הקדמה
ו הואסנסואננציאיכ נעאכב אי בעואערע כ מאנבנהמאנ ינןמאמע ,מא ע,ארועיא נכהאנ יכ אי אורכבע ארבע
בנסכבע אעבינרכ אכהכאבויכ אב בנכהכעאבצע ואובעבואבכע איעננע אבמכנואזעארבואועיאור,כעאי אכבאנוע עת
כבאמככעאוכעאנענמכ אעבאכהכאנעע בע אענע,ואעבומבבאביאעבאכהכאו צעןאבוב כ,אבצכבע אבינצעע אוצג אוכרגכ
נ רכנכ אבינכא,ובאנע כץתאכה ,עןאינכ כא)עבאיכאויסב עבעגכואוסכנכ מאועיאנעהכשאסבכבואי בכ אער,בו
ונעעהה א ככעזאעעבעהומאעבאינכאו ,ובעכע אגהעבע אענ רכנע תאועיאביאנעענככןאב וכבואנסמ כ אעועיאנעעב
ביאנכרואבורכגא וכבואעביאנכסואבוכע אכעכבאעבאבכנ אועעב תאועיאנעהכשאבמרעבארוי סאוינכ כאכגכעאכיר
בנכהכעאכצבכמעאבועככממאה ,אווכרגכ ארבו אי אוע ,ארבא עכענע כעתא ,אוזנןאכעככמאו או אבינ אוצבכמעמ
י,אבעעהיכאיכןאינעאככעבכ אבבעעןאהב אכיןמאנככעעןארוכ ואב מע אזומאבהענואב מענכ א בכ אימ כ מאצ כ,אבבעי
נבמעץמאעבעעהיכאביאה ,אכמצנע איכרכ אעו ב בע ת
בכבאנ ,ומאע אונב ואוזי אבנגהאעכנכעאועיאמ ,אי או בעכע אעונבבכע ארבאוינרכ ארי אועיאוכואעע
יבעארועיאעהככןאננצימאעעבהאיכ מאנבנהמאבעעב אננסואבי מאגכרע אמהרע אריע אועיאבעמןאביעיןאנככהכאעב
כהכאנכסעכא–אורכבואוכרנואעובעבוארבאנכסעכאעבעככואיע אימ איע תאאי,אבביא,ר אב עציע אביע ,אוזנןמאבכן
י אועיאוצבכמאיעאנכרבמאעזואננ אמב,עארבאכבאמע ,מאוהמשאעונ ץארבעאביאנמברעתאבעכ כ מא יעאנסי אינרכ
בסע ואזעארבאינ גכואכצכ כ אכהב אנב כהאיעא,רואבובנותאוכעאכיבעארובכעאבה כ מאימ כ אנרי עאנע,סנכ
נוו י ,וארועצעואבו תאוסכבע אוינכנכע ארבאר כאובמכ ע אוןאביענכ א,רע א אבובנותאבוכע א בנכה
י ע,אבעעמארבאנסב א–אבבכאבוזככ אמסכהמארככע אעבעבאבורנעא,צ אנגז איעאביאנעבןאכ עציואנויעבמןאובי
נעכ ארנעעההע אכ ע ארענע א–אוכיא עיעואנע כב תאזועא עצ אנבעעוארבאיגכרואע איכרעכע מארבאו בובע מאג
רבאריכיע מאוסכנע אענמבע,ע מארכבאי באצ כ,אבב אע אעצנעאיעאעצנותאובנואינכ כ מאו מרבע מאוע כו
יעאמב ע אבכןאינרכ מאונןאו גרע אניעהאיכרכע ארביאעעבע אכיואכיר אוןאנעצגע אבצכבע אעבעעהיכאריכנןאסמע ו
רנכ ןאבסמע איכ ות
בכבאנ ,ומאכוכעאיר אכוכעאוננכעכ אויכרככ ארבאכבאיה אעיה מאועעבהואנרי ארינעאנרי כ אנסב ארועי
נרכנעאענעבואבביאעע כןאר בנעהעאועיאי ג איכנסעיכתאבנ ע אועעבהוארבנכגעהאבננוגאונ גב אביעננעכע
ובמכנואונעה נכע אועיא נכהאנננעאני סע תאכרנ אכע אסכננכ אב ע כ מארינרכ אנ מכבכ אבוכע אנעהעכ
בוה גואבע ,ארבאו ענוארבעתאבכנוא יכענע אבכ בכאע אבע אוימ ענומאוצו ע אונינ ע אעבאכהכאניננכ
בככ כ אנזככ כ אבצע ואנ נכוואי אהב כעארבאו הואסנסוארזכעאבנר,ארנכ א בע אבו עבנע איעאבכ,ע
,רותאנ מר א עיעואנעז ומאבהעגנומאבינכאזנןא,צ מא ,י כאוע אבכעג יכוארבאנסב אכהעעאוהענואבויבכי
במככעארבאסנסואעבעאועיאנצככןא,ר אע איע אנע כ אענ,ענע אכע ,ככ מאהב ארנעעב אביאנבעןאעבאכהעאבעב י
ווסבע כוא עיואכנוארכנעככאנגנוארב א180א נעבע אניעהאני כעכ מאעמעברואנעס כ אוכיאכרבאינערכיאיבב
ינמנעאיכננעאככעבכ אב,עע אברנע אי אועעב אבו,ר אוזות
עבאכבאינכ מאוגכעאוזנןארווכ וא נ ןאבנכארוכיאנגכעומאערבה ,אכברוכא בנעהעארבאוסנסואכעיכעאעבאוכ במ
בצע ואניע גנ תאישאעבאיכארוריבואעבאכהכאימ כ אככעבאבומנכימאנוכואוהב אנב כהאבנכה אנומאב יע אי
ורעיבכ אשרעכמכ שאבייעןארכב כאביזכ אי אנ,ע אושור יושארבו ת
נהנואוהב אככאבימ אכבאורנכ אבו או י מאו ,בואבנע במאצע אויכנעןאוכרנואעונע,רואזעכואבבכ,ע
עבאכהכאכע אינרכ אונגהכ כ איע ואכע ,ואעכנעבכבואברע אנ,ע תאביע עאוזנןמאביאנעצע א רעבואיעאמבעיות
עבאכןמאעהאכנוארינרכנעאבועעואעבע כהאוכעא עצכ אבנצעיאב ,בואנרועאענע,אכע אנונעצעאבו אביעיןאכבבכמ
וככ כא עצואבוצכגאי אונ,עהע אוכע אכסעהכע אב ציכע כעאערכב עארבאו הואסנסותאנ,עעוארעבעהואזעא ןאבכב
ימהאסככעכאבנצעימאי אביא רעבע אנעכנע מאבימע אי אוריבע אונכענע ארכעז עאבו אבי מאי אויעבנצכיב
רבו ת
יכןמאימזע אעבאנכבע איזו ואיבעאנסי איענכ אבסי אזואעבאננ אבוהגכראביעיןאב ע ארונעצעאכיןאבסי אזומ
יכנעאוינ א–אוי אכראהב אכזו?א-איביאנוארסנסואנ י אשכונמע אעבעהומתאיבבאונמע איבעאיכנןאנבעססע
עבאסי,עבצכואיכנבב,בעיבכ מארוכנואיג אנצעכאביעננעכע אבמכנואנז מככ מאיביאעהאכנוארנכ ןאעבאנכסעכאענכ עמ
נהעכתאינעאננסכ אב,מ אבמרבעןאי אכבאוגע נכ אונעע בכ אביעכבע ארבנעאעבענהכ איכזעאוריעואכראבו ת
נגע נכ איבעאינמנעאננסכ אבגזע אוצעע אביכנעןאועבעבע אבעזע אב בנכהכ אבו י מע אויכרכ ארבו ת

וב,סבא אעצנעמאג אי אביאבנכבע כעארבאסנסומאועיא עציוארבאכע אנרבערכ אעמנרארנכ ארבא,ר איכרכ
עיכנעןאיכ עמא גע אעוצגוארבא עכענע כעאבנוב,או,ע סכ או בכ איע אועיאנ ןאבנהכנע ארענע תאבימ ענומ
בנוב,אימהאנורכמע ארבנעמאועיאינ מארבנערואועיאככע אועיאנבכןאעהאכנואבכנעהאהענואב גע תאינ אוכימ
ככאעבאונ ג אבובכןאי אונרנעע ארבאו עכענע אונעבעע אבריואא)יעאנהעמארברנואוןאוגה עמאעביא ,אי
ונכבכ א כירעבןמ א נככעען א רבנכבכ א ככעבע א בוכע א נרנעעכע א בע א עע ככ א גרככ א בו י א בנסכבע ת א יבבמ
ו י,כהאועיאבוגכעאבנרנעע אונכבכ תאוצעהאוביארעבכעאיעאעבכואבערע מאועיאבועבכ א עכענע איבעאבצע ו
וככעבואבו ,בבאעבאכהכא,ובאונב ותאי אנריעבאעבאכהכאו עציומאינעאבינ אככעבכ אבענ ארבה ,אזעאסנסואיכן
אי אעצנוממאי,אבעעב אביאוס כ אי
ש ג שאי או ,בוארבעאעבע נעאב ע אנע כ א,עו נבכ א)ריכנעאסע
ועעבהוארצ כ,אבעבע אה ,אי עכואבינכארעעב כ אנובנוא יע בכ אבוגרנואנערכ תאונרכנואיכנוא,בואעיב
ב,אבציע אבנ כענכ אנוכ כ איעא,כצע כאה ,ת
עבאכןמאנוארינכאנכסכ כאבערע אועיאברכ אבבביאבצע ואכ עבואנעבנ א)ינכאנ,עעוממאי אנוארועיאוצכעאבנע
ביע ,אורנכ אב ע או עכענע אעוונמע ארבעתאבמ כאבכ עבאי אוב,סבא,עה אכבאבינגבכ אכהכאריעכבאבוצכג
בינכעאבצע ,אהכעןאבינכאי סע אכהכאבננעעאמעס אובנואכברוכתאבכןמאג אי או ובכ,אועיאכעציאהעיןמאוגכ סו
וסעיכ אבצ י כ אוכיא עציוארבאכ כבואנמהרארבאו ירעןאעבאינכא גע אבוע מאב ,עעוארו ובכ,אביאבגה
ב עכענע כעאכיכארו אועצגעאבינכעתאב ע אככאי אכרנואבעע אכברוכאיעאסבככואנונרנעע אונ,ע כ אוימ כע אוכי
כעבוארבכתאינכאנככ אוכבבאי אוסכנע אב גע מאוכע אעזואוכואנרבמאכהכאבנר,אכע ארנכ אננוארינכא עצו
בזכע מ א עכב א וברעניכ א נככ כ א י א ובכבעכ א ויכבב,כ א רנ,ר א בכן א נ גנכ א בבעגהכ אביענ או Traduttore,
 traditorמתאריכי עארבאכבאנ ג א יעכאועיאבוננעאנבוכע א יעכאבוגה ואזעמאעינכאנ,עעואבכנע אככאינכאועכמ כ
רינכא יעכאבינענעארבאסנסות
נצהא רנכמ א ינמנעא מככבכ א נכהא בומזכ,א ב עהע נעמ ארנכבכ א ע עכענע א בעעב א יכנ א נסיכ,כ מ אערהב א ב מע
יעננעכע אובמכנואיכנעאנערגאב נואזעאבבבהתאבנ ,כ א בכ מא כיע כואוכיאוניבבארבאיבעאיר איכנ אככעבכ
כע א בערע אהב א בנערומאעזעוכאוגכרוארסנסוא נכהאהמותא בהכהעאכנעא בונ כא ב גסעןמא ימהאנויכבעסעיכ
ויועבכ אעבכעמאנע ואמככבא נכהאבונרכ,אבבנעהמאבור י מארונרנעע אעבע נעאוכיאבו יע אבועככמאעכיר
ועיאיכנעאככעבאכע אבערע אכןמאיזכאועיאמככבאבי עראנוע יותאעבאכןמא ע,אכהכאוו ,הנע ארבנעאעבכנעאבנסע
בוגכעאבנרנעע אנימע כאונכבכ מאעבמזע אבמז ואבנ,ע אריסע אבנעאבעעב אברכעמ אבהעגלעת
ע ומאוככ כא עצואבועסכשאנסי אנכבכ אבנעגעאבר תאבנסע אוכינכ אוע כ,ואב געארוועבככ אבה ,איעננעכע
ובמכנואוגכעעאברבבאנ ,ה ארבאונמ ,ארבו מאוכעאיע רכ אביזע כ אי יככ אענ עמ,כ מאב עבאבו כ אבכיןמ
כהכאבבנעהאי אמע,כאובבעאעו נוגע אוכצע כ אורעכנכ אב עכ תאזועאבנערואמב,אנ ובכ,ארעהככןאככצגאנרוע
בעבאע ,אעבע אינרכ מאג אי אוהב אביאנערואבזנןארו הואסנסואוכואביענכב סכבותאועיאינ אבנעאבזכ ענע כע
יכ,אאביהיעאיע,עכנומאימהאנובככ כ א)רע שאברעב ארבאכערכבי,ואגכצלכןמארוריכעאעבכעאכע אנכבאימהאימ מ
עריכ עאועיאעהככןאננציאב,ר מאבמ אבועב אבנ,ע אנ עמ,אבזנןאנותאיבבאנכעןאועיאוהב ארענכ כעאוכע
,עניע נכסבכ א יעאבעא,כצענכאנסעכןי
עבאכבאינכ מאוסכיע אנסי ארב כאונזבאבכןאנמירכאוינ אוכעאנונכ אנבכנעהאנכצע כ אנס ע ככ או,ככנכ
בבבעתאו אוכעאו-אובנגעשמארהכאוו כ מארנבעןאככאו אוכעאוגבגעבארבאנזכ כ אבעהוכסבכ ארויכעאברהכ איע
ה ,ענכ ארבאוו כ אעכהעעאי אסעהע איעננע אומ בתאעהאוכע איסבכ אענסכע ארבאכצע כ אנעז כ איבעמארבו
י צעשאהנעכאינערכאעבעאישאי ע,אענמעההמאננכ כ אבכיןאבצנעהאבנ,הרכ מאנזבמכ אעי כ אניע סנכ תאב עע
ונזבמאנינ אבכארור א,כבבאנרנעע ארענואבמבעבכןאבעעב אמנעכע אוס,סאעסבכע אימ ע או,ע ע אבעכ כ
 ,עבע אבמעגכ אונעה נככ תאיעב אוהב איכנעאנענככננעמאעעבאכןאינעאננכמאביבעאונכע כ אבוניע אונעצנעע ארבו
ענ כזאביגהואעבנסע ארבותאנכ ןאבנצעיאהנעכע אי עכע אישאיבעאונצעכהע אג אבנ,ע אעכניכאה ,עןארבו או
הענכ מאבנסי אכ בכ אעצכע כ תאבכןאורי מאו איעכ עאעבאכהכאצלעזןא)מעזן?מארכסיכמאנמב אריע עאנצככןאבונר,מ
עיר אנכ מאי אוריע אוזןאע,עניעצעסאביעננע אומ בתאועיאסכי אב-א 1729מאבכ בעאשנינ אעבאויעננע ארב
רהכאוו א–אובנגע-גכגלעבסעא עןשאככצהאועיאביעןאיכרכאו,רכבאברכמע ארבאובנגעאעי א בנעהעאועיאכ באנניגרכ
יבעת
סבמעאבכאעבאוכעו וארבורעעיומאי,אנהנואבכאררנכ א בע אינכאו,רב כאבימהאנוהנעכע אונ ,ע אויבעמ
ה ,עןאו מאבעעהיכאביארהמאעימהאניעהאכהכהע כמאעבכבאוזנןאוזוא,ע סאימ א,ע סמאוככ כא ,אוהאב,עבעתאינכאמערב
רוגכעאוזנןארוסכיע אככ באככבארינמנעאנ  ,בכ אבי בעכ ארנכ אוגע עאביכ עיות

הב אימ עןמאבמ כאבכבעבאב ע אי ,א ירעןאנינ ארבאו הואסנסואעצנעמאונעגעאבנ,ע אורנע ארעבע,יכ
ערעבע,ןמאריע ס אבימ ענואבכ באע אבנעריא,י בותאינכאמערבארנינ אזואכעזע אבובוכ אימ אעב נכהאיעהע
ו,בעצוארבנעאענ,ע ע כומארי אבריעבא עבא יכאוריבע ארינמנעאנ,בבכ אביעיןא,בעעאבנערימא בעעןאוסב ת
ועסי כ א ג א י א יכבן א וכעמסכןא רנבה ,א עבאכהכ אסנסו א עכןא עבא כהכ א רעכע א רעבע,יכא בכיןמא ונצכב א י א וינרכ
ונעזכ כ אבו,ר אווכסבע כארבו מאבכמהאע אורע יכ ארבו אעובככ כ אבו תאעבאכןמאי א נציעארזו
נ י אי אונסע ארב עכואוו י מע אובכנכ אי עומאערב עכואו י מואניעמ אכע אוכצכ וארבעתאעזוע
בהכע,אוהב ארועיאנכסואבועבכ איבכנעאבסבבנעא בואעבנסכ ע תאעבאכןאמב כמאיניאור,כעעאי אוזנןאב ,כי
עמרבעאעבאנכבע כעארבאה ,עןאוו כ ת
ככנסמאיי כבא.2002

נסימאבנוהע ואוינגבכ
גע

וכע אעסנסואובכעאי אנריב עארסי אזואכ י ס אג אבינגבכ מאב,מ כאעבאעצנכאי אונרכנוארבא
נמהרארבאוסי אנצ י כ אבינגבכ תאבו בססאעבאוכ באונ,ע כאבינגבכ אעו ירעןארנס כא בעארכי כ
בנ,ענע ארוהב אנה רמאועסי כאנסי אוע ע ארעבככ מאעונ כאנסי אבכבעככ אברענככ ארביאוכעא בעענבככ
נבמכנוא בע כ אב,ע יאוינגבכתאינכאנ,עעוארו עציואוסעיכ א וכואנרבכע א צעןתאבכבאנ ,ומאוככ כא עצו
בור נר א בוזהננע א זע א כהכ א בועהע א בכב א ומב כ א ריגר כ א עו יננ כ א יכ א ביע  ,א כב א ורנכ א בב כבנכו
ר ,עיואיע כואוגר כאבואכבכ כתאומב ע ארבו מארכ עשאויעעבואעו נככוא נכהאעז עאעוכעאנ,ע אברנמות
עבאכןמאבעיעאנמגעגאבכמהאי ארנ אוי בעכ אבוגע עארבאסנסואביכ עיואע אנוהע ואזעתא
ב נ האנ כיעמ
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