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 (1860)  דיקנס  "תקוות גדולות" )אסתר כספי(.  1

התינוקות שבפי לצרף את שני -שם המשפחה של אבי היה פיריפ ושמי הפרטי פיליפ. וכיוון שנבצר מלשון

 השמות למשהו ארוך וברור יותר מפיפ, קראתי לעצמי פיפ וסופי שנקראתי בפי אחרים פיפ.

מרת ג'ו  –כשם משפחתו של אבי המנוח בהסתמך על מצבתו ובהסתמך על אחותי  אני נוקב בשם פיריפ

גארג'רי, שנשאה לנפח הכפר. הואיל ומעודי לא ראיתי את פני אבי או אמי, ולא את דמות דיוקנם )שכן 

התימה, -ימיהם קדמו בהרבה לעידן הצילום( היו דמיונותי הראשונים בכל הנוגע לתוארם שאובים, למרבה

יהם. צורות האותיות על זו של אבי הביאה בלבי את הרעיון שהיה איש מרובע, מוצק וכהה, ששערו ממצבות

שחור ומתולתל. ומאופיה ונטייתה של הכתובת "וכן ג'אורג'ינה אשת הנ"ל" הסקתי מסקנה ילדותית, שאמי 

 היתה מנומשת וחולנית.

 

 

 (1886"מותו של איוון איליץ"  )פיטר קריקסונוב( ) –. טולסטוי 2

סקים, התכנסו השופטים ת ההפסקה במהלך קריאת תיק המלווינעבבניין הגדול של בתי המשפט, בש

בק, והתפתחה ביניהם שיחה על פרשת קראסוב המפורסמת. פיודור שכתו של איוון יגורוביץ ש  והתובע בל

ואילו פיוטר איוונוביץ  ,ווסילייביץ התלהט בבקשו להוכיח כי תיק זה אינו בר שיפוט, איוון יגורוביץ עמד על של

שלא הצטרף לוויכוח מלכתחילה לא נטל בו חלק ועיין ב"ידיעות" שחולק זה עתה ללשכה.  "רבותי!" אמר, 

הנה, קרא" אמר פיודור וסילייביץ והציג את הגיליון הטרי שהדיף ""הלא איווץ איליץ נפטר" "מה אתה סח?" 

ו. מחלתו ם של האדונים שהתכנסו בחדר, וכולם אהבו אותוידיד היה שותפם עדיין ריח רענן. איוון איליץ

שהיא חשוכת מרפא. מקומו נשמר לו, אבל עלה גם השיקול שבמותו ימונה  נמשכה כמה שבועות. אמרו

ויניקוב או שטאבל. על כן, כששמעו על מותו של איוון איליץ, היתה  –במקומו אלכסייב, ובמקום אלכסייב 

ו של מוות זה לגביו באופן אישי, כלומר, ן האדונים האלה נתונה למשמעותחד ממחשבתו הראשונה של כל א

 שכה ושל מכריהם.ינוי מעמדם או קידומם של חברי הלכיצד הוא עשוי להשפיע על ש

 

 

 (1913) (זו של סוואן"( )הלית ישורוןפרוסט )מהפתיחה של "במחו.  3

ספקתי לומר "אני וכבר נעצמו עיני ולא השנים שכבתי לישון בשעה מוקדמת. לפעמים עוד לא כבה הנר 

התכוונתי להניח את  המחשבה שהגיע הזמן לנסות להירדם; ואז כעבור חצי שעה, עוררה אותינרדם"; 

תי להרהר במה שזה עתה קראתי, אלא להספר שדימיתי כי עודו בידי ולנשוף על הנר. בשנתי לא חד

שאני עצמי הוא זה שעליו מדבר הכתוב: כנסיה, נדמה היה לי  רהורים אלו לבשו כיוון קצת משונה;שה

 אמונה זו עמדה עוד זמן מה לאחר שהתעוררתי. ת בין פרנוסאה הראשון לקרל החמישי;היריבו ,קוארטט

חות, כמו שירת פת הרכבות, רחוקה יותר וקשאלתי את עצמי מה יכולה להיות השעה; שמעתי את שרי

הנוסע נחפז בהם ה לפני את מרחב השדות השוממים שציפור ביער, מתווה מרחקים, השריקה אשר פרש

כרונו בשל הריגשה הבאה לו ממקומות חדשים, יוהשביל הקטן שילך בו נחרת בזאל התחנה הקרובה; 

ור הפנס הזר שעודם מלווים אותו ממעשים שלא כהרגלו, מחילופי דברים אחרונים ומברכות פרידה לא

 דומיית הלילה, ממתיקות השיבה הקרובה.ב


