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ליגיונרים של וגזע...מקהלה מקהלה בין גומלין ״יחסי על: היינריךבל
לשיר היטיבה ואשר שונות אומות שלוש־עשרה בני השתייכו שעליה

המנגן ״בנר על: המאירי אביגדור ׳...־־ .טאנהויזר מתוך מקהלת׳ קטע
בקשתו...״ ננל־פי 1 לו שהשאירו האצבע אותה היתירה. באצבעו רק

*א היית, אינגה
ה מי טו ניוון של אנ

 מספריו אחד עיברית, במהדורה אור, ראה אלה בימים
 היינריך פרס-נובל וחתן הגרמני המחבר של המוקדמים

 בחוויות־המילהמה דן הספר ,אדם?־. היית, איפה בל,
 הלא־הוסניות למשמעויות המנוכרות גרמניות דמויות •של
.וה הקטל שההרג, דמויות השנייה, מילחמת־העולם של

ריא תיאורים תוך להרפתקותיהן. מבעד מתוארים שואה
 וללא בלחץ, אנושיים מצבים לתאר וניסיון ליסטיים

 הסום־ הניסיונות אחד את בל היינריך מציג כחל״ושרק,
 מילחמת־ אחדי הגרמנית הסיפרות של הראשונים רותיים
 בהצמחת רב שחלקה הגרמנית התרבות בהצלפת העולם,

ומלואו. עולם על שאיימו וההרס השואה המילחמה,
 היינריך שבסיפרי העידית עם כלל נמנה שאינו הספר,

 עסקן־תרבות, של דמותו תיאור מפרקיו, באחד מביא, בל
שהפ שלמה, תרבותית פעילות של דיוקן בבחינת -שהיא
 הקאריירה את מציג התיאור השלישי. הרייך את עילה

:פילסקייט בשם מחנה־ריכוז מפקד של ה״תרבותית״
 האידיאלים את שתאם הגזע רעיון אל שנמשך פיוון

 ל״היטלד־יוגנד״, קצר זמן מקץ הצטרף שלו, החשאיים
 של השירה מדור מנהל לדרגת חיש־מהר שם התקדם

 חיבתו את וגילה מדברות, מקהלות מקהלות, הקים מחוז,
 — בביתו שהיה בשעה המעורבת. המקהלה :מבל העזה

 כאחד קסרקטין, של כסיגנון מסודר צנוע, חדר לו היה
 לסיפרות עיתותיו את הקדיש — דיסלדורף של הפברכרים
 שרק הגזע רעיון אודות על הכתבים ולכל מקהלתית

 וה־ הממושכים העיונים יד..תוצאת עליהם לשים יכול
 ״יחסי לו קרא שהוא משלו, חיבור היתה הללו מעמיקים

 לבית־ עכודתו את הגיש הוא וגזע״. מקהלה כין גומלין
 בצידון■ חזרה, אותה וקיבל למוסיקה, גבוה ממלכתי ספר
 נודע יותר מאוחר רק לגלגניות. הערות־שוליים במה

 היה הזה בית־הספר מנהל של שמו כי לפילסקייט
יהודי. היה הוא וכי נוימן,

 כדי בבנק, העבודה את לחלוטין עזב 1933 כשנת
 המיפ״ בתוך המוסיקליות לנדטימותיו כליל עצמו להקדיש

 מכתי־הספר באחד חיובית בחוות־דעת זכה חיבורו לנה.
 ככתב־עת אחדים קיצורים תוך הודפס ואף למוסיקה,
 ב־ אוכראנדפירר של דרגה בעל היה הוא מיקצועי.

 היה וכאם־אס, כאס־א גם פעל אבל ״היטלר־יוגנד״,
מעו ולמקהלה גברים למקהלת מדברת, למקהלה מומחה

 עם ספק. מכל נעלות חץ שלו המנהיגות סגולות רכת.
 כתור פטור נגד מאודו ככל נאבק המילחמה, פרוץ

 גולגלות־ ליחידות להתקכל אחדות פעמים ביקש חיוני,
 שחור־ שהיה משום נתקבל לא ופעמיים המוות**,

לטי נראה־לעין באופן ומשתייר מדי קטן־קומה שיער,
 מאד קרובות לעיתים כי ידע, לא איש הפיקני. פוס
 מול כביתו, •טעות גבי על שעות בייאוש עומד היה

 אינו הוא :להעלים אי-אפשר אשר את ורואה הראי,
 הערצה מעריץ הוא שאותו הזה, הגזע על משתייך

לוהנגרין. משתייך ושעליו לוהטת
 נתקבל בשלישית, בקשתו את הגיש כאשר ואולם,

והמל תעודות שהציג משום גולגלות־המוות, ליחידות
המפלגתיים. האירגונים מכל מופלגות צות

המו מחמת קשות סבל הראשרנות המילחמה כשנות
 נשלח לחזית, להישלח במקום :שלו המוסיקליים ניטין

 עמד ואחר־כך קורס, מנהל נעשה אחר־כך לקורסים.
 הפעילות את ניהל הוא למנהלי־קורסים. קורס בראש

 ואחד האס־אם, של שלימות עוצבות של הזימרתית
 ליגיונרים של מקהלה היה שלו המופתיים המיבצעים

 ודוברי שונות אומות שלוש־עשרה כני השתייכו שעליה
בתו לשיר היטיבה ואשר שונות, לשונות שמונה־עשרה

מאוחר ״טאנהויזר״. מתוך מקהלתי קטע מפליא שירי אם

 בן־עמי. נחמן בתרגום ״מסדה״ בהוצאת *
האס־אס. של יחידות־עילית *♦

 דרגה המצויין המילחמתי צלב־השירות את קיבל יותר
 אולם בצבא, ביותר הנדירים העיטורים אחד ראשונה,

 נשלח לשירות, להתנדב העשרים כפעם שהתייצב אחרי
 מחנה־ריכוז קיבל הוא :לחזית סוף־סוף והגיע לקורס

 הפך 1944 בשנת ולכסוף, 1943 בשנת כגרמניה קטן
 נאלצו באשר יותר, מאוחר בהונגריה. גטו של מפקד
 קיבל הרוסים, של התקרבותם כגלל הגטו את לפנות

כצפון. הזה הקטן המחנה את לפיקודו
 בל את למלא עליון, כבוד של עניין בשבילו זה היה

 יכולת איזו חיש־מהרה, גילה הוא בנתינתן. הפקודות
 אותו הפתיע הדבר :בעצירים טמונה עצומה מוסיקלית

 כאופן הבחירה עקרון את הפעיל והוא היהודים, אצל
 הישגו ואת למיכחן־שירה, הוזמן שבא חדש שבל זה,

 ששימשו בתווים, כרטסת, של דף על רשם הוא הזימרתי
 — בילבד למעטים ניתן אפס עשר. ועד מאפס — כציונים

 עשר, שקיבל ומי המחנה. למקהלת מייד הוכנסו הם
 בעת מיומיים. יותר כחיים להישאר סיכוייו היו מעטים
 בד העצירים את בחר *, מישלוחים להרכיב עליו שהיה

 טובים, וזמרות זמרים של בסים עמו נשאר שתמיד
מלא במיניין תמיד נשארה ומקהלתו

 של בפיקודו למחנה־הריכוז, אחד יום מגיעה כך
 ממיבחני־ אחד את לעבור הנאלצת מאריה, פילסקייט,

 שרה היא פיה. את ופתחה בו הביטה היא :שלו ד,זימרה
 שגילתה כנעימת-עיבוד הקדושים**, כל תחינת את

 אותה לתרגל כדי היטב, למדה ושאותה זה־לא־מבבר
 ועתה היטב, כאייט התכוננה שירתה כעת הילדים. עם

 והסתכל רגליו על שקם בעת פחד, הוא מה לפתע ידעה
כה.

עיניה שלנגד שהפרצוף כעת לשיר, הוסיפה היא

 למחנות־השמדה. למישלוחיס הכוונה *
קתולית. תפילה **

 היא עווית. בו אחזה שדומה נורא, צמח כמין התעוות
 הפחד למרות מחייכת, שהיא ידעה לא והיא יפה, שרה

להקיא... כמו בגרונה ונתקע מעלה־מעלה ועלה שגבר
 גם דממה, השתררה שרה, החלה שבו הרגע למן

 — יפה היתה היא :עיניו את בה נעץ פילסקייט בחוץ,
 עכרו חייו — מעולם א׳טה היתה לא עדיין ולו — איטה

 היה לבדו, שהיה כעת פעם, לא ממיטה. בהתנזרות
 וגדלות דפי כה חיפש שלשווא דמותו, על כראי משקיף

 וגדלות מפי :הזה הדבר היה וכאן גיזעית. ושלמות
 שיתוק כו שהטיל דבר עם משדלב גיזעית, ושלמות

 לשיר לה מניח הוא מדוע הבין לא הוא אמונה. :גמור
 שקע אולי — המקהלה מיזמור לשיר מעבר הלאה הלאה,
 — תעדת שהיא ראה בי אף מבטה, ובתור — בחלום
 ושמא — אהבה כמו משהו משהו, היה מבטה כתוך

 היא ראום״ מונדי, רדמפטור ״פילי — לעג זה היה
אשה. מפי כזאת שירה מעודו שמע לא הוא — שרה

 תמה קאתוליים? יהודים — טריניטאם״ ״סאנקטה
 אותו ופתח החלון אל אץ הוא משתגע. אני — בליכו
 ולא נע לא איש והאזינו, עמדו הם כחוץ :אחד כהינף

 לצעוק, ניסה הוא עווית, בו שאוחזת חש, פילסקייט זע.
 צליל, כלא צרוד, שורקני הגה רק בקע מגרונו אף
 שעה הזאת, נטולת־הנשימה הדממה כאה החוץ ומן

לשיר. הוסיפה שהאשה
רו באצכעות נטל הוא גניטריקם״... דאי ״סאנקטה

 האשה אל כעיוורון ירה לאחור, סב אקדחו, את טטות
 אחרי קולו, אליו חזר עתה — זועקת והחלה שצנחה

 ״לגמור צווח, אותם,״ ״לגמור לשיר. חדל שקולה־שלה
 להוציא המקהלה את גם — לעזאזל כולם, את אותם,
 את רוקן הוא — מהצריף!״ אותה להוציא — אותה

 הריצפה על שרועה שהיתה האשה, לתוף מחסניתו :ל
הקיאה... יסורי־פחד ומחמת

* הטביחה... החלה בחוץ

און הלבן המוזי
 הארצישראלי הסופר פירסם '40ה־ שנות במחצית

 * שנגנז ספר הלבן**, המשיח בשם ספר המאירי, אביגדור
 את המאירי ■מתאר בסיפרו למדי. מיסתוריות בנסיבות

 מצליח שהוא תוך קומדיה־שחורה, של בלשון השואה
 בימי האדם של לאוזלת־ידו אידיאולוגי טיפול להעניק

 ארצישראלי סופר ששום כפי ולאחריה, מילחמת־העולם
 והניוון האנושי המוסר בעיות כל הצליח. לא עדיין אחר
 בעוצמה המאירי של בסיפרו מטופלות ילודי-אשה של

 שביכולתה סיפדותית תיאורית ובעוצמה חסרת־תקדים
כיום. היוצרים הישראליים הסופדים מן רבים ללמד
 1 מקהלת־ של מקומה נפקד לא המאירי אביגדור אצל גם

 מקהלתו בל, היינריך של לסיפרו בניגוד אך, הקורבנות
 מחנה- בלב השוכן הלבן, במוזיאון ממוקמת המאירי של

 נעשים שבו .״רפואי״ ממכון חלק שהינו מוזיאון — ריכוז
בבני־אדם. ניסיונות

 עצמו,. כעל־חמוזיאון קיבל פניו את :המאירי וכותב
 אותו ציין שהפרופסור פון־אוהדקה, הלבן״ ״הכארון

 המנסה הרא־טון, הבלשן פנומנאלי״. כ״פילולוג הפעם
 הגרמנית. הלשון של והאידיומים הניבים את להמחיש

 1 העולם כל אלא הגרמני, רק ולא — הגרמני למיטל, אם,
 יש הרי כדם,״ ממש צויירה זו ״תמונה :אומר —
 האמן של בדמו צויירו שבאמת תמונות, לכארון לו

באצבעו נותן זה ״כנר :אומר מישהו ואם עצמו. כידי

 למיברית, מגרמנית בן־עמי, נחמן של תרגומו *
בנוסח. ודקות רגישות בחוסר לוקה

 יוסף ״הוצאת הלבן״, ״המשיח המאירי, אביגדור **
עמודים. 397 שרברק״,


