
ז"לרץויודע
"יעדו."-

נתחרה."נר, ,א"-

ררצה.""לא-
"להמז"-
כדורגל.""אז-
לי."מתחשק"לא-
 ".לךהתחשקלאאתמול"גם-
"מחר."-
 ".אתמולשאמרתהמזה"אבל-
 "קרלהי.מארד."צמטער-
 "· .•נוראכזהאתהאבללהצטער,צריךלא"נר,-
ז"קרלהיאני,איזה"כזה-

באדמה.להיבלעמבקשמתכופף,הייתיאףולעתים ,כתפי
עלהי.מאשריותרים mבטנראולאדמהמתחתהחיים

עדילאמלבדישאשיתת·קרקעירת,עריםבניתיבדמיוני
בהרי·ארדרכיםבצידיהמגרף,פרודיםאבריםמבואותיהן.

דע-כבהקץיבחלום-לנגידצפיםהיובתים,סרת
בנפר,דאותהרוהאהייתיידו,אדםליבהושיטשלפעמים,

גפיעלשחלמתיישמחוברת.היאאליולגרףשייכתבלתי
לאח.דאחדומלקטםדרכןואניבשדהמפוזריםכשהםאני,
הפחדים.שיבתמפניפחד :עליהשתלטחדשממידפחד
ממוש·התברגןמלכת,עצרלקרלהי,כךעלכשסיפרתיפעם,
 :הפטירולבסוףמשהר,בהןמחפשותכשעיניובפני,כרת
שנתחרהמוטב !משרגעשאתהבחיי !משרגע"אתה-

 "· ••כזה"נר,-
קרלהי."תגדי,"תגיד;-
 "· ••סתםכךאני .••הבליםבאמת ••.הבלים"נר,-

והחללרתיעתודווקאאךבי,מלפגוענרתעכמרקלרהי
מילארנימדעת,הוהססניםהמבורריםמשפטיובישהותירו
ברגעבעינישנחשבתבעולםדעהישאםחרהד.סקרנות

בןבר,מחררהוא,וחזקיפהכמההיא.קרלהישלזה,
ההרפתקאותלגיבורהערצהשלתערובתהואאלייחסרבית.

חומלת,נית 1פטרושלמעיניו,ניטלשציבעןהשחורות
ובמקצת , 1~מעיניאתליחלחשסיפוריליחית nבלשמקורה

קרחו·ביהמיסההמפנקת,הוותרנית,חמלתועיניו.אתגם
היהממילאכזר,עלבה.ניתר 1פטראבלהלב,בסביבתנים

מוזר,הדרם.לששמאהבתילאואניההדום,עלמקרמי
אםכיסאו.אתבעיניהגבהיהואדווקאלבר,טובאבל
מזכריותליהנותשרצהמפניראםעמילהיטיבשביקשבגלל
חרב·לעגלתותרםעצמימצאתיתמידרבן·המקרם, mמא

בהתלהבותותמיד-לחבריומספרהיהכשהציגני,ביותיו.
בברהרבצבעימושחםבי,היוולאשהיומעשים-יתהר
 1וסיפורילשמעברכושו.כבעל·ביתבימתפארכךואגב

אכחשי,אםאשקראךעלי,נכמריםרחמיהיומפיר,שקלח
נאבקיםהיוחבריוקרבן.שבהירתמוזהרהנאההפקתישלא
אלאבא,שמקרובובחדשבזרלהתחלקזכרתםעלעימר

גםשאל,לאלרצוניקנינו.עללשמורהיטיבשקרליה
לשער,ישאז,גםכן,אפילואךמשלי,רצונותביהיולא
מזכירשלבנרהיהחארפיר.אתלהמרותמעזהייתילא

השחוחיםשבתהיהזאת,והבוציתהקטנהבעיירההמפלגה
למסע,השנינירםוזקן.שחררעץשלמצנרתהדעתעלהעלו

המשיכההיאהרכבת.מןמניתקקרוננואתפתעמצאנו

שכחהפשוטשכחה,ראותנוהגדול,העולםאלבדרכה
גםרכךעלינו,הממונהההיאבירהזאת.בעיירת·הביצה

 ,בשפמווגאגבה-קרמהאוקראיניזהההיקרלהי.אתהיכרתי
בלחיוהחרבחתךאתנלחם.שבשררותיו. •"ברדירני"נוסח
בעלי·מרםאצלכרגילשלאעיטיי·כמרבהבלטה,נשא

נאהזהאיןשבאמתאפשר . 1להסררתנהגלאהואלמיניהם,
מומרעללספראהבחראאבלבפניו,מומראתלאדםלומר

החתךאתחושףראשו,מצדדהיהשיחהבשעתשבפניו.

תטעה,שלא ,עיניךלחרךחקר mהגבריויופיואורכומלוא
קרלהישל 1~מעסק.פהלךישמיעםמידיושתעדחלילו"

כשאנייהודי.חראההלכהפישעלאומראביהיודיה.היא
סובייטי. :לימשיבחראאוקראיני,ארהיידו-מיהרשראלר
האוקראינית,פניעלהרוסיתאתמבכרהואכחבריו,שלא
ידייש.אמרעםמדבריםכאשררקכועסחראלכעוסאבל

אתמביןשאיני•מפנישמיבחראזמרע,אותרכששואלים
סובייטי,להיותמחליטאניגם '· ••ובכללהזאת,השפה.

ערדלאלעולםואניילד,חראשקרלהיאלאכקרלהי,להיות
ראשיגהר,ארוץאםגםבר,אתחרהאםגםילד,להיותאשוב

גדערגלי,אתכרתמשיהוכדורגל.ממגרלשחקאיטיבאר
שליערדלא-לצוניאותימשמשרתהןכיואףידי,את
 .ואדר·שחרדיםחלרמרתיילד.פניני eורקאניזקןאישהן.

מהבצואה.לחםוכיכרעכבריםמאוכלסיםתמידמים,
פרשיםלעיתים,בחלום.בולעאניבהקץי,אכלתישלא

ראשי,אתכורתיםשמיים,רוחותמארבעעלימסתערים
עלושרתחתארוהכחרבמניףהפרש,חראאנירלעיתים

לפעמים Iובררתובררתבררת :שלמיםלגיונותשלצוואריהם
שפרותדם,שלבנהרצפיםהללוהראשיםכלאתרואהאני

גיהן, 1בזמצלצלותהןהשתיהיבשעתצמארנן.ברמדורת
 .אנילילהלליהזרים.תענוגותכוליאתממלאזהוצלצול
ומישהו '!הרראהאויב,על !אש !'קדימה :בצעקותמקץי
כבר,'חדל- :מיסרניכךאחרנבהל,עימי,מקיץתמיד.
 '!לשירןתןהשם.למען

שרכבאניולהידרם,לשרבושלאזאתמעידיקיצהאחרי
ומנסהעלימתגברכשהואהשינה.מלאךעםונאבקגביעל

העם:אתנברחקורעאניהתדרהמ,במימיאותילהטביע
 .השק,מחצלתעלגבנ jלרווחהפקוחיםלהשאירםעפיים,

הלילהלקולותמקשיבאניהסמינר"הדירבאפלתעיני
מרקדיםהעצמיםשלרוח.יודעא~ניבהקץיגםוהכלבים.

בניכבקלידירסקרפ.ומתערבליםממקומםעוקריםסביבי,
כאב·דמ--רמיםלפתעצונחיםלקראתי,הילכועתהשזהאדם
עוקריםואילנותאש,שלכציפוריםממריאיםבתיםנים,
צחוריםאגדיםארקסדותחבושיפוסעיםהשדרות,מן

מראהבקביים.ונעזריםצולעיםמהםרביםדם.וספוגי
וגרףנפערהגג :עצמועלוחוזרחוזרהיהזוכר,אניאחד,.

ברגעיםאיל.חרטומוכשחדרצולל,ההיבררק·אשפלהד
הרקות,עלחזקלוחץבכפרתי,ראשיאתטומןאנישכאלה

רעשכשלזמזוםמיןעלהאזני,מערותמחרךשמכפנים,עד
גלגלשלארמתכת,שלאי·צפרהינקיהשכלבקרנכיה.יש

אתמשים,בלימכרוצים,היופתאום-מתפוצץאופניים

בריצה."

שמהר.מפניכבורחהמקום,מןראש.רןזינקמרסנםארחבלי
ררץרשטרףפניו,עלשטפתיואנילרגליהשנאהנכנסה

אלי,הגיעכאשראבללעצרני,ניסהקולרהנחל.למרדדעד
בתמואריםבמים,שטרפיםפניהיוכברומתנשף,עייף

מנצח.שלרעהצחוק
ז"להתחרותרוצהלי,דהמ,"נר,-
קרליה.אמר'משרגע,"כשד"רצת-
שאמרת."כמרמשרגע,באמת"אני-·

לא ...סתםכךאני ...וב.ליםבאמת ...הבלים"נר,-
באמת."

שכחתי."כבר ••.הבלים"באמת-
קרלהי,אמרריקדוים,"ערבל•בית·העם',נלך"כשמרנה-

ז""נלך
שנל,ך""מרבן-
חורקת·'בית·העם'רצפת- m 1·ט nטר Iהופ·הרפ •.•

לילהפההמקפצותת, 1ר 1שינ~רגלייםמירקעתחתב-אנקת

הלילה,נם
כבכל

הלילות
תומרבך·ציוז

הקסן,בחדרנוהמחצלתעלכששכבתיאבלקשה,ההילא
אתראיתימתגמפים,הבלתיהתריסיםבחרכיכשעיני

לאורןאילםבמחולויוצאיםדרכםהנדחקיםחרברת·הירח
קרונ.תתמידכבדר·קרב.ונפדריםמצטלביםכשהםהקיר,

ומצמרר.לחכפרדנישאלמחצלת,מבעדהחימר,מרצפת
למלח·ויצאוהסדקיםמןהגיחופשפשיםשלמחנרת·מחנרת

גוםפמשמעיפצץי·פצץי,מלחמרת.תמידהלילה.מרת
אחדגרמניחראחללכלברעד.גפרוראלהיםמקרבכשאני
 1ל.בהקץיגרמנים.דמייותרפשפשים,מדייותרפחות.
 rnלההצלחתיבהזיית·נקמתיבחלו.םאולילכולם,ארכל

מפתאתבהםולכסרתהצפוניהקוטבקרחוניאתממקומם
כרםאחריהלכווהקרחוניםקסמיםחלילהיהבפיגרמניה.

לנגןחדלתיצרפת,גנרלאלכשהגענובאגדה.העכברים .
עלהשאיכשהוגרמני,כלעלבאחת.נעצרוהוקרחונים

ה,םדמתיקות·הר,לבנים.דרכיםעשרהעטרלהימלטבידר
היהדויםכל !הגדולותבשיניהםנטחניםכשהיוהנקמה,
ולתמןעדביתם,גגעללהמתיןונצטוומרעדבערדהוזהרו
שמתללשענןכשמנ~ולקטנים,ענניםמרבדי :והארתהאות.

כשלעוהענן.מרבדעלוטיפסבחבלהיחרדיאחזחבל.לו
מהירבמסעיצאוהענניםרכלגדולהרוחבאהההיודים,כל

אולםאחרהים,לדרוףניסראחידםמטוסיםלאץד·שידאל.
בז,הזהפגעוהסתחררו,המסרסיםכנגדם,הרוחפנתהאז

המוותסלעיאלוהתנץפצלולברעדים,כלפידיםצללואחר
דןמחמילותאתלפתעהמאיריםהשחמהזיקוקיהר,הלבן.

הגב,שבעלייתהקטןבחדהרהנר,לארדהנחנק.המאייים,
אתיתברךהשםיגאללערך,שכך,סבתהפעםליסיפרה

המנופץ.עמו

בעצםמלטפסירכלושלאאלה,עלהיהיהמסבתה,"אבל-
ז"החבלעל
אלהוים."מלאךינהגענןבכללהם,יעזור"המלאך-

הגיוניותתשובותבפיההיותמידומניסה,ותיקכלאסטרטג
כשדוברגםרתיכנרן,טקטיקהשלקשויותלכולבתכלית

בתכלית.על-הגיונייםבמבצעים

אתפצעהצהול,סרסשלכקוציהטורדניתאחת,מחשבה
שעמרתיאח,דגרמניביתשלבפיתחרכאשרת·נקמתי, nשמ

מליהסקטנה,בילדהפתעהשגחתיענק,קרחוןתחתלקברו
גרנמהישהיאעצימ,אתלשכנעניסיתיעיניה.אתמפחד
ניסתריםתרת nשבילי·מלספקותאולםלה',מגיעולכן

הגעיהיעלפסחתילבסוףבטחרנך.מיבצ.ריאללהגחי
ניסחהערדהיאכשנירדמתי,אבלהבית.עלשפסחתי ,,,·לע
היוהעיניםי,עלגרבנולכןשקודםוידהי,אחרילדרוף
אתשוסף ,'!'הרר·ראבצעקותואניקלשונות,ליערפיתארם
'חלד :אחותיהתחננההלליות,כבכולהלילה,גםהארייב.

לוהידרם,לשרבשלאואני, '!לשירןתןהשם,למעןכבר'
במימיולהטביעניעלישקםהשיבר"מלאךעםושריתישריתי

עלי:צעקמיהשוהלילות,כבכולהלילה,גםאבלהצועיקם.
 •·לשירן""תן

 ;רת pבלאלייקרוצחוק,קולמפיחית,לקוללליה
שלקלילריחוףכצפדרע.מתנפחותשמלותצמה,מעוף
עלכפטישהנוקשתממוגפתרגלשלתנופהיחפה,רגל

 !טרח·טח !הי·הרפ !הי·הרפ :והשמחההשארצפת
הנגרעמלבבררי
שמח.גאה,הולב

סטליןלויושבבקרמלין
 .••משבחראותנו

פרידהצירי

r 

 !הרפ !הרם !היי·היי
סטפנרבשלהבריגהד

המנהיג,נשבעת,לך
נשקיעכפולמאמץ
 •••נשיגאמריקהואת

 ~ !·טח mט !היי·הרפ

עינייםלרטשהבררז•רי
הדורה,גננואל

שיניםי,חורקהבררז'רי

בררנה.בקדנמו

 !היי·הרפ !היי·הרפ

קוליהשל·רגלרילזגוגית.מבעדבהםצופיםאברכמכושפים
סייח.שלכרגליורוטטות

האדום.הצאבשלהבכיריםממפקדיו •

בכתוביםספרמתוךקטעיםשני

חרא.אוסרנינ~נס,""ברא-

כאן."אשאראניאתה,"היכנס,-

ז""מתביש-
לי."מתחשקלאפשוט •••אבל"לא,-
תמידלזגוגית.מבעדבהםלצפותנישארואנינכנסחרא

מבפירגםבפניםבמקשים !הי·הרפ !הי·הרפלזגוגי.תמבעד
מנסהאנירגליג~בגילו.בןנער-זרגובתקרליה.של

גשםשהותירבכרץושרקעתהקצב,לפילהקישלהתרומם,·
המיים.בשלוליותמפניניםירחרסיסיהפתאומי.הערביים

מסב·רוחורחשבביצותמקרקרותוצפרעדיםערבהקולות
ככלרגררערשהלכו ,' Dה•היי·הרבהדינתערבברבעלים,סכת

להפליא,עדינהיחדי,ששירתהאפלה,חרךאלשהירחקתי
 :אימתהאתמרגבהבמפוחית-די,מלווה

 ,באחרשם ,באחר~ח
 •מטלרצחהירוק

ר nבא·א·שםר, nבא·א·~ח

 •נפלכרע,החייל
ההרגשהאתאחתבבתליקילקלהשבשירהאחרונההשררה

לאמראותהזך"שבערב-הכולאףעל-המפרייסת
מליו;נשלשרשלזירמןלגמעאיומהחייתנטענורחוקים
קודםלעצמינשבעתיהערב,ביותר.חשובותולאפשוטות

עלכעסתירעתהביתיישנישלשנתםאתאקרעלאלכן,
זההמלים.אתמלינילהשכיחכרחיבכלוניסיתיהזמר

רגלוי~בידכרע·נפלהוואבבקבוקראשומחקתי
עלארחןענבההגרומו,תדיהיאתקשיתההיא

 :ואמרה ,עורפי
שלי."הפרשאתה"עכשיו

ואני,תחתיניבקעבשרההקרח,ראשהאלפיאתהצמידה
רשעדס~מעלהיאותיניעהרפתאוםתוכר.אלדהרתיחלים,

אךיתהמהשגתיה,לטבולכשרכנההנהר.לעברצוחקת,
בצחוקה.דם 1ניקפניופניהלפתע,שיערצימחראשה
 "!ילד !"ילד

כמרתחתינהעגבה,עלהיאושרבבצמתהמרשךאני
 , •נחלשלקרקעית

הבדהורואנינפערתכיסנהועמרתצחוקקולבכי,קול
יכהמרות,באואזמים.שלאשיהעלאששלפרשרחהר.

ערד.הייתילא
מוכרוקולשרקקרטראשי,אתרטליטלטליטלמיהשו
אוזני.מערתחרךאלשמיאתצעק

 ..לתחדיקמתיאחתרבבת "!בשרחמלקים !בשר !"בשר
ז""שמעת

 ".ןכ"

ארתך."להעיר"ניסיתי
שינתי.""כן,

סטפק.שאל " l'הרבה"שתית
מארד."הרבההרבה.כן.דה., •••ז"המ

הפה."את"ניבלת
מתיז"ז"אני

של •••של •••נוראחיראיזהממךנרדףשמע,"כשישינת.
פורח."חרוב

אלכרוצחוצרתילסטפקצעקתייי iשליהבשראת"קח
ירכי,אלשדבקוהפשעעקבותאתלמחרתבית·השימרש,

הפראיותעיניהיין,בקבוקרבידיהדם 1ניקנכנסהבערב
באפה.ומשכהאמרהממני,"מחרקלך"שיהיהלחוח,

לכן,קררםלהפליג.ואנישלהלזקןלהינשאעהדמלמחרת
אחהסמיכהירכי,אתצבטהלכברדי,שהדליקוהדמוהרלדי
ושחסרותנוסעשאניבל nשחבל·חבל·ואמרה,אוזניאלפיה
אצבעהאתשמהוהיאשדהיעלנחרעינישנים.כמהלי
שאשתוק.רומזתפהי,על
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