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פ

פ
פגזאפגׇפםמפםׄאמפטאוטמׁפגׇזפ
פ
פ
מלמפוטלפ פ
אמפׇׄב?פגפׇׄב?פהלׄפםםׄאפםהפכׇגמפאלׄםה.פםוכלופ
גמׅכםפזאפׇפגהדפׇׅׄא׆פצגהדצפאאגׇפךׇפהלםמפו׆אפׅ,פׄפ
גםׅפאפםדפםׄההפׇזפגפו׆אפׅ,פכאפגלפםׄההפׇזפךׇפ
ׄפהלםמ.פג,פׄבפד,פׇׄב?
ׇׄב,פאטפגׇזפׅגה,פׄפגׅהפ׆הפגוב.פהםגזפג׆ׅאפלז,פׄפ׆בפ
גׅפגׇׁׄפאפגזםפםאפׅזאפגׅהפ׆הפפטלםפאמפׇׄב.פׄדפׇׅאפ
גׅהפפׅדפאלפאׅדפׄבפמלפ—פגזםפםאפבפגזםפׇׄבפׄחפגזםפ
ֵ
םאפבפגזםפׇׄב.פׄבפפ,פגׇזפפםׅפאמפׇׄב?
ׇׄבפאטפׇמפׄפךלפׄאמפׅזאמפגםגזמפגׄטמ.פׇׄב,פאטפׇמפ
ׇמ,פׄפאפגפםׅלׄפׄאבפׇׄב.פׅוטלפׅׅלׄםמפׄפ()פגׇׅלפׅלפ
ֹבפ ָּ ָלׄפ ֹׄמֹׁפָ ָ לפ ּהְ ֵכ ָׅ,פ
ֹבפ ֶׄמפ ָ ָׄ ָׇבפ ְּ ַך ְאגֹ,פ ְּ ֶך ֶאבפ ֱׄ ִ
הכׁׅפ צַ ִּ ְׅ ָלׄפ ֱׄ ִ
ָּ ָלׄפ ׄ ָֹמבצ.פ אזגמפ ׄמפ ׅׅלׄםמפ ׅפ (ׅ-׆)פ גׇׅלפ ׅ׆ׅלפ ׅאׇׁׅפ צַ ִּ ֶׅדפ ְ ָ פ
לפ ָׄ ָׇב,פ
ֹׄג ָ
אפ ָׄ ָׇב.פַ ּ ֶ
פׄ ָ
בפא ִׄ ָּׁׂפַ ְ ִׅ ֶׄ ָ ֶ
דפ ָׄ ָׇ ְ
פג ָ
לפא ַכ ִ
זפׄ ֶײ ָ
מפ ֵּ ָא ֲ
בפׄ ַ
ֹ ֶ
ֱׄ ִ
ײפא ְכ ָפ ֹּׄמצ.פ
פג ִׄ ֺ
ׄפׄ ָּׁ,פִּ ֵ
ׂפאֹׄמפִ ָּ ֵל ִ
לפג ְּ ָ׳ ִל ְ
פּׅ ָ׳ ִ
בפג ֲז ָך ַג ָ
בפז ֶך ֵ
ֹׄמפ ַּ ַז ֶ
ַ

ׄבפׄטׄפלכפׄםפךלפאמפׇׄב,פׄאפׄםפׄפלכפךאזפה׆ׇ?פמׄפ
טלםהמפׄםלפמׄ,פאמפׇׄב,פאטפׇמ,פׄפאמפגפםׄאפלךפםפ
ׇׄב.פאה,פׄבפד,פׄההפׇׄב?פאהפׄההפאפאמפׇׄב?פ
טאוטפגהופ׆בפׄפאׅדפגפׇׄבפגפטלםפׇׅלפאמפׇׄב.פ
ׄךזפםמפמםׅמפטאוטמפאממפׄא.פוכלופגהפׄמפךלמפכבפ
׆ׅפׅמלפםאפׇׄבפׅםבפצטאוחצפ(ׅׄפג).פהם,פמלפגׄאטבפ
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םהפׄל,פגהפׄמפטאוחפצזאׄ-ׇבצ.פׄבפאמפׇׄבפפאמפטאוח?פ
גפטלםפׇׅלפאמפטאוח?פׄבפאמפזאׄ-ׇבפׄפאמפׇׄבפׄפאמפ
גזאפׇׄב?

:פ

פ

וכלופ ג׆ׇלפ ׄמפ ב,פ ׄפ אמלפ ׇכפ ׄמפ ׅׄפ גפ (טאוח),פ גפ
םׄההפגׇגפאׇזמפׄמפםׄההפׇז,פׄפגךזפׄמפׇׄא׆פאפהפׇפ
אמטמפאמפטאוח.פפׇ׆בפכגפ׆ׅפׅמלפםׄפגךזפאׇׄבפ(אׄפ
גטמזפׅמםׅפׅזׇׅפםׄפטאוח),פפׇלפםׄפגךזפׇפאהומפ
אמפׇׄב,פאמפׇׄבפלׄ.
גׇזפׇכׄפטאוח?פגׇזפׇכׄפׇׄא׆?
וכלופכםלפׅדפמאמפׄטוגא׆מפ(אׄפאׇגמפאׇזמפׄמפגפםׄהפ
ׇז)פ אׅדפ מאמפ ׄממפ (צבפ ׅבצ).פ אמאמפ ׄממפ םהפ טהבׁפ
()1פ ׇׄבפ םפ בפ גולב,פ גמפ פ םׄפ גזׇחפ אוׅאפ זאפ גאזםמפ
זאפ—פפג׆ׇלפוכלופׄמפגמפגולפׇׅׄא׆פצכלדצׂפ()2פׇׄבפםפ
בפ גׄםלב,פ גמפ פ םׄפ פ בפ מׅהבפ —פ מׅהפ גך׆מפ ׇׅׄא׆פ
צטׇדצפגךׅפהטםפלגהפםאפמזאמפהטםפגזאפא׆גמפ׆ח.פוכלופ—פׄפ
ׄאפׄטאד,פגפםמׅפׄמפׇגמפםאפוכלופׇׅׄא׆בפםאפ—פםׅפׄטׄפ
םׄפׇזפגבפצבפׅבצפׄפגפךלפאמפׇׄבׁפאמפגולפגׄםל.פ
ׄפׄחפםׅפםׄפׇזפגפׇלפא׆זפאׁפׇׄא׆.פגפׇׄא׆,פךׇפ
ׄפגוזפא׆זפאצבפׅבצ?
ׇׄא׆פׄפםפםׅׄגךזמפׅדפׇׄבפזׇפגפׄפׇזפׄמפגפםׄפ
םׅפםׄפׇז.פמאפפאׄפלכפםחפאטהפׇׄבפגפׄפםׅפםׄפׇזפ
ׄפׄההפׇז,פׄאׄפ׆בפׄגלפאזללפׅפׅמלפםׄמפׄמפמםכמפׇזמ.פמםכמפ
ׇזמפפׄגלפאזאמפׄמפׄאפגזׅלפאׄגהמפםךׅלפׅגכלפגמפהוׅמפ
ׄםמפםאפפׄאפזׅלפגׅפׄהׅלואפמלפמלפזאפגךׄמ.פםׄפםאפ
מאפ,פאטפׄטאד,פׄפׇׅזפםאפׇׄׄפםאפׅ.פגפםׇזפׄמפׅ,פ
זדפׄטאד,פפׄמפׅפזםפׄמפׅ.פטם,פאׄ?
גוׅפכםפגׇׄץפׄטאפזגהׄאפכׄה,פ׆ׇאפטאוטבפגׇלהב,פזדפ
םגזבפגׇׄפלׄבפאמׄלפטאוח,פגׄלפםאמפטאוחפפזהדפםאפׇלפ
בפאׄפםאפׇזפמׄלמ.פׄהפגלבפלׅפגגבפאטאוטפםאאפ
אאפׄהבפטאוטבפ—פבפׄהבפגולבפׄפׄהבפגׄםלב.
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גהפטאוחפוכלפךלפאמפׅזךגפטאוחׁפאםׄחפאבפׅבפ
אמפגו׆אפאהאפׇׄא׆פזבפהפׅׄגךזמפאוזפאבפאׅדפגפבפ
לכפ גׇגבפ אׇזמפ ׄפ ׄהבפ ׇזבפ גפ בפ ׇזב,פ פ אמכׇבפ אזׅלפ בפ
ׅבפ מל,פ םטלםבפ בפ גולבפ גׄםלבפ מל.פ םׅפ אךדפ םׅה׆ׇפ
אׇזפלמפב,פׄדפה׆ׇ,פאטפםכטפ,פׅדפמפׇׄבפגולפאׅדפמפ
ׇׄבפגׄםל,פגםבפםםהבפבפטזאפךׄפםאפׄמפמאפםאפטמפׇזמפ
ׄהׅלואמ.

:פ

פ -

הםפאכפׄמהפׇכׄפאכבפטלכאלפגהפׄמפכבפׄהםפ׆ׅפ
ׅמלפ צזאׄ-ׇבצ.פ ׄבפ זאׄ-ׇבפ ׄפ ׇׄב?פ ׄבפ אמפ ׇׄב,פ אטפ הם,פ
טלםפאמפזאׄ-ׇב?פׅגפזאׄ-ׇבפפׇגפׄפםהפגטאוחפוכלפ
םׄחפׄפזאׄ-ׇבפ(ׄההפׇׄבפגדפםל)?פךׇפג׆זבפאמפזאׄ-ׇב?
,פ
הׄבפלׄםדפםאפלמולׄ,פ׆ׅלפוטלפםאפהםפ פ פ
ׄפזאפצםאםפמגלמפםאפלצׁפ׆גא,פׄלפאׇ.פצ׆גאצפגוגאפׄמפמגלפ
לׄםה,פםׄפמזאמפלׄםהפםאפלפגכגפזׇלפ(כגבפםאפלׅפ
ׅהפׇׄב?)פאכבפ׆ׅלׁפגפםגזגופזאפזךגפׅׄגמפׅמגבפׄמפזלפׅלפ
ׄחפהדפאםׄמבפאׇׅפׅגׇׅלפ(לׅפׅלפגׇׅלמפזאפזלפׄפגזבפגהבפ
אםׄמבפ זאפ ׆ׅב).פ ׆ׅפ גגהפ כבפ םאפ גפ םגהפ צׄלפ לצׁפ גפ םגזפ
אךׄמפה׆ׇפזלפׅלפׅםבפלמפׇׄבפהדפאמפ׆בפׄמפׇׇׅמפ׆הפ
לבפׅ.פפׇׄבפגלׇ.פׄפ׆ׅפׄחפגזאפהגךׄפגפםג׆זפאמגלמפ
לפםוגאפׄפצאׇצׁפפךלפםׄההפטזאפאׄפגמפכׅאפםאפזלפ
ׅלפ אׄפ גמפ מה׆ׇמפ אבפ ׄאׄפ גמפ כבפ ׄמהפ םאפ זךג.פ פ
ובפגךאפםאפטלכפה,פםגמאפגכבפזׇלפ(אפׇׄב),פגזטאפ
אכבפצ׆גאצפ(הׅלבפׇׇׅב-׆ׅלב),פגךׄפזפפׅםבפלמפאמה׆ׇמפ
אזלבפםהםׄפׇׅׅכמפ(ׇׇׅבפזׇפמל-גלׇב)פג׆זפזׇפאךלפזךגמ.פ
מאפׄפמאפםאפמ׆ׅלמפזךגמפ—פׅאפםאׅפהׇלםמפגׇפ׆ׇאפמלפ
םאפמ׆ׅלמפזאפזךג,פזאפגפםׇׄבפׄפׅפׅׄמפםאׅפ—פםםׄפכבפזא-
ׇׄב.פזאׄ-ׇבפׄפׄטׄפגפםגךאפא׆זפאמפךלפזלבפׇםבפזׅלפ
זךגפ(הםפגׇ׆םפםׄהפםאפׇׄבפהגךׄפ׆ׅפגזאפאׄפׅמ).פאמפ
זאׄ-ׇבפׄפאמפומבפׇׄב?פפםׄא.
גה,פאטפהם,פׄפמהׄפלפאמאפמטממפ.פגהפׅפ
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אמפ ׅזךגפ ׅמאפ םאפ מ׆ׅלמפ זךגמפ ׇפ אוגדפ זׅלפ הפ ׄמפ לחפ
׆ׅפאמטממפזךגמפאהזפׅפׇלפפׄמפזפאהומפאךׄמפאלטמכפ
פםאפל.פהםפגך׆פאׄפטזבפׄמפמטממפׄממפמאפםׅפׇׄבפ
גךאפאמופאזךגפםטדפהוהמפםאפזךג.פׄאפפהםגזפגזפׄלפ
לז,פ ׄפ הלׄפ זׇחפ גאמטופ ׄהםבפ ׄלב,פ מאגׇה,פ םטהפ הודפ םאה.פ
המדפׄאפאהופׅלפפךפהפםׁׅפהופׄמפהפםאפזאפזךגפאטהפ
םׄמפגהופׄמפזאפהץפפ
גהפםאפהם,פאטפזׇמפׅגומפצםטהׄׄלפגהצ,פפטאוחפ
ׄלמלפםטהׄׄל.פגט׆םפםאפהםפזבפםטהׄׄל,פאמלפׇכפזבפמׅ,פ
ׄפגזׇ,פהזפׅפׄמפׄגיפאמפגפםׄפ(צפגפםהץצפׄפךפׄמפ
ֱ
םגהופ הםפ ׅגופ ).פ הםפ גפ םאםפ מהמפ ׅםטהׄׄלפ גהׁפ
המפ (מׅפ ׄאפ זךגפ ׅםׅאפ זךג),פ זאךמפ (זאךמפ םאפ גהךפ ם׆ׅלפ זאפ
כםפ גאפ —פ זאפ זךג),פ ךׅמפ (גפ םׄפ זךגפ ׅאפ ל׆זפ —פ ךׅמפ םׄפ
ׄמהמפ אׄפ זכׅמ).פ ׄבפ ד,פ גהפ ׄפ םגׄטםלפ ׄמפ מאפ ה,פ
ׄפזאפהפאמ׆ׅלפ׆בפזאפגהפאםבפךאמפמאפה.פפ׆זלפ
למולׄפׅמאגׇפאטהפםׄפהםפׄמבפׅזוׁפצלבפטםמבפׄמפזךגבׁפ
הפגךׄמבפׄמ.פפׇלבפםאפגׄגהבפאבׂפזאפדפפגזפםׅמפ
םאפׄגהפאםצפ(הםפ,1975פ.)76פ
גהפ הםׄהפ ׄפ ׄטׄפ טאוחׁפ ׇׄבפ םהגךׄפ ׅמאפ מגׇפ םאפ
מ׆ׅלמפזךגמפׄאפזׅלפכבפזאׄ-ׇב.פאמפׇׄב,פאמפׅזאפכבפלׄפ
םאפׇׄב,פאטפהם,פטלםפאמפזאׄ-ׇב.פׇׄבפםגךאפאמ׆ׅלפזאפטׇפ
זךאמפם׆לבפזאפבפזׇלבפׇפאמטמפאמפגפםׄפׅׄטדפ
ׄמהׁפׇׄבפםטפׄמפפאךלפׄוממ.פמהפגולמפׅאמפםאפ
ׇׄבפ,פאטפהם,פׄפהׇׅמ.פאׄפהׇׅמפךפגולפׄאׄפהׇׅמפםאפגפ
םׄההפאפםאׄפאאכפגדפםטזפםךלפזׅלפזךג.פפגמׄלפהםפׄמפלׇמפ
םאפלמולׄפגדפלׁפצלׄץפמפגמפזאפאל,פׇׅלפׄםלפאכפ
ׇׅםפׇפמל,פזמפׇלםמפאפׇבפםאמ.פהטםפגׅכםמפאהׇׅפאטל,פ
זׇפׄםלפםׅפגבפׅׅהפׇׄבפאםגפזאפׄאמבפדפזהבפזאפזםלבצפ
(הםפ,1975פ.)9
ׄבפ ד,פ אמפ ׇׄבפ אטפ טאוטבפ טלםפ אםׄחפ אכבפ ׆ׅפ ׅמלפ
םׇׄבפאפא.פוכלופגהפׄמפצטאוחצׂפהםפגהפׄמפצזאׄ-ׇבצ.פ
ׅםהפגכלבפמטממפפגמהמפׅגט׆םפזבפגהפלׄ,פםׇלפׇׄא׆פזגפ
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ׇׄבפהגםפאמ׆ׅלפזאפזךגפא׆זפאגמפכבפ׆ׅבפמלפגדפגמפ
םׄפפׅב.פוכלופהםפגך׆ב,פאגזם,פׄמפטאוחפגה,פׅפ
בפגךזבפׇ׆גבפאמטומפגהפטאוח.פפפפ

פ

ׄטאד,פ .1979פ צכלדצׂפ צגהדצ,פ
לםאבפמאפׁׅׅׄפםכד.
,פלפםה,פמל׆בׁפוחפ׆.פאׅו,פלםאבפמאפׁׅׅׄפ
פ
___,פ.ׄ1979פצטׇדצ,פ
םכד.
,פמל׆בׁפםלׄאפׄאׇׇ,פלםאבפמאפׁׅׅׄפ
הם,פטלׇל,פ.1975פ פ פ
םכד.
,פמל׆בפזלׁפזכׅפ׆אגׅ,פ
פ
פ פ
___,פ.1999פצםטהׄלפגהצ,פ
לםאבׁפגׄ׆הו.
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,פ לפ לׄםד,פ מל׆בׁפ וחפ ׆.פ אׅו,פ

