
05:23 :ב ןכדוע17.11.201005:04ירושימ תרפא

תאמ "םירופיס :רבד םושב ןיחבה אלש שיא"
לגד ילב טומב ףנפנל | רזלאו טרבור
,םכתא ליבוהל הזה אלפומה רפוסל ונתת קר םא .הלמ איה ולש הלמ ,רזלאו טרבור לע וכמסת
הבושתה לומ םידמוע םכמצע תא ואצמת דואמ רהמ

םירופיס :רבד םושב ןיחבה אלש שיא

םילקש 79 ,'מע 139 ,םילעופ תירפס תאצוה .ןהכה ןר :תינמרגמ םגרית .רזלאו טרבור

לקש הדבועה .ריווא יאלמו םימשונ םה .רזלאו לש םירופיסה תא אורקל לק ,ויהיש לככ םיידרוסבא

,תוחא אלו חא אל ,םא אלו בא אל הל ויה אלש - תחא הדלי" :םילילקל םתוא תכפוה אל םתוא אורקל

עיגתש דע תכללו תכלל :ןויער התעדב הלע - םוקמ םושב תיבב התיה אלשו שיאל תכייש התיה אלש

ומכ .שוכר םוש הל היה אל יכ ,זוראל הכירצ התיה אל םג ,בר ןעטמל הקקזנ אל איה .םלועה ףוסל

,דחאה ןויערה אלא הל היה אל ,בער אלו דחפ אל השח אל ,הכלהו הכלה איה ...ךרדל האצי ,איהש

יאדו רבד לש ופוסב .ותוא אצמתש דע תכללו םלועה ףוס תא שפחל ןויערה אוהו ,תחאה הבשחמה

,'אצמנ אוה ףוסב ירמגל? .הבשח ,'אצמנ אוה ,לכה ירוחאמ ,רוחאמ ירמגל? .הבשח ,ותוא אצמת

הז ,תצק דוע קר וכח ,יוא ?התעדמ הדליה האצי םאה .תצק וכח ?התעדב הדליה הקדצ םאה .הבשח

."ררבתי

.היווהה לש םמדמה הבל בל לא תחא תבב םיקרזנ ונא ,אילפהל תחלוקו תיבצק ,הטושפ תחא הקספב

,תועמשמ ,רוסחמ ,ינוע ,ךסח ,תומתיל םיפשחנ ונא ,ןונגסה תויזואוטריו לע םיגנעתמו םיכייחמ ונדועב

תויפוסוליפו תויתרבח ,תוימויק תוישונא תומליד ,םידירטמ םיאשונ - ןועגישו קוביד ,תילכת ,רשפ

םומידה רוקמ לע טחמה תא חינמ רזלאו .םדא אוה רשאב םדא לכל תועגונו םלוע לש ומורב תודמועש

ןהילע רמוא אוה םאה - תולכ דע ןהב ושד רבכ חורה יקנעו םיגוהה יבוטש תולאשב קסוע אוה .ןגנמו

?תוכחל המכ ?ןורתפ עיצמ אוה םאה ?ןניינעב הדמע ול שי םאה ?שדח והשמ

םא .הלמ איה ולש הלמ ,רצקה רופיסה ןמא אוה ,רזלאו לע וכמסת ,רתויה לכל םידומע ינש ,תצק שממ

רהמ - הלאשה תא גיצמ אוה ובש ןפואל ורסמתת קר םא ,םכתא ליבוהל הזה אלפומה רפוסל ונתת קר

איה לבא ,הבושתה ןמ ,הנממ םיצורמ ויהתש אל .הבושתה לומ םידמוע םכמצע תא ואצמת דואמ

עצפ תא רחאו רזומ חרואב שיחמתש ,אילפהל תקיודמו הדח ,הנומת םכפוצרפ לומ ביצת איה .עיגת

השושתה הדליה .אצמנ אוה ,"םלועה ףוס" הזכ רבד שי ,ןכ זא - ןניקסע םלועה ףוסב םאו .היווהה

רכיאל תונפל ץמואו חוכ רוזאתש ירחא קרו ,)!( םינש 16 ךלתש ינפל אל ,ףוסב ותוא אצמת איה ,עיגת

- "םלועה ףוס" תארקנש םירכיא תתקב לע עיבצי רכיאה "?הז הפיא" ותוא לואשלו ךרדה דצב דמעש

אצת אל איה ,אל .תוחוכ תסיפאב םש חנצת הדליהו - ?םדוק הז לע ונבשח אל ךיא ,טושפ המכ

.הלאש ,"תוצירחב םכתא תרשא ?ןאכ ראשיהל יל רתומ" :הדועיי תא םש אצמת איה ,ךפיהל ,התעדמ

םיקוקז ןכא ונא .תוצירחב ידבעו ונמע יבש .וניניעב ןח תאצומ תא ?אל המל" :הל ורמא םישנאה

תאז הל ורמאיש התכיח אל הדליה ."ונתב לאכ ךילא סחייתנ ,הפי יגהנתת םאו ,תינלמע תתרשמל

הדליהו ,הרהמ דע םלוכ התוא ובהא ןכ לעו ,תונמאנב תרשלו תוצירחב דובעל הלחה איה .תפסונ םעפ

."תיבב ומכ התיה יכ ,דוע החרב אל

לא ואב םידודנה ,בהואו םח תיב האצמ תומתיה .אוושל אל אוה ,שופיחל רשפ שי ,תילכת שי זא ,ההא
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,ףאב ונתוא ליבומ ,רזלאו אוה הזכ יכ ?תוכבל קשחתמ המל זא - םיצורמ םלוכ ,בוט ףוסה .םציק

וא - ףוסבש קותמ והשמב ונתוא ליכאמ ,החמשו באכ לש תספסוחמ תבורעת התוא תנכהב החמומ

תואשונ ןה םימעפל .תינמז-וב דחא ףאו דחא לכ ןה רזלאו לש תויומדה .רמ אצוי - ?הלחתהב רבכ

תועצמאב ,רהמ יד לבא .וגהנמב ןיטולחל תוענכושמו ןקלחב תוחמש ןה בורלו םלועה חבשב םימואנ

ןוצרה תועיבש .תוללמואהו תויספאה ןיערג ףשחנ ,הדבכ הקעומ תררתשמ ,שבתשמ והשמ ,תורזחה

ףנפנל ךישממ - םאונהו לולח םולקדל ךפהנ םואנה .ינוטטק ימצע עונכשל ,בובנ גהלל תכפהנ תימצעה

.טומה קר ול ראשנש תורמל לגדב

רזלאו .ףוליא :תוזילע תוחפ םילמבו ,תויב ,השעמל ,איה "תיב"ל הדיחיה תורשפאה רזלאו לש ומלועב

ימויק שואייו לבס ,תישונא תוירזכא ,תויתרבח תולווע לע תדסחתמ תינרסומ תורישיב רבדי אל םלועל

ולש רופיסה לש םיעלקה ירוחאמ .ץרמב הב דדצל וימאונ תא חלוש ודועב הטישה תחת רותחי אוה -

רוצעל רשפא ,תייבתהל רשפא :רזלאו לש ותבושת ,הבושתה עיקבת םיערקה ךותמו םיערק ונמתסי

שבכמ לא סנכיהל ךרטצנ תעדה ןמ תאצל אל ידכ לבא .תחנה יאו ןועגישה תא ,ריאממה קפסה תא

הלאשה תא קיתשהל ידכ ,שופיחה תא קיתשהל ידכ םלשל םיכירצ ונאש ריחמה הז .הליגרה תעדה

םיצרמנ תוצוצינ וכותמ קיפמש ילטנמ תוומ ,תמדרתב םייח ,ירורהס םויק :םייחה תועמשמ לע תבקונה

.קיעמו זילע טופטפ לש

ןחבואו 1929 תנשב םיעגושמ תיבב ןוצרמ ומצע תא זפשיא )1878-1956( יצייוושה רזלאו טרבור

.הביתכמ סנרפתהל חילצה אל םלועמ אוה ךא ,ןימינב רטלוו אקפק יפמ םיחבשל וכז ויבתכ .ןרפוזיכסכ

ןופ בקעי"ו ,1987 ,"תע לכל רזוע"( דבוע םע תאצוהב םיאלפנ םינמור ינש םע תירבעב ונתא אוה

םעו ;"רבד םושב ןיחבה אלש שיא" ,הזה שדחה רפסה םע ,)ןמרמה הנליא :תינמרגמ ,1989 ,"ןטנוג

1990 תנשמ הדש סחנפ לש "הבהא" היגולותנאב עיפוהש ,הקסיפ ךרואב רצק רופיס ,"תתרשמה"

.חכשא אל ותואשו

Einer, der nichts merkte \ Robert Walser

דחואמה ץוביקה תאצוהב רוא האר ,"החנאו ךנא" ,ירושימ תרפא לש ןורחאה הרישה רפס
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