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פנקסשירה

פאצ'ינרזפרני

עבהדואישוריעםמהכפרשבאנואנחנושלהם,הגדלוהבעירהיינו

השמשזוהראתלהחביאעליו,לשמורשצדיךזהבכמוהכיסבתךו

ומבנייןלעבודהמעבהדונודדיםאתה.מילחשוףשמאייםשלו,

קידוחיםברעשבנייניםממנהמצמיחיםאדמה,עובדיוכמולבניין,

אליה.כלונושנמותעדבטןו,ומערבלי

בחוטימלאהצרפהעםובץו,טיטמיםנוטףשלד,דקהיהובהתחלה

לואמיםלאקדים.בטןוקידות .פתוחביובריחצוינורות.חשמל

קשדים,בניין.שלזבלעםאדמה,דקגינהחיתהלאבחוץשירותים.

אתהקידות,אתסגחיותרד mמאדקמברלז.פיגומיםפלסטיק,

עםהאלומיניוםאתהרכיבובדידות,וצבעשפכטלעשוהצינורות,

אחדלכלנתןשהקבלןהזה,בשלבחהיפה.היההובנייןהחלונות

הקידותבתוךו~זpנוטנק,שלדלתכמוחלןועםאחרת,בקומהממ"ד

הנחים.אתלויגנבושלאכדיה, mפתהדלתעםהעבים

אחחבחדדשליהאחיםעםישנתיבכפרבביתלבד.הייתיבממ"ד

בכלבישחלים,העי.ןבארשסבא,בכפרבהםשעבדתיבבנייניםגם

מזדןועללבהישנתישםאלבלנו,שסידחאיפהכלוםישנוהמקומות

להיותהתחילכימהבית,שהבאתיצמדשמיכתעוםוב mבשמצאתי

סגדתילחדד,ונכנסתיעצמי,אתשטפתיבחצ;רשאכלנואחדיבערבקח

אותךשקוברתהכבהד,הצמדשמיכתאתלעישמתיהנבההחלןואת
תקהראללמעלההוסתכלתיהאדמה,אלפנימהאוזהמדרןואלפנימה
שלילנשימותהוקשבתיצעקות.מכונות,קדיחות,מערשוקה mלבנה,

מאשור,שהיתיבתקופהונזכרתיהשקט,הלילהאלויצואותנכנסות

א~ד. {iאתאוהבתיהספד,לביתהלכתיעשכדו

עציצישלמפעלהיהשלהלאבאמהכפר.ואנימהעיד,באההיא

מדפסת,חיתהלביתבכניסהחצר.עםבביתגרוהםלצמחים.פלסטיק

ותה,קפהושתועוגהאכלוישבו,הםשםוחתלוים.רקפותעציציעם

עםלשבתאותיהזמינוספד,ביתאחדישלהאחעםלשחקוכשבאתי

אצלנוולשתות.לאכלוהחצר,עללהסתכלהמדפסת,עלהמשפחה

ביחד,כלוםיושביםעליהמדפסתלואחצרלאכאלה.דבריםהיולא
ואםעציצים,לאוגםחתלוים,לא .אוחיותאחיםהודים,וסבתא,סבא

בלירקפת,בליאדמה,בליריקאפילומפלסטיק,כדמצואהייתי

אותו.מוכרהיהשליאבאכלום,

לשהם.החצראלתכנסתיהעשראתפתחתילשם.באתישבבתותגם

היאגםמחבאוים,וכששיחקנואחדים,ומשחקיםכדרוגל,שיחקנו

שבקטבשאתו .הצמחייהמאחדויבאורוהו,במחסן,התחבאנושיחקה.

לשילואלושלה mלנשימהקשבתיאותנו.ימצאלאלשהשאחכדי

הלכ,וגמדשלנו,המקוםאלהתקרבלשהשאחעדביחד,ויודרותעלוות
לאחדהשהלכובקרפותשנרדסו,בשעביםבדיצה,יצאנו,ובערש

שאוכליםבד,חזירילצדולו.שהיההתחביבעםשלהאבאגםהויה

בשבתיצואיםהיושלוהחבריםעםיחדהחקלאים.שלהיבלויםאת

עםהביתה.איתםחדים mמעמיסיםבהם,יוריםגדלוה,במכונית

טפטףדםמת.חזירמחזיקאחדכלבשער.נכנסוהםהכתףעלהדובה

הנעלייםעלדםהגברים.שלהמכנסייםעלהרקפות,עלהאדמה,על

להםהופשיטובחצ;רחבליםעלהחזיריםאתתלוהםלשהם.הגדלוות

לואכלו.לבשלשאפשרלחתיכותלחתךוכדיהעוד,את

i} עלישבההיאהשלל,אתהביאוכשהםשבתוכלחיות,אהבהא~ד

שלהאחהחתולים.שלבפרווהשלההאצבעותעםובכתההמדפסת

עליתיאניאבללחתיכות,לחתךוהעוד,אתלהפשיטלתלות,להםעזר

דאיתישכבדלמרותלידה,הותיישבתיהמדפסתאלהמדרגותאת
אתלהםשובדתיתרנגולותאחדירדפתיוכבדכבש,שוחטיםאיך

לאאבללאכלו.כדיוחתכתיהנוצות,אתמרטתיניקיתי,גםהצואו;ר

האצבעותעוםא~ד. {iאלבאתיהגברים.שואדשלהאחעםהלכתי
הותפללתיהחתלוים,אתאיחהליטפתיהנעימה,הפרוהובתוךשלי

עללהלספרבמקוםאוזמכלום.אחדלהיותלישיעזורלאלוהים
בכפר,בביתלנושישהחתוליםעללהסיפרתיוהעופות,הכבשים

עלגםאותם.לאדותיכלהשהיאעדושם,צבענתתיאחדלוכל
ים, mהפמעלזהבבכלובשדותלה,סיפרתישלנובסלןוהנכריות

שסיפרתימהבזכותדאתההיאאותןוגםבג'ונגל,יפותציפוריםכמו

כלוככההחזירים,עללוהסתכללבכותהפסיקהסאמדלואטלה,
הייתיכיעלי,דקהסתכלההויאשלה,מהצעדאותההצלתישבת

וכשהיאבכפר,היפותהחיותעלהסיפוריםעםבשבילה,הג'ונגלמלך
הגיע.לאמחדאבלמחד,מחד,להאמדתילאדות,לבאוביקשה

כנדירת.ולאבביתאצלנוחתוליםהיולאהאמת.חיתהלאזוכי

והסתכלנולדקעליהםשפכנוחתלוים,אחדידרפנושליחבריםעם

עלשטוחיםהחתלויםאתלעשותמשחק,עדוהויהבעורים.עליהם
ככהאותםכשדאינווצחקנוחזק,עליהםשהודרנואבןעםהאספלט

השיעדבגללהאלה,המשחקיםעללהסיפרתילאאבלבלטה.כמו

הפרוהובתוךושלישלההאצבעותהשמלה,הלבנה,החולצהשלה,
הומשפחההרקפות,והחצר,המדפסתעםהביתבגללוגםנוגעות.

ואתהאהבהאתדאיתיכיהאמת,אתלהסיפרתילאביחד,שיושבת

לשם.להגיעכדיאחדמישהוונהייתיבשבילי,רצוהשאניהיופי

הספד,מביתאותיהוציאשליכשאבאנגמד,זהשכליוםהגיעאבל

בבנייןעובדיםשליהאחיםכלכיעובדות,ידייםלהחסירלאכדי
לדאותהפסקתיככה .מכלוםאחדשאהיהלומהקטנים,שהםמאז

לביתללכתרוצהמיכיטוב,היהזהובהתחלהשלה,ואחא~ד {iאת

חבריםעםהסתובבתיגבר,כמובבנייןועבדתינער,כשאתההספד

ימאי-יונ
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כדימזיעיםשלאאנשיםעםוחנויותרחובותדאיתי,שלאבמקומות
מביתאותיהוציאשהואהצטערתימאוחדיותרדקכסף.לעשות
בנייה.אתרישלנוודרבד,שוםאותילשאולבליממני,ועשההספ;ר

אתלומדיםמחסומים,עובדיםדחוק,נוסעיםנוודים.אנחנו,ככהכי
שנותניםבכיסים,האישוריםעםמתחבאיםזזים.שלאאלהשלהשפה

לנסועשאי-אפשרבגללאבל ,בעירשינהזמןבליעבודהזמןדקלנו
וישלנו.שמסדריםאיפהישניםבזמן,ולחזורלכפר,חזרהיוםכל

לזוזבליבעירונשאריםבמשטרה,הלילהאתלגמורשמפחדיםכאלה
עלדודמגןשרשרתעליתולהאנימפחד.לאאניאבלמדי,יותר

לבלותהחבריםעםויוצאשלהם,הצבאשלחלוצהלובשהצוואר,
הראשונהבפעםכשדאיתיכיוהחולצה,השרשרתעםככהלים,או

שווהושזההזדמנות,לינתןשאלוהיםהבנתיהים,אתשליבחיים
הים,אלפנימההראשאתהכנסתיהסכנה.שלהאלההמשחקיםאת

ויורדות,עלוותשליהנשימותעםיחדמעליהגליםאתשמעתי
גדולמעלוםחלקוהייתיויפה,שקטהכחול,העלוםעלהסתכלתי

בא.אנישממנומהכפריותר

ונקיעדרםלבד,שםלישוןפתאום.שקיבלתימשהוהיההבונקרגם
ובלילהצמדבשמיכתעטוףהעבוהד,מרעשדחוקמקלחת,אחדי

עדיחדשלנובנשימותא~ד, Qבשובנזכרתיהזאתבדממהדקהשקט.
היפה.החצרהנקיים,הבגדיםשלה,השיעדהכל.וגמדבאשלהשאח

Q ,רופאהלהיותללמודלאירופהונסעהתיכון,סיימהשבטחא~ד
יותרעדובשמיכהאותיכיסווהכעסוהקנאהשאהבה,החיותשל

שללדתכמוהאטוםהבונקרחלוןעלהוסתכלתישמעלי,מזוכבדה
מלוחםמוט-גדלוהוידיתהבלוטיםהברגיםעםלתמיד,סגוהרטנק

לשמיכתמתחתקבורהברכיים,אתלילשבורמאייםברזללחתיכת
הזההחדרלומרותמשתנה,שלאאחתאותהתמידהאלה,החיים
שאיןהדגשתימכאן,יציאהדדךעלבשקטלחשובכדילבד,לישנתנו

הדבר.אותושהבלללכת,לאן

כיהחוצה,מנהרהכמונוספתהזדמנותהגיעהאחד,יוםאזאבל
בחוץ,קפההוכנולעבודוכשסיימנושוכח,לאאבלמתמהמהאלוהים
פתוחהחיתההבונקרדלתשלי.בדידהנשיםשלקולותפתאוםשמענו
אמדושלי.הבגדיםואתהצמדשמיכתאתהמזדון,אתמבחוץודאיתי

משמדאומהמשטרההאלהשהנשיםבמרתף,שמתלאלמהלי,
החבריםשפופים,ישבווהם .האישוריםעםבעיותושיהיוהגבול,

לרוץ,הכל,לזרוקכדיקפיץ,כמומתוחיםקפה,הכוסותעםשלי,
הבנייןשלהקיראלהתקרבתיאנידקהבתים.ביןלהסתתר , mלבד

בחלוצהארךו,שיעדעםבחודהדאיתיהחלוןדדךאליו.ונצמדתי
עםכשהלכההעקבים,אתשמעתישלה.העינייםאתדאיתילבנה.
אתהארונות,המנודות,אתהחדרים,אתלהוהראתההשנייההאשה
בסדר.שהבלשלילחבריםוסימנתיוהמטבח,הסלןו

החבריםעמדווממולהחצר,אלהחוצהיצאוהםבדידה,הסיודבסוף
כמועליהםמסתכליםוהקפה,הסיגריותעםהגדרעלנשעניםשלי,

שלקנהשלהםבסוףכאילושמתמקדותועינייםקטןבחיוךציידים,
במהירות,מדברתאותהשמעתישלהם,הזההמבטובגללדובה.

הםכיהבדביקיו,ועלבחצרלשיםשאפשרהעציציםעלמסבירה
והיאלגוף,להםשנצמדדובהכמוהעינייםעםהוסתכלוממולעמדו

ושמעתיהקירמאחודיעמדתיאניודקמשם.וללכתלסייםרצתהדק
אנידקמחד.גםהדידהאתלדאותרוצהשהיאלה,אומדתהאשהאת

המשיכודקהםבבוקר.שובלבואקובעותהנשיםשתיאתשמעתי

48 
 375-6וןיגל

התחילוהםהלכו,הנשיםוכששתילוהסתכל.ציידיםכמושםלעמוד
אחדבהם.להתגרותצמדוותבחולצותשבאותהשרמוטותאתלקלל
ביפו,מתנהלהתקנהלךלו,ענהומישהויפה,הצעידהשהבחוהראמד
לאשאםאומד,אחדומישהוצוחקיםוהםלים.איתןתבואהיאאלוי
מאחודיפהמלכה,שלארוחהלהלבשליכולהואלים,לבואתצרה

כאילובפינה,שטוףשמונחהגדולבסידובועטיםצוחקיםוהםהבניין.
הסיד,עםאותםדואהבצד,עמדתיאניודקמאלומיניום.כדורגלהיה

העינייםעלוחשבתישלהם,המלוכלכותהנעלייםעםבובועטים
וידעתיבטלוויזיה,הזמרותכמודקותגבותומעלוכהות,יפותשלה,
וסגדתילישון,הלוךשאניאמדתיאזאיתם.לצחוקלייעזורלאשזה
בתוךועדרםנקיושםשלילחדדואזלהתקלחנכנסתיהלדת.את

ומחבקאליבאהשקטהלילהאיךהדגשתיהכבדה,הצמדשמיכת
גדלושעדדאיתיהזה,הונעיםהגדולהחוםובתוךאמא,כמואותי

דדנו.להיכנסדקושצדיךלי,פותחשאלוהים

אחרתאבלשעלוה,חדשיוםכמולמחרת,בנוקדנפתחהשערכי
מהטלוויזיה,הזמרותאחתשלשידלעצמישדתיהפעם.עלההוא

שישייוםשלאלההנקיים,הבגדיםאתולבשתישובהתרחצתי
יפהוהייתיאחוהדהשיעדאתלקחתי .לכפרחזהרנוסעכשאני
דאולאאבלבחזית,הצבעעלעבדוכבדשליהחבריםכלומסודר.
שיבואולנשיםוחיכיתיסיגריות.לקנותשהלכתיחשבובדיהד,שאני
הדלתאתפתחתיבלדתדפיקותוכשהיומגיעות,אותםששמעתיעד
אזאני,מילהביןבליהכהות,העינייםעםעמדהוהיאשלי,הדידהשל

זההבית,בעלמטעםשאניואמדתיקדימההידאתזרקתיבמהירות
לבניין,באיםכשהםאומדיםאנשיםששמעתיכמולה,שאמדתימה

מהתיווך,שהיאוענתההידאתלילחצההיאהבית.בעלמטעם
אתשמעתיאמדה.היא ,אישורהדירות.אתלהראותאישורלהושיש
ונצוץ,כבדזהבכמובכיסשליהעבודהאישוראתוהדגשתיהמילה
האצבעותחוםשלי,בידשלההידבגללמטורףכמופתאוםרץוהלב
שלהכיסמתוךהחוצהתזרחשהאמתהפחדעםיחדשולי,שלה

כדיאחודהצעדלקחתיאזמרבד,שלשורפתשמשכמוהמכנסיים,
למקוםלחזורכדיאחודהוכשהלכתיאליו,שנכנסתימהשערלצאת
חשבוהדידה,אלפנימהנכנסוהנשיםשלי,החבריםעםבאתי,שממנו
מכובדות.נשיםכמופנימה,להיכנסמקוםשנתתי

וכלהמנודותהמפסקים,הברזים,עלמצביעהלכתי,דקובהתחלה
לחצתיוהבלוקים.המזויןהבטוןלתוךדחפתיבעצמישאניהרבדים

לאלוהיםמתפללכשאניהלכתיהתלויים.השירותיםשלהכפתורעל
ולפנינגמרווכשהחדריםולהשתנות,השערתוךאללהיכנסלישיעזור
הסלון,במרכזונעמדתינשמתיתחזור,לואשלימהדיהדתצאשתל,ך

קדקובסקי,ואדוןגברתשל 1925משנתהבנייןעללספר,הותחלתי
שלהם,הבןעלסיפרתימארוסה.שעלתהיהודים,סוחריםמשפחת

 .הבאיםלדודותהבנייןעללשמורשמחהואכמהועלקדקובסקייאיר
עלסיפוריםמספרהבית,בעליאיר,אתשמעתיפעמיםהרבהכי

תלאתהתחילהמהגרמניםשנדחההמשפחהואיךשלו,הבניין
הסיפוראתומספרהיפה,בסלוןעומדעלי,הסתכלההיאאביב.
העינייםעםעליהסתכלההיא .שלוהומשפחהקדקובסקיאדןושל

הטלפוןמספראתלהנתתישהלכהולפנילי,שמקשיבותשלההיפות
אחתשלנוהאצבעותושובקדימה,שליהידאתהושטתיושובשלי,
קולנוע,שחקןשלבטוחבקוללהאמדתיזאתובכלהשנייה,בתוך

עציציםשלמפעליששליושלאבאסאחודי,טוניטוני,לישקוראים
סאמד.שלהאחשלהשםכמוסאחודי,טוני .מפלסטיק



כיובלשישית,בשנייהרגםהארשונהבפעםטובהייתי

הקליינטים,עםבאהשהיאלופנילקבעו,התקשהרהיא
מהדהחלפתיבמקלחת,ארבכיודעצמיאתשטפתי
צרתהשהיאהדיחתשלהלדתאתסגרתיהנקיים,לבגדים
פתחתי,באהשכהיאודקהמזדרנים,אתהחבאתילארות,

ביןעברנויארה.אחדשאףלבי ,פנימהאותםהוכנסתי
להםי mרסיפהסלןובאמצענעמדתיכךאחדוקרהחרדים

מה,זמןפתאוםושכהיהמאורסה.הומשפחההביתעל
איתרלעויתיהביתלעבללו,חיכיתיאוזהסיפוריםשנגמח

שלושבקטשם,שעשינועץהצרפהאתלולהארותלגג
לעשלאותר mאשאלתילשמים,מתחתהלעיונה,הקרמה

שהיההזמןלעליסיפרהואוהזה,בביתלשוהמשפחה
מתר,שכבדאלהלעהאלוהשאלותאתאהבהאו .ילד
שאיןליאמד ,לשמיםמתחתהגגעל .שלואומאאבא

כמרר mבאיךאותם,מעריץשהאואיתם,חשבונותלו
אבלעכברשוים,להם,קארוככהכימאיחפה,עכברשוים

אמדאפילומלכים.מעצמםשערוהתביישו,לאהםכאן
עהוינייםלשה,השםאתאמדורקפריהד,לשו,אמאלשהשםאתלי

 .ילדכמרובכהפריהד,לה,שהםאתליאמדהגג,עלדמעות.היולשו
לשאיוכדלשו,אמאלעיה,דיברשכהאונשברלשוהקלואתשמעתי
עיישה.לשי,אמאעללוסיפרתישוטר,כמראותרחוקרשאנייחשוב

במסךעלהכשהירחשלי,בחדדלבדכששכבתיבבונקרובלילה
הביתבעלשלהסיפוריםעלחזרתיושחרד,עמוקירדוהלילהחירור
שרבהשקט,בבונקרהסיפוריםאתאמדתידםבקלולשכוח,לאכדי

פעםאיטלקי,פעםשונים,ובמבטאיםבקלוותאותםאמדתיושרב
השמותאלוכיפצ'ינר,טוני ,נידוהרטוני ,טוניליקוראיםכי ,ספרדי

כיבקנאה,א~ד gלעחשבתילאוכבדהזה.בעולםישלהחשרים
עםשלהם,הבנייניםכמרלשיהחייםמתךוצומחתהגאוהואתיראית
שלההעדיןהקלואתשומעתיבכרכבים,מלאיםבשמיםשנרגעהגג

ארת,ךאוהביםרת mהלקטוניבאה,אניטוניאלי,מתקשרתכשהיא
החדר,אתמילאגלדשליוהקלולש,ךהסיפוריםעםדיהרמכרתיטוני

גדלו.קלונעושחקןוהייתי

שערביאהבוהוםהסיפורים,עםיותרטובהייתיפעםרכלהימיםעבדו
מתוךשיצאההעידערלבאירופהיהודיםשלהחייםעללהםמספר

עלמדברהערביאתלשמעולבראאטקרציה,כמרנהייהחההחלוות,
שלאלהשאמדתיוכמהיותר,להתקשרהתחילההויאשלהם,הדברים
התחילוהדבריםרות,יהדאתתמכורהיאשדקכדיאחד,לאףתספר
אמרתיהזמןכלאבלליםללכתארתהלהזמיןורציתיהחצוה.לצאת
אחדרירםהגיע.לאמחדאבליותר,מוכןיות;רטובאהיהמחדמחד,

השםאתפתאוםשמעתילאחוד,רהשיעדהיפיםהבגדיםעםכשהייתי
קראהשהיאזהטוני,השםאתשמעתילאנגמד.שהבלויעדתישלי
אחד,שםשמעתימוכשר.בחרדאתהטוניבאה.אניטוני .איתרלי

ונוראיתשרדפתשבמש ,בכיסהאישורכמרהזה,השםעליזהרהווא
להתחבאשאי-אפשרויעדתי ,כלרםברקרהרשלאיבשמדברשל

 .הזאתהאמתלשמהשמש

עלי,מסתכלליהר,עומדהקלבןאתואריתילשי,השםאלהסתובבתי
הביטודקלי,הקשיבושתמידשלה,העינייםאבלשם.חיתההיארגם

לאריחאריחבידייםהצמדתיפעול,כמרשליבידייםשהנחתיברצפה,
סגורים,שעדיםשניכמרהיו,לשההעינייםסגורותאבללגרף.גרףכמר

הטלפונים,שהיה.מהכלעלכלרםלילהגידבלילמטהמסתכלת

 "הפררורםס'פדו" ,רהמות'ט

שלוהידייםאתשםלאהאולידו,שםחיתהשהיאבגללדוקהפגישות.
 .לעבהדושאחזוראמדוקראותי,עששרההרריםאתוקיללצעקעלי,

הסגורהעשרלידשעמדתיכמרדקרת,כמהעדרשםלעמדוהמשכתי
יותרלהיכנסלינתןלאשלהכשאבאאזוטוני,א~ד gשלהביתשל
טוניאתהדגהקבלןאיךאריתילשערומבעדבניין.פעולנהייתיכי
הנעלייםעלנוטףטונילשהדםאתאריתישלו.הכתףעלחבהעם

אתממנופשוטהאואויךטוני,אתתלוההאואיךהקלבן,שלהגדלוות
 ,נגמדשהבלליאומדחשוב,אנימהלשאלוובליהחשרים,הבגדים

לגמדי,מתהייתישלאבגללאבל .מותררמהלעבדו,מתיללכת,לאן
וצריתישדפה,כמרהכעסאתהדגשתיבהם,שידרהאלההחזיריםכמר

עםאוזבפנים,כלוםעםבערדאותרלוארותלדק,הבנייןעללשפךו
כלרם,עשיתילאאבלעליה,לדרךושאפשרלבטהכמרלהשטיחאבן
לושירמהערלהתרחקלו,לושירמהערק mלהתאומדיםאלצנוכי
אני,ככהכישורב.שרבלעצמיאמרתילו,לושירמהערק mלהתלו,

היפיםהבגדיםערםמלוו,משחקאניהרע,מלולשירובמקרםשחקן,
 ,שצחקושליהחבריםאלחזהרהלכתיהזאת,מההצגהקתי mהת

קפהלךנביאאלוינסיהכמרהיוםבאמעצככהלבשוהלכתאיפה
יא-שיח'.מגש,לעמיפו

נתנושהםהממ"דאלונכנסתיהעייפותאתהרגשתיהעבדוהיוםובסוף
הבגדיםאתהורדתיטנק,שללדתכמרהכבדהחלוןאתפתחתי .לי

עדרםונכנסתישאנחנו,הכודריםשלאלהכמרונראושהתלכלכוהיפים
הקידותבתרךשכבתישלי.אמאשלהצמדלשמיכתמתחתומסריח
 mפתהיההחלןו .שלילכשימותוהקשבתישלהם,הבונקרשלהעבים
ערדאתמכיששלהם,היפההחצראלנחשכמרפנימהככנסוהקוד
יכיששהקודכדיהשמיכה,אתמעצמיהורדתישלי.האמיתירתהפנים

אתליטפתישליד,השמיכהבקצהנגעתיובאצבעותכלוו,הגרףאת
כיאיתי,יחדמלטפותשלההאצבעותעםהנעימה,החתוליםפרוות

מעט mלוכהקברלתוךאר ,חוליםלביתמשםלצאתהדרךחיתהזר
 •הפסקה.ותהיהעלי,:דרהמסך .בכפר

עטהפדיאוריאזהנובלה ."הבורגנית"בשםכלדגנותבתאדריכלית,-פנקסשידה
ד. mהמאהקיבוץבהצואתאודתדאה
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