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ושארל םירופיצ בולכו שיא
םידולרפ

היה ךירצ ילואו ."םירופיצ בולכו שיא" ארקיהל היה יושע רזלאו טרבור לש םיבותכ אלה וירופיסמ דחא

לש ןידע תוויעב םא יכ ,הז גוסמ ינקעצ םזילאירוסב תונייפאתמ ןניא רזלאו לש ויתוריצי יכ ףא - ותונכל

בולכ הגיצמה ,"אפרמה" ,טירגמ הנר לש תעדונה ותריצי ."ושארל םירופיצ בולכו שיא" - "יטסילאיר"ה

,לימרתב תרחאה ודי ,לקמב תזחוא תחאה ודיש ךלה - ישונא ףוג אלא וניאש ,ןוליו ףוטע םירופיצ

.םלועב רזלאו לש ותוננובתה ןפוא לש םלוה יוטיב ,המודמכ ,איה - עבוכ אוה ושארו

,ונמלוע לש םיחותפה וא םיסוחדה ויבחרמב טוטיש אלא הניא םתריצי לכש ,ידוונה גוסה ןמ םירפוס

םתוננובתה ןפוא לש יוסיכהו יוליגה תקיטקלאיד ;הייארה שוחל תדחוימ תובישח ללכ ךרדב םיקינעמ

.יתריציה םמלוע זכרמ ןה ,הארנב קפסה תלטהל וז הקיטקלאיד לש התקיזו ,םלועב

םינגומ ,םהיטוטישל םיאצוי ,תוינוהמת תונמלאכ ,ךכו ,הצחמל ףוקש ךירכתב םהינפ תא םיפטועה שי

םהיניעו ,תוליהבמ תולער םהינפ לע םיטועה שי .ישממה ןיבו םהיניע ןיב בצינה ץיחה ידי לע שארמ

עסמ אלא וניא םעסמו ,םייניעה ביבס הבע תחפטמ רושקל םירחובה שי .דבה יכרחל דעבמ תופשור

- םדיש ,רזלאו טרבור לש וגוסמ םירצוי שיו .םיגומנו םיכלוה ןוציחה םלועל םימומעה וירשקש ,ימינפ

.םירופיצ בולכ אוה םשארו ,הכילה לקמב תזחוא - טירגמ לש לספב ומכ

.וכותב תנכוש תרחאו ,בולכל ץוחמ תחא רופיצ העיפומ טירגמ לש ותריציב ?"םירופיצ" ןתוא ןהמ

,םינפב םעפו ץוחב םעפ העיפומ איה ;םלועה יביכרמ ביכר לכל הלושמ רזלאו לש ומלועב וז "רופיצ"

,השעמל .היתועפוה יתש ןיב לידבהל דואמ השקו ,ילטנמ ,ימינפ טקייבואכ םעפו ינוציח טקייבואכ םעפ

,רדח לש תלדב טיבה ויניע הארמב ןימאה אלש דחא"( רזלאו לצא ינוציחה טקייבואב קפה תלטה

ןימאה אל ויניע הארמל ןימאה אלש שיאה לבא ,טלחהב הרוגס התיה תלדה ...הרוגס איה םא קודבל

.ימינפה םויקה לש ותופקתב קפס תלטהל םג דימת םגרתיהל היושע )17 'מע ,"ךכב

,)ןהכה ןר לש ןיוצמ םוגרתב( "רבד םושב ןיחבה אלש שיא" ,רזלאו לש םירצקה וירופיסמ רחבמ

"תוינאיזטרק" תוריקחב תיטא האירק ;שאר רזלאוול שמשמה ,הזה "בולכ"ה לא הצצה חתפ רשפאמ

.םינש ךרא זופשאב ותירחאש ,רפוסה לש ונועגיש לולסמ תא םיריהב םיווקב טטרשל לכות ףא הלא

תואיצמל תימינפ תואיצמ ןיב דימתמ עגמ רשפאמ ךכיפלו ,םוטא וניא הז "בולכ"ש םושמ אקווד

תודוא לע תרהרהמ איה םהבש םיעגרה תאו ,הלא תוריקח לש לובגה ירקמ תא ןוחבל ןיינעמ ,תינוציח

."הקיסומ" ומשו עטק אוה הזכ דחא עגר .המצע

-תכיוחמה הריקחה לש ףושחה בצעב עגונ הקיסומה תודוא לע רצקה רוהרהה אקווד ,הרקמב אלש

:תחא השגרה קר דימת יב תררועמ הקיסומה" :הארנה תאו ןיעה תא הזכרמב הדימעמש ,המוגעה

יניא .התוא רוקחל הצרא אל םלועל ,תאזה הכרה תובצעל הביסה המ עדא אל םלועל .והשמ יל רסחש

תונידע ןויגפ תוריקד" םה הילילצש ,הקיסומה .)121 'מע( "לכה תעדל הצור יניא .תאז תעדל הצור

לא זקנתמש המו ,הצוחה בולכה ןמ רגינש המ איה ,)םש( "םד םוקמב םהמ םיפטונ באכו ןוגי"ש ,"ידמ

איה ןכלו ,תינוציחל תימינפ תואיצמ ןיב תינועגשהו הנידעה העונתל למס איה הקיסומה .המינפ בולכה

."םינפ" ונניאש "ץוח"ה תאו ,"ץוח" ונניאש "םינפ"ה תא ;"רסחש המ תא" דימת תלמסמ

םלועל .לילצה תא קר אלא" ,רזלאו לש םיברה םירבודה ןמ דחא ,רכוק ץירפ רמוא ,"הניגנ עמוש יניא"
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;רזלאו לש תואיצמה יגוס ינש ןיב העונתה ביט תא השיחממ וז העיבק .)םש( "יאקיסומ תויהל לכוא אל

אקווד יכ ןיינעמו .לילצ לש העפוהכ םידח םהיניב םירבעמה לבא ,יטויבמיס ,ידימת אוה םהיניב רשקה

,רושק רבדה ."רתויב ףשכמה לילצה תא" רזלאו לש ורבוד ינזואב םיעימשמה םה רתנספה לש וילילצ

דצמו ,ישונאה לש ומוח לא ברקתהל ףאוש דחא דצמש ילכ ,רתנספה לש ינכומה-ישונאה ןוגל ,המודמכ

תעפוה איה איה רזלאו לש ותעדות בחרמב הזכ לילצ לש ותעפוה .השקה ילכ דימת ראשנ רחא

.ול הצוחמ וא בולכה יקמעמב רופיצה

גוסה ןמ םירופיצ יבולכל - "אפרמה" - ולש ישונאה םירופיצה בולכל טירגמ קינעהש תרתוכל דוגינבו

לק יכ דע ,ךכ לכ הריהמל תירופיצה תלטוטמה תעונת ךפהית רחואמב וא םדקומב ;רוזמ ןיא רזלאו לש

.םיגרוסל דעבמ וז לע וז תופיקשמה ,םירופיצ יתש אלא ונינפל ןיאש עובקל היהי

םוגמגל סוסיה ןיב .רזלאו טרבור
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