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צטנין ק. את במבטי־כאב מדווה הקהל
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שראאמר מה

 המשפטי, היועץ שאל די״נור," ר ^
 שבגללה הסיבה ״מה האוזנר, גדעון 1*1

צטניק?״ ק• הספרותי בשם חסית
 ישב ההדורה, הקיצית בחליפתו העד,

 באי־בית־ אייכמן. של הזכוכית תא מול
 הם מיוחד. דבר בשום הבחינו לא המשפט

 על שנשבע ושולט־בעצמו, אלגנטי גבר ראו
 על מתיישב האמת, את רק לומר התנ״ך
 עליו שכפה החלק את למלא מוכן כיסאו,

 את הסיר בניחותא, הנורא. במשפט עברו
ש השולחן על הניחם שלו, משקפי־השמש

משקפי־ראייה. תחתם הרכיב לפניו,
 יחיאל כי איש, בלב חשד כל התעורר לא

 ברור היה ברוחו. שולט לגמרי אינו די־נור
 הוא סביבו. נעשה מה היטב יודע הוא כי

 לענות ניגש ואף התובע שאלת את קלט
 ״אינני השיב, ספרותי,״ שם זה ״אין עליה.
ספרות...״ כתבי הכותב כסופר עצמי רואה

פתי אחרי כי חייב, הרגיל האנושי ההגיון
 לפי מסבירה. צלולה, תשובה תבוא זו חה
 יחיאל היה האנושית, המחשבה כללי כל

שכתב אלה כמו דברים לומר צריך דינור

 פה, בהם. לרוץ אהב פה השישי. הולדתו
אלה. עצים טורי בין בשדרה,
 דובדבנית בשלת־גו, במעיל־ארגמן, נערה
 במבוא־הבית. נבלעת היא ,בשלג. אדומה
 לא־לא! חלון. אותו החלון. הוא למעלה

נשל הן רינה זיידנר. רינה שזוהי יתכן לא
 אותה מצאה דניאלה הבובות״״ ל״בית חה

 יופיע לא שוב ומצומקת. בלה ישישה שם,
 תחת הטלית־ותפילין תיק עם היהודי כאן
 וספריית־ עוד, איננו בית־הכנסת שחיו. בית
וה היהודי, רובע־המסחר אין איננה. פרץ

 הם גם למתניהם משונסי־החבלים סבלים
עוד. אינם
 לראות יכול אתה המסבאה בפתח רק
 מתנוצצת השמש עצמו. ראשי מלצר אותו

— שלו הסמוקינג של דשי־אטלס באותם
נסעד...״ בברלין הצהריים ארוחת------״

בברלין. הצהריים ארוחת יסעדו הם
 אביו אל הנער מרים פניו על בעברו

נפחדות. שואלות, עיניים
הנער. שואל הלזה?״ ״מיהו

האב. לו משיב ״קאצטניק,״

 ה־ מן חוזר עמד, כלואי־הקאצט ך*
ם ל עו  פניו, על חלפו בני־אדם ההוא. ^

 משהשגי־ אך לשעון־פיליפס, עיניהם נשאו
בגרונם. מבטם נתקע בו חו

 העצים טורי שני של העירומים הענפים
 עושים בני־אדם נוצץ. אבק־שלג מפודרים

 במדרכה הן שמשמאל, במדרכה הן דרכם
 אדני ומעל השלטים מעל גוחן השלג מימין.

גולש. ואינו המתגדש כקצף החלונות
ש נשים מכוכב־ניכר. כנפיל היה עומד

 ומשהגיעו פעמיהן, החישו פניו על עברו
 — בעדן הדלת את מהרה הגיפו לביתן
מאושוזיץ! חוזר

ב הרי שם. שרפו כולם את כי סיפרו,
 אלה שולחנות אל גרים. היו כאן, אלה, בתים
 עדיין לבניהם ישנו. המיטות באלה הסבו.

 באצטבות־הארונות, זה גבי על זה סדורים
 כי סיפרו, וילדינו. אנו לבושים ובבגדיהם

 הם הנה וראה, שם. שרפו כבר כולם את
חוזרים!
חשופה, גלוחה, גולגולת היה: עומד

 מכאן המקווקוזים. בלואי־הקאצט עטוף שלד
 — רחוב־השדרה אל הישר מבטך נופל
 של החמה ליקוי את וראה שמה, הביט• הוא

עולמו.
 דבר שמש. אותה ברהוב־השדרה. שמש

פה כשעמד באחרונה בלבד: כאן. נשתנה לא
 סוף־חורף. — עכשיו סוף־קיץ: היה —

- זמן י
 של חלונות־הראודה על־פני גבו, מאחורי

 מבטה מלהט פרחי־הכפור גוועים פיליפס,
 — ראשו ומעל החמה• אותה החמה. של

מ ניתק זמנו־שלו אך שעון־פיליפס. אותו
 על סובב והריהו מתחומיו. חרג זמנו מנו.

 כששני עכשיו, אחר. עולם של גלגל־שיניים
לעיניו בזה זה נוגעים הנבדלים העולמות

 של ליקוי־החמה את פיתאום הוא רואה —
חייו.

 בו עושים האנשים השדרה. רחוב אותו
באמצ ולפתע, משמאל. וגם מימין, דרכם
 הגברת ״מיבצע־הזקנים״. תהלוכת — עיתו

 מרפסת אל מבטה נושאת לואיסון דוקטור
לאושוויץ. — הלאה דרכה וממשיכה ביתה,
- זמן

 שני בין מחליקיים על ביעף מחליק הנער
 כבלה־ בשלג בהם חותך הוא העצים. טורי
לק תנופה עצמו משאיב הוא מבהיקים. בים
 ימין־שמאל, ימין־שמאל, החדש: זינוקו ראת

 בשלג דקים חריצים שני ישר־קו: ומעוף
 ״מוני! פסי־כסף. כצמד בעיקבותיו אצים
קילומט של הגון מספר היום מגמא אתה

אחריו• לקרוא ננהה רים!״...
כש בני־אדם. של בלתי־פוסקת הליכה

 עיניהם. משפילים הריהם אותו, רואים הם
 שעון־ תחת העומד הוא מצפונם כאילו משל

פסיעותיהם. מאיצים הם פיליפס.
זאת? עושים הם מדוע
 לו אין שוב לתבוע. כאן בא לא מאום

כ בא. דלת על להתדפק רק מאום. כאן
טפי שוב לשמוע היה מתגעגע תמיד. מנהגו

ב ואחר־כך, הדלת. אל קרבים צעדים פת
--------של פניה הדלת, פתח

 זרה, אשר, קלסתר מוקפות־בהלה, עיניים
 הדלת את מיד הטיחה היא מתנכרת. נפחדת,
ומנעול. בריח על אותה הבריחה בפניו,
 רק היה מבקש ככה? בו נוהגים הם למה

 ידו בכף ולחוש לגעת האחרונה הפעם זו
הזאת. הדלת של הידית את

המ בית־המשפט של הנרחבות במדרגות
 נשתנה לא דבר רגליים. ויורדות עולות חוזי
 הראשית, לכניסה מעל הבניין, בחזית כאן•

שו רעולות ובעיניים הצדק, אלילת ניצבת
 דממתו עת כפות־מאזניה על היא קלת

השלג. של הצחורה
 של הגון מספר היום מגמא אתה ״מוני,

״קילומטרים . . מ וחרג ממנו ניתק זמנו .
 ואילו היה, 1939 סוף־קיץ — אז תחומיו.

 זה, ילד כאשר .1945 סוף־חורף — עכשיו
 לעולם, בא השלג, על במחליקיו פה המחליק

 הוכנס טרם מוני, כאן. מוני היה לא כבר
 על וחמש״ ״עשרים ספג לקרימאטוריון,

 הת־ ילד! ואצק. קאפו מידי שלדו תחתית
 שם חרות שמא בשולי־המחליקיים, בונן־נא

 פרילשניק. מוני הילד: של שמו זהו מ.פ.?
ליום- מאחיו שי קיבל הוא המחליקיים את

שעון בספרו צטניק ק. לראש♦. מעל אשר ה
שם: כתב כך

 אופקים עיניו: נשא הוא בדד• עמד הוא
— סביב־סביב קרים, לבנים,
ריק.

 כאן אין בו. יוצא איש אין פתוח. השער
איש.

ריק.
 היה שבו כדור־האש — פלאניטת־אושודיץ

 עמד והוא צונן, כבוי, עתה רבוץ — שרוי
— הוא רק בדד. עליו

שריד.
 לבה כמכוסה עיניו לנגד מוטלת האדמה
 נשם־ כאן נושם אין שוב מתה. מאובנת,

ה האדמה את נטש אלוהים כלשהו. חיים
ממנה. נסוג השטן וגם זאת

 — הבלוקים מתמשכים ולרוחק לרוחב
 בין הבלוקים, בתוך מתים. טרשי־אבנים

 זע הקרקע, על המגובבים השלדים ערימות
 לאט־לאט, חרש, נשכח. מוזלמאן ושם פה

 העליון, גופו חצי את הוא מניע לשון, בלא
מ חיים שיור — לפגרים מבינות מפתלו

לפנים. פה שחיה עולם
מלא! עולם
 קפא כמו מתה. ריקנות כאן פושה עתה

געשו. תוך הים
 אושוזיץ של המחנות כל של השערים כל

 בהם, בא איש אין לרווחה. פתוחים עומדים
איש. כאן אין מהם. יוצא איש אין

 ב־ כמאובנים מוטלים הלבנים האופקים
פתחי־השערים•

 השיחרור השיחרור! לצעוק: היה רוצה
בא!...
השיחרור! אייהו,

 אתה שאין חפור, שער של כשריד־קשת
 ואיזה מוצא שימש עבריו משני איזה יודע

 באיזה פה יודע אתה אין כן — מבוא
 הוא, נמצא הפתוח השער של עבריו משני

 הר־ למרגלות כאן, עומד הנך השיחרור.
מ אחיך. של חיקם אל שבת כמו האפר,
מאו מתה. — אושוויץ מוטלת גבך אחורי

מרוקנת. בנת.
 לא כי איש. אחרי שם לחפש תפנה אל

 הנה בהר־האפר! פה! כולם כולם, תמצא.
נפשך כלתה ולילה יומם אותם. מצאת פה

 בהוצאת שעברה, בשנה לאור יצא *
 נזאנזר בפתיחת המובא הקטע ביאליק. מוסד

ן הוא אף לקוח זה תו תו מ  הנחשב ספר, או
ביותר. המרשימים מספריו לאחד



ו אשומן(ימין), !׳ י המעורר די־ש־ את החוצה נושאי□ ושוטו׳□, ושמאל) דבוודצסי ד
 שוב והנה — מעליהם אותך קרעו תקוזתך. כל היו

כולם, הם, הנה — בעין עין רואה אתה על־ידם.
השיחרור. בא כי אותם. ;ת

ד,פ־ השער של עבריו משני באיזה — ז ,שיחרור

 פתו־ הכבשן של דלתות־הברזל מאובן. שמס. זוריון
 על חולמני שעון הארוך מרדה־הברזל צוננות. וה,

 כאן רתח אך־זה־לא־כבר הקרימאטוריון. של האפל י
 בהררי־סייפון המתנשא באוקיינוס חה־של־אושוויץ.

עב משברי־הפחד. ולילה יום עליך ונשתברו זנחשלו
 שעון כמרדה־אופים, הארוך, מרדודהברזל בכל. ;

 כבשן־הקרימאטור־ של הדלתות שפת־הכבשן; על יליה
כבוי. אילם, יזל

אלונקה על המובל ,

 אחת שורת־תיל בין אשר רצועות־האוזיר
 קווי־התיל. אותם בקיפאונן. דוממות למשנה
 — בידיים בהם לגעת אתה יכול עכשיו

כול הם אין שוב מחוץ. גם מבפנים, גם
 אין איש. משחררים אינם ושוב איש, אים
 נמצאים הכל בחוץ. איש ואין בפנים, איש
 הר־האפר• בתוך — פה עתה
 — — בא! השיחרור יקירי! —

 בזרו־ אותם חיבק עליהם. עצמו הטיל הוא
 הגל על היה מוטל לבו. אל אימצם תיו.

יקירי! באפר. עמוק־עמוק טבלו וזרועותיו
---------בא! השיחרור
 — אושוויץ היתד, מוטלת גבו מאחורי

 להביט ונחרד קול. שמע צעק. כאבן. אילמת
 אליו המהדהד זה הוא קול־עצמו סביבו:

המחנות. ממרחקי
 סבי- על הביטו עיניו האפר. מן קם הוא

ה הזה המקום בכל הוא ויחיד אחד ביו:
 בתוך ידע: הוא בקולו. הד להעלות יכול

הפ בטרם פלאניטת־אושודיץ קפאה אישוניו
 הזה המקום בכל הוא יחיד והוא, לאבן. כה

 אלה. אישונים מכאן להוציא לו ניתן אשר
 פתוחים. עמדו שערי־המחנות

הלך. הוא
 של האילמים הבלוקים עמו והלכו——

 בתוכם; אשר המוזלמאנים וערימות אושודיץ
 ה־ וחומות־התיל השוממות, רחבות־המיפקד

 — סביב־סביב דוקרניות
 הדרך. לנחותו לפניו הלך והר־האפר

— — הלך הוא
 והד האופקים־של־אושוויץ עמו והלכו

מעברים: אליו המושב נדרו
נש אני בזרועותי, החבוק באפרכם,-----

 האילם ולקאצט לכם, לקול: לכם להיות בע
 כלות עד בכם מלספר אחדל לא והמאוכל,

 אלוהים. לי יעזור כה האחרונה. נשמתי
אמן.

★ ★ ★

ס ד עו ה ״ ״ . . . ה כ ח מ

• ר ד ך ש פ ה א  ב־ שיאמר לצפות הי
 יכול לא די־נור יחיאל אך בית־המשפט.

 ההגיון שלט לא שוב כי זאת. לומר היה
 סיג־ ,הגיונו על הזה, העולם כללי עליו.
 אותו. חייבו לא — והליכותיו חוקיו נונו,
 הזה. בעולם היה לא פשוט שעה אותה

של הירושלמית המציאות עם שלו הקשר

 עוד כן, לפני שעה כימעט ניתק העם בית
 היה בית־המשפט. באולם רגלו שדרכה לפני

 בניין. באותו המשפטי, היועץ של בחדרו זה
 לפני די־נור עם פגישה מראש קבע האוזנר
 של הקו־המנחה את לסכם המשפט, פתיחת
העדות.

 די־נור, מר ״זכור, האומר: אמר ואז
 על מפיך לשמוע היום מחכה כולו העולם

אושזזיץ.״
ה המחשבה זרם הדבר. קרה זה ברגע
 די־נור, יחיאל בין הקשר נותק. הכרתית

המצי לבין תל־אביב, ,8 מגידו מרחוב ,44
/ נותק. אות,

 המשפט, התחלת לפני ספורות דקות
ה איך העם בית של המסדרון באי ראו
 תומך כשהוא מחדרו, יוצא המשפטי יועץ

 את יישר התנער, די־נור די־נור. של בזרועו
 הבלתי־ידוע. לקראת כמו וצעד עניבתו

 שיחתם מתוך כבר הרגיש שכנראה האוזנר,
 אורחו, בנפש עמוק המתחולל את ביחידות
 די־נור, של התנועה למראה מעט התעודד

טוב.״ כך ״זהו, ואמר:
 יום באותו קהל. מלא כבר היה האולם

 הרגיל. מן הרבה גדולה הצפיפות היתר,
 וביניהם הארץ, מכל ידועים אנשים באו

 חזן. יעקב מפ״ם ח״כ די־נור*, בנציון השר
שלונסקי. אברהם המשורר
ה פתיחת לקראת דרוך היה כבר הקהל
 ניכנס המשפטי היועץ נראה ואז משפט.

 של שמאל בצד שלו, המיוחדת הכניסה דרך
 בחליפה גבר איתו צעד בצד, צד האולם.
 בארץ, רגילה שאינה בצורה אלגנטי בהירה,
 והדר. הוד אומר וכולו משקפיים מרכיב

למד השניים בהגיע די־נור. יחיאל זה היה
 המשפטי היועץ צריך היה שם הבמה, רגות

 היועץ והתלחשו. נעמדו למקומו, לפנות
 שבשורה לכיסא ידו את הושיט המשפטי

ו המתקפל, המושב את הוריד הראשונה,
די־נור. את עדינות הושיב

 למר קורא ״אני ואז: דקות. כמה עברו
ב השתררה דממה האוזנר. קרא די־נוד,״

 דוכן לכ־ח־ן ופנה קם־לא־קם יחיאל אולם.
 מחשבותיו אך הדוכן, על עלה גופו העדים.
אחרת. בפלניטה — אחר בעולם ריחפו
על להשיב האוזנר ביקשו כאשר כן• על

משפחה. קרוב לא •

 שההגיון כפי השיב לא התמימה, שאלתו
ש המילים על חזר לא הוא שישיב. חייב
 שבו העולם על דיבר הוא בספרו. כתב

רגע. באותו שרויה נפשו היתד,
 שנתיים,״ בערך אושודיץ בפלניטה ״הייתי

 על כאן שהוא כפי שם הזמן ״אין אמר.
 על שם הולך שבר־רגע כל הארץ. כדור

 לא זו פלניטה לתושבי אחרים. גלגלי־זמן
 היו ולא הורים להם היו לא שמות, היו

 לפי נשמו הם לבשו. לא הם ילדים. להם
 החוקים לפי חיו לא הם אחרים. חוקי־טבע

 הולידו. ולא נולדו לא הם כאן. העולם של
״מספר היה שלהם השם . . .

מאושוויץ החליפה★ ★ ★
 לבוש, בית־המשפט שמש הציג אן ץיי
 בעולם לחלחלה נודע להיות שהספיק -3

 אוש־ אסיר של מקודקוד בגד זה היה כולו.
 מספר אותו מספר• כתוב היה חזהו על וויץ.

 של השמאלית זרועו על היום עד החקוק
.135633 די־נור: יחיאל

ה ביקש האוזנר עם הראשונה בפגישה
מו להביא אפשר אם לדעת המשפטי יועץ

 מאושוויץ. מזכרת לו יש אם או כלשהו; צג
 אותה את בביתו מחזיק שהוא ענה די־נור

 שמר שנה 16 באושוויץ. שלבש החליפה
 אירופה, מחצית את בה עבר הוא עליה.
 בית לכל להיכנס ״יכולתי השיחרור. אחרי

ב הטובה החליפה את ולקחת גרמני של
 את חושב היה ״הגרמני פעם, אמר יותר,״
 בזה.״ רק מסתפק הייתי אם למאושר עצמו
 הוא בגד. רצה לא השלדי הקאצטניק אבל
 להביאה נתבקש ועתה בחליפת־הפסים, צעד

משפטי. כמוצג
 רק האוזנר עם פגישה לאותה הלך הוא
 מזה העושה אשתו, רבים. היסוסים אחרי

ה ספרו להופעת בקשר בניו־יורק חודשים
 לו כתבה באנגלית, פיפל, לו קראו אחרון,

 קיודתה היא במשפט. שיעיד רצוי לדעתה כי
 ישתחרר קאטארזיס, לידי זו בצורה יגיע כי

 שלו. הכמוס העבר מאימי כלשהיא במידה
 סבר אשרמן, יוסף הפרופסור חותנו, גם

הז הינו אייכמן משפט כי הבין הוא כך.
 יחיאל ואם בלתי־חוזרת, היסטורית דמנות
 לא הימים ברבות הוא עלול אותה, יחמיץ
כך. על לעצמו לסלוח
או־ במשפט. להעיד לא וגמור מנוי היה



האיש ־ די־נוו
 אשתו, דוד אל פנה המשפטי היועץ לם

 שישפיעו חותנו, ואל וזילנר, אהרן עורך־דין
 הוא המום• הילך שלמים שבועות עליו.

 סלד נפשו בכל במשפט. להופיע רצה לא
 דוכן־ על לעלות יצטרך בו הרגע מפני

 ו־ הטלביזיה מצלמות מול לעמוד העדים,
״די־נור.. יחיאל ״אני. ולומר: העתונות .

להפצרות. נכנע לבסוף,
★ ★ ★
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ם שנ ם, •• שי מחלי שהם ברגע אשר אנ
 ללא עליהם שהעיקה גורלית, החלטה טים
 הנפשית. שלוותם אליהם חוזרת הפוגה,

 שיכמם מעל נפלה ואיתו — נפל הפור
אי־ההכרעה. של המועקה

 ההחלטה די־נור. יחיאל עם היה כן לא
 סוף- היתה לא אפילו היא דבר. פתרה לא

יעיד? לא או יעיד האם לסוגיה: פסוק
שעבר, רביעי ליום עד שעברו השבועיים

 רצוף: אחד סיוט היו עדותו, מתן נקבע בו
 שוב עולמו כימעט. ישן, ולא אכל לא הוא
 בו חיו תל־אביב. בבני מאוכלס היה לא

 ריחפו לא הם קאפום. פיפלים, מוזלמאנים,
 חלל־ את ומילאו חיו ממש כרוחות־רפאים.

דירתו.
 העדות, מועד שהגיע לפני ימים ארבעה

 ברקוביץ. י.ד. הסופר עמיתו, עם נפגש
 אידי סופר בריקם, ירחמיאל גם שם היה

 באושוויץ. היה הוא גם אשר מניו־יורק,
 במשפט להעיד רוצה שהוא אמר בריקס

 על כטובע המציאה על קפץ יחיאל אייכמן.
 ואבקש האוזנר למר ״אפנה קש־ההצלה.

אמר. אותי,״ שתחליף
 את קישר הוא נואש. נסיון עשה ואומנם,

 התקשר והלה דבורז׳צקי ד״ר עם הסופר
 היה לא המשפטי היועץ אך האוזנר. עם

צטגיק. ק. על לזזתר מוכן
קדי זחלו לראשו מעל אשר השעון מחוגי

 תא מול אל אותו קירב תיקתוק וכל מה,
שבבית־העם. הזכוכית
 הסיוט הגיע המכריע הרגע לפני יומיים
 הנוראה המתיחות על־אנושיים. למימדים
 מסביב חלקי, שיתוק של בתחילתו התבטאה

ה עינו אך זאת. חש לא עצמו הוא לפה.
 בתופעה. הבחינה אשרמן פרופסור של חדה

 אותה, לאבחן גם היה יכול מנוסה כרופא
 האופיינית נברולוגית, תגובה של כתחילה

 אותה שמעמידים ברגע למערכת־העצבים
נסבל. בלתי־ במתח
 לקרות. שעמד למה אות־אזהרה זה היה

 מכרים: באוזני גילה במשפט הופעתו ערב
״שאשבר.. חושש ״אני .

מח ״העולם כי האוזנר, שאמר המשפט
 השלים אושויץ,״ על מפיך לשמוע היום כה
הח די־נור יחיאל של נפשו המלאכה. את

 במתח לעמוד יכולה אינה שוב כי ליטה
העצ מרכז של טבעית תגובת־הגנה האיום.

 די־נור ויחיאל — הזרם את ניתקה בים
עמוק. לטראנס נכנס

־*- +
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ה, ד ר  לא בעדותו, פתח שכאשר ק
תת־ההכרה מדבר. הוא מה כלל ידע ^
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הכני אשר והיא כליל, עליו השתלטה שלו
ה יתעורר לא עוד ״כל בפיו. מלים סה

ה את למחות שלם, עם צליבת אחרי עולם,
 התעוררה שהאנושות כשם הזאת, רעה

 בשם להמשיך עלי — אחד אדם צליבת אחרי
זה.

 ש־ שכשם שלמה, באמונה מאמין ״אני
 מזלנו, על הכוכבים משפיעים באסטרולוגיה

 ארצנו כדור מול אושח־יץ כוכב עומד כך
לפ כאן לעמוד יכול אני אם עליו. ומשפיע

 ה־ מתוך הקורות את לספר היום, ניכם
 הפלא- של הנפיל אני, אם הזאת, פלאניטה

 הרי עכשיו, כאן להיות יכול הזאת, ניטה
 הודות רק שזה שלמה באמונה מאמין אני

שם. להם שנשבעתי לשבועה
 השבועה הזה. הכוח את לי נתנו ״הם
 עליון, לכוח נכנסתי בו השריון היתד, הזאת

 באוש־ כמוזלמאן שנתיים אחרי שאוכל, כך
 ממני, הלכו הם כי זאת. את לעבור וויץ,
עי ובמבט ממני נפרדו ממני. הלכו תמיד

.זאת שבועה היתד, נינו .  לשנתיים קרוב .
 אותי השאירו ותמיד ממני, הלכו ימים

— אחריהם
״ מסתכלים הם אותם, רואה ״אני . . . בי

 בוהה במבט דיבורו. את הפסיק די־נור
כ ימינה קצר צעד צעד כיסאו, מעל קם

 חיוור אחר־כך, להימלט. הוא מבקש אילו
במקומו. וישב חזר כסיד,

 משהו כי לכולם ברור היד, כבר זה ברגע
 נשימתם. את עצרו הם מתרחש. בלתי־רגיל

 המשפט לשידור שהקשיבו אזרחים, רבבות
 המשפטי היועץ בחרדה. התמתחו בראדיו,

ב הדבר טוב ״אם המצב. את להציל ניסה
הציע. אותך,״ לכוון לי הרשה עיניך,
 העם. בבית היה לא די־נור יחיאל אך
המש היועץ של קולו את שמע לא הוא
אח פנים אליו. דיברו אחרים קולות פטי.
 האוזנר של דבריו תוך אותו. ריתקו רות

ה ליד אותם ״ראיתי הוא: לדבר המשיך
״ תור . . .

 משהו, לומר המשפטי היועץ ניסה שוב
 המשיך די־נור אך לאולם• העד את להחזיר

 לנדאו, משה השופט בית־המשפט, אב לדבר.
 מסרב בו מיקרה עוד , לפניו כי שחשב

 הנוקשה למיסגרת עצמו את לצמצם העד
ב לדי־נור פנה המשפטיים, ההליכים של

 היועץ לדברי יקשיב אדוני ״אולי חומרה:
המשפטי.״

 לדבר, המשיך הוא לב. שם לא די־נור אך
 עקרת־ מחלחל. רגע זה היד, מתכתי. בקול

 בתל- שלה הראדיו ליד שהקשיבה בית
 התמתחו בית־המשפט יושבי התעלפה. אביב,

 על קמו כבר מהם כמה כיסאותיהם. על
 ״אני כבוי: בקול אמר, די־נור רגליהם.

ם...״ הם אותם. רואה באי
 ניסה שוב כיסאו, מעל כסהרורי קם שוב
 ללא ארצה, התקפל ועתה — ימינה לצעוד
הכרה.

בית־המשפט. חלל את פילחה חדה צווחה
★ ★ ★

חנו של ק ,, ר ג דגיגה♦♦♦״ מי

* א ך ר ו ר עו ת ב יומיים, כעבור רק ה
 איכי־ על־שם בית־החולים של צחור חדר | ן

 מן עליו, שעבר מה כל בתל־אביב. לוב,
המשפ היועץ עם שיחתו את שסיים הרגע

מזיכ לגמרי נמחק — רגע לאותו ועד טי
שהת זכר לא שהעיד, זכר לא הוא רונו.
 על מבית־המשפט שהוצא זכר לא עלף,

 מיוחד באמבולנס שהועבר זכר לא אלונקה,
לתל־אביב. מירושלים אדום דויד מגן של

 קטעים- לו, סיפרו אצלו שביקרו חברים
 בטראנס. שהיה בזמן עליו שעבר מה קטעים,

 בפני זעירה דראמה של סיפורה זה היה
עצמה.

 מיד אליו חשו בבית־המשפט, נפל כאשר
 על מים כוס שפך מישהו שוטרים. שני

 חותנו, לשח־א. רוחו. את להשיב כדי פניו,
 ניסה האולם, של השנייה בשורה שישב
ב הדרך את חסמו השוטרים אליו. להגיע
 קראה אשרמן מלכה שהגברת עד פניו.
 הוא רופא! הוא לעבור! לו ״תנו להם:

 אליו. לגשת היא גם ניסתה אחר־כך אביו!״
הואי ״גברת, אליה: קרא בית־המשפט אב
 קרא מישהו בבקשה!״ לשבת, את גם לי

לעבור. לה נתנו ואז אשתו!״ ״זאת לו:
שהוב עד שעה, לרבע הופסק המשפט

 בעדותו. להמשיך יוכל לא די־נור כי רר
 ורק צדק, שערי לבית־החולים נלקח הוא

 מיטתו ליד עיניו. את פקח שעתיים כעבור
 אם ספק אך ואשתו. אשרמן פרופסור עמדו
 כאשר מאוחר, יותר הרבה אותם. הכיר

 רק נזכר האלה, השעות את לשחזר התאמץ
נק פעם מדי אשר ואינסופי, סמיך בערפל

 הגברת מופיעה היתה בחלון חלון. בו רע
ונעלמת• מופיעה — אשרמן

 אחרי האשרמנים, של הראשונה המחשבה
 שערי־צדק, של המיון לחדר הובא שיחיאל

 תראה פן חששו הם נינה. לבתם, היתד,
 כן על ותיבהל. בטלביזיה בעלה הופעת את

 ״התעלפתי מיבדק: לה לשלוח האב מיהר
המיברק על לגמרי.״ החלמתי העדות. בזמן

יחיאל. חתם:
 לו: אמרו עיניו, את יחיאל פקח כאשר

מיברק.״ לה שלחנו כבר לנינה. תדאג ״אל
 שעה כעבור בתרדמה. די־נור שקע ושוב

 לעבר מילמל הוא שנית. עיניו את פקח
 שלחו נינה. של הכתובת את ״קחו חמותו:

 נשלח שכבר לו אמרו הם מיברק.״ לה
 שוב כאשר קלה, שעה כעבור אך מיברק.

 ״שלחו בפיו: אחת בקשה היתר, התעורר,
 עדיין מסוגל היה לא מוחו לנינה.״ מיברק
המיברק. נשלח אמנם כי לקלוט

ודקירות שיתוק★ ★ ★
מוח בהלם נתון היה תמימים ■ומיים

 שתי בו כירסמו התאושש, כאשר לט•
ה את איכזב כי היתד״ הראשונה דאגות.

 החשוב. במיבחן עמד לא כי המשפטי! יועץ
 ניסו לבקרו שבאו ומכרים המשפחה בני

 נכתב בהם קטעי־עתונות לו קראו להרגיעו,
 והמזעזע הדראמטי החלק היתד, עדותו כי

 אפילו כה. עד אייכמן משפם של ביותר
 להביע כדי אשרמן לפרופסור טילפן האוזנר

 הוכחות בפני גם אך עצמה. דיעה אותה
ב לעצמו לסלוח יחיאל היד, יכול לא אלה
 מיכתב־התנצ־ חוליו ממיטת שלח הוא נקל.
אותו. שאיכזב על המשפטי, ליועץ לות

 גילה הוא גופנית. היתד, השנייה הדאגה
 לאכול, ניסה כאשר משותק. מפניו חלק כי
דקי חש הוא לסתו. על להשתלט הצליח לא

 זה ״האם קודקודו. של האחורי בחלק רות
 בעיקר עצמו. את שאל תמיד?״ לי ישאר
 גם לו יישאר שד,שיתוק המחשבה מן נרתע
 ״לא מארצות־הברית. תשוב שאשתו אחרי
״ דבר לה מגיע ה... מילמל• כז

 שבאושוויץ זד. כיצד להבין התקשה הוא
 עמד כאשר ואף בו, בגד ולא גופו לו עמד
 בתוך אייכמן, אדולף עם פנים אל פנים

 ואילו מעמד. הגוף החזיק התופת, תוככי
 מחדש, אייכמן מול שעמד שעה דווקא כאן,

 גופו אותו הכשיל עכשיו, דווקא במשפטו,
 אוש־ זוועות מכל נפגם שלא כשם ונפגם

וזיץ.
ה התופעה את שהסביר ידוע, פסיכיאטר

תוצ זוהי כי קבע הזה, העולם לכתב זאת
 סימפטום־לוזאי ״זהו הלם. של רגילה אה

 שסובלים זה כמו הלם, של למיקרים קבוע
 העצבים אין מסויים, ברגע בחזית. חיילים
ה מתיחות את יותר לשאת יכולים שלהם
 היסטרית, תגובה באה ואז והמלחמה, חזית

 אבדן תוך המתח, מן משתחררים הם בה
מת הם כאשר מסויימת. לתקופה חושיהם,
 מנגנון־ההגנה תגובת מתבטאה אוששים,

בקוד ובדקירות הפה סביב בשיתוק שלהם
 שהעצבים אחרי חולפות, אלה תופעות קוד.

זמן.״ של שאלה רק זו לאיתנם. חוזרים
 של מחשבתו היתד, אלה לדאגות מעבר

 בבית־ה־ הופעתו לתוצאות נתונה די־נור
 עדיין היה לבית־העס, ניכנס כאשר משפט.

 אחד, מצד צטויק ק. אנשים: שני בבחינת
 בין הזהות על שני. מצד די־נור ויחיאל

מעטים. רק ידעו אלה אנשים שני
ה ידע האלונקה, גבי על הוצא כאשר

ה מאחורי שהסתתר האיש כי כולו עולם
 בית־ ,סלמנדרה של מחברם צטניק, ק. שם

 לו וקראו לראש מעל אשר השעון הבובות,
ש ישראלי אזרח די־נור, יחיאל הוא פיפל,
 שני והוליד צברית בחורה נשא מפולין, עלה

 בכפר־ הלומדים (ללי), ודניאלה ליאור ילדים,
הדסים. הנוער
 נתנו בירושלים בבית־המשפט הדקות 20

 ק. מיהו לשאלה: שטחית תשובה אומנם
 זו, תשובה שניתנה שברגע אלא צטניק?
 פחות: לא מרתקת חדשה, שאלה נשאלה

 מיהו, — די־נור יחיאל הוא צטניק ק. אם
די־נור? יחיאל בעצם,

בתל־אפיב בית★ ★ ★
 בש־ כמעט לקבל, אפשר התשובה ת

 שכתב. הספרים ארבעת מתוך <|לימותר״
ב השתמש קטנים, פרטים שינה רק הוא

ביצי רשומות קורותיו אך מוסתים. שמות
אלה. רות

 בהיותו כתב הראשון, ספרו סלמנדרה, את
 מיד אושוזיץ את עזב הוא מוזלמאן. עדיין
הת הסובייטי, הצבא בידי שיחרורה אחרי
 גרמניה. של ליבד, תוך אל החזית עם קדם

 לארץ־ ומשם לים, להגיע היתד, מטרתו
 המלחמה לפני שעוד מפני רק לא ישראל.

שב אלא ארצה, לעלות שאיפתו כל היתד,
 הארץ להישאר. היה יכול לא שוב פולין
כקבר. בעיניו היתד,
 החל האדיר הפליטים שזרם לפני רב זמן

 הקצטניק יחיאל נדד אירופה, פני על נע
ה מחנה אל הגיע כך גבול. אל מגבול

 אוסטריה. גבול על בטרא־ויזה, הבריטי צבא
 אז שניהל גולדנברג, אליהו והקריין השחקן

 האנזא, של העברית הצבאית הלהקה את
נזכר:

 כך — משרפות׳ בשבע נשרפתי ״,שרוף
דום. נאלמה העליזה המסיבה השיר. התחיל

ראי שירו. בדיקלום המשיך הצעיר הפליט
 בסודי- אותו צירפתי רגיל. לא אדם שזה תי

לנא עד להבריחו והצלחנו ללהקה סודות
פולי.״
 חסר חדרון. לו נתנו .504 הגדוד חנה שם
 לא והרוח הקור אך — אחד קיר אמנם

 בו שנכנס כמי הילך שעות לו. הפריעו
ל רצופות שעות 22 כתב. והוא הדיבוק.

 החיילים לו שהכניסו באוכל כתב. יממה
 חוזרים החיילים היו כאשר נגע. לא —

 לעבור עליהם והיה לילה, מבילויי שתויים
 קצות על צועדים היו הפרוץ, החדרון דרך

לו. להפריע לא כדי האצבעות,
 תחת מניח היה לישון, שוכב היה כאשר

 — הכתובים הניירות ערימת את ראשו
סלמנדרה. להיות שנועדו הניירות
 כחייל מחופש חיפה, דרך ארצה הגיע הוא
 חיים אמנם כי להאמין לו היה קשר, בריטי.
 מבלים עסקיהם, את מנהלים בבתיהם, יהודים

אר שעה אותר, שחזר גולדנברג, וצוחקים.
 ליחיאל סיפר הוא אליו. בא לחופשה, צה
 ולש- לנסות כדי בתל־אביב, לבקר עליו כי
 כי נינה, בשם חיילת של הוריה את דל

שלו. הבידור להקת אל להצטרף לבתם ירשו
 בית לראות רוצה שהיה לידידו אמר יחיאל

 כמו יהודית, משפחה של בית — יהודי
עוד. ואין מבול־האש לפני היד, שפעם

 ציל־ הם עימו. יחיאל את לקח גולדנברג
 .29 אידלסון ברחוב דירה של בפעמון צלו

 ראתה לפניה אשרמן. הגברת להם פתחה
 שהחזיק מצומק זקן בחברת גולדנברג, את
זרועו. תחת תיק

 להיכנס. אותם הזמינה אשרמן הגברת
 יחיאל, רגיל. כאורח פנימה, צעד גולדנברג

 קודש. בחרדת נכנס ,28,־ר בן המצומק הזקן
שבחדר־ד,אור הספה פינת על התיישב הוא
 תמונה, בכל רהיט, קצה בכל התבונן ,חים
 אחר. בעולם התבונן כאילו קישוט בכל

 ללהקתו. נינה צירוף על דיבר גולדנברג
 מפיו. הגר, הוציא לא יחיאל

* -*• *
תוססת שמפאגיה

היחידי הפליט היה לא דיינה* *חיאל
 הוא אירופה. מחורבות עת באותה שהגיע

ה עם להשלים רצה שלא היחידי היד, רק
 לפצות להסתדר, לשכוח, רצו אחרים עבר•

 למצוא בית, להקים השסועה, נפשם את
להתנ לזכור, רצה הוא הוא. לא חמימות.

השלווה. מסך את לקרוע זר,
ספסל. על רוטשילד, בשדרות ישן הוא

 שהוציא רבניצקי, דביר, הוצאת שמנהל עד
ב להשתכן לו הציע לאור, סלמנדרה את

 כנראה, פעם, נועד המרתף ביתו. מרתף
כני את חסם לבנים וקיר כמיקלט, לשמש

ב אלא אליו להיכנס היה אי״אפשר סתו•
שם. נכנס ולא כמעט — אור צידוד•
 צטניק ק. זמנית. היתד, שהבדידות אלא
 אפילו לנפשו! יניחו שהעולם ביקש אמנם

 עם מגע כל לו היה ולא הסתיר, שמו את
 העולם על להטיל היה שאי־אפשר אלא איש,
שיתע מהעולם ולצפות סלמנדרה כמו טיל
בדי פרי סלמנדרה, המטיל. של מזהותו לם

הבדי לניתוץ הזרע היתד, יחיאל, של דותו
דות.

 תל- צעירה גם היתה הספר קוראי בין
 משירותה השתחררה עתה שזה אביבית,

היחידה בתם נינה, זו היתד. הבריטי. בצבא

58ווו,1ברו נינה עם
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 אפשר אם אשרמן. ומלכה הפרופסור של
 צטניק, לק. מושלם ניגוד על לחלום היה

 שחרחורת, יפהפית אשרמן: נינה זו היתר,
 קונדס, מעשה לכל מוכנה ושובבה, עגלגלה
 — עילאית מדרגה אקסטראברטית דברנית

תוססת. שאמפאניה בועת
 המורדת המפונקת, הצברית היא והנה,

 נפשה בכל נשבתה היא דווקא מוסכם, בכל
 מידה הספר את הניחה לא היא לסלמנדרה.

 היא שלה. התורן המחזר עם לרקוד ויצאה
 לידיה ונטלה אושוזיץ על לקרוא גמרה לא

 אימה את אילצה אלא קולנוע. שבועון
 ראש להכניס לי ״למה הספר. את לקרוא

 לשוא, אך האם. שאלה חולה?״ למיטה בריא
ש החליטה גם היא ניצח. נינה של רצונה
 סלמנדרה, את שכתב האיש את למצוא עליה
דמעותיה. מצרי הקרוע לבו על להשפיע כדי

* *
החופה תחת קריש

 ק. של זהותו את לגלות היה קל א יי■
 המו״ל, אשרמן. לנינה לא אפילו צטניק. /

 היה לא מהם איש — המפיץ, המדפיס,
 — זה צטניק ק. הוא היכן לה לומר מוכן
קיים. בכלל הוא ואם

 אחד יום הגורל. לה נעתר שלבסוף עד
 שהופיע אנגלי שבועון של לעורך הלכה

 האיש לאסק, י.מ. זה היה הימים. באותם
 הדלת לפני לאנגלית. סלמנדרה את שתירגם

 כבר הוא מחמיר־מראה. אלגנטי, גבר עמד
 ״האם שאלה: נינה נענה. טרם אך צילצל,

 כן,״ ״אם שכן. השיב הוא צילצלת?״ כבר
 הם משותפים.״ בכוחות ננסה ״אולי הציעה,

נפתחה. והדלת ניסו,
 את לאסק לקח בפנים, היו כבר כאשר

 שזה יודעת את ״האם צדדי. לחדר נינה
שאל. להכירו?״ מתה שאת סלמנדרה, מחבר

נינה המקום. על מתעלפת היתד, אחרת
 התעלפות, של סצינה עיניה לנגד העלתה רק

 מסופר לרגע מבטה את להסיר יכלה ולא
 האיש ״זה החליטה: במקום בו חלומותיה.

בעלי.״ יהיה הוא בשבילי.
אמרה ויצאה, השניים את עזבה כאשר

או זאת — ראשו את יסובב ״אם עצמה:
 תיארה לא כי בעיניו.״ חן שמצאתי מרת

 לא הזה לאיש האינסופית שאהבתה לה
מקביל. זיק בליבו תצית

 בדידותו אבל זאת; ידע לא עוד יחיאל
הת לא נינה אבודה. לגמרי כבר אז היתד,
 פרצה היא שלו. בניסיונות־ההגנה חשבה

 המרתף אל לבלימה ניתנת בלתי בחיוניות
 מיקלט. בה חיפש שיחיאל החשיכה ואל

כי לחייך. התחיל אושוויץ מפלניטה האיש
 היא מנינה. להידבק שלא היה אי־אפשר

 אך, בעיר. לטיולים אותו הוציאה אפילו
 מכר עם לשוחח לרגע נעמדת היתה כאשר

 בן־זוגה, את להציג מבקשת והיתד, ברחוב,
 מסוגל היה לא פשוט נעלם. כי מגלה היתה
אנשים. הרבה כך כל לפגוש עדיין

 מאוהבת!״ ״אני כסהרורית. הלכה בביתה
מפזמת. היתר,
הוריה. שאלו הבחור?״ ״מי
 נינה נדהמו. ההורים להם. סיפרה היא
שנכ הספרותיות הביקורות את להם הביאה

 ק. הושוזה בהן ואשר סלמנדרה, על תבו
 אמרו ״טוב,״ ולדוסטוייבסקי. לדנטד, צטניק

שנר הביתה אותו ״הביאי לבסוף, ההורים
אותו.״ אה

 כסהרורי. נכנס הוא אותו. הזמינה נינה
 בחדר־האורחים, הספה בפינת התיישב כאשר
 כבר הזה במקום ״פה, חלום: כמתוך מילמל
פעם...״ ישבתי

 אמרה בטראנס,״ שהוא משוכנעת ״הייתי
 המסכן אליו, יצא ״לבי נינה, מכן לאחר
 לעצמי אמרתי אבל הזיות. ההוזה הזה,
מעורפ בחזיונות לדבר לו נאה צטניק שק.

 אמת, דיבר הוא כי ידעה לא היא לים.״
 כאותו לזהותו אופן בשום יכלה לא ואמה

גולדנברג. בחברת שם שביקר צמוק זקן
 מיוחדת היתה ההורים עם שיחודו־,היכרות

 שמו מה לפחות, לדעת, רצו הם במינה.
השי רוזנבאום,״ ״קרל הזה. צטניק הק. של
 חשוב ״מה והוסיפה: סתמית, נינה בה

לשאול!״ אסור שמו?
 לבחור לו, מניין בנימוס שאלו ההורים

הכרי שוב הזאת. הצחה העברית נינה, של
״רח להם: ורמזה לשאול!״ ״אסור הבת: זה
שאלות.״ תשאלו אל עליו. מו

 הוריה את נינה שאלה יחיאל, הלך כאשר
להשיב. מה ידעו לא עליו? דעתם מה

 נינה וגם — ההורים החתונה. על הוסכם
 אך ופאר. עם ברוב חתונה על חלמו —

 מבית נערכה החופה זאת. רצה לא יחיאל
מש ובני סופרים כמה בנוכחות ההורים,

 מן החתן ביקש החופה, תחת בעומדו פחה.
 וקדיש. רחמים מלא אל יאמר כי החזן

★ ★ ★
קדושים שמות

* ^7שינו נשואים ך ד ך ד ^ ל ך
השבו את התירו לא הם אולם צוניים; ) ן

 נינה באושוז־ץ. האפר גל על שנשבע עה
ל אף או — בעברו ללחום ניסתה לא גם

 הציעו שהוריה אף על סודותיו. את גלות
 עד האפל. במרתף לגור הזוג המשיך עזרה,

 התפוצץ המים צינור נפש; עד מים שהגיעו
 בבית לגור עברו הם ואז החדר. את והציף

משלהם.
 גחליאוש־ לחשו עוד פנימה שבליבו אלא

 מאוורר, בבית לחיות היה יכול הוא וזיץ.
 לאורחים להסתגל ואף ילדים שני להוליד
לבי משכה נינה של שהגריגאריות הרבים

 היה בו עדיין שנשאר המיטיען אבל תם.
 למצב אולי אופייני פורקן. למצוא צריך
 המופלאים כשרונותיה אף שעל הוא, נפשו

 המעדנים אף על בגסטרונומיה, אשתו של
 היד, יכול לא מגישה, שהיתר, ר,פנטסטיים

 שבאוש־ לחם פשוט, לחם — לחם על לוזתר
חיים. היה פירושו וויץ,

 חש היה האלה, הנורמאליים החיים בתוך
 להעלות שבועתו, אחר למלא הצורך את
 בהם בימים והשרופים. הצלובים זכר את

 הרחוקה. הפלניטה אל חוזר היה כותב, היד,
להת חדל לאכול, חדל מתבודד, היה הוא
 להיות חוזר היה בנפשו להתרחץ. חדל גלח׳

 את שאיבד קרה פעם באושודיץ. מוזלמאן
 בימי הרצפה. על שרוע והתעורר ההכרה

 המוות, תאי מתהום הללו, הלבנים הבלהות
מ אשר השעון את הבובות, בית את העלה

פיפל. לו קראו את לראש, על
 הדמויות יצורי־דמיונו. על כתב לא הוא

אמי אנשים פעם היו ומתו פחדו שהילכו,
 זכרונות אם כי רומאן, כתב לא הוא תיים•

 מספריו, אחד כל על אוטוביאוגראפיים.
ב מתנוססות המתורגמות, השפות ובכל
 ״א.- סתמיות: אותיות ארבע הספר ראש

 אך להדפיסן. מקפידים המו״לים דמ.ע.״
 מסתירות. הן מה יודעת אינה אשתו אפילו

★ ★ ★
השילומים ער

א ^ ב ו ק ם ע רו ק במדי הנעשה אחר מ
 עבד בכתיבתו, שקוע היה לא כאשר נה. 1 י

מ מאודו בכל נמנע דבר, בכל אך בפרדס.
ציבורית״. ״דמות להיות

 כל את סובב הבובות, בית השני, ספרו
 רווי- מכתב שלח דנמארק מלך הארץ. כדור
 המיסמך על לו הודתה בלגיה מלכת רגש;

 על לכתוב, למי ידעו לא הם העל־אנושי.
 צטניק, ק. שהיא בחשבם לנינה, כתבו כן
 במגע ובאה חוזים על חתמה אשר היא כי
המו״לים. עם

 הכניס מהדורות, במאות הופיע הספר
חי כאשר צטניק. לק. לא אך תועפות. הון
 לסכום זקוק והיה בניו־יורק, מו״ל פש

ה את שנתן מי נמצא ולתירגום, למחיה
 לחמש הספר של הזכויות תמורת כסף׳

שנים.
 האי- איש של צרוף? איש־רוח של גישה

 גישה אבל יתכן. משורר? של מעשיות?
השילו בפרשת גם ביטוי שמצאה עקבית,

ה על הדיון נפתח כאשר מגרמניה. מים
 ביציע אשתו עם ישב בכנסת, שילומים

דמעות. הזיל הישיבה כל ובמשך
 חזק דבר השילומים*. על שיר כתב הוא

 אם וספק — זה נושא על נכתב לא יותר
ייכתב. אי־פעם

האחרונה הסלקציה
—!1111̂...........

רו ל ** כ  ל- עבר פשוט לדבר. מיאן ע
או שאל שמישהו אימת כל אחר, נושא 20
 את להבין אפשר כן על אושוויץ. על תו

ש כדי דרוש, שהיה האדיר הנפשי המאמץ
דב ולגולל ועולם, עם קבל להופיע יחליט

 אדיר, כה היה המאמץ העם. בבית אלה רים
בהם. עמדו לא שעצביו נוראה, כה המתיחות

 אליו ששבה אחרי שהתאושש, אחרי אבל
 את עשה בתל־אביב, בבית־החולים נפשו
 הוא כה: עד לעשות היה יכול לא אשר
 בקלות; זאת עשה לא הוא זה. עבר על דיבר

 בכל הוא אבל ביוקר. לו עלתה מילה כל
 במשפט, הופעתו אולי יודע? מי דיבר. זאת

 — האלמוניות, מן יציאתו אבדן־חושיו,
משהו? בו שיחררו אלה אולי

 הרשו אילו בבית־המשפט, מספר היה מה
 מספר היה הסתם, מן ועצביו? גופו זאת לו
 נכשל. שבה זו האחרונה, הסלקציה על

 שנתיים באושוויץ. מוזלמאז היה שנתיים
 השליכו שהנאצים מאלה עצמות, גל היה

 לקרימא- נשלח לא זאת ובכל למשרפות.
טוריום.

 בעוד בחיים, הוא הושאר מדוע מדוע?
בגאזים? הורעלו אחרים שמוזלמאנים

נש שהוא זה אלא אחר, הסבר בפיו אין
 לאחיו־המוזלמא- נשבע בחיים. להישאר בע
 היינו ״כאשר סיפורם. את לעולם לספר נים

 פני על ועוברים ערומים, כולנו עומדים
סיפר, הסלאקציה,״ את שערכו הרופאים

 אשר ד׳שעון בספר אחרון נפרק מופיע •
לראש. מעל

תמתח - נינה עם
 כפוף לא בעיניים. ישר להם מביט ״הייתי
באדמה כבושות כשפני מדדה לא ושפוף,

 ובמבטי לעיניים. ישר להם מביט׳ אלא —
 את לחיות; החלטתי כל את מכנים הייתי

אושודיץ. על לגבור השבועה כל
 השבועה. אותי איכזבה אחת פעם ״רק
 שהפעם, אלא כולם. כמו ערום, עברתי
ש במקום במבטי, אתגר להם לזרוק במקום

 מבטי ולא חי אדם של חיים זיק שם יראו
ש כאחד אותי ראו — מת שלד של כבוי
החיים.״ מן נמלך

ה ״רופא — הסלקציה את שערך הרופא
 הוא מנגלה. יוזף היה — אושוויץ של בית״
הנייר דף על יחיאל של מספרו את רשם

המוזת. רשימת —
כמוסף רפאיס רוח★ ★ ★

*  לאחד איש אלף עוד עם אותו כניסו ך
 טרקלין צריפי־המתנה, צריפים. משלושה 1 1

ב נשארו יומיים המוות. מלאך של חצרו
להעבי במה היה לא פשוט הבידוד. צריפי

 24 עסוקות היו המשרפות המחית. אל רם
 שהגיעו טראנספורטים עם ליממה, שעות

 בהובלת הרף ללא עבדו המשאיות מהונגריה.
 לא הגאזים. לתאי הרכבת מרציפי אנשים

המקו ״התוצרת את להוביל זמן להן היה
 אושוויץ של נידוני־המוזת את — מית״

עצמה.
 העצמות, גל הדלתות. נפתחו יומיים אחרי

 גלי- עם הועמס ,135633 המספר את שנשא
 נעצרו בדרך משאית. על אין־ספור עצמות

 קבוצה עוד שם חיכתה הצוענים. מחנה ליד
 זה עם של האחרון המשלוח — ערומה

 הושלך יחיאל של חיקו תוך אל למשרפות.
 ומחזיק — ערום שחור, צועני: של שלד

עצמית. מתוצרת כינור
 כאילו אותו וחיבק ביחיאל נאחז הצועני

 המוזת. תנור בתוך גם ממנו ירפה לא
 המשבר בא ״נשברתי. די־נור, מספר ״ואז,״
 כאליו אותי. שבר שחיבקני הצועני הגדול.
 יכולתי לא ביחד. נלך טוב, לו: אמרתי
אותו.״ לאכזב כאילו

ו הנשים. מחנה פני על חלפה המשאית
 השנים כל במשך כי הנס. קרה כנראה, או,

ה של חלום נסתר: חלום על יחיאל שמר
 מחכה אהובתו את וימצא החוצה יצא בו יום
 מוכרחה שהיא בחיים. שהיא האמין לו.

החיים. זיק בו נדלק שוב בחיים. להיות
ה הגאזים. תא בפתח נעצרה המשאית

 היכו המחנה שומרי ממנה. הורדו שלדים
 את לזרו כדי התת־מיקלעים, בכתות בהם

 לחבק הצועני המשיך זמן אותו וכל התור.
ב ממנו יחיאל אותו דחף ואז, יחיאל. את

 ״לא לעצמו, אמר אכנע,״ לא ״לא! עצמה.
אמות!״
 על לחפש, אפשר מה מה? — חיפש והוא

 מתא מטרים שני במרחק משאית, של ארגז
מיפלט? איזה הגאזים?

ה לתא הסמוכה בפינה המשאית, על
 השתמשו, שבו פחם, ארגז ארגז. היה נהג,

ה המשאית להתנעת בנזין במקום כנראה,
 לראות יכלו האחרים המוזלמאנים גם כבדה.

כעל עליו חשב לא מהם איש אך הארגז. את

איטלקי בשבועון
 כבר הם מיפלט. חיפש לא מהם איש מיפלט.

המשרפות. בתוך — ברוחם — היו
 ריק שהיה הארגז, תוך אל נכנס יחיאל

 עצמו. על המיכסה את סגר שעה, אותה
הכרתו. את איבד אחר־כך
ה הנפתחת דלת חריקת התעורר. לפתע

ה תא בתוך שהוא ראה הוא אותו. עירה
 כיצד במוסך. עומדת המשאית וכי נהג,
היום. עד יודע אינו התא? לתוך הגיע

 הוא ס.ס. איש הנהג, עמד הדלת בפתח
 צווחת הרים מיד בתאו. שחור שלד ראה

 באקדחים הגיעו הם לחבריו. וקרא אימים
 ״בן מהם, אחד שאל אתה?״ ״מי שלופים.

יורה!״ שאני לפני תגיד, רוח? או אדם
 הרוצה אדם ״אני לחש: השחור השלד
לחיות.״

 טראנ־ היה ואז בצחוק. פרצו הגרמנים
 משלו־ אחת לגינטרגרובה, בדרכו ספורט

 אחת על אותו השליכו הם אושוויץ. חות
 דבר, של בסופו יגיע, בטח המשאיות.
למשרפה.

מופ מחנה ראש היה שבגינטרגרובה אלא
 לודוויג בשם גרמני פוליטי אסיר — לא

 הרגיל. מגדר יוצא דבר עשה הוא וזרל.
 ב־ מיוחד לגמרי דבר — הרג לא פשוט

 לגמר עד בחיים, יחיאל נשאר וכך אושוויץ.
המלחמה.

 אייכמן מול★ ★ ★
לו י \ ^ל הצליח • ^ז סו מ ^ די־נו

האוזנר, גדעון מפיו ציפה שלה העדות
ה ועל הפחם, ארגז על מספר בוודאי היה

 היתה הכותרת גולת אולם באושוויץ. שנתיים
 אדולף עם פגישתו סיפור להיות: צריכה

.1942 בינואר אייכמן,
 קאטו־ גיטו מכלואי אחד יחיאל היה אז
 של שנים שלוש השתרעו מאחוריו ביץ.

 כמו והנה, נאציים. במחנות־עבודה עינויים
 השווי־ הצירות העבירה השמיים, מן מתת
 הונדוראסיים אזרחות ניירות בברלין צית

 החופשי בעולם ידידים שמו. על הכתובים
 יכלו בה היחידה הדרך — זאת לו סידרו

התופת. מן להימלט בודדים יהודים
 בגיטו הגסטאפו מפקדת אל הגיעו הניירות
 מפקד בפני להתייצב נקרא יחיאל קאטוביץ.
 זו היתה דרייאר. אלפרד המקומי, הגסטאפו

 כאלה, ניירות קיבל שהקצין הראשונה הפעם
 בן־לילה, יהודי הופך זה כיצד ידע לא והוא

מחוסן. לאזרח־חוץ
 כפי שני. קצין הופיע כך, כדי תוך והנה,

 אדולף זה היה מכן, לאחר ליחיאל שנודע
 לא אייכמן בקאטוביץ. לביקור שבא אייכמן,

 של לכתפו מעל מבט העיף רק דיבר.
ה על מונחים שהיו הניירות אל דרייאר,
 בוז של אחד מבט נעץ כך אחר שולחן.
 נטל מילה לומר מבלי מולו. שעמד ביהודי

 והשליכם לגזרים אותם קרע הניירות, את
 אמרו יהודי, של גורלו הניירות. סל תוך אל

מוות. אושוויץ, אחד: הוא אלה, תנועות
 לתת חי הוא מת. לא די־נור יחיאל אך
 שנית לעמוד חי הוא אחיו, צליבת על עדות
ב כחיה הפעם שישב אייכמן, אדולף מול

 •הווים שאותם מצפה — הזכוכית סוגר
■י דינו. את יגזרו
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