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תנועת-העבודהשלחיזורה:;נ:;נסיסכיוםלעמודעשריםטעמיםני Jש]
ה"דיאלבתחוםמצוייםושניהם ,דוחאנשי 'שלקירבתםאחדי.ש

 :פוליטוק"
בעלילבני-בד:תוזקיקותהבחולשתההפוליטיתהמעדנתהדגשתא)

 . 'הקהל.דעתעיצוב ...עללהשפיעהמסוגליםקומה.שיעוד
מנהיגימוגישים ...האחדונים' 'הסקריםתוצאותשאחריייתכן-פניםבהיפוךב) '

 ;באנשי-הדוחזותהלוכה 'של .בהידודהמעוניינים .והם .ניצחון.כבמסעהתנועה
 ', ' .הגיבוריםשלטיעלגולגלותבבחינת

לאאםבמקצת. 6פשטנייייראובאמיתרתם.בטחונילמרות.אלה,טעמיםשני
תחילתמאזלאנשי-הדוחהעבורהתנועתשלההסטרדיתזיקתהאתצךדם.לאזכיר

תרבות.הפכת.משלה,הבסיסיובדוברבראשונה,חיתההציונותר~הדי ;היווצרותה
בחלקןהציונות.שלהמהפכנייםהרעיונותמיצויבבח'נתחיתההעבודהותנועת

הפוליטיתהעבודה .תנועתצמחהבעצםשמהןוהשלישית. 1:השניהיעלייהשל
שלהאמתיחי-ל-ההגשמהארהאמיתי.:האונגדדלהיותהגודלעלהלבוא,לעתיד

הושקעעצוםמאמץבתוכה.היטבמוטמעהי'ההתרבותנושא ;המהפכניתהציונות
אלטרנטיביתתרבותיתבמעדנתבספדדם,בעיתונים. '-התרבותיתבחוםאז

היוםסדרעלשעלומהנושאיםאחדבא.'מבית-אהניתוקעלכפיצויאולישנוצרה
(כשה-שמאלאנשילביןכלכלה.אנשישביןבדיוניםבעיקרהקונגרסים.כלשל

ננגס·ממנוגדולנתחאשדהתקציב.נושאהיהממש).שמאליעדייןהיהלאשמאל
בדכדייס .לביןבינושהיהוויכוחעל-מספרלמשל,אוסישקי'דלהתרבות.כוך mהע"י

ניסההואוא:לרכשערודיהגובל.בחינוךההשקעהשג;דלטעןייס.בדנךזה. ·בעניין
 ' .שכתרווהאמת, .עבדיחלוץיה~הלאעבדייוחיכוךעבדיפד.סשללאלול:ךסביד
י 'עבודהאחדיובחיפושהיתירהדידיות. 1באו ~אברוחניות,זלזולשלהכלליתהמ~מה
מהכלבפני,ארטנטיתפנימיתכבודיראתכשארה ;וכדו'יבלות-"מפיקה"ממשית
היוםשגםעדעמכקה,כהחיתהאם-כןהבדאשיתיזiהזיקהודוח.תרבותשנקרא

 .שללחצחעדאותול"גלגל"ייתכןראפ(!לוהעבודה,לתנועתזהאשראילתתיש
פתיטינדאההדבראםביןוכתיבה.-קדיאהיבחטאת'להתנאו.הטורחפרס,שמעון

 .שלובית-חינוךלאותואלאפוליטיק"ל"דיאלדקזאתלשייךדישאוודאילאו,או
 .העבודהתנועת-לזכותכמוןבוזה
שלגישתםשגםלינדאה .שהזכרתיהיסודסיבותלשתיבכל-זאתכחזוראם

יסודה,בטעותהתקרבות,.-החיזורלתהליךאנשי-הדוחשלוגםהפוליטיקאים
"קולות"איiוםמביאיםאיכםהרוחשאנשילדעתעליהםהפוליטיקאיםשלמט~מם
אתהמשמיעכצדפעםמדי .מתייצביםהםבהםציבורייםבוויכוחיםגם ..נוספים

הקונצנזוסשלכוחו .לערמתבשישיtכבטלזודעהשלהמעשימשקלק •עתך.ו .
הס~ודיבחשבוןדקשיעוד,לה.םשאיןאחדיםדבד'םכמונמדד,ועדנהiדלאומי. ' .

 1טווח.ארוך

הואלהם.העומד ·היחידף pשהןך,ולדעתעליהם-אנשי-דוחשלדאותםומנקודת
לחל~-פגזהתוקף-:ל"יויאל-פול'יטיק"מצטרפיםהםנוומרגע .המוסדיהתוקף

 'כלוזדד ·והד~וי,המצויעיקרוןהואהמרכזי,,העיקרוןטיק"~פולב"דיאלשכןטין..
הרביעי·הדודיגיעכוללפיחותלאיזה .לפיכךלעצמנו ·נתארעוטו''במיהרעבחידת/

מתוךנדע-פחותמrךז;ךית·בחידהשל'בתהליךהמתדרדריםדומ.-=י wאנשלחמישי
הזאתהמערכתמתוןעצזניםאתלתלוש'הואלכןתפקידם .הקיימותהרעאפשרויות

להס..שהאמיתותאתלהשמיע :הנביאה~זקקה,להיותצריכיםהם ."אל"ולומד
דח.מוכ .ונים wדאלצטטמספיקלא .נבואהדברימחדש ·לגלותצדיויייוכל

 .זאתמביןשאינולאיש-הדוחל;ואויוכירצ"ב.בדודוולייבוביץבדורוקאנטלהיות
הפוליטילכיווןאותםהמושכת ·טבעיתחולשהזVלאכ,י~זי-הדוחילהוסיףישכאן

-יצירתם.סוד.הדיובזההמילה.באמצעותזאתעושיםהםבד"כ .לשלוט-חצודך
הפוליטיתלמציאותאףגולזbיםהםלעתים.שאלא .בהבל-פהעולםבוראיםהם \

 oא(כמובןהניצחון.מתהליםחלק-להיותרוציםהםשתלטנותשלחטאאות~ב(יל
שלבמצבאצלנו,ועכשיו.הבסיסית).קפתם wלהמדייותרמנוגדאינוזהך.תחלי .

 'שקיימיםהישניםלסנטימנטיםובהתייחס·?ולכו,כחלת ·שהואמהליכודהכפשנקיעת
המחאה,מסגרותכלל.שובהתפרקותזובהצלבה ;העבודהלמפלגתביחסעדיין

 .שעומדמה 1!א.-שואלאני- ?מהאתלהחליף.שמוכרחיםהדגשהיש
 .-המניעשהואוטועןהפילגבעלשעומדהיתושכמרזהוהדי ?.ממילאלהתחלף .

הכיוון ·נותןשהואבעכ'יכים,שולטשהואלהדגישמעונייןמאדהיתושאותר.
באשד 'וחומדקליפלגה.'המ,מצעלחיבורביחסאפיל..רככרןזה, .דימויוהתכופה'
 .שלבפיותיהםמאדתפלטעםתגדומנהבוודאיאלהלכשתגענה.מדיניותלקביעוiו

היההמרכזיטעמהאםגםמיותרות.באשליות-שגכרלאאםגם.ה"מצטדפיס",
 . , . . ' :בלבדעייפות

חיי~יםהדימכגד.לעמודאי-אפשרהדי ?אלהדבריםלאודאיפראשליהעצהמה

היאשלילביקורתהמוצאשנקודתלומדמוכרחאניפוליטית.להכרעהלהינע
מוכרחאניאחד.ארזהאדםשלהאיכדיבודואליםמטעמיוולאהדוחשלמטעמה

 ,איששלה"מצרך''ביותרלכרירהפךהיום, qחסרילאש"מצטדפים"שבעודלומד
 ..מהפכךכרן·קוכפורמיסטשכשאד.זהוצועקובו~טהאחרדיךזידגליושתיעךה~ומדהדוח
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 ,לנדיר _הפןזייוtכ,ם.חסרילאש"מצטרפים"ש;עודלומרמוכרחאני
ירןו.האחור i'רגלי~תיעלהעומד .הרוחאיששלה"מצרן''ביותר
יגאלאמרמהפכןנון-קונפורמיסט,.שנשארזה .וצועק.ובועט
11"עתרןנציגעםבשיחהעילם 77 • 

אם_גם ;הדוחא;ששלהמרכזיתפקידוזההיההאנושית.ההסטרדיהכלמשך

לאבותשקדהכפ~חדשה, _לד;גמההפכואשדתנועהארגליצרדברשלבסופר
אףלהכרתלגיטימציהכלאיןשלדודנו~לאשלכר.הציוניתהמהפכהשלהמייסדים
בתחוםיצירהעלכאןמרבדואניוכד.בראנולא'שאנומשרם .ד:;זמלוקסוס
חלהלגבי; ;zהיהדרלמושג-לכר.שבירתירהעמוקלקונצנזוסשייכים.ההמושגים
למושגים . qאחדיעמי~ביןכעםעצמנואתאים·דואנוברלאופןעצומה,רגרסיה

כולנו,הדברים.אתשיעשה.אדםואיןי.להיפרךואפילולחידושהזועקיםובייםהצ
 . ' ."מצטרפים"זר,·~בחינה '

משךביישוב.האחרונותהכרן-קרכפרדמירתלקבוצותביחסמשחזרחקירהבמסע
המהפכהעםהשכייה.העלייה ·אנשי ,"בולטים.ההראשוניםהיו ;הציונותשנות 100

 .בדית-שלרםקבוצתאתלהזכירישחדרהם'א .כאןחייהםבאורחלחלולשניסר
היהודי-הסכסוךשלהפוליטיבתחום ,i'זערלםמלחמותשתישביןבתקופ:ישפעלה

 _ניתקושבתוכה,המובהקיםהאינטלקטואלים .-דנהבמידהנשחקהזוקבוצה .ערבי
רובדמדטין'כמר· dבאנשימדוברשלהם,אמרתבד'והתכנסוהמערכתמןעצמם

קבלההמאוחדת).ביצירתםדווקא·ניכרים(רחםשיצירתם.לי~דאהשלרם.רגדשרם
ממנההפוליטיתמהמסגרתאכזבתםבגללדווקאנרספr:יוהחרפהרציניתדחיפה
והלכו.כתלשו
מככדאניזאתועםאמפתיה,מדגישאינניכלפיה .הכנענים-שלישיתקבוצה

עצםעדלעתים'לבן.דגלהרימולא .שלימו.הלאאנשיהשבה.הכרן-קרנפדמירתאת
כדמ-מרובדרנים.~בדית-בדלח"י,חיתההימני.כתחוםנוספתקברצ;.ןהזה.היום
 . ; \וערד.צ.ג..אאחימאיד,אבאכמווירח

ה"מצטד-מחבויאחהאףלעטראפשראיאלה,·מעיןנון-קונפורמיי.םכעיטורים
אנו'לחםמהותיים.כויים~שהציעלאמהםאישתרדה.בראלאמהםאיש.פיס",

איכהשלחם.האמיתותשלהזיוףדרגתכאן.שלנוומיתוחקהתפיtכהכעצםזקוקים.
לשק-כנוגעבעיקרחבאכאליות,דדגחלאף'אהפשוט.ה"עמף"א~למאשדשונה
לעמדהאלינו,העולם qליחהנוגעיםאלהכמובתוכנו,הרווחיםהבאנאלייםריס

ואינםהכלליתבהסטודיההפועליםים'לחוקכעם.בתוכותופס;ם ·שאנוהמיוחדת
לשואהביחסביותר,.ים,לט}הבהאחרונים;השקדים,היהודית,יה\ןבהסטרפועלים
 . . .ולמדינה

 1חיתהתלרייהיינצל;אוהיהודיהעםיישמ;~םהשאלה_-של.מללשואהז;(דבא

בנות·אלא ;אנחנוהיי(ולא .ואלההגרמנית.המלחמה~:;כוכתאתשיעצורבזהדק
"ע'ולםהעםחשבוןאצלנו "."עושיםנאמדת. 1:אינזאת,באנאל.,.תאמת ..חברית

מהרביןהיטלרש;ךיחמהביןהגבולותאת ·מטשtכשיםהאפיפיור.עםששתק",
 'המערב.שהוא
 .לחיותיכולנולאבו ..האחד-חלקיםלשני.העולםתמידהתחלק .כלליבאופן

לאחרים,גםאיפשדהשלאהיסודיתמהותומשוםאלאיהודים.היותנומשוםלא
יכנלכואחדים.גםאנו.גםשבו.אלאלמ'ענגו.נבראשלא-והאחד ;בולהתקיים
תמידנערכהוהיא .אחרתחיתהההפרדההירzידית,הראותמנקודתאולםלהתקיים.

כלמד?אזהשקרוכגלללשואה.גםחדדזהחסטודישקד .יהודיםללאיהודיםכין .
בהחלטנמצאיםכעםשאנולמוד.לחיינו.צד'יכיםאותוכעיקרוהאופרטיביהלקח

איתרובשיתוףבזנו.חוודק ;עולםשלמסוייםסוגעםשלוביםכליםשלבמצב.
אפשריבלתי-הבינייםבימיוגםהעתיקה.הרומיתבתקופה ~גםלהתקיים.נוכל
זאת.תסבולהכלליתשהמעדנתמבליכעםולחיותלהמשיךחיה

יותרהרבהבצודהזה/נושאתפסשנה, lד< Oלפניהד~ל.-למדינהובאשד
בבחינתהי°ה riמדינהשהקמתהביןהוא .היוםנתפסשהואמכפיה·ודעננדיאלית
 .העולםעםדיאלוגשללאפשרות.פתחבבחינתהעולם.לביןביכינושלרםכריתת

בהבלטהזחימוכחפתחואת.זלעומתאצלנומקלט.ארץשלבמונחיםחשבלאחרא
הלאו-התרבותאתם l!ממלטאליולמקוםמדינהחפנהממנו,יוצאוכפועל 'יתד~,

וקצהכמוכן.שחדלושאיןחכר "האפשרככל ,לה.rובצדמכסיםבוהייחודית.מית '
אנטישמית..להבעהכביכולהופךישראלעםוויכוחשכלבזה.- ?היכן ,התהליך

קוכ!כודמייהודיק.ונצנזוסשלדודות.מזהשיפיקוהלקחיהיהומהנסגר.מעגל rrו
 /'הטובהההוכחהחנה-יגידו- ?תתרחששלאמקווהשאנימהשואהשיישדדו

אזיזכורלאאישהועילה.לאישראלמדינז,ןאפילונגדנו.לו.נושהעולםיותד_ב
 .ההדצלייכיוש 1מהחילרגרסיה'למצוד,עצמהישראלמדינתעצמההכניסהכיצר .

י ' .הציוני.ומחחידכש

ל,·למשמאוד-ייתכן-קשהבהדגשהחיאניאליהםביחסנוספיםנושאיםישנם
ח~לס-הקודבן 'אתהאנצים.עםלנושאדעלמהביותרדומהםיכדגמכינים.שאנו

-.עליישחטשמישהואפשריל"פיכה'.'אותנו"ילחצו"כאשדחדרם,בשעת .תיני
שאנוחאלמנטיירהדפוסים. .כמובןעצמיתהגנה.שלבלהטטוטאלרת,שחיטהידנו

מזרויתלנוהמוכריםלדפוסיםמאדדומיםהפלסטינים.עםשלנוליחסיםמכניסים
במחה"עהארמניםלהשמדתהתורכים;ךגיבiובעזרתםולאלחהקרבןשלהסתכלותו
בניידק :אדם~בני'להיותפשוtקאלאלכאצים.,לזiפוךצ:ודך.איןכךלשםהראשונה,

יובלפדופ' .כהןגאולה.כבדלנומכיניםלמדודהוגבכאהקשאתכאשו. ;ארס
 Z9-+- ~-ודומיiרם.(אמן
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שםהופיעומיספדכלאחדימאה.סידורילמספרהגיעכך ·שניים. ;סידורימספר

 .מן'אחתאףבדויים.היוה~מרגךכלהשמות?היו ·מי 'שלמשפחזך.רשםפרטי

היהכהזדלטאךהכותב.ידיעלתוארהלאגםכמציאותקיימת_היתהלאהדמויות

שאכןלמישהוכמקדהלגמרישייךיהיההבדוישהשםכ"שרמקרם"לקדרת .יכול

גביעלמעשהכי~~הוא ?לדעתהיהיכולומאידידע,'לאהכותב. !'ז'ז-אתקיים.

הנשק.אתלמסורכש(מקרס,עליו,יהיהלמיירעלאולגמדיהכייי
גבינת-לחס,עלסוהרכפיתשישבאישככר. iiהילאשכ"שרמקרם"גםידעל~הוא

 .• ) . .גמורצדיקאףהיהלאככדכלומר
1 . 

הצבאיות.עלהממונההנשק .אתחילקעכשיו

עלמהממונהאלא.ממכילאזהאומכם-אמד-רוציםשאתםכמ~קחו

 ' . . ( .~יידיקחו.אךהמשטרה,
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