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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
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