אפילו לווירטואז הגדול כיותר נמלטת המנגינה מבין האצבעות.

ס .י .לץ

בצריף־קרשים ישן נושן כדי לקמץ את שכר־הדירה במושבה
המיושבת קציני־צבא לרוב .העצים טפוחי־ידיהם רעו להם
בבדידותם .וכשהאיש היה קם לתפילת שחרית כיוון פניו
מזרחה לצד ירושלים הקדושה ומרחבי־הפרדסים השתרעו
לפניו עד מוצאי הירקון .על פני קהל ירוקים אלה היה
שולח תפילתו למזרח .פני האיש רזים היו ,העת הרעה
נתנה בו אותותיה .וצבאות הולכים וצבאות באים ומגפה

הלמות־מקבות העירה בבוקר אחד את האשד .משנתה.
השמש כבר עמדה מעל האיקליפטוסים וליד גדר־הפרדם
עמדו כעשרה פרשים הודים ועקרו במכושים את כלונסאות
הגדר .האשד .זנקה מתוך הצריף ,זעקתה פלחה את האוויר,
רצה מן האחד אל השני ,תפשה בידיהם .ענקי־ אדם פראים
עמדו והחשיפו שינייהם ,החלו מדרדרים בשפתם הזרה.
רעם צחוק פרץ מפיהם :האשד .נתלתה פרועת־שיער כשעי 
ניה הקטנות לוהטות ,נתלתה בכל גופה על הגבוה שבהם,
זה שנראה כראש החבורה ,אך הלה זרקה מעליו בתנועת־
יד אחת כזרוק צרור אין חפץ בו .היא התגוללה ורשרשד.
בתוך שמלותיה פעם ,פעמיים ,קמה לאט לאט ונשאה רגליה
ישר בדרך העולה למושבה .לאחר שעה חזרה ואתה חייל
אנגלי שפקודה הייתה בידו מן המצביא :לא להרע לאשר.
ולא להשחית את עמל־כפייה .ברם ,הכלונסאות הוצאו כבר
עד אחד ובו בערב שמשו מאכל למדורותיו העליזות של

מתנפצות בביצה הסמוכה ובין יריה ליריד .נמשך קירקור
הצפרדעים שלוו וטוב ומבטיח לחם ,חמאה וחמימות עיניהם
של הילדים בבית ,גם שק־הטלית־ותפילין של הבעל שהיה
תלוי בפינת הצריף השרה בטחון וקירבת אלוהים אשר

המחנה ההודי.

הביאו בכנפי־בגדיהם רוחשי־הפינים והמגפה פשתה ואכלה
גם בתושבים והאיש חלה בחולי זה ויתאבק וימות .לקחה
האשד .את שני ילדיה ,מסרה אותם לקרוביה ותשב לגור
באהלה אשר בפרדסה ,לעבדו ולשמרו מפני קהל הדורסים
המהרסים :חילות הצבא ובהמותיו החונים המונים המונים

בסביבה.

בבוא הערב עם רשרוש האיקליפטוסים ב״וואדי" הקרוב,
רשרוש כקול מים רחוקים בשטפם ,היו יריות בודדות

בספרים שבהם ידע קרוא רק הוא ,הבעל ,זה אשר היה לא
אהוב ולא שנוא עליה ,זה אשר היה — ואיננו ,וחסל .היא

הקיפה את הפרדס פעם ושתיים ,בדקה את המרחב בעינה
החדה ,ישרה כלונס־גדר שמוט; מתחת אחד העצים התחמק
תן ארוך־זנב .היא לא שמה לבה אליו כאילו היה זה כלב־
בית .אשים התחילו מהבהבות באופק .מחנה הצבא העלה
את מדורותיו .מנוחה ירדה עליה ,כעת לא ינתקו עוד מסירם
ואישם מחבלי־הגנים! האשד .חלצה את מנעליה הכבדים •
ושכבה בטוחות על מיטת אלמנותה.
פצצות התעופפו מעל הפרדסים ,עמים נלחמו בעמים והשלי 
טים החדשים כבשו את המושבה .חיילות אלה וחיילות אלה
שווים הם :היום חיים ומחר מתים ,ואיזה ערך יש לפרי-
עמלם של אזרחים שלווים בבתיהם? אלה לא ראו מוות
פנים אל פנים ופרי־עמלם ,גני־שלום אלה הירוקים ,מה
ערכם ומה כוחם לעומת גל של זעה ,דם ורעב חי ,שהציף
את הארץ? כאין וכאפס המה :עקור ושרוף וחמם הבשר
העלוב.

נשארתי כורע על ברכי ,עם הלחם הכבד בזרועי .עד היום
איני יודע על אותה אשד .אלא זאת בלבד ,שחבשה לראשה
מטפחת כהה ושלא הייתה עוד צעירה לימים.

כשקמתי עם הלחם בזרועי ,העמיקה הדממה בקרון .הם
הביטו כולם בלחם ,שהלך וכבד תחת מבטיהם .הכרתי את
העיניים הללו ,הכרתי את הפיות ,שהיו שייכים לאותן
עיניים ,ובמשך חודשים הפכתי בשאלה ,היכן עובר הגבול
בין שנאה לבוז ,ולא מצאתיו .זמן־מה הייתי מחלקם לחופ 
רים ושאינם־תופרים ,זאת בעת שהועברנו ממחנה אמריקני
(שהייתה אסורה בו ענידת סימני־הדרגות) אל מחנה אנגלי
(שענידת סימני־הדרגות הייתה מותרת בו) ,ואל אלה שאינם
תופרים קשרה אותי אהדה מסויימת ,עד שנתחוור לי ,כי
לא היו להם כלל דרגות ,שיוכלו לתפור עתה את אותותיהן.
אחד מהם ,אגלהכט ,אפילו ניסה לזמן מעין בית־דין של
כבוד ,שהיה עליו לשלול ממני את תכונת־הגרמניות (ובי 
קשתי אז בלבי ,שאמנם יהא בכוחו של בית־דין זה — שלא
נתכנס לעולם — לשלול תכונה זו ממני .לא ידעו הללו,
כי לא בשל תפרנותם ודיעותיהם הפוליטיות שנאתי אותם,
את הנאצים ואת שאינם־נאצים ,כי־אם בשל היותם גברים,
גברים ,בני־מינם של אלו ,שאנוס הייתי לחיות במחיצתם
שש שנים .המושגים גבר וטיפש כמעט נזדהו לגבי דידי.

בירכתי הקרון אמר קולו של אנגלהכט" :הלחם הגרמני
הראשון — ודווקא הוא מקבלו".

קולו היה קרוב ליפיחה ,אף אני הייתי קרוב להתייפח ,אך
הללו לא היו מבינים לעולם ,כי לא היה זה בגלל הלחם
לבדו ,ולא רק משום שעברנו עתה את גבולה של גרמניה,
אלא בעיקר משום שלראשונה מזה שמונה חודשים חשתי
לרגע על זרועי את מגע־ידה של אשה.
"אתה" ,אמר אגלהכט חרש" ,תכפור מן־הסתם אף בגרמניו־
תו של הלחם".
"כן" ,אמרתי" ,אזדקק לתחבולה אינטלקטואלית טיפוסית
ואשאל את עצמי ,שמא הקמח ,שלחם זה נאפה ממנו ,אינו
אלא ממוצא הולנדי ,אנגלי או אמריקני .בוא הנה" ,אמרתי,
"חלק אותו ,אם יש לך חשק".

את רובם שנאתי ,כלפי רבים מהם הייתי שווה־ נפש ,ואילו
אצבעוני ,שהצטרף עתה כאהרון אל חזית־התופרים ,התחיל
להיות עלי לטורח .ובכל־ זאת מצאתי כי מן־הראוי הוא,
שאחלוק עמהם את הלחם הזה ,ידעתי בוודאות ,כי לא

האשד .חזרה לצריפה .עתה שמרה על גבולות הפרדס הפיח
באין גדר .היא שמרה לבל יגודעו העצים .כי הלכה וקרבה
שעתם :כל כפיס יבש כבר היה לבער וגורלם של הירוקים
הלך הלוך וקרב :בלילה אחד שמעה קול נפץ ,גניחה וגדיעה.
היא הרימה יללה כשועלה מטורפת ששיכלה גורייה —
הנודעים נבהלו וברחו על נפשם .כעת עליה להשגיח בשבע
עיניים :מחנה־פרשים חדש תקע את אוהליו במרחק צעדים
מספר מן הפרדס ואת סוסיו שלח לרעות בעשב ובעצי־

הפרדס .מאז הבוקר מתרוצצת היא במנעליה אשר נקרעו
על פני הרגבים הקשים ,כשסומכת־איקליפטוס עבה בידה,

מגרשת מכאן — פורצים משם .כארבה הקיפוה.־ יש אשר
תשתמש במקל ויש אשר תרים את יללתה האיומה .זו
המסמרת את השער .המתפרצים מדי שמעם אותה יסתמו
את אזגיהם וינוסו כל עוד תישא אותם רגלם...
ובבוקר אחד נעורר ,לקול נפץ של אש ובצאתה מצריפה
נדלקו עיניה הכבויות והחלו לבעור אף הן באש פראית.
להבה עלתה בארבע פינות הפרדס; הם דנו את גן־עדנה
באש .ענפים אחדים החלו להחרך ,העלים התכווצו כשערות
בהריחן אש ,אבל העצים מאנו להידלק .רק הספיח וכמה
שיחים יבשים בערו .האשד .חטפה כפיפה ,מלאה אותה עפר
והחלה זורקת לתוך האש .חיילים אחדים ,ברצינות־למחצה,

החליק ויישר את הביטנד .והניח עליה את הלחם ,בעוד
האנשים מתפקדים סביב." .שלושים־ושתיים"" אמר אצבעוני.
"שלושים־ושתיים" ,חזר אגלהכט והביט בי ,שהיה עלי לומר
שלושים־ושלוש; אבל לא אמרתי את המיספר ,הסיבותי את
ראשי והבטתי החוצה; דרך־המלך עם העצים עתיקי־היומין:
עצי־הצפצפה של נפוליאון ,הבוקיצות של נפוליאון ,שבצילם
נהגתי לעשות חנייה עם אחי ,בעת שהיינו רוכבים על
אופניים מווזה אל הגבול ההולנדי לקנות שוקולדה וסיגריות
בזול.
חשתי ,כי הללו מאחורי נעלבו עלבון נורא; ראיתי את
השלטים הצהובים שבדרך :לקאלקאר ,לקסאנטן ,לגלדרן,
שמעתי מאחורי את איוושות סכין־הפח של אגלהכט ,והר 
גשתי כיצד מתעבה העלבון כענן כבד .תמיד היו נעלבים
משום־מה ,נעלבים — כשרצה שומר אנגלי לתת להם
סיגריה ,ונעלבים — כשלא רצה לתיתה להם; נעלבים היו,
כאשר גידפתי את היטלר ,ואנגלהכט נעלב עד־מוות ,כשלא
גידפתי את היטלר; אצבעוני קרא בחשאי את בנג׳מין ואת
ברכם ,את פרוסט ,טוכולסקי וקארל קראום ,ובעוברנו את
הגבול הגרמני תפר לעצמו את אותות יונקר־הדגל שלו.

משכתי מכיסי את הסיגריה שקיבלתי במחיר הסרטים שהיו
לי ,סרטי גפרייטר של מטה ,פניתי לאחורי- ,והתיישבתי
ליד אצבעוני .צפיתי במעשי אגלהכט ,בהיותו בוצע את
הלחם :חצ1ה אותו לשניים ,רבע חצאיו לרבעים ,חתוך כל
רבע ,שוב ,לשמונה חלקים .כך תיפול בחלקו של כל איש

מפוייחד ,ומיוזעה רבצה האשד .כל היום על משכבה כנטולת־
חיים .לעת ערב קמה ,רחצה פניה בדלי המים ,גררה ומצאה
את שק־הטלית־ותפילין של בעלה ,את קומקום־הנחושת
הנתון על שתי אבנים מפויחות ,את שמיכתה אשר תתכס בה,
איגדה אותם וקשרתם בחבל של קש שהתירה מאחד העצים,
ומבלי פנות ימינה ושמאלה עלתה למושבה.
ימים אחרי ימים חלפו ,שנים עברו ,המלחמה חלפה .ילדי
האשד .גדלו והיו לאנשים ,יצאו ובאו בין הבריות ,הרוויחו
לחמם .אך הפרדס עמד בחורבנו :לאט לאט פרצה לתוכו
הביצה הקרובה עם כל משפחת שיחיה הפראים והזוללים:
טייון ,דרדר ועולש .העצים יבשו פה ושם .החלק החרוך עמד
אף הוא לא חי ולא מת .האדמה העלתה עשבים מאדמת בור,
אך מדי קיץ בקיצו היתד .האשה ,אשר נתכופפה וזקנה עתה,
חוזרת לפרדס .מאחריה היה משרך דרכו "פועל" אשר
הביאה עמה "לעבודה" .בפקודתה היה הפועל פותח את
צינור המים והזקנה משולהבת וערה ,הייתה לה עדנה
פתאום ,כאילו עודנה במחסן־הפירות בעיר המזרחית ,כאילו
לבלב סביבה הפרדס הצעיר וילדיה התינוקות נושאים אליה

עיניים רכות — .״הנה כאן ,תן מים הנה 1״ — הייתה קופצת
בין השוחות והתלמים היבשים -------------

ליד גדר פרדסו הפורח עמד השכן הצעיר והביט באשה

הזקנה שאינה שפויה בדעתה" :אוי ,גברתי היקרה ,מדוע
לא תטעי לך פרדס חדש ז" האשד ,נפעמה ,עיניה החלו
לשוטט במבוכה על פני פרדסה העלוב .״מה ,מה ז״ —
גמגמה — ״לעקור״ ז לנטוע פרדס חדש ?״ מלמלה לעצמה:
"לא ,כיצד ז הן פרדסי נפלא הוא ,גן־עדן הוא ,רק נתעלף
במקצת .משהו מים — ושב לחיות וללבלב...״
וכך חזר ונשנה הדבר מדי שנה עד שנאספה הזקנה .העצים
נאספו אחריה אחד אחד והביצה השתלטה על פני כל
השטח

•

תרצ״ד
פת נאה ועבה ,קוביית־לחם כהה ,שאמדתי את משקלו

בששים גרם.
אגלהכט עמד לחלק עתה לרבעים את השמינית האחרונה,
וכל אחד ,כל אחד ידע ,כי אלה שיזכו בפרוסות האמצעיות
יקבלו יתיר על חבריהם לפחות כדי חמישה עד עשרה גרם,
מאחר שהלחם היה קמור באמצעיתו ואגלהכט פרס את
הפרוסות בעובי שווה .אולם אז חתך את קימורן של שתי
הפרוסות האמצעיות ואמר :״שלושים־ושלוש — הצעיר
ביותר מתחיל" .אצבעוני העיף בי מבט ,הסמיק ,גחן לפניו,
נטל פת־לחם ותחבה מיד לתוך פיו .הכל התנהל למישרים,
עד שלקח את פרוסתו בווייה ,זה שדיבר תמיד על מטוסיו
וכמעט הביאני בכך לידי טירוף; עכשיו צריך היה לבוא

תורי .אחרי — תור אגלהכט ,אבל לא זזתי ממקומי .התאווי 
תי להצית את הסיגריה ,אך לא היו גפרורים בידי ,ואיש לא
הציע לי גפרור .אלה שלחמם כבר היה בידם עצרו בלעי־
סתם ,מבוהלים .אלה שטרם קיבלו את לחמם לא ידעו
כלל ,מה מתרחש ,ובכל־זאת תפסו :איני רוצה לחלוק
עמהם את הלחם .הם נעלבו ,ואילו האחרים (שכבר לקחו
את פרוסותיהם) היו אך נבוכים .ניסיתי להשקיף החוצה:
על עצי־הצפצפה ,של נפוליאון ,על בוקיצות־נפוליאון ,על
שדרה מפורצת זו ,ששמיים הולנדיים היו תלויים בפרצותיו־.,
אולם נסיוני זה להעמיד פנים ,כאילו אין העניין נוגע לי,
לא עלה יפה .פחדתי מפני ההתכתשות ,שהייתה צפויה
עכשיו בך.כרח; כוחי במהלומות לא היה גדול ,ואפילו היה

כוחי בזה רב ,לא היה בכך כדי להועיל ,הם היו מכים אותי
מכות קשות ואכזריות כמו אז במחנה ליד בריסל ,כאשר
אמרתי ,כי מוטב היה לי לו הייתי יהודי מת מהיותי גרמני
חי .הוצאתי מפי את הסיגריה ,במקצת משום שנראתה לי

עוזר רבין
* * *
א;ם ,אים הם הקודים

תוכי ז קאמנם

צ;ר .של חול הם החיים
ותוכה אנכי איני כי אם

פסיעה מוחה פסיעה

באין הולך בלתי רוחי

★

נועד לי לבדי.

?מן נתעתה
אגלהכט יצא לאיטו קדימה :הוא היה גבוה־קומה ורזה,
גבוה ורזה כמוני ,והיה בן עשרים־ושש ,גילו כגילי .שלושה
חודשים ניסה לבאר לי ,כי לאומני אינו נאצי ,כי המלים
כבוד ,נאמנות ,מולדת ,דרך־ארץ לעולם לא ייפס ערכן —
וכנגד מבול־המשל שלו הצגתי תמיד דק חמש מלים:
וילהלם  ,11פאפן ,הינדנבורג ,בלומברג ,קייטל ,וחמתו בערה
על שלא דיברתי אף פעם על היטלר ,אף לא באותו  1במאי,
כאשר הזקיף רץ ועבר במחנה והריע במגביר־קול:

החלו לעשות כמוה כשחיוך של ספק על פניהם .גדולה הייתה
תמיהתם על חרדת האשד ,לגנה אשר רבה הייתה כל־כך,
בעוד אשר חייהם הם מופקרים יום יום כעשב זה למגל
הקוצרים הממגל כה וכה.

לבוא בנפשי הגרועה,

?לא חפץ וכאפס &?ןךד ,סובבת

בד .הרוח 3ין פחד הגויעה
י^יפחד המתובל —

נו3#

ת ,ללא מנוחה

של רגע ,בתנועתה המגביהד,
אותי ממישור חולות לתל גדול ושבה
משטיחה — אינה דואה הבדל.

””Hitler is dead, dead is he

(״היטלו־ מת ,מת ואיננו״).
"ובכן" ,אמרתי" ,חלק את הלחם".

איך תראה ועין החול זןקהז

"התפקד" ,אמר אגלהכט .נתתי לו את הלחם ,הוא פשט
את מעילו ,הניחו על רצפת הקרון כשביטנתו כלפי מעלה,

3חןךד ,העעה בין זחול להתעך3ל...

מגוחכת ובמקצת כדי להעבירה בשלום דרך תיגרת־ד,ידיים,
והסתכלתי באצבעוני ,שישב לצדי ,ראשו אדום כסלק .אז
לקח את פרוסתו גוגלר ,שתורו היה ,על-פי-דין ,אחרי
אגלהכט ,תחב מיד את הפרוסה לתוך פיו ,והאחרים נטלו
אף הם את פרוסותיהם .נותרו עוד שלוש פרוסות־לחם,
והנה יצא קדימה זה ,שעדיין לא הכרתיו כראוי; הוא הגיע
לאוהל שלנו רק במחנה ליד בריסל; הוא היה כבר זקן,
כמעט בן חמישים ,קטן־קומה ,פניו כהות ומצולקות ,וכש 
היינו מתחילים להתקוטט מעולם לא אמר דבר ,היה יוצא
אז מן האוהל ורץ .לאורכה של גדר התיל הדוקרני כמי
שריצה זו סחור־סחור נהירה לו .אפילו את שמו הפרטי
לא ידעתי; לבוש היה אי־אלה מדים טרופיים ,דהויים מאד,
ולרגליו נעליים חצאיות ,אזרחיות לחלוטין .עכשיו יצא
מירכתי־הקרון והישיר צעדיו אלי ,נשאר עומד לפני ואמר
בקול רך להפתיע" :קח את הלחם" וכשלא לקחתיו ,הניד
בראשו ואמר" :יש לכם כשרון ארור להפוך כל דבר למעשה
סמלי .זה לחם ,רק לחם ,והאשה נתנה לך אותו ,האשד— ,
בוא" .הוא נטל פרוסה ,לחצה לתוך ידי הימנית ,שהייתה
תלויה בחוסר־ישע ,והרק כף־ידי מסביב ללחם .עיניו היו
כהות מאד ,לא שחורות ,ומפניו נשקפו הרבה בתי־ כלא.
ניענעתי לו בראשי ,והנעתי את שרירי ידי להחזיק בלחם;
אנחה עמוקה חלפה בקרון ,אגלהכט לקח את פרוסתו ,אחריו
הזקן במדים הטרופיים" .לעזאזל" ,אמר הזקן" ,זה שתים־
עשרה שנה מאז יצאתי מגרמניה ,אבל לאט־לאט אני מתחיל
לרדת לסוף טירופכם" .ולא היד ,סיפק בידי לשום את
הלחם בפי ,עד שעצרה הרכבת ויצאנו •
מגרמנית :חנה פזויכסלר

