
04e  - 1938ֱֲֶ                                              אם-בלי כילד מרגיש אני

אני.רעכךכלהרגשתילאפעםאף.לירעכךכל.לירע:וורפל
.במוחימהלחץלהתפוצץהולךהוא.מיםמלאשליהראשכאילומרגיש

,איהאלאציהעשיתיאתמולרק?לאלמה...ניקוטיןהרעלתרקזואולי

שזהחוששאניאבל.ניקוטיןהרעלת....רקזה,תדאגיאל:לאלמהואמרתי
הן.מניקוטיןצהובותשליהאצבעות.אחרמשהולהיותחייבזה.זהלא

מפניזה...למהיודעאני...יותרלראותיכוללאאני...עיוורואני.צהובות
עםעקומותרגלייםבעלמכועריהודיאני..."דמעהלמקורהפכועיניי"ש

קראתי-הרףללאדומעותעיניים-חריצי,דומעותועינייםניקוטיןאצבעות
יכוללאאתה.צודקתתמידאלמה.צודקתהיאואולי!שלהביומןזהאת

שלנוהמיסכןהילדאתלהוציאיצטרכושלאמקווהאני.אותהלרמות
.כךכלאותואהבתי.אותיריגשבאמתהוא!הזההיפההילד.מקברו

,שליהילדשאתההוכיחזהלפחות.מיםמלאהיהשלושהראשלמרות

!מוצקה עדות זו. וואלטר של ולא

העולם אל נולד ילד בו יום זה

 אותנו ומברכים קדים האילנות

בבלותם חיינו חיק אל יולד בן

 עימנו תחיה חדש אדם נשמת

זה.ביותרעלובבאופןמדוכאאני.מדוכאאני.אותךהפילהלאהיאלפחות
.לחשוביכולתחוסר,רוחניאינאונים.בחולשה.מוחלטאוניםבחוסרגובל

עליהןלפקחמסוגללאאני...מוחיאתמציףאסוציאציותשלמבול.חרדה
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היכולתאתמאבדאני...כוחיאתמאבדאני?ליקורהמה,אלוהים...יותר
עדייןאני?נפשיתאימפוטנציה?אוניםחסרנעשהבאמתאני.לחשוב
כאוס.כזהובוהותוהו...להכנע...רוצהלאאני....יכוללאאני..חייב
!אותי מטביע כאוס של אוקיינוס. בראשי שורר

העולם אל נולד ילד בו יום זה

---אותנו ומברכים קדים האילנות

.גפרוריםקופסתשלחוכמה.ניקוטיןשלשירה.גרועהשירהזו.גרועזה

.מטושמשות.מתאימותלא.מדוייקותלא.ממוסמסות.מימיותמילים

.שלימושיע!גוקי!אנה.במיליםמלליין,עלובליצןאני!שטחיות.פתגמיות

"ונעלםשהיהבעולם...חופשלהנתתיאני עדןגן".אתמולשלהעולם.
(לעולםישובשלא.אבוד Sometimes:)שר. I feel like a motherless

child...מידלעשןלהפסיקחייב.מדיגבוהלחץ.80על160דםלחץ.

.)ומשליכו לכדור נייר דף דוחס! (אוחחח... דקים רגשות בתאור דיוק שום

נעלייםלחלוץמאיתנוומבקשיםמופיעיםנזירים.אסייתימיזרחמינזר
שמחמיאים,מפתיעבאופןנוחיםקשסנדלימקבליםאנחנו.בכניסה
צרשביל.פראגדליםענקייםצמחים.המינזרלגןנכנסים.שלנולרגליים
גדוליםנחשים.עבותהוצמחיהמטפסים,גבוהיםעשביםביןמתפתל
רובציםאו,קדימהמזנקים.נחשיםאינספור.בזחילההשבילאתחוצים
.אותםלהכישלנחשיםמניחיםהנזירים,ההפתעהלמרבה.תנועהבחוסר

רקזהאתמקבלואניפחדמלאאניאבל.אניגם.התרגשותובלי,בשקט
בהתאםלהתנהגמשתדלאני.יפהלהתנהגשיודעכאורח,נימוסמתוך
לעצמישארשהכדיעדנגועדילאעודמוחי.הנזיריםשלהסודילצופן
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. זאת לעשות משתוקק שאני למרות, נחש של ראשו על לדרוך

עודזה.הגרמניםידיעלנכבשהפראג.הנוכחיהמצבישנו-זהלכלומעבר
אישןאיפה.הרכבתאתאחרההיא.שםלכודהחנהאחותי.שטניסיוט

אני.כביתיאוסטריהאתיותרלראותיכוללאאני?בביתוארגישהלילה
ליאין.לפראגלחזוריכוללאאני?בפראג?שליהביתאיפה.זרשםמרגיש
,האוסטריםביןכבוהמי:שלישיתבחזקהזראני.ללכתלאןבעולםמקום

אותיצריךמי?לונדון.בעולםמקוםבכלוכיהודיהגרמניםביןכאוסטרי
אפילוהכוחליאין.הגלותשלהמרהטעם,הגלותזאת?אנה?בלונדון
.במציאותזהעםלהתעמת-וכמהכמהאחתעל.זהאתלדמייןלהתחיל

...זמן של שפע. זמן לנו יהיה ואז. נמנע בלתי זה. יבוא היום אבל

-לעשותעלימה ללווייהללכתרצתהלאאפילוהיא?להתאבד.להתאבד?
כמעטנראההואהכלככלותאחרי?למה.כךעלאסרההיא.הורוואתשל
המהגריםכלשלירוקיםהאפורים,הצהוביםהפניםכלביןשם,חי

לאאני...מכולנובריאהכינראההואהאמתלמען.המתיםבחדרשנאספו
...זה את לעשות פוחד אני. זה את לעשות מסוגל

!לגזרים אותי קרע! אלוהים הו

.ילד פשוט, ילד עודני אני

.לשיר מעז ואני

.בשם לך קורא ואני

!לדברים בשמם קורא ואני

!לגזרים אותי קרע! אלוהים, הו
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?הזה והאומלל העמום העונג זה מה

. מפצעיך הזולג לדם ראוי לא אני

אתלעשותנוראפוחדאניאבל!חייבאני.להתאבדחייבאני.כן,כן
זה...לראשישנלחץהאקדחקנהשלהמראהאתלסבוליכוללאאני.זה

שוםליאיןאבל.כן,רעל.רעללבלועקליותריהיה!שליהראשעדיין
-רעל מדפדףהמשטרהקצין!במעצרעצמיאתמוצאאניזהבמקום...
עמודעלשהופעתיאנילאזההאם.הנצחכלבמשךענקשחורבתיק
"מאץפארי"שלהשער אני!-אניזה".זמננובניהגדוליםהסופריםאחד'"?
עומדאני.עברוכברהםאםגם,האלההרגעיםאתאשרודשלאפוחד

אמרתי?יתעלףדברשוםעשהשלאשמישהוהגיוניזההאםאבל.להתעלף
.טעותהואכאןשליהמעצר.עליחלותלאההגירהחוקשלההגבלות:לך

אני?קפקאפראנץ,הזההמשפטלביתאותיזימנתלמה.איומהטעות
רוצהאני".ק"לאאני.מקקלאאני?שלךהסיפוריםבאחדלמישפטעומד
טוביותרהרבהאתהשלךבפראגמנטיםאפילו!הה".אמריקה"אתלקרוא
,נובלבפרסהאמיתיהזוכהאתהבשבילי.גרמניהמצפוןהסוחרשלמבנו

הרומןואת,גדולוורדיםזרלךשלחתי!הזהמאןהתומאסלא!הואולא
לפני.המוותלפנינגעתשבוהאחרוןהספרהיהזה".וורדי"שלי

להזיןכדיבלבדבחלוםדיאיןארבעיםבגיל.למוותעצמךאתשהשתעלת
.זמן הרבה כך כל לסבול יכול לא רעב-אמן אפילו. אדם-בן

הקטיפהחליפתאתלארועבמיוחדאלבשאני.להורגלהוצאתימצפהאני
שהחדרמאליומובן!לבדלאשאניברור.איטלקיחייטלישתפרהשחורה

.קישארוויןאגוןשזהוחושבאני.כחברהלימשמשלצרהחבר.ריקאיננו

יוציאובוודאי,הזההמכוערהתיפלץ,קראוסקארלאת.יערפואותוגם
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מאשריותרלומגיעשזהליאומרתעמוקהפנימיתוהרגשה.ביריהלהורג
(לי עולםיש!ידעתי.יהיהשכךידעתי!אהההה)ראשועלידיואתשם.

"הרוחותעולם.אחר מה.הרוחעונה."לפעמיםרק,אדונילפעמיםרק.
זהו.אותומכירשאניחושבאני!אותילגלחמתחילהוא?עכשיועושההוא
.המתיםידיעלנגרמתנזקשלחזקהתחושה.מגגשנפללשעברפועל

.שעוברותתהלוכות.ריח.ותמורה.אור-האינטימיותודרך.אינטימיות

ברט.לאנגפריץ.שטרוהייםפוןאריך.לוביטשארנסט.העברצללי
.כבדהתנומה.שינה?צורךולאיזה?ואיפה?!למהאבל.אסטיירפרד.ברכט

(לניקוטיןהתמכרות.לשואהיההריחוף.אקסטזה )חזהועלידואתמניח?

יקרהשזהמקווהאני...שליבחזההזההלחץ...הזההכובד...הזהוהכאב
. דבר שום שארגיש מבלי. בשינה לי

,פתוחהשלוהחנות.להיותעשוישהואככלוזקןשבריריהוא.נכנסהיטלר

:אותישואלוהוא.בולהתבונןמפחידזה.שלוהאיבראתלראותואפשר

הופךוהוא,לגדולמתחילהוא,להשיבמספיקשאניולפני?"לבשמת"
-עונשבתוראותיומכהעלימתנפלוהוא.ומוצקצעירלגברפתאום אני.
לאאני!האדםהואאילם!אשמתילאזו!מבוגראדםאני.מבוגראדם
אני.שליהפניםתוויפיעלאותיהכירוברחובהאנשיםאלמלאחוזרהייתי
!מבוגר אדם

לך נשקתי פרידה נשיקת 

והוזה קודח, אוחז ובידך

:אותך מזהיר אני פעם אחר ופעם

.   מזה וגם מזה הזהרי
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. האדם הוא אילם

קטר יצפור מתי

קולם את ישמיעו הצופרים

נגמר לנו שהיה מה

.לעולם עוד אראך שלא אומר לבי

נאמר לא אמרנו שלא מילים

. האדם הוא אילם

כוח בלי - תאבדי לי אם: אדע וזאת

ישן לבי - אמות, אמות, אמות

לברוח, לעוף זאת עם ואבקש

לעשן סיגריה אכמה כמה, אלי

.האדם הוא אילם

. הלכת

מר בכי חנוק, הכרך ברחובות תועה אני

אישים חדל, תוהה סביבי אביט

לומר יוכלו אשר דמעות אין כי
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.חשים באמת שאנחנו מה

תם לא הכאב, בשיר הזמן מת

. האדם הוא אילם
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