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Как родилась эта книга? 

Этот сборник - результат совместной работы израильских писа-
телей и переводчиков; издание вышло в рамках проекта "Между 
двух языков".

Разрешите представиться: Цур Вильман, израильтянин, житель 
города Мицпе-Рамон, преподаватель иврита и сотрудник молодеж-
ного центра. В течение шести лет я преподавал иврит в ульпане и 
руководил сетью ульпанов в "Движении Дрор Израиль". Я встре-
чался с сотнями репатриантов и репатрианток. Многие из тех, с 
которыми мне посчастливилось познакомиться, репатриировались 
из СССР и СНГ, начиная с 90-х годов ХХ столетия. Эти репатриан-
ты сейчас представляют значительный процент населения Израи-
ля. Благодаря нашей встрече в ульпане мы пустились в совмест-
ное путешествие. 

Так же, как они вместе со мной осваивают иврит и жизнь в Израи-
ле, я с их помощью все больше узнаю о жизни в стране, которая до 
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1991 года называлась Советским Союзом. Мои ученики рассказы-
вают свои истории -  чарующие, поразительные, болевые, кровото-
чащие... Знакомясь с ними, я лучше понял свою историю как сына 
еврейского народа.  Однако их рассказы недоступны мне в полном 
объеме, ведь я не владею русским языком, а они сами только по-
стигают иврит. Надо пробиться через русский, чтобы приблизиться 
к их истории, памяти, любви и боли. 

Я решил, что параллельно с деятельностью преподавателя ив-
рита я должен помочь этим людям перевести эти истории на иврит. 
Очень важно, чтобы другая часть населения Израиля смогла луч-
ше понять - и принять  "русских" репатриантов,  ощутить хотя бы 
на  мгновение их боль и сомнения, узнать о том мире, откуда они 
пришли. 

Уважаемые читатели, вот вы и узнали об идее, которая легла в 
основу проекта "Между двух языков". Проект сближения слоев на-
селения поддержал городской Совет Мицпе-Рамона и выделил на 
него бюджет. Осуществить проект мне помогли сотрудники мест-
ного молодежного центра и профессиональные переводчики. Все 
получилось; перед вами - антология произведений израильских ав-
торов-репатриантов из стран бывшего СССР. В этой книге собраны 
оригинальные тексты и их переводы на иврит. Приятного вам чте-
ния и давайте лучше понимать друг друга!

Цур Вильман
«Центр Ульпаней Дрор» и «Движение Дрор Израиль»,  

проект «Когда русский и иврит встречаются»
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Ирина Сапир

Молодость

Моя молодость – мгновенье!
Плеск разбившейся волны.
Чайки быстрое скольженье
по шелкам голубизны.

Моя молодость – мистрали – 
злы, порывисты, сухи.
На сердечные скрижали
нанесённые стихи.

Моя молодость – безбрежность!
Вдаль манящие огни.
Упоительная щедрость
на минуты и на дни.

Моя молодость – малышка – 
неумела, но смела.
Разъярённых молний вспышки
за непрочностью стекла. 

Моя молодость – травинка – 
лёгкость, тоненькая стать.
Ускользающая дымка...
Мне тебя не удержать...
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Марина Старчевская

САРАФАНЯ 

В коммунальных квартирах все жильцы немного родствен-
ники, а родственников, как известно, не выбирают.

Сарра Борисовна не была моей тёткой. Тем не менее, я зва-
ла её тетей Саррой. И она, бездетная, энергичная, любила 
меня, как родную.

Помогала писать буквы и всю жизнь с умилением вспоми-
нала, как в первый раз я самостоятельно написала слитно 
имена САРАФАНЯ. Получилось новое слово, второй полови-
ной которого была Фаня, Саррина мама. А сарафаней мы 
потом называли любое летнее платье.

Новые слова возникали не только в письменах. Однажды, 
во время ремонта, я зашла на соседскую территорию и вос-
кликнула: "Какой пахлам!"

И "пахлам" прочно укоренился в нашей речи, для обозначе-
ния разбросанных вещей и неопрятных помещений.

Соседки рассказывали, как первый муж ушёл от Сарры, по-
тому что у них не было детей, но перед этим, она-таки успела 
написать ему докторскую диссертацию.
Потом у Сарры появился Виктор, который преподавал эконо-
мику. Кажется, ему она тоже написала докторскую, но навер-
няка этого уже никто не помнит.

Помню только, как спросила Виктора, чем отличается капи-
талистическая экономика от социалистической, потому что 
с капиталистической прибавочной стоимостью было всё, бо-
лее или менее, ясно. Препод честно ответил, что большой 
разницы нет – просто при социализме прибыль идёт не капи-
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талисту, а государству. И мне тут же стали понятны сложные 
таблицы в конспектах по экономике социализма.

Я часто размышляю над тем, почему получала такие сме-
лые ответы – по-видимому, сосед был совершенно уверен, 
что внучка расстрелянного при Хрущёве хозяйственника, и 
дочка посаженного ни за что отца, зря трепаться не будет.

Фаня Ефимовна была прирождённым руководителем, 
правда, руководила она в основном своим мужем, но коман-
ды подавала зычно:

– Борис, иди на место!
И старенький Борис Анисимович послушно садился в своё 

кресло и тихонечко мечтал вслух:
– Хоть бы бог послал гостей, чтобы моя Фанюся выставила 

что-нибудь вкусненькое...
Готовили СараФаня потрясающе, но деда держали впрого-

лодь – может быть, заботились о здоровье... Он днями про-
сиживал возле парадного, опираясь на палку, которую вен-
чала полированная собачья голова, и смотрел на прохожих.

Может быть, глядя на эту голову, я догадалась сказать:
– Баба Фаня, почему ты говоришь "иди на место"? Разве 

дедушка собака?
Что позволено ребёнку, ни один Юпитер сказать не в праве. 

И мне никто не посмел возразить.
Время шло… Не стало девяностолетнего Борис Анисимо-

вича, который называл меня Маринеска. Постарела и стала 
забывчивой баба Фаня.

Только Сарра по-прежнему пекла пироги с яблоками и по-
сыпала их корицей.

Потом не стало Виктора… Долгожительницы погоревали 
и решили любой ценой сменить коммуналку на отдельную 
квартиру – мужчин не было, но деньги-то были…

Появилась подпольная маклерша Марь Ивановна, и нача-



10

лись долгие переговоры по рокировке жилья. Мы не вмеши-
вались. Толстая и седая Марь Ивановна, подглядывая в се-
кретную тетрадку, чертила схемы и размечала варианты. При 
этом, мне казалось, что она бормотала адреса типа: "Юпитер 
в доме Земли", "Синастрический Марс Венеры", "Меркурий в 
Луне" – словом, честно отрабатывала свои, почти ритуаль-
ные, услуги.

Наконец, звёзды смилостивились, планеты сошлись, и, 
"умасленная" килограммом "Белочки", работница горсовета 
подписала обмен.

Женщины переехали в фантастически-отдельную двухком-
натную квартиру со всеми удобствами и затосковали. Никто 
не рассказывал последних известий. Те, что по телевизору, 
были не в счёт – кому интересно слушать о том, как приехал 
и уехал с каким-то визитом, какой-то председатель! Другое 
дело, от кого забеременела продавщица Надя, или почему 
не поступила в консерваторию дочь бухгалтера ЖЭКа… Но 
этих новостей теперь никто не рассказывал. К тому же, бе-
режливая баба Фаня стала прятать деньги и забывать ме-
ста захоронений. Самые дикие фантазии не могли помочь в 
поисках припрятанных купюр. Старушка бессильно рыдала, 
но как только Сарра выходила из дому, заботливо убирала 
деньги и напрочь забывала – куда. 

Это только в книжках время идёт медленно, в жизни – всё 
гораздо быстрей. Грянула реформа, когда новые деньги 
обесценивались, а спрятанные не имело смысла искать…

Я приехала в Денск спустя 30 лет. В отреставрированной 
трёхэтажке постройки конца 19 века, смутно проступали чер-
ты моего родного дома.

На что я надеялась, когда звонила по домофону в свою 
коммунальную квартиру? Разумеется, мне никто не открыл.

Говорят, что если закрываются одни двери, то открываются 
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другие – и я побрела к Сарре. По моим подсчётам, ей должно 
было быть лет сто.

Память, дай Б-г каждому! Глаза сияют:
– Маринеска! Помнишь, ты говорила: "Маина моет коко-

дильник, Сая моет кокодильник...".
– Деньги-то нашлись?
– Нет... Вот, смотри! – она вынесла из кабинета листочек в 

косую полоску, на котором кривыми буковками слитно было 
написано САРАФАНЯ.
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Яша Хайн 

Жить, несмотря на то, 
что дни короче

Мне в молодости ночью говорили,
скрывая нежность под помадой алой –
забудутся твои ошибки, милый,
а если нет – прикроем одеялом

Дырявых простыней, проступков тени,
чтобы от памяти земной укрыться,
от суеты и пагубных решений
и вновь – бездумно в радугу влюбиться.

Жить, несмотря на то, что дни короче,
дразня цветущей липы ароматом,
украсть покой у светлой, лунной ночи,
провозгласив, что я – твой император.

Поведать надзирателю-народу,
прикрывшись саркастической улыбкой,
что за ошибки – я плачу свободой

и ты моя - любимая ошибка... 
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Не то, что хочется 

Не то что хочется песни петь,
но не могу язык проглотить.
Не то что хочется заболеть,
но странно вечно здоровым слыть.
 
Не то что хочется полюбить,
но не устал ещё целовать.
Не то что хочется дальше жить,
но невозможно тебя терять...

Шоссе закрыли

Бреду под утро по пустынным тротуарам,
крадётся осень по дворам – шоссе закрыли,
шоссе ведь осени не нужно и задаром,
шоссе разбитое, которое изрыли.

Молчанье города, где наблюдают крыши,
как бабочки плывут в осенней, тёмной луже
сжимает сердце в цепенеющем затишье:
шоссе и осень во дворе – витают души,
как мыши серые и если кровь сгустится 
и я умру – шоссе, которое изрыли,
мне станет утром заключительной страницей,
финальным эпилогом в кратком, сером стиле.

Молчанье города, где ты с судьбой играешь, –
игру ночную покрывает вечной тайной.
Я так люблю тебя. Люблю. И ты ведь знаешь,
что осень к нам вплелась... причудою случайной...
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Как солнце в море погибает

Декабрь и нет дождя. Жара,
Короткий день так быстро тает.
Слова бегут из-под пера,
И солнце в море умирает.

Быть тоньше – выбирать слова,
Точнее – выбирать и время,
Для слов, которые бросал
В закат – а солнце, в красном шлеме,

Не понимая, что в огне
Сейчас умрёт – ласкало море,
Светило нежностью – в окне,
На кухне, в узком коридоре.

В предсмертной, пламенной мольбе
Слова, покрывшись позолотой,
Неметь хотели и скорбеть
О солнце – молчаливой нотой.

Декабрь и нет дождя. Овал
Оконный сдержанно блистает.
На все слова сейчас плевал –
Ведь солнце в море погибает...
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Хамсин
 
Хамсин. Цикады пилят бездну пустоты,
Жара и пыль, по мне, честнее чистоты,
Её стерильного и праздного покоя,
Предпочитаю – запах пыльного левкоя.
Теперь, когда молва и шум толпы не в счёт,
И соловей внутри меня ещё поёт,
И позволяет в зной, и в сумерки влюбляться –
Зачем, мой друг, в тоске за прошлое цепляться?
 
Дрожащий воздух над землёй и неба синь,
Играет ветер женской юбкой – так хамсин,
Колен и бёдер женских нежно домогаясь,
Выплёскивал пустыни боль и задыхаясь,
Шептала женщина в жару, себе назло:
 
"Да – двадцать лет тому назад – произошло.
Тогда – влюблялась, в мираже мгновенно тая,
Теперь – судебный иск за счастье предъявляя,
Вернуть пытаюсь миг и павших листьев медь,
Всё то, что в мире не успела разглядеть,
Мечты, поросшие кладбищенской травою,
Восточный ветер, обнимающий весною"...
 
Весна. Хамсин. Цикады, много лет спустя,
Всё также пилят пустоту и шелестя,
Бродячий, медный лист, как огненная птица,
Предпочитает с женской юбкою кружиться –
Без домогательств. Соловей не будет петь –
За дерзкий звук возможен иск и даже клеть.
Умрёт хамсин. Наступит чистота, прохлада,
И сладостный покой - но мне его не надо...
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Зина Сорокурс

Я родился под знаком овна, 
или к нам вошел придурок

Утро, господа, утро. 6:00. А я уже здесь!!! Ку-ку! Всем при-
вет! Есть тема. Можно обсудить. 

…Как я попал в психушку. Ну, еще в прошлой жизни.
Вы люди молодые и не знаете, что в СССРе  бесплатный 

вход в психушку исключительно для диссидентов предна-
значался. То есть, для власть не любивших. Им делали 
скидку: назначали лечение без ограничения срока. Ну еще 
для буйных. А простые смертные косяки от армии получали 
21 день на все про все и то только лишь при предъявлении, 
как это у вас тут называется, витамина ПИ, а лучше - неко-
торую сумму в банкнотах.

А мне вот повезло. Мама, говорила, что дуракам закон 
не писан, потому как я родился под знаком Овна. Все овны 
упрямые, все упрямые -дураки, а поскольку дуракам закон 
не писан, значит, им везет. Так говорила мама, благословен-
на ее память. Когда маме было 70 она говорила, что ей 73. 
"С этой мелихой год идет за три, чтоб они там провалились!"

…Эй! Вы еще не ушли на этот ваш away? Нет, я знаю, что
на этом вашем чате нужно быстро-быстро и очень кратко, 
но я не Чехов, уж извините. Как умею.

…Так я продолжаю?
 87-й год. Одесса. Лето Жара. 
Как говорится: на дворе перестройки разгар, на телах спе-

ло-летний загар, а у меня - нервы.
…Мне страшно ездить в переполненном  транспорте и пе-

реходить через дорогу. Нет, я делаю все как надо: смотрю 
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налево, смотрю направо, (а, может, наоборот?), дорога сво-
бодна, а сердце бешено бухает, вот-вот выскочит. Замираю 
на месте и тоскливо смотрю на противоположную сторону. 
Боюсь. Смертельно! Смертельно боюсь брякнуться в обмо-
рок прямо посреди дороги. На разделительной полосе.

С чего бы это? Мама говорит, с детства. Будто я много 
болел и у меня был тяжелый энтероколит. Это когда у тебя 
постоянный понос. (Извините.) Потом, правда, понос про-
шел, спасибо бабушке. Она, слава богу, уже там. Ну, вы зна-
ете, где. Мама с ней уже встретилась, я так думаю. Так вот, 
бабушка меня лечила и таки вылечила. Ореховой настой-
кой. Боже мой! Мои ноздри до сих пор помнят этот терпкий 
аромат и пряно-сладкий вкус зеленой ореховой настойки на 
водке. Потому что на водке, бабушка разрешала толь чай-
ную ложечку, но я выпрашивал две. Мама моя дорогая, это 
можно было сойти с ума! 

…Нет, с ума я не сошел, а дошел только до истощения 
нервной системы. Но это было потом. С’est la vi. Папино 
любимое выражение. 

Было плохо. Очень плохо. Надо было что-то делать, и я 
пошел в книжный магазин. Купил Фрейда, Карнеги, Юнга и 
доктора Спока. …При чем здесь Спок? Понятия не имею. 
Мне сказали, что он большой специалист. Доктор ведь, нет? 
Слава богу, тогда эти господа уже не были в дефиците.

…Извините, звонят. Это папа, из Хайфы. Он хочет знать, 
что слышно! Ему 80 и он имеет на это право! Он уверен, 
что я все знаю. Например, почему здесь, в Израиле, такой 
тяжелый климат??? Я должен знать все!

Так на чем мы остановились? На докторе Споке и Карне-
ги? Да… Дай бог здоровья этим господам и, как говорится, 
до 120-ти, но они мне НЕ помогли. И когда они мне НЕ по-
могли, я пошел на Канатную улицу. Помните у Высоцкого 
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про Канатчикову дачу? Так у нас в Одессе почти то же са-
мое, - диспансер для психов размещается на улице Канат-
ной угол Жуковского, ныне Почтовая. Конечно же не поэта 
Жуковского, а маршала, которого, по легенде, сослали в 
Одессу, чтобы он освободил ее от всех урков.  Ага. Щас! До 
сих пор освобождает.       

Вы знаете, я не умею дать взятку. Не научился. В той жиз-
ни брали все. И, разумеется, давали все. Или почти все. 
Я отношусь к этим "или". Мама говорила: "Если нужно, то 
почему не дать для пользы дела. Но ты же паршивая овца!" 
Ну да, я родился под знаком Овна. Это я к тому, что, когда 
я пришел в этот психдиспансер, у меня были опасения, что 
без взятки меня завернут. Но ведь дуракам везет! Я пришел 
к ним, рассказал, что у меня и здесь болит, и там болит, 
и что по ночам задыхаюсь и просыпаюсь в холодном поту 
и про разделительную полосу, а ОНИ МЕНЯ НЕ ЗАВЕРНУ-
ЛИ! Доктор велел мне развести руки в стороны раз, другой, 
один раз стукнул молотком по коленке, этим же молотком 
поводил перед носом туда-сюда и… выписал направление 
в профилакторий! Без всякого намека на "подмазать"! Без 
всякого витамина ПИ! Он, наверное, Козерог. Я так думаю.

Через пару дней я отправился на трамвае лечить нервы 
на 11-ю станцию Большого Фонтана. Дневной стационар. 
Ездить каждый день. И две недели не надо ходить на рабо-
ту. ЦЕЛЫХ ДВЕ НЕДЕЛИ!!! Вы знаете, что это такое – две 
недели не работать? Это же праздник души! 

Итак, я поехал на трамвае. Вы одессит? Нет? Тогда вы не 
знаете. В псих-профилакторий на 11-ю станцию идет трам-
вай номер 17. Там его конечная остановка…  

 …Одну минуточку, кто-то стучит. 
Это Сема. Пришел сообщить, что лампочка на месте. За-

мечательный мужик. Электрик по специальности. Добро-
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вольно следит за тем, чтобы лампочка на нашей лестничной 
клетке была на месте. Вы знаете, эти террористы-тинейдже-
ры периодически зверски уничтожают нашу единственную 
лампочку. Я понимаю, если бы они просто ее выкручивали. 
Так нет же. Им крайне важно, чтобы было со звуком! Нет, во-
обще-то я их понимаю. Я тоже бил. Но я бил исключитель-
но во дворе исследовательского института. Наш дом был 
напротив. Там этих некондиционных флуоресцентных ламп 
было навалом, и мы, двенадцатилетние пацаны, с удоволь-
ствием били эти лампы о стенку и они звонко расшибались 
разбрызгиваясь мелкой стеклянной крошкой. Ух! Класс!

Вы еще здесь? Так я продолжаю? 
Процедуры в этом псих-профилактории длились с 8:00 и 

до 14:00. Витамины в уколах, успокоительные в таблетках, 
гипноз под фанеру и моя ЛЮБИМАЯ трудотерапия. Я вам 
сейчас объясню: это когда вы перекладываете марлевые 
салфетки из одной кучки в другую, из одной кучки в другу, 
из одной… Ясно? Более сложный вариант – складывание 
салфеток вчетверо. Я сразу выбрал более сложный вари-
ант. Там еще коробочки клеили. Но я выбрал салфетки. 
Не люблю мыть руки. И еще: эти успокоительные таблет-
ки действовали с точностью до наоборот. Так что спасибо 
салфеткам, уравновешивали. Я там даже курить бросил. 
Почти. Доктор забрал у меня пачку "ВЕГИ", положил ее на 
сохранение в морозилку сказав, что я всегда могу ее оттуда 
взять. Это у него такой метод был. Развивал у пациентов 
силу воли. 

Так что к концу курса я, практически, излечился. Я там 
чудно провел время. Курить не бросил, но через полгода 
попросился на повторный курс. А еще через год уговорил 
комиссию положить меня в стационар, прямо там, на Канат-
ной. Чтоб не ездить. В стационаре ведь санаторий, честное 
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слово. Все эти суицидные, шизофреники и женщины пере-
ходного возраста с первого этажа – ну просто замечатель-
но-задушевная компания. Только там я по-настоящему от-
дохнул и пришел в себя. Нет, серьёзно. Овен же!

…В армию? Слава богу, не взяли.
…О, Мотя кликает. Наверное, 8:00. На работу пора. Эй, вы 

еще здесь? Ку-ку!
Эх, ушел на свой away. Мотя! Ты какой знак зодиака?

     Баллада о жене Лота

Горит Гоморра,
Сдом горит,
взрывая воздух диким воплем,
и дымом душным, 
пеплом терпким
тот вопль по камням летит.
А от него
               все дальше, 
                                    дальше
семья торопится, 
                               бежит, –
жена и муж, а с ними дочери, – 
песок под пятками кипит, 
                                шипит, хрипя...
…Жена отстала,
и задыхается устало,
и просит пить, но нет воды…
скорей, 
            скорее от беды!..
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"Лот, Лот! Я не могу! 
                                – зовет она.
                                                   –  Не добегу!
Подай мне руку!
                           Где ты, Лот?.."
…А он бежит, 
                      бежит вперед, 
Без остановки, без оглядки,
как Бог велел.
Сверкают пятки,
Там, где-то справа поворот…
…Нет, он не слышит.
"Где ты, Лот!
Подай мне руку! 
                          Помоги мне!"
Потоком грязным и противным
                                                течет по ней соленый пот, 
скользит по волосам на грудь,
по животу, по бедрам острым,
а губы, черные, как оспа, 
                                         хватают 
                                                     воздух 
                                                              как-нибудь.
За ним, за праведником божьим, –
– ведь он один спасеньем был –
за ним, за ним, еще немного…
Но, кажется, уж нету сил.

И тут она остановилась.
И, задыхаясь, 
                       опустилась 
                                         на камни
                                                       в пыль.
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"…зачем спешить?
Ох, как же хочется мне пить!
и Лот… вот-вот за мной вернется
и поведет меня к колодцу,
он не позволит мне отстать,
всего лишь нужно подождать…"

Соленый пот совсем просох.
Она блаженно улыбнулась
и, почему-то, оглянулась…
"…не так уж и горяч песок…"
И в соль, как в саван, обернулась.

Ночь.
Душно.
Запах гари.
Звезда,
скатившися во мрак, 
погасла.
Пятна киновари,
напоминая о пожаре.
за горизонтом опадали
и равнодушно умирали.
Далёкий лай собак.
А на обочине дороги
старик сидит.
Сидит, неловко скрючив ноги,
И что-то бормоча о боге,
Опресный   хлеб
                                 крошит
                                                  в песок…
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Раиса Бержански

Глаза в глаза

В это утро меня разбудил шум во дворе и громкие голоса. 
Я ещё пыталась обмануть себя и заснуть – напрасно. Сон 
окончательно пропал. За окном послышался жалобно-скуля-
щий голос. Выглянула во двор. У соседнего крыльца стояла 
большая фура, в которую соседи грузили свои вещи. "Вот и 
эти люди переезжают" – подумала я.

Довольно часто по вечерам я видела своих соседей в пар-
ке, возвращаясь с работы. У их ног всегда спокойно лежала 
рыжевато-черная собачка. Сейчас мне показалось, что она 
нервничает, суетится, заглядывает в глаза хозяевам. Её та-
кое поведение мне стало понятно позже. 

Однажды вечером, гуляя в парке, я вдруг увидела эту собаку 
возле той самой скамейки, на которой сиживали её хозяева. 
Она почувствовала моё мимолётное внимание, поднялась 
на ноги, но не подошла. Я продолжила свой путь. Подойдя к 
дому, я вдруг увидела её у соседнего подъезда. Почему она 
сюда вернулась?  Собака спокойно сидела, с чувством соб-
ственного достоинства, не навязывая своего общения, про-
сто смотрела мне в глаза.

Меня не покидало ощущение необычности, она как будто 
у меня что-то спрашивала. Не знаю, может она пронюхала 
мои мысли. Мне показалось, что она знает и понимает моё 
состояние одиночества. Взгляд глаза в глаза, на равных, а не 
собачий, снизу-вверх. Что она предлагала мне? Дружбу? Но 
я не готова была к этому. Оправдываясь тем, что сама, на се-
годняшний день, не устроена и у меня нет ничего съестного, 
я быстро прошла в свой подъезд.

Больше я этой собаки не видела, но у меня до сих пор оста-
ётся чувство вины перед ней.
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Готов сгореть

Я – стол в квартире полуразрушенного дома на Петроград-
ской стороне. Второй год войны. Рядом со мной на железной 
кровати вот уже третий день безучастно лежит, завёрнутый 
во что только можно, ребёнок. Он замерзает. Он с большим 
трудом открывает глаза на просьбу матери скушать кусочек 
хлеба. Её сейчас нет дома – она ещё утром опять ушла за 
хлебом. С улицы доносятся выстрелы и взрывы. Дрожат 
стёкла в оконной раме. С потолка на нас сыпется штукатурка 
и я в страхе, что вот-вот обрушится потолок. 

Наконец мать вернулась и принесла кусочек хлеба, за кото-
рым простояла на морозе около двух часов. Теперь надо бы-
ло затопить печку-буржуйку и нагреть воды, но в доме, кроме 
меня, не осталось ничего что могло бы гореть. И я готов сго-
реть, только бы ребёнок согрелся и смог сделать несколько 
глотков размоченного в воде хлеба.

Женщина взяла в руки топор.
Когда пламя разгорелось, я успел увидеть, как ребёнок, 

поднесённый к теплу, улыбнулся.

Всегда с ней

9 часов вечера. Подъезжая к железнодорожной платфор-
ме, она пыталась разглядеть через окно электрички оста-
новку автобуса, где должен был стоять последний автобус, 
идущий в поселок. Из вагонов вышло несколько человек и 
быстро разошлись в разные стороны.

Ни души! Она постояла некоторое время, как бы ожидая 
кого-то, освещаемая одиноким фонарём. Ей редко приходи-
лось так поздно возвращаться домой одной. Раньше всегда 
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встречал муж. Напряжённо всматриваясь в дорогу, по кото-
рой придётся идти 2,5 км через лесопарк, увидела две фигу-
ры, но не понятно было, в какую сторону они идут – к стан-
ции или в поселок. Если фигуры приближаются, то стоило не 
спешить и подождать, чтобы определиться, что это за люди и 
стоит ли их бояться. Если они удаляются – надо поспешить, 
чтобы быть к ним поближе в случае опасности. Спокойнее 
идти, когда не встречаешь на дороге ни людей, ни машин.

Определила – фигуры удаляются. Тогда она прибавила шаг, 
и расстояние между ними начало сокращаться. И вдруг за по-
воротом фигуры исчезли. Что это могло означать? Или люди 
её поджидают, или свернули вправо на тропинку к усадьбе, 
стоящей в стороне от дороги. Биение сердца почувствовала 
у горла, замедлила шаги. До дома оставалось ещё полкило-
метра. Негде обойти этот поворот. Пересиливая страх, она 
прошла этот участок дороги. Вот уже засветились огни в ок-
нах поселка – страх отступил.

На завтра назначен зачет по "Горным породам и минера-
логии". Это её любимый предмет. Какие они, минералы, все 
разные: твёрдые и мягкие, теплые и холодные, красивые и 
так себе, … – в сущности, как и люди. После занятий на фа-
культете ещё раз спустилась на шестой этаж, где была вы-
ставлена под стеклом большая коллекция минералов. Это и 
стало причиной её задержки в университете и опоздания на 
последний автобус.

Ну вот, наконец-то и дома! Поднялась на второй этаж, по-
шарила ключ в кармане, открыла дверь. "Добрый вечер! Я 
уже дома", – сказала она громко, обращаясь к столику в при-
хожей и ласково поглаживая столешницу. Положила сумку 
на стульчик, сняла пальто, прошла в маленький уютный са-
лон. Здесь всё напоминало мужа. И снова "зашлось" сердце. 
На третьем курсе, когда они поженились, бабушка подарила 
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им свою маленькую квартирку под Москвой. В ней всё было 
устроено его руками.

Она помыла руки, зашла на кухню, включила чайник, по-
ставила на стол хлеб, масло, сыр, свою чайную чашечку с 
блюдцем. Поднесла к губам любимый бокал мужа, сказала: 
"Сейчас будем пить чай". 

Шесть-пятнадцать утра. Зазвонил будильник – пора вста-
вать. Она умылась, оделась, на ходу выпила чашку кофе с 
молоком и бутербродом. Через двадцать минут будет мест-
ный автобус до станции – надо спешить. 

"До вечера!" – обвела взглядом свой дом, заперла дверь и 
быстрым шагом поспешила к остановке.

Дик

Моими ближайшими соседями по хутору были старик со 
старухой. Жили они на пригорке в старой усадьбе с яблоне-
вым садом. Была у них собака по кличке Дик. Это не была 
породистая собака, скорее всего простая дворовая, очень 
ласковая и добрая, как и её хозяева. Её не сажали на цепь. 
Она лежала у порога или сопровождала хозяина, когда он 
уходил куда-то по делам или копался в саду. Отношения с 
хозяйкой у Дика не всегда складывались дружеские. Она 
сердилась на него за следы, оставленные после охоты на 
кротов в огороде.

Время от времени Дик исчезал. К таким исчезновениям хо-
зяин привык. "Набегается и вернётся", – говорил он. Через 
несколько дней пёс появлялся похудевший, грязный и, с ви-
дом провинившегося, молча заползал к себе в будку. Хозяин 
выносил еду, слегка журил, почесывая его за ухом, выбирал 
репьи из кудлатой шерсти. Дик был предан хозяевам и охра-
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нял их имущество. Если со двора доносился призывно-пре-
дупреждающий лай, то это могло означать так же, что в небе 
появился коршун, охотившийся за курами.

Теплыми, тихими вечерами, управившись с хозяйством, 
старик брал в руки аккордеон, садился в беседке у развеси-
стой яблони и оттуда разливались мелодии вальсов, роман-
сов, танго. Я очень любил такие вечера. Но самое удивитель-
ное в этом было то, что собака ложилась напротив хозяина, 
внимательно слушала, шевелила ушами, иногда вскакивала, 
виляла хвостом или напрягалась и казалось, была готова 
подхватить мелодию.

Однажды ночью меня разбудило завывание похожее на 
волчье. Звук доносился с соседнего хутора. Мне стало как-то 
тревожно - "это плохой признак", - подумал я. Утром я поспе-
шил к соседям. Хозяйка сказала мне, что мужу стало плохо и 
она вызвала неотложку. "Скорая" приехала только к вечеру, 
увезла хозяина и старуху, приказавшую Дику сидеть, сторо-
жить дом. Она вернулась утром вся в слезах - муж умер. Ди-
ка не было, и женщина подумала, что как всегда пёс убежал 
и вернётся.

Прошло немало времени с того трагического дня. Жизнь 
в усадьбе замерла. Женщина редко выходила во двор, она 
была в полной апатии к жизни, иногда к ней заходили соседи. 
К дому стала часто приезжать машина "Скорой помощи".

Был конец осени. В один из вечеров мне показалось, что 
слышу музыку, доносившуюся со стороны усадьбы. Играли 
на аккордеоне, но что это была за музыка, понять было не-
возможно. Звучали только аккорды. И тут я услыхал знако-
мый лай. Я бегом бросился к соседке.

Невозможно было удержать слёз, когда я увидел, как стару-
ха, стоя на коленях и рыдая, обнимает грязного, худого, чуть 
живого Дика. Рядом лежал отброшенный аккордеон. 
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Магда

Она стояла на открытом месте между лесом и забором, 
окружавшим двор егеря. Волчица нетерпеливо перемина-
лась на одном месте. Она выла, и в звуке этом была прось-
ба, жалость и призыв. Знакомые нотки послышались егерю 
в этом завывании. Он выглянул в окно и мгновенно узнал её.

Он не мог ошибиться. Это была она – его Магда. Это её 
маленьким умирающим комочком он нашёл позапрошлой 
весной в лесу у пустого логова. Оглядевшись вокруг, он по-
нял, что здесь произошла жуткая драма. Каким-то чудом 
остался жив один щенок. Егерь принёс его домой, накормил 
молоком из бутылочки через соску, соорудил ему пастель в 
коробке. Он выходил этого щенка.

Через год это была уже красивая волчица. Из леса она 
часто слышала позывные своих родичей и волновалась. 
Егерь знал, что Магда уйдёт, когда наступит её время. И она 
действительно ушла.

Он позвал её по имени, и волчица радостно завиляла 
хвостом, но не двинулась с места. Тогда егерь взял ружьё, 
топорик, длинную верёвку и вышел за калитку.

Они смотрели друг другу в глаза, и волчица, повизгивая, то 
делала несколько шагов к лесу, то поворачивалась к нему, 
как бы приглашая его следовать за ней. Егерь принял при-
глашение. Он шёл за ней следом и старался не отставать.

Вдруг волчица остановилась у кучи хвороста. Ах, ты бедо-
лага! Так вот в чём дело! Это была старая браконьерская 
яма-ловушка, присыпанная хворостом и валежником. Из 
ямы доносился жалобный писк.

Тогда егерь закрепил один конец верёвки за ствол дерева, 
другой конец опустил в яму.

Волчица напряженно наблюдала за ним. Он спустился в 
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яму, подхватил одной рукой упирающегося щенка, сунул его 
за пазуху и пополз вверх.

Выбравшись из ямы, егерь подтолкнул волчонка к матери. 
Она облизала его, потом схватила за загривок, взглянула на 
спасителя, постояла секунду, издала урчащий звук и скры-
лась в кустах. В какой-то момент егерю показалось, будто 
он увидел в зарослях глаза, ожидающего поодаль волка. 

 "Магда, Магда! И какая же те у меня умница!" – подумал 
егерь.

Разговор по телефону

 Утро было пасмурное, хотя синоптики обещали теплый сол-
нечный день. Старик включил чайник и уже собрался выйти 
за калитку забрать из почтового ящика газеты, как зазвонил 
телефон. 

– Привет, отец!
– Привет!
– Ну, как дела?
– Да как всегда. Дырявая неделя. Куда-то прячутся часы, за 

ними ускользают дни, и с ними месяцы и годы. Весь в ожида-
нии погоды!

– Ну, а здоровье как?
– Да всяк! Пока что вертикально. А у тебя какие, сын, дела? 
– Да тоже нет проблем пока. Дела и мысли все в порядке. 

Ну, будь здоров!  
– И ты! Пока!!!  
 Вот он и позвонил. Значит, всё наладится.
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Радость пробуждения

Открыла глаза. Часы на стене показывали восемь. За ок-
ном пасмурно. Дождь то ли был, то ли ещё собирается. Мужа 
рядом нет. Я набросила халат и вышла из спальни.

Из кухни вкусно пахнет кофе. Стол уже накрыт. 
– Ты уже встала? Доброе утро! Будем завтракать или как?

– спросил, улыбаясь, муж.
– Ну, я же не цыпленок, чтобы сразу к столу. А ты давно

встал?
– Давно.
Я привела себя в порядок.
– Ну, как? Сразимся?!
Вот уже некоторое время мы пристрастились к игре в на-

стольный теннис. Иногда это бывает утром, но чаще к вече-
ру, после долгого сидения за компьютером. У нас далеко не 
первая молодость и мы не то, чтобы увлекались спортом, но 
спортивную форму поддерживаем. Муж любил велосипед-
ные прогулки, а я любила волейбол. 

Через двадцать минут мы уже сидим за столом с чувством 
легкой усталости, улыбаемся друг другу. Мы довольны со-
бой.

– Приятного аппетита!
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Лара Домнина

 Случай в автобусе

Расскажу вам, что приключилось со мной однажды.
Зашла я в автобус после работы невыспавшаяся, устав-

шая, раздраженная.
Заняла место.В салоне работает кондиционер, как всегда, 

журчит говор пассажиров и вдруг слышу…
– Удобно вам ехать? Спокойно, мирно, правда?
Я подумала: “Голос какой-то механический. Так это же ав-

тобус со мной говорит.”
А голос продолжал: 
– Так вот, я и говорю, что это сейчас мне, как и моим пасса-

жирам, уютно и спокойно ехать. Я очень доволен, что попал 
на маршрутные линии в Беер-Шеву. 

А когда по Иерусалиму ездил, много натерпелся страха и 
бед. Мало того, что попадались неспокойные пассажиры, 
громко и грубо выяснявшие свои отношения, так несколько 
раз сами пассажиры задерживали террористов с ножами. А 
в последний раз…Ох, не приведи господь, еще раз пережить 
такое.

Вошел в автобус пассажир, но какой-то странный. Одет в 
свободный балахон, все время прячет глаза от водителя и 
пассажиров. Встал в середине салона, хотя были свободные 
места. Отъехали от остановки. Вдруг раздался взрыв такой 
силы, что меня всего покорежило, стекла из окон повылета-
ли, а двери заклинило так, что никакая моя автоматика не 
смогла их открыть.

А тут еще весь салон наполнился дымом.
Ну, конечно, люди снаружи открыли двери. Живые вышли, 
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много было раненых, а восемь человек погибло, среди них 
два мальчика и одна девочка 13 – 14-ти лет. Из школы ехали. 
Горе-то какое!.

Как же нелегко мне было в тот день!
Женщины кричат и плачут, врачи развозят раненых, поли-

ция расследует, как и что случилось, добровольцы помогают 
тем, кто может идти сам.

Я-то тоже не могу двигаться. Приехал эвакуатор, меня по-
грузили и отправили на ремонт. Потом я слышал, что терро-
рист и себя взорвал.

Отремонтировали и, как пострадавший ветеран автобусно-
го парка, я был направлен на работу в Беер-Шеву.

Голос замолчал. Я слышу, как через вату, по автобусному 
радио свою остановку. Открываю глаза. Рядом никого нет. 
Вышла из автобуса и пошла домой.

Приснится же такое…
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Наталья Терликова

 Миниатюры из романа  
"Машиах пришел и ушел"

Я давно научилась собирать камни, которые кидают в меня 
другие. Собирать и складывать их в прочный фундамент для 
своих будущих побед.

Поэтому продолжаю работать над романом "Машиах при-
шёл и ушёл", который состоит из небольших иронических ми-
ниатюр про приключения детей репатриантов из России. Во 
этом выпуске представлены несколько миниатюр и стихотво-
рений из этого романа. 

***
Нет в нашем мире постоянства,
Всё от того, что ограничено пространство.
Бывает, ангелы играют бесов,
Святыми вдруг становятся повесы,
А наша жизнь – обычный бенефис,
Который можно повторить на бис. 

***
И "Даиш" ждёт огонь смертельный,
Хотя в Европе "мувитон",
Когда проходит мимо бессмертный 
Наш десантный батальон.
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***
"Битуах Леуми" – это же песня,
И поют эту песню евреи все вместе.
Но те, кто попал в его "добрые лапы",
Уже понимают, что вернулись в "гестапо".

Тора и мороженое

Изя и Шмулик бежали за толпой, которая шумным потоком 
спускалась на Набережную. Они радовались, что удалось 
улизнуть из душной синагоги, где родители собирались про-
вести ночь без сна, в чтении Торы.

В небе вспыхивали разноцветные букеты фейерверков. На 
улице гремела музыка. Нарядные девушки раздавали детям 
мороженое, и пятилетние мальчики были в полном восторге.

Изя добежал до Набережной и остановился у лотка с раз-
ноцветными шариками мороженого. Ему очень хотелось по-
пробовать каждый шарик, но малыш не решался. Зато Шму-
лик уже проглотил вторую порцию мороженого и подбодрил 
друга: 

– Изя, не бойся, сегодня же можно есть молочное!
И вдруг прогремел гром, засверкали молнии, и густое обла-

ко спустилось на импровизированную сцену в центре Набе-
режной. Изя тут же вспомнил печальную историю, которую 
каждый год в канун Шавуот рассказывала мама. О том, как 
много-много лет назад, в ночь накануне 6-го сивана, евреи 
крепко спали, и Всевышнему пришлось их будить, чтобы вру-
чить Тору. Мальчик подумал, что разразилась та самая гроза, 
которая, видимо, и разбудила евреев, и вот-вот прогремит 
гневный голос с небес. 
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Но голос с небес неожиданно запел: "День Победы, как он 
был от нас далёк, как в костре потухшем таял уголёк".

Мальчишки, не сговариваясь, бросились в синагогу. Там 
было по-прежнему тихо, лишь слабые звуки музыки доноси-
лись с Набережной.

Изя прошмыгнул в дверь Молельного Зала, где на кафедре 
уже стоял раввин со свитком Торы. А следом вбежал возбуж-
дённый Шмулик и громко  сообщил:

– Всевышний уже там! Мороженое раздаёт!

Забытая мелодия шофара 

После обеда Изя укладывал спать свою сестрёнку Соню. 
Он с сожалением посмотрел на свой скейт в углу комнаты и 
в сто первый раз повторил:  

– Спать пора! Уснул бычок! 
– Да чтоб он издох, этот бычок, – запротестовала Сонька, – 

хочу нормальную сказку. 
Изя замахнулся, чтоб дать ей в лоб, но тут же вспомнил 

обещания родителям не обижать маленьких, не прогуливать 
уроки, а к празднику Рош-а-Шана научиться извлекать зву-
ки из шофара. И только тогда ему выделят деньги на новый 
скейтборд и крутую спортивную форму. Изя взял себя в руки 
и начал сочинять новую сказку:

– В одной из дальних жарких стран жил-был Король. Он 
грамотно правил своей страной, и народ его жил богато и 
спокойно. Только нудно они как-то жили. В стране не было 
никаких развлечений.

– А Интернет был? – спросила Сонька.
– Не было даже телевизора! Утром молитва, вечером мо-

литва, а днём изучение Торы и математики.



36

– Боже, какая страшная сказка! – сквозь сон прошептала
девочка. 

– И вот однажды, – продолжил Изя, – король решил послать
своего сына посмотреть, как живут другие народы и управля-
ются другие государства. Он выделил принцу лучших слуг, 
дал денег и проводил в дальний путь... 

– Круто! – прошептала Сонька. Но она уже летела над боль-
шим городом и сладко улыбалась во сне. Яркие вывески при-
глашали посетить Салоны Красоты, а поклонники обсыпали 
её цветами и заморскими подарками.

Изя накрыл сестру одеялом, схватил скейт и выбежал за 
дверь.

Когда он вернулся вместе со Шмуликом, Сонька уже не 
спала. Она расклеила на домике Барби рекламки от разных 
фирм и очень обрадовалась приходу гостя, который тут же 
включился в игру. Он построил из кубиков "Лего" ресторан, 
а в меню включил куропатку в чесночном соусе, котлеты из 
оленины и салат с авокадо.

А когда у Шмулика закончился приступ красноречия, Изя 
ехидно заметил: 

– И вот деньги закончились, слуги разбежались, а принц
остался один далеко от дома, среди чужих людей.

– Какой ты нудный! – вмешалась Сонька, – это твой Принц
остался нищим, а мой увеличил своё богатство путём гра-
мотных инвенси-ти-пиций.

Звонок в дверь помешал Изе испортить настроение сестре.
На пороге стояла заплаканная Эстер: 
– Изя, можно мне попробовать поиграть на шофаре?
– Девчонкам нельзя трубить в шофар, – ответил тот.
– Опять поссорилась с Лео? – догадался Шмулик.
Но Эстер уже заметила рекламки на домике Барби и дви-

нулась к Соньке: 
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– Вау! Твой Принц построил все эти магазины?
Парни вернулись на кухню, откуда уже распространялся за-

пах жареной картошки. 
– Слушай, Изя! – спросил Шмулик, – что-то я не догоняю 

насчёт этого принца. Что-то до боли знакомое... 
– Легенду про шофар помнишь?
– Точно. Принц профукал бабки за границей, научился чи-

рикать на заморском языке, а свой забыл. Потом вернулся в 
папочкино королевство, а его не узнали и не пустили.

– Тогда он начал трубить в шофар, и отец услышал и узнал 
его.

В кухню ввалилась Сонька со своими игрушками:
– Надоело питаться в ресторанах! Хотим домашней карто-

шечки...
И вдруг зазвучал шофар. 
– Как ей это удалось? – воскликнул Изя и побежал в ком-

нату. 
– Эстер! Когда ты научилась трубить в шофар? – удивлённо 

прокричал Изя.
– А я не училась, сам же сказал, что звуки шофара – это 

крик души.
Изя догадался, что Эстер сильно расстроена. Видимо, 

серьёзно поссорилась с Лео. Он тихо вернулся на кухню и 
вопросительно посмотрел на Шмулика. Но тот был занят 
поеданием картошки и своими размышлениями о смысле ев-
рейской притчи про шофар.

Когда на тарелке остался последний картофельный ломтик, 
Шмулик глянул в сторону сковородки на плите, потом посмо-
трел на Изю и глубоко вздохнул: 

– Я понял, что человеку нужен человек. Ни слава, ни бо-
гатство, ни власть, а человек, который понимает без слов и 
принимает со всеми недостатками.
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Сюрприз Лаг-Ба-Омера.

Печальный Шмулик лежал на траве во дворе дома и рас-
сматривал звёздное небо. После смерти деда прошло не-
сколько месяцев, и острая боль утраты сменилась полным 
равнодушием ко всему, что происходит вокруг.

Из подъезда выбежал Изя и крикнул: 
– Ал-лё, гараж! Ну, ты идёшь разжигать костёр?
– Чего? – не понял Шмулик.
– Вау, ты даёшь, – воскликнул Изя и присел на траву рядом

с другом, – сегодня же Лаг-Ба-Омер, и мы собираемся на пу-
стыре разводить большой праздничный костёр. А вдруг наши 
сигналы заметят инопланетяне и прилетят в гости. 

– Ага, только инопланетян нам и не хватает, – усмехнулся
Шмулик и снова устремил взгляд в небо.  

– Я до сих пор под впечатлением от прогулки по музею
астронавтики, – сказал Изя и тоже посмотрел на звёзды, – 
зря ты вчера упёрся рогом и не пошёл с нами.  

– Да ну тебя, – буркнул Шмулик, – мы с дедом однажды там
побывали. Потом мне всюду мерещились падающие облом-
ки от шаттла "Колумбия". 

– Ты имеешь в виду тот шаттл, в котором погиб наш первый
астронавт Илан Рамон? – спросил Изя.  

– Ну, да, – вздохнул Шмулик, – "Колумбия" же загорелась
за несколько минут до посадки. Представляешь, всего за 
несколько минут до посадки огромный космический корабль 
разваливается прямо в воздухе, а тела астронавтов падают 
на Землю. 

– Да мне тоже было дурно, когда я узнал подробности, –
сказал Изя, – а ты в курсе, что среди обломков "Колумбии" 
нашли записную книжку Илана Рамона. 

– Интересно, – задумался Шмулик, – и что там написано?
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 – А там написано, что в Космосе нет Б-га, – воскликнул Изя. 
 – Зато инопланетян полно, которые мечтают прилететь на 

твой костёр, – рассмеялся Шмулик, – кстати, я знаю, что за-
писную книжку забрала жена погибшего астронавта. И никто, 
кроме членов его семьи, не читал эти записи. А ты чего вдруг 
Космосом заинтересовался? 

 – Да это не я, а мама Лео нас в музей потащила, – вздохнул 
Изя, – иди, пойми этих беременных женщин. 

 – Боже мой, – смутился Шмулик, – я же совсем забыл, что 
у Лео скоро пополнение в семье. Вот и у меня она спрашива-
ла, как зовут жену Илана Рамона, сколько у него детей. Ой, 
сколько бы мог об этом рассказать деда…  

– Так, Шмулик, поднимайся, – перебил его Изя, – на пустыре 
уже народ собирается. 

 – Ну, ты беги, – зевнул Шмулик, – а я потихонечку подни-
мусь и подтянусь чуть попозже.

У Изи зазвонил мобильник, а Шмулик снова погрузился 
мыслями в звёздное небо. И голос Изи звучал где-то далеко 
в другом измерении: 

 – Ал-лё, Лео-Лео-Лео…
По небу ползли тени, а облака, проплывая мимо, шёпотом 

повторяли  за Изей слова: 
 – Где ты-ы, Лео-Лео-Лео… 
 – Я здесь-здесь-здесь! – прошептал Лео каким-то странным 

тягучим голосом.
Шмулик повернулся в сторону звука, но Лео там не было. 
Неожиданно раздался шум подъехавшей машины, хлоп-

нула дверца, и мимо него пробежала женщина в траурном 
платье. Было видно, что она сильно торопится и всё время 
поглядывает на часы. Не обращая никакого внимания на 
окружающих, женщина направилась в сторону пустыря. 

 – Это же дочка Илана Рамона, Ноа, – прошептал Лео и 
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неожиданно появился рядом, – сегодня же день встречи жи-
вых со своими погибшими родственниками. И Ноа спешит на 
свидание с отцом и братом. 

– С каким ещё братом? – Спросил Шмулик.  
– Так старший сын Рамона, Асаф, тоже погиб, – проговорил 

Лео тем же странным протяжным голосом, – он взорвался в 
истребителе. 

"У Лео тоже поехала крыша после вчерашней прогулки по 
музею", – подумал Шмулик и съязвил:

– А Машиах к тебе случайно не заходил посоветоваться?
Но фигура Лео начала растворяться в воздухе, а когда ис-

чезла совсем, на горизонте появился гигантский огненный 
шар, который медленно надвигался на Шмулика.

"Это не у Лео, это у меня крыша поехала. А может, я тоже 
умер, и сейчас встречусь с дедушкой", – испугался Шмулик. 
И апатия резко сменилась чувством беспокойства за соб-
ственную жизнь.

И в этот момент на горизонте появилась голова Изи и про-
кричала: 

– Ал-лё, гараж! Ну, ты идёшь разжигать костёр? 
– А где Лео? – удивился Шмулик и окончательно проснулся. 
– Лео давно у мамы в роддоме, у него брат родился, – крик-

нул Изя и побежал в сторону пустыря.  
– Долетайте до самого солнца, и домой возвращайтесь ско-

рей, – неожиданно запел Шмулик и побежал за Изей.
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Злата Коэн

Памяти звенящая струна

В полном одиночестве иду сквозь девственно чистый лес 
Иерусалима. Пахнет хвоей, поют птицы, и кажется, что ты не 
в чете огромного города, а где-то в далёкой глуши.

Эти места мне живо напоминают город Кременец, где я ро-
дилась. И остались могилы, могилы, могилы.

Я иду сквозь Иерусалимский лес, вдыхаю его аромат, и 
вновь возвращаюсь к своей боли.

Перед глазами такой же хвойный лес, песчаные остров-
ки, но это уже не иерусалимский пейзаж. Это горы Карпаты 
в городке Кременце в Западной Украине. Летом 1942 года 
между горами Замковой и Черчей были истерзаны, изуродо-
ваны и расстреляны сотни евреев. С них срывали одежды, 
били палками, стреляли в упор, а недобитых сбрасывали 
живьём в ямы и засыпали землёй. Почти все сопротивля-
лись, как могли. Тогда украинские шуцманы (полицаи) оглу-
шали прикладами автоматов или разбивали булыжниками 
головы.

После войны места захоронения нашли не сразу, они были 
тщательно замаскированы песком и дёрном. 

Первые жертвы – 800 евреев – были уничтожены во время 
еврейского погрома в августе 1941 года. В январе 1942 года 
основная масса еврейского населения была согнана в гетто 
в самом центре города Кременца. 10 августа в гетто вспых-
нуло восстание. К сожалению, восставшие были плохо воо-
ружены, так как поляков, которые обещали достать оружие, 
перехватили украинские пособники фашистов.

Из рассказов очевидцев, евреи дрались насмерть, и среди 
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зачинщиков бунта был мой дедушка Шимон Брикман и его 
сыновья: Акива, Янкель и Ицхак.

Самое страшное, что никто из местных жителей неевреев 
не только не помог бежать восставшим, а, наоборот, они спо-
собствовали расстрелу и жестокому избиению бунтовщиков.

Когда восставшие поняли, что им не удастся спастись, они 
подожгли свои дома и сгорели живьём, не сдаваясь в руки 
палачам. 

Ещё расскажу, как уничтожали украинские бандиты еврей-
ских молодых девушек. Раздев догола, пьяные полицаи за-
гоняли их в выкопанные ямы, избивали, швыряли в ямы и 
засыпали землёй.

Три дня и три ночи земля шевелилась и выступала кровь на 
этой девичьей могиле.

В архиве Института Яд Ва-Шем я нашла документальное 
подтверждение этим рассказам очевидцев.  
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Владимир Костюковский

Истина

И настал день. И воскресли все люди, умершие во вре-
мена Адама и Евы. И собрались все живые и воскресшие.

И явился Господь Бог.
И собрались все к Божьему престолу. И ринулись вперёд, 

расталкивая всех, толпы великих пророков.
И сказал Господь:
– Я пришёл открыть вам Истину.
И сказал один пророк:
– И эта истина, конечно, соответствует моему учению. Я 

и мои соратники уничтожили огнём и мечом тысячи людей, 
которые не были с нами согласны. 

– Пошёл прочь, нечестивец! – вскричал другой пророк, 
отпихивая первого. – Единственное истинное учение – 
моё учение. Я и мои последователи предали мучительной 
смерти десятки тысяч тех, кто не принял его.

– Заткнитесь, лжецы! – закричал третий пророк. – Истина 
только в моём учении! Сотни тысяч неверных были уничто-
жены нашими единоверцами только за то, что сомневались 
в этом!

– Гнусные негодяи, – взревел четвёртый пророк, – вы за-
служиваете самой ужасной казни, какой мы, поборники мо-
его, единственно истинного учения, уничтожили миллионы 
и десятки миллионов тех, кто не был с нами согласен!

– Ваши истины, – промолвил Господь, – не стоят единого 
волоса с головы убиенных вами людей. Ближе всех вас к 
Истине тот, кто промолчал.
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И Господь указал на скромного, тихого человека, стояще-
го в стороне от сквернословящих и дерущихся пророков.

– Молчи, Господи, – хором возопили пророки, – мы лучше 
тебя знаем, что есть Истина!

– Господи! – дружно взмолилось всё человечество. – Из-
бавь нас, наконец, от всех этих пророков и их истин.
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Злата Зарецкая

Израильская "Анна Каренина"

Рецензия на пьесу Элен Идельсон  
по роману Льва Толстого,  

режиссер Илан Ронен, театр "Габима" 2008

У "Анны Карениной", которая представлена на сцене 
театра "Габима", есть нечто, что выделяет ее на фоне всех 
прежних интерпретаций: поиск смысла жизни Константина 
Левина стал центром постановки благодаря глубине игры 
Рами Хойберга, придавшего неожиданный смысл известно-
му сюжету. 

В спектакле нет начала истории роковой любви и психоло-
гической операции на открытом сердце персонажей, но есть 
попытка оправдать общественные ценности, представить 
универсальность и разумность социальных институтов.

Трагедия Анны в неадекватности ее поведения, в легко-
мыслии. Зерно беды здесь. В израильской постановке это 
история головокружения чувств, в которых нет ни капли 
человеческого достоинства.

На сцене "Габимы" я увидела впервые путь Константина 
Левина как ядро всего романа.

Русская классика на израильской сцене продолжает удив-
лять своими интерпретациями, углом зрения, обновляющим 
известные сюжеты. Роман Льва Толстого "Анна Каренина" 
изображает точно, как математическая формула, последова-
тельность событий, где чувство торжествует над разумом. Он 
посвящен весь любви, побеждающей все условности, преодо-
левающей любые общественные запреты, осуждает лицемер-
ные законы, губящие "нежные цветы человеческой природы". 
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Толстой посвятил свой роман в 1887 году положению жен-
щин в обществе, не признававшим за ними даже права на 
развод. Писатель раскрыл смысл слова "свобода", поместив 
его в душу самого слабого от природы существа - женщину, 
и показал, куда это может привести. С тех пор творцы пыта-
лись дать свой ответ на эту вечную проблему. Образ Анны 
Карениной был представлен с разных точек зрения. В 1935 
году в Америке Грета Гарбо изобразила ее историю как тра-
гедию внутренней ценности перед лицом обесценивания, 
удешевления, унижения толпой. 

В 1948 году в Британии Вивьен Ли создала образ Анны 
как жертвы истории. В 1953 еще в период Сталина в СС-
СР был показан фильм, где Алла Тарасова играла Анну 
как влюбленную, абсолютно лишенную страха, героиню, 
бросавшую вызов миру диктата, подавляющего любое 
проявление свободолюбия. Наиболее совершенный фильм 
вышел в 1967 году в режиссуре Александра Зархи, где Анну 
Каренину сыграла Татьяна Самойлова. А. Зархи впервые 
акцентировал трагедию разрушения матери, отлученной 
от сына косной средой. С психологической точностью бы-
ла сыграна Самойловой личность, уничтожаемая людским 
двуличием и фальшью. В 1974 году в Большом театре в 
Москве был поставлен балет, где история Анны Карениной 
была обозначена лишь музыкой и пластикой знаменитой 
балериной Майей Плисецкой. Необходимо вспомнить также 
фильм Бернарда Роза 1997, который создал из романа Льва 
Толстого чувственную мелодраму, где Анна обычная раз-
вратница без всякой связи с российской историей. Фильм 
стал просто бульварной шуткой или воплощением мужской 
мечты об объекте страсти, оторванной от места и времени. 
В 2002 году в Чернигове была поставлена "Анна Каренина" 
режиссером Владимиром Клименко. Спектакль имел огром-
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ный успех. Героиня Толстого была представлена как це-
лостная личность, которая на пределе всех своих душевных 
сил строит свое счастье, но мир вокруг безмолвен. В 2006 в 
Израиле балет Бориса Эйфмана из Санкт Петербурга после 
оглушительного успеха в мире поразил публику новизной 
хореографической драмы. Психологические качества геро-
ев проявлялись здесь в абсолютно свободном движении, 
обозначая с математической точностью то, что происходило 
в подсознании героев – ту скрытую правду, которая объеди-
няет прошлое и настоящее человека. Все действие на фоне 
музыки Чайковского превращалось в хореографический 
психоанализ трех влюбленных, заканчивавшийся трагедией 
эротического выбора. 

"И сегодня женщина, раздавленная страстью, готова к са-
мопожертвованию, и сегодня есть самоубийство от любви", 
– сказал Борис Эйфман. В его драмбалете Анна Каренина 
изначально жертва. Она отключена от души своей и увлече-
на потоком, предписывающим каждому модели поведения. 
В итоге Анна погружается в наркотики и сама обрывает 
себе жизнь. Режиссер подчеркнул низменные инстинкты, 
силу мира Дьявола, который использовал внешнюю красоту 
женщины для овладения ее слабой личностью. Смертью 
своей освобождает Анна окружающих от чудовища, кото-
рое вырастила она своим безумием и которое сама уже не 
могла терпеть.

Иная "Анна" в Израиле
У "Анны Карениной", поставленной в театре "Габима", есть 

особенность, отличающая ее от всех предыдущих постано-
вок. На первый взгляд все выглядит еще одной попыткой 
изобразить женщину как предмет "вечной любви" в соответ-
ствии с мужской моделью, характерной для современной 
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культуры. Это послужило, вероятно, причиной для выбора 
актрисы Евгении Додиной на главную роль, объясняющего 
тоску по русским корням у творцов "Габимы". Из неизвест-
ной актрисы театра "Гешер" в конце 90-х годов Е.Додина 
превратилась в эротическую звезду израильских фильмов, 
объект коллективной страсти в нашем маленьком государ-
стве подобно, Грете Гарбо в ее эпоху или Мири Буадана 
сегодня в Израиле. И не случайно в одной из сцен актриса 
стоит на подиуме в профиль в свете заходящего солнца с 
цветами в руках, как на классическом старинном портрете, 
на фоне слов "Красивая женщина!". Именно это было целью 
постановщиков – доказать, что красивой женщине позво-
лено все, что запрещено другим, потому что она – "особое 
создание", недоступное человеческому пониманию. 

Подобно идее Бориса Эйфмана, израильская Анна Каре-
нина крайне болезненна, отравлена общественной атмос-
ферой и привычна к мукам. Прекрасные одежды, созданные 
Еленой Кролих с точностью воспроизводят московскую моду 
середины 19 века и напоминают костюмы в незабываемом 
фильме Александра Зархи. Однако на этом сравнения 
заканчиваются. Все остальное в израильской "Анне Карени-
ной" совершенно иное!

Нет здесь начала трагической любви и психологической 
"операции на открытом сердце" - есть попытка оправдать 
социальные устои, как универсальные коллективные ценно-
сти!

Анна Е. Додиной не находится вообще в центре поста-
новки театра "Габима". Главная звезда  –  актриса и геро-
иня  –  здесь только фон. Она играет графиню Каренину в 
холодной интеллектуальной манере. Перед нами женщина 
с завышенной самооценкой, лишенная каких бы то ни было 
чувств, нервозная, психически неуравновешенная, разди-
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раемая противоречивыми ощущениями собственного "Я". 
Додина создает образ строптивой сварливой мегеры, изба-
лованной предательницы, проверяющей свое влияние на 
всех ее окружающих, включая маленького сына, которого 
она взвешивает на весах Его чувства к Ней – любимой! На 
их встречах ребенок вообще не реагирует на ее объятия и 
не смотрит ей в глаза, даже его улыбка автоматична… 

Любимая израильская артистка рисует Анну без полутонов 
как эгоцентричную, ничем не сдерживаемую, слабую, из-
балованную до наглости тварь, приносящую близким лишь 
раздражение и беды – женщину, которая предпочла мате-
ринству дешевый роман.

Юваль Сегаль, который играет здесь светского Дон Жуана 
"Вронского", использует все краски, подходящие для соблаз-
нения и греха. Конец Анны под колесами поезда предопре-
делен и обозначен в спектакле танцем "смерти" в черном 
капюшоне – метафора приговора над морально опустошен-
ной личностью. Нет в спектакле указки на вину общества – 
напротив есть пунктирные намеки на то, что трагедия само-
убийства Анны проистекает из ее личного легкомысленного, 
аморального поведения. Зерно трагедии "Анны" в театре 
"Габима" заключено в отсутствии границ, эгоцентричном 
своеволии чувств, не освященных ничем, лишенных какой 
бы то ни было ценности, неглубоких эмоций, неосознанных 
и безответственных.

Истинно влюбленный здесь – преданный Анной муж Каре-
нин, в исполнении Алекса Анского, чья личность лишь под-
черкивает ее предательство. Каренин Анского – воплощение 
честности, верности, понимания и способности прощать по 
контрасту к своей жене. Сцена, когда муж кормит с ложечки 
изменницу после всей безнравственной грязи, которой она 
его обмазала, потрясает. Каренин в спектакле впервые изо-
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бражен как порядочный глубокий человек рядом с равнодуш-
ной куклой, которая не прошла никакой духовной эволюции. 
Трагедия Его, а не ЕЁ переворачивает сердце. Совершенно 
Новый Ракурс!

Поиски смысла жизни Константина Левина стали цен-
тром спектакля театра "Габима" благодаря пробуждающей, 
проницательной игре Рами Хойберга. Именно он создал 
эффект непредсказуемой новизны известного сюжета. Мы 
привыкли видеть страдания Анны как символ трагедии 
человечества, мутирующего из-за подавления природных 
естественных чувств личности в структуре социума. Страда-
ния Константина Левина всегда отодвигались в угол, как по-
бочное явление, а ведь он единственный, кто в этой истории 
оказался достоин счастья!.. 

В спектакле подчеркнуты и та тяжелая цена, которую он 
заплатил за все, и тот непростой путь, на котором он достиг 
своего предназначения, и то, как он колебался, почти разва-
ливался и с какой внутренней силой боролся с собой, чтобы 
достичь истины! На сцене "Габимы" я впервые увидела путь 
Константина Левина, как смысловое ядро романа. Рами 
Хойберг превратил своего Левина в зеркало, в котором от-
ражается не только сильно преувеличенная трагедия Анны, 
но просвечивает образ самого автора, скрытого за сюжетом, 
словами и звуками... В эпоху написания текста Толстой 
интересовался только универсальными идеями и поисками 
смысла жизни на земле. На последних страницах романа 
Левин становится голосом Толстого. Он говорит, что царство 
Божие находится внутри нас! И только совместными усили-
ями возможно понимание Добра. И каждый может достичь 
Света в сердце своем! 

Так оценивают историю Анны Карениной в Израиле: Левин   
– самый автобиографичный герой романа Льва Толстого. 
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Спектакль "Габимы"  –  суд над человеком, который предпо-
чел инстинкты – совести, сострадания к ближним, выбрал 
Дьявола, а не Бога в сердце своем.

На сцене это воплотилось в постоянном диалоге, в парал-
лельном контрасте жизни и мыслей героев, которые почти 
не встречаются на страницах романа. Но в том и оказалась 
сила инсценировки Элен Идельсон и режиссуры Илана Ро-
нена, столкнувших до критической точки противостояния два 
разных мира: эгоизма и ответственности, слабости и силы, 
избалованности и трудолюбия, любви мнимой и истинной …. 

Скорость смены времени-пространства из города в дерев-
ню, из Италии в Россию, с вокзала в родильную в соответ-
ствии с ритмом рассказа минимумом средств – результат 
блистательной работы сценографа Кинерет Киш. Для меня 
этот сценический масштаб был знаком оригинального пони-
мания израильтянами русского писателя, ставшего интерна-
циональным сокровищем. 

В эпилоге зритель не плакал привычно по поводу несчаст-
ной загубленной страдалицы, но разделял чувства Левина, 
который преодолевал слезы потери Анны и вместе с женой 
и сыном, как бы ни было тяжело, верил и продолжал!…

Лев Толстой начал создавать этот текст в 1872 году как ро-
ман о свободе личности перед законами общества и закон-
чил его в 1877 как слово о свободе веры в соответствии с 
совестью человека. Эта идея, подхваченная его учениками 
в Индии, Америке, Англии была воспринята как истина. 

Театр "Габима" представил в Израиле именно эту сторону 
учения Льва Толстого. Не случайно великий писатель под-
вергся остракизму и в 1901 году был отлучен от церкви и в 
1910 похоронен в своем имении в Ясной Поляне, под сенью 
деревьев, без религиозного обряда.

Анна Каренина театра "Габима" не получила премий и 
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наград, может быть именно потому, что смогла донести 
главное послание Льва Толстого, что вера, свет духовный, 
путь к счастью зависят только от совести самого человека. 
Однако серьезное отношение зрителей, их заинтересован-
ность и увлеченность спектаклем – по сути самый главный 
приз театра "Габима"!

Миф, рожденный писательским талантом Льва Толстого, 
продолжает волновать и порождает новые точки отсчета…
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על במת "הבימה" ראיתי בפעם הראשונה את דרכו של לוין כגרעין המרכזי של הרומן. 
הויברגר הופך את דמותו של לוין למראה שבה משתקפת לא רק הטרגדיה שמגדילה את 
עלילתה של אנה, אלא גם דמותו של לב טולסטוי עצמו, שנסתר מעבר למלים ולסיפור. 
בתקופה שבה כתב טולסטוי את הרומן הוא התעניין במיוחד ברעיונות אוניברסליים 
ובחיפוש אחר משמעות החיים האנושיים, אחר מלכות הא'- בלבו של האדם. בדפים 
האחרונים של הספר לוין מדבר בקולו של טולסטוי. הוא אומר שמלכות הא'- נמצאת 
בתוכנו. שהבנת הטוב הייתה ותהיה משותפת תמיד לכל בני האדם, והוא אישית יכול 

להגיע אליה ולהכניסה ללבו. כך מצהיר הגיבור הכי אוטוביוגרפי באפילוג של הרומן.
הדו שיח בין אנה ולוין - שברומן המקורי כמעט לא נפגשים, ואילו בדמיון הבימתי של 
אילן רונן הם מדברים ואפילו קרובים זה לזה עד לנקודה הקריטית - מצביע על כוחה של 
אמנות הבימוי. המהירות שבה משתנה חלל הבמה באופן מינימליסטי באמצעות החלפת 
מאיטליה  לכפר,  מהעיר  עין  כהרף  המעברים  לתקופה,  שאופייניים  בודדים  פריטים 
לרוסיה, מרציף הרכבת לחדר הלידה, לפי קצב העלילה, הם פרי עבודתה המשובחת של 
כנרת קיש. לטעמי ההרכב הזה גאוני, הוא ביטוי להבנה מלאה של המחבר הרוסי, שהפך 
לאוצר בינלאומי. באפילוג הצופה מוצף לא בדמעות הרגילות על אנה המסכנה, אלא 
בדמעות על לוין שמתגבר אחרי התאבדותה של אנה על הייאוש, ויחד עם אשתו ובנם, 

עם כל הקושי, מאמין וממשיך.
לב טולסטוי התחיל את יצירתו אנה קרנינה ב-1872 כרומן שעוסק בחופש הפרט מול 
שעבודו לכללי החברה, וסיים אותה ב-1877 בתהילה לחופש האמונה על פי מצפונו של 
האדם. זה הרעיון שתלמידיו בהודו, באמריקה ובאנגליה קיבלו כתורת אמת. עכשיו בחר 
תאטרון "הבימה" להבליט דווקא מסר זה של טולסטוי בישראל. לא במקרה הוחרם 
פוליאנה"  ונקבר ב-1910 באחוזתו "יאסנאיה  ידי הכנסייה ב-1901,  על  זה  דגול  סופר 

תחת צמרות העצים ללא טקס דתי.
בגלל  דווקא  אולי  השנה,  התאטרון  פרס  את  קיבלה  לא  "הבימה"  של  קרנינה  אנה 
שהצליחה להעביר את המסר העיקרי של טולסטוי, שהאמונה תלויה במצפונו של כל 
יחיד. אולם ההתייחסות הרצינית של הצופים, התעניינותם והתלהבותם מן ההצגה, הן 

הפרס האמיתי לאנשי "הבימה«.
המיתוס שנוצר בכשרון הכתיבה של לב טולסטוי ממשיך לרגש ולעורר לשאלות.



39

ילנה קרליך משקפות במדויק את האופנה של מוסקבה באמצע  המפוארות שעיצבה 
המאה ה-19, ומזכירות את הבגדים בסרטו הבלתי נשכח של אלכסנדר זארחי. אך בזה 
נגמרת ההשוואה. כל השאר באנה קרנינה הישראלית שונה לחלוטין. אין בהצגה תהילה 
לאהבה הנהרסת ולא ניתוח לב פסיכולוגי, אלא ניסיון להצדיק את ערכי החברה על ידי 

הדגשת המוסר האוניברסלי.
דודינה בתפקיד אנה לא עומדת במרכז ההצגה של "הבימה". הכוכבת הראשית היא 
רק רקע. היא משחקת את הגבירה בצורה קרה, אינטלקטואלית. אישה סנובית, חסרת 
רגשות, נוירוטית, כאילו הרכבת כבר חצתה אותה לשניים. דודינה מגלמת את דמותה 
של אנה כאישה סוררת, בוגדת ומפונקת, שבודקת את כוח השפעתה על כל הסובבים 
אותה, כולל בנה הקטן שהיא בודקת עד כמה הוא קשור אליה. בפגישתם על הבמה 

הילד לא מגיב לחיבוקיה ולא מסתכל עליה, גם חיוכו נראה אוטומטי.
כדי  עד  מפונקת  חלשה,  רסן,  חסרת  אגוצנטרית,  אישה  היא  דודינה  של  קרנינה  אנה 
חוצפה, שמביאה אסונות על הקרובים לה. אישה שהעדיפה רומן חולף וזול על אמהות.

סופה  לחטאה.  מתאים  רקע  משמש  הקליל,  ורונסקי  בתפקיד  שמשחק  סגל,  יובל   
בקפוצ'ון  "מוות"  בריקוד  בהצגה  ומותרם  נקבע מראש,  הרכבת  גלגלי  אנה תחת  של 
שחור - מטפורה לגזר דין צודק על אישיות מרוקנת מוסרית. בהצגה לא מופנית אצבע 
מאשימה כלפי החברה הסובבת. השחקנים מרמזים שהטרגדיה של התאבדותה נבעה 
מהתנהלותה הלקויה ומקלות דעתה. גרעין אסונה בהצגה של "הבימה" נעוץ בנתינת 

דרור לרגשות, ללא שום ערך מקודש וללא נטילת אחריות.
חטאה.  את  מעצים   - אנסקי  אלכס  שמשחק  קרנין,  הנבגד  הבעל   - האמיתי  האוהב 
אנסקי מגלם נאמנות, הבנה ויכולת לסלוח, בניגוד לאשתו. תכונותיו משתקפות באופן 
ברור במיוחד לקראת סוף ההצגה, כשהוא מאכיל את אנה החולה בכפית אחרי כל מה 
שעשתה לו. הוא מוצג כאדם טוב לצד בובה שלא עברה שום תהליך רוחני. הטרגדיה 

שלו - ולא שלה - נוגעת עד דמעות.

מוקד חדש ושונה
למוקד  "הבימה"  של  בהצגה  הפך  החיים  משמעות  אחר  לוין  קונסטנטין  של  החיפוש 
המרכזי, במשחק עמוק, ערני וחזק של רמי הויברגר, והיה בכך חידוש גדול ובלתי צפוי. 
שדורסת  האנושות,  של  רצינית  כבעיה  אנה  של  האהבה  ייסורי  את  לראות  התרגלנו 
כנושא  לפינה,  תמיד  נדחקו  לוין  של  ייסוריו  ואילו  הטבעיים;  הרגשות  את  ומדחיקה 
צדדי, שהרי בסופו של דבר הוא היחיד שזוכה לאושר בכל הסיפור. בהצגה הזו מודגש 
וכמעט  התנדנד  איך  לייעדו,  הגיע  פשוטה  לא  דרך  באיזו  משלם,  שהוא  הכבד  המחיר 

התרסק, ובאילו כוחות פנימיים נלחם עם עצמו כדי להגיע לאמת.
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הסרט  את  גם  להזכיר  ראוי  פליסצקי.  מאיה  המפורסמת  הרקדנית  ידי  על  בלבד, 
חושנית,  כמלודרמה  קרנינה  אנה  הוצגה  שבו  ב-1997,  רוז  ברנרד  שביים  האמריקני 
ואנה עצמה כסתם נואפת, ללא כל קשר לרקע ההיסטורי הרוסי כביכול. הסרט דומה 
לבדיחה יפה וזולה, לחלום גברי על אובייקט תשוקה שמנותק מזמן וממקום. ב-2002 
הופקה בצרניגוב גרסתו של ולדימיר קלימנקו וזכתה להצלחה אדירה. הגיבורה של 
על סף תהום  בעומדה  לעזרה  ושלמה שמתחננת  נורמלית  טולסטוי הוצגה כאישיות 

נפשית, אבל העולם סביבה שותק.
בישראל הופיע הבלט של בוריס אייפמן מסנט פטרסבורג עם אנה קרנינה לפני כשנה. 
אפיונים  הכוריאוגרפי.  בעיבוד  נעוץ  בינלאומית  להצלחה  זה  מופע  שהופך  החידוש 
פסיכולוגים באו לידי ביטוי בתנועה חופשית, ותיארו בניתוח מדויק את תת המודע 
של הגיבורים, את האמת הנסתרת שמאחדת עבר והווה. המופע כולו, בליווי מוזיקה 
של צ'ייקובסקי, היה פסיכואנליזה כוריאוגרפית של משולש הנאהבים, שמסתיימת 
בטרגדיה של בחירה ארוטית. "גם היום אישה שנדרסת על ידי תשוקה מוכנה להקרבה 
עצמית, גם היום יש התאבדות על רקע אהבה", אמר בוריס אייפמן. בבלט זה הוצגה 
אנה כקרבן כבר מן ההתחלה. היא מנותקת מנשמתה, נסחפת בזרם שמכתיבים תנאים 
חיצוניים, ובסוף שוקעת בסמים ומתאבדת באמצעותם. המפיק הדגיש את היצר הרע, 
את כוחו העלום של השטן, שמנצל את יופיה החיצוני של אנה כדי לשלוט באישיותה 
החלשה. במותה משחררת אנה את כל סובביה מהמפלצת שצמחה מתוכה בדעיכתה, 

שאף היא עצמה לא יכולה לסבול יותר את קיומה.

כאן אנה קרנינה שונה
כל ההפקות  פני  על  ייחוד  יש  בימים אלה  לאנה קרנינה שמועלית בתאטרון "הבימה" 
הקודמות. במבט ראשון ההצגה נראית כניסיון נוסף לתאר את האישה כמושא לאהבה 
יכול להסביר את  זה  פי המודל הגברי שאופייני לתרבותנו העכשווית. מודל  נצחית על 
של  הרוסיים  לשורשים  געגועים  לצד  אנה,  לתפקיד  דודינה  יבגניה  בשחקנית  הבחירה 
ידועה  בלתי  משחקנית  האחרונות  בשנים  הפכה  דודינה  "הבימה".  תאטרון  מייסדי 
לתשוקה  אובייקט  ישראליים,  בסרטים  שמשחקת  ארוטית  לכוכבת  "גשר"  בתאטרון 
קולקטיבית בארצנו הקטנטונת, כמו גרטה גרבו בזמנה או מירי בוהדנה היום. לא במקרה 
עומדת דודינה באחת הסצנות בפרופיל לאור השמש השוקעת, פרחים בידיה, כמו בדיוקן 
קלסי, מלווה במלים "אישה יפה". זו בדיוק הכוונה. המפיקים רצו להוכיח שלאישה יפה 

מותר לעשות מה שלאחרים אסור, כי היא יצור מיוחד, נשגב מבינת אנוש.
בדומה לנקודת מבטו של בוריס אייפמן, גם אנה קרנינה הישראלית היא אישה חולנית 
מאוד, מורעלת מן ההתחלה כתוצאה ממצבה החברתי, ומורגלת לסבול. התלבושות 
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זלאטע זרצקי

אנה קרנינה הישראלית
אנה קרנינה ע"פ ל. טולסטוי, עבוד הלן אדמסון,

 בימוי: אילן רונן, תאטרון "הבימה", 2008 

לאנה קרנינה שמועלית בתאטרון "הבימה" בימים אלה יש ייחוד על פני כל ההפקות 
לוין אחר משמעות החיים הפך למוקד המרכזי,  הקודמות: החיפוש של קונסטנטין 

במשחק עמוק, ערני וחזק של רמי הויברגר, והיה בכך חידוש גדול ובלתי צפוי
אין בהצגה תהילה לאהבה הנהרסת ולא ניתוח לב פסיכולוגי, אלא ניסיון להצדיק את 

ערכי החברה על ידי הדגשת המוסר האוניברסלי
הטרגדיה של אנה נעוצה בהתנהלותה הלקויה, בקלות דעתה. גרעין אסונה כאן, בהצגה 

הישראלית, הוא רק סחרור של רגשות ללא שום ערך או משמעות
על במת "הבימה" ראיתי בפעם הראשונה את דרכו של לוין כגרעין המרכזי של הרומן

הקלסיקה הרוסית על הבמה הישראלית ממשיכה להפתיע מבחינת העיבודים וזווית 
הראייה המחודשת על העלילות הידועות מראש. הרומן "אנה קרנינה" של לב טולסטוי 
מייצג, כמו נוסחה מתמטית, את תמצית כל העלילות שמעמידות את הרגש מעל לשכל. 
כולו תהילה לאהבה שמנצחת את הגבולות המוצבים על ידי החברה, וגזר דין מוות 

לחוקי הנימוסים שרוצחים את "הפרחים העדינים של הטבע האנושי”.
יצירתו ב-1877 למען שחרור הנשים, בחברה שלא הכירה אפילו   טולסטוי הקדיש את 
בזכותם של בני זוג להתגרש זה מזה. הסופר התרכז בשורש השאלה מהו חופש, כשהוא 
ניתן בידיו של היצור האנושי החלש ביותר - האישה, ולאן הוא עלול להוביל. מאז ניסו 
סופרים ואמנים אחרים לנסח תשובה לשאלה נצחית זו, כל אחד לפי הזמן והמציאות שלו.

ב-1935 היא הוצגה בארצות הברית  הדמות של אנה קרנינה הוצגה מזוויות שונות. 
על ידי גרטה גרבו כטרגדיה של אחריות מול זלזול. ב-1948 היא הוצגה בבריטניה על 
ידי ויוויאן לי כקרבן של ההיסטוריה. ב-1953, עוד בתקופתו של סטלין, הופק בברית 
פחד,  ללא  והוא תיאר אהבה  אנה אלה טאראסוב,  המועצות סרט שבו שיחקה את 
שהוצגה כמעשה גבורה בממדי ענק. הסרט המושלם ביותר יצא ב-1967 בבימויו של 
אלכסנדר זארחי, כשטטיאנה סאמוילובה מגלמת את אנה. בסרט זה העלו על נס את 
האם הנהרסת, את עולמו הפרטי של האדם שמוצב מעל הערכים המזויפים של החברה 
השמרנית, וכל זה נעשה בצורה פסיכולוגית דייקנית. ב-1974 העלתה להקת הבלט של 
תאטרון בולשוי את אנה קרניה, כשדמותה של אנה באה לידי ביטוי בתנועה ובמוזיקה 
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ולדימיר קוסטיקובסקי

האמת לאמיתה
ויגיע היום. ויקומו לתחייה כל בני האנוש מימי אדם וחווה. ויתכנסו כל החיים אשר 
קמו לתחייה. ויופיע הבורא בפניהם. ויאספו כולם מול כס האלוהים וינהרו קדימה, 

המוני הנביאים הגדולים, כאשר הם הודפים את האחרים לכל עבר.
ויאמר מלך המלכים: 

 "הגעתי כדי לגלות לכם את האמת".
ויאמר אחד הנביאים:

"האמת הזאת, כמובן, תואמת את תורתי. אני ושותפיי לאמונה המתנו באש ובחרב 
אלפי בני אדם שמיאנו להסכים אתנו".

האמת  תורת  חוטא!  "הלאה,  הצידה:  הראשון  את  דוחף  בעודו  אחר  נביא  ויזעק 
היחידה היא תורתי. אני וחסידיי עינינו למוות עשרות אלפי אנשים שלא קבלו את 

דרכנו".
ויתרעם הנביא השלישי: "חסמו את פיכם, דוברי כזב! רק בתורתי ישנה אמת. מאות 

אלפי כופרים חוסלו על ידי אחיי לאמונה רק בגלל שפקפקו בה!"
אני  שבמיתות,  לאכזרית  ראויים  אתם  נבלים!  בני  "נבלים  הרביעי:  הנביא  וינהם 
ונושאי תורתי שהיא תורת האמת היחידה, הוצאנו להורג מיליונים ועשרות מיליונים 

של אלה שהטילו בנו ספק!".
ויאמר אלוהים: "אמתותכם', אינן שוות ולו שיערה מראשם של אלה, שמתו תחת 

ידכם. הכי קרוב אל האמת הוא מי מבינכם ששתק".
ומנבלי  המתקוטטים  מהנביאים  הרחק  שעמד  ושקט,  צנוע  אדם  על  הבורא  ויצביע 

הפה.
ויזעקו הנביאים במקהלה: "שתוק אלוהים, אנו מכירים טוב ממך את האמת!"

ותתחנן האנושות כולה: "אבינו, אנא ממך, שחרר אותנו לצמיתות מנביאים שכאלה 
ומתורותיהם".

תרגום ועריכה לשונית לעברית: אילאיל פלדמן וזינה סורוקורס
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זלטה כהן

מיתר הזיכרון שלא נדם
הציפורים  באוויר,  נישא  אורנים  ריח  והבתולי.  הטהור  ירושלים  ביער  לבדי  הולכת  אני 
מזמרות ונדמה כי אני לא נמצאת בתוך עיר גדולה וסואנת, אלא במקום רחוק ונידח כלשהו.
נופים אלה מזכירים לי את העיר קרמנץ בה נולדתי. נותרו שם קברים, קברים, קברים.

אני חוצה את יער ירושלים, נושמת את ניחוחותיו וחוזרת אל הכאב הפועם בי. אל מול עיניי 
ניצב יער מחטים ובו איי חול, אך אין זה נופה של ירושלים. אלה הם הרי הקרפטים, העיר 
קרמנץ שבמערב אוקראינה. בקיץ 1942 בין ההרים זמקוביה וצ'רצ'ה עונו באכזריות, חוללו 
ונורו מאות יהודים. קרעו מעליהם את בגדיהם, הכו אותם במקלות, ירו בהם מטווח קצר 
ואת השורדים זרקו אל הבור וכיסו באדמה בעודם חיים. כמעט כולם התנגדו ככל שיכלו. 
אז ה"שוצמנים"1 האוקראינים הלמו בהם בכתות הרובים או ניפצו את ראשיהם באבנים.

לאחר המלחמה קברי האחים לא התגלו מיד. הם כוסו היטב בחול זבל ועשבייה.
הקורבנות הראשונים - 800 יהודים – נרצחו במהלך פוגרום באוגוסט 1941. בינואר 1942 
מרבית האוכלוסייה היהודית הוגלתה אל הגטו בלב העיר קרמנץ. בעשרה לאוגוסט התחיל 
המרד בגטו. המורדים לא היו חמושים כראוי כי הפולנים שהבטיחו לספק להם נשק נלכדו 

על ידי אוקראינים ששיתפו פעולה עם הנאצים.
על פי דברי עדי ראייה היהודים נלחמו עד מותם. בין יוזמי המרד היו סבי שמעון בריקמן 

ובניו: עקיבא, יענקל ויצחק.
מה שהיה הכי מזוויע הוא שאיש מתושבי המקום לא סייע למורדים לברוח, ויותר מכך – 

המקומיים תמכו באכזריות בהוצאתם להורג של היהודים.
כאשר הבינו המורדים שלא יוכלו להינצל, הם הציתו את בתיהם ונשרפו חיים כדי שלא 

ליפול בידי המרצחים.
אספר גם על הדרך בה חיסלו הפושעים האוקראינים את הנשים היהודיות הצעירות. לאחר 
שהפשיטו אותן, דחפו אותן השוטרים השיכורים לכיוון הבורות שנחפרו מבעוד מועד, הכו 

בהן באכזריות, זרקו אותן אל הבורות וכיסו באדמה.
במשך שלושה ימים ושלושה לילות האדמה זזה והדם הספוג בה עלה על פני השטח באותו 

קבר של הצעירות. 
בארכיון יד ושם מצאתי מסמכים התומכים בעדות זו.

תרגום ועריכה לשונית לעברית: אילאיל פלדמן וזינה סורוקורס
1 אוקראינים ששיתפו פעולה עם הנאצים
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מלאי  השמים  אל  שמוליק  של  המחשבות  נדדו  ושוב  הנייד,  הטלפון  צלצל  לאיזיה 
הכוכבים. קולו של איזיה נשמע מרוחק, כמו במימד אחר: "הלו, ליאו-ליאו-ליאו ..."

איזיה:  אחרי  בלחישה  חזרו  פניו,  על  שחלפו  והעננים  השמים,  פני  על  זחלו  הצללים 
"איפה אתה, ליאו-ליאו-ליאו..."

"אני כאן, כאן וכאן", לחש ליאו בקול מוזר, מתוח.
שמוליק פנה אל הקול, אך ליאו לא היה שם.

לפתע נשמע רעש של מכונית, הדלת נטרקה, ואישה בשמלת אבלות חלפה בריצה על 
פניו. היא הביטה בשעונה והיה ברור שהיא ממהרת. היא לא שמה לב לסובבים אותה, 

ופנתה לכיוון הגבעה.
יום  הוא  "היום  לידו,  הופיע  שפתאום  ליאו,  "לחש  נועה,  רמון,  אילן  של  בתו  "זאת 

המפגש של החיים עם קרוביהם המתים". ונועה ממהרת לפגישה עם אביה ואחיה.
"איזה אח?" שאל שמוליק.

"בנו הבכור של אילן רמון, אסף, מת גם הוא", מלמל ליאו באותו קול מוזר ומשונה. 
"הוא התפוצץ בתאונה בטיסת אימונים של מטוס הקרב שלו".

"גם לליאו הסתובב בורג אחרי הסיור אתמול במוזיאון", חשב שמוליק בלעג. "והמשיח 
לא בא אליך במקרה להתייעץ?".

אבל דמותו של ליאו החלה להתמוסס באוויר, וכשנעלמה לחלוטין, הופיע באופק כדור 
אש ענקי, שהתקדם לאיטו לכיוונו של שמוליק.

"הבעיה היא לא עם ליאו, זה אצלי הבורג הסתובב. אולי אני מת, ועכשיו אני אפגוש את 
סבא שלי,"נבהל שמוליק. האדישות פינתה מקום לתחושה של חרדה לחייו.

באותו רגע הופיע ראשו של איזיה באופק וצעק: "הלו אחי! אתה בא למדורה?"
"איפה ליאו?" שמוליק הופתע ולבסוף התעורר.

"ליאו נמצא עם אמא שלו הרבה זמן בבית היולדות, אחיו נולד", צעק איזיה ורץ לעבר 
הגבעה. "תגיעו ממש עד השמש, ותחזרו הביתה בשלום", החל פתאום שמוליק לשיר 

ורץ אחרי איזיה.

תרגום ועריכה לשונית לעברית: אילאיל פלדמן וזינה סורוקורס
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הפתעה לל"ג בעומר

שמוליק העצוב שכב על הדשא בחצר הבית והביט בכוכבים שבשמים. מאז מות סבו 
חלפו כמה חודשים, וכאב האובדן החריף הוחלף באדישות גמורה לכל מה שקורה.

מהבית יצא איזיה בריצה וצעק:
"הלו חבר'ה! נלך להבעיר מדורה?"

"מה?" שמוליק לא הבין.
"נו, באמת, בא או לא?" קרא איזיה והתיישב על הדשא ליד חברו.

אם  מה  השממה.  באמצע  ענקית  מדורה  להדליק  הולכים  ואנחנו  בעומר,  ל"ג  "היום 
חייזרים יראו את האותות שלנו ויבואו לבקר?!"

"כן, רק חייזרים חסרים לנו", אמר שמוליק בגיחוך ושוב הרים את מבטו אל השמים.
"אני עדיין מתרשם מהטיול במוזיאון האסטרונאוטיקה", אמר איזיה והתבונן אף הוא 

בכוכבים. "היית צריך לבוא אתנו אתמול ולא סתם להתעקש".
"עזוב", מלמל שמוליק, "אני כבר הייתי שם פעם עם סבא שלי". מאז בכל מקום אני 

רואה חתיכות נופלות מהמעבורת קולומביה.
"אתה מתכוון למעבורת שבה מת האסטרונאוט הראשון שלנו אילן רמון?" שאל איזיה.

"ובכן", נאנח שמוליק, "קולומביה עלתה באש כמה דקות לפני הנחיתה. תאר לעצמך, רק 
כמה דקות לפני הנחיתה, ספינת חלל ענקית מתפרקת באוויר, וגופות האסטרונאוטים 

נופלות על כדור הארץ".
"כן, גם אני הרגשתי רע כאשר גיליתי את הפרטים", אמר איזיה, "ואתה מודע לזה 

שבין ההריסות של קולומביה, נמצאה המחברת של אילן רמון".
"מעניין", אמר שמוליק, "ומה כתוב שם?"

"שם כתוב שבחלל אין אלוהים!" הכריז איזיה,
"אבל מלא חייזרים, שחולמים לבוא למדורה שלך", פרץ שמוליק בצחוק. "אגב, אני 
יודע שאשתו של האסטרונאוט המנוח לקחה את המחברת". ואיש, חוץ מבני משפחתו, 

לא קרא את מה שכתוב שם. ולמה פתאום אתה מתעניין בחלל?" 
"זה לא אני, זאת אמא של ליאו גררה אותנו למוזיאון", נאנח איזיה, "לך תבין את 

הנשים ההרות האלה".
לליאו  תהיה  שבקרוב  לגמרי  "שכחתי  במבוכה,  שמוליק  אמר  אדירים",  "אלוהים 
תוספת למשפחה. גם אותי היא שאלה, איך קוראים לאשתו של אילן רמון, כמה ילדים 

יש לו. אוי, כמה סיפורים כאלה הסבא שלי היה יכול לספר".
"יאללה, שמוליק, קום," קטע אותו איזיה, "החברה כבר מתאספים בגבעה".

"טוב, רוץ אליהם", פיהק שמוליק, "אבל אני אעלה בשקט ואדביק אתכם אחר כך".



32

"ואז הכסף נגמר, המשרתים ברחו, הנסיך נשאר לבד רחוק מהבית, מוקף זרים".
"איזה נודניק אתה", התערבה סוניה, "זה הנסיך שלך שנשאר עני, ואילו הנסיך שלי 

השקיע בחוכמה והגדיל את עושרו".
צלצול פעמון הדלת מנע מאיזיה לקלקל את מצב רוחה של אחותו.

בכניסה עמדה אסתר בוכייה:"איזיה, אני יכולה לנסות לנגן בשופר?"
"אסור לבנות לתקוע בשופר", השיב.

"היא שוב רבה עם ליאו?" ניחש שמוליק.
אבל אסתר כבר הבחינה במודעות הפרסומת על ביתה של הברבי ופנתה לסוניה:

"וואו! הנסיך שלך בנה את כל החנויות האלה?"
הבנים חזרו למטבח, שם כבר התפשט ריח תפוחי האדמה המטוגנים.

"תגיד לי, איזיה", שאל שמוליק, "משהו שאני לא תופס לגבי הנסיך הזה. זה מאוד 
מזכיר לי משהו..."

"אתה זוכר את האגדה על השופר?"
"בדיוק. הנסיך הזה בזבז את כל כספו מחוץ לארץ, למד לפטפט בשפה זרה ואת שפתו 
שכח. אחר כך חזר לממלכה של אבא'לה שלו ושם לא זיהו אותו ולא נתנו לו להיכנס. 

ואז הוא התחיל לתקוע בשופר, ואביו שמע וזיהה אותו."
פתאום נחתה סוניה במטבח עם כל הצעצועים שלה: "נמאס לאכול במסעדות! אנחנו 

רוצים תפוחי אדמה תוצרת בית."
ולפתע נשמעה תרועת שופר. 

"איך היא עשתה את זה?" קרא איזיה ורץ לחדר.
"אסתר!" מתי למדת לתקוע בשופר?" צעק איזיה בפליאה.

"אני לא למדתי, בעצמך אמרת, שקולות השופר הם זעקה של הנשמה."
איזיה הבין שאסתר מאוד נסערת. כנראה היא באמת רבה עם ליאו ריב רציני. הוא חזר 
בשקט למטבח והביט בשמוליק בשאלה. אבל שמוליק היה עסוק באכילת תפוחי אדמה 

והגה במשמעותו של השופר ביהדות. 
כאשר נשארה חתיכת התפוח האדמה האחרונה על הצלחת, שמוליק פזל לכיוון הסיר 

על הכיריים, הביט באיזיה ולקח נשימה עמוקה:
"הבנתי כי אדם זקוק לאדם. לא תהילה, לא עושר, לא שלטון או כוח, אלא אדם שמבין 

אותו ללא מילים ומקבל אותו עם כל חסרונותיו."
הערות המחברת כפי שפורסמו במקור: ראש השנה - תחילת השנה על פי לוח השנה 
מקובל  השנה,  ראש  בחג  גדול.  שור  של  מקרן  עשוי  מוסיקלי  כלי  הוא  היהודי,שופר 

לתקוע בשופר.
תשרי - חודש הסתיו של לוח השנה היהודי.
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איזיה התגנב בשקט לאולם התפילה. על הבמה כבר עמד הרב עם ספר התורה, ובעקבותיו 
נכנס שמוליק, ודיווח בקול רם: "הקב"ה כבר הגיע, הוא בחוץ מחלק גלידה!"

תרועת השופר 

אחרי ארוחת הצהריים השכיב איזיה את סוניה, אחותו, לישון. הוא הביט בצער על 
הסקייטבורד שעמד בפינת החדר ובפעם המאה ואחת חזר על דבריו:

"זמן לישון! הטלה נרדם כבר1!.."
"שימות כבר, הטלה הזה", מחתה סוניה. "אני רוצה אגדה נורמלית."

איזיה עמד לטפוח על מצחה של סוניה, רק כדי להציק, אבל אז נזכר בהבטחותיו להוריו 
שלא להעליב את הקטנים, לא לחמוק מהשיעורים ובראש השנה ללמוד כיצד לתקוע 
בשופר. רק אז הוא יקבל כסף בשביל סקייטבורד חדש וחליפת ספורט מגניבה. איזיה 

עצר את עצמו, נרגע, והחל לחבר אגדה חדשה:
"באחת המדינות החמות הרחוקות, חי מלך. הוא שלט בהגינות בארצו, ועמו חי בעושר 

ובנוחות. רק, איכשהו, היה להם משעמם. לא היה בידור ושעשועים בארץ."
"מה עם האינטרנט?" שאלה סוניה.

ובצהריים  ואחר  ערבית,  תפילת  שחרית,  תפילת  הייתה  טלוויזיה!  אפילו  היתה  "לא 
שיעורי תורה ומתמטיקה."

 "אלוהים, איזו אגדה איומה!", לחשה הילדה בדרך לחלום.
"יום אחד", המשיך איזיה, "החליט המלך לשלוח את הבן שלו כדי לראות איך חיים 
משרתיו  בליווי  הנסיך  את  שלח  הוא  אחרות.  מדינות  נשלטות  וכיצד  אחרים  עמים 

הטובים ביותר, הוא נתן בידו כסף ובירך אותו בצאתו למסע הארוך."
"מגניב!", לחשה סוניה. אבל בחלומה היא כבר בארץ אחרת, צפה מעל עיר גדולה, והיא 
חייכה במתיקות.. שלטים זוהרים הזמינו אותה לבקר בסלוני יופי, ומעריצים הרעיפו 

עליה פרחים ומתנות.
איזיה כיסה את אחותו בשמיכה, תפס את הסקייטבורד ורץ החוצה.

כשחזר הביתה עם שמוליק, סוניה כבר לא ישנה. היא כיסתה את בית הברביות שלה 
בכל מיני מדבקות עם פרסומות של כל מיני חברות והיא מאוד שמחה שהאורח הגיע, 
ומיד הצטרף למשחק. הוא בנה מסעדה מקוביות של לגו, והכריז בקול שהתפריט כולל 

חוגלות ברוטב שום, קציצות בשר צבי וסלט עם אבוקדו.
כששמוליק סיים לפנטז על התפריט, הוא העיר בסרקזם:

1 שיר ילדים רוסי
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נטליה טרליקובה

שלושה סיפורים קצרים
הקדמה מאת המחברת:

מזמן למדתי לאסוף אבנים שאחרים משליכים עליי. לאסוף ולאחסן אותם כבסיס מוצק 
לניצחונותיי בעתיד. לכן, אני ממשיכה לעבוד על הרומן "המשיח בא והלך", אשר מורכב 

מסיפורים אירוניים קטנים על הרפתקאותיהם של ילדי העולים מרוסיה. כאן מובאים 
שלושה סיפורים ושירים מרומן זה.

תורה וגלידה

איזיה ושמוליק רצו אחרי הקהל הגדול והרועש, שזרם בשצף קצף במורד הרציף. הם 
היו מאושרים שהצליחו לחמוק מבית הכנסת המחניק, שבו התכוננו הוריהם לבלות ליל 

שימורים בקריאת תורה.
בשמים הבזיקו זרי פרחים צבעוניים של זיקוקי דינור. מוסיקה הלמה ברחוב. נערות 

בלבוש חגיגי חילקו לילדים גלידה, והילדים בני החמש היו נלהבים.
גלידה צבעוניים. הזאטוט מאוד רצה  ליד מגש עם כדורי  ונעצר  איזיה רץ על הרציף 
לטעום כל כדור וכדור, אבל התבייש. לעומתו שמוליק כבר בלע מנה שנייה של גלידה 

ועודד את חברו: "איזי, אל תפחד, היום כבר מותר לאכול חלבי!"
ופתאום רעם הרעים, ברק הבריק, וענן סמיך ירד על הבמה המאולתרת במרכז הרציף. 
איזיה נזכר מיד בסיפור העצוב, אשר אמו סיפרה מדי שנה, בחג השבועות. על פי הסיפור 
לפני שנים רבות, בליל השישי בסיון, היו היהודים שקועים בשינה עמוקה, והקב"ה היה 
צריך להעיר אותם בכדי להעניק להם את התורה. הילד חשב כי זו אותה הסערה בדיוק, 

אשר העירה את היהודים, וכעת עומד לרעום קול זועם מן השמים.
אבל קול מן השמים לפתע שר: "יום הניצחון, כמה רחוק מאיתנו היה יום זה. כמו אוד 

במדורה שהולכת וכבה1".
בלי לחשוב הרבה מיהרו הבנים אל בית הכנסת. שם עדיין היה שקט, והגיעו רק צלילים 

חלושים של מוסיקה. 

1 "יום הניצחון" – "דין פאבדי", שיר מפורסם מאת ולדימיר חריטונוב, שפורסם במלאות 30 שנים 
לניצחון על גרמניה הנאצית ומושר בכל שנה בחגיגות יום הניצחון ב-9 במאי.
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לרי דומנין

מקרה באוטובוס
אספר לכם על מקרה שקרה לי פעם.

נכנסתי לאוטובוס אחרי העבודה, מנומנמת, עייפה ועצבנית. 
התיישבתי במקומי. בתוך האוטובוס פעל המזגן. כרגיל, נשמע רחש שיחות הנוסעים ופתאום 

אני שומעת... "הנסיעה נוחה לך? כל כך שקט ושליו כאן, נכון?"
חשבתי לעצמי: "הקול נשמע מכני. נראה לי שהאוטובוס מדבר אליי". 

והקול המשיך: "אז זה מה שאני אומר – שהנסיעה נעימה ורגועה עבורי ועבור הנוסעים 
כאחד. אני ממש מרוצה מכך שאני עובד על מסלול בבאר שבע. כשנסעתי בירושלים חוויתי 
לא מעט פחד וראיתי מפגעים רבים. לא רק שחלק מהנוסעים היו מלאי עוינות ודיברו ביניהם 
עצרו מחבלים חמושים בסכינים.  הנוסעים עצמם  גם מקרים בהם  היו  ובגסות,  בצעקות 

ובפעם האחרונה... השם ישמור, איני רוצה לחוות זאת שוב...
נכנס לתוכי נוסע שנראה מוזר. הוא לבש בגדים רחבים והקפיד להסתיר את עיניו מהנהג 
ומהנוסעים האחרים. הוא נעמד באמצע האוטובוס, למרות שהיו מקומות ישיבה פנויים. 
התרחקנו מהתחנה ואז נשמע פיצוץ כה עז, שעיוות את כולי, החלונות התנפצו והדלתות 

נתקעו כך ששום מנגנון אוטומטי שהיה לי לא הצליח לפתוח אותן. 
ואז התמלא כל החלל הפנימי בעשן.

האנשים בחוץ פתחו את הדלתות, כמובן. כל מי שנותר בחיים יצא. היו פצועים רבים ושמונה 
אנשים נהרגו, בהם שני ילדים וילדה אחת בת 13-14. הם נסעו מבית הספר. איזה אסון!

לא היה לי קל באותו יום!
הנשים בוכות וצועקות, הרופאים מפנים את הפצועים, המשטרה חוקרת את מה שקרה, 

המתנדבים עוזרים למי שיכול ללכת בעצמו.
גם אני לא יכולתי לזוז. הגיע הגרר, העמיסו אותי ונשלחתי לתיקון. מאוחר יותר שמעתי שזה 

היה מחבל שפוצץ את עצמו. 
נשלחתי  תפקידו,  מילוי  בעת  שנפצע  האוטובוסים  בצי  וותיק  כחבר  אני,  התיקון,  לאחר 

לעבודה בבאר שבע".
הקול נדם. שמעתי את ההכרזה על התחנה שלי בעמימות, כאילו דרך צמר גפן. פקחתי את 

עיניי. איש לא היה לצדי. יצאתי מהאוטובוס והלכתי הביתה.
 איזה מן חלום... 

תרגום ועריכה לשונית לעברית: אילאיל פלדמן וזינה סורוקורס
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שמחת ההתעוררות

פקחתי עיניים. שעון הקיר הראה שמונה. מעבר לחלון היה מעונן. הגשם חלף או שמא 
רק התכוון לרדת. בעלי לא היה לצדי. לבשתי חלוק ויצאתי מחדר השינה.

מהמטבח נישא ניחוח של קפה. השולחן כבר מסודר. 
כבר קמת? בוקר טוב! שנאכל ארוחת בוקר או מה? – שאל בעלי בחיוך.

רק קמתי, אני לא כמו אפרוח שרץ מיד אל השולחן. קמת מזמן?
מזמן.

הסתדרתי. 
אז מה? דו-קרב?

לפני זמן מה התמכרנו לטניס שולחן. לעתים אנו משחקים בבוקר, אבל לרוב לקראת 
הערב, לאחר ישיבה ממושכת מול המחשב. איננו צעירים או חובבי ספורט מושבעים, 
אך אנו שומרים על שגרה ספורטיבית. בעלי אהב טיולי אופניים ואני שיחקתי כדור-

רשת. 
לזה  זה  עייפים קלות, מחייכים  יושבים אל השולחן,  כבר  אנו  דקות  עשרים  לאחר 

בשביעות רצון. 
בתיאבון!

תרגום ועריכה לשונית לעברית: רחלי בן דרור, צור וילמן, אילאיל פלדמן וזינה סורוקורס
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זזה ממקומה. אז הצטייד  לא  בזנבה בשמחה, אך  נופפה  והזאבה  הוא קרא בשמה 
שומר היערות ברובה, גרזן, וחבל ארוך ויצא מהחצר. 

הם הביטו זה לזו בעיניים. הזאבה צווחה קלות עשתה כמה צעדים לכיוון היער ואז 
פנתה אליו, כאילו הזמינה אותו ללכת אחריה. שומר היערות קבל את ההזמנה. הוא 

הלך אחריה והשתדל שלא להתעכב. 
הזאבה עצרה ליד ערימת זרדים. מסכנה! אז זה העניין! היה זה בור ישן שנחפר על ידי 
ציידים לא חוקיים כדי לשמש מלכודת והוסווה בענפים וזרדים. מתוך הבור נשמעו 

צווחות מעוררות רחמים. 
ואת הקצה השני הוריד לתוך  שומר היערות קשר קצה אחד של החבל סביב העץ, 
הבור. הזאבה עקבה אחריו במתח. הוא ירד אל הבור, אחז בגור המתנגד, שם אותו 

בחיקו וטיפס מעלה. 
אחרי שיצא מהבור, דחף שומר היערות את גור הזאבים לעבר אמו. היא ליקקה את 
הגור, תפסה אותו בעורפו, העיפה מבט במושיעה, עמדה רגע קט, השמיעה קול נהמה 
זאב  מה  במרחק  ראה  כי  היערות  לשומר  נדמה  היה  לרגע  השיחים.  לתוך  ונעלמה 

המחכה בתוך הסבך. 
"מגדה, מגדה, חכמה שלי!" חשב שומר היערות. 

שיחת טלפון

מבוגר  איש  וחם.  נאה  יום  הבטיחו  האוויר  מזג  שחזאי  למרות  סגרירי  היה  הבוקר 
הדואר,  מתיבת  עיתונים  לאסוף  כדי  מהחצר  לצאת  התכוון  וכבר  קומקום  הדליק 

כאשר שמע את צלצול הטלפון. 
שלום, אבא!

שלום!
מה העניינים?

ימים,  כמו תמיד. השבוע מלא חורים. שעות מסתתרות איפשהו, אחריהן חומקים 
חודשים ושנים. ממתין למזג האוויר!

איך הבריאות?
ככה ככה. זקוף בינתיים. ומה נשמע אצלך, בן?

אין בעיות בינתיים. יש סדר במעשים וגם במחשבות. תהיה בריא!
גם אתה! להתראות!!

הוא התקשר, וזה אומר שהכול יהיה בסדר.
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וולס, רומנסות וטנגו. אהבתי מאד ערבים כאלה. הכי מפליא היה שהכלב היה נשכב 
מול בעליו, מקשיב בשקידה, מזיז את אזניו. לעתים אף היה קופץ על רגליו ומנופף 

בזנבו, או שכל גופו של הכלב היה מתוח כאילו רצה להצטרף למנגינה. 
לילה אחד התעוררתי בגלל יללה, המזכירה יללת זאב. היא נשמעה מהמשק הסמוך. 
זה היה מטריד, חשבתי שזה סימן רע. בבוקר מיהרתי אל השכנים. בעלת הבית ספרה 
לי שבעלה חש ברע והיא הזמינה אמבולנס. האמבולנס הגיע רק לקראת הערב, אסף 
בבוקר,  חזרה  היא  הבית.  על  לשמור  דיק  על  שציוותה  אשתו,  ואת  הבית  בעל  את 
כי הכלב שוב ברח  והאישה הניחה  נראה במקום  דיק לא  נפטר.  – בעלה  מתייפחת 

ויחזור. 
חלף לא מעט זמן מאז אותו יום טרגי. החיים באחוזה עמדו מלכת. האישה יצאה 
לחצר לעתים רחוקות. היא שהתה באפתיה עמוקה. לפעמים השכנים ביקרו אותה. 

האמבולנס הגיע לביתה תכופות. 
זו הייתה  היה זה סוף הסתיו. ערב אחד חשבתי ששמעתי מוסיקה מכוון האחוזה. 
נגינת אקורדיון, אך קשה היה לזהות את המנגינה. נשמעו רק אקורדים. ואז שמעתי 

את הנביחות המוכרות כל כך. רצתי אל השכנה. 
כשהיא  הברכיים  על  עומדת  האישה  את  כשראיתי  הדמעות  את  לעצור  יכולתי  לא 
מחבקת את דיק, מלוכלך, רזה, בקושי חי. לצדה היה מונח אקורדיון שנשמט הצידה. 

מגדה

בית שומר היערות. הזאבה  לגדר שהקיפה את  בין היער  היא עמדה במקום פתוח, 
תחנונים  בקשה,  כמו  נשמעה  ויללתה  יללה  היא  סבלנות.  בחוסר  במקומה  עמדה 
זו תווים מוכרים. הוא הסתכל  נואשים וקריאה כאחד. שומר היערות שמע ביללה 

בחלון וזיהה אותה מיד. 
הוא לא יכול היה לטעות. זאת הייתה היא – מגדה שלו. אותה הוא מצא באביב לפני 
הבין  סביב,  כשהביט  אפורה.  פרווה  של  וגוסס  קטן  גוש  ריקה.  מערה  ליד  שנתיים 
שדרמה נוראית התחוללה כאן. בנס, גורה אחת נותרה בחיים. שומר היערות הביא 
את הגורה לביתו, האכיל אותה חלב מבקבוק, וסידר לה מיטה בתוך קופסה. טיפולו 

המסור הציל את הגורה.
את  מהיער  שמעה  היא  קרובות  לעתים  יפיפייה.  לזאבה  מגדה  הפכה  שנה  לאחר 
קריאות בני מינה ונראתה מודאגת. שומר היערות ידע שמגדה תעזוב, כשיגיע זמנה. 

והיא אכן עזבה. 
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למעשה... לאחר הלימודים בפקולטה היא ירדה שוב לקומה השישית, שם הוצג אוסף 
מינרלים גדול. זו הייתה הסיבה לכך שהיא התעכבה ואיחרה לאוטובוס האחרון. 

פתחה את  בכיסה,  לקומה השנייה, מצאה את המפתח  עלתה  היא  בבית!  סוף-סוף 
הדלת. "ערב טוב! אני בבית!" – היא אמרה בקול רם, כשהיא פונה לשולחן הקטן 
בחדר הכניסה ומלטפת אותו בעדינות. היא שמה את התיק על הכיסא, הורידה את 
נצבט.  שוב  הלב  בעלה.  הזכיר את  כאן  הכול  והמזמין.  לסלון הקטן  נכנסה  המעיל, 
דירתה  את  במתנה  להם  העניקה  סבתה  כשהתחתנו,  ללימודים,  השלישית  בשנה 

הקטנה בפאתי מוסקבה. הכול כאן נבנה בידיו. 
לחם,  השולחן  על  שמה  הקומקום,  את  הפעילה  למטבח,  נכנסה  ידיים,  שטפה  היא 
חמאה, גבינה צהובה ואת הספל החביב עליה עם הצלחת. הגישה אל שפתיה את הכוס 

האהובה על בעלה ואמרה: "תיכף נשתה תה".
השעה שש ורבע בבוקר. השעון המעורר מצלצל – הגיע הזמן לקום. היא שטפה את 
פניה, התלבשה, שתתה בעמידה את כוס הקפה עם הכריך. בעוד עשרים דקות יגיע 

האוטובוס המקומי שנוסע אל התחנה. צריך להזדרז. 
"נפגש בערב!" היא העבירה מבט על ביתה, נעלה את הדלת והלכה אל התחנה בצעדים 

מהירים. 

דיק

שכניי הקרובים ביותר בכפר היו בני זוג מבוגרים. הם התגוררו על הגבעה, באחוזה 
ישנה עם גן עצי תפוח. היה להם כלב ושמו דיק. לא היה זה כלב גזעי, ככל הנראה כלב 

חצר פשוט, חברותי וחביב, כמו בעליו. 
את דיק לא כבלו בשרשרת. הוא שכב ליד הסף או התלווה לבעליו, כאשר זה עשה 
סידורים או עבד בגינה. בעלת הבית לא תמיד הייתה ידידותית כלפי דיק. היא כעסה 

על העקבות שהשאיר אחרי ציד החפרפרות בגינה. 
לעיתים דיק נעלם. בעליו התרגל להיעדרויות האלה. "יתרוצץ קצת ויחזור" – היה 
נוהג לומר. לאחר מספר ימים היה הכלב מופיע, רזה ומטונף. הוא היה זוחל למלונתו 
מגרד  ובעודו  מעט,  בו  גוער  מזון,  לו  מגיש  היה  בעליו  אשמה.  מביע  מראהו  כשכל 
לכלב מאחורי האוזן, מוציא את הקוצים מפרוותו המדובללת. דיק היה נאמן לבעליו 
ושמר על רכושם. אם נשמע מהחצר קול נביחה מתריע, זה יכול היה להיות סימן לכך 

שבשמיים הופיע עיט שבכוונתו לצוד תרנגולות.
לוקח  הזקן  היה  הבית,  בענייני  לטפל  שסיים  לאחר  והשקטים,  החמימים  בערבים 
מנגינות  נשמעות  היו  ומשם  גדול  תפוחים  עץ  ליד  בביתן  מתיישב  אקורדיון,  לידיו 



24

הילד אדיש, הוא קופא מקור. בקושי רב הוא פוקח את עיניו כאשר אמו מבקשת ממנו 
לאכול פת לחם. היא לא בבית עכשיו. יצאה בבוקר להביא לחם. מהרחוב נשמעים 
נופלים שברי סיד מתפורר,  רועדות. מהתקרה  ויריות. הזכוכיות בחלונות  פיצוצים 

אני חושש שמא התקרה תתמוטט עלינו. 
לבסוף האם חוזרת ובידה חתיכת לחם. היא עמדה שעתיים בכפור כדי לקבלה. יש 
נותר  להסיק את הבורז'ויקה, תנור המתכת הקטן ולחמם מעט מים, אך בבית לא 
לבלוע  ויוכל  יתחמם  שהילד  כדי  להישרף  מוכן  ואני,  מלבדי.   – לבעור  שיכול  דבר 

חתיכת לחם טבולה במים חמים. 
האישה נוטלת בידיה גרזן. 

כשהאש התחילה לבעור, הספקתי לראות את הילד מתקרב ומחייך.

תמיד איתה

השעה תשע בערב. בעודה מתקרבת למסוף היא ניסתה לראות מבעד לחלון הרכבת 
כמה  יצאו  מהקרון  העיירה.  אל  שנוסע  האחרון  האוטובוס  עמד  שם  התחנה,  את 

אנשים והתפזרו במהרה.
אין איש בסביבה! היא עמדה זמן מה, מוארת בפנס בודד. רק לעתים רחוקות נאלצה 
היא  אותה.  לפגוש  בעלה  הקפיד  בעבר  מאוחרות.  כה  בשעות  לבד  הביתה  לחזור 
הבחינה  היא  ביער.  וחצי  קילומטרים  שני  ללכת  תצטרך  בה  בדרך  במתח  התבוננה 
בשתי דמויות, אך לא ניתן היה לקבוע לאיזה כיוון הן מתקדמות – לעבר התחנה או 
לעבר היישוב. אם הדמויות מתקרבות, הרי שלא כדאי למהר ורצוי לחכות ולראות מי 
הם האנשים ואם יש סיבה לחשוש מהם. ואם הן מתרחקות כדאי דווקא למהר כדי 
להתקרב אליהן למקרה של סכנה. ההליכה רגועה יותר כשלא פוגשים בדרך אנשים 

או כלי רכב. 
הדמויות התרחקו – היא החליטה. היא הגבירה את קצב ההליכה והמרחק ביניהם 
החל להצטמצם. ואז הדמויות נעלמו מאחורי הפנייה. מה פשר הדבר? ייתכן והאנשים 
עורבים לה או שמא פנו ימינה, לשביל המוביל אל האחוזה, הנמצאת במרחק מסוים 
מהדרך הראשית. היא חשה בפעימות ליבה המהדהדות בצווארה והאטה. נותר חצי 
קילומטר עד הבית. את הפנייה לא ניתן לעקוף. היא התגברה על הפחד ועברה את 

קטע הדרך הזה. אז נראו האורות בחלונות היישוב והפחד הרפה ממנה. 
הם  המינרלים  עליה.  האהוב  המקצוע  ומינרלוגיה".  ב"סלעים  מבחן  נקבע  למחר 
שונים כל כך זה מזה: קשים ורכים, חמים וקרים, יפים ולא ממש – כמו בני האדם 
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ראיסה ברז'אנסקי

שבעה סיפורים קצרים

בארבע עיניים

באותו בוקר התעוררתי מרעש בחצר וקולות רמים. ניסיתי להערים על עצמי ולהירדם, 
אך לשווא. שנתי התפוגגה סופית. מעבר לחלון נשמע קול יללה מלא צער. הבטתי אל 
את  עליה  העמיסו  והשכנים  גדולה  משאית  עמדה  השכן  לבית  הכניסה  לצד  החצר. 

חפציהם. "גם אלה עוברים", חשבתי. 
לעתים קרובות בערבים ראיתי את שכניי בפארק כשחזרתי מהעבודה. לרגליהם תמיד 
שכב בשלווה כלב שחור-ג'ינג'י. באותו רגע נראה לי שהכלב מתרוצץ בחוסר מנוחה, 

מנסה להביט בעיני בעליו. את הסיבה להתנהגותו הבנתי מאוחר יותר. 
יום אחד בערב טיילתי בפארק וראיתי את הכלב לצד הספסל, עליו נהגו לשבת בעליו. 
הכלב חש בתשומת הלב הרגעית שלי וקם על רגליו, אך לא התקרב. המשכתי בדרכי. 
כשהגעתי הביתה, פתאום ראיתי את הכלב לצד הכניסה לבית הסמוך. מדוע חזר? 

הכלב ישב בשקט ובכבוד, מבלי לכפות את עצמו עליי. הוא פשוט הביט בעיניי. 
איני  משהו.  לשאול  רצה  שהכלב  כאילו  ממני.  הרפתה  לא  חריג  משהו  של  תחושה 
יודעת, אולי הוא הריח את מחשבותיי. נראה לי כי הוא הבין את הבדידות שלי. היה 
זה מבט ישיר בעיניים, כמו מבט אנושי עמוק ולא מבט שנושא הכלב מלמטה למעלה. 
מה הוא הציע לי? ידידות? לא הייתי מוכנה לזה. תירצתי זאת בכך שהמעמד שלי אינו 

יציב, שאין בביתי דבר ראוי למאכל, הזדרזתי להיכנס לחדר המדרגות. 
לא ראיתי את אותו הכלב מאז, אך תחושת האשמה כלפיו נותרה עמי עד היום.

מוכן להישרף

אני – שולחן, העומד בדירה בבית הרוס למחצה ברובע פטרוגרד1. זוהי השנה שנייה של 
המלחמה. לידי על מיטת מתכת שוכב מזה שלושה ימים ילד, העטוף בכל מה שאפשר. 

1 הרובע ההיסטורי של העיר סנט פטרבורג
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הזיעה תיבש לחלוטין

והחיוך ימתיק שפתיה,

ללא סיבה לאחוריה

                                      תביט

וכמו בתכריכים,

                         במלח

                                    תעטוף

                                                    חייה...

אי שם

הליל-מחניק וריח של עשן.  

אי שם. 

כתמי ששר שמזכירים את השרפה הולכים ודועכים

באדישות על קו האופק.

אי שם.

כוכב בודד נופל ונעלם,

אי שם.

ונביחות של הכלבים

הולכות ודועכות.

אי שם.

אי שם.

               על  צד הדרך

                                   יושב לו איש נפול פנים.

שפתיו ממלמלות דבר מה 

                                   על אלוהים.

ובין אצבעותיו 

אי שם,

                           אל תוך חולות

הוא מפורר מצות,

אי שם.

תרגום ועריכה לשונית לעברית: אילאיל פלדמן, צורית בוסקילה וצור וילמן
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טיפות זיעה נאספות

לזרם מלח גועלי

שמזדחל לבין שדיה,

כובש בטנה,   

                    גרמי ירכיה

בעוד שפתיה הצרובות

תופסות ברוח.

 עקביה

אחר עקבות ירא שמיים –

הוא היחיד להצילה! –

לרוץ עודן רצות רגליים!

אך נשמה... 

                   נדמה,...

                                    אזלה...

אזי עצרה.

                  "למה בורחת? -

בהתנשף כבדות

                            צונחת 

                                         לחיק אבק.

"לאוץ? לאן?"

בהזיה מי מעיין,

ולוט חוזר לו

                     וחוזר,

מביא אותה אל הבאר,

מתיז מי קרח אל פניה,

מתיז...

מי קרח...

התזות...

פשוט עליה לחכות
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הבלדה על אשת לוט

בוערת סדום,   
              ועמורה 

זועקת זעקות שמימה,
היקום אשר נופל אפיים

קורס הוא לעמקי תהום.
הנה משם,

                     קדימה,
                                    הלאה

סוללת דרך משפחה –
איש עם אשתו, ובנותיהם.

חולות מתחת עקביהם
                                 רותחים בעוז...

אישה נחשלת,
היא מתנשמת וכושלת,

רוצה לשתות,
אך מים אינם.

לרוץ,
       לרוץ,

                  לרוץ משם!
"לוט, מחמדי! לבי אבוד! –

קוראת אליו, -
                      אני אמות!

הושט לי יד!"
אין אף עקבות,

והוא רחוק מהקריאות. 
רגליו רצות קדימה!  

                               הלאה!
כפי שאלוהים ציווה לו ,

חס וחלילה לעמוד.  
אינו שומע. 

"מה לך, לוט!
קח את ידי ותעזור לי!..."
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לקראת סוף סדרת הטיפולים כמעט הבראתי. העברתי שם את הזמן באופן מושלם. 
ולאחר  חוזרת.  טיפולים  סדרת  ביקשתי  שנה  חצי  לאחר  אך  לעשן,  הפסקתי  לא 
שנה שכנעתי את הועדה ממש לאשפז אותי שם, ברחוב קנטנייה. האשפוז הוא בית 
הבראה של ממש. כל אותם החבר'ה אחרי ניסיון התאבדות, סכיזופרנים ונשים בגיל 
המעבר מקומה א' אירחו לי חברה נפלאה. שם נחתי והשתקמתי באמת. אני רציני. 

אני טלה הרי!
... הצבא? תודה לאל, לא גוייסתי.

...או! הנה מוטי קורא לי. השעה כנראה כבר 8:00. זמן ללכת לעבוד. הי, אתם עוד 
כאן? קו-קו! חבל, הוא יצא מהשיחה. 

מוטי! מה המזל שלך?

תרגום ועריכה לשונית לעברית: אילאיל פלדמן וצור וילמן
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ניתן  צריך, למה שלא  לומר: "אם  נהגה  אני בחלק של ה"או". אימא  כולם.  כמעט 
לטובת העניין. אבל אתה – כבש שוטה!" אכן נולדתי במזל טלה. אני אומר זאת כי 
כשהגעתי למרפאת הנפש חששתי שללא שוחד ישלחו אותי לדרכי. אבל יש לי מזל של 
טמבלים! הגעתי אליהם, סיפרתי שכואב לי פה, וכואב לי שם, שבלילות תוקף אותי 
קוצר נשימה ואני מתעורר בזיעה קרה, ספרתי על קו ההפרדה ולא גרשו אותי! הרופא 
ביקש ממני למתוח ידיים לצדדים פעם או פעמיים, הכה בפטיש על הברך והניע את 
אותו הפטיש מול עיניי הנה והנה ואז... הפנה אותי למכון רפואה מונעת! ללא כל רמז 
על הצורך "לשמן" את המערכת. ללא כל ויטמין P! הוא נולד במזל גדי, כך אני חושב. 
לאחר יום-יומיים נסעתי בחשמלית לרפא את העצבים לתחנה מספר 11 "המזרקה 
הגדולה". אשפוז יום. היה עליי לנסוע מדי יום. ולא ללכת לעבודה במשך שבועיים. 
שבועיים שלמים!!! אתם יודעים מה זה לא לעבוד במשך שבועיים? זו חגיגה לנשמה!

מרפאת  אל  יודעים.  הינכם  בטח  אז  לא?  מאודסה?  אתם  בחשמלית.  לי  נסעתי  אז 
התחנה  זו   .17 מס'  חשמלית  נוסעת   ,11 מס'  לתחנה  נפש,  למחלות  מונעת  רפואה 

הסופית שלה...
... רגע, מישהו דופק בדלת.

זה סימיון. הוא בא להודיע לי שהנורה נמצאת במקומה. בחור טוב. חשמלאי במקצועו. 
נערים חבלנים שלעתים  הנורה בחדר המדרגות שלנו מפני  על  הוא שומר בהתנדבות 
מחסלים את הנורה היחידה שלנו באכזריות. הייתי מבין לו היו פשוט לוקחים אותה. 
אבל לא. חשוב להם לשמוע את הצליל! ואני הרי מבין אותם. גם אני שברתי נורות. אבל 
עשיתי זאת רק בחצר של המכון למחקר. ביתנו היה מול המכון. היה שם שפע נורות 
פלורסנט פגומות ואנו, נערים בני 12, נהנינו לנפץ את הנורות האלה על הקיר; הן היו 

נשברות לרסיסים בצליל מצלצל והתיזו שברי זכוכית זעירים לכל עבר. איזה כיף!
אתם עדיין כאן? אז שאמשיך? 

הטיפול במכון לרפואה מונעת נמשך מ8:00 עד 14:00. ויטמינים בהזרקה, תרופות 
אסביר  עליי.  חביב  הכה  בעיסוק  וריפוי  פניירה5  בליווי  היפנוזה  בטבליות,  הרגעה 
לכם: זה כשאתם מעבירים מפיות גזה מערימה אחת לאחרת, מאחת לאחרת... ברור? 
המורכבת  באפשרות  מיד  בחרתי  לארבע.  המפיות  כיפול   – יותר  מורכבת  אפשרות 
יותר. שם גם הדביקו קופסאות. אבל בחרתי במפיות. איני אוהב לשטוף ידיים. משהו 
שאיזנו  למפיות,  נתונה  תודתי  הפוכה.  השפעה  עליי  הייתה  ההרגעה  לכדורי  נוסף: 
אותי. גם הפסקתי לעשן שם. כמעט. הרופא לקח מידי את חפיסת סיגריות ה"וגה", 
שם אותה למשמורת במקפיא ואמר כי אוכל לקחת את החפיסה בכל רגע. היתה לו 

שיטה כזו לפיתוח כוח רצון אצל המטופלים.

סלנג לפונוגרמה 5
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השני. אני פוחד פחד מוות! פוחד עד כלות נשמתי לאבד הכרה ממש באמצע הכביש. 
על קו ההפרדה.

זה? אימא אומרת שזה מילדות. לטענתה הייתי חולה תכופות  מאיפה קיבלתי את 
והיתה לי אנטרוקוליטיס1 קשה, זה כשיש לך שלשול קבוע )עמכם הסליחה(. עם הזמן 
השלשול עבר הודות לסבתא, שכיום היא כבר בעולם שכולו טוב, ברוך השם. טוב, 
אתם בוודאי יודעים איפה היא. אני מניח שאימא כבר נפגשה איתה. אז סבתא טיפלה 
בי והצליחה למגר את המחלה. בעזרת תמצית אגוזים. אלוהים אדירים! נחיריי עודם 
על  הירוקה  האגוזים  תמצית  של  המתוק-חריף  והטעם  המריר  הניחוח  את  זוכרים 
בסיס וודקה. בגלל הוודקה סבתא נתנה לי רק כפית אחת, אך לאחר תחנונים קבלתי 

שתיים. אימ'לה, היה אפשר להשתגע מזה!
נפשית. אבל זה קרה מאוחר  ... לא, לא השתגעתי, אלא הגעתי למצב של תשישות 

יותר. סה לה וי, כפי שאבא אהב לומר.
היה רע. רע ממש. הייתי מוכרח לעשות משהו, אז הלכתי לחנות הספרים. קניתי את 
אמרו  מושג.  לי  אין  לזה?  קשור  ספוק  ...איך  ספוק2.  וד"ר  יונג  קרנגי,  פרויד,  ספרי 
גדול. הוא הרי דוקטור, לא? תודה לאל, אז כבר לא היה מחסור  לי שהוא מומחה 

בדברים כגון אלה. 
... סליחה, מתקשרים אליי. זה אבא שלי מחיפה. הוא רוצה לדעת מה נשמע! הוא בן 
80 ומגיע לו! הוא בטוח שאני יודע הכל. למשל, למה האקלים כאן בישראל קשה כל 

כך??? אני חייב לדעת הכל!
אז איפה היינו? דברנו על ד"ר ספוק וקרנגי? אכן... שיהיו בריאים עד 120 אותם האדונים 
הנכבדים, אך לי הם לא עזרו. וכשהם לא עזרו לי, הלכתי לרחוב ַקָנְטַניָיה. אתם זוכרים 
את השיר של ויסוצקי3 על בית הקיץ של קנטצ'יקוב4? אז באודסה זה אותו דבר כמעט. 
בית החולים לחולי הנפש ממוקם ברח' קנטנייה, פינת ז'וקובסקי, כיום רח' פוצ'טובייה. 
בוודאי מדובר בז'וקובסקי המשורר, ולא במרשל ז'וקוב שהוגלה, כך האגדה מספרת, 

לאודסה כדי לשחרר אותה מעבריינים. בטח! משחרר עד היום.
איני יודע לתת שוחד. לא למדתי. בחיים שכאלה כולם לקחו שוחד. וכולם נתנו. או 

1 אנטרוקוליטיס - ַדֶלֶקת ְמִעי ִנְמִקית, היא מצב רפואי הנראה בעיקר אצל פגים, בו חלקים מהמעי עוו

ברים נמק )נקרוזיס( ומתים.
2 בנג'מין מקליין ספוק היה רופא ילדים אמריקני,  שספרו "הטיפול בתינוק ובילד", שיצא לאור 

ב-1946, הוא אחד מרבי המכר הגדולים בכל הזמנים.
3 ולדימיר ויסוצקי – זמר משורר ושחקן ידוע ביותר בברית המועצות, ששר שירים, בעיקר סאטיריים, 

אותם כתב והלחין בעצמו )בישראל מוכר שירו 'טמבל' שתורגם לעברית(.
4 "בית הקיץ של קנטצ'יקוב" – מרפאה מפורסמת לחולי נפש, בפאתי מוסקבה.
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זינה סורוקוס

נולדתי במזל טלה
 או לצ'אט שלנו נכנס טמבל

בוקר, רבותיי, 6:00 בבוקר. ואני כבר כאן!!! קו-קו! שלום לכולם! יש לי איזה נושא 
לדיון אם בא לכם.

... איך מצאתי את עצמי בבית משוגעים. בחיי הקודמים, זאת אומרת. 
אתם צעירים ואינכם יודעים שכניסה חינם לבית חולים לחולי נפש בבריה"מ שמורה 
למתנגדי המשטר בלבד. כלומר, אלה שלא אוהבים את השלטונות. הם קיבלו הנחה, 
כלומר, טיפול לתקופה בלתי מוגבלת, לפחות ככה שמעתי. גם מתפרעים אלימים יכלו 
ליהנות מכך. אך בני התמותה הפשוטים, שכל רצונם היה להשתמט מגיוס, קבלו 21 
יום בסך הכל וגם זאת בתנאי שהיה להם ויטמין 1P, כפי שזה נקרא כאן, או טוב מזה 

– כמות מסויימת של שטרות. 
באשר אליי – התמזל מזלי. אימא אמרה לי שהחוק לא תקף עבור טמבלים, כי נולדתי 
במזל טלה. כל ה"טלאים" עיקשים, כל העיקשים טיפשים, והיות והחוקים לא נכתבו 
עבור טיפשים, הרי שהם בני מזל. כך אמרה אמי, יהי זכרה ברוך. כשאמי היתה בת 
70 היא טענה כי היא בת 73. "עם "ֵמִליֵכַע2" שכזו שנה נספרת כשלוש, הלוואי ותבלע 

אותם האדמה!" ככה היא אמרה.
מה איתכם? עוד לא ממהרים לעזוב את הצ'אט? אני יודע שבצ'אט הזה צריך לכתוב 

מהר-מהר וגם ממש לקצר, אבל אנני צ'כוב, סלחו לי. כותב כמיטב יכולתי. 
... אז שאמשיך?

שנת 87. אודסה. חום נוראי.
 - אני  ואילו  יוקדת  הקייצית  השמש  עומדת,  אינה  הפרסטרויקה3  שאומרים:  כפי 

עצבני. 
אני  הרי,  כבישים.  וחציית  עמוסה  ציבורית  בתחבורה  נסיעה  מפני  חרדה  לי  יש   ...
עושה הכל כהלכה: מסתכל שמאלה, ימינה )ואולי ההיפך?(, הכביש פנוי, אבל הלב 
פועם בטירוף, כאילו שתיכף יפרוץ החוצה. אני קופא במקום ומביט בערגה לעבר הצד 

1 ויטמין פי - פרוטקציה
2 מלכות, שלטון, ביידיש
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חמסין

חמסין חונק. ציקדות מנסרות, תהום הריקנות,
חום ואבק, לדעתי, שווים יותר מהצלילות,
ממנוחה והסטריליות שלה, בלי חיידקים -

כי מעדיף את הריחות של תפוזים מאובקים.
עכשיו, כאשר הרעש של הקהל כבר לא נחשב

והזמיר שבתוכי עוד מנגן ושר
ומאפשר שוב להתאהב באפלה ודימדומים -

אז למה, ידידי, להיאחז ברגעים קדומים?

רעד אוויר מעל האדמה, אוויר כחול,
הרוח שיחקה קליל בחצאית - וחול

הטריד בעדינות את הברכיים של אותה אישה
שפך את הכאב של המדבר והתנשף - ביקשה

אותה אישה ולחשה בשקט לעצמה:

"כן, זה קרה, קרה - אבל לפני עשרים שנה,
אז התאהבתי, כי בתוך חזיון הייתי נמסה,

אבל עכשיו, אני תובעת את אושרי והרוסה,
רק מנסה לראות לרגע את עלי נחושת,

כל מה שלא ראיתי בעולם, עציי תחפושת
וחלומות המכוסים בדשא של בתי קברות,

והחמסין, שבאביב חיבק אותי חזק - למרות..."

שוב החמסין. ציקדות מנסרות את התהום,
עלה זהיר, תועה, חצי-צהוב, חצי-אדום

לחצאית יפה נדבק ומואשם בהטרדה
והזמיר פתאום יפסיק לשיר, מלא בחרדה,
כי קול נועז יגרור את התביעה המשפטית,

עדיף לשתוק ולהימנע מהופעה פומבית.
חמסין ימות והצלילות תגיע,- שוב בלי חיידקים,

איך להישאר עם הריחות של תפוזים מאובקים?...

ס.לוין תרגום :
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כיצד השמש מסתלקת

ֶּדֶצְמֶּבר, ֹיֶבׁש, ַחם  נֹוָרא.
יֹום ִמְתַקֵּצר - ָנֵמס ְּבַלַהט.

ָהֵעט ּכֹוֵתב ִּבְמִהיָרה,
ְּבָים ַהֶּׁשֶמׁש ְּכַבר ּגֹוַוַעת.

ִלְבֹרר ִמִּלים ְּבַהְתָאָמה,
ִלְבֹרר ְזַמִּנים. ִמיָלה ִנְזֶרֶקת

ֶאל ַהְׁשִקיָעה ָהֲאֻדָּמה.
ַהֶּׁשֶמׁש ְּבַקְסָּדה יֹוֶקֶדת

ִלְּטָפה ְּבֹנַעם ֶאת ַהָּים,
)ְּבִלי ְלָהִבין ֶׁשִּמְתַחֶּסֶלת( -

ֶאת ַהַחּלֹון, ֶאת ַהֻּסָּלם,
ֶאת ַהִּמְטָּבח ְוֶאת ַהֶּדֶלת.

ִלְפֵני ַהָּמֶות ַהִּמִּלים
ָרצּו ְלִהְתַאֵּבל ְּבֶרֶגׁש, 

ִלְׁשֹּתק ְּבֵאׁש ַהִּדְמּדּוִמים
ְוְלקֹוֵנן ַעל מֹות ַהֶּׁשֶמׁש.

ֶּדֶצְמֶּבר, ֹיֶבׁש ְמַאְכֵזב.
ִׁשְמַׁשת ַחּלֹון ַהַּבִית ּבֹוֶהֶקת.

ַעל ַהִּמִּלים ַעְכָׁשו ִצְפֵצף –
ֲהֵרי ַהֶּׁשֶמׁש ִמְסַּתֶּלֶקת...

 תרגום: ס.לוין
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הכביש סגור

ִלְפנֹות ַהֹּבֶקר ְמַהֵּלְך ְּבִמְדָרכֹות,
ְסָתו ִמְתַּגֵּנב ַלֲחֵצרֹות, ֲאָבל

ַהְּכִביׁש ָסגּור ְלֶרֶגל ֲחִפירֹות,
 ָׁשבּור. ַהְּסָתו ְּכַבר ֹלא ָזקּוק לֹו ְּכָלל.

ְׁשִתיַקת ָהִעיר ָּבּה ַמִּביִטים ַּגּגֹות
ְּבַפְרָּפִרים ֶׁשִּבְׁשלּוִלית ָצִפים,

ַהֵּלב ִנְמַחץ ְּבמּוֲעַקת ְׁשִתיקֹות,
ַהְנָׁשמֹות ָנעֹות ְּכמֹו ַעְכָּבִרים

ֵמַעל ַהְּסָתו. ְוִאם ַיְסִמיְך ַהָּדם,
ְוִאם ָאמּות - ַהֲחִפירֹות ַּבְּכִביׁש
ִיְהיּו ִלי ַּדף ִסּיּום ֹלא ְמֻתְחָּכם,
 ִיְהיּו ִלי ֶאִּפילֹוג ָקָצר, ָאִדיׁש.

ָהִעיר ׁשֹוֶתֶקת ֲעמּוָמה ְוַאְּת
ָּבּה ְמַׂשֶחֶקת ְּבגֹוָרל ְלֹלא ֵלאּות.

ֲאִני אֹוֵהב אֹוָתְך ָּכל ָּכְך. ְוַאְּת יֹוַדַעת
ְסָתו ִהְסַּתֵּנן ֵאֵלינּו... ְּבָטעּות...

לאו דווקא

ָלאו ַּדְוָקא ָּבא ִלי ָלִׁשיר ְּבקֹול, 
ִעם ֹזאת, ֹלא ֶאְבַלע ֶאת ַלֹּׁשִני.
ָלאו ַּדְוָקא ָּבא ְלִמְׁשַּכב ִלּפֹול,
ַאְך מּוָזר ָּתִמיד ִלְהיֹות ָּבִריא.

ָלאו ַּדְוָקא ָּבא ׁשּוב ֶלֱאֹהב,
ַאְך ִּפי ְלַנֵּׁשק עֹוד ֹלא ָׁשַכח,
ָלאו ַּדְוָקא ָּבא ִלְחיֹות ָלֹרב,

ַאְך ִאי-ֶאְפָׁשר ְלַאֵּבד אֹוָתְך...
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שבלול האושר

ִמַּתַחת ַלְּׂשִמיָכה - ַרּכֹּות חֹוֶבֶקת,
ַהַּלְיָלה ִמְתַּגֵּנב ַּבַּמְדֵרגֹות,

זֹוֵחל ְלַאט ֶאל ַּכף ָיִדי ְּבֶׁשֶקט
ַׁשְּבלּול ָהֹאֶׁשר - ֶּבן ֶׁשל ֲחלֹומֹות,

ֶׁשל ַטל ְוֶׁשל ַעְלָוה ֲאֶׁשר צֹוַנַחת
ֶאל ְׁשלּוִלּיֹות ְוֶאל ַּפְלֵגי ַהּנֹוף.

ִּבְראֹוָתּה ֶאת ְׁשֵמי ַהַּלִיל ְּבַנַחת
לֹוֶחֶׁשת ִהיא ֶאל ַהּכֹוָכב ַהּטֹוב

ֶׁשַהְּׁשָלִגים ַעל ֶהָהִרים הֹוִפיעֹּו,
ֶׁשַהרּוחֹות ֶׁשל ֹחֶרף ִמְתַּדְּפִקים,

ֶׁשֲעָנֵני ַהֶּגֶׁשם ְּכָבר ִהְסִּתירּו
אֹור יֹום, - ַיֵּמי ָאִביב עֹוד ְרחֹוִקים.

ִמַּתַחת ַלְּׂשִמיָכה ַׁשְּבלּול ָהֹאֶׁשר
זֹוֵחל ֵּבין ֶאְצְּבעֹות, ַמְזִּכיר ִּבְפִנים
ֶׁשַהַחִּיים זֹוְרִמים ִּבְמֹלא ַהֹּכֶׁשר,

ְמַחְּמִמים אֹוְתָך ְואֹוֲהִבים.

סּוג ַהֲחלֹום ַהֵּזה ֵאינֹו ָׁשִכיַח,
ֶּפן ִיָּמֵחץ ַׁשְּבלּול ֶזה ְּבַמְפִּתיַע

ָּבֶרַגע ֶׁשָהֹאֶׁשר ְּכָבר ַמִּגיַע...
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יאשה חאין

שישה שירים

לחיות למרות שהימים קצרים יותר

ָאְמרּו ִלי ְּבִלילֹות ְּבְנעּוַרי,
ְּברֹוְך ֻמְסָּתר ִמַּתַחת ִלְׂשָפתֹון –

ְטעּוּיֹוֶתיָך  ְיַׁשְּככּו ַוַּדאי,
ָוֹלא - ָאז ְנַכֶּסה ִעם ָהִעּתֹון,

ָסִדין ָקרּוַע, ִרּקּוֵדי ְצָלִלים,
ִמִּזָּכרֹון ַאְרִצי ְלִהְסַּתֵּתר,

ֵמַהְחָלטֹות, ֵמֶהֶבל ֲהָבִלים,
ִעם ֶקֶׁשת ְּבָעָנן ׁשּוב ְלַדֵּבר.

ִלְחיֹות ַלְמרֹות ָיִמים יֹוֵתר ְקָצִרים
ּוְלָהֵפר ַׁשְלָוה ֶׁשל ַלְיָלה ַקר,

כשטיליה ּפֹוַרַחת ְּבִלי ֵמִׂשים
ּוְלַהְכִריז - ֲאִני ָלְך ַהֵּקיָסר.

ַוֲאַגֶּלה ָּכְך ְלׁשֹוְטֵרי ְּבִרּיֹות,
ַמְסִּתיר ְּבַלַעג ֶאת ַהַּגֲאָוה,

ֶאת ֵחרּוִתי ֶאֵּתן ַעל ָטעּויֹות
ְוַאְּת ִהיא ָטעּוִתי ָהֲאהּוָבה...
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הרבה יותר מעניין לשמוע ממי המוכרת נאדיה נכנסה להריון או למה הבת של 

רואה החשבון ג'קה לא התקבלה לקונסברטוריום? את החדשות האלה אף אחד 

לא דיווח עוד. בנוסף לכך, סבתא פאניה החסכנית החלה לחסוך ולהחביא כסף 

ולשכוח היכן החביאה אותו. אפילו הדמיון הכי פרוע לא יוכל לדמיין היכן היו 

השטרות. הזקנה מיררה בבכי אך ברגע שבו הייתה יוצאת שרה מהבית הייתה 

שבה לסורה ומחפשת מחבוא לכספים שבהמשך תשכח היכן הם.

הייתה  פתאום  מהיר.  יותר  הרבה  הכל  בחיים  לאט,  עובר  הזמן  בספרים  רק 

רפורמה3 ונכנסו שטרות חדשים כך שאת הישנים לא היה עוד טעם לחפש.

מסוף  המשוחזר  הקומות  שלוש  בבית  שנה.  שלושים  לאחר  דנסק  את  ביקרתי 

המאה ה19 ראו באופן עמום את שרידי בית הילדות שלי. 

למה קיוויתי כשצלצלתי בפעמון לקומונה שגרתי בה? כמובן שאף אחד לא פתח 

לי את הדלת.

שרה  את  לבקר  והחלטתי  תיפתח  אחרת  נסגרת,  אחת  דלת  שכאשר  אומרתי 

במקום. לפי חישובי היא הייתה צריכה להיות כבת 100.

משמחה:  בהקו  עיניה  כך,  כל  מתקדם  בגיל  שלה  הזיכרון  כולנו  על  הלוואי 

סאיה  המקרר,  את  רוחצת  "סאיה  אומרת  היית  איך  את  הזוכרת  "מרינסקה! 

רוחצת את המקרר!"

"את הכסף מצאתן?"

היה כתוב  עם פסים שעליו  נייר  דף  הנה, תראי!" היא הוציאה מהמשרד  "לא, 

בכתב מחובר ועקום "סרפאניה".

תרגום: אנה רויטמן

3 רפורמה במטבע שבוצעה בשנת 1990 עם התפרקות ברה"מ וקבלת העצמאות של אוקראינה 
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אני תוהה לעיתים קרובות מדוע קיבלתי תשובות אמיצות וכנות כל כך- כנראה 

שהשכן היה בטוח שנכדה של אדם שהוצא להורג בתקופת חרושצ'וב על הפקעת 

רכוש ציבורי ובת לאב שישב על כך בכלא לא תפטפט על כך סתם עם זרים.

פאניה יפימובנה הייתה מנהלת מלידה. בעיקר היא נהגה לנהל את בעלה ולפקוד 

באופן חד משמעי:

" בוריס לך למקום שלך!"

ומביע  שלו  בכורסא  יושב  היה  ולכן  ממושמע  היה  הקשיש  אניסימוביץ'  בוריס 

משאלות בלחש:

"הלואי שאלוהים ישלח אלינו אורחים, כדי שפאניוסה שלי תשים משהו טעים 

על השלחן…"

שדאגו  מכיוון  כנראה  רעב,  השאירו  בוריס  את  אבל  נהדר  בישלו  סראפניה 

הממורק  מקלו  על  נשען  לבניין  בכניסה  הימים  כל  יושב  היה  הוא  לבריאותו. 

הכלב  בראש  כשהבטתי  אולי  ושבים.  בעוברים  והביט  הכלב  ראש  עם  והמגולף 

אמרתי: "סבתא פאניה, למה את אומרת לו לך למקום? האם סבא כלב?" מה 

שמרשים לילדים לומר אף אחד לא יכול להחזיר…

הלך  מרינסקה  לי  לקרוא  שנהג  התשעים,  בן  אניסימוביץ'  בוריס  חלף,  הזמן 

לעולמו, סבתא פאניה נהייתה גם היא באה בימים ושכחנית. שרה כמימים ימיה 

המשיכה לאפות עוגות תפוחים ולפזר עליהם קינמון .

החליטו  והתאבלו  שהתאלמנו  המבוגרות  הנשים  נפטר.  ויקטור  מכן  לאחר 

להחליף את הקומונה בדירות נפרדות, גברים לא היו להן אבל כסף היה. הופיעה 

נדל"נית מחתרתית2 בשם מאר איבנובנה והחל שיח ומקח על שדרוג המגורים. 

אנחנו לא התערבנו. מאר איבנובנה, שמנה ובעלת שיער שיבה, הביטה במחברת 

לי  נדמה  היה  תמיד  אפשרויות.  ומחקה  תרשימים  בה  שרטטה  שלה,  הסודית 

שהיה מלמלה כתובות כמו "יופיטר בבית הארץ", "מרקורי על הירח", "מארס 

על שביל החלב", כאילו שהיא ניסתה לתת נופח מיסטי לשירות הטקסי שהציעה. 

לבסוף, הכוכבים החליפו את מקומם, הפלנטות התאחדו ונציגת משרד השיכון 

הסובייטי, שקיבלה שוחד בקילוגרמים של שוקולד חתמה על חילופי הדירות. 

והחלו  מחיה  מרחב  עם  ונהדרות  משוכללות  חדרים  שני  לדירות  עברו  הנשים 

מעניינת  מי  את  הרי  האחרונה,  הרכילות  את  סיפר  לא  אחד  אף  הגעגועים. 

הרי  כלשהו.  לביקור  נסע  או  הגיע  נשיא  רק שאיזשהו  הטלויזיה? שם מספרים 

2   בברה"מ היה אסור לסחור בדירות ולכן החלפת דירות הייתה עניין מאוד מסובך ודרשה שוחד 

לאנשים הנכונים ואת הקשרים הנכונים. 
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מרינה סטרצ'בסקי

סרפאניה
בקומונות1 כל הדיירים קרובי משפחה וקרובי משפחה, כידוע, לא בוחרים.

שרה בוריסובנה לא הייתה הדודה שלי ובכל זאת תמיד קראתי לה הדודה שרה. 

היא הייתה חסרת ילדים מלאת אנרגיה ואהבה אותי משל הייתי האחיינית שלה 

באמת. היא עזרה לי כשלמדתי לכתוב אותיות וכל חייה הייתה נזכרת בנוסטלגיה 

כאשר כתבתי לראשונה באותיות כתב את השמות "סרפאניה".

"סראפניה" הייתה מילה חדשה שהתקבלה משילוב שמה של הדודה עם שם אמה 

פאניה. מכאן ואילך כל שמלת קיץ קיבלה את אותו השם. 

המילים החדשות לא היו תוצר של כתיבה בלבד. יום אחד נכנסתי לשטחה של 

השכנה בדירה שעברה שיפוצים והצהרתי "איזה פאחלאם!" מאותו יום ואילך 

המילה "פאחלאם" שימשה את כולם לתיאור מצב שבו הכל מפוזר בכל מקום 

בכל חדר שחוגג בו הבלאגן. 

השכנים סיפרו איך בעלה הראשון של הדודה שרה עזב אותה כי לא יכלה להביא 

ילדים לעולם אבל לפני כן, היא עוד הספיקה לכתוב עבורו את הדוקטורט. אחריו 

שרה הכירה את ויקטור, שהיה מרצה לכלכלה. נדמה לי שגם לו היא כתבה את 

הדוקטורט אבל את זה אף אחד לא זוכר. אני רק זוכרת ששאלתי את ויקטור 

נושא  שאת  בגלל  סוציאליסטית  לכלכלה  קפיטליסטית  כלכלה  בין  ההבדל  מה 

רב  בכנות שאין הבדל  ענה  כבר הבנתי. המרצה  הרווח בכלכלה הקפיטליסטית 

בין השתיים, רק שבכלכלה סוציאליסטית הרווח הולך לממשלה במקום ללכת 

לקפיטליסט. באותו יום הבנתי את כל הטבלאות המסובכות שהיו לי ברשימות 

משיעורי כלכלת הסוציאליזם.

1 קומונות - בברה"מ אנשים נהגו להתגורר בדירה אחת עם אנשים זרים, לעיתים היו אלה מספר 

משפחות שהתגוררו יחדיו וחלקו דירה - כל משפחה /יחידה משפחתית קיבלה חדר. ההחלטה לגבי מי 
יגור היכן ועם מי הייתה שרירותית לגמרי ולדיירים לא הייתה אמירה בנושא.
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אירינה ספיר

זמן נעורי

זמן נעורי- כהרף-העין,
כשכשוך המים בהתנפץ גלים,

כהבהוב השחף מול דק השמים
בלב הגונים הכחולים.

זמן נעורי- קול-קורא של הרוח
בהצליף על פני מטח-של- אויר, 
כעין שיר השוכן בלבי- כה צנוע 

ושוקט ונחבא הוא השיר.

זמן נעורי- מציאות שאין סוף לה,
רק קריצה-של-אורות ומרחק,
רק שי פתאומי מתוך חן וחסד

ליום לשעה, לרגע קט.

זמן נעורי- כנערה קטנטונת: 
גלמנית במקצת אך נועזת בלב,

כמו זיק-הברק המדליק את הגבה,
מסנוור, מכה- וחולף.

זמן נעורי- כמו יד הזוערת 
כשפים: רק ניע קל עם עז-המבט,

זמן נעורי-כעלמה שעוד שרה, 
כיצד אשמרהו, כיצד? 

תרגום:  איתמר יועז-קסט
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את הרעיון הזה לקחתי לתוך פרוייקט "אסיף מצפאי" של המועצה המקומית מצפה רמון 
ומרכז הצעירים. הרעיון קיבל חיבוק ותקציב, שאפשרו לנו לקיים אירועים שונים שנערכו 

בשפה הרוסית ותורגמו באופן סימולטני. 
האירועים היו הצלחה הגדולה, ובשנה לאחר מכן הפגיש אותי פרוייקט אסיף מצפאי 

עם נטליה טרליקובה ולרי דומנין, המפעילות את קבוצת הכתיבה יוצרת "פונידיילניק" 
)יום שני( במצפה רמון. החיבור הצית רעיון חדש ועליית מדרגה: לעבור מתרגום השפה 

הדבורה, כפי שעשינו באירועים הקודמים, לתרגום השפה הכתובה.
כך נולד הספר הזה. כיצירה מקורית מצפאית, המכילה בתוכה יוצרים ממקומות נוספים 
אך יונקת את חיותה וקיומה מהישוב מצפה רמון ותושביו. הסיפורים והשירה המרכיבים 

את הספר הזה נכתבו ברובם במסגרת פעילות פונידילניק במצפה רמון, ותורגמו בעיקר על 
ידי מתרגמים תושבי מצפה רמון. כולי תקוה שספר זה יצליח לגעת בקוראים כפי שתהליך 
היצירה שלו היה בעבור הכותבים והמתרגמים. אני מקוה שהוא יעמוד במטרתו, לחבר בין 
ישראלים עולים לכאלו שאינם עולים, ולהנגיש את העולם של היהודים דוברי הרוסית לאלו 

שלא עלו מברה"מ לשעבר.
אני רוצה להודות לכל היוצרות והיוצרים שפתחו את עולמם בפני, ולהודות לכל 

המתרגמים שעשו זאת בהתנדבות, ולמתרגמים מחברת "99 שפות" שהשתתפו בפרויקט. 
עשיתם עבודה נפלאה! 

תודה מיוחדת למועצה המקומית מצפה רמון ולצוות מרכז הצעירים, על האמון המקדמי 
שנתתם בי ובפרויקט. תודה לכם שהסכמתם לצעוד בדרך הזו איתי!

צור וילמן
מרכז אולפני דרור ופרוייקט "כשעברית ורוסית נפגשות"

תנועת דרור ישראל
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איך נולד הספר הזה?

מיזם "בין שתי השפות" נולד בתוך המסע האישי שלי, ישראלי בן הארץ הזו ששני הוריו 
נולדו אף הם בישראל, אל עבר עולמם ההיסטורי והתרבותי של היהודים שחיו בברית 

המועצות לשעבר ועלו לארץ.
מזה שש שנים אני מלמד עברית באולפן ומנהל את רשת אולפני דרור של תנועת דרור 

ישראל. פגשתי מאות עולות ועולים. חלק ניכר מן העולים שזכיתי לפגוש, עלו מברית 
המועצות החל משנות ה-90 של המאה העשרים. עולים אלו מהווים אחוז ניכר מן 

האוכלוסייה בישראל. באמצעות המפגש באולפן יצאנו למסע משותף. בעוד אני לוקח 
אותם אל תוך השפה העברית, נתתי להם לקחת אותי אל החיים שלהם במה שנקרא עד 

שנת 1991 ברית המועצות. 
גיליתי היסטוריה מרתקת, מרשימה, כואבת, חלקה מדממת, של חלק משמעותי מן העם 
היהודי החי היום בארץ. הרגשתי שדרך היכרות עם הסיפורים שלהם, אני מבין יותר את 
הסיפור שלי כבן העם היהודי, אך יחד עם זאת – סיפורם אינו נגיש לי. צריך לצלוח דרך 

השפה הרוסית כדי להגיע אל הסיפורים, הזיכרונות, האהבות והכאבים של שם.
החלטתי, שבמקביל לפעולתי כמורה לעברית, עלי לתרגם את המקור – ולאפשר לעולים 

ולעולות להתבטא בחופשיות ברוסית, כאשר אני מעמיד את עצמי בתור "העולה החדש", 
המבקר לרגע בעולמם, מקשיב, שואל, מתרשם וגם כואב.
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