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גמורים .יקים.צ,מאח :על ,רפור,ס
וירפשהויiכולד

יתדד·מביביותרהגמוריםהצדיקיםהםשאלהלכרה~זכידהאלוהיםאצבעזר\האין
 . ?מהשפלתםאותםלדומם-וישהצדיקים.

 .הט-ובותהמידותעלהממונהאמד.-להתרוממותאותםלדון-
הרתבות.עלהממונהאישר-זכריות-יתדלהם'לתת
התחבורה.עלהממונהשאל- ?איזה
וללאתחמושתגםאש.~רלטחם,כשק-האפודההדמותאמדה·-נשק

 .דין-וחשבוןחרכת
 . 'האפודההדמותשלהרעיוןאתהיר"דשחיהללאהמשיך ·-טובזהכשק.-כן

הסהלחםגונביאזהצדיקים.הם'הציבור.כלאםגי ;.כיותרהגירניהדבר-
הם qראהשפלתם.ובגיןזהםשכעשההעוולכשלצדיקים,הםהגמורים.הצדיקים
צודקים.כהחלט-יהירמעשיהםשכלמוחלטביטחוןלנרישיאזכאלהצדיקים
יידואזכמישהו,יידוהיתרהזכרתםשכתוקףריקדה;היהנכבדים.אדוניםשהדי,

 .הגדולפשעוכשללמרתאותרדניםממילאחיושלנרשכתי-המשפטאדם'כודאי
כזה.ממקדה.אפילולחשושאיןבלכדמצדיקיםמורכבשלנושהציבור-כירידל_אב

כלבד.המוסדי.בתחוםשאד.חיזכרתם

המשטרה.'עלהממונהאמר-ממכיהנשקאתיקבלו ..כךאם
 •·ידיהצבאירת. iעלהממונההשתומם-ממ(ילא

גונבישלרזpימהקיימתהאם-האפורההדמותאמדה-ממיחשובילא
 ' ?הללוהגמוריםהצדיק~םהלחם

 :הרשימההנה-
גחכוכולםדפוס.דפיארבעההשולחןעלהניחהטובותהמידותעלהממונה
מעליהם.
 .היר"ראמר-אכן

הצבאיות.עלהממונהאמר-כהחלט
המשטרה.עלהממונה 'אמר-משלנההם
ב~רדיםמשלכר.הםכסיה.הביטי·-התרבות.עלהממונהאמר ......שלנרהם

 :נייךילע
y,יקט-

להתגלות.

 ):2לכעצם ;ארבומלךעלהסיפורמתגלגלשרמקרם".ככלומדפרלין. [ב]

הביטויאתכשלרףהזההתמלילמןהמחזה.שלטקסטאלאסיפורב· .
"כלמקרם",לחיותיוכל"שרמקרם"ואזמעודףכמושג"בשרמקרם" .

הפשטותלמען"שרמקרם"נשאירהזאתשמעירת'הדו-מלמרותאך
העצךנת.והנוחיות

אחת."גןארץ.חיתההיה"בשרמקרם ;~משפטמןמתחילים
ומחנכיםאמידיםמנהיגיםרכהאחת,ארץחיתהובתמיםבאמתשומקרםאכן

 ..שלהtנבציבורדיהצודקתכדרךרבזמןששלטושכיוו.ןלמסקנהאחדיוםשהגיעו
הםגמורים.'צדיק"םכלומרורבב.פגםללאהיועצמםשה~;כמפכי ;לזהובנוסף
וד:פב,פגםיחסרהואלכןהיטבחונךהציבורכילהנזץiכערתשלחששללאיכולים
 rת-צדק. wתחרוחדור

 .אחדשררה.במידהלאאךצדיקיםהםיהציבור- ..השליטים'יר"דאמדכי,אם-
צדיקים.כולםזאהעםיחדאךממנו, tקט'האחריותרגדולצדיק
זקלר~זקןהמקומםאתבידעם 'והמחנכים,האמידיםהמנהיגיםקהילתחברישאד

בחרם.כולםאךבפחותרמיבלהיטות-יתרהמיהסכמתם.אתהביעומשמעת,
להמז:יישכדיזאת- 1קהילהבשםוהמחנכיםהמנהיגיםלאגודתקראנומדוע

איגודשלמעט .דתי~איגרדשלהסממניםמןמעטהיוהזאת ·שלאגודהלקוראים
נועו.תנועתשלומעטאבירי

ל~יבודלהעניקשישפרסעללחשובעלינוהיר"דהמשיך-האמורלאור-
שלכך.

המשק.עלבה.הממןבביישנות-מההציע-ההכנסותאתלכולם-להגדיל
בזה.יעמודלאהאוצר :אפשראי-הכספיםעלהממונה.הופתע ._ ?לכולם
 .חינוכילאזה .נאה .לא ~החינוךעל .הממונההתפלא- ?לכולם
פרס.לתתצדיך-היו"ראמד-:-פרס

מןהיוצאעל?הצביעבאפרסאפורהדמותענהה-לכולםלאאבל .כן
 ·לקבלו..יכוליםכולםלאלכןהכלל.
אחריו.החר~להיטותו 'מידתלפיאחרכליתח-הנרכחים.בשקידה,הסכיםדזיר"ר

מהם.אחדהפטיר ._מדליותאולי'- /
בתחוםזכויות-יתדעדיףהתרבות. .עלהממונהאמר .-·מדלי~תלאמוטב-

 • : 1החומד.ול-אהמוסר,

 . Yהתחברדהעלהממונהשאל-למי?אדזכריות-יתר,-אם- .

 .הדתעלהממונההציע-האלרצון, 1לפי-
 ;הגיבההאפודההדמות

 .אנחנורגםהאלגםאו :אנf.זנואלאהאל,'לא-
 ;המשטרה'עלהממונה

והמולדת.האל-
 ;הצבאעלהממונה

הכבוד.-

החינוךעלהממונהשאל ?למיאבלמסכים,-
יותר.המובהקיםהצדיקיםאתלכחור "

:\ 

\ , 

(· 

צריכיםלא ....שלנוהמניעיםזיכרר,-·האפורההדמותקכלנשמע'

שברקע.האפורההדמותשלהתרגשותהזאת,לערמתחיתה,גלויה
J -

הדהוהברק ;בד;הר.הבהיקהמנהיגיםקהילתארמון .נשףערכובשרמקרם,בבירה,
שללהנחותיהםבניגודעין,כהרףהתפשטההשמועהשרמקרם.בכירתחדדהעודר

הציבורשילטרן.שללטכניקהשייךככר 'זה-מעורבותםכלילאאךהמנהיגים
הגמורים.הצדיקיםהמיוחסים,מאiרמפניאימהאחוזהיiדהצודק

ברכים.נודעו.המניעיםאכןהתלחזקו,-נשק·מקבליםלנשקהחברים
משרכב-אנו-היר"רנאומואתפתח- .נשקמקבליםלנשק.החבריםאתם,-
כפיעליכם,סןמכיםאנו .מוחלטלצדק!ירגישלמצפונכםאותרמוסריםשאנועים

כלבכםיאמיןההודעה,שתתפרסםלאחר .ממחר,רכך.עצ??כרעלסרמכיt;כשאנו.
 ., .הצודקציכררנ~
 .הדברנראהלאבארמוןדי-נור,זיקוקי _כרעשהבזיקוהארמוןחלונותמאחורי
זאתלראותיכלולארמוןמחוץכדים..כבווילונותכרסוהארמוןשחלונותמכירון

מאדם.ריקים.'היוהרחובותלחלונם.מכעדשהשקיפואלהדק
 . ;ותחמושתנשקחילקהמשטרהעלהממונה

עלהממךנהמןאלא.ממני1י'אזהאומנם- .אמר-שתרצוכמהחו_ק \-
 , .מידיוקחואך·הצבאיות,

 ·רעםלחלונותמכעדנשמע .האחרוןלפסיקעדז_נתרכנןה.חישהבלכירוןזה,כרגע
גברשרמקרםבכירתדי-נור.דיק)וילהבזיקהמשיכומכןול.אחרשמחה,מטחים
חיתהת.חנת-הכרחופעולתירדהככרכברהשחשיבהלמרותרזההאור,רעלה

לחצי. ,ירד-החשמל.ומתחחלשה,.

" 

ישהצדיקיםכלמבין

 ;היר"ר
זכריותלהםנעניקאםהכלל.מ_ןלחוצי.אםישלא.פניםבשרם- ?לבחור-

הואהענייןרבותיצדיjלותם.:דדגתלפיזאתהכללמןלהוציאםכןלפנייש 'יהד,
צדי~ .הכללמןיוצאבלי .זרזהים'האכל' •לדאגתנו,שהודרתאiנרנו~בראם ;פשוט .

 . ?הסוהרבביתעדייןיושביםכמה~גב,- 'גמוריםקים
הטובות.המידותעלהממונהאלפגת-
לחם.גונבימאה'-
ובמלים ; t:iארניחסרימאהכלומררעבים.מאהארמדתזאת-. ?לחםרונני-

 ?סימןזההאין ?אותזההאיןעוול.להםשנעשהגמוריםצדיק~םמאהאחדות.

בפסרזכה .וואשרהאבוניברסיטתפילוסופיהאח"כיגלונית,חדשה .פולנית.שירה

 .עלהרצאותנשאבעולםהרביםבמסעותיו jהאוסטרימילנאו
קבצי .-1948ב 'לפרסםהתחילהאירופית.'ו Jהפולניתהסרפות
 " iקוגיטייאדוו.וכוכביי,כלבס, 9 רד;:;"האור",ר nיימי ,שירים

 .וכו•

 'מסאיפר, Qממשורר, . 1980גובלפסרחתן ) 1911 (מ'לישו'צלסב
לפןסםהתחליוילנה.באוניברסיטתומפשטחוקלמדומתרגם.

בוואשרההיההשכיחהעולםמלחמתבזמן .-1930בשירים

בשג·כנספחכיהןהמלחמהאחריהמחתרת.עבותנות ,והשףתתו

ביו .לפוליןעודחזר Lולאובפאריסן iבוואשיגנטפוליןוירויות
p 1945 ("הצלה" ,) 1933 (הקפוא"הזמןעל.''ופאמה :שיריובצי (, 

'וכר.ישוקעת"היאולאןשהמשעולהייאיפהפיוטי","סמה
וכר• '" iאוס,ר ."ארץמולדתנויי'"אירופהבכלבים","תטנה :ת fמס
האיסא•.י pו"עמןיי iהשלטייכיטשפוליטייםרומניםוכן

ליל·סרפיםמחרבמתרגם,סופר,מושרר, ) 19Z4 (פיצוקסבייזיי

פילו·למד .-1944בה~רמניהכיובשגנדוושרהבמרדלחםזים,
ופלקלורשלחוקר .ואשרהשלאבוניברסיטהסווציולוגיהסויפה
 :שיריוקבציביוושץל.בר\נועללמחקרהתמסרכןצועני.
-ונו•הציפור"שמאחורי"הציפור"וידויים",עופותיי,ייחי~לי

/ . 

 ,קךיםיי, YJו~צימוקים :היהודיתהעממיתמהשירה·תרגומים " 1
העפרות•.יייפיענוחבץ iק~לאחרונה

פובליציסטית,סופרת,משוררת, ) 19ZO (קמיינ~הק, .אנה

אברגו-קלאסיתפילולוגיהלמדה .'ילדיםסרפימחברתמתרגמת,
בשנתשיריםלפרסםהתחילהלודז.יושללרלגיךשלרנסיטה

שירה.ספרימתריסריותרלאורהוציאה . 1945

תודלותלמדדרמאטורג,סופר,משורר, ) 19Zl (יביץ mדטא~ש

בשורותלחםהמלחמהבעת .קרקובבאוניברסיטתהמאנות
 .בעיתונותואחייב--1938בשיריםלפסרםיל r-1הת .הפרטיזנים

ייחמש.האדומה",הייקפהפ"אי-שקט", :שיריוקבצי .מחתרת
-שירים""מבחריכמה"חיוכים",'ההולך","הזמןפואמות",

אחרותלשפותמתורגמיםהכיכייס.הפולמהמשורריםאחד .ונו•
ן iבתיאטרבישראלהוצג"כרסטת"מחזהו ..לערביתגם-

1 ,' 

משוררימנוןהבולטיםהמשורריםמן ) 1913 (איוואניקולצוב
לפרסםהתחלי .וואשרהבאוניברסיטתוכללכהחוקלמד .הגולה
לארגנטינהיצאהשניה·'העולםמלחמתלפני . 1933בשתנשירים

שנלחםופלני'לגדודהתגייסהמלחמהפרוץעם .י nמiכלכבפתקיד,
מוטיביםגםבשיריו .בקנדהמתגוררדי-צאבות-הברית.במסגרת
 .אדומים",וימיםלבנים"ימים :הרביםשי·-יוקבציביו .יהבודים

כים l"בדמתהלכתיינמזיסייראייי,·יישתיקות",דון·קישוטייי,ייזמן
 'שוממות•.י'

למדמחזאיסופר,משורר, ) 1976-1934 (גרובוביאקסטנילסב

במכוןרן iע ;צלברוווושלiפזנןשל .באוניברסיטאותפולנית

ראשוןעוזרייקולטורה",סרפותיבטאוןבמערכתחברייפאקסיי,'
ייו;;ננו~ט :שירהקבצי . 195.1ב·לפסרםהתחלי '.'יופיאציfועלורן

 .:....ב~ליר;,"קייץייהיהיילאהחלוסיי"השפטתואדייעם
 .ואחרים

 ..ייזוית•·

וסוציו)וגיהפולניתספרותלמדה ) 19Z3 (שיממרקסהויסלהב
הספרותיבשובעון'שלירהה iמדעורכת jקקרובבאוניסרביטת

בשתנלפסרםהתחילה )" Zycie Literachi יe'( .סהפרות•.י"חיי
יילכ ,"י(;\~של"קריאתהחיים", ·אנ;יילמה :קבציה . 1945

שירחיייימחבריכמהוכן,-ועודהגדוליי"המיספרמיקךה,
 ' .בtפלין.רבהפלופולריותשזכו

למד. ;מחז~תמחבר ,מסאי ,משורר ) l 9Z4 (הרברטבגנייזיב

באוניברסיטזיומישפט-ק iחובמק~ילבקרקובלמסחראבקדמיה
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שםהופיעומיספדכלאחדימאה.סידורילמספרהגיעכך ·שניים. ;סידורימספר

 .מן'אחתאףבדויים.היוה~מרגךכלהשמות?היו ·מי 'שלמשפחזך.רשםפרטי

היהכהזדלטאךהכותב.ידיעלתוארהלאגםכמציאותקיימת_היתהלאהדמויות

שאכןלמישהוכמקדהלגמרישייךיהיההבדוישהשםכ"שרמקרם"לקדרת .יכול

גביעלמעשהכי~~הוא ?לדעתהיהיכולומאידידע,'לאהכותב. !'ז'ז-אתקיים.

הנשק.אתלמסורכש(מקרס,עליו,יהיהלמיירעלאולגמדיהכייי
גבינת-לחס,עלסוהרכפיתשישבאישככר. iiהילאשכ"שרמקרם"גםידעל~הוא

 .• ) . .גמורצדיקאףהיהלאככדכלומר
1 . 

הצבאיות.עלהממונההנשק .אתחילקעכשיו

עלמהממונהאלא.ממכילאזהאומכם-אמד-רוציםשאתםכמ~קחו

 ' . . ( .~יידיקחו.אךהמשטרה,
לשולחנותהוזמנוהםכשקעמוסיהיוהצודקהמצפוןכעליהלחם.גנביוכשכל

 .ך'רכהדיבוררשותאת .שכ~קעהאפודההדמותשה ?jכ'ואז .המלךכידערוכים
 .אמדה;

כקשרתחמושתלכםתחסראםדעתכם.עלהערלהככלכררעשוכשק.לקחתם-

כוסיתכרימהוכעתומענות.שאלות ·ללאערדשתקבלולכםמבטיחהאני-ערד
 ' !ורבופרו !שלכרהגמוריםהצדיקיםמאהולכברדלחיי

עדדאגהמכלמשוחרריםהתהוללומכן.רלאr:ידלחלונותמעברמטחכשמעשרב

עמוסותדמויוr:יהארמוןמןחומקותהחלוהשחרכעלות .מות.המרקדהנוקדשעות

כיציאתה.ככורמטחכשמעלחרדאחתכל'ולכבודמושלםוצדקכשק

 :לעצמםלחשוישנו.לאאנשים"שומקרם"בכירת
 ' .כידייםכשק'י'שלגונבי-הלחם-:-
~כירתהזה.הלילהמןנותרמדימעט ;קום" ?i"כשרדברקדהלאהזהלילה i::אך

 \ .רגילחוליךםך\האככר"שומקום"

חשך·כרחובות _כפדכדיס,הבא.כלילהככר.הרבדים .להתרחשהחלו"כשומקום"

מסתכנותצלליות.נראוגדועכסרטכמרהרחוב.פינותומאחודיכסמטאותכים,

ולמרותשקט.שררהעירכמרכזכייייז:י·~דירתכשמעוכפוכריםרק ;וחומקות
 .היורהמיידועהיה ;מנוחהחסרתהאוכלוסיהחיתהכמרכזרגםכפוכריםגסזאת.
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ורשםכזזיואותרוטבל~עטאחזהנייר,דףעלהמאההצדיקכןעלכמעשים.חיל
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