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עודנו באנייה שמענו על המכס הקשה בישראל .כל אחד חיי בהנאה ,היינו ,סו" סו" לא
יפול הכס" בידי זרי .אול לכשהתחילו לארוז את החפצי אמר איש לאשתו שלא תשי כל
פוזמקי הניילו במקו אחד אלא שתפזר במזוודות ,וטוב שיהיו צרכי האוכל מונחי למטה,
וכדאי לקט קצת את החליפה שלא תיראה כחדשה.
אול לא קל היה לרמות את פקידי המכס בחיפה באות חדשי ראשוני של כלולות
המדינה .הפקיד זכר עדיי כיצד הוא עצמו היה מסדר את חפציו בבואו ארצה ושהוא עצמו קימט
את חליפותיו ופיזר את פוזמקיו.
באול המכס הגדול עמדו אנשי על יד חבילותיה קצרירוח וקצרינשימה .החו
מחניק והזיעה מטפטפת טיפות טיפות .הנוסעי מתמרמרי .האחד טוע כי הוא בא ראשונה
ומשנהו אומר לא כי הוא בא תחילה ,וג במשפחה גופה עובר בלחש ריב משפחתי .האשה אינה
רוצה לוותר על תורה שלפי דעתה הוא שלה ,והאיש ,נמאסה עליו הדחיפה והדחיקה:
— אתה תמיד מוותר לאחרי...
— ומה אעשה? אעמוד להתקוטט בחו הזה?
— חדל מחכמותי ...לכל תוותר ,רק לא לאשת...
וליד השולח עומד לו פקידהמכס שקט ושלוו כאילו כל הרעש אינו נוגע אליו ומוציא
מכל חבילה וחבילה את החפצי לאט לאט ,במסירות ובעיו  .לא יפחידוהו צעקות הקהל ,הוא
יעשה את מלאכתו באמונה.
קט קומה הוא ופניו צרי ועקשני .אינו נושא את עיניו מורכבותהמשקפי לב האד
העומד מולו אלא לעיתי רחוקות .הנאמנות ולאטו הוא עושה את מלאכתו כמכה בקודש;
מוציא שמלה מתו המזוודה ,פורש אותה ומביט עליה לאור הקלוש שבאול א חדשה היא.
וכיוו שאינו בקיא עדיי בסכו המכס הריהו הול לו לאט אל קצה השולח הסמו ,מעיי בספר
התקנות ושב ופוסק לו לאטו כמדבר אל עצמו:
— שלושי וחמש אחוז.
ושוב לאטו הוא מוצא במזוודה תחתוניגבר חשודי בחדישות ומרי אות בתנועה אטית
לצחוקו המתפר* של הקהל ,מביט ומערי ושוב לוקח את הספר ושוב כותב מבלי למהר .הקהל
צוחק ,רועש ומתמרמר ,והוא בשלו :לא יעשה את מלאכתו רמייה.
התלונה בביתמכס זה גלוייה וקולנית ואי בה מאותה חניפה והעמדתפני שבחופי
אחרי:
— מה אתה חושב ל ,שאשל ל בעד הסמרטוט הזה?
— מדוע אינ ממהר קצת ...מה אתה סבור ,נעמוד כא עד מחר?
— החו מחניק והוא משחק לו בתחתוני ובשמלות.
— בבית הוא מכבס את תחתוני אשתו ופה הוא מתנק בנו...

והפקיד העקש מרי את עיניו לשעה קלה וממשי בעבודתו.
קשה הצפיה בתור על שכני ממדינת טקסס שבא לבקר את קרוביו שניצלו מ הנאצי
ואגב לראות א אפשר לעשות מסחר באר* ישראל ...נמאס עליו כבר להיות בי גויי ...הנערות
גדלו וה נפגשות רק ע נכרי ...הוא כב חמשי וחמש ומראהו כב ארבעי ,מגולח למשעי,
עיני אפורות ,טובות ,תנועות זריזות .נמאסה עליו העמידה...
— אה ,שמע נא ,בחור ...הנה רק זה עברתי כל מיני מדינות וש אפילו לא פתחו את
המזוודות.
כיוו ששמע הפקיד על מדינות אחרות הרי את ראשו הקט והדק:
— למדינת ישראל יש צור בכס" ...איננו עשירי כאמריקאי...
יש חשש סכנה בכל הארצות לדו ע פקיד המכס התקי" ממ .אול כא  ,בישראל ,לא
יחריש ...עליו לעו* עצה .סו" סו" זוהי אר* צעירה ויש ללמד ג את הפקידי .והוא נושא נאו:
— רבה חכמת! כס"? וכי כ מכניסי כס"? כ מוציאי כס" .כ מוציאי כס" ולא
מכניסי ...אצלנו באמריקה הלקוחות תמיד צודקי ...כ תזיקו למדינה ולא תכניסו
כס"...
— באר נא לי כיצד אני מזיק למדינה בלקיחת כס"?
זוהי בתהצחוק הראשונה של הפקיד — מעי בתצחוק חמוצה .הוא מצטחק א
אינו מרי את ראשו כלפי המדבר.
— פשוט מאוד — מתמרמר איש טקסס — הוא נדבר אידיש ומערבב מלי
אנגליות:
— פשוט מאוד ...אר* ישראל זקוקה לתיירי .התיירי יביאו כס" .אל" תיירי
יכניסו לכל הפחות מיליו דולרי .אבל כמה יביאו אל" תיירי א תפחיד ולא יבואו עוד? טוב,
תקבל מה אלפיי דולרי בעד מכס ...נו ...ואחר כ? לא יבואו אחר כ .יסעו לשויצריה
ולאיטליה.
אפשר שהמסובי היו מסכימי לדברי האיש מטקסס ,אול הדיבור האנגלי אינו מוצא ח
בעיניה ,ואחד השליחי על ידי רוט :
— אנחנו יכולי לחיות בלי הבורגני באמריקה ...חיינו בלעדיה ונחייה בלעדיה ...ה
רוצי לחיות באמריקה על כל טוב ,ולכשישתכ השלו ה יסעו הנה במקו לנסוע למיאמי אשר
בפלורידה...

)הוקלד ע"י (oferiko.com
אפריל 2011

