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רוניבא הטיג 

לקנרפ ימענל ,,הנאהויו לואש" 

תאצוה) וירפס ינש לע ,לקנרפ ימענ לש ןאמורה 
ושתלו םיבחרנ םידהל ונלצא הכז ,(םילעופ תירפס 

ידי לע בויחב לבקתנ אוה וללכב .תטלוב בל תמ 
תודוקנב ויה ,בורה לע ,תויוגייתסהה תרוקיבה 
ברה ןינעל תוביס המכו המכ .תינשמ תובישח תולעב 

,בגא) ןושארה ךרכה תעפוה םע דוע רפסה ררועש 

ןה !ןושארה לע הלוע ינשה ךרבהש ילע המוד 
הרוצב רוזש אוה ,והנבמ תניחבמ ןהו ונכת תניחבמ 

דוימ,ד תונוכת המכב ןיוצמ אוה .(רתוי תיתונמא 
אל יכ םא ,השידחה תירבעה תורפסב ותוא תוד 

בותכה ןאמור ונינפל .תיללכה תורפסה תרוסמב 
יגולונורכ ןאמור !19-ה האמה לש תיפאה תרוסמב 

.הפוקת תודלותב החפשמ תודלות בלשמה ,ירוטסיה 

ףיקמ רפסה ןיא השעמל : רתוי ןאכ קיידל שי 
אתמ םינושארה ויכרכ ינש .ןמז לש הבחר העירי 
תוח הלא םינש םלוא .דבלב םייתנש לש הפוקת םיר 

הינמרג תיצמת לכ תלפקתמ ןכותב .הפוקת תומ 
,תמייאמ תפקשנ רבכ קפואב ן תיטסינאמוהה ,הרואנה 

ילשה ךיירה לש הינמרג ,תילאנויצאר-יא ,תיביטימירפ 
תוסיחד ,םצעבו ."םינשה ףלא לש ךיירה" ,יש 
תוילרוגה תוכופהתה ,תויושחרתהה בצק ,תוערואמה 
דמימ תא םיביחרמה םה םה ,יולגבו רתסב תווהתמה 

היגולונורכל םייתנש לש היגולונורכ םיכפוהו ןמזה 
.הפוקת לש 

5קנר3 ימענ 

בר רפס יבגל שדח אוה ,ןוטלשל רלטיה תולע ברע הינמרג תודהי ,"הנאהויו לואש» לש עקרה 

ירחאמ םיתעל תרכינ הניא םינמרגה הבשחמהו הפשה חורש ,רמול ןיא םנמא) תירבע בתכנש םידממ 
ותעדותו ,ינויצ םלועמ היה אל ,תאז דבלמ !תינמרג בתכ ,לשמל ,רגנאווטכיופ ןואיל .(ירבעה שובלה 
רפס אוה "הנאהויו לואש,, .תינידמה םעה תושדחתה לש הווהל אלו ,ירוטסיהה רבעל תכייש תידוהיה 

ונתורפסב התלעהש ,תרפוסל איה תוכזו ! תילארשי תואר תדוקנמ בתכנש רפס אוה ,ךכמ הרתי .ירבע 
רובעל התנווכ לע הריהצה לקנרפ ימענ יכ ,ןאכ ףיסוהל שי .הווהב ונייח תא הבר הדימב בציעש ,אשונ 

קר הריציה לע ןודל םילוכי ונא התע תעל .לארשי-ץראל ,םיישארה םירוביגה םע דחי ,רופיסה ךשמהב 
תיללכה הריוואה רואיתב החילצה לקנרפ ימענש ,רבדב קפס ןיאו .התע דע ומסרופש ,םיכרכה ינש יפל 

.המר התוא לע דומעי םיאבה םיכרכב לארשי-ץרא רואיתש הווקנ .םהה םימיה לש הינמרגב הררשש 

.,ךכב ונעבק ירה ,19-ה האמה לש ןאמורה תרוסמ יפל בתכנ "הנאהויו לואש,, יכ ,ונרמא םא 
יונב רפסה .תצקמב תנשוימ ,ללכ ךרדב ,םויכ ונל תיארנה תיתורפס הנבמ-תרוצב השמתשה תרפוסהש 
,תויקלחה תונומתה לכ .םיפפוחו םישגפנ תולרוג .הזב הז םיככרתמ םינושה םיעוריאה .ךבדנ יבג לע ךבדנ 

ןויגהל דבעושמ לכה : תישפח די ןיא הרקמל .תחא המלש העיריל םיפרטצמ ,םינושה תודמעמהו תוניצסה 

לא ,תרחא וא וז הרוצב ,הל רשק תויומדה ןמ תחא לכ !"םתס,, עיפומ וניא םדא .םירבדבש ימינפה 
ן שארמ עובק חתפמ יפל םישחרתמ םירבדה ןיא םייחב ירהש !יתוכאלמה ןמ תאזב שיש ןבומ .שחרתמה 
ירפוס ודרמתה תויושחרתהה םרג לש וז היפכ דגנ .ץבשת ןודיחכ תויעבו תועפות רותפל תורשפא ןיאו 

"יסיו'ג"ה וא "יאקפאק"ה ןאמורה םאה — אסיג ךדיאמ .יסאלקה ןאמודה יכרד תא ובזעש ,םירשעה האמה 

.הבושתה ? קאזלאב וא יוטסלוט לש ןאמורה רשאמ ,המודמה וא תיתימאה ,תואיצמל רתוי בורק תמאב 
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רוניבא הסיג !64- 

םעפ יא םא קפסו — האצמנ אל ןיידע .הלשמ תודחוימ תולבגמ תיתורפס הרוצ לכל .רקיע לכ הלק הניא 

העיריה בהר ירוטסיהה ןאמורב .םישקעמה לכ תא תרשיימה ,תילאידיאה תיתורפסה הרוצה — אצמית 

.םיימינפה םיעוריאה ןובשח לע — םיינוציחה םיעוריאה תשגדה ! קמועה ןובשח לע בחורל היטנה תמייק 

תוחפ דועו ,(קאזלאב ךרד לע) רוהטה יטסילאירה ןאמורל ,השעמל ,ךייתשמ וניא "הנאהויו לואש" 

דבכנ םוקמ וב ספות ,ילאנויצאריאה ,יתימה ,ילמסה דבורה .(אלוז ךרד לע) יטסילארוטאנה ןאמורל הזמ 

קפס ,תינוהמת תומד אוה גרבנליוא תיבל רקוטוא ןזורה .(יקסבוק'זרמל םידה ןאכ תוארל רשפא ילוא> 

,ךייש אוה תאז"דבלמ — תוניחבה לכמ תישחומ ולש תיגרלאה ביבאה-תלזנ קר ז ןוימד קפס תואיצמ 

ךשמנ ןזורה וליאו !ןזורה ןמ תמסקומ ,תורגבה ףס לעש הדליה ,הנאהוי .הדגאה םלועל ,ולוככ ובור 
הנומאל הרושבהו ,תרגבתמ הרענ לש תינפוגה החטבהה — הברקב תנפוצ איהש דיתעה תחטבה לשב ,הילא: 

קיתעה ןדיעה לא ,ןזורה .םזיצאנל קנע ידעצב תברקתמה הינמרגב םוקמ הל ןיאש ,הרוהטו השדה 
יטסילאירה רושימל םיכייש םניאש םילמס םה הלא לכ — ןשיה הליפתה רפס ,םיברועה תכיסנ ,באלגירט 

.יטקאדטסבאה-יאידיאה רושימל אל ףאו ,ירואית 

םיקהל תנינועמ הניא איה ו תולעופה תויומדה םע ארוקה ההדזמ ובש ןאמור הבתכ לקנרפ ימענ 

המע תפחוס התוללכב הלילעה .השידחה תורפסב תופוכת םיתעל גוהנכ ,היתויומד ןיבל ארוקה ןיב ץיח■ 

םינושארה םיכרכה ינש .טרפו טרפ לכב תוינע יקודקד קדקדל המ ןמז רחאל קיספמה ,ארוקה; תא 
העשב ,ונל עודי רבכ םויאה דיתעה :ןכמ רחאל אלא ופשחנ אל היתוארמו הימיא לכש ,הפוקת םיראתמ■ 
אוה ,םירוביגה םע ההדזמ ארוקהש רחאמו .םהל יופצה לרוגה תא םיספות םניא ןיידע רפסה ירוביגש 
רלטיה תילע םע םייתסמה ,ינשה ךרכה תא ונדימ ונחינה םעש ,תמאה לע תודוהל שי .םדיתעל דרה: 

לככ לודג רפסמ הינמרג תולובגמ איצותו בל בחור הלגת תרפוסהש ,ונבל רתסב םיווקמ ונא ,ןוטלשל• 
.הירוביג לש רשפאה 

ובתמהו תסחוימה ,הרישעה יול תחפשמל תב איה הנאהוי .םינוש תומלועמ םיאב הנאהויו לואש 
לש ופוס םע תמה ,באה .הינמרגב תורוד ירודמ םיבשויה ,םילודג םינישעת םה יול תחפשמ ינב .תללי 

ןימאמ אוה וייח לכ .םהב הכרבתנ תינמרגה תשרומהש ,םילענה םיכרעה לכ תא ושפנב אשונ ,רפסה 
ותלכשהב ,ותוגהנתהב לדבנ וניא םנמא יול רמ .קפסה ובלל בנגתמ םינורחאה וימיב קרו ,הלא םיכרעב 
םיקחדנו םיכלוה יול רמ לש םירבח םתוא ךא — ותיב יאב םירואנה םינמרגה ןמ ולש תיתוברתה תשרומבו: 

הלוצאה אקוודש העשב ,ולת לע דמוע יול תיב ןיידע רפסה תחיתפב .העפשהה ילעב תורוש ךותמ> 
.םיברועה תכיסנ תומ םע — תססוג תיתימאה תינמרגה 

.זילטא הקיזחמ ומא .ןילרב לש ינועה ירברפבמ דחאב רג אוה .ןיטולחל הנוש לואש לש ואצומ 
הארמל יטרקוטסיראה םפא תא םיקיתווה הינמרג ידוהי ומקיע ,עודיכו .הפוריא חרזממ האב החפשמה" 
יול רמ ,ןבומ .הנושארה םלועה תמחלמ ימיב הירטסואו הינמרג תא הפיצהש ,וז היוודו הפוכס תודהי• 

רבינואב יול רמ לש ונובשח לע ונמזב דמל לואש לש ודוד .ךכ לכ םייראגלוורבילוז תושגר ןיגפמ ומא- 

,יול רמ לש הבוהאה ותשא .תופי םינפ רבסב תיבב לבקתמ לואש םג .החפשמ ןב ןיעכל ךפהנו ,הטיט• 

ותוריש ימיב הרקמב הריכה דיתעל הלעב — ינלופה לובגה לעש הנטק הרייעמ האב התוריעצב התמש- 

ידוהי גוז ,םיעיפומ םה באה תומ םע קר .יול תיב םע רשק םוש ןיא ,דשאה ירוהל םלוא ז ינמרגה אבצב 

.הדכנה תומימח תאו ,התמה תבה ןוימד תא הנאהויב םיאצומו — טעמ דחפנו ןקז' 

ארקנ ןמש לעש ,הנאהויו לואש תויומדל ביבסמ .הלא םינוש םיעקרב תרפוסה הרחב ןווכתמב 

איה .םינוש םיגוחמ םיגוח ףיקהל ךכב החילצמו ,תונושה תוביבסה תמקר תא תמקור איה ,ולוכ רפסה- 
םהב שיו םיבוט םהב שי .רפסב םיעיפומ "םיירא" םינמרג םג !דבלב םידוהי רואיתב תמצמטצמ הניא- 

זוכיר הנחמב תונבדקב םיללעתמ ,.ם.ס ידמב ונחור יניעב תוארל רבכ םילוכי ונא םהמ םידחא !םיעשר 

ןמ תויומדה ןה תוענכשמו תויח .תוצירע לש רטשמב ןוילכל ילואו יוכידל םייופצ םירחא .הדמשהל 
תוטשפה םניא ,םינושה םהירורגו ,לעופב וא חוכב םיצאנה ,םיטסינומוקה .לואש רג הבש הבולעה הטמסה" 

.דיתעה יערז תא ובוחב ןמוט םרבעש ,םירורבו םייעבט םיעינמו םיפחד ילעב םישנא אלא ,תוינויער• 

ויניע דעב ארוקל ול ףקתשמה ,החפשמה לש ןושארה רויצה .יול תיב ביבס הרזשנ ,דלוכ הלילעה 

 r-,תוקחשמה "תולתלותמה תונבה" .דחאכ םישרמו האנ אוה ,לואש לש טעמ תומ,רדנהו טעמ תודחפנ

תוקחל הסנמ ,תיבחה ךותב הנאהוי ! דנאנידרפ לעו בלכה לע תודקפמו תומא'זיפ תושובל ןהשכ סינטב 
? ךלכולמהו עורקה ,עורפה "הבמוב" ! הרזומה ,דיטאפאהו אלפומה יפויה תלעב תידא ! םכחה סנגויד תא- 

ףאש ,םיתרשמו החפשמ ינב ,המ,דכו המהכ דועו •,ורדעהב ףא תיבה לע הרוש הרימחמה וחורש ,בא,-»- 
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!65 לקנרפ ימענל "הנאהויו לואש" 

ירטנצקכאה תיבה דוסב ונאיבהל תורכיהה תליחת סע דימ סיאב הלא לכ — ,החפשמ ינבכ טעמכ םה 

השלחה הילוחה .םיקדסו םיצרפ המכ הנבמב םילגתמ ,רתוי הבורקה תורכיהה םע ,םלוא .רישעהו 
,הממחב לדוגש יטוזכא חרפכ תיארנ איה םינושארה םיפדב "רפיה תידא איה החפשמה רואיתב רתויב 

סגה הקפד לימאב ,ינויגהה הלוקיש חוכו התרכהל דוגינב ,תבהאתמ איה .םייח חוכ רסחו םישרש רסה 
הזיעמ הניא זא םגו — תיצאנה הגלפמב רתסהב רבח אוה הבוהאש ,הל רווחתמ ןמזה ךשמב .םשוגמהו 

תפסונ האירק רחאל ."בצק ידי» לעב ,ילטורב םדא לש וידיב התוא םירסומה םה הנויפרו התשלוח .ובזעל 

לע התבהאמ העיפשהו ,המוקמ תא תידא הספת ,םאה לש םדקומה התומ בקע יכ ,ונל הלגתמ רפסב 

טקשב ;תודליה תולחמ לכב התלח וז רשאכ הנאהויב הלפיט איה .רתוי םינטקה תויחאהו םיחאה 
תורכיהה םשור םע דחא הנקב הלוע וניא הז רואית .באל ןעשמ ףא השמיש התוליצאבו הבש ימינפה 
םדאו םדא לכבש יאת .גייתסמו רירק הכורעת-גצומ ,הפי טושיק ןימכ אלא התארנ אל זא .הנושארה 
— תוריתסה תורמל תענכשמ יפוא תנומת רייצל םג רשפא לבא ,בורל תורתוס תונוכת אוצמל רשפא 

.תרפוסה ידיב הפי ןאכ הלע אלש רבד 

היתומצל דעו ,רידת םיחותפה הילענ יכורש ןמל .תמשונו היח הלוכ ,תאז תמועל ,המצע הנאהוי 

תב הרענ .לכב תטבלתמו הכרד תא תשפחמ הנאהוי .ארוקה בל תא הבוש איה ,תועתפהו תורוחשה 
;הלא תוכובס םינשב אקווד הדצל דומעתש םא הל ןיאו ,תורגבה תארקל דועצל תבייחה ,הרשע םיתש 

הלש היתויעבש הרענ ;הלודגה התחפשמ ינב לכ רשאמ רתוי ילוא תמייאמה הנכמב השחה ,השיגר הרענ 

באה תא תרעצמה ,תרדוסמ יתלבה תוינוציחה .המצעל עוגרמ תאצומ הניאשו ,ןמזה תויעבב תוככרתמ 

המלש הניא הגאהוי .תישפנה המוהמה לע אלא הדיעמ הניא תמאב ,תינוציחו תימינפ הינומרהב ןימאמה 

רעונה תעונתב השפנ טהל לכב הנימאמ איה .דחאכ ייוגהו ידוהיה ,התוא בבוסה םלועה םעו המצע םע 

םירישע תב התויה לשב ,העונתב הירבחל הרז ץירע איה ךא ,הפרטצנ הילאש תיטסילאיצוס-תינויצה 
דע ךא — העונתב הילע ורמאש םירבד לשב ,תוכוראה תורוחשה היתומצ תא תזזוג הנאהוי .םיסחוימו 

.ינוציח רכיה ןמיסכ תולק התואב לסחל רשפא יא ימינפ דוחיי יכ ,הל הלגתמ הרהמ 

,הדבועה איה לואשל הנאהוי ןיב םימקרתמה תודידיה יסחי רואיתב הבוט תיגולוכיספ הדוקנ 

לדג אוה — רתוי עדויו רתוי האר לואש .תופידעה תא וידיב אקווד ןתונ לואש לש יתרבחה ואצומש 

.ףולחךב םולח אלא וניאש ,יול תיבב הלדג הנאהויש העשב ,תואיצמה איהש הבולע הטמסב 

םהירבחמ יכ ונצפח םימתבו תמאב רשא ,תונורחאה םינשב ונארקש םירפסה םה רתויב םיטעמ 

.הז טועימל ךייש "הנאהויו לואש» .ךשמה םהל ופיסוי 
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