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'תרגום

טורטיה־פלט
 ומשפיעים בנעוריו קורא שאדם ספרים

 זב־ שיל כבד לבטל בבגרות הופכים עליו,
החו הקריאה מפני בפחד המהולים תנות,

 לאהבת־ לרוב משול ספר־נעורים בהם. זרת
 אהבת־הנעורים לאהבת־בוסר. או נעורים

זרו ראיית־עולם לי שהעניק ספר שלי,
 סטיינכה ג׳ון של סיפרו היה למדי, קה
יונתן של בתרגומו פלט, מטורטיה דני

רטוש.
 במהדורה אור ראה־הספר אלה בימים

 / פלט טיורטיה הכותרת תחת חדשה,
 לאהבת־ משולה בו הקריאה *, שקע הירח
 ספר בשלות. מלאת לאהבה שהפסח בוסר

ספ פנינה הוא הראשון, חלקו בעיקר זה,
 מעט בותר אותו למבקר אשר רותית,

 וכר. לשרבט לפענח, להסביר, מאוד
לק לקרוא, שיש סיפור, הוא פלט טורטיה

ספרו חוויה איתו ולעבור שוב, בו רוא
נהדרת. תית

 של המופלאים ומותו חייו סיפור זהו
 ספרדי, דם של תערובת (בן פייזנו דני,

 מונטרי בעיר ולבן), - מכסיקאי אינדיאני,
 הבאים בטורים בקליפורניה. החוף שעל

 של ומותו חייו סיפור תמצית את נגולל
: סטיינכק נ׳ון של בלשונו דני,

ובבי דכי של וכרעיו בדני המעשה ״זה
.דני של תו .  במיקצת דמה דני של ביתו .

 כמיל,־ דמו דני של ורעיו לשולחן־העגול,
.לאביריו צת .  על מספר הזה המעשה .

.דני של רעיו הרפתקאות .  במונטרי, .
 קליפורניה... חוף שעל עתיקה עיר אותה

 מעלה־הגכעה של איזור באותו גר הוא
 טורטיה־פלט... הקרוי טונטרי, לעיר מעל
 בתים שני' לו שהיו חשוב אדס היה סבו

 עושרו. בשל מבוכד והיה בטורטיה־פלט
 ביער, לישון המתבגר דני העדיף אט

 ויינו לחמו את ולחלץ בחוות לעבוד
 משום זה היה לא ממאן, עולם של מידיו
.בעלי־השפעה קרובים לו היו שלא . . 

 הוכרזה וחמש, עשרים בן דני .כשהיה
 פילון וידידיו דני גרמניה. על המילתמה

 על כששמעו יין של גלונים שני הריקו
 ראה הגדול, הפורטוגזי ג׳ו, המילחמה.

והצ האורנים בין הבקבוקים נצנוץ את
בבק היין כשירד ופילון. דני אל טרף

ה כשלושת אהבת־המולדת עלתה בוקים
. גברים .  הריעו אחת גיוס לשבת לפני .
,אמריקה לחיי רם בקול . .  שהקיץ עד .

 לרחוב וירד מדיו את לבש סמל־הגיוס,
.לגייסם בדי נשאר הוא להשתיקם. .  ובד .

 ימי כל פרדות ואילף לטקסאם דני יצא
 ולרוחבהו לאורכה צעד ופילון המילחמה.

 הגדול, וג׳ו חיל־הרגלים, עם אורגון של
.לבלא הלד להלן, שיתברר בפי . .

 שהוא לו נודע הצבא מן דני ״כשחזר
 הסב, בלומר הוויחו, לרכוש. ובעלים יורש

 הקטנים הבתים שני את לדני וחניה מת
 העיק כד על דני כששמע בטורטיה־פלט•

 הבעלות. של אחריותה נטל קצת עליו
 קנה כנכסיו, להסתכל שיצא לפני עוד
בעצ רובו את ושתה אדום יין של גלון

. מו .  אלוואראדו, רחוב כמעלה חזר הוא .
ה וכקוץ־הרחוב בלסתו, חלונות מנפץ
.בידו שוטר תפס שנייה .  חודש במשד .
 בבית- מיטתו על דני איפוא ישב ימים

.מונטרי של העירוני הסוהר .  אחד, ערב .
נכנס מאוד, עצוב היה כשבבית־הסוהר♦

עב פלט! טורטיד, — סטיינבק ג׳ון *
הירח + רטוש) (יונתן י.שלח : רית
כתר; הוצאת ;טורי גירעון : עברית !שקע
-רכה). (כריכה עמודים 214
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 שני ובידו דני של לתאו ראלף טיטו
 להביא יצא מבן לאחר שעה יין. בקבוקי

.איתו יצא ודני יין, עוד .  היה הלילה .
 כין רפויה כמלמלה נח הערפל ולח. אפל

.המשחירים האורנים . ב הבחין לפניו .
 את צימצם ובאשר ;שנייה אצה דמות

 רעו של החפוז הילוכו את הכיר המרחק,
.פילון מאז, .  את וצלו מדורה ערבו הם .

הברנ גובה הישן. הלחם את ואכלו הקדל
 ,כואבים — בבקבוק... במהירות ירד די

 אין ,לא, בקצב. פילון הוסיף דטבורי־לב,׳
 ללא אנו יושבים ,הנה דני. אמר שיר,׳ זה

ועכ ארצנו, למען חיינו את נתנו בית.
.לראשנו׳ מעל קורת־גג לנו אין שיו . . 

 תינוקי שלי, וקטן שמן ברווז ,פילון!
 לי יש יורש! אני לגמרי! שכחתי חמודי,

.בתים׳ שני . ,פי .
 :נשבע אני לון,
 לי בשיש שלד. שלי
 בית. לד יש בית,

.׳ לגימה תן . .
 כי ראה ״פילון

יו הנכסים דאגת
 של פניו על רדת
 יהיו לא לעולם דני.
 האלה הפנים עוד

 שוב דאגה. חסרי
חלו שני ישבור לא

חלו לו בשיש נות,
 לשבור... משלו נות

 אש העלו בערב
ב אצטרובלים של

הלה הסגור. תנור
 בארוכה. נהמו בות
 שבעים, ופילון, דני

ומאו כחום שרויים
בכים־ ישבו שרים,

והת אות־הנדנדה
 לפנים חרש נועעו

 ,כמשד ולאחור...
 לי היה לא שנים
 עכשיו בית. שום
 אני שניים. לי יש
בשני לישון יבול לא

 הדבר כדיוק ,זה כיזכוז שנא פילון בתים.׳
 הכית את תשכיר שלא למה לי. שמציק

.הציע ף׳ השני .  גדול, אדם נעשה דני .
 עלה ופילון להשכיר, בית לו היה כי

 מן, בית. לו ששכר משום החברה בסולם
לקבל אמיר דני אם לומר, הוא הנמנע

 פילון אמר ואם כלשהם שכירות דמי
 דני שניהם. התאכזבו אמרו, אם לשלמם.
לא מעולם ופילון תבעם לא מעולם
.הציעם . .

 הוא אמנם, האנוכיות. מן ניצל ״פילון
 אבל דני• של לביתו היין את הביא לא

 איתו בו להתחלק פאכלו את הזמין מייד
ר... כביתו שכו  המציאה. על עט פילון ה
 חלק לשבור דעתך מה פאכלו, נא, ,שמע

 קרקע עוד תדע לא לעולם שליף מהבית
.קרה .  ש־ לו היה שבחר העובדה .

 לא דמי־שכירות ישלם לא לעולם פאבלו
 דני פעם ממנו יבקש אם כנצחונו. פגמה
 אשלם ,אני :להגיד פילון יובל כסף,

.ישלם׳ כשפאבלו . פי על עבוד החיים .
.חריקות בל בלי ופאבלו לון .  היה ,לו .
 ,היינו פאבלו, אמר יהלומים,׳ הטל בל

 ימי כל שיכורים היינו מאוד. עשירים
.חיינו׳ .  על ופאבלו פילון חפרו לכסוף .
 מחרישים כלבי־ציד בשני מאריה ג׳יזוים

 לג׳יזום השכירו הם צידם. על הסוגרים
דו חמישה־עשר בעד בביתם השימוש את
•לחודש לר . המ משהו,׳ ילד אגיד ,אני .

 דולר שני לדני נשלם לא ,אם פילון, שיר
 אש־ תהיה וזו לרחוב כולנו את יזרקו
.מתד . ׳.

 לפני אכל בקנקן, ונתמעט נתמעט ״היין
.הרעים שלושת את הנמנום תקף שאזל . . 
•דעכה האש . אורו רומח את ביוון הנר .

סטיינכק סופר
בשלה לאהבה שהפכה בוסר אהבת

.השמימח .  מבעד ונשבה כחוץ קמה רוח .
.הצידה נשמט הנר שבקיר. לחרכים . . 

 התיק־ לעבר ואצה חמשי את ליחכה האש
.רה .  ומצאו בקירות טיפסו השלהבות .

.כגג קטנים חורים . ה לפני עמדו הם .
.הבוער כית . אלי הגיע הצופרים קול .
.הם .  ג׳יזוס אל בחיפזון פנה פילון .

 שלו שהבית לדני ותגיד ,רוץ מאריה:
.בוער׳ .  ה־ אם דני, אמר ?׳ מה ,אז .

 מה בלום. לעשות מצליחים לא בבאים
•׳ ? אעשה שאני חושב פילון . .

 וסקר ניגש יותר מוקדמת בוקר ״בשעת
 הצינורות ואת השחור האפר ריבוע את

 השני. ביתו בשעתם שהיו המעוקלים,
 על כעס למעט התמכר חובה בדי לצאת
 אותה על רגע והתאבל רשילנים, רעים

 של חלוף סגולת
.ארציים נכסים .
 אחר שלוש כשעה

פס בערד הצהריים
בעלי־ שלושת עו

ל לאטם התשובה
דני. של ביתו עבר

עמו־ היו זרועותיהם
פיו־ מנחות פות

 שהוצף לפני סין...
 בגלי בליל דני

אז השמיע .רעיו,
 ,אני :אחת הרה

מ אחד שאף רוצה
במי ייגע לא כם

ה ,זה פקד. טתי,׳
 שאני היחיד דבר

 אף- לעצמי.׳ צריד
 לא שאיש על־פי
 כלי ידע זאת, הזכיר

ש מהארבעה, אחד
 לגור עומדים כולם

פי דני. של בביתו
בהנאה. נאנח לון

 דאגת לח הלבה
 הלבה ;שכר־הדירה

הכ האחריות לח
.בחוב רוכה . .

 שעה משך והולד המתקרב חתול, ״כמו
לזי נכון פילון היה אנקור, אל ארוכה

 :זה ,בבה ,מוחו. קרא !׳,מצאתי נוק.
 שבל לו אין אבל כסף, יש לשודד־הים

 אציע אני !השכל יש לי בו. להשתמש
.לשימושו שבלי את .  הקטן ,הבודד .

 הייתי ידעתי, ,אילו דני. הוסיף והמסכן,׳
 שום לו היה לא אם גם מזמן, אותו מזמין

.כולם בלב יקדה עליזות של אש אוצר.׳ . . 
 חמשת על מעט, צפוף לחיות החל בבית

.הכלבים וחמשת האנשים . כ בערב, .
 עלילות את וסיפרו התנור ליד שישבו

 אלים של העצלים בקולותיהם טורטיה־פלט
 מתרוצצות שודד־הים עיני היו שבעים,

. אל מפה . . ה פ
עוב היו גיבור, הפורטוגזי היה ״אילו

 'העובדה; קשים. ימים בצבא עליו רים
 נפיון בעל הגדול, הפורטוגזי ג׳ו שהיה

 כלבד זו לא מונטרי, של בכלא ממש של
 שבאהבת־ המסכנות את ממנו שחסכה
באמו אותו חיזקה גם אלא נכזבת, מולדת

.נתו . ב בילה בצבא שנותיו משתי .
ש... שמונה־עשר כלא ד  ג׳ו כשירד חו

 מעיל לבוש היה הוא הרכבת, מן. הגדול
.צבאי עליון . הר השתנתה לא העיר .

 איסור וחוק :המשקאות לאיסור פרט בה,
 טורלי. אצל דבר שינה לא המשקאות

 ויצא יין של בגלון מעילו את החליף ג׳ו
... את לחפש ו עי כמע טיפס בערב ר

 את לחפש טורטיה־פלט, לעבר הגבעה לה
 כשעלה היתה דמדומים ופילון..שעת דני

.פילון את פגש ובדרכו הרחוב, במעלה . .
 השתמשו לא מטורטיה־פלט ״הפייזנוס

הידי אחד היה לפעם מפעם בשעונים.

 יוצאת ררד באיזו שעון לו רוכש דים
 בו מחזיק היה לא אבל התיל. מגדר
 שהיה משהו תמורת להחליפו כדי אלא
 שם להם היה שעונים באמת. לו זקוק
אמ בתור רק אבל דני, של כביתו טוב
 משמש היה מעשיים לצרכים חליפין. צעי

.השמש גדול, זהב שעון אותו .  י הרעים .
 להיות עשויה שהיתה שיגרה, כתור שקעו

 קמים — לפייזנו פרט אדם לבל חדגונית
 מה לדעת ותוהים כשמש יושבים ■ כבוקר,

.שודד־הים יביא . חו דני החל בשמש .
.חירותו ימי על לם . לגע נכנע לבסוף .

 ליער נכנס הוא לו. ברח אחד לילה גועיו.
.ונעלם .  ככד וכמה הרעים, נדבאו כמה .

 אמרו מותו,׳ לקראת ת ,דני לבם! בהם
 ואין במצוקה נתון הקטן ,ידידנו בעצבות.

. לעזור בכוחנו . . ׳ ו ל
 אחרי רעיו ואל ביתו אל דני ״כשחזר

 מייסורי סבל לא שלו, האמוק התקפת
.מצפון . .חמדה בלי תי התחיל הוא . . . 

ת... דני, בעיני עמדה הזיקנה שו  והתשי
 לזחול לזבובים מניח שהוא לב שמו הם
.ארוכה שעה רגליו על .  הוליד פילון .
 הביוב שמאחורי הערוץ אל כולם את

 הועיל והוא האחרון, היין את לדני ,נתתי
 יין, המון זה לו זקוק שדני מה 'לו.

.ף׳ יין להשיג נובל איפה נשף. ואולי . . 
. ? לדני נשף יערבו הרעים שבעה . . ! 

הת של גלים שטפו אחר־הצהריים כשעות
 שלא שמלות טורטיה־פלט. על־פני רגשות
או... שנות־חיים לבשון צ הו

 סירים אורז, של קערות המזון. ״הופיע
 !מרהיבות סופגניות מהביל, בשר־עוף של

 מארטינז גלונים. על גלונים בא, והיין
 תפוחי־ ויסקי של חביונה והוציא חפר

.אדמה .  במעלה במרוצה הוליכוהו הם .
.הגבעה . כמרו הגיעו המאחרים שלושת .

צנ כתן. ויילל ראשו את הגביה דני צה.
 לגימה לגם הוא אליו. חושטו יין צנות
. זה נשף איזה מהן. אחת מכל . ה.  הי
 היה לא זה שנשף בשם ממש — ודני

 התחרות מכל למעלה דני היה רד דוגמתו׳
.כחתן־החג .  במהירות, עבר חלילה .

.החבורה בתור׳ שואג דני היה ועדיין . . 
 שינה טורטיה-פלט, אנשי אומרים דני,
 עצום נעשה הוא במהירות. דמותו את

 היה מכוניות. בפנסי זרחו עיניו ואיום•
.אימים מהלך משהו בו .  קרא דני .

.העולם על תיגר .  ?׳לא אחד ,אף י .
 איש בעולם? לבדי ,אני וקרא. דני חזר
. ?׳ איתי להילחם יקום לא .  הזדקף. דני .

 ,אם בתקרה. נגע כמעט שראשו אומרים
 היודעת חויה אותה בנגד לי אצא בן.

 לדני!׳ הראוי האלמוות את אמצא להילחם.
.הדלת אל פסע הוא .  את שטעו מבחוץ .

.שלו התיגר שאגת .  דני את שמעו הם .
 צווחת את שמעו חס המערכה. על מסתער

 חבטה. אחריה שלו, האחרונה ההתרסה
.דממה ואחר־כד . .

 ויורד אין ראוהו פילון אחרי ״ההולכים
 והם לאיטם. אחריו חלבו הם במשעול.

 על גחון הערוץ, בתחתית פילון את מצאו
 מגובה נפל הוא ומעוות. רצוץ דני גבי

.מטר שנים־עשר . התה שנגלתה לפני .
 רבוצים דני של רעיו היו לעין לוכה

הת לכית־הקכרות• שמסביב הגבוה בעשב
 את הורידו וצבאית. קצרה היתה פילה

 , ה- ;נפץ קול השמיעו הרובים ;הארון
ה... השמיעה חצוצרה ע רו  אחר־ שעות ת

 מהם, אחד כל בא. והערב עברו הצהרייס
.העבר פני על שוטט יינו, את כשלגם . . 
.שלו הסיגר מן פילון מצין השיר כשתם . . 

הגפ את והתיז הסיגר את הדליק הוא
 עיתון גליון על נחת הבוער הקיסם רור•
 ממקומם זינקו בולם לקיר. בסמור ישן

 עלתה ובכולם ;ברגלם האש את לכבות
עיני וישבו. חזרו והס שמימית מחשבה

באותו חייבו וחם אלה, עם אלה נפגשו הם




