
בצידה. אי־ש□ אלא הדרך בסוף המטרה אין לעתים
שטראוס. א.ל.

 בבניית מפריע באין להמשיך נוכל כי בטוחים היו ה״ניצים"
 באיזור, מתחרה הצבאי לכוחנו אין וכי הגדולה, ישראל

 חזקה, כה שישראל הם גם בטעות סברו ה״יונים" ואילו
 הערבים כלפי נדיבה להיות לעצמה להרשות שתוכל עד

 תמורת לא אפילו וזכויות, שטחים להם ולהחזיר המושפלים,
 כמעט רבות ומבחינות כמובן. טעו, ואלה אלה מלא. שלום

 מרובים, פוליטיים ויכוחים אותם בכל טעם היה ולא
 לאוקטובר ׳67 יוני בין אלה בשאלות בישראל שהתנהלו

 תנועות ותומכי כפובליציסטים •בעיקר סופרים, ואשר ׳,73
נכבד. חלק בהם לקחו פוליטיות,

 בשנים גם כי מבינים, אנו ׳73 אוקטובר מלחמת לאחר
 התחושה וכי המצור, מצב מישראל סר לא לה שקדמו

 אמיתית היתד, ׳,67 יוני עד מצבה את שאיפיינה הקיומית
 המלחמות שתי בין אותה שתקף שיכרון מאותו יותר

האחרונות.
ו.

 החלה הבמה על לוין חנוך של מחזותיו ופעת
 תוכניות בשתי ראשיתם ׳.67 יוני מלחמת לאחר

"קטשופ" פזמונים, עם סאטירי־פוליטי, קאבארט
כאשר ,1970 באביב ;הבאה״ והמלחמה ואני ו״את

 הקאמרי בתיאטרון הוצג בשיאה, היתד, ההתשה מלחמת
 קאבארט של צירוף היה זה אמבטיה". "מלכת מחזהו

 שאופייה עזה, קינה עם יחד וחריף, אקטואלי סאטירי־פוליטי,
 הכאב בזעקת הסתפק לא לוין חנוך וסארקאזם. עמוק כאב

 ב״שיח הקיבוצים צעירי של ,רבת־ד,תהיות התמימה,
 קדושות" ב״פרות לפגוע היסס לא הוא (.1968) לוחמים״

 ישראלים, צעירים של והאטימות העצמית האהבה — כגון
 ומידה אבן(, דיין, )גולדה, הפוליטית המנהיגות של הנלעגות

 ואלמנות, שכולים הורים אצל אפלו הקיימת צביעות, של
 תחושת במלחמה; יקיריהם ממות פולחן עושים אשר

 צעירי של בשיחותיהם המלחמה לאחר )שהועלתה ה״עקידה"
 "שדמות"(, שלהם, ובכתב־העת לוחמים", ב״שיח הקיבוצים

 למשל, באה, במלחמה, שנפלו ישראלים, צעירים של עקידתם
: (1970) אמבטיה״ ״מלכת מתוך הבא, בשיר מזעזע לביטוי

 קברי על כשתעמוד היקר, אגי
ערירי, ומאוד ועייף זקן

בעכר. גופי את טומנים איך ותראה
אבי, מעלי, עומד ואתה

כך, כל גאה אז תעמוד אל
אבי, ראשך, את תזקוף ואל

 בשר מול בשר עכשיו נשארנו
אבי. לבכות, הזמן וזהו

עיני, על לבכות לעיניך תן אז
כבודי, למען תחריש ואל
 מכבוד חשוב שהיה מה דבר

אבי. לרגליך, עכשיו מוטל

קרבן, שהקרבת תאמר ואל
אני, חייתי שהקריב מי כי

גבוהות, מלים עוד תדבר ואל
אבי. נמוך, מאוד כבר אני כי

 קברי על כשתעמוד היקר, אבי
ערירי, ומאוד ועייף זקן

— בעפר גופי את טומנים איך ותראה
אבי. שליחה, ממני אז בקש

 למגרעות מהכלל יוצאת רגישות מצוייר. לוין חנוך אצל
 בכוח וחושף מגנה חופר, הוא אותו המצוי, הישראלי האופי

 אמבטיה" "מלכות מתוך הוא אף "זבוב", במונולוג עז.
:כותב הוא (,1970)

 הזבוב את שמעניין מה כל רבותי, גלויות, לדבר לא "למה
 יושב כשאני אבל הסוואה. שום בלי שלי, הצואה זוהי

 לא מלמטה, לי שיוצא במה מחטט לא אני בבית־כיסא,
 יבואו ואם עיתון. וקורא יושב אני זבוב, לא אני רבותי,
 אף על שהזבובים, — חסרים אינם וכאלה — כנגדי ויטענו

 אכחיש! לא — משלנו מהיר בקצב מתרבים נחיתותם,
 ולהעביר לנו להציק הזבובים של שביכולתם יטענו ואם
 ויטענו יוסיפו ואם !נכון זה גם — המעיים טיפוס־ את לנו

 לא — עבר מכל אותנו ומקיפים מאתנו רבים שהם כנגדי
 יגיעו לא — לעולם! — לעולם ברם, זה. את גם אכחיש

ההיס את יודעים אינם הם !האנושית לאיכותנו הזבובים
 האחרונה, טיפת־הדם עד להתעקש שבועתנו את שלנו, טוריה

 ואת הלאומית מורשתנו את הזאת, לאדמה שלנו הקשר את
הקיום!" כורח

 החיצוני האוייב הם במהותם, לטעות קשה שלא הזבובים,
 דיהו־ של תהליך העובר אוייב אותו הישראלי, האדם של

 ובוודאי בן־אדם, לא זה זבוב לסיוט. ונעשה מאניזאציה
 יכול מציק. ואובייקט אובייקט. חפץ, הוא זבוב יהודי. שלא

 בו, והמלחמה בטיפוס־מעיים. במגיפה, אותנו להשמיד גם
 מהרגשת גדול חלק לנו נותנת שגם היא קיומנו, כורח שהיא
העצמי: הערך

 !״ שכמונו נפלאים לא־זבובים !זבובים לא שאנחנו כמה ״הו,
 המונולוג. את לוין חנוך מסיים —

 של "נמלים" את )המזכיר זבוב, כאל הזולת אל היחס
 נעשה אלא החיצוני, באוייב רק מצטמצם אינו אורפז(,
החבר סביבתו אל הישראלי האדם של אופייני יחס לעיתים

 אחרים, בני־אדם ידי על הנחנק אדם ומשפחתו. תית
 חפצים כאל אליהם, מתייחס הוא ואשר אליו, המתייחסים

ורכוש.
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אדישות

נפרדים. פפים על

 ובו עולם לוין חנוך מעלה (,1972) ״חפץ״ הבא, במחזהו
 כאל זולתו אל איש מתייחסים גיבוריו חפץ. לאדם אדם

 מבקשים הם באמצעותו אשר כמכשיר לשלטון, אובייקט
 מהם. אחד בכל שמצוי הקיומי הריק את למלא

 דברים לעשות נתבעים כאובייקטים, לוין, של גיבוריו
 מתוך אותם ועושים עמהם, שלמים אינם ליבם שבעומק

 המדינה, בלחץ כבושה, שינאה או חמדנות התרפסות,
 תגובתם דרך אופיים. חולשת מפני או הסביבה, החברה,

 ידיים, בשתי לחטוף מנסים שהם. בכך היא והתגוננותם
 למצוא הכללית. והנחת ההנאה מעוגת יותר, שאפשר ככל

 חברתית, משפחתית, בבחינה ממך שנחות מי )כל "זבובים"
 מגבוה עליהם להסתכל שאפשר — ולאומית( מעמדית

 בבית, קטנים לעריצים להשתעבד שני ומצד ולהשפילם,
 האדם מוצא בהערצתם אשר מחוץ, נערצים למנהיגים או

 קניינים של בעולם חי הוא וכך המרוקנת. לעצמיותו פורקן
 "חפץ", זה ובמובן מהלכים־על־שתיים. וחפצים מדומים

 לאומית, הווייה אותה של הגרעין הוא המשפחתית, הדראמה
חיצוניותה. על סיפרה אמבטיה" ש״מלכת

 פזמונים, עם מחזה הוא אף (,1972) וליידנטאל״ ב״יעקובי
 של הווייתו בנבכי לחפור לוין חנוך המשיך מחזותיו, ככל

 עצמו בידי — הפעם לשימוש, אובייקט חפץ, בתור האדם
 תחושה וביצרו נדירה, לירית וברגישות אחרים. בידי ולא

 אדם של בדידות מעמקי חשף הבמה, על אינטימית־מאגית
 והאלי־ הסאטירה סגנון את זונח כשהוא וגופו, עצמו כלפי

האקטואלית. הפוליטית גוריה
 דראמה של התערובת בידיו יפה עלתה לא זאת לעומת

 קאבארט בסגנון חריפה, פוליטית התרסה עם משפחתית
 מלחמת לאחר כשנה והוצג שנכתב "שיץ", במחזהו סאטירי,

 הקיום של המורכבות את לרדד ניסה המחזה ׳.73 אוקטובר
ישרא עסקים לכדי הישראלי־ערבי והקונפליקט הישראלי

 כמקור ובשר אירוטיים, תענוגות בשר ועפר. בשר של ליים
 וכנגדם זללנים, לעשירים כתענוג ובשר קצבים, להתעשרות

 להתעשרות מקור המשמש ועפר, בקרב. הנופלים פגרי —
 היום, בבוא ההופכים, ביצורים, ובבניית בחפירות קבלנים,
 במחזותיו במלחמה. שנפלו לחיילים מוכנים לקברים

 לעת־עתה זנח (,1976) ו״פופר״ (,1975) ״קרום״ האחרונים,
הפוליטי. הכיוון את לוין חנוך

ז.
 נשכחת שאינה מכה היכתה ׳73 אוקטובר לחמת
 כי עכשיו מבינים אנחנו ממנה וכתוצאה בנקל,

 מצבנו את שאיפיינה מצור, של הקיומית התחושה
השיכרון מן אמיתית יותר אולי היא ׳,67 יוני עד

 שתחושת דומני ומעתה אלה. מלחמות שתי בין עלינו שתקף
 לאומית, סכיזופרניה של מסויים במצב נתגלגלה המצור

 אצל וגם הישראלים, מאתנו, אחד כל אצל אולי המתרחשת
 סכיזופרנים. שאנחנו אפילו ידענו לא אולי קודם כעם. כולנו,

 לפקוח הצורך קיים אחד מצד :כזה הוא הסכיזופרני והמצב
 מאבד אתה עיניים, פוקח לא אתה שאם משום עיניים,

 פקיחת אבל לאיבוד. ללכת ועלול שלך הזהירות חוש את
 היום, ועד ברנר מתקופת הישראלי־ערבי, בהקשר עיניים,

 אתה שאם משום גמור. בייאוש שקיעה של סכנה גם בה יש
הדבר 7בו נתון שאתה הסיטואציה עבר אל רק מסתכל

 אולי אלא שלך, הזהירות חושי את לחדד רק לא פועל
 ייאוש, של מחשבות עריקה, על מחשבות בך לעורר גם

...מחשבות
 מברכת אחד מצד בה יש העיניים, עצימת של השנייה, הדרך

 כיום, גם מצויים הישראלים, שכולנו, חושב ואני ;השיכחה
 אפוקא־ והרגשה עיניים פקיחת באותה רק לא זה, ברגע גם

 בעצימת גם אלא לקיומנו, וחרדה סכנה של ליפטית־לעיתים
 היינו לא — עיניים עוצמים היינו אלמלא כי עיניים;
 ולהרבות משפחות ולהקים יום־יום חיי לחיות יכולים

 ישראלים מיליון מרבע יותר לנסוע, ואפילו בשביתות
בחוץ־לארץ. להינפש קיץ, מדי

 רק לראותה אפשר אי חיובי. צד גם יש העיניים בעצימת
 היא־היא הפצעים, הגלדת השיכחה, כי שלילי. כעניין

 — לזכור תמיד צריך אבל לחיות. להמשיך לנו המאפשרת
 עליה נלווית ולא שלטת, היא רק אם הזאת, העיניים עצימת

 כמלחמת נוסף, לאסון להביא עלולה — העיניים פקיחת גם
 וישכח, ישוב הישראלי אם לקרות עלול והדבר כיפור. יום

 יתעלם ואם נמצא, הוא והיכן חי הוא איפה וכעם, כיחיד
 במיסתרים. הזמן כל אותנו המלווה מצור תחושת מאותה

 פקוחי ללכת שעלינו פירושה החיובי, במובנה הסכיזופרניה,
 את ולא הטוב את לקחת יודעים לסירוגין, ועוצמיהן עיניים

 זהירים, להיות גם אך לשכוח, יודעים המצבים. משני הרע
 להגיע ולא עיוורים להיות לא גם אך בייאוש, לשקוע לא

נוסף. לאסון

 לאחר אחדים שבועות כתב, יעוז־קסט איתמר המשורר
 :בשם מאמר אחרונות״, ״ידיעות בעיתון כיפור, יום מלחמת

 ועלה שב מאמרו ונושא יהודי"; וגורל ישראלית "תדמית
 בתחומי הניאו־יהודית התפיסה "על בחוברת כשנה לאחר

הישרא התדמית על כתב יעוז־קסט )»(.הספרות־והאמנות״
 של בסימן בידינו, גורלנו את כאן לקחנו לפיה לית,

 אדם, של חדש סוג כביכול פה ויצרנו היסטורי, אקטיביזם
 לעומת אלה וכל — הישראלית בהיסטוריה חדש שלב ובא

 השואה. ובעיקר הפאסיבי, היהודי הגורל של העבר
 נולדו שלא עבריים שסופרים התופעה, על עמד יעוז־קסט

 נאלצים כמו השואה, תקופת את עבר וחלקם בארץ־ישראל,
 מעניינות אינן אלה כי ילדותם, לחוויות להתכחש בכתיבתם

 הישראלי מהציבור ניכר שחלק למרות וזאת הישראלים, את
 גורל על לשמוע רוצים אינם הישראלים דומה. תקופה עבר

 אחרות. וסיבות בושה מחמת בו, הכרוך וכל עצוב, יהודי
 שהם לראות עיניהם פתאום נפקחו ׳73 אוקטובר לאחר ורק

 אמור זה ודבר עצמם. בעיני נצטיירה שתדמיתם כפי אינם
 יעוז־קסט לדעת בני־הארץ. ה״צברים", לגבי במיוחד

 וברגשי נפרזת עצמית בגאווה לשגות נוטים ה״צברים"
 טוב בהן התקופות וזאת התפוצה, יהודי כלפי עליונות

 מצד אך ׳.67 יוני שלאחר התקופה כגון ישראל, של מצבה
 — נסיגה קשה, מלחמה לאומי, אסון של בתקופות שני,

 אצלם קיימת מוגזם. בייאוש לשקוע נוטים בני־הארץ
 וייאוש מופרז, עצמי ביטחון של הקטבים בין התגודדות

גמור.
 מצבה את נעמיד אם כי באמרו צודק שיעוז־קסט דומה

 עלינו נכונה, בפרופורציה ׳73 אוקטובר לאחר ישראל של
 קשות, תקופות שלו בהיסטוריה עבר היהודי העם כי להודות

 והאפשרות הפיזי, הקיום בהן תקופות בשואה, רק ולא
 מאשר מועטים היו יותר, טובים חיים לצאצאים להבטיח

 והמשפחות בייאוש, שקעו לא יהודים זאת ובכל בישראל.
 במג־ שקיימת משמע כיום. בישראל מאשר גדולות אף היו

 פרופורציה, היעדר של מעטה לא מידה הישראלית טאליות
 לנורמאליזאציה, ציונית הבטחה אותה מתוך אולי הנובע
 שוקעים אזי — בגן־עדן חיים לא שאנחנו ומתברר ומאחר
 וצצים זה, כל בכלל לנו למה — ואומרים גמור בייאוש
 כאילו ההיסטוריה, מן בריחה של אסקפיזם, של חלומות

 בטוח, אישי, אפילו ואולי לאומי, לקיום אפשרות ישנה
עלי־אדמות. בגן־עדן אחר, במקום

הבא( בגליון )הסוף

בשלי אני

יוצרת לכתיבה סדנא

שירה
237586 טל׳ ת״א, ,43 פרישמן רח׳ ״דוגית״ גלריה




