
בותכו אורק

ימרכ המענ לש גולבה

Feeds:תובוגתםיטסופ

הנבהו הלמח

המענ ידי-לע 2010 טסוגואב 14

’מע 212 ,2010 רתכ .ןהכה ןר :תידנלוהמ .סיד-ןפ ןאירדא תאמ לייטמה

;תחא העילבב ברעה תחורא .’לייטמה’ו ’ברעה תחורא‘ .םידנלוה םירפוס לש םירפס ינש הז רחא הזב יתארק רבעש עובשב
רפסב רבודמש הרכה לש תיטיא תורבטצהב – לייטמה ;בזכנ תצק ךכ-רחאש ידיימ םשורב ברעה תחורא .תונטק תונמב – לייטמה
.םירלייופס ילב בותכל השק ברעה תחורא לע .ארק אל אוה לייטמה תא ;יריק”י תרזעב תצקמב יתחכפתה ברעה תחוראמ .ןיוצמ

.תוביס המכמ בותכל הצור ינא לייטמה לע

דחא בלכשכ הנתשמ לוכה .רשפאל לוכי ףסכש תוחונה לכב ךא תודידבב זירפב ררוגתמו תפרצל רגיהש דימא ידנלוה אוה רדלימ
םיכומס ונא ןהבש ,םייחב תוריז דועב הרוק הז ילוא .םהב ונא אלו ונב םירחוב ונלש םייחה ילעבש ,תחא אל הרוק הז .וב רחוב

רדלימ .ןאל קר איה הלאשה .םיפחסנו םילבומ ,םירחבנ רבד לש ותימאל ךא ,םיטלושהו םיליבומה ,םירחובה ונאש םיחוטבו
יצח טלמנ .תובהלב הלוע אוהשכ ,םייקוח אל םירגהמב סלכואמה שוטנ ןיינבמ טלמנ בלכהשכ ליחתמ הז .בוטה ןוויכל  ףחסנ

.םילעבל רדלימ תא ץמאמו ףורש

)h ps://ncarmi.files.wordpress.com/2010/08/wandelaar.jpg( בטיה בלכב לפטמ רדלימ.
בלכה תוכזב לבא .רפסה ףוס דע םש רסח רתונ םג בלכהו ,וילעב היה ימ ףוסה דע ררבל חילצמ אל אוה

םייקוח-אלה םירגהמהו םידורמה םיינעה ,תיבה ירסח לע ,הטמ לש זירפ .שדח םלועל רדלימ עדוותמ
בושו בוש ותוא ךשומה אוה בלכה .ויניעל הלגנ םהב ךכחתה אל םלועמש םישנא לש באכו לבס .הבש

.תיב-ןב אוה םהבש הלאה תומוקמל

יכ ףא( עשי רסח רוצי שישכ םידמול ונאש רתויב בושחה רועישה תא םישדחה וילעב תא דמלמ בלכה
הלא .רגבתמ אוהשכ םג הזכ רתונ םידלימ לידבהלו .ומויקל ולוכ לכ ונב יולתה )היישות בר הז הרקמב

םיבר םדא ינבמ רתוי ישונא בלכה ירהש  .ץק ןיא תונמאנו הבשקה ,הבהאב ונל םיריזחמה םירוציה
וטיבה תוידקש םייניע“ :שגופ אוה ,ותא ץעייתמו וילא רבדמ אוהשכו .םלוכמ ילוא ,םהב שגופ רדלימש

בושחה רבדה יאדו היהי הז .םינפיו רדלימ דמלי וללה הנבההו הלמחה תא .”הנבהו הלמח תואלמ ,וב
.ונחנא םג .דמליש רתויב

הסינ םג ,בישקה ,הבהא אלמ וב טיבה בלכה ’?יל ןיכמ התא םיתחתח ךרד וזיא‘ .רדלימ לאש ’?ʹיל תיארה רבכ םירבד המכ‘
.הלחתהה קר תאז :רמאש םטוח ,הנאו הנא ועינהו וב ךשמש ,ומטוחב ,הבושתב המ-רבד רמול וחוכ לכב

שדחה םלועה לומ לא ותוגהנתהו ומצע יפלכ חתפייש הנבהב אלא ,ץוחב רדלימ האריש םירבדב קר אל הלחתהה קר יהוז
אלא תוחונל קר אל ולש הסינכה רעש אוה רדלימ לש ופסכ .”והשמ תושעל“ הצרי אוה ,ול הארנ ךכ ,בלכה תוכזב .ול הלגתמש

וניסכנב רקיעו ללכ היולת הנניאש ,תיוויטמיטלואה הרזעה ךרד תא ותוא דמלמ בלכה לבא .לבוסהו ינעה תלוזל הרזעל םג
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.רתוי ץוחנ אוה תלוזל יכ .לוכמ ונל רקיש המ לע אקווד רתוולו תופרהל ונלש תונוכנב אלא םיירמוחה

אופרל רשפא םאה .םיהולא לעו תד לע ומצע םעו רמוכה םע – הנומא רסח טסילנויצר – רדלימ רפסב להנמ תובר תוחיש
םיעיגמ אל הוושה קמעל .תוינטשפ ןניא םלועל תובושתהו תנדועמ דימת תראשנ ’לייטמה‘ לש תזמורמה תרוקיבה ?וידעלב

,רפסמ רדלימ .בוט השע תמאב םא רמוכה ותוא לאוש רפסה ףוסב .וכרדב בוטה תא השוע שיא שיא לבא ,רמוכהו רדלימ
:הנוע רמוכהו .טפשמב

.’ךמצע תא תחפיק‘
’?בשוח אל התא ,הפי הזו ,והשמ הז לבא ,הברה אל הז, )…( ’.יתלוז תא חפקל ילב’

.הברה הז .והשמ הז .ןכ

DE WANDELAAR, Adriaan van Dis

תחא הבוגת | דמחמ תויח ,לייטמה ,םירפס תורוקיב ,סיד-ןפ ןאירדא גיותמ | םירפסב םסרופ

תחא הבוגת

 ,וישכעו ןאכ אלא ידועמ יתעמש אל ומש תא רשא ,רפסה יצחב רבכ ינא וליאכ יתשח .המיסקמ תרוקיב
ולו רפסה תא גישהל לדתשא .האירקל הרגמ :השוע ,הלועמ ,הבוט תרוקיבש המ וז ,ויתודוא תרוקיבה תא

השיגרו הפי תורוקיב בותכל ךל םרגש המ תא ץימחהל אל

.תורוגס תובוגתה
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