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479 םירפסה תיננובמ 

אל בולוקוסש ןבש לכ ,הז סרגנוק דהאל םינש 
— (175) ריכזמה יעיבשה סרגנוקב ןיידע היה 
וריכזמ דיל ןוספלוו ןאכ ראותמ ןכ יפ לע ףאו 
רמייהסדליה שריה לאירזע ןאכ רכזומ .בולוקוס 
שריהל ןבומכ איה הנווכהו לאירזע קר ןכמ רחאלו 
ורה דננידדפ" רכזומ ןכ .באה לאירזעל אלו ןבה 
.דזכ ןיאו — םש םינויצה ישארמ ,הקירמאמ "אפ 

יירפ ר"דל ןווכתמ אוהש רעשמ ינאו ,תואיצמב 
.ףוס ילב ךכו .דלאוונד 

לותב יקב ידי לע קדבנ אל רפסהש לבחו 
דיתע אוה וז ותרוצב ןכש ,תונויצהו בושיה תוד 
עדיל רוקמכ וב שמתשהל הצריש לכ לישכהל 

.הללכב ולעפו הפוקתה 

לפרק .ג 

זזה .חו ןרגגע י"ש 
.ב"בשת 'הפיח ,לבוי תאצוה 'טהב בקעי תאמ ארקמ ינויע 

תוריצימ המכ םיריבסמה 'רפסה יקרפ ךותמ 
עמשנ ,ראבמה-יחותינה ןויעה ךרדב זזהו ןונגע 
*ינקב עייתסמה 'דחאכ רקבמהו ךנחמה לש ולוק 
ימוחת 'הריציה לש הנמזו העקר :הלא הדימ 
םירוביגה 'הלילעה וא השעמה רופיס 'התלילע 

םכרע ןאכ טלוב .האידיאהו תונמאה .תויומדה 
ךותמ ורצונש 'הלא הדימ-ינק לש יכוניחה 
לכ .ןוכיתה דפסה תיבב תורפס תארוהב תונויסנ 
ךות תראבתמה ,הריציה לא קר הנפומ הזכ ןויע 
לש הדוחייב העובט וז הטיש .החותינ ידכ 

.התוהמ ךותמ תחמוצ איהו 'תראבתמה הריציה 
דוא ואר רבכש 'רפסב ןויעה יקרפ לכ 
תניחב םמוסרפ ינפל הנש םירשע ויה ,רזופמב 
וידימלת ינפל רבחמה עימשהש 'הפ לעבש הרות 

ךות םיראובמו םירבסומ ונרפסב .רפסה תיבב 
תוריצימ שמחו ןוגגע תוריצימ רשע יחוחינ ןויע 
דצב ,תישענ תוריציה ןמ המכ לצא .זזה .ח 
תורוקמה תקידב םג 'דאבמה"יחותינה ןויעה 
תידומלתה תורפסה ךותמ םיחוקלה םיינושלה 

.תישרדמהו 

תוריציל רבחמה תשיג איה רתוי תיתרקיב 
אצומ אוה "םימיה ץקב» והזחמב רשא ,זזה 
איה תניינעמו .הלילעה לש התודחאב יוקיל 
ץקב» לש ורוביג ןיב ןאכ תחתמנה האוושהה 
ןורחאה .הקדוי "השרדה" לעב ןיבל "םימיה 
ךותמ תירוטסיההו תיתדה תודהיה תא לסופ 
התוא ללושו החוד הפזוי וליאו !םיילכש םימעט 

תסיפתל םינתינ םניאש םירציו תויטנ ךותמ 
.לכשה 

תוריציה לע רוא רקבמה ןאכ ךסונ רומאכ 
ריבסמ םג אוה אלא 'תונמאה תניחבמ קר אל 
ירבדמ תואבומב םייומידה תריתע ןושלה תא 

.ל"זח 

לעש 'השדחה תרוקיבה לש וז התנעט :בגא 
המצע תא חיכוהלו ריבסהלו םייקל הריציה 
יאנת לאו הילעב לא רשק לכ ילב ,המצע ךותמ 
אלו הקידצה אל ןיידע 'תרצונ איה םהבש ןמזה 
אשונהו .ונרבחמ ינויד יפל ףא 'המצע תא הססיב 

.חסונ דוריב ןועט 

ףגא .מ 

הריפכל .דבומא ןיב 
לארשיב תוסרוקיפאה תודלותב השרפ — אטסוקא לאירואו אנידומ הירא הדוהי 

.ב"כשת ,ביבא-לת ,הדסמ תאצוה ,ילאומש םירפא תאמ 

וניא הנשמה תרתוכבש םישיאה ינש ףוריצ 

ןומיז תניחב אוהו ,וינעה לש ופוגמ אלא ,ירקס 
האמה לש תירוטסיהה תואיצמב .קהבומ ירוטסיה 
ינש םיווהמ םויב רוחאל-ונתייאדבו הרשע-עבשה 

מה דקומ ,קתניי לב בוליש םיבלושמה ,םימכחה 
.תינחורה תידוהיה היווהה החמ תא ואישל הלע 

ושפנב עלקנ ופוג אוהש ,אנידומ :וזמ הרתי 
חל ףחדה ןיבו תרוסמב תוקבדה ןיב תרעוסמה 
דגנ םירבדמה ישאר ןיב אוה ,הילבכמ הגיר 
תרהזאל תוזיתה תא חסינש אוה אוה .אטסוקא 

אש הרשע תחאבש הזולנה דייה ינפמ אטסוקא 
ךות ,הפ לעבש הרותה לע ויתוגשה-ויתול 

תונקסמה רבדב ,יתד-ימואל ,ירוביצ זמר תעמשה 
םא" :תוגשהה לעב יבגל תישיא תועמשמ תורה 

ישאר דוסי" ןכש ,"",ףולחי וינפ לע תדהא חוד 
לוכ התוא רמשנש אוה הרותב תיהולאה הנווכהמ 

לארשי היהי אל ןכ אל םא יכ ,דחא ןפואב ונ 
יתורפסה ולעפ תמיתחל :רקיעה הזו ."דחא יוג 
קה תניחב" רפס אנידומ רביח דחאכ וייח לעופו 
יס ("לכס לוק") ןושארה וקלחב ללוכה ,"הלב 
בו תיתרוסמה תודהיה לע הירוגיטקה ירבד םוכ 
סל תחצינ הבושת תאלעהל ןויסנ — ינשה וקלח 
רפסל ביבסמ .("הירא תגאש") הריפכה רוקמ תמית 
בו ,תלאושו ההותה המלש תורפס המקרתנ ,דז 
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