
הככסה תחת :זופחמ ביגנ
 יוור רק ריווא .ףולדל לחה קד םשג .ותדרב הלילכ םיכימס וכפהו ורשקתנ םיננעז
 וללה טעמל םהידעצ תא םיבשו־םירבועה וזריז .בוחרה תא חליפ תוחל לש החוחינ

.הנחתבש הככסה תחת וסנכתנוע
 ,עגושמכ ,הצירב ץרפתה .םדא ץרפתה אלול—ףונה תא האיפקה טעמכ תוינוטונומה
 ,םיקעוצ וירחא ופדר םירענו םירבג לש הצובק .רחא בוחרב בוש םלענו ,ידדצ בוחרמ
.ףולדל ףיסוה םשגהו—המדנ ,טעמ הככש הלומהה ךא "!בנגה תא וספת !בנג"
וטואל ויה םיניתממ םקלח—הככסה תחת ופסאנש הלא .לילכ טעמכ ןקורתה בוחרה
.םשגה ןמ טלפמ היתחת ואצמ םירחא ! סוב
 םיפדורה וארנ ןכ־ירחא .תרבוגו תקזחתמ איהשכ הברקו הינשב התלע ףדרימה תלומה
.םידחו םיהובג תולוקב םיעירמ םביבס םירענהשכ ,בנגב םקיזחהב
 םצועמ .ותוכהלו וב טועבל וגילפהו והוספת .טלמיהל בנגה הסינ ךרדה עצמאב
 תחת םידמועה לש םהיניע .תעגמ ודיש המכ לכ תוכהלו ןנוגתהל בנגה לחה תוכמה
.ברקה לא וקתור הככסה
״! תומילאו תוירזכא תוכמ הזיא ,יוא״
״! הבינגה ןמ לודג עשפ־השעמ ןאכ השעיי טעמ דוע״
"!לכתסמו ןינב חתפב דמוע רטושה !ואר"
״! רחא ןוויכל וינפ תא הנפה אוה !אל״
 בוחרה .חלקל רטמה לחה רחא .םיפוסכ םיטוח־םיטוח תדרל לחהו רבג קדה םשגה
.הככסה תחת םידמועה הלאו םיצינה קר וב וראשנש דע ןקורתה
 תודבכב םימשונ םהשכו ,בנגה תא ופיקה םה .הז תא הז תוכהלמ וקספו ופייע םישנאה
 דע וב ועקשש םירבדו־ןיד םהיניב ץרפ רחא .ןטלקל ןתינ אלש םילמ םהיניב ופילחה
 םהיפוגו םהידגב .חוכיווה בסנ המ לע טולקל חילצה אל שיא ךא ,םשגל בל ומש אל יכ
 בנגה לש ויתועונת .ללכ םשגה לא תועשל ילב חוכיווב וכישמה םה לבא ,הזל הז וקבד
 היה הארנו ויתועורז ףינה אוה .ול ןימאה אל שיא םלוא ,טהלב ןנוגתמ אוהש ודיעה
 .םאונ אוהש קפס ןיא .םשגה ףטשבו קחרמב דבא ולוק ךא ,םואנ אוה אשונ וליאכ
 ופיסוה הככסה תחת םידמועה .םשגב הימודב וב וננובתה .ול םיבישקמ םה הנהו
.םהיניע םב ץוענל

"ןומוקממ זז רטושה ןיא הז־ךיא"
."הטרסה לש הניצס אוה עוריאהש ןויערה ץצ ךכ םושמ"
״! שממ לש תוכמ ויה תוכמה לבא״

"!ןםשגה תחת םואנהו חוכיווהו"
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יהמב תוינוכמ יתש ועיפוה רכיכה רבעמ :בל־תמושת ךשמש שדח רבד עיפוה הנהו
ה גישמ הינשהו שממ הסט הנושארה תינוכמה .הארנה יפכ ,שגרנ ףדרימ .תינועגש תור
. עקרקה לע לוחזל הליחתמו םואתפב תרצענ הנושארה תינוכמה הנהו .טעמכ התוא
ו מרג ,וכפהתה ןהיתש .לודג שערבו חוכב הינשה תינוכמה הב השגנתה ךכמ האצותכ
ך תינה םשגה תחת ועמשנ תוחינגו תוקעצ .ןהיתשב שא הזחא הרהמ־דעו ,תוצצופתה
ם יבבוסה ןמ דחא ףא .םואנמ קספ אל בנגה .הנואתה םוקמ לא שח אל שיא ךא ,הצרא
ו מש אל .םהמ םירטמ המכ קחרמב וסרהנש תוינוכמה יתש ירבש לא העש אל ותוא
־ ברקמ דחא םדא ואר הככסה תחת םידמועה .םשגה לא בל ומש אלש םשכ ןהילא בל
ם מורתהל הסנמ ,םדב לאוגמ ,תינוכמל תחתמ הבר תויטאב אצויו לחוז הנואתה תונ
.תיפוס הליפנ וינפ לע לפונ ךא עברא לע
״1 קפס אלל יתימא ןוסא״
ד זוזל הצור וניא רטושה"
"!םוקמ־תבריקב ןופלט תויהל חרכומ"
ב נגה .םעורה םערה דחפמו םימיא־חוכב ךתינה םשגה דחפמ ומוקממ עז אל שיא לבא
ד ע וידגב טשופ אוה עתפל .הולשו ןוחטב ךותמ ויעמושב ןנובתהו ומואנ תא םייס
. ןתריעב תא הביכ םשגהש ,תוינוכמה יתש ירבש לע ךילשה וידגב תא .םוריע ראשנש
ם ינשו המידק םידעצ ינש דעצ ,םוריעה ופוג תא גיצה וליאכ ומצע ביבס בבותסה אוה
ם ירענהש דועב ,בצקב ףכ ול םיאחומ ויפדור הנהו .תיעוצקמ תויטנגלאב הרוחא
.רוגס לגעמב בוסיל םיליחתמו תועורז םיבלשמ
.ריווא ףואשל וסינ תאז לכבו וכובנ הככסה תחת םידמועה

״1 ןועגשה והז .הטרסהל הניצס וז ןיא״
."ורותל הכחמה ,םהמ דחא אוה רטושה .תיעונלוק הניצס קפס ילב"

״? תוינוכמה תנואתו״
."תונולחה דחאל דעבמ קיפמה תא הלגנ ,רבד לש ופוסב .תינכט הקרבה"
ו כשמנ םיטבמה .םיטבמה תא ךשמש לוק ועימשהב ןולח חתפנ הנחתל לוממש ןינבב
ק רשו הפילח שובל םדא עיפוה ןולחב .הצרא ךתינה םשגהו םייפפה־תואיחמ ףרח
ת טשוקמו השובל השא העיפוה וב ;ןינב ותואב רחא ןולח חתפנ דימ .תעטוקמ הקירש
. הככסה תחת םידמועה יניעמ ומלענ םהינש .ותקירשל התנענ שאר־עינבו הכלהכ
ל צא ודמע .םשגל תועשל ילב וכלה עורז־יבולש .וידחי ןינבה תא ובזע המ־ןמז רחאל
ם ימורע םהינש ויהש דע םהידגב טושפל ולחה .הלמ ופילחה .תוקסורמה תוינוכמה
. הצרא םייפא לפנש גורהה תפוג לע השאר החינהב הצרא הלפנתה השאה .םשגב
ה סיכ רחא .םהיתותפשבו םהידיב םיבהא־חישב םיינשה וחתפ התע .הדיל ערכ שיאה
־ וביס ,םייפכה־תואיחמ ,םידוקירה וכשמנ .הבהאה־קחשמב לחהו ופוגב שיאה התוא
.ךתינה םשגה ןואשו ,םירענה לש םהיב
״! הירורעש״
״! ןועגש הז ירה תואיצמ וז םאו ,הירורעש וז ירה הטרסה וז םא״
"...הירגיס קילדמ רטושה"
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ך לה השארב .םילמג תרייש העיפוה םורדמ .הצחמל־קירה בוחרל ואב םישדח םייח
 בנגה לגעממ קחרה אל ונח םה .םיוודב םישנו םירבג ידיב ולבוה םילמגה .למג
ם תצק .ורזפתה םיוודבה .םילהא ומקוה .םיתבה תוריק לא ורשקנ םילמגה .דקורה

ה עיפוה ןופצמ .םיער־תחישב ועקש םתצקו ,ונשיע וא הת ועמג םתצק .םתחורא ולכא
ו אצי רחא .בנגה לש ולגעמל רבעמ הרצענ תינוכמה .םיפוריא האלמ רוית תינוכמ
ם יש ילבמ םוקמה תא ורת תוטיהלב .תוצובקב ורזפתהו ,םישנו םירבג ,היעסונ הנממ
.םשגל וא תוומל ,הבהאל ,םידוקירל בל
־ ילכו טלמ ,םינבא תוסומע אשמ־תוינוכמ םהיתובקעבו םיבר ןינב־ילעופ ועיפוה רחא
, םינבאמ לודג שגרד ונב ותבריקב .רדהנ רבק־ןינב ומיקה תררחסמ תוריהמב .הדובע
י רבש לא וכלה .םשגה םצעב תאז לכ .םידרווב ויתולגרמ תא וטשיקו תומילגב והוסיכ
ת א ןהילא ופריצ ,םירבא־תוכורח ,שאר־תוקסורמ ,תויווגה תא ואיצוה ,תוינוכמה יתש
א ל רשא םיבהואל תחתמ ואיצוה התואש ,םירבא־טושיפב לטומה שיאה לש ותייווג
.הבהאה־קחשמב קחשלמ וקספ
, םיבהואה לא ונפ התע .וז דצב וז שגרדה לע תופוגה תא וחינה הלאה םירבדה ירחא
ד ע רפע וכפשו ללוגה תא וילע ומתס ,רבקב םתוא ונמט ,וזמ הז וללה ופריש ילב
 תוריהמב ןהב וקלתסהו אשמה־תוינוכמ לע ולע ןכ־ירחא .עקרקה ינפ םע והוושהש
.ןנבומ תא טולקל חילצה אל שיאש תוקעצ םיעימשמ םהשכ קזבה

"!םייורש ונא םולחב ומכ"
״! ךלנש בטומ .דיחפמ םולח״
"!תוכחל ונילע !אל"
״1 הכחנ המל״
"!בוטה ףוסל"

"ז בוטה"
״! קיפמה לע ןוסא אובי ,ןכ אל םא״
 ןיאמ האר אל שיא .םיטפוש־תמילג שובל םדא רבקה־ןיינב לע בשיתה ךכ ךותב
ו ינפל שרפ אוה .עדי אל שיא ז םידקורה לגעממ וא ,םיוודבה וא םירייתה ןמ :עיפוה
ו לוק דבא ןפש רמא המ עמש אל שיא .ןיד־קספ ארוקכ םירבד אורקל לחהו ןוילג
ם ילמה םלוא .םשגה ןואשבו תונוש תופשב תולוקה תלומהבו םייפכה־תואיחמ שערב
ם יזע ,םירעוס םילג לש העונת החלתשנ בוחרב .ודבא אל ,ועמשנ אלש ףא ,רמאש
ייתה לש םמוחתב םירחא תוברקו םיוודבה רוזאב וצרפ תוברק .הז לא הז םיצפנתמו
ו שגינ םיבר .רישלו דוקרל ולחה םירחא .םירייתל םיוודב ןיב וחקלתה תוברק .םיר
ב נגב זחא ןורכישה .הבהאה־קחשמב םימורע וביבס קחשל ולחהו רבקה־ןיינב לא
 ,הבהאה ,םידוקירה ,גרהה :אישל עיגהו רבג לכה .האלפומ תויחמומב דוקרל לחה אוהו

.םשגהו םערה ,תוומה
ה דופאו םייסנכמ שובל ,שאר־יולג ,לדוגמ רבג קחדנ הככסה תחת בידמועה ןיב לא
ף יקשהל לחהו ,הפצוחבו די־קזוחב םהיניב ךרד ול עיקבה אוה .תפקשמ ודיבו הרוחש
"...ער אל ,ער אל" :למלממו םידומעה ןיב בבותסמ אוהשכ ותפקשמב בוחרה לע
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.וב ולתנ הכבסה תחת וסנכתהש הלא לש םהיניע
"ז אוה הז םאה"
״! קיפמה אוה .ןכ״
 ךרטצנ ןכ אל םאש ,תועטל ילב וכישמה" :וילומלימב בוחרה לא הנפו רזח שיאה
"...ותליחתמ רבד לכ ליחתהל
:םהמ דחא ולאש זא
"ז ...ודובכ םאה"
 רחא םלוא .ותלאש תיראש תא עלב זלהו ,תינקספו תניוע העונתב ותוא עטק אוה ךא
:ותוא לאשו ויבצע חתיממ בל־ץמוא באש
״? קיפמה אוה ודובכ"
 הנחתה ןוויכב תלגלגתמ םדא תלוגלוג הנהו .ףיקשהל ףיסוהו וילא העש אל אוה
נאה .ראווצב ךתחה םוקממ עפשב ץרופ םדהשכ ,הנממ םירטמ המכ קוחירב תרצענו

 ,ובארב" :ריטפה רחאו תוכורא תלוגלוגב לכתסה שיאה וליאו ,המיא ךותמ וחווצ םיש

."ובארב
:ותמועל קעצ דחא שיא
."יתימא םדו תיתימא תלוגלוג וז לבא"
 ־רצוקב ארקו הבהאה־קחשמב וקחישש השאו רבג לא ותפקשמ תא שיאה הנפה זא

:חור
״! םמעשל אלש ורהזיה .החונתה תא ונש״

:וינפב חרצ רחאה ךא
."ריבסהל אנ־לאוה ז תיתימא תלוגלוג וז לבא"
:רמא רחא
״! הלא ימו התא ימ עדנש ונל קיפסת ךיפמ תחא הלמ״
:ןנחתמכ רמא ישילש
"ורבדת אלש הביס ןיא"
:ותניחת חטש יעיבר
״1 שפנ־תוולש ונתאמ ךוסחת לא ,ינודא״
 תונצחשה .םהירחאמ ומצע ריתסה וליאכ ,םואהפ־תציפקב רוחאל עתרנ שיאה םלוא
תהש הלא .ותשיתה הלחמ וא עתפל ןיקזה ול ומכ הרצענ ותמישנו ןיע־ףרהכ הגומנ
 ןמ קחרה אל םירייסמ תימשר םתוזחש םישנא לש הצובק ואר הככסה תחת וסנכ
 םירייסמה דחא .םשגב עגושמכ ץורל לחה שיאה .םיחרחרמ םיבלכ ויה וליאכ הנחתה
 ומלענ הרהמ־דע .הפוסכ וירחא םיצר םירחאהשכ ויתובקעב ץרפתהו וילא בל םש
.םשגלו םידוקירל ,הבהאל ,גרהל בוחרה תא םיריאשמ םהשכ ןיעה ןמ םלוכ
."ונבשחש יפב ,קיפמה הז היה אל 1 םירידא םיהולא״
"?אוה ימ ,ןבבו"
"?בנג אוה ילוא"
."טלמנש עגושמ וא"
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״1 תיעונלוקה הניצסה ןמ קלח םלוכ ויפדורו אוה אמש וא״
."הגצה ןיבל םהיניב רשק ןיאש םייתימא תוערואמ םה הלא"
."יהשלכ הדימב תעדה לע םילבקתמ םירבדה הגצה וזש חיננ םא קר לבא"
."תורבס תודבל םוקמ ןיא"
"?תאז ריבסמ התא ךיאו"
"!תואיצמ תאז־לכב יהוז"
״? תורקל לוכי הז־ךיא״
"!הרוק הז"
״! המ־יהיו קלתסהל ונילע״
."הריקחה תעשב תודע תתל ארקינ ונא"
״! למס ,יה״ :קעצו רטושה ןוויכל הנפו רמא ״! הוקת שי דוע״
 ול זמרו ,עכעיכ ,וינפ ףיעזה .וילא בל שיאה םשש דע האירקה לע רזח םימעפ עברא
:ורמאב תשגל
״! למס ,ךממ השקבב״
ת וריהמב םתארקל אבו ופוג לא ליעמה תא קדיה רחא .הדילסב םשגב טיבה רטושה
:רקחו םחר־אלב םתוא קדב אוה .הככסה תחת בצינש דע
״? םכל המ״
״! ? בוחרב הרוקש המ האור ךניא םאה״
:רמאו םהמ ויניע בסה אל אוה
״? אופא ,םכניינע המ .םכתלוז ,םיסובוטואה לא ולע הנחתב ויהש הלא לכ״
״! תאזה תישונאה תלוגלוגב לכתסה״
״? םכלש תוהזה־תודועת הפיא״
ל אש רחא .םימחר־רסחו גלגלמ ךויח ךייחמ אוהשכ םהיתויוהז תא קודבל ליחתה אוה
:םתוא
״? ןאכ םתפסאנ המל״
:רמא םהמ דחאו ,ןוצר־יא לש םיטבמ ופילחה
."והער תא ריכמ וניא ונתאמ שיא"
"!תלעות וב ןיא בוש רשא רקש"
 וז .תונקיידבו תוריהמב הרי ;הבורה תא םתמועל ןויכ !רוחאל םידעצ ינש רזח אוה
ם יסכמ םהישאר דועב הככסה תחת ומרענ םהיתופוג .םייח־תולוטנ תופוג ולפנ וז רחא
.הכרדמה תא

(ץרווש לאכימ :תיברעמ)
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