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 ןורטאיתה דיל תוארל ,יקצדאר־בוחרמ אב התאשכ ,רשפא םיאנ רבוטקוא־ימיב
 ־יצע םתוא ינפל דמועה ,ןושארה ןליאה .המח־רואב תונליא לש הרובח ינוריעה
 הכ בוהז םתכ ,ויתסה ןמ בהלושמ הכ ,תוריפ םינועש םניאש ,םיהכ־םימודא ןבדבוד
 אוה הנהו .ץראל לישה ךאלמ הזיאש הקובא אוה וליאכ הארנ אוהש דע ,ןפוד־אצוי
.ותובכל םחוכב ןיא הרקהו ויתס־חורו ,רעוב
 הצור ימ ,ןליאה הז חכונל ,ןבלה תוומה לעו הולע־תכלש לע ילא רבדל הצור אופא ימ
 ־יקוח יכו ,העשה וזב ומכ דימת יל ריאיש ןימאהלו ייניעב וב קיזחהלמ ינרצעל
זוב םיטלוש םניא םלוע
 םימילחמה םירויחה היתב לע ,ריעה תא ריכהלו רוזחל םג וישכע רשפא ורואל
 ,הריס וזיא םעפב־םעפ םיה ןמ האיבמה ,הלעתהו ,תוהכ םיפער־תופלחמל תחתמ

.הרובטב תנגועה
 ךא ,תויאשמבו תובכרב רתוי רהמ ריעה לא םינעטמה םיאבומ זאמ ,למנה תמ םנמא
 גלשה ,תוילולש וכפהש םימה לע תוריפו םינצינ םירשונ ןיידע הובגה ףיצרה ןמ
 תחא םעפ דוע איה תקזחתמ זאו ,הימהב םידרוי־םיצא הסיסמה־ימ ,םידבה ןמ לפונ
.ונאוב םע חתמנ ינוגססה השרפמש תנוניפס לגה םעו ,לג תהבגמ איהו ,תואגל
 הילא ורבע ן ידמ ויה םיסעמ הייותיפש יפל ,תרחא ריעמ תאזה ריעה לא ורבע רידנב
 ןאכ אוהש ,הסחמ ריעה־ילושב ושקיבו ,ידמ תורצ ושענ תורצחהש יפל ,םירפכה ןמ
 ,היינבה־ישרגמו תולודגה תוניגה ,ץצח־תומוגו חודש ןיידע ויה םג םש .רתויב לוזה
 .םינכתשמבש םיינעה לש םמחל ,תויעועשו תויבורכ ,םיקלס תובר םינש ופסאנ םהבש
 ורסינ םמצעב .דוסיה־ימב ויה םידמוע .םמצעב םהיפתרמ תא ורפח הלא םינכתשמ
 םא עדויה אוה םיהולאו ,ביבאל ויתס ןיבש םירצקה םיברעב ףא ,הרקתה־תורוק תא

.םתומ םרט תוחפט־גח ואר
 ,םיביצי־יתלבה םיקחרמה־תוחיר לע וכנחנ רבכ םה יכ ,תפכיא היה אל םהידליל
 ־ץראב דתי ועקת ,םיגליע־ןושלבו תיערא ,םינעוצהו ,המדאה־יחופת־תורודמ ורעבשכ
.הפועתה־למנ ןיבו םימלועה־תיב ןיבש רקפהה
 םהילענ תא ריסהל םידליה םיווצמ רבעמה־בוחרבש ריכשהל־תוריד־ףתושמה־תיבב
 קר םהל רתומ .תיבה־לעבל תחתמ םירג םהש ינפמ ,םהילגרל םהיברג ,קחשלו
 םהל םירמוא רפסה־תיבב .הלא םהייח־ימיב השיחלה ןמ דוע ולמגיי אלו ,שחלתהל
 ןיב ...תוכהל .הפה תא םיחתופ םתאש דע ,היה ךירצ םכתא תוכהל :םירומה
 םה םינגראמ ידמ־םישחול םתויה לע החכותה ןיבו ידמ־םישיערמ םתויה לע החכותה

.םהייח תא
 ובשח םידליהש אלא םידדושה םירבוע ובש קחשמה ןמ אל ול אב ומש רבעמה־בוחר
תא ואר ,רתוי קחרה םהילגר םואשנ רשאכ ,ןמז רובעכ קר .והזש םיבר םימי
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 ,םינרקסה רובעל וצלאנ ןאכ .הניוול תבכרה תעסונ הילעמש ,הנטק הרהנמ ,רבעמה
 דלונ והשימ בלב .ויתסה־יגראמ תא תוצח ,תודשה ינפ־לע ,הפועתה־הדש לא ושקיבש
 אוה חונ :ורבס ׳קב םישנאהו ,םימלועה־תיב דיל הפועתה־למנ תא םישל ןויערה
 וליאוה אל םיסייסה .םינומיא־תוסיט ןאכ וכרע ןמז הזיא ךשמש ,םיסייסה תא רובקל

 תא ומירה םה 1 ןוריווא !ןוריווא :וחווצ דימת םידליה .לופילו והשימל תחנ םורגל
 ןיב םיסוטמה וגח וב ,םיננעה־תויח־ןג לא וסיבהו ,םנפחל ושקיב וליאכ םהילא םהידי
.םילחז־ימלג ןיבו םיסירגיס־ישאר
 היראמ ילוצליצ" תא וב םיללחמו ףסכה־ריינ תא דלוקוש־תוחולמ םיסלקמ םידליה
 םידליה .םיניכ םהב תולפל ,האפורל םהישאר תא םיברקמ םידליה רפסה־תיבב ."לאס
 ־דמוע ריעה לש האריה־תיבב ןועשה יכ ,ןועשה לצלצמ תועש המכ םיעדוי םניא
 תא םיעדוי םה ישוקב) !םידליה .רפסה־תיבמ רחואמב םירזוח םה דימת .תכלמ
.("םידלי" םיארוקשכ קר בל םימש םה ךא ,םמש
 םיליגרת ,בצינב םתביתכ ,םייתחת תוא־יקלח ,םייליע תוא־יקלח :תיב־ירועיש
 לש ןלבהב .הריכז־תולובחת תרזעב הפ־לע־ינוניש ,תויזה־לופישבו םיקפא־תבחרהב
 ןיב ,ךורח קחמ־ימוג ,םיטוז םיליעמ ,םידלי־ייח תואמ המכ לש ,תוחושמ תופצר
 םיבייח ושבכל־ןיאש־טופטיפו םייכרב־לע־העירכ ,הניפב־הדימע ,הפיזנל תועמד
.תורבידה תרשעו ביתכ־תבתכה ,לפכ־חולו ת״יבפלא :קיפסהל
 םיאורו יניס־רה לע םיעמוש םה .תושדח םילמ םישבולו תונשי םילמ םיטשופ םידליה
 ןמ םילבלובמ ,ולש םינדאהו ץיוצמה ינורפעה ,קלסה־תודש לע ךירלוא־רה תא
 םרטב םרית־לש־לובשא םימרגמו העמוחה תא םיסעול םהו ,רעובה הגסה ןמו זראה
 .םידרז־שאל לעמ ותוא תולקל ,התיבה ותוא םילטלטמ םהש וא ,לישביו השקתי

 ,הריכה־שא תחפהב השומיש תא תאצומו ,םיצעה־רצואב תרגאנ תלטרועמה הרזישה
 םיקחרממ בלה תא םיממחמ ,ןשע םילעמ םהו ,תיזה תאו זראה תא םהילא ףיסומ התאו
.תוריקה לע םיללצ םיליטמו
 תוליל תנוע ,הרוחא סבמ אלב ,המידק סבמ אלב ,דלומה־גח־ימי ,ןוחצנה־תותוא־תנוע
.הוקת־רדעיה :הערלו הבוטל ,םהל ץק ןיאש תולהבהו םידשה ,תעלדה
 ןאכה ןמ קר ,ונממ יומיד םהל ןיא .םלועה לכ תא םיארי םה .רחמ אלל םה םידליה
 םונהיגה לא םירתנמ םה תחא לגרב .ריג־וקב םוחתל רשפא הלא תא יכ ,םשה ןמו
.ןדעה־ןג לא םה םיצפוק םיילגר יתשבו
 עקבש ןוכישל ,חיב־לעב אלל תיבל .הסארטש־לזנהל םידליה םירבוע םימיה דחאב
 ,הסארטש־ןבוהטבמ תובוחר ינש קחרמ םירג םה .בל־רצו ףלואמ ,תואתנכשמ־תפילקמ
 ,הסארש־יקצדארמ דחא בוחר קחרמו ,תיזכרמ םיקסומו םיחוורמ םיתבה לכ ובש
 התיזחבש ,הניג לעב ושענ םה .וב תרבוע ,ףוצרפ־תבחרו תורוא־תמודא ,תילמשחהש
 םניא תונליאה .םינטק םירגרג־יחישו םיריעז חופת־יצע הירוחאבו ,םידרו םילתשנ
.וידחי לודגל םירומא םהו ,םמצע םהילע םתמוקב םילוע
 םישוע ףרוח־תומיב ,שמשה לא םיקורי םיסירתל דעבמ םידליה םיציצמ ץיק־תומיב
ןיילדאמ ,תיתפרצ םידמול םה .םייניע םוקמב םימחפ־יזתנ ול םיבחותו גלש־שיא םה
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. רתנספב םינגנמ םה .יר אל דראגיר לא .רטיני׳פ אל א טא לא .הי׳פ טיטפ ןיא טא
.ביבא־תיימה .ץיקה לש ןורחאה דרווה .הינאפמאשה־ריש תא
ל צל ךפהנ הז .ןימ־חצור ץפוק םכותמש ,םינותע םיארוק םה .דוע םיתייאמ םניא
ש ושחר תא דילומ אוהו ,תדה־רועישמ םירזוחשכ םימודמידב תונליאה םיליטמש
ם יפשוחו םידרפתמ םקול׳פהו תינזיעה ;תורטועה תוניגה ךרואל תשוואמה ,תכרדזאה
ה קושת הלמב ןומטה ןירותסמה תא ,קנוחה תזיחא תא םישח םה .ותומד תא עגרל

.ומצע חצורה ןמ רתוי דיחפמהו ,תינימ
י דמ בר ןמז ברעב והשש םושמ ,הניש־יפייע םה .םייניע־באכל דע םיארוק םידליה
ט ולקל בראמב םיצבור םה .הקסאלאב בהזה־ישפחמ םע וא ,תיארפה ןתסידרוכב
ם הלש ףוגה תוהמ לע םיהות םה .תונבומ־אלה םילמה ןולימב םיקשוחו ,הבהא־חיש
ט עמכ םילוכי םניא ,תונמדזה לכב םיקחוצ םה .םירוהה־רדחב הליל־תבירמ לעו
.תיווע ידכ דע םיקחוצו םימק ,קוחצמ םילגלגתמו קפאתהל
ש טשוטמ וינפ־םולצתו ופוג לע שק־יצינא ,םינבתמה דחאב בורקב הלגתמ ןימה־חצורו
.רקובה־ןותעב קר אל ,ריכה ילבל דע
ם ידלי תוחכונב .ןוכסחה־תספוק ךותל דוע תלפונ הניא עבטמ םוש .ףסכ ןיא תיבב
ת א ריגסהל תונכה השוע ץראהש שחנל םילוכי םניא .םיזמרב קר דוע םירבדמ
ר וח םהב העבנו ,םיערקנ םהש דע םהב םיכשומ לכהש ,םיימשה תא ףאו המצע

.רוחש
ת ולוק וידארה־תביתבו ,םתסיעל םיכיראמ ,םישירחמ םידליה םיבשוי ןחלושה לא
ר יסה־הסכמ ובש ,עווגו חבטמב עגופ קרב ומכ תושדחה־ןיירק־לוקו ,הברק הרעס
ם ירבוע תוצוחב .קספנ למשחה־וק .םיעקבתמה המדאה־יחופתל לעמ להובמ םמורתמ
יסרל ץפוני לכה דע ..." .םישארל לעמ םיפנפנתמ םילגדה .םידעוצה םירוט־םירוט
א לל ,תונמואמ תועבצאב םידמול םידליהו ,עמשנ הנחתה־תוא .ץוחב רשומ ךכ ,"םיס
.תועידי םהיניב ריבעהל ,רמוא
ך ותל םמצע תא םיפסלפמ ,םישקשקמ םה .ימב םיעדוי םניאו ,םיבהואמ םידליה
ת עגשמש הפש םה םיאיצממ ,ךישמהל ךיא דוע םיעדוי םניאשכו ,רדגומ־יתלב ןורויח
, תא .ילש םימ ,התא .ילש שא .ילש תדוכלמ .ילש לעוש .ילש הפח .ילש גד .םתוא
ל כ־לכה ...ילש לכה .וא .וא .ילש־לבא ,התא .ילש־וליא ,תא .ילש הקראה .ילש לג

ם ישתכתמו הז לע הז םיפולש םיפורגאב םירעתסמ ,הז תא הז םיפחוד םה .ילש
.תמייק הניאש הנעמ־תלמ לע
!הלאה םידליה .םולכ־אל הז
ם ייורש םה ,תינש ,תבצח ,תלעש ,ןורג־תקלד ,םהל םחו־רק ,םיאיקמ ,םיחדוק םה
־ ירדענ םה םילטומ םימיה דחאבו ,תוומל םייח ןיב םיפחרמ ,שואיי־רחאל ,רבשמב
.הצרפ המחלמהש םהל םירמוא .לכה לע םהב תושדח תובשחמו ,םישושתו תושוחת
ם גאה ינפ־לע קילחהל רשפא ,וחרק תא תוצצפה הנצפתש דע ,םידחא םיפרח דוע
, ןומעפ־תויאצחבש תורענל הרומש זכרמב הקדה תיגוגזה־תפצר .גרבציורקה ילגרל
.םיריהמל תוכייש ביבסמ תועוצרה ;תוינימשו ץוח־תותשקו םינפ־תותשק תוקילחמה
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־ יתבבו ,חרקה־ילענ תא תורגובה תורוחבל םירגובה םירוחבה םיליעגמ קסומה רדחב
ב ייח .רשב־תולד םיילגר לש ,רוברב־יראווצ־רוע־ןבול ,ןרועב םה םיעגונ םהינזא
, םידליה ומכ ,ול ןיאש ימו ,םירדהמה םע בשחיל ידכ תוגרבתמ םיילענ לוענל התא
ד ומעי וא ,םיגלשומה םגאה־ילוש לא רוסיש ,תועוצר םע ץע־לש־חרק־לענ אלא
.לכתסיו
ם הו ,םמכש לע םילות םהש ,םהילענמ ורענתה תוקילחמהו םיקילחמהשכ ,ברעב
, םיריעצ םיחרי ייומדו םיננער ,םינפה לכשכ ,םישרקה־תמב לע םידרפנכ םילוע
, םיסרפתמ םילוקמרה .גלשה־יככוסל תחתמ תורואה םילוע ,םימודמידל דעבמ םיפקשנ

ם ייסנכמב אוה ,ץעה־תוגרדמב םידרוי ,ריעב םיעודיה ,הרשע־ששה ינב םימואתהו
ם ה חור־ךרואב .רועה־עבצ־וקירטל לעמ לוחכ םולכב איהו ,הלוכת הדופאבו תולוחכ
ם ייפנכ־תפחרהב איה—הנותחתה הגרדמל לעמ וצרפיש םדוק ,החיתפל םיניתממ
, תוקזח ,תוקומע תומישנ רפסמב םיעיגמו ,חרקה לא—תרדהנ ןייחש־תציפקב אוהו

, רוא־לש־לגלג הינפל קיזחמ אוהו ,הנושארה האלולב תחתופ איה ןאכ .זכרמה לא
ה קיזומהו קורחל ליחתמ ןופומארגה־טחמשכ ,לפרע היוטע .תקנזמ איה ודעבש
ש יאהו ,תוריפכמ תובגל תחתמ םהיניע תא םירעופ םישישקה םינודאה .תסמסמתמ
־ םיילגרה לעב ,םגאל ביבסמ תוכוראה־תוקלחהה־ףיצר תא הנפמה ,גלשה־תא־לעב
ו ליאכ ,הרענה תועיספ רחא בקועו הפרגמה־תק לא ושאר ןיעשמ ,תובחס־תופוטעה
.חצנה לא ןה תוכילומ
 ,תמאב םעפה תאז ,ירצונה־תונליא :םידליה לע האילפה תדרוי תחא םעפ דוע
.םידליל ףסותנש יאנפ ,הל ופיצ אלש ,תיוולתמה הנתמהו .םיבהול .םיימשמ םירשונ

ם הל רתומ רתוי רחואמ .טלקמל תדרלו תורבחמה תא ריאשהל הקעזאב םהל רתומ
ם ילייחה ןעמל שכל־תופוק עולקלו םייברג גורסל וא םיעוצפה תבוטל םיקתממ ךוסחל
. תומוהתבו המדאה ךותב ,רוביחב םתוא רוכזלו .םימבשו ריוואבש ,השביבש הלאל
, הפועתה־הדש ןיבו םימלועה־תיב ןיב תוחוש רופחל םהל רתומ רתוי דוע רחואמבו

ם הלש תיניטאלה תא חוכשל םהל רתומ .תוחונמה־תיבל דובכ ףיסומ אוה רבבש
, ךכ־לכ הברה ץוחרל דוע םיבייח םניא .םיימשב םיעונמה־ישער ןיב ןיחבהל דומללו
ן יא יכ ,םהלש הציפקה־ילבח תא םינקתמ םידליה .דוע קדוב שיא ןיא םיינרפיצה תא
ם יקחשמ םידליה .תחלצ־ישקומ לעו היהשה־ינונגנמ לע םיחחושמו ,םישדח דוע
־ אלו־םיטיבמ ,הככ םה םיבשוי קר םימעפל ךא ,"רובעל םידדושל ונת" תוברוחב
ל יבשב םיסיסר יד שי ."םידלי" םהל םיארוקשכ דוע םינענ םניאו ,םולכ־םיאור
.םהל רקו םיבוטר םה יכ ,םידעור םידליה לבא ,"ץראו םיימש"
, הנשה־תאמ־תמחלמו םינשה־עבש־תמחלמ יכיראת תא םידמול םידליהו ,םיתמ םידלי
ה נחבהה לעש ,הביסה םע הליעה תא ,תוביאה לכ תא לבלבל םהל תפכיא היה אלו
, ילע בלכה תא םירבוק םה .הירוטסיהב בוט ןויצ לבקל רשפא ןהיניב תקיודמה
ל ע ,ףרועב־תוירי לע םתוחכונב םירבדמ .הפלח תוזימרה־תע .וילעב תא וירחאו

ם שכ ,םה םיחירמ םיאורו םיעמוש םניאש המו ,םיצוציפ לע ,םילוסיח לע ,תוילת
םהילע לפנש ינפמ םתוא חקפל רשפא־יאש ,טכרפור־טנאס יגורה תא םיחירמ םהש
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 .דתיה םיריעצל ."לומב סנאמורה" תא תוארל ידכ הבינגב וסנכנ וילאש ,עונלוקה
 םימי רפסמ ,הגירהה לאו לודגה התוומה לא הסינכה םהל הרתוה ךא ,הרוסא הסינכה
.האלהו זאמ םימיה לכו ,ךכ־רחא
 וניא שיא .הריצ לע תלד םוש .ןולחב תיגוגז םושו .תיבב רוא םעפ ףא דוע ןיא

.םק וניא שיאו ענ
 ןלוגיצ־תריטו ,דמוע ןטקה לחנה .הטמל אלו הלעמל אל דוע םרוז וניא ןאלגה

.תאשנתמ הניאו תדמוע
 .ןוקרדה תא לטוק וניאו ,הלאה ודיבו דמוע ,השדחה רכיכב דמוע שודקה־גרואיג
.המק הניאו ,תדמוע תירסיקה הז דיל
 םחל־תס אלו רוא אל .םיפושח וישרש לכש ,םורטסוגילה ריע ,ריעה .ריעה ,הא
.לכל לעמ טקש ,טקש :םירמוא םידליה לא .תיבב
 ,םיאלפה־רופיצ ?תודמוע ןיידע תומוח המכ ,ביבסה־תובוחר ןיב ,תומוחה ולא ןיב
 ,תא ,יריע ,תא .ומת־ופלח םינשה עבש ,םינש עבש הקתש איה ?היח איה ןיידע
 ילש־יריע ,םויל־לעמ ,לילל־תחתמ ,תינדיסה־המדאל־תחתמ ,םיננעל־לעמ ,ריע־אל
 ־טנאסה םעו גניר־רגנירטקיווה םע ריעה .ילש הקראהה תא ,ךלש לגה ינא .ילש־ירהנו

...גניר־רטייו
 ־יליבש תומשכ םהיתומשו ,ביבסה־תובוחר לכ ,ןסארטשגנירה לכ תומש ורכזיי

 ,תוטמסה לכו ,םידליה יניעב רתוי םילודג ויה אל םה םגש ,םילודגה םיבכוכה

 תא ,ןדעה־ןג־תטמיס ,םהיתומש ויה ךכ ,ןכ ,האובתה־תטמיסו ,הדוצמה־תטמיס
 ,ומשב לכה ןאכ ארקייש ידכ ,שדוקה־חור־רכיכו ןבתה־רכיכ ,חוכשל אל תורכיכה
.הקראהו לג .תורכיכה לכ ודקפייש ,דעו־תחא
 םישרדנ םה .תכלל םיאשר םהו ,םידליל הדועת בתוכה והשימ דוע ןיא םימיה דחאבו
 ךירצ ןיא .לועבג דילומו םירעוס םילולצ םימ תורשחב דרוי ביבאה .םייחה לא תאצל
 ,םיטפורמ םיסיכ ךותב םהידי ,הפמ םיכלוה םה .עיגה םולשהש םידליל םהל רמול
.םמצע םהל הרהזא־תקירש ,םיקרוש
 הריקפמ ,השדח רכיכ ונישעו ,םידלי ןיב יתייה ,אוהה םוקמב ,איהה תעב ,ינאש יפל
 תא ,םינדאה לכ תא הדיעמו ,גרבציורקה לא הארמה תא םג ,הסארטש־לזנה תא ינא
 שורג דוע ןתונ וניא יקדנופהש יל רווחתנש יפלו .תשחולה הולעה תאו הציצה־יברוע
 םירחאל ינא החינמ ,דאנומיל דוע יל גזומ וניא םגו ,םיקיר ןופיס־יקובקב רובעב
 אלל ותוא הצוח ינאשכ ליעמה־ןוראווצ תא תפקוזו ,רבעמה־בוחרב ךרדה תא
 םוקמב םש .ואצומ תא וב ןיחבמ וניא שיאש חרוא־רבוע ,םירבקה לא עיגהל ,טבמ
 ,ץצח־ירייש תואלמ תוסנהש םוקמב ,םירועפ תורובהש םוקמב ,תמייתסמ ריעהש
 םיעדוי .םיידיה־תופכב שארה תא םישלו עגר תבשל רשפא םש ,רמזלמ לדח לוחהו

 יכ .לכל הביס שקבלמ םיענמנו ,אוהש יפכ אוה לכהש ,היהש יפכ היה לכהש
 לא אב וניא םולכ ..? קובמסה־יחישו תוזרתה .הייחת־םסק ןיא ,ךב עגיש הטמ ןאכ ןיא
 ינש ,ןלוגיצ־לדגמ אלו .םקוהו רזחש תיב םוש ,ופלח־םימי די תעיגנ םוש .ךבל

םדוק ,תממודה הריכזב .םהב בהז־ימשגש םינגה ,םידרווה ,םימגאה ,םידוצה םיבודה
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?ובל חורזל ךירצ המ .תואיציה לכ ינפל ,האיציה
 ריעה אל ףא ,הלא ןיב הניא תודליהו ,ונל רבתסהל לוכיש אוה טעמבש־טעמה
 ,תקלוד הקובאהשכ ,אלפה תא םישגמ ןורטאיתה םעש ןליאהשכ קר .הב המייקתנש
 תויאדה לע תינושארה תילולפאה :בברעתמ לכה תא תוארל ,םיב םימכ ,ידיב הלוע
 םע ,הלש םייליוואה ןורכזה־ילספ לע ,השדחה רכיכה תא ן שא־קהובב םיבעל לעמ
 ־יכירכ תא !תומוק־תיבב תילעמה־שחר םע זא לש םירפוצה תא ;היפוטואל טבמה
.יטנלטאה ףוחב וב יתסגנש ןבאה־םיסר םע םישביה הבירה

(.ב .א)

ארולפ לואפ
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