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תודה

 יקרים, לאנשים מעומק-לב להודות מבקשים עמיקם משפחת בני
 המחברות של המצהיב הנייר על נשארים הדברים היו הם שלולא

השחורות.
 באהבה היומן. מתרגמת נזר, רינה הגברת הברכה על תבוא

 שהכיר מי וכל לעברית, מפולנית הדברים את תרגמה ובחרדת-קודש
 בהיר מדויק, התרגום כמה עד להעריך יודע אבא של כתיבתו את

ונקי.
 העדינה, עבודתו בץ-יוםף. ראובן הספר, לעורך יישר-כוח ברכת

 המיוחדת, הרוח על והשמירה המתבקשים אך הזעירים התיקונים
דף. בכל נראים

 זיגלמן, דב טוב, לחבר הכתף על וטפיחה אמיצה לחיצת-יד
רבות. חכמות עצות עוד ועל העטיפה עיצוב על האחראי

 הרבה עזרתה על טור-מלכא, עליזה למשוררת מיוחדת תודה
״דחיפתה״. ועל

 ועל הרב העידוד על וחברים אלמונים״ ״חיילים אותם ולכל
הדרך. אורך לכל התמיכה

ה׳תשנ״ט קיץ,
 אבינו של להסתלקותו רביעית שנה
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מילים של איש

 הסודות אחד היו. בטוח אבל יודע. לא אני ? לאבא היו סודות כמה
הראשונה. בפעם הנחשפים כאן, המופיעים הדפים הם האלה

בגדים, ארון בתוך עמוק, עמוק למצוא - לאבא אופייני כמה
 חשבון במחברות כתוב בבית־הסוהר, בפולנית, כתב שהוא יומן

 אני כתבו? מאז פעם מדי בו הציץ האם אין. כבר שכמוהן שחורות,
 מאמר כל של בעצם?( )למי רבים עותקים ששמר הגם שלא. מנחש

 שוב קרא לא כנראה הזה היומן את - פתק כל ששמר אפילו שכתב,
עותקים. ממנו עשה לא וגם

 שנפרסם התכוון האם - עצמנו את ששאלנו הראשונה השאלה
 נתן שם אפילו כי מצאנו שם האחרון, בעמוד ניתנה התשובה אותו.
גנגסטר״. של ״יומנו - משנה כותרת ואפילו הזה ליומן

 נשחק לולא איש-רוח, אומר הייתי אבא. היה מילים של איש
 דורו. של תקופתו, של רוח אותה לא כבר היא הרוח כי הזה. הביטוי
 של מדהים עירוב היומן. של תמציתו הם האלה והמילים והרוח

פילוסופיה. ושל הגות של שירה, של פרוזה,
 בתוך כאשר בבית-הסוהר, טיפוסים של תיאורים הזה ביומן יש

 לצד נפלאים שירים בספר יש פוליטיים. הגיגים שזורים הסיפורים
מרתקת. פרוזה

 ספורים ימים ושל אמו של מדי, קצר קצר, תיאור ביומן ויש
הראשונה. בפעם כאן קראנו אלה כל על בילדותו.

 קונדרה מילאן הסופר דימוי: לו מצאתי שבעים, לו במלאת
 נחשב ביום, פנס, עם הים חוף על המהלך אדם כי פעם, כתב

אנשים. מלאת ספינה להציל כזה אדם יכול בלילה, אבל לתמהוני.
 קשים היו דבריו מובן. היה תמיד לא אבא. את דימיתי כך
 בוקר, הותקף, רבות פעמים לכך. נדרשו שנים אפילו לעתים לעיכול,
 שנה, חמישים אפילו רבות, שנים לאחר רק בשלו. הוא אבל הושמץ.
 הדברים כי להאמין, הקורא יקשה האלה בדפים גם צדק. כי מתברר
שנים. וחמש חמישים לפני נכתבו

 של פולני, נימוס של עדינות, של - ליומיום תהומי ניגוד
חסרת-פשרות, צינית, כתער, חדה סוערת, כתיבתו. היתה - רוך-לב
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 חדשה, למציאות עצמו את להתאים ניסיון שום אלימה. אף לעתים
 העם גורל ישראל, נצח בחברה. לתמורות פוליטיים, לשינויים

 היעדים, היו אלה - הביטויים( על הצעיר)סליחה הדור חינוך היהודי,
 יש אלה עבור ורק ובמים. באש הולכים. שאחריהם הדגלים היו אלה

 אין קרוב. או ידיד זה אם גם להיאבק. להילחם, לכתוב, להמשיך
 איך חשבון. אתו יבוא הוא לדעתו, סטה, מהם מישהו אם הנחות.

המוות״. רק ישחרר ״משורה ? בהמנון נאמר
היום? חושב היה מה - ממנה להימלט אפשר שאי והשאלה

 זכות באיזו אבל יודע, שאני דומני זו? קשה בשעה כותב היה כיצד
אנחש?

 התייסר מכל יותר חלה. מאז שנים שלוש במשך מתייסר ראיתיו
 גם הכל, ושמע ראה הוא יותר. להגיב היה יכול שלא העובדה מן

 - שהכיר והיחידה האחת לשפה זה את לתרגם היה יכול לא אך הבין,
המילים. שפת

 - מישהו מזכירים או ממישהו, נפרדים אנו כאשר בוכים אנו מי על
עלינו? או עליו

 עם - ואנחנו טוב. שכולו בעולם נמצא להאמין, ארצה כך הוא,
 עליו. האהובה המשוררת כמאמר העוקץ, ועל הדבש על זה. עולמנו

אחריך. שהורשת צוואה מעין הזה היומן ויהא אבא בשלום נוח
לבניך...״ בנים ״וראה הפסוק: בך התקיים כי אבא, בשלום נוח

לבניך. ובת בנים וגם כלות בנים, ראית כי
עמיקם יאיר
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ומצפן מצפון

 הפולנית התרבות של חלציה כיוצא ומזרח, מערב של במיזוג אבא,
 על הקטבים שבין ובחריכה העולמות שבין בחרך המזרח, תרבות עם

 בא שבמחנות-הריכוז, במשרפות אירופה, יהדות של חורבנה
 תקומת על להיאבק הז׳בוטינסקאית, התנועה כחניך לארץ־ישראל

והארץ. העם
 של מתמשך ומצב-רוח אופי השנים, באותן לעצמו, גיבש אבא

 בנצח המאמינים מתוך אלא בעצמם המאמינים מן לא ומאמין. חולם
ישראל.

ובפרטים, בביצוע העניין חוסר אבא, של הממשית חולשתו
 - העט בשער. מוכיח למעין חייו: כל שהיה למה אותו הפכו

 ללא שדה-המערכה. - והעיתון התחמושת - המילים כלי-נשק,
 ראה הקשיש, קאטו כמו בשנים, עשרות של תקופה במהלך ליאות,

 וכמוכיח העם בפני מראה שמציב כפובליציסט שליחותו את אבא
האידיאולוגי. בקלונם שליחיו ואת מנהיגיו את בשער

 ולא הדרך מן אבא את הסיטו הזמן חלוף ולא העתים צוק לא
 האחת הדרך אל עקבותיו, על סב היה, צריך וכאשר הלהט. את ציננו

והארץ. התרבות העם, הכיר: אותה והיחידה
 לאחר רק ושהתגלה אבא, אחריו שהותיר בית-הסוהר ביומן

 עולה ומתוכו חייו ליריעת שנרקמו חוטים אותם שזורים מותו,
 צעיר המספר: כדמות ביומן מופיע הוא אבא. של הפנימית מלחמתו

 ופושעים קשי-יום אנשים בין ובריח, סורג מאחורי הכלוא זרה, בארץ
 ומבודד מרוחק וסורגים, חומות מוקף ישראל, חרות לוחמי עם יחד

 את הקריב ולשלומם ולשמם אהב כה שאותם העם ומן הנופים מן
 למנוכר להפוך ותחת פיסית, בגלות בכלא נמצא אבא חירותו.

 אלא חייו סיפור את לא המספר. בתפקיד בוחר הוא לייאוש ולהיתפם
 ביטויו את שמוצא כפי בארץ-ישראל, ישראל עם של סיפורו את

בית-הסוהר. של במיקרו-קוסמוס
 נכסים שהם עולם ותפיסות חיים אורחות אבא לנו הנחיל בחייו
 העם אהבת לצד העיקר על ועיקשות יושר יומיומיים: בני-קיימא

והארץ.

[8]



 הסתופפנו מבחרותנו, ובמקצת ושלי, יאיר אחי של בילדותנו,
 גרינברג, צבי אורי זצ״ל, לוין אריה הרב ומורי-דרך: ענקי-רוח בין

ילדותנו. מהוויות חלק היו אלה - הולצברג שמחה ר׳ קוליץ, משפחת
 עצמי, לבין וביני החיים בנבכי מורה-דרך הוא לדידי, אבא,

 בשלמות רק נזכר אני וכיוונים, זיכרונות ומבקש מהרהר אני כאשר
 ממשי לדימוי הזיכרון את מתרגם אני ואם הפרטים. על מתעכב ולא
והמצפון. המצפן הם אלו

 סטייה בו שאין מכשיר והדרך. הכיוון הוראת שום על - המצפן
 יום. היום ומטרדות השעה מבעיות מושפע ואיננו שמאלה או ימינה
 ומקום, מקום ובכל נתון רגע ובכל בלבד אחד כיוון שמורה - מצפן

 ויחזיר הנכון הכיוון על המצפן יורה ובלילה, ביום מזג-אויר, בכל
טעית. באם המלך, לדרך אותך

 המבחין הנפש, מצפון הפנימי, המצפון המצפון: גם הוא אבא
לשקר. אמת בין לקלוקל, ישר בין לרע, טוב בין

 שכולנו ממה מוקדם ייסורים, של בדרך אבא שנפטרת חבל
מנכדיך. ההנאה את למצות לך שהתאפשר בלי קיווינו,

 ומרחיקות היקף רחבות ותכניות התגשמו לא שחלומותיך חבל
התממשו. לא ראות

 הנושאים בניך, לשני אחריך שהותרת במורשת אבא התנחם
 שצירפת בשרשרת שנייה חוליה והם לנו, שנתת השמות את בגאווה

ובארץ-ישראל. ישראל במדינת עמיקם, למשפחת
 על החקוקה אצ״ג של משירתו לפסוק נדרשים אנו אין לפיכך,

 לחרות המטבע ליציקת המחכה הצורף ויש הזהב ״ויש מצבתך:
 ובשחרור ישראל מדינת בהקמת שראית אשריך שהרי ישראל״.
ירושלים.

 כדי אחרינו, ונכדינו בנינו ועם נשותינו, עם יחד כאן, ואנחנו
 ונלך ויתפוגג, יימוג לא חיינו, למציאות שהפך שחלמת, שהחלום

לנו. שהנחלת והמצפן המצפון לפי הישר בדרך כולנו
עמיקם אמנון
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סן ס( ני ר א מ ( 
ששי יום

 סוף סוף קיבלתי שבוע )לפני יומן לכתוב השניה בפעם אנסה היום
 מכשירי לי היו שלא מפני בתוהו עלה הראשון הנסיון מחברת(.

כתיבה.
 תש״א, תמוז מכ׳ חודשים שמונה מלאו ימים חמישה לפני

 בשמונת אלה. ארורים שערים מאחורי נסגרו שבו יום מאותו כלומר
 אני חושב פעם שלא עד רבות, כה חוויות חוויתי הללו החודשים

 לדעתי, הוא, הסוהר בית הכתב. על הועלו שלא חבל כי בלבי
 ביותר הטובות החיים מאוניברסיטאות אחד הוא טובה. אוניברסיטה

 בלי הרצאות לשמיעת הדבר ידמה - יומן כאן ייכתב לא אם בשבילי.
מחברת.

 לכתוב סופית שהחלטתי עד בדעתי חככתי רב שזמן היא האמת
 אותי פקד יומן לכתוב הרעיון ביותר. מסובך דבר זה בעיני כי יומן,

 בכך, התחלתי אפילו שלוש או ופעמיים חופשי, אדם כשהייתי עוד
 דפים. כמה רק מילאתי עצלות, מפאת או פנוי זמן חוסר מפאת אבל

 הוא יומן שניהול פנימי שיכנוע בהעדר גם היתה שהסיבה ייתכן
מהוגן. אדם ההולם עיסוק

ראשון יום
 אינו וכי אוטוביוגרפיות. למעט וליומנים, זכרונות לספרי מתכוון אני

 אם בעירום? המצטלמת צעירה לעלמה יומן הכותב האיש דומה
 לה אל אבל אומללה, שתהיה ייתכן התצלום העתק מישהו ימצא

 החן בזכות הן רוב, פי על ״מחמיאים״ כאלה תצלומים הרי לכעוס.
הריטוש. - בזכות והן הטבעי

שני יום
 מערומיהם את ומנציחים האנשים מתערטלים פעמים ספור אין הרי
 כי להדגיש מנסים הם כך כדי שתוך הוא, המגוחך הנייר. גבי על

 ועוד עוד מוסיפים לרוב המוזות״. ולמען עצמם ״למען רק כתבו
מונטד. - הוא שהיוצא עד ריטוש, טו־ פו
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אקסהיביסטי? תצלום זה יהיה יומני? של טיבו איפוא יהיה מה
 של ״יומנו ושמא ההתבגרות? בגיל אנמית, נערה של הסוד״ ״בעל

 אני ?* פאסק כריזוסטום יאן מר של זכרונותיו או ריאבצב״, קוסטיה
 תרשום ואיך מה יודע אינני בעצמי כי אם זה, לא אף זה, שלא סבור

ד. יד בו תי ע ה
 ידידי אנחנו גיורא. לו אקרא - וידידי חברי עם פה נמצא אני

 ״עבירה״ ביצוע על נאסרנו לזה. זה מאוד דומים כי אומרים ויש נפש,
מושלמת. הבנה בינינו ויש זהה,

 במלים. ומקמץ שקט עצמו, בתוך מכונס בחור הוא גיורא
 עדיין שהיה מזמן מנהל שהוא יומנו בדפי רק מפטפט הוא כנראה
 על תמה ואני ביומנו, כתב אשר את לקרוא לי מרשה גיורא בחוץ.
 יומנו את מכנה הוא המופנם. אופיו עם מתיישבים שם דבריו שאין
הראשון. עמודו את יעתיק מחר הג׳ונגל״. ״ספר

שלישי יום
 על רבים פרטים בו יש גיורא, אליך, כאן כותב שאני הארוך ״המכתב

 שער בעל אז תהיה אתה ה׳תשכ״ב. שנת הוא שלו והתאריך עצמי
 הזה המכתב את להבין כדי ברוחו עדיין צעיר אבל קשיש שיבה,

רי מן שנשלח ה ר) ב ע  נושאים על לכתוב ומסוגל רציני אדם אני גם ה
המכובד(. גילך את שיהלמו

 יהיה לא תש״ב משנת גיורא כי תוכל, לא זה מכתבי על להשיב
 תצליח אם כלשהו. צעיר איש בתוך או בנו, בתוך יהיה אולי עוד.

 את וצרף אותו, כתב שלא מכתב לקרוא לו תן כזה, צעיר למצוא
 את זה. נושא על והדעות ההערות את מסקנותיך, את תשובתך,

 אותנו ואותי, אותך רק יעניין הוא יומן. במתכונת כותב אני מכתבי
 פרי רק - בעצם ורוחנו. דמנו פרי שהם אלה את וגם שאנחנו כפי

רוחנו.

 צורך כל לנו שאין דברים יש עירום״. ״צילומי שום בו יהיו לא
לתאר ולא לב לי שיש לך להוכיח צריך אינני לזה. זה עליהם לספר

 אביר הוא פאסק סינקביץ. הנריך הפולני, הסופר מספרי הדמויות אחת *
.דווקא עצמו של לא גבורה, במעשי המתייהר . .
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 לו יד. לי שיש כך על לכתוב בעיני מיותר גם כך נראה. הוא איך
כך. על לך כותב הייתי אותם, איבדתי

 הסודות על בהם. צורך לנו אין - רנטגן צילומי או תצלומים
 נבדוק ולא הקרקע את נצלם לא נכתוב. לא יחד שהמתקנו ׳הנוראים׳

 יבולה את נאסוף אבל היטב. אותה אנחנו מכירים הרי - הרכבה את
כך. אחר אותו להפיץ מנת על אותו ונאחסן

 לא כי היסוס, ללא היבול את הפץ אכן, תשאל. - ״להפיץ?״
 סלח היא. שלך אם ספק הקרקע ואף אותו, זרעת אתה לא הוא. שלך

 והמשא בגיל ממני אתה גדול הרי עליך, לצוות מעז שאני על לי
 העייפות כתפי; שעל מזה שנה בעשרים כבד כתפיך על הרובץ

 של שהנוגדנים גם מה שלי, על שנה בעשרים עולות שלך והמרירות
 אין והמרירות. החומצות את לנטרל בכוחם כבר אין הנעורים גיל

ע. מצווה כך כי ברבים, - שתאסוף היבול את לחלק עליך !דבר ר ו  הז
א מה כל את ומסור האש את שא הו  האספסוף, בי־בך. הפקיד ש

profanum vulgusתכן א אבל הטובה, לשפע ראוי שאינו י  רחום הו
 השאר על לדעת. רשאים הם זאת רק שלו. המשרת ואתה וחנון,
לתת. בכוחך יש כי - תן להחריש. עלינו

 בצורת לך שולח שאני היומן הוא חשוב אתה, רואה ובכן
ם ידי על שנזרע מה כל ולאחסן לקצור תפקידו מכתב. חיי  בכאב ה

 רוחנו. של הקרקע על שצמח מה כל בדמעות. והושקה וביסורים,
הרוח. עם וחלף נבל צמח, כבר הרבה

ם עם השיחות את הי ל  מה וחבל. - בפרוטוקול רשמתי לא א
 הם רבים מה רשמתי. ולא להירשם, היו שראויות החויות היו רבות
 לתקן חייב יומני כתבתי. ולא - לכותבם הייתי שצריך החיים לקחי

 הנרכש שהלימוד כדי מחברת-הדרכה, ולהיות המעוות את
לטמיון. יירד לא - מובחרת כה באוניברסיטה

ביומן.״ ופותח מכתבי את מסיים אני ״כאן
 כמכתב יהיה יומני גם אם יודע אינני יומנו. את גיורא פותח כך

ם. אותו יכתבו פנים כל על עצמי. אל הפונה י חי ה
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רביעי יום
 הירושלמי. הכלא אלילי של הדם נקמת הוא שמש לנור שלי הגירוש

 אבות אבי כמובן, ספור. לאין עבירות מצפוני על רבצו כי אודה אמנם
 :Splendid Isolation של ההיכל אל אותי שהביא זה הוא הפשעים

די הו ערבי. למוסד לפרוץ העז י
 על עבר ערבי אסיר כל שאחריו ובימים לכאן שהובאתי ביום

 כולו. לאיסלאם שעוללתי מה בגלל פצוע כשלבו מורם, בראש פני
 אחו ארס, אל דין ״אינעל וסינן בחימה ודאי ירק עצמו הנביא אפילו

!״שרמוטה
 בני לבבות את וליכדו יחד חברו עלבון ותחושת כאב זעם,

 ולזעם לעצב המשותף השם )בערבית כללי בעצב האצילה האומה
 אמהות אחים, הורגי רוצחים, ״:za'alan״ היו כולם ״(.za'al״ הוא

 נערות אונסי פרעות, פורעי נקרופילים, פדרסטים, גנבים, ורעיות,
 בעלי ושאר עזים אתונות, עם מזדווגים סדום, מעשי עושי ונערים,

׳ אנשי כל חיים. ^milieuשאני ממה ונעלבו נסערו שלי החדש ״ 
עשיתי.

 השררה, מאנשי אחד בלב גם בער הכללי העלבון
 במהומות השתתפותו על עולם למאסר שנדון ערבי-קומוניסט

 של מלכותו הוד לשון את לרוצץ וגם וכתוב קרוא ידע האחרונות.
 בטרם פלסטינה במשטרת סרג׳נט או קורפורל שהיה אנגליה)אומרים

 ואמנם הכלא. בלשכת ועבד בכיר למעמד הגיע שכך, מכיוון נאסר(.
 פתח עם שלבש, חאקי למכנסי הודות למדי מרשימה הופעתו היתה

 ולא בעמידה להשתין לו המאפשר האסירים( כבמכנסי )שלא מלפנים
 היה - הרומנטי הלאומי, בלבושם הערבים שנוהגים כפי בישיבה,

 כנהוג מזדקר צווארון הוסיף האסיר חולצת ואל קדמה. של סימן בזה
האנגלים. אצל

 שאר בין הערבים. בעיני אפילו הכל, חזות אינו המראה אולם
 כושר היה ביותר הבולט מחמוד, את אללה חנן שבהם הרוח ערכי

 האסירים כהן השייח׳, לצד התייצב החשובים בחגים המליצי. דיבורו
 המאמינים קהל ובאוזני המשטרה(, של חשאי סוכן - השמועה )ולפי

 פלא אין העשירים. ונגד היהודים נגד הממשלה, נגד נלהב נאום נשא
הסוהר. בבית ״הזבדיאת״)הנועזים( לאחד שנחשב
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 הוא אחיו. של רגשותיהם ולשאר לקצפם שותף היה מחמוד
 שהביא שהוא ספק ואין הטריות, החדשות את שידעו מאלה אחד היה
מעצרי. על הראשונה הידיעה את

 בהיותו כאן. פני את שהקביל הראשון האסיר היה גם הוא
 מבשר כשחיוך אנגלית. אתי ודיבר שלי אישיים לפרטים שאל ״פקיד״

 הוא שאין קצרות עניתי נתפסתי. כיצד שאל שפתיו על מרחף רעות
 הראשון החיכוך היה למחרת כבר המחורבן. עניינו זה ואין שופט,
הסוהר. בבית גורלי את קבע והדבר בינינו,

 גם כאן, הקיים הנוהג פי על למדי. תפלה היתה העילה
 בכל האסירים של בזרועם אוחזים המשגיחים וגם השומרים
 או מהם, יוצאים או המלאכה לבתי נכנסים שהם בשעה הזדמנות,

 בכך יש רובם אצל וכר. המפקד לשכת לפני בשורה עומדים כשהם
 עם בשורה ה״חדש״, אני, גם עמדתי כך המיני. הדחף מן משהו

 ובלי במרפקי, מחמוד אחז אז המפקד. לפני אותי שיציגו כדי השאר,
 שערוריה מנע המפקד של בואו ידו. את מעלי ניערתי הרבה לחשוב

 מחלקיקי אחד נגד הפעם פשע, על חטא הוספתי כן, אם רבתי.
האצילית. האומה

חמישי יום
 היה באופיו כדוגמתו. שאין טיפש היה גבה-קומה, אנגלי המפקד,

 עגל עיני עיניו, כך על העידו כלשהו. אופי לו היה אם רע, לא אדם
 מעוף - דיוק ביתר או הציפור, מן משהו בו היה בכלל הבעה. חסרות
 ומטרה טעם כל שאין היצורים אותם של וטפשות טמטום מעין הבית,

 האחרון את לקפח כדי בה יש בית לעוף ההשוואה אמנם לקיומם.
 נטראלי היה המפקד ואילו לאדם. מזון בתור תועלת לפחות המביא
 בין משהו להגדיר, היה ניתן לא גילו את טוב. ולא רע לא כמים,

צבאי. כומר היה הכלא, למפקד אותו שמינו עד לששים. ארבעים
 המענג הטעם את לא אפילו האידיוט, ידע. לא למשול

 אלא היה לא הנדרסון כאן עבדיו. חיי על שבשליטה שבשררה,
 העבדים. על משגיח אלא שאינו אומרים היו לשון וחורצי סרג׳נט,

המשתחררים. בידי למעשה, היא, השליטה הירושלמי בכלא
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 ל״דרגות״ שזכו ערביים אסירים אותם הם שם האמיתיים השליטים
ולמשרות. סרג׳נטים( או )קורפורלים

ששי יום
 או אחד ערבי סרג׳נט ובה פמליה, עם ביקורת המפקד ערך יום יום

 כמה ועוד הרצפות, לשטיפת ואחראי משגיח בתפקיד אסיר שניים,
 ״דוגרי!״ - פקודה נשמעה המפקד נכנם בטרם זה. מסוג ״נכבדים״

 ואת התא את סקר מעלתו והוד ל״דום״ האסירים כל קפצו מיד )ישר(.
שלו(. העגל שבעיני התמידי בוהה)המבט במבט האסירים

 לא שעדיין מפני חברי משאר מבודד שלי, בתא אז ישבתי
 האחד ל״דום״: קפצו שלא שניים רק היו זה בתא למשפט. הועמדתי

 מדוע אנוכי. והשני עקרונותיו, את להפגין שביקש יהודי קומוניסט -
סתם. ככה ״דום״? עמדתי לא

 אך זו, מהתנהגותנו כנראה, נפגע, לחמנו״ את לנו ״הנותן האיש
 יותר בוהה מבט בנו והטיל ברגליו דישדש רק בנו. לנזוף עוז אזר לא

 חמורה עבירה מצדי זו היתה אכן, כעס. להביע היה שאמור מתמיד,
מאוד.

ראשון יום
 לבית אותי להסיע עמדו נוספת. עבירה עברתי למשפטי שנועד ביום

 ידי את קשרו להחריד. מלוכלך שהיה ערבי נאשם, עוד עם המשפט
 לזה אסכים שלא היהודי לקצין הודעתי אליו. לכבול ועמדו רגלי ואת

 לשומר והורה מהומה, תפרוץ מעט שעוד חש הקצין אופן. בשום
 הבין האנגלי אבל עברית, בינינו דיברנו לי. ולהניח לוותר האנגלי

 ״יהיה עניתי: יחד!״ כפותים יילכו כן, ״דווקא ואמר: מדובר במה
מרצוני״. אלך לא כי בכוח, אותי לגרור עליכם

 בחזית בחצר, התרחש הכל פיצוץ. סף על היתה השערוריה
 ושומרים. שוטרים מכוניות, המון בה יש הבוקר שבשעות הכלא,

 הנציב של לשעבר נהגו המפקד, של עוזרו עמד מאתנו מה במרחק
 אש מזרות עיניו וקמוטים, נבולים פניו שיניים, חסר זקן, העליון,

כנואף. ברבים ידוע היה קרה.
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 לשעבר הנהג החצופה. התנהגותי על ודיווח אליו ניגש השומר
 פה קולנוע, לא פה !Fucken cinema״ מכעס: ורתח בצווחות פרץ
סוהר!״ בית

 אותי לקחת תוכלו ״בבקשה, בנועם: כמעט רגוע, בקול עניתי
בכוח.״ ורק אך

 פה שאין לו נראה בכוח. אותו ״קחו הרעים: עוזר־המפקד
 אזיק היה ספסל)כבר על אותי הפילו אנגלים שלושה קולנוע.״ הצגת
 בבהלה שהביט הערבי, אל אותי וכפתו רגלי( על ואחד ידי על אחד

לידו. הקורה על
 ולחש התקרב ולבסוף נואשים איתותים לי אותת היהודי הקצין

 של אימפרסיה לעשות רוצה ״אתה :ביאוש המהולה חגיגיות במין לי
 רציתי לשוני(. ליבוא מפורשת נטייה היתה זה רבולוציונר?״)לקצין

 לא אבל כוסית(, להרים העת )זו ״Nunc est bibendum״ לו: לומר
 לפני ״תופיע ויתר: לא שלי האפוטרופוס מפי. הגה הוצאתי

 יהיה ומה אותה, ישחיתו חליפתך, את יקרעו דחליל, כמו השופטים
בכלא...״ כך אחר

דודי אל כפות ישבתי  בשעה לעשות, מה ושקלתי השחור בן־
 החשוב הדבר האחרונים. הפורמליים בסידורים מלווינו שטיפלו

 אינו בארץ, החי אלגנטי, שיהודי המשפט בבית להפגין היה בעיני
 רציתי ממשלתי. פקיד לא וגם ספקולנט, או זונות רועה דווקא

 לא זו מחשבה בנדיט. גם להיות אלגנטי יהודי יכול שבארץ להוכיח
 הפלסטינית בזירה רב חידוש בו היה שבענייני ממני,ומכיוון הרפתה

 המשפט בבית ההופעה לקראת לבשתי חלוצי, מעשה של וטעם
 עניבה וענבתי מעומלן, צווארון עם לבנה כתונת שחורה, חג חליפת

במים. בלוריתי את והחלקתי נעלי את צחצחתי נאה.
 וגרוע עלובה, כבדיה המשפט בבית שאופיע חשש היה כעת

 לי חרה גם נכנעתי. - ברירה באין כבש. כמו קשור אותי יסחבו - מזה
כזו. אוילית בהרפתקה שהסתבכתי על

 והפעם שמונה, או שבעה עמדנו לערעורים המשפט בית לפני
 את שחולל המעשה אבל ניצחתי, כן אם איש. אל אותי כבלו לא

א ל - ני חו צ נשכח. נ
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שני יום
 סוג את שיקבע כדי רגיל, כאסיר המפקד לפני התיצבתי למחרת

ר :ופסק בי הביט עבודתי. ו ש. נ שמ
 שתפקידו הכלא, רופא אל אותי הובילו הגירוש. עלי נגזר כך

 אותי הצילה הגירוש מן ״א״. קטגוריה כאלה במקרים לקבוע היה
 לחודש נדחה שמש נור ששמו האיום הערעור. על ההודעה הפעם
 מכל ולמעשה בנפחיה, לעבודה נשלחתי המעבר לתקופת ימים.

ביותר. לי המתאימה זו היתה העבודות

שלישי יום
אמי. של ההולדת יום

ל רי פ א
פסח ערב רביעי, יום

:הבאים הדברים את גיורא כתב אמו הולדת ביום
 וכולו מכולם, הגדולים החגים אחד הוא אם של ההולדת ״יום

 פה היום, דקה. דממה - ושקטה צנועה גדולה, חגיגה בלב. נחוג
 אוחז והסיוט רחוקה, עמומה, יבבה בלב יש שמחה. בה אין בכלא

 ללא בכי גבר, של בכיו שכזהו דומני לרגע... מרפה ואינו בגרונך
 שקרע הגורל על תלונה בפי יש האם טל׳. כאגלי ׳טהורות דמעות

 אני ואילו באירופה( גיורא של )אמו שם, שהיא לכך וגרם ממנה אותי
 במועקת דמעות, בלי בוכה בוכה, אני אבל קובל. איני לא! כאן?
 כי בוכה אני בחושים. נתפס שלא עמום במכאוב חנוק, בגרון הלב,
 אבל, אור... ובלי חום בלי בודד, כאן, ואני במרחקים, שם אי אמי

הו מצחקק לבכיי, מבעד ש  קשישי, אתך, מה גם: בלגלוג בנשמתי מ
י איזה כמו אתה, נמס ולפתע ואסיר אתה בנדיט נ ו  לווייה. בשעת צי

? לאותו אשיב מה מבישה... רכרוכיות סתם זו הרי הו ש  אלא שאינו מ
אכזר? רודן

תו משרת ואני בי שולט שהוא  קורע שאני יכולתי? ככל או
? נעורי את לגזרים ו ענ מ  מתחת אל ומשליך אושרי את מנפץ שאני ל

 שנות של הלילות הימים, הרגעים, כל השמחות, כל רגליו כפות
א אמי את לו שהקרבתי עלומי? הו ? לבכות לי מתיר לא ו ה ת או
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 ו״ילד רכרוכי אני לבכות. מתבייש איני אך מאומה, אשיב לא
פחדן.״ אינני כי אני, ובוכה אמא״ של

 אמרתי - כהוגן״ כאן התמוגגת אבל פחדן, לא או ״פחדן
הקטע. את לקרוא כשסיימתי לגיורא

 זקנו את גילח רגע שבאותו גיורא, של מלחיו ירד דם של קילוח
 הקללות זרם את לרגע הפסיק בכלא(. חוקית ובלתי מכאיבה )פעולה

 שלי. הטרגדיה הוא הגילוח הזה? המאוס הדם את אתה ״רואה ואמר:
 השוואה לו נמצאה )לא כמו... כמו... ורגיש עדין שלי העור קרום

 שבשעת - והתוצאה שיפודים. כמו הם הזיפים ואילו מתאימה(
 לא אעדיף אבל מתאימה, השוואה מצא )פה כמו... דמי ניגר התגלחת

 כתפילתה ועדינה סמוקה רכה, - שלי הנשמה גם כך אותה(. לצטט
 האלה. כזיפים או כפלדה, קשה דבר המצמיחה תמה, בתולה של

 קשים גבעולים לשתול מישהו של דעתו על עלה למה יודע אינני
 שלי הטרגדיה מקור זה פנים כל על ? זה מסוג קרקע על דווקא כאלה

 של הגס מילונו נמרצות. קילל ושוב בנת?״ הדם. שטף סיבת וזו
 ובעל ועדינה רכה נשמה בעל היותו על לגמול כנראה, בא, גיורא
דקיק. קרום

 של ״הסדר״ שעת קרובה נסגרות. והדלתות שוקעת השמש
 היו לא כי פינו אל אוכל בא לא הבוקר מן עגום. ״סדר״ יהיה זה פסח.

 לאיסוף ודלי מים חבית רק אוכל, אין עכשיו גם כשרים. מצרכים פה
תן)אף היום(. שעות בכל לנו היו לא מים ש

 גם ובא לפסח, כשרים מצרכים עם משאית מנתניה הגיעה כרגע
 שלי הראשון הסדר יהיה שמח שמח! חג ״הסדר״. כן,ייערך אם רב.

! בביתהסוהר. לי א אלי,

ששי יום
 שמש. בנור הראשון הביקור וניומה. מירקה אצלי ביקרו אתמול
 בהרבה אינטנסיבית בכלא השמחה אכן מאוד. אותי שימח הביקור

לו. שמחוצה מזו
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 הסורגים מאחורי עמיקם אליהו
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חמישי יום
 לאחרונה. אותו ראיתי מאז מאוד השתנה שלמה. אצלי היה אתמול

 ניסה ערבי אסיר במלואן. השערותי את אישרו שהביא הידיעות
לכלא. והוחזר נתפס אבל לברוח,

ששי יום
 את לתאר שב אני ימים, עשרה בת הפסקה לאחר החג. ימי חלפו

קורותי.
ה״נזארה״ אל נקראיתי הצהריים, אחר בשעות הערעור, ביום

 ורתחתי שאמס״, נור ״בוקרא - זה שיהיה ניחשתי ההמתנה(. )חדר
 מחמוד של להיטותם אבל גירוש, עלי שיגזור מיהו ידעתי מכעס.

 התייצבתי ביום בו חוקי. יסוד משוללת שעה, לפי היתה, ועוזריו
 חמש העונש, מן להפחית סיכוי שאין ראה שלי הסניגור לערעור.

 ״special treatment״ בבקשת להסתפק איפוא והחליט מאסר, שנות
 בגדים ללבוש הריצפה(, על ברזל)ולא במיטת לישון הזכות כלומר -

א להתגלח אזרחיים, ל  במקצת. משופר מזון ולקבל בסתר( בגלוי)ו
 special^ אוטומטית זוכים הרגילים, עברייניהם אף )האנגלים,
treatment. גניבות על שנשפטו אנגלים שוטרים כמה כאן ישבו 

 המשפט שבית אסיר מיוחד.( ומזון מיטות ניתנו ולכולם קטנות,
 ידעתי שמש. לנור להישלח יכול אינו special treatment לו מעניק

 הקשיש, האנגלי והנה המשפט. מבית עדיין הגיע לא שלי שהתיק
 את ויתן הנושא את יבחן כי לסניגורי מסר הלבנה, הפאה בעל

 מן יצאתי המפקד, מסדר בשעת לכן ימים. כמה כעבור החלטתו
לי אושר ואם שלי המסמכים נתקבלו כבר אם ושאלתי השורה

.special treatment
 שהיה במוצאו, ארמני הפקיד, אל מבטו את הפנה המפקד

 האיש אסיר. ולא חופשי אזרח היותו למרות מחמוד של דברו עושה
כאן. נמצא לא שלי שהתיק וענה במקצת נבוך

 מסוגל היה המפקד שאפילו עד בולט, כה היה הנבלה מעשה
 ריאותי מלוא ונשמתי שלי התא אל הוחזרתי משמעותו. את לתפוס

המצחין. אווירו את
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 ,29 מספר התא נוספת. עבירה עברתי מכן לאחר מה זמן אבל
 ריכזו היהודים האסירים כל ואת חוסל, פרבנטיבי, כמאסר ששימש

 לשמונה-עשר מקום בתא יש החוק פי על .25 שמספרו אחד, בתא
 שלושים בתא נמצאו כי איומה, היתה הצפיפות בלבד. אסירים

 ידיעתי את שאנצל ממני ביקשו מחברי אחדים איש. וחמישה
ם ביום נסבל. הבלתי המצב על בשמם ואמחה באנגלית שי)יו  אחד ש

 בתא ״סר, ואמרתי: השורה מן יצאתי המסדר, בשעת הערעור(, אחרי
שר מקום יש שלנו שמונה־ע  בו נמצאים וכעת בלבד, אדם בני ל

 תא את לנו שיחזירו להורות בטובך תואיל שמא וחמישה. שלושים
גדול.״ כה אנשים למספר אוויר די אין כי ,29

 הבא ״בשבוע ואמר: פמלייתו אנשי עם קצרות התייעץ המפקד
 הכי. בלאו זה בתא תישאר לא אתה ואילו האנשים, מספר כאן יופחת

או..." special treatment שתקבל או
שמש. לנור אלך ל״ספיישל״ אזכה לא שאם זכר י גאון ממש

 החשובה הערתו את זו בהזדמנות להשמיע לנכון מצא היהודי הקצין
 ובקול - ״Now you will have fresh air״:רם בקול באנגלית, ואמר
 לרעתך״. ופועל צרות מחפש תמיד ״אתה בעברית: הוסיף נמוך

 צריך הייתי שלא החברים רוב גם חשבו המעשה שלאחר בחכמה
 שותף הייתי עצמי אני גם לתא. האחראי הייתי לא כי להתערב,

מעשי. את לשפר לעצמי הבטחתי האלף ובפעם זו, לדעתם

ראשון יום
 סניגורי שעתירת ״הבוקר״ בעיתון קראתי הצהריים, אחרי שני ביום

 שאמס״. נור ״בוקרא הודיעני: השומר לי. בא שיגורתי את נדחתה.
 משלוחים. מכאן יוצאים לא ג׳ ביום כי מתבדח, שהוא חשבנו כולנו

 מודיעים לכן קודם יום שמש; לנור אסירים נשלחים ששי בימי רק
 האסירים אחד חליל, שייח׳ מוסר ההודעה ואת גירושו, על לאסיר
 אשלח אמנם אם היהודי הקצין את שאל יחזקאל במחסן. העובד

 בטוחים כן על בהחלטיות. זאת הכחיש והלה - שמש לנור למחרת
התלוצץ. שהשומר היינו

הילך!״ ״אליהו, רם: בקול נשמע בבוקר, חמש בשעה למחרת,
קודר רוח במצב נשמתי. את עטפה גדולה ועצבות בלבי, זע מה דבר
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עמיקם אליהו של רישום - ירושלים בכלא 18 תא
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 המגורשים שאר רוכזו שבה ל״נזארה״ שנכנסתי עד מחברי. נפרדתי
צער. ולא כאב לא מאומה, חשתי לא שוב היחידי(, היהודי )הייתי

שני יום
 רוחי מצב את משקף מה שבמידת קטע מצאתי גיורא של ביומנו
העת: באותה

 בעשרות מחשבותי מתפזרות כלל בדרך תמיד. אצלי קורה ״כך
 חירום, בשעת או ואסונות, מכשולים מול סכנה, ברגעי כן לא כיוונים.

 את ממוקדת. והחשיבה וחריפה, צלולה מחשבתי נעשית אז כי
 קהות וגם רוחני אלחוש מעין אלה במקרים מלווה המחשבה צלילות
 מוכן אני אז כי - ״stand to״ כזה מצב מכנה הייתי באנגלית גופנית.

 טוב פועלים שאלה עד השרירים, בתגובת אז שולט הקיום יצר לכול.
 את רב, בקושי לעצמם, מפלסים החוץ מן הבאים הרשמים מתמיד.

 ברפלקס אותם מחזירה והנשמה ההתגוננות, למעטה מבעד דרכם
עזים.״ ריגושים מפני עלי מגוננת זאת קהות מוקהה.

 בכנותו זה, כגון רוח למצב מדויק ביטוי מצא שגיורא נדמה
לכל. מוכן הייתי - ל״נזארה״ כשנכנסתי ״.stand to״ אותו

שלישי יום
 את עזבה הסוהר( בית של )רכב שה״זינזנה״ בשעה נסדקה הקהות

ר, את לראשונה ראיתי שנה חצי לאחר לרחוב. ויצאה הכלא חצר עי  ה
 לי מוכר שהיה במסלול נסענו החופש. - ההומה הרחוב האנשים, את

 בפעם האוניברסיטה. אל יום מדי זו בדרך עובר הייתי היטב.
 הייתי הירושלמי. הבוקר את ראיתי חודשים ששה לאחר הראשונה

 בשעה בהשתוממות בי הביטו למסע חברי כי מאוד, נרגש כנראה
 כפות הייתי שאליו הסיאמי התאום אקרובטיים. זינוקים שביצעתי

 לתא שבינינו בדופן קטן צוהר רק חלונות, בלי רכב זה היה התרעם.
 הרכב. של האחורי שבחלקו הכניסה בדלת היה כזה פתח עוד הנהג.

 פעם עצמי את להטות איפוא נאלצתי העיר ממראה ליהנות כדי
 הספסל מן שנפלתי כמעט נשאשיבי בתי וליד אחורה, ופעם קדימה

 היורד 9 מספר אוטובוס שראיתי מפני קרה זה הכפות. חברי גם ועמי
מוכרות. פנים בו למצוא וקיוויתי הצופים, מהר
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 כחלום. היו אליה שהתלוו והרשמים העיר ברחובות הנסיעה
שבהם. באינטנסיביות רק היה היחיד ההבדל

רביעי יום
 כאשר בגרוני. אחז ומחנק מירושלים נפרדתי הצופים הר בפסגת
 הדיכאון. בהרבה פחת שכם, לדרך צפונה ופנינו עטרות פני על חלפנו
 יסוד, ומשוללת היגיון חסרת אווילית, תקווה איזו לכך גרמה

 ראיתי לא שכמותו המרחב ובמראה הצח ההרים באוויר שמקורה
 את ולא הנעול, בארגז הנסיעה טורח את כלל הרגשתי לא מזמן.

 לכלי רגילים היו לא רובם ברע. חשו למסע חברי המהירות. טלטולי
 כאן היתה לכן בטיסות. התנסיתי כבר אני ואילו ממונעים. תחבורה

הסוהר. בית של ברכב חדש חסד העליונה, על ידי
 כי הכרתי, מהם אחד ואנוכי. ערבים ארבעה חמישה, שם היינו

 דאהדאה, זכריה היה המוזר שמו לערעורים. הדין בבית יחד עמדנו
 רצח, על שנה חמש-עשרה של עונש לרצות גמר היה. מרתק וטיפוס

 נדון זה, עונש שריצה לאחר נוספות. שנים לשבע לכלא חזר כך ואחר
 נהדרות, היו פניו שנים. ולשלוש לשנתיים דין, פסקי בשני שוב

 פניו שגון בעוד היו, ובהירות חומות והפראיות היפות ועיניו גזעיות,
 עכשיו בשערוריות. אותו שסיבך דבר סוער, מזג בעל היה שחום.
 לבין בינו התנגשות בגלל - שמש לנור כמוני, מזורז, בהליך נשלח

 זכור לא אקספרס. היה שלנו הטרנספורט עצמו. במפקד וגם מחמוד,
 הפעם ואילו שלישי, ביום שמש לנור מגורשים נשלחו פעם שאי

 עתה עד ששי. וביום שלישי ביום :משלוחים שני לשם לצאת עמדו
 ״ידידינו״, של שקדנותם פרי שמא או מקרה זה היה אם יודע אינני

ושלי. זכריה של

חמישי יום
 השחורים. אצל ובשנאה היהודים אצל בלבביות נתקבלתי שמש בנור

 החלו מיד הבזק. במהירות ביניהם פשטה הגעתי על הידיעה
 האיש את לראות רצו הצריפים. חלונות וליד הדלת ליד להתגודד

של מינית תקיפה ערבי )בעיני שלהם בבנק אחות״ ״לתקוף שניסה
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 דברים מקללים שבה הנפוצה הקללה מכאן צורב. עלבון היא אחות
מופשטים(. ואפילו דוממים

 הייתי לגביהם הכלא. לרשויות מבוכה שגרמתי התברר למחרת
 נדונו בירושלים שנשפטו היהודים כעשרים בין תקדים. ללא בעיה

 שנים לחמש שלושה שנה, לחמש-עשרה שניים עולם, למאסר שניים
 לשנתיים, ארבעה שנים, לשלוש - שניים השלישי(, הייתי )בהם

 לנור גורשו כלל בדרך בלבד. חודשים לכמה והשאר לשנה אחדים
 כל על כולם. לא וגם משנה(, פחות )שמאסרם ״הקטנים״ רק שמש
 דופן יוצא משנה. למעלה שעונשו מי הגיע לא שם שהותי בימי פנים

שצברתי. החטאים ערימת בגלל כנראה הייתי,

ששי יום
 האסירים( )ספירת ה״תמאם״ לאחר בטבת, וחמישה העשרים בבוקר

 היוו היהודים האסירים בי. לנהוג כיצד התורניים הסגנים ידעו לא
 שהיו מכיוון הצהריים. אחר בשעות לעבודה ויצאו נפרדת קבוצה

 גדול״ ״שפוט אני, ואילו קטן, למשמר נתונים היו קטנים״ ״שפוטים
 להצטרף רשאי הייתי לא הדין, גזר מתן אחרי אחד חודש ורק

 זה דבר כי לעבוד, יכולתי לא ערבים עם גם אבל היהודים. לקבוצת
 למורת - במחנה איפוא, הושארתי, המקובלת. לנורמה בניגוד היה

שמו הסרג׳נט של רוחו  לאלתר בי לנקום שרצה פאוזי(, היה הערבי)
הנביא. שבט לכל שגרמתי הנורא העוול על

 פאוזי אמר ״ג׳בל״, השמירה. לעמדת נקראתי שעה כעבור
 האסירים(. עבודת מקום בהר, המחצבות )כלומר ניצחון בתרועת

 גבה-קומה, סרג׳נט אל והגענו ההר, לעבר אנגלי מלווה עם צעדתי
 בערבית, אלי פנה נדון?״ אתה זמן ״לכמה הנדרסון. ששמו ג׳ינג׳י

ימים. שבעה על בלעדי שליט היה כאילו גאה, בארשת
 באנגלית שאל - ערבי?״ ״לא יהודי״. ״אני בעברית: עניתי

 היתה ראשי על כי הערבים, ובין ביני הבדל כל היה לא )בלבוש
 אותי ששלח הערבי הסרג׳נט את ״שאל ״עקל״(. בלי כי אם מטפחת,

אמרתי. הנה״,
 לא פאוזי אבל שלי. השומר על פקד - המחנה״ אל אותו ״קח

התווכח פאתי המשמר. לעמדת שוב לי קראו שעה כעבור נכנע.
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 מן עוד אותי שהכיר סרג׳נט, הוא ואף קופטי בהלול, עם קולות בקולי
 הקודם יחסו את לשנות לו גרם מה ידעתי )לא הירושלמי הכלא

 ואולם להר, אותי לשלוח שאין דעתו על עמד בהלול כלפי(. והעוין
 עם שיעבוד מסכים המפקד גם כי להר, ״יילך ויתר. לא פאוזי

ערבים״.
 אותו ללוות מה? ״אז לריב. קץ שמה האנגלי השומר התערבות

בעסק״. לא ״אני בהלול: ״ללוות״. פאתי: לא?״ או
 ״בפקודת אתה?״ ״שוב בתמיהה: אותי קיבל הנדרסון

 דרך ההיא״. לקבוצה גש - All right״ שלי. הקיקרו ענה המפקד״,
החלה. יסוכי

ר י  אי
ראשון יום

 היה עגלות. הטענת שמש: בנור ביותר הקשה העבודה אל הגעתי
 באדמה, או )דבאש( אבנים בגושי קטנים קרונות למלא עלינו

 האסירים לחצץ. אותן ההופכות גריסה למכונות אותם ולהוביל
 אחת. כל אנשים עשרה בנות בקבוצות מאורגנים בכך העוסקים

 35 למלא קבוצה כל על משגיח-אסיר. עומד קבוצה כל בראש
 ליד עובדים בקבלנות, העבודה שאין בימים אבל ליום. קרוניות
המנוף.

 בקבלנות. עבדו שלא האלה, הימים מן באחד דווקא הגעתי
 ״הידד אותי. הכירו כולם פראית. בשמחה אותי קיבלה קבוצתי

 של )תג כתר?״ ״אולי הכותפות?״ על לו היו כוכבים ״כמה י״ לקצין
 חווג׳ה, חווג׳ה, זונה! אחי אמו! ערוות דתו! ״ארורה מייג׳ור(.

 רואים הרי מלה. אף מבין לא ״לא, טובה״. ערבית שמדבר שמעתי
עונה״. שאינו

 והקללות העקיצות עליהם כשנמאסו מלה. אמרתי לא באמת
 הפרשה על משוחחים התחילו קצר(, זמן תוך עליהם נמאס דבר )כל

 שמעתי הזה. העולם מן לא דמיוניים, סיפורים מפיהם שמעתי שלי.
 ערבים. שני הרגתי הבריחה שבשעת אנגליות, לירות מיליון ששרדתי

 בקללות ומתובל המזרחית המליצה מיטב לפי בתיאורים זה כל
העיקר. היה זה לא אבל עסיסיות.
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שני יום
 התעמלתי אמנם האחרונה. השנה מחצית במשך הופעלו לא שרירי

 ובוודאי מניוון השרירים על לשמור יכלו לא התרגילים אבל יום, יום
 ״היממה״ בחלקי שנפלה העבודה לכן המלא. כושרם את להבטיח לא

 ידי מכפות רב ניגר ודם השעה מחצית אלא חלפה לא מעט. אותי
 לאחר סחרחר,כמו ראשי היה שעה וכעבור החדות, האבנים בגלל

 חששתי מועקה. חשתי שבלבי בכך רק היה ההבדל חריף. משקה
להנאתם. גבול היה ולא מצבי על התענגו השחורים חברי שבר. מפני

 החדשות, הגרסאות ומלבד והעלבונות, הקללות מטר מלבד
 לנכון מצאו שלי, הפרשה אודות על שהשמיעו והוויכוחים הדיווחים

 שתקתי. העת אותה כל ביותר. הכבדים האבנים גושי את עלי להעמיס
 ולא עלי שהשתלטה מוחלטת, באדישות קיבלתי סביבי המתרחש את

 הפצועות, ידי כאב את הרגשתי לא שוב לפרוץ. זעמי לרגשי התירה
אותו. המלווה כסחרחורת ומטושטש היה עמום וברגלי בגבי והכאב

שלישי יום
 גבוה. חום וקיבלתי חליתי בכלא הראשונה בפעם

רביעי יום
 המים אך קשות, אותי עינה הצמא ממשיך. אני ירד. והחום לי, הוטב

 מצבי. את הערבים מעיני להעלים והתעקשתי מרוחק במקום היו
 בכל הכביר המאמץ היה זה שלושה. במקום עבדתי שיניים בהידוק

 פנים כל על כך - למוות או לחיים מלחמה נואש, מאמץ חיי, ימי
 לעקיצות הראויה היחידה התגובה זו היתה בעיני אז. לי היה נדמה

 ואת האבנים את השחורים עלי עמסו שבה לאכזריות וגם ולעלבונות,
חול)כל סלי  תגובתי שלושה(. סחבתי אני - אחד סל לקח מהם אחד ה

 באוזני ואתלונן אמחה אתמוטט, שאתעלף, ציפו אותם. הפתיעה
 את לערער מאמציהם וכל הבוערת חמתם והנה האנגלי, הסרג׳נט

 ורק הנפש, שלוות על שמרתי חוץ כלפי בתוהו. עלו משקלי שיווי
לי. עלתה היא כוח בכמה ידע אלוהים

 להתקרב ידו, בתנועת הנדרסון, לי אותת עבודה של שעה לאחר
רשאי היה שלא ידעתי כי דווקא, כלפיו מכעס, רותח ניגשתי אליו.
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ם פרך לעבודת אותי לשלוח מי לי  הגדולים״ ש״לאסירים לי נודע זו)
 קמאל, ערבי, קורפורל עמד לידו יותר(. קלה עבודה לקבל זכות יש

 ומן ידיו מתנועות זאת להבין יכולתי שלי. הפשע על לו שסיפר
 ״על שאל: האנגלי אליהם. שהתקרבתי בשעה ששמעתי המשפטים

 ציפה לא הנדרסון שוד״. נסיון ״על עניתי: אותך?״ הרשיעו מה
 חף ״אני מעין אחר, נוסח לשמוע היה רגיל כי כזאת, לתשובה
 דברי: את וחיקה ומתחצף, בו מתגרה שאני לו היה נדמה מפשע״.

 עכשיו מחוברים הבנקים שכל יודע אינך ? הא שוד, נסיון שוד, ״נסיון
 לשדוד, הפעם עוד תנסה אם המשטרה? אל ישירות מיוחדים בקווים

במקום״. בו בך יירו
 כך על שאחשוב איפוא ועניתי זאת, כל לי סיפר למה ידעתי לא

 ״לך!״ ללכת. לי מותר אם ושאלתי הקרובות, השנים חמש במשך
בשנאה. בי והביט אמר

 וכפי הקצף, בי גבר הנדרסון עם השיחה אחרי לעבודתי. חזרתי
 למורת מרץ, במשנה עבדתי כי טוב, מניע זה היה לדעת שנוכחתי

 ובתנועות להתחכם, החליטו שבהם הפיקחים השחורים. של רוחם
 להודיע ניסו ערבית( שומע שאינני חשבו )כי עילגת ובעברית ידיים

 לא להיום. האחרון הוא שלפנינו שהקרון מאולצים, בחיוכים לי,
 עם אבל מאמצי. את הכפלתי ובשמחה. להם האמנתי אבל עניתי,

 האכזבה ורביעי. שלישי וגם קרון, עוד שבא ראיתי הטעינה גמר
בנפשי. קשות פגעה

 בכך, הבחינו לא ואולם מטרתה, את השיגה שונאי עורמת
 על קולנית בשיחה ופתחו התכסיס את שינו כעת המזל. למרבה
 הייתי הקודם הנפש מפח לאחר להטענה. קרונות עשרים עוד שנותרו
 אפיים, אחת מנה להשיב החלטתי ברוחי. נפלתי לא והפעם מחוסן,

Coup de grace ״אינשאללה״ הכף. את להכריע שנועד שלי - 
קרונות!״ מאה עוד שיגיעו ״הלוואי - צחה בערבית הצהרתי

 להוכיח כדי מרץ, ביתר לעבוד התחילו נכנעו. הערבים ניצחתי.
 הקלה. הרגשתי coup de grace אותו לאחר ״גברים״. הם שגם

 ליצנות שמץ בי יש שלהם. הכבוד רגש על עצמי לבין ביני גיחכתי
 ברגעים אף גיחוך. מעוררת ולפסיכיקה קומיים למצבים האורבת
הומור, של ונוצצות קטנות אבנים זו תכונה דולה ביותר הקשים
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 בחיוך נשמתי את ומאירה הדם, או הרפש מן אפילו אותן מעלה
אמי. לי הורישה הזאת התכונה את פנימי.

 מראיהם אותי שיעשע השחורים, של דכדוכם את ראיתי כאשר
 הוסיף לרגע נפשי את שהצהיל והחיוך שלי, יסורי נשכחו שכמעט עד
חדש. כוח לי

 וגב שרירים כאב שמחירו בניצחון הסתיים הראשון יומי
נוראה. ועייפות

זיעה, שטוף הייתי קרים. מים ברז אל נצמדתי העבודה בגמר
 שאני שייתכן המחשבה ושתיתי. שתיתי אלא לכך לב שמתי לא אבל

 הטרידה לא קטלנית שחפת או ריאות דלקת בסכנת עצמי את מלעיט
כלל. אותי

 כשמילאתי עתה, אבל אלוהים, של שמו את חיללתי לא מעולם
 רחום אל שהוא מאודי בכל האמנתי וזכים, קרים מים בשפע קרבי את

 שוללת העליונה ההשגחה אשר אדם בני שיש בדעה אמת אין וחנון.
 דברים הרבה שתיתי חיי שבימי לי, אשר לשמוח. היכולת את מהם

מים. של טעמם את כה עד ידעתי לא מעולים,
 הצועד האסירים טור אל מעודד חזרתי צמאוני, את מששברתי

האצילית. האומה בני של החייתית שנאתם אותי הקיפה למחנה.

חמישי יום
 קשי על יותר. עוד השלישי והיום מקודמו, גרוע היה המחרת יום

 הימים מן שנצטברה והעייפות הגב כאבי נוספו המפרכת העבודה
 סבלתי בשרירים. החומצות הצטברות במיוחד לי הציקה הקודמים.

 שכאילו הפנים, והעמדת המשחק עלי הכבידו לכל מעל תופת. יסורי
אצלי. בכך מה של דבר אלא העבודה אין

 הימים שלושת במרוצת ההצקה דרכי כל את מיצו הערבים
 ואולם עלי. הקבוצות משגיחי רבו האלה הימים במהלך הראשונים.

 ביום לקבוצתו. אותי לצרף רצה לא מהם ואיש בי, מאסו קצר זמן תוך
 הייתי חייב אחת. תנועה בנות בהברות רק אבל לדבר, התחלתי השני
להם. ללעוג כדי לדבר

 זאת לעומת היד. וכף האמה - תורפה נקודות בשתי לוקה גופי
לי היה יותר קל כך עקב ובירכיים. בגב בכתפיים, רב בכוח ניחנתי
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 הערבים(. לגבי היה כך )לא אותם להרים מאשר המשאות את לשאת
 גדולות אבנים לשאת להיטותי את בראותם השתוממו הערבים
 השוטים גבי. על ולהעמיסן להרימן כדי מהם שניים שנדרשו וכבדות,

 לגבור יכלו שלא מכיוון יותר. קל זה היה שעבורי הבינו לא הללו
 - כוחותי אפיסת סף אל כשהגעתי ימים, שלושה כעבור החליטו עלי,

כמשמעו. פשוטו אותי, להרוג

ששי יום
 השבת נקבעה היהודים בשביל המפקד. אל פניתי הראשונה בשבת

 האסירים מן ותלונות פניות קיבל והמפקד )לשכה(, ״מכתאב״ כיום
 התקנון. סעיפי על עברו אם אותם העניש וגם היהודים,
 שהנני הדגשתי היהודים. האסירים לקבוצת אותי שיצרף ביקשתי
 אם כלפי. שנאתם את חש ואני ערבים, מאות שלוש בין היחיד היהודי

 לטובתי. איש יעיד ולא תאונה, זאת שהיתה יאמרו רע, דבר לי יקרה
למוות. לא אך מאסר, שנות לחמש הכל בסך נדון שאני ציינתי לסיום

 מאהבת לו היתה הגון. כאדם ונראה חיובי רושם עשה האנגלי
 בשלבי מהר התקדם ליהודים. אהדתו את הסתיר ולא יהודיה

 הסביר ידידותית בנימה מפקח. לדרגת סרג׳נט מדרגת ועלה הקריירה
 אוטומטי, רובה של תוספת מצריכה במחצבה הצנועה שנוכחותי לי,

 של עבודתה שעות שהן הצהריים, אחרי בשעות כזה רובה ואין
 הערבים. עם לעבוד להמשיך עלי - ברירה אין לכן היהודים, קבוצת
 ועלי לפני רב זמן עם חדש אסיר אני לי. לעזור יוכל לא הרב לצערו
שה קידומו את לסכן יכול שאינו להבין  חודשיים כעבור זאת למעני)ע

 ואחר חודשייס-שלושה עוד לסבול לי הציע היהודיה(. ידידתו בגין
הבטחתו. את שקיים להודות עלי נראה. כך

ראשון יום
 והמפרך הקשה היום זה היה חדש. עבודה שבוע התחיל למחרת
 ניגר ידי מכפות המשבר. אותי כשפקד הגביהה כבר השמש ביותר.

 מכושים סכינים, האבנים מן ייצרו מסויים בעידן איך הבנתי אז דם.
 היה זקנם, את גילחו לא הקדמונים אבותינו )אם למיניהם כלים ועוד

תערים(. או גילוח בסכיני ממחסור ולא רשלנות, מפאת פשוט זה
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 ולא התערפלה ראןתי ומבולקה, ומבוקה בוקה היתה בראשי
 חמור. הפסד זה יהיה אתעלף שאם ידעתי וברגליי. בידי עוד שלטתי

 בית אדמת על רגלי דרכה שבו הרגע מן גוננתי. האישי כבודי על לא
יהודי. של מסויימת דמות מייצג שאני ברור לי היה הכלא

שני יום
ג. להיחשב דעתי על עלה לא מעולם חופשי בהיותי צ מיי  אולם ל
 שהם לב שמתי הסוהר, בית בתחום הערבים ועם האנגלים עם במגעי

 כך לשם משתמשים הערבים שונים. יהודים טיפוסי בין מבחינים
 אל ״ולאד נקראים הישן הישוב בני יהודים מיוחדים: במונחים

 הראשונים החלוצים והפאות. הקפוטה בגלל אולי מוות(, מיתה״)בני
 ימים האריך זה מונח המוות״. ״בני ואינם "מוסקוב״)רוסים(, נקראים

 המערב מארצות או מאירופה ליהודים ככינוי האחרונה, לעת עד
״סאהאיונים״)ציונים(. אחר: מונח במקומו בא עתה אבל בכלל,

המוות״ ״בני בין ההבחנה להבלטת רבה חשיבות היתה בעיני
 אותי. יכנו איך לי איכפת היה ולא זה, לסוג שייכים שאינם אלה ובין

 היא עובדה לדאבוני אך מעייני, בראש היתה לא ה״יצוגיות״ בע?ת
 תנועת בתוך הפועלים הכוחות שונים. יהודים טיפוסי שקיימים
 אחיד. בלתי חומר ויצרו החוץ, מן גורמים עם יחד חברו תחייתנו

ה״טיפוסים״. בין החד ההבדל מכאן

שלישי יום
 יכול מראהו שלפי מתבוללת למשפחה בן פולין, יליד הוא גיורא

 היו נעוריו גם עצמו על מעיד שהוא וכפי טהור״, ל״ארי להיחשב
 כי אף יהודי, של מיוחד לטיפוס במודע שייך הוא מאוד. ״אריים״

 הוא שבו מיומנו קטע כאן מעתיק אני ״מייצג״. להוות משתדל אינו
עצמו: של ה״טיפוס״ על כותב

 אני שעמו הציבור מן פורש הוא ומדוע שבי ׳טיפוס׳ אותו ״מהו
 רק אני דווקא. לאו היהודים? משאר אני טוב בעיני האם נמנה?
 פעילותי שנות ארבע-עשרה כל במשך ויודע מרגיש אני זאת שונה.

 בחברתם וגם לבית״ר כשהצטרפתי הייתי שלוש-עשרה בן הציבורית.
ובשכבות בחוגים לימים, זר. אפילו שונה, הרגשתי גילי בני של
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ח זר. גוף בהיותי לתסיסה גרמתי שונים  בן כאלישע לא אבל ר״, ״א
 המדבר אנ.דק.* מעין ״שיקץ״, כמו נראיתי שונה. פשוט אלא אבויה,

גר. כמו יידיש
אהדה. שחשו היו אותי, ששנאו היו כך. בשל רבות ״סבלתי

 כך. על אותי חיבבו דווקא ואלה שונה, הייתי כי אותי שנאו אלה
 בהם דבקתי לכן משלהם״. ״אחד הייתי שביניהם אלה היו מועטים

 אותו, ופירשתי שלי השוני של טיבו מה הבנתי לא בתחילה לבי. בכל
 דובר למחצה, מתבוללת לסביבה בן זרה, תרבות ספוג בהיותי בשוגג,

 והגיע שתעה פולני של צאצא שהנני הייתי סבור לפעמים שונה. שפה
מה לגיטו הודי)כ  וחוטם שחורה בלורית תמורת לתת מוכן הייתי הי

 אותי שהביאו מי כי כשהסקתי חלחלה בי אחזה אחת לא שמי!(.
 פאן סינקיביץ׳: של ספריו מתוך החייל גיבורי היו לציונות

 ולא הם סקשטוסקי. פאן - רבב ללא והאביר קמיציץ, וולודיובסקי,
 לא שלי והמורים כראוי, הבנתי לא שאותם עמנו, מתולדות האישים
בפועלם״. התענינות בי לעורר הצליחו

חנוכה של שמיני נר
 עד לעדי נחלתו את עם רוכש שבה הדרך באותה גאלנו אדמתנו את

 הבונה. ושל החורש של אפם וזעת הלוחם החייל של דמו - והיא
 ועד. לעולם אדמתו את העם נשא שבו המוהר הם והזעה הדם

 שלו. הרוח וערכי העם של תרבותו - היא זו עולם ברית של התולדה
בעולמנו. כנהוג חוקית נישואין ברית זוהי

 לא להרמון, עינינו את נשאנו לא בארצנו, בה בגדנו לא
 ולא ב״מונוגמיה״, ארצנו עם חיינו טריטוריאלית. לזימה התאווינו

זולתה. באחרת חשקנו
 ״דויטשלנד נוסח שוטים עשבים הצמיחה לא שלנו הפטריוטיות

 הברברים על העליונות תחושת בריטניה״. ״רול או אלעס״ איבר
 העובדה את ביטאה שבמציאות, המצב מן נבעה אותנו שליותה
 החזון היו לבוא לעתיד שלה והאידיאל נפשה משאת אולם הקיימת,

כבש״ עם זאב ״וגר - בשלוה חיים תוך יצירתי ושיוויון דו-קיום של

* .N.D- אנטישמית. פולנית מפלגה
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 יאיר עולם באי ולכל מירושלים״. ה׳ ודבר תורה תצא ״מציון - ואז
 האמת, באור הברברי(, זאת שאמר )כפי השמש - הגדול הכוכב

והצדק. האהבה
כיבוש, מעשי או לכת שירי עריכת ללא - שלנו ״הגזענות״ זוהי

 יהודי או יהודי עליון נציב בלי באמריקה, יהודים ״גאולייטרים״ בלי
אף למלך כמשנה  של כזכותה היא לכך זכותנו להלכה כי בלונדון)

בירושלים. חדש פילטוס או מזה( למעלה לא אם אנגליה,
 מעל הדולקים חנוכה נרות שמונת אל הן עתה מביט הנני
 משתוללת שם לסורגים. שמעבר העולם אל הן שלי, ל״בורש״

 מהרהר: ואני שנה, אלפיים בת מלחמה הללו, הנרות נגד מלחמה
 חש לבי אבל השתנה. לא ודבר עולמות, שני מלחמות, שתי הן אלה

 מקום הכלא, בבית שהעליתי בלהבה בהביטי גזעית גאווה גאווה,
 אור שהנו ושליו בהיר באור מאירה זו ולהבה והצחנה, הזוהמה

נצחיותנו.
ז עו ר מ , צו תי ע ו ש ה לך י א ח נ ב ש  ל

חנוכה זאת
 למען האדם של מלחמתו היא האחת - הן מלחמות שתי אכן,

 חייתית. מלחמה אפלה, לדיכוי, נועדה והאחרת אורו, חירותו,
 היום עצם עד משתוללות ששתיהן כיוון השתנה לא דבר לכאורה

 בחלוף כי בלוחם, שינוי כל חל לא שבראשונה בעוד אולם, הזה.
 נר את - ההם שבימים יהודי כאותו - אני מדליק שנה אלפיים

 הרי הכלא(, בבית הוא דולק כי )אף החרות אור את החנוכה,
 את מכניעה חיה התחלפו: כבר לוחמים כמה האחרת במלחמה

שית)חד ותכניע תבוא זו ואת זולתה, שלי גדיא(. ה
הרומאים? היכן דאז? היוונים הם היכן
 הוא בהיטלר. לסורגים מבעד מביטים - ואני הנרות - אנו כעת

 חנוכת בעת תדליק, נרותי להבת ואילו שינצחו, זה גם ויפול יפול,
 מקור תמיד, כאש ותהיה שייבנה, המקדש בית של המנורה את הבית,
 לשאר מעל אותנו והמעלה הלפיד נושאי להיות בנו שבחר האור

והיצורים. העמים
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שת שבת. ״מקץ״ פר
 הרוח בתחום ״גזע״ המושג של הניתוח הרוחני. ההיבט כאן עד

 בפי שקרוי מה של הקונספציה גזענויות. שתי של והאנטי-תזה
הביולוגי. להיבט עתה אעבור גזענות. - הבריות

 בהסתמכה המדויקים המדעים לאחד להיחשב יכולה הגזענות
 בתופעות ומתבונן וחוקר זו תורה עתה לומד אני התורשה. תורת על

 חיים אדם בני של השונים בטיפוסים ההסתכלות החיים. מן מרתקות
 אחר המעקב והרצסיבות. האמיננטיות הגנים, תיאורןת את מאשרת

 שבציפורים מזה ערוך לאין מעניין אדם שבבני ביולוגיים תהליכים
 למכביר אוביקטים בו שיש מקום למצוא יהיה קשה בזבובים. או

 פרצופים, פרצופים, הכלא. מבית זה מקצוע לחקר המתאימים
 גזע שמהווה מה כל הגוף, מבני שיער, אפים, עיניים, גולגולות,

 לי מאפשר זה למאותיהן. חיות בדמויות כאן מתגלה - הפיסי במובן
טיפוסים. של עצום במבחר להתבונן

 ישראל. השם את לו הדביקו מדוע יודע אינני אבר. יחיא
 המשטרה בידי נעצר לכן חוקי״. ״בלתי אבל יהודי שהוא אומרים

 בעד אני. שנאסרתי לאחר אחד יום הסוהר, לבית והובא הפלשתינאית
 הארץ. מן ולגירוש ימים חודש של למאסר נדון חוקית הבלתי השהיה

 לשהות המשיך עונשו את ריצה כי אף אחד. בתא אתי ישב הוא
מן)מוצאו אותו שיסיעו חיכה כי בכלא,  זו להסעה המתין מעדן(. לתי
 להגיש המשפט, בית לפני להתיצב אני הספקתי בהם חודשים, מספר
המתין. עדיין הוא לנ״ש. להישלח ואף ערעור

 שבאו האסירים לי סיפרו משם, שנשלחתי לאחר רב זמן
 גורש, סוף סוף מתי יודע אינני בכלא. נמצא עדיין שהוא מירושלים

 לכן נורמלי, שאינו היתה הכללית הדעה שנה. כעבור שרק מניח אני
 אנורמלי, שהוא סברתי לא ה״קרבנות״. לאחד שנהפך על לתמוה אין

 שלו, האינטליגנציה לרמת אשר המלה. מובן במלוא פראי פשוט אלא
 המרכזית אפריקה יוצאי של זו לבין בינה גדול הבדל היה לא לדעתי

 עורו גון כחוש, קומה, נמוך היה הוא נולד. שבו לאיזור הסמוכה
 מפני נבוך הוא מבוכה. והביע עכרורי, בוהה, היה עיניו מבט שחרחר.

 ולא ידע לא הכלא. חיי ואורח השומרים מדי הדוחק, הציוויליזציה,
מעדן, באמת שמוצאו האמנתי לא נאסר. ומדוע דרכון, מהו הבין
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 על סיפוריו כך על העידו הנידחות. הפינות באחת שהתגורר וחשבתי
 הזאת העיר הציוויליזציה. עם במגע לראשונה בא כנראה שם כי עדן,

 שביקר לאחר הזמן, במרוצת נמחה שלא כביר רושם עליו עשתה
 הראשון. הרושם זה היה כי בארץ, וגם במצרים בסודן, באריתריאה,

 הבנתי(, בקושי שאך היחידה )שפתו שלו המוזרה הערבית בשפה
הזאת. העיר של והמשטרה הפאר העושר, על בהתלהבות לי סיפר

 מאסרי. מיום חודשים 17ו- שלי המשפט מן שנה מלאה היום
 ביומן, אותו לרשום מאוד קל כי מוזרה, תחושה בי מעורר 17 המספר

 נרשם ביומן כספר. הם שאף חיי, בתוך אותו לכתוב קשה כמה אך
בחיים. כך לא קל. זה לכן הכל, הסך

 שעה מצרפים רב ובעמל בנפרד מרכיב כל חורטים החיים בספר
 אל הגעתי כך חודש. אל וחודש לילה אל לילה ליום, יום לשעה,
 אבל חלפו שאמנם חודשים 17 בכך. מה של דבר אל כמו 17 מספר

בררר... כאלה, חודשים 29 עוד לי נשארו כסיוט. רע, כחלום
יהודי. שהוא טען מדוע לי ברור לא שלי. אבר אל חוזר אני

מה ״שמע לומר ידע אמנם שראל״)נד  לא אבל לא(, ותו זה שרק לי י
 העור גון לא היהודי־התימני, הטיפוס עם משותף דבר שום בו היה
 בעלי האלה, היהודים את כך כל המאפיין היהדות בתחום הידע ולא

למדי. הגבוהה האינטליגנציה רמת
 בתווי - הקדום המצרי של הקלאסית לדמות דמה בחיצוניותו

 רגל מכף והרגליים, הידיים הצוואר, בצורת הגולגולת, במבנה פניו,
 ״סופר של נאמן כהעתק נראה משוכלות ברגליים כשישב ראש. ועד

 בהמשך האחת רגלו - רגליים בפישוק לפניו מוטה וכשעמד מצרי״,
 נטויות במרפקים, כפופות זרועותיו קדימה, זקורה והשניה גבו קו

 דמות לפני ראיתי עיני: למראה האמנתי לא - לזו זו ומקבילות לפניו
 אמנות יצירת המצריים, הציורים מאחד נלקחה שכאילו חי אדם

שנים. אלפי מלפני
 כשהיה יציבתו, בעצם להפליא זה דבר נתגלה קרובות לעתים

 פעולת את ומדגים פעם, שראה הקמח טחנת פלאי על מספר
 בספרו גם כי החדישות, מן זאת טחנה היתה לא הנראה ככל הריחיים.

 אף המפעיל ז׳מודי איש של דמות מצאנו ״המבול״, סינקביץ/ של
כך הערני האופן. באותו ריחיים הוא מאוד התפעל אותו( כינינו שלי)
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 היה השיא ברגעי טחנה. אותה על לספר והרבה הטכניקה מהישגי
 כה באופן הגאונית ההמצאה פעולת את ומדגים ה״בורש״ מן מזנק

 ושוב. שוב ההצגה על לחזור ממנו ביקשו התא שיושבי עד משעשע,
 המכונית הופעת של נשכח הבלתי הרגע על עדני לנו סיפר זו ברוח

המכונית. תנועת את ומחקה רץ היה בהתלהבותו בעדן. הראשונה
 שתיארתי יציבה אותה אל חוזר היה אחריה וגם הצגה כל לפני

 האמנות בציורי כשהתבוננתי כביר. רושם עלי עשה זה ודבר לעיל,
 ורגליים ידיים כתפיים, של מדויק לא בקו הבחנתי הקדומה, המצרית

 של הפימיטיבית לטכניקה זאת ויחסתי המצוירות, הדמויות אצל
 ההן שהתמונות לדעת נוכחתי שלי עדני למראה אבל דאז. הציירים

 תופעה זו היתה בעיני כצילום. מדויקות להפליא, נאמנות היו
 הגנים שני התורשה. בתורת בסיסי מושג לי היה כבר אם גם מהממת,

 של שונות קומבינציות תוך שנים אלפי נדדו העתיק המצרי התא של
 לשחזר והצליחו לתימן שהגיעו עד שונים בעורקים זרמו וגזע, דם

 הקרוי טהור-הדם שמצרי היה מגוחך המצרי. הגזע של צרופה תופעה
 בעוון פלשתינאי בבית-סוהר שנכלא והוא - אבר יחיא - ישראל
 הגזע מן משמעותי.מאוד. זאת ועם מגוחך בארץ. חוקית בלתי שהיה

 שהוא הטוען ערבי למעשה אבר, ישראל איזה נותר הגדול המצרי
יהודי.

 ועל ספינקסים, פירמידות, חורבות, נותרו המצרים של מארצם
 אל והמתפללת ערבית הדוברת מעורבת, אוכלוסיה חיה הנילוס גדות

 ויש כביכול, ממשלה, קיימת בקהיר ונחשלת. עניה אוכלוסיה הנביא,
 זול ערבי בנוסח וציויליזציה, ותרבות פמליה, עם מלך אפילו בה

 של והקברטים בחשיש, לסחר משגשג שוק במצרים למדי.
כולו. בעולם מפורסמים שלה הבושת ובתי אלכסנדריה

 קבוצתית מתמונה פריט מצרים, אוכלוםןת של נציגה הוא אבר
 ממנו שונה העתיקה. המצרית האמנות תפיסת פי על פשוט טוראי או

 דיוקן של מדויק כהעתק ראשו שצורת ערבי קצין עומר, היה לחלוטין
העברתי לפני שם, שהיתי סיום לעת לראשונה אותו ראיתי פרעה.

T  T

 במקום, בו ואני, אותנו, לספור כדי התא מאחורי עמד הוא לנ״ש.
ידעת? איך התפלא: חברי מצרי? החברים: אחד את שאלתי

נצטייר תאנו דלת של המסורג המלבן רקע על היה. קשה לא
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 הלקוחה תמונה של נאמן העתק וכמו טהור-גזע קלאסי, פרעוני ראש
 העיד עומר של בערבית הבולט המצרי המבטא מצרי. קבר מקירות

 נוספת. להוכחה זקוק הייתי לא אבל ממצרים, שמוצאו עדים כמאה
 במוצאו. ספק להטיל שאין מצרי הוא גם זאחלול, סרג׳נט, אתנו היה

 שאת האציליים הדגמים מן שונים היו לא הם אף פניו ותווי ראשו
 בוותיקן במצרים, ביקורי בעת ראיתי שלהם האוריגינלים ציורי

 במשטרה כעת שירתו הפרעונים, צאצאי אלה, שניים ובלובר.
 - והשני היה מוסלמי מהם אחד כלא. בית כשומרי הפלשתינית

 השכבות מן אלא הגזע מן רק לא משהו נשמר כן אם קופטי.
 אחר, אציל או כפרעה עומר העם, פשוטי כנציג אבר החברתיות:

הנכבדים. אחד או כהן - וזאחלול
 גם מה בהסתייגות, בוודאי יתקבלו הערותי הגזע? בדבר מה אך

 אדם לפני כשאקרא שנים. ואלפי מאות פני על משתרע זה שנושא
 שלא מכיוון ביומנו, אסיר זה נושא על שכתב הדברים את כלשהו

 הוא: מגוחך קצת אכן לי. שילעג ייתכן מזו, טובה תעסוקה לו היתה
 לשוטר(. כינוי הוא ״פרעה״ רוסית בעגה כי )אף שוטר במדי פרעה

 הגזע אכן גרוטסקה. באמת שזו מפני מוצדק, יהיה כאן הצחוק
בספינקם. חנוטה רוחו הקיימים, שרידיו למרות הגדול, המצרי

 רצו חיוניותם. מלוא בתקופת המצרים, אותנו שלחצו זמנים היו
 כפי הללו, החנוטימ־החיים בשלושת מתבונן אני כיום להכחידנו.

 מביט אני שנאה בלי בחנוטימ-המתים. שנים, ארבע לפני שהתבוננתי,
 אז, בו שהבטתי כמו - והחזק הצעיר החי, אני - המת באויבי

 אלא במומיות, מביט כשאני שנאה חש איני אדמתו. את כשעזבתי
התורשה. תיאורית החדישה, התיאוריה כלפי כנה הערצה אני חש

 דעתי על עלה לא מעולם בארצנו. כאן, הטיפוסים רבים מה
 רב בחוץ, שם, הרי הללו. לחומות מחוץ כשהייתי לריבתם, לב לשים

 עד ידיים רחב כה והעולם והשבים, העוברים בין המפריד המרחק
 המגע כאן זאת לעומת בזה. זה אדם בני נתקלים נדירות לעתים שרק
 בחבית. מליחים כמו אדם בני מאות פה צופפו - להחריד עד קרוב

 שמץ לא אף בה אין כי אם זה, ממגע להפיק שניתן היחידה התועלת
כאן. רושם אני לקחיו שאת הלימוד, היא - העינויים על פיצוי של

סבור אני ביותר. מעניינת תערובת הם הפלשתינאים הערבים
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 כה אדמה פיסת על רבים כה גזעים הוצלבו שבו מקום כארצנו שאין
 שמכנים כפי הערבית, האומה תושבים. מיליון אף בה שאין קטנה,
 שנעשו ועמים גזעים של דופן יוצא קונגלומרט הכי בלאו הנה אותה,
 את עכשיו שמאחד מה אחת. לא-טבעית ישות הנביא של חרבו בכוח

 המצרים, הבדוים, ואת פלשתינה, סוריה, תימן, סעודיה, עירק, ערביי
 והמוגרבים והלשון. הדת - הוא וכר והמרוקאים הברברים הואהבים,

 רק הם הפלישתינאים המקורית. לשונם על שמרו עוד )המערבים(
 פסיפס היא אף כשלעצמה זו אבן אבל זה, בפסיפס קטנה אחת אבן

השאר. כל על ברבגוניותו העולה

״וייגש״ שבת י״א
 הוחמרה האחרונים בשבועות ששי. יום של עיתון לידי נפל אתמול

 אלי מגיע זאת למרות המציאות. יקר דבר נעשה ועיתון המשמעת כאן
 רק אבל בארץ, והן בעולם הן בחוץ, המתרחש על מדויק מידע

 ״חמים״. בעודם עליהם תגובתי ואת האירועים את רושם אני לפעמים
 כך הגזענות. בחקר כולי כל את השקעתי זה, נוהג על ששמרתי כיוון
 פעולותיו על מחאה אסיפות היישוב כשכינם שבועיים, לפני גם היה

ותפילות. תעניות קיום על והוכרז העליון״, ״האדם של האחרונות
 משותפת הצהרה של הטקסט את מצאתי יומיים מלפני בעיתון

 זה בנייר הרדיפות. לגבי עמדתן את המבטאת הברית, בעלות מטעם
 כמגינינו עצמם את הרואים אלה לנו הנגרם העוול על זועקים

כי מטעני לא ואם הסובייטים, הפולנים, האנגלים, החדשים: כרוני)  ז
הסינים. אף - השמדתי( כבר העיתון את

 מנושא סוטה אני שבהשפעתו עד עז, כה רושם עלי עשה הנייר
 העושות הפלשתיניות, המחאות מכל יותר חזק הוא בעיני כי לימודי,

 את לסגור ימים כמה בכל שנאלצים הבידור, אתרי בעלי על רק רושם
 לוחמי של הבושה חסרת הציניות כל משוקעת זה בנייר עסקיהם.
שיוויוך. ״החירות ה  בדיכוי מאיימים החייתיות, את מוקיעים הם ו

ם(, אם )ספק ״האשמים״ ל  הם לדין. אותם להעמיד ומבטיחים כו
 התעמולה. מכונת גלגלי עבור חדש שמן להם שנזדמן בוודאי שמחים

 קורבנות של דמעותיהם מפשע, החפים היהודים דם זה, שמן
מכונות לשימון כחומר אחת לא כבר שימש מגן, חסרי אומללים,
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 "Mundus מרומים. להיות הנהנים והאדם העולם פני הם כאלה רבות.
"vult decipi ergo... decipiatur - כן על לרמות, רוצה ״העולם 

אותו״. מרמים
 אדון עונה כך - מאוד״ קשה קשה, המ... לקורבנות, "לעזור

 הקהילות נציגי הרחמנים, השאילתות לבעלי המטופח המיניסטר
 ״קשה כי הללו הרחמנים ידעו לא כאילו הגבוה. השליחים בבית

ביוקר... עולה נייר שכעת למרות מוכנה כבר ההצהרה אבל לעזור״...
 ומי בחזירות, נהג מי המוכיח כמסמך בהיסטוריה תישמר היא

 האכזר, הוא היטלר? - הוא או האנגלים אנחנו, טורפת, כחיה היה
 הרי העוול, על מחינו אנחנו ואנחנו, ונשים, ילדים שרצח זה הוא

 על תעודה כאן הרי מאמינים, אינכם ואם היסטורי, מסמך ההצהרה,
 mundus vult כאשר מהצהרה מתוחכם דבר יש וכי לבנו. רוחב

...decipi - של בעניינם נויטראליות ממשלות לכמה לפנות ״נשתדל 
 ״אבל המסכנים. הפרלמנטרים את המיניסטר אדון מרגיע הפליטים״,

 אם לדעת נוכל לא הרי הקשיים. את נכונה להעריך עליכם רבותי,
 בית...״ וחסר זר, אלמנט לקלוט ייאותו ספרד או תורכיה שבדיה,

 זאת בכל שמדובר מפני מהם, זאת לדרוש אין הרי השם, למען
 הייתי - המיניסטר״ אדוני ,Don't you think" רצוי. בלתי באלמנט

 יעיל יותר ״שהיה - קולנוע כוכב כפני שפניו מעלתו, הוד את שואל
 נדון הבה אירופה? יהודי כל את וחנק הרעיל רצח, היטלר לו והגיוני
 לידיו מפשע החפים של הדם דבק טוב כמה רוח. בקור בנושא

 לעולם. להסיר יצליח לא הוא הזה הכתם את האויב. של המגואלות
 מופת של מכובדת לרמה אותנו מעלה הדם צמא האויב של טירופו

 יפתור לא האויב, הוא, אם גאולה. הילת למאבקנו מעניקה האנושות,
 - ישנות צרות באותן אותנו ישאיר הרי היהודית, הבעיה את בדרכו
 למעצמה חסרות לא הכי שבלאו בשעה לאומי, בית מנדט, הגירה,

 עולמית. אימפריה של שכמה על הרובצות משלה, צרות המסכנה
 המוסלמי, העולם סואץ, הדומיניונים, הודו, אדירים, )אלוהים
היא( זוטרתא מלתא אטו - גלם וחומרי השווקים

 - טבעה ״סטרומה״ מאוד. מצערת היא גם הפליטים בעית
 מקומות את החנויות, את מיד סגרו בפלשתינה צעקה. כך על וקמה

הגיוס(. לשכת - נסגר לא אחד משרד )רק המשרדים ואת הבידור
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 קטנות טרדות האם - למאוריציוס הפליטים וטרנספורט ו״פאריטה״,
ה״חירות״? למען במלחמה העסוקה למדינה הן

Mundus vult decipi בעולם עוד אין ברם, כולו. העולם על חל 
 הולם משהוא יותר אותם הולם הרומי שהפתגם ציבור או אומה
 האסיפות, התפילות, כל הללו, המחאות כל היהודים. - אותנו

 ששוגרו והתזכירים המברקים כל שחורים, דגלים עם האבל תהלוכות
 המטרה העולם״. ״מצפון את לזעזע היתה מטרתם שבועיים לפני

 היום חדשה... הצהרה ידי על זיעזעו... העולם״ ״מצפון את - הושגה
 היהודים בעניין לוקר-סמפסון של שאילתה על הערב עיתון מודיע

 הוד ממשלת של שמדיניותה סבור ״אני המיניסטר: של תשובתו ועל
היהודים״. לגבי חסד בהרבה מצטיינת מלכותו

 מתקשה משלו אישי סנס״ ל״קומון המחויב אדם כי אף יתכן...
 - היינו ״פאריטה״, או ״סטרומה״ הם חסד מעשי אולי זאת. להבין
 התליין של קורבנו מלהיות החירות״ ״אבירי של קורבנם להיות עדיף

 זה היה לו עצמם, הקורבנות את לשאול היינו צריכים כך על הנאצי.
אפשרי.

 ביימו שבו בע., המחנה יושבי עדים היו החסד למעשי
 תוך מאוריציוס בסט. לגיטו ״העברה״ היטלר, בנוסח מיטיבינו,

 לסיפון עירומות נשים בכוח גרירה תוך ״החסד״, קורבנות הכאת
מעלתו. הוד של הפקוחה עינו תחת הגירוש, ספינת

 הוד למען מרצונם( )הפעם למות ליהודים מרשים חסד מרוב
 חיילים ובכרתים. ביוון בלוב, ״החירות״ על בהגנה המלך מעלתו
 ״הקורבנות של מספרם את מגדילים ל״חסד״ שזכו יהודים

 עבור לשלם נאלצת האומללה שהאימפריה כמחיר הבריטים״,
 אדון דיבר שעליו חסד אותו הוא לדעתי, מדי, רב ״החירות״.
המיניסטר.
 אדון של זה בין הבדל שיש אלא סנס״, ב״קומון תלוי הכל
 בה שיש הצהרה מפרסם הוא היהודי. האסיר של לזה המיניסטר
 מתיר אינו הנאצית התופת לפליטי אבל אכזריות, למעשי התנגדות

 הארץ שערי פתוחים הפולנים הפליטים )לפני שלהם למולדת להיכנס
כל חסרת ציניות לזה קורא אני חסד. - קורא הוא ולזה לרווחה(,
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 החופשי הפלשתיני האזרח הנני כי זאת לומר רשאי אני בושה.
אסיר. הנני מכולם,

 זה אין כי הטבח מן סולדים הם אותנו, מרעילים אינם מיטיבינו
 המתה זו - ומסוגר סגור בחדר מגן חסר אדם )ולהמית אסתטי

 לא ואיש סנס״ ה״קומון מן הרבה בכך יש ביותר(. ההומניטרית
 חייבים היו היטלר, של בעקבותיו בכל הלכו אילו כי כך, על יחלוק
״ השלט את להסיר ת רו חי  מבייש היה לא שנותר ומה השער, מעל ״

שלהם. העינויים שיטת ואת הנאצים את
 מוחצת תופת, מכונות מלחמה, מכונות שתי בין ההתנגשות

 ארצות באותן רק מבוצע המאורגן הטבח אמנם, יהודים. מיליוני
 מן להינצל שהצליחו השרידים של גורלם מהו אבל היטלר, שכבש

 נוסעי של גורלם היה מה ברוסיה? יהודים לפליטים אירע מה הטבח?
 הפזורים ״הניצולים״ של חלקם מנת מהי ו״פאריטה״? ״סטרומה״

 חושים קהות באיזו תמה אני קהו. אדם בני רגשות תבל? ברחבי
מפשע. חפים קורבנות מיליוני רצח על הידיעות את עצמי אני קיבלתי

 אותם ואהבתי להם שדאגתי כאלה ישנם הקורבנות שבין ייתכן
 שם, השארתי עלי והאהוב לי היקר כל את הרי אישי. באופן

 הותיר לא שהאויב המרה הבשורה אלי תגיע אם החיה. במלתעות
בחיי? עוד לי יישאר מה מהם, איש

 את בי הגבירו לא לאחרונה אלי שהגיעו הידיעות כל אולם
 ונשאר המלחמה, פרוץ מאז בלבי שביתה לו שקנה העמום הכאב
 כבר אותי מכלה זה מכאוב שנתקהה. כרוני מכאוב כמו בעינו, בתוכי
 התנסיתי הזה הזמן במשך לשאתו. התרגלתי אבל שנים, שלוש

 במין הדברים על להשקיף מסוגל אני לכן רבים, בנסיונות
 גם בהם שחבוי האפשרות למרות חושים, קהות של אוביקטיביות

האישי. אסוני

 להתגונן אפשרות כל חסרי קורבנותיו את רוצח הנאצי השוחט
 - שם אין קרב ואנושי. יהודי לב בכל מהדהדת השפוך דמם וזעקת

 ונשים ילדים הם קורבנותיו כי השפלות. בתכלית שפל טבח רק
בקרב. חלק ליטול מסוגלים שאינם

 את לנתח אובייקטיביות ביתר אוכל כך, כל קהו שחושי מכיוון
לא יהודים. מאוד הרבה של הטרגי במותם פה מדובר העובדות:
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 העובדה: עצם אלא הדברים של הטרגיות ולא המחרידים המספרים
רבים. יחידים של מותם יהודים, של מותם

 בימים בפרט מיוחד, רושם עושה אינו כשלעצמו המוות כעת
מלחמה. משתוללת שבהם

 ראה שכבר אדם של לבו את ירגש שהמוות לכך לצפות גם אין
 ללא בא הוא כאשר כטרגי נתפס המוות אולם מקרוב. פעם לא אותו

 חוקי הם שאלה הכל יודעים טבעי מוות מת האדם כאשר הצדקה. כל
 בכל הקרב. במטרת צידוק מוצאים - בקרב נופל הוא אם הטבע;

 הוא הטבע, לחוקי מנוגד הוא אדם, של למותו הצדקה אין אחר מקרה
וטרגדיה. עוול

 בשנים רבים. אדם בני על המוות בא יום מדי עכשיו והנה
 דמויותיהם עוברות עיני לנגד בארצנו. רבים יהודים נפלו האחרונות

 הוא מקרה ואך שלי, האידיאל למען שנפלו רבים וחברים ידידים של
 הצעירים הבחורים של מותם את ביכה מי למענו. נפלתי לא אני שגם

 היתה וקבורתם בכלבים, שיורים כפי בהם ירו הללו? והנהדרים
 אלה? על מאשר יותר אחרים על להתאבל עלי האם חמור״. ״קבורת
 החיים, למען כמותם למות היה עלול צעיר יהודי כל הרי מדוע?

 ניתן אחד לכל לא עמנו. חיי למען ונשים, ילדים של חייהם למען
 שיהיה - הוא שחשוב ומה אחד, לכל ניתן למות אך בעולמנו, לחיות

למותו. טעם

ששי יום
 משולל באירופה יהודים מיליוני של שמותם בכך היא שלנו הטרגדיה

 מיליונים חיי ייחשבו שלנונסנס מכיוון מוחלט. נונסנם הוא טעם, כל
 מגוחכת כמה געש. הר של בלוע חיים הם שנונסנם כפי בגלות, אלה
 ריאלית״ חשיבה ״בעל יהודי כל התמסר שבה הרצינות היא

 ״הזכויות״ על למאבקו שלו, ״הקיום״ למלחמת לעבודתו,
 הסובבת האוכלוסיה מצד לו ארב שהמוות בשעה - ולפוליטיקה

 ״הפקחות״ תרבותית״. ״בלתי או תרבותית הרוב, אוכלוסןת אותו,
 לא מעולם אך ״גשפט״ של הצר לחוג עצמה את הגבילה היהודית

 את לבנות חייב הוא שעליה הנכונה, הקרקע אל היהודי את הנחתה
שלו. ה-״גשפטים״
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 כל כמו בתוכו הכיל בטירוף, הגובל האיום, הראייה קוצר
 באספמיה״ ל׳׳חלום דמעות. - שסופם גרוטסקיים, יסודות טירוף
 הרעיון שהיה ככל הצלה. להביא העשוי קונקרטי רעיון כל נחשב

 בקרב בהתנגדות ואף נחת באי נתקל כן נועז, גם אבל הגיוני קונקרטי,
 תוכנית על באבנים לרגום רצו ז׳בוטינסקי את ה״ריאליסטים״.

 זכויות בשם כ״בוגדנית״. אותה ראו כי שהציע, האבקואציה
 ״הפנטזיה על מלחמה אסרו היהודי הקיום על ההגנה בשם היהודים,
 המזורז בפינתם היהודית הבעיה פתרון את שראה אדם של המזיקה״
 אין שוב בלבד. שנים ארבע אלא חלפו לא מאז הגלותם. מארצות

 במלוא מתקדם הפינוי אך איש, של לזכויותיו נזק גורם ז׳בוטינסקי
פעיל. באורח מתנגד איש אין זה ולפינוי הקיטור,
 יהודים מיליוני של פינויים על עכשיו? דמעות להזיל יש מה על

 של הגורל על שמא או לנשק, חברי של מותם על הזה? העולם מן
החנויות. סגירת לא אפילו יעזור, לא דבר עצמי?

 באופן הלקח את מלמדים החיים הלקח. הפקת רק תוכל לעזור
 בכבוד אותם להקריב שיודע הוא לחיים שהראוי - פשוט

 כבוד לו המעניקות הנפשות בהצלת היא התכליתיות ובתכליתיות.
 העם, של הנצחי קיומו הצלת ההצלה, זו לעזרתן. לו קוראות כשהן

 סופו כך לשם חייו את למסור יודע שאינו מי המגונן. נלחם שעליו
טעם. כל משולל מותו יהיה אז אבל הכי, בלאו אותם לאבד

 למותם החיים, למען נפלו הם כי מבכה, אינני לנשק חברי את
 נצבט הלב אבל לעד. וברוך חי יהיה וזכרם ואצילי נשגב טעם היה

 זכרם טעם. בלי נספים ועדיין שנספו גברים של המביש מותם למראה
 על להילחם בלי נספו לברוח. יכלו שלא משום לבדם נספו כי יאבד,

 כי נונסנם הנו מותם מצדם. לעזרה לצפות יכלו לא שאף הנפשות חיי
ונוראה. מרה אמת זוהי הגיוני. תוכן ולא טעם היה לא לחייהם גם

״ויחי״ פרשת שבת י״ח
 ועל נרצחות נשים על לגונן מהם שנמנע נשחטים גברים - זו בחרפה
 בנחרצות אותם נשפוט נא אל בלבד. הם לא אשמים - הילדים

 - ויחידה אחת סיבה היתה שלמותם בשעה עוול, להם לגרום העלולה
מוצאם.
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 המלחמה, לפני עוד היו, נכונים באירופה יהודים צעירים אלפי
 כי ניתנה, לא הפקודה אולם העם. של וחירותו הצלתו למען להיאבק
 מעניינים רחוקים היהודי הנוער בני היו כשרה״. היתה לא ״השעה

 לא או רצו לא שהמנהיגים מפני קיומם, ובעצם בעתידם הקשורים
 אך בחיים, תוכן היה חסר בגלות היהודים לרוב כראוי. לחנכם ידעו

האשם. בלבד בהם לא
 את לחיים ישיבו לא החשבונות אשם? מי נחקור מה לשם אבל

 צפוי להם שגם אלה את בעתיד להציל תוכל לקח הפקת רק המתים.
 ושל אתמול, המן של היום, היטלר קורבנות של לזה דומה גורל

מחר. - אחמד או איבן ג׳ורג׳,

א׳ יום
 מהבהבת ״בראם״ פחית שבתוך הלהבה שורקת, הרוח היום. קר

 יללת תקווה. אובדן כמעט חש ואני וכבד מר לבי לכתיבה. ומפריעה
 באופן משתלבת המחנה בקירבת זה ברגע הנשמעת הנוגה התנים

וסביבי. בי הקורה כל עם מושלם
 אני אישית, ואותי עמי את עתה הפוקד באסון מהרהר כשאני

 אדם עכשיו הייתי לו מצפון. הרגעת מעין בסבלי, מוזרה הקלה חש
 לאחריות וכשותף כבוגד כחוטא, מרגיש הייתי ומרוצה, שבע חופשי,

 אינני אפסית. הקלה אלא זו אין אבל באחי. הנעשים הפשעים על
 לגבי אדיש הייתי ומתמיד מאז כי כלשהי, הכרה או התנצלות, מבקש
 שעה שלפי דרכי, בנדיט. או מטורף בי הרואים בריות של דעתם

 פנימי שכנוע מתוך עצמה את הוכיחה כבר לנ״ש, אותי הביאה
ואמונה.

 כשאני שלי, ובמצבי עמנו של במצבו מהרהר ,כשאני זאת בכל
 קטעי ורושם מקור רועד הסוהר, בית בתא הלילה בחצות יושב

 כמי מרגיש אני כאב. מעין אותי תוקף במוחי, המתרוצצות מחשבות
 - ועוד הראשון(, בסיבוב שרק מאמין )אני הקרשים על שהופל
אונים. חסר ממש הנני - רחוקות לעתים רק אותי הפוקדת תחושה

הכלא. בבתי שנים ארוכת מסורת לו יש החופש למען המאבק
קברו שמחה גילויי כמה הללו, החומות כלאו צעירים חיים כמה
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עמיקם אליהו של רישום -18 תא
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 יבוא בוא לבסוף - ותקווה אחת שמחה נותרה תמיד אבל והחניקו?
ליחל? נוכל אנחנו למה אבל הנצחון.

 בעתיד לזכירתם אולי פרט שלנו, הקורבנות הביאו תועלת איזו
 הממשית, למציאות עצמנו את נגביל וסמל. מופת בבחינת ולהיותם

 לעשות יכול אינך שבו זה, ברגע לעשות יש מה ונשאל השחורה,
באזיקים? כבולות ורגליך כשידיך לעשות אפשר מה ? מאומה

 שמונה-עשר נטל תחת כורע ה״בורש״, על שפוף יושב אני
 שעדיין חודשים ושמונה עשרים ושל כה, עד מאסרי של החודשים

 אינם מקור הקפואה בידי פה רושם שאני הדברים אם יודע אינני לפני.
חיי. לילות מכל השחור הלילה של תיעוד

 השעה כי מחר, רק זאת אעשה ״הגזע״. אל לחזור איפוא עדיף
קום. להשכים עלי ומחר נעצמות, עיני מאוחרת,

גי יום 21
 הטיפוסים את לתאר הספקתי כבר שלי. המדגם אל חוזר אני ובכן

 ששרידיו היחיד הגזע זה אין אבל העתיקה. מצרים את המייצגים
הזה. היום עצם עד קיימים

. לבי תשומת את מרתק רב זמן כבר תי ש לי פ  דובר אמנם ה
 על שיצביע מאומה בו אין אבל הנביא, אל המתפלל הוא ערבית
 כמו כולו חזק, גופו מבנה גבה-קומה, גבר יועד. זהו ערבי. היותו

 פניו ובתווי ישר אפו ירוק-בהיר, היפות עיניו צבע יווני. פסל
 שאטני, ערו1ע אפולו. של וגזרתו פניו - בקיצור מושלמת, הרמוניה
 על חיוך מופיע קרובות לעתים זהוב. גוון בעלי ושפמו ריסיו וגבותיו,

 הכרתי. הגזע מן מובהק ארי טיפוס ופתיחות. כנות בהן ויש פניו,
עקרון. מסביבת מוצאו

 כאלה. ב״פלישתים״ אחת לא נתקלתי ההוא שבאיזור מפליא
 עזה, כגון הקדומה, לפלשת שנשתייכו אחרים באזורים זאת, לעומת

 שחורי הללו המקומות תושבי השמי. היסוד שולט ואשדוד אשקלון
 את אכלם שפעם הגזע הוכחד כי מעיד עורם וגון הם, ושיער עיניים

 בסביבת אחד בלונדי אפילו לפגוש לי נזדמן לא עתה עד מולדתם.
עזה.
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 כאן חברון. ליד בית־לחם, תושבי מהווים ״הארי״ הגרעין את
 גוטפריד של ירושלים ממלכת אזרחי הצלבנים, צאצאי את מוצאים

 שבצפון־ לזו זהה לבלונדים ברונטים בין הפרופורציה בוייון. דה
 ישר. וחוטם לבן עור בעלי של גבוה אחוז בחברון ובצרפת. איטליה

 אחד הביניים. מימי אירופה אבירי של מדויקים העתקים שפע כאן יש
 עוד כמו עבדול-כרים. ידידי הוא תיארתי, שכבר הללו, ההעתקים

 אירופה, דרוס-מערב של האצילי לגזע שייך הוא רבים חברון אנשי
גופה. שבאירופה מזו צרופה בצורה בו נשמרה שאצילותו

ד' יום
ם, של השערתי, לפי השרידים, הם ביותר מעניינים רי מו א  תושביה ה
 לרוב הם כאן פוגש אני שאותם האמורים כנען. ארץ של הקדומים
 כהה, עורם מכך, פחותה אפילו ממוצעת, קומתם יריחו. מסביבת

 העבות ושפתיהם גדולים נחיריים עם רחב חוטמם שחום, כמעט
כושים. עם דם תערובת של לאפשרות מרמזות

 המשיך האמורי המקומית. האוכלוסיה את הכריתו לא אבותינו
 אבותינו דמנו. עם התערבב מדמו מעט לא וכנראה במדינתנו לחיות
 האמורי והאזהרות. האיסורים אף על כנען מבנות פילגשים עם חטאו
 בדמנו היום עד קיים שהוא אלא בלבד, זו ולא בארצנו איפוא נותר

וברוחנו.
 לאחד לב שמתי חודשים אחד-עשר לפני עבדתי שבה בקבוצה

 אותו מכיר שאני לי היה נדמה הראשון המבט מן האלה. הטיפוסים
 אוכלים )היינו הבוקר, ארוחת את יחד אכלנו כאשר כלשהו. ממקום

 מוצאו אין במקרה אם אותו שאלתי אחד( מ״קאראווך שנייפ-שניים
 הייתי אני ואילו בלבד, ביריחו חי חייו ימי שכל התברר מירושלים.

 האלה הפנים שאת נזכרתי מה זמן כעבור מפעמיים. יותר לא זו בעיר
 אחד של רעןתו - ״כפיל״ יש ולידידי מירושלים, דווקא מכיר אני

 כלומר ימינו, של הבשן״ ל״פרות שייכת זו גברת הנודעים. הרופאים
 לכן ״אמורי״. טעמה אבל עשירה, היא ירושלים. של החדשה לעילית

העיר. של קפה ובבתי במועדונים מקובלת להיות לה קשה
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ה' יום
 ביריחו שנולד ואחמד בבוקובינה או בגליציה שנולדה x הרופא אשת

 בפרט מהמם, כה היה הדמיון מים. טיפות שתי כמו לזה זה דומים -
 מראה לגבר שמשווה דבר במטפחת, עטוף וראשו אז מולי כשעמד

 היה לכן, קודם אחמד את הכרתי כאילו שלי, שהרושם עד נשי,
לחלוטין. מוצדק

 נדירה תופעה אינם הזה הצמד של כך כל הגסים פניהם תווי
 יהודי בין ההבדל בפולין. ראיתי כבר רבים ״אמורים״ היהודים. בקרב
 במעצמה אולם דאז, במדינתנו קיים היה הכנעני התושב לבין

 לגמרי. ההבדל ניטשטש כיום הבינלאומית היהדות של ״האלמונית״
 אחר. יהודי של לשפתיים או לחוטם לב שם יהודי ואין יהודים, כולנו

 נשאר קורותינו, לאורך צורה ולבש שפשט הפנימי ההבדל אולם,
 הוא בתוכנו. קיים עודו אבותינו אותו הכחידו שלא האמורי בעינו.
 צעד כל על ונוקם הזדמנות בכל בנו הבוגד ביותר, המסוכן אויבנו
 הבוגדים, ראשון הוא רדיפות, בעת עלינו. הביא רבים אסונות ושעל.
 העומד העלילות, כל מקור הוא נגדנו. מסית ואף האויב את משרת
דתו. את שהמיר כומר או מומר בתור - הפרעות בשעת האויב לימין

 בן הוא, בחורות״, כאן ״היש עילגת: בפולנית ששואל הוא
 שפתיו את והמלקק הגדולה כרסו על זהב שרשרת העונד השפחה

 הוא משליך היסום בלי הגויים. במסעדת חזיר בשר שזלל לאחר
 לו קוראים שהיום הזהב לעגל ומשתחווה ״שלו״, היהדות את לעזאזל

 עוונות על מכפרים עדיין ואנחנו מאז עברו דורות מאה ״ממון״.
 למקור הוא יהיה ולא, - האמורי את להכרית שהוזהרו אבותינו,

בקרבנו. ושחיתות רקבון

ת ע ת ש צו 1943 השנה תחילת - ח
 היא השעה כלומר משמרות, חילופי זה ברגע עורכים לחלון מעבר
הנוצרים. של השנה ראש חצות, שעת

ו יום ,1943 ינואר
 ובכל החיים שטחי בכל ופועלים בקרבנו עדיין חיים האמורים
ביניהם, שותפות מתוך פועלים אינם לכאורה החברתיות. השכבות
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 מפני דווקא נורא כאויב לנו, להרע משתדלים אפשרי כיוון מכל אבל
 היה לו אותו. לזהות קשה נתפס. אינו לכן מבפנים פועל שהוא

 לכל כאויב ומסית מלשין דתו, את ממיר בגלוי, בנו בוגד האמורי
 כי שאף לו, לסלוח אולי, היה, אפשר במיעוטו. הרע זה היה דבר,
 לבין בינינו ,no man's lando חי הוא הרי במוצהר, אותנו עוזב אינו

נרצע. כעבד אותם ומשרת לתוכם נדחק מחקה, שהוא הזרים
 הגויים, של המרפא במקומות ביהירות צועד עב-הכרם כהן מר

 אותו של שאחיו ייתכן רואיה. עיני מנקרת התכשיטים עמוסת ואשתו
 ״כהן״ כל נחשב הגויים בעיני אך בגיטו, ברעב עכשיו גווע כהן

הבינלאומי. היהודי בהון לו שחלק למנצל דם, מוצצת לעלוקה

א' יום ״שמות״. פרשת שבת
 ממחר אקטואלי. רישום לטובת הנושא מן ולסטות להפסיק עלי ושוב

 הסוהר בבית שלי הקריירה - אחרות במלים או חדש, שלב אתחיל
 מקרה - והסיבה הקודמת מדרגתי אותי הורידו .ab ovo מתחילה

במקצת. ומגוחך עיוור
מאך, בשעת בבוקר, טא  ״אדון מאי-שם הופיע לפתע ה״

 מן מופרדים בצד, עמדנו בשבת שנחים היהודים אנחנו המנהל״.
 ״קפראל״ בהיותי ואני מקופלות, ברגליים ישבו כולם כלומר השאר,

ה - תי)וז מד  את לעזוב היו אמורים היהודים בפח(. אותי שהפיל ע
 הכללית השורה מן לברור והתחיל אותנו עיכב הסרג׳נט אבל המקום,

 ובכלל ארוך, למאסר השפוטים אלה כלומר השמנים״, ״הדגים את

 אתו לי היו אגב, אשר, האסירים מן אחד אלי ניגש אז ״קאבדיאט״.
 אבל בה, היה מה ידעתי לא מטפחת. כיסי לתוך ודחף חיכוכים, הרבה
 כעבור השבת. בגלל אותי, יבדקו לא חיפוש שבשעת בטוח הייתי
השער״. אל יאהוד איל ״אומבאשי שמעתי דקות כמה

 או לכיסי, מה דבר הכניס שהערבי ראו אמנם אם יודע אינני
 מכל האחרים. מן יותר ובלטתי שעמדתי משום לי קראו שפשוט

 המשמר. לעמדת הוא( אף )אסיר מפקד־הפנים ואת אותי לקחו מקום
 את לנצל ויכלו לתורם חיכו השאר בעוד לחיפוש, ראשונים היינו
 אישית פיקח כולו הטקס על לא-חוקיים. מחפצים ו״להיפטר״ הזמן

דבר פיכח, דווקא היה בוקר אותו בכלבו. המלווה המנהל״, ״אדון
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 לירות. שלוש הצרור בתוך כשמצאו לרווחה נשמתי אצלו. נדיר
 עם נמנה המטפחת שבעל מפני אופיום, או חשיש שימצאו חששתי

 לדין לעמוד הייתי עלול סמים בעד בכלא. הראשיים הסמים ספקי
נוספים. חודשים בששה ו״לזכות״

 בלשכת המוזר, הסיפור של האחרון הפרק התקיים היום
 ״גוד אמרתי פיכח. הפעם גם היה להכעיס, כמו אשר המנהל,

 אם בטוח שאינו ציין אבל הברכה, באותה השיב והוא מורנינג״
 במה לי ידוע אם ושאל גבותיו הזעיף ״גוד״. יהיה שלי ה״מורנינג״

 יש מה שאל לירות. שלוש באותן מדובר שכנראה אמרתי מואשם. אני
 וכי ״שקר, שזה אמר הוא כספי. זה שאין ועניתי זה, בנושא לומר לי

 שמות, המוסרים מאלה שאינני רוח בקור עניתי ?״ הזה הכסף מי של
 הוא הכסף ״ובכן לענישה. תגרום השם שמסירת במקרים בפרט

השבתי. שלי״, הוא הכסף ״ובכן ?״ שלך
 החרמת נוספים, מאסר ימי שלושה בדרגה, הורדה הפסק:

 בפעם זאת יעשה אך ל״קארצר״ אותי דן לא שעה לפי הלירות; שלוש
 רגילים אסיר בבגדי אותי הלבישו טוב״. ״ילד אהיה לא אם הבאה,

 כמו מ״ערבייאת״, מחדש, איפוא מתחיל אני לעבודה. אצא ומחר
 רק לי צר חבל. לנ״ש. מבואי שנה תמלא בינואר 19ב- שנה. לפני

הרפתקה. אותה בגלל תיפגע ״הרוחנית״ שהעבודה

בי יום
 והיום אתמול בהר. הכבד הערפל בגלל לעבודה יצאנו לא היום

 אני לי. שקרה ״האסון״ על ומכרי ידידי מכל תנחומים דברי קיבלתי
 רק או כנה היא לערבים( )הכוונה אחדים מפי הצער הבעת אם תמה

ולחוץ. השפה מן
המקרה. על בכנות מצטערים מהם שאחדים לחשוב נוטה אני

 שהם או השתיים: מן אחת אז פנים, העמדת אלא מצדם זאת אין אם
 אדם. בני של אופיים בהבנת אנאלפאבית שאני או מעולים, שחקנים

הראשונה. באפשרות ספק מטיל אני
 מן איש מסוים. לדכאון האירוע גרם היהודים של בצריף

 רק אותי מבינים ״השחור״. את הסגרתי לא מדוע מבין אינו האסירים
על משתוממים הערבים גם אחד. אדם למעט שלי, החבורה אנשי
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 - פשוט מוצא לו שיש בשעה כך, כדי עד לעצמו להזיק מוכן שאדם
אותה. ומשבחים עמדתי את מבינים מועטים רק האמת. גילוי

 ביאושו עתה נזכר אני אסון. בבחינת הוא המקרה הערבים בעיני
 של ובדכאונם ה״תגים״, ממנו כשנלקחו כרים עבדול של התהומי

 לו למסור ביקש מאוד(, חשובה )אישיות אזרח הלשכה, פקיד ידידיו.
 הורדתו עקב שחש מזה, רב צער לו גורם היה לא בכורו בנו שאובדן

בדרגה. כרים עבדול של
 טעם בה יש כזה בנוסח בצער השתתפות שהבעת הייתי סבור

 מרובה ״קפראל״ לדרגת דודינו בני שמייחסים החשיבות אבל לפגם,
 רק חבל בעיניהם. אסון היא בדרגה הורדה אפילו להם. ואופיינית

 גם שבהם, הטובים בלב אף קיימים אלה שרגשות-נחיתות
 היו אבו-חדיד עיני לרגע? אלא כנה אינה ואולי כנה, כשידידותם

 אשר רחמן. עבדול של עיניו גם וכך לנחמני, כשבא מדמעה לחות
 שעוד סבור אני כן. הוא שצערם ספק לי אין וחמדן כרים לעבדול

״אסוני״. על מצטערים רבים
 העבודה האירוע. לכל באדישות מתייחם זאת לעומת אני

 יחס בוודאי ימנע הקודם ומעמדי אותי, מפחידה אינה כשלעצמה
 צר פה. פוצים ואינם האסירים שאר סובלים שממנו יחם כלפי, פוגע

 מוכרח שאני כך ועל להיפגע, העלולה המדעית עבודתי על רק לי
 הכל להתחיל שעלי מועקה בלבי ההר. במעלה לטפס עכשיו

 שחלפו, מאסרי חודשי שמונה-עשר מעמסת גבי על כאשר מהתחלה,
לפני. שעודם החודשים ,28 המרגיזה, הספרה מקפצת ולפני

ג' יום
 הראשונה בפעם שקורה דבר שתים-עשרה, אחרי רק לעבודה יצאנו

ערפל. שרר הצהריים שעת עד לנ״ש. בואי מאז
 אלא והמשגיחים ה״קפראלים״ עם התיצבתי לא להר כשעלינו

 השורה מן לצאת לי קרא ערבי קצין היהודים. האסירים קבוצת עם
 אותי החזיר דרישתי פי על קלה״. ״עבודה של לקבוצה אותי וצירף

 עבדנו חברי. עם לעבוד שרציתי מפני קשות״, ״עבודות לפועלי
 מרגיש שאני לדעת כשנוכחתי לטובה הופתעתי קרונות. בהעמסת

פיסית, עייפות חש שאיני כמעט פרך. עבודת של הראשון ביום מצוין
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 וזה במיוחד, קשה עבדתי לא חודשים עשרה שבמשך העובדה למרות
 ששה במשך דפוס בבית )עבודתי כלל עובד שאינני שנה כחצי

 רואה אני מוסרית גופני(. כמאמץ בעיני נחשבת אינה שבועות
 שעשיתי המשעממת ההשגחה על ועדיפה לי כמתאימה זו עבודתי

כ״קפראל״.
 לעבודת השיבה את לעצמי תיארתי ואתמול ששלשום מודה אני

 הראשון. העבודה יום אחרי מרגיש אני כך ולא שחורים, בצבעים פרך
 היום. של זה לבין שנה, לפני אז, ההר על מצבי בין עצום הבדל קיים

 פעם, )כתבתי ערבים מאות ארבע בין היחיד היהודי הייתי אז
 על מנוצל שנאה, מוקף הייתי בחיי(. להתנקש נסיונם על כמדומני,

 מפרכת כה לעבודה רגיל הייתי שלא מפני עצמי, ידי ועל אחרים ידי
 עדן כגן בעיני נראה השנה של ינואר ארבעה. במקום לעבוד ונאלצתי

 העבודה אין כיום עגום. עדן אמנם - אשתקד של לינואר בהשוואה
 הערבים של ויחסם יהודים, בחברת עובד אני בשבילי, חדש דבר

 ידידותי. ממש הוא המשגיחים, של והן האסירים של הן כלפי,
 לי: לחש רב-משמעות ובחיוך הסרג׳נט אלי פנה לעבודה כשחזרתי

 לא שהכסף עניתי כן?״ לא א׳, של היו הלירות ששלוש יודע ״אני
כעת. עליו לשאול טעם ומה שלי, היה

שנה. שלפני מזה טוב בסימן אבל פרך, עבודת אל חזרתי אכן

די יום
 והרי עייף. אינני זאת הרגיל.ובכל מן קשה מאוד, קשה עבדנו היום

 חילוף כי אחת, בוודאי השעה עכשיו וגם חצות. עד אתמול ער הייתי
 הכושר, אל חזרתי כנראה כשעה. לפני היה כבר בחצות המשמרות

מקודם. בנושא להמשיך אוכל ולכן
 האמוריים היסודות באותם אינה האמורי מן לנו האורבת הסכנה

 המסוכן חיצוניים. תנאים בהשפעת הלאומי הגוף מן בקלות הנפלטים
 מבפנים, אותנו להרוס מנת על בתוכנו הנשאר האמורי הוא ביותר
 טובת מוכרות: ״פוליטיות״ במליצות מוסווה הוא כי לזהותו וקשה

 המחנה בתוך מקנן הוא היהודית. הבעיה לפתרון מרשמים ועוד העם
 מסיכות, הרבה לו יש כאן והתרבות. הפוליטיקה בתחום הישראלי,

מבחינת לו ישווה לא היטב המאורגן חמישי גייס אפילו כי עד
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 הוא לפעמים הצורך. לפי משתמש הוא במסיכות והיעילות. הזריזות
 בשם בדת נלחם שהוא יש האנושות. את ולפעמים העם, את ״גואל״

 ב״יידיש״, דבק שהוא יש הדת. בשם בגאולה שנלחם ויש הגאולה,
 הר על החיים היהודים להמוני מוכיח הוא מתוקה שבעברית ויש

 חופשיים. להיות חייבים והאהבה והטבע הפרחים, הם יפים כי הגעש
 וכולם קצרים להיות חייבים המכנסיים בורגנית, המצאה היא עניבה

 לא לערבים, )העדיפות האויב את ולאהוב בקולקטיב לחיות חייבים
האויבים(. לכל

 קומוניסט שבתור או ״יבסקי״, הנו במקרה, לגמרי כאילו אז,
יהודים. לרצוח הערביים אחיו את משסה הוא פלשתינאי

ש ד ט חו שב
 את למיניהם, הוועדים את האקזקוטיבות, את ממלאים מהם רבים

 כפוליטיקאים פועלים הם הכנסת. בתי את העיתונים, מערכות
 פרובוקטורים, רבנים, ומשוררים, סופרים כעיתונאים, כמנהיגים,

מתנדבים. כמלשינים או זרות, משטרות של בשירותן חרש, סוכני
 עכשיו כי אף ואתר, אתר בכל אותנו משיגה האמורי של נקמתו

 אבל הפלישתים. המוני עם שמשון כמו אתנו, להיספות הוא עלול
 קיומנו בתוך יישאר הוא אנחנו. נאבד לא שגם כפי יאבד, לא הוא

 לפני כליל אותו הכרתנו שלא על בנו נקמתו את להמשיך כדי הנצחי
 אל לחדור לו התרנו והאזהרות האיסורים שלמרות על שנים, אלפי
נצחיותנו. ואל דמנו

ב' יום
 מוצגת שהבעיה גם ומה בכך, די אין אך בשמו. לאויב קראתי

מעשית. משמעות כל ללא המידה, על יתר כספרותית
 להכרית שלי? הניתוחים מן המעשית המסקנה להיות יכולה מה

 שגעון זה הרי גזעניות״ ״נורמות להחיל כיצד? אבל - הכנעני את
בלבד. הארי לגזע הראוי

 חזות ובצרכיו בו רואה מימדים שלושה של גוף בעלת החיה
 אלא אינו ההוא הגוף אך לראות. מסוגלת שהיא מה כל זה הכל.
הדם לכל(. מעל החיות על )החביב הדם הוא ממרכיביו שאחד חומר
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 הוא שלנו הגזע טוהר שבסיס בעוד הגזע, טוהר של בוחן לאבן נהפך
 מתושבי להתרחק עלינו בצוותו המחוקק הרוחניים. והערכים הרוח,

 הוא כושיות. שפתיים לנו יהיו לבל עלינו לשמור התכוון לא כנען
 להטות העלולות הכנעניות הפילגשים מפני בפירוש אותנו הזהיר
 האלילים ואת התועבה את לבתינו להביא הישרה, הדרך מן אותנו

 לבין הירושלמית הגבירה בין המדהים הדמיון שלהן. המשוקצים
 אזהרה אות הוא אבל אסון, בבחינת כשלעצמו, אינו, מיריחו הכנעני

 גילוייה רק עצמה, המחלה זו אין ״מגיפה״. או ״סכנה״ הזועקת:
 עמוק מושרשת עצמה המחלה ואילו בעור, פריחה סתם החיצוניים,

רבות. שנים בת היא והאינ?קציה

ג' יום
ח, מן לשרש יש הזר הכנעני היסוד את רו  השפתיים או החוטם כי ה

 הישר השכל הוא היהודי, את שמאפיין מה פחותה. חשיבותם
 היסודי, הוא אבל היחיד, השוני זה אין הבריאה. והתבונה והבהיר,
התנ״ך. - לדוגמה לעין. ביותר והבולט האופייני
 יצירה לכל התנ״ך של וסגנונו רעיונותיו בהירות את נשווה אם

 המעיין מימי יהודי. שאינו ומהו באמת, יהודי מהו נרגיש מיד אחרת,
 ובמתינות, לאט זורמים שהם יש וצלולים. הם בהירים שלנו הנצחי

 מה כל צלילות. בהם שמורה תמיד אך אש, כלבת שפורצים ויש
 המגע בגלל הזמן, במרוצת החוץ, מן בנו דבק אצלנו ומוכפש שעכור

האסורה. הטומאה עם

ד' יום
 הנייר גבי על משרבט כבעל-בית. הכנעני מרגיש זמננו בת בספרות
 רוח שפולטת שונות הפרשות ועוד ליריים שירים מסות, חרוזים,
 משעממים, קבלה בדברי כרם עבי כרכים ממלא הוא שלו. העבדות

 )?(, משיחיות או סוציאליזם ציונות, פילוסופיה, להיות המתיימרים
 מתכנסת כך אחר מדובר. במה יודע אינו עצמו, המחבר לרבות ואיש,
 שעשו כפי ובדיוק לדת, הללו ההבלים את ההופכים כנענים של סיעה

 אלא שאינה המכוערת למסיכה הללו משתחווים הקדומים אבותיהם
מאומה. אומרת שאינה מלה או אבן עץ, גזיר
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השתנה: לא לפחות, אחד, דבר לנ״ש. לבואי שנה מלאה היום
אז. כמו פרך עבודת עובד אותו הנני

 לא יהודים, מחברים הרבה אין החדשה העברית בספרות
 זה אין כי משורר, לכנעני לקרוא קשה כן על בשירה. ולא בפרוזה
 היהודית לספרות זר הזה המושג אגב, המקובל. למושג מתאים

 בה יש כי אף משוררים, אין העתיקה הרוחנית ביצירתנו המקורית.
 יש ביותר, הצרופה כן ועל ביותר, העתיקה בספרותנו שירה. הרבה

פובליציס חוקים, ספרי ויש מרובה(, סטטיסטיקה )ובה כרוניקה
פילוסופיות. ומסות לירית שירה טיקה,

ר, המושג זאת בספרות ר שו  כמעט הוא העכשוי, במובנו מ
א. המושג קיים זאת לעומת ידוע. בלתי בי נ

 כזה לא אך ימינו, של פובליציסט מעין למעשה הוא הנביא
 שמתיצב מי האמת, אביר הוא הנביא בפרוטה. עצמו את שמוכר
אמיתו. בשם בהם ומצליף דורו בני מול באומץ

ששי. יום
רי הוא כזה פובליציסט בי או ג. צ ר ב נ רי  הזוכה השירה אכן ג
 הטענה היא מגוחכת התנ״ך. ספרי עם להימנות יכולה לקנוניזציה

 כנבואה וערכה גדולתה דווקא זו כי פובליציסטית, היא ששירתו
 מנחמת גם אך ובא, הממשמש באסון המאיימת המצליפה, המלמדת,

 כל אין העיתונאית הפרוזה ובין אצ״ג של שירתו בין הגאולה. בחזון
 את הציתה שנה אלפיים שלפני האש אותה בוערת בזו וגם בזו הבדל.
והטהורה. העתיקה הנבואה להבת

 קודש אל מחוברת בקודש, שמקורה תופעה כל כמו הנבואה,
 מבור הבאים כוחות בגלל להתחלל עלולה היא אף אולם הקודשים.

 נבואת גם קיימת אבל אלוהית, השראה פרי היא אמת נבואת תחתיות.
באהבה. כמו בדיוק מה( להתקיים)זמן עשוי שלה והשקר שקר,

א' ויום שבת
 להבחין קדם בימי עוד אותנו חייבה זייפנים שיימצאו האפשרות

נביא אותו רק שקר. נביאי לבין אמת נביאי בין ברור באופן
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גרינברג צבי אורי המשורר עם עמיקם אליהו

[5נד



 כל את אליהם ודבר בפיו דברי ״נתתי אשר הוא התאמתו, שנבואותיו
(.18 יה אצונו״)דברים, אשר

 כישוף על או על-טבעיים, גורמים על כאן מדובר לא כמובן
 ההשגחה ידי על שניחן אומלל( רוב פי )על אדם הוא הנביא ונחש.

 וחושים גבוהה אינטליגנציה בעל ותבונה, רגש של בכוח העליונה
 ליתר או הנולד, את לראות לו מאפשרת אלה של ומזיגתם מחודדים,

 השם פירוש השמיות בשפות כי לבוא, עומד אשר את לבשר - דיוק
 השקר, נביאי היו רבים תולדותינו במהלך מבשר. - הוא נביא

 היה אלה של מצבם מבשורות-שוא. תועלת להפיק שידעו הרמאים
 ידי על מוגנים היו ותמיד יצרם״ ואת יוצרם ״את עבדו הם רע, לא

 השנוא )דבר על אל ההמון את להעלות במקום נלחמו. לא כי החוק,
 היו פופולריים. היו כן ועל השחקים, את הנמיכו הם ההמון( בעיני

 לאדונם הודות כלכלית מבוססים פופולריים, חוקיים, איפוא
 זמננו, בן והאמורי להם? חסר היה ומה - שירתו שאותו )בן-אנוש(

אינטלקטואל? של באיצטלה בהתעטפו דבר-מה הוא חסר האם

ב' יום
 גם האלמוות. - והוא השקר לנביאי להם ניתן לא בלבד אחד דבר

 נשמר הרוחני קיומנו שנות אלפי במהלך נמנע. הוא ימינו של מאלה
 איננו שקר נביאי על אמת. נביאי של שמות כעשרה קטן, קומץ לנצח

 לנביאי הודות רק זאת וגם קיימים. שהיו זאת מלבד דבר, יודעים
 השלב הוא ימינו של הרוחני השפל לשלילה. אותם שפירסמו האמת

 הרוח שלנו. הרוח בתחיית כך, כל הוא נמוך כך בשל ואולי הראשון,
 בשבע עליו לשמור ועלינו לקיומנו, והיחיד הראשון התנאי הוא

 עמוקה חדירה האמורי לכאן חדר המזל לרוע הזיהום. מן עיניים
 לעד, הכנעני העבד יושמד נצליח, ואם להכריתו, יש לכן ביותר.

שעבר. כסיוט בהיסטוריה תישאר ונקמתו

ג׳ יום
 שלי, הראשונה העישון הפסקת זאת וחצי. שבוע זה מעשן אינני

 התנזרות עלי שכפו הם הכספיים התנאים שנים. מעשר למעלה לאחר
לסוג עכשיו מתוודע אני בכלא. מנשוא קשה סבל זהו כי אף זאת,
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 ״חרמן״. מיוחד: מונח לו מצאה הערבית שהלשון רעב, של חדש
כך. עקב מאוד גרוע רוחי מצב

 פרי ומסקנות, הערות רשמתי שבו מסוים, פרק סיימתי ביומני
 שהחומר לכך מודע אני אותי. שהעסיק המיוחד הנושא על הרהורי

 לטובה, זו גם אבל כראוי, ערוך אינו זה בפרק שהבאתי המחשבתי
 כבולות ולא ״משופצות״ לא בחיוניותן, נותרו שהמחשבות מפני

חדש״. ״פרק לפתוח איפוא יש כלשהי. שיטה בכבלי

ד׳ יום
 של עשיר אוסף עם מכאן לצאת יכול הייתי כי צייר, שאינני חבל כמה

 אפילו הם, המוניים הפרצופים רוב אמנם ביותר. מרתקים דיוקנאות
 בהחלט וראויות רגילות לא מעניינות, פנים גם יש אבל גסים,

 לעטו ראויות בהן המסומלות הנשמות שגם כפי אומן, של למכחולו
סופר. של

טי איפוא אתאר ע  הפנימי העולם ואת החיצוני המראה את ב
 שהושחת הדמוני הפרצוף הנה במיוחד. אותי המעניינים אלה של

 העיניים נאה, בקו ומלוכסנות מאורכות הגבות כוויות. של בצלקות
 לפנים שמשווה מה שקד, צורת וצורתן הן גדולות - בורקות הירוקות

 ההשחתה קסם. בהן יש - הכיעור ולמרות הרמונית. הבעתן את אלה
 עמוקים, ובחריצים ורודים בכתמים הפנים את ומכסה נוראה

 יופי כשרידי נותרו והפה האף הרמוניות. את שאת ביתר המבליטים
 ונערית צפופה בלורית מקשטת היפה הראש ואת שהיו, הפנים של

בלונד-כהה. שצבעה
 גופו בנימין. - אותו מכנה שאני האיש של ראשו שרטוט זה

 והמאורכות. הרזות פניו כגבריות גברית יציבתו הפנים, את תואם
 דוחה רושם וזריז. חזק פעם היה וכנראה קומה גבה הוא בנימין

 דקיק, עור ועליהן עצמות כמו שהן ידיו, כפות עושות במיוחד
 הזה העור צפרניים. ונטולות נוקשות ואצבעותיהן ורוד-כהה,

 לו נגרמו שהכוויות אומרים שלד. של ידיו לכפות דומה במראהו
 או כסף, שטרות שפיברק בשעה עבודה, בתאונת ברומניה, אי-שם

חריפה. חומצה עליו ונשפכה זה, מסוג אחרת במלאכה

[59]



לאילנות השנה ראש ה׳ יום
 להשתוות יוכל מעמדו מבחינת גבוהה. דרגה בעל עבריין הוא בנימין

 השאר״ ״כל רבה. והערכה כנה חיבה לו רוחש שבנימין חננאל, רק לו
 העולם כי צודק, הוא בצל״. ״גונבי אלא אינם - בבוז הוא אומר -

 מה של מקריקטורה פחות הוא, מאוד עלוב הפלסטיני התחתון
 במקצועם כוכבים שני הם וחננאל בנימין אחרות. שבארצות
מלכים. ממש - העבריינים לשאר ובהשוואה

 ביידיש שמקורו מקצועי )מונח a blater עצמו את מכנה בנימין
 אומר - האלילים״ כל את עבדתי ״כבר העבריינים(. לכלל והמתיחס

 ״הרטובה״ לזו פרט המלאכות כל את ״ניסיתי - מתייהר כוותיק הוא
בה(. הקשורים והמוסדות זנות, )כלומר

 על ומטפס פורץ כייס, מהמר, מבריח, שטרות, זייפן כבר היה
 שעבד לו להאמין שאפשר מניח אני עוד. מה יודע ואלוהים גגות,

 המלאכה על גם פסח שלא וייתכן רבים, לאלילים והשתחוה
״הרטובה״.

 ״ישב״ לו, נאמין ואם באמריקה, היה העולם. ארצות לכל נסע
 בפולין, ברומניה, באיטליה, בהודו, באוסטרליה, היה בסינג-סינג.

 התגורר שלא הארץ כדור פני על מדינה שאין נדמה ובצרפת. ברוסיה
 שנולד אומרים יש אבל צבר, שהנו טוען הוא בה. ״עבד״ ולא

 שאינו בשם לו קוראים מנדל״הכל לי אמר כך פנים כל על - באודסה
בדוי. שם שזהו יודעים מועטים ורק שלו,

ו׳ יום
 כל חסר כי אף רגילים, בלתי בכשרונות ומחונן אינטליגנטי הוא

 רהוטה, רוסית מדבר אות. צורת יודע אינו אם אתפלא ולא השכלה,
 צרפתית, עסיסית. לשון״ ו״מאמע אנגלית רומנית, ערבית, וכן

 להבין. אפשר כי אף עילגת, בלשון מדבר הוא ופולנית איטלקית
דלה. שלו העברית

 בפיברוק הבקי ״כימאי״ חייט, - רבים מקצועות בעל הוא
 שיחק )כנראה שחקן קופות, ל״פרימת״ מומחה ושטרות, מטבעות

פירוט על מוותר אני היטב(. ששיחק מאמין ואני הלהקות, באחת
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 על יתר להתארך עלולה הרשימה כי בנימין, של מקצועותיו שאר
מהימנה. תהיה שלא חושש ואני המידה

 חסרות הנוקשות, באצבעותיו לתפור יכולתו על תמהתי תמיד
 משעות תופר היה לתפירה. מקדיש היה פנאי של רגע כל הגמישות.

 חליפות תפר האורות. כיבוי לשעת עד במתפרה( עבד )גם הבוקר
 להצלחה זכה כי נאה, הכנסה לו הביא זה ומקצוע האסירים עבור
הרבים. לקוחותיו בקרב

 זוגות שני כללו: הכלא ממחסני לנו שניתנו האסירים בגדי
 זוגות שני נוספו )בחורף חולצות ושתי כותנות שתי מכנסיים,
 ערבית, גזרתם אסון. ממש הם המכנסיים וגופיות(. ארוכים תחתונים

 מלמעלה וצר הולך והמכנס שק, מעין הוא העליון חלקם כלומר
 לא החבל את אף ולאחרונה חבל, לנו יש חגורה במקום למטה.

אחד. כפתור לא אף אלה במכנסיים אין כמובן, קיבלנו.

 הים״ ״שירת - ״בשלח״ פרשת
א׳ יום
 מכנסיים מזמינים לעצמם, זאת להרשות שיכולים אירופה, יוצאי כל

חוקי(. בלתי הנו זה מעשה ״אנושיים״)אגב,
 באיכות - הגדולה הכמות ולמרות אותם שייצר הוא בנימין

 כיסים, נאה, קיפול הידור, ידיו מתחת שיצאו במכנסיים מעולה.
 כל ואת תפר, מדד, גזר, בנימין לכפתר. שאפשר פתח - והעיקר

 חומים מקלות כמו שנראו אצבעותיו ידנית. כמובן, עשה, העבודה
 בלי נעו הידיים היום. כל במשך הפסקה ובלי זקופות, במהירות, נעו

הלשון. גם ואתן הרף

 שופעת ובלשון חריף בהומור בשנינות, הרבה דיבר בנימין
 בכל רבות בשפות ושר היו ושלא שהיו אירועים על סיפר בדיחות.

 ואת חזק בריטון קול לו היה תמים. יום במשך כלומר העבודה, שעות
רב. בלהט שר עליו האהובים הרוסיים השירים

 גילו על חיפו הצעיר מראהו עם ומרצו הער מזגו התלהבותו,
 למעשה שהיה בשעה היותר, לכל ארבעים כבן נראה הוא האמיתי.

חמישים. כבן
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ב יום
 שנות לשבע נשפט שנים מספר לפני מדהימים. היו שלו הנפש כוחות
 היה לא אם וגם נורא, עוול לו נעשה לדעתו, זייפנות. פרשת על מאסר

 היטב. מאורגנת היתה הכנופיה כמקופח. עצמו את ראה מפשע חף
 קציני מספר מצד פעולה לשיתוף הודות מינימלי היה להיתפס הסיכוי

 מבחינה מאוד. גבוהה חודשית במשכורת ששוחדו בכירים, משטרה
 מן במאומה שונה היתה ולא מושלמת, תוצרתם היתה טכנית

 כסף פחות היה לא שניים של או שילינג במטבעות הממשלתית.
הממשלה. במטבעות מאשר

 מסוגל שהיה בחיוך, סיפר ובנימין מרובה בהצלחה פעל העסק
 זה כך ההלשנה. אלמלא התיכון המזרח כל את במטבעותיו להציף

 ותכונתה, כישוריה בזכות לא מנצחת המשטרה בארצנו: קורה תמיד
קורבנותיה. של לשפלותם הודות אלא

 בין ריב כנראה שפרץ בכך די שם. קרה מה בפרוטרוט יודע איני
 שביקש נדמה הסגירם. מהם ואחד המדים, לובשי הכנופיה פקידי

 אולי קבוע: במועד תשלומה את דרש שמא או במשכורתו, העלאה
הלשין. הוא - העיקר בשלל, חלקו את לקבל ביקש

 בקרב מסועפת שחיתות גילתה כי מכוערת, הלשנה זו היתה
 היא כולה. הפרשה מן עלה רע״ ו״ריח הבכירה, המשטרתית הפקידות
 של ובמשפטם המשטרה מקציני שניים או אחד בהדחת הסתיימה

ועמיתו. בנימין

ג׳ יום
 שתק ראשית, דופי. ללא בנימין התנהג מאסרו של הראשון הרגע מן

 המשטרה מפקד הלחצים. ולא האיומים הועילו ולא מוחלטת, שתיקה
 המדים. לובשי השותפים, את להסגיר יסכים אם לשחררו הבטיח
שתק. בנימין

 את שברו ולא הועילו לא האחרות החקירה ״שיטות״ אף
 הבריטי, השופט הכזיבו. לא הם גם בנימין של עמיתיו שתיקתו.

 להסתיים היה אמור והכל היטב, שחד ״משלנו״, אחד כנראה
 הכנופיה אויבי של וזריזותם בנימין של הביש מזלו אבל בהצלחה.

זו עובדה גם אחר. שופט שנתמנה התברר האחרון ברגע בעוכריו. היו
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 בו אותו. שהפתיעה פי על אף גיבורי, של רוחו קור את עירערה לא
 המשפט את לדחות מנת על הכל לעשות שיש לחברו לחש במקום

 על בנימין עצמו הפיל בשלילה, בקשתם נענתה כאשר אחר. ליום
 אלא זו שאין להבחין קשה היה לא עוויתות. התקף תוך הארץ

 חריף התקף קבע שהובהל הרופא גאוני. היה הביצוע אבל תרמית,
 אישר מ״הדסה״, כמדומני שהוזעק המומחה, עמיתו אפילפסיה. של
האבחנה. את

 כס ועל חדש מועד נקבע שקטו. לא האויבים אך נדחה, המשפט
 העבירו ״המטופל״, קודמו, )את פניות חסר שופט ישב המשפט

 הדין פסק להושיע. יכלה לא האפילפסיה אף הפעם לחיפה(. כנראה
 איני - חברו בגורל עלה מה מאסר. שנות לשבע נדון ובנימין ניתן

יודע.
 זריז כה היה בארץ. בנימין של הראשונה ״הפשלה״ היתה זו

 אחרי שנכשל. הראשונה הפעם זו שהיתה על לתמוה שאין במלאכתו
 לו שנעשה ומכיוון זו, במעידה אשם הוא שלא הרגיש הדין פסק מתן
ת לא החליט עוול צו ר עונשו. את ל

ד׳ יום
 של רצון כוח שתבעה בסימולציה בחר הפעם ועשה... אמר אכן,

 בהערכה לציין יש אך תופת, בייסורי הכרוך נסיון זה היה פלדה.
וניצח. - בו עמד שבנימין

גופו, מחצית של כביכול, שיתוק, על מבוססת היתה ההדמייה
 גאוני. ממש בנימין של משחקו היה לכך, שנדרש הסבל כוח אף ועל

 הניע לא כמשותק: החולים, בית למיטת מרותק היה שנה חצי במשך
 עינו היתה השינה בשעת מעוות, היה פיו אחת, רגל ולא אחת יד

במיטתו. עשה הפיזיולוגיים הצרכים כל ואת פקוחה, האחת
 יכלו לא אבל ״ארטיסט״ הוא בנו שמר בוודאות ידעו הכל

 דיגנרט סטיל, הכלא, מפקד מושלם. היה המשחק כי זאת, להוכיח
 כאלוהים )ובצדק( עצמו את ראה מזעם. רתח וסאדיסט, ותיק

 שימוש תוך האסירים של האונים חוסר את לנצל וידע כל-יכול,
מתכונת לפי מצרים, ללא היה בכלא שלטונו ובתככים. בהלשנה
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 בכלא ייצג הוא הזה הממשל את האימפריה. של הקולוניאלי הממשל
מוסווית. בלתי באכזריות

ה׳ יום
 לו לשוות יכול לא אולם בנימין, כמו ממש ערמומי היה סטיל

 שנקט השונות וההמצאות העינויים שיטות האחרות. בתכונותיו
 מושך אתגר בבנימין מצא לכן הזקן, הרודן את כנראה, כבר, שיעממו

 אותו העליב זה ודבר ארטיסט הוא זה tucken ש ידע בחידושו.
 וריפא ביותר, הטוב הרופא הוא האסירים שבשביל טוען היה במקצת.

 לחומרת בהתאם בעצמו, קובע היה המינון את בצלים. במיץ אותם
 התחלואים, כל כנגד האוניברסלי האמצעי היתה זאת תרופה החולי.

 בנימין. של שיתוקו זה שהיה מפני השיתוק, בריפוי נכשלה אך
 אותו פוטר היה סטיל, עליו וכשאיים בנימין על השפיעו לא המכות

 באמת היו ורגלו ידו ".You are not the doctor"קבוע: אחד במשפט
 נעצמת שאינה לילה תורני הכחישו לא לעינו, ואשר תנועה, חסרות
 הם אף יכלו המיטה, את המזהמים והשתן, הצואה שינה. בשעת
מחלתו. חומרת על להעיד

 שלא עובדתי מצב מול עצמן את מצאו הרפואיות הוועדות
 ועינו ישן הוא הרי מאוד. חולה היה בנימין - לספק מקום הותיר

 המוחדרות ארוכות מחטים לו שגורמות הכאב על מגיב אינו פקוחה,
 רק זה כל כי ייתכן לא - במיטה צרכיו את עושה הוא רגליו; בכפות

ניצח. בנימין לשוא. היו העינויים פנים. העמדת
 במצב העונש. לריצוי כשיר אינו פיסית שמבחינה כאדם שוחרר

 ונשף נשם המונית, מן זינק הבית לפני הביתה. אותו הביאו ״אנוש״
שמהר, בצעקה: ופרץ אמבטיה!״ ״חי

ו יום
 אדם בעיניו שהיתה אשתו את העריץ לכל. מעל אהב משפחתו את

 הבכור בבנו גאה והיה ילדיו את מאוד אהב ממנו. וטהור טוב נעלה,
 להנמיך נהג משפחתו על כשדיבר בית״ר(. חבר שבע-עשרה, בן )אז
״התרצה אותו: שאלתי פעם תוגה. במעין בתפילה, כמו קולו, את
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 לא ״לעולם - נזדעק - וחלילה!״ ״חס ?״a blater יהיה בנך שגם
זאת״. בדרך ללכת לו ארשה

 ועדיין בו ניכר לא גילו כי אף משהו, בו שנשבר לי היה נדמה
צעיר. אדם של רושם עשה

 את שואל היה מלאכותי, ברובו היה הוא שגם מריר, בחיוך
 נאנח היה שלי?״ הקטיפה מכנסי ״איפה המפגשים: בשעת החברים
 אהיה ובצאתי אלון, כמו הייתי הנה ״בבואי רב: בפאתוס ומדקלם

 זאת .a blater להיות כדאי. לא - בחורים זאת דעו ומוכה. רצוץ זקן,
זכרו!״ ומנוסה. ותיק מקצוען לכם אומר

פאתוס, באותו תמיד פעמים, ספור אין מפיו שמעתי זה משפט
מלגלג. ספק כן ספק

 מעין אלא חרטה, נימת נשמעה לא המשפט של הכן בחלקו
 דומה משהו שעבר. החיים בדרך דעך נשמתו שלהט אדם של שובע

 נטתה השמש כאשר הלהבה, דעכה כאשר קהלת בוודאי חש לזה
 השחר, עמוד של ולקסמו לאשליה קץ שם המתקרב והלילה לערוב
.vanitas vanitatum שהיה

 של הבטחה עמה נשאה השמימי, הקסום, באורה השחר איילת
 נמוגו הדמדומים צללי ידוע. הלא החדש, היום לקראת והדר הוד

ת. בהירותה במלוא ועלתה או צי מ  קמעא עצרה זנית אל בהגיעה ה
 השמש כשקרני הלילה, בא המזרח וכשמן לשקוע. החלה כך ואחר

 מן הבא הלילה ענה - הכול?״ זה ״האמנם בתמיהה: שאלו השוקעת
 Vanitas - האכזבה בנשמה נבטה אז הכול״. זה ״כן, המזרח:

vanitatum. תום, עד הושר השיר נעברה, כולה הדרך נוסה, כבר הכל 
 הבלים הבל המתעתעת? השחר איילת שהבטיחה מה כל זה כן ואם
הבל... הכל

 שבת - ״יתרו״ פרשת
א׳ יום

 אומן כל של חלקם מנת היא לזרא, עד שובע כזאת, שתחושה דומה
 מי כל היינו מעוני, לגדולה שעלה עשיר או פוליטיקאי סופר, גדול,

 כל אחרי האדם את פוקד כזה Spleen בחייו. כלשהי קריירה שעשה
נצחון. עטור קרב
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ההפך. גם נטען לא אבל בקרב, ניצח שבנימין לומר נוכל לא
 נחוצים מה לשם הרוחות לכל אבל קטיפה״, ״מכנסי השיג לא אמנם

 זה. בעולמנו ״חי״ הוא רעים, חיים לו היו לא הכל למרות ? לאדם הם
 אנשים הכיר עולם, ראה הפסיד(, או )זכה שיחק נאבק, כלומר - חי

 שקולים אורותיהם להסתדר. אפשר כך, כל נוראים החיים אין ונהנה.
 )לא תענוגות ועוד חשיש קלפים, - משמע ואורות הצללים, כנגד

לצרה(. אחי של עינוגיו טיב את ידעתי
 מעל גדלה רגילים, אדם בני נשמות על בממדיה עלתה הנשמה

 בנמצא, היה לא כזה מזון אולם יותר. עשיר מזון ותבעה לבינוניות
 אחרים. גירויים ומצאה חשיש, קלפים, זללה רעבון מתוך לכן

 )לא רבים לאלילים סגדה ולכן בסביבה, שם היה לא אלוהים
ל״רטוב״. שאפילו ייתכן - בלבד( באחד הסתפקה

 אין שיניים גם עוד. לבלוע תוכל לא הנשמה, כבר שבעה עכשיו
 הכימאי את בבנימין לראות רצה לא הגורל בזקנה. חדוה אין - לה

עי המאה של המצטיין  המצאות כמה שהמציא סיפרו דבר שלנו)יוד
 את הורידה הגורל יד כלשהי(. השכלה העדר למרות זה, בתחום

 רגישים האדם בני אין המזל למרבה .blater לדרגת מצויינותו
הגורל. ביד הנעשית בדרגה להורדה

ר א ו ר ב  פ
ב יום

 )נניח לחננאל בצדק הגיע זה תואר כינויו. היה זה - הארץ גנבי מלך
 פעל בנימין במולדת. מתחרה לו היה שלא מפני האמיתי(, שמו שזה

אחרים. בתחומים
 לפניו אתלטי. גוף ומבנה רחבות כתפיים בעל גבה-קומה, היה
 לעיניו שמתחת השקיות מיוחדים. היכר סימני היו לא העגולות

 כך על הוסיפו מתמיד. ריכוז הבעת לפניו שיוו למחצה המצועפות
 להבין המתאמץ אדם של כאילו הראש, והטיית המהודקות השפתיים

קשה. סוגיה

 המשקפיים בגלל דופן. יוצא דבר בהן היה לא ופניו יציבתו
 עשה פקיד. או מורה האינטליגנטים, כאחד נראה רואי( קצר )היה

ביותר. סולידי רושם
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 שבפניו, ולריכוז לשלווה כסתירה היו המוגדלים הנחיריים רק
השטח. לפני מתחת הלוחשות הגחלים את והסגירו

ג׳ יום
 אינטליגנציה דרשה לא שהשיג המומחיות אומן. רב היה במקצועו

 בבתים גם בדירות, ״טיפל״ חננאל בלבד. פיסית זריזות אלא
כולה. בשכונה או שלמים ברחובות ולפעמים

 עצמה ״המלאכה״ ואילו באקרובטיקה, היה הפעולה עקרון
 ב׳ לקומה שירותים של צינור על טיפס חננאל פרימיטיבית. די היתה

 לבית-שימוש נכנס האשנב דרך פסח(, תמיד הראשונה הקומה )על
 או הבית בעל של מכנסיו - היה העיקרי היעד הדירה. לתוך ומשם
 רק לקח הארנק. את שולף היה המכנסיים מכים הגברת. של התיק

 היה רחוקות לעתים ורק לו, שהזדמנו וטבעות שעונים גם מזומנים,
 דרך באותה הדירה, מן בצאתו תכשיטים. לחפש כדי ארון פותח
 שמעל. לקומה עליו מטפס אלא למטה בצינור גולש היה לא שבא,

 שכונות גומר היה וכך הסמוך, לבית עובר היה הבית את מש״גמר״
שלמות.

 יכול הדעת, קלת ופזרנותו עצלותו אלמלא עצל. היה חננאל
 ״לעבודה״. לצאת אותו מאלץ היה הרעב רק עתק. הון לצבור היה

 פיז׳מות-משי לבנים, חליפות, ספור אין קונה היה מוצלח ציד לאחר
 היו תוכנם וכל החיים ״לחיות״. מתחיל היה ואז נוצצים, מיני וכל

 יבול כל את ״החיים״ משכילו צעירות. נערות ובמיוחד נשים,
 ובלי כל בחוסר ומשנותר החליפות, את מוכר היה האחרונה העבודה

בדרך .da capo alfine וכך לעבודה. שוב לצאת מחליט היה גג קורת
.da capo-7] התחיל השחרור אחרי ורק בית-הסוהר, הסוף היה כלל

ד׳ יום
 את כי כך, על לתמוה אין הארץ. של שטחה לו הספיק לא לבסוף

 היתה המשטרה קושי. בלי להכיר היה אפשר חננאל של עבודתו
 את ואף בכל, והודה ״זימר״ וכשנאסר מיד, עקבותיו על עולה

 ״קטנה היתה הארץ מועטים. היו אלה כי אם מסגיר היה שותפיו
חננאל החליט מכבר זה אותו משך הרחב שהעולם ומכיוון עליו״,
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 לצרפת לאיטליה, העביר פעילותו שטח את כיבושו. למסע לצאת
 אותו מחפשת לוזאן ומשטרת ,Cote d'Azur^ כל את עבר ולשווייץ.

 הצרפתית הריביירה משטרת בחיוך(. אמר )כך הזה היום עצם עד
 כולו נותר ההנאות פרי ואולם אחריו, רדפה פעם לא והאיטלקית

בידיו.
 היה הציד אבל הטורח, את השלל הצדיק לא כספית מבחינה

 ידע לא כי אף העשיר, האמריקאי את חננאל שיחק שם רשמים. גדוש
 כמין לו היתה והיידיש רהוטה, ערבית רוסית, עברית, ידע אנגלית.
 במקומות להתארח ממנו מנעה לא השפות אי־ידיעת גרמנית.

 הסמל עם הפלסטיני והדרכון הסולידית הופעתו ביותר. המהודרים
 כלשהי. בהפרעה חננאל נתקל לא בעבודתו חשד. כל ביטלו הבריטי

 ובמלונות וילות ברובעי ״טיפל״ וכך פלשתינה, של בשיטות השתמש
 של העליזה בחברתן יקרים, באולמות מיד ביזבז כספו את יוקרתיים.

בינלאומיות. יצאניות
 אחד שלל בין חיים״ ״לעשות מסורתו: פי על חי בנכר גם

 היה אז ללחם. רעב ספסלים, גבי על לן היה הכסף ומשאזל למשנהו,
הבא. השלל עם חיים״ ״לעשות חוזר

ה׳ יום
 היה פעולתו שדה כי המשטרה, ולא בית-סוהר לא עליו איימו לא כאן
 שדה ומעיר לקנטון, מקנטון המעופפת הציפור את לתפוס ידיים. רחב
 של הצרים בגבולות כמו לא היתה, קשה משימה - לאחרת אחת

המולדת.
 שבא כך, כל ומרוכז הרציני זה, שעשיר הדעת על יעלה וכי

 על זאת עושה וחשיש, מיין רחבה ביד והנהנה בנות שלוש בלווןת
הבינלאומי? ה״היי-לייף״ חשבון

 טועה, איני אם ובלוזאן, בו, להתעניין החלה המשטרה כאמור,
 היה כבר המלחמה בימי בלבד. בפחד נגמר הכל אבל שנתפס, כמעט
בארץ. חננאל
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ו׳ יום
 הגאוניות מן שמץ בו אין מבנימין. מרתקת פחות דמות הוא חננאל

 ויש אופי חלש הנו הוא, נהפוך חברו. את המאפיינים הנפש וכוחות
 גמישות זריזות, הוא מקצועו סוד הרצון. כוח של אינרציה מעין בו

 דרושים שהם באינטליגנציה, או רב באומץ צורך בו ואין גופנית,
 בסכנה שמקורה הקרב, חדוות חסרה בגיחותיו המשוכלל. לעבריין

 לצוד היוצא קטן, צייד של צמרמורת בו עוברת היותר לכל המאיימת.
 חזיר לצוד ייצא לא לעולם חננאל של מסוגו צייד עופות. או ארנבות

וערמומית. פקחית חיה מול יעמוד ולא דוב או בר
 גנב נעשה הוא חיוביים. דחפים בו ויש טוב לב בעל הוא חננאל

 שלא מקרי, באופן התחיל שלו הקריירה את החלש. אופיו בגין
 נטול יתום, ילד היה לכך. שגרמו הם החיים תנאי דבריו לפי מרצונו.
 אותו שסיבכה חבורה לתוך נקלע צעיר וכנער כלשהי, השגחה
 או לשנה לדבריו( בכפו, עוול לא )על לכלא נשלח שוד. בפרשת

 והתחיל כגבר עצמו את חש עכו מכלא שחרורו לאחר וחצי. לשנה
 הטבעיים לכישוריו הודות לבו. את שמשכה מקצועית, בפעילות

 לגדולה ועלה העלוב, הפלסטיני התחתון העולם למלך נהפך
הבינלאומיים. בהישגיו

 רבה בציוריות הרפתקאותיו על לספר ויודע הוא מעולה בן-שיח
 לציין הראוי מן הלבנט(. בארצות מיוחדת להערכה הזוכה )כשרון

מבנימין(. הוא שונה מתרברב)ובכך ואינו משקר אינו רוב פי שעל
 על בהתלהבות מספר הוא נשים. - הוא עליו החביב הנושא

 תיאורם כי הפרטים, פרטי את אף מעלים ואינו הארוטיות חוויותיו
רב. עונג הנראה, ככל לו, מסב הדרמטי

ר ד א׳ א
שבת - משפטים״ ״אלה

 מעביר אני הזה הערב את ביומני. לכתוב נוהג אינני שבת במוצאי
 מרשה אני כאלה )מותרות לצרה אחי עם בשיחה או בקריאה, כרגיל

 אני היום אבל שבת(. ובמוצאי שבת בליל בשבוע, פעמיים רק לעצמי
גדותיה״. ״על נפשי את שמילא מסוים אירוע לציין חייב
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 הסוהר בבית פרחים פרחים. - היום הביאו ״הקיבוץ״ מן חברי
נדיר. חיזיון הם

 יום מדי פרחים צרור לי מביא האסירים אחד היה שעברה בשנה
ביותר. החיוני למצרך לי היו הם ומאז גן(, בקירבת )עבד

 על כששכבתי השמשות, בין זה היה אחדות, שעות לפני
 המפויחת האיצטבה על העומדים בפרחים והתבוננתי ה״בורש״

לתארו. לי שקשה עד אדיר, כה רגש אותי אפף שמעלי,
 באודם עוצמה יש הללו, בפרחים אדיר משהו יש פלא... זה ואין

 פרחי של בלובן סיגליות, של בסגול וכלניות, ורדים של האינטנסיבי
 לזוהמה מעל ונישאים בסך עומדים האלה וכשהצבעים השקד,

 ואמונה איתנה עמידה בהם, יש נחישות הזה המקום של ולכיעור
יבוא. שבוא בניצחון מעורערת בלתי

 הפרחים לרגלי ונדרסת מנוצחת עתה, מתפתלת עליבותי
 שמקרין הכוח לתגבורת צופה אני וגאים. שלווים כאן העומדים

 לזעוק רוצה ואני כמנגינה אותי ממלאת שמחה החגיגי. יופיים
!בפרחים הללויה לניצחון. ולהריע ״הידד״,
? הכלא כותלי בין שמחה קיימת שלא אמר מי

א׳ יום
 אני שבה היהודית הקבוצה על ״משגיח״ של לתפקיד מוניתי היום
 ואת הבחורים את מאוד שימח המינוי בדרגה. אותי הורידו מאז עובד
עצמי. את וגם הערבים, ידידי

 חודשי חמישה לאחר שםוף-םוף, על שמחים היהודים אנחנו
 ששוב על שמחים ידידי זו. קבוצה בראש יהודי הועמד קיומה,

 בתפקיד קודמי את ששנאו אלה ואילו שלי, קריירה את התחלתי
 הקבוצות משגיחי כל הם ישמעאל שונאי בדרגה. הורדתו את חוגגים

 עשרה אחת ובכל כאלה, ארבע )יש קרוניות במילוי העוסקות
אסירים(.

 רבים שתמיד הערבים, ועמיתי היטב העבודה התנהלה היום
 היום עבר כן ועל כלפי, הערכתם את להביע רצו האבנים, בגלל אתנו

 בין הקטטות ייפסקו והלאה היום שמן הסכמנו מריבות. בלי
יקויים. לא שההסכם לי ברור כי אף הקבוצות,
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 היא משגיח של היחידה הפריבילגיה מאומה. השתנה לא עבורי
 כמו לעבוד אלא ממנה ליהנות לא החלטתי אבל לעבוד, חייב שאינו
 התרגלתי העבודה אל מתמיד. יותר עייף אני למשל, עכשיו, כולם.

 כעינוי לי היתה שנה לפני עוד כי אם בהתעמלות, לי נראית והיא כבר
מצוינת. הרגשתי פיסית. מבחינה

ב׳ יום
 ראוי הוא חננאל. של דיוקנו - שכיניתי את לסיים רוצה הייתי כעת
לתחייה. הקמה במולדת במקצועו חלוץ בהיותו הבחינות, מכל לכך

 מאחורי יושב קטן קומץ רק אבל במקומותינו, הגנבים רבים
 כי הקטנים, הגנבים את רק רודפת הפלסטינית המשטרה ובריח. סורג

 אפשר מהם כי נוגעת, אינה השמנים בדגים מגן. וחסרי עניים הם
 אני חננאל את גנבים. נקראים אינם אף רוב פי על אלה להתפרנס.

 גנב הוא חננאל כמובן. היחסי יושרו, ועל כנותו על ומעריך מחבב
 של מיטתו יד על כשעמד מעשה, בשעת פעם, מלא. בפה בזה המודה

 ושאל משנתו האיש התעורר מכנסיו, בכיסי וחיטט ישיש אדם
?( כאן )מי ?״ דא איז ״וער :בבהלה

דבר. לקחת בלי הדירה את ועזב גנב״, ״א בשקט: ענה חננאל
 זה גנב, ״אני ענה: מקצועו, מה השופט אותו כששאל אחרת, פעם

מקצועי״.

ג׳ יום
 כי במקצועו, מתבייש אינו לב. לתשומת ראויה חננאל של כנותו
 חייו דרך זו מקצועו, זה גנב, הוא הבושה? תועיל מה הכי בלאו

 מצפון? בנקיפות להתיסר איפוא למה לשנות: רוצה ואינו יכול שאינו
 את גבו על לשאת הוא חייב מדוע איכשהו. להתפרנס אדם חייב הרי

 משום רק אפיים בזעת לחמו את להרוויח יומ-יום, חיי של העול
? עדן בגן מעמד החזיקו לא האנושות שאבות

 לא אם רצון, שביעות לפחות לחוש - משמע לחיות חננאל, לפי
ממש. של אושר
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ד׳ יום
 בו שיש משער אליו הגיע חננאל של ששמעו מי שכל על לתמוה יש

 הוא חננאל מגוחכת. ואפילו גמורה, טעות אלא זו אין תזזית. רוח
 פסטוראלית, לשלווה הוא שואף חייו במהלך להפליא. שקט אדם

 )כי מיותרים מאבקים ללא המוכן, מן הכל מוצאים שבו עדן גן לאיזה
 את ״לייגע או לעבוד צורך בו שאין מקום להיאבק(, אוהב אינו

צרורות. צרות רק לאדם גומלים אלה כי יומ-יום, בחיי הראש״
 רב אושר קיים וכי שטות. אלא אינו החיים״ ״תוכן שנקרא מה

 אחרי לתור מה לשם ובכן, אשה? של הרך גופה לך שנותן מזה
? בנמצא אינו הכי שבלאו אחר, ״תוכן״

 בעזרת המוכן מן הכל מקבל והוא עדן, גן לעצמו ברא חננאל
 הקרויה הדרך על דרכו עדיפה בעיניו והאשנב. השירותים צינור

 הסוהר בית בתוך עצמו, עם בשלום חי חננאל הקיום. מלחמת
לו. ומחוצה

 לידות יעז מי ? בארץ הגנבים בחלוץ בו, למצוא אפשר רוע מה
אבן? בו

ה׳ יום
ה, אותנו יעזוב מחר כי היום, חוגג שלנו ״הקיבוץ״ ח מ  המשתחרר ש

 מן יוצא בלי חבורתנו, אנשי שכל מכיוון מאסר. חודשי 30 אחרי
 הפאר. במלוא שלו ״פרדד״ את נחגוג מאוד, אותו מחבבים הכלל,

 העבודה, שעות שלאחר הרגילים עיסוקינו כל הופסקו החגיגה לרגל
הפרידה״. ״בנקיט ייערך ובערב

ר יום
 חזקה מזרחית רוח נושבת הבוקר מן בדרכו. האל יברכו נסע, שמחה

 היום יצאנו שלא הוא, מוזר לגשם. סיכוי אין אבל מעוננים. והשמים
 רע רוח מצב משונה. בדיכאון הצריף בתוך מכונסים אנחנו לעבודה.

 בגלל כולנו את פקד הוא היום החודשי״. ״המחזור שלנו: בעגה נקרא
לכולנו. יקר שהיה שמחה, של נסיעתו

 צריכים היינו למעשה כי אנוכיות, שמץ זה ב״מחזור״ יש
על הלוחצת המועקה אבל שמחים, אנחנו חברנו. שחרור על לשמוח
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 והיא מאתנו, אחד מכל עדיין הרחוק לחופש בגעגועינו מקורה הלב
החבר. מן הפרידה צער על גוברת

 היה אתמול ״המחזור״. סבל אתמול כבר התחיל אישית, אצלי,
 עמודי המדבר מן הביאה קלילה מזרחית רוח הראשון. האביב יום

 יום לי הזכירו המעוננים והשמים חמים היה לערפל. הדומים אבק
מאי״. של ״גשם נעים, לגשם בו שמצפים פולני, אביב

 של הראשון היום הוא ״היום העבודה: בשעת ׳לנ אמרתי
 בי הביט כך אחר משלו״. אביב תחילת אחד ״לכל ענה: הוא האביב״.

 יכולתי לא צדק, והוא במיוחד״. היום חזק שלך ״המחזור ופסק:
זאת. להסתיר

 שבת ״תרומה״ פרשת
א׳ יום

 הסורגים את חשים לא עונה בשום מנשוא. קשה האביב הסוהר בבית
 יותר עמוק אותה פוצע ואז זו בעונה מתרחבת הנשמה באביב. כמו

 - היחיד חברי עם הליליים בטיולי עתה נזכר אני עליה. הסוגר התיל
 כל את בזיכרוני מעלה אני להרים. בנ.ש. עליתי שעמו - הרובה

 האביב את בכלא, לעבור, כוח מהם לשאוב כדי שחוויתי האביבים
השני. השחור

 קצר הוא במינו. מיוחד משהו מולדתנו, של שלנו, באביב יש
 בלתי כמעט קל, חמסין עם בא הוא תחילה אינטנסיבי. אך מאוד

 יודע אינו שלנו האביב הקיץ. מתחיל שבו כבד לשרב ועובר מורגש,
 בפתאומיות, המתלהטת המזג, חמת המזרח לבת דומה הוא פרלודים.
 ועמדה קמה עתה זה בה. החבוי החום מלוא את וחושפת מתעוררת

 המבט אחרי מיד, נושקת כולה. כל מתמסרת וכבר מזרח בפאתי
 אלה - לוהטת בתאווה ושוב שוב נושקת כך ואחר הראשון,

 אחיד לקיץ ונהפך שלנו האביב מתייצב הדבש ירח לאחר החמסינים.
סערות. או עננים בלי ובמזגו, בחומו

 עדיין נשבה לא רוח באוויר. שלנו האביב ריחף שעבר ה׳ ביום
 התקרבותו. את מיד חשתי אבל המדברית(, הרוח החלה למחרת )רק
האביב. בוא את במדויק המבשר חבוי סיסמוגרף בי יש
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 אני כי לי, רע לסירוגין. ורע טוב בנוח, שלא מרגיש אני אז
 אולי מה. שום על יודע איני - לי וטוב מושג, בלתי למשהו משתוקק

לבי. משאלות נתמלאו לא שעדיין מפני
 הרי שלא. לי ונדמה כראוי, להתבטא הצלחתי אם תוהה אני

 אותי להפוך בקלות שיכלו נסיבות למרות כך, כדי עד פסימי אינני
לפסימיסט.

 פני על השמים שמשתקפים כפי באדם משתקף האביב לדעתי,
 הנאה. התבהרותו או האביב התעננות ניכרת האדם בנשמת המים.
 מזיגת אותה - ומכאן הלב, על המעיקה החמסינית הקדחת - מכאן
 בכסות ועטוף יחד מחובר הכל החמסין. בתוכו שמתיך ואושר כאב

 נעורי את המחדשת הרעננה הבהירות מקור זה המדבר. מן העולה
 האביב בשמש הנאחזת וההגיון הדאגה נטולת והתקווה הנשמה,
וברוחו.

 שמחה והן ״המחזור״ הן אותי פוקדים הראשונים האביב בימי
 לסיבה זקוקה השמחה שאין היא, מסקנתי לתאר. אוכל שלא אביבית

מבחוץ. הגיונית או אוביקטיבית

ג׳ יום
 להיכנע. לא לדעת - היא הסוהר בבית הכלוא גבר כל של מיומנותו

 עליך. לגבור להם אסור - שנים חודשים סבל המלשולים, הקובלנות,
 הקשה להיות עלול זה כי אף האביב, של כוחו בפני לעמוד יש גם כך

להם. אוכל אבל קשה, יהיה אביבים. שני עוד כאן לעבור עלי מכל.
 נגד הקיץ, תחלואי או האביב מכאובי נגד ביותר היעיל האמצעי

 סובלימציה הוא ושנים, חודשים באפיקי הזורם והזמן הסתיו עצבות
 מאפשרת היא פה. עושה שאני בעבודה מתבטא זה אצלי הרגש. של
 ומשככת הכלא לחומות שמעבר למרחקים המחשבות את לנתב לי

הכאב. חריפות את
 על לפסוח מוטב והגות, מחשבה רגעי המתעד זה, ביומני

 עדיף והסבל. הכיסופים החמסין, האביב, בבעירת שלידתן תחושות
 מאלפות תופעות אל שבחוץ, העולם אל המחשבה את להפנות

לתועלת. ותהיה דעת תרבה בהן שההתבוננות
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 יפי את להחריש בכוחם יש שלי. הדיוקנאות אל איפוא שב אני
 בעטיו - ובריח סורג מאחורי אדם שחש הכאב את ולהקהות האביב

זה. יופי של

ד׳ יום
 ספור אין פה שאמצא בטוח הייתי זה, באלבום רשימותי את בפותחי
 האלה הכתלים שבין מפני למדי, מבוססת היתה זו הנחה מודלים.
 אני ביניהם הימצאותי חודשי עשרים ואחרי אדם, בני מאות יושבים

 הכרחי סינון לאחר אבל לזרא. עד אפילו עומקם, עד אותם מכיר
ביותר. דל שהחומר לי התברר זו, בעבודה

 אלבומי עבריינים. אלבום ואערוך הדמויות את אתאר זאת בכל
 על עבירות גנבים. של ״עולמם״ - אחד פלילים ענף רק יכלול שלי
 פרשיות על השפוטים מועטים כן וכמו מאוד, כאן מועטות מיני רקע

 היהודים מספר וגם אלה של מספרם גדל לאחרונה אולם הונאה.
אישיות. מסיבות ברצח שנאשמו
 מהם רוצחים)אחד שלושה הירושלמי בכלא ישבו שנה לפני עד

 שונה היה לא פשעו כלומר חוקי, הבלתי ילדו היה יומו, בן תינוק הרג
 אינני אם אסורים, היו האחרים שני רגילה(. הפלה מביצוע בהרבה
 ורוצחת רוצחים לחמישה להגיע ״זכינו״ השנה במהלך בעכו. טועה,
אחת.

ה׳ יום
 אגזים לא המזל. למרבה למדי, עלוב הוא הפלסטיני התחתון העולם

 קבע בדרך מצויים שחבריו מפני כולו, כל את מכיר שאני אומר אם
 העבריינים מבטחים. חוף ומעין מקלט מוצאים הם כאן הסוהר. בבית

 על ״חופשות״, כאן הקרויים קצרים, זמן לפרקי משתחררים היהודים
 שבוע, לפעמים אורכות ה״חופשות״ שוב. ולהיאסר לחזור מנת

 שאחד פעם קרה יותר. רב זמן ולפעמים חודש, שבועיים,
 מיד ונאסר הביתה נסיעתו כדי תוך נעליים זוג גנב המשוחררים

ברכבת.
 בארץ שקיימות לומר אפשר אי הפוליטית, המחתרת מלבד

יהודיות. מחתרות
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ה דה שהיא הזנות ר ו  האנגלים בחסות קיימת חוקית ולא י
 לעבריינים ואשר במחתרת. לפעול חייבת אינה ולכן ולמענם,

 מכובדת עירונית לשכבה שייכים אלה מעילה, בפרשיות המעורבים
 הכלא בתי מאוכלסים כן על התחתון. לעולם ישיר קשר להם ואין

 השלומיאלית, המשטרה לזכות מאסרם את לזקוף אין אגב, בגנבים.
 למעלה אף ואולי האומללים, היצורים מן 80%שכ- לעובדה אלא
 איש הגנב. של המקצועי כבודו על כתם שהם מלשינים, - מזה

 רובם כולם. על ידה את שמה המשטרה ואילו רעהו את מסגיר
למעקב. נתונים והשאר כלואים,

 שיצאו נוער, בני עשרות כמה אלא אינו הנ״ל התחתון העולם
 במאורות מבלים ה״חופשות״ ואת סוהר בבתי חיים הם רעה. לתרבות
 ליהודים השייכות כאלה בחיפה)מאורות או בירושלים ביפו, ערביות

 שותים לפעמים חשיש, מעשנים קלפים, משחקים שם הן(. מועטות
 בחוגים מועטות הן )אף יהודיות יצאניות שמלווים או בתה אופיום
הללו(.

ו׳ יום
 או תימן יוצאי יהודים שייכים אתמול שתיארתי התחתון לעולם

 ילידי אשכנזים שלושה או שניים גם יש מרוקאים. - ״מוגרבים״
הערבים. בקרב לחלוטין ונטמעו בדרכם שתעו הארץ

 שלנו, הגנבים חברת של אחת קטיגוריה הוא זה תחתון עולם
אסיאתית. או לבנטינית לכנותה שאפשר

 דווקא לאו שונות, משכבות שמוצאם מגנבים מורכב השני הסוג
 ובשעת מלוכדת קבוצה אינם הפשע. עולם עם הנמנות כאלה

 שתי הארץ. אזרחי כשאר רגילים, חיים הם חיים ה״חופשות״
 ביב של המשותף החיים באורח בכלא, מתאחדות הקטיגוריות

זה. שופכין

 שבת - ״תעוה״ פרשת
א׳ יום

 היהודי הוא יעקב. של שחרורו על הידיעה אלי הגיעה שעה לפני
כל את דחיתי לחופשי. יוצא וכעת למוות, תחילה שנדון הראשון
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 בערב. לו שנערוך הבנקט להכנות פנוי ואני היומיומיים עיסוקי
 זכו היום דווקא כי האירוע, את כנראה, חזתה, העליונה ההשגחה
 מהם וקיבלו קרוביהם בביקור ״הקיבוץ״, חברי עמיתי, במפתיע

מפואר. יהיה שהבנקט ספק אין מטעמים. חבילת

ב׳ יום
 שאני ״הקיבוץ״ חברי מבין שניים אמש. של הבנקט על מלים כמה

 החם יחסם את גילו שוב וכידידים, אדם כבני במיוחד, אותם מעריך
 והוכיח כאן, גורלנו לשותפות ביטוי נתן הבנקט רבה. בעדינות כלפי,
 לחגם, היה חגי שמחה. ברגעי גם אלא בסבל רק לא מאוחדים שהננו

 אווירת חלק. בו ליטול כדי הרגילים מעיסוקיהם התפנו הם וגם
 שיחרור על בכנות שמחים הם כי העידה והחגיגית הלבבית הבנקט

הפוליטי. יריבם
 לנאום( אותי אילצו )המשתתפים החגיגה לסיום הקצר בנאומי

 המצפון בטוהר מאוחדים אנחנו שותפותנו. מהות את תיארתי
כוונותינו. ובטוהר

ג׳ יום
 אלבום ניהול זהו כעת הרגיל. החיים סדר אל לחזור ויש נסתיים החג

 לרכז כדי ״מדעית״, גישה מתוך אותו לערוך אשתדל העבריינים.
 החוקרים שמועטים בארץ חיינו מתחומי בתחום הקשורים נתונים

עליו. דעתם את הנותנים
 המשך דור עם פושעים שכבת מצויה הפלסטינים הסוהר בבתי

 כאלה, טיפוסים כמה אתי כאן נמצאים בית. חסרי ילדים שרובו
 הספר בבית התחילו לעבריינות. החינוך קורם את תום עד שסיימו
 המוסד - בגימנסיה המשיכו קטינים; לעבריינים המקלט הוא היסודי,

 שחינוך הדבר, מוזר נ״ש. - ובאוניברסיטה כרם, בטול השיקומי
עלובות. כה תוצאות הניב כך כל ושיטתי מסודר

 הידע אבל לאוניברסיטה, אומנם מגיעים הנ״ל המוסדות בוגרי
 למרות בפרקטיקה, והן בתיאוריה הן ביותר, דל שלהם המקצועי

הרבות. לימודם שנות
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ד׳ יום
 לחלוטין שנטמע אשכנזי, של כטיפוס ומסקרן הארץ יליד הוא פישל

 נוצצות ועיניים וסמוקות, עגולות פנים בעל שמן, הערבית. בחברה
 לו להישיר ולא רעהו עיני בפני לעמוד מסוגלות לא עיניו ונאות.
 בגיל כנראה, נבלמה, הנפשית והתפתחותו בשכלו מפגר הוא מבט.

 כושרו לבין שכלו מצב בין הדיספרופורציה בולטת שתיפ-עשרה.
 פועל נעשה לכך והודות שור, כמו בריא פישל המצוין. הגופני

ולשחק. להתרוצץ לנוע, דחף לו יש מעולה.
 את זו בעבודה משקיע והוא השירותים ניקוי הוא בכלא תפקידו

 למעין זכה המסורה עבודתו ועל בנ״ש הקבועה משרתו זו מרצו. כל
 המשפחות בבתי השירותים את לנקות הכבוד את לו נתנו ״פרס״:

 מוכן פישל אין החביב תפקידו על המחנה. בקרבת הגרים הסוהרים
 לשבת. עליו נגזר שבהם הסוהר בתי בכל אותו ממלא והוא לוותר,

 העביטים ליד פישל את פגשתי בירושלים, כלוא בהיותי לאחרונה,
בניקוןם. עסוק היה פישל צרכיהם. את האסירים עושים שבהם

ה׳ יום
 התמכרותו הפסיכולוגי. ההיבט מן להבין אוכל הזאת התופעה את
 אל ממשיכה רק לא נובעת למונופול לו שנהפכה לעבודה פישל של

 כוח הוא כאן העיקרי הגורם אפשרי(. מניע זה גם כי )אם הזוהמה
למשחקים. המשתוקק נער של דמיונו

 עשרים בן של וגסה עבה באיצטלה שתיפ-עשרה בן נער
 עבודה שום אין ועצמאי, פעלתני מבוגר פני להעמיד הרוצה ושלוש,

 עצמאות. תחושת אותה לו שתעניק לו מחוצה או במחנה אחרת
 נועדו אלה אבל ועצמאיות, אחראיות יותר עבודות אמנם קיימות

החרא. נועד לפישל לאחרים.
 או מקצועו, את האוהב חרוץ עובד כל כמו לכך התרגל הוא

 ובכניעות לעבודה במסירותו היחידי. צעצועו את האוהב נער כל כמו
 את יודע גם הוא הערבים. בעיני חן למצוא פישל זוכה הכלבית, נפשו

 רכש אלה ובכל מצוינת(, בערבית מגמגם )הוא שפתם ואת מנהגיהם
לחייו על בחיבה סוטרים הסרג׳נטים השוטרים. צוות בקרב אהדה לו
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 לו ונותנים אותו מכירים וילדים נשים סיגריות. פעם מדי לו ומנדבים
ממזונם. כלשהו נתח לפעמים

ו יום
 עשרה אחת מגיל היחיד. ביתו הוא הסוהר ובית אחר בית לפישל אין
 ״החינוך״ שלבי כל את עבר הוא הסורגים. מאחורי פשע באווירת חי

 נור הוא הקבוע משכנו אבל בארץ, הכלא בתי כל את לעיל, שתיארתי
 האנשים על התחבב גם וכאן חייו משנות כרבע בילה כאן שמש.
 מצא להם והודות בו תומכים הערבים מעמד״הסרג׳נטים לו ורכש

גג. וקורת לחם פת כאן
 אחרי שתים־עשרה בן כנער שימות עד כאן יישאר כנראה

 נעימים, במשחקים ימיו את יבלה כאן בכלא. שנים עשרות
-^splendid isolation העולם. מן

 ממציא אלא המחראות, בניקוי רק לא סיפוקו את מוצא פישל
 גבורה באות חזהו את קישט לגופייתו מתחת נוספים: שעשועים לו

 לו התקין ולכן ימי לצי מיוחדת חיבה לו יש כימי. בעיפרון המצויר
 ״קפראל״ בהיותו הרצינות. במלוא בו מתגנדר שהוא מלחים כובע

 היה אז וצעצועים. נוצצים מיני בכל שמילא תיבה להחזיק הורשה
 מבעד משורבב לשונו כשקצה בשקיקה, אותם ומצחצח שעות יושב

לשפתיו.

ס ר  מ
ב׳ יום

 החיים חדשות. הרבה יש בחצר אצלנו שכאן תחשוב ״אל צבי:
 ובלבד - תהיה באשר המלחמה ׳תהא הרגיל. באפיקם זורמים

הבנת?״ וינוח׳... ישקוט שכפרנו
 פעם שניהלנו כפי כאלה שיחות אף עוד, איננו פעם של המעוף

 יועילו במה כי הכל, על לחשוב לא משתדל אדם לעשות? מה אינן.
 לשום טעם עוד אין ושבלעדיהם באירופה, שנותרו לאלה מחשבותיו

דבר.

[80]



 ״שלושת דגל תחת רק אפשר בצבא שלשרת העובדה אלמלא
 גם במלחמה ינצחו אלה זונה בני אבל מיד. מתגייס הייתי הצלבים״,

לי... שק יגידו כך ואחר בלעדי,
 ואני ב״ממר״ אתה המלחמה, לקץ להמתין רק לעשות, מה אין
 א״י. פלסטינה ששמו גדול, יותר קצת ב״ממר״

דוד... להיות תזכה שבקרוב סבור אני

ד׳ יום
 בדומה לעין, נראים בלתי כמעט כלל בדרך הם כאלה שינויים
השעון. מחוגי לתנועת

 מן נצא רק אבל זזים, שאינם לנו נדמה בהם מתבוננים כשאנחנו
 כבר זז המחוגים אחד שלפחות בשובנו וניווכח שעה לרבע החדר

מעלות. 90ב-
 בחינת את השלימה סטלה לאמהות, בקרוב תהיינה ואווה מיקי

 ומחפש באוניברסיטה לימודיו את סיים ה׳ כימיה, ולומדת הבגרות
משתנה. ובלתי קבוע סדר זהו בחיים. דרכו את

 את השעון מראה כאן גם - כללי אופי בעלות לחדשות באשר
 בפעם קורה זה האם אבל מאוד, גרוע גרוע, המצב סיבוביו. נצחיות

? הראשונה
 כעת נשאלת האם טרגדיה, על תמיד המעידה ״לאן״ השאלה

 אותה שואל והיום פיירברג, אותה שאל אתמול רק לראשונה?
 ישקוט שכפרנו - העיקר תהיה, באשר המלחמה ״תהא ושוב: שמעון,

 נוכח עין בקריצת עצמו אל לחייך מלבד לאדם לו נשאר וינוח״״מה
? כחדשה תמיד הנראית הישנה, התופעה

ה׳ יום
 חל כשהוא בפרט חשיבות, בו יש כשלעצמו השינוי זאת, בכל

 ברכי על דורי, בני אלפי ועם אתי וגדלו שהתחנכו וחברים בידידים
 אלה לרבות - כולנו מקור, מאותו ינקנו כולנו הרי משותף. רעיון

 אחד מורה מעשי. חוש ובעלי חכמים הם כי מזהיר, שמצבם ממכרי
המשותפת. דרכנו זו היתה שנים ובמשך הדרך את לנו הראה

תי חשוב זה אין או האחרים ואילו נ״ש, אל זו דרך הובילה ש
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 אין ולכן ומתמיד, מאז היה כך ונוח. נעים יותר קצת ב״ממר״ שקעו
 ששמה הפירמה מתוצרת שעון מחוגי סיבוב עוד אלא זה

״היסטוריה״.
 התמוטטו הכל, קרם ההוריקן משב שעם הוא, והטרגי החשוב

 של עמידתם בכוח האמנתי תמיד אנדרלומוסיה. נוצרה התמרורים,
 אלא אמונתי היתה שלא רואה אני כעת ובחוסנם. הללו התמרורים

דרכים. פרשת ורואה הסורגים דרך מביט אני אשליה.
 אדם לאותו זו שאלה על להשיב קשה לאן? אדע וכי לאן?

 ברור זה כיוון נשאר לגבי אחד. בכיוון אחת, בשורה אתו שצעדתי
 להסביר אוכל איך אך אותו, עיממה לא סערה שום בהירותו. בכל
? לאן - לשאול מתחיל שפתאום למי זאת

 ייתכן שמונה-עשרה. שעה אל מטה, כלפי נוטה השעון מחוג
 כל על לקויה. נעשית שהראות עד הכל, את מערפלת שהאפרוריות

 מימי )עוד בדבש לחם של רע ריח מבחוץ מגיע נחירי אל פנים,
 עולה קמילה של ריח בחילה(. לי הגורם הדבש ריח עלי מאוס ילדותי

הכל. מן
 המונע שהמחוג האמונה את בי הרסו לא המאסר חודשי עשרים

 מתוצרת השעון מעלה. כלפי יתרומם ונצחי מיסתורי בכוח
 ונצחי אדם, בני של הנצחיות מושגי פי על הוא, נצחי ״היסטוריה״

סיבובו. הוא

ר ד  ב׳ א
ב׳ יוכו

 יומני מבחינת ולא העיקרי, הנושא מן סטיתי ימים שבוע במשך
 אל לחזור יש ביותר, הנחמדה אף דיגרסיה, כל לאחר אבל בלבד.

חיי. של באספקלריה והן בחיים הן אליו, איפוא שב אני העיקר.
 כנער אותו הגדרתי פישל. היה שלי האחרון המודל
 ולא הגיל לא יועילו ולא תקנה, ללא נעצרה השכלית שהתפתחותו

 בסגנון זקן פעם מדי ומגדל מבוגר פני מעמיד הנער החיים. נסיון
 בנוצצים ומשחק שפמו את מסלסל שהוא או מכך, ונהנה בדווי,

 מן זה כהוא בו אין אבל נער, הנו ילדותיים. חברה משחקי ומארגן
מושחת רחוב ילד הוא ילד. של והתום הפשטות מן ילדות, של החן
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 בבתי רחוקות( לעתים כי מבקר)אם חשיש, מעשן עצמותיו, לשד עד
 טיפש, אינו מזדמנים. הומוסקסואליים יחסים לקיים ושמח בושת,

 רחוב. ילד כל כמו להסתדר ויודע הוא וערמומי פיקח אדרבה,
השכלי)שתימ-עשרה(. גילו את תואמות שלו הגניבות

 לחנות פריצה על שנתיים של מאסר ריצה בנ״ש אותו כשפגשתי
 בכלא שוב אותו מצאתי בלבד חודש וכעבור שוחרר, נקניקים.

חודשים. ושמונה לשנה נדון הפעם הירושלמי.
 צבאיות נעליים זוג גניבת על הפעם שנתיים, בכלא יישב כעת

 ימות הוא קומה. שיעור בעל גנב זה קטין יהיה לא לעולם משומשות.
רחוב. כילד קטן, כגנבצ׳יק

 בריאותו מופלג. פחדן גם שהוא מפני טבעי, מוות ימות בוודאי
 ביתו שהוא הכלא, בבית ארוכה חיים תוחלת לו מבטיחה הגופנית
היחידי.

ג׳ יום
 בקבוצה לכת. מרחיקת לא הפעם אך הנושא, מן סטייה תחול שוב

 אותו תיארתי שכבר ״פאיאץ״, נמצא האחרון ר ביום הנה שהגיעה
 שב הוא העורכים[. - בידינו שאינה קודמת, במחברת ]כנראה מקודם

 לאחר שוחרר חודש לפני בדיוק כי בלבד, ימים חודש בת מ״חופשה״
שר ״רק״ נדון הפעם שנה. של מאסר  מעניינות חודשים. לאחד־ע
כעת. נקלע שאליהן הנסיבות ביותר

 קרוב כה היה בשעתו, תיארתי אותו שגם סאשקה, ״ידידו״
 אולי מין, יחסי ללא נשוי לזוג שניהם את השוויתי עד ל״פאיאץ״

״פאיאץ״. של המפלצתי מראהו בשל
 מבצע תיכנן סאשקה בתכלית: פשוט היה הפעם שאירע מה

 שלישי. ואדם ״פאיאץ״ עצמו, הוא שותפים, שלושה עם מסוים
 העניינים בסוד סאשקה הביא אלמלא להצליח היתה עשויה התוכנית

 חמה פנים לקבלת זכו השלישי והשותף ״פאיאץ״ המשטרה. את
נעלם. סאשקה ואילו המנדטורי. השלטון נציגי מצד המעשה בשעת

 יצאו הכל להיפך, מאומה. הפסיד לא שאיש היא האמת
 כי ניצל, הוא שגם ייתכן הכרתי. שלא השלישי האיש מלבד נשכרים,

מסוג bargain^ הראשי המרוויח אולם ״פאיאץ״. עם הנה הובא לא
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 לציון זוכה הוא עבריינים ״תפיסת״ על המשטרה. איש הוא זה
 מקבל המלשין בדרגה. בוודאי יועלה ״תפיסות״ כמה ולאחר לשבח,
 ״פאיאץ״ העתידות. גניבותיו מן עין בהעלמת או גלגולת, לפי תשלום
לבריאות. לו שיהיה - למדי טובים חיים חודשי 11 הרוויח

ד׳ יום
 הוא כאן, בתור הבא המקומית, האוניברסיטה של הנצחי הסטודנט

 את קיבל הוא גם פישל. של הלימודים לספסל וחברו תימני דיבי,
 במקלט היה לאוניברסיטה כניסתו וטרם ההכנה, במוסדות השכלתו

 האוניברסיטאות ובשאר חיים ומקור טול-כרם בגימנסיות בתל-אביב,
 עתה עד אולם מעשור, למעלה כבר נמשכים לימודיו הפלסטיניות.

 טבעת גניבת על שנים לשלוש נאסר כעת מרשימים. הישגים בלי
 ידועים אינם גבורתו מעשי אותה. לגנוב נסיונו על רק ואולי נישואין,

 ולמרות אתי, כאן שעשה הרבים החודשים למרות במדויק, לי
 כי לציין יש שלו. האפופיאה על שומעת אוזן לכל לספר להיטותו

 מפני בסיפוריו, אותי הטריד לא כה עד מעולה. סיפורי בכישרון ניחן
 היחסים והכרחיים. ספורים משפטים רק אתו להחליף שהשתדלתי

מה. משום התקלקלו לאחרונה אבל קורקטיים, היו בינינו

ה׳ יום
 עשרים הצעיר, גילו למרות קמל, ועורן רזות פניו קומה, נמוך צנום,

 המביעות ומבריקות, השחורות התימניות, עיניו ואחת. עשרים או
 אינו זה לב טוב אבל בפניו. היחיד הנאה הדבר הן לב, טוב אפילו

 שחורה, נשמה על מחפה שהוא מפני שקרי, ולמעשה מדומה אלא
 הוא דיבי הגיבור. של מקומתו אף נמוכה שרמתה טהורה, בלתי

 אף מוסר, ערכי כל נטול הוא ופיסית. רוחנית מושחת, טיפוס
 את למכור זונה, כמו מוכן, היה שלא אערוב לא ביותר: האלמנטריים

סיגריות. קופסת תמורת הזעיר גופו
 אופיו נמיכות שמא או מלידה, היה ככה אם לי ברור לא
 מוסדות אותם בהשפעת הנוכחיים לממדים והגיעה התעצמה
 אף להיטשטש עלולות הפשע אווירת בהשפעת הרי חינוכיים.
רוצח. של בנפשו גם הקיימות המועטות, החיוביות התכונות
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 פעם אותו כיניתי וכבר לו, דומה שאין רגשני טיפוס הוא דיבי
הסנטימנטלי״. ״הגנב

 אותן ומוצאת ביטוי דרכי מחפשת גדותיה על העולה רגשנותו
 ובאינטרפרטציה הארוטי, בתחום גבורה עטורי ביצועיו על בסיפורים

 יום עטרש. אל ופריד והב עבדול של כגון נוגים, ערביים להיטים של
 שקולו על לתמוה ואין והרגשני, הצרוד קולו את משמיע הוא יום

 כפי הטכניקה כללי לכל בניגוד צורח שלייפין היה אילו - צרוד
באלם. לוקה מזמן היה שלנו, הזמר-הגנב שעושה

ו׳ יום
 המזרח בארצות הבחינות. מכל לציון ראוי דיבי של הנררטיבי כושרו

 אולם האירופאי. בעולם שבכתב לספר שווה-ערך שבעל-פה הסיפור
 אירופה. בן של לזה מעל עוף מגביה המזרח בן של דמיונו כוח

הספרים. קוראי ממספר המאזינים מספר גדול)יחסית( במזרח
 הדרושות התכונות כל בעל וירטואוז הוא דיבי זה בתחום

 מפניו המשתקפת מעצמו רצון שביעות עצמי, ביטחון לאמנותו:
 אחריו לעקוב בעשייתו״כדאי תחכום מעין ואפילו תנועותיו, ומכל

 צועד הוא הגיע. עתה שזה חדש, למאזין מתקרב שהוא בשעה
 של בערמומיות בורקות עיניו לטרפו, האורב נמר כמו באיטיות

 בלחש, מתחיל הוא הסיפור ואת בזכייתו, הבטוח מהמר-מומחה
 לאט מדבר בעודו הקורבן מן עין גורע ואינו צבע. וחסר נמוך בקול
את בכוונה ומשהה בפתיחה מאריך מלה, כל על כמתענג לאט,

.coup de graced

 שבת - ״פקודי״ פרשת
א׳ יום

 עוקב רק אני אותי. מעניין לא גם וזה יודע אינני סיפוריו תוכן מהו
 נמצא שלו ה״בורש״ כי משפטים, קטעי מגיעים לאוזני משחקו. אחר

 הנאשמים, ספסל על ישב שבהם דין בתי על מספר הוא מולי.
 נסיונו על סיפור קלטתי אף ופעם הארוטיות, חויותיו על לפעמים

 של נדלה הבלתי במלאי חבריו את היום עד מלהיב דיבי להתאבד.
המקובלת הטבילה את ועבר מקרבנותיו אחד היה משה סיפוריו.
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 שאמור ריבי, של חייו לתולדות בדריכות שהקשיב לי סיפר בנ״ש.
 למרות מאומה, להבין הצליח לא למאסרו. גרם מה לו להסביר היה

והיפה. הארוך הסיפור
 אותם ומגוון דיאלוגים מביא ,direct speecho משתמש הוא
 הדחף מן הנובעת תאוותו הוא הסיפור קולות. ובחיקוי במימיקה

 ההשגחה, מיד ניחן שבה הקלה הלשון את ולנצל במרכז לעמוד
 גיזרתו ועל המוסרית, והן הפיסית הן הנמוכה, קומתו על כפיצוי

העלובה.
 ״אלוהים לאחרונה: לו אמרתי מועילה. אינה ההטלאה אולם

לקומתך״. מעל ראשך את תרים אל נמוך, אותך ברא
 אומן רב החזק, לפני המשתטח איש ובזויה, קטנה נשמה

 שום משגת. שידו ככל תככים וזורע החלש את לחנוק מוכן בחנופה,
 של שמץ אף בו אין הסנטימנטליות(. בעיניו)למרות קדוש אינו דבר

 אחיו על דיבה מוציא - למשפחתו לא וגם לעמו, או לאלוהים כבוד
 יצאניות, שהן אחיותיו על מעליל הגונים(, אנשים שהם )אומרים

 אמו. של זכרה מחילול אף נרתע אינו וכנראה נשואות, היותן למרות
 אחרי לתל-אביב כשנסעה מחרידה, אוטובוס בתאונת נספתה האם

 האוטובוס נהג נדון זאת תאונה עקב הירושלמי. בכלא אצלו, ביקור
 צריך האם של הטרגי מותה שלנו. בכלא דווקא מאסר, וחצי לשנה

 טובים יחסים על דיבי שומר הפלא למרבה אך ביניהם, להפריד היה
הנהג. עם

 הלב לטוב להאמין לפעמים שאפשר עד להונות, יודע דיבי
 שנראו הדמעות ששתי אני גם האמנתי פעם עיניו. מתוך הניבט
 מגילת את באב, בתשעה שקראתי, בשעה הן, אמיתיות עיניו בזויות
 תוקף פעם מדי אכן והסכמתי. להאזין רשות ממני ביקש אז איכה.
תימן. יהודי של בטעמים בתורה קורא והוא אדיקות של פרץ אותו

 כוזבות שלו הרוחניות ה״הארות״ שכל לדעת נוכחתי אבל
תקנה. לו תהיה ולא אין עיניו. כמבט

ג׳ יום
 פי על פשוט. הגיון על מבוססת דיבי של עתידו לגבי שלי הסקפטיות

מנוע הפשע. לביצוע אותו הדוחף מנוע פושע של בנשמתו קיים רוב
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 סטייה כמו האיש, של בפסיכיקה נעוץ כלומר פנימי, להיות יכול כזה
 ידי על מופעל להיות יכול גם והוא וכר, קלפטומניה סאדיזם, מינית,
 בשני וכד׳. סמים קלפים, נשים, עוני, כגון אוביקטיביים, תנאים

 לנסות - המקרים וברוב המנוע, של טיבו את לקבוע ניתן המצבים
 חוזר שהוא פי על אף כזה. מנוע כלל קיים לא דיבי אצל לסלקו.
 פאתיטית: אנחה המלווה הקריאה על ובלילה, ביום ספור, אין פעמים

!״לירות אלפים חמשת י ״אלי
 שמא או אלפים, חמשת בגלל לכלא הגיע אם לי ברור לא אולם

 שלו המגוחכות האנחות את כששמעתי בלבד. לירות חמש בגלל
 מה בדיוק ידע לא בו?״ תעשה מה הכסף? לך דרוש ״למה שאלתי:
 בקלפים, משחק לא חשיש, מעשן לא שותה, שאינו אמר להשיב.

 אמת דיבר שהפעם בטוח אני ויחידה. אחת פעם רק היה בושת ובבית
לאמיתה.

 פועל שבהיותו גם ומה גונב? הוא למה השאלה, איפוא נשאלת
 יודע הוא מהוגנים. חיים ולחיות היטב להסתדר היה יכול חרוץ

 - מקצוע גם ולמד תיקון, עבודות לבצע לגהץ, לתפור, מצוין, לבשל
זה. מסוג משהו או ספרים כריכת

 קשה לעבריינותו, הראשי המניע את לאתר קשה מזלו לרוע
 ביב אל הישר אותו דירדר אשפה של כבד מטען הסיבה. את למצוא

לו. המתאים המקום את מוצא הוא שם כי השופכין,

ד׳ יום
 חג׳ שלי, הערבים המכרים אחד של בראשו אתמול הלם כרים עבדול

 היה שחג׳ השמועה נכונה אם ידידות. בקשרי נקשרתי שעמו ד׳
 שמרתי כה עד לשבח. ע״כ של המעשה ראוי אז או בהלשנה, מעורב

 כולו המחנה צודק. שידידי משוכנע היותי למרות נויטרליות, על
 ברית מבעל שנית נפרדתי כך לירושלים. הועבר וע״כ עדיין, סוער
שלי.

 או ״טראק״ שכינויו מי הוא הגימנסיה של השלישי החניך
 השני אבל הובלה, לאמצעי רומזים הכינויים שני ״חמור״. - פשוט

 של השני לחלקו זה דיוקן שייך למעשה שלי. למודל יותר מתאים
על שם פסחתי מה שמשום לי נדמה האנושי. לביבר שיוקדש יומני,
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 להנציח חייב אני דמותה בן את אבל בצדק. ולא זו, טובה בהמה
tableauo המנדטורית. הרשות של ההולם חינוך מוסדות חניכי של

ה׳ יום
 נמוכה רמה על המעיד צר מצח חזק, עורף קצרות, רגליים בעל גוץ,
 ובתווי בקומתו טראק. של דמותו מצטיירת כך - אינטליגנציה של

 עקיצות לספוג המסכן נאלץ קורדי בהיותו טיפוסי. קורדי הוא פניו
 את נושא הוא ולמוצאו. לו המתאכזרים הסביבה אנשי מפי ולגלוג

חמור. של פילוסופית בשלווה סבלו
 בית בתחום בפרט קורדיסטן, יהודי נהפכו מה משום ידוע לא
 ובורות. לאטימות נרדף כשם מרושעות, בדיחות של למושא הסוהר,

 כיבוי אחרי התא, יושבי כל פתחו בערך, שנה, לפני כי לי זכור
לטראק. מאורגנת בהצקה האורות,

 של צפויה פלישה על בקורדיסטן, מעופפים חמורים על סיפרו
 מבני שניים ועוד טראק אחיהם. את לשחרר שנועדה לנ״ש חמורים

 שאת ביתר גברו בתגובה אבל נמרצות, וקיללו מזעם רתחו ארצו
וארצו. החמורים עם על האסירים התקפות

ו׳ יום
 מכונית כאשר שחרורו. לשם לירושלים, טראק של נסיעתו יום הגיע

 על הלטרינה. ליד במקרה עברתי המחנה, מן לצאת עמדה הכלא
 בתנועות צחוק. מרוב נחנק שכמעט הבחורים אחד עמד המדרגה

 פרצתי אני גם הכביש. את לראות כדי למדרגות להתקרב לי רמז ידיים
 עדר בתוך דרכה את מפלסת המכונית את בראותי אדיר בצחוק

 שחרורו לרגל כבוד, משמר שמא או משלחת, מעין זו היתה חמורים.
טראק. של

 )עבדתי למטבח לצרה מאחי אחד התפרץ מחודש פחות כעבור
 שור ״ידע מעניינת: כותרת על הצביע עיתון. לידי ודחף כטבח( אז

 צדק חמור. גניבת על שוב נאסר טראק - בעליו״ אבוס וחמור קונהו
 כנראה העיתון. עליו חזר ובצדק בעליו״, אבוס ״וחמור בפסוק הנביא

 לפעמים ונוח, שקט חרוץ, הוא חמור כל כמו באורוותו. טוב חש
על נוהג הוא העבודה בשעת ומקפץ. עליז לפעמים ומהורהר, עצוב
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 שלי(, בקבוצה )הוא עובד ואינו לעתים מתעקש מינו: בני מסורת פי
מהרהר. טראק אז - שיכנוע אמצעי שום יועילו לא כאלה וברגעים

 בילה סוהר בבתי אמידה. ממשפחה כנראה ומוצאו 21 בן הוא
 חבריו שאר כמו אבל חודשים, 27 ישב בגימנסיה שנים. משש למעלה

מקצוע. שום למד לא
 אני שנים. לשלוש לאורווה הוכנס מאורווה חמור הוצאת על

הפילוסופית. שלוותם למרות החמורים, בחכמת לפקפק מתחיל

 ״זכור״ פרשת ״ויקרא/ - שבת
א׳ יום

 רזות ואופייניות, מעניינות פנים בעל תימני, הוא הרביעי החניך
 של מראה לו משווה ראשו את קבע בדרך המכסה הטורבן וחומות.

 השלווים והתנהגותו גופו וכל הקפואים פניו שרירי הודי. פקיר
פסל. של רושם עושים

 שמו הוא וגם וכדומה, סעדיה עובדיה, נקראים התימנים רוב
 כעת בנ״ש. שנים ארבע כך ואחר שנתיים, ישב ב״גימנסיה״ עובדיה.

 יצא חודשים, שמונה ישב הראשונה בפעם השני. במאסרו הוא
שר של עונש עם וחזר אחד, חודש בת קצרה, לחופשה  שמונה־ע
 של ימה שפת על נעליים זוג גניבת - האחרונה העבירה חודשים.

רב. תחכום היה לא הקודמים בפשעיו גם תל-אביב.

 פורים שושן
ב׳ יום

 קורותיו על מספר אינו לעולם חידה. מה במידת הם עובדיה של חייו
 בכלא שנותיו מחצית את בילה מה מפני לדעת ואין מבצעיו, על או

 מכל מצטיין פועל והוא חזק גופו מבנה וארבע(. עשרים בן הוא )כעת
 ובעל אמיץ הלימודים״, ״לספסל חבריו משאר שונה הוא הבחינות.

 סנטרו, צורת עמיתיו. אצל קיים שלא דבר עצמי, כבוד של קורטוב
 אכזריות של זיק בעיניו רצון. וכוח גבריות על מעידה ולסתותיו פיו

 את לבטא דרך מחפש כמו עצמו בתוך מכונם הוא מזרחית.
תחושותיו.
שלו )הערבית בעברית לא פנים כל על מלים, מוצא אינו
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 הצורך היטב(. אותם ומחקה שלה ניבים בכמה שולט הוא עשירה,
 שעות, גבי על שעות שר. עובדיה בניגון. מתממש עצמו את להביע
 אלוהים אבל טובה, שמיעה כנראה לו יש ושר. שלו הבורש על שוכב

ערב. בקול אותו חנן לא

ג׳ יום
 והב עבדול של להיטים מספר וכולל למדי מוגבל שלו הרפרטואר

 כל את פולניים. טנגו לחני כמה ועמם עטרש, אל פריד ושל
 pot-pourri מזה יוצא שלו. מקורי נוסח לפי עובדיה מעבד המוטיבים

 כולן העולות תימני, בלבוש וערביות פולניות מנגינות שעטנז משונה
בחדגוניות. שלנו הטרובדור של מגרונו

 היטב מחקה הוא מלידה. משחק כשרון לעובדיה שיש ספק אין
 כשראשו העבודה בשעת חיות. ושל אדם בני של וקולות תנועות

 שזהו איש דעת על יעלה לא בדווי, ניב ובקולו ב״חאטטה״ עטוף
יהודי.

 הקבועה. תוכניתו לפי מבלה הוא העבודה שלאחר הזמן את
 על הפקיר טורבן תנועה, ללא יושב כשהוא הרהורים, שעת תחילה

 הקונצרט, מתחיל שתיקה של כשעתיים כעבור ומחריש. - ראשו
הצגה. - ואחריו

ד׳ יום
 מופיע עובדיה מעולה. וביצוען ביותר מגוונת ההצגות תוכנית

 ומתקוטטות, יריבות נשים מחקה פומבית, מכירה מנהל של בתפקיד
 ככלב נובח חבריו, את מחקה סוהר, או כגנב כשוטר, כשופט, מופיע
 בטריו או בדואט לו עוזרים )בזה ככבש פועה כחמור, נוער זועם,

האסירים(. מבין נוספים שחקנים
 של הזדווגותם תמונות מתלוות החיות של קולותיהן חיקוי אל

 וחבר עובדיה משתתפים שבה נטורליסטית בהצגה הנקבה, עם הזכר
 הקרובה אשליה שנוצרת עד טוב כה המשחק המקומיים. השחקנים

למציאות. האחוזים במאת כמעט
 מן לדרוש אין עצמו. ולהנאת המוזות למען משחק עובדיה

עובדיה אבל פעמים, הרבה ראה שכבר מהצגה יתלהב שתמיד הקהל
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לקהל. זקוק אינו הרי מתרגש. אינו
 צחוק מעצמו, רצון שביעות של בצחוק פורץ הוא ההצגה אחרי

 ודממת השתיקה תור שוב בא כך אחר הקומדיה. סוף - שפירושו
הקיפאון.

ה׳ יום
 שלו כיף הנרקומנים. בפי השגור מונח ה״כיף״, מחסידי הוא עובדיה

 פעם אתו שוחחתי ובקוקאין. באופיום גם בוחל אינו אך החשיש, הוא
השונים. הסמים לאדם שגורמים הגירויים על

 בו שעשיתי ניסויים שלושה לאחר ידעתי, החשיש השפעת את
 לסחרחורת פרט מיוחד, דבר שום הרגשתי לא שניים לאחרונה)אחרי

 באופן סירבתי בקוקאין או באופיום אותי כשכיבדו נעים(. וריח קלה
 - בדרכי שנקרה נרקומן לחקור הזדמנות החמצתי לא אולם מוחלט,

ה״כיף״. בדבר
 מה השאר, בין לי, סיפר מדהימה. היתה עובדיה של תשובתו

 מן ומרוצה בחלקו שמח ברחוב, הולך ״מנה״ שלקח לאדם קורה
 המלים את פתאום מוצא שהוא עד קלה, נעשית לשונו כולו. העולם

 הנכונה. המלה את מוצאים דבר לכל - בקלות באות והן לו, הנחוצות
 חייך בתמיהה. שאלתי האלה?״ המלים לכל אתה זקוק מה ״לשם

 המלים ״נו, ואמר: מבטו את ממני הסב כך אחר חטוף. מבט בי וזרק
כשמוצא״. ושמח אותן מחפש אחד כל בקלות, באות לא

 רק ונגאל מוצא שחיפש משהו בו חי המבע. את חיפש עובדיה
 בהצגותיו. ומתגלה בזמרתו עתה נשמע מזה משהו הסם. בהשפעת

 אצל הכלא חומות בין עכשיו ומתכלה והולך נרקב משהו אותו
התל־אביבי. והפורץ הכייס עובדיה,

ו׳ יום
 היומיומיים. עיסוקינו הפסקת על כלומר ״חג״, על הכרזנו אתמול
ביומני. מאומה היום ארשום לא להחלטה, נאמן בהיותי
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 שבת ״פרה׳/ פרשת ״צו׳/
א׳ יום

 אשכנזי יתומים בית חניך תימני, הוא מנייני( )לפי חמש מספר מודל
כילד. הגיע לארץ בירושלים.

 לא אולם הומרוס. של לעטו ראויות רגילים הבלתי חייו תולדות
 וגם עניין, וחוסר כישרון חוסר מפאת הומרוס של מקומו את אתפוס

 מאסרו הוא האפילוג כאן עד תום. עד סיפורו את שמעתי שלא מפני
 ״עבר״ בעל מועד, גנב הוא לו( לקרוא החלטתי )כך נחום האחרון.

 גופו אבל קטנה קומתו השיקומי(. )המוסד הגימנסיה לימי עד המגיע
 האישונים מעורפל. ומבטן גדולות ועיניו עגולות פניו חזק. החטוב

מזוכיסט. היה נחום כלשהו. נפשי פגם על מעידים מאוד המוגדלים
 סוטים כמו תוקפן היה לא גרוטסקית. צורה לבשה שלו הסטייה

 תאוותיהם. לסיפוק להגיע הזדמנות שום על פוסחים שאינם אחרים,
 ערב על שמר אדוק חכם תלמיד כל וכמו צנוע, שהיה לומר אפשר

 ובעצמו בכבודו שאלוהים הערב זה היה לתענוגותיו. בשבוע אחד
 חזר )והדבר החשיכה רדת עם ששי, ביום שבת. ערב - לעונג הועיד

 מכות ממנו ומקבל - פישל עם לתגרה גורם היה שבוע( כל עצמו על
 סאדיסטית נטייה בעל שהיה - המכה מרוצים, היו הצדדים שני רצח.

ה. ברורה, מוכ ה בן- מו וכ
 פעיל, באורח והגבתי זה מביש למחזה ראייה עד הייתי פעם

 נמרצות. קללות אותי קילל אז המדומה. הקורבן של לבו למגינת
 על שמר נחום עוד. התערבתי ולא מדובר במה הבנתי זמן כעבור
 היה סיפוקו, על בא צמא-המלקות שגופו ולאחר הקבוע מנהגו

 על התענג כך לראשו. למעל עד בשמיכה ומתכסה מצעו על משתטח
השבת.

 עדיין שב לא הפליאה ולמרבה השתחרר, מאז שנה כבר חלפה
 לתאוותו סיפוק קושי בלי ימצא בחוץ שגם מקווה אני לכלא.

המוזרה.
 את וברא זו, את זו שישלימו כדי קוטביות דמויות ברא אלוהים

הכבש. וגם הזאב גם נשכרות, שייצאו כדי הסיפוק
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ב׳ יוכו
 שלו הביוגרפיה את לי שיספר שבוע, לפני הבטיח, שלי שש מספר
 מעברו. מסוים פרט על אותו שאלתי שבמקרה לאחר קרה זה כולה.

שלי. החזק הצד אינה ביוגרפיות שכתיבת ואמרתי לו הודיתי
ממוצעת, קומתו ושתיים, עשרים בן הוא שלום. - לו אקרא

 מביעות העצובות עיניו וחיוורות. נעריות פניו שקוע, חזהו רזה,
נפש. פיזור ומעין מהורהרת הסתגרות

 ארוכה די הפסקה ולאחר שיקומי, במוסד שהה שנים כמה לפני
 את עמו הביא לכלא גניבות. ריבוי על ומחצה, לשנה לכלא הגיע
 של מוצאו אופי. חולשת אלא היתה לא אשמתו שכל לפשיעה, חברו
 בבית למד כילד ממרוקו. שעלתה הגונה, ירושלמית ממשפחה שלום

 הצרפתיים המנזרים אחד ליד הנמצא המיסיונרים, של צרפתי ספר
 זאת ובכל חיובית, היתה הנזירים שהשפעת להניח יש בירושלים.

המשטרה. בהמלצת הפעם שונה, חינוכי למוסד מהר חיש שלום הגיע

ג׳ יום
 וגרועה קלושה, אנגלית ידיעת ומערב. מזרח יחדיו חברו זה בנער
 האירופית. התרבות מן משהו לטעום לו איפשרו צרפתית, - ממנה

 הלבנטינית לאישיותו סיפקה וזו אירופית בסביבה מה זמן חי הוא
בהן. להתקשט נוצות

 לאומיים רגשות חסר צבר-מתבולל, של מעניין טיפוס הוא
 ואת אירופה את וכשמזכירים מקודש, המערב בעיניו בסיסיים.
 או באנגלית אלי פונה הוא היום עד עיניו. אורות מיד תרבותה

בלבד. עברית מדבר שאני הנמרצות תשובותי למרות בצרפתית,
 הופתעתי גריג. של מיצירה מוטיב שורק מישהו שמעתי פעם

 של מנגינות על לחזור יכול בנ״ש מי לראות החוצה, הצריף מן ורצתי
 את צורם, בזיוף לו, ושרק ישב שלום. את ראיתי לחלוני. מתחת גריג.

זה?״ לך שאלתי:״מנין גריג. מאת ״הזריחה״
 תוך לפני, וגולל בשאלתי כמזלזל בידו נופף בגאווה, חייך
למצופה. מעל הרחב שלו, המוסיקלי הידע את התפארות,
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פוגות, פתיחות, אורטוריות, בטהובן, באך, מוצרט, שם היה
 מוסיקה חובב של במוחו שהתבשל מוסיקלי ברוטב - כל מכל הכל
יעדו. אל הגיע שלא

ד׳ יום
 עם אותו ראיתי שלום, עם המוסיקלי ממפגשי ימים כמה כעבור

 בניקוי אז עבדו שכן עיני, למראה האמנתי לא בידו. ״קרדל״
 את ניקה שפישל בעוד המוסלמי, ועוזרו נוצרי ערבי :שניים הלטרינה

 זה, בענף עבד לא אחר יהודי אף הסוהרים. שבדירות השימוש בתי
 חלוץ איפוא היה שלום יהודיות. לידיים בלעדית המונופול עבר וכעת

 היתה השימוש. בתי על הממונה של עוזרו לדרגת והועלה זה, בתחום
 צואת בידיהם לגרוף נאלצו זה במוסד העובדים כי מגעילה, עבודה זו

להם. בזו והכל אדם,
 כל עדיפה שלדעתו לי אמר בתמיהה, בו מביט אני כי כשהבחין

 התמיד לא אבל ״למעלה״. שם, המפרכת העבודה על במחנה עבודה
 לא ודאי ל״הר״. וחזר עבורו, מדי קשה היתה היא גם כי זו, בעבודה

 )בארצות נשמות יש אבל בית-כיסא, של לריחות בטהובן התאים
 וגם לקאפלה גם מקום בהן אשר ספור(, לאין הן רבות המזרח

 פשוט כך, כל רחבות הללו שהנשמות מכך להבין אין למחראה.
במחראה. ממש שם עומד המזבח

ל רי פ  א
ה׳ יום

 לעבריינים פלסטינים מוסדות חניכי ששה של מדגם כאן הבאתי
 גם הן אבל לכלא, החניכים את מכינות אלה גימנסיות צעירים.
 רובם מלידה. עבריינים ביניהם מועטים מקצוע. אותם ללמד אמורות

 עבור לכסף הזקוקים מושחתים צעירים ספק קלפטומנים, ספק
 אחד עצלות. מתוך גונבים רובם נשים. ולפעמים קלפים, חשיש,

 קנה הגנוב: בכסף השתמש כיצד לי סיפר הרוב, את המאפיין מהם,
 בקולנוע יום יום ביקר עונב(, אינו כותנות)עניבות כמה חליפות, שתי

 וסעד הוריו בבית שגר מפני מזון מצרכי קנה לא שוקולד. המון ואכל
הלך לא ומעולם בקלפים, שיחק לא שתה, לא עישן, לא שולחנם. על
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 על עלה לבסוף !״בכסף לעשות מה ידעתי לא ״בחיי, לי: אמר לזונה.
 ובנים. בנות כמה בחברת לירושלים, מתל־אביב טיול לערוך דעתו

מאסר. שנת וחטף השוטרים, אותו תפסו הטיול בשעת

ו׳ יום
 להשגת משמשות הגניבות בהשכלתם, שכשלו הללו, הגנבים לגבי

 ויהי להתעשר תאווה אחוז היה מהם אחד רק לא. ותו קלים רווחים
 חייב אני האמת ולמען אתי, אחת בכפיפה כאן, ההוא האיש כעת מה.

 הזדמנויות עשרות מוצא הוא יום כל נורמלי. לגמרי שאינו לציין
 לדרך יחזור לא לעולם קפונה. אל מין מסוכן, פושע שהנו להכריז
 ג׳ק את מעריץ הוא חורמה. עד במשטרה יילחם ותמיד היושר

 בספרות מקורו אבל בלש, או בנדיט הוא אם יודע )איני דיימונד
 עם בקרב שנהרג קאסם, שייח׳ את וגם הזולה(, הקרימינלית

 זה ואין בפשיזם, מאשים הוא המקומית המשטרה את המשטרה.
״ג׳ובינזה״. את שלו היומיומיים בקונצרטים לשיר לו מפריע

 כמטרה לעושר שואף הוא נפשו. משאת הם ונשים כסף
 במבצעו המשטרה. נגד מלחמתו לרבות האמצעים, כל את המקדשת

 הערכאה ראשונה. בערכאה לשנתיים ונדון נובע עט גנב האחרון
 של להתערבותם הודות חודשים, לששה עונשו את הפחיתה השנייה

 ציידי של עזרתם את לנצל ידע )בפקחותו אנגליקנים מסיונרים
הנפשות(.

 שבת ״שמיני׳/ פרשת
א׳ יום

 הם ב״ממר״. שבתי בימי פגשתי כאלה ״גימנזיסטים״ כשלושה-עשר
 אותה שכיניתי היהודית, העבריינות בעולם נפרדת קבוצה מהוים

 עבר להם שיש מפני שותפות, תחושת ביניהם קיימת ״מזרחית״.
 שמות קרובות לעתים מזכירים הם סוהר. בתי של הווה וגם משותף

המשותפות. חברותיהם כנראה יצאניות, של
 חשדנות אכולי הם להיפך, ביניהם. קיימת אינה סולידריות

 להניח יש למבצע, יחד שניים חברו שאם אותם לימד הנסיון הדדית.
יבגוד. מהם שאחד
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 ישב מרתק. טיפוס אורקה, לו שאקרא התימני, היה זו מבחינה
 עם במשותף פעולות כמה ביצע שהשתחרר ולאחר חודשים, כמה פה

בכלא. כאן שהכיר מוצלח בחור מיכאל,
 ונדון יום, עשרים של ״חופשה״ אחרי מחדש, נאסר מיכאל

 זאת לעומת חודשים. ששה והשני וחצי שנה אחד עונשים: לשני
העבירות. אותן על נתפס כי אף חופשי אורקה מתהלך

 כחברים בתל-אביב. פעם אותו שפגש אתמול, לנו סיפר ריבי
 הציע ריבי ערבית. גלידה לאכול ליפו, לצאת שניהם החליטו ותיקים
 בדרך, ברגל. שיטיילו כך על עמד ברוך ואילו באוטובוס, נסיעה

 ברוך ביקש הערים, שתי שבין בגבול המשטרה, לבנין כשהתקרבו
 למפקח. למסור חשוב דבר לו יש כי פנימה, לרגע אתו שייכנס מריבי

 ברוך של שיחתם נושא להיות עלול מה ותהה מלכודת הריח ריבי
 שאותו הסכום מן בהרבה הגבוה כופר לו הציע מיד הביטחון. ואיש
 לעמק הגיעו ודברים דין לאחר המשטרה. מידי לקבל ברוך אמור

הסתלק. וריבי השווה,
 וריבי ברוך היו מקרה אותו אחרי שגם הוא זה בסיפור המעניין

 כאילו ריבי בו טיפל מאסרו של הראשונים ובימים טובים, חברים
אמו. או אביו היה

 עלה הוא האנגלית. השפה את ערבי קצין ללמד התחלתי היום
 שכבוד אומרים טורקית(. )ומעט בלבד ערבית ידיעתו למרות בדרגה

 מבזבז אני הזה הכבוד על אולם קצין, של מורה להיות לאסיר הוא
 זרה שפה ללמד היא, קלה לא משימה היקר. זמני של וחצי שעה

בלבד. אחת שפה וכוללת מועטה שהשכלתו מבוגר, לאדם

ב׳ יום
 הסוהר בתי מוותיקי כמה לצרף יש )המזרחית( זאת לקבוצה

ותק. לצבירת המועמדים מן ועוד הפלסטינים,
 עצמו. את מציג שהוא כפי שלי, ד״ר או שלי, הוא בהם הבולט

 של ומדריך יועץ הכלא״, ״בן הערבים בפי הנקרא קומה גבה גרוזיני,
 טוען הוא שנה. מעשרים למעלה הכלא חומות בין וחי פלסטינה גנבי

 הוא בכלא שעשה הרב הזמן שבגלל ייתכן הגנבים. מלכות לכתר
בגין אותו פוסל הייתי בי, תלוי הדבר היה לו אבל זה, לתואר ראוי
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 ונציגו הכלא מחלוצי אחד הוא פנים כל על והשראה. כישורים העדר
 תפקידים בעלי שאר של זה על עולה שלו הסטאד רבות. שנים זה

 במרץ קורא והיה פה, הקטן הכנסת בבית הראשון הגבאי היה בכלא.
 מנומסת, קריאתו היתה תמיד לא לתורה. לעלייה המתפללים את רב

 עלי פעמים כמה כלב! בן זונה, בן הנה, ״קרב היה: הרגיל והנוסח
 בו היתה נאה הנוסח היה לא אם גם אבל !״הקדוש? לספר לך לקרוא

דתי. מלהט הנובעות ונמרצות כנות
 - לומר אפילו ואפשר חולם, רומנטי, איש הוא שלי ד״ר

 יחד. ספר שנחבר לי הציע פעם שירים. כותב הוא ואמנם משורר.
 שלושה שמעתי הנושא. יהיה מה לשאול בלי לאלתר, הסכמתי

ה מ ריו)נד שי  הם בעל-פה. זוכר אני מהם ואחד עוד( לו שאין לי מ
טובים.

סן  ני
ד׳ יום

 נולדות אלה הזיות. של בעולם החי ופילוסוף משורר שלי ד״ר
 והרחת אופיום מנות מיניקת ומופרות חשיש של עשן בתמרות
 שלא הרפתקאות של וגיבור מלך, הוא שבו בעולם חי הוא קוקאין.

 איכפת לא שלי לד״ר אמת. בהן אין אם איכפת למי כי נבראו, ולא היו
 לדוקטור אותו להפוך נועדה רשמי תואר הענקת אם וכלל כלל

 שנאלצו viri doctissimi^ מכל גרוע דוקטור אינו הרי אמיתי.
 לזכות כדי ממושכת בישיבה לעכוזם ולהכאיב ראשם את לשבור
 עליו הביט שלי רופא. היה מיוון שבא לצרה מחברינו אחד בתואר.
 דוקטור?״ לך, נשאר עוד ״כמה ושאל: מגבוה

יום״. ״שלושים
בא״. ודוקטור הולך דוקטור דבר, אין ״נו,

 האישור לא. בהחלט היווני? הרופא מן נחות שלי ד״ר היה האם
 האוניברסיטה ידי על ניתן אבל honoris causa אמנם היה שלו

ביותר. והפוריה הטובה
 על שיספר וביקשתי שלי את למתוח הצלחתי פעם

ההשראה. בשיא כלומר בחשיש, מסומם היה שלו. האוניברסיטה
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 על בסיפורו אקצר )כאן דמעות עד לצחוק מאזיניו את הביא סיפורו
הסטודנטיאלית(. תקופתו

 הים, שפת על בקווקז, במדבר, היתה שלו האוניברסיטה ובכן,
 ״נכון!״ מורמנסק(. לו: והצעתי זה ברגע שכח )הוא הנקרא במקום

 מוסקבה בין שכן שהמקום שהוספתי, למלים גם והסכים אמר,
 סטודנטיות. מספר ואותו סטודנטים אלף ששים שם למדו לסמולנסק.

 כל על אדלג והתקנון. האחידה התלבושת של מדויק תיאור קיבלנו
 אבל שפות, שבעים שם ״למדו הלימודים: בתוכנית ואסיים אלה

 בזכרונו נשארו שלי ד״ר שלמד השפות משבעים כולן״. את שכחתי
וערבית. עברית :שתיים רק

 הבקי ולדוקטור למלך נחשב הוא כלוא, בהיותו כעת, אבל
 ידו את ומניף שלי הפילוסוף אומר - ״מסיכות״ החיים. במדעי

 מחוץ אלא עצמם, בתוך לא סיפוק מחפשים אדם ״בני בביטול.
 צפונית היא שמורמנסק כך על להילחם מוכנים הם לעצמם.

 להם שיהיה מסיכות. אלה כל לה. דרומית והקווקז למוסקבה
 חשוב, אינו התואר דוקטור. ומי מלך מיהו יודע הוא רק לבריאות,

 או קיימבריג׳ מורמנסק, - האוניברסיטאית שם חשוב שלא כפי
 טובת מלכותית בסלחנות מחייך ושלי מסיכות״. מסיכות, היידלברג.

לב.

ה׳ יום
 אינם הסורגים והמסורגת. העירומה האפורה, למציאות בז שלי ד״ר

 את חייו. את לחיות כלומר חלומותיו, את לחלום לו מפריעים
 מצליח הוא כרגיל אך לסם, הרעב באמצעות רק חש הוא המציאות

קלות. ביתר אפילו - ובכלא להשביעו,
 היא מוגבלת ובלתי גבולות, שלי ד״ר של בעולמו אין

 בעולם שם נכון, למלא. רוצה שהוא בתפקידים לבחור האפשרות
 או מלך תואר אל להגיע רגיל תמותה לבן קשה ״מציאות״ הקרוי

 אם בעיה. אין שלי לד״ר אבל מסוימת, רמה דרושה שכן דוקטור,
 החשובים באחרים, אותם יחליף ״הגבוהים״, התארים עליו יימאסו

פחות. לא
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 בבגדי אותו הלבישו וטרם הראשונה, בפעם שלי את כשראיתי
 של עור כובע היה ראשו על למדי. מוזרה בתלבושת היה לבוש אסיר,

 גופיית לבש והוא צלולויד(, משקפי גם לו שהיו לי )נדמה טייסים
 היו לרגליו רחב. רחצה בחלוק והתעטף לבנים בד ומכנסי התעמלות

טייס. - שלי ד״ר היה הפעם בד. נעלי
 בגאוותו קומה, זקוף צעד והדר. הוד מלא נראה זה בלבוש

 אך קצרה, היתה הראשונה פגישתנו העצמי. ובביטחונו המלכותית
חשיבות. רבת

 את הרים שפתיו, את ניפח הקדמה. בלי אמר שלי״, ד״ר ״אני
 שמו, עלי שעשו הרושם את ובחן חשיבות, ברוב סנטרו ואת גבותיו
והופעתו. תוארו

 זרק שיחי בן וייצמן״. פרופ׳ ״אני בנימוס. עניתי מאוד״, ״נעים
 ״לא, ואמר: פייסני חיוך חייך כך אחר במקצת, ומופתע בוחן מבט בי

ם שהיית יודע אני צין)ג  אגרוף(, )הניף גבר אתה פעם(, הייתי אני ק
ידידים״. נהיה גברים. מכבד ואני

 מ״מ 28 עד שגדלו וצפורניים אצבעות ארוכת יד לי הושיט
 שאלתי בחיי. הראשונה בפעם ראיתי כזה באורך צפורניים - לפחות

 בן היותר לכל היה מראהו לפי שבעים״. ״בן - וענה הוא, כמה בן
חמישים. כבן היה ובאמת וחמש, ארבעים

ו׳ יום
 ד״ר את שוב ומצאתי לירושלים חזרתי שעברה שנה של באוגוסט

 לבית המחוז. מושל של רמה כהונה מילוי בגלל נאסר הפעם שלי.
 עם מדליות, עטור פראק, לבוש לי, שסופר כפי בא, ביפו הסוהר

ארוך. הליכה מקל ובידו לראשו צילינדר
 שיחררו מזלו לרוע אבל כרגיל, חודשים, ששה לו ״הדביקו״

השנה. ראש לפני אחד שבוע דווקא אותו
 לו יחמוד לא אם יודע ומי חודשים, ארבעה שוב יושב הוא כעת

 בהיותי ״הבית״. מן הרחק החג את לחגוג ייאלץ ושוב לצון הגורל
 את המכיר כל בכלא. שייערך ב״סדר״ שישתתף לו מאחל אני ידידו

 נאלץ בהיותו סובל אוהב-בית שאדם החגים מהם יודע שלי ד״ר
לבלותו נוהג לחג משתוקק שלבו אדם כל מביתו. רחוק אותם לחגוג
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 החג, את עמוק חשה שנשמתו ושלי בית(, לו שאין למי )ואוי בבית
ב המרכזי. הירושלמי בכלא אותו לחוג חיי

 יום במשך אוכל, אותו ראיתי תמיד פנטסטי. זולל הוא הדוקטור
 מן אמנם לסם. לתשוקתו דומה לאוכל תאבונו אין אם תהיתי תמים.

 אינו שלי אבל רעב, לתחושת גורם חשיש שעישון הוא המפורסמות
באכילתו. גבול יודע

 שבת ״תזריע״, פרשת
א׳ יום

 רב זמן בוקר, לפנות תש״ב. שנת של הכיפורים יום בזכרוני עולה
 קילל הוא הדוקטור. של הרועם קולו אותי העיר השמש, זריחת לפני

 על אף ועלה נשמע טרם כזה גידופים שטף הקללות. בענף כרב-אומן
 מעירק, בחורים אתנו אז ישבו זו: היתה סיבתו המזרחי. הדמיון
 חשד שלי וד״ר הגבול, של חוקית בלתי חצייה על למאסר שנדונו

 עליהם המתקפה יצומו. ולא הקדוש היום את לחלל עומדים שהם
 עבירה נעשתה בטרם עוד מראש, שבאה גם מה מאוד, חריפה היתה

כלשהי.
 המרץ מאליו. המובן לדבר היה ידידי של היומיומי ריטונו

א של אדירות כמויות בליעת לאחר בו שהצטבר הו  לא כמובן מזון)
 מוסר הטפת של צורה שלבש או גסות, במלים מוצא לו מצא עבד(

דתית.
 והציע חייך היווני, הרופא אלי ניגש הצהריים, אחר יום, באותו

 שום מרגיש שאינני ואמרתי דבריו על תמהתי השימוש. בית אל שנרד
 עיניך במו שתראה רוצה ״אני ואמר: צחק הרופא לשם. ללכת צורך

 חיפשתי ולא לו, האמנתי ערבי״. נקניק וזולל שם העומד שלי את
 בטלית עטוף שלי הופיע שעה כעבור שלי. ד״ר של לאשמתו הוכחות

 מעין זו היתה כי מנחה, תפילת אחרי קדיש קולות, בקולי ואמר,
הגבאי. מכהונת התפטר מאז שלו חזקה

 מעבר גם בשפע מצויים שלי ד״ר של מסוגו מטיפים
 העתידים ובאלה חטאו שכבר בפושעים גוערים הם לחומותינו.

 לחיי המיוחד אולם גסות. באותה לא כי אף חריפות, באותה לחטוא
ואפילו כל, לעיני אדם של חולשותיו נחשפות שכאן הוא, הסוהר בית
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 מסוגו המטיפים יכולים החופשי בעולם מחבוא. איננו שימוש בית
 ואינם פרטיים, שימוש בבתי נפשם כאוות לזלול שלי ד״ר של

 יתעטפו כך כשאחר להם ילעג לא איש זאת. ויגלה מי שיציץ חוששים
האלוהים. את ישבחו ברמה הנישא ובקול בטלית

ב׳ יום
 ללא השתנה הוא בירושלים. האחרונה בפעם שלי ד״ר את ראיתי
 וקילל ״קיטר״ הוא התקהה. מרצו הלבינו, שערותיו הזדקן, הכר,

 הבזקים רק המפואר מעברו נותרו החשיש באשמת מקודם. פחות
בודדים.

 לשבץ שלי ד״ר נהג בלבד( שנה חצי )לפני ההם הטובים בימים
 :כגון מידה, או משקל לתאר בבואו אסטרונומיים מספרים בדיבורו

 )המספר גברים״ טון וששה ששים כבר בלעה זונה, בן ״אחותך,
בערבית(. בקללות קבע דרך מופיע ושש ששים

 ביותר. הקטנה המשקל יחידת ״טון״ היה הנ״ל בדוגמה
אלף. וששה ששים המינימלי המספר היה אחרים בנושאים

וחצי״. מטר של באורך אז היה שלי ״הזקן עצמו: על סיפר פעם
 שתי נציגי עם והתפלמס שנה( עשרים )לפני כרב כיהן כאשר היה זה

 הפולמוס מן פרטים פרטי לנו מסר הוא והאיסלם. הנצרות הדתות,
 ראש עם ויכוחו בשעת היהדות על רב, ובכישרון הגן, כי להוכיח כדי

בארץ. המסגד וראש הכנסיה
 שלי ד״ר נקב לא שוב האחרונה בפעם אותו כשפגשתי

במספרים.

ג׳ יום
 ראוי הוא עצבות. של קורטוב עם שלי של דיוקנו את שירטטתי

 שהיה גיבור, דמות ולהנציח לתפוס מסוגל הפיסול אמן רק כי לפסל,
 אינני לתחייה. הקמה במולדתנו הראשון והאסיר הראשון הגנב

 למעלה רק שגילו בטוח אני כטענתו. שבעים, בן שהוא מאמין
מחמישים.
 מימי עוד לו השמורה העמדה את ינטוש שבקרוב בו ניכר אבל
ההרס מלאכת את יסיימו בוודאי והסמים עייף, נראה הוא הטורקים.
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 לגוף יכלו לא שנים עשרות במשך כי קשה, תהיה מלאכתם בקרוב.
 אמנם משמרתו, על הסוף עד שיעמוד סבור אני הדוקטור. של הברזל

 יקיץ הסורגים, מאחורי כאן, איכפת. לא לשלי אבל סורגים, בתוך
שהוליד. ההזיות ויסתיימו חייו, את חי שבו החלום על הקץ

ד׳ יום
 האלוהית״ ״הקומדיה מתוך דף פיסת השימוש בבית מצאתי היום
 מ״אינפרנו״. 30-25 השורות אלה היו לערבית. בתרגום דנטה, מאת

 שלנו השימוש בבית הרי כי התאפקתי, אבל בצחוק לפרוץ רציתי
 התקדמות ראיתי הנייר בפיסת מחיצות. כאן ואין בצוותא״ ״יושבים

 באבנים או במים אלא בנייר מתנקים אינם הערבים הרי כי מרשימה,
 נייר סתם ולא בנייר, שימוש כדי עד מתקדם אחד נמצא והנה קטנות.

האלוהית״. ב״קומדיה אלא
 אחד ותיקים. שני עוד לצרף יש שלי ד״ר של הקטיגוריה אל

 )אין אחד משפט אפילו לו להקדיש כדאי ולא בשכלו, לוקה מהם
הרשמית(. הציונות מנהיג של שמו את ככינוי לו הוסיפו מדוע לדעת

 מכוער רזה, קטן, שלי: ד״ר של הגמור ניגודו הוא השני
 רומנטיות של שמץ אף בו אין טרוטות. ועיניו צנום פרצופו להחריד,

 גם שלי )כמו מרורים כנראה, אותו, השביעו בכלא הארוכים והחיים
 הזיות. לו אין אבל חשיש, מעשן הוא הטורקים(. מימי בכלא חי הוא
 החשבונאים וכישוריו קר, הגיון בעל שהוא בו ניכר מאוד. ונמרץ זריז

 מעורר זיכרונו כוח ובדומינו. בקלפים משחקיו בתחכום מתגלים
 תולדותיהם את היטב זוכר בארץ, היישוב מחצית מכיר הוא פליאה.

 וגס רשע הוא מטבעו וערביות. יהודיות משפחות ושל יחידים של
 כובש הוא זאת עם אהדה. לרחשי או ידידות לקשרי זוכה ואינו רוח,

 האנשים, בין ולסכסך תככים רשת לארוג ויודע שליט, של מעמד לו
 לדכא. שקל ובמי בחנופה לקנות שאפשר במי ומבחין טיבם את מכיר
ף. נקרא ס ו -י לו

 על ערוך לאין העולה מעשית תועלת לו הביא הריאליזם
 לו )יש זיקנה לעת עצמו את ביטח הדוקטור. עמיתו, של הרומנטיות

 עם והתחתן לפולין נסע שנים מספר לפני בבעלותו(. בית כנראה
הנוכל אבל פיקטיביים, כביכול היו הנישואין ונאה. צעירה נערה

[102]



 ההגירה חוקי של לקורבן נהפכה שהאשה עד העניינים את סובב
 אחד לילד אם היותה אף על ממנו, נתגרשה לא היום ועד האנגלים,

לשניים. ואולי
 יותר היותו ולמרות יוסף של הרבות הצלחותיו למרות

 בעברית, שולט מצוינת, ערבית )דובר שלי מד״ר אינטלקטואלי
 חיים חי הללו הווטרנים משני מי יודע אינני ויידיש(, ספניולית

מאושרים.

ה׳ יום
 זמן בעוד שלושה. רק יישארו שלנו ובקיבוץ נ״ש, את רב יעזוב מחר

 בודד כאן אשאר ואז גבריאל, ואת שלמה את גם כנראה, יעבירו, מה
חבל... לחלוטין.

 היינו מכולם. לי הקרוב האדם דב היה שמחה של נסיעתו אחרי
 דלותם למרות רשמים, והחלפנו רבות שוחחנו לבורשים, שכנים

 שני ובין בינינו עבר(. בזמן הכל על כותב שאני מוזר )כמה הטרגית
 חוץ. כלפי הורגש לא הוא אולם מסוים, ריחוק נוצר האחרים החברים
 הוא אחד שנייה״, ״מחצית שבאותה מפני מצחיק, די הוא הריחוק

נעורי. את אני ביליתי שבו למחנה שייך והשני דב של עמיתו
ביומני, נפרד מקום להקדיש בדעתי יש שלנו ״הקיבוץ״ לחברי

 עמדה מ״נ בין שהיתה הקרבה בקצרה. רק פה כך על אכתוב לכן
 ומעבר וטמפרמנטים, עולם השקפת חינוך, הבדלי של למבוך מעבר

 אדם, בני זה את זה מצאו למסורת. כבר שנהפכה המפלגתית לשנאה
 ובתחושת המשותף בעול נתאחדו כי ביניהם קרבה ונוצרה יהודים,

ההקרבה.
 רגעי את רק נזכור אבל יריבים, במחנות עוד שניפגש ייתכן

 מרירות רגעי שרק טרגיות בכך יש אולי כולנו. את שאיחדו המרירות
טובים. ויהודים ישרים אדם בני מאחדים וצרה

בנקט. נערוך ובערב הרגילים, עיסוקינו את כמובן, נפסיק, היום

ו׳ יום
 שלנו בחבורה תוגה אווירת משרה חבר של נסיעה כל נסע. דב

שאר שחשו מזו עמוקה עצבות חשתי אני והולכת. המצטמצמת
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 מן במקצת אותי יוציא האלבום לחלוטין. בודד אני עכשיו כי חברי,
הדיכאון.

 גיבור של תהילה עטור ממדים, גדול לבנטיני, נסים. לו נקרא
 החיה הסחורה את סיפק לזנות. צעירים נערים הדחת על נאסר הכלא.

 לקוחותיו רשימת בתל-אביב. המתגוררים אריסטוקרטים לסוטים
 רופאים פרופסורים, מפורסמים, אישים של שמות שורת כללה

 אדמת על שהפיצו באירופה, הגלות ארצות של פסולתן וכדומה,
 וגם בספסרות עסק נסים המוסרית. הצרעת נגיפי את המולדת
 את שיגלה איום תוך ניכרים, סכומים מהם סחט לקוחותיו. בסחיטת

 הגדיש כנראה אבל והצליח, עבד העסק שערוריה. ויקים שמותיהם
 לידי העניין את ומסר לבסוף התמרד הקורבנות אחד הסאה. את

 אותו ודנו נסים עם החמירו אלה פלסטינה. של ״הצדק״ רשויות
 שום ננקטו לא ״המכובדים״ הסוטים נגד מאסר. שנות לשלוש

וכסף. מעמד בעלי הם שהרי אמצעים,
עונש - זה מסוג עבירות על אחד עונש רק מכירים היהדות חוקי

מוות.
 הדומים היהודים ובקרב הערבים בקרב להערצה זוכה נסים

 בשלטונות נאבק מאסרו של האחרון ובשלב ונועז, חזק הוא להם.
ניצח. וגם - הכלא

 פצע גילוח ובסכין בגדיו את פשט כזאת: היתה מאבקו שיטת
 ככל פיו. בתוך החזיק שני גילוח סכין זרועותיו. ואת החשוף חזהו את

 הרושם אבל כאב, גרמו ולא מסוכנים הפצעים היו לא הנראה
כביר. היה הצופים על עשה שמראהו
לגברים, בושת בתי ניהלו לא שאמנם רבים אסירים בכלא יש

 ברשויות נלחם לא מהם איש למוות. לבוז וידעו נועזים היו אבל
 לא מהם שאיש בטוח אני לבנטיני. גיבור אותו של בשיטותיו הכלא

 לקבוע, קשה הם? לב מוגי האם זה. מסוג ניתוח בעצמו מבצע היה
מתביישים. היו שפשוט סבור אני אך

 ״מצורע״ פרשת שבת
א׳ יום
אינו שנה שנה חוגג שאני זה יום בנ״ש. שלי השני אמי, הולדת יום
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 בן אם תמיד, ובי אתי חיה אמי זכרונות. להעלאת היחידה ההזדמנות
 בנשמתי, כה עד נמוגה לא הקורנת צחוקה בת אסיר. ואם אני חורין

 האצורה האנרגיה המרחק. ולמרות הכואבות הפרידה שנות אף על
לעולם. בי תתעמעם לא העדין בחיוכה

 התכונות הבלטת מכולן. ולטובה לנאה נחשבת אם כל כידוע,
 לגבי מעבר דרך, ציון נותנת אם כל לא אך בנאלית. תיראה הללו

 ״היה תשקר״, ״אל טוב״, להיות ״עליך כגון הבסיסיות המידות
 אומתנו של האלמוות נקטר את ינקתי אמי משדי וישר״. מנומס

 עם תקומת למען לסבול לי וניתן לכבוד כעת זכיתי אם הנצחית.
 הראשונה מורתי היתה היא תודה. כך על חייב אני לה - ישראל

הציונות. תורת את אותי שלימדה
נעורים, וחן רכות כולה היתה עין שלמראית הוא, המפליא

 החומרה מן מאומה בה היה לא ועדינה. רגישה ובישנית, ענווה
 )עם עמו שאמרה:״חזור בספרטה המטרונה כדוגמת הפטריוטית

עליו״. או - המגן(
 שלא האדיר הגזע מן צמח הנשית רכותה של הכותרת עלה

לעולם. ייכרת ולא ימות
 יהודי להיות חייב בנה פלדה. היתה הכותרת לעלה ומתחת

 החינוכית התוכנית מן אותה ש!טה בעולם כוח היה ולא נאמן,
 הישרה תפיסתה פי על לאומי. יהודי להיות אותי לחנך שנועדה

 בנה מעשית. לתועלת ולא הסביבה להשפעת לב נתנה לא והבריאה
 ללביאה נהפכה זו וביישנית עדינה אשה לעמו. נאמן יהודי יהיה

 ולא הכל, הקריבה ואמנם הכל. להקריב כלות, עד להילחם המוכנה
 חבויות היו ונחישות עוצמה כמה הנימה. כמלוא לא אף מעמדתה זזה

 בעולם כוח היה וכי הנערה. פני פניה, את שהנהיר והעניו הדק בחיוך
? כנגדה לעמוד שיוכל

 שהייתי פי על אף בעיניה, מינן כבר הייתי דתי את המרתי לו
בשבילה. היחיד

פסח ערב
 לא ציונית השכלה הרי כי שלה, הלאומי האינסטינקט היה מפליא

בשום התחנכה ולא ופינסקר הרצל כתבי את קראה לא לה. היתה
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עמיקם אליהו של אמו קשאק, איטה
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 היו רחוקים אך ומצוותיה, ישראל מסורת שמרו הוריה ציונית. מסגרת
 באדישות התייחס ובעלה להתבוללות, נטו ואחיותיה אחיה מקנאות.

 על הקפידה במשפחה, המסורת משמר על עמדה יחידה וללאום. לדת
 בכפייה( )לא עלי והשפיעה שבת נרות הדליקה המטבח, כשרות

שאתפלל.
המקדש. בית על סיפוריה לי זכורים יהודי. שהנני ידעתי מפיה

 בשעה מפיה, שיצאה מלה כל בצמא ושתיתי שש כבן אז הייתי
 ועל המשיח על הרחוקה, הארץ על לי וסיפרה מיטתי, מעל שרכנה

 יסוד להוות בהם היה די אבל מועטים, סיפורים רק ידעה הגאולה.
 המקרא״, ״סיפורי היה שקראתי הראשון הספר חיי. נבנו שעליו

 הספרים ושני חופשי באופן לקרוא התחלתי רק אמי. לי שקנתה
 קראתי הראשון את מאמי: כשי קיבלתי עמוק רושם בי שהשאירו

 התחלתי - בעברית השלם התנ״ך - השני ואת שבע, בן בהיותי
שנה. שמונה-עשרה כעבור לקרוא

 זה היה היהודית. הגימנסיה של כתלמיד אותי רשמו שבע בגיל
 רצתה לא אמא הבגרות. לבחינת עד למדתי שבו היחיד הספר בית

 כי אף הממשלתית, בגימנסיה שאלמד האפשרות על לשמוע אפילו
 בהרבה. נמוך התשלום יותר״, ״טובה רמתה היתה המשפחה לדעת

 יהודי, שהוא לדעת חייב ״בני בקצרה: עונה היתה הטענות כל על
 את לחלל לו ואסור היהדות, ברוח להתחנך עברית, ללמוד חייב

השבת״.
 ידיעת הלשון. לבעית יחסה תמיהה בי מעורר הזה היום עצם עד

 אהבה, לא היידיש את בעיניה. ביותר חשובה היתה העברית הלשון
 ביטויים בשפתי לשבץ עלי אסרה ובכתב. בדיבור בה שליטתה למרות
 ללמוד התחלתי בית״ר, חבר כשהייתי חברי. מפי ששמעתי ביידיש

 סירבה רוחה. למורת בהחלט זה היה אבל עצמי, בכוחות יידיש
 העברית, היא שלך ״הלשון :ואמרה יידיש בלימוד לי לעזור אפילו
 כך על הקפידה לך״. ילעגו שלא כדי ללמוד נאלץ אתה פולנית ואילו

 אלא שפה זו אין בעיניה כי זילזלה ביידיש אבל צחה, פולנית שאדבר
ז׳רגון.
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 פסח א׳
דחוה״מ א׳

 בריאותה. מצב בגלל לבוא יכלה לא מיקי שמעון. אצלי ביקר אתמול

דחוה״ט ב׳
 גם המחיר. היה מה היודע הוא ואלוהים מבוקשה, את השיגה אכן
 ורחוקות הצורך די עדיין התעצמו לא הן חיי. מלחמות את נלחם אני
 אני אך ותקיפותן, היקפן יהיה מה יודע איני עדיין השיא. מנקודת הן

 במאבקי, העצמית וההקרבה הנחישות הכוח, לי שיהיה לעצמי מאחל
במאבקיה. לאמי שהיו כפי

 אבל משפחתית. אפופיאה - שוב מים. בכוס סערה אותה ושוב
 יום יום חיי במסגרת המתרחשים הגבורה מעשי הם וכנים אדירים מה

 הקטנים המאבקים להיות עשויים גדולים כמה והאפורים. הצנועים
 מנת על שלא והנערכים טובה בכפיות הנתקלים האפורים, הללו,
 מעשה על אותי שישבחו אדם בני יימצאו פעם שאי ייתכן פרס. לקבל

 מי בדעתה? והאיתנה הטהורה לאמי, לב שם מי אבל אחר, או זה
? ההרוסים חייה על והדמעות, הימורים על הכאב, על אותה יפצה

 נסיתי שלא על והמחשבה הסיוט חיי את ימררו שאולה רדתי עד
 לא כולו את לפרוע )כי לה חב שאני החוב מן חלק אף לפרוע כלל

 גאה אשה שכן זאת, הזכירה לא מעולם היא הדלים(. באמצעי אוכל
 מלבינות )שערותי האויב, במלתעות היתה נפרדנו שבה ובשנה היתה.
 זו היא הרי אבל, בכלא. - ואני גורלה(, היה מר מה חושב כשאני

 כי שלה, לאלוהים תפילה נושא אני יהודי. יישאר בנה כי שרצתה
כיהודי. ואמות שאחיה בכך, לפחות אותה יפצה

 דחוה״מ ג׳
ו׳ יום
 איפוא, אוכל, ולא הוותיקים, על כתבתי אלבומי. נושא אל שב אני

 הם אלה וראשונה בראש זו. לדרגה המועמדים מן להתעלם
 מקומם את לתפוס עליהם לעיל. עליהם כתבתי שכבר ה״סטודנטים״

 בחרו. שבה החיים דרך לכך אותם ומובילה יוסף, ושל שלי ד״ר של
את למדו לא שאמנם צעירים, גנבים שני לב לתשומת ראויים
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 לספסל חבריהם שאר על בהרבה בכישרונם עולים אבל המקצוע
הלימודים.
 ונראה 22 בן אשכנזי. ואביו ספרדיה אמו תערובת, בן מהם אחד

 מגמגם. וכמוהו מפישל, שונה אינו השכלית בהתפתחותו .16 כבן
 בת קצרה לחופשה יצא התשיעית. בפעם יושב הוא הסוהר בבית

 עשרים במהלכה לגנוב הספיק הכלל מן יוצאת ובחריצות יום עשרים
 שנה של מאסר - פעוט מחיר כך על משלם הוא שטיחים. ואחד
עכשיו. מרצה שהוא

 הוא פישל, עם המשותפות תכונותיו למרות מרקו. - לו נקרא
 נראים הם זה ליד זה שניהם עומדים כשהם מעמיתו. בהרבה שונה

 רק לא מפישל צעיר מרקו ילדים. רק היותם אף על בנו, עם אב כמו
 פישל של השכלית רמתו את הערכתי אם ברוחו. גם אלא במראהו

שש. גיל היותר לכל לקבוע אוכל למרקו הרי שתים-עשרה, כבן
 הרבה כך כל יש החוק, על עבירות בגדר שכולם במשחקיו,

 במאסר אותו להעניש שמתקשים עד וחייכנית, ילדותית תמימות
התשיעי. מאסרו שזה למרות אחת, שנה על העולה

שבת
דחוה״מ ה׳ א׳ יום
 בגורמים לא וכמובן בדבר, תלויה שאינה חיים שמחת במרקו בו יש

 הנוצצות. הנאות, מעיניו ניבטת זו ותכונה אופטימי, הוא חיצוניים.
 בבכי פרץ פעם בוכה. אותו ראיתי כי אם כמודאג, נראה לא מעולם

 כל את קילל כלשהי שמסיבה מפני ההר״, ״על שם אותו, כשהכיתי
 אבל ובערבית. - הערבים בנוכחות זאת עשה אלוהיהם. ואת היהודים

לעליצותו. חזר שעה רבע כעבור
 סובסטנציה כנראה מייצרת לו הדומים אלה ושל מרקו של נפשו

 מזל בני להרבה בדומה מרקו, אור. כל מחזירה בקלות אשר מסוימת,
 פלנטה לו נועדה הגורל פי על הזה. הבכא בעמק בטעות נולד אחרים,
עדן. גן - לו קרא שהאדם מחוז או אחרת,

 אינו מרקו הסוהר. בית אל לבסוף מגיעים מסוגו רבים אנשים
 האדם חייב שבהם לחיים ערך שום בעיניו אין שכן לעבוד, רוצה

אוהב הוא לטעמו. אינו כזה לחם אפיים. בזיעת לחמו את להרוויח
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 על גרוש 25 המקבלות מיפו, הערביות הזונות ואת הקבב את
 סיגריות מעשן אבל שותה, אינו עכשיו. לו שחסר מה זה שירותיהן.

 את מושיט הוא מגובשת. חיים חכמת לו אין קלפים. לשחק ואוהב
 אף חטא, כאן אין לא, מתוק. להיות אמור ושטעמו נוצץ דבר לכל ידו
 חייב שהוא החליט הזאת האדמה פני על החי שהציבור פי על

 עדן. בגן חשקה שנפשם אלה את הצוק מראש להשליך
הגבורה. מפי החוק זה לגנוב, אסור הבכא בעמק

 פסח של שביעי
ג יום

 חברי אנחנו, ירמיהו. - הוא הכלא ותיקי של לחוג הנוסף המועמד
 בת ״חופשה״ אחרי נ״ש אל כשחזר מאוד הצטערנו שלנו, הקיבוץ

 אף אולי ״עבודות״, שתי לבצע הספיק זו קצרה בחופשה אחד. חודש
 לא השנייה על ואילו לשנתיים, נדון אחת, עבירה על נתפס יותר.
 הגליל, כשמי נהדרת תכלת עיניו צבע ,22 בן הוא משפט. עדיין נערך

 בבן בו, מביט כשאני כאב וגם גאווה מלא לבי ומחייכות. בהירות והן
 הקסומות הפינות באחת השוכן ספר בישוב בגליל, נולד זה. ארצנו

 של ושאון האביב ניחוח הגליל, אדמת ריח אותו אופף שבעולם.
 הגליל, הרי כמו פראי ביופיו, מרשים יהודי איכר המים. אשדות

לתחייה. הקמה במולדת היהודים האיכרים מראשוני
 היטב להשתכר היה יכול לעבוד רצה לו מועד. גנב הוא ירמיהו

 שור. כמו וחזק טוב עובד מעולה, פועל הוא כי ברווחה, ולחיות
 מפסל, מצייר, הוא רב-פנים. ובכשרון בכוח ביופי, אותו חנן אלוהים

 והמשיכה חלומותיו לו. זרה אינה מלאכה ושום רוקד, שר,
הכלא. אל אותו שהביאו הם להרפתקאות

ד׳ יום
 מן כמוהו צמחה ובריאה, טבעית שלו )העברית לקרוא מרבה ירמיהו
 של הרפתקאות על הרחב, העולם על הרבה קרא היהודית(. הקרקע
 ועל תל-אביב העיר על גם שמע כנראה כמוהו. ונועזים חזקים גברים
על לתמוה איפוא אין בקסמה. אותו משכה והיא האירופי, אופיה
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 אוויר זה שהיה למרות השקט, בכפרו לנשימה אוויר די לו היה שלא
צמא-הרפתקאות. אדם על בנאלי סיפור הבית. מן ברח והוא צח,

 צחוק עורר לתל-אביב, הראשונה בפעם בבואו כי לי סיפר
 כי החדשים, לתנאים הסתגל קצר זמן תוך אבל הקרתנית. בהתנהגותו

 מפוקפקת. לחברה ונקלע נשים הכיר הרבים. מכישוריו אחד זה גם
 אבל חשיש, מעשן כבר הוא קלים. לרווחים דרכו את מצא לבסוף

 אלגנטיות חליפות מצויות בביתו העיקרית. תאוותו הן יפות חליפות
עונב. אינו עניבות אבל רבות,

 בחבש גבורה מעשי על לחלום ממשיך הוא נואש. אינו ירמיהו
 חבר פעם היה כי אף רחוקים. מסעות ומתכנן האפריקני, בג׳ונגל או

גבורה. למעשי מקום בארץ עבורו שיש סבור אינו בית״ר,
 התבוסתנות באדי והורעל המולדת אדמת על שצמח נאה, צמח
 מזה טוב לו, כראוי מזון לו סיפק לא אותו, טיפח לא איש הגלותית.
קרימינליות. חוברות אותו שהאכילו

 בידי סחר-מכר של למוצר נהפכו האדמה ופרי הקרקע
 הספקולנטיות חיים. מים מקור עוד ואינם הפלסטינים, הספקולנטים

ובחינוך. בפוליטיקה בחיים, - בכל פורחת
הכלא. בתוך יירקב אבריו, רמ״ח בכל צבר ירמיהו,

ה׳ יום
 מחוץ אל אותה להעביר הזדמנות לי שיש מפני מחברת, אסיים היום

 נפרד אני למלא? עוד אספיק כאלה מחברות כמה יודע מי לכלא.
נאמן. מידיד שנפרדים כמו ממנה

 אלול ב׳ - אייר א׳ (1943)ה׳תש״ג
ה׳ יום

 לפני לכלא מחוץ אל שלחתי יומני של השנייה המחברת את
 המחברת את מתחיל אני ימים מספר של הפסקה ולאחר שבוע,

 היומן. את לנהל התחלתי שבועות וארבעה שנה לפני השלישית.
 על בנאמנות שמרתי אמנם לקרוניקה. הגעתי לא שעדיין משונה

 עד שכתבתי מה שכל הסיבה גם זו מראש. לעצמי שקבעתי התוכנית
י ליומן ולא הכלא, אודות על לספר דומה כה חי הכלא. מ
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 בג׳למה עמיקם אליהו
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 כרוניקה כלומר ביומנים, כלל בדרך המקובלת שהכתיבה ייתכן
 הצורה אבל ומעניינת, חיה יותר היתה הסורגים, מאחורי החיים של

 יומני את הופכת סינתטית, לה לקרוא ושאפשר לעצמי שקבעתי
ומועיל. שימושי ליותר

 וגם צער גם מעורבים, ברגשות נפרדתי השנייה ממחברתי
 היה הדיגרסיות שמלבד העובדה למרות רגשית, אליו נקשרתי הקלה.

 ביותר, המרתק ספק ובלי המרכזי בחיי, העיקרי התחום מעט. אך בו
 חשיבות בעלי נושאים ביומני יש לכן אור. לראות עדיין יכול אינו

 שיטה פי על המסודרות ומסקנות דעות שלישית. או שנייה ממדרגה
סוד. בעל יומן של התכונות מן אינן ״מדעית״

 ממש היה שלא פי על ואף אירועים, רשימת למעין נהפך יומני
 ריק מחלל לא הכתב על דרכי שהועלה מה כל בו. דבקתי סוד, בעל

 שהיא בדיו ונכתב הפנימי עולמי של מסוים תחום חצה אלא נמסר,
ם לחשוב היא טעות לבי. דם ד א ה  ותופעות. אירועים שרושם הוא ש

ם חיי  החומרים ואילו העט, אלא אינו האדם אלה. כל את רושמים ה
 שונה והיא לעד, תישאר הדיו הדיו. הם דמו, - נכון יותר או הנפשיים,
 אוביקטיביים אירועים האדם רושם אפילו ועט. עט לכל ומיוחדת

 אין מעצמו. משהו הוא מוסר אז גם להם, אדיש שהוא ומדמה
לדיו. העט בין להפריד

 המחברת את ששלחתי לאחר לי רווח הזכרתי, שכבר כפי
 עלולים השומרים סכנה. לה נשקפה תמיד שכאן מפני החוצה,
 ההיתר אף על וזאת וצפוף, זעיר יד בכתב המכוסה כזה, בנייר לחשוד
כתיבה. ובחומרי בספרים להשתמש לי שניתן הרשמי

 הטיוטות ואת שכתבתי, השירים לידיהם שיפלו רציתי לא
בחוץ. בביטחה איפוא, תישמר, השנייה מחברתי שרפתי.

שת שבת,  ״קדושים״ פר
א׳ יום
 לא בכלא היותי מאז מהנדה. שלום דרישת והביא פודל אצלי היה

 אראה אולי אלה. שלום דרישות אותי שעודדו כפי דבר אותי עודד
לבקרני. לבוא אמורה היא כי בקרוב, אותה

בו יהיו העבריינים. אלבום של השני חלקו את פותח אני
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 את לכלול יש זו בקטיגוריה המערבי. הכדור לחצי השייכים דיוקנאות
 פלסטינה של האשכנזים היהודים בני את או אירופה, ארצות יוצאי

 של התקשרויות ביניהם אין ״המזרחית״ לקבוצה בניגוד היהודית.
 קרבה תחושת יצרו לא בכלא הרבות שנותיהם שותפים. או קבוצות

 ואם אצלם, נדיר דבר הם משותפים אירועים אלה. קבע דיירי בין
 במעשה מסתיימים כלל בדרך כי שנאה, רק הם מותירים נערכים
 קשר, שום ביניהם אין לכלא מחוץ בהיותם הצדדים. אחד של בגידה

 גם המזרחיים. מאחיהם שונים הם בכך בזה. זה אמון נותנים אינם כי
 הסיבה כי וייתכן אמון, בחוסר רעהו אל איש מתיחסים הכלא בתוך

החברתי. והמעמד החינוך, המוצא, בהבדלי היא לכך

ב׳ יום
 והאנשים העיר מראה בטול-כדם. שיניים רופא אצל ביקרתי היום

 מועקה. לי גורם תמיד והילדים, הנשים חופשיים, המתהלכים
 שלושת אל המופנים ושבים, העוברים של מבטיהם במיוחד מעיקים

וברגליהם. בידיהם הכבולים האסירים
 אסירים. ידי על כשעברו בעבר, הייתי אדיש כמה נזכר אני

 בן אדם אותי, הרואה האסיר במבט מסתתר מה שיערתי לא מעולם
 עם היום, כרם טול ברחובות כשצעדתי ברחוב. לתומו העובר חורין
 אם יודע אינני חולם. שאני לי היה נדמה החמושים, המשמר אנשי

 אדם של חלומו או לחופשי, שיצא המדמה אסיר של חלומו זה היה
אסיר... שהנו חופשי

 השלישי, לחברנו וחיכינו הרופא של ההמתנה בחדר ישבנו
 כנראה ערביה, אשה נכנסה פתאום בו. הטיפול נסתיים לא שעדיין
 עיניה מדהים. היה יופיה פניה. על רעלה היתה לא כי נוצריה,
 שישבה בשעה הרעב במבטי בה דבקתי מזרחי. בלהט בערו ושפתיה
 ולא אחדות, שניות אלא ארך לא מבטינו של ההדדי החיבוק ממולנו.

 לאיבוד עד וסוער מפתיע ספונטני, פיסי, מחיבוק במאומה שונה היה
מצדה. גם היה שכך הרגשתי ההכרה.
 מספר לפני לכלא. בואי מאז כזה דבר לי שקורה שנייה פעם זו

 מעבר שעמדה צעירה באשה הבחנתי אורחים, ביקור בשעת שבועות,
אני היום. שקרה למה בדומה במבטינו, בזה זה דבקנו פתאום לתיל.
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 שלי באורחים כך כל עסוק כלל בדרך אני שכן זאת, להבין מתקשה
 בשעת ש״ק עם שמרתי שפעם נזכר אני בזרים. מסתכל שאינני עד

 חודשים במשך לי לספר הרבה שעליה אשתו, הגיעה אורחים. ביקור
 את ראיתי לא שאפילו נשבע ואני ממני, אחד כמטר עמדה תמימים.

 שלא נשים אלה היו לעיל שתיארתי המקרים בשני ואילו פניה.
 כי אף לבקרני, שבאו המכרות לבין ביני כך קרה לא מעולם הכרתי.
עליהן. התגעגעתי פעם ולא לי, קרובות היו מהן אחדות

שיחרורו. ובתיאור וסרמן מאת מאוריציוס״ ב״פרשת נזכר אני
 היה התיאור אבל הסוהר, בבית פעם אי הסופר ישב אם יודע איני

 עשוי אצורה שבגבריות המגנטי שהמטען סבור אני להפליא. מדויק
מבט. בעוצמת אשה לכבוש

ג׳ יום
 חצי של ״האסים״ מן שניים תיארתי כבר האלבום. אל חוזר אני

וחננאל. בנימין :בארץ הגנבים עולם כוכבי המערבי, הכדור
 לדיוקן ספק, בלי מגיעה, האלבום של זה בחלק הבכורה זכות

 שאני כפי ולארנסט, כולם, אותו שמכנים כפי הג׳נטלמן״, ״הגנב
 אלגנטי, גבר שהוא מפני ג׳נטלמן, לתואר ראוי הוא לכנותו. מחליט

 ושולט תרבותי אינטליגנטי, הוא נאים. ונימוסים נעימה חזות בעל
.high life^ בשייכותו מפקפק אינו ואיש עברית, מלבד שפות בכמה

 ועשירה, טובה למשפחה בת ויפה, צעירה לאשה נשוי היה
 רק לגנוב נהג הוא שפיר. היה הכלכלי מצבו בחברה. היה ומקובל
 מדוע מי. בו שיחשוד חשש כל ובלי מתוחכמת בדרך חוגו, מאנשי

פתרונים. לאלוהים זאת? עשה
 בפעם כשמעד האמת. זו וכנראה קלפטומן, שהוא טוען הוא
 אותן וריצה מאסר שנות לארבע נדון רגליו. שתי את שבר הראשונה

 בית לפני עמדנו שנינו ארבע. או שנים, שלוש כעת עונשו הסוף. עד
 אף ניסה לכן קודם ורצוץ. שבור כאדם נראה והוא לעירעורים, הדין

 ההמתנה בשעת כך. על נענש אבל ברצינות, אם יודע אינני להתאבד,
 הדין בית יאשר אם בחיים יישאר שלא לי אמר שלנו למשפטים בתור

 הפעם גם לחיות ימשיך זאת שבכל מניח אני הקודם. דינו פסק את
דאגת העתיד? בחובו צופן מה ויידע חכם מי כי הבאות, בפעמים וגם
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ר בעל שאדם היא, המשטרה ב ד את גם יבלה ע תי ע  הכלא. בבית ה
מפשע. חף היה - נאסר שעליו האחרון שבמעשה לי נשבע ארנסט

ד׳ יום
 זה, לתואר ראוי אינו אופן בשום מוריץ. - הוא השני הג׳נטלמן
 הכסף ובגלל בכלא, ברשותו שהיו חליפות לכמה הודות לו שהדביקו

 במטבח שעבדו האסירים ואת החובש את הקצין, את בו ששיחד
 עורף בעל כבנקאי, קרח פלוס, שלושים בן אוכל. מנות לו וסיפקו

 במקצת. הבהמיות לעיניו מעל נאים, ריסיו רק גם. ופרצוף כשור חזק
 בוז של מבע שובע. מרוב ותפוחות חושניות עבות, ושפתיו פחוס אפו
יפות. לא כי אם ומטופחות, לבנות ידיו ואילו להן,

ה׳ יום
 אני ואומר:״הרי חוזר היה ביום פעמים עשרות מגאלומן. היה מוריץ

 ״ואם לומר, נהג מוריץ״, ״אני בגאווה. שפתיו את ומתפיח - מוריץ״
 גאון. הוא שמוריץ אחד כל לך ישיב מוריץ, מיהו מבחוץ אדם תשאל

 הזה? הראש את אתה רואה גאון? המלה פירוש מה יודע אתה
 דיבר כולו העולם על גאוני״. ראש זהו הקרחת(? על )בהצביעו

? מוריץ לעומת רגילים תמותה בני הם מי כי בזילזול,
 שבה לברלין, הגיע דרך באיזו לדעת אין בגליציה. בעיירה נולד

 מכוערות במליצות שתיבל איומה, בגרמנית שבפיו היידיש את המיר
 היחידה העדות היתה זו ״מליצית״ לשון זולה. מספרות השאובות

להשכלתו.
בציריך, למסחר באקדמיה סטודנט שהיה לידיעתנו הביא פעם

 הרם הצחוק בגלל נרתע כנראה כך. על חזר לא מה משום אבל
 שידע לקבוע אפשר להשכלה, אשר ראשו. על שניתכו והעקיצות

 אגואיסט היה מוריץ יודע. אינני לכתוב גם אם אבל גרמנית, לקרוא
 רוכש היה ״ידידיו-משרתיו״ את אותו. חיבב לא ואיש כמותו שאין

 שידו ככל תחתינו וחתר במיוחד תיעב ״הפוליטיים״, אותנו, בכספו.
ביותר. מוגבלות היו לכך ההזדמנויות כי אם השיגה,
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ו׳ לום
 כל על קנאה אכול היה בכלל בנו. שקינא מפני אותנו שנא מוריץ

 עליו, הפוליטיים של יתרונם אותו הרגיז ביותר. הפעוט אף דבר,
 שלא על יצא קצפו זה. יתרון על אותנו כיבד ועבריין גנב שכל בעוד
 שתי עליו ושהעידו לספר הרבה שעליו ועושרו הענינים, במרכז עמד

 התעלמותנו הראוי. לכבוד זכה לא והשוחד, הפיז׳מה עם חליפותיו,
 שלנו, הספרים את תיעב רוחו. למורת היתה התרבות, איש ממנו,

 ״התקפי שאלה אמר שלי ההתעמלות תרגילי את ובראותו
אפילפסיה״.

 יתירה בחומרה דן הוא שלדעתי הרצינות, במלוא לו הסברתי
 הייתי בציריך מדעי מוסד של לשעבר מסטודנט הרוחניים. מאמצי את

הבנה. של ליחס מצפה

 ״אמור״,שבת פרשת
א׳ יום

 התחום את מזניח כאקדמאי, שהוא, על תמיהתי את גם הבעתי
 :וגאה קצרה תשובה השיב לומד. ולא כותב לא קורא, ואינו הרוחני,

 אם גם תבין לא הכי ובלאו כאן. מצוים אינם לקרוא שנהגתי ״הספרים
 טובים?״ ספרים על יודעים אתם מה וכי שמותיהם. את לך אומר

 לי שגילה עד ויתרתי ולא אותו, המעניינים הספרים מהם שאלתי
 העזתי כריסטו״. מונטה ״הרוזן - הוא לקרוא משתוקק שהוא שהספר

ה יכולת האם אבל כן, ״נו, הספר. את קראתי אני שגם להעיר ת  א
?״ כזה ספר להבין

ב׳ יום
 לעתים עמיתיו. רוב של לזו הדומה חיים פילוסופןת למוריץ היתה

 יצא הזולה. הספרות מן במליצות שימוש תוך אותה ביטא קרובות
 בכלא(. כנראה למד הזה המונח )את ה״קפיטליסטית״ החברה נגד

 איפוא וקבע גיבור, להיות יכול עבריין שגם קרא כלשהו במקום
כזה. הוא עבריין כל לא כמובן, עבריין-גיבור. הוא, שככה

מוריץ, של לנקמתו בהחלט ראויה הקפיטלסטית החברה אכן,
למוריץ מגיע הרי בעולם, צדק יש אם משווע. עוול לו שגרמה מפני
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 שתיית לו מגיעה ונשים. משרתים מכונית, מיליונים, בעל להיות
 המר בגורלו אשמה החברה ברולטה. עתק בסכומי וזכייה שמפניה

אוי להיות - מוריץ של צר)  אותו לדון אפשר וכי !בושה( לאותה מל
מרירות? אכול כשהוא בחברה, לנקום שאיפתו על חובה לכף

 איים - רב!״ ביוקר הו, ביוקר, יעלה כאן נמצא שאני יום ״כל
 בפעם שנתיים, של עונש ריצה מוריץ ארסי. ובחיוך מורמות בגבות

 נתפס והפעם ובעתלית, בעכו ישב הראשונה בפעם בארץ. השנייה
פריצה. בשעת חם״ ״על

ג׳ יום
 של והוותיק הקבוע טיפוחיה בן הוא גם אך מצטיין, פחות הוא אהרן

 עיניים עגולות, פניו ממוצעת, קומתו שמן, המנדטורית. הממשלה
 היישוב בן הוא אהרן הבעה. וחסרות עכורות ממצמצות, קטנות,

 מעשר למעלה בכלא יושב והוא פלוס שלושים גילו בארץ, הישן
 למדי, עלוב מזון בקבלת אותו המזכה העיקרי, מקצועו מלבד שנים.

 ולאחרונה טבח שלטים, צייר מכונאי, משניים: מקצועות כמה לו יש
ט)רוב גם  פיקח הוא הסוהר(. בית כותלי בין עושה הוא המלאכות חיי
 יחסית, הרבה קרא בכלא השכלה. חסר אבל אינטליגנטי, ודי

ותקינה. נאה שלו והעברית
 מגרה בכלא עליו שנכפתה המינית ההתנזרות נשים. - חולשתו

 ברק שמעלות בשיחות פורקן המוצאות ארוטיות בהזיות דמיונו את
 בחופשות חלומותיו את לממש יכול ואינו נשים על חולם הוא בעיניו.

 ושוב שוב חוזר והוא לכלא מחוץ להסתדר מצליח אינו שלו. הקצרות
חומותיו. אל

 מילא אסיר, בהיותו ארלוזורוב, רצח סביב הנודע המשפט בימי
 ריצה כבר נאסרתי, שבהם בימים מתאים. שכר תמורת מסויים תפקיד

 לנור שנשלח משום ביותר, החמור עונשו זה היה שנתיים. של עונש
 ישוב לא שלעולם בהחלטיות, לי והודיע מאוד כנראה סבל שמש.

לכלא. עוד
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 כמה שידעתי מפני בכך, להאמין לי היה קשה חזר. יום עשרים כעבור
 חזרת נושא על לי שאמר בדברים נזכרתי אבל כאן, בהיותו התייסר
 עליו שעבר את מהר שוכח שאדם הוא ״האסון לסורם: אסירים
 פעמים דומים דברים שמעתי כי נכון, כנראה אבל מוזר זה בכלא״.

 סובל ביותר הבהמי היצור שאפילו להכחיש אין האסירים. מפי רבות
 חסרון פירוש מה יודע אינו אפילו סורגים. מאחורי בהיותו מעט לא

 ידו כובד את ספק, בלי וחש, מיני רעב בוודאי הוא מרגיש החופש,
 הקשים החיים אל חוזרים הקלים״ ״החיים חובבי אבל המשטר. של

 הם אבל מנסיוני. להעיד אוכל כאן החיים קשיי על שמש. בנור
 אסונם. זהו אהרן ולפי לי, מובנת שאינה במהירות מהר, זאת שוכחים

 אם מפקפק אני כי אם בי, גם יפגע לא השכחה״ ש״אסון מתפלל אני
 חופשתו חודש במהלך ״האסון״ פגע באהרן תתקבל. תפילתי

וחצי. לשנה חזר והוא הראשון,

ה׳ יום
 שנולד עשרים בן בחור פריץ, גם שייך השכחה מהירי לקבוצת

 מכווצות ועיניו רזות פניו וספורטיבית, בינונית קומתו בגרמניה.
 בתנועותיו שניכר כפי ופזור-נפש, עצבני הוא ראייה. קוצר בגלל

 בעלת גרמנית בעיירה שהתגוררה הגונה, למשפחה בן הוא ובדיבורו.
 בהולנד. הכשרה תקופת אחרי הגיע לארץ ותרבותי. היסטורי עבר

 ניסה אז לרוחו. היה לא שם החיים אורח אבל בקיבוץ, מה זמן שהה

 הפעם זו היתה כאן, שבתי בזמן הצלחה. ללא אבל כגנב, מזלו את
שנאסר. הרביעית

 פעם ״לסחוב״ כדי קצרים זמן לפרקי הסוהר בית את עוזב פריץ
 אל חודשים למספר לחזור מכן ולאחר לבנים, מעט פעם מכנסיים, זוג

השילטונות. פנסיון

ב׳ יום
 שני לידי כשהגיעו לכן יפה. ספרות לקרוא לי הזדמן לא רב זמן זה

 "The Moon is Down]־" מוריי דה דפנה מאת "Rebecca" - ספרים
הוסרט "Rebecca"רבה. בהנאה אותם קראתי - סטיינבק ג׳ון מאת

ם ד׳ יו
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 ספרו מאסרי. לפני ימים שבוע פעמיים, הסרט את לראות והספקתי
מעטים. לא הרהורים בי עורר סטיינבק של

 מוצגת המרכזית והבעיה מעולה סופר הוא סטיינבק כי ספק אין
 חסרות לדעתי, הכובשים, דמויות כי אם אינטליגנטית, בצורה בספרו

 הרושם ונוצר פרימיטיבי, די הוא בספר אותן המניע המנגנון חריפות.
 גמישות חסרות הכובשים תנועות המצוירים. הסרטים אחד שלפנינו

 המשועבדים. של דמויותיהם מצוינות זאת לעומת טבעיות. ובלתי
 הסופר של דעתו אותי עניינו העיקר. אינו הספרותי הניתוח אולם

הכלל-אנושיים. ועקרונותיו
 עם שכבש או כלשהו, עם אנחנו כבשנו מאז עברו רבות ״שנים

בספר. חשובה נקודה על זה משפט מורה בעיני - אותנו״ כלשהו

ג׳ יום
 שבה הבעיה אם ביותר. האופיניים בחומרים הניתוח מתמקד כרגיל,
 הכי כתופעה הגרמני, הדיכוי היא האחרון בספרו סטיינבק מטפל

 הבעיה את מפתח הוא זה רקע על ואם הנוכחית, במלחמה אופיינית
 ביותר. החשובים בחומרים בחר לא הרי שלו,

 הרי בנורבגיה. לשיאה הגיעה לא הבלונדית״ ״הבסטיה של אכזריותה
 על איש כתב לא עדיין דמיון. כל על העולה דיכוי באירופה קיים

באירופה. אדם בני מיליוני יסורי
 - ביון״ ובין מצילים ״בין שכותרתו ויחיד, אחד ספר אלא אין

 הכיבוש עול תחת הכורעת פולין, יהדות על סטטיסטיים נתונים אוסף
 טרגדיות, לתאר היודעים היהודים הסופרים כך כל רבים והרי הנאצי.

 רקע על הבנויים רומנים ולחבר שלמות תקופות בציוריות להעלות
מהימן. היסטורי

לקורבן, אותם הפכו אירופה שפראי היהודים תולדות האם
 שנתיניה צרפת, מלכת מתולדות סופרים של לקולמוסם ראויות פחות

ראשה? את ערפו המורדים

ד׳ יום
 הגרמני. הדיכוי היא "The Moon is Down" בספר המרכזית הבעיה

חורין, בני תושבים שלווה, סקנדינבית עיירה הרקע: הוא מעניין לכן
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ש לא רבות שנים ״זה אשר עם שאננים, ב כ ש ולא נ ב  אחר״. עם כ
 זה היה הרי עוררין. עליה שאין עובדה - משווע עוול נגרם זה לעם

 דעת לפי חירותו. קוו: בסטטוס פגעה האויב ופלישת חופשי, עם
 החמור העוול זהו הכלל-אנושיים, עקרונותיו על המבוססת הסופר
החיים. קורבן שווה תיקונו הנוכחית. במלחמה ביותר

 עצמאות היתה לא ליהודים אולטימטום. שום הוצע לא ליהודים
 לפוגרומים, ואשר אותה. לאבד יכלו לא כן על רבות״(. שנים )״זה
 במולדתם גם והנה האלפיים. בן קוו הסטטוס את שינו לא אלה

 לויאליים הם כך. על קובלים ואינם זרים בעול היהודים נושאים
 ראשי אם כי אורדן, מייג׳ור כמו אנשים אין היהודים בארץ להפליא.

 חורגת, אינה זמננו סופרי של האתיקה וצייתנים. מנומסים עיריות
 ששולט שנים שלוש זה אבל אנטה. קוו סטטוס ממסגרת כנראה,
היטלר. של זה באירופה, שונה קוו סטטוס

ה׳ יום
 של רצונו שמא הספר? של המרכזי הרעיון לגמרי הוא שונה ואולי

 שום ידביר לא להתקיים עם של החפץ שאת זאת, רק להוכיח הסופר
 דוגמות עשרות מביאה ההיסטוריה ידועים. דברים אלה אבל אויב.
 ספרות יצרו אותן שניתחו וסופרים משוררים והיסטוריונים, לכך,

היהודים. אנחנו, הננו אלמוות בן לעם חיה דוגמה עשירה.

ו׳ יום
 כי הגרמני. הפרא של החייתית נבזותו למראה בושה מרוב שקע הירח

 ? וסרק כחל ללא בברוטליות בפומבי, כאלה דברים לעשות יהין מי
 בזולתו, עם של תלותו את יורה״ ״דה המסדיר החוקי, המסמך היכן
 הלבנות? והכפפות הצילינדר הפראק, איפה החוזים, המנדטים, היכן
 הצילינדר החלפת תוך מישהי, לאנוס האדם-הבהמה רצה כבר ואם

 בנערות הסתפק לא למה טוב? מבית בתולה תקף למה פלדה, בקובע
 שדיהן את לכרות האונס, אחרי היה, שיכול ובית, מגן חסרות עניות,

? ביהודים היטלר הסתפק לא מדוע ? שערוריה לעורר בלי
כי על מלחמה מכריז אינו סטיינבק ג׳ון מר כוי)  היה לא אז הדי

הצורה נגד מוחה רק הוא הנוכחית(. המלחמה עד זה ספרו עם ממתין
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קוו. בסטטוס הפוגעים וההיקף,
 "The Moon is Down" של העברי תרגומו את היום קיבלתי

 ודי בריפרוף עליו עברתי גרוע, תרגום זהו ירח״. ״בלי היא והכותרת
השפות. שתי באי-ידיעת לוקה שהמתרגם לקבוע בכך לי

 שבת - ״בחוקותי״ פרשת
א׳ יום

 אך בלטריסטית, גישה מתוך בספר מובעים הכלל-אנושיים הרעיונות
 מייג׳ור ועניינית. אינטליגנטית בצורה הסופר הציג הבעיה לב את

 מבינים אינכם וממשלתך ״אתה ואומר: לאנסר אל פונה אורדן
 הסופגים היחידים הנכם ועמך, ממשלתך אתם, העולם בכל מאומה.
 מה יודעים שאינכם זה בגלל בשנים מאות במשך תבוסה אחר תבוסה

אדם. בני של טיבם
 יושב שאני מכיוון חופשי, וכאדם כיהודי אני הבעיה. עיקר כאן

 כשהוא הדמוקרטי, העולם שונה: דעה להביע רשאי הנני - בכלא
 - ומצפון הומניות על הסרק דיבורי ואת המסיבות את מההגיון משיל
ם. אלא חוטאים לא בגרמנים רואה גי  האכזריות והדיכוי, העושק שו

 זאת בכל שמא ומעולם. מאז הם ״משגים״ ועמים, ארצות שבהכנעת
פלדה? מקובע פחות הפוגע הצילינדר, עדיף

 "divide et impera" והנבונה: הישנה-נושנה הסיסמה האם
 הכובש שמבצע הטבח מן מזיקה כפחות הוכחה לא ומשול( )הפרד

החייתי?
 ב״בלאק אומר ונסיטארט לורד העיקר. זה - שוגים הגרמנים

 זה רבים. במספר לחשוב תמיד חייב אתה הגרמנים ״על ריקורד״:
חסרונם״. וזה אסונם

 לה, מותר חטא. לא אבל - פגם וחסרון, אסון כאן גם ובכן,
רוחה. על העולה ככל בשופרות לתקוע לתעמולה,

 ולצ׳כים. לפולנים גם יזרח הוא הירח, יעלה שוב נורבגיה בשמי
 על יחשוב ולא עלה״ ״הירח - חדש ספר לכתוב יוכל סטיינבק

עוד. יזרח לא שאצלם אדם בני מיליוני
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 ההקרבה את טבעי כדבר נקבל כאשר השמש, תזרח לנו גם אבל
 של בספרו נורבגיה גיבורי זאת שמקבלים כפי והחיים, החירות למען

סטיינבק.

ב׳ יום
 אלי מגיעים לא חודשיים זה ד׳. מיום עיתון קיבלתי ששי ביום

 יותר או פחות בצורה לאוזני, מסתננות כלשהי בדרך אבל עיתונים,
 זעזוע ממש לי גרמה האחרונה החדשה החשובות. החדשות מדוייקת,
 מפני בזה לגעת רציתי לא תחילה בכלא. חוויתי טרם שכמותו
 גיטו מרד על הידיעה זו היתה אכתוב: כעת אך מסוימים, שיקולים

 ההתקוממות על גם לי נודע ביום בו הגרמנית. החיה נגד ורשה
 אינני זו. ידיעה עקב בי התחולל מה לתאר קשה ובסופיה. בקראקוב

 התרגשות כי אדע, זאת רק רוחי. מצב את לנתח יכול לא וגם רוצה
 הקרב ופאתום קרב״, אלי ״ששתי כאשר בחיי, שיא ברגעי חשתי כזו

לבי. את מילא
 ואני ההתלהבות בי בוערת כעת אז. משהיה מצבי שונה כיום

 התופעות סבך בגלל מועקה חש אני מזה: גרוע הסורג. מאחורי
 אובדן ובגלל היהודית, השחרור תנועת נקלעה שאליו והבעיות

 והיגיון טעם כל מערערת זאת תחושה העם. של הפוליטי הכיוון
 את בשיני לנשוך הייתי רוצה קבוצות. בקרב וכן יחיד של שבלבו

 להיות רוצה אני יותר. אף היגיון חסר זה הרי אבל האלה, הסורגים
פולין. יהודי כבוד כבודנו, את המחזירים אלה בין אחי, בין שם,

 פי על להם. קרוב אני וכמה אותם, אוהב אני כמה לי ברור היום
 עמום כאב אותו עוד חש אינני אך מהם, אלפים מושמדים המידע,

בחנוכה. שנה, חצי לפני עליו שכתבתי
 בין הראשונה, בפעם שפרץ, הקרב על גאווה חש אני היום

 את שכירסמה האפתיה לרסיסים בי התנפצה שוב לגרמנים. יהודים
 בי. בוערת ואש מנוחה, יודע איני ששי יום מאז שנתיים. זה לבי.

 להשליט הצלחתי לא ועדיין ותוכניות מחשבות מתרוצצות בראשי
סדר. בהן
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י נ ו  י
ג׳ יוכו

 בצלילות לחשוב אוכל הראשון, הרושם במקצת שפג לאחר היום,
 שני שבה מלחמה האויב. נגד יהודים של מלחמתם בנושא ולדון

 לא שכמותו אירוע היא זה את זה ומתקיפים בזה זה נלחמים הצדדים
 ובתולדות המלה, מובן במלוא קרב זהו כוכבא. בר מרד מאז היה

 להיות שעשויה מהפכה הגיטו מרד מהווה שלנו התחייה תנועת
היהודית. המלחמה של תחילתה

 שימש הוא אצלנו. כה עד יחסי היה ״להילחם״ המושג
 נלחם ובקדחת. בביצות בשממה, נלחם החלוץ שונות: במשמעויות

ם השכיר. הציוני העסקן אפילו ח ל  ״ההגנה״ כלומר הישוב, נ
ם החמושות. הכנופיות מול בירי מתגוננת מי ח ל  כחיילים יהודים נ
 וסמל שם לפחות להם היו הקודמת )במלחמה הקולוניות מן בריטים
ם לאומי(. מי ח ל  בגיטו ואילו - שונים צבאות של בשורות יהודים נ

 גברים יהודים, ממש. של קרב מתחולל אחרים ובגיטאות ורשה
 נופלים עצמם, בזכות שקמה במערכה נופלים ועודם נפלו ונשים,

 לא נופלים ובביתר. במצדה ביודפת, אבותיהם שנפלו כשם בקרב
 לנו האדישות הללו, של נצחונן למען זרות, מעצמות במדי כחיילים

 יביא אשר החדש״, ״המשטר למען לא נופלים אותנו. עוינות שגם או
 זה תקדים. וזהו למוות, או לחיים במלחמה נופלים הם ישן. עוול לנו

 היותר לכל אפשר שבקרב רבים יהודים ילמד והוא הראשון, הקרב
 לקרב, קריאה תהיה הגיטו דוגמת מזה. יותר לא אך החיים, את לאבד
ולמוות. לחיים קרב - בעולם והמובן המקובל במובן

 הגיטו מרד רצוני. את משביע אינו אך אותי, משמח הזה המפנה
 בימי כראוי. אבירות סובל אינו האויב כי האמיתי, התגמול אינו

 הגוי מוח בארות. מרעילים שהיהודים הגויים האמינו הביניים
 האויב טענות כל על נוסיף לא למה לנקמה. וייחל בזה האמין הפשוט
 אותנו משחררת הגרמנים אכזריות אמיתית. והפעם אחת, עוד כלפינו

 גם יאבדו לא למה מעמנו, חלק רק יאבד אם מצפון. מנקיפות
 קבוצה או אחד, אדם יוכל לא וכי ביולוגים. הרבה לנו יש הגרמנים?

 אז ריבה? עם מבחנות ובידיהם לשם, כלשהי בדרך לחדור קטנה,
מותם. על גבוה מחיר שגבו מתוקה בהרגשה ימותו
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 בידודי שבימי מוזר מה אתמול. של ״דבר״ את במקרה, היום, קיבלתי
 אישית. לי, חשובות ידיעות בהם שיש עיתונים לידי נופלים המוחלט

 שונים, עת כתבי סדיר באופן מקבל כשהייתי ההם, שבימים לי זכור
 זאת, לעומת לב. לתשומת הראויים דברים בהם מצאתי לא לרוב

 חבילות, נארזו שבהם עיתונים, בקרעי חשובות ידיעות מוצא הייתי
באקראי. לידי שהגיע בודד עותק באיזה או

 התמונה למראה הזדעזעתי ״דבר״, את לידי כשלקחתי היום,
 אלטמן. טושיה הראשון: בעמודו שחורה במסגרת שהודפסו והשם,

 עודה כאילו אותה רואה אני הספר. בית מימי היטב אותה זוכר אני
 אתה, שוחחתי לא מעולם וחיוורת. צנומה שקטה, נערה לפני: עומדת

 הגבוהות הכיתות תלמידי אתן שמשוחחים הבנות מאותן היתה לא כי
 פעם וענווה. ביישנית היתה מעליה(. כיתות שתי שהייתי לי )נדמה
 והיתה כיתתי״, ו״מעמד גיל הבדלי בינינו היו מה. דבר על אתה רבתי
 הצעיר״ ״השומר חברת בין הקיימת וטבעית אוטומטית קנאות אותה
 כמובן, לשלום. אותה ברכתי לא ברחוב בעוברי ״בית״ר״. חבר לבין

 ואם במתימטיקה. טובה לי, נדמה כך כי, אם בינונית, תלמידה היתה
 כישרון בעלות נשים לגבי נוספת דוגמה כאן לקבוע אאלץ נכון, זה

למהפכנות. וכישורים למתימטיקה
 שלה חברות לאותן בניגוד ״עסקנית״, של תכונות לה היו לא

 לא וכה כה בין קומיסריות. כמו להתנהג כדי הנשי החן את שזנחו
 פנים כל על שבעירנו, הצעיר״ ״השומר בקן בולט תפקיד החן מילא

בזמני. לא
 חשבתי ולא עליה שמעתי לא אותה, ראיתי לא שנים שמונה

 שזכיתי לשער יכולתי האם עליה, חושב הייתי אם וגם כלל. עליה
 יכולתי האם לאומית? גיבורה של לימודים לספסל חבר להיות

 כה אש תבער הכלים, אל הנחבא זה, צנום שבגוף דעתי על להעלות
ללפיד? לו להיות ישראל אלוהי יבחר שבה עד חזקה

 צביה ושל שלה בגיטו: המרד גיבורות שתי בשמות נוקב ״דבר״
 את ולא בשמותיהם, ידועים מלחמה אותה גיבורי כל לא לובטקין.

 תנועה בראש עמדה טושיה חשוב. זה אין אבל ״דבר״. מפרסם כולם
כאחת משמרתה על עמדה היא בידיהם. נשק עם לחמו שאנשיה

ד׳ יום
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 כיהודיה התהילה בשדה ונפלה הגיטו, מורדי של הראשיות הדמויות
שניצל. הוא והכבוד עמה. כבוד על המגינה

 מגמה או גבורה מסורת היתה לא הצעיר״ ״השומר לתנועת
 מנשק. סלידה בחניכיה לעורר השתדלה הוא, נהפוך אותה. לטפח

זו. בתנועה התחנכה שטושיה הגורל לעג מעין זה היה
 קרוב אני מותה אחרי אך לבינה, ביני המרחק היה רב חייה בימי

 למשחת ששימשה הפח קופסת גבורתה. לרוח ומצדיע מאוד אליה
 תמיד לאש בכלא, שבתי מאז השנייה בפעם עתה, נהפכת ״בראסו״
 לזכר להבה בה העליתי אבותינו, מנהג לפי שלי. לבורש מעל הבוערת

 בית ימי את זוכר הלילי, במשב הרועדת בלהבה מביט אני הגיבורה.
 דמות תצמח ההם הקירות שמבין לצפות היה יכול מי ותוהה: הספר

 התלמידים בהמון בהביטו לדעת, היה יכול מי זמננו? בת יעל של
 מות תמות היא שדווקא עדינה, נערה אותה ובהם בחצר המצטופפים

 יעלה עוד ממנה, רחוק אבל זה בהמון שהיה בחור, ואותו גיבורים?
 הבריטי. הסוהר בבית נ״ש, באיזה ונידח, שומם במקום לזכרה, נר

 שום להמציא תשכיל לא שכמותו מוזר מנגנון איזה כאן פועל
 אבל האור, כבה בוורשה שם ביותר. הפרועה אף גרמנית, טכניקה

 באחד קילומטרים, אלפי במרחק - שוב נדלק אוטומטית, מיד,

נ״ש. כלא של התאים
ממנו. חכם אויב לא ואף היטלר, ינצח לא זאת בחזית לא,

 כי אותו, לשבור אפשר שאי עד כך כל ארוך שלנו החזית קו
 נס של הלהבה בשנים. אם כי בלבד, בקילומטרים נמדד אינו אורכו

 קלה, לשעה להיות, זכתה טושיה למנורה. ממנורה מועברת המכבים
 ההולך בביתנו תעלה שוב אלא תכבה לא זו להבה המנורות. אחת

ב ונבנה. ״ צ ועד. לעולם תנ

ה׳ יום
 שלי. יום היום חיי אל כלומר היום, סדר אל לחזור הראוי מן

 אינני כלשהו. שינוי בי חל האחרונים הדפים את לרשום משסיימתי
 הקודמת האפתיה מן מנוער חיוני, מעודד, אני אבל שונה, אדם

תחת ואישיים, לאומיים אסונות מחמת בי שחל אונים חוסר ומאותו
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 חומה, שאיזו התחושה לי הציקה רב זמן זה התקווה. חסר סבלי
ייאוש. עד וחונקת עלי סוגרת הכלא, מחומת הקשה

 מוסיפים דברים עשרות עוד וגם ביקור כל מכתב, או עיתון כל
 הגרוע מן מוצא רואים ואין תקווה, וחסר רע המצב כי לי, הידוע על

שבגרוע.
עכשיו, גרוע אדם בני מיליוני ושל רבים עמים של מצבם אמנם

 טעם הנותן תקווה שביב יש לוחם יחיד ולכל לוחמת אומה לכל אבל
 אלה לעמים תחזיר היטלר של מפלתו שכן ממשי, בסיס יש למלחמה.

 לרצונם הבסיס היא והמאוחדת החיה הלאומית ישותם חירותם. את
 לא אסון ושום תרתיע לא תבוסה שום חייהם. את ולהקריב ללחום

 להשלים ניתן שבעזרתם עזה, ואמונה חיוני כוח בעל עם לדכא יוכל
ביותר. הכואבות האבידות עם אף

 של רוחו לשבור צריך היה לא יהודים מיליוני אובדן אפילו
 ההכרחית התקווה תימצא מניין אך הלב. עומק עד כואב כי אף איש,

ומפלות? מהלומות נגד והמחסנת

ן ו  סי
ו׳ יום
 וחברתה טושיה של גילה בת היתה היום. הניה של הולדתה יום

הלימודים. לספסל
 גודל את להבין כדי אחד, בעותק גם ולו בעיתון, מבט להעיף די

שלנו. הטרגדיה
 מנהיגי את בשנינות תוקף מוכשר, פובליציסט ר., ד״ר

 הדמוקרטיה על נלחם הוא האחרון במאמרו הציונית. ההסתדרות
 ורעהו כועס אחד גוריון; בן עם הסתכסך וייצמן הציוניים. במוסדות

 את ולגלות בעטו לחטט ומשתדל הדוקטור כותב כך - במטוס ממריא
 להתעופף פתאום התחיל מהם שאחד ״המהיגים״, שני בין הריב סוד

 מאוד, רציני נושא על זה עם זה רבו רבנים שני ועוד: במטוסים.
 מסוים, אירוע לקלקל רצה הרבנים אחד כספים. בענייני הקשור
 התחרות אף על למדי, רווחי הלה של מקצועו להצילו. החליט ורעהו

 הוא לא. ומה כשר מה קובע הוא אלוהים של בשמו שכן בו, הקיימת
מחויב אינו אבל הציונית, הסתדרות מטעם הכשרות על המפקח
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כשר. שאינו מה על לפקח
 ההסתדרות לחיק השיבה על ביניהם רבים הרוויזיוניסטים

זה. בריב יש טעם מה היודע הוא אלוהים ורק הציונית,
 להצטרף אפשרות שוקל הקומוניסטית המפלגה של אחד פלג
להחליט. מתקשים הם מדוע מבין אינני כאן גם הצעיר״. ל״השומר

בציונות. הקשורים בעניינים שיטפל משרד נפתח באמריקה
מצוין. - בארץ היהודים מצב

 זו טרגדיה לקצה. הגיעה הגיטו של הטרגדיה בוורשה, ושם,
עוד. איננה

 שבת ״במדבר׳/ פרשת
א׳ יום

 ורשה. גיטו של טרגדיה אותה הוא תקווה, של ניצוץ בי שעורר הדבר
 במצב. יותר מתמצא אני כעת אבל שינוי, ללא יומי סדר אל חוזר אני

 הנראית שזו בשעה סמויה, חומה במעין ראשי את הטחתי לכן קודם
 וחומת אין-אונים, תחושת בי היתה לי. חשובה פחות היתה לעין

 הכיוון חדירה. כבלתי לי נראתה היהודי העם של הרוחנית הירידה
 שרוי היה אלי הקרוב הקטע אבל עדיין, לי היו בהירים והמטרה
בעלטה.

 ביטחוני את לי והשיב האפילה על במקצת גבר הגיטו זוהר
העצמי.

 וכעת אלי, הקרוב קטע באותו פנים כל על לי, התבהרה דרכי
 אל שונה באופן מתיחם אני הכלא. מן ולהתעלם לחזור מסוגל אני

 אחזור מחר כן, אם יומני. על לחול חייב השינוי אין ואולם יומי, סדר
 עד עייף אני היום חדשות. סטיות עלי יכפו לא החיים אם הנושא, אל

 היחיד הדבר זה, ארור בחור השורר הכבד בשרב כזה, וביום מוות,
 מקלל הוא קצו. את שיחיש בתפילה אלוהיו, אל האדם פניית - הוא
כוחי. כלות עד עייף עייף, אני אבל כך, אנהג לא אני היוולדו. יום את
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 -הונגרי רוטוולד בשם לאיש אקרא האלבום. אל חוזר אני כאמור,
 אחדות, שנים זה הסורגים מאחורי והוא בו, בוערת שהאש ״לוהט״

לארץ. בואו מאז
תצלומו. עבור עתק הון לי לשלם מוכן בוודאי היה ה״שטירמר״

 שני להחריד. מכוער והוא מעוקמת וגלגולת גדולות פנים לו יש
 הרחב ופיו רחב, ״שמי״ לאף נתונים הארוכות פניו של שלישים
 שיניים. שרידי עם חניכיים המגלה בחיוך קרובות לעתים מתעוות

 חושנית״ ל״פזילה נוטות להגדרה, ניתן בלתי שצבען הקטנות, עיניו
 יש בואייה. שארל של החן מלאת לפזילה כלל דומה מכוערת,שאינה

 היה יכול ערמומיות. הבזקי גם פעם ומדי זימה, של זיק בעיניו
 הגונב גנב הוא רוטוולד הכפוף. גבו אלמלא לגבה-קומה להיחשב

נפש. פיזור מתוך
 אחיד. בנוסח מבוצעות מאוד, רב שמספרן פרשיותיו, כל
 למישהו. אותם למסור בקשה תוך מכנסיים זוג לידיו מסרו :לדוגמה

 ששה קיבל כך ועל - מהם להיפרד לו היה קשה כי למסור שכח הוא
 ולבסוף גרוש לשלושים לפרימום, למיטה, גם קרה כך חודשים.
 שוחרר, חודשיים לפני מאסר. לשנת ״זכה״ והוא - בגדים לחליפת
עדיין. חזר שלא ייאמר ולשבחו

ג׳ יום
 תכונות עקב אהבהבים. ושטוף סנטימנטלי מזג, חם הוא רוטוולד

 פי על להתגרש הספיק מאחת ורק נשים, ארבע כחוק נשא אלה
 ״כחול עורך בפנים, כאן, ואילו לכלא, מחוץ חי הוא כך ההלכה.

שלוותנו. את להפריע כדי - ערב מדי ושר קונצרטים שלנו הזקן״
 שירים ארבעה אותם משמיע הוא והצרוד הצרחני בקולו

 לא אף כראוי דובר אינו לבו. בעירת כל את לתוכם ושופך וינאים,
 שהוא נדמה מליצות; ומלאת מכוערת גרמנית עגה בפיו אחת. שפה
 הערבית גורל גם כך לגזרים. קורע הוא עברית ואילו הונגרית, יודע

 שפה רוטוולד לו הרכיב למעשה, האנגלית. גורל שכן כל ולא אצלו,
 הוא מומיו למרות ארצנו. של הרשמיות הלשונות משלוש משלו

- שובו לעת לו השמורה קבועה משרה בכלא לו יש היטב: מסתדר

ב׳ יום

ו[ 29]



 הוא כאשר נעלמים הלשוניים חסרונותיו האנגלי. הסגל של טבח
 בהיותו פיקחותו כל מתנדפת לאן תוהה אני מלשין. או תככים זומם

? Cherchez la femme היא הסיבה שמא לכלא. מחוץ

 השבועות חג
ה׳ יום

 ועיניו רזה, גבוה, בלונדי, הוא ויקטור. בשם אקרא בתור לבא
עצובות. - הכחולות

 למד מרוסיה. שברחה משפחה של בניה כצעיר בקושטא נולד
 צרפתית, טורקית, רוסית, יודע הוא ולכן ״אליאנס״, ספר בבית

 הנה חזר כבר בכלא שהותי בזמן ויידיש. ספניולית ערבית, עברית,
 ״בורג״, לו חסר וכנראה תמהוני הוא לשנתיים. והפעם בשלישית,

 ״הבורג״ ספר. ואוהב אינטליגנטי נורמלי, צעיר של זו חזותו, למרות
שלו. הקלפטומניה כנראה הוא החסר

יעילותה. על המעיד לקורבן אותו הפכה הפלסטינית המשטרה
 פעוטה, גניבה על פעמיים או פעם שנתפס בית, חסר זה, עני בחור

 השלומיאלית המשטרה של המדומה לזריזותה הוכחה משמש
 בלילה )טייל שוטטות בגלל נעצר הפעמים באחת והמושחתת.

 ששה חטף כך ועל לינה(, מקום חיפש כנראה תל-אביב, בחוצות
 כמה בכיסיו שמצאו ומכיוון בשוטטות נאשם הפעם גם חודשים.
שנתיים. קיבל - כים ופנס מפתחות

 לעצמו להרשות יוכל ולא משפחה לו אין הגנה, חסר הוא
 אבל עבירות, שעוברים אלה במקום איפוא נאסר דין. עורך לשכור
 אותם. ללכוד שקשה אלה במקום או חירותם, עבור לשלם יכולים

 לעירנות אישור לשמש שנועדו האסירים ממכלול אחד פרט הוא
 היה אפשר שכדוגמתה והנחשלת, המושחתת האכזרית, המשטרה

הצארים. בימי רק למצוא

ו יום
 - שלי למשפט חיכיתי בירושלים. ויקטור את ראיתי הראשונה בכעס

 נשארו 24ו- 23 התאים תש״ב. שנת של הכיפורים יום בערב זה היה
ואני, ט׳ התא, בתוך התהלכנו החג. לכבוד תשע, לשעה עד פתוחים
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 זקן וארוך, בלונדי שיער בעל צעיר, בחור לבנו תשומת את משך והנה
 בפרט היה, כישו מראהו חולמניות. תכלת ועיני ומקורזל בהיר

 אותנו סיקרנה הופעתו עולם. צער ובפניו בפינה הקיר אל כשנשען
 מבטו נעניתי. לא אבל הוא, מאין אותו שאלתי אליו. ניגשנו ושנינו

כלל. אותנו ראה לא כאילו מעלינו, ריחף המיוסר
 בכל שאלתי על חזרתי ולכן עברית, שומע שאינו חשבתי

 מיפו יום באותו שהגיע האסירים אחד שתק. הוא לי. הידועות השפות
 מה משום אבל אילם, אינו - האיש את מכיר שהוא ואמר אלינו ניגש

חודשים. כמה זה בעקשנות שותק
 אתו שוחחו ואפילו להם מוכר שהוא סיפרו הכלא ותיקי חברינו

המקודשת. שתיקתו חומת על להסתער הוספנו לא כמובן, פעם.
 רוח במצב אותו ומצאתי לנ״ש הגעתי חודשים כמה כעבור

 אצל אין שוב למדי. טובה בעברית האסירים אחד עם שוחח אז טוב.
 התקפי אותו פוקדים פעם מדי להיפך, השתיקה; תרגילי ויקטור
 על קובלנה - עליו החביב הנושא להשתיקו. אפשר שאי עד דברת,

 להיות מתיימר הוא האסירים. כלל של קיפוחם ועל אישיות עוולות
לאיש. הדיבור רשות נותן ואינו הבל דברי משמיע ההמונים, דובר

 עמוקה, בשתיקה מתעטפים רבים ש״ישועים״ הדבר מגוחך מה
 ומגלה הלשון שבאה עד - סוד כמסתיר החולמות עיניהם ומראה

בלבד. איוולת אלא מיסתורין שם שאין

 שבת ״נשא״ פרשת
א׳ יום
 גבוה מחיר לקבל הייתי עשוי רוטוולד של התמונה בעד אם

 בשביל ממש, חוטפים היו אורקה של דיוקנו את הרי מ״שטירמר״,
חריגות. תופעות של תערוכה
 של היחיד בנו הטבע. של מרושעת גחמה מעין ״ארס-חיה״, זה

 המכובדות. הרוסיות היהודיות המשפחות מן תל-אביבי, עסקים איש
 יפים עיניו ריסי ופרט. פרט בכל דווקא לאו מפלצתי, ממש כיעורו

 מדבר כך. כל דוחה מראה יוצרים הפרטים היו לא אחר אדם ואצל
 זמן שהה כי פולנית, קצת וגם יידיש ערבית, רוסית, גרמנית, עברית,

סביר. דיבורו סגנון השפות ברוב בפולין. קצר
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ש את פותח הוא כאשר כי לו, מועילה ידענותו אין אבל שי  פיו)
 את הצורם איום רעש איזה נשמע שיניים(, כאב בשביל אחת, שן בו

גדול. כלב כנביחת הוא ודיבורו רגיל, אדם כצעקה האוזן,

ב׳ יום
 כיעורו דמות ובכל בקולו, בפניו, מוטבעת אורקה של שבקרבו החיה

 או כאב מורת-רוח, או סיפוק תגובות משתקפים בפרצופו המפחיד.
 עצמי אני לכך. ראוי הוא כי יום, יום אותו מכים מכות. מפני פחד

הלילות. באחד אותו הכיתי
 בתי בניקוי עמו יחד ועובד לטינופת נמשך הוא גם פישל, כמו
 המשמר בדירות רק ביוב הותקן הסוהר. בית סגל של השימוש
 הסניטריים הסידורים הזוטרים הערבים הקצינים בבתי ואילו האנגלי,

 אבל הצואה. מיכלי ריקון על מופקדים ופישל אורקה פרימיטיביים.
 אפילו והוא אורקה, של האדיר בתיאבונו לפגוע כדי זו בעבודה אין

 רבים דברים אבל ייאמן, לא עיסוקו. במהלך לחם ללעוס מסוגל
 לחם, של עצומות כמויות בולע אורקה ייאמנו. לא כאן הקורים
 עד הגבילו הלחם מנת את וגם מוגבלות האוכל מנות ערב. עד מבוקר

 ואורקה ממנותיהם חלק מותירים האסירים אבל ליום. פיתות לשלוש
 לחם היא חייו תאוות לו. החסר את ומשלים השאריות את אוסף

השימוש. בתי בסביבת אוסף הוא הסיגריות בדלי את וסיגריות.

ג׳ יום
 המזוהמות, ציפורניו את כוסם אורקה המיאוס. שיא זה אין ועדיין
 השפתיים האורלי, האיזור את הרף בלי להפעיל הצורך מתוך כנראה

 בדרכי שולט אינו החייתית זלילתו עקב השיניים. חסרי והחניכיים
 ביום מקום, לתפוס מרבה הוא הכלא. יושבי כל את ומייאש העיכול

 המכות, מפחד לעתים, מכות. סופג כך ועל - ה״קרדל״ על ובלילה,
 עוד יכולנו כשלא ובבגדיו. במיטה צרכיו את לעשות מעדיף הוא

 חיטוי לתא אותו העבירו והם השומרים אל פניתי הדבר, את לשאת
 עד מגורינו. צריף ובין ההוא התא בין נודד הוא מאז שבועות. למספר

 יספיק עוד פעמים כמה לדעת מעניין יום. ששים עוד נותרו שחרורו
החיטוי. בתא לשהות
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 עליו שגזר הגורל את לשבח יש אורקה, שבגחמת הרשעות למרות
בתור אצלו יישאר והוא בנ״ש, כאן, לקה זה במום אימפוטנט. להיות

.souvenir de Nur Shemesh
 בבית ואושפז בשבר פתאום לקה ״בהר״, במסירות כשעבד

 הזנחה, עקב מתקדם לשלב הגיעה שמחלתו התברר לניתוח. החולים,
 סכנת סוכלה כן על מעיקור. מנוס שאין קבע ״הדסה״ של והכירורג

 על צער חש אורקה אין כשלעצמו שלי. המודל של הטבעי ריבויו
 אותו מספקת והסיגריות, הלחם עם השימוש, בבתי עבודתו מומו.

החיים. מן דורש אינו מזה ולמעלה לחלוטין,

ה׳ יום
 עולה. כנראה וחומי טיפוס, נגד זריקה קיבלתי חום. לי ויש חולה אני

 רחוק-רחוק. לי נראה הכלא ובית שיכור, של כראשו כבד ראשי
 הסוהר בבית לגלוג. כל בלי זאת קובע אני טובה. הרגשתי בקיצור,

 בשום כה עד חליתי לא ואני יחסית, הקלות הצרות מן היא מחלה
 - ובפולין מדזינטריה, אחת פעם רק סבלתי בארץ רצינית. מחלה

 עונתית. ושפעת מאנגינה אבעבועות-רוח, חצבת, ילדות, ממחלות
 ידעתי לא אז קיק. משמן סלדתי ובמיוחד ממחלות פחדתי תמיד אבל
מסויימים. יתרונות גם המפחידות למחלות שיש

 מן הנעימים הדברים את זוכר שאדם היא נושנה ישנה אמת
 נותרו הם אבל עליהם, חשב לא ש״אז״ הרגעים את חווה הוא העבר.

מודע  ספר טוב, מאכל חג, האביב, תחילת הראשון, הגשם שלו. בתת־
מחלה. וימי - שקראת

 בתנאים דומה, במצב נזכר אני המציאות. ובין ביני מפריד החום
 בי מעלים מוחי את העוטף והאובך הקודח הגוף הצמרמורת, שונים.
 במצחי בשפתיה ונוגעת המחייכת אמי עם נקיה, מיטה של זיכרון
ו מרגיש אני אבל אז, הקלה בכך היתה אם יודע אינני החם. שי כ ע  ש

 ועולה הצף זיכרון אלא שאינם פי על אף אלה, כל עלי מקילים
הקדחת. מהזיות

ם ד׳ יו
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 בכך רואים והערבים בו, לקו האסירים כל כמעט מחר. רק יירד החום
 רצון עדיין בי אין אבל היומי, טיולי את כבר סיימתי דרמטי. אירוע
הרגיל. עיסוקי אל לשוב

 שבת - ״בהעלותך״ פרשת
א׳ יום

?Quasimodo - לאיש .2 מס׳ אורקה לגבי בלבי ושואל תוהה אני כך 
 מם׳ של שחזותו העובדה למרות ,1 מם׳ אורקה של בשמו קראתי זה
 האחרון הוא שכן דיוקנו, למיקום באשר מתלבט אני למדי. נסבלת 2

 אינה פשיעתו המקובל. במובן גנב אינו 2 אורקה הגנבים. באלבום
 צעד כל על זאת מדגיש והוא המעילות, לתחום אלא לגניבות שייכת
ושעל.

 פעם ישב דבריו )לפי כעבריין הראשון מאסרו זהו למעשה,
 שנתיים, עונשו כעת לאומית(. גבורה מעשה על זה היה אבל בכלא,

 מחסני מתכולת חלק נטל קצין, בדרגת במשטרה שרותו במהלך כי
 הוא גם 1 לאורקה בדומה בגניבה. - הופקד שמירתם שעל הצבא,
 העולם מלחמת לפני מרוסיה לארץ שעלתה טובה, משפחה של צאצא

הראשונה.
 שנות עשרים ואולם הגנבים, לעולם אותו לשייך קשה אמנם

 סיפקו רב זמן עבריינים. להצמחת הן פוריה קרקע במשטרה שרות
בחותם החתום הכד נשבר שלבסוף עד הכלא, מפני יעילה הגנה מדיו

.P P ^
 דיוקנאות את להנציח החלטתי שלו הנפשי והמבנה עברו בגלל

אחד. באלבום יחד - אורקה - הללו האדונים שני

ב׳ יום
 זיפים מכוסות הגבריות ופניו כתפיים רחב הוא, גבוה 2 אורקה

 גבר שזהו התרשמתי שלי, לתא הראשונה בפעם כשנכנס מאפירים.
 והמרושעות, הקטנות עיניו גם ופניו, קומתו האחוזים. במאת

הנשים חביב לגלן, מק ויקטור את הזכירו - הרף בלי המתרוצצות

ם ר יו
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 שלום דרישת לי ומסר אלי ניגש אני, מי לו משהתברר האלים.

מחברי.
 שכן רוחי, את הקדיר מיד מחתרתית סודיות במעין אלי כשדיבר

 כמה ולאחר לשבת, לו הצעתי כזאת. נימה עלי שנואה ומתמיד מאז
 נאנח ומהורהר, עצוב היה הרוסית. לשפה עבר פתיחה משפטי
 לעשות? ״מה אמר: פשרה את הבנתי שלא יד ובתנועת עמוקות
 ״קורה סתמית: תשובה לו עניתי נאנח. שוב בפח״. לפעמים נופלים

 את סיימתי חברי שלום מה ששאלתי ולאחר עובר״, הכל לפעמים,
 את לו והראיתי היום( עד בינינו שהיו המעטות הקצרה)אחת שיחתנו

בצריף. מקומו
 עלי להרעיף התחיל בבורש. אצלי, ביקר שוב הצהריים אחרי

 ומעשי עברו אחר: לנושא עבר ובזריזות טעם, חסרות מחמאות
 דבוטינסקי, את הכיר העברי, בלגיון חייל שהיה לי נודע כך גבורתו.

 במאורעות ביפו, ערבי המון מול יחידי שניהל קרב על למוות ונדון
ת)בכך בתנועה פעיל היה .1921 שנת  - עמיתים( שהננו רמז הלאומי

 cherchez la דבר ובכל בעולם, חוזר גלגל ״נכשל״. כעת וכעת?
femme.

ג יום
 מנדל, הצריף אל שב ערב לפנות הערב. עד - אומלל כאדם נראה הוא

 רבות, שנים זה את זה מכירים שהם התברר למחנה. מחוץ אז שעבד
 הגנבים בחוג אורקה ישב בערב אותם. שימח בכלא והמפגש

 שלנו החוג מן נפרדת(. קבוצה היו כאן שגם לשעבר״ )״סטודנטים
 הגנבים בין חברי. ושל שלי הצונן היחס בגלל כנראה התרחק,
 איש בהיותו אותם הרשים שלו. כבתוך עצמו את הרגיש הקטנים

קצין. במשטרה, חשוב
 מאסר חודשי ששה וריצה בתא איתנו שהיה פולני-נוצרי צ״ם,

היה על  הזאת. הקרבה על תמה בוורשה( בהיותו עוד ותק בעל גניבה)
 שוטר הפולני, הסוהר בבית תופסים, היינו אילו היקר, ״אדוני

 לפני מתרפסים כאן והנה בתחת. בעיטה לו נותנים היינו לשעבר,
הבן-זונה״.

ובמקומו היה, כלא נעלם הדיכאון מסיכה. החליף 2 אורקה
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 וזרח הרפתקאותיו על סיפר התבדח, סולו, שר חברית. עליצות באה
 החדשיפ-הישנים, מחבריו אחדים הכיר הוא המעריציו. קהל בקרב
 מכולם. הנתעב מהם, אחד עם בשותפות להודות התבייש לא וכלל
 לו הציע הגנב ל״עבודה״. בדרכו בלילה, פעם אותו אסר הוא

 כאן יושבים כעת וקיבל. הסכים והשוטר fifty-fifty בסים על שותפות
הטבעיים. השותפים שני בין חיצוני הבדל כל ואין שניהם

ד׳ יום
 לחלוטין. מוצלחת בלתי היתה ״בהר״ 2 אורקה של הבכורה הופעת

 יום כל מטעה. - עושה שהוא הרושם כי בואו, ביום כמו התברר, שוב
 מנוחה שבת אחרי תיסכול. יום היהודים האסירים בשביל הוא א׳

 בהר הראשון הבוקר הראשון. ה״יאללה״ את שחר, עם שוב, שומעים
 הנהפך, אופייני עצב אותו כולם ובעיני מבוהלים, האסירים. מדכא.

לפניקה. הראשונים, ברגעים
 נשענים בכפיפה, הקרקע על מושיבים ברביעיות, אותם מסדרים

 לסידור מחכים הם וכך האנגלי, מעלתו הוד של עדר כמו עקביהם על
העבודה.

 שמונה-עשר אחרי הזה, היום עצם עד אך מדוע, יודע אינני
 בגרון חנק חש אני ״להר״ עולה כשאני בוקר בכל בנ״ש, חודשים

 אינני כי אף כעת, חש אני וכך הראשון ביומי הרגשתי כך בחזה. ולחץ
 ה״יאללה״ וגם עקבי על ונשען כפוף אותי מושיבים ולא קשה עובד

 רוב אצל בכך הבחנתי קשה. כאן השכמה כל אלי. מכוון לא
הצהריים. לקראת רק מעט נשחקת הלב על המעיקה האבן האסירים.

 היה לא ב״הר״. הראשונים ברגעיו כבר אותי הפליא 2 אורקה
 כמו עצמי, ביטחון מלא בשורה עמד דיכאון. או מבוכה של צל בו

 לעבוד רוצה ״הייתי ואמר: בוטח בקול אלי פנה קרב״. אלי ״שש
 האסירים לקבוצת שיצטרף לו יעצתי תנועה״. בה שיש בעבודה
קרוניות. בהטענת שעבדו היהודים

[136]



 קבוצת על להשגחה בידיים. האבנים כתישת על השגחה היה תפקידי
 היה אבל בדרגה. אותי שהורידו לאחר רק מוניתי היהודים האסירים

במחצבות. יחיד יהודי ״קפרל״ הייתי שכן זו, קבוצה עם רצוף מגע לי
 ובין בחורינו בין שפרצו יומיומיים בסיכסוכים התערבתי

 אחר עקבתי בחיוב. להתערבותי התיחסו השלטונות הערבים.
 שעברו בשעה הבחורים לי שסיפקו המידע לפי בעבודה, ההתקדמות

 התעניינות מתוך הטעונות. הקרוניות את בהובילם עמדתי ליד
 ״אפס היתה: התשובה בעבודה. נקלט איך שאלתי 2 באורקה

אורקה. של אישיותו על דעתי השתנתה בוקר באותו מאופס״.
עצמו. ״הגיבור״ עם לדבר הזדמנות לי היתה שעתיים כעבור

 פרך עבודת ״זו הקשה. העבודה על להתלונן כדי אותי חיפש
 לא כדי מעמד, אחזיק עוד ״היום המתפנק. בקולו אמר אמיתית״,
 אם גם זו, לעבודה אחזור לא מחר אבל החברים, חשבון על להתחמק

נשברה״. ידי כך, על נוסף קורח. אוצרות לי יבטיחו

ו׳ יום
 המעורר בכישרון ההשתמטות. במעשה התחיל למחרת

 במחצבות, העבודה את שאירגן הערבי הקצין לפני סלידה.התייצב
 עבודה לו שיתן לפניו התחנן בוכים ובקול המקומטות פניו את עיוות
 היה קשה במשטרה. שירת שבעבר ומפני חולה שהוא מפני קלה,

 וחזק, גבוה כשור, בריא גבר העצמית. ההשפלה מראה את לשאת
 לו הפניתי קלה. עבודה ומבקש טיפש-עשרה בת נערה כמו מתחנחן

וסלידה. בושה מרוב גבי את
 מן ולמשקיף לחלוטין, נמחק 2 אורקה שעשה הראשון הרושם

 החל שקר, כולו שהוא התברר הצער( למרבה לי, )כלומר הצד
 )בעיני בית״ר הימנון את בדביקות השר בקולו, וכלה ובפניו בקומתו

 גיליתי ולא התאפקתי אבל דבוטינסקי, שחיבר השיר חילול זה היה
החילול(. את להגביר לא כדי לי, שנגרם הכאב את

ם ה׳ יו
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 ״שלח״ פרשת שבת,
א׳ יום

 בהופעתם שולל להוליך המצליחים אדם בני שאותם כתבתי כבר
 בבית בשבתם בכך יצליחו לא לעולם חופשיים, בהיותם החיצונית

 בית של האטמוספריים שבתנאים זול, לאריג דומה הדבר הסוהר.
להיעלמו. עד מיד, מתפורר הסוהר

 היה אורקה של במקרה במערומיו. ומתגלה נחשף הגוף
 את קרעו הגידולים ושאר הנפשית והחטוטרת מאוד, קצר התהליך

 פטפטנית, בלה, זונה של טיפוס היה הוא במהירות. הדק האריג
 ותככנית. נוכלת מרשעת, ומתפלספת, מוסר מטיפה ערמומית,

 בדברו גרועה. והאנגלית בינונית הרוסית נאה, היתה שלו העברית
 הלמו שלא - י ייאמן לא !אלי !אוף !הוי רגשניות: קריאות השמיע

הגברית. קומתו את כלל

ב׳ יום
 שברשותו: האמצעים כל את נגדנו הפעיל ואותי. חברי את שנא הוא

 בינינו היו הצריף. מפקד בהיותי נגדי האסירים את והסית הלשין
 נשמת נשמתו, חלאת את השקיע נגדנו ובקנוניות חריפים חיכוכים
 לתבוסתו גרמנו אנחנו לא הובס. 2 אורקה הועיל. ללא אבל השוטר,

 שבעטיו השני״ ״הרושם אותו דווקא אלא ומתככיו(, ממנו )התעלמנו
 חסר שהוא לדעת נוכחו הם ביותר. השפלים הגנבים אף אותו תיעבו

 לו, אבדה הפופולריות ממנו. טובים עצמם את וראו ואופי, כבוד
 בהנאה. אותו וקיללו השפילו לו, והתנכלו בו נקמו הקטנים והגנבים

 ובין בינו הסכסוכים את שאיישב בתחנונים, ממני, ביקש פעם לא
עמיתיו.
העבודה. בחזית מפלה: לאורקה, לו, היתה נוספת בחזית גם

 נכשל אבל קלה, עבודה לקבל כדי באנגלית ידיעתו את לנצל ביקש
 תקווה עוד לו אין הסוהר. בית סגל כלפי ולחצו עורמתו רוב מחמת
 לספר חומר איסוף אלא לו נותר ולא שביקש, הסוג מן במשרה לזכות

שנתיים״. במשך אסיר ״הייתי בשם: אור שיראה
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 אחת היא בעיני מעמיק. לניתוח ראויה אורקה של באופיו אחת תכונה
 בין החברה. של בטבעה והן היחיד של בטבעו הן ביותר המסוכנות
 החרטה מסיכת היא מכולן המועילה אורקה של הרבות המסיכות
 מכיוון יתירה בקלות מאחוריה מסתתר הוא באשמה. וההודאה

באטרופיה. הבושה מרכזי לקו שאצלו
 שעשה קטן, נער של תמימה ארשת פניו לובשות חרטה בהביעו

 מתחזה )אורקה במעשה להודות אומץ די לו יש אבל כלשהו תעלול
 את גם מיד מפייסת ״חטאתי״ המלה בקיצור, הלב(. לאמיץ להפליא

 מה נותר וכי לוויכוח. קץ ושמה מוסר, לו שהטיף מי את וגם היריב
 שחטא לפניך אורקה הודה כבר הרי דעות? חילוקי כשאין בו לדון

 סופו ? חטא שלא בארץ אדם יש וכי חוזר״, לעולם ״טעות אבל ושגה,
לו. מחלת שלא על לחוטא אותך הופך שהוא

 יכחיש לא ואורקה פשע, שזהו ספק אין הצבא? ממחסני לגנוב
 בכישרון ובכנות, בחרטה המובעת ״שגיתי״, האמירה אבל זאת.

עליו. להתרעם אפשרות כל מונעת מעולה, משחק

ד׳ יום
 ההודאה - הוא פושע של ביותר הזול וגם ביותר המסוכן הנשק

 לה ומעניקה האוילית האנושית התמימות את מרגיעה היא באשמה.
 ודווקא הקל, הניצחון מן נהנית הבינונית הישרנות ניצחון. תחושת

שולל. אותה שיוליכו רוצה
 כישרונו למדי. טובים חיים בשעתו חי 2 שאורקה משער אני

 מעונש, להתחמקות בדוק מרשם היה המתחרט את לשחק הבולט
 מניין בתמיהה: המשקיף ישאל ואם רבות. עבירות לבצע לו ואיפשר

 יקבל אי־מוסריות, ושל נבזות של כזאת כמות לאדם, לו, באה
 סיגריה עישן אולי רע, מעשה שעשה מיתמם, נער של חיוך בתשובה
 כאשר גם חוזרת״, לעולם ״טעות הרי לחטא. מודע אינו אך בחשאי,
רצח. לממדי מגיעה הפשע חומרת

 הפשע. לדרגת לפרופורציה, רבה חשיבות נודעת זו בתופעה
 כאן, הדרושות המידה אמות אדם בני לרוב אין הצער, למרבה
ולמחילה. לסליחה הם נוטים יתירה ובקלות

ג׳ יום
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י ל ו  י
ה׳ יום

 עלולה כאן שניתחתי זו תכונה אותה אבל פרט, אלא אינו 2 אורקה
 חמש-עשרה את לאחור במבט סוקר אני שלם. ציבור אף לאפיין

 שהנני גדול זמן פרק זהו הציונית. התנועה של האחרונות שנותיה
ממנו. מזערי, אמנם חלק,

 במלוא אליו שהתיחסתי מאבק תוך התבגרות, ימי אלה היו לי
הרגשי. הלהט מבחינת והן הגיונית מבחינה הן הרצינות,

 הבהרתי המנהיג(, מות אחרי )וכבר למאסרי שקדמו בימים
 מחייב עתה ואולם עמדתי, את וגיבשתי ״מאבק״ המושג את לעצמי

זהירות. משנה - בו השימוש
״מאבק״ בשם נעורי בימי שכיניתי מה אמנם אם בטוח אינני

 אחר ביטוי מוצא אינני זאת, עם זה. במונח השימוש את מצדיק עדיין
 אשר כנה, נעורים והתלהבות אנרגיה כמות לאותה תנופה, לאותה

ביותר. הקטן אף הקרבה, מעשה ובכל פעולה בכל דורי בני השקיעו
כך, מאבק יודע נסיון, עתיר שלושים, כבן אני כעת הו)  כל על מ

 ספק מטיל אינני הרבים. גילויו על אותו מכיר סבור(, אני פנים,
 ההם, והאידיאלים השאיפות כלפי דורי בני של ובכנות ברצינות
מאבק. גם - היסוס בלי זאת אומר ואני - הכוללים

המחנות. שני בין בפנים, נטוש המאבק היה הלב, לדאבון אולם,
 הפיצול במבוך להסתבך כדאי לא כי כלליים, בקווים רק זאת נאמר

היהודי. הפרטיקולארי
 חבויים שהיו ארסיים, כוחות הרבה ושיחרר חריף היה המאבק

 טרגית. היתה התוצאה ביותר. הנמוכים מן גלותיים באינסטינקטים
זיכרונות. לתחייה להקים ברצוני אין

ו יום
 את להבין עלינו יקשה כיום חשובות. אינן כשלעצמן, העובדות,

 יהיה לא ובוודאי האקטואליות, הנסיבות מן מנותקות בהיותן רובן,
 לקבוע: ניתן אחד דבר ההם. בימים שעוררו היצרים את לעורר בכוחן
 במלוא המחנות שני התייחסו הציונות, בהתפתחות ההוא בשלב

הטרגדיה. עומק ובכך ביניהם, המתחולל המאבק אל הרצינות
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 בצדקת אז, שהאמנתי כפי שלמה, באמונה מאמין אני היום עד
 הפוליטיים״, ״ההבדלים כי אם שייך, הייתי שאליו המחנה של רעיונו

 יותר לחפש יש הסיבות את השום. כקליפת בעיני שווים כביכול,
 כוחות שני גובשו היריבים במחנות ההיסטוריה. במהלך עמוק,

 צורה הלובש במאבק תולדותינו, לאורך והנלחמים זה את זה העוינים
 נקמת ואת אסוננו את רואה אני בו לדור. מדור והשונה צורה ופושט

רי מו א רי, לו, היה הזה. היום עצם עד אותנו הרודף ה מו א  גייס ל
 של עצום מאגר שורותיו אל להעביר הצליח והוא במחננו, חמישי
כישרון. ברוכי כוחות

ז מו ת
 שבת ״קורח׳/ פרשת

א׳ יום
 ונורא אדיר סער עליה גבר כי מבית, מלחמתנו סערת שככה כעת

 נשמע. טרם יורשו וקול נדם, - האחרון בגלגולו המנהיג, קול ממנה.
 שפילגו הפוליטיים״, ה״הבדלים כזב את לבחון יותר קל זאת בדממה

 תוך שנאה, של בארם התחייה אווירת את והרעילו הציונות את
עצמה. על ולהגן לפעול כושרה שיתוק

 יהודי כוח בהקמת דגל מהם אחד המחנות? נלחמו מה על
 האחר המחנה עצמית״. להגנה ורק ״אך שישמש נדר נדר אך חמוש,

 צורך שיהיה אפשרות בחשבון ולקח הרחבה, ביתר הרעיון את קיבל
מתקפה. לשם גם בנשק לאחוז

 את בכך ועורר פטיציות, של במבצע א׳ מחנה פתח 1933 בשנת
 העליון לנציב בפטיציה היישוב פנה 1943 בשנת ואילו השמאל. זעם

המאוחדות. ולאומות
 ״קובלנה בשם דבוטינסקי כינה 1933 משנת הפטיציה את

כלומר - הישוב״ ״עצומת מכונה 1943 משנת זאת ואילו לאומית״,
T ׳

 העלה טועה( אינני )אם שנים כעשר לפני :דוגמה ועוד נרדפות. מלים
 מחנה לטייס. יהודים צעירים הכשרת בדבר רעיון א׳ ממחנה מישהו

טייסים. - ב׳ מחנה מכשיר היום לעג. של בפרץ הגיב ב׳
 לטיב חשיבות עוד אין ״ההבלגה״. על הדיבור את ארחיב לא
כמורסה היו שנים חמש לפני עוד כי אף נגד, או בעד האם הדעות,
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ברנדוט הרוזן עם במסיבת-עיתונאים לבנה( בחולצה )במרכז עמיקם אליהו



 המוסכמת הבוררות ענין למשל או הלאומי. בגופנו מגעילה
 זו אין ואולם כיום. למציאות שהיה למעביד, עובד בין בסכסוכים

 אנגלי. הוא שהבורר מפני ז׳בוטינסקי, שהציע לאומית בוררות אותה
 פי על הכל להתארך, עשויה לשעבר הפוליטיים״ ״ההבדלים רשימת
 הזעירה המפתח מלת כאן חשובה הכרוניקאי. של וסבלנותו בחירתו

״לשעבר״. -

ב׳ יום
 והתכוון מפא״י, חבר מזמן לא לי אמר - הרומנטיים״ הזמנים ״חלפו
 הרוויזיוניסטים. עם מהלומות חילופי של הנחמדים לימים כנראה

 את לנסח בבואם .0נ.או.א מנהיגי כעת מסתדרים איך יודע אינני
 כששני עכשיו, מאוד קשה המשימה הפוליטיים״. ״ההבדלים

 חירות על הנלחמת דמוקרטיה של אחד גדול למחנה שייכים המחנות
 שהיו ישנות, מפלגות של מרעיונותיהן שנותרו המפולת עיי על וצדק.

 מליצות. רק - רפאים רוחות כמו כעת, מהלכות איתנות, כה פעם
 כפי משגשג ב׳ שמחנה בעוד ,׳א מחנה של הריסותיו הוא עגום מראה
 למשול מנת על סמכות לקבלת כלל נזקק ואינו מעולם, שיגשג שלא

הפוליטיים״? ״ההבדלים כעת חשובים למי במדינה.

ג׳ יום
 התגלמותו. היא הפוליטית שהמפלגה ,2 אורקה אל חוזר אני

 הפוליטיים ההבדלים באשמה״. ״ההודאה בגלל נוצרה האסוציאציה
 מסוים שלב לעבור ההיגיון, חוקי פי על היו, חייבים בימינו שנעלמו

 לא אמנם לכך. זקוקה היתה לא המציאות אבל אבולוציה. של
 אחת, קטנה קסם למלת הודות נעלמו פשוט - ההבדלים ניטשטשו
 של העוצמה רב הדפום בית בגלופות גם למצוא אפשר שכמותה

״דבר״.
 התיבות בראשי החתומים זה, נפוץ עיתון של המערכת במאמרי

 רב תחבירי מבנה בעל משפט מכריע ברגע ומופיע חוזר היה מ״ד,
 מאחורי בצנעה המתחבא זה, כגון משפט אבל״. - ״אמנם משמעות:

ציבור בכל בעמדות. חדה תפנית על מכריז היה מליצות, של סבך

[143]



 ושל מהפיכה של תוצאה להיות כזאת תפנית היתה עלולה אחר
דמים. שפיכות

 - וכו׳ כיום אבל ,x לקו נאמנים היינו רבות שנים במשך ״אמנם
 deus ex machina העליון, הצו פי על חלה התפנית תנועתנו״. שגתה

 בארץ. המשוכללים מן חדישים, בכלים המצוידת העיתון מערכת של
 הוחלף החדש. הקו פי על להפליא פועל המנגנון כרגיל, נמשך הכל

בפטיפון. התקליט

ד׳ יום
 תנועתנו, שגתה ״רבות - Err are humanum est לא. ותו טעות כן אם
השמאל. איש לצרה, מחברי אחד לי אמר מנוס״, מכך אין אך

 צריך שכך אמר כאילו רצון, שביעות נימת נשמעה בקולו
 כזאת עמדה נמנעת. בלתי תופעה הטבע, חוק הן שגיאות להיות:

 שנמשך המר המאבק את מזכיר אתה לשוא ויכוח. כל לאל שמה
 מוחלט. להרס שגרמו עצומה, ואיבה משטמה תוך שנה, חמש-עשרה

 כי ומציין שגה כי מודה 2 אורקה במאומה. ישפיעו לא אלה טענות
התנהגותו. את שינה כבר

 אפשר שאי ברורה כה היתה כי באשמה, הודה הפיסי 2 אורקה
 המתעטף 2 אורקה מאסר. בשנתיים נענש כך ועל להכחישה, היה

 הוא אין ההיסטוריה, לדין ואשר לדין. יועמד לא ציבורית באיצטלה
סכנה. שום לו נשקפת לא שעה לפי כן, אם בעיניו. נחשב

ה׳ יום
 ומאבק תסיסה לבטים, תקופת בתולדותינו, ההוא הפרק כל את

 מלחמת - הנוער ובעיני החירות, על במלחמה ראשון שלב המהווה
 זה משפט אבל...״ ״אמנם... אחד: משפט סיים כולו את קודש,
 מהפכות נראות שכך אפשר אבל מהפכה, של בדרכה הוא תמרור

 מהפכה בכל וכמו האשמים, את חקרו לא עלמין. בבית המתחוללות
 עת אותה כל כי להיווכח היא בושה האחריות. את איש על הטילו לא

 היה יכול אילו היום. גם בו האוחזת המפלגה, אותה בידי ההגה היה
 בנדיבותו התערב לא ואילו שנה, אלפיים עוד להימשך מצב אותו

אלפיים עוד מושלים עצמם האנשים אותם היו המוות, מלאך הרבה
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אין הבית לחורבן עד ומגיעים שנה שי) שלי  בשעה בכך(, ספק לי ה
 או ברק מבני ״המזרחי״ אנשי מקימים היו הזה המקדש בית שאת

 ״אמנם בנוסח: יהיה זאת ממשלה מטעם האחרון הפרסום מיבנה.
 על להשתרע עלול משגה אבל הוא. משגה רק שהרי אבל...״ שגינו...

 לקלקל הדבר יכול בבישול, שוגה בית כשעקרת נרחב. שטח פני
? האומה קברניטי של משגה אבל אחת, ארוחה

הרשמי, א׳, כשמחנה הקודם, המאבק שאון כשנדם בימינו,
 הקשה(, הקיום )מלחמת פוליטיים״ ״הבדלים להמציא לשוא טורח

 הממוצע לציוני לו קשה לשיאה, מגיעה ורגש מוחות קהות כאשר
 ״קברניטי של לזה הבית עקרת של זה בין המשגים, שני בין להבחין
 )ייתכן הבוחן אבני אדם, לבני להם, אבדו ואומר: חוזר אני העם״.

 והמחילה הסליחה מן נהנה אורקה בגולה(. לכן, קודם עוד שאבדו
לגביו. בעיה שום מהווה אינה באשמה ההודאה כי האוטומטית,

ו׳ יום
 לפני כנראה נפטר ודג׳ווד. קולונל של מותו על לי נודע היום

 את בשבילנו גילם הוא לאחרונה(. עיתונים מקבל )אינני שבועיים
 פני גם לחילופין, לה, שיש הגדולה, בריטניה של המחייכות פניה

 באיבר משתמשים לחץ להפעיל כדי כי חשובות, הפנים לא זעם״אבל
שבגוף. אחר

 מחווה היה הוא פנים. אנגליה לנו הסבירה ודג׳ווד של בדמותו
 התרגשות מעוררת כזו מחווה העגום. במצבנו והשתתפות אהדה של

 בעיתון. אבל למודעת היותר לכל דומה אלא עוזרת, אינה אבל
 שעזר אומרים היו שבגולה הדור וליצני במאומה, לנו עזר לא ודג׳ווד

 מעטה תחת זאת, ובכל גניחות. להשמיע כלומר ״קרעכצען״, לנו
 אדם, בן היה חבוי אולי לורד, גם כך ואחר הפרלמנטר הפוליטיקאי,

 אדם בן הארץ, ועל נ״ש על השומרות החייליות הנפשות מן השונה
 גם ושאיפה הזולת בסבל השתתפות כדי עד להתעלות היה שמסוגל

יודע? מי סבלו. על להקל
 דבוטינסקי של ידידו היה שהרי ודג׳ווד, את הערצתי כנער

של בשנתיים התבגרתי היום, ואילו צעיר הייתי אז אבל לרוחו, וקרוב
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 ונוטה וחשדן, שקול יותר אני כיום אנגלי. סוהר בבית וחוכמה נסיון
משלאהוב. לשנוא נטייתי חזקה כעת ולהעריץ. להתלהב פחות

 את כזאת בכנות שהעריץ תרצ״ה, משנת שלי ״האני״ אילו
 מותו, על הידיעה את קיבלתי שבה האדישות את רואה היה ודג׳ווד,

בי. שחל השינוי על תמה ספק בלי היה
 על השומרים ודג׳ווד, של ארצו בני את לשאול יש הסיבה על

 את בשמחה שקיבלו המקומיים השומרים מן יש שלי. הכפול הכלא
 מהימן, ממקור זאת יודע אני היהודים״. ״ידיד של מותו על הידיעה

 של מטעמה משהו בכך שיש סבור אני לי. ידועים השמות וגם
טרגדיה.

שת  שבת - ״חוקת״ פר
א׳ יום

 מרכזי של שיתוקם על מצביעה מאה, כפול 2 אורקה זו, תופעה
 הצוללת, אסון הפוליטית. בגרותנו העדר ועל הציבורית האחריות

 בקבינט פרסונליים לשינויים גרם איש, מחמישים פחות נספו שבו
התפטר. הימיה שר האנגלי.

 ישראל בעם או בציונות שאירע אסון שום של בכוחו היה לא
 אין )ועדיין המקצועיים מנהיגינו את הנוחים האוכפים מן להזיז כולו

לשילטונם(. קץ רואים
 מתגלה העם של לזו היחיד של הפיזיולוגיה שבין הדמיון

 אך הפרט, של למותו גורמת הדם הרעלת בחיים. השולטים בחוקים
 תהליכים ועמים. ציבורים של למותם גם לגרום עלולה היא

 שהם מפני אדם, בני רוב ידי על נתפסים אינם עמים בחיי פיזיולוגיים
 לתהליכים זהים הם לדעתי, וזמן. מקום מרחבי פני על משתרעים

הפרט. שבחיי

ב׳ יום
 לתוצאה, הסיבה בין היחס את קובעים הפרט בחיי מסוימים חוקים

 הם אלה שלו. חיוניות ובפונקציות האדם בגוף לתגובה פעולה בין
סנטימטר של בדייקנות קובעים הם עוררין. עליהם ואין קבע, חוקי
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 אסורה זר גוף של אליהם שהכניסה האדם, בגוף האזורים את מעוקב
האיסור. בתכלית

 אותה לתקוע אפשר כרצוננו. לתמרן ניתן מתכת העשויה בסכין
 בכל להניחה אפשר השמש. אל למרחקים, אותה לידות או בלחם,

 גם אמנם האדם. שבגוף אחד מעוקב סנטימטר בתוך לא אך חלל,
 התוצאה: היא אחת אז אבל זר, גוף להחדיר אפשר האסורים לאזורים

ת.  של בפיזיולוגיה זה מסוג החוקים הם רבים הלב. - לדוגמה מוו
 בלתי לתוצאה גורמת עליהם עבירה בחומרתם. הם ואכזרים הפרט,
למוות. - נמנעת

 אחרת, במסגרת או מדינה של במתכונת שהתארגן בציבור
 את לשנות שאין כפי לשנותם, ואין חמורים חוקים אותם קיימים
 כמו ומסובב, סיבה כמו הולם, לעונש ראויה עליהם עבירה הגורל.
לפצע. שגורמת פגיעה

 אותה - היא הפוליטית בגרותנו לחוסר ביותר הברורה ההוכחה
 להיחשב הבגידה אף יכולה הקיימת בשיטה ציבורית. הפקרות

 אינה שהציונות מפני הלב, טוב הציוני לסליחת ולזכות ל״טעות״
 שיטה לפי לאנגלי. הספורט כמו חוויות, מקור אלא חיים דרך עבורו

 ברוב הדוגל ברעיון תומך ״שאינו בפומבי להכריז ״הציוני״ יכול זאת
 מעשה על מוות בעונש כלל מסתכן ואינו יהודית״, במדינה יהודי

 שהיתה עד היחידים, לגבי לב רחבת כה אמא־טבע היתה לו בגידה.
 גיחוך. מעוררי למצבים מגיעים היינו בחוקיה, פגיעות על סולחת

 וכדי שבידנו, בסכין משחקים בחבורה, יושבים שאנחנו נניח
 קורצים אנחנו כך אחר לבנו. לתוך אותה מחדירים להשתעשע

 לתוך - מעשה אותו על וחוזרים בצחוק, רק שזה ומסבירים בשובבות
השכן. לב

 היה יכול הציונית, התנועה שמתנהלת כפי החיים התנהלו לו
 הרביעית הקומה מן לקפוץ חברתו, את להרשים כדי צעיר, חלוץ
 החלוצה של בזרועה לאחוז בגדו, את לנער רגליו, על לקום כך ואחר

הערב. שארית את אתה ולבלות המשועשעת
 כפי דיקטטור, להיות 2 אורקה היה יכול שכזה חיים באורח

 ארץ וביהדות הציונית בהסתדרות הוא דיקטטור הציבורי שאורקה
ישראל.

[147]



 בבואה והוא העולם, לבריאת שקדם למה הדומה ובוהו תוהו זה
 מודעות בנו לגבש כה עד הצליחה שלא שלנו, בפסיכיקה למתרחש

 הגיעה לא שעדיין תחייה של בתהליך חיים אנחנו חברתית-לאומית.
 העם את אם כי אחרת, או זו מפלגה מאפיין אינו זה מצב לבשלות.

כולו.
ביהדות, מסוים צבאי ארגון קריסת של מקרה בזיכרוני עולה

 היה וייעודו הנעלות, השאיפות וכל המוסריים הסממנים כל לו שהיו
 העכשוי. אסוננו גם שהוא ובוהו התוהו בגלל קרס הוא השחרור.

 בו ראתה והתנועה ושאפתן, מוכשר נמרץ, צעיר, אדם עמד בראשו
 מבחן. בשעת הוכח זה ודבר מנהיגות כושר די בו היה לא אך מנהיג.

 מסקנות להסיק אי-יכולת טבעי, חיים וסדר חוקים העדר ובוהו, תוהו
הקטסטרופה. אל הובילו אלה כל - טבעיות מתופעות

ד׳ יום
 הפשוטות. בעובדות להכיר רצו לא וישרים, נבונים רבים, אנשים
 רב. בגובה המתוח דק, חבל על ההולך לוליין בחזקת הוא מנהיג

 קשות להיחבל ליפול, למעוד, הוא עלול משקלו שיווי כשמתערער
 רגילים, תמותה לבני נשקפת אינה נפילה סכנת מזה. גרוע אף או

 נפילתם אין מועדים, הם אם גם הקרקע. על בביטחה הדורכים
 בקרבו שחש ומי לוליין, להיות זולתו על כופה אינו איש מסוכנת.

 נפילת תוצאת הנפילה. סיכון את בחשבון לקחת חייב לגבהים משיכה
 להכיר סירבו שהזכרתי ארגון אותו חברי נמנעת. בלתי היא הלוליין

הטבע. בחוקי
 הרביעית הקומה מן שקפץ חלוץ אותו היה חייב מושגיהם, לפי

 מהלוך-רוח התוצאות חברתו. עם לפגישה ולרוץ רגליו, על מיד לקום
רי )כנראה 2 אורקה רק היה יכול בזה לנצח אסון. הרות היו כזה מו  א
מוצאו(. פי על

 ובוהו התוהו מן תעלה שעוד בטוח עמנו בתחיית שמאמין מי
 ניתנים בלתי קבועים, חוקים פי על הלאומית המודעות את ותגבש

 פיזיולוגיה שחוקי כפי העם חיי על ישמרו אלה חוקים לעירעור.
הפרט. חיי על שומרים

ם ג׳ יו
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 הנציב של ממאמרו קטע מצאתי ״הבוקר״ עיתון של קרוע בדף
 כי כולו, המאמר אובדן על מצטער איני ווקופ. לפלסטינא, העליון

 גם מה דבריו, תמצית את להבין אפשר שנותרו המשפטים שני מתוך
in רעיונותיו את לצטט כדאי ולא מוכשר, עיתונאי אינו מעלתו שהוד

.extenso
 זה והיה במולדתם, היהודים חיו הרחוק בעבר כי מודה המחבר

 פלסטינא את כבשו הערבים אבל ישו. של הולדתו לפני שנה כאלף
 שנה. מאות מארבע למעלה בה ושלטו לספירה, השביעית במאה

 היא המסקנה עצמאית. מדינה הקודש ארץ היתה לא שוב זמן ״מאותו
 מדינה בפלסטינא להקים רשאים הערבים ולא היהודים שלא איפוא

מעלתו. הוד דברי - משלהם״
 אף אותה להסיק מסוגל שאני עד שקופה, כה הבאה המסקנה

 בארץ למשול הטבעית הזכות לאנגלים :פילטוס של יורשו עזרת בלי
 הוד ממשלת מדיניות מהי המסבירה לחלוטין, הגיונית חשיבה זו.

המנדט. בתחום מלכותו

 שבת - ״בלק״ פרשת
א׳ יום

" שייך מעלתו שהוד יתכן ^Herrenvolk," לשם שנבחר האדונים עם 
 אדם מבני ההוא העם בני טובים במה יודע אינני בעולם. שליטה
 באצילותם לבם, באומץ בחוכמתם, השאר על עולים הם האם אחרים.

 השאר על עולים הם אם לדעת אין שבהם? בג׳נטלמניות או
 באונו קשה במום נפגע שהרי לא, בוודאי מעלתו הוד - בגבריותם

 אנגלי, למשול חייב מלכי, בירת בירושלים, מדוע יודע איני הגברי.
אנגליה. כיבוש על חלמתי לא מעולם שאני בשעה

 למעט אדמה, לפיסת הזכות ממני נשללת מדוע מבין אינני
 לי קשה וימים. יבשות על משתלטים שאחרים בשעה ושמש, אוויר

מהם. נחות שאינני המוזרה התחושה מן להשתחרר
 המחייכות הפנים היותו ועל ודג׳ווד על כתבתי ימים מספר לפני

 שני שבין זה יחס שלה. הציניות הפנים הוא ווקופ אנגליה. של
למציאות. תעמולה שבין כיחס הוא יאנוס, ראש של פרצופיו

ם ו׳ יו
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 מספר שנים לפני שרק ודג׳ווד, של בזכרו זה כהוא פגעתי אם
 בימים שנכתבו ברשימות הדבר קשור הרי בקדושה, אליו התיחסתי

 חייבת ובחיים בטבע המתרחשות התופעות על דעתנו האחרונים.
ומאשליות. מסנטימנטים משוחררת להיות

 הרי באמת, כזה שהיה וייתכן זהב, כולו ודג׳ווד היה אם
 מפלדה עשוי הסכין להב הסכין. של כידית היקרה המתכת שימשה
 המאיים ווקופ, מעלתו להוד בדומה וסתמית, אדישה וקרה, אפורה

ישראל. ונצח הלאומי קיומנו תלוי שבה היחידה תקוותנו חוט על
 - והלהב זהב היא הידית כי אף אחת, שלימות הם והלהב הידית

פלדה.

ב׳ יום
 וחותם הנושא את מחליף אני למעשה, הראשי. הנושא אל חוזר אני
 שתי המאפיינים הטיפוסים את תיארתי שבו הגנבים, אלבום את

 משופעות אינן הקטיגוריות שאותן לציין עלי עיקריות. קטיגוריות
 גנבים 50%ל- מעל כלולים שלי באלבום בדמויות. המידה על יתר

 דיירי מכל יותר ואף 80% מהווים הם ולדעתי הישוב, של מקצועיים
בארץ. הסוהר בתי של הקבע

לתואר. ראויים נמצאו שלא קטנים גנבים הנמושות, על פסחתי
 גנבים עליבותו. בכל הגנבים עולם את משקף שלי האלבום כן, אם
 ובוהו התוהו קורבנות הם רובם רוב מעשרה. פחות הנם ממש של

 אל המושלכים מחיה, אמצעי חסרי עזובים, נערים הציוני-מנדטורי,
 עמוקה מדי יותר אינה המזל שלמרבה הפלסטיני, העוני שלולית

 לא להם, דאג לא איש לכאן. מגיעים בית מוצאים כשאינם ומזוהמת.
 שיקומי, למוסד קטין נשלח עבירה ביצוע על הסוכנות. ולא הממשלה

 מוסיף השיקומי המוסד כגנב. כישוריו את לשפר אפילו מסוגל שאינו
 המרצים קטינים של גורלם מזה גרוע החניך. של נשמתו השחתת על
 האסירים של הארוטיים לחיזורים הם לטרף הסוהר. בבית עונשם את

חייתים. יצרים בעלי יהודים של או הערביים,
 אווירת הרי מלוכלך, ערבי של לפילגשו נהפך הנער אין אם גם

היסוד. עד הצעירה נפשו את משחיתה אותו האופפת הפריצות
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 מן היה, חמש-עשרה כבן בכלא. שנה, לפני שפגשתי בנער נזכר אני
 נאות תכולות, ועיניים נערה פני בעל תואר, יפה הישן, הישוב

 היו פאותיו להתגלח. התחיל לא עדיין כי היו, חלקות פניו ונבונות.
 נדון יידיש. היתה אמו שפת כי דלה, עברית דיבר ומקורזלות. ארוכות
 שקיבל הפוריטני החינוך פרימוס. גניבת על חודשים ארבעה למאסר

 בפעם מינית. שחיתות מפני אותו חיסן הדתית-קנאית ובסביבה בחדר
 זמן תוך ואולם וטוהר. תום אך בעיניו היו אותו שראיתי הראשונה

 פחות כעבור לבבות. כבש ויופיו חיזורים, למושא היה קצר
 בעיניו וראיתי הסוהר, בית בחצר אתו שוחחתי מחודשיים

נשיות. של בולט גילוי - בחיוכו וגם הממצמצות
 שהזנו בנער, נשיות של התעוררותה שיקפו הגנדרניים החיוכים

קטין. בעודו
 שתימ-עשרה בן נער הסוהר לבית הגיע שנתיים לפני

 הפרעות עקב מולדתו, אל מבגדד בריחה על אסרו המנדט ששלטונות
ביהודים. ראשיד-עלי שערך

 עישן כולו. כל מושחת והיה רסן שלוחי פריצות חיי חי זה נער
 היה הבוקר טיול בשעת הועיל. לא עליו והפיקוח וחשיש, סיגריות

 לעבודות המלאכה ובבית במרחץ חבויים, במקומות ומסתתר נעלם
 אחרי שתרו הערביים הסרסורים של מפגש מקומות ריפוד,

במעשיהם. עניין כל גילו לא השומרים קורבנותיהם.

ד׳ יום
 אנס בגרמניה. שנולד נער כאן נאנס מאסרי לפני שנתיים או כשנה
 הסוהר. בית מחסני על משגיח של בתפקיד ששימש ערבי אסיר אותו

 או ובכוח, לי( זכורים אינם )פרטים היהודים לתא נכנס הערבי
 כי בבכי, וסיפר, הנער חזר מה זמן כעבור קורבנו. את הוציא בעורמה,

 הצטרפו היהודים האסירים וכל רעב, שביתת על הכריזו חברי נאנס.
 בהסתת שהואשמו חברי, רק נענשו כלל. נענש לא האנס אליהם.

 הערבי על שהגן יהודי, קצין דווקא היה השערוריה גיבור האסירים.
לדכא מנת על היהודים, האסירים כלפי ובקשיחות בכוח שנהג בעוד

ג׳ יום
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 מתחת המתרחשים כאלה, באירועים מתעניין מי אבל ״המרד״. את
בארצנו? האדמה לפני

 בחו״ל. למכור תצלומים ואין מצולמים, אינם כי עניין בהם אין
 ״הדסה״ בניין מותרות. בנייני הוקמו אמריקה יהדות של בנדיבותה

 בחיי חשוב תחום הם חולים בתי מוזר. רושם עושה הצופים בהר
 הרב הכסף ואולם יקר, נכס הוא הצופים בהר החולים ובית הציבור,
 יותר( אף החמור )דבר המנהלה ומבנה זה מבנה להקמת ששימש

דחופים. פחות לא אחרים, יישוב צורכי למלא היה יכול
 80%ב- לפתור היה אפשר לדוגמה, הגנבים, עולם בעית את

 להבטיח פירושו פלסטינה שלטונות בידי הבעיה את להשאיר לפחות.
הכלא. ולבתי לעבריינות המשך דור שיהיה

 המבוסם תיאור שלנו, הגנבים עולם תיאור את חותם אני בזה
 עד ורוצחים. שודדים בו כלולים לא הבודדים. תאיו אחרי מעקב על
 לרצות שלושה גמרו כבר שמהם יהודים, שמונה שוד על נאסרו כה
אידאי. רקע השמונה מן אחד לכל מהם. החמישי אני עונשם. את

ה׳ יום
 על נשענים דירתי, של כגזוזטרה עמדנו אתמול שרק לי נדמה

 מאוחרת. היתה לילה שבאותו הירח, לזריחת בשתיקה חכינו המעקה.
 שבפאתי האפלה נעלה ואז לעיר, מעל פתאום הופיע הוא כי לי זכור

 את שעטף האובך לי זכור שממול. הגבעה ועל חסד ובשערי רחביה
 ואני הירח כשעלה שותקים עמדנו הצלב. מנזר ליד הזיתים חורשת
האחרון. החופש ליל יפי את בשקיקה לתוכי נשמתי

 לשקוע לי שגרם דבר לי סיפרת כולו, הוואדי את האור כשהציף
 אף רב, לזמן להיפרד שעלינו לך גיליתי מעציבות. במחשבות עמוק
 זריחת שלפני כחשיכה כבדה דממה, שוב השתררה ואז מוגבל, בלתי

 גם קרן שלי הזיתים חורשת את שהאיר האור מן מקצת אבל הירח.
 הירח מסונטת הבוקע כזה ירקרק, בגוון אותן ומילא נשמותינו, לתוך

 לשנינו, פתאום רווח מה משום לדעת אין בטהובן. ושל אלוהים של
 ״קול בנו התרונן אותך, כשליוויתי שחר, עם שמחה. מעט וחשנו
 אותה פגה ושם לסמטה שהגענו עד - ירושלים״ בחוצות שמחה

גבוה ברוש של מצמרתו איך את זוכרת הדאגה. חסרת עליצות,
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 אז רעות? המבשר ״קרע-קרע״ והשמיע כנפיים פרש עורב, התעופף
 חשת את גם כנראה האסון, בוא את חשתי כי מכוערת, קללה פלטתי
כמוני.

 פניך הביעו זאת ולמרות להתרחש, העומד על מאומה ידעת לא
 נתראה מתי יודע מי נערה, שלום ״היי במלים: ממך כשנפרדתי דאגה

חורין. בן היותי של זה אחרון לילה היה יפה שוב...״

ו יום
 הקרב. וגאוות שמחה גם פאתוס, בו היה טרגי. לילה זה היה לא ! לא

 הנשמה את מנגח צבירה של במצב אשר הכוח, שחרור על שמחה
 ומתח. זעם עוול, תחושת מרירות, עלבון, כאב, חומצות בה ויוצר

 בשבילי איכפת. היה לא לי אך סנסציה, בכך לראות עלול האספסוף
קרב״. אלי ״ששון - תחושתי היתה ואחת קרב, זה היה

 ״מבצרים ולא טנקים לנו אין ממוכנים, איננו מטוסים. אין לנו
 )ובלתי רבב ללא מצפון הוא לנו שיש היחיד הדבר מעופפים״.

 שעלינו והמודעות, המשווע העוול תחושת בו שבוערת ממוכן(,
 מעופפים. מבצרים וחסרי טנקים חסרי מיליוני למען מבצר להיות

 מקבלים ולא לכבודנו מצעדים עורכים אין גבורה, הילת אין למאבקנו
 נערה ואין עיטורים, ולא מדים עלינו אין ניצחון. בשערי פנינו את

.Good bye ברכת שלה לחייל השולחת
 הידיעה עליך שתעשה הרושם על המחשבה אותי הצחיקה כמה

 מה ובדעותיך, במחשבותיך תקום אנדרלומוסיה איזו גנגסטר. שהנני
 להביאך יכולתי לא האמיתיים. חיי על מושג כל לך היה שלא גם

ורחוקה. לי זרה היית כי הדברים, בסוד
בכלא. אפילו בכבוד, העול את לשאת יש קינות. כאן יועילו לא

 הכרעה. ברגעי שייעשה נבון, למעשה להפוך יש והכאב ההשפלה את
 שווה אינו שלנו הגנגסטר שלפעמים ההכרה את לטפח יש שעה לפי

שלהם. הטייס מן פחות
 אותך מציף כאשר עקרונותיך, על איתן לעמוד כאן קשה אמנם

 את לעזרה להזעיק קשה וחודשים. שבועות וימים, שעות אשד
 נפשך מתוך להעלות קשה ונבזות. זוהמה גל עולה כשמולך המודעות

ככנים שהן דקות נגד במלחמה לפניך, שיילך הברית ארון את
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 לאובדן עד הנשימה, לאובדן עד ובאיטיות, בעיקשות עליך הזוחלות
 טרגיים, !לא טרגי? תש״א תמוז כ׳ של לילה אותו היה האם התקווה.
 תש״ד. תש״ג, תש״ב, של תמוז לילות ויהיו היו ונואשים שחורים

! שחורים לילות של ארוכה שורה פו ל ח -וי פו ל ח ש

 שבת ״פינחס״ פרשת
א׳ יום
 העולם של המפורט תיאורו את מסיים אני הגנבים אלבום חתימת עם

 לארצות ובהשוואה כך, כל נורא הוא אין הפלסטינאי. התחתון
 לתמים. להיחשב יכול אפילו - אמריקה את להזכיר שלא אירופה,
 המגובשת השכבה את רובו. את לחסל היה אפשר רב לא במאמץ
 בעברייני ברמאים, לראות אין לעומתם, הגנבים. ורק אך כאן מהווים

 לשותפות מתלכדים שאינם יחידים, של אוסף אלא וברוצחים מין
בתוכו. ולא לכלא מחוץ לא כלשהי,

בבואתו, את - נכון יותר או העבריינים, שאר של עולמם את
 מגיטאות פסולת באימון, והמועלים הרמאים הם אלה להלן: אתאר

 וחיה למזלנו, גדולה, לא בכמות הארץ אל שהסתננה אירופה ערי
 חיים, עלובי מיני כל גם שייכים זה לסוג היישוב. בגוף כטפיל

 על אותם, שהנחית עד יהודית נדידה בנתיבי אותם הוליך שהגורל
 עוררה לא זו עובדה מולדתם. היא שבמקרה הארץ באדמת כורחם,

 הם אליה. באו חצופות בטענות שרק הארץ, כלפי מיוחד רגש בהם
 מנה במולדת, כאן, להם לספק חייבים השרת שמלאכי סבורים

 בתפריט הכלולים מאכלים שאר בתוספת לוייתן, מבשר יומיומית
 מיני לכל ונקלעו אחיזה, להם מצאו לא המולדת אדמת על המובטח.

לחוק. מנוגדים שרובם אוויר״ ״עיסקי

ב׳ יום
 במשך הספסרים. הם אלה - זו בקטיגוריה ביותר הנמוכה הדרגה

 להם מתאים זה שכינוי בשניים רק נתקלתי בכלא שאני השנתיים
 מזלם את שניסו המלחמה, משבר קורבנות הם השאר לחלוטין.

עוד. הנסיון אל שבו לא שנכשלו ולאחר
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 גנובות בסחורות שסחרו הם הרוב ואילו המיעוט, הם אלה
 בקרב בפרט מלחמה, בימי ורווחי נפוץ עסק זה הצבא. ממחסני

 בעלי הללו העונתיים הספסרים כל כמעט הערבית. האוכלוסיה
 את שפשטו סוחרים או מובטלים, מלאכה בעלי או הם, משפחות

 עליהם, שהוטל המאסר עונש עקב ואומללים מבוהלים הם הרגל.
שנה. או חודשים שישה

 גיל את שעבר בגופו, בריא קשיש, קלאסי. ספסר דמות הוא דב
 רוח שופע חזק, חיובי. רושם עשה תחילה במוצאו. גרוזיני ששים.

 זיק מין הכחולות ובעיניו שיבה שערו שחמחמות, פניו נעורים,
 שוטפת, בעברית להסתדר ידע אך שפה, בשום שלט לא ערמומי.
 אני בספניולית. אף לי ונדמה באיטלקית בערבית, ברוסית, ביידיש,

 מבני אחד עם שיחתו את שמעתי כי גרוזינית, היטב שידע משער
 ועשה טוב רוח במצב שרוי היה תמיד גרוזינית. כתב גם הוא ארצו.
 להקשיב לצרה״, ״אחינו צעירי בחברת לשבת אהב שובבות. מעשי

 ודחיפה קריצות תוך כאלה להשמיע וגם מפולפלות לבדיחות
שומעיו. של בצלעות

 שהיו מיושנים, רוסיים ואלסים זימזם הבורש על כששכב
הצאר. בצבא שירותו בעת הצבאית, בתיזמורת כשניגן באופנה

ג׳ יום
 מיד וחגיגית. רצינית ארשת לבש ואז לתורה, לעלות נהג בשבתות

 ובכלא ונועז, שנון היה שלו ההומור סיגריה. מעשן היה מכן לאחר
 וכנראה השלישית, בפעם חזר כאן שהותי בעת בבית. עצמו את חש
 הארוכה וברשימה שלו, השנים רבת בפרקטיקה קטן פרט אך זה היה
 שמעבר כלא ובבתי כאן עליו שהוטלו מאסרים ושל הדין פסקי של

 ושמתי אותו פגשתי הירושלמי, הסוהר בבית בהיותי שנה, לפני לים.
 מיחושים על והתלונן קרובות לעתים חלה הזדקן, שינוי. בו חל כי לב

 במנות שצרך החשיש תוצאות הן אלה שלדעתי לו אמרתי שונים.
מופרזות.

 אינני בייאוש. ידו את והניף אמר המתקרב״, הסוף כבר זה ״לא,
 על נפטר. אולי לי. הידוע ככל לכלא, חזר לא עתה עד צדק. אם יודע

התבוננתי רבה לב בתשומת המירוץ״. ל״סוף עד הייתי פנים כל
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 כבה, זה ערמומיות. של זיק בהן ניצנץ אתמול שעוד הללו, בעיניים
 קדוש, אדם לעיני גם כך קורה לא האם מעורפל. היה שנותר ומה

? כבה שהוא עד בעיניו בוערת תמיד נר של שאור
 הוא זהה הרוע, של והן הטוב של הן האש, מן שנותר הערפל

 החיים מירוץ נתיבי כל המנזר. חומת ומאחורי הכלא חומת מאחורי
 בני לכל אחד הזינוק, נקודת גם כמו שהוא, finish באותו נפגשים
 אף בפניו היה לא לכחלחל. נהפך רב פני של השחמחם הגוון תמותה.

 רק היה לפעמים, הפראי הבוהה, במבטו חרטה. או צער של שמץ לא
 מוות, לצינת מקומם את פינו התאווה חיוכי בפניקה. הגובל שקט אי
ואציליים. טובים אף אחרים, חיוכים גם המגרשת הצינה זו

 ומתאמתת עולם, זרועות החובקת ובחוכמתו ב״קהלת״ הרהרתי
 ובכל העולם, של מרובע מילימטר בכל מתאמתת היא ודור. דור בכל

 שבהם בכוכים במנזר, והן בכלא הן החיים, של מעוקב מילימטר
מלכים. בארמונות גם אבל החברה, פסולת מצטופפת

ד׳ יום
 אכנה נעים. פחות והרבה שונה היה רב של מקצועו של השני הנציג
מיילך. - אותו

 הקרות ועיניו ומקומטות, צהובות ארוכות, פניו רזה, גבוה,
 את בו מצאו הפולני הגיטו פגמי וכל מפולין, מוצאו הרף. בלי נעות

 לא לצפע. כולו היה דומה בחלקלקותו. גועל בי עורר הוא משכנם.
 היה כעס וברגעי החליק, או זחל אלא הלך לא ציפצף, אלא דיבר
 בזהירות אבל תככים, זרע לתא חבריו בין צפע. כאותו ומתפתל מזנק

 מעשיו נחשפו אם אבל פנימ-אל-פנים, קרב מהו ידע לא ובהיחבא.
 של ועיקשות ייאוש מתוך אותו קיבל נמנע, בלתי נעשה שהקרב עד

 היא הפחדנות אם לי ידוע לא שכן פחדן, היה אם יודע אינני צפע.
 הקונגרסאית, פולין של במבטא שלו, היידיש צפע. של מתכונותיו

 גרועה - והעברית איומה היתה הפולנית ואילו נעימה, לא היתה
 בלי הערבים עם טובים קשרים קשר מסוגו, הטיפוסים כל כמו מכולן.
יריביו. שהיו ביהודים אותם לשסות אפילו ידע שפתם. את לדעת
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 נהג כאן לאלוהים: יחסו כן לא רחמים. חסר היה אדם לבני יחסו
 גם העלה אך השאול, כוחות עם ברית כרת הדעת. ובשיקול בזהירות

 ומסועפת. מסובכת היתה זו כפולה פנקסנות העולם. ריבון לכבוד נר
 של מראה לו ששיווה זקן, בכלא גידל אלוהים בעיני חן לשאת כדי

 ולא לו שאין שמים, ירא יהודי של רושם עשה אכן, אדוק. קשיש
 שימוש תוך רב, של תפקיד שיחק בנ״ש חולין. ענייני אצל כלום

 עבדו עת באותה כי בכלא, לעזר לו היתה אדיקותו ותפילין. בטלית
 אחר בשעות במחצבות, נפרדת, כקבוצה היהודים, האסירים

 האסירים את הבוקר. בשעות ועבדתי חריג, הייתי אני הצהריים.
 שונות. שירות לעבודות הבוקר, בשעות לגייס, נהגו היהודים

 טליתו, את האדוק מיילך חטף האשפה, לפינוי השעה כשהגיעה
 בדביקות. והתנועע התפילין רצועת את שמאלו על קשר בה, התעטף

ך, לו הניחו העבודות על שפיקחו הערבים האסירים ק  כבוד מתוך ל״ז
 של לזו גם לדתיות, כבוד חולקים )הערבים שלו הדתי ללהט

כופרים(.
 שנאלצו האסירים, לשאר הפריעה היתירה אדיקותו אולם

 תפיליו. ואת טליתו את החביאו אחת ולא ״הצדיק״ במקום לעבוד
 החוטאים. לבין הדת״ על ״המגן בין תיגרה התחוללה בסוף

 :תוהה ואני הדת״ ״מגיני הביטוי את ושוב שוב שומע אני )לאחרונה
?( למגינים הדת זקוקה וכי

 קדוש פני מעמיד מיילך היה הכלא מפקד של ביקורו בשעת
 כביכול, שקיים, המעשיות המצוות האנגלי. לב את לרכך כדי מעונה,

 שבכתב בתורה גם הארץ ועם בור היה עיוני. ידע על מבוססות היו לא
בתלמוד. וגם

ו׳ יום
 מעמדו את לשכלל הצליח שאמנם ספסר, מיילך היה הפרטיים בחייו

 - הבולט הכישרון בעל של ואפוטרופוס אמרגן מעין היה המקצועי.

חננאל.
 פרחו. העסקים - העיקר ביניהם. הקשר התחיל איך לי ידוע לא

היה הטכני והמבצע ל״פעולות״, הדרוש המידע את משיג היה מיילך

ה׳ יום
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 של נבזי ניצול תוך המבצע, לבין האמרגן בין חולקו הרווחים חננאל.
 ואכל מיילך עם גר חננאל שכן מסובכים, היו החשבונות האחרון.

 זאת ניצל חננאל עקבות על עלתה המשטרה כי למיילך ומשנודע אתו,
 התקומם נפש, עד מים כשבאו עצמו. לטובת הרווחים את וחילק
 מהומה קמה הארץ. על ״הבוס״ את הפיל אגרוף ובמכת חננאל

 מיילך ״מעבידו״. את בפח והפיל חננאל נאסר מה זמן וכעבור גדולה,
 לשמונה או מאסר, לשנת נדון הוא עצמו. על סינגר וגם דין עורך שכר

 ונדון דין, עורך בלי לבדו, הופיע חננאל היותר. לכל חודשים
 קרס כך הכל. בסך שנים לעשר כלומר שביצע, עבירה כל על לשנתיים

 אדמת על חלוצי מפעל של הסממנים כל לו שהיו במינו, מיוחד עסק
המולדת.

ט ס גו  או
א׳ יום
 שעלי השנים ארבע מתוך דבוטינסקי, למות השלישי השנה יום

 האחרון הבית כמו הוא מותו שרגע לי נדמה היום בכלא. להימצא
 דוהרת חיינו רכבת במהירות. מתרחקים אנחנו שממנה עיר, שבאיזו

 כמגדל כהזיה, לי נראית דבוטינסקי של דמותו נודע. הבלתי אל
 בלי רביעית שנה ושנים. חודשים שחלפו להאמין קשה רחוק.

דבוטינסקי.

אב
ה כ ה אי ב ש ד י ד ב
ה מגילת מתוך הבאים הפסוקים את בקוראי עצרתי והיום אמש כ אי

לי...״ עוללת כאשר למו ועולל לפניך, רעתם כל ״תבא

מד׳...״ חזון מצאו לא נביאיה גם תורה, ״אין

 לך ויחזו שבותך להשיב עוונך על גלו ולא ותפל שוא לך חזו ״נביאיך
ומדוחים...״ שוא משאות
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 שתם ואשוע, אזעק כי גם נחשתי, הכביד אצא, ולא בעדי ״...גדר
תפילתי.״

 מידם.״ אין בנו-פורק משלו ״עבדים

 בו.״ הילכו שועלים ששמם, ציון הר ״על

 מאד...״ עד עלינו קצפת מאסתנו, מאום אם ״כי

ימים( 9ו- חודש 20)השלישית לשנה השני החודש

אני הולם ספסר שהתואר דמויות שתי תיארתי תן)  על מדלג או
 חד-פעמי(, כישלון אחרי שמעדו עלובים, חובבים אלא שאינם אלה

ממש. של נוכלים לתיאור ועובר
 שם בווינה, והתחנך בבסארביה נולד מקס. הוא בתור הראשון

 היה אותו כשהכרתי מאוד. בומבסטית אך למדי, טובה גרמנית למד
 לבן, היה ראשו שער גילו. את לאמוד היה קשה אך חמישים, כבן

 פנים אלה היו זקן. של סימן ללא היו מאוד המקומטות פניו אבל
 הגבריות מן משהו היה החדים בתוויהם כי אם סריס, של טיפוסיות
 ואחת, כחול שצבען והקרות, המימיות עיניו עשו זה רושם הקשוחה.

 מכל נשקפה קרה אכזריות תנועה. חסרת היתה מחברתה, הגדולה
 הבלוי גופו וכל לקדקוד בסתירה עמדה לא הממוצעת קומתו מראהו.

 כולו מבשר. עשויות עצמותיו גם כי היה שנדמה עד כסחבה, היה
 ענקיות רגליים כפות על הנשען גוף, של דוחה קריקטורה כמו נראה

ושטוחות.
 קולו, היתה הסריס מראה את הסותרת גמורה הפתעה אולם

ביופיו. המפליא חזק בריטון
 כיעורו היה שירתו בשעות אותי. כבש ובזה נהדר שר מקם

 מאופרות ידועות לאריות יום יום להאזין ויכולתי פחות, דוחה
 היו מקס של והקונצרטים בכלא הראשונים ימי אלה היו מקסימות.

 ״נפש בי ראה כי חן, נשאתי מקם בעיני מעולה. אף היחיד, בידורי
ולא המוסיקה, בתחום בור מקם היה למעשה נלהב. ומאזין קרובה״
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 תמליל. בלי אותם ואף אופרות, מתוך מוסיקליים מוטיבים אלא ידע
 ״אכן, :מעין עמוקה, באנחה מקבל היה לזמרתו הערכתי ביטויי את

 פניו לבשו ששר בשעה סנטימנטלי. מאוד היה מקס הצעיר״. ידידי
 נראה השיר תום עם יותר. מימיות היו המימיות ועיניו חגיגית, ארשת
בזמרתו. לבו כל ואת דמעותיו כל את ששפך כאיש

 הגדולים הזמרים על המפואר, העבר על בגרמנית מילמל
 ההווה על וקבל ראה(, שלא )או שראה האופרות פאר על ששמע,

הסורג. מאחורי המר
 עם לדבר הצליח זאת ובכל היחידה, שפתו היתה הגרמנית

 לדעת נוכחתי בקנוניות. שיתוף לשם קשר, אתם ולקשור הערבים
השפה. מכשול על לדלג זריזים נוכלים הצליחו פעם שלא

 על רב בכבוד דיבר מהם ובאחד נאומים לשאת אהב מקס
 רבת עצרת ועל בווינה, המנוח של ביקורו על סיפר ז״ל. דבוטינסקי
 בין מגע״ ״נקודת עוד נמצאה כך לכבודו. שם שנערכה משתתפים
ז״ל. ז׳בוטינסקי הערצת נפשותינו,

 בו יש צעיר ״אדם עמוקות: נאנח הנעורים, ימי את כשזכר
 התלהבות מלא כמוך, הייתי עולמות. לכבוש רוצה והוא חיים, שמחת

 זאת בהשוואה שראיתי לומר קשה הצעיר״. ידידי ואידיאלים,
 כתקופת עברו את זוכר אדם כל כי לראות היה מעניין אך מחמאה,

ם. יפה, חיים סרי לו- פי א ו

ה׳ יום
 אפילו התרגלתי הקהל. ואני השחקן הוא - ״ידידותנו״ נמשכה כך

לכיעורו.
 נפש בידיעת אף אלא בכלא רק לא טירון, הייתי הימים באותם

 לקבוע יכול אני הסוהר, בבית ישיבתי שנות שלש אחרי היום, האדם.
 זמר, שחקן, זאת: מוזרה בתופעה הירהרתי פעם לא בוודאות. זאת
 מאחורי צל איזה שקיים חשתי אחד. בגוף והכל - נוכל רגשן, איש

 הוא הצל שמקור הייתי סבור מאוד. אותי סיקרן והדבר אלה, כל
 מרושעת עקרות של צלה שזו בטוח כמעט אני כעת האכזריות.

 העלובה, בקליפתו זה, גוף היה לא המזל למרבה רחמים. וחסרת
הרוע. את להרבות מסוגל
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 למרות מאיד, פרוזאי היה סופה שלנו הנפשית״ ״האחווה
 של ,23 מם׳ לתא הוכנס מקם היה: כך שהיה ומעשה הנעלה. תחילתה
 פרט לעבודה, כולם יצאו בבוקר מוקדמת בשעה השפוטים. היהודים

 הצהריים שלפני השעות את מבלה היה לכן עבד. לא הוא כי למקם,
 ל״קרדל״. מעל שיני את צחצחתי התא ניקוי לאחר .29 מס׳ שלי, בתא
 מקם ואני. התידדתי שאתו אחד קומוניסט מקס, בתא: שלושה היינו
 שנעלמה לב שמתי הצחצוח את כשסיימתי ושר. החלון ליד עמד

 קיבלתי לכן קודם שיום מפני נואש, הייתי שלי. השיניים משחת
 כעשרה עיניים בכליון לה שחיכיתי ״שמן״, מתוצרת חדשה, שפופרת

 היה יכול בתא אתי הנמצאים מן שמישהו דעתי על עלה לא ימים.
לסלקה.

ו יום
 וערכתי שמחתי ימים, עשרה כעבור חדשה שיניים משחת כשקיבלתי

 הבורש, את קשרתי החלון. על - לפה שנועדו ההיגיינה אבזרי כל את
 מקס גם נעלמה. השיניים שמברשת ראיתי החלון אל וכשחזרתי

הגנב. מי ואני, חברי הבנו, נעלם.
שמעני, אחד: ופרוזאי עצוב במשפט להיכרותנו קץ שמתי

 את מוחץ הייתי כך, כל ונבול זקן היית אילולא הטרובדור, אדוני
הקמוט. פרצופך

 שכן השיניים, ניקוי בתחום פורקן שבו הרוע לו מצא כנראה,
 היתה לא שלי שיניים. מברשות כמה עוד שלו בבורש מצאנו בחיפוש

שם.

שת  שבת ״דברים״, פר
א׳ יום

 סומרסט מאת The Moon and Sixpence את לקרוא גמרתי היום
 בתחום מהשקפותי לרבות ביטוי בו מצאתי מצויץ. ספר מוהאם.

 התואמת, סטריקלנד, של דעתו עלי מקובלת לא אבל האסתטיקה.
 כזה שיחס סבור אני נשים. בדבר - המחבר של דעתו את כנראה,
 בעל אדם של העיקרית בתכונתו ופוגע המוסרית מרמתו גורע לנשים
של מלאה לסובלימציה להגיע חייב הוא כסטריקלנד. קומה שיעור
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 בין הפער יהיה - ולא הכללית. הקהל דעת את לשנות או המין,
 ״הפרוטה שבין כזה למעשה, הלכה בין החיים, לבין הפילוסופיה

כך. הדברים את ראה לא כשלעצמו שמוהאם בשעה והירח״,
 הניגוד שהוא מתייביץ׳, סמיון הוא זו קטיגוריה של השני נציגה

 הוא נוכל. לכנותו קשה דומה. פרשה על נענש כי אף למקס, הגמור
 חיפש מקום, בשום אחיזה מצא וכשלא נטרפה, חייו שספינת אדם

 אבל מולדתנו. אדמת שמעל באוויר בחר במקרה רק באוויר. מזלו את
קרקע. של הנורמלי למפלס מתחת אל צנח משען, נקודת לו באין

 מ״תחום הרחק השוכנת בעיר הצפונית, ברוסיה נולד סמיון
 המשובחת והרוסית בגינוניו, ניכר האריסטוקרטי מוצאו המושב״.

 וקומתו חזק גופו מבנה יפה-תואר, גבר השכלתו. על העידה שבפיו
 או עברית ידע לא ובריאות. לבנות שיניים חשף היפה חיוכו גבוהה.
 כנראה, ערבים. עם ״עסקי״ קשר לקשור ידע כך גם אבל ערבית,

מברדיצ׳וב. קצב והשני סיני האחד אפילו מינו, את מין תמיד ימצא

ד׳ יום
 את הציג בכלא. לשהותי השלישי או השני ביום סמיון עם נפגשתי

 קשורה שלי העבירה וכי טייס, שאני ששמע ואמר בנימוס עצמו
 דבוטינסקי ולאדימיר את הכיר הוא מאוד. אותו שריגש דבר בבנק,

אן והעריץ תו)כ  שיער לא אבל משמעות(, רב מבט בי וזרק נאנח או
 שיער לא ברוסיה״. ״אצלנו כמו ארגונים קיימים בפלסטינה, שכאן,

 בתחומים בקי שהוא התברר בשיחה כך. כדי עד התקדמו שהענינים
בכך(. מפקפק מהנדס)אני שהוא אמר מקצועו על וכששאלתי רבים,

ו׳ יום
 מוויכוחים נמנעתי אני ואילו לקומוניזם. נטו הפוליטיות השקפותיו

סמיון. עם גם וכמובן חברי(, עם לשיחות פוליטיים)פרט
 לקורבן ראויים הם האם זאת? עשית ״למה לי: אמר פעם

 או היהודי, העם ״היהודים, הם?״ זה מי שאלתי: מקריב?״ שאתה
 הצעירים. חייך על חבל - שתקרא שם בכל לו קרא היהודי, רב הערב

 הם שלך היהודים כי אותך. יבכה לא כלב ואפילו בכלא. כאן תירקב
אתה בעיניהם אותך. ויצלבו אבן בך יידו עצמם הם ציוני. נפש גועל
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 יותר? טובים לחיים יזכה שמוישה כדי להילחם? מי בשביל ״בנדיט״.
 צעיר אתה מכשול. לך וישים שרוליק יבוא כי לו, תועיל לא אתה

 להיות צריך העולם שנותיכם. את מבזבזים וחבריך ואתה נסיון, וחסר
 החיות ובין בזוהמה פה, עליכם העוברים לילה כל ערב, כל שלכם.
 להיכנס לכם היה אסור !לא שלכם. עדן גן עבורכם להיות יכלו הללו,
!״לכלא

 שבת ״ואתחנן׳/ פרשת
א׳ יום

 ולאדימיר רוסיה״. ל״מאטושקה והתגעגע כרוסי עצמו את חש סמיון
 היה כי בו, ״התגאינו רוסיה. אדמת על צמח כי אותו, הקסים ייפגניץ

 כזאת שפנינה אסון, איזה ובלשן. עיתונאי סופר, משורר, גדול, נואם
 הרוסית לספרות אבד גדול כישרון הגיטו. של השופכין לביב נפלה

 הפרועה,שיכלה האידיאה הציונות, לטובת מי? ולטובת והעולמית.
 את להעריך הציונות ידעה האם יהודית. היתה אלמלא מפוארת להיות

 האל מעניק כך לשם לא ופשע. חילול היה זה שטויות! ז׳בוטינסקי?
 ייפגניץ ולאדימיר לריק. אותם יבזבז שזה כדי לאדם, אוצרותיו את

נודד״. בקרקס מוני פול כמו הוא הציוני, הזול, הדוכן ליד העומד

ב׳ יום
 לא אחת. במלה ולו להגיב, בלי סמיון של דיבורו לשטף הקשבתי

 לו היה שלא כפי לשכנעו, סיכוי היה לא כי אתו, להתווכח טעם היה
 הציונות על הצינית בביקורתו היו לדאבוני, אותי. לשכנע סיכוי כל
 רושם היה הכל בסך אבל אתן, להסכים הייתי שעשוי נקודות מעט לא

נעים. בלתי דבריו

 הם הרי עצמנו, על הלעג - נכון יותר או העצמית, הביקורת
 הלעג מן הניזון הומור זהו הגלותית. הפסיכיקה של בולטת תכונה

 אל הפרט של משונה ויחם עצמי, כבוד העדר בכך יש לדעתי, העצמי.
 ידי על היהודי העם עם חסד שעושים סבורים רבים יהודים הכלל.

אליו. השתייכותם עצם
 שעליהם דעתם על מעלים אינם ופישלים מנדלים אותם

אני ממנו. חלק בהיותם להתבייש או להשמיץ ולא בעמם, להתגאות
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 אלא הגולה בארצות רק לא הרוב, הם והפישלים שהמנדלים חושש
בארץ. אפילו

 אם יודע שאינני מודה ואני שנים, ושמונה עשרים לי מלאו היום
 עדיין חש אני ובא, ממשמש שלושים גיל כי אף הרבה. או מעט זה

 אני גורלי, על הגיונית חשיבה של הנדירים ברגעים י׳. כיתה כתלמיד
 מאוד הלבינו )לאחרונה שיבה שער בעל עשרה לכך,שלבן מודע

 את מבין אני כעת הפרטיים. בחייו טרגיים סיבוכים צפויים שערותי(
סיבוכים. אותם של סיבותיהם ואת טיבם

ג׳ יום
 ארץ את מקללים הם הסוהר. בבית גם מצויים רבים ופישלים מנדלים
 אינם הפוליטיים האסירים רק צרכיהם. את מספקת אינה כי הקודש,
 או שלוקחים, אלה הם המקללים בטענות. באים ואינם רוטנים

עונשם. את מרצים וכאן לקחת, שלהוטים
 ומוסרים החירות, למען קורבן מקריבים הסוהר בבית שגם אלה

 מאומה. מגיע לא לאלה - החיים מן אף יקר משהו ואולי חייהם, את
 אבל הארץ. או אדם בני כלפי ולא אלוהים כלפי לא טענות להם אין

המיעוט. הם אלה
 תחת מוות אל הולכי של ירוקים במדים ופישלים, מנדלים אלפי

 שמוסרי להבין, להם קשה לא-להם. במלחמה חלק נוטלים זר, דגל
 כבר אם בניהם, עתיד למען או אבותיהם, מורשת על למות יותר

 כזו מחשבה אפילו כלשהי. מטרה למען חייהם למסור החליטו
 צוענים חבורת ״למען בבוז: שואל מתייביץ סמיון בעיניהם. מגוחכת

 אל בדרישות לבוא זכות לי אין ״בנדיט״ שבהיותי לו, עניתי זו?״
מעשי. על מתחרט אינני אבל הישוב,

 לשבת הכבוד ועל יהודי, שנולדתי על גאה אני אתה, "רואה
 מלגלות לדעתי, כבוד, פחות בזה אין יהודית. מטרה בשביל בכלא

לסיביר״.

ו׳ יום
 היהודי. רב״ ״הערב על דבריו - צדק של שמץ סמיון של בציניות יש

כי יודעים, ומנדלים הפישלים כל שאין כמו יודע, הוא אין אבל
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 נשמות אוצר טמון הגלותית האירופית הפסולת לשכבת מתחת
 שמוגבלת כפי מוגבלת כמותן ויהודיות. אנושיות טהורות, אציליות,

היקרים. הדברים כל כמות
 לא זה למודל ביחס דוברמן. הוא הנוכלים בסדרת השלישי

 מפני כה, עד שנהגתי כפי משקיף של אוביקטיביות על לשמור אוכל
ה המלה שרק עמוקה, כה סלידה חש אני שכלפיו א אותה. הולמת שנ

 שבת ״עקב״, פרשת
׳k יום

 לפשע שותפים כמה עם רב. לפרסום שזכתה פרשה על נענש הוא
 היתה העסקה לירות. 14000 תמורת ערבית, למשפחה פרדס מכר

 אלא למוכרים שייך אינו שהפרדס התברר אלמלא טוב, בכי מסתיימת
 הופיע השותפים אחד שם. נפטר כבר ושמא בארה״ב, החי לערבי

מאסר. שנות לארבע נדון ודוברמן המדינה, כעד במשפט
חדשים. אסירים של בכליהם חיפוש נערך חודשים מספר לפני

 לשוטר ונטפל כליצן מקפץ היה ביותר: משונה רושם עשה מהם אחד
 דקות כמה כעבור בגסות. אותו דחף והשוטר אותו. לחבק רצה כאילו

 כולם ששי בימי כי שם, היינו ואני שלמה רק צריפנו. אל האיש נכנם
במחנה. נשאר אני ואילו לעבודה יוצאים

 המדינה עד של עדותו על יערער הוא לפטפט: התחיל דוברמן
 חודשי וחמישה עשרים במשך וכר. הגון אזרח מפשע, חף הוא הנבל,

 הצגה אותי הוציאה לא ולכן מפשע״, ״חפים הרבה כאן ראיתי מאסרי
 מאלה חוץ מפשע״, ״חפים שהם טוענים כאן כולם מאדישותי. זאת

גאווה. מתוך באשמה מודים אבל פשעו לא שבאמת
 ושלמה אותי, מעניין אינו שסיפורו ואמרתי דבריו את קטעתי

 נעלב. לא דוברמן מרחם. אינו כמותו אנשים שעל גלויות, לו אמר
 הראשונים בימיו תו. עד מאלף הכל, ויספר יבוא שבערב הבטיח

 על ששמעו הערבים, כי קשים, יסורים סבל ״למעלה״ בעבודה
 ורמזתי עליו, ריחמתי בחילה בי עורר כי אף לו. התנכלו מעלליו,
 לגרור ניסה פעמים עשרות הוא״. זקן סוף ״סוף לו: שיניחו לערבים

 שאתערב והתחנן אנגלית, אותו שלימדתי הוא הקצין, אל אותי
לא הכלא, מרשויות מאומה ביקשתי לא שמעולם לו אמרתי לטובתו.
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 אבל ״יפה, מעקרונותי. לסטות בדעתי ואין לזולתי, או עצמי למען
 לו שיש ידעתי סירבתי. אמר. עלי״, אלא אישית עליך לא מדובר כאן

זאת. מנעה קמצנותו אך הקצין, את לשחד כסף די

ל לו ר - א ב מ ט פ ס
 עסק בהם רכושו. ואת גופו את לכל: מעל דוברמן אהב דברים שני

 כפי לתינוקה, כך שתתמסר אם בעולם אין ביממה. שעות שבע-עשרה
קיצונית. אנוכיות זו היתה שלו. ה״אגו״ את הוא שטיפח

 אצל אופי כתכונת גם לפעמים מופיעה היא לאנוכיות, ואשר
 אף ולעתים הערצה של יחם לחולל ועשויה סגולה, יחידי אישים

 מגוחך ואף מאום לדבר נהפכת האנוכיות ואולם עצמית. הערצה
 מניצוץ או הגדולה מן ולא מאפס, למטה או מאפם, נובעת כשהיא

ממעל. אלוה של
המפלגות, עסקני שבקרב העם פשוטי .V של אנוכיותו לי זכורה

 החולשות על דבר״ ״יודעי של בארשת סיפרו תמימים, אווילים אותם
.V של השונות

 הקרובים האישיים ידידיו הם כאילו פרטים, פרטי לספר ידעו
 אנוכיות שאותה ידעו לא הללו החשובים״ ״המקורות ואולם ביותר.
 את המשורר נושא הכחושות צלעותיו ובין בקודש, מקורה לה שלעגו

ח, שי מ  לביטחונו. כבירה אחריות תוך ומשרת מעריץ הוא אותו ה
 עד למיניהן, ״חולשות״ גם שיצרה היא הכבדה האחריות תחושת

באנוכיות. שנראתה

ר א ת)ינו ב (1944 ט
ק של הועברתי,בפקודתו טבת בד׳ טו  זה כאן נמצא ואני לירושלים ס

ימים. שבוע
 בטל ישבתי ל״הר״. לעלות עלי אסרו שמש, בנור לכן, קודם

 יעבירו שלמחרת לא-רשמי באורח לי נודע ה׳ שביום עד במחנה,
 להתכונן הספקתי לכן מהימן. די היה הידיעה מקור לירושלים. אותי

 נשאר שמש נור היומן. את אתי ולקחת מטלטלי את לצרור לנסיעה,
 אתמול כאבים. ללא בניתוח שנעקרה מציקה שן כמו מאחורי, הרחק
הלמה כאב, בזעקת ישותך כל את מילאה יסורים, זאת שן גרמה
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 וניצבה העניינים שאר את הצדה דחקה אזעקה, בצפירת בעצביך
ואיננה. חלפה ועתה כולם. בראש

 מיחושים אחריה יישארו שלא בטוח אינני אבל חלפה, אכן
 אנושה. מחלה זו היתה לא אך חזק, היה הכאב למיניהם. ותחלואים

יגידו. ימים - בכלל מחלה לא ושמא
 אחריו ואין שנמוג רע כחלום ממני, שמש נור רחוק עתה

 שאינו דבר ממשות, חוסר כדי עד התכווצו שם שנותי שתי סיוטים.
מן,  משהו של מטושטש זיכרון מעין - זמן במושגי נמדד לא אף ז

של בשטח מתישהו, שהתרחש מדכא הו) ש  ובקעה מסריח צריף כל
 שתי אלה היו והרי שעה(. חלף)לפי זה כל עליה(. סוגרים הרים ששני
ם תמימות, שנים תיי חיי. משנות ש

ב׳ יום
 מצבי היה זאת מבחינה האורות. את כאן מכבים בערב שמונה בשעה

 כרצוני, האור את לכבות לי היה מותר שם כי שמש, בנור יותר טוב
חצות. עד דלקה שלי הנפט ועששית

 שהיה לי נדמה הראשון. ״גירושי״ מיום שנתיים ימלאו ה׳ ביום
 בלבד, ימים עשרה מלפני שמש, מנור שיבתי ואילו אתמול, רק זה

 האירועים וכל קורותי כל ועידנים. עידן לפני התרחשה כאילו נראית
בבהירות. לי זכורים השנתיים, בן ההוא, הפרק מן החשובים
 אלא אדם, בן של בחייו שנים שתי אלה היו שלא לי נדמה אבל

 שמש נור למציאות. שמעבר גיהנום, או פורגטוריום איום, חלל איזה
 החדל אירוני ככינוי כסמל, הגיהנום את הזאת, התקופה את ממחיש

 שתי הללו? השנתיים היו מה מציאותי. מקום של לכינויו להיחשב
 עשרות ונולד האדם מת זה בפורגטוריום ? שנים מאות שתי או שעות

 לשום זכורים שאינם לידה חבלי אותו פקדו פעמים. מאות פעמים,
 ואולי בהם. נתנסה טרם אדם ששום גסיסה יסורי עליו ועברו אדם,

 הקלה תוך חש אני כעת עונג. ניצנוצי גם הללו העינויים בכל היו
 במעטה הנשמה, בקרום רק פגעו שמש בנור והמיתות שהלידות

 חי. יצור כל אצל ומתחדש מת הקרום הדברים מטבע והרי שלה.
 שלפוחיות מכוסות ידי היו במחצבה עבודתי של הראשונים בשבועות

הגלידו הפצעים השלפוחיות, נעלמו מכן לאחר מכאיבים. ופצעים
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 ידי כפות את בוחן אני כאב. מפני וחסין נוקשה חדש, קרום וצמח
 את בודק אני לנשמתי. הדבר דומה כמה עד חושב המאה ובפעם

בלבד. קרום אלא זה אין אכן, הקרום. של רגישותו ואת עוביו

ג׳ יום
 יהודי. רציחת על למוות שנדון ערבי, להורג כאן מוצא אלה ברגעים
 תא שלנו. התא מן צעדים עשרות כמה כאן, אותו לתלות עומדים
 אתמול: התחילו לטקס ההכנות שלנו. המסדרון בקצה הוא הבידוד

 האיש את רחצו מתכת. גלגל אל התלייה חבל את חיברו במסגריה
 שעה לחצי היומיומי, לטיול יצאנו בבוקר הבידוד. תא את והכינו
 למוות הנדון של התא תאינו. בתוך אותנו סגרו מכן ולאחר בלבד,

 הורשה לא האחרון. נאומו את כנראה, נשא, ומשם החצר, אל פונה
 הקלוש באורה המואר התא, אפלולית מתוך ונאם החלון, ליד לעמוד

 ידיו. תנועות ואת הערבי צללית את לראות יכולתי חשמל. נורת של
 הזה העולם את עוזב שהוא באומרו המוסלמים מאחיו נפרד כנראה,

 מן פסוקים וציטט פעמים, מספר כך על חזר אללה. של רצונו פי על
ומחילה. סליחה בקשת תוך הקוראן

 גוויתו את יורידו שעה כעבור בוצע. כבר הדין שגזר משער אני
המשפחה. לבני לירות, חמש תמורת וימסרוה, הגרדום מן המתה

 שבקצה ההוא, התא אל הרף בלי מחשבותי נדדו אלה בימים
 אני לירושלים. בואי מאז הראשונה להורג ההוצאה זו המסדרון.

האחרונות. רקותיו ואת שעותיו את ומונה שסופר האדם על חושב

ה׳ יום
 בשעה רשימתי. את שלשום להפסיק נאלצתי מקרית שיחה בגלל
 איש איש פנו האסירים ביומו. יום כמדי בכלא החיים התנהלו 9.30

 בשעת כעת. עובד שאינני מכיוון הבוקר, לטיול יצאתי ואני לסדנתו
 דלק לא שכבר הריק, הבידוד תא של בחלון ושוב שוב הבטתי הטיול

 כאן שהתרחשה האילמת לטרגדיה זכר היה לא בחצר הנורה. אור בו
 כל גילו ולא והתבדחו, צחקו שוחחו, טיילו, האסירים שעה. לפני אך

המוות. מקום בקרבת חשים כלל שבדרך עצבות או ראש כובד
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 הערבי. עם הזדהות חשתי התלייה, ביצוע לפני ימים כמה
 הכבדה לדלת מבעד הסתננו המסדרון, לאורך שוטטו מחשבותי
 וגם כגופי גופו כמוני, גבר שהוא היצור את וליוו תאו של והשחורה

 את ראיתי ברגשות. סדר להשליט ניסו המחשבות חיים. תאוות בו
 והמסקנה והשונות, הדומות הנסיבות כל השוואת תוך במצבו עצמי
 ביותר. והמביש האיום המוות שזהו - היתה
 בעל כל האדם. את להפחיד צריכה אינה המוות על המחשבה עצם

 דרכו סוף אל יגיע הימים מן שביום הרעיון עם להשלים חייב תבונה
 אינה כי האחרים, של מזו קצרה שדרכו יודע לוחם כל אדמות. עלי

לגבהים. מטפסת אלא במישור עוברת
 זאת גם במאוחר, או במוקדם תתבלה הגשמית הקליפה

 היתה שמתחתיה זאת וגם אלמוות, בת לרוח זמנית ככסות ששימשה
 ואולם גוף, אלא אינה כי להתכלות חייבת הקליפה מוחלטת. ריקנות

 האכזריות על חשבתי התלייה. מעשה הוא אסתטי ובלתי מדכא מה
בו. הכרוכה ההשפלה ועל מוות שבעונש הנוראה

א׳ יום
 מן חלק זה הרי תרצח״. ״לא הדיבר של בצדקו מכיר אני כיהודי
 לשכון כמשכן בנו בחר העמים שמכל שלנו, האידיאולוגיה המוסר

 ההצדקה החיים. את להשחית רשאיים איננו כי להרוג, אסור בו.
האלמוות. על החיים, על הגנה היא להריגה היחידה

 קבע הנסיבות, חקירת לאחר החוק, כאשר מיתה חייב הרוצח
 רבה זאת עם מתוכם. אותו לעקור יש כך ועל החיים את מסכן שהוא

 הפורמלי והדיוק השיטתיות זמננו. בן שבחוק האכזריות היא
סלידה. מעוררים - החוקית הרציחה שבביצוע
 לאדם כשמודיעים אכזריות מאשר אחרת זאת לכנות אפשר וכי

 אותך יתלו בבוקר, 9 בשעה 1944 בינואר 14ב־ למשל פלוני, ביום כי
ותמות? נשמתך שתצא עד התלייה בעמוד

 ובדייקנות צלולה שבדעה אדם של עינויו רב מה לשער אפשר
 מוות דין שגזר היהודים, האחרונות)אצלנו חייו דקות את למנות יוכל
 הוצא בטרם ביין הנידון את משקים היו בקרבנו, מאוד נדיר היה

לגבר הוא ומביש מחפיר מה להורג: ההוצאה לעצם ואשר להורג(.

[170]



 בו שאין כדבר אותו ותולים כשקושרים ואדיש, זר עם קבל למות
 הרגע כאשר לגרדום, המועלה היהודי חרפת היא יותר אף רבה חפץ.

 אלא עוד יפרה שלא הזרע בשפך מחולל חייו, של הקדוש האחרון,
גוויתו. את יטמא

 אין כי מחפירה, השפלה הוא מאבק. של פאתוס כזה במוות אין
פיסי. אונים אין של גילוי אלא בו

 הספקתי לירושלים. העברתי מיום שבועות שלושה מלאו היום
 אינה לשם שיבתי על המחשבה שמש. נור לאחר לרווחה לנשום כבר

 מהתקף חשש מעין אי-נוחות, חש אני זאת ובכל עוד, אותי מפחידה
 ולפי רחוקות, לעתים רק כך על חושב אני אמנם כאבים. של חוזר
 לגבי אי-הוודאות ובשל עובד, אינני לי. צפוי מה יודע איני שעה

 מסודרת תוכנית לערוך אוכל לא בכלא שלי ההווה וגם העתיד
 שבעה צועד אני הצהריים ועד הבוקר, בשעות מתעמל אני לעיסוקי.

 ואחר תפילה(, של אלמוגים במחרוזת אותם )ומודד קילומטרים
 הזמן שמונה, בשעה האורות כיבוי בגלל ולומד. קורא אני הצהריים
ביותר. מוגבל ללימוד המוקדש

ב׳ יום
 שבהן שמש, בנור האחרונים השבועות מן רשימותי על שוב עברתי

 לפני וניצבה צצה פרצופו תווי מבין פתאום דוברמן. את תיארתי
 הפן על לכתוב התחלתי כך שונה. מהבט אבל היהודית״ ״הבעיה

 איפוא חוזר אני השיויון. לנושא ועברתי היהודית הבעיה של האחר
ם, אלא לנושא לא אי ש שמש. בנור שהופסק למה לנו

 צריכה הלוחמת היהודית התנועה סיסמת כי היא, מסקנתי
ן, להיות ו י ו  יתערער אם לשיויון. החתירה - פעולתה ועיקר שי

 על שווה באופן החשבון פרעון את להטיל יש אז או ויופר, השיויון
 למען משותפת, להיות חייבת השיויון הפרת על האחריות כולם.

 הכלל, מן חלק נגד שפועל למי להיחשב יכול אינו הפושע הצדק.
 על לדבר עוד נוכל לא הצדק, יעוות אם כולם. לרעת שפועל למי אלא

 במידה ייחשף ציבור בכל פרט כל כי מפשע, חפים על או אשמים
 רצפת על עומדים אדם בני עשרות :לדוגמה הרוע. של למעלליו שווה

חשמל. לזרם הרצפה את מחברת כלשהי אדם חיית פתאום, ברזל:

[171]



 אשמים, הללו הנחמדים האנשים עשרות האם העובדות? אומרות מה
 כך על נספו. כולם - היא אחת העובדה !לא מפשע? חפים שהם או

 לא לה הזרם. הולכת חוק פי על בנאמנות, פעלה הרצפה לחלוק. אין
 בעל לאדון מועדף יחם לה אין יהודי; או גרמני עליה דרך אם איכפת

 לעשות או ההינדים, את לעשוק הואיל האצילי שאביו המונוקל
 בכוחם ואין חשובים, אינם זאת בדרמה הפרטים בבורים. שמות
" את לשנות ^happy end."

ג׳ יום
 כתוב: שעליו נפץ חומר מטען כמו ועקיב, עיוור להיות חייב הצדק

 לו האישית״. אחריותך על לחץ ״הפעלת או מלחיצה״, ״להיזהר
 המים האויר, האדמה, - לכולם מספיקים היו שווה החלוקה היתה

 לדעת, חייב המידה על יתר הללו הנכסים את שמנצל מי והחירות.
 אם גם יבוא, בוא זה יום לפרעון. חשבון לו יוגש היום שבבוא

 אחת ברירה רק והעוויות. תירוצים שום יועילו לא ואז יתמהמה.
לשלם! לו: תהיה

 את תורם אני העמים שאר לבין עמי בין שיויון על במאבקי
 ההיסטוריה. של ביותר המכוער החשבון לפרעון המזערי חלקי

 האנושי״ ״המין שמכונה מה עם חשבוננו כי מזערית, במידה אמרתי
 אולי יהיה העולם בארות כל בהרעלת רק במלואו. ייפרע לא לעולם
 והוא שבמזער במזער רק נסתפק הנקמה. על לוותר עלינו אבל פרעון.

 של אנגליה, של כזה ועצמאי בטוח מדיני קיום העמים, בין שיויון -
רוסיה. של או הברית ארצות

 במישור כי חומרי, אלמנטרי, בשיויון אמורים? דברים במה
 לשלוט יכול האדם האדם. של רצונו פי על השיויון יושג לא אחר

 המגביר כלי על או היד על לצוות יכול המוח בחומר. ורק אך כרצונו
 נקבעים זו בדרך וכדומה. אוטומטי רובה פגיון, כגון כוחה, את

 תחום קיים ואולם ביניהם. וההסדרים בעולמנו, הפוליטיים הכוחות
 פי על נקבעות והנחיתות העליונות אדם: בידי מעוצב שאינו אחר

אלוהים. של הבלעדית בחירתו
 )בתחום הברברים את לנצח ביכולתנו בעליונותנו, מאמין אני

כתר שאת האפשרות את תיאורטית, לקבל, אוכל זאת עם הרוח(.
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 ייתכן הברבריים. העמים אחד אחרינו, יירש, שלנו הבכורה
 לה להיות הרחוק בעבר בנו שבחרה שלנו, הנצחיות של שהאידיאה

 שאהבה שלה, הביטוי לכלי החומרי, למשכנה הארצי, למימושה
 אחר, משכן לה ותמצא לפתע אותנו תנטוש - בנו ורצתה אותנו
בלונדון. Colonial Office^ למשל

 ודבש חלב תוספת תביא זו חדשה שבחירה סבור אינני אולם
 או הגדולה לרוסיה לא וגם והמושבות, הדומיניונים ולכל להודו

 ההיא הבכורה בין קשר כל אין כי האמריקות, ולשתי רבתי לגרמניה
השקריים. ותכסיסיה הארצית העוצמה ובין

 את ולהוכיח אחרים נהלים על להתבסם חייב החדש המינוי
 אמת והשמע קום בול, ג׳ון ״ראה, ה׳: אז ויאמר שונה. באופן עצמו

 בול ג׳ון מר יקום אז הישנה״. זו על שתאפיל כך אותה השמע חדשה,
 החדשה-החדישה הברית ואם ה׳״. אמר ״כה אלה: במלים ויפתח
 אחד אם לונדון, את בול למר ישרפו פעמיים אם הישנה, על תגבר

 שייצלב, ומפני חדשה, יותר עוד ברית ישמיע כי לאל ייהפך מצאציו
 כמה בעשן יועלו ולסיום שנה לאלפיים לגלות בול מר יוגלה אם

 ראשו את בול ג׳ון ירים אז או הגזים, בתאי מבניו מיליונים
 "All right, Old בפיו: הסיגר עם מעלה כלפי ויקרוץ הזקן-הצעיר

"Boy, here we are again. לונדון את מחדש בול ג׳ון יבנה אז 
 ליורש יהיה עצמו והוא העולם, של הרוחני למרכז אותו ויהפוך

גדולתנו. של העצר
 טנק לא פצצות, נושא מטוס לא אדם, יכונן לא הרוח חיי את

 שברא הכוח בידי הן והבכורה העליונות ביותר. הגדול התותח ולא
 על להיאבק עלינו פסגתו. את הר לכל וקבע בחוכמה, העולם את

האדם. בידי הוא רק כי החומרי, השיויון

ד׳ יום
 הראשונה ובפעם בנפש, אויבי הוא כי חשתי לדוברמן. עתה נשוב
 תנאי באותם שנינו רק נשארנו לו אמיתית. שנאה שנאתי חיי בימי
 למוות. או לחיים מלחמה בינינו פורצת היתה פרימיטיביים, קיום
 פסים אל היצריים דחפינו את העבירו ורצועותיה התרבות אבל

ללא שלנו האישי המאבק נותר כך עקב ביטוים. את ושינו אחרים
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 של ביותר החשובים ממרכיביה שהוא החברתי, החוש הכרעה.
 אחד בחשבון רגשותינו את להפקיד עלינו מצווה האנושית, התרבות

 חשבונות בסילוק יתבזבז פן יצרינו, כוח את לרסן ומשותף, גדול
 חשבון הכולל, הגדול החשבון למען זאת וכל ואישיים, קטנים

ק. צד ה
 זאת לעשות יכולתי כי אף עדיין, פרעתי שלא החשבונות רבים

 בחשבון בנאמנות שהפקדתי ההפקדות שכל ידעתי ידוע קושי. בלי
 של החוב אחרים. רבים ובעד עצמי בעד לשלם בהן יהיה די מסוים,
 בעל אם גם במלואו, וייפרע אחר, בחשבון זמנית, נרשם, דוברמן

בחיים. יהיו לא כבר השטר, על החתומים והנושה, החוב
 אותי הסית לא איש טבעי. דחף מתוך באה לדוברמן שנאתי

 לא השנאה את והמוקיעות הזולת אהבת הגורסות תיזות ואלף נגדו,
 קוראים שהערבים הטורף, העוף ובין הנחש בין כלפיו. יחסי את ישנו

 וכך נחשים. ממית זה עוף כי שלום, יכון לא לעולם ״אבו-היאיא״, לו
 תועיל לא כאן מוחו״. את רצץ שבנחשים ״טוב אבותינו: לימדונו

 חוד את במקצת להקהות רק עשויה והתרבות דיאלקטיקה, שום
הנורמלי. התהליך

ה׳ יום
 הלאומיות. ברעותי תסביך בי חוללה דוברמן של הקרובה נוכחותו

 והראתה ערמומית קריצה קרצה היהודית, הבעיה לפני ניצבה פתאום
 הרוע, הסתתר שבקמטיו מכוער, פרצוף לה היה לחלוטין. שונה פן לי

 או הכנעה, של לחיוך הרשעות את להפוך במהירות, ידע, והוא
 דוברמן הגיע שלו, המימיקה באמנות לייאוש. או לכאב או לאדיבות

נודד. בתיאטרון בינוני שחקן של לרמתו
 של דמותו הייאוש. לבי את קרע כן השנאה בי שהבשילה ככל

 בי למחוק החלה ממני, וחצי כמטר של במרחק ונושם החי דוברמן,
 את מששקלתי היהודית. הבעיה את בשבילי סימל לכן שקודם מה

 עוול. שום דוברמן לי גרם לא שלמעשה הסקתי רוח, בקור הדבר
 עליו, אגן ולא עוד לו אעזור שלא לדעת נוכח כאשר עלי הלשין אמנם

 נצלן אנוכי, אדם שקיים העובדה כלפיו. איבה תוכי בתוך חש ושאני
שהמסחר אדם הזהב, לעגל הסוגד הבריות, את לנצל תמיד המנסה
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 מן אותי להוציא צריכה היתה לא זו עובדה - ואמונתו דתו הוא
 יחיד הוא אין הרי הטוב. רוחי מצב את לקלקל לא אפילו הכלים,
דוברמנים. המוני של מזו חמורה אשמתו אין וגם מסוגו,

ו׳ יום
 ואפילו כאנטישמי, לחוש מתחיל שאני כשהבנתי חלחלה בי אחזה

 האשמות לי שאין היות אנטישמיים. במונחים לפעמים משתמש
שנה התהומית שנאתי מקור מה נגדו, חמורות אישיות  כלפיו?)ההל

 ככלות לפגם.( טעם בו שיש לדבר הערבי, הסוהר בבית נחשבת, אינה
 מה אבל בכך. רצה אפילו במאומה, לי להזיק היה יכול לא הוא הכל,

 הכאיבו הצלילים ומבטאו. קולו דיבורו, קיומו, עצם היה לי שהפריע
 בעלי לערבים, פנה פעם לעיני. הכאיבו ותנועותיו ודמותו לאוזני,

 ערמומי מעשה זה היה מפני. עליו שיגנו וביקש במחנה, שררה
 אליהם, והפנייה חסות, לבקשת מאוד רגישים הערבים כי מובהק,

והגנה. שמירה מבטיחה כבר כשלעצמה,
 ״האשי הכלא, מנכבדי כמה של לביקורם זכיתי זו, פנייתו לאחר

 כך על לשבת. מהם ביקשתי נימוסין מילות שהחלפנו ולאחר ראיס״,
 הנימוס, במלוא עניתי דוברמן. - חסותם איש בלי יישבו שלא לי ענו

 המלה עמו. אחת בכפיפה לשבת עלי אוסרת והדת טמא, הנו שהאיש
 הסכימו ארוך, ושיח שיג אחרי ולכן, ערבים, על עז רושם עושה ״דת״

 במיוחד. נעלב ולא נפגע ולא לעמוד המשיך שדוברמן בעוד לשבת,
 ביני שאין הודעתי הערבי, הנוהג פי על המסורתי, ומתן המשא בשעת
 אינם וכבודי דתי כי ״סולחה״, בינינו תהיה לא אבל מחלוקת, לבינו

אתו. לשוחח לי מתירים
 מכה ולא לו מציק אינני נויטרלי, הוא כלפיו שיחסי ציינתי

 הצעקות, מן לחדול אבל,עליו הצורך, בשעת עליו אגן אפילו אותו,
 בו. מנהל שהוא המסחריות העסקות ומן בצריף ההתרוצצות מן

 מגדרי אותי להוציא המשיך והוא קויימו, לא התנאים כמובן,
בנוכחותו.

 כמותם אלפים שראיתי דוברמנים, המוני סביב סובבו מחשבותי
 של בזריזות רצו אצו חול בימי במולדתנו. גם כך ואחר בגולה

ועיכלו עונג מדושני נחו ובשבת רימו, גם ומכרו, סחרו עכברושים,
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 שמפניה, בבקבוקי ה״צ׳ולנט״ את שהמירו אחרים גם היו ״צ׳ולנט״.
 אחרים הפאר. שבאולמי היפהפיות ה״שיקסות״ באחת הרעיה ואת
 השמפניה את המירו בם, ולהיטמע הפולנים אל להתקרב ניסו

היומין. עתיקת סט יא פ שושלת מאכל פולני, ב״ביגום״
 ממרכולתם, קניתי לפעמים ברחוב, בדוברמנים נתקלתי

 המקוריים״. ״הסלאביים חרוזיהם ואת יצירותיהם את קראתי לפעמים
שנאה. של שמץ בי היה ולא כלפיהם, אדיש הייתי

א׳ יום
 רק בינינו הפריד לראשונה מדי. הקרובה נוכחותו עוררה השנאה את

 להתרחק מאפשרות שאינן הכלא חומות בתוך אחד, מטר של מרחק
 ביתר שנאתי את ליבו והמרירות חירותי שלילת על הכאב ממנו.
 צהובים, מרירות למשקפי מבעד העולם את רואה שסובל אדם שאת.

ורוד. בצבע הכל הרואה המאושר זה לעומת
 דוברמן היה ורודות, זגוגיות מתוך בעולם כשהבטתי בעבר,

 הביגום )אנשי כאלה אף היו אנטיפאתי. לא כלל בעיני, סתמי יצור
 ואולם ובזיו. בנוי לבי את כבשו כי מעריציהם, עם שנמניתי והעט(
 את ראיתי - בצהובים הוורודים משקפי הוחלפו הגורל בגזירת כאשר

 מקרוב. לראותו הוכרחתי כי מוגזמים, בממדים דוברמן של כיעורו
 האישית התנסותי הדוברמנים. ככלל אלא כיחיד אותו ראיתי לא שוב

 העצמות, כ)ח עד בהם קדחה הבסיסיות, השקפותי על הסתערה
אמונתי. עיקרי את לקעקע והחלה

 אתה מתנגד כלום עצמי: את כששאלתי נעתקה נשימתי
 או הומאנית כלשהי, בדרך העולם מן יעבור דוברמן שמר לאפשרות

בכנות! ענה הומאנית? דוקא לאו
 להתכחש עצמי, למען לא שסבלתי סבלי נוכח יכולתי, לא

 מעל דוברמן ייעלם אם כלל לי איכפת שלא אז הייתי סבור לרגשותי.
 העולם כי לי נדמה היה לידי. אותו אראה שלא ובלבד האדמה, פני

בלעדיו. יותר נקי יהיה

[176]



ט  שב
ה׳ יום

 חדשה עמדה לנקוט הייתי חייב היהודית הבעיה של החדש הפן נוכח
מתאימות. מסקנות ולהסיק

 הברברים דוברמן. של ההשמדה מעשי השתוללו באירופה
 כולם, אותו שנאו כמוני. - ומנוכחותו ממנו סלדו כמוני, אותו, שנאו

 הכלל. מן יוצא בלי כולם, לו בזו אבל עליו, שריחמו אלה למעט
 החוצה. עתה פרצו שנים, במשך שהודחקו הנפש ושאט השנאה

 שעלי העמדה מה בו. ולנקום דוברמן את להשמיד רצו הברברים
 לב רוחב של שיא זה יהיה נויטרלי, אשאר אם ? זה בקונפליקט לנקוט

כלפיו. ברגשותי בהתחשב דוברמן, לגבי
 ועל אמי על חשבתי הארוכות. היסורים שנות מהלך את סקרתי

 מטרים כשני ממולי, לעזאזל? זה, כל מי בשביל אחרים. קורבנות
 החיות מגן צבוע של במבט בי והביט משהו לעס דוברמן, ישב ממני,

תל-אביב. של
כדאי. ״לא סמיונוביץ׳: סמיון של דבריו את באוזני לחש השטן

 בצדק. להם שמגיע מה וזה ראויים אינם מזה לטוב להיספות. להם תן
 ראויים אינם ובעצמו. בכבודו האל מפי להם שהובטח מה זה

 פשוט זה יהיה למענם, תמות כשאתה למענם. שמקריבים לקורבנות
 לזכרך ״קדיש״ יאמרו היותר לכל בעיניהם, חשוב יהיה לא מותך כך:

 לא אם הצלב. על אותך יעלו תישרד, זאת בכל אם מעושה. באדיקות
 Via לך צפויה כי לרעתך, אך זה יהיה ישו, כמו הצלב על תועלה

dolorosa יידו הדרך כל ולאורך פקטוריס, באנגינה שתסתיים ארוכה 
 לידי יסגירוך כך ואחר עלבונות עליך ימטירו אבנים, בך

ם. יל פ ה טי  יירק - מעליהם ניצב הנך אם ידידי. השתנו, לא הם א
 יבינו הם זה את ומותם. אסונם על וסבלם, מכאובם על יירק עליהם,

ראויים״. הם לזה רק בעיניהם. חן ימצא זה ואולי הורגלו, לכך כי

ו׳ יום
 מבחינה הימים. באותם בי וצצו שנבטו הרגשות את לתאר לי קשה

חוץ כלפי רוח קור על השמירה חיי. שבימי הקשים אלה היו רוחנית
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 על להשתלט השתדלתי זאת בכל אפשרית. בלתי כמעט משימה היתה
הלשין. שדוברמן בשעה אפילו עצמי,

איברי. ברמ״ח זאת והרגשתי זקנתי, נעכרה. ורוחי נקעה נפשי
 מה לא ואף אסיר, כל הפוקדת המחזורית ההתעננות זאת היתה לא

 החוויה את ליווה כזה רוח מצב כי אם רע, רוח מצב שמכונה
 כאחת בנשמתי נותרה זו חוויה דוברמן. של בעטיו שחוויתי העמוקה

התמרורים. כאחד או הדרך, מאבני
 של נשמתו דומה לפעמים מפנה. נקודת זו היתה לא למזלי,

או כושר לה יש עין, כמו רגישה היא לעין. אדם ה) אי  והיא אשליה(, ר
 היא בשתיהן הבולטת התכונה מרפלקס. הנובעת בתנועה מתגוננת

 וכך בדמעה, אותו פולטת היא זר, גוף לעין כשחודר להיטהר. הכושר
 עודדוני, בי, קיומם,קמו על ידעתי שלא טמירים, כוחות הנשמה. גם

 בגורמים תלויה שאינה ההתעננות, גם נשמתי. את והנהירו טיהרו
 אך אותי, לשבור איים הוא חלף-עבר. המשבר נמוגה. - חיצוניים

 לקראת - נשמתי את וחיסן חיזק דווקא הוא לשבור בידו עלה משלא
עוצמה. באותה לא כי אם השקפותי, את שתקפו משברים עוד

ר א ו ר ב  פ
ג׳ יום

 דוברמן, של נוכחותו בגין עולמי השקפת על המתקפה שחלפה אחר
 והועברתי השעה לי שיחקה זו. התנסות על לברך אפילו התחלתי

 ומכל מדוברמן פטור אני שחרור. רבעי שלושה כלומר לירושלים,
 עצמו. ממנו יותר נעימה היתה דבר של שלאמיתו ההיא, הסביבה

 שהוא הלחץ פג בזמן. גם אלא המרחק, מבחינת רק לא התרחקתי
הכאב. ועמו נשמתי, על הפעיל

 שונה. באור הבעיה נראית הזמן, שחולף וככל מרחוק,
 עוד מציק אינו הכאב כי יותר, עניני ניתוח מאפשרת הפרספקטיבה

 מקומו אל שב דוברמן בצהוב. התמונה את צובעת המרה ואין
 הנו האופק. את לי מסתיר ואינו שלי היבלות על דורך אינו הטבעי,

 גם אירע כך בכלא. - הטבעית בסביבתו החי ופושע נבל רמאי,
 צבועים, של זה הטבעי, חיותו למקום שחזר הלאומי, לדוברמן

אצל שומם שאינו מקום - וסרסורים דם מוצצי בוגדים, מלשינים,
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 היהודי העם של אלה זאת ובכל שלו, ודוברמנים עם כל עם. שום
 לורד לאנגליה משלה, קויזלינג לנורבגיה מבגידה. עדיין רחוקים

 בוגדים לה יש הגיבורה רוסיה אפילו דוריו, דאק לצרפת האו-האו,
? מהם טובים להיות אנחנו נוכל וכי משלה,

 שיעבוד שנות אלפיים שלאחר העובדה, מן להתעלם לנו אל
 תחייה בשלבי רק נתון הוא וכעת בניוון, עמנו של גופו לוקה

 מעוררי אותות נותנים יחסית, קצר בזמן הכל, שלמרות ראשונים,
פליאה.

ד׳ יובו
 אני הגויים, עמיתיו לבין שלנו דוברמן בין השוואה עורך כשאני
 וקיומו המסריחה, העיוורת, אנוכיותו - היא הבולטת שתכונתו מוצא

 לאותן בצדק, שלא אותי, הביאה זו תכונה מוסרי. והבלתי הטפילי
 דוברמנים המוני עיני לנגד ראיתי חפוזות. והכללות אסוציאציות

 מעמל הניזונים מאומה, מייצרים שאינם טפילים חינם, לחם אוכלי
 חטאי את עליהם כשהטלתי טעיתי אבל מצדם. תמורה ללא זולתם

מלה. מובן במלוא פושע הוא להם שבניגוד נפשי, שנוא דוברמן,
 תוכן, ובלי טעם בלי עלובים חיים כמוהו, חיו אלה גם אמנם

 אין אבל שלהם. החיסכון שבפינקסי המיליונים למרות מסכנים
 הם רבים כי דרושים, והם להתקיים זכות להם יש כך. על לגנותם
 לנוחות המתמסר המיוחד, וכוחו מהם אחד כל כוח. מהווה וכמותם

 ולהפכם אותם לנתב הללו, הכוחות את ללכד אפשר החיים. ולמנעמי
 מפז, יקר חומר עמה נושאת זו אפורה מסה נצחית. עבודה לזרם

 שרק לקיומה, הצידוק זה החיים. לחופי שנפלטות נדירות פנינים
 חוט פיסת אנו מוצאים לפעמים ומטרה. טעם חסרת היא לכאורה

 חשמלי לכבל אותה נחבר אם אבל תועלת, בה שאין וחושבים
חומר. של חלק כל של ערכו את נבין למרחקים, ואור קול המעביר

 שם, ללא להישאר עליהם דוברמנים. להם נקרא לא לא!
 רבים ימים יעברו עוד החול. כימי סתמיים חשיבות, וחסרי אפורים

ם שיגיע עד כאלה  ימים יתחילו שוב ואחריו החג. יום הגדול, היו
אפורים. חול ימי רגילים,
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 חיים ויוצר קיים שהוא העובדה את לזקוף יש כזה X של לזכותו
 למי שהגיע עד הלאה, וכן אחריו הבא X ל חיים נתן X אותו חדשים.
 לבן נהפך אלמוני סתם היה בראשונה כי ואף עמרם, בשם שנקרא

 בית אל הגיע הזרם את המוליך החוט משה. של כמולידו אלמוות
החג. יום אל הגיעה האפורים הימים וסדרת האדירה, הנורה

 נכדו או שבנו ייתכן טוב. בחור והוא בן, לדוברמן שיש אומרים
ערך. בעל איש יהיה

הגויים. אצל מינו בני לבין שלנו דוברמן שבין ההבדל גדול
 דמם את למצוץ מוכן משאריות, ניזון הוא חייתיות. אין שלנו באיש

 כשאינו אפילו קורבנו, את להרוג מעז אינו אבל חיים, יצורים של
 לא הוא שני: טבע אצלו נעשה הדברות מעשרת אחד לעונש. צפוי

 אלא אמיתי יהודי בו נראה לא אם וגם רוצח. אינו שיהודי מפני ירצח,
 חי היהודי האדם לרצוח. כדי ידו ירים לא אז גם בינינו, שנטמע כנעני

 התחתית בין המרחק ורבים. עצומים שממדיו מסויים, מוסרי במרחב
ם. של המחיה״ ״מרחב הוא לפסגה ד א  ״מרחב משתרע לו מעבר ה

טרף. חיית של המחיה״
האנושי, המחיה״ ״מרחב בתחתית שוכן המושחת, אף יהודי,

 איתנה מחיצה טרף, חיית ובין בינו המפרידה מחיצה קיימת אולם
 עשויה אינה כי אם מזה, למעלה ואף הסינית כחומה חדירה ובלתי

נצחית. אבל שקופה, היא מחומר.

ב׳ יום
 החוויות עצמי. ואת דוברמן את רק ראיתי שלי ״האנטישמיות״ ברגעי

 נשמתי, את הרעילו חיי בימי הראשונה בפעם בהן שהתנסיתי הקשות
 החריפות החומצות את לנטרל כלל ניסיתי שלא להודות בוש ואני

 במחשבותי. שקמה האנדרלומוסיה מכאן לתוכי. יצקה שנוכחותו
 נמוגה אלי, שב שלי הבריא והשכל האופק מן שהורחק לאחר אולם,
רעיל. גז כמו אנטישמיות אותה

 על וכשעברתי בין־לאומית, תופעה הוא שדוברמן זכרתי אז
 במוסקבה, באוסלו, בלונדון, בצרפת, שבפולין, הטיפוסים רשימת

האנטישמיות עקבות את שמחק בצחוק פרצתי ובמכה, בכלכותה

ם ה׳ יו
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 הפרופסור, אדון החיות: מלך של הפסל לפני ניצבתי לבסוף שלי.
דוברמן. פון זיגפריד אוטו דוקטור

ג׳ יום
 משותפת. מידה אמת שום אוטו הפרופסור לבין דוברמן מנדל בין אין
 הקרוי מפותחים יונקים זן לאותו שניהם שייכים הגורל גזירת פי על

"homo sapiens," לחלוטין. שונים זנים שני מייצגים הם רוחנית אבל 
 החלק הוא זיגפריד שאוטו בעוד האנושי, המין פסולת הוא מנדל

לו. הדומות החיות עדת של האינטגרלי
 לאחר הנוכחי התפתחותה לשלב הגיעה ״ sapiens"החיה

 היכולת כלומר פקחות, בה התפתחה בעיקר ממושכת. אבולוציה
 מתקדמת זמננו בת החיה חיצוניים. קיום לתנאי במודע להסתגל

 הם. אף חייתיים ועתיד הווה אל החייתי העבר מן החדשה, בדרכה
 לתבונה. התאימה לא החיה של פיקחותה כי בערפל, לוט העבר

 ובשאר בגז בכנפיים, פלדה, במלתעות החיה את מחמשת הפקחות
ם הגנה אמצעי אותם במקום מלאכותיים, נשק כלי עיי ב  ט

ארבע. על ההולכים את המשמשים

ד׳ יום
 התפתחות סימני מראה אינו הפקחות, שלב הקרוי הנוכחי השלב

 החיה קודמים. נסיונות של ריבוד אלא בו אין זה. בתחום מרשימה
 לא היא הגלגל. ממציאי על בפקחותה עלתה לא פצצה שהמציאה

 שתוכל עד אדירה, כה פצצה תמציא אם גם יותר לפקחית תיחשב
 להפציץ ולשוב הארץ כדור את אחת בדקה להקיף מברלין, להיירות

ברלין. את
ם. תחום על החיה פסחה התקדמותה בדרך ד א  לא פקחותה ה

 את זקפה החיה ולב. מוח של סינתזה היא התבונה כי לתבונה, נהפכה
 ספק מתקרבת ספק כשהיא בריצה ופתחה המוח, משכן מקום ראשה,

 מתגאה ראש, רק לב, בו שאין זה, גוף האדם. ממסלול מתרחקת
 משנה שהוא עד והאור הקול אחרי רודף והולכת, הגוברת במהירותו

.Ubermensch אלא homo sapiens עוד לא פתאום. כיוון
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 שאת לדעת, עצמה איבוד אל ורצה מהירות מגבירה החיה
 קורסת דרכה, לקץ מגיעה היא קושי. בלי לראות כבר ניתן אותותיו

 מגדל מעלה. מעלה המתנשא מטורף, בקצב שבנתה הבניין תחת
 ללא מקדש בבל, מגדל מטרה. ללא אך תוכנית, פי על הקימה אדיר

 היה שלא פקחים אותם בוניו, את תחתיו ויקבור שיתנפץ שסופו אל,
שבלב. תבונה של קורטוב לא אף בהם

ה׳ יום
 החיה. נציגי הם הייד, מיסטר או זיגפריד, אוטו ד״ר פרופסור

 יש כן ועל לאל, להיחשב דוברמן מנדל יכול אליהם בהשוואה
הצלב. על להעלותו

 או פירר קיסר, גם ואפשר ודוקטור, פרופסור הוא זיגפריד אוטו
 אף על המחודדים, החייתים וחושיו פקחותו אף על גאולייטר.

 את קיבל אלה כל שבזכות המעולה, זיכרונו ולמרות החיקוי כישורי
 רובוט, מעין הוא להחריד. עד טיפש גמור, שוטה אלא אינו הסמכתו,
משוכלל. מכניזם שמניע פרימיטיבי יצר של בכוחו המופעל

 או רעיל, וגז אש הפולטת זו, מפלצת ניצבה עיני שנגד בשעה
בהערצה. דוברמן במנדל הבטתי אז

ו׳ יום
 העבד את תדביר לא הטורפת החיה אויב. הנו דוברמן זאת ובכל

 בידיהם יש הדוברמנים. מספר יהיה מועט קורבנותיה בין כי הכנעני,
המוות. מתאי לפלסטינה הבורחים ראשוני בין ויהיו כסף,

 רעיון פולין יהדות של לחללה נזרק המלחמה, פרוץ לפני כשנה
 בתוקף התנגדו הדוברמנים ישראל. לארץ ועלייה מרצון״ ״פינוי -

 אל לשוב יוכלו כיצד הם שואלים בתל-אביב, כיום, ואילו זה, לרעיון
הפולנית. מולדתם

 תאי לא אף רובים, יועילו לא אך משורש, לעקור יש הכנעני את
 הפיסית ובהתגלמותה הרוח, בתחום יתנהל ומתיש קשה מאבק גזים.

ה המגע המולדת. אדמת על מו:פר  אותו, שיפלטו חיוניים כוחות ע
ועוין. זר גוף מקרבו ומסלק פולט בריא גוף שכל כפי
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ס( ר א מ ר) ד  א
ג׳ יום

 מאוד שונים שהם התנאים, בגלל יומני, בניהול הפסקה חלה שוב
 בבית עובד הנני ימים חודש זה ראשית, שמש. שבנור שהיו מאלה
 מלמד אני שנית, מועטים. פנאי רגעי רק עומדים ולרשותי דפוס,

 שלקראתן שיחות, כאן נערכות ובשבתות בשבוע, פעמים שש אנגלית
 ההספק כך משום האחרונים. השבועות בשלושת להתכונן הייתי חייב

בכתיבתי. המזערי
 כגון בית, במשק ההכרחיים העיסוקים את להוסיף שיש גם ומה

 כעת שהצטמצמה והליכה, התעמלות ועוד בגדים, ותיקון כביסה
בהבנה. להתקבל צריך יומני בניהול הפיגור לכן בלבד. ק״מ לשני

 החודשיים במהלך הסובייקטיבי. הסוג מן עכבות גם קיימות
 לעבור יכולתי כיצד תוהה שאני עד רבים, כה דברים אירעו האחרונים

 זמני את הקדשתי אליהם להתיחם ובמקום בשתיקה עליהם
 הגרוע: רוחי למצב סיבה עוד ויש מכך. מרוצה אינני לדוברמנים.

 וכמו גמילה, של נוסף נסיון זהו לעשן. להפסיק החלטנו שבוע לפני
 התשוקה ביותר. הקשה הוא הראשון השבוע - זה מסוג נסיון בכל

 לבוא הקדים שהאביב גם ומה - אחרות לתשוקות מתווספת לטבק
מדי. מוקדם בא הוא השנה. אלינו

ה׳ יום
 את גם אלא החיים, מחשכי את רק לא חומותיו בין כולא הסוהר בית

 שיש בפלסטינה, הסוהר בית לגבי במיוחד נכונה זו עובדה האורות.
 בני של בחייהם השחור שגובר ככל הרי אור. של בלום אוצר בו

 - נכון יותר או המכוונות, הממשלות הן שחשוכות ככל חורין,
 אין המחתרת. אל היורד האור רב כן נתיניהן, חיי את הרומסות

 כה מספר בתוכו האוצר הנאצים, של זה למעט סוהר, בית בהיסטוריה
ישראל. בארץ האנגלי הכלא כמו - מאירים צעירים של רב

 הזיבורית והפאונה, האנושית הפלורה זו את זו פוגשות בכלא
 על החיה לה, הרצוי את לעצמה הכובשת זו היא פאונה והעידית.

 הנטרפת, המעניקה, היא פלורה חי. יצור כל הטורפת הזולת, חשבון
מן החיים סם ואת החמצן את השמש, קרני את רק לעצמה הלוקחת
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 בכלא האידיאליסט. את הפושע פוגש סוהר בית בכל האדמה.
 פוליטיים, אסירים הם היהודים האסירים מן 90% הפלסטינאי

ממש. של פושעים הרבה אין הנותרים האחוזים ובעשרת
 של הגואה והגל המחתרתיים, האירגונים מתחזקים באחרונה

הפרופורציה. את מעלה חדשים אסירים

ו׳ יום
 נציגי את כה עד ביומני תיארתי לעצמי, שקבעתי לתוכנית בהתאם
 הפלורה. אל לעבור כך ואחר זה, נושא למצות רציתי בלבד. הפאונה

 רוחי ומצב האווירה אבל אזלו, לא טיפלתי שבהם החומרים אמנם
 את לנטוש אותי מניעים בחוץ, שמתרחש מה כל גם כמו העכשווי,

הפלורה. אל ולעבור הדוברמנים
 יוסקוב שלי. התא דיירי מספר פחת לירושלים, שובי מאז

 יחזקאל. שוחרר מכן לאחר קצר זמן נמלטו. ויאשקה משה שוחרר,
 המשפט גיבורי שני הגיעו ״ההגנה״. אסירי מספר גדל זאת לעומת

 בחבלה ״ההגנה״ את להאשים האנגלים רצו שבו המרעיש, הפוליטי
 חיילים שגנבו נשק ברכישת הואשמו שניהם המלחמתי. במאמץ
 חבר עוד לשבע. - והשני מאסר שנות לעשר נדון מהם אחד אנגלים.

 ברשותו. שהיה אקדח כדור בגלל שנים, לשבע נשפט ״ההגנה״ מן
שים״)כך ״עולים של האחרון הגל עם  הגיעה אותם( מכנים אנחנו חד

והחזקתו. נשק ברכישת שהואשמו קיבוץ, חברי קבוצת
 קרירים. - ״ההגנה״ חברי של לזה שלנו התא בין היחסים

 בעינה. עומדת וביני ורב משה בין הקודמת הידידות זאת, למרות
 ״ההגנה״, חברי לבין בינינו שלום שאין על חריפה ביקורת מתחתי

 לי, להסביר ניסו חברי מהם. אחדים לגבי האישי מיחסי והתעלמתי
 הערתי כך על הכלא. של האריסטוקרטיה אחרי לחזר מוכנים שאינם

 במחשבה אבל הפרולטריון. מגאוות הנובעת יתר רגישות בזה שיש
לחברי. עוול עשתה החפוזה שדעתי מודה אני שניה

א׳ יום
 הקיבוץ מחברי אחד עם ארוכה שיחה שוחחתי הטיול בשעת היום

את והדגיש עמי, בכל כמעט הסכים שמואל, שיחי, בן חדש(. )אסיר
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 תמימות מעניין. בלתי הפוליטי הוויכוח היה לכן בינינו. המשותף
 בן אונים. אין של היטב, לי המוכרת תחושה, בי מעוררת כזאת רעים
 אבל ביעדים, העובדות, בקביעת המצב, בהערכת אתי מסכים שיחי

 יש גלוי, למאבק לצאת מדי מוקדם במנהיגים, אימון לתת ״יש
 ידידים לנו יש לעולם(. נגמרים )שלא חודשים כמה רק להמתין

 תוכתר הדיפלומטית הפעילות לצדנו, פארטי לייבור באנגליה,
הטרור״. - הוא היחיד המיכשול בהצלחה.

 זאת יודע הוא והתשובה: לך? מניין שאלתי: רוח בקוצר
 ובקרוב עיני, במו זאת אראה מצוינים. שלנו הסיכויים בוודאות.

מאוד.
 עבר שמואל הנימוקים. יתר על עניתי ולא הוויכוח את קטעתי

 אינטליגנטים, טהור, זהב שלי. התא אנשי את שיבח אחר: לנושא
 לציית הסכימו רק לו נועזים. חייהם, את מקריבים נפשם, את מוסרים

למנהיגות.
 התאפקתי אבל ועוקצנית, חריפה תגובה נתבקשה כך על
 ועל הבלע דברי על הכחשה מאמר כותב אינך מדוע אותו: ושאלתי
 אם ומטורפים? עבריינים גנגסטרים, - אותנו שמכנים הכינויים

הללו? העלבונות על מוחה אינך למה שאמרת, במה אתה מאמין
 לכתוב אי-כשירותו על תעמולה, על משהו גימגם נבוך. שמואל

שלי. התא אל וחזרתי בחצר, ממנו נפרדתי מאמרים,על...

ב׳ יום
 אל כשהגעתי שמואל. עם שיחתי על לתא לחברי סיפרתי אמש

 בלקני, ממוצא שהוא בורים, פיהק עלינו שהכביר המחמאות
 ההבל בדברי אותי משעמם ״אתה דברי. את שיסע הקולני ובפיהוקו

 כולם הללו? לבהמות אדם בין לוויכוח טעם מה חולירע! שלהם.
 ואחר זרא, עד לך יחניף רעהו. על איש עולים ובצביעותם צבועים,

 ובוגד. בנדיט לך הקוראים המקללים בראש יעמוד חבריו, בקרב כך,
 שאין משוכנע הוא שכן בכך תצליח לא לעולם לשכנעו? רצית

 או עושים, שהם מה וכל הפוליטי, המאבק הוא שהעיקר להלחם,
הישוב, חשבון על וזוללים כאן יושבים הם הנכון. הוא עושים, שלא
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 ועל אתם, דיבורים על זמן לבזבז מה לשם גיבורים. בהם הרואה
!״מלשינים של אהדתם על מחרבן אני המחמאות? שמיעת

 לא בהכללות. לדבר שאין בדעתי, תמך הרוב לוהט. ויכוח פרץ
 הם גם ״ההגנה״ וחברי חסד, לחם אוכלי כולם לא מלשינים, כולם

? להנאתם פה נמצאים בכלא היושבים אלה וכי דברים. ועשו בנו
״ההגנה״. של החמד בבחורי מאמין הוא אין ויתר. לא בורים

 ילדים ״אינם לקרב. וייצאו מנהיגיהם בטעויות ויכירו יום יבוא
 להיות רוצים הם כי אותם, מרמים הדודנים לך. שנדמה כפי מפגרים,
רוח״. ורעות הבל דברי הם השאר וכל מרומים,

 כיבוי עם פוגעות. אפילו בוטות, מלים עפו הויכוח בלהט
 מפוייסים בלחש. הויכוח את להמשיך נאלצנו כי הלהט, דעך האורות

 אם ״הבט, ואמר: שלי הבורש על ישב ובורים לזה, זה התקרבנו
 למרות כזה, שאינני יודע שאני בשעה גנגסטר, לי קורא מישהו

 הם וגם יודע שאני ולמרות בכלא, לשבת שעלי השנים חמש-עשרה
 אני לדעתך? מה אז - בי ולזלזל כך אותי לכנות ראוי שלא יודעים

 יש משטרתיים לסוכנים המלכות? חצר בגינוני ולנהוג לשחק חייב
 בזויים הם כמה עד שיבינו כדי שלהם, לתפקיד בהתאם להתייחם

ומנוולים״.
עצמך, את אלא רואה אינך המאדים. על חי אחי, ״אתה, עניתי:

 המוטעית דעתך המהמורות. ומן השוליים מן ומתעלם לרחוק מביט
 הם הדברים. פני הם אלה לא אבל ודי. חד-ממדי הוא שהעולם היא,
אתה״. זה - החריג הרוב. אלא החברה פסולת אינם

 לנחש יכולתי אבל החשיכה, בגלל בורים של פניו את ראיתי לא
 ומשכתי בזרועו אחזתי מלה. לומר בלי פתאום קם כי הבעתן, את

 כי חריג, אתה אכן, סיימתי. לא עדיין !אידיוט רגע, ״חכה אלי. אותו
 על החוצה להיזרק יכול כזה יחיד לחברה. מחוץ הנמצא יחיד אתה

 או גנגסטר, הכינוי לו ומתאים פושע, הוא ואז מושחתים, כוחות ידי
 ביותר החיוניים החברה שכוחות יחידים ישנם אבל לזה. דומה משהו

 חריגים אנחנו החלוץ. לחיל שנהפכים עד לה, מחוצה אותם מעמידים
 אינם רבים טובה. וכפוי סכנות הרה הוא לנו שנועד המקום זה. מסוג

 וכדי עומדים, אנחנו שבו ׳הטופוגרפי׳ המקום אל להגיע מסוגלים
הולמים״. בלתי בשמות לנו קוראים מצפונם את להרגיע
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 מודה אתה ״ובכן, ואמר: רגע החריש במחשבות, שקע בורים
 דאגה שמתוך ושפלים, צבועים פחדנים, עדת אלא הם אין שצדקתי.
 לידי אותנו ולהסגיר כעבריינים אותנו להציג מוכנים הם לשלומם
האויב״.

 משלוש דבר כל לשקול נוהג אני בצדקתך. מודה אינני ״לא,
ראייה״. זוויות מארבע ואפילו

 יד הגון,להושיט לאדם לו, נאה האם לי, והגד הזוויות את ״עזוב
?״ למלשין

 לשכנעו שהצלחתי לי ונדמה ארוך, במונולוג לבורים עניתי
פוליטיים(. יריבים בשכנוע רק הוא שלי )הקושי

 ההולכים וחלוצים ״מהפכנים יסודי. באופן הבעיה את ניתחתי
 מסתייג בכללותו הציבור קטן. קומץ כלל בדרך הם המחנה לפני

 היה כך בהן. תלויים וחייו כשחירותו גם מבצעיות, מפעולות
 את באירלנד. החירות ללוחמי היחס היה וכזה ברוסיה, במהפיכה

 רוב הוקיע ,1863 ינואר בחודש הרוסי, הכובש נגד הפולני המרד
 עשו ומה השלישית׳. הקומה מן ׳קפיצה אותו וכינה הפולני הציבור

 התחתנו וגם השתעשעו למדו, עבדו, כלום. לא הנוער? בני רוב אז
 לימים דווקא. לאו ובוגדים? פחדנים היו כולם האם הצאר. עול תחת

 שכן לתהילה. וזכו הפולני הצבא שורות את אלה נוער בני מילאו
 יוצא או הציבור, מן מרצונו, פורש, כשהאדם הדברים פני הם שונים
 לקרב יוצא כשהוא לגמרי הם ואחרים בודד, כזאב נלחם נגדו,

 חש הוא אז ונאומים. תזמורות דגלים, עם פיקוד, עם בצוותא,
 ולפעמים הצורחות. הנשים קהל ושל עיתונות של צעקנית בתמיכה

כורחו״. בעל מגויים הוא
 הרי לנו. מתאימה אינה כאן שהבאת ״ההשוואה העיר: בוריס

 היה לא פולין, של העצמאות במלחמת חלק נטל שלא הפולני הנוער
מאורגן״.

 פי על זקוקים, אינם אחר, או פולני נוער, בני בה. וקוץ ״אליה
 בני מזגם, פי על שזקוקים, כפי ולדיאלקטיקה לאידיאולוגיה מזגם,
 יכולים אינם הדת, את לעולם שהעניקו היהודים היהודי. הנוער
היהודי חיי כקומוניסטים. ולא ישיבות כתלמידי לא דת, בלי לחיות

ג׳ יום
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 לעצמם סיגלו והם ושעל, צעד כל על הדת מצוות פי על ערוכים
 איסור קיים בפסח למשל, תחום. בכל דיאלקטית הנמקה של כושר
 עושה מה ליהודי. השייך מקום בכל או בבית חמץ להחזיק חמור

 החנות את או הטחנה את ׳מוכר׳ קמח? טחנת בעל יהודי איפוא
בחזרה. אותן ׳קונה׳ הפסח ואחר ללא-יהודי,
 שהוא לרגע חשב לא לוחם, בארגון חבר היה שלא פולני ״צעיר

 להקריב מוכן מאלף אחד רק הרי התנהגותו. את ולהסביר לנמק חייב
ף, למען חייו את אל  אותו להיות פנימי דחף חש לא צעיר ואותו ה

חד. חד, אותו להיות יכול כשאינו היהודי. הצעיר כן לא א  הוא א
 עוד במה יודע ואלוהים בדיאלקטיקה באידיאולוגיה, מילוט מחפש
אותו״. מייסר שמצפונו מכיוון

מלשין?״ כשהוא ״אפילו
 המלשין שאף אתה יודע הרי !בוריס ״חדל, ואמרתי: בו נזפתי

 נוער בבני דנים אנחנו פקודות. ממלא אלא עצמו דעת על פועל אינו
 ההמון לבין הלוחמים שכבת בין היחס לדעתי ב׳מנהיגים׳. ולא

 אף שהוא לומר אעז אחרים. שבעמים מזה בעמנו גרוע אינו הסביל
 בצד, עומד הסביל הנוער שאצלם בכך, רק היא האנומליה יותר. טוב

חוקית״׳. ׳בלתי במסגרת מאורגן הוא ואצלנו
להם״. ובז ליגלי הבלתי האירגון חברי את גם מגנה ״אני

 יש הסובייקטיביים הגורמים ״מלבד עניתי. צודק״, אינך ״בכך
 את בנו שמשסים הם המנהיגים. של אשמתם את שנוצר במצב לראות
 בסיכוייה אותו ומשלים השפעתנו מפני עליו מגוננים הנוער,

 מסתפקים היו לו הדיפלומטית. הפעילות של הכלל״ מן ״היוצאים
 הם אבל צרה. חצי זו היתה תעשה״ ואל ״שב של באידיאולוגיה

 אותו. מרמים ובכך לפעול, עליו ומצווים נגדנו הנוער את מפעילים
 בעולם היתה לא עוד כי אסוננו, היא האנומליה אתה? רואה

 פועלת ושם המהפכנים עם יחד למחתרת היורדת אנטי-מהפיכה
 ואצלנו הדיכוי, מול אחת בחזית המהפכנים עומדים חברה בכל נגדם.
 הוא כי לו בז אתה אשם. אינו הנוער יותר. אף ואולי חזיתות בשתי

הניצחון״. לאחר רק ״הידד״ הצועק האנוכי, הדומם, הרוב מן חלק
 בינינו. השלמנו וכנראה שתק בוריס מאוחרת. היתה השעה

מן גאוותך את שירשת סבור ״אני בהערה: הוויכוח את סיימתי
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 המושג חייב אצלנו הארוכים. השפמים בעלי הבלקנים, הלוחמים
 בגאוותנו, פגיעה אינה גנגסטר המלה שונה. אופי בעל להיות ׳כבוד׳
 גנגסטר, בשקט, ישן ובכן בסדר. שהכל מאשרת היא הוא: נהפוך
י״ טוב לילה

ה׳ יום
 לפתוח החלטתי הרבה. להתרחק בלי אבל הנושא, מן סוטה שוב אני

 כשייכים אותם הגדרתי בורים עם שבשיחתי חריגים, של בתיאורם
 הכלא, שבחיי הצללים הם הראשונה הקטיגוריה חריגי השני. לסוג

בו. האצורים האורות הם השניים ואילו
 צברים מהם שלושה אסירים. עשרה כעת יושבים שלי בתא
 ואחד מבולגריה אחד מרוסיה, אחד פולין, ילידי ארבעה אמיתיים,
אשכנזים. והשאר ספרדים, הם הצברים ושני הבולגרי מגרמניה.

 הוא מושלם, גופו מבנה העברי. הכפר בן הוא הראשון הצבר
 שנה חמש־עשרה - עליו שהוטל העונש ושבע. עשרים בן וזריז, חזק
 האפורות- בעיניו עקשנות. לא אך נחרצות, מביעות הגבריות פניו

 הכינוי גדל. שבו השדה מעל הקורנת האור מנהרת הרבה יש הירוקות
 שכלו המחוספסות, הליכותיו בגלל אותו הולם בו שדבק ״איכר״
 ספר בבית בתל־אביב, למד שור. של כוח - וכוחו והישר, הבהיר

 כאורז היטב והשתכר אביו, במשק לעבודה חזר וכשסיים למסחר,
 שחצנות. של מועטה לא מידה בו גם יש הצברים ברוב כמו תפוזים.

 מרכיב שרברב, מסגר, חשמלאי, מעולה, נהג רבים: בכשרונות ניחן
 של נטל כתפיו על אין מחטיא. אינו שלעולם קלע פצצות, ומפרק

 שנהפך עד בנעוריו שקרא הספר הוא והתנ״ך אירופית״, ״תרבות
 יודע. אינו יידיש עברית. היא העריסה, מן שפתו, מנשמתו. לחלק
 קורא לאחרונה גרוע. במבטא אנגלית ומדבר בערבית היטב שולט

אזרחית. בנייה ולומד באנגלית ספרים

ו יום
 על באנטישמים. נתקל לא ומעולם הגלות, מתסביך שמץ אף בו אין

 לא-יהודי של כזה אליה ויחסו עליה, קרא כי יודע, הוא אנטישמיות
היהודי הקיום של הסבוכות בבעיות מתעמק אינו רגישה. נפש בעל
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 צורך ללא להוריו, כיחס וטבעי, פשוט הוא לארץ ויחסו בגלות,
והנמקות. בהסברים

כלשהי, מפלגה חבר היה לא מעולם פשוטה. היא הבעיה בעיניו
 באידיאולוגיות. הולעט ולא סוציאליסטית, ולא רוויזיוניסטית לא

 שבה האדמה ועל קיומו על שמאיימים ראה כי למחתרת הצטרף
 חייבת אדמתו על שהשליטה כשמש לו ברור היה שורשים. היכה

 עבדות ידע לא הפרטיים. חייו על השליטה גם כמו בידיו, להיות
 לא שאיש השמש תחת אביו, אדמת על בכפר, כבן-חורין נולד מימיו,
 כולה, הארץ אינו שהכפר הבין כשהתבגר, אורה. את לו הגביל

 ברגע להתנפץ עלולה שחירותו הבין העולם. סוף אינו הירוק והאופק
 חומות המוקף ואדם עבדות, בתוך חירות אין כי הארץ, שתשועבד

 את לנחול מלאה זכות לעם כי הבין כבן-חורין. לחיות יוכל לא כלא
אביו. אדמת של בעליה להיות הזכות לו שיש כפי אבותיו, אדמת

 שכניו בקרב מקובל היה אביו באיבה. התייחס לא לערבים
 את מאליו המובן כדבר קיבל עצמו הוא אותו. כיבדו והם הערבים,

 הכפר נחיתות לבין היהודי הכפר של הגבוהה רמתו שבין ההבדל
 זה כפר היה אחת שלא בפרט עמם, לשיוויון להגיע ציפה ולא השכן,

היהודים. חיי את המסכנים ומסיתים, פושעים כקן
 לא מעולם אנגלים. כלפי תהומית שנאה חש גילו, בני כל כמו

 עם הנה בא לא האנגלי בונה. או נוטע אדמה, עובד באנגלי נתקל
 האנגלי של בידו עמו. משותף עתיד ולכונן כאן לחיות כדי משפחתו

 שהאנגלי הבין בלבד. הרובה את אלא מחרשה, פעם אף ראה לא
ובחייו. באדמתו שולט

 מהר והתמצא תושיה, בעל היה כמפקד לאגדה. היה לבו אומץ
וכיבדוהו. לו צייתו פקודיו חדש. מצב בכל

א׳ יום
 הראשונה בפעם וכשנתפם המשטרה, ידי על מבוקש היה רב זמן

 הופקדה השני מאסרו לאחר התל-אביבי. הכלא מן חברו עם נמלט
 עליו גזר המשפט בית (.solitary confinement) חמורה שמירה עליו

 בתל-אביב. בנק בשוד השתתפותו על מאסר שנות חמש-עשרה
טביעת היתה היחידה והראיה מעצרו, לפני שנה התרחש האירוע

T ״
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 הטביעות שאת בפנינו נשבע הוא הבנק. קופת על שנמצאה אצבעות
 לא חומרים״. ״חוזק בלהיטות ולומד כלוא הוא כעת המשטרה. זייפה

 וינאית צעירה - האישי אושרו מקור גם אלא ממנו, נגזלה חירותו רק
 שמעתי אבל מעולם, אותה ראיתי לא לחיים. חברתו שהיתה נאה,
 אוהבת תוססת, אלגנטית, טיפוסית, וינה בת זאת היתה רבות. עליה

 למחתרת. אהובה אחרי והלכה הכל על ויתרה ונשפים. יפים בגדים
 להם היה גרו שבו החדר והסכנות. המחסור הרעב, - הכל עמו חילקה

 הקן אל חמקו בלילות ורק יום, באור ממנו יצאו לא כי מאסר, כתא
 גם אסורה עתה החשאית. פעילותם זאת כשדרשה הקרוב, המחתרתי

 אין שכן מנהלי, במעצר שבבית־לחם, לנשים הסוהר בבית היא,
 אחרים ״פושעים״ עם שם יושבת היא בשוד. בהשתתפות להאשימה

המשותף. לשחרורם ומצפה
 נער הצעיר, אחיו את ״ההגנה״ אנשי חטפו 1942 שנת בתחילת

 שחרורו לאחר השלישית״. ״המדרגה בשיטת חקרוהו שבע-עשרה בן
 המקובלת הטכניקה זו היתה המשטרה. ידי על נעצר ״ההגנה״, מידי

 שטרן״, ל״קבוצת שייך שהאיש על הצביעה החטיפה ימים: באותם
 הוא גם נוח. יותר לכלא ״ההגנה״ מידי שחרורו לאחר הועבר לכן

מנהלי. מעצר השלישית השנה זו מרצה
 נטל תחת כורע האב הללו. הבנים ושני בנות שתי להוריהם

 רוצה היה עמלו שנות לאחר ורצוץ. שבור והוא הקשה, עבודתו
 לבניו, - בשממה שנטע המשגשגים הפרדסים את משקו, את להנחיל

 ויודע יקיריו של סבלם את עמו נושא הצעיר חברי בכלא. הם אבל
 ab הכל להתחיל הוא מוכן מתחרט. אינו אבל סובלים. הם שבגללו

ovo שהחירות מפני אלא עקשות מתוך לא לכך. הזדמנות תהיה אם 
להשמידה. ואין עקשת, עצמם החיים כמו היא

ב׳ יום
 מטורקיה שמוצאה משפחתו בירושלים. נולד ספרדי, השני, הצבר
 ותשע, עשרים בן הוא ספרד. יהדות של האצילי אופיה על שמרה
 במעשה השתתפות על מאסר, שנות חמש לאחר להשתחרר ועומד

 משוות המלוכסנות עיניו השאטני-כהה. שערו בכוח. רכוש הפקעת
אותו מאפיינים ושתקן. צנוע שקט, הוא רוסי. ״מוז׳יק״ של מראה לו
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 בצורכי ומתחשב נדיב למופת, חבר החם. וחיוכו לבו טוב הנוח, מזגו
 לו אין כי ואף לזמרתו, ברצון מאזינים הכל עליצות. שופע הזולת,

 גרפיקאי, - מקצועו פי על מסיבה. מכל נפרד בלתי חלק הנו ערב קול
 יכלה לא הענייה משפחתו אבל הוא, צייר-אמן כשרונו פי ועל

 בעוד שולט והוא עברית, אמו שפת כשרונותיו. את לפתח לו לאפשר
רוסית. לומד וכעת שפות

והנדסה, מתימטיקה כאן ולומד רבים בנושאים מתעניין הוא
 תיארתי, שכבר חברו, כמו האומנות. בתולדות בקיאות רכש גם אבל

 שקדמו אלה כמו ירושלמי הוא ״בעיות״. שום מטרידות לא אותו גם
 בהיסטוריה. מעמדה ואת הבירה שם את וקבעו שנה, באלפיים לו

 כחוליה בירושלים נולד ההן,שכן השנים בפער כלל מרגיש אינו
 היא ירושלים ונותק. - מקום באותו שהיה מה בין ישירות המקשרת

 תוקן כעת סימטה. וכל בה אבן כל מכיר והוא מוחשי, דבר עבורו
 בכוח. ממנה שנעתקו ומהותה מסורתה לשונה, הוחזרו לעיר המעוות.

המלאכה. הושלמה לא עדיין אבל,
 מטמא האויב לים. מעבר שבא כובש דגל מתנופף ירושלים על

 היה אפשר לו בה. לשלטונו היחיד הצידוק הוא והאקדח העיר, את
 את לשכנע מנסה היה ההדורים, את ליישב ובפולמוס בוויכוח

 סגירת דורש המאבק היה לו בביתו. לחיות חייב אדם שכל האנגלים
 בירושלים, אביו של חנותו את סוגר היה צום, על הכרזה או חנויות

 הצטרף ולכן ויחידה, אחת תגובה קיימת האנגלים לגבי אולם וצם.
למחתרת.

 לא אך תמימים, ימים שלושה האנגלים אותו עינו מעצרו לאחר
 בחוליות, חריף כאב הוא שנותר מה וכל ״חיוביות״, תוצאות השיגו

 נוגשיו של בורותם היתה רבה מה היום. עד סובל הוא ממנו
!ירושלמי היותו משמעות את תפשו שלא עד בהיסטוריה,

ג׳ יום
 בשבת באחרונה. אותי שהרשימו אירועים כמה על לכתוב עלי

 לנור אותי ישלחו שני ביום כי קצרות, לי שהודיע המפקד אל נקראתי
)בגלל ב׳ ליום דווקא רנטגן לצילום תור לי שנקבע עניתי שמש.
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 ולכן ישר, קו שלי השדרה בעמוד החוליות יצרו האבנים נשיאת
.Souvenir de Nour Shemesh צילום דרשתי

ב׳ ביום קצרות: במלים אותי ופיטר מדברי התרגש לא המפקד
שמש. נור

 בטוחים היו חברי שלי. בתא למבוכה גרמה עזיבתי על הידיעה
 יניחו שלא חשתי העת כל אולם מאסרי, סוף עד אתם אשאר שהפעם

היה. כך ואכן לי,
 אחי על זאת הפתעה שעשתה העז הרושם את בראותי התרגשתי

 בתחושת מאוחדים היינו לבם. עומק עד הצטערו הבחורים לצרה.
ממני. פחות לא הצטערו כעת בינינו. שנוצרה והאחווה הידידות

 לבית אבל לצילום. התור בגין ב׳, ביום שולחתי לא זאת בכל
 היו ורגלי ידי על שומר. בליווי ברגל, הלכתי הממשלתי החולים
 שיצאה ד׳, הגברת את מרחוק ראיתי הכלא בחצר כשעמדתי אזיקים.
 היו אלה בי. הבחינה שלא סבור אני המשפט. בית מבניין כנראה
 לפגוש יכולתי אגב,לא אתמול. שראיתי היחידות המוכרות הפנים
 עולה אינו החולים לבית הסוהר בית בין המרחק שכן רבים, אנשים

 המחלקה לטובה. אותי הפתיע החולים בית צעדים. מאה על
 ברחוב הגובל הבניין, של השמאלי באגף שוכנת שלו הרנטגנולוגית

הראשי. הרחוב ובין הקטנה הגינה בין מפרידה תיל גדר יפו.
 הצר ההמתנה בחדר להמתין ונאלצתי תורי, הגיע לא עדיין

 ליד ספסל על ישבתי לפרוזדור. שנעבור החליט הסרג׳נט והמחניק.
 בנין מול הסואן, הרחוב מן מטרים כשני קרקע, בקומת פתוח, חלון

הדואר.

ד׳ יום
 בשעת - פעמים ארבע ירושלים את ראיתי תש״א תמוז כ׳ מאז

 במכונית נסעתי פעמיים וחזור. הלוך וממנה, שמש לנור הנסיעה
 אלה אי המסורג לצוהר מבעד לצוד כדי צווארי את ומתחתי האסירים

 לי היו ואז פתוחה, במשאית אותי הובילו פעמיים העיר. של מראות
 והעוברים העיר רחובות במראה צמאוני את לרוות דקות חמש

 בלב בתנועה, להתבונן אפשרות לראשונה לי ניתנה הפעם ושבים.
ביותר. נוחה תצפית נקודת מצאתי שעה. מחצי למעלה במשך העיר,
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 ואינו רואה בבחינת רכב, וכלי אדם בבני מקרוב להתבונן יכולתי
נראה.

 בו מביט שאתה שהאיש מכיוון במינה, מיוחדת התבוננות זו
 מן תגיח אם ואילו שהיא. כפי נשמרת פניו וארשת במבטך, חש אינו

ונבוכים. מופתעים וייראו פניו ישתנו מיד המחבוא
 טבק שבעישון לזו הדומה חוויה רשמים, מערבולת בי היתה

 והרגשתי הסיגריה טעם את לתוכי שאבתי הינזרות. של חודש לאחר
 אלא הסיגריה היתה לא לעשן שחזרתי לאחר אבל נעים, טישטוש

סיגריה. סתם
 הראשון הרושם את רק לקלוט הספקתי הקודמות בנסיעותי

 חצר אל ונכנסה ההרים לעבר המכונית אותי הובילה וכבר והמהמם,
 טוו שסביבו גרעין, למעין זה ראשון רושם נהפך מכן ולאחר הכלא.
 רב זמן מתמשך. חלום זה היה כאילו קוריהם, את והגעגועים הדמיון

ר את ראיתי אמנם אם בטוח הייתי לא עי  כזו נסיעה וכל בהקיץ, ה
כחלום. לי היתה - דרכה

ה׳ יום
 החדשים, המראות בי היכו הראשונים, הנסיעה ברגעי ובפרט הפעם,
 המחשבות תור בא הראשון הרושם כשפג אבל והרעש. השינוי
 היום מן שנים כשלוש כבר שחלפו לי הוברר ואז הדעת, ושיקול
 שלוש אין הנצח לעומת הזאת. העיר של בן־חורין תושב שהייתי

 רבות תמורות לחולל הן עשויות ואולם ביותר, חשובות שנים
המתבונן באדם מאוד הרבה לשנות עשויות הן מזו, יתרה בסביבה.

בה.
ב לי היה זר חו הרושם שפג ולאחר היטב, לי המוכר זה ר

T ״

 ביניהם מצאתי שלא האנשים פני בעיני. היה עוין אפילו - הראשון
 ההם. בימים לראות הייתי שרגיל כאלה לא שונות, היו אחד מכר ולו

ואנוכיות. קרירות היו, אדישות
 צליל נתלווה שלי תנועה לכל מוזרה. קרירות התגנבה לתוכי גם

ב מאסרי. שנות שלוש המו ובתוכי אזיקים, של צורם חו ר  קרוב זרם ה
 שבנסיעות אווילית התמוגגות אותה בי היתה לא שוב ממני. רחוק אך

גברים נשים, נוער, בני בחומרה. זה ברחוב הסתכלתי הקודמות.
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 לקראת ומעיניו ועיסוקו איש איש כיוונים, באלף לידי עברו וזקנים
 של דורות לעוד להעבירם כדי הבא, ב׳ או א׳ יום לקראת המחר,
 הנשים אף שחקים. מרקיעה חשיבותם היתה כאילו ושבים, עוברים

 הפתיע כאן. עלינו העוברים היסורים כל למרות ענין, בי עוררו לא
 חמוקיהן בעיני. חידוש זה והיה חיילות, של הרב מספרן אותי

 כל בי עוררו לא המלך מעלתו הוד צבא מדי לתוך שנדחסו השופעים
תשוקה.

 צעירים רק עברו נראו. שלא כמעט צעירים יהודים אזרחים
 ומבריקה. משומנת בלורית בעלי אלגנטים, לבנטינים נוצרים, ערבים

 בגיל גברים או זקנים נשים, רק נראו היהודים ושבים העוברים בין
שמי. ישראלי, ממוצא בריטי חייל נראה ושם פה העמידה.

 המחשבות מערבולת הרחוב, רעשי קלה. סחרחורת חשתי
 בשאלה יחד חברו אלה כל השחורים, הכלא ימי של והזכרונות

 כל ובין ביני המשותף הרוחות, לכל מה, מה? ולשם מדוע - מעיקה
 שלהן? הממזרים בבעליהן? הבוגרות הללו הנשים הזה? ההמון
 אל חוזר רב ובקושי מסיוט, ורע, ארוך מחלום המתעורר כאדם הייתי

המציאות. ואל ההכרה

סן  ני
ג׳ יום

 גרוע, רוח מצב של ימים כמה ולאחר היומן, מנושא שסטיתי לאחר
למסלול. שב אני

 ובהיותו עיירה, למעשה גדולה, מושבה בן הוא השלישי הצבר
 כשחקן תואר יפה כולנו. של זקונים בן מעין נעשה תשע-עשרה, בן

 בחינת את עבר מכבר לא להפליא. וזריז חזק אך צנום קולנוע,
נשק. החזקת על צבאי למשפט ממתין הוא וכעת הבגרות,

סתירות. ומלא מסתורי כה אופי בבעל בכלא נתקלתי לא עדיין
 ניסו לגורלו דאגה מתוך כאשר אבל חששן. אפילו עדין, נער זהו

 התייחס למוות, שיידון האפשרות לקראת אותו להכין הבוגרים חבריו
 שתקן - גיסא מחד דאשתקד. בשלג מדובר כאילו בלא-איכפתיות,

 חוויותיו את התא חברי לפני לשטוח מוכן ומאידך, וביישן,
לכולם גילה אתם. יחד ולצחוק צחוק פרצי לעורר ביותר, האינטימיות
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 ראיית תוך שלו חסרונותיו את בפומבי וניתח משפחתו, סודות
עתידו. לגבי שחורות

 על אותו כיבדנו כולנו ואולם שוטה, אלא שאינו לחשוב יכולת
 משני יותר קרא לא שנינותו. ועל הערותיו חריפות על לבו, גילוי

 כל בקלות פותר הוא אבל - השלישי את קורא באחרונה - ספרים
 ויש המצאות, כמה באמתחתו יש בפיסיקה. או במתימטיקה שאלה
 מן מאומה בו אין חדשות. להמצאות תוכניות מכין שהוא

 אותו להניע בצוותא, או ביחידות נסיונותינו, וכל השאפתנות,
 מה שאלנו להתרכז. מסוגל שאינו טען בתוהו. עלו בלימודיו להמשיך

פרימוסים. לתיקון מלאכה בית שיפתח השיב שחרורו? לאחר יעשה
 מידיות או מעץ ותכשיטים צעצועים מייצר הוא זהב. ידי - ידיו

 כשרונו במיוחד בולט לרגע. נח ואינו משומשות, שיניים מברשות של
 אחד יום כצילום. מדויקת שצייר שלנו התא ותמונת הציור, בתחום
 לא שציורי ידעתי הציורים בין וכשהשווינו התא, את שנינו ציירנו
 היה הוא בכלא. חיינו חשכת את בו הבעתי שכן התפעלות, יעורר
 ולבסוף נאנח, ארוכה, שעה בה הסתכל התמונה. את ששיבח היחיד
 ״לכן שאלתי: מלאכה״. בעל רק ואני האמן, אתה ״אכן, פסק:

 וענה: שוב נאנח פרימוסים?״ לתיקון מלאכה בית לפתוח החלטת
״כן״.

ה׳ יום
 אבל אותו. מעניינים אינם פוליטיקה נושאי על ומאמרים פוליטיקה

 איך נשאל אילו מתמיה. באופן קולעות המצב על והערותיו דעותיו
 חשוב וכי השאלה? מה להשיב. מתקשה היה ודאי למחתרת, נקלע

 אנגלים, פה שנמצאים ומכיוון כאן, שנולד היא העובדה למה? לדעת
 יום חמש-עשרה. מגיל בה חבר היה במחתרת. שמקומו הדבר טבעי

 של ברפת שהסתתר )זה יהושע אליו בא הבגרות בחינת את משסיים
אתו. וללכת הוריו בית את לעזוב שעליו לו ואמר בה(, ולן אביו

 ״אתה שאל: יהושע השיב. - עוד״ קיים אינו הארגון הרי אבל,
 הפטפוט מה ״אז קיים״. ״אתה קיים?״ ״אני קיים״. אני ״כן, קיים?״

 ״אני לא?״ או כן אתי? בא אתה הארגון. אנחנו איננו. שהארגון הזה,
בא״.
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 אמר ולהורים הבכור, לאחיו פתק השאיר חפציו, את ארז בערב
הביתה. עוד שב ולא הלך סרט. לראות הולך שהוא

 הראיון בשעת רק התראו בריחתו אחרי ולילות. ימים בכה האב
 טרחה שכר לממן מנת על מאדמתו חלק מכר אביו הסוהר. שבבית

 בבית בריחתו, אחרי פעמים מספר פגש אחיו את טוב. דין עורך של
 שישוב בו להפציר ניסה לא ובכה. ישב האח בתל-אביב. קטן קפה

 לעשות? מה אך עליו, כבד היה שלו לבו גם ובכה. בכה רק הביתה,
לעשות. מנסה הוא וזאת המציאות, את לשנות יש

הדרך. היא קשה כי אם פשוטות, הן הבעיות הצברים בעיני

ו׳ יום
 ברוסיה, נולד אמנם הצברים. מן כלל שונה אינו שלנו בתא הרוסי

 חזק. וגופו ממוצעת קומתו והתחנך. גדל וכאן כילד, לארץ הגיע אבל
 שליטה לעצבות ואין ועליצות, חיוניות מלאות השחורות עיניו

 השלישית השנה זו אסורה אשתו ונשוי. הוא, ותשע עשרים בן עליהן.
 אצל נמצאת חמש בת בתם חולה. היא לחם. בבית לנשים בכלא

 כבדה ריכוז. במחנה בהיותו צער מרוב מת אביו עניה. אלמנה סבתה,
 יכולה אינה אבל שמחה, ניצוץ כל לדכא העלולה העננה היא

ומרדנית. עיקשת קשוחה, שהיא לעליצותו,
 ישב 1934 בשנת כבר במחתרת. שלו הקריירה היא ימים רבת

 נמלט ״מזרע״, הריכוז למחנה נשלח .1941ב- שנית ונאסר בכלא,
 שהה שבה לדירה בתל-אביב. הפעם שוב, נאסר שנה וכעבור ממנו

 ביריות פתח מורטון המפקד המשטרה. פרצה חברים שלושה עם
 ובלסת. בכתף בירך, קשות פציעות פצע אותו שניים. והרג עליהם
 "Bloody :סינן חי, שעודו וכשראה החולים בבית לבקרו בא מורטון

"lucky. בריאותו מצב ואילו צלקות, רק לו נותרו כי מזל, לו היה אכן 
צוין. מ לי- ל כ ה

 שנותרו השניים הועמדו זאת למרות נשק. נמצא לא בדירה
 למאסר ונדונו נשק בהחזקת הואשמו צבאי. דין בית לפני בחיים
 כאן המתואר האיש בלבד. שנים לעשר העונש הומתק כך אחר עולם.
 הוא טירוף. עד אוהב שהוא קטנה בת לו ויש במקצועו, הוא מורה
חירות. - שמה בלבד. דקות עשרה חמש בחודשיים, פעם אותה רואה
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 ובלי קושי בלי שהשיג זעירה, גופנית חירות של אביה הנו כן אם
ם להיות נפשו כשחשקה רק התחיל הסבל כאב. א  חירות של ה

 לידה, בצירי המתפתל אמהי מגוף לחלק נהפך אז מיליונים. המקיפה
ת. ללדת כדי ובחשיכה בזוהמה בדם, רו  את הגבר טועם כאן חי

אב. של תפקיד ממלא אינו זה ובתהליך אמהות, של טעמה

ל רי פ  א
א׳ יום

 ראשית, מאוד. רבות בעיותיהם אירופה. יוצאי הם התא דיירי שאר
 היתה שעבורם ישראל, לארץ הקשה הדרך את לעבור עליהם היה

 נושאים רבים הזינוק. נקודת זאת היתה שלצברים בעוד היעד נקודת
פולין. יוצאי רובם וטלטוליה. הדרך תלאות את בקרבם עדיין

 שתי בין לפולין. הגולה לב רוסיה,עבר יהדות חורבן לאחר
 דם היהדות. של דמה מיטב של למאגר פולין נהפכה העולם מלחמות

 המטבחיים בית בתעלות חינם נשפך גם אבל ישראל לארץ הוזרם זה
האירופי.
 לא בתוכם, ואני הפולנים, התא מדיירי איש כי לציין הראוי מן

 סבל ולא מפולין, ברח לא איש בהמית. אנטישמית שנאה מבשרו חזה
 מטהר גורם בהכרח אינו שהסבל מכך מסיק אני רעב. חרפת שם

 למדתי מנסיוני היסטוריים. לתהליכים גרוע מניע אלא ואינו ומאציל,
 להשחתה ולגרום הדעת את לשבש עלולים והיסורים הסבל כי

מוסרית.
 הדרך את עברו לשעבר( דיירים שני )לרבות הפולנים ששת

 המלאה. החירות אל המשיכו שממנו ראשון, יעד כאל ישראל לארץ
עצמאי. לעם השייכת עצמאית בארץ חיים זו: דרך על עלינו כולנו

 פולין. אדמת על שם, חלומנו את להגשים ניסינו לא מעולם
 כל את הפנינו ומלאים, חופשיים לחיים התשוקה בנו כשבשלה

 כדי מולדתנו אל לשוב רצינו מסוים. גיאוגרפי מקום אל המאמצים
 החי האדם כל עם לשוויוננו כתנאי הגאולה, חלום את להגשים
רצונו. פי על חי עם כל שבה זו היסטורית בתקופה בעולם,

 השחיתו לא פולין. יהדות של הבינוני המעמד בני היינו כולנו
המצבים שני מרוד, עוני ולא מופלגת עשירות לא מידותינו את
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 עבדי את ההיסטורית, הרוחנית העבדות את שיצרו הקיצוניים
 כדי הזרים לפני התרפסו הראשונים העוני. עבדי ואת העשירות

 לפרולטריון החניפו הם אף והאחרונים שלהם, העדן גן על לשמור
 תוך צלמם, לאיבוד הגיעו כך לבוא. לעתיד עדן גן להם שהבטיח זר,

 התרוצצו הללו הקצוות שני בין שונים. גוונים בעלת התבוללות כדי
 החוליים את שהולידו זהב, ושבילי סינתזות של שונים תסביכים
הארוכות. הגלות שנות של הנפשיים

 הגלות. מתסביכי כמשוחררת נראית שלנו השישייה ואילו
 לנו, וגם גני-עדן, על השומרים לאנשים הוכיחו האחרונות השנים

 את גם ישכנעו הקרובות שהשנים ייתכן הנכונה. בדרך שבחרנו
 הסופי, השלב אינו הראשון השלב כי נפש, בתחלואי שלקו האחרים,

 תלייה, עצי סוהר, בתי דרך עובר השלימה הגאולה אל המסע וכי
עלמין. ובתי קרב שדות

ב׳ יום
 אביו ביאליסטוק. מסביבת מוצאו שנה, לפני ששוחרר הפולנים, אחד
 אמצעים בעל שהיה ומכיוון רב, יהיה שבנו ורצה מצוות שומר היה

 ספרות קרא רעה, לתרבות הבן יצא שם אבל לישיבה. אותו שלח
 ״ביתר״, של חקלאית לחווה וברח פאותיו את גזז ולבסוף ציונית
 ועבד 1933 בשנת עלה ואמנם ארצה. החלוצית לעלייתו כהכנה
א׳. סוג בניין כפועל

 נדון הוא ברשותו. נשק מלאת מזוודה השוטרים מצאו 1938ב-
 האחרון, ברגע לראשו. שחורה וכיפה אדום בסרבל הולבש למוות,
 למאסר הוחלף דינו גזר כי ההודעה הגיעה הנידונים, בתא כשישב

עולם.
 למוות הנידונים תא את עברו שכמוהו אחרים, אנשים אצל

 הצל אצלו מבטם. על המעיב גרדום של צל איזה יש בחיים, ונותרו
נראה. בלתי כמעט הזה

ג׳ יום
 בעל מוולין. מוצאו חודשים( מספר לפני הכלא מן )ברח אחר פולני

הפ.פ.ם. משורות לוחם של טיפוס פולנית, ספרות ספוג השכלה,
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 שקוע כי בו ניכר כפועל. עבד בארץ סוציאליסטית(. פולנית )מפלגה
 שתקן היה כי טיבם, מה ידע לא איש ובלבטים. ב״בעיות״ הוא

 שנותרו, אלה בין היה נתפרדה, כשהחבילה עצמו. בתוך ומכונס
 המשטרה ידי על נתפס הסוף. עד דרך נאמני של קטן קומץ

מאסר. שנות לשבע ונדון בירושלים,
 הבריחה. בשעת קשה ונפצע אתו יחד נאסר השלישי הפולני

 הפולנים מלחמת של ההשפעות יחד חברו זאת בעיר מווילנה. מוצאו
 בעקשנות שאף הוא הרוסית. המהפיכה מסורת ושל לחירותם
במולדת. המציאות על הללו השיטות שתי את להשליט

 קורא פילוסוף. - לבו נטיית פי ועל במקצועו, דפוס פועל הוא
מדינית. כלכלה ולומד פילוסופיה ספרי

 הכיפורים ביום בשופר לתקוע העז כי בעבר, פעם כבר נאסר
 תקיעת על האנגלים שהטילו האיסור למרות המערבי. הכותל ליד

 הצו. את ומפר ישראל מבחורי מישהו קם שנה שנה זה, במקום שופר
 כזו שבתקיעה הראשונים מן היה שלנו הווילנאי לכלא. נשלח כך על

 חוק חל לא זה במקום בעלותם על כי ועולם, עם קבל הכריזו,
מאסר. שנות לשבע נדון הוא גם חבריו, כמו ההתיישנות.

ד׳ יום
 מביעות רוחניות והמקרינות היפות פניו מוולין, הוא אף הרביעי,

 למוות, נדון שנים שלוש לפני קשה. ממחלה המחלים של כזה סבל,
 את המיר העליון הנציב לערעורים. הדין בבית גם אושר הדין וגזר

עולם. במאסר העונש
 בידי שנתפס ובשעה רכוש, בהפקעת חלק נטל בהריגה. הואשם

 ונהרג נפגע היריות בחלופי בריחה. כדי תוך בשוטרים ירה המשטרה
בו. פגע מי של כדור לדעת אין ושבים. העוברים אחד

 רכה, מסה )חומר-נפץ(: ג׳לניט דעתי על עולה בו בהביטי
 וברזל, סלעים לפוצץ מסוגלת מסוימות שבנסיבות וריחנית, עדינה
עשן. ותמרות אבק ולהעלות והרס מוות לזרוע

 בית בכלא כעת היושבת נערתו על חולם מסגר. - במקצועו
 את לעבד רוצה הוא אדמה. וחלקת בית לו הורישה סבתו לחם.

קיצוניות דרישות האם בשלווה. ולחיות לעבוד אשה, לשאת אדמתו,
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 עליו יפעילו אם לג׳לניט, לו, יניחו לא אם דרישותיו? הן ומוגזמות
 וסכרים, חומות יפוצץ נוצר. לכך כי הטבע, חוק פי על יפעל לחץ,
 ושב עובר אפילו יינצל לא ומהם ומוות, הרס יזרע ובטון; פלדה
ודי. - אסור פשוט ג׳לניט. על ללחוץ אסור כי תמים.

ה׳ יום
 אך מהוגן, סוחר כשל מראהו ביאליסטוק. מסביבת מוצאו החמישי

 ומתמצא ומלידה מבטן סוחר הוא חשבונות. מנהל הוא במקצועו
 מעצם יותר ללבו קרובים המסחר משחקי הכלכלה. ברזי היטב

 חומר מוחו מחפש בטלה, עליו נכפתה שבכלא מכיוון הרווח.
 אחד כל של המאסר תאריכי את היטב זוכר הוא ולתכסיסים. לחשיבה

 שבו העסק מן שחרורם. מועדי את בדייקנות ומחשב האסירים מן
 בלבד אחד רווח כה, עד הפיק, נעוריו שנות של המרץ כל את השקיע

 איזה יודע אלוהים רק נשק. החזקת על מאסר שנות שבע הוא -
 שליו סוחר מסוגל פרועים עסקים ולאילו לו, צפויים עדיין רווחים

ומיושב.

ג׳ יום
 על הידיעה אלי הגיעה בואה לפני שעות כמה י׳. באה בשבת

 בני של הקטן הקומץ עם נמנית זאת נערה בלבה. שגמלה ההחלטה
 אלמלא נשמתו. ואת האדם את המוקיעה דעתי את שמערער אדם

משחור. שחורה אדם בני על דעתי היתה הזה הקומץ
 ניצנץ לערפל מבעד כמו אך אור, רוויית בעוצמה קרנו פניה

 הציור אמני השם. קידוש על נפשם את המוסרים של סבלם בהם
 נשים של בתמונות כזאת, פנים הבעת הנציחו הנוצרים מבין הגאוניים
 דולורוזה״ כ״מאטר אלוהית בעטרה אותן עיטרו והפאגנים יהודיות,

המיגדלית. כמרים או
 להבעת היא זהה כי וראיתי זאת הבעת מול משתאה עמדתי

 כשנפרדה אמי בפני ראיתי כזו ארשת עמנו. בנות הנשים כל של פניהן
פעמיים. ממני
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 אמהות של סבלן הוא שנצחי כפי נצחית, פנים הבעת זו
 או הזר, הנוגש בידי ואחיהן בניהן נצלבים כיצד הרואות יהודיות,

עמן. מבני קריות איש יהודה בידי
 שם את מטהרים כאן להכיר שזכיתי אדם בני כמה ועוד י׳
ם ד א ב. גחלת בו רוחשת ועדיין מטבעו, רע שאינו ומוכיחים ה טו  ה

 גדולה נשמה הן, אחת נפש כולן האדם בני שנשמות הדבר נכון ואם
 של הרוחני הרועה לוין, אריה והרב י׳, מהווים אז או האנושות, של

ב של מרכיביו את - להם והדומים האסירים, טו  נשמה. שבאותה ה
ב, הוא מועט היחיד בנפש גם שכן מיעוט, אמנם הם טו  ומאז ה

ב בין הפרופורציה היא כזאת ומתמיד טו ע, ובין ה רו  בעולם ה
הזמנים. ובכל ומלואו

 פי על צדיקים. - האלה הגורמים את מכנה העברית הלשון
 הרבה אופטימית היא הערכתי אבל צדיקים, ל׳׳ו רק קיימים המסורת

 העולם בזכותם שרק המסורת, גרסת על מתפלא אינני זאת, עם יותר.

 בונים זורעים, היינו מה לשם חיינו? טעם היה מה הם, לולא קיים.
 להמוני בסלחנות להתייחם כדאי לקיומם הודות רק ונלחמים?

 עולם במאסר לשלם כדאי שלעתים כפי ו״אורקות״, ה״דוברמנים״
ספורים. אושר רגעי תמורת

ר י י  א
ג׳ יום

 יומני. בניהול הפוגה היתה בעבר גם בכתיבתי. חלה ארוכה הפסקה
 סערה היא הסיבה עתה ואילו בתוכי, שפרצה הסערה לכך גרמה אז

 ובלבבות בחומות הולם הרם שהדם והרעמים הכלא, לכותלי שמחוץ
 האפרורי, בסתיו התחוללה שלי, הפרטית ההיא, הסערה האסירים.

 אוזון של ריח המדיפה היא אביב סערת עכשיו, של זאת, ואילו
 התעוררות. משב אתם מביאים חדשים אסירים של גלים הגאולה.
 הבושה, על הכאב, על הגמול תחילת שהן ידיעות מגיעות באחרונה

 רוח האחרונות. השנים בשלוש הלב את שקרעו והזעם ההשפלה על
 היישוב שם את מטהרת החדשים האסירים בלב המפעמת המחתרת

בארץ. היהודי
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 רוח שיערתי לא ביותר הנועזים בחלומותי שאף מודה אני
 התחייה כי עוררין, עליה ואין היא, הוכחה כזו. איתנה לחימה

 לעם כראוי ויותר, יותר ריאלית צורה לאטה לובשת העם של הלוחמת
 על עדים כמאה מעידה המחתרת רוח חירותו. ועל חייו על הנלחם חי

 כי אף לתחייה, הקמה הגבורה פלאי ועל בעמנו חיוניים כוחות קיום
 כי מוכיחה זו רוח בקבר. כמו המולדת באדמת אותה טמנו לכאורה

עצמנו. אנחנו וכן אלמוות, ובת היא נצחית אבותינו גבורת
 ההד שכן האביב, סערת של רעם כל עמו שמביא הבשורה זאת

כלאנו. של העבות לחומות מבעד אלינו חודר

אי  מ
ב׳ יום

 שולי נעשה אותו, שתיכננתי כפי היומן, יום. עשרים חלפו שוב
 הטפל היו כשהאירועים מקודם, שהיה כפי ולא האירועים, לעומת

 בשתיקה ביומני אעבור האם קשות: מתלבט אני שוב העיקר. - והוא
 היומיום חיי על מסות לכתוב לי המותר חיי? תוכן שהם דברים על

 שונה לכיוון פונה שהנפש בשעה הפנימיים, נופיו את לצייר בכלא,
 בשרטוט עניין עוד לי אין בכתיבתי. לרפיון גרמו הלבטים ? לחלוטין

 אוכל לא חדשים, אסירים של הגואה הגל נוכח לוחמים. של דיוקנם
 דרך העוברים והלוחמות הלוחמים מאות את ברשימותי להקיף
 רבות. שנים למשך בהם והתקועים בארץ, הכלא ובתי הריכוז מחנות

 לפני ההולכים החלוצים היו שתיארתי, שלנו התא מדיירי אלה
בפרוטרוט. אותם לתאר ביקשתי ולכן הגדול, המחנה

 הראשון גרמני. - והאחר בולגרי, האחד שניים: רק נותרו עתה
 המחתרת. למען בו הבוער הדתי בלהט דרוויש של דמות לי מזכיר

 עם סופיה, יהודי של האצילית התרבות את באישיותו מאחד הוא
הבלקנים. ה״אוסטאשים״ של הפראית העזות

נערה, כפני פניו ומתנשא. במקצת יהיר צעיר, נער הוא הגרמני
 החזקת על הערבים. לב את שובה הוא ובכך להשמנה נוטה וגופו
 בלשון בכך מה של )דבר ״באשיטה״ - שנים לשלוש נדון רובה

הערבית(.
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 המטוס אותי ניתק הראשונה שבפעם היום מן שנים חמש מלאו היום
 חופשי האדמה, מעל הריחוף רגע את אשכח לא הקרקע. מן

 היום לקרקע. הכפוי הריתוק מן הראשונה בפעם משוחרר במרחבים,
 מלבן רק לי נותר המרחב ומן רבועים, מטרים לכמה מרותק אני

 את מרעיד אי-שם הטס מטוס מנוע של רעש כל השמיים. של מסורג
 ללא למרחקים להפליג זכאית הנפש כי אומרים יש כאב. לי ומסב לבי

 אולם הסוהר. בית של ולאבק לקרקע היא מרותקת כיום ייתכן. גבול.
 יומני בדפי תיארתי שכבר מאלה אחד רע, רוח מצב אלא זה אין

הקודמים.

מן ו הי
 שלוש את מילאתי שם בנור-שמש. לנהל התחלתי היומן את

 זו מסיבה הרביעית. המחברת התחלת ואת הראשונות המחברות
שמש״. נור ״ספר בשם אותה כיניתי

 לכאורה מקודמתה. חשובה והיא סיבה, עוד גם היתה ואולם
 אך עוקצנית, באירוניה נשמע זה כגון למקום השמש״ ״אור השם מתן
 לכל הוא מתאים שם שמש שנור היא האמת הדברים. פני הם כך לא

 הצעירות, הנפשות את השחורה הנוגש יד כלאה שבו סוהר בית
 אדם בני לטובת כסף, אין חינם השמש, כמו קרניהן את השולחות

 מתוך עולה השמש כי פרדוקס, אינו שמש נור השם כן, אם אחרים.
החשיכה.

 לכך ואין גנגסטר״, של ״יומנו - היא שבחרתי המשנה כותרת
 לחמש ונשפטתי נאסרתי שבעטיו רכוש, הפקעת למבצע קשר שום

 אדם לבני כשהוענקה מקודשת נעשתה ״גנגסטר״ המלה מאסר. שנות
 למען נעוריהם שנות ואת חייהם את והמקריבים החירות על הנלחמים

זולתם. של ונעוריהם אושרם
 אשר הוא, היהודים. ללוחמים כינוי אותו שהדביק הוא האויב

 בעיניו נחשבים כול, עיני המנקרים שלו, והגניבה השוד מעשי
ק. על להגנה - והחמס לחוקיים, ד צ  בשם הפועל אדם כל ואילו ה

ו נ ה - ק ד צ ״גנגסטר״. ה
״הגנגסטרים״ :הבאה העובדה את לציין יש זה פילולוגי בויכוח

ם ג׳ יו
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 לא בארץ שודדים אינם אנגליה. של בשטחה פועלים אינם היהודים
 מגרשים אינם מסים, באמצעות אזרחים כספי גונבים אינם להם,

 אותם. תולים לא אף אותם(, אוהדת שאינה )מדינה לרוסיה אנגלים
הנכון. הוא ההפך

 בשם היהודים הלוחמים את המכנים יהודים גם אולם,ישנם
 עבדים של שפלות נשמות בעלי אנשים הם אלה ״גנגסטרים״.

 החביבות מלים קידמה, ועל חופש על להג שמרבים ככל נרצעים.
 בא מוסריות על האין-סופי הפטפוט בעבדותם. הם מעמיקים עליהם,
 על - כביכול פוליטי״ ״תחכום על וההשתבחות שפלותם, על לחפות

 הללו הקטנים הזוחלים פחדנותם. על - אכזריותם אווילותם,
החזק. לימין תמיד מתיצבים
 ״המוסר הדגשת )תוך המוסר מגיני כעל עצמם על מכריזים הם

 אחיהם והקדמה. החופש האמת, הלב, אומץ המצפון, הישראלי״(,
 ב״יודנראטים״ היטלר, את באירופה שירתו ברוחם להם הקרובים
 לבין האנגלי הקלגם שבין במאבק הגיטו. במשטרת או למיניהם

 האיתנה האימפריה לצד הם מתייצבים היהודים, החירות לוחמי
״הגנגסטרים״. מול - ושוטריה

 הם מקורבים היהודים דברו ועושי האנגלי שהנוגש מכיוון
 לוחמי את המציינת ״גנגסטר״ המלה נהפכה העולמית, הקהל לדעת
 כוח אין כשלעצמה למלה ואולם שבשיגרה. למונח - ישראל חירות
 הכינוי עשוי היום בבוא מושג. של תוכנו או עובדות לשנות

 "law abiding שהמונח בשעה כבוד, של לתואר להיות ״גנגסטר״
"citizen אותו פי על צחנה. המעלה מוסרי, רקב של לסמל יהיה 

 יכול שמש״ ו״נור שמש״, ״נור בשם סוהר בית לכנות אפשר הכלל
 היא ההיסטוריה מהותי. הבדל שום בכך יהיה לא סוהר. לבית להיות

 שאז ייתכן ״בנדיט״. ומיהו לצדק, נלחם מי - הדין את שתחרוץ
לחלוטין. שונים מונחים יתגלו

 ולשהות הלחימה, בפעולת חלק ליטול הזכות לי שהיתה משום
 ״יומנו בשם ליומני לקרוא לעצמי מרשה אני אנגלי, בכלא שנים חמש

באחרת זו מלה ימיר שהעתיד בתקוה גנגסטר״, של

*
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פרחים

 ונוי כ\הר של בפרץ

 חיי השלכו לתוכו לרפש מעל פךחו

 הנוגס; במגף הךמוסים

 ססגוני, באקוךד הךיעו

 ־־ והידד ושמחה נצחון רועת1בך

. ם י ח ר פ
T :

הרמה קריאתם מעלי הדהדה
- : : •T •* T ־ :T T T  T T  • I

 באים, הם ״הנה :שבדרך לעזרה

!״ההצלה אתם גדודים, גדודים
I 5 י • • T ־ ־ T t

 צבעים שלל בנס

 ח!י אפךירות מעל נופפו

 שנכבש. במבצר פמו

 נצחון שמחת אחוז ואני

! Vivant, Crescant, Floreant:לעברם צועק

 פלאי, לךךגש מעל פךחו

 העלוב, תאי זהמת מעל מתמוססים

האדמה ברפת את נע<או הקקזת בצבעי
! * S •* ־ V I T V I V • ! ־ T T - :  T

מעלי להט הקזלו ולהטם
- T ־ ! S ־ T •• ”  T •• T -

 ןשךאל, נצח של תמיד אקז פמו

 :בארץ ובער קזעלה

ובלבבות, בספרים אדמתה, על
ד ־ ■ : • 1

שלנו. קזהוא בכל והאנושי, האליהי בכל
: T V V T ! * VI T : • v :  T T
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 וענויי, כבלי את וךאה הבט

 לילי, דזשכת את וךאה הבט

 אלהי. עלי, את נא שביר

והשחר. האור בראת אתה כי
-----------------J T T  T T  T  “

 השחר, אןלת עולה מואב להרי מעבר

 זיוה. חודר לסורגים מבעד

 ואךצף, עמך של לילם אחרי יום ברא אלי,

הגדול: לשמך שבח שיר אשיר אז

ך ו ר ה ב ת ר ד׳ א צ ו ת י ו ר ו א מ ה
I T ־ T “ :

 עה״ק ירושלים
תש״ג חשוון
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חצות תפילת

 מצעי, על שפוף בשבתי הייתי בקובלנה

פוכב, בלי סתיו, של לילה כחצות
T • : ׳ T ; V T : ־ -

 פלאי, של החשוך בתא כשבי הןיתי

הכבלים. בי הטילו שחורה ומרה
T ; T T • • • ־ : T •

 תפלתי, ע??ךה השנוק בגרתי

ראשונה, בדמעה עלה והלחש
T • T 5 • ; T ־---------; T

 גואה, כנחל פרץ פך אחר

ולוהט. ושופע פן,

 אבותי, אליהי אליהי,

!מלפי ךךד צור

הקךבן, תעלה למענך פי וךאה, נא הבט

הטלף. עופות ובמלתעות כלבים בשני נטרף אך הוא, שלך פי

 ? הבמאים הפלכים בידי עזבתני למה

הרב? בפחם סבבוני למה
T T J T S T T ־

פדבורים סבבוני למה
5 • • T : T T •

? קוצים פאש לעכו

 חונקים, מךעילים, שוךפים, שוב - ם ש

- ן א  ורומסים, נוגשים פ

 במחשפים, פיה מוטל ואני

מרוךים. ושבע פבול אתים, חסר
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 ? אה1ר האינך נקלעת, הצולבת לאש

 משם המולדת אור :הם מאורות שני

 מבאן. - בלבי עולה !שחר

 בדם, טבול עד־ץ, הוא ורךרד

עולה. המולדת מ?ךחב אך

 תגוע, כמוה - ה?ך חצות שעת אם

 השחר. עלות ?שרם היא. מ?נה שעת כי

 תדים, גסיסתך אנקת

ת?נע... - מוצא ובאין

 התכלת, נפשי את תעטה שוב

 מולךתית. נצחית, ךחו?ןה, ?הירה,

 האורות, בין המ?ןיד הוא הסורג

הקץ. יקיץ עליו גם אך השנים,

 השנןם, האורות ןךגאךןדו ואז

ח צ נ בריאתם, ה
_ _ : • 1 T T

 גונם... וזהב תכלת מולדת, מךחבי

תש״ג תשרי שלהי ירושלים,
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 הלן: עולה מנשמתי טוב... בה

!הללויה
— : T

 הצבע מתוי המושר שיר זה

פרחו, נשמתי שמעל . . . . . . • : T • T : *

 ההמנון, אותו של תו הוא פרח בל כי

 מלה פנינת הוא פרח בל כי

לבנה־יחידה. האם ברכת של
T • : T : • •• T ־ : •

הפרחים, פרחו גורלי מר מעל
־ • • T } ־ : T • T ־ •

 ודמי. כלאי למן אותם הזינו

 ,פךיחתם תעלה קברי על ואם

אמות. ולא אדןןה כי - לכל יבשרו

 ישראל, כנצח ןפךחו עד לעדי

 המכבים דם רוו כי

 השרון, חבצלת חגקיב, שושנת :כלם

המנחם. לאשה את שתזקיף ורקפת הנאהבים, ותמר אמנון

 הקןנצח, דגלם יונף עד לעדי

 ישראל לאליהי ןךיעו צבעיהם בשלל

!!י בפרחים הללוןה וישבחוהו:

תש״ג א אדר א׳ שמש, נור
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געגוע

 וחונקת, חרישית בתוגה הסתיו, עם אותי פקד

בכבליה, אבלה שמש עם קהוי, ביאוש
: T v  T : • T v  V • 7 I t

 ךבת1צ פחמצה החולצות עצורות, בלמעות

 ומר שחור ומשקען עמקו, עד הלב את

געגוע...

הסתיו. רוחות של ולע קדרות בו היתה
T S T 8 ־ ! I ־־ V ־ : T

 לאומר: הלם, של ולעה פרועה במנגינה בי זלל

 ההכרח... זה פי טוב... זה - לך רע אם

האורות, פבוית בנשמתי חג שדים במחול : • ”• T -  • . T . . ; T י

ה?זתיו. פהצות הפועם הלב בקצב

 ואור, תכלת של מוללת מלדזבי לסולג מעבר

 ושיפת, ותכלה בהילה ת, א גם שם

האביב. - ואתך

הגעגוע. הסתיו, אנכי. הסורג, מזה מעבר
” •* V * V ־ T ! “  • T T ־ :---------׳

ת - ממני נדזטפוזם  והאביב, א

 פלספונה, את האלילי הדם פחשף

 המתעתע, אתכם נשא התיפת אל לא אך

 אלצי, של וזהב תכלת למלחבי אלא

בדד. בת־פת הותיר ואותי
J ״ ״ ״ T T V
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ש  וזעם, בי קךרותי

 ואת... האביב - אתם רק ואשמתם

מעולם, מאז, נוצרתם לולא
T •• T *• V ! ־

 המר, לגעגוע הייתי לועג

לי. - הוא לועג ועתה

 ו־תם. חולף ממטר רק מהו? פי

 סופו. גם ובהם יסודו מים

 עוללתם ואביב את אך

לךם. - הוא שהופך

נוע בלי שם תעמדו למה
T T ־ ־ : T •

 מולדת? של ותכול-הזהב את

 בסער, בי נושבים ואתם המזרח

 פסתיו בי נושפת הגעגוע קינת

חפצה. אותי לשפר
• : T : T

 מעלי, שחור שעת

 לסורג מבעד מתאבך הגעגוע

פג. ולא
T :

 לאשי, את אזקיף אט אט

 קר מבט בו אזלק

 ...Apage - ואמר

ל?שב... נא המשך שוטה, בי, נשב
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 ברבבותיו, הקיפני המונם

 ?צלמות, בדם, באש,

 לפניך, נערמות הנ?חר ע?ך גויות

בדם. שמך את מאדימות

 הזכות, הדמעות שואלות - מתי? עד

 אלפןם. בנות שמא עשךים, שנות בנות

 ? הערלים שמך את יחללו מתי עד

? אליהיך יושיעך לא ייאמרו מתי עד

 עבדך, דוד אליהי הצבאות, אליהי קומה

 יך,3מפ משנאיך ועוסו אויפיך ךןפוצו

הזיר. ?שר האו?לים ?דודי מפ?יך ון?הלו

 האש, ?עמוד ומקדם מאז כמו שדי, קומה

 גלולים, עובדי של הטמא כחם את מחץ

 גופם. והנאות וזהב, פלדה ואבן, עץ עובדי

יסודם. מעפר כי לעפר, הפכם
T S T T •• • T T ! ! T

 הקדושה התמיד, אש את

 מוקד, על לעולים כלפיד היתה הדורות ש?כל

 !הקנים ש?עת עזל ?מנורה שוב העלה

 ותטהר תלהט וח־ם, אור תפיץ היא

עי• עדי קךשך מהר
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 השרון, חבצלת הנה שושנת!עקיב, הנה

 אהבתם, שלובי ותמר אמנון

העטור הראש רכונת ורקפת
1 ־ ! 7 5 V ־ T V T

 הבית( חו־בן את ?ב?ה באביב גם )פי

הנצחית, פריחתם את חדשו פלם
T T • : V : * T ־ • S • ׳

חנפה של האורים פמו הנאמנה,
- ••• T ״ T : T T VS V ־־ : V

ח המזיכידים צ נ ן. ו ח צ נ ה ו ה

 בענותם השלוים הנרות כאותם

בעז, דממתם רועמת
T T : • V V : *

קול פתרועת  במקדש שופר של על־

תלבין. הפלא וזהמת הכבלים תךעיד

 Deus ex machina האלילי פמו

נחושה, בגזרה נחתו
T : T•• S • “ S T

 5מנצחים ולא בוכזחים

 זעירים, פי אף ענקים

רפיונם. פל עם עצמה רבי
“ T J • T • T : T

 המתמדת חןתם1בך הם נצחיים

 לשמש, אל-על, גדלים

, אל ת מ א נצחם. - שלנו פנצח ה

 יחיך שוב לי... רוח פעת

שמחה. של בדמעה לבי,
* * : * : T : • V T
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ה י י ז ה
או שולמית, תמר, אביגיל, רחל, - לה לקרוא איך אדע לא - שמה

?X-Y
ה. - אותה אכנה חשיבות? לכך יש וכי יי הז
 לראשונה; כשראיתיה הייתי קטן נער הכרתיה. רבות שנים זה

 לא אז שלה המראה גם הרגע. את ולא היום את לא זוכר איני כמובן,
עמי. בבד בד ובגרה גדלה פעם. מדי והשתנתה גדלה הרי כי לי, זכור

 של מצח מצחה בה. אין ומום - וגופה פניה יפים היא, נאה
 ושערותיה ענוגה ידה ארוכים; וריסיה כהות עיניה גבות תבונה,
זוכר. אינני צבען את אך ושופעות ארוכות

 בהן ויש וחגיגי חם באור מאירות השבת. נרות שני - עיניה
שבת. של ורוגע וחג עונג,

 שלא כפי ומבינה היטב אותי מכירה ונבונה. לב טובת היא
 נאמנותה ורק לי, נאמנה תחושותי. כל את חשה זולתה. איש מכינני

 ובקור, באש ובערבה, במדבר ואחרי אתי הלכה לה. תשווה אם של
 ..."ubi tu שלחשה: המואביה של זו כמו עזה באהבה ובדמע בכאב

'laius, ibi ego laid
 ובלבה. בלבי בוערת אחת אש !ולא לא ״פרקטית״, איננה

 החובה. זו כי !״״לך תובעת: אדרבה, צעדי, את בולמת אינה לעולם
 את ממלא ואני הגל וכשגואה לו. הראויה החייל רעןת אתי, הולכת

 בחיוכה המרורים את וממתיקה ידי על היא הבא, הגל לקראת ריאותיי
הקורן. הטוב.

 מכל, אותי עקרו תת-חיים. אל האדמה, למעבה השליכו אותי... אסרו
 בחומות, החיים ובין ביני חיץ והקימו גידרו לי, והקרוב היקר מן

 כאן שהיא יודעים אינם זאת אבל בבריח. נעול ובשער בתיל בסורגים,
 אותי מרדימה לילה ולילה בזרועותיה חובקת יצועי, על כאן היא אתי.

חדשה. תקווה בלבי ונוסכת

* * * * *
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 התא. בתוך נראים ובלתי רואים משכבנו, על כאן שנינו לילה.
תחבקני. וימינה לראשי תחת שמאלה

ת הירח, לו שט הסורגים בין רו חי ה  עמוק, כחול-כהה בגון ו
 הסוהר בית שוליים. רחבות מחלצות עוטה יהלומים, רבבות שזורה

באוקיינוס. דם טיפת כמו בה, נמוג
 אומר בלי קמים אהובתי. טעם דברי אומרת - מפה ונלך נקום -

 הרובץ הגוף על לאחור מביט אני לחומה; מבעד מסתננים ודברים.
אחריה. אותי מושכת ״נלך״, ומותש. חיוור אונים, חסר מצעו על

ת. של במרחבי-עד צוללים אנחנו רו חי  במשובה, רצים ה
מן. את בדהרה עוברים בעליצות,  את יודעת שלי ביאטריצ׳ה הז

מעולה. מדריכה היא הדרך.
 יום אותנו: הסובב כל על מורה היא באצבעה היעד. אל מגיעים

נעורים. השמים, תכלת בוקר, טללי העולה, השחר אביב, בהיר,
 של מקומו זה האם פה... טוב כמה מיין: ולא שיכור לוחש, אני

אכן. :תשובתה את ושומע אותה מחבק אני - ? העדן גן
 נפשי: אל זוחלת ומחשבה אושרי, על מעיבה קלה עננה

 הטובים אל לא תתקרבי. אל העצים אל - לה אומר אני - נא הקשיבי
 עם תסיחי ואל פירותיהם, את תקטפי אל שבהם... הרעים אל ולא

השמעת? הנחשים,
כלל. נחשים כאן אין ואומרת: הפה מלוא צוחקת היא
 גבי על נחים אנחנו ירקרקים. ושמים ורך ירוק עשב פה יש

 של הראשונים כבצלילים פיאניסימו כאן זורמת הרוח העשב.
 של תנומה קלה, בתנומה כמו בהם שוקעים שנינו גמורה״. ״הבלתי

ירושלים... מלך של האהבה באפיריון העדן... גן אושר

Halt! Who’s there? !! - הלב. את הצעקה פלחה
האסירים. כאחד ומקלל הכאב על זועם המום, פצוע, מזנק אני

 אני !האנגלי?! המשמר הגיע לכאן גם פה? גם זה? מה הרוחות, לכל
כי גם ידעתי כי אף אותי? הובלת לאן קצף: בשצף שואל תי)ו  יש ידע

ם. הכניסה אסורה לכאן כי ?( יודע שאינו מי ד א ל
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 המתהפכת החרב להט ובידו מישהו שומר הללו השערים על גם
 שהועמד שוער אבל - שיכור אנגלי או כלב או שד שטן, או מלאך -

 הפעם, רק ולו רוצה איני משמרות, רוצה איני אני ואילו המשמר. על
בנת?

 ראוי לא שבגללן סיבות יש - שנטשנו הגוף אל חוזרים הבינה.
השיבה. היא קשה אותו. לנטוש

ם. עוד נלך לא את? יודעת רגוע: אך מדוכא אני ש  משם ל
 משמר. פעם הועמד שם גם הרי מכל... גרוע וזה לשוב, חייבים

תמיד. כמו אתי, מסכימה

 כמאות בהן ופועמים ברקותי הולמים השומר של הצעדים חזרנו.
 על לובן של עקבות משאירים הם ומרירות... מצוקה של השנים

 ומרדימה מרירותי את מסירה רחמניה, אחות כמו והיא, שערותי.
בנשיקה. אותי

9|e 9|e 9|c 3fc 3|c

 תימה אין לכן חמד. צמד שבעולם, המושלם הזוג שהננו ספק אין
 לאידיאל להיחשב אנו עלולים - ולא להיפרד, אנחנו שחייבים

ל הגורל. לגזירת בניגוד בהתגשמותו, ר גו  אהובתי, את קילל ה
ה אוי ה) יי הז הנה. עקרה לי!( ה

ה כי הגזירה, נוראה להיפרד. עלינו י י הז  את לאיש תנחיל לא ה
 אתה, יחד אברא, לא חדשה, רוח בו שתשכון גוף אתה אוליד לא חיי,
לאלמוות. לנצח, עצמי את

 דמעתי בבואת את רואה אני הפרידה. תהיה קשה - ידעתי
 דואבת חרש, מאתי הולכת אותה רואה אני השבת. בנר בעינה,
ה של זה כמו האלוהי, בצעדה צועדת ראש. וחפוית ק תי  מזרחה, - ב

שי הרי של הסגול אל עדן(. גן פעם היה שם הרהור: מואב)וברא
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 הזריחות האביב, החלומות, ארץ אל מולדתה, אל שבה היא
 ים של התכול באד תימוג קט מעט עוד רחוקה. כבר היא והעלומים.

נופו. את עירפלה שדמעתי המלח,
 לך שלום !רעייתי שלום - וחזי גרוני מלוא זועק אני - !שלום

ה, יי נעלמה י... התגשם שלא אושרי נעורי, חלום הז
 כי וגידים, עור לה תן אותה, לי השב אלוהי, שובי... לוחש: אני

 את הוצא כולן, את קח שתיים, קח מצלעותי, אחת קח נועדה. לי הרי
ה, את לי השב אותה. לי השב אך קרבי,  את השב חי. כל אם את חו

, את אהובתי, תי י י שלי... השבת את הז
שמחה. וקול ששון קול :שלך ירושלים בחוצות אשמיע ואז

תש״ג כסלו שמש, נור

[219]



ויזל אלי הסופר הקרוב, ידידו עם עמיקם אליהו
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י ל ל א ז י ו

י ד י ד ו - י ה י ל א
היינו. אחים כמו

 שבתמימות. וחלקם שבחוכמה, חלקם רבים, במאבקים ברית בעלי
 יחד. תמיד היינו באשליות כששגינו אף ולתקוות. לחרדות שותפים
 יחד. היינו אז וגם אוקיינוסים, בינינו הפרידו לפעמים
 מפגשינו. לי היו חשובים כי עמוק, כאב חשתי יחד היינו וכשלא

 ופוריים. מגרים היו בינינו הדעות וחילופי שיחותינו להם. זקוק הייתי
 זאת שביטא כפי אלא, אליו, קרוב כה הייתי כך בשל רק לא אולם

 היה ש״הוא ידידו: על בדברו מונטאן, דה מישל צרפתי, פילוסוף
 בסים על תמיד נבנו בינינו היחסים אחרות: במלים אני״. - ואני הוא,

ביותר. והעמוקה הנאמנה הידידות של

 - שלו חסידית, סביבה - שלי הרקע היינו. שונים כך כל ועוד,
 היהודי, הגורל את בשרי על חשתי אני חילונית. מתקדמת, משפחה
 אני וההעזה. הקרב ברוח התנסה הוא בעיקר, הטרגיים מצדדיו
 זכתה בטרם אף ריבון, עצמו את ראה הוא גלותי, יהודי נשארתי
 האויב, של לפקודותיו לציית נאלצתי באושוויץ בריבונותה. ישראל

בפלשתינה. בדיכוי מרד הוא בעוד
 לזה, זה קרובים היינו ומיסתורין נוסטלגיה של בדרך איכשהו, אבל

ירושלים. של החלום בסימטאות שטיילנו בשעה בפרט

 שנינו מוזם. יהודה של בביתו המוקדמות, החמישים בשנות נפגשנו
 שנים. מספר ממנו ותיק הייתי ואני אחרונות״, ב״ידיעות אז עבדנו

 המאמרים את אז קראתי ספורות? ממילים יותר בינינו החלפנו האם
 מזיגה בהם היתה בהם. העצור הלהט מן והתרשמתי ב״סולם״ שלו
להבות. חוצב פאתוס ושל בריא הגיון של

 המשפט לי זכור במנהטן. קפה בבית שוב נפגשנו רב לא זמן כעבור
 ידענו שנינו צדק. להקדמות״. זקוקים שאיננו סבור ״אני :פתח שבו
 אל להגיע הדרך בקיצורי רק יכולת אתו הנושא. ללב להגיע איך

קרובות לעתים אשר חדשים רעיונות רעיונות, שפע תמיד המהות.
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 אותו שהכירו מי כל מעשיים. וכבלתי למימוש, ניתנים כלא נשמעו
 בו היה אבל סנס״. ו״קומן מעשיות לחלוטין חסר שהוא בדעה היו

חוכמה. של שפע
 רב-הפנים בידע חברי כל על עלה הוא אמיתי יהודי כאינטלקטואל

 שלט משורר. של נפש בעל מהפכן של דמות תער. כמו חד ובהומור
 ששלט מחונן לינגויסט רבות. בתרבויות בית בן והיה רבות בשפות

 וערבית. אנגלית בצרפתית, וספרדית, באיטלקית ורוסית, בפולנית
 הוא וציורית. במקצת, אקזוטית היתה שלו היידיש כי לציין למותר

 וכמובן ומאיאקובסקי, היינה שקספיר, את דנטה, שירי את לקרוא ידע
 בלבם קנאה לעורר היה שעשוי בלהט גרינברג, צבי אורי שירת את
מקצוע. אנשי של

 היתה הלשון לגבי הכבוד שיראת אדם לפגוש יכולתי רחוקות לעתים
 ומעל עיתונאי לרמת מעל היה הוא ובעבודתו. בחייו עמוק כה טבועה

 על קנדי ג׳ון שאמר המלים מלים. של אדריכל היה הוא כתב, של לזו
 היטלר״, נגד למלחמה האנגלית הלשון את ש״גייס צ׳רצ׳יל וינסטון

 מהם מגדלים, במלים, בנה, הוא אליהו. לגבי גם להיאמר יוכלו
 ורצה שאהב אנשים בשביל שבלב, כאלה מהם באויר, פורחים
שם. שישכנו

 היהודי כמו מאודו. בכל אהב ועזה, שלימה אהבה אהב ישראל את
 שיעלה בלי יום עבר לא כן תפילותיו, את יום יום הנושא האדוק
והארץ. העם גורל ישראל, גורל את ומעיניו, מחשבותיו בכל אליהו,

 שהתפללנו אחרי שנה. כשלושים לפני במנהטן, השנה ראש לי זכור
 התפילה קטעי בכמה דנו לבנו, את וסעדנו גור״ חסידי של ב״שטיבל
 כמה ניתחנו דיננו. בגזר יחמיר לבל אלוהים, לפני תחינה המביעים

 ידעתי אליהו. השתתק פתאום התלמוד. פי על פרשנותם ואת פסוקים
 לו יש - נכון יותר או ״רעיון״, לו יש זו: שתיקה אומרת מה

 של הצלתו למען דבר דיחוי, סובלת שאינה תוכנית כן, ״תוכנית״.
 התלמוד של תירגומו ידי על כיצד? נפש. ומסכנת משאננות העם

 נשמע הטיעון אחרות. עולמיות ללשונות גם ולימים לאנגלית,
 בידי המקדש בית ושריפת ירושלים של חורבנה לאחר הרי משכנע:

דרושה ישראל שלעם זכאי בן יוחנן רבי הבין ולגיונותיו, טיטוס
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 ״יבנה לו שינתנו ביקש לכן בקיומו. להמשיך שיוכל כדי תקוה
 השכיל שבאמצעותו לכלי הפך התלמוד אחדות, במלים וחכמיה״.

והנשיה. הדיכוי מול לעמוד העם
 יפעל לא למה אז יעיל שהיה מה כן, אם עצמו. את הוכיח זה ואמנם

? עתה גם

 מסכתות לאור להוציא היתה ״המעשית״ התוכנית עם״. ״אל נולד כך
 על למנויים ומיועדות חודש, מדי המופיעות בחוברות תלמוד של

 זמנו מרצו, מלוא את בתוכנית השקיע אליהו כביכול. מסחרי, בסיס
 לפריז, ונסע העיתונאית, מעבודתו זמנית לחופשה יצא הוא וכשרונו.

 הוא. חשבונו על רוב פי על ולמונטריאול, למיאמי ללונדון לניו-יורק,
 על עלתה שבקיאותם לאחרים פנה בישיבה, תלמוד למד שלא מכיוון

 ובה אקדמית ועדה הקים למפעלו. התלהבות בהם ועורר שלו זו
 רכש הסידוריים, הענינים לניהול מחבריו אחד מינה שם, בעלי מורים
 יצאו הראשונות והחוברות - בהשראתו שהצטרפו נדבנים מספר
לאור.
 שלו. ההרפתקה אותה על בשיחות וערבים שעות ספור אין בילינו
 אדם. לכל האמין הוא מתבגר: נער של ותמימות נאיביות בו היתה

 התוצאה בדרכו. שפגש אנשים לגבי ביקורתי היה לא תמוה באופן
אכזבות. של שפע - איפוא היתה

 לקיימן, כלל טרחו לא ונצורות גדולות שהבטיחו המיליונרים
 שרוי שלעתים עד בגדו, והמכרים שולל אותו הוליכו הפוליטיקאים

 ומצא חיפש מחדש. ולהתלהב להתעשת ידע תמיד אבל בדיכאון. היה
 המניעים להיכנע. או לוותר סירב לעשייתו. ועמית חדש משקיע

 הפעם גם פעלו ״לח״י״ אל לכן, קודם רבות שנים אותו, שהביאו
התלמוד. פרויקט את לאות, ללא לטפח, אותו והנחו

 נערה היא, רות. של וגם שלו הנעורים אהבת כמובן, הוא, "לח״י״
 בפולין, וולוצלבק העיר מן עתיר-דמיון עלם הוא מווינה, יפהפיה
 מרתק. לרומן חומר לספק עשוי סיפורם המחתרת. פעילי שניהם

 היו בדריכות. האזנתי ואני כך על לי לספר אליהו נאות לפעמים
ואידיאליזם. סכנה של סיפור-מתח, של המרכיבים כל בסיפורם
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 כרוזים הפצת המשטרה, נגד ליליות גיחות חשאיים, מפגשים
 על מתקפות ועוד. צופן תעודות, זיוף המימסד, מחדלי את החושפים

 ראווה, משפטי הצעירים, הלוחמים מעצרי הבריטי, הצבא מיתקני
 באכזריות. לפועל והוצאות חמורים דין פסקי

 העלה פעם מדי בו. מעורבותו ועל הרומנטי עברו על באליהו קנאתי
 הערבים חבריו על דיבר ובנור-שמש. בכלא השנים על זיכרונות

לפגוע איומיהם נוכח לבו אומץ ואת בקוראן בקיאותו את שהעריצו

בו.
 הולדתו בעיר האחרון ביקורו על לי שסיפר מה את אזכור תמיד

 חבריו ואת משפחתו בני את להזהיר אז ניסה הוא ״האירגון״. כשליח
 בעננים להביט סירבו הם אולם לארץ, לעלות אותם ולשכנע

האופק. את המקדירים
 שגרמו קסטנר, משפט על בינינו שהיו הוויכוחים את גם אשכח לא

 אייכמן משפט לגבי גם היה כך רבות. מבחינות רבה מבוכה לשנינו
 מטעם ואנוכי אחרונות״, ״ידיעות מטעם - הוא שנינו, שסיקרנו

 ביקרנו שם המועצות ברית יהודי של מצבם לגבי גם כך ״פורווארד״.
בנפרד. כי אם שנינו

 לקוראים רבות שיתרמו ידעתי כי זיכרונותיו, את שיכתוב בו הפצרתי
 את שעיצבו ועמדות אירועים של ייחודית תובנה ידי על הצעירים

 בזמננו. היהודי העם תולדות
כך״... ״אחר תשובתו: היתה תמיד

 וביקשתי לרות בטלפון התקשרתי כבד בלב חלה. שבו היום בא ואז
 ברחוב לביתו באתי בישראל, ביקורי בשעת ״שוחחנו״. אתו. לשוחח

 היו - חייו של והיהלום הגאווה אמנון, או יאיר והבנים, כשרות הם
 אותנו כשראו עליהם, גם וכנראה, עלי הקלה נוכחותם נוכחים.

 רעהו את איש הבננו ואני אליהו הקושי, שלמרות חשתי ״מפטפטים״.
מלים. בלי אף
 באין דמעותי זלגו ראייתו לשדה מחוץ ונמצאתי לרחוב כשירדתי רק

מפריע.
 ואני. אליהו לזה, זה היינו קרובים כה

אחים. כמו
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