
עתידות מגיד הופר אל ]
ד מאת ;; א ־ ח ן • ש ב
 לארץ הוגלה כיצד כשן יחיאל סיפר הקודמות ברשימותיו י!
 רופא־נשים והפך ממחנה-העכודה נמלט הרחוק, בצפון השלגים !׳
ש מפקחת, מידי להיחלץ כדי שני. מחנה של בחדר־החולים י!
 ידיד רופא מידי השיג משכרים, סמים בעזרתו לקבל ביקשה י,
 לכית-חולים העברתו את החוק, לפי שחייבה. תעודת-מחלה !!
פרי ציורים, כתוספת - המרכזי ובמחנה שם קורותיו להלן !.
הימים. מאותם לו שנשתיירו ידיו, ;;

 קרי־ וולאדימירוביץ׳ איוואן ב״אביז״, החולים בית מנהל
 להבין היה אפשר יתיוה. באדיבות אותי הקביל לא ליינקו,
 נראיתי בטיפולו, שהיו החולים, לעשרות בהשוואה לרוחו.
 לתיקי שצורפו המחלה״, ״תולדות אולם הבריאות. כסמל

 רפואי• לטיפול זקוק הייתי לספק: מקום השאירו לא
 שבמרכזו עלוב, עץ צריף המרחץ: לבית אותי העבירו

 הרצפה כבויות. כמעט גחלים לחשו ומתחתה גיגית עמדה
 היתד. בחדר הטכפרטורה דקה. כפור שכבת מכוסה היתר.

 פושרים, מים דלי ראשי על הוריק ״הסניטר״ לאפס. מתחת
ז! החולים. לחדר הוכשרתי וכך

 כלי שוב שראיתי וחצי, שנה מזה הראשונה, הפעם זו
 צמר שמיכת קבלתי ואפילו־ ממש של סדין על שכבתי מיטה.

 הפוגה, ללא ברזל, בתנור אש דלקה האולם במרכז לכיסוי.
 קשר, החדר. פינות לכל החום את העבירו מסועפים וצנורות

 את רגע בין המקפיא עז, כפור שורר שבחוץ להאמין היה
מצויינת. היתד. התזונה גם החשופים• האיברים

 עוורים כבר היו פהם רבים מזעזע. רושם עשו החולים
 המחלה״ ב.,תולדות למחצה. עוורים — אחרים ורבים לגמרי
 בעלי היו היתר ״סטפילוקוקיה״. האבחנה: נרשמה שלהם

 ״פילגרה״ חולי או המנתה, לאיזמל מועמדים קפואים, איברים
לע מפה חזר לא איש הקברות. לבית בטוחים מועמדים —

ל״קרית נשלחו והעוזרים הקטועים האיברים בעלי בודה.

קלה. בעבודה עסקו שם המקום. שבקרבת הנכים״,
 להיפך. הגורל. על תלונות נשמעו שלא הדבר, מוזר
 יחזירו לא שוב סיפוק: של נימה כעין נשמעה בדבריהם

 מסילת תחת הסוללות לשפיכת או היער לעבודות אותם
״ הברזל.

 מדחום, לי מטר הוא הראשי. לרופא נקראתי ערב לפנות
ועפרון. מחברת

 אמר. לחולים,״ החום את ביום פעמיים למדוד ״עליך
 החולים (אהד שלך.״ את וגם מהם, אחד כל של עקומה תנהל?

 יכול אני הטמפרטורה, את לעצמי מודד אני שאם חישב
חיי). ימי כל החולים בבית להישאר

 ״אינני בחיוך. הרופא הוסיף פה,״ המצאך את ״הצדק
 איפוא. לעזור תוכל האנלפאביטים. הסניסרים על לסמוך יכול
אתה!״ וכתוב קרוא יודע הרי

 נכנסתי המאוחרות הערב בשעות הפקודה• את מלאתי
 רכון כשהוא במחשבות, שקוע מצאתיו המחברת. לחדרו'עם

המח את לו הגשתי שחמתית. בחידה ומעיין שחמת לוח על
בעדי. עצר הוא אולם החדר. את לצאת ועמדתי ברת

שאלני. ?״ בשחמת לשחק במקרה, אתה, ״היודע
 מאשר בהרבה גדול היה בשחמת מושגי בחיוב. השיבותי

 הכלים את הציב החידון, את זרק הוא ברפואה. /ויעותי
לקרב. והזמינני מחדש

 קטנות בשחמת, החולים בית מנהל ידיעות היו לאושרי
וב בשני וגם הראשון במשחק הפסיד הוא משלי. בהרבה
 והבטיח, רגז הוא בו. אחזה הקוביוסטוס שלהבת שלישי.

 כן, לפני פחות. בצריח אפילו לנצחני מחדש, פעם בכל
 מלאה זו הכרזה החולים. מבית אותי ישחרר לא הכריז,

שמחר״ אותי
 ולהתאמן החולים בבית שהותי אח לנצל החלטתי למחרת

בחר קיר). לעתון כותרת לציירי שוב אאלץ (אולי בשרטוט,
 אזניים חסר בעינו, תבלול בעל האוזבקים, אחד את לי תי
 השתדלתי לדוגמא. וחרומף, בהן) כשנגע ונשרו קפאו (הן

 מידה באיזו יודע אינני מומיו. כל בהבלטת אותו לדייקן
 שמעתי רב. דמיון בפנים מצאו החולים אולם הצלחתי,

 שני הגדול. ריקוב על עולה שאני בחשאי, שנאמרו דעות,
 דה ליאונררו של תלמידו הייתי ובוודאי מערבי, שאני טען,

 במחנה. שהותי בעת רק לא גורלי, את חרץ זה דבר ווינצ׳י.
המועצות. בברית שהותי זמן בכל גדולה, ובמידה גם, אלא

 בית• למנהל פתע נקראתי בלבד ספורים ימים כעבור
 בית- את ולעזוב חפצי את לארוז עלי ציווה הו* החולים.
 הזאת. הפתאומית לתמורה פשר מצאתי לא נדהמתי. החולים.

 הסביר הוא אולם מאוד. בי מעונין היה הראשי הרופא הרי
 לי תתבררנה והסיבות לסמכותו, ניתן'יעוד הדבר שאין לי

קצר. זמן בעוד מאליהן

 חורף עגלת לי חיכתה בחוץ חפצי. את ארזתי כבד בלב
 בראותו אשר, חסון בחור עמד לידה סוסים. לשני רתומה

ושאל: אלי קרב אותי,
המפורסם?״ הצייר הוא ״אתה
עניתי. בכלל,״ צייר ״אינני
 כמה שהה לבית־החולים, נכנס מצחו, את קימט הבחור

ויצא. רגעים
פקד. העגלה,״ על ״עלה
 עץ בנין לפני לבסוף עצרה העגלה שעות. כמה נסענו

תיאט במת עם ידים רחב אולם נתגלה לתוכו. נכנסנו גבוה.
 לאחורי ונכנסנו האולם את עברנו כסאות. מאות וכמה רון

 אנשים. ארבעה ובתוכו נאה אולפן בתוך נמצאנו הקלעים.
 כמעט היה הציור לנין. של תמונתו בציור עסק מהם אחד

 לאיזו תפאורות התקין השני מחשבת. מלאכת — מוגמר
 היו שלשתם במאי. האחד לכבוד כרוז צייר השלישי הצגה.

 בעוד המחנות. כלואי של הסטנדרטיים במדים לבושים
 מעורות כובע חבש ולראשו כבשים פרוות לבש שהרביעי

 כשנכנסנו, חפשי. איש שהוא לשער. היה קשה לא תישים
ושאל: אלינו קרב

האיש?״ זהו ״האם
כן. בראשו: אותת לוויתי בן

ברוך. שאלני המפורסם?״ הצייר הוא ״אתה
עניתי. בכלל,״ צייר ״אינני

 בן לעבר תמהון מלא מבט העיף פיוטרוביץ׳ ניקיטה
בסדר. שהכל בעיניו, לו קרץ זה לוויתי.

 הוכנסתי פקודתו לפי שאול. הוסיף לא המועדון מנהל
 ברזל. מיסת עמדה בפינה מרכזית. הסקה בו שהיתר. לחדר,

 אלא עברו לא פשוט. עץ וכסא שולחן השלימו הריהוט את
 גוררת כשהיא זקנה, אשה נכנסה ולחדר מועטים רגעים
 מוסקב־ חלבה עד דגים מביצי טוב, כל עמוס שולחן אחריה

 החורף בעגלת הממושכת נסיעתי אחרי משובחת. אית
לח מספיקה שהיתר. המלכים, ומסעודת כזאב, רעב הייתי
התעו וכאשר לישון שכבתי זכר. נשאר לא שלמה, בור!;
 לא חדשה, ארוחה מוכנה היתר, מספר, שעות כעבור ררתי,
 שאינני על מאוד מאוד להצטער התחלתי מהקודמת. גרוער,
צייר.

 ראש אולם במועדון, שאתגורר רצה פיוטרוביץ׳ ניקיטה
 במחנה לגור ״עליו אופן. בשום לכך הסכים לא • ה״אוכרנה״

לנוחיותו. נדאג שם פסק. האסירים,״ אחד ככל
 שראיתי מאלה לגמרי שונה היה ב״אביז״ העבודה מחנה

ה המטה התרכז ב״אביז״ להפליא. מסודר היה הוא קודם.
 היד. והוא הזה, הצפוני באיזור העבודות לתיכנון כללי
הע כל בין מיפקד איפוא נערך מעולה. טכני לצוות זקוק

 האינטליגנציה. ממיטב וטכנית הנדסית קבוצה ואורגנה צורים,
תז תיאטרון, שם היו רחבי־ידים. בצריפים שוכנו העצורים

הע קולנוע. הצגות במחנה נערכו בשבוע ופעמיים מורת
 להתגלח להסתפר, יכלו הקודמים, כבמתנות שלא צורים,

בלילה. להתפשט ואף
 לי היה קשה אליו כשנכנסתי מיוחד• צריף נפל בחלקי

עיני. למראה להאמין
 העצורים? בין וחבריו קוז׳כובסקי סיפינייר, גם האם
חור הם היו חדשים כמה לפני עוד הרי עצמי. את שאלתי

? פה נמצאים הם כיצד עצורים. לרבבות מוות או חיים צים
 המחנות ראש סיפינייר, דיירים. חמשה נמצאו בצריף כי

 של האפסנאות אגף מנהל קוז׳וכובטקי, — טגנו לשעבר,
 המקומית, ד. וו. ק. ד.נ. מחלקת ראש בוונדרנקו, המחנות
טאראכייב. ה״אוכרנה״ וקצין זינצ׳נקו קומנדיר

 אדוני היו הם קודם. הכרתי וקוז׳וכובסקי סיפינייר את
 במק!זמות הפתאומיים מהביקורים אותם .הכרנו׳ !המסנות.
 כעריץ, ידוע היה אודיסה, יליד הראשון, ובאהלים. העבודה

 הפכו כיצד הבריות. על התחבב פולטבה, יליד. שהשני, בעוד
הע בין כשהתמותה כך. אחר לי התברר המחנות, לעצורי
 התעכבה, הרכבת מסילת וסלילת אחוז 80ל־ הגיעה צורים

 3 בת משלחת מוסקבאי. אוירון בערבה הימים באחד נחת
 לכל האחראי למוות נידון בסופה קצרה. חקירה ערכה אנשים

 קוז׳ד מאסר, שנות 20ל־ נידון ליפינייר באזור. המחנות
 נשלחו הם שנים. לחמש ובונדרקו שנים לשמונה כובסקי
זה. במחנה עונשם את לרצות

 לא מאוד, סימפטי בחור טאראסוב, ה״אוכרנה״ קצין
 שלו סבא היה סיפר, שהוא כפי החברתיים. לגינונים הסתגל
 _£שד, ונשא לדונבאס התגלגל ואביו מזאפורוז׳ה, קוזאק

 כמה מריק שהיה לאחר קוזאקית. נשארה נשמתו אבל יהודיה.
 על הנימוסים כל את שוכח היה לקרבו, מי־קולון בקבוקי

 כשהעירו מובחרות. רוסיות קללות של מלל שפך חבריו
 כסו מחצה אלה, בביטויים להשתמש המוחלט האיסור על לו

 אותו ידנו ממנו התיאשו השלטונות רמעיר. פני את הענקית
מאסר. שנות לחמש

וינצ׳ניקו. הקומנדיר גם היה במינה מיוחדת דמות
 מצויין, פקיד אינקביויטור, פני בעל אוקראיני היד. הוא

 למקום אותו העביר הממונה עליו. הממונה עם שהסתבך
 בא ולא חוקי בלתי היה שהצעד טען, זינצ׳נקו חדש. עבודה

 שלפיו ״פרוגול״ הפלילי בסעיף השתמש הממונה למשרד.
 היותר, לכל דקות. 20ב־ לעבודה מאחר כל למשפט מעמידים
מאסר. חדשי ארבעה קיבל וזינצ׳נקו

משמר. *

לבי ועד הדין, פסק על (ערעור) ״קסציה״ הגישו כולם
ר ו מיו לצריף לחוק, בהתאם אותם, הכניסו מחדש, דינם ר
הששי. הדייר הייתי אני חד.

 לא זינצ׳נקו רק בינינו. מאוד חברותיים יחסים התפתחו
 בפינה, אפרקדן היום כל שכב הוא לשיחה. מעולם הצטרף

 להיות היה יכול משותף ענין איזה וכי פיו. את פצה ולא
 עם מפוקפק, ״פרוגול״ בעתן שנידון ד., ת. ק. ד.נ. לראש

 למטה. מלמעלה בנו הביט הוא מובהקים? פליליים פושעים
כגמולו. לו השיבונו אנו אולם

העירעור. למועד ציפו לדירה חברי מספר. ימים עברו
 לעיר״ בית־הדין באם להתאבד החלטתו על הודיע אחד כל

 מעני סיפורים שמעתי בינתיים הדין. פסק את יאשר עורים
 כל בו שנשלחו האיש, היה ומי רכילות• מעט ולא ינים,

 יהירותו, את לו לסלוח יכלו לא הם זינצ׳נקו! החיצים?
 על חייו, של הפרטים פרמי כל את ידעתי ימים כמה ותוך

 קבעו, הם עליו. הממונה לבין אשתו בין שהיתר, השערוריה
 את ולהשאיר אותו להגלות הממונה רצה זה בגלל שדתקא

ממשלתי. בשרות היתר. היא גם כי במקום, אשתו
 החמיץ לא אולם מאוד. מעם עצמו על סיפר טאראסוב

הר לי היתד, עצמי. על לדבר אותי לשדל כדי הזדמנות כל
 הגיסטאפו. מכף בריחתי על לסיפורי מאמין אינו שהוא גשה,
 צוללה, של אורכה כמו: פתע, שאלת לי להציג יכול היה הוא

 שעל כנראה, קרב. באוירוני משתמשים מנועים באיזה או
 מהדעה להשתחרר היה יכול לא אלי, מאוד הידידותי יחסו אף

 הם. מרגלים הגבול את שעברו פולין יהודי שכל הכללית,
 קלה הכי הבקורת עצור, היותו ולמרות נלהב פטריוט היה הוא

 חריפה בתגובה נתקלת היתד, ברית־המועצות, משטר לגבי
 אולם המשטר• אויב כל בכפו לטרוף מוכן היה הוא מצדו.

 שירי צלילי השתפכו ובצריף הגיטרה את לידיו כשנטל
 אחר איש לפני ראיתי מזפורוז׳ה, הקוזקים של הגעגועים

לגמרי.
שאומרים. כמו קוזאק,״ ולא ״נשמה

 את לראות הופתעתי הצהרים, ארוחת אחרי אחד, בוקר
 זמן בי הסתכל חודרות. עיניים זוג בי נעץ הוא לידי. זינצ׳נקו

: הפליט לבסוף מחשבותי. את לקרוא רצה כאילו מה,
 את איפוא, לי, תנחש לנחש. יודע שאתה בך, ״ניכר

 על וזרקה מכיסו קלפים חפיסת הוציא זאת ובאומת עתידי.״
השולחן.

 נאות שזינצ׳נקו קרה, כיצד כזה. למפנה ציפיתי לא נדהמתי.
 הפנימית במשטרה גבוה שקצין ייתכן, זה וכיצד אלי לדבר
 רצינית. היתד, פניו הבעת אולם ? תפלות באמונות יאמין

אמרתי. ננחש,״ ״הבה שטות. רוח איפוא בי נכנסה
 לא לד,ינבא, ניסיתי לא בחיי פעם שאף להודות, עלי
 את להזניח רציתי לא אולם בלעדיהם. ולא קלפים בעזרת

שלי. המשנה בדייר להתל כדי ההזדמנות,
 שאותו שונות בצורות הקלפים את לטרוף לו הוריתי

 כפי הקלפים, את לשנים לחלק היד, עליו דעתי. על עלו רגע
לנחש. והתחלתי עליו, שצוויתי

ביותר, קשה היה לא חייו לקורות הניחוש את להתאים
 חזונות בורא החל דמיוני פרטיהם. לכל אותם ידעתי כי

 כעיני עגולות בעיניים בדחילו, הזמן כל בי התבונן וזינצ׳נקו
 והוא מועט זמן אלא יעבור שלא לו, ניחשתי לבסוף עגל.
לחופש. יצא

 כפי בהרבה. הסתכנתי לא האחרונה העתידות בראיית
 כשלושה מאסר. חדשי לארבעה נידון זינצ׳נקו סיפרתי, שכבר

עובדה. של אישורה אלא היה לא והניחוש כבר, ישב חדשים
 לא למצעו. וחזר מובנות בלתי מלים כמה מילל זינצ-נקו

 במדים פקיד נכנס נפתחה. והדלת ספורים, רגעים אלא עברו
 ה״קסציה״ את מצא לעירעורים שבית־הדין לזיגצ׳נקו, והודיע

ללכת• חפשי והוא למוצדקת, שלו
נדה כולם בהיר. ביום כרעם עלינו ירדה הזאת ההודעה

 התדהמה אחרי ואני בי. ננעצים המבטים שכל חשתי, מו.
בצחוק. פרצתי הראשונה,
בקול. קראתי מוזר!״ מקרים שילוב ״איזה
 הוסרו לא המוזרים המבטים הד. מצא לא צחוקי אולם

 יציאתו אחרי ויצא. בחפזון צרכיו את אסף זינצ׳נקו ממני.
 הרושם לצון. שחמדתי טאראסוב, את אף לשכנע יכולתי לא

 הרהרתי, הדבר, כך אם דאגה. לי גרם וזה* מדי. חזק היה
כמכשפה. אותי לשרוף יצוז* זינצ׳נקו הרי

 היה לא שזינצ׳נקו התברר פחד־שוא. היה פחדי אולם
 בעלת חבילה לי ונמסרה משעתיים יותר עברו לא טובה. כפוי

 נקניק של נתחים שני בה ומצאתי אותה פתחתי ממדים.
 מוסקבאית, ממתקים קופסת גדולה, דג ביצי קופסת משובח,

מלכים. מעדני ועוד חמאה קילו
 היה שלא החדשים, חברי את לשכנע הצלחתי לבסוף

 נגמרה שבזה חשבתי במקרה. שנתאמת היתול אלא זה
התקרית.

 את לראות בא הוא המחנה. ראש בביקור התכבדנו למחרת
 לצון. שחמדתי אותו, גם לשכנע התאמצתי העתידות״. ״מגיד
 תוקף בכל רוצה והיא מכירה לו יש הצלחתי. לא י אולם

 חסדו. על לסמוך איי״וכול לה, לנחש אסכים אם אותי. להכיר
אחרת...
 ל- פיללתי לא מאוד. מדוכא ונשארתי יצא המחנה ראש

 זהו מתנה, ראש עם שלהסתבך בדעה, היו חברי גם כזה. מיפנה
 מגיד על שהידיעה ומצא, חשב טאראסוב אולם ביש• עסק

 מסר למי זינצ׳נקו. ידי על ורק אך נמסרה במתנה העתידות
 כך, כל גדול אינו הסיכון ובכן לאשתו. רק בראשונה? אותה

להט יוסיף שלא צדק, בהן לי יבטיח המחנה שראש בתנאי
אותי. ריח

 האשה הסכמתי. קשה בלב
 עם ערב באותו עוד הופיעה
 טאראסוב ביד. נאה חבילה

 טרם אותה הכיר (הוא צדק.
 על והניחוש לצריף). שנכנסה

 קושי. כל לי גרם לא העבר
 לחמש הרחקתי העתיד את

 שכל הנמנע מן ולא שנים,
 ראש התאמת. אמרתי אשר

 להסריד לא הבטיח המחנה
הצ בטחון ליתר עוד. אותי

אח יהיה שלא טאראסוב, היר
 יוסיף מישהו אם למעשיו ראי

עתידו. את שינחשו לבקש
 שוב נפגשתי זינצ׳נקו עם
אחרות. במסיבות אבל פעם,


