
ליל שרב יתמונת ,האיש עם הצסורן" מאת דאן גוג תלויה על קיר העץ הצהוב. על
זןשולהן דולקת מנודה בהבהוב, ופר־
&ר שמעופף סביבה «נקש על הזגוגית

החמה.
האשה השוכבת על המטה אומרת
לגבר היושב סמוך לה: "הנה, אח התמו-
נה הזאת שלה לי מהופה של איטליה",
רואה אתה: עיניים לו ערמומיוח, וה־
צפודן, קנה־הפרח, בפיו המעוות, והוא
מוצץ את עסיסו בלעלוע. נדמה, כי
אינו שפוי בדעתו' זה "האיש עם
הצפורן", אך יותר ממה שיש בו מן
הטירוף, השה אני — זוהי דמות יעל

תזגווה במסכת!"
הסתכלה באצבעותיה, המתופפות על
גבי כר רקום ריקמת־צבעמימ. —
"דמותזן של התאווה במסכח' במום

תפרוץ הל גדר". שתיקה.
מצהו של הגבר מקומט. הוא מדים
את גבותיו בהרהור ומביט אל מעבר
לחלון, .אל גגות הפת של הצריפים,
הסמוכים זה לזה כאילו נבנו בהפזה
באנדרלמוסיה של ליל חושך, ובידי
בני־בניהם של צוענים נודדים! גגות

הפח מבהיקים, רחוצים בטל.
ברפת גועה פרה. בחדר הסמוך פו־
: "כבד ל0 מי אנחה כבדה ושואל
?" אין מענה. הפטה חד צלצלו לקום

רקת בחדר הסמוך.
— "לתלות אה התמונה בחדר, —
— "לתלות את התמונה בחדרי, —
ו?די דומה הדבר כהזמנה לחטא, לה־
סיר את מהלצות המוסר ולהיות כאי-
שה ביער קדומים, תשותוח לגבר
בשעת תשוקתה, ללא אותו מישהק

מעידן של 'נכבשת כביכול".

היא נשתתקה. שלבה ידיה מתחת
j לעורפה. שערותיה השחורות חמות
•היו. המטה חמה היתה. אך הידים — [
מגען צינן את צווארה, ו
— "במבטו יש, מבעד לעומומיות.
גם אטימות של אדם, הצמוד אל מש-
נתו, אל בשרו, בלי להצמד גם אל

נשמתו".
— "ליל שרב" — אמד.

•,לשם «ה היא מספרת לי את
כל איה ן" — חרחר. אחר־כך משך
כתפו, רצה לשבור את השתיקה הכב־

: דה, ושאל בלי לשאול כביכול
? — מתי יחזור גרשון

שאל, אף על פי שידע את המענה.
בהטיית ראש ביער את השער מעל

מצהו.
— "איוולת ו מי יוכל לענות על

נד!" אמד.
היא עצמה עיניה. פיה היה פעור
קמעא, ושניה הבהיקו בלובן לאוד
המנורה, העבירה לשוגה צל שפתיה
היבשות, אתר כך, בלי לפקוח עיניה,
אמרת בחיוך: — "אחה מסתכל בי ן"

— "אני מסתכל בך".
"שדיה מהוהים כל כך"' הרהר.
"האם לאחר הנקת בניה עוד בשרה

מוצק ?"
— "אבי מסתכל בך, אולם מבעד
לפניך רואה אני את פני גרשון, בש-
עה שהיה חתר מן הכרם שמח, עליז,
ומדי צבא עדייו לא לבש. על פני
הים בודד הוא. הוא שהית מסקל את

אדמת הטרשים שלבו".
: "בש- חיא חזו-ה בלאט על דבריו

" ...
עה שתיה חוזר מן הכרם"

"האם חושב הוא ברגע זה "על גר-
שון ? איני מאמינה בכך! כמת אי-
אמת יש בשיחת שני אנשים. חדי
בכל אדם דוברים כמה־וכמת קולות,
אלא שרק קול אחד מנסר בחללו של

עולם".
— "את מחייכת!"

— "לא- חיוך של בכי הוא".
— "חאם עלי לעזבך עתה וללכת
ו" — תחינה היתה בארשת־ לחדרי

פניו.
רכדי לחפות על חוסר־אדיש.ותו הו-

סיף: "אחו חצות־ליל ו"
— "אתה יכול להשאר".

"האס לא אמרתי מלים אלו, ממש
? למי אמרתי כך, לפני שנים רבות

זאת ? 1"
— "אתה יכול להשאר"' — חזרה
ואמרח, אך הפעם הורגש בד, היסוס־

מה. היא פקחה עיניה. חרא הביז.
— "לא י" — אמר. — "לא. איני
חושש למה שיאמרו בין כה וכר, מר-
בים להג. הידידות בין גבר לאש ה
בתובנר סונה במבטים! העינים הללו,
ההשדניות, הבולטות, גרועות מן הקו-
צים — השד יודע למה — אשר

קוראים להם חוחים".
היא רצתה לחייך לשמע סיום דב-
ריו, אך החיוך היה מאונס, ורק קמט
דק רעד ליד נחיריה. היא הביטה בו.
— "יודע אתה"' — אמרה, — "בש-
נה זו, בשנה ארוכה זו, שגרשון איננו
בבית, הנני מהרהרת' מרבה להרהר
על דברים שמעולם לא חשבתי עליהם.
אתה מבין! הזמו עצר את מהלכו"...
שמח את סנטרח על נחפה, הרימה
מחצית גופה, נשענה על מרפקיח
ואמוד" בהביטה אל התמונה שעל
: "וכשהזמן עומד מנוע, חוש־ חקיר
: בים מהשבות מוזררת. הנח, למשל
— בני כחולי־עינים הם, כגרשון. אך
יכולתי ללדת, באותם מכאובים עצמם,
בנים שחורי־עיניים. בנים שעיניים
לחם תומוח, או ירקרקות. הנח! קודם
לכן לא יכול היה אפילו רמז של
הדהוד כזה לעלות על דעתי. התבין

לי? הזמן עצר את מהלכו"...
שמה את ידה על ברכו וחזו ח

ושאלה — "התבין ?"
הוא החדיש.

— "אהבתי את גרשון", — המשי-
כה. נימה של עצבות רעדה בקולה.
"היינו שותפים לבניין המשק, ללבטי
החברה, למתסור. ועתה, עתה ניתק
משהו בלב. הכל נראה מעורפל, בלתי
ממשי, חסר ערך. הנה, חזרתי לחדרי,
לאחר שבני עלו על מטתם בבית־
הילדים. רציתי לעצום את עיני ולי-
שון. להירדם מייד. בלי הרהור, בלי
מחשבות החוזרות ובאות, כסיוט מע-
נה. לי שון! לעצום את עיני
עד אוחה שעה, עד אותו יום, שבו

־חזור, סוף־םוף".
— "געגועים" — ענה כהד לצליל

קולה.
,אין היא משקרת", — חשב בל-
בו, — "אך גם אמת אינה אומרח.
מוזר! היא טווה את הרגשתה בשעת
, דיבורה. אך את אשר תשה באותם
ימי חגיוס לצבא שכחה. ואולי, אולי ו
"? במזיד מעלימה היא דבר זה מנפשה \

ספור / מאת יגאל מוםנ1ו
— "כן. געגועים על מי שאיננו
כאן דם געגועים על מי שאינו קיים

במציאות".
דברים אלו אמר בקול רם, והם

נסרו בחלל. מייד נתחרט והוסיף:
"הגעגועים הם אמת, בשעת שאינם
אמת כלל. אנו מוסיפים להם מן הגוו-
נים אשר בקשת לאחר ימי הסגריר,
כלומר, צבעים המטהרים את נשמתנו.
("אני מפליג הרחק", — חשב בלבו).
אך הצבעים הללד נמוגים בשעה שעו-
לת שמשר, של המציאות, — והמצי-
אות אפורה, כרגיל", סיים את מש-
פטו •שבמאמץ. נוח היה לו להישען
אל הקיר ובשתיקה לחוש את העיפוה

שלאחר יום קציר.
*\תו עוב היתד, אסיפת כללית בה־
דר־חאוכל, והייב היד" כך הרגיש, '
חייב חית לענות לדברי ספקנים אכולי
מרה שתורה. שם אמר את דבריר
בלהט, בחום, באמונה. אך משנתפזרו '
| אחרוני השוחים בבניין המוארך, הל־
בן, וגם הוא עמד ללכת לחדרו (חדר
ווק בקיבוץ), נשתהה לצדו קטן של ו
מישהו מטושטש ואמר: "ואתה מאד
?!" ולא בלי אוס על שפתיו מין
המדופטות הוסיף: "תבלים! את

"! הסיפורים האלה שמענו מכבר
עד שביקש להשיב, נסתלק חלח
לתור ?החשכה ילא היה אלא צלו של

עצמר.
ליד אםם־התבואות סובב השומר,
ויותר ממה שנתכוון לשיר, רצה לבדח
»ת דעתו' ואף על סי כן זמר אל

האפלה:
יש משפט לכל דבר חטא

רק לנפש אין שופט,
אוי לי, ווי לי •מר לי, מר,

הבו יין ושכר.
וחזר בשלוה, בטלטליו את הרובה

מכתף אל כתף:
אוי לי, ווי לי מר לי, מר, *

"אני מאמין ו אני מאמין!" —
השיב לצלו של הלה, אשר לא היה
לצדו זה מכבר. כשפסע במעלה הגב-
עה' דתבלרקים החדשים היו כמין שד-
רה מימינו ומשמאלו, הרחיב צעדיו
לקראת החלון המואר. "חיא נרדמה,

והאור דולק!"
עכשיו ישב על מיטתה, נשען בגבו
אל הקיר, ואותן שפתיים מרופטות,
אכולות־שדב, להגו: — "אתה מאי

מיז ?"
— "במד, אתה מהרהר ?'' — שא-
לה, כשהיא מיישרת את קפלי שמלתה

עד הברך המורמת.
— "על האדם", — השיב תשובה
סתמית. "על חאדם ועל עוד מש-
הו"... — הניף את כפו כהוספה לדבי
דיו. "ויודעת 8ת, — השיב גם לאותו
שואל — "כפי הנראה, אותו "משהו"

בלתי נתפס הוא הוא האדם".
— "לא ירדתי לכוונת דבריך".

— "ד,נד" דברתי שעו, ארוכה באס-
פה, על האחריות למפעל, על ההכרח
לנהוג באכזריות כלפי יחידים הפור-
קים מעליהם כל עול. על העונש כאמ־
צעי אחרון ויהידי, — אך חברה הרו־
צה לבנות את חייה חייבת להוציאו
מנרתיקה ולהשתמש בו למעשה:
להרחיק את תחבר מתחומה 1 חברתי
אנשים, שאינה יודעת במקרים מסו-
ימים ל3צות את כל חומר הדין, לא
תשא את עצמה — היא תיהרס מבפ-
נים ! בחברתנו אין איש יכול לעשות
דיי לעצמו. המרים יד להכות —
! אותה יוצא מן החברה בלי כל דיון
שעה ראיתי בקר[ זווית את אורי
. הוא תכה חב־ ו י נ י ע הרפתן. את 
רה' הנושאת עמו בעול שנים על
שנים. ועדת־הביוורים הציעה לאסי-
פה — "שלילת זכויות החבר למשך
חצי שנד, והתראה הדיפת". אורי הציץ
בי מבעד לשערו המתולתל, העבות.
עיניים אלו, הרהרתי בלבי, עיניים
אלו ירדו מתמונותיו של מארק שא-
גאל. עיניים יהודיות, עצובות, תהו־
מיות. ואותן שתי עיניים שחורות
הביטו בי, כאילו מחצתי את אישונן
באגרופי, מחוץ ופצוע. לא המשכתי
לדבר. מה ערך, מה משקל לדיבורים.
בשעה שאתה רואה לפניף איש מבוגר
והוא, — 'הוא ילד! ילד מבעד לש־
רירים העבותים, מבעד לעורף תמוצק
ומבעד לאותן ידיים, ידי עשית אשר
היכה בהן. ה י כ ה ! בוועדת־הבי־
רורים טען, כי עצביו נתמרטו. כך
טען, עליו לקום לילה־לילה לחליבה.
אין מחליפים את העובדים בשבתות,
איו דואגים לחבר־עובדים קבוע. סופו
של דבר: — "עצבי בגדו בי!" —
אמד. והנה' לפני שביליתי את דברי,
ראיתיו נועץ בי מבט של כאב, של
בקשה אלמת: "הרף!" מבינה את,
לרסתנים יש גוון אדמדם בעפעםיהם,
כלאנשים הממעטים לנום. ראיתי אח
העייפות בפניו ו...והאמנתי לו! הא־
מנתי, כי יש גבול שבו חסר אזי
האדם אותו "משהו" 'בלתי נתפס, והוא,
הוא הקובע דמות לאדם בתוכנו: הח־
יוך. המבע. המבט. אופן הדיבור. אסור
לחברת •לתת לתבד שבתוכה לאבד
במאמציו למען המשק אח צלם־דמוח

"? האדם, את מקשיבה לדבוי
— "אני מקשיבה. השמעת כי הצר--
! •הנה. ? הקשב צר מזמר ליד חלוני

"? אתה שומע
— "כן. האזנתי", — השיב. —
"וליד הבריכה קרקור צפרדעים. סימ-

פוניה של הלילה חלבן".
היא השעינה את כף רגלה היחפה
אל ברכיו, מתהד, את אברי גופה

: ואמרה, בלי שום קשר לדבריו
— "הדשא בוודאי לח, רטוב. כסה

את דגלי בשמיכת".
הוא מרכין ראשו אליה, בסמוך לרא-
שה, נוטל את השמיכה הצבעונית, הד-
קה, ועוטף את כפות רגליה היחפות.
שניהם מסתכלים עתה בידיו המסר

אבות.
— "שמן־מכונות!" — מתנצל הוא.
— "לפני האסיפה טפלתי בטדאקטור,
במוסך. אנו כובשים חציר בשדה שמ-
עבר לפסי הרכבת' והיה עלי להכין
את המכונה לדרך הארוכה. מדוע
אמדת, כ־ תדשא בוודאי לח ? לע-
תים מעניין לעיקוב אחדי רעיונות
האנשים, בשזרך חוטים־זזוטים דקיקים

למסכת ארוגה יפה — דמות אנוש.
? נו• הנה — "מדוע אמרתי זאת
עליו"...כד, לא הקשבתי כל העת לאשר דברת

— .על אויי הרפתוד•

— "כן. את דבריך על אורי. שמע-
תי את קולך ולא את המלים אשר
בטא. לקולך הקשבתי רב קשב. אף
אותה ^שעה עלה צרצור הצרצר ליד
התלון, וסבורה הייתי משום מה, כי

הדשא בוודאי לה הוא".
דממה. פסיעות אדם על שביל

החצץ. דממה.
— "באחד הלילרת, ליל קייץ שהרן,
הוצאתי מחצלת קנים אל הדשא, שמ-
תי כד למראשותי ושכבתי מהורהרת
עת רבת — עד בואו של גרשון! לא
שאלתיו, היכן היה. לא. היה בי הכוח
לא לשאול. למד! אסתיר זאת מפניך,
הן כולם יודעים — תמיד יודעים הכל,
ולא אותו אדם ההייב להבין, לחוש,
לפני כולם — אבי "כבר" ידעתי הי-
כן היה! ידעתי. אך לא אמרתי כלום.
מה אגיד לו! הוא שכב לצדי שקט,
אדיש. תחום נפערה ב»ותם הרגעים
ביני לבינו. קולו החדגוני של הצרצר
בקע ליד החלון. הזמן עצר במהלכו"...
— וכשהזמן עומד, חושבים מחשבות

מוזרות", — אמר בחיוך.
— "לא כך... אז לא חשבתי על
הזמן. ידעתי כי הוא נושא את ריחה
שלה. ולי חיו שני ילדיו. ידעתי, כי
: "חיי לא אלך ממנו. אמרתי לנפשי
שקטה! יש קן לילדים ואסור להרוס!
היי שקטה, ולוא למען ילדיך". מוזר
הדבר: אני אהבתיו, אהבתיו. אך לא
כבדתיו. את האדם שבו לא הערכתי,
מי יבין לי אם אומד, כי קשה היה
לי להביט בעיני ילדי משום שעיניו

, הכחולות, היו נבטות מתוכן.- ו ל ש
והנה אותר ליל קייץ — רציתי לקום
מעל המחצלת ולהכנס החדרה, לחדד
זה' שלנו. והנח, כבהםח הדעת, חפן
גרשון את כפי בכפו — ידו של
בר־מינן היתד. המד. ממנת! הוא לא
הביט אלי. את דבריו אמר לצרצר
שליד ההלון, לרסיס־כוכב נושר מן

השמימ, לד8רת זדה לו, רחוקה,
"במוצאי־שבת", — אמר, — אני
זוכרת היטב את המלים הללו. במוצ־
אי־שבת בוחרים את המגויסים מקמי
צנו. למלחמה בעמלק. אני חייב

ללכת!"
חלצתי את ידי. כרעתי לרגע על
ברכי והישרתי מנטי אליו — ד"־א
צמצם את שמורותיו. מכל הליכותיו,
ממבטו התוהה הרגשתי אותה. את זו
שלא ידעתיה. לא עניתי כלום הלכתי

ההדרה ושכבתי.
כל אותו לילה שכבנו ערים. ידענו,
כי אין איש מאתנו ישן, ולא פצינר
פה. והשתיקה לא הופרה גם ביומ.
ואחר כך: אספה כללית, גשם. מצ-
ליף בעוז על גג תפח של חדר־האוכל.
גרשון קם לדבר. ישבתי על חספםל
צפנה. סרגתי, פקעת הצמר על בדכי,
ומבטים בוחנים מכל עבר. אך לא ראר

כלום. אדישה הייתי כלפי חוץ.
— "אני תובע מן הקיבוץ שיאפשר
לי ללכת לצבא! הנני חבר ששרשיר
נעוצים עמוק באדמה הזאת, במקדם
הזה. אל ילכו רק הרווקים. אל בשלח
לצבא רק את אלה שקד ונוה להוציאם

ממקומות העבידה שבמשק".
סופה גדולה היתה בחוץ, רעמים,
ברקים. החשמל כבד,. סיגריה דלקת
בחשכה. גרשון הוסיף לדבר, באסלה
היה קולו זר לי. יש רגע שבו כאילו
מסתכם חשבון חייך: "ילך לו. ילך

לו", חשבתי. עיפד, חייתי.
שרב היה אור בחדר־האוכל, וא-
נשים מצמצו בעיניהם איזו פנים אדי-
שים. קופאים. קהות־של־עיפות נסרך
על פני חבר שנידם, בהישענו אל

השולחן בכל כובד גופו.
— "זוכר אני — אמר לה — מן
ההר ירדו אז נחלי־מיים רבים וה-
ציפו את השדות. זוכר אני — הו־
סיף — את םרבת לדבר באסיפה

ההיא".
— "כן. וכי מה היה עלי להגיד 11
גלה ידעו האנשים אשד קמו, זה אתר
זה ודברו על נטיעות, קורמנים, ענ-
בי' מאכל וענבי יין' מד, ידעו על
המתרחש בלבבי! ואתר כל אלה פלא
הוא שדברתי אליך על געגועי אליו וי'
— ,לא. אין... "לא ידע מה לה-
שיב. — "הלא אמרת, כי אהבת

אותו. אך"... — לא סיים.
היא אמרה:

..."אלא שלא כיבדתיו. אך בינתיים
חלפו שנים, הוא כותב לי לעתים
קרובות, אלא שבלילות השרב איני
: יכולה להשתחרר ממחשבה מטרידה
שם, בנכר, ההולר הוא לבתי קלון ?
ההבין... בדידות של גבר, — גרשון
יםלה לי. אני מתארת ליי: ספינה
עוגנת בנמל. המלחים הגויים יורדים
לחוף אל המסבא־ת. יצאניות מקדמות
סביהם בחיוך. מבעד לפרכוס — מלה
מלבבת, גוף אשת הם. ובשעת שכרון
אולי ח־שים הם: ענפי עצים מסו־
כבים ביער על נערה רכה שהגיעה
זה עתה בשביל, שמלתה לבבה, ורבב
אין עליה. הזיות. כך. גרשון וודאי
אינו הולך עמהם. אל תחייך: חוב-
רות "השדה" ממהות לו בער ס לו, וב-
שעות הסנאי היא מעיין בהן. אך —
קשה לגבר לשאת את בדידותו... שנד,
לגבר"...תמימח נודד הוא מחוף אל תוף' קשה
הם הביטו אל הפרפר המעופף סביב

למנורת.
— "? — "ומדוע דווקא לגבר
שאל, — "הנך לבדך זמן רב כל־כך
אותו פרק זמן עצמו. ממש כמוהו
ומדוע חושבת את, שכבו גורלו מגורלך?"
הוא חש את ספית־זקנו שעלת בלחיו
והדהד: "שיחת אדוכה • וכל זה
משום שעמד לכבות את האור בחו-
רה. לכבוש את החציר... בשדות —
קוצים לרוב, וסכין המקצרה אינה
"לוקח". נוכרח לבער את חקוצים מן
ו... הנך השדה לפני הקציר. עסק ביש
עוסק במקצרות, בדיונים ושם מחכה
חדרך הקטן, העזוב. שוב תשקע
בשינה, כאבן הצוללת במים עזים. יע-
לת ויבוא יום חדש, שמש מסנורת,
אבק, טרטור הטראקטור' — "הי,
השראקטוד אינו פועל כהלכה —

ל—ע—v-s—ר !"
הוא נתכווץ קמעא, לפת את בר-
כיו וישב בלי נוע. היא הביטו. בו:
"! "הנה מכירים אדם שנים רבות
חשבה, — "ואף על פי כן, לא דאיתי
עד כד" כי שפתיו עבות כל־כך.
עמת והאוותניות. ובקול אמרח: "יו-
מדגישה שמץ דע אתת, לא הייתי '

הנפט והמאנד־אט הא"
לונדח ,טריביון'/ קנאה, אילו ידעתי כי ידי אשה יז!ב־

קוהו שם' בבדידותו. אך לבתי קלון
אל ילך!"

— .הבחורים שלנו גאים על טהר־
תם" — השיב.

— "מה ערך יש לטהרה בעיני אדנז
המשליך נפשו מנגד, העומד לאבד
את חייו בכל רגע ? ! הוא כותב על
שדותימוקשים בים. על הים השקט,
ואדוות מלחכות דוםנות ספינה ומסחי־
רות את המות בתוכן. צוללות אוייב
מוקשים. זיק אש' והספי־ משוטשות, ־
נה עולת בלהבות הנה כך נעה
לד, ספיגת על פני מרחבי האוקיינוםים,
ועליה אדם שהיה מהלך בין שורות
הגפנים, ימזמרה בידו. הלך גרשון אל
הצבא, אל הצי, כדי לאחות את הקר-
עים בנפשו. להשמיד את הצורר
ו..,לשוב ולהיות אב לבני, — להרוס

את המחיצה אשר הקים במו ידיו".
שתיקה.

— "רק פעם אחת הי אדם בער־
לם !" — אמר.

כף־רגלה נצמדה אל ברכו. "עלי
^לכת ולשכב לישון".

תשהה את מבטו עליח. חדא חש,
כי השרב חודר לבשרו ומצית גם בד־
מד שוב אפל. שתי כפותיו אחזו בכף

רגלה. ־
— "כף רגלד צוננת היא". — ולא
הכיר את קולו שלו. אדם זר היה
זה. אדם זר שעמד בפנת החדר דהגד,
את המלים הללו. שפתיה תיו צמודות
זו לזר. אחד נפתחו כפרח, והוא
ב של השפתיים חש את צמאון תשו
הללו. הן היו פשוקות לעומתו בלא

בושה.
"היא רוצה בך", — הרהר. "ואתה
אוחז בכפות רגליה מעשה מוקיון", —

הקניט את עצמו.
— ''! — "אתה שומע: ה־צ־ר־צ־ר
היא אמרה זאת וגם צליל קולה היה

מוזר.
הוא שכב לצדה. האור הקלוש של
המנורה שיקע את פניו באור וצל,
ונוח חית לד בכך. הרגעים זחלו בש-
תיקה כבדה. הוא שכב לצדד, ולא נגע
בה. הסתכל בידיו השחורות, במכנסי
החאקי הדהויים והמקומטים, ושוב לא
היה מבטו אותו מבט חברי. אדיש
במקצת, אשר העלה קמטים דקיקים
על מצתו בזקםו גבותיו בשעת דיבורו.
— "ועכשיו", — אמר פתאום —
מקודם"..."ועכשיו הננו זרים זה לזה יותר
ראשו נגע בכתפה. רצח לקום

וללכת.
אשד, זרה היתה לצדו. קמט של

מדירות בזורירת פיה.
— "אני ע־יי־ף", — מלמל, — "לא־
חד שכבשנו מאות חבילות הציד' הוכ־
רחנו לטעון בקלש־נים את החבילות
על המכוניות שחגיעו לשדח בערוב

היום. עייפתי".
הוא נצטנף וכך עכב שעה ארוכה
והקשיב לקול הצרצר. אחר כך שמע
אותר, מדברת — כאילו מסך של ערפל
הפסיק ביניהם! העייפות הצמידה את

עפעפיו, והוא חזר ופקחן.
— "ידעתי, כי הלילה הזה לא" אהיה
יחידה כאן, — אמרת. — רציתי לחוש
הלילה, כי אדם הי אני. אשת. בכני־
סתן ידעתי' כי יהיה מה שאני רוצה

שיהיה".
הוא תמה למשמע אוזניו. הרים
ראשו והסתכל בעיניה מן הצד! אור־

המנודה נגח באישוניה.
הוסיפה : "אין אני נערה צעירה, —
: אין כבר לא. רוצה אני, כי תבין לי
זו תשוקת־פתע. ראשי צלול עלי, וכך,
ו־כ־ז־א־ת רוצח אני להםחף אל המ־

. ה ר כ ה ב ערבולה' — 
רצה לחסותה. "לשם מה היא מל־
הגת כל הזמן ?" — חשב — "האם

בכך יקל ליד. לחטוא !"
היא קמה מן המטה, בלי להביט
לעברו. הוא בחן כל זיע שלה. "עלי
ללכת! לשם מה כל התעתועים הל־
לוי! אך לא קם. אגרופו ליד הסנטר,
המכוסה זיפ־ שער נוקשה, ומבט של

שממון בתקרת העץ הנמוכה.
היא החלד, לפשוט את בגויה והניח־
תם במתינות על חכסא. עכשיו עמדה
;ירימה על הרצפה, בפסיעות קלות

קירבה ושכבה לצדד.
אותה שעד, היה שומר מנומנם פו־

סע ופוזם:
יש ספינות מפליגות אל אפקים
אל דממת מופלאה ורווית סודות
והים כה שקט וצהודים הגלים
ואדם אז טווה קורי הלומות...

חלץ אה אבריו ופיהק אל מול
כוכב־השחר, שעלה לבשר יום קייץ

שחון.
ניגן, ח'ש"ד.

א.
התנודה המבוהלת שהלה בתוכניות
הנפט האמריקאי חליפה והחלה להסתמן
תבנית יציבת ידתר. פרשה זו נעוצה
בראשית המשא־והמתן, שהתנהל בס־
תיו 1943 בין הממשלה האמריקאית
וחברת "םטאנדרד אויל" בעניין השי
תתפותה הישירה של הממשלה בפיתוח
מקירות הנפט, אשד במזרח התיכון.
מזה שנים דבות קנו לעצמם ענייני
הנפט חאמריקאים אחיזה במזרח התי־
כין. ברשות האמריקאים עומד כרבע
ת "עי־ מן הזכיונות הגדולים של חבו
.דאק םטרוליום" ויתר השותפים חם
בריטים, חולאנוים וצרפתים, כן מח־
זיקים האמריקאים זכיונות לתפוקח
נפט באי-בתרין' במפרץ הפרסי תנין"
נות גדולים בערב הסעודית. תם שמחו
בחלקם עד שאירעו כמד, מאורעות
בקייץ •ובסתיד שעבד ונטדדה מנוחתם.
אחד המאורעות, הלא הוא ביקורם של
סוכני הברת "של" בפרס, אשר לפי
ידיעת העתונים האחרונים באיראן,
שותים עדיין שם על־מנת לנהל משא־
ומתן לקבלת זכיונות נוספים בתחום,
שלא פירט שמו. המאורע השני תית
ביקןךם של סוכני המלך אבן סעוד

באנגליה ואמריקה.
ב.

הבשורות שהביאו שליחי ערב עוררו
חששות רבים כל כך בלב עתודי
ה"סטאבדארד אויל" עד שנחפזו הלל־
לבקש את חסותה של הממשלה, אשר
קודם לכן התיתסו אליה יחם של בוז.
על כך דיבר הקולונל בוכס מיביםטו
הימ ה, בפני וועדת התיאום מטעם
ביח־הנבהרים, ב־12 באפריל. "החב־
רות האמריקאיות לנפט בערב, אמר
נוכם, מבקש •ת את עזרתה שי חממ־
שלה, מכיוון שפוחדות הן שמא יקחו
הבריטים את זכיונותיחן". פחדן זה
נובע מתוך כך, ששליחי ערב באי
בדרישות לתשלומים גדולים, ש"סטנ־
דאוד אויל" נתבעת לשלם להם. החב-
רה דהתה את הדרישה ה־איל ולא חח־
לה עדיין בניצול הזכי־נות. היא סיל־
קה לממשלת ערב תשלום סמלי בלבד
בתורת דמי קדימה לזכויותיה לעתיד
לבוא. השליחים הערבים הודיעו, כמר־
בן, למארחיהם מ"סטאנדארד אויל", כי
עליה לשלם תש לרמים גדולים יותר
ואם אין בדעת החברה לנהוג כך' הרי
יוכלר הבריטים לקבל את הזכיונות

בהכרת טובה.
באוקטובר שעבר חחל משא־ומתן
עם ממשלת ארצדת־הברית. היא הצי־
עד, לחלק את אזורי־הםית־ח של הנפט
במזרח התיכון חלק כחלק. אך מכל
זה לא ביתן דבר ל"סטאנדארד אויל".
והרי לא היתה הבו ח זו חסרת ישע
כל כך. בשער. שניצלו זכיונוח זדים,
הרי היתה זאת פעולה של עסק חוקי.
אך בשעה שהממשלה שמה את כפה
על העניין, על שום מת יש לכנות

מעשה כזה "אימפריזיליזם" גם?
. ־פ"של־דבר הושגה פשרה. ב־7
בפברואר פירםם הארולד אייקס ה--
דעה, (בלא התיעצות מוקדמת עם
הממשלה הבריטית), כי הממשלה הא־
מריקאית החליטה, הוד הסכם עם
חברות הנפט האמויקאיות, לבבות צי־
ן-ם הנפט מהמפ־ נור, שבאמצעותו יוז
רץ הפרסי אל הים תתיםן. חברות
הנפט הסכימו לספק בדרך זר 125
מיליין טונות של נפט לממשלה תא־
מדיקאית' ומחירו יחיה בעשרים וחמ-
שה אחוז זול מן חמחיר הקיים בשוק.
הנפט והמאנדאט הא"י 2

ג.
אכן, היה זה העסק הטוב ביותר
שעשתה חברת "סטאנדארד אויל" מאז
ומעולם. בהיות צינור זה עומד לר-
שותה, תוכל החברה לספק נפט של
המזרח התיכון במחיר ז־ל כפליים מן
הנפט האמריקאי בנמלים של המפרץ
המכסיקאני. מכלי מקום, מציעה הח,ב־
רה למכור אח הנפט הזה וק במחיר
זול בעשרים וחמשה אחוז לעומת

מחירי השוק.
כן מתתוור על שום מה שואפות
כל כך החברות ?דחוק את רגלי תממ־
שלה מתוך העסקים ו».לה. אם תש־
תתף הממשלה במיפעלי הנפט הרי
לא תוכל "סטאנדארד אויל" לקבוע
את מחירי הנפט לפי ראות עיניה
מבלי שתדבר לא יעורר שערוריה
נוספת, יתר־על־כן: באם יעמוד הנפט
מערב ברשות החברות האמריקאיות
אפשר יהיה לספק נפט זול יותר מא-
שר הנפט המיוצר באמריקה וכן עלו-
לים לסבול ענייני החברות המייצרות
נפט אמריקאי מכאן המחאה של הב־

רות הנפט נגד מד אייקס על נבואתו
"המוגזמח מעיקרה", כי מקורות הנפט
של אמריקה אוזלים והולכים. אמת
נכון הדבר: משתיוקקות תן ליטול את
חעםק הסעודי, אך אין חללו מבקשות
את זאת אלא כעסק נוסף ובלי לפגוע
בעסקיהם אשר באמריקה גופה. החב־
רות חשות, שאין להשיג אח שחי
המטרות, אלא אם כן יהא הפיקוח
על עסק הנפט כפיף רק לתעשיינים

והסותרים בו.
ד.

בינתיים הגיעה משלחת בריטית,
כדי לנהל שיהות בעניין הנפט ביי
הבריטים והאמריקאים. כפי שפ-ר-
סם משתתפים במשלחת וויליאם פריי־
זר, נשיא החברה האנגלו-איראנית
וסיר פרדריק גודבר, המייצג את
חאינטרסים של־ חברת "שלי' הברי־
טית. ראש הדוברים מטעם ארצות־
הברית בשיחות אלו הוא ראלף דיי־
ביס, אשר לא זו בלבד שמכהן כסגן
כנהל של "הנהלת הנפט האמריקאית",
אלא גם כסגן נשיא "שפרש לחופשה"
בחברת "םטאנ'־ארד אויל הקאליםור־
נית" (המוס־פה לשלם לו את משכור-
תו בסך 12 אלף דולארים לשנה נוסף
על משכורתו הממשלתית של 2.500
דולאר). י,ים אחד לפני פתיתת המשא־
ומהן היפתעו ידידי ת"םטאנדארד
אויל" הפתעה חדשה. ג'יימס פור־
סטול, סגן מיניסטר הימיה "גילח",
שאין הממשלה האמריקאית יכולה לט-
פל בתוכנית צינור חנפט. התוכנית
הורגת ממסגרת "החוק". כך אומר
חבר־הלאומים. קוו הצינור צריך לע-
בור דרך ארץ־ישראל. ותנה אחד הס־
עיפים של המאנדאט הבריטי אימר,
ש"אין כל מעצמה זרה רשזיית לשלוט
או לחכרר כלי שטח ארציישדאלי".
העתונות האמריקאית שפירסמח את
התגלית החדשה, נתקשתה להסביר
מדוע הל האיסור רק על "מעצמות"

זרות ולא על חברות זרות. ממשלת >{!
ארצות־הברית לא ה־רשח להוציא את
התוכנית לפועל ואילו "םטאנדארד
אויל" יכול תוכל. וזהו בדיוק במרץ
הדבר, שאליו שאפה "סטאנדאוד

אויל".

 במהפכה?
לדוגמה, לעתונות העסקים הגדולים,
ולתכםסני הבחירות, הערומים שאדו־
ניהם תם אנשי הנהגת השמרנים, אם
לא תשתנה מנהיגותם של אירגונים
המתקראים אירגינים מתקדמים, ואם
כתוצאה מכך, תעבורנה שנים רבות
מדי, בלי בל סיכויים לשינויים יסו-
דיים בעקרונות הפוליטיים, אזי —
(סליחה על רוב ה"אם") אם ישנר עוד
מרץ דינאמי בעם האנגלי, הרי יקחו
גורמים אלח ביום מן חימים את חעב־
יינים לידיהם הם, ויגולו אח האבן
מעל פי הבאר נמחםכת דמים, ברצי־
נות זועמת. ובנסיבות אלה' לא יחיה
תשוב מה שכל אדם "רוצת" או "איבו

רוצת".

הפנתיאזן
צאו בכיסי גרמנים' וכיוצא באלה. וה־
ספר מזעזע בפשטותו, בעובדותיו, בא־
מיתותו. אתה ק־רא וחורק שן, קופץ
אגרוף, דמויות רודפות אהריך. ונדמה
לנו, כי זה ורק זה מה שמותר לפי
. םפרות, השתפכות־הנ־ יו ש כ ע שעה, 
פש — יבואו במיעדן, אחרי כן. אמ-
נם, גם אצלנו נעשך. נס־וו מה לפר-
סם תעודות, מכתבים, ערבדות מן הגי־
טאות ("מכתבים מן הגיטאות" בספ-
רית "מן המוקד", "בין הגב־לין"
לאמה לוין ב"ספרית פועלים" ועוד)
אבל אין די בכך. והדבר אינו צריך
להיעשות באקראי, אלא בשיטה וב־
עקביות ועל־ידי מוסד לאומי מרכזי,
ו צורך לל־ נ ל מוסמך. אבל כלום יש 
מור מאחרים ? לנו יש דרך משלנו.
אצלנו הושמד שליש מן הא־כלוםיה
היהודית בעולם, אבל — ווילנא היא
של פלוני, ולבוב היא של אלמוני. וה-

כל מתוק' לירי, שישו בני מעי.
"אם אשכחך' גולה!"
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