
ש<חות בצוותא בתנועה הק*בוצ<ת
מאת אברהם שפירא

*, הכולל הקובץ .בין צעירים'
פרק ,נשרות�שיחות שנערכו לקר-
את,• ברחבי התנועה הקיבוצית, הינו

נ"שיח לוחמים* — ספר שנאמר,
ולא גכתב. אך בעוד ש"שיח לוח-
מים" היד. פרי סיטואציה מיוחדת
בתקופה שלאחר מלחמת ששת ה�
ימים, והיא שקבעה אופיו הדי
ההתכוונות אינם נובעים דווקא מ-ב"בין צעירים" אופק השאלות ולוז

רגע היסטורי ססויים והד�פעמי.
שמות מדורי הקובץ מקנים מושג
י. ד ו ה י ם  ד א מתחומי שיחותיו: 
- ב מ  . ץ ו ב י ק ב חי  י  אנ ה  מ ל
ה ר י ח ב  . נם י ב ל ו  נ נ י ב  . ם ני פ
ת א ר ק ל ת ו י צ י ר\"  י ש פ ו ח
• ח עת י ד. יחד עם זאת יש לומר
ששמות המדורים (וכמוהם כותרות
השיחות) איגם מגבילים או ממקדים
! מספ� את הדיונים הרוהניים שכאן
שאלות�יסוד חוזרות ופורצות בבל
שיחה ולאו דווקא מתור קשר של
משמעת לכותרתה. קריאות�עיון ב-
ספר מלמדת שיש מצע נפשי משר
תף לצעירי התנועה הקיבוצית כולה
והוא מצמיח שאלות והתייחסויות
שלגביהן המסגרות השונות ואף
הרקע החינוכי הגבדל (כגון זה
שבין מתיישבי כפד�עציון המחודש
ובין בני הקיבוצים המתיקים ב-
קיבוץ הארצי המקימים את כרם�

שלום) הינם דלי משמעות.

,עכשיו, אם חסר לי משהו.
: קצת שאר� הייתי אולי אומרת
רוח. היכולת הזאת לדבר על
דברים, היכולת הזאת לשוחח.
 במה הייתי רוצה להוד
; ש� ? ביחסים האנושיים קדם
תחיה ימזת לשוחח באמת על
הדברים — לא רק להתאונן על

הדברים הקטנלם".
רחל (בשיחה בגבעת�בדנר)
"בשיחות פרטיות עם חבריה
— נוכחתי בזה... שאני דיברתי,
ופתאום התברר ל' שהם בכלל
... חושבים בכלל לא מקשיבים לי
על דבר אחר, חושבים שאני
מדבר משום שאני צריך לדברי

(בשיחה בכרם שלים)
יחסים אגושיים משפעם קודם�
. ההאזנה ב י ש ק ה ל כל היכולת 
ההדדית היא יסודה של ההידברות
("איי שותק. — / אך לא משום
שאין לי סה לומר. / כי אם / משוס
//וכש� שאין אתה יודע להקשיב
ל תדמה. כי א / — תראני מדבר, 
מצאתיו. / את שאוזניים לו לשמוע.
//זה רק מנוהם�שווא, שיש לי מה
- ומכשלון הכוח להחריש* / לומר,
א. שלונסקי. אבגי גויל, ע' 41).
ת באותד. שיחה נ ס א אומרת על�כך 
בגבעת ברנד: .ממה בא חוסר
ההידברות? כשאת מביאה גימוקים
והשני מביא לך הצהרות- אמוגה,
אין אין הידברות*. וממשיכה ב�
רה ל (כשהיא פשה� אותו הקשר 
זרת ומנתחת כישלון דיון עקרוני
מסויים): " את זוכרת.
אנשים לא רצו לשמוע האתד את
השני. כל אחר ההזיק בקצה שלו
ולא היו מוכנים להידבר" (ע' 147).
לפנינו כאן נם הסבר עקיף לפשר
הקיפאון, חידלון היצירה הרוהנית
והרעיונית בתנועה הקיבוצית. ניתן
ליישם�לתרגם את דברי רחל ואסנת
לגבי בעיות פנים�קיבוציות ובין�
קיבוציות רבות. טבעי הוא שבאותו
הקשר�שיחה שממנו ציטטגו מדובר
על הדוקטריניזאציה לציניות ולא�
הזדהית אצל בנים מתבגרים: אומר

• שיהות בצוותא בתנועה הקי-
: מוקי צוד. יריב בן� בוצית (ערכו
אהרן, אבישי גרוסמן) — בהוצאת
קבוצת תברים בתנועה הקיבוצית

? תש" ל. ו"עם עיבד''

: "אנחנו היים בצורה י נ י פ שם 
כזו כפי שאמרה אסנת, שאחד
מציג בעיה והשני, הבר ותיק,
אומר שזה הורס את ההברה. שניהם
מביעים אזושהי אמת שלהם. גם
אצל הילדים אגתגו רואים את זה.
בגיל 16—17. חלקם• כולם, אומ-
רים דברים בצודה מוחלטת ובאמת
לעיתים בלי בדיקה. כעבור 4—5
שנים איתי נער שגהפך לבחור
אומר מילים כאלו שאגחנו בכלל
לא נדע מאיפה הוא למד אותן.
נאצות וזלזול ומין יאוש - —".
(ע' 147)
עודף התשובות הפסוקות הרדים
את המחשבה העצמית�היוצדת ב-
תנועה הקיבוצית. אולי הוא גם
זה שגרם לכך שדור�הביגיים הדור
שבגר בשנים שקדמו להקמת המ-
דינה ובעת מלחמת השהרוד —
לא הדה מתוכו כוחות של יצירה
רוחנית והתוויית דרד. רוב בגי
דור זה .ברחו* לתחומי אירגון
ומשק. אם אנהגו רוצים שאהיהם
בני השלושים וחעשרים�וחמש יהוו
ג. נדבך פודה ייוצר. עלינו לאפשר

להם לחצוב מתוכם שאלותיהם. ואין
אלה שאלות לשם שאלות — הן
מראות את הכיווגים שבהם מח�
פשים את התשובות. וזהו .הצד
הקונסטרוקפיבי" שבקובץ זה —
למען אלו הזקוקים לקונסטדוקטי�

ביות.
קפאון הרוח בקיבוץ והתלשת
הזדהותו של היהיד עם היצירה
המשותפת — באים כאשר הופכת
חברה ליישות עצמית, להוויה מר-
חפת המטילה חובות תוך ניתוק
מהווייתם של היהירים המרכיבים
אותה. קפאון זה בא כאשר הרעיון
אינו תוצאה של הכוונות האישיות
כולה. אלא הינו בחזקת ישות מצו�
פצמת. פדי של "הבנה םותית"
בלבד (ככיגויו של א.ד. גורדון
ל"הברה" בהיותה מגותקת סח"ח�
ווייה"). בשיחה בכרם�שלום• שיחת
חברי קיבוץ צעיר שלא נכנס לס�
טיכיה והתוהה על אורחותיו מתוך
: י נ ו ר ה א כוונה לעצבן, שואל 
? לחברה יוצרת ,לאן אנו מגיעים
• — — ? או לחברה מסתגרת
כילם אומדים, המזכיר מחורבן. ו0�
עט מאוד אנשים הושבים על האי�
שיות של המזכיר. איד תפקיד זה
מוסיף לו. רובם רק הושבים מה
זה מוסיף להברה. ואנחנו מתעלמים
מנקודת�ההשקפה המורכבת מפר-
טים. שחברה זה אני ואתה והוא

והיא... אנחנו."" (ע' 153).
אפשר לכגות את גישתם הערכית
ל ש ה  ק י ת א של בני הקיבוץ — 
י. יש בהם שאיפה מ צ ע ש  ו מ י מ
לנעלה. לחזוני, לחיים מודרכים על�
ידי צרכים עליונים• אד הם אינם
יכולים לראות בהוריהם את הערכים
כנובעים מצויים שמחוצה להם —
הם םצפיתים אותם מתוכם. נוכל

לציין שני מוקדים שהם מהמדכ�
ה ר י צ י זיים לתפיסה ערכית זו: 
ו ת. ביטוי לכך יש בבל ר ש ק ת ה ו
שיחה ושיחה שבקובץ. ויהיה נושאה
גל אשד יהיה. אהד מנוסחיה •
ב בן� י ר י נישה זו נתץ בדברי 
: . בשיחה במשמר העמק ן ר ה א
"הבעיה היא לא איך אתה באדם
שנקלע לתוך מציאות ולתוך מסגרת
חיים — מזדהה עם .מטרות* של
כלל. אלא איך אתה כפרט יוצר את
הכלל, מהווה איתי באיזושהי שיחה
של נפשות. של אנשים שחיים יחד.
ומתוך בך מגדיר גם את מסרות
- - א ה הכלל הזה כפרי המאוויים 
ם שלך " (ע� 245). הנתינה. י י -
שמתת הגתיגה — היגה מוטיב�
יסוד החוזר בגווגי�ביטוי שונים ב-
-בין צעירים". זוהי הנתיגה הממ-
זגת בתוכה יצידה ומתן�של�התק�

שרות.
האתיקה של מימוש עצמי לא
רק מקוטבת לגישה האידיאולוגית.
המוחית. ההכרתית. היא אף נתונה
בצילה הכבד• צילו הכבד של ה-
דבר הקודם. בעייתיות זו מוארת

ל ו י ל פ נ ד < א ג י ונבהנת בדברי 
ואולי ווהי האמת שאנחנו "
נים וחשים היטב שאס אנח מבי

מ דא נעשה דברים אף אחו
לא יעשה אותם ובכל זאת אני
חנו לא עושים. כי קל יותר
להיות במצפון רע מאשר לע�
שות. !אולי האמת היא שרבים
מאתנז נושאים בתוכם שתי ד�
מויות, האחת — הם עצמם

!השניה — הם כפי שהחברה
הקיבוצית המבוגרת היתר! ר1צה
לראותם. חו השניה לא פעם
גוברת על הראשונה. ואיננו
מבינים שעד שהראשונה לא
תגבר ונר.יה רק מה שאנחנו
. באמת, לא נהיה דור עצמאי
ואולי האמת היא בנו
שחלק מהציפיות שלנו מ�
אינן אפשריות. והן ציפיות מויעצמנו ושל האחרים מאיתני
לבשות — ממקום אחר ומזמן
אחר ואינן תואמות את ההווייה
שבה אנו חיים. וצריך שיהיה
בנו הכוח והעוז לומר שלא
נוכל להיות מה שאיננו יכולים

להיות. * (ע 227).

רבים�רבים מחמשתתםים בשיחות
מדברים על שאיפות ומאוויים אי�
שיים — אבל אלה ד,ם בתהום ה�
רוחני, היצירתי, ההברתי. כמעט
ולא. אי בכלל לא. נשמע כאן צליל
של שאיפה ל"טוב" חומרי. אפילו
טיפוס ענייני ומעשי מדי כמו רמי
;בשיחה על עזיבה, ע' 248—1251
אינו מסתפק בטוב שיש לו —
,יש לי סיפוק בעבודת ויש עבוחז
חברתית. יש לי חברים בגילי -
— —ואני משתתף בהכרעות על
הרבה כסף ועל הרבה תהליכים .
אך ל די ל? בזאת: .א� א�;
יעוד לדבר הזה, אז זה לא נחשב
בעיני ללוד. — - — אין לבל

העסק הצדקה בעיני*.
השיחה היא ערך כשלעצמו, אבל
בקיבת אין היא תלושה מהוויות
החיים אלא נובעת מהן ובאה להפ-
רותן ולהעשידן. כרוכה בכד בעיי-
: י ר ו ג ה  ג ח תיות, אותה מאירה 
אפשר למצוא שפד. משותפת עם"— — — רק לעיתים רתוקות
� י צ מ ב אנשים? הן בשיהה והן 
! עלינו לנסות לי- ם י י ח ח � ת ו א
צור את השלמות תזאת ולחתור
אליה" (ע' 154). שפה משותפת זו
איגה מסתפקת במציאות כמות�
שהיא. אלא הותרת ל"יסודות .,!ז�
זוניים שבמציאות' (כנוסחה של
י, ע' 158). היא מת- פ כ פ כ ל  י א
כוונת להתעלותו של היהיד הארוג

י בהברה וביצירתה המשותפת.

" ם י ר י צע " ב < ן 

טןוס בצלאל כן
ז

נתן אלתדמן, זכרונו לברכת עול�
פיס, אף כי באמצע הייו הלך
לעולמו, אתרית מרה אשר שיד�
האפ�טאף הידוע של ביאליק יאה
לה, נראה לי כאהד מאותה פמליה
של משודרים צעירים גדולים באו-
מות שגקטפו באיבם. לא רק מחמת
פתע�פתאום מהמם, מוחץ זה של
כך, הליו ומותו בשיא כוחו. מחמת 
שמניין השנים כאילו לא הלמו לאל�
תימן? נתן אלתרפן עמד בנעוריו
בבל משך שירתו. רות זו של נעו-
רים, לא של ג יל �נעורים של משורר
צעיר לימים, אלא רוח זו של נעורים
שניעורה וננערה בעוצמת חיות בשירה
העברית עם הופעתו, כמוה כאותה
רות של נעורים שניעורה מנערה
בעוצמת חלוציות בעם היושב בצ-
יון ועולה לציון, בעת ה"בונה עיר
ובוראה ארץ ולשונה". זו מקב לה
, זו מלווה את זו. שתיים שהן לזו

, ו ז מפעמת, במשנה�כוח, במשנה�בגרות. יאחת בו ובשירתו. רוח�נעורים 
במשנה תבונת�שיר וקבם�שיר, וב�
הותם אוטוריטה של משורר ראש
בשירת העת, הארץ, האומה. כמוה
כאוטוריסד, של אלוף קרבות צע-ר
במערכותיהן של ארץ ואומד. רות
נעורים זו מפעמת גם את מחזורי
שידיו האחרונים, שירי ,עיר היו-
נה" ו"הגיגת קיץ". זוהי שירת�
הנעורים אמיצה של תקופת�געורים
צד, בעם, אשר דיברה מתוכה. אכיי
בגרון דיברה. בשירתם של מת��
מספר בעברית. והשתיים היו לאחת•
נתן אלתרמן. כארץ הצעידה ה-
זאת, הגושאת בהובה הררי�עתיקות,
נבכי�עתיקות, מדבריות עתיקות, כ�
תופעות מטמונים נוצצות וכנטל
אדיר צל, ה�ה משורר של אתגרים.
משורר הנתבע מתוך עצמו לאתג-
רים. עדין נסתר ימסתתר. כגרעין
נעלם. רב אהבה והמלה. בשריון
של גברות קלת תנועה, בשריון
תעוזה של בן�בבנים עולה כפורתת

בשירה, בן עמוק שורשי גזע. ן
תקיף אופי, נפרץ דבקות ביסודות.
קנוא אמונה, מהונן ביגה לעת,
כשיער בסערתה. עושה בדברי כמוה
בםעש�ד* מדורבן היה אהריות עמו�
, אהריות העת ואהריות המשורר , קה
י לגבי העת ולגבי השירה בעתה.
כתוך רנש אתריות עמוק זה נתבע
לאתגר ביטויה של העת הבוערת
בו כאש, לאתגרי ההייאתן והפרייתן
של אותן שממות שירה, רוח�עם
ותרבות�עם קמות לתהיה. שתבעו
ממני גאולתן, כמוה כתביעה האיל-
ץ מחלו� ר א מת של אותו שממות 
הן. היו כאן תהליכים צ�הן פיישי
מלב�לים, בארץ — ובשירה, בעת
ובעונה אתת. תקבולת שנתרכזה
החדשים בארץ המתחדשת עשוי לה�

צמיה בשירה. בספרות. בד בבד עם
דכיו. פר, אחד עם קול גליו. תואם
שאנו נכספים כל כך אליו, ובהע�
ד!�ו אין חיינו כאן נראים ,�נו
ש/מ ם. ולתואם זה, לזהות פגימית
-א אלתרמן עאיש ?ןנאזת שו� זו, קי
נות היה. בח!ש וביודעים קינא, ב�
ר בגוף השירה העברית. פ ח ל עיקר 
ובג,ף חיי העברית• מתוך שהש ה�
עדר ם. ומלא העדרים היה. העדרי
קולות. העדרי גוונים. ניגונים. חיו-
כי הומור. אבחות שנינה. !שלל גוש�
נים — כשלל נשמות ער- א�ם ועניי
טילאיות מרחפית? מלא היה כל אלד,
ובכל אלה ב�קש למלא את השירה
העברית. וכמו לפי איזו תוכגית
אסטרטגית הסתער על הגושאים ה-
שוגים. לעתים, דומה. במין תוכג��
תיות של משורר אידיאי, שהכוה ה�
פועל בו הוא וולוגטארי. ומקגאה
לחסר בשירה העברית. מקגאה במ�
סכת�ההיים העממית, הארצית, ך.שי�
רשית' ביהדות התפוצה ובפפרותה.
בגויים ובאםנותם. מקנאה לבת�דמו�
תה היהודית בשירי�העם היהודיים.
וביצירת משוררים כמגגר או כהל-
פרין, או כמשוררי גויים, העתיר
על השירה העברית את צבעוגיותם
והריפותם ייגונס הכיגורי העממי י"ל
שירי הפרוור. שירי עשרד, אחים,
הפונדק, ההבתן. הנפח. הלוליין, ה-
יין. רעות�הרות- קלות�הדעת וכי'.
חוזה היה המשורר כאן חזיון עממ-
יות בטרם גיבושה. כחזיון של ממ-
שות חיה? ממש כביאליק בשירי ה-
עם המושלמים שלו בטרם חיות שי�
די�עם בעברית. כי העת ולשונה
כבר היו כשדות לשירה כזאת. והוא
שביקש להכשיר את השירה לכך,
והכשירה לכך, והכשירה למשוררים
החדשים אחריו, מושפעיו ולמחקיו
גם יהד. בולט כאז הזיון השפעתה
של שירה מקדימה. פותחת, על ה�
היים ההיוליים, הספונטאגיים. שירה
שהוש�שמע מלוטש לה למרחקיה ו�

למעמקיה של התקופה.
עצם שירת אלתרמן היא שלב
נבוה בתהליך תתייתה של שירת�
עם, בתהליד ההייתה של תרבות�
עם. בהמראה זו של פ�וס מתנוססות
היצירות הבודדות החשובות? כשהן
לעצמן. ומזדקרים ההישגים הכלל�
יים, כשהם למעלה מעצמם. ברי
לי, גולת�הכותדת של שירת אלתר�
מן, למעלה מליריקה רבת�חן, דקה
וצבעונית גרידא, הם שירי .ע�י
היוגה*. כל שפסקו דיגה כדין שירי
.הטור השביעי" לא עמדו על טיבם
ורוב ערכם. כ� אבן, אילמלא שירי
,הטור השביעי" לא היו שירי .עיר
היונה" באים לעולם. הראשונים
שלב�תהתית היו לבתי�השיר המ�
טפסים בפיגום הגבוה. ושירי .עיר
היוגה" — מגדל�הכותרת. עם ב�

"הטור השביעי" קירב אלתרמן את
השירה העברית אל ההיים האקטו-
אליים ולימד אותה לדבר שיד עלי-
הם במ�שרין ובמפורש. מה שכמעט
לא ידעה השירה העברית. כי אכן
לא משורר השוב אהד כתב שירים
קלושים מאוד על העת וענייני ה-
עת, הרי בשירי "עיר היונה'' כבש
אלתרמן לשירה העברית ראשית
י של ביטוי העת ועלי� פ א כיבוש 
, ,תופת לותיה. .שיר של מסע"
ימים". "שיר של נרדפ�ם" "עיי

ר י אדשפ " ן מא מ ר ת ל א שך  מ ה

הגירוש", "שבחי החושך". ,שבחם
, ,ליל חגיה", ועוד, של הכלים"
כל המחזור הגדול הזה. קורא אתה
- ו א בו כקרוא בגרסה ראשוגה של 
ד י ס י א ה עברית• אלתרמז חד�הש�
מע לזמז וחריף האינטואיציה הפ�
. יוטית הבהין באפופיה של ההעפלה
הרכש וההגנה. מקצבים קדומים.
תנ"כיים�הומריים. וכאן נפתח פתה
רחב לא רק לשירה. אלא גם לפ-
רוזה העברית. בסמיכות�סגגון הרי-
קה סמוכה שירת אלתרמן לפרוזה.
כמוה כסמיכותה לחיים הממשיים.
אולי הישג�הפרוזה הפיוטי בשידת
אלתרמז הוא הגדול בהישגיה ה�
, י?� עבריים. על ידי הכיבוש. האפי

פרוזאי, של שירי "עיר היונה" נע� 1
, כמוה כ"שמהת ע:� שית יצירה זו
יים" על ידי ההישג הבאלאדי שלה,
ליצירת היסטוריה. קלאסית בשידה

העברית.
לישיבה של מעלה של השירה, של יבטרם עיתו נתבקש נתז אלתרמן
יצירת�הרוה העברית• כאבות�יצירד.
בבוא עתם. בק�שי מסתגל ה-
רגש בד לתפיסת אבהות. ואפילו
אבהות צעירה. כאלתרמן. אף כי
אב המון משוררים היה בדיעבד.
בשירו של רילקה גדלה והולכת
האהות הקטנה שנה�שנה בקברה.
אלתרמן הוא אח גדול הגדל והולד
מכאן ואילך. בעוד עשר שנים נחיג
יום הולדת השבעים לו• זה יהיה
ר ביתר קלות תצ- ב כ תאריך גדול. 
טייר א ז לפנינו אבהותו לשירה ה�
חדשה. שירת�אמת איננה נפטרת
לעולפ�חזכרון. שירה מחוללת שירח
: חיא מחוללת חיים. היא המשך ה�
י מתמשך מעצמה? שוטפת ועומדת —

כאדמה. ואלתרמן הוא מן המעטים
שהנחילו אדמה. אדמת�תשת�ת י-

! שירה העברית•

מהם הנוגעים לאותם קיראים�מספי�
דים. מתם הגוגע�ם לשירת אלתרמן
ומהם השייכים ;רשות�הרבים, כגון
תולדות השירה העברית והירא תה
בבתי�הספר. ובהקשר זה, מקומו של
אלתדמן על רקע דורות קודמים

בשירה העברית.
כתיבתו של נתן אלתרמן, בגי�
לוייה הרבים והמגוונים. וההתמו�
דדות אתה בכמה וכמה מישורים
מילאו תפקיד ראשין�במעלה בביו�
גרפיה הרוחנית שלי. לא ייפלא
אפוא, כי מצאתי בדברי הכותבים
הרבה הדים מאשףים ומאמתים ל�
דברים שהשתי, השבתי, אמרת� או
כתבתי בהזדמנויות שונית במשד
תקופת היכרותי עם כתיבה זו. ב-
דברי הבאים אצטמצם בעניין אחד
הנובע מעובדה שהזרה והוזכרה• י�
לא במקרה. בדבריהם של במה ו-
: לשירת אלתדמן כמי' מן הכותבים
יש תכונה מובהקת של .זכי�ית
גבוהה". אם אפשר לומר כד. ש--
ריו ממהרים להיחרת בזיכרון ולע-
לות באסוציאציה בדעתו של הקי�
רא• דומני שלפהות לגבי רוב קוראי
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אהבה, / היה זה ערב סתו יפה*.
או .שוקייך תהילה ללוטשי המת-
כת / מרוץ נזרתך מפונק ומהיד. /
בך מסתכלים כוכבי הלכת. / לד
ים , או .על קבי נוהמים דובי הציר"
אלייד שירי מדדים - / הה. .קראי
לי! / יפה עד בושה את � / לביש
לתפארת אצא מדעתי / אל אורד
!" ויש שנהרת בז� הבוקע בשער
מליפ קצר. שאיני חיפף ברון צירוף�
לילה. כמה חידת�שורה, בנון "
אצלי י ישמחי לקראתך !י' או " �לח
בלב". מכל מקום• אני משוכנע ש�
כי בדי.;ה תאשר כי מספר הזוכרים
קטעים אלה אי אחרים עילה פי
כמה על משפר המקשרים אותר עם
שאי הלקי השיר או המזהים נכונה
את מקורם. מכאן שיותר מדויק
- ד ו ב י ש ו י ו ת  כ וט�. 
' ץ י ח ב ם י כ� י כ . ד  ו ת מ ת  ו ד
נחרתות בזכרון, מאשר לייחס סגו-
- ם ב י מ ל ש ם  י ר י ש ל לה זו 

? ה ל ל כ ב ז  מ ר ת ל א ת  ר י ש
נתייחס אפוא, לצודד הדיון, ל�

שלושים למות נתן אלתרמן

קט אחד בש<רת אלתרמן מעיךהק
גולומב

"קווי�המיתאר המוגדרים היחי
ת ב ה ו הם אלה של ה ש ו ר ו ת 

כלומר, של היחידות הארכיטקטוניו
,זמן וריתמוס אצל בוגסון ובשירה

אביב 966ו), עמ� 38)
! חלק ניכר מן המאמרים ומדברי
ההספד על אלתדמן שנתפרסמו מאז
פטירתו נושא אופי אישי מובהק י�
מעמיד במרכזי את מקומה של שי•
דת�אלתדמן בביוגראפיה הרוחנית
ה ד ב ו ע של בותב�המאמר• זוהי 
, סימפטומאטית בכמה ובמד תחימיב

ל
ב

הוא עיוור באור", או .עולם שלי,
עולם, אפשר לדור אתו / שנים
כשנות היים בלי דעת מה ומי הוא".
או "פה גדולות המלים שנותרו
לבדן, / נתהקוי• מתשובה ודעת".
או "בתי. שמתי תודלות לרוץ לק-
ראת המוות / בהתגלות ברכך
מבעד לשמלה", או "הן תובקית
כל דרך סוף�סוף את קיצה, /
הלא כל המולה לדממה מתעוררת".
או .כולנו עוד גהיה רק זמן אש•�
עבר", או "�שנן יפות יותר ממנה /
אך אין יפות כמוה", או "ובחיתיו
הברק נהשםו לי הדהק / הימים
שנותרו בלעדי" ועוד יעוד. (הרשימה
מקריי — מהזכרון בלבד). וודאי
"מצאו באלה הזוכרים בתים שלמים,
אל תכבי את העבר, / נרו כגון "
יחיד בה ירפה. / אכ לא וזיתה זי

הנחה זו, שאינה אלא התרשמות בל�
תי�מובתת, כאל עובדה בדו.;, ה ומ-
בוססת. גם במקרה זה אפשר להע�
לות עךה טענות שונות, כגון שאין
זו תופעה מיוחדת לאלתדמן דווקא,
או שהיא בבחיניז אמיתה מובנת�
מאליה שתועלתד. מפוקפקת. או ש-
הרגלי הקליטה והזכירה של הקור�
גיין לפסיכולוגיה שלהם אים הם ע
ולא תכונה של המשורר ושירתו.
התשובה היא, שב"כוכבים בחוץ*
הדברים מובהקים במיוחד. שכן זוכ�
- צ ק רים משם ציטטות ר ב י ת. 
, והיחס בין ת ו ק ת ו נ מ ת ו ו ר
הריבוי וביז הקיצור והניתימ אוסר
י וכאשר התופעה משותפת דרשני
לקוראים רבים, ואצל בל אחד מהם
היא הלה על שירה זו הרבה ייתר
מאשר על שיי�ת משיררים אחרים,
ההבד'' היא לא בין תבונית הקוד�
איב אלא כין תכונותיהם של הסקס�

טיס הנקראים.
מהו הגירב ל"זכידותב הגביהה'
, תבונה של שירי ,כוכבים בחת'
שה�ה לד. חלר רב בהשפעתם המא�
ג�ח על דיר שלם ובתדירתם העמי�
קד. אל עולמם של בניו עד להיותם
חלק בלתי נפרד מעולם זה י התשו-
בה, כמובן. מורכבת ביותר? יאצטמ*
: עיצי� צם כאז ביאשפקט אחד שלה
בד של השירה הבודדת ויחסה אל
השיר השלי אחת התבונות המצי•*
נות הלקים ניכרים ב"כוכבים ב-
ה ל ו ד ג ה ה  ד י מ ה חיץ" היא 
ת. י ס ח ה י י מ ו נ ו ט ו א ל  ש
שזיכיב בה שורות בודדות. פריודית
דדית יבתיס בידדיכ. "הדוקים, רי
הדורים חרוזי השיר". אומר אלת-:�ן
לי. מתיד ,כוכבים ב"הש�י הזי" ש
בחי'ז' וובייר ש"חרוז בא כאו ב�
! וההידוק, ה- הוראת .,שורת�ש�ר")
גודש יהדחיסות של השירות בתור
שכאלה מציינים את השורות הזכי-
רות ביותר סתוד "כוכביכ בחיץ*.
ניתוחן. מבחינה תמאטית. תחבירית,
לילית וייתמית — פ�גוראטיבית. צ
דבר שאיו בדעתי וביכולתי לעשית
כאז — יגלה את הוירטואוזיית השי*
תרמז• את דית והלשונית של איי
ה א ל י א נ ט י ו ת שבה הוא מ-י-
לית למקם יחד מלים טעונות. צי*

(פוף כעמי 14)

והשיר השלם השו

תמו ימי משורר
נבון עץ וךמות;

נפשנו מטה בעון

בהני'ק�
יותרו

ז : '

החח ןד,רעם
ןאור הפנסים

הרחוב המתנודד
והןךןי.

וכל ?אד.?ת כאן
רושף:

ערבית נמוגה
ושחר קם

פרח השדה
וחומת הא3ן,

העיר
הקר?ס

ופנךק הרעים-

*

אני חד?בת על מותך
ועל חייך?

פלא הראשית.
זדון האןזו�ית.

זךימת החג בחל
כמעין במ'דן.
I � �.� : \ ;ויש שירצפו

כאבני פסיפס.
שיךוןז —

לקום שתוי ו^שכר,
משקה חריף
שוצף גונים

וצליל.
צופה פניך

?י X -כל העת.

נבונים.
קרובים.
יקרים.

ךעוב כפת לזזם
ןכךך תוסס

כשקוי עתיק.
אצא לצוד מךאיך

בתפ הצהרלם•
עכשו שלןה

שממון.
תמרור ךךכים בוקע

?להבה.
ך?ב סובב הכפר.

עצים נעים
במקומות קועבךת.

צנה אוחזת
� ג-בגדרות.

גיצה בתיטזאול

שירים לנתן אלתרמן

מאת מנחם רגב
ביעת תחו* כל סיווג של שירים, ק
מים ברורים בעולמו של יוצר וחלו�
קת שירתו לנושאים "גדולים" ו�
"קטגים" — סופם להגיע לפעמים
ל�די גיחוד. האם ביאליק של .שי-
רים ופזמוגות לילדים" חוא ביאליק
? והאם אהר מזה של "כל שיריו"
שונה שלונסקי "למבוגרים'' משלונ�
סקי של .עוץ לי נוץ ל�" ? ביאל�ק,
למשל. כלל את שירו .מאחורי ה-
שער" הן בכל שידיו והן בשירי
הילדים שלו, ובוודאי לא במקרד"
: תהושת הבדידות ה- דוגמה אהרת
גלומה בשיר של ביאליק .עציץ
פרהים* (כל הבריו שם בגן / הוא
לבדו עומד כאן) אינה חריפה פחות
מאשר בשיי�ו "לבדי". ואם יש הבדל
הוא מצוי יותר בטכניקה של השיר,
בפנייה אל קהל צעיר יותר, אך לא
בתפיסה המהותית של הסיטואציה.

ואשר לאלתרמן. נאמנים עלינו
דבריו של דב סדן ("בין דין להש�
בון", עמ' 128) בקשר להבהנה שבץ
שירי "הטור השביע�" ושאר שידיו:

.יותרת ההומור כשם שהרתיקתו
משבט�השיעבוד לקינת�תמיד, כך
הרחיקתו פהסד�השיעבוד לחזון-
תמ�ד. אלא שהריח וק הכפול הזה
גזירה בו משלו — חציצה בין תחום
לתחום, שאילו נתקיימה במוחלט.
היתד. קובעת לאורן ימים את השי-
רה בתינת מאזניים, שכל מה שהכף
האתת מתרוממת יותר, הכף האהרת
יורדת �ותר, עד שהשירה שלו לא
היתד. יודעת אלא את השיר הקל
מכל קל מזה ואת השירה הכבדה
מכל כובד מזה. ודווקא יותרת�
ההומור, אם המחיצה הזאת. היא
ינה שהיא גם הגורם לביטולה — ̂ה
מיסודו של הומור, לא זו בלבד
שלחשה לו למשורר שיתגבר על
הד�ספרופורטיביות של מערכות שי�
רתו ומערכיה, אלא היא ששייעתו
ייהתגבר עליה ממש ופרי ההתגב-
רות — מבואי הספר שלפנינו* (ה-

כוונה ל"עיר היינה* — מ"ר).
יפ�ם הדברים גם באשר ליהס
שבין "ש�רי הילדים" של אלתרמן

לבין שאד שיריו. הדברים אמורים
,ספר התיבה המזמרת" בעי?� בשירי
(הוצאת .מחברות לספרות") וקצת
פחות בשאר שיריו לילדים ובתיר�
גופיו: .האפרוה העשירי" (מחברות
לספרות) ! .לימפופו* בשתי גירסאו�
תיו (עם עובד תש"ג ו�1966), ו�
תרגומיו לכמה משיריה של קד�ה
מולודובסקי בספר .פיתתו את ה-
שער" (הוצ' הקיבוץ המאוהד תש"י).

ט"כוככיפ בחוץ" ועד
ספר "התיכה המזמרת"

עת יומנו הפרא נמחה סדטעד
מערים ויערות, משנה וחודש,

הולכת כדרך כפה אדומה,
ללקוט פרח�כר בחורש.

ויוצאים אחריח פרח ואוז
. . וחתול מדדה על משענת.
כסיפור שאכד, כניגוו מני אז,
כגת�צחוק נשכחח ונושנת."

(כפה אדומה; כתור

1 1x3 ,"סוככים כחת"
לגבי אלתרמן אין שירי הילדים
מעין מלאכה צדדית לשעת�נופש או
לצורכי פרנסה קלה כביכול. יעידו
על כך מוט�בים דומים ונושאים

משותפים ;הקרקס, הלוליין ועוד) — י
אם כי עיבודם של השירים ומימ� ו
! דיהם שונים הם. כמובן, אך ראיית
העולם, ההתחיות בחוויות של שמ-

חה ועצב, ההומור הפורץ נבולות י
ואמנות השירה — שמקורם באי� ו
שיות המשורר אחד הוא• ואם נדון ?
! להלן בקצת בחינות של שירי היל�
דים שלו הרי זה בעיקר משום
הנוחות שבדית ראשוני, ולא רק
משום מד, שמבדיל אותם משאר

שיריו.
שמחת השמות והמליב

"שם — כנוי מיוהד שנקרא אדם
או בעל�חיים וכדומה כדי להבדילם
מאחרים" (אבן�שושו, מ�למ חדש).
אך השמות שנותן אלתרמן לגיבורי

יצירותיו יש בהם הרבה יותר מזה: ן
הפתעה שבצירוף, אסוציאציה ש�
נהפכה על פניה, בת�צהוק שנתגב�
שה באסופת אותיות והגא ם. הרופא
שב"לימפופו" הוא מתלק תרופות
מרות הבאות להיטיב: "רופא גפלא
הוא אוי�זה טר (ההדגשות כאן
ן ל א ולהלן משלי — מ'יר) בצל 
עתיק הוא גר". ב"ספר התבה המז�
פרת" מדובר על פיל רב עוצמה
וארוך הדק. ועל שפו של אותו
הפיל, אומר מלך הפילים הוא

רג'פילא:
? בעצם יפה. שפ מלכיחדק

לא רע הוא.
אמנם אפ נעיין ונבדוק

חיח טעם לקרוא :ה נ= חדקיהו
או חרוק — ן

על משקל צדוק.
אך כיון שנשא דדקך עד שחקים
והוא מלד מלכי חדקיכ ארוכים

יש לומר (אפ נופיפה מעט
כדו? כדק) ל

שקראו לך שם מלכיחדק
כצדק." ("מלכיחדק.!.

הילד הקורא או השומע ייהנה
מעצם משחק המילים והשמות. ה�
מבוגר נהגה הנאה כפולה ומכופלת
כי הוא נזכר במלכי צדק• כצדוק
ובצדקיהו. הוא הדין בצירוף ,רג'�
פילא". והרי זה אותו אלחדמן המש�
תולל בטקס הכתרת ההולה המדומה
שבה הוא יוצר ממש עברית מלו�
מי דוקטורס / מדיצי� י : "תכמיס טנת
נד. פרופסורס / ואתם שאר פסיורס
/ גדולי וידיס פקולטטיס / השום�
עים חוכמה לא גרטיס / אילוסטרי�
סימה קומפניה / שאינה מקטל'�
קניא" (מולייד, החולד, המדומה, ב�
תרנום אלתרמן, הקיבוץ המאוחד,
, הגיע תשי"ט). לשיא, כמדומני
בשירו "על שמות כבירים של אי-
שים אבירים" (ספר התיבה המזמרת,
עפ' 62) שבו הוא שר שיר הלל
: 'שבק, לשמות מוזרים במקרא
שישק, שותלת, תדרך, ירמות ורבים

אתרים.
אם יש שמחת יצירה בצליל וב�
מקצב הרי היא כאן. ואם תרצה �ש
גם פילוסופיה מאהורי התבות: .כי
אחרח ושפים. אליחבא ומרמות, /
! / לא! עדים ה� נמושות לא היו
: גדולתו של ה� !". ישוב שמות
משורר היא בכך שאפשר לשאוב
מלוא הנאה מן השיר גם ללא בי�

. . קורת הספרות.
ואם נשוט בים המלים המשע�
: שעות נמצא עוד כהנה וכהנה
פילפילים, פילפילונת, עינים ממוצ�
מצות (מולדובסקי, דינה סינית),

תוכי המדבר תוכית ("ספר התיבה
המזמרת"). .הצבעים מתארשיס" ב-

זנבו של טווס (שם) ועוד וועד.
הלועזית והעברית הופכות אצלו
לסימפוניה צלילית אחת לא רק
בשיבוץ, אלא גם כשיעבור ב.ליס�
סופו": רוצה ארצה זנז�ברה! מכין
: ובשיר להם גוגול, מכין להם מוגול
את בוהו בהריזה עברית�לועזית:"מסעות מימין מטורלה" הוא מראה
.אס גם בהלה - בנימין מטודלהו
קומתם לא גדלה — כדוגמת טרנ�
טלה. אטלטלה — אומברלה. —
כאילו אין כל הציצה בז לשוגות
: משחק� ה- ותרבויות• זאת ועוד
מלים איגם לשמם, הם חלק אורגאני

ביצירה בעלת תוכן ועגיין.
מתה והומור

פעלתנות. מתה, הומור והפתעות
של תוכן ושל צורת מציינים את
שירי הילדים של אלתדמן. לא
תמצא בשירים אלה סנט�פנטאליו>ז
מתקתקה ושירי נוף וטבע קסומים,
המאכלסים משום מה רבים מספרי
השירה לילדים. ואף�על�פי�כן ניב�
טת גם הרצ�נות מבעד לשיריו: כפו
בכמה פתירגומיו לשירי קדיה מו?ו�
דובסקי, שהם מעשה�יצירה לעצמו

וראויים לדיון מיוהד.
יצירה שלמד. עוסקת ביסוריו של
אפרוה (העשירי במספר) התותר ל-
: .האפרוח משתגע / צאת פביצתו
את ראשו בקיר חובט... / אי�אפשר
להתבקע, /אי�אפשר להיוולד* (.ה�
אפרוח העשירי"). אלתרפן הוא אמן
הסיום• לאחר דאגות ההודים וחפו�
שיהם ניגש האב התרנגול לביצה:
ובשיר "דנות השעונים" (אולי .מסה"ויכה במקור - / ויהי אור! /*.
) לאהר תיאור מיני . . . על הזמן"
השעונ-ם השונים (.ואין שני שער
נים משמשים בטיקטוק אחד") בא
הסיום הרוגע על .והשעון הקט
פותח בטיקטוק / ומתחיל / ללכת. /
ושעתו היא המדויקה והמוסמכת*.
"כעשה כפא סופית" ("ספר התיבה
המזמרת") מלמד שאיו לד אות
שאין לה שעה ויצ-אתה מן הא"ב
פוגמת בעולם ! ורק הזרתה משיבה

את הדברים לתיקוגם.
כמקופ פיוס

על גישתו הרצינית של אלתרמן
לקורא הצעיר תעיד גם העובדה
שהכניס שינויים במהדורה החדשה
של .לימפופד (23 שנ�ם לאחר
פרסום המהדורה הראשונה). לא רק
שינויים במלים בלתי מקובלות?
אלא נם שיפורים בקצב השיר ו�
צלילו ובהבגה הדשה של קהל
הקוראים. אני מכיר את היצירה
במקורה, אך ברור הוא ש�ש ל�
התייהס אל התירגום כאל מעשה

: יצירה אלתרמני

לימפופו, תש"ג
ותכוא השפנה

ותזעק - "מר לי מר!
על שפני שלי אוטו עכר:

הוא רץ במשעול הרחכ
והאוטו קטע את רגליו

ועכשו הוא חולה יפיפז/
שפנפני, הקטן, השמח*'.

לימפופו, 1966
ותבוא השפנה,

ותזעק: מר לי מר:
שפני שלי

בקוץ נדקר:
שפני קטנטני כחוץ הוא רץ

ופתאום קוץ חד כרנלו ננעץ,
ועבשו הוא חולה ופיסח,

שפנפני הקטן השמח.
השיר היה זוכה להצלחה מחודשת
גם ללא התיקון. אבל. דומה שכאן
התערב לא רק המשורר שבאלתו�םן

אלא גם האדם אוהב�הילדים.
לא הצבענו אלא על מקצגנ *ה�
פנינים שאפשר לדלותן משירי ה-
ילדים של אלתרפן ואולי יש בהם
ה ב ו ס ה  ר י צ י ש הוכתה נופפת 
— טובה היא לכל הגילים, ושמשורר
גדול, גדלותו ניכרת בכל סוגי יצי-
רותיו. בספר ,התיבה המזמרת"
מצויה סידרת שירים מלאי עליצות,
: "צרור נפלאות ה- הופור ומתה
קרקס"• ואפשר ולהמשיל בית אחד
משיריו על עולמו הבלת��הצוי של

המשורר:

"וזה סימן יפה לו לקרקש,
כי אות ח*
שבנדודיו עפ הקוסמים וחפציו

חוצה לא ר? את הלאומים
וחנדודיפ ח*

כי גפ (דכר טאד נדיר)
את חגילים".

ובפתוה אותך איש או נער' '••י-�"' "

סיפור מאת יחזקאל ק"טלמן
נדמה היה לי. כי כבד הגיע הקץ.

הרבה כבר עבר עלי ובבר נתנסיתי בבל, עד שא��אפשר אפילו
להשיג זאת בכוח השכל.

כשאגי תוזר בכתיבתי לימים ההם. אין אני יודע אם הרעב
בטאשקגט של שגת 1942 היה באמת כה איים. במקובל, או שרק אימתו

קיגגה בתוכי.
! כל אברי. בינתי. הכל�בבל�כל מכל מקום. לא יכולתי לשאת אותו
! ולא בתוכי גשארו כמו עומדים ליד אותו גבול, שאחריו בא המוות

רציתי עוד לח",קומם גגדו.
כבר פסקתי מלהתרוצץ אנה ואגה ולהריח כעכבר אחדי צידה. כל
המשחק נמאס בעיני- גם שמתי קץ להתייצבות ב"שודות* ללחם.
לחכות עד שיגיע תורי. כסף. לקנות בשווקים. לא היה לי ומחיר
הלהם עלה לביברי�זהב. ובעד בל פרוסה שילמו .ממץ�קורח". וממילא

לא היה בידי הכסף הדרוש.
עוד קודם לזה התנכלתי בכל מיני תחבולות להערים על הרעב.
והתחבולות פעלו בתוכי כמגגגון מסודר ומא�רגן היטב. אני כשלעצמי
לא סייעתי בעגיין. אולם כשרק חשתי בלבי אותה מועקה מטרידה,
הידועה לי כה יפה? אותו ריפיון ברגליים. אותה ;יעד. דלילה מאתורי
צווארון�כותוגתי, מיד החילותי — בדמיוגי? כמובן - לטפל בדברים
שאהבתי להיות גטפל להם בחיותי ילד, כמו, למשל? לבגות בית:
! אתר�כד הגהתי את היסוד, העמדתי ראשית יישרתי את הקרקע
, כמובן - לכל תלקיו כתלים והעליתי גג. את הבית ראיתי - בדמיוני
ממש. כל הדר שבו היה גדול ומרווח. וכן הפרוזדור? החלונות והפתחים.

אחד�כך ניהלתי ויכוה עם עצמי באיזה חומר להשתמש בבנייה.
! ומאידך גיסא. דבר�מה הנה? אגי מהליט שהכתלים ייעשו מלבנים
! ודק אתרי שתיים�שלוש שעות לותש באיזגי שקידות�עץ טובים יותר
של בגייה שכזו וויכוה שבזה. ביגי לבין עצמי? הרגשתי את עצמי

כל�כולי מעודד ומרוענן מחדש.
אולם כעבור זמן�מה נתהסל בי החשק למשחק ההוא, נתרופפו
בתוכי פתאום הכשירות. השרירים? שהם בחבלים המחזיקים את האדם
בתיים, פתע נידלדלו. אנוכי? שמטבעי דברן מופרז אני. נעשיתי
פתאום שתקן מהריש וזה לא היה לגמרי סימן סוב, כי נהיר היה לי
שאצל כל סליטי�הפלתמה שגוועו בטאשקגט מרעב וסהוסר�כל. התתיל

הכל מתוד שתיקה, וחלך וגגמר אצלם באילמות עולמית.
כמו רוב הפליטים .גרתי" גפ אגי על סגדש�הכניסה שליד תחנת
הרכבת בטאשקגט. כיום רשום המקום ההוא בעשרות סיפורים ופגקסים,
בכל מיגי עיתוגים. שזור במעשיות מוזרות וגם בתור שלדי�גולגולות

של מאית בגי�אדם ששם הגיע קיצם וששם פסקה תיותם.
המגרש ההוא היה מלא אגשים מפה אל פה בכל שעות היום• ועוד

יותר בשעות הלילה.
היו אז ימי�חידום ומטאשקנט התגהלו רכבות, מהזית אל הזית,
אחת אחדי חברתה. הרכבות היו ארוכות. מוכות�כהיון. רובן גדושות
בהיילים, אך לפעמים נסעו בהן גם אזרחים. פה. על המגרש. אלה

ואלה נכנסים ויוצאים אל הרכבות.
מי מאתנו יוכל לצייר לעצמו כיום את השאון ההוא, ואת ההמולה
? — אותם בני�אדם שונים�ומשונים בשקיהם. תרמיליהם שמסביב
וצרודותיהס על�גבי שיכמם. מי ייכל כיום לשער את ההיפזון והבהלה

ההיא ז
לפרות�מה שהחזית. ששמה גשלחו ההיילים. היתה רחוקה אלפי
, כמו מתחת לחוטם. ן א כ מילים, היתה הבעתה. האימה והפחד מצויים 
התיילים מילאו אותן הרכבות לטאשקגט למאות ולאלפים. וכדי
לספק לעצמם צידה לדרך חכגיסו יום�ולילה, לתוך אותן הרכבות
! כיכרות�להם, דגיפ�מלוהים. יין�שדוף, כל מיגי מאכלים יבשים וקלויים

וכל אלה גתגו ריתם.
המגרש היה מלא גלי�אשפה, גלל ורעי, שרצים וריקבון של פירות.
! כן ריח באשה של מתלות מידבקות. קדחת ושילש�ל עמדו באוויר

היו שם בתי�כיסא פתיתים ועובדים על גדותיהם.
לא הרהק משם היתה כיכר קסגה שגם היא ודאי רשימה כיום
בעשרות ספרים, בעיתוגים ובגולגולות המתים שגוועו שם. ספסלי�
הכיכר ההיא אף הם היו מלאים וגדושים בני�אדם מוזרים ומשוגים.
מחזות�התאווה והענבים בץ גברים ונשים. שהתנהלו על אותם
ספסלים בעצם היום. לעיגי השמש — וכל�שכן בלילות — היו מזדקרים

לעיגיים ומהלכים בלהה
כאן גםלו הגברים את הגשים בכוח, בעל�כורחן, ואיש לא הוציא

הגה. כא, רצחו. גזלו. שדדו, ואיש לא שם אל לב.
ואיככה. אחרי חודשים על חודשים שהסתובבתי שם על המגרש
ההוא. במטותא, לא יכולתי להגיע לאותו הגסיון? שגורלי הוליד

? אותי אליו
אל�גא תהיו סבורים שגם באותם התגאים. באותם ההיים. לא היו
! ! כן, דווקא היו לי גם רגעי�עונג לי גם התעגוגים, שאליהם הורגלתי
די היה רק להרים את הראש כדי לראות את ההרים. הסלעים השחומים.
המכסיםים�האפוריב. המתביאים בתיך גקיקיהם את הקווים הלבנבגים�
: לדאות איד החמד, שוקעת ומקרינה אי�שם המארבים של השלג הנצחי
כתם ירוק. מאהורי ההרים הללו היו משתרעות ארץ�סין וטיבט, ומשם,

כמטתווי�קשת לה�דו.
טוב היה לחשוב על כל אלה.

לא הרחק ממגרש הרכבת התהילה טאשקנט שמאחורי�העיר. את
? שמה היא אסיה�שבעיר עוד אפשר היה לסבול! אולם מאחורי העיר
! יוצאים לקראתך גבעות ועמקים להפחידך! מתגוססת בעזובת�פראותה
בל אלון וכל שיח. כל סעיף אדמה הוא כחיה דורסת. המחכה לסרפה.
השדות שהשתרעו מאחורי טאשקנט פלאים בכל מיני בורות,
תעלות�של�אשפתות? וכאן מוטלים עצמות גמלים והסורים מכוססי�
! כאן הומים תנים מאות פעמים. נוצות של עופות פרא, עורות גהשים

וסואנים זבובים רעים ועקרבים.
הקרקע, אהרי הקיץ הממושך, היה כתום. מרוסס, בקוע ומשורבט
בגשמים שכותים. לעיתים קרובות, כשהייתי בא שמה לישב על גדות
הנהר שזירמו כאן היה עמוק וגדותיו היו גבוהות, מנותקות, ומגדלות
שמיר ושית, ודרדרי�עוקץ נזופים, הייתי מטיל אימה על הנחשים

שרבצו באור ההמה.
הנהר. שהגיע לכאן מרוכסי ההרים, היה פראי. הוא התרוצץ בקצף
מכוער בבהלה איומה? מימיו היו מלאי ביצה והוא סחף עמו בזירמו
ענפים ועלים. לרוב דאיתי בו דגים גפוחים ומתים. פגר של לב.
דבר�מה צרח מתהומותיו. מרוח�העיוועים שהיה מערבל אידה כאב

ניצהי. לא�שקט. כמו בא מהימים הקדמונים, מששת ימי�בראשית.
אנחנו. הפליטים. היינו באים אליו לעיתים מאוד קרובות ופה
היינו פושטים ופולים כותונות שטופות�זיעה. כאן ניתקתי את סרחי�
! כאן, לרוב, היו באות עלי התקפות העודף של מלבושי הקרועים

הקדחת שזיעזעו את גופי בחום ובקור, ללא שום רחמנות.
לעיתים ירדתי סמור מאוד למים. דבר שאהדים לא העזו לעשותו.
החייתי את גפשי בלחלוחיות של עשב רקוב. והטהב של ההול הדק

הזכירני והטעימגי את טעם הגהר הטוב שבמולדתי.
ידעתי כמה מסוכן המשחק, כי כשצנחתי קרוב מאוד והסתכלתי
בראי אל השטף הסואן. דיה היתה דק צגיחה אחת ובךרגע הייתי טובע.

הרעב הסתער בי עכשיו בכל פראותו.
הוא צווח בקול דם מכל ישותי. הוא געשה כשוגא שקם עלי
! לאכול " והגערה גכמרה : .לאכול להורגגי. הוא גער בי לא�בקולי

בקירבי, פרצה בגיהוק. וחמיצות גשתפכה בגרוגי.

לא ידעתי איד להתגונן נגדו, איך להתקומם.
הנה הורדתי את גופי עוד יותר סמוך למים. החילותי לאיים
! על עצמי באצבע, בראי המלוטש שלו. ואמרתי כי אשים קץ לחיי
ומיד חזרתי וטיפסתי חיש למרומי�השדה והתרוצצתי שם כאילו היד,

מישהו רודף אחרי.
צהרי�היום, עייפי�השמש והיובש. ההלו לההשיך ולהיעלם עוד
יותר בתוך הניצחיות. מנקיקיהם כבר חחלו לרטש פחדי�הלילה, אבל
אגי עדיין תיפשתי על�פגי השדה צל לגוה בו לכל�הפחות רגע. רגלי
כותתי תהתי. כל בשרי נתרופף. הכל. עלי ובתוכי. התהיל להיות
קשה יותר ויותר. האברים כאילו נתפרדו. התקוטטו ביניהם. האתד
התקומם גגד רעהו. חתחיל בי ריב בין רגל אחת לשנייה, בין יד
אחת לרעותה. הצוואר כאילו השליך את הראש. והגב את הצוואר.
כאילו שוב לא התזיקו בברית שכורתה ביגיהם בהיותי עוד בבטךאמי.
לא מצאתי צל והתיישבתי בשמש? מביט ברקיע שהתהיל להאפיל.
הייתי כעץ, כשיח. אילו היד, קם אז רוח בשדה. וודאי היה מטה גפ

אותי אגה ואגה.
פתאום באד. עלי מגוחה מוזרה, מין קלות, אותה מגוהה שבאה
על כל נטע? מנוהה בלי טענות ובלי ערל. כי מה דרוש לשמש בעת
? לגשם. בעת שהוא יורד? התילותי להשתנות. להיעשות שהיא זורחת
מבן�אדם לעצם אחר, דומם. הנולד זה עכשיו מהדש ואהר�כד הוא

יקבל מ! הטבע את מקומו ואת שמו.
מגוחה זו. גועם זה. גירשו ממני את הרעב ובזה שעוד הי בקידבי

הקשבתי איד הכל מתחלף בבשרי.
לאט�לאט כמו העתקתי דירתי מן המין שלי, מן הגזע שלי. כאחד
היוצא מדירתו ומעתיק את מקומו בלי תרעומות? בלי געגועים והירהורים.
לדירח אחרת. בבת�אחת סרו ממגי כל חוקי האדם. כל התאוות. כל

ההדוות שמלפנים והצרות של עכשיו.
איפל הרעב כבה והודלק בי אור ששוב איננו רק אור.

אין אני יודע עד מתי הייתי עומד ככה ועד מתי היו כל הדברים
המשונים הללו פועלים בתוכי. אילמלא התחילה השמש שוקעת ועמה

יחד צנהתי להירדם.
לא צגתתי לארץ. כמו שהורגלתי לעשות במשך כמה חודשים של
! רק ראשי צנח ראשונה ואחריו הגב. הרגליים. התעטפתי נדידה
כעלה אתרי שקיעת השמש, געשיתי עגול כאדמה ומעל�ראשי נזדקרו

קרגי השמש כדרך בואן בעת שהיא שוקעת בירכתי האופק.
כגראה גפלה עלי תרדמה.

אני משער מה שגעשה בי בלילה באותו השדה. שבו יוצאים, מיד
! מן ההרים מגיעים פתגות כשמאפיל. עדרים של תגים ועקרבים
כלבים פראים והאוויר שם מלא זבובים ויתושים רעים למאות. הביצות
מנחירות אז את אידן. אגי משער לעצמי כמה פעמים הדיחו כל
אותן הבריות את כל�כולי וכמה גיסים נתרחשו עמי שלא נושכתי

מהן ולא םורםתי.
הרכבת ועוד סיפורים* מאת יחזקאל קיימלמן. (חתוך הקובץ "
שיופיע בתוצאת .ספריית תרמילי, בעריכת ישראל הר).
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I 
נסיון לסכם את תולדות מחצית

I השנה הראשונה על יסוד החומר
שהיה לגגד עיניו. הכותב גהג.

I �אמגם, בצמצום, אך התמוגה חכל
לית •בהירת ומשמשת מסגרת טובה

להרחבה ולהעמקה. (
מתוך אותו מבוא אנו למדים

שמצויים ב"בית לוחמי הגיטאות" ן
מכתבים נוספים משאר אזורי פוליו

המכותרת: הסובייטי והגרמני ו� ן
מתקופה יותר מאותרת. אין לגו

אלא לצפות להמשך הפירסום של ן
הומר דב�ערך זה.

. יסקרנו והערכנו דק שלוש מה� עבודות המצויות במאסף. ראוי עוד
לציין את עזבוךהצוואד, של נחום

1 גזיוואץ (18) ודוד גדובד (19).
שעסקו בהטמגת התומר של ארכיון

רינגלבלום ("עוגג שבת"). שגתגלה!
בהלק הראשון של גניזת דינגלבלום

I �בוארשה בשנת 1947. דוקומנט אנו
שי בלתי רגיל של תמימות�נעוריס
ומסירות למפעל התיעוד. |
תרומה רבה תרם "בית לוהמי

הגיטאות" בהוצאת מאסף זה וראוי ן
הוא שימצא את דרכו לקורא ה-

רגיל ובמיוחד לעוסק בלימוד תקר ן
פת השואח.

, א.קצ<זנה כתב<
(פוף מעמי 10)

תככים ד,באים זה אהד זה של
שלומית וההתמודדות עם האשד. ן
האהובה, המביאה בסופו של דבר
להריגת מרים במערכה השלישית.

קאציזנא אינו נזקק אמנם להרג ן
על הבמה, בגוסת שקספיד. מותם

בזה אהד זה של מרים' שני בניה, ן
בנו הבכור אנטיפטר וכל האחרים

— נעשית מאחורי הקלעים. ן
בין מלתמות והדעות ניתנות 1
, אחנחתות שקספיריות: תמונת ה-
בונים את בית המקדש העימית'
של הורדוס עם אנטוניוס וקליאר ,
פטרה שאותו מקריסה תמונה הו� י
מודיםטית של נער רועה, תמו-

I �נות המשרתים בארמונו של הור
דוס שבהן מופיע במקום לץ�ה�

I ,הצר - דמותו של גלב המלך
טריפון. דמות המזכירה את יצי-

רתו של אנאטיל ליונצ'ארסקי —{
"גלבו של המלך"' שקאציזנא ה-
הל לתרגמה בראשית דרכו הספ� |

רותית.
ב"הורודוס" יש הצבר רב שלן
טראגיזם ומתח הגובר במיוהד ב�

מערכה הרביעית. התמונה חרא� ן
שוגה ליד קברה של מרים וכן ה-

מחזה עם זקני בית המקדש, מש- ן
פטם של הסורים והריב עם אנ�

טיפאטר בגו בכורו. במערכה ה� ן
המישית מגיע הטדאגיזם לשיאו י
כאשר 40 בחורים מסירים את הנשר.
' הרומי בבית המקדש. לאהר�מכן נסיין
, ההתאבדות של הודדוס, חתירתו
של אנטיפר להכתיר עצמו מהר י
. כבל האפשר' וגזר�דין המוות
עליו. סד�הכל של הטרגדיה גשמע י
בוידויד. של שלומית ליד גופתו

I :של הורתם
הגבר ההזק שבק היים / ב-

I / גללי סבל ובשלי מת
וסיומו של הווידוי:

ה!/ גווע בוידוי דועך. / מה|
רב הדם שראו כתלים אלה /
הקץ לאכזריות, לכו לשלום יהו-

דים! ן
יש כאן הד של טרגדית ה-

עקדה. ההתמודדות בין המדד ל� ן
קידוש�השם, כפי שכינה זאת דב

I .סדן המצטט בהקשר זה את ב
כצנלסון: קידוש�השם הוא שמהת

העקדה. העוצמה הדראמאטית של ו
ההתמודדות וכן גם המתח האי�

דיאי של היצירה מצדיקים במידה ו
רבה את דעת חיחיד של דב סדן, 1
הדראמאטורגיה של קאציזגא וב- יאשר מעמיד את .הורז�וס" בראש .
ראש� של הדראמאטורגית היהו-

I .דית בימינו בכללה

(פוף מעמ' 13)
�ופים מפתיעים וציורים חריפים,
ת- ש או  רה  ו ש ת  ר ג ס מ :
י ם. השורה. או הפריודה. נעשית
:דושה, אך סגורה בתוך עצמה.
זתומד, ומעוגלת בקצותיה• הקיצור
הפשטות שבעיצוב הריתמי והתח�
:ירי, יחד עם המשמעויות ההגותיות
הרגשיות של המלים, מעגי.קים ל�
!ורות אלה אותו שילוב של אוני�
:רסאליות וחד�פעמיות, של קלילות
שונית וכובד�ראש של חוכמת� '
וייס, האופייני לפתגמים ולאמרות
נממיות. אופי אפוריפטי זד. של ה�
רות והפריודות הבודדות מפקיע :
!ותן לא פעם. כביכול, מן השיר ה�
8לם ומביא את האוטונומיה שלהן
:מעט עד לדרגת אוטארקיה? הדב�
"פ טעונים בדיקה זהירה של כל
!קרה לגופו. וההכללות — בדרכן
- לו.קוי^ ביתר ובחסר גם יחד. כך.
;משל, יכולות "לעמוד ברשות עצ�
שמשמעות1 בג�תוק מ� !ן" שודות,
;קשרן בשיר השלם שונה לוז וטין
;משמעותן בתוכו, בגלל ציור או
'ימוי או מוטיב תמאטי כל שהו ה�
:ופיע בהן כהד או כניגוד להופעה
!ודמת או מאוחרת שלו בה�ל אחר
!ל ישיר. במקדה כזד. יש משום
וילוף בניתוקו של השורות. ובכל
את האוטונומיה הריתמית, התח�
ת ר ש פ א מ :ירית והרעיונית שלהז 

יתוק זה, ואז ניתן לפרש את ה�|
יורות שני פ�רושים שונים: בבידו�
ין ובהקשרן. על כל שורה כזאת
:שיר פועלים כוחות מנוגדים: אחד
!מושך לניתו.ק א�טינומי מן השיר,
ראד,ר — לשילוב היירארכי בתי�
:ו• האיזון העדין בין כוחות אלה
ןובע לא במעט את המידה ואת
;אופן של קליטת השורות בזיכרון.
?אבק�כוחות זה נעלם, כנראה, מ�
.תן זך, שעד. שהוא דורש בגנותה
זל השורד, האוטונומית אצ' אלתר�
!ן ומתאר אותה בקיצוגיות (ראד.
?וטו למאמר זה). גם אם דבריו
רים ססויי� ;ולמים במידת�מה מ
!ים הרי הוא מתעלס גם מן העוב�
יד" ש"קווי המיתאר' של השורה
ם לא י ק י מ ע מ ו ם  י ש י ג ר ! !
!עם את "קווי המיתאר" של ,עצי
דם, ציורים ונופים". ולא בהכרח
'והקים ומטשטשים אותם < שכן ה�
!סגרת המצומצמת של השורה מסי�
:ד את תשומת�לבנו לכל �סודותיה
מעודדת אותני להתעכב על כל

!הד מהם.
המאבק בין השורה ובין השיר
;וא תופעה מורכבת. העיצוב הרית�
1י, למשל, יכול למשוך לכיוון אחד,
!תמאסי — לכיוון אחר. חתחבירי
כול לתמוך באחד מהם אי בשניהם
הפיגוראטיבי — לפסוח על שתי
:סעיפים (כלומר• שיש בשורות ה�
!מודות פיגורות הנוצרות עחתנןית
:מסגרתן. ולעומתן — כאלה שפי�
!והן קושר אותן עפ השיר השלם).
חלוקת התפקידים יכולה להיות, כ�
!ובן, •אחרת, כלשהי. מכל מקום,
:ש�רת אלתרמן גברה עם הזמן יד
;שיר השלם. מספר ה"אפוריזמים"
;טי והולך ב.שמחת עניים' יב.שידי
יכות מצרים', ומתחזקים לעומתם
;יסודות האינטגדאטיביים, המחש�
;ים ומלכדים !!ת השיר השלם על
:ל חוליותיי לגוף אהד• וזכרון ה�
;.יראים משקף עובדה זו: בעלי�הז�
:רון זוכרים שירים שלמים. והשב�
ונים יותר זוכרים רשמים כלליים,

ו?;, אבל לאו דווקא שורד. או ש-ן רעיונות וציורים�שלא�כלשונם�בד� י י
תיים. קיימים גם ב"כוכבים בהוץ"
שירים שכוח שלמותם גדול בהרבה
מכוחן הנפרד של שורותיהם —
. בגון "עוד אב א אל סיפך" או "חאם
השלישית'', ועוד. אבל תופעות אלה
של מבנה חובק�כל ומשעבד�כל חז�
קור, הרבה יותר בשיר .קצר ומאוחר
יותר כגון "ניגון עתיק". ומגיעות
לשיאן בשיר "העלמה", שאפשר לר�
אות בו הרחבתו של אפוריזם ל-
ממדיו של שיר שלם, בשיר זה, ש�
הוא לדעתי המושלם שבשיר� אל�
תרמן מבחינת המבנה האיגטקראטי�
בי, אין לשורה או לבית כלשהו,
או לכל יחידה קטנה מן השיר ה�
: כמוהן שלם, שום .�יום משמעותי
כמלה בודדת בתוך שורה אפורים�
טית. רק השיר השלם — כאפוריזם
השלם — מעניק למרכיביו עת מש�
מעותם מתוך יצירת היחסים בינם
לבין עצמם וביגם לבין השלם. גם
בשיר זה. ככשירים באלאדיםטיים
אחרים אצל אלתרמו ובספרות בכלל.
רה ברורה ומובהקת בגבולותיה."הדוקים חרוזי השיר", ויחידת�השו�
אבל בניגוד לדוגמאות שהבאתי מ�
"כוכבים בתוץ", אין דרך למצוא
בשיר זד. וברוב השירים הבאלאדיס�
טיים, בצד האוטוגופיד הריתמית,
ואפילו התחבירית של השורה, או-
טונומיה תמאטית ופ�גוראטיבית.
ערד הצירוף של כל המרכיבים —
או. לפחות, של ריבם המכי�ע —
יוצר את השורה ת"לילה והמעמיקה,
התמציתית והאלגאגטית. החד�פע�
מית והאפוריפטית, האופיינית לקט�
ע�ם הזכירים יהמצוטטים ב"כוכבים

' בחוץ"• שורות אלה קלות לניתוק
בזכות היש הזה המצוי בהן, הרבה

' יותר מאשר בזכות החסר שבקישורן
לשיר השלם.

במדע הספרות בימינו גוברת ה�
הכרה, כי לא באוצר�המלים ולא ב�1
תמאטי.;ד. אלא דווקא בחלוקת ה-

טקסט ל"שורות קצוצות". או "שר!
רות קצרות", אפשר למצוא את

הבסיס המוצק ביותר לדיון בייחודה!
של השירה לעומת הפרוזה• אופיה

של השורה, מידת האוטונומיה שלה,1
היה: בין הלוקת הט,;סט לשורות

ובין דרך עיצובו בתהומים אהריםן
— כל אלה הם מסימני ההיכר

המובהקים לסגנונו המיוחד שלן
משורר.

! נת1 אלתדמן היה יוצר רבגוני
במיוחד. לא ידועה לי דוגמה של

משורר שעסק בעת ובעוגה אחת, ו
ובמידה שווה של כשרון וירטואוזי

! ויכולת הבעה, בתחומים כד. שונים
ומנוגדים כשירה לידית והגותית,

סאטירה פוליטית. פזמונאות ?קלה, ו
ותרגום של טרגדיה וקומדיה. שירה

! ופרוזה (שלא לדבר על מחזאות ו�
פובליציסטיקה. שמוטב אולי להניה

להן כרגע). כל המבקש לעמוד על.
השאלה המרתקת והחמקמקה ביותר

שאפשר לשאול על יוצר — מהו,
' ייחודו. או במקרה זה, מהו .האל�
תרמני" — חזקה עליו שימצא בתי-

' אור אנאליטי של תכונות השורה
האלתרמנית את אחד חמפתחות הח-

' שובים לשאלת המייחד כל תקופה
וכל ז'אנד בשירתו, לעומת המאחד
את כולם לסגנון שאיז�לטעית�בו.

למהות האלתרמגית האחת. !

השורה האתת והשיר השלם

בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון
הוצאת הספרימ של הקיבוץ המאוחד 1

I יעקב גרינשט"ן / אוד מכיכר היובל
רשימות פרטיזן יהודי מגיטו מינסק (ברית המועצות) ?

תרגם מיידיש: שלטה אבן�שושן
? זכה בפרס "מורשת" ע"ש ש. חרחס, תש"ל

207 עמי המהיר 6.80 ל"י

ן פרין אופוצינסק' / רשימות
. וארשה. כתב� היד נתגלה בגניזת רינגלבלום. ?י רפורטז'ה ופרקי יומן מעזבונו של סופר שניספה בגיטו

: אברהם יבין ? : צבי שנר, תרגם מיידיש ערך
272 עמ' המהיר 8 ל"י

אדיה קלוניצק' (קלונימוס) / ן
יומן אבי אדם 1

גכתב עברית בקיץ 1943 בימים האתרוגים להשמדת יהודי
גליציה.

הביא לדפוס והקדים מבוא: משה חובב
I 104 עמ' המחיר 6.20 ל"י

דפים לתקר השואה והמרד
סדרה שניה / מאסף א'

בקובץ: מהקרים וסקירות, תעודות ודברי עדות• תמצית
המאמרים באנגלית.

העורכים: צבי שנר ושלמה דרך
326 עמ' המחיר 13 ל"'

מנדל גרוסמן / צלם הילך בגיגוו
אלבום צילומים מגיטו לודז'

עריכה גרפית: פטר מרום. על האמן שניפפה: אריה |
בן�מנחם• גיר כרומו המחיר 13.80 ל'"

I אלה ם  י מ י ב ע  י פ ו מ

דניאל פר"ברג / תושד כיסה ארץ ן
. זכרונותיו של אוד גיצל. פרקי הספד: הקן ההרוס, עקורים י
מבית. מחנה בודזין. אושביץ. השיבה אל האין. 328 עמי ?
ת ? ו ש ד ח ת  ו ר ו ד ה מ  .

5 טוביה בוז'יקובסקי /
ן ביו קירות נופלים
י המערכה בגיטו וארשה בימי ינואר ואפריל 1943 ! בצד חארי

ן לאדר דכוי המרד — מתוארים בידי איש "דרור". מחברי ?
? . ת י ש י ל ש ה  ר ו ד ה מ הארגון היהודי הלוחם. 
תרגם מיידיש: משה בסוק 222 עמי המהיר 5.60 ל"י ן

יומנו של הנער דוד רובינוב'? ן
יומנו של נער יהודי. כבן שלוש עשרה, שהתגורר עם משפחתו ?
I בכפר במרכזה של פולין. תרגמה מפולנ�ת והקדימה מבוא: _

ה. 82 עמ' המהיר 3 ל"י י ג ה ש  ר ו ד ה מ שרה נשמית. 

חדש הדש
בעקבות י
מורד* בד�כוכבא !
I מאת צבי אילן ?

הופיעו ונמצאים למכירה
"למצדה בעקבות הקנאים�

"בעקבות מלחמות החשמונאים"
ן יחודם של ספרים אלו שהם כורכים יחד ?
י סיפור מרתק, שחזור האתרים שנמצאו י
ן במקומות ההתרחשות והדרכה לטיולים ן

מ הוצאת ספרים יוסף שרברק בע"
I ?33 (6? ?? ?? VI 191 ?0 ?0 0? 3

רא?!! עם ע1<ד�ו1וח1ץ ה?"31' י

 מאת מחמד וגידי קנדט
I אתיר פאעה, יןאהיד

1 *^חד המאורעות החשובים
ו \4 ביותר שאירעו לאחרינה
) על האדמה הערבית היה הגפת
 דגל לוב על הבסיסים הבריטיים
[ ויציאת אחרון החיילים הברי-
ז טיים מהם. דבר !ה הושג כתו�
1 צאה מהמאמץ הכן של אנשי
1 המהפכה הלובית• מה משמעותו
8 של פינוי הבסיסים הבריטיים ו-
[ האמריקניים בלוב י מה השפעת
ן הדבר על האסטרטגיה הכללית
ו של המהפכה הערבית ? מה מידת
ו השתקפות הדבר על המצב ב�
4 מזה"ת ? שוחחנו בעניין זה עם
[ שר�החוץ הלובי, צאלח מסעוד

ן בויציר, האומר:
! הרשו לי תהילה לומר, כי הפינוי
ו הבריטי והאמריקני היד. בשבילי
ן מילוי משאלה יקרה ותקווה גדולה.
ו הפינוי מהווה הגשמה של עמדתי
§ ועמדת רעי, שהתנגדו להסכם עם
ו הבריטים בשנת 1953• הדרכים שד�
| גל. בהב א! יתגשמו ע י המה-
פכה הערבית. שהביאה לפינוי הב-
ריטים תור מו"פ מהיר ביותר ובזמן

הקצר ביותר.
אנו מאמינים, כי הלחץ הצבאי
על האומד. הערבית, וחשפל בפי-
תוח ובתיעוש — כל אלה הם תיצ�
אות העובדה, שהאומה עסוקה בה-
גנה מפני הסכנה הישראלית ובהגנה

ן על קיומה סבנה זי ני. זל1 ן
1 הבריטים בארצנו. שעה שהם כרתו
ן ברית עם הציונות העולמית ונתנו
1 לד. את הצהרת בלפור. אח"כ הם
1 מנעו בעד העם הפלשתיני לפעול
1 ונתנו ליריבים את בל אפשרויות
1 העצמה החומרית. כשהאימפריאליזם

1 מגז עליהם.
אה"כ המשיכה ארה"ב את התוכ-
י נית הבריטית באזור והפכה למגינתה
ומשענתה הקבועה של �שראל. ל�
פיכד אין האסטרטגיה הערבית יכולה
להיות שקטה שעה שעליה להילהם
בישראל, המשמשת מסווה וקרש
קפיצד. לאימפריאליזם בחזית התע-
לה, בגולן והירדן, בעוד בסיסים
זרים. שיצרו את ישראל וששמרו
י על קיומה. מאיימים על הכוח הערבי
הגדול ביותר — שהוא מצרים. מכאן,
שפינוי הבוהות הזרים מלוב מהווה
פעולה אסטרטגית ערבית השובה,

מלבד היותו מעשה לאומי.

דהיקת ישראל
שאלה: בועדת הפסגה האסלאמית
בגידה, שנערכה בדרג של שרי
חוץ, נדונו עניינים גורליים. מה

היתה עמדת לוב בועידה י
�.שובה: אין זה סוד, שללוב היתה

I עמדה מסויימת בועידה: מאהר
שמהפכתנו הערבית המוסלמית מק-
דמת בברכה כל כינוס העשוי להביא
לא�הוד ולרכז כוח כנגד האויב המ�
סכן את קיומנו ואת קודשינו. אולם,
כמה מדינות אסלאמיות כוננו קש�
ריס דיפלומטיים או מסחריים עם

I האויב. אעפ"כ החליטה המהפכה
' בלוב מאז היום הראשון להמשיד
במגעים ובדו�שיה עמן, במטרה
לגלות את המידמד. הציונית ולהסיר
את המסווה מעל פני שאיפותיה של

ישראל.
לכן השתתפה לוב בועידת גידה
מתוך רצון כן לטובת המוסלמים.
הבאנו לועידה את השקפת המהפכה
בלוב: שלא יתכן שוויון בידידיתנו
בלפי מדינות העומדות לצדנו נגד
ישראל ואינן מכירות בח מחד,
וכלפי מדינות אשר מקיימות יהס-ם

עם העושק הישראלי. בין אם המ
דובר ביחסים מסחריים או מדיניים.
מאידך. קראנו לאותן מדינות לנתק

קשריחן. כל עוד לא יוגשם
זה, לא נוכל לחיות חברים במז-
כירות המקיימת אחווה וש"פ עם
הכל, ואפילו עם אלה שלא ניתקו

יחסיהם עם ישראל.
המהפכה בלוב ממשיכה לקייב
יחסים דו�צדדייס עם מדינות אלה
במטרה לעורר אמון וש"פ עפהן
ולנרש את ההשפעה הישראלית בהן•
אולם היא אינה רוצה להיות הברה
'"" אשר תעניק להן במזכירות :
( את הגושפנקה של קדושה, למרות

שאחד התנאים לכך עדיין טעון
הגשמה.

אולם למרות כל זאת לא אפסה
התקווה, כי מאמצינו המתמידים
יביאו להרחקת ישראל מהמדינות
חאסלאמיות וגם ממדינות אפריקה.
באותה שעה ישתתפו הכל בדחיקת
ישראל אל פיסת אדמה צרה. עד
שהיא תכיר בכך, שהאדמה אינה
רכושה וכי קיים עם המגורש ממנה,
אשר עליו לשוב ואז תקום מדינה
שלא תהיה בה הפליה בין הדתות

ובין הגזעים•
תיווך בלכנ�ן

שאלה: ברצוני לשאול על ביקו�
דך המפתיע בביירות ועל התיווך
בין ארגוני ההתנגדות לשלטונות
לבנון, כדי לשים קץ למתיתות ול-
אלימות ביחסים שביניהן. מהם פרסי
המגעים שקיימה לוב בין שני חצ�
דדים לסיום חילוקי הדעות ולקבלת

תוכנית פעולה משותפת ?
תשוכה: מגעים ומיפגשים אלה
התקיימו עפ"� בקשת מנהיג המה�
כבה הלובית, קד'אפי. הדיונים הת�
.לבין רש�ד כראמה. ראש קיימו בינן
הממשלה, כמאל נ'ונבלאט, שר הפ�
נים, פיאר אל�ג'מייל. מנהיג הפלנ�
גות, והגנדאל ג'אן נג'ים, הרמטכ"ל,

(פו!� כעמוד 11)

לפיסת אדמה צרה""יש לדחוק היהודים

מאת ג'יימם רםטון I* אלף חיילים נוספים מ-! ף0 הודיעו על הוצאת 150 י ווייטנאם ב�12 החודשים הבאים,1
, מרחיקת לכת זו נתקבלה לאחר\ העיר הנשיא ניקסון: "חחלטה
ו התייעצות עם המפקדים שלנו
ן בשדה הקרב והיא קיבלה את
י אישורה של ממשלת דרום�

\ וייטנאם".
ן ההבדל הוא ברור. הנשיא "נו�
ו עץ" במפקדיו בשדה ד,קרב אך
1 לא קיבל את "אישורם". למעשה
ו היתה התנגדות לצעד זה הן מ�
1 צד גנדאל אבראמס' מפקד הכו�
| חות האמריקניים בווייטנאם והן
. מצד המטות המאוחדים. הנשיא
| נתפס עתה בין הגורמים מתנגד-
, המלחמה הרוצים שיחיש את ה-
! פינוי לביו מפקדי הצבא שלו ה-

תובעים השהייתו.
זהו אחד מאותם המצבים, בהם
ראוי אולי לנהוג לפי סיסמת ה�
: "היזהר במעשיך יותר מימשל
מאשר בדיבוריך" העיקר הוא,
שעל אף התרחבות המלחמה ל�
קמבודיה ולאוס' למרות הקיפאון
הדיפלומטי בשיחות השלו0 ב-
פאריס ולמדות אזהרות יועציו ה-
צבאיים, הנשיא דבק בלוה הזמ-
נים שלו לפינוי הכוחות. הוא
התחייב גוסף על כך גם על גסי�

גה נוספת בשנה הבאה.
שינוי יסודי

יש בכך סכנות לנשיא לא רק
בווייטגאם אלא גם בתוך הפנטא�
גון ובקרב הפיקוד בסייגון. ידוע
שאבדמס סבור שהנשיא הגיע ל-
נקודה בה תוא משנה באורה יסו-

די את מבנה הבוהות הקרביים
בשדה מבלי שישנה את התפקיד

הכולל המוטל ע, אבראמס.
התפקיד הוא של הבטחת בט-
הרן דרום וייטנאם עם הכוחות
של צבא אדה"ג וצבא דרום�
וייטנאם. אבראמס טוען עתה, כי
הכוחות שלו נלקחים ממנו ב-
מהירות גדולה מדי• בהתחשב ב-
מצב הכוננות של הצבא הדרוס�
וייטנאמי ונוכח הרחבת המלחמה

מצד צפון וייטנאם.
הנשיא לעומת זאת אומר, מה
שהגנראל אייקן יעץ לו לטעון

בבד לפני זמן�מה: "ניצחנו, על
כן אנו מחזירים את הבחורים ה�

ביתה".
תהיה זו שגיאה מצד הגורמים
האנטי�מלחמתיים מבית ומצד האנוי
להתעלם מהקושי הגובר והולך ב-
יחסים שבין הנשיא לבין מפקדיו

הצבאיים.
הוא לא אמר מתי ב�12 החודשים
הבאים הוא יפנה את 150 אלף
ההיילים. הוא תיאר את המצב ה-
כולל בהודו—סין באופטימיות מופ-
רזת. לכן הוא פגיע לטענה, שהוא
הטיל על מפקדיו תפקיד מבלי ש-

יהיו להם אנשים לבצע אותו.

הרגע המסוכן
במצב זה יגיע הגשיא לרגע מ-
סוכן. כאשר מרבית החיילים כבר
פוגו והצבא שגשאר יהיה חשוף
והפגיע להתקפה כוללת של האוייב.
לדבר זה התכוון כנראה הנשיא,
בדיווחו האחרון שלו על וייטנאם.
"בעוד אנו נוטלים על עצמנו סי-
כונים למען השלום". הוא אמר,
"הם (האוייב) יטלו על עצמם סיכון
גדול אם ינפו לנצל את ההזדמנות
כדי לערער את בטהון הכוחות
שלגו... האתדיות שלי כמפקד על-
יון של צבאותיגו היא לשמור על
בטחון אנשינו ואני אעמוד בהת�

חייבות זו".
מה שהנשיא אומד כאן יש להת-
ייחס אליו במלוא הרצינות. שכן
אם הוא נוטל על עצמו את האה�
דיות לפיגוי כוחות גגד עצת אב�
ראמס ואחר�בך יפתה האוייב ב-
התקפה כוללת שנשקפת ממנה מ-
פלה צבאית או בהשמדת צבאו של
אבראמס, יש לחניח, כי הנשיא
ישתמש בכל נשק שבראשותו על
מנת למנוע את הבסת שארית כו�

תותיו.
כל מי שעקב אהרי ניקסון במשך
השנים, יבין, כמה קשה יהיה לו
לדחות את הצעת המפקדים הצב�
איים, כמד. שיזהר למנוע עימות גלוי
עמם בעניינים צבאיים ובאיזה מידה
חריפה הוא יגיב אם יהשוב שהה�
לטתו תביא הדג המוני או אפילו

למפלה מבישה.
מרהכ תמרץ

זהו הדבר ההדש במצב הגוכהי.
הגשיא השאיר לעצמו מרחב תמרון
להשאיר את 150 אלף החיילים
בווייטנאם עד סוף תקופת 12 ה�
הודשים. הוא הציע פשרה פוליטית
לפיה הוא משאיר בידי הקומוני-
סטים את השטחים בהם הם שולטים
עתה והוא עטף זאת בנאום אופ-
טימי של גצחון שמפקדיו אינם מא-

מינים בו ולכן הם רוגזים עליו.
בקיצור, גיקסון מתקרב עתה ל�
נקודה העדינה לפניה גיצב הנשיא
דה�גול בגסיגה מאלג'יריה. דה�גול
עמד בכך דק בקשיים גדולים וה-
דבר לא נתבצע בלי מדד בקרב

מעמד הקצינים הצרפתיים.
הנשיא ניקסון אינו ניצב בפני
משהו חמור מעין�זה. אולם הוא
מגיע עתה להלק הקשה ביותר של
מדיניותו. אפילו אלה אשר היו
רוצים כי יגוע במהירות גדולה
יותר, הייביפ לתת לו אשראי ל-
וויסות קצב הוצאת הבוהות וא�
פילו אם הוא מבגד. זאת בשם של

ניצהון.

!הנשיא נגד הגנרלים
הטתבד, אהד הפיזיקאים ה-
בכירים כגרמניה המזדהית,
גורש מן המפלגה והושעה מ-
עבודתו כמרצה וחוקר כשל
דעותיו ה"אפיקורסיות". הוא
ממשיך להיות כמזרח ברלין,
ומאמרים מפרי עסו מתפרסמים
מדי�פעם כעתונות המערבית.
ן1* יסודות להתפתחות הסט-
ן I ליניסטית הונהו עוד בימיי
של לנץ• בכך איו כל ספק.
אד ברור גם' שלא היה זה ב�

כוונתו של לנין להביא לשלטון
משטר, כפי שחתגלם אחר�כך
בסטליניזם. אחריותו מתבטאת
ביצירת מפלגת הקאדרים הצנ�
טרליסטית ובטביעת המושג של

חצנטרליזם הדמוקראטי.
גורם מכריע בהתפתחות זו היה
הקונצפציה של לנין בדנר מפלגה
של מהפכנים מקצועיים, כפי ש-
נומקי' בפירוט בחיבורו "מה ל-
עשות" משנת 1902. לנין מכביר
שם, כי בתנאים של פעולת מח-
תרת אין אפשרות לקיים דמוקרא�
טיה פנימית במפלגה. אבל הוא
אומר שם גם? כי הוא חושב מצב
זה לחסרון, כיוון שהוא בולם את
התפתחותם החופשית של הכוחות
הרוחניים בהוד התנועה, ושהוא
מקנא כחבריכ הגר;': 'כ כלימר ב�
סוציאל�דמוקרטיה הגרמנית, על
האפשרות של ביקורת דמוקראטית

חופשית של חבריה.

קיווה להתפתהות
דמוקראטית

את דעתי, כי לנין קיווה ל�
התפתהות דמוקראטית של הסו-
ציאליזם ברצוני לבסס בשתי דוג-

מאות:

1. בחיבורו "המדינה והמהפכה"
הסביר לנין עוד לפני מהפכת
אוקטובר? שבתחום השלטון העצמי
מטרת הקומוניסטים היא ביטול
המידכח והמבנים הממלכתיים

כולם.
2. ב"צוואתו" המפורסמת הצביע
לנין על סכנות, שאת מקורן דאה
לא רק באישיותו של סטאלץ א<א גב
בתנאים המדיניים ידכלכלייס של
מדינה, שרוב תושביה עדיין אי-
כרים דים ושהפרולטריון התעשיי-

מאת רוברגז האוומן
תי בה עדיין אינו מפותה כל צרכו.
זאת ועוד: בדית�המתצןת נמ�
צאי' בעשורים הראשונים לקומה.
וליתר דיוק עד לאיזון האטומי של
שנת 1950, תדיר במצב של איופ
צבאי' תחילה ע"י מלחמות האינ�
טרבנציה, אח"כ ע"י הכנות הפל-
חמי' של היטלר ולבסוף ע"י פצצת
האטום האמריקנית. משד כל אותו
זמן נאלצה הארץ להיות בתנאי
מלחמה למעשה. מציב ןה סייע
בצודה מכרעי�' לכינון שלטון ה-
יהיר של קבוצה קטנה' אשר הר
נעה לא ע"י תאות השלטון אלא
ע"י אמונתה, שכל ההתפתחות
תועמד בספק' אם לא תקיים את

שלטונה בכל האמצעים.
על פי הקונצפציה של מארקס
לא היתד. המהפכה הרוסית צרי-
כת להתחולל כלל. ובאמת עמדו
יחסי הייצור הסוציאליסטיים הה�
דשים בסתירה משוועת להתפת-
חות כוחות הייצור — בהיפוך מ-
תביעתו של מאדקס. כדי לעורר
את בוהות הייצור היתד' דרושה
שיטת התכנון המשקי, שיטתו של
סטאלין. ניסו בפשטות לעורי ב�
כוח התפתחות מלמעלה. שלא ניתן
היה להניעה על פי המוטוריות העצ-
מית של המשק. תוכניות החומש של
סטאלין תבעו מעמי בדית�המוע�
צןת קרבנות עצומים. משך עש-
רות שנים נאלצו לוותר על סיפוק
צךכ�ם אלמנטאריים, כדי לאפשר

הקמת תעשייה גדולה.

טעות עצומה
אמגם היה צורך להשקיע משך
זמן רב בוהות ניכרים בתעשייה
הצבאית. אך נדמה לי כי ההנחה,
לפיה היה בכוחה של תעשייה כב�
דה אדירה להוציא את הארץ מ-
מצוקתה, היתד. בבהינת טעות
עצומה. שכן מבהינה כלכלית מכ-
ריע לגבי התפתחות הסוציאליזם
דווקא התפתחות החקלאות. ע"י
עלייה ניכרת של כוח הייצור ב-
חקלאות צריך להתאפשר מצב' בו
פחות ופחות עובדים בחקלאות
יספקו מזון ליותר ויותר עובדים
בתעשייה. רק במידה שתשחרר
החקלאות כוחות אלה יוכל להת-

פתח הפרולטריון בערים ולהגיע
לידי פדודוקטיביזציה. אך כל עיד
סובלים פועלי התעשייה מחסור
ומצוקה, לא קיים גירוי כלכלי.

התפתחות המנגנון היי�ו�וקראט'
לעילא של המדינה והמפלגה! ה�
ביורוקדאטיזציה של התעשייה <
האלימות כביצוע הקולקטיביזציה;
הוסר הסובלנות לגבי דעות אה�
רות — הכל זכה בתקופת סטאלין
להצדקה שאהד מעשה במושגים
של הלניניזם. סטאלין עצמו כתב

ספר על בעיות הלניניזם' אשר
אמנם אינו תואם מבחינת התוכן
את מי' שאומרים היום לכבודו של
לנין, במלאת 100 שניי להולדתו.
אבל גם היום עומדים מושגיו של
לנין בדבר המדיני' הסוציאליסטית

בסתירה בולטת למציאות.

לנין היה מאדקסיפט עקבי' אשר
ידע, מתוך הכני' עמוקה' להוציא
משיטת המחשב המארקסיםטית
מסקנות מעשיות' הן לעבודתו ל-
פני המהפכה והן לזו שלאחריה.
עם זאת אין לשכות, שיסודות מ�
סויימים של שלטון המנגנון ושל
אי�סובלנות לגבי דעות אחדות.
גם כלפי הדת, מצויים כבר ב�

מחשבותיו של מארקס.

סתירה כין הפרט וההכרה
מארקס הזניח, כנראה, שאלה
אחת' המעסיקה היום מארקסיםטים
רבים — השאלה בדבר מצבו של
האינדיבידןאום האנושי בתהליכים
החברתיים. הסתירה בין היחיד ל�
בין החברי' אינה מתבטלת ע"י
ביטול הקפיטליזם ותפישת השלטון
יא , פך. 1, ה ב עלים :  ' ע"י תנוע� 
מוצגת בצודה חדשה, אולי על
שלב גבוי' אתר, אד במלוא ה-

חריפות.
כדי להתגבר על הסתירה הזאת
יש לעשות קודם�כל את המעמ-
דות העובדים, את האנשים ה�
מייצרים, לבעלים של האמצעים
; ,��בעדים ולא ל^נ-�ם הכלכליים
הזכאים לעבוד במיתקנים ובמכ-
שירים, הנשארים עם זאת בהנהל�
תי' של קבוצת מיעוט קטנה. יש
להעניק להם את כל הזכויות של
הבעלים הקפיטליסטיים הקודמים,
כולל זכות ההכרעה המלאה על
אופן השימוש בהם. לטוב ולרע.

אלה ד,ם עקרונות, שמתהיליש
ליישם אותם כבר היום ביוגוסל-
ביה, אם כי צריך לקחת בחשבון,
שיוגוסלביה חייבת עוד לעבור
דרך ארוכה של התפתחות טכנו*
".:יל וכלב? � ע� : :ל לס �ית
במלואן את אפשרויות המבנה ה�

פדונרסיבי של הנהלת פועלים
עצמית.

איסור הסיעות
להמשך ההתפתחות של החברה
הסובייטית ושל הקומוניזם העולמי
, �ה השיב—, מרחיקה�לכת ל�
הכרעה נופפת של לנין — האיסור
על הקמת סיעות משנת 1921. אז
א�ימה על המפל:.. מלחמת סי-
עות, והיה זד' נכון להבטיח הנה-
גה עקבית. אד לנין עצמו הצהיר
אז' שהיתר. זו הכרעה זמגית ב�

לבד, הנכונה דק לשעתה.
ואילו היום מסתמכים כל הקו-
מוניסטים, הסבורים כי הקמת סי-
עות היא בבחינת חטא קדמון. דווקא
על לנין. האיש שהיה אמן בהקמת
סיעות ובפעולה סיעתית, אשר
השפעתו בתנועת הפועלים הרו�
סית באה לו במידה רבה תודות
לשיכלול הטכניקה של פעולת

סיעה.
הודאת השעה של לנין נהפכה
לצרתן היסודית של כל המפלגות
הקומוניסטיות בעולם. בכל מקום
סבורים' שאין אפשרות להמשיך
להתווכח לאחר קבלת ההלטות
ע"י חמפלגה, או לצאת, כחבר
מפלגה המזדהי' עם עקרונותיה ו-
תפקידיה' נגד החלטות לאחד קב-
לתן. דעתי היא, שע"י כך לא זו
בלבד שמבטלים את עקרון הדמוק�
רטיה הפנימית אלא שעקרון "הצנ�
טרליזם הדמוקראטי" של לנין נהפד
בדרך זו לצנטרליזם ללא דמוק�

ראטיה.

ראשי בריה"מ
יבקרו בצ'כוםלובקיה
מוסקבה, 30 (ע"ר) — מנ-
היגי הקרמלין עשויים לסקור
חיילים םיבייטיים וציכוסלוב*
קיים, שיצעדו יחד בפעם הרא-
שונה למן הפלישה חסובייטית
ב�1968' כאשר יערכו בראשית
החודש הבא ביקור רשמי נ�

צ'כוסלובקיה.
המטרה העיקרית של הביקור,
עליו נמסר היום בפראג ובמוסק-
בה? היא לחת�ם על הוזה ידידות
חדש בין שתי הארצות. המשלחת
הסובייטית תשתתף גם בחגיגות ל-
שחרור צ'כוסלובקיה מידי הנאצי:!.

ב�9 במאי.
בהודעה לא גאמר אילו מנה-
גים סובייטיים יסעו לפראג. אולם
משע�ים' כי יהיה זה מנהיג ה-
מפלגה, ליאעיד ברז'נייב וראש�
הממשלה, אלכסיי קוסיגיו, או ה�

נשיא ניקולאי פידגורגי.
יהיה זה הביקור הראשין של
חת סובייטית רמת דרג כזו משלי

למן הפלישה.

נתגלו שרידי
הצוללת "ארידים"

טולון, 30 (ע"צ) - הצוללת ה-
צרפתית "אדידיס", שנעלמה בים
ב�4 במארס, ובה 57 איש, התפו-
ררה כתוצאה מהתפוצצות — ס-
בורים המומתים, שבדקו צילומיש
שצילמו ע"י הספינה האוקיאנוגר•

פית האמריקנית "מיזאר".
צילומים אלה איפשרו למהנמןן
הימיים הצרפתיים לזהות את הער
רידים שנתגלו על קרקעית הי*

כשייכים לצוללת.

טעותם של הלניניסטים
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מאת מיכאל לייק ך* עוד השייח'ים ויועציהם,
תשע נסיכויות חמפרץ הפרסי,4* המנסים להקים איחוד של
מנידים בראשיהם וממלמלים
תחזיות שחורות בעקבות הצח�
רת בריטניה על נםיגח מאיזור
זה? מגלה כוויית זהירות ושר
קלת מעשיה במחשבה תחילה.
הכווייתים מאמינים' כי ניתן ל�
מבטיח את עתידם אולם
הם ניצבים בפני לחצים פני�

מיים וחיצוניים.
דבר אחד בדוד. כאשד יפוג
תוקף חוזי' ההגנה של כוויית עם
בריטניה בשנה הבאה הכווייתים
לא יחדשו אותו. הזמנים השתנו
מאז נשלח לשם צבא בריטי ב�
1961 כדי למנוע פלישה מהירה.

כיום מוכנה כודית לנהל כעצמה
את משהק הכוחות בין שלוש ה-
מדינות הקובעות באיזוד' עיראק,
ערב הסעודית ופרס. שכן, כיום
אין האופנה מרשי' להסתמר על
כוח מערבי כמו בריטניה. ד'דבר

פוגו! בתדמית הערבית:
כוויית לחוצה בחור המפרץ בין
שני שבנים חזקים ומגוגדים. עי-
ראק בעלת המשטר הבעת'יסטי
הקיצוגי וערב הסעודית הגשלטת
עיי המלך פייצל כתאוקרטיה פאו�
דלית. כוויית אינה יכולה לראות
באף אחת משתי אליי "אח גדול"

שהיא זקוקה לו.
בעוד היחסים עם עיראק הם
"לבביים", סיכםוך הגבול בין שתי
המדינות טרב הוכרע. רבים ה-
מאמינים כי כוויית קונה את עצמ-
אותה עם העיראקים ע"י המענקים

שליי למלהמי' נגד ישראל.
-יחל � יעי -"ב ד . . ל טו-
בים יותר? אולם קיימים חששות
שלמלד פייצל ילרי' משהו מאוד
לא נעים, כמו מהפכה, עם תו-

צאות מרחיקות לבת.
השעעה גרפית

"האח �גדולי' הטוב ביותר ל�
כוויית היא פרס. לזו יש אוכלו�
סיד. של 0ג מיליון העןלי' על ה�
אוכלוסיה הערבית כולי' באיזור,
לרבות עיראק, סעודיה, כוויית
והנסיכויות. האוכלוסייה הכוללת

של כל אליי אינה עולה על 12
מיליון.

פרס היא אנטי�נאצדית ואנטי
רוסית מבחינה פוליטית אם לא
מבהינה מסחרית והיא מעוניינת
בהבטחת זרימת הנפט. כמו כן יש
מספיק פרסים בכוויית כמו בכל
מקום אחר במפרץ כדי שהשח
יוכל להמהיש שס את השפעתו.
אם כי יש כמובן כווייתים רבים.
המתנגדים להגדלת ההשפעה הפר-

סית.
בקרב הכווייתים הצעירים בעלי
ההשכלה נובר התסכול נוכה קי-
פאון התהליכים הדמוקרטיים.
כוויית היא המדינה החמישית ב�
ע�לכ בהפקת נפש. ההבנסה מגיעה
ל�350 מיליון ליש"ט. בהתהשב ב-
אוכלוסייה של שלושת רבעי מיל-
יון נפש, הרי זו ההכנסה הגבוהה

ביותר בעולם לגולגולת.
בתנויות יש שפע רב של מכ-
שירי טלוויזיה ומכשירים חשמ-
ליים למיניהם. הבזר כולו הוא
הלום בלהות אלקטרוני. המכוניות
שסו�. לבאן ולבאו ללא אבחנה.
שיעוד התאונות הוא הגבוה ב-
עולם. כאשר 10 אחוז של כל

כלי הרכב נפגעים כל שגה. או-
י אילפת! אין נ?: י י ה- לם יד
בדואים ט�ים במוניות ופועלי ה�
נפט מפעילים הילוד אוטומטי ב-

מכוניותיהם.
אולם כוויית היא עדיין מדינה
פיאודלית הנשלטת ע"י שושלת
סבאח. עד שנת 1965 היו כולם
שבעי רצון. המושל זכה לכבוד
כעומד בראש המבנה השבטי.
דלתותיו היו פתוהות לכל. ה�

פטרנאליזפ שלו חיי אהוד.
ב�1965 עלה שליט חדש, שייח'
סבאה אל סאלם אל סבאח שגסוג
אל חיק משפהתו� אותה הפד ל-
כיתה שאינה שייכת יותר לכל
הכווייתים. דברו הוא תןק לכל
המפלגות הפוליטיות אסורות. יי
בד. על�אף הופש העתונות ועל
אף ההטבות הסוציאליות הגדולות
— חינוך הופשי, שירותי בריאות
ואף טלוויזיה חינם והסיכוי לצבור
הון גדול — מתהזקת בכוויית או-
פוזיציה' שיש לה קשרים עם הח-
זית העממית בעומן ובמוסקט ו-

עם "אל �פתה".
עם זאת, האופוזיציה הוששת
ממהפכה שתביא לשפיכות דמים

האולי להשתלטות כת�צבאית ש-
תתרום את היציבות השופעת של
הארץ ותהפוד אותה אולי לעיראק

נופפת, דבר המחריד רבים.
הצרה היא? שאין דו�שיח פד
ליטי. הרדיקלים שהם מתונים לפי
כל קוה�"ידה. עדיין אסירה פעי�
לתם הפוליטית. אין ספק, כי ל-
מתקדמים לא גיתן ייצוג בפרלמנט
שנבחר לפני שלוש שניפ. התו-
צאה היתד. בחידת פרלמנט מ-
מושמע' המורכב מבדואים, שאינו

מכיר באחראיותו.

נראה, שהרפורמה החשובה ב�
יותר הדרושה היא בחוק האזר-
חות. מבין איכלוםי כוויית המו-
נים 750 אלף נפש דק 250 אלף
הם מקומיים בעלי זכות אזרה
ורק הם נהיים מן ההטבות של
מדינת הסעד השיית'ית. כמובן ש-
הדבר מעורר התמרמרות גדולה

בקרב כל היתר.
כוויית היא עדיין הנסיכות ה�
מתקדמת ביותר רהסדץ. אילם אי�
די בכך. יגיע הזמו ששייה' סבאה'
יידרש לדראות דוגמה טובה יותר
של שיתוו' דמוקרטי לגסיכויות
המפרץ הניצב"ת ד6יי לחציי!
ראךיקליים בעקבות פרישתה של

בריטניה.

כוויית מוכנה להגן על עצמה
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