עמוד 1

fgfcwl

הסופרים ,א.ב .יהושע,עוז ,גרוסמן
:re rru iroi
נאבקים ,כותבים כרוזים וחותמים על
קורה?כלום .אז למה בכל זאת אני ממשיךלכתוב? פשוט כי אני לא יודע לעשות

עצומות ,ובסוף

/r rrcr

הסופד

חיים

באר

עלדך

חשבון

נפש

נרקב

עם

עצמו,

עם

השמאלי

הישראלי

השר

לעם

שום

הערתי

אחר״

דבר

אלעד

מה

28

זדט

!■mi
הוא

על

מתחרט

מעשיו בחיים,

רוב

/גס על
שהיא יכולה לשנות משהו .הוא מאוכזב
מהתנהלותם של חבריו בשמאל ,לא
מאבד תקווה
ולביבי,
מאמין לממשלה
מרעיון

בחירתו

בכתיבה

המדינה

היהודית

ומשוכנע

שהשד

מתוך

הדמוקרטית

העדתי חי ,קיים

ובועט(דווקא באשכמים).
חיים באר69 ,

ישנם

רמ
...

מוציא

חשבונות ישנים,

כמה

עוד ישראלים
זה

תכף

אחרי

אמונה

ספר

הסופר
חדש,

וגם מגלה

יפים ,כמו
הדיוטי פרי

סוגר
איפה

פעם.
_-
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עמוד 2

באר ,השבוע".ו\ר שלא
את הסוגיה הפלסטינית
העדתית ,לא נוכל
והאפליה
לקיים חיים נורמליים"
נםתור

עמוד 3

״אף

״סופרים
ומופרית

כותבימ רק

כשהם

מרגישים

כשאמ־ל גרינצוויג

שראיתי עוד קודםלכן,
נרצד רוב חבריו מהשמאל לא היו

המ לא יכתבו הם ימותו ...אבל אפ לא,
אחרת
לא מוכרחים .מסים מוכרחים לשלם,
יבואוהמעקלים; חוקים מוכרחיםלקיים,
אחרת תבוא הניידת,-לאכול ולשתות מוכר־
$TS1$מוכרחים$TS1$
$DN2$מוכרחים $DN2$אחרת ...אבל כתיבה היא במו אהבה .אל
חים
שתחפץ״
תעירו ואל תעוררו את האהבה עד
(מתוך״חלומותיהם החדשים״)

שם

לצד

משפחתו .מי שבא
לעזורלנו באופן מפתיע

שאם
אז

הייתה אותה

אחד .זאת

תחושת

נטישה

היו

דווקא החברים ה־מנ־־םשל־,
הגיעו כבר באותו ערי כד־ לשטוף את הבית
ולסייד".
ואיש לא גינה את המעשה?
״מה זה גינה?! אני לא רוצהגינויים .אני
רוצה מעשים .אני לא יודע איפה היוכולם?
וקיבלתי את זה בה־
$TS1$בהפוך$TS1$
רציתילהיות סופר מעורב
מבית הכנסת .הם

$DN2$בהפוך $DN2$עלהפוך״.
פוך

היציאה לפנסיה

הייתה זו
אולי
לחיים בארלחשוב;
מביט לאחור ומנסהלהבין

שנים רבות עברו מאז ,אבל משהו מהאירוע

שגרמה

אולי זיכרון

עכשיו ,יותר מתמיד ,הוא

עדותו,

התמונה

את חייו.

שנשקפת
לעיניו

על

האימה או ריח העשן

מסרב

שחגגלאחרונה את יוםהולדתו

להרפות מבאר,
ה־  69שלוש שניםלפני

פי

אינה נעימה

המקרה הזה

התפרסם

הרומן ״עתהזמיר״ ,הנחשבבעיני רביםלספרו
לו .יש בה הרבה אכזבה מהספרות ,שלאהצלי־
$TS1$הצליחה$TS1$
החשוב ביותר .הואגולל את סיפורו של נחום
החברתית
לשינוי כלשהו במציאות
חה
$DN2$הצליחה$DN2$להביא
גבירץ ,מתגייס צעירליחידת הרבנות הצבאית
והפוליטיתבישראל; יש בה ביקורת על הש־
$TS1$השמאל$TS1$
ששת הימים ,והציג
בתקופה שלפני מלחמת
הישראלי ,שמתעסקלדעתו בטפל במקום
מאל
$DN2$השמאל$DN2$
את תקופת הנביטה של ההוויה המשיחית ,תוך
בעיקר ,ויש בה גם הרבה חשש מכך שצעירים
ההתנחלויות.
חרירה
ישראלים מרימים ידיים ובורחיםלחיים נוחים
לגרעין מפעל
היו מבקרים שראו בספר סאטירהפוליטית
יותר מעברלים.
פשוטה,והיו שהחמיאו לבאר על התעוזה וחדות
בכנות מפתיעה ובהומור ,בחוכמההמהולה
האבחנה .אבל היום באר אומר בעצב ש׳׳רובם
ובפתגמים אירוניים,
במשפטים חז״ליים
לא הבינו באמת את הספר.ההתקבלות של׳עת
כשהוא לבוש בג׳ינס וטריקו ,באר מדבר על
לי .שי־
$TS1$שירטטתי$TS1$
הזמיר׳ הייתה הדבר הכי מחורבן שקרה
החדש
החיים ועל הכתיבה .עם צאת ספרו
ובהתנחלויות.
בשטחים
$DN2$שירטטתי $DN2$שם מה יקרה
רטטתי
״חלומותיהם החדשים״ (הוצאת "עםעובד״),
אף אחד לא באמת רצהלקרוא את זה .היחידים
הוא בוחן את עברו ואינו חושש מהמסקנות
שבאמת נכנסולזה היוהמתנחלים ,והם במובן
גם אם הן חדות וכואבותלו.
כעסו .חוקר ספרות ראה אותי ברחוב ואמרל־:
תחנת הזיכרון
הראשונה של באר במסע
׳אתה בוגר .צריךלהרוגאותך׳ .אתה מבין כנ?ה
המורכב הזה
מתרחשת בערב יום הזיכרון
שנאה הייתה להםבלפ־י? הם הבינו ואמרו,
 1990הוא ישב עם בני משפחתו וצפה בטל־
$TS1$בטלוויזיה$TS1$,
'למה אתה מטריד את מנוחתנו?למה? מי ב־קש
וויזיה,
$DN2$בטלוויזיה$DN2$,
כאשר חש לפתע בריח שריפה והבחין
ממך?׳למעשה ,מ׳עתהזמיר' איבדתיתקווה״.
מתחת לדלת ביתו .הוא פתח את
באש ובעשן
אחרי ״עת הזמ־ר" גמר באר אומרבליבו לא
משפחתו נאבקו
הדלת והאש פרצה פנימה .בני
פרופיל .את ספרו
לכתובעור ,עזב הכל והנמיך
יחד בשריפה עדשלבסוף כיבו אותה.
המתחקה אחר סיפור משפח־
$TS1$משפחתו$TS1$
הבא,״חבלים״
הצתה
מאותו ניסיון
שנשאר
מה
כל
כתב רק כדי
$DN2$משפחתו$DN2$בירושלים של שנות ה־ 50
תו
מכתב אנונימי שהונח ל*ד הדלת ונ־
$TS1$ונהתם$TS1$
הוא
להשאירלילדים מזכרתולא חשבלפרסם" .זה
שהזדהו
רפוס על ידי מי
באותיות
התם
$DN2$ונהתם$DN2$
מאכזב שלא מבינים אותך״ ,הוא מסביר ואינו
כ״הסיקריקים״ .מי הם ומה רצו מבאר ומש־
$TS1$ומשפחתו?$TS1$
לו
שקרובים
אלה
גם
פוסח
פחתו?
על
בדעותיהם.
$DN2$ומשפחתו?$DN2$לימים נודעשהפעולה באה במחאה על
בחירתו של בארלהיות אחד ממרליק־ המ־
$TS1$המשואות$TS1$
"בשמאל לא מחפשיםלהעלות אנשים על הע־
$TS1$העגלה$TS1$.
$DN2$העגלה$DN2$.העגלה שלהם היא הכי נקייה והכי מסו־
$TS1$מסודרת$TS1$.
גלה.
$DN2$המשואות $DN2$בערב יום העצמאות באותה שנה.
שואות
דרת.
$DN2$מסודרת $DN2$.כל הזמן רק מורידים אנשים
"מישהו מהימין הקיצוני ,או לא הקיצוני,
מהעגלה.
על הימין אין לי ביקורת אני התרעתילפני
והדליק",
שפךקילו דבק מגע על דלת ביתנו
גורמים השובים שרבץ יירצח .לא היהלי שום
נזכר באר באותו ערב נורא" .האיום היה אמי־
$TS1$אמיתי$TS1$.
מידע נקודתי ,אבל קראתי טקסטים ופגשתי
$DN2$אמיתי $DN2$.הביתשלנו כמעטעלהבלהבות .הבן שלנו
תי.
הרבה מאור אנשים והרגשתי את הלכי הרוה.
לקה שמיכה והשתלט על זה .השב״כ היה בסוד
אנשים ואחד אמר לי שלרבין יש
שמצאו אצלו בבית
העניין ,הם עצרו מישהו
ישבתי עם
׳דיןרודף׳ .אנ־ לא צריך שיגידולי יותר מזה.
כמה עשרותקילוגרמים של דבק מגע .אבל
הדבר שהכי הפריע לי בזמנו ,זה שפרט לאיש
"אבל השמאל ממשיךבשלו .היום הוא עושה
דבר נורא .במקום להיאבקלמען דמותה של
לסייעלי ,יאיר צבן
אחד מהשמאל ,שהתגייס
החברההישראלית ,הוא נאבק למען דמותה
ממפ״ם הוא בא באותו ערב או למחרת ושלח
הפלסטינית .יש
קונפליקט אמיתי,
של החברה
עלינו כל
שישמרו
אנשים מהשומר הצעיר
השאלה היא איך אתה מפרק את הדברים ומ־
$TS1$ומגיע$TS1$
עלינו קצוץ״.
האחרים לא שמו
$DN2$ומגיע$DN2$להבנה .השמאל לא משדר אמפתיהכלפי
איש מחבריך לאצילצל לשאול אם אתם צרי־
$TS1$צריכים$TS1$
גיע
היהודים שחיים בארץ,כלפי אנשים שהםמלאי
$DN2$צריכים $DN2$משהו?
כים
חרדות ופחדים .לא אומרים להם איך הופכים
לאוהב״.
אויב

הפיק

השבוע״ .״נוצות״
1979

בתיאטרון

״ברור לי
של
מדינה
דמוקרטית

בין

שני

לטוב אולרע ,מתחילת
עולמות :הואנולד
באר בין שני
בירושליםוגדל בשכונת כרם־אברהם .כנער,
דרכו

נמצא חיים

בשנת 1945

התחנך

בבית

$DN2$״המזרחי״$DN2$,
זרחי״ ,אבל
$DN2$לכותלי $DN2$הדת.
תלי
,:

בהוצאת

ספר דתי־מסורתי מזרם ״המ־
$TS1$״המזרחי״$TS1$,
חיפש
בשנת

$TS1$לכותלי$TS1$
לכו־
את דרכו אל מחוץ
 1966החללעבור כמגיה

״עםעובר".

1970

בשנת

פירסם

ספר שירים ,״שעשועים יוםיום״ ,וכעבור
שלוש שנים
תפקיד שמילא

עד שנת 1999

עיתונאיפעיל

ופירסם מדור קבועב׳׳רבר

התמנהלעורך

בכיר בהוצאה,
באר היה גם

שמואל

הקאמרי .כסופר,

מתמיד עם ארון

שי

שפירסם

תורגם לשפות

ביסס את מעמדו כסופר,

אחרות ואף הומחז ב־ד־

הספרי והוצג

באר מצוי

בשיח

הספרים היהודי ,אך אינו

חושש

לבקר אותו ולשכלל את כתיבתו תוך מגע עם
הכתיבה

מסורת

והחילונית.
החדשה

כפרופסור לספרות
אבל נשאר מעורב גם
״מאז

הוא כיהן

באוניברסיטת בךגוריון

בשיח היומיומיבעיתונות.

$TS1$שהרגשתי$TS1$
שה־
שאני זוכר את עצמי היו דברים

$DN2$שהרגשתי $DN2$צורך לספר
רגשתי
עליהם",
ממש כמו סוג של יצר .יש לי נכדיםששואלים
שהרעיון
אותם:יאירהיה?׳ והםעונים :׳היהכיף' .וישלי
הוא מסביר" .זה

יהודית

נכדה

מתפוגג.

שברגע שחזרהמטיול,

היא

הרגישה צורך

עליו סיפור שלם.
לספר
״האמנות היא הרצון לקחת את חומרי המ־
$TS1$המציאות$TS1$,

בעיקר כי אני
ולמה?
$DN2$המציאות $DN2$,לפרק אותםולהרכיב
ציאות,
זוכר את זהכילד .נורא רציתילהיות צייר.אילו
לממשלת
לא מאמין
היהלנו כסף והיה זמן הייתי צייר .בספרות אני
בראשה,
ישראל ולעומד
כל הזמן מנסהלעשות יותר עבירות .לאפשר
לעצמילחטוא חטאגדול יותר ,בראש ובראשו־
$TS1$ובראשונה$TS1$
ביבי נתניהו .הציונות
נה
$DN2$ובראשונה$DN2$כלפי המשפחה .כל כתיבה יש בה בגידה ומ־
$TS1$ומעילה$TS1$.
אותם מחדש .אני

היא
שנעזרה
תנועה
$DN2$ומעילה $DN2$.אתה בוגד באנשים שתיארת את
עילה.
עולמם״.
שאתה
המשפחה שלך שילמה מחיר על זה
בכוחות קולוניאליים

כדי

עולמות

הרומן

בשנת

להתקיים.

אנחנו

לא

סופר?

"הבנים שלי
$DN2$דתייםלאומיים $DN2$ורדפו אותם בגלל הרעות השמאל־
$TS1$השמאלניות$TS1$
לאומיים
האזור
מתאימים לנוף
ניות
$DN2$השמאלניות$DN2$שלי .אחר הבנים שלי כתב חיבוריםובכל
להתאים את
ולא ניסינו
פעם קיבל ציון נמוך .יום אחר כתבתי לו את
עצמנו .באנו למזרח
החיבור והוא קיבל אותו ציון .באתי למנהל
ואמרתי לו שאני כתבתי את החיבור .הוא אמר
התיכון לא על מנת
לי :׳מי אמר שלך מגיעיותר?׳ הם נורא סבלו
להשתלב בו ,אלא
כששרפו את
הם סבלו כשהצבעתי מפ״ם;
שלנו״.
הדלת של הבית

כמתנשאים,

בבתי
למדו
$TS1$דתייםלאומיים$TS1$
דתיים־
ספר

כשליטים"

אחרי

שכתב

אחרתבעולם
הקורם

חמישה רומנים שעסקו כך או

המסורת היהודי

יצא למסע לטיבט

מבני־ברק,

באר אינו

נוטש

ואחרי

שבספרו

עם אדמו״ר חסידי
את ארון

הספרים

עמוד 4

׳׳היהדות
$DN2$הת׳׳היהדות$DN2$
והפכה

הזמן מתעסקים בזה פה ,אז למה לא?נלחמים
את המלחמות הישנות ,אז למה לאלהציג את
זה? תראה את מרטיןשולץ ,נשיא הפרלמנט
האירופי המסכן ,שבאלנאום בכנסת בגרמנית
עלינו ביקו־
$TS1$ביקורת$TS1$,
וכולם צעקו איך הוא מעז למתוח

הידרדרה

ליהדות הלכה.

$DN2$ביקורת $DN2$,ועוד בגרמנית.
רת,

אמר
משהו כךה
הרב
״הוא שאלשאלות,
שלנו .אתה מבין ,זה כמו אחד שהולךלטיפול
או
משהו כזה .לי אף רב
הפסיכולוג .הפ־
$TS1$הפסיכולוג$TS1$
פסיכולוגיומתחיללצעוק על
לא יגיד שום דבר.
$DN2$הפסיכולוג $DN2$שואל אותו אם יש לו משהו נגר אבא
סיכולוג
עליו ,׳תתביישלך ,מי אתה
שלו ,אז הוא צורח
יש חוק מדינה שיכול
שתגיד שאני שונא את אבאשלי׳ .ישבתי עם
למנוע ממני משהו.
ההכחשות הנוראות
פסיכולוג והוא סיפרלי על

הוא בא ואמר שהוא ידיד

ואם יהיו

חוקים

שאני

בהם

אמרוד

שאנשים בונים סביבם .זה בדיוק מה שקורה פה.

עליי״,
כתבתי עלגדעון ,אבל זה למעשה

אני

לא
ואשלם

מאמין

את

הוא אומר ומוסיף בכאב ,״הוא מבזבז את הזמן

על שטויותולא

המחיר״

ולך

יש

"כן,

חרטותעל
הרוב .על רוב

דברים שעשית?

$DN2$מתחרט$DN2$.לקחתי
רט.
האשכנזי

״המיעוט

מתעסק בדבריםמהותיים״.

מה

ברצינות את

שעשיתי אני מתח־
$TS1$מתחרט$TS1$.

כותרת ספרו

של

חברי

א.ב .יהושע׳בזכות
הנורמליות׳ .אמרתי
לעצמי,

הנרדף היום לא יודע

אמא ואבא שלי לא חיו את חייהם כמו שרצו .אני

שהוא מיעוט ולא
יודע שהוא נרדף ,אבל
ראה,
$DN2$ותראה$DN2$,
דור

ראשוןלגאולה.

את חיי
ולעסוק

סוף־סוף

אנייכוללחיות

בדברים שמעניינים אותי .ות־
$TS1$ותראה$TS1$,

אני חטפתי סטירה נוראה במלחמת
כיפור .החוויה המכוננת שלי היא מלחמת
הוא
משדר
שחצנות
כיפור :כל המערכות קרסו ,אבל לא רק ברמה
והתנשאות .ובכל
של הצבא אצלי זה היה משהו אחר.
״במלחמה שירתתי ב׳חברה קדישא׳ הצבאית
פעם אנחנו
חוטפים
בסיני וחורשים ארוכיםטיפלתי במתים ,הרוב
את זה מחדש״
חיילי אויב .חזרתי משם ממוטט נפשית; סיר־
$TS1$סירחון$TS1$
חון
$DN2$סירחון $DN2$המתים דבק בי .הייתי מתיז סביב בושם כל
יום
יום

בארבבני־ברק.

״אני לא
את

שונא

החרדים

זה

היה הבית של
בתא שלי״

(צילום:יובל

חן

היום וזהעדיין רדף אותי .אני עד היום מתעורר
מהשינה עם

המתים .כבר פחות מבעבר,

ריח

אבלעדיין מתעורר .הייתי איש צעיר ,חזק ,עם

היהודי .אבל
נכונות לחרוש
״בגילי ,אני

עכשיו ,יותר
גם

מתמיד ,הוא

חש

בשדות אחרים.

רומנטי בין השניים ומעמת
שהרחיקו בעברם,

אותם עם סוגיות

המעיבות על

חייהם.

למידות
זה,

אמרה

שסבתא

והשתקנו אותה.

שלה

הייתה

ההשתקה הזו

הייתי עושה במקומם .מה אני עושה היום עם

משורת

נפתרה.

כתבתיעליוב׳נוצות׳וב׳עתהזמיר׳.

שרה

מביט בעיקרלאחור״ ,הוא
הישראלית״,
״זה משל על החברה
באר .״זהמתחיל כבר בשם
אומר .״זה ספר שנכתב בשבתון האחרון ,ערב
מקובל
׳הגלגול׳ אינו רק
׳הגלגול׳לקפקא.
הסיום של
היציאה משגרת החיים והעבודה,לפנסיה,
עליהם״.
סיפורעל ארם שהופךלהיות שרץ .זה כמו סיפור
לחיים אחרים .כתבתי את זה על התפר ושא־
$TS1$ושאלתי$TS1$
על משפחה שגרתית שצריכהלהתמודד עםילד
אלתי $DN2$את עצמי מה בדיוק הנושא .הפנסיה היא
לתי
\ <£/ויות
זמן
שמתנצר או ילד שאומר שהוא הומו ,או משפ־
$TS1$משפחה$TS1$
לא דברקל .איןלי יותר את השגרה של ללמד
והמשפחה
$DN2$משפחה $DN2$דתית שהילד בוחר בדרך חדשה
חה
באוניברסיטה כמה ימים בשבוע .הספר הזה
אי־אפשרלהתעלם מהמשותף בין בארלגי־
$TS1$לגיבור$TS1$
לא יודעתלהכיל את זה .ויום אחד גרגור סמסא
נכתב בדיוק ברגעהזה״.
לפנסיה ,הכתיבה
$DN2$לגיבור $DN2$סיפורו,גדעון; היציאה
בור
שמטריד
והחיפוש בנבכי העברמעלים את מה
עושה למשפחה הזאת טובה ,ומת .ואז העוז־
$TS1$העוזרת$TS1$
כדי להתפנות רק לכתיבה ,באר נסע
$DN2$העוזרת $DN2$מטאטאת אותו החוצה .רק אז הםמתחילים
רת
ללייפציג שבגרמניה .כל בוקר היה קם בא־
$TS1$בארבע$TS1$
אותו כעת .החשש המרחף אצל גדעון הוא אותו
החדשים
לחיותומקבלים אישורלחלומותיהם
בחמש וכותב .מדי פעם היה יוצא
$בארבע $DN2$או
חשש שבאר אינו מנסה להסתיר גם בחייו הפ־
$TS1$הפבביתו$TS1$
רבע
רטיים.
לסיבוב בשלג ואז חוזרלחדרו הקטן ,למיטה
ולתקוותיהם הטובות .אבל זה לא באמתעובר.
$DN2$הפבביתו $DN2$הצנוע ברמת־גן דבק ניחוח כפרי; זו
הצרה ,לכיסא הבודדולשולחן שהמתיןלו.
בביתו
זה רק גדלוגדל והופך לצל ענקי המרחף מעל
מובלעת של שקט וציוץ ציפורים ובתים
החיים״.
מעין
״זאת הייתה חוויהלהכיר גרמנים צעירים עם
נמוכי קומה הניצבים כאחרוניהלוחמים מול
והנמשל הוא?
הכתמים שישלהם ,עם ההורים שישלהם ,עם
והמגדלים .ליד תמונה של גר־
$TS1$גרבוז$TS1$,
כרישיהנדל״ן
באר עוצר את דיבורו ומסתכל עלהילדים
התםביכיםשלהם״ ,הוא אומר .״וזה מזרח גר־
$TS1$גרמניה$TS1$,
בוז,
בתל־אביב" .עד שלא נפ־
$TS1$נפתור$TS1$
המשחקים בגן מאיר
סבא נאצי ואבא
$Dגרמניה $DN2$,יש להםדאבל־ברוך
מניה,
$DN2$גרבוז$DN2$,התלויה על הקיר ,ושידת ספרים ארוכה,
שלנו,
הלא־גמורים
את
תור
$DN2$נפתור$DN2$
את
ששנא
אבא
של
הזאת
קומוניסט.
בול־
r$1ST$לוב$1ST$
ומעליה ,באותיות
ממוסגרת תמונה ישנה
למשל
העסקים
התערובת
עם
משפט מתוך ספרו
נכתב
הסבא והבן ששונא את האבא ושונא את הסבא,
״חבלים״ :״אדם
r$2ND$לוב"%$2ND$
הסוגיה
הפלסטינית ,או עםהאפליה העדתית
זה מאוד
לאנוכללקיים חיים
צריךלהניח אחריו דברים מדויקיםולהקפיד
נורמליים במדינההזאת".
מעניין״.
על העבר לא פחות משהוא מקפיד עלההווה״.
למה?
ישעדיין שד עדתי?
מרתק לפגוש ילדים שצ־
$TS1$שצריבים$TS1$
שתמיד
לגזור קופון עלהעבר״ ,הוא
״מפני
״כולם רוצים
"המיעוט האשכנזי הנרדף היום לא יודע
$Dשצריבים $DN2$לשאת הורים על הכתפיים .אדםיכול
ריבים
חוזרלנושא הטעון הרוחש גם ברקע של ספרו
שהוא מיעוט ולא יודע שהוא נרדף ,אבל הוא
לבחור אתחייו; ארם לאיכוללבחור את הוריו.
החדש
והתנשאות .ובכל פעם אנחנו
שחצנות
משדר
מלחמתהעולם השנייה" .אנחנו כל
לפני שאני מטיף להם מוסר ,אני שואל מה
חוטפים את זה מחדש".

הספרהלקוח

מסביר

לא

היו מורים מאוד נוקשים,

לא

את

להט .במקוםלנסות לשנות משהו ,מצאתי לי
ערוץ שהוא מתאיםלי .במקוםלהילחם נגר ריח

במובן שהיו

מורים לא מספיק טובים .אלה
שרק מה שהכירו היה

באיזה מובן?

והפליטים? אין לי שנאהכל־
$TS1$כלפיהם$TS1$,
מהגרי העבודה
פיהם,
למענם?״
$Dכלפיהם $DN2$,אבל מה אני עושה
בספרו החרשמגולל באר את סיפורו של
שבע,
$DN2$בארשבע$DN2$,

״הערבוב העדתי

בתל־אביב.
אולי

שאנשים

אני

בא

מדברים
עליו

קיים

מאוניברסיטת באר־
$TS1$בארשבע$TS1$,

לגמרי.
ושם המציאות שונה
שפרש אחרי
על אמירה תרבותית:׳אנחנו עם אחר ,אנחנו לא
גדעון שורק ,איש מוסד לשעבר
העולים׳ .אבל אני רואה שם
יכוליםלהסתדרבלי
ומבקש
חשאית
שנים ארוכות שלפעילות
העולים .לא נתנו להם הזדמנויות
מה קרהלילדי
לכתוב רומן על ימי החרדה של קרבות אל־
$TS1$אלעלמיין$TS1$,
בלימודים .המורים היו מאוד נוקשיםכל־
$TS1$כלפיהם$TS1$.
שוות
למיין $DN2$,כשמעל היישוב היהודי ריחף איום
עלמיין,
הפלישה הנאצית בהנהגת כוחותיו שלרומל.
פיהם.
$DN2$כלפיהם $DN2$.אני מדבר עם תחושה עמוקה שלא עשינו
סופרת שנונהומצליחה
לצידו ,אלמה ובר
מספיק .אני לא עשיתי מספיק.
אחת הת־
$TS1$הת׳׳היהדות$TS1$
קראתי בכיתה פיוטים.
לקשר
מוביל
החיבור
הכתיבה.
שעוזרתלו בזמן
״פעם
אנחנו שיחקנו

גרוסמן,

יהושע ועוז.

הקושי

לשנות

המתים,

אבל היום אני
מציאות .אני לא

כבר

לא

מאמין

מאמין

שספרות

משנה

יכוליםלשנות
שספרים

משהו״.
אם

ספרות

לא

משנה מציאות ,אז מה עשית

בל
״אני לא
שזהכישלון סוחף של כל הסופרים ,שכולם
גדולים באמת .אני מעריך מאור ואוהב
סופרים
מאוד את הכישרון של א.ב .יהושע ,של עמוס
עוז וגם של גרוסמן .הם נאבקים ,כותבים כרוזים
וחותמים על עצומות ובסוף מה קורה?כלום.
אנחנו תקועים עםנפתלי בנט .אם אתהשואל,
למה בכל זאת אני כותב? אנייכול רקלהגיד,
החיים?

ראיתי

שזה מה

שמשהו

שאני יורע
לעשות.

לא יודעלעשות
איפהיכולתלהשפיע

השתנה .אני חושב

אני כותב ,כי אני

שום דבר אחר״.
יותר?

לפוליטיקה,
״אני לא יודע .אם הייתי הולך
היית־ משנה משהו? לאיודע.בעיניי אנחנוהול־
כים ,אני לא יודע אםלחורבן של החיים ,אבל
ברור ל־ שהרעיון של מדינה יהודית דמוקרטית
מתפוגגלו.ולמה? בעיקר כי אני לא
מאמץ
ולעומד בראשה ,ביבינתניהו״.
לממשלת ישראל
אז מה

Id

האופציות

rv

שאתה רואה?

לרעת לאן אנחנו
הולכים .אבל

הפ־
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תרוןהלאומי לא טוב.אולי

יש

אמת בדברי

האינטלקטואלהפלסטיני פרופ׳
סעיד,

שאומר

שאנחנו

עצמה באירוניה ,אני מאוד מחבב אותה".
נטורי

אדוארד

קולוניאלית,
תנועה

״תראה ,אני

או על כל
קולוניאליים כדילהתקיים כאן .אנחנו,
חות
$DN2$בכוחות$DN2$
הציונות ,לא מתאימיםלנוף האזור ולא ני־
$TS1$ניסיגו$TS1$
$DN2$ניסיגו $DN2$להתאים אתעצמנו .אנחנו באנולמזרח
סיגו
התיכון לא על מנת להשתלב בו ,אלא כמת־
$TS1$כמתנשאים$TS1$,
כשליטים.
נשאים,
$DN2$כמתנשאים$DN2$,
התברר לי שהנורמליות
״אז בחיים
שא.ב .יהושע

דיבר עליה

דגים
״קסת״

איתם צחוקים.

באר מסתכל
לסופרים
יישארו בארץולאיעזבו.
״לכל אחד יש זכות ללכת לאן שהוא
רוצה .אבל לי יש אינטרסים פה .ישיל־
$TS1$ילדים$TS1$
ייחלשו,
$DN2$ילדים $DN2$ואני לא רוצה שהילדים שלי
דים
ולכן אני צריךלעשות מאמץ כדי שאנשים
בדאגה .הוא שייך

קדימה

שאכפתלהם ,בעיקר שהצעירים

שהחברה

טובים

יישארו כאן״,

אומר .״תבין,

הוא

האורתודוקסיה היא תופעה
כמו הציונות.

חדשה,

החרדים ,מימי

ממש

חתם סופר,

מימי הקנאות ,הם תופעה חרשה.ליהודים
לא הייתהמעולםאלימות כלפי המודרנה,
כלפיהחיים״.
מה עמ שפינתה ושלמה מימון?
״זה לא היה רוב הציבור .היום ,במקום
להתמודד עם המציאותולהתאים את עצמם
למציאות שמשתנה ,הם עוברים תהליך של

עכורים

לאחרונה בארקיבל על עצמולערוך

אותם

אתה

זה משהו שלא קיים בציונות הדתית״.

הנורמליות
הישראלית רוצהלהיות חרא;
הישראלית היא ההתנהלות בביתהחולים
החולים .הנו־
$TS1$הנורמליות$TS1$
הרסה ,שהביאה לקריסת בית
יכולתך׳.
$DN2$הנורמליות $DN2$היא בגישת ׳תפוס כפי
רמליות
בחו״ל .הייתי בהרבה
את ספריי אני כותב
מקומות ואני אומר לך ששם אתה רואה את
הישראלים הכי יפים .כל אותם דברים שהיו
בשעתו בארץ ,כבר לא קיימיםכאן״.

במים

מכיר

מקרוב

יכוללהתבדח איתם,לעשות

פנים אנחנו תנועה שנעזרה בכו־
$TS1$בכוחות$TS1$

היא

קרתא והומור...

הסתגרות וקנאות.

את

שהייתה

המגמה הזאת,

למובילה.
בשוליים ,הפכה
פעם
מטורףשמוביל אתכולם .כשהייתי

המלווה ספרי ביכורים מב־
$TS1$מבטיחים$TS1$.
מפעל

זה תמיד איזה

$TS1$ובםפרות$TS1$
ובםפ־
מאמין בסופרים חדשים

כתב

$DN2$מבטיחים $DN2$.הוא
טיחים.

לענייני

רות
$DN2$ובםפרות $DN2$העבריתבכלל .אך כמי שגדל עלעגנון,

למטרהלהוריד את שלטי

כואבלו על

וקלאסיקות נוספות ,קצת
בתר
המידלדלת .כשאני מזכירלו
העברית
מצאצאי רבי ישראלמשקלוב ,מחבר הספר
״פאתהשולחן" העוסקבהלכות ארץישראל,
הוא מחייך ואומר שזההתחיל טוב ,אך נמשך
כלומר,
כ״משפחתאצילים שירדהמנכסיה״.
ממשפחתו נותר רק זיכרון עמום של עבר
לעוניגדול ביישוב הישן.
מפואר ,שהפך
זה היה הבית
״אני לא שונא את החרדים

חרדים ,היה משוגע

הפרסומות

מופיעות נשים .מיד נטורי

שהוא

אליו ,ובעקבותיהם הלכה

אחד

שסימן לו

קרתא

שבהם

הצטרפו

קשת מופלאה של אפשרויות:
הבנתי שאתה לא חייבלהיות בשטנץ של
העולמית ,שלא יכו־
$TS1$יכולה$TS1$
$DN2$הירושלמית $DN2$ואגודתישראל
שלמית
המפד״ל או של בני עקיבא .אתהיכול
להצטרף .כל אחר מעמיר את
לה
לחיות מתוך בחירה אישית שלך .זה כמו
$DN2$יכולה $DN2$כמובן שלא
הקיצוניות והקנאות כערך וזהמחריף״.
שאתה במסעדה בוחראילו מנות לקחת.
'>
Mm
אין מנות אחידות.בגיל  19הבנתי את זה
ותקווה יש?
״תראה ,היה את הרב עובדיה ,שהיה בו
ומאז אני משנה את המנות .אני אוהב ללכת
זמנית אחת התקוותהגדולות ואחת החררות
לבית כנסת ,אני יהודי של בית כנסת .בא־
$TS1$בארון$TS1$
של סבתא שלי״ ,הוא אומר .״כשהילדים רצו
$DN2$בארון $DN2$הספרים היהודי יש אוצרות אדירים של
הגדולות .הבת שלו הקימה מוסדות השכלה
רון
להיחלץ ,הסביבה רדפה אותם והם ברחו.
חוכמה ,הבנת נפש האדם ,בסיפוריחז״ל יש
כדילהוציא את ההררים לשוק העבודה.בלי
מקסימה וחכמה,
סבתא של־ הייתה אישה
האישור המובהק של אבא שלה ,זה לא היה
תעוזה אדירה .זה משהו לא
נורמלי".
אבל הייתה בודדה .אמי הייתה אחרי טרג־
$TS1$טרגדיה$TS1$
״השמאל הישראלי
להפתיע אותך?
זה עוד מצליח
קורה .לצד זה ,הפסיקה שלו הייתה הרבה
משפחתית מנישואיה הראשונים .אבא
דיה
$DN2$טרגדיה$DN2$
משמחת ומעוררת כבוד .בתוך
מאור
״אין משהו שאתה קורא היום ולא תמצא
היהיליד פלךווהלץ ,מהגר .אותי שלחו
פעמים
עושה היום דבר נורא.
מהשחקנים היותר
המגרש הזה הוא היה
את זה שם .אני אתן לך דוגמה מדהימה:
$TS1$׳המזר$TS1$-
׳המזר־
ללמוד בחינוך של זרם
במקום להיאבק למען
מתקדמים יותר
נאורים.
סיפור על חכם אחד שהולך במדבר .מגי־
$TS1$מגיעים$TS1$
בלעדיו ,אנחנו
חי׳ .באוויר היו נטורי קרתא
ולהסתגרות״.
לקיצוניות,לקנאות
שמנסים לטרוף אותו .אז
$DN2$מגיעים $DN2$שני אריות
והייתה הציונות הדתית.
עים
דמותה של
החברה
ואלוהים
הוא מתפלללאלוהיםשיציל אותו
אמא שלי ואבא שלי
הישראלית ,הוא נאבק
מוריד עופות מן השמיים .האריותאוכלים
לא היו דתיים .שניהם
ותודעת המוות
החתול
באלוהים.
לא האמינו
את העופות ושבעים .אבל חלקים מהעופות
דמותה של
למען
נשארו לצר הדרך .אז החכםלוקח אותם איתו
באר מדברבלהט ,בתשוקהלהיות מובן.
אבל הם חיו בתוך
החברה הפלסטינית.
ליישוב ,ואז מתחיל שם דיון שלם אםחלקי
כמו
הזאת
הסביבה
עם זאת ,הוא לא מסתיר את אכזבתו מכר
שחיטה
שהספרות לאהצליחהלשנות דבר.
דג במיםעכורים .הוא
העופות כשרים ,כי הם לא עברו
משדר
השמאל לא
כלומר ,האם מצוות הכשרות חלה גם
כשרה.
פשוטחי".
״בסופו של דבר...״ הוא אומרועיניו
אמפתיה כלפי
נשואותמעלה ,״אני איש של חובה .בכל
גם
אלוהים?!
השמיים,
בממלכת
את
ניסית
על
לעזוב העולפ
״זו ספרותחז״ל .זהלהוריד את מלאכת
בוקר אני בודק מה הן חובותיי האמיתיות.
הזה?
שחיים
בארץ,
היהודים
הלימוד התורנילמדרגה של מדור צרכנות.
״כל הזמן .לא רציתילהיות
לא מה אעשה כדי לשפר את מע־
$TS1$מעמדי$TS1$
שהם
אנשים
כלפי
$DN2$מעמדי $DN2$בקרב הסופרים ,או אם אני
זה מראה שהקיום האנושי הוא הדבר הכי
מדי
כשבאתי לצבא לקחתי ׳מסטינג
דתי.
חשוב .לא הנם .חכמיחז״ל מאוד מוזרים :הס־
$TS1$הסטיות$TS1$,
אגיש את עצמילפרס ,אלא אם
שאתה לא שומר כשרות .רצו
שזו הכרזה
מלאי
חרדות ופחדים.
יש מישהו באיזשהו מקום שאני
$DN2$הסטיות $DN2$,המזימות .הכל נמצא שם".
טיות,
שאהיה נהג ואני ,בהחלטה של מטורף ,אמ־
אומרים להם איך
לא
נושא באחריות ישירה למה
אבל ראייתהעולמ שלך שונה מאוד מש־
$TS1$מש״זה$TS1$
דתי שלא אהיה נהג .אזהלכתי עם הקיטבג,
שקורהלו ואני לא עושה משהו
להם.
ומבולבל ,ופתאום מה אני רואהמולי?
הופכים אויב לאוהב"
אבוד
$DN2$מש״זה $DN2$לא תמיר היה ככה .היהדות הידרד־
$TS1$הידרדרה$TS1$
שצריךלעשות .וזה כולל את
״זה
בית כנסת".
יי
שמת
אוליבר החתול שלנו,
רה
נווה מדבר?;
$DN2$הידרדרה $DN2$והפכהליהדותהלכה .היום הכל כמעט
שבאופן מוזר מאוד הם
הלכה .הרב אמר משהו כזה או משהו כזה .לי
השותפים
למרות
לפני יומיים .הוא היה חולה
״בדיוק כך .נכנסתילאלוהינעוריי האבו־
$TS1$האבודים$TS1$
של־״.
הביתה,
מהרופא וחזר
אף רב לא יגיד שום דבר .יש חוק מדינה שי־
$TS1$שיכול$TS1$
וברח
לבקוביץ .הוא ראה
$DN2$האבודים $DN2$ושם ראיתי את סרן
דים
למרות
ואני הסתובבת־ שעות בכל
ההתנגדות שלך ,אתהעדיין קשור
למנוע ממני משהו .ואם יהיו חוקי מרינה
כול
$DN2$שיכול$DN2$
אותי עם זקן .חשב שאני דתי .שאל אותי,
לדת...
שאני לא מאמין בהם ,שימנעו ממני משהו,
המחבואים כדי לחפש אותו
יודע׳ .שאל,
הולך?׳ אמרתי,׳לא
׳לאן אתה
ומצאתי אותו; אמרתי לו
אי־אפשר
אמרח־ בהם ואשלם את המהיר.
׳איפהלמדת?׳עניתי .אז הוא שאל למה אני
״כי גם לי יש אחוזים בדירה הזאת .ואם
לאסור על"לדבר.למשל ,הצעת החוק הזו
אלך ,אשאיר להם את זה .אני לא מוכןלה־
לא סמל דת ולקח אותי תחת חסותו .אתה
$TS1$להשאיר $TS1$׳אוליבר׳ .והוא נהם על"
והסתכלעליי במבט של
$DN2$להשאיר $DN2$להם את זה.העניין הוא
שאיר
׳נאצי׳.
שלניו! יהיה אסור לומר את המילה
׳עזובאותי׳ו׳למה
שהחברה הד־
$TS1$הדתיתלאומית$TS1$
מבין ,אני רציתי בכלל לצאת מזה והסתב־
$TS1$והסתבכתי$TS1$
יעזור ,זה רק
תית־לאומית
להגיד .אני
זה דבר מופרע .אל תגידו לי מה
לקחת אותילרופא ,הרי זה לא
כתי
$DN2$הדתיתלאומית $DN2$היא חברה שמשקרתלעצמה.
$DN2$והסתבכתי $DN2$עור יותר .הייתי העוזר של הרב גוה,
אשווה את מה שאני רוצה למי שאני רוצה
השמש שלו .הייתי הולך איתולחתונות
יכאיביותר׳ .הוא ,בעומדו םוף־סוף בתודעת
בניגודלחרדים ,שיותר חיים בשלמות עם
המוות ,ידע זאת יותר טובמכולם .ראיתי
עצמם ויש להם גם יותר חוש הומור .תוקא
חורשים עם כוס היין והמוטות .הייתי
יח
ומתי שאני רוצה .אם הם רוצים לכפותעליי
לנטורי
את הצדקנותשלהם ,אז תהיהמלחמה .על זה
קרתא יש הכי הרבה חוש הומור
צריך להגישלו את הכוס״.
שהייתה לו תודעת מוות .והוא כעםעליי
ובסוף מת .ואני ,מה אני? לאיכולתילהר־
$TS1$להרפות$TS1$
ישמלחמות .זה לא מקרה שאת כל הדברים בעולם .חברה ותיקהיכולה להרשות לע־
$TS1$לעצמה$TS1$
זמן מה אחרי גיוסו הצטרף לכתב העת
$DN2$להרפות$DN2$מחובותיי״.
פות
צמה
הנוראים מביאים היום חוגי הציונות הדתית,
׳׳מחניים״ של הרבנות הראשית ,ושםגילה
$DN2$לעצמה$DN2$ללגלג על עצמה,יכולה להסתכל על
$DN2$׳המזר$DN2$-

״פתאום

התנועה החרדית,

שזה גוף יותר מתון .ואז אגודת ישראל הירו־
$TS1$הירושלמית$TS1$
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