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הזורפ

]2010 םילעופה תירפס ,ןהכה ןר םגרית ,רבד םושב ןיחבה אלש שיא םירופיסה ףסוא תובקעב[

,רזלאו לש טפשמ ארקתשכ .תונשייחו הסרתה לש ,ןודזו םות לש ,עושעשו תוניצר לש האלפומ היבוברע .םזיכרנאה ,לכה ינפל
.רתויב םייבגאה םיטפשמב תורוזפ רתויב תודדוחמה תונחבאה .םייתסהל דמוע אוה ךיא עדת אל םלועל

םתוא יתבהא לבא ;ךכ לכ הטעומ ותובישחש ינפמ םיילושב בצינש ,רצו ןטק תיב ומכ תובורק םיתעל יל ומדנ םייחהʺ

,הצחמל חותפו זילע ,הצחמל רגוסמ ,יניצרו טקש שיא היה יתרכהש םישנאה ןיב .םדא לכ םע םימח םיסחי רוציל יתחלצהו
אל וירושיכש וא ותוא האור וניא אוהש קר ,יפוי שי םוקמ והשזיאבש הנומאב תויחל הטונו יתודלי תאז םעו ,דאמ םכח
.)80 ʹמע ,הגלוא לש הרופיס( ʺ.וילא וברקל םיקיפסמ

,תורפסה תחת רתוח רזלאו .תוריתס ןיא ʺתויתורפסʺ תויומדב קר .ןבומכ ,יתימא שיא ?תוריתס ולוכש ,הזה שיאה והימ ,ןכבו
רקיעה ןיב לדבהה םא .קפס לע םרענ קפס קר אלא ,ולצא אצמת הזיחאו תואדו לש המחנ אל .יטנרהוקהו ריהבה רואיתה תחת
ןבומ אל רבד םוש .םיפלקה תא ףרוט רזלאו לש טסקטה – וילאמ ןבומש המ ןיבל וילע רבדל ץוחנש המ ןיב לדבהה אוה לפטל
.וילאמ

-יא וב יתרצונ אלוליא היה בטומ ילואו ,הרויה ירהבש רוורפב יתרצונ ?רחא םש יל ונתנ וליא היה בטומ אל םאה .ץירפ ימשʺ
:יתוא הקיסעמ הרזומה הלאשה ?םעפ-יא םילגלג ןקתמ יבא היה אל וליא היה בטומ אל םאה .םילגלג ןקתמ היה יבא .םעפ
םרטש ,ילש יתעד לבא ,יח רוציל ךופהל הלאשמה תא יולגב יתעבה אל םלועמ ,יל רוכזש לככ ?םלועל יתאב ללכב המל

םימירמ םיטסירנימס .םעפ-יא םשל יתעגה ילוליא היה בטומ ילואו ,רנימסה לא יתעגה ךכ רחא .שיא הדירטה אל ללכ ,הדלונ
םרומ ףאב יתכלהתהש איה תרעצמה הדבועה ךא ,ףאה תא םעפ-יא יתמרה ילוליא רתוי ןובנ הז היהש ריבס ,ףאה תא עודיכ
יב ןיינעתהל םימיוסמ םישנא ולחה תאז דבלמו ,םעפ-יא ותושעל אלש היה בטומ ילואש רבד ,םיריש בותכל יתלחתה .ידמל
ןואג ימצע תא יתבשח ךכ תובקעבו ,תאז ושע םה ,אחינ לבא ,והושע ילוליא היה בטומ ילואש רבד ,ךכמ רתוי ףאו םוחב
בושחלמ יתענמנ וליא היה בטומ אל םאה :דאמ תשפוטמ ,הלאש יל הקיצמ .תולודגל דעונש ,םעמ-םרומ ,וכרד תליחתב
אצא אלש ידכ תוגלמ ינממ וענמ וליא רתוי ןובנו םכח היה אל םאה .תועסמל יתוא וחלשו תוגלמ יל וקינעה ?ןואגל ימצע
אל ,אמורל םעפ-יא עוסנל אל היה בטומ אל םאה .יאמור ךיסנ תררופתמ הריטב םש יתרכהו ,אמורל ?ןאל יתעסנ ?תועסמל
ʹמע ,ץירפ( ʺ.תוינסרה תולאש לש השדח הרוש בוש הנה ?יאמור ךיסנ ימימ ריכהל אלו הנשי תררופתמ הריטב םעפ-יא ךורדל

42-43(.

,םצעב .הביתכ תנדס לש ךירדמ לכ ,רוביחל הרומ לכ ולאש .ךכ םיבתוכ אל .היירורעש איה ,תאזה הייהתה ,תאזה הייעתה לכ
.בותכל ךירצ ךיא הפי-הפי םכל ריבסי רבכ אוה ;ומצע רזלאו תא ולאש

לשו תובשחמה לש ןתוריהב חופיט לע דקוש וניא עורג םירוביח רבחמ קר .תואירק תויתואבו הדיפקב בותכל שי רוביחʺ
ןונגס …תולשב אל תובשחמב טפשמ ליחתהל איה םלועל חלוסת אלש תונלשר .םיבתוכ םרטב בושחל שי .דחי םג תויתואה
ןיא רוביחה תביתכ תעב …ותביתכ ןונגס םג היהי הזכ ,הרורב הניא ,תרדוסמ הניא ,הפי הניא וחורש ימ .רדסל שוח אוה
םדא והירהש ,תוערפהל שיגר יתלב וניא יאדווש ,בתוכה ךנכש לע דיבכמ רבדה ,הרתי תוארפב הנאו הנא קפרמה תא עינהל
םינפ ריבסמו שיגר ןפואב ןכ לעו ,רתוי בר ףטשב ןכ לעו ,הפי רתוי הברה בותכל רשפא ,יקנ ,קלח ריינ לע …בתוכו בשוח
תובשחמ תריתע הביתכ ?הביתכ יכרצל תויונחה ךכ לכ תובר המ םשל .יואר הביתכ ריינ תגשהל אופא גואדל שי ;רתוי הברה
האירקל םיענ תויהל ךירצ ,הדובע לכ ומכ שממ ,רוביח .ידמ תובר תובשחמב הדובעה תא סוחדלמ רהזיהל שי ךא ,הפי איה
.)123-124 ʹמע ,ʺרכוק ץירפ לש םירוביחהʺ ךותמ ,רוביחה( ʺ.שומישלו

?תנבומ אל תורפסב םעטה המ .טסקט איה תורפס םג .רורב תויהל ךירצ טסקט .הלפת הצלה וז :רמאת

רמוא התאשכו ?ʺהנבהʺל םירשוקש תאזה תגעלנה השודקה תאז המ ,ללכבו ?םלועה תאו ?ךמצע תאו ?ןיבמ התא םישנאו .הח
?ʺהזʺ תא םיניבמ םה ,םיניסהו ?ךמצע תא וא ʺהזʺ תא םמורמ התא – ʺיליבשב תיניס ומכ הזʺ
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.הבער ינא :תיניסהʺ
?ךלעבב תדגב המל לבא .יל ינימאת ,ךתוא תוארל דואמ יל באוכ .הככ תיארנ םג תא .ךל ןימאמ טלחהב ינא :יניסה
.יתוא בהאש והשימ יתרכה .יתוא בהא אל אוה :תיניסה
םינבומ-אל דימת ראשיהל םיכירצ ונחנא .ʺךתוא ןיבמ ינאʺ :רמול רסאייש היה יואר .ךתוא ןיבמ ינא .דאמ טושפ הז :יניסה
.ונילע ןגמ הז ,ןבומ אל תויהל .רשפאה לככ
.)52 ʹמע ,יניסה ,תיניסה( ʺ.קדוצ התא :תיניסה

ןיב .וז הפשב םיבותכה םירפסה תא הלימב-הלימ ןיבמ ינאש ןועטל ילב ,תיתפרצ ארוק ינא ,יולגב הדוא ,םעפל םעפמʺ
ʹמע ,ילש םיצמאמה( ʺ.תניינעמ אל יל תיארנ ,היירופ יל תיארנ איהשמ רתוי ,תמלשומ הנבה ,םישנאב ןיבו םירפסב רבודמש

74(.

תאזה תלתפנה החידבהש חוטב יד רבכ התא .ךתוא ןבצעמ ,ךתוא רערעמ רזלאו .הפקתהל תכפוה הנגהה ,קפס ילב ,והשלכ בלשב
.ךנובשח לע איה

רקודש ןויגפ ינשה הצקב ,ארוקה תא רקודש ןויגפ דחא הצקב .תוינוויכ-וד ןה ;תורזומ ולש תוחידבה לבא .חדבתהל הברמ רזלאו

ותוא תוארל תצק הנהנ ,חוורתמ התא .ךמוקמב בלעיהל שש רבכ אוה ,בלעיהל תקפסהש ינפל דוע .ומצע רזלאו תא ,בתוכה תא
.ךמצעל רזומ התא המכ .ןהמ ףקשנש אוה ךלש ךפוצרפו ,תוינודז ,תונטק תוארמב עורז טסקטהש קר ;ונולקב

םיברה .יניעב ךכ לכ רזומש המ קוידב הזו ,םיברמ דחא ינא .טעמכ םזגומ ןפואב ,ירמגל ליגר םדא ינאש אוה יב טלובש המʺ
.)21 ʹמע ,גנילבלה לש ורופיס( ʺ?םלוכ םיקוסע המב ,םישוע םה המʺ :דימת בשוח ינאו ,יניעב םירזומ

ירטנצקאה ;ההומת תוגירחכ עתפל ףשחנ תוליגרה ףדוע .היתודג לע הלוע איה ,תפדוע תוליגר איה ירמגל ליגר םדא לש תוליגרה
תוחיכשה תותימאה רחא תונשקעב שפחמ רבודה לוקה .רמה ףוסה דע ,ותוליגר תא תימוהת תוניצרב חקולש ימ םצעב אוה
ךא .םלש בלב ןהב ןימאמש ימכ תואשילק טפטפמ רזלאו .תואשילק לש תרוחרחסל בושו בוש עלקנ אוה ךכ ;רתויב תוליגרהו
.דימ םירכינ םיקדסה .ידמ םלש :בוש

לכמ הקיתשב יתוא וענכש ותויחרכהבש המ תאו ,ילע הפכנש המ תא הבוט חורב בוהאל לדתשמ ינא .ילע בוהא רפסה תיבʺ
-םירבועה ,הכאלמה ילעב ,םירוהה .ךרע-רקי טישכת והז ,הדומ ינאו ,רעונה לש עמנ-יתלבה רלוקה אוה רפסה תיב .רבע
תא םיריבעמ ונייה המב !רפסה תיבל תכלל ונילע היה ילוליא הלא לכ לע םידיבכמ ונייה המכ – תויונחה ילעב ,בוחרב םיבשו
.סדנוק השעמל יהשלכ תונמדזה לצנל ילב לייטל רשפא יא .רבד לש ופוסב ,םיעגיימ סדנוק ישעמ !תיבה ירועיש ילוליא ןמזה
ימצע תא ךרבמ אלא ,וילא ךייתשמ ינאש ךכ לע ןנולתמ יניא ןפואו םינפ םושב .דמחנ רודיס אוה רפסה תיב ,תמאב ,ןכ
,יחרכה רבד לש ותלעות לע רבדל רתוימ .ךכל המודב וא ךכ רבדל םיכירצ תמאה יבהואו םינובנה םידימלתה לכ .בל קמועמ
.)97 ʹמע ,ʺרכוק ץירפ לש םירוביחהʺ ךותמ ,רפסה תיב( ʺ.דימת ליעומ אוה יחרכה רבד לכ ירהש

שי .רשפ ירסח ךא – םיקיהבמ חטשה ינפ .תומולע תונקת ,םייתורירש םיללכ לש ךובסו ףופצ גראמכ רייטצמ יתרבחה םויקה
.הבהאב .םטושפכ םתוא לבקל אלא ,םנקנק לע תוהתל אל ץלמומו .םדא תויהל ידכ ,הזה ךרעמה תא םות דע םינפהל

.תבבלמ הניאש הארוה םהב ןיא !םישנא ןיב שיא תויהל ונוצר םא םהל ומצע ףיפכהל בייח םדאהש םיללכה םידמחנ המʺ
יררועמ ,הב שי הלחלח יררועמ תומוהת םג .ןח יאלמו םינידע תוינפו םירְצְמ ,םיכרד ,םירבעמ תשחור סומינה תכלממ

םילועשמב דעצי ןוחטיב הזיאב ,ינש דצמו ;םכות לא לופיל ןשקעל וא םלוגל לק המ .םיהובגה םירהבש הלאמ רתוי הלחלח
-רבד אוה סומינה ,ימעטל .קפס ילב לופינ תרחא ,םישוחו םיינזואו םייניע חוקפל שי :יאדו .עמשוממהו ינריעה םדאה םירצה
.)98 ʹמע ,ʺרכוק ץירפ לש םירוביחהʺ ךותמ ,סומינ( ʺ.טעמכ קותמ המ

שחור רזלאו לש טסקטה םג .הזה ינגרובה ללהה ריש ףוסב ריעז לענ שקומ ,הזה ʺטעמכʺה תא ונצמחהש טעמכ .ʺטעמכ קותמʺ
.ʺקפס ילב לופינ תרחא ,םישוחו םיינזואו םייניע חוקפל שיʺ ,וילא סחיב םגו .תוינפו םיכרד ,םירבעמ

השעמל אוה ,וילע ובתכ םיברש ,הזה ןוימדה לבא .אקפקל רזלאו ןיב ןוימד לש וק תחתומ םנמוא ישונאה םויקה לש תויתורירשה
,שממ ימסוקה רדסב העובט תויתורירשה אקפק לצאש דועב .רתוי הברה םיניינעמו םיקומע םיינשה ןיב םילדבהה ;יחטש ןוימד
קסוע טסקטב רבודה .תורירשה לש גולויצוס ,ʺיתרבחʺ בתוכ אוה רזלאו ,הברקב תישונא העדות לש תוחכונל ןיטולחל השידא
.םתורשפא םצע לע ולש ההימתב ,םיסחיה לש םתושממב ולש ןוחטיב-יאב ,והשלכ תלוז םע ויסחיב ףרה ילב

תרערועמ העדות לש יביטקייבוס טבה אוה קפסה רזלאו לצא ;רשפ תרסח ,תרערועמ תינוציח תואיצמ ףקשמ קפסה אקפק לצא
הלרדתקכ ויטפשמ תא הנוב אקפק .רחא ףוגב בתוכ וניאש טעמכ רזלאו ;ןושאר ףוגב בתוכ וניאש טעמכ אקפק .תירירבשו
ןוויכ ילב ,הוודחב ןהיניב גלדמו לחנ יקולחכ םילמה תא חינמ רזלאו ;תוידדצ תוסינכו םישלופמ םירבעמ לש אילפהל תללכושמ
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םדאל ןיאש עדוי אקפק :םלוכמ קומעה לדבהה ילואו .)תאזה הלקלקעה המירזה לע רמוש ןהכה ןר לש הפהפיה םוגרתה( רדגומ
תא םג רשבמ ולש ךובמה ;יקחשמ ,חותפ רתוי ,םומע רתוי רזלאו .ןולדיחב דימת םייתסמ וב םיעות ונאש ךובמה ;תלחותו אצומ
.םוקמ םושל םיעיגמ אל םא םג ,עוקת ראשיהל אל ,שפחל שפוחה

הצוענ תויתצלפמה ;םזימרופנוק לש תצלפמ ןיעמ רצוי ,תונגוהמה ןונקת םע ,הרבחה תושירד םע תקסופ יתלבה תודדומתהה
רזלאו .יתיישעת רוציי ספמ החוקלש האצותה ןיבל ,ישפוחה הנוצרמ לוכיבכ ,םלוכ ומכ תויהל ʺתרחובʺש העדותה ןיב רעפב
םירחאה ויבתכב םג ותוא רזחשמ ,וילא קתורמ אוה .תרשמל – ריעצ םדא וא דלי ךפוה ובש ,הזה ךילהתה לא בושו בוש רזוח
.)תרשמ תדמעב רבוד םזכרמב םידימעמ ,ʺןטנוג ןופ בוקאיʺו ʺתע לכל תרשמʺ ,תירבעל ומגרותש ולש םינמורה ינש(

,ןתוא בוהאלו תופי םישנ ריכהל הצור ינא .םסרופמ תויהל הצור ינא .םדאל ןתינש לככ הלעמ-הלעמ םמורתהל ינוצרב ,חאʺ
היהאו תויהל הצרא םויל םוימ ,הברדא ,)הריציה חוכ( ידוסיה חוכה ןמ ץמש דבאא אל ןכ יפ לע ףא .ינוקנפיו ינובהאי ןהשו
וניא ובל לע רומשל עדוי וניאש םדא …רתוי זיזפו רתוי זעונ ,רתוי םסרופמ ,רתוי רישע ,רתוי יליצא ,רתוי ישפוח ,רתוי קזח
לש ,םלוע יאורב לכ ינפ לע ןורתי ול הנקמה רשוע לש ,הלדנ-יתלב קותמ חוכ לש יפוסניא רוקמ ומצעמ לזוג אוה יכ ,םכח

יל הארנ יכ ,רתוי דוע דובעלו ללפתהל הצור ינא …םדא ראשיהל ונוצר םא םהידעלב לכוי אל םלועל רשא ,םוח לש ,תואלמ
םייואר םירומו םירוה .םהל ותייציש םייוארה הלאל תייצלו ץורח תויהל הצור ינא ;הליפת רבכ איה המצעלשכ הדובעהש
.)87 ʹמע ,ʺרכוק ץירפ לש םירוביחהʺ ךותמ ,םדאה( ʺ.ילש רוביחה הז .קפס אלל ךכל

.בל תרבוש איהש שי ךא ,הדילסו ךוחיג תררועמ איה ןאכ .םירתוס םיעבצב העובצ תרשל הקושתה םג ,רחא ירזלאו ןיינע לכ ומכ
:ךכ חתפנ םלועה ףוס רופיסה

הלע – םוקמ םושב תיבב התיה אלשו שיאל תכייש התיה אלש ,תוחא אלו חא אל ,םא אלו בא אל הל ויה אלש – תחא הדליʺ
.ʺםלועה ףוסל עיגתש דע תכללו תכלל :ןויער התעדב

השוחנ וכרוא לכלש ,ךורא עסמל תלגלגתמ ,תחא םעפ תוחפל תוניצרב ולקש יאדו הדליו דלי לכש ,תאזה תרכומה היזטנפה
הווח ףקומ ,ראופמו לודג םירכיא תיב תאצומ םשו – וילא העיגמ איה ןכאו .םלועה הצק לא שממ עיגתש דע קיספהל אל הדליה
:רופיסה םייתסמ ךכו .הטימל תושישתב תלפונ איהו ,םינפ רואמב התוא םילבקמ תיבה יבשוי .ירפ יסומע םיצע םע

?ןאכ ראשיהל יל רתומʺ .םירקיו םיבוט םישנא לצא הנכשו אילפהל הדמחנ הטימב התמהדתל הבכש ,הששואתה רשאכʺ
ןכא ונא .תוצירחב ידבעו ונמע יבש .וניניעב ןח תאצומ תא ?אל המלʺ :הל ורמא םישנאה .הלאש ,ʺתוצירחב םכתא תרשא
איה .תפסונ םעפ תאז הל ורמאיש התכיח אל הדליה .ʺונתב לאכ ךילא סחייתנ ,הפי יגהנתת םאו ,תינלמע תתרשמל םיקוקז
ʺ.תיבב ומכ התיה יכ ,דוע החרב אל הדליהו ,הרהמ דע םלוכ התוא ובהא ןכ לעו ,תונמאנב תרשלו תוצירחב דובעל הלחה
.)15 ʹמע(

םאה ?תרשל ךכ לכ הקקותשה עודמו ?התעדות הכפהתה הז דציכ .הנמאנ תתרשמל שיאל תכייש אלש הדלי הכפה ךכ הנה .ʺומכʺ
תודירטמה תולאשה תא ?ץורח תרשמל ךופהל איה תמא תבהא לבקל הדיחיה ךרדה ,ונלש ונמלועב םאה ,רזלאו לש ומלועב
.ארוקל ריאשמ רזלאו הלאה

יטילופ טויס םתלביקו – והומכ םישנא דאמ הברה דוע םע ,הרבחל ןמאנ תויהלו תרשל קקותשמש ,הזה םדאה תא ומקמ תעכ
האמה לש הפיס לע .ינרדומ

םזישאפ לא ףורצ םזילאודיבידניאמ ליבומש קמקמחה ישפנה ןונגנמה תא האילפמ תודחב רייצמ רזלאו ,ןומהה לש האמה ,20-ה
.ʺםזישאפʺ הלימה התיה ללכבש ינפל דוע ,1904-ב בתכנ ,ריכזהל יאדכ ,הזה רופיסה .רוונּוסמ

םיכירצ ונניא .וננוצרכ ,תוריח ךרד םיגהנתמ ונחנא .םיצור ונחנאש המ תושעל ונל רתומ .הקילבופר איה ונלש רטשמה תרוצʺ
ומכ וניתובבל ,בוט בצמבו הטושפ ,וניתב ומכ ונחור …ונתוואג ךכ לעו ,ונמצעל דבלמ שיאל ונישעמ לע ןובשחו ןיד תתל
.תובהלתהב יתדלומ תא תרשל קקותשמ ינא רבכ ,ריעצה יליג ףא לע .בהלנ ינקילבופר ינא …םירקע אל ךא ,םיסג :וניפונ
אובב ,וה .. .יתוחוכבו יתורישב שמתשהל הרהמב ץופחת איהש הצור יתייה .תודעור םיידיב הזה רוביחה תא בתוכ ינא
תולטמה ןמ ףייעתהל ילבמ התרשל יל רתויש ךכ לע היהת יתוואג ,השודקה תובהלתהה אישב יתדלומ תא תרשא העשה
.)110 ʹמע ,ʺרכוק ץירפ לש םירוביחהʺ ךותמ ,תדלומה( ʺ.ייח לכל ףא ,ייתוחוכל הקוקז איה .ילע ליטהל ץופחתש

רזומה היה – שפנ ילוחל דסומב תונורחאה ויתונש 27 תא הליבש ,ריעל ריעמו הדובעל הדובעמ דדנש ,תינוציק תודידבב יחש – רזלאו
h( הזה יטנמורה ררושמה תארשהב בתכנ רשא( ונאטנרב ,יחכונה p://en.wikipedia.org/wiki/Clemens_Brentano((,
,שולתה – ינרדומה םדאה לש וייח רופיס תא ,תעזעזמ ,תייודיו תוטשפב בתוכו ,ול ינייפואה יקחשמה ןונגסה תא שטונ אוה
.הלולצ תונמא לש הגספ הלגתמ ,תישונאה ,תאזה םוהתב .הוואתמה ,לולחה
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,רבע לכל ורזפתה תוקדצהה .םותס והשמל המוד היה ,רשפ ול אוצמל ץמאתהש לככ ,רבעהו ,דיתע וינפל האר אל רבכ אוהʺ
דועצל ששח אוה ;הימתהל וילע וסאמנ ,רתסב ותחמש םעפ ויהש ,םילויטו תועיסנ .המלענו הכלה גנועה תשוחתש הארנו
אל םג תומדא ילע םוקמ םושבו ,תדלומ רסח תמאב היה אל אוה .הארונ המיא וילע ליטה ותוהש םוקמ יונישו ,דחא דעצ ולו
ןנחתהל הביס ול היהתש ידכ ,הכנ וא ןצבק וא הניגנ-תבית שיא תויהל הצור היה ךכ לכ .יעבטו טושפ ןפואב תיבב ומצע שח
ןימ תאז לכבו לכ-רסח אל ,תמ תאז לכבו תמ היה אל אוה .תומל שקיב רתוי דוע בר טהלב לבא ;תוירבה ןמ תובדנלו םימחרל
תודיק דק ןיידע ,המימשמ הנוכמל המודב ,וישכע םג ,רודיהב שבלתהל ףיסוה וישכע םג ;תובדנ ץביק אל אוה לבא ,ןצבק
הארנ תמ המכ ,ושפנ ול התארנ רקש תאלמ המכ ,ולש וייח ול וארנ םירסוימ המ .ךכ לשב עזעדזהו זגרתהו תואמסיס רזיפו
היה ,םוהתל ומצע ליפהל הצור היה אוה !וביבס םיעוריאהו םירבדה ,תועונתה םיקיר המכ ,םלועה רז המכ ,בולעה ופוג ול
עבטה .רפוככ דקומה לע טא-טא ףרשיהל האנהב ןכומ היהו ,םייוניע לגלגל רשקיהל הצור היה ,תיכוכז רה לע ספטל הצור
הז לכה ןחב רבכ ויניעב ירהש ,ויניע תא חוקפל ךשמנש ילב ,תומוצע םייניעב הירדח ןיב רייסש ,םירויצ תכורעתל המוד היה
תא עמוש אוה יכ ול המדנ ,םיבולעה םיימינפה םהירבאל דעבמ ,םישנאה לש םפוגל דעבמ רדוח וטבמ יכ ול המדנ .רבכ
בל-יגומ ,םישפיט ,םינימא-אל המכ המינפ ףואשל לוכי וליאכ ,םיטתשמו םיעוט םתוא האור אוה יכ ,םתעידיו םתבשחמ
אורקל ,לוקב קועצל הצור היה אוהו ,תומדא-ילע ינדגובהו ןתוואתה ,ןימא-אלה ומצע אוה יכ ול המדנ ףוסבלו ,םה םיינדגובו
השק ,קיר היה אוה ,ךכל לגוסמ היה אל אוה לבא .תועובשו םימי בבייל ,ךכ לכ םר לוקב תוכבלו ויכרב לע תדרל ,הרזעל לוקב
…הלחלח וב הררוע ותוא האלימש תושקונהו ,אופקו

ול ומדנ ,ויהיש לככ םיחפוטמ ,םינגה .וילע סורקל םידמוע םיתבה וליאכ שיגרה אוה ,רוכישכ וא חדוקכ דדונתמ היה וכלוהב
החמשב אלו ,יתימא ,ישממ רעצב אל ,האנהב אל ,דובכב אל ,הוואגב אל דוע ןימאה אל בוש ,רדס ירסחו םיבוצע םיערתשמכ
העונת וא העיגנ ,תחא העיספ ,הלק הפישנ קר :הכ דע ביציהו עפושה םלועה הנבמ ול הארנ םיפלק לדגמכ .תיתימא ,תישממ
.)55-57 ʹמע ,ונאטנרב( ʺ.םיקיקד ריינ תוחול ללכל טטומתיו ,הלק

הריציה תאז םשמ די ךילא טישומש ימו ;הווקתל רצ קדס ריתומ רזלאוש בל םיש ,קיקד ריינ חולכ טטומתמ התאש ינפל הינשו
.םונהיגה לע ךלש תודעה ,ךלש

הווקתב ןושלה םוחתב תונויסנ יתכרע לבא ;דירחהל-םייניצרל קיחצמ הארנ הז ילוא ,ינטנופס ןפואב םימעפל יתבתכ םאʺ
.)75 ʹמע ,ילש םיצמאמה( ʺ.התוא ררועל אוה גנועש ,תרכומ-אל תויח וזיא ןיידע היוצמ הפשבש

ובש רוגסה דסומל ךומס גלש הדשב ותפוג האצמנ ,דלומה גח ברע ,1956 ,רבמצדב 25-ב .םיכורא םיילגר םילויט בהא רזלאו טרבור

.ותומב
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יכ ,םש תושעל המ יל היה אל .םעפ ףא יתאב אל ,םלועה איה-איהש הרבחב ,םלועה סנכתמ ובש םוקמה לא רמולכ ,הרבחבʺ
.)65 ʹמע ,הקליו ʹבג( ʺ.םישנא ברקב שפחל המ םהל ןיא םישנא ןיב החלצה םיגישמ םניאש םישנא .יתחלצה אל

Filed underחור ראש
ביגהל

12201121:30 רבפ /דוד1 .
?רזלאו לש יתימא וא היצרטסוליא אוה םוליצה םאה

12201121:37 רבפ /ודנל ןדיע2 .
.האצמנש יפכ הפוגה לש יתימא דועיתכ ,רזלאווב םיקסועש םירתא המכב עיפומ ,סוחיי אלל ,הזה םוליצה .תשקבתמ הלאש
ותומב ,שיאה תא תמלוה אקווד תאזה תומימעהש אצומ ינא .אל וא יטנתוא אוה םא תעדל ךרד ןיא ,ףסונ עדימ לכ רדעיהב

.וייחב ומכ

.םוליצה ינפב דומעל יתלוכי אל ,הרקמ לכב

12201122:35 רבפ /רטסל םעונ3 .
.ותעפשהבו וילע םיבתוכ םהש םירבדה תאו רזלאו יבהוא תא תולגל רשוא הזיא

:יותיפב יתדמע אל ינא םג
h p://lesternoam.wordpress.com/2010/12/20/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%94%D7
%95%D7%90-%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A9/

12201122:37 רבפ /רטסל םעונ4 .
ותפוג האצמנ רשאכ םלוצש יטנתואה יתרטשמה םוליצה הזש רמואה בותיכ ודיל יתאצמ תומוקמ המכב ,םוליצל עגונבו ,הא

.גלשב

13201109:59 רבפ /ודנל ןדיע5 .
,םעונ
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.רזלאו לע בותכל יתיצר רבכ ןמזמ …יתוא זריז ךלש טסופה

:ʺתע לכל רזועʺ לע הרבעש הנשב יניא האל המסריפש תומישר 3 םג אורקל ץילממ
h p://www.haare .co.il/hasite/spages/1185936.html
h p://www.haare .co.il/hasite/spages/1188098.html
h p://www.haare .co.il/hasite/spages/1183762.html

םה ,עודיכ( תירבעב ומסרופ אלו ונובזעב ואצמנש םיטסקט ללוכ ,רזלאו לש הריציה לע יזטוק ןוʹג לש ףיקמ רמאמ םגו
:)בתכ אוהש םיטפירקסורקימה ךותמ בר למעב וצלוח

h p://www.nybooks.com/articles/archives/2000/nov/02/the-genius-of-robert-walser/

:)ומצע ינפב רמאמל םייואר םה( הזכ טפירקסורקימל תילאוזיו המגוד

13201114:48 רבפ / המלפ ודוד6 .
.טסופ לש יפוי הזיא ,ןדיע חחחא

.)ריהקב רירחת רכיכב התוא ארוק ינאש וליאכ יתינהנ( םיינישב יל באכש קותמ ךכ-לכ היה
.ירזלו ךכ-לכ אוה המישרה תא רגוסה םוליצה

…םדאה לש ופוס לא ,אצומה לא ,גלשב )?תוברקתמ( תוקחרתמו תוכלוה תונורחא םיילגר תועיספ :הפהפי הנומת שרדמ
!?ונייח םה ךכ .לצ-רוא ,םתכ .גלשב תועמשמ תרסח המירע

13201114:56 רבפ / שיא7 .
,םילוקשו םיקייודמו םירצק כʺכ םידעצב םינורחאה ויתוחוכב ךלוה והשימ .תמייובמ איה ,תיביטיאוטניא – הנומתה יבגל
זאו )ינויגה אל הזש רמוא אל הז – רבסה יל ןיא( תובקע אלל המ קחרמ ךישממ .והשלכ תודיחא רסוח וא םיילגר תרירג אלל

.ידמ רתוי ילוא .ילרתאית טעמכ .עבוכה תא הפיעמה תיטויפ תויטמרדב הרוחא לפונ
)םש תורחא תובקע תוארנ אל ןכש( וילא ושגינ זאו ומליצ םדוקש רזומ ללכב

.תיביטיאוטניא .ותוא ארקא אלש עדוי ינא .ןדיע ,תבתכש המ תא אורקל ןיינעמ היה ,הזמצוח

13201118:08 רבפ / עטנ8 .
.האירק םלא יתפקתנ .םוי ותואב אורקל ךישמהל יתלוכי אל .הלימה לש יבויחה ןבומב ,עזעזמ ʺגנילבלה לש ורופיסʺ

14201117:07 רבפ / ʹא תשר9 .
– )5.2.2011 ,ʹא תשר( רזלאו טרבור לע תינכתל הנזאהל

:אריפש רנבא ʺץראהʺ יאנותיעו ךלבלא הגנ רפסה תכרוע :םיפתתשמ ,סיילב-ןורש תנע :תנייארמו תכרוע
h p://2faceradio.com/

.)ʺתורושʺל ךכ רחאו ʺוידר תוינכתʺל סנכיהל(

.םוק.סרפדרווב גולב
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