ו~פים

מ;שלת,'הנדיד~ת;הנד~ד~ת~-הrז,
 :-ד • :-די • :- 1

ן~נ;ןrז ,ה~ iJ~ד;ן:ה
ן;'ר~דיס:ק,ןה 9~ין~~דיג~ש~ש

 ,ה.rד~לאו5ליס~זר~ז 9 ~
נrז.שמתנt:והלאדםל;וא;י

: TT 'דד•:-•-. T 

סיציליה,לידביםצוקים-מפלצות*שני
·נפשות'.'סכנתהואביניהםהשמעבר

~ר;ןג.

הלתהנהראלהגעז-וי
דד-- :ד •ו- •

 ,ת;ת~~ iJ~יןןךבכ;ן
~~~ !i ~לt ן;ר;ן' 
 .ת;ש~~ iJ~יס

-;רי nלאמניסאני
 ,--יו .-יו·

ןןן! iJ~ן;הה 9
~תה;מ;ת,עברז-ויהרים

~ןד! iJ .;~להןלא

~שמז-,;מם,צ;פהאני
 .. : •ד •:-

מה·רב!היהבכ"חי

ךןק;~ים, ¼ ,;נ~ 7
ורעב!חליעל

 Tייrי 1 •-

לסירה,הגעתיז-וש~ש
ז •-:הס~'נ~לף 9 נ;:~
~ן~ה iJ ?מ~~ז י~~

השכחה.לנא;ת . : -. : ,. 
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 37מעמ'המשך

 iבעלילדפונקציותאותןהממלא ,ואכסוניו
בחברתן.,דופןיוצאותדמויותאינןהמשנית,

 Jהאנשוחאלאמקבת,וליידימקבתכמו

שהנוכפי ,הדודפנישלוקיצוניותמרוכזות
יותר·וסלקסיבידלילבאורחמשתקפים

הפועלות.הנפשותבשאר
זiדואבסורדיאקזיססנציאליססימדכז·כובד

ש;,יהדינאמיתלתיאסדליותמעבדהוא,
 1rבלגבי·המתחזה"שלקיסמוסודהיצירה,

מתגבסזזהכובדומרכזהעשרים.המאה

ש;,יהפסיכולוגיהניתוחמכושרכתולדה
ההתעניינוחנ"מוקדמידלסון·דאולי:הצמד
 (,משהו)יותרפסיכולוגיהואהמחזאיםשל

קבוצחנשלההדוקיםהגומליןיחסיפילוסופי:
וחודדחנמעודנתבדמהנחקרתקסבהדמויות

יי H"האיסלקיהרקעלמרות 12תובנהיי.של

ו:ביוהעירובהפיוסיהסגנוןהפנסססי,
 ,.מסייםהדד·האבסגנונותשלמוסכמותיהם

בתכליחנ"נורמליות"שהדמויותהדי
פי~על ,המציין ,פדסניבדיאליזםומעוצבות

במיוחד·מחזאים.ולארומניםמחברידוב,
המחזאיכ!שלהמעמיקהבהבנההדברבולס
דiדאתדוחהכשביאסדיסהאשה.נפשאת

 ·ואינהואושוב,שובנפשכשאספלודס
ססואיחנבשלווההעדותמעידאלאנסוג,

 ·וכנגדמקוממותשהיושוביניססיתובנימה

למשל:ימינו,שלהפמיניססיותאת
אתייאש,לא
ריעםפניםרואהאתהיוםכלהרי

לבראשעוילסיררף.דענאהבים
הנאלח.לפרצופיגםחסדיום

להתעלסות:אםהיאשהקסהםהוכח
איךראיתי ,בכיתוךנרדםשתינוקכמר

תמ' , 2<מע'איתם.ששכבודעגבריםגידפונשים

ן)

 41מעמ'המשך

בהפקידהכיבנפשה,מדמהוכשביאסדיס

להיפסדעתידההיא ,אלונזוחיסולעלאותו
השורהאתפלודסזהמכירכבר ,ממנוגם

האחרונה:

 ,בזררערתיכברבהחששאגידרמה ] ... [
ובייחום ,בזקניאצבעתוקעת

זהה.דהלהפרצוףשלשבחירמרנה
מהלליםתכופותותאורהרעב

 ,לתיאבוןמהןאוכליםגסות,דייסות
מדענים.דוחים-יותרומשרנה

(שם> ...מוזרחיועםנשיםדייש

האנליסיקן ,השחצןפלורסזהגםאך
הוסוויתהמניפולציהבכוחהבסוח ,השסני
אינופתיות,נשיםשלראשןלסובבשלו

עלאותוהמייסרמצפונוממועקתמשוחרר
כשהואיחסית,מאוחדבשלב •תועבותיו

המשרתתשלסילוקהמהלךאתמתכנן
-הדרךמןמדייותרהיודעת
אלרנזר]שלרוחו[נכנסת

לביןבינינדחקאשראתהמי ,היפלורס:דח
ממך:פוחדאיניהכוכב?שלאורו

תמי , 5<מע'מתבהר.שרבהכולמצפרן.ארבךרקהז
ן)

שלריאליססיבעיצוב-שייקספירדק
אתהמפתההשלישיכדיצ'רדנבליםדמויות
אותובעלהשללווייתובשעתאןליידי
ערבקורבנותיורוחותידיעלונרדףרצח,
עלעלה-גודלואתהחורץהמכריעהקרב

לתהומותלצלולבכשדונומידלסון
שלצפוייםוהבלתיהמסוכסכיםהמסובכים,

מחזה"המתחזה"איןלכןהאדם.נפש
יצירתאלאהכלח,עליושאבדתקופתי
המשדרגתמתכונתהמכוחהןחיה,תיאסרון

נסיובהבתוקף ,ובעיקר ,והןוהרב·ערוצית,

משפחתיותנסיבותבגללמתמדתבמועקה
 .••וחברתיות?

אתעוצרתהבוהקתהפלדהעלדםשלסיפה
לובשתהיאושוב ...תהוםשפתעלהגיבורה

וכך-מאבותיהש:רשההסגולהזהבאת
 •.•ודדךהצלה ,מגןלצעמהבוחרתכמו

אתהמשדכותהנשמותשתיביןהמפגש

רחוק,עודנוהעתיקיםהמנהגיםבמבוךדרכן

שאינובילדמתגלםכבדהתקווהאוראבל
 •••הנצחייםוהאמתהסודאלא

שהיא ,זוואלגוריתאקזוסיתהצגהלמעשה,
חיתהלאכמוה,מאין"מרוקאית"לכאודה

קשייאודותעלמוצפןמסא·סקססאלא
לחיותשנידונואלהכלביןההדדיתההבנה
זוהיההתחלתי.והגורלהמסורתבצויחדיו
המלווה-האהבהפסגותאלקשהעליה
פיאלוליפוללמעודובפחדבאבירותבדם,

שבוחרמיאבלומוות.בגידהשלהתהום

לניסוחניתןשאינואתלנסחהמבריק
המיןשלוהאי-רציונליתהחמקניתבהוויה
באפילוג:אלסמרוכדברי ,האנושי

פדקההלבנהבערפללרהם
צררתלבשהחןבתמורות:אותגר
משרתשלכביערתומכוערת,דגרת
משתלם:לתחאדנות,למיןהפכה
עםהתחבקתי ,בעלשלבדמות ,אני

 • ) 2תמ' , 5<מע'יקר.היהשתשלומםבאפופים

תורוקמ

1. Fredson Thayer Bowers: 
Elizabethan Revenge Tragedy 
1587-1642 . Peter Smith, 
Gloucester, Mass., 1940, p. 37 

2. T. S. Eliot: "Elizabethan 
Dramatists". Faber, London, P. 84 

3. ibid 
4 Langbaine. "An Account of the 

English Dramatic· Poets". 1691, p. 
371. 

5. N. D. Bawcutt, ed.: "Introduction", 
in "The Changeling". Methuen, 
London, 1958. 

6. Frederick S. Boas: "An 
lntroduction to Stuart Drama". 
Oxford UP, London, 1946, p. 241. 

7. Eliot, ibid., pp. 92-3. 
8. M. C. Bradbrook. "Themes and 

Conventions of Elizabethan 
Tragedy." Cambridge UP, 1980, p. 
207. 

9. Eliot, ibid., p. 91 
10. Bradbrook, ibid., p. 213 
11. Bawcutt, ibid. 
12. ibid. 

אתשהצילהיחידהכוחהיא ,היופיורבת
הגיבורה.

השלת-ה"התקוממות"שלהשיאבסצינת
שמלת ,סגולבזהבהזוהרתהמאגיתהשמלה
-סכיןבמפתיעזוהרהשולפת-האבות
עצמ;:ן,וכנגדהמפתהכנגדהצופים,כנגד

אשרוהמוות,החסאשלסירופםבהאוחז
הם.חד-המזרחבתבעיני-בעיניה

שלכדמותלונדנרעל·ידישג~לםבעלה,
 'בגללמבולבלבעתובהצנוע ,לבביאדם
יכשהראהזולת,עםויחסיוהיבשהחוקצווי

 :ניצב-האבותשלמדרכםלססותחושש
 · rכתשב ,מובןובלתיזרכ;ננס;םבתודעתה

הדת.מצוותשלמוצפן
יאישיותןתתגלםבמיהאדם?היכן ,כךאם

 ,מנוסה,חכם,בציניקן ?האינדיבידואלית
בידידי-או(רשף>וידעןאישיקסםבעל

החייהחתונה,אחדיאפילוהוכרשלאנאיבי

רק-אחרתברירהבידיואיןבחיים,

ל~בדקדימה,-לאחורלהביסבליקדימה,
סכנותויהיומוגדרים,בגבולותדו·שיח
 •..שיהיוככלגדולותהזאתהדרך
שלקולותיהםדודבמגדלנשמעווהנה

(היהודים).~ל.ס-SPוה<הערבים>המ;~~גיו
גופהמעלצעמואתהדגהערבי.דומיאווהנה
היהודיה.יוליהשל

עדןשלבראשותו ,הירושלמיה"חאן"
דרכואתשקספידבאמצעותמבקיע ,בניאל

המבוסס ,מאוחדמזרח-תיכוניתיאסדוןאל
תוךהכלל-אזורית,המקומיתהתרבותעל

מןאחדכלשלהמסורתיותפניושמירת
האהבהלמעןוזאתלה.השותפיםהצדדים
יצירתלמעןהדמים,שפיכותועצירת

יצירתיתהרמוניהבמסגרתחדשהאסתסיקה

אנוש!בנישל
 • . ..נמשךוהדו·שיח
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בירושליםותיאטרוןשירח

הקונפדרציהבבית 20.00בשעה 1.ן.ן-95ביתקיים

משה.ימיןנוסה,אמילברחובבירושלים

נסריעקב-ומנחהעורך

בתוכנית:

-למקורקלאסיקהביןתיאטרון
גרלוי.שמעוןזרצקאיה.זלטהבהשתתפות:דיון
ק~נר

ואמירהקריאה-תנורידורון

שירהעל
-שירהקריאת
אלםוביהנורית ,עצמוןצבי ,סיוןאריה ,אלוןאנוד
שלה>ראשון(פרסוםיפתחנעמי

ש"ח 100

 ! 120במקום
שלך!ההזדמנותזו

וקוראתרבותאישאתהאם

ואמנות,תיאטרוןאוהבספרות,

אצלך , 77עיתוןזה,מצחיקבמחיר
חודשכלבשנה.פעמים 11בבית,
אוגוסט.מלבד

 ) 1995ינוארסוףעד<רק

ש"ח 10כניסה:דמי
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בושם:אילןשלספרו

;זpר rr~ן~ת
- . . ..המגלח

• • •• 
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כהן:ברוריהשלספרה

מאהבהברושים
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במקומךלהיותרוצההיהאחדכל
דיסקונטאח"מ

מאודחשוביםלאנשיםחשבון
ומעלה-ש"ח 100,000נסךהשקעותתיקלךישאם

דיסקונט.אח"מלהיותונותך·

 1מיוחדבנקאיחשבוןרקלאהואדיסקונטאח"מ

מובחרים,לקוחותמועדוןגםהואדיסקונטאח"מ

הפיננסיים.לצרכיךומותאמותהמתגמשותהטבות,לךהמעניק
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