
לוחמת של סיפורה

 הבריטי השלטון נגד המחתרת מלחמת בימי
 של היחיד החי המגע היה בארץ־ישראל
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 פעולות־ היה. אלמוני הוא אף הקול ברם

 את לאתר מאמציו האויב, של העיקוב
 וללא ליאות ללא נמשכו השידור, תחנות
 אחד, שידור של בעיצומו ואמנם הפוגה•
 הבית הוקף ישראל׳ חרות לוחמי מתחנת

 רבה ובחגיגיות — בריטים שוטרים ע״י
 בתוכם המשדר, מפעילי צוות כל נאסר

 השמחה תרועת מתוך כך, הקריינית. גם
 שמה. גם נודע הצלחתם, על הבריטים של

כהן. גאולה היתה זאת
 מושלמת דמות נצטיירה הציבור בתודעת

מאז ללא־חת. עשויה מחתרת לוחמת של

השני בדש המשך



ך; הראשון מהדש המשך

 עבר לא :העתונות מכותרות שמה ירד לא
 נפצעה׳ הסוהר. מבית ברחה והיא רב, זמן

 אך מאסר. שנות לשבע ונשפטה נתפסה,
 בשנית כלואה. נשארה רב זמן לא שוב

המח ידידי ערבים בעזרת הפעם ברחה,
 נשמע קולה נתפסה. לא כבר הפעם תרת.

 מרבבות מזומנות, בשעות בוקע, מחדש
 הבריטים קיפלו בו היום עד רדיו. מקלטי

הארץ. את ויצאו דגלם, את
 השחרור, לאחר שנה שלש־עשרה — עתה

המ נזכרים במלחמה למשתתפים כאשר
 אלפי למאות וכאשר כבחלום, אורעות

 קורות נשמעים בישראל החדשים האזרחים
 גאולה רוקמת — כסיפורי־אגדה הלוחמים

 הוי־המחתרת ושל שלה הסיפור את כהן
 אותנו שמחזיר בלבד זו לא ספרה סביבה.

מאורעו על ימי־הדכוי־והגבורה, תוך אל
 חושף אלא והמסעירים, הדרמטיים תיהם

 והרוחניים, הנפשיים הכוחות, את בפנינו
 בתוקף עבריים, צעירים ודחפו הניעו אשר

 ולסבל, למחסור למלחמה, עליון, צו של
 עלומיהם, שנות של טוטאלית להקרבה

העם. מזבח על
 גאולה של ספרה מביא העברי לקורא אך

 דווקא קשורה שאינה בשורה גם כהן
 גילוי' ישראל", חרות "לוחמי בתולדות

 הספרות בחיי אותותיו את יתן שעוד
 הנה זאת מפורסמת לוחמת :העברית

 סגנון בעלת נדירה, רמה בעלת סופרת
 את לרתק היודעת במינו, מיוחד עז־בטוי
 עלילות־מאורעות בתארה רק לא קוראיה
והמתי המתח את בציירה רק לא סוערים,

 בהעלותה גם אלא וההוד, האימה את חות,
 של שבנפשה והעדינים הדקים הנימים את

צעירה. עלמה

גרום עלי :עטיפה
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 שמורות הזכויות כל

 בע״מ קרני ספרים להוצאת

תשכ״ב תל־אביב,

 ירושלים בע״מ, הכהן חיים רפאל דפוס

ז״ל מטה בנו מיצבו



 שהיה אחרים, ולא אלו אנשים כשהזכרתי הספר, כתיבת בשעת אחת לא

 ורוחי בכך כרוך אי־צדק כמה חשתי יותר, ואולי פחות לא מכריע תפקיד להם

 כך לא היה זה אולי : הספק בי וניעור פעולות כשתארתי פעם לא נפלה.

 תיאור לתת נתכוונתי שלא מאחר אולם, רפות. ידי היו — אחרת קצת אלא

 לי שיעזרו היסטוריות עובדות באותן להשתמש בחרתי אלא עובדתי היסטורי

 בין הבדל בלח״י עוד ניכר לא שבו דופק, — שהיה החיים דופק את להעלות

ליבי. אחרי אלא ללכת יכולתי לא — אחד בו היה והכל לרעהו, איש

 מחתרתיים כינויים זה־בצד־זה בספר משמשים הכתיבה בדרך התלויים מטעמים

 שהצלחתי במידה הכינויים, בעלי של האמיתיים שמותיהם את אמיתיים. ושמות

הספר. שבסוף ברשימה המעוגיין ימצא לגלותם,

*

 את מקדישה אני לח״י, של החי הזכרון את חייתי שעמו לעמנואל,

ברכתי. ראשית

 שימים אחרי הכתיבה חפץ את בי להעיר הרגע את שידעה מור, לרינה

תודה. — להיכתב הדברים בי התגעגעו ולילות

 שנות במשך ומאז לח״י מרכז חבר אלדד, ישראל ר לד" ברכה

היד. לכתב והעיר שקרא ומורה, חבר ומשותפות רבות הגות

 ובעזרה בביקורת בעצה׳ אותי שסעד לח״י, חבר ברזילי, ליוסף

תודה. — טכנית

 כתב על לעבור שהואיל לח״י, מרכז חבר שמיר, יצחק למר תודה

היד.

 להידות עולם של מנוד,גו לא המו״ל. כץ, שמואל מר ואחרון

 אולי מו״ל. של משיגרתו היתד, לא היא גם עבודתו שדרך אלא למו״ל

 מפקדת חברי על בעבר נמנה מו״ל היום להיותו שמעבר העובדה לכך גרמה

 שבשעות אומר אם לליבו. במיוחד קרוב כן על היה הספר ורקע האצ״ל

 ההודייה מן מעט זה יהא חדוות־היצירה המשך הרגשתי הערותיו על עמו עבודתי

לו. רוחשת שאני



לזזבר»
— כיום גם שחלמו

יומם. אל מספחים היו כשהצל

— בלילה גם #לחמו

לילם, את ישנים היו כ#הכל

#עה הגדולות, השעות בצדי #נפלו

#עה לילה, ולא יום אג של

עולמות. נבראים #בה ה#משות, בין #ל
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לספר. ואמרתי חזרתי — ״שחור״
 של קופסא משולחנו נטל הבלונדיני, שערי אל חוטמו את עיווה הספר

סמיך. שחור בנוזל שערי את ומרח ורקח רקח צבע,
 עוד האדמוני־הבלונדיני שערי את ורואה שלפני בראי מתבוננת אני
השחור. הנוזל מתוך אלי וגועש גולש

וצובע. מורח רוקח אחת, קופסא עוד נוטל הספר
 קופסא, של אדמוני־בלונדי שער ורואה שלפני בראי מתבוננת אני
דם. בלי חוור,

 השחור כמו שלי, שהיה השחור "כמו — לספר אמרתי — שחור״ ״יותר
השורשים". מן שעולה
 — ״סבלנות״ — ניכר רוח בקוצר הספר לי אומר — לסוף״ ״חכי
הראי. מאצל פני את ומפנה

בתוכן. השתוללו וזהוב ואדום שחור צבעי עיני. את עצמתי
שערי. את ושוטף מחליק מבריש, צובע, מורח, הספר

עצומות. עיני אני
הראי. אל פני את ומפנה שערי את מייבש מסרק, מחליק, הספר

ורואה: עיני את פוקחת אני
הראי. מן הנשקפת הדמות אלי אמרה — ״אני״
הראי. מן אלי הנשקפת לדמות אמרתי — ״אני״

 אחרי בתש״ז, שחורה עצמי את ראיתי לאחרונה תש״ח. שגת היא השגה
 הסוואה לצורך לזהוב, שערותי את שצבעו ולפני הסוהר מבית שברחתי

הבריטית. הבולשת מעיני
 עצמי על מסתכלת אני בהסוואה. עוד צורך אין תש״ח. שנת היא השנה

 עכשיו העולה הצמיחה זו עם ולראשונה, השחור, שערי את רואה בראי,
:יודעת אני השורשים, מן ראשי על חופשית
הארץ. מן יצאו הבריטים אכן,
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 ובפי ברחוב אז שנודענו כפי או לח״י, ישראל, חרות לוחמי חברת הייתי
שטרן. כנופיית בכינוי: יותר הבריטים

 מבין שלמעשה רק מבית״ר, פרשתי אצ״ל אל מהאצ״ל, פרשתי לח״י אל
 לא זאת אבל לח״י. אל — אחת אלא פרישה היתה לא אלו פרישות שתי

האצ״ל. בתוך לח״י את אחד יום שפגשתי עד ידעתי
 איש ששה־עשר אצ״ל. של מפקדים בקורס ואני תש״ג בשלהי זה היה
.16 מספר ואני ומספרו, איש איש בקורס, היינו

 ידים 16 מם׳ נוח. לא זה דום 16 מס׳ !נוח 16 מם׳ !דום 16 מס׳
 רובה, זה 16 מם׳ חלומות. בלי אלי, העיניים 16 מם׳ הגוף. אל יותר צמודות

 שתלמדי עד פעמים, שלוש ההר את בריצה להקיף 16 מם׳ טיולים. מקל לא
...16 מם׳ ...16 מס׳ מעגל. לא זה ששורה
 את ביניהן, המיטלטלות ידי את האלה, הספרות שתי את שנאתי כמה

 בחגורה לסגור אפשר איך לדום, אותם להקפיץ אפשר איך הפזורה. רוחי
 זו צמודות היו רגלי אבל לברוח נפשי את שאלתי חלומות? שעלי זו

מספר. דום. באדמה. כאחת ושתיהן לזו
 חיים, מבטים עלי שמרעיפים שבשורה מספרים בכמה שהבחנתי עד

 בחורים. וארבעה אחת בחורה של עיניהם אלה היו קפידה. בלי פקודה, בלי
 מקרוב, שידעתים ומהם הקורם, משתתפי מבין אחדים ידעתי כשהחל,

 הזרים, החמישה, אל נמשכת עצמי מצאתי הראשונים מהימים כבר אבל
 שונה, עמידתם אבל בשורה הם גם עמדו כולנו כמו מה. על אדע לא ועוד
 פה הם גם נשמו כולנו כמו ממנה. וחרג השורה את שקלקל משהו בה היה
מתנגנת. כך, כל חופשיה נשימתם היתה לקצב קצב בין אבל הקצב, לפי

 חשתי מדי. קרוב לא אך אותי, קירבו הם מה. אל אבין לא עוד נמשכתי,
מהו. ידעתי לא ועוד ממני אותו שהסתירו סוד בהם שיש

 היה אסור מספרים. היינו החמישה. כל לקורס. הופיעו לא אחד ובערב
 16 מם׳ היה ערבים, מבשאר יותר ערב, באותו אבל שאלות. פה לשאול

 כל היה, רע שעשיתי מה כל רגע. מדי המפקד מפי ומצטעק מאויים יוצא
 לפנינו וקרא למיסדר המפקד אותנו שהעמיד עד היה. רע עשיתי שלא מה

לאמר: יום, פקודת
כמש נתגלו הם ה׳ארגון׳. משורות הוצאו להלן שיוקראו "המספרים

 פקודה על העובר ודברים. ומגע במשא עמם לבוא אסור ל׳פלג׳. תייכים
החומרה". בכל וייענש ה׳ארגון׳ למשפט יועמד זו

 ריצדו כבר אלו חמישה שהוקראו. למספרים עכשיו הקשיב לא איש
 עיניהם הסבו עצמו, המפקד גם פה, כולם אבל הערב, מראשית עוד בחדר

כאחת. ומאיימת שואלת והבעתן אלי
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 כאב עם נרעדת אני עכשיו עוד אבל לפני אז היתה הבעה מה יודעת אינני
 סתום, חלל אבל תוהו של ריק חלל לא בתוכי. נוקב אז שהתחיל החלל

מתגרה. תהומי,
 אחד־ נותרנו ששה־עשר מבין ערב. אותו מעט השורה נתקצרה רק בעצם

 מולה שעמד והמפקד וכל מכל ריקה השורה היתה בשבילי אבל איש, עשר
הריקנות. את העמיק

 אנשי בפי הגנאי כינוי היה "פלג" המפקד. אמר ל׳פלג׳" "משתייכים
 אותה ת״ש. בשנת השניים בין שחל הפילוג בעיקבות לח״י לאנשי האצ״ל

 היה די לח״י. את והקים האצ״ל מן מעטים, ועמו שטרן, אברהם פרש שנה
 שבפניו קוצר־הרוח להבעת שנוסף כדי "פלגנ׳יק" אצ״ל איש שיאמר
 זה "פלגגי׳ק" לומר לכובשה. כלל ניסו שלא איבה נימת גם לקולו תתווסף

 להשתקה. — דין גזר גם היה זה לשימצה, — עובדה מקביעת יותר היה
בשבילי. גם וכך שנה אותה באצ״ל כולם בשביל כך קיים. אינו ה״פלג"
 בשבט שטרן אברהם כשנרצח הזה הכינוי את שמעתי הראשונה בפעם

 התקהלות לתוך כשנקלעתי לביתי למורות המדרש מבית בדרך הייתי תש״ב.
 מי ידי על נשאלתי כבר נקהלו מה על שאלתי בטרם אנשים. של נרגשת

ז אותו רצחו מה על מאחורי:
מין את

 יותר מוכרה. היתד, השואל שבידי העתון מתוך אלי שניבטה התמונה
 שבתמונה הגבר של והסגפניים המאורכים הפנים תווי לי זכורים משהיו

 שבתוכו. הצלם את בהנאה שעיוות המטושטש הצילום תווי לי מוכרים היו
 זכה מי "מעניין רוטן: ספק לוחש ספק — ידי על מישהו כששמעתי רק

 אחדים שבועות לפני אותה ראיתי התמונה. אותה נזכרתי. — באלף...״
 על הכותרת הכריזה אז אחרת. אז היתה הכותרת רק המודעות. לוחות על

 להסגרתו שיביא למי פלשתינה משטרת שמקציבה לא״י אלף של פרם
מת. או חי שטרן, הגנגסטר של

 ההיא שכן אותה. לא לא, אבל תמונה. אותה והתמונה מת, עכשיו חי, אז
 חיה עכשיו, זו כמו בי מסתכלת היא גם היתה לא אז בה כשהסתכלתי

מאחוריה. עכשיו המטושטש הצילום ותווי העתון מתוך לעברי וחורגת
 פי על סדורות היו כבר באצ״ל שלי התא לפגישת ערב אותו כשהגעתי

 הוסיפה: יד וכלאחר תועה", "נפש הפטירה: רק המפקדת אבל שאלות.
 כך כל מת זה אם מדוע אז הבנתי לא רק מת. על שמדבר כמי "פלגני׳ק".

שוב. זה את לרצוח הבריטים שטרחו עד כך כל חי זה
 הייתי לשאול. היטבתי לא גם אז — להבין היטבתי לא רק לא אז אבל
פקודה. פי על ולנוח לדום הגוף כוחות־ כל באימוץ עסוקה
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 שנתיים במחתרת. באצ״ל, פעילות של שנתיים אחרי הגעתי לקורס
 לאחד בחשיבה מתגנבת בהסתר, נשק ידי מלמדת בחשאי, נפגשת
 נערות, של קטנה קבוצה בתוך המפקדת, מפי ולומדת שבפרוורים הבתים

הקונספירציה. כללי על לשמור כיצד
 כל להתהלך ומעוררת. חדשה הרגשה היתה זאת — סוד בעלת להיות

 היה — דבר־סתר לאור כולו היום בל ולחיות השמש לאור כולו היום
 בעוד וחרשים עוורים האחרים כל את פתאום עשה זה משכר. משהו בזה
קסום. במעטה עצמי עוטה אני

 בתוך עצמו׳ הסוד של בעיצומו אבל החוץ, בתוך חייתי ובמופלא בחשאי
 שום פליאה. שום בשבילי היתה לא פה האצ״ל, של המחתרתיים החיים הווי
 היה דומה שלי האזרחיים לבגדים מתחת זר. היה ולא חדש היה לא דבר
 בגד ימימה. מימים בית״ר תנועת מדי באותם עוד לבושה אני כאילו עלי

 ומדי למעלה שהאחד אלא לשני. יאוייב לוחץ האחד ואין לבגד, מבעד
 כל כמו עמדתי גדלה. שבי הקטנה הבית״ריה מוצנעים. למטה, בית״ר

 את לכבוש או למות בית״ר: ראש שהעמיד הברירה בפני אז הביתרי״ם
 לשיר גם אבל ההר. את לכבוש עוד יכולנו לא למות. יכולנו לא ההר.
 הם משלהם. וחוקים חיים אולי מלחמה לשירי עוד. יכולנו לא מלחמה שירי

 בסך תופים בדפיקות או במרתפ־ם לב בדפיקות רק מושרים להיות יכולים
 עם ירדנו במועדונים. זמן הרבה לשיר יכולנו לא אותם אבל קריה, בראש
 כבר, זה פרשתי מהקהל ירידה. הרגשתי ולא — ירדנו למדתרת. השיר

 הסביבה בי נטעה עצמי אל וההסתגרות ההתכנסות הזרות, הרגשת את
 כחוק הציצה כולם אצל כך. באצ״ל וכולם זמן. מזה והצוחקת הלועגת
 זר היה לא דבר שום אשר־על־כן לחאקי. מבעד בית״ר של החומה החולצה

 בו קורם של ערב אותו עד ובהכרח. פשוט עלי היה נדמה הכל וגם פה לי
 וסובבת בעיני סובבת עצמי מוצאה ואני החמישה על היום פקודת הוקראה

אחריהם. לבקש ברוחי
 אשר הדואר בתיבת מוצאת ואני עבר ימים שבוע ביקשתי. הרבה לא

לח״י. בהוצאת ראשון, גליון "החזית", משוכפלת. חוברת לביתנו
 של ראשונה קריאה היתה זאת הכל. היה וזה ההתחלה היתד, זאת קראתי.

 זו למעני. במיוחד כך הסתדרו העבריות האותיות כ״ב צירופי שבה חיי
 אנכית ובתחושה ההיא, בקריאה היתה גדולה כתיבה קריאה. היתה לא

 שהחלל שלי, שהם מפני בי נכנסים שהדברים חשתי כלום מאחריה שאין
 — המושגים האלו. בדברים להתמלא עכשיו שיוכל כדי ישנו בי שישנו

 טבילה עכשיו נטבלו משכבר, מודעי — אוייב מלחמה, חרות, מולדת,
 בגניחות־ מלאות היו אוזני בראשית. טעם בהם וטעמתי בחייהם ראשונה
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 ...הוא זה ...טוב ...עוד ...כן :כאחד לי ומחוצה מתוכי שבקעו קריאות
 בה שהיו והקביעות המשפטים עם ההסכמה בדרך רק לא אבל זהו.

 לי. שמחוצה כל ובין ביני שהיו מחיצות נפילת של בדרך אלא בחוברת,
 בקריאה שהיתה העולם, אל מעצמי והפריצה בהן. צורך שום כבר היה לא

 לראשונה בה שהרגשתי תהום אותה פתוחה. לדלת פריצה היתד. כבר ההיא,
 לרחוש החלה כך, כל וסתמית סתומה והיא בשורה, אחד־עשר כשנותרנו

 שאלה סימני סימנים, אין־סוף ומרחפים מתגלפים היו הסתום מתוך חיים.
 כאחד, כולם יחד, כולם העברים, מכל מתקבצים נעים, הם והנה תוהים,
 חופפת נקודה מעגל, סוגר מעגל זה, בתוך זה זה, אל זה וקרבים הולכים
 קריאה. סימן זהו. צוי. בטוח, ישר, אחד, בקנה כולם שעולים עד נקודה,

מחוקק. חותך, אנכי, אחד, קו שניים. אין ברירות. אין עוד. ספק אין

 ופני לחם מבית הראשונה בריחתי בנסיון כשעמדתי כך, לאחר שנתיים
 ידעתי — בחייו האדם של והיחידה האמיתית הפרישה אל המוות, אל

 ממין אבל ורחוק עמום זיק מעוצמתו, זיק ניצת לח״י אל הפרישה שבחווית
 את טעמתי ולא שחייתי מה כל תמצית את אחת בבת לחיות יכולת אותה
 כל ותמצית — ולילות ימים על ומפוזר מפורד זה היה כי על — טעמו

 התגוללו, לא שעוד ולילות ימים רבבות בתוך ומגולל מקופל שעוד מה
לי. יעודים הם אבל

 כפול תהליך אותו של משמעותו את להבין היום אוכל גם מכאן ואולי
 והתגבר המהתרת שנות בבל אותי ליווה שעה, אותה במעורפל בי שהחל
 להוריד טורחת אני בעוד שהנה תהליך אותו — ממנה כשעלינו ביותר

 יאוסרת רוחותיו מכל והפרוץ לעין־כל הגלוי עולמי כל את למחתרת
 שעה אותה הנה, — בהם מורגלת שהייתי ויצרים רצונות וכובלת איסורים

 מלא ידעתיו, ולא בי שהיה חדש עולם המחתרת מן מעלה אני עצמה
שלי. שהוא בו יודעת ואני משוחרר, חופשי, עולם ואיוויים, ערגונות,

 מידי משהנחתי כי לעולם, בא רק שעה ובאותה תהליך היה שזה אלא
 להעבירני שולחיה רצון וכנגד כנגדה מלחמה הכרזת נתמלאתי החוברת את
 נסער — ובוטח שוקט אז עד בי שהיה מה כל !לא :ללח״י מאצ״ל דעתי על

לא. לעולם תתפתי, אל לא, איתנים: בכוח ללחום ונסתער
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 ובידו לביתי כשבא לאלימלך, אחדים ימים לאחר אמרתי — לא״ ״לעולם
 ראשון, פתח אלימלך עמו. בא דוב גם לח״י. של נוסף תעמולה חומר

וכמתנצל: בהיסוס
 זה אבל שלום׳ להגיד בלי מהקורס פרחנו הסבר... בעצם לך "חייבים

 — נסיון היה זה יותר. לשאת יכולנו לא ברחנו. שלמעשה משום היה
 על מלח״י יאיר של מותו אחרי שפרשה קטנה קבוצה של נסיון ונכשל.

 גדול, גוף חיפשנו לביתנו. פרשנו לא זעם. יעבור עד להתחפר מנת
 ענק גוף גם ומה משהו, זה גוף גם אולי חשבנו, לו. תוכל לא שהבולשת

 והצטרפנו — להשפיע לעורר, ניתן אולי :אמרנו רדום. רק האצ״ל. כמו כזה
 לנשום. להזדחל, אפילו דרכו להתחיל היה לא סדק שום כלום. אבל לנסיון.

 עוד, אשליות בלי אבל בושת־פנים, עם אולי חזרנו, נשמה. בלא ענק
 וגם לך, להסביר מנסה פשוט אני עליך... להשפיע מנסה לא ללח״י...

"החזית"..." את לקרוא ענין לך שיהיה חשבתי
 "בואי — דוב מתפרץ — מנסה?״ לא למה — מנסה כן מנסה, ״לא
 כבר זה "החזית", בלי "החזית", עם פשוט. וזה הכל זה משלנו. את אתנו,

 זה מריחים, זה את מתווכחים, לא זה על וכה. כה בין משלנו את משנה. לא
 שהיה האקדח את מלשלוף התאפקתי כשפעם דם... ושל אף של ענין
משלנו". שאת ידעתי בקורס אז עמי

 באצ״ל תפסתי. לא — ? אקדח איזה — תמהתי — י האקדח את לשלוף
 כשהוא או ראינו האקדח את גופו. על נשק לשאת ימים אותם איש נהג לא

 לצורך ביד החזקנו או מכאן, קנה מכאן, מחסנית השולחן, על מפורק
 דוב התאפק איפוא, אקדח, איזה ...קצבים בשלשה שליפה תרגיל

? מלשלוף
ואומר: ממשיך כשהוא דוב מחזיק עוד בשלו אולי או בקול תהיתי
 היינו קורס לאיתו גם לכתונת. מבעד בחגורה ותקוע טעון ממש, "אקדח

 טובה זהות תעודת מה ...לח״י אנשי ככל נהגנו עוד בכך מזויינים, באים
לבדוק לו שיתחשק ברחוב בלש לכל להראות אנו יכולים האקדח מן יותר
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 שבת באותה זה היה לשלוף בקורם אז לי כשהתחשק בשרותנו?... את
 אנו רמת־גן, שליד נפוליון" ל״הר בגבו עומד שמו, מה ההוא, כש״הגנרל"

 היד את להרים איך אותך ומלמד וחוזר מענה והוא לפניו, בשורה כולנו
 שתרים או או... מפסיק שאתה או לו: ולהגיד רציתי לשלוף להצדעה...

 לא שלי. שהם דברים על רק להגן לי מתחשק כך הידים... את אתה
 חסר עוד היה זה מזויינים, לקורס באים שאנו שידע רציתי לא גם שלפתי.
 אתנו שהיה ההוא האקדח בעצם זה נשק. בלי ההוא העסק כל את שנסבול

 שאיך לנו הזכיר ...בשבילכם עסק לא זה :החוצה אותנו שדחף גם הוא
 ידיים עם כך, בשקט, ללכת אפשר ושאי בחוץ, ממש של חיים גם יש שהוא

 עם גמרנו נגמר, שהכל טוב השיעור... שנגמר אחרי הביתה, בכיסים,
אותך". לקחנו ברווח, יצאנו ועוד בזמן, העסק

אמרתי. — לא״ ״לעולם
 בשבילי שעשו החמישה את לפני כששלח לעשות הרע הפרישות אלהי

 דוב כנגד ילוחמת עומדת כשהייתי אני אבל לפנק ביקש אולי הדרך. את
 את לעשות זכותי על לחמתי כנגדו יותר — האצ״ל של זכותו על ואלימלך

 שניהם הכל. לאחר כבר היה למולי, ואלימלך כשדוב עכשיו, לבדי. הדרך
 שידעתי בלי ואני סוף, לו ויש התחלה לו שיש לעצמו, סיפור אחד כל —

עמהם. לספר התחלתי — איך

 הכל ומטה ממתניו אבל לפנים וידיו לפנים נטויים דוב של וחזו ראשו
 גופו את מטה אזניו, את זוקף הוא מרחוק. לו רומז משהו מאחור. לו תלוי

 פקודה גם היתה גוף של הטייה באותה אבל מהר. יותר יגיע כך קדימה:
 עירק־סואידן בקרבות בתש״ט כשנפל !אחרי :פקודה אותה תמיד לאחרים,

 סרן שלו, בטנק אז התרומם דוב כך. כל גמלוני שנולד בגלל היה זה גם
 הפעם מלפנים. לו שקורא משהו יש תמיד קדימה. נטוי חזו ישראל, בצבא

ערבי. צלף של כדור זה היה
 לסלקו. ביקש לו הפריע וכשמשהו אותו, תבע — מה לו כשהתחשק

 איש רעב". "אני — ראשונה פגישה אחרי אמי על פוקד הוא — "אמא"
 דם. גם המקצע מן נוטף היה ניסה לו אותו. להקציע מעולם ניסה לא

 ושמו הבריטים על נפל שפחדו גבוה בלונדיני אותו הוא. זה אכן,
 פעולת בכל שם. הבלונדיני פה, הבלונדיני לח״י. בפעולות לפניו הלך
 שהצליח בנק שוד בכל אותו. ראו — היה שלא קרב פעולת ובכל שהיה קרב
הגבוה. הבלונדיני — שנכשל בנק שוד ובכל

 עקבו על פתאום נפנה כשהיה טרוריסט־של־סתם לדמות היה יכול
 מת. צונח והבריטי — טרך טרך... ההדק, על לוחצת האצבע לאחוריו,
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 גם יש פחות, אחד כלב ששלחו: למי ומבשר הנשק את ממנו מפרק דוב
לנשום. אפשר לפניו, מתמתח הרחב החזה שלל...

 אנשי חבורת בראש מתפרץ כשהיה גנגסטר־של־סתם לדמות היה יכול
לבנק: לח״י

מוקשים". לזוז, לא הקופה, את לרוקן למעלה, "ידים
 — ואחריו השיר, הלך לפניו, הרבה לפניו, כי היה. ולא — היה יכול

מחיקו. נושרים ואקדחים גמלוני שהוא, כמו דוב,
 הוא וכל. מכל שמיעה נטול הוא לשיר. יודע לא דוב לשיר. אוהב דוב

 "דוב וסולו. בחברה רם, בקול לשיר אוהב הוא אבל קול. בעל גם היה לא
 זה ולמי לוי איכפת זה מה הפסיק. לא מעולם דוב תפסיק". "דוב מספיק",

 זה אם חשוב זה מה ובעצם שר. והוא לשיר רוצה הוא איכפת? באמת
 על אחרים מושגים לו יש איסטניס, לא דוב ? פחות או גבוה יותר אחד טון

שבשיר. והשמחה דוב של הניגון העיקר אסטטיקה.
 כשכל אבל שירים. לחבר ידע לא דוב שירים. לחבר גם מנסה דוב

 הם הנייר על כתב. הוא — בפנים להם והתברקו התחברו רגשו רשמים מיני
 אליו חוזרים מדוע מבין אינו הוא איכפת. לא לדוב אבל !מבריקים פחות היו

 לכתוב", תפסיק "דוב, לא? למה שידפיסו, למערכת שלח הוא השירים.
 ? אחרת פירוש מה הבין. לא דוב אחרת״. כותב אתה לנו, זה את תשאיר ״דוב
הפסיק. לא הוא טוב. זה גם טוב אחרת ואם הדבר, אותו זה אצלו

 כי מותו. על לספר פשוט זה אלימלך על לספר אבל היה, אלימלך גם
 לרצות, התבייש הוא להיות, התבייש הוא עמו. המוות את נשא אלימלך
 — כשאמר לה, אמר לא אשה כשאהב שירים. וכותב — לאהוב מתבייש

 אחרת, להיות היה יכול וזה כך להיות היה יכול זה סח. הוא מה הבינה לא
כולן. להיות היה יכול וזה היא להיות היה יכול זה

 היה יכול ילדים, לו ונולדים געגועים ששר אחד עוד לחיות היה יכול
נכזבת. מאהבה חבל איזה על תלוי אולי למות

 הסמוקים החלומות וכל השירים כל שהוא איך כי היה. ולא — היה יכול
ועושה. ורוצה חי לאדם הפכו

 שריפה. אבק ריח ממנו עולה לא האקדח את חובקות הלבנות כשידיו
 לחלום אלימלך כבר "תפסיק ההדק. על ללחוץ דווקא מתעקש אלימלך אבל
 שמע פעמים כמה — פעולה״ זו גם למחתרת חברים גיוס פעולות, על

ותובע. מגייס הוא ומתחנן, מגייס הוא הפסיק. לא הוא אבל ? זאת
 של בתי־המלאכה על בהתקפה שלו, הגדולה הראשונה האש בפעולת

 מהמתקיפים רבים בלהבות, עלו המלאכה בתי צחוק. לו נעשה בחיפה, הרכבות
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 שלמים נישבו מעטים לא. אלימלך — נפצעו רבים לא. אלימלך — נהרגו
ביניהם. אלימלך —

 בבריחה למות עתיד המוות את בקרבו שחי מי מעוות. היה הצחוק אבל
 מכוניות שתי עכו, כלא פריצת על אצ״ל בפעולת לאחרי־כן, שגה החיים. אל
 שאיש אחד, כדור אבל ושלמים, חיים לברוח שהצליחו אסירים מלאות היו
 פילם לבוא, היה יכול איך מבין לא ואיש בדיוק, בא כיוון מאיזה זוכר לא
 השני, את האחד, את עבר ודחוסים, צפופים אסירים, ארבעים בין דרך לו

 למלט הצליח שלא האחד אלימלך. אל אליו, ישר — סטיה בלי פקפוק, בלי
 לא אפילו אחד, כדור רק להימלט. שהצליחה המכונית בתוך ונהרג נפשו
להספיק. יכול זה — יפות פנים בסבר אותו מקבלים כשמבפנים אבל בלב,

 אחד סיפור ושניהם לעצמו אחד כל החמישה, מבין שניים ואלימלך דוב
מהאמצע. ישר לסיפורם נכנסתי ואני

 הציע פעם ומבקרני. שב היה אלימלך באצ״ל, מהקורס חופשה נטלתי
 לא, בחשיבה. שתיעשה צריך הפגישה לראותו. לי אסור "מישהו". עם שאפגש

 רגילה, פגישה לא זו רע, זה ברחוב זה. ככה אבל מפני, חוששים לא הם
 לשכנע. להסביר, יצטרך ה״מישהו" אחד. פה שמדברים שניים של מעשית,
 בביתי, בלילה תתקיים שהפגישה כן על הוחלט ואוזניים. עיניים יש ברחוב

מסך. מאחורי

 לישון הילדים את תשכיבי שהערב אמא, לבן. סדין צריכה אני "אמא
 ..פתוחה החיצונית הדלת את תשאירי ...מהחדר תצאי אל לא, ...מוקדם
 קצר, הסדין אמא הכל... זה אתי לדבר רוצה לבוא... צריך מישהו
 מישהו, ...אותי שאלת כבר רעבה, לא ...לי הולך לא זה לקשור, לי תעזרי
 להבין... לא פה יש מה מסך, מאחורי אתי לדבר שרוצה מישהו פשוט
אמא...". עשר, כבר אמא,

 עלה מאחוריו שהיה הקול עליו. שהתנועע ובצל הלבן בסדין התבוננתי
 צליל את שמעתי שאמר הדברים את ששמעתי עד נמוך. נשאר ותמיד וירד

 צללים. היו הסדין על בו. משחקות היו הדובר של שידיו האקדח, של המתכת
 עליו מתחמקים זה הנה מתנדנדים, אפורים ופעם וכבדים שחורים פעם

אלי. ופורצים הסדין את קורעים הם ורגע בגניבה
 לפני ולח״י. אצ״ל בין הפילוג סיפור את עכשיו שומעת אני בשניה

 מעש בין הפילוג היה סיפר כשאלימלך אלימלך. מפי אותו שמעתי שבוע
 נשק שביתת על בת״ש שהכריז האצ״ל, מפקד רזיאל בין מעש, וחוסר

 הוא — יאיר ובין העולמית, המלחמה לזמן הבריטים נגד בפעולות
לא. שאמר: האצ״ל, מפקדת חבר — שטרן
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 את בהיטלר ראה מהאצ״ל גדול חלק אידיאולוגיה: לזה קדמה כחוק
 הבריטים אחר. עם כל של מאשר מלחמתנו היא יותר העולם מלחמת האוייב.
 לא. אמרו: מעטים ועמו יאיר זמני. בן־ברית הם בו לוחמים שהיום

 הקמת היא בגולה האחים להצלת הדרך מלחמתנו. אינה העולמית המלחמה
 ומשועבד משעבד בין הבריטי. והוא זר. שלטון קיים בבית בבית. מולדת

מלחמה. מצב יש נשק. שביתת אין
 בנתי לא עוד אבל מתרוצצות, מילים הרבה ראיתי סיפר כשאלימלך

 מעבר עכשיו, לחוד. אחד כל שהולכים לשניים מתפלג אחד איך לראות
 יותר זה עכשיו אבל הפילוג, סיפור את בשנית שומעת אני הלבן, הסדין

 איך רואה אני עכשיו — אחרת או כך מלהגדיר לעשות, לא או מלעשות
לחוד. אחד כל שניים, זמן הרבה כבר הולכים האחד שבתוך

 צלול הדובר הקול גם יותר. וברורים בהירים הלבן הבד על הצללים
:יותר

 של גם חיים, של אופי רק "לא — אומר הוא — אופי״ של עגין ״זה
 בפעולה נהרג שרזיאל רק ויאיר, רזיאל המלבות, לדרך יצאו שניים מוות.

 באותו ויאיר הבריטי, האינטליג׳נס של סודית בשליחות בעירק, מלחמתית
 סוד ממתיק כשהוא האינטליג׳נם ראשי של בכדורים ננקב זמן פרק

בתל־אביב". גג בעליית ומסתתר במחתרת
פתאום. אותו שיסעתי — מהיום״ ״נתחיל

 מילה לכל באמן מהנהן כשליבי עלי שקפצה הזו הפסקנית הרוגזה מה
 מלהרים בכוח עצמי עוצרת כשאני בקולי הזה קוצר־הרוח מניין שאמר?

 — הזה המשחק את כבר שיפסיק שמאחוריו, לאותו לו, ולהגיד המסך את
מזה? מעבר כבר אני שמאז לראות ליבו טפש האם

 עומדים הם "והיום — השיב — הדברים״ שמתחילים במקום ״נתחיל
חלודה". נשק. שביתת אז: שעמדו במקום

?״ ״ונשקכם
 על מאז הנשק אבל יאיר, של הירצחו מאז הצליחו לא פעולות "הרבה

יפגע". גם פעם גופנו.
האצ״ל". גם יקום "פעם

 "בינתיים — מאוכזב אמר — המשיח״ לימות עניין — המתים ״תחיית
קברות". בית ריח

 עוד ייטשטשו. והתחומים מעט עוד בדרך. היה כבר ה״משיח" אבל
 ביטול על אצ״ל יודיע העולמית המלחמה תסתיים בטרם רבים חדשים
 והענק מעט זה עוד שהכזיב. בבן־הברית מלחמה ויכריז הנשק שביתת

 לא אחד תחום רק גדול. צבא כוחו. ענקים כוח — ומשיתעורר יתעורר,
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 מפקד רזיאל, החייל. ורזיאל המשורר יאיר בין התחום זה מעולם, ניטשטש
 החוק. את יצר הוא משורר, היה יאיר לחוק. ציית הוא חייל. היה האצ״ל,
 בכוח והולך וחי בנשקו כבד הוא המשורר. את החייל השיג לא מעולם
 ענין פשוט זה עליונים. משיכת בכוח ברוח, נישא המשורר האדמה. משיכת

 השאיר שהמשורר לנקודה שיגיע ועד השיר בחייל בו שידבק עד זמן של
 להימשך שנולדו יש גדולה. לתבערה מניצוץ אותה יהפוך החייל מאחוריו.

 של ענין לא כבר זה עכשיו אבל הגדולה. לאש שנולדו ויש הניצוץ, אחרי
זמן.

למסך. מעבר הקול ואמר חזר — אופי״ של ענין ״זה

 עוד ידעתי לא למה. ידעתי ולא שגית, עמו להיפגש ביקשתי כשהלך
 אותה שכל אלא השני, בחדר רחוקה, היתה היא ידעה. אמי אבל אני. לו אם
 האדמה דרך והאזינה. החדר ריצפת על לאורכה שכובה היתה שדיברנו עת

 באוויר שריחפו המילים את קלטה לא היא פשוטים. ערומים, הדברים עולים
 שניתז שלהם ההד את שמעה היא אבל — בלחש כמעט דיברנו, בשקט —

 הנימוסים התנצלות, חייבת שהיא עלה לא משתינו אחת דעת על מהאדמה.
:מהמסמר הסדין את בכוח התיקה כשאמי לעולם באו טרם עוד

 בסדין כורכת הייתי אותו הסדין... את לקשור לך עזרתי עוד "ואני
 איך מפתה... והוא מתנגדת את כן, אומר והוא לא אומרת את הזה...

 נדבקתי.. לזוז... יכולתי איך לא, אבל אותו, וגרשתי נכנסתי שלא זה
 ראה קום, לו, אומרת אני קום, ... ילד, ולא הרה לא כולם, כמו — ואביך

 אומרת אני קום, ...לישון לי הניחי :והוא — ? בביתך לבתך עושים מה
 צידו על מתהפך והוא — הבית מן אותו זרוק רעות, לי לוחש ליבי לו,

 מאחורי אתי לדבר שרוצה ׳מישהו ,— לי אמרת — ׳מישהו׳ השני...,
 הלוא כשהלך? אתו הלכת לא למד. הזה... המסך אשם בכל — מסך׳
 החיצונית הדלת את לכבודו השארתי עוד ואני אותך... לקח כבר

...״.פתוחה
 מסך: היה דרוש לא ובעצם ברחוב. אותו פגשתי כבר השניה בפעם
 המאופרים. בפניו הצבוע, בשערו במשקפיו, גופו. על אותו נשא מתיתיהו

 עתה. זה מלטרון מנהרה דרך שברחו לח״י, אנשי מעשרים אחד היה הוא
 היטיב הוא זאת. לעשור. היה יכול הוא ברחובות. חופשי הילך וכבר

 פגישתי אחרי קצר זמן כשנתפס, שגם כך כדי איפורו מאחורי להסתתר
 המבוקשים, הבורחים אחד את הבריטים בו הכירו לא למוות, נידון והיה עמו,

השופטים. בפני שמו על והכריז שעמד עד
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 הבוקר מאז שמסתובב שהבחור חושד שהוא אלימלך לי שאמר יום באותו
הקורם. של הסמל רב אצלי ביקר מהאצ״ל הוא ביתי ליד

לידי. לכשהתיישב שאל — בידך?״ ״מה
החזית". "חוברת,

אותה". לי "תני
?״. ״למה

בקריאה". אסור זה חומר יודעת, "את
?״ ״למה

 עמך. לשוחח ביקשתי זה על ובעצם ה׳פלג׳... של פסול... חומר "זה
מהקורס". שסולקו הבחורים עם להיפגש מוסיפה את האיסור פקודת למרות
בחופשה". "אני

דבר". כל לעשות חופשיה "אינך
 הארגון. בשליחות רב־סמל אותם אמר ראשונים. משפטים רק היו אלו

 מוכרים ניחוח ריחות בחדר העלה הוא אחר. היה ודיבר, כשהוסיף מיד, כי
 של מגידרם שיצא ידי על לא אחווה. של ולילות ימים הרבה של וטובים
 בית״רי הדר על הטעמה במשהו דיבר הוא וגדורות. מאורגנות מילים
 אלו שמילים אלא — הגדול ז׳בו את ב״דום״ כמעט הזכיר הוא וכבוד,
 וכספנו ביחד שרנו איך התזכרי? זאת: אלא אמרו לא באוזני משנחו
 ואנו אבנים בנו דידו הצוחקים לנו צחקו וכיצד תזכרי? לא — ביחד

ביחד... יחד, ביחד, יחד, אחד, כאיש — שכחת? כבר איך — צעדנו

לו. מחכה הייתי כבר ערב באותו אלימלך כשבא
נדהם. — קרה?״ ״מה

החלטתי". .,ה׳מישהו עם פגישה לי "סדר
ושאל. קרן — קרה?״ ״מה

 אחד חוט עוד שהיה אלא מזמן, כבר קרה זה "בעצם — אמרתי — !״ ״קרה
 ארוך חוט האחרים. החוטים כל את וכרך וסיבך נשרך והוא לו יכולתי שלא
 הסמל רב היום שבא עד ואורירי. דק לו. יכולתי לא מאד. וסנטימנטלי מאד
 כאילו ובכוח, בעוצמה שלו, הניגונים במיטב עליו וניגן תפס ותפסו. שלנו
 — בתוך כזה אחד קריק מין קרה, זה ואז — פה האחד המיתר זה היה

קרעו". הוא נקרע. פשוט והחוט
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למורה. משיבה אני — לוואי״ ״כן
לוואי?" "מה

תנאי". משפט תנאי, :לאמר נתכוונתי בעצם לא, ״אוה,
תנאי?" "מה

לוואי?" משפט זה אם "שאלת...
בכיתה. מתקטע מאופק צחוק
 או שאלות אילו לך גם יש אם שאלתי אני שכנתך. שאלה זה את "לא.

נהיר?" הכל שלך
 הוא שאלות אילו על שכזאת? חולה בהנאה ׳לך׳ ומדגיש חוזר הוא מדוע

 יצא למה לי ברור לא לגמרי נהיר, לא משהו שאלה, לי יש מדבר?...
 שהמקום רצה שלא אומר אלימלך הגיעו? שהבחורים לפני מהמחסן ברוך

 מכדור בביטנו נפגע שלשום מת, אתמול ...היריה בו שנשמעה אחרי יתגלה
 להזעיק שהלך לחברו חיכה לא בחיפה. שלנו במחסן כשהיה מאקדוחו שנפלט
 בעלי עזרה. וביקש בפעמון צילצל קרוב, לבית עד נשרך מאנשינו, אחדים
 המשטרה. עזרת את וביקשו צילצלו מים, לו נתנו רחמנים, יהודים הבית,

 ברוך בדלת. המשטרה צילצלה לקחתו הפצוע של חבריו שלושת כשהגיעו
 יהודי שוטרים, שגי יד. ברימון נסיגתם על וחיפה להסתלק בבחורים הפגיע

 ראשון נהרג היהודי. נהרג שמשניהם אלא נפגעו. אחריהם, שרדפו ואנגלי,
 זה מה, לעזרת ברוד תמיד לא מי, אחרי חשוב תמיד לא ראשון. שקופץ מי

 בינתיים אפשר הכיוון על לחשוב כשמתחילים שכזה. מקפיץ דם מין פשוט
...ראשון להגיע הסיכוי את להחמיץ

 בטן על לזחול כואב בטנו. על מהבית זוחל ברוך החל נמלטו כשהבחורים
 בחוץ, עזרה, בלי לבד, למות רצה איש, עוד ביקש לא עכשיו אבל רטושה,

 בחול, זחל בכביש, זחל אזעקה. פעמוני שאין במקום ערומים, שמים תחת
לזחול. יכול שלא עד

 ביקשו החולים בית רופאי אותו. להשיג הצליחו זחלו שלא השוטרים
 לנסות מוטב להציל אם :סירבה המשטרה אבל ניתוח, ותבעו להציל לנסות
 גילה לא ברוך — עינו חקרו, חיים. של רגע כל על חבל דברים, מפיו להציל
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 לו הניחו הם מים. ביקש חשך ובלי דם הרף בלי הקיא רק שמו, את אפילו
לו. נתנו לא מים דם, להקיא

 סיפר לא הבוקר מותו. על אמש לי שסיפר הוא עמום צמא. מת, אתמול
בעתון. אחד אף כך על

 חוט על כביסה במקל הבוקר עתוני תלויים ביתנו שליד העתונים בדוכן
 אחרת, העתונים את הבוקר הדוכנאי תלה אולי ...שחורים ככבסים ברזל

 של מותו על בידיעה עניין אין הראשון לעמוד ? מלפנים האחרון כשהעמוד
 הרחוב, של בידיעות וכל מכל עניין הראשון לעמוד לו אין לאחרונה ברוך.

 האחרונה, בעת היהודי הלב הומה ואכן, הלב. של הודעות בשידור עסוק הוא
 להוקיע. מה את לו יש להתרגש, ממה להכריז, מה להודיע, מה לו יש

 ולידיעות התותחים את שומעים שאין הוא טבעי רק המוזות כשגועשות
 להידחק יכולות אלו מקום. הרבה כן על נותר לא מעת־לעת של אפורות

 האחרונות שהידיעות גם ומה האחרון. בעמוד שהוא איך ולהסתדר להן
 המלחמה חדש, לא — בקיבוצים נשק חיפושי חדשות: כך כל לא כבר

 האחרון, בעמוד בינתיים לה תימשך שתסתיים עד — נמשכת עוד העולמית
 לפני ...מאתמול כבר מהיום לא הגזים בתאי להיחנק ממשיכים היהודים גם

 186.000״ או חיים״ נשרפה בקרקוב הפליטה ״שארית כגון ידיעות שנה
 אלא העתון, בחזית ב״מזרח", מקום להן היה — חסרים״ רומניה יהודי
...ישן מספיק עוד היה לא שגה, לפני היה שזה

 הוא נשתנה? מה — אחרת העתון את הבוקר תלה לא הדוכנאי אבל
 הראשון העמוד מראש לי קראו שלשום וכמו אתמול, כמו היום אותו תלה

 פיתחו :הנושא ובגולה. בארץ מחאה באסיפות להשתתף הרוחב לכל סרטים
 מנאום מובאה — לעזרה זועק מישהו למטה, קצת משמאל, הצלה. שערי

 :השניה בשורה וההמשך !״ ״הצילו — ? עצמאית סיסמה זאת בכל אולי או
לך". דמי אל "אלהים

 חסודה במסגרת אחד, מעתון לעזרה ומזעיקה מטרידה אלהים מנוחת את
 יהודי את רק לא בשמו להציל מבקשת הראשית. הרבנות גם וחגיגית,
 ששה נהרגו בה אצ״ל של התקפה אחרי כולו. ישראל עם את אלא אירופה
 ובשם ותורתו ישראל אלוהי השם "בשם הרבנות קוראת בריטיים שוטרים

 מדרך לחדול ...הזה לטירוף שנתפסו אלה כל את ישראל לעם הקדוש כל
 ישראל עם על ושלום, חם אסון להמיט העלולה הזאת המסוכנת התועבה

כולו".
 כותבים לא כזו למסגרת מתחת ברוך. את פה לחפש להמשיך טעם אין לא,
 למסגרת מתחת ...הזאת המסוכנת התועבה מדרך כבר שחדל אחד על אפילו
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 מתן על המכריזה הפלשתינאית המשטרה של אחרת, למסגרת מקום יש כזו
טרוריסטים. לתפיסת פרסים
 כי אם עתון. ומוריד כביסה מקל מצביט הדוכגאי אחרון. עמוד, עוד יש

 בו יש אחרון. עמוד זאת בכל זה — הראשון העמוד של המשכי־סוף כאן יש
 על כותרת בו אין ומתאבדים. גניבות על קטנות מיסים, על גדולות כותרות

 עמוד שבין אלא גוף... גם מסתמא אין כותרת כשאין ברוך. של מותו
 נשמה גם לעתון יש וגוף כותרת בין פנים, גם לעתון יש לאחרון ראשון
 אגשים לא אמנם פה הרחוב, משאון רחוק הפנימיים, בעמודים וכאן משלו;

 יש בתת־הידיעות, פה, בעיות. נולדות פה אבל מתים, או נולדים ודם בשר
 ולמתוח האובייקטיבי, המופשט, מהצד הדברים בעיקרי לעיין לחשוב, זמן

ביקורת.
 פה אבל ברוך את חיפשתי לא יום אותו "הארץ" של הפנימיים בעמודים

 "אנשים הראשי: המאמר בעל של במוחו הוליד שמותו הבעייה את מצאתי
 אך טרוריסטים, של קן לגלות למשטרה "עזרו — שם נאמר — הצבור״ מן

 שלושת את לעצור יכולה היתה המשטרה כי הרושם מן להשתחרר אין
 לפי תבונה. ביתי* מעשיה את מכלכלת היתד, אילו הפצוע של החברים

 יישאר לא פצוע טרוריסט כי לשער היה אפשר שעבר השבוע של הנסיונות
 שוטרים שני במשלוח רציני זהירות חוסר משום איפוא היה מחבריו. מנותק
האינפורמציה". באה שממנו הבית אל בלבד
 כאן יש לפעמים בהפשטה. תמיד לא וגם ביקורת, מתיחת רק לא לא,

קונקרטית... עצה נתינת גם בפשטות

 שיקרא מתאים לדקדוק... המורה קורא בוקר עתון איזה ...מעניין
 ההומור: חסרי האלה התחביריים הכללים כמו וקפדני חמור מהוגן, עתון

 ;ופסיק נקודה !עצור אבל — נעצרה, לא עוד נשימתך נקודה, שם פסיק, פה
 אמנם אם בטוח אינך כבר שואל אתה בעוד אך — מה לשאול מתחיל אתה

 זו, היא סתם של תהייה רק אולי או אחד, מענה לה שיש כאן יש שאלה
 התחלת חזרה, דרך אין אבל — להתחרט מבקש אתה בת־בלי־שם־ומען,

 מתרגש אתה שאלה. בסימן אותו לסיים חייב אתה השאלה בה׳ המשפט את
 עלובות, נקודות שלוש רק לרשותך — לבלי־חוק נעצב אתה מתלהב, או

 משיוצאים תוהו. אין חוקים. יש ההפקרות. גבול קצה זה שלוש. שתיים, אחת,
 ללבוש להתארגן, חייבים הם ברירה, אין הרבים לרשות ממוחך הדברים
עניות. ודקדוקי מסגרת משמעת, של עולה עליהם ולקבל אחידה תלבושת

 את ניגון. בו יש כן על אשר וכלליו, חוקיו על אהבתי, הניקוד את אבל
 זו אפילו מניקוד, עירומות האותיות עומדות והדגשים. והשוואים הקמצים
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 אתה לקרוא יכול אתה בהן. לקרוא חייב אינך עוד — אחת בתיבה זו אצל
 תאבה אם — לאות מתחת חיריק לו משיתחרק אבל לקרוא, לא גם יכול

 הפתח יבוא שלא עד וכך ...באי שפתותיו תצפצפנה כבר לאו ואם לצייץ
!אה — גרונך את ויפתח רחב־המיתרים

 גבו את עכשיו רואה אני ? לניקוד המורה הוא לתחביר שהמורה זה איך
 שוב אותי שיפתיע מנת על כך. טוב השחור. הלוח אל ופניו אלי מופנה

 לו יש מניין מעלות... ושמונים מאה עצמו לסובב עליו יהיה בשאלה
 בבוקר? בוקר עתוני כלל קורא אינו אולי בבוקר? שאלות הרבה כך כל
 בכך גם אבל קמעה, מיושן זה ספק, אין הערב, ארוחת של המזלג קצה על
לעכל... אפשר פחות, מרגיז מיושן שעתון ספק אין

ברוך. זה מי ישאל אחד וכל אבל כרוזי של הפצה בעיר תהיה הערב

 ציון הם מי ישאל אחד וכל אבל כרוזי של הפצה בעיר תהיה שבוע בעוד
 של לזו ברוך של האבל מודעת בין קשר שיש יידע לא אחד אף ואליעזר.

 בחיפה שלנו הבחורים משלושה אחד היה ציון קשר. שיש רק ואליעזר. ציון
 להימוג בהם הפגיע השוטרים, בהופיע וברוך, — ברוך את להציל שנזעקו

 המשטרה, מידי כך לחמוק אמנם הצליחו השלושה יד. ברימון עליהם וחיפה
 שלנו אליעזר של לביתו לטיפול והועבר נפגע ציון מכדוריה. לא אבל

 ביום — הלשין מישהו לחש, מישהו הציץ, המושבה מבני מישהו ביבנאל.
 ציון באש. עליו ופתחה הבית את המשטרה הקיפה מקום, מכל בניסן, ג׳

 שאזלה עד באש. והשיבו נשקם על ידיהם שמו הם ידים. הרימו לא ואליעזר
 ליפול לא כדי מספיק אחד כדור כדורים, שני עוד רק להם יש תחמושתם.

 בבת לפיהו, האחד הכדור את אחד כל איפוא, יורים, הם הבריטים, בידי
 יכלו לא פנימה פרצו כשהם אבל התחמושת, אזלה לא שבחוץ לבריטים אחת.
 אקדחים בשני מזויינות מתות, גופות שתי מצאו הם איש. עוד להרוג כבר

ריקים.

 לסמינר מביתי שהסיעני האוטובוס את הפעם גם דחפתי בוקר בכל כמו
 היושב של הכיסא מסעד אל לפנים, גופי כובד כל את שהיטיתי ידי על

הצלצול. לאחר הרבה הגעתי הפעם. גם עזר לא זה בוקר בכל כמו לפני.
במסדרון? התלמידות להן מתרוצצות זה מדוע אבל
 :קריאות של גדולה המייה כשבאוזני במדרגות מטפסת אני עוד

 ...״הביתה הולכים בשתים־עשרה ...הביתה הולכים ״בשתים־עשרה
קרה?" "מה

 של ידה כתב הכיתה. וועד בחתימת הודעה הלוח על לכיתה. נכנסתי
 בצהרים משתים־עשרה מוכרז הלאומיים המוסדות החלטת פי על עמליה:
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כללי. ואבל צום שבתון, בחצות שתים־עשרה עד
 הצביע והסיכום סיכום, פעולת נעשתה רק מיוחד, דבר שום — ? קרה מה

 באירופה. המוות בכיבשני שהושמדו יהודים של מחריד אריתמתטי סכום על
 :לאיכות הופכת כשכמות פשוט, חימי תהליך רק היה כך אחר שהתרחש מה

 העם את לזעזע עכשיו שביקשו הלאומיים המוסדות מצפון את זיעזע הסכום
העולם. מצפון את לזעזע שמתבקש בציון

 היינו אתמול הסיכום את עושים היו אילו אתמול. היה שלא דבר שום
 להזדעזע היה מתחיל מאתמול וכבר הביתה, בשתים־עשרה אתמול הולכים
...שיזעזע למישהו צריך רק עולמי, מצפון ...העולם מצפון

 מאות ומספרים, ספרות עשרות לבקרים ראיתי אני ... ? שלי והמצפון
 ונטבחו שנהרגו — עתון על בשחור מודפסים אלפים, של מאות ואלפים,
 להימלט שהצליח אחד של זרועו על בכחול מקועקעות ספרות ראיתי ונשרפו.
 אבל הסדר... את ושיבש התור את שעזב סידורי מספר המוות, ממחנה

 בעיני י... לספרות מעבר המתים של החיה הזעקה באוזני עומדת לא למה
 אני אותו רק בעיני בגז. הנחנקים של גסיסתם פירפורי את רואה לא אני

 אותו מסתיר משהו רואה. ולא הגרמן. הרוצח, זה את מבקשת, מחפשת־
 שעומד הוא זה בריטן. אחר, קלגס, כן גם מעיני, אותו מסתיר מישהו מעיני,
 היא אני שלו ובאוזניו להמית לעיני עכשיו שעומד הוא להסתיר, בינינו

 אני גדול בקול חיה... אני מפני, לך גור חיה, חיה, אני אבל הזועקת:
 קולותיהם את באוזני מחריש קולי אבל אוזניו, את להחריש לפניו, פה זועקת

 אנו הצילו, מתים, מתים, אנו אבל למוות: מאחוריו, שם, המובלים של
...מתים

 לכיתה. נכנסים אבל י היום חצות עד היום ללמוד מסוגל מי תשע, עכשיו
 שני לוגריטמים, ראשון שעור שעות: שלוש עוד יש שתים־עשרה עד

 משתבש, הכל ממילא ? לסדר היום יש חשיבות איזה תנ״ך. כך אחר פדגוגיה,
 רק להפסקות הצלצולים שתים־עשרה. כבר שיהיה מחכים כולנו ממילא
 ספסלי מבין לצאת לגוף ומאפשרים יותר, חוקי הנפש פיזור את עושים

 גוף להתקרב אותנו ומושכת דוחפת עמומה כמיהה ביחד. ולהיות האלה העץ
 אבל רובצת, לוחצת׳ מתקתקה, בחזי המועקה בקבוצות. ולהסתופף גוף אל

...לדמעות עד שכזו, רחמנית בעדינות למה
 יבש, הצליל המסדרון. שבפאתי מהקבוצה דינה מכריזה — צום״ נגד ״אני

חשיבות. חסר
פורקן. בשמחת יחד, קולות הרבה דוחקים — למה?״ ״נגד?
טפשי". שזה מפגי "פשוט
 משהו. נגד או משהו בעד שהיא רושם דינה בי השאירה לא מעולם
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 אליה שיישלח כראוייה מהתלמידות מי על להמליץ ממני ביקש כשעמום
 והנה אחת• אפילו בדמיוני להעלות יכולתי לא תעמולה חומר או גייס

התקרבתי. אולי? דינה... עכשיו
 אל ונדחקת בחומרה עמליה תובעת — פה?״ טפשי ומה פה פשוט ״מה
המעגל. מרכז

דינה. מפטירה — למשהו״ עוזר שזה ״לחשוב
 לעבר ראשן להפנות שנייה אותה מספיקות כולן אבל שנייה, של שתיקה

פסוקות: חותך כבר עמליה של קולה הרבה, לחכות צריך לא עמליה.
צמים". למה חושבים אז "כשצמים

 בקול: צוחקת — שכזו? העזת־ווכחנות לפתע לה מניין — דינה אבל
 מימות אחד יום אף אוכלים... לא בעצם למה חושבים אז "כשצמים

 הכיפורים. ביום כמו אוכל על רק כולו היום כל חושבת לא אני השנה
בכלל". צום נגד אני וחטאים?... אלהים על אז חושב מי

 בפרט, צום נגד עכשיו היא זה ובגלל בכלל צום נגד היא זהו, ...אז
 בלי עמליה ...במיוחד דבר שהוא איזה בעד גם שהיא דימיתי כבר ואני
 אי ספק בלי גם עמליה על אבל משהו, בעד לפחות היא ממנה. טובה ספק

 כל את "למחות" בעד כל ראשית היא עמום, לפני להמליץ אפשר
 "הגנה׳ חברת סתם אינה עמליה כי האדמה... פני מעל הטרוריסטים

 אידיאולוגיה עם מתהלכת כולו היום כל שמגייסים. מאותם היא אותה, שגייסו
 האצבע עם תמיד אבל להתקיף, פעם להגן, פעם בחזית, ולעולם קרבית,

 דוברת. לא. ומדברת, אחרת, קבוצה של במרכזה כבר היא הנה ההדק. על
 איכשהו אבל הארץ על אתנו עומדת רמקול. של כקולו בקולה, רשמיות איזו

 עלייה גזירות על לדקלם יש מה אבל מדקלמת? במה. על כמו מלמעלה,
 נאום. קריאה. סימני עם רק חרוזים, בלי גם זה דקלום, לא לבן"? "ספר ועל

 העתון של הראשי המאמר זה אולי פעם, אותו שמעתי שכבר אפילו לי נדמה
 ...עבר לכל פורחות ועיניה מנייר ריקות עמליה של ידיה אבל ? מאתמול

 מתעכבות לא מאליהן, חלקות, כך כל מפיה להן מתרהטות שהמילים זה איך
מתגמגמות? לא רגע, כדי

 ותיקו המורה ממקומה. משה לא מאתנו אחת אף לשעור. קורא הפעמון
 קמעה קמעה אבל לו, מחוצה מהססים, עוד הם תחילה למעגל. מתקרבים

 הדוכן בעיגול. מתלכדים כבר והם מקום להם מפנים לאט לאט נדחקים,
ממנו. מנצחת ועמליה למסדרון מהכיתה שהוא איך היום לו נתגלגל
 מתעצמת, ועמליה והולך מתרחב המעגל והולך, גדל התלמידות מעגל

 לספק הוא פה עושה שהיא כל נדמה, ויורד. עולה חזה גם ועולה. מתגבהת
 שואפת ופולטת, שואפת הרוחות. לכל מפיה המתברקים למשפטים חמצן להם
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 — המשפט של הראשון לחציו עמוקות לשאוף שתספיק הוא העיקר ופולטת.
 עוד היא ה״הזדעזעות" אם מאמץ. כל בלי מאליו, החוצה יינשף השני חציו

 וסימן — נשיפה — שאיפה מעצמו. ננשף כבר הנפש״ ״מעמקי הנה עמוקה
קיומנו" על "ניאבק !לעולם — ניכנע״ ״לא !— ובמים — ב״אש״ קריאה.

הסוף! עד —
 הסלבי מהפרצוף ? עמליה לה נתעלמה והיכן ? פה ונושף שואף זה מי אבל
 פרצוף של גלופה היתה שנותר ומה דבר, עכשיו נותר לא והנוקשה הרחב

 מסביב. הפרצופים כל של בעיגול ומשתלבים מתמתחים, מתרחבים, ששוליו
 מאז לחזותה ושיוותה עמליה של עיניה את שייחדה הפזילה שמינית אפילו

 רק העיניים. במעגל ונתבוללה נתיישרה "להכעיס" של מהפכני קורטוב
 ובמעין בלהיטות ומוצצות באוויר ותלויות חושניות חיוורות שפתיים של רטט

שלה. והיה המעגל במרכז עוד נתרטט ריטון
 אבל — קמוצים באגרופים ונהלום זו מול זו ואני עמליה נעמוד כשליטים,

להכעיס. שהיא, מה להיות עמליה תשוב זו, של בפרצופה זו — קמוץ בפה גם
 הביתה. הולכים בשתים־עשרה שתים־עשרה. כבר להפסקה. קורא הפעמון

 ראשון יעז מי במעגל. היום להיות טוב י "ללכת" על היום פה חושב מי אבל
לפרוש? יעז מי אותו? לשבור

המעגל? איפה ...ממי?
 כולם? איפה איש. אין ומסביבי הארוך במסדרון עומדת נותרתי לבדי

 שמא אחת, אחת לא אולי או ? ראיתי ולא אחת אחת התלמידות נתפזרו איך
לאן? ממי? ?...אחד כאיש כולו המעגל פרש

 כשנפלתי כואבת. הימנית הברך אבל שמאל, רגל אל גופי את מסיטה אני
 מתנפח שמשהו מרגישה אני עכשיו כאבה, לא ההדבקה אחרי אמש עליה

שם... לו

 הכרוזים חבילת את מעמוס שנטלתי ברגע עוד אמש. הערב מראשית עוד
חלק. תעבור לא שההדבקה ההרגשה בי עממה

לדוב. אמרתי — אחרינו״ עוקב שמאחור ״ההוא
הפרצוף". על אחד לו נדביק "שיעקוב,

לכרוז" שמו את גם ונוסיף לעשר הרשימה את שנעגל מוטב כן לפני "אבל
אלימלך. ציחקק —

 שהוצאו יהודים בלשים שני על הודעה היתה אמש שהדבקנו בכרוז כי
 שהוזהרו אחרים יהודים בלשים תשעה של רשימה וכן לח״י ידי על להורג
 ואת הבריטית הבולשת עם קשריהם את ימשיכו אם דומה גורל על בכרוז

אנשינו. אחרי ההתחקות
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 ועל בעורפי, עיניו — ההוא אחריו, מדביקה אני לפני, מורח אלימלך
 נעצר. שאחרי אותו — נעצרת השנייה. המדרכה מן דוב עין פוקח כולנו
 והשעה מרכזי רחוב הוא בנימין נחלת רחוב והולך. שב — והולכת שבה
 שהעיר בייחוד מהומה, לעורר כדאי לא אבל נשק בידינו מוקדמת. ערב שעת

 אחד מסתמא או סקרן? אורח עובר סתם זה ואולי מדביקים. עכשיו מלאה
 ברחוב למדביקים שנגשו אירע אחת לא הלוא למחתרת? קשר שמבקש
בלש. בכים. אחת ויד עויינות עיניים יש לזה אבל קשר. וביקשו

 הרחוב. של קצהו אפס גם נראה וכבר דללה, שבידי הכרוזים חבילת
 קיוסק. בנימין נחלת של בסופו מתקטן. שעוקב אותו לבין שביני המרחק

 לא כבר זה עכשיו אבל ראשי, את מנערת אני במוחי, הרהור עובר לרגע
 נעצר העוקב משקה. ומבקשת הקיוסק ליד נעצרת אני מעשה. כבר זה הרהור,

 בועטת אני בפניו, אותה מטיחה אני המלאה, הכום את נוטלת אני לידי.
 ונפלתי העוברים מן מי ברגלי מעדתי ...בריצה ופותחת — בכרסו ברגלי

 כואב, לא קמתי, מחולייתה. נקעה דומה חרקה, הימנית הברך פני. על
לרוץ. להוסיף אפשר

 העיר שבדרום הנשיקות" ב״גן המוסכמת, בשעה מכן, לאחר כשנפגשנו
צווארי: על דוב התנפל

 שם, שרוע עוד הוא נשיקה... בהחלט שווה אבל שלי, לתחום "פלשת
זאת?" עשית איך

לאלימלך: ובפנותו
 שאמרתי מהו אחוז... מאה זה לסמוך, יכול אתה משהו מריח "כשדוב

משלנו?" לא או משלנו לך?
 בשיפולי בעוטה רגל כף לבין בעות בפרצוף מפעפעים מי־סודה בין ...

 שירת זו לה גואה מניין משלנו... "משלנו"... כבר ואני אחד של מעיו
 הקטנות עיניו שתי באלו מתגאה לה ומתיישבת מעיני שמתקפצת ההודייה

דוב? של
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 עתונים שני עוד רק הבוקר מתנופפים ביתנו שליד העתונים בדוכן
 עוד מי עתונים? לקנות היום השכים מי היום... לרוח הברזל חוט על
 ז השופטים באוזני חימיה אמרה מה לקרוא לבוקר מאתמול חיכה בשכונה פה

 יכלו כבר הם התרגשו. לא כבר בירושלים המשפט בבית העתונאים
 וויתרה :למערכת להבריק דברה, את שפירא חימיה תישא בטרם עוד מראש,

 לדון הבריטיים השופטים בזכות כפרה דין. בעורך להשתמש זכותה על
 כאל יחם ודורשת שופטיה את מאשימה הנאשמים, בתא עומדת אותה,
מלחמה. שבוי
 כשעמדו שבועיים, ולפני שבוע לפני סקופ היה זה מקום. לא כבר זה
 בסמכות ובפרו ממש, זה במקום לח״י, אנשי שני ביגין, ודוד תבורי צבי
אותם. לדון הבריטי הדין בית

 בארץ־ישראל עברי איש לשפוט הבריטי הדין בית בסמכות כפר ראשון
 עשר לח״י, שהיתה לפני שנים עשר בתרצ״א. היה זה סלמן. אברשקה —

 קבוצת בין בריון עוד אז היה הוא לח״י. איש אברשק׳ה שהיה לפני שנים
 הברקה. רק עוד עמם היתה בבריטים המלחמה שתורת בריונים" "ברית
 להאיר כדי אולי בה יש אבל למרחוק, הדרך את להאיר יכולה אינה הברקה

 בארגון חבל נטל אכן הוא לו. שיוחסה באשמה אשם היה אברש׳קה הכיוון. את
 אלא נועד לא כולו ושכל שנה אותה שנערך האוכלוסיה למיפקד ההתנגדות

 עמד הוא אבל העברי. הישוב על חדשות גזירות לחקיקת נתונים לספק
אותו. לשפוט הבריטי השופט בזכות וכפר
 ומגביהה חושך שמבקיעה אחת אור בקרן כמו בהברקה, פלאי קסם בה יש

 עמה היא נושאת טיבה שמעצם בשל יותר לה בא קיסמה אבל באנך. עוף
 ברק־ מספיק לא יצירה למעשה ולהפוך החושך את לגרש כדי מותה. את

 לח״י, אנשי שני בתש״ד, עכשיו, כשהכריזו כן על אשר נר־תמיד. דרוש רעיון,
 רקע על שצמחה הכרזה — לשופטם הבריטי הדין בית בסמכות כפירתם על

 מהפכני, חידוש משום זו בעמידתם היה — מלחמה ופעולות חיים עקרונות
ראשוני.

גם הם לשופטם, הבריטי הדין בית בזכות כפרו רק לא אחריו, ודוד צבי
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בארץ־ישראל. בריטניה של חוקי הבלתי שלטונה על האשמה משא נשאו
 הבחורים, דיברו הלאומים חבר ידי על החתום המנדט חוק בשם לא

 חקוק ישראל, עם של העתיק החוק בשם רק לבן, גבי על שחור הכתוב חוק
 כיסופי ארגמן אדום בתוך הגלות עינויי מדם אדום אדום. בתוך אדום

המלכות.
 הטיוטה את שלחו ולא המהמו המו, המשפט בית באולם אז העתונאים

 כשתא נקי לכתוב קשה טיוטה. באותה מדי רבות מחיקות בה היו למערכת.
 כששופט תמה כתיבה לכתוב קשה התביעה. לבמת פתאום עולה הנאשמים

 :תוהים עכשיו הם גם העתוגאים הנאשמים. בתא מסתתר מבגדיו מופשט
? צודק אינך אולי החוק, ? מתרגש אתה החוק,

 השני במשפט שבועיים. לפני הראשון במשפט בהתחלה, רק היה שכך אלא
 קרה נוכרית. ניצבה הראש, על והשתלטה הפאה שבה כבר שבוע לפני שהיה

 במשפט ישר מתחילים השופטים היו יכלו לו ...פניות בלא ניכחה ומביטה
 מהצהרות עוד יתבלבלו לא כבר ביגין, דוד של במשפטו עכשיו השני...
:כנגדו הצהרה מצידם הם יכינו אפילו עכשיו הנאשם,
 אתה הגנתך, למען דמם לתת המוכנים לאנשים בגב סכין תוקע "אתה

באירופה". הפליטה שארית תקוות את טעם בלא מכחיד
 בעתונים חייכו. לא העתונאים גם אולי לחייך. בלי נרגש, היה הקול גם
 השופטים. להצהרת קריאת־ביניים שום למחרת נוספה לא מקום מכל
 השערים סוגרי אתם ? אתם :שאל לא אחד אף !צבועים :רתח לא אחד אף

 שטיפת אתם ים, בלב פליטים־ניצולים אוניות מטביעי אתם השארית, בפני
 אתם גז׳ משרפות צרובי ילדים דמי מריבואות לכם יקרה שלכם אחת קרה דם

 מדברים אתם — מאחור נגדנו אחת בחזית המכלה השטן עם שהתייצבתם
? בגב סכין על

 שלנו הזאת באדמה סכין מלפנים. פה בליבנו גם סכין הלוא תקעתם אתם
 ונתתם גזירות בה שגזרתם סכין לשניים, הירדני בליבה אותה שביתרתם

פרעות. בנו לפרוע הזאת הארץ ערביי בידי אותה
 תמוהות, תם נקודות שלוש סתם הוסיפו לא גם שאלו, לא העתונאים אבל

נקודה. נתנו השופטים הצהרת אחרי הם בסוגריים. קריאה סימן לא גם
להמשיך: איפוא יכולים השופטים

בתור?" הבא הנאשם "מי
 אפילו השופטים הנאשמים. בתא כחפצו להתרגש מחר יכול שפילמן אנשל

 אותו להפסיק גם אפשר פעם כשמדי עוד, ומה לדבריו, להאזין נכונים
 הם עליהם. לסמוך יכול הוא לעניין. שייכים לא שדבריו כך על ולהעמידו
 שאנשל לענין־החזקת־אקדח, באמת שייכת מה גבולות. יודעים הם שופטים,
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 אבותיו, אבי תרבות ויצר חי הזאת שבעיר שבשעה שלו, ההצהרה בה, נאשם
 עוד השופטים של אבותיהם אבי — מלך או ונביא כהן ואולי סופר היה

אסיה... ערבות או ביערות אז שוטט
 כהונה. לכתר טוען והוא נשק בנשיאת הנאשם את מאשימים רלבנטי. לא

 לאחד בן משיב: והוא הזהות, תעודת למספר פשוט אתה, מי אותו שואלים
לפרוטוקול. אפילו זה את להכניס אפשר אי בעולם. העתיקים העמים

 — הדין חריצת לפני דבר לעצמו לשאול הזדמנות לבסוף לו כשנתנו גם
 מלונדון, השופטים את אותם, שואל לנוהל, בניגוד אבל שואל, אכן, הוא,
...שלו בירושלים כאן, מעשיהם מה

 מכל לשאלה, צודקת תשובה יותר או פחות תהיה זו — שנים״ ״עשר
הצהרות. ובלי ופסוק קצר — שנים״ ״עשר לענין. יותר יהיה זה מקום

 אז אבל הדין, פסק נאום את קצת להאריך השופטים ייאלצו חודש בעוד
 את הזה הדין פסק בפני תוריד קמוצת־השפתיים הבריטית המסורת אפילו
 בפניהם כשיעמוד חודש, בעוד ראשו. על כובעו ישים שהנאשם שעה כובעה

 איך — בריטי בשוטר ובפגיעה נשק בנשיאת ויואשם שמואלביץ מתיתיהו
 — ...יפגע גם פעם גופנו, על הנשק :בביתנו הסדין מאחורי אז לי אמר

 טור בעזרת רק לא דין לחרוץ ההזדמנות לשופטים להם תינתן אז או
 להם גם תהיה אז שנה, יותר שנה, פחות ויורד, שעולה המכני המספרים
 אז מתיתיהו אלהים. את לעזרתם ולגייס ונשמות רוחות על לדבר האפשרות

 זה ענין, של לגופו נוגע אינו שהנאום בטענה אותם להפסיק גם יוכל לא
שלו: לגופו יגע

 שיוצא למקום ומשם הסוהר לבית הדין מבית שתובא יהיה שלך "העונש
 ירחם הרחמים ואלוהי נשמתך תצא אשר עד שם ושיתלוך נגדך הדין פסק
נשמתך". על

 נשמתך. תצא אשר עד :כאן דייקו כן שעל אלא ? הנשמה תצא לא ואם ...
 ושיתוף התעופפות של הכן במצב תמיד לא הנשמה שכנפי בחשבון לקחו

 בתלייה. למות נידון אתה לומר: בפשטות היה אפשר הלוא כי פעולה.
 שנכרכת ובגוף מוות של בצורות סתם כאן עוסקים אינם השופטים, אבל

 ..בנשמה עניינם כשופטים הם ;תליינים סתם אינם הם — לצווארו עניבה
 את שתפס אותו מיהו ? הזה המוות דין פסק את לראשונה שניסח אותו מיהו

 הדרך. בסוף לפחות התאמה שתהיה טוב והתוכן? הצורה בין הזו ההרמוניה
 מתון המילים, את למשוך בנחת, כך, התוכן. את תואמת אווירה ליצור חשוב
 הצוואר: את חונק שהחבל כשם ממש בהדרגה, אלא אחת, בבת לא מתון.
 עיקר שאלו ביריד., מוות לא זה השמל, כיסא לא זה ויותר. יותר לאט, לאט

 נעצרה כבר הנשימה בלב הכדור שנתקע ושעה הגוף בהמתת עיסוקם
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 הנשמה, בהוצאת עוסקים אנו כאן ואילו מזמן, לה פרחה והנשמה מקודם
 הזמנים, מן בזמן משנשמו יותר הזמן כל נושמים הנשמה שיוצאת שבשעה
 מאוד, חי דווקא להיות צריך כן על הגוף הזמנים. כל את הזמן כל נושמים

 השופטים של מצפונם גם שבץ־של־לב... זהיר לא בניסוח למנוע צריך
 הרחמים ואלהי :לדרך המלצה למתיתיהו לו נתנו אפילו מצידם הם הלוא נקי.

נשמתך... על ירחם

 האקדח. קנה בתוך כבר היה אחד כדור אמת, מוות. פסקו לא לחיסיה
 לחדרה הוכנסה שהמשטרה כך על השופטים באוזני הצטערה חימיה אמת,

 בפני זה באקדחה להתגונן האפשרות ממנה נמנעה כך ידי ועל בעורמה
 נשים. של ארנק הארנק, בתוך היה כולו האקדח כל הלוא אבל — המשטרה

 כ״ח אתמול, בירושלים, המשפט בבית שהיו העתונאים היא. אשה חיסיה
 ונמוכת ממשוקפת גו. צנומת בלונדית נערה אותה: מתארים תש״ד, סיוון

קומה.
 הדיו מכוח שכוחו עט רק ובידם לצלם בראשם עיניים ההם לעתונאים

 מעט כאילו גו. וצנומת בלונדינית :וכותבים טובלים הם מצלמים, הם שבקסת.
 עכשיו עומדות הקומה נמוכות הבלונדיות כל וכאילו גו, וצנומות בלונדיות יש

 בפני בנשקן להתגונן האפשרות מהן שנמנעה על ומצטערות הנאשמים בתא
 אחד מהם כדורים ששה טעון נשים, בארנק "קולט" אקדח המשטרה...

...בקנה
 שהגופרית אלא גפרורים, קופסת גם בארנק בו שהיתר. כתבו העתונאים

 פצצת אהת, מיקשה כולה אלא קיסמים, קיסמים על לה התחלקה לא בה
 כששתי צמות. ושתי משקפיים חצאית, לבנה, חולצה לבושה תבערה...

 האקדח עם ללכת אי־אפשר מלפנים הכתפיים על כך להן גולשות צמות
 בהנף ולשלוף מופתע להיות לא קשה גם אבל חגורה, בתוך בצד תקוע
 — אז או החדר. בתוך כבר והמשטרה הארנק בתוך עוד כשהאקדח אחד
נשיות.. רכות, ריקות, ידיים שתי מרימים — ברירה אין

 היו הם בלונדיניות. צמות לראות בראשם שעיניים גברים הם השופטים
 רק זה בכך עכשיו מודים עצמם שהם זה מאד. נוח בלתי במצב כן על

 עיניים. לסנוור חווה יכלה בגן־עדן רק אבל יותר. עוד הענין את מעדן
פקוחות: עיניהם עכשיו
 ידי על והותעית ופוחזת טפשה נערה הנך כי מוכיחה התנהגותך "כל
הארץ". שלום את בזדון להפריע המתכוונים אחרים
...תפוח אותו על גם עכשיו מתנקמים הם אגב בדרך ורק
 — שנים לארבע לפחות — להרשות אי־אפשר נגררת לטפשה שגם אלא
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 חיסיה בהן. להשתמש הספיקה שלא על צער ועם פצצות עם להתהלך
הכלא. בבית שנים ארבע להצטער איפוא, נידונה,

 שעתה את — בליבה חיסיה שעה אותה קיללה מי את ...נגררת טפשה
 המדמים החכמים של אווילותם את או נשים, ארנק לה ויש היא אשה כי על

גופה? את הם יודעים אם האשד. את הם שיודעים
 לשעתי. וציפיתי חיסיה של בשעתה קנאתי וקנאתי. ...אותם קיללתי אני

 גם לו — נגדם כך לעמוד רק בפניהם, זאת ולהטיח נגדם כך לעמוד רק
 אותה עד בי שלהטה האש ולנצח. — ואקדח פצצה בלא גם לו שבוייה,

 וישבה לתוכי נתכנסה עצמה, צימצמה דומה החוץ, אל פזורה בלהבה שעה
 בפגי שהשמעתי ההצהרה של סופה היה שעתי לימים כשהגיעה בעצמותי.
 של שעתה מ,אז מאז, עמי מוכן כבר מתא־הנאשמים הבריטיים השופטים

היסיה.

כך? חשב שופט אותו רק — בשבילה פועלים אחרים וגרורה, טפשה
 שלנו, הלוחמת החטיבה מפקד מזל, אמר פעולות?" דווקא "למה

קרביות. בפעולות לשתפני ממנו כשתבעתי
 דרורה, אתמול כך, "כולכן — כנגדי מזל התרים — פעולות״ ״פעולות,

 האם למה? תופס לא אבל — את עכשיו ומיכל, אפרת לאה, שלשום
?״ פעולות אינם — ושידורים ובילושים פעולות, אינן הדבקות

 לא אני אבל השאלה. של הריטורי כוחה לו הספיק לשתוק כדי יסף. ולא
 לאמר ממשיך היה שלו הפסקה, רק שמעתי אני בדבריו, פסוק סוף שמעתי

לנו. השארנה זה את אומר: היה שרצה, את
 פטיש את לדרוך מתאמנת כשהייתי מאצבעי דם ששתת הפצע ואת ? לכם

 אשאיר?... למי — שבקורס הבחורים כל כמו — הנוקשה ה״מאוזר״
 שוב. ודורכת מחייכת אני נקלף, כבר עורי חכוכה, כבר אצבעי מתאמצת,

 כל לבין בקורם, האחת האשד. ביני, כי־הוא־זה הבדל יוכר שלא רק
 יטוף גם ולו לדרוך, קדימה, המין, חולשת ותיפקד תעלה שלא רק האחרים,

 את השארנו־. — ועכשיו ...הנשוכות השפתיים מן או האצבע מן דם
לנו? זה

 מבחורי הרבה המוקשים ממקשת־ לאה מאחוריה השאירה לא וכי
 — למקש הכפתור על לוחצים הם שבעוד לשדות, עמה שיצאו לח״י

עשנו? עלה כבר שלה המוקש
 לשוב היתד. כשצריכה עליה חלשה כלום הירושלמית, יעל של ודעתה

 הבריטיים הכוחות מפקד ברקר, גנרל אותו שיואיל עד יום אחרי יום ולחכות
 לא לקראתו. אז שתמהר היא אבל לא, לקראתה? מביתו... לצאת בארץ,
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 כשמובילים רצים לא תינוק. עגלת בידיה מובילה היא לבדה. לא היא תרוץ.
 וגופה נפץ שליבה בובה אמנם הוא שבעגלה התינוק רך. תינוק עגלת ביד

 מנגנון על לאות המצפה ואצבעה יעל רק יודעים כך על אבל נפץ, חומר
ההפעלה.

 אז שכן הנייר. על עכשיו, רק קולנית היא הזו ההתקוממות כל אכן ...
 קול מה מבפנים: עמום הד שבחוץ קולי את היסה למזל כשהתקוממתי

 תבעתי פעולות ממזל ותבעתי שעמדתי עם אז, שכן י הזו הגנדרנית הצעקה
 שוחק ליבי עמד ואי־צדק קיפוח על והתריע עמד וכשהגיוני מוחי, בכל זאת
זה... שככה וטוב זה ככה להם, זאת הניחי מוטב, הצד: מן

 אותו בעיניהם ורואה לפעולה בצאתם הבחורים את מלווה כשהייתי
 למשהו ציפייה ובפניהם עליהן, משוך געגועים של ומתח כמיהה ניצוץ
 בשתיים וחשתי באחת ידעתי — קורבן לו לעלות שמבקשים ונכסף עלום
 שזהו אמת, של חיים ונולדים נבראים שבה הקדמונית האש מן ניצוץ שזה
 בי, קיים כבר מתח שאותו אבל האמן. את לעולם שמוליד המתח מין

 — בדריכותו אז נדרכתי לא כן על ואשר — ורוגע מפורק כשהוא בתוכי,
 בתוכי, ראשון חיים פירכום כשארגיש כן. לאחרי שנים הרבה רק ידעתי זאת
 כבר שהמתח משכרת פורקן חווית של תוכה בתוך ואטבול חי, יצור של

 שאבין עלי דומה — חיים יצירת של בעיצומה נמצאת היא שהרי מאחוריה,
 בטרם שהלא למעשה־האמנות, כגבר האשה נולדה שלא זה איכה פתאום

 גופה נושא כבר יצירה, ואין אמנות אין שבלעדיו הערגון, כאב ברוחה נולד
 מבפנים לבשר כך דבוקים כשהגעגועים היצירה. אובני את רחמו בדפנות

בחוץ... לכת מרחיקים לא
 אז לי היתה לו אבל שוחק, קול אותו בתוכי ענה — להם זאת הניחי אכן,

 הם לאמר: ממשיך גם אותו שומעת הייתי עמוקים קולות לשמוע אוזן
 ממך בכוחם הם חזקים כי על רק לא ממך בשדה־קרב לעשות ייטיבו
 לנצח ברוחם ממך הם צמאים כי על אלא האקדח, של הפטיש את לדרוך

בגופך. אותו לנצח עתידה שאת המוות את
 הרבה לא אבל מזל, אותי שיתף לא מקום מכל ממש אש בפעולות

 יריות למטח לחולות יוצאים מחר :עמום לי שהודיע עד עברו חדשים
אקדחים.
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למחר. לחכות התחלתי
 לימודים. לסיור הסמינר עם יוצאים :פשוט זה בבית לחולות. יוצאים מחר
 לדרך. צידה לקחת ואפילו החאקי, בגדי את לגהץ לגמרי חוקי באופן אפשר

 אמי מחלת על רפואית תעודה להמציא עלי :מסובך יותר קצת זה בסמינר
 מקומות שני שיש טוב בבית. דרושה שנוכחותי בשמה חתום ומכתב

בחולות. להימצא אז אפשר בהם, להימצא שאפשר
 היה דומה לידם ואני החולות את ביניהם מזכירים עמום או דוב כשהיו

 מתגבהים אחד, נד קמים ידעתים, לא שעוד חולות, שאותם תמיד עלי
 עצם אל שאכן להזכיר דוב לבין ביני להסתיר, עמום לבין ביני ומתייצבים

 שעה אותה חולות. אותם בסוד באתי לא אם ירדתי לא המחתרת הווית
? מתי :וכואבת חסרת־ישע בקנאה נצבט לבי היה

 אפשר הרי־עד, על בחלום לטפס אפשר חול? על לחלום אפשר איך
 פירורי חולות, אבל — סלע בחגוי להיחבא או סבוכים ביערות לתעות

 איך עפר גרגירי מאותם — ובחלומי חלמתי, אני אבל חול? ועוד חול
פליאות. מגדלי בניתי סוף

 למה איפוא׳ ידע, לא לחולות, ללוותני עמי שהלך המקשר, יוסל׳ה
ערב: של דמדומים שעת אותה לי כשאמר פתאום נעצבתי

שעה". רבע בעוד יוצא לחולון האוטובוס להזדרז, "עלינו
?״ ״חולון

 מכאן. קילומטרים מספר הכל בסך שם? היית לא מה, לחולון, "כן,
 קופסאות כמה הכל בסך שכונה, כן גם חולות. על שבנוייה חדשה שכונה

אותם..." כיסו לא עוד החולות איך רק מבין שלא בתים של
 — כלום? של מרחק אים? שלי והמגדלים — בתים? של קופסאות

לילות... ממרחקי עליהם חלמתי הלוא ואני
 מקשר. הוא בי. הסתכל לא בכלל יוסל׳ה שנעצבתי. בי ראה לא יוסל׳ה

 "מה השעה? מה שבידו: השעון במחוגי עת בכל להסתכל חייב הוא
יוסל׳ה?" השעה,
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 לראות ליבי נתתי לא מעולם אני שגם בדעתי עלה כך, שפתאום, אלא
 פעמיים גם ולעתים עמו, נפגשת הייתי כמעט, יום בכל יוסל׳ה. את אותו,
 הבאה, הפגישה עד ואיננו... ואינני, פתק מוסרת פתק מקבלת ביום.

 בפניו כשהסתכלתי עכשיו לפגישה? פגישה בין גם יוסל׳ה שקיים חשב מי
 אחד צהוב ותלתל לחולון האוטובוס של האחרון במושב לידי ישוב כשהוא

 לא מעולם מרגיזה. רגשנות איזו נתמלאתי — מצחו על לו ומתפרע חוזר
 לו שיש ידע מי עורו. שערו, עיניו, אישוני כולו. הוא. שצהוב בו ראיתי

 פתקים דבק? ונייר פתקים לאותם נוסף ליוסל׳ה ועור ושער עיניים גם
 הכתוב השם רק חומה... דבק נייר בפיסת וחתומים מרובעים מקופלים

 דוחפים והם תמיד ממהרים והם היחידי... החיים רחש הוא עליהם
 בקרנות נבלע סמטאות, בולע ממהר, ויוסל׳ה לבעליהם. למוסרם ביוסל׳ה

 והוא ידו מכנים והוא ליוסל׳ה, במכנסיו, מיוחד רחב כיס לו יש רחוב.
 ואיננו. אחרת בפינה ונבלע פתק שולף והוא פתק מכנים והוא ידו, מוציא

 בשעה, יש רבעים ארבעה ? יוסל׳ה מכיר לא מי את ? יוסל׳ה את מכיר לא מי
 חי", "פתק — באחר יוסל׳ה פוגש שעה רבע בכל ביום, שעות הרבה אבל
 לך יש "יוסל׳ה נפגש. שעמהם לאנשים לקרוא בפיו מורגל שהיה כפי

 גליל את מוציא ויוסל׳ה — יוסל׳ה?״ דבק, גייר קצת ״אולי נייר?״ פיסת
 אל "יוסל׳ה, :הפתק את חותמים הם בכיסו. תמיד נושא שהוא הדבק נייר

 מוכרח אתה "יוסל׳ה, מאד", דחוף המכתב "יוסל׳ה, בחמש", הערב תשכח,
 ממהר והוא נדחף והוא שוכח איננו ויוסל׳ה היום"... עוד גד את למצוא
היום. עוד גד את למצוא
 וכתוב ומודבק חתום מכתב כך, פתק, יוסל׳ה גם פעם קיבל האם ...
 ואולי ? דחוף באופן פעם אותו גם מישהו היה צריך האם ? ״ליוסל׳ה״ עליו
 הכינוי את לו בחד למה המקשר. יוסל׳ה יוסל׳ה, יכתוב? למי כתב? הוא

 כל מבין הרחב מכיסו מקפיץ כשהיה מקשר... של שם הזה, הנורא
 לא — באחת ידי לתוך מטילו והיה לי מיועד שהיה המכתב את הפתקים

 ביד, שלוף פתק עם גח, כך אמו, מרחם כשגח אז, שכבר בדעתי עלה פעם
קונספירציה. ...חום דבק בנייר ומודבק חתום מקופל,
 מה. משום עלי בליבו יש אני דומה רחוק? והוא לידי הוא יושב למה
 אין אקדחים? יריות למטח לחולות לצאת יוצא ליבו גם אולי מה? משום
 לחזור עליו הלוא אבל בעיניים... כזה עצב לו יש אם לב לו שיש ספק

 מישהו יורם. ואת אפריים את בועז, את משם לכאן להביא העיר, אל שנית
 להרבה הדרך את יודע ויוסל׳ה לחולות, הדרך את להם להראות צריך

 מכתבים יחלק שוב ומחר ...הסף עד כמעט הפתח, עד ממש מקומות,
 ותמיד. כן ולאחרי מחרתיים וגם לכולם, לכולם. ונירה... לאורי לעוזי
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 חתומים קטנים בפתקים התוצאות על ויכתבו לפעולות יצאו הם ירוצו, הם
הלאה... אותם ימסור שהוא כדי ליוסל׳ה, לו ימסרו הפתקים ואת

"יוסף" — לפתע אליו נפניתי — ״יוסף״
 אם זכרתי לא שפתאום קולו, את לשמוע תאווה נתאוויתי שפתאום

"שלום". "שלום" של ובלום רחוק הד איזה רק ...אי־פעם אותו שמעתי
 ? כאלה בוהות עיניים יוסל׳ה עכשיו אלי מפעים למה ? שאמרתי מהו אבל

 ? יוסף פתאום מה יוסף, ...לא ...יוסל׳ה בשמו, לו קראתי רק הלוא ואני
 לקרוא איש דעת על עלה לא מדוע כך... לו קראתי לא מעולם והלוא

 הל׳ה את לו הוסיף מי סגור. מוטעם, אסוף, צליל "יוסף", פשוט כך, לו
 מי — הרבים ברשות פרוץ להיותו השם את ומלהלה הממהל הזה, המתקתק

הפקר. לו... קורא שרוצה מי כל לו, קורא שרוצה
בחולות?" יוסל׳ה, היית, פעמים "הרבה
 את יכולה חושבת את איך אז מה, "אז — יוסל׳ה שנה — ?״ פעמים ״הרבה

?״ לפניך פעמים הרבה שם היה לא יוסל׳ה אם אחת פעם אליהם להגיע
 אני רק יוסל׳ה על יוסל׳ה מדבר כך תמיד אולי או שלישי? בגוף למה

 מלחמה? עליו הכרזתי כאילו שבקולו הזו הרוגזה מה ועל שמעתי? לא
 מפני רק שאלתי וכך לפי, ראשונות שעלו מלים שאלתי, סתם של שאלה

 — ? יוסל׳ה אתה, למה ? יוסל׳ה אתה, מה — אחרת לשאול בעצם שנתכוונתי
 ויהירות גאווה נימת אותה כה עד שמעתי לא איכה גם אסור. יכולתי. ולא

לאמר: שותק עכשיו כמו אותו שמעתי ולא בקולו,
 לא יוסל׳ה אם מקום שהוא לאיזה בא היה את סבורה מי וכי מה, וכי

 כסבורה פעולה, לפני ראשון דופק מי של והלב לפניו? זמן הרבה שם היה
 והרבה יוסל׳ה, של הלב דפק לפניו הרבה — בה? העושים של את?

 הוראות יריץ מי ישתתף אם — בפעולה משתתף שיוסל׳ה לא אחריו...
 המחסנים מן להעביר ורימונים נפץ חומר חבילות לחזו ויצמיד דחופות

 יוסל׳ה, בזהירות זהירות, ...מפוצצות כבדות, החבילות ? למשתתפים
הדופק... הלב מן בטרם־עת הרימונים יתפוצצו שלא

 אחרי יוסל׳ה של ליבו כשיתפוצץ ישמע מי דופק? שהוא שומע מי אבל
 העיקר איכפת. לא הנגב? בחולות ערב מקלעי מאש בתש״ח, שנים

 העיקר איכפת? למי מרחוק. בעיתם מתפוצצים שהרימונים ששומעים
 אותם הצמיד יוסל׳ה, שהוא, מפני שם עכשיו מתפוצצים שהם יודע שיוסל׳ה

לחזו. כך, כן, לפני
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 המים. עם שיחזור עד נמוכה חול גבעת על ליוסל׳ה ממתינה עמדתי
 מחליקה החול. בגרגירי שובבות ומשחקת קלה ערביים בין של רוח הרוח,

 יודע לא מי גבעה. לה מתגבעת כבר והנה — אל־על מלטפת שם, מקציעה כאן,
 אחד חול גרגיר איך בעיניו י־אה מי אבל י אחד חול בגרגיר מתחילה שגבעה

 עתה זה כאן שהיתה גבעה 1 איננה כבר היא אחד רוח ובמפח גבעה עושה
 י ראשה איפה :בה להסתכל שבה אני — שמיים לדקור ומתנשאת עומדת
 — חדשה בריאה מיוחדה, אחת גבעה — גרגיר ועוד אחד ועוד אחד גרגיר

 הכל גרגירים. באין־ספור פזורה ומתפוררת באוויר לה מתעופפת שהיא עד
 אם בסערה, קורעת ואם ובנחת לאיטה אם לכאן, או לכאן אם ברוח, תלוי

 ותנועה. זמן של משחק אחד. מתמשך במשך ואם רחפופים בקפיצפיצי
 תלוי שהכל חידלונית. אפסות גם באיבן שנושאות אין־סוף יצירה תהומות

הרוח. במצב
 בעפר מתכסות אינן ממול האלה הבתים שקופסאות זה איך יוסל׳ה, צדקת,

 אימה עד הן מכוערות החולות, בעפר מתכסות שאינן על חבל רק 1 החולות
 מנת על לשעה כאן הניחם מישהו כמו חיים, ובלי זמן בלי המסוייד. בלובנן

 בלי לשם, מכאן זיז בלי ישרות, זוויות מרובעות, קופסאות ולקחתן. לשוב
 — ודמיון אהבה משחק נטול סרגלי, ישר, שהכל צורה. ולובש פושט צל

לרגעים. חדש נולד מסביב כשהכל כאן, רוחשים, חולות בתוך כאן,
 בגבעות הגבוהה כשהיתה, אינה כבר עלי דומה עליה שישבתי הגבעה גם

הסביבה.
 יחד לי תאבדי "שלא — הלך בטרם יוסל׳ה לי אמר — מיד״ ״אחזור

הגבעה". עם
 לעזור עמו אותי לקח לא מדוע איננו. ויוסל׳ה היום מחשיך זאת ובכל

 מאנשינו שאחד ייתכן לא הקונספירציה, בשל לא זה ? המים את להביא לו
 "מים בפירוש יוסל׳ה אמר הלוא וגם האלה. הקופסאות באחת יתגורר
 את לכאן לעשות לבחורים הערב "נחסוך אמר: כך לא, החצרות", מאחת

החצרות". מאחת מים להביא כדי מהבונקר הדרך כל
 דרך־ בו שמתגוררים ידעתי וגם בחולות בונקר שיש שמעתי מהבונקר.

 הבורחים עשרים את מכנים היינו כך שלנו. ה״פליטים" מן כמה קבע
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 פוליטיים לעצורים במחנה שחפרו המנהרה דרך שנה כחצי לפני שנמלטו
 שום על מכן יותר אבל המעצר, מן שנמלטו שום על — פליטים בלטרון.

 הוא מהמאסר מהבריחה שקשה ממש. של גג קורת עכשיו להם שאין
בחופש. סתר מקום מציאת

 העלתה הבריטית, לפרסטיז׳ה קשה מכה שהיתה העשרים, בריחת כי אם
 הנה בנוער, התלהבות־פליאה ועוררה היהודי ברחוב לח״י של קרנה את

 של עודף ולא אוהדים של מספיק עורף לנו היה טרם עוד תש״ד בשנת
 מעיניים בורחים בהם להצפין מתאימים מחבוא חדרי שכירת כדי כסף

 בריטיים בלשים של רק לא בולשות. עיניים הרבה היו עוד בתש״ד בולשות.
 להם שהיו יום־יום׳ של יהודים סתם של גם אלא מקצועיים סוכנים או

 שהשלטון בטוחים היו לא כבר הם זר. שלטון ועל חופש על אחרים מושגים
 העולים אניית את למוות טיבע למה הוא טוב שאם — טוב הוא הבריטי

 ז ביהודים לפרוע הארץ תושבי ערבים מסית הוא למה ? ים בלב "סטרומה"
 ויישבו, יהודים ישבו פה עד שממה: — עברית קרקע על גוזר הוא למה

 בכל אותו וכינו בפניו כך על מחו אפילו הם טוב. לא לא, — ? לא ומכאן
 הבריטי: עם עמו, דעים תמימי היו אחד בדבר אבל גנאי. שמות מיג•

 בגב. סכין תוקעי הם שלטון באותו להילחם שקמו עבריים בחורים אותם
 הטבע מדרך איי הבריטי, ולשלטון העברי לישוב אלו, לשני מי? של בגב
 כן על אשר שלו. הוא, גבו על כן אם חשב מהם אחד כל — משותף אחד גב

 גם הם גנאי, ובכינויי במחאות עוד העברי הישוב מנהיגי הסתפקו לא כאן
לבלוש. ציוו

 למעשה הבורחים. לעשרים סתר מקום למצוא למהר איפוא, היה צריך
 בימים ניתן שלא אלא הבריחה, לפני עוד בחוץ הוכנו כבר מחבוא מקומות

 כבר מישהו — אתמול עד טוב שהיה חדר ארוך. לטווח דבר לתכנן אלו
 היתה שצריכה דרורה פסול. החדר ונמצא — חשודים מבטים אמש לעברו זרק

 החדר שממול לפתע גילתה הבורחים אחד של כאשתו השכנים בעיני להופיע
 לבקר שישמחו כדי קרובים מספיק אבל רחוקים, משפחה מכרי מתגוררים

 את הנושא חי אינו בורח איפוא. בוטלו הזוג בני של הנישואין אצלה.
 כבר מי. ידי על יוכר פן ברחובות חופשי להסתובב יכול אינו הוא עצמו.
 סימן־ :הבורחים מעשרים תשעה־עשר נותרו הבריחה אחרי השלישי ביום
 גם ונורה. שוטרים ידי על זוהה השרון, פרדסי בין דרכו בעשותו טוב,

 אותו כגון בראי. נראית שהיא כפי פשוטה אינה באיפור ההתחפשות
 היתד, הנשית התפאורה כאשה. להתחפש דווקא כך על שעמד "פליט"
 עקביות, נעליים זו להצלחה, משהו תרמה מהבנות אחת כל ביותר, מוצלחת

 וסומק שפתיים צבע וגרביים. ראש מטפחת וזו מנופחת תחתונית שמלה זו
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 שלא מה כסדר, היתה "האשה" מרקחת. בית בכל להשיג היה ניתן לחיים
 הולך־ גבר שכל סבור מה משום היה הוא שכן שבתוכה. האיש היה בסדר
 ששורק בחור שכל ...עיסקה ל״גברת" לה, להציע עומד — ברחוב לתומו

 הערצה במבטי זוכים שהוא־היא "להתחיל", לגברת לה שורק — להנאתו
 עיניים רע, עיניים. עליה ומושכת מדי, יפה הכלה ושבים. העוברים כל של

 נדמה כשהיה אחד, שיום עד להרע. נתכוונו לא אפילו רעה פגיעתן ברחוב
 אחריו, שהלך מהגברים מי של ראשו את סיחרר שמראהו שלנו לאיש לו

 לא־לו שהכו אופניים על לא־נשית־ביותר בקפיצה שלנו הפליט לו ניתר
 לפני "עליה" הסתכל אמנם מישהו אם לגמרי ברי לא הרחוב. מדרכת ליד
 האופניים על ש״קפצה" רגע שבאותו הוא ספק מכל שלמעלה מה אבל כן

...האופניים בעל זה היה :״אחריה״ גבר, מישהו, אמנם רדף
 של בסופם וכך כך, כל פשוטה איפוא היתה לא האיפור בעיית גם

 בלילות רק חופשית להסתובב הגדול, בחלקם הבורחים, נאלצו נסיונות
 לא מיידית שתועלה רק לא כך אבל אדם. המון מעין סמויים ובמקומות

 לחבר זקוקים היו הסתגרותם ידי שעל אלא מהם למחתרת לה לצמוח יכלה
הקשר. את עמם ויחזיק מזון להם שיספק "ליגלי" מחתרת

 ברחוב להסתובב ואפילו להסתדר הספיק כבר "העשרים" מן קטן חלק רק
 באימונים אותנו להדריך היום שעתיד זה, סיומקא כמו ביום, גם

 המקום. בעיית את מה לזמן החולות פתרו הפליטים מן לאחדים בחולות.
 שמת מה אבל מת. שטח היו ראשון־לציון ועד מבת־ים שהשתרעו החולות
 הבחורים המחתרת. בשביל חי הוא הגלויה, החיצונית, המציאות בשביל

 בת מנהרה לטרון אדמת בתוך רבים, חודשים לחפור, גמרו לא־כבר שזה
 עוד ידיהם — שבו בחולות, עכשיו, לאור, דרכה לצאת כדי מטר, שבעים
 עמוק בונקר המדבר, בלב וטרשית, קרחה חלקה בתוך וחפרו — אמונות

 פה היה שלא השמש, מפני גם יום. של אורו מפני ולהסתתר בו להתחפר
 בתוך פוארות. דלי תאנה עצי מכמה לבד להצל, קרניה את שישבור דבר

 שהרי האימונים, נשק את בהם לתת כוכים כוכים הבחורים כרו הבונקר
הירי. בכלי להתאמן ויחידים, קבוצות מאנשינו, באים היו לכאן

 על לו תלויים ונעליו מים פחי שני עמו נושא כשהוא חזר יוסל׳ה
בשרוכים. צווארו

לידי. אחד פח מעביר כשהוא אמר, — פחים״ שני מרוצה, יהיה ״אדם
 לידע סקרנית בעיניו כשנדמיתי יוסל׳ה הוסיף — החולות״ מלך הוא ״אדם

להכיר". תספיקי עוד הבונקר, על האחראי "הוא — אדם אותו מיהו
שאלתי. — ?״ מהעשרים ״אחד
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 הוא סבלנות. חוסר במשהו יוסל׳ה לי נענה — ואחד״ מהעשרים ״לא.
 לשער יוסל׳ה אז היה יכול שאיך המותר. מן למעלה מדי. יותר דיבר כבר
 של עלום, ראשון, רחש־גשש כאן היה לשמה סקרנות מאשר יותר שאולי בלבו
 שיהא ידע רק יוסל׳ה ? אישה להיות אדם אותו עתיד הימים שברבות אשה
 ידעתי אמנם ואני לדבר, יוסיף אם קונספירציה הפרת של ברור מקרה כאן

...לשתוק שעלי
 הייתי אני הפחים, את מעמידים היינו שעשינו קלה דרך כברת כל אחרי
 גבעה על מטפס היה ויוסל׳ה המים פח משא עליה שכבד זרועי את מחלצת
 בין ההבדל מה פה, סוקר הוא מה תפסתי לא השטח. את וסוקר קרובה

וחול. חול רק כשהכל ואחור, לפנים ושמאל, ימין
 הדרך את לעשות בכלל, יודע, אתה איך ? שם רואה אתה יוסל׳ה, ״מה,
האלה?" בחולות

 ליד ושם עיניים, יש ליוסל׳ה עיניים. שיהיו צריך פשוט פשוט, "איך?
 זה... לקראת זה הולכים והעץ, אני וביחד — גבוה עץ גם יש הבונקר

 שבהם, הגבוה זה אבל עצים כמה עוד שם יש ...רחבה וכיפתו תאנה עץ
מופיע". הוא אז אותו לראות ויודעים גבעה על וכשעולים

ויחשיך..." מעט עוד הלא "ובחושך?
 וזה יוסל׳ה, סתם יש עיניים ואין עץ כשאין בחושך פשוט, "בחושך,

 לא, בעצם ... העיניים את לעצום מעתה כבר יכולה את ? רוצה ...מספיק
 הספיק לא שיוסל׳ה היתה אחת פעם עץ, אותו הופיע לא אחת פעם בעצם

 אפלולית רק חושך, אפילו היה לא עוד דווקא אז בחולות. ותעיתי לי,
 נברא. ולא היה לא פתאום תופסת, את היה, לא העץ אז אבל ...שכזאת

 לפנות אם יודע לא שיוסל׳ה הראשונה ובפעם ערב אותו נשבה ארורה רוח
 ידעתי לא שכבר יכולתי, לא לאחורי לחזור אפילו שמאלה, אולי או ימינה

 גם אבל קדימה. באמת זה ללכת להוסיף ואם אחורה באמת זה לחזור אם
 לאחד ישר להגיע כך יכולתי שהרי רציתי, לא הרוח, עם ככה, ללכת

 של אחת בחלקה שם, שבסביבה. הבריטי הצבא של האימונים ממחנות
 פגז בתותחים. אלא יותר ולא פחות לא בריטיים, חיילים מתאמנים החולות,

 ותתבע לך הבחורים, אחד של ראשו מעל ישר הבונקר, ליד פעם נפל אחד
 — שלהם הפגזים ...ההפקר מן ליהנות רשאים הם גם והלוא ...לדין אותם
 מה, אז ...הבונקר לקירבת הימים באחד יגיעו לא עצמם שהם רק מילא,

 וחיכיתי. החול על שהוא איך לי התיישבתי ברירה. היתה לא אז שואלת את
 גם לו ובבוקר להירדם גם עייפות מרוב הייתי יכול עוד חששתי, לשכב
 הפתקים כל עם קבור עצמי את מוצא הייתי לי, עוזר היה לא מתעורר הייתי

 עד כך ישבתי הלילה כל כזאת... מצבה חול, של גבעה מתחת שלי
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 שלי התאנה עץ את לא אם רואה אני את, משערת מה, ואז השחר, שהאיר
 פחות אפילו תופסת, את פחות, אפילו ממני, מטר כחמישים של במרחק

...״הרוח את ולקלל הלילה כל כך לרבוץ הייתי צריך ואני מטר, מחמישים

 היה הדרך מטלטולי גדותיו עד מלא היה לא כבר כי אם המים פח עייפתי.
בעיני. היכה החול וגם כבד עוד

יוסל׳ה?" הדרך, רבה "עוד
בבונקר". ואנו עוד השעה "כמחצית
״1 ״בבונקר

 אבל ל״פליטים", רק הבונקר מקום. בקירבת לי תחכי את לא. את "לא.
 לפחות הגיע, כבר סיומקא אם מעניין ...האימונים מקום נמצא לידו שם

...״לכאן אותו ללוות צריך שלא אחד

 את נושמת אני הנפרע. בשערי לה שורקת וזו הרוח, עם לו שורק יוסל׳ה
 שבא שחול לו, וריחות טעמים יש לחול, וריח טעם אין בנחירי. בפי, החול
 כאותו חושים מטריף אינו וריחו משכר אינו טעמו סופת־רוח־מכה עם לפי

משחקקת. משב־רוח־לטפנית, עם אלי שנישא
 ערטילאית, רוח של שריקה לא באוזני. נשתרקה חדשה ששריקה עד

 עיניים אלי עכשיו נושא הוא שהנה יוסל׳ה, של לא אדם. שפתי שריקת
 גדול: קול לעברנו נצטעק לראות ראש אני גם שהרמתי עד תמהות.

 לגבעה, מעבר מציץ אדם ראש — הקול ואחרי — ״שמאלה״ ״שמאלה״,
 אותה מניפה עכשיו גבר. של גבוהה דמות החולות מן עלתה הראש ואחרי
!שמאלה !שמאלה :ביותר חד־צדדית תנועה בידיה, דמות

 ארוכות, רגליים ירדו קצרים חאקי מכנסי ומתוך ערום היה ומעלה ממתניו
 בידו ומאותת עומד עוד והוא במותניו לו תלוי היה גדול אקדח יחפניות.
הגבעה מאחורי ונעלם חזר בטרם ביותר מרוגש שהיה נראה תנועה. כשוטר־

 היה אפשר אי זאת בכל כבדה היתה לא והאפלה סהרוני היה שהלילה אף
פניו. בקווי להבחין
:יוסל׳ה לעברי זרק סמורה עומדת אני עוד

 שאותה הגבעה לעבר רץ והחל — מיד״ אחזור הפחים, עם פה ״המתיני
מאחוריה. נבלעה דמות

 מאותו לראשונה — אלי חזרה לבדי ואני ריקה היתה שהגבעה עכשיו,
 אותם לילות, מאותם חלום של תחושה אותה — בחולות רגלי טבלו בו רגע

אגדה. קורי אפופי דמים מסעירי ריטוטים
רוטן: חזר יוסל׳ה



43 לוחמת של ספורה

 המותר מן יותר אותך שקרבתי על הראש על מאדם קבלתי כבר ...״בואי
 מכאן, אותה ׳סלק ..והאסור. המותר תחום את בדיוק כאן דע לך ..הבונקר. אל

 בגלל אולי זה אבל ...הזאת הצעקה כל מה תופס לא ...צעק — מיד׳ אבל
 הבריטי הבולשת כלבי ראש את בירושלים, אותו דפקו שהשבוע זה ווילקינס,

 חשב אדם אבל דפקו, סוף־סוף יאיר, של דמו את במקצת נקמו סוף־סוף ..הזה
 בחולצה נאסר אדם כשנאסר ...אישי באופן לו מגיעה הזה הכלב של שהדפיקה

 לשם מתהלך ארם היה כך יודעת, את הצעיר, השומר איש של כזו כחולה,
 אותי :הכלים מן הוציא זה המאסר בשעת אותו שחקר ווילקינס את הסוואה.

 מבקש אתה שלכם היהודיות המפלגות מטעמי בכל ומרחרח תקוע שאפי
 תדעי תכירי אם אדם, את מכירה לא את פניו. על לאדם לו וסטר ...להונות

 מאז ...לנשמה הסטירה אבל ללב חודר כדור כדור. בו מלדפוק גרוע שזה
 כחולה... חולצה ילבש כשהוא ודווקא ווילקניס, את להמית כדי גם חי הוא
 כמובן לבוש כשאדם בתל־אביב, אחדות פעמים לו חיכו סיומקא עם אדם

 שוב, אותה לפשוט אדם נאלץ פעמים אותן כל אבל ביותר, כחולה בחולצה
 בירושלים הבחורים דווקא והנה ...לפגישה הופיע לא שהוא איך ווילקינם
 לחי סטירת עוד עכשיו אדם קיבל כאילו זהו, אז ...מזל של ענין הצליחו,
 הראש. על פעם עוד אקבל אמ שגם לפני נסתלק. בואי, אבל אחת...

משמאל." שם, נמצא האימונים מקום
 אני ...החשבון על מאדם שקבלתי ראשונה מקדמה היתה זאת להסתלק.

 וריווח מידי פתאום לו התחלק מכל־מקום המים פח טינה. מיד לו נטרתי
...ביותר ישמח לא החולות מלך אחד לפח ...הצמאים החולות את

 עצי מצמחת אדמת־נווה בשדה־האימונים, לנו וחיכה היה כבר סיומקא
פרי. מניבי תאנה
 חזר כבר יוסל׳ה המשתתפים. לשאר מחכים באימונים. נתחיל בבוקר מחר רק

 קרוב להתקרב ולא בסביבה להסתובב אפשר בינתיים לכאן. להביאם העירה
 עמי שהבאתי כריך ולחטוף העץ על לטפס פנאי יש בינתיים לבונקר, מדי

 מרוח לחם אבל בחמאה, מרוח מדוקדק, כריך כאן לאכול מצחיק מהבית.
 השדה ממטבח בבוקר ממחר רק לקבל נתחיל בבשר, מתובל וחול בחול,

שבבונקר. הבחורים של
 שם מישהו לו רץ רגעים כמה שמדי בבונקר, שם יש בחורים כמה תהיתי

 שנים, אחד, אקדח... וחגור מתניו עד ערום שמסביבנו, הגבעות על
 אחת גבעה על יחד. בחורים כמה גם מרחוק נראים לפעמים חמישה?...

 סיומקא. לי אמר כך שעות", וארבע "עשרים — הזמן כל אחד לו יושב
 באמת היינו יוסל׳ה, עם כן, שלפני נראה והשמירה. התצפית גבעת זו

 כבר הדמויות — העמיקה לא שהחשיכה גם — מפה הנה כי לבונקר, קרובים
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בתנועות. רק להבחין אפשר בגופות מאשר ויותר לגמרי, מטושטשות
 יוסל׳ה לישון. שתשכבי "מוטב — סיומקא אמר — לשוטט״ תרחיקי ״אל

לבונקר". בינתיים אגש אני הבוקר... עד הבחורים עם יחזור לא
 גם אם אותו כששאלתי יוסל׳ה התכוון למה "פליט"... כן גם סיומקא

אהד? איזה ואחד"? "מהעשרים השיב והוא מה״עשרים" אדם

לגבעות. מעבר בא והוא באוזני פתאום עלה עורג שירה קול
 בקול לשיר אפשר אי כך. שרים אנשינו את שמעתי לא אז עד מעולם
 היה שהכל משום גם אלא להישמע, דרכו שהקול משום רק לא במחתרת,

 גדולה סערה בתוך ונבלע שב היה לעלות מבקש היה אם והקול בתוכנו, שר
 כרוז, כשהדבקתי גם כולו. היום כל כך. ששרתי בי יודעת אני שסערה.

 בדברים לשכנע כשניסיתי גם אקדח כשפרקתי גם בלש, אחרי כשבלשתי גם
שירה. אמר שהכל אלינו. ויצטרף שיבוא אחד

 געגועים. שרים הם הבחורים, בקול שרים הם ובהולות, רחוקים עכשיו,
 :ועמום אטום והוא ההד את אלי מחזירים הם להרע, אזניים אין לחולות

 מחתרת בחשכת היכנו
:חלום בעוורון־קדוש,

כנרת, — הרצפה על סוחה
רום... שמש זיו — מנורה אור

יאיר. של שירו
 שלנו השיר מנגינת יצאו, כבר הבריטים — שנים אחרי כשאראה

 של כתב־היד את כשאראה — המלים אחרי לחפש התחלנו ואנחנו נסתיימה
 אעמוד — עליהן שעבד הטיוטות ואת יאיר של האחרים ושיריו זה שירו

 חי־וזים לחרוז המבקש מתחיל כמו בהן. שיש המלאכתיות מול על דהומה
 שיריו, את וכתב עבד שעליו הגליון בשולי יאיר, לו הכין כך ראשונים

 חרוזיו: את בחר שממנו אנפין, בזעיר מילון מתחרזות, מלים של שורה
 זמר, ממני עלה רגע שבעוד עד — כך דהומה שרות. חרות, חומם, חומץ,
 הרבה הרבה של ולילות, ימים הרבה הרבה של אלא שלי, לא אך ממני
 יבשות בטיוטות הפיח זמר אותו אבל מדים, בלי גדול חיל ולבבות, גווים
 כמו בתוכי ונשתוררו שבו הם נשמה. נתחרזה הריקים ובחרוזים רוח אלו

 הבחורים באזני אותם ששרו וכמו קול, בלי לעצמי, אז אותם ששרתי
 ערום בה שעמדתי זמן, של שנייה שבאותה אלא גדול. בקול מהבונקר

 אורו הרוח, בהם באה בטרם טיוטא חרוזי כאותם וכל, מכל ריקה ועריה,
 אלא המחתרת׳ את הולידה יאיר של זו שירתו שלא פתאום להבין עיני

 גם עמה נסתלקה העולם מן זו ומשנסתלקה אותה, שהולידה היא המחתרת
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 חומם, חומץ, מתים: חרוזים אז נותרו השירה. על שורה שהיתר, השכינה
שרות. חרות,

 אכן, הנפש, אקדח. השולפת הנפש קצב הוא קיצבה יאיר של שירתו
 אבל — חולם הלב הגוף. אל צמודות בידיים כבר אבל וכוספת מרגישה
 במשמעותה שירה כבר זו אין אמת. נגלית. מטרה על נחות העיניים

 נתחלפה השירה של הבראשיתית ההוויה היצירה. של החוויתי האומנותי,
 שנוצר מה כל האמת. האמנות, עכשיו שהיא גופה, המלחמה בחוויית כאן

 אלא לא־בלתי־אמצעי, כבר הוא — השיר גם — הזו המלחמה בתוך מעתה
 — השרה הנפש מגויים. השיר המלחמה. מכלי כאחד ומובחר מבורר הוא

 יד בכף הרוח את לתפוס הכוח בו יש אמן שרק — האמן יאיר במדים.
 וכאומן למלאכה. האובניים ליד כאומן וכרע הגלימה את פשט — קמוצה

 עומרים, עומרים החומרים, כל את השחורה לעבודה יגש בטרם לו שמכשיר
 פוקד הוא וכך שיריו. את יאיר ברא כך — אחרים ומקרב אלו את פוסל

 הלחם החרם רחם !בראם — חרוזים תחרוז ״אל :הפייטן על עצמו, על גם
 חורז הוא אין מעתה המפקד. יאיר לפני ל״דום" קפץ המשורר יאיר ונחם".
 של מלאי אלא להנאתן, מתחרזות מלים לא משמעויות. אלא בלבד צלילים
 להשחיזו לחדדו, שצריך נשק כלי זהו נפש. אל מנפש שנורים כדורים
הסעיפים. שתי על פוסחים אין פסקנית. זבתכליתיות קר בהגיון ולכוונו

 ? מעולם יאיר של נפשו אותם ידעה לא כלום — הנשמה ונפתולי ? אין —
מוחו? את הספק כירסם לא כלום, ומעולם,

 לנפשו ענין זה שכאן בביתו. בתוכו. אבל ידע. הנפתולים את וגם כירסם, —
 לפנות עצמך את עוזב שאתה מרגע אך שיהיה, ככל היאבק בתוכך לבדה.

 אין מעתה — ולצוות במערכה להתייצב ביתך את עוזב שאתה החוץ, אל
 שלבטיו בצלם, בורא אלא ותאוותיו, לבטיו ברשות שנתון פייטן עוד אתה

 טרם מקומם ורצון חסרי־צורה נפתולים של ובוהו תוהו ברשותו. נתונים
...הבריאה

 השתפכות וזו וצו, גיוס יודעים שאינם החלומות — והחלומות? —
וחרוז? מסגרת וזמן מקום גבולות יודעת שאינה הטהורה הנפש
 ואגם זהב דגי על חלמה רוחו גם איך בשיר ויספר יאיר, ישיב מותרות, —

 שמים מעליו שהתקדרו עד ...הנערות אביב שחק חייו בשמי גם איך בדולח,
 בעד חיה. שאגת הטריפה החלום את בוערת. ואש משטמה מרעיפי אחרים,

 ללא עולם של בחללו המשתפכת עצמה, על באהבה המתפנקת ההתרפקות
הבריטי. זר. נוגש של מכודן רובה חסם ומעצור, נקודה

 שירה אך מכודנים רובים מעל גם כוכבים על ולשיר להתרומם אפשר
 אפשר השמיים. שמי עד להתרומם שחקים תרקיע לא היא עוף, תרחיק לא זו
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 לעצמו: האחת אבל השלישית באפשרות בחר יאיר שן. ולחרוק דום להאלם גם
קלע... לאבני שיריו את הפך הוא

 עמנו ויאיר העץ מראש עמם ואני החולות מבין הבחורים עכשיו שרים הם
:האדמה ממעמקי

 ומות נשרה אלהים ...עם
 ציון. גואל פני נקביל
 דמנו יהי פניו נקביל
 ברחובות, אדום מרבד

 מוחותינו זה מרבד ועל
הלבנות. כשושנים

הכדורים. שרקו כבר הבוקר רוח עם
סיומקא. פקד — ״אש״!
 עיגולים בעיגולים ומסומן התאנה, של בגזעה הנעוץ עץ לוח — האדיב
 ליבו אחת, זעירה בנקודה ומסתיימים וקטנים הולכים זה, את זה המקיפים

 לא כבר לפני יורם ממנו. מה במרחק הלוח של למולו עומדת אני האדיב. של
 קנה־ את מכוונת אני כהלכה. מנוקב הלוח ריק. מקום הרבה בו השאיר
 שליד החולות בתוך נבלע — ? הטרך איפה אבל ...בום ללב. ישר האקדח
מתקרב: סיומקא יגע. אבל שוב, מנסה אני התאנה.

לכוונת". ליבך תני הכוונת, "הכוונת,
בלב. ישר — .טרד.. בום...

 — עולץ בקול סיומקא אותי מעודד — בלב״ חור של יופי ״זהו...
אש!" "המשיכי,

 היה מה העץ. בגזע — ..טרך. ...בום העץ, בגזע — ..טרך. ...בום
 את שיפשך הכדור — ..טרכרך. ...בום :שוב מנסה אני י האדיב מי ? לי

התאנה. ענפי בין רכות והתחלק הלוח דפנות
:סיומקא

 אבל — אחורנית קצת להירתע מותר האקדח לקנה גם לרעוד, יכול ״הלב
מידך". חלק הוא שהאקדח להרגיש חייבת את היד. לא העיקר
 אותי ולימד כשחזר אבל הפה, מן היוצאות במלים לא אחרת, לי אמר עלי
 במבט עלי אחת פעם הסתכל בחדרו שהיה הפרבלום אקדח את ולהרכיב לפרק
 ברזל. גרוטאות סתם אלו היו כאילו ומרכיבה מפרקת :כאומר מעלבון, נצרב

 אז, ...נשמה בהם להכניס צריכה את בהם להרוג רוצה את שאם תשכחי אל
ממך. במטותא ושמחה התלהבות יותר קצת קצת,
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 יותר "קצת עם עושה היה עושה שהיה כל כולו, מהעולם במטותא הארוך, עלי
 קשה מטרים משני יותר קצת של מגובה העולם על כשמסתכלים התלהבות".

 ודבקות הידיים חיכוך ואת בעלי שדבקה הקצת־יותר־התלהבות את להבין
 אחרים. והדביק התלהב זאת בכל עלי אבל מהכל. ההנאה מעוצמת העיניים

 כן, לפני אקדח החזקתי רבות פעמים ההיא. בפעם נדבקתי אני גם
 בכדורים המחסנית את טענתי מעיו, במעי חיטטתי כבר הרבה פעמים

 ההדק על לחצתי גם אחדות ופעמים הבליעה, לבית כדור והכנסתי
 שפרצה אש שאותה האמנתי לא עוד מה משום אבל אש. ירק והאקדח

 יורה. הברזל את ראיתי לא עוד שבידי. הברזל אקדח מזה אמנם יצאה —
 השולחן על מפורק כשהוא טרך, ובלי בום בלי לראשונה עלי, עם אז, אבל
 עכשיו ולו ושונא. מתכוון אותו ראיתי מתלהב, האקדח את ראיתי טעון, ולא

 אחד חלק שהוא עוד מרגישה איני למה — ויורה יורה ואני בידי שהוא
 גם יורם, גם אחרת, האקדח את לופת עצמו הוא צודק. סיומקא 1 היד מן

בועז. גם ארזיה,
 בביתנו אדם את היום רואה כשאני פורים. של אקדח אפילו אדם. גם

 של הקאובוי מתלבושת הפורים אקדח את ביישני בהיסוס נוטל כשהוא
 ובומבום, בו־ו־ו־ם גדולה: בתאווה הנייר "קפצוני" את מתוכו ויורה בננו
 אז, היא הנה — הצעצועית העץ ידית את לופתת הגדולה ידו את רואה ואני
 דרכה עוברים איך רואה אני בעליל שכמו לתחייה, מה בה קם כאיל היד,

 האקדח ומן הממש, אל האקדח, ידית אל ונצמדים וכיסופים חלומות שברי
 והיד שהאקדח עד ורוב־אונים, בטחון הווית ונמסכת עוברת איך היד אל
אחד... היו

 זימן לא איש אדם. עם נפגשתי כבר בחולות אימונים של שני ליל באותו
החולות. אלא לפגישה אותנו

 להירדם. יכולתי לא עכשיו תרדמה. עלי ונפלה מוות, עד עייפה הייתי אמש
 עד בהם להתגלגל לרצות ולא החולות מול אל עיניים לעצום אפשר איך
? תליהם מאחורי ולחמוק לתעות קץ, אין

קמתי.
ראשו. את סיומקא מרים — ״1 ״לאן

להירדם". יכולה לא להסתובב. כך "סתם
 וחוזר אומר הוא — מהמקום״ תרחקי אל ובכלל הבונקר, לכיוון לא ״רק
בחול. ראשו את וטומן

 ואני קשה חמרה אדמת מעט עוד לשמאל. פונה אני מימין. הבונקר
 לי נדמה רק זה ממקומם, משים אינם הלא העצים אתעה. לא הגבעות. בתוך

 קר, הברזל שלחגורתי. באקדח נוגעת אני משים בלי אותי. מלווים שהם כך
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 ויורדים עולים אחרי העצים צמרות באפי. בא וליחו טל נמלא ראשי
 עוד אני האם — מימין הבונקר ואני? ואינם. ויורדים ויורדים עולים

? משמאל
?״ המהנה מן רחקת למה ...לחזור שתתחילי ״מוטב

האקדח. אל קפצה ידי — אתה?״ ״מי
הה..." הה, "הה,

? זה מי ? זה מי של ? הזה הזר הצחוק מה על
אינסטינק לשלוף כדי אימונים של אחד יום לך שמספיק את "חושבת

הלוח?" של בליבו פעם תקעת אם גם ..ההה. טיבית?...
 הוא, זה ובכן לועג. עכשיו אותי, סילק אז מוכר. הקול אבל זר הצחוק

אדם. זה
אתה?" "מי

"אדם".
קול. בלי רטנתי — אדם״ פעם ועוד ״אדם
לבונקר?" להתקרב לא הוזהרת לא האם הקצף? "מה

ההפוך..." בכיוון פניתי אני להתקרב, ביקש מי "אבל
 לביקור שאתכונן לי הודיע התצפית גבעת שעל השומר ...בדיוק ״והגעת

לשלוף..." מיהר לא דווקא הוא לילית, צפורת של
הלוח?" של ליבו על לך שסיפר הוא "מי

התקרב: אדם
 לכם מספקים אנחנו סיפר. סיומקא בכך. רצונך אם שבי אבל "סיומקא,

 כל נתקע איפה לדעת גם זכות איפוא לגו יש מהבונקר, הכדורים את
...״כדור

 פסוק קולו היה קלות כשדיבר גם שכן גיחכתי, לא אפילו ואני צחק שוב
 בכומתה חבוש וראשו טריקו אפודת היה עטוף וכל. מכל להצחיק בו היה ולא

 חמרמר, באדום גדול, שלל צבעים. ראיתי פנים ראיתי בטרם אבל מסורבלת,
 את גם והשתים ונוקשה ראשון עלה עורו שחם ושחום. וכחול בזהוב

 מעיניו שבא הכחול רק פרע. שפם של זהביבותו את וגם השפתיים אדמומית
סיגריה. לי והושיט לידי מה במרחק נתיישב אדם והתכיל. החוויר
 אמש ואמש? אה? מזרון, בלי רגילה לא מה? להירדם, יכולת לא "אז

 אמש והנה פה שרנו לא רב זמן כבר ...הלילה כל ששרנו בגללנו, אולי
 לשוב ובמקום נפגשנו שלא זמן זה לשיר. פתאום והתחשק בא סיומקא
 הצטרפנו שהוא ואיך לשיר מישהו התחיל תמיד, כמו בזכרונות ולזכור
 על גם אם — ממך מה במרחק אשה כשיש בגללך. שזה אמר אחד כולנו.
?״ לחזור רוצה ...להגיד מה לו יש כן גם כבר הלב אז — עץ של ראשו
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ועשרים?" האחד לך קוראים "למה
מלא. מלב צחק עכשיו
 אם מהעשרים אחד אני רצונך אם אמנם, ? כך קרא מי י ועשרים ״האחד

ואחד..." העשרים אני רצונך ואם אחד רק סתם אני רצונך
בחידות?" אותי מנסה "אתה
ספר. — הלילה כל ולו ספר, ספר :התחנן התחנחן, קולי
 והצית תומה עד הסיגריה את מצץ הוא שתק, הוא השיב. לא הוא אבל
 שבפניו, החומרה מעט נתרככה והגה לראות דימיתי הגפרור לאור חדשה.

 מה, לומר כמבקש פעור משהו ופיו כשהיה, קוצני מזדקר נשאר שפמו רק
שאמר: עד

 חודשים לפני גם אבל ...היה היה של מעשיה כבר זו עכשיו הלוא ? ״חידה
...״חלום רק זה היה אחדים חודשים לפני חידה, זו היתר, לא אחדים
 מצפון היסוסי אולי או סתם של התרגשות בקולו? ההיסוס למה

 שהכל בחולות, פה, לחול יכולים זהירות גבולות אילו אבל קונספירטיבי?
 סוף...? אין ממרחקי וחוזר נמשך ומפורר, פעור פה שהכל ונגלה, פתוח פה
 אשר את לדעת צריך אינך :אחד מס׳ הזהירות לחוק עכשיו יש חשיבות מה

 הוא גם ואדם לדעת מחוייבת הלוא אני אבל לדעת!... מחוייב אינך
לספר. חייב

 יסלק שלא יחשוש, שלא בי, ירגיש לא שמצפונו נשימתי. את כלאתי
הסיפור. מן גם עכשיו שוב, אותי

:אדם של קולו עולה שוב זה הנה אבל
לאחור?" לחלום זה איך הוה? שכבר חלום בשנית לחלום זה "איך

 לב יושב שלידו שידע בי, ירגיש ההוזה שליבו בקול. עכשיו נושמת אני
 כבר הוא הנה לחלום, מתחיל כבר הוא הנה והלוא שומעת... ואוזן צמא

ומספר. שוקע
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 כשאדם איילון בעמק אשר בלטרון המעצר מחנה בשמי שמש עוד היתה
 בקטע דווקא כולו ממטיר ראה המטר ואת בשמיים מתחשרים עננים חזה כבר

 נספג יורד, המנהרה. נוהרת שמתחתה לטרון, אדמת של המטר בן־שבעים
 בצריף לח״י עצורי עשרים בתוכה שהעמידו העץ תומכות את ומקעקע בחול
 כל לראות שמבקש אדם׳ הוא כזה המנהרה. התחילה ממנו ארבע, מספר
 גם יש דבר לכל ולא תמיד לא המר. הסוף עד כלל בדרך הסוף, עד דבר
 היה הוא שנגמר סוף היה אם אבל — נגמר גם שהתחיל מה כל ולא סוף,
בדמיונו. אותו גמר שאדם כפי נגמר

 כולה עמדה המנהרה גם ובינתיים בשמיים השמש לה עמדה בינתיים
 דרכה לברוח עתידים שהיו עצורים עשרים מאותם וחוץ ותמוכה, חפורה

 לשקוע שדרכה השמש את יודע אדם אבל הנעשה. על במחנה איש ידע לא
 היום חושד אינו איש שאם ועוד, זאת בגשמים. שסופו הקיץ ואת
 המנהרה פתה על חיפושי־פתע פסחו היום עד ואם מחר, לחשוד עלול הוא

 אותה גם בכלל. ועד מחר עד ולא היום עד רק זה — הצריף שבירכתי
 עלולה ארבע צריף עצורי פתאום שגילו נוי לגינות בוטאנית התלהבות

 לכזה דיו ואז שבמחנה, העצורים ממאות מי בעיני חשודה להיראות עוד
 מן בן־לילה גינות אותן להן צומחות איך יראה שגם כדי עין גם שיפקח

 עצורי של מכיסיהם היום, לרוח בחצר טיול אגב מורק, שהיה החול
ארבע. צריף
 כל טוב. סוף לו ינבא לא אדם של שליבו כדי איפוא, הנתונים, כל

 בטחון־ העבודה בו הפיחה המנהרה בתוך הבחורים עם וחפר עבד שעוד זמן
 האדמה בעבי שם נחנק כשכמעט אפילו שגיונות־דמיון. כל והפריחה אומן

 עוד בתקווה: ושרוייה ארוכה נשימתו עוד היתד. כך עם — אוויר מחוסר
 סופה עד במנהרה אדם כשהרחיק פעם מכן, יותר אחד. מטר עוד מעט, זה

 לאחוריו, נרתע מלמעלה, החוץ, מן שחדר התחוחה האדמה ריח עלה ובאפו
משנס אבל פרצה. שטרם כמוכה־נהרה עיניו את ועצם נשימתו את עצר

 להכנם אדם את והזמינה מזומנה עמדה והמנהרה החפירה מלאכת תיימה
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 לגידרות מחוץ ולהיות מעלה כלפי האחרון האדמה פרץ את רק ולפרוץ
 המשמרות מזרקורי ורחוק עמוק וואדי בתוך סגור המעצר, מחנה של התייל

 ועוד בסבלנות להתאזר היה אפשר איך לחכות? עכשיו היה יכול איך —
לטוב? לקוות
 בחורים, חכו דרש: בחוץ, לח״י מרכז חבר שמיכאל, מה היה שזה אלא
סבלנות. טוב. יהיה אתכם, לקלוט מסוגלים נהא במהרה

 הוראה ממיכאל משהגיעה רק פקעה שהיא עובדה סבלנות, היתד, לאדם
נוסף. בחודש המאסר והארכת הבריחה דחיית ובה המחתרתי, בדואר חדשה,

 המחנה מנהל למשרד לו קראו הארכה. אדם קיבל כן לפני ימים שבוע גם
 היה זה חרום. לשעת התקנות לפי חודשים, בשישה המעצר את לו והאריכו

 בפעם כך כשעומדים התרגש. לא אדם חודשים. שישה שבכל מעשה
 קורה לא זה אם רק מתרגשים חודשים לשישה הארכה ומקבלים החמישית

 לא. המרכז? בפקודת ימים לחודש המאסר הארכת אבל בשישית. שוב,
 אדם התחיל עכשיו פחות. או יותר סבלנות של עניין רק לא זה עכשיו

 מי לחודש? הדחייה של האמיתי הטעם מה עצמה: ההוראה אחרי מהרהר
 שאז אלא נוסף? אחד, חודש לעוד דחייה תבוא לא שאחריה יתקע לידו
 ראה אדם השמיים: מן דחייה תבוא אז עוד, לדחות טעם יהיה לא כבר
גשמים. במי כולה מתבוצצת המנהרה את

 יום אותו בליל בצריף, אינפף — מיכאל״ עם להיפגש יכולתי רק ״לו
הדחייה. הוראת בו שנתקבלה
 בוערים פה כולנו ...להחליט מה לדעת כדי לך בדיוק ניזקק לא ״מיכאל

 לא שהוא מה יודע הוא מיכאל, על סמוך אתה אבל כמוך... לפחות
הבחורים. אחד אותו היסה — עושה״
 הרבה כך כל לעשות פה יש ומה לעשות, לא מה לדעת פה יש "מה

 עלול יום שבכל הוא האחד "כשהחישוב — אדם נתרתח — חישובים״
 חומרת את משער לא שמיכאל בטוח אני ...להיחרב או להתגלות העסק כל

 שם, היינו כבר כאן מיכאל היה לו אחרת, נראה הכל מבחוץ המצב...
בחוץ".

הדמיון. את הצחיק זה מישהו אצל רעיון. זה
 כבר אנחנו לוואדי, בלילה שיבוא לסדר אפשר לא? למה כאן? "מיכאל

 ...קצר לילי ביקור לנו ויעשה יכנס המנהרה, פתח את מבפנים לו נפרוץ
...״יחד כולנו ונצא המצב בחומרת אותו תשכנע כמובן אתה

 תמונה בראשו מצייר רגע אותו היה דמיונו הצחיק, לא דווקא זה אדם את
 איך ומצטיירת, נעה תמונה אבל צבע ללא קטועים ברישומים מטושטשת,
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 המגהרד" של השני העבר מן החוץ, מן בוואדי, יחידי מופיע אדם, הוא,
 תמונה אחד... אחד המנהרה מן שיוצאים הבחורים פני את ומקבל

 לפגוש ההחלטה היתה מטושטש היה שלא מה — וערפילית מטושטשת
ארבע. בצריף דווקא ולאו מיכאל, את

 בחוץ. להיות — ברירה אין — מוכרח זה ארבע בצריף דווקא לאו אם
 כדי בריחה תכנית לתכנן אמנם היה אפשר מפה. לא אבל יברח. הוא

 הצלחה גם שאז אלא בעבר, כך עשו וכבר המחנה, מן יחידי להסתלק
 לגילוי אולי ועמם בצריפים יסודיים לחיפושים להביא עלולים כשלון וגם

? אחר ממקום אלא מפה לא — מפה להסתלק איפוא, אפשר, איך המנהרה.
 ברק נבזק נפגשים וכשהם משלהם רגעים להם שיש רעיונות יש אפשר.

 עם כדרכו מתעמל והוא אחד בבוקר היה אדם של המבריק הרגע במוח.
 שמנע גבו, בשדרת זהירה בלתי מתנועה חד כאב המחנה. בחצר הבחורים

 הרגע את להאריך הרעיון את במוחו הוליד ולהזדקף, לחזור לרגע ממנו
 החולים לבית להישלח כדי להתחלות :גמלה ההחלטה אבל חלף הכאב הזה.

 ולהימלט. לנסות בידו יעלה אולי משם בירושלים. המרכזי הסוהר בבית
 חומרת על להוסיף רק זה במקרה יכולים שנים מלפני בטן נתוח תפרי

 מלב להוציא בהם יש מקום מכל עוד, להתיישר יכול שאינו הגב תנוחת
בכוח. הגב יישור על שהוא כל רעיון מישהו

 לעבר מידדה אדם החל ארבע לצריף חזרה החצר מן לפנות במקום
 לשניים וכפוף קפול כשהוא המחנה, של החולים חדר הוא ה״מוסטשפה",

כאב. אנקות לחנוק ביותר ניכרים מאמצים ועושה
 אחד כל הרופא. את להזעיק לפניו רץ אחד סביבו. התרוצצו הבחורים

 לא אחד אף אבל זה, ממה השערות שער אחד כל זה, מה לנחש ניסה
 לא אפילו אדם. אל ביותר הקרובים לא אפילו זה. למה דעתו על העלה
 לבית אדם את עכשיו יקחו שאם על הצטערו כן על הם למנהרה. חבריו

 לגלות רצה לא אדם המנהרה. סיכוי את להפסיד עלול הוא החולים
 לא מי — רוצה רק הוא ברח? כבר האם — לגלות יש מה לאיש...

 יעבירו ואם לירושלים? להעבירו ולא פה להשאירו יחליטו ואם רוצה?
 הוא כך, על ידע שאחד זה במקרה מספיק לנסות? אפילו יצליח לא והוא

...אדם של העצמי הכבוד מושגי בשביל מדי יותר זה גם עצמו,
 מורפיום. מזריק אחד סגיטר קרח, להביא רץ מישהו רוגשת. "המוסשטפה"

 גם עכשיו נאנק. עוד אדם בבשר... איננו הכאבים של המוקד עוזר. לא
 החישובים מכלל לגמרי יוצאת משחק אפשרות עוד. שקט אינו הרופא

 ודורש בירושלים הממשלתי החולים בית עם מתקשר הרופא האפשריים.
דחוף. מקרה אמבולנס. לשלוח ומייד במפגיע
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 החולה של ליבו את לבדוק בדעתך עולה לא זה שברגע דוקטור, טוב,
...גדולה הקלה שם לאבחן יכול היית שאז

 מתרתח באלונקה אדם את לתוכו הסניטרים כשמכניסים מגיע. האמבולנס
הרופא: עליהם

 אל ובפנותו — עכשיו״ פה, לי יתפקע שהניתוח רק חסר ״בזהירות,
האמבולנס: נהג

מסוכן". חולה האפשר... ככל "מהר
 זה זריקה. לא היד? לתוך משהו לאדם לו תוחב זה מי זה? מה אבל
 שארנון ולראות עלפון־החושים מתוך בעיניים למצמץ קצת מותר מכתב.

 להסתובב מותר גם ולו בצריף אדם של הטוב חברו הוא לידו. שעומד הוא
 ממי העצורים. מטעם במחנה הסופרוויזר הוא ארנון שכן במחנה. חופשי

? המכתב
 אדם של ורגליו בטומיגנים שוטרים שני האמבולנס בתוך זז. האמבולנס

:מרחוק השוטרים לעבר וזורק בריצה מגיע המחנה מנהל לאלונקה. כבולות
מסוכן". בחור היטב, ושימרו עין "פיקחו

 עוד המכתב• את לקרוא אפשר מתחתה ראשו. עד בשמיכה מכוסה אדם
 לטעות אפשר אי גרא. של ידו כתב את ראה בו הכתוב את קרא בטרם
 המטופחות האותיות את באחת לזהות לא אפשר אי גרא, של ידו בכתב

 בשמחת עליהן וטופפת מתחתן עולה עוד הכותב של שידו האלה והמהודרות
 שלוש תוכל". אם — ״ברח ונקודה: בפתק היו מלים שלוש רק יצירה.
 עכשיו שנתון לח״י של המרכז חבר הוא גרא פקודה. זו אבל — מלים

תוכל". אם — ״ברח המפקד: הוא גרא במעצר. אדם עם
מפקד. שיש טוב המפקד, טוב, המפקד. שאוכל, ספק אין ? אוכל אם

 אם — לאדם מקודם לו שהציקו ספקות אותם כל להם נתעלמו להיכן
 בלא סדורות מלים שלוש יכלו איכה לא? אולי כן, אולי יצליח, אם יברח,
וגמגמני? מהורהר אמאום אותו לכל קריאה סימן

תתמלא. הפקודה המפקד, כן, בתפקיד. אתה עכשיו אדם, לא,

 בחולה בטיפול רבה מומחיות האחיות הוכיחו בירושלים החולים בבית
 הוראה עד בטלטול אסור חמורות: היו שקיבלו ההוראות גם מסוכן.
חדשה. הוראה עד נוזלים רק המזון חדשה.
 ידע לו מרעב. גווע עכשיו כבר הוא נוזלים? רק רוקו. את בולע אדם
 מתי בבוקר... עוד הצהרים את אוכל היה כך כל רציני חולה שיהיה
 לעשות במהרה מתכוון הוא והלוא בטלטול? אסור החדשה? ההוראה תבוא

ולעוף? כנפיים
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 חולים. אסירים ששה עוד ובו ומסורג קטן חדר סביבו. מתבונן אדם
 חבר, אפשר, במה :בצער לו נדים כולם אבל ערבים, ובחלקם יהודים בחלקם
 הזמן, כל עלי להסתכל כבר שתפסיקו בכך חברים, בכך לך?... לעזור

 לי תעזרו בכך מפני... הכאב הבעת את להפסיק לרגע אני גם שאוכל
 לי ותתנו שלכם היבש הלחם את כאלה ובקולות כזה בתיאבון ללעוס שתפסיקו

...שלי הנוזלים את לעכל בשקט
 בריטי שוטר בריטי, סרג׳נט — שלושה המסורגת, הדלת ליד בפרוזדור,

 לזכות מרבה אינו אדם החדר. לתוך מציצים הם פעם מדי ערבי. וזקיף
 עליו יברח, שלא לשמור צריך לא עליו השומרים. של ההשגחה במבטי

 לפחות זה עניינם. לא כבר זה אבל הנשמה. ממנו תפרח שלא לשמור צריך
 :שבהן היהודיות בייחוד האחיות, כלפיו בסדר באמת והן האחיות. של עניינן

 ככל שיענה חובב שחקן אינו אדם הכאבים? איך הלילה? עליך עבר איך
 כן: אם עונה הוא בו, יחשדו שלא ברצינות מתכוון אדם רע. המתחלים:

 כך על שקט בלב לסמוך יכול הוא עצמה שעה אותה אבל — טוב, יותר
 רע, דברם: את הם גם יאמרו המעונים ופניו השיב שבו שהקול־מאוב

מאוד. רע רע, יותר
 פניו. הבעת את וייטיב טוב יותר להרגיש יספיק הוא מחרתיים מחר

 ויתחיל הסביבה את יסקור אחרת איך — בטלטול מותר להיות מוכרח הוא
הבריחה? פרטי בתיכנון

 עשרה על עולה אינו השימוש חדרי לבין בו ששכב החדר בין המרחק
 עשה הוא ממיטתו לרדת לראשונה לו כשהותר הרביעי, ביום אבל מטרים,

 נסיון במקום, ומנוחה לפגים צעד דקות. מעשרים ביותר הזה המרחק את
 החלטה־ צעדי שני האחות, של כתפה על והישענות־אין־אונים שני לצעד

אחות. כיסא אחות, אוי :אבל — נחושה־קדימה
 האחיות דווקא אותה חסרים סבלנות. אפילו לו יש עכשיו פנאי. יש לאדם

 יאיץ — חסר־סבלנות גם — מי אבל ושוב. הלוך אותו המלווים והשוטרים
? בארכובותיו כמעט נוגע וראשו לשניים בגוו חצוי אדם־למחצה, שהוא במי

ללב: נוגע זה
ז מטה ראשך משפיל אתה מה אל ? בן־אדם כה, כפוף הולך אתה למה —
 בקומתי, אהיה שכאשר אחיותי, זקוף, מעט זה עוד ולהיות לשוב כדי —
 ולבקש עיניכן להשפיל רחמניות, אחיות אתן, תוספנה על, אל קומתי בכל
 יותר עיניכם את אתם תרימו לא שוטרי, שמשאזדקף, כדי למטה. אותי

 ראיתם לא הנה עה שמעולם תיווכחו פניכם על וכשאחלוף מותני, מגובה
...לשמור יומכם, לסדר עלי ותעברו פני, את

כמה אחרי 4חםרי־םבלנוו והאחיות השוטרים היו זמן הרבה לא
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 חסרי־ היו כבר הם וחזרה לחדרי־השימוש המשכב מחדר כאלו טיולים
 עליהם נסכה אדם אחרי ואיטית־עד־נצח ארוכה הליכה אותה שכן חששות,
 חשבו — לעולמים יברח לא כזה אסיר ושלוות־השקט. בטחון הרגשת

 תשומת האחיות. הרהרו — ימות בטרם אותנו ימית כזה חולה השוטרים.
חרדה. מלווה היתה לא כבר לאדם אלה שני מצד איפוא הלב

 היו כשעיניו סביבו. לנעשה ולב עין לשים מצדו הוא היה יכול עכשיו
 תוכניות הרף בלי מתכנן ומוחו ער ליבו היה פה שהוא הימים משך עצומות
 שנטווה הבריחה של העיקרים עיקר כי אם והורסם, מגדלים בונה ופוסלן,
 כתונת את אחד ביום מעליו לזרוק נשתנה: לא לטרון במחנה עוד בראשו
 הישר קדימה, ישר ולצעוד אזרח בבגדי להזדקף החולים, של האפורה הפסים

החוצה. המובילה לחצר המובילות המסדרון שבקצה המדרגות כלפי
:שאלות שמולידה משאלה רק עדיין זוהי תכנית, איננה עוד זו אבל
 בבגדים עצמו בכוחות להתלבש אבר להניע מסוגל שאינו חולה יכול איך

 האחות איזוהי תשומת־לב? לעורר בלא כתונת לאותה מתחת אזרחיים
 הבריחה? את במשמרתם לבצע ביותר הנוחים והשוטרים ביותר הטובה

 — אזרחיים בבגדים אנשים במסדרון להסתובב מרבים בה השעה ומהי
ז בריטיים בלשים סתם או חולים מבקרי רופאים,

 למדי מגודל שפמו למדי, בהירים ועיניו אדם של שערו רעיון. זה ? בלשים
 הקללות אוצר האימפריה. משרתי קומת את מביישת אינה קומתו וגם

 שהובא הקצרים החאקי מכנסי גם הצורך. בשעת יספיק שבפיו האנגליות
 אלא מספקת במידה קצרים אינם בארון, לידו מונחים והם לכאן, בהם

 קצת האף רק הבריטית. הקולוניאלית המסורת כמיטב ברכיו, עד מגיעים
 שפייפ אלא מדי, יותר יהודי שהוא הבלשית, הדמות גזעיות את משבש

משכנעת. במידה המימדים את לטשטש עשוי קצר
לברוח. להתחיל אפשר אדם, טוב, הרעיון

 ערבית לפיתה אימה עד רעב מכאבים, מתפתל הוא התחיל. כבר הוא
 הכאב מעוצמת המושפלות לעפעפיו מבעד אבל הרגעה זריקות מקבל חמה,
 עוד הצטיינות אותות מבהיקים חזו שעל זה ההוא, שהסרג׳נט מבחין הוא

 המלחמה המשמר. על לנמנם גם דווקא אוהב הראשונה, העולם ממלחמת
 לילה, של שעה והשעה — השנייה כבר עכשיו — נגמרה הלוא ההיא
 נרדם כך כשאתה שוטרי, לך, נומה קלה. תנומה לעצמו להרשות יכול הוא
 מתהפכים שינה מנדודי כשסובלים שינה. בנדודי לסבול להתחיל אדם יכול
 לארון בידו להגיע שיוכל כדי רצה, אדם לא. ואם רוצים אם לצד, מצד

 מתפתלים כאבים התקפת כשמקבלים האזרחיים. הבגדים את מתוכו ולהוציא
העלה הפיז׳מה, את אדם הוריד פיתולים אותם כדי תוך לשמיכה. מתחת
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 אוי... הפיז׳מה. את מעליהם ולבש וחזר האזרחיים הבגדים את גופו על
 באמת. גם להיאנח אדם, עכשיו, לך מותר אין־אונים... אוי... כואב...

 לפשוט באמת כוח לך יהיה שלא מותר נוזלים של ימים שבוע אחרי
 השמיכה, מעל נחה שמאל כשיד אחת, ביד זה וכל — וללבוש וללבוש

בישא. עינא לסמא
 רכה ביצה לראשונה הרופא בפקודת לקבל אדם עתיד אמנם, מחר,

 אין עכשיו בעצם אבל קשה. ביצה היה טוב יותר חבל, לארוחת־הבוקר.
 ארוחת עם יחד מאחוריו מחר להשאיר מקווה אדם חשיבות. כל לזה

 הבוקר לשעות מתוכנן הבריחה נסיון הזה. המקום כל את הבוקר
...המוקדמות

 השוטר — לבדו השימוש, לחדרי יכנס במסדרון, לאיטו כדרכו יעבור
 הלוא מתחתה ערום, יישאר לא אבל הכתונת, את מעליו יוריד — בחוץ יטייל

 ויזדקף? ויזדקף. הפייפ את בפיו יתקע האזרח, בבגדי כבר לבוש הוא
 לזוקפו יוכל לא אולי במקצת. קמור הגב במיטה כאן אפילו איך? אבל

עוד?
 ההצטיינות אותות עם הסרג׳נט הדלת? מעבר שם ומתפתל מתמתח מי

 הלילה. משמרת על האחראי הלוא הוא החדר, לתוך מציץ קם, מתעורר.
 אל נופל וראשו בכסאו ושוקע חוזר הוא הנה כי בסדר, שהכל כנראה

המצטיין... חזו תוך
 שעות מכל שהבוקר יודע אדם לבוקר. מוכן אדם סרג׳נט, בסדר, הכל

 החושך, אחרי תמיד בא שהוא משום רק לא ביותר הטוב הוא היום
 שעה מבכל יותר המסדרון הומה הבוקר שבשעת הפשוט הטעם מן אלא

 שישנו והעיניים פקידים, ומתרוצצים משמרות מתחלפים שאז ביום, אחרת
 במכנסי שמונים מטר — בלש שום שאז ביותר. פקוחות אינן הלילה כל

 תשומת־לב לעורר עשוי לא — אף־לא־קצר־כל־כך אפילו קצרים, חאקי
..הולך. הוא לאן ויודע כך כל זקוף שהוא ועוד מיוחדת
 יותר קצת הבוקר כבדות הרגליים זה למה אבל הולך, הוא לאן יודע אדם
 הבוקר כבד שהוא הראש, בגלל זה חדרי־השימוש? אל בדרכן מתמיד

 אז יפסיד הלא — יצליח לא אם והיה מכבידות: והשאלות מתמיד יותר
 אותו, יעבירו כעונש הם ללטרון, אותו יחזירו לא הם ...המנהרה את גם
 גרא, הציע — תוכל״ ״אם ...ממול שכאן המרכזי הסוהר לבית ספק, אין

...גרא פקד — ״ברח״

 ושוב הלוך הולך חדרי־השימוש לדלת מעבר לאדם שמחכה השוטר
 עכשיו טוב מענים צב בצעדי אדם את שליווה אחרי המסדרון. לאורך
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 שוב חולה אותו ללוות עליו יהא מיד הנה הגונות. גסות, פסיעות לפסוע
 וטפוף הלוך כך הולך שהוא עם איתן. בגו לפסוע טוב בינתיים למיטתו,

 מאתמול... יותר קצת בחדרי־השימוש שם משתהה החולה נעצר: פתאום
 הוא אולי לו? היה מה — מתמיד יותר כושלת היתד. הבוקר הליכתו גם

 לדפוק ממהרת האחות האחות, את להזעיק ממהר השוטר ? לעזרה שם זקוק
חדרי־השימוש: בדלת
?״ לעזרה זקוק ? בטוב חש האינך האחות, אני, ״זו

 זמן הרבה כך כל לו גזל זה למה הזו. הארורה הפיז׳מה הרוחות. לכל
 רע רע, מרגיש הוא באמת? הוא חולה ואולי מעליו? אותה לזרוק כדי

 הדפיקה והנה — האזרחיים בבגדים היה כבר לצאת, עמד כבר מאוד...
 כך לו מסתובב העולם זה באמת או בראש מסתחרר משהו הזאת...
לשאול: כבר שתפסיק בדלת, לדפוק כבר שתפסיק מסביבו?
לעזרה?" זקוק אתה האם אותי? שומע "אתה
שומע: שומע,

 מין סתם רק זה עזרה... שום דבר, שום לא... תודה לא... "לא,
שכזה". שלשול
 את ולבש חזור לך, לעזור דעתם על יעלה שלא אדם, מהר, מהר,
...הפירמה

 כשזרק תום. עד מלוכלכת כולה לפיז׳מה? לה הויה מה אויה! — אבל
 שוב, לה נזקק שיהא חשב לא אסלת־השימוש אל דעת בלי רגע לפני אותה
 הבא את לקבל ביותר מלכותיים אינם מלכותו הוד של השימוש וחדרי
 בשרוול, פה כהלכה, כן על נתרפטה הפיז׳מה נקיות. פנים בסבר לתוכם
 וללובשה לתוכה להיכנס עליו ברירה, אין הצווארון... בדש ואפילו בגבה,

בחוץ. לו מחכה האחות מהר, י
 איך שישתלשל שלשול צחוקה: את לכבוש האחות יכלה לא כשיצא

 שלשול מין באמת הוא הגב אל לו ויסתובב הכתונת לדש גם שהוא
...שכזה

 להסתיר כדי גם זה היה כדרכו לארץ ראשו את עכשיו השפיל כשאדם
בפניו. שבער הסומק את

 ? התיאבון עכשיו איפה רק הביצה, את יפסיד לא לפחות הלך. לא זה היום
 אתה חנוק — החוצה? להשתפך בגרון אותך חונקים מאתמול הנוזלים

 להתפשט מחר תצליח בכוחה אולי הביצה, את אכול ואכול, אדם, אותם,
מהר... יותר קצת ולהתלבש

 כאבים לקבל כן לפני להספיק צריך הרופאים. של בוקר ביקור מעט עוד
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לפיז׳מה. שמתחת האזרחיים הבגדים את ולפשוט להתפתל לשוב כדי
הרופא. שואל — ז״ היום מרגיש אתה ״איך

 שצחקו ספק אין המשלשלת, הפיז׳מה על לו סיפרה כבר ספק בלי האחות
העווית. צחוקם את תפסיק כבר מחר שיצחקו... ביחד...
טוב". יותר "קצת — אדם השיב — טוב״ ״יותר

 לאחות בפנותו הרופא אמר — לרנטגן״ החולה את בבוקר מחר ״להכין
שלידו.

 בעשר מחר אותו "להוריד — הראשית האחות השיבה — ״בסדר״
הצילום". לחדרי

בעשר". "מחר — התורנית האחות השיבה — ״בסדר״.
 בבוקר. למחר לגמרי אחר שעות סדר יש לאדם פיו? את שאלו לא למה
בתוכו. כלול היה לא הצילום

לפועל. יצא לא מעולם גם ואמנם
 של מחדרי־השימוש יצא בבוקר עשר השעה לפני אחת שעה למחרת,

 ושמונים מאה הגובה קומה, זקוף גבר בירושלים הממשלתי החולים בית
 בצעדים ופנה לא־כל־כך־קצרים חאקי ומכנסי לבנה בחולצה בפייפ, סנטימטר,

 היציאה. שער לעבר למטה, המובילות המדרגות אל שמאלה, בטוחים, מדודים,
 השוטרים אחד שזהו לראות הספיק אדם במדרגות. לקראתו עולה מישהו רגע.

 שם להיות צריך כשהוא למטה פה עושה הוא מה המשמרת. על האחראיים
 לעלות, ממהר באמת הוא ? יברחו שלא החולים העצורים על ולשמור למעלה
 שנפרם. הנעל שרוך את לתקן אינסטינקטיבית, להתכופף ממהר ואדם השוטר,

להתכופף... רגיל אדם
 התחשק דווקא הלילה, כל לו ששינן האנגליות לקללות נזקק לא הוא חבל,

 בפתח שעמד הערבי הזקיף אל מהן באחת עכשיו להתפרץ ככה כהוגן לו
 הזקיף אבל צעקה. סתם אפילו שהוא, קול איזה מגרונו להוציא שער־היציאה,

 אדם. בפני השער את ולפתוח הנכנעת קידתו את לקוד מרחוק כבר מיהר
 איזו יודע מי להיזהר, מוטב בציביל בלשים שעם הזקיף, יודע, הוא מנסיונו

החאקי... מאחורי מסתתרת למעשה דרגה
 של המנהרה בפתח לו מחכים חבריו עשרים מאד. ממהר ממהר, אדם
 לטרון גדרות מאחורי יופיע חודש בעוד בזמן. להגיע הספיק אכן לטרון.
 העולים חבריהם את לאחד אחד ויאספו הגי׳נג׳י ואברהם הזקן דני בלווית

 אחריהם, המאסף ואדם, איש, עשרים — לאחד אחד הירח. לאור האדמה מן
ואחד. העשרים
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 בעוד היה" "היה שבשבילך סיפור אתחיל. רק אני ז גמרת ...אדם,
 מציאות שוב לחלום היה שבשבילו מה יהיה", "היה בשבילי יהא כשנתיים
 כך, על ידע מי אבל ...חלום שהולידה מציאות זו היתה בשבילי שקרתה,

 גם אברח שנתיים שבעוד חולי, לילה באותו אז ידע מי החולות? על אז,
 האמבטיה מן ממש, דרך באותה אעבור בירושלים, חולים בית מאותו אני

 בלבוש לא וגם כבלש לא לא, ולחוץ? — היציאה לדלת משם לשמאל,
העולם. חלל לתוך גדול בקול לצעוק רצון באותו אבל אחרת, — אזרחי
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 בעד להסתיר מצחו אל ומוסטת דהוייה מלבד, הנער שלראש המגבעת
 המדרכה. ליד לידו שעמד דבק בפח טובל היה המברשת את השמש. קרני
 לכאן ברשה המברשת בכחול. עיניים מאירות ואותיותיו גדול כרוז בידיו
 קצה. אל מקצה אותו החליקו אצבעות חמש הודבק. והכרוז הלוח על ולכאן

 עכשיו ונכנע. דבק של נוספת מנה קיבל התעגל, התעקש, הכרוז מקצות אחד
שני. כרוז מהחבילה נטל הנער מבהיק. חלק, הנייר קמט, אין

 אל מתבוננת עמדתי שעמו הידיד אלי פנה — מחייכת?״ את מה ״אל
 הרביעית לכנסת הבחירות ערב בירושלים, מכבר לא היה זה המודעות. לוח

בתשי״ט.
השבתי. — הכרוז״ ״אל

לקרוא?" "הספקת
 ? לקרוא ... ? הקצוות את גם להדביק הנער הספיק איך ראית אבל ״לא,

השמש". לאור ומסנוורות מתחלקות האלה האותיות לא.
 רומנטיקה "זהו, — בחטא אותי שתפס כמי הידיד, בהקלה נאנח — ״זהו״

 הבריטים :שתדעי היה כדאי אבל יודעת אינך עוד אולי ...אפלים לילות של
אחת..." ועוד שנים עשר לפני כבר קרה וזה יצאו, כבר

 האפור טוב במה וכי ? בה רע מה וכי אולי, — ? לילות של רומנטיקה ...
 את יודע הוא יבין. לא — אשיב אם אשיב? מה השבתי. לא השחור? מן

 לו כשאומר יבין מה לישון. בו הולך שהכל לישון, בו שהולכים החושך
 בסטנסיל שאינן מפני לא הן מתות וגון גודל בהן שיש האלו היפות שהאותיות

 קודם אותן חלם לא שאיש מפני אלא לילה, של שעה זו שאין מפני לא וגם
...בלילו
 יודע הוא ברחמים. יחייך רק יאמין. לא — יבין אם יבין. לא אומר אם

 על יודע הוא ועוד יראה. לא ואיש עבר לכל לשון לחרוץ אפשר שבחושך
מסכם: נצחון של בצהלה עכשיו עליו מכריז והוא הלילה,
בלילה". גנבים גם "יש
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 שכובה כשהייתי תש״ד, שלהי של לילה אותו בלילה. גנבים גם יש אכן,
שנחר. אחד סמוך ספסל על שכב בוקר לפנות בשלוש ציבורי בגן ספסל על

 השני". הספסל על שרוע "מישהו — בועז אמר — מפה״ להסתלק ״צריך
 הפנסים". מן כמונו מסתתר גנב, "זה — בשקט יורם השיב — צורך״ ״אין

 תורי עכשיו ערים. ושניים ישן אחד בתור. ישנים מחצות, כבר פה אנחנו
לישון.

 — האחרונה״ בפעם שהכנת מזה דליל יותר יהיה הפעם שהדבק ״מקווה
תהיי". לא מעולה טבחית כבר "את — יורם אלי פונה

אמי". הכינה זה "את — אמרתי — דליל״ ״יותר

 מגבות פעם העמילן, נעלם פעם המטבח מן סיר לאמי, לה חסר פעם
הצלחת. אל נדבקות השולחן
מהשכנה. לחזור כשהקדימה הערב לי אמרה שובי" מבשלת את "מה

לחצאית". "עמילן.
 "אני — הצידה אמי אותי דחפה — סורי״ ...י שבוע ולפני י ״ואתמול

 שאפשר אנגלים זה שלך שאמא תחשבי אל רק טוב, יותר זה את לך אבשל
 פעם חברת, אצל מסיבה זה פעם הלילה, לכל נעלמת ...אותם לרמות

 עם פעם את גם לי תידבקי שלא רק חצאית... לבחינה... להתכונן זה
הכף". את תגי הקיר... אל החצאית

 נעצר, פנינו על כשעבר התמתח. קם, השני הספסל שעל ...ההוא
בכיסים. וידיו ללכת המשיך ישנו, שלא בעיניים בחן התבונן,
 איך ראית ספסלים. על שישן אחד "סתם — אמרתי — גנב״ ״לא

בנו?" שהסתכל
 לא כך! שהסתכל מפני "דווקא — יורם נאנח — בגנבים״ מבינה ״לא

 למה אבל ...לירח שירים סתם פה שרים לא אנחנו שגם הריח מפנינו, פחד
 לי מפריעה ועכשיו תורך, קום, בכוח: אותי מעירה קודם ישנה? אינך

בישיבה". לנמנם
להדביק". נתחיל שעה רבע "בעוד — בועז אומר — כדאי״ לא ״כבר

הכרוזים?" את לקרוא "הספקת
אבל". כרוזי שחורה, מסגרת לקרוא, מה "אין
יורם. את שאלתי — ?״ המדביק ומי המורח היום ״מי

 בינתיים שיניח אולי או ? הזה הלילה נשתנה ״מה — השיב — ״כרגיל״
 יומיים כבר עברו בעצם ?,וה׳מדביק ה׳מורח׳ על שלך התיאוריה כל את

לי אמרה איך שמע נצחית... תיאוריה לשנות בהחלט מספיק זמן מאז,



לוחמת של ׳ספורה 62

 מתפרחח קולו — הכרוזים״ חבילת את מידי כשחטפה האחרונה בפעם
 הנייר נצמד איך להרגיש "להדביק... רגשני: בדקלום בועז אל עכשיו
 אל מהנייר החמות האותיות חודרות איך המחוספס... הקיר אל החלק

 אל בהשתפכות, להיזהר עליך אתי צוחקת? את הקרה... האבן תוך
 הבעת היתר. מה אפילו זוכר זוכר■ דווקא אני שוכח, שאני כך על תסמכי

 כבר קח נו, :גמורה ברצינות אבל בצחוק חצי — פעם לי כשאמרת פניך
 אל להדביק לי שעוזר שהוא באמת חושב אתה אם ומרח הזה הדבק את

בלעדיו..." גם נדבק היה הכרוז הקיר,
 קטנוניים הבדלים איזה חסר־שחר, "באמת — כפוייה צחקתי — ״די״

אני". אמרח למשל, הערב, ...רוח מצב של עניין רק זה הכל ובסך
 השתפכות עוד של למחשבה נרתעתי למה. אמרתי לא ואני שאל לא יורם

 התביישתי אולי וגם ידקלם, עוד יורם אותה אשכח כבר שכשאני אחת
 מדוע ...הזו השחורה המסגרת עם הלבן הנייר מן אימה בי שיש להודות

 היא מה למוות, מסביב כך כל והסימטרית המרובעת השחורה המסגרת זה
פה? סוגרת בעצם

כרגיל". — להסתתר השריקה ״אות — בועז אמר — ״נזוז״
 פסוקות הברות לאותן לקרוא קשה נדמה, מלים. הכביר לא בועז

 דומה היה דיבר כשבועז כי פקודות. להן לקרוא מוטב !מלים — וחותכות
 כשדיבר כך — בדברים, סדר ליתן ומבקש הוראות שמחלק כמי תמיד עלי
 היה זה שמעתי. ליבו, אל כשדיבר פעם ליבו. אל כשדיבר וכך מישהו אל

 בית שכרנו לנשק. קורסים בו לערוך מקום היינו צריכים בלילה. בחולון,
 יהודית הגון. אזרחי, בית, בעל עכשיו היה צריך המרוחקת. בחולון מבודד
 עם בקשרים היו כבר הגונים, כך כך לא כבר אזרחים. היו ואישה אחותי

 את עזבו הרבה. היססו לא וכשנתבקשו בחירה. היתה שלא אלא המחתרת,
 זין. וכלי חולות בין לחולון, ועקרו ושעשועים, אנשים בין שבעיר, ביתם
 ושמרנו בו, החזקנו כבר בלילה הרובה, את להחזיק למדנו עוד ביום

 הלילה הבוקר. אור עד מחצות יחד שמרנו ואני בועז המקום. על במשמרות
 מבריקים החשכה אל החלון מאדן שנפערים שלנו הרובים לועי רק לילה,

 גוף על רכונים ואני בועז שחורים. הם גם חולות, מסביב השחור. אל
 ,,שמעתי אני אלי. דפק בועז של וליבו היינו קרובים לצפות. הרובים

 כבר הלמות גם אבל עמד הלב אם שמעתי לא לשתוק. עליו פקד בועז אבל
 לטשטש אסור בעניינים, סדר שיהיה צריך פקד. בועז שמעתי. לא

...תחומים
 היווינו בו יום מאותו הלילה. גם השומר הוא בועז הדבקה ערב כבכל

 הוא שבועז כך, על שידובר ובלא היה, ברור מדביקים חוליית שלושתנו
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 כולו במדים. הוא האפורים ומכנסיו הלבנה בחולצה גם בועז. כזהו השומר.
 חיכוכים, בלי ישר, למחתרת, מלמעלה ירד הוא הסדר. על ושמירה חוק

 נימוסיו. את פרע ולא הכפתורים את פרף לא התלכלך, לא מגוהץ. ונשאר
 לעמוד הם גם שיתהפכו עולם לסדרי שייך לא — למטה עכשיו שהוא זה
 ז להסתדר עוד היה אפשר אי למעלה, ששם, מפני רק כאן הוא ראשם. על
והפריע. זרות, פקודות, נתן זרים, מדים, לבש אחר מישהו שם

 יפריע, לא שהזר בהדבקות יורם ועל עלי ושומר מאחור הולך בועז
מזויין. בועז :והסדר החוק של נציגו גבינו מאחורי — יפריע ואם

 טובלת, בימין. המטלית בשמאלי, הדבק פחית מדביק. ויורם מורחת אני
 את רק שנדבק, הכרוז את לא גם אותו, רואה לא מדביק. והוא מורחת,

 ביני המרחק נייר. של אטום ורשרוש שומעת אני הארוכות רגליו פעמי
 לשמור שלמדתי עד יורם רטן ריטונים כמה משתנה. אינו כמעט יורם ובין
 מרחתי, איפה יראה לא — הרבה ממנו אתרחק אם הזה?... המרחק על

 מקום לבחור ללמוד אף עלי ...שאמרח עד לחכות לו לתת אסור גם אבל
 מורחת ידי ובעוד למדתי. לבסוף זמן. כך על לבזבז בלא למרוח מתאים

 לא קמעה, מחוספס — הקיר את בולשות מלפנים, תרות כבר עיני פה
 — בבוקר יוריד לא החנות שבעל רק הראווה, חלון ממנו טוב כדאי,
מורחת. שוב כבר ואני

 בוקר שלפנות הקור כך. קרות ידי זה אולי חם? עוד שהדבק זה איך
 בשעה להדביק בטוח שיותר אלא בו, נתרגלתי טרם ועוד יבש, קשה,

 ביעף החולפים המשטרה משורייני טרטור ואת מאדם ריקים הרחובות זו.
המבואות. באחד להיבלע ולהספיק מרחוק לשמוע אפשר פעם מדי

 וקורי מצמיתה, בלילה רחובות של השחורה הריקנות וקר. בטוח יותר
 בשביל מי? בשביל אותי: מרעידים מהבתים שמתמלטים המתוקה השינה

 שומעים לא איש. מציץ לא הבתים, מחלונות מלמעלה, הד. אין מה?
 עם לישון אפשר מעיק לא חטא כששום צד. אל מצד מתהפך שמישהו
 התריסים מציק. לא געגוע כששום גם כך אבל אחד. צד על ישר המצפון
 על יוטרדו שלא אליהם, יציצו שלא כדי בייחוד למעלה. היטב שם מוגפים

 החוצה מציצים כשלא טוב. לילה חלום. מוכי ידי על ולא לילה גנבי ידי
הפרעות. בלי להדבקה הסיכויים וכל נדודים. בלי לשינה הסיכויים כל

 הולכים כשהרחובות אז, חצות. שלפני ההדבקות את יותר אוהבת אני אבל
 לכרוז ניגש נעצר, כשמאן־דהוא אז, חיים. בהם רוחשים ועוד ומתרוקנים

 יגדף, בקול... מגדף אולי בליבו, לועג אולי וקורא. עתה זה שהדבקנו
 שקוראים אחרי לישון הביתה ללכת אחרת זה עצמו. את גם עכשיו אבל

 איך ולראות להדביק כך טוב כן. לפגי שהיה כמו לא כבר כרוזים־של־חצות,
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 שההדבקות רע רק הדברים. את לתוכו ונושם ונושף ושואף אחד עומד
 גם יש חיים יותר שיש שבמקום רעה, זו וגם בטוחות, לא האלו הטובות

 לפני מדביקים ונאסרו נורו הרבה פעמים אלא אחת שלא עד מוות, יותר
חצות.

 ידי החצרות. באחת נעלמתי הכביש. על זרקור בועז. של ...שריקה
 תספקנה. הדביקות הידיים זהות, תעודת יבקשו לא אתגלה אם בדבק. כולן

 בן־יהודה רח׳ של ימין צד השנייה, המדרכה את לכסות עוד עלינו
 מה קטנים. הם אבל כרוזי קטן. הפעם הכרוז יספיק. הדבק אבל לאורכו,

 צריך הלוויה? ושעת הספדים וכשאין ופעולה שם תארי כשאין לכתוב יש
 שם, ובתוכם השחורה, המסגרת את שידגישו לבנים לרווחים מקום רק

 ההדבקה גם בפחית, דבק הרבה עוד יישאר ...מחתרתי כינוי משפחה, בלי
יותר. מוקדם הפעם תסתיים

 היה לא זה בסמינר. הראשון לשעור זאת בכל איחרתי למחרת אבל
 ללח״י. הצטרפתי בה שעה מאותה החל זה הימים. באותם הראשון האיחור
 על ה״חזית" חלוקת וכרוזים, דבק לילותי היו שאחריו והימים יום שמאותו

 קולנוע בפתחי כפופים ראשים מעל פורחות אותיות והרבה כתובות, פי
עם. אסיפות או

 ברוח אחריהם מתעופפת כרוזים. ומפריחה גג של מעקה מראש עומדת
 בלי־ ,מושטות ידיים והרבה אל־על מביטות עייפות עיניים הרבה ורואה
 בין להתבולל כאחת, מדרגות מדרגות לקפוץ כך אחר לתפוס. דעת,

 מאתמול, הילקוט את ליטול בבוקר, ולקום — לשתוק לשמוע, האנשים,
ארבע. בדיוק הם שניים ועוד ששניים ולכתוב בשעור לשבת

לאחור. במעלות ירדו הציונים גם איזזורים. רשמו בסמינר המורים
 נסיון־ לשבוע ציון כשחילקה המפקחת לעברי זרקה — מספיק״ ״לא
העממי. הספר בית של ג׳ בכיתה שהוריתי הוראה

 עבודתי את וניתחה בכיתה כשעמדה אמרה — מורה״ תהיה לא ״היא
והמחנך. התלמידות באוזני

 שמונה, בגי "הם — הוסיפה — בכיתה״ הילדים בין השבוע כל ״ישבתי
 היה שקט גם אמנם, מאופקים. מאומצים, עליהם. רחמי ונכמרו יודעות, אתן

 שלנו המורה כלום. הבינו לא פה, לפצות שפחדו מפני פשוט זה אבל בכיתה,
 ומתלהבת מתרגשת ונואמת, מהילדים, צעדים שני במרחק הדוכן, על עומדת

 הארי מהפכה. התרגשות, — אחד פחות ארבעה למה. יודעת לא אני —
 ומתח, ...נאום — הירדן את עברו ישראל בגי להבה. אש — הדוב את היכר,
מספיק". לא לשעה... אחת מצלצל שהפעמון טוב מתח, איזה
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למה. הבין לא המחנך
 וצעקנית: מצביעה באצבע הקופצים עם קופצת שאינני מכבר זה אמנם

 — אי־פעם עליהן שהוחתמה התלמידות בין הייתי עוד אבל מורי! מורי!
 רק לו :עייפת־התקווה התווית — לתמיד אבל באקראי, שלא או באקראי

...אז או — רצו
 אינך "מדוע — המחנך בהפסקה אותי חקר — רוצה״ אינך ״למה

?״ משתדלת
הבין. לא אך טובתי, את דרש הוא אותי. קירב המחנך
 בהם תש״ה, מימי אחד ביום זה היה להבין שהתחיל הראשונה בפעם
 כי ואם זמן. של ענין אלא עוד היה לא היטלר על בנות־הברית של הנצחון
 המחנך היה יכול הנצחון יום על רשמית שיוכרז עד חודשים עוד יעברו

הנושא: את — בכיתה חיבור היה השעור — הלוח על לכתוב לעצמו להרשות
הנצחון?" ביום לילדים תאמרי "מה

 תינוקות־ הסמינר. של הסיום שנת כבר וזו מורות להיות היינו מתעתדות
 למוצא ויחכו הכיתות את מחר ימלאו הילדים בגן עוד שהיום של־בית־רבן

כתבנו. פינו.
 מפרכסות — קבע דרך הנרעדות לחייו היו לכיתה המחנך כשנכנס למחרת

 בלי טוב, כעסו היה תמיד גם אבל לכעוס, היה מאוד נוח כרגיל. שלא
 רק נשפך החוצה הקופצות, לחייו בינות בתוך, נשאר הקצף עלבון;
 תיק את ופתח כדרכו נתיישב לא הקצף. גם יצא עכשיו אבל הכאב.

 מקרטע קולו — קורא והחל החיבורים אחד כשנטל רעדו ידיו החיבורים.
:לפניו הרבה שהולך הכעס את להשיג הצלחה, בלא ומבקש,

 מיליונים מתו עמו אבל מת, אולי היטלו־ שלנו. לא מי? של "נצחון?
 שניצח... הוא היטלו־ אז — שלגו מלחמה באמת זאת היתה אם יהודים.

 זכה היטלו־ נגדנו; ברית כרתו הם — בנות־ברית באמת פה היו אם
 ניצולים בפני הארץ שערי את טורקת בריטניה: בידי נשלמת ומלאכתו

 ססגוניים דגלים הרבה ילדי, היום, תראה כאשר ...במחנות פליטים וכולאת
 לך כשיספרו ? התכול־לבן הדגל כה עצוב זה מה על :תשאל — מתנופפים

 לך כשיספרו ? המתים על יבכה מי אז :תשאל — לשמוח שעליך היום
 להם מסתובבים איפוא, זה, מדוע תשאל: — נשק שביתת היום שהוכרזה

 אל לדבריהם, תאמין אל מזויינים?... חיילים הרבה עוד ברחובותינו
 לדעת מיטיב כבר אתה אבל לשקר תדע טרם עוד אתה ...לנצחונם תאמין

שקר...". מהו
 השולחן. אל הניירות את באגרופו זרק המחנך — שקר״ שקר, ״שקר,

:הספסלים שבין הצר במעבר אלי, ישר מתקדם גועש, גוש ובגופו,



לוחמת של ספורה 66

 שם... מקומך הזה ביום לילד לומר מתכוונת את כך אם זה... "אם
הברושורות". כותבי של הפאשיסטי... ההוא... במחנה שם פה... לא

 רטוב. לח, משהו התלמידות. של נרעשות עיניים ומסביב מר טעם בפי
 זה אז זרם. אחת. טיפה לא כבר שוב. עולה בולעת. אני בגרון. משתנק

 נזכרות שלא נולדות. שהדמעות מיוחד בכיס לא זה בספרים, שכתוב כמו לא
 יודעת. אני בולעת, אני קודם. עוד נבראו שהן מפני זה בראשית ימי בששת
 אפשר אי וכבר בגוף גדותן על עולות כשהן רק פורצות הן כיס, מאותו משם,

 מתבדרות, הן הנה כי לבלוע, עוד יכולה אינני אני יודעת, אני לבלוע. עוד
 פי את עכשיו אפתח אם למעלה. מלמטה להן ומתגלגלות כדורים, כדורים

 העיניים אלו בכל נצרבת אני מקומי על כך אשב אם אפתח. לא תפרוצנה. הן
מסביבי. הקרות היבשות
 מדודים בצעדים עוד המחלקה בתוך ויצאתי. ספרי את אספתי קמתי,

 אבל למעלה והראש מדודים בצעדים עוד המסדרון לאורך למעלה, והראש
הביתה. לא עוד הביתה, לא בבריחה. הדרך, בקפיצת כלל, צעדים בלי ברחוב

:עמום אותי הוכיח בערב
 איך יודע לא זאת? כתבת "מדוע — אמר — אחריות!״ חוסר ״איזה

בך". שיחשדו אסור העניין, את מחר טשטשי אבל
 את עצמך, את "טשטשי שמעתי ואני אמר, הוא העניין" את "טשטשי

 אפשר אי שם. או כאן מטושטש, להיות חייב זה אחד במקום אכן, מזגך".
העולמות. בשני יחד לחיות

 זמן לאחר וכשנגנבה מחוק. רק חלק. היה לא כבר הנייר אבל טשטשתי.
לחקירה. אותי המנהל קרא התלמידות מכל — מהסמינר כתיבה מכונת
 חדרנו ודוב. אפריים עם אמש לכאן שהתגנבתי אני זה טעה. לא הוא

 לה נחה הכתיבה ומכונת השמש, של מחלוקו קודם יום שסילקתי במפתחות
סבתי. של למיטתה מתחת בארגז, עכשיו

ואפריים. דוב ביניהם שוחחו — כתיבה״ מכונת ״צריכים ...
"הרבה". — אמרתי, — יש״ ״בסמינר

 תוכלי אצלנו. כבר כשזה זה "יש — אפריים אמר — אין״ עוד זה ״יש
אחת?" לסלק

המפתחות". את לסלק אוכל אבל "לא,
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 לכנות שהתחכמנו למה אפריים עם שיצאתי הראשונה הפעם היתד, לא זאת
 :שבפלילים החוקים כל פי על פשט, של גניבות אלו היו ״החרמות״. בשם

מהרשות. ישות ובלי פריצה בכלי בלילה,
 של בצפונה חדר של וכתובת חתוםז פתק לי‘ מסרו שבת מימי באחד

 אותי שרואה הראשונה בפעם אחד. עוד עם שם התגורר אפריים תל־אביב.
 צחוק בו שהיה מפני זה אותו, שהצהקתי מפני לא זה בצחוק. פורץ וכבר

 שחרור. של בשמחה מתגלגלים צרורות־צרורות — והצחוק לצחוק. שרצה
הצחיק. סתם זה אותי אני. גם צחקתי
 זו האש. את וסוקר בפינה שעמדה לפתילייה ניגש אפר-ים היה רגע מדי
 לא אש. הבעיר לא בשבת שומר־מצוות. היה אפריים מאמש. עוד בערה

 בשבת. חמים מטעמים לאכול מוכרחים לא בשבת. אש להבעיר מוכרחים
 יהודי. חמין לאכול גם אהב הוא סתם, שומר־מצוות היה לא שאפריים אלא
 בשר, בו שיהיה חשוב זה לא אותו. שיאהבו גם דורש יהודי חמין אבל

 אישו, סוד את שידעו הוא העיקר החמין, את עושה הבשר לא היה. לא זה
 סתם לא זה לו. וירעבו השגחה במבטי אותו שיטפחו חמימות, אותו שיכסו
 ידע אפריים ...החדר בכל כזה מהביל וריח כזה חם טעם עכשיו נותן שהוא

לו. ורעב השגיח טיפח, הסוד, את
 ובין העולם בין כך, לו מטייל שהוא שישי מליל כבר מעכשיו, "לא

 בפתילייה פעם מסתכלת אני איך כשראה לחדר חברו לי אמר — הפתילייה״
באפריים. ופעם

לו: אמרנו הצהריים לעת
רעבים". כבר "נו,

ומשתהק: רועם צחוק
 לאכול כשרוצים אוכלים חמין כשרעבים... אוכלים לא חמין "רעבים?

מפיו. לח משהו יוצא כשה״חמין" אפריים אמר — חמין״
 הפולחן. מחל נפתח כשהסוד השולחן. אל שלושתנו ישבנו לבסוף אבל
 היה אפריים של ראשו רק אבל רעבים, סתם היינו אכלנו, שנינו אנחנו
 אצבעותיו, את ליקק אפריים אבל שפתותינו, את ליקקנו שנינו הצלחת. בתוך
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 שעה של באכילה לטעום להספיק היה צריך הוא דיבר. ולא נהימות נהם
בואי. לפני עוד שהחלו שעות הרבה של טעמן

 מסגריה, מנעול של חור לתוך תקוע אפריים של ראשו את ראיתי בערב
 בדרום במסגריה, ל״החרמה" ויצאנו שקעה כשהשמש היה זה ונוהם. מרחרח

 לצורך וכשילים מפתחות מכשירי־פריצה, משם לסלק היה צריך תל־אביב.
 השומרים, כמובן ואני אלימלך ואני. אלימלך אפריים, דוב, אחרות. פריצות
 ולב, עין לפקוח עלינו עצומות, בעיניים לא אבל אהבים. מתנה זוג ברחוב,

צורך. של במקרה ואפריים דוב את ולהזהיר סביבנו לפקח
 על ברכה ואומר זמירות מזמר בבית זו בשעה עומד אבי יצאה. השבת

ההבדלה: גר
...״ימחול הוא חטאותינו לחול קודש בין ״המבדיל
 אני הוראות. מחלק אפריים המסגריה. מול הרחוב, בפינת ארבעתנו

 בעיניים הלהיטות אותה אכן, שבת. של אפריים לא כבר זה בו. מתבוננת
מנוחה. חסרות חרדות, עינוג, בלי עכשיו אלו אבל — בשפתיים והתאווה

 אי־ כמובן לרחוב שפונה הראשית מהדלת המקום. את סוקר אפריים
 בה יתבוללו השומרים תנועה, שיש טוב גם אבל גדולה. תנועה אפשר...

 ...הבריטיים במשמרות להיתקל סיכויים פחות גם אלו בשעות !פחות ויבלטו
מופקר. יותר תמיד זה הבית, של האחורי הצד את לבדוק צריך

 אני בן־הזוג. את קלה לשעה להחליף אלימלך, את עכשיו לעזוב עלי
 לזוג יותר יאה גם כך לחצר, יחד ופונים אפריים בזרוע זרועי משלבת
 אני מסורג. חלון על ונתלה מטפס אפריים כאן. חשוך ואמנם אוהבים.
יורד. מיד אבל חתוליות... בוערות, עיניו: את רואה גפרור. מדליקה

 יקח הסורג, עם להתעסק כדאי לא אבל פנימה להזדחל כדי "מספיק
!אומר הוא — זמן״

 נוהם. הולך, לא ומנסה. מפתחות צרור נוטל המנעול, בחור ראשו נותן
 ברזל פס ומחדיר הארץ על לידה עכשיו משתרע הדלת, על מגששות ידיו
 מבריק פתאום זקן. עץ של כאב אנקת הסף. לבין שבינה הסדק אל דק

 נפרץ. צחוק של וצרור בוהקות אפריים של עיניו רעיון. בחושך. משהו
שבת. של אפריים

 יותר מהמסגריה תתרחקו אל שאמרתי: וכמו לאלימלך חזרי "בסדר...
דוב". את שלחי קרוב. מדי יותר לא גם אבל ...השמיעה מטווח

 ז שוב זאת לעשות נכונה היית :אחד ולא אחת לא היום אותי כששואלים
 הייתי אם לכך הם מתכוונים מסתמא בדיוק, מתכוונים הם למה יודעת איני
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 להסתכן המוות, מול לעמוד מלחמה, בפעולות חלק ולקחת לשוב נכונה
 איני — במחתרת סבלות חיי לשאת בכלל אולי או סוהר, מבתי בבריתות

 שואלת שאני שעה רואה אני מה יודעת אני אבל מתכוונים, הם למה יודעת
 אותן לנגדי רואה אני שואלת שכשאני שוב? זאת עושה היית עצמי: את

 היו הן אבל מהן רחוק היה דווקא שהמוות וגדולות קטנות "סחיבות"
החטא. אל מאוד קרובות

 לפעמים המקצועיים, הכללים כל פי על פשט של גניבות הסף. על קרובות.
:הבלשיים הכללים כל פי על גם

 שבעלי — סבלנות בלי כבר מחכים ומחצה; שמונה שמונה, השעה
 כרטיסים כשקנו כשיחזרו. נדע אנחנו הקולנוע. להצגת סוף סוף ייצאו הבית

 לידם. ישיבה כרטיס וקנה מאחוריהם עמד כבר מישהו הערב להצגת
 איסטניסי הם ואם כרטיס. וקונה מאחור מישהו עומד תמיד חשוד. לא בכלל
 בטרם ולחזור באמצע הסרט את לעזוב להם ויתחשק — ? יודע מי — טעם
אותנו. ויזהיר זה שכנם אותם יקדים — עת

 ב״ייל". נעולה דלתם בוטחים: שלווים, מהבית, עכשיו יוצאים הם
 אדם, בידי נעשה שהמנעול כך על חושבים לא פעם אף הבית מן כשיוצאים

 חור נוקבים מקדח של בטרטור לו. להתחכם גם יודעים אנחנו להיפך. לא
 מבפנים מתלבשת זו רוגטקה. דימוי סרט, דרכו משחילים ה״ייל", מנעול מעל

 המושכות שהאצבעות רק צריך — מסובבים מושכים, הכפתור. על
 צירה. על מסתובבת הדלת אז או — חוש ודקות אמונות תהיינה בחוטים

 מראש שהוכן ומהוגן גזור קרטון :לסתום תמיד אפשר חור י שבדלת החור
 או אשוב" "תיכף :המעונין לכל ומבשר חלוד בנעץ החור מעל עכשיו ננעץ

והזמן. המקום לפי הכל מחר". "נחזור
 מסע דרכון או זהות תעודת רק לפעמים מועט. ושלל קטנות החרמות

 רק בשלל־של־כלום, לפעמים ;חדשים בעלים של תמונה מהן תזדקר שמחר
 כמו מצחוק, לפעמים מפחד, דופק תמיד לא ;הדופק והלב הפריצה כלי עם

 רק היו שעליה שהפנינים אשה של נוכרית פאה היה כשהשלל פעם באותה
 ה״אינפורמר" את להאשים אפילו היה קשה מלאכותיות. חן אבני חיקוי סיכות,
 מאנשינו מי לפני הזו האינפורמציה את תיאר הפריצה קודם ימים שכמה

 צחקנו, מסנוור. באמת היה "פנינים" מאותן שנצץ הברק ביותר. כמהימנה
 לנו לספק היה צריך הפנינים שתמורת נשק, מבריח סוחר אותו אבל

 מטבע אינן מלאכותיות פנינים העיסקה... את וביטל צחק לא אקדחים,
לסוחר. עובר

 עוד אז היינו הרגלים. בהונות ועל באפלה, מהססות, קטנות, גניבות
 עצמנו, ,— ושלוש שנתיים — הרבה לא הזמן, במשך מעטים. חלשים,
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 ומשוריינים. מזויינים היום, לאור בריטיים ובנקים קופות פרצנו נתמחינו,
ממש. של שודדים לכינוי אז זכינו כבר בעתונים

ז שוב זאת לעשות נכונה ...הייתי
 היא, איפה גנבת. אינני שבפלילים. החוקים כל פי על ישרה. אני היום
 אבל טובה׳ אני היום פעם. לי היתד. היא טוהר? של ההרגשה איפוא,
 פעם כך. לא פעם הרע. מן מתרחקת שאני מפני טובה אני היום אחרת.
 מנות. נתן לא לי, הפריע הוא לבערו. ברע, שנלחמתי משום טובה הייתי

 הדלת. את בפניו ונועלת ידו מעל עצמי מסלקת אני מפריע הוא היום אם
אחריו. ורדפתי מאחורי הדלת את נעלתי כשהפריע אז לא. — אז

 זה מאוד קרובים היינו מלוכלך. הרע הטבע. מדרך בדרך. נתלכלכתי
 בינינו. להבחין היה קשה לפעמים בשני. אחד נוגעים — כשנאבקים זה, אל

 גם אותו מבלבל לא שלכלוך מי או מקרוב שעמד מי רק אולי הבחין
 עכשיו בהן אסתום אם אבל צחנה, מעלות נקיות, היו לא כפי מרחוק...

 גם ידי מבין בינתיים לו ויתחמק יתעלם הרע הריח עם — אפי את
גופו. הרע

בפילו גמר עבודת שיים לפני כשכתבתי אחרת. אבל ישרה, אני היום
 ברצינות כתבתי ברצינות, בחרתי המקראי. הצו את כנושא בחרתי סופיה

 שאין עבודה באותה להוכיח ביקשתי צפונות. מגלה שאני ברצינות וחשבתי
 אין המוחלט בלי כלל. לפיו אפשרית מוסרית שיטה ואין במקרא תורת־מוסר

 רק יש איוב. עם יחד אמרתי, — מוסר לא כבר זה המוחלט ועם מוסר
 שיטה שיהיו צריך הסתר־פגים וכשיש הסתר־פנים שיש אלא מלמעלה. צו

 — הראוייה הצניעות מידת ובכל — שהוא איך צריך אז אבל וחוקים.
 או "טוב" של ציונים פה מחלקים שכשאנחנו לשכוח, לא פעם ואף לזכור
בשמיים. כך בדיוק שניתנו הציונים לא אלו "רע"
הפריע. לא זה אז — מפריע המקרים וברוב מטריד זכרון זה

 לא זה כך שמשום אומרת הייתי במושגים להשתמש כשחכמתי היום
 בעולם? יחסי דבר שיש אז חשב מי ובתחושתנו שבחוויתנו משום הפריע

 ואמצעים מטרה על מושגים, על אז דיברנו שלא לא המוחלט. את חיינו
 באצ״ל, בהיותי עוד אחד, ערב זוכרת אני דיברנו. מה. את מקדש מה ועל

 אחת המדריכה, עם בשיחות שלמדנו החומר על סיכום בבחינת כשעמדתי
:היתד. שנשאלתי השאלות
הלאומי". והמוסר הפרטי המוסר בין ההבדל את "סכמי
:לסכם לי היה קשה -ולא זה לנושא הקדשנו קודם ערבים הרבה

 — רבים לפרטים נזק גורם הוא אם גם לאומה תועלת שמביא מה ״כל
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 לפרטים אושר גורם הוא אם גם לאומה נזק שמביא מה כל ומוסרי. טוב הוא
מוסרי". ובלתי רע הוא — רבים
 יגיעו תמיד — אותה להתחיל רק מספיק ? פה בעל כזו נוסחה זוכר לא מי
לדילוג. לבלבול, חשש אין לסוף.

 הכל אחד. לאף שאלה, שום אין. המדריכה. שאלה — שאלות?״ ״יש
 עובדות. בו ולכתוב לקרוא ללמוד רק צריך עכשיו בי״ת. אל״ף חלק. מחוור.

מסובך. יותר קצת היה זה
 בלח״י אבל — בשיחות בו דשו ולא בחינות זה לנושא הקדישו לא בלח״י

 הוכרעה שכבר שאלה היתה זו המעשים. וכל הדברים כל ברקע היה זה
 לא שאיש וכמו למחתרת. ההצטרפות רגע בעצם כן, לפני הרבה ונפתרה

 בעצם מי — המנדטורית הממשלה חוקי את להמרות מותר אם פה שאל
 מוסרי, זה המארב מן באוייב שלירות פה פקפק לא שאיש וכמו — ? התיר

 אם אמצעי על להקשות אפשר איך הגניבה. על להכשר שואלים אין כך
 — יותר הרבה ומוקשה קודם הרבה נפתחת כשהשאלה לא אם הוא טהור

 חדש חקיקה מישור יצרה למחתרת הירידה עצם כולה? המחתרת על
 ולשפוט לחוקק המחתרת כוח את שמייפה אותו חוק־החוקים, ובראשו
 אחד: פה גם נשאר החוק, של הפורמלי, העקרוני, צידוקו רק שפטים.

 תמיד הוא הדעות לכל השליט, הליגלי, הקיים, החזק. מפני החלש הגנת
חזק. יותר

 צריכים היינו לא ה״למה" את ה״איך", את להצדיק פורמלי. צידוק
אנו. — אנו למה להצדיק היינו צריכים שלא כמו להצדיק

 כאלימה את פגשתי שכאשר עד הסף. על החטא, אל מאוד קרובים
 "למה אותה שאלתי לא מאסרי, לאחר אחד יום ביפו, הסוהר בבית הפלחית

"איך?" אותה שאלתי גנבת"?"
בבכי. וממררת לידי, הכלא, בית מדרגות על יושבת

שאלתי. — כאליסה?״ בוכה, את מה ״על
אחרת". יקח עכשיו מזלי. "על
?״ ״מי

אשה". ויקנה הכסף את לקח "מוסטפה.
כסף?" "איזה
גנבתי". שאני "שלי,
גנבת?" "איך
 עם ההוא הבית יד על עברתי גונבת. אני שתמיד כמו איך. יודעת "לא

 פתוחה היתה הדלת הזה. הבית על שלי, העיניים אבל ככה, סתם, מוסטפה,
 שנכנסים כמו ונכנסתי. למוסטפה, אמרתי חכה" "אתה לי. קראה היא —
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 אליו. הלכתי אז לי, קרא הוא — שחור גדול, קומבז, היה המיטה על לבית.
 שיאור אלהים — ואז לקחתי. במטפחת. מטבעות. של צרור לי בא ליד

 — לי קראה אחת תרנגולת לול. ראיתי מהבית כשיצאתי — שעה אותה
 היה כבר מצאו, לא הכסף את אותי. ותפסו — אליו אלהיט אותה שיקרא
 ...״השטן שניהם את שיקח אחרת, לו יקנה עכשיו ...בעלי של בקומבז

 לא הכסף שצרור הצטערתי כך על לא עמה יחד בראשי אז כשנדתי
 עכשיו נמצא שהוא כך על בראשי נדתי אני בעליו, ביד נמצא ולא הוחזר
 לעצמו ותבע שעמד האחד העוול כאליסה. בידי ולא מוסטפה של בידיו

 לו לקנות יכול מוסטפה לכאליסה... להיעשות שעומד זה היה דין־צדק
אחרת... אשה עכשיו

 הכתיבה מכונת אודות על במשרדו המנהל אותי כשחקר זאת ובכל
 לא הדם. כלי ובכל באמת להיעלב שלא ה״מקצועיות" לי עמדה לא

 להשתמש רשאית שאגי שנזכרתי ועד הראוייה, בשלווה להכחיש יכולתי
 עלבון. של אדום, טבעי, בסומק בינתיים הסמקתי החוקי, הטוב, בשקר

 ההתרגשות של מהאמת דווקא שוכנע כבר המנהל מאוחר. היה — כשנזכרתי
סליחה. וביקש התנצל לי. והאמין שלי הראשונה
 את ממני ולפרוע התנצלותו על ממני להיפרע הזדמנות עוד לו תהיה
לכיתה. לחזור ממני מבקש הוא בינתיים בי. שנתן האימון
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 כשנדחקתי אותי: הקדימה הכתיבה מכונת אבל בכיתה, למקומי חזרתי
המקום. לי היה צר כסאי על לשבת
 באותו וגם כרגיל, יום בכל כך, לאחר וגם לסמינר, חזרתי למחרת גם
 עמדה וההיסטוריה הבוקר מאז השלישית היתה השעה היסטוריה. של שעור

 בטרם עוד בסערה. נפתחה כשהדלת הספירה מאז השתים־עשרה במאתה
 לגייר נייר בין מעופפים. בניירות הכיתה הוצפה כבר מה, לראות מי הספיק

 באוויר, פורהת ילד של דקה וזרוע נעריות, גדולות, עיניים שתי להן נתברקו
 באוויר רחפופית שנתנשבה הרוח הדלת. טריקת מאחורי ונתעלמו שחזרו עד

 הניירות. את לחטוף שמיהרו התלמידות ידי מריגשת קולני לרשי־וש הפכה
הריצפה. על לידה שנח אחד כרוז להרים כדי להתכופף טרחה המורה אפילו

 שאלו ידעתי אבל ידעתי, לא — אצ״ל של או שלנו מחתרת. כרוזי
 שעפים כרוזים ימים אותם היו לא ה״הגנה" כרוזי ה״הגנה". כרוזי לא

 היה אפשר אותם הרוח. כיוון על ולסמוך קוראים להם לחפש באוויר סתם
 מעל בשקט אותם לקרוא היה מותר ליד. מיד ומכוון מאורגן באופן לחלק

 חשש משום לא זה לשולחן מחחת אותם קראו אם לשולחן. מתחת ולא
 שמשהו משום רק אלא לרשות אותך יסגיר בחוץ לידך היושב שמישהו

 מלמטה שקריאה לקריאה־של־מתחת־לשולחן. התגעגע בנשמה לו שחבוי
 מטעינה זו שקריאה שאיננו. לנכסף המתח את ומשחררת מעלה למעלה

 עכשיו חשוב מה התוכן? וערגון. רגשות־משוחי־ציפיה ומלהיטה מגרה זרם
 בלילה מדורה מסביבו ותדליק לחשים סביבו שתלחש תוכן כל התוכן?
וילהט. באדום יתלהט
 עמליה עכשיו היתר. לא כאלה היו שלו — ה״הגנה" כרוזי לא אלו לא,

 אחרי לרדוף בריצה הדלת אל דרך להן ופורצות לאה, ואחריה מתרוממת,
 או יותר חבר לא בכיתה מי ה״הגנה". חברות הן אותם. שהפיץ הנער
 אינו אם ב״הגנה"? פחות או יותר חבר לא ברחוב מי ב״הגנה״ז פחות
פורש. יותר או פחות הוא ה״הגנה" חבר

 הפורש אחרי לרדוף איפוא, קמה, היא נאמנת. "הגנה" חברת היתה עמליה
הגדולות. העיניים עם הקטן
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 — ללמד הכיתה מול עמדה עוד המורה לימוד, שעת אכן, זו, היתד.
השעה? מה חירום: בשעת שואל מי אך

 שעת על השעון מחוגי מורים לא כבר שולחני שעל ההיסטוריה בספר
 מסחררת במהירות המחוגים לפתע להם מסתובבים הם הצלב... מסעי

 סבוב הצלולויד, לוח של לעיגול־השעות מחוץ כבר והם וסחור סבוב כזו,
 קדימה פורצים פה, ידי את הסובבת השעון לרצועת מחוץ כבר והם וסחור

 ובין הנער בין לדלת, מעבר שם ולאחור, לפנים עכשיו, להם ומתרוצצים
עמליה...

 חזרתי — קפצתי שבטרם עמליה, אחרי לרדוף מכסאי קפצתי לא אני
 לתביעת עכשיו נעניתי התלמידות כל ועם קונספירציה, בדעתי: ונתיישבתי

 את סילקתי הצלב. במסעי ולהתרכז הכרוזים את הצידה לסלק המוי־ה,
 רק מלים לא הכרוז. שבראש הכותרת את וראיתי השולחן לפינת הכרוזים
 ואצ״ל לח״י עצורי 251 היו אלו חיות. היו הספרות אבל .251 ספרות:

 מלטרון במפתיע הוטסו תש״ה חשוון מלילות ליל באישון שנה, חצי שלפני
 שבעים בת ארבע צריף מנהרת את בריחות. מחשש שבאפריקה. לקניה והוגלו
 החלל אבל הבריחה, אחרי בחול לסתום אמנם היה אפשר בלטרון המטר

 היתד, שלא ועוד, במהרה. נתמלא לא הבריטי הכתר בכבוד שנתחלל
 שלושים או עשרים עוד מלפני הרצון יעלה שלא להניח סיבה כל לבולשת
 שלא כמה עד שהנה, הבריטים שכחו אחת רק באדמה. שוב לחפור עצורים
 לבסוף נאלצים יהיו הבחורים את שהטיסו המטוסים אותם עוף יגביהו
 — זרה היא אם גם שחורה, היא אם גם — ואדמה אדמה, על לנחות
 היו אפריקה באדמת לימים אכן, שנחפרו, המנהרות בה. לחפור תמיד קוראת
לטרון. באדמת שנחפרה מזו יותר ומשוכללות יותר ארוכות

 עיני פה? מדברת היא מי אל המורה? עכשיו מדברת היא מה ...על
 לצלצול מחכות ואזנינו מאחוריה, שמתחולל במה כולנו מעייני בדלת, כולנו

 שאילת ללא ושוב, ולאה. עמליה חזרו השעור נסתיים בטרם אך המצילה.
 לשולחנות השתיים ניגשו כלל, בה עומד אינו איש כמו הקתדרה, מן רשות

 התלמידות מן אחת אף הכרוזים. את לשולחן משולחן אוספות התלמידות,
 לתהות: עלה לא שמאחור מהדוכן המורה דעת על למה? שאלה: לא
 או הסבר לתת עלה לא השתיים מן אחת דעת על גם אבל שמכן? מי

השורה. בראש התייצבם עצם ידי על משכנעים והסמכות הכוח התנצלות.
 כשהגיעה כן על אשר מהשורה. מכבר זה פרשתי הלא אני שוכנעתי. לא

 איך חשה כשאני כנגדה, ומתוחה דרוכה כבר הייתי לשולחני עמליה
 ברגע להתבולל. עד בליבי ומוחי להיטשטש עד תחומים בתוכי סוערים
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 אני מיהרתי הכרוז את ליטול שולחני אל ידה עמליה איפוא, ששלחה,
לידי: אותו ליטול

שאלתי. — רצונך?״ ״מה
!״ ״בכרוז
הוא?" "שלך

לך". אומרת אני הכרוז את תני "שלי...
לה. אומרת אני — אתן״ ״לא

 קריאה סימן איזה — ד הפורשים כרוזי כל את להחרים ״הוחלט
וארץ. שמיים מחבר
החליט?" "מי

!״ ״החליטו
?״ ״מי

מיוחד". "ועד
למה?" "מיוחד
בקולה. עלי נתנה — לא?״ או ״נותנת

בתוכי. מצווה חרד קול שומעת אני — תני תני,
עמוס. של הזועפות עיניו את למולי רואה אני — ומיד הניחי

 בכיתה לומדת מיכל אבל נותנת. הייתי אולי לידי פה מיכל היתה לו
 רק לא מתחילה. הייתי לא גם אולי לידי פה מיכל היתה לו המקבילה.

 איך בפניה רואה שהייתי שום על אלא לידי, לח״י איש נוכחות משום
 את לנצח אפשר ואיך הבעירה, ידי על מבחוץ להיאכל בלי לבעור אפשר
השנייה. בכיתה למדה מיכל אבל פשוט. אחד בחיוך גם האחר

אתן". "לא — לעמליה השיבותי — ״לא״
בכוח". "אקח

"נסי".
 כבר ידעתי, דמי, אך ההזמנה, את קיבלתי חייכנית, באדיבות באדיבות,

 קמוץ שהיה הכרוז את לחטוף וניסתה ידה את הושיטה היא לראשי. פרץ
 והעמקתי לאחור דחפתיה קמתי, מקצהו. פיסה לתלוש הצליחה באגרופי.

 לא עוד שתינו ברצינות, התכוונו לא עוד שתינו לידי. הכרוז את לגלגל
 — ידיה בשתי עכשיו — והתנפלה חזרה כשעמליה עושות, אנו מה ידענו

 וכל: מכל היתה לא כבר הקתדרה על רגע לפני שהיתה המורה ידי. על
הצלב. למלחמות שייכת היתה לא כבר בחדר שפרצה המלחמה
 דחיפה בין מאוד. ומוצק קמוץ היה אגרופי אבל כולו נתמעך בידי הכרוז

 שמחוץ והרחב הארוך במסדרון מתכתשות עצמנו מצאנו לשם וגלגול לכאן
צלצל הפעמון שכן תלמידות, הרבה תלמידות, כבמעגל, ומסביבנו, לכיתה,
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במחזה. לחזות נערות נהרו הכיתות ומכל הפסקת־האוכל לשעת בינתיים
 ארוך שער לשתיהן שווים, בכוחות נערות שתי באמצע, ועמליה אני

 אחת, זרוע ולאחת בהן ולדחוף להכות חופשיות זרועות שתי לאחת ופרוע,
 ההלמות את נגדו. כוונו וההתנפלויות המכות שכל אחד קמוץ אגרוף גם אבל

 קרעי קולות קרעו באוויר שהלמו וההתנשמויות המכות של המונוטונית
 קרעים וקרעים אצבעותי, מבין פעם מדי לתלוש עמליה שהצליחה נייר

הרצפה. על נתגוללו כבר הכרוז מן
 כמלמול אותנו סבב התלמידות מלמול רק נע. אבל קול בלי אילם, המחזה

 עמליה להתערב. עלה לא מהן אחת בדעת — במחזה מבקר קהל של
 — רוח לשאוף מזו זו מעט מתרחקות פעם, מדי מפסיקות היינו ואני
 שהפסקנו כמו יחד, זו, אל זו מתקרבות היינו מיד אבל — היה לא כבר כוח
מחדש. מתחיל היה והקרב יחד,

 שמתוך עולץ, וליבי במכות ידי אחר, בדבר וליבי אחד בדבר נתונות ידי
 ו״הפיץ" טרק אופניו על להמלט שהצליח שהנער שמעתי התלמידות מלמול

...רודפותיו שתי של בפניהן בידו שנותרה האחרונה הכרוזים אגודת את
 בכרוזי כזו פתע סטירת עמליה... כך, כל אותך שמרתיח מה זה אז

כן. לאחרי הרבה אכן מהדהדת מהוגנות לחיים על פורשים
 אלו גוף, מכות סתם, של מהלומות היו לא עמליה של המכות ואמנם,

 משהתחלתי כי שלי, המכות גם מאוד. ווכחניות מאוד, רעיוניות מכות היו
 הכרוז את ממני לגזול הכוונה סיבתן. ממני נתעלמה כמעט כבר בהן
 מול זה ואינרטית. מיכנית יותר עמליה של מצידה גם היתד, כבר

 לזה זה אומרים והם והפורשים, המאורגן הישוב שניים: עכשיו עמדו זה
 מתוך לקרוא יודע אולי היה הוא עין שבעל שמי עד זה. על זה דעתם את

 ממעמקי להן שנתמלטו האינחוחים מתוך וגם ותכיפותן, המכות של גיוונן
...יותר שיבנע אמנם הוא ומתי עכשיו לאמר צד כל ביקש מה בטן,

 ונתרחקנו כאחת שתינו הרפינו שלפתע עוד, לומר מה היה שלא עד
 וסוגרת קפוצה עוד האחת ידי רק שוב. ליקרב מנת על שלא זו מאצל זו

אצבעותי. בין לה שנתחתרה זערערה נייר פיסת על
:השקט את אני שברתי ראשונה
אמרתי. — המנהל״ אל ״הולכים

 קרה אבל מינהלית, וחוקה משמעת לגינוני התלמידות בין הייתי אחרונה
 המצפון יסורי מראש: למונעו היה שאפשר מה מאוחר, עכשיו, עמי

 המחתרת ולעין כפורשת הכל לעין נתגליתי שעוללתי? מהו המחתרתי.
כחוטאת.
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 אחד, לא גם ? כך פה לי שקורא הוא מי — ...פורשת פורשת, ...
 לא כבר זה מרחוק... גם מפה, גם איום, קול שומעת, אני הלוא אבל

 פורשת... ודוב: בועז של עמום של קולו כבר זה עמליה, של קולה
...פורשת

 חופש על רק הלוא דבר, לאיש גיליתי לא הלוא י ממה פורשת ממי?
...החופש על רק ...בלבד אובייקטיבי מוסר מטעמי ...להגן קמתי הקריאה

 שבועתי ועל דעתי על שעברתי פרץ, שפרצתי היום לי היה ...מה
? המסכה את באהבה ולשאת צעד כל לשקול רגש, כל לחנוק
 בסמינר מפיצה עצמי אני הייתי הלוא כרוזים הנער. זה הכרוזים, לא זה

 ברחוב קירות על בלילה אותם שהדבקתי כרוזים בשבוע. אחדות פעמים
 שיעירני אבי על לסמוך הייתי יכולה ילקוטי. את למחרת בהם ממלאה הייתי

 כדי אלא ישן לא שישן כל שאבי שיעירנו. לאיש צריך לא אבי שחר. עם
 חבלי העביר נשמתו, בו שהחזיר על לאלהים בתפילה ולהודות בבוקר ליעור
מעפעפיו. ותנומה מעיניו שינה

 — הריקות לכיתות מתגנבת לסמינר, מביתי חומקת כרסני, ילקוט נוטלת
 מתגנבת כרוז, בתוכו נותנת למשנהו, משולחן בהן עוברת — ישן עוד השמש

ויוצאת.
 כזו בוקר בשעת לשוטט כדאי לא יותר, או שעה יש ראשון צלצול עד

 בתור ולהמתין לחזור ומשם העיר למרכז באוטובוס לחזור מוטב בסביבה,
 להסיענו בינתיים, שתגענה אחרות תלמידות עם אותי, שיאסוף לאוטובוס

 בזרם נבלעת האוטובוס, מפתח כולן עם לקפוץ נדחקת בצפון... לסמינר
 ליד הצלצול עם מתיישבת הפעמון, את לאחר לא הממהרות התלמידות

שמצאתי: בכרוז מנופפת התלמידות קהל ועם — שולחני
.״ .. ? הטירחה על להם חבל לא ? שוב היום זה מה ״אוה,

אחרות: ועם
עין..." לשים פעם היה צריך לעזאזל, לכאן, לחדור מצליחים הם "מתי

 אחרי הרדיפה זו דעתי, על אותי שהעבירה הכרוזים קריעת לא גם זו לא,
הנער.

 תמיד לא בשבוע. אחדות פעמים לה הייתי ראייה עדת כרוזים קריעת
 הסל, אל נאספו בטרם לפעמים, לקורעם. הכרוזים את לאסוף עמליה נחפזה
 שפה בלעגי ומדקלמת עומדת בהם לעיין שהספיקה מהתלמידות מי היתה

 בקול־מלא־את־עצמו כנגדו מכריזה או הכרוז, מן שהעלתה אחדים דברים
עצמה. משל מקוריים ביקורת דברי
 לא מה משום אבל קטוע, בצחוק או בהערת־מה אליה מצטרפות שהיו יש
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 שתגיע לה היה מוטב נגד שהיתה מי וויכוח. לידי מעולם הדברים הגיעו
 האדישה בשבילה, דיברו כבר בעד שהיתה מי לכאן, ולא לכאן לא בראשה
 הכרוזים קרעי איפוא, היו, אחד, פה וויכוח, בלי הצד. מן שתקה ממילא
מכלי. יצאתי ולא — הסל אל נכנסים

מדעתי. יצאתי כמעט אחד כשבוקר גם
 היתד, הכיתה שולחנות בתוך כדרכי לכן קודם שעה שהסתרתי חוברת

 ואליהו חכים אליהו אליהו, שני על בסטנסיל, החוברת לאה. של בידיה
 למוות שם התנקשו תש״ה ובחשוון לקהיר לח״י בשליחות שיצאו צורי, בית־
 עניינם מה השניים את לשאול הספיק לא מוין לורד מוין. לורד של בחייו

 מוין ללורד לו, יש עניין מה לשאול היו צריכים לא הם ואילו בקהיר,
 — מקהיר ומפה, התיכון, המזרח לעניני המיניסטר הוא :ידעו הם בירושלים.

 בפקודתו :בחוטים מושך היה — האצילים כפפות את הלורד שזרק לאחר
 יצאה בקהיר מפיו עבריים, עצירים של ההגלייה פקודת לארץ יצאה מקהיר
 לאמר: הצלה, תכנית לו כשהוגשה יהודיים, פליטים של ההפקרה סיסמת

 ידיים נמשכו בקהיר ממפקדתו ניצולים?", יהודים במיליון אעשה "מה
מעפילים. אניות לטבע

לקהיר. בחורים שני לקראתו כן, על יצאו, בירושלים, לח״י ממפקדת
 בניסן חודשיים, ולפני נשפטו, מעשה, לאחר הבחורים, נתפסו הם

ניתלו.
 על פסוקה ישיבה ישובה גופה והיא לאה, של בידה פתוחה החוברת

 היא כשלפתע החוברת מתוך דברים לעצמה ממלמלת היא עוד השולחן.
גועה: בקול צוחקת

 ...הזה החכם את אותו, שמעו ...הקשיבו הקשיבו, ... שקט ... ש ...״
 ? שומעות ...׳ההדק על ללחוץ אצבעי על מוחי ׳כשפקד :בית־צורי שמו, מה
 מפרידה כשהיא והדגישה חזרה — עו״—ב—אצ על חו—מו קד—פ—כש

 מלוא את "תופסות — המלים סופי את ומאריכה להברה הברה בין בעלגות
 שלוחץ, שכזה מוח זה הדק, על שלוחץ שכזה רוצח סתם לא זה ? העומק

כולם". את תולה הייתי אוך, ...אותו שתלו רק חבל שכזה, מוח
 עכשיו לחנוק תחת אלו ידי בשתי לאה אותך חונקת עכשיו הייתי אוד,
...הקללה את בגרוני

 — הכותל אל החוברת את מטיחה היתה לו הדברים, את קורעת היתה לו
נשמתי. את הרעיל הנבוב צחוקה אבל

 משפט זה יודעת, אני — ההדק על ללחוץ אצבעי על מוחי כשפקד
 הפרידה עתה שזה המלים בקהיר. שופטיו לפני בית־צורי אליהו של מדבריו

עיני. למול ומיוצבות מנוקדות ונתכנסו ושבו חזרו לחברותיהן לאה אותן
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 רואד, אני עכשיו אבל ליבי. להן נתתי לא החוברת את אמש כשקראתי
 הדמית הפקודה ואת הברות, אותן מבין לחיים קם בית־צורי, אליהו את אותו,

 הלאה להדק, הלאה אצבעו, עד בגופו ממוחו רואה, אני ממוחו הזורמת
 שחור, והוא בגופו, עולה לורד, אותו של הכחול דמו לתוך הלאה לקלע,

מוות! ופוקדת:
 ופיתתה מיצרי־בשר שעלתה שלך קטנות־מוחין אותה בזכות לאה, בזכותך

 אליהו, של הבהיר הגדול, המוח את כמו פתאום ראיתי להתחכם עליך ופקדה
תעשה. ואל עשה :אלהים צלם את עליהם ומצווה יצריו על פוקד הוא והנה

 ועל גוף על מליצה רק צורי בית של אלו דבריו אמש אך עוד היו איך
 להיותם אותם שמצרף הצוו בנפש ובוער בגוף עובר ראיתי ולא נפש
אחת? אמת

 שבחוברת האחרים והדברים המראות כל ואת ממני אותו הסתיר שאמש
 שהלבישו שעה חכים, אליהו של אחד משפט בה, שקראתי אחד משפט
לתלייניו: אמר והוא למוות הנידון של האדומים בגדיו את אותו

חיי. בימי אי־פעם בלבשתי ביותר היפה החליפה זוהי
 לבש, הלבוש מיטב בחייו. יופי ידע הוא אליהו. על עליו, לסמוך אפשר
 הורים בית משובחת. ואיכות גנדרני בהידור מטופחות מצוחצחות, חליפות

הצבעים. ובכל המינים מכל חליפות וגם לו, היה אמיד
 חפתים בלי לא גם לא, כזו. לובש הוא לראשונה זה האדום. בצבע לא לא,

 לא מסורבלת׳ קצת מגוהצת, לא גם האחרונה זו לראשונה. זה — ושובלים
המידה... לפי בדיוק
 ליבו את יודע הוא אבל התליה, עמוד אל לאליהו עכשיו ראי לו תלוי לא
לראות: לב־סומי־הארגמן את גם פוקח הוא רואה. והוא

חיי. בימי אי־פעם שלבשתי ביותר היפה החליפה זוהי
 היה ניתן חכים? של הזה המשפט על לאה התלבשת שלא זה ...איך

 רגשנותך את לדגדג אפילו הלוא יכולת דרמטי, בפתוס אותו לדקלם הלוא
להשתנק. עד צחוקך... בתוך לבכות וגם

 עיניים שתי עכשיו איפוא, לי, עשו מה אז. אפילו מכלי. יצאתי ולא נחנקתי
כרוזים? מפריח נער של גדולות
לעמליה. ואמרתי חזרתי — המנהל״ ״אל

 לידי, כשעמליה עכשיו, אלי. טענות למנהל לו היו הרבה לא זמן לפני
כנגדו: טוענת אני מחוייכת,

המנהל?" אדוני קריאה, חופש פה אין או "יש
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 ברגע מציץ הוא למה ? לעברי בעיניו ממצמץ הוא למה 1 פה ברור לא מה
? שלידו הכתיבה מכונת לעבר זה

לבסוף. המנהל שואל — קריאה?״ חופש משמע ״מה
:לעזרתי באה עמליה קדימה, אחד צעד

 משמע, הפורשים, של חופשית תעמולה פה לנהל אסור או מותר :״משמע
?״ פאשיסטיים כרוזים התלמידות בין להפיץ אסור או מותר

 כרוזים לקרוא זמן לה נותר איך לקרוא? עמליה הספיקה כבר מתי אה,
? אותם שמפיץ אותו אחרי ולרדוף לקפוץ דרוכה תמיד להיות עליה אם

 על לשאול נתכוונה לא בכלל היא המנהל. של לתשובתו חיכתה לא עמליה
 את ולבטל התשובה את למנהל לו לספק היה שביקשה כל ואיסור, היתר

לחד־משמעותה. ביחס — לו היו אם — הספקות
 למה ? עמליה של לעברה עכשיו המנהל, בעיניו, למצמץ מוסיף הוא למה

מלא? בפה עזרתה על לה מודה הוא אין
אותה. לקבל איחרתי שלא אלא והסתלקתי. לתשובה, חיכיתי לא אני גם

 עמדה בו לאולם להגיע המדרגות את מגמאה כשהייתי ימים, חודש אחרי
 תוענק בטרם האחרונה הבחינה בפדגוגיה, בחינת־הגמר שעה אותה להתקיים

המנהל. במדרגות. מי אחרי רץ להוראה, הסמיכה לנו
אמר. — למשרד״ עמי לסור ״נא

?״ ״עכשיו
"מוטב". — המנהל אמר — ״כן״

 ?״ הבחינה לאחר זאת נדחה אולי המנהל, אדוני בחיגת־גמר, עכשיו ״אבל
 הבחינה משנה. לא גם וכבר עכשיו, מוטב המנהל. האדון צודק הוא לא.

 המנהל של במשרדו אותה. אעבור אם אפילו לי תעזור לא כבר בפדגוגיה
 לאחד בהשתייכות כחשודה לסמינר מן סילוקי את הדורש הצו לי מחכה

הטרור. מארגוני
 הכלליות מההוראות יוצא פועל רק היה זה כך, כל אישי צו היה לא זה

 בהשתייכות החשודים סילוק בדבר הלאומי הוועד ידי על לאחרונה שהוצאו
העבודה. וממקומות הספר מבתי הפורשים אל

 ... ? המנהל אדוני כזה, ענות־חלושה בקול הצו את קורא אתה למה ...
 אתה ...ההתחלה מספיקה אדוני, הסוף, עד ההוראות את לקרוא חייב אינך
המנהל. אדוני כלל, לקרוא חייב אינך

 המפרבסות לחייו עכשיו לעומתי הופיעו מניין — שקר שקר, שקר, ...
 חיבורים במחברת ומנפנפות כנגדי עולות־רוטטות והן הכיתה מחנך של

 המושכת הדקה הנערית הזרוע זו מי של שקר... שקר... ראשי: מעל
 בפרצופי בו ומטיחה ארוך ארוך כרוז שפה הכתיבה מכונת מסליל אחריה



81 לוחמת של ספורה

...שמאל ועל ימין על פרצופים, סוף אין פרצופים,
.י" מובן הצו "אבל — המנהל אומר — ״מצטער״

 הוא הבשלי י המנהל אדוני באדום, כה נכלם אתה מה על לי מובן לא לא,
 אדוני ומערפל, חושים מבלבל הסומק י הצו את לך שהכתיבו אותם בשל או

 שאני זה עליך. בליבי אין לא, ואפור... מאוד, ברור הלוא והצו המנהל,
 הרחק להיות רוצה כבר שאני בגללי, זה אדוני, הוא, בגללך לא כך מתרגשת

 שנים שש פה שהייתי את להכיל יכולה אני אין שפתאום מפה, הרחק
בעצמי. אברח — נוסף אחד רגע פה לעמוד אוסיף שאם עד תמימות,
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 אותו עלי עבר מה להבין תוכלי אולי עכשיו אם, בעצמך שאת "עכשיו
כבר. לא זה אמי לי אמרה כך — הבית״ את עזבת בו יום

 אבל ניסיתי. לו רציתי, לו אז גם יכולתי "להבין" "אולי". שאמרה טוב
 עוד. לי מכאיב היה לא פשוט זה כלום. בזה מועילה הייתי לא הבינותי גם לו

 ולא אני שבה לידה במחתרת. מחדש לידה חווית של בעיצומה אז הייתי
 שבעה־ כבת נולדתי, מבוגרת די אמנם חבל. נטל מלבדי אחר ולא עמי אחר
 שאהיה, היה צריך כך אבל ואב, אם בידי ומלומדים מטופחים אביבים, עשר

 מבוגרת בצירים, להתייסר עכשיו כוח בי שיהא כדי דיי ומטופחת מבוגרת
מותי. ואת חיי את לבחור שאבין כדי דיי ומודעת

 את האם יולדת אחת פעם לאמי: להשיב אולי אדע ילדתי שגם עכשיו
חמה. מרחם תמיד ולא מספר, אין פעמים בחייו להיוולד עשוי הוא אבל ילדה,

 שהייתי ולילות ימים אותם כל אמי, על שעברו וימים לילות אותם להבין
 שדפי־ לבי להלמות רגע שאקשיב מספיק ? בצינוק במאסר, במחתרת, אני

 שליד ורוגע פורח מגן לחזור מתמהמה שבני שעה משהו משתבשות קותיו
 מעולם כמו — בי הולם ליבי ממש, זה ברגע עכשיו, עוד אבל הבית...

 כשאני בראשית שמחת של וגעגועים התרגשות בהלמות — ואגדי אחר
והלכתי. הורי בית את לראשונה שעזבתי ערב אותו זוכרת

אז. אמרתי — הולכת״ ״אני
שאלה. היא אבל — לאן ידעה אמי

 אז דימיתי ופחדו. גבהו פתאום, גדלו עוד. לה היו לא פניה וכששאלה
 לתופסני בי ננעצות אבי, של השחורות עיניו את גם בעיניה לראות
לא. לא, :לי קוראות והן עמן, שאהיה

 סינר ולכאן, לכאן בסינרה משכה אמי עניתי. לא ועוד עיני את השפלתי
וחיכתה. ארוך, צבעוני
ד* ״לאן

 הידיעה את הסמינר, מן סילוקי אחרי אחדים ימים ראיתי, בו מהרגע
 איזה של ידועה בת "איזו על "אשנב", ה״הגנה" בבטאון שהופיעה

 כמובן והכל ידועה"... מחתרת באיזו אגב שנמצאת ידוע, תימני עסקן
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 שאוכל כמי — לאות אות הידועה, המחתרת שם אבי, שם שמי, בשמו, ננקב
 למהר שעלי וידעתי הידיעה את שראיתי מרגע — לתיאבון קורצא
מחתרת. אחת: מלה במוחי עלתה הורי בית את ולעזוב

 ביום שמסתתרים מאנשינו הכרתי מהי. ידעתי ולא אותה חשתי
 שמשנים שיש ידעתי לי. אמרו במחתרת", חיים "הם — בלילה רק ומגיחים

 ראיתי לי. לאטו במחתרת" הם "מתחפשים, — הרבה בשינויים פניהם את
 למחתרת", "ירדו — כאלמונים וחיו שמם את עוד ידעו לא שכמעט מאנשינו

 מדרגות חדר של במדרון הבנוי וקטן, צר בחדר הייתי גם פעם לי. גילו
 היה גדול גשם רופפת. היתה דלתו בו, היה לא אשנב וכרוזים. ניירות מלא
 אחת ודפיקה דפקתי דפיקות שלוש מכתב. החדר לבעל והבאתי יום אותו
 גם שטף שבחוץ הגשם לי(. אמרו המחתרתיות", מהדפיקות "אלו —) קלה
 בזרם צלחת והדיח אז עמד החדר בעל ובקצף. זורם הגג, רעפי מבין פה,

הנדלף... המים
 ...״קונספירטיבי יותר אליך, בא הברז החוצה, יוצאים לא ? מה כך, ״נוח

 על גם נפלו אחדות גשם טיפות המכתב. את פתח בטרם עוד בחיוך אמר —
 בעליו, ועל עליו לעצמי ותמהה החדר בפינת עומדת עוד וכשהייתי פני.
:סלחנות באבק זה לי אמר

הה..." מחתרתי? בחדר הראשונה "בפעם

ידעתי. לא עוד מחתרת מהי ואני
עניתי: — ״לאן?״ אמי לשאלת אולם

"למחתרת".
 מששמעה עכשיו, אבל הזמן, כל אמי לה שציפתה האחת המילה היתר, זו

 קצה נתנה נתפחדה, כולה, נדהמה — גלים גלים מרעיד צליל — אותה
 מאומצים. נראו ופיה עיניה בצפורן. וכססה שיניה לבין השמאלית ידה בוהן
 לפתע מחתרת. אותה מהי לעצמה לברר כיסום באותו מנסה שהיתה ניכר

פסקה: מהורהר בלתי ובקול הרפתה
 ? ללכת זה בשביל את צריכה למה אבל מחתרת, לא מחתרת !לא ״אבל

 רוצה אני רע... לך יאונה לא ידי, על פה, במחתרת. אצלי תהיי טוב,
 לאן? אבל ללכת? ממני... מפה, אותך לקחת שיעיז האנגלי את לראות

 צריכה כך, כל צעירה עוד ואת טוב?... יותר לך להיות יכול מי אצל
 הוא סינרה. את לפגיה הניפה זאת וכשאמרה — ידי״ על פה, ידי, על להיות

לשמלתה. ונצמד וחזר באוויר שנייה שהה
 אותי לחצה והיא נצמדנו, שאלך. שידעה ידעתי דומעות עיניה כשהחלו

ומתרחקת. רחוקה כבר הייתי כאילו רב, במאמץ ויותר, יותר אליה
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המחתרת. אל ירדתי. רצתי, הלכתי, ואני
 בין צריף השטח. פני על דווקא היה לילה אותו הובאתי אליו הצריף

 לעזרה, כקורא מייבב בקול סער הים הים. שפת שעל מחלול שכונת צריפי
 הקול העלה מה משום יודעת איני בים. טובעים של קולות שאלו שנדמה עד

 בפתח עומדת כך. לאחרונה. היום שראיתיה כמו אמי של דמותה את הזה
 עוד, ישנה אינה בוודאי הצבעוני... הסינר בקצה ממוללת וידה הדלת

 יותר לך להיות יכול מי )אצל אחזור עוד שאולי וחושבת יושבת מחכה...
 שהלכתי לו אמרה אמי בענינים. סדר להביא כרגיל מנסה אבא טוב?...(
 הוא עפר? מחילות מנהרות, אפלות, גג עליות מחתרת? זאת מה למחתרת.

לברר... אפשר הכל בדיוק, יברר מחר
 בלבד, אנשינו ובין לי יהיה סתם כינוי עוד לא חדש. שם לי יהיה ממחר

שרגי כפי אהיה, ליגלית" "בלתי ...העולם כל בשביל חדש שם שם, אלא
 גרמה מדוע המשטרה. ידי על המבוקשים אנשינו את לכנות בלח״י היו לים
 אולי שכאלה? לב ריגושי למן וככה, קונדסית, לעליצות זו מחשבה לי

...הייתי עוד ילדה גם ואני ממשחק משהו גם בזה שהיה מפני
 ששכבתי המזרון בקצה שישב ארזיה בצריף. ערב אותו היה אטום רעש

 מחצלת על עצמם פרשו ונדב סיומקה בן־צי, גדולה, יד במפוחית ניגן עליו
 המפוחית. צלילי את מעט צרודים בקולות וליוו שלצריף העץ קיר בצד

 מופשט, זר, משהו בעיני כאן זו בנעימה בה היה רוסית. נעימה של צלילים
 לליבי. ירדה ולא באזני באה מהפכנית. אופנה משל מתגנדר משהו גם ואולי

 שאמנם לפתע חשתי אותה מזמזמת אני גם והנה עצמי כשתפסתי ורק
 הגעגועים מעולם ועולה עתיקה אחרת, היא פה המתנגנת הראשונית הנעימה

שלנו.
 כפתוריה במכנסיו, חציה חולצתו פרוע, ערמוני שערו שר. לא הרצק׳ה רק

 על מקפצת הימנית ורגלו נמוך קנים כסא על יושב היה לשליש, רכוסים
 חטובות בתנועות ולכאן, לכאן באוויר היו מנופפות ידיו השמאלית. ירכו
 נמוך היה ותנועותיו העוויותיו לעוצם בניגוד קולו נאום. נושא כמו והוא

 בידו. חוברת מחזיק שהוא ראיתי כך אחר נשמע. שלא וכמעט להפליא
 מבטו הפנה לא גם לא, או לו שומעים אם כלל לו איכפת שלא נראה
כלל. אלינו

 וזרק ארוכות בי הסתכל מעצמו. נרגש עוד היה הוא אליו. התקרבתי
הקדמות: בלי ופתח, במחצלת השכובים אל לב בלי פתאום החוברת את

 בלילה רק תצאי דרור. ציפור עוד לא פה. כולם כמו את גם תהיי "עכשיו
 לשכוח, יכולה את השמש את בחושך. כולה וכשהשכונה מהצריף בלילה

 בלילות רק אבל בהחלט, כן, מה? רומנטי, הירח. עם רק עסק לך יהיה
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 פה, ולירקב חודשים, יום, יום כך לשבת משתצטרכי כך, אחר הראשונים.
 כבר זה — אוויר ולנשום החוצה לצאת כדי הגואל לחושך ולחכות לעזאזל,

מזופת." ..מ די לך ייראה כבר זה רומנטי, פחות לך ייראה
רעדו. ידיו הנפט. מנורת לאור ולבנים חוורים היו פניו

 — הזה״ התקליט על חזרת שלא מהבוקר, בעצם שעות, הרבה כבר ״מזמן.
 את נצל חדש. קרבן הערב לך "יש — מאחור סיומקא של קולו עלה

 רבים לברוח, אותו הכריח מישהו כאילו התפרק... התלונן, ההזדמנות,
אתך". להתחלף מוכנים היו בלטרון אחרים

 — לך ומניין לליצנות, פה מקום מה שלך. החוכמות תקליט עם ״ואתה
 חופרים הרוחות? לכל הזה הרוח קור לך מניין — תופס אינני פשוט
 אל, דרכה לצאת כדי חופרים, חודשים על חודשים מנהרה, איש עשרים להם

 שברחנו מאז עברו חודשים כבר והנה — המלחמה אל פשוט מליצות, בלי נו,
 ויום שעועית בלי מרק אחד יום לבשל כדי בחוץ, פה, מחדש כלואים ואנו
 וניאסר, אותנו יכירו פן לצאת אסור ביום מרק... בלי שעועית אחד

 רק מותר פשוט אחרים, גם כך ידי על נסכן פן להשתתף אסור בפעולות
 לנשום מותר לנו, שמותרים דברים כמה עוד יש לא, הדעת... מן לצאת
 מותר ...ו המצח חצי עד המגבעת את ולשמוט אפלות בסמטאות בלילה אוויר
 מאיפה אבל סבלנות׳. בחורים, ׳סבלנות מהמרכז: עידוד פתקי גם לקבל

 — בחוץ תיל גדרי שום בוערות, הידיים שיגידו? זאת, את אותה לוקחים
...״פה לחפור יכול לא אתה מנהרה אפילו בסבלנות. והזדיין לך ואתה

 כמו שלא הוא, הצריף. בפינת המפוחית את והניח ארזיה קם עכשיו
 "ליגלי", היה הוא מ״העשרים". אחד היה לא ונדב, סיומקא בן־צי הרצק׳ה

 היום היה הקטניות מרק בקניותיו. קצת בואי לכבוד היום שחסך זה והוא
 ממנו למזוג ניגש עכשיו השולחן. על אדום יין היה בערב אבל מעט דליל

 אני, שתיתי במחתרת. הראשון לילי חנוכת כאן. שהיתה האחת הכום אל
 מחתרת" "מאופל רך: בקול שר החל מישהו כולנו. שתינו סיומקא, שתה

הצטרפו: המחצלת שעל וכולם
וסורג כבלים בין

המרדות, שירת בוקעת
העורג מנגינת התוחלת, שיר זה

הפדות. יום השחרור, ליום
 אחרון ערב אותו שרנו כך זוכרים, "אתם לעצמו: כאילו אמר אחד

 זמזמתי זוכר אני בתוכה, כשעברתי כך אחר למנהרה, שנכנסנו לפני בלטרון,
וזמזמתי." זחלתי וזמזמתי זחלתי הזה, השיר את הזמן כל

בדלת קלות דפיקות שתי הצריף. אל מתקרבים צעדים נשמעו מבחוץ



לוחמת של ספורה 86

קלה. אחת שוב ואחריה ארוכה, אחת דפיקה ואחריהן
 הסיר אחר־כך דבר. שיאמר בלי עוד בכולנו, התבונן רגע, עמד שנכנס זה

 "שורצים הוסיף: ומיד "שורצים", אמר: כשהתישב ורק הקמוטה מגבעתו
"החזית". לח״י עלון את מכיסו והוציא ככלבים",

 האותיות חמש וקראנו. זה, גבי על זה היינו, חמישה העתון. על התנפלנו
 אחד כל של כך כל ואינטימיות, מוכרות כך כל היו "החזית" של השחורות

 שבינינו החלל ואת שביניהן, הרווחים את המלים, את נשמנו. קראנו, מאתנו.
 איש וכמו בפינה מושלכת היתה המפוחית אחד. היה שהכל עד — לבינם

 אחרות מלים לא כלום, פה היה לא ונדמה אתמול, ולא היום בה נגע לא
פה. ופורחות המרצדות הצרות האותיות מאלו לבד אחרים, דברים לא

 ואני גברים חמישה כאן? נישן איך חצות. אחרי הרבה כבר צרבו. עיני
 ארוכות שחורות גרביים לי נתן מישהו אחת. לא גם ומיטה מזרונים שני אחת,

 מגוחך מראה כנראה היה זה לחצאית. מתחת אותן גרבתי פיז׳מה. במקום
 שזה משום אלא שנראיתי כמו שנראיתי העובדה בגלל כך כל לא למדי.
צניעותי. על לגונן כדי להספיק שהוא איך היה צריך

 אז אותי הטרידו ולא מה משום אותי פקדו לא צניעות על מחשבות אבל
 — בחינוכי כך כל מהפכנית שהייתי או להן מעבר שהייתי משום לא כלל.

 של לצידו שלי אחד מצד לפחות אשכב אחת שמיכה שמתחת העובדה
 לילה שאותו אלא אז, עד מאליו. המובן דבר אז עד היתד, לא בהחלט גבר

 שלמדתי וכמו — אצלי אחרים, בלילות וגם לילה באותו פשוט. היה זה
במחתרת. אחרות אצל גם — כך אחר

 דם באיזה ועוד איך, ועוד היו, ודם? בשר ממש, של גברים כאן היו לא
 שיחושו נעלות, מוסריות מידות בעלי אנשים אלו היו אני. וגם ובוער. לוהט
 היום מבט מעיפה אני ? ישראל נצח על דווקא ויהרהרו אשה, של גוף לידם

סגפנים. לא נזירים, לא "לא". שאשיב כדי — החיים עמנו ורבים —
 כרגע שעולות במלים משתמשת אינני זאת בכל אם מה? — זאת ובכל
 שכמעט החוצה, בצאתן כמליצות יצלצלו שאלו החשש מפני לא זה במוחי

 בלידה באמת, אחת פעם נולדה היא גם שהמליצה היום מאתנו נשתכח
 בהן משתמשת אינני במציאות. כיסוי לה והיה אמיתית חוויה של חוקית
 אותה ממצות אינן זה. ברגע הרגשתי את חופפות אינן שהן משום פשוט
 האחד המתח את במשהו להפר שלא בינינו אז שהיתה כתובה בלתי ברית
 המינים שני שבו מתח המינים. שני שבין ממתח ושגיא עליון והוא אז, שהיה
חדש... למין יחד והתקדשו הותכו
 לתוך אחד כל נתכנס לאט לאט אחת. לשמיכה מתחת עצמנו מצאנו וכך
אמר: שמישהו עד משהו. עם התייחד עצמו,
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ז" הביתה מתגעגעת כבר לך, אומללות פנים "אילו
 הביתה התגעגעתי, אמנם אבל שנעצבתי, כלל ידעתי לא אומללות?

פה. אותי תקפו סתומים געגועים סתם, כך, אלא הביתה, לא אולי או
ואומר: ממשיך זה אבל

 למחשבה הבית, על לגעגועים מסוגלת עוד את לך, טוב אולי "ובעצם
 בשר... לב עוד לא אבנים... הפכנו כבר אנחנו משפחה... בני על

 אולי או כך כל היא רחוקה אך כזאת, היתה לי גם כן, אמא... הורים,
 במשרפות עשנם עלה ואחי ואבי כבר שהיא משום לא לא, אני... רחוק
 זה האלה, החיים כן במחתרת, האלה החיים פשוט זה ...זה בגלל לא הגז,
...״אחד לדבר והלב המוח כל את מאמצים רגש, כל מקשים אלו ככה,

מובן... ולא פתאום מאונס צחוק צחק עכשיו
 אשה לכאן שתבוא היה "די — סיומקא מתערב — לישון״ לה ״הנח

 היא עת? בטרם אותה נקלקל זה מדוע כליל... נתמוגג שכבר כדי אחת
 ולהתגעגע להתרגש להרגיש, את יכולה עוד כל אלי, שמעי תספיק... עוד
 שהערב את, זו השורה, את קלקלנו אנחנו לא שאולי אלא ...התגעגעי —

 זה כמה עד יודע לא אני אמך.... של סינרה ריח את לכאן אלינו הבאת
 זמן אמא על תצטערי לא את להבטיחך: יכול אני זאת אבל אותך ינחם

 לכך, פנאי לך יהיה לא כמונו. ותשכחי. יעברו חודשים הרבה לא מדי. רב
 כל ומאבד מתרחק מתערפל, אתמול שהיה מה לי... להאמין את יכולה

חשיבות".
 לפעמים משהו, זוכרים לפעמים "לא, — מהורהר אחד אמר — ״לא״

 מעבר הלוא ישראל ארץ אלך, שלא ומתחנן עומד אבא מתגעגעים...
 מתפלא ואתה ובוכה, עיניה את ומנגבת בוכה אמא היא... ולזמנים להרים

 רק כך, והולך... יכול, ולא להבטיח לנחם, רוצה לך, קשוח לב איזה
 בית.. ועולה... נתסם ישן ישן הם רגש איזה משהו, עולה לפעמים

 עוד אתה אבל אומרת: בפתח, עומדת ואמא וצוחקים שבעים גויים הרבה
ילד...". ילד...

מעצמה. כבתה המנורה קול. כבר היה לא בצריף
מחכה... לא כבר אמי — חשבתי — עכשיו חושך בבית גם

הסלע. אל נשבר וקולם קצף בשצף היבו הגלים

חדשה: זהות תעודת קיבלתי למחרת
שחור, — שער

חומות, — עיניים
 היה כבר זוכרת. אני בדיוק. סנטימטר. וארבעה ששים מאה — הגובה
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 משהו אבל בסמינר, האחות בחדר לאחרונה כשנמדדתי וחמישה ששים מאה
 צורך אין בבקשה׳ ישר כך, לא האחות: בעיני חן מצא לא בעמידתי

...סנטימטר וארבעה ששים מאה כך, כן, העקבים, את להגביה
 וחותמת דמיוני, בית ומספר קיים רחוב של בתעודה, יש כתובת גם

 הותירו אחת שורה רק היא. שלי הצד מן התמונה וגם כחוק, יש, ממשלתית
שמי. את עכשיו בה לחתום עלי ריקה,
שמין מה
 שושנה תוהה: אני קוראה׳ אני הלוי. חותמת: אני שושנה, חותמת: אני
ז הלוי

 אפגש ואילך שמעתה מעטפה מיוסל׳ה, הבוקר קיבלתי אחת מעטפה עוד
 שהכילה המעטפה זו עמי. לפגישות תמיד תדייק לא והיא לחודש אחת עמה
לירות. שתים־עשרה ימים: אותם החודשי התקציב את

 — בצריף בערב סיומקא לי אמר — החודש״ לכל לך שיספיק ״צריך
שיספיק". לך מובטח החודש לסוף תשאירי העשר ואת בשתיים תתחילי "אם

 להתחיל תצטרכי לא ביום פעמים שלוש פה שלנו למרקים תצטרפי "ואם
מרק. מצלחת גומע והוא הרצק׳ה אחריו מחרה — בשתיים״ גם

ומוסיף: גומע
 גם שלנו מבטיחך: אני אמך של הפלא בסירי להגות תוסיפי לא "ואם

 את והקיבה, מתרוקנת שהצלחת העיקר חם, שזה העיקר לחיכך... יטעם
מתמלאת..." רואה,

 קול חזר בידו עוד והכף כרסו על הרצק׳ה כשטפח ...מתמלאת...
מלא. מלב ועלה הטפיחה
 נותר לא מעתה ? רעב אתה בחודש פעמים כמה ? ביום יש ארוחות כמה

 פחות, לקצת לא, ...פלשתינאיות לירות לשתים־עשרה זה כל את לחלק אלא
 כשצריך הצפון מן ברגל ללכת רחוק עירוניות. נסיעות של חשבון גם יש

 נכללים לא לא. — בגדים אבל בדרום. לפגישה בזמן להגיע להספיק
 לא בכלל זה אותם. להשתיק שמוכרחים רעב בכאבי קשור לא בתקציב.

 יש ואפילו ראי, אין ממילא אמש. שפשטו הבגדים את בבוקר ללבוש כואב
 מה בו רואים — לראות פנאי ויש ראי יש ואפילו לראות, פנאי אין ראי

 אנו עצמנו ואת ערום כולו העולם כל את בו ראינו ואנו בו. שנותנים
מלכות. לבושי

 הלירות אבל ישראליות לירות בעשרות החודש את מתחילה אני היום
 לאינפלציה שגרם איפוא, זה, מהו — סופו את עוד מכסות אינן הבודדות
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 עוד קניין ולהוסיף ולרכוש להעשיר היום בנו שמאיץ מהו המטבע? של
ועוד?
 לו אשר כל את לתת נכון היה אתמול ...אבין לא לעולם ...אבין ״לא

 לי אמר — פרוטה״ שווה על ליהרג נכון הוא היום חייו, את גם ולהקריב
לח״י. איש מאז, מחברי אחד עם מסחר בעיסקת לאחרונה שנכנס מכר

 מוכנים כי הבין, לא אתמול, אז, גם שבעצם משום היום מבין לא הוא
 דבר, לנו נתן לא כבר לנו" אשר ש״כל משום לנו אשר כל את לתת היינו
 עניי- ידי על לו המושאלת המשמעות את בעינינו איבד כבר שהוא משום
 על מחלנו אם למחתרת, כשירדנו רכושנו את מאחורינו השארנו אם הרוח.

 משום אלא ונזירים, היינו שסגפנים משום לא הנה — הזה העולם תענוגות
 ששום מה את בלתי־אמצעי באופן וחיינו יותר גבוהה לחזקה שעלינו
 נותנים שכשאנו החוויה, את לעולם: אותו לתת יוכל לא מלבר אמצעי

 מקבלים אנו — שלנו והוא אותו לתת שאפשר האחד הדבר — עצמנו את
כולו. העולם כל את

 ביטוח, בחברת מנייה אז מה מאחורינו, שהשארנו בית־אבנים לנו מה
בבנק... עובר־ושב חשבון אז מה

 באונם כשהפקענו כי אחר. של חשבונו גב אלא שלנו, חשבון רק לא אבל
 אמת, אותה דעת על לכך היינו אנוסים מנכסיו העשיר של בעלותו את

:אומרת היתה כך קול גם לה היה שלו
 מהם לקבל מדמה שאתה זו תמורה כיסוי. להם אין כולם נכסיך כל כסיל,
 ללכת הזאת, האדמה על חייך את אחריך ולהמשיך להנציח — מנכסיך

 זה כספך דריבית. ובריבית מעימנו אותה תקבל — פה ולהישאר מכאן
 אותו להגשים לנו יעזור ולמלכות לגדלות לאמת, במלחמה אותנו שישמש

 טעם יש שבו משום באמת בן־קימא שהוא באמת, נצחי שהוא אחד ערך
אחריך. גם לחייך

 ודלא־ניידי ניידי נכסי אילו כולו, העולם נכסי גם ולו בעולם, נכסים אילו
 שהוא עולם עם זו מופלאה והתמזגות בעלות תחושת להעניק בהם יש

 היצר מדחף לא בו עושה ואתה לעולם עמו חי אתה שלך, כולו פתאום
"עשה!" הצו: מכוח רק

 כשתחושת־ תעשה". "לא על עוברים — ״עשה״ עוד שומעים כשלוא אבל
 פנים כך, וכשאנו בעולם. לבדם אדם בני — איננה התמזגות של זו נצחים

 לא למה בודדים. לבד, אגו הלוא עצמנו? אל לחייך לא למה פנינו, מול
 כאשר — לבד ועולם לבד אדם כשבני דלים. לבד, אנו הלוא ? להעשיר לאוץ

 למה — נוטל אתה ההפקר מן נוטל שאתה וכל שלך אינו כבר שבחוץ מה
לגנוב? לא
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 מלפניך לבד, אינך לבד, אינך ולוחש: עוצר נזעק משהו גונבים. ולא
 לבבות סוף אין מאחוריך שומעת? לא — קורא והוא מאז משיח אותו

...לבד לא את ? רואה לא — לו שדפקו
 ואני ראי ובארוני בגדים בגדי היום במלתחתי מלכות. בלבוש עוד לא רק
 אותי מכסה וערייה. ערום לא אבל כולו, העולם עם ערומה ממנו עולה
...לבוש כל אם ראשון, תאנה עלה אם זו :בושה



12

בריבוע". פגישות לקבוע מוטב "אתך — יוסל׳ה לי אמר — ״אחרת״
 רחובות של ריבוע מקיף להיפגש מהנועדים אחד כל היה ריבוע בפגישות

 כאילו הריבוע נקודות באחת נפגשים כך חברו. של לזה מנוגד בכיוון
 אדם מבני סקרנות פחות מעוררים ברחוב מהלכים אדם בני באקראי.
הולכים. אדם שבני במקום עומדים

:פה בעל לי מוסר יוסל׳ה אבל הדואר פתק את מיוסל׳ה לקבל מחכה אני
 במקום לך יחכה אמנון שבצפון. בשדה הפעם קבלה. וועדת "הלילה

בתשע". הרגיל
יוסל׳הז" השעה "מה

תל־אביב. בצפון עזוב שדה :המקום תשע. השעה

 עיניו היו גם שלו מעיניו, זו מטפחת לנער, לו, להוריד היה ...צריך
 מאירים ירח בלי כוכבים אבל כוכבים, יש חושך. רק יראו מה פקוחות

 אותו ומצווים שמיים לבין בינו חוצץ עומדים החושך, את יותר ומעמיקים
 לקיים כדי לו חיכינו מכבר זה אנו וגם שלנו, כולו איפוא הוא החושך לארץ.

בשדה. וועדת־הקבלה את
 — לו ינשוף עיני גם לו מעיניו. המטפחת את לנער, לו, להוריד היה צריך

 העיר מבתי ואפלים עמומים אורות רק יראה מה — אלינו וגבו יושב
 אל בפנינו ישבנו מספר, צעדים של במרחק ואני, פנחס אמנון הרחוקים.

 עיניו על המכסה הלבנה המטפחת את אלא ראינו ולא פקוחות ועינינו גבו
 שיחי בשל כך זח גוו אולי האדמה. על בריגשה זח גוו ואת בחשכה בוהקת

 רגלי נתמלאו קלה שעה לפני השדה את כשחצינו שפה. הדוקרניים החרולים
 קוצים קשים ירכי. את לשרוט למעלה־מעלה לו התגבה אחד וחרול שריטות
מאוד. ודוקרניים חוד עזי באפלה,
 ונושם לצדדים ראשו מסב בגרונו, מתחכך באדמה, גופו מחכך עוד הנער

 נושף. שהוא שומעים לא אוויר, לתוכו שואף שהוא שומעים קצב. ללא בקול
ז נח ולא זע שהוא בנער, בו, והומה דוקר איפוא מה הקוצים לא אם
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 אלא להתחיל, היינו צריכים כבר זה למעשה הנער, נתחיל, מיד זה הנה
 פתיחה. כל דווקא קשה בדברים לפתוח תמיד המועד שהוא אמנון, שעל

 שהוא איך להם ורובצים מתקבצים ההיסוסים כל שבעולם, הגמגומים כל
 כבר אז או — מתחיל ואמנון כתמיד, הנס, מתחולל משרק אבל בפתח.

 ההיסוסים מדביקות. עצומות ועיניו ומשתפך גואה בעדו: לעצור ניתן לא
 משתפכים לטרקלין, פורצים הם — מאחור בפתח, אז נשארים לא והגמגומים

 של נופך —שם תמהוני היסום פה. נבוך גמגום — ומוסיפים הגאות, בתוך להם
המליצה. לתפארת אמת

 עצמו והוא שלנו, הגיוס ולמחלקת לוועדות־הקבלה האחראי הוא אמנון
 רק כך זה — לגייסו מבקש שהוא מי לפני מסמיק עומד וכשהוא מגיים.

 באיזו — מילים של סוף אין לפתוח? בדיוק במה מהתרגשות: בהתחלה,
 לשכנע?... יצליח לא ואם בלשונו? חלילה, ייכשל, ואם להתחיל? מהן
 שהלה זה איך :מהתרגשות מסמיק, הוא מיד משפתח כי שפתח, לפגי רק כך

? היסום של צל עוד לזה לו שיש זה איך ? בוער לא עוד לפניו
 ושולהב, נדלק בינתיים כבר לשלהב ביקש שאמנון מי גם אם עכשיו, אבל

 בכך יבחין גם אמנם שאמנון נם עוד ודרוש מדי, מאוחר כבר עכשיו הנה
 מדביקות, עצומות עיניו עוד אמנון, ממשיך הזה הנם שיתחולל עד ויחדל.

 זה ללח״י שגויים אותו גם ששוכנע, אותו גם לשכנע, לנמק, להסביר,
...מכבר

 אליו. שנשלח מהגיים אתמול עוד קיבלנו הנער של הגיוס שאלון את
 יש אבל שמות אין ממליץ" "מי בסעיף גימנסיה. ותלמיד שבע־עשרה בן

 לילה הלך אלינו, להצטרף דרך לשווא שביקש אחדים חודשים אחרי :סיפור
 הנער מפני השאלון את שמילא הגיים קשר. וביקש כרוזים מדביקי אחרי אחד

 חשדו: אבל לכתובתו, שאלו לשמו, שאלו המדביקים לקשר. התחנן כתב:
 למחלקת הפרטים את והעבירו — פח הטומן עוקב אולי שמוחדר, אחד אולי

 ונמצא צעדיו אחרי עקבה אחריו, לבלוש שלחה זו שלנו. הידיעות
הרוח. אחרי לתהות לפניו ואנחנו פה הוא הלילה כשר.

 שדוחה כמי בפסקנות, אמנון פתח — המדביקים?״ אחרי הלכת ״למה
הבכורה. זכות על ביניהן והתנצחו שצבאו שאלות לבסוף מלפניו

קשר". "חיפשתי
מיז" "עם

לח״י"... עם... "אתכם,
 ז מי עם יודע אינו שאמנון אתה סבור וכי ? הנער קולך תוהה זה מה על

ומקשה חוזר הוא הנה ...מי עם לשמוע ושוב שוב מאושר שאמנון רק זה
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לח״י?" זה "מה
ולפרט: לחזור עליך הנער,

ישראל". חרות ׳"לוחמי
 — לאיטה אות כל אמנון מסכם — ישראל״ חרות לוחמי עם קשר ״ביקשת

?״ ״למה
 הפרדס של הרריים ריחות לא וגם הד להחזיר בכוחו אין שדה־קוצים

 הנער, של גוו זה — רחוקים העיר של הכבדים האבן ובתי שמאחורינו,
 ומפחיד רוטט בהדהוד אמנון של שאלתו את עכשיו אלי שהחזיר איפוא,

למה? כזה:
? איך יודע לא או ישיב מה הוא המהרהר השיב. לא עוד הנער
 הרועד הנערי הגו מן קטן ילד של קול עולה — השאלה״ את מבין ״לא

שלפנינו.
 עכשיו רק החשכה ובעד הרועד לגו מעבר אבל קטן. ילד של קול

 מסובב ונער שחורים, ראיתי, לילות לבדו. לא הנער. את ראיתי לראשונה
 ליבו: אל ומשיב למה? ליבו: את ושואל מצד־אל־צד בר על ראשו בהן

 ושואל מרחוב־אל־רחוב בחוצות בהן סובב ונער שחורים, ראיתי, לילות ככה.
אנא. :כרוזים מדביקי לפגי קולו ומחנן ? אנה :רגליו את

 על ומתרפק אמנון חוזר — ?״ לח״י אל אלינו, דווקא קשר ביקשת ״למה
"לח״י".
 עוד יש :לאמר אחרת, זה את שואל אמנון היה אחדים שבועות לפני עוד

 לח״י בין איפוא, ההבדל, מהו האצ״ל, בבריטים, הלוחמת אחת מחתרת
 שיצא — תש״ה אלול מאז — אחדים שבועות כבר זה לא. עכשיו ? ואצ״ל

 הסכם המחתרות. שתי בין הסכם על ובישר האצ״ל ושל שלנו משותף כרוז
 וקוויהן מועדיהן המלחמתיות, הפעולות היקף בקביעת פעולה שיתוף על

הכלליים.
 לקום היה יכול לא מלא איחוד מלחמתיות פעולות על הסכם שהיה עם אבל
 שלנו. זו אחרי מפגרת היתה עוד האצ״ל של הפוליטית ההגדרה ימים. אותם

 האצ״ל מעיני הסתירו עוד חוקיותו אי ואת זר כשלטון השלטון הגדרת את
 אכזריות — הבריטי האימפריאליזם מהות ואת וגזירותיו, המדכאים חוקיו

בארץ. המקומית האדמיניסטרציה
 אותם בוועדות־הקבלה המשותף. על רק לחשוב עלינו היה ימים שאותם אלא

 איפוא נאלץ אמנון האצ״ל, לבין בינינו ההבדל על השאלה חזרה לא ימים
י ללח״י דווקא למה :ב״דווקא״ עכשיו, כמו אותה, לעקוף
:אלינו איפוא, אותו, מחזיר הוא הזה, הדווקא את מבין לא עוד הנער אבל

משיב. הוא — אליכם״ דווקא להצטרף שביקשתי ״משום
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:נסוג הוא ברירה, אין סבלנות, חסר כבר אמנון
״1 ל״הגנה" משל דרך ולא אלינו ״למה
 טופח אינך למה פנינו? אל בגבך ובורח עכשיו קם אינך נער, למה

 הכרוזים מדביקי אחרי לך והולך השואלים פרצופינו על הלבנה במטפחת
? הטובים

 כתפיו נינוח, גוו לראשונה עכשיו אבל בורח. לא הוא קם. לא הוא לא.
 את להצליל כדי זה בגרונו עכשיו מחכך כשהוא מקום. לו מצא הוא מתרפות.

 "למה גם יש לא" "למה כשיש ברורה. השאלה ישיב. מה יודע הוא קולו,
 ? הדברים את בו וקרא ושיגן וחזר קיר־בכרוזים ליד עמד שעות מעט וכי כן״.
 עמם והתייחד בכיתה המופרחים הכרוזים את לתיקו הגניב פעמים מעט וכי

 שבלעם וכמו במילה, מילה לאחד, אחד אותם זוכר הוא ? ובלעם סתר במקום
 ולגרונו, לחזו מקרביו עכשיו המילים להן ועולות חוזרות הן כך בסערה

בולעים: אנו ומפיו
והמת המתעה המשלה, הציונית ההנהגה אחרי שולל הולכת — ? ״ההגנה

 להסגרת המשעבד עם פעולה משתפת ציונית המנהיגות השליט, לפני רפסת
 הישוב את המדכאות פעולותיו נגד אונים חסרת עומדת אבל עבריים, לוחמים
 הוא סרטיפיקט... עוד מתחננת: והיא הארץ שערי את סוגר הוא העברי.
 הוא ...כללי שבתון יום על מכריזה והיא — הארץ מחופי מעפילים מגרש
 במולדת עברים רוצח הוא ...מוחה והיא — גיטו בתחומי היישוב את כובל

 הוא חלודה... יעלו לבל שבסליקים הרובים קני את בגריז ממלאה והיא —
את..." מחניק
 זה את והדבקנו כתבנו אנחנו יודעים... אנו עצור, הנער, עצור, די!

הקיר... על
במילה: מילה כשיודעים להפסיק למה למה? לא,

 שחרור מלחמת מאשר אחר אמצעי אין חוקי בלתי שלטון נגד — ״לחי״י?
 לימין הצדק, לא אבל הכוח עומד הבריטים לימין דרך... ובכל נשק בכל

 האחת התנועה היא לח״י הכוח. לא אבל הצדק עומד הציוניים המנהיגים
הכוח". גם שעמו הצדק את שמייצגת
 לא לאמנון שקרא. האחרון הכרוז גם הסתיים אולי פה הפסיק. הוא עכשיו

 גם הוא אמנם אם הנער את לשאול היה צריך לא גם לאמר, הרבה נותר
 שוב להשתכנע עתה מוקסם היה אמנון איך לראות היה מספיק — משוכנע

...מחדש לה והתגייס לח״י בצידקת הנער דרך
 הוא — למה, הנער, יודע הוא נסתיים. האידיאולוגי החלק תורי. עכשיו

איך? גם יודע
 מילה לחזור אפשר אי קוראים ואם קיר, בכרוזי "איך" על קוראים לא
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 שלא בחור על במילה מילה לחזור אפשר אי למילים. שבינות מה על במילה
 שחבל בקהיר שניים על במאסר, כשעונה יצאה נשמתו אבל הגה הוציא

שירתם. את חנק לא צווארם את שחנק התלייה
 מילה זה על לענות רק צריך אבל במילה מילה לחזור זה על אפשר אי
:הנער ענה, ואתה שואלת אני יותר. לא אחת, מילה ״לא״. או ״כן״ אחת

?״״מוכן
הנער. עוגה — !״ ״מוכן

לצינוק?" לעינויים, "למאסר,
הנער. עונה — !״ ״מוכן

באהבה?" ולקבל בשתיקה "ולשאת
!״ ״מוכן

?״ ״ולמות
!״ ״מוכן
 הנער. לך, לאט ...התליין אני לא הנער, באוזני, כה צועק אתה מה בשל

 שיקול־של־ בלי היסום־של־כלום, בלי בחופזה, להשיב בך שדוחק הוא מי
 מאשר כך מוטב כך, מוטב ואולי ...מוכן מוכן, :ונדרך נדלק כך, אלא דעת,

אחריו... מאשר הרהור בטרם "מוכן" מוטב אחרת,
 שאדחוק, לפני ההתחלה. מן שאלות עוד יש ולי לסוף להגיע שנחפזנו אלא
 הקונספירציה חומרת על בדברים כדרכו שיסיים פנחס של במרפקו איפוא,

:הנער שאלות, עוד לי מציקות מחתרת איש של ההתנהגות דרכי ועל
לומד?" אתה כיתה באיזו אתה, גימנסיה "תלמיד

"אחרונה".
הבגרות?" לבחינות "מתכונן

הנער. עונה — ״כן״
לבחינות?" לגשת תוכל לא "ואם
?״ ״למה
 תתבקש ואתה הגימנסיה מנהל הבחינות, אחת בבוקר בדרכך, יעמוד "אם

 המוסדות צו את לפניך ויקריא יעמוד והוא למשרד, עמו לסור באדיבות
 ? לפורשים בהשתייכות כחשוד הספר מבית מוצא אתה פיהם על הלאומיים,

?״ מובן
ושתיקה. נשאף אוויר של המייה קולות, של אינחוח

מאיצה. אני — ״מוכן?״
ויושב. וחוזר קמעה מתרומם רוקו, את בולע הנער

לבסוף. נשף — ״מוכן״
?״ מוכן — הוריך את ולעזוב למחתרת לרדת ביתך, את ״ולנטוש
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 אתה מהסם זה מדוע וכי ? להרהר אתה מוסיף במה וכי ענה, הנער, ענה,
 אינך וכי — מאחוריך ביתך את עזבת רבים ימים לפני כבר הלוא 1 מהשיב

 הנער, בי הסתכל ? העמום באורם האבן בתי בין מרחוק, אי־שם אותו רואה
 את דוברת והייתי איש אותי שאל גם לו אבל אותי, שאל לא איש :וראה
 — הורי את לא. — ביתי את לנטוש לא. :בפניו מטיחה הייתי בליבי אשר

 כבר אימה: שיקרתי. וראה: בפני עכשיו הנער, הסתכל, לא... לעולם
 לא את במהתרת: הראשון לילי בחנוכת ממג* סיומקא צדק שכחתי...

 צדק ותשכחי... ינקפו חודשים הרבה לא מדי, רב זמן אמא על תצטערי
 עזבתי מאז נקפו לא עוד חודשים נקפו, שבועות שכן מעצמו, גם סיומקא

? בית פעם לי היה מתי — ביתי את

 ראשונה ידיעה בלילות. בו ישנים לא ובגיני ישנו והוא היה שהוא אלא
 שבוע שלנו, הידיעות ממחלקת יוסל׳ה לי שמסר בפתק קיבלתי הבית על

 אל חיפוש. וערכה עליך שאלה בביתך, ביקרה "המשטרה :שהסתלקתי לאחר
 הלילה". בשעות פגישותיך את לקבוע הקפידי ברחובות. צורך ללא תסתובבי

 במקום את? "איפה הבית: מן במכתב שבועיים לפני קיבלתי שניה ידיעה
 מבקרים שבועות כמה מאז בלילות. תשוטטי שלא רק האל שישמרך שהנך
 הופכים בשבוע. שלוש פעמיים כך בחצות־ליל. ותמיד הבולשת אנשי אותנו

 איפה ז היא איפה אחד. חסר עשרה :וסופרים הילדים את מעירים הבית, את
 איפוא נוסיף אומרים, הם טוב, וידענו... לוואי יודעים, לא ואגו: הבת?
 מכתבים? כותבת לא חוקרים: למחרת, באים שתדעו... עד אנחנו לבוא

 טוב, שלא... כנראה לא... ואנו: הביתה? מתגעגעת לא מבקרת? לא
 אחד, כלב ביניהם יש ...בלילות פה לבקר אנחנו איפוא נוסיף הם, אומרים
 מברך ובלכתו אלינו, במהרה להחזירך שנשבע לו, קוראים סיידל סרג׳נט
 יפתך שלא ורק היזהרי... רע. סימן טוב, לא זה טוב׳. ב׳לילה תמיד אותנו
אחת..." לשנייה רק ולו אחת, פעם רק ולו לכאן לסור ליבך

...לביתי לסור פיתני לא ליבי גם אבל ידיעות, לקבל יספתי לא מאז

 — ישר בקוו זה קוצים משדה הליכה שעה מרחק הנער, רחוק, ביתי ...
? וביתך
 זמן, מזה כבר השיב הוא ישיב. הוא אבל הנער, השיב, טרם עוד הוא

 — במטפחת עיניו את לקשור שנתן ברגע עוד מוכן. יישאל: בטרם עוד
מוכן. אני אמן, :השאלות לכל ענה כבר — ההוא הרגע לפני הרבה ושמא

 יראה לא הוא אבל עיניו, מעל המטפחת את לנער לו יורידו רגע, בעוד
עכשיו. רואה הוא מאשר פחות ולא יותר
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 ישב ומאחוריו ברמת־גן אוהדים בבית מסך למול אני ישבתי היום למחרת
 ישב ומיכאל אחר לחדר הועברתי קלה שעה כך ששוחחנו אחרי מיכאל.
 לא הוריד, ולא העלה לא כבר אבל הורד, המסך פנים. אל פנים למולי
 סדין ראיתי שקודם רק קודם. מאשר פחות ראיתי ולא יותר עכשיו ראיתי

 גדול ראש צידי משני שיורד ומתולתל שחור זקן ראיתי ועכשיו וחלק לבן
 מבין ראיתי גם כך אחר ומכופתר. שחור מעיל מתוך עולה והראש וסבוך,
 קול ששמעתי עד ראיתי לא פה עיניים. שתי בי ננעצות עבותיב גבינים
הזקן. עם זע ההל לעולמים כאן תקוע שנדמה ושפם
 הבשר, מן ועלה שצמחז זקן היה זה לשעה, בדבק שהודבק זקן היה לא זה

 שם על זהות תעודת המעוניין כל בפני יציג שמיכאל היה איפוא טבעי רק
כבוד. ליראת ויצפה שמיר הרב

 היה שקר מה—הרב כבוד את הבריות בעיני שעושה הוא הזקן שאם ויקבל.
 דבר עליו הוסיף לא איש ? פה היתה עיניים אחיזת מה ? מיכאל של בזקנו

 בשערו. גם החוצה ופרץ פרע שגדל מיכאל רק זה היה — החוץ מן זר
? במקומה הגילוח לסכין לה כשמניחים יש הדעת הונאת מה

 סביבותיו, על כבוד ולהלך לגדול לזקן לו ניתן תמימה כשנה עוד ואמנם
 להוליך שמבקשים כמי עצמו והרגיש מרטין הבולשת קצין מולו שהתייצב עד

 הוכנסו אביב תל־ כשבני תש״ו, בסיוון הגדול, העוצר ביום שולל. אותו
 ראה פורשים, לגילוי הבלשים צוות בפני אחד אחד והועברו למיכלאות

 והכיר הגילוח סכין חור דרך לפניו, לזיהוי שעמד שמיר, הרב את מרטין
מיכאל. את

 לעצמה להרשות יכלה לא לח״י איפוא. מסוכנות, מרטין של כאלו עיניים
 השלושה־ בבוקר היום. לאור ברחוב ותבלושנה בחופש תסתובבנה שכאלו

 לבושי־לבן, טניס שחקני שני להם הסתובבו איפוא, תש״ו, באלול עשר
 המגרש, ליד הסתובבו הם בחיפה. הטניס מגרש ליד ורקיטות, כדור בידיהם

 אלא חשוד הדבר נראה לא איש בעיני הלבן. בכדור לשחק עליו עלו לא הם
 שמול מביתו בוקר אותו מרטין כשיצא מרטין. הבולשת קצין של בעיניו
 אישוניו לפתע ניצתו השחקנים שני את וראה למשרדו ללכת הטניס מגרש
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 שדווקא אלא בעיניו. חן מצאו לא השניים אקדחו. עבר אל גיששה וידו
 נתונות כבר אצבעות כששתי לח״י. בחורי שני פה נמצאו אלו עיניו בשל

 הוסיף לא בעיניו חן מצאו לא שהשניים עד לעיניים. יתרון אין ההדק על
 עופרת, בכדורי הנקובה גופתו נותרו הטניס במגרש עוד. לראות מרטין

לבן. וכדור רקיטות זוג
 היו שעיני משום בסנוורים, להכות מיכאל אז היה שיכול אותי רק זה

ידעתי. לא שמקודם רק קודם, עוד בהן מוכות
 כל ליאיר׳ לו, קראו אפל" "בריון בשירו. יאיר לזה קרא קדוש" "עוורון

 עיניהם צילם, את הם רואים שהנה הם פיקחים כי שסברו חשוכי־ההארה,
 לראות מפוקחים בשניות, למחר מאתמול במטרים, לכאן מפה לראות פקוחות

 רע, שיש משום טוב שיש יודעים הם ההר. את ראותם בטרם הבקעה את
 דבר ייוותר שלא זווית, כל בה לעגל מחוגה בידיהם קטן, שיש משום גדול
 מטורף ראייתם, מחוג שיצא הוא, עיוור — איש יוותר ואם למעגל, מחוץ
דעתם. מתחום שיצא הוא,

למטבע. צדדים שגי שיש יודעים הם
 שלמטבע ידענו זאת אלא למטבע? צדדים שני שיש אז ידע מי

 כשרואים אמת, זאת. רק — מיוחד סגולי משקל יש אחד, ערך יש
 בה ולקנות לפרוטות אותה לפרוט אפשר המטבע צידי שגי את

 בה לברוא אפשר אי אבל לסוחר, עוברת היא — כרמים בה ולנטוע בתים
 האחד את דורשת שזו להיסטוריה, עוברת לא צדדים שני עם מטבע עולם.

אחר. ואין שני ואין
 פקוחות־אל־ בעיניים ולמות־בלא־דעת שמחה בלוא לחיות אפשר אמת,

 עיניים שיהיו בלוא ולמות־בדעת בשמחה לחיות אפשר אי אבל היום,
עצומות־אל־מחר.

 לקראתו קסומה והלכה כסוף חלום לעבר והצדיעה עמדה כולה לח״י אם
 לעבר המצדיע חייל ככל היינו מדים, בלוא גם אם הדרך, כל לאורך הגה

 לראשונה הפכתי מיכאל שלמול אלא עצומות. בעיניים אחריו והולך מפקדו
 כל יד־אל־מצח. כולי אני הנה ידי להרים בלוא איך והרגשתי מדעת, חייל

 מאתנו אחד כל באחת. ומלוכדים מרוכזים אלי וחזרו אליו נשתברו הקרניים
 משהו במיכאל שהיה מבוטח, אם כי מנופץ חזר לא אבל מיכאל אל השתבר

הסלע. מן
 גוש להיות חייב הוא אבל סלע, שיהיה כדי גבוה שיהיה צריך אינו סלע

 מי האדמה. אל באיתן צמוד והעיקר החוץ, אל בקיעים בלי מוצק, אחד,
 פני על בעינינו התחילה לא מיכאל של דמותו בסנטימטרים? סלע מודד

 שנמצא אותו אחרים. לעיני גם להיגלות התחילה רק שמשם אלא הקרקע
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 הנגלה, מזה יותר במיכאל שהתגלה נסתר מימד אותו האדמה, לפני מתחת
המפריד המסך זה ולא העבותים־להסתיר, גביניו אלו ולא — עלי שהשרה הוא
 מציאות בעיני המחתרת היתה כה עד אם המחתרתי. העלום, המימד את —

 מציאות להיפגע, בלוא לפגוע כדי והתחפרה בולשות מעיניים שהסתתרה
 מיכאל למול הנה — הימים מן בה רבים והלילות חדש בשם לי קוראים שבה

 שינוי לילה, או יום של למטה, או למעלה של עניין לא שזה לפתאום הרגשתי
 משהו בו שיש אלא יחסי מישור לא שזה ;הווייה שינוי אלא מקום, או שם
לתוכו. שנולדו אנשים ויש דברים ויש המוחלט מן

 האולי האי כל וניתכו נתנפצו שאליו מלמטה, עולה מוצק, אחד, גוש
המעש. לאמר: הלאו, או ההן אלא נותר לא והאילו.

לח״י. של המרכז מחברי אחד רק היה מיכאל
 מלבד אבל מאנשינו, אחדים לח״י, במרכז בו, ויצאו עברו השנים עם

 עם שברח גרא שלו: אורגני חלק שהפכו שניים עוד רק היו מיכאל
בלטרון. מכבר לא שנכלא ואלדד מלטרון ה״עשרים"
 לא בתוכנו מי הזוי השלישיה על בלבבו בירך לא מאנשינו מי שלושה.
 גרא, — המחשב השכל :איכויות ובניתוח תפקידים בחלוקת גאה, השתעשע,

...אלדד — ההוגה השכל מיכאל, — הפועל השכל
...גרא — הדיפלומט אלדד, — התועמלן מיכאל, — המארגן :כי לא
...מיכאל — האופי גרא, — המוח אלדד, — הרוח :כי לא
כי... לא כי, לא
 לח״י של חייה זכות את הזה המיוחד הצירוף של לזכותו זקף לא בינינו מי
יאיר? אחרי
 מותה. זכות גם זו היתה !כי לא :ידעתי כך, אחר שנים הרבה כך, אחר רק
מותרות. שעשוע אלא היה לא ההוא השעשוע כל :ידעתי

 שופע בו שהכל גרא, — מיכאל של האחד לצידו מופלא. הרכב אמת.
 הארץ ואת מלאה אוהב הוא הכום ואת וגופו, מלא צחוקו גדותיו. על ומלא
 דומים והבשן הגלעד הגולן, מרחבי שמות מעלה וכשהוא לרוחב, אוהב הוא
 מבקש אתה מאליו וכמו עדרים, עדרים מהם גולשים והנה תמיד עלי היו

לחן. למילות, להן, לחבר
 וכשעומד בשבילך. גם מקום בו יש רחב, ליבו האיש. אל נמשך ואתה

 את קודם גרא בו רואה — ״משלנו״ על יתרפק בטרם — משלנו איש לפניו
 שכמו על גרא לו טופח כל קודם מתנגד עם נפגש כשגרא גם אבל האיש.

 וכשהמתנגד ז שניהם הם אנשים לא וכי :המשותף ביניהם רב הלוא בחיבה,
העליונה על כבר וידו מלחמה בלוא ניצח שכבר כמי עצמו בעיני דומה כבר

 יותר עכשיו תהיה היא הטבע מדרך המערכה. תתחיל רק גרא בשביל —
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 לא אבל מתחיל, גרא אותו. לנצח קל בנצחונו בטוח כבר כשהמתנגד קלה,
 לשתות כוס׳ עליו להניח כשאפשר השולחן על לדפוק צריך לא בסערה.

 נו, :טוב מלב לבסוף ולהיאנח רוצה, שאתה את שירצה לגרום השני, לחיי
 כשאפשר "לא" או "כן" לענות צריך לא ...רוצה שאתה כמו כבר יהיה טוב,
1 דעתך על עלה זה מה וכי באמת, נו, :בפשטות לומר
 לנסוע כשצריך ובפגים. בחוץ יחסים לקשירת מגרא איפוא טוב אין

 יאיר שולח העולמית המלחמה בתחילת לסוריה חשובה דיפלומטית בשליחות
 עליו, זו שליחות גרא נוטל ה״הגנה" עם ומתן משא לנהל כשצריך גרא, את

 אהד כל פניו מעל יוצא בלח״י לאחיו איש בין לפייס כשצריך גם אבל
גרא. זאת בכל היה האמיתי כשהמנצח — ניצחתי :מפויים מהשניים

 אבל לשתוק. מיטיב גרא קול. בלי ולפעמים דקה, דממה בקול בסערה, לא
 בתוך שמשהו אז ישמע הוא לשתיקתו, להאזין לידו שעומד למי היה מוטב

 לחשוב צריך אינו הוא מדבר כשגרא מדבר. גרא — שותק כשאיננו מתרקם.
 יפה, אומר הוא אומר שגרא מה אבל דיבר. כשהשני חשב הוא לומר, מה

מהתוכן. חלק היו והטעמים הניקוד כלו ומוטעם, מנוקד
 מי ויש המשפט אחרי עומדת סוף־פסוק נקודת שאצלו מי יש !עצור אבל

 ילך לא הוא הולך. הוא מתי ועד לאן יודע והוא בראשו, מתחילה שהנקודה
 בדבריו מילה כל מחושב. הוא ארצה. זרעו את ישפוך לא הוא לאיבוד,

 ושקולה. בדוקה נבחרת, צלולה, היתה — צליל רוויית גם ולו — ובמאמריו
שיהיה. כמה שתידרדר היא יכולה לפגיה נקודה שיש עכשיו

 בלי מעצור, בלי ומאחור. מלפנים נקודה בו שאין אלדד. אצל כן שלא
והאש. הרוח כחוק ומסגרת, סייגים בלי צדדים,
 את לשאת כדי די שיהא העיקר בצמצום, מעט, חשוב, לא גופו? הוא
 לא הצטמק. — זרים בין דחום כך שנה, אלפיים פלא, אין צנום. הרוח.
רוח. יש אם גוף גם יהיה חשוב,

 יכולה ירושלים שרק ירושלים. על מדבר והוא דורש־אל־הסמלים, והוא
מעלה. של גם יש ירושלים שרק מגוף, מנותקת להיות
 הכתלים אל מוטח היה אחת לא כלום זקוף היה אם שחוח, אמת, הגו,
? למוות שם נמעך היה לא וכי — לכוף ידע לא לו ? הזרים
 שאת טוב אכן, הדגל. את להזקיף העיקר — שחוח צנום, כך, גם אבל
 הגוף געגועי את יודע כאלדד מי — וזקוף גאה גו גם ברמה ישא הדגל
 כך בשל הלוא לח״י׳ במרכז אלדד עכשיו נמצא כך בשל הלוא אבל ? היפה
 ידע כמוהו מי — מלכות והדר גודל לחוסן, ובכתביו בדבריו מלהיט הוא
הגלות? את

 רבים מתקרבים לא אש. יוצאת דווי מתהומות עולים ליופי כשהגעגועים
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 מרחוק. שעמדו אותם גם לאורה. וראינו לחומה התחממנו כולנו אבל לאש,
 על והתרוממנו חכמים, לפתאום היינו כולנו אלדד כתבי של הדעת גבהות עם

 ידענו שכן עצמית, בביטחה מבוכה, בלי אבל למוח. להגיע האצבעות קצה
גבינו. על גם אמנם מתרוממת רמה שאותה

 המימד את אלדד לנו העניק המחתרתי, המימד את לנו העניק מיכאל אם
 את אלדד כתב ההר מן עיקרים שמונה־עשר ללח״י הוריד יאיר אם הסולמי.

 אבני לוחות על — ובחרוז במסה במאמר, — אנוש בחרט המלחמה תורת
 מעשה את והגבירו בדם זרמו לבבות, וחדרו אלו חזרו הקיר מן אבל הקיר.

המלחמה.
 איש ההגיון, איש ההגה, איש אחד. לא אבל שלישיה. אלדד. גרא, מיכאל,

 הוא שהגיוני משום לא הוא טוב שצוו אחד, מנהיג לא גם אבל — ההגות
עליון. הכרחי, פנימי׳ צו בתוקף נולד שהוא משום אלא לוהט, או מעשי או

 הנה מנהיג להוליד מהשלושה אחד כל של פנימית אש הספיקה לא אם
 השלושה את להתיך הזר בשלטון המלחמה של החיצונית האש הספיקה

 השלושה ינצחו יגורש, הזר והשלטון בתש״ח, תכבה, זו זרה כשאש לאחד.
 שבלעתהו כמי למעלה, ייעלם האחד כחוק: תתפרד והתרכובות האחד את

 עם יוותר האחד לעשות, כושר לשעת החרכים מבין אולי ויחכה האדמה,
 הגוף כאב את בקול ויכאב רוחו עם ייוותר והאחד רוחות אחר ויתעה גופו

שאיננו.

 בו והמלחמה בארץ עוד הזר השלטון תש״ו, שנת ראשית רק בינתיים
 נשארו הבריטי בשלטון העברי הישוב שתלה התקוות תוקפה. בעצם עכשיו
 האשלייה משייצאה עכשיו אבל אחת. אחת נשמתן, שיצאה עד בצווארן תלויות

חי. למעשה גדול צמא אלא ריק חלל בלבבות נותר לא
 — הנוער״ אל להגיע צינורות ולמצוא לחפש השעה איפוא ״עכשיו

 מחלקת פעולות את להגביר עלינו אותנו. מחפש "הוא — מיכאל לי אמר
 קצב מספיק, לא כבר ה׳חזית׳ עתון ההסברה. פעולות את ולהרחיב הגיוס
בסטנסיל". ירחון של קצב אינו האלה הימים

 הטכנאים יסיימו כאשר חודש, שבעוד לי גילה לא פגישה באותה מיכאל
 אעמוד שלנו השידור תחנת להפעלת גיסוייהם את קוטיק של בחדרו שלנו

 זאת רק אז הוא העברית. המחתרת קול את לשדר המיקרופון מול אני
:לי ואמר הוסיף

 מחלקת את להרחיב צריך אמנון. עם גם לעבוד איפוא עליך יהא "מעתה
הגיוס".
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הפעולות. מחלקת את וגם
 אדם. את שם מצאתי מחלול שבשכונת לצריפנו לילה באותו כשחזרתי

 פני את מקדם והוא אקדח לו משתלשל לא ולצידו ומעלה ממותניו גם לבוש
:בחיוך

בחולות". שלי מזו טובה בצריפכם אורחים "הכנסת
 אותו. שעזבו הם שהחולות החולות, את שעזב מפגי לא אבל רוגש, והוא
 יוסל׳ה, של לא בחולות. להסתמן רגליים עקבות החלו האחרונים בשבועות

 של חתומים, זרים, עקבות אלא מאנשינו, מי של לא וגם ה״פליטים" של לא
 הממלכה עוד אינם שהחולות מעתה, תום. בלי גם או לתומם משוטטים
 מיכאל ידי על כשנקרא וכל. מכל ממלכה כבר אינם — אדם של הבלעדית

 לרוח. פרודים עפר גרגירי אלא מאחוריו אדם איפוא, השאיר, לא העירה
 מחלקת את לארגן מיכאל: עליו שהטיל התפקיד בשל עכשיו רוגש אדם

הפעולות.
 לזמן הועבר אדם גג. לקורת גופו הוא צריך המחלקה את יבנה שאדם עד

 מן להסתלק היה עלי בינתיים אבל מחלול. בשכונת בצריפגו להתגורר מה
 למקום שעבר אחדים שבועות כבר זה סיומקא מקום. חוסר מחמת לא הצריף.

 נעשה עצמו שלצריף אלא איש, חמישה רק שוב פה אנחנו אדם ועם אחר
 רק הוא עהצריף לדעת נוכחנו אחד ערב השכונה. בתוך המקום צר פתאום

 להם ויש אנשים חיים האחרים שבצריפים צריפים, הרבה בין אחד צריף
 לקרש קרש בין סדקים גם יש החלונות מן לבד שלנו ולצריף לראות עיניים

להציץ. בעדם שאפשר
 או מזרון על רובצים אחת ואשה גברים ארבעה רואים ביום כשמציצים

 עצמו ומלווה שר אחר, דבר עושה אינו אם אחד, קש; בשרפרפי שוקעים
 בתנועות עצמו את ומשכנע שבידו בעלון קורא פרוע, אחד, בהרמוניקת־יד,

 מדבר, אינו אם אחד, לאמיתה, אמת הכתוב, הוא כן שאמנם ראש ובניעות יד
 היא עוד שכן מקום, לה מוצאת אינה ואחת ומחכה, בפינה עצמו עם שותק

 רואים לא ודברים. דין לאמצע קופצת כבר היא הנה עצמה אל בצד שקועה
 הולך שהוא שומעים אבל בוויכוח, בו, התחיל בדיוק מי הסדק דרך

החדר. כל את ואוחז ומתלהט
 מן אחד אחד להם ומתחמקים יוצאים צללים רואים בלילה כשמציצים

ואינם. החשיכה לתוך השכונה שבילי בין נבלעים הצריף,
 שכן חושבים, גם שרואה שנייה בעין אבל כשמציצים, אחת עין עוצמים

 מעוף נמשך שימת־הלב אחרי שימת־הלב, נמשכת מראה־העיניים אחר
הלשון. מתגלגלת אלה כל אחרי — הדמיון
 ואני בין־ערביים יום אותו עד ידענו לא מגלגלת זו לשון מה אבל



103 לוחמת של ספורה

 לו מוסרת אני עוד לשכונה. הסמוכים הרחובות באחד אמנון עם בו מטיילת
 מאחורינו לפתאום הבחנו המומלצים, אחד עם שלי הגיוס פגישת תוצאות על

 הצהלה מה על לראות ראש מסבים אנו עוד ילדים. של ועליזה גדולה בחבורה
ובקצב: במקהלה פוצחים אותם שמענו והקולות,
 ...״ה הנה מחלול, שכונת של הזונה הנה מחלול, שכונת של הזונה ״הנה

מנגינה. בלי רק
נת פניו חייך, לא שאמנון זוכרת אני אבל לא או חייכתי אם זוכרת לא

לארץ. ראשו את השפיל אלא בי הסתכל ולא כרכמו
 ביתי את שעזבתי ידע הוא מי. עם לא גם גרה, אני איפה ידע לא אמנון

 היה אמנון אבל במחתרת, וחי ביתו את עזב הוא גם במחתרת. חיה ואני
 אפופה — חולמים ובליבות היינו בעלומינו שנינו — אותי לראות מבקש
 ארורה", "שטרניסטית אחרי קוראים היו לפחות לו :טוהר של עלומה הילה

.לח״י.. בלי סתם, פרוצה אך פרוצה", "פורשת
 "הנה והולכת: גוברת בעליזות אלא לח״י, בלי סתם, כך החבורה, אבל
הנה..." מחלול, שכונת של הזונה
 מעונה קדושה כאל וחרדת־הערצה הבנה במבטי אמנון מצד זכיתי לא אם
 שגתנסיתי צינוק, לא כאב, לא גוף, עינויי שום עצמי. את בהם חוננתי הנה
 הקצובות המלים אלו כמו גאוותי את וקידשו החניפו לא כן, לאחר בהם

מחלול. שכונת ילדי מפי שיצאו
 ולהסתלק למהר שעלינו משהו אלי מלמל אבל בי הסתכל לא עוד אמנון

מכאן.
 בבית יושבים לא עוד סתם יצאנות בעוון אמת, בכלל. ומהצריף מכאן
 מסגירים אינם ממש, בגופם פוגע הדבר אין עוד כל הגונים, ואנשים הסוהר,

 גאוני, מצויין, ואמר: התלהב אפילו לילה אותו הרצק׳ה לרשות. כך בשל
אחרת... יחשבו לא כבר כך יחשבו אם

 יכול שהוא עליו, שליטה אין שוב הרבים לרשות לוחש קול משיצא אבל
אחרת. ולהיגמר כך להתחיל

 הוחלט נסיון למודי קודם. אחת שעה ויפה הצריף, את לעזוב איפוא עלי
 "בעל" עם שתתגורר מהוגנת באשה אכנס עכשיו שאשכור החדש שבחדר

 קטן בצריף אדם עם לגור נכנסתי וקידושין". ל״חופה נכנסה היצאנית אחד.
 — הקיר על ואן־גוך של וחמניות שולחן כיסא, מיטות, — שפירא בשכונת

המעוניין. כל עיני את אצבעי מעל ומסנוורת מבהיקה זהב כשטבעת
 את לסבר הקדמנו כבר שלנו בחורים ערב מדי ללון יבואו אם עכשיו

 העירה שבאים קיבוץ חברי יהיו וותיקים קיבוץ שכיוצאי הבית בעלת אוזן
בצריפנו. רצויים אורחים קצרה לחופשה או אחד לערב
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בצחוק: ופרץ מולי ישב גרא
 לשנה בלח״י תישארי לא תיכשלי אם תתרגשי, אל בחינה, לא "זו

...״נוספת
ההצלחה. מפני אלא הכשלון מפני לא רגשתי אני אבל

 לשמש כושרי ועל קולי על שיעמוד גרא לפגי לבוא יום אותו נקראתי
 ממנה, משדר היה שיאיר האחרונה, שלנו. החדשה השידור תחנת קריינית

השבוע. עוד לפעול להתחיל היתה עתידה החדשה בתש״ב, עוד נפלה
 והיתה גרא מול אז כשעמדתי לראשונה בי שהלמה לב, פעימת אותה

 ידעתי לא השידור, מיקרופון למול בשבוע פעמיים אותי ופוקדת מאז חוזרת
 מתהומות בי נזדעקו עמה אלא לילך, מנת על באה לא משבאה אבל בבואה,
 חבויים היו כמו גואה, בפרץ שבגוף, תא מכל קולות והלמות פעימות

לאות. דרוכים וממתינים
 אחת לב פעימת להן שיש שעות יש אבל לב, של פעימות ויש שעות יש

 היה לא עכשיו אבל באה, דקה דממה בקול — כשבאה פעימה אותה שלהן.
 אלא הייתי לא כלו או הייתי, דופקים לבבות סוף אין כלו מלבדה, כלום

סביבי. שהולם גדול לב בתוך אחת פעימה
בגרוני. לא וקולי עיני למול "החזית" חוברת גרא, למול אני

 משירי הספר בבית בו מדקלמת הייתי הרבה פעמים לא וכי ? הוא היכן
 אל בדרכי אני ובעוד ומורים, תלמידים קהל כשלמולי ביאליק, של הזעם
 — ממנה יורדת אני ובעוד בדקלום, לפרוץ לא בעצמי עוצרת אני הבמה
 קולי הנה השיר נסתיים שאם שוב, ולעלות עקבי על לחזור מבקשת הייתי

...והולך נמשך עוד
ריק. רק וקל, חופשי גרוני נחנק. לא הוא ? עכשיו הוא איפה

 זה :רואה אני עיני, בתוך ה״חזית" השולחן, על ה״חזית״ גרא, למול אני
 ;ניקוד בלי חרוזים, בלי — שיר לא זה הבמה, מן יורדים שאחריו דקלום לא
 לעיני מצטרפות שחורות אותיות רק :סוף בלי התחלה, בלי — סיפור לא זה
 לפנים, נע והכל לגופים, לצו צו לעיני מתייצבות והמילים למילים, לקו קו

 רק לנשום, עוד מקום שאין עד החלל לתוך קדימה הרווחים, לתוך קדימה
הכתב. מן ולוחשת רוחשת אחת חיה הוויה
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 אחדל. ולא ואתחיל. עין, ולעצום רוח לשאוף אחד רגע אחד, רגע עוד
 הוא הגה דם, של נימה כל בוקע בשר, קורע הוא הנה הקול, בי בא הוא הנה
 מפני ? מסתתרים להם מה ? הזרים הם מי ...אליהם עליהם, ...פורץ כבר
:איפוא עליהם, איפוא, הנני, ? יראים הם

 עתה: מתהלכים שאתם כמו וירושלים, ציון ברחובות תהלכו "ככה
 בלבבכם, ורעדה בעיניכם וחרדה ודרוכים, ממוכנים ומזמינים, משוריינים

...״הזאת בארץ מנוחה לכם תהיה לא כי
 שפניהם אותם דק איש, אין ועמי בוערות, אותיות רק וקולי קול רק אני
ושבע... רע וצחוקם ברזל במסכות לוטים

 ייותמו ילדיכם ...אבריכם כל את תמלא והאימה מפרצופכם הצחוק ״יסור
 את שיכלתם כאשר תשוכלנה אמותיכם ישראל. ילדי את ייתמתם כאשר
ישראל... אמות

 ילדה בעלות עבריה אם יללת כל על שוקעת, אניה ממכסה ילד כל "על
 ואינו זרועותיו פושט קדוש יהודי דמעת כל על ים, בלב שבורה סירה על

...נענה
 נשבענו: אנו כי ולילה... יומם ולילה, יומם כאן, חייכם יהיו "גיהינום

ישראל". חרות

 "טוב — ויורד עולה האדמוני ושפמו גרא, אלי עכשיו מתרגש — ״טוב״
מאוד".

 לידו עומדת כשאני מיכאל, של העבותים גביניו אלי מתבדרים — ״זהו״
 ואני הוא אותו שפתח הראשון השידור אחרי גן ברמת אוהדים בחדר

זה". "זהו — אחריו המשכתי
 "אמת — ברחוב או בבית מקלט ליד מאזינים לבבות רועדים — ״אמת״

ויציב".
 בחדרו תל־אביב של שוקה ליד גג בעליית עומדת כבר אני עתה אבל

 גד ועמי להסתיר, המגודל זקנו שום על בפינו כך שנקרא ה״ישיש", של
השידור. תחנת של השרקן ועלי האוזניות בעל אלכם הקריין,

 בערבי וחמישי שני מדי בי ומתרה אדם חוזר היה — השוק״ דרך ״לא
 שוק דרך לעבור שרע יודע והיה השוק דרך שאעבור יודע שהיה השידור,

רואים. מעין לחמוק כשמבקשים
 אותו אהבתי וחמישי ובשני השבוע ימות בכל השוק את אהבתי ואני
 ודברים, וקולות מאדם והומה הוא, ששוק על השבוע ימות בכל אחרת.
 עומדים הם שעכשיו אשה, של בסלה ורגע רוכל של בדוכנו הם שרגע
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 אחד. של והבלעדי הפרטי קניינו הם וכבר בעלים שמחפשת יתומה כסחורה
והיקר. הזול על מתמקח דברים וקול והרע הטוב בין בוחרות ידיים והמון

 לראשונה ידעתי סלה את עמה לשאת כוחי על לראשונה אמי שעמדה מיום
 למקום אחריה אותי מושכת והיא אמי של סלה את נושאת אני השוק. את

 רוכלים של דוכנים שעומדים במקום ערבים. רוכלים של עגלות בו שעומדות
 באותם שהיו שדברים לא השוק. של נשמתו גם בעיני עמדה שם ערבים
 ועליז יפה היה שם שהיה שמה אלא זולים, יותר או היו טובים יותר דוכנים

 ואת צבעוניות בנוצות ראשו את שפאר לימונדה מוכר אותו לב. ומשובב
 בהם, ומצטלצלים תלויים היו קטנים שפעמונים לימון עץ בענפי הקטנה עגלתו

 פרחים לו ששתל על, אל גנדרני בקצותיו לו מסתלסל שפמו קצב, אותו
 לחנותו מזמין והוא דם, וזבת שחוטה פרה של אנקול על התלוי בירכה חיים

 את וצודדו ליבי את שבו אלה כל — ובחרוז בשיר ושבים העוברים את
 דוכן כל ליד מתנהל שהיה ומתן המשא אחרי ליבי הלך ביותר אבל ? עיני

 של שוויה על המוכר לבין אמי בין והציור, המכתם ברוכת הערבית בלשון
 הרוכל של כיסו את להעשיר אמצעי מהיות בעיני שחדל ומתן משא סחורה.

 ונכנס עיסקה מתחום יצא כולו כל שכן אמי, של מארנקה ולחסרה בפרוטה
 עכשיו היו לא ואמי הרוכל הענב, או התפוח ומשחק. אמנות של לתחומם

:פלאים במשחק עליזים שחקנים אם כי בעיני
הקילו". גרוש "עשרים — התפוחים רוכל הכריז — הקילו״ גרוש ״עשרים

 היו לרוכל, לו, ימושיטה גרשים עשרים מארנקה מעלה אמי היתה לו
 את אשה, עשית מה :אמי על חמלה מלא מבט מעיף היה פניו, מתכרכמים

ריקה. ונפשי בכיסי גרשים עשרים לי, הקדחת המכירה של טעמה כל
 גרוש עשרים עדן, גן "תפוחי — הרוכל הכריז — הקילו״ גרוש ״עשרים

הקילו".
אמי. אמרה — ״חמישה״

 ? וחמישה — כזה ״תפוח — הרוכל של פניו יזדהרו — י״ חמישה ״איך
אותו". שהשקו המים בשביל לא עמך, אלהים לא,

בשבעה. אתמול קנתה מזה יפה תפוח אמי, אומרת — ״שבעה״
 — התפוח את בכפו חובק כשהוא הרוכל של עיניו ניצתות — ?״ מזה ״יפה

 היופי לא אשה, לא ...מזה יפה ...לשמו השבח האל, ברא לא מזה ״יפה
 מחמדים כולו לי, יש ידיד הנה ...מלגו ורקוב מלבר יפה יש הטעם, אלא עיקר

ליבו..." את הסרטן עליך, לא מכרסם, ומבפנים
:לשניים התפוח את הרוכל לפתע בוצע וכאן

 הגישי החטא, טרם עדן כבגן ראי, ליבו, הנה לאל, הברכה לאל, "השפע
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 פרוטה גרוש, עשר חמישה נפש, מרפא לילדה, תגי דבר, אין טעמי, לפיך,
פחות". לא אחת

 כמי עצמה ועושה אמי אומרת — יותר״ לא אחת פרוטה גרוש, ״תשעה
לילך. שפונה
 לשטן, רק החיפזון אדם? בני נחפזים לאן אחותי? החיפזון, "מה
 מתגלגל כבר הוא הנה אחריך, ללכת מבקש שהתפוח רואה אני ..אחותי

 של רצונו כנגד לעשות אדם בני יכולים מה שלי, לא הוא, שלך סלך, אל
יותר". ולא פחות לא גרוש שנים־עשר ? הבורא

 בשקית, ונותן שוקל כבר והרוכל בערימה, בוררות כבר אמי של וידיה
 שבכיסו הגרשים שנים־עשר של המתכת וצלצול אחיו, את איש מברכים והם
ליבי. את ומרנין חם הרוכל של

 עכשיו, אמי. של סלה את נושאת ילדה אני ובעוד השבוע ימות כל כך
 בדרכי אני וחמישי שני שבערבי אחרת. השוק את אהבתי וחמישי, שגי בימי

 מסימטאות אחת בסימטה ה״ישיש", של בחדרו שלנו השידור תחנת אל
 שבערבי אחד מקום יש ה״שומר" וסימטת השוק רחוב בקרן שם, שוק. של רחובו

 המקום ובעל סלים עמוסי השוק מן אנשים סביבו מתקהלים וחמישי שגי
 שבחנותו הרדיו תיבת כפתורי את מסובב אבל סחורתו על עוד מכריז אינו

 תחנת לשדר מעט עוד עתידה שממנו מטר, 37—35 הקצר הגל את ומחפש
לח״י. של השידור
 נדחקים הכל אליהם. נדחקת התחנה, אל בדרכי ואני, לתיבה נדחקים הכל

 המשדר קול את לשמוע הם לשמוע. מנת על נדחקת אני אף לשמוע מגת על
 דרכם לעבור נדחקת ואני לעמוד נדחקים הם ליבם, הולם את לשמוע ואני

 עוד רק ...בתוכם ועוד לעבור נדחקת לסימטה. שמעבר השידור תחנת אל
 את לראות רק ומצפות, כך בוהות עיניהם את לראות רק ואלך, מעט זה

 ואת שלי בסימטה כבר ואני מעט עוד רק ואלך, — ומבקשות כך מוטות אזניהם
 עולה אני וכבר הבית, ליד למטה כאן מסתובב אני רואה שלנו השומרים זוג

 עומדים שלנו המזויינים השומרים ארבעת את רואה ואני הגג אל במדרגות
פינותיו... בארבע

 ואני גד שנינו, וגד. עלי אלכם, לי ממתינים כבר ה״ישיש" של בחדרו
 קולו, בזכות קורא גד אבל אחרים, עליו שכתבו הנייר מן היינו קוראים

 וכשלא מתוכי, שקורא אותו בזכות לי בא קולי ואני ותקיף, גדול קול
קול. לי אין — מתוכי קורא

 רעים בפגישות עומדת כשאני היום, אדע זאת אבל אז, ידעתי לא זאת
מיקרופון. לתוך וקוראה מאז
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 מרצי־ ועיניים אוזניו על אוזניות־הפח עם אלכם במקום רק יש. מיקרופון
 שבתוך השידור מכונת בכפתורי סובבות־רועדות וידיים נות־שנבראו־לצחוק

 חשמל. בחוטי בביטחה מושך והוא זר, אחד, המיקרופון ליד עכשיו יש מזוודה
 ולהם בשבילם קול אין לי אבל אנשים, מלא באולם שמתגבהת יש במה גם
זרם. אין ובחוטים בשבילי מוטות אוזניים אין

 בלוא גם קולי את להעלות היום עוד שיכולה יודעת אני אחת שירה רק
 של שירתו מלא׳ עולם של קולות שומעת אני מיקרופון בלוא גם ובה במה,

 בעולם, שליטה למוות שאין שעה השמשות, בין שנבראה בשל אולי א.צ.ג.,
 שהיו הלילות כל חיים עוד שבה בשל ואולי לילה, ולא יום לא שהיא שעה

 ונושמים חיים כבר ובה הגג, בעליית תש״ו של שחורים לילות אותם גם —
 ועוד שיבואו אז עליהם שחלמנו זוהרים ימים אותם גם — שיהיו הימים כל
באו. לא

 הנה בשבוע פעמיים דקות עשרים לקרוא היטבתי אם לקרוא. נולדתי לא
 דקות של ורבבות מאות שהחנקתים קולות עמי קראו שאז היטבתי, כך בשל

 כך חנוקים ואולי וחמישי, שני יום בכל ושלושים שבע השעה לפני ארוכות
שנים... אלפי היו הם

 להאמין רק צריך אתה להשכיל, כדי קריין־אמן להיות צריך אינך אז אבל
 יוותר לא אם גם שיבערו, שישרפו, אותו, שיקרעו לקולות, גופך ולהפקיר
 באפי עלה שריפה שלאחרי אפר של ריח ואכן, אפר... אלא ממך אחריהם

אשה. קורבן ועלה נשרף משהו משדרת. שהייתי פעם כל אחרי
 קריאתי: לזהיאחרי זה המפטירים יש אולי קהל לפני אני קוראת אם היום

 אהד כל רועדים הכל היו שידור, כל אחרי אז, אבל הביתה. והולכים יפה,
 י עכשיו 1 אני גם :בנפשו איש תוהים ;ללכת לאן וחושבים אמת, ;לעצמו

!עכשיו !אני גם :אחיו אל איש ומסתכלים
 אלדד. כתבם גרא, כתבם שקראנו, הדברים את כתבנו אני ולא גד לא
 כתבנום אנחנו אותם משקראנו כי אנחנו, שקראנום הרגע עד כתבום הם אבל

השומעים■ של ליבם לוחות על גלים חרטו קולנו ורעידות מחדש,
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 מן כך, בשבוע. פעמיים הצד מן אלי חיוכו את להסתיר הצליח לא עלי
 דק צוואר מול ואטום צר בחדר העומדת בדמות מגוחך משהו היה אולי הצד,

 ופעם קולה את עליו מרימה פעם גופה. בכל לתוכו ומדברת מיקרופון של
 מכל ואולי ברגלה. מתחתיו רוקעת ופעם עיניה את עוצמת פעם ידיה, את
 דיברתי לא אני אבל מתכת. אפרכסת אל כך ולדבר כך לעמוד מגוחך צד

 מן אלי ונמשכות מוטות ראיתי אוזניים הרבה רק ראיתי, אותה ולא אליה
לקולי. וחלולות חמות חיות, זקופות, הרחוב,
 קול־אדם להעביר ברזל מכשיר יכול אם רואים. הם רואים? לא שברחוב אותם

 עלי של שפתיים שריקת יכלה ואיך ? מראות להעביר קול־אדם יוכל לא מדוע
 אות הנה לבבות: ולהצמית ברחוב או בבית רדיו לתיבת גופות להצמיד
 קול בגלי היה מה ...המחתרת קול של התחנה אות הנה לח״י, של השידור

נשמות? שהצית קמוצות שפתיים בעד להם שמצתפצפים
 לגובה למעלה, להתמתח יכולה אינה היא, מתכת של המיקרופון אפרכסת

 לשפת שפתיו שתקבלנה עד גו לכוף יכול עלי אבל הרצפה, מן מטרים שני
 אלכם מרטיטות. מתוחות, דקות, אותן, להרפות רשאי עוד הוא המיקרופון.

 אחת דקה עוד הכפתור. על רואה, אני ידו, אבל האות, את נתן טרם עוד
 טוב אם שפתותיו, את אותן, להרטיב עלי, רשאי, עוד הוא ושלושים, לשבע

 הכפוף גוו מאחורי גד להגות. לא עוד רק כך, לו טוב אם לנשוך, גם כך, להן
 הכפוף גוו מאחורי קולי את בולעת ואני רוקו, את בולע עוד עלי של
 הפינה לעבר נפנות וחומות תכולות עיניים זוגות שלושה העיניים, רק ...גד

 של הבוערות עיניו שתי לעבר רוגשות עיניים שש השידור. תיבת ששם
...ההתחלה לאות בכוונה כבר שייעצמו אלינו, כבר שיופנו :אלכם

 דופקים שבה הדממה את שומע אתה — אלכם אוזניך, על אוזניות שתי
 לבבות השוק מן שומע אתה — ואטום סתור החדר ? לבבות שלושה לידך

אחד? של חנותו מקלט ליד מדפוק שעמדו
 בהם ירעמו מעט, זה עוד חרישית, שריקה אוזניך את תחריש מעט זה עוד

...הכפתור סוב רק אלכם, האות, תן רק דברים,
אדומים "בימים

ודמים פרעות של
.״יאוש.. של שחורים בלילות
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 מינורי בסולם לחן שרק עלי מילים, שומעת אני אבל מנגינה שרק עלי
 בחלל מרצדים ושחורים אדומים פרועים כתמים ראיתי ואני צלילים של

צבע. בלי אלמוגים צללים חומקים ראיתי ובתוכם
 הוא, מי — ברזל ונוקב אוויר חורש החדר, את מילא שפתיים צפצוף רק

וגאה: עצוב סיפורים, פה המספר זה איפוא,
בכפרים "בערים

נרים דגלנו את
וכיבוש" מלחמה ועליו

 המנון לח״י, של חייה סיפור שזה נגמר, לא הסיפור נסתיימה, המנגינה
יאיר. שחיברו אלמונים חיילים של חייהם
 לפניו שמהלכים המנון לא זה צבאות. להזעיק כזה בהמנון אפשר אי

 כיסופים שבדרך, וגעגועים ומרתפים סימטאות של המנונם זה חצוצרות,
 אפשר אי מדים בלי לחזה אמת, בחגורה. אותם חגרו ולא מדים לבשו לא שעוד

 אפשר בצלצולים וכבד עיטורים עטור בחזה איך אבל כבוד, אותות לענוד גם
? חולם שבתוך הלב מה לשמוע

 אותו לשיר אפשר תווים. בו יש אותו, לתזמר אפשר מדים. בלוא המנון
 בסימטאות רק אפשר בניגונו אותו לחיות אבל מילים, לו יש עם, במקהלות
 כן על אשר מנצח־על־נגינות, לו יעניק לא קיצבו את ערגה. בהן שמולכת

 כגאות ומתגאה ומתפעם ונאנח ומריע ושוחק כואב אלא הוא אחד לא קיצבו
 אותו שרנו לא שבפינו בפינו, ולא בנשמותינו בנשמותינו. אז גאתה אשר

 ולא בשורה לא הושר. שלא המנון דום. לו עמדנו לא ובגופנו במחתרת
 הולכים כשהם בלבבות התנגן רק למדורה, מסביב לפינג׳אן קפה בין במעגל
מיקרופון. תוך אל מצפצף בקול מהם והסתנן הדרך בצידי
 מן משדר מיקרופון של לליבו ימים אותם הסתננו המנונים שני עוד

 בקעו ה״הגנה" של ישראל" מ״קול ה״הגנה". ושל האצ״ל של המחתרת,
 בבל נהרות על עוד שתחילתם אלו, עתיקים צלילים ה״תקוה". צלילי

 געגועים כדין סוף, לאין אחת בנשימה ומתנשמת עצובה מאז, עוד והמייתם
 בראשית מלחמה. הכרזת של אות לשמש עכשיו באו דורות, של בכיה וכדין
 של כוחה אבל הבריטי. השלטון על בכוח מאבק ה״הגנה" הכריזה תש״ו שנת

 אנו :אמונה של מכוחה ולא למלכות, חי צמאון של מכוחו לד. בא לא ה״הגנה״
 לה בא לא ה״הגנה" של כוחה הוא. זר כי ילך הבריטי נילחם, כי ננצח

 בהבטחות עוד להאמין האונים ומחוסר עוד לסבול הכוח מחוסר אלא עכשיו
 הבריטי השלטון כאשר תש״ו, שנת תצא בטרם עוד כן על אשר הבריטים.

 במיכלאות, ובניו ראשיו את ויכלא המאורגן" "הישוב על בכוח מאבק יכריז
 עוד, לסבול הכוח חוסר שוב יכריע — בחורבן עליו ויאיים משקיו את יהרוס
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 וה״הגנה" בחורבן האיום מפני והאימה הכאב את לשאת האונים חוסר
 שנולד מה למטה. נשקה את ותזרוק למעלה ידיה את אז ותרים תשוב
 בטרם עוד כן על אשר קרב. בצהלת ימים יאריך לא ולגעגועים לבכי
 שידור תחנת של פתיחה אות מהיות ה״תקוה" תשוב תש״ו שגת תצא

 התקוה אין־אונים. ועצומות זעם עצרות של סיום אות להיות לוחמת
 להנחיל בה היה די לא אך בבל נהרות את לעזוב הגולים את לעורר הספיקה

הירדן. גדות את אותם
 בית״ר. המנון בקע האצ״ל, של השידור תחנת הלוחמת", ציון מ״קול
 תיבות חמש ובה יחידה שורה התחנה, מן נשתרקה ממנו אחת שורה

 הייתי צריכה באוזני השריקה משעלתה אולם ההר", את לכבוש או "למות
 בו שאפשר המנון לא שזה עיר. של ברחובה לדום מלקפוץ בגופי לעצור

 בו לצעוד שצריך המנון זה רחוב, בצידי רגליים ולשרך ללכת להמשיך
 מרגיש אתה אותו שכששרים המנון מורם, וראש זקוף בגו המלך, בדרך
 רצועה, שאוזנו פוגש, אתה בעבד אם אז או כתר. ראשך את ומכתר סובב
 מרגיש אתה עליה מהלך שאתה האדמה אז או תגר. עליו קורא אתה

 מעפיל עצמך מוצא ואתה על, אל מתגבהת אלא היא מישור של לא פתאום
 לבדך לא ומשמאל ומימין הר. של ראשו אל יוצאות הן והגה רואה אתה ועיניך

 לאורכו רואה אתה ההר, של צלעו על ומאחוריך, בשורה, אבל עוד אתה
מעפילים. של וקברות עקבות

 עולה אבל המלך, דרך אל מקפיצה תיבות חמש בת אחת שורה בת שריקה
 היו המלך שבדרך קפצתי. ולא בגופי עצרתי אני כן על אשר המחתרת. מן

זרה. מלכות של שדיוניה שעה אותה שועטים
 עוד עלי הכתר שירת של שעתה שתגיע מנת על זו, שתחלוף מנת על
 להיבלע אדומים. ימים בתוך אלמונית ולחמוק דרכים בצידי ולארוב להלך
 עלי של שריקתו את ולשמוע גג עליית אל לטפס שחורים, לילות בתוך

מיקרופון. שפתי אל שפתותיו מבין מסתננת
למחתרת. ויורדת חוזרת בשנית, ועולה חוזרת פעם, מסתננת

 לפניו הילכה כבר ומצווה, צלול גד, של קולו אחריה כשעלה עכשיו, אבל
בתוכו: והתנגנה הנעימה

 השידור תחנת העברית! המחתרת קול העברית! המחתרת "קול
ישראל". חרות לוחמי של

 דבר, עוד אשמע לא שמיד הכל, ואת ההתחלה מן גד, אחת, פעם עוד
 גד, אחת, פעם עוד דבר... עוד אחוש ולא בקולי אוזני תמלאנה שמיד

 רק ישראל", ב״חרות והרעם הטעם "השידורררר", ברי״ש ודרדר רשרש
 את ויעלה בלשוני ימשוך עדי, שיגיע עד כך ה״אלללל" את אחריך משוך
קולי:
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 השלטון של בחסדו לא הקול. יעלה העברית המחתרת "מעומק
 לוחמי קול העברי, הקול ויישמע ייקרא חפשי בפיקוחו. לא הבריטי,

העברית..." המולדת לשחרור העברית האומה
 כוס ברבע סוכר כפיות בשתי חלמונים שני צרוד. משהו אבל חפשי, ...

 יכולה החוץ, מי צרידות לא זו עזר. לא ולשתות. היטב לערבב רותח, חלב
 מלווה — רוצה עליה, שלטון אין ולי היא בי אלא תהיה, שלא יכולה שתהיה

 רועד מה על מניין? הרעד זה אבל אותה. מלווה קולי — רוצה קולי, את
 בלשוני, אותן מרטיבה אני שפתי? את וצורב חם רק קר לא והוא הקול

לתוכי: קר אוויר שואפת אני
 הגאיונים? הבוזים ואיה — דם שתתנו רבות בוז, שבענו ״רבות

 ...״עבר תרבות נושא ועולה חי חי. ישראל ועם ? הדמים שופכי איה
 אלכם, ;גבי עבר אל מחייך שבחדר, המטה גב אל שעון יודעת, אני עלי,

:המיקרופון את פי אל רגע מדי מקרב רואה, אני
 אדמת כי ממנה. צודקת אין כי כמוה, קדושה אין "מלחמתנו...

 גדולה האומה טובה, האדמה לגאולה. מחכה ...מלכות אדמת אבות,
...״השט ? המפריע ומי וראוייה.

 הגיעו לא המיקרופון אל אבל ושלם, מצועק כולו, ה״שטן" יצא מפי לא.
הרצפה. אל בכוח לפתע כולו הועף המיקרופון שכן שברים, אלא ממנו

 צריכה אני אבל החשמלי, הזרם את והפסיק הכפתור את סובב כבר אלכם
:ידי את לטלטל אלכם נאלץ אותי להפסיק כדי המשפט. את לסיים עוד הייתי

 למילה, מילה בין רווח בלי אלי פונה הוא — ?״ לדבר מוסיפה את מי ״אל
:משהו מתפייס הוא מיד אבל ברוחו. לעצור מתאפק
 — האחרונים דברי על בניד־ראש־חייכני הוא חוזר — !״ ? המפריע ״ומי
 תופס לא רק ..עצמך. את שתאשימי מוטב בהפרעה השטן את שתאשימי ״לפני

 הוא — בנייר״ מחזיקות ידיך כששתי המיקרופון את להעיף הצלחת איך
 בהתקנת עסוק כבר הוא שכן לעצמו, אלא לעברי, לא כבר אבל מוסיף,

לשידור. מחדש המיקרופון
 האחרון המשפט על שתחזרי "ומוטב — אומר הוא — להתחיל״ ״התכונני

שוב".
 מאחור מישהו צוחק — השטן״ עם להתעסק כשתשובי שעכשיו, ״רק

ידיים..." בלי השם, "למען —
 המיקרופון, את פי אל עכשיו מקרב כשהוא אלכם, גם צוחקת. לא אני

צחוק. של קורטוב בלוא חמורות, פניו
 בהפרעות מסתפקים לא הבריטים הפסדנו. יקרות דקות שתי אכן, כי,

לגלות חמישי יום ובכל שגי יום בכל מכשיריהם עם מתחקים הם לשידורים,





במחתרת שידור בשעת

הרוסים במגרש בית־החולים במסדרון

הבריטים צאת אחרי בכפר בפגישה — אבו־גוש יוסף עם
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 היה טוב יותר. אלינו אותם מקרב נוסף שידור רגע כל התחנה. מקום את
 שנוכל מקומות אין לנו אבל התחנה, מקום את פעם מדי להעתיק יכולנו לו

 לא טכנית מבחינה וכשמתאימים מתאימים, תמיד לא וכשיש, מהם. לשדר
 השלישי המקום כבר זה החודש במשך קונספירטיבית. מבחינה מתאימים
 עליית על לשמור עלינו יהיה, אם שיהיה, עד אין. עוד ורביעי אליו שעקרנו

ה״ישיש" של גגו
הכפתור. הך לנייר, צמודות עיני אלכם, לגופי, צמודות ידי
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 לקול מאזינים אתם העברית! המחתרת לקול מאזינים "אתם
 הבריטים הכידונים חומת הועילו. לא הדיביזיות העברית! המחתרת

 מהלומה הלוחם העברי הכוח הלם בחשוון כ״ה ליום אור ...נפרצה
 הרי עד הים ומחוף עזה, ועד מעכו מת,—אא—מות—ו דדה—א-חי
ירושלים..." ועד יהודה

 שבפניו, בנהרה בגד, בו עכשיו אני מקנאה הגג שבעליית הספה מן
 מול עומד ...מת—אא—ומות דדה—חי—א מהלומה שבקולו: בגאווה

 מרימים שאלפים כמי — ורוחו סביב, לו מריעים שאלפים כמי ומדבר מיקרופון
כפיים. על אותו

 ממני גד הוא שטוב לדעת מיטיבה שאני חמדה, בלי אבל — מקנאה
 מהוקצע, לא שקולי להכרזת־נצחון, משלי הוא טוב וקולו לדבר־בשורה

בדרך. ההליכה מכוח כוחו — ורועד מפלל כואב, משהו, צרוד
 מעבר אתמול שהיו אותם היום לכאוב. אסור היום רועדים. לא היום אבל

 בחורי אותם אתנו. עליו עולים הם הנה למתרס, מזה מעבר והלאה, לנו
 עקב, בצד עקב עמנו, היום הולכים—לעקוב בעקבותנו שהלכו "הגנה"
להכות.

 אוייב היה הוא תמיד. אחד היה הוא תמיד. היה הוא נשתנה. האוייב לא
 בת״ש, יאיר, גרמניה. — לים שמעבר הצורר לעבר והצביע חייך רק תמיד.
 האוייב על והצביע מסתיר החיוך מה ראה מלכות, של חלומה חולם והוא

 החיוך הסתיר הובסה, שגרמניה אחרי גם ל״הגנה", הבריטי. — האמיתי
 שאוניותיהם מעפילים שבפני הזוועה עווית אבל חיוך. החזירה היא לראות.
 הארץ מחופי בכוח שגורשו פליטים אחים של כאב וזעקות ים בלב נטרפות

עיניה. את בתש״ו פקחו
 קולות »זמן זה להיפקח מבפנים ממצמצות היו כבר העיניים אמת,

 אבל הנרדמים, מנוחת את והטריפו ולב בשר חדרו הפורשים של המלחמה
 של הכאב זעקת בכוח החוץ, מן נפקחו הן — ממש העיניים שנפקחו שעה

הצוו. בכוח מבפנים נפקחו לא הן לעזרה. הקוראים
 ראתה אותו וכשראתה האוייב, את ה״הגנה" ראתה — משנפקחו עכשיו,
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 היא והנה עצמה ראתה אותנו וכשראתה כנגדו, עומדים הפורשים, אותנו,
 זה אחת חזיתית בשורה עומדים כאשר זאת, רק אחת. בשורה אתנו עומדת

 :היינו לעצמו, גוף גוף שלושה, עוד — אחד לגוף להתמזג כדי גם מספיק לא
 כנגד שעומד באוייב להלום כדי מספיק זה אבל — ולח״י ה״הגנה" האצ״ל

 האחדות קמה כך המרי", "תנועת נולדה כך ומותאמת. אחידה מהלומה
 הבדל ללא הארגונים, משלושת לוחמים בחשוון כ״ה בליל יצאו וכך הלוחמת,
...ירושלים ועד הרי־יהודה עד הים מחוף עזה, ועד מעכו לפעולות מסגרת,
בקול: הריע גד, בגרון, איפוא, קרא,

 בגדר עוד איננה העברי המרי תנועת ייחלנו. לו היום "בא
 סרטיפיקטים בגלל לא הזאת התנועה כל כי מאמינים אנו חלום...
 תמשיך היא תיפסק. עלייה רשיונות של מיכסה בקבלת ולא נתחוללה

 העברי הנשק אחדות כי אמונתנו חזקה ..השלמה? המטרה השגת עד
 המחייבת זאת היתד. התחלה כי העולם יווכח מקרה... איננה

..״המשך.

 כשהוא מוישל׳ה של ההומה קולו אל שליבי לב, בלי אבל בגד, אני מקנאה
 הומה עולה שפירא. בשכונת צריפנו רצפת שעל המזרון מן מכורבל עולה

שלנו. הסוף זה שלהם התחלה לא זו גמרנו! כולו: העולם כל כלפי ומטיח
 בעינינו להצדיק קבוצות קבוצות גרא לנו כשקרא חודש, לפני

 הקמת על ה״הגנה" עם ומתן המשא ואת לח״י בפעולות ההפוגה את
 מפעולות הסתייגותה ואת מרותה את עלינו לכפות שעתידה המרי תנועת

 העם כל של חלקית מלחמה טובה שיכנע: גרא — ״קיצוניות״ מלחמתיות
 אם הם ינהיגו פנינו? לשלטון וכי — ממנו חלק של טוטלית ממלחמה
ליבנו? להגה וכי פניהם, למלחמה

 הקמת עצם ניצחנו... ראו, צדקנו! ראו, גאוותנו: את הלהיב אז גרא
דרכנו. בצידקת היא מוסרית הודאה המרי" "תנועת

 עכשיו היא תהיה ה״הגנה" תיסוג אם והיה :גרא של כולו אז היה ההגיון
ןעצם. ומוסרנו כוחנו ואנו ה״פורשת",

 לא ותוהים, חרדים בלבבות גופות גרא, של למולו כשישבנו חודש, לפני
 רק מרות קיבלנו נכנענו, לא :דבריו אחרי ולהרהר להוסיף מה לאיש היה

לבדנו. נמשיך תיכנע ה״הגנה" אם למלחמה,
 מוישל׳ה. היה והרהר שהוסיף אחד בקול. והרהר שהוסיף אז היה אחד רק

 אבל מקיבוץ לא אכן, בצריפנו. הראשון הלילי האורח גם היה מוישל׳ה
 בין הוא אבל לצריף, בא הלילה של הקטנות בשעות משלו. בית אין לו גם
ללון. מנת על בא לא וכה כה
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 בצעדים אדם אלי התקרב הדלת מחריקת בחשיבה משנתי כשנקפצתי
 כשהסיבותי אורח. עמו יש שכן הקיר, אל פני עם לסוב לי ולחש מהירים

 לא ועוד שבידו. הפנס את אלא האור את אדם הדליק לא הקיר אל פני
 ומציעו ממיטתו המזרון את אדם מוריד איך שמעתי רק דברים שמעתי
 משתי אחת נוטל אומר בלי ועוד הארץ, על המיטות שתי שבין הצר ברווה

 כך אחר מיטתו. קפיצי על אותה ופורש בהן מכוסה שהייתי הצבאיות השמיכות
 בעד לצאת נאבקים שמעתי, וראש, ידיים גבי. מאחורי מתפשטים שמעתי

 קירות על ריצד פנס של אורו רק בחדר דברים היו לא ועוד בגדים חורי
שלצריף. העץ

 החריק אדם המיטות. שתי שבין המזרון על עכשיו נתפרקד שבא הזר
 אחד רק חושך, היה המזרון. של השני העבר מן המיטה קפיצי את בכובדו

הרצפה. שעל המזרון מן ונשם גשם
 לוחש קול שהפכו עד ונתקצבו תכפו וגברו, הלכו הארץ מן הנשימות

 אם קולות, מגלה היא פנים על לכסות החשיכה יכולה אם אבל בחשיבה.
 לוחשים. קולות ומגבירה מבהירה היא גבוהים קולות לעמם החשיכה יכולה
 שמעתי הקיר של זה וברעד בו. היו שפני הקיר את הרעיד הזר של לחשו

לחש. מה
 היה אבל היו. לא אולי מלים תחילה היו אולי מלים. שמעתי לא תחילה

 רגע שעוד אלא הכל. את ממלא והוא אין־אונים, תהומי אחד גוש עצב.
 עולה־נחגק ושוב נבלע והוא רגע עוד בקיעים. ונבקעו פרצים בו גיבעו והגה
 אחד, היה הכל אבל מלים, הרבה מלים. בתוכו שמעתי אז פורץ. ושוב
אחת: מילה

מייגע. ודברים דין כמסכם הארץ, מן האיש אמר — ״נגמר״
יתחיל". רק זה ...נגמר לא דבר ״שום — אדם אמר — ״לא״

הזר. אמר — הסוף״ ״יתחיל
 הברזל קפיצי הרצפה, על היה המזרון אדם, של המיטה על מזרון היה לא

חרקו. אדם של מיטתו של
...״הפסקה רק זו סוף. לא זה ״הפוגה — אדם אמר — !״ ״לא

 אנו "לא — נשימה ליטול כדי שהפסיק לאחר אדם המשיך — ״לא״
לנו". גשתכנעו הם אבל להם נכנענו

...בקיעים בקיעים התהומי הגוש נתבקע — נכנענו״ כבר ״אבל
 מן קפיצים חרקו — שחורות״ שרואה הוא אתה לא... מוישל׳ה, ״לא,
...המיטה
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 מוישל׳ה, אדם, של מאז ידידו מוישל׳ה. איפוא, זהו, ...מוישל׳ה 1 מוישל׳ה
 לא אני רוחי. את והקסים לעיני חי מאז עמד הסוהר מבית בריחתו שסיפור
 מן הזה העצב את לזהות היה אפשר איך — הכרתי גם ולו כה, עד הכרתיו
 בעיני שעמדה כפי מוישל׳ה של מדמותו ששפע הקסום הצחוק עם המזרון

? בריחתו סיפור את לי ומדמיינת חוזרת כשהייתי
 ישבו שניהם וישקה. הוא שברחו, היו שניים מוישל׳ה. אז ברח לבד לא ...

 בית מנהל של ביתו בחצר ועמם, בירושלים המרכזי הסוהר בבית שפוטים אז
 מאחורי אסור המולד עץ תש״ג. שנת של המולד חג עץ בודד לו ישב הסוהר,

 להתקין עצמם את ומוישל׳ה ישקה כן, על כשהציעו, הוא. עצוב תייל גדר
 של בדעתו עלה לא — במלאכה להם רב ידם שניהם — המולד בעץ חשמל
מזימה. היהודי לו זומם ששוב הבריטי המנהל

 ואת תייל גדר אמנם, הפרידה, עוד החוץ אל המנהל של הירוק מצריפו
 שוטר ליווה האור התקנת על המולד חג בערב בו העובדים הבחורים שני

 ושני עצוב המולד עץ היה לא תייל גדר היתה לא אם אבל — מזויין ערבי
 רק אם ורובהו, השוטר גם ...חשמל עכשיו בו מתקינים היו לא האסירים

לעזר. אפילו להיות יכולים להם, שיאה במקום אותם יעמידו
 עץ אל חשמלי זרם להעביר עליהם :לעזרה הבחורים שני זקוקים ואמנם

 — החשמלי הזרם נקודת והגדר. הצריף שבין בחצר בחוץ, המולד עץ המולד.
 הנקודה מן דווקא החשמלי הזרם את למשוך מחליטים הבחורים הצריף. בתוך

 חוטי את ולמתוח למשוך יתחילו כשהשניים עכשיו, אבל שבתקרה. הגבוהה
 מישהו צריך החוץ. אל הצריף לדלת ומבעד הצריף קירות לאורך החשמל
התקרה. אל החשמל בחוטי ולתמוך להחזיק כדי הצריף בתוך להישאר

!השוטר
 עליו טוב יהיה האדון של ליבו בשמחה. ומתנדב באדיבות מתבקש השוטר

העץ... של לאורו
:השניים בליבות מכבר מוכנה המזימה גם השוטר, מוכן, הוא

 את השוטר בידי נותן כשהוא ישקה אומר — הכיסא״ על עכשיו ״עלה
התקרה". אל בחוט ותמוך למעלה ידיך את "הרם — החשמל חוט קצה

 ידיו את חופשית להרים לו מפריע הרובה אבל הכיסא על עולה השוטר
בפינה. מושם הרובה למעלה.

 למעלה החוט את הגבה "יותר, — השוטר אל ישקה פוגה — גבוה״ ״יותר
התקרה". אל שיגיע עד

לעזרה. זקוק השוטר גבוהה. והתקרה קצרות השוטר ידי אבל
מהשניים. אחד בלב רעיון צץ — !״ ״הרובה
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 השוטר של בידיו דום עכשיו מתייצב הרובה הפינה, מן מתבקש הרובה
התקרה. אל החשמל חוט את להדק בלועו ועוזר

 עומדךואלתזוז...יש על כך חכה "רק — מוישל׳ה אומר — מאוד״ ״טוב
תזוז..." אל רק גבוה... מתח יש בחוטים, מתח

 החוטים את ומותחים מושכים החלו הבחורים כששני השוטר, זז, לא הוא
 עם קדימה מעברה, התקדמו הדלת, אל התקדמו כשהשניים זז לא הוא בצריף,

 שיש חש רק השוטר, הוא, מבחוץ. הצריף קיר לאורך קדימה החוטים, אורך
 לראות היה יכול לא הוא ...מבחוץ אותם ומושך מותח מישהו בחוטים, מתח

 ...בפנים היה השוטר בחוץ, היה העץ עמדו. ולא העץ עד הגיעו שהבחורים
 מושכים עוד — כשהשניים גם עומדו על כך לעמוד המשיך כן על הוא

 החוטים, מן הרפו עליה, קפצו המתויילת, הגדר עד עצמם משכו — בחוטים
...החופש לאורך ורצו לגדר מעבר קפצו

 ידיו לכסא׳ צמוד גופו הוא רצים, אותם לראות היה יכול לא השוטר
 תפס לא רק השוטר, הוא, התקרה. אל מכוון הרובה ולוע למעלה מורמות

...ירד והמתח החוטים להם נתרפו לפתע כך זה מה על עכשיו
 ומוישל׳ה ישקה של בריחתם סיפור את ברוחי ומשחזרת חוזרת כשהייתי

 ומאחוריהם עיני לתוך קונדסית קורצות נעריות עיניים ברוחי ניצבים היו
 אילן של גופו על וסבוב סבוך להם ומסתבכים חשמל חוטי להם משתרכים

ורובה... ושוטר
 החשיכה מן העולה הזה הנוגה שהקול עכשיו לדמות היה יכול איפוא, מי,

ירוק: צריף של בליבו פעם התעלז
 אל השם, למען רק טוב, כך, למעלה, ידיך הגבה שוטרנו, גבוה, יותר

...תזוז
ואמר: אדם אל התעצב הוא עכשיו קול. אותו זה שהיה אלא
 להשהות מגרא הוראה קיבלתי עובדות: רואה אדם, שחורות, רואה "לא

 מתנועת מהם, ההוראה את קיבל גרא ...בחיפה שתיכננו הפעולה ביצוע את
...״לח״י של הסוף אדם, גמרנו, ...המרי

האדמה. בתוך משהו שקע המזרון חרקה. העץ רצפת
 שמעת לא וכי ? לך היה ״מה — אדם נזדעק — ?״ גמר מי ? סוף ״איזה

 של שלמה ממלחמה טובה העם כל של חלקית מלחמה כמוני: גרא את
מהעם". חלק

 אפשר רגע בכל מוכנה. כבר בחיפה הפעולה טוב... לא טובה, "לא
 להשהות הורה גרא אבל אסון... יקרה אותה נבצע לא אם אותה. לבצע
...״גמרה״ היא לח״י עם אבל בבריטים תילחם לא ה׳הגנה׳ ...אותה
 הד מוישל׳הז של קולו את ומלווה הד פתאום לו עולה מהיכן זה? מה
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 רק לידי, מכאן לא לא, מצידי, מכאן לא לא, ...מאוב הד שחור, הד חלול,
...באדמה שנכרה מבור רק מעמוק, רק מרחוק,

 :והבטיח ואמר חזר כשגרא היית איפה ...לח״י עם שגומר הוא ״אתה
נמשיך..." אנחנו תיסוג ה׳הגנה׳ אם נכנענו, לא

 הזאת האמונה היום פתאום מניין ...אנשינו לפניהם התגלו שבינתיים ״רק
 ה״אם" פתאום מה ? לעזאזל אצלם, נשתנה מה ? אתמול אותנו שהסגיר במי

 תתחיל... אם התחילה... לא עוד היא תיסוג"... ה׳הגנה׳ "אם הזה:
 שבינתיים רק נגמר, לא הזה שה״בינתיים" רק אנחנו, הפסקנו שבינתיים רק
 אסון, יקרה עוד הפעולה? את להשהות למה ...הזה הארור השקט נגמר לא

גמרנו." הסוף... אסון... אדם,
גמרנו. אחת. ומילה מילים הרבה

 שבועות שלושה גמרה. לא לדדי :צדק לא מוישל׳ה בצריף לילה אותו ...
 ידע מוישל׳ה לפעולה. לח״י יצאה בחשוון לכ״ה אור לילה, אותו אחרי
 יצאה בחשוון כ״ה ליל באותו :צדק לא מוישל׳ה היוצאים. בין היה הוא זאת.

 כדי בחשוון בכ״ו חי היה לא כבר שמוישל׳ה אלא למלחמה, ה״הגנה" גם
זאת. לדעת

 "תנועת נפחה מאבק חודשי שמונה כשאחרי :אדם צדק בצריף לילה אותו
 :צדק לח״י מרכז חדשים. חיים ואצ״ל ללח״י העניקה היא רוחה את המרי״
 גם פשטו פעולותינו הפורשים, שורות את האדירה רק ה״הגנדד כניעת
הישוב. בעיני עלה המלחמתי ומוסרנו לים, מעבר

 שהושהתה, בחיפה פעולה אותה גם מוישל׳ה: צדק לא בצריף לילה אותו
 על לבסוף אושרה בחיפה, לנפט הזיקוק בתי על לח״י של ההתקפה פעולת

 בתי את אדירה התפוצצות הרעידה בחשוון כ״ה ליום ואור לח״י מרכז ידי
 הזמן פצצת — בערו לא המיכלים השמימה, באש עלה לא הנפט הזיקוק.

 ובמקום בזמן אבל לו, שנועדה במקום ולא לה שנועד בזמן לא נתפוצצה
למוישל׳ה. שנועדו

 אנשינו. את כך עם לסכן בלי בחיפה הפעולה את עוד להשהות היה ניתן לא
 ואנשינו המרי" "תנועת עם ההסכם לפני עוד תוכננה הזיקוק בתי פעולת

 עמם שהוחדר הנפץ חומר גם זמן. מזה במפעל לעבודה כפועלים הוחדרו
 לא אם להתפוצץ. בער כבר סתר, במקומות והוטמן טיפין, טיפין, לשם,

 טומניו. את בפח ולהפיל להתגלות הנפץ חומר עלול בהקדם הפעולה תבוצע
 טענות וטען עמד לפעולה, האחראי כשמוישל׳ה, קשה במצב היה ה״מרכז"

 בתוך זו פעולה להכליל המרי" "תנועת למפקדת מציע גרא לפניו. אלו
 באש בוערים זיקוק בתי :נגד ה״הגנה״ אבל המשותפות, הראשונות הפעולות
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 בין הקשר את בדיוק רואים לא גם מלחמה. כבר זו "מאבק" לא כבר זה
 ה״הגנה" יצאה בגללם אשר הים, מן הזועקים הפליטים לבין הבוער הנפט

 ומשחררת בעתלית הבריטי המעצר מחנה את מתקיפה היא ושבגללם למאבק
 הים חוף על שעמדו הבריטיים הראדרים את מתקיפה המעפילים, את ממנו

 החופים משמר סירות שלוש ומטביעה עולים, לספינות ולארוב לגלות
 המתגנבים המעפילים ספינות ובין החופים משמר סירות בין בחיפה. הבריטי

ישיר. קשר יש ספק, אין לחוף,
 תתקיף היתרים, לעצמה ה״הגנה" אמנם תתיר חייה של הבאים בימים

 אף בסיוון י״ז ובליל החופים, משטרת של דווקא לאו סתם, משטרה תחנות
 היא תתיר אז אבל הארץ. גבולות ליד גשרים שמונה ותפוצץ לעשות תגדיל

 המלאכה בתי לפיצוץ לח״י פעולת את אפילו ותאשר ל״פורשים" היתרים גם
הארץ. של התחבורה עצבי מרכז הוא בחיפה, הרכבות של

 עתידה שהיא מה יודעת ה״הגנה" אין עוד היום הבאים. בימים יהיה זה
מחר. להתיר
 שבדחיית הסיכון אפילו הזיקוק. בתי פעולת נגד עוד היא כן על היום
 שחוטי ישקה אותו הוא וישקה, מיכאל על אבל עליה. השפיע לא הפעולה

 השפיע לח״י, של המבצעים מפקד הוא והיום מאחוריו לו תלויים חשמל
 מבעירים בוערים נפט מיכלי :שבביצועה הסיכוי גם שבדחייה הסיכון מלבד

 הסיכון את איפוא, עליהם, נוטלים הם הזרים. של רגליהם מתחת האדמה את
למוישל׳ה: ומודיעים המרי" "תנועת מפקדת משמעת שבהפרת

לשיקולך". נתון הפעולה ביצוע במקום "כאחראי
 נשקל מזמן כבר שיקוליו. את גמר מאז כבר מוישל׳ה ...לשיקולו?

 כבר והוא פועל׳ כבר עכשיו מוישל׳ה נדחף, כבר עכשיו מוישל׳ה בשבילו.
הזיקוק. בתי מתקני לתוך הלילה עם מתגנב
יהודאי. ולידו אנשים עמו יש אבל המפקד, הוא בעצמו, לא

 לקבוע מנת על בסביבה, אחרון לביקור הצהריים אחר נסענו יום "באותו
 שהעביר וחשבון בדין יהודאי כותב — לא״ או נסיגה של אפשרות יש אם

 ואת כשלונה את להסביר הפעולה, תיאור כדי תוך מנסה הוא ושבו למרכז
 בטחוני כל ׳עם מוישל׳ה: התבטא השיחה "בהמשך — מוישל׳ה של מותו

 אשר משונים רגשות בי מתגלים לפעם מפעם זאת בכל הפעולה בהצלחת
משם׳". אצא שלא הרגשה לי יש ...רוח מצב עלי משרים

 היתה, אמנם התפוצצות הצליחה. לא והפעולה משם יצא לא מוישל׳ה
 מנגנוני את להכניס הבחורים שהספיקו וקודם זמנה קודם באה היא אבל

 המיועדים במקומות שחיכו החומר מיטעני לתוך החשמליים והשעונים הנפץ
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שעתי ההפעלה ומנגנוני השעונים לשווא, חיכו המטענים הנפט. את להבעיר
 שהיה יהודאי, מוישל׳ה. של במזוודה בינתיים התפוצצו להפציצם היו דים

 את מוישל׳ה, של המרוסק גופו ליד שם, השאיר אבל חי אמנם נשאר לידו,
מעיניו. אחת

 ודם לכלוך כמות עם "ויחד — יהודאי כותב — מהעין״ לי נזל רב ״דם
 מיד בריר הרגשתי שרק כמובן ממקומה. שיצאה העין את ידי במו זרקתי
עיני". את איבדתי כי הבנתי
 קישון נחל במי נסיגתו בדרך יהודאי שטף העין מן שנזל הדם את

 שקט לא והנחל נדם לא הדם הדם. את שטף לא הנחל אבל שבסביבה.
ותסס. געש רק

 המלאכה בתי על לח״י בפעולת :וישקוט ישוב והנחל וידום, הדם ישוב הוא
 אל שוב יוגר ודמו השנייה עינו את יהודאי יעצום בחיפה הרכבות של

תום. עד הקישון.
 בדין יהודאי, מנסה בינתיים מספר. חודשים עוד ינקפו יום אותו עד אבל
:מוישל׳ה של קיצו את להבין שלו וחשבון
 את מפסיק היה ביותר קל רחש לכל ...מתוח מאוד היה הערב אותו ״כל

פעמים". מספר הדבר חזר כן ...הדבר לפשר אותנו לשאול וניגש העבודה
 שמע הוא אותו, ראה הוא מוישל׳ה. של לידו הערב אותו כל היה יהודאי

 מעולם, ראיתי לא מוישל׳ה של פניו את אני פחדו. את חי הוא דפקו, את
 והד, שבצריפנו, העץ מריצפת נגמר קולו את שמעתי אחד ערב אני אבל
באדמה. שנכרה מבור הד קולו, את שליווה שחור הד זוכרת, אני

 ודובר לידו שעומד יהודאי אל שותק מוישל׳ה את שומעת אני ההוא בהד
ליבו: אל

 לא נגמר... לא דבר שום צדק... איפוא גרא יתחיל, זה איפוא ...מיד
 עיגולים בעיגולים כך נסגר משהו פה, נגמר משהו נגמר. לא. נגמר...

פה... נורא חושך פה, נורא שקט לחזה... לגרון, לעיניים, מסביב
 דין למרכז מוסר יהודאי מוישל׳ה, של לידו ערב אותו כל היה יהודאי

:וחשבון
 אותי ביקש מוישל׳ה בלילה. אחת־עשרה היתה השעה הפסקה. "ניתנה

 התעורר ורבע בשתים־עשרה ושלושים. שתים־עשרה בשעה אותו להעיר
 רבע עוד יש כי אומר מוישל׳ה אך מוישל׳ה, את גם מעיר והוא ארטל,

 תובע והפעם ארטל מתעורר שוב דקות עשר כעבור ...לנוח ואפשר שעה
 מוישל׳ה אך קובעות, אינן אלה דקות וחמש היות לעבודה ניגש כי בתוקף
 דקות חמש אומרת זאת וחמש, שלושים בשתים־עשרה אותו שיעורר מבקש
קודם". שקבע הזמן לאחר
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 ומניח מוישל׳ה חוזר איך רואה אני וחשבון הדין של לתיבה תיבה בין
 ההוא ובהד־מאוב לישון, הזיקוק בתי של הקרה האבן ריצפת על ראשו את
ליבו: אל ודובר ער אותו שומעת אני
 יכול לא בוער... בוער, בוער? מה זמן, של נצח עוד איפוא, .יש, .

 לישון, רוצה העיניים... את לפקוח יכול לא לבלוע, יכול לא לנשום,
...י—י—י—י—וד מהר ודי, עכשיו ודי, לישון

 ארבעה והוציא המזוודה את "פתח — יהודאי ממשיך — "מוישל׳ה"
 לשם כי בעדו, מנע דן אולם בחזרה. להכניס רצה השאר ואת שעונים,

 חזרה... לסגור מוישל׳ה רצה המזוודה את אולם חזרה? להכניס מה
 המזוודה מכסה על מוישל׳ה וכשלחץ פתוח היה בורג־המחוגים דעתי לפי
 בורג־החיבור, היה שם למקום חזרה... בורג־המחוגים את סובב הוא
ההתפוצצות". נוצרה וכך

 שעונים בה והיו מזוודה היתה שאכן — כך כך. לא גם ואולי נוצרה כך
 למעגל להתחבר שחיכו נפרדים חוטים שני השתרכו שעון ומכל מחושמלים

 בורג־חיבור לו נתלה ובו זעיר נקב היה השעון של הצללויד ובלוח אחד,
 בבורג־החיבור ויגע המחושמל השעון מחוג במהלכו יגיע כאשר קטן.

 ותחול החשמלי המעגל ייסגר להתפוצצות היעודה השעה מעל התלוי
 זמן — בוקר לפנות שלוש היתה להתפוצצות היעודה השעה ההתפוצצות.

 לכרות אבל לישון לא לחדריהם, לשוב מהמקום, להיסוג לבחורים מספיק
 להבות מרחוק ולראות עיניים לפקוח נפץ, קולות מרחוק ולשמוע אוזניים

 זאת אין שעתם בטרם הנפץ קולות איפוא, עלו, אם השמימה. עולות אש
 בבורג־החיבור, נגע והמחוג שעתו. בטרם בבורג־החיבור נגע שהמחוג אלא

 כשביקש המזוודה מיכסה על מוישל׳ה היכה שבו ההלם מכוח יהודאי, סבור
לסוגרה.

ההתפוצצות. נוצרה — יהודאי אומר — וכך
 עוד בהכרח נסגר מוישל׳ה של מעגלו אולי ? אחרת גם נוצרה אולי אבל

 ובעוד המיכסה ירד בטרם עוד שאולי י המזוודה בכוח נסגרה בטרם עוד מאז,
 סובב החל כבר באוזניים מתקתק והשעון לעיניים וגלוייה פתוחה המזוודה

 קדימה ומעוגל, מטורף במירוץ לפנים, קדימה מוישל׳ה של בעיניו המחוג לו
 מעבר הצללויד, ללוח מבעד קדימה השעות, לאורך קדימה השעון, לאורך

...החזה בתוך העיניים, לפגי הזמנים, ללוח
 את לעצור היה יכול לא גם הוא די! בקול: מוישל׳ה, צעק, לא הוא
 ...בכוח המזוודה את ולסגור העיניים את לעצום היה יכול רק הוא המחוג,

הכוח... בכל
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 נצחון בנעימת עוד אבל שחור קריאה בסימן גד עכשיו קורא — !״ ״נזכור
 תפקידו מילוי בשעת שנפל מוישל׳ה, החרות, לוחם את נזכור "זכור —

...״המלחמתי
 "בלילות — החלולים הנקבים לתוך עלי שורק — אדומים״ ״בימים

ייאוש". של שחורים

נגמר.
מתחילה. רק לח״י נגמר. לא לא.
 כך. אחר שנים שלוש אבל תיגמר, לח״י ייגמר, זה

מוישל׳ה. אותה מת כן לפני שנים שלוש
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 בסערה, מפי יוצאות איכה אלו וגדורות סדורות אותיות שבידי. בנייר עיני
 והנייר באוויר פורחות אלא לאות, אות במקומן, עוד ולא גועשות, טרופות,

וריק... ולבן מיותם
 בשידור, התחלתי טרם שעוד באותיותיו, ושחור הנייר מלא עוד הוא עכשיו

לשידור. גד עצמו מכין ולידי ולרגוש, לנשום מתחילות כבר האותיות אבל
 לעיין השידור, לפני קלה שעה לבוא הקדמתי ולא שאחרתי בשל
 כשגד השידור. של הראשון החלק את גד היום יקרא בחומר, ולשנן
השני. לחלקו להתכונן בינתיים להספיק עלי יקרא
 הדרך כל כן על אשר ושלושים. שבע כבר ועתה הגעתי עתה זה
 צפרור או בחור שריקת בכל לשמוע הייתי מדמה המרכזית התחנה מן לכאן

עלי. של שריקתו את שבדרך ציפור
 באף אותו להוביל בידי עלה לבסוף שכן עלי, טוב ליבי אבל אחרתי,

 שעתיים, לפני אבל שעתיים. מזה אחרי שעקב מגובע ברנש אותו כהוגן,
 וללא איש דעת על שלא שכן כבד, ליבי היה אחותי עם להיפגש כשיצאתי

 נפגשתי — מורשת הייתי לא שואלת הייתי שאם — מאיש רשות שאילת
 ידעתי לא שנאסר, ידעתי אבי. של מאסרו על לדעת ביקשתי אחותי. עם היום

ששוחרר.
 ...עצור היה ימים שלושה ״אבל — אחותי מספרת — שוחרר״ ״אתמול

 הם האחרון בזמן אצלם. להתבשל הולך שמשהו מזמן הריחה כבר אמא
 קראה השידור באמצע פעם ? הקריינית שאת נכון זה ...לילה לילה באו
 קולה את אכיר לא שאני מה, גאולה, ׳זאת — צעקת — ׳גאולה׳ :בשמך אמא
 ..יודעים בלילות לחפש שבאים אלה הם, שגם חושבת אמא ... ?׳ בתי של

 מה את יודעת אמא, אבל ...קודם כמו לא ורעים, גסים הם האחרון בזמן
 פתח לפני לה עמדה אמא ? אבא את שעצרו לפני האחרונה בפעם אמא עשתה
 תה־בחלב לגיהינום, חיי את הפכתם החוצה... מיד החוצה, ואמרה: הדלת

 בתי, את שאיבדתי זה בגללכם ...אצלי תקבלו ורוש לענה ? אצלי תקבלו
 חודשים, אותה ראיתי לא בגללכם הביתה, לבוא מפחדת שבתי זה בגללכם
החוצה!" החוצה, בלילות... ישנה ולא רועדת אני בגללכם
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 הלוא קולך, את תרימי "אל — בשיני אחותי אל חרקתי — השם״ ״למען
אנו". ברחוב

 את לראות צריכה היית ...הסתלקו החוצה, יצאו הם ? מה את ״ויודעת
 ואבא אלי אותה ומשכתי הזמן כל רעדתי אני אמא. מול האלה הגיבורים

 והסתלקו, הרגליים את לקחו הם אבל אתם, אותה שיקהו הזמן כל רעד
אבא". את ולקחו באו בשבת, יומיים, אחרי רק

?״ ״בשבת
 שבת הלוא אמר: אבא אבל במכונית, ביפו לבולשת להסיעו "התעקשו

 ארוץ, הדרך כל ארוץ, אז — מהר דווקא אתם רוצים ? מכונית למה היום, קודש
 יודעת לא הם, אבל שיסכימו, האמנתי לא ...לפניכם האל, בעזרת ואגיע,
 הרחוב, במורד לבדו אץ־רץ אבא את לראות צריכה והיית הסכימו. למה,
 לא עוד ...ן כך בי מסתכלת את למה ...הטלית שקית בלי בשבת יפו, לעבר
ברדיו?" משדרת שאת נכון זה לי, ענית

 ספרי אבל שאלות, תשאלי ואל הזמן כל לצדדים להציץ כבר "חדלי
?״ לאבא עשו מה לי

 סיפרה לא אמא כך? חוששת את ממי בעצם כלום... עשו לא "כלום,
 הרדיו את פותחת היא כשמשדרים, וחמישי, שני יום בכל רק דבר, לאיש
 חקרו ביום רק כלום, עשו לא לאבא השכנים... גם שישמעו רם, בקול
 אבא, אמר העיקר, יהודים, גנבים ...גנבים עם אותו יישנו ובלילה אותו

לתפילה". מניין שם שהיה
חקרו?" "מה

 היה הוא שגם אמר אבא אבל את. איפה :אחת שאלה הזמן כל רק ״כלום,
 כל עלינו ומסתכל שהולך ההוא את רואה את ...איפה לדעת רוצה דווקא
?״ המגבעת עם רואה, את זה, השנייה, המדרכה מן הזמן

 לכל ראשך ולהפנות להסתכל את הפסיקי מסתכלים, לא רואה, "לא
הסימטאות. לאחת אחותי עם ופניתי אמרתי — העברים״
 שאלה. אותה אותו שאלו ביום פעמים ושלוש לו קראו ביום פעמים "שלוש

 ?״ אבא אמר מה יודעת ..אליך. אותם שיוביל עד אותו ישחררו שלא אמרו
 אבא ? שלכם הבלשים ״איפה — אחותי של עיניה עכשיו אלי התנוצצו —

 האשה את לי פרנסו בבקשה, או אותה? לי מוצאים לא הם למה אמר,
 ברחובות, אחריה ולחפש לצאת ומזומן מוכן ואני שבבית הילדים ותשעת

מוצלח..." יותר אהיה אני אולי
חזה. אל פניה את כובשת והיא אחותי את שאלתי — ?״ נשתתקת ״למה
 טוב׳, ב׳לילה תמיד אותי מברך שהיה זה הטוב, זה דווקא מהם, "אחד

 סטירת פתאום לאבא לו סטר זה דווקא בחצות, הבית את שהעיר אחרי
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 אף אבא אבא, את מכיר לא להם.. צוחק שאבא בוודאי חשב לחי...
 הולך ממול במדרכה שם שהלך ההוא 1 רואה את הי, ...בצחוק מדבר לא פעם

 לי נדמה לי, מוכרה שלו שהמגבעת לי נדמה מאחור... בעקבותינו עכשיו
...״ביתנו יד על היום שהסתובב לי נדמה לי, מוכר שלו שהפרצוף

 איפוא, "למה, — אחותי על נהמתי — ?״ הבית יד על היום ״הסתובב
 לאחור... להסתכל הרוחות, לכל הפסיקי, אבל קודם? זאת לי אמרת לא

 המשיכי ואת ממנו, להיפטר ואנסה אוטובוס על אני אעלה הראשונה בתחנה
...״בכלל שנפגשנו טוב לא ביום, שנפגשנו טוב לא ...הביתה ישר

 אעשה מה ידעתי לא עוד המרכזית לתחנה המוביל לאוטובוס כשעליתי
 ידעתי זאת רק ידע. לא אחרי לאוטובוס לעלות שמיהר ברנש אותו גם :שם

 כאן שכן שוב׳ לכאן לחזור ובמהרה במהירות מכאן להסתלק עלי שעכשיו
 והלאה. ממנה עכשיו אותי מרחיק והאוטובוס השידור תחנת נמצאת בסביבה

 מה ידעתי כבר עמי ירד שאחרי ואותו המרכזית לתחנה כשהגעתי אבל
 למושבות נסיעה כרטיסי בה שנמכרים לקופה בתור ונעמדתי אעשה,
 אותו לירושלים. — כרטיס וביקשתי לקופאי המעות את הגשתי השרון.

 כך, לקופאי. אמרתי מה שמע לא עוקב אותו הצד. מן במרחק עמד עוקב
 לקופה אותי הפנה שהקופאי שמע לא גם ממרחק, ורק בעיניו רק עוקב

 כשהקופאי עידף שקיבלתי בליבו לדמות היה יכול רק הוא משמאל, השניה
 הקופאי, לעבר כשמלמלתי לשמוע היה יכול לא העוקב כספי. את לי החזיר

 לפני להגיע שעה אותה מיהר עצמו הוא שכן להסתלק, ומיהרתי "סליחה"
 ממושבות לאחת תור לתפוס מנת על המכוניות, בה שעומדות לרחבה
...השרון

 "הזמין — נעות שפתי רק לעצמי, לשנן אני ממהרת — העליון״, ״הנציב
 שיהיה מהם דרש איומים ומתוך הלאומי והוועד הסוכנות של בא־־כוחם את

בארץ..." שקט
לגד. מפריעה אני באצבעו. אלכם עלי מאיים ששש...

 שלא עוד יכולה איני ששמעתי עכשיו אבל התחיל שגד שמעתי לא
 כל מילה, כל עמו, אני שקוראה עלי דומה עכשיו אלא עוד ולא לו, להאזין

נע. גופי ואני נשמע ודברו נעות שפתיו הוא רק הפסקה.
מת שלו הקרואות והמילות גד של בקולו ואוזני שלפני בנייר עוד עיני
 מזדמזם התחנה זמזום רק נדם. שהכל עד שלי, הכתובות באותיות ערבות
 אחת, עוד אחת, שנייה שקט. על להזהיר פיו על עוד אלכם של ואצבעו
 לעברי ומצביעה משהו מתכופפת היא הנה מפיו, מרפה אלכם של אצבעו
למיקרופון. לגשת
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 אני אבל אחת פעם אפילו השידור את קראתי לא עוד להתחיל?
 צריך לא כך להתחיל בשביל סוף. ולאין התחלה בלי כבר אני באמצע, כבר

 שאני כפי עיני, מול לראות צריך רק זה בשביל משפט, אותו פעמיים לקרוא
 אדום, הצח לבושו בירושלים, בארמונו העליון הנציב את אותו, עכשיו, רואה
שקט. ודורש באצבעו מאיים והוא לבן שבפיו הקצף שחורות, התכולות עיניו

 :לך טוב שקט. רוצה מאוד אתה הלורד, אדוני שקט, רוצה ״אתה
 ואינם היום נרצחים אינם ובקור, ברעב גוועים אינם ובנותיך בניך

מחר... להירצח עומדים
 בשם שקט להבטיח זכות לו שיש מי אין שקט, שיבטיח מי "אין

 לחרות הלוחמים כל !אי־שקט להבטיח שיוכל מי יש אך העברי. העם
 לא :קודש בדם טבולה קודש שבועת ונשבעים מבטיחים ישראל

 שקט..." יהיה לא האימפריה, נציב הלורד, אדוני כאן, שקט יהיה

 אחד נר הצד, מן דולק אחד שמש חנוכה. של ראשון נר אבי מדליק הערב
לאישם. מחכים קנים שבעת בשורה, ראשון דולק

 עכשיו פה אנו מעלים ובה אש, יש אבל ה״ישיש", של בחדרו חנוכיה אין
 האדומה האש מרצחים. בידי השבוע שנרצחו עברים שמונה של זכרם את
 הבוערות האדומות הכיפות באש בעיני פה מתערבת בביתנו חנוכה נר של
 קיבוצי את בכסלו בי״ט שהקיפו המוטסת, הדיביזיה קלגסי של ראשיהם על

 שחשו האלפים מבין שמונה ורצחו מצור, עליהם שמו ועמק־חפר, השרון
הנצורים. לעזרת
 בלהבתו, רועד קטן, אחד נר חנוכה. של ראשון גר אבי מדליק הערב ...

עולה. היא מאליה לא לאש, שמש יש לפניו. שמש יש יכבה. לא אבל
השמש. אנו אבל — ה״ישיש" של בחדרו נרות אין

:רואה אני הנר את באישו המבעיר בשמש
 ימים שמונת משך ערב ערב אחרים. משמש השמשים: ככל הוא שמש
 בשורה יכירנו לא מקומו אש. בהם מצית הוא ערב ערב לפניהם, משמש

 מן או למעלה, — הצד מן הוא הטרקלין. משמר על במפתן עומד הראשונה,
לצדדין. וסר משמש למטה, — הצד

רואה: אני הצד מן באישו היוקד בשמש
 ולא מצית לאחרים. נותן משלו הוא :השמשים ככל לא אך — שמש הוא

 בלהבתם, מתערבת להבתו הנרות, של אישם עם למעלה עולה אישו אלא כבה
ותחתונים. עליונים עוד ואין

 אלא בא לא כולו כל — חול של קודש. של שמש ויש חול, של שמש שיש
 כל אדוניו, את שילביש מנת על אלא לבוש לא כולו כל שיסתלק, מנת על
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 לא כולו כל — קודש של ריק. שיצא מנת על אלא לטרקלין מלא נכנס לא כולו
 על אלא לבוש לא כולו כל לשרתם, אדוניו על שיעמוד מנת על אלא בא

 מלא אליהם נכים לא כולו כל מעלה, של טרקלין לפניהם שיזכיר מנת
חסרונם. את שימלא מנת על אלא

 אחי עמו שרים הערב הנרות, ברכת את בביתנו אבי מברך ...הערב
 לאבותינו עשה אשר הנפלאות ועל הנסים על העולם למלך הלל שיר

הזה. בזמן ההם, בימים
 פה גואה אבי של ברכתו מכוח אבל ה״ישיש", של בחדרו ברכה אין
:מלחמה שירת ישראל בבתי מקלטים ובוקעת בפי עכשיו

 אחרות, בארצות ולא הזאת בארץ לבריטניה שלום יהיה "לא
 חזק אלא יותר חלש הוא אין זה בגלל אך בדמיו, מתבוסס עמנו
יותר. משפיע יותר, פוגע יותר,

 בריטניה בנו בגדה כי העברי, העם חיילי יפעלו כולו העולם "בכל
התנ״ך. עם את גדול, עם עולם, עם רימתה אותנו. ורימתה
בה". נילחם כן על בריטניה, את נשנא שנא כן "על
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 גן, ברמת הלילה שנתקיימה הקבלה מוועדת חזרתי עתה זה עלי מה1ד
 בדלת מכות דפיקות כששמעתי בכר ראשי את שיקעתי עתה זה עלי דומה

העץ. קירות בקיעי מבין אלי בוקע שחר של אורו וראיתי
 של וקולה נשנו כשהדפיקות ממקומו איש נחרדנו ואני, אדם שנינו,

נשמע: הבית בעלת
השכונה". כל את הקיפו פיתחו, עוצר, "קומו,

לחדר. האשה פרצה כבר פותחת אני עוד
 ומניפה אומרת היא — אצלכם״ אותה הסתירו לי, עזרו השם, ״למען
 בעצם ...הבריטי הצבא של היא צבאית, ״היא — דקה צמר שמיכת לעומתי

 החייל זה לבני, לו אמרתי סתם, פעם, ? אותה לי הביא למה ? אותה צריך מי
 להביא יכול אתה אם :לו אמרתי סתם פעם אז ? זוכרת השבוע, פה שהיה
 סתם שממול, השכנה של הבן זה, שהביא כמו תביא, אז הגונה שמיכה איזה

 איזה ...הביא פה כשהיה השבוע אז ...מיוחדת כוונה שום בלי לו, אמרתי
 למען אבל ...פעמיים לו להגיד צריך לא דבר שום אותו, תכירי עוד זהב, בן

 את ימצאו, אם אותה, להסתיר לי עזרי אנא עכשיו, בה אעשה מה השם,
אנא!" תופסת? את בני, את אותו, לי יאסרו ימצאו אם מבינה,

 עכשיו, להם שכובים שבגבך הקיר שבדופן תופסת גבירתי, ...תופסת,
 "החזית"... חוברות כמה וגם תופי ואחד פרבלום אקדחי שני טעונים,
ימצאו... אמנם ושאם למדי ביש אמנם הוא שהעסק תופסת

 את זה מה על ...השמיכה את אותה, אטמין איפה עצה, עוצי ״אנא,
בידה. הבית בעלת אותי מטלטלת — כך״ חושבת
 הכיסים את לנקות שצריך חושבת ...אני גבירתי" איפה, חושבת "אני

 אמנון, אמש לי שנתן הגיוס המלצות ומשתי מפתקים שלי המעיל של
 להכניסו הספקנו שלא שוטרת של כובע גם אדם הביא שאתמול נזכרת אני

 גבירתי תואילי כבר מתי חושבת אני מלמעלה, פה לו מונח והוא למחבוא
.•שלך. הצבאית השמיכה ועם שלך הזהב בן עם מכאן להסתלק

 עולה אדם של קולו את פתאום שומעת אני — איפה״ לחשוב צריך ״לא
 פשוט כן... גבירתי... מלמעלה, אותה "השאירי — הצריף מפינת
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 וישרה רגילה לעין שגלוי מה מלמטה. תמיד מחפשים כשמחפשים מלמעלה.
 את והניחי גבירתי, לי איפוא, שמעי, ובולשת... חשדנית מעין נסתר

במקומה". בשקט השמיכה
 לו מתרוצץ כשדמי כך כל שלוו שקולו — מהרהרת אני — זה איך ...

 גם עכשיו נחה כך כל שלוו שקולו בשל אולי אבל ...הכיוונים לכל כך
 לה, להניח כדי מחדרנו סוף סוף יוצאת והיא ביתנו בעלת של דעתה

במקומה. לשמיכה,
 בגללנו לא "אם — החוצה החלון מאצל משקיף והוא אדם. אומר — ״רע״

בגללה". ניפול עוד
השמיכה?" "בגלל

 השמנה האשה של הזה המטופש הרעד בגלל השמיכה, בעלת בגלל "לא,
יי׳ אחד פהד כולה שהיא איך ראית לא ...הזאת

 את שיגלו מאמינה לא ׳בגללנו׳? פירוש מה אבל נרגעה... "כבר
למדי. מפוקפקת בפסקנות אמרתי — המחבוא״

 או כללי הוא הזה העוצר אם רק מעניין לאמונות... ענין כאן "מה
 רושם עושה מוקף, הכל מלא, החוצה, רגע הציצי השכונה... של רק

האחרונות". הפעולות על בתגובה כנראה רציני, עסק שזה
 הם המחבוא, את לפתוח עכשיו כדאי לא ? השוטרת כובע עם נעשה ״מה
רגע". בכל להכנם עלולים
 אמר—?" לפניך פה השתפכה הבית כשבעלת בפינה עשיתי את חושבת "מה

 המשטרתי הסמל את "הורדתי — שחור ברט לעומתי מנפנף כבר והוא אדם
 לא שזה הזה השחור הברט על עכשיו יאמר מי השוטרת... עם וגמרתי

כזה?" שחור ברט סתם
הש על עליה, תתיישב פשוט היא עצה. מצאה היא חזרה. הבית בעלת

הכסא. על ותתיישב הצריף פתח שליד הכסא על אותה תניח מיכה,
 ליד הכסא, על לעינינו ומתיישבת השמיכה את מקפלת ועושה, אומרת

הפתח.
 בקול עכשיו רוטן הוא אלי אבל מרחוק, אדם, אליה אומר — ״מצויין״

 שלה, השמן הישבן עם הכסא על כך לה לסובב שתפסיק "רק בטנוני:
מלמטה". משהו שם לה דוקר כאילו
 של הזיהוי שולחנות נערכו מצריפנו הרחק לא ומציצה. לפתח נגשת אני
 ולפניהם ובולשת משטרה אנשי ישבו מאחוריהם !השכונה את שהקיף הצבא

 משום־מה שעוררו אחרי מבתיהם שהוצאו אזרחים אותם ומזדהים עוברים היו
הראשון. הזיהוי את לעבור הצליחו ולא חשד

 שושנים באגרטל ונתלו עיני נתקלו לחדרנו בחזרה המסדרון לאורך בדרכי
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 במקום בחדרי עכשיו אלו עומדים היו לו — הרהרתי — היה טוב נבולות.
 לצייר יכול נבילה של זה עצב אבל נבולות, אכן, פה. עכשיו שיעמדו
שיגרה. של אפרורית אחרות לעיניים

 את להעביר כדי הבית בעלת רשות את לשאול אפילו הייתי צריכה לא
 אני — השמיכה שכן השמיכה, עם עסוקה עוד היתד, זו לחדרי, האגרטל

 לה דקרה שהיא באמת נראה הכסא... ממושב עכשיו נעלמה — רואה
מלמטה. שהוא איך לגברת

לצריף. נכנסו לא עוד שבחוץ הם ואילו
 אלא הבולשת מרכזי את רק לא אצלם הפציצו שלשום שהפעולות "כנראה

 אמרתי — המרי׳״ ׳תנועת באישור נעשו שהן ועוד העצבים, מרכזי את גם
נעליו. את עכשיו ומצחצח למשעי מגולח עניבה, כבר ענוד שהיה לאדם

להתפעלויות: עכשיו נתון היה לא אדם של ליבו
בידך?" הזהות "תעודת
"בידי".

מקצועך?" "מה
ואתה?" פרטיים, לשעורים "מורה
הראוי. הכבוד בכל אדם לי השיב — עץ״ למוצרי נוסע ״סוכן

 אולי או ?... אדם של או הן שלי — שומעת שאגי האלה הלב דפיקות
 וגם בחלון אדם של וראשו פה לא הגברת אבל ? הגברת־עם־השמיכה של
הצריף. של אחרת בפינה רגע בכל אלא פה לא אני

לצריף. הגיעו לא עוד הם אבל
 בצחוק אמרתי — שוב״ להתגלח תצטרך זמן הרבה עוד יקח זה ״אם
 הייתי רגע ומדי מה, משום אותי עיצבן אדם של המצוחצח מראהו מאונס.
 הבל לאחור. בכוח אותו ומחליקה ושבה שערי את פורעת ידי, את מרימה

הורי. שבבית בארון שיש כמו כזה ארוך, כזה גדול, כזה ראי, בחדר שאין
 הנתון המחבוא לעבר תרות ועיני אמרתי — העסק״ את מגלים ״אם
עולם". "מאסר — הצריף של הכפול העץ בקיר

רצינית. בהעוויה אדם הוסיף — הבא״ עולם לא ״אם

השמיכה. בעלת של קולה הצריף בחלל נרעד — ״באים״
מזויינים. חיילים ושני אזרחית לבושי שלושה לחדרנו, נכנסו חמישה

 בחדר חיפש בלונדי אחד הצד, מן עלינו הסתכל בלונדי אחד מהשלושה
 הזהות. תעודות את בדק צהוב, הוא גם השלישי, הבלש ואילו בבגדים, והפך

אדם: אל פנה כשגמר
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הצהוב. הבלש הצרות אמר — ״תמונות״
 את בגינונים, ורגיל וכבקי השואל כבוד משום אדם, רכס השיב בטרם
:מעילו כפתורי

 לעצמו תרגם — ?״ ״תמונות — באנגלית לעצמו ואמר חזר — ?״ ״תמונות
 התמונות על והצביע ידו את הרים שמייד אלא השואל, דברי את בעברית
 אחד, שיכור עוד בו נוספו גוך ואן של החמניות שמאז הקיר, על התלויות

עליזות. רקדניות ולהקת מקטרת מעשן תמוה,
הבולש. הקול נקש — משפחתיות!״ תמונות ״משפחתיות!

המש "התמונות — בראשי מוצא לפתע לי נתמצא — ״משפחתיות?״
 דירה" שנמצא עד זמני באופן רק פה מתגוררים אנו המשפחה. בידי פחתיות

 ב׳טבעת ולכאן לכאן מסובבת כשאני מתפנקת, גנדרנות במשהו אמרתי —
הורי". אצל הרהיטים כל וגם האלבומים "בינתיים — אצבעי שעל הנישואין׳

 הפרחים אלו בשל בא פתאום עלי שבא הדברים שטף זה אם יודעת לא
 של למשעי המגולחים פניו אולי או הקיר שעל השיכור שבאגרטל, הנבולים

 התנצלו חוקר, אותו של ראשו לניד החמישה כל מקום, מכל הבלשים, — אדם
והסתלקו. הודו

 ופניו מהצריף כשהסתלקו אדם לי אמר — לך״ לגלות עכשיו ״יכול
 ועכשיו עורו לתוך פנימה קודם נדחס רק זקנו שער כל כאילו קמעה, השחירו

עכשיו". מאשר פחות רעדתי לפעולה שלשום "כשיצאתי — פרץ
הוסיף: עניתי, משלא

 פשוט זאת, להגיד איך זה, בכיסים, בידיים בחיפוש, כך להיתפס "פשוט,
 את שם לקבל כדי שבאפריקה, אריתריאה עד מוטס ולהיות ...לעניין לא

 במשנה וחזר קולע ביטוי איזה חיפש הוא — ..״להגיד. איך נו, זה, — הכדור
לעניין". לא פשוט "זה :המלים על כעם

 בפיו עכשיו הזכיר לא אדם לעניין. אכן היה אדם של הזה הכעס רק
 ארנון של זכרו איך ראיתי אדם של בפניו אני אבל לפני, ארנון את

 ונרצח בחיפה חודשיים לפני ונאסר שזוהה אדם, של חברו מ״העשרים",
וחי. סוער פה עולה באפריקה, במעצר עכשיו

 האילנות, חג בשבט ט״ו ביום שבועות, כשישה לפני מת. גופו ארנון
 רכים שתילים בהם לתת גומות כורים לשדות, יוצאים ישראל כשילדי

 אפריקה. אדמת של בליבה רכים גווים שני בהם וניטעו קברים שגי ניכרו
 אחרים עצורים 55 עם במחנה־שביה והוא ארנון, של אחד — מהשניים
 לשם שהוגלו עצורים 251 יושבים כבר באפריקה לאפריקה. מלטרון שהוגלו

 שכן הכללי, מהמחנה נפרד ארנון עכשיו בו שיושב המחנה אבל כן, לפני
 שלא אלו, ומיוחד: נפרד חשבון המגלים לשלטונות היה האחרונים 55 עם
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 התנגדות וגילו להגלותם הכוונה על מראש ידעו במפתיע, שהומסו כראשונים
 לשדה בדרך גם מלטרון, ההטסה בליל עוד בכוח התנגדות להגלייה, פעילה

למטוסים. בכניסה גם בכוח התנגדות התעופה,
 גדר מסביב ריקות, והידיים כוח כשאין להתנגדות יש כוח מה אבל
 נזרקו הבחורים ומחושמל? דוקרני תייל גדר ומאחור מטוענים רובים
 מטוסים אל רובים בקתות נטענו משוריינת, מכונית אל בכידונים איפוא

אפריקה. של בליבה והונחתו הוטסו מזויינים,
 ההתנגדות, את כעת ימשיכו הם יש. לבריטים כוח, אין לבחורים אם אבל

 פתחו לברוח מהעצורים מי של בנסיונו הבחין מהשוטרים שמי ובתואנה
 איש עזרא אחד, נפצעו, בחורים שנים־עשר רובים. באש כולו המחנה על

 לקראתו רץ נפצע, שלא לח״י איש ארנון אהד, לעזרה. קרא שנפצע, אצ״ל
 היה לא כה בין כבר עזרא אבל שלו. הכדור את קיבל בדרך הגיע: ולא

נשמתו. את החזיר בינתיים הוא לעזרה, עוד זקוק

 שהייתי לא לאדם. אמרתי — כלואים״ כך פה נשב זמן כמה עוד יודע ״מי
 שבשעת והחרדה לחיפוש הציפיה של המתח כשעברו אבל סבלנות חסרת

מעיקה. ריקנות מין עכשיו עלי השתררה החקירה
 — הערב״ עד הזה הארור העוצר יסתיים לא השכונה כל את יסרקו ״אם
 ידיו אמות בין שקוע כשראשו המיטה על לאורכו כך שכוב אדם השיב

בכר. תמוך וסנטרו

 ואני העירה אדם רץ כשנגמר הצהרים. אחרי בשעות נגמר הארור העוצר
בצריף. לבדי נותרתי
 ועד עבר כבר ברובו היום לעשותה. עבודה אדם עלי הטיל לא לכתו לפני
 גם ונשתנתה נחלקה ויום לילה חוקות עם שכן בידי. עיתותי עוד הלילה

 בתצי ,הפעולות במחלקת אדם עם עובדת הייתי בימים במחתרת. עבודתי
 מחוץ אל קשר בשליחויות אחר, למקום אחד ממקום נשק בהעברת פיות־יום,

 על מבוצעות שהיו קטנות ו״החרמות" אפורות יום פעולות אותן וכל לעיר
 זורק אדם שהיה כפי בעתונים", עליהם כותבים ו״שלא הפעולות מחלקת ידי

עליו: מלא היה כשליבו לעתים באוזני
 לא לא, ? חשוב מה ״אבל — אומר היה — בעתונים״ עליהם כותבים ״לא
 לכותרות אני, שבעתון... הידיעות את אחרת קורא וכה כה בין אני חשוב,

 משלי, כותרות־משנה הרבה מכניס הגדולות, הפעולות על והשחורות השמנות
 קטנות התרגזויות הרבה על הפעולה, לליל לו שקדמו ארוכים ימים הרבה על

גדולות..." חרדות והרבה
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 אופניים זוגות כמה "על — אומר אדם היה — חשוב״, לא לי ? חשוב ״מה
 בעתונים, כותבים לא משטרתי בגדים למחסן קטנה פריצה על שנגנבו,

 על ענק לבנק נועזת שוד פריצת על שבוע לאחר כותבים בעתונים אבל
 משטרה, בקציני ומחופשים בנשק מצויירים חוליית־שטרניסטים ידי

 רשומים נמצאו לא שמספריהם אופניים זוגות כמה על מהמקום שהסתלקו
 על — הצליחה לא אם גם זו על כותבים הרשומות... בספרי כחוק

 ודופק רוגש זו בסחיבה הלב אבל ...כותבים לא שהצליחה חלב כדי סחיבת
 הכדים שבלי ועוד, ...צבאי ממחנה טומיגנים של בשוד כמו בדיוק מפחד
הטומיגנים?" את אותם, מטמינים היינו איפה

 שחר ניצנוצי עם כשהחלבן חלב. בכדי טומנים היינו הטומיגנים את אמת.
 אנו היינו לבתים לחלקו ונכנס חלב מהם נוטל ברחוב, כדיו את מעמיד היה

המ הכדים את מעלים הסמוכים, הבתים מפתחי באחד המארב מן יוצאים
 נוטלים שלנו. הטכנית למסגריה אותם ומעבירים תלת־אופניים על יותמים
 מלחימים, התחתית, את לשני הראש, את מורידים לאחד כדים, שני עכשיו
 וטומי־ אקדחים עכשיו בו לאחסן אפשר שניים. פי גבוה כד לו עומד וכבר
 אמת, ...חלב כדי של כסגירה הרמטית סגירה לך שאין חשש, בלוא גנים
 ומטמינים מוסווים, כשהם הטעונים, הכדים את נושאים כשהיינו דפק הלב

 גם דפק הלב אכן, הריקים. המגרשים באחד או בפרדסים בשדות, אותם
כולו. היום כל גם כך, אחר הרבה וגם "נקיות" וידינו וחזרנו כששבנו

 בלילות והתעמולה. הגיוס במחלקת עובדת אני בלילות לא. בלילות אבל
 ובלילות חדשים, לחברים קבלה בוועדות משתתפת אני שידור בהם שאין
 גיוס לפגישות רחובות לקרנות אליהם יוצאת אני אלינו באים אינם שאלו

הסברה. ושיחות
 עיר של גנה ספסל על ישובה או עיר של בסמטאותיה ומהלכת יוצאת
 מהסם עוד הוא אבל לשורותינו לבוא שהתעורר אחד של ליבו על ומדברת

 לבדי ואני מכאן לבדו והולך פונה שהוא יש עמי בא שהוא יש שיבוא. —
 נגד, ומלואו עולם טענות במרירות־לב בפני ומטיח שעומד אותו מכאן.
 לעזרה היא בקשה הזו צעקת־הלב וכל עמי, שיבוא שסופו בו אני יודעת

 וט־ קרות שאלות הדעת במיטב ששואל אותו כנגדי. עזר לי היי אחרונה:
 מי שאין עוד־מבעוד־יום לו שנהיר כמי שואל והוא נוסחות־עוד־מבעוד־ליל

 אם גם אבל לא, אולי שנית להיפגש נידבר אולי יבוא. לא — להשיב שידע
 שגם כזה ויש לבדי. ואני לבדו ילך הוא בשנית, ניפרד — בשנית ניפגש
 ישוב לא ואם עמי, נותר ממנו חלק — לביתו לבדו אכן, חוזר, כשהוא

 וספקותיו פקפוקיו אם שכן הימים. באחד לבוא הוא עתיד מחר ויבוא
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 להתגבר וכמיהתו רצונו את משכון הותיר הוא עמי, פה, הנה עמם, לקחוהו
 שעליו רקע רק אינו הזמן שאצלו הזמן. בעזרת לבדו, בעזרתי, לא רק עליהם.

 באחת הימים, וכשבמרוצת משלו. וחיות גשמה לו יש אלא דברים מתרחשים
 אל פנים לפתע ניפגש מאנשינו, אחד בחדר אקראי בפגישת או הפעולות

 אז נחייך כינוי, אלא עוד שם לו שאין מכבר, לח״י איש כבר והוא פנים,
והיה. שנשם הזמן עבר אל יחד ושנינו רעהו עבר אל איש טובות

 אמנון לי שמסר החדשות ההמלצות שתי גיוס. פגישות אין הלילה אבל
 שם מקום החלון, שבאדן הקטן הסתר במקום נמצאות הקבלה בוועדת אמש

בהם. לעיין הספקתי טרם ועוד החיפוש לפני הבוקר להסתירם הספקתי
 שהחילותי מיום שידור. מתקיים שהערב טוב מחר, הן הגיוס שפגישות טוב

 אחד של לידו כתף־אל־כתף הולכת אנשים. בגיוס הצלחותי פחתו בשידורים
 מלא, עולם אל שמדבר כמי עצמי את ותופסת ליבו על לדבר שבאתי
 צריכות שאוזני ויחיד אחד עוד ולא בתוכו הוא אחד רק לידי שהולך שאותו
לרוחו. מכוון להיות צריך והגיוני לקולו דרוכות להיות

 ניצבת אני שבעוד עלו, כך בשל הנה בידי, עלו אם השידורים, אולם
 אותם כל את עיני למול הייתי מדמה ויחיד, בודד מיקרופון מול יחידה
 ואני כתף־אל־כתף, לידי, פה עומדים הם והנה אלי המאזינים ואלפים מאות

 כאילו לחוד, מהם אחד כל באזני קוראה לחוד, מהם אחד כל לב על מדברת
ומלואו. עולם הוא היה

 גד את הבאים השידור מערבי באחד שאלתי — ?״ כך מרגיש אתה ״גם
שלפניו. בניירות מעלעל כשהוא
 היה כאילו לחוד מהם אחד כל ׳אל מתכוונת את למה בדיוק תופס "לא
 כך, בערך, "אבל — תמה מבט בי נותן כשהוא גד אמר — ומלואו׳״ עולם

לשידור..." עכשיו שנתכונן מוטב אולי אך משהו... מרגיש
השי את מקבלים אנו אחדים שבועות מזה לשידור. להתכונן עכשיו קל
 אחד בידי, עכשיו אחד העתקים. בשני כתיבה במכונת מתוקתקים דורים
גד. של בידיו

 בחומרה לגד פתאום אמרתי — השידור״ של השני חציו את אקרא ״אני
 שהרגשתי ואחרי השידור של תוכנו על בעיני שעברתי אחרי רגילה, לא

בתוכי. ונקרא חוזר אלא ממני מרפה אינו סופו והנה
 גבר, של והחותך הפוסק לקולו דווקא התאים השידור של השני חציו אבל

לאח שיצאו בחוקי־החרום נגע תוכנו שכן מלחלוחית, ויבש מהוקצע לקול
וחוקה. חוזה נוסח כולו בנוי והיה נפשות, ובדיני משפטים בסעיפי רונה,
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 מישהו ניסה כלו ופסקתי חזרתי — השני״ החצי את הערב אקרא ״אני
 הייתי לעצמי אני אלא להניאני, ניסו אחר ולא גד לא אבל מכך. אותי להניא

 כמהים, אחרים, לשידורים דווקא ליבי נתון הלוא ברגיל שהקשיתי: זו
 לי מה — מקטרגים מזעיקים, קולות אחרי קולי הולך הלוא ברגיל הומים,
 שבקוראי הוא ואיך והחותכים? הקרים והמשפטים הדברים ולאלה איפוא
 הגוייה למילה, מילה כך, אלא רגל, רקעתי ולא גוף טלטלתי לא אותם

:וקראתי ‘עמדת כך השער, אל מילה פעם כל שמבקיע כמי בהגיונה,
העב המחתרת של חוקים נעמיד הבריטים של הרצח חוקי "כנגד

 מוות ודין מקוצר משפט אלה. כמו אכזריים מקבילים, חוקים רית,
 הוכחות עוד נחוצות אין כי קובע הזר השלטון הבריטיים. לפושעים

 קובע הזר השלטון !לפנינו זאת רושמים אנו — למיתה אדם לדון כדי
 זאת רושמים אגו — מיתה חייב אוייב ארגון עם הנמנה אדם כל כי

!לפנינו
 הטירור חוקי מול יועמדו אשר העברית המחתרת חוקי "לפי

 הפושע, הזר השלטון פקידי כל פליליים כפושעים יוכרו הבריטיים
:שמם אשר הפושעים, לארגונים חבר כל

בריטית, אדמיניסטרציה
בריטי, כיבוש צבא

בריטית, משטרה
בריטית." בולשת

 משפט אחותה, אל חבורה מילה כך אלא יד, הרימותי לא קול, הרימותי לא
משפט: אל

 תספיק הללו הטרוריסטיים הארגונים אחד על ההשתייכות "עצם
 אם ולבדוק לברר צורך יהיה לא מוות... דין חבריו על להוציא
 בשירות להמשיך הסכמתו עצם בעצמו. פשע פלמוני או פלוני בריטי

 אותו ושמים גורלו את קובעים הטירור חוקי את ולבצע הפושע
העברית. המחתרת של הצדק למשפט כמטרה

 נציב־תליין! האזינה קאנינגהם! אלאן סיר גנראל "...הקשיבה
 תשכח אל העבריים החופש לוחמי בשביל לתליות דאגתך עם יחד

 גנראל הקשיבה הפושעים... דברך עושי בשביל לקברות לדאוג
 תעבור עליך גם בריטי: תליין בריטי, פושע בריטי, נציב בריטי,
הכוס."

 קמוצות, ושפתיים קמוץ בגוף צמותה נותרתי ועוד עפעף, הנדתי לא ועוד
יבשות.
 עוד אזכור לא אחריו הבא מהשידור שאזכור. האחרון השידור זה היה
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 אחריו אותי המושך גד לעבר מפי קרואות־בהולות היוצאות מילים שתי אלא
 חודרות אבל במכונת־כתיבה, מתוקתקות לא והן בלבד, מילים שתי בידי,
שבחוץ: מאזינים אוזני אל מיקרופון אפרכסת דרך

ד׳ קרה "מה
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 עמד שלא עד מעצמי זכרתי לא אלו מילים שתי גם דבר של לאמיתו
ביפו. הכלא בבית סיידל סרג׳נט לילה אותו למחרת לפני אותן והזכיר
 חושך היה. הלילות ככל לילה באדר, עשר השבעה ליל לילה, אותו

 עלי. במקום דן עכשיו נמצא הגג בעליית רק מלמטה, הומה שוק מלמעלה,
 הלחן ואת אנשים מדי יותר כבר פה יש דן שעם סבר הוא והלך. היה עלי
 אבל ויצא. — אנשים מדי יותר פה לשרוק יודעים אלמונים״ ״חיילים של
 בחו״ל לח״י משליחות חזר עתה זה בשידור. ולחזות להישאר התעקש דן

 ה״ישיש" גם פה דן שאם אלא פה. אנשינו עם חי למגע שוב צמא והיה
 עם בעלייה דן כאן התגורר הארץ מן צאתו לפני ישנים, מכרים פה.

ה״ישיש"
 אוחו לב לי היה שלא אזכור רק אזכור לא לילה אותו שידרתי מה
 היום אומרת, אני מה שומעת ולא משדרת אני תמיד הכתוב. לשידור לילה

 דן מאחורי מלחשש מה שומעת אומרת, אני מה ושומעת משדרת אני
 שעד עלי דומה גם ונסגרת. נפתחת שהדלת ושומעת ה״ישיש" של באוזניו

 שידור ערב בכל כי אף שלפני, השולחן שעל האקדח את ראיתי לא הערב
 רואה אני אותו רואה שאני עכשיו שלפני. השולחן על כאן לו שכוב זה היה
 ולו מדבר, מיקרופון לרגלי צידו על לו שכוב כך, חסר־אונים. שהוא בו
 לומר. מה לו שאין כמי בעיני, חיותו ניטלה — לקנה עד שהוא כמו טעון גם

 לא אני שוב נסגרת. נסגרת, לא עוד נפתחת, הדלת, את שומעת אני שוב
 לאחור הראש את להפנות רוצה ה״ישיש". עם מלחש דן מה שומעת
 כתמיד ישוב אלכם את ורואה מפנה שמימין. לפינה בחתף רק אותו ומפנה

בכפתורים. כתמיד וידיו ועיניו המשדר של הארגז ליד מקומו על
 לא אני ושוב מבחוץ, ונסגרת שבה מבפנים, ונפתחת שבה הדלת אבל

 קולט, המיקרופון פועל, עוד המשדר רק שמימין, בפינה אלכם את רואה
 מחזירה מלבדי. בחדר איש שאין ורואה לדבר מוסיפה לאחור, ראשי ואני,

 רק מבחוץ נפתחת לא עוד שהדלת ושומעת מדברת למיקרופון הראש את
 רגל אל רגע בכוח נלפתת ידי וכולם. וגד אלכם ובין ביני קפואה ניצבת
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אוזני. את מחריש וקולי השולחן שעל האקדח ידית אל ורגע המיקרופון
 כשאלכם החוץ, מן עולה הוא שלי, לא אוזני את שמחריש הרעש לא.
 עלה בטרם עוד קמעה. פתוחה נשארה מאחוריו והדלת לחדר עכשיו נכנם

 "לא ראש בתנועת אלכם אותי הרגיע קרה" "מה אלכם את לשאול בדעתי
 ראש ניד רק נשאר עמי בחדר לבדי. פה שוב ואני ויצא, חזר אבל כלום",

 משהו מהחוץ. אלכם עם שחדר מהרעש משהו וגם כלוס״־מהוסס "לא של
בצעקה. רגע כל לפרוץ ועומד המום רק רועש לא כבר

 גווי את הרעיש שנחנקה הצעקה עם רק בחדר לבד הייתי כשלא עכשיו
ופחד. איומה, בדידות כאב

 אל ויוצא נמשך קולי אבל גווי עם נרעשות שבידי שבנייר האותיות
 לברוח רוצה אני בחוץ, מה לדעת רוצה אני להפסיק, רוצה אני המיקרופון.

 מתוך המיקרופון לתוק פה ומדברת עומדת ואני — שבחדר הזה מהפחד
שבידי. הנייר

 ראיתי רק שנפתחה שמעתי לא כבר שוב הדלת כשנפתחה עכשיו אבל
 אני אחריו אותי מושך הוא ובעוד ידו, את בזרועי וחשתי גד את עיני לנגד

 שאשמע, בלא ממני, נמשכות ולתוכו שבידי המיקרופון את אחרי מושכת
לשוני: על קול בלי הזמן כל שהיו מילים שתי אותן

ז" קרה "מה
פה". כבר הם באו, "הם — גד אומר — !״ ״אחרי
 ואני הריצפה, אל ונתגלגל באקדח נקש המיקרופון מידי, נפל הנייר

החוץ. אל גד עם במרוצה כבר
 מחזיק גד מאדם. ריקות למטה המובילות המדרגות וגם ואפל ריק הגג

 עוד המדרגות באחת. מדרגות קופצים ושנינו אחריו נמשכת ואני בידי
 וקני חיילים זרועות לתוך קופצים ושנינו בידי מחזיק גד מאדם, ריקות

...ירייה מכונות
 הם אחת קומה לרדת הספקנו כשאנחנו פה. כבר אכן, הם, באו, הם

 עוד לעלות רצו הם אבל בידיהם. עכשיו אנו שלוש. לעלות כבר הספיקו
 הם אבל אנחנו, מי ידעו לא הם בדרכם. להם הפרענו ואנחנו אחת קומה

 אותנו דחפו איפוא, הם, :מידיהם יתחמק לא ואיש מוקף שהכל לדעת היטיבו
 לאן ידעו הם למעלה. בדרכם והמשיכו השלישית שבקומה הדירות לאחת

 נמצאת לח״י של השידור שתחנת ידעו הם העלייה, אל רצו הם הולכים, הם
 לכאן הגיעו לא הם מדוייקת. היתה שקיבלו האינפורמציה הגג. על בעלייה

 עלו הם — ?״ זה הוא כאן ״האמנם מהססים עלו לא הם ?״, זה ״איפה מגששים
 הביאה שידור תחנת לגילוי שלהם המכונה לא לכך. שדאג מי היה בבטחון.

 שהצביעה: אדם של ואצבעו שהלשין, אדם של לשונו זו אלא לכאן אותם
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 — והגיע שעקב בלש של לשונו ואולי הבית מדרי אחד של לשונו אולי !פה
אדם. של ואצבעו לשונו מקום מכל

 היתה הדלת — פרצו לא שבו. לעלייה ישר פנו הם לגג, ישר עלו הם
 קידם והאקדח הריצפה על התגולל המיקרופון — לחפש טרחו לא פרוצה,

השולחן. על שכוב פניהם את

 מדי יותר לא אולי ה״ישיש". של מעלייתו משדרים היינו מדי רב זמן אכן,
 הגילוי מכשירי בעזרת ולבית לסביבה להתקרב לבריטים שיאפשר זמן

 — לבלוש דרוכה שעינו למישהו שיאפשר זמן מדי יותר אבל שבידיהם
 משיחשוד בשבוע. וחמישי שני בימי ובבית בסביבה מיוחדת בתנועה לחשוד

 יגלה — רעה ולשונו צר וליבו — משיגלה יגלה; — משיעקוב יעקוב, —
המשטרה. אוזני את

 בליבו מהסס עוד היה אילו אחדים, ימים בדעתו חוכך עוד הלה היה אילו
 היינו עומדים שכן למסור, מה לו היה לא כבר — לא ואם למסור אם

מפה. האחרון השידור לנו היה וזה אחר למקום השידור תחנת עם לעקור
 מיכאל לי אמר — ה׳ישיש׳״ של מחדרו השידורים את להפסיק ״צריך

 לא משהו מרגיש שלמטה השומרים "זוג — התחנה נפילת קודם אחדים ימים
 מכל שלא, ייתכן שווא, הרגשת שזו ייתכן האחרון. בזמן שלשום כתמול
 שבימים סיכוי יש אחד. במקום זמן מדי יותר כבר נמשכים השידורים מקום

אחר". מקום יימצא הקרובים
 עוד האחר" ה״מקום הגיעה, בו שבע־ושלושים שעה הגיע, שני יום אבל

 ולא יעלה לא כבר ה״ישיש" של מעלייתו אחד שידור ועוד מוכן, היה ל_א
שחורות? דווקא לחזות למה יוריד.

 מן כשיצאתי ערב באותו לאדם החזרתי — שחורות״ חוזה תמיד ״אתה
 זה הלוא כך, מתרגש אתה מה "ובכלל, — השידור לתחנת ללכת הצריף

משם". האחרון השידור וכה כה בין
 עניין זה "ומה — אדם אומר — בכלל״ האחרון השידור יהיה שלוא ״רק

 כמו אתכם יאספו הלוא ...מזמן כבר ׳מסריח׳ כשהמקום לבן או שחור של
 התנגדתי בכלל אני ...בלבד סמלית היא השמירה כל הלוא עזובות, ביצים

 האקדחים עם תעשו בעצם "מה — עכשיו מתלהט הוא — הזאת״ לשמירה
 תש״ב, של הימים עברו כבר שלהם... הטנקים למול האלה העלובים

 שוטר או אחד בלש איזה על ולאיים לכיס יד להכניס היה כשמספיק
 קופצים הם עכשיו צבא, יש עכשיו אחד, אחד באים לא הם עכשיו ...שיסתלק
 עשרה עם אפילו אז לעשות אפשר מה תופס לא ...ממשוריינים מזויינים
 בעוד אזהרה אות לקבל שתצליחו במקרה לנסיגה רק טוב זד. ...אקדחים
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 אם ...אחריכם לרדוף שיעיז אזרח או בלש איזה על לאיים ותצליחו מועד
להסתלק". תצליחו אמנם

 הספיק בטרם עוד נעצר שלמטה השומרים זוג הצלחנו. לא אנחנו אבל
 שלמעלה, השומרים שמלמעלה. לשומרים המוסכם האזהרה אות את לתת

 ידי על הבית בפתח ונעצרו מתרחש מה לברר במדרגות לרדת מיהרו
 גם יצאו ואחריו יצא המדרגות על רצים צעדים ששמע ה״ישיש" בלשים.
 הגג על ראו ולא תכונה למטה ראו רגיל, לא רעש שמעו הגג. אל האחרים

 איפוא, אפשר, מה, שיידעו עד ולמה. מה על ידעו לא עוד רק השומרים. את
 הכפתורים כשורה, הכל בחדר לחדר. חוזר אלכם בשידור. להמשיך עוד

 לברר החוץ אל יוצא אלכם כשורה, הכל לא בחוץ משדרת. אני פועלים,
כשורה. לא מה

 המכוניות צפירות כלום: לברר עוד צריך היה לא כבר שעכשיו אלא
 הסביבה את הקיפו הרחוב, את ומילאו לפתע־פתאום שעטו החיילים ומאות
 לרדת ימהרו וה״ישיש" דן שאלכם, כדי הספיקו כבר המשוריינים, מן וקפצו
 אלי ימהר שגד כדי הספיקו כבר מלמעלה, להסתלק היחידה הדרך למטה,

 החיילים בנו ידחקו ששם וכדי המדרגות אל אחריו אותי וימשוך במרוצה
השלישית. שבקומה הדירות אחת דלת אל

 בית, בחלוק אשה ובגופה בקולה עלינו נתנה — אתם?״ מי זה? ״מה
זרה. דירה של מסדרון בקצה דחופים עומדים כשאנו

 למעלה, נשאר הארנק מהרהרת... אני — למעלה עכשיו עולים ...הם
 עתון בארנק שלי... התמונה הזהות בתעודת שלי, הזהות תעודת בתוכו

 של וכתובתו שמו עם הגיוס והמלצת הקירות על אמש שהודבק ה״מעש"
...פה אני ...שלי הזהות תעודת בארנק ..המומלץ.

האשד, אל פונה גד את שומעת אני — גברתי״ הזאת, הצעקה כל ״מה
 אפשר לכאן. אותנו דחפו החיילים אנחנו, לא ...יהודים סתם ״יהודים, —

 שאין כמי פתאום הוסיף — מחבוא״ פה למצוא אפשר ... ? פנימה להיכנס
להפסיד. מה כבר לו

 צאו ? פה מבקשים אתם מה ? אתם מי ? מחבוא איזה ? חיילים ? ״מחבוא
מחבוא אבל כבר, היכנסו איפוא, היכנסו כבר, נו, ...לא !לא ? מחבוא !מפה

 ? קרה מה ...הביתה חזר לא עוד בני חזר, לא עוד ? בני איפה ...לא —
החיילים?" פתאום פה רוצים מה

 פתאום פה רוצים מה יודעים לא אנחנו קרה, מה יודעים לא אנחנו
 מושך וגד צעקותיה את שומעים לא לאשה, שועים לא כבר אנחנו החיילים,

 אני בידי, גד החזיק לראשונה עתה זה רק כלו ואז, פגימה. בידי אותי
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 דופקי עם דופק דופקו ואת זרועי סביב מתהדקות אצבעותיו את מרגישה
 שהיינו וחמישי שני לילות אותם כל דופק שהיה כמו אחד, הולם בקצב

 עמוסים, עמוסים במדרגות, עולים נשימה, עוצרים חשיבה, עם מתגנבים
 האדם. ובהמון בחושך ונבלעים השידור אחרי לחמוק מתגנבים יחד כך ואחר
 בצד ולהלך נשימה לעצור כך רק אלא אסור לקפוץ אבל מקפיץ, קל, אז והלב

בתוכם... כמעט הבתים, קירות
 שהתבונן שבע, כבן אחד וילד אחד גבר צעירות, נשים שתי היו בחדר

 בעלת זו, וגם פיהוק, אחרי או לפני כמו משהו פתוח ופיו משועמם בנו
 ועלה רגש עוד קולה כולו. החדר בכל אחת בבת למעשה שהיתר, הדירה,

 משהו, על אבל פה, מישהו על ולא עלינו לא כבר החדר, פינות מכל צועק
 השולחן אל — מימין השולחן שעל ספר מזיזה רגע הזמן. כל עסוקות וידיה

 ושבה — הדלת ליד שעמד כיסא הספרים מדף אל מקרבת רגע משמאל,
 ותוקעת משערה ברזל מכבנת מוציאה ורגע השולחן, ליד אותו ומעמידה

שוב. אותה
 ההם, החיילים את אותם, רואה ואני האשד. אחרי בעיני פה עוקבת אני

 שולחן שליד הכסא מגב נוטלים שהם אותם רואה לעלייה. למעלה, מגיעים
 הזהות תעודת את מתוכו ומוציאים פותחים שם, שתלוי ארנקי את השידור

...שם שלי בפרצוף עיניהם ותוקעים פותחים שם, שלי
 רק לו ...קר למעלה. שם לו תלוי נשאר שלי הפרווה מעיל גם קר. ...
 לקור חיכיתי השבוע כל הלוא ...ההיא הפרווה את ללבוש מספיקה הייתי

 שבוע לפני רק והלוא הזאת׳ הכבש פרוות את עלי בו לתת כבר שאוכל הזה
בירושלים. העתיקה, בעיר ...אותה קניתי
 קשר, העברת לשם ירושלימה כשנשלחתי שבוע, לפני ברכבת, הדרך כל
 לחכות אאלץ ואם תשובה, למכתב לחכות אאלץ אם :מחשבות מחשבת הייתי
 את ואמצא אחפש העתיקה, לעיר אלך התשובה את שאקבל עד שעות מספר

 הסמטאות באחת שם, כבשים. של פרווה מעילי בהן שמוכרים ההן הסמטאות
 ראיתי וריחות, וסחורות ערבים רוכלים שהומות העתיקה, העיר של הצרות

 ומאז הרבה, פעמים ברוחי אותה ראיתי שמאז כבש של כזו פרווה פעם
נמר. ולא באפי החם, החי, ריחה עמד

 וכשהייתי הכותל אל ללכת הורי עם במדרגות יורדת כשהייתי משנים, עוד
 המצוד,כ הלבן הצמר את רואה ההיא, בסמטה עוברת הייתי בהן ועולה שבה
 אותו ממששת הערבי, הרוכל של הצרה בחנותו בערימה לו מגובב הזה

 כבש לפרוות נפשי יצאה משגים עוד לתוכי. ריחו את ונושמת בפני, בידי,
כזאת. אחת לבנה

 שלא ארוכה עת אחרי לירושלים ברכבת כשנסעתי איפוא, שבוע, לפני
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 סמטה לאותה אלך וחשבתי, תשוקת־שנים אותה שוב בי נעורה בה, הייתי
ואראה.

 התשובה למכתב ארוכה שעה להמתין ונאלצתי לירושלים כשהגעתי
 לא זה למדוד ראיתי. לקנות. לא זה לראות לראות. סימטה לאותה הלכתי
 השחור שערי את וראיתי החיה עור את עורי על כשחשתי מדדתי. לקנות.

הפרווה. את עוד פשטתי לא — הלבן הצמר בתוך ומתערב גולש
 אותם של ידיהם בה ממששים עכשיו למעלה, לה תלוייה היא עתה
ונוכרים... קרים אפים באותם בא החם וריחה חיילים

 הולך עכשיו אותו רואה אני שכן מידי גד הרפה זה ברגע שרק דומה
 מגבעת ממנו נוטל כובעים. תלויים ועליו קולב שם שעומד למקום ממני

 ספר נוטל הספרים, מדף אל ניגש ראשו, על נותנה שוליים, רחבת אפורה
 עיניו רק תנומה, אחוז עוד זאטוט, אותו יושב שעליה הספה לכיוון וצועד
 בת־ פניו על להעלות מנסה הספה, על לצידו מתיישב גד קפואות. עכשיו
הילד: אל ופונה מאוד, מצחיקות ופניו צחוק,

 אני, כן, שומע? אתה ילד, שלי, התלמיד אתה ילד, שלך, המורה "אני
 המורה אני מבין? אתה קורא? אתה ילד, ספר, הנה שלך... המורה אני

שומע?" אתה קרא, שלך,
 ה״שידוררר" ברי״ש גאה, שדרדר, הגג מעליית התקיף הקול היה לא זה

ורפה. רטוב עצבני, קול היה זה "ישראללל". עם מנצח, ושרה,
 אמו אמו. את בעיניו וחיפש ממקומו מש לא כולו, נתבהל הילד אבל

 וכולם פה היו כולם לאיש. נפנה לא בחדר מהנוכחים איש אליו. נפנתה לא
 אל ולפעול להגיב שדרכם החושים כל שהוא איך לבדו. אחד כל פה היו

 בחוץ פנימה. נדרכו האוזנים פנימה, ראו העינים לבפנים. פעלו החוץ
 שחדרה חרדה, של קפואה תחושה ועמדה חסר־אונים גוף רק לו התרוצץ

גד: של קולו שוב ונשמע ועלה המדרגות, מחדר הסגורה הדלת דרך
 הסתכל לשם, לא קורא? לא אתה למה שלך, המורה אני ילד, "שמע,

שלך". המורה אני אלי,
 אלי זה כן, בחדר. לו שהתפרע הזה האיום בצחוק שפרצתי אני זו כן,

 ועיניהן הילד של הבוהות עיניו גד, של הרוגזוח עיניו עכשיו שנפנו
הנשים. של הפחודות
 הוא גד שלא מפני ואולי לבכות ביקשתי שבעצם מפני אולי איום. צחוק
 ואונס בספר מעלעל לראשו, האפורה במגבעת כך ישוב כלל, כאן שהצחיק

 כך עמודה אני, רק שעה אותה מגוחך היה גד לא אולי לקרוא... ילד
כולי. את שמלא במה ולפרוץ להרגיש לעשות חסרת־ישע הדלת ליד
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 קולי חזר ולגרוני לעצמי פתע חזרתי פרועות משצחקתי עכשיו שכן
 מצווה בקול ופניתי סביבי, ומה מי לי היה איכפת ולא גד את ושכחתי

הגברת: אל ופוקד
ארנקך". את בבקשה לי תני גברתי ארנק, לך "יש
מהד׳ "את
 — גדול״ נשים ״ארנק — קולה את ושנאתי אמרתי — ארנקך״ ״את

צעקתי.
האשה. נדהמה — ארנקי״ למה ארנקי ״איזה

 בקול עוד הוספתי — מעיל״ גם ארנק... פשוט לי תני ארנק, ״פשוט
 מחוריהן, עיני יוצאות איך והרגשתי שלבשה, הבית חלוק את ושנאתי מאיים

 את אותם, ורואות לגג, למעלה, במדרגות עולות הסגורה, הדלת את פורצות
 הזהות תעודת — וצוחקים שלי הלבנה הפרווה מעיל בכיסי נוברים ההם,
פני... לתוך — בידיהם שלי

 מחיי? רוצים אתם מה מפה, הסתלקו מעיל, לי אין ארנק, לי "אין
מחיינו?" רוצים הם מה מוקף, הכל הגיע, לא עוד בני

 הקדימה האשה אבל שבחדר, הארון אל ופניתי אמרתי — בכוח״ ״אקח
 בי גאו כבר שמעתה אלא במפתח. הארון דלת את לנעול ומיהרה אותי

לברוח... להסתלק, לברוח, מצווים: כוחות ממני ועצמו
 אמצא אולי לראות בדירה תרתי אחרי האשה לצעקות לב שים בלי
 למטה שלישית. — הקומה ביוב. צינור השתלשל המטבח מחלון מוצא.
 וארד אשתלשל בדרך ואתחלק אפול לא אם החצר. אל יורד הצינור חצר.
 בכיור שהייתה כף נטלתי מאדם. החצר ריקה אמנם אם להיווכח רציתי עמו.

 באוזני עלו האדמה מן הנקישה קול את שמעתי בטרם עוד למטה. והפלתיה
באנגלית. ומקללים צועקים קולות מלמטה

 הגוף, לרחיצת אמבט פנים, לרחיצת כיור האמבטיה: לחדר נכנסתי
 מוצא. אין חור, אין המים. בשביל סגור ומיכל מלוכלכים בגדים ערימת
 השתלשל עוד הצינור שם, עמד עוד הצינור לחלון. חזרתי למטבח, חזרתי
באנגלית. והקללות הצעקות עמדו עוד שם אבל למטה, משם

 אשה, של כנים וראיתי בו הסתכלתי ראי. פה יש האמבטיה. לחדר חזרתי
 בפניה ודופק עולה שליבה בעולם אשה כל בעולם, אשה כל אשה, סתם
 בעיני מסתכלת אני מוצאת... ולא מוצא ומחפשת לברוח מבקשת והיא
 שחור הוא שהשער רואה לא פוחדות, שהן רואה רק חומות שהן רואה ולא
 של מלחמה רואה רק פגים של תווים רואה לא פרוע, שהוא רואה רק
ויצר. דם

 זה רק הזהות, שבתעודת לאותה כלל דומה לא אלי שנשקפת זאת לא,
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בראי. גם ומתפרא ארוך הוא שבתעודה והמתפרא הארוך השער
 ומהדקת מעלה כלפי בתנופה אותו מרימה לאחור, שערי את אוספת אני
 עיניים הראי מן בי שנועץ הזה והקרח האסוף הפרצוף ראש. בסיכת אותו
 לי זרה הראי מן אלי הרוגשת הזו האשד. כלל, לי דומה לא כאלה זרות
וכל. מכל

 הוא שהנה אותי. הכיר גד — לחדר וחזרתי הראי מן פני כשהחזרתי אבל
 אותם מכל לי רק הספר, לדפי מבעד כזאת חמה קריצה בעינו לי קורץ

 וכמי האמיתית זהותו את לי רק שמגלה כמי כמסתודד, קורץ שבחדר...
 קורץ שלידו. והילד ראשו שעל המגבעת זו עם אותו אכיר שלא שחושש
מלמולים. מתוכו ממלמל כבר ופיו בספר כבר שעיניו הילד עבר אל כמנצח
 מורה. רק הוא מורה. הוא גד קורא. כבר הילד אכן, שותק. כבר גד אכן,

 מה שומע אינו שידור תחנת של קריין השידור. תחנת של הקריין אינו גד
 קריינית כאלה, רחבים שוליים עם כזו מגבעת כשלראשו קוראים אחרים

טרוריס אחת, ...מאחור ראשה על כך שערה את מרימה לא שידור תחנת של
 ההיא, הזהות שבתעודת ההיא של כשערה ופרועות ארוכות שערותיה טית,

שלמעלה.
 ומחליקה גד, את הגה בלי מרחוק מחוייכת, שואלת, אני — ז גד נכון,

ראשי. על בידי
 ראשי. אל משועשע ומתבונן קול בלא הספה מאצל גד לי משיב — נכון
 חושבת, שלידו. בחלון אלא בגד בו מתבוננת לא כבר אני שעכשיו רק

 עץ עומד ממנו יד שכמטחווי ראיתי לא איך קודם, אליו ליבי נתתי לא איך
...ולמעלה החלון מן מיתמרת וצמרתו כזה גבוה

 לטפס אפשר אי למטה מלמעלה אחרת. העצים נראים למטה מלמעלה
 בין ולהיבלע לתוכו לקפוץ רק העץ על לטפס רוצה לא אני אבל עצים, על

 רחבים ענפים יש ולעץ לקפוץ רוח לי יש אבל לעוף כנפיים לי אין ענפיו.
ולסוכך. להסתיר וסבוכים

 ותפסה הדירה, בעלת האשה, עלי צווחה — לעשות?״ מבקשת את ״מה
מאחור. בי

בידו. לא כבר הספר גד, אלי נתבהל — ?״ עושה את ״מה
 החלון על מטפסת כמעט עצמי את מצאתי שכן בגופי, גם שחשבתי נראה

תלושים. עלים ובידי
אליו. אותי ומשך גד אמר — תצליחי״ לא התאבדות, ״מעשה

 לשתי מסבירה האשה את שמעתי — לדעת״ עצמה את לאבד רוצה ״אלי,
ברחמים. לי ונדו סביבה שנקהלו האחרות הנשים

 מתי לדעת ונבערים לראות סומים שפה אלה כל איך לנפשי: צחקתי
מתמיד. יותר לחיות החיים בוערים אמנם
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 רוצה כשהוא דופק המוות איך יודעת לא בדלת. דפיקות הלמו רגע אותו
 אינו שהוא ידעתי הדלת על שהלמו ההן בדפיקות אבל לגוף, להיכנס

 מלא־את־ קודם שהיה והכל הדפיקה, עם נכנס הוא לו, שפותחים עד מחכה
ואיננו. לדפנות, נדחק עצמו, מצמק עצמו, מצמצם הכל

 אפילו אני למעלה, משוך היה שערי אני נשים, שלוש עוד היו בחדר
 שני הם, אבל — שלי אינו הזה שהפרצוף ראיתי האמבטיה שבחדר בראי

 ישר הביטו אלי, ישר צעדו שנכנסה, החיילים קבוצת מבין האזרחים אלו
 כלאחר אלא כלל, גמגמו ולא פקפקו לא אלי ופנו פיהם את וכשפתחו בפני

הלועזת: בשפתם אמרו יד
 בעברית, משהו אלינו לדבר נא הואילי בבקשה, את כן, את, כן, "אוה,

בבקשה". בעברית משהו
 בכלל פה מבין מי בבקשה, הרוחות לכל בבקשה, בעברית ...משהו

...אנגלית
 יודעת "לא — מאוד רצוצה באנגלית השבתי — אנגלית״ מבינה ״לא

ממני". רוצים אתם מה
 שתשיבי "רוצים — יחד השניים אמרו — אנגלית״ תדברי שלא ״רוצים

מהשניים. אחד אמר — בעברית״ לגו
 בנשקו. החריק החדר בפתח עמדה שעוד החיילים קבוצת מבין מישהו

 המוטסת הדיביזיה חיילי את לכנות הילדים היו שרגילים כפי "כלניות",
ראשיהם. על שבערו האדומים הברט כובעי שם על

 היה לא זה אבל בעברית, אכן צייצתי, — לדבר?״ למה לדבר? ״מה
כלל. צרוד ולא חלקלק מגונדר, דק, קול היה זה קולי, היה לא זה אני,

 ובארנק ארנק היה הגג, על מקודם, כבר בידם הספיק. זה שלהם אלא
 אכן, כדי, ראשי מעל שהזדקרו השערות הפריעו לא להם בתוכה. ואני תעודה
 אותו צריכים היו הם לזהות, כדי לקולי זקוקים היו לא גם הם להכיר,
ומרושע. ריק צחוק צרורות בחדר לדרדר כדי רק עכשיו
 היו מדושנת. והבעה בשר בעל מהם אחד שאל — ארנקך?" איפה ״אז

 סיים עתה שזה כמי מלוקקות, רטובות ושפתיים עגלגלות ורודות לחיים לו
פיו. את לקנח הספיק ולא שפתיו את ליקק הערב, ארוחת
אמרתי. — ארנק?״ איזה ארנק, לי ״אין

זהות?" "ותעודת
"בבית".
בית?" "באיזה
הורי". אצל בו, גרה "שאני
?״ ״ושמך
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 שם, איזה מהר, ? עכשיו עד שם על חשבתי לא זה איך ? שמי מה ? שמי
השם. למען מהר, שם, על עוד חשבתי לא זה איך מהר

בבקשה?" "ושמך
הלוי... לא שמי שושנה, לא שמי הלוי, שושנה ...בתעודה

בנצחון. נשפתי — ישראלי״ צפורה ״שמי
מהם: אחד שאל כבר לנשוף גמרתי טרם עוד אבל

?״ לך קר לא וכי ? מעילך ״איפה
לי". קר לא "לא,
הלחות. השפתיים עם השמן צחק — לה״ קר ״לא
האדומים. הכובעים עם החיילים צחקו — לה״ קר ״לא

 איפה לך אראה "אני — שפתיו את וליקק השמן צהק — אתי״ ״בואי
ארנק". איזה לך אראה אני המעיל,

 של ידו שעל השני, הבלש אמר — שמך״ מה גם לך נראה ״אנחנו
וחמוץ. וארוך רזה היה השמן

מאחורי. הבלשים שגי לפני, עצמו העמיד אחד חייל
 עורי על בוערות שעיניו חשתי רק מאחורי או לפני גד אם ידעתי לא
לו. יבולע פן מבט להחזיר רציתי ולא יכולתי לא ואני

 "כלניות" מלא היה הוא הגג. את ראיתי לא העלייה, את לפני ראיתי
 אנשים של שורה ולצידי העלייה פתח למול אותי העמידו ושוטרים. ובלשים
 אור ובקע בשמים כוכבים היו בבגדיהם. מחפשים וחיילים מורמות שידיהם

 הידיים כל בין מכירה הייתי גמורה חשיבה היתד. לו גם אבל השידור מחדר
 אלי לא הן מורמות עכשיו רק אלכם. של ידיו שתי את שבשורה המורמות

 לועי ממורא על אל כך מורמות אלא השידור התחלת על לצוות כדי ולא
 אחת, ספרתי: פח. של אפרכסות שתי עוד אין אוזניו שתי ועל מקלעים,

 אחד גם ביניהם, דן גם איש. תשעה ידיים, שמונה־עשר שלוש... שתיים,
בשורה. היה לא ה״ישיש" אבל שהכרתיו, מהשומרים

 מחפשים לא גם ידי. את להרים עלי מפקד לא אתי עומד שנשאר החייל
 אשה של בבגדיה לחפש רשאית שוטרת רק :מיוחד יחם יודעת, אני בבגדי.

 מבקשת הייתי אותי. מטריד הזה המיוחד היחס שוטרת. אין פה וביניהם
 יותר לגופי צמודות דווקא ידי אבל אלכם. של ידיו עם ידי את להרים

בחולצה. ואני במעילים מכורבלים הכל קר. מתמיד.
 בידיו ארנקי את שראיתי לפני שלישי. ועמם אלי קרבים הבלשים שני
 שהיו לא גדולות, שהיו לא אחריהן. והוא לפניו הילכו הם עיניו. את ראיתי

 פגים מאותם וכל מכל נפרדות והיו החורים מן וכל מכל יצאו אלא בולטות
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 אלא לצדדים רק לא הרף בלי מגלגלות היו לעצמן, כך, שאחריהן. חוורות
 כך — סיידל סרג׳נט כשישב זמן, לאחר אפילו ולאחור. לפנים מתהפכות

 והעיד כשעמד חודשים אחרי וגם ביפו, החקירות בחדר למולי — לו קראו
 אלו את אלא אותו ראיתי לא בירושלים, המשפט בבית התביעה מתא נגדי
עיניו. שתי

 אותי סקר ממרחק עוד הוא הימים, משכבר ומכיר כמודע אלי חייך הוא
 שכן בפני, תו כל לסקור היה יכול הוא אצבעותיו. בין גולה שמגלגל כמי

גדול. בפנס פני את האירו שעמו הבלשים שני אותם
 מאחורי מאוד משופשפת והסמ״ך בעברית, לבסוף אמר — סוף״ ״סוף

 למצוא לאמך הבטחתי וקיימתי. הבטחתי בסדר. אני אבל סוף. "סוף — שיניו
 — ושפתיו שיניו בין ונסתיים החל הצחוק — ה״ ...הה ומצאתי — אותך

 ...פרם לי מגיע מאמך אבל ...מצטער באמצע, אותך הפסקנו ״מצטער,
 ולפרווה המסכנה לילדה פה לה קר מקווה... אני מקור, מה? רועדת, את
 לשמאל בעיניו פתאום גילגל — המעיל״ את לה הבא ...בחדר חם כך כל

הבלשים. אחד על באנגלית וציווה
 פרווה איזה על מבינה לא קר... "לא — נזדעקתי — רועדת״ ״לא

?״ מדבר אתה
 כך איפוא אדבר מדבר, אני מה על מבינה לא עוד את כך... "אך

 הוציא ארנקי. את ופתח חד, ובצליל באנגלית פתאום זה אמר — שתביני״
 פני אל מפני הפנס אור את הפנו הבלשים אותה. ופתח הזהות תעודת את

שבתעודה. התמונה
לעיני. התעודה את ונופף הבלש שאל — ״מכירה?״

מקור. רעדתי — ״אני״
לתמונה. שמתחת החתימה על עכשיו הצביע — ?״ הלוי שושנה זאת ״ומי
מכירה". לא יודעת, לא אני, "לא
 איתה לך לעשות איפוא נצטרך מכירה, לא יודעת, לא כך... "אך
הההה". ...הכרה

והחמוץ. הארוך הבלש צחק — ״הההה״
ה״כלנית". צחקה — ״הההה״
הוורודות. הלחיים עם ההוא המדושן אותה נשא הגיעה. הפרווה

 אותה לשים כשניסה גדול בקול הבלש על פרצתי — שלי״ לא ״היא
כתפי. על

 הפרוות זו שאמנם אליה. יצאו כשעיני עצמי אל פרצתי — שלי לא היא
 היתה לא צהובה, רק עוד, לבנה היתה לא האלה השמנות בידים הנשואה

מעולם. שלי היתה לא קרה. רק עוד חמה
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 של צרור איזה עוד אלי גלגל הוא הבלש, דברים, עוד באוזני אמר הוא
 של חדשה קבוצה ראיתי שעה אותה אני שמעתי. לא כבר אני אבל צחוק

לראשו. היתה לא כבר המגבעת גד. ועמה הגג של בפיתחו שהופיעה "כלניות"
 שערי שעם הרגשתי וקפוא, מגולה היה עורפי לשערי. ידי הרימותי

 בלי כבר אבל — חשבתי וקפאו. הרהורי גם בסיכה בראשי ונתקעו נאספו
 ויוצאים שנכנסים העלייה דלת את ראיתי תנועה. בלוא אבל — הרהרתי זרם,

 בספרים הבלשים מחטטים איך ראיתי זע. ולא נקף לא וליבי חיילים בה
 מתבוננת ואני — המשדר עם בארגז הופכים המיטה, על שהיו המעטים

כלל. לי נוגע הדבר ואין אלו בכל
 אל מורדות. כבר ידיהם שכן כנראה נשלם האנשים בבגדי החיפוש

 רגע שהסתודדו ולאחר משטרה, קצין ניגש לידי שעמדו הבלשים שלושת
 קבוצת נשק. כלי ונקישות צריחות בפקודות, להתמלא המקום מיד החל

 אלכם, את רואה אני גד, את רואה אני עורפית. בשורה הסתדרה העצורים
 שאר אולי בתוכם מבירה, שאיני פנים הרבה מכירה, שאני אחד שומר

 הרבה לי שסופר כפי וביניהם, הבית, מדרי חשודים סתם גם אולי השומרים,
 אותם. הכרתי לא אני מפולין. מעפילים צעירים, חייטים שני אחר־כך,

 אותה כל התגוררו השניים כי אם פניהם, את ראיתי לא כן, לפני מעולם,
 לא הם גם ה״ישיש". של חדרו בגב בעלייה־תאומה גג, אותו על עת
 של חדרו מבאי איש פני הכירו ולא ראו לא בכלל הם פני, את כה עד ראו

 העבודה, למקום לצאת מוכרחים זמן, אין כסף, אין בימים, ה״ישיש":
 הכסף את להוציא מוכרחים זמן, יש כסף, יש בערבים, ולהרוויח. לתפור
 פשוט, כך כל סיפור זה שוכנעה. לא הבולשת אבל לבלות. הזמן, את ולהרוג

 אחרת גם יכולים כאלה בימים כאלה צעירים שני פשוט. מדי יותר סיפור זה
 ועם גד ועם איפוא, שוחררו, לא החייטים שני בערבים. הזמן את להרוג
 ללח״י. בהשתייכות כחשודים באפריקה, המעצר למחנה נשלחו ודן אלכם

 למעשה היו ולא ללח״י בהשתייכות כחשודים השניים נשלחו לאפריקה אם
 המעצר, מחנה חיסול עם שנים, אחרי לארץ ושבו כששוחררו הנה חייטים אלא
ממש. לח״י אנשי היו כבר אבל חייטים עוד אולי היו

 המדרגות, אל בדרך השורה אחרי מובלת אני ומאחורי חיילים כשלפני
 יורדים ראשים רק ראיתי מדרגות ראיתי לא מדרגה. מדרגה, לרדת.

 כשהייתי מדרגה. כל טעם עכשיו טעמתי ברגלי אבל במורד. לפני ויורדים
 והייתי המדרגות בחדר אור מעלה הייתי לא השידורים בערבי לכאן באה

 הראשונה במדרגה עוד רגלי :הבית דיירי בי יבחינו שלא עצמי מצמצמת
 במדרגה כבר ורגלי הגג בעליית עוד ליבי האחרונה, במדרגה כבר וליבי
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 העליות כל של טעמן את טועמת אני הזאת בירידה עכשיו, אבל האחרונה.
ידעתי. ולא שעליתי

 מנועים. וטרטור וברזל אדם רעש החוץ מן עלה היציאה לפתח כשהגענו
 עומדים נשארנו דרך. לנו לפלס הצליחו ולא ניסו אותנו שליוו החיילים

 לפני בחלל נזדקרו מיד אבל בכלום, להבחין היה ניתן לא תחילה בפתח.
למטה. שמתנועע אדום ים מתוך וטנקים משוריינים
 פה היה עוד. היתה לא לשידור הערב כשבאתי סימטה שהיתה הסימטה

 את שצבע הזה הכובעים אודם אבל "כלניות", אדומים, ראשים של ים
 ואפל. מלוכלך משהו היה הוא כלנית. של לצבעה כלל דמה לא החושך

 מחייכים, לא וכוכביהם מאוד ונמוכים אפורים אפלים פה היו השמים גם
בקפאונם. ועוינים זרים רומזים. ולא קורצים לא

 רגלי על דרכנו הארץ על משדרכנו יותר — לבסוף דרך לנו כשהבקיעו
 גם ומסוגרת סגורה מכונית על הועלינו המכונית. אל בדרכנו החיילים
מזויינים. היילים ובתוכנו כשמולנו קרקעה על והושבנו "זינזנה", מבפנים,

 המכונית פניו. את וראיתי אלכם אל הבטתי לא חייל. — אלכם ובין ביני
 פני. את בפניו וראיתי גד אל הבטתי מולי. גד חדה. בצרידה וזזה חרקה

 באחת למטה הורדתי — מה עוד שידעתי ובלוא ראשי אל ידי את הרמתי
 והתפוגג התפשט בעורפי שאחז חום גל עורפי. אל האסופות שערותי את

 בחדר בידי גד החזיק מאז ולראשונה, חזי, אל ירד ראשי אל עלה בגווי,
קרה. מה ידעתי החוצה, אחריו ומשכני השידור
מתרפק. ורפיון עצומה הקלה וחשתי חשבתי, — נגמר
 לחזור עזה תשוקה פתאום ונתקפתי — הלוי שושנה עם נגמר
 שמי, את ולצעוק בלש אותו של מתגלגלות עיניים אותן מול שוב ולעמוד

...אחת בבת אוזניו שתי לתוך האחד, שמי את הבית, מן שמי את

 את בולמת המכונית את ושמעתי השעה מה ידעתי קרה. מה ידעתי
המעצורים.

החוצה. המכונית מן אחד אחד כשהוקפצנו מהבחורים מי אמר — ״יפו״
אחר. קול אחריו החרה — ״הקישלה״

 אחד עומד לידי זה. ליד זה במסדרון, אותנו מעמידים אותנו שיחקרו עד
 שכן מהשומרים, אחד בוודאי משלנו, אחד בוודאי הוא אבל הכרתי, שלא
 שלוחש זה ה״ישיש". אודות על שלידו זה עם מתלחש אותו שומעת אני

 להתאפק יכול שאינו בזה בו רואים להתחמק. ה״ישיש" הצליח איך מספר
בקול: להתמוגג מוכרח הוא עוד,
 בלית־ ודפקתי חסומה היציאה "שדלת — הוא לוחש — וכשראיתי״ ..״.
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 את לא אם סבור, אתה שם, רואה אני מי את השכנים אחד דלת על ברירה
 בזקנו..." ומשתעשע הדירה בעל עם שח ומשחק יושב מורד, מעילו ה״ישיש",

 כשאל שאכן, לבדי. הסיפור את איפוא המשכתי לשמוע, הצלחתי לא יותר
 לטעות. אפשר אי אפשרויות, הרבה אין השולחן על שח נוסף שבפנים הזקן

:קודם קצת התחלתי רק לבדי, איפוא המשכתי
 על לדפוק בלית־ברירה נאלץ חסום שפתח־היציאה ה״ישיש" וכשנוכח ...

 כבוד. אומרות ופניו ל״ישיש" לו הדור זקן שבבית. השכנים אחד דלת
 ואיש הבית מדרי איש מכיר לא — בחשיבה תמיד הגג עליית אל ויוצא בא
 ושואל: במקרה שנקלע אורח כעובר עצמו את איפוא מציג הוא מכירו. לא
 מה יודע לא אחד אף ומשכנע. ונמוך שקט ה״ישיש" של קולו קרה? מה

 מתיישב מעילו, את מוריד הוא ולחכות. לשבת אפשר בינתיים אבל קרה
 עד שח. לשחק ה״ישיש" יודע הוא שח. לוח השולחן על השולחן. אל

מהלכים. כמה לעשות בינתיים אפשר קרה מה איפוא, שידעו,
 משחק את לרגע להפסיק ה״ישיש" נאלץ לדירה החיילים כשנכנסו

 הדור, זקן לו היה שכן לרגע. רק בעל־הבית. עם לפתח שהחל המלכים
והסתלקו. נשתכנעו המחפשים כבוד. מעוררות פנים לו היו

 בפרס, זוכים עוד היו — מהרהרת אני — להסתלק ממהרים היו לא אם
 בכל פורסמה תמונתו הבולשת, ידי על מבוקש מזמן כבר ה״ישיש" שכן

 ראשו על אכן, פרם. הוכרז ראשו ועל העתונים דפי ועל המשטרה תחנות
...המגולח

 כמי עיניו את רגע מדי משפשף שהיה ערבי קצין אותנו חקר במשרד
 בריטיים. ושוטרים בולשת אנשי ישבו לידו משינה. עתה זה אותו שהעירו

 סינוור הפינה מן החזק האור פה. אינם כבר הגג על שהיו בלשים אותם
עיני. את

 ששמו אמר אלכם עבודה. ומקום כתובת שם, :אחד אחד, קצרות. נחקרנו
גר. הוא איפה ששכח אמר דן יצחק,

החוקר. הקצין אלי פנה — שמך?״ ״מה
 עייף בקול אוזניו. לתוך הבית, מן שמי את האחד, שמי את צעקתי לא

 כך כל היה הוא שכן הורי. כתובת את מסרתי עייף בקול אותו, אמרתי
 אחת רק אני וגם עיניו, את שפשף הזמן כל הוא החוקר, רחמים, מעורר

 ולהשכיב ראש עליו להניח שאפשר מקום בכל ראשי את להניח ביקשתי:
 אותה של גאותה גם מעט תשכך ונפול, שכוב כך, שאולי לישון, לישון, אותו

 מקום בכל העיניים את ולעצום הראש את להניח בו... שסוערת סערה
להיראות. ומבלי לראות מבלי עיניים בו לעצום שאפשר
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חצות.
 ברזל שער לפני לאחור. ראשי הפניתי אימים. בקול מאחורי נטרקה הדלת

 קפוא ובטוח דומם ניצב החלודה. בו שחלדה אפור צבעו מחוספס, גבוה,
 ולא נרעש לא כלו עתה, זה רק ונפתח נרעש הוא לא כלו בנצחים,

זמן. הרבה באויר עמד עוד הדפיקה קול אבל מעולם. נפתח
 בבית ויצאתי באתי אשר בכל אותי מלווה זו טריקה היתה כן לאחרי

 רעש השער, חתימת של זה רשמי רעש בה. נתרגלתי לא ומעולם הכלא
 היה לא כשהרעיש אבל דמי. את ומרעיש תמיד חוזר היה קהה, צבע, נטול
מאז. שאדע אז, עד שידעתי הדלת דפיקות כל של הד מתוכי לו ענה זר, עוד

 זרז ומשמאלי, מימיני מאחורי, רגע לפני, רגע שהלך הבריטי הסרג׳נט
 השער לבין שביני המרחק ואמנם חסרת־סבלנות. מאוגפפת בגניחה אותי

 של לאורכו לפנים, וצעדתי צעדתי הלוא ואני כשהיה... נשאר שמאחורי
 אחרי, הולך שמאחור השער זה היה איפוא, אולי, — וחשוך צר מסדרון

המסדרון... בקצה לפני והתייצב פתאום שקפץ זה הוא היה ואולי
 הדלת. של השני מעברה ועולה נמתח שהיה ברזל בחוט משך הסרג׳נט

 מעבר נשמעו כבר בנות־הקול תיבלענה בטרם ממושך. חד־גוני צלצול נשמע
 מעצבן. קר, ציני, צלצול מפתחות. צלצול ועמם מהירים צעדים הדלת
 היה טוב עיני. בגובה כמעט המנעול. חור את רק ראיתי החשכה בתוך

 בריחה תוכניות ומתכננת וחוזרת מתכננת כך אחר כשהייתי בעדו. כך להציץ
 זו היתה עיני. בגובה ועומדת תמיד חוזרת ההוא המנעול חור תמונת היתה

 חלול חור אותו היה כאילו מפה. לברוח בכלא שלי הראשונה הפרובוקציה
 כאילו שקרא לתקווה, לאויר, מקום שנתן פה היחידי החור מנעול של

...נסי ...נסי ...לפתוח גם אפשר אי אם לסגור אפשר אי אותי :מתגרה
 ומרובעת קטנה לחצר נכנסתי ונפתחה. חרקה זו לדלת. נתקרבו הצעדים

 ראיתי. לא סופן את ראיתי, תחילתן את מדרגות. הרבה הובילו שממנה
 פה. דום שעמדו לבנים וכפתורים אפורים כהים מדים אותם הסתירו
 עם אבל צואר בלי כמעט עליהם, היה ראש גם בתוכם, התנועע מישהו
 שזה העידו משינה עתה זה שנעורו כבויות עיניים רק מעומלן. צוארון
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 דעת בלי ומגולגל בפיה נתון שהיה לעיסה גומי אשה. אדם. של ראשו
 עד הסוהרת, את ראיתי לא עוד חיה. שהיא העיד גם לסת אל מלסת

 העברים מכל אליה מתקרבת ונוקשה, זקופה לבנה, חומה לראות שדימיתי
 והנה למקום, ממקום שתעבור בלא לאט, מתקרבת ומקיף, סוגר בעיגול

 עמם מזדקפת כבר היא הנה האלה, האפורים המדים עם אחת כבר היא
 חנוק מעצור... ללא חנייה, ללא בעיגול גרונה את חונקת סובבת למעלה,

וחנוק... וסבוב
 היא, ההוא. מהגוף יצאה לא נשמה שום פה? צעק מי פה? נחנק מי

 להזהיר, לצעוק׳ שביקשתי אני זו אולי בסכנה. כלל מרגישה לא גם הסוהרת,
 משהו הנה אך צעקה. לא היא לא. גדולים. רחמים פתאום לה נמלאתי כי
 הלבן הצווארון את מיואשת בתנועה ותיקנה יד הרימה הסוהרת שם. זע

 שהיה האחד הכפתור את פרפה צווארה. את וחנק והקיף שסבב והנוקשה
אותו. ורכסה חזרה ורגע, פה,

 פה היינו היתה. לא כבר ההיא המאיימת החומה גם היה, לא כבר השוטר
 לרפות במקום העייפות אבל מוות. עד עייפה הייתי והסוהרת. אני שתיים, רק
 עצמי חשתי הסוהרת של נוכחותה למרות יותר. אותו דרכה עוד גופי את

שסביבי. הדוממים מן כדומם היתד. היא אליו. שהוכנסתי בחדר יחידה
 דק, גשם כמין והוא רטוב האויר קר. מזה. מעבר כולו העולם כל לבדי.

נראה. ובלתי נשמע
 סירבה מה שמשום ולדלת למפתח מסביב עיסוקיה את גמרה הסוהרת

וכבדה: מסתרבלת בלשון אלי ופנתה מיד, להינעל
יאללה". מהר, עלי מהמדרגות. מכאן, את בואי "יאללה,

מקום. לשום נועד ולא מקום משום בא לא ומכני. עייף קול
 ונכוותי. בה נגעתי וערב. שתי מסורגת דלת בפני עמדתי המדרגות בקצה
 קר. כך כל והלילה קלה חולצה רק לגופי דקרה. צינתם קרים. היו הסריגים

 המעיל. את ללבוש שמאנתי זה היה שטות מעשה — הרהרתי — שטות
 שם עוד הגג, על שם כבר ...שזיהו ספק אין אותי. זיהו וכה כה בין הם

 של הבלונדי שפמו בעבות שהסתתר בחיוך זאת ראיתי הזרה... בדירה
מקווה... אני מקור מה? רועדת, לי: כשאמר מדים בלי בלש אותו

 כל גדול מפתח ראיתי לא מימי ענק. במפתח הדלת את פתחה הסוהרת
 לידה אותו מאמצת והיא בו, נאחזה — משאחזה יותר כך. כל ומכוער כך

 היו המפתח ששיני מגוחך היה זה רק לברוח. עומד הוא כאילו בכוח
גופה. אל ולא כנגדי מכוונים

 היא ...עוד ספק לי היה לא —!בית לה אין ...הרהרתי — ? בית לה יש
 להפשיט בדמיוני, שניסיתי פעם שבכל פרח. הריחה לא היא איש, הריחה לא
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 דק בגוף מתמשכת חלול ראש מסגרת בידי נותרה האלה מהמדים אותה
 אותו מפתח׳ — אחד לצד ופונות צמודות רגליים בשתי ומסתיימת וצמוק

שבידה. המפתח
 האור זהו ידעתי: כך אחר קלוש. אור בו והעלתה אפל לתא אותי דחפה

כאן. שחושך לראות כדי הדרושה אור מידת אותה הכלא, תאי של הרגיל
 ממששות כשהן בי, נתונות היו כבר סביבי להתבונן הספקתי בטרם עוד

 את משכה בתוכו, ופשפשה שערי את סתרה הסוהרת. של ידיה בגסות,
 אגרופי למעלה. ידי בגופי. למשש התחילה בהן. ובדקה בו שהיו הסיכות
 להדוף רציתי בגופי, הנובר הראש על בכוח אותם להוריד רציתי נקפצו.
ומתרפות. שבות הן נקפצות האצבעות בעוד אך מעלי, זה יצור לאחור באחת

אמרתי. — בעצמי״ ״אתפשט
 כתלים ארבעה ידי על שהוחזר ההד זה היה קולי. את הכרתי לא כמעט
וטחובים. ערומים
 מעט הסוהרת נסוגה הנה כי משהו, מאיימת פני הבעת היתד, אולי

:שנפגעה סמכות של בתמהון והפטירה
מהר". אבל התפשטי, יאללה, "טוב,

 ישן הד ממנה עלה מסיימת, היתה ובה פותחת היתה בה "יאללה".
 גם בפיה זו במילה בה היו "יאללה". הבטחה. גם בה היתה אבל אכזבה, של

 תוספת היו שאמרה האחרות המילים כל דבר. כל של התוצאה וגם הסיבה
חשובה. בלתי

 צמוקים, פניה החמישים. בשנות יהודיה, מקרוב. אותה ראיתי גם עכשיו
 בתוכו אחד כל ומקפלים חטובים ברורים, הקווים אבל קווים, בהמון חרושים

 עומד עוד דומה יתרה, בקפדנות לאחור מסורקות שערותיה משלו. סיפור
 וחוזרות מהפכות שהיו ידיה, תנועות היו שהפליאני מה המסרק. בהן

 לעברי מציצה היתד, פעם מדי כאחד. ובקלות בזריזות בבגדי ומהפכות
 שיניה מבין מסננת היתה גם הלילה. מנוחת עליה שהוטרדה על גלוי בכעס

 מישהו ויהודים, בושה על משהו השכל, מוסר של דברים לי נדמה דברים,
בושה. זנה. או גנב משהו, לדעתה פה בייש
 מעין ששימש על ד,"קישלה", שנקרא ביפו, הסוהר בבית הנשים באגף כי
 פלחיות הלקוחות רוב היו הקבוע, לכלאו האסיר יועבר ממנו זמני כלא

 זונות ויהודיות נוצריות ערביות ומיעוטן קטטה, או גניבה על שנעצרו
פוליטיות. אסירות לכאן נזדמנו רחוקות לעיתים רק ושיכורות.

 בצעקה, כמעט אלי פנתה הסוהרת עירוני. בקו נסיעה ברטים נמצא בכיסי
אצבעותיה: בין הכרטיס את וממוללת הדל הציד על זועפת כשהיא

התלבשי". "חלם,
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בגני ארוכות פיהקה — ממני להפטר שמחה — היא גם לרווחה. נשמתי
אחריה. יצאתי מהתא. לצאת ופנתה הנאה חות

 היא סמרטוטים. של גדולה ערימה בערבוביה התגוללה המסדרון בפינת
:הערימה אל בידה הורתה

 ותיכנסי מהר, יאללה, שתיים, רק אבל ושמיכות, אחד ׳בורש׳ תקחי "מפה
לשמה". כך אחר

 מן שלא מימד עכשיו בשבילי היה הזמן זה? למה זה? מה מהר?
הזה. העולם

 מגוונים וסמרטוטים צחנה מעלות בלויות שמיכות של בליל היתה הערימה
 בפי שנקרא כפי או הכלא, מזרון היה זה שטיח. כמין ארוגים־מעשה־גסות

 האסירים ידי מעשה "הבורש" היה כך אחר שידעתי כפי "בורש". הסוהרת
 נמסרת זו היתה עוד, שימוש לבלי עד נקרעת שמיכה כשהיתה עצמם.

 כך אחר קולעים ומהם צרים פסים לאורכה ממנה גוזרים היו אלו לאסירים.
למצעם. "הבורשים" את בידם

 ננעלה התא דלת שמיכות. ושתי לידי שנזדמן הראשון ה״בורש" את לקחתי
 שבתא. בחשכה להישאר שמחתי מפתח. של סיבובים ושלושה שניים באחד,

המזרון. את לידו להניח קיר למצוא גיששתי
 של וצרוד מתפנק עגבני קול לאחור. הרתיעני בו נתקלה שרגלי רך גוף
באנגלית: עלה אשה

פה?" מי "הלו,
 :וקצרות זרות עכשיו לה משיבה אני כך בשל אולי — ? פה ? באנגלית

"יהודיה".
 היא אבל נוצריה, ערביה עצמה היא יופי! בקול. זו פרצה — ״יופי!״

 שהיא החמישית בפעם כבר ...האנגלים את אוהבת לא היהודים, את אוהבת
 שהיתר, הימים על זכרונותיה את לכתוב לה מפריעים אליה... נטפלו פה.

 ממנו. דפים כמה לי תראה מחר — גדול ספר המצרי. המלוכה בבית משרתת
 בגללו השתכר. עמו שהיתה שהבריטי אשמה לא האלו. האנגלים טפו,

 נפגעה ועינה פעם שהשתכרה מיום שותה ואינה כמעט דווקא היא נאסרה.
 קצת טעמה רק שלשום בליל שפרצה. בתיגרה — לי תראה היא מחר —

 כך ואחר מפתים קודם טפו, אותה, עצרו וכבר להתחמם הספיקה לא ועוד
 כולם זה דבר, אותו כולם זה כן, שאוסרים, אותם שאונסים אותם אוסרים,
 כך ואחר אהבה לוחשים הגוף, את מלטפים ...גברים כולם זה אנגלים,
 הפעם לא, אבל ...הרגליים באותם הידיים, באותן בבעיטה, אותך דוחפים

 תצא, כך שנכנסה כמו מפה, תצא היא תתן, לא כבר היא הפעם לא, כבר
 ופתאום, אותה חיבק אותה, שיכר ...תתן לא כבר והיא מחרתיים, מחר,
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 שניים אחר, מישהו כבר היה וזה לה. כאב החיבוק אבל איך, יודעת לא
 השניה היד אותה, שהובילו מאלו אחד ההוא, גם אבל לכאן. אותה שהובילו

 ...בגניבה למה טפו, ...יבחין לא שהשני בגניבה, ...בכים היתד, לא שלו
...תראי י... שלמה לא אני תראי, י מה אצלי, גנב מה

 ידיים הרבה לראות דמיתי ואני מדרדר. פראי, בצחוק התעוותה עכשיו
 מה שנחרדתי: עד צחקתי צחקתי אני, גם צחקתי ריקות. ריקות גרמיות,

 זוגה, זונה. כתם ...זאת עם אחד פה שצחקתי הזה הצחוק מה ? לי היה זה
 בי. עולה עוד הצחוק שמחת אבל בקול. כמעט לעצמי ואמרתי חזרתי זונה,

 תורות כל את אחת בבת לראשי לדחוק ניסיתי לאחור. קמעה נתרחקתי
 אלו אבל הטובים, התארים כל אלוהי את לעזרתי לגייס ניסיתי המוסר,

 רק פה היתה שקד. שום פה היה לא זנות. שום פה היתה לא ...חוורים היו
 גם האלה. הכתלים בין ראשון אמיתי, חי, רוח משב שהשיבה אחת

 גם רישומים, בו וחורטת באויר שחורקת שבקולה הזו המפחידה הצרידות
שבראם... אותו כולל שבו, הגברים כל על העולם, כל על הזה הצפצוף
 וה״בורש" באפילה עליה עומדת עוד ואני לשתוק הספיקה לא עוד אבל

המשיכה: וכבר בידי
 לא שותים, לא אחרת. זה טוב. בכלל זה יהודים עם טוב. זה — ? יהודיה
 אין אתבייש, שלא לא, מעצמי... לדעת עלי זאת הלוא אבל מכים...

 אלה עם ? חייל י אנגלי עם אני גם אולי או ...מי בשביל אין מה, בשביל
 היא — אחד היה אותך. שוכחים ומחר להם אין כסף משתלם. לא בכלל גם

 בה פגש ולמחרת הלילה כל עמו שהיתה — בחוץ אותו לי תראה פעם
 היא אם טפו... מסכימה... היא ואם אותה להכיר מבקש שהיה ואמר

...מסכימה
 סדר פה להביא בי והאיצה עלי עמדה מחונכת־מאוד רגשנות איזו

 שאותה לי. יכלה לא עכשיו אבל טעותה. על זונה אותה ולהעמיד בענינים
 הכך ושבה לתוכן מעבר הרחק שנמצאת אמת של תחושה נמלאתי שעה

עניות. דקדוקי בעיני אז היו האחרת או
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 השתפך אשה של ממותק קול זה לסורגים, מבער שחדרו האור קרני לא
 ששמעתי מרגע זמן כלל עבר לא דומה מיד. אותו הכרתי והעיר. פני על

 בחושך, מלמטה, אלי עולה והוא אותו שמעתי שקודם רק לאחרונה. אותו
 מתחנחן באור, למעלה, מלמטה אותו ורואה הארץ על שכובה אני ועכשיו

 המלכות מחצר המשרתת ...אשה ספק גבר ספק של מבהיל מפרצוף אלי
...המצרי

 עד כמסגרת, צד, מכל ראשה על סוגר אבל ומדובלל דליל היה שערה
 לגמרי נפרדת באוויר, תלוייה כבגולגולת בפרצופה להסתכל היה שניתן

 יורדת. אחת עולה אחת גדולה, אחת קטנה אחת תלויות, עיניה הגוף. מן
 הפנים. לכל סבל הבעת שיוו מעלה כלפי מעוקם ופה פצעים אכול אף

 כלפי הזמן כל ומתקוממת זעה רק חדה, היתד. לא הפה של זווית־העקומה
מעוגלת. מטה,

 קוראים עצמה ולה עגבת, לזה וקוראים שם לזה שיש לי נודע אחר־כך
 איזו שם על לעצמה קראה כך רק היא שמה, היה לא זה מורד. לילה

ידועה. מצרית שחקנית
 צבע מעין רק אדום, לא שחור, לא חום, לא צבע. ללא היו עיניה

ופחוד. עקום
פחד.

 אומרים לא למה המוות, מפני לפחד אולי ומתכוונים פחד־מוות אומרים
 פחד־ היה אבל פחד־מוות היה לא לילה של עיניים באותן פחד־חיים?

 לא זה אין־אונים. הרגשת רק רחמים בי עורר לא הוא כן על אשר חיים,
 המפחיד. של נוכחותו על שמצביע אותו הנגלה, הישר, הפחד ממין היה
גופו. המפחד של חדלונו על שמצביע החבוי, הנסתר, הפחד ממין היה זה

 משי גרבי זוג בידיה אוכל, בשיירי מלוכלכה צבעונית שמלה ולבושה נמוכה
 בלבד, הפה בזווית נתחייכה עיני את שפקחתי כשראתה מהודרות. דקות,
 לבין ובינן הפנים בתוך משתעממות נדמו אלו — העיניים שיתוף ללוא
טוב. בבוקר אותי וברכה — עצמן

 לילה, של חיוכה זה מזמן, כבר מודע הכל חדש. נראה לא דבר שום
 מאמש הסוהרת של פרצופה זה הסמוכים, התאים מן שעלו הצעקות אלו
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 שהחלו הערביות האסירות של פניהן ואפילו התא דלת את עכשיו שפתחה
 שבפיהן, הערבית ומבטא תלבושתן לפי פלחיות היו הן סביבי. נקהלות
 שוטפות מתפזרות, גדולים, ברחמים בראשן לי שנדו אחרי וכשפנו,
מאז. ביתם זה שאכן היה נראה התאים, את ומנקות

 החומה גבי על עליה. סוגרת אבן שחומת קטנה לחצר במדרגות ירדתי
 בין ראשה כאליסה, ישבה מטפטף, ברז ליד בחצר, מתויילת. גדר נסתבכה

 ליבה על מדברת והיתד, ילדה, כמעט אחת, ישבה לידה בוכה. והיא ידיה,
 כאילו אלי קפצה כאליסה אל מתקרבת אותי שראתה ברגע אבל כאליסה. של

 אותו, וסרסה שמי את ידעה כבר היא למולי. והתייצבה זמן מזה לי חיכתה
ידיה: בין אותן וטלטלה ידי בשתי תפסה כבר היא

 למען אביך, יחיה למען כולה, יא ימיך, יאריכון למען כולה, יא אללה, "למען
 את הלוא לעזור, יכולה את הלוא את, יהודיה הלוא לי, עזרי אנא, ילדיך, יחיו

 שהסיר להם תגידי גנבתי, לא שאני להם תגידי שלהם, השטן שפת אר יודעת
 אלוהים האמת, את רק ואני כולה, יא לי, מאמינים לא הם ריק... היה

 שלא יודע אלוהים רק להם. אמרתי האמת את רק שאני ועד יודע בשמים
 ממש, תינוק קטן, ילד לו, מלאו לא עוד שנים חמש הגדול, בני רק אני

 דבר שום ריק, סיר סתם לי... והביא חרם סיר איזה השכנה מאצל לקח
 בגללו, ...מפיך אוכל יחדל לא שכך בו, היה לא אוכל אפילו בו, היה לא

 בת־הכלב מסתירה ההוא שבסיר ידע מי אותי... אסרו הזה, הסיר בגלל
 שם למיטתה, מתחת תמיד מונח שהסיר בכלל ידע מי כספה? את ההיא
 מי... אותו, לגנוב הילד את שלח בכלל מי עץ... של קטן ארגז בתוך
 רק את לדבר, יודעת את לי... עזרי יומך, את אלוהים ינעים אנא,

 בוכה, אותו שומעת אני חודשיים... בן בבית, תינוק לי שיש להם תגידי
 אותו שומעת אני עכשיו גם בוכה, ולילה יומם בחזי פה אותו שומעת אני

 החלב איך תראי הנה יודעת. אני לינוק, רוצה הוא רעב, הוא ...,בוכה
 רעב שהתינוק יודעת אני מחזי מטפטף כשהחלב תמיד אצלי, מטפטף
...״ובוכה

 שמלתה את והרטיב טפטף החלב אכן ובוכה. כורעת לרגלי, נלפתה עכשיו
 התייפחה לידינו, כאליסה, גם ובוכה... רעב הילד רגלי. את והרטיב
גדול. בקול עכשיו

 לנעוץ להשמיד, לנתוץ, במשהו, במישהו, להלום חשק־אימים נתקפתי
 אז וכשנפל תום. עד מוחי, את גופי, את ציפורני, את במשהו, במישהו,

 כל ובו שממנו עלי היה נדמה כאליסה של לידה המטפטף הברז על מבטי
 במדרגות, במרוצה ועליתי וחזרתי בכוח אותו בלמתי אליו, נסערתי הרע.

בתייל... ונעזרת נאחזת כשאני



159 לוחמת של ספורה

 יושבת אחת וביניהן הארץ על יושבות אסירות שש היו השכן בתא
 רק הפסיקה לא להקשיב הדלת אל כשנשענתי ומספרת. הרה במרכז,
איכפת. לא גאה: מבט אלי העיפה

 מספרת היא שכן מאמש, רק אולי מהבוקר אולי כאן, חדשה שהיא נראה
 — נאנחת לא בוכה, לא כרסה, על שלובות ידיה — סיפורה את עכשיו

 איך לשמוע: מצווה ומישהו לדווח שמצווה כמי פרטים בפרטי בלהיטות
לתופסה. הצליחו אז בדיוק ואיך בידיה הכסף היה כבר

 נעימה לא המעשה, על חרטה או בושה של נעימה לא ובקולה מספרת
 מספיקה היתה לפחות לו כעם: מאוד הרבה רק שנתפסה על צער של

 חודשים כמה תשב יש? מה — איכפת היה לא אז או הכסף את להטמין
 פטמה את פה ילדה לא וכי ? פה שהיא הראשונה הפעם לה זו וכי ותצא,
 לפחות היה הקטן, עזיז את הרה כשהיתה הקודמת, שבפעם אלא ועזיז?
 היום, עד עוד חיה היא ההוא מהכסף מה... בשביל לפחות היה כדאי,

 ...לו אמרה — הכל לקחו השוטרים :לבעלה ממנו נתנה לא שחוקה פרוטה
...דבר לא על סתם, ככה לשבת הפעם, אבל

 לפחות לי "החזירו — קולה את עכשיו הרימה — לשוטרים״ להם ״אמרתי
 שומעות, אתן כזה, מצחיק ואחד צחקו, בני־השטן, הם אבל מהכסף, חלק

 מן הכל אללה, מן :לו אומרת וכשאני ? גונבת את למה אבל :אותי שואל
הכופרים". בצחוק, ופורצים שבים שם כולם — אללה

 היושבות יחד כמעט בהסכמה אחריה ענו — אללה״ מן הכל ״וואלהי,
למעלה. עיניהן והרימו במעגל
 הדלת פתח מאצל אני אף ראשי את אחריה נענעתי — אללה מן הכל

בקרקע. פגי וכבשתי
 לו קראו כן משום אולי — לבנים לבוש ערבי צעיר הביא בצהרים
 הפיתה את ונתתי הזיתים את אכלתי וזיתים. ריבה פיתה, — ה״סניטר״

 ושחורה. מאוד מתוקה והריבה וחמוצה יבשה היתה הפיתה ללילה. והריבה
 מציאה, אכן כאומרת: בראשה, לי ונדה והריבה הפיתה על התנפלה לילה
הריבה. את גם תאכלי מחר הזדמנות, אכן הפיתה, את גם תאכלי מחר

 חזה לתוך ידה נתנה בעצבנות, בכיסיה פשפשה מצחה, את כיווצה ופתאום
 בהם שהיה המעופר שהכתב ומלוכלכים, קמוטים דפים העלתה ומתוכו

בם. שדבק הלכלוך מקווי כאחד רק היה נדמה
 היומן שזהו לי הזכירה בביישנות, אלי חייכה הניירות, את יישרה לילה
בו. לקרוא ופתחה בלילה לי סיפרה שעליו

 למדה אכן׳ נראה, ונמלצת. ספרותית ערבית כתוב היה היומן נדהמתי:
אמידים. בבית שימשה או לילה
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 בה יד באותה שהיתה מהפיתה לנגוס כדי לרגע מפסיקה קוראת, היתד,
 משפטים כמה כל אחרי רק ללעוס. הפסיקה ולא קראה הניירות, את החזיקה

 בי נותנת בחשיבות פיה את מקנחת ללעוס, מפסיקה לקרוא, מפסיקה היתד,
בלחש: ושואלת כלות עיניים
בעיניך?" זה איך "נו,
 תדהמת אותה עוד כנראה עמדה בפני אבל ספרותית ערבית הבנתי לא

והמשיכה. חזרה והיא ללילה, עכשיו לה הספיקה זו שכן פליאה,
 שעות, לפני עוד הסוהרת. מתא עולה פעמון, צלצול כעין צלצול, נשמע

 בין הקשר צורת שזוהי האסירות לי הסבירו לראשונה, אותו כששמעתי
 ניתרת הייתי כזה צלצול כל עם מאז, שלמטה. הכלא, בית ומשרד הסוהרת
באוזני. הצלצול ממקומי,

 מתאה הסוהרת יצאה שהפעם אלא ניתרתי, הפעמון, צלצול עם הפעם, גם
אלי. וקרבה

למשרד". אותך לקחת "באים — אמרה — ״לחקירה״
? לעינויים ואולי — נפעמתי — ? לחקירה

 שנפלו אנשינו את לענות חדלו מאז כבר הלא — חשבתי, — לא אבל
 גוף עינויי בתופת שלנו קורב אליהו את לאחרונה שעינו מאז לידיהם.

 לא הנפש אבל פרחה, לא הנשמה לבסוף, נשאר אמנם הגוף שבהם כאלו,
 הפחד את ליקום נשבענו קמנו, ואנו — ופחדים דם ליטוף מאז חדלה
 למעמד אמנם זכינו לא עוד. אנשינו את לענות שבו לא — ונקמנו והדם,
בגופנו. לפגוע עוד העיזו לא לנפשם מחשש אבל מלחמה, שבויי

 שעמדו הערביות האסירות לחצר. נכנסו ערבי שוטר בליווי בריטי קצין
 את משראו צלחתה, את אחת כל מדיחות כשהן הברז ליד שעה אותה
 קידה לפניו מחוות החלו צלחותיהן, את בבהלה הגיחו הבריטי הקצין

 בראשו הניע ירק אחד מבט כנגדן העיף לא הוא ושוב. שוב ומברכות
מטריד. גירוי איזה ניער כאילו

 והתבוננה ידיה את ספקה לקראתו, רצה בבית בוכה תינוק לה שיש אותה
 ניגשה מורד לילה ...לעזור יכולה את יהודיה, את עזרי, אנא, :בתחינה אלי

 שהיא מדמה אני עוד עמוקות. ונשמה בגופו, נוגעת כמעט בנענועים, אליו
 קריצה לעברו קרצה רק שבידה היומן דפי את בפניו לקרוא עצמה מתקינה
בגסות. משם ודחפה אליה מיהר הערבי השוטר אבל ממושכת, עגבנית

סקירה: אותי סקר הקצין
?״ מוכנה ...איפוא את, ״זו — אמר הוא — ״אהה״
 אבנים. משא תחת כורעים ערבים אסירים שני באו למולנו יצאנו.
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 מעט .יזקפו נפשו הפגישה, את ניצלו הצר, במסדרון פניהם על כשעברנו
גבם. את

ופתחה. הדלתות אחת על נקש שעמי הקצין למשרד. הוכנסתי
 על אלי בגבה תלוייה היתה שלי החמה הפרווה והטובה, הלבנה הפרווה

 בפניו עיניים אותן ישבו השולחן מאחורי שולחן. לפני שעמד ריק, כיסא גב
:רהוטה בעברית אלי והתגלגלו צחקו מאמש, סיידל סרג׳נט אותו של

 שאקרא רוצה היית שם באיזה אוה, ...גברת להיכנס, בבקשה ״בבקשה,
 פשוט זאת בכל אולי או ישראלי צפורה גברת הלוי, שושנה גברת — לך

...״ ? גאולה חברה
 בירה. ובקבוק עברי עתון סיגריות, קופסת עמדה השולחן על לפניו
 היא שהנה לי היה נדמה כשהתיישבתי אבל הכיסא, גב על היתה הפרווה

 רעות עיניים מאותן עלי ומגוננת סוככת גווי, את ומכסה עוטפת קמה
שממול.

 אולי או ...ה ה ה ה 1 גנג׳ ׳השמרן אצל מעשנים לא ז מעשנת לא ? ״סיגריה
 חשוב עכשיו חושב, אני משנה, לא כבר עכשיו ?הה, הקול בשביל טוב לא
קרה?" מה גאולה, קרה, מה אז קרה... מה רק

 מאד. בוערות שלחיי הרגשתי רק השבתי, ולא המעיל בשרוול שיחקתי
 והגיחוך שבפניו הזו הרוח וקורת מה? או לאידי הוא לועג קרה? מה

קרה? מה — שבקולו הזו והמתיקות שבשפמו הזה
 לא הלא — כך כועסת את זה מי על אבל ? קרה מה יודעת לא באמת ז ״מה

זוכרת?" זאת, ששאלת את זו הלא אני,
זרקתי. — זוכרת״ לא שאלתי, ״לא

 השולחן, על לעיני פורשו לפניו, שמונח עברי יומון אלי מסב הבלש
העמוד: שבראש השמנה הכותרת על מצביע ובאצבעו

 המיסתורית, הקריינית של האחרונות המילים שתי היו ?׳ קרה ״׳מה
כהן". גאולה

 בתנועה העתון את אליו מחזיר כבר הבלש אבל לקרוא להמשיך רוצה
:מנצחת
 במה משיבה? אינך למה קרה?... מה גאולה, קרה, איפוא, מה "אז,

מהרהרת?" את
 כשהיא בה, רק שקרה במה ולא בי ולא בך לא בלש, אדון באמי,

 להרים השמאלי בכפתור מסובבת שבביתנו, הגדול המקלט ליד כך רכונה
 בולעת מילה, בל מפי בולעת — השכנים גם שישמעו גבוה, — הקול את
 עמי, ויחד ...ש ש ש ש ...ופתאום כולי, אותי בולעת רועד, צליל כל

 אל גד עם במרוצה כבר וכשאני קרה? מה שואלת־בהולה: אחד, קול
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 לשאול: חרדה, ממשיכה, עוד היא הארץ, על מתגולל והמיקרופון המדרגות,
...1 קרה מה שם, קרה מה לה, קרה מה

 — סיגריה לעצמו ומצית אנגלית הבלש אומר — מה? ״יודעת
 אם אכן, עכשיו... אני מהרהר באמך מהרהר? אני במה את "יודעת

 והיא, בביתכם לבקר הייתי נוהג לילה שלילה היו שבועות לך... חכמה
 רק ׳לו עליך: ומספרת בליבה אותי מקללת לעוגה תה כוס בין אמך,

 פעמים כמה - אותה, מעניין לא הספר מלבד דבר שום אותה... הכרת
 דבר — לחברים לרחוב, החוצה, צאי הינפשי, בה: להאיץ הייתי צריכה

 צריכה פעמים כמה וקוראת. הספר בתוך נזסתגרת היא :העצים אל
 ידיה מבין הפתוח הספר את להוציא כדי בחצות לחדרה להתגנב הייתי
 להישבע יכולה הייתי זה ברגע גם שומע, אתה עכשיו, גם ישנה? והיא

 מקללת לך, חכמה אם ...בספר׳ וקוראת נמצאת שהיא איפה נמצאת שהיא
 אצייר אני — רוצה אתה ? תמונה לך למה ? ׳תמונה :ואומרת בליבה אותי

 אתה מה, רזה, לא אותי? רואה אתה רואה, אתה עלי, הסתכל אותה: לך
 יודעת לא וגם 1 רואה אתה ממני, שניים פי היא לך, תאר היא, אז ? רואה
 ששערה ילדי מכל היחידה שומע, אתה היחידה, היא אבל יצאה, למי

יצאה...׳ למי יודעת לא בהירות... ועיניה בהיר
 בהיר, "שערה — ועיני השחור שערי אל הבלש צוחק — ה״ ה ה ״ה
 הנכון, הוא מזה שההיפך כמובן ידעתי שהאמנתי, לא לא, ...בהירות עיניה

 משהו זאת, בכל אבל אותך, הכרתי הגג על אמש שראיתיך מיד גם הלוא אני
 אותך מחונן אפילו הייתי לא ככה סתם ברחוב אצלי... התבלבל כבר

 — צרות קצת לנו גרמת הסתתרת? בעצם זה איפה אבל כן, במבט...
סיגריה?". התגוררת? מי אצל

"במחתרת".
 — אומר הוא — זרים״ שניים כמו מדברים אנו נתקדם, לא כך בבקשה, ״אוה,

במח איפה שואל: ואני איש, אין ועמנו לשירותך ואני לפני פה כבר את "הלא
 לא דווקא זה השמות, כל דווקא לי חשובים לא לא, ? במחתרת מי אצל ? תרת

 לא עכשיו, זוכרת לא ואם אחד, מספיק שלושה... שניים, מספיק חשוב,
מחר". למסור תוכלי חשוב,
 בטרם המילים את בלע כמעט ובלחש, מהר אמר האחרון המשפט את
היתה. בטרם שפתיו על מתה והשאלה מפיו, יצאו

 שאל הוא להיענות. מנת על שאל לא הוא מתשובה. פטורה איפוא הייתי
לשאול. שצריך משאלות להיפטר מנת על רק

עברית: ואמר וחזר כבוייה סיגריה הצית הוא
 כשרק לפנינו, בזמנו מתייצבת היית לו ביש, העסק עכשיו אבל "מצטער,
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 שאלות אותך שואלים רק היינו פשוט, העניין היה אחריך, לחפש התחלנו
 כולכם — אותנו מבינים הייתם רק לו בכלל ...הביתה חוזרת והיית אחדות
 פטריוטים פחות — הסוכנות אנשי למשל, הנה, הביתה... הולכים הייתם
 מכם?... פטריוטית פחות — וה״הגנה" לדבר. אפשר אתם אבל מכם?
 טרור, לא עוד זה אבל מאבק, צרות, קצת עושה היא גם אמנם עכשיו
 שבכדורים חושב כמוך נבון אדם איך מבין לא ...זה עם להסתדר אפשר
 ...שלכם הטובים הבחורים על חבל רק ? הה אימפריה, לחסל אפשר

 תסכימי הלוא הצרה, רק יודע, אני מכיר, אני טובים, ספק בלי טובים,
 חבל אותו... שיעשו טובים בחורים למצוא אפשר רע דבר שלכל אתי,

 לבית־ אותך להעביר נצטרך ...מסובך המצב ועכשיו בטפשות נהגת עליך,
משפט". גם יהיה ואולי לחם

 לדבר לפתע עבר והוא נשתלהבו החוורות פניו חד, בברק רגע ניצתו עיניו
:אנגלית
 כזו... ובקלות נצחון... איזה בשבילנו, זה היה נצחון איזה הו, "הו,

 עם מי? ועם אחת, ירייה בלי חלק, כך כל ילך שהעניין תארנו לא
:עברית ושוב — ...״גנג שטרן

 ׳שטרן השם לדעתי ישראל׳? חרות ל׳לוחמי השם את שיניתם "למה
 נגמר, עכשיו ...נצחון היה זה כן, אוה, ...מתאים יותר הרבה גנג׳

 היתח איך — ידעתי, זוכר, לא רגע, ...עם נגמר השידור, תחנת עם נגמר
זוכר..." לא השידור? בהתחלת התחנה של השריקה מתחילה

 ועיני כדורים, ממנו מכדרת הפרווה, משרוול צמר תולשת אני באצבעותי
 רסיסים. רסיסים עמו ומתנפצות המרוקן הבירה בקבוק לעבר משתלחות

 סערת גועשת ובתוכו בראשי ונוקבים דופקים איזמלים ומדמה כאב חשה
 שברים שברים עמה ניתזות הגולגולת, מן לפרוץ דרך להן שבוקעות רוחות

אלמונים... חיילים שבורה, מנגינה באוזני ושורקות
 מאוד רהוטה היתה שלי והאנגלית מוות עד שלוו היה קולי אבל

:כשאמרתי
תיזכר". — השידורים ״כשיתחדשו

השי כשיתחדשו אמרת? מה מה? א... ה... ה... ה ה... ה ה "ה
אמרת?" — דורים

אמרתי. — השידורים״ ״כשיתחדשו
 הוא עברית, יודע שהוא שכח הוא מכעס, רעד הוא דעת, בלי גיחך הוא

באנגלית: בער
 את למזכרת בעלייה שם לכם השארנו וכי מה, וכי את, סבורה מה "וכי
וכי..." השידור? מכונת
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אדוני". מכם, קיבלנו לא הראשונה את "גם
 לנו התקין מי לשאול דעתי את נתתי לא הזה הרגע עד י ממי מהם. לא

 משום רק לא במחתרת. מה עשה מי שואלים לא השידור. תחנת את
 אתה. גם עשית כאילו עליך נדמה אחר שעשה שמה משום רק שאסור,

 אמר איך זוכרת אני זה ברגע אבל טעמה. את ממילא אז מאבדת הסקרנות
שלי: הראשון לשידור אותי כשליווה בוקי, לי

 סיבוב עם לדבר היום פתאום שתתחיל הזאת שהמכונה תחשבי שלא "רק
 הסתובבו כפתורים הרבה הרבה אתמול... רק נולדה כפתור של אחד
...״כן לפני להם

 אלמוניים לבבות הרבה לשמוע דימיתי קולו באנחת אבל יסף. ולא
 דוחקים בוערות, ונורות לכפתורים מסביב לילה ומסתובבים יום מסתובבים

 בחוטי לילה ומושכות יום מושכות עלומות אצבעות הרבה קול, בהם להדליק
זרם. בהם להחיות חשמל

:כשאמר פני על ממש התגלגלו כבר עיניו אדום, היה סיידל סרג׳נט
 לשדר שתמשיכי זאת היא שאת את סבורה אולי מסכנה, ילדה "ואולי,

?״ ממנה
וודאי!" "אולי...
 שיעלה רק סיידל, סרג׳נט בשבילך רק סיידל, סרג׳נט וודאי ...וודאי,

...אלה עיניך את ויפצפץ אוזניך את ויקרע המשדר מן קולי
 געגועים המשדר, עם שלנו הקטנה למזוודה געגועים לה נמלאתי שפתאום

 שאם עד בשר קורעים געגועים לידה, עמדתי אמש רק לא כאילו רחוקים
דמי. עלי ייטרף הערב גם לידה אעמוד לא

 רגע מאותו ערב בכל אבל נטרף, לא דמי ערב, אותו לידה עמדתי לא
 אחת: תשוקה אלא כולי את מילאה לא דעתי את מאז נתתי אשר ובכל

 אחר, ולא אני השריקה, את לתוכו לשרוק במחתרת, משדר מול שוב לעמוד
 לוחש ובקול הבלש, של המגחכות אוזניו אלו שתי את עיני מול לדמות
לתוכן: ללאוט — צועק לא — וצוחק
קרה? מה סיידל, סרג׳נט קרה, מה

 "קר — ללכת כשקמתי סיידל סרג׳נט לי אמר — הפרווה״ את תשכחי ״אל
בבית־לחם". הסוהר בבית
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בשמחה: כאליסה עלי קפצה הגשים לאגף כשהוחזרתי
 אותה ראיתי ראשונה אני אותה, ראיתי אני כולה, יא בחוץ, "אמך

הדלת". אל רוצי מהמטבח, האוכל את כשהבאתי
 בדלת אבל ביקורים, לעריכת המיועד מיוחד מקום היה לא ב״קישלה"

 ודרכו הבא? מי החוץ: אל מציצה הסוהרת היתר. ממנו חור, היה הברזל
קרוביהם. פני את המבקרים רואים היו

:הסוהרת אלי שניגשה עד לבשורה שמחתי שלא ידעתי לא עוד
ביקור". לך יש בחוץ. "אמך

 שהכל זר, יישאר לי זר פה שהוא שהכל ביקשתי אני שמחתי. לא אכן
 זה ביקורה פן יראתי עכשיו אני וקר, נכרי יישאר וקר לי נכרי פה שהוא

ממני... לחלק הזה והזר הנוכרי כל את יהפוך פה אמי של
 הברזל, בדלת חור דרך אמי את וכשראיתי הדלת. אל רצתי אני אבל

 אפה, מדופן ומשהו מלחיה משהו עם אמי, של הימנית עינה בגודל חור
 ואת הזה החור את עוד שנאתי לא — ומנחמת ובוכה ואוהבת צוחקת והעין
 עם אותם וברכתי אהבתי רק לידי, שעמדה הסוהרת ואת הזו הדלת

כולו. העולם
עמה. היה לא אבי הדלת. מאחורי לבדה עמדה אמי

 אבל הדין... עורך אצל מתרוצץ כבר מהבוקר הדין, עורך אצל "אבא
 אמי לי אמרה — תדאגי״ אל את ותשתי, תאכלי תצטערי, אל את ? מה את
 תמיד פתוח? המעיל של הכפתור למה "רק — רועדת בלחי החור מן

 אל מה? ואת, בלילה? פה קר קר... פתוח, שלך המעיל של הכפתור
 לנשמתי, אבוי ומה, תתביישי... אל שמיכות, עוד מהם תבקשי תתביישי,

 אלי רועבות — היום״ אכלת שלא אני רואה בעיניך היום? פה אכלת
 שאת מה את בסיר פה לך הבאתי "...ואני — החור מן אמי עיני

 בוכה? מה, ומבשלת.... במטבח מתרוצצת אני מהבוקר כבר אוהבת...
 שאני העיקר הלוא פה, שאני העיקר הלוא לבכות, פה יש מה בושה! מה,

 לבכות?" פה יש מה אותך... לראות רק חלמתי מה הלוא אותך, רואה
 והלוא אותי? לראות שמחה לא "מה, — אפה דופן את אמי מוחטת —
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 מתרוצץ מהבוקר כבר הלוא ואבא ושלמה בריאה שאת פה, שאת העיקר
לבכות?" פה יש מה הדין... עורך אצל

 ריח זה את רק צערי את ולא בכיתי אמי של בכייה את לא אני אבל
 הפשוט הטעם זה את ושנים, מימים עלי האהוב האוכל של הטוב הזכר
 עוד. אליו: ומשתכר גואה והגוף בגוף ומשתפך שנבלע שבחיך, והחם

 בדם. לטבול או מת לראות כאב, לחוש צריך לא לבכות כדי שאולי
 אז ביקשתי אולי דמעתי. ולא כאבתי כבר בכיתי, ולא מת ראיתי כבר

 בכיתי. ולא — שמיים לקרוע אז קפצתי אולי רגל, אז רקעתי אולי לזעוק,
 כשהאמנתי הטוב, אל ובערתי כשאהבתי תמיד בכיתי. — כשאהבתי אבל

 אולי מכאב שנולדו הדמעות, אז או — יותר אליו לחיות ורציתי חי שהוא
 קפואים מים רק עוד והיו בראשית, קללת עם עוד אולי מקודם, עוד

עיני. את והמליחו פרצו ותפלים,
 המופלאות, עיניו למראה מחר הטוב, האוכל טעם אל פרצו היום

 אותי כשיבקר לוין, אריה הרב האסירים, רב רבנו, של והחיות המאמינות
 לבכות. ובוערת בחום בוערת הכלא, בית של החולים בבית חולה ואני
 ורע בתוכי כואב היה הכל דלוקות, היו ריאותי לבכות: מה על לי היה

 עיניים אותן לנגדי כשראיתי ורק לבכות. מה אל היה ולא — סביבי ואכזר
ובכיתי. מה, אל ראיתי —

הרב. אז לי אמר — לבכות״ ישראל לבנות נאה ״לא
נאה. אבל
 אל הם בוכים אם נאה אבל הרע על לבכות ישראל לבנות נאה לא
 על יהיה לא לכסוף, מה אל יהיה לא לבכות מה אל יהיה כשלא הטוב.

לחיות. מה
 כך, אחר שנים הרבה מפיו שמעתי התשובה את אבל לרב. אז השבתי לא
 הוא בירושלים. אשתו קבר ליד המקדש, בית חורבן ואבל אב חודש בימי
ואמר: הרב, אז, רעד

 אמו על אשתו, על מדמו, דם על האהוב, מתו על אדם בוכה "כמה
 מת. המת דמעות. עוד ואין — שנים בוכה שנה, בוכה יום, בוכה ? בנו או

 שנים, אלפי יהודים בוכים שחרב, אבנים בית המקדש, בית על פלא: וזה
 ולא דמעות... הרבה עוד יש דמעות, עוד ויש שליש, בדמעות בוכים

תקווה..." שיש הוא אות חי, אלא הבית הוא מת שלא הוא אות רק פלא

 ריק. והוא הדלת של החור לו מסתובב הדמעות ובתוך הלכה אמי
ליבי. על ודיברה לידי ישבה כאליסה
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 זרה, אחת, סוהרת לסוהרת. אלא לי לא ביקור; עוד היה שעה אחרי
לבקרה. באה

 שלי הסוהרת עליה קפצה בטרם אבל וירג׳יניה, את בה הכרתי לא תחילה
 מצווה קריצה אלי וירג׳יניה קרצה ישנים מכרים של הפתעה בשמחת

התנכרות.
 היתר. לא וירג׳יניה למראיה. עפעף להניד יכולתי לא מקום מכל כבר אני

 מזמן כשראיתיה, דבר. לכל במדים ממש, סוהרת היתה היא מחופשת,
 אחותי, של חותנתה להיות שעתידה מי את רק בה ראיתי הורי, בבית רב,

 כבר והיא אז גם סוהרת היתד. שהיא אלא מדים. בלי דבר, לכל חותנת
כולן. הסוהרות את ומכירה שונים סוהר בבתי רבות שנים סוהרת

הסוהרת. אל ופניה אלי גבה פה, היא עכשיו
 שתכין המארחת לסוהרת האורחת הסוהרת הציעה ברכות דברי לאחר

קפה.
 מקובלת ערבית ברכה דברי המארחת המטירה — ראשי״ ועל עיני ״על

 הבלתי הבידור על משמחה כולה קורנת עוד כשהיא וירג׳יניה, של ראשה על
שפה. הזה בשעמום צפוי

וירג׳יניה. הציעה — האסירות״ על פה עין אשים בינתיים ״ואני
 על עין וירג׳יניה שמה הקפה את לשפות לחדרה עלתה כשהסוהרת

מכתב. בחזי שמה ובינתיים הערביות
 חזרה האסירות על עין שמה עוד וכשהיא אמרה, — לתשובה״ ״אחכה

ומספריים. אולר חזי לתוך ותחבה
לחשה. — לד״ יעזור ״זה

 עם מלמעלה שירדה הסוהרת לוירג׳יניה אמרה — עזרתך״ על ״תודה
 לה שגרמה הטירחה על האורחת לפני ומתנצלת שבה כשהיא הקפה,

האסירות. על בהשגחה
הקפה. מן לאיטה ולגמה וירג׳יניה השיבה — ראשי״ ועל עיני ״על

 המכתב. את ופתחתי והמספריים האולר את הסתרתי לתא. לעלות מיהרתי
 הצריף מן צאתי לפני האחרונה שיחתנו את עכשיו לי הזכיר לא הוא מאדם.
 שהתרוצץ במשפט מכתבו את פתחתי אני זה השידור, לתחנת ללכת
 בראש אדם של בקולו כתוב אותו רואה אני לי נדמה ועכשיו זמן זה במוחי

 השידור זה יהיה שלא רק לבן... או שחור לכאן שייך ׳...מה הפתק:
 מתקבל משהו לעשות אוכל שאם לי כתב זאת רק אדם ...׳בכלל האחרון

 מה ואל מי אל לי יהיה לי שולח שהוא ובמספריים באולר הדעת על
 ...המקלט יד על לי מחכים עוד והמאזינים בחוץ לי מחכה הוא ...לברוח

באמצע". השידור את "שהפסקת — אדם לי כותב — תשכחי״ ״אל
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 צריכה הייתי לא התשובה, מכתב סתור אצבעותי ובין למטה, כשירדתי
 צלצל כשמישהו לוירג׳יניה. אותו למסור כדי להזדמנות זמן הרבה לחכות

 נטלת — הבא מי לראות בחור עינה את תחבה והסוהרת השער במצילת
 הקפה, את שיבחה לחזה, אותו תחבה המכתב את אצבעותי מבין וירג׳יניה

והלכה. הסוהרת את ברכה

וערב. שתי מתויילים, אלי נשקפים הם והגה בשמיים עיני
 לחומה, ונלפף הולך היה החצר חלקת כל מעל כגג אלכסוני שמשוך תייל
 הגדר החומה, בקצה רואה, אני אחד, במקום רק כיפה. כעין יוצר כשהוא
 ובו חור חור. עצמם. בתוך ומתלפפים חוזרים התייל וקצות פרוצה
 ורוחי החור דרך עכשיו אלי נשקפים השמיים שמי כל טהורים. שמיים

 על פה הקפוא גופי אל ושבה חוזרת שחקים, ומרקיעה בעדו יוצאת כבר
עופי. להמריא, אפשר תייל, אין חור, יש נקיפה: בו ונוקפת האבן מדרגת
 החומה, צופה מה אל תוהה אני החומה, אל צופה אני בי. לרוץ חוזר הדם

מאחוריה... מה גובהה, מה
 רעש רק במים, מים גועש, ים של רעש לא ים. גלי רעש שומעת אני

ונטמע. מתקצף ונשבר, המתנגש גל בחומה, מכים גלים באבן, מים של
 את שומעת רק הגל את רואה לא אני החומה. אל איפוא, קרוב, הים
 שאותה בידי, לטורפו לראותו, הזה, לקצף לו נשתוקקתי ופתאום הקצף.

ים. של ויופיו כוחו כעיקר הקצף עלי היה דומה שעה
 מהתאים הערביות. לתא העבירו לילה את בתא. לבדי הייתי כבר בערב
 ורוח בחוץ הגשם טיפות קול וריקודים. תיפופים צווחות עלו הסמוכים

החדר. לתוך המסורג האשנב דרך קרה ונושבת אותו מהסה חזקה
 ...שמיכות עוד מהם תבקשי — אמי הבוקר לי אמרה — תתביישי אל ...

 קרה היתר, מהן אחת שכל רק זה הספיקו, לא השמיכות ששתי לא זה אבל
השמיכות. את חימם ולא קר היה גופי שאני רק זה חיממה, ולא

 בראש הפרוץ התייל גדר רוחי בעיני צפה החלון את לסגור כשקמתי
 פה מספריים לי יש ויותר: יותר ונפרצה צפה ונצמדה, צפה המדרגות.

 החלון את סגרתי אולר. גם לי יש — צריך אם החור; את להרחיב עמי
 :ראש למעלה השמיכות את וזרקתי ראשי את בו טמנתי ל״בורש", חזרתי
 שימהר להיגמר, החושך שימהר לילה, יותר שיהיה חושך, יותר שיהיה

 כבר ושאעמוד השחר כבר שיאיר יום, כבר שיהיה להיות, הלילה כבר
איך. לתהות מה, לראות הפרוץ הגדר מול שוב

 וכשירדתי מזמן, האיר והשחר מזמן הלילה נגמר בבוקר כשהתעוררתי
 חצייה ישובה הסוהרת, ועמן בחצר עושות כבר היו כולן האסירות — למטה
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 ל״לאו", פעם ל״הן" פעם ראשה ומניעה ריקמה, במעשה עושה חצייה רדומה
 שאיש ובלי איש עם שתדבר בלי ל״אולי", פעם ל״אם" פעם גביניה מגביהה

עמה. ידבר
 הסוהרת של בפניה אותן תליתי התייל, שבגדר החור אל עיני הרימותי לא

 הסוהרת לעיני מהחצר לחמוק אפשר שאי וחשבתי החומה, פונה לאן וחשבתי
 וסוהרים שוטרים הבלא מוקף אם ידעתי ולא עיני את עצמתי השמש. לעין

 ולעבור פה הסוהרת מעיני להימלט מצליחה הייתי גם לו שכן מבחוץ, גם
1 יודע מי בחוץ. שם לי מחכה מה ידעתי לא התייל גדר את

 בחוץ... מה יודעת לילה יודעת, לילה — עיני את פקחתי — לילה!
 מחוץ אל אותה מוציאים יום בכל הלוא החמישית, בפעם כבר פה היא הלוא

 שההוא, אתמול, לי סיפרה לא וכי הכלא... בית חצר את לנקות לחומה
בירכה... תמיד בחוץ שם לה צובט עמה, המנקה כזה אחד אסיר

 אמרתי— ?״ היומן את לקרוא להמשיך היום רוצה לנו, הפריעו ״אתמול
ללילה.
 בשמחה, אחת עין אימון, באי אחת עין בי תלתה היא השיבה, לא היא

 ללילה, לה, פולה שהיתה אחת ערביה בשאט־נפש מעליה סילקה ומיד
 אחת, חבילה הניירות, את משם ושלפה לחיקה ידה הכניסה שערה, את

 מן בניירות לקרוא ופתחה ראשה על ידה החליקה אותה, יישרה מעוכה.
בהם. קוראת שהיא הראשונה הפעם לה זו כאילו גדולה, ובריגשה ההתחלה
 דעתי על עלה — תרגום?״ על לחשוב לילה, דעתך, על פעם ״עלה
פתאום.
לילה. עלי קפצה — מה?״ ״על
:הוספתי התאוששה ובטרם יד, כלאחר חזרתי — תרגום״ ״על
 מסכים, היה אולי יודע, מי ...בורייה על ערבית יודע בחוץ, חבר לי ״יש

מהורהרת. עצמי, אל בקול תהיתי — ?״ הניירות את אליו מעבירים איך רק
אחרי: להרהר לה נתתי לא ועוד
 החוצה יום בכל יוצאת את "הלוא — אמרתי — לילה״ רעיון, לי ״יש
 שמחוץ שבחוץ, והסותרים השוטרים דרך איפוא, אולי, החצר, את לנקות
?״ לחומה

 שוטרים אין "אבל — לילה אלי נתפעמה — ?״ שבחוץ וסוהרים ״שוטרים
ליבה. אל לילה נתעגמה — בחוץ״ וסוהרים

 בחצר שומרים איפוא אין חדווה, נתמלאתי — בחוץ וסוהרים שוטרים אין
 לא, החומות... שבתוך בחצר סוהרת ויש חומה יש רק לחומה, שמעבר
 אסירות רק עכשיו יש לתאה... אולי עלתה בחצר. לא עכשיו הסוהרת

החומות... בתוך
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 בגדר. ונאחזתי בחומה בגופי נתליתי המדרגות. לראש בריצה דהרתי
 לחומה, שמחוץ הארוכה הבתים משורת אחד גדול, בית ובין החומה בין
 היה צריך הבית גג אל להגיע כדי אחד. צעד קפיצת אלא הבדילה לא

 הכיפה זו ברזל, של מזווים בעמודים והנתמך הצפוף התייל גג על להשתרך
 ומשם, החומה, מחלקת הנשפע נמוך קיר עם להתחלק החצר, על המקרה
...השכן הבית גג אל קדימה, בנתירה

 לא, יותר. לא דקות. שלוש שתיים — לקפוץ ...להתהלק ..להשתרך.
 ומהא־ מהסוהרת ריקה חצר של שתיים או דקה שתיים. או דקה פחות:

 בלי ביום דקה יש אם כזאת. שנייה ואין כזאת דקה אין אבל סירות...
 לחצר, בבוקר מגיעות משהיו שאלה, הערביות, בלי כזאת שנייה אין סוהרת

 מתחת רגליהן מכנסות כאחת, יחד כולן או לעצמה אחת כל יושבות היו
 מאז נפשן נשאו אליו כאילו שרובצות במקום רובצות הרחבה, לשמלה

 בה שאין שעה יש ואם לקום... מנת על שלא בישיבה בתוכן ושוקעות
 דלת את הסוהרת נועלת שבה שעה זוהי בחצר סוהרת ואין בחצר ערביות
לילה. שעת זוהי ומאחורי. האסירות מאחורי התאים
1 בלילה לא למה ...לילה ...

 עליה, לטפס והחלתי במחשבה נאחזתי — !הלילה ...חשבתי — י בלילה
 המאסר, ליל מאז שלי הזקנה הסוהרת את לנגדי לראות דימיתי וכבר

 רועדת־רועדת ידה התא, דלת את מאחורי נועלת בלילות, תמיד שמשמרתה
 גם רוטט ובתוכם כולם התאים מפתחות כולו, המפתחות צרור רוטט ובידה
 החור אל המובילות המדרגות אל המוביל המסדרון של הדלת מפתח

 וראיתי החומה אל המשתבר הגלים קצף את באוזני שמעתי וכבר ...שבתייל
שפירא. שבשכונת שלנו הצריף דלת ואת השכן הגג ואת המשופע הקיר את

 כתובת את לי תני רק "את — במרוצה לילה אלי באה — רעיון״ לי ״יש
 מהאסירים אחד יודעת, את אחד, יש לו... אכתוב כבר ואני שלך החבר
 עובר כשהוא ידיים דוחף שתמיד החצר, את לנקות עמי היוצאים האלה

 אני מחר "אז — ירכה על ובהנהון בביישנות לילה מצביעה — ידי״ על
 שיעשה יש? מה החוצה... שיוציא הזה, המכתב את לידיים לו אדחוף

 יודעת, את האלה, הגברים ..איך. יודע בטח הוא ...טובה אחת פעם הוא גם
החבר". של הכתובת את לי תני רק איך... כבר יודעים תמיד

 הנזמים בקשקוש כליל היו נבלעות פלחיות. לחצר. הוכנסו חדשות אסירות
 הכחל בפסי נבלעות אוזנם. ותנוכי שפתיהן באפיהן, תלויים שהיו והמטבעות

 כמה ועמה לילה וערב. שתי בפניהם וקועקעו שנחתמו הקעקע וכתיבות
 בתרועות עליהן קפצו הבאות את כשראו המדרגות על שישבו מהאסירות

 כשה־ הארץ. על במעגל יושבות כולן היו ומיד וברכות הכרות של שמחה
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 על ומנצחות והמקום, השעה גיבורות עצמן חשות במרכז, ובתה, אם באות,
הדברים.

והמט הנזמים קשקוש את רק שומעת אגי הדברים את שומעת לא אני
 מצלצל ביניהם הסוהרת. שבידי המפתחות צרור צלצול ואת שעליהן בעות
 המסדרון. דלת של אחד מפתח מצלצל ביניהם שלי, התא של אחד מפתח

 הפלאי והקצף הגג הגדר, — המדרגות מעל המדרגות, — הדלת מאחורי
...הים של

 התא. את מאחורי סוגרת שלי הזקנה הסוהרת של וגרומה צמוקה יד ערב.
 רק כלום רוצה לא היא בחוץ להיות רוצה אני בחוץ. הסוהרת בתוך, אני

 במסדרון... לו מצלצל שלי והמפתח בחוץ המסדרון בתוך, אני לישון...
 הסריגים דרך יוצא לא שלי הראש בראש... לי מצלצל שלי המפתח

 יכולות העיניים רק חלל, יש לסריג סריג ובין בדלת, סריגים יש שבדלת.
 שתי ארוגה הסוהרת את עכשיו רואה אני ובהן החוצה ממנו לצאת
 ואני מתמיד, יותר וחלושה צמוקה מתמיד, יותר אפורה סריגים, בתוך וערב

 שבידה, המפתחות של הזה הכבד הצרור את לשאת כוח לה יש איך חושבת
 בנשיפה ארצה, אותה להכריע יכולה הייתי אחת במכה שהלוא וחושבת

המפתחות... את מידה להעיף הייתי יכולה הלוא אחת
 "בורש" יש ופה עמי מספריים לי יש אבל אין. סדין גם לי, היה לא חבל

 פסים קישורים, קישורים סמרטוטים, מסמרטוטים כולו עשוי וה״בורש"
 לגזור והתחלתי חור ב״בורש" תרתי וסדינים. שמיכות של וארוכים רחבים

 לראות כדי ומתחתה, בשמיכה, עצמי כיסיתי ארוך. פס כבר בידי פסים. ממנו
 הפס את לכרוך יכולתי רגלי. את בו לקשור ניסיתי דיו, ארוך הפס אם

 חדשים, פסים מעלה ב״בורש", לפרום המשכתי פעמיים. להן מסביב
מודדת. קושרת,
 עליתי ירכי, את קרסולי, את בו כרכתי הצורך. די ארוך היה החבל
 לפי... סביב גם אותו לכרוך ניסיתי בידי. מהחבל נותר ועוד למותגי

 משהו איפוא צריך בו. לצעוק ואפשר ופעור פתוח עוד הפה טוב. לא
 ושמן אטום משהו צריך קול. בו יוותר שלא כך אותו לסתום צריך אחר,
 סמרטוטים הרבה עוד פה יש סמרטוטים. גולת פשוט !גולה ...ועגול ומלא

 קשרתי ביצה. של בגודל גולה וכידרתי גילגלתי קשרתי, פרמתי, ב״בורש".
 הפסים את ומשכתי לפי אותה הכנסתי פסים. שני צדדיה משני אליה

 הגולה אל לחזקם צריך נקרעו. הפסים לעורפי. מסביב לקושרם לאחור
 בה, נשכתי הפיז׳מה, בחולצת שיני את נעצתי לי. היתה לא מחט בחוט.

 בין אפי תקעתי הדלת אל ניגשתי הקרע. את והרחבתי באצבעותי משכתי
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 בעיני אותה מודדת אני בליאות נשרכת כשהיא לסוהרת. וקראתי הסריגים
 המדים סביב אותו וכורכת ל״בורש" מתחת המוסתר החבל את ברוחי ומעלה

 ל״בורש" שמתחת הסמרטוטים גולת את ברוחי מעלה שעליה, האפורים
לעייפה. והפעור הקמוט פיה בתוך אותה ותוקעת

 על בידי מורה כשאני משועממת ביקשתי — ?״ ומחט חוט לקבל ״יכולה
בחולצה. הקרע
 מתאה הביאה היא מחט, השני מעברו ושלפה מעילה לדש ידה הרימה היא
חוטים: של מזרבה

האור". את מכבים מעט עוד מהר, רק "יאללה,
 הגולה אלי הפסים שני את מהר חיזקתי שבחולצה, הקרע את מהר תיקנתי
 מעט עוד מהר, ראשי. ליד ל״בורש", מתחת שוב אותה להסתיר ומיהרתי

 צמוקה, אכן זקנה, אכן הזקנה, הסוהרת אמרה מהר, רק האור, את מכבים
בקיר... כבר והיא אחת במכה אכן

 ה״בורש" על ואני והלכו נדמו הסמוכים מהתאים הערביות צעקות
 רק יכולה, ולא התא בתוך להתנועע להתהלך, לקום, רוצה מעלי. והשמיכה

 גיפפתי ה״בורש", את מיששתי בתוכי. נע כולו התא עצמי, בתוך נעה
 לפשוט כדי לחושך וחיכיתי הגולה את בידי החלקתי החבל, את מתחתיו

הפיז׳מה. את מעליה וללבוש ולשוב השמלה את מתחתה ללבוש הפירמה, את
האורות. כיבוי עם השכן מהתא לילה אלי צעקה — טוב״ ״לילה
 טוב, "לילה ...הפיז׳מה את מעלי לפשוט מיהרתי — לילה״ טוב, ״לילה
 ראיתי — טוב חושך טוב, לילה ...השמלה את ללבוש מיהרתי — כאלימה״

 פרווה, צריך לא :אותה שכחתי וכבר בחושך אלי מנצנצת הלבנה הפרווה את
 צריך מי התייל, בגדר לו שיסתבך מתולתל צמר צריך מי 1 פרווה צריך מי

 זוגות שני כן! גרביים, אבל הזאת... והמעיקה הכבדה המעמסה את עליו
 ...כן — גרביים חדשות, גרביים ...אמי אתמול לי הביאה חמות גרביים

 חמות גרביים זוג פה שיישאר למה ...זוגות שני — אגרוב אחד זוג לא
אמי? לי שהביאה

 ידי תוחבת אני השני, הזוג את עליו גורבת אני אחד, זוג גורבת אני
 שוכבת אני במקומה, עגולה הגולה לי, מחכה החבל ל״בורש", מתחת
 למעלה, מפה הגב, כל הגב, לי כואב כואב, אבל ה״בורש", על בגבי פרקדן

 לא לשכב, יכולה לא המותניים, עד למטה, שם עד העורף, ליד כאן
 זה, מה יודעת ולא בטני על בחושך מתהפכת אני הגב, על לשכב יכולה

— סוהרת שכואב, יודעת רק פתאום, מה יודעת לא
אוי". סוהרת, כואב, "אוי,
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 ומדליקה הסריגים אל הסוהרת נזעקת — ד׳ לך כואב מה 1 לך יש ״מה
האור. את

 אני — שם״ אוי פה, ״אוי — מותני בין מתפתלת אני — כואב״ ״אוי
גבי. על מצביעה
ד׳ שלך בגב לך כואב מה 1 כואב שלך ״הגב
 סוהרת" לזוז, יכולה לא אוי, שלי, בגב לי כואב שלי הגב כל שלי, "הגב

 בידי ומחפשת ידי בשתי ה״בורש" את הכאב מעוצמת לופתת אני —
 הגולה — אוי״ להסתובב, יכולה ״לא — שמתחתו החבל קצה את השמאלית

"אוי". — הימנית ידי בתוך עמוק יושבת כבר
 הנעה הדלת של החלומה החריקה הי, המפתחות, של הנכסף הצלצול הו,

— עורפי על אפה נשימת בתאי, הסוהרת צעדי ציריה, על
...״״אוי
 שבידה, המצלצל הברזל ריח את שואפת ואני אלי מתכופפת כבר היא

 רואה מלמטה ואני גווי, אל ימינה את מושיטה היא לראות, גבי על גוהרת היא
לצידי. בשמאלה, המפתחות את

"אוי".
 החולצה, את מעלי מפשילה הסוהרת השמיכה, את מעלי מסיטה הסוהרת

אבל ...השמלה את עלי עכשיו מגלה הסוהרת
...״״אוווייי

 כבר כואב לא לי שלה, האוי זה שלי, האוי לא זה היא, זה אני, לא זה
מעליה. כבר ואני מתחתי עכשיו גונחת הסוהרת היא אבל כלום,

...״וויי — הסוהרת נצטרחה — "אייייי"
 נשרך ובשמאלי הפעור הפה לתוך להידחף הגולה נאבקת כבר בימיני

החבל.
 — לכרוך ורוצה חזה אל החבל את מושכת לקשור, עליה מתכופפת אני

 מתחתי לכרוך: מה את אין לקשור, גוף אין מי. אין מה, אין אימה! אבל
 ונוקשות יבשות עצמות על ונוזלי רך בשר של מפרפר רותח גוש רק

 הגוש מתעבה — מה אדע בטרם ועוד עבר. לכל וחותכות ומכות שמשתוללות
 כבר והוא איתנים בכוח אלי וגולש ופורץ בשרירים שמתחתי הזה הרותח
 מאוגרפת ויד מתחתיו, כבר ואני מעלי כבר הוא עלי, כבר והוא למולי
 המפתחות בחזי... ונתקעת הולמת וכבד צרור ברזל ומצלצלת גרומה

 גופי על משתרגים החבל של הפסים קישורי חזי, על ומרקדים מרצדים
 שכן מאז. שלי הזקנה הסוהרת זו לא שידעתי, זו לא רק הסוהרת. ולמולי

 שלפני בפניה, זקן קמט כל חיים. צועקת כולה רק עוד זקנה לא שלמולי זו
 מתנשם שהיה השבור, גווה וזה תגר, וקורא חי עכשיו היה למות, חיכה רגע
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 נבלע הדלת, אל גקפץ אחד, שריר דרוך, עכשיו — בחצר מדרגה כל עם
...המדרגות במורד ודוהר במסדרון

 בין סבוך וחבל ה״בורש" סמרטוטי בתוך תקועה פה אני דוהרת, לא אני
 תהומי. במורד ויורדת שוקעת מתחתי כולה הארץ את חשה אבל רגלי,

 פקעת את מאליהן כמו מתירות כבר ,אצבעות אבל נפשי את יודעת לא עוד
 מתבוננת אני ה״בורש". לתוך החבלים את דעת, בלי וטוות, הסמרטוטים

 אפשר ואיך עושות הן ומה הן ולמה הן למי ותמהה הצד מן ידי אל ותוהה
ההתחלות. כל בסוף כשאני פה לעשות להתחיל

 תאי, מול נעצרה כולה והחבורה בריטיים קצינים שני עם הסוהרת כשחזרה
צוחקת. הייתי עוד

 פרומה היתה כבר והגולה ה״בורש" לתוך שוב ארוג היה כבר החבל
 כבר לשמיכה מתחת אני ה״בורש", סמרטוטי בין סמרטוט שוב, וטווייה

וצוחקת. — החדשות הגרביים זוגות שגי עם עוד אבל שמלה בלי בפיז׳מה
 שנועצים לאלו משהו להם לומר מנסה בצחוק, כורעת בצחוק, מתגלגלת

 ברצוני שלא נקטע לי, לשטן ועומד שב וצחוקי הסריגים מבין עיניים בי
שב. ולא שנקטע עד בדעתי. שלא ומתחיל ושב

 ז באמת "נבהלת — הסוהרת אל אליה, פונה ואני אמרתי — ״מה?״
 ...לי חמדתי לצון רק ואני ז שברצינות חשבת ...שנבהלה איך ...אההה
 "ידעתי — הקצינים אל נפניתי — שתיבהל״ ידעתי לי... חמדתי לצון

שברצינות..." חשבה יההה... שברצינות... שתחשוב
 והסיטו שבעולם לשון בכל אלי תמהו הם אבל עברית הבינו לא הקצינים

 זקנה, חיוורת, ורעדה כליל עכשיו נתבלבלה זו הסוהרת. אל ממני עיניהם
בערבית: השוטרים אל כשפנתה ומגומגם טרוף היה קולה גם בלה.

 הגב כל אמרה... שלה, הגב עולם... רבון יה הוי לחדר, "נכנסתי
 חבל לה היה אותי... לקשור רצתה התנפלה... פתאום אמרה... שלה,
 היה שלי, שביד המפתחות על התנפלה אותי... לחנוק רצתה שלה, ביד
שלה..." ביד חבל לה

 ביד חבל לי היה לא השמיכה. גבי על אדישות נחות היו ידי שתי
 לשמיכה מתחת בפיז׳מה מכונסת כולי ואני שלי בתא חבל היה לא שלי,

 כבר לישון, רוצה עיני... את מסנוור שבחדר האור רק לישון, ורוצה
...לישון רוצה ...הסמוכים בתאים האורות את כיבו מזמן כבר לילה,

 אלי, פעם בראשם נדו הסוהרת, על פעם עלי, פעם הסתכלו הקצינים
 הדלת, מנעול את בדקו בכתפיהם, משכו זה, אל זה בראשם נדו אליה, פעם
 שמבוכתה — בסוהרת זועף מבט נתנו התא, את בחנו שוב, אותי בחנו
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 חזרו — בהולה בספקנות עצמה אל ממלמלת והיתד. יותר עכשיו גדלה
ויצאו. נפנו בכתפם, ומשכו

 שבחוץ. הסוהרת אל ובגבי הדלת שממול האשנב אל בפני אני גם נפניתי
 לי שהביאה וחם חדש אחד זוג הגרביים, את מעליהם השלתי בערו. רגלי
 רק בחום. צרבו עוד — חשופות — רגלי אבל וחם, חדש אחד עוד זוג אמי,

 חולפים הרגעים את שמעתי העיניים. עפעפי וגם לח משהו היה המצח
מרחוק. להם קשובה ואני נוגעים אינם בי לידי,

האור. כבה כן לאחרי מיד
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 אותו עד עליזה. היתה עמי בבית־לחם. הכלא לבית הועברתי למחרת
 ועליזה עליזה, את הכרתי לא ב״קישלה" לתאי והוכנסה הובאה שבו בוקר

 הטנדר רק לא לאחד מכבר סגר שתינו את אבל אותי, הכירה לא היא גם
 ירושלימה, העולה בדרך לבית־לחם, עכשיו מובלות אגו שבו והסרוג הסגור

 בערב התחנה. נפילת בערב אחדים, ימים לפני שנפתח אחר מעגל אם כי
 עם היומי. ה״דואר" לקבלת ביוסל׳ה פגשתי לשידור, בדרכי ההוא,

 המומלץ השם גיוס. המלצת שאלון גם יוסל׳ה לי מסר היומי ה״דואר"
 לא ברחוב אני אז, זאת ידעתי לא אני עליזה. היה: בשאלון לגיוס

 הייתי לא אותו וקראתי פתחתי גם לו אבל בו. לקרוא השאלון את פתחתי
מכבר. לח״י איש היא... לח״י, לשורות לגייסה שעלי זו, שעליזה יודעת

 כמו שכן התחנה, למקום "דואר" פתקי עמי נושאת הייתי לא ברגיל
 גם מחשיד חומר כל מנשיאת "נקיים" להיות היינו חייבים פעולה לכל

 מקבלת הייתי לא גם ערב, מאותו לבד ברגיל, אבל השידור, בערבי
 אמנון, עם בפגישה אלא יוסל׳ה עם ה״דואר" בפגישת המלצה שאלוני
 הכרחיים נתונים אותם רק השאלון מן לפנקסי מעתיקה הייתי אז ואפילו

 הפתקים שני את משמידה. הייתי גופו השאלון את ואילו בלבד, וברמזים
 ראיתי השאלון את והשמדתי. קראתי פתחתי, ערב אותו יוסל׳ה לי שמסר

 הדרושים הפרטים את אעתיק השידור, אחרי כך, אחר אקרא — קראתי ולא
בארנקי. חתום והנחתיו — השידור אחרי כך, אחר

 תעודת את ממנו הוציאו הם הארנק, את ופתחו העלייה אל הגיעו הם
 השאלון את ממנו הוציאו הם שלי, התמונה היתה בתעודה שלי, הזהות

 תמונתה הצטיירה מאלו אבל ותשובות, שאלות רק היו בשאלון החתום.
 במקום לגייס. מחכה והיא לח״י לשורות להצטרף יוצאת שרוחה אחת של

 הממליץ ידע שלא מה ידע לא הוא גם בולשת. איש בביתה הופיע גייס
 ספק בלא ידע רק הבלש מכבר. מגוייסת שעליזה אני ידעתי שלא ומה

להיות. אולי שעתיד מי רק עכשיו שהיא לח״י, איש אינה עכשיו שעליזה
 פה, לכאן. והביאה אסרה לפני, איפוא, עליזה, אל הגיע הבולשת איש
 לגייס אצליח לא או אצליח אם עוד לו איכפת לא כבר הכלא, בבית
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 שתינו את להוציא הצליח כבר מקום מכל הוא לח״י, לשורות עליזה את
השורה. מן

 מולנו, סוהרת, יושבת לצידנו ירושלימה. העולה במכונית עכשיו שתינו
 מכוונים אחוזים, ברכיהם ועל בריטיים שוטרים שלושה ישבו פנינו, אל

 מאחורינו שניים. עוד ישבו הנהג במושב תת־מקלעים. שלושה אלינו,
משוריין.

 צמודות, ישבנו דמומות, ישבנו ועישנו. צחקו רם, בקול דיברו השוטרים
 אחת: בשאלה ראש אל ראש הפנינו ביחד, כמעט ופתע, גוף, אל גוף
 להעמיד צריך משהו, לעשות לעשות, צריך אחת: בתחושה לעשות? מה

 תחילה שרות. התחלנו וכאחת — שמולנו הטומיגנים קני אלו מול משהו
 שלא הצעקה את צעקנו השיר, את צעקנו צעקנו. כמעט כך ואחר זמזמנו רק

 ופעור חלול לוע רק לב להם היה שלא הברזל קני אלו מול ניגון, לה היה
שחור. בלחן

 קנה את הגביה מהם אחד התבלבלו. וכמו מקולם לרגע פסקו השוטרים
 אלא בקולם. נתערב וקולנו לצחוקם חזרו שוב הקת. את וליטף הטומיגן
 נשכתי משהו. מזוייפת תמוהה, שלנו הזאת השירה עלי נדמתה שפתאום

 המשיכה עוד לידי עליזה כליל. שנדם עד נצרד, נצבט, זה השיר. את בשיני
 גם שדמם עד וירד הלך וירד, הלך קולה בשאלה, לעברי הסתכלה מעט,
 כמי נהג הנהג הכביש. על המכונית של המחליק הרעש נשמע עתה הוא.

 מתעלם היה לשניות רב. מרחק מאחורינו נסע המשוריין הדרך. לו שאצה
ומופיע. גח ושוב מהעין

 לה נשתקעה מקמטיו אחד ולבין קמוט מצחו בשנים. בא שוטר ישב מולי
 רובה רוב את שכיסה הכחול הכובע של המצחייה מסגרת ומנוחה ביישוב

 תת־המקלע, גב על ידו מעולם. מעליה הוסר לא ונדמה, הגולגולת של
 לפעמים רק ממנו. הצעירים חבריו בשיחת השתתף שלא כמעט קמוט. עורה
פיו. את לפתוח שיטרח בלוא זאת וגם שתיים, או מילה פולט היה

 חייך בכתפיו, נד דהות, עיניים בי תלה בו מתבוננת שאני משהבחין
 רואה ולא מתבוננת עוד אני גוו. תנוחת את ושינה ושב כפוי, גופו, בכל
 רואה רק לעצמו אחד אותו רואה לא עושה, שהוא מה את רואה רק אותו

 תת• גב על יד שהוא כפוי, חיוך שהוא ומצחייה, כובע שהוא הרבה, שהוא
 מתבוננת עוד אני קנה. של לוע שהוא מתנוצצים, כפתורים שהוא המקלע,

 באי־נוחות, אלי זע אלא נח ולא דומם לא הזה הדומם כל איך רואה ולא
 בימים, בא אחד היא אחת. היא הזאת הנעה הכבודה כל איך יודעת ולא
 מולי, האלה במדים יושב הוא למה יודעת ולא במדים אחד זקן שוטר הוא
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 לשנוא או לאהוב אפשר שאי ויודעת שונא או אוהב הוא אם יודעת ולא
 מולו, רואה הוא מה יודעת לא ואני מולי, יושב הזקן, השוטר הוא, במדים.

 בחלון. ראשי ההרים. אל החלון לזגוגית מבעד משקיף או אותי רואה הוא אם
 שלי הם ההרים אבל אותי, לראות בלי ההרים את לראות יכול לא הוא
:לראשו מבעד ממולי אותם רואה ואני

 הרף. בלי ועולים נישאים מטורשים פראים, הרים, משולשי משולשי
 שההר והצחיחים, החשופים באותם עיני אבל וירוקים, מיוערים בהם יש
 הגחרש. המישור מן להתגבה הוא הר כן על כי נברא זרע בשביל לא

 להאפיל שורות בו ליטע הוא יער ולא בשתילים עליו לבוא הוא גן שלא
 — ערום בהתפראו הוא הר ההר האדמה. אל אותו ולהנמיך ראשו על ולכסות

 ובראשו עמו לעלות קורא והוא עולם. של כבשונו אל — אלוהים צמח
לטפס. מצווה
 ולא מולי יושב פני. מול אל השוטר של וראשו ההרים אל בחלון עיני

 אם גם אבל שומעת. אני מה יודע ולא מולי יושב רואה, אני מה יודע
 לא — בהרים אחרי ירדוף ואם הצוו, את ישמע ולא ההר של ראשו את יראה
 אחדי יטפס אם גם הוא ;ההרים על מדלגת ואני ברגליו כבד שהוא ישיג,

 באצבעותי ואני בנשקו, אחוזות שהן בציפורניו, בו לאחוז יוכל לא ההר על
 בצלעו טבועות לפגי פה שטיפסו ידיים טביעות באדמה חשה המטפסות

 של בצלעו עקובות מאז, רגליים עקבות הרבה אחרינו. ומושכות: הר של
 — הר של ראשו אל ויגיע וישיג ירדוף גם אם אך אחרינו. :ומקפיצות הר
 הרו לא שזה מאז, שמיו לא שאלו לרדת, עיניו ישפיל הוא שאת. יוכל לא

 מול הפעור אקדחו לוע את מטה ישפיל הוא אלוהיו. לא שזה מאז,
ההר. על עוד ואני וירד. השמיים...

 בחוץ, נושבת עזה רוח רואה אני הדוהרת המכונית חלון לזגוגית מבעד
 ניתכים רואה, אני גשם, קילוחי ההרים. צלעות בין נטרפים גשם קילוחי

 ירושלים, בתי של כבדים סלע אבני על הדרך, בצד נמוכים בתים רעפי על
 על מכים חשה אני גשם קילוחי דוהרת. והיא המכונית שמשות על דופקים

מתוכה. לצאת אותי דוחף הזקן והשוטר נעצרת, נבלמת, כשהמכונית פני
 קרובות, רמות פני על צופה גבעה במעלה בבית־לחם, עומדות רגלינו

 מה במרחק חמר. וצריפי אבן בקתות שורות ומשתפעים הולכים שמהן
 באופק, רב, ממרחק וסלעים. צמחים פרא, גידולי בטרשים, הגבעה השתפלה

 לראש מבעד הרים רואה ולא במכונית, לא כבר אני ההרים. ראשי עלו
 לרוץ, בי ודוחקת מצווה לתחושה מבעד רק החלון זגוגית ובעד השוטר

 מעלה הלאה להינשא באבנים, להיכשל בטרשים, להתנגש במדרון, להתגלגל



179 לוחמת של ספורה

 את לראות לאחור ופניתי בכוח עיני הסטתי רק רצתי, ולא ההרים. עם
הסוהר. בית חומת

 ולא קטן, לא גדול לא מוחלד, ירוק, לבדו. השער את ראיתי תחילה
 ברזל ידית אותו סוגרת באמצעיתו אבל חלל, רק כלום מעבריו אותו סוגר

 מקפת היתה היא כולה, את לא האבן. חומת את ראיתי כך אחר גדולה.
 רוגע. מתרווח, גבוה, ניצב קומות. בעל גדול, בנין נזדקר ומתוכה והולכת

 שדימיתי החדלון שקט זה לא ורוגע, מתרווח היה סביבו שעמד השקט גם
 והם ואפורים, מעוגלים ברזל סריגי הסריגים. את בו שראיתי עד לשמוע.

 ומתעגלים עומדים ביניהם, מתרווחים בשתי־וערב, לעיני מסתדרים
 בשתי־וערב, לעיני מסתדרים רחבים, מרובעים, סריגים, ועוד ומתייצבים.
 בינותם שעמד האוויר גם חיים. רחש ואין ומתקשים. מתמתחים מתרבעים,

 שנשבה החזקה הרוח שגם עד והתקשה, התעבה קפא שתי־וערב, הסתדר
כלל. בו נגעה ולא אותו הניעה לא פה

 נייר טפסי הנהג מושב ליד ממלאים השוטרים היו שעה אותה כל
 לידי. מהם שניים עליזה, ליד עומדים והסוהרת מהם שניים שבידיהם.

 בחוט ומשך השער לעבר השיירה על אשר הקצין פנה עיסוקם את כשגמרו
 פעמון צלצול אותו הקול, אותו באוזני, עלה מודע קול לצידו. שנשרך ברזל
 שהוא וככל מבטיח בתחילתו ומפתה. צרחני צרוד ב״קישלה", כמו ממש
 זמן באוזניים ומתמשך שנשאר הוא סופו ודווקא והולך, מייאש לסופו מגיע

 הקטן הפעמון בתוך שוב ונבלע נתכנס כבר גופו שהצלצול לאחר גם רב
והניחר.
 האשנב הניירות. את דרכו הגיש הקצין השער. בראש נפתח קטן אשנב

נפתח. והשער ונסגר שב האשנב ונפתח, שב האשנב ונסגר, שב
 ופרחים עצים ופרחו עלו עבר ומכל לפנים מהשער נתפשטה רחבה חצר

 שושנים פורחות ידעתי שבו הזה באודם לידי האדימו שושנים ושיחים,
 אלו כמו מלטף בקול זה אל זה מלחששים ברוח, השתובבו ועלים בחוץ,

 האדמה לריח הטובה השמחה וזו הירק ניחוח וזה בחוץ, שידעתי העצים עלי
 מתעלל, פה, לי לועג שמישהו כמי וחשתי ונפחדתי, בחוץ... שידעתי

 פרחו ולא עכשיו פה עמדו לא והריחות העצים הפרחים אלו ושכל מתאכזר,
 את לעצום ורציתי ונחרדתי, לאידי... אחד צחוק לשחוק כדי אלא
 הסוהרת של קולה את עכשיו לשמוע ושמחתי אוזני, את לאטום עיני,

 מושכת הנוקשה ידה את בשרי על ולחוש אחריה ללכת ובעליזה בי המאיצה
דלת. של לפיתחה עד אותי ומובילה
 הבריטי והקצין הדלת מאחורי נעלמה עצמה והיא בחוץ אותנו הגיחה

אחריה.
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ואומר: חוזר שהיה אחד קול בערבית, דברים רגע אותו עלו מאחורינו
חראם". חראם׳ ילדות, אכן מסכנות, וואלהי חראם, "הראם,
 שנעמדה הכושית של בפיה אבל חבל, סתם זה אולי בעברית "הראם"

 היתה כאן, והסוהרות הערביות בל של בפיהן כך אחר שלמדתי וכמו לידינו,
 גם היה זה רחמים, של ׳חבל׳ גם היה זה מיוחדת: משמעות זו למילה לה

הדין. וקבלת אין־אונים של ׳חבל׳ גם היה זה אבל קובלנה של ׳חבל׳
הכושית. אמרה "הראם"

 מסתיימים והיכן מתחילים היכן להבחין תחילה היה ניתן לא השחור מעוצם
 סילוני שני לעברי ממנו שנבזקו שחור כדור באותו יש ואם בפניה האברים

 אישונים, שני מתוך נבזקה הלבנה האש אבל וכל. מכל אברים לבנה, אש
 נחיריים נקבי שני מתחתם האירו והעיניים עיניים, בתוך יושבים והאישונים

הר. של למרגלותיו אפלות מערות כשתי ומגודלת עבה שפה אל פעורים
 שיניים טורי בשני מזדהר ולבן חי צחוק בצחוק. פרץ הזה השחור שכל עד
לבנות. חיות,
 היתה האסירות, של החורף תלבושת זו הכושית, שלבשה השמלה רק

 טווי עבה, מארג צהוב, כתמתם מעיל ועליה גם ערבי בד ועשוייה אפורה
 סריגי עם הזמן כל נארג שבבד השתי־וערב ודומה שתי־וערב, שתי־וערב

 מכוח בא לא הבד של האפור צבעו וזה סביב, פה שגארגים השתי־וערב
 עכשיו ובא עומד אלא אדם, או מכונה בידי ונטבל פעם שנצבע צביעה

הכלא. אוויר את הרף בלי פה שצובע הזה האפור מן
 ברוח. והתנופפו הכושית של גופה ממידות היו רחבים והמעיל השמלה

 כואבת היתה טרייה וחבורה צועק בכיעור לצדדים מפניה בולטות לחייה
 שסועה התחתונה שפתה גם שחור. גבי על כחול עינה, ליד ברקתה לה

ומלומד. עשוי ביישני, לחיוך ומתעוותת ונפוחה
 זו פשטה דבר השבנו וטרם בה מתבוננות ואני, עליזה היינו, משעוד

 ואל והבלונדי החלק שערה אל תאווה יורות כשעיניה עליזה, לעבר ידה
והתכלכל. הצח פניה עור

 את לבנה׳ את אלי, הוי, יפה, "את — בראשה לה נדה — חראם״ ״חראם,
חראם". חלקה,

 היא לטעמה. שחור מדי יותר בי היה דומה, במבט. חננה לא כמעט אותי
 על גם מעולם אולי נדה לא כך היא מה. על היה לא "חראם". לי נדה לא

 הוא עוול, על זועק אינו לרחמים, זקוק אינו באזיקים אסור שחור גורלה.
לסבלות. ונועד בכבלים נולד היותו מעצם

 ביד ונופפה סוד בה שיש קריצה מין עליזה אל בעיניה קרצה הכושית
 האנגלים והקצין. הסוהרת רגע לפגי נעלמו שבה הדלת לעבר מאיימת
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 חיוור, ואחד, צחוקם, את בה והזינו בעיניהם לה עשו חייכו, עלינו ששמרו
 ככדור, גופה חלקי בכל לעומתו התעגלה היא גבה. על כמודע לה טפח אף

 לעיניה שיוותה עגבים; פיתולי התפתלה חליפות, והתקרבה התרחקה
 בצחוק והשתוללה ניתרה ומיד בחסידות שפתיה כיווצה מיתממת, הבעה
רועם. פרא

מישהו: צעק בחצר מה ממרחק
סלמה". "סלמה,

 פניה החמירו הקריאות את מששמעה כי הכושית, של שמה היה זה
 במרוצה ונעלמה עידוד קריצות והפעם שוב לעומתנו קרצה בחשיבות,

 הקורא: הקול לעומת מחזירה כשהיא אחרת, לחצר שירדו מדרגות מאחורי
 השאירה ולא נעלמה הראוי! הנועם בכל הנני הנני, כן, לאמר: נעם". "נעם,

 אמר שכמה על קודם לה שטפח אנגלי אותו זה, רק כלום. אחריה פה
:לחבריו

 הע־ סיפרו שנה לפני זוכרים, זאת... היא זאת אבל לא, או "תאמינו
 ז זוכרים בריטי... חייל הרג שיכור פולני חייל שבה תיגרה על תונים

 — הזאת״ הבחורה היא ההיא הבחורה :להכיר נא ...בחורה בגלל היה זה
 היתה "זאת — הכושית בהן שירדה המדרגות לעבר בראשו האנגלי הניע

חבריו. של צחוקם על החיוור צחוקו את האנגלי גלגל — סלמה״
 מגובב שהיה חדר של במרכזו עמדנו להיכנס. לנו קראה הסוהרת

 כחולה משטרה בתלבושת בריטי קצין הסב השולחן ליד ותיקים. ניירות
 הצרים הפנים אלו לעומת בהרבה רחב "קולפק" ראשו על וממורקת.

 ה״מודיר". הסוהר, בית מנהל היה זה למטה. מתוכו שנגררו והמאורכים
 הפה בזווית צר סדק דרך העשן את ומסנן מעשן היה כאן. שנקרא כפי

 כשהיה בפניו. עיניו היו עיניו את בנו תולה כשהיה עיניו. את בנו ותולה
 שהוא עלי היה שדומה עד בפניו, עיניו היו לא עיניו את מאתנו מחזיר
 מונוקול. שנוטל כמי לראות, רוצה שהוא אימת כל מאי־שם עיניו את נוטל
 לשמנו, שאל הוא הקצין. בידי לכן קודם שהיו טפסים אותם היו בידו

 מקל הגביה כשגמר חרום. לשעת המעצר פקודת את באוזנינו וקרא לגילנו
 סוהרות שתי לעומת והרימו ניירות ערימת מאחורי שנח מצוחצח קצר

 לערוך להן והורה ראיתין, לא עכשיו ועד מאחורינו שעמדו חדשות
חיפוש. בבגדינו
 טחוב אפל, החדר אחר. לחדר ונכנסנו התכופפנו נמוכה. היתה הדלת

 המהופכים והארגזים המתעפשים הסמרטוטים באלו צבעו, בריחו, וממית
 בודקת גופי, על כפופה שהיתה הסוהרת של אפה נשמת ובזו שבפינה
ובולשת.
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 האימה זו אותי הניחה קמעה, קמעה עכשיו, לנשום. יכולתי עכשיו אבל
 החומה זו עכשיו האדמה. וריח הפרחים למראה בחצר אותי שתקפה
 התחילה הדשה חומה שכן עוד, החרידו לא כבר שפה והסריגים שבחוץ

 מפני עלי וסוככת שבחוץ החומה מפני עלי וסוגרת בתוכי ועולה קמה
 יכול לא דבר שום פה, עוד לי יכול לא דבר שום שבחוץ. האימה פגיעת
שלי. כולו שהוא מגן קיר מאוחרי כבר אני שכן עוד, פה אותי לסגור

 מהחדרים מקרוב, השמלות. את פרמו כמעט מדוקדק. היה החיפוש
 וטריקת דלתות פתיחת של מונוטונית קולות המיית נשמעה הסמוכים,

 על והומה חוזרת ערבית ומנגינה נגינה תיבת חרחור — ומרחוק דלתות,
ושוב. שוב עצמה

 פגשנו במסדרון אחריה. ואנו דלת נעלה הסוהרת דלת, פתחה הסוהרת
 משפשפות שוטפות הנקיון, במלאכת עוסקות כולן רבות. ערביות באסירות

 בתאווה: מעליהן נוגשות מלובן מבהיקים בצוארונים וסוהרות מטאטאות,
 ל״חראם" בראשן נדו ממלאכתן, לרגע האסירות חדלו אותנו כשראו !לנקות
 מאתמול, עוד נקייה היתה הרצפה הרצפה. את ולקרצף לנקות שוב ונפנו

 :נקיון־מרבב־של־־וזיות היה נקיון־מרבב־של־לכלוך משהיה יותר והקרצוף
 כל להסיר ליח, של לחלוחית כל לגרש חידלון, עד ממורק פה יהיה שהכל
חיים. של אבק

 מימין צרות. במדרגות עלינו דלת. נעלה הסוהרת דלת. פתחה הסוהרת
 ראשי שהפניתי עד אש. של פיצפוצה ונשמע מהביל תבשיל של ריח נדף

 יוצאות. ועיניים ומשקפיים וצמות בסינר נערה לקראתנו רצה כבר לראות
 עבה שמסגרתן והמשקפיים צנומה, בקומתה, קטנה סנדליה. תופפו אחריה

הפנים. עם לאחדים היו
 בהם לקרוא עתונים, לקנות שהשכמתי בוקר אותו מאז עוד ידעתיה ואני

 של ההטפה דבר למקרא דמי בי שקפא מאז עוד השופטים, באוזני אמרה מה
 היום עד שמעולם רק ופוחזת... טיפשה נערה אכן באוזניה: אז השופטים

חיסיה. פניה. את ראיתי לא
 ארנק את בעיני עליה מחפשת אני דברים בלי אלינו נצמדת וכשהיא

 הכדור את לירות הספיק שלא ה״קולט" אקדח ואת שאיננו הקטן הנשים
לשלוף. הספיקה שלא הקטנה היד ואת בקנה, לו שעמד

 ואלו רגשותיה את עוד מסתיר אינו שגווה עד עור, דקת גו, דקת
 על תא, מכל נחשבים מחשבותיה עורה, על בחוץ ממש להם מתרגשים

 ברזל דלת בין כאן, ואוורירי. שקוף היה שזה אלא בשר, גם היה עורה.
 המראה בעצם היה כחומה, אטום פה היה האוויר שגם כאן, ברזל, לדלת

 דברים יש איך רק לא הבנתי גם ואז מלחמה. הכרזת משום חיסיה של הזה
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 איך אלא ממנו, יותר חדירים בלתי שהם על בברזל אותם לסגור אפשר שאי
 והנה קהה ברזל אקדח לשאת חיסיה של בזו ואוורירית דקה יד יכולה

רוחה. את לשקף ורגיש חדיר שקוף חומר רק כבר הוא והנה בידה, קל הוא
אמרה: מעט שנרגעה אחרי

 בכל התחנה, נפילת על ששמענו מיום לך, חיכינו איך הוי לכן, "חיכינו
 שאתן טוב k..מאצ״ל שלוש ועוד פה, נחה גם פה, אנחנו חמש ...חיכינו יום

 חבל רק פה, כבר שאתן "טוב — בסינרה משקפיה את חיסיה ניקתה — פה״
במטבח". היום לבשל שתורי
 וחיכתה, בערה במטבח האש צמודה. עמדה ועוד לבשל, שבה לא ועוד

שבידה. הזה בחום רותח דמי איך חשה ואני בכפי, בוערות חיסיה של וידיה
 ואני בינינו, להפריד ומנסה הסוהרת עלינו עומדת הרבה זמן כבר אולי

 אותה מפיה שמעתי לראשונה עכשיו ורק ידה של בקור הרגשתי עכשיו רק
 כל פה, כולן הסוהרות כל של מפיהן אותה ושמעתי חזרתי שמאז מילה,
פה: מאסרי של כולם הימים

!״ ״ממנוע
אסור. לאמר: מן־הנמנע, לאמר:

 בשלוש זאת אומרת הייתי במילים סוהר בית זה מה לומר הייתי צריכה לו
ממנוע. — אחת במילה וחראם. יאללה כולו־מן־אללה, — בשלוש ואחת. מילים

 כל בה לנעול בפיה המילה זו היתד, הסוהרת של בידה המפתח זה יכמו
ואסור. וחתום נעול דבר

 הסורג, של המרובע החלל בתוך שמותר ממה יותר לרצות ממנוע ממנוע.
 את לרצות הכרח — ח ר כ ה גם זה הסורג של החלל בתוך שמותר מה אבל

 אל מהתא ביום פעמיים לצאת הזה בחלל מותר אחר. של רצונו
 :הכרח גם אבל — אוויר של דקות ששים ופעם שלושים פעם ולנשום הגג
 לפקוח מותר לרצונך. בתא להישאר יכולה אינך מרצונך, לתא הוכנסת לא
 הכרח, גם אבל — פנימה החומה ומן החומה את מולך לראות עיניים, בוקר כל
 שתתרגלי עד החוץ, אל שפונה קיר גם לזו לה שאין לחשוב שתתרגלי עד

 מותר לכמיהה. מרחק בלי כאן, אל מכאן אלא והלאה מכאן לא הכל לראות
 כפתור על לחצת את לא הכרח. וגם — בלילה תשע עד בתא אור שיהיה

 מנגינת היום כל תאך לתוך שתעלה מותר לכבות. יכולה את לא להדליק,
 את כיוונת את לא הכרח. וגם — שבחוץ המסדרון מן ומטרטר צרוד רדיו
 אסור הכרח. גם אבל — פה לחיות בכלל גם מותר לשנות. בידך לא הגל,

 בית כצוו פה אסורה עוד להיות תוכלי שלא כך כדי עד למות אסור למות.
ממנוע. המשפט.
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 הנציב בשם הבולשת, בשם ה״מודיר", בשם הסוהרת אומרת "ממנוע"
 הפורמלי, התוקף רק בא מאלו אבל — דבר־המלך־במועצתו בשם העליון,

 עוד יש אבל הצו. הפקודה, גון את הסוהרת של לקולה הנותן התוקף זה
 גורל. התמזלות של רק מפקד פקודת של לא הסוהרת, של בקולה אחד גון
 למה. לשאול ואין — ״ממנוע״ התחלה. לו היתה שלא מפני סוף לו שאין גון

 ההתקוממות גם כן על אשר אללה. מן ככה בראשית, ימי מששת ככה ככה.
 ולדבר־המלך לסוהרת התקוממות משהיתה יותר הזה ל״ממנוע" פה שלנו
בראשית. ימי ששת אותם לסדרי התקוממות היתה
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 עצמה משל כלום בו היה לא הסוהר בבית שהייתי ראשון שבוע אותו כל
 ולא שכבתי הלוא — לילות והיו ימים בו היו בי: היה ולא בו היה ואולי

 וסוהרות־מגוהצות־בצוארונים־לבנים־ומטפחות, שעות־ארוכות היו ישנתי.
 לאלה החוץ מן עמי שהבאתי דברים היו, וזכרונות בערבית, מצטעק ופה

 תשוקה געגועי לשמוע. אלי שנפקחו זוכרת, אני ועיניים, אותו. שכחו שכבר
משתק דליים ניגרים, מים מחריק, תקליט של חריציו מבין ערביה זמרת של

 שהבריק התא בדלת חור בצינוק. מוכות מטורפות של טרוף וצחוק שקים
 אל מצד ראשן מניעות זקנות ערביות ובולשת, סוהרת עין של אישונה בו
 צידן אל בשק קשורים והם פה שנולדו תינוקות וצריחות דעת בלוא צד
 ושנה, וארבע שלוש בני פה היו ילדים וילדים. כלים. מדיחות ערביות של

 בתוכם ובוכים ילדות צחוק בתוכם צוחקים והם נבלעים־במדי־בית־הסוהר
 גדלים והמדים שעת שעה בתוכם גדלים והם בכי־תינוק־ראשון־שבא־לעולם,

 מהם וגובהים גדלים ראשם, את מכסים לצווארם, עולים והלאה, ומהם עמהם
 ובכי זקן צחוק של קולות רק ורגליים וידיים ראש ואין לצדדים, למעלה,

למדים. מבעד עולים זקן
 רק עצמו, משל כלום בו היה לא הסוהר בבית ראשון שבוע אותו כל
 שתיים הסוהר. בית גג על שסובבתי זוכרת, אני צעדים, של טפיפות הרבה
 ולהסתובב לשוב כדי סבבנו, שממנו למקום וחוזרות סובבות היינו שתיים
 השומרים ולמטה החומה סובבת בעינינו הסוהרות, סובבות בינינו ...במעגל

 ואוויר, מעלינו שמיים הרבה עומדים. השמיים רק החומה. את הסובבים
 הקר באוויר אדים מלהיבה נשימתנו אש האור, את עמו נושמות ואנו

בגעגועים. הלב את ומרעיד האוזניים את מלא וקול־פעמוגי־כנסיות־בית־לחם
 וגם והנעול, המרובע בתא שוב עצמי את וידעתי מסוב כשעמדנו גם

 סובבת עוד אני והנה עצמי הרגשתי — בתקרה ועיני שכובה כשהייתי
אפשר. אי לעמוד וסבוב. סבוב
 שוב — למשפט יעמידוני אם הוחלט טרם עוד — קר אחד שבבוקר עד

 וממעט שפה השפוטות הנערות מחמש ונפרדתי בפרווה וגתעטפתי נצטוויתי
 הפוליטיות העצורות מחנה זה ל״ווילה", ללכת כדי בחצר שפגשתי הערביות
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בלבד. מטרים של אחדות עשרות הסוהר מבית רחוק שהיה היהודיות,
 עם הן גם יושבות העצורות היו מועט מספרן כשהיה שנים, לפני

 שניהלו המלחמה מחמת — האחרונות בשנתיים אבל הסוהר, בבית השפוטות
 ריבוי ומחמת כעצורות תנאיהן הטבת על הסוהר בית בשלטונות העצורות

 להקצות השלטונות נאלצו למלחמה, האצ״ל מכניסת כתוצאה העצורות מספר
 מעשה בשעת שנאסרו כשפוטות שלא שכן, מיוחד. מעצר מחנה לעצורות
 על מיוחדים חרוט חוקי לפי העצורות נאסרו פלילי, למשפט כך על והועמדו

 להעמידן מספיק חומר שהיה בלוא הטרור, מארגוני לאחד בהשתייכות חשד
למשפט.

 שם על כך שנקרא גדול, קומתיים בית סלם", ל״ווילה איפוא הועברו הן
מעצר. מקום לשמש והוכשר הופקע מהם הקודמים, בעליו
 במעצר פה אבל הביתה, ללכת החוק לפי להן היה אסור עצורות, רק היו הן

 החוץ אל הדלת היתה הזה בחופש מספק. שנהנה מי של לחופש היו זכאיות
 בניין שבתוך הדלתות אבל ושנים, חודשים שעות, וארבע עשרים נעולה

 לשהות גם יכלו הן הערב. עד מהבוקר המסדרון אל פתוחות היו המעצר
 לשבועיים, אחת לביקורים זכאיות היו הן ובערב, בבוקר אחדות שעות בחצר

 אוכלן את לאכול לבושן, את ללבוש זכאיות היו הן לשבוע. אחת למכתב
חשודות. רק היו הן :הביתה ללכת במפגיע ולדרוש ולחזור
 רגע מזדהות היו עצמן בעיני הנה בלבד חשודות הן היו החוק בעיני אם
 אולי מזדהות, עליה. משתייכות שהיו המחתרת גוף עם הרף ובלוא רגע

 הנה הזו העקשנית ההזדהות שום על אולי בחוץ. כשהיו זאת משעשו יותר
 ראיתי גופן העצורות את שראיתי לפני — ״לווילה״ בו שהובאתי בוקר אותו

 שתי ואצ״ל. לח״י קבוצות: לשתי אותן והפרידה ביניהן שעברה מחיצה
 ובה קטנה, ואחת אצ״ל, בנות הרבה ובה גדולה, אחת שוות: לא קבוצות

 שלו, על שעוטה כמי במעגל עכשיו עלי שעטו המעט אלו לח״י. בנות מעט
למעגל. מחוץ מרחוק, בי שהתבוננו ההרבה ואלו

 אבל נראית בלתי חומה בפנים פה היתה שבחוץ אבן לחומת אבן חומת בין
פס אבל נראית בלתי כחומה אצ״ל, לבנות לח״י בנות בין וחותכת פסקנית

 זה, מול זה עמדו לא השניים — איבה של לא שניים. כל שבין וחותכת קנית
 חד אלא ופאסיבי תמים שוני לא אבל שוני. של רק — זה ליד זה אלא

 שמספיק בליבו חושב זה ליד זה שעומדים אלו משניים אחד כל שכן ולוחם,
הוא. אחד. פה שיעמוד
 לשניהם. משותף אוייב שהיה בשלישי, במלחמה השניים נפגשו בחוץ

 אמנם היתה — מכאן ואצ״ל מכאן לח״י — מהם אחד כל של המלחמה
האידיאית החשיבה ובשינוי המלחמתי המעשה אופי בשינוי ובוטאה שונה
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 אותם עשתה המלחמתי, במישור הזו, הפגישה אבל התעמולתי, והביטוי
לאחד.
 של מלחמתו אצ״ל, בנות ואת אותנו השניים, את הפגישה בכלא פה

 והעביר המשותף המלחמתי מהמישור אותנו וניתק שניצח כאחד, בנו השלישי
 להתבולל לא כדי עכשיו, אבל מעשה. כל חוסר של אחר, אחד למישור אותנו

 נתעוררה פה, אפשרי יחידי מלחמתי מעשה וכעין הגורל, עלינו שאכף בשיתוף
 המיוחדת המסגרת טוהרת על לשמור ראשונית תשוקה גדולה בעוצמה
פה. אנו ובשלה שממנה

 מיעוט משום אולי בכך. הרגשתי לא הסוהר בבית ראשון שבוע אותו כל
 רוב ממילא פרידתן משום אולי מאצ״ל, שלוש לח״י בנות שתי — האסירות

 משום אולי אבל לחוד, בחדר השלוש לחוד, בחדר השתיים — היום שעות
 הקלים התנאים אלו לעומת הסוהר בית של והמקומטים הקשים בתנאים ששם,
 שעמד האוייב גם יותר הורגש מעצר, מחנה של יותר והחופשיים יותר

 צורפנו שבו מלחמתי מתח שוב שיצרה אליו השנאה יותר בערה ממול,
לאחד. כולנו

 המעצר כלא אווירת את שאפתי בטרם עוד ב״ווילה", לא. ב״ווילה"
 וחצה באוויר שעמד החלל את במסדרון כבר נשמתי לחדרי הוכנסתי ובטרם

 שלו אחד צד על כבר הייתי אותו ומשגשמתי אצ״ל, לבנות בנותינו בין
בנותינו. את אלא למעשה ראיתי ולא

 לסובב מבלי אחת בבת כולן את לראות היה אפשר רבות, היו לא הן
ז׳ולי. את ראיתי וראשונה לאחת, אחת ראיתי אני אבל עין, של גלגל

 לח״י בנות ומראשוני בבית־לחם, לח״י של העצורות מראשוני היתה ז׳ולי
 המשיכה היא בבית״ר, התחילה היא בלח״י. התחילה לא ז׳ולי אבל בחוץ.

 לפני הלאומי הצבאי בארגון התארגנה היא הגיוס, בפלוגות בית״ר את
 שיקרה מה לח״י. אל — אחד לצד כולה התפלגה — וכשהתפלג הפילוג,
 — ונפצע נורה לח״י מחברי כשמי לז׳ולי. גם יקרה ללח״י איפוא מעכשיו

 והיא מחבריה, מי כשנהרג נהרג בנשמתה ומשהו בתוכה, משהו גם נפצע
 שלא רק שנאסרה. עד מלחמה. מעשה כל עם להטה — בגופה תמיד לא —
 חופשית, נותרה ולח״י נאסרה ז׳ולי ללח״י. גם קורה לז׳ולי שקורה מה כל

ולפעול. לחיות המשיכה לח״י :נותקה לא והשרשרת מהשרשרת נותקה ז׳ולי
 ההווה, — בנשמתה משהו גם ונעצר נאסר ז׳ולי של גופה עם לא. ז׳ולי
העבר. — בו חיה ז׳ולי שהיתה מה חי ונשאר
 השלשלת תוכל לא שוב ז׳ולי של בנשמתה ההווה פעם משנעצר אבל
 ותחזור המעצר ממחנה שנים אחרי איפוא תשתחרר כשז׳ולי כשהיתה. לתקון

 שהיא־היא לח״י שלה, לח״י אונה. במלוא עוד תוכל לא בלח״י לפעילות
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 בה שיש בשורה אחת עוד רק בה ורואה ההיא, ז׳ולי את עוד מכירה אינה
 השורה אבל — בעולמה אחרת שורה אין — בשורה תעמוד ז׳ולי רבים.

 אחד כל אחד, אחד לרוץ עמה שאפשר עורפית, שורה עוד בעיניה תהא לא
 בית־לחם כשלשנות חזיתית, בשורה תעמוד היא ובכוחו, בייחודו לעצמו,

...בשורה עמה מקום אין הארוכות
 פה אבל ז׳ולי, את בשורה ראשונה ראיתי בבית־לחם המעצר במחנה

 ראשונה היתד׳ אחת כל ובו במעגל סגורות היינו פה בחזית, אינה השורה
סוגרת. אחת וכל מעגל פותחת אחת כל לעצמה,
פרידה. היתה הצד מן משהו גם עמדה אבל במעגל שהיתר׳ אחת

 של אשתו שהיתה על אלא לח״י חברת שהיתר׳ משום נאסרה לא פרידה
 ובשל לעצמה ישבה היא הנד׳ נאסרה בשלו אם אבל גרא. לח״י, מרכז חבר

 לוחמי נולדים שעמה גאווה תחושת באותה למעלה ראשה נשאה היא עצמה.
 פה הנד׳ בחוץ׳ בהיותה למאסר איפוא, ראויה, פרידה היתד, לא אם חרות.
מחדש. שיאמרוה ראויה היתד׳

 משלה במעגל עצמה את הקיפה בתוכו אבל במעגל שעמדה אחת
 חומרה ובאותה שבה, קפידה באותה חידה. לי היתה שאולה שאולה. היתד.
 לא כאן שהיא עלי היתר, דומה עוד, לה תוכל לא חומרה ששום שבה,
 שבעולם והאיסורים הכבלים כל שכן ללכת! בעדה אוסר שמישהו משום
 היה כאילו עולמה את לחיות בתוכם יכלה איך — חידה וממנה. הם שלה

 רוקמות. מגהצות — כך פד׳ היו כולן תופרת. רוקמת, מגהצת, ביתה: זה
 קול לשמוע דרוכה אוזנן היתד, בידן וכשהמחט לשעתן, רק אבל תופרות,

 — הביתה לה לבשר כשיבואו שאולה ? מה — שאולה אבל הביתה. :קורא
 חפציה, את תארוז ללכת, תקום או ? מאז היא בביתה לא וכי י לאן :התתמה

 למקום עמן ותעבור מסביב שגודרות החומות את תארוז חפציה עם אבל
...שתלך
 בשל אחת שתיים, עם הייתי מביניהן אני אבל לח״י בנות פה היו עוד

 עמה שהיה הסיפור בשל ואחת אוחו, לי סיפרה ולא עמה שהיה הסיפור
לי. וסיפרה

טובה. לפני התחננתי — יאיר״ על לי ״ספרי
 בכלל לדבר אהבה טובה יאיר. על לדבר אהבה לא סבוראי טובה שכן

 היו לא והדברים בו, הדיבור דרך דבר כל חיה טובה בפרט, נושא כל ועל
 רצתה לא כך בשל אולי אבל חיה. הווייה אלא שהיה מעשה של סיפור עוד

שמת. שעות אותן מחדש לחיות רצתה ולא יאיר, על לדבר
 נפל איך הסיפור את ידע לא בינינו מי הסיפור. את ידעתי שלא לא
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 כתוב, היה זה רק תש״ב בשבט כ״ה יום של בעתונים מהעתונים. לא 1 יאיר
 ידי על ונהרג נורה לח״י, כנופיית ראש יאיר, המכונה שטרן, שאברהם
גג. בעליית ב׳, מזרחי ברח׳ המשטרה

 היה שלא משום גג עליית באותה נמצא שיאיר כתוב היה לא בעתונים
 משוטט יאיר היה איך כתוב היה לא בעתונים בו. להימצא אחר מקום לו

 ראשו את להניח מקום למצוא כדי מתקפלת מיטה ובה מזוודה עם ימים
 נשאר היה ויאיר במזוודה מקופלת נשארת היתה המיטה מצא. ולא בלילות
 להעביר כדי לח״י, מבנות שתיים או אחת בליווי ברחובות בלילות משוטט

חשד. לעורר בלוא הלילה את
 אשה, גם נעצרה יאיר נרצח שבה גג עליית שבאותה כתוב היה בעתונים

 שבועיים ונשבה שנפצע סבוראי, שמשה אז העתונים ידעו לו טובה. היא
 איפוא איך :שואלים אולי היו — טובה של אישה הוא בשבט, כ״ה לפני

 שבעלה אשה של בחדרה הבולשת, ידי על המבוקש לח״י, ראש יאיר, הסתתר
 :יודעים היו שואלים היו אם ? מבטחים מקום זה וכי ז הבולשת בידי שבוי
 בטחונו. את שיערער ביאיר רצה לא — הבולשת מפני בטחון בו שהיה מקום
 אבל האיש יאיר את להסתיר ורצה הבולשת מפני בטחון בו שהיה מקום

 הרחוב, אפילו אבל יאיר. בו רצה לא — פעולתו בעד גם כך עם למנוע
 יאיר עוד היה יכול לא בו גם תנאים, מתנה ואינו לאלהים בו שהבטחון

 בחוצות צועקת תחתיה הוכרז שפרם תמונתו היתד. עכשיו שכן כמאז, לשוטט
בלש. כל של מעינו מציצה עתון, מכל ראש נושאת מודעות, לוח מכל

 — שהיא וכמו חולם, מנודה, נרדף, — שהוא כמו ביאיר בו רצתה טובה
 סבתה, עם הרחק הגדלה השנתיים בת לבתה געגועים אכולת חולי, ידועת

 מקום היה לא בו רצה ויאיר ביאיר שרצה מקום אבל לאישה. וחגוקת־חרדה
:מבטחים

 הדפיקה היתה לא זאת הגג. עליית דלת על דפקו בשבט כ״ה בבוקר
 הבגדים בארון להיסתר כדרכו, נכנס, יאיר לח״י. מחברי מי של המוסכמת

 החדר דלת את ופתחה הארון דלת את כדרכה, אחריו, נעלה וטובה בחדר
 בין פשפשו הארון, דלת את פרצו הם חיפשו, הם נכנסו, הם הבלשים. בפני

יאיר. את ומצאו טובה של בגדיה
 כבר טובה בידיו. ונכבל הארון מן הוצא כשיאיר בחדר היתד. עוד טובה

 שלוש כשפילחו — משטרה במכונית למטה עצורה רק — בהדר היתד. לא
...האוויר את יריות
 גם מאתנו, איש אבל אני, גם כולנו, יאיר? את רצהו איך ידע לא מי
 ולא האוויר את יאיר של רוחו עם פולחות יריות שלוש שמע לא אני,
!שטרן את הורגים יהודים, :אדם מלא רחוב בלב צעקה צעק
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 רק צועקת לא ידה, על עומדת עכשיו ואני צעקה וטובה שמעה טובה אבל
קולי: מחננת

 דם מאדים בשק גולגל איך לא חי. היה איך רק מת איך לא ספרי ספרי.
 שלושים עם השולחן אל לידך הסב איך רק מכונית על והוטען מדרגות על

 מלכות של חלומה ורקם עיקרים וניסח שירים וכתב שנותיו, ושלוש
 שחי לילדו יהיה שער גון מה ותהה שאי־שם, לאשתו התגעגע גדולה...

 יאיר של עיניו בערו אש של צבע באיזה ספרי ...ברחמה עכשיו ומתרקם
 מאלה לא אני :האחרון במכתבו בוקר אותו כשכתב ידו רעדה ואם כששתק

 משמאל ומשרתיה רצונה עושי או המשטרה בידי מרצון עצמם את המסגירים
 היה מה אל רק ספרי כשדיבר, בקולו נתנגן ניגון איזה ספרי ומימין...

...מטורף
 האנשים אז נזעקו — ״מטורף״ בשחור־לבן. העתונים אז כתבו — ״מטורף״

לבן. וקצף אדומות בעיניים
 אם מפה׳ שמעבר החלום אל הדעת יציאת הוא טירוף אם מטורף. אכן
 אינם ועוד לבוא שמוכרחים מלכות פעמי ושמיעת דברים ראיית הוא טירוף

 רק מהחזק חזק שאתה להאמין הוא טירוף אם והנשמעת, הנראית במציאות
 מה ראיית הוא טירוף אם אבל מטורף. יאיר היה — ממנו צודק שאתה מפני

 אלו היו כאילו הבית גג ראיית הגעגוע, גבול הוא והנה והאוזן העין שבגדר
 משיח של הדו זה כאילו הגוף־ההזוי צעדי של החוזר ההד שמיעת השמיים,

יאיר. אחרי מלא שקראו אותם כל הם, היו מטורפים —
ספרי.
 אל יאיר של מותו על לעבור יכלה לא טובה סיפרה. לא טובה אבל

 לא היא חייה. אל גם יאיר של מותו על לעבור יכלה לא טובה חייו.
 לא היא אבל כולנו, עם פה ושחקה ועלזה שרה היא אבלה. בינינו הילכה
 או לשבוע אחת המוות. את טובה שכחה לחודש או לשבוע אחת רק שכחה.

 במחנה אמה את לבקר הקטנה בתה לכאן מובאת כשהיתה לחודש,
 שכחה — בירושלים הכלא בבית השפוט אביה אצל שביקרה אחרי המעצר,

החיים. את אלא עוד זכרה ולא טובה

 לי שתספר מנת על להפציר צריכה הייתי לא ביפה סיפרה. יפה אבל
 את להתחיל היתה צריכה לא יפה שומעות. אוזניים חיפשה יפה אליהו? על

לעצמה. גם אותו סיפרה הרף בלי היא מחדש. הסיפור
 ששרתו שלנו הבחורות מארבע אחת רק יפה היתה בבית־לחם, פה,

 חלק בנטילת כחשודות שם ונאסרו במצריים הבריטי בצבא כחיילות
 שהכירה האחת היא היתה מארבעתן אבל בקהיר, מוץ בלורד בהתנקשות
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הפעולה. לפני ארוכות שעות עמו והיתד. חכים אליהו את מקרוב
 המשיי הזה, הנשי הגוף מתוך ייצא איך ידעתי לא יפה את כשראיתי

 סיפור וסלחנותו, בחיוניותו כך כל החינני בחמקמוקיו, כך כל והחתולי
 ושונא אחת מקשה עשוי מוצק׳ ומשופם, רחב־כתפיים גבוה, אליהו, אחד על

 בו לזמזם שנועד קול זה, בקולה ואיך זר, אחד, של חייו את למוות
 על סיפור אשמע נכאים, יעורר לא עצוב ניגון גם ושבו מילים בלי מנגינות

גרדום. ועל מוות על ואקדחים, יריות על ומשפטים, חוקים
שסיפרה. עד

 לו שהתפרע אחד תלתל בדרך לאליהו יפה לו החליקה כשסיפרה אולי
 — העניבה את ויישרה בחולצתו שנפרף כפתור לו רכסה אולי מצחו, על

 ורחב מוצק גבוה לעצמו, אחד הוא והנה חכים, פרץ מסיפורה אבל אולי,
ושחור־שער־ועין. יפה־גוף כתפיים,

 המחתרת של בתפקיד מגוייסת לקהיר חכים כאליהו נסעה לא יפה
 היתד. היא התיכון, למזרח הבריטי המיניסטר מוין, הלורד בחיי להתנקש
 יפה אבל אמבולנס. נהגת בתפקיד הבריטי בצבא כחיילת מכבר שם מגוייסת

 הוד־ של הרכב בחסות איפוא, והבריחה, הובילה היא לח״י. חברת היתד.
 תעמולה וחומר דואר למצרים הבריחה ומהארץ בארץ, לחבריה נשק מלכותו

 חיילת על היסוו שלה המדים אבל בריטיים, במדים היתד. יפה והסברה.
 הופגשה היא שעליה אלה במדים לח״י. במחתרת העברי שבצבא אחרת
ההתנקשות. פעולת בהכנת הסוואה לו לשמש חכים אליהו עם בקהיר
 בקרוב שעתיד בית־צורי, אליהו — גופא בהתנקשות תשתתף יפה לא

 אבל — לפעולה חכים של זוגו בן יהיה לקהיר, מהארץ הוא גם להישלח
 של המגורים בית על לתצפיות זוג בת לחכים תשמש בינתיים יפה

מוין. לורד
 היה — במסעדות עמו אכלה בחכים. יפה צפתה לתצפית תצפית בין
 רקדן היה — קפה בבית תזמורת לצלילי עמו רקדה יפה. מספרת רע, אכלן
ללח״י. אותו הביא מה ותהתה יפה, מספרת טוב,

 ריקוד בין אחת פעם חכים את יפה שאלה — י״ ללח״י אותך הביא ״מה
לתצפית.

 כה עד כך על חשב לא אולי שהוא אליהו, תמה — ?״ אותי הביא ״מה
 בריטי "שוטר — כנזכר חייך — בריטי״ שוטר אותי ״הביא — מעולם

במגלב". גבי על בילדותי שהצליף
 ירד הוא לעיניו אבל מגלב, ירד לא בית־צורי, אליהו חברו, של גבו על

:אחרים גבי על
 מסביר כשהוא בקהיר הנאשמים מתא בית־צורי אליהו אמר — זוכר״ ״אני
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 לו עד שהייתי מחזה זוכר "אני — ללח״י שהביאוהו המניעים את לשופטים
 צועדים אנשים המון ראיתי ...שתים־עשרה כבן אז ואני שנים כעשר לפני

 לפתע ...הפגנה ...בידיהם דגלים ונושאים קריאות קוראים הרחוב בכביש
 המפגינים את לפזר שהתחילה בריטיים, שוטרים קבוצת הרחוב מן הגיחה

 :תשובה לה מצאתי ולא במוחי אז ניקרה מוזרה שאלה באלותיהם. בהכותם
 שוטר להיות יכול הוא אין בריטי ובתור בריטי הוא בריטי ששוטר ידעתי

 של בראשו נאמנות מכות באלתו מרביץ מהם אחד כשראיתי לכן, בארצי.
 את ביתו, את לעזוב זה אנגלי צריך מדוע עצמי: את שאלתי עברי, צעיר

שוטר?" בה ולהיות למולדתי לבוא כדי ארצו ואת משפחתו
 גבה על ירד גם לו אבל אחר של גבו על מגלב ירד לא יפה של לעיניה

 את כואב והוא חכים, בו שחש הנעלב הדם כאב זה לא יודעת, אני שלה,
 היתרה הנשמה כאב זה לא גם אדון, להיות בצלם שנברא מי של כבודו חילול
 כנגד הצודק החזק, כנגד החלש זעקת את כואבת והיא בית־צורי בו שחש

 חוש זה רק אלא ולמעשה, לשאלה יפה את מזעיקים היו אלו לא העוול,
 הכיעור כאב זה אדם, גו על אדם בידי יורד מגלב למראה שנפגע היופי

מלמטה. מוכה להיות כפוף וגו מלמעלה בו להכות מגלב היות שבעצם
 בית־צורי, את חכים, את יפה, את ללח״י הביא מה איפוא תהיתי לא אם
 קול כולנו ושומעים אחד בקנה כולנו אנו עולים איך עכשיו תהיתי הגה

 הד הזה הקול מעורר מאתנו אחד כל של כשבנשמתו מלפנים, אחד קורא
משלו. אחד

 זוכרת, אני ובאלימלך, בדוב לח״י את ראשונה שפגשתי ימים באותם עוד
 רק אחד הד לא שניהם מלפני שהתרונן האחד הקול מן חוזר איך תהיתי
 גבורת מתגברת שמעתי דוב של בחזו־הבולט־לפנים שפעם בהד שניים.

 דורות. חלום כוסף שמעתי אלימלך של המכונס מחזו שפעם בהד קדומים,
 חכים של מחזו ליפה, הגעגוע יפה של בחזה עונה קול לאותו איך עכשיו

 הד־קריאת־בראשית בית־צורי שיו מחזו זקיפת־הראש־של־בן־ההורין, הד
ובוהו. בתוהו עליון חוק המצווה
 בשל אולי :הוא אחד מהם העולה והקול מיתרים מתוחים ובו אחד כינור

 נמתחים כולם המיתרים היות בשל אולי ומיתר, מיתר כל אמת היותו
דוד. של כינורו עם מאז עוד
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 בזכרונות. ולזכור לשבת כך טוב השיחים. אחד ליד ה״ווילה" בחצר ישבתי
 אלא מת לא ועבר שהיה מה איך ולראות לפנים, ולזכור לשבת כך טוב

לחיות. בי דוחק
 אנו ליבו, אל איש או אחיו אל איש וזוכרים, היום נפגשים מאז כשאנו

 כאוסף והם זוכר, בלוא לבדם, שם, והזכרונות כאן אנו לאחור. זוכרים
 ואנו אין. מעליהם בוכה או שוחקה עין רק בכוס חרון או גיל דמעות
מת. על כמבכים מרחוק,
 להזכיר. הזכרונות ביקשו לזכור משביקשתי יותר אז לא. — אז אבל
 והווה. עבר עוד יודעת ולא יחד בכולם תופסת הרגעים, בתוך הייתי יושבת
 שאוכל ככל הרבה זמן עמי אותו להשהות מתאמצת זכרון, בכל לאט הופכת
 פתאום נמלאת אני איך חשה אחריו. שבא הזכרון את ובתוקף ברכות ודוחה
 ואני שלי, כולם והם לשעה, מעבר ומתגדלים מתעצמים חיי איך עושר,
 להדחיק או אחת חוויה להאריך לרצוני, מהר, או לאט אותם לחיות יכולה

 חוזר ונחרץ והוכרע היה שכבר חיים מאבק איך חשתי, לחשקי. אחרת,
 לשוב עלי כבר ואני להכריע בידי עוד ואני מחדש, הכרעה ומבקש לחייו

...מחדש ולהיאבק
 ומפקיח החוץ מן בא אלא הוא, ממגי לא הזכרונות העוטף יגון איזה רק

החומה. ואל ה״ווילה" חצר אל השעה, אל עיני את
 וטיילו שסובבו בנערות ופורחת בעצים צומחת רחבה, פה היתה החצר

 נטוי והגו ומהירים גדולים צעדים כך, בפוסען ושוב. הלוך לאורכה, בה
 ..הדרך. להן ארוכה ועוד להגיע, לרוץ, ממהרות הן שהנה היה נדמה לפנים,

 חומת אל וינופצו רגע עוד יותר, נמהרים והצעדים יותר מתפסעות והרגליים
 ובפסע מהירות באותה לאחור נפנות הן הנה אך — החצר בקצה הגדר
...השני שבקצה הגדר חומת אל צועדות־נחפזות ושוב גדול
 בוקעת קולות המולת לפתע ששמעתי יום באותו וכך ימים וכך שעות כך
וקריאות: ריצות הבניין, מתוך

פראג׳!" פראג׳ "פראג׳
הביתה. הולכת העצורות אחת לאמר: חופש, לאמר
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 אדירים שירת הגדולה הדממה ומתוך גדולה, דממה רגע הקריאות אחרי
 הלכה רק הדלה לא השירה הלב. את ומרעידה קירות בוקעת אוויר, קורעת

 שבחוץ בחצר עוד לא עצמי ומצאתי יותר, והשתפכה הלכה יותר, והתגברה
 כה שעד שיר כולן עם אחד בקול שרה ואני בנות, ההומה הבית במסדרון אלא

 את במקהלה בו שרה אני עכשיו מעולם. אותו שמעתי ולא אותו ידעתי לא
 אחת כל של שחרורה את העצירות פה מלוות שבה המנגינה זו השחרור. מנגינת

 היושבות שלנו לשפוטות גם השחרור בשורת את מעבירים דרכה מהבנות,
 ימים לאורך המשתחררת מעתה עמה תישא ושאותה הסוהר, בית בבניין
לגדר. שמעבר וקולות ולילות

 השחרור אוויר של נשימה נשם הבית החוץ. אל שרים הקולות רוקד, הבית
 פראג׳, בלבבות: עצור משהו ושחררה הצלילים בסולם ונתעלתה עלתה וזו

 בית יש פראג׳ הבייתה, ללכת אפשר פראג׳, הבייתה, הולכת אחת פראג׳,
 החומות אלו הם, הבייתה ילכו מחר אני, אלך מחר פראג׳, לחומות, מחוץ

מעליהם... ואשר והשומרים
 שהוחרדו נבהלות בעיניים במרכז, דמומה ועמדה שרה לא אחת רק

 מטפלות במזוודותיה׳ לארוז ממהרות כולנו אנו המשתחררת. משלוותן:
 גבה נחפזת. לא רצה, לא עומדה. על עוד והיא בשערה סורקות בלבושה,

 אל שניתדה עד — מעמנו אחת כל אל עיניה אלינו, פניה היציאה, דלת אל
 עלה ושקע, עלה חזה בכר. ראשה את כובשת מיטתה, על התנפלה חדרה,
 מאות אלו רק היא, לא עכשיו, כך גונחת המיטה זו רק היא, לא אבל ושקע.

 רק גופה, את מטלטלים מרעידים עליה פה מתרפקים עמם שהיתה הלילות
 מסונוורת — והיא מרחוק, לה קורצים אור של חדשים ימים מאות אלו

בכר. פניה את מפניהם כובשת — מאורם
 לחיצות גוף, גיפופי בתוכה. ולוהבת מתרקדת והורה עלתה עוד השירה

לשער. במדרגות יורדים הבייתה שהולכת אחת של מהססים צעדים ידיים,

 סובבת לברוח. דרכו שאוכל מקום ומחפשת החומה את סובבת עוד ואני
 האחד חלקו מלופף, תיל מעליה וגבוהה. כבדה אבן של והיא החומה עם

 כרסוני מתנפח החוץ, אל הפונה השני, וחלקו ברזל במוטות נתמך עומד
החומה. ראש על עיגולים בעיגולים
 רואה לא וצפוה. וחזור הלוך ולכאן לכאן בחצר בנותינו עם הולכת הייתי

 מה רק עמי רואה לא וחומה. ותיל חומה אתמול: שראיתי מה רק מולי
נפשן. אל ומחייכות עיני אל צופות בנותינו את :אתמול שראיתי

 יום אותן שאלתי — מחייכות?״ אתן מה ״אל — תמהתי — מה״ ״על
אחד.
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 אל גם אבל שלך האשלייה "אל — הומות השיבו — האשלייה״ ״אל
 גם וצפינו. כך סבבנו אנחנו גם היתה. אכן ...שהיתה שלנו האשלייה

 ניסרנו ופעם מזימות, רגש ראשנו התיל. ואל החומה אל יצאו שלגו עינינו
 יש החדר תקרת מעל מוצא: אין יצאנו. ולא — שבחדר בחלון אחד סורג

 יש וסביבה חומה יש החלון סריג מעבר בלילה, שומרים יש ועליו גג
 דרך לירושלים והדרך עויינת ערבית סביבה לחומה ומחוץ ביום. שומרים
מוצא". אין ...והרים סלעים
 היה החוץ מן עזרה נמצאת היתה "לו — ז׳ולי נדלקה — מוצא״ ״יש

 מהמערכה כבר יצא שנאסר שמי בחוץ, שם, חושבים היו לא לו ...מוצא גם
 שהתבטא מי שלנו במרכז שם מתבטא היה לא לו מת, בבחינת והוא

 חצאית להפוך מאיך לבד בו להגות מה כבר אין כאן לח״י שלבנות
 עזרה לגו להמציא איך גם חושבים היו — לחצאית ושמלה לשמלה
למרחוק. ברקים ז׳ולי של עיניה ירו — ..."לברוח

 לנקוב אפשר אי "אמת. — ז׳ולי של דבריה אחרי אחת מילאה — ״אמת״
בלבד". ברצון בחומה חור

 בלי רגע פה לחיות אפשר איך אבל הכרח, אבל חשבתי, אפשר, אבל
 חד רצון מתה באבן חור ינקוב לא אכן, ואיך, ...שאפשר רגע רגע לחלום
 יום ליאות, בלי ונוקבות יוצאות עיניים ולילה, יום הרף בלי לעברה ומכוון
...ולילה
 נגד אותה ראיתי בחצר כשהייתי בחומה. הסתכלתי דעת ובלי ליאות בלי
 אותה ראיתי ובלילות לסריגים, מעבר ראיתיה בחדרי כשהייתי עיני,

רוחי. בעיני

 בל את דרכו שתראה עד כך כל גדול הכבל נקב את לדמות אפשר אולי
 שלא עד כך כל קטן הכבל נקב את לדמות אפשר אולי חפץ, שלבך מה

 לא אבל שהוא כמות הכבל את לראות אפשר גם ואולי כלל. אותו תראה
 — המלחמה בשלשלת כבוד טבעת בו לראות אלא ובכאב, בעלבון לחוש

 לברוח. לא ורק עם, קבל בגאון נשיאתו ידי על דווקא בו להילחם אז או
 רק מעליו. ומעולם מאז הלוא הוא — הכיעור מפני בורח אינו האמיתי היופי

 עם גאיוני בשיר ולפרוץ למעלה הראש את ולשאת הגו את להזקיף
בכילאו: ז׳בוטינסקי

תשמורו, שומרים "לשווא,
אסיר, מכם יברח לא
— לחופש אשתוקק כי גם
אסיר". לא הכבלים את
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 עם להאמין אחרת. להאמין גם צריך כך לשיר בשביל אולי רק אולי.
 אמונה אותה ומכוח שופטים, של בעולם שלמה־עד־תום אמונה ז׳בוטינסקי

הקץ. את לדחוק ולא ארוכה נשימה עמו לנשום
 את שמכלה החורבן אימת בנו דחקה עכשיו בנו. הקץ דחק עכשיו אבל

 אימה בין בארץ. זר שלטון בצל חיינו של המחנק ואימת בגולה עמנו בני
באקדח. האמונה החזיקה לאימה
 של העלבון בצריבת חשתי שהוא כמות הכבל את שראיתי לפני אני

 לראות ודימיתי בבשרי טבעתו של הדוקר החי הכאב את חשתי עלי, נצחונו
 יותר מתרחקת לרגע מרגע אני איך רגע, רגע מלחמה אלי מוסיף הוא איך

 קולי בי דוחק לרגע מרגע ואיך ה״ישיש", של הקטנה הגג מעליית ויותר
חיות... אוזניים בו לקרוע ויותר יותר

 אני לידו, נעצרת אני לחומה. סמוך החצר בפינת עלה אחד נמוך שיח
 לחומה, עד בהרהורי מעליו מטפסת לצמרתו, עד באצבעותי עליו מטפסת
 כך הבוקר, כל כך וסובבת. חוזרת ויורדת. חוזרת שבראשה, בתיל נדקרת

לבניין. ולהכנם החצר את לעזוב מצוות אנו בחמש חמש. עד הערב, כל
 מעבר אל להשקיף היה ניתן הבית של המדרגות בראש אחד מחלון
 של במרחק לגדר־החומה־הגבוהה, מסביב והנה עכשיו דרכו ראיתי לחומה.
 תייל של רק אבן של לא שנייה, גדר סובבת ממנה, בלבד מטרים עשרות
אדם. של גובהו משיעור ונמוכה

 ערב, בכל כמו כחוק, אותנו מונות הסוהרות את שמעתי לחדר. נכנסתי
 אחת אם תום. עד פה כולנו אכן אם לוודא ל״תאמם": בוקר, בכל גם כמו
 סגורות להיות חייבות היינו לא שביתה הבנות פה ששבתו מאז נעדרת. לא

 הסוהרות בבניין. להתהלך חופשיות היינו אלא ה״תאמם" בשעת בחדרינו
 ומונות. למטבח מאמבטיה למסדרון, מחדר אחרינו סובבות אז שהיו הן

תאמם.
 של הצרודים הקולות את שמעתי כבו. בבית האורות למיטתי. נכנסתי
 ושם מסתלסל וקול י שם מי !עמוד :לילה כבכל עולים הגג מן השוטרים

 וידעתי הלילה, אל ומשתפכים חוזרים הסביבה מערביי אחד של מתנגן
אחד. יום עוד שעבר
 החומה, על טיפסתי הלילה כל שבפינה, השיח את ראיתי לילה אותו כל

 מבין לי לקרובות ואמרתי קמתי ובבוקר ההרים בתוך רצתי הלילה כל
:בנותינו
אברח". ׳מחר
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 רק למה? שאלו: לא מה? תמהו: ■ולא עצמן אל חייכו לא כבר עכשיו
איך? חשבו: עמי יחד

 אלי ששלח הדין עורך קריצ׳מן, מקם יום אותו של בערבו אלי וכשבא
לי: ואמר החוק, על כמונו ועובר במחתרת קשור משלנו, והוא אבי,

— למשפט״ להעמידך הוחלט הסוהר. לבית תועברי ״השבוע
לו: אמרתי
אברח". "מחר

"מחר?" — נדהם — ״מה?״
אמרתי. — בערב״ בשש ״מחר
 גם הלוא בדרכים? רכב כלי על העוצר מתחיל כשבדיוק בערב, "בשש

..״ • מבחוץ עזרה לך להגיש היה אפשר אי רצו אם
 מתחלפות בדיוק גם בערב "בשש — לקריצ׳מן אמרתי — ברירה״ ״אין

 הלילה ומשמרת הביתה הולכת לחומה שמסביב היום משמרת המשמרות:
 החומה משמירה: מופקר רגע איפוא יש בערב בשש בדיוק הגג. אל עולה
 שהמשמרת רגע אותו שומרים. בלי עוד למעלה והגג שומרים בלי כבר למטה
לחומה". מחוץ אל בדרכי להיות עלי הגג אל בדרכה תהיה

ולפנים?" לפני תאך בתוך סגורה בערב בשש כשאת לחומה? "מחוץ
 עם ׳איך׳ תיכננתי כבר שבחצר... השיח ליד אהיה בערב "בשש

אחת?" לירה לי להלוות תוכל הבנות...
ארנקו. את והוציא קריצ׳מן לי אמר — טירוף״ ״מעשה

 — לבית־לחם״ ביותר הקרובה הירושלמית הישוב נקודת היא ״תלפיות
 בלילה... אליה אגיע ההרים עם ישר בקו איפוא אלך "אם — אמרתי

בביתו?" בלילה מחר להסתתר שאוכל תלפיות בשכונת מי אתה מכיר
 — טירוף!״ זרה?... ערבית, בסביבה בלילה, ההרים, בדרך ״לבדך,

בתלפיות. בית־מכר של ושם כתובת נייר פיסת על ורשם קריצ׳מן לי אמר

 בחצר, צילן רק מזמן, נאספו כבר החמה קרני רבע. פחות חמש השעה
 מטיילות ואנו וקלרצ׳י ונלי ויפה ז׳ולי עם בחצר אני חום. בלי אפור צל

 לא אנו ערב שבכל רק ערב. כבכל ושוב, הלוך יום, כבכל ושוב, הלוך
 למלא נפט נוטלות היינו ממנו — בחצר העומד הנפט צריף אל ליבנו נותנות

 האחד החלון ואל אליו אלא ליבנו נתון לא והערב — החורף תנורי את
 הכבסים הצריף. בצד התלויים הכבסים ידי על מעינינו עכשיו המוסתר שבו,

 החלון, שבו הצריף בצד חבל מתחנו שעה לפני אנחנו שלנו. הם האלה
החבל. על אותם ותלינו מסדינינו כמה כיבסנו

 ולא הצריף את כמונו אולי ראו פה שהסתובבו כולן האחרות העצורות
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 הוא מבחוץ הסגור שהחלון יודעות היו לא ראו גם לו אבל החלון, את ראו
 הנפט חלוקת בשעת אתמול, מבפנים אותו פתחתי אני מבפנים. פתוח

 התנור מיכל את למלא הראשונות בין להיות אתמול נדחקתי לא היומית.
 הריק והתנור לאיטי, לתוכו נכנסתי אחרונה שבצריף, הנפט מחביות שלי

 סובבתי הברז ראש את לסובב החבית אל ראשה כופפה כשהסוהרת בידי.
 שלא כך החלון, שמשות שתי שבין הברזל ידית את מאחור בידי אני

 כשארצה, אותן ולפתוח להדוף שאוכל כך אבל מעצמן, עכשיו תיפתחנה
מבחוץ.

 רק הערב. לרוח מתנופפים החבל על הכבסים לחמש. דקות ...עשר
 מאחוריהם יגלו שלא רק — מתפללת אני — מדי יותר יתנופפו שלוא

 מבחוץ מעט עוד אותו כשאהדוף בעדי ויסוככו שיסתירו רק החלון, את
מבפנים. אחרי אותו ואסגור
 השיחים. אהד ליד נמוכים שרפרפים על ישבו התורניות הסוהרות שתי

 אותן פוקחת היתה עיניה את פוקחת שהיתה אימת כל מנמנמת. היתה אחת
 בשלוות־תמיד. שוקעת היתה ועוצמתן שבה שהיתה אימת כל בבהלה,
 הגינה ליד מתעמלות שהיו עצורות בקבוצת התבוננה בכפה, סנטרה השניה,

לשמאלה. סובבת שהחצר במקום הבית, שמאחורי
 מתי יודעת הייתי ידי את הלופתות ויפה ז׳ולי של ידיהן בעוויתות

 — הכבסים למול ואגו — אשר עד אחת, ועוד אחת, דקה עוד עברה
 בה שיש כזו בעוצמה ידי את חודרות אצבעותיהן והנה לפתאום חשתי

 טביעת ואת לדרך; יחדיו הליכה משום גם אבל לשלום פרידה משום גם
 ממני, וניתקו שבו שכאשר עד בבשרי, חותמה טובעת חשתי, דמן,
ריקה. נותרה לא ידי עפעף, אלי להניד בלוא לאחור נפנו

 שמשות שתי וראיתי הצריף לעבר ומאחוריהם הסדינים לעבר פניתי
 לתוך קפצתי השמשות, את הדפתי קוסם. בריצוד אלי מנצנצות זגוגית של

החלון. את ונעלתי הצריף
 באיברי. ומתנשא מתפשט שבצריף הנפט ריח אבל נושמת, לא עוד

 מתמשכים פני שרירי איך והרגשתי לפינה מוחי את בפינה, גופי את כיווצתי
 המפטפטות הנערות המיית את החוץ מן שמעתי זר. בכוח עורי על ונמתחים

 הרוח של השובבני משחקה את מרחוק, המתעמלות פקודות את בעליצות,
 בלי הומה אחד ותקתוק שבידי השעון תקתוק את הלבנים, בסדינים הטובה

מחזי. קצב
 הנערות כדרך ראשי את בה ועטפתי גדולה מטפחת נטלתי המעיל מכים

 הייתי לחצאית מתחת באדום. שפתי את וצבעתי שבסביבה הנוצריות
 הרימותי החומה. על הטיפוס לצורך שלבשתים קצרים התעמלות במכנסי
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 ומאחור מלפנים אותו וחיזקתי שבמותני לחגורה החצאית שובל את עכשיו
בטחון. בסיכות

 מאד קרובים והם בחוץ המטיילות העצורות פעמי את שומעת אני
 קריאות את שומעת אני ונפנים. ושבים בה נוגעים כמעט הצריף, דלת אל

לבניין: להיכנס בבנות המזרזות הסוהרות
חמש". כבר מהר, "יאללה,

 המחוג נע — יאללה השעות, כל פני על הגדול המחוג רץ — יאללה
לאיטו. השש, לעבר הקטן

 היו מהבית שהגיעו והקולות בין־ערביים בדממת עכשיו דממה החצר
בשיר. פצח קול ואיזה רהיט חריקת נשמעה רגעים כמה מדי עמומים.
 ללכת נלי קמה עכשיו — שעוני אל הסתכלתי — ה״תאמם" עכשיו

 עצמה, אל העצורה הכבדה, נלי זו :גלי דווקא הבנות מכל השירותים. לחדרי
 שהיא משום יושבת היא — אותה יקים לא כוח שום דומה שמשיישבה

 כוח שום דומה ללכת משקמה שהיא :נלי דווקא הבנות מכל מחכה.
לה. שמחכים משום הולכת היא — בעדה יעצור לא

 את מבפנים ונועלת השימוש לחדר גלי נכנסת עכשיו ה״תאמם". עכשיו
 ומחכה... שביניהם, הפנימי החלון דרך לאמבטיה ממנו עוברת היא הדלת.
 דלת על מבחוץ ודופקת המונה לסוהרת פה" אני "כן, עונה היא עכשיו

 השימוש חדר אל הפנימי החלון דרך עוברת נלי, שבה עכשיו האמבטיה,
...השימוש בית דלת על מבחוץ ודופקת המונה לסוהרת פה״ אני ״כן, ועונה
 בשבילה, אחד "כן" מרחוק, נלי עם עונה אני — פה, אני כן, פה, אני כן,
 שיהיה העיקר יפה, יעלה הסופי שהחשבון העיקר בשבילי... אחד ו״כן"

 ספירת עד שהלוא בחסרוני, איש ירגיש לא בערב שש שעד העיקר "תאמם",
תמים. לילה עמי יש בבוקר שש של ה״תאמם"

 דרכו הצצתי לחלון. התקרבתי חליפות. והאפיר האדים העריב, היום
לשריקה. וחיכיתי עיני את עצמתי החומה, שליד הנמוך בשיח
 לפני אחד רגע לי תשרוקנה לא בנותינו לשש. אחד רגע עוד שש. לא עוד

 השער אל הפונה חדרן מחלון בעיניהן שתראינה לפני אהד רגע ולא שש
המתחלפות. המשמרות את הראשי

 לשמוע אוזני את לדרוך במקום איך מרגישה ואני לפני דוהר המחוג
 ליבי מבריק ואיך בעצמי, אותה לשרוק שפתי את מכווצת אני השריקה את

 שכחו שמא או המוסכמת השריקה את שכחתי שמא :מברקי־חרדה למוחי
 — אחרי מחפשים כבר אולי או שמעתי, ולא שרקו כבר אולי ? חברותי אותה

תמאם? היתה לא וה״תאמם" הצליחה, לא במנייה ההערמה
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 חפשי הסוהר בית בשש לשש. אחת שנייה עוד שתיים עוד שלוש, עוד
 יום שלא שעה הלילה, ומשמרת היום משמרת בין של שעה לאלהים,

לילה... ולא
 החלון ידית רעש. קול שומעת אני ה״ווילה" של הראשי השער מכיוון

 נשתרקה ולסוגרה לחזור מבקשת אני עוד צירה. על וסבה חרקה ידי שבכף
 נגעתי־ולא־ ,החלון את פתחתי ובראשי ובכתפי בידי השריקה. באוזני
 האבן עם המגע וטיפסתי. בחומה, ונדבקתי נאחזתי שבפינה, בשיח נגעתי

 גופי את האבן חידודי לתוך כשהצמדתי אבל ודקר, הרעיד המחוספסת
 גוש אלא ודוקר מחוספס דבר שום נותר לא שוב החומה עם אחת והייתי

וחלק. אחד
 איש. אין ריק, הבית: גג לעבר ראשי הפניתי החומה לראש כשהגעתי

 הבנין דרך המובילות במדרגות עוד הם אולי הגיעו. טרם עד השומרים
 פונה שפתאום נלי מהם רוצה מה עכשיו שם תמהים הם בוודאי לגג,

...בשאלה־של־סתם — לעכבם — אליהם
 למטה, בקפיצה לעוברו כשביקשתי אולם החומה. שבראש בתייל נאחזתי

 מאימת לא נצמתתי. — בדמיוני ספור אין פעמים מעליו שקפצתי כמו
 אפשר איך — וחוסר־הדעת חוסר־האונים זה מאימת אבל החומה של גובהה
 והמסתלסל החומה בראש המסתלסל התייל את לרוחק בקפיצה לעבור
 וארץ... שמיים בין בגבי עליו תלוייה להישאר בלוא לפניה גם הרחק
 מחנק. לקפוץ. יכולה ולא מתחתי כאן והאדמה החומה בראש עומדת אימה.

 חוסר של תוכו בתוך אני לקפוץ חוסר־הדעת וזה תוסר־האונים זה עם שכן
 לעבור לא זה בקפיצה החומה את לעבור לא שכן לקפוץ. :אחת אלא ברירה
 לעיני אחדות שניות בעוד להיגלות זה פה, להישאר זה כלל, אותה

השומרים.
 אינם הם ריק, בשמיים: הסתכלתי אינם. עוד הם ריק. לגג: הסתכלתי

 אותה ראיתי האדמה אל עיני משהשפלתי אבל לאדמה. עיני השפלתי מעלי.
 איפוא, אפשר, וליפופיו. החלל מבעד אלא התייל לסבך מעבר לא עכשיו
 הזה התילוני החלל תוך אל לקפוץ איפוא אפשר דרכו, גם אליה להגיע

לאדמה. ולהגיע
 עברייך מכל כך יהיה כשהחייל י. קפצי — למטה גופי בי דוחק — !קפצי

 פנים מכל תייל מוטב קפצי! חופשית. עמו להיאבק תוכלי מלפניך וגם
מאחור... רק מאשר

קפצתי.
 החשופות ירכי עור גם נקרע, המעיל בי. פרפר והוא בתייל פרפרתי

האדמה. על כבר רגלי אבל וידי,
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 גדר את ורואה לפני מסתכלת איש, רואה ולא הגג על מסתכלת אני
 מה רואה אני עכשיו אבל המדרגות. מראש אתמול שראיתי הנמוכה התייל
 תייל סלילי הסתוללו הקרקע, על הגדר, צידי משני אתמול: ראיתי שלא
 של אהל כעין ויורדים הגדר, ראש אל על, אל באלכסון משתוללים והם

 בקפיצה־ בראשי אותה עברתי המדרגות מראש אתמול אני תיל־בתיל.
 לטבוע בלא רגל או יד להרים יכולה איני לידה, עכשיו, אחת־של־כלום,

דוקרני. ברזל בחוטי
 זוכרת רק ידיעה. בהם שאין שניות ויודעת טובעת אני קופצת, אני
 אם דעת בלוא ויורדות, עולות ויורדות, עולות ידיים והרבה רגליים הרבה

 חלוד ברזל וקוצי אחד, במקום עומדות או לאחור או לפנים הן הולכות
 הזמן כל פה דקרו לא כאילו וברעבון, בתאווה בשרי את וחודרים דוקרים

בשר. לדקור עכשיו שיוכלו מנת על רק אלא אוויר
אוזני: ואת האוויר את באנגלית נקב צרוד שקול עד

שם?" מי "עמוד!
הגג. על שם כבר שם. הם הם.
 ירייד< האוויר. את פוצח אש של קולה ושומעת הגג אל מסתכלת לא

 בהרים עיני עכשיו אבל בתייל, יורדות עוד רגלי בתייל עולות עוד ידי
 מכל לקראתי שיוצאים נראים בלתי קסם חבלי באלפי אליהם נמשכת ואני
 אחרי ומושכת רוחי בכל בהם להימשך באלו נאחזת ואני שבהר, אדמה רגב
 מושכת נדקרות, ואינן החופשי באוויר מכות כבר וידי — נמשכת גופי. את
במדרון. אחרי ורצות האדמה על ורגלי —

?״ שם ״מי
 זו אני מבקשים, שאתם זו אני האופל, שומרי פה, אני אני! מי?

והלאה... מכם לברוח שמבקשת
!״ ״עמוד
 מאחורי כשאתם עכשיו, לעמוד? — רצה כבר כשאני עכשיו, עמוד?

 השמיים אלינו! המצווים: ההרים כשלפני לעמוד? — והממנוע והחומה
!...עמך : המבטיחים

 מלאה והיא הסלעית הגבעה במדרון מדרדרת גוף, מלוא נושמת אני
 וקמה, נופלת הסביבה. דיירי משל קטנות אבן ובקתות אבנים טרשים,
 בהרים לעלות להתחיל כדי הגבעה תחתית את להגיע רוצה ורצה, קופצת
ההוא. בריח רצה ואני מרחוק, רוחי את משכר שריחם
 ותועים, ורחוקים מאחורי הירי קולות היו הגבעה במורד רצה אני בעוד
 אלי וקרב הולך אש של קולה ההר על לטפס כבר מתחילה כשאני עכשיו

 הסלעים, בין מערות פה מחפשת אני מלפני מלפני. עוד לא רק צדדי מכל
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 זכרונות בתוך פה משוטטת אני בלבד, להנאתי וכמו מלפני, ונקיקים.
 קנאים של בנקיקי־סתר מכבים, במחבואי קדומים, במערות נזכרת קדם, ימי

שלי... הנקיק אחרי ותרה
 בשיר. לפרוץ ומתרונן מתערב מחזי וקול ערב של וקולו בהר ערב

 הרודפים קולות רוגז. בקול ראשי מעל נתפקקו וכבר וקרבי הלכו היריות
 — משניים לא האש וכדורי רבים, של — שניים של לא כבר בהר השועטים

רבים. מרובים
 שגופי גופי, אל ולא עולם של חללו אל היריות היו בהר שעליתי עד
 עולה שאני עכשיו האבן, ובקתות המדרון סלעי בין ומוגן סתור היה
גופי. אל הן היריות — החשוף בהר

 גופי וכששיטחתי והתייל החומה את כשעברתי שנפצעתי פצעים אותם
 ולא בה, בורחת שאני שלי בריחה פגעי היו שלי, פצעים היו הטרשים על

 צרבה בירכי ושרט שפגע אחד כדור של אחת שריטה עכשיו, — כאבו,
 זרים, של מפגיעה באה כולה כל זו שלי, שריטה היתד, לא זאת מוות. עד

להמית. או לתפוס אחרי שרודפים
 את ומרעילות פולחות כבר היריות גבי, מאחורי כבר הרודפים צעדי

 מאז ולראשונה נצרבת, אני שואפת, אני שואפת. שאני הנשימה אוויר
שנכשלתי. יודעת אני במורד לרוץ התחלתי

 ההרים מאחורי אלי; הרצים השוטרים לפני לאחור. גבי את מפנה אני
 אחת אלא כאחת שתיהן את לא ידי. את מרימה אני נכשלתי. מפני. הבורחים

בנצחונם. מודה אני באחת בכשלוני, מודה אני באחת אחת:
 גם בנקיעה ונקטע בנקיפה מהן נקטע וגופי למעלה מורמות הידיים שתי

 בין הר במעלה ערב של באפלולית מורמות ידיים שתי שתחתיו. מהאדמה
 מורמות הן איך רואה זרות, אליהן מתבוננת אני אבל ידי, הן והידיים הרים

 הכנעת־לב בלא מורמות הן איך ותוהה קני־רובים לפני אין־אונים לכניעה
 הן איך נקיק, לה מצאו ולא ההרים בין אחת אליהם שהריצו שמיים למול

 הר של במעלה לבדה עומדת אחת שראה עולם, בורא כנגד בהתרסה מורמות
 את שמע הזרים, צהלת את שמע לבנה, לזריחת שמש של שקיעה בין

 תבע ולא קריאה קרא ולא ודם בשר בפני המורמות הידיים שבאלו השוועה
עלבונו. את

 בכוח להוריד אחרות ידיים אין ולי ידי, הן להכנעה המורמות הידיים
 רגלי הן בהכנעה פה התקועות הרגליים שלמעלה, השתיים אלו את למטה

...והלאה מפה השתיים אלו את להריץ אחרות רגליים אין ולי
 — ידיים להם יש בריצה. אלי מגיעים הם — רגליים יש הזרים לשוטרים
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 בידי שהחזיק אחד של ידו רק ומקללים. נושפים גם בכוח בזרועי תופסים הם
:פחדים בקול אלי וסינן בשיניו נקש הוא רעדה,
השטן". בת וואללהי, השטן׳ "בת

 זוכרת ולא ההר ממעלה אותי הורידו איך ידי, את הורדתי מתי זוכרת לא
 אותי הובילו איך זוכרת רק אני הסוהר. בית לצינוק לבסוף אותי הכניסו איך
 מורמת שעלי האפורה החצאית :בית־לחם העיר חוצות דרך השמשות בין
 התעמלות מכנסי מתחתיה ומגלה ומאחורי מלפני לחגורתי בטחון בסיכות עוד

 בחמר, מעופר בדם ירכי בשר. פצעי ומגלים קרועים המכנסיים כחולים.
 הצבעים כל נסערים ובעיני ראשי על שחור שערי באדום, צבועות עוד שפתי
שבעולם. כולם

 של הראשי הרחוב עברי ומשני מזויינים שוטרים הלכו צדדי, משני לידי,
במחזה. לראות עכשיו ונקהל ליריות שנזעק ערבי המון עמד בית־לחם

 בבוז אצבעות אין־סוף לעברי, מצביעות שלוחות רואה אני אצבעות
 נכשלת. :הרחוב עברי משני לאידי לועגות עיניים אין־סוף נכשלת. :אין־קץ
בידי: המחזיק שוטר אותו של הרועד מלמולו את מלאות עוד ואוזני
השטן. בת ווללאהי, השטן, בת
 שירו כדורים באותם רצתי איכה :מלא־אימים תמה לכך אולי השוטר הוא

 אותה נמלאתי לאימתו ואני למוות. בהם נפגעתי ולא לעברי וחבריו הוא
 נתתי ולא לעברי שנורו כדורים באותם רצתי איכה חרדת־תמיהה: שעה
למוות. ליבי

 למות פחדתי ולא אותו יראתי שלא משום לא למוות, ליבי, לו נתתי לא אני
 לו לא. פקוחות. בעיניים המוות בעיני להסתכל הייתי שיכולה משום ולא

 חי אותו ראיתי לא שאני אלא עיני. את עוצמת הייתי לנגדי חי אותו ראיתי
 הברירות אחת רק בעיני הוא היה חשבתי ואם כלל, עליו חשבתי ולא

 בעיני הוא היה המוות על אז חשבתי אם לברוח. בחירה: בו שאין בהכרח
 חוקו חוק בתוך בתחושתנו אז חיינו הלוא ואנו הזמן. של אחד מקרה רק
 וכמו בתוכו. מקפל שהזמן מה כל את גם חיינו הווייה חוק באותו הזמן. של

 כדי ולילה יום גוויליה עם המתגלגלים כאלה יש הנה — קלף מגילת
 התוך, מן בסיפורם הנטבלים כאלה ויש תום, עד חייהם סיפור את לחיות

 להתגולל להוסיף אז יכולה המגילה אמצעית. בלתי בחוויה האמצע, מן
כלום. ימית לא כבר המוות אז אבל ולמות, חייה את להפסיק גם או כחוק

 שעמדה האחת הברירה אבל להמית, גם היה יכול ששרט הכדור אמת.
 המוות של פירושו לברוח. אצליח אם אלא לחיות, אם היתה לא לעיני אז

 הכשלון מצורות אחת אי־ההצלחה, מצורות אחת דק בעיני שעה אותה היה
הבריחה. של
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 את עוצמת הייתי לעצמו פנים־אל־פנים המוות את אז רואה הייתי לו
 כשהובילוהו חכים, לחיות שרצה כמו לחיות. רק למות רוצה ולא מפניו עיני

לגרדום. בעלותו כחוק עיניו את שיקשרו לבסוף שניאות וכמו בקהיר, למוות
התנגד: תחילה מיד. הסכים לא חכים
 אני הולך לא "וכי — לתליינו אמר — עיני?״ את לקשור מה ״לשם

 לא חשש, אין הלוא ידי? את לכבול מה לשם פקוחות? בעיניים למות
למות". התנגדות אגלה
 עליו מצווה רוחו איך כשחש מיד, חכים. בו חזר מיד שכן בתחילה, רק

 ליבו, את עוטפת השחור אימת איך הגוף, את לצאת וממאנת החיים את
 עם היום שחרית את הן גמלאות איך ועיניו דמים, בקצף בתוכו דופק וזה

:לתליינו ואמר וחזר בו חזר מיד — העולה השמש
 ידיו והושיט למטפחת, עיניו והפנה — כך״ יהא מוטב, אולי ״אבל
לכבלים.
כך. יהא מוטב,

 חכים רואה הפקוחה הלב ובעין פקוחה. הלב ועין עצומות הבשר עיני
 ההם באורות צועד והוא בוקעים, רבים ואורות עולות הרבה שמשות
 נחנקה השירה ושר. המוות, בעניבת נחנק ושר. הגרדום, אל ההיא ובזריחה

 שבורה מפרקת עם וירדה חנקה העניבה השמיימה, רוחו עם ועלתה
לבור. קשורה ומטפחת
 הדם אמת גם היא הבשר שאמת המוות, פני אל עצומות הבשר עיני
ועוד. עוד ולחיות היום לחיות החיים: בתאוות נבראה והיא והיצר

 עליהם נתעלינו ואם הדם, וחכליליות הבשר יצרי עם היינו, ודם בשר
 אותם, סרסנו או להם בזנו מהם, שברחנו ידי על לא הנה השיר במעלות

 מאישם חזקה היתה בנשמותינו שבערה השיר של שאישו משום רק אלא
 הערו רק למוות, בתוכה אוכלו לא הם בהם זו וכשלהטה הבשר יצרי של

הלבנה. באישה באדום ולהבו חי דם לתוכה

 עולים ואנו ושנים, ימים לאחר בי שפגש אותו אבל פשוט. ודם בשר
 אל מחפשות בעיניים הביט הוא מאוכזב. היה יום, של לאורו המחתרת מן

 מבטים מצא ולא לפני השתאה הוא שרירים; מצא ולא רגלי אל ידי,
 מהפכנית, שערי, הזדקר לא ומראשי לבוז, מתעוותות שפתיים ולא הורגים,
עולם. של לחללו
 עם לבכות מסוגלת גם אולי ודם. בשר פשוט אשה, מאוכזב. היה הוא

 אותי דימה בליבו הוא בושה. של סומקה להעלות גם אולי ילד, של בכיו
אחרת.
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 כל וכי לקרב? אותו דרכו גם גוף בעלות כל וכי אחרת? למה וכי
 גם ומתנשאת חמורה צמה בעלות כל וכי אגרופים, קימצו גם שריר בעלות

ראשן? נשאו
אחרת. כולנו, את אותנו, דימה בליבו הוא אבל

 מחייב הפשוטה, הדעת על מתקבל ויותר מסובך פחות אכן, זה — אחרת
 אחרת, מופלאות. למושגי פחות מזקיק נפש, ותהומות ברוחות לשאול פחות

פשוט: זה
 לקפוץ, מאליהם נקפציב הם — וברגליים בידיים שרירים כשיש

 אז אפשר אבל דמעה להזיל אז קשה — בעיניים רצחנית מרירות כשיש
 אם לתחנוני להתקשח קשה לא —מאז קשוח כשהלב קר, בדם אחד לרצוח
 היום לחיי נפש שאט של היא בפנים הטבועה האחת וכשההבעה ואחות,
הנצח. אל לחייך אז יקשה לא והשעה

פלא. בלי פשוט, היה — אחרת היה לו
פשוט. ודם בשר היה זה פלא: היה זה אחרת, היה לא שזה רק
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נעם..." עבדאללה, "האללו
 תא־הצינוק. בחשכת פה עולה הוא דומה בערבית. גבוה, צלול, קול

באוזני: גם קורא הוא דומה ורצינות, בו חשיבות
נעם". נעם, "האללו...

 וישבתי. וחזרתי ברגלי חתך חד כאב קפצתי. מהיכן ידעתי ולא קפצתי
 בחשיבה, לבנים והם הימנית ידי ואת אחד וקרסול ירכי שתי את ראיתי

 ל״בורש" אבל נוקשה, "בורש" של במרכזו יושבת אני בתחבושת. חבושים
 מארבעה ומתמשך ועולה הריצפה חלל כל את ממלא הוא שכן קצוות, אין

 תקרה, לאחד, והתחברו בגבהים שחזרו גבוהים, קירות בארבע רוחותיו
 יושבת אני אם עוד ידעתי לא אלי. למטה, שוב התקרה עם וירדו חזרו

 במרובע הקירות עם ויורדת עולה או התקרה, על למעלה או הארץ על למטה
זוויות. בו שאין

 חור כל לכסות מתאמצת כשהיא סבוכה ברזל רשת ראיתי שמולי בקיר
 כמעשה היה וסובב, ויורד עולה בקיר קבוע כאן, כולו שכל קטן, באשנב

לשעה. לצון שחמד מי של צחוק
 פה אין שמא פחדתי הסיבותי. ולא הדלת את ולראות ראשי להסב רציתי

 תא ונשאר מפה שיוצאים ייתכן לא דלת, פה שתהיה יכול שלא חשבתי דלת,
...מישהו תמיד להיות מוכרח כאן ...ריק

 רוחות, בו והומות חלול ראשי אבל כבדות, רגלי כבדות, ידי וקר. פה צר
עוצר. ואין פתוחים הפתחים וכל הרהור ויוצא הרהור ונכנס

 נוגעים רוחות, מארבע אלי נזתקרבים שהקירות ודימיתי עיני את עצמתי
 ראשי, מעל היא וכבר ויורדת, יורדת והתקרה ומאחור מפנים ולוחצים בבשרי

 ואין לזעוק רוצה ואני האלה. הקירות לתוך רק לאן ואין לברוח רוצה ואני
...גלים ויכה שישמע אוויר חלל שום כבר

 והוא בערבית, גבוה, צלול, קול אותו רעם — נעם״ עבדאללה, ״האללו
החוץ. מן ובא עולה

 ורחוקה. גבוהה והתקרה ורחוקים דוממים היו הקירות עיני, את פקחתי
 מבחוץ, עכשיו שעלו המילים שלוש החלל את ומילאו עמדו ובינם ביני
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 פה עלי שאיימה המחנק אימת מפני עלי לגונן הקירות ובין ביני חוצץ עמדו
עצמי. עם פנים אל פנים אותי ולהעמיד רגע לפני

 שמחה ובאותה החוץ, מן עלום קול לאותו שמחת־הודיה־פתאום נמלאתי
לזכור. התחלתי גדולה

 זוכרת אני וריצה בתוכה, אני ואיך והמתויילת הגבוהה הגדר ...את
 בהרים היו שלא מערות וקוצים... אדומות דקירות במדרון, מתגלגלת
 אין־סוף בטחון... וסיכת מתרוממות רואה, אני ידיים, שתי ויריות...

 יוצאות עיניים ושתי לאין־קץ ארוך כביש עברי משני איבה לוחשות עיניים
הסוהר... בית מנהל הוא תומס, מיסטר ה״מודיר", של במשרדו בהולות
 את פותח ואינו קפואה, השנייה ויורדת, עולה האחת לחיו מולי, עומד ...

 ושב רוחו חמת את בי לכלות שעומד כמי לעומתי, גופו את מקרב פעם פיו.
זעום־עפעפיים. לאחוריו וחוזר

 הערבים, השוטרים שני לעבר לפתע צעק — !״ למשמרת חזרו !״חפשים
 זועם והוא לכאן, הדרך כל אותי שהביאו פשוט, שוטר אחד סמל, רב־ אחד

לכאן. הזו הצרה את עליו שהביאו הם כאילו עליהם
 על בו ותופף הקצר במקלו מנופף האנגלי המודיר החל והלכו משנפטרו

:פה שהיו הסוהרות משתי אחת של כתפה על פתאום בו שתופף עד ידו, כף
 "קחו — הראשונה בפעם לא זאת שאומר כמי צעק — אותה״ ״קחו

בצינוק..." אותה תנו מפני, אותה סלקו מפה, אותה
 ומתייצב לפתח המנהל ניגש אחריהן אותי למשוך ממהרות כשהסוהרות

 תלוי נשאר רק יורד לא והמקל לעומתי, במקלו מנופף הסוהרות, ובין ביני
עצמו. מכוח כאילו באוויר
״1 זאת עשית הרוחות, לכל ״למה, — פרץ עלי פרץ — ״1 עשית ״מה

 תי—סי—"ני — כך כל עליז הרוחות, לכל קולי, למה — לברוח״ ״רציתי
 פתאום בטוחה לא אני כאילו הזה, המגומגם ההרהור למה — לברוח״
נגמר... אכן שהנסיון

נעם..." עבדאללה, "האללו
 הלילה כל הלוא ... ? בצינוק דלת פה יש אם לרגע קודם פקפקתי איך ...

 שבא עד ודפוק הטח ודפוק, הכה בנעליים. נעולות בידיים עליה דפקתי
המנהל.

תבעתי. — ראשונה״ ״עזרה
המנהל. אמר — !״ עזרה ״שום — המנהל נזעף — ?״ ראשונה ״עזרה
ותבעתי. חזרתי — ראשונה״ ״עזרה

 חי הרגשתי רק כאב, אז חשתי לא כאבו גם אם כאבו. שפצעי משום לא
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 באמצע, ממנה אותי שהפסיקו עשייה דחף בתוך והייתי לוחם, יצר איזה בי
לחדול. נכונה שאהיה לפגי

 דפיקות שמעתי לדפיקה דפיקה בין וגברו. הלכו דפיקותי הלך. המנהל
 האסירות בנותינו חמש דפיקות היו שאלו אז ידעתי לא מרחוק. עמומות
 ודפקו למטה דפיקותי את שמעו שקרה, את לשמוע הספיקו שכבר למעלה,

דפיקותי. של החוזר ההד שזה דימיתי אז אני הן. גם
הברזל. דלת על נעליים שתי דופקות — תוק״ ״תוק,

מרחוק. עמום הד להן עונה — ת־ו־ו־ו־ו־ק״ "ת־ו־ו־ו־ו־ק,
חזר. המנהל
בדלת. דפקתי — ראשונה״ ״עזרה

 דלת את ופתח חזר לדפוק חזרתי בטרם אבל והלך, שב הוא השיב, לא הוא
שנכנס. עד במסדרון רגע נעמד הצינוק,

 גדול, יוד ובקבוק תחבושות צנצנות, מחזיק הוא ובידיו אקדח במתניו
פצוע. הוא חזו כאילו לחזו, בדביקות אלו כל את מצמיד והוא

 מהכדורים קודם מת, לא אם ..״. — אמר — הרופאה״ תבוא בבוקר ״מחר
 שנולדה, מהחוכמה, תומס מיסטר נהנה — מהפצעים״ הבוקר עד תמותי לא

היוד. בקבוק את ופתח במסדרון, עוד דומה,
 אולי הדפיקות, של מהמאמץ אולי מוות. עד עכשיו לי כאבו הפצעים אבל
תומס. של שבפניו המתגרה החיוך זה בשל ואולי להילחם היצר בי ששכך
 חתך גילה אותה, ניקה מהשנייה, יותר שדימדמה זז מרגלי, אחת נטל הוא
חור. לסתום שרוצה כמי הבקבוק, מן יוד לתוכו והערה בירך נובע עמוק

 לקרוא שהסתיימה לפגי בגרוני הכאב זעקת את חנקתי — ..״״אמממ.
לאמי.

 את נשכתי אבל — לזעוק ובערתי מכאב נכוויתי בשרי, את צרב היוד
 תפרוץ שלא פירצה כל לסתום עורי: את והקפאתי הקשחתי בשיני, שפתי

 של הערלות אוזניו שתי באלו כאבי יקפא שלא שבעור, נקבובית דרך הזעקה
 יחזור שלא הגרומות, עצמותיו אלו אל מצלצל בקול אנחתי תישבר שלא הזר,
ויכאיב. מצחקק, אנגלי בכעכוע מהול הכאב הד

 עמד אנגלי־בוטח־באקדח אותו והוא צעקתי, ולא בשיני נשכתי אשר־על־כן
 הכאב זעקת את בשבילי לזעוק מבקש פשוק־שפתיים, פני מול עכשיו

 מפני אימה ואחוז חידה כבפני פעור־פה נשאר רק זועק, ולא החנוקה,
פתרונה.

 מבינה לא ורק כשכואב, וקולי שפתי את נושכת איני היום אשר־על־כן
 לסתם־התאפקות־ לא להתאפקות. אכן, שציפה, כמי השומע אלי תמה למה

מזה. למעלה רק תרבות, שבנוהג־
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היינו? מקצועיים מתאפקים וכי מזה? למעלה למה וכי
 של הדם בצעקת התפרקנו ולא התאפקנו ואם הכאב, גיבורי היינו לא

 נחתם הכאב שעצב משום הנה בבשרו, חתום הכאב שעצב ילוד־חי כל
דום! עולה: את עליו וקיבל רוחנו בחותם גם

 ראיתי לאחרונה המנהל. של במשרדו אמש מידי הוסר הוא שעון, לי אין
 אבל חשיכה, ועכשיו חשיכה אז ...שש לפני אחת שנייה שש, השעה את בו

שחר. אור. שלפני החשיכה ועכשיו אור שאחרי חשיכה היתד, ההיא
 הכניסה סוהרת ציריה. על נעה הצינוק ודלת ממקומו ניזוע ברזל מוט
ה״בורש". על אותה והניחה מהבילה פח קערת

פנייך". את לרחוץ אחרי "בואי — אמרה— שתאכלי״ לפני ״אבל
 אפשר דומה פה הלוא ? פה מתרחצים ? פה אוכלים ? לרחוץ ? לאכול

 המוות־החי־ מכוח רק לחיות אפשר פה לרחוץ, בלי גם לאכול, בלא לחיות
הזד,־שמסביב.

 הצינוק מן לפנות שעמדנו לפני נקוע. הימני קרסולי הסוהרת, אחרי צלעתי
בצחוק. גועה והחלה לפני הסוהרת נעצרה למסדרון

 צינוק של פיתחו נגלה ממנו, פסיעות שתי במרחק שלי, הצינוק פתח מול
 הן שהעצמות שנדמה עד צנומים קטנים, כושים ילדים שני היו ובו אחר

 לרגל מכאן וזה ויחפה שחורה אדם לרגל מכאן זה נלפתים, שחור, שצבען
 אדני כשני יצוקות פשוקות, גדולות, רגליים שתי ויחפה. שחורה אדם

 אשה. במותני לאחד והתחברו למעלה אלכסונית נתמשכו שחורה, נחושת
 שאט של והיא פניה הבעת את ראיתי פניה, את שראיתי עד גבוהה. כושית,

 יריקת־ לירוק רגע בכל הכושית עומדת הנה שנדמה עד תהומי, ובוז נפש
 שעלול את להקדים כמבקש לפנים, נטוי־מה ראשה גם מי. של בפניו עולם
 לפרוץ, שדוחקות טילים בעד עוצרת בהתאמצות מכווצות שפתיה לבוא.

 אמן כבמפסלת חטוב בפניה תו כל תכולה. להבה בשחורן גוחלות ועיניה
הפסק. בלי משהו רוחש לעורה ומתחת רוטטים אפה נחירי רק מעשה־מקשה,

 הכושית אך התא, לתוך אחריה אותה למשוך שניסתה סוהרת עמדה לידה
 חברתה ידי על הוזעקה עמי שהיתר, הסוהרת ממקומה. זחה ולא זעה לא

 אל עכשיו התנפצו השתיים ידי אבל הכושית. על התנפלו ושתיהן לעזרה,
 מלגלגות בידיים ממקומה אותן הדפה והיא שבפניה, הבוז ואל גווה גרמי

 ומשונים דקים בקולות פועים פתאום החלו הקטנים כששני רק וגאות.
 הסוהרות על פרצה ממסגרת, שחורג כמי ממקומה, הכושית ונעה חרקה
 יספה. ולא השנית, את ואחריה האחת, את קודם ענק, בכוח אותן והדפה
 שוב והיא מכאן, ואחד מכאן אחד לרגליה, שוב ונצמדו נמשכו הילדים
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ובוזה. גאה הצינוק, דלת אל זקופה שעונה
 לעמוק מצחה את קימטה למרחוק, עיניה את כיווצה נרעשה. פתאום

 המשאירה כזו סוס, של בדהרתו אחת, ובדהרה כמקשבת, אוזנה את הטתה
 מפינות לאחת ניגשה הצינוק, לתוך קפצה באוויר, חיטובה את מאחוריה

 לשיחה ומקשיב אפרכסת בידו שמחזיק כמי לאוזנה ידה את קירבה התא,
 הלל לעבר זרקה לתאי, קודם שעלה והגבוה הצלול הקול ובאותו טלפונית.

סתום:
 !לא 1 פארוק המלך גם מלכי... שומעת, נעם, ...האללו עבדאללה, "האללו,

.״ עבדאללה.. האללו לא!... פארוק
 דברים, שפע בא ל״פארוק" "עבדאללה" בין ל״נעם", "האללו" בין וכאן

 ומהפכות בריתות על חרום, וועידות ממלכה ענייני על שנון, פוליטי בניב
חצר.

 געתה שלי הסוהרת וזו ארוכה, שעה בצחוקן נתקפו פה שעמדו הסוהרות
צחוקה: רעמי בין

בצחוקה. ונחנקה — מטורפת״, ואללהי עלינו, לא ״מטורפת.
 הוד איזה היה הכושית של בפניה מצחיק. דבר שום כאן היה לא אבל
 שום גם חישוב. והיה חשיבות היתה ובקולה לתנועותיה גם שנאצל מלכות

 אל הכושית מדברת שאכן שהאמנתי היו שניות עלוב. מסכן, פה היה לא דבר
...מאוד נשגבים והדברים מי,

 בשביעות נתרחבו פניה מאוזנה, ידה את הורידה שנזדקפה, עד היה רגע
 בראשה לעצמה נעה כן, לפני קשה עליו שנדמה במה שהצליח כמי דעת,

 במשקוף נוגע ראשה גבוהה, הצינוק. לפתח ומדוד גאה בהילוך וחזרה
 ברגליה אוחזים הכושים ילדיה שני להזיזה. היה אי־אפשר שוב הצינוק,

באדמה. התקועים שחורים מסמרים כשני
 התנפלו והארבע סוהרות, שתי עוד לכאן הזעיקו נבוכות, הסוהרות,

 אותה דחפו ילדיה. לבין בינה להפריד לבסוף והצליחו בכוח הכושית על
הילדים. את עמן הובילו ושתיים נעלוהו, לצינוק,

 צועה היה לפניה שהיה שהשקט אכן ידעתי הצעקה שהגיחה אחרי רק
 קודם שפנה הקול אותו זה היה לא ונדמה. הכושית צעקה אחת צעקה יותר.

 מאיש, בא ולא איש אל פנה שלא קול היה זה לקו, מעבר המאזין אחד אל
 תרעומת, לא לצעקה, נתלווה לא בכי שום אטומה. כמוסה, הויה מאיזו רק
עירומה. צעקה שכול. לא חלחלה, לא

 הקול שוב משם ועלה התא לפינת דוהרת קפיצה קול שוב שנשמע עד
:המודע

האללו". עבדאללה, "האללו
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 קשקשו הנעולה דלתו ומאחורי הצינוק בתוך כבר הכושית משהיתה
 אווילית בסלחנות וציחקקו קולנית בתאווה שבידיהן במפתחות הסוהרות

 הצינוק, לדלת במדיהן, מיישרות ניגשו, עתה, זה רק לה שנתפסו המבוכה על
הקטן: האשנב דרך בפיהן מכרכרות והחלו

 — עבדאללה?״ המלך לפני עלי להמליץ תוכלי מכבודך במחילה ״אולי
האחת. אמרה

 אמרה — ״1 שלום פריסת פארוק למלך להעביר בטובך תואילי ״אולי
השנייה.

 המלעיג להגן את ושמעו המסדרון את מטאטאות שהיו ערביות אסירות
בראשן: אליהן נדו הסוהרות של

אללה". מן כולו חראם, "הראם,
:הסוהרת לי סיפרה הרחצה לחדר בדרך

 מקור קופאים ילדיה ושני בית־לחם ברחובות משוטטת מצאוה אתמול
 במרכז, והיא עליה נאסף בית־לחם ערביי קהל היוולדם. כביום ערומים עמה,

 הלכה בית־הכלא בחצר המטורפות. לצינוק לכאן, והסיעוד. עצרוה נואמת.
 במסדרון, כאן, כבר בהיותה אבל בלכתה, גם לרגליה דבוקים ילדיה ושני ברצון,
 קראו הסוהרות בכוח. לכך לכופה היה אי־אפשר גם לתא. להיכנס מיאנה
 הועיל. ללא הרובים. בקתות אותה היכו ואלו שבחוץ השוטרים לעזרת
 עצה. לטכס וביקשו והצר, הלח במסדרון עומדת כשהיא לה, הניחו לבסוף

 שני את הרכיבה ממקומה, הכושית לפתע זזה לעשות מה תוהים הם עוד
 נכנסה הצינוק, תא לכיוון בעצמה ופנתה זה, גבי על זה גבה, על הילדים
הדלת. את מאחוריה וטרקה לתוכו

 לראשונה פרלמן. ד״ר שם לי חיכתה כבר לצינוק הרחצה מן כשחזרתי
 לידה עמדתי מקרוב השיגרתי. לביקורה כשבאה ב״ווילה", אותה ראיתי

עכשיו. רק
 הערבי הרופא את תחליף יהודיה שרופאה שזכו עד העצורות לחמו הרבה

 סודות בו נשא שהגוף משום לא הסוהר. בית הנהלת מטעם ממונה שהיה
 רק זר, של הרעה עינו מפני עליהן לכסות ביקשו שהעצורות מחתרתיים

 אם גם יהודי, אח עם הנוכרית בסביבה הכלא בבית פה חי מגע שכל משום
נפש. להשיב כדי בו היה שלומנו, ומאנשי "משלנו" לא

 ומאנשי "משלנו" היתה לא אכן פרלמן ד״ר יהודיה, היתה אכן פרלמן ד״ר
מאתנו. אחת כל של לשלומה דפק וליבה שלה היינו אנחנו אבל שלומנו,

 חיים. כל ובעד מוות כל נגד רק היתה היא נגדנו. היתד. לא גם אכן היא
 שהיה דוק־ילדות־זכה אותו בשביל מדי מסובך היה — חיים בעד שהוא מוות
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 והרגישה לרפא באה היא אבל פרלמן. ד״ר של פניה־הבאים־בימים על נסוך
 גם בדמנו וגאתה איפוא באה שנתנה התרופה עם ממנה. בריאות שאנו

וריפאה. — עלינו מתגאה שהיתה הגאווה
 להתגאות היה קל כמונו, שחושבים לאותם מעשינו על להתגאות היה קל

 קשה אבל — אחרת שחושבים לאותם גם שבמעשה הגבורה עמידת על
 רחוקות וגבורת־הקרבה מלחמת־דמים שקטגוריות למי עלינו להתגאות

וכל. מכל מעולמו
 גאוותה רחשי את לבלום צריכה כשהיא ועוד קשה, היה פרלמן לד״ר
 היא, ליבה מפני גם ואולי סוהרות של בולשות עיניים מפני בתוכה

מקצועית. חרדה עם אותם ולמהול מרפא זריקות עם לגופנו אותם ולהגניב
 חיזרת היתה לחבישה חבישה וכשבין לפצעי. גם עכשיו חרדה פרלמן ד״ר

 סימן לפני הרחק והנה שמעתי — זאת? עשית ...איך אותי: ושואלת
קריאה. סימן להתייצב הקדים שבקולה השאלה

 אבל לכאן, חדרו לא השמש קרני היום. כל פה שרתה אפלולית ערב.
 שהנה הקירות. מתוך ומאירות יוצאות והן משלה, קרניים יש לאפלולית גם

 נכנם והחושך הקיר׳ לתוך ונתכנסו הקרניים חזרו הערב, משירד עכשיו,
שלמעלה. האשנב מן לכאן וירד

לתא: הסוהרת נכנסה החוץ מן בצינוק האור שהודלק עם
 לידי הניחה אמדה, — הערב״ ארוחת את לך להכין לחברותיך ״הרשינו

ויצאה. פח, קערת
 בתוך נקרע. מרשרש, קול נייר. של קולו ושמעתי הלחם את בצעתי

 הלחם ובתוך אותו גוללתי ומוארך. צרור נייר גליל דחום ראיתי הלחם
קראתי.

 ומודיעות לשלומי חרדות הן ובו למעלה, האסירות מנערותינו היה הפתק
לבקרני. הורשו ולא פה היו שהורי לי

 וממלא שוב עולה הכושית של קולה לחם, בפירורי כולו מכוסה עוד הפתק
 שלא היום, ואמי, אבי היום פה היו למה נסערת, יודעת, לא ואני התא, את
 ונודע הבריחה דבר להם נודע כבר אולי או מועד... יום ולא ביקור יום

? כשלוני
 מעבר אמי עם ודיברו בחצר שהיו הערביות האסירות לי סיפרו למחרת

 ורק אמש, עמי שהתרחש מה מכל דבר הורי ידעו לא שבבואם לגדר
 תומם מיסטר לפני להתייצב ונתבקשו אותי לראות כשביקשו אחר־כך,
מפיו. הדבר להם נודע במשרדו

 גם לה, שסיפר מישהו מפי לא שידעה. אמי לי סיפרה שנים אחרי אבל
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 — יומיים אחרי רק הבריחה נסיון דבר פורסם בהם — העתונים מפי לא
 רצה אגי ובחלומה חלום, אמי חלמה בריחתי אחרי לילה שאותו מפי. אלא
:אבי את והעירה בזעקה והקיצה — לעזרה וקוראת עצים בין בדם

לבית־לחם". ניסע "בבוקר — לו אמרה — רע״ חלום ״חלמתי
אבי. אמר — היום״ ביקור יום ״לא

אמי. אמרה — חלום״ חלמתי אני ״אבל
ונסעו.

 חלום־ חזיונות כל אולי :לאמר הפליאה, את ליישב ביקשתי לא כשסיפרה,
 אמית למה שלאחריו... הזיות־יום אלא היו לא המעשה שלפני הלילה

 הפלא את להחיות מבקשת אני — מבקשת שאני שכל פליאות־שבחלום־לילה
 יום־יום של כשפשוטו המופלא־הלילי את אפשט אל־מה ? היום במציאות גם

? הנס בכוח רגע בכל וחי בעיני פלאי הוא

 והסוהרת הצינוק את ניקו אסירות בסד־מרפא, רגלי את שמו למחרת
 תומם, ממיסטר להבדיל הגדול", "המודיר הסוהר, בתי שמפקח לי הודיעה

לבקרני. ויבוא הבוקר לכאן הגיע הקטן", ה״מודיר
 ג׳מילה, ושית הקטן המודיר הגדול, המודיר שלושה: נכנסו כשנכנסנו

 ראיתיה לראשונה שראיתיה כמו הסוהרות. על אשר הערבייה המפקחת היא
 מיסטר של גבו מאחורי תמיד תומם. מיסטר של גבו מאחורי :לאחרונה

 והיא נכנם הוא לאסירות לתאי היומי לביקור שניהם נכנסים כשהיו תומם.
 מאחוריו; עומדת והיא עומד הוא בתא, עומדים כשהיו אחריו; נכנסת

 יוצא כשהיה מאחור, שותקת היא היתה אלינו מדבר היה תומם כשמיסטר
 לא דבריו. על באוזנינו וחוזרת שונה — אחריו תצא בטרם — היא היתה

 וראשה מאחור הרחק אחוריה נטוי, גווה תמיד שכן גבוהה שהיא בה ראו
 סוס: פני — מלאכתו את משלים הבורא היה אם — פניה מלפנים. הרחק

 בולטות שיניים בולטות. שיניים לכסות מספיקות שאינן עבות, שפתיים
 בוהמות ועיניים ונפולות ארוכות לחיים רסן, בהם ליתן שצריך וגדולות

מאוד.
 היחיד האנושי הדבר היה רוע־הטפש זה רק שלראשה הלבן הסודר לא

 שיצא דיבור כל פיה. שבזווית העקמומיות זו וגם אלו, שבפנים והמוגמר
ההיא. בעקמומית עובר היה — יצא שלא הרהור וכל מפיה
 עמד תומם לפני עכשיו רק תומם, מיסטר מאחורי פה עמדה עכשיו גם

בקולה: עלי היא נתנה לדבר החל שתומם לפני ועכשיו הגדול, המודיר
רע. ולוחש חלוש קולה — ״קומי!״
ה״בורש". על שכובה נשארתי
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 ל״ווילה", שנלקחתי לפני הסוהר, בבית פה שהייתי הראשון ביום כבר
 — הסוהר בית מהנהלת מי בפני לקום שפה הנוהג בפגי מה בי התקומם
 הבנות אבל לתאינו. נכנסים היו כשאלו — ג׳מילה שית או תומם מיסטר

הנכנסים. נכנסו בטרם עוד משים, כמבלי ונעמדו, התחכמו שלנו
 יכולה, ההזדקפות, ממנה שניטלה עמידה ישיבה, לה קדמה שלא עמידה

 אמת, זו גם אבל מישיבה־שלא־על־מנת־לקום, יותר אולי לפגוע אמת,
 שלנו בזו גם היתד, התחכמות וכבכל פשוטה. התחכמות זו היתר, שמעמנו

והכוח. הדין בעל של שקטה דין וקבלת בחולשתנו, שקטה הודאה
 הסוהר בבית ראשון יום אותו גם משים בלי ונעמדתי אני גם התחכמתי

 מכוח אולי עכשיו, לא. — בצינוק עכשיו אבל שלאחריו. כולם הימים כל וגם
 עוד פה בי היה שלשום, עוד בי שדבקו השמיים אותם וריח הרים אותם

דינם. את לקבל ולא מולי העומדים אלה כנגד להתקומם כוח
 לעשות מה ידעה היא ג׳מילה. שית של דעתה עליה נתבלבלה קמתי משלא

 הוא מה כששמעה להגיד מה ידעה היא מה, לה אמר תומם כשמיסטר
הגדול. המודיר של גבו מאחורי ושתק תומס מיסטר עמד עכשיו אבל אומר,

 רגלי על בכוח להעמידני וביקשה ג׳מילה שית אלי ניגשה כשבייאושה
נוזף: הגדול, המודיר עליה פקד

רגליה?" על לעמוד יכולה שאינה רואה אינך וכי "הניחי,
" ...אפילו יכולה היא ללכת, גם יכולה היא יכולה. ״היא
 התלבושת לעומתי. אחד צעד ועשה הגדול המודיר אותה היסה — !״ ״די

 חגרו בכוח, הגדול גופו על אותה כפו כאילו פתאום נראתה שעליו הצבאית
תיפקע. שלא בכפתורים וכפתרו בחגורה
 היה קמוט סגור. כשפיו המהומים כמה המהם פיו את אלי שפתח לפני
 לקמטים מצידו שיווה השומן אבל ושמן. פטום — לקמט קמט ובין ובזקגה,

ושובע: טוב של סבר
 נערה מסכנה, גערה מה? לשדר, התגעגענו "אז — אמר — זהו״ ״אז
 "אז — יותר בוטח וקולו המפקח ואמר חזר — מה״ אז ...שכמותך פתייה

עשית?" בעצם מה
לענות. שגפתיתי על עצמי על יותר צעקתי, — לברוח״ ״נכשלתי
 וכי מצטער... באמת "מצטער, — בצחוק פרץ — לברוח?״ ״נכשלת

 הקטן והמודיר הגדול המודיר עכשיו געו — ?״ לך שנעזור ביקשת לא למה
הסוסה. ופני

 אחרי עצמו את להצחיק המפקח רצה — לברוח״ ה... ה... ״נכשלה
 קולו, וגם כך, כל אותו הצחיק לא זה מה משום שעכשיו אלא שנרגע,
כך: כל בוטח היה לא כבר שוב אלי כשפנה
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 מהי... לפרס, בעינינו תזכי גם כך שעל סבורה היית מה וכי מה׳ "וכי
 ...בת־מזל ...לחיות נכשלת היית לברוח נכשלת לא לו את, בת־מזל

 אחרי למות... חשק כל מליבך להוציא נדאג לחיות, שתמשיכי לך נדאג
 פה לא, לא, אוה, שוב, לברוח יצר כל בך ימות כבר בצינוק ימים עשרה

...״לשבת תרצי כבר
 הקטן המקל נפנף אחריו המסדרון, אל ופנה במקלו נפנף הגדול המודיר

 כחוככת רגע, עוד פה השתהתה ג׳מילה, שית היא, רק תומס. מיסטר של
בדעתה.

 זה רק כאילו בהחלטיות, פתאום אלי פנתה — פה״ תשבי ימים ״עשרה
 לברוח חשק בך יתעורר לא כבר "פה — בדעתה ההכרעה גמלה עתה
 בהתרגשות, זהרה — לשבת״ תרצי כבר פה ..שכמותך. פתיה נערה שוב,

בראשה... שנצנצה הפתאומית להברקה בעצמה האמינה לא כאילו
 לדלת ניגשו השלושה בשיחתה. החלה הכושית דהרה. שמעתי כשיצאו

 ג׳מילה שית של קולה את שמעתי דמדומים ממרחקי וכמו שממול, הצינוק
 השניים של צחוקם ואת הכושית, דברי את "המודירים" לשני מתרגם

במסדרון.
 התא את ומילא צחוקם על והתרומם התנשא הכושית של קולה אבל
מרחוק: פה קרא עוד הכושית של וקולה נעלמו כבר הם אוזני. את ומילא

נעם". עבדאללה, "האללו

 לקומה הועליתי העשירי היום של בערבו בצינוק. ישבתי ימים עשרה
וברכה. דבורל׳ה של לחדרן והוכנסתי הכלא בית של השנייה
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 רחבה, אבן אדן ואני. ברכה דבורל׳ה התא. חלון אדן על ישבנו שלוש
 גג קצה ואל שמיים מעט אל שבחוץ, החומה אל ונשקף גבוה החלון עמוקה.

 האסירות את רק בגן הפרחים את ראינו לא ביום בפרחים. גן למטה "הווילה".
 כלואות האסירות ערב. עכשיו הסוהרות. ואת בו עובדות שהיו הערביות

 עתה זה רק כאילו למטה הפרחים את ורואים במסדרון והסוהרות בתאים
אלינו. לפרוח כדי נשתלו
 בא וריחן אדומות השושנים. את ערב בכל רואה אני בגן הפרחים מכל

 ויפה למות, גובלות בהן ויש לחיות פורחות בהן יש אדמה. מעימקי מלמטה,
 רק אותם רואים לא הפרחים, לכל השושנים דומות שבחייהן מחייהן. מותן

 כל — במותן אבל סביב. חי כל בחיי מתמזגים וחייהם צמיחתן, את רואים
 נפתחה, לא שמעולם חנוטה, סגורה, בעודה אם לעצמה. אחת מתה שושנה
 קבר אלי יורד עמה כמוס סודה חולל, לא חלומה איש, ידעה שלא כאשה
 כשהיא תמות או ...מוות עד ונוגה חושים משכר חריף, בה עומד וריחה

 לא קמוט, לא הוא, לעצמו פרח סיפור, — עלה כל עלה־עלה, פרודה,
 נופלת־ והיא לאוהבים נפשה שעייפה כאשד. וליחו, בעינו ביובשו, אלא מרקיב,
 עד חייה את שחייתה משום שמתה שבעה, לצדדים, פזורה לאה, נובלת

מות... עד תום,
 דיברנו. ולא הגן אל מסתכלות החלון, אדן על יושבות היינו שלוש
 האיר עוד שהלך לפגי אבל והולך, יוצא כבר היום ובא, הלך כבר החושך

כולו. יום של אורו בתוכו שקיפל טהור אור הגן, את לבן באור רגע
 מעט נתאגרפו ידי אוזני, את אליו זקפתי האור, אל עיני את יותר פקחתי

 האור ונתרפו. ידי שבו מעט זה עוד אבל ועורי. נפער פי לתפוס, כמו
 שתכבה. בלוא פתאום שנעלמה רחוקה, אחת, לנקודה ונתעמם נתכווץ שבחוץ

שרה. דבורל׳ה את לידי ושמעתי החושך את רק הגן את עוד ראיתי לא
 ואינו בה עולה ורך, מלא קולה דבורל׳ה. שרה החושך אל החלון מאדן

 אל ולהתכנס לשוב מנת על מפיה יוצא אלא בנו, גם לעלות מנה נפרד
 אליה הפניתי עכשיו רק אני אבל מזמן כבר שרה היא דומה שאת. ביתר גופה

ראשי. את
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 נוקשה מדי יותר היה זה גם אחרת. לה לקרוא יכולנו שלא דבורל׳ה.
 שובבנית, שבה. המתרקדת ולשמחה נתפסת הבלתי החיים ולעליצות לרוך
 רק בו. משחקת שהיתה נערות ממשחק אותה הפסיקו עתה זה שאך כמי

נשק. מקורס אלא אותה הפסיקו ממשחק שלא
 פצועה עוד הייתי ברכה. ואת אותה הכרתי מאז עברו אחדים שבועות

 :סיפרו ילדות. ועודן שתיים לחדרן. אותי כשהכניסו למשפטי ומחכה וחולה
 בשוני, אצ״ל של נשק לקורס יצאו יחד. ונתפסו פה הן חודשים שישה

 וכל קורם באותו היו צעירים שמונה־עשר עוד גבעה. בצלע בחורשה
 התעוררו אחד בבוקר בנשק. ולהתאמן לקום המפקד לקול נעורים היו בוקר

 והקיפו שגילו בריטיים ובלשים שוטרים של זר נשק למול אחרים, לקולות
 שבע עד משלוש מאסר לתקופות ונידונו נאסרו העשרים הגבעה. את

החומות. לבין שנים שלוש פה, הן עכשיו שנים.
 על מהרהרת אני לידן, עכשיו, איך ומוזר מאז עברו אחדים שבועות

 שבצלע קורם אותו בעיני חשוב לא נפש. בשוויון ומאסרי מאסרן פרטי
 זה ונטרפו עכשיו נכנסו אלו הגג. שבעליית משדר אותו לא גם הגבעה,

 הזה המסורג החדר רק פה מהם נותר ולא נטמעו התחברו, זה, בתוך
עלינו. שסוגר

 ונעשה קולה הלך החשיכה עם מלים. בלוא וכבר שרה עוד ...דבורל׳ה
 עד בו היתה ראשוניות מין ויותר. יותר מתערטל ויותר, יותר כמום

ברכה. את וראיתי לצידי ראשי היטיתי לו. להאזין לי שאסור שהרגשתי
 הנעימה. קול עם הרף בלי נע היה כתפי אל שנשען ברכה של ראשה

 אבל כאן נע ראשה שרק ויודעת הצד מן ברכה של פגיה את רואה אני
 היא תמיד פה. לא ברכה של וליבה עיניה תמיד לרחוק. נעים וליבה עיניה

 היא אליה דובר וכשאתה לך, מעבר מחפשת היא ודומה עליך מסתכלת
מכאן. מעבר מי לה משיב מה שומעת
 והמבריקים הארוכים הריסים קמוץ, הפה לדבר, מרבה אינה מעצמה היא

 עיניה דרך פעם לפרוץ, בהם נאבק היופי רק מתוחים, הפנים מושפלים,
 שתי עם ופעם למעלה האף עם מזדקר פעם בצחור, שיניה דרך בשחור,
 ברכה נחה לא ולעולם נח אינו לעולם אבל לצדדים. לחייה עצמות

לזרים. מסודה טפח יגלה פן ומהצניעו בו מהילחם
 היתה פנימה לתוכה החוץ אל ממנה שמתגלה מה כל את להכניס יכלה לו

 לפחות אז צריך ברירה, גם אין פנים, לכל חוץ ויש מנוס אין אם זאת. עושה
 בידיה והמפתח — חדיר ובלתי אטום החוץ שיהיה כך מבפנים להסתגר

מבפנים. ברכה, של
 של האבן גדר את ובעליונות בגאווה מבטה מקיף איך לראות היה מצמית
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 לא ברזל במקבות ברזל. במקבות אותה תבקע שלא בחומה הסוהר בית
להיבקע. וביקשה אבן של לא שהחומה כן. באהבה אותה, תבקע

 מה, חשוב לא לאהוב. ביקשה אותה שיאהבו ברכה משביקשה יותר אבל
 והחלומות האיוויים הכוחות, כל את בנפשה ישחרר הזה שה״מה" רק חשוב

 לעבור מוכנה תהא אז ברכה גבולות. תדע לא היא אז או בה. שעצורים
גבול. כל

 עברה בבית־לחם, בחדרן דבורל׳ה ועם עמה שהייתי ימים אותם ואכן,
ללח״י. — האצ״ל גבול את ברכה
 הגבול עוד זה היה לא ימים. אותם האצ״ל ובין הלח״י בין גבול היה

 עם מתש״ד, החל נשק: שביתת לבין מלחמה בין תש״ב—ת״ש שבשנת
 האצ״ל פעולות אל הזה הגבול התנפץ האצ״ל, בראש בגין מנחם התייצב
 גוף בין תש״ב—ת״ש שבשנת הגבול עוד זה היה לא גם במלחמה. שפתח
 הסוהר בתי החלו הפעולות עם :ושוקט משומר גוף לבין ונרדף פורש

והוגלו. עונו נחטפו שנשבו, אצ״ל, באנשי להתמלא בתש״ד המעצר ומחנות
 ובין המתחיל בין והשני, הראשון שבין הגבול אחד. גבול נותר עוד אבל

 שבמשך־זמן־ הבדל עוד אינו ושני ראשון בין הבדל בעקבותיו. הבא
מהותי. בראשיתי, הבדל אלא ורביעי, ושלישי שני בין כמו אריתמטי

 מלא רק ומופשט ריק לא ביניהם שהחלל ושני ראשון בין הבדל אבל
 אינו מאתמול חבריך ובין בינך כשההבדל איבה. גם מוליד ובסבל בדמים

 אחד בין הבדל רק אחרת שחושב לאחד כך שחושב אחד בין הבדל עוד
 שממול הרוצח האוייב עם שונא אתה — דם ששותת ואחד דום שקופא

הצד. מן הדם על שעומדים אלה את גם
אנשינו. דמי רק אז ניגר האוייב של דמו לא בתש״ב. דם היה

 ביום שנועד בתל־אביב, יעל ברח׳ מאנשינו אחד בהדר מלכודת, מוקש
 ימורטון, ווילקינם את ובראשם הבולשת חשובי את ללכוד תש״ב בשבט ב׳

 ווילקינם למקום. ראשונים שחשו יהודים, משטרה קציני שני במקומם לכד
 בקורם לח״י מאנשי ארבעה שבוע אחרי ללכוד כדי בחיים נשארו ומורטון

 ואמפר. ז׳ק את ורצחו סבוראי ומשה לבשטין ישקה את פצעו נשק:
 החמישי, ביום יחד. חייהם. על להילחם ואמפר ז׳ק הצליחו ימים ארבעה

 דיברו למוות חיים בין יחד. עוד. אונים מחוסר שניהם מתו אחת, שעה תוך
האחד: אמר לחוד. אחד כל הפצועים, חבריהם באזני השניים

יבוא". זה אחד שביום ידענו "תמיד
השני: אמר

היינו". חייליו שאנו ידע שהעם היום גם יבוא "אולי
האחד: אמר
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טעם". לזה שיש כשיודעים למות "טוב
השני: אמר
ינוקם". הזה שהסבל כשיודעים לסבול "טוב

יאיר. את לרצוח כדי ימורטון ווילקינס חיו עוד שבועיים אחרי

 — לחשוב גם וממשיכים דם בתוך לח״י, אנשי אז שעמדו כמו כשעומדים,
 חדש גון אז מקבלים שבעולם הצבעים כל אבל לבן. בצבע חושבים לא

אחר. טעמים בסולם ועומדים
 ומצא במרכז לעמוד היה יכול לא לחשוב־בלבן תש״ב—בת״ש שרצה מי

למעגל. מחוץ עצמו את

 בפרישה מלווה שהיתה החדשה הפוליטית בקביעה לח״י של הראשוניות
 וליבון מהפכנית הגות בהכרח הולידה ישנות אמיתות ובשבירת קיים מגוף

 ואופי מחשבתית עצמאות אז לח״י לאנשי מצידו ששיווה ומתסיס, חי אידיאי
 הנידוי אחריו, הרדיפות הפורש, הגוף של המוחלטת הבדידות רוחני־דינמי.

 הגוף. על הרוח עליונות את וקידשו עליונה אישית אחריות העמיסו והשנאה
 ופריצת הנוקשים הגבולות ביטול בהכרח נלוו הגוף של חשיבותו המעטת אל

החיילית. ובפקודה החיצונית שבקפידה החומרה
 הרוח נשבה רוחות מארבע שכן הפקר. רוח זו היתד. לא — כך שעם רק
 אלא גבול כל ביטול היה לא שפה רק גבול, כל ביטול הוא הפקר אחד. לצד

 גבול רק כשנותר הנפש. משאת גבול קצה לאחד: הגבולות כל היתוך
חופש. כבר הוא גבול, עוד אינו הוא — אחד

 ופתחה בו נשתכרה הזה בחופש לחם בית חומות בתוך ברכה כשנתקלה
בה. לבוא פתח לו

 בדברים. עליה לבוא ניסה לא איש מבפנים, הפתח את לו שפתחה היא
אחרת. חשבה כלפום דבורה אבל

 בין והתנצחות וויכוח יצרי נשתלהבו בתי־הסוהר כבכל בבית־לחם אמת,
 כבכל בבית־לחם יותר. צודקת מי של דרכו — אצ״ל ואנשי לח״י אנשי

 מאמר וכל פעולה כל על ביקורת דברי והוטחו רוחות נסערו בתי־הסוהר
 מגוייסים כולם היו כבר בבית־הסוהר אבל המחתרות, שתי של תעמולתי

איש. לגייס ניסה לא איש —
 תמיד אבל לא, לפעמים נכשלתי לפעמים גייסת. הייתי אכן, בחוץ,
 שלא תעמולה שידור מאמצע נלקחתי לכאן ללח״י. נפשות לעשות ביקשתי
 שעות עשרים־וארבע אחד בחדר סגורה עכשיו ישבתי ופה לגמור, הספקתי

1
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 ומגוף המעשה מחוויית מנותקת החומות, בין פה, אבל אצ״ל. בנות שתי עם
 וכל לח״י, אמיתות את — רם בקול גם ואם — פה שחייתי כל המחתרת,
 ביקשתי לא האצ״ל, דרכי נגד — יברקים בקולות גם ואם — פה שטענתי

שבחוץ. לח״י אל שאת ביתר עצמי את ולגייס לשוב אלא
 חשבה לח״י אל ברכה של רוחה גם פה עמי עכשיו כשנפעמה אבל
אחרת. כלפום דבורה

 שלושים עם תש״ו בניסן בכ״ב ונתפסה אצ״ל, חברת היא כלפוס דבורה
 האצ״ל יחידת הארץ. בדרום האצ״ל של הגדולה הגשרים בפעולת בחורים
 בין תחבורה עורק ששימשו הגשרים חמישה את לפוצץ אמנם הצליחה

 הליכה ליל אחרי בת־ים, חולות דרך בנסיגתה אבל למצרים, ישראל ארץ
 בשרשרת וכותרה הבריטים אווירוני ידי על היחידה נתגלתה תמים,

 השלושים נפצעו. ארבעה נהרג, מהבחורים אחד ירו, ה״כלניות" "כלניות".
 לחמש־ עמם, ודבורה עשרים־ותשעה, עולם, למאסר אחד ונשפטו, נאסרו
מאסר. שנות עשרה

 ל״יחם מצידם זכתה לא אפילו היא כאשה, דבורה את חוננו לא השופטים
 לא מצידה היא גם אבל הסוהר. בבית מיוחדות זכויות המעניק מיוחד",

הדין: גזר אחרי בפניהם כשזרקה נשי ברוך אותם חוננה
כן". לפני מפה תצאו אתם שנה? "חמש־עשרה

 ומהוקצעת. גמורה חטובה, חטיבה היא לרכות. מעוררת אינה אמת, דבורה,
 ומשהתגייסה אחר, בדבר תבחר לא שוב — בדבר פעם משבחרה דבורה,

 בתוכה המסגרת. בתוך רק מותרים והספקות ההרהורים כל שוב — אליו
 לפקפק, יכולה היא פנימיות זווית מנקודות שתאבה, ככל לנוע חופשית היא

המסגרת. את שיערער הרהור שום לא אבל — להרהר
 דבורה את יודע היית לו מחיצות. לבקוע לדבורה לה יכול השיר רק

 קול לה שיש יודע היית לו לשירה, קול לה שיש מאמין היית לא החוץ מן
 קול לה שהיה אלא מעמוק, עורג קול לה שיש מאמין היית לא לשירה
מבפנים. עצורים קולות של כהד רק נשמע החוץ אל שיצא וכל לשירה
 בשורה. לעולם היא לבד עומדת כשהיא גם חייל. היא דבורה מבחוץ אבל

מפקדת. :לפניה קצת היא השורה בתוך כשהיא גם טוראי. לא
 מיוחד. יחם קיבלה לא דבורה הסוהר. בית מדי רק מדים, היו לא פה

 הזה הלבוש את גם הפכה היא אבל הסוהר, בית בלבוש חייבת היתד, היא
 אפור־ קיץ, בימי לבן־צהוב ומסורבל, גס בגד אותו רואה כשהייתי למדים.

 הוא איך לעת־הערבים־הארוכים וכל מכל צבע ונטול סתיו בימי כתום
 ונוקשה, עבה ראש מטפחת ואותה דבורה, של גופה על הדר ללבוש הופך

 — מעוטר צניף ראשה על הופכת היתה איך חיה, שערה כל ולהסתיר לכסות
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 כל — הגוף דמות לו שאין לבוש אותו איך לצלם. אדם נברא איך ראיתי
 חסר־אונים היה — ייחוד ולהמית צורה לטשטש אלא לעולם בא לא כולו

צלמה. את ולבש דבורה של גופה על
 בשל רק לא זה נקיון. ומבהיק מגוהץ מעומלן, שהיה משום רק לא זה

 אביזרי חן. קיפולי שם גוי, סיכת פה — עליו שנוספו החוץ מן האביזרים
 דעת מהדר באה—שהיתה החזות הדרת פנים. הדרת עוד עושים לא חוץ

 לגרדום ללכת עליה ניטל שלו ידעת כך דבורה את כשראית קומה. ומזקיפת
 היתד, ישראל, בארץ בריטניה בידי הראשון המלכות הרוג יוסף, בן כשלמה
 הביתר״י ההדר בכוח מסרק. — המוות לפני אחרונה כבקשה כמוהו מבקשת

 שבחיים הטוהרה למול הגרדום: את יוסף בן שלמה ניצח עליו שהתחנך
 — האצ״ל חברת דבורה הטביעה הדר אותו מכוח נטול־חיות. המוות עמד
 הסוהר, בית את וניצחה הכלא מדי על דמותה את — בית״ר של רוחה יורש

דינם. גזר ואת סוהריו את

 גם שתפרוש בהכרח זה היה לא מהאצ״ל בת״ש פרשה כשלח״י
 לדרכי שהפריע מה גם זה בצביון היה לא לו בו שהיה ההדר מצביון

ימים. אותם המחתרת מן המלחמה
 ישנים חדרים, לחורי בלילה כשמתגנבים הדר־מראה על לשמור קשה

 ומצמוץ גוף בצמצום רחוב, בסמטאות ביום והולכים האקדח, על יד בבגדים,
בלש. אין אם לבלוש עיניים

 של האחורית בדלת בלילה כשמתגנבים הדר־מעשה על לשמור קשה
 תעמולה. חומר להדפסת שכפול מכונת או לכרוזים גייר סוחבים חנות,
 בקופות רק בכיסנו אז היה לא כסף כסף. אלו בעד דורשים הקידמית בדלת

 הבחורים הצליחו ת״ש, בתמוז בתל־אביב, אפ״ק בנק בשוד בנקים. של
 של המפקדה חבר נאסר השוד בעקבות אבל לא״י אלפי כמה להחרים

 ששים היו תש״א, בתמוז בירושלים, עותומן בנק בקופת זטלר. יהושע יאיר,
 עמיקם, ואליהו נכשלה, השוד פעולת — בה נשארו הם אבל לא״י אלף

בנור־שמש. פרך עבודת עם למאסר נשלח בראשה, שעמד הבריטי" "הקצין
 בנפשות לימים דבקה לשעתה הכרח שהיתה ההדר מקדושת הפרישה אבל

 אז והוא — אצ״ל של ההדר גינוני כשלעצמה. קדושה והפכה לח״י אנשי
 מלבוש ערום מלך :כשלעצמם אוייב בעינינו הפכו — חי ומחזון ממעש עני

 גיחוך מעורר ממלך ערום לבוש־מלכות אבל אהדה, גם ואולי חמלה מעורר
 בהכרח היה הוא לעמוד כדי אבל לבוש, רק אמנם היה זה איבה. גם ותמיד
 בחדלות־המעש מכריע חלק לו שיש להאמין שנפתינו עד עיניים ודקר מנופח

שנים. אותן אצ״ל של

j
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 הראות קוצר הכריע תש״ד שנת עד האצ״ל של שבחדלות־המעש רק
 הפוליטית הראות שנתרחבה שעם עובדה היוצרת. הפוליטית המחשבה של
 עובדה המעש. גם התחיל המושגים, והובהרו המחשבה נתעמקה האצ״ל, של

 ההדר מלבוש דבר פחת לא במלחמה פתח והאצ״ל המעש שהתחיל שעם
סופה. עד המלחמה, של בעיצומה גם זה אופיו על שמר והאצ״ל

 חיצוניים בסמלים להלכה רק התבטא לא האצ״ל של ההדרי הסגנון
 כך, האצ״ל, הפעולה. ואמצעי המלחמה דרכי בחירת על למעשה השפיע אלא
 שהוא אוייבים יעדים מאדם לפנות טלפונית, מראש, להזהיר הסוף עד נזהר

 לאחת נתלוותה אם דם, שפיכת על צער להביע והקפיד לפוצצם התעתד
 בדרכי מלנקוט גם האצ״ל נזהר כך מראש. לה שנתכוונו בלוא הפעולות

בקהיר". "הטרגדיה מוין בלורד לח״י התנקשות את שכינה עד איש, טרור
צמחוניים. ליגלגנו: איסטניסים. צחקנו: בלח״י אנחנו

 דימינו אלו אופי בהסתייגויות כי על רק לדם יותר צמאנו כי על לא
 חריפות להדר שגם אלא וחריפותה. המלחמה מהחלטיות הסתייגויות לראות

 תש״ז בטבת ו׳ ביום נרתעו לא אלו ש״איסטניסים" עד משלו, והחלטיות
 כדי מכנסיהם את בריטים לשני להפשיל כדי שרווליהם, את מלהפשיל

 לנוהגי בניגוד היה לא זה אמת, ארבעים־חסר־אחד. באחוריהם להלקות
 אצ״ל איש הלקאת על תגמול פעולת זו היתה עמם: בהתאם רק ההדר,
 מופשלי בורחים בריטים כששני אולם למלקות. בריטי דין בית ידי על שנידון

 הדדיות על המצווים הדר לחוקי בהתאם גם אם — עיר ברחובות מכנסיים
ממש. דמים משפיכות פחות אולי איסטניסית דמים" "שפיכות כאן יש —

 סרג׳נטים שגי לתלות תש״ז באב י״ב ביום הססו לא גם אלו "צמחוניים"
 אלא ההדר את שנגדה פעולה היתה לא זו גם עצים. שני על בריטיים

 האצ״ל בשבי. שנפלו האצ״ל נידוני תליות על גמול כפעולת לו צמודה
 בני שני על גם מוות דין פסק יוציא הוא חבריו ייתלו שאם מראש הזהיר

 הערובה. בני את תלה האצ״ל הנידונים, את תלו הבריטים שבידו. הערובה
 בעוצמתה שקולה שהיתה פעולה היתה שזו רק הדר. תלייה. כנגד תלייה
דמים. פעולות הרבה כנגד

 יש במלחמה לאמר: חיילי, הדר היה זה אזרחי, הדר זה היה לא שכן,
 לא אנו :לאמר עליהם. לשמור נאלצו עליהם שומר אינו האוייב אם חוקים,
 מסמל ותאריו, דרגותיו על במחתרת, העברי הצבא אנו טרוריסטית, קבוצה

אלוף. עד גונדר עד
 איך לראות יכולנו שלא !דום — גונדר גונדר, :לעגנו בלח״י אנחנו

...בגב כדור לירות במארב מחכה בתאריו גונדר
 האוייב, של גבו מאחורי כמונו אצ״ל אנשי ארבו מתש״ד שהחל רק

b
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 קרונות תעופה, בשדות חיבלו בגב, כדור בו ירו גו, אל גו עמנו, ולפעמים
 טלגרף, כבלי העיפו וגשרים, דרכים מיקשו ובולשת, משטרה רכבת,
 את דמים קרבות תוך פרצו וכסף, נשק החרימו צבא, קסרקטיני על פשטו
 ומיפקדת האזרחי השלטון מרכז ללב אף והגיעו בעכו, הכלא בית חומות
בירושלים. דוד המלך במלון ששכנו הבריטי הצבא

 יכול לא רק הוא בעיצומה, המחתרת למלחמת הפריע לא החיילי האופי
 של בעיצומה כי ואם לח״י. של המהפכני האופי בה פתח בה. לפתוח היה

 באדם ההמוני גידולה אפשרויות את לח״י של זה אופייה הגביל המלחמה
 של חותמת פעולותינו על הטביע הגה — פעולותיה היקף את וצמצם

 חלוצי־ בסגנון תעמולתנו את ייחד מתפשרת, בלתי וקיצוניות טוטאליות
 קנאה רוח אנשינו את והלביש חדשות רעיוניות מטבעות הטובע עקרוני

דתית. והתלהבות

 אותה, לנשום מיד התחילה לא היא לראשונה זו ברוח ברכה כשחשה
נעצרה. מקום מכל שלה נשימתה אבל

 פרץ בה שנבעה אצ״ל של המסגרת כאב את רק לא אולי כלפום דבורה
 גם אלא ברכה, של רוחה את להשיב והטפה שכנוע בדברי כשביקשה כאבה

נשימה. בעצירת החיה אחת של האישי המחנק אימת את
 שרוחה לברכה לה גרמו מפתים שכנוע דברי שלא דבורה אז ידעה לו אך
 כך אולי אבל היה, שאכן כמו עלי בליבה היה לא אולי ללח״י פה תצא

 לאצ״ל ברכה של רוחה את פה להשיב תצליח שהיא שככל יודעת גם היתה
 ברכה תצטרף מאסרה תום עם מפה כשתשוחרר לשעה: אלא תצליח לא

 ברכה אלא מעשה עשינו דבורה ולא אני לא שכן לח״י. לשורות בחוץ
אותו. מילא ולח״י להתמלא שביקש חלל בה שהיה עצמה,
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 היחידה היהודיה כשהסוהרת קלוש, אור בקע מהמסדרון רק כבה. האור
 כבכל לכולנו אמרה שבדלת, לחור שפתיה את הצמידה שרה, הכלא, בבית
:אלי ואמרה לחור עינה את הצמידה חזרה, מיד אבל והלכה. טוב, לילה :ערב

 בוקר אז הבוקר, במשמרת פה אהיה לא משפטך, מחר הלוא "נזכרתי,
והלכה. — לך״ טוב

 ירדו החלון אדן על רב זמן בחשיבה צמודות שישבו וברכה דבורל׳ה
 והאיר גלש שערה בכר, כבושים היו ברכה של פניה למיטותיהן. והלכו

החדר. את בברקו
 פצועה גולמית, אחת, צעקה מבחוץ. הקירות. את צעקה הרעידה פתאום

לעזרה. וקוראת
 הסוהרת קלוש, היה במסדרון הקלוש האור הדלת. אל ממיטתי קפצתי

 הסתיימה אחת שהתחילה והצעקה למעלה, לעלות במדרגות רצה לא שלמטה
שנאלמה. עד רגועות אנושיות, קטועות, לגניחות נתפקפקה הרבה, עכשיו
 — במיטתה כמקודם שוכבת עוד דבורל׳ה, אלי אמרה — תתרגשי״ ״אל
 של האדומות העיניים עם ההיא הלסבית, חטיפה זאת תתרגלי... "עוד
 הישנות ...חדש קורבן בוודאי היום לה מצאה ..’.האנס והקול רעבה חיה
 חדשה... אסירה בוודאי זו אליהן, נטפלת כשהיא כך צועקות לא כבר
...״הצהרים אחרי לכאן שהובאה הקטנה הפלחית זו אולי

 הצעקה. שלפני לאותה דמתה לא כבר הסוהר בבית עכשיו שהיתה הדממה
 ההרהורים אבל בחדר, פה דיבר לא איש גם החוץ, מן בא לא אכן, קול, שום
אימים. ורעשה שרחשה אחת לנקודה כולם נתקבצו הבית דרי כל של

לה. לקרוא שנתכוונתי בלוא אמרתי, — ״ברכה״
לי. ציפתה כמו ברכה, השיבה — ״כן״
קול". לשמוע רציתי "רק — אמרתי — כלום״ ״לא

הכר. מן ראשה את הרימה לא ברכה
אמרתי. — ״מוזר״
 מוזר זה האם מה. יודעת הייתי לא שאלה לו מוזר. מה שאלה לא ברכה

 זה או מאחורי, הרחק כבר הוא כאילו פתאום לי נראה שלי שהמשפט
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 שדבורל׳ה זה אולי או לישון, לי ומפריעה שותקת כבר ההיא הקטנה שהפלחית
...צד אל מצד לשמיכה מתחת מתהפכת הדלת שליד במיטתה
דבורל׳ה. את שאלתי — ישנה?״ אינך ״למה
השיבה. — ישנה״ ״אני
...״כן״

 חצות. בית־לחם. כנסיות בפעמוני מכה הענבל קול את שמעתי מרחוק
:עכשיו לי אומרת היא כן שעל שמעה, דבורל׳ה גם אולי

לספור..." תתחילי "ממחר
 הספירה, לפני חודשים ארבעה ספרתי. ולא עברו חודשים ארבעה

עד? לספור. אתחיל תש״ו בסיוון ז׳ ממחר
 לספור התחילה היא לספור. שהפסיקה אחת עצורה הכרתי ב״ווילה"

 שליד הקיר על וציירה אחת, לשנה החירום חוקי לפי מעצר פקודת כשקיבלה
 שבת, מוצאי כל בשנה. השבתות כמספר קווים, ארבעים־ושמונה מיטתה

 כשאחרי הפסיקה היא אחד. קו מוחקת היתה משכבה, על עלותה לפני
 המעצר הארכת וקיבלה בית־הבלא למשרד הוזמנה האחרון הקו את מוחקה
 ארבעים־ושמונה הקיר על אחת בבת ציירה לחדרה, חזרה נוספת. אחת לשנה
 לאחריהם מיד והוסיפה כולם, את לרוחב אחד בקו מחקה זה, ליד זה קווים,

...יספה ולא לאורך, קטן, אחד, קו

ללמחכמה". פאולה "ללמחכמה,
 למשפט להליכה עצמי להכין הסוהרת עכשיו לי קראה שבה הצעקה

 כך היתד. לא תומם מיסטר של ממשרדו כשיצאה אולי מאוד. אנושית היתד.
 לסוהרת מזכירתו למזכירתו, צעק תומם — למעלת לאוזני זו שהגיעה עד אבל

 שהעבירה הראשונה, שבקומה לזו זו הבית, שבמרתף לזו זו המשרד, שליד
 לתוך שבדלת החור דרך אותה שהצריחה השנייה, שבקומה לסוהרת אותה
אותה. ועידנו חגיגיות גם התרגשות גם בדרך לה נתלוו כבר — תאי

 האסירות מפיות הרחמים אנחות באוזני אותה עידנו מכל יותר אבל
 אותי וכשראו המסדרון, בנקיון בוקר שעת אותה עסוקות שהיו הערביות

 בקול, מי במקהלה, ופתחו סביבי נקהלו עבודתן, את הניחו מתאי יוצאת
חראם. חראם, יא בגניחות: ומי בדמעה מי

 כשפגשתי כאליסה. היתה במקהלה עמן ענתה ולא בתוכן שעמדה אחת
 שגה לחצי שנשפטה אחרי משפטה, לפני עוד היתד. ביפו ב״קישלה" אותה

 כאן. עונשה את לרצות הובאה אותה שהזמינה אחת תרנגולת גניבת על
 למשפט לכתי לפני להפרד רציתי שפה הערביות האסירות מכל יותר

מכאליסה.
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אמרתי. — כאליסה״ ״להתראות,
 לחשה דבר־סתר משננת היא וכאילו לפנים, קצת צעדה מהססת, עכשיו,

פי: לתוך
 מאף כלום■ גנבת לא את כלום... יעשו לא לך כולה, יה תפחדי, "אל

 האמת, את להם ספרי רק כולה, יה אותך יזכו הם גנבת... לא את אחד
גנבת..." לא את אחת פעם שאפילו להם הגידי

 כדי עכשיו שעלתה סבאת, בכאליסה גערה — מפה״ הסתלקי ״יאללה,
 ובחברותיה בכאליסה דחקה — כולכן״ מפה ״הסתלקו — למטה להורידני

לעבודתן. לשוב
 ומעולם לה היה טוב לב עמי. שתלך היא סבאת הסוהרות שמכל שמחתי

 היו לא לכאן עמו נקלעה לא שלו אלא לכאן. עמו נקלעה איך ידעתי לא
 כשהעוול רק בפנים לדפוק מתעורר היה זה שכן לב, לה שיש יודעים
 בתוך וכל מכל רדום הלב היה העוול זעק שלא מקום זועק. היה שבחוץ

מתים. ארון של הרגשה תמיד בי שעורר והעצי המרובע גופה
 עכשיו, אבל הבוקר. רחצת בשעת קודם, נפרדתי כבר שלנו הבנות מן

 ראשיהן את ראיתי למשרד, המובילות במדרגות סבאת עם כשירדתי
 ובשחור בערמון בזהב ראשים חמישה הדלתות. סריגי מבין אלי מטפסים
 ידיה את לראות דימיתי ואני נפנפה, לא ברכה רק לשלום. אלי מנפנפים

באגרוף. לגופה קפוצות לדלת מעבר
 דימיתי, שאכן כפי שהיה, סקוטי, קצין עמד למטה, המנהל, של במשרדו

 היו פניו בירושלים. המשפט לבית אותי שתלווה השיירה על האחראי
 מבט לעברי מעיף היה פעם מדי בדברו. זו אל זו נוקשות ושפתיו עגולים

 אם בה יודעים לא — בכלוב גם שאם מסוכנת, בחיית־בר שמסתכל כמי
לא. אם ניצודה כבר

 ממהרת כשסבאת ואני, קמעה פתוחה היתד. החצר אל במשרד הדלת
החצר. אל דרכה נדחקתי אחרי,

 סלמה את לפני ראיתי חודשים ארבעה לפני לראשונה לכאן כשהובאתי
 בחצר, לפני רואה אני חודשים, ארבעה אחרי לראשונה עכשיו, הכושית.

 והתייצבה סלמה קפצה אותי משראתה הכושית. סלמה את הפרחים, בתוך
 ולא — בידה מים נוטף משפך — ידי על כך עמדה אחדים רגעים מולי.

 דמעו, לא תמיד, בהם עמד נוצץ שלחלוח עיניה, בוכה. שהיא בה ידעתי
 שפתיה ומרתת עצוב ניגון מין הגונחת מנשימתה ורק נתכווצו לא עפעפיה

בכי. מין בוכות שפניה ידעתי
שאלתי. — סלמה?״ יה את, ״בוכה
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 הכלבים, בני אותך, יחזירו לא הם תלכי. אל כולה■ יה אתם תלכי "אל
הם..." ילדי־זונות הם הם, רוצחים הם

 מן המלים את בראשה מחפשת היא כאילו עיניה, את רגע השפילה כאן
 ואלות, קללות זו, אחר בזו מפיה, יוצאות החלו אותן וכשהרימה האדמה,

 הרחיקו לא מפיה אלו שהחליקו עם אבל מזו. משתוללת זו מזו, חריפה זו
מכבר? להם מוכן שהיה בקבר באדמה, להיטמן וחזרו מקום לשום ללכת

מתר נקי בלב סבאת עליה הרעימה — שכמותך״ כלבה מפה ״הסתלקי
שטן". הפרחים, את "השקי — עומת

 עומדת שהיא עכשיו ראיתי לא היא שבוכה בסלמה קודם ראיתי שלא כשם
 שסלמה מרחוק, פראי מתדרדר הו" הו "יוהו ששמעתי עד בצחוק לפרוץ

שבגן. הפרחים את והשקתה — בידה מוטה המשפך — עמדה כבר
 לשער. עד אותנו וליווה הסקוטי הקצין עם ממשרדו יצא תומם מיסטר

 רגעים באותם מאשר יותר ממנו רחוקה אני השער יד על שאני עכשיו
 עמד לא אז השנייה. שבקומה המסדרון מחלון בו מתבוננת שהייתי ארוכים

 נפתח שהוא כל העולם. ובין ביני אלא חוצץ היה ולא בשבילי אלא זה שם
 ונסגר חוזר שהוא וכל ערפילי, בודד, סתמי, "אולי" אלא אותי שואל אינו
 והוא לידו שאני עכשיו אנוקה. חרישית, אחת, אנחה עמי אלא נאנח אינו
 לה שתלוי מפתח של אחד בסיבוב תלוי והמנעול מנעול של בחור תלוי

 עכשיו נפתח הוא כלום. וביני בינו אין — ידה פרק על לסוהרת־השער
 משוריינת. מכווית של נעולות דלתות הכביש, על מולי, שאראה כדי לפג•
וחיילים. שוטרים צדדי מכל אותי שיקיפו כדי מאחורי עכשיו נסגר הוא

 ארבעה הכלא. בית של הגבעה שבמורד הכביש על היו מכוניות חמש
 מכל סגורה קטנה, אחת מכונית באמצע, וביניהם, צריחים עם משוריינים

זינזנה. כצינוק: עבריה
 מקלע מזדקר ראיתי ממני, אחדים צעדים במרחק קרוב, סלע מאחורי

 וגם אחד, עוד ראש שלידו הסלע מאחורי סקוטי. חייל, אדם, ראש ואחריו
 תלבושתם אבל שבמורד. הסלעים כל מאחורי ושלאחריו, ההוא הסלע מאחורי

 בעיני להם שיוותה צבעונית המשובצות בחצאיותיהם החיילים של הסקוטית
 כאן שהכל שדימיתי עד מייראה חזות כל מהם ונטלה כך כל עליז מראה

במה... תפאורת אלא אינם המקלעים ולועי והסלעים כבמחזה, מחופש

המשפט. בית שמש צעק — ״קאורט״
 כבוד מאימת לא רגלי. על הנאשמים מספסל לקפוץ שביקשתי כמעט
 הזו הצעקה מאימת רק הדין בית לאולם עכשיו שנכנסו השופטים שלושת

 החוק נציגי הופעת על הכרזה בה משהיתה שיותר רעדה. בגווי שהטילה
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 כבוד ייראת בה משהיו ויותר ליסטים, של פשיטה מפגי אזהרה בה היתה
...שלופה מאכלת אימת בה היתד, צדק וייראת

 בלי משדר "החזקת — באוויר צרם וחלק דק קול — העבירות״ שתי ״ואלו
 וארבעים אקדחים ארבעה של חוקית בלתי והחזקה השלטונות מאת רשיון

כדורים". ושמונה
 עיניו גם וחלקים. חדים דקים רואה, אני הדין, בית נשיא של פניו גם
 ונועץ מרים רגע מדי היה הנייר מן כשקרא אישונים. שני כולם וכל חדות

 משנים. לזה זה שונאים היינו כאילו כך כל טבעית באיבה בפני אלו שני את
 כלפי ביוהרה בקצותיו ומתעגל הפנים לצידי דוקרני מתמשך ארוך, שפמו

 כלפי בקצותיהם מתעגלות פנים כלפי להיסגר ובהתעקשן דקות שפתיו מעלה,
שפם. כמין הן וגם מטה

 מאצל המשפט בית מתורגמן מדודות אלי פונה — ?״ מודה לא או ״מודה
 ערכה את שוקל הוא ובפיו בפיו, מרכולתו שכל כרוכל וריק, קטן דוכן
מילה. כל של

 שיש ואת המשפט במהלך אשתתף "לא — אמרתי — בתרגום״ צורך ״אין
בהצהרתי". כך אחר אומר לאמו־ לי

 בו שהיו הקיר לצד מבטי הפניתי הנאשמים ספסל על וישבתי חזרתי
 שיטה עצי שני החוצה. שמשמאלי העתונאים ראשי מעל והסתכלתי חלונות

 לראות דימיתי אבל ראיתי, לא ראשם את החלון. אל מאוד סמוכים היו
 אין כאילו האולם, לתוך פנימה, החלון, שריגי דרך להשתרג נדחקים אותם
 אמש עליהם שכתבתי הניירות את מחזיקה אני בידי למעלה. צמרת להם
 בשקט הורי. של ידיהם חום את חשה עוד אני אצבעותי ובין הצהרתי את

 למקומותיהם וחזרו שבו מופלא בשקט ידי, את רגע לפני לחצו מופלא
 עיניהם איך חשה אני בגבי המשפט. בית אולם שבקצה הקהל בספסלי
 שבחוץ, השיטה עצי אל הפקוחות עיני ואני, מאחור, אלי מאוד פקוחות
אליהם. עכשיו עצומות

 תהיתי למשפט, הסוהר בבית ציפיתי שבהם ארוכים שבועות אותם כל
 מחשבתי את הורי פקדו לא — הדין יום את בדמיוני וציירתי הדין פסק אל

 וכשהובאתי לח״י, עם לבדי ברוחי הייתי שבועות אותם כל אחת. פעם אפילו
 פה הממלאים והבלשים השוטרים החיילים, למול קלה, שעה לפני לכאן

 כבר שעמי והסוהרת מאחורי שישבו השוטרים שלושת וליד האולם את
 מאחורי: שרוחשת עצומה הווייה של אחת השלכה רק אלא עוד הייתי לא

לח״י.
 וחשתי לבדי, לפתאום הייתי הורי את כשראיתי הורי. את פה שראיתי עד
 ילדות, ניחוח באפי מעלה והוא אונים, שבחוסר טוב רפיון מין לפתע
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 נזעקו לא עצמם שכל ידעתי שפתאום בחיקם. ראשי את לכבוש וביקשתי
 לגונן נזעקים שהיו כמו ריבי, את ולריב עלי לסוכך כדי אלא לכאן עכשיו

 שביקש השכונה מילדי מי מפני — ילדים בין קטנה ילדה ואני — עלי
 רגע לפני עלי שהסתכלו אמי של עיניה אלו בשל זה אולי לי. לההאנות

...רע לך יאונה לא פה אני אם פה. אני :הישן־המבטיח במבט
 הטובה סבאת אותי החזירה — בחלון?״ שם כך מתבוננת את מה ״אל
הנאשמים. לספסל

 במהלך אי־השתתפותי על פה הכרזתי מאז עבר זמן הרבה לא דומה
 אבל עטם. את מניחים העתונאים את רואה אני עכשיו רק שכן המשפט,
 ידעו כבר הם רושם. כאן איש על ולא עליהם עשתה לא כבר הכרזתי

לשלי. שקדמו חברי ממשפטי עוד לה וציפו אותה
 השופטים אל פונה ראשו אבל מולי. עמד. הקטיגור ישב, המתורגמן

:בדברו
 שמונה־עשר ליל אותו "ראה — סיפר — שוטרים״ של נע ״משמר
 בתל־אביב. השומר ברחוב ולכאן לכאן מסתובבים צעירים שני בפברואר
 ראו 3 מספר מבית ונעצרו. המשמר, בעיני חשודים נראו הצעירים
 הוקף הסביבה, הוקפה תגבורת, הוזעקה גבוהה. אנטנה מזדקרת החיילים

 טעונים, אקדחים ארבע נמצאו פתוחה, היתה שדלתה הגג, בעליית הבית.
 עם זהות תעודת ובו נשים ארנק וכן משימוש, חם עוד שהיה רדיו משדר
 בבית כן אחרי שנערך בחיפוש הלוי. שושנה שם על הנאשמת תמונת
הדירות". באחת מסתתרת כשהיא הנאשמת גם נמצאה

 שערו וגם הבריקו פניו העליון, גופו חצי את הרף בלי הניע הקטיגור
 טירון כשחקן הקהל, אל ולא עין אלי העיף לא דברו עת כל משוח. היה

 בדממה סביבו. מהנעשה התעלמות מתוך בתפקידו להזדהות המתאמץ זה
 שמשמאלי, העתונאים עטי חריקת רק עלתה כשסיפר, באולם, שהיתה

 שמגוחכת כמו ומטרידה, מגוחכת עכשיו עלי דמתה העניינית וברצינותה
הבמה... על פתאום קהל־צופים הופעת ומטרידה

 על כמוני ישרטט הוא בידי עכשיו שיש כמו בידו, עט למישהו יש אם
 כתם עיגול בתוך עיגול לרוחב, לאורך, קווים באוויר או שולחן על נייר,

...כתם גבי על
 הבנתי ואם שמעתי אם הדין בית נשיא בשם שואל אלי, פונה המתורגמן

הקטיגור. דברי את
 בליל שנמצאו המוצגים את להציג התחיל צבא, של סגין לבוש עד,

 את רואה אני העדים דוכן מאחורי העומד מארגז הגג. בעליית המאסר
 שהיה האקדח את ביניהם לראות מבקשת אני עוד אקדחים. מעלה העד
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 העד, של בידו רואה אני המיקרופון ליד שולחני על לילה אותו מונח
במשפט. הקטגוריה עד נגדי. מוצג. שלי. המיקרופון את להצגה, מונף
 למול העד, של הקפוץ פיהו זה למול כאן, כלל. עליו בליבי שאין רק

כלל. אליו לב לי אין השופטים, של הקפואות אוזניהם אלו
 לעצמי ממנה לקרוא מנסה שבידי, הכתובה להצהרה עיני את מחזירה אני

 נעימת מנגינה. ושומעת מלים קוראה אני הראשון. המשפט את קול בלי
אלמונים". "חיילים של החוזר מהפזמון הראשונה השורה
 הקמות עיניו שתי לקראתי יוצאות ורואה העדים דוכן אל עיני מחזירה אני

ומעיד. עכשיו פה עומד והוא ביפו, אותי שחקר סיידל, סרג׳נט של
 "שכחתי... ביפו: אז לי אמר איך בזכרוני עלה קודם אם זוכרת לא
 עלתה קודם או ז",...שלכם השידור תחנת שריקת מתחילה היתד. איך אבל

 על חצות־ליל קללת שומעת אני ובה אמי של אנחתה מאחור, בגבי,
 אחת לחפש ומיטה ארון בין עיניים שתי וגלגל והעיר שבא אחד של ראשו

מחר... של בחצות־ליל לחזור מנת על והלך טוב", "לילה וצחק שאיננה,
 אז שבערתי בעיגול עכשיו המתכווצות בשפתי זוכרת אני זאת רק

שריקד" — הסרג׳נט של האדומות אוזניו שתי אלו לתוך לשרוק
 עכשיו חורקות ועטיהם לכתוב הנייר על גהרו עוד לשמאלי העתונאים

 כותבים לב... בלי — חשבתי — העתונאית, לכתיבה נורא קול בבשרי.
 ז אים — גופם והם ...אחרים שיקראו כדי כותבים אחרים, שאומרים מה

חריקה... של קול אינם.
 האולם את שמילאו והשוטרים והחיילים העטים עוד חרקו לא לפתע אבל
 מתורגמן את שומעת אני שלידי, סבאת אל מתבוננת אני עוד ציפייה. נדרכו

 אם דברי, את ולומר לקום הדין בית נשיא בשם ממני מבקש המשפט בית
לי. יש

 מאמש, עוד שורות, בלי חלק, נייר על לפני וצפופים כתובים דברי לי. יש
 והולך, קטן לשורה שורה ובין לשניה אחת מילה שבין הצר שהרווח רק

 האחד הגוש את לבקוע מבקשת אני בעיני, ממצמצת אני ונעלם... קטן
 לי. אבדו אתמול שכתבתי המילים כל אבל למילים, לאחדים, הזה הגועש
 רואה, אני העתונאים, מאחורי, דוקרות עיניים המון ומחכה, בי מביט השופט
 יהיה שזה בלי להתחיל יכולה לא עכשיו ואני לזינוק־טרף, דרוכים שלופים

הכל... את להגיד אחת במילה אפשר איך וחושבת הסוף, גם
 כדי בדעתי שעלתה חדשה מילה כל על אתמול בשמחה קפצתי כמה ...

 גרא לי הציע הפרקים ראשי את ההצהרה. של הפרקים ראשי את להרחיב
 השבוע שהסתובבתי וכל המחתרתי, בדואר השבוע אלינו שהגיע במכתב

 מצלצלת, יותר הולמת, יותר מילה אחרי חיפשתי כמה סביבם. הסתובבתי



231 לוחמת של ספורה

 ואיד ...שניים עוד לידו הוספתי אחד משפט וקראתי שחזרתי אימת כל איך
בלל... מילים בלי היה מוטב לא אם חושבת אני עכשיו

 אבל המתורגמן, עם מתלחש הקטיגור חבריו, עם מתלחש הדין בית נשיא
 מתרגם אותו שומעת אני הנשיא דברי על באוזני לחזור פונה שזה לפני

במילה: מילה שבהצהרתי, הראשון המשפט את לשופטים
 הודאה האשמה. כתב על לענות לראוי מוצאת שאינה מצהירה "הנאשמת

 בזכותו שמכירים בית־משפט בפני כשעומדים רק באה אי־הודאה או באשמה
להאשים׳? למאשים זכות גם שקיימת במקום רק קיימת האשמה ולדון. לשפוט

ממשיכה: אני גמר, המתרגם
 וחשבון דין למסור עלי לכם לא כן ועל לשופטני, בזכותכם מודה אני "אין

 ישראל, חרות לוחמי לתנועת בת עבריה, לוחמת אני עשיתי. ומה עשיתי אם
 שאותו ויחיד אחד חוק רק יש לי המולדת. את המשעבד זר כוח בכם רואה

העברית". המחתרת חוק הוא החופשי, מרצוני עצמי על המלכתי
 מילים של ערכן לשקול שכח כבר המתורגמן הנייר, על רצים העתונאים

מצייץ: והשופט שד, שכפאו כמי ומתרגם
 אמורים הדברים העניין. מן אינה פוליטיקה לעניין. לא מדברת "הנאשמת

 — האמורה לעבירה הנוגע משהו לומר לנאשמת יש אם פלילית. בעבירה פה
 עליית באותה הנאשמת ולמציאות לאקדחים למשדר, הנוגע משהו שתאמר,

המשפט". מענין אינן פוליטיות הצהרות שתאמר. — לילה באותו גג
 של בזיק השופט של אישוניו נתברקו דבריו את לי מוסר המתרגם בעוד

 נתעממו דברי את לו והחזיר המתרגם כשחזר אבל שפמו. את והאירו הנאה
פוליטיקה: שוב היתד, זו שוב. אלו

 אלא בהם, מכירים איננו חרום, לשעת כתקנות הוחקו שהחוקים משום "לא
 נלחמים אגו אין העברי. הנוער את מחייבים שאינם זר עם חוקי שהם משום
 שליט כל ורע. טוב מחוקק בין מבדילים אנו ואין במחוקק, אלא בחוק

 :משלנו חרום חוקי הוצאנו ישראל חרות לוחמי אנו לנו. אוייב הוא פה זר
 ואחת אוייב כדין דינו בולשת, איש או חייל שוטר הזאת, בארץ בריטי כל

למות". — דתו
 קם מתרגם המתרגם בעוד באולם, רעש קם — הספקתי בטרם עוד
הדין: בית נשיא

 "הפסיקו — השולחן על עטו את מקפיץ כשהוא צרח — אותה״ ״הפסיקו
אותה". הושיבו אותה,

 השולחן. על עטו את לפניו זרק השופט רגליו. על לעמוד החל הקהל
הכריז. — יותר ירשום לא הוא
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 סגנון" באותו הנאשמת תמשיך אמנם אם התיק את שאסגור מודיע "אני
אמר. —

המשכתי.
 שני אל מדבר והחל שומע שאינו פנים העמיד השופט תרגם׳ לא המתרגם

 וירדה שעלתה המחודדת ובלסתו בקצב הזמן כל שרעדה בידו רק חבריו.
 מבין שהוא ידעתי לשנייה, שלי אחת מילה בין חותכת היא כאילו באוויר,
קודם. מאשר יותר המתרגם, בלי עכשיו,
 — מלחמה!״ אחד: יחס רק קיים הבריטי והמשעבד העברי העם ״בין

 — עמי שנותר האחד הנשק עכשיו הוא כאילו קולי את והעצמתי הגבהתי
 בכם להמשיך מפה גם כדי אלא במשפט בפניכם עומדת אני להתגונן "לא
 עד בכם להלחם למטרה לה ששמה תנועה לאותה בת אני, המלחמה. את

 אתם אותי לדון ברצותכם בית־דין. קוראים שאתם מה לפני עומדת חרמה,
 לו יכלו שלא רצון האומה, של החרות רצון את לדין להעמיד מבקשים

 בכולאכם זאת להשיג התאמרו בעולם. כוח שום לו יוכל ולא מכם טובים
 אלא אותה יצרנו אנו לא י הרוח את לכלוא התאמרו י לנשק חברי ואת אותי
תכלה". לא ובמותנו אותנו שיצרה היא

 לנשיא לתרגם הספיק כבר איפוא מי — הצד מן שותק הלוא המתורגמן
 כדי אותי להפסיק מבקש הוא למה כן שעל האחרונים, דברי את הדין בית

י מיתה עכשיו לי לפסוק מתכוננים לא החוק סעיפי שלפי לי לומר
רם. בצחוק פורצים לידי העתונאים

 העתונאים של צחוקם על יותר רועם וקולי פתחתי — יודעת״ ״אינני
 אותי מאשימים שאתם בסעיפים מתעניינת "ואינני — השופט דברי על מאשר

 לדון אתם רשאים פיו שעל אחד סעיף שקיים אני יודעת אבל פיהם, על
 אולם כנגדי, בו להשתמש אומץ די בכם יש אם יודעת איני למיתה. אותי
 שבוי־מלחמה כאל להיות חייב אלי יחסכם — יהא אשר פסק־דיגכם יהא

שנפל".
 מדווחות, במילים מלא שוב היה בידי הנייר נסתיימה. שבכתב ההצהרה
 לי היתה עוד ישבתי. לא עוד אני אבל נשמתן. שיצאה מתות, מופרדות,

 בוערת אבל כתובה לא בראשי. אחת הצהרה חיסיה, של משפטה מאז מאז,
כשאמרתי: משהו רעד קולי אבל ברמה, להיאמר מאוד

 הלוחמת. העברית האשה בעניין אחד. בעניין לנגוע מבקשת הייתי "עוד
 שאין להעיר השופטים, אתם, רגילים לוחמת צעירה לפניכם שעומדת בשעה

 תשומת את להפנות מבקשת איפוא הייתי אחרים. של פיתוי קורבן אלא היא
 אדם, של ליבו ולקנות לפתות צורך אין החרות שלרעיון לכך לבכם

 יש אם אבל אותי. גם כבש והוא לו שיילחמו האנשים את כובש עצמו הוא
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 כדי עצמה למסור נכונה להיות בראשית מימי עוד ייחודה זה באשה ייחוד
 יבורך — פיתוי קוראים אתם לזאת אם חופשיים. חדשים, חיים לברוא
הזה". הפיתוי

המשפט. בית שמש צעק — "קאורט!"
 לידי סבאת הדלת, לעבר ופסעו ברעש קמו לתרגום, חיכו לא השופטים

 גבי על מציירת ואני גורלי, נחרץ כבר כאילו גדולים ברחמים בי מסתכלת
וכתמים. עיגולים לרוחב, לאורך, קווים שבידי הכתובה ההצהרה

המשפט. בית שמש צעק — !״ ״קאורט
חזרו: השופטים
 בשתי חייבת נמצאה הלוי שושנה גם המכונה כהן גאולה "הנאשמת

 האחרונה האפשרות את נותן בית־הדין הן. חמורות האשמות האשמות.
לזכותה". משהו לומר לנאשמת

לשופטים: דברי את מחזיר המתורגמן
מוותרת". "הנאשמת

 העדים. דוכן על עולה מישהו פיו. לתוך שפתיו את בולע בית־הדין נשיא
 אופי. עד הוא הבולשת. קצין תפקידו: את קרטיס. שמו: את אומר נשבע.

קבוצת־שטרן־היא־לח״י. של אופייה על פה מעיד הוא
 בו יש סכנה מובהק. טרוריסטי הוא — קרטים מסיטר מעיד — האופי

 ההתנקשות כגון למכביר: — קרטים מיסטר אומר — יש ? דוגמאות אדם. לחיי
 על ההתקפה וירושלים, בתל־אביב שלווים חיילים רצח העליון, בנציב
 למשל, נרצחו, בה ׳•הכלניות", מחנה על ההתנפלות או משטרה תחנות
 להסביר קרטים מיסטר מתכבד — שכן ...קר בדם מלכותו הוד חיילי שבעה

 ופושע, רצחני אופי לה יש עליה משתייכת שהנאשמת הקבוצה — לשופטים
לבקרים. חדשים זוועה במעשי לאיים מוסיפה שהיא גם ומה

 קבוצת־שטרן־היא־ של פעולותיה את השופטים, כבוד איפוא, נסכם, "אם
 — קרטים מיסטר מזדקף — בהווה״ המוצהרות כוונותיה ואת בעבר לח״י
הארץ". אזרחי של ושלומם לחייהם מתמיד איום בה לראות "יש
 מהמתיחות נתפרקו השופטים שפני המשפט התחלת מאז הראשונה הפעם זו

 הבולשת קצין של אלו דבריו טפחו דומה, הבוקר, מאז בהן שעמדה הנוקשה
ובעידוד. בהבנה מצפונם על

 הורשו והורי הדין פסק מתן שלפני הפסקה על הכריז הדין בית שמש
הנאשמים. לספסל אלי, לגשת

ענייני. יובש לקולו לשוות מתאמץ אבי, אומר — הדין״ פסק ״עכשיו
בת־צחוק. לפני לשוות מתאמצת אני — לתלות״ לא ״הבטיחו
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רפה. בשפה אמי הפטירה — לזכות?״ גם ״יכולים
המשיכה: אמי אבל בעווית, חייך אבי גם חייכתי.

 להעיד?... לי נתנו לא למה נתן. לא להעיד. רשות מהקצין "ביקשתי
 טוב יותר אופייך את מכיר "מי — אמרה — אופייך״ על להעיד רציתי

אמי. שאלה — ממני?״
אחי. של החוורות פניו את לידה וראיתי חייכתי לא עכשיו

 מכירה שאינך כמעט "והלוא — אמרה — אותו״ שתראי ״הבאתי
יד". לה תן לא, יהוידע, לאחותך, שלום הגד אותו...

 כשנולד אבל שלוש, כבן יהוידע היה הבית את כשנתיים לפני כשעזבתי
 תמיד כדרכו. תהילים. לקרוא וישב החולים מבית חזר אבי בבית. הייתי

 כשהודיעו והפטרה. השבוע ופרשת תהילים קורא אבי היה בצירים כשאמי
 מבית אמי עם אחי שחזר ולפני הכהן, יהוידע בפרשת עומד היה בן שילדה לו

לו. ומחכה עומד השם היה כבר החולים
 שעה לא אבי אבל אבי. של ידו את לבקש ומיהר יד לי נתן לא עכשיו

 כמי ולפתע, ומסובך, מטריד חישוב באיזה שקוע ונראה פה עמד אלא אליו,
אמר: שנואש,

 לפסוק כבר יכולים הם שנים כמה השופט... אמר אקדחים, "ארבעה
אקדחים?" ארבעה על לך

מרחוק: והשיב צחק השאלה את ששמע עתונאי
הסעיף". מספר לפי זה אדוני, האקדחים, מספר לפי לא "זה
ושאל: חזר הוא העתונאי, שאמר מה שמע לא אבי

?״ אקדחים ארבעה על לך לתת יכולים כבר הם שנים ״כמה
אמרתי. — חמש־עשרה״ אולי חמש ״אולי

אמי. שמעה — ״חמש?״
האמין. לא אבי — ״חמש־עשרה?״

 :אמרה אחת חמש. :אמרה אחת בבית־לחם. וחישבנו חשבנו כך אבל ...
 עמדה שחיסיה זוכרת אבל "חמש־עשרה" אמרה מי זוכרת לא חמש־עשרה.

מחמש. יותר שלא כך על
בלב... לחשוב רוצה לפעמים חיסיה אבל בשכלה, כך חשבה לא אולי

 חלודים. פחים על כמקיש המשפט בית שמש צעק — "קאורט!"
בסודה. מתגנדרת בחשיבות כסאותיהם אל צעדו השופטים שלושת

 הקהל, בין בעיני, לחפש לאחור ראשי את שהפניתי הראשונה הפעם זו
 נתייראתי אולי או הדין׳ גזר שמיעת שלפני התרגשות־לב זו ההיתה הורי. את

הדין? בית נשיא של שבפניו המתגרה ההבעה מזו פתאום
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שנאתי. — משנתייראתי יותר כי כך. גם ואולי כך אולי
 לא עכשיו לשנוא. כדי שבידי הכתובה ההצהרה לי הספיקה לא עכשיו

 אם גם סמלים, ולא הם, חיים אלוהים דברי אם גם מילים, לאהוב יכולתי
נאהבת. להיות רציתי עכשיו אמת. נשמת בהם רוחשת
 בקהל שם ישבו הורי אהבה. להשיב היה יכול חי ודם בשר רק אבל

ואהבו. וחם, חי ודם בשר מאחורי,
 ניירותיהם על גחנו שלידי כשהעתונאים לדבר קם לא עוד הדין בית נשיא
 מתחתיו מותחים הם — חשבתי — דין״ ״פסק עכשיו כותבים הם לכתוב.

נקודותים... שמים הם ואחריו קו
 מחכים נבוכה, התרגשות שעלולי בגרונם מכעכעים כבר באולם הכל
 נתעוררה כשפתאום פסק־הדין, על ויכריז ממקומו יקום בית־הדין שנשיא
 לרגע. מרגע יותר והומה עולה והיא העתונאים, בספסלי תמוהה תכונה
 הכללית, לציפייה מתייחסת היא שגם שחשבתי דעתי לה נתתי לא תחילה

 ראיתי העתונאים של הרוגשים בפניהם — ראשי את כשהפניתי אבל
 נודע כבר אם עצמי לבין ביני תוהה אני עוד בשורה. של התרגשות

 מתאמצים מביניהם אחדים רואה אני לי להינתן שעתיד גזר־הדין להם
 חברו אל ופונה ממקומו מתרומם שתפס אחד ועתונאי מבטי את לתפוס

אוזני: אל גם שמגיע גבוה בקול
 מהמרפאה". ברח שייב ד״ר האחרונה? לחדשה אומר אתה מה אז "נו,

 רשמית, הכרה באותה אלדד, הוא שייב, דוקטור את הכרתי לא בחוץ
 כל הכרנו ובה הימנה, ועמוקה ראשונית הכרה היתה פנים. אל פנים
 את וכשהדבקנו לו, קוראים היינו ה״דוקטור" זה. את זה המחתרת אנשי

לב. אל לב אותו ידענו כבר הקירות על דבריו
 כשהוא "הדוקטור" כותב היה לשידור או "המעש" לעתון דבריו את
 בנסותו השדרה חוט את ושבר ונפל שקפץ אחרי שכן כלא, בתוך בכלא נתון

 וכל בלטרון למעצר נלקח באלונקה הושם נתפס, המשטרה, מפני לברוח
לגבם. הוכנס גוו

 האורטופד, של למרפאתו רפואי לטיפול מובא "הדוקטור" היה פעם מדי
משפטי. ביום ההיא, בפעם וגם בירושלים, טרוי, ד״ר

 אחת, אלונקה עוד האורטופד של למרפאתו הוכנסה הזאת שבפעם רק
 שלנו, בצלאלי באלונקה שכב הלבנה לשמיכה מתחת סניטרים. בידי נישאת

 שלושת נשאו הלבנים לסינוריהם מתחת תחתיו. נאנק והוא אקדחו, על ידו
 להם לפנות שבמרפאה בחולים דוחקים כשהם אקדחים, שלושה "הסניטרים"

 שלוף באקדח "הפצוע" ממנה קפץ הארץ על האלונקה משהוצבה דרך.
 בטומיגן לתפוס הסרג׳גט כשניסה אחד. וסרג׳נט אלדד היה בו הרופא לחדר
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 שפרק הפעולה, מפקד דוב, בירכו. ופצעו בצלאלי בו ירה לידו שהיה
 עכשיו פקד הטנדר, עם בחוץ שחיכו השוטרים משני הנשק את בינתיים

 נמלט כבר בינתיים אלדד — חיפוי ותוך נשקו, את מהסרג׳נט ליטול בפגים
 על ופקד לו שהמתינה המכונית אל דוב נסוג — ״הסניטרים״ עם החוצה
"קדימה!" הנהג:
 שממול הנעליים מצחצח של בחנותו שישב עלי היה יכול עכשיו רק ...

 — צורך של במקרה בחוץ החיפוי עמדת על אחראי היה עלי — המרפאה
 ברק לנעליו יתן הנעליים שמצחצח עד חיכה עוד הוא נשימה. לנשום
והלך. שילם קם, כך אחר אחרון,

 פסק־ לפני עכשיו העתונאי, שבפי לבשורה עכשיו ששמחתי ...בשמחה
 זה ששמע מי של שיכרון הרגשת ידעתי האלו, הסריגים מול ופה הדין
 שופטיו, ולאלו, חופש, לו שפסק טמיר, מופלא, פסק־דין באוזניו עתה
תבוסה. פסק

 את מקריא כשהוא בית־הדין, נשיא את עכשיו אני שומעת כך בשל אולי
בר־מינן: של קולו כמו אלי עולה קולו והנה פסק־הדין,

 שנים. שבע — הנשק החזקת על שנים. שתי — המשדר החזקת ״על
שנים". תשע ביחד

התשובה: את ידע שכבר חרד בצליל שאל מהקהל נערה קול
?״ ״כמה

לחברו: בנצחון לחש העתונאים מספסלי מישהו
צדק?" מי אז "נו,
גמר: לא עוד השופט אבל

 העונשים שני ריצוי על ממליץ הדין בית אחד, בזמן בוצעו "העבירות
 יחם על ממליץ הדין בית השנים. שבע בתוך השנים שתי ריצוי אחד. בזמן

מיוחד".
 שבראשו. הנוכרית הפאה את בידו בית־הדין נשיא החליק וישב, כשחזר

 רק אני אבל המשפט בתחילת גם ראשו על כך מתולתלת היתה היא אולי
 יותר ראשו על נחשית, להיתלתל, ומוסיפה מתולתלת שהיא בה ראיתי עכשיו
ויותר.

סבאת. שאלה — ?״ ״כמה
 "התקווה". את שר הקהל מתוך אשה קול שמעתי פתאום אני השבתי. לא
האדמה. אותי שתבלע וביקשתי אמי.

 בקרקע עיני כובשת הייתי לא כך, לאחר שאדע מה אז ידעתי לו אבל
שהיא אז ידעתי לו בפליאה. אמי של בפניה הישר מביטה אלא מבושה
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רגליה, בין הארץ על עלוף מוטל החמש בן כשאחי כך, ושרה עומדת
בקריאת הוחל מאז אחדים, רגעים כבר זה לב, מריגשת או רעב מחולשת

את גם "התקווה" בתוך ושרה עומדת שהיא יודעת הייתי — פסק־הדין
עומדת פה בתה — תצעק אם צעקה. ולא לצעוק שרצתה ״אוי״ הצעקה
 אם רחמים; ובקשת כחולשת־דעת הצעקה תישמע — לב בגבורת לפניה

 מת הוא אם בו יודעת לא והיא רגליה בין שמוט הקטן בנה — תצעק לא
התקווה. את ושרה עמדה נחנקת. היא — חי או

 שמאחורי השוטרים אחרים. קולות אליה הצטרפו לאט לאט לבדה. לא כבר
 היתה וכמו פעור, בפה ידי על עמדה סבאת הכן. אולי או דום הם גם עמדו

כואבת. בהכנעה ראשה את השירה זמן כל הנידה שנשפטה זו היא
 על לחץ הנהג לזינזנה, הוכנסתי בחוץ. לנו חיכתה המשוריינים שיירת
 משהו נעה סבאת קדימה. ונעה באוויר ניתרה חרקה. והזינזנה הדוושה
 הטומיגן לוע שמולי: השוטרים באחד עיניה את מפוחדת ונעצה תחתיה

 היתר. מצחיק המראה משהיה יותר חזר- אל משים בלי מכוון היה שלו
 על ולגונן הסרגליות כתפיה את לכווץ מתאמצת כשהיא הטובה, סבאת
 הלוע את משים, בלי והיטה, חזר השוטר אבל רחמים. מעוררת ליבה,

חזי. אל
לבית־לחם. המוליך הכביש על החליקה הזינזנה

השנים... שבע בתוך אחדים רגעים נוסעים היינו כבר
*

הדלת. שבמעלה הסריגים מן בנותינו עלי עטו — ״כמה?״
במדרגות. עולה עוד ואני השיבותי — ברח״ ״הדוקטור
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 של גזר־דין עם בית־לחם אסירות בין מיוחסת נשארתי זמן הרבה לא
 המשפט מבית חזרה כלפוס שדבורה עד רבים שבועות עברו לא שנים. תשע

 לח״י בנות שארבע עד רבים שבועות עברו לא שנה, חמש־עשרה עם
עולם. מאסר עם לבית־לחם באו יחד שנאסרו

 אחרי מיד ולא שתים, שתים רק יחד ארבעתן באו לא — כשבאו
 יום לבואן קשובות היינו כבר אנו אבל אלינו, הגיעו נאסרו בה הפעולה
 ב״קול הפעולה על כששמענו תש״ו, בסיון י״ט ליל מאותו עוד ולילה,

ירושלים".
 חמש־עשרה־דקות־של־ערב לאותן לילה כבכל חיכינו בסיון י״ט בליל

 שבמסדרון. הרדיו מן עולות החדשות את מתאנו לשמוע הורשינו בהן
 אחת על ואני דבורל׳ה ברכה ערב אותו הצטמצמנו החדשות שיעלו עד

 עתון הסוהרת. עתה זה לנו שהושיטה היומי העתון את ופרשנו המיטות
 שלושתנו ולכאן, לכאן בו הפכנו ימים. שלושה מלפני כרגיל, מיושן,

 הגליון, בקצה מעט, מסותרת בידיעה עצמנו. את בו וחיפשנו אחת, ביד
 אחד, בלב שלושתנו יחד, בנתניה. נעצרו חשודים צעירים שני קראנו:
 את לעיני דימיתי אחד עין בהרף ואני מהורהרות, ראשינו, את הרימונו

 האחרון בעמוד השניים. את ביניהם וחיפשתי בחוץ שידעתי האנשים כל
המוק בשעות אתמול קראנו: מקוטע, לקו מתחת כותרת, בלי העתון, של

 הפורשים כרוזי את בזפת המשטרה של משמרות צבעו הבוקר של דמות
 בלב זפת?... — צחקנו: אחד, בקול שלושתנו יחד, בלילה... שהודבקו

דעת... בלוא צחקנו, ריק
 תאק, :בקיר הולם אגרוף של דפיקות ערב, כבכל נשמעו, רגעים אותם

 אלינו דופקות כך כותל. של קול וקהה, צפוף עמום, קול תק־תק. תאק,
 החדשות ששעת להזכיר כותלנו, אל הנסמך מהתא ונחה דבורה חיסיה

הגיעה.
 ירושלים. גל את חיפשה המקלט, בכפתורי גלגלה במסדרון הסוהרת

 שלא הסוהרות בין היו הגל. את תמצא לא שמא מתייראות היינו ערב בכל
 נח הגלגולים מן בגלגול ואם הגלים, במספרי גם הבחינו ולא קרוא ידעו
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 אל כשניתרנו ערב, אותו גם מזלנו. את ברכנו ירושלים גל על המקלט מחוג
 הסוהרת גלגלה רווחיו, בין אוזנינו ונתנו המשקוף בסריגי נלפתנו הדלת,

 פתאום שנשמעה עד בנו. כך מגלגלת היא ונדמה ולכאן, לכאן בכפתור
 שלפני הפטיש נקישות ירושלים. קול ועוד. אחת עוד ואחריה נקישה

 ליבנו דפק ולנקישה נקישה שבין ברווח אבל היו, אחדות נקישות החדשות.
אחת. אלא נשמעו לא שהנקישות עד כזו במלאות
 מנסות כדרכנו, ואנו המסדרון, מן משהו, מתנודד עלה, גבר של קולו

 שהיא איזו עמם הם מבשרים אם שבקולו הראשונים הצלילים פי על לנחש
 כבר הצלילים אחרי התחקיתי בטרם שעה, שאותה רק בשבילנו. בשורה
הקריין: הכריז

טרוריס כנופיה לבין המשטרה כוחות בין אמש שארעה בהתנגשות
 את שהתקיפה נשים, ארבע בתוכן איש, שלושים־וארבעה בת טית
 מן אחד־עשר נהרגו אתא, כפר ליד הרכבות של המלאכה בתי

ונאסרו. נפצעו רבים המתקיפים.

 מיד אבל בגוונו, מה בולע הוא דומה מעט, הרטיט הקריין של קולו
ורשמי. יבש והיה חזר

 לא הדלת. סריגי על מאובנות, תלויות, עוד היינו רק שמענו, לא יותר
 ההוא הקפאון מן למוש רוח בנו נותרה אכן ואיך ראשונה, ירדה מי יודעת

 תקועות רגלי אוויר. לופתות קמוצות, ידי את מצאתי לפתע אבל בו, שקפאנו
 המיטה על המתגולל העתון מן אלי שבות רואה אני עיני ואת הארץ, על

 אהד־עשר ובתוכו לבן, גדול, אחד כרוז רק זה הוא עתון עוד לא והנה
זפת... של שחורה מסגרת עטור כולו כל והוא שחורים כתמים

 לצעוק רציתי עיני, את שפשפתי מצחי, את מששתי לפני, ידי את הרמתי
 ידי דם... נוטפים שחורים כתמים אחד־עשר וראיתי כלום רואה שאינני
 המיטה קפיצי קול המיטה. שבצידי הקרים הברזל מוטות שני אל נלפתו
 המקלט מן התא בחלל שנשתפכה ערבי שיר של נעימה עם באוזני החריק

 מלובנים במחטים צורב בגופי, עולה שריפה של חום חשתי לפתע שבמסדרון.
ובכיתי. — לראות לנשום, להרגיש, והתחלתי בעיני, בגרוני, בחזי,

 ערב לעת ואסתר. פרידה היו לבית־לחם ראשונות שהגיעו השתיים
 ברזל דלת במסדרון, רעש כשנשמע קוראות, בתאנו, סגורות היינו הגיעו.

 שבחוץ הקולות לא במדרגות. ממהרים וצעדים מרשרשים מפתחות נפתחת,
 מכבר בנו שהיתה מעומעמת המייה איזו רק הדלת אל אותנו הקפיצו

בריגשה. המתה ושעכשיו
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 הדלת במעלה יחד וכולנו ברעותה אחת כל דבוקות שלושתנו היינו כבר
אסתר. מבחוץ. דלתנו, אל דבוקה אחת עוד כשראינו

 חלל כל את מילאה צנומה, אחת, אסתר, אבל עמה, היתר, פרידה גם
 שום על לא הבית, את שמילאה "אורי" הצעקה שום על לא המסדרון.
 את שליווה המוות צל זה בשל אבל עבר, לכל שפרצו הפרועות שערותיה

ומעובה. ארוך כבד, צל צד, מכל גופה
 מבודד צריף באיזה יחד היינו ימים הרבה בחוץ. גם אסתר את הכרתי

 הדברים אלו אולי דיברנו. שעות והרבה נשק. ולמדנו ערבי כפר ליד
 גילה האילם הצל זה אולי או ובינה ביני חוצץ אז עמדו הרבות והמילים

 תאנו דלת אל דבוקה עכשיו אותה כשראית- שכן — לעיני עכשיו אותה
אחרת. אותה ראיתי מבחוץ

 — להחיותו אלי והתחננה הדלת מעבר אסתר לחשה — מת״ ״אורי
ואורי..." ובועז... "ופתחיה

 אסתר כשהנידה למות נפשי את ביקשתי וכבר שאלתי, — ״ואדם?״
:בראשה

מת". אורי אבל "חי...
 הקול היה לא זה הבין. לא רק שאל לא סיפר, לא קבל, לא קולה

 שלא תפילה ובה שקטה יללה זו היתה בו. ובוכים צוחקים בה שמדברים
 מקום מכל יוצאת והיללה בהתפללה. שגוועה תפילה לעולם, עוד תתקבל
 ובאה הצהבובי, שערה מזה המגודלות, עיניה שתי מאלו אסתר, של בגופה

הברזל. בסריג הנעוצות ובאצבעות- בשפתי בעיני בבשרי, מקום בכל
 שתי את אסתר הרימה הדלת מן אותה להתיק הצליחה כשהסוהרת רק
 מפרכסות־ כמעט, היו שלא עד ולבנות, חוורות ידיים שתי אלינו, ידיה

 לחייה, על יורדות ראיתי דמעות ושתי כמעט, נעו שלא עד מפרפרות
בולעת... והיא פיה, אל באות אפה, קמט ליד רגע נעצרות

היא. שחבושה פרידה של בידה ראינו בבוקר
 החולים, בבית עוד ומלכה יהודית "אבל — סיפרה — קל״ נפצעתי ״אני

 וכדורים, רסיסים מלא כולו, נפגע מלכה של השדרה עמוד בגבם. שוכבות
ידיה". בשתי קשה נפצעה ■ויהודית

 של הצחורות שיניה את יותר עוד הבליטה שבלחייה האדומה הפריחה
 היא שבפיה: המגומגמת העברית על והתנצלה ביישנית כשחייכה פרידה
 השפה את מהמחנות. לארץ, שעלתה אחדים חודשים רק לה זה חדשה, עולה
תספיק... אולי עכשיו ללמוד. הספיקה לא עוד

 אמש, משהיתה יותר עוד המומה ונראתה מת, אורי שתקה: עוד אסתר
 המושטות ידיה שתי את הורידה עתה זה וכאילו ובוקר לילה היה לא כאילו
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 פרועה עוד חולצתה מאמש. בבגדיה עוד היתה היא למעלה... ותלויות
החצאית. מן ומשתרבבת

 מסתירות — הגג על היומי הטיול שעת היא השעה — לידה ישבנו
!ספרי :שואלים מבטים אליה ומגניבות עינינו את בחשאי

 שלא עד ונתקמטו פתאום הזדקנו פניה עיניה, את אסתר עצמה לרגע
 לבדה היא כאילו לעצמה, מספרת. והתחילה סלקה, חלקה בהם נותרה

 מקשיבות כך, אלא האזנו, לא דומה אנו ואנו, לה, מאזין איש ואין
עמה. סיפרנו לקולה,

 לידו כשישבו לילה אותו מאוד ורוגע שקוף היה קישון ...נחל
 הנחל, מן עלה עתיק ריח וחיכו. בידיהם, המוקשים לידם, אסתר הבחורים,

 קמה אחד, עוד קם קם, אחד הציפייה. את יותר עוד והגביר בלבבות בא
 להאט עצורות, קטנות, בפסיעות לאט, ולכאן, לכאן והתהלכה אסתר גם
 על ונתיישבה חזרה לבוא. בושש ■והאות מתקרבת השעה אבל הזמן. את

המכסיף. ברקיע הגדולה" ה״דובה את וחיפשה הלח החול
 המלאכה בתי מכיוון מרחוק, נשמעה למעלה ראשיהם את הכל כשהרימו

 קולות לאלפי נתפצפצה שנתעצמה שעם אדירים. התפוצצות הרכבות, של
קורעים.

האות. היה זה
 לאותו במהירות ונפנתה כאחד החבורה קמה הנפץ קולות נשמעים בעוד

 ועמם השאר את הקדימו החבורה מן שניים ההתפוצצות. קול בא ממנו עבר
 עושות וידיהם האדמה על עצמם שיטחו השבילים, לאחד פנו המוקשים,
 חריף וריח בקרקע חפרו אחר, חוט חיברו אחד, חוט התיקו במוקשים:

 והגיעו לאחור נפנו רגע, ביניהם התלחשו השניים הלילה. את מילא אדמה של
המחכה. החבורה לעבר בזחילה
 של אור סילון בקרקע. גופם וטמנו נפלו הכל העיניים. סונוורו לרגע

 מצמרמורת, כמו עצבני ונע, המישור פני על אחת בבת ניתז פרוז׳קטור
 האור סילון באדמה. אצבעותיהם ונעצו עיניהם עצמו הבחורים ושוב. הנה

 מחסה כל היה לא וכבה... חזר ונדלק, חזר כבה, אחת, שנייה שהה
 של מעיקה הרגשה ומבהיק. קרח מישור סלע. לא שיח, לא בו, להיסתר
 שלהם את הם קל. הגוף לזה. זה ידם נתנו הבחורים ללב. נכנסה בדידות

 נסוגים הם עכשיו המלאכה. בתי אל המוליכים הכבישים אחד את מיקשו עשו.
 לכל ריכוז מקום ומשמשת במרחק להם שמחכה המכונית עבר אל

הפעולה. משתתפי
 איש איש נעצרה. החבורה מהססים. וצעדים מרחוק עלה דברים לחש
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 מעט גיששו עוד הבאים צעדי וחיכה. בבגדו התחוב לאקדחו ידו הצמיד
הם. גם ונעצרו

בקול: קרא ומיד החבורה מן מי לעצמו לחש — ״שלנו?״
...״״לחבל

 "לחבל משלנו. אכן רווחה. קולות הבאים החזירו — באויב״ ״באויב...
 שהגיחה מיקוש יחידת הם גם היו והבאים הפעולה, סיסמת היתד, באויב"
 החבורות שתי המלאכה. לבתי שבדרך הצבאי למחנה מדרום מוקשים
הריכוז. מקום לעבר נע ביד, יד ארוך, וטור לאחת. עכשיו נתלכדו

 מלמעלה סוכך בבריזנט אותה שכיסו היתד, וישנה רגילה משא מכונית
 המכונית בתוך הנהג, יושב כבר המכונית של הקדמי במושב ומצדדיה.

איננה. עוד הפורצים יחידת המיקוש. יחידות יושבות כבר
 הפרו־ מקרוב שוטף רגע מדי בודדות, יריות מרחוק נשמעות פעם מדי
 חששות ומגניבה יותר מעמיקה שלאחריו והחשיכה הסביבה את ז׳קטור

הסיסמה. את לוחש קול מבחוץ נשמע החששות גאו בטרם עוד אבל ללב.
 רגלו שם הנהג בשמחה. המכונית יושבי נשמו — באוייב״ ״באוייב,

המכונית. אחורי אל קפצה הפורצים ויחידת הדוושה על
 לא היא אורי. את אסתר רואה בתוכה הפעולה, מפקד בועז, בראשה

 רגיל לא אורי לבדו, אורי עם להיות רגילה אסתר פתחיה. את רואה
 מהפורצים מישהו אריה... גם איננו. פתחיה עכשיו פתחיה. בלי להיות
 אחר ...ונופל — נפצעתי״ ...אותו ״דיפקו צועק פתחיה את ששמע מספר
בחזו. ונפגע ההוא את לדפוק לפנים קופץ אריה את שראה סיפר
 על הנהג לוחץ לא איפוא למה — לחכות למי אין לחכות, מה אין

 באפילה? בועז של והמצוות העזות עיניו עכשיו הוזות מה אל הדוושה?
 להפעיל שהתפזרה הפורצים יחידת על "קדימה" כשציווה קודם, לא דומה,

 עכשיו המפקד. שהוא בועז חש לראשונה עכשיו רק אלא המוקשים, את
 עוד זאת בכל השניים אולי — עוד לחכות אם לעשות: מה ידע כשלא

 — המכונית אל לאיטם פצועים זוחלים הם אולי האחד, חי אולי ויגיעו, חיים
 בוודאי והזעיקו למרחוק עלו כבר ההתפוצצויות שכן ולהיסוג, למהר או

 הנסיגה בדרך מוקשו, הצדדיים המבואות כל כי ואם הבריטים, משמרות את
צבאי... מחנה חונה עצמה

 הפנה אבל לפנים לרוץ שמבקש כמי גופו את היטה ראשו, את ניער בועז
 כלל, פה והזה היסס לא איש כאילו ובוטח, שקט ובקול לאחור ראשו את

הנהג; על פקד
!״ ״סע

 בפניה אבל אורי של פניו את לראות אסתר יכלה לא ההיא בחשיבה



243 לוחמת של ספורה

 ידעה אסתר אבל קדימה דהרה המכונית רוטטים. שהם עכשיו ידעה היא
לאחור... מושך שאורי

 ובאים לוחצים והאקדחים במכונית אז היו זה בתוך זה ודחוסים צפופים
 הם אחד, אז היה והכל אחד כל של התחושה אז אבדה וכבר הבשר בתוך

 או הוא דופק אם בלב לחוש אז היה שאי־אפשר וכמו והזמן. והמכונית
 הוא עובר אם בזמן לחוש היה אי־אפשר לא, או היא נעה אם ובמכונית לא

בכלל. הוא עובר ואם מהר או לאט
 ושמעו המכונית לסככת מבעד החוצה מציץ בועז את ראו כשלפתע רק
 האיטה איך חשו — צבאי״ מחנה ״היכון, ראשו: להסב בלוא פוקד, אותו

 לפנים פעם קופצים הרגעים איך לזינוק, כמו מהלכה את המכונית פתאום
 בדהירה המכונית עם וקופץ מהר פתאום דופק הלב ואיך לאחור ופעם
קדימה. מסחררת, אחת,

 הבריזגט בסבכת היכה — הברד מכות כשמע שימעו — כדורים מטח
 נדחקו המכונית דפנות אל להידחק הכל שביקשו עם המכונית. חלל את ופצח

 גופם כוח בכל ודחפו זה גבי על זה נשתטחו חברו, של לגופו אחד כל
בדהרתה... למכונית לעזור לפנים, קדימה,
נעצרה. המכונית אבל
 אקדחים נשלפו הנקבים מתוך כוכבים. נתגלו הנקוב הבריזנט סדקי מבין

החוץ. אל
 הכביש, לרוחב עובר והוא טנקים של גדול מחסום נתגלה היורים לעיני
יריה. ממכונות אש ממטירים חיילים, עשרות עומדים המכונית ומצידי

 רק רואות ולא אורי את מבקשות עיניה המכונית, לדופן לחוצה אסתר
 אל פנימה נופלות גופות החוצה, המכונית מן קופצות גופות גופות. גופות
:מלכה את ידה על ושומעת אורי את ביניהם מבקשת אסתר המכונית. קרקע

נקפוץ". "בואי,
 מתרוממת לידה מלכה את רואה ממקומה, למוש עוד יכולה לא אסתר,

 נשברות. גניחות גונחת גופה, על פרקדן ונופלת ושבה המכונית מן לקפוץ
 הדם אם עכשיו יודעת לא אסתר מעליה, עוד מלכה מלמטה, עוד אסתר

 מליבה אם בחזה הגניחות ואלו לא, או שלה הוא שבחיקה הגו מן השותת
 לידה אחד ...ואדום רטוב פגיה, על דבוק שערה בדם, ידיה ...לא או הם

 והוא פה לידו היא כאילו "אמא", קורא אחד עוד יסף, ולא "אוי!" צעק
 בגבו אחד עמד המכונית בפינת בחייו... הראשונה בפעם בשם לה קורא
יותר... רחב אורי של גבו אורי. לא וירה.

 את החרידה הגניחות אנחת ורק אטומה לדממה הפך היריות של קולם
 את הפנה הכדורים. לו אזלו וירה המכונית בפינת שעמד ההוא השקט.
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 אורי, לא זה ...אקדחו את שמת אחד של ממותניו ושלף גוו את כופף פניו,
 האקדח את בידיו מרים בועז איך רואה אסתר בועז... של פניו הם אלו

קרוב. וואדי אל ורץ יורה הטנקים, מחסום מעל קופץ
 לא עוד בועז אחריו. יורים הם המים. אל קופץ בועז אחריו. רצו החיילים

 נשתכשכה גופתו הוואדי, מי אל ניתז דמו בחזו. פגע כשהכדור במים טבל
אדומים. במים
מעולם. שלו היו שלא פנים ורכים, לבנים היו פניו אותו. משו אז

המים. מן שנרטבה ידו את וניגב החייל אמר — ״מת״
 המכונית בפינת מוטל אורי את עכשיו ראתה היא ממקומה. ניתרה אסתר

 שלה אלו לתוך לא אחד, של עיניו שתי לתוך מביטות כמו פקוחות ועיניו
 טלטלה בשמו, לו קראה היא עליו, גהרה היא שאיננו... אחד של רק
 לפנים, הרחק פקוחות עוד היו עיניו אבל לב, בלי כמעט בידיה גופו את

רקותיו. בצידי קופא נח ומסורק, ערמוני ושערו,
 ידה מצחו, על פיו, על החליקה בפניו, ידיה נתנה בחיקה, ראשו נטלה
 חיפשה לפצע, סימן בגופו, כדורים חיפשה היא קר... היה המצח רעדה:

 והשחמחם, המתוח העור אותו שידעה, השלם הגוף אותו מצאה. ולא — דם
 בהן עכשיו כבשה היא עולם... לחבוק שביקשו הרחבות הכתפיים אותן

ראשה. את
 קטן נקב חולצתו כפתור ליד ראתה ראשה את כתפיו בין כשכבשה אבל

 פה, החזה... אל הגופיה את קרעה הגופיה, אל החולצה את קרעה אחד.
 כמעט קטנה, אחת, דם טיפת לה נתכדרה והמתולתל השחור השער בין

הלב... של בראשו איננה,
 במכונית. הגונחת למלכה יבשות, עיניה אסתר, אמרה — מת״ ״אורי

 פצועה, אחת, לנחם כך ביקשה אולי כאבה, על רק אלא חשבה לא אולי
חייה. על הנאבקת

 כך חשבה לא אולי מלכה. השיבה — למות״ הולכת אני גם דבר, ״אין
...אבלים לנחם גם כך ביקשה אולי חייה, על אלא

 לא אבל נשימה, ליטול עמוקות שאפה לרגע, סיפורה את הפסיקה אסתר
 אי־אימון, של חושש במבט בנו הסתכלה ראשה, את הרימה לדבר. עוד חזרה
שמלתד" קצה את באצבעותיה ממוללת והחלה נחוש, לא שמא נבין, לא שמא
 הטיול שעת — לתאינו ולחזור הגג מן לרדת הסוהרת אותנו כשזרזה רק
:אסתר אמרה — עברה

 קברו כבר אבל זוכרת, לא אתמול? שלשום? אותם... קברו "כבר
 בן־אברהם, אברהם שמות... בלי כך, ..אחד־עשר. כולם, את אותם...
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 שהלכו אחדים היו אולי אחד... אחד לבד, בלילה, בן־אברהם... אברהם
 אחרי ארון השני, אחרי אחד הלכו הם רק אחד. אף הלך לא אולי אחריהם

...״ארונות אחד־עשר ארון,
נזכרה: אסתר "יאללה". אמרה הסוהרת נשתתקה.
 ווייס יחיעם שמו. את בדיוק זוכרת לא יום, אותו קברו אחד "...עוד

 בפעולת שלנו הפעולה קודם יום שנפל אחד מה׳הגנה׳... אחד ווייץ, או
 היו לי, סיפרו בחיפה ב׳קישלה׳ כשישבתי הגשרים... על ה׳הגנה׳
...״בהלוויה היתה סיפרו, חיפה, כל היתה, גדולה הלוויה בהלוויה,

 הוזה, עודה משים, שבלי אסתר, על בקולה הסוהרת נתנה — ״ממנוע״
 הלכה לספר, אלינו פעור עוד פיה אסתר, שלנו. לתא עמנו להיכנס ביקשה
השכן. לתא הסוהרת אחרי דוממת
 שיוויתי משלה ציורים לה שגם המחשבה בכוח אולי הדמיון, בכוח לא אולי

 רגליהם גוררים והם חיים אנשים הרבה ובה גדולה אחת לוויה עיני לנגד אז
 ארונות הרבה ובה ראיתי, אחת לוויה ועוד מת... אחד, אחרי האדמה על

 מלפניהם, אבל איש, אין מאחוריהם איש, אין מתחתם ברוח, נישאים מתים
חיים... גופים מתי־מעט בחשיבה נעים מלפניהם, רחוק

 מי החי, ומי המת פה אכן מי תוהה ואני — ומתים חיים והרבה, מעט
הרוב... ומי המיעוט

 אבל פה. פעורת הסוהרת אחרי והלכה אסתר אמרה — גדולה״ ״הלוויה
 תמשיך אחדים שבועות בעוד החולים מבית יהודית עם לכאן שתגיע מלכה

הסיפור: את ותסיים
 לבית "הגיעה — מלכה סיפרה — לילה״ אותו אחרי הבקרים ״באחד

 בין שוטטו הנציגים פצועים. לבקר היהודית הסוכנות מטעם משלחת החולים
 בעוד מיטתי. אל קרב ואחד — ארוזות מזון חבילות בידיהם — המיטות

 פתאום הוא עשה — להשיב נרגשת אני ובעוד לשלומי טובות שואל הוא
לאחור: אחד צעד

 ה׳הגנה׳ פצועי שלו, הפצועים אחרי לחפש ופנה אמר, — טעות׳ ׳סליחה,
...״הגשרים ליל מפעולת

 קלות, חייכה אפילו היא כשסיפרה. מלכה של בקולה מרירות היתה לא
שאלו. ודם בשר עיני עיניה, אבל

 שבהם ימים המרי, תנועת ימי רק הם, תש״ה — תש״ב ימי לא שהימים
 משותפת, אחת מפקדה ומעליהם הארגונים שלושת בין לוחמים אחוות נולדה

המלאכה. בתי של הפעולה גם פעולה, כל ומאושרת נקבעת בה
 לוחמים למול היום למות ולא לעמוד מאתמול השנאה יכולה איפוא, איך,
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? לב כל שהמיתה זו היא חולה שנאה אולי או ? חולים ופצעי מתים
 הוא לב: לו יש לאחור ופנה ושב מלכה של ממתה אל שקרב ההוא אבל

 הלוא הוא :לב לו יש ...שנפל אחד של ארונו אחרי כואב אתמול הלך הלוא
...וחולים פצועים לעודד עכשיו בא

 לו שיהא מספיק ובשרו, עצמו משלו, לאותם אהבה לו שתהא בשביל אולי
 גם לו שתהא צריך מספיק. לא — בשבילנו אהבה לו שתהא בשל מרגיש. לב

הדעת. גדלות
לו. היתד. לא

אמר. — טעית״ ״סליחה,
 דמיון דומים. שהפצועים אשם לא אחרים. פצועים מחפש הוא טעה. הוא
 שבמקום החיצונית הקירבה זו גם אשמה אשם. לא לרגע. אותו בלבל הדמים
 ה״פורשים", של פעולה אתמול ה״הגנה", של פעולה שלשום ובזמן:

 יכול איך — החולים בבית אחד גג קורת תחת והפצועים פצועים, בשתיהן
 לבחון יכול לא הוא "משלנו"? ואיזהו "פורש" איזהו בפניהם להבחין היה

לבבות.
הבדל... רואה היה אכן הוא טועה. היה לא היה יכול לו

 וחברי המאורגן הישוב אנשי עם כשנפגשתי בתש״ט, אני שראיתי במו
אחד. במישור ה״הגנה"

 זכר כאותו לה ונתחברה המדינה אל מעצמה לח״י פרשה בתש״ט
 מוות זה היה חייו. את עוקצו עם ומאבד להפרות שמתחבר שבדבורים,

 בעצם פה התכונן לא מאתנו אחד שאף מפני רחמים, מעורר גם אבל דרמטי,
 ששאף כמי וחונק, עולה משהו והנה אז כשהרגשתי מדעת. עצמו את לאבד
 להשיבו החל רק זה הנה להתפקע, עד בו מלאות וריאותיו אוויר לחזו

ירושלימה. מועקה, אותה בכוח אז, עליתי — המוצאות כל נסתמו כשלפתע
 יוצאות ובעיניים הירושלמית המיכללה ספסלי על אז ישבתי פעור בפה
...פשר איזה משם יבוא הנה קולות, משם יעלו הנה :הקתדרא אל הבטתי
 אבק ריח עמד ובחדר מתלמדים, מלא הומה, אולם באותו אז הייתי לבדי
 כולם המלחמה. מן עתה זה שיצאה תש״ט, שנת של ריחה היה זה שריפה.
 פה הכל אבל הבית, מן בא לא אחד אף משלט, מאיזה באו פה שישבו
הבייתה. הבייתה, צעק:
 זורקים והיו שלפני בספסל התלחשו שניים באצבע, עלי הראה מישהו ...
 ברחש־לחש שמי את לשמוע דימיתי גם חטופים. מבטים פעם מדי לעברי

 שעכשיו אלא אני. שלבדי הרגשה אותה עלי והשתלטה חזרה שוב מסתודד.
 גדולה, חדווה ממעמקים לה נתלוותה מטרידה. זרות זו היתד. לא כבר
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 הססנית, גתגנבה, חרש־חרש באה, באחת לא הימים. משכבר ישגה־נושגה
 אותי פקדה לראשונה בה... נאחזתי ואני עוד. כניסה זכות לה אין כאילו

 שלוש־עשרה ועם והממורקת המצוחצחת בית״ר בתלבושת צועדת כשהייתי
 עיניים המון בין ימין, שמאל ימין, שמאל תל־אביב, ברחובות חיים שנות

 יד ימין, רגל עם שמאל יד למועדון. בדרכי לבדי אני משתאות. לועגות,
 ...כולו העברי הצבא אני עפעף, להניד לא לטעות, לא שמאל, רגל עם ימין

 של לצחוקם ואני בצחוק. שרעמו אותם גם דרך, לי לפנות היו מוכרחים
 דופק וליבי חמורות פני למעלה־מעלה, נזדקפתי נתיישרתי, הולכי־מדרכות

 ובמהרה מצטנעת, תחילה בי, עולה החלה גם אז ימין. שמאל ימין, שמאל
 אני שטובה מהם, אני שאחרת גדולה ושמחה גאווה הרגשת אותה בוטחת,

הפרישה. אצלי התחילה בתרצ״ט, למעשה, אז, מהם.
 והם פרשתי שמהם אותם בין אחד ספסל על פה אני כך, אחר שנים עשר
 ראשונים הלב. מן בדברים גם כן ולאחרי עיניים במצמוץ תחילה אותי רואים

 "אולי" של בגמגום גוף, בטלטולי לאחור, שניים לפנים צעד המתלבטים. באו
 לא "זה :ביורים דברים גם לפעמים היו ללבט לבט שבין אלא ו״בעצם״,

 ה״הגנה" של תוכה בתוך להיות קל... לא לגמרי גם פשוט, כך כל היה
 שסמכות זאת עם משוכנע ולהיות "לא" להגיד הגבול, על גם הזמן וכל
 בכל ולהתנגד הטרור" לוחמי ל״פלוגות להשתייך סמכות, זאת בכל זה

 המחשבה את זאת בכל ולשנוא "הפורשים" פעולות את לאהוד להסגרה, זאת
 עסק פעם לך היה דם... הרבה כך כל עם להיות לעזאזל, מוכרח, שזה
המצפון?" עם

 שהיו אותם אחריהם. שהעיזו אותם דווקא בי עוררו חסר־אונים זעם אבל
 שלהם, חוקי לבן אותה מאמצים כשהם הפרישה, את לי לסלוח מוכנים
 "שנתכוונתם מוות: חיבוקי אותה וחובקים הבנה טפיחות גבה על טופחים
 אין למתים, הכבוד כל פטריוטים... — הדעות לכל העיקר, זה לטובה,

לדם..." דם בין הבדל
 כבוד למוות. מסביב מרקדי אלילים, עובדי יש, נזדעקתי. — !יש — י אין

 והתורה ההוא? המוות את שהולידו החיים הם, איפה והחיים — למתים?
? ההם החיים את שהולידה עליה, מה

 כאן עומדים לעיני איך אני שרואה עצמי. על זעמתי. עליהם לא :ידעתי
 "כשר" הרשמית בחותמת אותם מחתימים המתים, חברי גשמות את וגונבים
 ואני — המאורגן הישוב של החוקיים מתיו בצרור להיגנז אותן ואונסים
.,.הדלת את בפניהם לטרוק עוד ואומץ כוח נטולת
 לשנאה לה היה לא פה. לשנוא מה היה לא כלל. שנאה בלוא גם אך

 רגליים ..אתגר. קריאת בלוא אך מסביב ודם בשר הרבה פה. שתתנפץ מה אל
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 כשהיו אימה עד אותן שנאתי הלוא שלפני, הספסל מאצל שמציצות אלו
 חוזרת שאני אלו ידיים להכשיל, לבלוש, צעדי אחרי ממהרות־מתחקות

 תולשות־ כשהיו הרוחות לכל לקורען ביקשתי הלוא לשלום פה ולוחצת
 קורעות, עתה, זה שהדבקתי המחתרת כרוזי את הקירות מעל קורעות

 כך, כל קרחה שנאה, ללוא אהבה, בלוא שנולדה תאווה — רצח ובעיניים
..כך. כל מעשית

 אין — עיני אל אלו ועיניים בידי אלו ידיים לפני, אלו שרגליים עכשיו
 נתפוגגו, — הרים ונדמו בעבר ובינם ביני שעמדו המילים כל מלחמה. בליבי

 הן, ששלי קודם לי היה שברי מילים אין־תיכלה. בגמישות נתמתחו
 לא דבר ושום מתמול־שלשום, שלהם היו כאילו פה כולם מפי עכשיו יצאו
גמגם. לא אחד ואף חרק,

ההבדל? מה — עצמי את שאלתי — אכן,
הבדל! אין — עצמי אל אמרתי — אכן,

 חומה. נתגבהה ולעיני במוחי נחנקת הזאת המחשבה איך שהרגשתי עד
 חלומי, אחר, חומר ממין רק וספרים, תורות של לא גם מילים, של לא

 הבדל שאין לחשוב קודם שנפתיתי וידעתי במילה, נתפס שאינו כיסופי,
 חומה באותה עכשיו, אבל קיים. לא שהוא במקום אותו שחיפשתי משום רק

 אלא שהיה, מה לא גם לבינם, ביני הפריד שיש מה שלא ידעתי, חלומית
 לסגור היה אפשר אחת, אבן רצפת על יחד עכשיו עמדנו אמנם שאיננו. מה

 פה עומדים הם דומה אבל יחד, חלל, של ובמחוגה זמן של במחוג עלינו
 מלפנים... לכאן שנמשכתי בכוח ואני מאחור לכאן שנדחפו דחיפה בכוח

...שניים־שעולים־בגורל־אחד של עצבות ונתקפתי

 והוא ה״הגנה", מראש• שהיה אחד מכבר לא כשפגשתי כן על אשר
אותי: שאל

?״ כמותכם אנו גם לחמנו לא וכי ההבדל, היה למעשה מה. ״וכי
לחלום". בלי אבל "לחמתם, השבתי:

והקשה. חזר — ?״ כמותכם אנו גם חלמנו לא וכי מה, ״וכי
 ביום". גם חלמנו ואנו בלילה חלמתם אתם "אבל — השבתי — ״חלמתם״

 כל עם פקיחת־עין, של רגע בכל גם שמש, של לאורה גם ביום, גם
 אחד. חלום ...איש כשאהבנו גם לחם, כשאכלנו גם יום, של אפור מעשה

 בדרך, עמנו אותו נשאנו אנו הלב, בחשכת אי־שם כמום נשאר לא הוא
 מלפנינו הרחק היה לא הוא לעשות. בבוקר העירנו והוא בלילה עמו שכבנו

 פיו על ומצווה. חי עכשיו, עמנו רק פה, עמנו רק מאחור, הרחק לא גם
השעה. את חיינו פיו על היום, של ציווי כל גזרנו
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 קראתי ובפניו ושאל׳ שיחי איש חזר — ״1 אנחנו עשינו איפוא מה ״בכוח
 כשבנינו במדבר, דרכים וסללנו כשרעבנו ביצות, וייבשנו כשקדחנו לאמר:
י ערב צבאות נגד דמים, בגבורת מעטים, ולחמנו, שממה, הפרחנו בתים,

 — בדמנו״ אותו והוריש שנים אלפי יום יום העם שחלם החלום ״בכוח
 הולך בעורקינו והדם ותם ההוא החלום הולך ליום שמיום "רק — אמרתי

 — דם״ רק לבנינו נוריש אותו לחלום נוסיף לא אם ממנו... ומחוויר
 ארוזה, מזון חבילת בידו איש־שיחי, את בעיני לראות ודימיתי אמרתי,
 "סליחה :החולים בבית מלכה של ממיטתה לאחור אחד צעד עושה כשהוא

 אחוות נולדה שאכן לחשוב היא גם לרגע שטעתה מלכה ואיך טעות"...
 קול: בלי לעצמה אומרת רגשותיה, את ומהסה שבה היא איך לוחמים,
טעות... סליחה,



 לקומה ירדתי המקום. בלשון לזה קוראים "זייארה" היום, ביקור לי יש
 עומדת פאטימה את וראיתי הורי לביקור האבן מדרגות על לחכות הראשונה

ורחב. חשוף עץ שולחן הביקורים, שולחן מאחורי הדלת ליד
 מעגל של במרכזו עומדת ביפו ב״קישלה" לראשונה פאטימה את כשפגשתי

 תינוקה את הזה אל בשמאלה נושאת היא עכשיו הרה. היתה ומספרת, אסירות
 תפוחות שלחייו שנים, ארבע כבן ילד בכוח נצמד רגליה ובין כאן שנולד
 מסתירה וגדולה, רחבה בד כתונת לבוש היה משמן. מבריק ושערו מאודם
הרצפה. על נשרכת היא ועוד רגליו וכפות ידיו כפות את בתוכה
 גווה אחד, גו מרחוק בעיני נראים והם אלי בגבם שלושתם את רואה אני

 וכתפה, צווארה שבין בשקערורית השקוע הפעוט הראש אותו פאטימה. של
 כל — מעט הפשוקות רגליה בין רחבה כתונת העטוי הקטן הגוף אותו
לבדה. פאטימה אלא היו לא אלו

 זו, מעמידה לבד בעולמה לה אין דומה ואדישה. שקטה היתה עומדת
 משלוותה. להוציאה מי שיוכל בלוא רבות שעות כך לעמוד יכולה היא דומה

 מין דווקא היתד, שלה הזו בשלווה שכן הזמן, למעגל מחוץ שהיתה לא
הזמן. עם התנצחות

 בלשון שירתן. גם היתה וכזו פה, הערביות האסירות כל חיו הזו בשלווה
 גיוון. היה מונוטוניות, כאן היתה שלא רק מונוטוניות, לזה קוראים השיר
 מסתיימת שכאשר עד עליו. החזרה מעצם רק הטון משינוי לא שבא גיוון

נסתיימה. דימוני בראשית מעשה בכוח שרק היה דומה הנעימה לבסוף
 אחרי כבר היא אם זו בעמידתה יודעת לא ואני עומדת עוד פאטימה
שלי. ה״זייארה" אי־פעם תתחיל אם יודעת ולא לפניה, או שלה ה״זייארה"
 בחוץ, קרובי את שראתה לי לחשה החצר מן שעלתה אחת ערבייה אסירה

הבוקר. מאז כבר לי מחכים והם
 ימים חודשיים כבר להם מחכה אני הלילה, מאז עוד להם מחכה אני

 באפי עכשיו עלו תכלת של דקים ריחות לאחרונה. פה היו מאז ולילות
החוץ. מן

שבתי בידה. ראשו על החליקה פאטימה פועה. החל פאטימה של התינוק
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 בהקפדה אותן שסרקתי לאחר ונתפרעו חזרו שערותי ראשי. את וניערתי
 המהודרת השמלה את ללבושי. מעט חייכתי עכשיו הביקור. לקראת יתרה

 פה רק באמצע, לא "הסיכה יותר", יפה אדומה "חגורה כאן. לבשתי ביותר
 הבוקר. לקשטני הנערות עמדו כך — ״1 לשיער שחור סרט גם ״אולי בצד״,

 ומבדח מגוחך משהו היה ביקור. כל לפני אחת כל לקשוט אנו עומדות כך
 נמוכה, יותר אחת לקומה לרדת כדי תא אותו בתוך התקשטות באותה
 אחרי לחזור מנת על קרוביך לבין בינך החוצצת סריגית דלת לפני לעמוד
 כשהתקשטה גיחכה לא מאתנו אחת אף אבל בתא. שוב ולהיות דקות עשרים

 לעשרים גם שלו הרגישה, אחת שכל משום אולי כשהתפשטה. גיחכה ולא
 ואולי רחוק... אחר, מעולם חזרה הנה החומות, בין עוד גם ולו דקות
 היינו כולנו — מגוחך להיראות מי יבעיגי לצחוק מי לפני היה שלא משום

אחד. מעגל של במרכזו
 של תורו חושבת ואני ברגליו ומקרטע מייבב עוד פאטימה של התינוק

 העשר. בן אבנר, פה היה האחרון בביקור לבקרני. היום הגיע מאחי מי
 מידיו הפרח אח נטלה הסוהרת בדרך. שקטף לבן פרח אז לי הושיט הוא

 בהם חבוי לא אם לראות הכותרת, עלי בין העבות באצבעותיה וחיטטה
 אחי אז בה שנתן והשתאות הבוערות העיניים את זוכרת אני מה...

 השנאה זו אולי הפרח... את בידיה כך כשמוללה שפתיו את קימץ ואיך
 זה, באחי בו, הבכירו שפתיים קמיצת ואותה רגע אותו שנולדה ההיא
 אחר מכל הוא עתיד נער, עוד והוא הימים, שברבות עד מחתרתי, מרי ניצני

בחוץ. הורי לבין במחתרת ביני סודי מקשר לשמש
 הסריגית הדלת מאחורי התקרבתי. המסדרון. מקצה עלה דברים ...קול

 של בעלה היה זה קטן. נצרים סל ובידו כפיה חבוש בא־בימים, ערבי עמד
 לעצמה להתקין גחונה כשהיא השולחן ליד עמדה אחת סוהרת פאטימה.

 אלי נותנת ואינה אותי רואה שהיא כשראיתי מתנודד. כיסא על נוח מושב
 קצות פאטימה, של בעלה המסדרון. קיר אל ונשענתי יותר התקרבתי לב

 עמד הדלת, ליד השתלשלו הצבעוניים שפסיה כותנתו את חוגר צהוב אבנט
 נינוחה כבר כשהסוהרת מביט. אינו פאטימה ואל שהוא, מקום אל מתבונן

 שלום, דברי ראשה על הרעיף עמוקה, קידה לעומתה הזקן החווה כסאה על
דיבר. לא עוד פאטימה ואל ביתה, ואת אותה ברך
 התינוק של גבו על משהו לטפוח התחילה רק כמקודם, דמומה עמדה זו
הזקן: אליה פנה אז רק שוב. לייבב התחיל שזה עד

לצדדים. ניבט עוד מבטו — ״1 פאטימה יה את, שלומך מה ״ואת,
מתחטא. וקולה פאטימה ענתה — בשלום״ יברכך ״אלהים
איך?" "והילוד
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ידך". את נושק לאלהים, "הברכה
 הוסיף הבעל דבר. פה נאמר לא עוד כאילו עוד, דבר נאמר לא שוב
 דבר כל הרגישו לא הסוהרת, לא גם פאטימה, לא הוא, לא ודומה לעמוד

 ששני עד בשתיקתם, היה ראשוני, פראי, כוח זו. שתוקה בעמידה מוזר
באוזני. עוד חרקו רגע לפני פה שנתדברו המשפטים

 לצד ראשו את ובהניפו עמו, שהביא הנצרים סל את מידו הגיח הזקן
 סוכריות חופן נטל הסוהרת. את בה וכיבד תאנים דבלת נטל פאטימה
 הסריגים דרך כולו הסל את והוריק שב ומיד לתינוק, והגישן לזו זו דבוקות

ירקות. והרבה טריות פיתות פירות, מעט שם היו השולחן. אל
 ליד הארץ על אותו הושיבה מזרועותיה, התינוק את הורידה פאטימה

 פני את שטאטאה רחבה, זרוע ובתנועת שמלתה שובל את הרימה השולחן,
השמלה. לתוך הדברים את הריקה השולחן,

 לגווה מאחור עוד צמוד עזיז את ורואה התאנים מן בפיה לועסת הסוהרת
פאטימה. של

 לאביך, נשק "לך — הילד אל פונה היא — עזיז״ כך, עומד אתה ״מה
אביך?" בשלום לדרוש לא בוש האינך

 לקול שנתעודדה פאטימה, אבל ממקומו, מש ולא מעט נרעד הילד
היא: גם אותו זרזה הסוהרת,
אביך". בשלום שאל פה, אביך בוא... "בוא,
 אל בחשדנות פוסע החל מיד אבל תחתיו, אחד רגע עוד עמד זע, עזיז
 שהושטה אביו יד את נטל השולחן בקצה כתפו את חוכך כשהוא הדלת.
 חזר אותה, והשמיט חזר מצחו, אל כך אחר פיו אל אותה הגיע אליו,

אמו. לרגלי מאחור, ונלפת,
 לדלת מעבר שעומד הוא, ובעלה. פאטימה בין חוצצת מחיצה אין נדמה,

 פה, שהיתה והיא, פאטימה, של לידה הכלא, בית בתוך פה הוא כאילו
 מדי רק אוויר. אלא עוצרת אינה הברזל ודלת בחוץ, לידו עומדת היא דומה

וזרים. תמוהים פה היו הסוהרת
 בעלה את ראיתי עכשיו האסירות. אחת לסוהרת. קרא מאחורינו מישהו

 ולוחש הסריגים לתוך פניו את דוחק לדלת, חזו את מצמיד פאטימה של
פאטימה: לעבר

?״ משהו ״החבאת
אלהים". חי כלום, לא ואללהי, "לא,
?״ פרוטה לא ״אף
 — ליבה על הימנית ידה את הניחה וכאן — אלהים״ חי פרוטה, לא ״אף

 ופתאום — ופירות ירקות המלאה השמלה בשובל מחזיקה היתה עוד שמאלה
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חזה. אל בכוח אותו והצמידה הארץ מן תינוקה את נטלה שחה,
:התיז רגע ובעוד בגרונו, משהו חרחר נתכווצו. הזקן של אישוניו

..,״״טפו
 בה היו מאי־אמון יותר פניו בה שנתעוו וההעוויה ירק, אמיתי נפש בגועל

ורחמים. בוז
 זעה, לא פאטימה מתנמנם. כבר שהיה התינוק פני אל הותז מהרוק מעט
התינוק. של לחיו את בלחיה ניגבה כלל, שונתה לא פניה הבעת

נגמר: הביקור חזרה. הסוהרת
לעבודתך". פאטימה, "יאללה,

 קריאת על כבוד בהדרת הזקן חזר — יאללה״ פאטימה, יה ״לעבודתך,
 שמשכו קרוע אחר סמרטוט לתוכו תחב הריק, הסל את בידו נטל הסוהרת,

 במדרגות יורד החל הסוהרת ראש על ברכות מעטיר וכשהוא השולחן, מאצל
החצר. אל

 בידיה, תינוקה המסדרון, של השני לקצה במרוצה הגיעה כבר פאטימה
בצעקות: אחריה נשרך ובנה

יאמי". "יאמי,

 שניים: לקראתי התקדמו שלמטה המשרד מן לכאן העולות מהמדרגות
 שלא על כך לה קוראות שהיינו "האינטליגנטית", הסוהרת זו מילדה,

 גם וידעה עברית, מעט קלוקלת. אנגלית מעט מדברת היתד. בחברותיה
 ראשה את מייקרת היתה כך על אחדות. מאות של בגבולן חשבונות לחשב

 אחד היה השני זה. באוצרה להתנקש מי ירצה שמא בהליכתה ונזהרת
מהבולשת.
מילדה. לי אמרה — שלך״ הביקור עכשיו בחצר, ״הוריך
 שלרגע — שלי? הביקור הורי? באוזני: חתומים דבריה נדמו לרגעים

הלכו... כבר הם גם והורי נגמר וכבר מזמן החל שביקורי לי היה נדמה
 שברק הטובות, בעיניו אותי ברך ואבי הגיעו הם זה ברגע שרק אלא

 מתמיד טרוטות היו שעיניה סבתי, בהן. שרוי דורות ועצב תום של
 עכשיו אותן ניגבה לבכות, עוד יכלו אבל לראות מאוד מעט פקוחות וכבר
 שגי מידיה הגיחה אמי אהליאב. הקטן, אחי את אחריה ומשכה מטפחת בקצה
ידי. את לחבוק הסורגים מבין זרועה את אלי והושיטה כבדים סלים

הסוהרת. אמרה — ״ממנוע״
 כשהיא שקדים חופן הסלים מאחד נטלה הריקה. ידה את אליה החזירה אמי

לעיניה. עכשיו, כאן, אותם שאוכל בי מפצירה
בהם. ונברה השקדים, את מידה נטלה מילדה, אמרה — ״ממנוע״
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 אלא אלו אין "והלוא — פניה את אליה אמי הזעימה — מה״ ״וכי
?״ שקדים
 באוזני — אמי באוזני מאשר יותר מילדה הכריזה — בדיקה״ צריך ״הכל

לידה. שיושב הבלש
 ברכה דברי פעם בפיה ממלמלת הזקנה וסבתי הבית, על לי מספר אבי עוד

 עומדת קללה, רק בה שיש אנחה פולטת לאלו אלו ובין ניחומים, דברי פעם
הסלים. את ומוריקה אמי

 המוריקות אמי של בידיה פעם עיני אבל סבתי אל ליבי אבי, אל אוזני
המצרכים. בין המפשפשות מילדה של בידיה ופעם הסלים את

 את כשראתה אמי של פניה נתכרכמו — ?״ העוגה את לחתוך ״מוכרחים
 רק נזהרתי לא לכאן הדרך כל "הלוא — בסכין העוגה את חוצה הסוהרת
 טעמי, ממנה, טעמי אדרבא, לחפש? פה יש מה שלמה... לכאן שתגיע

תמצאי..." ובוטנים צימוקים רק לחפש... פה יש מה טעמי...
בשבילנו. דואר אין בעוגה בעוגה. ובוטנים צימוקים יש אמת.

 אין בפירות גם הפירות. ליד וניצבה השולחן לצד הוסטה חצוייה, העוגה,
המתיקה. בדברי לא גם בשבילנו, דואר

 הצנצנת. מכסה את מסיטה הסוהרת ריבה. צנצנת השולחן על מעמידה אמי
 לא הצנצנת כפולה. לא היא כתמיד. כפולה היא אם בתחתית מסתכלת אני
 איפה, באמי: תוהה מבט משלחת אני פשוטה. זכוכית צנצנת רק פח של

הדואר? איפוא,
 בהצביעה לסוהרת אמי אומרת — מענבים״ ידי, מעשה תרגימה ״מעשה

 נחה לא — אנא״ אנא, אצבעותיך, את תלקקי טעמי, ״אנא — הריבה על
 שבידה הסכין קצה על ריבה קצת מילדה שנוטלת עד אמי של דעתה

פיה: אל אותו ומגיעה
 טעם את מילדה משבחת כך — בידיך״ תמיד שורה הברכה ״תהא
מזדהרות. אמי ופני הריבה,

 לכאן ובוחשת הצנצנת בלב אותו תוקעת הסכין, את ונוטלת שבה מילדה
 איפוא, איפה, באמי: מבטי־שאלה ונועצת בחזי דקירות חשה אני ולכאן.
? הדואר
 ממנו מוציאה השני. הסל את לידה ונוטלת רגועות אלי מחייכת אמי
 גם מעליך אותן תורידי "שלא — שרוול ארוכות פלנל גופיות לאיטה
נעליים. וזוג — שומעת?״ כשחם,

 לתוך ידיה את תוחבת כשהיא מילדה אמרה — ?״ נעליים פה לה ״למה
פה?" הולכת כבר היא "לאן — הנעליים
 כבר "שלי — בחוזקה הדופק ליבי את להסות ממהרת אני — ״יופי״
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 את ממקומי רואה כשאני צוהל בקול מוסיפה אני — יופי״ ישנות...
 שלגו. הדואר את בתוכה שמסתירה הנעליים של מעט המעובה הביטנה

 מדפוק: ליבי עומד הנעליים מן ידיה את ומוציאה חוזרת כשמילדה אבל
 חוט של וקצהו מעט פרום הוא והנה רואה, אני הנעליים ביטנת תפר את

הביטנה. בצד לו משתלשל
 אני עוד נסה. לידי ועומדת צצה עיני בתוך החוט לו מרקד שבעוד רק
 הנעליים את נעורים בשובבנות נחה חטפה כבר פה, עושה זו מה תוהה

 קונדסית מפזזת כשהיא וצהלה, לרגליה אותן נעלה מילדה, של מידיה
לשולחן: מסביב

 במשובה עמם ונעלמה — שלי״ הרגל על בדיוק ...שלי הרגל על ״בדיוק
רחמים. מהולה בסלחנות מאחוריה נדה מילדה בעוד במדרגות, גנדרנית

 חופשית מהלכת פתאום לפתע נמצאה שנחה הרגיל מגדר יוצא היה לא זה
 ודבורה חיסיה עם כלואה שתימצא היה הדין שמן שעה הבית במסדרונות

בתאה«
 מתייחם היה הסוהר בית מנהל אפילו הסוהרות, רק לא נחה, אל שכן

 שבה הנערות קסם שום על רק לא מידותיו. על ומעביר סלחנית באדיבות
לוז״י. כאיש רשמית, בבית־הסוהר, נחשבה לא שנחה כך שום על גם אלא

בבית־הדין. לא גם
 לא הנה השופטים, ידי על בדין וחוייבה נשק בהחזקת הואשמה כי אם
 אלמונית, כאחת, רק לח״י, איש סרולוביץ, כנחה התובע ידי על זוהתה
ווים. צפורה

 זיהוי לצורך משפטית הוכחה גם צריך לא הבולשת במשרדי בחקירה
 השאלה מעצרה, אחרי מיד בבולשת, נחה את איפוא, שחקרו, בחקירה

 המבוקש כהן, יהושוע של חברתו נחה, לא היא אם היתד. שנשאלה הראשונה
מזמן. זה ידיהם על

 יהושוע אכן, הצליח, אם וחשבה נחה השיבה — ווים״ צפורה ״אני
להסתלק.

 מוגרבי, בשכונת אחד בחדר הג׳ינג׳י אברהם עם גר היה ...יהושוע
 משמר הג׳ינג׳י ראה לחדר, בדרכו אחד ערב התקווה. שכונת גשר ליד

 שיגרתי, משמר היה כך, לאחר שהוברר כפי המשמר, הגשר. על בריטי
 מזויינים שוטרים שרואה מחתרת איש בעיני מיטשטשים השיגרה מושגי אבל

יהושוע: את להזהיר לחדר איפוא, מיהר, הג׳ינג׳י ביתו. בסביבת
משטרה". "להסתלק,

 המשטרה ונחה. תחמושת אקדחים, רימונים, גם היו יהושוע מלבד בחדר,
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 והג׳ינג׳י יהושוע בנשק. להזדיין גם זמן איפוא נותר בפתח, היתה לא עוד
נחה. בשביל גם אחד אקדח עמם נטלו החלון דרך ראשונים וכשקפצו הזדיינו,
 בכיסה. שהיו פתקים בהשמדת נתונות ידיה שתי אחרונה, קפצה נחה

 היא הניירות קרעי את הבית שמאחורי בשביל ומפזרת רצה שהיא עם
:שומעת

!״ ״הולט
 המשמר שכן, השביל. בתוך לקראתה מתקדם היה במקלע אחד בריטי

 מיטשטשים שוטרים משמר של השיגרה מושגי אבל שיגרתי, היה הגשר שעל
 שלח איפוא, המשמר, הבתים. בין החומק אחד של פתאומית מנוסה למראה
 בחורים מרחוק ראה מאחור, הבית אל והגיע הדרך את שעקף אחד אחריו

בשביל. מקפצת אחת נערה — ומקרוב החלון, מן קופצים
 ונאסרה. להסתלק, הצליחה לא אבל הפתקים, את להשמיד הספיקה נחה

שבסביבה. הפרדס בתוך לפניה, הרחק היו כבר והג׳ינג׳י יהושוע

 אגדה בפרדסים רקם מאז כבר יהושוע הפרדסים, שבילי נהירים ליהושוע
 והשחום הכחוש וגופו מתפוזים ניזון באקדחים, מזויין זקן, מגודל חיה.

 בכך לא האגדה של כוחה האש. בצבע עיניים בשתי להסתיים מתגבה
 כשהיא שגם הוא בכך אלא המציאות, מן מתעלה או מתעלמת שהיא הוא

 נשארת אלא עמה נסחפת אינה הקיימת המציאות של תוכה בתוך מתהלכת
 מציאות של השחור ליבה שבתוך משום אגדה היה יהושוע בטוהרתה.

 הרחוב מן הלך אם ומורד. חולם טהור, הוא נשאר ונכנעת חמרנית
 שהרחוב, משום אלא הלך, ברחוב יהושוע רצה שלא משום לא לפרדסים

מת. רק חי ביהושוע רצה לא ימים, אותם
 שנים, שמונה־עשרה כבן בעלומים, היה הוא לחיות. רצה יהושוע

 מתים עלומיו. לפני מוטלים היו כבר מתים הרבה אבל תש״ב, שנת אותה
 באדר גורשה "סטרומה" שאונייתם פליטים גופות מאות כאותם — ממש

 עמם וירדה חובלה הארץ, מחופי יאיר, רצח אחרי שבועיים תש״ב,
כמתים. וחשובים — השחור הים למצולות
 היוקד העברי, הישוב כל אז היה יהושוע של בעיניו כמת חשוב
 ואנשיו, יאיר את והסגרות־לשליט עינויים חטיפות, כדי עד שונא משטמה,

 משפע ושבע אוכל וביתו, בשרו עצמו, את עוורות־עין־ולב כדי עד ואוהב
העולם. מלחמת ימי

 להאמין שנפתה בשעתו, יאיר התפלג ממנו האצ״ל, גם כמת חשוב
 חבריו את היום מפתה ולאורן לעתיד, השלטון של השווא בהבטחות
הבריטי. הצבא לשורות להתגייס
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 אחרי ויורשיו בחייו יאיר של המפקדה מחברי אלה במתים, אלה וגם
 ערב ונושמים בוקר נושמים המשטרה, ידי על מבוקשים שבהיותם מותו,

 יאיר של לגורלו דומה מגורל לילה וחרדים יום חרדים שברחוב, השנאה את
 וגם השלטונות. לידי עצמם את ומסגירים נשברים מאמונה, נואשים —

 הגה עצמה הסגירה לא כי שאם יהושוע, של מחבריו בחורים קבוצת אותה
זעם. יעבור עד ולהיחבא בביתו, איש להסתגר, החליטה
כמתים. וחשובים ממש מתים

וכשלונות.
 נכשלה האחת נכשלו. יאיר רצח אחרי אנשינו של הנקם פעולות שתי

 שהוטמן מהמוקש אמנם ניזוקה יאיר של רוצחו מורטון, של כשמכוניתו
 של הממוקשת כשלמכוניתו — והשנייה חי, ממנה יצא מורטון אבל בדרכה

 משרתו אלא כדרכו, הוא, לא ראשון נכנס הבריטית, המשטרה מפקד סאנדרם,
 חי. נותר סאנדרם במקום, ונהרג המכונית דלת את פתח המשרת הערבי.
 של חייהם את גם עמו הציל הוא בחיים שבהיוותרו אז ידע לא סאנדרם

 הקברות בית אל שהדרך ידע לא הוא רבים. ובולשת משטרה מפקדי
 לו, מיועדים היו לא כבר אמת, האלה, המוקשים מוקשים. כולה זרועה

גופתו. את לקברות ללוות עתידה שהיתה הגבוהה לקצונה אלא לסאנדרס,
 אדוניו. סאנדרם אפילו הקברות לבית ליווה לא הערבי המשרת את

 ידי על וסולקו נתגלו הופעלו, לא הקברות לבית בדרך שלנו המוקשים
המשטרה.

ומאסרים.
 וליאיר לעצמם נאמנים שנשארו הבחורים ומירב המפקדים מיטב
 פעם מדי נוספים ואליהם ובעכו, בירושלים במזרע, בבתי־הסוהר יושבים
 חדרים באקראי. מחיפושי־פתע ואם מעיקוב אם מהלשנה, אם — חדשים

 יהושוע עם נותר לא בחוץ נופלים. נשק ומחסני מתגלים נידחות בשכונות
 ידי על מבוקשים או חשודים כבר וותיקים, מיעוטם צעירים, קומץ אלא

 — הגולה מן עלו מקרוב זה — חשודים לא חדשים, רובם המשטרה,
מחתרת. בעבודת מנוסים ובלתי טירונים אבל

חיים: היו שניים יהושוע של עלומיו לפני אבל
שרצחו. האוייב היה וחי שנרצח, יאיר היה חי

שעמו. והקומץ יהושוע במתים מתו ולא חיו אליהם
 לשמוע. אוזן לו כרו לשון לו שבראו קודם מפקד. היה לא יהושוע

 לשמוע כרוייה האוזן ברירה, אין החוץ, מן פקודות שומעים כשלוא אבל
 להיות היתה מבפנים יהושוע ששמע הראשנה הפקודה מבפנים. פקודות
מפקד.
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 אבל מיהושוע, יותר ולהנהיג לפקד המסוגלים אנשים בחוץ היו אולי
 — מעמד להחזיק איך אלא לעשות מה לא היה כשהעיקר ימים. אותם
פקודה. הוא היותו בעצם החי שהסמל סמל; היה דרוש צו מאשר יותר

מעמד. להחזיק פקד היותו בעצם איפוא, יהושוע, סמל. היה יהושוע
 התנוסס בראש־חוצות בראש־חוצות. מעמד להחזיק היה יכול לא עצמו הוא
 מת. או חי לשלטונות אותו שיסגיר למי לא״י אלף של פרס ומתחתיו ראשו

ובלשים. סוכנים לחישות ולחשו מזימות חרשו בראש־חוצות
 רחשי בעד סוכך רק מסגיר אינו העצים לחש פה לפרדסים. הלך יהושוע

 אלא מצייצים ולא השמיים אלא מציצים לא העפאים חרכי מבין פה, לב.
בשיר. הנפש גם מתרוננת פה ציפורים.

 האפלים, הימים על —!לא :לזעוק רצה הוא אבל משורר, היה לא יהושוע
 — כן! ולזעוק: הכשלונות; ועל שבגדו חבריו על המתים, על הרעב, על
 יצא החוצה כשזעק אבל האמונה. ואל המלחמה אל האורים, הימים אל

:וחרוז במשקל ונקצב שבועה הפך וד׳״כן" לשיר הפך עצוב ה״לא"

לחם ופת גג בלי לא!
חמדת־בצע יגון אף
יבגוד; כי רע ביום אח או

בכלא אח נוגש שוט
לרצח אץ כדור אף
מיקוד. השלהבת יעצרו לא

בדרך: לנופלים נשבענו אנחנו
והדרור שחרור במלחמת

אוייב דם נשפוך עוד
ירך על שוך ונכה

האור. יום לציון יבוא עד

 אבל בגד, ובלוי זקן פרוע יחף, והוא למלכות וערג האור על שר יהושוע
 ימים, אותם מלך, מלכות. לטרקלין יהושוע נועד לא למשעי הדור גם לו

 הפרדסים בלי בפרדסים. לחיות היה יכול לא ובגינוני־חצר, בהדר־שרביט
 לשבת היה צריך ימים, אותם מלך, מלכות. להיוולד היתה יכולה לא אז

 של שעתה הגיעה לא ימים שאותם לשעתו, ולהמתין האחוריים בספסלים
האגדה. של שעתה רק מלכות
 באה היתה נחה חיה. שתהיה כדי המציאות מן ליניקה צריכה האגדה אבל
 עמה העצים. בין יהושוע את ומחפשת שורקת השרון, לפרדסי בלילות
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 נחה כשהיתה בגד. מי נאסר, מי נפל, מי וחדשות: לחם ככר נושאת היא
 לה שחיכו לבחורים עמה נושאת היתה לא הפרדסים מן ויוצאת חוזרת

!כן :עורגות !לא :בוערות אש, בצבע עיניים זוג רק

במזרע. המעצר ממחנה מיכאל ברח תש״ג באלול ג׳ שביום עד
 ותארנה שתבקענה כדי עורגות לעיניים עוד זקוקים לא בחוץ כשמיכאל

 משלו. די־נור זיקוקין יש ולו מלחמה מעשה נרקם עכשיו שסביב, האופל את
למרחוק. ומאירה בוערת פורצת, ורובים, מקלעים אש אישו,

 מן להציץ החל ויהושוע לרחוב יצאה לח״י המעש. של שעתו באה
פגע: — ונאסר שנפגע לפגי אבל הפרדסים.

 עבודה במדי "מודדים" קבוצת בראש יהושוע עלה תש״ד באב בי״ט
 הנציב מק־מייכל, של למכוניתו לחכות לירושלים שבדרך הרביעי לקילומטר

 רק נהרג לא העליון הנציב עברה, המכונית שם. לעבור שעתידה העליון,
האמפריה. של בגאוותה חדור העמיק בשרו את ששרט הכדור אבל נפצע,

 אחרים עם וביחד לפגוע. לירושלים יהושוע שוב עלה שנה אותה בשלהי
 המנדט. ממשלת של הראשי המזכיר בשאו, התנקשות לתכנן איך חשב

 לא יהושוע בלש. נכנם ירושלמית בסימטה קטנה במסעדה עלי עם כשישב
מזויין. היה

נרדפים יחידים מכלל כבר בהם שיצאנו תש״ד, שלה* של ימים אותם
אישי, נשק עב להתהלך ההוראה את המרכז שינה רודפת, תנועה לכלל

— למעלה ידיו מדים חרות לוחם אין :לאמר להיאסר, ולא ליהרג להרוג
שונתה ההוראה שלו. האישי החופש על ומגן כליו על ידיו את שם הוא

 ממעצר מנהרה דרך לברוח הצליחו מאנשינו עשרים :שונו הדברים שפני מפני
 בירושלים, הסוהר מבית בעורמה לברוח הצליחו ומוישל׳ה ישקה בלטרון,

 "החזית" עתון את שלהם הדואר בתיבות מגלים אזרחים היו היומי הדואר עם
 של דרכה והסברת מטרותינו ניתוח ובו לחודש אחת להופיע שהחל שלנו
 במת את להפוך הצליחו הבריטי בתי־הדין לפני שלגי נאשמים לח״י,

 מתא שנשאו והנאומים לרעיונותינו, ציבורית תעמולה לבמת המשפט
 אנשינו לפני ופתחו לבבות לח״י של האידיאולוגיה לפגי פתחו הנאשמים

 להתגוננות לא היה דרוש כבר הנשק חזקים. היינו בם. להיסתר דלתות
להתקפה. אלא

 חזקה היא — מזויין גם לו — אוייבה עם פנים מול פנים עומדת כשאגדה
 של שעתה משעברה אבל התחמושת. לה אזלה גם לו — מנצחת והיא ממנו,

 פנים אל פנים ונעמוד נוסיף אם עכשיו — המלחמה תור והגיע האגדה
 לנצח איפוא עלינו מוצא. אין החזק. הוא הכוח במישור הוא. יגבר האוייב עם
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 מאחור, כך, אנחנו. שנבחר ובמקום ברגע בהפתעה, מאחור. פגים אותו
תחמושתו. לו תספיק לא לעולם
 את הורג היה אולי ירושלמית מסעדה באותה מזויין יהושוע היה אילו
ידו. על נהרג גם היה אולי אבל הבלש,

 תפס עלי מלפנים, לפתע בו תפס שהכירו הבלש מזויין. היה לא יהושוע
 בידו. מאחור, בעלי תפס המסעדה בעל הבלש, ראש אל להניפו בקבוק בידו
 יהושוע להמוק, הצליח עלי ערביים. גאפירים שלושה נכנסו רגע אותו

נאסר.
 והסמל וגידים עור האגדה קרמה כבר עכשיו להיאסר. יכול הוא עכשיו

בגופות. קעקע כתובת הפך כבר
 העצורים של הראשון המשלוח עם הוגלה ומשם ללטרון הועבר יהושוע
נחה. לחקירה והועמדה נעצרה כן לפני אחדים חודשים כבר אבל לאפריקה.

 משפטה שלמועד אלא החוקרים, בפני נחה טענה — ווים״ צפורה ״אני
 באקראי שנקלעה ווים, צפורה של תמימה, אחת הצהרות: שתי הכינה

 חברת נחה של לוחמת, אחת תזוהה. שלא למקרה — בית אותו לסביבות
תזוהה. אכן אם — לח״י מחתרת
 התמימה. ההצהרה את מאמתחתה איפוא הוציאה נחה זוהתה. לא היא
 מאסר. שנות לארבע נשפטה היא בבית־הדין: לזכות כדי גם עזר לא זה
 בו שאין הדין, משורת לפנים ליחס בבית־הסוהר לזכות לה עזר זה אבל

לוחם. מחתרת איש כאל וההקפדה החומרה
 לצפורה אבל בית־הסוהר, בתוך מזכויות־יתר איפוא נהנתה ווייס צפורה

 ואין זהות אין ווייס לצפורה בית־הסוהר. לתחום מחוץ זכויות כל אין ווייס
 כל להן שזוכה ההנחות מאותן ליהנות יכולה לא היא אלמונית. היא עבר.

 הכבלים, בתוך עצמו הוא להיות חופשי הוא שוב נעצר שהוא שמאחר אסיר,
 עברו עם בקול לזדהות חופשי כלבבו, ולנהוג ולתבוע לחשוב חופשי

 ההוא "ההולם" לשמע אלא לעולם באה לא ווייס צפורה ממנו. וליהנות
 חבילות שישלח מי אין אחים, אין הורים, אין כך שנולד למי שבשביל.

 אותו שיבקר מי שנים ארבע גם אין מכתבים, לכתוב למי אין מזון,
לחודשיים. אחת דקות עשרים

 "אין — הנעליים גזילת על לנחמה לאמי מילדה אמרה — ״רחמנות״
החוץ". מן חבילות לה שישלח מי לזו

 לא שעוד הבלש לעבר באנגלית מילדה הוסיפה — מסכנה״ ״ילדה
 אותה ביקר לא ועוד שנים כבר פה "יושבת — כאן התרחש מה תפס
איש". כאן
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 יהושוע. תמידי. אחד מבקר לנחה פה לה היה נכון. היה לא שזה ...רק
 שלוא האחד מעשרים־דקות־אחת־לחודשיים, יותר פה מבקר שהיה האחד
 עיניה לנגד התא, בתוך בפנים׳ רק הסריגית, הדלת מאחורי מבחוץ, עמד
נחה. של
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 את מהנעליים להוציא נחה הספיקה כבר למעלה כשעליתי הביקור, אחרי
מאדם. ארוך מכתב בשבילי היה ובו הדואר

 עד עמי. פה לו חיכו כבר הבנות כל אבל בשבילי, היה אדם של מכתבו
 באקראי. ורק רחוקות לפרקים שם, פתק פה פתק הבנות קיבלו שנאסרתי

 רק סתם החוץ אל לא החוץ. אל צהר־דאר־תמיד להם נפתח משנאסרתי,
 כתובות ארוכות, ביריעות אלינו להעביר דאג אדם שכן פנים־המחתרת אל

 בפרט, ובלח״י בכלל המתרחש על שוטף דו״ח רק לא קט־על־גבי־דק,
במחתרת. ההווי של החיה הרוח משב את גם אלא

 שעברו החודשיים בתוך שכן רוח, בקוצר אדם של למכתבו חיכינו הפעם
 בסיוון ל׳ של שבת אותה השחורה", "השבת גם היתר, האחרון מכתבו מאז

 לשבור במטרה העברי הישוב על מרוכזת מהלומה השלטון הנחית בה תש״ו,
 בראשם משקים, ובעשרות הגדולות, בערים הוטל עוצר המרי". "תנועת את

 נכבש היהודית הסוכנות בניין נשק. מחסני והוחרמו חיפושים נערכו יגור,
 דמים. ורציחות המוניים מאסרים נערכו הארץ ברחבי נאסרו. ומנהיגיה
 קרב רוח גילו המשקים אנשי רכוש. הרם ונגרם מיכלאות הוקמו במשקים
 — ? שמך מה :להזדהות וסירבו למיכלאות להליכה התנגדו נפש. ומסירות

ישראל. ארץ — ? הכתובת יהודי.
 של והסוף השיא זה היה כך, אחר ימים הרבה לא שנוכחנו כמו אבל,
 "תנועת הנהגת אישרה עוד ההיא השבת לאחר מיד כי ואף המרי". "תנועת
 השלטונות נגד ואצ״ל לח״י של פעולות המהלומה, על ריתחתה ברוב המרי",

 מיד, שבה הנה — האצ״ל ידי על דוד״ ״המלך מלון פיצוץ את בתוכן —
 בפיצוץ שנפלו הרבים הקורבנות בגלל היה לא זה ונסוגה. מתעוזתה, נבהלה
 כפי החם", ש״הכפור משום רק זה תואנה. אך מעמם היתה זאת — המלון

 שמכלל המרי", "תנועת של המאבק את בלעג ויצמן חיים פעם שהגדיר
 עם מותו את בחובו נשא כבר — הגיע לא מלחמה ולכלל יצא הבלגה

הולדתו.
 וצפופות זעירות והאותיות מתמיד ארוכות הפעם היו אדם של היריעות

:מרוגשות גם האותיות היו אחת ביריעה אבל מתמיד.
 בא העוצר הזקן... לו עמד "לא — אדם כתב — נאסר״, ״מיכאל



263 לוחמת של ספורה

 יצא גרא לעיר. מחוץ אל המרכז אנשי את להעביר הספקנו ולא במפתיע
 לזיהוי" עמדתי אני גם ...ונאסר מרטין הכלב ידי על זוהה מיכאל אבל בנם

 אבטיח, פשוט כן, אבטיח... של זכותו עמדה לי "אבל — אדם כותב —
 ...מבפנים ומתוק אדום גם מכן, לאחר אותו וכשפתחתי מבחוץ ירוק גדול,
...ההוא האבטיח שטעם כמו אבטיח לחיכי טעם לא בחיי

 בטבעות מסביב כותרה ת״א העיר הגדול. העוצר התחלת עם מתחיל "הסיפור
 מאיזור נערכו החיפושים איזורים. לאיזורים וחולקה "כלניות" של כיתור

 היה המחופש באיזור בא. ואין יוצא אין ומסוגר, סגור איזור וכל לאיזור,
 הוכרז לא עוד בדרום שלנו באיזור לנוע. היה מותר האחרים באיזורים עוצר.
 עם רק לבדי, לא אני חופשיים. לנוע איפוא הורשינו — שיוכרז עד עוצר.

 מחוץ אל לעבור המשמרות דרך מנסים אנו בחדרי. עת אותה שהתגורר לוי
 החיפושים בו נסתיימו שכבר לאיזור לעבור מנסים אחור. ומוחזרים לעיר

 הוכרז לא שעוד המרכז, איזור אל להגיע בדעתי עולה ואז אחור. ומוחזרים
 הכנסת בית את זוכרת הגדול... הכנסת בית נמצא בו אבל עוצר, אכן בו

 ל׳אנשים חרום לשעת מחבוא ומקום לנשק מחסן סידרתי שבמרתפו הגדול
 חשוב לי היה עכשיו אבל עצמי אל אז אמנם התכוונתי לא ? שלנו חשובים׳

 את שהקיפה ה״כלניות" חגורת ליד מסתובבים ואני לוי לשם... להגיע
 מקום־תורפה החיילים משמרות בין ומרחרחים תרים בולשים, המרכז, איזור

 לוי, אבל המרכז. באיזור עצמי את ומוצא חומק מוצא, אני דרכו. לחמוק
 מקום־תורפה עכשיו מחפש אני ברירה. אין הקודם. באיזור עוד רואה, אני
 וחומק. מוצא אני לוי. עם יחד להיות הקודם, לאיזור שוב דרכו לחמוק כדי
מכו עצמנו את לפתע מוצאים אנו — עכשיו לפנות לאן תוהים אנו עוד

 הולכת סביבנו הכיתור אנשי וטבעת איש, עשרות כמה עוד עם תרים
ומתהדקת.
 מחליטים ואני לוי צמאים. רעבים, הכל שעות. עוברות שעה, עוברת

:ומתחילים שסביבנו הקהל את להסית
!׳ הביתה רוצים רעבים, ? זה ׳מה

וצעקנית: רוגשת במקהלה פתחו חיכו, לזה רק כאילו האנשים,
הביתה׳. רוצים !׳הביתה

 אותנו לערוך והחלו ריק למגרש אותנו שהעבירו עד רב, זמן עבר לא
 השולחנות על מסתכלים ושנינו עלי מסתכל לוי לוי, על מסתכל אני לזיהוי.

 עיני מרים אני המזהים. צוות מעט עוד יישב לידם המגרש, בקצה שהוצבו
 אפריקה... לגלות כבוד דרך בהם מוטס עצמי את כבר ומדמה לשמים

 מסביב מהאנשים חלק של התקהלות רואה אני וארץ שמיים בין אני עוד
גמלוני. אחד, אבטיח בידו הנושא לאחד
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האנשים. סביבו מתרגשים — האבטיח׳ את פתח ׳רעבים,
רעבים׳. שלי בבית ׳גם — האיש אומר — אפתח׳ ׳לא
 איפוא, ׳מוטב — בבוז אחד לו זורק — הביתה׳... תגיע אמנם ׳אם

שתפתח׳.
 אל למעלה, האבטיח את ומרים האבטיח בעל מתעקש — אפתח׳ ׳לא
ראשו.
 מחצית את ומסתיר מכסה האבטיח האיש, של פניו את רואה לא אני
פניו.

רעיון. בליבי נצנץ עכשיו
האיש. את שאלתי — ?׳ לך עלה זה ׳במה

הלה. השיב — מוכר׳ ׳לא
 פעם מסתכל הוא משתומם, בי, מתבונן הוא לירה. חצי לידו תוקע אני

 כאלה אבטיחים כמה בראשו מחשב אולי — הלא״י במחצית פעם באבטיח,
האבטיח. את לי ומושיט — שבביתו לרעבים הזה בכסף לקנות יכול הוא

:עליו קודם שהתנפלו אותם עלי מתנפלים עכשיו
האבטיח׳. את פתח רעבים, האבטיח, את ׳פתח

 אותו קניתי שלא להם ותגיד לך סגור, לו זקוק שאני להם ותגיד לך
בשבילם.

 את לראות לא ראשי את משפיל רק האבטיח, עם מביניהם חומק אני
...שבפניהם הנפש שאט הבעת

 הזה האיש על מסתכלים לפני שעומדים האנשים לזיהוי. בתור מסתדרים
 ביטול... של בקורטוב לאבטיח, אלא זו בשעה נתון לא שראשו שמאחוריהם,

 אני — השולחנות ליד ששם, הבלשים אלו גם עלי יסתכלו וכך הלוואי
 עם אני לפנים, זז התור עלובה. מסכנות הבעת לפני ומשווה בליבי, מקווה

 מאחוריהם יושבים הבלשים המגרש. שבקצה השולחנות אל מתקרב האבטיח
 התמונות, בין תצלומים. ואלבומי ניירות מגובבים ולפניהם צבא, קציני בתוך

 שלי, זו גם נמצאת התמונות בין הבורחים, תמונות כל נמצאות יודע, אני
 הוא מאחורי, לוי, מלטרון, שברחו ה״עשרים" תמונות נמצאות הבורחים בין

 בפגי עין נועצים שלפניהם בתמונות מסתכלים הבלשים מה״עשרים". אחד
 שמעוררים אותם זהות. תעודות ובודקים שאלות שואלים שמולם, האנשים

הבייתה. שמאלה, — האחרים נוסף. לזיהוי ימינה, מופנים חשד בליבם
 ימינה. מיד מופנה השחומות, והפנים השחורה הבלורית בעל שלפני, הצעיר

 את מצמיד אני שלו. הזהות בתעודת להסתכל טורח לא אפילו הבלש
הזהות. תעודת את לבלש ומגיש לחיי אל בחוזקה האבטיח

 אבל אבטיח, בלי גם מספיק מטושטשת שלי הזהות שבתעודת התמונה
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 שמולי הבלש את שמשאיר הוא פני מחצית את עכשיו המסתיר האבטיח לא
 ועליבות בטלנות של הוויה דמותי לכל שמשווה האבטיח זה רק אלי, אדיש

 בחוסר שמאלה, אותי ולהפנות ביטול של תנועה להפטיר לבלש לו שגרם הוא
 למצוא ממהר הוא לאוכלי־אבטיחים, לבלש, סבלנות, לו אין ...ניכר סבלנות

...טרוריסטים
 מהרהר אני עוד השולחן. מול מתייצב לוי שמאלה. לפנות ממהר אני
 מפנה הבלש את רואה אני בידו עכשיו שבידי האבטיח לו היה טוב כמה
שמאלה. אותו

 משמחה אותו לחבק יכול לא אני עלי, מסתכל לוי לוי, על מסתכל אני
שבידי. האבטיח את ומחבק

 הכשרים את משטרה, מכוניות על מעלים החשודים את מסתיים. הזיהוי
 להחזיק מחליטים אנו המזל לפנינו משנקרה אבל הבייתה. ללכת משחררים

 אנו שבדרך המשמרות אחד ידי על שוב ניעצר פן מחשש הסוף. עד בו
:מסביבנו האנשים קהל את להסית שוב מתחילים
ליווי׳. רוצים !ליווי ׳רוצים

גדול. קול כולם צעקו — ליווי׳ רוצים זזים, ׳לא

 חדרנו, פתח עד ואותי לוי את שליוו לחיילים אמרנו — ...׳תודה׳
 האבטיח מלבד רעבים, היינו האבטיח. על יחד ושנינו אחיו, על איש התנפלנו

...בחדר דבר עמנו היה לא

 מחצית את רק חייב אני בעצם "לאבטיח, — אדם מוסיף — ״אבל״
 ללוי נתנו שלא הצבא של ההדוקות לטבעות־הכיתור מגיעה השנייה מזלי,

 בית־הכנסת למרתף להגיע מצליחים והיינו חומק היה אם שכן לחמוק,
 יום, באותו נתגלה הכנסת בבית המרתף שם: נאסרים היינו הגדול
...נאסר הכנסת בית ושמש הוחרם הנשק

 החליט צבאי, כומר שהיה המחפשים, בצוות אנגלי שקצין "מספרים
 איש להיות כוהן יכול לא למה צבא קצין להיות יכול כומר שאם כנראה

 חיטט למרתפים, ירד התורה, את ומצא הקודש בארון חיטט הוא מחתרת?
...האקדחים את ומצא בכדים

 עם פגישה באותה הייתי שאתך לי "נדמה — אדם כותב — ״זוכרת?״
 את ונטמין המרתף באדמת שנחפור לכך שיסכים בו כשהפצרתי השמש
 הוא אבל המחסן, את אולי מגלים היו לא הסכים לו האדמה. בתוך הכדים

...״סרב
:לאדם פגישה באותה ענה מה זוכרת גם סרב. הוא זוכרת.

 במרתפים דרכה ולא הזה הכנסת בבית משמש שאני שנים עשרות לי "זה
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 של גזירה — כאן עד יגיעו ואם יגיעו, לא לכאן מלבדי. איש רגל אלו
למטה". גם יגיעו — מעלה

 אותו בירושלים, הישנה ישראל בית בשכונת הכנסת בית שמש הזקן, הלל
 הכנסת בבית שהסתיר הלל, אחרת. האמין כן, אחרי שנים הרבה פגשתי

:האמין לח״י של נשק מחסן
 יעברו לא הכנסת בית סף את — הכנסת בית פתח עד יגיעו אם ״גם

הטומאה". את מגרש קדוש מקום לעולם.
מעולם. הבריטים הגיעו לא שלנו הזקן הלל של הכנסת לבית
שאלתי. — בתל־אביב״ הגדול הכנסת לבית הגיעו הלל, איפוא, איך, ״אבל

 בלב שיאמין מי נמצא אילו יגיעו. שלא שיאמין מי היה שלא מפני "הגיעו
בטוחות. הלל פסק — מגיעים״ היו לא — יגיעו שלא שלם
 סתם — ? שלם״ בלב ״להאמין משמע מה ? להאמין היה שצריך הוא מי
 היה הארוך, הג׳ינג׳י הזקן בעל הצהבהב, התימני הלל שכן פירש. ולא הלל
 מיס־ אפוף ועושה אומר שהוא וכל והקבלה, תורח־הסוד על חייו כל אמון
 בו שאין מה כל בעיניו הוא וחולין חול. הלל של בעולמו אין דרזין. רזין תורי
 יצא אז — הפשט שבתוך הרז של הניצוץ את לגלות לדעת רק צריך סוד.

קודש. ויהפוך מחילוגיותו זה
 קודש בשבילו הפכה והיא הניצוץ את הלל בה ראה בלח״י כשנפגש
 משפחה קרוב תימני, בחור אליו ניגש אחד כשביום קרה זה הקודשים.
חדר. אצלו לשכור וביקש מהשכונה,

 לחיות כדי לי מספיק לי שיש "מה — הלל אמר — חדרים״ משכיר ״לא
ביתי". את ולהחיות
 אבל בחדר, הבחור התגורר לא היום כל נכנע. — הפציר כשהבחור אבל

ומשוחחים. אחרים, בחורים עמו באים היו ערב לעת
 צר לחדר הישנה, ישראל בית לשכונת בחורים ערב לעת באים מה על
בליבו. הלל תמה — ? ומשוחחים ואפל,

 רמזי לא אלו אבל רמזים, בו היו הקודש. באותיות קטן פתק מצא פעם
 — הניצוץ את בתוכם חיפש הלל חולין. רמזי רק שלמד, הנסתר״ ״תורת
הבין. הוא ומצא.

:הלל להם חיכה כבר הבחורים, כשבאו ערב, לעת
יסף. ולא הלל להם אמר — יוולד״ לצרה ״אח

בעליו. ואת הבית את להכיר הספיקו כבר הם הבינו. הבחורים
 מקום כה עד ששימש שלו, הרעפים גג אחר. הפך הבית שעה מאותה אבל
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 בעליו וטומיגנים. קרבינות רובים, לעשרות מחסן הפך וקורי־עכביש, לעובש
למחסנאי. הפך

 וביין בנרות ומקבלים לשולחן מסובין ביתו ובני הלל שישי, בליל פעם
דוב. נכנם המלכה, שבת פגי את

לבך". "וסעוד — הלל מזמינו — השולחן״ אל ״התכבד
מגמגם. גם מהצד דוב ממהר. דוב אבל
 דוב אצלו מופיע כדרכו, שלא פתאום, זה שמה סוד. כאן שיש יודע הלל

ז קודש שבת בליל
 ובני היין את מאחוריו שהותיר אחרי הלל אומר — שבליבך״ את ״אמור

הפתח. אל דוב את ללוות ויצא לברכה המחכים ביתו
 במצוות חרד ואתה שבת ערב "היום — בדברו דוב מהסם — יודע״ ״אני

חולין?" בדברי הקדוש היום את אחלל איך —
שמיים". לשם לחלל "מצווה — הלל אומר — !״ ״חלל

מהסם. עוד דוב
 התמהים פניו את בראותו הלל, פוסק — התורה״ מן לך ואראה ״בוא

בשבת". גם יוצאין חובה "למלחמת — דוב של
 לבסוף. דוב אומר — נפץ״ לחומר מחסן ביותר דחוף באופן לנו ״דרוש

מלא. — וחזנו שמשו משמש שהלל הכנסת בית גג מלא. המגורים בית גג
אומר: והלל מבריק המוח ביותר דחוף באופן מחסן דרוש אם אבל

 לי ואין לא״י שלושים לי דרושים להכנתו אבל מקום. יש השם "בעזרת
לא״י". שלושים

?״ המקום ״איפה — דוב מתלהב — הכסף״ את ״תקבל
הקטנות. בעיניו הלל קורץ — תדע״ ״כשתצטרך

 והלל הדובר, הוא שהלל אלא סתומות, אליו כשמדברים רגיל לא דוב
 ראשו, שמעל הרובים בגג וכלה הלבן ועורו האדום בזקנו החל התימני,

עולם. של מהרגלו אינו
 זו אבן בריכת השכונה. בצידי נטושה למקווה הלל ניגש שבת במוצאי

 מים מקום היא עכשיו לגבר התקדשו בטרם נשים במימיה פעם שטיהרה
 היום משהאיר לבוקר. וחיכה ממימיה הלל אותה טיהר הלבנה לאור באושים.

 עבד לשווא לא — המקווה פי על ובנה חזר ברזל, קנה מלט, וקנה הלל הלך
סתרים. פתח עם מזויינת בטון תיקרת — בניין כפועל שנים שבע
 נפץ לחומר בליעה בית הפך הנטוש ומיקווה־הגשים השבוע יצא לא

 יורקו להיכן זמן הרבה ידעו לא עלי ולא דני לא דוב לא מולוטוב. ובקבוקי
 שלפני ידעו רק הם הלל. של לביתו בלילות נושאים שהיו המלאות המזוודות
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 שעה אחרי עמן וחוזר נוטלן הלל היה ריקות, מזוודות עם בבואם פעולות,
לעייפה. עמוסות כשהן קלה

 שריפה. ואבק גיצים אש, טעון כוכב בשמיו, כוכב להלל נדלק עכשיו
 בחורים מלפניו כשיוצאים עתים, ולאותם זה. כוכבו לאור הלל יחיה מעכשיו

 של מבצריו איך ורואה נפץ קול שומע הוא ימים ולאחר נפץ, חומר נושאי
כוכבו. אל בשמחה הלל קורץ השמיימה באש עולים האוייב
 נפץ חומר תמיד לא ובמקומו. במועדו הנפץ חומר התפוצץ תמיד לא אבל
טומאה. מפוצץ טומאה לפוצץ מיועד שהיה

 מצור עליה הקיפו והערבים ירושלים את הבריטים כשעזבו תש״ח בשלהי
 מעתה יעבוד והוא הי״ג, בן עוזי בנו של מזלו את גם הלל של כוכבו האיר

 לח״י מחנה של הנפץ חומר במחסן ומיכאל כוכבה וזמיר אריאלה עם
בירושלים.

 בתמוז שבעה־עשר צום אמנם להלל. היה תענית יום בתמוז י״ח יום אותו
 על ומתן משא דוחה לא שבת שבת. היתה קודם יום אבל קודם, יום חל

צום. דוחה שבת אבל נשק מחסני
 והלל ערב צבאות ידי על הנצורה בירושלים ה׳תש״ח שנת בתמוז, י״ח היום

 על ואבל צם והוא לח״י של הנשק מחסן נמצא שבמרתפו הבית גג על עומד
רומי. צבאות ידי על ג׳תת״ל בשנת ירושלים חומת על שהוחל המצור
 הנפץ, חומרי במחסן חבריו עם מטפל למטה, בנו, ועוזי למעלה אבל הלל

אדיר. נפץ קול נשמע כשלפתע
? הובקעה ? החומה

 בית מחסן זה החומה. לא ונפל. הסוף עד שבער הכוכב רק זה החומה. לא
 כוכבה את וזמיר, אריאלה את חמישה, עמו וספה התפוצץ לח״י של הנשק

הלל. של הי״ג בן בנו עוזי, ואת ומיכאל,
 הלוא הוא בעיצומו, היה כבר הלוא הוא באבל. להתחיל צריך היה לא הלל

נפשו. את ומענה צם אמש מליל עוד
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 אחד כל לא הלל. שראה הקדוש הניצוץ את דאה בלח״י אחד כל לא
 בלח״י כאלה היו העם, של והנסתר הקבלה ספרי מחוכמת אליה בא בלח״י
 בבית־לחם הנגלה. התנ״ך ספר מציוויי אפילו נדלק לא בם שבער שהצו
יהודית. כזאת היתר.

 בעיגול פוסעות כשהיינו למלכה, יהודית אמרה — תנ״ך״ בלי גם ״אפשר
הסוהר. בית גג למעקה מסביב
מלכה. אמרה — אפשר״ אי תנ״ך ״בלי

פסוק. כסוף יהודית אמרה — !״ ״עובדה
 מבולגריה, חדשה עולה היא יהודית תנ״ך. יודעת לא יהודית עובדה. אכן
 חרות לוחמי חברת היא זאת ועם יהודית, מסורת ידע שלא חילוני מבית

תנ״ך. בלי גם אפשר עובדה. ישראל.
 זו בערה לא אש בה שבערה כל שהיא, איך. להבין יכלה לא אמנם מלכה

 אש־ אותה ובכוח שבתות בערבי אמה שהדליקה אש־נרות אותה מכוח אלא
תורה. דברי על עצמו ממית כשהיה אביה, בעיני שבערה תמיד
 לפגי רבות פעמים פה שהתעורר הזה שהוויכוח ויודעת שומעת, לידן אני

 הרצוג, הרב של היום בואו לקראת אלא שוב עכשיו והתעורר חזר לא כן
ג׳מילה. שית אמש פה שהכריזה כפי היהודים", של הגדול "הרבאי
 והפליג בחוץ גם הרבה פעמים אנשינו בין התעורר הזה הוויכוח אבל

 הרוח משורשי והיניקה הזיקה עצם אל — התנ״ך ידיעת לגבולות מעבר רחוק
 הגורמים אחד אולי היה אבל נגמר. לא ומעולם התעורר המסורתית. היהודית

תש״ח. בסוף חייה את לח״י גמרה בה לצורה המכריעים
 מצאה היא עולם להשקפת עקרונותיה את לעצב הספיקה שלח״י לפגי

 הספיקה לח״י את שהולידה הרוח המלחמה. של הראשון בקוו עצמה את
 רוחה את לחשל לח״י יכלה לא היום האש בעוצמת אבל האש. את להפיח
 להיום, ליבו המלחמה של הראשון בקוו שעומד מי למחר. גם חיים לתורת

 ואהבת למשעבד שנאה בליבם שיוקדת אלו הם למלחמה היום והטובים
 נוטה להיכן שאלו לא — למלחמה ושכם יד איפוא שהיטה מי כל החרות.

רוחו.
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 והולכת קופצת בה הולך שהוא שהדרך למי שקורה מה איפוא, קרה ללח״י
 לראשינו. מעל ולא אחד ברגע קפצה לא היא היעד. בעד ומאפילה לפניו

 במלחמה מדי מרוכזים היינו שאנו אלא עינינו, לנגד שהתרחש תהליך היה זה
כלפי־פנים. גם להתמודד להיפנות מכדי כלפי־חוץ
 חיובית מבחינה הבריטים, לגירוש מלחמה הדרך היתה שלילית מבחינה

 אלו שני מתוכן. וערייה ערום עוד היו אלו שני החרות. השגת הדרך היתה
 השגתם. עם שיווצר הריק בחלל נוסף תוכן להערות הכרחי תנאי רק היו

 הראשון הקו על גם וחשב המלחמה של הראשון בקו שהיה יאיר, אחד,
 — בליבם חיה עוד הזמן כל שתורתו ואלו איננו, מזמן כבר — שלאחריה

מעטים.

 לא בשיריו עליה ושר יאיר עליה שחלם החרות אבל חרות. לוחם היה יאיר
 על לשים לנו שתאפשר זו אלא זרים, מעול אותנו שתשחרר חרות רק היתד.

משוח בה שנהיה שעם חרות, שלנו. עברית, חיים חוקת של עולה צווארנו
 הזה, הצד מהו אחד. לצד אלא בה ללכת חופשיים נהא לא צד מכל ררים
 עיקרי־ בשמונה־עשר יאיר הגדיר — עברית חיים תורת של עיקריה ומהם
 שבתורה, ההבטחה גבולות פי על הארץ כל גאולת ובמרכזם שקבע, תחיה
 והרוחנית ההיסטורית עצמותו חידוש ישראל, במלכות שלם גלויות קיבוץ

 הגדיר העיקרים בין הגאולה. לתור כסמל השלישי הבית ובניין ישראל של
 למלחמת העם חינוך המלחמה: בתור השחרור תנועת תפקידי את גם יאיר

 מלחמת הארגון, במלחמת המעוניינים כל עם בריתות כריתת השחרור,
זרים. מידי בכוח המכורה וכיבוש הייעוד באוייבי תמיד
המנ של חיה כדמות לח״י אנשי כל בלב יאיר של דמותו נישאה כי אם

 עיקרי אלא חיים נשארו לא שקבע עיקרי־התחיה מכל הנה — והמחולל היג
 וראיית האמצעים בכל הבריטי במשעבד חרות מלחמת היום שחייבו המלחמה,

הסוב ורוסיה — בארץ הבריטי האימפריאליזם בחיסול המעוניין גורם כל
 ברקע נשארו הגאולה עיקרי טבעי. ברית כבן — כזה גורם היתד. ייטית

מאחור.
 לדעת מוכרחים לא אולי אנטי־אימפריאליסט חרות לוחם להיות בשביל

 בהכרח הארץ, מן גורש האימפריאליזם מושגת, כשהחרות אז, אבל תנ״ך,
 הולכים ולבסוף רוחות־מצויות אחרי תועים החלל, את למלא יודעים לא גם

הבייתה.

 הכיפה באוויר. היכה הקול בפעמונים. היכו בית־לחם כנסיות ...ענבלי
למולי. למעלה, בכוח נזדקרה הקרובה הכנסיה מגדל של האדומה

מלכה. של בידה ידי את שילבתי
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 שנושאי אפשר איך "אך — למלכה אמרתי — תנ״ך" בלי אפשר, ״אי
 לא ואף ישראל, למלכות הלוחמים בראש היום הולכים לא והמסורת התנ״ך

 לארון־ קרה מה אבנים?... בנו לידות — מאחורינו אלא עמנו, ביד יד
 שמו- הוא והיום ישראל צבאות מחנה לפני בעבר הולך שהיה לוחות־הברית

 עומדים לוחמיה ובראש הגאולה שבתור היה איך במחנה־הסגר? ומשומר
?״ הדתית מהיהדות לא החילונית, מהיהדות אנשים
 של המדינית הגאולה פעמי מראשית כבר בלח״י. רק ולא כך מהיום לא
 הדתית־ כשהיהדות חילוניים, בידי המלחמה פעולת מנוהלת האחרון הדור

 של במעמד הסתפקה נגד, אפילו או מנגד עמדה שלא במידה המוסדית,
שותף.
 השיבה. כשלא ידעה לא מלכה גם אולי כששאלתי, התשובה את ידעתי לא

 עתיקה מאד. ועתיקה יותר תהומית שהשאלה אבין רק אדע לא היום אף
...ל״נשמע" ״הנעשה״ את העם בגורל היהדות הקדימה מאז אולי
 רבה הוא נגד. הוא ידענו, היום, אותנו לבקר שעתיד הרצוג, הרב גם

 נגד הוא אבל השלטונות, מטעם רשמי רב הוא בארץ, היהדות של הראשי
 נגדנו הוא החילוניים, חישוביים המוסדות כמו לא גם השלטונות, כמו לא

...התורה פסוקי נושרים כשמפיו נגדנו הוא הקדוש־ברוך־הוא, של בעזרתו
 הרבים מהכרוזים אחד לדקלם כשנסתה מאתנו אחת אמש פה התלוצצה איך

? הפורשים של פעולה איזו לאחר הראשית הרבנות מוציאה שהיתר.
 של עם אנחנו ...ישראל בית הגויים ככל לא ...שובבים בנים ״שובו

 בית קדוש גוי ברוח... אם כי ה׳ אמר בחיל לא שלום... של מוסר,
 ...״ שובבים בנים שובו ...הקודש אדמת את ומטמא טמא הוא והדם ישראל
 הרב עם הפגישה עכשיו תתקיים בו לחדר לרדת שנקראנו ששעה אלא

 פני את וראיתי משהו, כפוייה שלנו המתלוצצת הראש קלות היתד, כבר
טמיר. שפע ובהם משידעתי אחרים הם והנה שעמי האסירות
 היו והסוהרות הסוהר בית רב עם השבועי לביקור יורדות כשהיינו תמיד
 הזה. השפע בנו גואה היה — רבאי! איל רבאי! איל במסדרון: מכריזות

 היהודיות האסירות כל יחד נתוועדנו שבה שעה היתר, שזו משום רק לא
 משום אלא אלינו, החוץ את עמו ויכניס אחד לכאן שיבוא משום רק לא שפה,
 וחופשיים, אסירים ופנים, חוץ עוד אין שבו למקום לשעה מפה אותנו שיקח

 את מאבדים סוהריו על והגוף סריגיו על החומר שבו מרומים, אוויר רק
 תחתונים משיכת בכוח לה מחוצה אל עוד נמשכת לא הנפש ובו משקלם

בטוהרה. נישאת אלא
 בשבוע — הרב עם הסוהר בבית שנפגשתי הראשונה בפעם אני אבל

 לא בצחוק. פרצתי אני — למעלה הצינוק מתא שהועליתי אחרי הראשון
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 בי שעמד מהמתח ופורקן אכזבה מבוכה של רק לעג של צחוק זה היה
הרב. עם הפגישה לקראת מהבוקר כבר

 עוד בידו, התג״ך את ראיתי כבר אותו ראיתי לא עוד הרב. אז בא הוא
לקרא בא אותו ראיתי לא עוד רץ, אותו ראיתי כבר הולך אותו ראיתי לא

 מסתכל אותו ראיתי לא עוד שממול, הכסא אל יושב אותו ראיתי כבר תנו
 ידיו שלפניו. הפתוח הספר בדפי והופך הופך אותו ראיתי כבר פנינו אל

הלב? מן הספר? מן מלמולים... ממלמל ופיו רוטטות לחייו רועדות,
 לעזרה מלפנים לו קרא לא אחד אף בו, לדחוק מאחוריו עמד לא אחד אף

? הרב לאוץ, כך ונחפז חרד איפוא הוא מה על —
 שעומד הוא זה לעזרה, לפנים שקורא הרב, הוא, זה לו. קרא לא אחד אף
הבייתה. הבייתה, לאחור: בעצמו ודוחק
 — לשולחן מסביב מסבות לפניו פה אנחנו הכסא, על לפנינו פה הוא

 בין שם גבינו, מאחורי נאבקת לפניו, רצה עלי, דומה הרב, של נשמתו אבל
לפרוח. — החלון סריגי שבין הצר החלל

 בואו הדלת. את לפניו פתחו החלון. סריגי דרך לכאן נכנם לא הוא אכן.
 שהודה אחד היה הסוהר בית חוקי בין חוקי. היה הסוהר לבית הרב של

 הרשו, לשבוע אחת שעה לו. להתפלל בצורך והכיר אלהים של במציאותו
השער. את לרווחה לפניו ופתחו לבוא לרב הסוהר בית שלטונות איפוא,
 נדחק השער, של ההוא המרווח ברווח שם, שגם עלי, דומה שעכשיו, אלא

וערב. שתי סריגים, בו עמדו כאילו להיכנס הרב
 נשארו רבים רבנים בביתו. להישאר היה יכול הלוא אלינו. ליבו אמת.

 ראה אותנו שראה לפגי — משבא עכשיו אבל באו. ולא בביתם ימים אותם
 שלוא בשבילנו, עיניים לו היו לא כבר הסריגים את ומשראה הסריגים, את

 צריך זמן, לאבד אסור בינתיים בעדם. ולצאת לשוב יוכל אמנם אם יודע היה
ולגמור. למהר יהיה שאפשר כדי להתחיל למהר

 גמגמה שממול, הכסא על נוח בלי שזע הגוף גמגם מגמגמים. כשממהרים
 בחופזה והעביר פסוק, וקרא פתח הרב ספר. שיש טוב כשמגמגמים הלשון.

 פסוק קראה היא אחריו. הבא הפסוק את שתקרא מאתנו לאחת הספר את
מהר. אלי. והעבירה שקראה אחריה, לבאה והעבירה
 הפסוק את לשמוע מחכה הקודם הפסוק מהר. בספר. עיני עיני, מול הספר

 אני אבל — שלה הפסוק את לקרוא מחכה אחרי היושבת זו אחריו, הבא
 תורי מהר, ...פסוק לקרוא תורי מהר, ...בספר שלי הפסוק את רואה לא

...פי את לפתוח
 צחוק צרורות להם פרצו דברים קול במקום — כשפתחתי אז אבל פתחתי.

 הוויה אותה של רק שלי היו לא הם שכן עוד, לכלוא יכולתי לא שאותם
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 הולכת היא הצחוק, קולות עם ועכשיו, מהבוקר, כולי את ומילאה שנתגדלה
 איננה כבר היא הלב, של אחת בפינה כבר היא ומצטמקת, הולכת ומתכווצת,

אחרי. ליושבת הספר את העברתי גדם. הצחוק כליל.
 כשהפסוק אסירות. שש רק היינו פה אנו אבל בתנ״ך, פסוקים עוד היו

 לפני אבל נסגר. המעגל הרב. אל הספר חזר להיקרא איפוא נגמר השישי
 כהרף יי "ישועת — ? העולם לחלל 1 לנו — מלמל התג״ך, את גם הרב שסגר
הבא. השבועי, הביקור עד ונעלם. עין".

 הימים ברבות שנתמנה גולדמן, הרב של בחברתו צחקתי זמן כשלאחר
 צחקנו ברכה, גם צחקה דבורל׳ה, גם עמי צחקה האסירות, של הקבוע לרב

פתוח. מלב טוב להומור מלא מלב טוב צחוק היה זה כי כולנו,
 יבוא מתי חיכינו גולדמן לרב ;יבוא מתי מהבוקר חיכינו לא גולדמן לרב

שהלך. מהרגע —
 ואותנו מתים אותם ראה שהוא רק הסריגים, את ראה לא שהוא לא

 לחיות, פה שנחנקים ורוח ודם בשר אותנו, וכשראה חיות. ראה ביניהם
החוץ. אל עמה אותנו שתסחף השמחה את לנו הביא

בדי סיפר לא הוא בדבריו. מצחיק דבר שום היה כשלוא גם עמו צחקנו
 היותו מימי חיים וזכרוגות עם אגדות גאולה, מדרשי סיפר הוא הרב, חות,

 תיבול־ — הרב ידע העבר בזכרונות וגם קדם ימי באגדות גם אבל צבאי. רב
בו. חיים שאנו ההווי ריח את באפינו להעלות — שם חיוך־עין פה, ?ה

 — שלנו ההווה את לחיות שלנו, ההווה את עמנו חי לא אכן, גולדמן, הרב
 לו חיכו לא כך בשל אולי לוחם. היה לא הוא מלחמה. עליו להכריז :לאמר

 אולי כמונו. — לבקרם בא כשהיה והמעצר הסוהר בבתי שלנו הבחורים
 ששלל בשל אולי פחות, ומעשיים יותר תובעניים מינם מטבע שהם בשל
 הנשית בקשת לבן. בשחור תמיד שהוא איך אצלם להיגמר נוטה הקשת גוני

 את חימם לשעה וכשבא משלו, מקום גולדמן לרב היה לחם בבית שלנו
החי. בצחוק פה שנשמנו האוויר את ומילא הלב

 — לוין אריה הרב היה, אחד החי. הבכי רק מנשא מרומים אוויר אל אבל
שבכה. — אחת פעם רק לחם בבית אותנו לבקר עתיד והוא
מחבות. אגו — שיבוא עד
הרצוג. הרב של פניו את להקביל עכשיו יורדות אנו — שיבוא עד

 מבריק והוא תומם, מיסטר המנהל, נכנם לפניו אבל נכנם, הרצוג הרב
 את אלכסונית שחצתה הרצועה גם הבהיקה ובחגורו. בכפתוריו ומבהיק

 רגיל והוא עמו רגילה שהיתה שחצנות אותה רק ברק. בורק ובעיניו חזהו
 כשהנחה ובטוחה. שמנה רצון לשביעות עכשיו הפכה עינינו את בה לדקור
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 לכוונו, הרב לפני שטוחה באוויר, עומדת וידו החדר אל הרב את יד בתנועת
...מגש על הרב את לנו מגיש הוא דומה

 קול את שומעת הייתי יום כל בי. היכה הקול בפעמון. היכה הענבל
 העץ זה כמו אלי, באים היו אלו אבל שבבית־לחם, הרבות הכנסיות פעמוני
 בשלוותם. ביופים, לאיטם, — בו שהיו הציפורים קול זה וכמו לידם, שצמח

 ואין־סופיים בהם אשר בערגה ראשוניים והם געגועים מעורר הפעמון קול
נס רחשים מעטה אותה ועוטה בסוד הדממה את עוטף היה הקול בתוגה.
 עכש־ו אבל בתוכו... להתרקם ומוסיף הלב אל בחשאי בא הסוד תרים.

 השלווה ראשי, על זועף מכה שהוא לי היה דומה הענבל קול את כששמעתי
...רע רוחש לי נראה הסוד וגם כנגדי, מסותרת איבה מעט מעט הופכת שבו

 שהוכנסה בכורסה גופו את משקיע אותו רואה אני החדר. באמצע הרב
 אליט המניע המנהל את רואה אני הכורסה לפני אבל לכבודו, היום לכאן

לשבת. נוכל כי לאות בראשו
 והתפילה הספר של הקודש לשון היא עברית הרב. עברית, יודע הוא כך. יצאו

 הרב שבפי האנגלית — המנהל אל הרב אומר מה תופסת לא אני אלינו.
 רב היה הארץ יהדות של ראשי לרב שהיה לפני שהוא, לאוזני. מדי רהוטה
אירלנדיה. יהדות של ראשי
 כך לעו הרב של דבריו אבל אלינו. בעברית. גמגום. שומעת שאגי עד

 הרב מפי כבר הם הרב. ובין בינינו שעומד המנהל של דרכו שעברו בשל לא
 והתפילה הספר של הקודש לשון היא עברית הרב, עברית, יודע הוא כך. יצאו

הול. של יום׳ יום של בעברית עכשיו לנו להגיד מה יודע שאינו רק זה —
 דימיתי לרגע עכשיו. אומר שהוא מה לא משהו. לנו לומר רוצה הוא אבל
 איזו לרגע דלקה למולנו אולי ...מעומעם דק, רעד הרב של בעיניו הבהב

 אנגלית ומדבר הרב, איפוא, חוזר הוא לה. יכול לא והוא בליבו רחוקה אש
המנהל. אל

 האנגלית את מבינות לא אנחנו המגומגמת, העברית את הבנו לא אנחנו
 ולמת הזה בחדר פה עושות אנחנו מה בכלל כבר יודעות לא אנחנו הרהוטה.

והולכות. קמות לא אנו
 כלום, עוד בה אין ריקה. הנפש וגם בחדר נשתררה וריקה זרה דממה

כלום. לא יאוש. לא חרדה לא אור לא
 יותר תומס מיסטר את עכשיו מרגיזה עלי, דומה הרב, של שתיקתו אבל
 וכאילו שליטה, תומם למיסטר לו אין הזה השקט על גמגומו. קודם מאשר
 מסביב להתהלך המנהל עכשיו החל מידיו, להתחמק הטרף עומד הזה בשקט

רועשות. בטפיפות לכורסה
 עימד עוד בפיתחו אבל ריק, החדר פה. עוד אנחנו ריקה. כבר הכורסה
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החוץ. אל הרב, לפני הדרך את להנחות באוויר שלוחה ידו המנהל,

 לא כך, לאחר אחדים שבועות לבקרנו שבא לוין, אריה של דבריו את
הדמעות. אותם שחנקו משום הבנו

 אריה הרב שהרי במשרד. ונשאר ללוותו טרח לא המנהל לבדו. בא הוא
 שמבקר אלמוני, אחד, רק רשמי, רב לא אפילו הוא מטעם. רב לא הוא לוין
 איפוא מה בשנים. אחת פעם לא — האסירים של הסוהר בבתי יום יום

במשרד. נשאר המנהל 1 ההתרגשות
 חרש אחריו. שעמומית, מדדה, אחת סוהרת רק הרב. לבדו, נכנם הוא
 בראשו, יושב והוא לשולחן מסביב אנו בפתח. נעליו את שהשיל כמי נכנם,
אש. זרם בי עובר איך חשה ואני המעגל, את סוגר

 מן הצומחת דם של נימה היא בו שערה כל כלו רוטט, בזקן מולנו יושב
 יופיו אל ומופלא ראשון תום של דמעת־תמיד בהן שעומדת ובעיניים הלב,

עולם. של צערו אל ותהומית אחרונה ודמעת־תמיד עולם, של
הרב. אלינו אז בכה בשתיהן דמעות־תמיד. שתי

 אחת דמעה בין ולחש. אפור. זקן קצות רק השולחן, על ספר היה לא
 מלחמת על קדמונים, גבורת ועל ודבורה יעל על דברים. אלינו לחש לשנייה

 הדמעות אותם חנקו — למילה מילה דבריו את הבנו לא השם. וקידוש קודש
תפילה. ניגון שם והפכו הלב אל ישר הלכו הדברים אבל —

 הוא הראשון, אדם של צערו עם צערנו את בכה הוא הבנו. הניגון את
 היו החוץ מן שעלו הכנסיה פעמוני קולות משיה. של יופיו עם יופיינו את בכה

 שבר בקול והתנפצו ששבו עד בהם מתעוותת מוות של וחלחלה עכורים
 המילים שנמוגו, עד רחקו אז הסריגים הענבל. אל רסיסים רסיסים איום,

 הרב לפני אז עמדנו נפלו. הקליפות היו, שלא עד ונתגמדו נתקטנו הגדולות
כאז. וטהורות היוולדנו, כביום — בושה בלוא — עירומות

 יאני הרב קם הוא רוטט. אפור, זקן קצות רק השולחן, על ספר היה לא
לקראתנו. בא אותו ראיתי עוד ואני הלך הוא יושב, אותו ראיתי עוד

 הכנים הוא אבל החוץ אל עמו אותנו הוציא לא הוא פה. נשארנו אנחנו
..כולו. העולם את לכאן, אלינו,
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 ואנו שם שעבר חי יום בכל שבחוץ. העולם אל לצאת דרכים בקשנו ואנו
 :בי נתקל שהיה אימת כל תומם מיסטר עם יחד עצמי, את שואלת הייתי פה
ז פה עדיין מה,

 כמוני ולא רם, בקול שאלתו את מפטיר היה כמוני, לא תומס, מיסטר
 :פה־אחד היתה ושלי שלו שהתשובה רק לגלגנית, נעימת־פתיעה בקולו היתה
פה. עדיין

 ונחה, חיסיה עם פה לא כבר שוחררו. הן וברכה. דבורל׳ה עם פה לא כבר
 שלוש וברכה. דבורל׳ה של שחרורן מועד הגיע קודם יחד. לא שוחררו. הן גם

:ברכה לי אמרה האחרון בערב מלאו. השנים
!״ אצא ״לא

 שעמי מאחוריה. אותי להשאיר רצתה לא היא אבל לצאת. יצאה נפשה
 אחת גם אבל המעצר צער את עמה שחייתה אחת רק לא פה משאירה היא

 ברכה של בנפשה פה שהחלה הגדולה ההשתחררות שמחת את עמה שחייתה
 מותרות־ בגדר הזה התהליך היה הכלא בבית אם עצורים. כוחות בה ופרצה

 עכשיו הנה — הכרעה תבע ולא לחלום לתהות, עוד בה שאפשר של־מחשבה
להכריע. יהיה עליה לתהות, חופשית ברכה עוד תהיה לא בחוץ

 את וכבשה ערב באותו נוקשות שיניים מבין ברכה סיננה — אצא״ ״לא
הלילה. כל בכר ראשה
 אחרי ונשרכה כתפי על ראשה את כבשה שחרורה, בבוקר למחרת, אבל

 שבמס־ מהחלון לשלום לה כשנפנפתי המדרגות. אל אותה המושכת הסוהרת
 ופניה בחלל תקועות עיניה קפואה, ברכה עמדה השער פני אל הצופה דרון

 שמחת של בעליצות גופה, בכל אלינו נפנפה לידה דבורל׳ה אבל אטומות.
 החופשי האוויר מטען כל את מריאותיה אלינו להעביר רצתה כמו חיים,

לשער. מעבר עתה זה קרבה אל ששאפה
חיסיה: לנו אמרה שחרורה לפני אחד יום אחריהן. השתחררה חיסיה

!״ אותי יוציאו ״לא
 לחשודות מעצר מקום היא ה״ווילה" ל״ווילה". אותה שיעבירו חשבה חיסיה
 הכריזה היא מחשודה. יותר היא חיסיה בעליל. הוכחה לא שאשמתן המחתרת
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 הכריזה לא פה שפוטה שהיתה שנים וארבע לח״י כאיש במשפט עצמה על
 במשפט כך שעמדה בינינו הראשונה היא חיסיה פרישתה. על איש בפני

 איפוא, לה, הועידה מה תם. השופטים לה שהועידו המאסר ושמועד
? הבולשת עכשיו

 חיסיה לגו אמרה — ה׳ווילה׳" שער אל הפונה ההוא, בחלון לי חכו ״לא,
 היציאה שער אל המשקיף לחלון רצות אנו והנה כשראתה שחרורה, בבוקר
לשלום. משם לה לנפנף כדי הסוהר, מבית

 היא איך וראינו היציאה שער אל המשקיף החלון ליד חיכינו אנחנו אבל
 הגבעה בצלע לבדה עומדת היא ואיך מאחוריה, נסגר והוא ממנו יוצאת

מתפלאות. קטנות, ידים בשתי אלינו ומנפנפת
 ווים כצפורה חופשית כאן ישבה לא שנים ארבע שתצא. ידעה כבר נהה

סרולוביץ. כנחה בחוץ המחתרת אל שתצא כדי אלא
 הסמוך ובחדר ויהודית, מלכה עם אחד בחדר פה ונותרתי יצאה נחה

ופרידה. כלפוס דבורה שתיים, עכשיו היו
 שעות וארבע עשרים הכלואות נערות עושות מה היום אותי כששואלים

וקראנו אכלנו ורקמנו, תפרנו :לאמר משיבה ואני יום, אחרי יום אחד, בתא
? בחוץ כמו מה, :תופסים לא עוד הם —

 לאכול כבר יפסיקו מתי וחושבים ושותים כשאוכלים אחרת. היה שזה רק
 כשרוקמים תום, עד אותו לגמור יספיקו שלא בתפילה ספר כשקוראים פה,

 זה — בריחה ומזימות תוכניות הרף בלי להן מתרקמות ובראש ביד במחט
אחרת.
 אותן שסובבת הדעת זו רק אחרת, זה את עושים שמסביב החומות לא
 הנטועות־ חומות עוד לא אלו שעכשיו אלא פירצה. בהן למצוא הרף בלוא

 מטריף בעיגול אותנו שמקיפות נעות חומות אלו עכשיו בדומם־על־מכונן,
 בעיגול לו מסתובב בו הוזות שאנו מה וכל פה, עושות שאנו מה וכל חושים,

ההוא.
 עיגול עם הזה המירוץ את רק זוכרת אני הסוהר בבית שחייתי מה מכל
לברוח. :אחת במחשבה החומות

 מדמה הזמן כל גם אתה לברוח, — אחת מחשבה העת כל חושב כשאתה
 הרגע את וטועם חי עוד אתה כך אבל הרגע, בזה רק אותך שאסרו בנפשך
 מסתכל ואתה כולך, נאסרת לא עוד שאולי וחושב חופשי, היית שבו הקודם

לחמוק. איך לצדדים הרף בלי אז
שבו הרבה, רגעים מעצרך של הראשון הרגע מאז לעבור למעשה יכולים

לצדדים פקוחות כשעיניך כך, עליך עברו הם אם אבל ושנים, חודשים עות,
אחד. רגע אפילו עליך עבר לא —
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 לעבור יכלו כך ואולי הסוהר בבית חודשים ארבעה־עשר עלי עברו כך
 מצאתי לא בבית־לחם הסוהר בית בחומות שכן רבים, חודשים עוד עלי

פירצה.
נתפסו. — פירצה כאן לעשות פעם שניסו וחיסיה, נחה שתיים,

 לפני אחד ובשבוע לבית־לחם נחה שהובאה אחרי שבועות כשישה זה היה
 ימים אותם ולברוח. מעשה לעשות החליטו כשהשתיים חיסיה, של משפטה

 שמירה היתד, לא הסוהר, בית גג על שוטרים של שמירה היתה לא עוד
 חימיה של חדרן בדלת החומות. בין בפנים, לא וגם לחומות, מעבר בחוץ,
 שומרת היתה לא לילה ובשמירת פנימה, להציץ נקב עוד היה לא ונחה

 "לילה אומרת זו היתה לילה לעת האורות כיבוי עם שכן, במסדרון. סוהרת
 איפוא היית אם הראשונה. שבקומה הסוהרות לחדר למטה, ויורדת טוב"

איש. אותך עוצר היה לא המסדרון אל השנייה בקומה מחדרך לצאת מצליח
 לרוחב שעוברים שהסריגים וחיסיה נחה למדו פה הוותיקות האסירות מפי
 הכלא. בבית שנערך האחרון הבית בבדק לכאן הוכנסו חדרן דלת במעלה

 כשיוצאו השתיים. חשבו — להוציאם גם עכשיו אפשר פעם הוכנסו אם
 אל והמשקוף הדלת בין שייווצר החלל דרך להזדחל יהיה אפשר הסריגים
השתיים. נתלהטו — המסדרון

 רק לישון, וחיסיה נחה איפוא, הלכו, לא האורות, כיבוי לאחר בלילות,
 ויותר יותר חתור העמיקו לילה ולילה הדלת במעלה לילה לילה טיפסו

 צירם על לסוב אלו החלו אחד שבלילה עד הקיר, עם הסריגים חיבור במקום
ממקומם. לחרוג — אחר ובלילה

 נחה אבל המסדרון, אל להגיע כדי הסריגים את להתיק עכשיו היה אפשר
 המסדרון מן לרדת איך עצה שימצאו עד במקומם, לאלו הניחו עוד וחיסיה
הראשונה. לקומה המובילות המדרגות דרך לא לחצר, למטה,
 שכבר אחרי לבנין נוספו אלו ושירותים. מקלחת וחיסיה נחה של חדרן ליד
 החלון הסלעית. הירושלמית מהאבן לא מעשה־ידי־אדם, מבלוקים ונבנו עמד,

 למטה, ביוב צינור וירד השתלשל החלון מן החצר, אל פנה השימוש בבית
החלי השתיים ברזל. רשת במסגרת מבפנים סרוג היה כולו כל שהחלון רק
הקיר. עם הסריגית המסגרת חיבור מקום את לקרקר איפוא, טו,

 אל התאים מן לצאת לכלואות היה מותר אחר־הצהרים ארבע שעה עד
 החדר. בפינת "קרדל" זה לצורך עמד הבוקר עד מארבע השירותים. חדרי

 במלואה. זו זכותן את וחיסיה נחה איפוא, ניצלו, יום בכל ארבע שעה עד
 בו ולחפור לנקב קטן באיזמל הצטיידו השירותים לחדרי שיצאו אימת כל

 לשוב כדי ומים מקמח שהכינו בצקי ובטיח החלון למסגרת שמסביב באבן
 הני־ מי עם מורידות היו הקיר של הנפול הטיח את הפרצות. את ולכסות
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ולצאת. לשוב כדי הדעת על מתקבל זמן לחכות לחדרן שבות אגרה,
 צידה ערעור את וחיסיה. נחה עבדו המסגרת של צדדיה משלושה רק

 של רצופות שעתיים או שעה הבריחה. ליל האחרון, ללילה הותירו הרביעי
האחרון. ללילה וחיכו חשבו, — לגמור כדי יספיקו אחד בלילה ידיים ארבע

מזו אכן המסגרת צדדיה שמשלושה לשתיים היה כשדומה אחד, בבוקר
ללילה. השתיים חיכו — אוויר אלא דוקר לא ואיזמלן עזעת

 לתת כך מוטב — האורות כיבוי לאחר אחת שעה עוד חיכו בלילה
 הורידו הדלת, במעלה טיפסו — בשינה לשקוע שלמטה המנומנמות לסוהרות

 השתיים מבין — חיסיה ירדה ראשונה וירדו. בחלל השתחלו הסריגים, את
 עוד עליה — אחריה ירדה נחה לעזרה. והזקוקה השבירה החלושה, היא

למקומם. הסריגים את מבחוץ להחזיר
 מסגרת שעה, עבדו ידיים. בארבע לעבוד השתיים החלו השימוש בבית

 וקפאו במסדרון צעדים קולות שמעו שעתיים, עבדו נעה. לא אבל זעה החלון
 למעלה עלתה — שינה נדודי אולי נטרדת — מלמטה אחת סוהרת הקיר. אל

 ובמרחק בקול פיהקה שטפה, כיבסה, שבמקלחת. החמים במים משהו לכבס
 שטופות שתיים עומדות השימוש, בית דלת מאחורי ממנה, מספר צעדים
 כבר שבידן האיזמל אבל נשמו. ונחה חימיה וירדה. הבגד את סחטה זיעה.
ידיהן. אצבעות או כך רועדת החלון מסגרת זו אם עוד ידעו לא והן רטט

 כבר המסגרת אחת. הקיר. בתוך עוד אבל נעה כבר המסגרת חצות.
הקיר. בתוך תחתה, עוד אבל נאנקת
 בחלון. לבדה עכשיו ומטפלת הארבע מן טובות ידיים ששתי מחליטה נחה
 האסירית. מאחת היום שקיבלה הכסף מטבע את אצבעותיה בין מגלגלת חיסיה
 אין חצות. אחרי אחת עכשיו למטבע. ונחה חיסיה תזדקקנה לא כבר עכשיו
 את לערער תצלחנה גם לו ירושלימה. שיסיען ציבורי אוטובוס עוד עכשיו

 העיר של ברחובה ולעמוד הגדר על לטפס בצינור, להשתרבב המסגרת,
ההרים. דרך רק לפניהן נותרה — לחם בית־

 ולא לידה עומדת חיסיה הדפיקות. את שומעת ולא בקיר דופקת נחה
 בשל אולי חזק, יותר באוזנן דופק שליבן בשל אולי הדפיקות. את שומעת

 לא שליבה אחת, סוהרת אבל חזק, יותר בקיר לדפוק בעצם מבקשות שהן
 ועלתה עכשיו התעוררה לישון לה מפריעות חלשות דפיקות וגם בחוזקה דפק

 אבל קול. אין — שקט בתאים האור. את הדליקה חושך. במסדרון למעלה.
 אחרי הולכת הסוהרת השירותים. חדרי מכיוון והולם שחוזר יש אחד קול

...השימוש בית דלת את ופותחת הקול
 השימוש בית של המסורג החלון דרך לה פרחה ונחה חיסיה של נשמתן

...החוצה —
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 מסביב שוטרים של שמירה הגג, על שוטרים של שמירה הועמדה למחרת
 הסוהרת הראשונה, שבקומה במסדרון אור הלילה כל דלק למחרת לחומות,

 תא של דלת בכל עכשיו שננקב חור דרך אבל, למטה בלילה ירדה לא
לשמוע. אוזן מטה או לראות פעם מדי מציצה הסוהרת היתה

 מלכה חזרה אחד יום אבל פירצה. מצאתי לא בבית־לחם הסוהר בבית
בירו המרכזי הסוהר שבבית הממשלתי החולים בבית התכופים מביקוריה

:לי אומרת והיא החולים בית של תרשים בידיה שלים,
החולים". מבית תברחי את החולים. בית "זהו.
 עוד גווה כל ללכת. עוד יכלה לא אפילו מלכה לברוח. יכלה לא מלכה

 מוחה היה בגווה עסוקים הרופאים כשהיו לא. — מוחה אבל בגבם. נתון
הסביבה. את מצלמות ועיניה בריחה במזימות עסוק מלכה של

 שתי אל אחת בנשימה מלכה אמרה — לברוח״ אפשר החולים ״מבית
עיני.
 החולים מבית איש ברח שלא לא מקודם. גם איש כך על חשב שלא לא

 אדם ברח איך בכלא פה ומספרת הייתי חוזרת מעט פעמים וכי מקודם. גם
 פעם מדי נלקחת כשהיתה ה״ווילה", מעצורות שלנו וקלרצ׳י ? החולים מבית
 בשלום־של־ מעמנו נפרדת כזאת פעם בכל היתה לא כלום — החולים לבית

 טוב. יהיה — רע חייכניות: עיניים שתי היא כולה קלרצ׳י לא־להתראות?
 חולה שאכן כמו הגוף וחולה עכשיו רע אם גם רע. יהיה אם גם — טוב

 כל קלרצ׳י של עיניה קורצות היו — טוב יהיה קלרצ׳י. של גופה וכואב
 כאילו — משם חוזרת וכשהיתה לבדיקות, החולים לבית נלקחת שהיתה אימת

מחדש. נאסרה
 פעמים בדעתנו ועלה שחזר רעיון איפוא היו החולים מבית בריחה תכניות

 רגע גם צריך הוא וייחשב שיעלה מספיק לא שיוגשם כדי רעיון אבל הרבה,
 כבר והוא סוף בלי רעיון אותו על לחזור אפשר מצית. הוא אז חסד. של

 אחד ברגע ופתאום, ידעת, שלא מתום עוד בו אין לך ודומה ומוכר, מודע
 בשבילו. היית לא אתה רק היה, הוא לעולמים. היה שלוא חדש זה והנה

 אל קרניים חשך בלי מקרין בהווייה חי כל כמו אדם כמו רעיון שאולי
 ולתוהו, לחלל חייו כל להקרין יכול הוא ולדלוק. שלו בקרן לפגוע כדי העולם

 הוא ולמקום, לשעה מעבר הרחק, שלו הקרן את חייו כל לבקש יכול הוא
 שהקרן לראות גם ואולי לדלוק, גם יכול הוא אבל לדלוק. בלוא למות יכול
 הקרניים נפגשו אחד, חסד ברגע שעכשיו, רק ידו, על פה תמיד היתה שלו

החשמלי. המגע ונוצר קרן־אל־קרן,
 של רגע היה החולים" מבית תברחי "את מלכה לי אמרה שבו רגע אותו
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 הוא — שנחשבים הרעיונות אחד עוד היה לא באוזני כשנכנס והרעיון חסד,
והצית. בער

 הוא החוצה. הרעיון את שלחנו לחם מבית שיצא איפוא, הראשון, בדואר
משול רמזים בלשון לי כתב החוזר ובדואר !זהו :נדלק ואדם בוער היה
...רב אותו אצל איפוא, נתחתן, ואני את : הבת

 ובין ביני ארוכות בו דובר אבל התא, קירות ארבע בין נדלק הרעיון
הסוהר. בית גג שעל וערב בוקר בטיולי מלכה
 ללחוש לא מהחוץ הוזהרנו רואות עיניים בעד שהסתירו התא כתלי בין
 בפיו בעל־פה, רק הוזהרנו במכתב לא אוזניים. בכתלים יש שמא סתר, דבר
 לעשות אלינו שנשלח שחור, אהרון הרב ועליז, צעיר אחד רב של

 אותו, שליוותה הערבייה הסוהרת ברשות הוא, ראש־השנה. חג את עמנו
 את והפך הנוראים", "הימים במזמורי עמנו זימר הוא החג, מחזור את פתח
 אחריו הופכות אנו עוד עולם". "אדון את עמנו לשיר כדי ב״סידור" הדף
 המילים :בגרוננו המזמור מילות משתנקות הבורא את עמו להלל הדף את

 מסורתית נעימה אותה היא השיר נעימת אחרות. היו הרב מפי שיצאו
 אותה התפילה של הקודש התלהבות שב״מחזור", אותם הם הטעמים שידענו,
 אבל — ה״סידור" פני על כמקודם רצות עוד הרב של עיניו גם שהיתה,
 דרך אלינו ופרץ שחרג אחר, מעולם ונמשכות עולות מפיו שיוצאות המילים

:לשמוע אוזנינו את ופתח הסריגים
לי הקשבנה בנות "עכשיו

דבר לכן בפי יש
מזהיר כרוז הוצא בחוץ

מכשיר ישנו בקיר פה כי
רושם והוא קולט והוא

הגיג וכל מילה כל
בשיר: נמשיך ועכשיו

 מלך אשר עולם אדון
...״נברא יציר כל בטרם

 על להתאונן מספיק שלא רק חולים. לבית להגיע כדי חולה להיות צריך
 מסוכן. חולה להיות צריך פרלמן. ד״ר כאן יש לאלו — בטן כאבי או נזלת

 — סיגריות טבק בלעתי מסוכנת. אותי עשו לא עוד שניסיתי ההחחלויות כל
 החום גלולות, לבלוע לי נתנה פרלמן ד״ר אדם. כתב החום, את מעלה זה

 אז והזקיקו בחוץ פעם אותי שהטרידו סינוזיט מיחושי על התלוננתי ירד.
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אמ ולי פרלמן, לד״ר ג׳מילה שית אמרה פה, אותה נצלם — רנטגן צילום
 בגב, משונה רחש על בחזה, מוזרות דקירות על רטנתי 1 פה עדיין מה, : רה
 דם לי שאבו האצבע, מן דם לי הקיזו — הקאה בחילת מלווי ראש כאבי על
 ד״י בראש. לי שהיה החיידק את גילה לא המיקרוסקופ אבל הווריד, מן

כבד. זריקות בטחון, ליתר לי, רשמה הטובה פרלמן
 לעזרה מוכנים כבר פה "אנחנו — אדם לי כתב — חולה?״ לא ״עוד

ראשונה".
אלהים. של לעזרתו להתפלל אלא לי נותר לא חולה. עוד הייתי לא
עזר. זה

 בלעתי למעלה. במעלות עלה חומי אבל טבק עלי בלעתי לא אחד ביום
ירד. לא החום — פרלמן ד״ר של המרפא גלולות את

חולים". בית "צריך — הרופאה קבעה — קשה״ ריאות ״דלקת
:רתח תומם מיסטר
פה". חולים בית לה "נעשה

 לאלהים התפללתי רק בריחה על חשבתי ולא קודחת הייתי כבר אכן, אני,
 על רק חושבת ולא בריאה שאני חשב תומם מיסטר אבל בריאה, להיות

בריחה.
תומם. מיסטר אמר — תצא״ לא היא הזה ״מהשער

 התחכמויות תופסת לא חוכמות, יודעת לא היא — רופאה היא פרלמן ד״ר
 אותי עזבה איפוא, כשהכרתי, ומוות. חיים חוכמת על אלא עובד לא ומוחה

:תומם למיסטר פרלמן ד״ר אמרה אחד לילה
 לחייה". עוד אחראית אינני החולים לבית בבוקר החולה תועבר לא "אם

 לא עלי לפקח לכאן נשלח הוא אסיריו. של לחייהם אחראי תומם מיסטר
 הוא השופטים. לי שפסקו השנים שבע את שארצה כדי רק שאמות כדי

שוטרים. של כבד משמר גם בבוקר הזמין האמבולנס עם אבל איפוא, נכנע,

 לידי ישב בירושלים, הממשלתי החולים שבבית היהודי הרופא כהנא, ד״ר
אותו. ראיתי בבוקר רק אני אבל הלילה, כל

 הגדול החמצן בלון את ממני מסיט כשהוא לי אמר — עבר״ ״המשבר
לזרועי. קשור שהיה
צלולה. הכרתי אבל מחרחרות, ריאותי כואב, עוד חזי
בלבן. הרופא את שאלתי — ?״ אתה ״מי

 דרך הזה הלילה כל את עמך "וביליתי — כהנא ד״ר השיב — ״יהודי״
אתמול אותך כשהביאו ...״ — טובות אלי נתחייך — הזה״ החמצן בלון
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 — למחר׳ נחכה צריך, ׳לא ...לתת רצו לא או חמצן בלון פה להם היה לא
 החולים מבתי לאחד איפוא הלכתי החולים. בית של הראשי הרופא לי אמר
 ...אותו להחזיר כבר עכשיו שאפשר העיקר ...אחד לך והבאתי בעיר שלגו
?״ מרגישה את איך

 כשהציעה בלבן, חיננית אחות למחרת לי אמרה — ?״ מרגישה את ״איך
לבנה. נייר מעטפת לידי ותחבה ראשי מתחת הכר את לי

 ליד בחוץ שישבו הבריטיים הזקיפים ראתה. לא לידי שעמדה הסוהרת
 חולות שכבו שבו גדול אחד חדר בפינת עמדה מיטתי לראות. יכלו לא חלוני

 לאסירים. מיוחד חולים בית היה לא אזרחיות. חלקן אסירות חלקן ערביות,
השלי בקומה הוקצה בירושלים הרוסים שבמגרש הממשלתי החולים בבית
 מיוחד. חדר הוקצה לא לאסירות חולים, לאסירים מסורג אחד חדר שית
 ליד החדר בקצה עמדה ומיטתי מסורג היה בו ששכבתי בחדר החלון אבל

 אליו נשקף שהחלון ובפרוזדור סוהרת הזמן כל ישבה מיטתי בקצה החלון.
ולילה. יום בריטיים, שוטרים שני של משמר עלי הוצב

 שגי בתוכה ראיתי האחות לי שתחבה הקטנה המעטפה את כשפתחתי
מאדם. השני בירושלים, שלנו הסניף על האחראי מלוט, אחד פתקים.
 אותו. בלבל היומי העתון ? מחלה או התחלות — זה מה :תפס לא אדם
 דלקת לירושלים. קשה ריאות בדלקת חולה שהועברתי כתב היומי העתון
 קול איזה משמיע זה ריאות דלקת טבק, בליעת של חום סתם לא זה ריאות

 ז ממש חולה אני שמא או כך, הצלחתי איפוא איך — בחזה שם מחרחר
 גרא לברוח. עזרה לי להגיש מוכנים כבר בחוץ :ביש עסק זה — ממש אם

 ישר כדרכו ניגש "כבר — אדם כותב — ״ולוט״ ללוט זה בענין כתב כבר
 בידיים את לוט. על סומך אני אבל שאוכל ככל אעזור אביב מתל אני לענין.

טובות".
 כתב — תמר, ״האחות לענין. ישר באמת היה מלוט הפתק טובות. בידיים אכן

 נורית עם וקשורה משלנו, היא הקשר, את לידך שתעביר "זו — לוט לי
 אליך תעביר דרכה בפנים, הנעשה על החוצה לדווח עליך דרכה מזמן. כבר

 בית של תרשים בידנו כבר נמצא כי אם מבחוץ... ההוראות את נורית
לוט. סיים — להוראות״ וחכי נוספים תרשימים העבירי — החולים

 היה אסור עוד שכבתי. בו מהחדר אלא תרשים לעשות יכולתי לא תחילה
 המסדרון של תרשים להעביר יכולתי כבר יומיים אחרי ממיטתי. לקום לי

 לתרשימים להוסיף יכולתי כבר שבוע אחרי השירותים. חדרי ושל הארוך
 וסדרי משמרות, חילופי בבניין, המבקרים סוגי השמירה, סדרי על מלא דו״ח

 שקיבלתי המכתבים פי על חוליהם. אצל והקרובים המשפחות של הביקורים
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 ומועד השירותים, חדרי יהיו הבריחה של המוקד שמקום הבינותי מלוט
החולים. אצל הביקורים שעות — המוקד

?״ אצלך המצב ״מה — לוט כותב — ומתגבשת״ הולכת אצלנו ״התכנית
להח החולים בית ברופאי דוחקת הבולשת רע. ומשתפר. הולך מצבי רע.
לחם. לבית שוב זירני

 כותב — אחדים״ ימים עוד לפחות החולים בבית להישאר כדי הכל ״עשי
לוט.

 אמר — לבית־לחם" להחזירך בי דוחקים השתפרה, הנשימה ירד, ״החום
כהנא. ד״ר אחד בוקר לי

נעצרה. נשימתי עלה. חומי
 "בית — מצטרד בקול לחשתי — דוקטור״ להבראה, עוד זקוקה ״אני
באמת. עכשיו השתעלתי — הבראה״ בית אינו יודע, אתה הסוהר,

 מציירת המעונה דברי נעימת איך ראיתי נכמרו. כהנא ד״ר של רחמיו
לנשימה. ואוויר אור חסרי ומפושפשים מעופשים תאים בעיניו

 חולה עוד בעצם "את — הוסיף מיד אבל אמר, — שאוכל״ ככל ״אעשה
 לו עלי מקילה היית בפרוזדור? מדי יותר מסתובבת את איפוא למה —

במיטה". נשארת היית
 ידע לא הוא בפרוזדור, להסתובב מוכרחה שאני כהנא, ד״ר ידע, לא הוא
 את לשכנע ידע הוא אבל החוצה, לצאת מתעתדת אני הזה הפרוזדור שדרך

ימ״ם. שבוע עוד לפחות החולים בבית להישאר שעלי הסוהר בית שלטונות
 הבריאה לא עוד החולה כמה עד בעיניו להיווכח שבא ברומפילד מיסטר

 של ומנהלו הסוהר בתי על המפקח הוא ברומפילד מיסטר מרוצה. היה לא
 כאסירה, מעכשיו, המחתרת. שפוטי גם ישבו בו בירושלים הסוהר בית

שיפוטו. לתחום הועברתי
ברומפילד. מיסטר באוזני פסק — בריאה״ כבר ״את
אמרתי. — פה״ כבר הייתי לא בריאה הייתי ״לו

במסדרון". חופשית מסתובבת כבר שאת "שמעתי
במהרה". מפה להסתלק כבר רוצה אני כי מסתובבת אני "נכון.

 שאת חושב הוא ? להחזירך שיצווה מהרופא מבקשת אינך איפוא, ״מדוע,
ימים". שבוע עוד פה להישאר צריכה
 אותי להחזיר מתי מצווה אני ולא לכאן אותי שיביאו ביקשתי אני "לא

בך". רק כהנא, בד״ר תלוי לא גם סבורה, אני כזה, צו ...לשם
 אלו פגו עכשיו הנה ברומפילד מיסטר של בליבו חששות קודם היו אם
נתרצה. הוא כליל.

?״ אה בבית־לחם, תומס למיסטר צרות קצת שעשית ״שמעתי
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לרוץ". יכולה לא אני עכשיו בריאה, הייתי "אז
 שבוע שבמשך נקווה חולה... עוד אליו בחזרה להעבירך איפוא "אדאג

 "מוטב — בצחוק ברומפילד מיסטר געה — לגמרי״ פה תבריאי לא אחד
אצלו". שתבריאי
 בבית שלך "הבחורים — ברומפילד מיסטר הוסיף — נזכרתי״ "אוה,
?״ בחזרה למסור שלום. דרישת לך להעביר ביקשו הסוהר

שיוש שלנו הבחורים ולא אני שלא לדעת ברומפילד למיסטר לו מניין
 דרישות בינינו להחליף כדי לו חיכינו לא לחומה, מעבר אלי, בסמוך כאן בים

 אפילו אחת ופעם הרופא, עם פעם רב, עם פעם אחות, עם פעם נזלום?
סתרים. בפתק

 צרור, פתק המוות. מצינוק בבוקר אתמול שקיבלתי קטן סתרים פתק
גרונר. דוב למות. שעומד אחד של חי בשם וחתום חי בכתב כתוב

 מנגד חייו את שהעמיד אחרי גם חי נשאר הוא לחיות. גם היה יכול גרונר
 בלסת כי אף חי, נשאר הוא הבריגדה. בשורות הנאצית החיה נגד במלחמה
 גרונר ונאסר. רמת־גן משטרת על אצ״ל בפעולת שהשתתף אחרי גם שסועה,

 רק לו הבריטי הדין בית ידי על למוות שנידון אחרי גם לחיות היה יכול
 בצינוק לבדו. לא למות. ועמד ביקש לא גרונר אבל חייו. על חנינה ביקש
 ערב שיצאו אצ״ל אנשי שלושה ואלקחי, קשאני דרזנר עמו יושבים המוות

 לח״י, איש ברזני ומשה הזר, השלטון של באחוריו להלקות שוטים עם אחד
 להשליך ובער ירושלים בשכונות שהוכרז העוצר את לבדו אחד ערב שהפר
בירושלים. השישית הדיוויזיה מפקד על חי רימון

 — המוות מצינוק שלום ״לגאולה :מילים בחמש גרונר, לי כתב קטן פתק
 שלום דרישת להגניב אפשר איך המוות. מצינוק שלום מילים: שלוש דוב".

 רק לא אור שם ידעתי: בצינוק. חושך לא ידעתי: המוות? מצינוק חיה
 בלילה החרכים, דרך השמיים מעם האור בא ביום ובלילה. ביום רק ביום,

 עיני מלבד הצינוק בתא חוק. הלילה. כל חשמל. של נורה מעם האור בא
 צריך חושך. פה שיהא אסור חושך. אין וליל. יומם אור שיהיה צריך השומר

 איך זה יראה שלא למות ההולך של תנועה כל אחרי לעקוב אפשר שיהא
 מה לראות אפשר שיהא צריך החוק. לו שהועיד ממה אחרת חלילה, למות,

 הנגוהות אור לא הימים, שבעת של אור־תמיד לא אור־תמיד. רואה. הוא
 בא דווקא לאו הוא משלו. אור־תמיד יש לשטן גם אבל המשיח. ימות של

האופל. אל עיניים מסנוור שעמו האור אבל ובחשאי, בחושך

:החוצה פתק לשלוח יכולתי כבר ואני הלך כבר ברומפילד מיסטר
נוסף". לשבוע פה אותי להשאיר הוחלט "מוכנה.
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היום. את שאקבע וביקש למחרת, לוט לי החזיר — ״מוכנים״
 בתכנית, העיקרי המשתתף היא השעה מראש. יעודה השעה השעה. את לא
 קרובי של היומי הביקור בשעת מפה להסתלק היה התכנית עיקר שכן

היום. בצוהרי החולות,
 היה קשה ביותר הגרועה המשמרת מבחינת ביותר הטוב היום שאת רק

 :שלושה כללה ביום פעמים שלוש פה שהתחלפה המשמרת מראש. לקבוע לי
 ליד במסדרון בריטיים שוטרים ושני החדר בתוך לידי אחת ערבייה סוהרת
 היתה לא מקרוב אותן והכרתי קבועות היו הסוהרות שלוש אם אבל החלון.

 מכדי במסדרון רחוקים היו עצמם והם השוטרים, צוותות בחילופי קביעות
טיבם. על לעמוד שאוכל
 הייתי לא אבל המשמרות שלוש מבין אחת במשמרת לבחור יכולתי לא

נג׳מה. שית :הסוהרות שלוש מבין אחת לבחור כדי פעמיים לחשוב צריכה
 אני הייתי — ערה והיא ישנה להיות צריכה הייתי כשאני הלילה במשמרת

 סגרה לא — עין אלי לפקוח צריכה כשהיתה היום, במשמרת ישנה. והיא ערה
 אל דיברה לא אם האחיות, אל דיברה עצמה אל דיברה לא אם פיה. את

 מה לי לספר כדי פעם מדי חוזרת היתר. רק אלי החולות. אל דיברה האחיות
לה. סיפרו
 לצאתי בחוץ ולהמתין השירותים לחדרי אותי ללוות צריכה כשהיתה רק
 משני אחד עם שכן מילה. להחליף מי עם היה לא מאד. אומללה היתר,

 לו ומסתובב השירותים חדרי פרוזדור עד אלינו נלווה שהיה השוטרים
 על רק לא לדבר. נג׳מה שית יכלה לא וטפוף, סבוב ולכאן לכאן במסדרון

 גם משמרתו עת כל שותק היה שהלה על בעיקר אלא אנגלית ידעה שלא
 הם מה על :רחמים בנימת לי אומרת נג׳מה שית היתה פעם לא חברו. עם

...מסכנים ? הזמן כל ביניהם שם שותקים
 להחליט עוד יכולה לא "אבל — החוצה כתבתי — הסוהרת״ את ״בחרתי

השוטרים". על
 דעת קלת תהיה שהסוהרת "מספיק — לוט לי ענה — חשוב״ ״לא
דעתם". את לבדר כדי מיוחדת תכנית לנו יש השוטרים בשביל למדי.
 כ״ג יום הוא הקרוב, הראשון ביום :יום גם יש סוהרת, יש שעה, יש
 של הצהרים ביקור בשעת הסוהרת־אשר־עלי נג׳מה שית תהיה תש״ז, בניסן
החולים. קרובי
 תומו. עד ברומפילד מיסטר לי שהעניק השבוע את אנצל לא איפוא, אני,

 ביום אבל לרוץ, כדי בריאה מספיק עוד אהיה לא ראשון ביום גם אמנם אני
לאיטי. בטוחות להתנהל דווקא עלי יהא שלי, התכנית לפי ראשון,

ימים. שלושה בידי יש ראשון יום עד
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 ואת השוטרים את "הרגילי — מבחוץ לי כתבו — ראשון״ יום ״עד
האמבטיה". בחדר ארוכות משתהה שאת הסוהרת

 של הסוהרת לי אומרת היתה — זמן?״ הרבה כך כל שם עושה את ״מה
 — מתקלחת בצהרים מתקלחת, בבוקר ? מתרחצת ״שוב — הצהרים משמרת

ביום". פעמים הרבה כך כל להתקלח טוב לא
 משמרת של הסוהרת אותי מוכיחה היתה — בערבים״ להתקלח כדאי ״לא
ולתלות". לשוב עוד עשוייה "את — הערב

 אבל ביום, פעמים שלוש ומתקלחים שבים אם ולחלות לשוב אפשר אולי
 קילוח את ושמעה בחוץ שעמדה הסוהרת מתקלחת. הייתי לא במקלחת אני

 המים זרם אל מתבוננת הצד, מן לבושה עומדת שאני לדעת יכלה לא המים
 לא כבר כשאני כך לו לקלוח ראשון ביום ימשיך זה איך וחושבת הטוב,
...הרחק הרחק רק הצד מן פה אעמוד

 ממתינה אמי את מצאתי המקלחת מן הצהרים אחרי השישי ביום כשחזרתי
ברומפילד. מיסטר ועמה המיטה ליד לי

 אמרה — באה״ אני לחם ״מבית — אמי שאלה — אני?״ מניין ״יודעת
 אותה, רק הפעם לבקר הלכתי אותך לא אבל פה, שאת ידעתי "לא, — אמי
 בבית אותך לבקר לחם לבית עולה שהייתי פעם בכל אמנו... רחל את

 שבדרך־בית־לחם אמנו רחל של לקברה בדרכי וסרה יורדת הייתי הכלא
 והשמש בתה, על עליך, ותרחם שתשמע בוכה הייתי קולות בקולי ובוכה.

 אליה הלכתי היום אבל ומתפלל. הקבר על שמך את חורט היה הקבר של
 איננה בתך פה. מבקרת שאגי האחרונה הפעם תהיה שזאת די! ואמרתי:

 סף על תדרוך שרגלי האחרונה הפעם תהיה שזאת עשי בבית־לחם, היום
 לבכות לב לך יש הלוא את — לה אמרתי — אם הלוא את ...הכלא בית

 עשי בכיי... את ערב כל שומעת הלוא את לשמוע, אוזנים יש ולאלהים
...״ישמע והוא אלהים באוזני אותן בכי אלו, דמעות למען

 ביקשת "מספיק. — לאמי בערבית ברומפילד מיסטר אמר — ״כאלם״
 ביום לחם. בבית אותה לראות תספיקי עשרה. כבר ועברו אחד לרגע ביקור
הסוהר". לבית בתך תוחזר שלישי
ברומפילד. למיסטר אמרתי — אז״ עד בריאה אהיה ״אם
 בכל שיתפלל הקבר לשמש "שילמתי — אמי פסקה — !״ בריאה תהיי ״את

אמנו". רחל לפני יום יום אותך ויזכיר לשלומך יום
 שית כשהגיעה ראשון, יום של ובבוקרו בשבת, גם פעמים שלוש התקלחתי

:לה אמרתי הלילה, סוהרת את והחליפה ע׳מה
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 בשביל בצהרים, אבל אתקלח, לא הבוקר בקולך. לשמוע החלטתי "הפעם
הגונה". מקלחת אעשה כבר זה,

ואקתר". "ביקאפי — שלמה בשמחה אמרה — ״ווללאהי״
 מספיק חשבתי. — ויותר מספיק אכן גג׳מה. שית לי אמרה — ויותר מספיק

 הימים כל בשביל ומחרתיים מחר בשביל הערב בשביל הבוקר בשביל ויותר
כולם.

 ממני מבקשת שלי הרחמניה האחות המיטה, כלי עם באה שלי האחות
 חוזרת אני מציעה. היא קמה. אני המיטה. את לי להציע שתוכל כדי לקום

 ומוצאת הפתק את משם ליטול כדי הכר את בידי חובקת צידי, על ושוכבת
שעון־יד. גם לידו

רישומים. שני בצידו ורואה הפתק את פותחת
 הבוקר אותו "כינונו — לוט לי כותב — גופך״ על הסתירי השעון ״את

 המחוגים כשיראו פיו. על רק פעלי בבריחה. המשתתפים שאר שעוני עם
 ובכיס אירופית לבוש ערבי גבר במסדרון מסתובב תראי ושלושים אחת

 למקלחת. ללכת קומי הציפורן את כשתראי אדומה. ציפורן לו תקועה הזייתו
 בחבילה בגדים. חבילת תמצאי החמים, המים דוד מאחורי המקלחת, בחדר
 נעליים זוג ושחור, ארוך ערבי נשים מעיל לבנים, בפרחים ירוקה שמלת

 לך שרטטנו ופנייך. ראשך את בה שתכסי הרעלה זו שחורה, משי ומטפחת
 תעשי הצהריים שעת שעד מוטב אבל הרעלה, את לקשור איך רישום פה

 ציור ראי — נעזרת כשאת ראש, מטפחת איזו עם הרעלה לקישור חזרות
 ממנה צאתך שעת עד למקלחת מחדרך יוצאת שאת מרגע סגורה. בסיכה —
 שתשמעי עד המקלחת מן תצאי אל דקות. מחמש יותר לעבור צריכים לא

 עכשיו התקדמי נקייה. הדרך האות. זה ימה. ןמד<, :בערבית קריאות מבחוץ
 לשער ומשם הרוסים למגרש ותגיעי פה המצוייר השני הרישום פי על

 ולא זהות תעודת ממך יבקש לא השוער העירוני. הגן אל הפונה היציאה
 רעולות. ערביות נשים אצל ביציאה חיפוש עורכים לא חיפוש, בבגדייך יערוך

 תעמוד לידו קיוסק, הכביש של השני מעברו תראי השער לפניך כשיפתח
 היא שגם כדי דרורה. זו אדומה. מטפחת קשורה ואליו קש סל בידה בחורה,

 מסיטה כשאת הכביש את חצי הרעולות הערביות קהל כל בין אותך תכיר
 דרורה השמלה. מן טפח לעין שיתגלה כך השחור המעיל שובל את משהו

 תתחיל דרורה נורית. עם יחד אתמול אותה קנתה היא השמלה, את מכירה
 לך תחכה בסימטה אחריה. את — לסימטה כשתפנה אחריה, ואת להתקדם
 עמיחי לך יחכה במונים מתל־אביב. במיוחד לשם־כך שהובאה המונית

דקות". ושבע שלושים באחת להתראות
 פירות, סל בידו כפרית, לבוש אחד ערבי ראיתי דקות וחמש־עשרה באחת
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 בקצה אחרונה שעמדה המיטה לעבד מעט, הססני ופונה, החולות לחדר נכנס
הכרה. מחוסרת אחת ערבייה הזקנה, סלמה שכבה ובה החדר
 מאצל בי עיניו את נותן שהוא רואה אני אבל אליו ליבי נותנת לא אני

 הוא אם הכפרי של עיניו לתוך תוהה אני עוד הזקנה. סלמה של מיטתה
 סלמה, של מיטתה ליד שבידו הפירות סל את עכשיו זה הניח שלי הערבי

עיניים. בי ונתן חזר ולא ויצא חזר
 בה שישותפו ידעתי רק שלי, הבריחה של התכנית פרטי את ידעתי לא

 עלי הלוא אני אבל שלי הוא הזה הכפרי הערבי אם ידעתי לא ערבים. גם
 וענוד שחור מקטורן לבוש עירוני, אחד לערבי ביד השעון עם עכשיו לחכות
...אדומה ציפורן

 אחד כל אחרי בשפתיה עוקבת נג׳מה ושית מבקרים הומה החל החדר
בדברים. לפתוח שוקקת שנכנס,
 אל מסתכלת אני ושלושים. אחת ורואה: המכוון בשעון מסתכלת אני
 ערבי של חזיתו לכיס מבעד לה מציצה אדומה צפורן ורואה המסורג החלון

שחור. מקטורן לבוש הדור־מראה אחד
גג׳מה. לשית אומרת אני — למקלחת״ ״הולכים

 שטופה היתה שכבר נג׳מה שית תהומי בצער מפטירה — ״עכשיו?״
פגים. רעולות ערביות, נשים שתי עם בדברים

 ומשווה הערביות של הרעול ראשן אל ומתבוננת אומרת אני — ״עכשיו״
שבראשי. התרשים לקישור מאחור בעורפן הרעלה קישור את

 סליחת את מבקשת כשהיא נג׳מה שית אלי אומרת — מסכנה״ ״ווללאהי,
 לקבל לך מתירים לא למה מבקרים? באים לא אליך "למה — הערביות
?״ החולים בבית ביקורים

 הכפרי את ורואה החדר לפתח מתקדמת אני נג׳מה, לשית משיבה לא אני
 של מיטתה לעבר אחד, כפרי עוד עם רק לבדו לא עכשיו ושב, חוזר ההוא
הזקנה. סלמה

 המסדרון בפינת ולפני, אחריה, מהשניים אחד שוטר אחרי, נג׳מה שית
 שקוע שלי האירופאי הערבי את רואה אני השירותים, לפרוזדור־חדרי־ הפוגה

פנים. רעולת קטנה ערביה אשה עם בשיחה
 כדרכה נשענת נג׳מה שית למקלחת. ונכנסת הקטן לפרוזדור פונה אני

הדלת. את מאחורי נועלת כשאני הפרוזדור קיר אל
 פותחת החולים, בית כתונת את פושטת אני ואחת. שלושים אחת השעה

 המים דוד מאחורי בידי מפשפשת רק לאמבטיה נכנסת ולא המקלחת ברז את
 מכות שומעת אני רועדות דפיקות בגדים. של חבילה מוצאת ולא החמים

 אל מסתכלת עיני. בתוך רועד רואה אני המים דוד ואת המים דוד על מחזי
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 את תוקעת הדוד׳ את בידי וחובקת חוזרת ואחת. שלושים אחת השעון:
 את מתירה הצד. מן תחובה סמרטוטים פקעת ורואה הקיר ובין בינו ראשי

 פורחים בלבן פרחים — אותה פורשת נעליים. זוג ממנה גולשים — הפקעת
 לובשת אני השמלה מעל במקלחת, זורמים המים ירוקה. שמלה מתוך לעיני
 ,המעיי את חוגרת ושתיים. שלושים אחת בשעון ורואה וארוך שחור מעיל

 ומשיי שחור מבד קמוט צעיף הארץ מן מרימה בסיכה. ונדקרת בחגורה
 הם דומה ברעש־פתאום, קולחים המים רעלה. לקשור מתחילים איך ושוכחת
 על בזעף זולפים והם ערומה תחתם עומדת אני דומה עברי, מכל כך קולחים
 וסגורות פתוחות וסיכות ורישומים קווקווים סוף אין גועשים בעיני בשרי.
 וקושרות הופכות ואצבעותי מעולם, שראיתי הרעולות הערביות כל ושחור
שבידי. הבד בצעיף
 שאון החוץ מן עולה ושומעת המשי במטפחת ראשי את לכסות מנסה אני

 של השחור לדוק מבעד רואה ואני פני על מראשי גולשת המטפחת קולות.
דקות. וחצי שלוש שלושים אחת :הקטן המחוג את הרעלה

 שבעורפי, ובשער ברעלה הסיכה את תוקעת אני גובר. מבחוץ הרעש
 המים את שומעת לא כבר ימה", "ימה, שומעת לא עוד הסיכה, את סוגרת

 החוץ אל אוזני את אוטם לראשי, דקה דממה בקול עולה דמי רחש את רק
לרעלה. מבעד בתפילה, חזי את ובוקע

 הכנסת בית ספסל על עמה ספופה בחגים, אמי עם ילדה ואני כשהתפללתי
 לב עד מעזרת־הנשים, מפה, התפילה עולה איך פליאה כולי הייתי —

 ביני עמדה ולא הרעלה ובין ביני פה כולם השמיים היו עכשיו השמיים.
 הווייה. שם רק אחת, מילה רק עכשיו היתד, והתפילה התפילה אלא לבינם

בשם. לו וקראתי עיני את עצמתי רק עצה שאלתי לא עזרה ביקשתי לא
 וקול עיני את ופקחו שבו המסדרון מן הצעקות המיה. בקול המים לי ענו
אוזני: את הרטיט הנשים, מעזרת אמי של המתפלל כקולה מבחוץ, אשה

...״ימה ...״ימה
 גם פתחתי אבל המקלחת ברז את סגרתי לא דקות. וחמש שלושים אחת

 מאחורי. אותה ונעלתי ושבתי לפרוזדור הדלת את פתחתי הכיור, ברז את
במס עוד טופפו לא השוטר צעדי הקיר, אל שעונה חיכתה לא נג׳מה שית

 האולם האולם. אל ומגיעה למדרגות שבראשי התרשים עם פונה אני דרון.
 הומה ברגלי עכשיו אותו חוצה שאגי האולם קווים, קווים רק ריק, שבראשי
 הרוסים. למגרש המדרגות עד ולהגיע להוסיף עלי ושוטרים. בלשים אזרחים

 לפסוע עלי אני אבל לרוץ בי דוחק יצרי דום. לעמוד אפילו כוח אין לי אבל
 רעולת ערבייה אשה יצרה. אחרי רצה לא פנים רעולת ערביה אשה מתונות.

 הרוסים מגרש את ורואה למדרגות מגיעה לאיטה. כמוני כעת מתנהלת פגים
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 המשוריינים, בין דרכי את עושה משוריינים. וצריחי ואדם בטנקים מלא
 המים שם להם קולחים איך ושומעת ליפול אמעד שלא בטנקים נתמכת
...האמבט שבתוך

 לא ערבייה אשה ...לוט לי כתב — זהות״ תעודת ממך יבקש לא ״השוער
...לנוכרים פניה את מגלה
 נערה לכביש מעבר ורואה השער מן היוצא הקהל בתוך מתבוללת אני
דרורה. אדומה. במטפחת עטוף סל בידה קיוסק, ליד משקה מכוס גומעת אחת

מבק אני ובעוד השמלה מן טפח לגלות השחור המעיל שובל את הסטתי
 דרורה של היוקדות עיניה שתי איך רואה אני הכביש את לחצות שת

 מקללת היא איך לשמוע ומדמה בגרונה, המשקה לה נחנק איך אלי, צמאות
לאיטו. אותו סופר שהקיוסקאי העודף את בליבה
 פונה היא איך ורואה במדרכה דרורה אחרי הולכת הכביש, את חוצה אני

 דרורה קופצת הבאה לסימטה אחריה שאפנה לפני אבל הקרובה. לסימטה
 לרעלה מבעד נשיקות לדרורה להחזיר יכולה לא אני בנשיקות. ראשי על
 אשה אחת על יום בצוהרי בנשיקות לקפוץ לה גם היה שאסור יודעת אני

 למותר מעבר עכשיו ששתינו יודעת אני הגואה בדמי אבל רעולה, ערבייה
 בתוכה עמיחי, יוצא מתוכה מכונית, למולנו מגיחה זה שברגע רק ולאסור.

 אבל רעלה, ובלוא הלבנים בפרחים הירוקה בשמלה רק יושבת בבר אני
 בעדו רואה ולא מקודם, אטום והוא ערפילי שחור מסך סוכך עוד עיני בעד
:אומר עמיחי את שומעת רק כלום

קדימה". — דקות ושבע שלושים אחת ״השעה

 שלנו, הירושלמי הרופא עמד ולידו ציון מיטתי ליד ישב כשהתעוררתי
הפנר. ד״ר

 והציג קלה רטיה מצחי על החליק הוא אבל ציון את אז עד הכרתי לא
עצמו: את

 איך שלי, היא עליה עכשיו שוכבת שאת "והמיטה — אמר — ציון״ ״אני
״1 מרגישה את

:דופקי אל רכן הפנר ד״ר
 את לאבד שמיהרת חבל רק מצויין. דופק "הכל — אמר — ״מצויין״

הנשי ...לכבודך שעה לפני פה שהזעיקו האזעקה את שומעת היית ההכרה,
 פלבריטום קצת נורא, לא שמאל, בצד חרחור קצת רק גמור, בסדר מה

 שלנו הסטודנט מהר, יעבור זה שלנו החופשי באוויר עכשיו הדלקת. ירושת
?״ אה לכך, ידאג כבר

 משי אברך כשל טהורים ופניו צנום חיוור, היותו שום שעל חושבת אני
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 סטודנט היה שציון לי נודע כך אחר אבל סטודנט. לציון הפנר ד״ר קרא
 רק היו פניו שעל המבט ורחפופיות העור עדנת זו הגו, חדלון וזה באמת,
 אז שראיתיו אחרי הרבה לא חודשים שכן המוות. רוח של המגששים צלליה

 במחתרת. כשחי גם למד. — שחי זמן כל למד.—שחי עד מסרטן. ציון מת
 הוריו, נספו בה באושויץ, האש מכבשן ערום עלה הוא בית. לו היה לא

 הצופים להר עולה היה ביום ירושלים. בלב קרוביו בבית ערירי והתגורר
 הצופים, להר ציון עלה לא היום למחתרת. ויורד שב היה בלילה ללמוד,
מצחי. על וידו לידי במיטתו יושב הוא עכשיו
נכנם. ועמיחי הלך הפנר ד״ר

 הפגישה... למקום הופיעו לא הערבים "שני — אמר — ביש״ ״עסק
החו את נושמת שלנו החולה הערבייה איך ביש... עסק שנתפסו, נראה

?״ פש
הספל. אל הרטיה את וסחט משהו, מסמיק ציון גיחך — בחרחור״ ״קצת

 למול התייצבתי — ברחתי״ איך לי ספר פגישה... איזו ערבים, ״איזה
המיטה. על עמיחי

הגדולות. עיניו את עמיחי אלי פקח — ?״ איך יודעת לא ? ״מה

 טורח לוט היה לא לי ששלח בפתקאות ידעתי. חלקי את רק ידעתי. לא
 פי על רק לא פועלת לוט של הקונספירציה האחרים. של חלקם על לספר

 שעליו את לדעת צריך אחד כל חוקים. מכתיבה עצמה היא כתוב, חוק
לעשות. השני שעל מה לדעת אסור אחד לאף לעשות,
 אות לאחור הסיפור כל את קראתי עכשיו מותר. לי היה עכשיו אבל
:ההתחלה מן אותו וידעתי לאות

 החולים מבית בריחה על מלכה של תוכניתה את לחם מבית כשהעברתי
 שאתחלה חיכה לוט בירושלים. ללוט אותה שהעביר לגרא אדם אותה העביר

 האחות, דרך קשר אלי ומצא חיפש באמת, שאבריא עד חיכה לא מדומות,
 והגה השמירה סדרי את ובחן למד החולים, בית תרשימי את וקיבל ביקש

 חדרי של הפרוזדור עד אותי שמלווה מהסוהרת להיפטר איך ארוכות
השירותים.

 אותה וילווה ההיא לסוהרת ייטפל ההוא, לפרוזדור ייקרה שמישהו צריך
לוט. חשב — והלאה ההוא הפרוזדור מן

 ביום ביקור. ביום רק תמימים אזרחים נקרים החולים בית במסדרונות
 המבקרים ערבים רק לטוהרת להיטפל כדי חופשית להסתובב יכולים ביקור

אלחנן. ישנו בלח״י אבל ערבים, אין לח״י בשורות חוליהם. את
 של הבלתי־מוכתר המוכתר הוא אלחנן לפגישה. אלחנן את מזמין לוט
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 הוא הכפר, מבני אחד עם הדוק בקשר עומד אלחנן אבו־גוש. הערבי הכפר
אבו־גוש. יוסף

 אבו־גוש. יוסף עם מופיע הוא לוט עם השנייה ולפגישה מתלהב, אלחנן
 גם שצריך וחושב מתרגש לא עוד רק "זהו", משתכנע לוט משתלהב. יוסף

 יותר זה לסוהרת. ותיטפל יוסף אל שתילתה ערביה אשד. גם צריך :״זוהי״
 יכולה לא שהערבייה אלא חשד. מעורר פחות זה לעניין, יותר זה בטוח,
להש משתוכל בביתה כלואה עצמה היא ממש ערבייה ממש. ערבייה להיות
לערבייה. שתתחפש יהודיה איפוא צריך אחת. לשחרר כדי תחרר

 יהודיה לי יש יש. לו: מבשר לוט של בלבטים מתל־אביב שמתלבט אדם
דבר. לכל לערבייה לדמות שיכולה אחת תימניה
 חברת היתד. לא היא אותה. המציא הוא בעצם במקרה. אותה מצא אדם

 ביקר כשאדם לח״י. אנשי וציונה, אהרון של ביתם מבאי אחת רק לח״י
זוהי! קבע: זו את וראה הזה בבית
? היא גם תחשוב שכך פתאום מה אך

 :ידידותית שיחה התימניה, האורחת רבקה, עם וקושר בעורמה נוהג אדם
 כלואה אחת תימניה ידידה רק לו יש הוא כך, כל תימני לא אמנם הוא

החולים. מבית אלו בימים אותה להבריח שמתכוננים הסוהר בבית
האורחת. התלהבה — !״ ״יופי — האורחת התרגשה — ?״ ״מה
:הפטפוט״ על ״התחרט כבר אדם אבל

 ...כך על לך לספר צריך הייתי ״לא — מהורהר אומר הוא — ״מצטער״
 את יודעת ואת שסיפרתי עכשיו אבל בך... על לך לספר לי היה אסור
העסק". בתוך להיות מוכרחה כבר

האשה. נבהלה — ?״ עסק מה י עסק ״איזה
בהברחה". אותך לשתף נצטרך ברירה, "אין

?״ ״אותי
"אותך".

לאיש". לספר לא נשבעת לאיש, אספר לא אני "אבל
 — הזה״ מהרגע לך... סיפרתי כבר ״אני — אדם אומר — ״מאוחר״

ולילה". יום אנשינו. אחריך "יעקבו — אדם של במוחו קטן בלש לו צץ
ליבה. את אולי אדם את אולי האשד. שאלה — ?״ לעשות עלי ״מה

אדם. אמר — להוראות״ ולחכות ירושלימה ״לנסוע
 עם יומיים בילתה ירושלימה, עלתה האשה אבל אנושי, בלתי היה זה

 יוסף "בעלה" עם הכרות עשתה כערבייה, התלבשה בריחתי וביום דרורה
 נטפלה האמבטיה, דוד מאחורי שלי ההתחפשות בגדי את הטמינה אבו־גוש,
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להס ומיהרה ימה" "ימה, קולות בקולי אלי צעקה נג׳מה, שית אל בדברים
"בעלה". עם יהד מהמקום אחרי תלק

 בפתח המהומה שהתחילה לפני ימה" "ימה, אלי לצעוק יכלה לא שהיא רק
 ושהו־ הבית במסדרון הנמצאים כל את אליה שמשכה מהומה החולות, חדר
האמבטיה. מחדר בצאתי איש בעדי עצר לא לה דות

 פה עכשיו פרצה היא מתוכננת. היתה היא ספונטנית. היתה לא המהומה
ויוסף. אלחנן לוט של במוחותיהם מקודם עוד נולדה שהיא משום

 עוד הערבי הזוג ידי על הסוהרת העסקת בעיית כבר משנפתרה שכן,
 השוטר את המסדרון מן לסלק איך השאלה השלושה מוחות את העסיקה
 היוצאת ש״הערבייה" לחשוב יקפיד לא אם גם שזה, הסוהרת. את שמלווה

 מדי יותר מפטפטת שהסוהרת לחשוב אולי יקפיד אני, זו האמבטיה מחדר
מחובתה. דעתה את ומסיחה זרים עם

 השלושה. חשבו — השוטר דעת את גם יסיח שמשהו לדאוג איפוא, צריך
 היום יודע לא — המהומה הקמת של הרעיון הבריק לראשונה מי בדעת

 השלושה עליו קפצו כבר בקול זה נחשב בטרם עוד שכן מהשלושה, איש
:בשמחה

!מהומה
 את להשיב כדי להתערב השוטרים את שתחייב החולות חדר בפתח מהומה

כנו. על הסדר
 להקים יכולים "הם — אבו־גוש יוסף אמר — דודים״ בני שני לי ״יש

שערוריה".
יסכימו. אם

והשניים. אלחנן עם בערב וחוזר יוסף, מתלהט — ״יסכימו״
בחוץ. רוחו בעיני אותי רואה וכבד בעיניו אותם בוחן לוט

לבסוף. לוט להם אומר — עצמכם״ על נוטלים אתם גדול ״סיכון
 ואלחנן להסכמה ראשם את מניעים לידו והשניים יוסף, עונה — ״מוכנים״

גופו. בכל במרץ מהנהן מאחור
 משעה כבר מקודם, כבר לוט החליט החולים בבית השניים יבקרו מי את

 הזקנה וסלמה בחדר עמי השוכבות החולות על דו״ח מהאחות שביקש
הראש. מן לו יצאה לא שבדו״ח

 האחות כתבה — מכבר״ לה אבד שהגיונה זקנה אחת ערבייה היא ״סלמה
לבקרה". הבא כמעט איש ואין איש עוד מכירה "אינה —

 מוכרחים הלוא אנחנו — לוט, חשב — ביקור לה נערוך איפוא אנחנו
 אותנו, גם שמכיר מהחולים איש מכירים לא אנחנו החולים, בבית לבקר
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 כשלוא גם אצלו לבקר שאפשר חסר־הכרה למישהו איפוא זקוקים אנחנו
אותו... מכירים

 חסרת־ היתה אנושה, חולה החדר, בקצה ששכבה הערבייה הזקנה סלמה
הכרה.

 — המהומה של המטרה מלמה. — קבוע איפוא, הביקור, של האובייקט
 האופי מכות. :ידוע — המהומה של האמצעי השוטרים. את להעסיק :ברורה

 פתאום לפתע למה ? התואנה — אבל דם, זוב עד :ברור הוא גם המכות של
? מכות בזה זה וירביצו זקנה חולה לבקר שבאו ערבים שני יקומו
הת לוט אבל מדומה, היא כשהתואנה גם ממש של בריב לפתוח אולי קל
מדומה. לריב ממש של תואנה למצוא קשה

:מבין לא המיועדים הניצים משני אחד
להרביץ". להתחיל שעלינו יודעים הלוא אנחנו תואנה? צריך "למה
 את להקהות בדי ללוט דרושה התואנה בשבילם, לא היא התואנה אבל

 אוזני את לסבר כדי גם בכך, צורך יהא אם ואולי, שבחדר, הזרים סקרנות
השוטרים.

 בינתיים ניגשים הם בראש מוצא איזה להם שיתמצא מחכים הכל עוד
 סל הזקנה לסלמה לה להביא מציע יוסף עוד הביקור. פרטי את לקבוע
אחד: לפתע קופץ — פירות

 שאחד למשל, הפירות... לסל בקשר משהו אולי רעיון. לי יש "רגע!
 לטעון יתחילו אני... רק לא, יטען: והשני לחולה אותו הביא שהוא יטען
 שלבסוף עד שוטר כל עם אחד כל השני, עם אהד וברגליים, בידיים בפה,

ויסתלקו..." הסל את ישאירו ׳סולחה׳, לעשות שהוא איך יסכימו

שהביאו. הפירות סל עם במעצר ונשארו הסתלקו לא שהם רק
 שקם שהריב בשל רק זה ביותר, מוצלחת היתה לא שהתואנה בשל לא זה

המותר. מן יותר הצליח פיה על
 ואל סלמה אל חברו עם חזר והכפרי המקלחת אל יצאתי כבר כשאני

 כבר כשאני בריב. לפתוח היו צריכים לא עוד השניים — לידה שהניח הסל
 כשאני ודברים. בדין רק להתחיל צריכים הם היו — במקלחת הייתי

 לוהט. וויכוח של בעיצומו לעמוד צריכים היו הם — להתלבש התחלתי
 בידיים". "להתחיל צריכים הם היו — הרעלה את ורעלתי עמדתי כשאני
 היו צריכים הם — ימה״ ״ימה, לצעקות לחכות צריכה הייתי כשאני

להתערב. השוטרים שיואילו עד במכות להמשיך
אתי. רק התכנית הלכה — מכאן התכנית. לפי הכל הלך כאן עד

 שניים — חישוביה כל בין אבל תום, עד מחושבת כולה היתה אכן התכנית
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 הערבים. של החם והדם הבריטים של הקר הדם :מראש בחשבון נלקחו לא
 הניצים, בין ולהפריד למהר כדי להתרגש מיהר שלא הבריטים של הקר הדם

 בבריטים, דמים מכות כדי עד להשתלהב שמיהר הערבים של החם והדם
להתערב. לבסוף אלו כשהואילו
 לא כבר ולמדרגות למסדרון וממנו לפרוזדור מהאמבטיה פניתי כשאני

 לא כבר ועליה עלי אשר השוטר גם שכן הסוהרת, בפרוזדור אכן, עמדה,
 היה עכשיו אבל עזרה. לחברו להגיש החדר לפתח נזעק אלא במסדרון עמד
 כילו כבר בשני אחד שבמקום הניצים, הערבים שני :לעזרה זקוק עצמו הוא
עליו. גם עכשיו התנפלו בזקיף, חמתם את

 הולכת כבר אני הרוסים, במגרש כבר אני החוץ, אל במדרגות כבר אני
 להפסיק. כבר רשאים עכשיו השניים — הסמטאות בין דרורה של סלה אחרי

להפסיק. כבר חייבים עכשיו השניים
 חדר של בפיתחו המהומה להפסיק. יכולים לא כבר השניים רע. אבל
 והולמות. הולכות המכות מדי. יותר הצליחה המהומה קרב. הפכה כבר החולים
 תואנה להם היתה לא שבתחילה השניים רע. הדם. מדבר השכל במקום

לחדול. תואנה להם היתה לא בסוף — להתחיל
 פתאום מחליטים הסדר את להחזיר לבסוף מצליחים כשהשוטרים רק

 להתפייס מבקשים השני, כנגד אחד עוד דבר שום להם אין שבעצם השניים
הבייתה. ללכת ופונים

 חבורה אחד דם, זב אפו אחד השוטרים, בעדם עוצרים — לא״ ״עכשיו
אתנו". עסק לכם יש "עכשיו — במצחו לו פורחת

 בינו ממלמל שבחדר המבקרים קהל הצד, מן מבוייש עומד חפירות סל
 סלמה פרוטה", שווה פירות סל על כזאת מריבה בושה, "בושה, :עצמו לבין

 לחם להשתכשך ממשיכים והמים טוב שכולו בעולם חסרת־הכרה שוכבת
במקלחת. בנחת

 נעצרו הם שניים. של למעצרם הביאה אחת למלט כדי שבאה המהומה
 במקום הסדר בהפרעת חלקם בשל אלא בהברחה חלקם בשל לא תחילה

 הנחמד שהזוג אחרי נג׳מה, כששית אבל נתגלתה, לא עוד בריחתי ציבורי.
 והיא, המקום, מן שהוא איך לו פרח קלה שעה לפני דעתה את שבידר

 לה ענו ולא כבר לגמור בי והאיצה המקלחת דלת אל חזרה משועממת,
 נזדעקה החולים, בבית הצופרים צפרו אז או — המים קולות אלא משם

 הביקור בשעת התמימים הכפריים שעוררו התמוהה והמהומה בעיר, האזעקה
בעזרה. השניים את להחשיד הבריטים של דעתם את עוררה כבר

 לא מעולם. דברים היו לא טענו: רק גילו. ולא — עונו הם נחקרו, הם
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שתחיה. סלמה רק יודעים שטרן, ג׳מעת יודעים לא כהן, כאולה מכירים
 הפירות סל "את :חברו כנגד אחד כל — מכאן אחד. פה שניהם כאן עד
אני". קניתי הפירות סל את כי, "לא כספי", במיטב אני קניתי

:וחקרה עינתה היא האמינה. לא הבולשת
?״ העזרה בעד קיבלתם כסף ״״כמה
 סלמה רק עזרה?... "איזה — באמת השניים נרעשו — כסף?״ ״איזה
הזקנה".

:ופיתתה עינתה הבולשת
 רק — עזרה תקבלו כסף, תקבלו וליהוד? לכם מה — בשבילנו ״תעבדו

?״ לפעולה אתכם שלח מי לנו גלו
:נתפתו לא השניים

 רוצים עניינים, רוצים לא כסף, צריכים לא ,,ב׳בוליטיקה מתעסקים "לא
הביתה". ללכת
וארו רבים חודשים הכלא בבית חבושים ישבו הם הביתה. הלכו לא הם
 שאחרי אבו־גוש, יוסף גם כך לאחר אחדים שבועות נצטרף ואליהם כים,

 היהודי המכר ידי על הבריטים לידי הוסגר החולים מבית לחמוק שהצליח
 הכפר עם בקשריו ידוע שהיה אלחנן מחסה. אצלו ביקש שיוסף הראשון

שוחרר. הוכחות ומחוסר אחדים לימים נעצר

שולחיהם. את הסגירו לא השלושה
 אתה "איך — לח״י מרכז חבר למיכאל, מכבר לא אמרתי — תופסת״ ״לא

?״ זאת מבין
 לעצמי שהשבתי כל ומאז, אין־ספור, פעמים עצמי את אז זאת שאלתי שאני

ושואלת. מוסיפה הייתי
 האמון ואת אבו־גוש יוסף עם אלחנן של האישיים קשריו את אכן, ידעתי,

 הלאומית הגאווה מסורת על גם שמעתי הזה, הכפר בני כל לו שרחשו
 לשלטון שלהם המסורתית האיבה ואת הזה הכפר בני של הגזעית והגבורה
הקיבו עם אבו־גוש בני של הארוכה הידידות על שמעתי הרבה גם הבריטי,

 הבנתי לא עוד אבל — ירושלימה הדרך אם על שבשכנותם, היהודיים צים
 בפגי גבורה ועמידת ללח״י אישית עזרה נכונות להוליד אלו כל יכלו איך

פיתוי. ונסיוגות עינויים
בעצמו: להבין ניסה לי להשיב משניסה יותר כששאלתי, מיכאל,
 קיצוני אחד כמקרה אלא לעצמו כמיוחד הזה המקרה את נראה לא אם "אולי

 שהתחילה כללית תופעה יותר... זה יסתבר אולי יותר כללית תופעה של
 זמן כל ונמשכה בבריטים, הלוחם העברי הכוח גילויי מראשית עוד מזמן,
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 הוסיף — לכך״ ליבך את פעם נתת ...המדינה הקמת עד הזאת, המלחמה
 הפרעות פסקו בבריטים המחתרת מלחמת זמן כל "שבמשך — מיכאל אלי

 הזווית קיבלה זו במלחמה שפתחנו שמאז 1 ביהודים הערבים של המסורתיות
 ומבעיר, מעלות ושמונים מאה של תפנית ארץ־ישראל בעית של הפוליטית

 שופרות השתתקות את י למעשה יהודית לבעיה בעולם הפכה להלכה, ערבית
 העולם מלחמת עקב רק להסביר לדעתי אין אלה, בשנים הערבית התעמולה

 הגבורה מלחמת לאור אותה להבין שאפשר לי נדמה אבל באמצע, שפרצה
 ומש־ בו, מורגלים היו שלא הערבים את שהדהים העברי, הכוח והתעצמות

 הערצה, גם עורר שהוא איך זה פחד, רק יצר שזה לא הכריע. — הדהים
 לידי אמנם להביא חייבת לא הערצה הידיים. את מרפה היא גם שבדיעבד

 — שלנו במקרה כמו מיוחדות במסיבות יכולה, היא אבל פעולה, שיתוף
 השתתפות לידי מישהו להביא — משנים מסורתית ואהדה אישיים קשרים

פעילה".
 אני אבל בעיני, סבירה יותר התופעה אולי היתה הזו ההסברה רקע על
בעיני הישר להסתכל יכולה אינני ובמרעיו אבו־גוש ביוסף בפוגשי היום עוד
 חשד, הייתי לא שמעולם תחושה אישי, חוב להם חייבת שאני שאחוש בלי הם
משלנו. לח״י אנשי בשלי סובלים היו לו בה
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 בריטיים בלשים מרימים העיר "בכל — בבוקר. עמיחי צחק — ה״ ה ״ה
ה". ה שכזאת... בלונדינית פה שוכבת ואת הרעלות את לערביות

 בערב שחורה. הייתי עוד בבוקר אתמול צחקתי. לא בערב מאתמול צחקתי. לא
 מזוודה עמה הביאה מתל־אביב, שלנו הספרית פולה, באה בערב אתמול לא.

 שעות רקחה בצנצנות, שעה רקחה וצבעים, מברשות שפופרות דחוסה קטנה
 ראשי, על תסס החמצן "אוי". צעקתי ואני עורי את צרב החמצן בראשי,

 ששורשי ידעתי עכשיו רק ואני דעתי שרשי אל ירד השחור, את אכל
עמוק. מאי־שם לצמוח מתחילים השער

שערי. על חמצן ושפכה ושבה הספרית ראשי אל רטנה — משחור״ ״שחור
 עיני רואה. הייתי לא לפני ראי היה גם לו אבל בראי, הבטתי לא אני

עצומות. היו
 — ?״ בהיר או זהוב ״בלונד — הספרית שאלה — ?״ מחליטים מה ״אז
הזהוב. הצבע את ונטלה

לראות?" "רוצה — לבסוף אמרה — ״זהוו״
אמרתי. — ״בסוף״

הספרית. אמרה — הסוף״ ״זה
 הראי, מתוך אותי שרואה מישהי רואה עיני, מול הראי פקוחות, עיני
 גולש והוא ומסנוור, אדום זהוב שער עם רק עיניים בלי פנים בלי מישהי
...גרוני את כורך ראשי את עוטף הראי, מתוך לעברי עכשיו
שבמראה. הדיוקן אל חנוקה באימה לוחשת אני — ?״ זאת ״מי

 אותך תכיר לא אמך "גם — בשמחה הספרית עלי קופצת — ״פנטסטי״
כך".
 שונאת ובשלו הזה הצהוב הצהוב את כך שונאת רק אני לא... אני גם
 כבר רוצה אני ...ברחוב שחורות רעלות עכשיו שמרימים ההם את יותר
שחורה. ולהיות לשוב

 המלה־האחרונה־ אני שכזאת. בלונדינית אחת סתם לא כבר שאני אלא
 לעורפי, מסביב פנימי בגלגל חלקלק מתגלגל מאחור כששערי האופנה, של

 באדום, רועשות החוורות שפתי מצחי, את נפוח בגלגל מכתר מלפנים שערי
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 זגוגיות מאחורי מעט מחווירות הכהות ועיני בלבן פדורות השחומות פני
 ממש. של אופטיות משקפיים רק שמש משקפי לא הדורות. משקפיים

 אבל — אפם הוא האופטי המספר — לראות לי מפריעה לא הקמורה זגוגיתן
ממושקפת. חדש: מימד שלי החזות לזהות מוסיפה היא אחרים בעיני
 משי שגרבי עקבים על לה שמתגבהת כזאת רק בלונדינית סתם לא

הדרן. את משלימה צרה וחליפת־פאר מהם ועולים מתמשכים
 לכל ייקית שתיחשבי כדי אלגנטית עור ברצועת קטן כלב רק "חסר

מבוייש. משהו ציון, לי אמר — דבר״
 ברחוב: אליך פונה שהייתי "נשבע — עמיחי מתלהב — ״זהו!״

פרוליין". זי, "אנטשולדיגן
 אולי "אז — בערב לבקרני כשבא הפנר ד״ר נדהם — ייאומן!" ״לא

שבריאה?" הפלבריטום גם לעולמו הלך השחורה התימניה עם
 עכשיו כבר אני אבל רבים, ימים לאחר רק יעבור שבריאה הפלבריטום

הפנר: ד״ר של בעיניו לטלטול כשרה הייתי
 אמר — היום״ אפילו מירושלים הגברת את להעביר אפשר ״מצידי

לתיק. הסתתוסקופ את מחזיר כשהוא לציון
 הזהות תעודת בידינו שתהיה עד "לא — ציון אמר — לא״ ״היום
 הצלמים אחד אצל הפרויליין את לצלם ניגש בבוקר מחר החדשה.

שבסביבה".
לפרידה. ידי את הפנר ד״ר לחץ — המצלמה״ לתוך לחייך תשכחי אל ״אז

 צופרים. קולות אותי העירו תש״ז בניסן כ״ז ליום אור בוקר, לפנות
— מבוהל עלי פקד — ״למחבוא״ — לחלון ציון קפץ — ״אזעקה״

את?" איפה אותנו... גילו זהו, ומשוריינים... צבא מלא "הרחוב
 המיטה כלי ארגז בין לחוצה צידי על שכובה כבר אני במחבוא. כבר אני
כגג. מלמעלה עלי מכסה המיטה שעל הרחב כשהמזרון והקיר
לשמיכה. מתחת במיטה מקומי את תופס ציון
ציון. שואל — למטה?״ שם את ״איך
אינני". "אני

המדרגות?" מן רעש "שומעת
לכאוב. קצת מתחילות שלי בצד הצלעות — ״לא״

נגמרה?" שהאזעקה "שומעת
 מתהפך שציון המיטה קפיצי חריקת את רק שומעת — כלום״ שומעת ״לא
צד. אל מצד עליה

שניו. מבין ציון מסנן — ?״ באים לא עוד ״למה
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 בצד. שלי הצלעות חריקת את להסות מנסה אני—עוצר?" סתם זה "אולי
שלנו?" הבית יד על דווקא לו מסתובב הצבא כשכל סתם, פתאום "מה

 ולא לכבודנו הבוקר זעקה לא האזעקה אבל סתם, עוצר היה לא אכן זה
 את בשאונם להמם כדי כולה בארץ היום צפרו הצופרים שלנו. ברחוב רק
 במבצר הבוקר שנתלו עבריים צעירים ארבעה של המוות לתהום נפילתם קול

קשאני. ואליעזר אלקחי מרדכי דרזנר, יחיאל גרונר, דב עכו,
 לחדר בירושלים המוות מצינוק אתמול הארבעה הועברו יודע באין
 יציאת את ליווה לא לווידוי רב אפילו נתלו. רואה ובאין בעכו התלייה
התליין. — אחד לידה נוכח שיהיה מספיק הגוף מן תצא שזו כדי הנשמה.

 פיינשטין, ומאיר ברזני משה בירושלים, המוות בצינוק שנותרו השניים
 משה התליין: על גם ימים חמישה בעוד יוותרו מקרוב, זה אליו שצורף
 הקצונה פמליית כל ועל עליו להטיל האחרונה בשעתם מתכוונים ומאיר

חי. רימון לגרדום ללוותם שתבוא הגבוהה
 ברזל, ורסיסי נפץ חומר רצוף — תוכו זהב, תפוח — הרימון קליפת

 של הזהב ידי מעשה אדם, ידי מעשה תפוח־זהב אש. ניצוצות חייו ופתיל
 נכונות רק בירושלים. הסוהר בבית השפוט שלנו בן־עמי אליעזר

 בלילות אותה הרו הם ומאיר. משה השניים, של היא השמשונית ההתאבדות
 של הארוכים בימים בה הגו הם החנק, לטבעת ציפיית־האימים של הארוכים

 השפוטים לחבריהם נסתר בדואר בקשה והעבירו לתליין שנאת־אין־האונים
יד. רימוני שני לנו העבירו :הסמוכים בתאים
עצמם. את בו לפוצץ אחד כשיבואו, התליינים על להשליך אחד

 אוכל דברי הסמוכים מהתאים הבחורים העבירו וערב צרהיים בוקר
 הפירות עם לסל נוספו שהוגשם עד הרעיון שעלה מיום למות. לנידונים
 במשרד נבדק האוכל סל היה וערב צהרים בוקר זהב. תפוחי גם האחרים

 כבר נעשתה היא קלה, היתה שמלאכתם רק השוטרים, ידי על הסוהר בית
 הבחורים היו השומרים, מלב זרה מחשבה להוציא כדי :הבחורים בידי

 היו הזהב תפוחי לקליפות ומסביב לחתיכות חתוך האוכל את שולחים
 התפוזים, בקליפות עמוק פחות חתכו הזמן במשך חתכים. לסמן מעמיקים

 קליפתם על גם לחדור. פחות העמיקו השוטרים עיני גם הזמן במשך
 והמבט מאוד שטחיים החיתוכים היו רימונים הרצופים התפוזים שב* של

 ידי על שהוכן הפירות עם הסל מאד. מרפרף — השוטרים של הבולש
 את כחוק ערב אותו איפוא עבר אשר־על־המטבח, האצ״ל איש "קבצן",

לצינוק. והוכנס הביקורת
 פנים. אל פנים אותם הפגישו לא כה עד החיים אבל ירושלים, בני שניהם
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 המוות. רק אצ״ל. איש — מאיר לח״י, איש היה משה — המלחמה לא גם
 שני לב• אל לב אלא פנים אל פנים מפגיש לא הוא מפגיש כשהמוות אבל

אחד. בלב גופות בשתי עלמים
 שסיפר כל האחרון הלילה את עמם לעשות ערב אותו שבא גולדמן הרב

 חיים על חיים, שהוא מוות על והמוות. החיים על סיפר לילה אותו עמם
מוות. שהם

 לא "שהאדם — ומאיר למשה גולדמן הרב אמר — אמרו״ חכמינו ״כבר
 אחרי אותה שממלא יש משימה. איזו למלא כדי אלא הזה בעולם בחייו זכה

 חייו. כל אותה ממלא שלא יש שבעים, אחרי אותה שממלא יש שנה, עשרים
 אחרי לחיות שממשיך אותו מוות, הם חייו כל — אותה מילא שלא אותו

 נגיעה תהא לא שלמוות זכיתם אתם מוות, הם חייו שארית — אותה שמילא
קרנו. השניים ופני הרב, להם אמר — מותכם״ את גם לחיות זכיתם בחייכם,

 דברים ומאיר משה באוזני לדבר הוסיף והוא הרב פני גם קרנו עכשיו
ומספר־הספרים. חכמים ממדרשי מופלאים
מאיר. בשמחה קפץ — וקהלת״ לשיר־השירים פירוש חיבר ״סבי
 — מעט נתהסם שמיד רק משה, אחריו קפץ — ספר״ חיבר סבי ״גם
 וחכמת קבלה על זה בבגדד, עוד היה זה קראת, לא בוודאי זה את "אבל

הנסתר".
 וכשראה — ״קראתי״ — הרב בשמחה עכשיו קפץ — יהודה״ ״מנחת

הוסיף: מלהאמין משה שמח איך
 בהולכו איך ספר, באותו ה״מקובל" סבך מספר מופלא אחד "סיפור

 שמע אחד, תמר לקטוף ידו מושיט והוא תמרים, בשדה בבגדד, אחד יום
 בתוכי :לאמר שבידו, התמר מפרי יוצאת אדם, של קולו בת־קול,

 ותאמר תאכל אם תיקונה. את מצאה שלא צבי שבתי של נשמתו מתגלגלת
 תיקון ובא התמר את אכל ברך, סבך לנשמתי... תיקון תביא ברכה עלי

לנשמה".
 צבי, שבתי של נשמתו גלגול לפלא נפעם אולי היה ליבו גולדמן הרב
 לברכה העץ בפרי והמתין זרה באש לשמד נשרף ישראל, לגאולת שבער

 כאן לעיניו איך ראה לא הרב — הטומאה מן אותו ותגאל שתחזור יהודית
 הוא הירושלמי. הזהב בתפוח מבגדד התמר פרי בפרי, נגע פרי בצינוק

 יודע היה לא ומאיר משה מעיני לפתע שקפצה אדומה אש ראה לו גם
 הפירות שבסל אחד זהב תפוח אל תהומית בפליאה כך מסמיקה שהיא
 אליהם יוצאת השניים, עכשיו שומעים ממנו אחד, זהב תפוח הצינוק. בפינת

בת־קול.
לשניים גולדמן הרב אמר — הבוקר״ להשכמת עד סמוך בתא פה ״אחכה
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 יציאת בשעת עמכם שאהיה מנת על פה "אשאר — מהם שהלך לפני
הנשמה".

 ידיד של אוהב לב ידפוק ההם האחרונים שברגעים רצה גולדמן הרב
 נחרדו. ומאיר משה אבל — התליינים של הזרים, הקרים, הלבבות ליד
 ברגעיהם שהם האחרונים, ברגעים סביבם שידפקו זרים בלבבות רק רצו הם

שבידם. ברימון אותם הסובבים את לפוצץ ביקשו האחרונים
 לביתו. עכשיו וישוב שילך רק ישאר שלא מהרב איפוא ביקשו השניים

 על האחרונים ברגעים חשב לא הוא השניים. זוממים מה ידע לא הרב
 :ואמר שלפניו, הגופות שבשתי הלוהטים החיים על רק חשב הוא התליינים,

לא.
 שהולכים שניים איך לראות שהתרגש הרב אבל "לך". :הפגיעו ומאיר משה

 — התלייה מראה אימת את מעליו להקל איך אלא עכשיו חושבים לא למות
לא. :לאמר התעקש
לבוקר. וחיכה

 לא אם לבוקר. לחכות יכולים לא כבר עכשיו השניים חיכו. לא השניים
לבדם. למות מחליטים ומאיר משה בידיו. ליפול לא — המוות את להפיל

 יישאר ברירה, אין — להמית היה שצריך שבסל, מהשניים אחד תפוח
 להמית מספיק — צמודים גופים שני של חזותיהם בין שמונח אחד תפוח חי.

 לא הם אחד. גוף להפוך ומאיר משה צריכים למות שכדי צמודים. שניים.
אחד. לבשר גו אל גו חבוקים שיהיו בלוא למות יכולים

 הרכבת פיצוץ בפעולת נפגעה השמאלית ידו לחבוק. אחת יד רק למאיר
 משה משה, את בימינו חובק מאיר ידיים. שתי למשה ונקטעה. נאסר, שבה
 שמאל, יד אחת, יד עוד למשה בינותם. והרימון מאיר את בימינו חובק

 הפתיל ראש את ברישפה ומדליק הבוערת הסיגריה את נוטל הוא בה
הרימון... של

 כשהוצאו הארץ: על הגופות נשתוו לאחת בשמיים הנשמות כשהתאחדו
 קטועה משה של השמאלית ידו את מצאו הצינוק מן המרוסקות הגופות
 לבד. — שמאל יד גידמי גווים ושני לבד, — הצינוק של אחת בפינה

 לקבל מאז ומוכן עומד היהודי הקבורה דין היה לאדמה הגופות כשהורדו
 גידמי גופות ושתי לבד נקברה הקטועה היד השמיים: דין את עצמו על
לבד. — שמאל יד

 מירושלים בדרך במונית יושבת אני הבריחה לאחר ימים חמישה
 מבין אחת רק במונית, פה היחידה הבלונדינית לא אני בשרון. לרעננה

בלונדיניות. ארבע
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 הנשים שרוב ידענו לא בלונדיניות זה לצורך לחפש שהתרוצצנו "עד
למונית. שנכנסנו לפני מישהו התלוצץ — שחורות״ במחתרת שלנו

 מפרכס ברכי ועל זהובה נישואין טבעת אצבעי על דוהרת. המונית
 לו יש אמו. לא אני לתינוק. לבכות מה על לו יש שנה. כבן תינוק ופועה

 הזהות בתעודת אבל הקדמי. המושב אצל יושבת אמו — לבכות מי אל
 "בעלי". הוא לידי שיושב ציון אב. לו ויש החוקי בני הוא שלי החדשה

 אמו למה יודע לא והתינוק תינוק של בכי מרגיעים איך יודעת לא אני
אהבה. לו לוחשת הנהג, מושב מאצל ובגניבה, מרחוק, כך כל יושבת

 שלוש איש. בעדנו עצר לא בדרך לרעננה. בכניסה נעצרת המונית
 אחת למשפחה מובאת שאחלים, עד ואני, לביתן, חוזרות שלי ה״קוליגות"

ברעננה. שלגו אוהדים של חמה
 אני עוד המיקרופון. לפני שוב אעמוד מתי חולמת אני — שאחלים עד

חדשה. שידור תחנת שמתקינים גרא לי כותב — חולמת
 תחנת קריינית של האחרונות המילים שתי היו — קרה׳? ׳״מה
 היום וממשיכים פותחים אנו — קרה׳ ב׳מה שנפלה, שלנו השידור

העברית". המחתרת קול את
 באוויר מתרוצצות רוחי לנגד אבל עיני, מול הנייר פי, מול המיקרופון

 הקטופות אוזניו בשתי שואל וקולי סיידל סרג׳נט של קרועות עיניים שתי
קרה?" "מה מחימה: והאדומות

 עומד לא גד, עומד לא לידי גן. ברמת שלנו דוב של בחדרו עכשיו אני
 התחנה חנוכת לכבוד לידי, — השחורה בגלות הרחק יושבים הם — אלכם

המרכז. איש אלדד, עומד המתחדשת,
 ידעתי לא שאז רק פנים. אל פנים עמו שעמדתי הראשונה הפעם זו היתד.

 לצעוד אמשיך המדינה, הקמת עם תתפרק שזו אחרי לח״י, אנשי שמכל
 חלום את ישראל, חרות למחשבת בירחון עמו, ולרקום בצעד צעד גם עמו

 אולי זו — חי מעש אחרי כותבת בעט לחלום להמשיך בא. שלא המלכות
 הגוף בטוח. מוות זה — חלום בלי לעשות להמשיך אבל לשעה, נסיגה

 את פקח בתש״ט המחתרת פירוק אחרי לח״י אנשי רוב שהקימו המפלגתי
 מעט מתי ועמו אלדד שלמה. שנה גסס — שמת עד החלום. מן עיניו

ופרשו. הגוף, עם למות רצו לא לח״י מאנשי
 לפני מתחת ואני, אלדד שנינו, היינו עוד דוב, של בחדרו בתש״ז, אבל
 כה עד נפגשנו מקרית, בהצטלבות זה, במישור המחתרתי. במישור השטח,

 בבריחה שלי. בבריחה שנייה פעם שלו, בבריחה ראשונה פעם פעמיים:
 ונשם רחב אז כשליב־ שלי, המשפט ביום הירושלמית, המרפאה מן שלו

 אצל שהולידה בירושלים, החולים מבית שלי ובבריחה חופש, של נשימה
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 אחת טעות היתה ההיא ההשראה את שהוליד מה אך לשיר. השראה אלדד
 שברחתי כתבו החולים מבית בריחתי שבתיאור העתונים, לה שנתפסו קטנה
 עתונאי אצל האמבטיה. חדר דרך ברחתי כשלמעשה השימוש בית דרך

 בורגני, וצחצוח נקיון של אסוציאציות מדי יותר האמבטיה אולי מעוררת
 ובין העתונים את קרא אלדד דרמטי, מתח של סממנים מדי פחות בה ויש

 ה״מעש". בגליון הודפס השיר וחרוז. בטור ונשקל דמיונו נתלהב השיטין
הקירות: מן אלי ושר הודבק

לא־אסטתי זה טור מטרטר לך
האף(, את יעקם )איסטניס,

 שיוצאת־היא, מעבדות אומה של כדרכה
באח״ב. עד״ש בדצ״ך

מאלו הן שנוחות אניות יש אולי
מטלטל, מעפיל בהן

הוא, בוחל לא בהן גם ביתו אל החותר
ליגאל. טובה דרך כל

משלנו, נעימות דרכים יש אולי
ומדם, מאש ממחתרת

 שמענו לא היוב עד חייכם בי )אם
עם(. פעם נגאל שאחרת

מבית־סוהר, ריחני שחרור יש אולי
ובאוש, דם של נטף ללא

וטוהר, בבושם המלכות, בחסדי
השמוש. בית דרך דווקא לאו

לשקט, הכמה בנו גם יש אולי
’ותות, ילד של לריח

מפונקת אינך את לעשות, מה אך
חרות. — לך טובה דרך וכל

 בבני־ זקרני גדעון של לחדרם מרעננה הועברתי ואני עבר הפלבריטום
 גדעון עם ישבתי בית. פה לי היה הורי את עזבתי מאז לראשונה ברק.
לביתי. והתגעגעתי וקרני
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 גוט, משפחת של הטוב בביתה לראשונה אותי כשראו אותי הכירו לא הורי
 הרב באוטובוס׳ לידי כשהתיישב שלום לי אמר לא לדקדוק שלי המורה
 איש׳ מניין בנוכחות שלנו, ומיכאל מיכל של בחדרם אדם ואת אותי שהשיא

צבו הם הכלה של הזהב ותלתלי המגובע החתן של השחור ששפמו ידע לא
 שמהת אבל נגמר הקידושין כשטכס פתאום זה למה הבין לא רק הוא עים.

 אוזנו על מה ולחש לא־קרוא אחד אורח לחדר פרץ החלה, לא עוד הכלולות
:באוזני שלחש החתן, של

 לבית"־. מסביב חשודה תכונה על מודיע מלמטה השוכר להסתלק, "צריך
 החמות עיניה עכשיו בידי, העת כל היתה שידה דרורה, איך ראה רק הרב
 החתן איך ארוך, מעיל הכלה על זורקת הבית מארחת איך פני, על קופאות

 מדרגות עכשיו קופצים השניים איך לחופה, מתחת בחופזה הכלה את מושך
החצרות. בין ונעלמים
 אבל גברת־מגונדרת־על־עקבים־גבוהים, ללח״י, לגייס הלכתי בימים
 בראשי הנפתי בלכה, משוחות בידיים דיברתי לא־למוד, כפרא בהם נכשלתי

 גדולות מילים בהרבה ואמרתי וחזרתי מהודקת תסרוקת עם לכל־עבר
 נגרש כנגדם, עמנו בוא מחכה, המחתרת בוא, עוד: המגמגם לאיש־שיחי

 בלוא־ להן סובבות שלי המהודר הקש לכובע כשמתחת —ביחד מפה אותם
1 שחורה להיות אשוב מתי :פשוטות מילים ארבע דעת

המשדר: לפני עמדתי בלילות
ישראל". חרות לוחמי של השידור תחנת העברית, המחתרת "קול

 עלי דומה — באדום משוחות שפתיים מבין המיקרופון אל היוצא הקול
 רק וגנדרנית. צבועה — מפי היוצאת מילה כל אני דומה משכנע. לא

 ליד עמדתי כמאז. מילה, כל עם ומיטלטלות נעות והן ידי, — הידיים
שחורה. ודיברתי בלונדינית המיקרופון

 מלחמה בתרועת עכשיו עלה הקול לשדר. מה היה להאזין. למה היה
 המחתרת. של במלחמתה ביותר הגדולה השנה זו היתה ונצחון. אדירה,

 נתרחבו השורות שנה. אותה בוצעו ואצ״ל לח״י של הפעולות ומירב מיטב
 שנעשו פעולות על בשבוע פעמיים האתר גלי מעל בישרה השידור ותחנת
 משטרה ומרכזי צבא מחנות על בארץ. מקום בכל כמעט יום, בכל כמעט

 פסי שנהרגו, ובלשים חיילים עשרות שפוצצו, צבאיות רכבות שהותקפו,
 שבערו נפט וצינורות זיקוק בתי על שמוקשו, טלגרף וכבלי גשרים רכבת,

שנפרצו. סוהר בתי ועל באש
 הרחוב את עכשיו מילאה היא אבל המחתרת, מן עוד היתה המלחמה

 ולגלות הכסיות את לזרוק המסווה, את מפניהם להסיר הבריטים את ואילצה
 מאירופה מגיעים שהיו הגזים, תאי ניצולי אלפי עשרות הטלפיים: את
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 מובנעים מדמיעות, גז בפצצות מותקפים היו הארץ, לחופי טרופות באוניות
 התופת לנמלי חזרה ואם ללב־ים אם לקפריסין, אם ומגורשים באלות

 מכדורי ברחובות נהרגו עוברי־אורח יהודים נתלו, עברים צעירים בגרמניה.
 מצוד־ וחיפושי יהודים ישובים על הוטלו ועוצר מצור משתוללים, בריטים

יום. שבכל מעשה היו פתע

העברית". המחתרת לקול מאזינים אתם העברית. המחתרת "קול
 הבריטים ומשורייני ברחובות חופשי ועלה התרונן והלך, חזק הקול

 על מגן עכשיו שימשו אימה מלהטיל יותר כבר — בכבישים שנעו
 יותר כבר — בארץ הצבאיים ומחנותיהם המחתרת, כדורי מפני יושביהם

מעצר. ומחנה גיטו עכשיו להם שימשו לזינוק ריכוז ממקום
 והרכוש, הנפש חשבון את לבסוף הבריטים עשו המעצר במחנה חנוקים

 גורל על ההכרעה מסירת על הודיעו והאפשר, הכדאי והרווח, ההפסד
פינוי. על הכריזו או״ם של החקירה ועדת מסקנות ואחרי לאו״ם הארץ

 לרגע, רק אבל ? כבר :תפס לא תחתיו, רגע נחנק לח״י של קולה י פינוי
קולות: בקולי להכריז ונתאושש שב שמיד
מאמינים! לא

— הבריטים באוזני אמרנו — !״ יוצאים לא אתם !״שקר
לארוז. החלו כבר שהם רק

 והצו האידיאי הלהט בכוח קטני־האמוגה, כל באוזני והטפנו חזרנו שנים
 ההגיון באיזמל לחסרי־הדעת, והוכחנו עמדנו שנים ייצאו! הם המשיחי:
 לעמוד, במקום עכשיו, לצאת. מוכרחים הם ההיסטורי: והנסיון הפוליטי
השקר: נביאי כל באוזני גאים, ולהריע, מנצחים,

 — מישרים היתה דרכנו יוצאים. הם — אמת היה דברנו צדקנו. אכן
נתגמגמה בפינו, הדיבר נתקע עכשיו הנה----------לצאת הוכרחו הם

במוחנו. המחשבה
 לעונת רק למחתרת ירדנו לא פורק. שלא נפשי מטען עוד בנו היה

 מחלקה רק לא יוצא היה האוייב גם לו — אנחנו הזר. בשלטון המלחמה
 — פרת נהר עד מצרים מנחל כולה, המובטחת מהארץ אלא ישראל ארץ של

 שחרור על הלמנו לא שאנו שלמה. לגאולה מלחמתנו של בעיצומה רק היינו
 צו־השמיים בכוח גם אלא רגלינו, שמתחת האדמה בכוח רק הזאת הארץ
מעל. עליה הפרושים האלה

 לישראל חיים שאין החיים", לכל גוייסנו "כולנו :יאיר עם נשבענו אנחנו
 קידוש על במערכה צו־גיום־מתמיד היא ישראל ומלכות מלכות, בלא

והיצירה. החיים
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 של המוות לא המוות", רק ישחרר "משורה יאיר: עם שרנו אנחני
שלנו. המוות רק הזר, האוייב

 מן להשתחרר נדרשים אבל חיים, עוד נותרנו אנחנו "מת", האוייב עכשיו
המאורגן. היישוב כל עם אחת בשורה ולהסתדר שלנו השורה

 הבית אותו עוד לנו היה לא הבייתה. ללכת עוד מוכנים היינו לא אנחנו
 הזר האוייב על הנצחון את זיהינו הגאולה בהזיות אנחנו עליו. שחלמנו

 האוייב של שסילוקו הקר להגיון מעבר אי־שם האמנו החלום, הגשמת עם
 להיכנס ידפוק שיצא האחרון הבריטי שעם השלמה, הפדות את עמו יביא

המשיח.
 נתגלה לא מאחוריה — נפלה המחיצה הבייתה, הולך עכשיו הבריטי

 של אחרון בקש נאחזנו כשנחרדנו נחרדנו, כשנבוכונו נבוכונו. המשיח.
נפלה. לא עוד המחיצה אולי זו שאיננו, המשיח לא זה תקווה:

— העם באוזני הכרזנו — יוצאים!״ לא הם ״שקר,
 תינשא שמשם האו״ם, במת לעבר קשובות היו כבר העם שאוזני רק

ישראל. ארץ של בחלקה העברית המדינה הקמת על ההכרזה מעט עוד
 אלה, אבל הישוב, מנהיגי באוזני קראנו — תתפתו״ אל עיניים, ״אחיזת

 של שלהם הגאוני הריח ובחוש האפשר על שלהם המסורתית באוריינטציה
 עליו יושבים שהבריטים הריק החלל את הריחו כבר היש־שמתחת־לאפם

 של ובקול להתפרק! התיבה: לפני העובר חזן של בקול עלינו, ציוו וכבר
הבייתה. לחזור לנו קראו בעל־הבית

 בגינו שאותם הארמונות יהיו לא אליו לחזור לנו קוראים שהם הבית אבל
 זה — ונמוך וצר קטן הוא הזה שהבית בגלל לא זה הגאולה. בכיסופי

 שפרשנו מאז עוד שנים, מלפני עוד אותם, מכירים אנחנו הבית. בעלי בגלל
 בסלע חצובים מקדשים אדריכלי לא הם המלחמה. אל ומהמוגם מהם

 המיוסדים שיכונים אדריכלי הם אלו גבהים, עם להתמודד שמזדקרים
 רוצחי גנבים, מפני גג קורת לשמש בסופם: נעוצה שתחילתם חול, על

חלומות. ומפני רוחות. וסערת דרכים
 יותר כה עד היה הסוהר בבית צינוק תא כל במחתרת, חור כל — לנו
 גג, קורת היה לא שלנו הבית לחלום. בו יכולנו כן על אשר שלנו, הבית
קצה. להם שאין שמיים קורת היה שלנו הבית
 היוזמה שרביט שהוא איך הקוראים. אנו עוד לא לחזור. נקראים אנו

 בחזית הנפש כוחות כל בריכוז נשמט. — בידינו שהיה ההיסטורית
 מתוך הזה העולם כל על ויתרנו אנחנו השלטון. בהגה הגינו לא המלחמה
 מתבקשים אנו עכשיו מרחוק. גם בו שולטים שאנו המוחלטת הידיעה



309 לוחמת של ספורה

 הביא האוייב על שלנו הנצחון עוד. אותו לעצב אפשרות בלי אליו לחזור
 נשימתנו כליל: הכריע הוא אותנו אבל הארץ של חלקי לשחרור אמנם

 ונקטמה. בנסיון, עמדה לא — נבלמה ולפתע לטווח־ארוך עמוקה שהיתה
 היתה שנשימתם מאז, הישוב מנהיגי אותם אבל מפעום. חדל הלב

 ליד עצמם את מצאו — נשימות נשימות מלכתחילה, קצרות מתנשמת
 ידם, לתפיסת מעבר חלומם את הרחיקו לא שמעולם אלו הם, גם ההגה.
 המציאות, את מלפנים ראו החלום את במקום שלפתע, לרגע: נבוכו

 אבל — נבוכו מאחור. חלומם את והשאירה אותם והדביקה שהקדימה
עליו. והשתלטו ל״יש" החלום את הפכו הם לרגע: רק

עלינו. גם
 כה עד שהיה העולם מן הפרידה חבלי גם שאת ביתר בנו התעצמו כך אבל

 אל הישוב מן שלנו הפרישה ה״פרישה". מן הפרישה חבלי שלנו, כולו
 הזה כשהלבוש אבל לשעה, לבוש רק אמצעי, רק אמנם היתה המחתרת

 כאב חי. הופך הוא — דם וספוג ולילות ימים של צער קמטיו בין מקפל
 חייל שיי כאבו לא זה החי. האבר מן הפרידה ככאב אז חותך ממנו הפרידה
 למטה והרחק הבמה, על הוא בחזית גם חייל החאקי. בגד את מעליו הפושט

 המגע אבד לא מעולם וקהלו החייל בין כף. לו ומוחא קהל־המונים עומד
 בינינו שחצץ המסך הקלעים. מאחורי רק הבמה על מעולם היינו לא אנו החי.
 של וערב שתי נארג הוא מחומר־תיאטרוני־לשעה, עשוי היה לא הקהל לבין

ותקוות־ארגמן. שחורות תוגות לעת־ערב, כיסופים

 ישראל". חרות לוחמי של השידור תחנת העברית, המחתרת "קול
 קולי בידי, הנייר המיקרופון, מול עומדת אני לוחם. היה לא כבר הקול

 שומעת ואני בחזי, נתקע הוא אחד שלילה עד ומחוויר, הולך וחלש, הולך
 על חברי עם הצד מן ואני שמשדר, אחר איש של ממשדר, עולה אחר קול
 שעמדו ברבבות למטה, עיני תל־אביב. של בליבה שלנו דבירי של ביתו גג

 בדבריו מלאות ואוזני ריק ליבי ריקות, ידי לרקוד, גוף בתנוחת ברחובות
 באו״ם שהורמו הידיים את מנצחים בקול המונה "קול־ישראל" קריין של

 מדינת ישראל. מדינת הקמת ועל הארץ חלוקת על ולהכריע להצביע
והבשן. הגלעד בלי ובית־לחם, חברון בלי ירושלים, בלי ישראל
 לתפוס למשדר רצה לא אני ולמה הצד מן אני למה תופסת לא שאני עד
 הצד, מן קולי שגם יודעת אני — שלי המיקרופון את שקורא אותו מידי
 שלימות. היו שלי שלי. המילים לא — הקריין מפי שיוצאות המילים ואלו

 הנצחון שמחת זו גם מתחלקות. היו לא — אחת בנשימה — שלי המילים
 השה, אני שנשחט חלום של תהומי כאב רק שלי. השמחה לא — שבקולו
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נפצע. — כשנחתך שהוא אחד־שאין־בו־חלוקה, על כאב
 וקידשו נשמה בו שנפחו עפר אבל באדמת־עפר, גבולות לחתוך אולי אפשר

 לגזור אז אפשר אי השמיים. עבר אל האדמה גבול את עבר — בצו אותו
מלמעלה. גזירה גם כך על שתצא בלא למטה עוד בו

ברחובות. הרבבות בשירה להבו — ״מדינה״
בעיגול. הגופות רקדו — ״יחי״

 הספינות ארובות עשן את נושמת למעגל, מחוץ הצד, מן עומדת אני
 הלילה את וצובע פני על מתפרע הצהוב ושערי הבייתה המפליגות הבריטיות

שקיעה. של בזהב
 רק נינוחות לא כבר רגלי הרוקד, למעגל מחוץ הגג, על עומדת אני
 הלבבות בדופק דופק רק ריק לא כבר ליבי שלמטה, הריקוד בקצב זעות

 ששוקק שלי, הדמי השחור השער בשורשי במעגל. שר לא אבל — הרוקדים
 עתיקה יינית מנגינה שומעת אני המסנוור, הזהב את לבקוע ופורץ לחיים

ולקולות. לגבולות מעבר הרחק ומשתפכת מזמן שהחלה



 הנזכרים האנשים של המלאים שמותיהם
בלבד פרטי בשם או בכינוי בספר

הג׳ינג׳י אברהם
 שטינברג אברהם —

הנגבי עמנואל — ם ד א
 רדומיסלסקי משה — י ר ו א

וציונה אהרן
 כהן וציונה אהרן —

אלדד ישראל ד״ר — ד ד ל א
 גרינברג ראובן — ן נ ח ל א
 אלפבוים חיים — ך ל מ י ל א
 לונץ מנחם — ר ז ע י ל א
 פלבסקי יעקב — ם כ ל א
 גינוסר פנחס — ן ו נ מ א
 בקמן אסתר — ר ת ם א
 ורד אברהם — ם י י ר פ א
 בן־תור נחמיה — ה י ז ר א
 פריזנט לאה — ה ל א י ר א
 צוקרמן שמואל — ה י ר א
 הגלילי שאול — ן ו נ ר א
 יולוביץ בן־עמי — ז ע ו ב
 אבן־זהר יצחק — י צ ־ ן ב
 בן־משה יצחק — י ל א ל צ ב
 רוזנבוים יוסף — ך ו ר ב
 שומרון ברכה — ה כ ר ב
 מרפיש נתן — ד ג

וקרני גדעון
 ליברמן ורבקה אברהם —

 ילין־מור נתן — א ר ג
 שפירא דבורה — ה ׳ ל ר ו ב ד
 דבירי חיים — י ר י ב ד
 גרנק יעקב — ב ו ד
 בלאו דוד — ן ד

 שוהמי צבי — ה״זקן" דני
 בן־עמי דרורה — ה ר ו ר ד

 סופר דרורה — (288 )עמ׳ דרורה
 פרונין צבי — ״ ש י ש י ״ ה
 קראווני אברהם — ל ל ה
 עמיקם הרצל — ה ׳ ק צ ר ה
 טורנברג חוה — י ל ו ׳ ז
 שגייוויים דוד — ר י מ ז

 יהודאי אברהם — י א ד ו ה י
 רבדל יהודית — יהודית

 אהרוני יעקב — ם ר ו י
 בן־דוב חיה — ל ע י
 תבואה יפה — ה פ י
 אליאב יעקב — ה ק ש י
 פריד מרים — ה ב כ ו כ
 כהן לאה — ה א ל
 חסון יצחק — ט ו ל
 יעקובי שלמה — י ו ל
 בר־גיורא משה — ה ׳ ל ש י ו מ
 בנאי יעקב — ל ז מ
 שמיר יצחק — ל א כ י מ

 שלום בנימין — (268 )עט׳ מיכאל
 בנטוב מלכה — ל כ י מ

ומיכאל מיכל
 ביז׳ונסקי ומיכאל מיכל —

 הפנר מלכה — ה כ ל מ
 ערמוני משה — ב ד נ
 חסון שרה — ת י ר ו נ
פישר נלי — י ל נ
 מרקוביץ סיומקא — א ק מ ו י ם
 קראווני אסף — י ז ו ע
 סובול דוד — י ל ע
 קניג עליזה — ה ז י ל ע
 בן־דוד יהודה — ם ו מ ע
 גוטליב דוד — י ח י מ ע
 גרנביץ נתן — ס ח נ פ
 ילין־מור פרידה — ה ד י ר פ

(239 )עט׳ פרידה
 ורקשטל פרידה —

 ריבנבך חיים — ה י ח ת פ
 דרוקר שבתי — ן ו י צ

(291 )עט׳ ציון
 פרידמן שלומי יהודה משה —

 סודיט אליעזר — "קבצן"
 הוליאנסקי כרמלה — י ׳ צ ר ל ק
 הזמי רבקה — ה ק ב ר
העברייה אלישבע — ה ל ו א ש








