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הנכונה.בדרךואתה 6רקלנחשצריך·תהסס,אל
שק~ים,מיליונימאותבןראשוןפרסלךמציעהלוטו

שלמפתה·וסיכוישבועכלזכיותאלף 300,000
כלשהו.פרסלכיסךלגרוף 30 : 1

שבועי.ורבשיטתירגיל,טפסים:סוגישלושהלרשותך
 .עשיראישאותךלעשותיכולמהםכ"א
תיקח.רק

 6רקלנחשצריך ~

המנוייםתכניתאתקח

לנסועמרבהבעבודתך,שקועעסוק,אישאתהאם
תכנית-נוחיותאוהבפשוטאולמילואיםיוצאלחו"ל,
אתתקבלהצטרפותךעםבשבילך.נולדההמנויים
הפיס.מפעלשלהכבודכרטיס-הכחולהכרטיס
משחקהקבוע,המספרבעלהכחולהמנויכרטיס

כלעלמצטברפרסרבבהגרלתחמישייוםמדיבשבילך
לפקודמבלילכיסמיליוניםמאותתכניסכךמרכיביה.

אחת.פעםגםולוהמכירהנקודותאת
צלצללתכנית,ההצטרפותדרכיעללפרטים

03-282790 . 
 ...למצלצליםמבטיחההתחלהכברזו

שיכול.למיהכחולהכרטים
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רב@רם
מצטבר

 .. •ןrקח י·'"
והלאה?ממךהסבלנות ,,,--- 'ממהרןאתה
 .לךגםדואגהפיסדאגה,אל
שקליםמיליוניעשרותביד·ומיד.והכסףגדחישגרד

מגרדבא,אתהשניות.תוךלכיסךדרכםאתמוצאים
 .עשירלאישהופךאתההמקוםעלאיךורואה
חודשיםמספרכלמתחלפתגדחישכרטיסיסידרת

כיסךאתלמלאאיךנשאר:תמידהעיקרוןאך
זמן.במינימוםכסף,במכסימום

אתציע_שמהכרטיסזהו

מביןביותרהגבוההפרס

כדוראםבישראל.ההגרלות
שבועות 4בגורלעלהלאהמזל

הפרסרצופים'
מיליונילמאותמגיעהמצטבר
בשבועגםהכל.לאעודוזהשקלים

 ....כבראתהוהשלישיהשניהראשון,
לכיס.מיליוניםמאותמכניס

הכרטיס.זהובחיים,פיסצריךאתהאם
ותיקח.גש

ביד.והכםףגדחיש
מיליוניםשמכניםהכרםים

 ~לכים.
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תיאטרון
וסיפורתשיחר

 13 ;שיד ;אזכרה ;זיוליטרמאיר

 13 ;בסדיעקב :מרוסית ;נעוריםשידישלשה ;מנדלשטםאוסיפ

 13 :בסדיעקב :מרוסית :שיד : rיסנסרגי

 20 ;שירים ;זיעראיליוסי

 20 ;שירים ;קטןידהנ

 21 ;שירים ;גיונסראייהר

 j 27סיפור ;חלוםשלמתיםצלילים ;ליוטעתנ

 j 43שירים ;רפופורטמירןו

 43 ;שיד ;ציחקישהר

 44 ;סיפור ;הסיוט ;רגוסתנן

מחזות

-פאר""דשבשלהמלאהטקסט
 :עברית ;צ'כובאנטוןשלנעוריםמחזה
שלבבימויוהקאמריבימתעל ;עוזאבי
 28עמ' .רונןאילן

מחזהו ) 14-26(עמ'ב'-תמונה"חפצים"

בתיאטרוןיועלהיהושע .א.בשלהחדש
א'(תמונהבסרגדליהשלבבימויוהחיפאי
 14עמ' .) 62בגל'פורסמה

 14 ;ב'תמונהחפצים, ;יהושעא.ב.

 28 ;עוזאברהם :עבדינוסח ;פראדבש ;צ'כובאנטון

ומאמירםמסות

החודששיחת

 22 ;לנועדעתכתבכעודךנדנד .)'י(הארצישראליתהסיפורתמן ;גובדיןנודית

ברנר
כעורך

 nב·ע nכ
-בנוער

קבעויםמרוירם

 4גזענותנגדסופדיםכנסעל ;קיררדורית ;איעוריםפנקס

 4 ; " 77"~ןותהמצלת

 ;נכנס /יצואדואר

 5 ;העוךרטור-עשהלפי

 10 ;קניוקיורםעלשקד .ג ;לכקירםחשדותוואירויצת

 j 24כהןשונית ;המאידיישראלעםהחשדוחישת 22עמ'וגבןיירונירת

-המאיירשיארלעםכהןשוניתקיפניסלויןזכרונות
 24עמ' . 1985ראהמ"שפרסחתן

ספירם

יסכיןסרגי

בשביס- jגחילםעל jדג'ואןרחמים jהימיםישיר ;שלונסקיא.על ;עזרבןאהוד ;דדךקיצור
מסיבבחידימעס ;וקוםסלג'ושועקפטין ;הצחורהשןשועכקבות ;שבאשלמה ;רוג,לם ;דינגו

 7עלולם

 ;זילבדיעקב ;אלימהלאהגנתדות ;שאדפג'יןעל ;אליםבלתימאבקמומלץ ;זילבדיעקב
 ;הוגזרהמקל ;גזיתשלמה ;איחדושלמחירו ;בייליןיוסיעל ;שלוםשבדיחויהחמודההסכנה

 8 ;צכומת""מגפש ;נמדודיורם

שדן' .שאמיד' .יבעדינת ;כחיונךאינטצרגהיעל ;לעירובממיזוג :אינטגרציה ;גלבועאליעזר
 9אדי;כן .ד

 11 ;דולךליונה"צוורת"על ;משמדתמר

 13עמ'שיר;למותו.שנה 60יסןיכ,סרגיההצגהתכנייתעל-פיהעשר:תמותנ

 .לונדון , N ational Theatreפרא""דבש

.------~-----------, 
ו 1177"עתרןעלחתוםו
ואיית , 16452דייתילכו
ו 1986לשנתיי 77ייעתרועלימנולהיותמבקשהנניו
וומשפחהשםו
וכתובתו
וו
ויטלו
ובנקעלהמשוךמשלוחכוללשקלים 17,550סךעלציקבזהמצורףו
ותאריךמהיחתו

 1..-------------------י

lAU ~ן
ולתרבותלפסרותירחון

 1985טבמבר-דצמבר;וייתשמכלסו-חשוך 70-71מסיי,טשהנ

בסריעקב :העורך

עינתעמלה :עורןעחרת

גלנדר'שמאיבלס'שמעון :המערכתחברי
 .סומןששוןיקונט'זאמנון
 .שיפמןגליהיערי,נוריתליתאטרון:דמורעריכת

ציריקובר-קווהגביגרפית:עריכה

 ,גובריןמיכל ,בלסגילהאורפז,אוורבוךיצחקעמרכת:מעוצת
רבין,עוזרקניוק,יורםגפיס,דןיהושע, .ב.אהדר,יוסי

 .שמאסאנטוןשוהם,גיורא .ש

והתרבותהספרותדוםילקואמניםסופריםאגודת :המו"ל

 .עמותה-בישראל

בסרמיכההמערכת:זמכיר

רגולנטשמואל :ניקדו

ולאמנותלתרבותהמועצה ,והתרבותהחינוךמשרדביסעו:
 .ולחינוךלתרבותהמרכז ,הכלליתהעובדיםהסתדרות

אמריקה-ישראל.התרבותקרן

 . 03-456671יטל ,איית 16452תיידוהמנהלה:המערכת

 ;המודעותלתוכןאחראיתאינההמערכת
מחזירהואינהכותביםפניותעלבכתבעונהאינההמערכת

 .ילתימבומעטפהאליהםצורפהלאאםידכתבי

 . oנ 456671-למס'ורקאךלטלפןמתבקשיםלמערכתהפונים
עלכפולברווחמודספכשהוא ,רגילבזארקרלשלוחישחומר

 .מראשלתאםרצויהעורךעםגפישות .הניירשלאחדצד

 .באריקיבוץבארי,דפוס :והדספהלוחותצילום,סדר,
בעיימייייאטסל :הפצה
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יהעשו.א.כ. ,קניוק.יורםאורפזציחקכנון,ציחקהחיונך.שרדור.משהלפיד:שולמיתלשמאלמימין;יושיבםסימוןאויראל:פרופ'הנואם

 i 31.10.85תב"אהסופריבבתסופירםנכס
בדבירוהדגשיןובנציחקמדהחךטישד

לייעבויתתכמקודהחרבתיהאשונאת
ישיהאדילת.חבהרבהעדותולקיטוב
ניגידוםמצמידקשותסובלתשיראל

בקטביםהפלויטיים,בחייםביטיוהמצואים
 rשבבהקצנהועביקרעדתיים,רתבותיים,

הפרובלמטיקהעללחליוניים.דתיים
 :נוסףקירטיניגדוקייםהפנים-היידות
כקטלזיטורמשמשכהנאהערבי-היידו.

לפנימתחתהקיימותלותפעותבלבד
גנדהפיגעויםעובדתי,מהיבטהשטח.

שואפיםשיבראלערביםמצדהידוים
ללחציםהחישפוםתלמרותחאתלאפס,

לשיארל.ומחןומבפניםלופרובוקציות
גנדבקרנבוות mהרוהקדומותהעדות

נורתלוא rלחלרטמובססותבלתיהערבים
דרקיוםישאפשראחדאמצעיאלא

משדר-הזלות.שלהומנצזיהי :שבלום
 7,000פתחוכרבבכיוןופעולהחינךו

הנחהייעשקירםנבשוא,למוירםקורסים
הקיישם.במקורותלטיפלו

העםמחייורבתאתהדגשיארדפזציחק

טובלגעזנות.מאדוובכללהגנתדהיהידו
כהנא-ההזשהלצין-אמר-הדבר
נשואאלאאניועבצםידשם.שבחרורסעיי
עם-זאתשבטי.שנאהטקסבמסגרתחרב

שובותבאזירותסכנייםמעוטפילהזיהרשי
שיראל""אהתבלשבלשןוהמדבירםלב

אינהכותםתשכןהאץר",ו"שלמות
אלאהעםלושלמותהבירותלאהבת

אפרטהדיי.לושטןרלמידנת-הלכה

מובאתלכךנוספתהוכחהמראש.פסלוה
מדוברשם .הובל rקסיפורבאמצעות

קדשותשיארל.ןבבצרחלואאחבצרח
מסכת .אתיברסליבבסיסמעוגנתאדםחיי

ייחידווותאתמצייתנבמשנהד'סנהדrי

ערלחיידיהאדםארבנ"לפיכך :האדםשל
עלוםאיבדכאליואחתנפשהמאדבכלכן

כאליו-אחתנפשהמקייםוכלמלא
בפוטנצהי-אדםכלמלא"עלוםקיים

היסדוהאנשוות.איבהוא- .

על-המלובבספררגםמובאהאתיברסאלי
כלוה.האנשוותעםבירתכירתתידי

הידוותקעיבת-החייםנהוגיומבחנית

קיזהעלמרהראמו,על-פיאדםלש
שלהויוותגנעזית.גהשיעללואשבטית

החובות rגבמרןב"בנחר"שיארלעם
עידפיוותעקבלואעליוהמולטותהעדופות

גתב"ךכותיבםהעמים.שארעל

סכיניםמעוטפילהזיהרשי
המרבידםלבשובותבאזירות
שיראל""אהבתשלבלשון

כוותנםשכןהאץר",ו"שלמות
ולשלמותחבירותלאהבתאינה
למירתנ·חלכחאלאהעם

 .אפרטהיידולשלטון .

תחהי"לא :גכןולגנעזותבסיסשמשמישם
 .לכרבפרטייםבמקירםעוסקיםנשמה"כל
נעהשיאלאגעזניתותיותכאן rא

במקידםוגםשחטאו.עמיםגנדקלוקיטיבת
אלאהאדםידיבגעישתהענשיה rאאלה
 .לבבדהאלהויםידיב

תסכלוגרמהלנבןומלחמת :קקרינויםר
הזתסכלוהפכותיצגהיהוגעזנותנואר
גםקשהגנעזותקיימתמאדיךרכיבה.לסוס

להתעלם. rאממנהוגםהעריבהצדמן
למצואעליונלשוםעבתשלפחותבדור

אנולשם-כך ;חיידולחיות"תחבלוות"
אתיהאץראופיאתהיטבלהכירחייבים
עוריבםהיידוםבקרבות mהדוהעדות

חניוכית.עומקפעלותלפעלולכךובהתאם

 77ן anעהמלצת
 • 1985 ;שרקןהצר' ;שיירם ;תשובאדםואלאתהאדם :עיחימהיהדו

 jכותהצר' jלרדקוהדיר :•מחיסת jכ'א'כרכים ;וציירתוחייו :דרסטיירנסקי :צרמ'לריקםקנםםתןיט

1985 • 
 • 1985 ;המאוחדהקיבץוקיראהסימןספיר ;ותצלומיםשיירם :יווניאי :לזירזריטויוסנ
 :עודבעםהצר' :גלבעוא.יהועש :הקדמה : rהלפדחגיתערכה :סיפוירם :שםחבלי :פייוןרחגציב

1985 • 
הספידה :עונדםע jמידסקינליי :מגדנמר.ת :שניכדן ;ראשןוכדן ;בדונבדרקבית :ןאמרnאמס
 • 1985לעם;
 • 198 5 :ד mהמא 'הקיבץוקאירהסימןספיר :קומדיה :חבדברדרתכמד :יוסרבשעיבק
 . 1985 ;המאוחדהקיבץו ;שיירם ;הימיםשאןו :יוcננדחוץרפ
 . 1985 :ד mהמאהקיץוב :גמדאהןר :מברא :משידייתדגום :שיירם :חלוםלשהובק :דלוחןמהשמ

י"לע"שהצראהשמדקו:ח.לדפוס:הביאלשוכרת>:<כשלשר ... rפרלהיידואגר,םיברס:זאילרי
 . 1985 ;העבירתהאוניברסיטה ;מאנגס
 • 1985 ;ניתזזמורה ;בדקאימדרכי :מהונגירת ;המובס :דארנרקג'רריג
 • 1985 ;פעוליםספירת ;שיירם ;פרטייםקטלוגיםספד :לרוcשךכהשמ

 • 1985 ;פעוליםספירת ; ;המרותאלוגגעעויומץניילזיג :ידלוונחיא
 • 1985 ;פעוליםספירת ;יבהדותעויוניםהגיונות ;הנצחיההידויבדרכי :וכאיקםמדרדבקעי
ספירת jאנבןוציחקשלעויבדוותרגומוע"פ ;דבבדרכי :איוירם ;גרגהפיגנזיי :הילטורותכ

 • 1985פעולים;
תשמ"ר.ד: mהמאהקיץובישירם,mדב:יעידהקןט::יםיד

בסיסשמשמישם ,,,כבתכותבים

כלתחיה"לא :גכוןגזענותל
במקירםעוסקיםנשמח"

ותויתכאןאין .בדבלפרטיים
קולקטיביתענישהאלאגעזנית

וגם .שחטאוהעמיםגנד

הענשיהאיןאלחבמקירם
בידיאלאהאוםבידינעישת

 .כלברהאלוהים

עקבהגעזנותפצרהלאמדעו :היעשוא.ב.
לנבןושמלחמתמשרם ?קדומותמלחמרת

משקפיםהונכחיותהכלכלהעבירתכמו
קהשכאלהערםחמוידם.~ניםכלשותת

נפיש.תלהתמדדומאד
 :כלולתלהיותצירכהבקציתריתהמלחמה
 .העריבחתבוםכמרההיידותבחום
מחשדבכל-פעםעצונמאתלדבקועלניו

הקדומותהעדותאתלונץתנבשוא
 • .בלונבעמקוהמציוות

קידרדורית

על·פיארםשליהדוותקביעת
ולאשבטיתזיקהעלמורחיאמו
עםשלוחיוותגזענית.גישהעל

גביןמובן"נבחר"ישראל
המוטלותהעורפותהחובות

שארעלעדיפויותעקבולאעליו
העמים.

עלדבירואתיבססיסמןואואירלפחפסרד
שוומרשמייםיארכאדםההידות.עקדתות

קיימתאכןאםלדבוקניסהמצוות
לגונעזת.היבדותלגיטימצהי

משתקפתהכותיבםשלהאתיברסאליות
נפתחתהותהר .עצמוהביראהבסיפור

כלאיבונ.באהרבםלואהראשןובאדם
הו mאדםשלנבהיםחניםנב-יהאדם

הגעזנותאחת.נגטיתמושרתלוכלום
על-כןהיאנגטיקההדבליעלהמבוססת

יייווןןןןעתןז-החאןתיאטזרןןןווייי

אנהפרנק
ובבימויויזרעאל<יוסימאת
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ביטוחלעשותחשובמתמיד,יותרהיום •

-ואמינהבטוחה ,גדולהבחברה
בטוח:להיותהסנה.כדאיבקבוצת

הליות
וטבח

ביתך,כי

ורכושךנכסךי

מבוחטים.

הליות
בוטח

עתידךכי

משפחתךועתיד
מובחטים.

הליות
בוטח

מבוטחשאתה
בטוחה,בחברה

עליה.לסמוךשאפשר

בארץ·ישרלאהעובדיםשלהכלליתההסתדרות
הפעולהוועד

ולחינוךלתרבותהמרכז

הסנה,בקבוצתביטוחעשה

 ,צייבה ,גדולהביטוחקבוצת
ומבוססת.אימנה

שביטוח-הסנה.ומהשבטוח-ביטוחמהכי
מ··בעוחיטלבשראל•חי.רחבו ..רסנ.ר

מנעלביטוחבר.ר ~r .צור

מ··בעטורוילנחבו.ר-שמשון

מ·נעוחיטלבו.רחב-ס nרו

מנעחיטולבחבו.ר-שמיר

מנעוח :.tילנחבו.ר-רקל.ר

מ··בע ,משנרלביטוחשראל•ח•.ר.רחבר.ר

,רךך•לביטוחקרן .עומר

מנעטוחילבהחבר .דרמן•ב

rכ"נעאשראיטוחילבתיראל~שההחברה-מסונפתחברה

~ 

tL ~ 
חמר~  ו~~ • &•
הפופולריתהגמלקופת

בכל-בישראלביותר

 . 1985הקהלדעתסקרי

גמלקופת

 ,לשכיר ,לעצמאי
מאורגנות.ולקבוצות

""~~~--

~שקמה
חדשהגמלקופת

וץ nבמטבע·המתמחה

הצמודותובאג"ח

חוץ.למטבע

אחדלכלאחת-גמלקופתמשפחתךולבנילךבחר

 "~'דיסקונטבנקשלידהגמלקופותם
1965 193 5 -
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ועונגאימה

משירת;ילקוטהימים:שירישלונסקיא.
ההסתדרות ;העולםמלחמתעלהעולם
באץר·העבירםהעבריםשלהכללית
 ;תש"ו ;המאוחרהקיבוץהוצאת ;ישראל
ספריתבהוצאתפקסימיליתמהרווה
 ; 1985תשמ"ה/שלונסקי",ו"ירפועלים

עמ'. 166 ;תל·אביב

המקרא("זכותונסקישלשהוציאהמיקראה
מלחמתבתוםלמחבר")שמורהבפומבי
בקוראכיוםמעוררתהשנייההעולם

אפשראי .ישןועונגאימהשלצמרמורת
שלהבלתי-נשכחותמילותיואתלזמזםשלא

הפרטיזניםהסתדרותה-פ.פ.או.,הימנון

דרכי'הבה :תאמר"אל-נא :היהודים
שמיהסתירוהיוםאוראתהאחרונה,/

ויבוא,/יעלעודלונכספנויוםזההעננה.'/

שכתבם- ,, !פהאנחנו :ירעיםעודומצעדנו

בקולולהיזכראו ;שלרנסקיותרגםגליקהרש
מלחמתבתקופתהשר,קלצ'קיןשל

חכי"אתאתהצרוד-קמעה,בקולוהעצמאות,
גםליחכיאתהיטב./חכיאךואחזור,/לי

אהבהשיר-הלב."מסגרירבקד;ך;

אופטימי,סוףבעלועצוב,אדרךמלחמתי,
תירגםאותוואףסימרנרבקרנסטנטיןשחיברו

עצמו,שלונסקישלושידירלעברית.שלרנסקי
יגעריגאו./"התבערות :האכזבות"יום"מול
לשוואלא:הןכדם(דמעותודמע./קץעד

כקדמה,/איך-/אברי, ...יברא!)/ויוםזברת

 ,,יום-האכזבות.פנינקדםאיך
שלועיבודיותרגומיומופיעיםבקובץ

ררהרן,בהםרבים,למשורריםשלונסקי
אהרנברג,מנגר,צ'אפק,לריק,נדודה,

גראדה,מקליש,טברדרבסקי,אחמטרבה,
ולאבולטים,רמרקיש.קריטקאמרלרדרבסקה,

ומרוסית.מאידישהרביםהתרגומיםככרי'

"מעין :הקצרבמבוארונסקישלכדברי
בחרוזיםנתרבהאבטרבירגראפיה-של-ררר,

 • ,, .קולקטיביובאורח

ימיעלסיפוריםכשללהעבריתהספרות
נעשיתזרעירכיעדובחרותם,נעוריהם

פחותלאהכלליהישראלילקוראקרובה
נולדרג'ראןרחמיםומווארשה.מפתח-תקורה

בצבאזמןפרקושירת ,בבגדד 191 7בשנת

לברוח.והצליחלמרותנידוןאףהעיראקי,
סיפוריו . 1951בשנתארצהעלההוא

גחלים","עלבקובץשכונסוהקצרים,
טרםבעיראקהחייםאתבעיקרמתארים

"בררךהראשון,הסיפוראךארצה,עלותו
הספר,בגרףסיפוריםכמהרעודלמעברה",

ההמוניתהעלייהעםלהתמודדמנסים
בשניםוערביםיהודיםיחסיעםואפילו

האחרונות.

ניכרותוחולשותיומובהק,סרפדאינורג'ראן
מןשרובםטובים,הפחותבסיפוריובעיקר

עמדנוחר .בישראלהמתרחשהאחרון'הסוג
הסברךהחייםמירקםבתיאורבעיקרלו

בארץ-מולדתו,וערביםיהודיםשלוהמרתק
 .לישראלזרעתיקהקהילהשלעקירתהלפני
משניהסיפוריםשלברמתםההבדלכינראה

העברעלכתיבהשכלמכךנרבעהסוגים
חד-פעמיותאותנטיות,משרםבהישהרחוק

שנעלמולחייםרבתיעורי-ספררתירעדך

בישראל,החייםאשרבערדשרב,לבלי
בסיפורים,נושאיהםרכןלכולנו,המוכרים

ולמספרפרספקטיבה,ללאבאנאליים,נראים
מריקמהלברעבורנו,לחדשמהאיןכאילו
להורידבאלאזאתכלזעיר.ורמאןמעיןשל

השאר,ביןשערכם,האחרים,סיפוריומערך

"גן-ערן"שלמתעתעמסךאותרבקריעתגם
עדהמזרח,בארצותוערבים,יהודיםביחסי

אתוהבאנור"ל,ה"צירנים"אנחנו,שבאנו
שהגיעוהמזרחערותקיפוחשלהאסון
החסות,תיאורארצה.ההמוניותבעליות

יהודינתוניםהיולהםהמינית,וההתעללות
שלהםהסיכויוחוסרשכניהם,מצדעיראק

הםהחרשה,הערביתבחברהלהשתלב
בישראלחברתייםלרימאגוגיםטובשיעור
 •האחרונות.בשנים

 rשלובלשאויריו
 :מאגנלית ;הגולם :בשביס·זיגנדיצחק
 iשולביץאורי :איורים iשביטיעקב

 ;קדמוועונהמאירמירהבעריכתסררה
ספרית ;שליטעריכה :לופוסהתקינה
עמ'. 56 ; 1985 ;;תשמ"הפועלים

הגיעהואשלי.חבר-ילדותהואשולביץאורי
עםשנדרלאחר .לערךעשרבגיללישראל
האסיאטית,לרוסיהמווארשהמשפחתו

המלחמה,אחריומשם,לקאזאכסטאן,
היינויחד .אחרותשניםלמשךלפאריס,

לקיבץוהלכנובפתח-תקורה,ב"נוער-הערבר"
לנעררכשתירבהוהערצה .בראשיתועין-גדי
שפותהיודעהרגיש,המחונן,הציירהבשל,

הפרובינציאל~יםחיינועלשנחתותרבויות,
לארה"ב,יצאלערך 1961בשנת ;במושבה

ספריבעיקרשם,ומציירשוהההואומאז

ביותרהידועיםהמאייריםאחדונעשהילדים,
בימיםהראשונה.מהשררהבפרסיםזכהואף

עליושלו,חדשספרבניר-יורקמופיעאלה
 " W,·iז i!!וו " itlר-רשמןשנים,מעשרלמעלהשקד

ספר-יסוךלהיותמתנורןןהןא , l'ic ·ו, 11 ~, ..

התראינוספרי-ילדים.שלאיורםבלימוד
בביקורושנה,עשרים-ושתייםלפנילאחרונה

קש,-עלשומריםאנומאזבישראל,האחרון
רביםאפילורלעיתיםקבוע,מכתבים

במכתבים.

רכןאחריםספרימאיירהואשרלביץאורי
בשביס-זינגרשלספרו ;בעצמושכתבספרים

הופיע . rשרלבאורישלאיוריועם"הגולם",
ונבדלשנים,כשלרשלפניבניר-יורקלראשונה

הצהבהב-הניירבסוגהעבריתהמהדורהמן

עטיפתו,ובציורשלו,ביותרומשובחמעט
העבריתבמהדורהורקדווקא,צבעונישאינו

קצרהאחרית-דבררכןצבעיםלונוספו
שביט.יעקבד"רהמתרגם,מאתומעניינת

הכלל-אמריקאישלקהלמעניין'זהואולי

ללאר"הגולם"בשביס-זינגרנירםניתנים

שלברזלצאן·מנכסיכחלקוהסברים,תוספות
העבריתבפרובינציהואילוהעולם,תרבות
באחרית-צורך)יש(ובאמתצורךיששלנו
ואבות-אבותינושאבותינושנרעכרידבר,

 •וארחנה.מלמיליאןרקאינם

שלמעסותיו
בארץהצרפתי

 ;הצחורהשושןבעקבות :שבאשלמה
עמ'. 110 ; 1984 ;ביתןזמורה,

בכתיבהשניםזהמתמחהשבאשלמה
אץר-ישראלתולדותשלספרותית-הסטורית

מיוחדרגשמתוךבה,העבריוהיישוב

וראשיתה-19ההמאהשלהשנייהלמחציתה
הצחור"השושן"בעקבות .-20ההמאהשל
שלרביםומראותתמונותלגבשבסיוןהוא

מתוךרובם ,לערך 1860בשנתארץ-ישראל
לארץ'זריםשלומסעותמחקרספריקריאת
אובהשגרויהודיםשכתבוועדויותוספרים

שבאשלמהבונההזההשפעמכלבה.ביקרו
מסויימת,תעלומהעלהמיוסרעלילהסיפור
צרפת,מדרוםכורםמוסכמה.מעיןשהיא

שפלשנאפוליאון'בצבאחיילהיהשאביו
שנהכשישיםיוצא, ,-1799בישראללארץ
באץר-לבקראביובעקבותמסע,אותולאחר
שושןנדיר,פרחשלסררועלולעמודישראל
המשפחתי.בתנ"ךמיובששמצאוצחור,

לירושלים,מיפובאץר'הצרפתישלמסעותיו
ולמנזרלעכולצפת,לטבריה,משם

בפנינופורשיםהכרמל,שעלהכרמליטים
באותהבאץרהחייםשלפאנרראמימראה

הסטורייםפרקיםהרחבתתוךתקופה,

באץר'נאפרליאוןמסעתיאורכגוןקודמים,
בה.מברלסב,,נחמןשלהקצרביקורואו

בדויותמהןשונות,דמויותעםנפגשהצרפתי

לספרויזואליותלהוסיףוכריאמיתיות,ומהן
מספרישנלקחובתמונותאותרעוטרהוא

הדומההטכניקה .-19המהמאהלאץרנוסעים
-תקופהבאותההללוהתמונותלהדפסת
כמיןללוחות-רשתשעובדוצילומים

לאיורגםמסריימתאחידותמעניקתחריטים,
הספר.

הסתברותופיעלהספראתלשפוטאין
אליהלהתייחסאלאועומקה,העליליתית

מאהשללמסעלצאתכדיבלבדאמתלהכאל
רמיבניםבנרפיםלאחור'שניםוחמשועשרים
 •.היוםעדלהפתעתנו,קיים,הגדולשחלקם

בספרמרתקמעס
משעמם

מסביביחיד:מסעסלוקוםג'ושועקפטין
 ;רגולנטשמואל :תירגם ;לעולם
 ;לישראלהימיהחבל ;המאוחרהקיבוץ
עמ'. 135 ;תשמ"ה

מיםשלאביהאינוסלוקוםג'ושרעקפטיין
הפרפרלאריתהאנגליתהסדרהמןסלוקרם
"מסעשלמחברואלאבך",מטפל"מישהו

גביעלככתובוהוא,לעולם",מסביביחיד
המסעמןמלאדיווחמאחור'העטיפה
סלוקוםג'ושועקפטייןשערךהמפורסם
בשניםנערךהמסעריי..ס~-הקלהבספינתו

אורכהשכל,בספינת--מפרשים 1898-1895
נווט,שימשסלוקוםקפטייןמטרים. I oכ-

דרךשעברבעתורב-חובלסיפונאיהגאי,

גםהואומסוכנים.סועריםרגםשקטיםימים

אותהציידאותה,שיפץספינתו,אתבנה

בהשעברהתלאותלאחרתי:ורניםנחוביצע
 ,בוסטוןאלבשובוקארת. rההרפררבבמסעו
אתבכתבהעלהלמסעו,הפליגממנוהנמל
 .הצבעוניהרפתקאותיוסיפור

גדולהציפיהמתוךבספרלקרואהתחלתי
ממקראליהזכורותמאלהלהרפתקאות-ים,

ספר-הרפתקאותשלוכשטעמוספרי-נעורי,
"פרחיהלאחרונה,שיצאלבני-נוערמשובח

צרחיכי.עלעודוצלקה,לדןשודדי-הים"בין
סלוקרםקפטיןשלהעתיקספרולומר,

במהדורהשהופיעמה-עודמאר,שיעממני

לבני-הנעורים,כספרולאלמבוגריםהמכוונת
נבצרכלשהי.הצדקהלוחיתהאולי,שאז,

טועניםשדובריההרצאהזהכיצדהבןמבינתי

נבצרכיהעתונות,דפימעלבפומבי'
אחתתרגוםאתולהוציאלהמשיךמיכולתם
היהודיתהספרותשלהגדולותהיצירות

יעלהאידישסופרשל"בטרם"בתקופתנו,
להוציאאמצעיםלעצמהמוצאתשנטמן'
ג'ושועקפטיןשלכאלהישניםהבלים

שלבתרומותמדוברכןאםאלאסלרקום,
פומררק,משהוקרןלישראל",הימי"החבל
לבעליעצתיהמהדורה.עלרשוםשמםשאף

בעלת-ספרותעלשמכםשימו :הללוהקרנות
ותעזרולטובהרבותשניםתיןכררגםכךערך'

להוציאבקשיים,כנראההנתונהלהוצאה,
במקרםסדרתכם,במסגרתמופתספרי

 •העבר.מןפתפותי-ביצים
עזרבןאהדו

שלוכסקיא.

יהודיםעל
וערבים

קובץ ;גחליםעל :רג'ואןרחמים
ישראלבעריכתתרמילספריית ;סיפורים

 ;ראשיחינוךקציןמפקדת-;צה"להר
 ; 1985 ;;תשמ"ההביטחוןמשרו

עמ'. 228

אתולהעשירלהפתיעממשיכיםבגרריוצאי

הופיע

יסכיןסרגי

חלויגןשלוידויו
אחריםושירים

כסריעקב :מרוסית

פייגנרשעודד :צייר

יי 77"עתרןמערכתאכמצעות

הנחה!
כמקוםשקלים . 3,040
המחאהשלחשקלים. 4,080
הכיתה.ספ;ןותקבל

 . 77עתרןספזיוי

למדףתשתיתיתתרומהא'הוזה"קובץ
 .שלנוייהמתורגמתהשירה

אחרונותיי"ידיעותסלע,אורי ,
 " ...מופתי"תרגום

ייהארץיי .ציפובני

ך 1985דצמברנובמבר



מאבקמומלץ:
בלתי·אלים

לא:התגנדותשארפג'ין
 ;עמיתיחלי :תרגמה ;אלימה

 ;לאורהוצאה"מפרש"
עמ'. 256 ; 1984 ;ירושלים

כלתי-אלימיםמאבקים ;חרשאינוהרעיון

ככרניהלומרכאיהם-מנצליהםנגר

שלוספך;העתיקה,כרומאםל:נאיהפ
מ;גהשארפג·ין·יקני 11האנהפרופסור

הה~סטוריהכללאורךכאלהרכיםמאבקים
האחרוניםכעשוריםרקאכלמית.להעו

וספרי-לעיון'זואסטרטגיית-שחרורזכתה
עורשונות.כארצותמופיעיםהחלומחקר
זו,כתופעהוהתיעודהחקירהמלאכתרכה

כתארםאותההזניחוההיסטוריוניםכי

עכשיוומלחמותיהם.גיבוריםשליטים

למאמציםלצפותוישההתחלהנעשתה
דברי-הימים,שלחוזרתככריקהגוברים
וגםזומאבקשיטתעםצדקיעשוואלה

מערכותלגבימסקנותהסקתיאפשרו
 .כימינו-אנו

דניאלהפרופסוראתהדריכהגםזומגמה
אתלהוציא-לאור"מפרש"והוצאתעמית
וכערכית.כעבריתכר-זמניתשלפנינוהספר
ולומזכיראינוהאמריקנישהפרופסורהגם

הישראלי-ערכיהסכסוךאתאחתכמלה
ככלל'ערבי_עמשלהמאבקיםמסורתואת
ג'יןכיכהקרמתו,הישראליעמיתומוסר
עבורנוכמיוחדהזההכרךאתערךשארפ

ישראליפעבורנו,וכפרטכמזרח-התיכון,

כאופןעשהלאאשראתופלסטינים.
שניםלפניעורעמיתפרופ·עשהמפורש,

ואלהפלסטיניםאלשהיפנהכמאמרמספר
ההקדמהוכרכריכישראל,השלוםשוחרי
חיוביתלתכניתקוראשובהואלספר

משותףלמאבקכיסודואמינהמשותפת
עכשיו""שלוםאוהדיאתכלתי-אלים.

פעילהלתמיכהלעוררצורךאיןכוודאי
הסכסוךלפיתרוןאמינהחיוביתכתכנית

האחרוניםהחודשיםדווקאאולם-
חושכים"כ"עשייתצורךויששישמראים

הטרורמעשיהרי :הפלסטיניםכקרב
חיובייםמדינייםכמהלכיםכבירורפוגעים
וגורעיםכפעם,פעםמדיעושיםשהם

מאמינותם.

מסקנותמלאשארפפרופ'שלספרו
שהואהכלתי-אלים,המאבקכיהגורסות
הוא :האליםזהעלעדיףפוליטי,כיסודו

לפתוחקטנהפעיליםלקבוצתמאפשר
כמידהאליוימשוךשכהמשכוכמאבק,
לשאתמוכניםיהיואשרמאדרכיםגוברת

האפשרויותאתהת;אמותכמשימות

עליונותמוללעמודיוכלוכךשלהם.
שלושהסנקציותגםמה-שלצבאית
וכדעתשלו-עצמוכמחנההתנגדותיעוררו

כעוד :כלכדזולאהבינלאומית.הקהל

ריכוזיתהנהגה"כונה"האליםשהמאבק
להנהגהלהיפר .הניצחוןלאחרהעלולה,
הכלתי-אליםהמאבקמכיןעריצה,שלטת

עצמאיותמקומיות;:זנהג;תדצנטרליזציה,
לסדררחבהעממיתותשתיתויוזמות,

כעתיר.דמוקראטיחכרתי

כיטוען'אינושלפנינוהספרזהכלעם
תפקידמלחמות-שחרורמילאולאכעבר

מריד;תכדרךהאנושותהתקדמותחיוכי.

כספק.מוטלתלהיותיכולהאינהוהמפכות
המסורתיים"האמצעים :טועןהואאכל
התיישנושחרורלמעןהאליםהמרדשל

שלהתפתחותהלרמתמתאימיםאינןוככר
"אי-אפשרושובהצבאית",הטכנולוגיה

שיקדםגורםגרילהכמלחמתלראות
(עמ'העם"שלכוחוייפויאתארוךכטווח

ההתנגדותתולדותאםרבספק .) 19 )(
השנייה,העולםכמלחמתהאנטי-נאצית

טכנולוגיתעוצמהכעלצבאנגדשנוהלה
כלתי-כדרךלארכהוכמידהאדירה

גםזה.פסקניטיעוןמצדיקות ,אלימה
כדרום-השחורההאוכלוסיהמאבקי

אי-:ךךת 19עלהיוםמתנהליםאינםאפריקה

שהםאלהלמתקוממיםיגידומיהאלימות,
 ?הכלתי-נכונהכדרך

"המאורעות"כשלדנותרקעעלאך
ערבומדינותהפלסטיניםשלוהמלחמות

ראשיתמאזכארצנוהיהודיהיישובנגד

הפלסטיניהעםסכלול;וכחהציונות,
-כשניםעשרותזהומחמירהמתמשך

הסכסכוךלגבינכוניםהדבריםכיברור
להסיקהזמןהגיעהלאהערכי-ישראלי.

 '!מסקנות

עלכמוכן,המושתתת,הלא-אלימה,הדרך
אמנםואמינה,חיוביתפוליטיתתכנית
ללאמהירההצלחהמבטיחהאינה

ללאהחיוביתהתכניתומימושקרבנות,
אףתדרושכוודאיהיאופשר;ת.שלכים

מפעיליה,והתמדהמסירותהקרבה,יותר
ממלחמתכהרבהגדולההמוניתומעורכות
התכדרגוברתכמידהאכלטרור.קבוצות

ממסקנהלהתחמקטעםואיןכילתהאיןכי
שלהפצתהחשוכהזהכמוכן .זו

זומאשריותרהרכההערכיתהמהדורה

 .העברית

אש"ףבאזנירקלא
שלספרוכיעמית,פרופ'קובעכצדקאך

שלשיטות,שלכלום"אוצרמהווהשארפ
 ,,אוניברסלית.תוכנהושלמוסריתהשראה

הדוגמאותאתכאןלמנותאפשרותאין
מפרטשארפהספר.שמכילההיסטוריות

 !כלתי-אלימהפעילותשלסוגים-200כ

אתהמחברפורשהראשוניםהפרקיםכשני

פעולה :מגדירהואהעיוניות.מסקנותיו
כהשקפה"יסודה ?מהילא-אלימה

שכוחככני-אדם,תלויותשהממשלות
הםשעליההחכרהמן"נובעהשליטים
פוליטיככוחש"השימוש ,) 27 (שולטים"

-, 1תמידהוא ...חך-צדדיתהליךאינו

כיןגומליןהשפעתיש ,) 3 3 (צדדי"
הסכמה"עלמכוססשלטוןו"כלהצדדים

מחוסרגםלנבועה"עלולההסכמה-
כסירוב"הכרוךהמחיראתלשלםרצון

) 40 (. 

 :נדיגאעללהסתמך .כמוכןיכול'הוא
כרצוןהשינויחשיבותאתהדגיש"גאנדי

הציותכאופןלשינויכתנאיכני-האדם,
אתמזכירהואוכן ,,ושיתוף-הפעולה.

כבית-הפועליםכקרבהשוררהמצב
כמידהפוחתשפחדם"מרגעהחרושת.

שקיימתומרגענעלם,אףאומשמעותית
לאי-האותניתןכתוצאות,לשאתנכונות

 .) 42 (גדול"כקנה-מידהשיתוף-פעולה

/ 
,' Qp<כt""\ ; t",IA .,.,_ ~ Q ס
/~ 0~~ lc?, /) cE;.o 
,r-- ~ CJ .0 
 ר)(t~~ ~ 7י' 0
pסeן?)כ p נפt

ן:נ;א.ט~ה.מאקיאווליככרגאנדי.רקולא
כיטענומאות,חמשאלףלשנתכסמוך

מקורותאתקוטעלעריציםלסייע"הסירוב
צורךללאלנפילתם,וגורםכוחם

הוגי-שנישארפ,לדעת .) 45 (כאלימות"
וזה-טולסטויעלהשפיעוהאלההדעות

גאנדי.על
מאשרלככושיותר"קל :גרסרוס;

לפנירבזמןהיהוזה- ) 40 (לשלוט"
שארפ .כלכנרןשרון-ופולשלמצבם
כוחנגדמאבקדרכיאחרכמקוםמסביר

תמונהקיבלוהתוקףשחיילי"ייתכן :פולש
המותקפתכאץרהמצבלגבימסולפת

אומאוכלוסייתה,לצפותשניתןמהולגבי
להםלספקוישפלשו,אץרלאיזואף

להם,המוכנותכדרכים-מדויקתתמונה
ישאחריותם.אתלהכיןלהםלאפשרכדי

הארצותשתיכנישלמעניינםכילהבהיר
יבהירוהמתגונניםהתוקפנות.אתלעצור

 ...ומקיפהעיקשתנחושה,תהיהההגנהכי
הללוהמסריםכללהעכרתהאמצעים

קרה.אשרזה .) 227/8 (כיותר"מגוונים

שיתוף-פעולתםאתביקשוהפולשיםכל
ג'ומאיליםכאמצעותהנשלטיםשל

קוויזלינגיםלטפחניסההיטלר .כלשהם
הסלאוויםכקרבאףאלאכנורווגיהרקלא

-להכחדהאותםדנההנאציתשהגזענות
שלנוכמאהאכלהיהודים.כקרבואפילו
 .לכשלרןמהרהעדנידוניםכאלהבסירנות

כמרינההפרטאט;מיזציית

המודרנית

אתהאמריקניהחוקרמפתחהשניכפרק

הםאלההכרח"."מרקדיכדברהנחתו
לנקוטהיכוליםמוסדותאו"קבוצות
פוליטיכוחלהפעילעצמאית",פעולה
ההשפעותהאמצעים,"מכלולשהינו

וסנקציות,גמולסמכות,וככללםוהלחצים,
השגתלשםכלשהוגורםלרשותהעומדים

הכוחמוקדישל"מצבם .) 55 (מטרותיו"
יכולתאתרכהכמידהיקבעבחכרה

:לאדוק .) 59 (השליט"כוחעל ...שליטתה
הכוח"חלוקתאלאהפורמאלייםההליכים
היאכולוהחכרתיהמיכנהכמסגרת
קשרללא-השליטכוחאתהקובעת

השיטהשלהמוצהריםלעקרונות
 .) 60 (המוסדית"

חברתיים,"מעמדותהםהכוח""מוקדי

תרבותיותקבוצותדתיות,קבוצות

(איגודיםכלכליותקבוצותולאומיות,
ארגוניםקטנים,מימשלגופימקצועיים),

ועוד."פוליטיותמפלגותהתנדבותיים,
קרהאשראתשארפשלניתוחומעניין
נאלץלכןקודם :הפיאודליזםחיסולאחר

כמסגרתהפיאודליםעםלהתדייןהקיסר
"חכרההתפתחהחיסולםאחרהפרלמנט.
אך ...שוויםאמנםשהםמיחידיםמורכבת

ומכאן .) 65 (ישע"וחסרימפורדים

שלנו"בחכרה : aפר;א.דיךשלאתרעתו
קרקעמשמשתאשרלתופעהעדיםאנו

 :מקוםככלהפאשיזםלצמיחתפוריה
ירידת .) 66 (הפרט"שלהאוניםחוסר
כדיעדהכוח""מוקדישלכוחם

נוחהקרקעמהווההחכרהשלאט;מיזציה
בדמוקראטיותפאשיסטיתלהשתלטות
שלאתרעתו-המערביותהחוקתיות

לכ.לתשומתבהחלטראויהשארפ
המודרניתהמדינהפאשיזציה,בליגםאך

חשבוןעלגוברתבמידהריכוזיתנעשית
המכירהמחבראזרחיה.שלהשפעתםכוח

כיקובעהאמריקנית,המציאותאתהיטב

דווקאהארץבכלכלתהמדינה"התערבות
במוסדותלדמוקרטיזציהתורמתאינה

עיליתקבוצותשלשליטהכלכליים.
היואלהוצרכנים,עובדיםשיתוףוהיעדר

הגדוליםהכלכלייםהתאגידיםמאפייני
במסגרתהוחרפואףןהושנים,מזה

המונופולים(ז"אהרב-לאומייםהתאגידים
הללוהמגמות ... ).ז.י-הבינלאומיים

המדינההתערבותכעקבותהתגברודווקא

-בכללכמשקוכן .ומפעלמפעלככל
השולטחדשניהוליהדרגצמחזוממגמה

צרכניםפועלים,שלוהולךגדלמספרעל
ויותריותרנעשיםאלה ...ומרמחים
מה'היודעים'-'המומונים'של'לקרחות'

 .) 180 / 1 (להיעשות"חייב

וריכוזהמדינהשלהתרחבותה"תהליך
אתמוצאעולמיתכתופעהוהשליטההכוח
בארצות-הברית"גםמרובהבמידהביטויו

ש"חסידיאחרשקרהמהזה .) 182 (

השינוי-החברתי-באמצעות-מנגנון-המדינה

הדמוקרטיזציהבתהליכימיבטחםאתשמו
עצובה.בנימההחוקרמסכםהליברלית",

שלהדמגוגיתסיסמתהאיפוא,כוזבת,

 ,, !מדינה"פחות :בעולםהבורגנות

חכרהאלשלווהדרך
 ?סוציאליסטית

וכארצותכברית-המועצותגםקרהזהאבל

קורה"כךסוציאליסטיות.הקרויותאחרות
אשרולמהפכניםחברתייםלמתקניםאף

לענותכדיהמדינהמנגנוןאתהפעילו
האנושייםהצרכיםעליותרהולםבאופן
כשמנגנוןיותר.טובהחברהלבנותוכדי

חזקגםהואלשחרננו,דיי;חזקהמדינה
קובעבצדק .) 1 8 1 (לשעבדנו"דיי;

 :הסטאליניזםתופעתעלבהצביעוהמחבר,
גורמתשמתמסדתפוליטית"אלימות

הא.פקטיביהכוחלריכוזדברשלבסופו
אתלהשיגהמצליחשליט,אותובידי

וכך .) 190 (המדינה"מנגנוןעלהשליטה
חסידישל"מחובתם :למסקנהמגיעהוא

לשםהמדינהגיוסלוותרהחברתיהשינוי

ובנייתהעוולותתיקוןהאדם,צרכיסיפוק
 .) 184 (ה" ,ilחךיחברה

"קמילתעלמארקסשלחזונואתמזכירזה
שלסיסמתוואת-כסוציאליזםהמדינה"
המפלגהשל-20הוהוועידהחרושצ·וב

כדרךללכת :הסובייטיתהקומוניסטית

האיר;-קומוניזםהסוציאליזם.אלשלווה
סוציאליסטיותומפלגותבהדוגל

מחשכהפיתחואףכעולםשמאליות
שהערותיונדמההבהרתה.לצורךעיונית

זה.לכיווןהןגםמצביעותשארפשל
 • .ליבוןעודדורשהנושא

זילבריעקב

החמורההסכנה
שלוםשבידחוי

שלמחירו :בייליןיוסי
ערהעבורהמפלגת ;איחור
 ;הכיפוריםיוםמלחמת

 ; 1985 ;בע"מרביביםהוצ'

עמודים. 225

 ;והגזרהמקל :גזיתשלמה
כיחודההישראליחמימשל
 ;ביתןזמורההוצ' ;ושומרון

עמודים. 365 ; 1985

 ; ,,בצומת"מפגש :כמרוריורם
באוניברסיטתהרצאתווכן

כספרלהופיעהעומדתחיפה
ב"עלנתפרסמהותמצית

המשכים 4ב-המשמר"

 . 1985באפריל-יוני

כישקט,היהכראשיתההציונותמצפרן

שארץ-נדמההיהדאזהמידעבתנאי

מידיהגירושבעקבותשנתרוקנה •ישראל
המאהעצםעדריקהנשארהטיטוס,

 :הרצלשלסיסמתומפורסמתהריהזאת.
לאאכל ,, !ארץללאלעםעםללא"ארץ

ציטוטיםיעזרולאהמציאות.היתהכן
היו"לאכילהוכיח,הבאיםמלומדים

חוואן,יוצאירקאלאפלשתינאים"
כדיהנהשזרמומדבריות,ונוודימצרים

עםגדלומספרםצליינים","לשדוד
הציוניים.המתיישביםאצללעבודהסיכוי

לאשהארץהעובדה,אתלהסיראי-אפשר
 .אחרעםבהוישבריקההיתה
ישראל-ערבהסכסוך"ראשיתבספרו

(ספרייתזה-עתהשהופיע " 1911-1882

לחקרהמכוןחיפה,אוניברסיטתפועלים,
מזכיר )עמודים 2 19 ,התיכוןהמזרח

אפשטייןיצחקאתלטובהבאריאליעזר
מאמרואתב"השילוח"פרסם-1907שב

היתהלאאזעד-נעלמת""שאלה
אבלהערבית.לבעיהמודעותכלכציונות
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לההמודעיםמספרגדלשבינתייםהגם
הקומוניסטים,ראשוניאצלתחילה-

ר"השרמרמגבספררפ'שלהשלום""ברית
-אחריםרביםאצלואחר-כךהצעיר"
לקיומםהתייחסהתמידבכללההציונות

(הגםפראגמטיבאורחבארץערביםשל
מקובל).היהלאעדייןהזהשהמונח

הןחשובותכולןחיינושבעירתככלאולם
בפראפראזהארהמפתח,שאלת-

חיתהדט~ן".ג"שאלתל"פארסט",
בענייןנוהגאתה"כיצד :ונשארה

נאלציםזרובשאלת-יסוד "?הפלשתינאים
ארההתחמקותכילקבוע,אנו

היושבדרך-כללגםמה-הפראגiניטזם

רל;:זנסהרגלםלדחיקתבחתירהקשורים
שלרםבהשגתמחדליםעלינוהביאו-
לדעתאףהיום,מאיימיםוהםהסביבהעם
המדינה.עתידעליעקבי)(גדמערךשרי

שרשרתלמנועהיהאפשראולי
מלחמות

 1כיכזכור,בהרצאתו,צייןנמרודיורם

שבן-הקובע","היוםהיה 1948במאי

ימיםהבריחה"."עידודעלברהורהגוריון
טען ,-24.4.48בהמיפנה,יוםלפניספורים
האר"םשלהביטחוןבמועצתשרתמשה
שהערביםאינטרסישליהודיםכיואמר,

על :דברי-סרקאלההיו"לאיברחו.לא
המדינההיותעםהיישובהשלמתבסיס

מוגבלתוריבונותהה;מ;גנית,לאהיהודית
מדינהעםפדקרטיבייםהסדריםעל-ידי
הסטייטהיהבארץ-ישראלתאומה

האר"םמחלקתבעיקרדיפארטמנט,
שלהפלישהלמניעתלפעולמרנןבתרנו,
גםסיוע,כללישראלולהגישערבמדינות

תכליתהפלישה.תימנעלאאםבינלאומי,
 'אבלנמרודכתבי'בהישג-יד",חיתהזר

בראשםגוריוןרבןהבריחה""עידודצמאי

לאל.ארתהשמר

 1פחתוהישראליתהמדיניותהקשחתעם

מקררותאבלכאלה,הזדמנויותכמרבן,
שיחרתבעתכאלה,שהיוטועניםרבים
המהפכהאחרהראשוןובזמןרוורס

יעבודש"הזמןבתקררת-שראאךהמצרית,

 .בירחו-בשבילנו"

שעת·כושרהחמצנו :גזית

שלאיש-אמרנוגזית,שלמה(מיל')אלוף
השטחיםעלחלשאשרדייןמשה

ישראליותהכרעותעלכותבהכבושים,
אחראףכאלהכמחדליםשכמוהןשם,

מעולם"הממשלההימים.ששתמלחמת
השטחים.בנושאמדיניות-עלגיבשהלא
קריאתשתקבלעד ...להמתיןהעדיפההיא

של"שיכרון-החרשים .) 13 1 (טלפון"
 1לאחורבמבטגזיתכתב-הימיםאותם

שלפציה' 9ה'ק;נשל~מה-הורתה"היה
ההנחה ...יום-הכיפוריםמלחמתערב

("לשיחההיוזםיהיההשנישהצד
מדיניתויוזמהטיפולמנעהטלפונית")
שעתאוליהוחמצה ...דחופהישראלית

הצערתשהציעומיאז"היו .) 132 (כושר"

 .מק"ידקלאגזית.מזכירשרנות",מדיניות
תכניותמיידהציעומפ"םואחריה

ערב,עמיעםלפיתררן-שלרם
אותםעםוקודם-כלהפלשתינאים

ישראלבשליטתעתהשהיופלשתינאים '
יסופר,כיייאמןלאהשטחים.ערביי-
שלהמחקרמחלקת :זאתמספרזית.גאך
ביוני-9בחיברהבמטכ"להמודיעיןאגף

חייבתש"ישראלהנחהמתוןמסמך 196 7
מספיקבהשישתכניתכבעלתלהופיע
 ...הערבייםלגורמיםוכוח-משיכהפתי;נ;ת
חדשה."יחסיםלמערכתלהגיעעל-מנת

לא-נצחרן_הלםכמעטשל"באווירהאולם
בייש'°!ב-דעתולדוןלעצורמסוגליםהיו

זהבנושאטיפולליזוםאואלהבהמלצות
ראייהמנערןהנצח"הלם ,, .מדיניבדרג

טרטקוכר)דוד(עציובכייליןיוסישלספרומעטיפתאיור

מדינותשתיהקמתעלההחלטה
הקשורותוערבית,יהודיתבפלשתינה,

כידועהיתהכלכלית,מבחינהביניהן
ולברית-לארצות-הבריתמשותפת

"סיועהבטחתכיאיפראייתכן :המועצות

מעצמת-העלעבראלגםרמזהבינלאומי"
והלוחמיםהנשקמשלרחיהשכייה.
הםגםמרמזיםממזרח-אירופההיהודיים

הוראתעםגוריוןבןאבלזה.לכיוון
מניעתמאמציאתביטלהבריחה""עידוד

בני-נוערהמוניבחיישעלתההפלישה
גםבריה"ממטילהכךמשוםאולישלנר.
על 1948מלחמתלפרוץהאחריותאת

יסודנטרלכךכלאיכרזהטיעון .ישראל
הכהןדודשלהפצרתואתקוראיםאם

העצמאותהכרזתאתלהקדים"לאבשעתו
 1 1948באוקטוברבמקום-במאי-14ל

מןראסקלדיןולאפשר-כמתוככן
נוסףכסיוןלעשרתדיפארטמכטהסטייט

לידיהערביתהליגהאתלהביאכדי
כפי-יהודית"מדינהעםהשלמה

תעודות.עלבהסתמךכמרודשמוסר
עקרוניתהתייחסותהיתהלאכינזכוראם

שניעםשללקיומוהערבית",ל"שאלה
המחדלזההיהלאכילהביןקל Iבאץר

לפנינוהמוצבתבמשימהוהיחידהראשון
הפלשתיכאים.עםולהסכםלהסדרלהגיע

 .) 132 (מפוכחת"
כיהיא,היוםגזיתאלוףשלדעתו

הצעהוליזוםמהרלהחליט"התביעה
מרחבומוצדקת.הגיוניתהיתהישראלית

זהלצורךישראללרשותשעמדהזמן
חייבתחיתההממשלהבימים.נמדד
מיהרהבטחרןשראך ...בנושאדירןלקיים
מןלרדתשישופסקההתלהבותאתלצנן

 .) 134-5 (הנושא"
חברומדברייעקביגדציטטלא-מזמן

:"יצאנו-10.6.67בדיין,משהברפ"י

הגדהאתלכבושכדילאזאתלמלחמה
עםגבולתיקונילשםולאהמערבית

הצהרותיוכילכולידועאך-סוריה"
אדרבה, .לפיהןלפעולדייןאתחייבולא

מרנהגזית .להיפרבדיוקפעללמעשה
ערבייאלאפשרויות-גישהארבע

בלי Iדייןבחרשמתוכןהשטחים,
כל"דיכוי :בשנייההממשלה,התנגדות

להתארגןבשטחיםמנהיגיםשלבסיון
משלו"פוליטימעמדלושישגרףולהקים

אתשירתההשנייה"הגישה .) 331 (

תנועהלעודדשלאהישראליהאינטרס
ישראל".עםבדבריםשתבואפוליטית

ולבנותלכסותהאפשרותעל"ויתרהוהיא
ביכהפעולהושיתוףאהדהשלתשתית

דיכאהשכי,"ומצדהשטחים"תושבילבין

 .) 333 (המקומית"המנהיגותאתישראל
 .) 336 (פאקטר"רה"סיפוח-משמעה

אדםלדידימסס~לסיכוםזהרספק,אין
שבעבמשךבשטחיםזהקולפישעבד
:אפשרות-הגישההיחידהנחמתו ...שכים

שלמנהיגותלהקים :"הרביעית"
גזיתאצלמפורשותכך-"קרריזליכגים"

אריקעל-ידייותרמאוחררקנוסתה-

שרשרתעלדייןשלניצוחוברם,שררן.
התחכמויותעלהמבוססותההתנחלויות

ואדמותהמדינה("אדמותמשפטיות

כלכליתמדיניות"היעדר ,) 183 (נטושות"
מהשקיהלבדהשטחים,כלפיחיובית

בעקבות ,) 179 (הישרלית"בהתנחלות
קודם-ערדהביאושנייה""גישהאותה

למבויגזית,אלוףשלעדותולפי Iלכן
סתום.

כפניםאו-כחוץמלחמה
בסופרהובילהדייןשלהשכייה""הגישה

היהודית"."המחתרתלהתארגנותדברשל
חסידי"משנוכחו :כךזאת-מתארגזית

והסיפוחהיהודיתההתנחלותרעיון
מלחמתבעת , 196ב,כילדעתלישראל
איןושרבהזדמנותהוחמצההימים,ששת

לגרוםהפוליטיתהיכולתישראלבידי
מיביניהםהיוהשטח,מןהערביםלפינוי
בתקורה :יהודיתמחתרתלהקמתשפנו

יעשווכואבותראוותניותטרורשפעולות
חוקיתממשלהששרםהדבריםאת

ירמהסדרעללהעלותתוכללאואחראית
הפעולהבתכניותכיפלאאין .ברמזולו
הנראותמזימותנכללוהמחתרתחברישל

הפצצתתכניתכגרן Iלחלוטיןמטורפות
יביאכזהצעדרקכיקיררשכןהר-הבית,

יתאפשרשבומצבליצירתלהתפוצצות,
השטח"מןהערבייםהתושביםשלהפינוי

) 339 (. 

מטורפת,מסקנהאחת,מסקנהזוהי

 1בלעדיואונחבאעםמובהקת,כהניסטית

מעברהרחקיודעים,שכולנוכפיהנפוצה,
הצער,ולמרבה-"כך"תמה;נילקבוצת
במפלגתניכריםחלקיםהוותיק,היישוב
הזייתמפנימחוסכיםאינםובנוערהעבודה

שמפא"יכירוןהערביםגירוששלהטירוף
מאדרבזמןחלמועצמןהעבודהומפלגת

ומשוםהבריחה"ו"עידוד"טןנס;;~ר"על
נגדועקשנימתמידמסענוהלשלא

לכךאיהרביזיוניסטית."האידאולרגי;:ז"
לתפישההנ;גדניםהיוםמאדמועטים
הציבורכל Iהעבודהותנועת Iזוגזענית
קשה.בעיהמולניצבבמדינההשפוי

קלהיישובשלמצבוהיהלאהשניםכל
האזורעמישלהמרננתהע;ינותלנוכח

אימפריאליסטיקולוניאליסטילשלטון
נוספואךבחסותו.אחרעםוהתיישבות

כירבי-השפעהיהודייםחוגיםהימורילזה
להשיגבכוחנוזהמסוכסךבמצבדווקא
פרס-רביןמעשהאחרתפארםיותר.

ההפצצההרפתקתאחר :בטלויזיהראינו
גררפרפסחחה"כאמרבטוניסיה

חרסייך"יוזמות :רבבסיפוק(ה"ליבראל")
 " ...יידחהכברזהעתה-זהרכל

 .אופטימילהיותקשהזהחמורבמצב
לאב'החלטהשנהו 7לפניהתכוונו"אם

מיקוחכקלףבשטחיםלהחזיקלהחליט'
נשארותהפוליטיותהאופציותכשכל

האופציותשכלנדמההיוםהריפתוחות,
ומןגזית.שלמהאלוףמסכם-נסגרו"
שלזה"מצב :לאזהרתונאזיןכיהראוי
יהיהלאנסבל,בלתיהואסתרםמברי
ארבמוקדם .זמןלאורךבולהמשיךאפשר

-בלתי-נמנעכמעטוהדבר-במאוחר
מלווהשיהיהרדיקלימהלךיתחולל

 .) 338 (רבתי"בהתפוצצות
אותרהובילהזוריאליסטיתראייה

לפניעומדתישראלשמדינתלמסקנה,
בין"ברירה :ביותר"אכזרית"ברירה

צבאיעימותממנהישתמעאשרהחלטה
לביןהערביהעולםעםבלתי-נמנע

אשרפנימיעימותממנהשישתמעהחלטה
-1982במימיתהפינויהופךלערמתו

ילדים."למשחק
אפשרשנוצרהסבך"את :גורסוהוא

שחולףיוםכלגורדי".כ"קשרלתאר

המסבכיםחבליםערדחוטים.ערדמוסיף
 1שנוצרובתנאים .ויותריותרהפקעתאת

מוקדון'אלכסנדרשל'חרבוורקאפשר
ותרכלהסבוכההפקעתאתלבתקתצליח
ושומרוןיהודהאזורהקשר.אתלהתיר

 ,, .ישראלשלבגרונהכעצםנירםהוא
החלטהגםרמה-החלטותקבלתלצורך

ההמוניםבהירות.דרושה-גורליתכה
-המחנותשניביןהיוםהמתנודדים

המחנהשלרה"עיקבי"הקיצונימז?ן Qכשה
לארמיתחובה-כהנאהואהימני

זאתשעשרכפיהברירהאתלהםלהבהיר
 • .הנ"להספריםמחברי
זילבריעקבכסדרהואחרוןשלישימאמר

אינטגרציה:
לעירובממיזוג

בעירכת ;בחינוךאינטגרציה

 ;בן·אירר.שרןיש.אמיריי.
עם-אוניברסיטאיתספירההוצאת

עמ'. 267 ; 1985עובד;

הישגיאתמקרוביכירשהציבורראוי

היעדיםאחדשהיא Iבחינוךהאינטגרציה

החינוךמערכתשלבפיתוחההמרכזיים
בישראל.
בנושארבחומרמקיףשלפנינוהקובץ
כרצףהנראיםרביםמחקריםפרישהוא

ותוכנית.מבניתמבחינה

בן-ארי .רדשרן .ש Iאמיר .ייהקובץעורכי

אחדיםבכתיבתחלקהנוטליםחוקרים
שלרחבמעגלאלפוניםהספר,מפרקי

החינוכית,המדיניותלמעצביקוראים,
מרביתלכןהררים.שלרחבולציבור
תיאורית,כסקירהכתרניםהפרקים

קיימים.מחקריםעלומסתמכים
הקובץעורכימתמודדים Iהתוכןמבחינת

להםשישנושאיםשלרחבתחוםעם
לרמהמתייחסחלקםבאינטגרציה,נגיעה

הקשורההרחבה,ברתית nה~קרר-

החלקואילומדיניים-חברתיים,בשיקולים
ברתית nה~קרר-לרמהמתייחסהאחר

אינםהקובץפרקיבשטח.בחינוךהקשורה

שהםבענייןלא;אףברמתםאחידים
מגמהניכרתהשונילמרותאולםמעוררים,

השניכחוטהעוברתמשותפתאפרלוגטית
בסיכוםעוסקאינוכאילוהספר,פרקיבכל

מחקריםשלומעלהעשורלאחרביניים
יסודהנחותמתוךייצאאלא,בנושא,

היקפומפאתחדש.תהליךשלראשוניות
כלאללהתייחסניתןלאהקובץשלהרחב

אחדותאלאלאשררה,במידההפרקים
מציג.שהואהיסוד

בקובץהמודגשבמיוחדמענייןמאפיין

באינטגרציהלשימושביחסהקונצנזוסהוא
מגמהניכרתהשוניםבפרקיםכמושג.

כמושגב"עררב"שימוששלנישנית
האינטגרציה.אתהעבריתבשפההמתאר

מרחיקת-לכתמשמעותזהלשימוש
יחסית,חדשהגישהעלהמצביעה
ממטרותנסיגהבחרבההמקפלת

כג'כרך(מגמותהמקוריתהאינטגרציה

במסגרתהעדתיבעירובדיאין ) 1977

מטרותנוסחוכאשר .) 12עמ'(שםהכיתה

בראשהיכרמתוכנן"מיזוג :נאמרהמיזוג

(סוציאליזציה)חיברותתהליךוראשונה
דרכיאתהמיעוטלקבוצתלהקנותהמכוון

האופיינייםההתנהגותונורמותהחשיבה

ביסודוהעומדיםהמערביתלתרבות

 .) 25עמ'(שם,החינוכית."המערכת

פחותהדרגתו'עירוב'מושגית,מבחינה

כמושגיםשילובארמיזוגמ'מיזוג'.
אתיותרמאפייניםחוברתבאותהשמישים

מאשרהעברית,בשפההאינטגרציהמהרת

כמיקרהשלאלהניחיש Iלכןהעירוב.את
במושגחדששימושזהבקובץנעשה

כןעליתראינטגרציה.כמבטאהעירוב
יתכןמושגית,עמימותיוצרהשימוש

המושגשלהבנתועלהןהמקשהשמכוונת
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קניוקיורם
בקריית-ככפייםלהשעשתההשמועה,הגיעהאליגם

קכירקיורםשלבקשתואתדחהשופטיםשזך~רהספר'
רביןלאמיתה,אמתשזרביןראש-הממשלה.לפרס
מענייןהענייןהרישכיכה,ככפיאיכםזרשמרעהשככפי

פרסיםבמתןשנתכסהכמידאשתקד.כשלגבעצםאותי
אלמוניעלפלוניאתלהעדיףשרכיםמלחציםובלחצים

הפרסכהרותזרמיזרמוכיצדרבותשכיםשראהוכמי

איננילהובילם,חפץאחרארזהשלשליבובמקרם
עדקללות-המשחקשלזהמפרקאופתעולאמופתע

הדורות.כלסוף
אמרת-מידהלפיכחלקותכברדשלערגותאין

החותכים,שלאמרת-המידהעל-פיאלאאובייקטיביות,
ממניעיםמכיעיםעל-ידיבשר,כלכדרךמר~עים,ואלה

האמנותיתשהאובייקטיביותשסבוררמישרכים,

נאיקרא-והיחידההאחתאמת-המידההיאהטהורה,

יכולכשופטשמכהןמי .כרבלבפרסהזוכיםרשימתאת
כשיפוטרעניינילהיותלעצמוולהבטיחלכסרתרק

שנראהשמהיודע,כמרכישמילמרות ;יכולתוכמיטב
עשויפלוני'שלהעניינישיפרטוכמיטבפלמרכיבעיני

 .ועיוותוהדיןכהטייתחברובעינילהיראות
יורםשליצירתוהיאיותרהרבהבעינישחשובמה

וכמהבכמהוקראתיחזרתיעבודתילרגלקכירק.
חוזרתיצירתומכללאצליהמצטיירתוהתמרנהמספריו'

הסופריםמןאחדהואשקכירקספק,ליאיןעצמה.על
בסיפורתביותר(כשבח)והפרועהמענייןהדמיוןבעלי

עץ","סרסהרומןהואלכךמובהקתדוגמההעברית.
"היהודילביןכלב"בן"אדםביןבמידת-מה(העומד

כווידויהכתובמאוחרתשיבהעלרומןהאחרון").
אתלחפש ?לאבודיםכותר"מה :אקספרסיוניסטי

הגיבורכותב ,, .ולכבשןבתרכםעמוקעמוקהטריטוריות
אתאוליבזהוממצהמירהלאהובתוזהרומזשל

 .הרומןשלהפואטיקה
ביעףולעבורהזמן'גבולותאתלפרץומכסהזהרומן

תל-אביב :וזמניםמרחביםביןהגיבורשלבזכררכר
כדודיםשלאחריה,התקופההשחרור.מלחמתהקטנה,
מלחמתלקראתושיבהבאמריקהנישואיןבעולם,

בין~רגיכטיניגודהגוסס.האבשללמיטתוששת-הימים
שלסרלרריגלמרחקים.הכמיההלביןהאבלביתהקשר
חוזראיכנורכשפרגיכטאחר.במרחבמחכהעץ""סרס

אליו.מגיעההיאאליה,
תימטייםמתחיםבין-זמניים,מתחיםוגדושמלאהרומן

נוסטלגיהרכןלגרוטסקהמפתוסתדיריםומעברים

החדשה.מאץר-ישראלוסלידהשחיתהלאץר-ישראל
לעצמו,שבחרהעליל~אחריהמחברמשעוקביותר
כשהואוסנטימנטליות,גרוטסקיותבסטירתמרבההוא
המסגרותאתהש;בךרתהפריצותמןמשרכההכאהכהנה

שתיהרס.כדיכביכול,כבכתה,התבניתלעצמו.שהציב
בדרמההקומפוזיציה.כדיןהלשוניהסגנוןדין

שכה) 60לפכישנדפסולילות"(ב"ימיםלביסטריצקי
מכוחהוכהנהמטאפררירתשרשרותאחריקכיוקכסחף

האקספרסיבית.הלשוןשלהריטררי
אבלמרהיב,אקפרסירכיסטידמיוןבעלהואקכירק

האורבתהאמנותיתהסככהאורבתליצירתו
לשלוטהחדלרלאקפרסירכיזםבכלל'לאקספרסיוניזם

סגנוןהואהאקפרסירכיסטיהסגנוןבפרט.בדמירכרתיר

מאדמעטיםרקחולשתו.רזונוחרזהמאד.פתוח
באוב.שהעלוהאקפרסירתזרםעללהשתלטהצליחו

הםבחומרים.שליטאיכרהואהצליח.לאקכירק

קביוקיורם

מהעושרהמלים,מריבויההכאהעליו.משתלטים
האמנותית.דעתועלאותרמעבירההחוויותשלהמגוון
שלהקלסיותבהשקפותהגיבורכאבקעצמוברומן
בצררהשציירמשרםאביר'אתמכצחהגיבור .אביר

 .כביכולתרבעשהאבהאמנותיהסדרכגדהמתקוממת
פררדיסטי-סרטלמרד)ביטויזה(רגםגםמצלםוהוא

אביר.שלרמותוחייועלפתיטי

האמנותיתשהאובייקטיביותשסבורומי

האחתאמת·המידההיאהטהורה,

רשימתאתנאיקרא-והיחידה

 .נובלבפרסהזוכים

כגדהתמרדהואליוצרו.גםאירעלגיבור,שאירעמה
וניצחהאריסטוטליתהעלילהשלהקלסיותהמסגרות

אמכםמגיעונוהרהתוהופיררס.כצחרןזהראבלאותן'
תמידיודעאיכרהמחבראבלרב-ערצמה,ביטוילידי

גראס,גינתושלהפנטסטיתהגרוטסקהאותר.לעצור
מןהםמייריכגרגרסאבמאןתרמאסהוא,היטב.בכריה

לאזןשהצליחוהמעטיםהאקספרסיוניסטיםהסופרים
ואיןאקספרסיוניזם,איןכארסבליללרגרס.כארסבין

עשוילרגרסבליפנטסטית.ומערבולתרגשיתערצמה
להתמסמס.הזההמועצםהכאוס
 ;יצירתושלהתבניותעללהשתלטהצליחלאקכירק
מגרוןעשיר,דמיוןרבה,ערצמהביצירתוישאבל

רבהאולילעתיםרבה,ונכותאמתיכאבטירוף,ומורכב,
לושיעזורקפדן,לעררךודלףכתרמאסזקוקהואמדי.
בעודףשיקצץעררךללרגרס.כארסביןלאזן

-הסגנוניבעודףהגרוטסקה,בעודףהסנטימנטליות,
 .בעודףבעודף'בעודף'

האםמאד.ומענייןמגורןעשיר,מספרהואקכירקאבל
איכרהואאם ?ככבדותברשדוברפרסלאותוראויהוא

אחר,ארזהבפרסשזכרהאחרים,האםראוי?מיראוי,

כליליכמה ?השלמותכליליהםהפעם,ברשזכראלהאר
יזכוהמושלמיםרקאם ?בתוכנומהלכיםבכללשלמרת

מוסדאתלסגורכנראה,נצטרך,בפרסים,
הפרסטיטרציה.

הואקכירקיורםמושלמים,בלתיסופריםהרבהבין
המענייניםהמגוונים,מושלמיםהבלתימןאחדוודאי

 •ביותר.והמורכבים

שקדג.

לעירובממזיוגאינטגצריה ... 9

החברתיות-המטרותעלוהןלכשעצמו
קיימותכאמוראךממנו.הנגזרותחינוכיות

השימושמעצםנוספותמשמעריות

ניתןלאינטגראציה.כאנאלרגיהב"עיררב"
בצררהארפרופיל,כהורדתזאתלכנרת
ממטרותרציניתכנסיגהיותרבוטה

אףואוליבחינוך'החברתיתהאינטגראציה
 .רןבכשלכהודאה
בקובץרביםמימצאיםהאמורהלטענה

במישוריביטוייםאתלמצואניתןשלפנינו.
 :משותפתזיקהבעליאךשונים,התייחסות

מלאכתנואתעשינוכחוקריםאנחנו

קשורהכזר,ישאםהאשמה,נאמנה.

המדיניות,במעצבי :אחריםבגורמים

וכר'.השטחבתנאי

להציעהואחוקריםשלשתפקידםמקובל
כדיהמדיניותלקובעימחקרםפריאת

החלטות.להחליטבבראםאותםשישמשו
מסקנותיהםאתלקבועעצמםהחוקריםעל

הערליםארביקטיבייםדעתשיקוליעל-פי
במציאותאולםמחקריהם.ממימצאי
האינטגרציהכברשאיובעיקרהישראלית

הדברים.התנהלוכךלאבחינוך,
היובנושאשעסקומהחוקריםרבים

המטרותבקביעתשרנות,ברמותשותפים,

על-ידיהןשלה.החברתיות-פוליטיות

החינוךמשרדבמסגרתברועדותהשתתפות

חלקבהירתםהארפראטיביתברמהוהן

אוליתמוההלכןהמשרד.שלאינטגרלי
(עמ'אולרח.מפיבקובץהנשמעתהטענה

היסטורית-התפתחותיתסקירההמגיש ) 31

שאי-הצלחתההאינטגרציה,רעיוןשל
פועלהואלדעתואי-מימושהארהמלאה,

אתהקובעהחלקביןהקייםמהנתקיוצא
אידאולוגיהע"יוהמאופייןהמדיניות

החלקלביןמגובשתחברתיתוהשקפה
בשטח.הפועלהחינוכי

היגרבחינוךהאינטגראציהשרעיוןמרבן

מטרותיואשרבמקורר,פוליטי-חברתי
זרקביעהלמרותאולםמה~קרר.נגזרות
עולההמסכם), 10בפרקובעיקרזה(בפרק

מעצביהאם ?ממיניזוןמי-השאלה
ניזוניםהחינוךבמשרדהמדיניות

אופיהם,עלדרכםוקובעיםמהמחקרים
מנטלית,משתייכיםהמחקריםעורכישמא

המדיניותלקובעיואידאולוגיתפוליטית
ומכרונים.מושפעיםמחקריהםולכן

עירובשלגטיהעלמעידיםסימנים
החוקריםביןהפרדהעלהמקשהתחומים
קובעילביןאובייקטיבייםמדעכאנשי

הםהאמורהלבעיההגורמיםהמדיניות.
ודלותמושגיתאי-בהירותראשית,ארבעה,

קביעתעלהמשפיעיםהמושגיהדיוןברמת

הכוללות.רות tהמד

ברועדותהחוקריםשלהשתתפותםשנית,
שלבתפקידתמידולאהחינוךמשרדשל

יועצים.

ונוקשהחד-צדדיתהתייחסותשלישית,
בשטח.החברתיתהמציאותכלפי

הקשוראינטרסנטיגררםשלקיומולבסוף,
במסגרתהאוניברסיטאותבפעילות

 ;לימודתרכנירתבהכנת-האינטגראציה
הוראהשיטותופיתוחלימודספרי

רגסטליט.מ.ת.ל. ,.ח.ט.מבאמצעות
אםובעיקרלמתרחש,כרויותשאוזניולמי
החינוכית-חברתית,במציאותמעורההוא

בינייםכסיכוםהקובץאתלקבלקשה
מחבריו.רוציםהיושאוליכפיחיובי,
בפרקבעיקרביקורת,בקובץאמנםקיימת

תמידרלוונטיתאינהזואךהעשירי,
חוגיםעל-ידינתפסתשהיאכפילמציאות

למחנהמשתייכיםשאינםרחבים
אידאולוגיות.מסיבותהמתנגדים

הציפיותאחרימילאהלאהאינטגראציה
ביןהקייםהפערבשללאוזאתבהשתלו

"תארריתבשלולאלהגשמתה,המדיניות
לכןיכולהלא .) 205(עמ'הרופף"הקשר

כךזאתעושיםהיושאילוהטענהלהרשיע
הדרגמצדנחרצותיותרהיתהואילווכך'

יותרפורהפעולהשיתוףאוהפוליטי,
החינוכיתבמערכתההשגיםהיובשטח,

 .יותרמרשימים
חטה"ב,במסגרתהאינטגראציהגילקביעת
החזקים,אלכמיעוטהחלשיםהבאת
שלגררםהמהוותההקבצותשיטתקביעת
המציאותזוהקיים.הפערשלהנצחה
הקובץמחבריעלמקובלתשעדייןבשטח
הםרשם.פהקלושהביקורתלמרות

מניחיםכשהםבהלהמשיךמעדיפים
'מיזוג'המושגהפיכתשבאמצעות

בעתיד.הצלחהיאפשרול'עיררב'
מגילהחלשיםחינוך :כגרןאחריםכיוונים

בגילכברהמונצחהפעראתלצמצםכדירך
החלשיםשלפיתוחםחטה"ב,

החלשיםאלהחזקיםהבאתבמקומותיהם,
אלוכלבהיפוך),אךפרופורציות(באותן

לפחותלנסותם,שרצויאופציותהן
 •כיום.הקיימתהמרכזיתלדרךבמקביל

גלבעולאיעזר
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רץעדיין
הגשרעל

 ;"צורות" :וולךיונח
קריאחוסימןחוצ'

 ; 1985 ;המאוחדהקיבוץ
עמ'. 190

"קרדכליה"דולך'ירכהשלמוקדםשידעלבפרפרזה
הציבורית-שהמהומהלומדניתן ,) 6עמ'("דברים",
ופרשתדמותהסביבעכשיוהמתרחשתתקשורתית,

שאנשיםמשרםמתרחשתהמשודדת,שלומרתהחייה
ירכההיאבאמת,ואילו,אדומה","שדהשחיתהחושבים

הכאבכל(עםזמנהטרםשכפטרהמשודדת •דולך
עשרייה,זרשהילולהאוסיף,בת-תמותה.שבדבר),

המשוררת,דולךירכהשללשמירתהלהזיקדחוק,לטורח
הסכסאצירת,ושוחדיהרכילותטרדישלהדמותולא

האמיתית.הציבוריתבתודעה

בכי'חראערצמותיומשיאישאחדחרגש'
 .נכוןחראכןועלשלח'ח:.ד.עכלחרא

מעניין.ככסירןכל,קררםלדאות,ישהחדשt;כפדהאת
בתחומיםהאפשריותהמגבלותכלאתלהתירכסיון

כמקצועניתמתגלהדולךשכן .ארתההמעסיקים
היאהתימאטי,הצדמןגבולו:קצהעדהחבלבמתיחת
נראתהשלאבצררההאנושית,הזהרתחקראתמרחיבה

ביןהגבולותטשטוש-החדשההעבריתבשידהקודם
הכרהביןלזולתו,אדםביןוכקבה),(זכרהמינים
כבדהואהענייןהלשוני,הצדמן .לחברתהמופרדת
"גסה",בשפההשימושומסובך.מורכביותרהרבה

יהודה .כבדשכפרצהבדדךנוספתתחכההואכביכול'
אבדיאתלכנרתידעלחלוטין'שרכהמשודדעמיחי'
דולךירכה .מעודנתבצררהכיאםהמפורש,בשמםהמין

 ""אבדלהגיד(במקרםהעכשוויבשמםלדבריםקוראת
 .)"זין"בתשתמשהיא

אתמעמידשלפנינוהקובץ .הכלאיכהגסה""שפהאבל
עדהחבלמת'חחזורגםכאמצעירקולאכמטרההשפה
הןבך,שולטותהמליםז"א,מותרת,ןוהלש .גבולוקצה

פתחזהרצררתן.אתאתהולא "צורתך"אתערשות
הפנימיבהגיונומאורגןיפה,לזרם-תודעה

עובד",לאש"העכייןסככהגםנוצרתאךהאסוציאטיבי,
מבוקר,כלתיארכניפטפוטהואהאסוציאציותשרצף
 .צודה""חסרגםדבר,שלובסופר

ההכרה,אתבימעלהשלפנינו,בספרממרשךעירן
הואאךהנכבד,חלקואינוהאחרוןהסוגמן "ש"פטפרט

ארוכיםשירים ;לעיכולקשההספרארדה, .קיים
ויתרריכוזיתרדורשיםבספר)ניכרמקרם(שתופסים

מתומצתיםכגבישיםשעשוייםשיריםמאשרהקשבה,

ישלזה.להיכנסצריך .הענייןמתחילכאןאךומרוכזים,
כלהיא-והצידההכנההדורשבמסעלהתחיל

האפשריים.והחרשיםהמשרשים

לאזכרלא-כיטראליתפרסונהאחדתרההדוברת
הלשוני.במישוררגםהאנושיכמימוגם-נקבה

לומרשניתןזההארכיברסאלי,הבדידאחרהואהחיפוש
 :השירכלשרןאחת,רבעונהבעתולא-כלרםהכלעליו
אחרמישהולהיותממלאושאחדהפונקציות"כל

האפשרויותכלהאפשרויות/בכלמלהכלמעצמון
הזרלהיותוהאוביקטןהסוביקטלהיותלמרבןוכולן

אחר("להיות " ...כאורניוםהכבדהחומראורחוהמהלל
 .) 140 'עמ ,"מעצמו

 : " 1 1 , 10בת"ילדהבשיר ,עתה ,נתבונן

 11 10כתילדה

 םי~~~~~יןגי ?7 ;כ;tללא
ה t"לךע~דך~ה
 ר~~~

:בזpד ן:~ rpלךת.ך,י;א;
-:פשתב:פה

ןד~י~סי~ל.ם·~ל~ד
~::ז.ךגש

זp~כ;ן ;מ~

 וי(;!~ א~~-ךןם

~~ראש;

לא,אם
כראש;,יןמ;

ילדא;';לדה
w י~w ל 1 ~?ז.ל;א.~ךן
מכ~לתלה
~ז:ז:יר.···ע 1י.לא

 ) 70(עמ'

מיןסימנילהאיןכיילד'גםלהיותשיכולה-הילדה
~ w שלה.הידעכלאתשלה,התרםבכלתוציא,-ניים

הידעכלהואבכי)הואערצמרתירמשיאי(שאחדהרגש
כלומד,דם,יוציאהנכוןהדגשככרן.הואכןרעלשלה
בפשטותבראשו,דמולא,אםדם.ידברוהאילםחיים,

הפועל,אליצאולאבמרחו,יוותרוחייו-בראשו
אתשיכנהמיחי-מת.הואדגשללאשראשמשרם

מחייו'ידעלאמנוולותהתוארבשםהזההילדה-ילד

שלהמקירותעםשרבבה,בנימהכיאםפשרות,חסרת

בפעילותבציוניוהאבסורדיהשימושעםכןועלהמין
והכתובה.החיהבשפהביותר,הרמההאנושית

 ,) 121(עמ'שכיח"הזדמנותשניה,"פעםהיפהבשיר

אנחנוכללית/ההכרה,זאתאישיתאינה"היא :נאמר
כאילוכלומרההכרהןלה,פרטבכלמתחלפים
אינהבמקוםההכרהאבלוקובהדוקאמתחלפים

חופשיואיברחופשיואיברמקוםמחליףמשהובוררתן
שלךבהכרהמשתמשתאני / ...וזהה •אישיבלתיאיבר
עוברבשליורקאתהבשליואתהאוליבשליוואתה
לאמהכרתי/למטהידיעלמתחתיוכבמבוךחייבתרך
כמתחתלהכרתימתחתעוברמרגיש/לאביאלילבשם
השיר' . ,, ...קשרזהובילאבהלאחשאינךגשרול

אחרתפעםיותרולרעתאחרת"פעם :במליםהמסתיים
הואזהבמרבןשאלות,שמציגשירהואלוותר",לא

 .ריגושיהיסטרי,שלוהריתמוסאבל"פילוסופי",
גשר-קשרהיאהאם ?מהי-ההכרה :היאהתהייה

במקרםהמשוררת,שלבשפתהל"טלפרתים",(אמצעי
משתנה,הואהאםאיבר,ראםאיבד?היאהאםאחד)?

 ?מודגשאיבדהיאהאם ?חדירלהחלפה,ניתןנזיל,
 ?בלעדיך"חייךאתלהחיותיכולהש"אכיייתכןהאם
ברמהונקבה,זכרביןהמוחלטתשההפרדהכשם

יונהאצלמופרכת,היאהלשונית,ובדמההאנושית
אחתשהכרההתיאורטית,האפשרותערלהכךידולך
ארשלההמשךהיאאלאמרעותה,מובדלתאיכה

 :האמירהאתאולי,שמאפשר,מהרזהלהחופפת
שתיביןהפגישהחיי".בתרךעכשיועובר"מישהו

בכטחוןלאאךיכךעללהעמידעשרייהברצףהנקודות
התהייה.ומכאן

"כמה :להיותיכולשלפנינוהשיריםקובץשלהמוטו
ארתךיחלקהעולםהואלשניים/העולםאתשתחלק
מחשבה.מעוררתאמידה .) 15(עמ'בחזרה"לשניים
העולםאתלחלקלאניתןבאמתהאם :היאהשאלה
 ?במשימתהמצליחהדולךהאםאחרת,שאלה ?לשניים

פרסונהלהעמידהמשודדתמכסהבהםהשיריםבכל
היאלמעשה,הלכהנקבה,ולאזכרלאכיטדאלית,

לנקודתחזרנו ?בזכרהנקבהואיפה .זכרבלשוןמדברת
 ...הגשר"עלרץל"אכיחוזריםל"ירנתן".חזרנוהמוצא.
נחדדזה,מרתקלמסעהדרושההצידהאתככיןכאמוד,

גיבובלבין"צודה"ביןלהבחיןנדע ;המשרשיםאת
ב"שדהמדוברשלאנזכורולבסוף,סתמי.~לים

ביונהאלאים,יבשמלת-סידפ\לפנינוהמרקדתאדומה",
הכרתהלהעשתהשלעתיםחשובה,משורדתדולך,

ארלקודנליה,האנשיםשעשרמהבחשיבותה,העצמית
 • .לירכתןהברשהחסריהילדיםשעשרמה

משמרתמר

החייםאתידעלאהוא :אחרותבמלים ;מדמוידעלא
אתכאן'שוללת,הדוברתקירם.זכרתלדאיןכןרעל

ראשוניתהגדרההיאהמיניתשהזהרתהאפשרות,

אינו "הנכוןש"הרגשבהכרה,חייםרואהראינה ,לחיים
מין"הסימניהםהרימין'סימניישאם .בהמשחק

 • .!1ןרגיהכרהשלחיבורבכלל:, ''שיוהאנ

-, nעובדהבקביעת),הפותח 17(עמ'עברית""השיר
ב~ליםששיאהפלקאטית,מס~ימתבמידה ,משמעית
תוחיפבהמשךמקבלסקסמכיאקית",היא"עברית
-, nמאמירותנעהואאורכולכלכיאםימעניין

אינהאיכרתוכןרעליותרעמוקותלאמירותמשמעירת
היא"עבריתנאמדשבההשנייה,הפעם .אחידה

וכאן'מדבר"מילדעת"רוצה :מוסיפהסקסמניאקית",
כאןמרבעתספק,לאהשקפת-עולם.מזדההכבר,

נקיאינולעולם,שהוא,העברי,הדיבורעלביקורת
שלהאירוניהסירםוכר').היאהוא,אתה,(את,מגרפים
"תראה :לאורכוהמושמעתלביקורתטבעיהואהשיר
בליעכשוארתהאוהבומידרתןלשפהישגרףאיזה
מבקשתהדוברת .).מ.תשלי,(ההדגשהלשון"כסרת
מעוניינתשהיאמשרםבדיוקמגופים,משוחררתשפה

נקראבכללוהשירנקי.גשמי,חשוף,:עדרם,עצמובגוף
בחיוךכקראותהחד-ממדירתהאמידות :חיוךבחצי

כדיתוךהחיוךאתמסבירותהעמוקותהאמידותתמים,

 :דרגמאחדים.הםהמעבדיםהשפתיים.התרחבות
בת-שבעהיאהעבריתמתרחצת/אשההיא"העברית

חד-שודרת-פוסל"שלאפסלהיאהעבריתנקיהו
המחויכותלשוררתלגיטימציהכותנותאלהפעמיות
ככללירחןוסימניקטנותחןנקורותלה"יש :הבאות
הידיינותהואכולוהשיר .יפה"יותרהיאמתבגרתשהיא

ןןוו lעת
המתנה
היפה
ביותר

לקרוביך
וידידיך

 77עתוןעלשנתיתחתימה

 •הישןבמחירעדיין
לשנהשקל 17,550 .•
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הדדית-עזרה
ועושיםמאמינים

 .הדרךבראשיתכברבזהזהשלוביםהיווהגשמתוהחזון
בימיהביצותמייבשימאהלי ,השניתהעליהשלהכבישיםוסולליהחוצביםממחנות
בתקופתהחדשותוהשכונותהעריםבונישלממטבחי-הפעליםהשלישית,העליה
מהמעברותהחמישית,העליהשלוהמלאכההתעשיהממפעליהרביעית,העליה

ועדמעד-המדינהראשיתשנותשלהצעיריםהחקלאייםוהישוביםומחנות-העולים
היווהאלפים ;ההדדיתהעזרהרעיוןאתאלפיםהגשימוהדרך'כללאורך ,ימינו

לרבבות.

 .-המעשהנמשךהיוםוגם ...
 .בקשייםהנתוןאחרלמפעלמסייע"כור"שלריווחיכשמפעל *
לבעלבכךומאפשריותרגבוהמס-חברמשלםגבוהההכנסהבעלכשחבר *

 .חולים"ב"קופתהבריאותשרותימלואאתלקבלנמוכההכנסה
צעיר.לקיבוץוהדרכהידעבאמצעים,עוזרותיקכשקיבוץ *
הודות ,עבודתוראשיתעםבסיסית,מפנסיהנהנהבארץחדשכשעובד *

ותיק.עובדשללתשלומיו
מאפשרהארץבמרכזלצרכן""המשבירשלבחנותהקונהכשלקוח *

דומה.חנותשלמשרותיהלהכותובאילתנקרית-שמונהלתושב
במשבר.הנתוןבמושבלחברוערבמושבכשחבר *

אדם.-הואלעובדכשעובדהיאהדדיתעזרה

-העובדיםלחברתשנה 60ז
 .העובדתהציונותלהגשמתהעולהבדרךשנה 60

C 
rיt 

0 
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1984 

הבא,בספרישיידפסלשירהמוקדמיםהנוסחיםאחדהואזהשיר :העןה
עםבהוצאתהקווניםבחודשיםארויyןראהאחירם",ישוירם"מכנתים
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חפצים
תמונות)בשתי(מחזה

יהושעב.אברהם

הנפשות:

 68בתואשל-האם

 45בןעזרא-הבן

 40בתאורה-הבת

 41בתשירה-הבןאשת

 80בתטילידודה-האבאחרת

 50בןעודד-האחרתבעל

 42בתדניאלה-הספרמביתחברה

 22בתנאז'יה-עוזרת

בירושליםההוריםדירת :המקום
 .החורףבסוףיממה :הזמן

 11תמונה

 .בוקרארוחתואוכלתיושבתאחריםבבגדיםשירה .שמששטוףבוקר(

ה)ריצפהאתשוטפתצעירהערביהעוזרת .סביבהטורחתהאם

כלום.אוכלתלאאת :האם
המון.אוכלתאניהר,ישחר:
לןאעשהאניושחיםאחתלחביתה,מוכנהאת :האם

חביתה.

קפהשותהרקבבוקראני ...לאבאמתואשל,לאישחר:
ואוכלת.אוכלתאניופה
לכנסכוחלןשיהיה •חבל ?חביתהרוצהלאאת :האם
רתחו.המיםהקפה.אתאכיןכבראניטובשלן.
 .תקומיאל •בעצמיליאכיןאני :ישחר
רקבינתיים ...מוכןכברזה ...תדעילאאת ...לא :האם
לימסביריםלאהם ...הזהבמכתבכתובמהרגעתראי

לידונעצרתקפהלהכיןהולכת ,להונותנתהבלויהנייראת(מוציאה

המיםאתכברותחליפילשולחןמתחתגםתנקי )העוזרת
מסתכלתהאםבמכתב.שקועהעדייןשירה ,הקפהאתלהביא(הולכת

מהנו, )אותומכסהבצד,ושמההתיקאתמוציאהלארוןהולכתבה.

 .להביןהצלחתכתוב,
 .כאןכתובלאאיזה,אבלבנק.מאיזהכנראהזה :ישחר
בדקלים.בנק :האם
 ...כתובפההנה ...נכוןהא, ?בדקלים :ישחר
 ?רוציםהםמהאבל :האם

היהשייןזהרוציםהםממןלאבכללזה :ישחר
ועשריםמאותשמונהלושישמודיעיםכאן ...לאחרון
צריךבטחטעובטחהםלירותפתאוםמה ... ?לירות
 ...שקליםלהיות
שזהלהיותיכולזה ?זהתאריךמאיזהאבל :האם

 ...ואחדמשבעים
אבלמאדישןמשהוזה ...ידעתאיןבדיוק, ...כןישחר:

 ...זאתבכלשווהזה
 ...לירותזהשקלים,לאזהאבל :האם
אזהיוכבראםעזראאתתשאליטעו,הם:אוליישחר

 ...שקלים
לאטוב, )ברחמיםבהמסתכלתמטמינה,ממנהלוקחת(:האם

כן.כלשקטהאתשיתקרר.שלןהקפהעלחבלחשוב,
 ?מתרגזתלאפעםאףאת

ממה?ישחר:

הולכתשאתלפנילןאראהאני ...מהחיים:מהבל,האם
 )לה(מראהלןלתתשרציתיופראקטימאדיפהתיק

בנחת)סתכלת(מ :ישחר

קצתהואברומאאותכםכשביקרנושקניתיתיקזה :האם

נוח.הואאבלגדול
 ...לןאותומשאירהלאאתלמה:אזישחר
 .ממנוסבלהוא •אותואהבלאאבא :האם
אניהצהריםאחראחזור,שאניאחריאולי:טוב,ישחר
בשקט.איתןאשב

 ...הביתהלחזורירצהתיכףהוא •לןיתןלאהוא :האם
 .עיןעצמתיולאערההסתובבתיהלילהכלליתאמיני

 . rעחיתוך . 1 , 9א J 4בצפתסמטה .גילדדר . ,

כאןשישמהכלאוציאשאניעדמנוחהאמצאלאאני
 ...הזהבביתלהישארעודיכולהלא ...לשםואלן

 ...אותרלשנואממשהתחלתי
 ...הזההביתאתשנאתלאפעםאף ?למהאבל :ישחר
אתאיבדהואאותו,שונאתאנישלוהמחלה:מאזהאם
 ...שלוהטעםכל

אנשיםיהיושם ...עוברתאתמעטעודאבל :ישחר
 ...חדשים

לינשאריםהאלהוהחפציםעוברתאניאיןאבל :האם
 ...לעזוררוציםלאואתםבתוכיכאילוסוף,בלי

תבואארהגםלפה,זהבשבילהגיעעזרא ?למה :ישחר
 ...לןיעזרוהם ...שובהיום
יכולהאניזה ...תזרקיהכל ...לזרוק ?לעזוראין :האם
אבל ...סתםלהרוס ...לעזרהקוראתלאאניזה ...לבדי
מביןלאוהוא ...הכלייחרבשלא ...מפהמשהולקחת
תראימתעקש,סתםרק ...לונותנתשאניבמהכלום
אתשכיסתהמגבתמורידה(לתההזההסדוריםאתלמשל
לקחתרוצהלאהואלמה ?בוישרעמה )הצחלותערימת
ואשבוראקחאנימהאז ?להתביישכאןישמה ?אותו
הכל.את

 ...יפהסדוריםבאמת :ישחר
מפה.אותוותקחוממנותהגושלאלמה ...:נהדרהאם
 .אותורוצהלאשאתבטוחהאת :ישחר

האם:לא!לא!
 ...לקחתמוכנהאניאזצריכהלאאתאם :ישחר
אחדבספלפהקטנה.בעייהרקלזהיש !יופי :האם

לךאדביקאני ...להדביקאפשראבלהתפרקההידית
כלום.תרגישיולא

הזה.הספלעללוותראפשר :ישחר
אדביקאניאבלאחת,תחתיתחסרהכיגם,אולי :האם
עוקבתהזמןכלהעוזרת.גתשתמשילאאזתרצילאאםלן

 )עובדתלאכמעטאחריהן

אולילזוזמוכרחהאנימאחרת,אניהרי ...בסדר :ישחר
מהיודעתלאאניהולכתשאנילפניאותראעיראני

 ...הבוקרלוקורה
הסתובבהואגםלישון,לותניאותותעיריאללא,האם:
 ...היוםשתקחרלקרטוןמכניסהכבראניאז ...בלילה
 ...תודה •בסדר :ישחר
אניאםמתה,כבראנילן,תודה )בחוםאותה(מנשקת :האם
לאאנישלוהמחלהמאז ...לכלוםסימןלאזהברכהלא

 ...לבכותיכולתילאבכיתי
 .בוכהלאשאתטובלאזה :ישחר
 ...בוכהלאאנישבוכים,לאלהטוביודעת,:אניהאם
 ...עדייןאני ...אעשהאנימהלבכותיכולהלאאני

מבוהלתעדייןאת :ישחר
-אני.זאתמבוהלת ...אותןיברךאלוהים ...בדיוקהאם:

פותחתאניבבית,מסתובבעודשהואלינדמהלפעמים
שוכבעודשהואחושבתואנישלוהחדרשלהדלתאת

שהתעקשוחוליםמביתאותושהביאואזכמרשם
והרופאנוראכזהבמצבהיהכשהואאותולהחזיר
 ...איתרלבדאותיהשאירווהםאותושלחהזההמנוול

הוא ...חלקיםלחלקיםמתפרקהוארגעשכלכשחשבתי
בולגעתמפחדתהייתיואניגפרורכמורזההיה

צריכיםהיולאהםשליבידע•לוהידלישהשאר
זהכאילו ...חוליםביתזהכאןכאילולזהלהסכים
אלאותהמובילה(תתחלקישלאכאןתזהרי ...בכללאפשר

ותמשיכיהדליאתתקחייאללה )בזעףלעוזרת .הדלתעבר
מצלצלהיהוהואוהלכוכזהקטןפעמוןלונתנו ...לשם
 ...ובלילהביוםהזמןכל

בביתשתנסיחשבוהם )הפתחלידהמעילאתלובשת( :ישחר

ולןלושיהיהזמןכלחוליםלביתלרוץתצטרכישלא
טוב.יותרקצת

עצמםהםכאשראותיככהלנסותיכלולאהם :האם
בוולטפלולילהיומםכאןלשבתמוכניםהיולא

כזהנוראבדבראותילנסותיכוליםלאהם ...בעצמם
לןתגידהיאהנה ...כלוםעלשלטלאהוא )בחלש(

ביוםפהשהיההאדוןאתראיתאתנאז'יהנכוןבעצמה,

 ...לכאןשבאת
 ...:כןנאז'יה
 ...:נרהאם

 .אותולהחליףצריכיםהיינוהזמןכל :נאז'חי
שומעת.את :האם

 ...שבוע ?כמההיהזהכלאבל :ישחר
עדחמישימיוםשבועייםכמעטשבועיים, ...:יותרהאם

 ...מכןשלאחרשנייום
לביתחזרוהואאפשרשאיהבנוכולנואזבסדרי :ישחר
 ...חולים
 ...מאזעליכועסיםאתםאבל ...כן :האם
 ?פתאוםמהלא :ישחר

זהבשביל .מרגישהואניעליכועסיםהםיכן •כן :האם
מענישים ...בכוונהמהבית,כלרםלקחתרוציםלאהם

 ...עליכאןשישארו ...האלההחפציםכלעםאותי
אזכועסיםהםאםמחשבה.איזופתאום,מה:לא,ישחר
שיכולת.מהעשיתאתעצמם.עלרקאולי
ממהיותרלעשותיכולהשאניחושביםתמידהם :האם
 .כךעומדתאתלמה(לעוזרת) ...באמתיכולהשאני

סגור.הדלתכאז'חי:
כבר.אותונעיראוליישחר:
החלון.אתותנקיתעליקצת,עודשישןצריך,לאהאם:
 ...לעשרתאפשרמה

 ?איןאבל :נאז'חי
שלקחתילותגידילי.מאוחרממשרצה,אניטובישחר:

הצהריים.אחריאחזורואניהמכוניתאת

 !צהרייםפהתאכליאת :האם
 .מאורגןהכלזהבכנסשםאוכליםאנחנולא, :ישחר
זהמהעל .לןהכנתיכבראני .ואופןפניםבשום :האם
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הזה?הכנס

 ...ניטשה ...בפילוסופיהמשהר :ישהר
אתמנשקתמחייכת,(שירה ...ערדללמודלךכמאסלא :האם
ומסתכלת.הזמןכלעומדתאתמהטוב,והולכת)האם

 .החלוןבשבילסמרטוטיםליאין :אנז•הי
החדראתתגמדיבראי ...החלוןאתתעזביטוב, :האם
בזהירות)הדלתאת(פותחתשלו

 ...כןעזאר:
 ...החדראתלךתנקההעוזרתכאןאזקםאתה:אםהאם
 ?שידהאיפהלי,קדהמהבשעון)(מסתכל :עזאר
המכונית.אתולקחהכבדהלכההיא :האם
(קופץ)אותיהעדתםלאלמההרכבד,הלכההיא :עזאר
תתרחץעכשיולךטוב ....ארתךשנעידביקשתלא :האם
 .מיידשלךהחדראתתגמורוהיא

 ...אדוןשלרםפנימה)חודרת(כבר :אנז•הי
'מה)הפיגשלהמכנסייםאת(לובשרגערגע, ...שלרם :זעאר
לךתעשהוהיאתצאמתרגש,אתהמהיש,מהכרהאם:

 ...מהנוקדעבודהבלימסתובבתכבדהיאהחדראת
גםוכקימהדלשירותים)(הוךל ...קפהלךאכיןאני ...יאללה
תיכףבינתייםתשבטוב,לסלון)חוזר(הוא ...למיטהמתחת

ארתךשמכידההזאתהאישהזאת ...לךתגמורהיא
הווילונות.אתלקחתהנוקדתבוא
 ?שמהמה ?זאתמיתופסלאעדייןאני :עזרא
דניאלה. :האם
 ?מהדניאלה :עזאר
 ...טובארתךמכידההיאאבלזוכרת.לא :האם
 ?פתאוםמה :עזאר
 ?סוכרשםלאאתהתתרגזיאלטוב :האם

לא.עזאר:
 .סכריןלייש :האם
:לא.עזאר
 ...כךלשתותאפשראי :האם
אוזרתהאם .דלברמהעללהםאין .קצרהדממה( ...קובע:מיעזרא

החפצים)אלקמהאומץ

שלחבילותשתילכםכותנתאניכלראשיתטוב, :האם
 .חוץתוצרתחתיכותסוכר
 .שםתצטרכילאסוכרגםילךתשמרי ?לךלמה :עזאר
מספיק.לייש ...רוצהלאלא, :האם
אחד.דקאקחאוליאני:אזעזאר
 ...בקרטוןפהלךשמהאניהכה ...שכיםתקח:לא,האם
 ...ליישלאווהגם

בסדר.עזרא:

כסףשלסוכריות ...עוגותלקישוטסוכריותוכאן :האם
 ...הצבעיםמכל
 ...עוגותתאפילאיותר :עזאר
בחייםדיאפיתי ...מקוםליאין ...לאפותלמילא, :האם
 ...זהאתקח ...שלי
כלוםלאפותיודעתלאששידהיודעתאתאבל :עזרא

 )בענייןהסוכריותאתובודקלוקח(

להחז·קיכולזה ...שתגדלמיכלאד ...משכהלא :האם
זהלאכילה,לאזה )לטעוםמנסהעזרא(שרוציםכמהמעמד

ארוחתבמקוםעכשיואותםלאכולתתחילאללקישוט,
נוקד.

 ...בסדרעזאר:
פחכאןישעכשיו )משקפייםלובשתרשימותפיעלעוברת( :האם

זיתים.של
 ?זיתים :עזאר
אותם.תקחמצוייכיםעשיתיבעצמישאניזיתים :האם

זיתים.אוהביאלי
בסדר.עזאר:

חדשיםכאילוגלגליםכאןישתסתכלעכשיו :האם
להסיעתרצהאםכבדלמשהואולאדוןלחברשאפשר

וברעבתנות)אוכלהואהזמןל J (אותו.

 ...אדוןלהסיעפתאוםצדיךאנימהבשביל )צוחק( :עזאר
 ...מקוםתופסזהישמה ...תצטרךפעם :האם
גלגליםקניתבכללפתאוםמהאותימשגעת:אתעזאר
 ...כאלו
אותם.אצטרךאנישפעםחשבתי :האם

 ?מהבשביל :עזרא
שנהיהשליאואבאשלהמיטהבשבילחשבתי :האם

קח,זהאתקחמתחתם,לנקותיצטרכואם ...חולים
ישתסתכלפהעכשיו ...אותיותברךזהאתתמצאפעם
אתתקחדברים,מיניכלושקעים,חוטיםחשמלרבדי
רגע,תשמעלמחות)מנסה(הואבבית.ותבדוקהקופסאכל
תזרוק.השארואתתשאירשטובמה

אותילעצבןמתחילהאתמהנוקדכבדיאוי :עזאר
 ...שוב
תזרוקתרצהשלאמה •עקשןתהיהאלתקח :האם

 ...מזה
(שותק) :עזאר

פה.שמהאניאז :האם

טוב.עזאר:

מציאה ,צדדיארוןאל ,החדרפאתיאלמתרחקת ,עכשיו(מתוחה :האם

כמושחוררתנימיםעםלבנותשערותיהסיוד,שלגדולהמברשתמשם

עכשיומרחוק)לומראהומודבקת,קפואהאבלאדםראשרעמת

הזאת.המברשתאתתדאה

 ...צדיךאנירווק~מברשת :עזאר
 ...כבדשמהאני ...אותהתקחאדהאם:
ביד)לוקח(ניגש ...ליתדאיזעאר:
 ...קצתהיא(מתבלבלת) :האם
כולההיאגמורה,היא ... ?קצתהיאמה :עזאר

ליכותנתאתמה ...לגמדימתותהשערות ...מודבקת
 ?חושבתאתמה ...כאלודברים
ימיםכמהתשים ...מחדשלהחיותאפשר:זההאם
 ...בנפט
 ...אותהלילדחוףרוצהואתלגמדימתהמבדשת :עזאר

 ...לגמדימודבקותהשערות
ליתעשהאלרוצהלאאתהתצעק,אלתצעקאל :האם

 ...עליתצעקאלאבלטובות
שהיאידעתהריהזאת,המברשתעלחשבתמה :עזאר
 ...מתהכבד
זאתמרבדיאתהמהעל ?מתהזהמהמתהזהמה :האם

הגגכלאתבהסיידתילדכשהייתמצוייכתמבדשת
 ...שיקחמייהיה ...תקחאלרוצהלאאתה
 . ..רגעאותהליתכי :עזאר
 ...לאלא,האם:
בכוח)חוטף(אותהליתכי :עזרא
 . ..להתלבשלך ...העוזרתלפכילא :האם
 ...ייתכןלא ...בעצמיזהאתלזרוקמוכרחאני :עזרא
עליהם)מסתכלתהזמןכלהעוזרתהזבהבפחושםלמטבח(הוךל

כמולעזורבמקוםאתה ...הכלתזרוק ...תזרוק :האם
ואת )לעוזרתפונה( ...להתלבשלךצדות,עושהדקתמיד

 ...לאכולביצהלךאתןאניתתלבשי ...גמדת ...מספיק
 )גוועאור .לאמבטיההוךלעזרא(

פאוזה

פתוחה).מזוודהלידגדולסלעםעומדתקצרבמעיללבושה(העוזרת

המלח.שקאתבסוףרוצהאתהאד :האם
 .בסדר :נאז•הי
בעלךבשבילהזההחלוקאתגםלךכותנתאני :האם
 ...הדההכיסאואת

 ...החלוקאתדק :נאז•הי
הואכבדלאהואלךשיהיההכסאאתקחי :האם

המזוודהאתליתחזיריאבללמזווה)וזורקתמקפלת(מתקפל
עודלךאתןאניאוליאותהצריכהאניהבאבשבוע
רבדים.

טוב. :נאז'יה

 ...קומקוםמשהו,עודלךאתןאניבואי )אותהבוחנת(האם:
 ...כובעישוכאן )להנותנת( ...מצרייךהוא ...קומקוםקחי
לבעלך.תתני

 .בעלאין :נאז•הי
בשנהבעללךהיהפתאום,בעללךאיןמה :האם

שעבדה.

 .ליהלך :נאז'הי
 ?אבאלךאין(לוקחת)בחדדהתכיבואיאז :האם

יש.אבא :נאז•הי

 ...זהו ...שלךלאבאתניאז :האם
 )המזוודהאתלסגורמתחילה( :אנז•הי

מעלישהזב)למפחהמברשתאתומוציאההולכת( •.•:רגעהאם

מבדשתזאת ...כלוםמביןלאהוא ...זהאתגםקחי
דמיוןזהמהיודעתאת ...דמיוןמלאהוא ...טובה

 )לקחתמסרבתזואבלהמברשתאתלה(מושיטה

 ...ס ..וא'ויס :אנז'הי
 ...קחי ?:מההאם

מסרבת)כולהרועדתזאת( :אנז'הי

 ...קחילך?ישמהנוהאם:
עזרא( )גדולהבמהירותבערביתמשהומדברתמסרבתעדיין( :אנז•הי

לבוש)נכנס

בשבועאדדינצההמברשתאת(מחביאהטובטוב, :האם

תעזביאלהמזוודה,עם ...פהאתשלישיביוםהבא
המוןעודליויש ...אותךצריכהאניהסוףלקראתאותי
 ...אותיתעזביאל ...לךלתת

יוצאת)(.••·אדוןשלוםבסדר,יהיה ...בסדריהיה:זהאנז'הי
 .הולךאניגםדהו :עזרא
 ?עכשיוהולךאתה :האם

 .כאןהייתימספיקלא ?ישמה :עזאר
 ...כלוםגמדנולאאבל :האם
 ...פירודשום ...מכאןכלוםעודלוקחלאאני :עזאר

 ...חוטאפילו
כלנבהלתמה ...המברשתבגללאותימענישאתה :האם
 ...ממכהכך

 ... ?נבהלתי :עזאר
הונייחת.אבאשלהספירםגםשיאבל :האם
לעשותמהכלוםלךאיןאני,דקזהבצהריים.:זהעזאר
שם.

 ...כלוםתספיקלא ?בצהריים ?חודדאתהמתי :האם
חזרה.לנסועתמהרכךאחר
אספיק.אניאחריותי:עלעזאר
משהו.לקנותלסופרמרקטלקפוץרקרציתיאני :האם
לצהריים.בשדליאין

 .לךמפריעמי :עזאר
צריכההזאתהדניאלה ...הזאתהאשהזאתאבל :האם
לאוהיאקנתהשהיאהוילוכותאתלקחתהבוקרלבוא
 ?חוזראתהמתי ...שעהבאיזוליאמדה
הצהריים.לקראת :עזאר
אני ...כמוהשאיןכדונודניקיתצדות,אידההר, :האם

יכולהלאוהיאבדיוקתבואישעהבאידולהאומדת
אוכללאאניעכשיוכאןאעשהאנימה ...להבטיח
 ...רחמיםלךאין ...אתהגם ...הביתאתלעזוב
 . ..רחמיםליאין:למהעזאר
רחמיםלךאיןחלהשאבאמאזכיילךאיןכי :האם
 ...עלי
הזה.הסופרמרקטלךיקחזהדמןכמה :עזאר
הרבהליאין ...מכסימוםדקותעשריםשעה,:רבעהאם

 ...אוהבתששידההבשראתלהביאדקצדיךלקנות
 ...העוףאתכבדנאכל ...צדיךלא :עזרא
העוףאתאוכלתלאשירה ...מוכרחהאני:לא,האם
 ...הזה
יכאןאח;:כהואני •עכשיומהדתלכימהייודעתאת :עזאר
 ...הדלתאתלהאפתחכבדאניתבואהיאואם
אחתזהאתאעשהשאנילךמבטיחהאני .מצרייך :האם

 .לישתחכהלהתגידושתיים.
 ...בסדר ...בסדר :עזאר
 ...אותימצילאתה •הר :האם
 ...כאןכחנקאניכברילצאתרוצהאניתמהריאבל :עזאר
לקרוא)ומתחילישןעיתון(לוקח

בינתיים )לפניואפילוקצתבמהירות(מתלבשתמיידמיידי :האם

 ...שלכםזההצעצועיםעלכאןתסתכלזמןלךישאם
 ...הילדיםשל

 ...שובמתחילהאת :עזאר
אניהשאראתשטובמהתקח ..שלכםהכלזה :האם

יאיתרמשחקשהייתשלךהדההאקדחהכה ...זורקת
 .כךכלאותושאהבת

 ...כבדתלכי ...טובטוב, :עזרא
אד )במהירותומתארגנתסללוקחתמעיל,(לובשתקדימה :האם

 ...חודדתשאניעדמפהדדלאאתה
עולהמוזיקההרדיו.אתמפעילמידוהואהולכתהאם( .)שותק(עזרא:

מזדעזיותראלאמנצחלא .המוזיקהמןוחרדקשובכולונעשהמידהוא

אתמוציא ,הארונותאתפותחבדברים,מחטטהואכךכדיתוך .ממנה

 )גוועהאור .אותופורשלאאבלבומסתכלהסוכך

פאוזה

הוא ,קצתנפתחתהדלת .בתחילהשומעלאעזרא .בדלתחלשהדפיקה(

איטית ,חייכנית ,ומשהוארבעיםכבתאשהנכנסת .אליהניגש

 )בתנועותיה

הווילונות.בשבילאת :עזאר
בשבילאניבדיוק, )גדולהבניחותאמדברת(דנאילה:

 ...הווילונות
 ...אניאבללרגעיצאהשליאמא :עזרא

יודעת,אניקצתהקדמתיבסדר,זהבסדר,:זהדניאלה
שלךאמאשלומכם,מהמאדנעיםספודטהעזראשלום
 ?שירהלאשתך,מאד.לכםחיכתההיאשתגיעו,סיפרה

עלהכנסבטח .פילוסופיכנס •כאןכנסאיזהיש
 ...בולהשתתףתרצהשהיאחשבתי ...ניטשה
 ?שמךמהסליחה, )(משועשע :עזאר

ייזכרלאהואלאמך'אמרתיבי'תדברלאאתה :דניאלה
מהגימנסיה.היטבאותוזוכרתאניאבלבי,

שאתשלילאמאאמדת ... ?מהגימנסיהרק :עזרא
 ...כברנבהלתי ...טובכךכלאותימכירה
 ... ?למה ... ?כבהלתאפילו :דניאלה

 )לענותמנסה( :עזאר

טוב,שלךאבאאתמכירהשאנילהאמדתילא, :דניאלה
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 ...כנראההתבלבלההיא
 ...דווקאשליאבאאת :עזאר

 ...לספרייההאחרונהכשנהאצליבאהיההוא :דניאלה
 ?ספריהאיזו :עזרא

קטנהכזאתספריהישכטח,מכירלאאתה :דניאלה
 .ישןמרתףכאיזה •כאןכסביבהשנפתחה

 ?למהספריה :עזרא

שיצאמאזשלךואבא ...ספריםמיניכל ...:סתםדניאלה
לדהיהשכדיוקלא •אצלנולהסתובבהתחיללפנסיה
הסתובב,הואאכלשלנר,כמרתףלעשרתמההרכה
אמארעלאחותךרעלעליךאתימדברתמידהיהוהוא
 ...עליכםמעודכנתקצתשאניכךשלך,
 ...לפטפטאהבהוא .כן :עזרא

 ...קשרמחפש ...כקלותכךמתקשרהיההואדניאלה:
לשכתלדהיהקשהלפנסיהשיצאמאזהיהגלמודקצת
לאמכינה,אניואתם, ...כביתהיוםכלשלךאמאעם

כךהואאזלירושלים,קרובותלעתיםלהגיעיכולתם
 ...אליהתקשר

 ...הזמןכלמתלונן :עזרא
 ...כהומורתמידאכל .עליך ...קצת :דניאלה
 ...הומרדלדהיהלפחותכן :עזרא

 .אותראהבומאדאותרהכירכעליגם .נכרן :דניאלה
שלממשפחההואגםדווקאאשכנזי,שהואכעלי,
האלההספרדיםאתאהבנוראוהוא .הישןהישוב

רצינוהכיתהאלינושלךאבאאתלקחנוופעםהישנים,
כסוף,ברחהואאכלקצת,שינוחאפילואצלנושיאכל
עליו.תכעסשלךשאמאפחד
 ...עלימתלונןהיהלמשלהואמה :עזאר

 ...סתם ...מיוחדמשהרלאדניאלה:
 ...הזמןכלעסוקשאניממנו,שהתרחקתיעזרא:

עליך,מרחםיותרהיההוא ...כזהמשהרכן,דניאלה:
כלאשתךכיוכילדיםכביתמטפלשכעצםזהשאתה
 ...לומדתהזמן
 ...שטריות :עזרא

 ?נכרןלאזה :דנאילה

 ?פתאוםמה :עזאר

 ...כנראהלדנדמההיהכך :דניאלה
 ...אמרערדהוארמה :עזאר

שאתהקצתארתךמשמיץלפעמיםהיההוא :דניאלה
הכלכסךכאמת ...חשובלא ...יודעתאני ...אוליסנוב
לאשעדייןנוראלדוכאב •כךוהתגאהארתךאהבהוא

 ...פרופסורהקיבלת
אתרוצה,אתמהנר, ...טובטובנר,מאד)קןנעשה(:עזרא

 ?לשכתרוצהאתשלי,לאמאלחכותצריכה

עלשלךלאמאככרשילמתיכעצםאנילא :דנאילה
אותם.להורידרקצריךהאלה,הררילרנרת

 ...לךאורידשאנירוצהאת :עזאר
קצתאניכימצרייךיהיהזהתרכלאתהאם :דניאלה

ממהרת.

'סא J lעל''ח Jמת, lJl'ל llלמתחתאותו T'Tמשוחלן,אתמפנה(:עזאר

האלה.לררילרנרתהיגעתאיךמכיןלאאני )ועולה
 ...אליהגיעוהםיותר ...כדיוקהיגעתילא :דניאלה
מאוחרככרהיהרזהנפטר,שלךשאבאלינודעכאשר

והתחלתילספריהבאלאשהואראיתיחודשיםכמהכי
רזה •ליסיפרהשלךראמאלכאןטילפנתידאז •להתעניין

איתהושוחחתיוהשלושים,השיכעהאחריככרהיה
הזההכיתאתלעזובהחליטהשהיאליסיפרהוהיא

אותיסיקרןאזמשהר,לקנותמערנינתאניאםושאלה
והםהאלההררילרנרתאתוראיתי •כאןולראותלברא

ששיפצנוולשירותיםהאמבטיהלחדרלנרמתאימים
 ...אותםנחתוךאנחנולאחרונה,

 ' Jמששבנו''לון llהאת lלהת'מתח'לכברעזרא( ...מכיןאני :עזרא

 )נפרד'םגדוליםחלק'ם

 ...היהזהמהרכל-כך :דניאלה
ואחריכשכרעדתזהאתגילו •מהירהיהזהכך :עזרא

חודשים.ארבעהשלושהנפטר.הואסוכות
 ?חוליםכבית :דניאלה

 ...חוליםכביתהיההואהזמןכל .כן :עזרא
שלאבאעםסיפוראותרשנהלפניהיהלנוגם :דניאלה
הם(כבית.אותולהשאירהתעקשנואנחנואכלכעלי
ה'א lהוו'לוןאתלאטלאט lמת'למעלהעזראכאשרמדבר'ס lעכש'

 )למטה

 ...כמצבתלויזה :עזרא
 ?מתנורןאתלמה :דניאלה

 .הגופנילמצב :עזרא
כמצבהיהכעלישלהאבאקשור,לאזה:לא,דניאלה
שהואכךוהתארגנואלינואותוהבאנוזאתוככלאידם,
חשוב.שזההאמנובכית.למותיוכל

 rעחיתוך . rו 9691וציפויםרומם.אשה,גילרור . ,

הואמקרהכל ...תלדיזה )וגוברתהולתלמת'חותנכנס( :עזרא
חדלים.בכיתלהיותשמעדיפיםכאלהיששרנה.
נתנואנחנואכלביטחוןחוסרמרגישיםכשהם :דניאלה

 . ..הסוףעדאיתנופעולהשיתףוהואכטחוןלו
 . ..אחריםמקריםיש ...תלויזה ...תלוי:זהעזרא

תקופהחיתהזאת ...כסוףיפהכךכלהיהזה :דניאלה
המרןאיתרלנוהיה ...מסעירממש ...מיוחדתכךכל

דורשתהייתיאליו.נמשכוהםהילדים,גם ...שיחות
להסיחכדישיעורים,שםלעשותכחדרו,לשחקמהם
 ...דעתואת

 ?ממהעזרא:

שתמידכדיאצלו,הטלרריזהאתשמנר:מהמרות.דניאלה
ארוכותכתרדימרתישקעשלאאנשים,אצלויהיר

היהזהשר.היההוארגםלו,שרנוכאלה,נוראות
למרתהולךשהואנמרכןידעהואונהדר.מסעיר

ישבהמרותלהתאכל,לנרעזראיתנו,יחדוהתאכל
ככולנוכנר;נגעוהואכרנגענומשפחה,כןוהיהכביתנו

לאמהחשובמהלי,תאמיןאחרים,מימדיםקיבלהכל
בכית,אדרהיהליתאמין .התרכךכאילוהחומרחשוב,

הזה,האוראתרואהאניחושבתכשאניעכשיועד

קליםממשמהשבעהקמנורך.קייץהעשיר,הצלול
קטן,ילדליישעמוקה.חדריהשלזיכרוןמלאיורעננים,

כליהגוססשללמיטהנכנסשהיהחמשכןאזהיהוהוא
 ...יודעאתההזאתהשקיתשםשחיתהאפילופחד,

מחמם ...אצלוהיההילדההכרהאתאיבדכשהוא
 ...אותר
 )\ l'ל llהאת'ד llלההפס'קלרגעמאד,מתוחשומעהזמןל J (:עזרא

 ...לקחזהזמןכמה
שהיהמהלוהיהחודשיםארבעהשלרשה :דניאלה
 ...שלךלאמאסיפרתילאביך,

היתהאיפהשרנה,סיפורזהאחדכלתלדי,:זהעזרא
אשתו.

להעמיסהיהאפשראיאצלה,השארנו:ארתהדניאלה
 ...הרגןהיהלאזה ...עליההטיפולאת

 ...פההייתםאתם ...תלויזה ...תלדי:זהעזרא
אפילוהספיקשלךאבאניזכרת,אניעכשיו :דניאלה
אורחכלכי ...אצלנוהיהכשהואהחדלהאתלראות
כדילחדראותרמכניסיםהיינוהכיתהאלינושבא

 ...שלרםויגידאותרשיראה
כמרלהישאררצהלאאביזהכשבילאולי :עזרא

 ...שסיפרת
כנראהאכין ...כזהעומדיםהידכולםלא:אולי,דניאלה
 ...חוזרהיהכךאחרכזהשעמדמיאכלברח,
 ...הראשוןהחציזה •זהר ...מעניין :עזרא

ידעתילא )זרועות'האלהנושרהבדאתקלטההזמןכל( :דניאלה
 ...כךכלככדיהיהשזה
 ...מכוניתלךאין :עזרא

לאלמכבסהישרזהאתלקחתחשכתי •כאןלא :דניאלה
אבראאניהשניהחלקאתכאמתאוליאז .מכאןרחוק
 ...ליתחכהכאן,תהיהאתההצהריים,אחרלקחת
להוריד.לא:אזעזרא

הריצפהעלכאןיתגלגלשלאמוטבלא, :דניאלה
 ...ויתלכלך

)ד ll '( •••:כסדרעזאר

 ...לקפללילעזוררגעתרכלאםסליחה,דניאלה:
 )ל lהק'פבשעתבזהזהגע'סונ ,מקפל'ס(

שלהרנקאמהצ'אה lמ( ...חבלהכאתיחבל,ליישדניאלה:
 )לבן-צהבהב'לוןווהצבע .אדוםחבל

 ...יפהמאורגנתשאתרואהאני :עזרא
 . ..משתדלת :דניאלה
 ) l 'ס' Jב l 'ד'( ...זהר ...כןאם :עזרא

נפגעת.שלאמקדרהאני :דניאלה
 ?ממה ?נפגעתי :עזרא

 ...עללךשסיפרתיממה ...יודעתלאאני :דניאלה
 ?מהעל )מתפרץ( :עזרא

 ...פגוענראהאתה ...יודעתלאאני :דניאלה
אמרשאביממה ...פגועלהיותצריךאניממה :עזרא
 ...כהחלטטוביםהידשלנרהיחסים ?עלי

 ...אחרמשהראמרתילאגם ...ס::וקליאיןדניאלה:
 ...דווקאאוהבאניאשתיאתרגם :עזרא

צריךאתהלמהמכינהלאאני )מאדמסמ'קה( :דניאלה
 ...זהאתלילהגיד
 ...ככהסתם ...יודעלא:אניעזרא

אני ...נכרןלאאותיהכנתשלאמקדרהאני :דניאלה
 ...שלנרכמרתףשם ...אכיןאלקצתהתקשרתיפשוט
 ...מכיןאני .כן :עזרא

שהיהשלוהתמרנהחיתהזאת )הצ'דהמסתכלת( :דניאלה
 ...יפהאיש ...צעיר

 ) Uהסל'עםנכנסתהאם(

כאןשליהכןאתהשארתי •יופיהיגעת, .הר :האם
היום.הווילוןאתלוקחתאתאז ...תגיעישאוליככרונה
 .חציככרהורדנו :עזרא
 ...זהאתלהורידידעתאיךהר, :האם
 .שידעתילךתתארי :עזרא
 .השניהחציעםמה :האם

 .זהאתלקחתהצהרייםאחראבראאני :דניאלה
עכשיו.הכלאתתקחישלא:למההאם

ישרלוקחתואניפהמכדניתליואיןככדזה :דניאלה
ממהרת.ככראנירמשםלמכבסה,

זהאתנורידלמכבסה,לקחתלהתעזוראוליאז :האם
 . ..מזהונתפטר
 ...אותרלהטרידכדאילא ...לאדניאלה:

זהאתיעשההוא ...אותומטרידלאזה:לא,האם
 ...כשמחה

 ...ממהרעצמיאניאמא,זמןעכשיוליאין :עזרא
 ...שלרם ...הצהרייםאחראבראאניחשוב,לא :דניאלה

 ...ערדארתךאראהאוליאני
לאאני ) lא'מכנגד(מתפרץ )צאת l '(ניסעככךאנחנולא. :עזרא
אנימה •הווילוןאתלהלסחובצריךאנימהמכין

קלגמגוםלה'כנסמתח'ל(אותימנדבתאתמה ...שלהמשרת
 ) l'lדלב

תבראשלאככר,מזהשנתפטרשפשוט,חשכתיהאם:

נודניקיתזאתלנר,ותפריעהצהרייםאחרפעםערד
עלשרב ...ושואלתשואלתומדברת,מדברתכזאת,

 ...המחלהעלשרב ...המחלה
 ?ארתההזכירהוא ?ארתההכיראבאאיפה :עזרא

כך,יצאההיאמאיפה ...מלהלאגם ...פעםאףהאם:
באה •הווילוןאתשקנתהעדהנשמהאתליהוציאה
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לכבדצריכההייתיפעםרכל ...מדדהפעםרעודומדדה
 ...ארתה
ליאין ...דייי ...די ...די ...דיחנק)בעווית:(מתפרץעזאר
 ...אותיתשגעיאת ...כוח
 ?לךעשיתימה ?ישמה :האם
 ...בכללשבאתימצטעראני ...דידי :עזאר
 ...קצתלצאתתרכלעכשיו ...קצתתצאאולי :האם
 ...לעזאזל ...טלפוןלאיזהמחכהאני ...תיכף ...כן :עזאר
אתטורקהעבודה,חלדרנכנסוחוזר,נמךלאבלהיציאה,דלתאל(הוךל

המצרכיםאתמסדרתהאםבבית.ריקנישקטגבו,עלנשכבהדלת,

בזהירות)הדלתאתפותחתהיאמה.ורמןדממה .איחהשהביאה

איכפתלאארלצהרייםאדמהתפרחירוצהאתה :האם
 .אתמולשבישלתיהאורזאתלאכוללך

כלרם.רוצהלאאני :עזאר
 ...כךכלארתךעיצבנההיאלמה ?קרהמה :האם
 .דברשרם :עזאר
אמרה.שהיאכמרארתךמכירהבאמתהיא :האם

 ...בלבלתאתאבא,אתהכירה,היאאותילא :עזאר
ארתך'מכירהשהיאאמרההיאמאבאחץרלא, :האם

 ...שלךמאמריםקוראתשהיא
לעשן)ממשיךגםאבללפיו,חוםהמודדאתתוקע( ...:שטריותעזאר

מתחרטתכבראניחרם,המרדדעםשרב:אתההאם

תשיםאותה,תקחבכללמאפרה,הנה ...לךשנתתי
עלונחלשהוךלהאוראותו,חוטףהואמצצללהטלפון( , ..שלךבתיק
 )הבמה

לאחבל,טוב,להיפגש?תרכללא ...כן ...כןעזאר:
לא ...הערבלקראתלחזורמוכרחיםאנחנולא,חשוב,
שכרעייםאושברע,בערדשרבלכאןאגיעאנינורא

איזה ...עסוקאתהאם ...נוראלא ...תעבורשליכשאמא
לא,כן,כן, ...חשובלאטוב,לגמור?צריךאתהמאמר

אניבסוףיגיעזהכן' ...הדרגהבענייןלוחץלאאנילא
אתזאתבכלתקראתרכל,אםרקאבל ...מקווהבטוח,
נדמה ...קפקאשלהגלגולעל ...שפירסמתיהזההמאמר

תקרא, ...עצמוהשרץבעניין ...חדשמשהרשםשישלי
אלגוריה,ארסמל,ארכמטאפררהזהאתתופסלאאני
מפילהשלה,בחפציםמתעסקתהזמןכלהאם(ממשרתאלא

נורא,במרבן ...תקרא ...תקרא ?מובןבאיזהומרעישה)

ומוסרינוראעצובגםלדעתיאבלומזעזע,מפחיד
עומדזהאםבעצמךותחליטתקראאתה ...אפילו
 ...להיפגשיכוליםלאשאנחנוחבלכמה ...בטכסט

ארוכה)פאוזה .גוועהאור(

במטבחהאם .הצהרייםסעודתלאחרהשוחלן .מכןלאחרשעותכמה(

 ,אותהלהפשיטמנסהעזראהעבודהבחדרועזראשירה .כליםרוחצת

 )פעולהמשתפתחצימתגוננתיחצהיא,ברךכורע ,אותהמנשק

עזרא.עכשיוזמןלנריהיה:לאישהר
 ...נספיק ...זמןלנויש :עזאר
עודלחזורצריכהאני ...ילךלאזה ...נספיקלא :ישהר
אני ...המסכםהדירןאתלהפסידרוצהלאאנימעט

 ...לבדתרגעשרבאתה ...להתעוררצריכה
מנסהגופהבכלאותהמנשק(בסדריהיהשזהתראילא, :עזרא
 )אותהלעורר

 ...שלךאמא ...בכללסגורהלאהדלתאבל :ישהר
מזיז(אותהאחסוםאניאבלשםמקולקל:המפתחעזאר

 )הדלתאתחלסוםכדירהיטים

 ...ש ...שישהר:
 )אותהלהשכיבמנסה(בסדרזה :עזרא

בבית,מבטיחה,אניבערב,היום ...עזראבחייך :ישהר

נגיעשעותכמהעוד ...כזהבחפזוןפהדווקאלךלמה
 ...הביתה
עכשיומוכרחאני ...והילדים ...עייפהתהיי:אתעזרא

לגמרי.אותישיגעההיאאשתגע,אניאחרתלהירגע,
 ...הבוקריצאתלאלמהאזישהר:

מוכנה)ספקמתגוננתספקוהיאאותה,להפשיטמנסההאוהזמן(כל

וחשבתיהמכוניתאתלקחתאתיודע,אני :עזאר
בואי, ...התחמק ...בסוףביטלוהואזאבעםשאפגש

 ...מהרזהאתנעשה ...אושרי ...חמדתיאהובתי,בואי,
 ...עזראילךלאזה :ישהר

לפתוח)ומנסההדלתאלהתקרבהבינתייםהאם(

 ...מתפשטאני ...רגע ?אמאישמה ...רגע :עזרא
 ...לישוןעכשיורוציםאתם :האם
 ?קרהמהישמה ...לנוחקצתמנסים :עזאר
(שירהשלהלכנסכברלחזורצריכהלאשירהלא, :האם

 )בחזרהלהתלבשמתחילה

אנחנו ?לדאוגצריכהאתלזהגם ...בסדרזה :עזאר
עודליישלנוחפשוטרציתיהשעה,מהטוביודעים
 ...שעתייםשלרצופהנהיגה

 ...יודעתאני ...כלרםאמרתילא ...בסדר ...בסדרהאם:
שרבאניכךאחרלשירהמשהולהראותאוליחשבתי
 ...אשכח
 ...האלוהיםבשםאמא,הר' :עזאר

 ...תיכףואשל,תיכףישהר:
 ...לעולםמנוחהתתןלאהיא ...אלוהיםהר' :עזאר
 ...יפהלא ...כאןתזיזאחדרגעאותו)(מנשקת :ישהר
החוסמים)והכיסאהכתיבהשוחלןאתמזיז :הדלתאתמשחרר(הוא

 ...השולחןאתכךהזזתלמה :האם
 ...משהוחיפשתיסתם :עזאר
 ?ואשלישמה :ישהר
ליאין ...ישנתילאהלילהכל ...כרל.ירותחתאני :האם
 ...שקט
 ...בסדריהיההכל ...מתעצבנתכךלחינםאת :ישהר
לאהאלההחפצים ...מנוחהמוצאתלאאני :האם

לא ...אותיממלאים ...בתוכייושביםכאילו ...נגמרים
 ...מהםאתפטר
יהיולתת,סתםגםאפשרתדאגי'אל ...תתפטרי :ישהר

 ...ממךלקחתירצושתמידאנשים
 ...כאלואנשיםאין :האם
 ...להםוניתןנקחאבחנואותם,נמצאאנחנו :ישהר
אני ...מהושכחתימשהולךלהראותרציתי :האם

 ...מעייפותרותחתעייפה,
 ...קצתתנוחילישון'קצתלכי :ישהר
 ...בלילהישנהלאאניביוםישנהאניאםלא, :האם
כנגדלהלחםיכולהלאאת ...לישוןתצליחיאת :ישהר

 ...לנוחתלכי ...העייפות
 .כברלישוןתלכיכן' :עזאר
עיןלעצוםאצליחלאאנידקהביוםיושנתאניאם :האם

- ...בלילה
לאלפחותאבל ...בלילהקצתתישנילאאז :ישהר

 ...כךתתמוטטי
 ...איתנםלדבררציתי )למיטתהבינתייםאותהמובילים( :האם
אחרלנהוגלייש ...לנוחרוציםאנחנוגם:אבלעזאר

 ...שעתייםהצהריים
אותךמבהילזהפתאום ...שעתיים ...:שעתייםהאם

שעותעשרשנהגתמתפארהייתבאמריקהכשהייתי

 ...תחזרימתיואת ...קצתאנוחאניטובטוב ...ביום
 ...וחציבארבע ...מעטעודישהר:
 ...לךלתתמשהולייש :האם

 )חוזרתאחר ,הבמהבשמאלקטןחלדרהאםאתמכניסהשירה(

 ...בואיבחייך' )ברוך( :עזאר
עזראלא :ישהר
 ...בפניךמתחנןאני :עזרא
 ...רוצהאניוגםאצליחלאשאנימרגישהאני :ישהר
 )אותוומלטפתאותומנשקת(מבטיחהאני ...בערב ...בערב

 )מכיסוחוםהמודדאתמוציאמאוכזב,(:עזרא

 ...דבר ...משהומרגישאתה ?שובקרהמה :ישהר
 ...אותימפחיד ...הזההנמוךהחוםהזמןכלעזרא:
אספיריןאוליתקח :ישהר
 .אספיריןבשבילחוםלאזה :עזרא
 ?חולהקצתלהיותמשתוקקאתה :ישהר
לאעזרא:
 ...חולהתהיהאלאז :ישהר
 ...כזהחוםלייש:אבלעזרא
 ...דברשוםזה :ישהר
 )לכיסוחוםהמודדאתמחזיר( :עזאר

פנטזיהלךיש ...תמדודתמדוד'מכניס,אתהלמה :ישהר
 ...חוםשל

להיות.יכול :עזרא
 ...איתרלהזדהותתתחילאל :ישהר
מי?עםעזאר:

 ...המתעם :ישהר
 )אותהמנשק(טוב :עזאר

קצת.ותתרחץ :ישהר

 ?פתאוםמה )נעלב( :עזרא
 ...משהוממךמריחשינייםתשפשףישהר:
 ...מקשקשתאתמה ?פתאוםמה :עזאר
 ...נעיםלא:ריחישהר
 ?פתאוםמה :עזרא
עםתשתגעכאןאתה ...תטייל ...קצתתצא :ישהר

 ...האלההחפצים
לילדחוףניסתההיאמהלראותצריכההיית :עזאר

לבנותשערותעםמחורבנתכזאתמברשתאיזוהבוקר,
ראיתילאפעםאףאותה,להביןהפסקתי ...נוראמתות
אתכךלזרוקהזאתהכפייתיות ...כךמתפרקתאותה

 ...מהביתהדברים
 ?עצמהאת ?אותוזורקת.היאמהאבל :ישהר

היאועכשיובתוכההמתאתבלעהכאילוהיא :עזאר
לכי,דייודע,אניכולו,הביתאתואותה,אותוזורקת
 ...תאחריכבר
הווילוןאתגם ?זהמההחסר)הווילוןבחצימבחינה( :ישהר
 ?חיסלתםכבר
שחיתהאחתאשח,איזואותולקחתבאה :עזאר

 ...סיפוריםוסיפרהאבאאתשהכירהשטוענתבגימנסיה,
באנגליהסרטפעםשראינוזוכרתאת ...כזאתטרחנית

ואתאותרשצילמובבוסטוןהזההזקןהכושיעל
מתשהואעדשלוהמחלהכללאורךשלו,המשפחה

חשובלאטוב, )נזכרתלאשירה( ...ובכינו ...שראינובבית,
ואלתאחרי,אתכבר,זוזי ...כךאחרלךאזכיראני

 ...הביתהישרחוזריםאנחנושםתתעכבי
אחוזמאה :ישהר

 .מהרתסעיאלבצהרייםגשםירדותזהרי' :עזאר '
מהר.נוסעתלאפעםאףאניישהר:
 .בבוקרנדלקתהיאאיך :עזאר

מאירשלפעמיםאוראיזהישאבל ...אחוזמאהישהר:
בלוח.שם

 ...לנסועהמשכתואת ?אדוםאור ?אוראיזה :עזרא
 ...צהובאוראדום,אורלא :ישהר
בטוחהאת :עזאר

אחוזמאה :ישהר

הסוףעדתסגרילךאמרתיהצ'וקזה :עזרא
בסדרישהר:

צהובאורהיהשזהבטוחהאת :עזרא

 ...ליתאמיןבטוחה,אחוז,מאהישהר:
 ...זאתבכללבדוקליתני :עזאר

 .דקהכחצינאמרמה,זמןריקהנשארתהבמה .נכבהלאהאורצאים(י

שלזרםהלוחשתהנהמהשלהעמוםהבליללהישמעמתחילואז

התודעהזרםנהמתעדיין,מובןלטהטכסט .עזראשלמחשבותיו

תולשנמנתעלקמעהאלקטרוניתמעובדתלהיותצריכההלוחשת

הדלתאתמשאיר ,שימושלביתהוךל ,לביתנכנסעזראהקול.אתולעוות

םזרמתחילואזהקה,לאלנראהגבו ,מיםלהטילמתחיל ,פתוחה

 )להתבררהתודעה

 ...להתעקשהיהצריךויתרתילמה )התודעהרם(ז:עזאר
 ...יותרחריףהתענוגלביתמחץותמידנכנעת,חיתה
אנילך,ניתןמחר ...תתמעט ...יקירי ...חביבילוהט

 ...בבוקרגם ...מאדצהוב ...כהה ...דפיקהחצי ...מבטיח
השתןאתלתתצריך ...בחוםקשוראולי ?זהמה

גםלהתחילכוחאין ...עכשיואנילארק ....לבדיקה
הפהאתפותחידייםרוחץ ,לאמבטיהיוצאהמים,אתמוריד( ...אני

עדנפשיהכל ...עופרתריח ...משהויש )עצמואתמריחנושף
המיםברזאתפותח(אהאה, ?מהאז ...נפשימוות ...ש

זהכך )גבותיועלומעבירטובלאצבעשוחלהקוחלבזרםמסתכל

 ...עודשיחצוץמיאיןעכשיו ...רפיםסימנים ...מתחיל
לביתץר ...לוקראואיךאפדייקשלסיפורהיה

 ...מוגןהבןהמוותעםנאבקהאבעודכל ...החולים
רק ...תתמוטטיאת ...היחידהמשענתילביאהובת

 ...במכוניתקטןקלקולהבנק,שלוהניירותהסידורים
חצי ...והתחננתיהסברתיפעמיםכמהלעזאזלצהובאור
המקרראתפותחלמטבחהוךלהואבינתיים(פתוחצ'וקעםיום

אזצהוב )לשתותומתחילחלבבקבוקלוקחהוא,נשפךצהובאור

עלחוליםבביתמרחפתצהובההילה ...שבתבבוקר
ימיםשלושהבלילה,נפסקההמוותתנועת ...צהובאבא
והסבירה.ידעההאחות )לעצמומדגים(ומחפשנעהידפרק

ישאבללפינהבורחיםאנחנולחדרנכנסכשהמוות
אתשיודעיםשמכירים,איתר,שמשוחחיםאנשים

לא ...אדםבן ...ללילהשהבאנוהאשהגםהשפה.
 .אמרהרקהלילהכלנאבקבבוקרשאחותיהאשימה

בשביל ?אפשראיך .ידועלהזמןכללהיותצריךהייתי
גוועת,חתולהדרוך'עפר ...החופשיהמוות ?מה

ריאליזם .הקובץבסוףהשם,זהמשומשת,מכונית
חוזר ,האםשלהשינהחלדרנכנס( ...אותולימדתיפעםשקט.
פורשלא ,הסוכךאתמוציאהארוןאתפותח ,בחפציםמסתכל ,ויוצא

 ?זה?מאיפהזהמה ...עצמהאתמכלה ...נפלהמחזיר)
מבקשתהיאכךאחר ...התועלתחסריהחפציםשיגעון
 ...אבא ...בסליחהלזכותכדילמותצריך ...סליחה
הנעהתלוייהשנבחלקמתבונןהווילוןלידלהסתובבמתחיל( ...אבא

יגידותמיד ...טענותיהיותמיד )ברורהלארוחובאיזקצת

ותחבקהמתעםלמיטהתיכנס ...עודלעשותאפשר
 ...באהמאיפה ...יצאהמאיפה ...טיפוסזאתגם ...אותו
אותךהשמיץהואולהגיד,לבואטאקטחוסראיזה
אוהבמקוםבכלהיהזהגם ...יודעתהיאמה ...קצת
היאמה ...בעצםלהגידרצתהמה ...חןלמצואכדילילל

 ...הביתיבמוותמתגאה ...התפרצתישלאטוב ...יודעת
 ...באמתהרגישהואמהיודעמי ...קצתהמתעםשיחקו
פרכרטייםצרכיםלפעמים ...שלהםבחסדיםתלוי
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להסתכלהאורחיםאת ...חסודהומניזםשלבמסווה
זונהחצי ...לעזאזלשתלך ...רבהתודה ...גוססבאבא
(מתחיל ...אמרה?לאכמוך ...יפהאיש ...בחיי ...בכלל
החלקאתלהתירומתחיללמעלהעולהנעלייםחוץלהשוחלן,אתלהזיז

 ...סבאשללמיטהשנכנסהילדאבלהווילון)שלהשני
להיגעללא ...ההומניזםשלהשיאזה ...משגע ...נורא

הזקןהכושיעלבסרטנזכרהלאאיך ...מהאדם
מגיעיםהאנגלים ...כשתחזורלהאזכיראני ...בבוסטון

מעל ...בהםדווקא ...דוקומנטרייםבסרטיםכוחםלשיא
 ...לוראוישהואמהמקבלמתכל ...בכיתי ...לאמנות

שלרגעהיהלאחודשיםשלושהבזה.עומדהיהלא
שאיןלמי .ראשוןמתההומוראחדחיוךשלשקט

אט)אטצונח(הווילוןלמוותסבלנותאיןלחייםסבלנות
יודעהיהאליו.התקשרה ...דקהרישעות ...כזהטיפוס
הווילוןהנהותסתלק.ותקחשתבואנשים.עםלפטפט
חיתהבצדוהניחובערבפרגודכשהביאו .שלךהארור

חלוץיורדהוא .מצצלל(הטלפוןכברמיהרתיאניגםהקלה.לי
הצידה)נופללבןמסךיוצראחדקרסעלתלוינשארהווילון ,נעליים

אתהמספראיזה ...טעות ...טעות ... ?כןבקו)ל( :עזרא

חזרהעולה(לאאדית~(סוגר)טעות ...טעותלא, ... ?מחפש
ומוזיקההרדיואתמפעילבבית,שקטבאילהסתובבמתחילהשוחלן.על

אתומוציאלושמיועדבקרטוןמסתכלשרמאן.שלהאביבעולה,חרישית

האלה.השערות ...זהמאוחרימה ...ויתרתלא )המברשת
שתיבשבילהגגאתכשסיידתיאזגםאדם,שערות
 ?עצמהאת .לפנישרצהקטנהאישהדמיינתילירות
כחפציםפוץרבעוצמה,מכהמודעהלאחלקים.חלקים
באפסהמברשתאתמידו(מניח ...אפשראיהר,הממשות.לתוך
שמסתובבהשץרסאמסא.משפחת .הנכוןהפירוש )כוח

המשפחה.בניביןעצובהזוחלמודעהלאהחפצים.בין
נעליים,חלוץשקט,בחוסרלהתהךלשוב(מתחיל ?לנוקורהמה

מתאבללאאניאיתרמיזדההאנימשונות)תנועותעושה
עליוחושבלאאניממנישנעקרמהעלחושבאניעליו'
רעש ...הבוקרשלהבהירהצהבהבהאורשהוא.כמות

באיזוכבררצנוהגונחיםוהזקניםוהעגלותהסירים
אלוהיםהראלוהים,הר ...הגיעהמוותסוףסוף ...הקלה

למשוךמתחיל ,הווילוןעללמעלה(מסתכלהבדידות,אדירים

שבאההקטנההמתלמדתהאחרון)הקרסאתלהתירכדימלמטה
 ...תהלשתותאותווהקימהגוססשהואידעהולא

צונח,לגמרילא(הווילון ...שנזעקנועדממשאותוהושיבה

איתר)הווילוןאתמושךהואשיעשהמהכלמעתה ,והוךלמושךהוא

יחמםמי ?מהבשבילהתעקשנולורצינולובביתלמות
הרגלייםאתשם,קטןהכושיכמויעידמיהרגלייםאת

לשמיכהמתחתחייךקטנים,כושיםהשחמחמות.הרזות
אתלהסיח ...האחרוןהרגעעדהזמןכלאליומדברים
בןלבדקצת ...באמתלבדלאלמה ?למה ... ?הדעת
 ...שניםכמהעוד ...אניעכשיו ....השעההגיעה ...אדם
יצרמוות.יהיהמפחד.לאאניקצת,הילדיםיגדלורק

הוךר(המוותתנועותכזה.דברישהמוותיצרהמוות.

באורכתכריכים)הכרוךהווילוןעםלמתעצמואתמדמהונחלש

להיותיכולזהאיך .היגענוקופא.כברשוכבהצהבהב
באמתהאםהמיטה)על(צונחמסתכלהואמהעל?הנהפה

מיטאפיזירגע .הנכוןבזמןמוותזה.ברגעחשובהבית

 ...המטרידיםהמוכריםהחפציםבלידווקאאוליכזה.
השמש,אוראדם.מבניולאמהטבעבשקטלהיפרד
קצתבאמת.לבדחוצלתו)אתמתיר(מתייפח,שמייםפיסת
הזההנוראהכעסגופו)בכל(רועד ...הנהנאמראדם.בןלבד

מי ...האלההחייםבכללהיהמהבשביל,בסוףהפורץ
הלאבחיים.אותיהטרדתם?למההכלזהאותי.אילץ
שנהאלפישקעושניםאלפיהמודע.אתנושקמודע
תנורק ...הנקיהיבשהלוהטהקדמוניהעפררקישקעו

 ,המיטהעלמעוותותתנועות(עושה ...מותיעללהתאבלקצתלי
 )בווילוןמתעטף

ובורשתסלעםטיליהדודהנכנסתשלוהמונולוגסוףלפנישניותכמה(

חדרתוךאלנעה .שמשמשקפיחובשתתמיד .קטניםתפוזיםהרבה

 .בפרפוריו)ומסתכלתהעבודה

 ...אתזוטילי,דודההר,לה)לוחש(עזרא:
 ...משהוקרהטילי:
מתחתהווילוןאתמכניסמתנער(קם, ...דברשום:לא.עזאר
 )למיטה

 ?שלךהחוםעםמה :טילי
 ...עודלישישחושבלא:אניעזאר
 ?אמאאיפה :טילי
נרדמה.:אמאעזרא

 ?היוםבאמצע :טילי
עייפהכךכלחיתההיהאותההכרחנו :עזאר
דםתפוזי ...בשוקהייתי ...תפוזיםלכםהבאתייטלי:

 ...האביבלפניאחרונים
ומתחזק)הוךלטוברוחבמצב(הואמאדטוב :עזאר
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 ?זהמיעזרא )בבהלההשינהמחדרקוראת( :האם
תפוזים.לךהביאההיאטילידודהזאת :עזאר
 ?תפוזיםפתאוםמה :האם
האביב.לפניאחרונים ...דם:תפוזיעזרא
תפוזיםומצאתיואשאליהודהבמחנההייתי :טילי

טובים.

אעשהאנימהתפוזיםפתאוםמה )שיערפרועת'וצאת( :האם

איתם.

 ?ישמה ...אותםתאכלי :עזרא
אתמהטיליזהמה !דברשוםרוצהלאאני :האם

 ...תפוזיםעםעכשיואעשהאנימהתפוזיםלימביאה
לימביאהואתמהביתדבריםהזמןכללהוציארוצהאני

 ! ! !מפהזהאתתקחי ...חדשיםדברים

 ...תפוזיםזהדבריםלאזה :עזאר
איך ?פהקרהמהאותםרוצהלאליאיכפתלא :האם

לישוןאותיהכריחוהם ...כךלישוןלינתתלמהישנתי,
אשרואניתלכואתםעיןלעצוםארכללאאניובלילה

 ...לבדכאן
 ...יתישנאת ...תישניאת :עזרא
ואת )כוחחסרתמתיישבת( ...לישוןאותיהכרחתםלמה :האם

 ...מפהאותםתקחי ?תפוזיםהבאתלמה ?השתגעת
 )מאובנת ,ממקומהזזהלאט'ל'(

אווה( ...להלהחזירכךיפהלאאותה:תעזביעזאר
 ?פהעושהאתמה ?אווה )הביתהמתפרצת

שובאהיהשאניאתמוללךאמרתי ?שכחת :אווה
 ...ליחיכתהלאהיא ?שירהאיפהבירושלים

 ...ככנסשםהיא :עזרא
חוזרת.היאמתיאבל :אווה
למיכלהביתה,חזרהנזוזאנחנואבלמעט,עוד :עזאר
 ...יאליעםשישארמיואיןבשבענגינהשיעוריש

לדברמוכרחהאניאיחהלדברמוכרחהאני :אווה
עלאחתוםאנימהעורך-דיןישרעכשיואני ...איחה

תזוזושירהעםלדברמוכרחהאניראשוןביוםההסכם
 ...מאוחריותר
 ...אפשראי :עזרא
 )לבכותמתחילה( :אווה

 ?בוכההיאלמה )המאובןבמצבעדיין(טילי:
אליךאטלפןאניהביתהתלכיטילי ...דברשוםזה :האם
התפוזיםאתרקיתקחמאוחריותר

אניליאיכפתלאאבל ...כלרםעלוויתרלאהוא :אווה
 ...חותמת

 ?זהמיטילי:

תספרהיאלפניהלאעכשיולאבחייך )לאווה(בחלש :האם
לכולם.

אני )בוכה(טילימתגרשתאני ...לכולםכברידועזה :אווה
 ...מתגרשת

 ?ילדתילמה :יטלי
עכשיולא ...ישלימוהםנוראלאקצתרבוהם :האם
לתתמהליישמחר,ותבואיהתפוזיםאתתקחיטילי
איןאבל ...התפוזיםעםעלינושחשבתרבהתודהלך'
אפילואוכלתלאאני ...תפרזלשוםעכשיוכוחלי

 ...לחםבקושי
 ...קטנהכשהייתאהבתפעםדםתפוזיזהטילי:
איפהעכשיו ...קטנהכשהייתי ...קטנה:כשהייתיהאם

 ...אני
אורהאותם,אקחאניכאןהתפוזיםאתתשאירי :עזאר

אותם.תקח

 ...מיץמהםתעשי ...אותםתקחי ...תקחולאאתםהאם:
מיץאעשהאני ...עכשיו ...מיץאעשהאניאבל :עזאר
 )בהתעוררות(קם ...המסחטהאיפה

תלכלךאתהמיץתעשהעכשיואתהפתאוםמה :האם
 ...הכלאתלי

לאאני )אחריוהאםהמטבחשלהכליםארוןאלניגש( :עזאר

גםלכולכם rמאעשהאניבואי ...תדאגיאל ...אלכלך
 . ..מעטעודתבואשירה
עםכאןעשיתמהרואהאת(לטילי~ ... ?מיץעכשיו :האם

שלאסינרותלבשרגע, ...רעיוןאיזה ...שלךהתפוזים
 ...תלכלך

 ...גדולכדליתני ...בסדר :עזאר
 ...אעשהאני:אוליהאם
 ...אנירקואופןפניםבשוםלא :עזאר
מהטוב,רוחמצבלךישפתאוםלך'קרהמה :אווה
 ?היוםכלעשית
בדאגה)אחריועוקבתהאםגדורה,במסחטהלסחוט(מתחיל :עזאר

 ...מפהזזתילא ...פהרקהייתי
 ?יכולתאיך ?אמאעםהיוםכלפההיית :אווה
לואמרתילאאניללכתרצהלאמעצמוהוא :האם

רואהאתטוב, ...תלכלךשלאעיתוןתשים ...להישאר
התפוזיםהנה )נעהלאמאובנתיושבתהזמןכל(זאתטילידודה

תתן ...מזהמיץישתוהם ...רבהתודה ...ממךשלקחנו
 . ..טילילדודהכוסבהתחלה

 ...לךגם ...לכולם :עזרא
 . ..לא:ליהאם
 ...כךשמחאתהפתאוםמה :אווה
נראהאני ...שמחאהיהשאנילמה ?שמחאני :עזאר

 ...שמח?
 ...שירהעםלדבררוצהכךכלאני )בתוכהמתייפחת( :אווה
 ...מוכרחהאני
הלבנותהכפפותאתלראותרוצהאתאווהעכשיו :האם
רק )חופהשמלתשלארוכותלבנותכפפותמהקרטוןמוציאה(האלו
 ...ממניאותםלקחתתוכליאת

כאיזהרואהלאאת !כברנמאס !עכשיולא !די :אווה
 ...אנימצב
תשפיליאלטילי'דודהלפנילאעלי'תצעקיאל :האם
 ...אותי
רקאתלי'קררהמהאיכפתלאלךאצעק,כןאני :אווה
 ...המנווליםהחפצים ...האלההקישקרשיםעם
שבועיים,בערדהביתאתעוזבתאני ...לבדאני :האם
 ...לבדואנילכםנוסעיםאתם ...לגמורמוכרחהאני

 ...שלךהגירושיםעםלחכותיכולת
עםלהתעסקבשביללחכות ... ?מהבשביללחכות :אווה

 ...האלההסמרטוטים
מה ...אורהלחכותיכולת rהראשונהבפעםעריהרוגזכעזרא:
באמצעכךארתךתפסמה ...לאן ...כךכלממהרתאת
 ...זהכל

 ...זמןהרבהחיכיתכבר ...יכולתילא :אווה
כמהפעםאףמתערבלאהלאאני ...קצתערדאז :עזרא
הביתאתלהרוסגםהחלטתכאילואבלעושה,שאת
 '!מהכגלל ?מיבגללשלךהבעלאתלחסלשלך'

 ...הזמןכלרביםאנחנויודע,אתהאבל :אווה
 ?עכשיומהבגלל ...רבתםתמיד:אבלעזרא

לאאני ...לילמהמבוגר,זקןלינראההוא:פתאוםאורח
 ...איתרלהמשיךרוצה
 ?פתאום ?זקןנראההואפתאום :עזרא

מיןלוישבבוקר ...כבריבשותשלו:הידייםאורח
 . ..ארוך ...כזהשיעול
 . ..כזה:שיעולעזרא
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שמדאיג ...מדעתיאותישמוציאכזהשיעולכן :אוהר
 . ..איתרלהמשיך .לילמה ...נורא
 . ..אבאבגללהכלאלוהים, :עזאר
ראיתיאתה ...אבאבגלללא ?אבאבגללמה :אוהר
 ...כזהמאייםכפוף,יבש,נעשההואאתמול ...אותר

לחתרןלאלמהאז •הזמןכלרביםואנחנונוראנוקשה
 ? ...מהאז ...מתשהוא?בגללאבאבגללמה ...כבר
להתאבללאוהמרות,ההרסעםלהזדהותתיכףאז :זעאר
עושיםשאנחנומהזה •אחירונגררים ...להזדהותאלא

יודעיםלא ...אניגם ...אניאת,אמא, ...הזמןכלכולנו
מתוך ...אנחנוגםקצתלמרת ...להזדהותרקלהתאבל

במה ...אשמיםלאאנחנואבל ?אשמהמתוך ?מה
במה ?אשםאניבמה ?אשמהאתבמה ?אשמיםאנחנו

יכוללאחרא ...בביתלהיותרצהלאחרא ?אשמההיא
כמר ...אותיקחו ...התחנןבעצמו ...בביתלהיות

 ...נאריימה
 ?נאדיימה :אהרו

ראמאאבאאתההר,קצהעלהגבעלהיפנים,זעאר:
ממיתהאתמהואת ...וברכיםשלרםאומדים ...למעלה

 ...תזדהיאלתתאבלי ?ארתך ?בעלךאת ?כאן
 ...תתאבלי

לעשותממשיךגםהזמןכלעזרא .המומהאווהמבינה,לא(היא :האם

 . . ..ליתן ...מלכלךאתהמיץ)
 ...אנילא,זעאר:
 ...פהמלכלךאתהאבל :האם
מעטבכוונה(שופך ...אלכלךאניאםאנקהאני ) Jl(ברוגז :עזאר
הרצפה)עלמיץ

 ...בכרונהשרפךאתה :האם
 ...אנקהאניאבלקצת)עוד(שופך •.•בכרונהכן :עזאר
 ?למה(צועקת) :האם
אני ?ישמה ?ישמה ...אמאקצתנשפךאז :אוהר

 ...מץיזה ...אנקה
 ...שלכםביתלאזהסמרטוט)להביא(רצהאותיתעזבו :האם

לחברותלכולם.תספרהיא ...טילילפניוהכל ...בכרונה
 ...שלה
מקשיבהאבלטוב,מרגישהלאכאילומאובנת,יושבתהזמן(כל :יליט

 ...אספראנילמי ...כלרםאספרלאאניישותה)בעומק
בדלת)(צצלול

בפתחושםהדלתאת(פותחת •••סוףסוף ...שירהזההר,אוהר:

 ?קרהמהעודד)
 .דברשרם :עדדו
 ?באתלמה :אהרו

 ?לכאןלבראליאסור :עדדו .
 ...רוצהאתהמהאבל :אוהר
גםוהנה ?ליאסור •שלךאמאאתלבקרבאתי :עדדו
 ...טילידודהשלרם ...טילידודה
 ...ארתהמבקראתהממתיפתאום,חכםתהיהאל :אוהר

 ...מפהמשהראקחאניאוליעדדו:
נבלאוהר:
 ...אותרתעזבי :האם
 ?באתלמה ...תתערביאלאת :אוהר
באתי ...עצבניתהזמןכלככה,מתעצבנתאתמה :עדדו
 ...משהרלקחתואולישלךאמאאתלבקר
 ...לקחתלותני :האם
 ...ממש:פסיכרפאטאורה
 ...כלרםלקחתרוציםלאהםעודדליתעזור :האם
 .רבנובךלהתעללבאדקהואתפסיקיאמא :אוהר
כאןיש •משהריקחהוא •כךאומרתאתלמה :האם

יפים.דברים

 ?יקחהואמה :אוהר
 ...בחייךעודד :עזאר
 ...שלךהזההחרםעםמה •שלומךמה :עדדו
 ...נפשימשהרכזאתהתרגשותדקזאת ...בסדרזהעזאר:
נפשילאזהשאםרופאשואלהייתיאופןבכלאני :עדדו
 ...מאוחדכךאחריהיהשלא
אומרתשירהגםנטרחאני •נפשירקזה •נפשיזה :עזאר

 ...נפשידקשזה
שהייתםידעתילא ...אחריותלוקחתשירהאם :עדדו

עשיתםלאפעםאףכךכלשלכםאבאאלקשורים
 ...כזהרושם
אמאשלבהלוויהבדיחותסיפרתאתה .כמרךלא :אוהר
 ...שלך
אמאשלבהלוויהבדיחותסיפרתיאניכולו)(מאדים :עדדו

 ?שלי??
 ...שמער •כן :אוהר
מתועבת.שקרנית :עדדו

 .עכשיותפסיקו !די !די :עזאר
אצלעכשיועשהחראמהלראותצדיךהיית :אוהר

 ...שםהתמקחהואמהעלדיןהעורך
 . ..כסףלהדפסתמכרנהשאניחושבתהיא :עדדו
 . ..רשותבאיזהלפה,באתמההביתה,סע :אוהר
אזדבריםלקחתלהאעזורשאנירוצהשלךאמא :עדדו
 ...לקחתבאתי
זה •שלךהמשרדבשביל •עודדאוליהארוןאת :האם
 ...טובאדון
אלידו(שוחלהזההפעמוןאתאקחאניאוליבטח. :עדדו
שם)שעומדקטןנחושתפעמון

 ?לךלמה ?הפעמוןאת :האם
 .שלילמזכירהלקרוא :עדדו
לקחתרציתיאותרדווקאלא.הפעמוןאתלא, :האם
 ...חולהאהיהאניאםלשם
פעמוןהמיטהלידשםלךיהיה •לךלמהאבל :עדדו

 ...חשמלי
 ?חשמליפעמוןשםיהיה :האם
 ...חשבתמה •בטח :עדדו
 ...קצרפעםיהיהראם :האם
 ...אקחלאאניאזטובמידו)הפעמוןאת(מניח .נכרן:זהעדדו
אתה.גםמץי,תשתהברא ...דיעודדדיעזאר:

 ...דיןהעורךאצלהיהכך .מתעללסתם :אוהר
 .הפעמוןאתדווקאפתאום :האם
אמא.צוחקהוא :עזאר

לאפעםאףהיאגם ...צחוקמבינותלאהן :עדדו
 ...חיוךבלי ...אותישיעשעהלאמעולם •אותיהצחיקה

הצליחחולהשהיהשלכםאבאאפילו ...מרירותתמיד
לאחרבערבאצלושהיינוזוכרלאאתה ...אותילהצחיק
קצתלכםלתתצדיך .נחמדהיהכמההשניהניתוח
 ?זוכראתה ...מהדכארןשתצאוכדינרקוזה
 ...אוליהיחידהיוםהיהזה ...כן :עזאר
 ...חוליםבביתאצלוהייתמתי ?פתאוםמה :אוהר
 •השניהניתוחלאחרבערבאז •כןכן •היההוא :עזאר
 ...הגיעועודדשהלכתםאחדיהתעוררהוא
 ...יוםבאותוהייתיהרי ...נכרןלא ?פתאוםמה :אוהר
יודעת.היאהכל :עדדו
התעורראבא ...שהלכתאחדיבא,עודדאורה,כן :עזאר
והואנרקוזהשלגדולהמנהלונתנולא ...שהלכתאחרי
רחייךגברעלשכבמרוצה,נינוחהגבול,עלבדיוקהיה
 ...הגיעועודד ...מצחיקותכאלו_הזיותמיניכלוהזה
מביתנסיכיםהנהאמרוהואלחדרהאלההדתייםנכנסו

הזאתהסוציאליתהעובדתוחיתה ...הבריטיהמלוכה
להגידהתעקשבנבנישתישלאשתושהיאחשבוחרא
 ...כזאתבשמחהבידהותפס •בנבנישתישלהאשהזאת

 ?איתןמהלה,ואמד ...אליהחולשהלוחיתהתמיד
איוהתבלבלהנבהלהוזאת ?אותימצאתאיך ?אתהיכן

והואהרופאיםונכנסוממנה,אותרלהורידהיהאפשר
מהעירענייםשאלהחשבהארנק,איפהמהראמר

 ...נדבהלהםלתתורצההעתיקה
צחקת,לאאתהאבל ...עליזאזהיההוא •כן :עדדו

 ...מאדנבהלת
שכלו,אתמאבדשהואפחדתי ...נוראנבהלתיעזאר:

כךכלהיההואאבל ...עלינועכשיויהיהמהואמדתי
 ...נחמד
לאפעםאףאתהמיוסרות)בפניםהזמןכל(מקשיבה :אוהר

 . ..אצלואזשהייתליסיפרת
 . ..לספרצריךהייתילאעדדו:
 ...ולספרלבראטבעיכךכל ...לאלמהאוהר:
 ...אצלוהייתישאנילךחשובשזהידעתילאנבוך)(עדדו:
שאשמחשאדע,רציתילאמשהרשנתתאפילו :אוהר

 ...בעצםאתהנבלכמה ...שלךמהנתינה
 !דיאורה !די :עזרא

 ?רוצההיאמה :עדדו
 ...עכשיולאעודדדי :עזאר
 .הולךאניטוב :עדדו
 ...בסוףמשהרלקחתרוצהלאאתה:אזהאם
 ...שילךאותרתעזבי :אוהר
 ...לינתתלאאבלרציתי :עדדו
 ...מהפעמוןחץראחריםדבריםישאבל :האם
הבאבשבועאעבודאוליאניארוך)שיעול(משתעל :עדדו
 . ..לשםעוברתאתמתי
 ...זמןאיןכבד ...שבועייםבערד :האם
 ...שלךבדרךטיליהדודהאתתקחאולי :עזאר
 ...בשמחהעדדו:
 ...הביתהארתךיקחחראטילידודה :עזאר
 ...שמןפחלהנותנתאנירגע, :האם
 ...ואשאללא,יליט:
את ...הזההקטןהשמןפחאתקחיהנה:כן,האם

השמןפחאתלוקח(עודדאותיתעזבילאאת ......מוכרחה

שניהם)יוצאים .בכבדותקמהטיליודודה

 .נזרזאנחנורגםתבראשירהמעטערד :עזאר

 )הוזפא .גווע(אור

קרטוןקופסאות .פתוחיםהארונות .מאוחריותרשעהרבעי(שלושת

שלהרגשהישנה .החדרבצדסגורהעזראשלהמזוודה .הובאוחדשות

חדשים)רביםחפציםהוצאתשלתכונה,

היא ...חמשמעטערדשירהעםקררהמהעזאר:

 ...לגמריהשתגעה
 ...הילדיםשלהאלההצעצועיםאתגםקחהנה :האם
 ...הזבלשללארגזישרזהאת :עזאר
להםתןבבית.אצלךלבדוקלךאיכפתמה :האם

 ....יאליאתשיענייןמשהרישאוליבעצמם,להחליט
תמידאהבתכךשכלהקטןשלךהאקדחגםכאןהנה
 ...אומץלךנותןשהיה ...שלךהמכנסייםבכיסהיה
 ...השתגעההיא ...לשירהקררהמהלכיס)מכניס(לוקח :עזאר
ירקרקיםטואלטנייאסלילישלגדולותחבילותשתימוציאה(האם

לשניהם)ונותנתוכתומים

 ...עליולכםשסיפרתיהטואלטניירוהנה :האם
 ...לאומעשנת)הזמןכלושבת(י :אוהר

 ...חבילהלוקחאניגםלךאיכפתמהתקחי,עזאר:
 ...אגרתכמה ...אגדההיאכמה :אוהר
אחרי ...ארוכהמלחמהתהיההזמןכלחשבתי :האם

אורההנה ...בטרחההייתילאכברירושליםעלהמצרר
 ...הזההמחבתאתזאתבכללךשמהאני

 ...ואופןפניםבשרם :אוהר
בדרך,תזרקיכך,אחרתזרקינורא,לאתקחי,עזאר:
נתאבלכךואחדהמתים,מןנפרידהחיים,אתנשחרר
תרחמיתחתיהכורעתהיאבשבילי,לה,תעזרי ...בשקט
מה ?קדהמה •לעזאזלשירה •הרבאה)שירה( ...עליה
קרה?

שתגיעיידעתילאאורה,נשמעמהפה,:אורהישהר
מתנשקות)( ...היום

כאןאהיהשאנילךסיפרלאעזרא •לךמחכהאני :אווה
הצהריםאחרי

 .כאןתהיהשהיאאמדתלא :ישהר
 ...איתןלדברמוכרחהכךכלואני ?למה :אווה
 ?איחדתלמה ?קרהמה :עזאר
רצולאאנשים •הצפוימןיותרהתמשךזה :ישהר

 ...פתאוםכלליתהתלהבותחיתה ...להפסיק
 ...התעוררות

 ...לזרזמוכרחיםאנחנו :עזאר
 ...רגעעזרא,רגע :אווה
שעזראמץיהנה ...משהרתשתי )מיץכוסלה(מגישההאם:

 ...סחט
 .כךכלאדוםזהמה !נהדר •הר :ישהר
 ...דםתפרזיהביאהטילידודה :עזאר

דחוסבאולם,חםהיההזה,המיץנפלאזההר,ישהר:
 ...כךכל

הזה.הכנסהיהמהעל :אוהר
 ...ניטשהעל :ישהר
אני )לבכות(מתחילהאיתןלדבררוצהאני •הר :אוהר

מתי ?נדברמתי ...ליעשההואמהלךלספרמוכרחה
 ...נדבר
 ?היוםדיןהעורךאצלהייתם ?קרהמה :ישהר
ישלמיכללזרזצריכיםאנחנושירהעכשיולא :עזאר

 ...חמשכברשנחזור,להוהבטחתיבשבעשיעור
קו)לבלאבוכהה(אוו

היאהזמןכל ...כזאתבקלותברכהאתלמה :האם
 ...ברכה
 ...איחהלדבררוצהאניעזרא,רגערק :אווה
 )אפשרשאילשירהבראשו(מסמן :עזאר

 ...לשבתאלינותבראיאולי :ישהר
אתתגמרו ...מיץערדהנהלכוסות)מוזגתהמיץ,כד(עם :האם

 ...ליתשאירואל ...זה
 ...אמאאתגםשתי :עזאר
 ...לאאניהאם:
 ...מצרייךזה ?למה :ישהר
 ...צרבתליערשהזה :האם
 ...תשתיצרבתשרםערשהלאזה :ישהר
 ...תשתיעזאר:
 ...אמאתשתי :אוהר
שותה)(נכנעת, :האם

 )מכןלאחרוחוזריוצאמהביתהחפציםאתלהוציא(מתחיל :עזאר

 ...בסוףישנתאת :ישהר
לישרןאצליחלאאניבגללןאבל •אולידקרתחמש :האם

 ...בלילה
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 ...אווהבשבתאלינותבואי :ישהר
 ...אנסהאני :אוחר
 )עזראשלהקרטוןתוךאלדבריםעודתוקעתכ :האם

שמהאתמה )נכנסכ :עזאר

 ...הקטןהסירזהדברישום :האם
 )דברשוםלאמולאמתאפק( :עזאר

 ...אותורוצהשירההסכימהשירה :האם
 ...לזהמקוםלנואיןשירה, :עזאר
 ...מקוםנמצאתדאג,:אלישהר
תמונהמהקרטוןמוציאכ ?זהומה ...כברבואי ...טוב :עזרא

צעירה)כשהיתההאםשלבמסגרת

אתהאםישליישנהתמונהעםטובהמסגרתזאת :האם
עליתרחםהמסגרת,אתותקחהתמונהאתתוציארוצה
 ...מקוםליאין

 ...מקרםלךאיןשלךלתמונהגם :עזאר
אתתזרוק ...מביניםלאאתם ...מקוםליאין :האם

 ...לךאיכפתמהבמסגרת,ותשתמשהתמונה
בואימהדייותרשירהטוב, ...אדיריםאלוהים :עזאר
 ...נברח
 ?הבאבשבועבאיםאתם :האם

 ...יבואעזרא :ישהר
 ...דבריםהמוןערדיש :האם
 ...בסדריהיהזה :ישהר
 .קצתתשאריהולכת,אתגם )לאווה( :האם
 ...לדודצריכהאניגםלא, :אווה
לישוןאותיהכריחוהם ...איתיקצת:תשאריהאם

הלילה.כלעיןאעצוםלאאניועכשיובצהריים
 ...תישניאת :ישוהרואווהעזאר
 ...אותימעצבןהכל ...אישןלאאני :האם
הנפרמתנשקכ ...הבאבשבועאבואאני :עזאר

 . ..לבואאשתדלאניגם :אווה
 ...לעצמכםמתאריםלאאתםדברים,המוןעוד:ישהאם
 ...מלאכולועודהדההארון ...התחלנורק

 ...הכלאתנחסלאנחנו :עזרא
יותרמרגישאתה )הראשונהבפעםעכשיואותורואהכאילו( :האם

 ...לרופאתלך ...טוביותרנראהאתה ...טוב?
 ...בסדריהיה :עזרא
 ...שתגיעותטלפנו :האם

 )'וצא( ...לדודמוכרחיםשירהעזרא:
 )אווהואתהאםאתמנשקת( :ישהר

אראהאנימתיבשבילךרקלירושליםבאתי :אווה
 ...אותך
לחתוך ...תמהריאלאבלבטלפון,הערבנדברישהר:

 )'וצאת(

אמא.שלום :אווה
 ...תבואי ...עליתחשבי :האם

 ...בסדר ...בסדראווה:
 ...אביבלתלשתגיעיתטלפני :האם
 .נחלשהאור .ויוצאתדבריםהיאגםלוקחת(בסדר ...:בסדראווה

מצלצלים .הדבריםאתלארגןומתחילהבריחעלהדלתאתרתוגסהאם

 )מהזמןלאחרבדלת

 ?זהמיהאם:

 ...דניאלהאני,זאתדניאלה:
מי?האם:

אתלקחתבאתי )תחתופהאם( ...הווילוןבשביל :דניאלה
 ...השניהחלק
 ...אתדו:אה,האם

 ?כברהלכוהם :דניאלה
 ...כןהאם:

 ...אשתואתלהכיררציתידווקא :דניאלה
 )ידיעהבאיבראשהמנענעת( :האם

 ...כבראותוהורדתםהווילוןאיפה:אבלדניאלה
איפה ...כן ?הווילון )תלו'איננושהווילוןמבחינהכ :האם

 ?נעלםאיפה ...באמת
 ...יודעתלאאני :דניאלה
 ?זהאיפהבאמת ?איתןזהאתהורידלאהוא :האם

אתהשארנומפהכשיצאתי ...יודעתלאאני :דניאלה
 . ..יתקמטשלאתלויהשניהחלק
באינטנסיביות,חלפשמתחילהכ ...נעלםהואאיפה ?מודר :האם

 )אחריההולכתדניאלה

 ...ממנינפגעאוליהוא ?משהואמרהוא :דניאלה
 ?הואאיפה )בחיפושיהממשיכה ,יחסתימתלאשומעת,לא( :האם
בחדרלמיטהמתחתמוצאת ...אותוהעלימואיפה ?הואאיפה

מושכת( ?פתאוםמה ...פהאותוהחביאהואהנה )העבודה

 )למיטהמתחתהווילוןאת

 ...התלכלךלאשהואמקווהאני :דניאלה
לךאעדוראניבואי ...נקיהכאןהריצפהלא:לא,האם

 ...למכבסהאותולתתרוצהאתאותו,לקפל

 )ןולסלחזרהנכנסותמקפלותכ ...כן :דניאלה
 ...משהולךלהראותרציתירגעאשכחשאני:לפניהאם

מלואבהראשונהבפעםאותופותחתמהארוןהסוכךאתמוציאהכ

 )וצבעיוופרישת

 ?זהמה :דניאלה
 ...אותולקנותתרציאוליסוכך' :האם

 ...יודעתלאאני :דניאלה
 ...עליותחשבי ?מהיודעתאת :האם

אחשובאניטוב,משים)בליכאילומתיישבתמחייכת, :דניאלה

 • . ..עליו

מסך
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// 
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ברנר
כעורך

 nב·ע nכ
לנוער

האזרחיהחלקשלהיפהכנציגוהישוב,לתולדותאספקלריה
האישיתיוזמתוואתהפרטיהרנואתשמעמידמישלשבר,

הי"ב,בתעמליהבתרשלטביעתהעםולביסוסו.לפיתוחו
דרךבאותהלסייע,בשעהרבהזכרה,אתלהנציחרצה

רגםברברלי"חגםלו,אופייניתשחיתהבמינהמיוחדת
בשנותרבהבמצוקהשהיוהאחרים,העבריםלסופרים
לאורלהוציאהרעיוןנולדרכךהראשונה.העולמיתהמלחמה

שלגילהבניצעירים.לקוראיםמיועדשיהיהספררתיקובץ
לזכרה.ויוקדשידירעלימומןברבר,ידיעלשייערךבתר,
מלחמתבשנותשהופיעוהיחידיםהקבציםאחדזההיה

כמעטשגפסקה,בשעה,באץר-ישראל,הראשונההעולם
צוקבגללוהרוחניתהספרותיתהפעילותכל •לחלוטין
העיתים.

גובדיןנודית

פרודות

לקוראיםספרותיקובץ
(תדע"ז)צעירים

ברסקיעמליהלזכרא.
עליפר.ביםכשטבעהברסקי.עמליהחיתהשחים-עשרהבת

:ונכתבבתל-אביבהישןהקברותבביתמצבתה

פ.נ.

עתהבלאשנקטפהערננהשרשנה
המחלקהשלוחביבהעליזהתלמידה

כיפרהעבירתבגמנסיההשלישית
עמליה

ברסקישלמהר'בת
רתס"דשבטי"חבילסבטגרדנולדה
ערת"ראבמנחם Tי"יפרביםוטבעה

 ?הנשקפהזרמי

יפהעליזה,תמה,יונה
צפהששה,רעותיהבין

 ?נסחפהבגל ?היאואיפה

עפהלההיאשמימה !לא
ולאחרשנה,כבתבהיותהרוסיהאתהרריהעםעזבהעמליה

ילדותהשלרש.כבתבהיותהלארץהגיעהבמצרים,כשנתיים
הרריהעםעברהתשעכבתובהיותהבגדרה,עליהעברה

הגמנסיההיאביפו,העבריתבגימנסיהולמדהלתל-אביב
יפר.ביםמרתהאתשמצאהעדהרצליה,
מצליחוקבלןסוחרהיהעמליה,שלאביה 2ברסקי,שלמה
בגלללארוסיה,אתלעזובשנאלץברוסיה.ועשיר

 .שלוהכליותמחלתבגללאלאוהרדיפות,האנטישמיות
אץר- )ן-907 1905 (במצריםמשפחתועםשההשנתיים

עסקיםבהרעשה-הרופאיםידיעלשהומלצהחמה
התרשםשבהבאץר-ישראלביקר 1907ובחורףגדולים,
הטיפוסמן-ולטובהבירושלים,והעזובההדלותמןלרעה
עסקיואתr:ייסלזה,מביקורכתוצאהבמושבות.החדש

להתישבתחילהניסה .איכרלהיותוהחליטוברוסיהבמצרים
האנשיםשלואופייםגדרהשלהאקליםאבלבנס-ציונה,

שלנחלתואתשקנהלאחרבההשתקעוהואלו,קסמושבה
הנחלה,אתהרחיבהואנלאמריקה.שעזב oלייוסףהבילוי•

בקרבבחייוערדלאגדהונהפךנוספות,קרקעותקנה
חייםהד"ררכבשעליוהחמורוהערבים.היהודיםהתושבים

 .ברסקיידיעללוניתן •חליראתלרפאבדרכוחיסין
נחלתואתלמכורנאלץבבריאותו,נוספתהתערערותבגלל

אברהב, .י.לעםיחדיסד,שבהלתל-אביב.ולעבורבגדרה
האץר","קדמתהחברהאתמניואהרןגרלדפרביהושע

למגרשיולמכרםהערים,לידקרקעותלרכוששמטרתה
בדרוםאפ"קבנקמגרשיאתהחברהרכשההשארביןבנייה.

העולםמלחמתבתקופתתל-נררדרי.קרקעותואתתל-אביב
שלמהשלמשפחתוגרהתל-אביב,גירושלאחרהראשונה,

אדמותלהחזיקהמשיךימיםבאותםבפתח-תקרה.ברסקי
שבאזורהבדואיםעםבשותפותאותםועיבדגדרה,בסביבות

כשומראצלועבדברבר,י"חשלאחיוברבר,בנימין(מרחזן).
 4ידידרת.יחסיעמוקייםואף •שבגררןהתבואהעל

שלהארצישראליהמשרדמטעםמישרהלוהציעררפין ,,,,

אתיזם 1918ובשנתסרב,הואאךהציונית,ההסתדרות

אךתל-אביב,לידשרונההגרמניתהמושבהאדמותקניית
האנגליםשלהחששבגללהפועלאליצאהלאהעיסקה

הראשונההעולםבמלחמתהיהודים.שליתרלהתחזקות
המשברנפגעילעזרתבבראווכסףזמןהרבההשקיע

מטבחזול,לחםלממכרחנותמיסויביןוהיהוהמצוקה,
כחלקוזאתבהתנדבותתל-אביבנשרתבישלושברלנצרכים
בתל-אביבנפטרהואשעשה.נוספיםמתן-בסתרממעשי
לאחרבהשפעתולארץשבאצבי,אחיו,תרפ"ג.בשנת

 ""אלבניהמלוןבתיאתבנההראשונההעולםמלחמת
בתל-אביב.ר"פלטין"בחיפההכרמל""הרבירושלים,
הןבקצרה,כאןשהובאוכפיברסקי.שלמהשלתולדותיו

לנוערכתב·עתכעורךנרנוב.
קובץלעררךהסכמתו •ולנוערלילדיםסיפוריםכתבלאברבר

דופןיוצאתהנראה,ככלחיתה,צעירים,לקוראיםספררתי
המצבמןגםשנבעהלרואיקרובהספרותית.פעילותובכלל
המלחמה,בתקופתוהואמשפחתונמצאושברהדחוק

עבודותפרנסהלשםעצמו,עללקבלהסכיםממנושכתוצאה
אריהלד"רמכתבו •למשל •שמעידכפישרנות,תרגום

במכתב s .) 1917(יולי Tתרע"מתמוזיעקב,מדבררןפיגנברים,
קציןאזשהיההכותב,בפני •הסכמתואתנדנדמביעזה

מסיפוריוכמהלתרגםהאוסטרית,הצבאיתבמשלחתצעיר
התרגום]"עבודתנעלעליהשמיייקרא"שלאבתנאי

ישאבל,מקדמה.קבלתוכיניהםמסריימים,כספייםובתנאים
גםולוספררתי,קובץלעריכתהירדמהשעצםגם,לשער

וכמרבןברבר,שלרוחולפיבהחלטחיתההצעירים,לקוראים
שלמההאבשלזריוזמהשהולידוהמיוחדותהמסיבותגם

ברסקי.

הספרותבסוגייתנדנדשלהלא-רבותמהתבטאויותיואחת
(טבתלכןקודםאחדותשניםחיתה,לילדים,והעיתונות

שלבעריכתו'מולדת'חוברותלהגנתשיצאבשעה 6תרע"ב)
שלהרצויטיבועל"אני-מאמין"מעיןוניסחיבן·צירן,ש.

 :לנוערכתב-העת

ומספריאמריקהמשוררי :המשתתפיםג.

ארץ·ישראל
לקוראיםהספרותיכקובץהמשתתפיםהסרפדיםהםעשרה

לעברית).תורגמושדבריהםשניים(ביניהם •ת;דך~'הצעירים
לוויךבבלי,:הללומסיפוריםמשיריםלסירוגיןבנריהוא

 .ו.לשלשירובתרגוםמקרריבשירליסיצקי .אקיפניס.
ישראלאפרת,ישראל •הכהןהללבןמרדכי .סטיבנסרן

שלבתרגומוקרררלנקא .רבטמיר],נבחזויןב. •רושמן
 .רבינרביץדיסקינואלכסנדר

משוררים,יחדברחברו :מיוחדהואהמשתתפיםהרכב

ליסיצקי(בבלי,בארצות-הבריתהיושביםבמספר,שלרשה
מובהקיםארצישראלייםמספריםחמישהעםואפרת)
העולםמלחמתאז"ר).!וין' •רושמן •הכהןהללבן(קיפניס,
לאיגרמהאירופה,עםהגבולותלסגירתשהביאה

שנעכר,אירופה,ממזרחהעברייםהסופריםשלהשתתפותם
ולערמת .ישראלבארץהיוצאספררתיקובץמשרםנעדרולא
שסיפקההברית,ארצותעםבדרך-היםשהיוהקשריםזה,

קשריםגםאיפשררהעברי,לישוברמזרןכסףעזרה,
לימיםשעתידהדגם,כאןנוצרלראשונה,זה.מסוגספרותיים

 :והתפרצהארץ-ישראלביןהיחסיםבתחוםהבולטלהיות
עומדיםבמרכזנשמע,אינואירופה,מזרחסופרישלקולם

מעלעמהם,משתתפיםארה"ב,וסופרי •ארץ-ישראלסופרי
עלחדרזהמודלבארץ-ישראל.המופיעההספרותיתהבמה
ב·גלירנרת.'ובמיוחדב'הדים'עצמהביתרעצמו

אמירקהמשוריר . 1

נמצאוארה"ב,ממשודדישהגיעוהשיריםאםלדעתקשה

מכתבי-העתלאחדונועדולמלחמה,קודםערדברברבידי
בכלזה.ספררתילקובץבמיוחדאליושנשלחואר .שערך
העברייםהתרבותועסקניהסופריםלביןברברביןאופן'

בימישנפסקהוענפה,ערהמכתביםחליפתחיתהבאמריקה,
לברברנשלחושהשיריםההשערה,בעינינראיתהמלחמה.

זה,קובץלעררךוכשבאבמהלכה,ולאהמלחמה,לפני
ליסיצקי.א.לאפריםבמכתבולמשל,כך,בהם.השתמש

אליוששלחשיריםנזכרים 9תרע"ג,טבתמסוףמירושלים.

עונגןי Hש ,)ר H(אז rרבינוב •א,ז •ברבר ,,חי •שמעוניזוז:לשמאלמימין

בספר•-שמקומםפרקי-המדע,לאלבני-הנרעדים"בירחון
לדעהאחרתדוגמהשירת-החיים'.'אםכיעיקר,לימוד,
לילדים,הנכתבתספררתשלהרצויאופיהעלנדנדשהביע
מתל-שחר),ח.ד. :(לימיםשבארץלח.ו.במכתבונמצאת
 ,) 1915(נובמברתרע"רמכסלואביב,

חוברתעלבתגובה 8
מעירהואזהבמכתבאליו.שנשלחהלבני-הנעוריםהמיועדת

מכןלאחרשהיהטמירנחלימים .זרריןב.שלהאגדהעלגם
 :עריכתואתעלקיבלשברבר'פרודות'שלמשתתפיובין
המעשהשלהשפהאםהוא,ביותראנישמפקפק"מה

דרבשפהאולי.-לבני·הנערריםלילדים.לקריאהמתאימה
 .אופןבכלרבים.לא-אחדיםבמקומרתמעשה-אמנות,יש
היאנר,-ילדיםשלספררתלגביאךנאה,עממירוחגם

לי.נדמהכךאבליודע,איניטבעית.דילאקצת,מלאכותית
תמידלא(אגב,החרוזיםבהרבהלזהגורמיםודאי

הסיפור •כאןנחרציםלעצמםכשהםהחרוזיםמוצלחים).
 ".ומצלצליםקליםהיותצריכיםהםאבלידיהם,עלמתעלה
אתומעירהסיפור,שלהפרטיםלפרטיברברנכנסבהמשך
לקראת-מתאימההכנהדרחיתהאוליעליהם.הערותיו
קצרדמןבעצמו,לבני-הנעוריםספררתיקובץלעררךהעשרתו
יזה.מכתבלאחר

"כיבריודפסואםבטוחאינו •וכרכרהצעיר:'הפועלבשביל
ליסצקי .אליויוחדרושמאארהנ"ל"בעתרןוחלקדעהאיןלי

הצעיד,ליסיצקיאת 10'רביבים.'בשבילשיריםגםאליושלח
ה'המעורר:שהשתתףאמריקהמשודדיכיןהיחידשהיה

כי .להודיעךלי"נעים :מראשיתוכמעטוטיפחברברעודד
פירטיכשרוןשלסימניםבךאנימוצאזהשירךעל-פי
והבעתעידודמתוךזאתעשהשירו,אתכשדחהוגם 11הגרן."

נבראתיאשרעל _"שמחה 12 :הפירטיבכשדרנואימון

בד ,,ומתחזקת.ומתקיימתהולכתהפירטילכשרונךבנוגע
בחייווהתעניינותשביסודו"הכוזב"המרטיבדחייתעםבבד

 ,, .חייךשניימיוכמהמעשיך"מה :ובמעשיוהפרטיים
ובשביל'רביבים'בשבילשיריםאליושלחבבליחלל

את 14משלר.שיריםברברבידישנשארוונרמז'האחדרתנו

בעקיפיןבאדניוברברהביעבבלי'הללשיריעלדעתו
זאתובכל .חסרוןשאינהודאישבשיריו"הקלות :ובעדינות
 ,, .כרבדביתרואברכה
שהחל , 26כבןצעירמשוררדמןבאותוהיהאפרת,ישראל

מעללכןקודםשניםכחמשבספרותהראשוניםצעדיואת
באמצעותנוצרברברעםשלושהקשריתכן'התורן:דפי
בינוכמתורךששימשבאמריקה,הוותיקיםהסופריםאחד
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רנרבםע

קיפניסלךיו

 •רגתינדנדעם
נדנדשלשמראתשמעתיבחהיםדרע

בצרדבםקי,מ.י.לששמרעםצביחף
אתגםונעוזים.חדשיםכסרפידם

ו"ונעבד"בחורף"נדנדשליצירותיו
קארתי.לגברלין"

לאץר-ישראלעליתי 1913בשנת
בפעם ."בצלאל"בבית·הםפדללמוד

באחתנדנדאתדאיתיהראשונה

א.בירושלים.בבית-העםההרצאות
n שr הצמאהקהל .גכםיןעלהצרה

פתאוםדב.בקשבהאrזספררתלדביר
 rביששבברבד,היההזעצקה.כשזבעה
להגנותהמרצהרבדיאתושיסעהקהל
גכסין.של
אתהקהלמןהקיפוההרצאהאחד

לאאןאליו,לגשתמאדחפצתינדנד,
העזתי.

לילדים,כםרפרדיועכברהייתיאני
בשבעווןנתפרסמווסיפורישירי

בל!!גכסקשציא"הפרחים",לילדים
איתיהיו .לבכר .ב.ישלבעירכתו
שהיולמבוגרים,שיירםגםבכותבים
לשלוחניסיתיולאאצליצפונים

רבררארשה.בארדיסהלמערכות
השבעווןאזהררפיעבירושלים
 .היההספרותיוהעורך"האחדות"

שולחתימשיידאחדבחרתי .כרכר
בשביל"האחדות"למערכתבדואר.

שלשרשחים-והוספתי •כרכר
 ....השיראתשולחאניבזהשוררת:
 ...בכברד
רבזנצראיהשיראתשלחתיראשוןנירם
של 6ונס'בחוברתהופיעכברשבת

בדפוסשיריאתראיתי"האחדות".

היושברבירושליםהעםבבית
 :השירשם •ולבילוילקריאהתובקהלים

שידיהופעימכןלאחרהאחרןו"."הגץ
 s 1--הכפולהבחוברתלי"צר"לא

פרשת"עלשוייד"האחדות"של 17
(תער"ד). 34בחרבותדרכים"

פכים.אלפכיםנדנדעםנפגשתילא
ההי.לאברברלמערכת.םרתיפעם
יברא.מעטערדלחברת.ליאמרר

נפתחההדלתצעקה,נשמעהפתאום
גשם ...רמדרפשכלוורטובנכנסונדנד

n ליד •לוחיתהלאמזכדיהיבדרךטפהר
 .•.ונפלמעדהלדת
 .ברלטפלבזרחומיד

כשנתחבאנרבחדדה,ברברעםנפגשתי

מפנילמשובה,מחץובחושרהיחד

עלמצודכשעשרהטורקים,החיילים
לשלחםכידתל·אכיב,פליטי

כתכ·הידאתהחזיקכדברל"עמליה".
בביתוכשלרן""שכולשלהמוגמר
אני""חוששלכרתרנת.מתחתהחזה,

 ".לאיבודליך"פן-ליאמד-
שלהידככתבלוקהרזה rמעמקרה

 ...מחדשאותרוכתבשאבד"בחורף",
לילדימרדהבחדרהאזהייתיאני

בפסח"נחליאל".בשכונתהתימנים
"דיינו",כשםהצגהעדנתישנהארתה

עם.אגדתלפי
אתגדשוהאנגלים,בארסוףםרף

לשרבשמחרהפליטיםרכלהטורקים
רמיתחבורה.חיתהלאלתל·אכיכ.

אני .עגלוןנעשהםרסיםצמדלושהיה
מקרםולתפוסלהקידםהצלחתי
לאבא,וכאשר .אחרכרכראןבעגלה,

כרכרפץראזלעלות.העגלוןלונתן
 ?אנימייודעאתה-גדולהבעצקה

זהמיבכללידעלאהעגלון !כרכראני
לנסוע.לונתןולא •ברבר
שהואפתקממנוקיבלתי 1917בשנת
בשםלנוערקוץבלהוציאעומד

סיפור.לולשלוחומבקשני"פרודות"
לנוער"::ךפים" :סיפוריםשנילוהבאתי

ימיםכעבורלמבוגרים.ר"יזכרר"
ידפיסכיממנותשובהקיבלתיאחדים

זה,בקוץב"::ךפיס"אתשניהם.את

אתלקבלאליולבראבקשניהווא
חיהגםחיתהאליוכשבאתיההגהה.
הסיפורים,אתשיבחהואכבית.אשות

חידושיהאץרמחיישהםמשרםבעיקר

משהמלבדהסרפדיםכלשכןיבזמנו
אוצרתלהרריקשורים •םמילנסקי
שבסיפורחיה,טענהלערמתומוצאם.

" iJ "אך •האץרמחייגםשהואפיס

לילדהיבתר mהכלבמחייבעיקר
קטנה.תימנית

את ,"סיפך::"שלההגההאתקיכ~תי
מחכהכילדפוס,מסרלאערד"יזכור"

חוברתבשבילחומרלערדהוא
ליאמדהואאגב,דרךלמבוגירם,
שניהוסיף"יזכור"שלשבסופר
הידכתבאתממכרביקשתימיקרנים.

כערתיעשלהמכיורן"יזכור",ל:ש
להדגישיששכןהידעיה,אתיב mלה

שלנבדרדודשלעסקנוותאתיותר
 ...דאזהפועליםבתנעותהסיפור,גיבור
"::ךפיס"סיפורינדפסמהזמןעכבור

 .תיקוןללא"פרודות"החוברתבראש
מאתש"סבצירוףהחוברתאתקיבלתי
הכסףאתשתרםכרסקיהתורם

:;נתולזכרשהוקדשההחוברתלהדפסת
תלמידתימיה,בדמישנקטפה

"הרצליה".הגימנסיה
מכיןומשפחות.עםבתל·אביבגדכרכר
 .להשכירהחליטוכספיתבמצוקהשהיו
יחדי,לגברא." Tנוח,לשכןאחדחדד
במטבח,שותפיםלהיותלואלזרגל.א

 .החדראתלשכורליהצעיו
 mנלהיותהשלדתתיהחדר.אתשכרתי

שיחרתלשםכתראתלהטירדולא
היהעצמונדנדאךספררת,בענייני

שואליוםיוםהיההואחברה.אשי
אתאזכתבתיכותב.אנימהאותי

לקוראלוי Mנאברת""לקבר :ספדי
תקופתועלמדוברשם .הספדמןפרק
מתאראנישיופעי.לאחרהמשיחשל
 •מאדמשעמםכזמןההואהזמןאת

העציםשעל •לעבדוציטרכושלא
הוא-מילתרכליגלרסקארתיגדלו
כשהצדיקיםהזמן~תארו~ולצחק

 ...פעוירםבפיותומפהקיםישובים
בבית.צעקותקולשמעתיאחדיום

עומדנדנדאתוראיתימחדדייצאתי

ראשו,שערותמרשןהחדר,באמצע

אחדמקרםעללמעלהקפיצותקופץ
אהובה,ישבהבחדר !גןראלד :וצועק
רחיה •בככיוממדרתכרכרשלאחותו
הסתבר' .ואילךאילךמתרוצצתאשתו
ואהובהגן·הילדיםמנהלתחיתהחיה

גןבאותועבדההסמינר,אתשגמדה

הצטיינהלאאהובהשכיח,כגננת
 •בגןהסדרובשעתוכרקדנית,כזמרת
"עשתהנרקבותהערותחיהלההעירה

 ...התפייסואח"כ " ...חמורתאתלה
אמיתית.אןקשה,טיפוסחיתהחיה

היאטעם,ובעלתנכרנהחיתההיא
הנגנותהתאחדותשלחכרהחיתה

הגננותעיתון ,"רכנ~"שלכמערכת
כישיבות .באץרשהופיעהראשון

תרצהפינסרד·סרקניק,היוהמערכת

חיתהחיה .ואניברדירהחיהקטינקה,

וחומרמאמירםפוסלתוחיתהנוקשה
זהשסיפורליאמרחפעםלאיספררתי

זאתתחת •גכןלסיפורראויאינוחה
 .אחרמסיפורהתפעלותהביעה
מכקריםהיו •דאזאץר·ישדאלסרפדי
לאחיתהרחיהתה,כרסעלברבדבבית
עלוגמינה •אחדארזהענייןמגנהפעם
 •פיכמן :היוהביתבאיביןאחרת,דעה
 . rרכינרביועקבשמערניכרש,

האכזריבמרתונדנדאתראיתילזאבתי
 •במאיהאחדנירםהערכיםבידי

הרצליה.גבמנםיה
עם.אכלהיה
שמצאר •ברשטיפלואלהשמסרוכפי

עלשפרכהצחוקשלשעריתאותר
 •פניו.

שמספרפרסקי,דניאלזהשהיהלרואיקרובברבר.לבין
שבעיםלו(כמלאותאפרתישראל"ליובלכרשימתו
 ] 1910 [-והעברתיהשושביןלהיותזכיתיאנכי" 16שנה)":

החדשההספריםהרצאתלעורכיהמשותפתיצירתםאת-
 .רא.ז ,ברברי.ח.בנימין,ידיר'עלביפואזשנוסדה'יפת'

א..חבידישלי .ב.פשלשירבתרגוםהמדובררבינרביץ."
אפרת.וישראלפרידלאנד

אץר·ישראלמספרי . 2
שהשתתפוהאץר-ישראלייםהמספריםהםחמישה

רושמןישראלהכהן'הללבןמרדכיקיפניס,לדין :ב'פר~דות'
כייתכן,כמתרגם.רבינרביץ,רא.ז.טמיר],נכחזויןוכ.

 ,ימיםלאריכותסגולהמשרםבההיהזה,בקובץהשתתפות
זכר-קיפניסויןולטמירנח- •ממשתתפיושנייםשכן

מגעיהםעללספרלהםעומדזכררנםועדייןימיםוהאריכו
 .ברברעםוקשריהם
 :מובהקותקבוצותלשתימתחלקיםאלהמשתתפיםחמישה
וישראלקיפניסלריןטמיר,:נחהשלושה .ושנייםשלרשה
ספררתמחלוציוהם •גילאותרבניכמעטשהם •רושמן
ניכרוחלקובהוראה,בחינוךעוסקיםיבאץרהילדים

הםרלבני·הנעררים.לילדיםהוא ,כולהלאאםמכתיבתם,
ערדהראשוניםצעדיהםאתשהתחילומובהקים,ילדיםסופרי

הילדים.עםהמגעעםבארץאותםוחיזקועלייתם,לפני
שערךבכבתי·העתרפירסמרבירושלים,כרכראתהכירוכולם

 .)'הצעיר('הפועלבעריכתםשהשתתףאר('האחדות')
ייותרותיקדורבניהם •הכהןהללבןומרדכיאז"ר :השניים
הספרותותחוםררבי·שנים,מורכביםהםברברעםקשריהם

עםנמנההואגםאז"ר,כיאםהמרכזי,עיסוקםאינולילדים
בחינתלנוער.דבריהםאתשנירונוהראשוניםהסופרים

לקוראיםקובץלעררךכרכרכשבאכימגלה,אלהמשתתפים
הסופריםביןמשתתפיואתלבחורהקפיד ,הצעירים

זה,מתפתחבתחוםשםלהםקנושכברלילדים,המובהקים
אתמקרובהמכיריםצעירים,אלהשיהיהדאג,ובמיוחד

כתלמידיםאותררחייםהאץר-ישראליהנוערשלההררי
רה,יהשבתחוםואילוהפרוזה,בתחוםזהכלוכמורים.
ב,"בארההחייםמשוררים,שיתףהואשרנה.המגמה

שלאובארץ·ישראל.המתחדשההררימןמאדורחוקים
משרםזאתשעשהיתכן .שירתםאתבמיוחדהעריך

היהקלמהמשרםתקופה,ובאותהבידר,היוכברששיריהם
שלאמשרםאולי ,שיריםמאשרסיפוריםלהשיגלעררךיותר

ערגמת·נפשאלהלמשורריםלגרוםלעצמוחידשה
העבריהספרותיהמרכזאתיותרערדלדלדלרבכןולהחזירם,
דווקאלנוערמתאימיםשיריהםאתשמצאויתכן' ,באמריקה

 .לומזיקיםאינםלפחותארותמימותם,פשטותםבגלל
בשנתלאץררעלה , 1889בשנתכבסרביה,נולד 17טמירנח

השפות,במלחמתהפעיליםהמשתתפיםביןוהיה , 1910
"עזרה"חברתשללמוריםהמדרשבביתשלמדבשעה

מלחמתשלפניבשניםבירושליםשגרכרכר,בירושלים.
היכרוזר,ב"מלחמה"חלקלקחרגםהראשונה,העולם
זכררנרתירהצעיר'.ב'הפרעלמהשתתפותורגםתקופהמאותה

ב'גלירנרת'בעיקרפורסמוכרכר,עלטמירנחשלהמיוחדים
בשנתברוסיהנולדקיפניס,לדיןי. sלמדן.יצחקבעריכת

בירושלים,ב"בצלאל"למד , 1913בשנתלאץרעלה , 1894
פיינסרד·סרקניקחסיהשלהמפורסםבגן-הילדיםועבד

רעליהבירושלים,נערכהברברעםהיכרותוגםבירושלים..
לראשונהכאןהמתפרסיםן' nרבי·הבזכררנרתירמספרהוא

 :זר)חוברתבהמשךבמלואםהזכררנרת(ראה
כשםלנגחרקוץבלהוציאעומדשהואפתקממרגקבלתי 1917כשתנ

"הפיס" :סיפוירםשנילוהכאתיסיפור.לולשלוחומבקשני"פרודות"
כיממנותשובהקבלתיאחידםימיםכעכורלמבוגירם.ו"זיכור"לנעור,
אתלקבלאליולבראבקשניוהואזה,כקוץב "סינ;~ר:"אתשניהם.אתידפיס

הסיפוירם,אתישבחהוא .כיבתאשותחיהגםחיתהאליוכשכאתיההגהה.
משהמלכדהסופירםכלשכןכזמנו'חידשוהאץר'מחיישהםמשרםכעיקר

שכסיפורחהי,טענהלערמותמצואם.אצרותלהרריקשוירם ,סמילנסקי
תימניתיללדהוחיבותהכלבמחייכי~•:ייי~אןהאץר,מחייגםשהוא "סינ;~ר:"
ללא"פרודות"החוכרתכראש "סינ;~ר:"סיפוירנדפסזמן("""]כעכור .קטנה
כסףשרתםכרסקי,הותרםמאתש"סצכירץרהחוכרתאתקיבלתיתיקון.

תלמידתימיה,כדמישנקטפה~תולזכרשהדופסההחוכרתלהדפסת
 ."הצרליה"הגימנסיה

ה'(כרךב'האחדרת'שיריםכשלרשהגםהשתתףקיפניס,לדין
קיפניס,שלדיןהיה,טבעיאךכרכר.שלבעריכתו(תרע"ד)
מחלוציושהיהבגולה,לילדיםכסופרשמריצאשכבר

בני·בשבילשנערךבקובץישתתףיבאץרספררת·הילדים
בכתבי·עתבעבראותרששיתףכרכר,שלבעריכתוהנעורים,

לילדים,כסופרטמירנחשלששמעו;כשםלמבוגריםשערך
 :סיפורואתלאורשהוציאבשעהיזמןבאותולהתפרסםהחל

(תרע"ר).בעשיר·עני""מעשה

נולדרושמן.ישראלהואזר,לחבורההשייךהשלישי,
לימד 1909ומשנת 1905בשנתעלה , 1884בשנתברילנה,
אתשהכיר ,ודאילקרוב . 7-194בנפטר"הרצליה"בגמנסיה
מחלוציהיההואגםמרר;:ן.היהאףואוליברסקי,עמליה
עבודתמתוךבאהלילדיםשכתיבתםיבאץרהילדיםספררת

מתאים.קריאהחומרחסריםשתלמידיוכשגילהההוראה,
"ספריהבסיורהמיצירותיוכמהנדפסו ) 1916 (זמןבאותו

(תרע"ב)ב'האחדרת'בעברהשתתףהואגםלילדים".קטנה
הצעיר'.רב'הפרעלכרכר,שלבעריכתו
ץלאררעלה 1856בשנתברוסיהשנולד ,הכהןכן·הללמרדכי
בחייםביותרהבולטותהדמויותאחתהיה , 1907בשנת

קישפיהםשעלהחזקיםהאנשיםמןוהיהיבארץהציבוריים
מאדפעילהיההראשונההעולםמלחמתבימי .דברכל

מרדכיאפשרית.דרךבכלהמד~לדללישובהעזרהבארגון
בעתרנרתהקבועיםהפובליציסטיםמןגםהיההכהןבן·הלל
לביןבינוההיכרותלעת·מצרא.סיפוריםגםוכתבהעברית,

 .ביותרומורכבתחומלימתוקפתערדרבת·שניםחיתהכרכר
'מולדת',לנוערכתב·העתמעריכתצירןבן .ששלהדחתועם

היהמהםשאחדחברים,שלרשהבתבמערכתוהחלפתו
העקרונית,רוחומורתאתכרכרהביע •הכהןבן·הללמרדכי

וסופריםעסקניםשחינםבמימובהקסופרשלהחלפתועל
בן·מרדכיגםוביניהםרב,אינוהספרותיוערכםלעת·מצרא,

"הנה, 19עליר:בדבררכלשרנונזהרבהחלטאבלהכהןהלל
לכנין·אבניםספקבלייש,ערב'עד'מערבבספרר

וישוב·רוסיהיהודישלהציבורייםהחייםשלההיסטוריה
במובנההספרות:בעולמותעקאראברם, ...ארץ·ישראל

כמדרמה,לבני·הנעררים,בספררת·השירהוכיחודהשירתי,
דרמה,דעה " ...וכללכללכהעדהאלההאנשיםנפגשושלא

מרדכיבאזניפרטי,במכתבכרכרהשמיעיותר,נחרצתכלשרן
לושנתן"בסבכי·יער"סיפורועלכתגובההכהןבן·הלל
לסיפוראיןשירי·אמנרתי"ערך 20 :המלחמהלאחרלקריאה,

מאורעותוהרצאתטיפוסי-חייםמסירתפהאיןובכללהזה,
-מצביםתנאים,אנשים,דברים,הזכרתאםכיחיים,

סיפור."ולאבעצם,מימרארים,בקיצור,
בשנתברוסיהשנולד , rרכינרכזיסקינראלכסנדרעםגם
רבי·הדוקיםקשריםלכרכרהיו , 1907בשנתרעלה 18 56

שנילווההמתחללאאותם,איפינרוההערכהשהחיבהשנים,
עלכרכרהתרפקלמעשה, .הכהןבן·הללמרדכיעםליחסים
כרכרלוכתבבלונדוןבהיותוערד 2ידמרת·אב.כעלדמותו
שחיתה"יזרעאל"בהרצאתלהשתתףלהזמנתובתשובהליפו

זרבשעת·כרשרלהשתמשרוצההנני 22 :לנוערמיועדת

מאדתמידיאליךרוחשלביאשרהחיבהרגשיאתלךולהביע
באותווכר'.תקרה""באפסהראשוניםסיפוריךאתקראתי

לאי·כנימוקהילדים",-"מעולםריחוקואתכרכרביטאמכתב
שאשתתף .להזמנתך"בנרגע :זרבהרצאההשתתפותו

כל·כךרחוקואנילך,אומרמה-"יזרעאל"בהרצאת
ערלם·הילדים.אתמעולםידעתילאואנימערלם·הילדים,

והנה, "!אתיאשרהעםזקןהצעירים.חבריגםהםזקנים

הואכרכרהתפקידים.התהפכוימכןלאחרשניםכעשר
אחד-אז"רהצעירים,לקוראיםכתב·העתשלהעורך

גםהיהר"אזשלרש.כבןלילדאב-וכרכרממשתתפיו,
 23חיה. ,-1רעיואתכרכראתשחיתןהרב
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המאיריישראל
קונקרטימצב

קונקרטיאדםשל

וכעולםוכעיסוקיםכרקעממני'השוניםהאנשים
מנסהאני .כמרניהםרעם-זאת,והפנימי'התרבותי

לדברמנסהלאאניכאמצעותם.ולדבראותם,לקלוט
המושב.שלהצרכניהארכרמיאלשלהשוקכלשרן
איןכאלה,אנשיםאיןכזאת,שפהאיןשקר,זהלדעתי

אכל"אנשי-עיירה"."עירקים","מרוקאים",טיפוסים
אותר,יצרששבתאיכמראותר,יצרשברברכמרדיבור,

ואניהאחרונות.בשניםרקלחיותשמתחילדברזה
משהר.ברערשהשאנימקורה

 ...בסיפוריךדומיננטיתמאדהמקוםתחושת

כהןשונית

כלחבלעתיםשקט,ויבורו , 37בן
שפת .איפוקעלשומרועם·זאת

ספרותית·כמעט,גבוהה,ויבורו

התנכרחשכהמילה.בכל ·מקפי,
עברייםלסופרים"מראשהבפרס
 .בישראלהחיים

ולתת"קול"זהמקרםגםהקודמים,לדבריםבהקשר
דרכך.להסתנןלולתתזהשלו,"הקול"אתלמקרם
מנסהשאניהדרמאטימהאופיחלקהםמקומרתבעיני

"קולות"שיהירלישחשובכשם .שלילכתיבהלהקנות
חלקהואהמקוםנטעמים,מעומתים,מתנגשים,שונים
שקשורהנוכחות,תהיהשלמקרםמנסהאנימזה.

האחרות.לנוכחויות

היא"אש-בקוצים"לספוריכרקעבגלילהבחירההאם
לוקאל-פטריוטיזםשלביטוי"ראליסטי",לחיותבסיון

 ?ישראלית"מקונדו"ליצורניסיוןאו

 ?שלךהביוגרפיהעללספריכולאתהמה

 .שקראתיביותרהחזקהשידהספרבעיניהואבפאררה"
למשהוכמרבןמתכווןואני .שליבשפהאלידיברהוא

והרוחנייםהריגשייםולמתחיםלעולם, :למליםשמעבר
גיליתיפשוטבדימויים.בקצבים,במלים,שמועברים

יכולתלוישעצמי.אתגםלגלותלישעזרמשהרשם
הרבהאצללישחסרדברהמבורר.אתרקלהגיש

עלי.השפיעהמאדשלוהשירהאחרים.משוררים
מודעתקירבהמרגישאניבפרוזההנכתביםהדבריםמן

בעצמילעשרתומכסהמחפששאניהדבר .קנזליהושע
ממההתרחקות .ביותרהמסובךהדבררזההפשטות.זר

החזקהדברהואקנזיהושעעגנון"."סגנוןשנקרא

אתכיחודשבתאי'יעקבאתאוהבאני .בעיניביותר

חדשהמאדההגישהמבחינתבעיקרהאחרון'הספר

עםבעיהליישכיאםלשפה.פריצת-דרךממששלו,
הזאת,הנמיכותהזה,הנוראהצימצרם :שלוהעולם

הרוחנית.הרגשית,

שלומניחאנילרקאליים.סיפוריםבמיוחדאוהבאני
לאאניאבלתל-אביב.עלכותבהייתיבתל-אביבחייתי

ככדיבגליללחיותבחרתילא~מקרה.ולאבה,חי
לאפשרכדיבחייצעדשרםעשיתילאעליו.לכתוב
המקוםעללכתובשלאיכוללאאניאבלכתיבה.לעצמי
בר.חיכשאני

תיכון' :לבן-קיבץורגילמסלולעשיתיקיבוץ'בןאני
באותהשהיוהמלחמותעםצנחנים,בתנועה,הדרכה
נכנסתיהימים","ששתאת("פיספסתי"תקופה

אח"כקרבי.כחובששרתיאפילו.נפצעתיל"התשה"),
תל-באוב'רתיאטררןספררתלמדתי .הקיבוץאתעזבתי
אחרת,ארזרבצררהמנסה,אניהיוםרעדומאזאביב

ב-התחתנתייותר.ניסיוניתיאטררן .בתיאטררןלהתעסק
אניילדים.שלרשהליישל"אמירים".עכרנואח"כ 76

שאמרתיכפיומנסהכותב,מהוראה,מתפרנסהיום

לתיאטררן.להגיע

 .והמדכאהגדולהאבדמותמופיעהמסיפוריךבכמה
ובספרותשבארץניראההאוניברסלית,מהמשמעותחוץ

חדורנחיתות :מיוחדתמשמעותלזהישהישראלית
מידהבאיזהוחנונים"."הלוחמיםדורכלפיהצעיר

 ?הענייןשל"הישראלי"לצדלהתייחסהתכוונת

 ?פוליטילחברתי'מתכוונתאת"ישראלי"אומרתכשאת

ולחברתילפוליטילהתייחסמתכווןלאאף-פעםאני
אצלכמרבןברחשכקוראאניקיים.הזההענייןככאלה.

מופיעאגב,זה,גילי.רבניממני,המבוגריםהסופריםרוב
 .שליהזהברומןגם

 ?עליךהשפיעועריונותאילובנעוירך'קראתמה

להפרידנוטהלאאניחשובה.שאלהשזאתחושבאני
מהחיים.ספררתאחרות,מבחינותרגםהשפעות,מבחינת

הצבאגילעד-הנעוריםשלשהשניםחושבאני
אלהאחר,קצתתוצרומוציאוכותשדברים,שמהפך
השתניתי.לאבגרעיןבעצם,"עוצבתי".בהןהשנים

ביןשקראתי.מספריםהיושליהחזקותההתרשמויות
קודם-כלהיהאזליחשוביםשהיוהסופרים

 .נעורישנותומיטבמירבאתאיתרביליתי .דרסטרייבסקי
הידידותביותר.הטוביםהידידיםעםעליו,כשיחהגם

בימיבשביליביותרוהעמוקהחזקהדברחיתההזאת
בנפרדחיינולזה.בנוייםהיובקיבוץהחייםנעורי.

עמוקות.ידידויותפשרה l:tשכזאת,כבדידותמההררים,

גםמה .אחריהןמחפשאניהיוםשעדשיחרת,הרכה

נהרגאיננו.כברמאז,שליביותרהטובהממשישהידיד
ככאראמה.

גםבערך. 17כגילמאוחר.יותרהכרותעשיתיקפקאעם
ועיכלתיאיתר'שהלכתיאדיררוחניש;קמיןהיהזה

עשיתיבר.עוסקשרבאניהיוםבר.והשתמשתיאותר

כקרוב.לעלותשצריךל"גזר-דין",לתיאטררןעיבוד
אתזוכראני .איתרשכיליתיתקופהחיתה .מאןתרמאס

 ...אליושצללתייםכמין"הר-הקסמים",
אחר-כךשנקראמהשלבפריחה ,-60הבשנותהיהזה

שחשתיהמרחקכלרעםהעברית",כספרותהחדש"הגל
זהמאוחרת,יותרבתקופההאלההסופריםרובכלפי
עמוסשלהסיפורים :לומתכחששאיניחרבזאתככל
מרוחק),יותרהרגשתיכלפירכי(אםיהושעא.כ.עוז,

 .שדהפנחס

אתהמיאתהישראלית,בספרותכיוםעליךמשפיעמי
 ?במיוחדמעריך

אולי,לדבר,ארכלהיום,שליהכתיבהעלהשפעותעל
זה.אתלעשרתרצוןארכוחלייהיהאםשנים, 10בערד
בשבילי-משורריםעללדבראםהערכה,לגבי

ערב"ארוחתפנקס.ישראלהואביותרהחשוב

 ?"פראות"שלהראשוניםהספוריםנכבתוגילבאיזה

רחוקכמרבןאניהצבאי.השירותבזמן , 21-19בגילים
הםשם,המתחיםארהבעיותאבלכיום,הזהמהגיל
עםלירעלפעמיםהיום.ומבטאחישאנימתחיםאותם

חוזריםשהדבריםליכשמתגלהאותי,מפחידדירזהזה.
דרךשעשיתלךנדמהלפעמיםגילגרלים.מיניבכל

קטניםדבריםלךקררהשתנית,התפתחת, :ארוכה
עצמךאתמוצאאתההבזקבמיןואזוגדולים,

קודמות,סיטואציותמאותבהמזההשאתהבסיטואציה,

מוקדמים.מאדגיליםשל

במצביםחרבהעוסקאתהב"חרביעי"וגםב"פראות"

 .צבאיחווירקעעלגבריםביןעימות :"גבריים"מאד
 ?צבאי"ב"מצבאותךמושךמה

צבא.שלהיאהסיטואציהלצאת,שעומדשליברומןגם
היאביניהםליחסיםשהבסיסגברים,חבורתשל

גבריםארנעריםשלהזאתהסיטואציההטירונות.
מתחים,שלריכוזלגבימגלמתהצבאיבמכבש

מיןטכס, ...מיןכאילוזההצבאאינטנסיביות.בעייתיות,
היוםשעדכערצמה,יחדמוטחיםדבריםשברריטואל

שםנוצרשראשיתבגללאוליארתה.לעכלמתקשהאני
שלמצבעירומה.חזקה,מצוקהמצוקה,שלמצב

יחסיםשללאיטנסיבירתהזדמנותישרעם-זאתבדידות.
בהקשרארבהשפעהתמידשהםיחסיםגברים,בין·

ככזה.אותרחייתיאופןבכלאנינשים.עםליחסים

הואחברתי""מצבהמושג

הגדהרשאילוחושבאני .שקיר
למצותיכולהחיתהכזהמצבשל

חיהשקורח,מהאתבאמת

 .סיפוירםלכותבמיותר

עלילתיתבתניתאו"נוסחה"חוזרתמסיפורך,בדנים
ביניהןשמתרחשדמויות,ארבעאושלושהמכילה
דמותאלמרכזיתמדמותאשמח,העבדתשלתהליך
לדמותאסוןמתחולללבסוףכאשדחפה-מפשע,אחרת

 ?אשמיםכולםלמה. ?האשמהמחי .חקודבן

נשים-גיבורות.אצלןאין"אש-בקוצים"מהנובלהחוץ
 ?ידעתי"לספרעצמיעלש"דקבגללזההאם

מסריימתלדרךלצאתלפחותמנסהאנישלא.מקורהאני
לוכשישדקלשמרראויהסרפד .שהתחלתימהנקודה

אלירטת.ס.שלבהבחנהמשתמש(אנימשלו"קול"
איתר,לעבודהשידה")שלהקולות"שלרשתבמסה

ההליכה .לומודעויותריותרנעשההואהשניםשבמשך

ההליכהגםזאתלגבי,ההתפתחות.בעצםזאתהפנימית
שאנימהרזהאחרים.בקולותלדברלניסיוןהחוצה,
זהההתבגרות,עםשקוריםהדבריםאחדכיום.ערשה

הילד .הזיכרוןשלבמגירותכפייתיויותרהיותרהעיסוק
הבירגראפיה,מבחינתממנירחוקמ"אש-בקרצים"אלי
כילד.עצמיאלחוזראנישלו"הקול"באמצעותאבל

אתשלי,הסביבהאתלקלוטהאחרונותבשניםליחשוב

נשמעתשהיאלמרות"תופסת".מניח,אניה"נרסחה",

אלאמסריימתאשמהעללדברמסרגללאאנימחוכמת.
אלמנטלאזהמיתוס(ואצליהאשמהשלהמיתוסעל

נפשי),חומראלאשיבוצים,איתרשעושיםתרבותי
הואנוצרישהואמהכלהריאבלבעיקרו.נוצרישהוא

גםמאד.חזקהבצררהנוכחהואואצלייהודי.גם
כרגעמסרגללאואניבדם,הענייןאתחשאניבמודע.

שאילויתכןמודעות.שלמסננתדרךאותרלהעביר
כותבהייתילאאולי .אותרכותבהייתילאמסרגלהייתי
בכלל.

המהותבולטתסיפוריךבשארוגםח"רביעי",בסיפור
שמתרחשתהקטסטרופהההתרחשויות.שלהדרמטית
מההיוונית.בטרגדיהלקטסטרופהמקבילהבסופם,
תפקידעלמכךלהסיקאפשרהאם ?הדמיוןפשר

 ?בעיניךהספרות
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הםסיפוריםכיסיפורים,לכתובמיותרהיהאולישקורה,
אומפסיכולוגיהלחלוטיןאחדדברמחקרים.בעיני

אתבחשבוןשלוקחבאופןכאןהחקירהסוציולוגיה.
הזרימהאתהדברים,שלהתנועהאתוגם •המתבונן

קונקרטי,מצבלחקורמנסהאנישלהם.והחד-פעמיות
 .קונקרטיבמקום •קונקרטיארםשל

באחדהמיסטיקה.עבולםגנעיהשימסיפוירךבאחדים·
עלומעדימערלם·האמת,שחחררוחמתאראתהמהם

 .המציאותההוא.העולםשלהבלתי·מערדדתהמהות
למציאותישירהמשךבעיניךכרנאה,היא,העל-טבעית

 ?לכךלהתייחסמרבןאתההאםהטבעית.

חיי-המיןעלאותילשאולכמובשביליזה .כל-כךלא
המובעתהתפישהבסיסי.באופןנכוןזהאבלשלי.

ויותר.יותרנזהרשאניאלאהשנתתה,לאזהבסיפור
נקודה.

 ...להמשךציפיתימקרםבאזישהו

האפשרי:ביותרהמצומצםבאופןבזהלגעתרוצהאני
מפורשת,פחותבצודהכיאםקיום,המשךמניחאני

יחזור , 70 , 60בןכשאהיהאוליהבאים,שבשלביםיתכן
לאאניעלי.ישתלטואוליאחרת,מפורשויהיההנושא
יודע.

i 
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בדידבותמהחוירם,בנפדרחייונ

דידייוותשאפשהרכזאת,

עשדחישות,חרהבעמוקות. .

מחפשאניהיום

חטובהממש .דידישגםמה .אותן

הנרג. .איוננכברמאזישלייבורת

, , 2) 

J 

 ,ג

יורתמודעיםונעישםהולכיםשלךבסיפוירםהגיבוירם
די·ארטיסטי'במצבהיוהםהראשוניםבסיפוירם .יוורת

די·עצמיתמועדותשללמצבהגעיוהםהאחרוןובקוץב
 ?הזההתהליךעללומריכולאתהמהבגוהה.

פיישרגבעודד :איור

אנישלי.בתפישהמכריעתפקידישלדראמהאפשר.כן,
שלפריצהקררם-כולהיא •מבחינתיוראמה.אוהב

אותרלבטאאופןבאיזשהוכדיממנווהתרחקותה"אני"
שפגשתיהדמויותאחתומשמערתי.ומלאחזק,באופן
שלזרהיום,עדאיתיושהלכוהנעוריםבשנותבהן

פרקשלהנפלאיםהאלה,הגבישייםהמשפטים .אריסטו
הכליםאלה .הכלבשביליהםב"פואטיקה" )'ו(אוח'

שלי.
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אלחוזראנירצופות.משעה-שעתייםיותרלכתוב
ערשהאזודקדי-גדול,דווחלאחדהראשוניתהכתיבה
משתנות.הןרגםתבניתיות.החלטות

 ?שלךהאחרוןברומןהכתיבהתהליךהיהאיך

 ?סיפורנוצרשבוהאופןעללספריכולאתהמה

חשוב .השינוישלהענייןעלהדגשאתמסבהייתיאני
כמעטשהיאהנחהישנהלגיבור.משהושיקדהלי

אוליהעשרים,במאהכתיבהלגבימאליהמובנת
עומדים,מיםלפעמיםהואשאדםקפקא,בעקבות
שלחפניאיזהשהוא .הופכיןלהשאיןאבןלפעמים
דברים.איתרקודיםלאשבוודאי :אטוםמחומד
שלהספרותעםחזקמאדקשרמדגישאניהאחרוןבזמן
("אפיפרכטנה ,דרסטרייבסקי ,וסטריטול :-19ההמאה

העשרים)למאהשייר(שאמנםפרדסטדא.מ.בדיסט")
השקפות.שרנות,גישרתביןמפגשתהליך'שמתאדים

פשוטלבנאדם.מחיהמרחביותרנותניםכאילו
זהבכתיבה,יותרשולטתשלישהמודעותככל"צ'אנס".

ביותר.ליהחשובלדברהופך

שרבהואשקראתי,הזה,לענייןבירתו,הקרובהתיאור
אובייקטישנושיד.היווצרותעלאלירט,ת.ס.של

באוטובוס,כסיעהלהיותיכולרזהמעודד,שכאילו
-דמותמשיחה,קטעמעיתון,קטעסרג,מכלתמרנה

אוסףזמן,בדיווחיארסימרלטאכי,באופןאיחה,שגודרת
נחבא-שעמליהכמרשהםעדואסוציאציותתמונותשל

הזכירההיאיד.נותניםכאילופעם,זאתתיארהכומרן
כל •פלינישלרחצי""שמרנהאתשמסייםהקטעאת

מעגלבמיןלחוגומתחילותיד'נותנותבסוףהדמויות
איטי.

נכנסשהספדעדנמשךהזההתהליךלפחות,מבחינתי'
עםבעירת,הרבהליישזאתומבחינההדפוס,למכבש

שמעתישברהאופןאתלימזכירזהוכר'.ספריםהרצאות ~
מתמונה.הינתקותרעלעבודה,עלמדבריםציידים,

אדםכשבאחיצונית,מסיבהלפעמיםשהיאהינתקות
בכללתערוכה.ארתהלהעבידשצדיךארארתה,וקונה

בשלבשכברת,שלעבודהחיתהשכתבתיהדברים
מסרגללאאניביותרוהמעייףהקשהשהואהראשון

חיתההכתיבהוקשה.אינטנסיבייותרנעשההוא

צורניות.טרנספורמציותתוך •יותררביםבשלבים
מחדש,ועדנתימבט,נקודותשיניתיתבניתיות.שיניתי

אני-לא-זוכד-כמה·פעמים.

 ?עוסקהואבמהלו'קראתאיך

שנוצרתיחסיםמערכתהואהגרעין"הלבנים".נקראזה
בחייםומגתלגלתצבאי,רקעעלגבריםקבוצתבין

לחיותצודךשלקבוצה.שלאובססיהלמיןהאזרחיים
כלובעצםמשפחה,ובעלנשוימהםשאחדאףביחד,
זהאחר.לכיווןפונהשלו,החיצונייםבחייםמהם,אחד

 \שלה.והנפילה""העליההזאת.הקבוצהסיפורבעיקרו

 ?סיפוירםלספרהצורךכעצם,מהו'

פנייההואכה,עדהאחרוןספרך"אש-בקצוים",

'ףברהשלהקונפליקטאלתימטיתמבחינהאחורה,
מתחילתה.הישראליתהספרותעסקהשבודופןיוצאת
 ?זהלנושאחזרתמדועהקודם.לדוראופייניוהוא

החזירשמעצמווהסגורהקטןלמקוםקשורזהאולי
לאכשלעצמםחברתייםנושאיםהזאת.לבעייתיותאותי

כאלה.במושגיםחושבלאפשוטאניאותי.מעסיקים
שאילוחושבאנישיקרי.הואחברתי""מצבהמושג
מהאתלמצותיכולהחיתהחברתימצבשלההגדרה

אפלים,אוליבהםשרביםמיסודותמורכבמאד.מורכב
\ 

כדיאולי •קשרליצורהצורך :יותרמואריםו~חדים
בתחוםמספקתאי-יכולתאויכולת,חוסרעללפצות
הזה.

אניסיפור.לספרלספר.הצורךזהקודם-כול,ומבחינתי,.
שהסתובבוהאלההאנשיםכמוסיפורים,מספרפשוט

להסתכללינעיםלפחותפעם.בכפריםוילדתרמילעם
 • .ככזהעצמיעל
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לחיבורניתוקבין-התוכן .ר
אופינושאיםהמתורגם,והשירהמקורייםהשיריםשלרשת
מ"כאן"מנותקיםכולםרומנטי-לירי-מלנכולי.דרמה,

הקבועותהאנושיות-כללירתבבעירתועוסקיםרמ"עכשיר",
ממש.שלייחרדוללאלבני-הנעורים,קשרללאהאדם,של
המיועדהאץר-ישראלי,בקובץבמקומםשלאמאדנראיםהם

להעידאוליאפשר .נדנדי"חהואושעררנולבני-הנעורים
בספרות.ברנלחםשברברמהכלאתמייצגיםשהםולקבוע,
שלכברדם :סיברתוכמהמכמהלהתפשרנאלץשברברנראה,

הספרותיתבעשייהלפגועשלארצונואלה,משוררים
סרפדיביןהחשוביםהקשריםבאמריקה,קיומהעלהנלחמת
בארץ-ישראל,ובספרותבסרפדיםבכסףשתמכואמריקה

לקובצו.להשיגשהצליחהשיריםמיעוטמשרםגםואולי
מבטאהקובץ,אתהפותחלחרף""מעלבבליחללשלשירו
 ]---נ;מ;ת n ;:~ז:יי R "שלוהשגור,הידועהמרטיבאת

;:זtקןקלין",;ל;ת nז;ןהי~לי"~לזרא~בהמית-ה:כר:כים"
כדי "ס;נ:ק;א-י~ r~לסןה T ~ 9 ה~~~"~קוםפש•מ-חה'דרבר"כש

 ."ינ;:~ 7 ~ז:זןש"ר~חשיקרםוכדי ,"םי~;,ל ry "א"שםלהקים
א;ק:נ;ס" ry-נס 5'1"ן :מובהקיםיל"גייםהםוהחריזההלשון

 .ייחרדכלניכרלאבהםרגם
 :הואכןכשמר "ת;לן;: q "ליסצקיא"אשלהמקורישירו
פרחשלהקבועההתדמיתמיטבלפיבכייני,זך,טהור,

כתובמסטיבנסון,לתרגםשבחרהשיררגםזה.רומנטי-חלומי
לכיתרהחוזרהמלחשל "יו:r.;מ-י~~ר םי(;!:"שלרוחבאותה

 .ברלהיקברכדי
רגם"היא",אפרתישראלשלבשירוגםמופיעהה"חבצלת"

 ם~~~,, "ה~~-~הרה f"הןאתוקוטףבן-בית,הואהמרותבר

q ;7ל? iישראלשלהאחריםמשיריושרנהאינוזהשיר ."ר
שנים.באותןאפרת

בשינוייםזהשירבתרכםכללשיריו,אתלכנסכשבאלימים,
אלהשיריהםאתמצארלאליסיצקירא"אבבליהללואילו

 25ידם.תחתמצרייםהיולאואולילכינוס,ראויים

אופינושאיםהמתורגםוהסיפורהמקורייםהסיפוריםארבעת

נכתבולילדים,מותאמיםכולםהשירים.מןילחלוטיןשרנה
סופריםבידיוכאמור,ילדים,וגיבוריהםילדים,בשביל

זהבתחוםיהעורךשלמיוחדמאמץניכרלילדים.מובהקים
נרעדשאליוהקוראיםלקהללהתאימםרקלאהסיפורים,של

ושלבכללהארץ-ישראליההרריאתלהדגישגםאלאיהקובץ
לבניהארץ-ישראלישהתנאיספק,ואיןבמיוחד.הנוער

סופריםלגייסההצלחהועצםלביצוע,קלהיהלאהנעורים
לספרותהנחת-היסודממעשהבההיהשימלארהרוסיפורים

שלזהסרגלהשיגהקושיעללבני-הנעורים.א"ימהרריא"י
ועורכיצירןבןש.שלהתחבטותםלמשל,תעיד,ספררת,
לנרעדסיפוריםזהבכתב-עתלפרסם'מולדת',לנוערהירחון
 .בארץהנוערמהררי

רלדימירהרוסיהמספרמןמאדשהושפעשאז"ר,ספק,אין
סיפורו 26לסיפררין_ביותרמתאיםמתרגםהיהקרררלנקר,

בחרשהמצטייןמערלה,ילדיםסיפורהוא"פרדרכס",
התהליךאתומבטאעדין,הומרדוספוגדק,פסיכולוגי

ורווייתהתמימההילדותמןהפרידהרגעשלהבלתי-נמנע
הכואב.הציניהקר,המבוגריםעולםאלוכניסההפלא,
חכם-בעל-מוםעםהפגישהבאמצעותמתרחשזהתהליך
ומצליחבשמם,לדבריםלקרואהיודעמאושר-אומלל,עצוב
נשאריםהתמימות,אבדןעםהקיומי.הפאראדוכסאתלבטא

להגןאמםשלבכוחהאיןושובוחסרי-הגנהחשופיםהילדים
ושנכנסהבחייהם,שראוהראשונה"מהסתירהילדיהעל

 ,,מוחם.ולתוךהילדותייםלבותיהםבתוךדוקרכקוץ
(מעולם"ז;ן~ןה.טמיר][נח!ויןב.שלהקצרסיפורו

עמהשישהמוכר,בנוסחחסידיתמעשייההואהחסידים)",

מיצורתשלכוחהגדולכמהעדחיניכי,מוסר-השכלגם
שאין-נסת,-הצדיקשלכוחוגדולכמהרעדהשבת-אבירה,

כדיאלוג,מדוברת,פשוטה,בלשוןנתרבההמעשיהמעיניו.
הדףבשוליההסברמןהצעירים.לקוראיםבמיוחדומתואמת

לנגדראוהעורך,ארשהכותבניכר,-"פטשילא"למילה
שגררהאינהזו,שכיחהשמילהעברית,דובריילדיםעיניהם
בפיהם.

סיפוריםהםישבקובץהאחריםהסיפוריםשלושת
סיפורוותרומתו.ייחודוובכךדברלכללנוערארצישראליים

השמירהרקעעלשנכתבסיפורהוא "סי(;!ךi"קיפניסלויןשל
במרכזהסמוכה.התימניתהשכונהשלרחובות,שלבכרמים
שלדמותובןבן-ישי,השומרשלדמויותיהםעומדות
הכלבכשביניהםסעידה,תימניהוילדהקיפניס,לדיןהמחבר
רשות,ללאבכרםענביםהקוטפתלילדהאהבתוביןהנקרע
 •דברשלבסופרזאת.למנועשעליולשומר'נאמנותולבין

הענבים,גונביכנגדיחדונלחמיםוהשומר,הכלבמתפייסים
 ."סי(;!ךi" :הסיפורשםגםומכאן

ספרותאתאיכלסרבכרם,השמירהרקעעלספרותיותיצירות
עםוהתימנים.השומריםשלדמויותיהםגםכמוהתקופה,

שלתכונותיהבהעמדתחורגשהואבכךחידוש,בוישזאת,

הקונבנציהמןהתימניה,הילדהזה,ובמקרההתימני,דמות
רואהברלוביץ,יפה 27הראשונךת.העליותבספרותהמצויה

ועליוהנבחן'הואהשומרשבוסיפור-מיבחן'זהבסיפור

שלהן'כבתוךבוהעושיםהתימנים,מפניהכרםעללשמור
זה,במאבקגנבים.ולאלבעליושותפיםעצמםאתורואים

 ,סעידהעםאחתידערשההכלבואףהעליונה,עלידם
עמה.ומתיורהתימניה,הילדה

חסרת-התימניהשלהשגורכטיפוסלאמצטיירת"הילדה
ללאדבר,לכלארץ-ישראליתכילדהאלאוהנפחדת,האונים
ממנובלתי-נפרדחלקונעשיתבטבעהחיהעדתי,הבדל

ילודהיאזאתעםיחדוהבנה.רעותקשריעמובקושרה
הנוטר,שלהזועמתנוכחותואףשעלותושייה,יוזמהבעלת
מצב."מכלבכבודלצאתובחינהבפיקחותהיודעת

 :ומסקנתה
 :אשה-תימנייהשללדמותהחדשפוטנציאלמציעהסעידה

היודעתזואלאגורלה,עםומשלימהפאסיביתאשהעודלא
ניכרים ]---נואמיצה.עצמאיתבצורהמעשיהאתלכלכל

שלהאמצעיתבגישתוהן ]---נשינוייםשלראשיתםכאן
הארץ-בתדמיתווהםהתימני'גיבורואלהאשכנזיהסופר

שיששינויים ;האמורהסופרבעיניהתימנישלישראלית
ההולכיםהיישובייםהחייםשיתוףשלפונקציהבהםלראות

 .כאןונרקמים
קיפניס,לדיןשלבספררבשינויים,ונדפסחזרזהסיפור
הקטנה"המטפלת'דומיה.התימניים.סיפוריושניאתהמכיל
 L 1935ב'מעלה'[לראשונה ) 1981ליכטנפלד,ב.(הוצאת
 .) 62-47(עמ'"סעדה"התימניההגיבורהשםעלונקרא

כפררקעעלמתרחשךה"_;נזז:;"רושמןישראלשלסיפורו
הכפר'שלהנערץלמורהומוקדשבגליליופאסטרראליקטן

מסגרת,כסיפורכתובהואלמותו.שניםעשרבמלאות
באחדמתארחלכפר,המגיעעובר-אורחשלבמתכונת
העילההיאלבו,תשומתאתהמושכתוהתמונההבתים,
והאבלבכפר,הוראתושנותחמשהמורה,עלהפנימילסיפור
ישהסיפור.שללהורהעדהנמשךהפתאומי,מותרעלהכבד
ולמקרםלמרדהזהסיפורואתהקדיששרושמןלשער'

הואשנה, 15לפנינוסדהכפר :עיניולנגדשעמדומסויימים
ולידומיםבשפעמתאפייןוגבעות,הריםביןבגלילשוכן
ייבשומיסויושלושים ;זקופיםהריםמשלושההיוצאמפל
לימד , 25כבןלארץהגיעהמורהכרמים.·ונטעוהביצות,את

דמותמצאתילאשנים.עשרלפניונפטרשנים 5בכפר
משערת,אניולכןאלה,נתוניםבמדויקהולמיםומקום

מציאותפרטייחדוהרכיבלעובדות,נאמןהיהלאשרושמן
עיניולנגדשעמדההיאויתקין,יוסףשלכשדמותושונים,

הכפרשאנשיהאידיאלי,המורהלתיאורמודללוושימשה
 , 1912בשנתנפטרויתקיןיוסףמותו.עללהתאבלממשיכים

ולימד , 22כבןלארץעלההסיפור,פירסרםלפנישניםכחמש
מזכיר ,המפל . 1901בשנתשנוסדתבררבכפראחדותשנים

במקומותגםלימדוויתקיןמטולה,ליד"התנור"אתבמיוחד
לציון.בראשוןאלאבכפר-תברר,נפטרולאבארץ,אחרים
ברוישאחר'מררהעלסרפד-מררה'שלסיפורזהראופן'בכל

בהנחתהעברימררה-הכפרשללתרומתונאות"צי~ן"
הטבעהאדמה,אהבתשבמרכזובארץ,לחינוךהיסודות

לתלמידיוהמוחלטתהתמסרותוהואאותווהמאפייןוהנוף,
העצובהמאורעאףעלהמקובלות.ההוראהלשערתמ~בר
בנוסחכפרי-אידילי,הואהרקעהריהסיפור,במרכזהעומד

יצאשכנגדםתקופה,באותהשכיחיםשהיוסיפורי-ההורי

הארץ-ישראלי"הז'אנרהמפורסםבמאמרוחוצץנדנד
 2sשערך.בכתבי-העתטיפחושארתםואביזריהו",

אתנושא"גלגל-חוזר"כחןבן-חללמרדכישלסיפורוגם
סיפור-מסגרת,הואהעם)",אגדות"(לרוח :המישנהכותרת

אתמעביריםלמקרם,ממקוםבעגלההנוסעיםהנוכחים,שבו
סיפוררקיכקודמושלאאבלמעשירת.בסיפוריהזמן

הסיפורואילוהארץ-ישראלי,הנוףבחרתםטבועהמסגרת
ועל-מקרמית,על-זמניתאגדת-עםהואהמרכזי,הפנימי,

זהספררתימסוגהידועיםעל-טבעייםמרטיביםיחדהמשלבת
עלבאיםהמתנכליםטבעת,שבולעדגמלך,הנביא,(אליהו
הסיפורששםכפיועוד),ועודהמנצחהיהודיעונשם,

מעידים.שלוהמשנהוכותרת
ביומנוהכהןבן-הללמרדכיסיפרועלילתו,זהסיפורעל

 29 :העמים''מלחמת

 ) 15.2.1917 ([תער"ז]שבטכ"ג

הנעוריםלכניהירחוניםמןכאחרקראזכררגרשלפיאתמול,ליאמרסילמן
ברבריריעלשנתתיחוזר""גלגלסיפוריכתרכןספרראחרותשניםמלפגי
ורקדמיוני,פרילאכאמתחראחתרכןשלעקרו"פרודות".הקונץנשכיל
חמורהכדמשקאחתפעםליספרקצהואפסוגםמדרשכאיזהאותוקראתי

כסגנוןמנתבאיםבניאיםשגי"אין .מוכןמורשית.אגרהכתורכןגםאיסררכ,

המדרששלזהכתוכןקדמניאחרסופרשעררמאר,אפשרזאתוככלאחרי.י
השתמשככרכאמתראםהירחון,אתלמצואמארנחרץזאתככלהאגרה.אר

כילחשודמקוםאתןפןמארליציראזהזח,הסיפורשלכעיקרואחרסופר
אתהזכרתיולאלעולם,גאולהלהניאחפצתילאשככרנה-כישאיןכמה
הזאת.האגרהשלכ~כון:יוהראשוןהסופרשם

בעיקרהיאהכהןהללבןמרדכישלשתרומתוספקאין
צהריםביוםהא"יהנוףתחושתאתהנותןהמסגרתבסיפור

מימיןוהיםמשמאלהכרמלשבהבדרךאלול'חודששלחם
שלהםוהמראותתל-אביב]לכירוןדרומהנוסעים[כלומר

 :הקיץסוף
אך .איננוהואגםיבשוחצירולירק,לעשבזכרכלאין .כלסבחמסווחשדות
-· 1חזה.כמקוםהצמחעללהעירבשארןחשדה,חלקיאתהגובליםהקוצים
 .ומחניקמעיקהצהריםוחםהנפש,אתלשוכבקלדוחאף")אין

שבסיפורהריהצעירים,לקוראיםנועדשהסיפורמכיורן
והיאחרמונה, :הא"יהשםבעלתילדה,גםמופיעההמסגרת
 :המעלותבכלכלולה

נשקפתלחאשרוהצוחקותהברורותחעיגיםמתוךאכלהיא,כת·שמרגח
עלתעבידידיךואתכסנטרהתאחזראםהאלח.חשביםמכפייתדחכמהילדה
נעימהכהליכותיה,בחמרהילדהתשקנה.אשדערתרפהלאאזלחייה,משי

וראיה.מלפגיוחסרחןנושאתכריבודה,

אתאבלסיפורים,לספריודעתשהיאעליהמעידהמספר
ולכן,המבוגר,המספראלאמספרתהיאלאהמרכזי,הסיפור

מלאכותיתהיאהחיצוני,הסיפורבמסגרתהופעתהכל
הצעיר.הא"ילקוראהעממי,הסיפוראתלהתאיםונועדה,

נדנדשביןבקשרים Joחד-פעמית,אפיזודההיה'פרודות'

י-מעולם-הילדים"כל-כךרחוק"ואני-הילדיםלספרות
הפרוזה,בתחוםבמיוחדרבים,מאמציםשהקדישניכראבל
עלשקיבלזואחראיתבמשימהובהצלחהבכברדלעמודכדי

בדרךנוסף,נדבךמשמשזה,ספררתיקובץואכן,עצמו.

בכתבי-העתושלבבארץ-ישראל,לנוערספרותלבניית
 •לו.המיועדים

הערות:

בתל-הישןהקברותבית'ספד(עורכים),לינמןוצדוקקדולצבי . 1
שצא.עמ'ת"ש,ת"א,אביב:

ב:כדןובוניו:הישובלחלוצי'אנציקלופדיהתדהרידוד :עליו . 2
 . 780 " 779עמ' ,ו 94 7ראשונים,בדיתהוצ'

הוצ''הבילויים:לסקרבשולמיתשלבספדהדאהליס,י"לעל . 3
שלשמוהשמות.מפתחלפיתשל"ט,תל-אביב,אוניברסיטת

זה.בספרנזכרלאברסקי.
תשל"ח,עם-עובד,הרצ'הבדידות:חיתה'גדולהנדנד,בנימין . 4

לביתשומתאתשהסבהעל ,הרפמןלחיהתרדה , 151-150עמ'
זה.מקרםלמראה

 . 412עמ' , 680מס'ג:כדן'כתבים:נדנד, . 5
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דלתומאחוירפניומסתירלנדבה.הידאתמושיטבידר,וכינורזקןאישבתחילה.
אפכהמיאלהללו?הרחמיםלאאםמה .עצמומרחמילבדבדברזוכהאיכרהנעולה.
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בכלהחלונותכלכאטמואשתישלמחלתהממןרקהזה.בכב~ןמגתורראנינשיואי
להתערבלהנתדף'התרופותלריחלאפשרפתוחים,מרתירםהייתיבלילות,רקהימים.
לאבעיקרמחלתה.בעתאשתילמעןטרחתםאתלאאוהב.איננישככיאתבפיח.
אנירקהכבןיי'שלהראשןומזמנומרתה.מאזבחדר-המדרגותעליהצרותעיניהם
הספיקהלאהשכיםכלרבות.פ?מיםהדייירםהתחלפוהאחרות,הדירותבכלכותרתי.

המולתעל-כך.אנימדרהעתהשקט.ובמקרםיותרגדולהדירהלרכישתמשכרדתי
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אתכמרךבקלומשבחתבאחכיהם,עלימגוננתאשתיאתשמעתיאחדותפעמים
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מברכהפגימרתה.אתדלעתהעתכלשאדשרמבליבערכה,להמעיטשאתבעמבלי

לכלותאולי,חיתהשיכולהובדרךרגשרתיאתלבטאהעזתיכאשרדווקאגרמו,וחרטה
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היאגםחיתהאחרת,לעבודהרבכהזמןהקדשתיאילוכיטענתה,אתלחסוםאשתי
כתליבין;:זי~יםעשרתרובמשך;:זז:יה wנישאנומאז .למענילו,שאולצהלקורכןנכונה

המצוקהאתאחר,זמןמבכליותראנימביןהתפטרותימאזהמעטרתבשניםהדירה.
שתורגמוהחלומות,עלרקלדבר.הרבתהלאהמצוקהעלחלומותיה.אתשהולדיה
 .מצוקתימרפהא-תאינהאשתי,שלמצוקתהאתהמאוחרתהבכתיחיי.דרךכגדלטענות

מולבדירהבתוכי.גםהללוהקירותשמולידיםהמעיקים,החלומותאתממיתהאיכה
יכולבדירתם,הנדלקהארדלפירבות.שניםאנימכירהדירה,דייריאתארד.כדלקחלוני

כלעבודתו.למקרםהשכןציאעשהבעדרמעט.התבהרההאפלההשעה.אתלכחשאני
ההפערהעלהעירולאאלהשככיהגדולים.מבתי-החרושתבאחדייצרר'פעולהשנים
אלכקרהכשאניהימים,במהלךבליני.להםאנימרדהכךעלכינויר.צלילישגרמו
מברכהאניחדר-השינה,חלןואלנקירתהשכנורגםעתה,יושבאנימולוהחלון,
 ,הללובשניםלה.לומרמליםמצואאינניומחייכת.ברכהלימשיבההיאראש.בהיכהרן

מודענעשיתיגם .בתוכיהליהרגיכולתשלהעדהרגדלמידרתי'לצאתאניממעטבהן
אניחשבידרותיהם,המעטיםבביקוירארבידרתי,מבקירםשילידבעשהאפילולהעידר.
ארד .בינינוהמפרידההשתיקהאתלפרץוהיכולתאתלחסוםבגדרני,המתהווהבפקעת
אתלאטוםאקוםהשולחן'אליפרלשראשילפכי .מיותרכמעטכעשהבחדרהחשמל
בערדאיטי.כעשהמחשברתיקצבשכתי.אתתפעירלאהגוברת,הרחובשהמולתהחלון,
 .לקברסמרךכעמודואניילדי .אישתישללמרתההשלשייהשנהיוםטקסיתקייםחודש
החנייה,רחבתאלכשנצאבדומיה.אחדותדקרתנעמודשמרתי.לאלצידהמקרמיאת

למלארגםהדממה,אתלהפיגמילה.נאמרולאכשבבמכונית .להסיענימבכיאחדיציע
האמתאתלומרבלילהשיב,שאכסהלפניימי.אתאנימבלהכצידאשא, ,חרבה

 ןיז:rנ;:~בקולררק .שעברההשנהמןמליםבאותןאימר,עללדברבכי;תחיל :·שבליני
הופךראשי,ובשערבזקנישזרקהלבןהצבערקזקן.איננילשכה.משנההפרחתבעצב
כברמיוחד.מתקןבתרךקבועהשולחן.עלמוכחמקטורתיאוסףבעיני.גםזקןאותי
רקל,דבגנקשרתשאיכהזקנה,מתוכיפוצרתכורחהבעלמתוכו.כחלצושלאשכים,

המורחקים.ככדי 1המרוחקים.ילדי .שמתהאשתיאירעוים.סביבהנרקמותבתחושות
מיתרעלאפילופורטשאיכרהוכינורבדכדוכי,אחתסיפרההותירושלא ,הספרותטורי
עדייןככ;כ;תי?כאלהללי;תכמהלערדיוחידי.אחד.חלוםשלמתיםצליליםבתוכי.אחד
 • .ידיאתלפרץומוכןאינני
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פראדבש
צ'כובאנטון

פרייןמייקל :עיבוד

עוזאברהם :עברינוסח

הנפשות

וויניצבמשפחת

המנוחוויניצבש~גנראלהצעירהאלמנתופטרוכהנ,אהנ

הגנראלשלבנופטרובנה,אנה'לזz.ו_החורגבנהוירנציכ,סרביי
הראשוניםמנישואיו
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סוגיישלאישתוסופהי,

•
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יאקוכ

ואסילי
משרתים

טרילצקימשפחת

בדימוסתותחניםקציןטצלירקי,קולונל

הצעירהמקומיהרופאהקולונל,שלבנוטירצלקי,דוקטור

הקולונלשלבתוסאהש,

ביתמורהסאשה,שלבעלהואסילייrכ,מיכאילפלאטורנכ,
המקומיהספר

הוויניצביםשלאחריםשכנים

מקומיאחודהבעלסמיורנrכ,פורפיירגלאגולייכ,

אמידסוחר ,• rקח:בארגסיםפטןיר,

לכימיהסטודנטיתיפימוכנה,מאהירקרבובה,

שלושיםכבןהמקומי,הסוסיםגנבאוסיפ,

המקומישליח-בית-הדיןגץו,זקןמארקו,

המחזהכתיבתלאחראחדותשכים-24הכןצ'כרכאיכריםשני

הפרובינציותבאחתוויניצבבאחודתמתרחשתהעלילה

שבדרום

ראשונהמערכה

א'תמוהנ

לגןנשקפתהיאניצב.ווימשפחתשלהכפריהאחוזהבבית(המרפסת

שלדשאושבילהגבוהים,היערעצינראיםשמאחוריושמש,מוצף

 .אותםחוצה

בגןניצביאקובאתמגלההעולההאורראקטה.שלשיגורשריקת

 lד"ניצבלידושונים.מסוגיםזיקוקיםשלגדולהתיבהובזרועותיו

בשמחה,טריצלקיד"ך-לשמייםמשקיפיםהם .בידוגפרורטריצלקי,

לבמה).מחוץמתפוצצת,הראקטה .נאוירגופריתריחבדאגה.יאקוב

מתפקעמישהוכאילו !זהאתתדאה :טירצלקי ,,,,
כיאקוב !ביחדשנייםנעיףבואהגן)אלנופל(המקל !מצחוק

פתיליאתמדליקטריצלקישד"ךבשעההמרפסת,אלבבהלהנסוג

ארבענעיףבואהתיבה)מתוךהמבצבצותהאחרונותהראקטות

בבהלה).פטרובנהאנה(באה !ביחדכולםאתנעיףבוא !ביחד
אנהמולפניםאלפניםוניצבפונה(יאקוב !דוקטור :פטררהנכאהנ

 .הזיקוקים)תיבתאתבידואוחזעדייןפטרובנה,

 !זיקוקים :טירצלקי ,,,,

 !החוצה ) J(ליאקו !הביתבתוךלא :פטררהנכאהנ

ונמלט).הזיקוקיםתיבתאתמניח(הוא ...החוצהאיקרכ:

 !הזיקוקיםאתקח !הנהבוא !יאקוב :פטררכהנאהנ

 !מהד !החוצהועכשיו,בחשש)אותםומריםחוזרכיאקוב

בשםטריצלקי) '(דל"רהתיבה)עםהחוצהנחפזכיאקוב !לרץו
כנשמע !באשיעלההביתכל !כולםיעופוהם !אלוהים

מבחוץ).משתחלות,רקטותסידרתקול

 !כךאחדבשבילהם !באמתדוקטור' :פטררכהנאהנ

 !כשיחשיך

הכלידה)אתנוטלרא(ה !פטדובנהאנה :~צלרקי ,,,,
ידה).אחנושק(הוא !באשמתך

שהשחירה,זיקוקיםת'בתעםיאקוב(בא ?אשמתי :פטררכהנאהנ

הישן!הקיץביתמאחורימפהיאותםסלק ) J(ליאקוהשחירו)פניווגם

 ?אשמתיהגן)דרךיוצא(יאקובקודםיךלאמרתיכבר

קצתהראשלכולנואז !חזרתאת !כמובן :טירצלקי ,,,,
אני .בלעדייךבכפרכאןהיהאיךיודעתלאאתמסתובב.

נפלאהיהזההחורף.אתכולנועבדנואיךמביןלא
 ?במסעדותלאכוליצאת ?לתיאטדוןהלכת ?בעיר

אתשכבדאו ?הנהלחזורשמחת ?כאןאלינוהתגעגעת
משעמםהזהשהמקוםחושבתאתאם ?משתעממת

כולנופה.לאכשאתפהלהיותצריכהאתפהכשאת
עכשיואבלהרהיטים.כמואבק,כיסוייתחתכאןחיים

שלהראשוןהמושלםהיוםוזההוסרו'והכיסוייםחזרת,
 ?לאכולהולכיםאנחנוומתי • rהק

כדיהשתכרהטבח .זמןהמוןעודיש :פטררכהנאהנ

 ?דוקטורהדופק,אתלימודדאתה ...בואנואתלחגוג

עדמעמדלהחזיקכדיקטנהנגיסהלךחוטףשאתהאו
 ?הצהרייםארוחת

 ?הלילההגעתםלרגע.חשבתידק :טירצלקי ,,,,

הערב.ברכבת :פטררכהנאהנ

 ?הזיקוקיםאלייךהגיעומאיפהאז :טירצלקי ,,,,

דברלכאןבאהואאותם.שלחשלךאבא :פטררכהנאהנ
 .בבוקרראשון

ארוחתעדלחכותיכולהוא !בושהלואין :טירצלקי ,,,,
 ?צהרייםלארוחתבאהואכולנו.כמוהצהריים,

 .הקולונלבליאפשראי .כמובן :פטררכנהאהנ
אותופגשתי .כאןכבדסמיונוביץופודפידי :טצלירקי ,,,,
 .שלךהחורגהבןעםבגן
אותוסבלתיכבדאניאבל !המסכןסוגיי :פטררכהנאהנ

 .כןלפנימשעהלמעלה
כמובדיוקלדגלייך.כולנונכרעושובטירצלקי: ,,,,
מנתעלקרובותלעיתיםעוצרבגן.מופיע(גלאגולייבשעבד. rבק

ביראתלוהמקשיבניצב,וייבאוזניבחשיבותודלרושמקלועללהישען

 .כבוד)

 .סמינוביץפודפידיבאהנה :פטררכהנאהנ

עלדגיילסנאםהואבהםכשפגשתי :טירצלקי ,,,,

המודרניים.הנימוסיםהתנוונות

 !אניאכזריתחורגתאמאאיזה :פטררכנהאהנ

שלכבודלהןרכשנואנחנולא,ניצב)(לווי :גלארגלייכ
 !מביןאתהממשי

קדם.בימיהאביריםכמו :רירנציכ

 !אותןדוממנו :גלארגלייכ

 .אותןהערצתם :רירנציכ
 .אותןהערצנו :גלאגרלייכ

נשים.עללדברעבדושהםחושבאניטירלצקי: ,,,,
אותןאהבנואבל .כמובןנשים,אהבנואנחנו :גלארגלייכ

 .אותןאהבוקדםבימישהאביריםכפי
 .כבודלהןרחשתם :רירנציכ

 .כבודלהןרחשנו :גלארגלייכ
באופןחביבאישנעשהשלךהחורגהבן :טירלצקי ,,,,
 .הכללמןיוצא
 !המסכןסוגיי :פטררכהנאהנ

הואומשודד.אמןבתורמכאןנוסעהואטירצלקי: ,,,,
אמןלאבכללהואומתחת-מגולחשלוהזקןחוזר,

 .אחדאחדכלכמווחביבצעירבחודהוא !ומשודד
לויש .עכשיואמנותיטבעצדיךלאהוא :פטררכנהאהנ
זה.במקוםאשה

הזקניםלנו,דואה,אתהאז ) J(לוויניציגלאגרלייכ:
יתרוןזאתבכליששוקעים,הכוכביםהאומללים,

העולים.הצעיריםהכוכביםעליכם,
 .צעירהיהכשהעולםהעולםאתהיכרתםאתם :רירנציכ

תעמדיאיך ?שלךהוותיקיםהמעריציםכל :טירצלקי ,,,,
אתלסבולתוכלילאלעולםאת ?פלאטונובאיפה ?בזה

 .אותךלשעשעפהיהיהלאפלאטרנובאםביחדכולנו
בגוליילאג( .לולקרואשלחתיפעמייםכבד :פטררכנהאהנ

למרפסת)קרביםוויניצב

הערצנובנשים,האמנואנחנולא, )(לוויניצבגלארגלייכ:
החלקאתבאישהראינוכיעליה,שדרכוהקרקעאת
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 ...הגברשליותרהטוב
הפעם.ערדלשםלרץולראסיליאומראני :טירצלקיד"ר
 .הגן)מןנכנסיםוויניצבגלאגולייב .יצלקירטד"ך(יוצא

המיןעלדיברנועכשיוכדיוק !פטררכנהאנה :גלאגויילכ
כמקרה.היפה,

זמןהרכההזהלנושאהקדשתתמידאתה :פטרוכהנאהנ
לכ.ותשומת
החלקהיאשהאישההחורגלכנךאמרתי :גלאוגיילכ

כזמננו.אנחנוחשכנולפחותככההגבר.שליותרהטוב
אלוהיםישמוריודע,אניזהאתהמנוח,כעלךחשבככה
ינוחכמרני,היהאכיןכן,אר,לוויניצב)(נשמתו.את

אני !כךכלחם ...הישןמהדור-משככרעלכשלרם
הרוס.ממשאנילשכת,חייב
 .נמרכןשלכם,הידידיםהיולכםגם :פטרוכהנאנה

היולגנראלשלנר.הידידיםהיולנרגםגלאוגלייכ:
ידידים.שלנרחבחרגהיהלאביךוניצב)ול(שלו.הידידים
מחך--היום-כאןחיתהלאכזמנכםוידידות :ויונציכ
היום.כמראיננה

למעןוכמיםכאשלעכורנכוניםהיינואנחנו :גלאגולייכ
 .ידידינו

כאשהיוםלעכורשמרנניםהיחידיםהאנשים :ויונציכ
האש.מככיהםאחרמישהולמעןוכמים

 ?האשמככי :גלאגולייכ

 !סוגיי :פטרוכהנאהנ

קצת.התפזרושליהמחשבות !סליחה :ויונציכ
מכם.יותרמאושריםהיינואנחנולא, )לוויניצב(גלאגולייכ:

שריםהייתםפעם.היהאיךידעתםלאמעולםאתם
נשען ,בגןמופיעטריצלקיקולונל(ידעתם.אילואחרותזמירות

 .)גלאגולייבכמומקלועל

 .הקולונלוהנה :ויונציכ
אתששלח- ?לא-הקולונלהיהזה :גלאגולייכ

 ?האלההאשזיקוקי

האשזיקוקיכיןלעכורנכרןתמידהקולונל :פטרוכנהאהנ
 .ידידיולמען

שלגדולחובבלאאניזיקוקים.מסרכן'עסק :גלאגולייכ
 .הגן)מןנכנסטריצלקיקולונל(זיקוקים.

 !מלוכתההוד )פטרובנהלאנה(טירצלקי:קולונל

 !קולונל :פטרוכנהאנה

לככורתותחיםמטחיואחדעשרים :טירלצקיקולונל
כאנג )לכתפואותוומצמידמקלואתמריסהוא( !המחוזמלכת
 ! ...כאנגכאנג !כאנגכאנג

 ?כברדלמטחיעררךתמיד'כמר !קולונל :ויונציכ

 !פאכלרכיץ'סוגיי :טירלצקיקולונל
 ?טובמרגישראתה :ויונציכ

חנןהטובהאלטוב.מרגישתמידאני :טירלצקיקולונל
 !סמירנרכיץ'פררפיריהכלל.מןיוצארוחכאורךאותי

 !זיקוקים )בובתיעכ :גלאגולייכ

 ?מההגיעו'הם )פטרובנהלאנה( :טירלצקיקולונל

לראותמחכיםכולנו .מצידךיפהמאד :פטרוכנהאהנ
אותם.

מסרגלשאנימהכלזהארטילריסיוע :טירצלקיקולונל
היום.לספק

תיזהרו.לאאםכולכםאתיפוצץהואגלאגולייכ:
אתמריס(הוא !ככורמטחיואחדעשריםטירצלקי:קולונל
 .טריצלקיהד"ךנכנס .לכתפואותומצמידהמקל

 !שלךהאובדהכןזה !תירהאל :טירלצקיד"ר

 !קרליה :טירלצקיקולונל

נראה.שזהכמרהנכון,כרגעוממשטירצלקי:ד"ר
ברגש)טריצלקיד"ךאתומחבקהמקלאתמוריד( :טירלצקיקולונל

 !שלייקרכן

 !אבא :טירלצקיד"ר

 ? ...כמה ...ככרארתךראיתילאטירצלקי:קלוונל

אבא.שכרעיים,כמעטככרזהטירלצקי:ד"ר
לראותכדיפטררכנהלאנהלבראצריך :טירלצקיקולונל

פעםאף .אצלךלעכורמתנורןהזמןכל !שליהכןאת
לךלהראותאתמול.לברארציתי !מאדעסוקיוצא.לא
נעצרתיאכל .שליהחדשמילימטרהשנים-עשראת

(לאנהקלפים.איתרלשחקאותיתפסהמפקח !כמשטרה
דר-קני.לך.להראותאביאאני .נהדרדרכה )פטרובנה
 .מטרוחמישיםממאהככדוריםארתךממלא .אנגלי
החצרופמליית • rקשרב )פטרובנהלאנה( :טירלצקיד"ר

בערנה.להמתאספתשלךהקטנה
זאתלראות.כולכםבאתםאותילאהפעם :פטרוכנהאהנ

 .שליהחדשההכלה
 ?היאאיפה !כן )(לוויניצב :טירצלקיד"ר

לכםהנה !התחתןהואהלוא !כמרבן :טירצלקיקולוונל
 !שליהזיכרון

ארתה.לפגושמתיםכולם )ויניצבול( :פטרוכהנאהנ

ולאמתחתן' !מוזרכחורמיןאיזה :טצלירקיקולונל
טוב, !מדברהואדרכיםעלרק !אחתמילהזהעלאומר
הרבה ! ' rפאבלרבסוגייבחיים,אושרהרבהלךשיהיה
 ?יפההיא !בחייםאושר

 !מקסימה :פטרוכהנאהנ

אנחנו !נגדנוהלוחעלמלכותשתי :טצילרקיקולונל
 !אבודים

להחזיקהרגןלאזה !כברארתהתוציאאז :טצלירקיד"ר
 .במתחכולנואת
הואהרי . rסמירנרבפררפיריאתבייחוד :פטרוכהנאהנ

נשים.שלגדולאוהב
ציידרוביפיעלאותןמעדיףבוודאיאני :גלאוגלייכ
וזיקוקים.

נראההעצים.ביןלהמטיילתשהיאחושבאניויונציכ:
 .הגן)אליוצאוויניצב(ארתה.למצואארכלאם

הנערהזאתאבלפטרובנה)אנהשלבידהאוחז( :טירצלקיקולונל
 !שלי

לצודאותילוקחאכיןטריצלקי) lדל"( :פטרוכנהאהנ
שלווים.

יכולאניכציפורים,מתעניינתאתאם :גלאוגיילכ
 .שליבאחוזהלמדינדיריםסוגיםכמהלךלהראות

 !עלייךרביםהםפטרובנה)לאנה( :טירצלקיד"ר

נבראכולנו )מהםאחדכלשלזרועועלידמניחה( :פטרוכהנאנה
השנים-עשראתנביא .שלךהציפוריםאתלראות

הקולונל.שלהחדשמילימטר
הנערהבדיוקזאתהרעם,אותישיכה :טירצלקיקולונל

רק !בחייבהתגלמותה,האשהשיחדור !בשבילי
אמיתי,מצביא !שריפהאבקת !שלההכתףאתתרחרח
והיאהכתפייםעלקצרנהדרגותזרגלהשים !ליתשמע
 .מכולנוגדוליותרגנראל

 ?קולונללשתות,הספקתכבר :גלאגולייכ

כשמרנההתחלתי !שהספקתיכמרבן :טירצלקיקולונל
חץרישניםכולםאתמצאתי-הנהבאתי !בכרקד

כשראתהמעררהיצאהממשהיאבעצמה.מהקיסרית

מדירה.בקבוקיחדחיסלנואזאותי'
 !לכולםלספרצריךהייתלא :פטרוכהנאהנ

ליקרכרסנטעםאנחנואצלילכקרכשתבראי :גלאגולייכ
וסופיהניצביוו(נכנסיםשלי.הביתסוכנתמתוצרתאוכמניות

 )הגןדרך

 . mפלסופיהומגישעוצר(וויניצב !היאוהנהטירצלקי:ד"ר
 )יחדיוצוחקיםהס

 !כולממשהיאאבלאר' :טירצלקיקולונל

 !לךאמרתי :פטרוכנהאהנ

מקסים.זרג :גלאגולייכ
המושלם.החורגהבן :טצלירקיד"ר
וסופיהוויניצב(בשבילו.המושלמת:רהאשהפטרוכהנאנה

 )הגןמןנכנסים

כךכלגןראיתילאמעולםפטררבנה,אנה:אר,סופהי
וריחהשמשמאורסחרחורתממשלייש !נהדר

לעצים,מתחתקרירכךכלביער.טיילתירגם !הפרחים
נאנחהיערכאילוהזמן'כלבאווירעמרםצלילאיזהויש
עצמיאתלדמייןיכולהלאאניאושר.מרובעצמואל
כזה.במקרםחיה

 .יקירתיכאן'חיהאתעכשיוהנהאבל :פטרוכהנאהנ
 ?אמיתירזה :סופהי

 .שלךזהכל :ויונציכ
לגעתהידאתשאשלחפוחדתאני !חלוםכמרזה :סופהי
ייעלם.והכלבזה

 ?אותנויציגוולא :טצלירקיקולונל

השכניםאלהסופיה,הנה,כן,אר,פטרוכהנ:אהנ
 ...הקולונל .שלךהחדשים

 .' rאירראנרבאירראן •טרילצקי :טירצלקיקולונל
 ...הזריחהעםברווזיםלצודארתךשייקח :פטרוכהנאהנ

שלבאחוזההענקיתהביצה !חרטרמנים :טירצלקיקולונל
משלחת-נארגן !כהםמלאהבטח ' rסמירניכפררפירי
 !נלךכולנו !גדולהקוטב

 ...הקולונלשלכנרוזהריגרררבנה.סופיהפטרוכהנ:אהנ
 .אירראנרביץ'ניקרלאי :טירצלקיד"ר
בחזרהארתךשיסעדהמקומי'הרופאהוא :פטרוכהנאהנ

 ,' rסמירנרבפררפיריוזהר .כךאחרהבריאותקראל
-פררפיריאתה,מה ...הואהענקית.הביצהשלבעליה

נשים.שלגדולמעריץהוא ?סמירנרביץ'
 !באמת :סופהי

הצניעות.כלעםהזה,לתוארטועןאניגלאוגלייכ:
 ?כאןלאהוארפלאטרנרב. :סופהי

 !פלאטרנרבאתמכירהסופיה-כן :ויונציכ

קצת.רק :סופהי

 .ייאמןלאפשוטזהאבל :ויונציכ

מכירפלאטרנרכ !ארתךיכירשהואבוראי :טצלירקיד"ר
דבר.כל

 !היפותהנשיםכלאתמכירכוודאיהוא :טצלירקיקולונל

מלומדעלמדבריםאנחנו !קולונלבאמת, :גלאיילוגכ
 !רציני

 !שלנרהמקומיהסרקרטאס :טצלירקיקלוונל

 ?הואאיפהטךיצ'ןקי) l(דל" :פטחהנכאהנ

בריצה.ראסיליאתשלחתיטצלירקי:ד"ר
רקהייתיאני .אותרכשפגשתיסטודנטהיההוא :סופהי

אותי.יזכורלאהואבבית-ספר.תלמידה
מיןאיזהנראהאתכם.נציגלאאנחנו !נראה :ויונציכ
 !כאמתהואמלומד

 )ואסילי(נכנס !פהנחמדכלכלהה, :סופהי
דבררק !הכפרחיישלמושלמתתמרנה :טצלירקיד"ר
 ...לנרחסראחד
 ?ראסיליבא,הואכן' :פטחהנכאהנ

אנהאבלפטררבנה,אנהאומר,הואומיד,תיכףואיליס:
מארקר.זהפטררבנה,

 ?מארקר :פטחהנכאהנ

פטררבנה.אנההשופט,מלישנתואסילי:
 ?הדיןביתשליחאדקרמ :פטחהנכאהנ

 ?למשפטהזמנהצרעםמה, :טצלירקיד"ר

לו.ישגדולה,מעטפהואסליי:
אונתותרבעהוא !זהאתעשההואפטרובנה)(לאנה :ויונציכ

למשפט!
 ?פלאטרנרב ?מי :סופהי

אחד.אףלא.פטרוהנכ:אהנ
המנוח.לגנראלכסףשהילודהמישהוטצלירקי:ד"ר

זה.עלאותנותרבעהוא !האחוזהאתהפסדנו :ויונציכ
טעותאיזוהכלזהמצחיק.תהיהאל :פטרוהנכאהנ

פנימה.אותרתשלח(לואסילי)מטופשת.
 ,חייליהתנהגותו mשאוזקןאישמארקו,(נכנס ...לכאןואסילי:
לוהתלויבילקוטנתונותנוספותומעטפות ,מעטפהבידוומסודר.מאורגן

 ) llעלצווא

חולה.היההזקןהגנראל(לסופיה)טירצלקי:ד"ר
 ?רריניצבפטררבנהאנה :מאקרו

לוששמרדברכלעלחתםהוא(לסופיה) :טצלירקיקולונל
האף.לפני
אתלהמוסר(מארקו .כברזהאתליתןטוב, :פטרוהנכאהנ

כך.אחרארתהאפתחאניהמעטפה)

אמיאתמרגיזהנה,מתפץראתהכן,(למארקו)וניוציכ:

 ...שלההאורחיםלפניהחורגת
 ?יייניצב ' rפאבלרבסוגיי :מאקרו

בתימהון)בהמתבונןהוא .מעטפהלוגסמוסר(מארקו ?כן :ויונציכ

 ?כברעוללתמה !סוגיי :טירצלקיד"ר

 ?טרילצקי ' rאירראנרבניקרלאיד"ר :מאקרו

שלתורוהגיעעכשיו .מעטפהלומוסר(מארקו ?אני :טצלירקיד"ר
בתימהון)במעטפהלהתבונןטריצלקי lהד"

 ?אתהגם :פטרוהנכאהנ

ליתרשיאםשלי'היקרהפטררבנהאנה :גלאיילוגכ
 ...לעזרלהיות
 ?גלאגרלייבסמירנרביץ'פררפיירי :מאקרו

 ?סליחה :גלאיילוגכ

 ,בהמתבונןהואמעטפה.לומוסר(מארקו !אתה:לאפטרוכהנאהנ
מאיתנואחדלכלמה,אזהאחרים)שבידיבמעטפותמביטיםבולס .נדהם

אחת?יש

לחיילכזהכזהדברעושיםלא !לילא :טירצלקיקולונל
 ?לא.רתיק,חילכעצמך !ותיק

אדוני.תותחנים,חילמאקרו:
 ?נכרןמארקר'טוראירב !ככהחשבתי :טצלירקיקולונל

 ?ניקרלאייבגדוד

 ?טרילצקיקולונלראתה .אדוניבדיוק :מאקרו

 !נכרן :טצלירקיקולונל

 ?טרילצקי ' rאירראנרבאירראןקולונל :מאקרו

לאאחדאףמעטפה)לומוסר(מארקו !בדיוק :טירצלקיקולונל
 !נקינשאר

 .בנרמסתכלתסופיהאיךתביטו :פטרוכהנאהנ
 !לאלא, :סופהי

(הםאותן.שנפתחשכדאימשערתאניפטררכהנ:אהנ

נבוכהעוצרת,היא .בגןמופיעהגרקובה .המעטפותאתפוחתים

שמבחיןהיחידהואטריצלקיד"ך .במטפחתפניהעללטפוח ,לבלתוומב

 .בה)

 !יפימרכנהמאריהלקראתה) T,1(הוטצלירקי:ד"ר

 " ...השלוםשופטמעלתו"הוד(קוראת) :פטררהנכאהנ
עשרהחמישהראשוןביוםבביתיהיה ... " )(קורא :ויונציכ

 " ...ביוני
 " ...בנרהטבלתלרגל ... "(קורא) :גלאוגלייכ

 !צרלאזה :פטרוכהנאהנ
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גברת.לא,מאקרו:
 !לטכסהזמנהזאת :טצליוקיקלוונל

 .אדונייכן :מאקרו
אנהזאתהמרפסת)אלגרקובהאת(מביאטצליוקי:ד"ר

שבידיהםהמכתביםמןעיניהםאתמרימים(האחרים ...יפימרבנה

אחדמבוהלמבטבהםשוחלתגרקובההקלה.שלבצחוקופורצים
הגן)אלבחזרהת mובו

 !לכחרדמוצלחלארגעאזיהאלוהים. :פטחכהנאהנ

הציצהסתםשהיא.חושבאנינוחות)(באי :טצליוקיד"ר
 ...היוםחוזריםשאתםלהזכירלייצאבמקדה ...במקדה
אנחנולטכס !מביןאתהטבילה,טכסזהלא,וירנציכ:
 !מוזמנים

התחילהבוודאיהיא !סופיהמסכנה :פטחכהנאהנ
נפלה.היאמשפחהמיןלאיזועצמהאתלשאול
ההיאהמסכנהשהבחורהחושבתאניאבללא, :סופהי

דברים.מיניכלעצמהאתשואלת
!היאהמסכנהיפימובנהמאדיהכן,הה,פטחכהנ:אהנ

ומהחם,קץיביוםקילומטריםעשראחדלההולכת
קודה?

כלדבראותר !בפרצוףישרחוטפתהיא :טצליוקיקולונל
בפרצוף.חוטפת-פנימהנכנסתהנה.באהשהיאפעם

זה.אתלהעושהפלאטונובכללבדדך :וירנציכ
שובכבדוהיאיאפילוכאןלאעודהוא :פטרוכהנאהנ

שעבדה.בשנהכמובדיוקהעצים.ביןלהמתחבאת
 .עכשיואותהלהחזירתצליחלא :טצליוקיקולונל

חושבאני ...טבילהטכסשבידו)במכתב(מביטטירצלקי:ד"ר
 ...שאנסה

להיכנסזאתהדגשהאיזויודעתאני .אלךאני :סופהי
בעקבותיה)וויניצבלגן.יוצאת(סופיהאנשים.מלאלחדד

 !מקסימהבחודה :גלאגולייכ

סמיונובץי'.פרדפידילה,תעזורלך :פטרוכנחאהנ
וכולנו(למארקו) !להלעזורנלךכולנו :טירצלקיקולונל
 ?סבאסטופול !ראשוןביוםלטבילהנבוא

אדוני.ובאלאקלאווה,מארקו:
מטבע)לונותן(הואתופסטירצלקי:קולונל
לגן)יוצאיםטריצלקיוקולונל(גלאגולייבאדוני.תודה,מאקרו:

איחה.ואדברשאלךכדאיטירצלקי:ד"ר
 .איתיותדברשתישארשכדאיחושבתאני :פטחכהנאהנ

לשתות.משהולוותןלמטבחהחוצהאות;קחואסילי)(ל
(יוצאים !משפטמביתצומביאשהואלנולספרנהדר,
 !כאןלראותבאתאותילאבכלל !ככה ) lומארקואסילי

לאשהיאבטוחהייתיפטרובנה,אנה :טירצלקיד"ר
שוברגלהכףאתלהציגמסרבתשהיאחשבתי !תבוא
בקץיהזההעסקכלאחרייבונמצאשפלאטונובבבית

שעבר.

סמיונובץי'.פורפיריגאלגולייב)עםידיים(לוחץפלאטורנכ:
פלאטרנוב.יעליךדיברנו :גליילרגאכ

 !למסדראיחרדשובטצליוקי:קלוונל
 !קולונל :פלאטורנכ

 !לחכותמלכותהלהודנותן :טצליוקיקלוונל
(וויניצב,בסדר.נהיהעכשיוטריר:בקי)(דל"רפטחהנכ:אהנ

במצעדוסאשהפלאטונובאתמלוויםלאגולייבוגטריצלקיקולונל

הנצחון).

אנה !לביתמחץואנחנו-סוףסוף :פלאטורנכ
 ! ...פטרובנה

האףאתאוהבתאני !אותהמחבבתאני :פטחכהנאהנ

 ?כימיהלומדתעודהיאשלה.המחודדהקטן
 .בגןבה,מתבוננים(הםספריםקוראתגםהיאטירצלקי:ד"ר

עלבעדינותנלקחיםהםאבלאליה,ניגשיםוגלאגולייבטריצלקיקולונל

לעצים)מחתתאיחהלטיילסופיהאתומשאיריםוויניצב,ידי

 ?אליהביחסרציניה riא :פטרוחנכאהנ
חיתהזאתטיפשה.שהיאחושבפלאטונוב :טירצלקיד"ר
שלוהפרועלראשהכניסהואשעבר.בקץיהפרשהכל

הטיפשים.אתלהוכיחבחייםשליחותאיזו
שכלהרבהאתה.טיפשאיזהיודעתאני :פטחכהנאהנ

אתה .אותומרגישיםתמידלאאבלישלךהזהבראש
 ?רציני
משוחח,אנייום.יוםעט,כמאליהבאאני :טצליוקיד"ר
המסכנההאימאאתמכניסאניהשיעמום,אתסרבלאני
שמענייןמהעלמדבראניוזהו.קפה,עללהוצאותשלה
היאואזאותה.שמענייןמהעלמדברתהיא ;אותי

מעלהאבקאתומנקההמעילבדשי~תיתופסת
אבק.מכוסהאנישתמידכאילונראהשלי.הצווארון

אםפעם,כללשםלחזוראותימושךבדיוקמהאבל
בדיוק.יודעלאאנישיעמום,זהאםאואהבהזאת

העצים)ביןנעלמותוגרקובהסופיה .(שתיקה

טיפש.ערדנולדשםאישקט. :פטרוחנכאהנ
אליהמגתעגעשאניזהיודעשאנימהכל :טצליוקיד"ר
לפעמים.צהרייםארוחתאחריבהיסטריהממש
(פאלטונובהיא.והנהאהבה.זאתיכךאם :פטהנכחאהנ

בגן)מופיעיםוסאשה

 !פלאטונוב :וירנציכ
 !שלייקרבחור !מינשקה :טצליוקיקולונל

שחמהשלידייםוחליצות(נשיקות !פאבלרבץי'סוגיי :פלאטורנכ
ביניהם)מוחלפות

 !במשקלעליתאתה :וירנציכ

 !הזקןאתגדלחתאתה :פלאטורנכ
 !אירראנרבנהאלכסנדרה(לסאשה) :וירנציכ

 !הואהנה :וצינירכ

 !האישזה :טצליוקיקלוונל
 !פטררבנהאנה ...סאשהלכולם,שלרםגתידי :פלאטורנכ

אותן)ונושקידיהאתנוטל(הוא

כללחכותלנולתתיבלתאיך !אכזראיש :פטחחנכאהנ
סבלנות.חסרתאניכמהשידעתבטרחהאני ?הרבהכל

סאשה)אתמנשקת(היא !יקירתי !אירראנרבנהאלכסנדרה
לאכבד !הללויה !סוףסוףשלנרלביתמחץו :פלאטורנכ 0

לא !תמימיםחודשיםשישהגבוהותתיקרותראינו
דוביםשכיכמרשלנרבמאורהלכרחרפנו !אנשיםראינו
 !העולםלאריוהחוצהזחלנוהיוםורקזקנים,
 ?לא !במשקלעליתאתה-אתהאבל :ונירציכ

יכולאנימה ?איוראנובכהואלכסנדרה !התמלאת
 ?בסדראת ? ...לומר

הודשלהחצרורופאבסדר.היאבסדר,היאפלאטורנכ:
טריצלקי)ד"ראתמחבק(הוארואה.אנינוכח,הואגםמעלתה

שזהכמרכברשם,טבוענראה.שזהכמרמבריאות,קודן

מריח.

במשקל.עלההוא-נכרןזהלסאשה)נושקטצליוקי:ד"ר
חרסינה.בחכותפילכמרגדולהוא

רובלה,איזלךעלתהבוראיהזאתוהתספורת :פלאטורנכ
שניים.אר

גיסלךשישמרוצהלהיותצריךאתה :טצליוקיד"ר
טוב.שנראה

לנוספרר !שבר ?שניכםאתםאיךאבל :פטחחנכאהנ
כשב.כולנו !הכל

אלוהים ?אתהבאמתזהצוחק)(לוויניצב, :פלאטורנכ
אפילו ?הארוכותוהשערותהזקןאיפה !שבשמיים

 !משהואומראותךכשמעבוא, !השתנההקול
 !מושלםטיפשמרגישאני :וירנציכ

מה !מוחלטפרופרכדובאסוהוא !באסהוא :פלאטורנכ
 ?קודםלךשהיההמקסיםהדקלטנורקרה

דבררקלךלומרחייבתאניפאבלרבץי',סוגיי :סאחש
 ...אחד

תפסיקילאפעםאףאתישלייקירהסאשה :פלאטורנכ
ל:קר?
טוב.מזל(לוויניצב) :םאחש

 !כמרבן !כןאוי :פלאטורנכ
 ?שבעולםאושרכללךלאחללימותר :םאחש

(הואממכי.גםהאיחולים,מיטב !לךהתחתנתפלאטורנכ:
 ?הגברתמי !החייםלכלוהרמוניהאהבהקד)

תראה.אתה :וירנציכ

לזהציפיתילאפעםשאףלהודותחייבאני :פלאטורנכ
 .שלךכמוויערתעםלאדםרציניתתפניתזאת .ממך

 !להסתבךממהרתמיד .אותימכיראתהטוב, :וירנציכ
 !איחההתחתנתי-התאהבתי

 .החורףכללכוהיהההתאהבותשלהפרק :פלאטורנכ
 ?עבודהלךמצאתפה.חידושזה-ההתחתנות

שלישית,מדרגהתיכוןספרביתבאיזהליהציעו :וירנציכ
 .ליבוחרשהייתימהלאזהלעשות.מהיודעלאואני

 ?זאתבכלזה,אתתיקחאבל :פלאטורנכ

לא.כנראהיודע.לאבאמתאני :וירנציכ
האצבעות.מביןלךלברוחלזמןתתןשובאז :פלאטורנכ

אתשעזבתמאז- ?לא-שכים,שלושכבר
בעיטהאיזולךשיתךמישהוצריךאתה ?האוניברסיטה

שניםשלרשאישתך.עםמילהלחטוףצריךאניבריאה.
 ?ככרןלא !לגמרימבר=ר3זרת

וכברדקרת,חמשהזהבביתלאערדהוא :טירצלקיד"ר
 !כולנואתצולבהוא

עםאדםבן-בימינוכדירדיזהטוב :גליילרגאכ
ברורים.מוסרייםעקרונות

-ובכברדובעצמושליהחותן :טצליוקיקולונל
 .הכפרשלסאברנאררלה

אתעברנואיך !תמשיךיכן(לפאלטונוב) :פטחהנכאהנ

 ?שלךהמוסריהסעדבליהחורף
ויותר .רצינילהיותכדיהיוםחםמדייותר :פלאטורנכ

כלעלבזעםלהתנפלכדישרבפהלשבתנעיםמדי
אתלהשואפתשסאשהרואהאני ...שבעולםהעוול .

להנאתה.האוויר
צוחק)(הואשעשיתי.מהזהכן,םאחש:

ואיזה !אדםבשר ?פהמריחמהיודעיםאתם :פלאטורנכ
שכה.מאההתראינולאכאילומרגישאני !זהנהדרריח

הישנההכורסההכה !סוףבליונמשךנמשךהחורף
פעםאףחודשיםשישה?לפניסאשהארתהמזההשלי.
אכהעםמדברולילה,יוםשםישבתיממנה.קמתילא

הוצאותכלאתומפסידהעולםשלטיבעועלפטררבכה
בקלפים.הבית
 !שובאותךלראותהתגעגעתיכךכלאני :פטרוהנכאהנ

 ?כסדראתהיאיתןרמה ...סבלנותחסרתממשהייתי
חדשהכשבילךליישאבל ...גמורבסדר :פלאטורנכ
מקודם.נהדרתיותראחתטיפהנעשיתאת :מרעישה

איזה !במשקלעליתםשניכםואתם :פטרוהנכאהנ
 ?כאןהיהאיךאז !מזלבכיאנשים

השמיים,אתראינולאפעםאףכרגיל.זרועה,פלאטורנכ:
וקראתיישנתי.שתיתי,אכלתי,חודשים.שישהבמשך
 !זוועה .אישתיבאוזניהכעוריםלבכיהרפתקאותסיפורי

 ?באמת(לסאשה) :פטרוחנכאהנ
 .נחמדהיהשזהחשבתיאני :םאחש

 !מחרידהיהזהסאשה,פלאטורנכ:
 .כמובןמשעמם,קצתהיהזה :םאחש

היהזה-יקירתימשעמם,קצתהיהלאזה :פלאטורנכ
 !אלייךמגעגועיםמז:ייאניפטרובנה)(לאנהמשעמם.נורא

 ?אתמולחזרתםאתם :םאחש
הערב.ברככת :פטרוכהנאהנ

חשכתיאבלעשרה,באחתכאןאורראיתיפלאטורנכ:
מעייפות.מתיםבטחשאתם

ישבנואנחנו !להיכנסצריךהיית :פטרוכהנאהנ
שחים.עדופיטפטכר

מעיק.כךרכלהיום.חםכל-כך :פלאטורנכ
סערה.תהיהשעודחושבאניגלארגיילכ:
לקרר.שובלהתגעגעמתחילכבראניפלאטורנכ:

עלידואתשם(הוא !סאשכקהסאשנקה,טירצלקי:קולונל
סאשה)שלזרועה

שנרדמת.חשבתי :טצליוקיד"ר
כל ...שליכן ...שליחתן ...שליבתטירצלקי:קולונל

 !טרילצקיקולונלשלכשמייםהגדוליםהכוכבים

הנכדאתלראותאליכם.לקפץומתכווןתמיד(לסאשה)
אבל,פעם,אףפה.מינשקהעםהעולםאתלתקןשלי.
יקירהמביכה,אתמדי,עסוקאחד.אףלבקרמצליחלא
אתשתאסוףמלכותהלהודלחכותצריךהיה !שלי

 ...מוזר .ביחדכולנו
לבכותיתחילעודהואניזהרלאאם :טצליוקיד"ר

 ?אבאלא,כולנו.למראה
 ?לכנרתארצהשאנילמה ?לבכות :טצליוקיקולונל

 !כולנועלתביט !בוכהתמידאתהכי :טצליוקיד"ר
 !שלךהנכדעלותחשוב !משפחהאיזו

אני ?הקטןהגברשלרםמהיכן(לסאשה) :טירצלקיקולונל
האלה.הימיםבאחדאותולבקרבא

שלרם.דרישתלךשולחהואטוב.שלומר :םאחש
יודעככר !זהכפלאילדאיזה ?באמת :טצליוקיקולונל
 ?מהשלרם,דרישתלאנשיםלשלוח
מילולי'כאופןמתכוונתלאשהיאחושבאני :וירנציכ

קולונל.
 .טרילצקיסבאשכה,כןלאעודהוא :פלאטורנכ

מניףהוא !עליךמדברהזמןכלהואלא,טירצלקי:ד"ר
סבאאיפה !סבא !'סבא :ומצפצףשלוהקטנותנירים
שלי?'

 !חודשעשרהאחדבןהוא :פלאטורנכ

 , !כשפםלסבאלמשוךרוצה'אני :טירצלקיד"ר

אבל )המטפחתאתשולף(הוא !בחוראיזה :טירצלקיקולונל
 !זהעללבכותאותילהביאתצליחלאאתה

 ?קולונלמה,דמעות,רואהלאאניטירצלקי:ד"ר
קרליה.כבר,:דיפלאטורנכ

אותנותאכילפטרוכנהאגהאוליאזטוב, :טירצלקיד"ר
זה?במקרם

כמוכדיוקדוקטור,לחכות,תצטרךאתהפטרוכהנ:אהנ
כולם.
הכלרעבים.אנחנוכמהתופסתלאהיא :טירצלקיד"ר
דגסאלמרן,קאוויאר, !בפניםשםהשולחןעלכבר

 ...קומרתשבעעםעצומהפשטידה .מעושן
 ?שםישמהיודעאתהאיך :פטרוכהנאהנ
רעב,לאאתה !וכדקתיפנימהככנסתי :טירצלקיד"ר

 !אתיישרתהיהקדימה, ?סמיוכובץי'פורפירי

אתה-רעבכךכללאבכללאתהטריצלקי)(דל"ר :םאחש
אנשיםלראותיכוללאאתהרעש.להקיםרוצהרק

כמכוחה.להםיושבים
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 .רריניצבסרגיי-מרריהודהסופיה,-בזימןרבקה ,פלאטרנרב rראסילייבמיבאיל-בתררידורוןפטררבנה,אנה-אלמגררגילה

אתמרגישהאת !שלךהלחייםוורודותוכמה :פלאטוונכברעב,מתיםאגשיםלראותיכוללאאני :טצלירקי ,,,,
 .רואהאניהחום,שמנמוגת.

 ?האלההדבריםאתלילהגידממשיךאתהלמה :גקרוהכלתפארת.רפואיתשגיגותשלהיבהובעוד :פלאטוונכ
לאשיחה.איתןלנהלמגסהפשוטאניפלאטוונכ:חצוף!טוב,הזההאישטרדןאיזהפטרוהנכ:אהנ

כלאתלמה .יותראוחודשיםשישהכבראיתןדיברתי .לאכולמשהולךאמצאואניכאןחכהאתהישכמותך
 ?מתרגזתכך )פטרובנהאנהיוצאת(

משוגים.דבריםלךעושהכנראהשליהמראהרגוקכה:אתהאםבמקום,לגמריהיהלאשזהלמרותפלאטוונכ:
אניככה.אותךלהרגיזהצלחתיאיךיודעתלאאנימופיעותוגרקובה(סופיהרעב.דיאניגםזה.אתמזכירכבר
אילו .יכולהשאגיכמהעדבךלהיתקללאמשתדלתבגן)

שאתהמפורשבאופןלימבטיחהיהלאטרילצקיד"רהמלומדאתכולנונעמידעכשיוהגברות.,הגה~:ויונציכ
באה.הייתילאכאןתהיהלא .למבחןשלגוהגדול

כאןיהיההואאםיודעלאשאגיאמרתי :טירלצקי ,,,, ?זאתמי :פלאטוונכ
 .לאאו !אהא :ויונציכ
 !לךשתתבייש )טריצלקי l" lר( :גרוקכהשלגוהבורחהסייחאתשידלההיא :טירצלקיקולונל
 !ככהאותהלרמות !בדיוקי)טריצלק l" lר( :פלאטוונכאחדמבטבגושלחה )לפלאטונוב(נראה.זהככהלחזור,
תרביצי ,יפה ?גנוןלבכות,הולכתאתעכשיו )לגרקובה( !להוברחהקודם

 )בדמעותקובהרגיוצאת(לפעמים.משחררזה .קטןבכיאיזה ?מדבריםאנחנומיעל :פלאטוונכ
תקרית!עודאדיוטכךכלאתה )לפלאטונוב(טירלצקי: ,,,, !כאןאתהועכשיוכך,אח,טירצלקי:ד"ר

 !יותרםיחברנהיהלאלעולםואנחנוכזאתאחתאניהחוצה,תעוףוישרתינגסרקהיאטירצלקי:קולונל
 ?לךנוגעזהמה :פלאטוונכ !חושב

שאגי-הדיוןלצורךרק-נגיחבואאז :טירלצקי ,,,, ?לבאליהנשיםשלאלהציעלימותר :גלאגולייכ
 !בהמאוהבבמקרהזאת.מילגוותגידפלאטוגוב,נשגיח,תתרכזויונציכ:

לרץוההזדמנותעלליתודהאזככהאםפלאטוונכ: )הגןמןפנימהגרקובהאתמובילהסופיה(
הדמעות.אתלהולנגבאחריהנעצרתגרקובה( !יפושיות n-rמגברתהא, :פלאטוונכ

אתהאםעצמיאתשואללפעמיםאני :טירצלקי ,,,, )ראשבכובדבנעשההצופה ,לסופיהכללמתיחסאינופלאטונוב .ברתיעה
 )ובהגרקבעיקבותטריצלקי l "דיוצא( !למעשיךאחראי !מישה )פהזיבנ( :טילצקי ,,,,

 !ממךבבקשה !מישה )יפהזבנ( :סאהש .ואסילייביץ'מיכאיל )רותריבק( :גקרוכה
 !בכבודלנשיםהתיחסגושבהםימיםהיו :גלאוגלייכ !ברכותי !יפימובגהמאריה )ידהאתטלנו( :פלאטוונכ

שלההפרצוףאתלראותזוכיםרק :טירלצקיקולונליאותךלפגושרוצהשמאדמישהיעודוחינה :ויונציכ
עלמתגלגלשלההראששוב :וטראח-בחזרה ...פלאטוגוב
 !הרצפהמאריהאתשובלפגוששכזהעונגזהרגע.רק :פלאטוונכ
 .טיפשותמולידהטיפשות .מצדיטיפשי .כן :פלאטוונכ )ידהאתלנשקמנסההוא( .יפימובגה

טיפשות.לסבוליכולתלאפעםאףואתה :סופהיהידאתשינשקורוצהלאאני )ידהאתממנומושכת( :קרגוכה
 ...מצטעראני )אליהנהופ( :פלאטוונכ .רבהתודהשלי.

 .בכללבילהבחיןהולךשאתהחשבתילאכבר :סופהי ?אפילוידך'אתלנשקראוילאאני :פלאטוונכ
 .נפגשנושאנחנוחושבלאאני :פלאטוונכרקאני .ראוילאאוראויאתהאםיודעתלאאני :קרגוכה

 ?מה ,אותימכירלאאתה:אזסופהי .מתכווןלאשאתהודעתי
 !רצינימבחןזה !זהירותב)נוולפלאט( :ויונציכ ?ככהלחשובאותךמביאמה ?מתכווןלא :פלאטוונכ
 !בותלויהשלךהקאריירהכל :טלירצקיקולונלזהבגללרק .זהאתאוהבתלאשאגייודעאתה :קרגוהכ
 ?אישתיאתבפגיךלהציגלימותראז ,טוב ?לא :ויונציכאוהבאתה-דבראותותמידזה.אתעושהאתה

 .יגורובגהסופיהעושהשאתהאוהבתלאשאגידבריםרקלעשות
 ?איתן ...יגורובגהסופיה :פלאטוונכמישה.אותה,תעזוב :טירצלקי ,,,,

 ?תייהשתנכךכל :סופהיעםמתקדמתאתאיך )לגרקובה(חכה.חכה, :פלאטוונכ
זוהי )צבוויניל( ?נשואהואת !כאן ...אכללא, :פלאטוונכ ?שלךמיץ-החיפושיות

 ?אמרתלאלמה ?הגברת-מיץעםהזההעבידמה ?מיץ-חיפושיות :קרגוכה
 ?חיפושיות
מרסק~ת.רלהפיקמגסהשאתליאמרמישהו :פלאטוונכ

 !הכבודכלהמדע.גבולותאתמרחיבהחיפושיות.
 !הכבוד
דברימכלבדיחהלעשותמוכרחתמידאתה :קרגוכה

 ?נכון
 !דברמכל !תמיד :טירצלקי ,,,,

 .מהדוקטורלומדאני :פלאטוונכ
 ...פלאטונוב :ויונציכ

קטנה.הפתעה :ויונציכ

 ?פלאטוגובשכחת, :סופהי
 .שלךהאוניברסיטהלימיקטנהתזכורת :ויונציכ
 .אזספרביתגמרתיבקושיאני :סופהי
 .האיוואנובגאלכסנדרה .תואישוזאת :ויונציכ
 .אותךלהכירשמחהמאדאניה)לסאש( :סופהי
שנוןההאדםשלואחותו .הקולונלשלבתו :ויוכציכ
 .בעצמומפלאטוגובחץו .בעולםביותר
 ?נשואיםשנינואז )לפלאטונוב( :סופהי

השניםחמש .אותישחיברתמתפלאאני :פלאטוונכ
עלשמתנפלתעכברושיםלהקתכמובינגסוהאחרונות

לךלתארשיכולתכמויצאולאשליהחייםגבינה.
 .אותם

 !ביירוןעודכשהייתעליךחשבההיא :ויונציכ
עודהיהשהואחשבנוכולנואנחנו :טצלירקיקלוונל
 !ניוטון
 ?המקומיהמורהאתהובסוף :סופהי

 .כן :פלאטוונכ
 ...לאלמה .להאמיןליקשההמקומי.המודהסופהי:
יותר?הצלחת

 ?יותרהצלחתילאלמה :פלאטוונכ
 !וחשבוןדיןלתתנקראאתהעכשיו )לפלאטונוב( :ויוכציכ
 !שינוילשם :טצלירקיקולונל

 ?לומריכולאנימה ?יותרהצלחתילאלמה :פלאטוונכ
 ?האוניברסיטהאתגמרת ,יהיהשלאאיך :סופהי

עזב.הואלא,ויוכציכ:
ללמדמהלהםכשארלא .הכלידעהוא :טצלירקיקלוונל
 .אותו

התחתנתי.פלאטוונכ:
לחיותלךלהפריעצריךלאזהטוב,מביכה.אני :סופהי
 ?לאישצריךכמו

 ?שצריךכמולחיות :פלאטוונכ
פהתהיהשלאשהיה,מהלאכברהוא :טצלירקיקולונל
 !טעותשום

אתלעזובאבל .נכוןזהאתאמדתילאאולי :סופהי
לעשותבהכרחלךלהפריעצריךלאהאוניברסיטה

להילחםלךלהפריעצריךלאזה ?נכוןערך'בעלמשהו
צריךלאזה ?האישהשיחדורעלאופוליטיחופשעל

 ?יעודאיזהלמלאלךלהפריע
 ?זהעללומריכולאנימהאלוהים.או,פלאטוונכ:
יריבלומצאשלנושסאב~גארולהחושבאני :גלאגולייכ

 !אמיתי
 !אשתשיב !מישהקדימה, :טירצלקיקולונל

צריךלאבאמתדברשוםצודקת.היאלא, :פלאטוונכ
עילהפרמשהופעםאיהיהאםהיאהשאלה .ליעילהפר
הביאו ;דבריםלעשותכדילעולםאותיהביאולא .בעדו
פיעומפטריןכ .אותםלעשותמאחריםלמנועכדילכאןאותי

 .כולםאתולהמעידגדולהאבןאיזוכמוכאןלרבץו )בגן
באצבעות.להםולהיתקעבישייתקלולהםלגרום
לכלמקוםבאותוולרבוץלהישארמתכווןואתה :סופהי

 ?חייךימי
למשלכמוהו'אנשיםיעצורמין)יפטרעלמצביע( :פלאטוונכ

חזרה,פטרובכהשאגהמאזיוםעברלאעוד ?אנילאאם
בה.לכשותכאןהואוכבר

אניתתחיליאל !ממךבבקשה-פלאטוכוב :ויוכציכ
פטריןגשעבר. rבקזהכלאתעברנוכברממך,מבקש

 )ידייםגלוחצים ! ' rקוזמגראסים )למרפסתנכנס

במהיבחוץשםבהירהוריםשקועהיית :פלאטוונכ
 ?התחייבותוכתבישטרותאו ?מוותאוחים ?הגית

יגורובכה.סופיהאישתי.וזאת )לפטרין(ויוכציכ:

עםםידייץלוח(שטרות.עלאיתיתדבראל )לפלאטונוב( :פטןיר
ניתכיעלאיתיתדבראל )לפלאטונוב(מאד.נעים )סופיה

יותרלאהם )לפלאטונוב( !ברכותי )צבילווינ( !התחייבות
 '!כסףלך'יש :אומריםהם !ידידיואשליות,מחלומות

הכסףאלשלךהידאתלשלוחמבקשכשאתהאבל
כלום.לךשאיןמגלהאתהלך,שיש

עושההואמהידעלאהזקןהגכראללסופיה)( :פלאטוונכ
 .לחייוהאחרונהבתקופה

 ?לולעזורפההיהומיכן' :פטירן
חותם.הואמהעלידעלאהואפלאטוונכ:

 ?העינייםאתלועצםמי :פטןיר
לךישאבל .ובצדקעלי.מתפלאתאת )לסופיה(פלאטוונכ:

טיפשיםמלאחדשעולם !עליולהתפלאמלאעולםפה
 .ונוכלים
 ...בבקשהפלאטוכוב,ויונציכ:

 .הזההנכבדלאדוןישמרזחבתישישים :פלאטוונכ
ושלושה.שישים :פטןיר

סליחה.מבקשאני :פלאטוונכ
 ?לאבכולם,שתיתשאתהליונראהפטןיר:

אתבפניומורידיםשכולנואדםהידוע.הנדיב :פלאטוונכ
הכובע.

דיןעורךאני .מלומדלמקצועמשתייךגםואני :פטןיר
השביעיתבדרגהאנילזהונוסף ?זהאתידעת !מוסמך

 !ממךשניםיותרקצתוחייתיהמדינה.שירותשל

 !בבקשה :ויוכציכ
קצתחיומאיתנוכמה !נכוןזהאבלסליחה, :גלאוגיילכ

 !מאחריםשניםיותר
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 ?מוכיחזהרמהנפלא. :פלאטורנב
 !בעצמךזהאתתגלהאתהלגיליכשתגיע :פטןיר

שהיהמההכרתלאמעולםאתה(לפלאטונוב) :גלארגיילב
 ?מביןאתהפעם,

לדעת.צריךזהאת-החייםאתלעבורפטירן:
 !מהחייםלחיבותאיךידענואנחנובהסכמה)( :גלאגולייב

 !מחירלזהישאבל :פטירן

חשבון.עשינולאאנחנו )בהסכמה(גלאגויילב:
 ?החייםעליודעהואמהאבל )בגוליילאג( :פטןיר

 ?החייםעליודעאתהמה(לפטרין) :פלאטורנב
 !ממךבבקשהפלאטרנרב, :וירנציב

אספראני-החייםעללדעתרוצההוא-לא :פטירן
החיים.עללו

 .כברדשלשאלהזר :גלאגולייב
יכולהואנולדכשאדםהחיים.עללךאספראני :פטןיר
אין-דרכיםשלרשורקדרכים,משלרשבאחתלבחור

אחרת.דרך

 !הכלזהכברד,וחוסרכברד )בהסכמה(גלאגולייב:

ילךאםהזאבים.אותריאכלוימינה,ילךאם :פטירן
בחיים.להישארכדיהזאביםאתיאכלהואשמאלה,

עצמו.אתיאכלהואבסוף-ישרילךראם
מאושרים.להיותידענואנחנוכי :גלאגולייב
כורעיםכולםהם !עליותביטיאבל )לסופיה( :פלאטורנב

כולםהםכי ?ולמההזה.המנופחהאפסבפניברך
 !האוזנייםעדכסףלוחייבים

נוחלאמאדזה !פלאטרנרבמספיק,זה •די :וירנציב
לריב.מתחיליםכשהאורחיםלמארחים
השעשועיםבגללנברנהמרגישהאת )לסופיה( :פלאטורנב
 ?שלנרהכפריים

 .מאדמאלףזהשכלמוצאתאני :סופהי
 .מאדמגזיםאתהלפעמיםאבללפלאטונוב)( :וירנציכ
 ?פעםאילועשיתיבכללמה :פטירן

שישאלהשאפילו-גרועהכיהדבראת :פלאטורנב
 !מילהאףאומריםלאלכברדיומרהשהיאאיזולהם

 !הזאתהמרותבדיממתכזאת,בדממהשקרעיםם_כרל

בשנתו)נוחרטריצלקיקולונל(

לישרןיכוללאאתה !אבאתתעורר, )אותומטלטלת( :סאחש
פה!

 ?צהרייםארוחת :טצלירקיקולונל
לישרן.תחזורלא.פלאטורנב:

 )מגושמתהבציפיממתין ,בגןמופיע(אוסיפ !מישה :סאחש

פושעיםשלחברתםאתמעדיףכבראני :פלאטורנב
 !ארסיפ )קורא(הוארטובים.הגונים

 !לאאר,וירנציב:

 !הואהפעםערדלא :גלאגולייב

 ?פנימהאותרלהזמין ?לעשרתהולךהואמה :פטןיר
שלאחשלמרפסת,נכנס(אוסיפארסיפ.תיכנס,ברא, :פלאטורנב

חלוצלתו)מתחתמהדברמסתירהוא .במקומו

ידידיאתבפניךלהציגיכולאני )לסופיה( :פלאטורנב
 ?ארסיפ
ארסיפ. .שלךהמגפייםאתתנגבאזבהשלמה)( :וירנציב

 .שלנרהמקומיהסוסיםגנבהואארסיפ :פלאטורנב
 ?ארסיפ •כאןערשהאתהמה :וירנציב
בררךלהגידלגברת.מחכהאדוני.דבר,:שרםאוסיפ
ככה.הבא,

חלקזה(לסופיה)ארסיפ.ימצידךמאדיפה :וירנציב
מניח.אניהמקומית,החברהעםשלךמההכרות

זה.אדם,פראכמרלוחיטצלירקי:קולונל
 .ביער :גלאגולייב

פרא.חייתכמר :פטירן

לא,הרוצח.רגםשלנר.המקומיהפוץרפלאטורנב:
 ?ארסיפ
לךשיהיהראיהלטוב,מזללהגידבאתי )ניצבלווי( :אוסיפ
 .אדוניאושריהרבה
ארסיפ.תרדה, :וירנציב

בפרצוףישברזלטון .שלוהגיחוךעלתביטו :פלאטורנב
 !הזה

 ?ארסיפיהחורףבמשךמאיתנוגנבתמהאז :וירנציב
אדוני.כלרם,גנבתילאאוסיפ:
 ?לא :וירנציב
אדוני.כאן,הייתילאאדוני.לא,אוסיפ:
 ?ארסיפהיית,איפה :וירנציב
 .אדוניבכלא,הייתי :אוסיפ

 ?בכלאהייתלמה :פלאטורנב
בחורף.ביערקרזה:כיאוסיפ

אחתלסיבירארתךהעיפולאלמה !כלא :פטירן
שלולחולצהמתחתמשהרמסתירהואיתביטו ?ולתמיד
 !עכשיואפילו

 ?ארסיפזה,מהוירנציב:
 .אדונידברישרם :אוסיפ

גםאנחנודברושרם !אומרהואדבר,שרםפלאטררנב:
כולנו !לסיבירהולךלאהואלכן !בענייןעושיםלא

רוצח,גםשהואיודעיםכולנואבל-גנבשהואיודעים
גםרזההחולצה.לתוךלו rלהצאומץאיןאחדלאףאז
כולםהם !לסיבירללכתכאןהאחריםמכלשמונעמה

לחולצה,מתחתלהםתקרענפרחנאדעםכאןעומדים
 !נגדםלצאתאומץאיןאחדולאף

 !באמתפלאטרנרב, :רירנציב

דבר,לכלגבוליש !לגמריהגזיםהואהפעםגלארגיילב:
 !אותרעברהואוהפעם

 !הזהלאישישמרזחבתיושלרשהשישים :פלאטררנב

קרפיקרת,ושלרששישיםלךשישחושבלאאני(אלוסיפ)
 !מתחילגנברקאתה ?מה

 ?פשוטסוסיםגנבלאותימשררהברצינותאתה :פטןיר
ככהלפגועמתכווןלאאני !אופןבשרם :פלאטררנב

להיותטריצלקילקולונלמפריעהשאיננה(סערה, !סוסיםבגנבי

בשינה)שקוע

 !בבקשה !בבקשה :וירנציב

 !אניארהולךהואארפלאטונוב)על(מצביע :פטןיר

 !בגללךזהכל !תלךאתה(לאוסיפ) :וירנציב

 !הולךאניהולך'הואאםאוסיפ)על(מצביע :פלאטורנב

לפניאותימביישאתה !אלוהיםבשם )לפלאטונוב( :סאחש
 )פטרובנהאנהנכנסת( !כולם
כמרלהיותמתחילזה !תפסיקו !תפסיקו :פטרובהנאהנ

כולנופלאטרנרב, !לזהמרננהלאאני !שעברהבשנה
 !שהגעתעדשמחיםלגמריהיינו

רוצהלאאת?גםמהלצידם,אתגםאה,(נפגע)פלאטורנב:
 )הגןאליוצאפלאטונוב( !הולךאניככהאם ?כאןאותי
 !מצטערתכךכלאני )פטרובנה(לאנה :סאשה

בערדיירגעהואטיפשה.תהייאל )לסאשה( :פטרובהנאהנ

 ?כאןערשהאתהאתהמהארסיפ,רגע.
ינשוףלךהבאתיככה.הבא,בררךלהגידכלרם. :אויספ
חוצלתו)מתוךאותומוציאהוא( .קטןתינוק

ותמצאלאורוותאותוקחמתוק.כמהאר,פטרובהנ:אהנ
המטבחשללדלתתיגשכךאחר .בשבילוקופסהאיזו
למעשה )הגןאליוצאאוסיפ(לאכול.משהולךיתנווהם

כברהצהרייםארוחת .לאכולללכתיכוליםנולנו

 !מוכנה

 !לותסלחיבבקשה )פטרובנה(לאנה :סאחש

נשכח.הכלעבר.הכל !לסלוחמהעלאיןפטררבהנ:אהנ
פלאטרנוב.אתמכיריםכולנו :גלאגרלייב

 !שלייקירהשלך'פלאטונובלךהנהכן'(לסופיה) :וירנציב

לדברהיהאסור .אותוהרגזתישאנימפחדתאני :סופהי
כזה.לבבגילוי

סליחה. )לסאשה( !יציבלאהואהאישלא,לא,גלאגויילב:
רגע.בעודאותויקפיץמהלדעתאפשראי(לסופיה)
אפשראיקירקס.שלדובבביתלהחזיקכמוזה :פטירן
 ?אותךיקרקסאולךיציגהואלדעת,

שלום.לךאמרתילא ! ' rקוזמגראסים :פטרובנהאהנ
 ?אחתמילהאיתןלדבריכולאני !פטרובנהאנה :פטןיר
 ?צהרייםלארוחתתישאר :פטרובנהאהנ

קודם.מילהאיתןלדבראוכלאניאםאבל •כן :פטןיר
 ...קודם
 ?עכשיומתחבאשלנוהקירקסדובאיפה :פטרובנהאהנ

הגן,לכיווןהולכתפטרובנהאנה( !לאכולותיכנסובואר(לאחרים)

 )בעקבותיהפטרין

 ...תקורהשלצללילתתיכולתרקאילו :פטןיר
אחריתקווהיותרישתמיד !האוכלאחרי :פטרובהנאהנ

 )הגןאליוצאתפטרובנה(אנה !האוכל

 !ממךבבקשה !אבא )ביאוש( :סאחש

 ?מהאכלנו'לאעוד )בקפיצהמתעורר( :טירלצקיקולונל
להיכנס.טרילצקילקולונלמסייעוויניצב( ...קולונלבוא :גלארגיילב
 .אחריו)וסאשהסופיהאתלהנחותמתחילגלאגולייב

מצטערת.אנימצטערת,אני :סאחש

הקולונלבליעושיםהיינומה !לאלא, :גלארגלייב
גלאגולייב .וסאשהסופיהיוצאות( ?אותנולשעשעומשפחתו

 )פטריןבידימעוכב

 ?הצלחתלי'תגידרק :פטןיר
 ?מההצלחתיגלאגולייב:

 ?אותהלשאול :פטירן
לא.עודגלאגרלייב:

יקדיםהקולונל ?מחכהאתהלמה !היקרידידי :פטירן
 !אותך

לקנותקופיקותשתיאיןלקולונל ?הקולונל :גלארגלייב
 !נרלו

 !זיקוקיםלהלקנותקופיקותמספיקלויש :פטירן

לדבריכול .ליהראהיאקוב-הישן rהקביתמאחורי
 ?איחהלהתחתןרוצהאתה !מפרחיםיותראישהללב

 .הרעיוןאתשולללאאני :גלאיילרגב
קדימה.אז :פטןיר

כאן ?איתילהתחתןתרצההיאהאםאבל :גלאיילרגב
 ?מביןאתההקושי'אולי
תרצה.שהיאבוראי :פטןיר

ליבוסיתריאתלנחשיכולמאיתנומי ?כן :גלאיילרגב
הזולת?של

 !לזוזהנוצרתםשניכםנאה.גבר-יפהאישה :פטירן

 ?בשבילךאותהאשאלשאני
בעצמי'שליהחיזוריםאתלעשותיכולאני :גלארגיילב

 ?עניכןזהמה !רבהתודה
אחוזה ! ' rסמיונרבפורפיריאישה,ציירגבר :פטןיר

אני !אותםשישלםמישהוצריכיםוחוברת !גברצריכה
למכוראותהולהכריחלמשפטאותהלתבוערוצהלא
 ! ' rסמיונובפררפירי ,הגירניאדםבןאני !האחוזהאת

 ,בגןמופיעהפטרובנה(אנה !שליהכסףזהרוצהשאנימהכל
פררפיריהיא,הנהפלאטונוב)שלבזרועושלובהזרועה

 !עכשיואותהתשאל !סמירנוביץ'

קיבהעלזהאתלעשותיכוללאאני(מהסס) :גלאיילרגב
 !לאכולקודםריקה.

האושר !רוצהשאנימהכלזה-שלךהאושר :פטןיר
האוכל.חדרבכיווןופטריןגלאגולייב(יוצאיםשלי.והכסףשלך

 )הגןמןופלאטונובפטרובנהאנהנכנסים

אתהמהן'להיפטריכולהלאאניאבל :פטררבהנאנה
אני .שלךהיפיםהדיבוריםכלעםלא'אתהגם ?מבין

שחמט.לוחעלמאדמסובךמצבכמרזה !בהםתלויה
טיפ-טיפהשיקנא ' rסמיונובלפורפיריגרמתילאאילו

טיפ-טיפהשיקנאלקולונלגרמתילאאילו ...בקולונל
ידיעלהדוקטורמפנימוגנתהייתילאאילו ...בדוקטור
היהלאפטריןאילו ...גרקרבההזאת,המסכנההקטנה
אתהאילו ...מגלאגולייבשלוהכסףאתשיקבלמאמין

נופלת.חיתההמלכהאז ...ליניאתלשמחכאןהייתלא
הכל.אפסידאני !פלאטונובהאחוזה,אתאפסידאני
כמובן-לשאוגחייבהאריה ?כולכם ?תעשומהואז

אופלאטרנוב,בעדינות,יותרקצתאבל-חייבשהוא
אניפה.תחכהעכשיו ?כןהבית.כלאתיחריבשהוא
מצאתיאנייפימובנה.מאריהאתאליךלשלוחהולכת
להושיטהולךאתהעכשיואז !פלאטונובבוכה'אותה
 )וויניצבנכנס( .ולהתנצלשלךהטלףאתלה

 !לחיינולשתותמוכניםכברכולם !בואו :וירנציב

 ) Jלפלאטונו(קודם.לעשותאחרמשהוישלו :פטרובנהאנה

שתעשהלפנילאכוללהיכנסתעידשלא !עכשיוחכה
 )פטרובנהאנהיוצאת( !שאמרתימה

 ?זהכלמה :רירנציב
אתלקבלכדישליהטלףאתמושיטאני :פלאטורנב
נהדרת,אשההיאמזליבראתהסוגיי' ...שליהאוכל
 ?מאושריםאתםשלך'סופיה
 ...יודעלאאני :וירנציב

 ?יודעלא:אתהפלאטררנב
 ?מאושריםרסאשהאתה :וירנציב

הימיםבאחד !קןלנרהקמנו !משפחהאנחנו :פלאטונוב
חושבואניסאשהאתממניקחאומר.זהמהתביןאתה

היא-המושלםהזוגאנחנולגמרי.הרוסגמור.שאני
 ?מאושריםלאאתםמנוול.ואניטיפשה
שנקראמהשזהמניחאני .כןשאנחנומניחאני :וירנציב

בקבוקהאחת,בידוכוס ,אוכל ,טרילצקיך"דנכנס(מאושרים.להיות

 )באחרת

אתוממלאממלאכברואתה )טריצלקי lדל"( :פלאטורנב
 ?ליסלחת !עצמך
לשתותחיייביםאנחנו?ברא,מהעלטירצלקי:ד"ר

סביבזרועואתכורךהוא(הביתה.הגדולההשיבהלכבוד
 !שתהשתה.שתה. ) Jפלאטונו

 ?היוםשלךהחוליםאתראית :פלאטררנב
אםולתמיד,אחתמישה,והלאה)ממנונע(טירלצקי:ד"ר
הטפת .קבועסידורנעשהבואלי,להטיףהולךאתה
אשלםואנילחמש,ארבעביןביום,שעהפרטית,מוסר

 !לשעהרובללך

בוארחברים,בואו,די, )שניהםסביבזרועותיואת(כורךוירנציב:

הגורליבוא-ואז !רעיםאחוותשלכוסכיחדנרים
כל !נושיםלעזאזלבריבית,מלוויםלעזאזל .כנוויתעלל

בריאיםהזהכעולםאוהבשאניהאנשיםשכלזמן
 !לישישמהכלאתםושלמים.

נעצרתגרקובה.נכנסת( !לנרשישמהכלאנחנוטירלצקי:ד"ר
 )אותםרואהכשהיא

מיכלעםהכל'לחיילשתותהולךאני !בואו :פלאטורנב
זמן'הרכהשיכורהייתילאככר !איתרלשתותשיש
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נעצריםאבלללכת,פונים(הם !היוםשיכורלהיותהולךואני
גרקובה)למראה

אתמבקשאנימתנצל.אני !יפימרבנהמאריהפלאטורנכ:
 ...ידךאתליתנימברשה.נשרףאניבפומבי.סליחתך

ממנומושכת(גרוקבה !בפומביידךאתומנשקברךכורעאני

גרקובה(יוצאת !לייללתתחילפעםערדהיאעכשיוידה)את

יוצא(פלאטונוב !יפרשירת n-rמהנה,תחזריבראי,בדמעות)

אחריה)

 !ממךמבקשאניפלאטרנרב, :טצליוקי ,,,,
טריצלקי l "ד( ?רצינילהיותפעםאףיכוללאאתה :וירכציכ

עליז)ניגוןמנגןפסנתרקולנשמעמבחוץ .אחריויוצאיםניצבוווי

ב'תמונה

 .ברקעחרישיתנמשכתהנגינההמרפסת,ללאהקודמת,בתמונהכמו .הגן

במפית.עטוףמה·דברבידהסאשה,נכנסת

מביןמופיע(אוסיפ ?שםאתה ?אתהאיפהחרש)(קוראת :סאהש

צחלתמתגלה ;אוחזתשהיאמהמעלהמפיתאתמסירהסאשה .העצים

במזון)גדושה

מתישבהצחלת,אתנוטל(הוא ?מהגנבים,שנינואז :אויםפ

באצבעותיו)ברעבתנותואוכל

ראש.בכיסוילאכולחטאזההכובע.אתתסיר :סאהש
מרחוקלאכו.לוממשילכובעואתמסיר(אוסיפ !נרברכה,ותגיד

 .יחשיךמעטערדהערב.רכבת-הנה ) JJlשריקתנשמעת
שרתים.אוכלים, !צהרייםלאכולגמרולאערדוהם

הראשושרתים.אוכליםשרבכךאחררוקדים.שרים,
שאריותכמהלמצואיכלולאוהם ...מצלצלשלי

כשרק ...להםיסלחאלוהים?טוב, ...בשבילבמטבח
מאזזיקוקיםראיתילאאניזיקוקים.פהלנריעשויחשיך
לכלמסיבותפהעורכיםשהיומאזילדה.שהייתי

שריקת(עוד ...שלוהגדודהיהשליכשלאבאהקצינים,
הנההקטר)שלהעמוםקולו-לרגע-ואזיותר,קרוברכבת,

 ...שלנרהקטןהביתידעלהמיסעף.אתעוברתשם.היא
פיו)אתומוחהלסאשההצחלתאתמחזיראוסיפ(שתיקה

פעם.ארתהנישקתיאני :אויםפ

מתישבת(היא ?ארתהנישקתאתה ?פטררבנהאנה :סאהש

ילדו)

הזהבשבילהולךאניכאן.ביערחם. rקיוםאוסיפ:
קטןנחלבתבןעומדתהיאהיא,והנהמסביבומסתכל

אחתבידשלההשימלהשלהקצהאתמרימהוהיא
היאהשנייה.בידרחבעלהבתרךמיםשואבתוהיא

שואבת,שרבשרתה.שואבת.שרתה.היאשואבת.

שאתהמהימיםאחדזההראש.מעלעצמהעלושופכת
שומעלאראתה •עליךיושבאוירהאתלהרגישיכול
 .אלילבשמהלאהיא ...הזבוביםמזימזרםחץרכלרם
שללשפהיורדאניאזחושבת.היא •איכראיזהערד

אלייךקרובשאניכמראליהקרובידה,עלממשהנחל,
מסתכלשאניכמרככה,עליה.מסתכלרקואניעכשיו,
שלהקצה •מרלי"במייםשםלהעומדתוהיא .עלייך

ושואבת,מתכופפת,והיאשלה,בידשלההשמלה
הפניםעלשלה,השערותעליורדיםרחמייםושופכת.

רכלשלה,השימלהעלרמשםשלה,הצוואררעלשלה
ערד ?אדירט •מסתכלאתהמה"עלזהאומרתשהיאמה
שואבתוהיא "?כןלפניאדםבןראיתלאפעםאף

היאפתאוםואזומביט.עומדפשוטואניושופכת,

אומרת,היא ,"חא"מהיר.מבטביושולחתמסתובבת
חושב"אני :אומרואני "?מה •ארתךמושכת"אני

ארתה.הצחיקזהאזולמרת."ארתךלנשקיכולשהייתי
אתהאםאותילנשקיכול"אתהאומרת,היא"בסדר",
ביבשן.לתוךאותיזרקוכאילוהרגשתיאניאני,רוצה."
לא •והכלהמגפייםעםהמים,לתוך-אליההלכתי
בעדינות,מאדבכתף,ארתהואחזתי-פעמייםחשבתי

הצוואר,עלרפההלחי,עלפה,בדיוקארתהונישקתי
 .שיכולתיחזקהכי

 ?עשתההיאמהואז :סאהש
ותתרחץ !לך"תלךאומרת,היאעכשיו","טוב, :אוסיפ

משהר"ותעשהאומרת,היאקרובות",יותרלעיתים
הלכתי.ואני ,, !שלךהציפורנייםבעניך
 .להגידמהאין •אומץלהיש :סאהש
לא .שהשתגעתילחשובהיהאפשרזהאחרי :אוסיפ

ארתהראיתישהלכתימקרםלכל .ישנתילאאכלתי.
נראיתיכאן.היאושרב-עינייםעצמתימולי.עומדת
בגנראלולירותללכתרציתימטומטם.לגמריבטח

לעשרתהתחלתיהתאלמנהכשהיאואז !המסכן
-יוניםלהצדתיקטנים.דבריםמיניכלבשבילה
בכלהזההישן rהקביתאתצבעתי-שלוויםתפסתי

צריכהחיתהרק .חיזאבלהתפסתיפעםצבעים.מיני
לאכולליאומרתחיתה .אותרעשיתירתיכףמשהרלהגיד

שלגררלהתפסתי ...עצמיאתארכלהייתי •עצמיאת

בזרועותארתהמחזיקההיאשעברה,בשנהארנבת

מהנכרן"זה :ליאומרתוהיאארתה,מלטפתשלה,
כמר"נכרן "?שודדאתה-ארסיפ •עליךשאומרים

אנחנוככה"אםלהאומראניעכשיו",פהעומדשאני
"אתהאומרת.היא ,,למוטב,ארתךלהחזירצריכים
 .ברגלקייבעדהדרךכלצליינות,למסעלצאתתצטרך
אדםבןאתהמהיוםושנהלמרסקררה,הלאהכךאחר

הצרוראתתליתיקבצן,כמרליהתארגנתיטוב,אחר."
לאדברשרםאבללקייב.ללכתוהתחלתיהגבעלשלי
שלמהחבורהכשפגשתיחרקרבעדרקהגעתימזה.יצא

שלי,הכסףכלאתשתיתי ?עשיתירמהצליינים.של
וחזרתישלי,הניירותאתאיבדתיבקטטה,הסתבכתי

בשבילהלעשרתלינותנתלאהיאעכשיוהביתה.שרב
בהיסוסנעההיא .ברקעהעציםביןמופיעהפטרובנה(אנהכלרם.
מישהו)מחפשתאחר,לכיווןכךאחר ,אחדלכיווןראשית

ארתך.תראההיא ...היאהנהסאהש:

 ?ליאיכפתזהמה :אויםפ
מהאיןבמישהומאוהבכשאתה .נכרןזהאבל :סאהש
לארעודבפלאטרנרבהתאהבתיכשרק .איתןלעשרת
קשים.ייסוריםעברתיאותיאוהבשהואידעתי

תרעה.נשמ.זכמרביערהסתובבתי

אין !הגברתאחרינסחב ?ערשההואמהועכשיו :אויםפ

 •השכלאתלוישאבל .שלךהזהלבעללב,הרבהלו
הגזעכלאתאחריולמשוךיכולהואהמילים.אתלוויש
ירצה.רקהואאםהנשיםשל

האלה.הדיבוריםאתאוהבתלאאנימספיק.די,סאהש:
 !סופיה !סופיהמבחוץ)(קורא, :וירכציכ

נעלמת)פטרובנה(אנה ?אתהאיפה !מישה :טצליוקי ,,,,
איךבטוח. •ארתךימצאוהםיוצאים.כולםהם :סאהש
זהעליה.ולייללכאןלשבתתרעלתשרםאיןיהיה,שלא
מקרם.לשרםארתךיביאלא

לויש ?אחריושירדפונשיםערדלרצותלולמה :אוסיפ
כשווניצבהעציםביןנעלם(אוסיפמכולם.טובההכיאתכבר
נכנס)

 ?לזיקוקיםזמןכבר :סאהש
סופיה.אתאיבדתיאבלכן,וירכציכ:
תתחילולאאתםלפלאטרנרב.אקראאני :סאהש

 ?נכרן •בלעדינו
שהואבו,ניכרטריצלקיד·ר(נכנס .בגןשהיאחשבתי :וירציככ

 ?סופיהאתראיתשתוי)
מישה.אתמחפשלא. :טצליוקי ,,,,

וויניצב)(יוצא ! ...סופיהקורא) :וירציככ

 !בשבילורובללישי(לסאשה) !מישה(קורא) :טצליוקי ,,,,
סאשהשבידה)הריקהבצחלתמבחין(הוא ...סאשהרובל,קחי

רובלים,שניקחי !לבדךבחץואוכלת !המסכנה
 !שלרשהקחי !סאשה
אתהכךכדי!עדלאאר,הצידה)הכסףאת(מעיפהסאהש:
שיכור?

גראסיםזה !סאשה •שיכורלאאני :טצליוקי ,,,,
שלוהכסףכלאתלינתן !שיכורהוא- ' rקרזמ

אמר,הואלך",זהאתאתןלאאני"אםעליו.לשמרו
הוא(אחר".למישהוזהאתואתןאלךשאנייודע"אני

רובליםארבעהחינה ...איכריםשלכסףבכסף)מרחרח
אתשיכורשאניחושבתאתראםהמקסימה.לאחותי
 !אבאאתלראותצריכה
 ?הואאיפה ?לימגיעזהשכלעשיתימה :סאהש

הספה.מאחוריטצליוקי: ,,,,

 .ממךעזרהלאיזולצפותטעםשאיןמבינהאני :סאהש
 ?מישהאיפה

 !אותרמוצאלאאני :טירצלקי , .. ,

(יוצאת .אבאאתאמצאאני !אותרתמצאאזטוב :סאהש

סאשה)

נכנסת,טריצלקיד•ךוצא(י !מישה !מישה(קורא) :טצליוקי , .. ,
 )הגןמספסליאחדעלמתיישבתהיא .העציםמביןסופיה

 ?היאאיפה !סופיהמבחוץ)(קורא, :וירכציכ
מילכלאחדרובלשלפרסמבחוץ)(קורא, :טצליוקי , .. ,

באהשממנוכיווןמאותופאלטונוב(נכנס !פלאטרנרבאתשימצא
 )סופיה

את-האורחיםלחדראחרייךהולךאני :פלאטורנכ
את-האוכללחדרנכנסאני .האוכללחדרחוזרת
לכיורןבחזרהבורחתאת-לגןיוצאאני .לגןיוצאת
הבית.

 ?משנהזהמההעבר.עלומדברמדבראתה :סופהי
ספרביתתלמידת ;ספרביתבתלמידתהתאהבסטודנט
בלוימדייותר !ובלויישן !ישןסיפורסטודנט.אהבה
 .עכשיובשבילנומשמערתאיזולזהשתהיהמכדיוישן

 ?מפחדתכךכלאתממהאז :פלאטורנכ
 !דברמשרםמפחדתלאאני :סופהי

עלכזהאיוםהואפוגשתשאתגברכלבאמת :פלאטורנכ
אםהערב,מדייותראיתןדיברתיאם ?שלךסוגיי

שאתמשרםרקזהשלי,החיזוריםעםארתךעייפתי
שאני ?חושבתאתמהונעימה.אינטליגנטיתאישה
שאיכשהו ?בךמאוהבשאני ?מבעלךארתךלקחתרוצה

שאילפת ?המקומיהאינטלקטואלאתלכבושהצלחת
 !אושראיזה !נפלאכמה ?הכפרשלהנוראהילדאת

 !שלנרהקטנהלאגואיסטיתמתוקהבונבוניירהאיזו

 !מדעתךיצאתאתה :סופהי

עוצרלאאחדאף !אליותברחי !תברחיאז :פלאטורנכ
הייתילא ...עכשיואפילוחם,כךכל(שתיקה) !פהארתך
הצלחתילאלמה(שתיקה) ...הרבהכךכללשתותצריך
 "?בסדר"אתהלא !אותיששאלתהראשוןהדבר ?יותר

הצלחתלא"למה !דברשום "?מאושר"אתהאו .
יותר?"

מצטערת.אני :סופהי

פושההרשע ?באמתלמהצודקת.אתלא, :פלאטורנכ
בעודהמאמינים,אחיאתבולעהאץר,אתמטנףסביבי,

בןהדבראותואהיהאניידיים.בחיבוקכאןיושבאני

אשתנהלאכבראניחמישים.בןהדבראותוארבעים,
גוררתמנוונת,זיקנהלתוךשאשקעעדלא .עכשיו
לגוףשמחץומהכלכלפימטמטמתואדישותרגליים,

חושבוכשאניהמוות.-ואז !אבודיםחייםשלי.הזה
 ?יותרהצלחתילאלמה(שתיקה) .נחרדאניהזההמוותעל

הלבלאותוקרהמההדבר.אותואותךלשאוליכולתי
ההם,הימיםשלהרצינותאיפה ?לךשהיההטהור
הצלחתילאלמהאותישואלתאת ?הנחישותהכנות,

לחלוףלשניםנתת ?בעלךאתגםשואלתאת ;יותר
ואתהידייםאתמשחיתיםאחריםרואהאתבבטלה.

להםלהסתכלמסוגלתאתועוד .למענךשלהםהלב
מושיבפלאטונוב .רגליהעלקמה(סופיהשחיתות.זאתבעיניים.

הייתאתללכת.לךאתןואדאחת,מילהעודבחזרה)אותה
טובה.הייתאת ...לגמורליתנילא, !פעםנהדרתכךכל

שבעולםדברמיןאיזה )ידהאתנוטל(הואגדולה.בךחיתה
 ?הזההאישעםלהתחתןאותךהביא
טוב.אישהוא ?סוגיי :סופהי

 !רוחניננסהוא :פלאטורנכ

 !בעליהוא :סופהי

ישע,חסר-בחרבותהצווארעדשקועהוא :פלאטורנכ
 !תועלתבליאדםבן

 !מסביבאנשיםפהיש ! ?טובבשקט,תדבר :סופהי

אני )בשקט( !כולםשישמעו !ליאיכפתלא :פלאטורנכ
אבל.אותך,אהבתיאנימדי.חריףהייתיאניאםמצטער
הידייםהזה.השיערהעולם.מכליותראותךאהבתי
תשקעירק ?כאןתעשירמה ...האלההפניםהאלה.
לאאנחנופעםאףלמהבביצה.ויותריותרעמוק

כוחביהיהאילו ?בנרשישהחייםאתלחיותמגיעים
אתעוקר-הזההמטונףמהחוראותנועוקרהייתי

הלילהרכבתאתניקח !הלילה !נעזובאנחנו !שנינו
 "!פעםאףנחזורולא

 ?מדבראתהמה :סופהי
פטריןבאים( ...מדבראנימהיודעתאתפלאטורנכ:
מעט)שתוייםשניהםוגלאגולייב,

אגנובואניהעינייםלפנירובללישיםב)גוליילאלג( :פטןיר
הגן)לעמקית mבוסופיהג !אותר

 )אחריהץר!(הואסופיהפלאטורנכ:
חי !אותראגנובאני !פררפירי •לךאומראני :פטןיר
לךנשים !בשלוםיעבורשזהאחשובאניאם !נפשי
 !אותרתגנובראתההעינייםלפנירובל

 !יודעאתהאגנוב,לאאני !גראסיהלא,אני :גלארגלייכ

 !רובלאלףעשריםאז :פטןיר

 !לאלא,גלאגויילכ:

 !אלףחמישים :פטןיר

גלארגיילכ:לא,לא,לא.
לךואדאה .פרדפירי •ישראדםבןליתראה :פטןיר
 !טיפש

 !גראסיהטיפשאני :גלארגיילכ

לשבתסתםיעדורלארדהטיפש.אתהכן.(בעצב)פטןיר:
לךלכבושזאתצררהמיןאיזו !עליהולהביטשם

 !פטריהכמושםלךישבתסתם ?אישה

אני !תדאגאלגראסיה,אותה,אכבושאניגלאגולייב:
 !איחהאתחתןעוד

דמןכמהיודעמימתי?פורפירי,מתי,אבלכן,פטןיר:
הדי !פורפירי •הלילהאותהתשאל ?בגילנו •לנונשאר

אותהראיתלא !מאוהבתוהיא .נהדרקיץלילזה
הפראיהמבטאתראיתלא ?צהרייםבארוחתצוחקת
תביט !עליהתביטבאה.היאחינה ?שלהבעיניים

יצאההיא )הגןבעמקיוגרקובה,פטרובנהאנה(באות !עליה
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האחדהצעדאתנעשהלאואניאת ?ככה :פלאטררנב
 .קטןיהיהשלאכמהלאבדון'הזה
אני ?מהבשבילך'אבדוןהיאהאהבהאז :פטררבנחאהנ

 ?בזהשנתביישלמה .נאצלמשהובתוראותהרואה
 ?הקטןהצעדאתנעשהשלאלמה

 ?טובונרקוד'פנימהנכנסבואיבה)(מתבונן :פלאטררנב
שהגיעחושבתאני !לרקודיודעלאאתה :פטררבהנאהנ

מאיפהיודעתלאאניקצת.נשוחחואנישאתההזמן
להקשיבתנסה !קשהכךכלאישאתה .אבללהתחיל'

תביטו ...שבמת"שבת)(היא ...להתפלסףולאאחת,פעם
יכולהלאאישתךיקירי'בסדר'זה !במבוכההואעליו'

 !אותנולשמוע
 ?משהוקודםאגידשאניכדאיאולי :פלאטררנב

 .שתגידכדאיאולי :פטאררבהנאהנ
אנהלך,מבטיחאניזה.אתשווהלאזהפלאטררנב:
זה.אתשווהלאפשוטזה-פטרובנה

(הוא !שב ...שבלי.תקשיב?עכשיו:לאפטררבנחאנה
חושבתהייתילאפנוי,הייתאילותראה,לידה)מתיישב
עליךמאצילההייתי .אישתךנעשיתהייתי-פעמיים

(שתיקה) ...שזהכמואבלשלי.המעמדואתהתואראת
סימןבתורשלךהשתיקהאתלהביןצריכהאני

זההנתונותשבנסיבותחושבתאני(שתיקה) ?להסכמה
 .משהרלומרלאמצידךאדיבלאקצת

 !הזאתהשיחהאתנשכחבואי )רגליועל(קופץ :פלאטררנב
 !התקיימהלאשהיאפניםנעמידבואי
מישה.ליצן'אתה :פטררבהנאהנ

אתבעצמימכבדואני !אותךמכבדאני :פלאטררנב
קטןורמאןאיזהנגדלאאני !לךרוחששאניהכבוד

 ...מזיקולא
פלאטונוב.יודעת,אני :פטררבנחאהנ

ומשולחתחכמהנהדרת,אישהעםלאאבל :פלאטררנב
ואחרטיפשות,שלחודשייםחודש-מה !כמוךרסן

 !אותיהבהלתאתה !או :פטררבנחאהנ
עדמאמין'אנייודעת,אתפטרובנה'אנה :גלאגרלייב

כברמפעםיותר .מינךבנותאתמעריץאניכמה

לגביאבלתקנה,חסררומאנטיקןשאניאותיהאשימו
פיעלואףמלאכים.ללאעדןלגןדומהנשיםללאעולם

החורףבחודשימקוםמכלהעולם,הואכזהכן
 ...פטרובנהאנהחי.עצמיאנישבהםהארוכים,

 !פטרובנהאנהמבחוץ)(קורא :טירצלקיקולונל
הארטילריה.ידיעלשנתגלינוחוששתאני :פטררבהנאהנ

אנהלעניך.ישראגשאניככה,אםכן,גלאגרלייב:
 ?שליהעדןבגןהמלאךתהייהאםפטרובנה,

 !הרגלייםאתלימסבכתאת )מבחוץ( :טירלצקיקולונל

 !בעצמילגמרימסתדר

מלאךכל )הקרבטרילצקיבקולונלמסתכלת( :פטררבנחאנה

עופרתשיתמלאסופוהזאתבסביבהלהתעופףשינסה
טרילצקיבקולונללהתבונןפונה Jגלאגול"(הקולונל.שלכדוריו

 )השניהעברמןיוצאתפטרובנהאנה

במשהוהתמלאכאילונראהבעצמוהקולונל :גלאגרלייב
 )יצאהפטרובנהשאנהמבחיןהוא( ...מעופרתחריףיותרקצת

 )העציםמביןפטריןנכנס( !פטרובנהאנה

ופטרין ,פטרובנהאנהבעקבותגלאגולייב(יוצא !לשםפטירן:
טרילצקי lד"בידי,מלווהשתוי,טרילצקיקולונלנכנסלאגולייבגבעקבות

חבששאביוהמחודדהקציניםכובעאתהחובש ,טרילצקיד"ך .וסאשה

 )הקולונלשלממצבומשועשעבהגיעו,

שלאלהמג( !אותילדחוףלא !לדחוףלא :טירלצקיקולונל
אתם.שםאה, )אותודוחפים

בושהלךשתהיהלפחותשמייםיראתבךאיןאם :סאשח
צוחקיםכולם !בךמביטיםכולם !אחריםאנשיםבפני
 !פהמצחיקלאדבריז.Lום •' iו s: ·~ך•ר,"רrר, !ממך

 ?מישהואיפה :טירלצקי ,,,,
 ?פטרובנהאנהאיפה :טירלצקיקולונל

 .כמובןאותך'ראתהכשרקהסתלקה :סאשח

 .טר•לצקיקולונל-יזין.ידסיירנרבי·ן,סנפדרפירי-כ.רןאלברטניצב,דדיסוגיי-דר,ני.דדדך,

לכאן.אחריך
איחה.נמצאתיפימובנהמאדיהגלאגרלייב:

 ?דוקטור !דוקטור(קוראת) :פטררבהנאהנ
לבד.להיותרוצההיאממנה.להיפטרמנסההיאפטירן:

(אנהמישה?אתה,איפהמישה,מבחוץ)(קוראטירצלקי: ,,,,

הקו)לבעקבותצלאתגרקובהאתממריצהפטרובנה

לפני !מחד !לךמחכההיא ?רואהאתה :פטירן
והואליבואתלאמץאחתכוסיתעוד !יצאשהקולונל

 !כזאתהזדמנותלךתהיהלאפעםאף !לקרביוצא
אחר)לעברבמכווןפטרובנהאנהיוצאתנעלמהשגרקובה(לאחר

אנהאחריבאי·בטחוןיוצא(גלאבגולייב !הזההרובלאתאחריה,
וויניצב)באפטרובנה.

(הוא ...זהאתמביןלאאניסופיה.אתאיבדתירירנציב:
 ?מהשמה,היאלאזאתבנה)פטרואנהיצאהשממנולכיווןמביט
אחר,לעברניצבויאתמכוון(הוא !לשםלשם, !לאלא, :פטירן

גרקובה)באה .גלאגולייבבעיקבותבדאגהיוצאואז

 ?פלאטרנוב ) J(לוויניצ :גרקרבח
 ?סופיה :רירנציב
מצטערת.אני :גרקרבח

נסערחסופיה,באהלמדי.מבולבלתגרקובה,(יוצאתסליחה.רירנציב:
 )למדי

 !סוגיי :סופהי
 !לעולמיםאותךשאיבדתיחשבתי !סופיה :רירנציב
 ?הייתאיפה
 !מכאןנלךבוא :סופהי
 ?מכאןנלך :רירנציב
 !לאץרלחץו !מקרםלכל :סופהי

רוצה.אתאםרירנציב:

 !עכשיו :סופהי
 ?עכשיו :רירנציב
:הלילה.סופהי
 !סופיה :רירנציב

 !סוגייבבקשה, :סופהי
 ?הזיקוקיםעםמה ...אבל ...אבל :רירנציב
 !זיקוקיםשרם-לא :סופהי

לךמשעמםכמהיודעאנישלי,אהובהסופיה,רירנציב:
 ...כאן

הלילה.רכבתישרכבת.יש :סופהי
לא !משעממיםכךכללאאנחנושלי'אהובה :רירנציב
עםתדבריאםיעזורשזהנטרחאני .אופןבכלכולנו'

פלאטרנוב.
למראהעוצרהואשמו.צללילפלאטונוב(נכנס ?פלאטרנרב :סופהי
בהם)מתבונןמורגש,בלתיהעצים,שורתבקצהועומדוויניצב

ארתךדאיתי .ממנומאוכזבתשאתיודעאני :רירנציב

קצתנעשהוהואהצהריים.אחדיכלממנומתחמקת
האחדים.כמרלאהואאבלמרדה.אניהזמן,עםדרבי
כשדקתאהביאתשגםאדםהואאוהב.שאניהאדםהוא

אותו.נמצאבואיטוב.יותרקצתאותותנידי

 ...ליתקשיבבבקשהסוגיי' :סופהי
יודעאנילפלאטרנוב.תקשיביאת-לאלא, :רירנציב
אתשנדאהעדלפחות !להישאראותךישכנעשהוא

 .אחריהםלעקובעומדפלאטונוב .וסופיהוויניצב(יוצאים !הזיקוקים

פטרובנה)אנהבאה

מתחמק .שלנרהפילוסוףהוא.והנה :פטרובהנאכח
איזהאבלשלו.במחשבותושקועבגןלופוסעמכולנו.

 ...הראשוןוהכוכב .סוףסוףקריראויד !מולקיץליל
כיפתתחתליזזzוןאמורותלאשגבירותחבלכמה

אותה.לשאולשרציתימשהו :טירלצקיקולונליכוללאאני ?פניםבבושתלדרכוהולךאחדכלכך(שתיקה) . rבקבגןישנתיתמידילדהכשהייתיהשמיים.
 !היהזהמהשכחהוא :טירלצקי ,,,, !זהאתלעשותחדשה.עניבהלךיש

 !קוליהמצחיק,לאזה :סאשחעלדיברתיטיפשות.עלדיברתילא :פטרובנחאנה .כן :פלאטורנב

 ?דיברתימהעל :טירלצקיקולונל .אהבהכל ...היוםמוזרכךכלדוחמצבלייש :פטרובנחאנה
 .גנראללהיותיכולת :טירלצקיד"ראוהבאני ?אותךאוהבלאשאניחושבתואת :פלאטורנב !פלאטרנרבמשהו'תגיד ...טובליעושהדבר

 !אותותעודדאל :סאשחאני .שלךהנדיבהלבבגללשלך'הט~בכלבגללארתך ?אגידשאנירוצהאתמה :פלאטורנב

ויכולתיבערך'שניםחמשעודכן' :טירלצקיקולונל !טירוףעדארתךאוהבאני-נואשבאופןאותךאוהברוצהאני .קולךצלילאתלשמוערוצהאני :פטררבנחאהנ
מבוגריותרשניםחמשהייתיאילו !גנדאללהיותכל !רוצהשאתהמהזהאםלמענך,חייאתאקריבאניחדש,משהו-יודעתלאאני-אומדאותולשמוע
שניםחמשהייתיאילולא, ...פרישהלגילכשהגעתי?אנימשותףמכנהלאותולהצטמצםחייבתאהבהפיקחנוראנוראאתהכימתוק.משהוחריף,משהו
לומר?רוצהאנימה ...כשנולדתיצעירכאדם.ארתךאוהבגםאניאבלכן,כאישה,ארתךאוהביותרבךמאוהבתואנימקסים,נוראנדאהראתההיום,

לשוםאותךלהכניסאסורהביתה.-נלך:בואסאשחנשוי.טיפ-טיפונתגםאנייקידתי,זה,לכלונוסףצדותערשהלאכמעטאתה !נחמדכךכלואתהמתמיד.
דוגמהלהיותצדיךאתה !זקןאישאתה .הגוןביתגםראתהשתית,טיפונתטיפגםאתה(קמה) :פטררבנחאהנ !בכלל

 !לאחדיםשלךכשהראשעכשיו.לךטוב,צבוע.טיפונתטיפהיום.כמויפהאותךדאיתילאפעםאףפלאטורנב:
יודעתאת !שלךאמאכמרבדיוקאת :טירלצקיקולונל .שיחהערדלנרתהיהיתבהר ?פלאטרנרבחברים'אנחנו :פטררבהנאכח

בסדר,לאזהלרגע.הפסיקהלאהיאולילהיום ?זהאתממךלהסתיריכוללאשאניהיאהבעיה:לא,פלאטורנב ?כןמיחברים,לאאנחנואם:בטח,פלאטורנב
והיקרה,המסכנההאמאכמרבדיוק ...בסדרלאההואיכולתי,אילוובקירבה)(בשקטהאמיתיים.דגשרתיאת ?טובים?חבריםאמיתיים:חבריםפטרובנחאכח

השיעד.אותוהכן,ותו·א !שליחמודהשלך,המנוחהפלאטונוב)(יוצאשלך.המאהבהייתימזמןכבדיקירתי,!אתחבריםאנחנוחברים,אנחנופה?זהמהפלטורנב:
אלוהים, )להנושקהוא( ...ברווזכמומתנדנדתהליכהאותהתחזורקוראת)(היא !נסבלבלתיאיש(לעצמה) :פטרובהנאהנ !ספרביתתלמידתכמומתנהגת

 !אותהשאהבתיכמהכשגלאגולייבאחריולרוץמתכונת(היא ...מישה !מישה !הנהיודע,לאאתההאםאבלחברים.אנחנו:אזפטררבנחאנה

 !עכשיובואמספיק.זהדי,סאחש:העצים)מביןפתאוםמגיחצעדרקמרכיללאישהגברביןשמחברותהיקר,אדוני

לאאנישתגידי.מהכליקירתי.בא,אניטירלצקי:קולונל !פטררבנהאנהגלארגלייב:לאהבה?אחדקטן
----------------------------------------
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אימאאתאהבתיאבלסאשה.טוב,אישהייתיתמיד

אחד.מאףכסףלקחתילאפעםואףשלך.
אח)דלו(נותן .רובלערדקח :טירצלקי ,,,,

שלי.הבןאתהכיממךאותראקחאניטירלצקי:קולונל
פעםאףשלי,המולדתאתשדדתילאפעםאףאניאבל
צריךשהייתימהכלשלי.החבריםאתשדדתילא

ואזהאחריםכלעםשליהידאתלשלוחהיהלעשרת
 !גנראללהיותיכולתי ...ומפורסםעשירלהיותיכולתי
שהואלפנישלוהכובעאתלותחזירקרליה, :סאשח
יצטנן.

 ?גנראלהולך'אתהלאןאז :טירלצקי ,,,,
הזאתהקטנההגברתאתאלווהאני :טירלצקיקולונל

הביתה.

כשתמצאשהלכתילמישהתגידטרילצקי) lדל"( :סאשח
אותר.

 ?הזיקוקיםעםמה :טירלצקי ,,,,
אחרת.לפעםלחכותאצטרךאני :סאשח
ליאתחמקואזהביתה,ארתהאלווהאניטירלצקי:קולונל
אנהאתלשאולשרציתימשהר ...לזיקוקיםהנהבחזרה

קדימהאזטוב,את,שמהאה, ?סאשהאיפה ...פטררבנה

לךאגידאני ...מהרכךכללאמהר,כךכללא ! ...צעד
הידיים.עלארתךאקחאנימה,

 .טיפשתהיהאל :סאשח
הייתיתמיד !הידייםעלארתךאקחאני :טירלצקיקולונל
יכולהייתילאבעצמיהידיים.עלשלךהאמאאתלוקח
ולוקחארתהמריםהייתיזאתובכל-ישרללכתכבר

 !בראי !היידיםעלארתה
כמרשלךהכובעאתתשים !ואופןפניםבשרם :סאשח

בןכמריותרקצתשתראה )הכובעאתלומ"שרתהיאכשצריך.

אדם.

איזומראשביחדהתגלגלנואחתפעם :טירלצקיקולונל
מסכנהאחת,מילהזהעלאמדהלאלמטה.ישרגבעה
נתמך ,טרילצקיקולונליוצאנבשלום.שתנוחצחקה,דקשלי.
 )וויניצבבא .םאשהבידי

בשרםאותרמוצאלאאני ?פלאטונרבאיפה :וירנציב

מקום.

כבדבמקום.רובלערדקחלא.אניגם :טירלצקי ,,,,
 ?זיקוקים
אתאמצאלאאניאםזיקוקיםשרםיהיולא :וירנציב

פלאטונרכ.
 !מישה )קוראואהכ? ...שוםיהירלאטירלצקי: ,,,,

 )לבמהמחוץטרילצקיהקולונלשלזעקה( !מישה )קורא( :וירנציב

 ?עכשיומה )מבחוץ( :סאשח
 !כלרםדואהלאאני !עיווראני )בחוץ(מ :טירלצקיקולונל
העיניים.עללךירדהכובע )מבחוץ( :סאשח

 !מישה )קורא(וירנציב:
באיםטרילצקי lד" lניצבווייוצאים( !מישה )קורא( :טירלצקיר"ר

 )וסופיהפלאטונוב

 ?נוסעים :פלאטורנב
 .הלילה :סופיה

 ?לתמיד :פלאטורנב
 .לתמיד :סופיה

 ?לסוגייאמרתמה :פלאטורנב
כלרם. :סופיה

 ?אמרהואמה :פלאטונוב
 .איתןלדברליאמדהוא :סופיה

 ?אתי :פלאטורנב

להישאר.אותיתשכנעשאתהליאמד:הואסופיה
 )בזוזהמביטים .שתיקה(

 .תסעי :פלאטורנב
 '!לנסוע :סופיה

היחידה.הדרךזו-צודקתאתמיד.הלילה.פלאטורנב:
ומביטיםעומדיםהם .שתיקה(לתוצאות.אחראילאאניאחרת

 )גרקובהנכנסת .בזוזה

פונהסופיהאבל .סופיהלמראהעוצרתהיא( ...פלאטונוב :גרוקבח

 !שםאתה-הולכתלאהולכתשאנילאן )ונמלטתלפתע
 !אחריעוקבאתה

 !חמודההנה,בואי !מיץ-חיפושיותפלאטורנב:
 )בעצבנותאליועוברתהיא( ?מה :רגקובח

 )להנושקראה( !שכמותךונהדרתמוזרהאישה :פלאטורנב

 ?לימנשקאתהלמה :גקרובח
 !מישהולנשקמוכרחאני :פלאטורנב

 ?אותיאוהבאתהאז ...אתהאז :קרגובח
עקשניתאישהאותי'אוהבתאתהי' :פלאטורנב
 ?שכמותךומטופשת

 )להנושקהוא( ...אתהאםתלויזהיודעת,לאאני :גרקובח
אתה )להנושקהוא(לא.אתהאםזהאתלעשותלךאסור
אותי?אוהב

מנשקאניזהכגלל !שלימתוקהלא,בכלל :פלאטורנב
 )טרילצקיבד"ךוניתקלתנמלטת,בבכיפורצתהיא( !ארתך

לראותרוציםשכולםהאיש !הואוהנה :טירצלקי ,,,,
אותו!

ראם !שרבאותולראותרוצהלאפעםאף:אניגרקובח
כבודקצתלךישאםבכללאליכברדקצתלךיש

 .יותראותותראהלאפעםאףאתהגם-לעצמך
 !גיסיהואאבל :טירצלקי ,,,,

אזטוב, ?מהבדיחה,הכלבשבילךגםכן' :גרקובח
יודעיםשאתםמהכלזהשניכם.יחד,לכםתתבדחו
 !לעשרת

אבל ,כאבבזעקתלהימלטפונהגרקובה( !רובלקחיטירלצקי: ,,,,
 )הנכנסוויניצבידיכלנבלמת

 !זיקוקים :וירנציב
 ?מהגרקובח:
לאאני !נשאריםאנחנו )לפלאטונוב( !תברחיאל :וירנציב
שאתהלהאמרתי !ארתהשיכנעתאבלאמרת,מהיודע

זה,אתלךאשכחלאאני !כעולםמוצלחהכיהדברן
 !הזיקוקיםכלאתלהדליקהולךאני !בואר !מישה
הזיקוקים,אתלראותהולכתאני )טרילצקי lדל"( :גרקובח

אנהנכנסת .בעיקבותיווגרקובהוויניצב,יוצא(מכם.ליאיכפתלא
 )פטרובנה

 )טרילצקי lד"יוצאנ !זיקוקים !זיקוקים ) Jלה J ( :טירלצקי ,,,,
 ?עשיתימהאלוהים, )פטרובנהלאנה( :פלאטורנב

הזיקוקים.אתתחמיץהיאהלכה.סאשה :פטרובנחאכח
עלינו,יהיהמה )בידיובנהפטרואנהשלידיהאתנוטל(:פלאטורנב

 ?כולנו
נשרי.פחותטיפונתטיפנראהאתה :פטרובנחאכח

 ?שלנרהחייםאתנעבוראיך :פלאטורנב
אנה(מהזיקוקים.שנתפעלבזהכלקודם :פטרובנחאכח

בא .האחריםתובעיקבהחוצהפלאטונובאתלהובילמתחילהפטרובנה

 )גלאגולייב

לומרליתרשי )אליופונההיאכ !פטררבנהאנה :גלאגולייב
 ...כעלשלהרגילותזכויותיו-עלאוותרשאנימיד
 .ידידיאחת,מילהלךלומדליותרשה :פטרובנחאכח

 ?כן :גלאגולייב

 .פלאטונובבעיקבותפטרובנהאנהיוצאת( !זיקוקים :פטרובנחאכח

 )פטריןנכנס

 ?אמרההיאמה :פטירן
אנהתובעיקבגלאגולייביוצא(זיקוקיםאמרההיאגלאגולייב:

 )סופיהבאה .גלאגולייבבעיקבותופטריןפטרובנה

שלהתחלה ?אושרארחורכןזה,מה )לעצמה( :סופהי
 )טרילצקיקולונלבא( ?גמורהרסארחדשיםחיים

וסופיהיטרילצקקולונליוצאים( !הזיקוקים :טירלצקיקולונל
 )העציםמביןאוםיפנכנס .האחריםבעיקבות

אוםיפ( !מתחיליםאנחנו !כולכםתביטו,מבחוץ)(:וירנציב
ראקטהשלשריקהנשמעתברגעבולהב;ארוכתםכין·ציידיםשולף

בשעהמונפת,הסכיןלמעלה,שלוחמבטו ,עומדאוסיפ .ממריאה

אנחתנשמעתמבחוץ .בשמייםמתפוצציםהצבעונייםשהזיקוקים

אתמורידאוסיפ .מתפזריםהזיקוקיםבמחזה.הצופיםמןהתפעלות

 ).חושךהגן.מכיסאותאחדשלבגבואותהונועץהסכין

שנייחמערכה
א'תמונה

עציםאותם-ברקעהמקומי.הספרבית-מימין .יערקרחת(

כידשאשלשבילערידיחצוייםהםאיןכאןאבלדשאשלגבוהים

היאשם ,הבמהקידמתאלהישרהיורדתרכבתמסילתידיעלאם

גס.כפרירכבתמיסעףשלהעץקורתביןעוברת

בעוברהושורקתמצצללתמיטען,רכבתקולנשמעהמסךעולהבטרם

בקידמתרכבתשלאדוםזנבומגלהעולההמסךהצופים.אולםאת

 .הקטראחריושמותירבעשןנעלםואז ,מאיתנומתרחקהבמה,

וצועדהפסיםעלועולההמעקהאתעוברהעשן,מןעולהפלאטונוב

זוהר,ירחלילמגלההואלבסוףמתפזרכשהעשן .לעברנומדוכדך

 )ממשיוםכאור

 )לילהבכותנתהחוצה,נשקפתוסאשההספרבבית

מישה?סאשח:

 ...סאשה :פלאטורנב
התינוק.אתתעיראתה !שש :סאשח

 ...סאשה :פלאטונוב
 ?שיכוראתה :סאשח

 ?אותיאוהבתאתסאשה, :פלאטורנב
שוקענובופלאט .נסגרהחלון(החוצה.אצאאניחכה. :סאשח

שהוסא ,נפתחתהדלת .הספרביתשלהמרפסתמדרגתאלבקדרות

 )יוצאת

 ?נוסעיםארמיטעןהיתהזאת ?השעהמה :סאשח
 ?נגמרוככרהזיקוקים
 ?סאשהכן' :פלאטורנב

מישה?מה,שיכור,קצתאתהסאחש:

 ?אותיאוהבתאת :פלאטורנב
 !אותרלהרדיםשערתלילקח !מישה :סאחש

לדעת.רוצהאני ?אותיאוהבתאתאבל :פלאטורנב
 .ארתךאוהבתשאניבטח :סאחש

 ?למה :פלאטורנב
למה?סאחש:

אתשבגללוכישישאחדדברליתגידי :פלאטורנב
לילגרוםשיכולהשלךאחתתכרנהתגידי !אותיאוהבת
 !ארתךלאהוב
שאניכמרבן ?מישהמה,מוזר,רוחמצבלךיש :סאחש
 !בעליאתה !ארתךאוהבת

כי Iאותיאוהבתשאתהיחידההסיבהזאת :פלאטורנב
כעלך?אני

בכלל.אותךמבינהלאאנילפעמיםמישה,סאחש:
?טיפשהמהטיפשה,אתלא,צוחק)?(הואלאפלאטורנב:

עםהזבוביםבאץרזבוב.להיותצריכההייתגמורה.
 )מיצחהעללה(נושקחכם.הכיהזבובהייתשלך,השכל
תופסתהייתאילואותי'מבינההייתאילוהיינואיפה
 ?בילאהובישמעטכמה
 ?מהזיקוקיםבהניחלא ?קרהמה :סאחש

 !סאשהברחתי,אני ...זיקוקיםזיקוקים,פלאטררנב:
 ?מהזיקוקים :סאחש

באתי !ופחדבושהמלאברחתי' !מעצמי :פלאטררנב
 !אלייךישרבריצה

 !מישההטיפש'אתה(צוחקת) :סאחש

ואני .עכשיושיכורלאאני .שיכורלאואני :פלאטררנב
 .אזשיכורהייתילאבטח

מתי?סאחש:

 .רוחניננסעםהתחתנהשהיאלהכשאמרתי :פלאטררנב
 ?יגורובנהלסופיה ?אמרתלמי :סאחש

תלמידכמוהתנהגתי !ליהתחלקההלשוןפלאטררנב:
 ...הצגתיפנים,העמדתיהתנפחתי, !ספרבית

נהדרת.היא :סאחש

אני ?האלההדבריםכלאתלהאמרתילמה :פלאטררנב
 !בהםהאמינהכןהיאאבל !בהםהאמנתילא

כךכלמישהיפעםשראיתיחושבתלאאני :סאחש
נהדרת.

הקיץבבית ' rסמיונובפורפיריאתמצאו :פלאטררנב
לב.התקפתקיבלהוא .הישן
 ?בסדרהוא :סאחש

וגראסיםהואכךאחרדם.לוהקיזאחיךפלאטורנב:
הביתה.אותרלקחו ' rקוזמ
הוא-החנווניזה .בכפראחיאתמחפשים :סאחש

 ?בכללהתפכחכברקוליהחולה.מאד
כמומאנשיםסוףבליצחוקעושהאני :פלאטררנב
צחוקיעשהמי .' rקוזמוגראסיםסמיונוביץ'פורפירי

אנישוחד'לוקחלאאני !מגוחךזה ?יתחילומתי ?ממני
חושבלאאניאישתי'אתמכהלאאניגונב,לא

 !מגוחךנוכלנוכל'אניזאתובכל-נאצלותמחשבות

שתלךזמןכברשטריות.מדבראתהמישה,סאחש:
לישון.

חמודהמטופשתאיטריה !שלימתוקהאו,פלאטורנב:
אני-אישתיבתורעלייךלחשובצריךלאאני !שלי
תריחעםזכוכיתשלתיבהבתרךאותךלשיםצריך
 ?לעולםתינוקלהביאואניאתהצלחנובכללאיך .עלייך
עודצריכהאת ;שלייקירהילדים,ללדתצריכהלאאת

 )אותהלנשקמנסה(הואמבצק.קטניםאנשיםלעשרת
למה !ממניתסתלקאותה)לנשקבסירנותיואת(דוחה :סאחש

הכרחתילאאני ?טיפשהכךכלאניאםאיתי,התחתנת
מהזהאםחכמה,אחתלךלהשיגצריךהייתי !ארתך

 )הביתתוךאלסאשה(יוצאת .לישרןחזרההולכתאני !שרצית
להתעצבןמסוגלתגםוהיאאו'(צוחק) :פלאטררנב
קצתלומדתגםהיא !תגליתאיזו !לפעמים

 )הביתתוךאלבעיקבותיהללכתמתחיל(הוא !להתעצבנצ'יק

מביןפטרובנהאנהנכנסת( ? ...מהונעלבים,מרוגזיםאנחנו
 )רכיבהבגדילובשתהיא .היערצללי

שלאידעתי )ופונהעוצר(פלאטונוב !פלאטונוב :פטרובחכאחכ
אתבראאלוהים ?כזהבלילהלישוןיכולמי .תישן

פלאטרנוב.הנה'ברא !לישוןכדיהחורף
 ?כאןעושהאתמהרצון)באיאליה(עובר :פלאטררנב

מוליכההיא(הירח.לאורקטןטיולעושה :פטררבחכאחכ
 ?כאןעושהאתהמהוהלאה)הביתמןבזרועובעדינותאותו

חשבתלאאתהשלרם.אפילולהגידבלילךנעלמת
 ?שכזאתאדיבותחוסרעלבשתיקהלךאעבורשאני

 .מתנצלאני :פלאטררנב
כאןלו,ישגדולותעינייםאיזה:תביטופטררבנחאחכ
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 .ארתךלאכולהולכתלאאני-תפחדאל !הירחלאור
טיפשות.איזוכברזוממתשאתרואהאני :פלאטררנב

פלאטרנרב.הגיל'עםבאהטיפשות :פטחהנבאהנ
לאערדאתאבל .נכרןהגיל'עםונסלחת :פלאטררנב

ערדשלךהחייםעצמו. rהקכמרצעירה ,,עאתזקנה.
לפנייך.
נוראזה !צעירהאנישנכון'מפני !עכשיואותםרוצה

כמרבתרניתרססזהאתמרגישהאני !צעירהשאניכמה

העצים.ביןהלילהאויר
מהלחשובממךמבקשאניפטררבנה,אנהפלאטררנב:

ערשה.את

 .חשבתי :פטחהנבאהנ
הנעוריםכלשלך'היופיכלשלך'השכלכל :פלאטררנב

נחרשהבאהאת !אלילבראצריכהואת-שלך
לאגדולכיבוששרםאבלהחרמה.עללהסתערלכבוש,
נפרחנטרןאלייךשדיברתייודעאניפה.לךמצפה
שליההתנהגותכלעלעכשיומסתכלכשאניאבלקררם.
נטרןלדברזכרתשרםליחיתהשלאמביןאניהערב,
אנה !עלובהגדרבקרשי-תוקפתאתחרמהלאכזה.

 !שליההגינותעללסמוךיכולהלאאתפטררבנה,

אבלגאווה.שלצררההיאעצמיתהשפלה :פטררהנבאהנ
ארכךהעניןאתלגמורחייבים?אנחנומישהנעשה,מה

אחרת.

 !התחלנולאאפילואנחנולגמור?םלאטררנב:

אתהאיך ?זהאתלומריכולאתהאיך :םטחהנבאהנ
 ?כאלהלשמייםמתחתשכזה,בלילהלי,לשקריכול
מוכרח,אתהאםבסתיו,שלךהשקריםאתתספר

 !בךמביטיםכאן.לאעכשיו,לאאבלובבץו,בקדרות

עיניים,אלף !שכמרתךאבסורדיאדםבןמסביב,תסתכל
בדיוקוישר'טובלהיותחייבאתה !בזעםנרצצותכולן
הדממהאתתשבוראל .וישרטובהואזהשכלכשם
והסידיואתנוטלתכהיא !שלךהקטנותהמיליםעםהזאת

שאניבעולםגבראין ) lTמולזההמיסעף,קורותעלמתישביס
אישהאין .ארתךאוהבתשאניכשםלאהובמסוגלת
 .אותיאוהבשאתהכשםלאהובמסרגלשאתהבעולם

ארתךשמענההשאר'רכל ;הזאתהאהבהאתניקחברא
בגללו.שידאגולאחריםנשאיראותר-כךכל

לשירתראויהיהאודיסאוסידה)את(נושק :פלאטררנב
מתוקהיערסירנתאודיסאוס,לאאניאבלהסירנות,
אניאבל !אושרלךלהעניקיכולתירקאילו .שכמרתך

לכלשעשיתימהלךאעשהאני .ארכללארגםיכול'לא
ארתךאעשהאני ;זררערתיאלעצמהאתשזרקהאישה

 !אומללה

אתה ?נוראכךכלז'ראןדוןבאמתאתה :םטררהנבאהנ
 !הירחבאוריפהכךכלנראה

היחידיםהסיפורים !עצמיאתמכיראני :פלאטררנב
בתרכם.נמצאלאשאניאלההםבאושרשמסתיימים

שבאהאישהזאת !רציניפרצוףאיזה :םטררהנבאהנ

כךכלבאמתאתהאם-יפה !טרףחיתלאאליך'
שאתהמהזהמכאן.ליאסעשרבאניזה,כלאתשונא
קודם.כמרלהיותיחזורוהכלמכאן'ליאסעאני ?רוצה

 !זהעלתקפץו !זהאתקח !אידיוטצוחקת)כהיא ? ...כן

עדזהאתתעשן ?רוצהאתהערדמה !זהאתתחטוף

-האצבעותביןארתהתכבה-סיגריהכמרהסוף'
אותומנערתכהיא !אנושיתהיה !הנעלבעקבעליהתדרוך

-ארתךשאוהבתאישה !שכמרתךמוזריצורבעדינות)
יכולמה . rקשלנפלאאויר-אוהבשאתהאישה
אתהברכיו)עלראשהאתמניחה(היא ?מזהפשוטיותרלהיות

 .ליקשיםהחייםכמהמביןלא
קלים.יותראותםאעשהלאאניםלאטררנב:

חי,הכללחיים.משתוקקתאניזאתובכלםטאחהנב:אהנ
גםחיים.מוקפיםאנחנולעולם.דומםלאדברשרם

הדאגותכלאתנשאיר !מישהלחיות,מוכרחיםאנחנו
פשוטשבלילות,הנפלאהזה,בלילההלילה,למחר.
 !נחיה

אחרונה.אחתפעםערדארתךלבקשליתני :פלאטררנב
 ...כברדאישבתור
אנימישה.טיפש,תהיהאלאותו)כחמבקתפטחהנב:אהנ
 !שליאתהלעולם.לךאניחלא

 ...אחרונהאחתבקשה :פלאטררנב
ארתךאקחאניבטובאיתןאפשראיאם :פטחהנבאהנ

 !בראצלווארו)מסביבשלההמטפחתאתכורכתכהיא !בכוח

טוב.לאייגמרזה :פלאטררנב
חמוריםמערכתמאמרילכתובצריךאתה :פטחהנבאהנ

בעיתונים.

 .תראיאת :םלאטררנב
בזה.טובתהיהאתהפטחהנב:אהנ

 ?הולכיםאנחנולאיפהאז :פלאטרנרב
 !הישן rהקלבית :פטחהנבאהנ

פטרובנורואנהכפאלטונוב !מישהמבחץו)חום,בקול, nכקורא :סאחש

עוצרים)

בכלל.ממנהשכחתי ...סאשהפלאטררנב:
 .אניגם :פטחהנבאהנ

 ?ממנהלשכוחפשוטיכולתיאיך :פלאטרנרב
הראשונה.הפעםלאזאת :םטחהנבאהנ

 ?מישה(מבחוץ) :סאחש
 .לישרןארתהאחזיררקאני :פלאטררנב

 !פלאטרנרב :פטחהנבאהנ

להביןמנסהככה,ארתהלהשאיריכוללאאניםלאטררנב:
 !אניאיפה

 ?מישהאתה,איפה(מבחוץ) :סאחש
 !שלמהשעהלקחתיכולזהאבל :פטחהנבאהנ

אניאםתינוקכמרנרדמתהיא !דקרתשתי :פלאטררנב
 !כאןחכיהראש.אתלהמלטף

 ...דקרתשתיתוךחוזרלאאתהאם :פטחהנבאהנ
 !אחזוראני :םלאטררנב

המחזה'מעבדפיריןמייקל

(נכנסת !ארתךואקחפנימהאכנסאני ... :םטררהנבאהנ

הבית)מתוךסאשה

מישה?סאחש:

הבית.תוךאלוסאשהפאלטונובכיוצאים !יקירתיכאן' :פלאטררנב
העצים)מביןאוסיפנכנס

 ?זהמי :םטחהנבאהנ

מאירהואאזרקוב. ?שםהזההגזעאתרואה :ארסים

 .מהקברעלהמתאישכאילו .בחרשך
 ...ארסיפ :פטחהנבאהנ

בחרשךמאירגזעכלשתחתאומרתשליאמא :אריספ
שאנחנו .מאירהגזעזהבגללחוטא.אדםבןקבור

כךכלשישזהאיךהתפלאתיתמידנשמתו.עלנתפלל
 .ביערשמאיריםגזעיםהרבה
 ?ארסיפשם,הייתזמןכמה :םטחהנבאהנ

 .זמןמספיק :אריסם
 ?ריגלת :פטחהנבאהנ

קדושה.מיןאיזושאתחשבתיאני :אריספ

 ?ארסיפבי'מאוהבהייתאתהאז :פטררהנבאהנ
עוברהייתיבאש,לעבורליאומרתהייתאם :ארסים
באש.

 ?ערדבימאוהבלאראתה :פטחהנבאהנ
בוכה)(הוא •להגידשליהמקוםלאזה :אריספ
שרב.חבריםנהיהברא,ברכה.והואאר,פטחהנב:אהנ

שתבטיחזמןכלארנבות.גרריערדלילהביאיכולאתה
 ...אחדדברלי

 !שםכשעמדתיבידרובהליהיהאם :ארסיפ

תפגעלאפעםאףאתה :ארסיפאחד'דבר :פטחהנבאהנ
 ?מבטיחבר.

 ...בךיפגעאחתפעםהואאם :לךמבטיחאני :אריסם
הבית)מתוךפאלטונוב(נכנסשלו)סכין-הציידיםאתשולף(הוא

העצים)ביןנעלם(אוסיפ !ישנההיא :פלאטרנרב
לפני !מהר !ללכתצריכיםאנחנו !מישה :פטחהנבאהנ

לבערלנועמחתיילםוהסזרועואתנוטתל(היא !משהרערדשיקרה

מקודם)יותרשיכורטריצלקי, 1 * 1נכנסהיער.

 .חוזר(פאלטונו:~ !סאשה ?סאשהזה ?זהמי :טצלירקי ,,,,
העצים)ביןחבויהנשארתפטרובנהאנה

 !ארתהתעיראתה !ישנהסאשה !ששש :פלאטררנב
סאשה.שזהחשבתיאתה.זהאח,טצלירקי: ,,,,

ישנה.סאשהםלאטררנב:
הביתה, rסמירנרבפררפיריאתלקחנו :טקצלירי ,,,,
אתאוהבלאאתה .' rקרזמרגראסיםאני .מביןאתה

אדםבןאותר.אוהב?אנימישהמה, ,' rקרזמגראסים

 ...שהואאיפהאותראיבדתינהדר.שתייןמישה.נהדר,
 .כאןלישרןיכולאניאםסאשהאתלשאולרקחשבתי

היאכיארתה,לשאוליכוללאאתהאזטוב,פלאטררנב:
ישנה.

 ?ישנההיא :טצלירקי ,,,,
לגמרי.ישנהםלאטררנב:

ארתה.אעיראניטצלירקי: ,,,,

 !ארתהתעיראל :םלאטררנב

 !מישההביתה,הדרךאתלמצואיכוללאטצלירקי: ,,,,

 .כאןלהישאריכוללאאתהאבל :פלאטררנב
איכפת.יהיהלאלסאשה :טצלירקי ,,,,

ישנה.סאשהםלאטררנב:
ארתה.אעיראניטצלירקי: ,,,,

 !לשםתיכנסאל :םלאטררנב
 !סאשה(קורא) :טצלירקי ,,,,

הוא-מהכפרהחנווני !תקשיב !תקשיב :םלאטררנב
זהבביטו)לידואתמנפנףטריצלקי 1 * 1 (ללכת.חייבאתהחולה.
 !לנתחחייבאתה ...דחוף
 ?לנתח :טצלירקי ,,,,

 !לנתחאוהבשאתהיודעאתה :םלאטררנב
אמצעזה !מישהעכשיו'לנתחיכוללא :טצלירקי ,,,,

 !הנוסעיםאחריכבר !הלילה
רקחיתהזאתהנוסעים.חיתהלאזאתםלאטררנב:
המטען.

אין .עכשיולנתחיכוללאהבית)אל(מתקרב :טצלירקי ,,,,
 .שליהקטןהתיקאתלי

אתלךישקדימה.הכפר)לכיווןבחזרהאותו(מסובב :םלאטררנב
שלך.האולר

לפנישינהקצתנחטוףהבית)לעברוהוךלכשבטצלירקי: ,,,,
כן.

 1 * 1 ( •כךאחרשינהקצתתחטוףאותו)ומסובב(שב :פלאטררנב

מביןמגיחהפטרובנהאנהבא.שממנובכיווןללכתמחתילטריצלקי

לכיווןופונהשבטריצלקי 1 * 1אליה.להצטרףהוךלופאלטונובהצללים,

הבית)

 .כאןנמצאאולישליהקטןשהתיקחושב :טצלירקי ,,,,
לךאין ?ברשהשרםלךאיןאותו)ולוכד(מזנק :םלאטררנב

כברד?שרם

 !מישהבלילה,באחתלא :טצלירקי ,,,,
איזהניקרלאי?אתה,אדםבןמיןאיזהםלאטררנב:

 ?שלךהחייםעםערשהאתהמה ?עובדאתהאלוהים
לאכולכדירקהזהלעולםארתךשהביאוחושבאתה

 ?חזירכמרולהתנהגולשתות
צודק.אתהמישה,חזיר,אניטצלירקי: ,,,,

(הואשלנר?החייםעםעושיםכולנואנחנומהםלאטררנב:
 ?עובדאניאלוהיםאיזהמתיפח)

 !מישהתבכה,!אלברכהאתהטצלירקי: ,,,,

כלזה !ואפרעפרכולנו?עלעלינו,יהיהמהפלאטררנב:
 !מאינתושיהיהמה
אותר.ואפתחאלךאניבסדר.מישה,טוב,טצלירקי: ,,,,

אנחנו !כולנו !ניקרלאידרך'אובדיאנחנו :םלארטררנב
 !ממנועשוייםשאנחנוהעפראתשוריםלא

 !מישהאלך'אניפח)(מתי :טצלירקי ,,,,
מעופשכךכלהכל !נתעבכךכלהכל :םלאטררנב

 !ורקוב
שלךהעיניים !הולךאנימישה,הולך,אניטצלירקי: ,,,,

שלירוקהזכוכיתכמרזוהרות !הירחלאורנרצצות
מגיחהפטרובנהאנהבא.שממנובכיווןטריצלקי 1 * 1כיוצא !בקבוק

הצללים)מביןשוב

 ?הלך :םטחהנבאהנ
אנירמהאדם.חיילהצילהלךהלך.כן,פלאטררנב:

ערשה?

להצילהולךאהתכתפיו)עלזרועהאת(מניחה :פטחהנבאהנ
 !שלךהחייםאתאדם.חיי

שדוחףהשדזה .איתןשהולךאנילאזה :םלאטרנרב
אנילאזה ,, !קדימה"קדימה,ליואומרמאחוראותי
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שלי.הבשרחולשתזר-לושכשמע
והיא !אלוהיםבשםארה;בחדות)ממנו(מתנערת :פטחהנכאהנ

תבראאזאיתילברארוצהאתהאםשלה)בשוטבומצליפה
רבעיקבותיהמבחוץ,גיריה, !זהעםלעזאזלאזלא,אםאיתי.
אתסביבוכורכת(היא !ארתךלהרוגהולךהואחרדה)זעקת

עליו)כמגוננתזרועותיה

 ?איפה ?מי ?מה :פלאטורנב
 !ארתךלהרוגהולךהוא !רובההביאהוא :פטחהנכאהנ

וקולונלוויניצבבאיםהעצים.ביןמחבואאלפלאטונובאתמושכתוהיא

שתויים)ושניהםרובי-ציי,דבידיהםאוחזיםשניהםהיער.מתוךטריצלקי

הייתיזהשלו)הרובהמקניאחדמתוךהעולהבעשן(מבחין :וכירציב

אני?

רזהאחדטר.סכטימערדהיקר'בחורי :טצליוקיקלוונל
 !אניהייתי

 !מצלצלותערדשליוזכיםהא :ציכיררב

 !בייריתכמעטשאתהאמרתיטצליוקי:קלוונל

 :תצעקאלאבלבשבילי'גםגדולהלםזהכן' :וציכירב
בקולונ)לאזהרהבדרךרובהואתדוחק(הואאותרתעיראתה

לשפתיו)הרובהאתמצמיד(הוא !שששכן.טצליוקי:קלוונל

 !איתנולירותשתברארוציםאנחנו :וירנציב
המטעןאחריכבר !הלילהאמצעזה ?לירות :פלאטורנב

 !הנוסעיםכמעטכבר-
מקסימה.כערה-אישתר :טצליוקיקולונל
סופיה.אתפגשתסופיה. :וירנציב

החוצהאותרלקחתליאמרההיא :טצליוקיקולונל
לקחת- ,בר?ולירותהחוצהאותרלקחתבר.ולירות
ולירות.החוצהאותר

בר.לירותמשהרלראותקשהוירנציב:
אמרה.היאבינשופים,לירותיכולאתה :טצליוקיקולונל
ינשופים.לראותקשהמאד :וירנציב
כמרבן.שיכור;הואטצליוקי:קלוונל

אניאלוהים,אר, !מישהבחיי,הראשונהבפעםוירנציב:
 ) Jפלאטונואתמחבק(הוא !מאושרכךכל

 !הזההרובהאתממניתרחיק :פלאטורנב
סאשה.אתלהעירלאכן.אה,וירנציב:
בשקט.בשקטלנרנזדחלטצליוקי:קלוונל

בצעדיםלפסועמתחילים(הםהגה.אףאינדיאנים.כמרוירנציב:

היער)תוךאלכושלים

פלאטרברב.ראסילייביץמיבאיל-תבררידורוןפטררבבה,אבה-אלמגררגילה

 )הביתאלקרבים(הםכמוהו)עושה( !שששוירנציב:

 !שלולחלוןמתחתישר :טירלצקיקולונל
 !בחייוגדולההכיההפתעה :וירנציב

מרימים(הם !כבודמטחיואחדעשריםטירלצקי:קולונל
הצללים)מביןפלאטונובמופיע .ליריההרוביםאת

 !לא !לא :פלאטורנב
פלאטונוב)אלרוביהםאתמכוונים(הם ? ...לעזאזלמה :וירנציב

 ! ?שםמי !עצור :טירצלקיקולונל
 !יוריםואנחנואחדצעדעוד :וירנציב

 !מישה !פלאטונוב !אניזה !אניזה :פלאטורנב
 ?מישה :רירנציב

 !לצרוחדי :פלאטורנב
צורחים.לאאנחנו :טירצלקיקולונל
 !יוריםאנחנו :וירנציב

אתתעירואתם !לצרוחרדילירותדיאז :פלאטורנב

סאשה!

סאשה.כן,או,וירנציב:

 ?כאןעושיםאתםמה :פלאטורנב
 ?כאןעושיםאנחנומה(לוויניצב) :טצליוקיקלוונל

 !ארתךמחפשיםאנחנו(לפלאטונוב) :וירנציב
 !שליהחדשהרובהאתלךלהראות :טירלצקיקולונל
 !הפתעהלךלעשרת :רירנציב
 !כבודמטחיואחדעשרים :טירצלקיקולונל

רוביהםאתמרימים(הם !כבודמטחיואחדעשריםוירנציב:

לירות)

 !לא :פלאטורנב

 !ששש :וירנציב

 !ששש :טצליוקיקולונל

סאשה.אתלהעירלא :וירנציב
 .מכאןתסתלקואוליעכשיוטוב, :פלאטורנב

 !לעשרתיכוליםאנחנומהיודעאני :טירצלקיקולונל

 ?מה !ששש :וירנציב

לעמוד !פטרובנהלאנהסרנאדהלשיר :טירצלקיקולונל
שלהישנההסרנאדהאתלהולהשמיעשלההחלוןתחת

 !התותחנים

 ?הולךזהאיך :וירנציב
 !כברדמטחיואחדעשרים :טצליוקיקולונל
רוביהםאתמרימים(הם !כברדמטחיואחדעשרים :וירנציב

לירות)

 !מכאןתלכו :פלאטורנב

רובהואתאישמצמידיםהםאשמהבמחוות(כן.אר,וירנציב:

חברו)שללשפתיו

 !ששש :טלירצקיקולונל

אנה .היערתוךאלווויניצבטריצלקיקולונליוצאיםכ !ששש :וירנציב

ממחבואה)מגיחהפטרובנה

 !מישה :פטרובנהאהנ
בא.אניבא,אני :פלאטורנב

 ?מישה(מבחוץ) :סאהש

 !באאני(קורא) :פלאטורנב
 )מהסס(פלאטונוב !לאאוכןמישה, :פטרובנהאהנ

סביבהמביטהפטרובנהגאנה ?היאאיפהאז(מבחוץ) :פטןיר

 !פלאטונרבעםדואטיםמנגנת ?יודעמיזה)מילראות

 !הקולונלעםמטיילתהבית)תוךאליוצא(פלאטונוב

במרכזלעמודכמובדיוקזה(לפלאטונוב) :פטרובהנאנה
חמבואה.למקוםוחוזרתנעלםשפלאטונובמבחינהוהיא !פטרסבורג

והואבלבד,חוצלהלובשפטרין .טריצלקיד"רבידינתמךפטרין,נכנס

הדוקטור)מןיותראףשתוי

 !לבהתקפתעםהביתהלוהלך ?הואואיפה :פטןיר

 rקבביתאוהביםפגישותקובע ?זהמאהבמיןאיזה
 !לבהתקפתומקבלמתיישבהואואזיוני'שלירחבלילישן'

 ?רואהאתההמסילה,עםתלךעכשיוטירצלקי: ,,,,

שאניחושבאני ...אחדאףפהאיןרגע.ביןהביתהתגיע

 .כאןאחותיאצלשיכהקצתלחטוףאכנס
חסרשאניאותילהאשיםיכוללאאחדאף :פטןיר

 !קרליהסבלנות,

תברא.כשהרכבתהצידהתזרזרק :טצליוקי ,,,,

לובשתשהיאהבגדים !לישייכתהזאתהאישה :פטןיר
 !לישייכיםשלההחורגהבןשלהתחתונים !לישייכים

מתייחסים ?בתמורהמקבלאניומה !קוליהשלי'הכל
מדברים !אותידוחפיםהמשרתים !לליכלוךכמואלי
 !חזיראלכמואלי

 ?שלךהמעילאיפה :טצליוקי ,,,,
לקחוהםעכשיולא-קיים)מקטורןשלבכיס-פנימי(ממשש :פטןיר

 !מהכיסהכסףאתלי

פטריןג !גראסייההכיס,אתגםלךלקחוהם :טצליוקי ,,,,
 )צוחקהבית,לעברפונהטריצלקין"ך .לעומקהמסילה,עלללכתמתחיל

נתקל(הוא !יותרולאכאןעד !קוליהכאן,עדאבלפטןיר:
הפסים)עלומשתטחמועדהמסילה,מאדניבאחד

 )הביתמתוךפלאטונוב(נכנס !סאשהבחדווה)(קורא, :טצליוקי ,,,,

 ! ...מישה

 ?אז :פלאטורנב

עםהיהשרבהוא ! ' rקוזמגראסיםזה =טצליוקי ,,,,
גנבוהןאז-אצלישלושהכסףרק !בכפרהבחורות

 !המעילאתלו

 ?והחנווני :פלאטורנב
 ?החנווני :טצליוקי ,,,,

 ?אותרראית :פלאטורנב
 ...קוזמיץ'גראסיםאתראיתי :טצליוקי ,,,,

 !קוליהלמרת,הולךהוא :פלאטורנב
טוב,כן' ...אוכמניותשיחלתוךנפלהוא :טצליוקי ,,,,

אניבא)שממנולכיווןוהוךלמפלאטונובנסוגטריצלקי 1 " 1 ( ...החנווני

 .טריצלקין"ךכיוצא ...אמרתאניאםמשנהלאשזהמניח

העצים)מביןפטרובנהאנהנכנסת

אניכי ?לאאואיתיבאאתה !פלאטונוב :פטרובהנאהנ
הזה.העץמאוחרילהתחבאחוזרתלא

 ...בסדר .בסדר :פלאטורנב
אם .שלךהחותןזהשלךהגיסלאזהאם :פטרובהנאהנ
הבית)מתוךסאשהכנכנסת .•.זהשלךהחותןלאזה

 ?בחץוכאןערשהאתהמה ?קורהמה !מישה :סאהש
 !פטררבנהאנהצוחקת)כהיא ?איתןמישהושםיש
אירראנובכה.אלכסנדרה :פטרוהנכאהנ

הזאתבשעהכאןערשהאתהאלוהיםבשםמה :סאהש
מזמינהואת ...במרכבהלנהוגלבושהאת ?הלילהשל

ברא !נפלאכךכלהלילה !נהדררעיוןאיזהאו' !אותנו
הבית)תוךאלסאשהכיוצאת !להתלבשאלךאני !מישהניסע,
עכשיו'לעשרתהולךאתהמהאז :פטרובהנאהנ

 ?פלאטרנרב

יודע.לאאני :פלאטורנב
אתהאם .הישןהקיץבביתאהיהאניטוב, :פטחבהנאהנ

לשם.אלילבראתצטרךאותילראותרוצה
 ?אשהלסאגידאנימהאבל :פלאטורנב

לאישתךלשקרהולכתלאאני !עניינךזה :פטחבהנאהנ
פטרובנה)אנהכיוצאת !בשבילך

 )הביתלעברוהוךלפונהכהוא ! ...פטררבנהאכהפלאטורנב:

טריצלקי)ן"ך(נכנס ! ...סאשה

 .דברוערד :טירצלקי ,,,,
 ?הלכתלאעודאתהפלאטורנב:

קטנה,אחתעצהקררםאבל !הולךאניטצליוקי: ,,,,
חייבאתהאזלאחרים,להטיףהולךאתהאם !ידידי

 !מקייםשאתהמהלהטיף

אליו)מתקדם(הוא !הנהבואפלאטורנב:
 !הולךאניהולך'אני(נסוג) :טצליוקי ,,,,

מתאיםבמצבלאאתה .הולךלאאתהלא, :פלאטורנב
במיטה.ארתךלהשכיבתצטרךסאשהבחולה.לטפל

הולךלאאניאבלחזיר'ליקוראאתה :טצליוקי ,,,,
 ...מתאוליאחרשמישהואנשיםמיניכלומכשק

מתוך ,לבושהסאשה,(נכנסת ?במיטהאותי?להשכיבלהשכיב

הבית)

 !הירחלאורבמרכבהלטיוללצאתרציתיתמיד :סאהש

 ?נוסעיםאנחנולאיפה
צריכהאתמקום.לשרםנוסעיםלאאנחנופלאטורנב:
במיטה.אחיךאתלהשכיב

 !לאאו' !קוליה :סאהש

הכיתה.בחדרלישרןיכולהואפלאטורנב:
 ?לשכב ?לישון llJ)(נ :טצליוקיד"ר

 !להקיאהולךשהואחושבאני !מהרקדימה, :פלאטורנב

אתתעירואתההבית)תוךאלטריצלקין"ךאת(מוליכה :סאהש
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שרב.אותרגםלהרדיםאצטרךואניהתינוק,
 .להיפךנהיההכלמסתובב.הכל :טצליוקי ,,,,

פעםאיתהשנבראפטררבנהלאנהאגידאני :פלאטררככ

טוב?אחרת,

וד"רסאשה(יוצאיםאחרת.בפעם •כןאחרת,בפעם :סאהש

הבית)לתוךטריצלקי

זהבהיסוס)ללכתמחתיל(הוא .הולךאניאז(לעצמו) :פלאטררככ
נתקל(הוא ...ככהשמתנהגבעולםהיחידהאדםשאנילא

עליו)ונופלבפטרין

 .עלידורכיםכולם :פטןיו
 ... ' rקחמגראסים =פלאטררככ

 .עלילדרוךלהמשיךאתןלא :פטןיו
עלמתישב(הואבכפר.הבחורותעםהייתשרבפלאטורככ:

מאישה,אחתמילההדבר,אותרכולנופטרין)צלדהמסילה
 .עליולחשוביכוליםשאנחנומהכלרזה

 :שלטשםיעמוד-רהרפ •ממניאחתמילה :פטןיו
מתוחההיער,מתוךסופיה(נכנסתפומבית".למכירה"עומד

הבית)חללונותמבעדלהציץמנסההיאמוסתרים.פניהמאד,

ארוךמצעד ?שלנרהחייםכלשלהסיכוםרזה :פלאטורככ
נשים?של

 !מישהנואשות)ולוחשתבחלון(מקישה :סופהי

(הוא !מרעתייצאתיבטח !נגמרזהר, !סאשהפלאטורככ:
לאלעולםאני !שליאוצראני,הנהסופיה)לעברממהר

 !פעםאף !לרגעלאאפילו !ארתךאעזוב

 !מישה •אר !מישה :סופהי

 !סופיה :פלאטורככ

אחרילךחיכיתיזרועותיו)ביןאלעצמהמשליכה( :סופהי
 !שתבראבטרחההייתי !וחיכיתיחיכיתי !הזיקוקים

שניהם-הקולונלעםלירותלצאתבעליאתשלחתי
יצאתיבטחאני-בשניאחדיירוהם-שיכורים

 !הבטחתאתה !מישההבטחת,אתה !מדעתי

 ?מההבטחתי :פלאטורככ
הזה.מהחורשנינואתשתעקור :סופהי

כן.אה,פלאטורככ:
 !מישה •אותיתעקור :סופהי

הבית)חלוןאתפותחת(סאשה !כאןלאאבליכן :פלאטורככ
 ...מישהסאהש:

 !סאשהבאזהרה)(לסופיה,פלאטורככ:

 ?בחלוןשדפקתאתהזה :סאהש
 !הישן rהקבית(לסופיה) ?לא(לסאשה) :פלאטורככ

 !לא(לסופיה) !אנירק !כן(לסאשה)

 ?לאסאהש:

 !הישן rהקבביתלא~לסופיה) !כן(לסאשה) :פלאטורככ

מה?סאהש:

 !החדש rהקבבית(לסופיה) !כלרם(לסאשה) :פלאטורככ

היער)תוךאלסופיה(יוצאת

החלון.אתסוגרת(סאשהמילה.אףמבינהלאאני :סאהש
ישיבה)לתנוחתפטריןאתמריספלאטונוב

 •לאן ?לעשרתמה !ליתעזור !גראסיה :פלאטורככ
רכבתשריקת(נשמעת ?לחדשארלישן-לאן ?גראסיה

 !כן ! ...רכבתהמסילה)בקצהבאופקמופיעקטןאורוכוכבוק, mמ

 ! ...פעםאףאשובולאמפה,אסע !לתחנהארץואני

ארתה.לולהשיאיהיהאפשראיפעםאףעכשיו :פטיון
 ?לא •בימאוהבתגם !כןהיאאבל :פלאטורככ

למשפט.ארתהאתבעאניפטןיו:
 ...שמרגישיםזההאושר.זהככהאזפלאטורככ:

השלט.אתנעמיד-הרפ :פטןיו
רגערקליתגיד ?רמה ?גראסיהאיפהאבל :פלאטורככ

 .ארסים-רישינסקישלמה

גורריםואוסיפ(סאשה !מחר !תראואתם !כן !כן :פטןיו

הרכבתושאגתגדל,הקטרפנסיכשאורלמסילהמחוץאלפטריןאת
האפלהמןמגיחהקטרנדו.'לקרשצען,כ"יסהקטרושריקתהמתקרבת

לעבורממשיכיםהקטרושריקתהרכבתשאגת .המסךיורדבוברגע

על:המסךשעולהעדבאפלה,הצופיםבאולם

ב'תמונה
שלהעץקורות .פלאטונובבביתהמשולבהאורחיםוחדרהכיתה(חדר

בקין .החדרשלהגסההעץריצפתאתעכשיויוצרותהרכבתמיסעף

היערעציאותםנמצאיםמאחוריוודלת;חלוןקבועיםהחדרשלהאחורי

ושנישוחלן ,ארוןספה,מצוייםבחדרהקודמות.בתמונותכמוהגבוהים

לפנות :הזמןונדכאים.עכוריםעלובים,חרייםהסימניםוכלכיסאות,

ונעלםהוךלעכשיו,שקט-האורעלייתעםנמשךהרכבתשאוןערב.

קשוכובעעמוקה,בשינהשקועהספה,עלשוכבפלאטונוב .ק mבמ

סופיה)נכנסת .פניואתמכסה

 !מישהאותו)מטלטלת(היא !פלאטרנרב !פלאטרנרב :סופהי

הדבראתלשיםיכולתאיךפניו)מעלהכובעאתמסירה(היא
שאתהאיךתביט !ארח !שלךהפניםעלהזההמלוכלך

המלוכלכתבגרפיהלךשרכב ?מההתרחצת,לא !נראה
וחשוףגלוישלךהחזהשלהשיערכל-שלך

שלרשהרק !הזההחזיריםדירעלותביט ...לעולם
הלבאתלהשוברהיהזהעזבה.אישתךמאזשבוערת

אליךמדברתאנימישהי ...עכשיוזהאתראתהאילו
 !קרם

 ?ארמפלאטורככ:
 !דיתתעוררי :סופהי

רגע.רק :פלאטורככ
 !עכשיו :סופיה

את.זראה,(מתיש[) :פלאטורככ
 !תביט )עיניומולאלשעונהאתמחזיקההיא( !אניזר •כן :סופהי

ומשתרע)שב(הואכן.פלאטוונכ:
 !פלאטרנרב :סופיה

יש?מהמתיש[)?(הוארוצהאתמהפלאטוונכ: הבית)מתוךסאשה(נכנסת ? ...מהזהאיפה-

 !השעהמהתביט :סופהיביתעלהזההעבידכלמה !אתהאיפה !מישה :סאהש

 ?סופיהרוח,עושהאתשוב :פלאטוונכלכיווןונמלטהמסילהאלבחזרהפטריןאתמשמיט(פלאטונוב ? rהק
 ?טובהזה,בשעוןתביט !רוחעושהאנישוביכן :סופהי ,העציםמביןהמגיחבאוסיפפוגשהואאבל .פטרובנהאנהיצאהשממנו
אומר.הואמהליתגידעכשיומה !אוסיפסופיה)יצאהשממנובכיווןצלאתריצתונתיבאתומשנה
לשבע.וחמישהעשריםפלאטוונכ:?(אוסיפעושהאתהמהאוסיפ, ...מבינהלא?אניקורה
 ?קבענומהשכחת .כןלשבע,וחמישה:עשריםסופהיוהוךלגדלהמתקרבתהרכבתשלהקטרפנסיאורהמיסעף,לרוחבנשכב

בבקשה.בחידות,אליתדבריאל ?קבענומה :פלאטוונכהרכבת !קוםאוסיפ, !שםלךלשכביכוללאאתהלאיטר)
היום.לזהכוחליאין !באה

אדומות.שלךהעיניים ?לךקורהמהשכחת, :סופיה !פטרובנהלאנההלך !אליההולךהואפח)(מתי :אוסיפ
אתה ...ארתך·וזרקולכדוראותךקימטוכאילונראהאתה !אותראוהבתהיא !אותראוהבתוהיא

במקוםלהיפגשהיהשקבענו?מה ...מהחולה,לאמשקר.אתהסאשה:
בשש.הרגיל. !מילהכלשמעתי-אותייכהשאלוהיםאוסיפ:
 ?ואז :פלאטוונכ .אותיתהרוג !אותיעזבהוא !אותיעזבהואאז :סאהש

אתהמתבייש?לאאתה'ואז'?אומרתזאתמהסופהי:הרכבת(שריקת !אותיתהרגיהמושיע,אם !אלוהים
לידו)מתישבתהיא( !שלךהכבודמילתאתלינתתרגליועלקופץאוסיפ .פתוחותבזרועותלעומתהרצהסאשה .המתקרבת

נרדם.הייתילאאילועליה,שומרהייתיגםפלאטוונכ: )אחריהוץר
מביןלאאניגם !אבןכמוישנתי-בעצמךראיתאתופוניםעוצריםהסהמתישב.בפטרין,נתקלים(הס !לא !לא :אוסיפ

 .כךכלמתרגשתאתמהבפליאה)בולהתבונן

כל ?שלנולפגישותבזמןבאתויחידהאחתפעם :סופהי
אתהיוםוכל-שלךהכבודמילתאתלינותןאתהיום
 !אותהמפר

 .מאדנחמדזהכלטוב, :פלאטוונכ
כשאתהוחכםאצילילהיותמפסיקאתהלמה :סופהי
למה !שליהרוחניתהישועהאתלךחייבתאני ?איתי
כלמפלצתאיזהכמומתנהג ?עצמךלהיותמפסיקאתה
חיבהשלמילהארחיבהשלמבטשום .איתןשאניפעם

ואתה-אליךבאהאניאהבה.עלדיבורשום-
לבוש,אתהאיךלבשםלאאתהממשקה,מסריח
אומרתאניואם .שלךבשערותמסרקהעברתלאואפילו
הנושא.אתומשנהבגסותליעונהאתהמשהו

זה.ככהטוב,בחדר)ואנהאנהומתהךלרגליועל(קופץפלאטורככ:
 ?שיכוראתה :סופהי

 .עניינךלא :פלאטוונכ
בוכה)(היא !לומרמוכרחהאנימאד,נחמדזה:וגםסופהי

 !נשים :פלאטוונכ

פעםזהאתשמעתי !'נשים'להגידתתחילואל :סופהי
 !מזהלינמאס !פעמיםאלףזהאתשמעתי-אחת

לאאתה !חולהאותיעושהאתה ?ליערשהאתהמה
להרוגמנסהאתה ?מה •אותישונאאתה ?זהאתרואה
ואומללה,פשוטהכפריהאיזולאאני •לךתדעאז ?אותי
 !אלוהים(בוכה)ככה.אותישישפילואתןלאואני

 !אלוהים

מספיק. •די :פלאטוונכ
הלילהמאז ...מאזשבועותשלושהבקושי :סופיה
האושראיפה !עצמישלצלרקאניוכבר !ההוא

כלאתהאםתחשוב, ?ייגמרזהכלואיפה ?לישהבטחת
מאוחרשיהיהלפניעכשיו,לחשובתתחיל !פיקחכך
כלשלךמהראשתוציאהזה,הכיסאעלכאןשב !מדי
אתה:מההזההאחדהדברעלתחשובורקאחר,דבר

לי?עושה
חושבים.איךשכחתילחשוב.יכוללאאני :פלאטוונכ

הלא-מהיחסיםבאשלךהסבלכל !בעצמךתחשביאת
 !האלהחוקיים

עללדברהחוצפהישולו •לומתמסרתאני :סופיה
 !לא-חוקיים''יחסים

להתחיליכוליםלאאנחנו !מספיקאח, :פלאטוונכ
בדרךשלנוהיחסיםאתרואהאת !מילהלכללהיתפס

מהכלוזה ;אותךהרסתיאניאחרת.בדרךאני-אחת
עדחכי !היחידהלאואת !העבידעללהגידשיש

 !הכליגלהשבעלך

 ?אותךיהרוגשהואמפחדאתה :סופהי
אותו.יהרוגשזהמפחדאנילא.פלאטוונכ:

 !שכמותךאומללפחדן ?בכללאליבאתלמהאז :סופיה

 !הרוטטיםהנמוכיםהטוניםלאבבקשה,לא, :פלאטוונכ

דמעות.שלמבוללאגםרושם.שוםעלייעשולאהם
 !בוכהאתמדבריםשאנחנופעםבכל

מפחדאתהאם !בכיתילאכןלפניפעםואף !כן :סופהי
הצפורנייםאתלכסוסשתתחילכדאיאזאותו,להרוג
 !יודעכברהוא .עכשיוכברשלך
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 ?מהפלאטורנכ:

 :הצהרייםאחרהיוםלוסיפרתיאני !כן :סופיה
 !ברצינותמדברתלאאת :פלאטורנכ

יודעתלאאב' .סדיןכמולבןאתהעליך'תביט :סופיה
 !מדעתייצאתיבטח .אותךאוהבתאנילמה

 ?זהאתקיבלהואאיך :פלאטורנכ
 .אפורנעשהשלוהעור .פחדהואכמוך'בדיוק :סופיה
עלירדהואהתקפל.הואכךאחרלבכות.התחילהוא

היהמגעילמבטאותוובדיוק ...לזחולוהתחילארבע
 .עכשיולךכמושלוהפרצוףעללומרוח

איך ?זהאתתופסתאת !אותוהרגתאת :פלאטוונכ
 ?כזאתבשלווהזהכלאתליולספרשםלשבתיכולת
 ?אניזה !t 'לואמרת ...לואמרת !אותוהרגתאת

 ?לעשותיכולתיעודמה .כמובן :סופיה
 ?המיליםאתלבטאיכולתאיך :פלאטוונכ

מתכווןאתה !בושהקצתלךשתהיה !פלאטונוב :סופיה
 ?לולספרצריכההייתישלא

הייתלא !לולספרצריכההייתשלאכמובן :פלאטורנכ
ראשואתומניחברכיועלנופלהוא( !דברשוםלולספרצריכה

 !הזההעלובהמסכןאו, !ארבעעלזחל !בכה )הספהעל

אתלגלותבלילקברמגיעהיההואלוסיפרתלאאילו
 !פעםאףהענין

כבודקצתלייש !לולגלותמוכרחההייתי :סופהי
 !עצמי

לעולם.נפרדתם ?עשיתמהיודעתאת :פלאטוונכ
 ?ליהיתהברירהאיזו .כןלעולם, :סופיה

בקרובכי ?ניפרדכשאנחנולךיקרהמהאבל :פלאטוונכ
להתנערהראשונהתהייאת !ניפרדאנחנומאד

ואזהעיניים.אתלפקוחהראשונהתהייאתמהכישוף.
שאתמהתעשיאתטוב, )בידומנפנףהוא( !אותיתעזבי

ראשלךיש .ממניטוביותראדםבןאת .לנכוןמוצאת
כלאתעצמךעלקחיהכתפיים.עליותרנבון

שובאותיתקימי !לעשותמהליתגידירק !התסבוכת
בשםעכשיו,זהאתותעשיכוח.לךישאםהרגליים,על

 !מדעתייוצאשאנילפניאלוהים,

הערב.נעזובאנחנו :סופיה

מוקדם.שיותרכמהפלאטוונכ:
אליה.ניסעאנחנו .עליךשלילאמאכתבתי :סופהי

 !הזהמהמקוםשנצאזמןכל !שתרצילאן :פלאטוונכ

 !שלנוהחדשיםהחייםיהיואלהאבל !מישה :סופהי

עלשובאותךאקיםאני !אהוביבי,תאמין ?מביןאתה
-יותרוקלבהירלמקוםאותךאקחאני !הרגליים
שלאלמקום-ותרדמהמליכלוךנקילמקום

אני .גברממךאעשהאנימטונפת.בגופיהבומתגוללים

נהיהאנחנו !לעבודאותךאכריחאני .אושרלךאעניק
אנחנואפינו.בזיעתלחםנאכל !מישהשלמים,אדםבני

אניגם )חזהועלראשהאתמניחההיאושרוולים.נפשיל

אעבוד.

 ?עבודהעליודעתאתמה :פלאטוונכ
צריךשאתהמהכלזהמישה,בי,תאמיןסופיה:
שי-יהיוחייוכלהמתים,מןאותיהעליתאתה !לעשות

הערב.ברכבתהלילה,עוזביםאנחנואזזה.עללךתודה
אתתאסוףאתה .ומידתיכףהכללהכיןהולכתאני ?כן

 .מעכשיושעהבעודהרגילבמקוםניפגש .שלךהדברים
 ?שםתהיה?אתהכןלשמונה.רבענאמרבוא

 .שםאהיהאניפלאטורנכ:
 ?כבודמילת :סופהי

 !שםאהיהאני-אמרתי :פלאטורנכ

 .שלךהכבודמילתאתליתן :סופהי
שלי.הכבודמילתפלאטורנכ:

לחפשהפעםעודלבואשאצטרךרוצהלאאני :סופהי
הולכיםאנחנו ) lלנושקתהיא( !תתעודדבוא, ...אותך

תהיהמחר !מישהמחדש,שלנוהחייםאתלהתחיל
חדשדם !חדשאווירננשוםאנחנואחר.אדםבןכבר

 !בעורקיםלנויזרום

תשעאוורבעשמונהאמרת ...בוודאיבוודאי' :פלאטורנכ
ורבע?

לייש !הרכבתאתנאחראחרת !לשמונהרבע :סופהי
ותסתדר )צוחקתהיא( .בדרךנאכלאנחנו-כסףקצת
 .)במרוצהמהביתיוצאתסופיה( !הנסיעהלקראתקצת

שמעתי !ישןשירזהו !חדשיםחייםלעצמו)( :פלאטורנכ
לסאשה,וגםלו.אכתובאני(שתיקה) !פעםלאכבראותו
לסלוחיכוליםהםכךואחרקצת,לבכותיכוליםהם

בןלהיותהולךאנימחרכילכולם,שלוםאזולשכוח.
אתאשיםאניבמה )הארוןאתפותחהוא( !אחראדם

הבקבוקיםמןאחדנוטלהוא( ...מזוודהליאיןשלי?הלבנים
 !שליישןספרביתשלום, )משקהלוומוזגשבארוןהרבים

הזקןהמורה )שותההוא( !ותלמידותתלמידיםשלום,
 ?ששתיתיאניזה ...רגלייםמריםהחזיר'שלכם,והחביב

יהיהזהטוב, !לשתותמפסיקאני ?שותהאנילמה
ולכתובלשבת :עכשיו ...בחייםשליהאחרוןהמשקה
בכלמאמינהבאמתסופיה )הספהעלמשתרעהוא( ...לסאשה

לאשהיאזמןכל ...המאמיניםברוכיםטוב, ... ?מהזה,
איפהפטרובנהמאנהמכתב ...פטרובנהלאנהסיפרה
מה ,מדףמעלפתוחהבלתימעטפהומושךידואתשוחלהוא( ...שהוא

מאות )פתוחיםבלתירובםמכתבים,שלמפולתעליושמוריד

אותומאזלכתוב,הפסיקהלאהיא !ממנהמכתבים
כתב )נפשרובפיזהמכתבאתפותחהוא( ...ומטורףפראילילה

מולהלעמודצריךלאשאניזמןכל ...להישברורנקי,
הוא( ...תוךהאמתאתממניתוציאהיא !פניםאלפנים
 ...-,לשםאבואאניהזה,למכתבגםתענהלא'אם )קורא

בהיסוס.ניצבכךואחר ,בבהלהרגליועלמזנקפלאטונובבדלת.דפיקה(

 .החוצהלטפסמנתעלאותוופותחחללוןחרשניגשהוא .נוספתדפיקה

מנתעלוחוזרהספהלידהניצבתהוודקהבכוסמבחיןהואאזאבל

בערימתמבחיןהואעכשיואבל-נוספתדפיקה .בארוןאותהלהסתיר

להיפתחומתחילהוהדלת ,להסתירםכדיאותםאוסףהוא .המכתבים

 )ילקוטועםמארקו,בזהירות, ,נכנס .מאחריהמסתתרובפלאטונ .לאיטה

 ?בביתמישהו :מארקו
 ?זהמי :פלאטורנכ

 ?אדוןאתה'זה .אדוןאני' :מארקו
 ?כן )בזהירות( :פלאטורנכ

 ?פלאטונוב :מארקו
 ?מהאז :פלאטוונכ

 ?פלאטונובואסילייביץ'מיכאיל :מארקו
 ?רוצהאתהמה :פלאטורנכ

לפלאטונובמעטפהמושיטהוא( !אדוןהשלום,משופט :מארקו
 )דללתמסביב

 ...?ארההשלוםמשופט )בהקלהממחבואו,יוצא(פלאטורנכ:
כמוממליט )המעטפהאתפותח(הוא !טבילהטכסעורלא

 ...בזהנקרא'אתהקורא)הוא( !הזההאיששפן'
מתכווץנראה,אתהאיךיודעאתה ) lלמארק( ' ...להתייצב

 ?שםהדלתמאחורילך
אדון.כן,מארקו:

 ?מהיודע,אתה:או,פלאטורנכ
 .אדוןכן' :מארקו

הודבפנילהתייצבבזהנקרא'אתה )קורא( :פלאטורנכ
נו, )למארקו( ' ...השלוםשופטכבודהאימפריאלימעלתו

 ?נראהאתהאיך
 .אדוןאלוהים,כמו :מארקו

 ?אלוהיםכמו :פלאטורנכ
 .אדוןובדמותו'בצלמו :מארקו

מעלתוהודבפני ... ' )קוראהוא( .כןאה, :פלאטוונכ
אישוםעללהשיבהשלוםשופטכבודהאימפריאלי

 !הזמנהלאזאת ' ...גסהבתקיפה

אדון.לא,מארקו:
 !דיןביתצוזהו :פלאטורנכ

 .אדוןכן' :מארקו
שהוצאאישוםגסה,בתקיפהאישום ... ' )קורא(פלאטורנכ:

הוא( ! ' ...גרקובהיפימובנהמאריהשלתלונתהפיעל
לא !היקרהמץי-חיפושיות !הכללמןיוצאהה,צוחק)
 !לזהמסוגלתשהיאידעתי

 .אדוןכאן'הנה ?אדוןזה,עלתחתוםאז :מאקרו
אהיהאני?מחרתיים. ...המשפטמתי(חותם)פלאטורנכ:

 !שעברבקץיזהאתלעשותצריכההיתההיא !שם

שחיה,דמיידו)אתמושיט(הואאדון.רבה,תודהמאקרו:

 .אדוןלבריאות,לךשיהיה
תהקופסתמוציאהוא(תה.כוסלשתותיכולאתהפלאטורנכ:

פתוח.כיסואתמחזיק(מארקו ?זהאתלךלשיםבמהמהארון)
גיבורהאיזהאבל )הכיסתוךאלישרהתהאתשופךפאלטונוב

 ?בשבילהמעידמי !ציפיתילאלזה !היאקטנה
ניקולאי'ד"רשבילקוטו)הדיןביתצוויבחבילת(מעלעל :מאקרו

טרילצקי'.איוואנובץי'
 ?עודמי !קומימפנהיהיההוא ?הדוקטור :פלאטורנכ
וויניצבה'.יגורובנה'סופיהמאקרר:

היא !שםתהיהלאהיא ?יגורובנהסופיה :פלאטורנכ
למאריההודעהליתיקח ...כןאי~ ...או ...מכאןנוסעת

 ?טוביפימובנה,
 ?כןהודעה.-יפימובנהמאריהמאקרו:

 ...מאדמצטערשאנילהתגיד :פלאטררנכ
 .מאדמצטער :מאקרו

שלההאדיבלצולהיענותיכוללאאניאבל :פלאטררנכ
 .מכאןנוסעאניכי

 .מכאןנוסע :מאקרו
לה.תגידלתמיד,פלאטורנכ:

טוב. .לתמידמכאןנוסע :מאקרו
אניאבלחזיר'כמושהתנהגתילהתגיד :פלאטררנכ
מאושרשהייתיתאמרכולם.עםחזירכמוהתנהגתי

בדלתייםהעולם,כללפניהכבוד,בכלשוב,להלנשק
פתוחות.

פתוחות.בדלתיים .חזירכמו :מאקרו
 ?גרההיאאיפהיודעאתהבסדר :פלאטררנכ
אתמושיט(הואאדון.מפה,קילומטרעשרהאיזהמאקרו:

 !אדוןתה,כוסעלקילומטרעשרהללכתיכוללאידו)

ורובלחזרהרובללשם,רובלרובל.-בסדרפלאטורנכ:
ומודיעהנהחוזרכשאתהרובלשלושה .שתזכורבשביל

 ...ומארקואו,קדימה, !להשמסרתלי
 ?אדוןכן' :מאקרו

 ?מהנראה'אלוהיםככהאז :פלאטורנכ
מארקו)יוצא(אדון.בהכנעה,אדון.חושב,אניככהמאקרר:

תובעתשאישהבחייראשונהפעם(לעצמו) :פלאטורנכ
כמואליהןמתיחסאתהכללבדרך !למשפטאותי

עללךנתלותהן- ?עושותהןומהלליכלוך'
הוא( ...לסאשהכתבתיאניסאשה.-כןאה, ...הצוואר

כתבתי.לאאנילא.הבלתי·פתוחים)המכתביםערימתאתמוצא
חדהדפיקה( ...פטרובנהשאנהלפניאלהאתהחבאתיאני
אתלתחובמנסהכךואחרשיתוק,כאחוז ,בדלתמתבונןהוא .הדלתעל

 .נכנסואוסיפלרווחהנפתחתהדלת .הארוךתוךאלהמכתביםערימת

אנה )לכתפומעבר( )החוצהובחזרההארוןמןגולשיםהמכתבים

אה, )אוסיפאתורואהמסתובבהוא(הפתעה.איזו !פטרובנה

אתה ?איתןמה )מתיש[אוסיפ( ?רוצהאתהמהאתה.זה

מרגישאנימצריים.מכותעשרעליךעברוכאילונראה
עורממשאתהאבל .מהןתשעעברתיאניכאילו

 ?כאןעושהאתהמה ?חולהאתהועצמות.
שלום.להגידבאתי :אוסיפ

 ?מכאןהולךאתה ?למה :פלאטורנכ
אתה.אני.לאארסיפ:

 ?יודעאתהאיךאבל !נכוןזהאלוהים, :פלאטורנב
יודע.אני :אוסיפ

לכלנוסףארסיפ,עתידות,מגידגםאתה :פלאטורנכ
 ?שלךהאחרותהאומנויות

 .הולךאתהלאןיודעאני .משהועודיודעאני :אוסיפ
זהטוב, !יודעשאניממהיותרזה !ברצינות :פלאטורנכ

 ?הולךאנילאןאותי.מענייןדווקא
לגיהנום.הולך:אתהאוסיפ

מתכווןלאאתהמסע.חתיכת .מביןאני :פלאטוונכ
 ?לשםאותישתיקחהרכבתשלהנהגלהיותבמקרה
כבודהמרןליהיהתמיד ) lשלסכין.הציידיםאתשולף( :אוסיפ

אחריךעקבתיאניאבל ...גדולאדםבןחשבתי' .אליך
בכלהיערלתוךלךקופץ ?מביןאתההאלה,בשבועות
מיעםענינילאזהטוב, ...והלילההיוםשלהשערת
 .ביערלהרוכבתכשהיאנפגשתהגנראלשלהאלמנה

הגברתאתראיתיאני .אחרמשהרראיתיאניהלילהאבל
רצהארתהוראיתיוחיכיתי.בריצה.הנהבאההצעירה

 :אניכישלי.הסכיןאתוהבאתיהלכתיואזבחזרה.מכאן
וזההגנראל'שלמהאלמנהצחוקעושהשאתהחושב
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סופיה.-ביזמןרבקהפלאטובוכ, rואסילייכמיכאיל-בתוירדורון

פלאטונובאתותופסרגליועלקם(הואבחשבון.באלאאצלי
 .)בזרועו

אישהמפרכסאני !משפחהלייש !לא !לא :םלאטררנב
 !וילד

בכללערדהיא ?שלךהאישההיא,איפהאז :ארסים
מהשלושמייודעלאבעצמךשאתהחושבאני ?בחיים
בדלת)סאשה(נכנסתהסכין).אתמניף(הוא !האמיתיתהיא

פאלטונוב)עללהגןמנסה(היא !לא !לא !מישה(צועקת) :סאהש
 !ברתיגעאל !ברתפגעאל

 ?בחייםערדאתאזאת.זראח,לאחוריו)(נרתע :אריסם
 !הסכיןאתליתן :סאהש

לפכיאותרלהרוגיכוללאארצה)הסכיןאתזורק( :ארסים
אניאבל ...חזרתאםיהיה,שלאאיך ...שלךהעיניים
אוסיפ)כיוצא !ממכייברחלאהוא !אותראהרוג
 ?בסדראתה :סאהש

(הוא !הזרועאתליסובבהוא !שליהזרועאר,םלאטררנב:
הספה)עלמתישב

(היא .שלךלראשמתחתהכראתשיםתשכב. :סאהש
הכר)אתלומסדרת

 .גמורבסדראני .שלייקירהיתטרחיאל :םלאטררנב
 ?כואבזהאיפה :סאהש

להרוגהלךהוא ...תדאגיאל !בסדראני :םלאטררנב
באתבדיוקאת !אותילהרוגהלךהוא !בחיי !אותי
ידה)אתמנשק(הוא !אלמנהוהייתרגעערד !סאשהיבזמן
מה ?אביךאצלאת ...שליאוצרארה, !סאשהארה,

שלומר?
זהבגלל .הקטןרובהזהמישה, ...בסדרהוא :סאהש
לווישמשתעל,נוראהואקטן.מסכןחולה.הואבאתי.
ולאארכללאהואקודח.ממשגברה,רחוםפריחה
כלבכהפשוטהואהאחרוניםהלילותבשנישרתה.
אנימה !מפחדתכךכלאנימישה,אר,בוכה)(היא .הלילה
 ?איתנויהיהמה ...מישהימות,הואאם ?אעשה

הקטןהילדאתייקחלאאלוהיםאבל ...כן :םלאטררנב
תשגיחיארתך?יעניששהואלמהסאשה.ממך,שלכר
אניגבר.ממכראעשהשאנילךכשבעואניסאשה,עליו,
אבליודע,אניבעצמייהכללמןיוצאגברהייתילא

מקורהאני !שליהזרועיארה !ענקאהיהאניאבאבתור
מושך!(הואשליאהובהתבכי,אל ...משהרשברלאשהוא

?אניעזבתבכלללמהבבית.שרבאתחזהו)אלראשהאת
 !שאפשרהכיארתךאוהבאני !ילדה •ארתךאוהב

אפשרמהאבליודע,אנישחורים,שליהחטאים
 ?ליתסלחי .לילסלוחתצטרכיאת ?לעשרת
 ?כגמרשלךהררמאןאז :סאהש

 !לבחורמילהאזיו ...ורמאן :פלאטררנב

 ?כגמרלאשהואאר :סאהש
זר .ורמאןשרםהיהלא ?לומריכולאנימה :םלאטררנב

לתתצריכההייתלאבכללאתמטורפת.שטותאיזורק
זהכגמרלאערדזהראםזה.בגלללהצטערלעצמך
בקרוב.ייגמר

מתי?סאהש:

כחזורקצרזמןבערדמניח.אנימאד,בקרובםלאטררנב:
באורךיחדוכפקפקבראי !סאשהקררם,כמרלחיות
 .בשבילילאסופיה !הזאתהפרשהשלהחיים

לאסופיהלי,תאמיניאבלבה,פועמתערדההתרגשות
 ?קרהמהסאשה, ...זמןהרבהערדשלךהיריבהתהיה
 ?ורמאןלךישסרםיהעם ?סופיה :סאהש

 ?ידעתלאמה,םלאטררנב:
נורא.זהאבל ?סופיה :סאהש

שליהזרוע !יותראותיתעניאלסופיה, :םלאטררנב
רוצהאת ?ככהאםיאותיעזבתלמה !ככהגםליכואבת
 ?סופיהבגללהיהלאשזהלילומר
היהזה !פטררבכהאכהחיתהשזאתחשבתי :סאהש

נורא,זה ?אחראיששלאישתראבל !גרועמספיק
אתמאמינההייתילאפעםאףאני !מתועבזהמישה,

(היא !שניכםאושר,לכםייתןשאלוהיםטוב, !עלייךזה
הדלת)אלהולכת

 !אושררוצהלאאני !סאשהככה,תדבריאל :םלאטררנב

את !אותיתעזביאלאחריה)הוךל(הוא !סאשהתלכי,אל
 ?לילסלוחתרכלילאפעםאףבאמת
 ?לעצמךלסלוחפעםאיתרכלאתה :סאהש

לאאתידה)אתמנשק(הואמעניינת.שאלהזאת :םלאטררנב
פהתהיילאאתראםמתחרט.באמתאניללכת.צריכה
ואנשיםוטינופתוודקהשלנוראיתתשפוכתפהתהיה

אם !סאשהייסורים,עברתיאניאותי.לרצוחשמכסים
אחרתבתורתישאריאישה,בתורכשארתלאאת

?אתןיודעתאתהנשים,אתןמוזר,גזעאתן !מטפלת
אתהורגותאתןארסיפ,הזה,הלא-יוצלחאתמאכילות

ירשברחאתןפינוק,מרובבסביבהוהכלביםהחתוליםכל
זהמה ...האויבנפשעלומתפללותהלילהחציערות
אבלהחוטא,לבעלךפירורלזרוקלךיעלהכבר

 ?כפשרלמבקשילהצטרףצריכהאתלמה ?המתחרט
יכוללאאניאותה)מחבק(הוא !סאשהאיתי,תישארי
שלאשתואתגנבתיאזבסדרימטפלת.בלילהסתדר

שאניכמהרעד-סופיהשלהמאהבאני-חברי
סיבהכללךישפטררבכה.אכהשלהמאהבגםאנימבין

כמרארתךיאהבפעםאימיאבל !להתרתחשבעולם
תשימילמי ?ערבארוחתתבשלילמי ?ארתךאוהבשאני
לעזובהמלאההזכרתלךיש ?במרקמלחשלטונות
מריםכהוא ..•אבליותר,גדולהזכרתאחדלאףאיןאותי.
 ?בזרועותיוארתךרישאארתךיריםמי ... )בזרועותיואותה
 ?בלעדילחיותתרכליבכללאיך

שאתהמהרכלהרוסים,שליהחיים !אותיתוריד :סאהש
צריךאתהממנו)ניתקת(היא !עלילצחוקזהלעשרתיכול
 ?בלעדיךלחיותארכלאניאיך !בדיחהלאשזרלדעת

מתייפחת)(היא ?איתןלחיותארכלבכללאניאיך-
ל;ןנושק(הואאיתן.יהיהואלוהיםתלכי.טוב,םלאטררנב:

 .מביןאניהספה)עלשוכבשובואזראשה,על
כךכלהיינו .שלכרהמשפחהאתהרסתאתה :סאהש
מאושרחיהלאבעולםאחדאף !ומאושריםשקטים
תחזורלאפעםאף?אתהמישהעשית,מהכמרכי.
רובהאתיביאאבאאותנו,לבקרתבראאל ...עכשיו
סביבמתבוננתכךואחרלרגע,בומתבוננתכהיא ...ארתךלראות
יוצאת)ואזהחדר,

חייםשמתחילמישהוחיכהטוב,(לעצמו) :םלאטררנב
סאשה ...הכאבהזה,הכאבאלוהים,אר, ...חדשים
אתלהשליךהזכרתכללהיש !קדושההיא !מסככה
הלכתימשקה)לולוקחכהוא ?עשיתימה ...הראשונההאבן
פטררבכהלאנהלתתלא ...הלכתילא, ...לסאשהלכתוב
פטרובנה(אנהאותה)ונועלהכניסהדלתאלממהר(הוא !להיכנס

בחלון)מופיעה

כנתפסבמהירות,מסתובב(פאלטונוב ?לבדאתה :פטחהנכאהנ
מישכחת ?אותימכירלאאתה ?ערשהאתהמהבקקללתו)

אני?

פטרובנהאנהאבלזסלון,ניגש(הוא •••פטררבכהאכהפלאטרנרב:
דלתאלממהר(הוא !חחרתשהיאלפכי !מהר(לעצמו)נעלמה)
פטרובנהאנהלהימלט.מנתעלאותהופוחתהמנעולאתפוחתהכניסה,

מלפניה)נסוגפאלטונובנכנסת.

 !פלאטרכרב(בנזיפה) :פטחהנבאהנ

 ...פטררבכהאכהפאלטרנרכ:
בורחאתהלמהפלאטרכרב.הכה,בראפטחהנב:אהנ

אתתעזובגבו)מאחוריאלרוןהמכבתיםאתדוחס(פאלטונוב ?ממכי

 !הכהברא .עכשיולסדרלהתחילמדימאוחרזה.

לאאתהלמהידה)אתלומושיטההיא .אילהניגש(פאלטונוב
 ?פלאטרכרבעליימסתכל

ידה)אתנושק(הואבעצמי.מתביישאניפלאטרנרכ:
 ?מתביישאתהמהעל :פטחהנכאהנ
 .הכלעל :פטחהנכאהנ
מסככה,כנזוחאזיופיתיתכברמביכה.אני :פטחהנבאהנ

מה?

כזה.משהרפאלטררנב:
 ?זאתמי ?פלאטרכרביאיתןכעשהמה :םטחהנכאהנ

 ?יודעתלאאת :פלאטרנרכ
 .ארתךשואלתאני :פטחהנכאהנ

 .לךלספריכוללאאני :פלאטררנכ
אנחנוטוב,הספה)עלמתישבים(הםכשב.אולי :פטחהנבאהנ

ערשהאתהלמהאבל .נמצאאנחנובחור,זאת,מינמצא
אתמכירההלואאני ?הזאתהפחדניתההצגהאתלי

 .מזמןשלךהשחורהלב
כמהדברי !פטררבכהאכהאותי,תשאליאלםלאטררנב:

מתאיםבמצבלאאנישאלות.בליאבלרוצה,שאת
צולבת.לחקירההיום
 ?שליהמכתביםאתקיבלתלאיפה. :פטחהנכאהנ

 .קיבלתי :פלאטררנכ
 ?אלינובאתלאלמהאז :םטחהנכאהנ

 .יכולתילא :פלאטררנכ
 ?לאלמה :פטחהנבאהנ

יכולתי.לאפשוט ! ...שאלותשואלתאתהפלאטרנרכ:
סוגיי .לךזקוקיםשאנחנוידעתאתה :פטחהנכאהנ

אי .וברוגזשתיקותהזמןכל .מאדערמתנהגיםוסופיה
והכלשלהם.הדבשבירחערדשהםלהאמיןאפשר
לשעשעשםהיהלאשלכרהחכםשהשוטהבגלל
שלי?המכתביםאתקראתשלאאר ...אותנו

אותם.שקראתיכמרבן :פלאטרנרכ
שאניידעת .לךשחיכיתייודעאתהאז :פטחהנכאהנ

תענה.לאאםהיוםלכאןאברא
לענות.יכולתילא :פלאטררנכ

מתבייששאתהלחשובאפשר ...ישרשבפטחהנב:אהנ
ההוא.בלילהשקרהבמה

חולה.הייתי :פלאטררנכ
משקר.אתהפטחהנכ:אהנ

שאלות.אותילשאולטעםאיןמשקר.אניפלאטררנב:
כמרנראהראתהמאלכוהול.מסריחאתה :פטחהנבאהנ

מת,כמרחירוראדומות,עינייםבכלל..קייםשלאמשהר
איזוזה.עלתביט ...מלרכלןהביתמלרכלן,אתה

 ?מהשרתהאתה ?פהטינופת
עכשיו.חופשאונים)באיןצלדדיםזרועותיואת(פורשפלאטרנרב:

 ?מה •שעבר rבקכמרסיפוראותרזה :פטחהנבאהנ
ואחר •מהכפרההיאהאומללההבחורהאתפיתיתאתה
למים.שכפלהתרנגולתכמרהסתובבתהסתירעדכך

ופחדןנועזז'ראןדון •עכשיונראהאתהבדיוקרככה

מעזאתהאיך .גרףבאותויחדלהםגריםאומלל
 !לשתותלהתחיל

אפסיק.אניאפסיק,אניפלאטררנב:
 ?כברדמילת :פטחהנכאהנ

כברד.מילתפלאטררנכ:
אתעליךאטיללאאנישכיח,במחשבה :פטחהנבאהנ

איפה .שלךהמילהאתלשמורהכבדההמשימה
לךאין !לךתתביישהארון)עלמצביע(פאלטונוב ?המשקה

אתמוצאת(היא !בארוןהטינופת1=ייתביט ?בכללאופי
שרםלךעשרלאשהםפלאאיןמביכה.אניהמכתבים)

עללהגידמהיהיהלאישתך !זהעלתביטאבל ...דבר
 ?לא •תחזורשהיארוצהאתה !הביתהתחזורכשהיאזה

אותילשאולשתפסיקיזהרוצהשאנימהכל :פלאטררנכ
לךלהסתכלאותילהכריחלכסרתושתפסיקי !שאלות
 !בעיניים

 ?המשקהנמצאבקבוקבאיזה :פטחהנכאהנ

 71-70מס' , 77עןרת 40



========----==-=====-------==----=---=-----=-----=-----=-----=-----=-----=-----=-----=-----::::::-=====------------------------~--= 

בכולם.פלאטרונב:
נצטרך !פהזיקוקביתכמרזה ?בכולם :פטררבהנאהנ

להתפייסתצטרךרקאתההביתה.אישתךאתלהחזיר
מהתרכנירתחלקהיהלאזה ...שתרכלכמהעדאיחה
נוראית.כךכליריבהלאאנילהתגרש.לכםלגרוםשלי
לשפוךהולכתאניעכשיו ...בךלהתחלקליאיכפתלא
זבלאיזההחוצה.מהחלוןהזההמטונףהנוזלאת

לאמהמשקה)וטועמתלכוסמעטמוזגת(היא ? ...מהבית,תוצרת

איזומזהנשתהקררםאזטוב, !טובהוודקהזאת-

תיהנה ...הנהמזה.להיפרדטיפה,רק ?כן ?בסדרכרס,
וטיפה .מקבלשאתהמהכלזה .יכולשאתהכמהמזה

אחדשאתה !שבעולםהרשעיםכללחיי ...בשבילי
טעםקצתלךישהזאת.הוודקה •בכללרעהלא ! ...מהם

חבל ...החוצהלשאת)בקבוקיםלונותנתכהיאבסדר. ...לפחות
 ?מהכרס,ערדכלקודם .. :!הההכל,לבזבז

רוצה.אתאם :פלאטרונב
יותרזהאתנשתהמהרשיותרכמה(מוזגת) :פטררבהנאהנ

ייגמר.זהמהר

 !הפיכחוןלחיי ~כוסןאתמרים( :פלאטרונב
התגעגעתלאמ)שותיכהם !הפיכחוןלחיי :פטררבהנאגח
הבקבוקיםאתשיםנשב?שלא?למה ...פלאטרנרבאלי,
 '!אליהתגעגעת ...לרגעהארץעל

יום.בכלרגעכל :פלאטרונב
 ?אותילבקרבאתלאלמהאז :פטרובגחאגח

מאשמהמת !מתאנייקירתי,מת,אניפלאטוונב:
 ?קררהרמהבאה,אתואז !מתייסרתנפשאני !ומעצב

טוב.יותרקצתמרגישאני-

האחרים,כמרלהיותיכוללאאתהלמה :פטררבהנאהנ
מיןלהיותצריךתמידאתהלמה ?שכמרתךטיפשאיש
 ?נופלכוכב

 ?לעשותיכולאנימה .שלייקירה :פלאטרגרב
להפסיקיכולאתה ?לעיז~ותיכולאתהמה :פטרובגחאהנ

אתההיום.כלכאןלשכבלהפסיקיכולאתהלשתות.
יכולואתהקרובות.יותרלעיתיםקצתלהתרחץיכול
אלינלך!בואבוא )רגליהעלקמההיאכאותי.לבקרלברא

 !עכשיוהביתה

 !לא ,אל'!הביתאליךפלאטוונב:
ועםסוגייעםודברבוא !איתיבוא .כן :פטררבגחאגח

 !שתייםאומריבהלאיזוותיכנסבוא !סופיה

 !לאלא,לא,פלאטרונב:

 '!לאלמהאבל :פטררבגחאגח

 .יכוללאאני :פלאטרונב
אתתחבוש-בוא !יכולשאתהבטח :פטררבגחאגח

 !שלךהכובע

 !הזהלביתמחוץרגלמוציאלאאני :פלאטוונב

היא( !אידיוטתהיהאל )לראשוכובעחובשת( :פטררבגחאהנ

!קדימה, ...ימיןשמאל,קדימה. ) lUllTבאותונוטלת
 !מישהבאמת,ארה, ! ...צעדקדימה !פלאטונוב

 .הולךלאאני :פלאטרונב
תהיהלשער.מחוץפרדלסחובכמו:זהפטררבגחאהנ

 !אלינחמדתהיה !מישההגיוני,

 !הולךלאאני :פלאטורנב

 .הספרביתסביבקצרלטיולרקאז :פטרובגחאהנ
להישאררוצהאני ?ולהמשיךלהמשיךלמה :פלאטררנב

 !זהוזהובבית,

 ...שב ...פלאטונובתשמע,מבינה.אני :פטררבגחאגח
פורפירי ?היוםקורהמהיודעאתה )מתישביםשניהם(

הולךהואומחרהעירה,הרכבתעלערלהסמיונוביץ'
החרבותכלאתלשלםהולךהואהאחוזה.אתלקנות
לךלהלוותהולכתואניפלאטונוב,כסף,יהיהאזשלנו.
לחודש-שהואלאןמכאןלנסועהולךראתהחלק,

חודשיים.

 ?לאן ?לנסוע :פלאטרונב
 !רוצהשאתהלאן ...פטרסבררג ...מוסקבה :פטרובגחאגח

תסתובבמכאן.לצאתמוכרחאתהמישה.תיסע,בסדר?
שלךהחייםאתשנהלתיאטרון,תלךאנשים,תראהלך,

מפררפיריהכסףאתכשאקבלרק .גמורשינוי
אצטרךלאאניתימכרשהאחוזהוברגעסמיונרביץ'.

תרצה?איתן.אבואאניאהוב,תרצה,אםפה.להיות
ברגל.ארוכיםטיוליםנעשהביחד,במרכבהלנרנטייל

 !לגמריאחריםאנשיםנהיהלכאןכשנחזור

בלתי •הצערלמרבה •אכלנפלא.רעיוןזה :פלאטרונב
נוסעאניפטררבנה.אנהמכאן,נוסעבאמתאניאפשרי.

איתן.לאאבלהלילה.
אתהלאן ...לכריאותלךשיהיהטוב, :פטררבהנאהנ
 ?נוסע

לתמיד.שתיקה)(נוסע.פלאטרונב:

 !קישקוששותה)(היא !שטויותאח, :פטררבהנאהנ

יהיהוזה !נוסעאני .יקירתישטויות,לאזה :פלאטרונב
 !לתמיד

 .שכמותךמצחיקאיש ?מהלשםאבל :פטחבהנאהנ
האחרונההפעםזאתאבל !אותיתשאליאל :פלאטרונב
אתתשכחיהזה.השוטהאתתשכחימתראים.שאנחנו

מעללהיעלםהולךהואפלאטונוב.שהיההזההמנוול
כששנינושנים,הרבהבערדניפגשאולי !האדמהפני

איזוולהזילביחדלצחוקזקניםמספיק-זקניםנהיה
-בינתייםאבלהעבר.עלשתייםאונושנהדימעה
ידה)אתנושק(הואאותר.תשכחי

חטאבזהאין )מוזגתכהיא !תשתהברא, :פטררחנבאהנ

 .שיכוראתהאםשטריותלדבר
בורחאני .ממנילצחוקיכולהאת •כן(צוחק) :פלאטרונב
מאדטוביודעואני-חדשיםלחייםבורח .מעצמי

 .יהירהםחדשיםחייםמיןאיזה
 ?לךקרהמהאבל :פטררבהנאהנ

נסיהגילוישלבהלםאבל .מעטערדתגליאת :פלאטרונב
 .ממךשליכפרידהדיכבראענשאני .אותילקלללא
שעשיתלחשוביכולהלאאני )דמעות(מתוך :פטררבהנאהנ

מעמדתחזיקלאפעםאףראתה ...נוראכךכלדבר
כולנויכוליםאנחנו ...שיכורהטיפונתאני ...בלעדי
אנילהימכר,עומדתהאחוזה !באושרכךכללחיות
-ארתהלקנותהולךסמיונרביץ'פורפיריאבליודעת.

בסדר.יהיההכל-בימאוהבהוא
ותעזבישלוםתגידי .שלייקירה .אותיתעזבי :פלאטרונב

אותי.

 ?שהיוהימיםלזכראחתעוד :פטררבהנאגח
 .בסדר :פלאטרונב

ולעזאזלתשתהשלי.אהובתשתה, )מוזגת(פטררבגח:אכח
 !זהעם

כאןלחיותתמשיכי !מאושרתתהיי )שותה( :פלאטרונב
עלי.תחשביואלבשקט,

(היאנשתה.בואלשתות,הולכיםאנחנואם :פטררבגחאגח
אםגםמתאתהאבלשרתה.אתהאםמתאתה )מוןגת

אניפלאטרנרב.כזאת,אניגם )שותההיא(שרתה.לאאתה
ליייגמרואחרת .ליאסורלא, ?כוסערד ...שתיינית
להיותנוראזהמישה,ארה, ?לייישארמהואזהמילים.
לעשרת.דברשרםבלימשכילהאישהמשכילה.אישה
ליאין )תיקהשג ?חיהאנילמה ?כאןאנימהבשביל
מוסרית,בלתיאניכימוסרית.בלתילהיותאלאברירה

לעשותצריכים )צוחקתהיאנמופקרת.אשהאניפלאטונוב.
אילו ...משהושלמנהלתאואיפשהו,פרופסוראותי
אישה ...העולםאתהופכתהייתידיפלומאטיתהייתי

לעשות.דברושום ...משכילה
 .ממניאותהולקחשכהואואזאחת.יקרהמתנה .האלהבצרות.שנינואנחנו :פלאטרונב

 ?אנימה )בידיוראשואתוכובשהשוחלןלידמתיישבפלאטונוב( ?לאאותי,אוהב ...כן:אתהתישאר:לאפטררבגחאכח
בשוםמיוחדאדםכןלאאניחכם.מאודלאאניאפס. ?לאשכמוך.מצחיקאיש

זהכלאבלרוח.הופעה,חוכמה,הכל.ישולך ...צורהלאהובלאתמותהבןאיזשהויכולאיךפלאטוונב:
היחידהדבראתלקחתמוכרחהיית .לךהספיקלא ?אותך
 ,פלאטונובמוללשוחלןמתישבהוא(שלי.האושר-לישהיה ;אותךאוהבתאני-אותיאוהב:אתהפטררבגחאגח
הרבהכךכלישלך !פלאטונובאותה,ליתחזיר )ונשברבאותואליבאתלאלמה ? ...רוצהאתהעודמה

 !אותהליתחזיר !אושרהרכהכךכל !בחייםמזלהיה.זהמוזרחודשאיזה ...פרועלילהכאותו ? ...הלילה

בעצמי.יורההייתיאקדחליהיהאילופלאטרונב:פראי.דבשירחלכולנו.דבשירחמיןשלהם.הדבשירח
 !הנהאניכאתיזהבשביל )דלמעותמבעדצוחק( :רירגציבאספראניתישאריאם .עכשיותלכיככקשה :פלאטרונב

אלוהים,לייסלח ...אפילואו !לדו-קרבאותךלהזמיןהוא(עצמי.אתאהרוגאנילךאספראניואםהכל,לך
יסומכאקדחציאומהוא( !לעשותהלכתימהיודעלאאנימחבקהוא(מאושרת.תהיילך.שלום )הדלתאלאותהמוריך
נשבראני '!קורהמה )ביניהםהשוחלןרךולאאותומחליקולעולם.עודנתראהלאאנחנו )אותהומנשק
 !מצטעראני !אבודאבוד, !מישהמצטער,אני ...ובוכהבתחנה.אותואתפוסאניאםתלוי:זהפטרובגחאגח

 .החוהפתדרתהמבעד Jר"וגלאג DJJJ ( )ךיידכפותביןאלצונחראשוומי?את?תתפסיאותותתפסיפלאטרונב:
 )בכבדותמתנשם ,מקלעלבכבדותנשעןעללעלותהולךהואסמיונוביץ'.פורפירי :פטרובגחאגח

וידיתכפוךותמשוראתאםירמפלאטונוב( ?פלאטונוב :גלאגולייבהואהאחוזה.אתלקנותהכסףכללויהיההערב.רכבת
סוגיי rצביווינל( ...ליסלח rהבעהחסרתבארשתל"בובגלאגומתבונןצריכים,שאנחנומהכלזהחלק.לילתתכקלותיכול
lW •••נעיםלאמאדזהתראה, )לפלאטונוב( ..פאכלוכיץ.' )פטרובנהאנהיוצאת(שלי.אהוב J חל

מוכרחאניאבלבאמת.נעים,לאמאד )ניצבבוררימבטמה !כיחדמפהלנסועיכולנורקאילו )(לעצמו :פלאטרונב
תלוישליהעתידכל !היוםלדעתמוכרחואני !לדעתזהמהיותר.לאשבועות.?כמהלהיותהיהיכולכברזה

לא ...הנההלכתי ...מותראםאשב,אני ...שלךכתשובהמוסקבהאתלראותיכול?הייתישלמיםחייםמול
יודע,אתה ...טובכן, )הספהעלמתישבהוא( ...כסדרלגמריאתלדחותסופיהאתלכקשיכולשאנימניחאני ...שרב

בקשרתקוותמיניכלמטפחאנימזמןשכבר .כמוכןהחייםכלאתלכלותהולכיםאנחנו ...שלנרהנסיעה
מיניכלמקום,מכלהאחרונים,כימים ...פטררכנהלאנהשכרע-לחכותלהתנגדיכולהלאכטחהיא-כיחד

להיותיכוליכמוכן ...דבריםמיניכלליסיפרואנשים-שלהאמאאצלולהיותלנסועיכולההיאשכרעיים.
הםאכל ...שמועהסתםלהיותיכולהזו ...משקריםשהםשלההכוחותאתולאסוףלנוחקצתצריכההיא

אומריםהםכעצםאו ...פטרוכנהשאנהאומריםאתתפגושלאפטרוכנהשאנהלשמורצריך ...מחדש
רוחששאנייודעאתה :כךזהאתנאמרבואאו ...שאתהאנה·אחרילרוץהכניסהדלתאתפותח(פלאטונוב !קודםסוגיי

 ! ...פלאטונובעליירחם ...אכללנשים,גדולככור .וויניצבניצב ,בדלתדלפוקמורמתידו ,הכניסהמדרגותעלשם, .בנהפטרו

ידידי.אחד,דבררקיודעאניפלאטרונב: )החדרשלהמרוחקצלדבמבוכה,נסוגפלאטונוב
 '!כן :גלארגלייבכחייםאלוהיםליהעניקאחתורקאחתמתנה :רירגציב

 ,זאס•ל·-ןפץ,טאראל,כ;.• ,ארקר,כ- רפ:.· ~=· ....-
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 .א•בנרב.דאלכסנדרה-ן•ידתיק•ארסים.-ינסקי :.rרי·•ז.:לנז.דפלאטרנרב. 1ראסיל"בי·מיכאיל-תברר•דרדרן

 .השמשתחתמושחתשהבליודעאני :פלאטוונכ
 )ויוצאהאקדחאתנוטל(פלאטונוב

 ?נכוןזה )לוויניצב( :גלאגולייכ
 )גלאגולייבשלבנוכחותועכשיורקומבחיןראשואתמרים( :ויונציכ

מה?

מוכרחאניאבל .לךכואבזהכמהמביןאני :גלאוגלייכ
עליודעאתההאם-הםהאם-היאהאם !לדעת
להיותראויהבלתיאותהשעושותנסיבותשהןאיזה
עלתודה .מביןאני .מביןאני )בוכהניצבווי( ?אישאשת
נכנסת(לכבוד.שלוםככה.אםלאהבה,שלוםהלב.גילוי
 )הפתוחההדלתבעדפטרובנהאנה

אתהאו, ...אותומוצאתלאאני !מישהפטרובהנ:אהנ
 ?כאןעושהאתהמה !כאן

אליוצאאניועכשיומהמורה.שיעורקיבלתיגלאגולייב:
ליהולךאניהפועל.אלשלמדתימהאתלהוציאהעולם

אחדדברפנים,כלעל !שאמותלפנילחיותלהתחיל
הקןאתאטנףלאפעםאףאני !פעםאףאעשהלאאני
 !זריםבשדותליאחיהשליהחייםאתאני !שלי
 ?הערברכבתאתלתפוסשהלכתחשבתי :פטרובנחאכח

 !לפאריז !הערברכבתאתלתפוסהולךאני :גלאגולייב

 )הדלתאתאחריוטורקלאגולייבגיוצא(

 !האחוזהאתאיבדנוסוגיי' ? ...לפאריז :פטרוכהנאכח

 ?לוסיפרתמה ?כאןעושהאתהמה ?קרהמה
פלאטונוב.עםדיברהואכלום. :ויונציב

ומה ? ...לוסיפרופלאטונוב ?פלאטונוב :פטרוכהנאכח
 ?לוסיפרפלאטונוב

 .הקשבתילאאני :ויונציב
כאןישבתפשוטאתה ?הקשבתלאאתה :פטרוכהנאכח
אלוהים ?האחוזהאתממךלקחוכשהםכלוםעשיתולא

באיםעכשיו !לאבותיךהזאתהאחוזהאתהעניק
 !למהשואללאאפילוואתה-ממךאותהולוקחים

האחוזה.אותימעניינתלא :ויונציב
אנחנו ?נאכלמה ?נלךאנחנולאן !סרגי :פטרובנהאכח

 !גמורים

יותרשיעורי1י-ייןלייקרמשהואיבדתיאני :ויונציב
אישתי.אתאיבדתיאנימהאחוזה.

 ?תךאישאתאיבדתמתכוון'אתהלמה :פטרובהנאכח
ראיתי-שעהחצילפניושלימהבריאהחיתההיא

 !אותה

 .אחרבמישהומאוהבתהיא :ויונציב
איך ...באחוזהתתרכזטיפש.תהיהאלפטרובנה:אכח
אחדאףאין ?אחרבמישהומאוהבתלהיותיכולההיא

היא .הדוקטוררקיש !ברלהתאהבהזההאומללבחור
אחוזותבעליכמהרקפהיש !בדוקטורמאוהבתלא

 !לאארה, ...ובפנסיהאחדוקולונלקשישים

 .כן :ויונציב
יכולהאני !אפשריבלתיזה !לאלא, :פטרובנחאהנ

 !ומוסמךבדוקבאופןזהאתלךלומר

בעצמה.ליאמרההיאשלו.הפילגשהיאויונציב:
מהאבל )שבתמתיהיא( ...לאארה,לא.ארה, :פטרובנהאהנ

 ?ליתגידעשית,אתהומה ?בהלמצואיכולהואבכלל
רקאתה ?בראשעינייםלךאין !בעלהלהיותאמוראתה

העולםכלאתלךגונביםכשהםומיללשםלךיושב
יהיה,שלאאיך ?אתהגברמיןאיזה !לאףמתחת

הכל.זהאותה,פיתההואבה.מאוהבלאפלאטונוב
למעשה !לךלהבטיחיכולהאניאותה,אוהבלאהוא
 .הלילהעוזבהוא ...בורחהואממהעכשיומבינהאני

 ?זהאתידעת
 .ביחדעוזביםהם :ויונציב

 !אותהראיתי !בביתסופיה !שטויות :פטרובנהאכח

קופסאות .מזוודהבידההמפתן.עלסופיה .לרווחהנפתחתהדלת(

 )וכין"[מעילים ,כובעים

לינתת !פלאטונובישלךהכבודמילת )במרירות( :סופהי
אנהעםפניםאלפניםעצמהמוצאתהיא( !שלךהכבודמילתאת

 )שתיקה .ווויניצבפטרובנה

יעפעףניע !הגבריםהםטיפשיםאיזה :פטרובנחאנח

סוגיי.מצטערת,אני !לגמרישבוריםוהם
 .בעצמילירותהולךאני :ויונציב
 ?הואאיפה )בשקט( :סופיה
 ?שליהאקדחאיפה :ויונציב

למצואלהתחילאפילויכולהואמה :פטרובנחאנח
מהזהאבלמצטערת,אני ?שכמוךקטנהבמטומטמת

 !ומשעממתקטנהמטומטמת-שאת

 ?הואאיפה :סופהי
 !אותואיבדתשובועכשיו :פטרובהנאהנ

 .שליהאקדחאתאיבדתיאני :ויונציב
 ?שלךהאקדח :פטרובנהאכח

 .השולחןעלאותושמתי :ויונציב
האקדח-שלךהאישה-שלךהאחוזה :פטרובנחאכח
 ?דברשוםעללשמורמסוגללאאתה ! ...של

 ...ואותו,לקחבטחהואויונציב:
 )מבחוץ ,גיריה ?הואאיפה )בבהילות( :סופהי

אותו.הרגתאתה )ניצבלווי(:פטרובנהאכח

 .שלךהאקדחאתלונתתאת )לוויניצב( :סופהי
העינייםמולהשולחןעלאותושמתאתה :פטרובנחאהנ

שלו.
 .אותולוקחאותוראיתאתה :סופהי
 !לא :ויונציב

בקורת-רוח.כאןלךישבתואז :פטרובנחאנה
 !לא :ויונציב

וחיכית. :סופיה

 !לא !לא :ויונציכ

נכנס( ...שעדבשיחהאותנווהעסקת :פטרובנחאהנ

אתעליוומניחן mהשואלבשתיקההחדראתחוצההוא .פלאטונוב

 )האקדח

 .בוירוהם :פלאטוונכ
 !פלאטונוב :פטרובנחאנה

 ?בסדראתה :סופהי
קרביםאיכריםשני( !בוירוהםהאיכרים.היוזה :פלאטוונב

m ראיהבטווחשאינומשהוגוררים ,לון( 

 .עץשלגזעעלישב :א'איכר
בית-הספר.עלמסתכל :'באיכר
זז..לאץר:לאא'איכר
השכל.לונשרףבטח :'באיכר

לקולמעאוסיפאתמושכיםהם( ?אותולראותרוצים :א'איכר
 )ראשובשערותהחלון-אדן

 !אוסיפ :פטרובנחאכח

 !נורא !נורא :סופהי

אלאוסיפאתמשמיטיםהאיכריםשני( !מכאןאותוקחו :ויונציב

 )הראיהלטווחמחוץ

אתגורריםםכה !סוסתחתוראשיעיןתחת:עיןב'איכר

וודקה)לעצמומוזגפלאטונוב .צוחקיםהחוצה,הגופה

הואגוזלים.לימביאהיה !המסכןאוסיפ :פטרובנהאנה
פעם.אותילנשקניסה
שמהשוכבאתה,להיותהייתיכולזה )לפלאטונוב( :סופיה
 )שותהפלאטונוב(מת.

הוא.היהזהגבר,חציהיההואאילוויונציכ:
 ...פלאטונובתקשיב,עכשיוטוב, :פטרובנחאנה

הכבודמילתאתלינתת !שמונהאחריכבר :סופיה

שלך!
להקשיבכדיהנהחזרתילאידו)אתמרים( :פלאטוונב
בחוץכשעמדתיחשובמשהוגילתיכיחזרתילנזיפות.

מתבוססלושוכבארסיפעלהסתכלתי .בידהאקדחעם
 !למותרוצהלאאני :לגמריברורליונהיהבדם

יודעאני !בחייםובחרתי ;בפניםלמוותהסתכלתי
איבדתיאני ?איתימהאבלאומללים.כולכםשאתם
הקרוביםהאנשים-שליהבית-שליהכבוד !הכל

אבלבייסורים.מתעניםשכולכםיודעאני !ביותרלי
מתחבטבידיהאקדחעםבחוץשםעומדעלייתחשבו

אותישתבינובתקווהאליכםחוזראני !ומוותחייםבין
אתם ?קורהומה-רחמיםמכםמבקשאני-

 !מתנצלאני-בסדר !טרףחיותכמועלימתנפלים

 ?ממנירוציםאתםעודמה !סליחהמכםמבקשאני

לאבעיקבותיושבאמהוכלההואהארורהלילה
כלבכמררעבאני-כואבתשליהזרוע ?לכםמספיקים

הולךאני ...מחוםקודח-חולהאני-ליקר-
יורדשרב.מכאןיוצאלאאני )הספi:ועלמשתרעהואכלשכב.

 ) lJמתבונניםבולס .שתיקה( .בחוץ .גשםשם

 '!כאןעומדיםאנחנולמה :סופהי

 ?מכושפיםאנחנו'מהכן' :פטרובנחאכח

 '!לאאומכאןבורחאתהפלאטונוב, :ויונציב

 1ילצקריטהקולונלס JJ [( ?מיעםכןואם :פטרובנחאכח

אתבלעההיא !רעללקחההיא :טירלצקיקולונל
 !הגפרורים

 '!סאשה )מתיש[כ :פלאטרונב

 !לאארה, :סופהי

 ? ...לאהיא :פטרובנחאנה

מצאלאאחיהאילולהיות,יכלההיא :טירלצקיקולונל
מבקשאנימישנקה,אותה.להצילמנסההואאותה.
אליהלךרקשקרה.מהחשובלא !אליהלך-ממך
 !מישהאותה,תרגיע !אותהאוהבשאתהלהותגיד

 !אותהלהציללנותעזור

ליאיןלעמודיכוללא )מצליחואינולקוםנסה(מ :פלאטרונב
משקל.שיווי
 !בבקשה !מישה :טירלצקיקולונל
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אני !חולהאדםבןאני !קולונלחולה,אניגםפלאטררנב:
כד.לומושיטטריצלקי(קולונל !מיםליתנו !מים !בוער

מהכד)ישרשותהפלאטונוב

 .אלךאנישיכור'הוא :פטררבהנאהנ
 . ..אלךאני :סופהי
 ?את :פטררבהנאהנ

סופיה)(יוצאת !לילסלוחממנהאבקשאני :סופהי
סופיה)בעיקבות(יוצאת !חיזויסופיה :פטררבהנאהנ

אתתסבכואל !שתיכן !סופיה ?פטרובנהאנה :רירנציב
פטרובנה)אנהבעיקבותוויניצב(יוצא ! ..•יותרעודהעניינים

 !מישההיחידה'בתי :טירצלקיקולונל
 !חזירממשאני !חזיראני :פלאטררנב

 !מישהשלי'הקטנההילדה :טצלירקיקולונל
נענשתי !זהעלנענשתיאניאלוהים,אבל,פלאטררנב:

ברחוב.כלבכמוורצץו'ודרוסמוכה !רחמיםבלי
 !מישהלחכות,להתתןאל :טצלירקיקולונל

עלשליהראשאתמחזיקבקושיאני :פלאטררנב
 !ליפולהולךהואתביט, !הכתפיים

הכל.זהשתית,אתה !מישהכלום,זהטצלירקי:קולונל
בגשם.בחץוהייתיקודח.אנילא,פלאטררנב:

 .המישבחץו'גשםאין :טירצלקיקולונל
לאאני ?שליאבאאתהאו ?שליהחותןאתה :פלאטררנב

לזכור.יכול
 !האומללהסאשה !סאשהשלאבא :טירצלקיקולונל
 !מישהשוקעת,היא !שליקטנה

מהכל .אותךרואהלאאני ?סאשהשלאבא :פלאטררנב
ירוקיםקטנים,חייליםקטנים.חייליםזהרואהשאני

בכלושורציםזוחליםהםמחודדות.בכומתותוצהובים
גרקובה(נכנסת !לרופאליתקרא !רופאצריךאני ! ...מקום
הפתוחה)דללתמבעד

לקוליה.אגידאנימישה.פה,חכהטירלצקי:קולונל
חולה.וסאשהחולה.הואעליו.תשגיחי(לגרקובה)

סאשהאתלעזוביכולקוליהאםאראהאני(לפלאטונוב)
טרילצקי)קולונל(יוצא ...לרגע

בכלהאלההזבוביםכלעיניו)מולאלבידו(מנפנף :פלאטורנב
 !דברשוםרואהלאאני !זבוביםשלעננים !מקום
האקדח)אתנוטל(הוא ...בזבוביםלירות
האקדח)אתממנולקחתמנסה(היא !בבקשה !לא !לא :רגקרבה

 ?זהמיהאקדח)אתאליה(מכוון :פלאטררנב

 !אניזאת :רגקרבה
 ?הדוקטורזה :פלאטורנב

 !יפימובנהמאריה :קרגרבה
מקום.בכלזבוביםאותך.רואהלאפלאטררנב:

 !מיץ-חיפושיות :קרגרבה
 !שליהמושבעתהאויבת ?מיץ-חיפושיות :פלאטררנב

 )האקדחאתמכוון(הוא

 !ההודעהאתקיבלתי !לא !לא :רגקרבה
 ?הודעה :פלאטורנב

עםהייתי-במעבורת-הנחלאותופגשתי :ברקובה

רוצהרקאני ...הדרךכלדהרתי-והכירכרההפוני
 !זהאתתעשהאל!בבקשהזהאתתעשהאללומר,

 ?מהתעשהאל :פלאטורנב

מכאןנוסעמכאן.נוסע ...שאתהאמרתאתהרגקרבה:

(היא !זהאתתעשהאלבבקשההבנתי.תיכףלתמיד.
 !אותוליתןבבקשההאקדח)אלידהאתמושיטה

קדחת.ליישחולה.אני :פלאטורנב
 .עליךאשגיחאני :קרגרבה

מים.צריך :פלאטורנב
ליתיתןאםהכ)דאתנוטלת(היאמים.לךאתןאני :קרגרבה

זה.את

 )ושותהבכדהאקדחאתמחליף(הוא ...מים ...מיםפלאטררנב:
 !בזמןשבאתילאלתודה :קרגרבה

ללכתמוכרחאני .כאןלהישאריכוללאאני :פלאטררנב
למיטה.
אתליישבבית.אצליבמיטהאותךאשיםאני :בקרובה

בחץוהכרכרה

האקדחאתמניחהגרקובה( !ליתעזרי !מהר !מהר :פלאטורנב
ידארה, ! ..ידליתני !ידאליו)וניגשתהשגתולטווחמחוץ
החמודההקרההידאתמנשקאני !חמודהיד !קרה

 ...שלך
 ...לאלא, :רבקובה

מושך(הוא ...שלךהחמודההקרההלחיואתפלאטורנב:
 )חליהאתומנשקחיקןאלאותה

 !זהאתתעשהאל :רגקרבה

לאאני !יקירתיאותך'לפתותהולךלאאני :פלאטררנב
רואהלא ...שצריךכמורואהלאאפילוכרגע.במצב
לאפעםאףכולם.אתאוהב .אותךאוהבאניאבלאותך'

 !כולםאתמרגיזאני ?קורהומה .אחדאףלהרגיזרציתי
ידה)אתמנשק(הוא

 ?לאסופיה,חיתהזאתקרה.מהיודעתאני :קרבובה

כךכלאתן ...מאשהמימי,זיזי,סופיה,פלאטררנב:
-כולכןאתאוהבאני !בכולכןמאוהבואני !הרבה
בהןנוהגאניאותן'מעליבאני .אותיאוהבותוכולכן
זרועואתכורך(הוא !אותיאוהבותזאתבכלוהן-בגסות
אנימיץ-חיפושיות.הזאת,הבחורהאתלמשלקחיסביבה)
נושק(הוא ...אותהנישקתיאני-בגסותאותהתקפתי

מיץ-אתזוהריארה, ...בימאוהבתעודוהיא ...לה)

סליחה. ?לאחיפושיות,
(היא .שלךהזההראשבתוךמבולבללגמריאתה :בקרובה
כואבאיפהליתגידסובל.גםאתהנרתע)הואאותו.מחבקת

לך.
אתאז ...ליכואבשם-בפלאטונוב :פלאטורנב
 ?בימאוהבתבאמת ?בימאוהבת

 .בךמאוהבתאני ) lלנושקת(היא .כן :קרבובה
מטיףהייתיפעם .בימאוהבותכולןהןכן' :פלאטררנב

עכשיוזה.בגללאותיאהבווהן-לכולןמוסר,להן
אותי.אוהבותעדייןוהןזה,במקוםאותןמפתהאני

לי.איכפתלארוצה.שאתהמהאיתיתעשהקרבובה:
לי.מספיקוזההכל.אחריאדם,בןרקאתהבוכה)(היא
 )טריצלקיד"ר(נכנס

 !בשבילךהפתעהלנויש !מישה(צוה)לטירצלקי:ד"ר

 ,סאשהנכנסת( )פלאטונובשלבחיקןהישובהגרקובהלמראהקופא(הוא

טריצלקי)וקולונלוויניצבובעיקבותיהןוסופיה,פטרובנהאנהבידינתמכת

יודעתאתקדימה.יקירתי,בואי,(לסאשה) :פטרובהנאנה

 .אותולראותרוצהשאת
 ...אותךלראותרוצהשחראיודעתאתלסאשה)(סופיה:
 )שלפניהןהחזירןלמראהעוצרות(הנשים

 !נוראהטרגדיה :וירנציב
ויניצבשלתורם(עכשיוטוב.סוףלהישאבלטירצלקי:קולונל
בצווארוראשהאתטומנתגרקובההמראה.לפנילעצורטריצלקיוקולונל

הצופיםלקהלמודעבלתיאותה,מגפףפלאטונובפלאטונוב.של

שמסביבו)

-תפחדי,אלאבלעכשיו.טובבכושרלאפלאטררנב:
(ד"רהאחרות.כלאתכמואותךאפתהאניאבריאכשאני
 )שזזהראשוןהואטריצלקי

אמרתי-אחתפעםלךאמרתי !מישה :טירלצקיד"ר
 ! ...פעמייםאלףלך

ומכוונתאותומוצאת(היא ?האקדחאיפה !האקדח :סופהי

פלאטונוב)אלאותו

 !לא )לפלאטונובסופיהביןומתיצבתרגליהעל:(קופצתרגקרבה
 !לא

 !בסדרלהיותהלךהכל !סופיה :רירנציב
 !זהאתליתני )מסופיההאקדחאתלקחת(מנסה :פטררבנהאנה
 !בעצמיזהאתאעשהאני

 !אותואוהבתאני :ברקובה
לא !אותיתהרגו )ברכיהעלצונחתתמיכה,בלי(נשארת :סאהש

אותו!

 )והאחריםסאשהביןהחלטיותבחוסר(נע :טירלצקיקולונל
 ! ...יגורובנהסופיה ! ...סאשה

 !מישה :טירלצקיד"ר
 !סופיה :רירנציב
 ! ...סאשה ! ...:קוליהטירלצקיקולונל
 !זואתזהאוהביםאנחנו :קרבובה
בעדמארקו(נכנס !כולכם !הצידהזוזו )איוםבקול( :סופיה
 )הפתוחההדלת

ומבחיניםפונים?(כולםרוצהחראמה !חכופלאטררננ:
במארקו)

אדוני.מרוצה,אתהאםרובלים,שלושהמאקרר:
 !ארבעהלותנו !גרותיעלעולה ?מרוצה :פלאטררננ

קופץפלאטונוברובלים,ארבעהאוטומאטיתמחפשיםהםשבה(בשנייה

נשמעתזהברגעבעיקבותיו.חללוןרציםוהאחריםסופיה .מהחלון

עולהמחשבהכשאותהפונים,וכולםוקרבה,הולכתהרכבתשריקת

הרכבתשאגתבתוךכולו.נהרסוהעולםהחוצה,רציםהםבהם.

ומסילתהיער .יורדוהאורהצידההביתשלהאחוריהקירנעהמתקרבת

 ,הבמהעומקאלרציםוכולםמאחור,מתגליםשעברהמהתמונההברזל

הצלליםמןמגיחפלאטונוב .פלאטונובשלבשמווקוראיםמחפשים

ידמת j ?אל-ההפוךבכיווןורץהמסילהעלעולההוא .גבםמאחורי

 • 1אח .בבהלהשנמרטכמילעברםכתפומאחורימבטיםשוחל-הבמה

מאוחריהקרבההרכבתשלהמבהיקיםהקטרמאורותמסונוור .עוצרהוא

מתנודדהואאוזניים.מחריששלההשריקהשקולהצופים,שלראשם

כמופניומעלהרכבתאתלגרשמנסהלאחוריו,שנייםאוצעדופוסע

הרכבת,שלהאיומהוהשאגהפתאומית,חשיבהואז .זבוביםלהקת

עומדגופריתשלריח .לידינוחולפתשהיאבשעהמשתברשצלילה

 • )באוויר

רפופורטמירר

• 
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םו 1םה
גרוסנתן

 '!הערבארוחתעדלהמתיןיכוללאאתה '!אחדחזירהלחם,אתזללתוכ ש''

 "'!מרעבשתמותמפחד

 ,, !הלחםמןכללנגסתילאאני '!פתאום"מה

 "'!הלחםאתככהפורסתאניאולי '!קר ,iLמיערדאתה"

לפרוסיודעשלא"מי .לחםלפרוסידעשלאלכעלהתמידלעגהמאליניאקגברת
כסכין-פורסתהיתההיאואכן. .לומרנהגה- "עליו,להרוויחגםיידעלאלחם,

עשתההיאהשפוע.חזהאלהכיכראתמאמצתוישרות,דקיקותפרוסותגדולמיטבה
לקנותנהגההמלחמה.לפניפעם.וכיראת-ככור.בחרדת-קודשהזאתהמלאכהאת

עכשיו !לחתוךממההיה-האופהמןישרוריחנייםעגוליםגדולים.כיכרות-לחם
קטנים.-השלטונותשלהשבועימהקיצוב-ככיכרות-הלחםכיאושהסתכלה
כיכר ,מי-שופכיןשלריחוריחםכסוביןמעורבבחומרשלטעםשטעמםשחורים'

פרוסותכחשאילווחותךלהתאפק.יכולשאינוהזה.הזוללבאדהינהליומיים'אחד
כידו.סכיןהחזיקכחייולראשונהכאילורצח.ממש !צורהכאין;וערד-

 .ומזעםמכרזכולהרעדהמאליניאקאניילה
הפנסיונריאושכקולמחה ,,ממנו,אכלתיולאמהלחםפרסתישלאלך.אומראני"

 .מאליניאק
נפוליאון?"שלרוחו 'מי!אז"
פאסינאנס.לעריכתוהתיישבונאנחמאליניאקמילמלייתכן,""

להתמכרותורמזזההיה .נפוליאון"שלכ"רוחראותומקנטרתלא-פעםהיתהאשתו
נטיחלוחיתההמלחמהלפניעודספיריטואליים.לסינאנסיםמאליניאקשל

ממש.להתמכרותהנטיהנ;-:זפכההגרמניםפלישתמאזאכלמסתובבים",ל"שולחנות
בית.כמעטהיהלאכמגיפה.כורארשההתפשטמסתובבים""שולחנותשלהמינהג
גרושכד~ךז;יה.שכרחובהישןכבית .הדייריםאחדאצלסינאנסכדנערךשלא

ציכולסקיסגןהסיאנסיםשלכראש-הטקסשימשרכות,שניםזההמאליניאקים
רעייתועםמאליניאקאצלוכיקרלפנות-ערב.חמשכשעהיום-יום, .השביחמהקרמה

עגול-שולחןסביבהצדדיכחדרהגבריםישבוכרכילות,עסקוכסלוןשהנשיםושעה
 ,ועליו-לכןהיהצנע;שפעםנייר.היהמכוסההשולחן .הסיאנסלעריכתקטן

חרסינהצלחתעמדההשולחןכאמצעהאל"ף-כי"ת.שלכושלותאותיות .מסביב
נסגרוהקבועה,כשעההאורחיםמשהופיעואדום.כצבעמצרייךחץועליהמהופכת

הנוכחיםמןאחדכלהתחיל.רהסיאנס-נרהודלקהווילונות.הורדוהחדר,דלתות
כריכוזוהמתיןהצלחתעלהימניתידוכףאתהניח-גבריםחמישה-שישה-

אפילואררבע-מאודההמתנהבהמשכהלפעמים .החיצוןמהחלללאותנפשי
תחתלזרזמתחילהשהצלחתהרגישהמשתתפיםשאחדעד-השעהמחצית

הצלחתכאשרמאוחר,יותרקצתככךהבחינוהאחריםהמשתתפים .לאצבעותיו
 :רםכקולציכולסקיהכריזואזהמצרייררת.האותיותאחתככיווןאט-אטלזרזהחלה
 ,, !אתהמילנואמור '"רוח

 .ענהוהרוח

מאותועוכרתהצלחתזזההרועדותאצבעותיהםשתחתככךספקהטילולאהנוכחים
ולפעמים .לפענחןהיהשצריךשגיאותתוךלפעמים :עצמואתמזההכשהרוח ,לאות
ולפעמים .שמואתלזכורונתקשההיססכאילולאט.לפעמים .נפשלכלמובנתכצורה
הואמיהיהידועהראשונותהאותיותשתיאחריוככרלמטרה,ישררבכמר·ןנחפז

 .ציכרלסקיאצללניקורשנאהשמייםמןהאורח
המתחהקיר.עלגדוליםמיסתררייםצלליםהטילהמהבהבהנרהתחממה.האווירה

צריכהלהןשהתשובהשאלותנשאלולרובהשאלות.עללענותהרוחהחלכאשרגבר
אולםהמידה.עליתרהרוחשלרוחואתלעייףלאכדיוזאת-"לא"או"כן"להיות
אתהעליבהמשתתפיםשאחדעדערהשיחההתפתחהפטפטן,היההררח ,iLכי .לעתים
כלללאאותיותולצרףלהשתוללהצלחתהתחילהואזטיפשית.שאלהכאיזוהרוח

ממקומה.לזרזוסירבהנעצרה ,tLיארהגירניר ,,:tקי
הכלתי-רציניתשכהתנהגותןהראההניסיוןכיכסיאנס.חלקלקחתהוזמנולאים ,iLהבי

עסוקותכסלוןלשכתהנשיםנהגרלפיכך .הרוחאתהכריחוהןלהן ,iLיובחוסר-הריכוז
כתובמה :היוםמאורעותעלשיחהמגלגלותוהיואחרותובעכרדרת-יךכריקמה

J"J רשלנינגרדלמוסקבהקרבים.שהגרמנים :המחתרתכעיתוןרמה "~ייטונגרר~ררר
 ;סדראיתםלעשותהיהצריךושמזמןהיהודיםעלהק·ן 1הקי· ,11י .,ט-,ט-,א-

ואסרההגיסטאפדבאהדאזככיתהיהודיםאחתפדלניההחביאהפילטררכהייcברחרכ
הואהיהודים.עלהדידןוכשנפתח .כעלי-הכיתאתדגםהיהודיםאתגם-כולםאת
מהלשמועהנשיםכלרצודאז-חדר-הסיאנסיםשלהדלתשנפתחהעדנפסקלא

הכלפרשולכסוף ?מעמדהרוסיםהיחזיקד '!המלחמהתיגמרמתי '!הרוחאמר
היהאסורשמונהאחריכילהחפז,היואנוסיםככייןכאותוגרולא 1Lיאלה .לדירותיהם

 .ושיוןללאכרחובלשהותלפולנים

לדירתםלארוחת-ערבוירדוציכולסקי,הזוגממארחיהם,נפרדוהמאליניאקיםגם
אלאהיהלאהבנייןכללמעשה, :מאודמוזנחתדירהזוחיתהשכקומת-הקרקע.

כצבע-זיתכנראההיושכעברטפטים.מכוסיםהיוהכיתקירות .גדולהאחתחורבה

ניכרוהזמןושיניוככדיםישניםהיוהרהיטיםחום.כצבעוערכסקרתאדומיםפסיםעם

ללאמיני-חפציםוכלספריםערמותכעדכוניהנערמוארון-האגוזמעל .היטבכהם
 .ריקיםכקבוקי-דיומיני-פח-אשפהתוךאללהיזרקכהחלטהיושראוייםימרש, ,iLי

הכול-גולת-זכוכיתללאמנורת-נפטמחברות,שכורים.קלמריםישנות,קסתות
שכעת-ירוקה,ספת-קטיפה .שניםכמשךשהצטבראבקשלעבהשיככהמכוסה

מתוךהמזדקריםקפיציהכשיניאיימהלישיבה,אולשכיכהעודהתאימהשלאימים,

עבריהומשנילשנייםגדולהמיטהעמדה.שכדכוךהיההספהלצדהקרועה.הקטיפה
כסאותשישהעמדושסביבולשולחן-אלון,מעלהחדר,כאמצעקטנים.ארונות-לילה

חישוק-נחושת : 1922דגםנברשתחיתהתלויה ,ומשופשףמרופטעררציפויכעלי
מטעמי .אגסי-זכוכיתארבעהוסכינהעמומהמזכוכיתצלחתדמויכמיכסהתמךרחב

שלהפאסינאסעלעמוםאורשהפיצההמרכזיתכצלחתאחתנורהרקדלקהחיסכון
כולושקועהיהמאליניאק .כאפלוליתטבעכולוהחדרואילומאליניאק,פיוטו

לעלבונותיהעייףכקולתשובההחזירנדירותלעתיםורקהשולחןעלקלפיםכעריכת
 :טבעההיהכזה .לולהציקהפסיקהלאארוחת-ערבהכנתשתוךאשתו,של

וככרלרגעהפסיקהרפיטפטה,רטנה .כהלעצורהיהאי-אפשרלמשהו,משנטפלה
 .מחדששובהתחילהשניותכמהאחרי !לא-אכלשגמרה,כטוחהיית

יודעתואינהומקרקרת"מקרקרתמאליניאק.שינייםחרקהתקליט"את"החליפי
 "!להשתגעאפשר !יודעמיכאילו !שובעה

 ,, '!אכלתשלאמשקראתהמדוע"אז

 "'!לחםפרוסתלימקמצתאת ?מהאזאכלתי,ולו-גם !אכלתילא"כי

רוצהאינני '!ארתךמרעיבהשאנילחשובאפשר !אחדחזיר !מדדהאתה"אכן,

 ,,כעצמי'לךואפרוסליאמרררעב,אתהאם '?כנת-לחםשתחתוך
גיאוגרפיהלימד 193Xכשנתעוד .המלחמהלפרוץסמרךלגימלארתפרשמאליניאק
דהוי-שפםעםמחוטטות,פניםכעלרזה, .העממיבית-הספרשלהגבוהותככיתות

לא-שניצלו .חניכיועלמקובל-יי•ה::;:יפייהח:כידמסורק ן'" rכלוכד·ושיערדליל

רבכמר·ןהאישהצטייןרכותשנים .כדוהתעללולווהציקוהטובמזגואתפעם
כהריםטיולכשעתכתאונהניספההיחידשכנרלאחראולםחריף,וכחרש-הומור

שלהנטלנפלשכמהשעל ,אשתואניילהכנפשועשתהההרסשאראת .רוחובשכרה
 .המלחמהכעתפרנסתם
כמיספרמכעלהצעירהחיתהקטנות,ערמומיותועינייםעגלגלגרףבעלתאניילה,

 .כפירטושנהגהרלזילזרללעוקצנותהזמןכמשךגרםכגילםזהשהבדלוייתכןשנים
-הלחםאתזללהוא .מלאת-המר·ןהמפרנסת-והיאחסר-אוניםזקןהיההוא
 .לקנותוכדיקשהעכרהוהיא

שכוערתשלרשהזה .כשפלהיוהעסקיםכיכמיוחד'ירודמצב-רוחההיהיוםכאותו
זהגרהלאליכטמלכה '.כמקרמהממלכהנפרדהמאז-פרוטההרוויחהלא

 .כגיטרלגררעכרהכאשרגםלהנשאר '"כמקרמה"מלכההשםאךכ:כקדמהשנתיים
כשחזרלפירטו,לכשראניילהנהגה- '"כמקרמהמלכהאצליכיקרה"כבוקר
השען:לכעלהאמידהיהודיהשכנהסתםזאתהיתההמלחמהלפני .הכיתהכצהריים

קרוביםשכנרתיחסיקיימולארהליכטיםהמאליניאקים .מירדרכהכרחובחנותהיתה
וקירבההמלחמהבאהואזלא.ותרכחדר-המדרגותזהאתזהכרכראולי-כמיוחד
 .הכיתהערדחזרולאהברגנהרשלהשנילעברמררארשהנמלטליכטמשה .אותם

ללאהדירהאתנשאיראם .שכרעייםכערדתסתייםהמלחמהרע,כליארנהלא"לנשים
ולאכולםאמררכך .מאשתונפרדאלהכ~לים- ,,לחזור,למהערדיהיהלאשמירה,

 .אומריםהםמהידעו

שידעכליכת-שלרש,שרה'להעםמלכהאתוהשאירהפליטיםגלעםיצאליכטמשה
בנהאתילדההיאחודשיםשמדנהלאחרזאת.ידעהלאמלכהגםבהריון.שמלכה

כלשהו.מקרר-פרנסהלמצואהיהצריךאזלהכסףמלכה.עלבאדקשיםזמניםדוד.
אולי :מאליניאקגברתשלדלתהעלודפקהקדמת-הקרקעאלכ'מקדמהמלכהירדה
 .התחילזהרכך ?רסינה nסררריס-מלקנותהרוצהמישהועלמאליניאקגברתיודעת
אצלהתעניינהמלכהמשותפות.בעסקות iרהחלהנשיםשתיהתיידדוקצרזמןתוך

משעברה .לקרחותמצאהמאליניאקוגברתלמכירה,משהוישלמיהיהודיםמכריה
ושיון-יציאהלהשיגידעהמלכה .לעסקיםשיגשוגתורבאבגיטר,לגורמלכה

גברתבאהלפעמים .והיהודיםהפולניםהשוטריםאתהגרמנים,אתלשחדמהגיטו,
 .הגיטובתוךעסקלנהלמלכהאלמאליניאק
לאהיאאמנם, .הגיטושבתוךהאנושיוהעוניהשפלעלאניילההביטהמזועזעת
כרחמיםכקרבההתכווץליבהאבלאחר!)משהוזה-(עסקיםיהודיםאהבה

 .כסלידהמהולים
"כמקומך,למלכה,לומר,,נהגהליכט,גברתכאן.לחיותיכולהאתאיךמבינה"אינני
גברתארתך,מזהירהאניכיהודיה.נראיתאינךהריהארי.לצדמזמןעוכרתהייתי
 "!אפשרעודכלמכאןברחיליכט,
יאסוף?מיילדיםשניעםאכל ...לבדיהייתי"אילוליכט,מלכהענתהאלך?"מי"אל

אותי?"

לסדראפשרכסףעכור .בגרדדזיסקדודהליישליכט,גברתלסדר,אפשר"הכול
 ,, .ככקשהלי,הודיעיכשתחליטי,הכול.
הרכהכסף.הרכהצריךאכלהכול,אתיענה"הכסףנאנחת,מלכהחיתה .".ןכ"
 " ...כסף
מעוררותלא-מחייכות,שיחותופולנים,יהודיםשליום-יוםשיחותאלוהיו

אניילההחול.עלארמונותבניית-נדודיםכלילותתוכניותלתיכנוןלמחשכה,
הרחיקהושמא .ליכטלגברתלעזוראי-פעםתאלץשהיאחשכהלאמאליניאק
צעדעלהימיםכאחדתחליטשמלכההאמינהלאפשוטהיא ?מלכהכזאתמחשכה

 .כיולי-13ה-והנמהרהמרהיוםשבאעדכל-כך.נועז
אתשרכשהציכולסקימשפחתאצלכ:כקדמההשכניםאצלפיוטושההיוםאותו

שמונהלפנירקדתעשרים-כשלפתעלגיטד,זדשלעקירתהלאחרמלכהשלדירתה
הצטלבה, ,ארוחת-ערבכהכנתשעסקהאניילה,הדלת.עלמישהודפק-כערב
כאיזהאכל-ליכטמלכהעמדההסףעל .לפתוחוהזדרזהרעדתניחשלכהכאילו
בן-כנהאתכזרעדתיהומחזיקהשערפרועתמיוזעת,ככבדות,מתנשמת !מצב

נאחזהכת-חמששרה'להכלכד.אחתשנהכןתינוקכשלהיהשמראהוהשנתיים,
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נראתהמלכהבהלה.נשקפהלרווחה,הפקוחותהחומות,ומעיניהאמהשלבחצאית
רודפיהלדירהיפרצועשוד-מעטמחשבהחלפהאניילהשלובמוחהנרדפת,כחיה

וליתרלמיטבחהבלתי-צפוייםאורחיהאתהכניסהאומרבלי .מלכהשלהגרמנים
 .במפתחנובולהחיתהשבדרך-כלללחצר,המובילההדלתאתפתחהביטחון

מודאגת.שאלה "?תהכוסתשתי ?ליכטגברתקרת."מה
איכשהוהתגברהרגעלאחרמפיה.הגהלהוציאשתוכלמבליראשהעננעהמלכה

 :דמעותיהאתבולעתואמדה,
השמייםמןנס !ממשהאחרוןברגע ...ברחנולנו.לעזורמוכרחהאתיקירתי."אניילה

 ,, !אותנולהצילמוכרחהאתמאליניאק.גברת .לברוחשהצלחנו
 :ולבסוף .כנצחארוךרגעשתקהאניילה
 ,, ?ליכטגברת .לךלעזורארכל"איך

 ,, ...הדרושהסכוםאתאשיגאני ...בגררדזיסקדודהלךשישפעם"אמרת
לשם,לנסועקררםחייבתאני ?פתאוםכל-כךאבלמשהו.לעשותשאוכל"ייתכן
לחזורעליך .ימיםכמהמצריךזהאחת.רגלעללסדראי-אפשרכזהעניין .לשוחח

 ,, .לךאודיעכברואנילגיטרעתה
אניילה,גברתלילעזורמוכרחהאתהכול.נגמר!שםלגיטולחזורמהליאין"לגיטר?

 ,, ...אצלךאותנולהחביאמוכרחהאת .ארתךמשביעהאני
 ,, ?בארון ?למיטהמתחת ?אתכםלהחביאאוכלאיפה ?אצלי ?"השתגעת
 " ...לדרכנונלךבבוקרהרצפה.עלבמיטבח,נלון !הזההלילהרק"יקירתי.

 !הגיסטאפואתליישלחוהםהנה.שנכנסתראוהשכניםבלתי-אפשרי.זה !ולא"לא

 "? 31פילטרובהברחובהביתבדייריכמרבכולנושיירורוצהאת
לילהרק .בלבדשמוערתהןאלהירה,לאאיש !אניילהגברתלפניך.מתחננת"אני
 ,, !ונלךנסתלקבבוקרחר_שמלךנשבעתאני ...ויחידאחד-אחד
 :להיסטריהקרובהחיתההיא .כסלקהאדימואניילהשלפניה
 ,, !אותנותסכניאל !ביתיאתמידלעזובבבקשה !בלתי-אפשריזה"לא,
אם .שעת-העוצרתתחילדקותעשרבערד .לרחובאותנולהשליךיכולהלא"את

 ,,זאת.תעשילאאתאניילה,גברת ...בר-במקרםבנריירוהגרמנים.אותנויתפסו
 !לכי !"עופי .עצמהעלהשליטהאתגמרילאיבדהאניילה ,, ! ?הבנת !"החוצה
הדלת.עלמצביעהכשהיאצרחה ,, !החוצה
 :ניכנעהלאמלכהאבל
 !אחדילדלפחותלילקחתמוכרחהאתאבלכלשהו,מחבואליאמצאאלך. ..."טוב
ולאאותהלקחתאבראבבוקר-ללילהרק-שרה'להאתאצלךאשאיראני

 ,, !אניילהגברתממני,ערדתשמעי
דודאניילה.אלהמבוהלותעיניהאתוכיוונהאמהשללחצאיתיותרעודנצמדהשרה
מןצאתהלפניגלולת-שינהלושנתנהמלכה,שלבזרערתיהעמוקהשינהישןהקטן
 .הגיטו

אתמנופפתכשהיאוחזרהלחדרנכנסתבמיטבח,כמטורפתהתרוצצהאניילה
 :אגרופיה
שכמרנימיסכנהאשמתי,מה !לגיסטאפראטלפן !המשטרהאתאזעיקכי"החוצה,
אתכםתיקח !בני-מינכםאללכו ?הנהבאתםלמה !זהכללסבולעלישהוטל
 "!הרוח
דוידק .בגופההקטנותידיהאתנעצהשרה .חיוורון-מוותחיוורתחיתהמלכה

אתלהשתיקכדילחזה,חזקאותואימצהמלכהמרות.לבכותוהתחיללפתעהתעורר
 :יבשבקולואמרהבכיו
 ,, ...לנכוןשתראימהתעשי .מפהאזוזלא"אני
ומידתיכף !החוצה ...אצלילהישאראומרתזאתמהלךאראהאני ?תישארי ?"מה

הדלת.לעבראותהלגרורוהחלהמלכהאתתפסההיא ,, !הגיסטאפואתאזעיק
 "!חכי !לךאראהאנימצורעת,יהודיהזזה,אינך"אם

מהדירהמטורפתבריצהאניילהזינקהממלכה,להיפטרבידהיעלהלאכיבראותה,
 .'בלקומהועלתה

היא .עשתונותיהאתאיבדהלאכךכדיעד-לגיסטאפרלקרואבדעתהעלהלא
סליחתםאתביקשההיא .לעזרהבעלהאתולהביאמלכה,אתלהפחידפשוטרצתה
במדרגותברדתה .ביתםאלבאשמישהובטענהלבעלהוקראהציברלסקיהזוגשל

 . . . .הכוללולספרהספיקה
לישוןבהחלטיוכלוהם ...בני-אדםהםגם"סוף-סוףהנבוך,פירטואמרמה?""אז

בז-א;םלהשליךכזהבמצבאי-אפשר ...במיטבחמתקפלתמיטהעלאחדלילה
 ".החוצה

שם.עודהיולאוילדיהליכטמלכהלדירה,משנכנסואולם
 .עלבוןשלבנימהאניילהאמרה ~'.ארוץלא-אחריהםלרוץ"נו'

אלוצורפהנתפסהאולי :אבד,עקבותיה .ליכטמלכהעלעודשמעלאאישיוםמאותו
אי-שם.עדייןתרעההיאואולי ?ברחובובילדיהבהירואול, ?המגורשיםטרנספורט

 ?הקטניםילדיהעםיערות,בשבילי
כשהיאילה..אניהיוהרה-מלכהשלביקורהמיוםשבוערתשלרשהמלארזה-עתה
 .הלחיםמקירותיונזלליכלוךלא-גדול,.היההמיטבחבמיטבח.ררחת-ערב'אמכינה

-זולארון-מטבחגז.שלכירייםשרפרפים.שנימיטבח,שולחןמפיח.והשחורים·
רכוןפי;טר,ישבשברהיחידלחדרחיתהפתוחההמרכזיתהדלת .הריהוטכרוהיהזה
'יינג'גחתולבעצלתייםהתמתחשםלחצר,הובילהשמאליתדלתשלו.הפאסיאנסעל
 ..זבוביםעל-ידיהמנוקדלחלון,מתחת .הזההעלובמהמיטבחבשרלנתחלקרותבלי
מאליניאקגברתאגרהשםבמיכסה,סגורלריצפה,שמתחתלמרתףקטןפתחהיה
בעליוכמוומוזנח,עלובביתהמאליניאקים.שלביתםהיהזה .חורףלעתפחם

 .היוהרה.לא-פעם .לחיותמהלמעןהיהיותר,שמחאחדת,כאןהיהפעםוהריהעניים
שלאבחלומותיההאבודים,בנעוריההאבודים.בחייההכלים.אתבהדיחהאניילה,
עלבונותלבלועיזzנאלץ ,המ':י:ךבפיוטואחר-כךהתנקמואלההירהררים ...נתגשמר
האוראתיכבהעשרשבשעהידעהוא .סטואיבשקטאותםנשאפירטואךלמכביר.
 .צרותיואתשתשכיחמתוקה,תרדמהעליוותיפול
היהשאמררכיכר .הקצובהמנת-הלחםאתכרגילהביאהאניילהשבת.חיתהלמr:ירת
הערותכרגילזורקתבדירה,הסתובבההיא .ראשוןליוםרגםיוםלאותולהספיק

עצלן::זתחת,אתכברתזיז("אוליעיתוןבקריאתהיהשעסוקפיוטו,לעברעוקצניות
 .ולרכילותלסיאנסציבולסקיאלהלכוחמש,בשעהלבסוף,- )"?זקן

ציפיהשלדקותעשרלאחרשהופיעהרוח,כיותר.מוצלחהיהלאהסיאנסהפעם
ללאאותיותשםהיו .שמואתלפענחהיה .ר wאי-אפ :מוזרהבצררההתנהגמתוחה.

 :רםבקולציבולסקיקראלבסוף .קשרכל
 ,, ! ?לנותאמרמה !"רוח

סוף-יגלהשהרוחבטוחיםכולםהיועתה ...י ...נ ...:אאותאחראותלסמןהחלוהרוח
ב"רב-אלוף".שמדוברלהםהיהברוררי"ש,חיתה 'הבאההאותכואשרשמר,אתסוף
הצלחתשעל .החץפנההיסוסיםלאחרבינתיים,אבל ?להיותיכולזהרב-אלוףאיזה

מהמשתתפיםמה.כרעב. ...פשוטהרוחכיכולםידעורגעובערדעי"ןהארתבכירון
כלל.מצחיקלאשזהרועד,בקולאמר_הואצחק.לאציבולסקיאבלבצחוק.פרצו

לאוהואהרוחאתכנראההעליבהנוכחיםצחוק !רעסימן .זה-רעבוכשהרוח
מאוד.כךעלשהצטערציבולסקישלהכניםמאמציולמרותערדהופיע

המוזר.הסיאנסעלדירתםאלבדרכםלאניילהבספרוועצובנבוךקצתהיהפירטוגם
אניילה.אותרקינטרה·הקיבה"עלאלאלחשובמסרגליםאינכםדברשרם"על
הוא,אולי ?יודעמיהטראגית.בתאונהשניספהבנועלרגעבאותוהשבפירטואבל

 ?בעולם-האמתאי-שםללחםרעבהמיסכן,
הוציאכרגיל,פירטו .הארוחהלהכנתוניגשהאורהדליקהאניילהלדירה.נכנסוהם

וישבבמשחקפתחלאארוכהשעהפאסיאנס.לערוךכדיהמגירה,מןקלפיםחפיסת
הקפיצהולפתעבנברשת.בוהותכשעיניומחשבה,כלחסראוליאוומהורהרקודר
המכוונתאצבעעםאשתועמדהלשולחןמעבראניילה.שלמפיהזעקת-אימיםאותו

אחר-הצהרייםהביאהשאניילהכיכראותר~יכול-חם,היהמונחקרש-העץעלנכחה~
 ...כרגילמיטבח,סכיןמונחהיההכיכרליד .המכולתמן

פרוסהכישם-לב,אזורק .הידועההאשמהפיוטושללאדניו!?"הגיעהזללת"שוב
 .החווירפירטו .הכיכרמןנחתכהקטנה

 ,, !הלחםמןאכלתישלאנשבעאנינאלחים !נשבעאני !לא-אני ..."אני?
מי?""אז

 ,, !שאמרת !אחיה"שכה

ורקבגרוןכעצםלהנתקעהקולאבלמשהו,לומררצתהכמשותקת.עמדהאניילה
ובקולעצמהאלחזרהרגעאחרי :ובחזרהפירטואלהלחםמכיכרהתרוצצועיניה

 > :שאלהחסר-ביטחון,משונה,

 "'?הלחםמןשפרסתהואאתהלא ?אתמול"וגם

לאלי?מאמינהלאאתאניילה.נגעתי,לא !המחראתלראותאזכהשלא"אניילה,
 .יוםבכלולאאתמול,ולאהיוםלא .חשבתילאאפילו !ראיתילאאכלתי,לאחתכתי,

 ,, !האלההימיםמןאחר

 .החדרפינתאלורצהמתדהמתהאניילההתאוששהלבסוף .בחדרהשתררהדממה
 .עצבניתידבתנועתאור.נתמלאהחדרהישנה.שבנברשתהנורותכלאתוהדליקה
~מקומהנמצאתשקית-התכשיטיםאםובדקההארו'ןדלתותאתאניילה_פתחה
נאנחהאניילה .הציפיותלערימתמתחתכרגילחיתהמונחתהשקיתואכן' .הקבוע
הדהויהווילוןאתהזיזהוהמיטות.הספהלשולחן'חגרמתאללהציץוהחלהבהקלה
אלדאוגבקולפנתהלבסוף ...במיטבחשבחדר,המנעוליםאתבדקהההלוך,שעל

 :במושכרכמאובןשישבפיוטו
 ,, !בךמקנאהאינני ...אזבי,משטהשאתהלייתבררא.ם,כי !האמתאתאמרר"פיוטו,

 .אפרלפניבאצבעהמנענעתעליו,איימה
אלהלכנוומידהלחםאתהבאת .בעצמךראיתהרי ?מעזהייתיאיך"אניילה,

מתי?"-בעצמךאמרימתי?יכולתי?איךציברלסקי.
עלאות-צלבבסכיןהיחוותהאכיילהביניהם.דיברולאכמעטארוחת-הערבבשעת
דלילהריסה ,צנוניותכמה .בחמאהאותןומרחהישרותפרוסותשתיפרסההלחם,

ארוחתם.כלחיתהזר-חירורותה
 .נוחרוהחל-קולניתאנחהנאנחהצד,עלהתהפךהאור,אתפירטוכיבהבעשר
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חזק,כה-פתאומיטילטרלאותרעוררהלילהכחצות .לומר"נהגמשחררת,"השינה
 .המיטהמןהפילושכמעטעד

אשתו.שלטורדנילחשלאוזניוהגיע "?שומעאתה"פירטו,
מחפשכשהואער,ספקישןספקפירטו,מילמל "!דברשומעאיני ?מי ... ?"מה
 .המיטהשלידהמנורהאתוהדליקהחשמל'מתגאתפילהבא
 :הנוקשותשיניהמכיןסיננהכולה,ורועדתקרהזיעהשטרפת ,כיילהרא

 "!חנוקהזעקת-אימים-צעקהואחר-כךתינוק,שלככי ...ככי"שמעתי
פירטו"הרגיעאיש,כאןאיןמשנינוחרץ ...כלרםשומעיםלא .יקירתיחלמת,"חלום

קרהמהחלומות.סתםנשמתי,"הרגעי,כחזהו,פטישכמרהלםלכראכלאשתו,את
 "!פחדתלאמעולםהרי ?לך

אורהדליקממיטתו,פירטוקםכלכד,חלום-כלהרתזההיהכילאשתו,להוכיחוכדי
אתנישקמערשה,צחוקצוחקוכשהואכדלתות,והבריחיםהמנעוליםאתכדקגדול,

 .לחיהעלאניילה
 ".כשקטלישרןתרכלי"עכשיו

משרלאועיניהכחדרנמצאמישהוכילההיהנדמה .ערדלהירדםיכלהלאאניילהאך
הופיע.לאהרוחאכלהשולחן.שעלהלחםמכיכרלרגע
ושלווהמנוחהיוםזההיהכיילהלא .לושקדמוא'ימילכלדרמההיההבאא'יום

אחרילכנסיה,פירטועםהלכההצהרייםלפניהשבוע.שלההתרוצצויותאחרי
כתרם .ריבהעםלחםפרוסותרשתיקפההכינהוכקרמהמעט,נימנמההצהריים
אניילהכדקההכיתמןצאתםלפני .לכי~לאניטיוללעררךהחליטוהצנועהארוחתם
שאריתאתהצדדיםמכלכחנההיטב.נעוליםוהחלונותהמיטכחדלתותאםפעמיים

כלפיהחתרןכשצררקרש-העץעלהקבועכמקומראותרוהשאירהכיכר-הלחם
כלעלהדלתאתנעלוהםכרבעו.אתכעצבנותומעךכדלתעמדפירטומעלה.

 .לחופשת-קיץהכיתמןיצאוכאילו-מרט-ברזלכוללמנעוליה,
כןרמיסתררצלמצארנאהביםזוגות .משפחותשלוקרוסלותנדנדותהיוככיאלאני
פירטו .הדשאעללרובציםהציקווהנמליםנמלים,כמרהסתובבוילדיםהשיחים,
עםכנעימים.זמנםאתוכילו-עליזהחכורה-ידידיהםאתכמהרהמצאוראניילה

 .אותםשהטרידכמהנזכרוביתםאלבקרכםורקעליזיםמהטיולחזרוהחשכהרדת
הורידה .ארתהלפתוחכעצבנותניגשהומידכדלתברחןמבטאניילההעיפהתחילה

עלולחצההדלתאתדחפהולכסוףשני,מנעולפתחההכריח,אתהזיזההמוט,את
היההלחםכיכר .אחתלנקודהמבטםאתכיורנושניהם .הכניסהשלידמתג-החשמל

ועיניהםתחתםעמדוארוכהשעה .אניילהאותרשהשאירהכפיכדיוקהקרשעלמונח
 .כצחוקופרצוכזהזההביטוולכסוףכלחםבוהות
אולםהשולחן,אלוקרבהאניילהאמרהלארוחת-ארבע,"משרם-מהבאלא"הרוח

 :כקרשימילמלרושפתיהכגרונהמחנקחשהלידיה,כיכר-הלחםאתמשנטלה
 " ...כאןהיההוא !בא"הוא
לא-ישר.עצבני,כחיתוךגסה,פרוסההלחםמכיכרפרסמישהוכיספק,היהלא

שרוחות-רפאיםהרעיוןעםלהשליםהמרנניםהאנשיםלסוגהשתייכהלאכיילהא
לאהיאהאמת,למעןשלווים.לאזרחיםהמוקצבתממנת-הלחםכחינםיאכלו

לההיהברור !מדהיםממשהיההלחםענייןאולם .כרוחות-רפאיםהאמינה
מפתחלוהיהאולי ?להיכנסהצליחכיצדכדירתה.זראישכיקרדרךשכאיזו-שהיא

חפציםאיתרלקחלאלמהאז- ?הארוכהדרךאולי ?החצרמןבאאולי ?מתאים
לפתורהחליטהאניילה ?כלכדאחתפרוסהאלאהלחםכלאתלקחלאלמה ?יקרי-ערך

 !ופירטוהיאשניהם,ישגתעואחרתכיהאפשיר,כהקדםהחידהאת

 .השולחןכאמצעאותרוהניחהטריכיכר-לחםהביאהאחר-הצהריים,למחרת-היום,
הלךפירטו .ציכרלסקיאצלכביקורואליותתלווהולאעייפהשהיאאמרהלפירטו
המפתחאתפעמייםסוככהגדול,כרעשהדלתאתאחריוטרקהראניילהלכדר

דלתשממולהחלוןאלרגליהכהונותעלוריחפהנעליהאתכשקטחלצהכמנעול,
כעכור .להמתיןוהחליטהירארה,שלאהווילון,מאחוריהשתופפהכאןהמיטכח.
כרכיה.עלוכרעהתנוחתהאתושינתהכחוט-השדרהכאבאניילההרגישהחצי-שעה
ולאט-לאטהריצפהעלישבהלכסוף .תנוחתהאתשרבשינתהברכיים,כאבמשחשה
 .עיניהנעצמו
-הכניסהככירוןהביטהמבוהלתדלת.שלחריקהאותההעירהתרדמתהמתוך
רצתההיאמאימה.תחתיהוקפאההמיטכחאלמבטהאתהיפנתהנעולה.חיתההדלת

צליל.כליצאלאהפעורומפיהבגררןלהנתקעהקולאךלצעוק,
שלהמיכסהכיצדהערבכאפלוליתראתהאניילה .יטכח-הממןהגיעהחריקהקול

ממעמקי-הקבר,כמרואז,מלמטהאותרדחפהגרומהידאט-אט.ונפתחהולךהמרתף
אתלראותהצליחהלאאניילהכמטפחת.עטופהשחררהדמותהחוצהלהגיחהחלה
מבטהעיפהלרגע,נעצרההשולחן,לעברחרשהדמותהתקדמהובינתייםפניה.

 .הלחםלידהיהשמונחהמיטכחסכיןאתהרימהכחרשהרבידסביב-סביב
החוצהופרצהאניילהשלכגרונהחיתהכלואהכהשעדהזעקההשתחררהרגעאותר

הקוללמשמענחרדההדמותכווילון.נאחזהאניילהשלידה .נחרהשלצרודכצליל
רבידהמורמתכשזרועההחלוןככירוןרצהבא,הואמכייןוכשהכינההכלתי-צפוי,

עליון,וכמאמץעליהגוהרתשהדמותהרגישהאניילההמחודד.סכין-המיטכחמנצנץ
 :צרוד.כקולצרחההעלפוןעללהתגברמנסהכשהיא

לא!" ... !"לא
המרתף,כפתחכעלמהשכיחותוךהמיטכחככיורןזינקהכקפיצה,נסוגההדמות
 .המכסהאתאחריהטורקת

כאילוצרחההיא .הנופלהמיכסהנקישתעל-ידינכלמהאכיילהשלזעקת-האימים
ורצהרגליהעלקפצהכסוף .ממקומהלזוזמסוגלתחיתהלאאךחיים,אותהרצחו
שנתקעהמנעול,עםלהאכקהחלהכמטורפת .נעולהחיתההדלתהדלת.לעבר
 :כקולצורחכשפיההרועדות,לידיהנשמעולאפתאום

 " !הצילו !רוצחים !ישו"הר'

עודזרועותיה.ומנופפתזועקתלחדר-המדרגותזינקהואניילההדלתנפתחהכסוף
 :הכיתלפניכרחוב,ניצבהרגע

 " !רוצחים !הצילו ! ! !"שודדים

שניסיגריותועישנוכפינהעמדוכחוריםכמה-כרחובהעוכרים-ושכיםהיומעטים

שפת-כאמצעותמשותפתשפהאיתןלמצואוניסרפרוצותעםטיילוגרמנייםחיילים
 .הכיתההמעגליהמןמיהרהלכניםשקעמוסהזקנה .רמזים

ושקט,למחצהריקהיהכהשעדהרחוב,כולם.אתחישמלואניילהשלצעקותיה
מתוךסקרניים.וגבריםנשיםראשיהופיעווכהםכרעשנפתחוחלונותלפתע.התעורר
 .שערודיהכהריחם ,העתיקההעירשלדלפוניההגיחוהכתיםומשעריהחנויות
עדכמטורפת,וצעקההרחובכמורדוחזורהלוךהתרוצצהכסיד,חיוורתאניילה,
החייליםהגרמניים.החייליםלעברוזינקההירוקיםכמדיםהבחינהשלפתע

כשרוולו,אחדמושכתוהיא,המטורפתהאשהשלרצונהמההכינולאהמופתעים
 :חצי-כגרמניתחצי-כפולניתלהסבירניסתה
 !מהר ! ל..?שישר-מדיה, ...רוצחים ...שודדים !קרמן"קרמן,
 .הצידהכגסותאניילהאתדחףחכרו,אתחיילשאל "?רוצההיא"מה

 " !גנביםיכנדיטן"דררט'
לחייליםלתתהיהשמוכןכגרמנית,ספורותמליםהיודעמתרגםכמקוםנמצאמייד
סליחהביקשוכשרד,שמדוברהחייליםמשתפסולכסוף,הנאמן.שרותואת

כעקבותיהם .אניילהאחריצועדיםוהחלומנרתיקםאקדחיםשלפומחברותיהם,
יותרלהתקדםהספיקולאהם .הרחובצדימשנישנתקכצוסקרניםשלרבקהלנמשך
זאתחיתהדמות-אימים.אניילהשלכיתהכשערהופיעהכשלפתעצעדים.מכמה
 ,קטנטן-שחררגרףחזהאללחצההימניתכידהופחם.מפיחכולהשחורהאשהדמות
 .חייםסימניגילתהשלאילדה,גררההשמאליתוכידהחבילה,כעין

השחורהאשת-הבלהותשלפניהלסגת.והחלמאימהלרגעקפאהמתגודדההמון
היולהרוג,ידעואילו-ירוקותמדוזהעיני-עיניהושיגאה.פחדכאב,הביעו
 .מסביבמורתזורעות

 :כזהזההביטוההמון,מןכמרחק-מהשעמדוהגרמנים,שני
 "?כאןהולךמה !י~:זי.כי..?;,,,
 :וצעקהקהלמכיןמישהוהתעוררולפתע
 " !כ'מקומההיהודיהזר"הרי
 :וצרחהפירחחיםאחדהצטרףומיד

 "!יהודיה ..."ירדה
 .עדייןהיססוהגרמניםאכל

עינייםכעלערמומיסנדלרקראמהיום,"לאאותהמכיריםאנויהודיה,"יוךה,
 .שיכורשלסמוקואףאדומות

"הםהמכולת,בעלת!"הוסיפההזהכרחובארתהמכיראחדכל !מהגיטרברחה"היא
 "!מקקיםכמרחורככלמסתתרים

 " !יודה ..."יודה
 ,השוערככרניצבכשעראכלהכית,לעברלחזורורצתההסתובבה,מ;ת-הכלהות

 :כליגלרגשואלוהואכידוגדולמטאטא
 "?זה"לאן

הצדדים.מכלמרקפת:היאוהכינהכשמאלההביטהכימינה,הביטההשחורההאשה
 .ריסרריםכאבשלפסלכמומאוכנתעמדהחזה,אלהתינוקאתמאמצת
בהמרןמבטומשלחהחיילים,אחדעסיסיתקללהפלט "!רפלוכזקה .Pרטר,."ך;~רך
האשה.אלניגשוהואשיגאה.האכול
צרח. "?"יוריד

כלשהולעולםלאי-שם,פנועיניה .מפיההגההוציאהולאממקומהזזהלאהאשה
 .קייםשאינו

הצביעקדימה,צעדיםשניצועדוכשהואהשני.החיילפלטההצגה,"את"נסיים
 .השערשמאחוריהשחורהחללעלהשלוףכאקדחולאשה
(להיכנס)" !"דיין

מבטההעיפההרגעית,מתרדמתההתעוררההשחורההדמותדרך.לופינההשוער
כמשהו,להיאחזמנסהשהיאמשהר,לומררוצהשהיאהיהנדמההקהל.אלהמיואש
למי.היהלאאכל-להסביר
 .כהנגעלאאכלהגרמני.שרבצרח "!"פנימה
ילדתהאתאחריהגוררתהשער,תוךאלונכנסהכמהופנטתלאטהסתובבההאשה
המתה.

אחריה.נכנסוהגרמניםשני

 .כציפיהקפאההמון
שלכעיני-הזכוכיתוכעררהכיתשלהבולטהכרכובאלנשכרוהאחרונותהשמשקרני

לרגע.מרגעהמתחעלההקודרתהדממהכתרך .האספסוף
שהתעוררהאניילהזאתחיתההדממה.אתהיסטריתצעקהקרעה "!"ישר-מדיה

השער.לעברוזינקה
נשמעואחר-כךצעקתה.אתובלםכמקרםארתהעצרהאוויראתשפלחהיריהרעם
יריות.שתיערד

מעצמם.מרוציםנראולאעשן,מעליםכשאקדחיהםהשערמןשיצאוהגרמניםשני
השותק.הקהלאתמלגלגלכמבטמדדוהם

מהם.אחדנהם "?מחכיםעודהםלמה"לעזאזל,
הקירלו.שמזדמןהראשוןהאזרחאתככעיטהוכיכרהשניצרח "!מפהזוזו"נו,

בו-כמקום.נשכרההמוןשלהקדמי
כאקדחיםמכרתמחלקיםכשהםהזועמים,החייליםצרחו "!ל;ס !ל;ס !"להתפזר
כדרכם.שנזדמןמילכלכמגפייםובעיטות
הכתים.ומאחוריכשעריםוהסתתרעכרלכלכחופזחהתפזרההמון
טוב.מצב-רוחלהםהחזירנפשםעלהנמלטיםמראה

ומילמלהחזרהורקהשער,סףאתלחצותאניילהיכלהלאומטושטשתמוכת-הלם
 "!ישו-מדיה !"ישר-מדיה :ויגוןצערמתוך
 :אוזנהעלולחשכזרועותיהכהתמךהמדוכדךפיוטו

כיותרהטובהדברזהרע.כלערדלהיאונהלאלה.טובככרעכשיונשמתי,"הרגעי,
 ,, ...להלקרותהיהשעלולמהמכל

 •והפרוצות.החייליםצחוקנשמעממרחק
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לחררת
שמרתהזררע

''"81 

זויrומכלמשולםהריט
 !לשומםריהטיקדובםךיאו

 .ץעהוסגתאיקדובם
 ...ההריטאתרואיםלאעציםמרוב
אשר(ברק),אשורץעשעוייםאבץרההריטיםרוב

לבשיםזאתעלומת .לאקלימטמאתיםאיט
שאיטתיקץעשעוייםהםהזוער.שמרתלרהיטי
עלמדיותסהיבהזאת .מתשפטאומתכוץו

 .הרהיטיםלחוזקובללכ!החיבורים

היחירובם.תאיקדובם

 ...זןמלאוןראמודחים
הםכילהחביןתוכלהחיטריםאלתתקרבאם

 . 3יפהדהקבהשטחאתדגמלייםולןכמשולבים
מיודחתשיטהליפנשעיתהיא !הדקבה?ואיזו

חוםמים, .) ...איפלותנהס(אללרפוקניתתנשאינה

 .הדקבלעמשעיפיםאינםקוראו

יכהופף.תאיקדובם

 ...מדיתןליפההריטאתמכויפפם
עיייץעהאתמכויפפםהזוערשמרתמרהיטיחבקל

ץעשכבותהדקבתשהיאצורתית'','כבישה'

 .בטחותותחושהסכאלעשבחבום.וכיופםפ

עמדיותהטןתדברחיבורים,ואיוכמעטזושביהט

 .להריטיתר

 .הגירומתאיקדובם
 ...האעבצותקבצות

קבצותלחושתולכהרהיטשלסהויפהגימוראת
הרהיט,שלהתחתוןהקלחאתמשש .אעבצותךי

הקלחשלעליבדוובטיבוזההלהיותחייבהוא
קלחבגםמולשםהגימורהזוערשנמרת .הרנאה
הנסתר.

עליצובגםלבתשיםדואישקדבתאחרי ,ועכשיו
 ,איכותהמשלב ,הזוערשלמותהמיודחסבגטן
מהריטים?דלרושתולכעדומה .ואתנפיותעמדיות

שמרתשללרהיטיםהאהנפבתישרתאלבוא
שיהנ,דחריאולכ,יפטתשלחבמרותמאצהזוער

חבר .משדרוהריטימזטניםלסוניים,הריטים
ותוכלדלירתןהמאתימיםההריטיםאתעלצמן
 .רבותשלניםביתןבמחבניעימדוהםכיסלמוך

זהערו mשמנפאההיניםרשת

טסרדיזגנוף ,הזוערשמרתבית-לת-יבאב
 .) 67 1ורג 1גהמךל 1(רח

הזוער,שמרתבית-יילשורם
 . 18המלכהשלומציון

 117אלנבישמרת,הזוערבית-יחפה
 .תצוגה)קומות (7

 .קסרו •ספגהדר,הריטי-ראב-שעב
 .קדלככרדבריאן,וב.ג.הריטי-נהירה
 . 13לעיה ,מימוןבית-צתפ

 .הגלילרחיהצופן,הריטי-טירבה
הריטיםשעתיתזהערו:יקץוב-מבילעפם

שמרת.קיבץוהריטי- mשמיקץוב .הזוער

~,nד 
ע 11mשמרת

זמןלאורךואיכותעיצוב
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