
•ישקה עמר בתוך, בין הרוקדים
ומפוחית־יד מתנועעת בעקלתון לניד
גוסו הזע, סמיכה אל אצילותיו הטשל-
רגיט ונוגעת בשרוולי חולצתו החפר־
הים, חילצת השבת הלבנה. עיניו
הממצמצות מיל האור הזולף מעשרות
נברשות בספרנו של הדר־האכילה.
בחני את המרקדים הדולקים בשטף,
במתצה, בזעה בגדת, סחור־סחור, זו־
גות־זוגות, מקצה האולם ועד קצהו.
נעיריב קללותיהם של האישים המג־
יחתים במעגל . מלפפים ליד הקירות
ימתערבל בסחרחורת בקע צלילה הס-
דוק. הצרחני של המפוחית וליוה צע-
דיהם, נשימתם הנחפזת הקטועה: חדי
מבעד לשאון הרגלים המקרטעות.
$בעד להטיה, לקריאות חטופות. לצ־
¥<וק סואן. ברוך טלמן, פלח צנים־גו
ודק־ציאר, נעול מוקים וחולצה רקומה
מתנפנפת בריקודו מעל מכנסי גלי־
פה, הרכוסים בשלקיו בשרוכי נעלים.
שועט בהולם פרסות סוליותיו, וידיי
השחומות- אל! ;די פלח יתיק, לוחצית
וממצכות חזה השופע של בת "־גי. רי-
נה תבורית, שרגליה איתנות, מיצקות,
עקימות קמעה. והולך ימטלטלה במע-
גל. מסחרר את גופה הכבד. הנשיי,
הזהיב.- וגו- והבל פיו ריצף אל שערה.
פה המיוזע, הרלחני, משכרו,. והיא
בנהימה צרידה תוקע ק־"אה א- תק-
רת האילפ ואל יושקה המנגנן. מתו-
פף בחרטים נעלו לקצב הנגינה: "הי!

הו! הי! הו!*
!'' עונה אתריו יושקה. — ,,הי!.הו
ושפתיי העבות נפשקות- בי'ייד רחב.

קורן.
האנס הכירם מרקיד את אמא פריד-
מן. הטבחית-במטבח־הכי&י של ההו-
רים הזקנים, ודומה כי לא קצב הפיל־
קה מלגה צעדיהם, אלא ניתוח נן־אביב
עלה באפם יצלילי ואלס של שטראוס
מנעים שלית מחולם החו^ג באיטיות
כבודה לאיר פנסי נייר ססגוגיי8. הה־
גים ונעים לפגי עיני אמא 6־ידמן
העצומות למחצה. הם פוסעים בניחו-
תא. וידי האנס אינן מספיקות לי לת-
יוק גזרה זו שהעמידה י.לדות הרבה.
והעשיייה עגילים־עגולים רופסים,
מרטטים, — העוטה שפלת משי שחורה
ומעלה דית נפתלין יזיקנת־בשרים
אשר 2ג תומם. יושקה מתוקף בחרטים
נעלו: — ,1היי' אטא! שא בעול.

האנס 1"
האנס טורח עטה והולך ומרקידה
בנחת, בשלוה, באיטיות מנומנמת. •
נערות מקפצות כעזימ. שמות כף על
עירף וסוכנות על מקוטן שעה ארוכה.
יד חובקת מותן, בצניעות, ברטט,
בצידוד מבע סבךהזיג. יושקה מתופף
בחרטום נעלו ויד? מושגות במפי־
חית. עודם יושבים. בפינה, יעל ספסל
מיל ספסל, ומסיחימ. אפשר יקומי
ויחמקי מחדר־האכילה בעוד אני מנ-
גן! האורח הלז, השד יקההו! השד!
פה לו נטפל לדית שלי? מחר הוא
נוסע- מכאן — יסע לשלום. הקדר הק-
דיר עלי את ע-ולטי, מאז בואו' לפני
ועדיין חשכים. קיי._ל- - ארבעה חדשים'
אף־על־פי שאני מעלה חיוך ברגע
זה. אל הרוקדים: "הי! הל! הי! החי
השעה ישליש אחת חצות-ליל. הרפ־
תניס עתיים את המעגל ונוטשים בת־
זוגם? ממהרים לעכור, דרך המטבח
השתי בחשכה, אל שלוליות מי המד־
מנה, לרפת. עננים שחורים עוטפים את
היער על ההר* זוחלים בכבדות אל
הבועות, מטמינים בחובם אורו הקר
של הירח, וממטירים לסירוגין על הש־
דות הזרועים' על חלקית של שעורת
וחיטה; על שדות בעל ושדזת־קלהין
שעדיין לא נזרעו, — ועל גג הפת של

חדר־האכילה.
"הנה, קמי ממקומם* — מהרהר

יושקה.
האורח, הבמאי יצחק אירבין, נשען
אל לות־המודעית בפנים מהורהרים,
ירית חומקת־ בינות לאנשים לטינה
הליטה באפלולית, היא יושבת אל
שולחן שספסלים מגובבים עליו. אין
יהשלושה, אך בס- מבטים חולפים בין
מוי, מבעד לשמורות מגרדות, ריאי5

יגאל מוסיגזוו

חדלו לכם 0! ה&דם הגדול
פי, האדם במת בעצם הוא עסוק
בפע.־ך ב<5 תולדותיו ? רומח שהוא
עסוק כ? עיקרו בשתי מהאבות.
~ו-.ק! האתר—והיא מעוט מני; —
מבצע ע?י5ות נדוקות . חורצי נור5
עמים ומדינות או מ'&ני מערכת
י-.־ם ונהרות, א1' כובשי הטבע
יחוציא מטנו את תעלומותיו —
וחיקו ח"1ני — והוא רוב יפנק —
כותב זכרון בכ;ר או מופר פורי-2ה
•"כעל פח מעקקי חנדולים, יורע
ו-'ט־ח.־.־ בתהיות ובתשבחות 5פ־
ני טחו^י המעשים הנפקאים ד.א5ה.
ובשם עגחפקאכות הן שתייס כך
סוני האדם נחלקים ישניים. סונ
רבי העלילה, או אני2י המופת, אי^ר
שם הגדולים מהלך לפניהם, םונ
שני יתר הבריות, שהם יגרד פ'3,י-

ט־ אדם או קטני אדם.
מסתבר ששני הסונים שנאמרו
כאן באו רק לשבר את האז;. קא-
מתו של דבר טונים חכמי הח15קד<
כמר. פונים וסוגי־סונים של בני
אדם בהתאם ?טעקת הערך ולפחי-
תות הערך שלתם, חה5י מ; הדם
. ליי^ל בתכלית, יש והנשא ועד
נדו? - ונדו? שבנדרים, נא.ין וגאון
הגאונים, מופ5ג והר בדרא. ויש נם
לא קם יטוהו. ואין ההגיון האנושי
רואה סתירת בדבר שכטה אנשים
בדור אחד.הניעו למעלת הד בדרא
וכמה אישי־מע^ה נושאים את התו-
אר לא קם כמוהו. 7!2ד, שיותר
ממה שהבריות מתפעלים מעצם
מעלת האדם הם הונ-ם כבוד ויקר
לכתר שבראש האדם. ואס א-ן <ור־
סים בעיקר כתרים ולא ראש־ם אין
באטת כל סתירה. זה נושא יראיייי
< .־ול! כתר צדיק .-^- נ" נ. "--* -:
יסור עולם. ־־ הבוש כתר מושיע

כתרים אפש ענוד למכביר. ואי;
שיעור לתארים השונים ש7 אנשי
שם המעוטרים במעשיי-,. הוא -.דין
א>ן קץ וגבו? למורדות ש? הכהו־

הים, -חל מן הגינונים ובינוני הבי-
נונים ער לקטנים וקטני קטנים וער
לפוחזים לריקים ו^בני ב5י שם.
דבר שנעשת התך ראשון . עיקרו ש?
/!ל חיוקח ראשונה. והוצאה ל2,י
מטבע כל ה^וקת ראשונה שמחייבת
ח^וקח שניה ותשני־ גוררת שלי-
שית. ובך ער אין טווי. לפיכך דיינו
אם נאמד שהאנושיות נחתכה לש-
ניים, פלג נוף מכאן ופ'5; נ<ף מכאן.
ידומח שאין עוד אנושיות אחת.
איא שני מינים אנושיים. אחד הוא
נדו?, חכם, צדיק, נב;ר, יסוד עו?ם.
מק אדם עליון. שני — אב? מהו
השני ? ?א מן חטידח היא להגדיר
את השני. דיינו 5וטר שהוא הי־
פוכו הנטור ש? הראשון. חיינו

מין ארס התחתון.
וב?ום יתכן ?ומר שדעת הכריות
נוחת מחלוקה זו? ?א, ?א יתכן
?ומד. ומפני מה אין פוצה פה ומ-
? חושבני שהם־ צפצף לקטר: עליה
בח היא פשוט־, איין טי שיבוא
ויקטר:. הגדולים—מת שייך ? הם
גד5?ים ?הם. והם נושאים עו? זח
דורי דורות מתוך הכנעה יתירה,
בעוז רוח ובאורך רוח ההו?ם בא-
מת את חמורם טעם. ועדיין ?א חיה
מעולם, כמדומה, ענו בזי; שאם
מכתירים אותו במדות תרומיות
שאינן בו יקום ויקרע ע?יו את
בנדיו וישב באב?ות ע? עצמו או
לפחות ישיב ?משבחו שאך ע?י?ות
דברים שם עליו. אומרים לפ?וני
בחור הוא דגו? הוא, עיר וקדיש
הוא הריהו נושא את מהי?.־ בשניו
כי נט? עליו. וכך נושא הגרו? בםב־
בות קו !־ א?פי ש;ים מאז היות תר
אנושית. ואלא מי יכול ?מ־.-ת?
הוי אומר: הקטנים. או הנמנים
עם חקטנ־פ. והללו א-נם מעיזים
לדבר ואינם יכולים לדבר ואולי נם
אינם צריכים ?דבר, שהרי הם עילו-
ים לחיות נוגעים כדבר. הם אכו-
לים מראש. ולכז הם שותקים "^ע-

םי נימוס ומטעמי פחד ומטעמי
בושת ודרך־ארץ, ואולי גם השכ?—
מובן, חשב? הקטן, שחרי לקטנים

אין שכל גת? — מחייב שתיקה.
ואם מתחייב אני לעצמי ?כר1ץ
את גדר השתיק־ הנני עושת זאת,
במובן, בניגוד ?ב? חוקי תשב?
הקטן, ואף ש?א בהתאם ?מםורת
הנימוס הנאה. רוח היא בי המסיתה
. אותי לכגון זה. אמרתי ומדיחי!
יכו?. יאמרו מח שיא- אשתוק ואיני ־
מרו — ו?א אשתוק. אני אומר
ג?1י ומפורש. חד?1 ?כם מן האדם
הגדו?, כי אם אמנם אתו העוז
והגבורה, החכמה והצדקות, אך ?א
בו הישועה. נניח שניתנה ?נו הב-
רירה שיהיו בכ? דור מאה אישים
דגולים ויתרם קלי עולם או, ?היפך,
ש?א יחיה בשום דור אף בן ע?יה
אחד, אלא שהמוני כל העטים יהיו
אנשים טובים וישרים ובעלי דעת
ם! הקו הבינוני — הריני מעדיף
קו בינוני ב??י ישר מקו עקוס ופ־
תלתל שצמרת,־ זהב וקצהו השני
חוטר פפלני. מחשבה זו אני הורת
והונח בתוכי תמיד. וכעת מעיז אני
להעלותה על דל עטי. עיפתי מן
הגאונים. קצתי בגדולים. צמא אני
קאיש פשוט וטוב כהלך במדבר
אשר נפשו כלתה למעט טייפ חיים.
הנו יו כ? היינות שבעולם לא ייו-
שם לו דבר כאגלי חמייט הזכים.
יש חושקים כמין אדם גדול. ואני
לטין אדם 1ך אשא את נפשי.
ואני . ? אין אתם מפייטים ?יך

מדעתי לא אזוז. ?
וי

המק אני אפ אין זו קטנות המו־
הין .לנ?;ל עוד בימינו, היינו, בדו-
רותינו — יאחר שנגלו .לנו כמקצת
חקרי לב אנוש ומערכי רוחו לאור
מחקרי המדע ומפעלי ־אמנות —
לגלג? עוד ב־מ־נו בשמותיה ובכנו-
יי־ של -גריית האנושית שכבר
נתרוקנו מתכנס. אי: אדם נרו?

אלא אדם השלם. ואדם השלם לא
חיה ולא נברא א?א משל חיה.
אדם השלם פירושו איש האשכולות
לאמתו. איש כל טוב בו, כל חן
בו, בל שבל בו. איש שהשכינה ש?
כל התכונות הנאות והמעלות הטו-
בות שורת עליו, איש כזה הוא רא-
שית חכמת בעל נוף חזק ובריא
 ובעל נשטח יתירה, נבו-

ללא דופיי
נה לאין שיעור ואמיצה להפליא.
הוא יפה תואר, וסן הדי! שיחיה
?ו לב טוב: ושיהיה חכם לב ובעל
עין יפת. וכשם שהוא ,־:ט בך הוא
תם. ובמקום שאת־ מוצא את גד-
לותו שם את־ מוצא את ענוונוהו.
לא די שהוא חריף ועוקר הרים
צריך הוא ל־יות גם םיני, בקי
בכל מקצועות. הרעת; ובתנאי שיהא
כמעין המתגבר חכמה מקורית מש-
לו. מלא ונדוש ידיעות, >;כל לא על
חשבון הרע־. זוכר הרבה, אב? אין
מוחו עשוי פקעת ש? מראי מקומות
סתם. הוא זוכר חרב-, אפילו את
תטפל, אכל ש?א על מנת לשכוח את
העיקר כמנהגם ש? זכרנים רבים.

מסתבר שהוא צריך להיות מצו-
יץ בכל חפירות הטובות הפשוטות,
האנושיות ? ביותר. הוא קודם כ?
ובסך הכ? אזרח טוב, שכן טוב, בן
נאמן, חבר מסור, בוטח כנפשו,
שמח בחלקו. נקי טמיחושים. אינו
זקוק לתרופות ולטיפול רופאים.
אי? בו חסרון ואין כו מחסור.
אין לו פחד והחרטה אינה פוקדתו
בל? הואיל ואין לי ע? פת להתחרט.
חוששני לומר שא1? נענועים אינם
מכרסמים את לכו הואיל וגעגועים
חם פרי איזה חסרון ומגרעת. אדם
תשלם ־וא נמ אדם השלום. אין
מחלוקת כנפשו ואינו שרוי ימח־
יוקת עם אחדים. קל וחוטר שאינו
עושה מלחמות משום שהוא צועד
כקרב הבריות כמלאך השלום. יפתח
פיו ומיד כ7 החדורים יתישרו.
הוא נוח לבריות ?א משום
שהוא יעל הכית נמ;ך צועד
בתוך פלו^ה של חנפנות מתוקה,
לו וטוב לבו אלא משום שמאור 2:

ורוחב נינתו ויושר שיפוטו ועוצר
טחו לכבוש יצר הכעס טפזריפ
לפניו ומסביבו כל ענני הטעות ואי
ההבנה, הרוגז והתחרות. הוא בח־
.ת! שהכל מח4ל לו הואיל והוא בא-
מת טוב לכל .ביום שמחתו ושטתת
לבו. הוא בשמש שהבל משתק לקר-
אתו הואיל והוא, השמש, יאמת
מאיר לארץ ולדרים עליה. אכן,
האדם השלם אינו שמש שהיא מר-
כז העולם ואין בח דוח החיים.
ה!יא, האדם השלם, אינו מרכז לא
לעצמו ולא לעולם ו.יש בו נשמה
חיה האוהבת חיים. לפיכך הנהו
לגרום צער לזולתו, בן, הא- נמנע מ
. צריכים דם הגדול, אם אמנם אנו
לדרוש אותו ולהידרש א?יו,־וא זח
שהנהו גורם לזולתו פחות־ צער
מכל יתר בני האדם הנדול המוס-
? סו"ס אף הנדול בתול- כם ומקובל
דות העולם הנחו במחילת מכבודך,
מין אדם רם ונשא, פגע רע לעולם.
תוא מביא אש. הוא מג?ת אבק
שריפה. הוא עושה ראשון פניון.
הוא לוטש ראשון חרב. הוא ממציא
פרודה מתפוצצת. הוא עושת מלח-
מות, תוא טתטנת למלך נובח מםים
להחזיק עבדים ושפחות, רכבי סו-
סים ורכבי ברו?, לעצמי. הוא הנהו
שר נרו? או מחבר שירים גדול,
אב? בשכר השירים הוא מבקש
לקכ? פרם ואותות הצטיינות בש-
ווקי התחרות לשירים מיון וער
חיום. האדם הגרו? הזה רוצח בזרי
נצחון. האדם חגרו? הזח רוצה ?נ־
צח. סימן שעדיין לא נצח. והוא לא
נצח עדיין קורם כל את עצמו. הוא
רוצה תמיד דיר מח. סימן שהוא

לעןיגיו 5נום וזג תו.
_ חכמים קטנים, והרי ככר קמו
נחזים כגדולים, המבקשים להוכיח
על יסוד פין מדע, שאין נשמת יתי-
רה אלא לבעל גוו? לקו־. שאין החכ-
מה אלא כתו החוקית של המום,
שאי; דגש הגדלות אלא תוצאה מר-
גש הנחיתות. אוי לגדלות זו הצו-
מחת מתוך אשפה של פננ"ט אי-
שיים, מתוך פסולת של יצרים רעים

ונטיות נפסדות, הכזתו האדם הנ־
רול נבחרהו ? חליעל מום זה נאמר
. בתעצו&ות מצה- זה גבורי ואנוזזו/?
לות מבשרים לנו חכמי החיטוט,
שטר נפוליון חיה במחילה חולה
נופל וכמותו רבי דוסטויבסקי ופלו-
ני הגאון היה ב?תי שפוי בדעתו
ואלמוני רם המעלה חיה שפל־נפש
ואותו לבר, אשר הוקם אל על כמדי-
נאי וכטדביר עמים, חיה נוכל רע
מעללים בחייו הפרטיים. עצט ההב-
דלה בין. פרטי לכללי בטח סילוף יש
בח. אדם ;דו? במובן הכללי וחדל־
איש-יפ מבחינה פרטית. השמעתם
?. חח, שמענו, שטענו. תול- כזאת
דות העטים, על בל פנים בפי שנכ-
 אינן

1
תבו בידי כופרים ומזכירים,

אלא תולדות ההדיוט הנפשי הגדול
הקופץ בראש, ואם הוא עושה קפי-
צה כהלכח-הוא קונה לי שם גדול.
אמנם, אפשר לטרור את הנד.":
לי לפי השנויים הגדולים שהוא מחו
־ • במעשיו בסדר העולם או בט.
התברר... אבל אם כך ראוי לעיין
־יטב בטיב השנויים אם הם לטובה
או לרעה, לברכה או לקללה, ואם
כדאיים י הם בנחלי הדם, ובהררי
חיסורים שנגרמו על ידיהם. מטה
נפשך; או שאנו טעו יקים תיאר
גדול ? לפי הפעולה על אחרים ומן
הרין שהפעולה הזאת תביא הרב־

.1ושר לבל? הבריות. ?1 שאנו י.
דדים אה הגדול לפי שלימודו בנוף
ובנפש — ובכן הפגום במשהו —
בחושיו א; בתכונתו, בגופו או
כרוחו, בשכלו או בישרו — שוב
אץ עטרת אדם סגולת חולטתי. לא
יתכן שיהא חדל אישים אישיות
גרול,7 קול עלילות עולת ארם
פוס מקום ע? לוח התולדה בקרב
אישי מעלה. אכל במה מרובים
הפוחזים והנקלים בקרב היושבים
ראשונה במלכות הנצחיות! חיי,
כמה מרובים קלי עולם, שנוהגים
̂- ויראת הרוממות. ב־ם כובד דאי-

נ.
האמנם .רה עי:־ כאדם הגדיל ?
לא, י2ת עיני באדם הקטן. ואין

עיני יפת באדם הקטן על שום שהוא
קטן, אלא ?נל שום שלתוכו של דבר
אין כלל אדם קטן. יש אדם. הגד־
לות היא ענין של הפנטה, ' היא
פשוט ענין של חבטת החשבון או
של חכמת הדקדוק. ביווז שמחשבים
עלילותיו של זח לעומת מספ־ עלי-
לותיו של פלוני נמצא שבעל במות
גדולה של עלילות עולה על אדם
גדול. ולפי שמטילים דגש חזק בא-
חד או יםקדיםים ?ו הא הידיעה הרי-
הו נעשה מפורסם. ובנגר כל דגש
חזק צפים רבים שהם טשורש דגש
חזק. אסור לנהוג באנשים מנהג
מספרים ואין שוקלים נשמות במש-
קלות של אגרופים ואפילו לא במש-
קלות של שירים טובים. שורש אדם
היא התכונח אשר בו. על שום טח
נשיר הלל לגביר -י? שהרעיש הר־
בח את העו?ם על ידי שערף ראשים
רביס או שצבר הון רב או אפילו
חבר ספרים חרבה אם תכונתו. פסו-
לה ? מפני מח נקטי- קטורת ^מ־
זיק גדוי רק על שום כך. בלבד
שצעד בד;־. גאוח ע? במת העולם ?
לא ו?א. שם רשעים ירקב. אולם
אשרי תמימי דרך. אשרי תסיטי
דרך לא כפסוק בתחלים, איא, כיסוד
אמונה שבנפש. אשרי התמימים,
הצנועים, חענוים. <ואנ־ אומד אשדי
לא במובן זה שצריך להפוך את
םרר העולם שיהיו התמימים וקענ־
וים למעלה ונםי הרוח למטח. משא-
לה זו אפשר שתהא מין צביעות
חדשה. ואף היא נושאה עטת נזק
רב. לא עליונים למטח ותחתונים
למעלה, אלא אין למעלה ואין למטה.
יש מין אדם אחד, המחונן ככשרוך
םרז וזרי מתו:ן תוא. אב? שאינו
נראה כמחונן אך- י־א מחונן בת-
כונת טובח שאינה זו. יש איל-
נות סרק, אכל אין ים סרק. בל
אשר נשמח כאב-ו נוש-- פרי יש.יח
לו אפילו ־קט; שנקטלים יש כו
יתרון הכשר שאץ בנד שבגדולים.
זח ;כור בתכס־פי מ?־מה וזה יודע
נגן. זח יודע רבי ;;- יודע שתוק.
זח פחזנן בלשו; לטורים וזהי טגט־

נם בחן. אל יהא אף אחד שפ?
יבעיניו וחלש ברוחו. אמיצות הרוה,
או- נכון יותר, שלות הדוח, היא־ אמ
כל המעלות הטובות, יש נולדים
במידה נאה זו, אבל אין אנו פטו-
רים גם מלטפח את המידה הזאת
על ידי חנוך והדריה. א? יהיו הא-
נשים הגדוילים מרכז של מאורעות
העולם ולא. יחיו כל יתר הבריות
משולים כסוסים הרצים לפניהם ול-
אחריהם. מתוך שקטני אדם שרו-
יים משחר ילדותם בהתפעלות מאי-
שי המופת נעשים הגדולים מנופ-
חים בגדלותם והקטנים מנופחים
בקטנותם. אין מכבד נ2שו ואי;
עומד ע? שורש עצמו מתוך פולח;
הגרלות חזרה. צאו וראו מ־ עשו
לשדה הספר כדורות תאחרוניפ.
אי! מספרים כלל. פרשיות חייו ש?
האדם הפשוט בפי שהוא ב"וב'ו-יייו
אלא א,ו מצעידים הטונים בפך למפ-
קד ולמסדר לצעוק חידד או משלי-
כים תחלצה את חדרי משכבוהיחם
וטרקליניחם ש? שועים וקועים
וניו-ים ואדירי תבל. הספרות..יה;-
כ־) לטרקלין ש? רכילות. כותבי
הביוגרפיות — יושבי קרנות. כל
ספדי ההיסטוריה נעשו מקולין של

שר הגדלות ממכר לסקרנים.
לא בכדי מתרעם אני על פולחן
הגדלות. ויא משום שחשקה נפשי
בהפיכת הקערה וקורא אני לפולה;
הקטנות, אלא משום שאיני דואר,
דרך ;אןיה לאדם אלא בישרות:
-ול; ישרות הגב, ישרות השכל, יש
התבונה וישרות של שו־ון ככ?,
בכל המובנים. לא רק שויו; כ;כפי
חומר, יי אם ;פ שויו, כ;כםי רוח,
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תאמרו: שוי.ץ עד חקצ.- ־וא-ין;
הריחו דכר כלתי אפשרי / על כך
בכריזה כת קול ממעמקי חתולדר.
ואומרת : רק שריון עד הקצה האח-
רון הוא אפשרי. ?א יהיה זה —

־נו כחומר וברוח יאכל.־ ,-,^יך / עכל
~^,|. ג. *<1 1.4\ אי '*- ,:

י

-ות, ואצילי כתפיי תופחים ומשתר-
עים. יושקה מושך במפוחית בזעם.

עציר ובכל כיח.
ירוד ירדו גשמי זעף והציפו את
השדות. שטפי המים חלקיות ורועות.
בתרו שדות, הציפו שדמות, ולא הני-
חו לזריעה שתיעשה כהלכה וכראוי.
בהפסקות של בץ מטר למטר יצא
י,"שקה לזרוע באר&ה רטיבה. לחה.
הטראקטור הזחלילי הידק את האדמה
הכבדה. בגררו <חריו טורית רחבת
אחוריים מצניעה את הגרעינים בתל-

מים הצרים.
"הנה. כך". מהרהר יושקה. ,,;ל
ימות הגשמים לא קצרו את המספוא
בערוגות המוצפות. לרפתים לא הבי-
אי ירק. התלתן וקטניות החורף הות-
קפו במחלות עלים. יש ערוגות, בש-
רות הנמוכים. שהרקב פשה בהן בע-
קב המיט העומדים. נשטפו שדות טז-
י £ נסחפה מיטב האדמה: חשכבה
יונה, הפ־ייה. ואף אני נסתחף ;. .
?גדי שלי - -־־י.י אותו פרח של חמ-
מה, גידול כי;- זה, יצחק אורבין, —
השד יקחהו! ואילו הילד העתיר להי־

ולד שלי הואדי
— "הי! הו!" צוות יושקה. "קדימה
י הי, הרם בודקה! קדימה, פלח ותיק

עצמותיי !*

בעבלרי, אינה אלא שדה של זריעד.
שהוא מפלחי קידם לכן ואחר טומן
בחובו את הזרע. כך, באותן ידים כב-
דות וגמלוניות, שקצותיהן. מתחת
לצפדניט. כחולות מחטת עיסוק בשר-
שראות שנגררו בבוץ ובשמני מכיגית.
בדומה לרגב אדמה, יושקה. אילי נה־
תה אחרי משים שעורי לין. וידי שלא
עסקו מעולם באדמה שחירה יבברג־
ברזל ובמחרשות. ובכן, מחר אני נוסע
במכונית המשא של הקביץ ומשאיי
מאחרי א שה זו. וקץ לכל. אס אחיד
מתגעגע קמעה — אני לדגם עוד כמה
כוסיות קוניאק בקפה. אלא מאי, תמיד
אותו סיום של פרשה: משקע מר בלב.
הנה, אמרה אלי: "עתידה אני ללדת''?.
ואם יצחק אירבין ,זעירח יהא מדדה
בחצר הזאת י לא, אין אני בטוח בכך,
לא כל עיקר. ובכן. אם תקעתי כפי
בכפה ואיחלתי לה כל טוב- לה וליוש־
קח- על- שים מח נעצה בי זיג עיניפ
תמהות, קרירות, מוצפות דמע. וקמה
.יגפטרח ממני לפתע!"' יצחק אירבץ
שומט זרועותיו ברפיון,. ומעביר כיבד

גופו מרגל אל רגל.
"למה כל אעיוז שאני פוגש על דרכי
8י1ה תצד, אלא לקעירגי בעבותות
לאמיתות. לצמיתות. אפשר וטוב היה
לקצץ כנסים אלו שאני מרחף בהם —
חגים שאינט פוסקים ילעולם. אם בן
כסבירות הן, — אני מחתל חיתולים
לדך שנולד. י ועומד בתוך הבל ד?די
גביטח, ומנקה עכוזם של תינוקות?!"
יצחק אויביו ספק מפשיל שפתיי

5פק מתייר בתתית.

האמניס, חבריי, יושבים צפופים ודחו-
קים בעת שיחת־חולין על דא והא.
בלגימת קפה־שחור עד חצות לילה, צד
אחדי חצות. רגליו הארוכות יסמכי אל
אשת־ברך והעבר יעביר אצבעותיו על
ערפה, על אזנה. על שפתיה המשי-
חות בששר: ,,היתה אשה אחת. שם
בקבוץ, היא אהבתני מאד. איני -זוכר
את שמה. לאחר החזרות הי תה חומקת
אל חדרי אשר הוקצה לי. ישעה קלה
הייני שרויים יחדיו — עד שחזרה
ויצאה אל הליל. אל בעלה שלח. זה
יושקה הפלח. בעוד אני מתפרקד על
המיטה הלבנה ומקטר, עשן אל האיר
השקט שלמנורה. נו. הם הזמיניני
לביים הצגה לחגיגת "העשר" היתד.

זו אפיזודי' משעשעת למדי'/
־ רות מביטה בפנים הלבנים ובבלי
רית השחוטה בקצה יזשני של חרר־
האכילה. ממולח. יצחק אירבין מדליי
סיגריה ואצבעותיו. דומה. יודעות כ-
יפות הן. היא נצב במרחק־מה מחומה
האנשים הצפופה, שקט. אדיש. מתבר
נן בפנים הזרים ובשמחה הזרה.

הפרועה.
"אותה אשה היושבת עתה בפינה
ואשר צמח עייתתתי לפני כמת ו־געיכ
במה היא מהרהרת? אותו סבר הגוי;
כבד ומיישב נתערטל הימנה כל עת
שהיתל! שוהה עמדי בחדר הקט. אפ-
שר ואיו להכיר את האשה בל ציד לא
חיסרו מעליה המלבושים והיאי. עומדת
עירום ועריה, כמות שהיא — בעירת־
תאיה. ואילו יושקה זה ידאי היפנה
בכפו בלא להטרטים יתרימ. יתנו ךר1ת.

הם זה את זח. כלאחר יד. כביכול,
סוקר יצחק אירבין את האדם רדוב־
הכתפיים שאפי סולד ועיניו קטנות
העומד בתוך ומהמה בצלילים צורמים
שוקיים — יריד בבכר העיד- ואילי
תת כניסת בתוך זרועותיה וחשה
בעמידתו הנכאה של יצחק אורבץ.
הניצב לבדד. הרחק מעם האנשים הע־
ליזים, המרקדים. וקומתו הגבוהה נטוי
יה -לפנים וידז בוחשת בשע

רותיי בהרהור טורד. אילם ייש־
קח. למראית עין. אינו רואה מאומ־
מלבד הראשים המיוזעים הנעים סחור־
סחור בתגיפת הפולקח ושועטים שעטה
באימיץ כל הכוחות, אלה אשר ימים
עגימים של דלף העכירו עליהם עיל־

מם ובאילי נו.:ערי לפתע ביום החג.
רות תומכת סנטרה בכפה. רגלה הא-
חת שלובה על השניה וגבה נשען אל
לחדשים הקיר הלבן: "אכן. זהי הקץ.
של שכרון חושים: יצחק אויביו נוסע
מחר ישיב לא יחזור לכאן. פניו המאו־
אל יידיה בגניחת תא־ רכים לא יגחני
זה- והשפתים הצרות־מאירכות לא
ימוצו בלעלוע את שפתיה שלח הבש-
רניות. ושם עומד יושקה הטוב והמרו-

מה, המרימה'*.
רית, כתפה האחת מרעידה. אפשר
בשל הצינה החודרת מבעד לזגיגיה
שבורה, אפשר משים חיוכו של יוש-
קה המינף אליה מעל לראשי הרוק-

דים.
הקפה הקטך — מהרהרת רות. "מקום"יצחק אירבין יהא חתר ז4ל בית־
מתמר /נשז כחלחל אל. התקרוז, ואלו

רית מביטה מ־, ביושקה; "מה פתע
קולו צרוד ואישוניו ברק זר ופראי
משתלהב בחן. יגפזילה יציץ לעברה?
ילדו קול יצחק אויביו הוא\ בן יושקה
שלי. אפשר ועד שאדם מתמגח מייני
— דרך יסיורים לפניו. אי&שיר וחדשים
אלי של שכרון, לילות ללא שנת, לא
היי אלא חללם, חלום תעתועים —
וידיו הרכות של אירבין לא הרעידו
גוי. אפשר ולא אנ"היא.שהלכתי כסה-
רורית אל חדרו שלו לנשום באוירת
קלות ושכחה ובעינים כלות אפשר וכל
אותם ימים של ביץ ו1לף, ילדים בבית־
התינוקות, והחזרות להצגה עד. אחיי
חצות ליל, דוק עיועים הורידו על מח-
שבתי ועל ציני, והסתירו את יושקה
ממני. ריח הסיגריות המבושמות, כות־
נותיו הטגיהצות וצוארונו הלבן, הנק־
שה, ואלו הידים המאורכות, יאותה
עדינות בה אפפגי — לא היו אלא
חלום. ואותו יצור הטמין בחובי, בבש-
הן ארע רי ו מת לי וליצחק אירבץ!־
בי דבר — ולא אני היא. הן אמור
אמי. לי: "מזל־טוב. מזל טוב לך
וליושקה בעלך. האם לא ידע כי בני
הוא! הו' הו, יצחק אירבין, מה תראה
שם בחצר המרופשת בהביטך אל הר־
פת הלוטו? בדמדומי אורי מת לי ול-
אדם זה העומד בגבו אלי, אלינו ו נס־
חף עולמי. נסחף עולמי. לא הייתי אלא

"יתכן ושפרה נחלתו של יושקה
השיר בין חבריו והולך ומרלןידם ביום
החג, ולא חשש לכבול חייו במחיצת
אשה בינות לארבעה קירות, ואילי אבי
אהיה הולך ערירי כל ימי, חפשי לנפ-
שי, — ולערירותי, ללא אשה וללא
יטיב לל ליושקה במחי- בנים. יתכן-
צתם של רגבים ושדות זרועים תקצ־
רים; ובמהומה זו של הרוקדים סביבו.
שדעתם גגרת ואףי־על־פי־נן אינם
פוסקים מריקודם שעה שהמחוג קר-
אה יכי אשמורת אחרונה של לילה הול-
כת וקרבה, ואילי אני — אדם זר, נכ-

רי'/
יצחק אירבין הולך אצל החלין ומש-
אל הבוץ.שבחצר. ליד פתה הרפת, קיף.
באור החשמל, עומדת עגלה עמוסה
תלתן. שהועמדה שמה מבעוד יום.
בשלולית מרופשה. הרפתנים רוחצים

כדי החלב ונושאים אותם פנימה.
"מה חיים קרוים הם אלו, של קימה
כל לילה ולילה אל גללים בתעלות
פרות שבוץ דבק בצל־ השופכין. ואל ,
עיתיפן ו שעה שאני ציער על פני מר-
י ממשכבם לע- צפות הכרך, הללו קטיפ
. סימן מל. אפשר ויגיעה זו שלהם
לכוח הוא, ואפשר כי הללי איו בהם
הכוח להאבק בגורל זה של יגיעה

וטורה, יום־יים,. שנה־שנה".
̂וירבין לחייהם של אלו נד יצחק-
̂־-ל 1בל י עצמם אינ6 ־וז שעיסוקם .ה̂ג
אלא עבדיט לפתי ולמעמסה שנטלו י על
כתפיהם. נ?צב בגבי אל השאון וחיכך
חטמו בזגוגית שעה ארוכה. — "הי .י
הון הי הו!" יושקה סובב אף. סובב
ומצית רגלים זגיפות, ההולמות בגיצ
רשלני. — "הייייי! הוהוהו!" צווה
אלינתר יושקה אל הפניט המיוזעים? .
טלמן הנע בסחרחורת ומשתדל להח־
רות ולהחזיק אחרי בת זוגו, רינה תבו-
רית, שחולצתה דבקה בבשרה ומבלי־
טה שדיה הקמורים. המרטטים; אל אמא
פרידמן המרקדת בעצימת עיניה ובק־
פלי הקפלים של בשרה! אל רית הכני-
סה בזרועותיה שלה בפינה האפלולית;
אל גבו הצר של יצחק אורבין ואל פני
החברים שהילת האור נסוכה על שע־

רותיהם הפרועות.
"הי! הו! מחר וסע יצחק אירבין
מכאן, ושוב תהיה רות אדם של שקט
ולא סהרורית נכפית. טוב, כי לא אמר־
תי לה כל מאום. כסבירה היא, שאיני
יודע מאימה. כסבירה היא... הו! היי .<"
יושקה מישר במפוחית בזרר'ט־ת שרי־

יציר חדל אישים המקריב את עולמי,
את וזיין, את יושקה הטיב, בצבור שב-
רון ארעי, חולף, מתעתע. ועל שים־מה
לא חרף יושקה, בבואי לאתר חצות אל
גופפת בעירוטו מיטתו, עיפה, רוייה, מ
של יצחק אורבין. על שום מה לא-הש־
ליכני,: אל .מאחי?. הדלת ? בנצי נתעב.
מוקצה מחמת מיאוס, אלא פנה לי מקום
- "בואי במיטה הרחבה והיה אומר:
דית. עי&ת?", 'חובקני אל הזהו הש-
עיר. הרחב, ועזשה עצמו נרדם מיד.
הו, אותת תרמית עלובה ותטימוג,
שני אנשים שכל עולמפ, מתמוטט
והעושים עצמם ישנים, כביבול, אפשר
וטוב ני נהג בי באורך תה. אולי
בינת גבר שקולה היא, המחשבת דד־
כה צעד־צעד במתינות ונותנת לסופה
לשכון, לחלוף כלעומת שבאה. יתכן,
ואני נכנסת למעגל ורוקדת עד כללה
הכוחות, עד לא מחשבה, — עד שינ־
תק היצור המקשרני אל יצחק אוי-

ביך.
רות מחליקה על סניט שלה בכרע
ספסל. "אילי אני נכנסת למעגל ורו־
קרת פולקה טרופה עד יהא יושקה מר־
קידני. יהיו כל אותם החברים, אשר
נגררתי טה6 והלאה., ושיאים בי ובר־
קודי1 רואים בי ובתשובתי! רואים פול־
קה זו -שמנתקת את עוית היצרים
הדחוסים הפורצים ללא מעצור בהברת

הגב המורכן עתה אל החלון. ויושקה
כסבור הוא שבנו היא! יושקה. מרמה
היא. יושקה. מרטה עקלתונית. סבוכה.
אחיזת עוית — ולא רות היא שעשתה
ואת. לא רות. ־צרים הם שע-.גי בחו-
בה ועיקלו מהותי שיבשי דרכיה
?ערבבו עליה כל עולמה. ואם חזי.
יושקה, בטרם אור. לאחר זריעת לילה,
מחמת שנתקלקל משהי בטרקטור
שלי. יראני הילכת בשביל אל חדרני-
? — הו. בוקר־ט-לב גברתי! מה אמר
מהיכן בשעה.זו? וחזר יפנה לדרכו בלי
לחכות לטענה. - צלי ללכת לגרד. -
אמר. כן, משהו נתקלקל, נסתבך. שוב
אין הכל כשהיה. שיב יהיה חיצץ ביני־
נו לעולמים. הגבר הלזה שטרף עלי
את עולמי. דימה. אין איש רואה ביוש־
קה, המתופף בחרטים נעלו מבט מפוכח
של גבר ובינת־חיים שנתנסתה ביסר
ר־ם ויכלה להם. לא. לא נחפז. יושקה
להרוס הכל בשל במאי חיבב זה. יבכן
אכנס אל המעגל ארקיד עצמי בטי־

רי1'..."
רדתי יורדת מעם השולחן ימפנהלה
דרך בקהל.- עיניה עמימות ופיה קפיץ.

היא הילכת אל יושקה.
,,עלי לצעוד במתינית*, — חושבת
רות. "אל יחוש איש במה שמתרחש
עתה בנשמתי": כולה דריכת לזניקה
בלבו של יוש־ אל המערבולת. שקט זה.
קד, איתנית זו, י העלו מעטה כפור
בקצה לבבה. אף צינה נכאה עולה
ושוטפת בעורקיה הדטימים. אין יות
משגיחה במבטים הנסיחים לצדדים
במרפקיה. ותמהים תמיה גדולה על

מצעד משונה והילוך בצידוד מבט
יבעינים קמות של פלונית, שהיתר.
רבוצה בפינה ..במצב־רוח" ולפתע אין
שהית בידה ובהילה לחדחק פנימה, —

ואל בעלת.
יצחק אורבין סובב על עקבו ומחפש

אחרי רות.
"צפור לילה חנך*, — אמר יצחק
אירבין בנפשו. "צפור ליל. גל אימת
שהשמש זעה כעולם מבכר אתה לנמ־
נב בחדר שתריסיו מיגפים ואור יים
אינו חוךר לתוכו. ומאפרת חרסינה
גדישה זנבות סגריות מונחת צל המי־
בד אצל כרעי המיטה! ־אילי חיים אלו,
של ליל,, אצים ונחפזים לצאת ולברוח
על נפשם. ישנה אחר שנה נוקפת.
יהתכניות לעתיד לביא מתמסמסים,
ואין איש יודע — ויצחק אורבין בכ-
לל — מה בצע בחיים אלו של צפיר
ליל משרכת על מרצפות בכרך. ורי־
סיה מ:.- דמים. והילוכה מתגודד. יכל
עצמה אינה אלא נשמח . המתפרנסת
מדמייים ומחזיונות מבעד לעתר עשן
ופרנסתה על אב ההולך ומזקין. הער
מד מאחרי הדלפק של בית־מרקחת
בקרן רחוב. אלו שבכאן עשיתם עשיה
של ממש, — אף אם צפרנים מישחר־ת
לחם — תריעה בשדות שלהם תביא
עמה שקי חיטה, שעירה יקמח. לא. אין
הללו בגדר חייבים גרידא? אלו היוצ-
אים לזרוע בלילות־, י אלו הרוקדים
לאחר שבוע של עלפות ונשמתם קור־
נת, בתוך המעגל הסובב. ודומה כי
י בבקרים צלנניט, נשכחי מהם קימות
גשם טוויד, המרטיב עד לשד העצמות

את גופם בשדה, ואלו שעות ארוכות־
אריכות מי נעות של עמל נמלים וליש!)
הבוץ בנתיבה לשדה ומן השדה. ואיי
לי אגי: במאי חיבב! מה פתע ריקנות

? היכן תת1* זו הנמסכת בלבבי
יצחק אורבין מדליק סגריה בסגריו;
תירק שאריתה של האחת לרצפה ומר
עבה בסוליתי. "הנה. הנו?, לצד בעלזז
היא!" — הושב יצחק אורבין הרואה

בזוג,
. — יושקה, נרקוד. — אומרת רית.
יוסקה מרכין ראשו לעומתה. לא
שמע כראיי. לא הבין מה אמרה. אפשר,
עשה עצמי כאינו מבץ מת היא סחה,

— יושקה, נרקוד 1!
העביר מבטו על כפיה השמוטות,
על עיניה הלחות, על סנטרה שדט6

קמעה.
? — מה קרה. רות י — שאל, תמה.

— לא בלים — לרקוד!
פסק יושקה מלנגן. לחץ את המפר
הית אל חזהו. נתפזרו י הרוקדים איש־
איש לעברו. עמדי יושקה ורות באפ־
צצ חדר האכילה, ותרבה זוגות עיניפ

תסתכל5 בהם בתהיה.
— מה ?|רה, רות? — הזר ישאל
בעוד י מחשבתו מצדקת -הגיג להגיג

בכבדות. במאמץ.-"
יושקה! ל־*־ — אני יוצר, לרקוד. -
ש־ת־ג־ע. יושקה. אילי מחול דמים

יהיה זה... •? - ? .
— את י?יסקת לי פסיקים מן החצ־

גה, רות. אסיר לך לרקוד. במצבך...
— יושקה. אני רוצה לשכוח כל
שקשור בהצגה זו ובאותו איש. יוש-

קה.
ישכחו מקום - עמדו בסמיך זה לזה-

עמידתם. יושקה לטף צוארה.
— אסיר, רות, לא יתכן.

יצחק. אירבין סנה והלך לעומתם.
קרב ובא. פניו הלבנים. כביכול. עשי־
, וברק עמום הותז יים משענה היו,
מעיניו אל הזוג שקפא בעמידת שתי-
קה. נטל בלא אומר ודברים את המפו-
חית מידי ילשקה והוציא אגב טלט־
לתה אקורדים צרחניים עמומים מכלי

הנגינה.
— רוצים לרקוד? — שאלם יצחק
אירכין בעוד עיניו משוטטות מעיי
להם, מעל לראשי האנשים העומדים,
ואזניו קשיבות ליבבה רקדנית שתויה
בקפה: "אני ריצה למות — משעמם !''
על שפתיו נחה העיית לגלוג, ובקצת
לשונו לקק שפתל־ העלייגת, המופש־

לה. . - .
— רוצים לרקת־? הי, דדדי — טאנ-
גו. פוקסטחט — רקודים ~ל י,יטנ"

טוטים או משהי חלי־צי י .
— ני, טוב, נגן — אמר יושקה.

רות הבחינה במבט נוקשה. שבו סקר
יושקה את יצחק אורבין. צליל שנאה
נזדקר מאלי המלים: ־.נ?.- טוב. נגן^3
לא, לא היה זה יושקה הטוב, המבין
הנוח. היה זה יושקה קדמון, עימד בפ-
תה מערה ומגן על ">אשה האהיבה אשר
.זמם לגזלה מעמו. חזהו הרהב מישהי
והשעיר עלה וירד בנשימה עמוקה,
דרד נחירי אפו הסרטקים,- ואילילא
הסין אדם מסביב. ודאי עמד וקרא
למהלומות וחובט באלו אגרופים טהיס־

; שממולו. פסים -בפרצוף הלבקני
— נגן. נגן. יצחק אורבין! לא טאנ-
גו, יצחק אויביו, פולקה! — אמר 'יוש־
קה ושם שתי ידיו על מתני רות. טל-
טלה בחצי עיגול ונהם: ,,הי! הו! הי •
ח*־! לא ריקודי חיכוך עיתנייפ —

פ־ו־ל־ק־ה!"
מתי־ י תהילה היה הקצב איטי, נעי
נות, בחגיגיות. עברו בעיגול, ליד הר
מת המסתכלים, בעינים מושפלות. ואי-
לו מאתר שנעו פעם ופעמיים, — זוג
יחיד מרקד באולם רחב־ידים — מקצה
האולם ועד קצהו וחוזר חלילה, הרימי
ראש, נשתלהבו פניהם' נתעשתו רג־
ליהם? נתחמם לבם, נתפעם הדם בעור־
קיהט — החלו הרגלים לרקד מעצמן
בסחרחורת. בתיד המחול לחש יושקה
לרות:. ,,נו, מה יהיה? כילם מביסים
כני''. — ,,אין דבר, יושקה ,אל תשים

לב*.
(סיף יבוא)
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