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"!ילש רופיסהמ יתלפנ"

םילקש 69 ,'מע 71 ,תרנכ תאצוה ,הנאוגיא תאצוה .ןהכה ןר :תידנלוהמ םגרית .ןול ןפ הקויעדיול

תחא הלמ וב םיארוקש ינפל דוע - ךירצ הזה עיתפמהו קיחצמה ,ןיינעמה ,דחוימה רפסהמ תונהיל ידכ

ךרדב םה ןאל ;םהל תויהל יושע יפוא הזיא ;םיארנ םה דציכ :בטיה םירפס ריכהלו דבל אורקל תעדל -

;ללכ ךרדב םהב םירבדמ הפש וזיא ;ישממה םלועל םהלש רשקה המ ;םיעמשנ םה דציכ ;םירתוח ללכ

ןב ליכשמ ארוק תויהל דואמ יאדכ ,תורחא םילמב .םייתסהל םיבהוא םה דציכו םתוא םירייאמ דציכ

.תוחפל הנומש-עבש

,תיטא תויהל הלוכי איה :האירקה יפוא תא םכל ביתכי דחא ףאש רוסא יכ ,דבל אורקל תעדל ךירצ

.הטמל הלעמלמ אקווד םימעפלו לאמשל ןימימ םימעפל ;תינלוק וא/ו תמליא ;תינגלדו הביקע ,תיתיזזת

עפשל לולצל ילב יכ .האירקה ןמזב וידיב רפסה תא קיזחי אל דחא ףאש ידכ דבל אורקל תעדל ךירצ

תרבעה בצק תא ביתכהל ילבו ,ןמזה לכ תונתשמה הקיפרגהו היפרגופיטהו ,תונונגסהו םירויאה

-הרוההש עגרב :רפסה קסוע קוידב ךכב יכ דבל אורקל תעדל ךירצ :ףוסבלו .הברה וצימחת ,םיפדה

.ןטקה ןיזאמה ידיב רומג-אלה רופיסה תא ריאשמו הנומתהמ אצוי ארוקה

הרק הז" :תוינכותו תוינושל תועתפהלו םלתב הכילה-יאל החטבה דימ רפסב והזי םירפס םיריכמש ימ

.ידבל יתקחיש .ינשה רדחב יתדבע ינאו .ןגינ אבא .רפס הארק אמא .ןולסב ובשי אבאו אמא .ברעב

לכ םדוק לבא :םגו .)תבייח ינאש דיגהל ונווכתה םה( ?הלעמל הלוע תא :וארק אבאו אמא זא לבא

םהו .)החנא( קחשמה תא רומגל וליפא יתקפסה אל ןיידע .)?ןגלב הזיא ,ןגלב המ( ןגלבה תא ירדסת

!הנגה ילבו ,ידבל הלעמל תולעל הכירצ יתייהו ).החנא( !אצי הז הפי המכ תוארל ואב אל ללכב

.)6 'מע( ")החנא(

הניצסל רופיסה רבוע ,הנישל תוננוכתהב תוכורכה תודמחנ-אלה תולועפה לכ עוציב רחאל ,ןאכמ

לכ ןאכ םג ךא .הנישה ינפל רופיס תרפסמ אמא :תורפסהמו םייחהמ םינטקה םיארוקל תרכומ

-דחו האלפנ תיווזמ שגומה רויאה :ירשפא ןוויכ לכמ ,רחא והשמ לבקנ םעפהש םיריהבמ םינמיסה

ןר םגרתמהש ,תרבודמ הפשב ידוחייה שומישה ,ףדה לע תיטמרדה ןתחנהו תויתואב שומישה ,תימעפ

.ןכותה ןבומכו ,רתויב הקיחצמו תענכשמ תירבעל הריבעהל חילצה ןהכה

לבא .הז תא תרפסמ ינאשכ .וישכע ילוא ?יתמ ...םעפ היה היה" :דומעה לש תילולימה הלוכתה הנה

לש ינשה דצהמ ןופלט !רהמ יאוב ?םעפ שי היה ?דיגאש הצור תא המ ...םעפ היה היה :תרמא

תטמוש אמא .הקיטאופ-סרא ולוכש ,רופיסה השעמל ליחתמ ןאכ .)9 'מע( "הטמלמ אבא ארק !םלועה

שגומה ,רחא רופיסב ,םייתניבו .תיטנלטא-סנרט ןופלט תחישל הצאו רפסל הליחתהש רופיסה תא

דליו אבאו אמא םיאור ןושארה סקימוקה עובירב :תרעצמ תוטמשיה דוע תשחרתמ ,סקימוק ןונגסב

םיריהזמ "!םיווקהמ תאצל אל !רהזית !יה"( עוביר לש ןותחתה ןקה לע בשייתמו קחשמ דליה .ןטק

,קעוצ אוה !וליצה :ראתמה יווקל ץוחמ לא לפונ דליה ,אמא לש רופיסה ומכ ,אבה עובירב .)וירוה

ליחתמו ,ונלש תרפסמה תטימל רשיה לפונ ןודליהש ררבתמ םש .ףד רהמ ריבעהל ונלוכ תא בייחמו

?ךל םיארוק ךיא !ידעלב םיכישממ םה וישכעו הלחתהב קוידב ונייה !ילש רופיסהמ יתלפנ" .תוכבל

.)13 'מע( "ליחתה קר ילש רופיסה .עדיול .אל ?עדיול .עדיול .יתלאש

ןוימד אלמ ,רדהנ יטאופ-סרא עסמ ךרד עדיול לש רופיסה תא אוצמל םיינשה םיסנמ ךליאו ןאכמ
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,עבצ-ירסח ,םייסקימוק ,םיימוק ,םייטסילאירוס ,םייטסילאיר :םירופיס יגוס רופסניא ךרדו ,רומוהו

עדיול לש ערפומהו לחתומה רופיסה תא אוצמל ידכ לכה - םידיחפמ ,בלל םיעגונ ,םיקיחמ ,םייחוויד

תחלוש איהש םולשה תושירד דבלמ ךא ,תאז העדי אל יאדווב תידנלוהה ןוול ןפ הקוי( וירוהל וריזחהלו

הזה תרגסמה רופיס תועצמאב םילארשיה םיארוקל תרסומ איה םידליל תורפסה תורוצת ןווגמל

תאירב תכאלמב אוה םג קסועה ,ןמסורג דיוד לש "תוריק לע לייטמ רמתיא"ל המיענ םולש תשירד

.)רופיס ךותל הלילצה תייווחבו םירופיסה

ןחב רפסה לאוש ,רויצהו הפשה ,םייתונמאה םירמוחב ,םינושה םירנא'זב הזה יתריצי קוסיעה דבלמ

רשקה לעו םירופיס םיארוב ונא ובש ןפואה לע ,תולחתה תוהמ לע תוקתרמ תולאש תויזואוטריוובו

אוה ,תואיצמל שפחתמש הז ,תרגסמה רופיס םגש ןוול ןפ ונל הריכזמ עסמה ףוסב .תואיצמל םהלש

.רופיסמ רתוי אל

תקסועה הביתכל תומח תוצלמה יתש דוע הנה ,םידליל תילארשי תיטאופ-סרא תורפסל עגונבו

תאמ "םירישל תשורח תיב" :הגשהל רתוי השקו הקיתו היינשהו תונורחאה םינשהמ תחאה ,הביתכב

"יליג לש םימה שיא"ו ,)2003 ןתיב-הרומז( יקסנולופ דוד לש םייזואוטריווה וירויאב הוולמה ןדימ יבוק

.)1963 ,םילעופ תירפס( ןמיה הנשוש הרייאש ,עבלג רימא תאמ
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