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ץפח
ה לודג תיתפוק החלצהל הכז ןיול ךונח
ה אצמש ,תילרטאיתה הסמהו תרוקבה יחבשלו
ר בכמ לחוימה "הרושבה־הזחמ" תא "ץפח״ב
ס פדומה הזחמה .תילארשיה תואזחמה לש
 אל ;וז הכרעה לש דחא דצ ןוחבל רשפאמ
 הזחמה לש תויתמארדה ויתולוגס תא הקווד
. תויומדה בוציע תאו הקיטמיתה תא אלא
ושחה ויתולוגס םנמא תוטלבתמ האירק בגא
ושלוח ךכמ תוחפ אל ךא ,הזחמה לש תוב
.וית
ם אה ,הלאשה תררועתמ האירקה לש הפוסב
ה קווד תעבונ ותחלצהש יתנפוא הזחמ ונינפל
, תודחא םינש דועב רשאו ויפאבש גירחה ןמ
א ל ,רוביצב חוורה ריוואה־גזמ ףלחתהב
. תירוקמה תואזחמל "רתכ־תנינפ" דוע בשחיי
י תוברת־ויצוס ןוידל סנכיהל ,ןבומכ ,רשפא
י ריטאס ףוקיש וב אוצמל תוסנלו "ץפח״ב
ה רישימ הרוצב אל ,תואיצמה לש הטוב
ה תעפשהש ,הפיקע הרוצב אלא תינפקותו
ת מלגמה ,רתוי םימי־תכיראמו רתוי הבורמ
ם יכרעו "םיימויק" םיבצמ םדו־רשב תויומדב
ת א תולתלו תוסנל םג םדא לוכי ."םיימויק"
־ אמל ותייטנב ,"ןמזה חור״ב הזחמה תחלצה
 הזכ ןויד םלוא .לשמל ,םזיליהיגלו םזיכוז
.ןאכ ונלש רצקה עצמה ןמ גרוח
־ ואירטסה ןכ לע רשאו הקסטורג אוה "ץפח"
ת ויומדה לש תידרוסבאה המזגההו תויפיט
ת וללמואהו הלפשהה .תואיצמה תוביוחמ ןה
. "המרוג" וא "סוטאטס" אלא "ךרע" וב ןניא
־ גופ ותב ,עסנמלכ ותשא ,ךלגיט—םירוביגה
7 1) עובק רייד ,ץפחו קאיבשרו הסורא ,אר
ת וללמוא לש הנושמ גרדימ םירצוי—(םינש
 לע אב םהמ דחא לכו ,םמצע ןיבל םניב
ו תלוז תא רפע דע וליפשהב ישונאה וקופיס
ת ויפיטואירטסה ויתויומד םלוא .ונממ שלחה
ת או ןבצמ תא תועדויה תויומד ןה ןיול לש
ו לא ןיא ;יאזחמה ןהילע ליטהש דיקפתה
וב אלא םיטוחב תוכשמנה ןורטאית־תובוב

ירחה םיגולואידב—ןבצמ לע תוזירכמה תוב
ה מ־םושמ םיחילצמ םניא ריינה לעש ,םיפ
. םירצקה םיגולונומבו ,םתונמיהמב ענכשל
ם שלו עודמ תומדה הזירכמ היישע לכ ינפל
. השעת רשא תא תושעל איה תדמוע המ
ם ה היאשונשכ םג הקירוטיר איה הקירוטיר
־ אפהשכו םייחבש תילכתה־רסוחו תוללמואה
א וה "ץפח״ו .ירבאקאמו יניצ הלש סות
. דחו השק רתימ ,דחא רתימל וטר׳צנוק
וטריו הטילש ןיול טלוש ולש דחאה רתימב
ם יברה םינוגב ותטילש תא חתפמ אוהו תיזוא
ם ג יכ רמול שי יכ ףא ,ול םיירשפאה
ן אכ תומולגה תויורשפאה ןיא "ותטישל"
.ןיוצימ רמגל תועיגמ
ה מיבה לע תוענ תויומדה רשאכ יכ קפס ןיא
ת וכיא ןהיפבש "הרושב־יטנא״לו ןהל שי

ה זחמה ךא .גשיה תניחבב איהש ,תילרטאית
ל ע הניגנה לש התשלוח לע דיעמ בותכה
."דחא ות"

.זג .כ

המבו םייח
ם ירפס רפסמ לארשיב ואצי ןורחאה רושעב
ר ועישכו ומעטו וכרד יפ־לע דחא לכ ,ומרתש
בעה ןורטאיתה לש ויתורוק־תאצרהל ,ותלכי
, ךכ .ולש הקיטמילבורפהו יווהה רואיתלו יר
ל ש וינויע םהילאמכ וננורכזב םילוע ,לשמל
. "המב" ןועברה לש רוסמה וכרוע ,רוג לארשי
ל ע חונמה ןמרונ קחצי לש רודהה ךרכה
י רפס ,תיאבקסומה "המיבה" דסימ ,חמצ םוחנ
ל בויה־םובלא ,לקניפ ןועמש לש תונורכזה
י מוליצ םובלא ,ירמאקה ןורטאיתה לש
ה עונצ המישרל .םורימ רטפ לש םינקחשה
, םימשר ,תונורכז" לש ךרכ התע ףסותמ וז

ק יתווה "המיבה״־ןקחש בתכש "תוטיש
ר פוסה לש ותרזעב ,יאטוק ירא ,בבלנהו
.יניתרב .א .ק

; (תוכרעמ יתשב הזחמ) ץפח :ןיול ךונח *
ם ייאטיסרבינוא םילעפמ ,האירק ןמיס ירפס
.׳מע 1972 ; 87 ,א״ת ,רואל האצוהל

טאית תונש 50 / המבו םייח :יאטוק ירא *
" הנבי" תאצוה ,ןייטשנרוא עשוהי ; ןור
.׳מע 1972 ; 223 ,מ״עב



ו6וםילשוריל תפצ ןיב

 םיוושה םיקלה ינש יונב יאטוק לש ורפס
 םהב אצמיש ןינעה תדימב אל ךא םפקיהב
 לש קש" ,רקיעה אוהו ,ןושארה :ארוקה
 ימ" ,ינשהו ,יפרגויבוטוא ולוכ ,"תואטורג
 םישמשמ וב ,"יקסבאלסינאטס תטישמ דחפמ
 יאטוק לש דומיל־תומישר תצק היבוברעב
 ינקחש" יפמ ,"םרמוא םשב םירבד" הברהו

 יפמ״ו (יאבקסומה) "יתונמאה ןורטאיתה
 םניינע םלוכש ,"םלועב םיאמבו םינקחש
 ,לודגה הרומהו ברה ,היבאבו "הטיש״ב
 עדונש ,בייסקלא ׳ץיבייגרס ןיטנאטסנוק
 .יקטבאלסינאטס םשב ןורטאיתה תודלותב
 םיקוזנ—"הטישה״ו—רפסה ויה םא קפס
 ;הינשה ותיצחמ ונממ הלטינ וליא הברה
 תונקהל הב יד הנושארה ותיצחמ ,הז דגנכ
 ־תבישמ תישונא הדועתכ ומלוע תא רפסל
 היפרגוירוטסיהה ןינבב דבוכמ ךבדנכו שפנ

.ירבעה ןורטאיתה לש
 ,תונכב יאטוק הירא רפסמ וייח־רופיס תא
 רפסכ ,רומוהבו הדימ־שוחב ,תומימחבו ןחב
 הברהבו .ותיב־ינב םע וא ויער םע שיא
שמל הבהא :םירבדה תא רפסמ אוה הבהא
מאב ויכירדמו וירומל ,ותבצחמ־רוצל ,ותחפ
 ישרקל לכה לעו ,ןורטאיתל־וירבחל ,תונ
 ירבדב דיעמ אוה ךכ ,הילעש וז ,המיבה
 וא םיראופמ םידגבב" ,היה לוכי ,ותמדקה
 ־הגוה ,רלמ ,איבנ" תויהל ,"תובחס יאולבב
 ,עשופ ,םיכרד־דדוש ,ץימא םחול ,תועד
 ־רבוש בהאמ ,הבונאזאק ,ןאו׳ז ןוד ,חצור
 אל הדימב ,אוצמל—הרצקה ,"המודכו תובבל
 לש ופוליח תא קחשמ־לש־םייחב ,הטעמ
.םייחה־קחשמ
 אלא וניא" ,ירבעה ררושמה רמא ,םדאה
 ,ילגנא ,רחא ררושמ ;"ותדלומ־ףונ־עקרק
 ."שגפ רשא לכמ קלח" תניחב ומצע האר
 רצומכ ורפס ךותמ ונל רייטצמ יאטוק הירא
 ־וחמה־תיסורה־תידוהיה הסידוא לש קהבומ
 תאז םעו הבבושה־תינכפהמה־תינויחה־תננ
 םייחה יכרדב וב שגפ רשא לכמ קלחכ םג
סומב 40־הו 30־ה ,20־ה תונש לש קחשמהו
 ־לתבו ,דובילוהבו קרוי־וינב ,ןילרבבו הבק
...הנטק־תוחפהו הנטקה ביבא

.ח .מ

םילשוריל תפצ ןיב
 טרפבו ,תויפרגויבוטואב םיעפושמ ונא ןיא
להמה תויומד לש תויפרגויבוטוא ונא םירסח
 םיארוק וגא ןהירבד תאש ,םויכ וניניב תוכ
 .םיבקוע ונא םהיתועד רחאו עובש־ידמ
 תולגל ליחתמ התא תאזכ תחא תנמדזמשכו

 ךרדה־תרבכ תא ,םישרשה תא ,תורוקמה תא
 רואב ךל הארנ אוהו ,םולה דע שיאה רבעש
.ןבומכ ,רתוי ישיא ,רחא ,שדח
חבהו תודליה יקרפב יתארק האלפנ האירק
 דלונש קוניתה—ףסוי־רב עשוהי לש תור
 ןטקה ויחאו ומא םע לגלגתהש ,תפצב
 ,תפצב סופיטה תפיגמ תעב הינאבליסנרטל
 הרשע־הנומש ןב ותויהב םילשוריל רזחשו

 ־תפקשהבו ותגומאב רבשמ םע דדומתהל ידכ
.ומלוע
 ־ךרואב ורופיס תא רפסמ ףסוי־רב עשוהי
 ,תונורכז ףסוא אוהשכ ,היולג האנהב ,חור
 —עמש וא הארש תוישעמ ,תונטק תונומת
 םהש םיסופיט לש הירלג תשרפנ ךכ בגאו
 הפוקת לש התלחנ םג אלא םיניינעמ קר אל

 וא הרייעה ידוהי הלא םא ןיב—הנניאש
 תטלבתמ םלוכמ ךא .םילשוריו תפצ ידוהי
 ,הריעצה הנמלאה ,םאה לש התומד הלועו

 תפצב בער־תפרחמ הידלי ינש תא הליצהש
 ־ליסנרטב בער־תפרח לא רשייה םתאיבהו

 האצמ איה .שאונ הרמא אל ךא ,הינאב
 דובכבו היפכ־עיגיב המחל תא איצוהל םיכרד
 .למסכ ,ותישארמ הזה רפסב תכלהמ התומדו

 יסופיטו ,םאל רשאב בלל־עגונו ןטק רופיס
 ףוצר רפסהש םירקמהו תוישעמה רחבמל
 תחאב םעפ הדרי" םאה :ונושלכ ,אוה ,םהב
 הזז תבכרהו ,לכוא יכרצ תונקל תונחתה
 ינשו היתורורצ םע דחי הל העסנו םייתניב
 הארמל םויא יכבב הצרפ דציכו ;הידלי

 ריבסהל הליכשה דציכו ,תקחרתמה תבכרה
 הרקש המ הנחתה להנמל הלש שידיאב
 רשקתה הנחת להנמ ותוא דציכו ;הידליל
 ותוא לכ ול רפיסו הכומסה הנחתה להנמ םע
 לכ תא דירוהו תבכרל הלע הלהו ,השעמ
 םתוא הקשהו םידליה ינש םע דחי תורורצה

 יקרפ) םילשוריל תפצ ןיב :ףסוי־רב עשוהי *
; 245 ,קילאיב דסומ ;(תורחבו תודלי .ימע 1972
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