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אלה 1 שבאנשי! הסכנות על ועומד הגוש. מנהיגי צמחו

ל לו היו מהם. אחד להיות היה יכול הוא  נ
 במקום והתחנן גדל הוא לכן. הנתונים

 בבית״ספר למד הוא נו, התחננו שהם
 המנהל של בנו שילת, הרב עם ביחד ״מעלה'

 נער מטעני אינו זכרוני אם שהיה גרינשפן,
 הלימודים ספטל את חבש הוא מאוד. נחמד
 הכי בחלומות שגם אליצור, אורי עם ביחד

 יום שיהפוך מאמינה הייתי לא שלי שחורים
 הוא גם טפיר, יצחק שכזה. קנאי אחד

 מחבריו. אחד היה גוש־אמונים, מראשי
 אורי דנקנר, אמנון השני העבר מן ואילו

 כולם בנזימן. ועוזי טגל ישראל גולדשטיין,
מכונה חלקם מתפקדים, כולם עיתונאים,

בצדק). ושלא (בצדק שמאלנים
 אותו, שהצמיח ״מעלה' נית־טפר היה נזה

 שלו שהצריף ״משואות', צופי שבט היה כזה
 חדר״ההת־ את כינינו כך ב״שמידט", היה

 שלישי בימי שהפך בית״הטפר, של עמלות
 אחר״הצהריים שנת ונימי אחר״הצהריים

הצופים. של לצריף
 ״נוצות' שטיפרו באר, חיים עם יושבת אני

 נ״דנר' שמאמריו רגילה, בלתי בהצלחה זנה
 מגוש• חבריו את שנוע מדי עליו מקוממים

 אומרים, הם אצלנו, צמח הוא אמונים.
אומרים. הם דעתו, עליו נשתבשה
באר חיים על כל״כך כועטים הם מדוע

למשלז דנקנר, על לא למה דווקאו
 הניפה, את זרק התפקר, דנקנר מובן. זה
 לדאבונם באר, חיים הדתי. עברו את שנח

 ניפה. חובש עדיין גוש״אמונים, אנשי של
 החינוך נזרם טיולים מדריכת נורית אשתו

 רוני, - ילדיו שלושת הדתי, הממלכתי
 דת פי על מחוננים - וצביקה אברהם
 והם דתי, אדם הוא באר חיים ישראל.
 בבית• אתם שלמד שהוא, כך על נועטים

 היה הימים ששת מילחמת שאחרי הטפר,
 השלמה, ישראל ארץ של חטיד מהם, אחד

שלהם. האידיאלים ונגד נגדם עכשיו מדבר
מטביר שיחה, נעים ,40 בן באר חיים

 קודם מהם. אחד לא שהוא קרה איך היטב
 מדהים סיפור לי מטפר הוא שלו, הרקע כל,
 לזוג יחיד בן בירושלים. עשוקה ילדות על

 של היחידה קרן־האור קשישים, הורים
 חיים החלו הולדתו שעם אבודים, אנשים
 נישואיו, עד הוריו, עם שהתגורר ילד מחדש.
 שעה שבכל ילד המכולת, מאחרי בחדר
 וענד יוטף דב נולי את הדביק שניה

 עילית של ״מעלה' בבית־־טפר למד במכולת.
 טיפרם בית־ בירושלים, הדתי־ציוני הנוער

העשירים. ילדי של
 את להזמין התבייש כיצד מטפר הוא
הוזמו לא מעולם וכיצד לביתו, חבריו
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בירושלים כילד באר חיים
הוריי...״ של עולמם כל הייתי ,אני

םיפרצתר להיות תצר. לא -אני
)27 מעמוד (המשך

 תלמידיו את מונים כאשר היום, לניתם.
 בוגריו ואת בית״הספר של המפורסמים
 שליד צופי.משואות' שבט של המפורסמים
 בראש מקום באר חיים תופס בית-הספר,

הרשימה.
 שהפן הגרעין צמח הזה, בבית״הספר שם,
 להאמין לי קשה גוש־אמונים. לראשי

 ליברלים כל״כך שהיו ונערות נערים שאותם
 בתקופת מתונים נל־נד בהשקפותיהם,

 הימים, ששת מילחמת שמלפני נערותם
כמעט. מטורפים קנאים הפכו

 שבט על בית״הספר, על מדברים אנחנו
 תפילות את באר לחיים מזכירה אני הצופים,

 אולם־ההתעמלות כאשר בצופים, השבת
 ובו דף שולף והוא לבית־כנסת, הופף היה

 הדף התפילות. של מדוייק כמעט תיאור
 רומן כעת, כותב שהוא מספר חלק הוא הזה

 רומן הילדות, של ההם הרחוקים הימים על
 של צמיחתו בבסיס במהות שיעסוק

גוש־אמונים.
 המוכרים אנשים על מדברים אנחנו

 בצופים, חניכה כשהייתי נזכרת ואני לשנינו,
 ארץ אהבת זרע בנו נזרע המתינות אף על

 איך לחיים מספרת אני השלמה. ישראל
 אחר״כך שנהרג הלוי, הרצי שלי, המדריך

 אותנו לוקח היה הימים, ששת במילחמת
 כדי דאם, נוטר של לגג ואחר־כך טור לאבו

 מדבר היה ואיך העתיקה, העיר על להשקיף
 במין אבשלום יד ועל המערבי הכותל על

 היה הכל אחרי להבינם. היה שקשה געגועים
המדינה. כשקמה ממש תינוק
 ואיך הל״ה לנתיב בטיולים נזכרת אני
 עציון, גוש על משם להשקיף מנסים היינו
 הגוש על הסיפורים את שמענו פעמים וכמה

 אלון שמו על הוקמה שאחר־כך האלון ועל
 לא בצופים, ששם נזכרת, ואני שבות.

 לירדן. גדות שתי השיר את למדתי בבית׳ר,
 נבס שמתוכו הזרע נזרע היכן מבינה אני ואז

 את מחזק רק באר חיים גוש־אמונים.
שלי. ההבנה
 אחרי ,14 בת כשהייתי פרשתי אני

 שלא במקום שנים, ארבע בת הרפתקה
 עד המשיך הוא ואילו אליו, שייכת הייתי

 ועד הימים, ששת מילחמת אחרי שנתפכח
 חברים שהם אנשים עם בקשרים הוא היום

יותר טוב אותם מבין הוא בגוש״אמונים.

 שלהם, המהות את מבין הוא אחרים. מרבים
 שהיא מבין הוא שלהם, האידיאולוגיה את

 המשיח בביאת עמוקה אמונה מתוך צומחת
 שזו ואומר מתריע והוא דויד, בית ובמלכות

 .אינם אומר, הוא האלה,' ,האנשים הסכנה.
 האנשים סתם, ערבים שונאי או נהנתנים

 עושים.' שהם במה מאמינים באמת האלה
 לי גם איתו השיחה אחרי מודאג. באר חיים
עין. לעצום היה קשה
 שפירסם במאמר פוחד. אינו הוא אך

 לנצח בפני ייסגרו ,היום אמר: שעבר, בשבוע
 שונאים יהפכו חברים־לשעבר דלתות. כמה
 השם בקהל לבוא לי יניחו אם יודע ומי

 דאגה, אל בית״הכנסת.' למניין אותי ויצרפו
 ממניין יותר תמצא בקהלנו באר, חיים

 איתך ביחד יתפלל ואף אליו אותך שיצרף
בבית״הכנסת.

 מתחיל בעצם איפה באר, חיים •
שלך? הסיפור

 נולד אבי בעצם. דבר כל כמו מורכב הסיפור
 הוא .55 בן אבי היה כשנולדתי .1888ב־ ברוסיה

 נעשה השנים במשך אך צ׳רנובל, חסיד היה
 היה וכבר אשה, שם נשא הוא ומתפקר. משכיל

 בצבא שירת רוסיה־יפן במילחמת דתי. לא אדם
 להגיר לי קשה ארצה. בא 30ה־ בשנות הרוסי.

 שחיו אחיו, שני ציוני. היה לא הוא כי ארצה, עלה
 והאחר בנהלל היה אחד הארץ. מלח היו בארץ,
יהושע. בכפר

 בתרבות גדל אמיד, איש היה אבי ברוסיה
 הקומוניסטים כי אותה, שנא כר שאחר הרוסית
 הזה, המעשה אחרי לעיניו. אחיו את להורג הוציאו

 לו היתה רוסית. לדבר אבי הפסיק ארצה וכשעלה
 נולדו לא אך אותה, אהב מאוד שהוא שלו, האשה

 סרק. מעבודות חי לארץ כשהגיע ילדים. להם
 זונות־ היו האורחים ללילה. בית־מלון לו היה

 הביא השאר בין מיקרי. ואספסוף פושעים רחוב,
 את מנצ׳וריה. בנהרות שגידלו אצות מרוסיה
 שרצו שבהם במים בצינצנות. גידל הוא האצות
 והוא כליות אבני לפרק שעזר חומר היה האצות,

 עד האלה, המצחיקים המים ממכירת התפרנס
 המים. את לו שפך המנדטורי שמישרר־הבריאות

ועצוב. בודד בעולם נותר והוא אשתו מתה ואז
מא סחבה היא שגם אמי. את הכיר אחר־כר

 אובדת־עצות, אשה היתה היא ופצע. פגע חוריה
היתה מתו. הקודמים מנישואיה בנותיה ששתי

 רצתה ממש למות, נפשה את וביקשה מרת־נפש
 מסויים, בשלב למות. לדעת, עצמה את לאבד
 השיגה ואף מהארץ להגר ביקשה יאוש, מרוב

 הש־ שני ואז לארצות־הברית. הגירה אשרת
 נאחזו והם נפגשו ואמי, אבי האלה, לימזלים

 מתוקף אלא האהבה, מתוקף לא בשני, האחד
בחיים. להישאר והרצון הנואשות
 הדתי הרקע למרות חייהם, של הזה בשלב

שניהם דתיים. היו לא הם שניהם, באו שממנו

 הישוב בת היתה אמי קשה. מאוד בצורה התפקרו
 מנטורי־ למישפחה שביעי דור בירושלים, הישן

 מסביבה סבלה היא אונגרין. בבתי שגדלה קרתא
 היו הם אותה. אהבו לא קרתא נטורי עויינת.
 צואה מצאה אחת ולא ביתה רלת על נפט שופכים

 על עלו שנישואיה אחרי זה וכל הדלת, בפתח
 אמא וגם אבא גם מתו. בנותיה ושתי שירטון

 להם היה לא מהדת. ברחו הם מהדת. התאכזבו
כוח.

 כילד גדלת אתה זאת, ולמרות •
דתי.

 הקימו שהם זה מהעניין, כתוצאה שקרה מה
 דתי בית היה שהכירו, בית של היחיד והדגם בית
 הכל לבד, כשהיו נרות. הדלקת שבת, שולחן —

 נרות. הדליקו לא קיבינימט, ללכת היה יכול
 תמונה פי על זאת עושה אתה בית, מקים כשאתה

 מודעים היו לא אנשים שנים 45 לפני מסויימת.
 קרוב היה שהכירו היחיד הרגם ולגורלם. לעצמם

 שולחן בו שיש מקום שלהם: החלומות לפי לבית,
 בשבת לבית־הכנסת ילד לוקח אבא בית, זה שבת

 בליבם, השבר את אך בית. זה חמץ ביעור בית, זה
 היתה הדת מילאו. לא הדתית ההתרוקנות את

 גדלתי שבסך־הכל כך תודעה. לא חיצוני, משהו
 גדלתי הדתיים. לבתים אופייני לא מאוד בבית
 לא אני ולכן חיים, זה מה לשחזר ניסיון מין לתוך
 מעלה, בבית־ספר שלמדו אלה חבריי, לכל דומה
 שהלכו ואלה משואות לשבט שהלכו אלו

 היום שהם ואלה שהתפקרו אלה לבני־עקיבא,
 דופן, יוצא כל־כך אני לכן גוש־אמונים. מראשי

דתית. מבחינת טהור חינוך קיבלתי לא אני כי
 אדם כשנולדת, 55 בן היה אביך •

 קשת־יום, היתה היא גם אמך קשה־יום.
כזה? בית בתוך תיפקדת איך

 הייתי אני כשנולדתי. 42 בת היתה אמא
 היו שהם כמה בחיים. להאחז אחרון נואש ניסיון
 נתנו הדאגה ולמרות שיניים שחרקו במובן בסדר

 לי יקרה שאם לזה מודע הייתי לטיול. לצאת לי
שלהם. הסוף זה משהו,

קטן. לילד עצומה אחריות זוהי •
 כל שאתה בתחושה לגדול זה עצומה, זה מה
 לא אני אבל אפם, נישמת אתה אנשים. של חייהם
אחר. דגם הכרתי

 בצופים, היית ב״מעלה״, למדת ■
 ראית מסביבך, אחרים ילדים ראית
אחרים. חיים שיש

 שכונה היתה גדלתי, שבה גאולה, שכונת
 בעלי־בתים של תערובת מין מעניינת, מאוד

 שיכבה עם ביחד הנמוך, הבינוני מהמעמד
 בכרם־ שגרו פרופסורים של אינטלקטואלית

אנשי מעמדית, השקפה בעלי ופועלים אברהם

 הראשונה, בפעם עוז עמוס את כשקראתי מפא״י.
 1 בכרם־ גדל הוא יוצא, הוא מאיפה בדיוק ידעתי

אברהם.
 ממה להם היה לא התחתנו, ואבי כשאמי

 יותר הרבה ונראתה ,40 בת כבר היתה היא לחיות.
 של 40וד שבנות לי נדמה בכלל, מגילה. מבוגרת

 של 40ה־ מבנות מבוגרות יותר הרבה נראו אז
 עזרה בבקשת בנהלל, לאחי־אבי פנתה אמי היום.

 י שניים איזה לאבי שיתנו תנובה לפני שימליץ
 ויהיה ביצים למכור שיוכל ביצים, עמודי שלושה

לאכול. מה להם
מרוכלות. התפרנס אביך •

 זה, את לשמוע יכול לא אני רוכל: תגידי אל
 יכול אני רוכל, שלי אבא על אומר כשמישהו

רי ביצים. ממכירת התפרנס אבא להרוג. צו קי  ב
" לא הוא תנובה, עם לדבר מוכן היה לא הדוד ה צ  ר

 מה היה לא ואמא לאבא בפרוטקציה. להתלכלך
 תנובה להנהלת בעצמה הלכה אמא אז לאכול,

 פרוטקציה, צריכה לא את — לה אמרו ושם
 ביצים. עמודי שלושה ותקבלי ערבות על תחתמי

 מאוד, משכיל ,65 בן איש ברחוב, עמד אבא וכך
 בתפקידים ונשא פה בעל פושקין את שידע

 גט־כריתות שנתן אדם — ברוסיה חשובים
 סירב רוסית כי לו, היתה לא ששפה אדם לעברו,
 עומד — אהב לא ויידיש למד לא עברית לדבר,
 האילם, בסרט כמו נראה ששיערה אשה עם ברחוב
 ברחוב עומדים בטן, עם בסמרטוטים לבושה

נורא. היה זה ביצים. ומוכרים
 לנו היתה גאוני. רעיון שלי אמא העלתה ואז
 החליטה ואמא לרחוב פנתה שלה שהדלת דירה
 שלושתנו גרנו וכך מכולת. חנות תפתח שהיא
מכולת. היה הקדמי והחדר אחד בחדר
 גם אחד בחדר ואביך אמך עם גרת •

נער? כשהיית
 מהמכולת זוכר שאני מה כל נישואי! ליום עד

של הפסחים את לשחד צריד היה שתמיד הוא

 הלך שאכלנו, מהאוכל חוץ הכסף, כל העיריה.
 שהיו ומישרד־הבריאות, העיריה פקידי לשיחוד

 והם מזון מלאי סלים עם ויוצאים למכולת באים
המ הקמת שלי, אבא בשביל עלוקות. כמו היו

 הפקחים את לשחד שבמקום בכך התבטאה דינה
 עובדי פקחים לשחד התחיל הוא המנדטורים,

ישראל. מדינת
 הגעת איך הזה העוני ומתוך •

 שהיה ,.מעלה״, בית־ספר של לעילית
האמידים? רחביה ילדי של סיפרם בית

 מהמצב להחלץ צריך שחיים טענה שלי אמא
 יהיה לא זה — אמרה אמא חיינו. שבו הנואש
 מבתי־הספר באחד ילמד אם בני, של הגורל

 ייחלץ. לא הוא תחכמוני, או גאולה השכונתיים,
 הוא שבה הנחיתות את ינציחו האלה בתי־הספר

חי.
בנחי חי שאתה הרגשת ואתה •

תות?
 שלי אמא נפשית. נחיתות היתה לא זו אך כן,

 החשובות האשכנזיות המישפחות מאחת באה
 הפיאת בעל נמנו בני־מישפחתה עם בירושלים.

 ברדקי, ישעיהו האשכנזית העדה ראש שולחן,
 שנשאר מה וכל נכסים מבחינת שהתנוונה עילית

הטוב. השם היה לה
 ► שלה שלבן פייר לא שזה נראה שלי לאמא אז
 הכל עשתה היא מכולת. חנות בעל של גורל יהיה
 הסיפריה היתה שלי הבית ליד מזה. אצא שאני

 סיפר והוא מרכוס, שימעון של אבא מרכוס, של
 לו נותנת היתה אמא עומר. לדן בעצמו זה את

 להחליף יכולתי ובתמורה לנקודות מעבר ביצים
 פעמיים החלפתי כסיפריה. שרציתי, ספרים כמה
 חשובים מאוד מאוד ספרים קראתי ובאמת ביום

ההיא. בתקופה
 רשמה היא בזה. הסתפקה לא שלי אמא אך
 הדתית היהדות של העילית שהיה למעלה אותי

) היה זה מתונה. מאוד אז שהיתה הציונית, ^ ן נ א  מ
 ן לרחוב מגאולה הילד עם בוקר בוקר ללכת נוראי
 הלוגיסטי הראש כל את הפעילה היא אך הילל,
 ילדים עוד במעלה שיש לה כשהתברר שלה.

וזד, תורנויות ואירגנה מוניות שכרה מגאולה,



 שלא הרשויות כל נגד נלחמה והיא כסף גם עלה
 היא צרה מכל בשכונה. ילמד לא שהילד הסכימו
 של גדול חסיד אני מאז שוחד. בעזרת נחלצה
הביורוקרטיה. רשעות נגד שוחר,

 מכולת בעל של בן הרגיש ואיד •
בבית־ספר״מעלה״? מגאולה

מצויץ, בית־ספר היה זה הלימודים מבחינת
 הייתי אמנם במצוקה. הייתי חברתית מבחינה
 חברויות חברים. לי היו לא אבל טוב, תלמיד
אחרי״הצהריים. מפגישות כתוצאה נוצרות

 אוהב לא דנקנר אמנון שידידי דוגמה, אתן.לך
 היום שהוא זהבי, רב מנחם רנקנר, אמנון אותה:

 קרובים. מאוד מאוד היינו ואני, ברפאל מהנדס -4
 בדיונים ועוסקים ההפסקות כל עומדים היינו

 שלנו הדיונים של הרצינות רמת פילוסופיים.
 שאני תוכניות־הרדיו רמת מכל גבוהה היתה

 אני שבהם הזה בסיגנון הפאנלים להם. מקשיב
 הוויכוחים מרמת נמוכה רמתם בצבא, משתתף

 אותן לקחנו לשיחות, מתכוננים היינו שלנו.
 בית־הספר בתחום נכון היה זה כל הרצינות. בשיא

 לבתיהם הלכו הם האחרון, הצלצול אחרי ואז,
 מאחרי לחדר חזרתי ואני ג׳ורג׳, ובקינג ברחביה

המכולת.

באר סופר
גוש־אמונים!״ את שעזב הראשון ,הייתי

 שהלכו אלה — לזה קראתי קו־פרשת־המים
 לבתים דרומה הלכו והרוב לגאולה צפונה

רחביה. של המרווחים
 בביתך? ביקרו לא מעולם הם •

בבית התביישתי אותם. להזמין התביישתי
 ביגדי לבוש עברית, יודע לא זקן, אבא שלי.
 עוזרת־בית. כמו שנראית אמא מלוכלכים. חאקי

 מבית־ אותי לקחת באה אמא שפעם יודעת את
 לקחת באה העוזרת חיים, — אמרה והמורה הספר
אותך.
הגבת? איך ואכן •

 עזבתי למה מבינה את מעשב. נמוך נעשיתי
 בירושלים השארתי מה מבינה את ירושלים? את
 רק אבל שלי, חבר היה רנקנר אז מכאב? חוץ

בבית־הספר.
דנקנר? של בביתו ביקרת אתה •

 והוא הביתה אליי אותו להזמין התביישתי אני
 אף אצל הייתי לא פעם אף מעולם. אותי הזמין לא

הבר־מיצווה. לחגיגות פרט ק־חביה, ילד
 איך ראית הבר־מיצווה בחגיגות •
 בבית־הספר איתך שלמדו ילדים ^חיים

קינאת? או כעסת ברווחה.
הכי קינאתי. נורא אבל כעסתי, אם יודע לא
 לא בבית אצלנו ספרים. להם שיש בזה קינאתי

העוני בבית. לנו היה לא תנ״ך אפילו ספרים, היו

 מבית ספרים קיבלה לא אמא גדול. כל־כך היה
 לכך פרט כל. ובחוסר בעירום בא אבא שלה, אבא
 לא בבית בה. לקרוא היה שיכול שפה לו היתה לא
 שומר שאני וחומש ישן ממילון חוץ ספר, אף היה
את ורואה לרחביה בא כשהייתי אז היום. עד

 שעורר מה זה באגרטל, פרח שיש זה את הספרים,
קינאה. בי

פרח? לקנות מה, פרח. היה לא פעם אף אצלנו
 היתה לא עגבניה. לקנות חשוב יותר פתאום? מה

 וחזרתי קינאתי, נורא נורא ואני ליופי, מודעות
 ולילה יום במכולת ועבדתי המכולת מאחרי לחדר

 ביצה חלבון עם יוסף רב בולי את והדבקתי
 דברים זה מהמדינה, זוכר שאני מה כל מקולקלת.

 אבי פרופסור בולים. פקחים, דוחות, רעים,
 הייתי לא פעם ואף שלי טוב חבר היה רביצקי

שונה. שאני ידעתי נורא, כאב זה בבית. אצלו
 בקולך, טינה של נימה יש היום עד •

זה. את מספר כשאתה
 אף זה על דיברתי שלא עובדה היום. עד נכון,

 של התוצאה מהי יודעת את החברים. עם פעם
 בספרים. מוקף אני ספרים. ההם? הקשים הימים

 פה ספרים כמה ראי בביתי, יש ספרים כמה ראי
 אני אובססיבי. הפך זה אצלי שלי. בדירת־העבודה

 של המרירות על כפיצוי כספרים עצמי את מקיף
נעורי. ימי

בר־המיצווה חגיגת את זוכר אתה •
שלך?
 שרוב בית־כנסת הקים שלי שאבא זוכר אני

 על ״בת־ציון" לו קראו דתיים. היו לא מתפלליו
 דבר אבל בת־ציון. לובה הראשונה, אשתו שם

 מה זה מסיבה. לי עשו אם זוכר לא אני מעניין.
 תופס ופתאום מדבר אתה בפסיכואנליזה. שעולה
לזכור. רוצה לא אתה מסויים שדבר
מיצווה. סעודת לעשות החליטו הורי אחד, יום

 ערכו מהרחוב. עניים קבצנים עשרה הזמינו הם
 שעון מתנה לי ונתנו בורדו סוודר לי וסרגו שולחן

 את והזמינו השרוול, על ענדתי שאותו דוקסה
 הכי הקבצנים עשרת ואת חוץ קיפניס הרבנים
 ארוחת בישלה אמא למצוא. היה שאפשר נחותים
 ידיים עם מלוכלכים, באו, הם והנה מלכים

 סירחון היה וזה הסריחו, והם התרחצו לא שחורות.
 לאכול. ישבו והם יחד אנשים עשרה של נורא

 גנב ואחד הידיים עם אכלו והם עצום היה השפע
 אחת היתה זו מבוהל. הייתי ואני הסכו״ם את

 של סרט כמו היה זה חיי. של המפחידות הסצינות
 השיניים עם הקבצנים של הפתוח הפה פליני.

 הארוחה באמצע נאדות תקעו והם הרקובות,
 והכל בכיס אוכל ושמו מהצלחת לזה זה וחטפו

 כמו לי ונראה וחצי שעה נמשך זה כל הסריח.
 התמימות כמו הורי, של התמימות היתה זו נצח.
 אפשר טובה מילה שבעזרת החושבים אלה של

למוטב. עבריין להחזיר
 לך ארגנו שהם הוריך על כעסת •

שכזה? נורא אירוע
 להודות רצו הם אותם. הבנתי כעסתי, לא לא,

 שני סוף סוף הנה להם. שקרה הנס על לאלוהים
ובנם בישראל בית להקים זכו כאלה קאליקארס

 הם להם, כשטוב עכשיו, אז לבר־מיצווה, הגיע
 שאבא למרות להם. שרע למסכנים לעזור רצו
 כולו כל היה הוא ביסודו אבוד, איש היה שלי

הדרך. כל לאורך מאוד, הומאני
 ממך, נחת זאת ככל להם היתה •

דכר. של כסופו

שלו כחדר־העכודה חומייני עם באר
ילדותי...' על כפיצוי בספרים, עצמי מקיף ,אני

 שגמרתי לפני מת שלי אבא נחת. היתה לא
 דבר נוצות. את שפירסמתי לפני שלי ואמא תיכון
 נתנו הם שלי, ההורים על להגיד יכול אני אחד

 וזו בי ובטחו האמינו הם יקר: מאוד דבר לי
 לילדיהם נותנים לא מודרניים שהורים הרגשה

 ויש משכילים הם המודרניים שההורים מכיון
 ההורים זאת, לעומת הזמן. כל חוות־דעת להם
 אותי אפפו והם ידעו לא הם שלמדתי מה כל שלי,
מאוד. אותי אהבו והם הערצה של בסוג

 צמח ״מעלה״ התיכון בבית־הספר •
גוש־אמונים. מנהיגי של הגרעין בעצם
 הייתי נורא. לי היה במעלה. טוב היה לא לי

 או נחת מוצא שלא ילד אינדיווידואליסטי, ילד
חבורה. בתוך שהוא בזה סיפוק
ובצופים? •

 לא וחזרתי. ועזבתי, משואות לשבט הלכתי
 עם לי טוב לא עכשיו גם יסודי. באופן טוב לי היה

 אני עלי, מכביד זה עלי, מעיק זה אנשים, הרבה
במיסגרת. לפעול יכול לא

 גוש־אמונים מנהיגי בעצם הם מי •
שלך? ככיתה שצמחו
 גוש־ ממובילי שהוא אליצור, אורי המון.
 הרב שהוא שילת, הרב ספיר: יצחק הרב אמונים:

 מצד גרינשפן. המנהל של בנו אדומים, מעלה של
 השמאלני האספסוף את בית־הספר הצמיח שני,
באר. רנקנר, —

לבאר? שמך את החלפת מתי •
ירושלים. את ועזבתי לעברי גט כשנתתי

. רכלבסקי. אברהם בן באר לעצמי קראתי
 בכית־ספר החברה את זוכרת אני •

 מתונה כחברה וב״משואות״, ״מעלה״,
 לנוער רכה במידה שדמתה מאוד,

 ולפתיחות, למתינות קרה מה החילוני.
 של בסופו הוביל הזה החינוך כל איך

 גוש־אמונים היום שנקרא למה דבר,
ולמחתרת?

 אל ביצים. זוג לו שהצמיחו מישהו כמו זה
תקופה. באותה הדתי הנוער הרגיש איך תשכחי

 המובחרות היחידות מהקיבוצים, גא הנוער מיטב
עירונית. מעילית או קיבוצים מבני אויישו
 אני כי בפלסטינים? תומך אני למה יודעת את
 שבן־אדם מצב להיות יכול שלא ומבין מאמין
 כי עצמו, את לבטא לו יתנו ולא לפינה נדחק
בזכות מאמין אני עליך. מתפרץ הכל כזה במצב

 שקורה מה כי עצמית. להגדרה הפלסטיני העם
הדתי. לנוער אז קרה הפלסטיני לנוער היום

 שהוא הרגשה לו נתנו הזמן כל הדתי הנוער
 זה בפניו הפתוחות היחידות שהאופציות גרורה,
 ועריכת־דין. חשבון ראיית באוניברסיטה ללמוד

 המחנה. לפני ההולך חלוץ בבחינת היה לא הוא
 את קודם לזרוק בלי בצבא קצין להיות יכולת לא

 הלא־מוצדקת האנטי־דתית העויינות הכיפה.
 חילוניים אנטישמית. לשינאה כמעט אז דמתה
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 חשתי יהודים. שגאו שהגויים כמו דתיים שנאו
 היו הם החילונים. של הזאת השינאה את בשרי על

 אלי, נטפלים מכוערת, בצורה אליי מתנהגים
 זה הרי יוסלה, איפה יודע אני מה יופלה?״ ״איפה

 החילוני הציבור אבל החרדים, של העניין היה
הכללות. עשה
 של שהיחס חושב באמת אתה •

 זה אנטישמי, היה לדתי החילוני הציבור
מדי? חריף קצת לא

 ואז ממש, של אנטישמי יחס היה זה לא! בכלל
 — אחת אפשרות רק נותרה הדתי הנוער בידי

 ולהוכיח להתפרץ פשוט אחד ויום כוח לאגור
 לא זה הדתיים על שאומרים שמה נכון, לא שזה
 הדתיים שלהם. במחנה הסתגרו החרדים אז נכון.

 למרות חמישי. גלגל כמו בעסק הרגישו הצעירים
 בצורה בעסק היו לא הם קיבוצים, שהקימו
 הם ולכן אמביציוניים. טובים, חברה והם מסיבית.
נהנתנים. לא הם כי בעיניי, מסוכנים
 וכשהעליבו העברי, המגן כוח על גדלנו

 טובים פחות לא שאנחנו להוכיח רצינו אותנו,
 לכם, נראה — ואמרנו החילוניים, מהקיבוצניקים

 טובות הכי ליחידות נלך אנחנו טובים, הכי אנחנו
 מתנה כמו ואז טובים, הכי למפקדים ונהפוך

 והנוער הימים, ששת מילחמת באה משמיים,
עצמו. את להוכיח התחיל הדתי

 אחוז 30 התפקרו אחוז 40כ־ בית־ספרי, בוגרי
 ציוניים דתיים אנשים להיות הוריהם כמו המשיכו
 נוקשה, גרעין אחוז, 10 של גרעין והיה מתונים,
 לפטיש סדן שחיפש ותוכן, משמעות שחיפש

 הם הצבאית, ברבנות לשרת רצו לא ואלה שלו,
 למרכז הלכו סמרטוטים, לא שהם להראות חיפשו

ריגשי. רעיוני בסיס נוסד ושם הרב
 נוסד שגוש־אמונים אומר אהה •
 אה להוכיח רצה הדתי שהנוער בגדל

עצמו?
 בסיס על גם צמח גוש־אמונים רק. לא

 למחוזות אנשים של האמיתיים הגעגועים
 האלון זהו שבות? אלון מהו יודעת את ילדותם.

 הולכים היו הגוש ילדי עציון. בגוש שנותר היחיד
 ומשקיפים הל״ה לנתיב שנים במשך הוריהם עם
 הגוש, צמח האלה הגעגועים על עציון. גוש על

 כמה עד להבין קל גם לכן מסוכן. הוא ולכן
 לחנן אמרתי הפלסטינים. של הגעגועים מסוכנים

 איזה ותראה עציון בגוש גרת זמן כמה — פורת
 לא שהפלסטינים אז חש, אתה אדירים געגועים
ילדותם? למחוזות יתגעגעו

 מקופח, שהרגיש הדתי הנוער האלה, החבר׳ה
 הירדנים, בידי שהיו למקומות התגעגע שחלקו

 הבסיס ועל לעניין בסיס נוצר ואז בתוכו, תסס זה
אופציה. ונפתחה הימים ששת מילחמת פרצה הזה

 היווצרותה את מסביר אתה איך •
 מה חדש, ולעולם לזה מה ? המחתרת של
 לגעגועים או אידיאלים ולהגשמת לזה

ילדות? למחוזות
 יש האלה לאנשים פשוט. נורא זה בעיני

 השם, ירצה אם היום, בבוא העתיד. עולם תמונת
 ושם המיקדש בית ויוקם צדקנו משיח יבוא

 לגאולה הציפיה חדש. שיר ונשיר קורבנות נקריב
 שקרה וה5 שנים. אלפי בת יהודית אותנטית היא
 ממומשת, הלא הציפיה את הפכו שהם הוא,

 הפנטזיה, בתחום היא כי אותה, לממש שאי־אפשר
 באו הם הסכנה. טמונה וכאן בשטח, שהוא לדבר
לבוא. לעתיד לא היא הגאולה ואמרו
הגאולה? את לזרז רצו הם •

האיסורים אחד שהוא הקץ, את לדחוק
 אומרים קרתא נטורי היהודית. בדת הגדולים

 זמן כל אז המשיח. ביאת את לזרז בכלל שאסור
 שהיא הרי רציונאלי, בסיס על נוהלה שהמדינה

 היה צריך זה וכך הגאולה, התחלת בבחינת
 בתחום לא שהוא דבר לקחו הם אבל להישאר,
 את הריאלי העולם בתוך לממש וניסו המציאות

נוראים. דברים נוצרים וכך הבלתי־ריאלי,
 שהמחתרת להגיד מנסה אתה •

 בזירוז עיוורת אמונה מתוך פעלה
 מתוך ולא המשיח, ובביאת הגאולה
 ערבים שינאת של פוליטיים מניעים
בהם? ונקמה
 הגאולה, תהליך הנקרא מושג יש לא, לא, לא,

 אחד דברים. מיני כל בו שקורים תהליך שהוא
 צריך אז מהארץ. יסתלקו שהערבים הוא הדברים

 את להקים שצריך הוא אחר דבר אותם. לסלק
בית־המיקדש.

 הר את להפציץ צריך זה ובגלל •
 עליו להקים יהיה שאפשר כדי הבית,

בית־המיקדש? את
 צריך טכני. באופן נעשה זה איך משנה זה מה
 את יבנו מה על אחרת כי הבית, הר את לגלח

בית־המיקדש?
 תהליך את לי להסביר מוכן אתה •

הגאולה?
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 חלק היא שהמדינה אומר, הגאולה תהליך
 הכרחית, תחנה נחותה, די תחנה הגאולה. מתהליך

כך: הולך והתהליך מוחלטת. לא אבל
 גם יהודית, כולה להיות צריכה ישראל ארץ

 ותושב, גר בתור אבל בה, לגור יכולים לא־יהודים
 חוטבי־עצים וייחשבו נחותים שהם שידעו בתנאי

בעבר. הגדעונים כמו ושואבי״מים,
 ולכן זרה, לעבודה מקום אין הגאולה בתהליך

וכנסיות. מיסגדים לגלח יצטרכו
ברצינות? מדבר אתה •

הרצינות. בשיא
 יכולים שהם מאמינים באמת והם •

 לחוטבי־עצים הערבים את להפוך
 ומיסגדים כנסיות ולהרוס ושואבי־מים

ישראל? עם גאולת תהליך את לקרב בדי
הסכנה. טמונה וכאן בזה, מאמינים באמת הם

 אחרית חזון הפנטזיה, בתחום היה זה היום עד
 ולא הפנטזיה את להגשים מנסים הם כעת הימים.
 הגבר אותו למשל כמו פנטזיה. שזו מבינים
 הוא אז בעולם, הנשים כל את לדפוק החולם
 הגברים כל את להרוג יתחיל הוא — מה אז חולם.
 על העולה ככל בהן ויעשה למחנות נשים ויכניס
 הוא אם אפילו זה, את יעשה לא הוא לא, רוחו?
פנטזיה. זו כי זה, על חולם
 את לזרז כדי הוקמה והמחתרת •

 בתי את להרוס כדי הערבים, גרוש
הזרה? העבודה
 כולם — נוסף דבר לשכוח ואסור בדיוק.

 אנשים יהיו לא תורה, יקיימו הגאולה בתהליך
חילוניים.

הדמוקרטיה. סוף •
 מה שילטון־רוב. אין דמוקרטיה. שאין ברור
בהר־הבית. בית־המיקדש את להקים הוא שחשוב

השליט? יהיה ומי •
המלך. המוקדם בשלב

באר מרואיין
הזוז לסיטואציה נכנסתי ■למה

המלך? את ימשח ומי •
 ישראל עם וכל יתממשו, התנאים כל אם
המלך. מי ידעו מלך. יהיה התורה. את יקיים
מאמינה. לא אני •

 נותנים שהם התשובות את כעת לך נותן אני
 אומרים הם המלך. יהיה מי אותם שואלת כשאת

 שיהיה לגמרי להם ברור אבל יודעים, לא שהם
 דוד מבית מלכותו את שיינוק מלך יהיה וזה מלך

המשיח. מלך שיגיע יהיה והסוף
המשיח? מלך זה מי •
אלוהים. על־ידי שייבחר מי
אלוהים? בו יבחר מה בשביל •

ישראל. עם את להנהיג
איד? •

התורה. בדרך
האחרים? העמים לכל יקרה ומה •

 לבעיית גם פיתרון יימצא יתממש, כשהכל
האחרים. העמים
 שואל כשאתה עונים הם ומה •

 העמים על הגיוניות שאלות אותם
 על המלך, על המשיח, על האחרים,

בית־המיקדש?
 צריכה את לענות. מפסיקים שהם רגע יש
 אליו, שאפו דורות שהרבה הרעיון שזה להבין

 זה המשיח. מלך ושיבוא בית־המיקדש את להקים
 אותי מתרבות, וכחלק היהודי העם מתרבות חלק

 סיפורים מונחים עם כל בבסיס מטריד. לא זה
 מטריד, שאותי מה פנטזיות. ומונחות פנטסטיים

 העם, של בבסיסו מונח הזה שהסיפור זה לא הוא
 מנסה אתה שבו הרגע הוא מטריד שאותי מה

 משיחיות־ וזאת למציאות, הפנטזיות את להפוך
השקר.

 מרובד דברים לקחת מנסה אתה שבו הרגע
 התוצאה ואז מיתולוגי מרובד בו. לגעת שאסור

 הס כי הסכנה. וזו עשן, ותמרות ואש דם היא
 התחילו הם הגאולה. תהליכי את לפרש התחילו
הגאולה. את להאיץ

 הפרגמטי התהליך לדעתך מהו •
הבא?

במחתרת. התאים כל את תפסו לא לדעתי,
 נתפסו שלא שאלו מאמין ואתה •

לפעול? ימשיכו
 לעצמם ויגידו יעצרו שהם חושב אני לא.
 שלא כנראה מדי. מהר רצנו התהליך, את האצנו
מספיק. טהורים היינו
לוינגר. שיטת זוהי •

 שיטת לוינגר, לשיטת יעברו הם בדיוק.
 יתר, בצריכת חטאנו — יגידו הם הסגפנות.

 ישראל, ארץ את ליישב במקום לבתינו דאגנו
 לחיות צריכים אנחנו מפוארות, וילות בנינו

 תתחיל וכאן צנועה ברמה לחיות צנועים, בבתים
 באמת הם כי הסגפנות. שיטת האיסיים, שיטת

 המחתרת, נתפסה ולכן הסתאבו שהם מאמינים
 לשיטה לעבור יחליטו הם ההסתאבות. על כעונש

כוח. לאסוף השם, ירצה ואם טיהור של
 שהעושר אומרים שם חבריי כמה שמעתי כבר

 אחד כל כי המתיישבים, בעוכרי הם וההתבססות
חרד. להיות צריך ולא ולביתו, למישפחות חרד

 הסגפנית הקנאות בסיס על כי ספק, לי אין
 כי הוא מפחיד שאותי מה תאים. עוד ייווצרו
 ניקמת את לנקום רצון יהיה מסויים בשלב

העצורים.
ביהודים? ולפגוע •

 ינסו שהם מאמין אני ראשון בשלב לא. כרגע
 וזאת הבולט. הנ׳צ׳ שהוא הבית הר על לטפס
 כך רע, יותר שיהיה שכמה מטורפת מחשבה מתוך
טוב. יותר יהיה

 העולם את עלינו נקים אם כלומר, •
 עם את יאחד זה כי טוב, זה הערבי

ישראל:
 שתי על לפסוח יוכלו לא אנשים בריוק.
 ונדמה לכאן. או לכאן להחליט יצטרכו הסעיפים.

 היה מכוניות־התופת. פעולת את מסביר שזה לי
 מכוניות־התופת, הפעלת שבעיקבות להם ברור

 היו אדירה, נקם פעולת עושים היו הערבים
 או בפאריס יהודי בית־ספר איזה באש מעלים
 את והורגים בקאהיר ישראל לשגרירות נכנסים

 ישראל, עם כל ואז קורה, היה נורא אסון השגריר.
 את שוכח התחיל, זה איפה שוכח היה כדרכו,

 וזה האסון, תחת מתאחד והיה מכוניות־התופת
עניינם. לטובת כמובן היה

 מדבריך, מבינה שאני מה לפי •
 יתחילו הם בערבים, יטפלו שהם אחרי
 לא שהדמוקרטיה מכיוון ביהודים, לטפל

 עניין רק היא הדמוקרטיה — לרוחם
זמני?

החוזר־בתשובה, של מפיו ששמעתי בהרצאה
 צורת לא בהחלט היא הדמוקרטיה ביגון, רב

 צורת חולם. הוא שעליה האידיאלית השילטון
מלכות. היא האידיאלית השילטון

יש ארץ איש היית עצמך אתה •
 גרם מה גוש־אמונים, איש השלמה ראל

? שלך: האידיאולוגיה את לשנות לך
 איש השלמה, ישראל ארץ איש הייתי מדוע

 הראשון אולי הייתי ברור. זה הרי גוש־אמונים
 עמדתי שתיכף חושב אני מזה. שירד מזה, שיצא

 הכיבוש. של הדה־הומאניזציה על הסכנות, על
 פציפיסט, לא אני הומאני. אני ובראשונה בראש
 אדם של בלגיטימיות מכיר ואני נפשי על אלחם

 ותפסתי הזולת, של חייו מול חייו על להילחם
 נאבקים לא שאנחנו הבנתי, מיטב לפי מאוד, מהר
 דברים מיני כל מזה, יותר ואולי חיינו על

 הדאיג וזה ביטוי לכלל באו באופיינו מחורבנים
אותי.

בהודו־ הצרפתי הכיבוש שמישטר ספק לי אין
 שאנחנו ממה ערוך לאין קשים מעשים עשה סין

 מה אותי, מעניין לא זה אבל ככובשים, עושים
 של בתהליך לנו קורה מה זה אותי שמדאיג
 מה אלא לערבים, עושים אנחנו מה לא הכיבוש,

לנו. קורה
 עושה אני מכתיבה. שהסיטואציה המילכוד

 ספק לי אין אבנים, עליי יזרקו אם בגדה, מילואים
 שאני לא הוא אותי שמדאיג מה בחזרה. שאזרוק

 לעניין להיכנס צריך הייתי למה אלא אבנים, זורק
מראש. הזה

 טיבעי לי נראה בשכם ילדה על שיורים זה
 שאני מה כל אבל אוחנה, אסתר על שיורים אחרי
 על יורים שבו למצב הגעתי בכלל למה הוא שואל
 פועל זה בשכם. ילדה על יורים שבו אוחנה, אסתר
 נכנסתי למה עויינות. של דינמיקה של יוצא

 שנהרגים, אלה על מרחם לא ואני הזו. לסיטואציה
העולם. כל על לרחם יכול לא אני

הנדון _
)8 מעמוד (המשך

_ נכון: הגמור ההיפך מישפחות״. הו  ז
 שעשויה תבערה, להצית שנועד מעשה
 על ההתנחלות, את גם לבלוע היתה

_ _ _ ילדיה.

 בידיוני, מדע של לעולם שייך אינו זה ל ^
 למציאות שייך זה ומוזר. רחוק לעתיד ולא ^
 של לישראל ,1984 של לעולם חיינו, של

תשמ״ד.
 לה אל מחתרת־הטרור של תאים כמה תפיסת

 הקרחון. קצה רק זהו אותנו. להונות או להרגיע
 מאה — נגדע אכן אם שנגדע, האבר ובמקום
 של הסלחני היחס יצמחו. אחרים אברים

סימפ אלא אינו האלה הרוצחים אל השילטונות
 היא־״יי המאורגן הדתי הציבור גישת אחד. טום

 לווינגר משה של דברי־הרהב שני. סימפטום
 פסיכו־ של התלכדותם נוסף. סימן הם ודומיו
 כהו־ מאיר חבר־הכנסת כמו רישמיים, פאטים

 מסביב ישראל, כנסת יושב־ראש סגן אבידוב,
חשוב. סימו היא גם המחתרת, לאנשי

 המפלה־לטובה היחס במיוחד: חמור וסימפטום
 שילטונות־ אצל חשודי־המחתרת זוכים שבו

החקירה.
 על שערורייתי איסור הטיל בית־המישפט

 בקשר החשודים אישי־ציבור, שמותיהם. פירסום
העצו מיוחדים. בתנאים נחקרים המחתרת, עם

 בלי מובאים סיטוני, ברצח החשודים וביניהם רים,
 על הדיונים את להפוך להם ומאפשרים אזיקים,

 המוני פוליטיים. לפסטיבלים הארכת־המעצר
 כאילו מעצרם, במקום לבקרם באים מעריצים

 טיעוניהם את פירסם עיתון בית־מלון. זה היה
 עד מזכיר הכל הסוב־יודיצה. כללי לכל בניגוד
 ברפובליקת־ בתי־המישפט של יחסם את אימה

 התייחסו לא השופטים נאציים. לחשודים ויימאר
 צעירים כאל אלא פושעים, כאל אליהם

 הם הכל, אחרי הדרך״. מן ש״סטו פטריוטיים
קומוניסטים. רק ורצחו ליהודים, רק התנכלו

הבי אך נלכדו. יתושים שכמה יתכן
נשארה. אלה יתושים שהצמיחה צה

 מאה בהכרח ייוולדו שנלכד, יתוש כל במקום
 חדשים. יתושים
קיימת. הביצה עוד כל

 לכך? מסוגל מי הזאת? הביצה את ייבש ץ^י
ך? אי במה? ^/

 ״ הגל שמול היא הפשוטה האמת
 הקנאיתל־! המשיחית, הדת של הגואה

המח המתנהלת, הכובשת, החמושה,
 חומת־מגן אף אין — והרוצחת בלת

אחת.
נגדית. אידיאולוגיה אין נגדית. תנועה אין

נגדי. כוח אין
 שטיפת־המוח נמשכת ובינתיים
 לעבר המדינה את הדוחפת היומיומית,

התהום.
 המאפיה שולטת הממלכתית בטלוויזיה

 כולו המכשיר את המעמידה החשוכה, הימנית
 קבוצות־הרצח של יומיומית תעמולה לרשות

ושותפיהם.
 הדתיים, הנרקומאנים סביב לאומי פולחן יש

 השחורה, הקנאות אל הלבן ההרואין מן העוברים
בתשובה". ״חוזרים והקרויים

 דמינו האומה, מכספי מילארדים — ובעיקר
 מערכת־החינוך תוך אל נשפכים וזיעת־אפנו,

 יהודיים", ״אחים של חדש דור המייצרת הדתית,
 ה׳ בשם טרוריסטים של חברי־מחתרת, של

 מפוצצי־נשים־ ,ישראל לתיפארת ומחבלים
רוצחי־גרינצווייגים. מהרסי־מיסגדים, וילדים,

זהו ״מילחמת־תרבות". על המצייצים ש ^
 היא שכוונתו גרמני, מושג של משובש תרגום

למילחמת־תרבויות.
 תרבות על רק האם האמנם? מילחמת־תרבות?

נאבקים? אנחנו הזאת הארץ
 עצם על להיאבק מצווים אנחנו

 הסכנה פני מול זו, מדינה של קיומה
 המיל־ דרך על סופית שנעלה הנוראה

 בה שאין מילחמת־קודש הניצחית, חמה
 ושלא ולפשרה, לשלום תיקווה בל עוד

הדדי. בהרס להסתיים אלא תוכל
 חברתנו מהות עצם על להיאבק מצווים אנחנו

 לחשוב נוכל שבה חופשית, דמוקרטית, כחברה
 התנגשות יש שבה נפשנו, כאוות ולכתוב ולדבר
וריעות. רעיונות בין פוריה

 היכולת עצם על ובגסות: בפשטות
כא להירצח מבלי הזאת, בארץ לחיות

 במחנה• להיכלא מבלי גרינצווייג, מיל
לנכר. לרדת מבלי ריכוז,

 ממשיך הוא נרפא, ולא נותח לא הזה הסרטן
 הוא־ עליו, נתגבר לא אם הלאומי. בגוף לפשוט

לוחמים. אנחנו חיינו על אותנו. יאכל
פולי כוחות בין אידיאולוגיות, בין קרב זהו
ובני־חושך. בני־אור בין טיים,

ישראל. על האמיתי הקרב
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