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 זד. בטעות. שנתפסים היהודים את מציל
טל מבריח דבר. עושה לא יותר הכל.

 עם בכסף ומתחלק ומקלטי־רדיו וויזיות
 את שגם הפרטי, עיסקי וזהו שלי הקצין
מפירותיו. נהנית
 נניח אבל לך; מאמינה לא כבר אני —

 דד זהו הרי דבר. שום עושה לא שאתה
 אינך עושה! לא שאתה זה שלך, חטא
ו מבין
 הבנים אבל — אחי אמר — אולי —
 אח כך. על לי יודו שלך והנכדים שלך

 חופשית מדינה לנו שתהיה זה מה יודעת
ה המדינות על לדבר שלא ז מערבים
שכנות.

 להגשים כדי לו זקוקה היתד, אלמלא
 רגע באותו משליכה היתד, תוכניתה, את

בראשו. משהו
 רוצים לא — ביקשתי — תפסיק —

השקפותיך. את עוד לשמוע
לי? לעזור מוכן אתה —
אחי. אמר — לא —
 — המכונית את לתת מוכן אתה ולו —
? שלך הנהג מדי ואת — עלי הצביעה היא

 תגנבו אם רק — אחי אמר — לא —
אותם.
ההת מן אותה אהב הוא נכנע. אחי
 אלא לבה. אומץ על אותה העריץ חלה.

 זחל פחד חשבוני. על נכנע הוא שעתה
 אני? זאת? אעשה שאני לקיבתי. מתחת

אלוהים. ישמרני
חולצתו. כפתורי את רכס אחי
 ובינתיים — אמר — בערב אחזור —

 עוד כי הזדרזו, התוכנית. את לכם תכינו
 ודעו להציל. מי את לכם יהיה לא מעט
תספ ואם נגדכם, אעיד תיתפסו שאם לכם

אצ מכוניתי, את לגנוב לכם שהצעתי רו
 באמת אם כן, על יתר בפנים. לכם חק

 את מיד אעזוב הביתה, ערבי איזה תביאו
 אחכם שישאירו חושב אינני ואז הדירה

ה לעיר מדי קרובה היא הזאת. בשכונה
 לש־ דויד המלך (מלון מאו ולמלון עתיקה
 מיד הדירה, מן אתכם יגרשו כאשר עבי•).
הערבוש. יימצא
כבני. יופיע והוא תעודות אזייף —
 אפשר אי האלקטרוני המחשב את —

לרמות.
אחד. סיני עם יחסים לי יש —
את? גם — אחי אמר — אוהו! —
 בניתוח אצלנו ילדה שאשתו זה —

קיסרי.
דרגתו? מהי —
בהז עובד הוא צבא. איש לא הוא —

התושבים. מירשם של המחשב נת
רב. זמן הדבר את שהכנת רואה אני —

בראשה. הניעה אשתי
 נשים עם לשכב להוטים באמת הם —

בליגלוג. הוסיף — לבנות
 הערתי — לסדר אותך קורא אני —

, הזה. בדיון כיושב־ראש
 את רגע סקרה היא נעלבה. לא אשתי

פשטנית: בנימה אמרה כך ואחר שנינו
מבוקשי. את להשיג כדי איתו אשכב —
אמרתי. — מה? —
כזית. ממך יגרע לא — אמרה — כן —
 החיים את לסכן צריך שאני רק לא —
 לשכב עוד מתכוונת את חייך, ואת שלי
הזד,? הפיסטוק עם

ל העם בפי גנאי כינוי היה ״פיסטוק״
 בנבט השם מקור כי חושב אני סינים.

 משני אחד של בקצהו דמוי־הסיני-המזוקן,
 אותו שפותחים אחרי אגוז-האדמה, חצאי

 היה זכורני, אבא, האכילה. לפני לשניים,
יהודונים. להם קורא
 אחת בפעם יגמר שזה תחשבי אל —

אחי. העיר —
ויצא. כובעו את חבש הוא
צדי מטורפת. אשד, מטורפת, את —
 שטרק לפניי אמר — !הרוחות לכל קה,

 שלוש שתיים דילג איך שמענו בדלת.
נש למטה. ברדתו קפיצה בכל מדרגות

לבד. ארנו
חו אני — בחרדה אמרתי — תמר —
יו את כאלה. למעשים נועדתי שלא שש
 כשאני חייל. הייתי לא פעם שאף דעת

 במכונית מתקרב אני איך לחשוב מתחיל
 הכל עכשיו כבר למחסום, שלו הצבאית

 עצמי את אסגיר בתוכי. לרעוד מתחיל
תועלת. חסר זה מיד.
לי? תעזור לא —

 הושטתי בפניה. יאוש של מבע ראיתי
אותי. דחתה היא אך ידי את

מבי לא אני לי? תעזור לא אתה —
 פשעם לי הסברת יפה כך כל תמיד נה,

ידעת יפה כך כל הסינים. של המחושב

אי בני־האדם. לכל המשותף את להוכיח
עכשיו. האלה הדיבורים כל פה

 לי היד, לא ובעצם אמרתי; — תמר —
האמנ באמת ? לומר יכולתי מה לומר. מה
להם. מטיף שהייתי בדברים תי

אמר — ופחדן חלש אדם אני אם —
 דבר של פירושו האם — לב באומץ תי

 באמת אני משקר. לא אני משקר? שאני
 ערבים נכונים. האלה שהדברים חושב

אפי היהודים. כמו בני-אדם הם בשבילי
אי אבל בעיני. בני-אדם הם הסינים לו
 כשאני חיי. את למענם לסכן מסוגל נני
 איך אותי, יתפסו איך בדעתי מעלה רק

 (מיגרש- למיגרש־הסינים אותי יגררו
 את שם ממני להוציא וינסו לשעבר) הרוסים

שיח לפני בעינויים, לפשע שותפי שמות
 אחר תקוע שיחיה מילא, ראשי. את תכו
 כבר זה הקלונסאות. בין קלונם על כך
יכאב. לא

 — איתך לחיות להמשיך אוכל לא —
אשתי. אמרה
 אותי. לקנטר כדי זאת אמרה לא היא

כל כאב. של מבט במין בי הביטה היא

אורלב אורי
בר שהפכה תרנגולת־בית

 עכשיו ותמימה. נקיה כך כל צעירה. כך
 יקרעוה בגללו אשר מעשה לעשות עמדה
לגזרים. הצהובות החיות

הדמ שלו. המדים את תלבש אתה —
 אותם. להטעות כדי מספיק שניכם בין יון

 יקרה לא שלו התעודות עם חושך. יהיה
 הילדים אחד את תכניס דבר. שום לך

 מבריח שהוא כמו המושב, תחת האלה
תתפם. לא טלוויזיה. מקלטי

? ׳יבדקו ואם —
 דין־וחשבון לתת עלי ויהיה יום יבוא

 הדגול, ההומניסט אני, חשבתי. מעשי, על
 להציל כדי עשיתי מה בן־דור. פרופסור

שפח לזכותי לומר האוכל הערבים? את
מת לא שאני ? מעינויים שפחדתי ? דתי

 עושה מי בדיוק יודעים האנשים אים?
 את טומנת ישבה, אשתי מדבר. רק ומי

 גלש המפוזר והשיער ידיה כפות בין פניה
הנו הפחד הפחד, למטה. אצבעותיה בין
הזה. רא

שאלה. — זאת? תעשה —
 אלך קודם מחר. — אמרתי. — כן —

ית אם כי ציאנקלי. קצת במעבדה לקחת
אתאבד. אותי, פסו

רצי מדי יותר דבר מזה עושה אתה —
 לשם, תסיע אתה — אמרה — וטרגי ני

 תקח הנה. ותביא הילדים אחד את תקח
 שאצליח רק יקרה. לא דבר שום ילדה.

 על האינפורמציה את המחשב מן להוציא
 שאנחנו לו אגיד שלנו. מירי של מותה

 כי רוצים ואיננו ילדה לאמץ מבקשים
 גם שלנו. ולא מאומצת ילדה שהיא ידעו

 אפילו נוכל לי. יעזור אולי יאמין לא אם
לבית-הספר. אותה לשלוח

עלינו. .ילשינו תמר, תמימה את —
ילשין? מי —
בשכונה? כאן, ערבים שונאי חסרים —
 למקום לעבור יכולים היינו אילו —

אחר...

אמר — לעבור לנו יעזור אחי אולי —
מכולנו. יפטר וכך — תי

 אתה ושכמותו. אותו מתעבת אני —
למח במעבר קיר נבנה היותר לכל יודע,

נח ושם הגג עליית דרך פתח ונפתח סן
 בסליק אותה נחביא אולי או אותה. ביא
 מפעם שם עימד. לבלות נוכל הנשק. של

 ילד. עוד אליה לצרף אפילו או לפעם,
פע או פעם למות הסיכון, אותו כבר זה

יו אותך אשלח לא תבהל, אל טוב, מיים.
הפעם. רק תר.

הסליק? על יודעת את —
וחרשת? עיוורת אני חושב, אתה מה —
דבר. בשום הרגשת שלא חשבנו —

ל בדומיה הקשבנו המיטה. על שכבנו
 הכביש על שזחלו צבאיים כלי־רכב רחש

ותח נשק מחסני בנו הסינים מבית־לחם.
המקוד הכנסיות כל סביב עצומים מושת

האמ העתיקה. ובעיר שם לנצרות. שות
ה את הפציצו לא בריתם ובעלי ריקאים

 בחסות זכינו אנחנו גם פעם. אף עיר
 פונו למשל, חיפה, תושבי המיקדשים.

 ואיזורי הנמל מסביבות שנה לפני כבר
הקט הטקטיות האטום פצצות התעשיה.

 פעמיים כבר הרסו והנקיות־מקרינה נות
 בנום ופעמיים ושדה־ה,תעופה הנמל את

 נמלים. כמו באמת היו הם מחדש. הסינים
 השמדת את הישהו הראשונות ההפצצות

 לא שעדיין משום הארץ, בצפון הערבים
ל משלהם כוח־עבודה מספיק להם היה

 אופן, בכל כך, הזאת. המחודשת בניה
 בכל משהו היה שלו. הקצין לאחי סיפר

 כל עם בצהריים. לנו אמר שאחי הדברים
 כאשר לשמעם, שחשתי רגש־ההתקוממות

 שלא באמת אמת. בהם היתד, מפיו, יצאו
 לכש־ בארץ, מיעוטים בעיית לנו תהיה

טורפות. חיות כולנו ספק, אין תשוחרר.
 בחוץ. חושך כבר היה כשהתעוררנו

 המנעול וחריקת צעדים מקול התעוררנו
 קשו- חבילה הביא הוא נכנס. אחי בדלת.

מפוק בעסקים פעם ייתפס עוד בשק. רה
ויש היא גם התעוררה אשתי אלה. פקים

בפתח. רגע עמד הוא המיטה. על בה

אמר. — מתנה לך הבאתי —
 מאד. כבדה שהחבילה ראיתי עכשיו רק
 רועדות ובידיים המיטה מן זינקה אשתי
 ולפתוח למשוך החבל, את להתיר החלה

אר כבת ילדה צנחה הארץ על השק. את
מבו רזה, מלוכלכת, שיער, בהירת בע׳

 שלל כמוצאת עליה התנפלה אשתי הלת•
הת מפיה. הגיג הוציאה לא הילדה רב.

־י בתדהמה. בנו בוננה
 הכל. הפסדתי שמא או חשבתי, ניצלתי,

 אותה והעמידה הילדה את הרימה אשתי
 בחלון וילון־ההאפלד, את סגרה רגליה. על

 בעיניים בנו הביטה הקטנה אור. והעלתה
הצלבנים. מימי עוד אולי כחולות. גדולות,

שאלתי. — היא? מי של י—
בכתפיו. משך אחי
 -מבית אותה הוצאתי אחד. אף של —

ד,צד,דיים. אחרי שפוצצו
אחת. בסירה שלושתנו היינו עכשיו

 ב- שהשארתי הבשר את מהר תביא —
אשתי. לי אמרה — צהריים
 אותו העמדתי המזון. את והבאתי רצתי

הקטנה. לפני
שאלתי. — עברית? יודעת את —
הת — עברית לדעת יכולה היא איך —
אשתי. רגזה
נר שהיא מכפי מבוגרת יותר היא —
כאלה. כולם הם — אחי התערב — אית

תמר. שאלה — את? כמד, בת —
יד בכף אצבעות חמש לנו הראתה היא
השניה. ידה בכף נוספת אחת ואצבע אחת
והו בחרדה הוסיפה — נוצריה אני —
צווארה. על לה תלוי שהיה קטן, צלב ציאה

בראשי. הנעתי
 זה — תמר לה אמרה — תאכלי —

בשבילך.
 יכולתי לא המזון. על התנפלה הילדה

כשהח ראשי. את והפניתי זאת לראות
 שהיא ראיתי מבטי את שוב אליה זרתי

 הקטנות והדמעות ובוכה אוכלת בוכה.
 שם ויוצרות הצלחת לתוך צונחות שלה

 קט, רגע למשך ושקופים, בהירים אגמים
ברוטב. נמהלות שהן לפני

סיקורת
ם י ר ח ב ו מ ה

־ השבעים שנות במהלך רישומם שהותירו העבריים הספרים רשימת

עובד), (עם סונזכי עובד), (עם ברוח לגעת במים, לגעת ז עוז עמום
• פועלים) (ספרית העזה התכלת באור  עובד), (עם כפרית שקיעה :נר כן־ יצחק •
• פועלים) (ספרית יעקב חיי שני :כוצ׳ל יעקוב (כתר) הגשם אחרי  עמום •
• (פרוזה) לפרחים מתחת א.ל.), (הוצאת 2 שואה נ קינן  נסיעה : שדה פינחס •

המאוחד) (הקיבוץ נפש אהבת ג בר־יוסף יהושע (שוקן)

• (שוקן) הזמן גדול, אושר מסתתר זה כל מאחורי עמיחי: יהודה  נתן •
• המאוחד) (הקיבוץ מיזרחית צפונית :ץ* !  מלוויין תישדורות :אבידן דויד #

<• (לוין־אפשטיין־מודן) ריגול • קריאה) (סימן ארעה :שימל הארולד •  נתן •
 טיוטה יגור: משק טהר־לב: יורם • • פועלים) (ספרית שירים יונתן:
• • המאוחד) הקיבוץ

תרגום
•  גברת עם קבוצתית תמונה בלום, קתרינה של האבוד הכבוד : כל הינריך •

• (זב״מ) • (ביתן) 22 מילכוד :הלר ג׳הף •  העיר שיחת :לנץ זיגפריד •
• (זב״מ) בגרמנית והשיעור המופת עובד), (עם  המוסד אסימוב: יצחק •

• (מסדה) • קריאה) (סימן הסהרורייס ברוד: חרמן •  כקט: סמיואל •
• (אדם) וקאמויה מרסיה מולוי(סימן־קריאה),  השבילים גן :כורחם ל. חורחה •

• המאוחד) (הקיבוץ המתפצלים  • • עובד) (עם שדים דוסטויכסקי: פ.מ. •
• (זב״מ) דניאל ספר :דוקטורוב א.ד. • עובד) (עם סולל :כהן אלכד • # 

• (א) בוורשה מנדל מנחם הרכבת, סיפורי :עליכם שלום  :פוקנד ויליאם •
• (דביר) הראשונים לוכסן הדוב  (ספרית אבותינו אבות קאלווינו: איטאלו •

• פועלים) • • (זב״מ) סנוורים קאנטי: אליאס #

הו שעי : י ן לי ר • (רשפים) .והשועל הקיפוד כ רי • סון הנ :כדג
• (מאגנס) התודעה של הבלתי־אמצעייס הנתונים על מסה ס • ץ עמו  הרצל :איל
• עובד) (עם ב • קו ע ץ: י מ ל • עובד) (עם האלימות בעידן ט י ט • ר כ ר  ה

ה: ז כו ר • הפועלים) (ספרית החד־ממדי האדם וציוויליזציה, ארוס מ טלי • א  נ
ט ארו • המאוחד) (הקיבוץ החשד עידן :ס ף • רו ה ג  קצר מאמר :שפינוז

• (מאגנס) ואושרו האדם אלוהים, על שון •  העברית הסיפורת :שקד גר
• המאוחד) הקיבוץ + (כתר 1880—1970 י : נועם # קי ס מ  (ספרית ורוח לשון חו

• (מיפרש) וחרות לשון הפועלים), אל • ר שמו ג טינ  החדשה בעת האנטישמיות :א
שה הפועלים) (ספרית פי מ ס עובד). (עם מחר החינוך (מסדה), ? חושב מי :כ
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