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 קץ לשים לעצמה והרשתה ממנה, מבוגרת אחרת, אשד, עם רקדה
זה. מחפיר למצב

 שיכולנו לפני אך נשואה. היתר, כבר מאריון כי נסתבר
 שולחננו. על שני זוג ירד המשפחתית, הטרגדיה לעומק לחדור
 מגיל למעלה היה כבר וישאץ מר לשיחה. נכנסנו הכרה, עשינו

 על הנצוצות מדי את לבש והוא מושכת, לאשר, נשוי ,40
נפוליאון.
 שגר גובלינים. של יצרן שהוא ידעתי מעטות דקות כעבור

 אחת מלה יודע ה,א וכי מישראל, שחזר אחד אדון אצלו
 אני אם אותי שאל הוא מזה חוץ ״משפוחה״. — בעברית

 חשובה תה שה שאלה זוהי כי לו להסביר והתקשיתי ציוני,
 לפני ישראלי. לגבי רבה משמעות לה שאין אך בגרמניה,

עליז. לוואלס אשתו את הזמנתי הויכוח, שנמשך

סאכינה של חטיפתה

 והתודה, הדמעות רווי האחרון, מבטה את אשכח לא לעולם
ההמון. בתוך נעלמה כאשר לעברי שלחה הקטנה שסאבינה

?{זה ורצועת בירה

 בשעה פגשתי בגרמניה כיותר הנחמדה הבחורה ת
 האחרונים דים לריק, שותפתי את ;;באתי חצות. אחרי שתיים

 לתפ!ס צריכה והיתד, בוופרסאל, פקידה היתד, היא כי לחברתה,
 קר ח! מבט ושלחתי המדרגות על עמדתי הביתה. המכונית את
מעני׳ן. סיפור כבעלת שנראתה נערה למצוא כרי העולם, פני על

 של כשד,בעד, הקיר, ליד לבדה שעמדה בעלמה נתקל מבטי
 עמה, לרקוד שהתחלתי אחרי רק פניה. על נס!גר, אינסופי־ יגון

 סאבינה תחילה. שחשבתי מכפי אף צעירה שהיתר, לי נסתבר
 ו,חן יפה. היתד, אם זוכר איני .17 או 16 בת היתד. הויזלר

בזוהר. או ביופי מאשר ובנעורים, בתמימ,ת יותר ץ נע, היה שלה
לקומה לעבור ביקשה הריקוד אחרי מוזר. אי־שקט לה היה

 קשה היה לא אחר. לאולם־ריקודים שוב עברנו ומשם העליונה,
 לכיתה. חברה ד, מאנס! עם באד, סאבינה הסיבה. את לברר

 בת היא גם המט!מגמת, איבה את לקח הוא בה. בגד ומאנפרד
 לא אפילו ה,א משעה. למעלה זה עמה ורוקד כיתה, אותה

בסאבינה. הסתכל
 הוא מוצקה. צעירה אינגה, עם רוקד מאנפרד את גילינו

 סאבינה של בקשתה לפי יפה. ודי בלונדי גבוה, נער היה
 אחד מבט אף שלח לא הוא אבל וסביבו, לידו שעה כרבע רקדנו

 בכוח אותה משכתי לדמעות, כשהתקרבה האומללה. בסאבינה
 למעלה. לחזור רצתה היא בקושי. שם אותה והחזקתי למטה,

 אסור שלעולם לה להסביר כדי ע כוח־השיכנו כל דרוש היה
 ככל כי זה. בגיל נער אחרי לא ובוודאי גבר, אחרי לרוץ

יותר. ואכזרי שחצן נעשה הוא כן אחריו, שרודפים מרגיש שהנער
ו<תה חנוק, בקול סאבינה קראה אתי״, בא הוא ״אבל

 הערב לקראת שמחתי הרבה כך כל ״ואני הדמעות. נשפכו
הרוס... הכל ועכשיו מאושרים, כך כל שנהיה חשבתי !הזה

 בעדינות השיחה את והסחתי לבן, מוזל יין של בקבוק הזמנתי
אחר. לנושא

שלזיה במחוז במזרח, מחוזי שופט היה סאבינה של אביה
 הרוסים פרצו כאשר בחזית, קצין היה הוא לפולין. עתה שצורף
ת אחים שלושה אמה, ,7ה־ בת סאבינר״ זה. לאזור ת א  גורשו ו

עגלת־ את גוררת כשהאם מערבה, ברגל נדדו הם מביתם.
לכפר הגיעו בגדים, קרועי רעבים, הקטן. האח של הילדים

איכרים. משפחת אצל וגרו קלן רבת בק
 הבריטי, השבי אל הרוסית החזית מן להימלט הצליח האב

 מעמד בני האיכרים, נורא. בעוני המשפחה חיתה ששוחרר ועד
 וסאביגה לחם־חסד, השופט למש״חת נתנו נמוך, יותר הרבה

 לא ״לעולם, נדבות. קיבצו למעשה כי מעולם שכחה לא
עברה חזר, כשהאב אבל אמרה. אחד,״ מאף מתנה אקח

 מחוזי, שופט של משרה שוב קיבל האב לקלן. המשפחה
לקדמותו. הגל חזר ועתה
 אמרה. תצחק,״ שלא ״תבטיח בחיים? להיות סאבינה רוצה מה

והמשכורת יפר״ עבודה זוהי מדוע? מ!רה. להיות רוצה היא
 אם יפה, מקצוע שזה הסכמתי ארוסת. חופשות ויש טובה,
תוכן. בו להכניס יודעים
 את בי נעצה סאבינה אלוהים. של שמו הוזכר שהוא איך
 ושאלה הדמעות, עדיין יבשו לא בהם הגדולות, החומות עיניה

 שהיא אמרה והיא מאד, עצוב היה מבטח בו. מאמין אני אם
לגן־עדן. אבוא לא כי נורא, נורא עלי מצטערת

 איננו בישראל שאנחנו לה הסברתי בישו? מאמין אני האם
 יהודי ישו היה ספק שבלי אבל ישו, של באלוהותו מאמינים

 בי הפצירה סאבינה אבל מ״ד. מאד סימפאטי ואדם טוב
 בזה?״ להודות לך איכפת ״מה בן־אלוהים. היה שהוא שאודה
 עולה לא ״זה בפניה, לעמוד היה שאי־אפשר בתמימות שאלה

״העדן לגן זה בשביל תבוא ואתה כלום, לך !
 מאנפרד יבוא זמן, די למטה נישאר שאם לה הבטחתי לכן קודם

 עבר מאנפרד כמובן. התגשמה, הבטחתי אותה. לחפש עצמו
בקושי ויצא. בנו, מסתכל אינו כאילו פנים העמיד פנינו, על

 הרצאה לה נתתי שוב אחריו. ולרוץ לקום סאבינה בעד מנעתי
מבוגר אדם של האבטוריטה כל עם לבינה, שבינו ענינים על

 ולראות לישראל, לבוא חשק לה אין אם אותה שאלתי יותר.
 יקח שזה חשבון עשתה היא ישו. גדל בהם המקומות את
 הכסף את ולחסוך לימודיה חוק את ר לגס — שנים חמש לה

ישראלית. של דעתה על עולה היתד, לא זו דרך־מחשבה הדרוש.
 משקאות, של דוכן ליד שם, למעלה. ועלינו קמנו לבסוף

 בעצמו, בטוח כך כל היה לא כבר הוא והחברה. מאנפרד עמד
 דבר, שאין לה אמר סאבינה, של מקיומה להתעלם ובמקום

 הדמעות קרבו שוב אחרים. עם ולבלות להמשיך יכולה היא
חריפה. תשובה לו ענתה והיא סאבינה, לעיני
 ביום לזכותי שייזכר מקיזה שאני המעשה את עשיתי ואז
 אותה שילבתי מאנפרד, של זרועו את לקחתי האחרון. הדין
 ויסתלק אותה שיקח לו ואמרתי סאבינה, של זרועה בתוך

נוספת. מלה להגיד מבלי זאת לעשות מיהר הוא הרוחות. לכל

 היא זיגריד. היתד, המופרזת סקרנותי סקרנותי של הבא קרבן ןי־יו
 הקצרים במכנסי־העור לבושה ,18 כבת צעידה, פועלת תה ה | |

 לימדה היא צד־.. נ! עם ירוקה מגבעת־לבד חבושה טירול, בני של
 אשת וישאץ, גברת הגרמני. הריקוד בשעת לגובה לקפוץ אותי

 — השפתיים את לה צבעה למקום, שוב שנזדמנה גלמים יצרן־הג!
בהייה. הראשונה בפעם כנראה
לשולחנה. הריקוד אחרי וניגשנו לשיחה, רב חימר לנו היה לא

 שניצל לברקוזן, בעיר כימי במפעל מ״הל־עבידה אייה, ישב שם
 ל!וזר כדי בבית) (שנשארה מאשתו הבלתי־רגיל החופש את

שאני כששמע אחרת. גברת אחרי מאד חד־משמעית בצורה
הוא אלוהים.״ ברא ״בראשית :בעברית אמר מישראל אדון
 לקרוא אפילו וידע היטלר ימי לפני בגמנס׳ה, עברית קצת למד
שלי. בפנקס־הזיהוי האותיות את

 רקדתי פוחת. החל וההמון בבוקר, לחמש התקרבה השעה
 אחר״כך מאד. בלתי־נשואה בצורה שהתנהגה ״30 בת גברת עם

 שישבו ת זוג! עשרות כמר, פני על עברנו בעלה. את חיפשנו
 את מצאנו ולבסוף ובפינות, המדרגות על וחבוקים צמודים

לפניו שיכור. יותר או פחות חברים, כמה עם יושב הבעל
 מילר רישארד מהנדס־הכבישים בירה. של אדירה כוס עמדה
 לא הנוכחי ובמצבו בן־אמיץ, דן של מגודלת כמהדורה נראה
דעתו. את בגלוי לי להגיד היסס

מאד, רם בקול אמר עזה?״ ברצועת שם עושים אתם ״מה
ת? מלחס לנו מספיק לא לירות? תמיד צריכים אתם ״למה

 פצצות עלינו זורקים היו ואז מלחמת־עולם, פרצה כמעט בגללכם
!״ אטום
היה האחרונה בפעם מלחמות. חיבב לא נסתבר, מילר, מר

הוא כי מזלו, היה זד, רגליו. שתי קפאו ושם הפולנית, בחזית
 בשבי נפל ולא המלחמה, גמר לפני ■לחזית לחזור הספיק לא

הרוסי.
 עבריות באותיות שמו את לו ציירתי כאשר התפייס הוא

 הנשף, את לחסל המועד הגיע כי המנקים לנו כשרמזו וערביות.
על עלה שלא נוספת, לפגישה מועד וקבענו יחד, כולנו יצאנו
לקיימה. דעתי

 בדרכם לרחוב יצאו כבר הפועלים בבוקר. שש היתד, השעה
 החלה המשקאות השפעת כאבו, רגלי מאד, עייף הייתי לעבודה.
 ייתר למדתי הזה האחד בלילה כי מאד, מרוצה הייתי חולפת.

 אחרת ללמוד יכולתי מאשר גרמנים, יותר והכרתי גרמניה, על
שלם. בחודש
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 בעל הקרניבל. שיא בא יום אותו של חרי־הצהריים

 ולהיות עקום לי אמר הרינג, בשדרת שעמד שלי, בית־המלון4\
 עגלות מאד השתדל מסוייס לגיל מעל הגרמנים כל כמו בן. מי
 רבים כה לאסונות שגרם ״המטורף״ את קילל היא אהדה. לי

בחיל־ היד, הראשונה במלחמה כי לי וסיפר וליהודים, לגרמנים
רק כשהגרמנים נזהר: ;־,שניה בפעם בבלגיה. ונפצע הפרשים

זו ובצורה בבריסל עסק פתח מקלן, הסתלק בלגיה את כבשו
הנאצי. הצבא של רשת־הגיוס חרירי מבין לחלוטין התחמק

 הרחוב את ראיתי חדת מחלון מרחוק. המוסיקה את שמעתי
 רובם ראייתי, בסוו.ו מהם רבבות — מקום אפם עד אנשים מלא

שות  הדומים השוטרים, הכביש. צדי בשני הצטופפו מלאות, בתחס
להם ו־,יתה לא אולם המסלול, לאורך פזורים היו למארסלים,

 >;תחבקו האנשים כאשר ביותר, הגדולה השמ,,ר, ביום גם דה. עב!
 הגרמנים ידעו חסר־ישע, טר1ש נישקה אפילו ומישהי ברחוב

חבלים. או בתיל־דוקרני צורך בלי הסדר על ר1לשמ
 איש ממיליון למעלה ? התהלוכה את לתאר אפשר איך

 אנשים רבבות כללה עצמה התהלוכה המסלול. לאורך הצטופפו
 אלפי עצמד״ קלן בנות כולן תזמ!רות, ממאה למעלה מחופשים,

סוסים.
 בעיר ישנן מסורת. יש קלן של לקרניבל הסדר. שלט כאן גם

 ׳ש מהן אחת לכל זו. למטרה מיוחדות פרטיות אגודות עשרית
 הסדר) למען מודעי״ בכל מופיע (ששמו נשיא יש אחת לכל שם,

 קיבלה כזאת אגודה כל דורות. שניים־שלושה של מסורת אחת ולכל
 הראוי משהו להציג כדי דמיונה, את והפעילה התהלוכה, מן קטע

משלה. תזמורת גם היתר. מהן אחת שלכל כנראה זה. למעמד
שלטה הכל על למחלקות, והקטעים לקטעים, מחולקת היתר, התהלוכה

היד. קטע לכל לדבר!״ לפרחים ״תנו קלן: של הקרניבל סיסמת
 ועשרות העמים, ברכות (הממשלה), בבון גן־החיות — נושא

 רוכבים, קבוצת משלד״ תזמורת היתד, מחלקה לכל כמעט אחרים.
 או משאית על מרכזי מוצג בסדים, ורוקדות רוקדים חבורת

, במדים. צועדים של שורות וסתם טרקטור,
 סעיפים. של ספר על ישן ממושקף, ענק חמור :״הפקיד״ שם היד,

 חיילי־בובות של ערימה לצבא: לגיוס־החובה מוקדש מוצג היה
 זכוכית עם שר־הבטיזון מעליה שחת, של אדירה ערימה בתוך

״באים הם — ״הידד :והכתובת מגדלת מס על מוצג היה !
 של פרח על מרחף דבורה, בדמות שפר, שר־האוצר הר,כנסה:

אזרחית״. חריצות מפירמה — משובח ״דבש והכתובת: כסף,
 לגוף מחובר הרודן ראש — אל־נאצר עבד שם שהיה מובן

 בדמות וילדה ערבי בדמות ילד הסתייפו גבו שעל הספינכס,
 והיו ישראלית. דמות להראות חששו שהמארגנים נראה אירופית.

 לאיכר, ״מגן העתיקה: הסיסמה עם הביניים, מימי אבירים כמה שם
לעלמה!״ כבוד

 לאחור, כשפניו בטנו על שוכב אדם בדמות מרכבה, נסעה בסוף
כבר!״ הסתלקו ״נו, בסיסמה: ומנופף לקהל, לשין מוציא

 ברחוב נשארו כשנגמרה, וחצי. שעות שלוש נמשכה התהלוכה
 וד,עטיפות הקהל, לעבר המרכבות מן שנזרקו הפרחים מליוני רק
 מן עוד נעלמה לא האחרונה המרכבה הסוכריות. מליוני של

 להחזיר הראשונים, העירוניים פועלי־הנקיון הופיעו כאשר העין,
כנו. על הסדר את

להיות. צריך סדר כי
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