
 לשאול, אפשר כך נכון. לא מוצגת השאלה לדעתי,
החש למלחמת דתי פירוש להקנות מקום יש האם

 "קומה לברכת לאומי פירוש להבדיל, או, מונאים
מב השאלה שהיא, כפי וכר. אויביך" והפיצה ה׳

 היהודי", "המצב של המורכבות את מראש טלת
 ו״אלגאנטית" חדה הבחנה אולי מאפשר שאינו
והלאומי. הדתי בין כזאת

1.
 הרחב הפרימטר בתוך שאשאר לי נדמה זאת, ועם

:נקודות שתי על אצביע אם השאלה, של יותר
ה לסמלי בהזדקקות לנהוג יש שבה הזהירות א.

 הברכה הר שהוא גריזים, הר :קטנה דוגמא עבר.
ה הר להיות עלול משה, בתורת תמים יהודי לגבי
 מיתוסים בשטח. אותו לבעול שירצה מי לגבי מוות

הרו הקשרם מתוך פורצים שהם שעה דם, תובעים
חני.

 אל מוגזמת לפזילה כבד "אקולוגי" מחיר יש ב.
ועתה. כאן החיים איכות אל אדישות .העבר;

2.
 העולם" תרבות ל" משלנו קליטה כלי טיפוח תנאי:

 זה הרי כלשהי. תרבות על לדבר אין אלה, בלי —
לק צריך זה תנאי ריק. לחלל ריק חלל ליצוק כמו-
הקדימויות. ואת ההיקף את לדעתי, בוע,

אמיר: אהרן
הערכים של הידיעה ה׳א

 רקעו. על משהו אעיר גופן, השאלות על אשיב בטרם
 אתם ולא — אתם בארץ״ הפוליטי ״המהפך נוכח

)מד מסויימות להשפעות "צופים" — כמובן בלבד,
ני בישראל". החינוך "דמות על הסתם( מן איגות,
 והחינוך התרבות שבתחום מלמד השאלות של סוחן
 דתי "פירוש לתת המגמה שתגבר "צופים" אתם

"תר של היקפה את ולצמצם הלאומיים" לערכים
בתוכניות־הלימודים. העולם" בות

לע הפוליטיים בנתונים ומפוכחת רגועה הסתכלות
 הרכיב על החדשה, הממשלה של ולתיפקודה לייתה

למסקנה להביא בה יש בתוכה, הדתי־הפוליטי
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 ה׳־עיתוך. מצע את הדגשנו 1 מס׳ ״77 ב״עיתון

 קראו לא ה״עיתון" של החדשים ומנויו קוראיו
 לעדכן אנו מעוניינים לבן הראשון, גליונו את אולי

המצע: עיקרי את ולהדגיש ולחזור אותם גם
 שאינה חופשית, ספרותית במה הוא ״77 ״עיתון
 תומכת ואינה פוליטי־מפלגתי, גורם על״ידי נתמכת
 ה״עיתון" זוכה לה המזערית התמיכה בזה♦ בגורם

 התמיכה עיקר והתרבות♦ החינוך ממשרד לו באה
 המוותרים ״77 ״עיתון של הקבועים משתתפיו הם

 המתנדבים פעיליו שלהם, הסופרים שבר על למענו
 מינויי האפורה, המינהלית העבודה את העושים

האית המישענת זו הקבועים• והקוראים ה״עיתון"
 "שיש והמוכיחה קיומו עצם את המצדיקה נה,

בו"♦ חפץ למישהו

 בדריכות עוקב שה״עיתון" להדגיש כמעט מיותר
 את להדפיס שואף העברית, בספרות המתרחש אחר

 "עיתון בספרותנו♦ שנוצרות ביותר הטובות היצירות
יהו סופרים וביצירות העברית בספרות רואה ״,77

 הספרות את — שונות בשפות הנכתבות דים
 של כוחה זה בשילוב עולמית* הכלל היהודית,
וייחודה♦ הזאת הספרות

 כותבים רבים סופרים הגירה, ארץ ישראל, מדינת
סופ של יצירתם מעודד ה״עיתון" שונות• בשפות בה

 חשובה תרומה שבהן, בטובות רואה אלה, רים
שלנו• המקורית התרבות להתהוות

המת- אחר מקרוב לעקוב עצמו על נטל ״77 ״עיתון

 תשל״ח, הלימודים שנת לקראת
 את לשנות המגמה ובעיקבות

 הלימודים בתוכניות הדגשים
 סופרים־ של לשורה פנינו

 להשיב בבקשה פרוזאיקוגים
:שאלות שתי על

 דתי לפירוש מקום יש האם .1
 במסגרת הלאומיים לערכים
? הלימודים תוכניות

 לדעתד הרצוי ההקף מה .2
 •:העולם״ ״תרבות ללימודי

וכר?... היסטוריה הומניסטיקה,

 ובין בפועל בין והלחצים־שכנגד, הלחצים שמאזן
 דווקא אלא לחיזוקה לא שיביא לוודאי קרוב בכוח,

 בתמידות והלכה שהחריפה המגמה, של למיתונה
 נשכח אל לגילגוליה. מפא״י של שלטונה בתקופת
 על גם מופקדת מהיותה דווקא המפד״ל, שמעתה

 של מזרימתם איננה שוב והתרבות, החינוך תיק
 מתוך הן לחצים־שכנגד, לספוג עליה אלא לחצים

 וצי־ כוחות מצד והן ממנה חלק שהיא הקואליציה
לקואליציה. שמחוץ בורים

 אדם שאין אלו מסוג כמובן, הריהן, עצמן השאלות
 אלא עליהן להשיב יכול נאור להיחשב המבקש

 ודאי הם שאף השואלים, "צופים" שאותה ברוח
המ מן פחות לא נאורים אנשים להיחשב מבקשים

 מציגים שהם העובדה עצם היא לדבר ראיה שיבים.
הנוכחי. בהקשר שאלות

 דתי פירוש "להקנות מקום אין (1) כי אפוא, ברי,
 "תרבות היא ראויה (2) וכי הלאומיים״ לערכים
תוכ "במסגרת האפשר ככל נרחב להיקף העולם"

הלימודים". ניות
 פנים שני שהן — השאלות בשתי העוקץ אולם

 קטנה אחת בתיבה כמדומה, נעוץ, — מטבע לאותה
משמעו על דעתם נתנו לא עצמם השואלים שאולי

 הראשונה: השאלה של בנוסחה אחת באות תה.
 "ה״לאומיים". "ה״ערכים של בה״א־הידיעה

 למדנו מועצת־הביטחון של 242 ההחלטה מן עוד
 קטנה תיבה של ולמשקלה לחשיבותה ערים להיות

 "מן לנסיגה משטחים" "נסיגה בין המבחינה זו,
 אולי נופל שהוא אף שלפנינו, בכתוב גם השטחים".
מו של מהחלטות ובמשקלו בחשיבותו במידת־מה

 המכרעת. היא קטנה ה״א אותה הביטחון, עצת
 אל אותנו מפנה השאלה של שניסוחה משום זאת

שבהק המוכרים, הידועים, הלאומיים" ה״ערכים
 מימית, מזיגה ממילא הריהם לנו והמוכר הידוע שר

 "אתנית"־ מסורת ולאום, דת של ודלוחה מביכה
 היא מהותה שמעצם מזיגה ;מולדת וערכי עדתית

לער "לאומית" פרשנות מחייבת( אף )או מאפשרת
טח־ אף )או מאפשרת שהיא כשם — דתיים כים

 לתרגם ובאזור, בארץ הערבית בספרות רחש
 עליה♦ ולכתוב זאת מספרות

 יעשו ערבים סופרים שגם שרצוי סבור ״77 ״עיתון
העברית• לספרות ביחס בג״ל

 הוויכוח שבלהט הראשון היה מי זוכר איני שוב
 אם שמאלנית"♦ "מאפיה האווילי המונח את קבע
 הספרותית הקהיליה בחיי מעורה סופר זה היה

סופ את החוצים שהניגודים ראה לא איך בארץ,
שונים• בכיוונים רצים רינו
 רובם שרוב כאן בבר להעיר צריך זאת עם יחד

 זיקה בעלי הם הפעילים ישראל סופרי של המכריע
פלס "בעיה שנקרא במה מכירים העבודה, לתנועת
 גם ויתורים תמורת שלום להסדר מוכנים טינית",
 גם תמצא דומות עמדות אבל ובשומרון• ביהודה

 מרצים עיתונאים, ציירים, תיאטרון, אנשי בקרב
 כן אם מדוע ופועלים, פקידים באוניברסיטאות,

 סופרים! בקרב דווקא שמאלנית" "מאפייה "גילו"
 לכיוונים רצים באמור, הסופרים, בין הניגודים
 אני הקורה, לעובי להיכנס המקום כאן לא אחרים♦
 מלאכת את שיעשה מי וימצא היום שקרוב תקווה

לתופ ההולם הניסוח את וימצא המדעית ההוכחה
שאפרט♦ מבלי מצביע אני עליה עה

 סופרים שישנם או זרם, שישנו לומר ניתן וכאן
 אסתטיים להישגים וחותרים זרם באותו השוחים
 הסיטוא־ האמת חשבון על לרוב וזה הלשון בתחום
 בזרם ההולכים סופרים ישנם ומאידך, טיבית•

 גם וההווה העבר כמרכיב האדם חשיפת החשיפה•
 קונקרטי ובזמן מאד קונקרטי במקום הפועל יחד,

 לרוב משלימים מסויים וזמן מסויים מקום מאד♦
היא השניים מן ביצירה, שנוצרה הדמות את

 "הלאומיים". לערכים דתית פרשנות ייבת
 המזהה ה״א־תידיעת בלי לאומיים־״סתם", ערכים
 או היהודי" "העם של כערכים למעשה, אותם,

 לפרשנות ניתנים אינם מעיקר□ "עם־ישראל",
 להיקפה עקרוני סייג להעמיד כדי בהם ואין דתית

במס כאן( המוצעת )בהוראה העולם" "תרבות של
 ה־ ,הקשיים ממלכתית. תוכנית־לימודים של גרתה

 בתוספת תחילתם המעשיים, גם וממילא מושגיים
ה׳א־הידיעה. של זו

 אותה שמביא הוא המר זבולון לא זו קטנה ה״א
 נושאים "1977"עתוך כעורכי נאורים אנשים עימו.
 להבחין בלי אף ובבואם, בצאתם עמהם, אותה
עליו. הדעת את לתת ובלי בדבר

 ולתרבות- לאומיים, לערכים האמיתית המלחמה
 בערבוב־ המלחמה היא המהותית, כהשלמתם עולם

 העיר־ זה — ולאום מולדת עדה, דת, בין התחומים
אוטומא המצביעה, בה׳א־הידיעה המסתמל בוב

 עברית בארץ עברי לאום ערכי על לא כביכול, טית
 עבריים־יהודיים־ישראל־ ערכים של דייסה אלא

ם. יי
 דתית. לפרשנות מקום נותנת שהיא די לא זו דייסה
 מחייבתה. שהיא לומר כמעט אפשר

 האחראית היא ממשלת־הליכוד לא מקום, מכל
לבישולה.

באר: חיים

שתים מכיוונים הארה
להס עלי דברי בפתח שכבר דומני, ההגינות, למען
 העומדות החינוך מן המוגזמות הציפיות מעצם תייג

 שלי נסיוני מתוך בפני. שהוצגו השאלות ביסוד
 חצי לפני שלו הקאריירה את )שהתחיל כתלמיד

בחר עוקב שאני בתי של נסיונה ומתוך שנים( יובל
 אני יכול בבית־הספר, התנסותה אחרי ובדכדוך דה

 על דבר־מה להמאיס מבקש אתה שאם להעיד
 בתוכנית אותו לכלול אלא צריך אינך איש־צעיר

 שהורה שאו ג׳.ב. של ■דבריו לכאן ויפים הלימודים.
 בבית־תספר. יצירותיו את ילמדו שלא בצוואתו

 נותרה הממושכות לימודי שמשנות מכיוון אולם
 אני צייתנות של מבוטלת לא מידה לדאבוני, בי,

 שחברתנו, הנחה מתוך השאלות על לענות משתדל
הלימו בתוכנית לכלול מבקשת אחרת, חברה ככל
 מבקשת היא ושאותו לה ויקר שחשוב מה כל דים

הבאים. לדורות להנחיל

:העניין לעצם השולחן, את משניקיתי עכשיו,

 המפריד הגבול קו בכך, מקורי איני ואני לדעתי, .1
 כלל, ברור אינו היהודי בעולם והלאום הדת בין

 איני ואף־על־פי־כן כלל. קיים הוא אם בטוח ואיני
 כלשהו פירוש לה שיקנה בתי של המורה מן מבקש

 החברה על־ידי נתבקש שהוא מידע פרק לאיזשהו
הדב את שיציג ממנו מצפה ולני לידיעתה. להביא

 אולם, יתירה. באובייקטיביות שהם, כפי בפניה רים
 דבר בעולמנו שאין לדעת דיי מפוכח שאני מכיוון
 ממנו מצפה אני יתירה" "אובייקטיביות הקרוי
מכיוו מוארים כשהם לידיעתה הדברים את שיביא

 הדברים את לבחון אותה ילמד כלומר, שונים. נים
שלהי קורות את ומנוגדות. שונות מנקודות־ראות
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 מסויימים סופרים של מטרתם היא זו אם מורכבת•

 שחם חברתיים מתחים לחשיפת מגיעים שהם הרי
 חברתיים מהפכים חברתיות, תופעות של תוצאה
וביו״ב♦

סופ דורות שחוצים האמיתיים הניגודים הם אלה
קבוצתיים• עת כתבי ואפילו סופרים קבוצות רים,

בהק לקצץ שיש שטען מי טען ויכוח אותו במרוצת
 מקווה אני ספרותית♦ לפעילות הממשלתיות צבות
 אחיתופל לעצת שועה אינו השלטון מאנשי שאיש
 לה שתהיה שרוצה שחברה סבור אני זאת♦

הלאו ההיסטוריה היא לטעמי, )ספרות, ספרות,
 שהיא בפי אותה! לממן חייבת האמיתית( מית

 שלה החינוך מערכת את צבאה, את לממן חייבת
 רוצה היא אמנם אם שלה, הביוב מערבת ואת

!קיימת חברה להיות
 שישה של תשובותיהם מביא 4 מס׳ ״,77 ״עיתון

 החינוך• במערכת וערכים דת על למשאל סופרים
 רוויזיה לערוך העת שהגיעה אנו חושבים רב זמן זה

הלימו בתוכניות בעיקר החינוך♦ במערכת יסודית
 המסתמנת המגמה התיכוניים• הספר בבתי דים

 חשבון על היהדות לימודי את להגביר לאחרונה
 בנו מעוררת כללית ותרבות הומניסטיקה לימודי
לחי לחתור שיש סבורים אנו כי אמיתית♦ חרדה

 כללית, תרבות יותר לקראת יותר, פתוח נוך
 מקורית, עצמאית חופשית, חשיבה יותר לקראת

 זכות תוענק למורה כאשר רק להגיע ניתן לבך
 צינור להיות יחדל הוא וכאשר בכיתה היצירה
 מוריו לו העבירו אותם לעוסים חומרים מעביר
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 ע לארץ עליתי
 שפתאוב ילדה,

 ומפוכן מרהיב
— ופה ברכות
 אינם היו והיום

 ראו חשיבה. —
 היו לא שמיים.

 כחמש נתגלתה
 כ אחר שחורה,

 המצוטט. השיר
 כלילה ומרהיב,

 היא פגישה כל
איו ביציות.

 ה הנפש כוחות
 הדב אלא היופי,

ביציות.
 בשיו הכירכרה

 "טרויי לא רוסי
; ולא נופים עם

כאשר
לעבור
♦פרד

שהוא
כולו

שמחס
חקוק>

ה> מן
שו עם

 1 )״הכרמל״
 וחי ירושלים —

 מע פני על נבחר
 ’הכרט על הייתי

 נ הכרמל נוספת.
 יותר, "עצובים"

 אי ירושלים לים.
 האדם לי נראה

 חיי חי אינו אם
 מספר "זלדה",

 2 הם מלובביץ.
זלדה שירי על

ואט חילוניות

 כ מזכירה את —
 דימוי נוצר וכי

 ש מ״מאה באתי
 בתקופה מזרחי".
 1ל רחבה. ניסטית

 כלליו והיסטוריה
 טוני, היתד, שלי

 ארנס בתל־אביב.
 ולמדנו לספרות,
בא וגב׳ ליכוכיץ,

 - התלמידות גם
 ובהט דתיות, לא

 ר ידידי חילוניים.
 נשאר חברותי עם

 נ קיבוצים חברי
 נ הופיעו ארוכות
 "הנוער שבועון
 ׳ צפי, עזה ביזמת

 וס! "תרבות מדור
המאוחד "הקיבוץ

 להד! רציתי אולם
 שבקיבוציב ניים"
 בה. מותנה ואינו

 1בי ניגוד תחושת
 שביל העובדה נם

 השג היא גם טית,
 אמונד על שואלת
 היא הנפש זנועת

 חדש להשגה ■זותי
 הלן דבר... בין1

 יורד היא ־שבת,
זמיתית.

 שהש היא זנפלא
 נ השבת את יקבל

 ? מצב לא וונים,
 היווב אצל ,קיימת
השי )ראה ?חדש.


