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הדמוקרטיתהיהודיתהמדינהמרעיון

קייםחי,העדתישהשדומשוכנע
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נםתורשלא"ו\רהשבוע.באר,

הפלסטיניתהסוגיהאת

נוכללאהעדתית,והאפליה

נורמליים"חייםלקיים
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״סופרים
שאםמרגישיםכשהםרקכותבימומופרית

אזלא,אפאבלימותו...הםיכתבולאהמ

אחרתלשלם,מוכרחיםמסיםמוכרחים.לא

לקיים,מוכרחיםחוקיםהמעקלים;יבואו

מוכר־ולשתותלאכולהניידת-,תבואאחרת

חים

$TS1$מוכרחים$TS1$

$DN2$מוכרחים$DN2$...אלאהבה.במוהיאכתיבהאבלאחרת

שתחפץ״עדהאהבהאתתעוררוואלתעירו

החדשים״(״חלומותיהם)מתוך

שגרמהלפנסיההיציאהזוהייתהאולי

הואמתמיד,יותרעכשיו,לחשוב;בארלחיים

פיעלחייו.אתלהביןומנסהלאחורמביט

נעימהאינהלעיניושנשקפתהתמונהעדותו,

הצלי־שלאמהספרות,אכזבההרבהבהישלו.

חה

$TS1$הצליחה$TS1$

$DN2$הצליחה$DN2$החברתיתבמציאותכלשהולשינוילהביא

הש־עלביקורתבהישבישראל;והפוליטית

מאל

$TS1$השמאל$TS1$

$DN2$השמאל$DN2$,במקוםבטפללדעתושמתעסקהישראלי

שצעיריםמכךחששהרבהגםבהוישבעיקר,

נוחיםלחייםובורחיםידייםמרימיםישראלים

לים.מעבריותר

המהולהבחוכמהובהומור,מפתיעהבכנות

אירוניים,ובפתגמיםחז״לייםבמשפטים

עלמדברבארוטריקו,בג׳ינסלבושכשהוא

החדשספרוצאתעםהכתיבה.ועלהחיים

עובד״(,"עם)הוצאתהחדשים״״חלומותיהם

מהמסקנותחוששואינועברואתבוחןהוא

לו.וכואבותחדותהןאםגם

במסעבארשלהראשונההזיכרוןתחנת

הזיכרוןיוםבערבמתרחשתהזההמורכב

בטל־וצפהמשפחתובניעםישבהוא1990

וויזיה,

$TS1$,בטלוויזיה$TS1$

$DN2$,בטלוויזיה$DN2$והבחיןשריפהבריחלפתעחשכאשר

אתפתחהואביתו.לדלתמתחתובעשןבאש

נאבקומשפחתובניפנימה.פרצהוהאשהדלת

אותה.כיבושלבסוףעדבשריפהיחד

הצתהניסיוןמאותושנשארמהכל

ונ־הדלתל*דשהונחאנונימימכתבהוא

התם

$TS1$ונהתם$TS1$

$DN2$ונהתם$DN2$שהזדהומיידיעלרפוסבאותיות

ומש־מבאררצוומההםמיכ״הסיקריקים״.

פחתו?

$TS1$?ומשפחתו$TS1$

$DN2$?ומשפחתו$DN2$עלבמחאהבאהשהפעולהנודעלימים

המ־ממרליק־אחדלהיותבארשלבחירתו

שואות

$TS1$המשואות$TS1$

$DN2$המשואות$DN2$שנה.באותההעצמאותיוםבערב

הקיצוני,לאאוהקיצוני,מהימין"מישהו

והדליק",ביתנודלתעלמגעדבקקילושפך

אמי־היה"האיוםנורא.ערבבאותובארנזכר

תי.

$TS1$.אמיתי$TS1$

$DN2$.אמיתי$DN2$שלנוהבןבלהבות.עלהכמעטשלנוהבית

בסודהיההשב״כזה.עלוהשתלטשמיכהלקה

בביתאצלושמצאומישהועצרוהםהעניין,

אבלמגע.דבקשלקילוגרמיםעשרותכמה

לאיששפרטזהבזמנו,ליהפריעשהכיהדבר

צבןיאירלי,לסייעשהתגייסמהשמאל,אחד

ושלחלמחרתאוערבבאותובאהואממפ״ם

כלעלינושישמרוהצעירמהשומראנשים

קצוץ״.עלינושמולאהאחרים

צרי־אתםאםלשאולצילצללאמחבריךאיש

כים

$TS1$צריכים$TS1$

$DN2$צריכים$DN2$?משהו

נטישהתחושתאותההייתהזאתאחד.״אף

גרינצוויגכשאמ־ללכן,קודםעודשראיתי

לצדשםהיולאמהשמאלחבריורובנרצד

היומפתיעבאופןלנולעזורשבאמימשפחתו.

הםהכנסת.מביתשל־,ה־מנ־־םהחבריםדווקא

הביתאתלשטוףכד־עריבאותוכברהגיעו

ולסייד".

המעשה?אתגינהלאואיש

אניגינויים.רוצהלאאניגינה?!זה״מה

כולם?היואיפהיודעלאאנימעשים.רוצה

בה־זהאתוקיבלתימעורבסופרלהיותרציתי

פוך

$TS1$בהפוך$TS1$

$DN2$בהפוך$DN2$הפוך״.על

מהאירועמשהואבלמאז,עברורבותשנים

מסרבהעשןריחאוהאימהזיכרוןאולי

הולדתויוםאתלאחרונהשחגגמבאר,להרפות

התפרסםהזההמקרהלפנישניםשלוש69ה־

לספרורביםבעיניהנחשבהזמיר״,״עתהרומן

נחוםשלסיפורואתגוללהואביותר.החשוב

הצבאיתהרבנותליחידתצעירמתגייסגבירץ,

והציגהימים,ששתמלחמתשלפניבתקופה

תוךהמשיחית,ההוויהשלהנביטהתקופתאת

ההתנחלויות.מפעללגרעיןחרירה

פוליטיתסאטירהבספרשראומבקריםהיו

וחדותהתעוזהעללבארשהחמיאווהיופשוטה,

ש׳׳רובםבעצבאומרבארהיוםאבלהאבחנה.

׳עתשלההתקבלותהספר.אתבאמתהבינולא

שי־לי.שקרהמחורבןהכיהדברהייתההזמיר׳

רטטתי

$TS1$שירטטתי$TS1$

$DN2$שירטטתי$DN2$ובהתנחלויות.בשטחיםיקרהמהשם

היחידיםזה.אתלקרוארצהבאמתלאאחדאף

במובןוהםהמתנחלים,היולזהנכנסושבאמת

ל־:ואמרברחובאותיראהספרותחוקרכעסו.

כנ?המביןאתהאותך׳.להרוגצריךבוגר.׳אתה

ואמרו,הבינוהםבלפ־י?להםהייתהשנאה

ב־קשמילמה?מנוחתנו?אתמטרידאתה'למה

תקווה״.איבדתיהזמיר'מ׳עתלמעשה,ממך?׳

לאבליבואומרבארגמרהזמ־ר"״עתאחרי

ספרואתפרופיל.והנמיךהכלעזבעור,לכתוב

משפח־סיפוראחרהמתחקה״חבלים״הבא,

תו

$TS1$משפחתו$TS1$

$DN2$משפחתו$DN2$כדירקכתב50ה־שנותשלבירושלים

"זהלפרסם.חשבולאמזכרתלילדיםלהשאיר

ואינומסבירהואאותך״,מביניםשלאמאכזב

בדעותיהם.לושקרוביםאלהעלגםפוסח

הע־עלאנשיםלהעלותמחפשיםלא"בשמאל

גלה.

$TS1$.העגלה$TS1$

$DN2$.העגלה$DN2$מסו־והכינקייההכיהיאשלהםהעגלה

דרת.

$TS1$.מסודרת$TS1$

$DN2$.מסודרת$DN2$מהעגלה.אנשיםמורידיםרקהזמןכל

לפניהתרעתיאניביקורתליאיןהימיןעל

שוםליהיהלאיירצח.שרבץהשוביםגורמים

ופגשתיטקסטיםקראתיאבלנקודתי,מידע

הרוה.הלכיאתוהרגשתיאנשיםמאורהרבה

יששלרביןליאמרואחדאנשיםעםישבתי

מזה.יותרלישיגידוצריךלאאנ־רודף׳.׳דין

עושההואהיוםבשלו.ממשיךהשמאל"אבל

שלדמותהלמעןלהיאבקבמקוםנורא.דבר

דמותהלמעןנאבקהואהישראלית,החברה

אמיתי,קונפליקטישהפלסטינית.החברהשל

ומ־הדבריםאתמפרקאתהאיךהיאהשאלה

גיע

$TS1$ומגיע$TS1$

$DN2$ומגיע$DN2$.כלפיאמפתיהמשדרלאהשמאללהבנה

מלאישהםאנשיםכלפיבארץ,שחייםהיהודים

הופכיםאיךלהםאומריםלאופחדים.חרדות

לאוהב״.אויב

עולמותשניבין

חייםנמצאדרכומתחילתלרע,אולטוב

1945בשנתנולדהואעולמות:שניביןבאר

כנער,כרם־אברהם.בשכונתוגדלבירושלים

״המ־מזרםדתי־מסורתיספרבביתהתחנך

זרחי״,

$TS1$,״המזרחי״$TS1$

$DN2$,״המזרחי״$DN2$לכו־מחוץאלדרכואתחיפשאבל

תלי

$TS1$לכותלי$TS1$

$DN2$לכותלי$DN2$.כמגיהלעבורהחל1966בשנתהדת

פירסם1970בשנתעובר".״עםבהוצאת:,

וכעבוריום״,יום״שעשועיםשירים,ספר

בהוצאה,בכירלעורךהתמנהשניםשלוש

גםהיהבאר1999שנתעדשמילאתפקיד

ב׳׳רברקבועמדורופירסםפעילעיתונאי

שי
שהרעיוןלי״ברור

יהודיתמדינהשל

מתפוגג.דמוקרטית

אניכיבעיקרולמה?

לממשלתמאמיןלא

בראשה,ולעומדישראל

הציונותנתניהו.ביבי

שנעזרהתנועההיא

קולוניאלייםבכוחות

לאאנחנולהתקיים.כדי

האזורלנוףמתאימים

אתלהתאיםניסינוולא

למזרחבאנועצמנו.

מנתעללאהתיכון

אלאבו,להשתלב

כשליטים"כמתנשאים,

בשנתשפירסםהרומן״נוצות״השבוע״.

לשפותתורגםכסופר,מעמדואתביסס1979

והוצגהספרישמואלב־ד־הומחזואףאחרות

בשיחמצויבארכסופר,הקאמרי.בתיאטרון

חוששאינואךהיהודי,הספריםארוןעםמתמיד

עםמגעתוךכתיבתואתולשכללאותולבקר

כיהןהואוהחילונית.החדשההכתיבהמסורת

בךגוריוןבאוניברסיטתלספרותכפרופסור

בעיתונות.היומיומיבשיחגםמעורבנשאראבל

שה־דבריםהיועצמיאתזוכרשאני״מאז

רגשתי

$TS1$שהרגשתי$TS1$

$DN2$שהרגשתי$DN2$זהמסביר.הואעליהם",לספרצורך"

ששואליםנכדיםליישיצר.שלסוגכמוממש

ליוישכיף'.׳היהעונים:והםהיה?׳יאיראותם:

צורךהרגישההיאמטיול,שחזרהשברגענכדה

שלם.סיפורעליולספר

המ־חומריאתלקחתהרצוןהיא״האמנות

ציאות,

$TS1$,המציאות$TS1$

$DN2$,המציאות$DN2$אנימחדש.אותםולהרכיבאותםלפרק

אילוצייר.להיותרציתינוראכילד.זהאתזוכר

אניבספרותצייר.הייתיזמןוהיהכסףלנוהיה

לאפשרעבירות.יותרלעשותמנסההזמןכל

ובראשו־בראשיותר,גדולחטאלחטואלעצמי

נה

$TS1$ובראשונה$TS1$

$DN2$ובראשונה$DN2$ומ־בגידהבהישכתיבהכלהמשפחה.כלפי

עילה.

$TS1$.ומעילה$TS1$

$DN2$.ומעילה$DN2$עולמם״.אתשתיארתבאנשיםבוגדאתה

שאתהזהעלמחירשילמהשלךהמשפחה

סופר?

דתיים־ספרבבתילמדושלי"הבנים

לאומיים

$TS1$דתייםלאומיים$TS1$

$DN2$דתייםלאומיים$DN2$השמאל־הרעותבגללאותםורדפו

ניות

$TS1$השמאלניות$TS1$

$DN2$השמאלניות$DN2$.ובכלחיבוריםכתבשליהבניםאחרשלי

אתלוכתבתיאחריוםנמוך.ציוןקיבלפעם

למנהלבאתיציון.אותוקיבלוהואהחיבור

אמרהואהחיבור.אתכתבתישאנילוואמרתי

סבלונוראהםיותר?׳מגיעשלךאמר׳מילי:

אתכששרפומפ״ם;כשהצבעתיסבלוהם

שלנו״.הביתשלהדלת

אוכךשעסקורומניםחמישהשכתבאחרי

שבספרוואחריהיהודיהמסורתבעולםאחרת

חסידיאדמו״רעםלטיבטלמסעיצאהקורם

הספריםארוןאתנוטשאינובארמבני־ברק,

הפיק
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חשהואמתמיד,יותרעכשיו,אבלהיהודי.

אחרים.בשדותגםלחרושנכונות

הואלאחור״,בעיקרמביטאני״בגילי,

ערבהאחרון,בשבתוןשנכתבספר״זהאומר.

לפנסיה,והעבודה,החייםמשגרתהיציאה

ושא־התפרעלזהאתכתבתיאחרים.לחיים

לתי

$TS1$ושאלתי$TS1$

$DN2$ושאלתי$DN2$היאהפנסיההנושא.בדיוקמהעצמיאת

ללמדשלהשגרהאתיותרליאיןקל.דברלא

הזההספרבשבוע.ימיםכמהבאוניברסיטה

הזה״.ברגעבדיוקנכתב

נסעבארלכתיבה,רקלהתפנותכדי

בא־קםהיהבוקרכלשבגרמניה.ללייפציג

רבע

$TS1$בארבע$TS1$

$DN2$בארבע$DN2$יוצאהיהפעםמדיוכותב.בחמשאו

למיטההקטן,לחדרוחוזרואזבשלגלסיבוב

לו.שהמתיןולשולחןהבודדלכיסאהצרה,

עםצעיריםגרמניםלהכירחוויההייתה״זאת

עםלהם,שישההוריםעםלהם,שישהכתמים

גר־מזרח״וזהאומר.הואשלהם״,התםביכים

מניה,

$TS1$,גרמניה$TS1$

$DN2$,גרמניה$DN2$ואבאנאציסבאדאבל־ברוךלהםיש

אתששנאאבאשלהזאתהתערובתקומוניסט.

הסבא,אתושונאהאבאאתששונאוהבןהסבא

מעניין״.מאודזה

למה?

שצ־ילדיםלפגושמרתקשתמיד״מפני

ריבים

$TS1$שצריבים$TS1$

$DN2$שצריבים$DN2$יכולאדםהכתפיים.עלהוריםלשאת

הוריו.אתלבחוריכוללאארםחייו;אתלבחור

מהשואלאנימוסר,להםמטיףשאנילפני

עםהיוםעושהאנימהבמקומם.עושההייתי

כל־שנאהליאיןוהפליטים?העבודהמהגרי

פיהם,

$TS1$,כלפיהם$TS1$

$DN2$,כלפיהם$DN2$למענם?״עושהאנימהאבל

שלסיפורואתבארמגוללהחרשבספרו

אחרישפרשלשעברמוסדאיששורק,גדעון

ומבקשחשאיתפעילותשלארוכותשנים

אל־קרבותשלהחרדהימיעלרומןלכתוב

עלמיין,

$TS1$,אלעלמיין$TS1$

$DN2$,אלעלמיין$DN2$איוםריחףהיהודיהיישובכשמעל

רומל.שלכוחותיובהנהגתהנאציתהפלישה

ומצליחהשנונהסופרתובראלמהלצידו,

לקשרמובילהחיבורהכתיבה.בזמןלושעוזרת

סוגיותעםאותםומעמתהשנייםביןרומנטי

חייהם.עלהמעיבותבעברם,שהרחיקו

מסבירהישראלית״,החברהעלמשל״זה

משורתהלקוחהספרבשםכברמתחיל״זהבאר.

רקאינו׳הגלגול׳לקפקא.׳הגלגול׳שלהסיום

סיפורכמוזהשרץ.להיותשהופךארםעלסיפור

ילדעםלהתמודדשצריכהשגרתיתמשפחהעל

משפ־אוהומו,שהואשאומרילדאושמתנצר

חה

$TS1$משפחה$TS1$

$DN2$משפחה$DN2$והמשפחהחדשהבדרךבוחרשהילדדתית

סמסאגרגוראחדויוםזה.אתלהכיליודעתלא

העוז־ואזומת.טובה,הזאתלמשפחהעושה

רת

$TS1$העוזרת$TS1$

$DN2$העוזרת$DN2$מתחיליםהםאזרקהחוצה.אותומטאטאת

החדשיםלחלומותיהםאישורומקבליםלחיות

עובר.באמתלאזהאבלהטובות.ולתקוותיהם

מעלהמרחףענקילצלוהופךוגדלגדלרקזה

החיים״.

הוא?והנמשל

הילדיםעלומסתכלדיבורואתעוצרבאר

נפ־שלא"עדבתל־אביב.מאירבגןהמשחקים

תור

$TS1$נפתור$TS1$

$DN2$נפתור$DN2$עםלמשלשלנו,הלא־גמוריםהעסקיםאת

העדתיתהאפליהעםאוהפלסטינית,הסוגיה

הזאת".במדינהנורמלייםחייםלקייםנוכללא

עדתי?שדעדייןיש

יודעלאהיוםהנרדףהאשכנזי"המיעוט

הואאבלנרדף,שהואיודעולאמיעוטשהוא

אנחנופעםובכלוהתנשאות.שחצנותמשדר

מחדש".זהאתחוטפים

מובן?באיזה

קייםעליומדבריםשאנשיםהעדתי״הערבוב

באר־מאוניברסיטתבאאניבתל־אביב.אולי

שבע,

$TS1$,בארשבע$TS1$

$DN2$,בארשבע$DN2$שיחקנואנחנולגמרי.שונההמציאותושם

לאאנחנואחר,עם׳אנחנותרבותית:אמירהעל

שםרואהאניאבלהעולים׳.בלילהסתדריכולים

הזדמנויותלהםנתנולאהעולים.לילדיקרהמה

כל־נוקשיםמאודהיוהמוריםבלימודים.שוות

פיהם.

$TS1$.כלפיהם$TS1$

$DN2$.כלפיהם$DN2$עשינושלאעמוקהתחושהעםמדבראני

מספיק.עשיתילאאנימספיק.

הת־אחתפיוטים.בכיתהקראתי״פעם

׳׳היהדות

$TS1$הת׳׳היהדות$TS1$

$DN2$הת׳׳היהדות$DN2$הידרדרה

הלכה.ליהדותוהפכה

כךהמשהואמרהרב

רבאףליכזה.משהואו

דבר.שוםיגידלא

שיכולמדינהחוקיש

משהו.ממנילמנוע

שאניחוקיםיהיוואם

אמרודבהםמאמיןלא

המחיר״אתואשלם

האשכנזי״המיעוט

יודעלאהיוםהנרדף

ולאמיעוטשהוא

אבלנרדף,שהואיודע

שחצנותמשדרהוא

ובכלוהתנשאות.

חוטפיםאנחנופעם

מחדש״זהאת

אתשרההייתהשלהשסבתאאמרהלמידות

נפתרה.לאהזוההשתקהאותה.והשתקנוזה,

אלהטובים.מספיקלאמוריםשהיובמובןלא

היהשהכירומהשרקנוקשים,מאודמוריםהיו

עליהם״.מקובל

\ויות/£>זמן

לגי־בארביןמהמשותףלהתעלםאי־אפשר

בור

$TS1$לגיבור$TS1$

$DN2$לגיבור$DN2$,הכתיבהלפנסיה,היציאהגדעון;סיפורו

שמטרידמהאתמעליםהעברבנבכיוהחיפוש

אותוהואגדעוןאצלהמרחףהחששכעת.אותו

הפ־בחייוגםלהסתירמנסהאינושבארחשש

רטיים.

בביתו

$TS1$הפבביתו$TS1$

$DN2$הפבביתו$DN2$זוכפרי;ניחוחדבקברמת־גןהצנוע

ובתיםציפוריםוציוץשקטשלמובלעתמעין

מולהלוחמיםכאחרוניהניצביםקומהנמוכי

גר־שלתמונהלידוהמגדלים.הנדל״ןכרישי

בוז,

$TS1$,גרבוז$TS1$

$DN2$,גרבוז$DN2$ארוכה,ספריםושידתהקיר,עלהתלויה

$r$1STלוב$$1STבול־באותיותומעליה,ישנהתמונהממוסגרת

$2ND$לובr$2ND$"%״אדם״חבלים״:ספרומתוךמשפטנכתב

ולהקפידמדויקיםדבריםאחריולהניחצריך

ההווה״.עלמקפידמשהואפחותלאהעברעל

הואהעבר״,עלקופוןלגזוררוצים״כולם

ספרושלברקעגםהרוחשהטעוןלנושאחוזר

כל"אנחנוהשנייה.העולםמלחמתהחדש

נלחמיםלא?למהאזפה,בזהמתעסקיםהזמן

אתלהציגלאלמהאזהישנות,המלחמותאת

הפרלמנטנשיאשולץ,מרטיןאתתראהזה?

בגרמניתבכנסתלנאוםשבאהמסכן,האירופי

ביקו־עלינולמתוחמעזהואאיךצעקווכולם

רת,

$TS1$,ביקורת$TS1$

$DN2$,ביקורת$DN2$בגרמנית.ועוד

ידידשהואואמרבאהואשאלות,שאל״הוא

לטיפולשהולךאחדכמוזהמבין,אתהשלנו.

הפ־הפסיכולוג.עללצעוקומתחילפסיכולוגי

סיכולוג

$TS1$הפסיכולוג$TS1$

$DN2$הפסיכולוג$DN2$אבאנגרמשהולוישאםאותושואל

אתהמילך,׳תתביישעליו,צורחהואאזשלו,

עםישבתישלי׳.אבאאתשונאשאנישתגיד

הנוראותההכחשותעלליסיפרוהואפסיכולוג

פה.שקורהמהבדיוקזהסביבם.בוניםשאנשים

עליי״,למעשהזהאבלגדעון,עלכתבתיאני

הזמןאתמבזבז״הואבכאב,ומוסיףאומרהוא

מהותיים״.בדבריםמתעסקולאשטויותעל

שעשית?דבריםעלחרטותישולך

מתח־אנישעשיתימהרובעלהרוב."כן,

רט.

$TS1$.מתחרט$TS1$

$DN2$.מתחרט$DN2$חברישלספרוכותרתאתברצינותלקחתי

לעצמי,אמרתיהנורמליות׳.׳בזכותיהושעא.ב.

אנישרצו.כמוחייהםאתחיולאשליואבאאמא

לחיותיכולאניסוף־סוףלגאולה.ראשוןדור

ות־אותי.שמענייניםבדבריםולעסוקחייאת

ראה,

$TS1$,ותראה$TS1$

$DN2$,ותראה$DN2$יוםבמלחמתנוראהסטירהחטפתיאני

יוםמלחמתהיאשליהמכוננתהחוויהכיפור.

ברמהרקלאאבלקרסו,המערכותכלכיפור:

אחר.משהוהיהזהאצליהצבאשל

הצבאיתקדישא׳ב׳חברהשירתתי״במלחמה

הרובבמתים,טיפלתיארוכיםוחורשיםבסיני

סיר־נפשית;ממוטטמשםחזרתיאויב.חיילי

חון

$TS1$סירחון$TS1$

$DN2$סירחון$DN2$כלבושםסביבמתיזהייתיבי.דבקהמתים

מתעוררהיוםעדאניאותי.רדףעדייןוזההיום

מבעבר,פחותכברהמתים.ריחעםמהשינה

עםחזק,צעיר,אישהייתימתעורר.עדייןאבל

לימצאתימשהו,לשנותלנסותבמקוםלהט.

ריחנגרלהילחםבמקוםלי.מתאיםשהואערוץ

הזמיר׳.וב׳עתב׳נוצות׳עליוכתבתיהמתים,

משנהשספרותמאמיןלאכבראניהיוםאבל

לשנותיכוליםשספריםמאמיןלאאנימציאות.

משהו״.

עשיתמהאזמציאות,משנהלאספרותאם

החיים?בל

חושבאניהשתנה.שמשהוראיתילא״אני

שכולםהסופרים,כלשלסוחףכישלוןשזה

ואוהבמאורמעריךאניבאמת.גדוליםסופרים

עמוסשליהושע,א.ב.שלהכישרוןאתמאוד

כרוזיםכותביםנאבקים,הםגרוסמן.שלוגםעוז

כלום.קורה?מהובסוףעצומותעלוחותמים

שואל,אתהאםבנט.נפתליעםתקועיםאנחנו

להגיד,רקיכולאניכותב?אניזאתבכללמה

אניכיכותב,אנילעשות.יורעשאנימהשזה

אחר״.דברשוםלעשותיודעלא

יותר?להשפיעיכולתאיפה

לפוליטיקה,הולךהייתיאםיודע.לא״אני

הול־אנחנובעיניייודע.לאמשהו?משנההיית־

אבלהחיים,שללחורבןאםיודעלאאניכים,

דמוקרטיתיהודיתמדינהשלשהרעיוןל־ברור

מאמץלאאניכיבעיקרולמה?לו.מתפוגג

נתניהו״.ביביבראשה,ולעומדישראללממשלת

rvרואה?שאתההאופציותמהאז

Idהפ־אבלהולכים.אנחנולאןלרעת

בארבבני־ברק.

שונאלא״אני

זההחרדיםאת

שלהביתהיה

שלי״בתא

חןיובל)צילום:

לשנותהקושיועוז.יהושעגרוסמן,
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בדבריאמתישאוליטוב.לאהלאומיתרון

אדוארדפרופ׳הפלסטיניהאינטלקטואל

קולוניאלית,תנועהשאנחנושאומרסעיד,

בכו־שנעזרהתנועהאנחנופניםכלעלאו

חות

$TS1$בכוחות$TS1$

$DN2$בכוחות$DN2$אנחנו,כאן.להתקייםכדיקולוניאליים

ני־ולאהאזורלנוףמתאימיםלאהציונות,

סיגו

$TS1$ניסיגו$TS1$

$DN2$ניסיגו$DN2$למזרחבאנואנחנועצמנו.אתלהתאים

כמת־אלאבו,להשתלבמנתעללאהתיכון

נשאים,

$TS1$,כמתנשאים$TS1$

$DN2$,כמתנשאים$DN2$.כשליטים

שהנורמליותליהתבררבחיים״אז

שהחברההיאעליהדיבריהושעשא.ב.

הנורמליותחרא;להיותרוצההישראלית

החוליםבביתההתנהלותהיאהישראלית

הנו־החולים.ביתלקריסתשהביאההרסה,

רמליות

$TS1$הנורמליות$TS1$

$DN2$הנורמליות$DN2$יכולתך׳.כפי׳תפוסבגישתהיא

בהרבההייתיבחו״ל.כותבאניספרייאת

אתרואהאתהששםלךאומרואנימקומות

שהיודבריםאותםכליפים.הכיהישראלים

כאן״.קיימיםלאכברבארץ,בשעתו

עכוריםבמיםדגים

אתלערוךעצמועלקיבלבארלאחרונה

מב־ביכוריםספריהמלווהמפעל״קסת״

טיחים.

$TS1$.מבטיחים$TS1$

$DN2$.מבטיחים$DN2$ובםפ־חדשיםבסופריםמאמיןהוא

רות

$TS1$ובםפרות$TS1$

$DN2$ובםפרות$DN2$עגנון,עלשגדלכמיאךבכלל.העברית

עללוכואבקצתנוספות,וקלאסיקותבתר

שהואלומזכירכשאניהמידלדלת.העברית

הספרמחברמשקלוב,ישראלרבימצאצאי

ישראל,ארץבהלכותהעוסקהשולחן"״פאת

נמשךאךטוב,התחילשזהואומרמחייךהוא

כלומר,מנכסיה״.שירדהאציליםכ״משפחת

עברשלעמוםזיכרוןרקנותרממשפחתו

הישן.ביישובגדוללעונישהפךמפואר,

הביתהיהזההחרדיםאתשונאלא״אני

רצו״כשהילדיםאומר.הואשלי״,סבתאשל

ברחו.והםאותםרדפההסביבהלהיחלץ,

וחכמה,מקסימהאישההייתהשל־סבתא

טרג־אחריהייתהאמיבודדה.הייתהאבל

דיה

$TS1$טרגדיה$TS1$

$DN2$טרגדיה$DN2$אבאהראשונים.מנישואיהמשפחתית

שלחואותימהגר.ווהלץ,פלךילידהיה

TS1$$׳המזר-TS1$$׳המזר־זרםשלבחינוךללמוד

$DN2$-׳המזר$DN2$.קרתאנטוריהיובאווירחי׳

הדתית.הציונותוהייתה

שליואבאשליאמא

שניהםדתיים.היולא

באלוהים.האמינולא

בתוךחיוהםאבל

כמוהזאתהסביבה

הואעכורים.במיםדג

חי".פשוט

העולפאתלעזובניסית

הזה?

להיותרציתילאהזמן.״כל

׳מסטינגלקחתילצבאכשבאתידתי.

רצוכשרות.שומרלאשאתההכרזהשזו

אמ־מטורף,שלבהחלטהואני,נהגשאהיה

הקיטבג,עםהלכתיאזנהג.אהיהשלאדתי

מולי?רואהאנימהופתאוםומבולבל,אבוד

כנסת".בית

מדבר?;נווה

האבו־נעוריילאלוהינכנסתיכך.״בדיוק

דים

$TS1$האבודים$TS1$

$DN2$האבודים$DN2$ראההואלבקוביץ.סרןאתראיתיושם

אותי,שאלדתי.שאניחשבזקן.עםאותי

שאל,יודע׳.׳לאאמרתי,הולך?׳אתה׳לאן

אנילמהשאלהואאזעניתי.למדת?׳׳איפה

אתהחסותו.תחתאותיולקחדתסמללא

והסתב־מזהלצאתבכללרציתיאנימבין,

כתי

$TS1$והסתבכתי$TS1$

$DN2$והסתבכתי$DN2$גוה,הרבשלהעוזרהייתייותר.עור

לחתונותאיתוהולךהייתישלו.השמש

הייתיוהמוטות.הייןכוסעםחורשיםיח

הכוס״.אתלולהגישצריך

העתלכתבהצטרףגיוסואחרימהזמן

גילהושםהראשית,הרבנותשל׳׳מחניים״

״פתאוםאפשרויות:שלמופלאהקשת

שלבשטנץלהיותחייבלאשאתההבנתי

יכולאתהעקיבא.בנישלאוהמפד״ל

כמוזהשלך.אישיתבחירהמתוךלחיות

לקחת.מנותאילובוחרבמסעדהשאתה

זהאתהבנתי19בגילאחידות.מנותאין

ללכתאוהבאניהמנות.אתמשנהאניומאז

בא־כנסת.ביתשליהודיאניכנסת,לבית

רון

$TS1$בארון$TS1$

$DN2$בארון$DN2$שלאדיריםאוצרותישהיהודיהספרים
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