
 
 

13 םינזאמ (ו"נ)ו ןוילג 

תוינחורה ויתולוגס לע תילניגירוא הראהב ,הלגמ אוהש ס

םיעודיו םייולג םידברה םהיטרפ לכ םעו םכות ךותב ,הבר

םפוריצ םגו םתאצרהו םמוכיס אלא ראירד לראק לש ותד

הירקיע לכ לע לוריבגךב לש םלועה תופקשה תא האיצומ

ןקמע דע ,חיתמאו הנכ ,הרידח תכב ןיוזמ הז ריעצ דמולמ 

,םרוקמב םירבדה תא ארק אוה .ןהילע הצרמו ןד אוהש ,תו

קחרכהו תורזה ושטשוטש הרמב ,םתוא עימטה ,יוארכ םני

םיגשומה לכ לע הנוכנ הרבסה ידיל םג אב אוה וז העימט ך

,רצי ,חוילג-ץובק ,חישמ-ילבח ,םוניהיג ,ןדע-ןג ,חישמה-ת

לוריבג-ןב לש ותרישב םיפקתשמה ,(יוכו םיחמה-תיחת ,

.תאז הדישל םאתהב ,דחוימה םנוגו םתוהמ רידגהלו םחתנל א

לא בורק ,וינפלש ר גוחב אוה טילש אלא ,הלפאב ששגמ או

,תופי תורעה הברה תודיעמ וז תורשקתה לעו .וילא רשקתג

איכמ ינא ןהמ תחא רשאו ,ותרבוח ןמב ץבשמ אוהש ,ב

תומיו תולג .הלואגה לש התליחת םג איה תולגה לש הסוס

לוכי ינשה ןיא ,סייק דחאה םא .הז תא הז םירחוס םירב

ןמסל םיליגרש ,הלמב רתויכ טלבתמ הז דבר .ינשה תא לל

הז גשומו ,"ץק» םשב הניכמ הלא םימי לש םתישאר .חי

"ןולדח ,קספה ,ילילש הט-רבד םשוריפ חישמה-תומ

סילסשמה ,רתויב םיבושחה םירפסה לכ םיחותפ ויה 

אוה חבשל יואר סירא .לוריבג-ןב לש תרצויה ותוישיא-

אשונ לע הריעצה תירבעה ונתורפסב שדחתנש המ לכמ םג

ספדנש "לוריבג-ןב המלש 'ר» ינוחמש .נ .י לש וימאמ 

ןיטשיולב 'ש ומוגרתב "םייח רוקמ« רפסל איבמה תא ריכומ

•נ .ח ידי לע ם הגומהו םיצבוקמה ,לוריבגךב לש םירישה

וז תרקובמו תובישח-תבר ,תיללכ האצוה» :רמוא אוה יקצינ

ןב לש םירישה יעטק תא.איבמ ינא היפ לעו ,ונתדובע ל
.*יתרבוח ךוגב ל

גיוזלש דילי אוה •26 ןב קר ,םימיל ריעצ שיא ונ

,ןמסורג ,ראיוב לש םתרות עמש •ןילייב ,גיצפיל ,ןוב ,יגניטיג

לע דחוימ ןפואב הדות ריכמ אוה הז ןורחא ורומל •ץיבו

היצטרסיד ול השמשש ,תאז הדובעל ותפיחד 1עו ורובח תב

,הירפסב תדחוימ תרבוחב םיאולימב ןכ-ירחא האצישו ,רוט

Veröffentlichungen des גיצפילב זאאה .פורפה ידי ל

ergleichende Religionsgeschichte an der-Forschungs

herausgegeben von Prof. Dr. Hans Haas לכ ןיאו
דובעל ךישמי דאירר לדאקשכ (וירוכב-ידפ 'ט לע וילע אצי

הקינעהל ותלכיבש ,בושח תכ תודהיה-תמכח הל שוכרת 

•ןינעו ךרע-יבר םיר

ץירת ,ביבא-לת .זימ :םולש .ש 

לצא םתמגודכ אצומ התאש םיריש םתס .דז ןטק םיריש ץבוקב שי 

ריכזמה ידגו עלסו ןולא לע .לשמל ,"הרזח« ילוכנלמה רישה .םירחא םינטייפ 

חיכ ןיב ןורחאה רישה וא .יוניל לש "סינעוצ השלש« רישה תא המ-תדמב 

תריש םע רשקב "םינזאמ« יפד לע רבוד רבכ וילעש ,"תובהל» :םירישה 

םה םג ירה .הז ץבוק ךותב םיבוחת הלאה םירישהש ןויכמ ךא .'תוערואמה" 

תיטנמנרוא היול ןיעמ םה םג םישמשמ ,תיללכה תזורחמה ךותב םיזחאנ 

:היוחהו היוהה זר לע תמלאה ההימתה אוהש .ץבוקבש ידוסיה ביטומל 

ל?סו לבת ןי? םדא ,םדא 

,חעד^ שיוסס וטעע לע ןחינ 

...תעד^ שיוסמ 

.וכותמ דחא ברע-ידמ תכלבו ,שוחל ,תוארל שירחמ םג אוה 
ביש-לא יפונ לא 

וירחא חש אוה 

.יפוי א#ך ם? 

ש .ריפ לע םיבכוכ םג םיחש הנה .ימדה-תהימתו ימד 

?ר!>ה ה6 ימ 

*!ינ8• :קעןו עגן-םילן 1? זי^.ג 
•••"דתך?חב ות1ןשנ העלבנ 

.ימד היה ראבבי 
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 ,הלודג הקעז ,ימדה םצעב ,ימדבו 

רעס ץ? ונל!# והשימ 

ג אל - ונךאה ונחנא 

 .לופכ אוה זרה 

 לא ןולל ה$? חרא 

.הלילה ינ}ה 

?ש תא שיא יל ריגה אלן 

יאוב תא ךרב אלן 

 הז םיריש-ץבוקב רתוי קיסעי ךא 

וא ,שחנה וא ןטשה וא םיהלאה לש  "ינ

םילמג תניחב 

ל?ט3 םהידזיט םיךךהס 

א שי יכ .םינוגי קר אלו 

תוטרש לע לוב לטנ 

ה לש ידימתה רווחמה זר םג הנהו 

תמ הז לכ 'הז םיריש-י'בוקב דכלתמ  .ימ

ז-ב 

ב

»תויכנא"

»תושלו

םילכתס

ולש טלו

*.

ו

אל — 

תילאידי

הדובעלו

— »ץר

,ןומזפ 

דדוצמ ו

םעטה 

חא .סינ
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