
ה מתוארת לקוטוקו המאסף ברכבת
מיש־ תחרוץ (״אל לניקראגואה נסיעה

 כסן־פאל־ אחד אמריקאי לי אמר — פט
 ניקראנואה...״) את ראית לא עוד — וודור
 של כ״התשופד! תרו מגדיר שאותה ארץ,

 מסעו לאפגאגיפטאן.״ התיכונה אמריקה
 בראשית מתרחש בניקראגואה תרו של

ו הרודן של להדחתו המאבק י טז ס  אנ
ה, מוז ארו כה תקופה שזכה מאבק סו

 בעו־ הטלוויזיה בשידורי בסיקור־יומי כה
 קפה. מגדלת ארץ (״זוהי לם־המערבי

האנ אבל מאוד. גבוה הקפה של מחירו
והב כלבים׳ כמו כאמת חיים הללו שים

 והיו כדרגה כמדומה ירדו עצמם לכיס .
לעו־ נובחים שאינם מפוחדים ליצורים

 מע־ לתוך הרכבת נכנסה כאשר לם.״״) 4
אמ בני לצרוח. התחילו ״הנוסעים הרה

מנ כתור תמיד צורחים המרכזית ריקה
 הם אם לדעת ממני נבצר אכל הרות׳
מאימה...״ או התלחכות מתור זאת עושים

 סן־חוסה היא תרו, של הבאה התחנה
 אין (״לקוסטה־ריקה שבקוסטה־ריקה

בממ גאים היו קוסטה־ריקה בני צבא...
 של הגבוה כשיעור שלהם, ההגונה שלה

 נוסע הוא אחריה וכתוב...״ קרוא יודעי
 12.00 של ברכבת :האטלנטית בהמסילה

 קרונות־נוסעים, חמישה כה (״יש ללימון
 קודם קרונות־משא״) ואיו מחלקות שתי
פלי עם תרו מבלה בקוסטה־ריקה, לכן,
ה שתיינים, רובם צפון־אמריקאיים, טים

 :כמו מדהימות מתופעות מתפעלים
 מיוחדת אורו יחידת יש ״לקופטה־ריקה

וארה.״ — משלה
 10.00 של ברכבת :הפאסיפית המסילח !

 לעיר־קיט תרו את מוליכה לפונטאנאס,
 לחיות המנסים אמריקאים, בגימלאים מלאה

שלהם. הדולרים בעזרת בנוחיות בה
מאלף. הוא הספר של הפנאמי הפרק

 תעלת של המיוחד בעולמה עוסק הוא
 לשוטים התעלה תימסר (״מדוע פאנאמה

 כ־ לכד, ראויים שאינם הללו, הפאנאמים
כפש טענו כף מדוע, ? שנים עשרים מיד

או וינהלו האמריקאים ימשיכו טות,לא
ה ושלוש שישים במשד שעשו כפי תר

 באלבואה התעלה עיר ?״) האחרונות שנים
 נראה (״,האיזור׳ למחצה צבאית עיר היא
תעלת־פאנא־ את ענקי״) צבאי בסים כמו

הישן הפאטאגוני האבספרם
.פרוגרס!״ ושטו פיגור

 (קליע בוליט בבאלבואה תרו עובר מה
 היה לרכבת גם לתעלה, ״כמו באלבואה)

יעי למראה, סולידית — אמריקאי אופי
ב כהלכה...״ ומתוחזקת כתיפעולה לה

 המקום, ילידי ישבו הפשוטים קרונות
 בקרונות נסעו האמריקאי הצבא וקציני

 הוא זה, פרק של שיאו ממוזגי־האוויר.
ספי ״שתי הקונטיננטאלית בפרשת־המים

 כשבע צורר היה בתעלה. עברו נות
 יוכלו ספינות ששתי כדי כריה של שנים

 לורד אמר היתה, זו חרישית; לחחליק
 שהרשה כיותר הגדולה ,החירות ברייס,
 הטכע׳.״ עם האדם לעצמו

 ה־ על תרו כשעולה מתחולל מיפנה
קולומ בירת לבוגוטה, אקספרס־דה־סול

 אנשיה שכל כותב, הוא זו ארץ על ביה.
 קלים. ״סמים :אחד מיצרך על־ידי אוחדו

 אותם, שמכר מי אותם, שגידל מי היח
 אותם...״ שעישן מי אותם, שקנה מי

 המעולה היא מקולומביה המאריחואנה
העו רחבי ככל עשכ׳׳ ״מעשני :שבעולם

 הנקרא הזה, המוצר טעם את מזהים לם
נמשך זו רכבת מסע קולומכיה.״ זהב

הראשו התחנות אחת קילומטרים. 1200
 הזה (״כמקום הבאראקאטאקה רדתה נות

 זו ;טארקס גארסיה גבריאל הסופר נולד
 ושל שלבת׳ ,סופת של מאקונדו היתה
 בהמשך כדידות׳...״) של שנים ,מאה
 פיס־ לעבר להעפיל הרכבת החלה הדרך

 לבוגוטה הגיעה עד הרי־האגדים, גות
 לבוגוטה העניקו ודאי הכנסיות (״צריחי

 גורדי־הש־ שם שנבנו קודם עגום, יופי
חשבון תרו עורך בבוגוטה חקים...״)

 של עולם באמצעות ואמנותי, תרבותי נפש 
 רכש: שאותו אחד פוסטר ומתאר פוסטרים,

 הוא אכל הצלב, על ישו את הראה ״הוא
המס מן האחת ידו את לחלץ הצליח
 אכל הצלב, על תלוי נשאר הוא ; מרים
לו של כתפו את חכקה החופשית זרועו

 אני ,נם אמר, והוא מתפלל גרידה חם
מ שלי׳...״ נחוש גרילה איש נרדפתי,

 תת־היבשת, סיפור כל את מספר פוסטר
שלה. המוזרות ברכבות חוצה שתרו

 את מוליך באקספרסו־קאלימוז, המסע
 הגענו כשום־מקום. ״הייגו : לשומקום תרו

 :קאלי ארמניה, איכאגה, משום־טקום.
 אחרי לא...״ ותו המפה, על שמות אלה

 קולומביאני, קפה על איכרים עם שיחות
 לפרק תרו מגיע בו, הכרוך הניצול וכל

 (״האוטו־ לגואיאקיל באוטופרו שכותרתו
לקרו שנהפך אוטוכום של מרכב — פרו
 העיר של מזג־האוויר רככת...״) נית

 נתלו ״לפעמים המחבר את מפליא קיטו
 עד נמוך כה כגובה העיר פני על עננים

 יד להושיט אפשר כאילו היה שנראה
 תקרת מתוך אדים של אניצים ולקלף

 :לו מבהירה אחת גברת בעוד הרקיע,״
 שלהם. המדינה לפי אנשים תשפוט ״אל

 לפי אנשים לשפוט כדאי כדרום־אמריקח
.הים פני מעל שלחם הגובה .  ״ .

 יוצא־ במלון תרו מתגורר בגואיאקיל
 היקר כמלון החדרים כל ״אכל דופן:

חול צייד של שמו על נקרא (הוא הזה
 וחופר־ סייר שהיה מפורסם, גרמני דות

 היה זה חולדות. של צחנה הדיפו טבע)
 וטחב, גללים לעוסים, כגדים של ריח

 בפלג תרו פוגש שם פינה...״ מכל שעלה
 נו״ בני האיטלקית, מישפחתו של רחוק
 כולה היבשת פני על המפוזרים דרו,

 הם בני־המישפחה כחם״). מלאה (״צ׳ילה
 לא עצמם שהם לי סיפרו (״הם איילי־הון

.ברכבת מעולם נסעו . . (  ״
 למסע תרו יוצא בטרן־דה־לה־סיירה

 זהב ממלכת לפנים ״פרו, אל מטורף
הי היבשת, שליש פני על שהשתרעה

 כמי בתבוסתה ונראתה פלאים דרדרה
לפו תקווה איזו להעניק מסוגלת שאינה

מו הרכבת האלה...״ הטטורטריס עלים
מת שהוא עד לגבהים, תרו את ליכה

(״סחר למחלת־גבהים בסימנים לחוש חיל
ה מנוסעי כמה קל... וכאב־ראש חורות
 באותו זאת עשו הם להקיא. התחילו רבכת
 אנשים של חמלה מעורר מכובה חוסר
 לכוש פרואני שם מצאתי תקנה... ללא

 הוא חמצן. ממיכל בלונים הממלא בסרבל
 מדוכאים־למראד, לנוסעים אותם הושיט
 מקומי את תפסתי כתודה• מהם שינקו
 חמצן של שאיפות כמה כי וגיליתי כתור

 נשימתי...״ על והקלו ראשי את הצלילו
 מגגות־ אחד על לטפס ממשיכה והרכבת
 דוברים הנוסעים מרבית כאשר העולם,

 צריך הייתי (״לא האינקה שפת קצ׳ואה,
כ מצוי שאני לדעת בדי במפה להסתכל

 להררי־החושך...״) מעבר שבוח־אל חור
 תרו יורד למאצ׳ו־פיצ׳ו ברכבת בפרק

 בגי של והמוזרים הנדירים העמקים אל
 ל־ אותו מביאה שהרכבת עד האינקה,

 האחרונה ״הכירה המכונה מאצ׳ו־פיצ׳ו,
 האחרונה, במדרגה (רק האינקה... של

בו העיר לפנינו נתגלתה הגכעה, בראש
 כמו הפסגה, פני על השתרעה היא לה.

 מעליו ניקרו שהקונדורים ענקי שבור שלד
שבבו מלה־פאז כשר...״ של שמץ כל

ארגנ שבצפון טוקומאן לעיר עד ליביה
 קילומטרים, 1500 על-פני מוליכה, טינה,
ל להגיע כדי האליפאניאמריקאנו. רכבת
 ללה־פאז להגיע תרו על היה זו רכבת

ם (״שוכנת ת מט 3,000מ־ יותר של ב
 המרכז־ מהמלכודת להחלץ כדי רים...״)

 של לגובה זו רכבת מעפילה אמריקאית,
 לארגנטינה ירידתה בטרם מטרים, 4000

ה לרכבת שייך היה שלי (״קרון־השינה
הסו התחנה עד להגיע ונועד ארגנטינית

סו פולמן קרון זה היה בטוקומאן. פית
 חמישים בבן בריטית, מתוצרת לידי,

יו הסהרוריים הגבהים מתוך שנה...״)
 את מעבירה שהיא עד הרכבת, לה רדת
 ארגנטינה אל התת־תרבות, קו את תרו

 ממשי, היה הקו חוג־הגדי. את (״חצינו
כמו מרובדים, פסים שסימנם כהרים סדק

היגונות מאה שערציטוטון
תרגום), :(ראה הישן הפאטאגוני האקספרס בספר ביותר המרגשים התיאורים אחד

 תרו, פול בשם צעיר אמריקאי הספר, מחבר של פגישתו מתוארת שבו הקטע הוא
 השבילים גן (שספריו כורחם לואיס חורחה והעיוור הקשיש הארגנטיני הסופר עם

 המים- מפרק קטעים לעברית). בתרגום ראו־אור הדמיוניות הישויות וספר המתפצלים
בזה: מובאים גש

 מחדר הופיע בורחס ברור. ריטון וגם המסדרון, מן עלה רגליים גרירת קול
ברשמיות, לבוש היה הוא הקיר. לאורך דרכו את מגשש העמום, המבוא

 קשורים היו השחורות נעליו שרוכי ן כהה ובעניבה כחולה״כהה בחליפה
 ניחנו ופניו שציפיתי, מכפי גבוה היה הוא מכיסו. השתלשלה שעון ושרשרת ברפיפות
 נפו־ היו עיניו ובמצחו. בלסתותיו טבועה היתה חיוורת רצינות — אנגלי במראה

 של הקל ומהרטט שלו מהגישושים חוץ בריאותו, אבל ועיוורות. לטושות חות,
 כתמי היו לא — נקי היה עורו רוקח. של נוקדנות בו היתה מצויינת. היתה ידיו,

 הוא שמונים.׳ בן ,בערן שהוא לי סיפרו יציבות. ניכרה ובפניו — ידיו על גיל
 ,האחר/ בסיפור לכפילו אמר לגילי,׳ תגיע ,כאשי ותשע. השבעים בשנתו או עמד

 אורות וביו הצהוב בצבע להבחין תוכל עדיין כליל• כמעט עיניך מאור לך ,יאבד
.איטי קיץ ערב כמו הוא טראגדיה• איננו הדרגתי עיוורון תדאג. אל וצללים. . י .

עצוב,׳ ,כמת היגונות׳. מאה ,שער מעשן־האופיום, של סיפורו את לו ...קראתי
 חוזר קיפלינג אין לב שים אבל דבר. לעשות יכול אינו האיש נורא• ,זה בורחס. אמר
 לו אין עצמן. שורות אותן על ושוב שוב
 נגע הוא נחמד.׳ זה אבל עלילה, שום

 הוא !׳ השעה ,מה שלו. החליפה במקטורן
במחו ונגע שלו שעון״הכיס את שלף
 לאכול.׳ ללכת צריך — וחצי ,תשע גים.

למקו קיפלינג של סיפרו את כשהחזרתי
 את להחזיר בתוקף דרש בורחס — מו

 אמרתי, — המדוייק למקומם הספרים
 הספרים את וקורא שב אינן פעם ,אף

ן׳ שכתבת
 מהספרים מרוצה לא אני לא. ,לעולם

 בחשיבותם. מאוד הגזימו המבקרים שלי.
בפת קרב הוא — לקרוא'. מעדיף אני

 בידיו והחווה הספרים מדפי אל אומיות
 אמיתיים, ,סופרים — איסוף של תנועה

 ,אתה ושאל, אלי נפנה הוא !׳חח״חה
׳1 שלי הספרים את מחדש קורא
מנאר׳ פייר ,כן.
 שכתבתי. הראשון הסיפור היה ,זה
 שלושים או ושש שלושים בן אז הייתי
 תמהר ואל הרבה ,קרא אמר, אבי ושבע.

 הסיפור האלה. במלים בדיוק — להדפיס׳
,הפו היה בחיי שכתבתי ביותר הטוב
 יותר לא טוב. סיפור הוא ,דרום׳ גם לש׳.

עמו כמה — עצלן אני עמודים. מכמה
בדי הוא מנאר׳ ,פייר אבל גמור. ואני דים
ר.׳... לא חה, סיפו

שבט הספה מן מקלו את לקח ...הוא
 הצרה, במעלית יורדים ויצאנו, רקלין

 אבל לראותה, יכולתי לא — לפינה מעבר היתה המסעדה הברזל. שער דרן עוברים
 הזה ברחוב ההליכה אפוא. אותי, הנחה העיוור האיש הדרן. את ידע בורחס

 קאוואפי של בהנחייתו באלכסנדריה הליכה כמו היתה בורחס עם בואנוס״איירס של
 היה עצמו והוא לו, שייכת העיר קיפלינג. של בהנחייתו בלאהור שיטוט כמו או
אותה. שיצרו אלה בין

פנימה, נכנס שבורחס ברגע אבל להפליא. ורועשת מלאה היתה המסעדה
 היטב, מכירם שהוא בעליל שניכר השולחנות, בין דרכו את ומגשש במקלו נוקש

 שיחת כל פסקו כניסתו ועם בורחס את הכירו הם הסועדים. בין דממה השתררה
 שבורחס עד נמשכה והיא יחד, גם וסקרנות כבוד מתון דומיה היתה זו ואכילה.
הזמנתו. את למלצר ומסר התיישב

מים. רק שתה בורחס יין, שתיתי אני וענבים. דגים לבבות״דקלים, אכלנו
 הדקל. בנתחי מזלגו את לתקוע וניסה לאכול, כדי לצדדים ראשו את היטה הוא

באצבעותיו. ואכל נואש אמר דבר של בסופו אבל בכף, להשתמש ניסה אחר״כן
 דוקטור את להסריט כשמנסים שעושים ביותר הגדול המישגה מה יודע ,אתה

 הדמויות. לשתי שחקן באותו ,משתמשים בורחס. אמר !הייד׳ ומיסטר ג׳קיל
 סטיוונסון. של כוונתו היתה זאת שונים. שחקנים בשני להשתמש צריכים היו

. אותי שהוא לן מתברר בסוף ורק* אנשים. שני היה ג׳קיל . . ם ד א

כורחם עיוור סופר־
רוקח של נוקדנות

 טופוגרפית...״) מפה על
מק שתרו אחר, עולם היא ארגנטינה

 האינפלציה ששיעור ״מדינת ומתאר דים
 ככל אחוז. 400ו־ 300 כין נע שלה השנתי

עו המחירים וכל מערכו הפסו מאבד יום
אר בגי רוב האומצות. ממחיר לכד לים,

 כיום...״ פעמיים אומצות אוכלים גנטינה
 ברכבת נעשה ארגנטינה בתוך המסע

 הצפון) (כוכב הלה־אסטרלה־דל־נווטה
 העיר בטוקומאן, לבואנוס־איירם. המוליכה

 אייכמן, אדולף שנים כמה הסתתר שבה
 מתובלת עבה, איטלקית פיצה תרו קונה

 העולם את לו מזכיר המאכל באנצ׳ובי.
 הערה׳ לי הזכירה ״היא כבר עבר שהוא

 באו רעים ,זמנים כפרו. ששמעתי עצוכה
 כף כדי ,עד אחד, איש לי אמר לפרו,׳

 מימינו את עזבו האנצ׳וכי דגי שאפילו
הארגנטי הרכבת אחר׳...״ למקום ושחו
 קטנה אירופה בבחינת כבר היא נית,

 שכו הסוג מן קרון־מסעדה זה (״היה
 רשמיות ביתר לבושים והמוזגים המלצרים

 רו־ בעיר חולפת הרכבת הסועדים״) מן
 (״נדודי גווארה צ׳ה נולד שבה סאריו,

 מסקנות לאותן הובילוני הללו בארצות
 נשכחו, ש״כווגותיו נערץ גיבור עצמן...״

בוטי בעלי על־ידי אומץ סיגנונו אכל

ב גווארה צ׳ה שהטכיע החותם קים...
 מהטראגדיה חלק הוא הכגדים מעצבי

 בואנוס־איירס, אל המגיע תרו, שלו...״
 ניכר וכרחובותיה ״בבתיה :כך מתארה

 ובתושביה הישן, העולם של ההידור בל
 והבריאות הגסות כל כיטוי לכלל כאו

 גווארה, צ׳ה החדש... העולם של הכוטה
 תשו אייבמן ואדולף כורחם לואיס חורחה

"מידה כאותה כני־כית כאן . . .
 תרו מתאר בואנום־איירס של עולמה את
 בואנוס־ של בתת־קרקעית המכונה בפרק

ס חורחה את בה פוגש הוא איירס. אי  לו
צוטוטון). :(ראה כורחם
 האקספרס דרך מסכמים, פרקים בשני
 והאקספרס הדרום) (אגמי דל־סור לאנוס

חפ מחוז אל מגיע הוא הישן הפאטאגוני
 בשתי מסעו. סוף ואל היבשת, קצה צו,

 המענג הריגוש את מאזן הוא אלה רכבות
 היבשת סופר בורחס, עם שבפגישותיו

 את מייצג שבעיוורונו הקלסיקה, ומשמר
כולה. היבשת של ואומללותה עיוורונה

 עולם חושף הישן, הפאטאגוני האקספרס
ה של בסביאה הנחנקים לפני ומלואו
 צילו צל את והחסרים המערבית, תרבות

 תת־עולם, באותו המתרחש על מושג של
ארצוודהברית. של חצר־אחורית באותה




