כתפי ,ולעתים אף הייתי מתכופף ,מבקש להיבלע באדמה.
החיים מתחת לאדמה נראו בט mים יותר מאשר עלהי.
בדמיוני בניתי ערים תת·קרקעירת ,שאשי מלבדי לא עדי

יודע לרץו ז"
 "יעדו".,א" -נר ,נתחרה".

" -לא ררצה".

סרת בתים ,היו צפים לנגיד  -בחלום כבהקץי  -דע
שלפעמים ,בהושיט לי אדם ידו ,הייתי רוהא אותה בנפר,ד
בלתי שייכת לגרף אליו היא מחוברת .יש שחלמתי על גפי
אני ,כשהם מפוזרים בשדה ואני דרכן ומלקטם אחד לאח.ד
פחד ממיד חדש השתלט עלי  :פחד מפני שיבת הפחדים.
פעם ,כשסיפרתי על כך לקרלהי ,עצר מלכת ,התברגן ממוש·
כרת בפני ,כשעיניו מחפשות בהן משהר ,ולבסוף הפטיר :
" -אתה משרגע ! בחיי שאתה משרגע ! מוטב שנתחרה

"מחר".

"אבל זה המ שאמרת אתמול".
"צמטער מארד .קרלהי".
"נר ,לא צריך להצטער ,אבל אתה כזה נורא ·" •.

בלי ארח מרסנם זינק ראש.רן מן המקום ,כבורח מפני שמהר.

כזה •• "·

"תגיד; תגדי ,קרלהי".
"נר ,הבלים •• .באמת הבלים  ••.אני כך סתם •• "·
קלרהי כמר נרתע מלפגוע בי ,אך דווקא רתיעתו והחלל
שהותירו בי משפטיו המבוררים הוהססנים מדעת ,מילארני
סקרנות חרהד .אם יש דעה בעולם שנחשבת בעיני ברגע
זה ,של קרלהי היא .כמה יפה וחזק הוא ,ר מחר בר ,בן

בית .יחסר אלי הוא תערובת של הערצה לגיבור ההרפתקאות
השחורות שציבען ניטל מעיניו ,ושל פטר1נית חומלת,
שמקורה בל nליחית שסיפורי ליחלח את עיני ~מ ,1ובמקצת
גם את עיניו .חמלתו הוותרנית ,המפנקת ,המיסה בי קרחו·

נים בסביבת הלב ,אבל פטר1ניתר עלבה .כזר ,ממילא היה

נכנסה השנאה לרגלי ואני שטפתי על פניו ,שטרף ררץר
עד למרדד הנחל .קולר ניסה לעצרני ,אבל כאשר הגיע אלי,
עייף

מצאנו פתע

את קרוננו מניתק מן הרכבת .היא המשיכה

בדרכה אל העולם הגדול ,ראותנו שכחה ,פשוט שכחה
בעיירת·הביצה הזאת .אביר ההי הממונה עלינו ,רכך גם
היכרתי את קרלהי .ההי זה אוקראיני גבה-קרמה וגא בשפמו ,

נוסח "ברדירני" • שבשררותיו .נלחם .את חתך החרב בלחיו
נשא בהבלטה ,כמר עיטיי· שלא כרגיל אצל בעלי·מרם

למיניהם ,הוא לא נהג להסררת .1אפשר שבאמת אין זה נאה
לומר לאדם את מומר בפניו ,אבל חרא אהב לספר על מומר

ומתנשף,

כבר היו

פני שטרפים

במים,

מוארים

בת

צחוק רעה של מנצח.
" -נר ,המ ,לי,ד רוצה להתחרות ז"

 "רצת כשד 'משרגע ",אמר קרליה.· "נר ,הבלים  ...באמת וב.לים  ...אני כך סתם  ...לא"אני באמת משרגע ,כמר שאמרת".

באמת".

 "באמת הבלים •• .כבר שכחתי". "כשמרנה נלך ל•בית·העם' ,ערב ריקדוים ",אמר קרלהי,"נלך ז"
 "מרבן שנל,ך" רצפת 'בית·העם' חורקת·• •.הופ·הרפ  Iטר· nט 1 m
ב-אנקת תחת מירקע רגליים שינ~1ר1ת ,המקפצות פה לילה

מקרמי על ההדום ,ואני לא אהבתי לששמ הדרם .מוזר,
אבל טוב לבר ,דווקא הוא הגבהי בעיני את כיסאו .אם
בגלל שביקש להיטיב עמי ראם מפני שרצה ליהנות מזכריות
מא  mרבן·המקרם ,תמיד מצאתי עצמי ותרם לעגלת חרב·
ביותיו .כשהציגני ,היה מספר לחבריו  -ותמיד בהתלהבות
יתהר  -מעשים שהיו ולא היו בי ,מושחם בצבעי בברהר
ואגב כך מתפאר בי כבעל·בית ברכושו .לשמע סיפורי ו 1
שקלח מפיר ,היו רחמי נכמרים עלי ,אך אשקר אם אכחשי,
שלא הפקתי הנאה מוזהר שבהירת קרבן .חבריו היו נאבקים
עימר על זכרתם להתחלק בזר ובחדש שמקרוב בא ,אלא
שקרליה היטיב לשמור על קנינו .לרצוני לא שאל ,גם
לא היו בי רצונות משלי ,אך אפילו כן ,גם אז ,יש לשער,
לא הייתי מעז להמרות את פיר .חאר היה בנר של מזכיר
המפלגה בעיירה הקטנה והבוצית הזאת ,שבתהי השחוחים
העלו על הדעת מצנרת של עץ שחרר וזקן .נירם השני למסע,

rn

ממקומם את קרחוני הקוטב הצפוני ולכסרת בהם את מפת

גרמניה .בפי היה חליל קסמים והקרחונים הלכו אחרי כרם

.

בריצה".

"כזה איזה אני ,קרלהי ז"
"נר,

הקיר ,כשהם מצטלבים ונפדרים כבדר·קרב .תמיד קרונ.ת
מרצפת החימר ,מבעד למחצלת ,נישא כפרד לח ומצמרר.
מחנרת·מחנרת של פשפשים הגיחו מן הסדקים ויצאו למלח·
מרת הלילה .תמיד מלחמרת .פצץי·פצץי ,משמעי גוםפ
כשאני מקרב אלהים גפרור ברעד .כל חלל חרא גרמני אחד
פחות .יותר מדי פשפשים ,יותר דמי גרמנים .בהקץי  .ל1
ארכל לכולם ,אולי בחלו.ם בהזיית·נקמתי הצלחתי לה

מבואותיהן .אברים פרודים המגרף ,בצידי דרכים אר בהרי·

"להמז"
"אז כדורגל".
"לא מתחשק לי".
"גם אתמול לא התחשק לך".

-

לא ההי קשה ,אבל כששכבתי על המחצלת בחדרנו הקסן,

כשעיני בחרכי התריסים הבלתי מתגמפים ,ראיתי את
חרברת·הירח הנדחקים דרכם ויוצאים במחול אילם לאורן

העכברים באגדה .כשהגענו אל גנרל צרפת ,חדלתי לנגן

הוקרחונים נעצרו באחת .על כל גרמני ,שאיכשהו עלה

בידר להימלט עטר עשרה דרכים לבנים .הר ,מתיקות· ה,םד

הנקמה ,כשהיו נטחנים בשיניהם הגדולות ! כל היהדוים
הוזהרו בערד מרעד ונצטוו להמתין על גג ביתם ,עד לתמן ו
האות .והארת  :מרבדי עננים קטנים ,כשמנ~ול ענן שמתללש

לו חבל .אחז היחרדי בחבל וטיפס על מרבד הענן .כשלעו
כל ההיודים ,באה רוח גדולה רכל העננים יצאו במסע מהיר
לאץד·שידאל .מטוסים אחידם ניסר לדרוף אחרהים ,אולם
אז פנתה הרוח כנגדם ,המסרסים הסתחררו ,פגעו זה בז,ה

אחר צללו כלפידים ברעדים ,צלול והתנץפ אל סלעי המוות
הלבן .הר ,זיקוקי השחמה המאירים לפתע את חמילות דןמ
המאייים ,הנחנק .לארד הנר ,בחדהר הקטן שבעליית הגב,
סיפרה לי פעם סבתה שכך ,לערך ,יגאל השם יתברך את
עמו המנופץ.

" -אבל סבתה ,המ היהי על אלה ,שלא ירכלו לטפס בעצםמ

על החבל ז"

 "המלאך יעזור להם ,בכל ענן ינהג מלאך אלהוים".כלאסטרטג ותיק ומניסה ,תמיד היו בפיה תשובות הגיוניות
בתכלית לכול קשויות של טקטיקה רתיכנרן ,גם כשדובר
במבצעים על-הגיוניים בתכלית.

נם הלילה,

כבכל
הלילות

מחשבה אחת ,טורדנית כקוציה של סרס צהול ,פצעה את
שמ nת·נקמתי ,כאשר בפיתחר של בית גרמני אח,ד שעמרתי
לקברו תחת קרחון ענק ,השגחתי פתע בילדה קטנה ,מליהס
מפחד את עיניה .ניסיתי לשכנע את עצימ ,שהיא גרנמהי
ולכן מגיע לה' ,אולם לספקות שבילי·מ nתרת ניסתרים

להגחי אל מיבצ.רי בטחרנך .לבסוף פסחתי על הגעיהי
·,,,לע שפסחתי על הבית .אבל כשנירדמתי ,היא ערד ניסחה
לדרוף אחרי וידהי ,שקודם לכן גרבנו על העיניםי ,היו
פיתארם ליער קלשונות ,ואני בצעקות 'הרר·רא  !',שוסף את

הארייב .גם הלילה ,כבכול הלליות ,התחננה אחותי ' :חלד
כבר' למען השם ,תן לשירן '! ואני ,שלא לשרב לוהידרם,
שריתי ושריתי עם מלאך השיבר" שקם עלי להטביעני במימיו
הצועיקם .אבל גם הלילה ,כבכול הלילות ,מיהשו צעק עלי:

"תן לשירן" · •

בך·ציוז תומר

שבפניו .בשעת שיחה היה מצדד ראשו ,חושף את החתך

מלוא אורכו ויופיו הגברי mחקר לחרך עיניך ,שלא תטעה,
חלילו" ושתעד מידי עם מי יש לך פה עסק~ .מ 1של קרלהי
היא היודיה .אבי אומר שעל פי ההלכה חרא יהודי .כשאני
שראלר מיהר  -היידו אר אוקראיני ,חרא משיב לי  :סובייטי.
שלא כחבריו ,הוא מבכר את הרוסית על פני האוקראינית,
אבל לכעוס חרא כועס רק כאשר מדברים עם אמר ידייש.
כששואלים אותר זמרע ,חרא שמיב •מפני שאיני מבין את
 .השפה הזאת ,ובכלל •• '· גם אני מחליט להיות סובייטי,
להיות כקרלהי ,אלא שקרלהי חרא ילד ,ואני לעולם לא ערד
אשוב להיות ילד ,גם אם אתחרה בר ,גם אם ארוץ ראשיגהר,
אר איטיב לשחק ממגר כדורגל .משיהו כרת את רגלי ,גדע
את ידי ,ואף כי הן משמשרת אותי לצוני  -לא ערד שלי
הן .איש זקן אני ורק  eני פני ילד .חלרמרתי שחרדים ואדר· .
מים ,תמיד מאוכלסים עכברים וכיכר לחם בצואה .מה
שלא אכלתי בהקץי ,אני בולע בחלום .לעיתים ,פרשים
מסתערים עלי מארבע רוחות שמיים ,כורתים את ראשי,
רלעיתים אני חרא הפרש ,מניף חרב ארוהכ ושרתחת על
צוואריהם של לגיונות שלמים  :בררת ובררת ובררת  Iלפעמים
אני רואה את כל הראשים הללו צפים בנהר של דם ,שפרות
מדורת בר צמארנן .בשעת השתיהי הן מצלצלות בז1גיהן,
וצלצול זה ממלא את כולי תענוגות זרים .לליה לילה אני .
מקץי בצעקות ' :קדימה ! אש ! על האויב ,הררא '! ומישהו
תמיד .מקיץ עימי ,נבהל ,אחר כך מיסרני ' - :חדל כבר,
למען השם .תן לשירן '!
אחרי יקיצה מעיד זאת ושלא לשרב ולהידרם ,אני שרכב
על גבי ונאבק עם מלאך השינה .כשהוא מתגבר עלי ומנסה
להטביע אותי במימי התדרהמ ,אני קורע נברח את העם:
עפיים ,להשאירם פקוחים לרווחה  jגבנ על מחצלת השק. ,
עיני באפלת הדיר הסמינר" אני מקשיב לקולות הלילה
והכלבים .גם בהקץי א~ני יודע שלרוח .העצמים מרקדים
סביבי ,עוקרים ממקומם ומתערבלים כבקלידירסקרפ .בני
אדם שזה עתה הילכו לקראתי ,צונחים לפתע דמ--רמים כאב·
נים ,בתים ממריאים כציפורים של אש ,ואילנות עוקרים
מן

השדרות,

פוסעים

חבושי

קסדות

אר

אגדים

צחורים

וספוגי דם .רבים מהם צולעים ונעזרים בקביים .מראה
 .אחד ,אני זוכר ,היה חוזר וחוזר על עצמו  :הגג נפער וגרף

קרו בלאלייpרת ;

לליה לקול מפיחית ,קול צחוק,
מעוף צמה ,שמלות מתנפחות כצפדרע .ריחוף קליל של
רגל יחפה ,תנופה של רגל ממוגפת הנוקשת כפטיש על
רצפת השא

הולב גאה ,שמח.

בקרמלין יושב לו סטלין
ראותנו

•

ממפקדיו הבכירים של הצאב האדום.

שני קטעים מתוך ספר בכתובים

6

r

ואת אמריקה

נשיג •••

~
היי·הרפ ! ט· mטח !
הבררז•רי לרטש עיניים
אל גננו הדורה,

הבררז'רי חורק שיניםי,
בקדנמו בררנה.

היי·הרפ ! היי·הרפ !
כמכושפים אבר צופים בהם מבעד לזגוגית .רגלרי · של קוליה
רוטטות כרגליו של סייח.

 "מתביש ז" "לא ,אבל ••• פשוט לא מתחשק לי"."ברא נינ~נס ",אוסר חרא.

"היכנס ,אתה ,אני אשאר כאן".

חרא נכנס ואני נישאר לצפות בהם מבעד לזגוגית .תמיד
מבעד לזגוגי.ת הי·הרפ ! הי·הרפ ! במקשים בפנים גם מבפיר
של קרליה .בת זרגו  -נער בן גילו .ג~ב רגלי אני מנסה
·להתרומם ,להקיש לפי הקצב ,ושרקעת בכרץ שהותיר גשם
הערביים הפתאומי .רסיסי ירח מפנינים בשלוליות המיים.
קולות ערבה וצפרעדים מקרקרות בביצות ורחש רוח מסב·
סכת בעלים ,נתערבבר בהדי ה•היי·הר ',Dשהלכו רגררער ככל
שהירחקתי אל חרך האפלה ,ששירת יחדי ,עדינה להפליא,
מלווה במפוחית-די ,מרגבה את אימתה :

~ח באחר ,שם באחר,
הירוק רצח מטל•
~ח בא·א· nר ,שם בא·א·  nר
החייל כרע ,נפל•
השררה האחרונה שבשיר קילקלה לי בבת אחת את ההרגשה

המפרייסת

מחקתי ראשו בבקבוק הווא כרע·נפל ביד רגלוי~
היא קשיתה את דיהי הגרומו,ת ענבה ארחן על

משבח ••.

היי·היי ! הרם ! הרפ !
הבריגהד של סטפנרב
לך נשבעת ,המנהיג,
מאמץ כפול נשקיע

עד שמכפנים ,מחרך מערות אזני ,עלה מין זמזום כשל רעש
אופניים מתפוצץ -פתאום היו מכרוצים ,בלי משים ,את

הי·הרפ ! הי·הרפ ! טרח·טח !

בבררי עמל הנגר

פלהד בררק·אש ההי צולל ,כשחדר חרטומו איל .ברגעים
שכאלה אני טומן את ראשי בכפרתי ,לוחץ חזק על הרקות,
יש בקרנכיה .כל נקיהש אי·צפרהי של מתכת ,אר של גלגל

והשמחה :

צירי פרידה

 -על אף הכול

 -שבערב הזך" מראות לא

רחוקים נטענו חיית איומה לגמע זירמן של שלשר מליו;נ
פשוטות ולא חשובות ביותר .הערב ,נשבעתי לעצמי קודם
לכן ,לא אקרע את שנתם של ישני ביתי רעתה כעסתי על
הזמר וניסיתי בכל כרחי להשכיח מליני את המלים .זה

עורפי ,ואמרה :
"עכשיו אתה הפרש שלי".
הצמידה את פי אל ראשה הקרח ,בשרה ניבקע תחתי ואני,
חלים ,דהרתי אל תוכר .פתאום ניעהר אותי מעלהי רשעדס~
צוחקת ,לעבר הנהר .כשרכנה לטבול השגתיה ,תהמ אךי
ראשה צימח שיער לפתע ,ופניה פני ניק1דם בצחוקה.
"ילד ! ילד "!
אני מרשך בצמתה ושרב היא על גבה ,נהע תחתי כמר
קרקעית של

נחל•

,

קול בכי ,קול צחוק ועמרת כיסנה נפערת ואני דהור הב
רחהר .פרש של אש על אשיה של מים .ואז בא המרות ,יכ
לא הייתי ערד.
מיהשו טליטל רטליטל את ראשי ,קרט שרק וקול מוכר
צעק את שמי אל חרך מערת אוזני.
"בשר ! בשר ! חמלקים בשר "!

רבבת אחת קמתי לתחדי..

"שמעת ז"

".ןכ"

"ניסיתי להעיר ארתך".
"כן ,שינתי".

"שתית הרבה " 'l
"המ ז •••

שאל סטפק.

דה ,.כן .הרבה .הרבה מארד".

"ניבלת את הפה".
"אני ז מתיז"

"כשישינת .שמע ,נרדף ממך איזה חיר

נורא ••• של •••

של

חרוב פורח".

"קח את הבשר שלי  iיי צעקתי לסטפק וצרתי כרוצח אל
בית·השימרש ,למחרת את עקבות הפשע שדבקו אל ירכי,
רבידיה בקבוק יין ,עיניה הפראיות

בערב נכנסה ניק1דם
לחוח" ,שיהיה לך מחרק ממני ",אמרה ומשכה באפה.

למחרת עהדמ להינשא לזקן שלה ואני להפליג .קררם לכן,
לדי הדמוהר שהדליקו לכברדי ,צבטה את ירכי ,הסמיכה אח
פיה אל אוזני ואמרה ,שחבל·חבל· nבל שאני נוסע ושחסרות
לי כמה שנים .עיני נחר על שדהי והיא שמה את אצבעה
על פהי ,רומזת שאשתוק.

