
 '° r:: ---°'1:וז

22 

ולעורולהעירצויןמישהואלוני:שולמית
בסריעקב

אלונישולמית ;אחרתיכולהלא
 1997זרטל;עדיתעםמשוחחת

כספרספדךאתלהגדירניתןהאם
ואידיאי?פוליטיאוטוביוגרפי,

זאתכביוגרפיהשלם.לאשהואלמרותכן.
זהפוליטיתמבחיבהרגםפוליטיתביוגרפיה

כמרמלחמה"רבה"הדרךשערדכך .חלקי
ופרשתי'הואיל •שכןהאמתאבלשנאמר'
סדורהמשבהלהעבירבקודרתבכמהרציתי
רגםהפלסטיניבנושאגםיותר.ארפחות

הישראלית,הדמוקרטיהשלמהותהמבחיבת
היא .מארדמארדסיפוחםערבתלטעמישהיא

למרותסיפוח,טעונתויותריותרנעשית
שבנרגעמפנישלא,אשליהיששלפעמים
ביתוההתארגנות,ההפגנההביטוי'לחופש
לברשתהיינהדאגלצדקהגברההמשפט

זכריותשלבתחומיםאבלהאלה.החירויות
לעיןעשרבהדבריםלאחר'היחסושלהאדם
קשים.ויותרחמוריםיותרעררך

לפגועאפשרותכלמנצלתרהאדמיביסםרציה
זהבערבים.רקמדוברולאובשרבהבאחר
גםאבללערבים;שברגעבמהבולםמארד
כן'הוא:לומררוצהשאבימהלעליה.ביחס
הישראלית.הדמוקרטיהעללדבררציתי

מנהיגתציבור,אשתמחליטהמצבבאיזה
ספר?ולכתובלשבתמפלגה.

שפרשתי.מפניזהאתלעשרתצריכההייתי
שבנצחבטרחההייתיברצון.ופרשתי

שחשבתיומפניבגדול.טעיתיובזהבבחירות
אבללפרוש.צריכהאבישבהשלרשיםשאחרי
היהחשובמםרשםשים,מארדוהדבריםהואיל

הסיבהזאת .ומהרמסריםכמהלהעבירלי

לאוהואשיחהשלבדרךבכתבשהספר
דברים.המרןכולל

מקוםחרבהבספרמקדישהאת

המנהיגותלביןבינךליחסיםלפוליטיקה,
נגדבמיוחדביקורת.וחרבהמפא"ישל

חבלטויסטיקח.גבולעלהואהספרגולות.
יחסית,מקום.מאודמעטישאך
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לחיות.חיתהשצריכהכפילאוטוביוגרפיה,
יותר.חושפנית

חשוביםמארדברשאיםישבעשה. .לאזהכן.
דתהפלסטינים,עםהשלוםנושאהיום.

הערליםמעמדהאשה,מעמדבארץ'ומדיבה
בעליל;חוקיותבלתיפקודותמברה"מ,

נוראייםבדבריםמזוהמיםלמעשהאבחנו
חשובליהיהרפהלאחרים.עושיםשאבחנו
פוליטי.כאישהאלההמסריםאתלמסור

ריכולשאכתובלהיותיכולאישיתביוגרפיה
הפרסצבעתקצתשזהמאחרשלא.להיות
מביך.וקצת

ביישנית?את

מארד.כן.

שישנם,הביוגרפייםהקטעיםמוזר.זה

זהכלחורים-בת,יחסיהחורים,חבי.ת
בשרטוטבביתגעתנראת .בחסרלוקח
מרוחקתכשאתזא.תלעומתקל.מאוד

שםבן-שמן.במוסדהנעורים,בגילמהבי.ת
פרספקטיבה,יותרמרחב,יותרמקבלזה

חשביה.השווהאתגםרואיםכלומר,
החלטתילמעשהלי.קשהעדייןלי.קשהכי

"לעשרתשהתחלתימשעהצעמיאללהתייחס
הנימוק.זהשאוליכךצעמי",את

הריעצמך",את"לעשרתאומותזאתמה
אבא,עםאמא,עםבבי.תמתחנךאוםבן

השפעה."יש
קשיםהיושלברהמשפחהחייילדהכשהייתי

בביתהייתילאעשרהשתיםמגילמארד.
תקופהחיתהבית.היהלאכןלפניגםיותר.

אמא,עםשהייתיותקופהאבאעםשהייתי

מסוימתתקופהביביהם.התרוצצותוחיתה

 ,כךואחרההרריםאחדאצלאחיעםהייתי
מכןלאחר .אחרבמקרםהיהמאיתנואחדכל

התגייסווהרריהשביחהעולםמלחמתפרצה
בקבוצתהייתיבתחילההבריסי.לצבא

ופרקים,ילדיםשלקבוצה"עלומים",
בר·ולשלמהליקשים.עלומים,עזובים,
תקופה.מאותהמשותפיםסיפוריםיששבים

לבן·ואביהעמקלמשמרהלךחראזהאחרי
אתלגבשגדולהמספיקהייתיכבראזשמן.
לעצמו.רמחליסשחושבאדםלהיותצעמי.
בתקופהכיאםמתחילה.אבימכאן ,לכן

הוריעםשליהיחסיםמאוחרתיותרהרבה
בהםיחסיםהיוכבראלואבל-השתפרו

משהםיותרשלהםאפרסרופסיתהייתיאבי
שלי.אפוסררפסיםהיו

ביתאתמגדירהחייתהסוציאלי,ברמןב
הרוס?כביתהחווים
שםהיהזאת,עםאבלכן.הסוציאליבמובן
תמידשספרמפנילהם.חייבתשאבימשהר
לאגדול'מחסורכשהיהשגםמפגיהיה.
אהבהשגילומפניערבי.שלהרגשהבתנו

שלחסרהיהלא .היוכשלא •כשהיולילדים.
חיכהלאאישאבלהרוסהיההביתאהבה.
לאוילדלבו.ודאגוחיבהאלינווגילואותנו.

קצתבמצבשהואאולושרעיודעכךכל
שובה.

היהשבאמתלמסקנההגעתשלבבאהזי
בבית?בסדולאמהשר
אבלבסדר.לאקצתשהואהזמןכלידעתי
היהרזהבכיתה.דומיבבסיתדיילדההייתי
קשרת.מארדתקופותהיואבלמסרים.פציוי
וגעגועים.קרשיושלבוראהבדידותלש

ההוריםביןסקנדליםשומעוכשאתה
זאת,בכלאבלנעים.לאמארדזהצוקעות,

וחיתהשירהחיתהכי ,פיצוישהיהלי'בדמה
רך.מגילרתיאסררן ,ספרוהיהאסתסיקה,

להם.נוסרתלאאבי

לוויכוח.מקוםמארדהונהמקדישהתא
גלוות.לביןבינןמסוים,לאנטגוניזם

 .פאשיססימשהוהיהבגולדה .כן

מדי?חריפהמלהלא
סרסאליסרי.מאודמשהומשהר. .;.אמרתי

איתה.תמידשהצדקבסרחהחיתהלזהגוו
בורותשלמהשילוביותרחזקיותרדברואין

ולפעמים"צדקה".תמידוהיאוצדקנות.



גדולבכנסזוכרת,אנילמשל'בשטויות.
כמהשםהיוהמרכז.שלהעבודה,מפלגתשל

שהפנתריםהתקופהחיתהזאתאנשים.מאות

שמיאומרת,וגולדהלכותרות.עלוהשחורים
לכןטוב.יהודילאהואיידישיודעשלא

כךאחרהשחוריםהפנתריםשלהסיסמה
דולבו".לנרותנייידישאותנו"למדיחיתה
שמחציתומרכז'בפניעומדתהיאמבין'אתה

הארץ'ילידיחלקהמזרח,מעדותאנשים
להאמרתייידיש.יודעשלאמיעלומדברת

הזהבמרקאתגםשצורךומיכהערה:אז'

שלה.המושגיםהיואלופיש.הגעפילטעואת
שםוחישטחיםשנכבשוהבינהלאגםהיא
השטחיםשאתכשאמרתיבכנסת,כברש.עם

אנחנוהפלסטיניםבעיניאלאשחררנו'לא
אתאיךרם:בקולאמרה,היאכובשים,
יהודיםכובשים?יהודיםעללהגידיכולה

שהיאמהזה .קרבןתמידהםמבחינתה

תהיו-להאמרכשהוא .לאפיפיורגםאמרה
כך-ענתההיא-לפלסטינים,טוביםקצת
בעינייםישרלוהסתכלתימספרת:היא

הפוגרוםעליודעהואמהאותוושאלתי
בקייב.

גםהיהוזהקרבן.אנחנושלההתפיסהלפי
אםרע.לעשותיכוללאוקרבןבגין.אצל

לנראזזה,עלמונופוללנווישהקרבןאנחנו
הכול.לעשותמותר

רטורית?שיטהחיתהזאתאצלואולי
מעניינת:תופעהחיתהבגיןאצללא.

ההוראהשניתנהלפנילבנון'במלחמת
כלאתתקףהואביירות,אתלהתקיף
משרםהבריתבנותאתוגםהעולםמנהיגי

נגמרה.כשהמלחמהדרזדןאתשהפציצו
ביירות.אתלהפציץהוראהנתןהואלמחרת

לעשותהיום,עדקייםהזההעיקרון
להצדיקכדישלנר'מהפדאנויהמניפולציה

לוקהאתהכאשדשלנו;החמדנותאת
לעשרתיכוללאהקרבן'אתה,בפדאנויה,

שקורהמהזהארתך.רודפיםכולםכידע,
בזכויותהבינהמאירוגרלדההיום.גםלנו

אדםזכויותעלאיתהכשדיברתיהדיאדם?
מענייןבורגני.ליברליזםשזהאמרההיא

שמאל.נחשבזהשהיום

האחתהאמנויות,שרתלהיותךנחזור
מאזישראלבמדינתשחיתהוהיחידה
במצב-יחסית-מערכתעזבתהוקמה.

כספית.מבחינהטוב

 .כןשיש,ולמהשהיהלמהיחסיתיחסית.
התקציבאתמזהיותרואפילושילשתי,

אנימספיק.היהלאעדייןזהלאמנויות.
ציבוראנחנויותר.הרבהשמגיעחשבתי

וישפלורליסטימאודשהואלאומה,שמתגבש
תרבותיים,גםלשוניים,גםצרכים,הרבהלו
מזלזניח.היהזהוכלהיצירה,בשטחגם

אזהמדינה.קוםלפנילנוהיהשתיאטדון
אם .יאטרוןלתהקצבותלתתהמשיכו

היהלאהואגםכך'אחרקםהיההתיאטדון
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שהתזמורתמזלהקצבות.מקבל
ארהמדינה.קוםלפניחיתההפילהרמונית

איךאבלצדיך'סופדיםוכר'.סרפדיםאגודת
שלנר'הדינמיקהבתוךלסופדים.מתייחסים

סכומיםלהשקיעחייביםדבריםבשני ,לדעתי
והשני'התרבותבתחוםהאחד'מאקסימליים.

שאנחנומפניוהטכנולוגיה.המדעבתחום
ושתייםממאהלכאןהגיעומתגבשת.חברה

היםמאגןהגיעוהדובאומדים.כךארצות.

חיתהלאשםאירופה.וממזרחהתיכון
מדעולאדמוקרטיהלאמערבית,תרבות
שם?כתובאיךבפס.לנואיןמפותח.
לאנחרשת",תחצובומהרריהברזל"אבניה
החלבובשבילנפטולאנחושתולאברזל

שישהמשאבוזהוקשה.לעבודצדיךוהדבש
במרבןתרבותללאוטכנולוגיה,מדעלנר.

מכאני.הופךזהמסרכן.זההמושג,שלהרחב
רחבה.יותרלשרןגםתרבות,גםמוכרחים

לאלמהאזאריסטו.אתלמדהומנייםאפילו
אפילוהעולם,תרבותאתללמודיכולים
שזהמילססיואדסג'וןאתמזכירכשאתה
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שזהשחושביםמיישהדמוקרטיהשלא"ב
בתחוםהלשון'בתחוםהדיןוהואסינית.

מספיקהיהלאהדת.בתחוםהמחשבה,
למשלזה.אתמבכיםאנחנווהיוםתקציב

ממומנת.לאואמנותלתרבותהעמותה
ארתה.וסוגריםהולכים

בתחוםהיוםשקורהבמהמתמצאתאת

לאמנויות?התקציבים
פעםשבכלמפנימתמצא,לאאחדאף

זהעלהחינוךמשרדאתתוקפיםשאנחנו
אומדיםהםכסףמספיקמעבירלאשהוא
שכןהיאהמציאותאבלמקצצים.לאשהם

ועכשיולפההידמןחיההעמותהמקצצים.
מקווהאנילגמדי.הברזיםאתלהסוגדים
עכופסטיבלשנשארו.החוברתאתשישלמו
בנסדקהתקייםמאוד'גדולההצלחהשהיה
מנסיםמקרםבכלגדולות.מהומותואחדי
לחנוק.

ערכילחינוךהמינהלעלאומרתאתמה
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עכשיו?שחוקם

אתמבינהלאאניהזה.לדברמתנגדתאני
אניועדייןשנהעשרהשתיםמררההייתיזה.

לעשרתאפשראיךמבינהלאואני .מלמדת
ערכיםלערכים.מינהלארלערכיםעוריש

נושאבכלעוסקכשאתהמקנהאתה
דרךשלנימוסים,שלשאלהזרשבעולם.

שאתהשיעורבכלשמשתלבתשאלהארץ.
מתמטיקה.ראםמקראזהאםמלמד,

נרגעמקראודייקנות,סדרמבסאתמתמטיקה

ספררת.גםכךובמיתוסים. 1ובעברבדמיון

לשטיפתבכרונהשמדוברלינראהכאןאבל
לקבוערוצההחינוךששרלבשים .מרח

 1שלואישיהיההחינוכיתהטלוויזיהשמנהל

לושיששרשזהמשמע .לשכהמנהלכמר
תפיסהזרמשמע, .משלוטלוויזיהערוץ

הרך.מהגילערכיםהחדרתשלישועית,

אםחתרנותמינחלשלתפקידולאזההאם
תרבות,זהערכיםחריבערכים?מדובר

 .עכשיושהגדרתכפי
יעשהאחדשאףרוצהלאאניאבל .כן

כל 1בדיעבדערכים.שלאינדוקטרינציה
לכרשה,אניבההדרךמלמדת,שאנישיעור

מבקשתארהילדים,אלמדברתאניבה
ממערכתחלקהיאזה,אלזהלדברמהילדים

שאניהספריםמבחרגםותרבות.ערכים.של
ערכים.הקנייתהואלילדים,בכיתהקוראת

ארהמוריםבחדרשמתנהליםהיחסיםגם
צריךגדול.מבחרצריךשערלות.ההצגות

סרבביןלהבחיןהכליםאתלילדיםלתת
משהרלמהרע,רמהטובמהעלולדברלרע.
ביקורת.לעוררסקרנות,לעורררע.אוסוב

הרועהשלמלמעלה,צוויםשלהזההעסק
בביתונמשךהילדיםבגןשמתחיל 1והעדר
העליונההאוסוריסההואשהמורה 1הספר
להיותיכולבארץמאו.דמסוכןהואוכר',
צריךהתרבויות.מפגשבשלנהדר'מגוון
לפרוח.לחבוללתת

שמוקמתבראשה,עומדתשאתהעמותה

שהיאכפיהארצית","חקרןאלה,בימים
אמנותכמוגופיםלהחליףבאחנקראת.

לזה?דומהמשחואולעם
איןשלנרבחברהלהחליף.באהלאהיא

כמובן,ישהדתילציבוראזרחיות.קהילות
ישיבותלווישהכנסת,ביתלוישכי

נפרדת,צבאמערכתנפרדת,חינוךומערכת

הציבוריתמהקופהשחייםהקודשכליישנם
הזמנים,שינויעםאותם.לכנסואפשר

קיימת,לאההכשרהקיים,פחותהקיבוץ
האנשיםקיימת,לאכמעטהנוערתנועת
במרבןגםקהילה,חוסרשלבמצבמצריים
שבמקומרתחושביםאנחנוהמושג.שלהחיובי

מקהלה,שתהיהחשוב 1בייחודמרוחקים
חרגשיהיהחשובתזמורת,שתהיהחשוב

חשובגם ,הצפוןכמרבאזוראולידרמטי'
האלהשהדבריםכדי .משלויאסררןתשיהיה
אתההקהילה,שלמהחוויהחלקויהיריקרר'
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הייתימקצוע.אנשילשםשיגיעולדאוגצריך
בעמקשנהשיגררוסרביםבמאיםשנירוצה

מהעיירות.באחתבנגבארבגלילארהירדן'
אולימקרמי'ורמסיחרגבהקמתלעזורצריך

שרתכשהייתימקהלות.תיאסררן.ראשית
מארדהאמנויות,בתחוםכךואחרהחינוך

אתהבמקהלההמקהלה.נושאליהיהחשוב
חייביםכימבהטפות.יותרלערכיםמחנך

סולידריותלהיותחייבתלתאם.להקשיב,
רכךורמסי'גבחררכךהקבוצה.םע

ספרותיים.בדיוניםגםואוליבתזמורת.
מספקת.לאהטלוויזיהזה.אתרוציםאנשים

האמונותכלעםהרוחני'אחריהחיפושים
שאסורסימןהםהגאולה,והצערתהתפלות

לתתצריךראתה .חסרשלסימן .ברלזלזל
מנסיםשאנחנומהוזההאלה,הח~זרקיםאת

יותרשהםבמקומרתבייחודלעשרת,
קסבה.יותרלנפשושההכנסהמנותקים.

רוניתשאמרהכמרלמצב,להביאצריך
מקרייתשיבוארלנו'שחיתהבפגישהמסלון'
ולאאביב,תלאתלצלםמירוחםארשמרנה
דרךכלומר'שם.תצלםאביבתלשתמיד
אתהיוצריםכשהםשלהם,העדשה

אחדרזהוכר'.הסיפוראתהדרקרמנס,

עלהשלכהגםלותהיהשכמרבןהרעיונות,
אנושיים.יחסים

הכסף?יבואמאיפה

לעבוד'שכשנתחילמקורהואניקרנות.ישנן
לאנשים.לפנותנרכלעבודה,תרכניתותהיה

מארד'עשיריםאנשיםמארדהרבהבארץיש

החברתי'בנושאעכשיועוסקיםלא<אנחנו
הזה>.בתחוםקשהמשהרלנרקורהאבל

בארץ.העבודהמתוךעשיריםשנעשואנשים

מארדדברזהלחברה.להחזיריכוליםוהם
זאת,שיעשומישיהירמניחהואנימקובל.
להתחיל.ונרכל

משחועלופסחתדבריםחרבהמנית
בתקופהבארץ.חשובמאודלישנראה
תיאטרוןאיןהיום,כמובתקופהשלנו.

רציני.סאטירי

להקיםשרצתהקבוצהקמהלאאבל .נכרן
חיתהאםמלמעלה.באלאדברשרם .אותר

התיאסררןאזלה,אכפתהיהשזהקבוצה
כדימתרוצצתהייתיאניקם.היההסאסירי

הםשהחייםמפני 1איןאבללהם.לעזור
מהסאסירהפחותהיאסאסירהשכלכאלה,
במציאות.לנושיש

בכיווןלשינויהגורמיםשאחדאומריםיש
חיההמועצותבבריתה"גלסנוסט"

ה"טגנקה"?יחסי.תקטןתיאטרוןבעקבות
מהפכניםלאהםאצלנוהאנשיםאבלאולי.
אנשיםשניקודםכאןישבראמיצים.ולא

שאתןביקשוהם .נהדררעיוןעםצעירים

יזהרוהםאבלוכר',שלימהידעקצתלהם
אצליהיושהםמלומרמניחה,אניבפומבי'
לשאתרוציםהםכיפעולה.שיתפתיושאני

חלקלפחותארהדתייםמלפניגםוחסדחן
עוסקיםכולםאצלנו'אומרת,זאתמהדתיים.

באמצע.להיראותאיךשלבפוליטיקה
שרוציםמשרםרזהכלום.קררהלאבאמצע,

סרב.להצטלםשרוציםומשרםמהמדינה,כסף
היוםישב'מרצ',שלילחבריםהכבודכלםע

רדיקליתקבוצההיוםישבארץ?שמאל
 ?קטליזטורלהיותשמחליטמשהרישובארץ

הבעיהאבלכזאתקבוצהשישחושבאני
כספית.היא

לעשרתשרוצההקבוצהאיפההיא?איפה
כיאותרלעשרתיכולהשלאסאסירי'תיאסררן

כסףולהאין
להם.לעזורמוכנהאהיהאני

אתב'חארץ'.שלךהמאמראתקראתי
לאאנילי,מספיקההישראליות-אומרת
 ."תוספת"צריכה

היהדות.אתכוללתהישראליות

במפהשלךהישראליותאתרואהאתאיך
הייתימזמןלאבארץ?חברתיתהתרבותית

מהשחם,אנשיםבקרבלשיחה,עד
מיוחיה .אינטלקטואליםמכניםשאנחנו
עמים.ארבעהחייםשלנושבאזורשאמר.
הערבי,העםהיהודי,העם .תרבויותארבע

ביןהמגע .הרוסיוהעםהחרדיהעם

למשל.פרובלמטי.הואהאלההתרבויות
מאודהיאהרוסיתהתרבות

החרדית.גםסגורה;אינדווידואליסטית.
לאוהיאהישראלית,חתרנותגםוישכח
לאברוסים,לאבחרדיםלאכמעט,נוגעת

 .בערבים

בענייןברגרסיה.היוםנמצאיםאנחנו

היאהרוסיתהעליהלסייג,רוצהאניהרוסים,
גדולהבעליהומדוברהואילחדשה.עליה
שלקשייםישמשלה,עיתוניםלהישאמרד
לנרקוראיםהםיוהרה.קצתרגםשפה

ורעיאריההאלה,הברבריםמקרבברברים.
רזהאוריינטלית.נחשבתואניליטאינחשב

אנחנופנים,כלעלמסוימת.במרהמשעשע
האינסלקסראלירתהקבוצותשגיאה.עשינו

כלעםמספיק.איתםנפגשולאהישראליות
שםוישהרוסית,העליהשללתרבותהכבוד

אניאליהם.ביחסברבריםלאאנחנותרבות,
קרםמאז ,שלנרשהמו"לותבמהגאהמארד

לדבריכוליםואנחנו .לנרנתנההיישוב,
רגםפרשקיןעלרגםדרססריבסקיעלגםאיתם
רוסיהשירתרכלויסכיןלרמרנסרבעל

רגםהפלסטיתהאמנותבתחוםרגםלצורותיה
-"גשר"לתיאסררןהכבודכלעםהתיאסררן.

שמחהמארדואניאליהם,מקורבתשאני
כמרהצגותלווישגשר'ליצורלמדש"גשר"
אנחנו"האדייוט"אתמעליםכשהם-"כפר"
כלב"בן"אדםעושיםוכשהםזה,מהיודעים

לארנירררסלירתנכנסיםכברהםאז
חושבתואנימעברתקופתזרשםהישראלית.

מגעיותרליזוםחייביםהישראלים, ,שאנחנו
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נותנתששייסחושבתאניבעליל.ציונים
אתאוהבתלאאניבעירת.להרבהתשרנה

שאנחנולטענההמובילההמניפולציה,
והסליחהבהם.פגענוארלהםחייביםכביכול

קרםשעםמפניזה.אתהעמיקהברקאהודשל
אתגילחוולכולםענייםהיוכולםהמד;נה
והקבוצהבדי.די.טי.ריססוכולםואתהראש.

שהיתהסרבלתוהכימקופחתוהכידפוקההכי
סתמנושלהםמפנימהשראה.שבאראלההיו
ורקלטבח.וצאןסבוניםלהםקראוהפה.את

פתאוםהאלההאנשיםאייכמןמשפטאחרי
הקבוצההיתהזרלהיפתח.התחילו

אבל •ביותרהקשהבצררהקיבלושהישראלים
ורעילאריהגזלוהאםמניפולציות.ישפה
החלוקאתהחליףהריהואשלרוהתרבותאת

ללמודהלךהראהליטאים.שלבבגדיםהלבן
יידיש.

העמותהמתפקידיאחדאת-וראהאת

הזה?ורן.בכי

צררךזההתפקידים.אחדשזהחושבתאני

פה,נשאריםהםאםלנו.וגםלהםגםחיוני
לדובבולנואותנולהכירלהםחיוניצורךזה

מפניאותם.לקרב .בקשרולהיותאותם
 •איתנופהיחיוהם •מעברמקרםלאשאנחנו
הןוהאסוציאציותשוניםנופיםהםהנופים

ל"כרכבימתגעגעראשוןדוראזשרנות,
שהיה ,טשרניחובסקיכדברירחוקים"שמים

ימיובסוףזאת,ובכלשלנו'הלאומיהמשורר
הזאתוהרומנטיקהקרים.לכרכביהתגעגע
שממנוהמקוםמהגרים,קברצנ:יבכלקיימת
אבלמיוחדת.הילהאיזופתאוםמקבלהיגרו

ואני ,יותרשמערריםאנשיםויש ,שבידוריש

שזאתחושבתלאאתש"ס.בענייןערדישראליםויהיולהיותיכוליםשהםחושבת
נותןמסריםשסקטורמסוכנתתופעהלאאניהאחרות,לקבוצותביחס •דברלכל

חינוך.-התחומיםבכללאנשיושיורתשונים.עמיםכאןשישהתפיסהאתמקבלת
מהבעצם.פנאי,שערתבידרו.כלכלה.באמצעות ,שלנושהחברההערבים,ישנם
האוכלרסיה.ללכלמעןעשתהשההסתדרותהיחידההמדינהאנחנואותם.בודדהחרקים
כזאתבצווהמירס,םחלקלמעןעושיםהםשתיםלעדות.חוקמכוחסגרגציהבהשיש

שקווהממהלשהםהאנשיםאתשמנתקתאותםברדדנואנחנונפרדות.עדותעשרה
באוץ.באמתמסתגרת.מקופחתוקבוצהאותם.וקיפחנו

להיותמספיקלאזהטוענת.שאנימהזהגםקשרים.איתםלנוישזאת,ובכל
דאגהלגלותצריךאלאבכנסתולשבתריבוןלאבחיים.מספיקלאבספרות.גםבתיאטררן

חזרוכאןהתחרםים.בכל iiהארכלרסילכלללמקומרתלהיכנסאפשרותלהםניתנת
רגםהםגםזרה,במדינההעיירהלשיטתדוקטורנטיםפרסםביניהםישעבודה.

צעמםבתרךמתסרגיםהםהאחרים.החרדיםבביתללמדאותםששולחיםמארד-מוכשרים
 ,ברפליןהיהודיםאתנוצנטריים.עשיםובבמחרקיםלעסוקלהםנותניםולאתיכוןספר

התחבורהלכללדאגולאהקטנות,בעיירותהחדריםכיבעיה.לנרישהחרדיםעםשלהם.
ולאבמדינההשיכוןלכללולאבמדינהאישל •הגטושלבתפיסהתקועיםנשארו
היהוכךלעצמם.אלאהמדינהלכטחוןמחייבת.מריבונותחלקהיוםבהירתםהכרה
זכולאשהיהודיםערדכלאחרות.בגלויותהולכים.לאהםלצבאמחייבת.לאהיאאותם

לעצמם.ודאגוהסתגרוהםזכריותלשוויוןישיבהבחורייותרישראלבמדינתהיום-יש
שלוהאמירותהחריקםכלהתפתחוכךמתוךחשבוןעלחייםכולםוהםמסטודנטים.

שלמשפטלבתיללכתלאהגויים,פחדכמרבדיוקלמדינהמתייחסיםוהםהציבור.
העםשלשלנו.מדינהזרכאןוכר.'הגוייםמענייןלאצבאבפרלין.למדינהשהתייחסו

העםאומרתאניהרוב.פהאנחנוהיהודי.-הםאותם,מענייןלאלכולםחינוךאותם,
מפני ,ישראלימציינת:זאתובכל ,היהודימשלםבכספירךמגילחינוךנותנים

הריבונותאבלבעולם.מקרםבכליששיהודיםשלילדיםלהםאכפתלאאבל-המיסים.
בהן.חייםשהםלמדינותבהתאםהיאשלהםהזאתההסתגרותרך.מגילחינוךאיןאחרים

נקבעשלנרהחייםוריתמוסהרוב.אנחנופהאתלשברוצריךלדעתיגדולה.סכנההיא
טרוניות,שייסלאנשייששאםכךידינו.לעבמצוקהאנחנואזלא,שאםהאלה,הגדרות
הכלל.עםשותפיםלהיותחייביםהם-גדולה.

מהאחריותעצמםשחוררהיאההסתגרות

בה.מחויבתריבוניתשמדינה ש"סשללפעילותהמתייחסתאתאיך
והתרבותי?הסוציאליהחנותי,בתחום

שנמצאתלאוכלוסיהגדולשירותעושיםחם
מגילילדים,גנימפעילים "הםבמצוקה;

הסעה.חמה,ארוחהמספקים-הםשל;ש,

מילהםאכפתלאכמצוקהשנמצאיםוהררים
שיהיוהילדים,אתשיקחרהעיקרהגותך,
כמרבדיוקשים.ערהם ·ואז , iסיטר'י"בייני

מהלהיותתםארמחנכים-- •עשרשהישועים
מעוריםיותרהרבהשייסת'זאעםשהם.

אנטישהםהאשכנזים'-מהחרדים"ה i::iבח

הישראליותהשגדותמעידיםשלךהדברים
פרובלמטית.יהאלכללביחס
הדגשתיכךכללכןפרובלמטית.היאהיום
קרםלפניפרובלמטיתהיתהלאהיאזה.את

היאולמשעההצעמאות,במלחמתלאהמדינה,
רבלאמספרלפנידעפרובלמטיתהיתהלא
מאזכהנא.שלהגדולהניצחון'כאןשנים.של

התחזקותחלהשלוהגזענותעםהופיעשהוא
להזישבחקיקהרגםהפורשות'הקבוצותשל

עלמדרנוהעצמאותשבהכרזתבעודביטוי.
ומשעהיהודיתלעליהפתוחהשתהיהמדינה
הארץלפיתוחתדאגהיאאזרחיםיהירשכולם
וחירותשוויוןתבטיחתושביה,כללטובת

מוצאשלמטעמיםאפליהבליאזרחיה,לכל
לאפליהחוזריםאנחנוהיום ,ומיןדתגזע

למשלבחקיקה.נםמודגשתמאודולסגרגציה
יימדינתנאמרלא ,וחירותוהאדםכברדבחוק

ישראליימדינתאלאהדמוקרטית"ישראל
ביןהפרדהארמדתזאתודמרקדטיתיי.יהודית

לאזאתכימסוכןמאודוזה •ליהודיישראלי
לאהיאדמוקרטיהאיזהאזרחיה.כלמדינת
כאןישבברוקליןליהודיאזרחיה?מדינת
הזכותהיאההצבעהזכרתהדי-הצבעה?זכות

 •גודלובקביעתשותףלהיותאדםכללש
בברוקליןהיהודישלגודלואתקובעיםאנחנו

שלהגורלאתקובעיםאנחנובפאריסואר
להיותצריכיםכולםלכןהארץ.תושבי
היהודילישראליות,וביחסבקביעה.שותפים
סוכות,אחרישכרעייםחשוך'בחודששמתפלל

הדנייפרלידהנשםעלמתפלללאוג.שם,על
הגשםעלאלאהמיסיסיפילידהגשםעלולא
אפילוצריךלאאתהפה,חיכשאתהפה.

להתפללבשבילהתפילהמילותאתלדעת
לשונייםבניביםמשתמשכשאתההגשם.על

שייכרת.מבטאיםהם •שלךמהנוףחלקשהם
כאפיקנחל'כמובגדויידעיכמוביטויללשמ
האפיקיםשאלויורעאתהיעבודיי,נחלים
ובורחים.מבהיליםבאים,בנגב.

לעומק.השפהאתיודעשאתהתבנאי
שלרדידות ,כלשרןרדידותישועכשיו •כן

אורןאתיודעיםשלאלאזההמקוררת.ידיעת
לפנינו.פתוחהיהתמירהואהיהודי.הספרים
לא~אותלמודללמודאםלאהיאהבעיה
התפילות,אבות,פרקיהמקרא,היותמיר
כחלקאלאקושד,כאלאליהםהתייחסתשלא
הרבההיהולכןכללי,מרקםשלתרבות,לש

אתידעהואהדתי.האדםלביןבינימשותף
אבלשלי'מהמקוררתאני ,שלרמהמקוררתזה

שהוא ,שהוחמרמה ,עכשיולתקשר.יכולנו
צירנושאנחנומהאתמכיראיננולחלוטין

יותרהרבהרדידותישגםאצלנוואילו
המקורות.ידעשלגדולה

את'מוצ'עלעכשיומסתכלתכשאתהאם
המשךעלנאבקתשלאמצטערתלא

המנהיגות?

 '-92בלפורש.רציתיבהחלטאנילא.
המפלגותשלרשאתלאחרורצהשאניהודעתי
כנתסחברתלהיותשנהשלרשיםוללכת.
צלאתרציתילאמספיק.בהחלטזהופעילה
אלונהק.עלמשם

וראה?שאתממה-רצוןשבעתאת

נםוcנישקורה.ממהרצוןשבעתלאאנילא.
ר teנפנורכשהודתעיבבחירות.שנזכהקיררתי

נזכהשלאברעתיעלהלאעוזבתשאני ' 96
אניאבלתפס.לאשהשכלדנוהזבנחירות.
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סיפוריםועור"נמלים"
t-מעם'המשךf-21 

זמן,שלבממדנעותישניםקולנועסרטי
המתרחשיםמאורעותהדברים,בהמשךאבל

קופאיםהסיפורשלהבדיוניתבממשות
זהבסיפוראגב,קולנוע.לכרזתוהופכים

מהנובלותחומריםאלהאיאלאורפזחוזר
בסיפורו"נמלים".ליסנדה""מותשלו'

מתערבבושגםהחלום",על"דםהרביעי'
הםהגיבוריםשמותבמציאות,החלום

שקועיםוהםואיסתרית,בל-מיתולוגיים
הלאהמוותאלכמובןהמובילארוטי'בטירוף
מתרחשיםהדבריםאםלדעתשאיןרקנמנע;
אפשראםברורולאבחלום,אובממש

לא"זהואוליולצאת",בחלוםפתח"לפתוח
להפך,אוחלומית",התפאורהורקחלום,

חלום.הואהסיפורממשית,היאהתפאורה
מונולוגיים,הםהאחרוניםהסיפוריםשני

אתמעלהזקנתנו",שלהעלום"הטעםהאחד'
זכרונותזקן'איששלהחידלוןתחושת

שהיאאשהרחוקה,אהבהעלמעורפלים
התאום,לאחביריבותמעורבתוזיקהחלום,
בבחינתמופיעהואשאףשלו'האחרהאני
 1בקובץהאחרוןהסיפורהיה.לאאוהיה

באמצעותהממשותאתקושר"המגדל",
אוליאו 1הזיכרוןואלהשירהאלהחלום
הממשות.אלהחלוםאתהקושרתהיאהשירה
 ,שלושירתואתשמצאמשוררהואהדובר
"המגדל",פגיסדןשלבשירוחייו'שירת
בחלוםגםובמציאותגםאותוקושרזהושיר
לדעתי'זה,סיפורבשואה.שנספוהוריואל
הקובץשבסיפוריוהמענייןהמורכבהוא

האוטוביוגרפיים,החומריםהחדשים.

פז'אורשלהקודמתמיצירתוהמוכרים
ובעוצמה,בעדינותמחדשכאןמעוצבים

תחומייפהפיה.בבדיהומרהיביםמדהימים

בממשותבשירהסיפורשלהשוניםהקיום
הפורץהמסאריאליססיהגורםעםובחלום,

לאחדותכאןמותכיםהסיפור'שלסיומואל
כיופיה.נדירהאמנותית

חלקהםאורפזשלאלהחדשיםסיפורים
עםמבשרה.בשרבכללותה,ביצירתואורגני

ולאבצורתםלא"מיושנים",הםאיןזאת
אתששימשוחומריםבהםיששלהם.בתכנים
מהםצורניים,מהםהקודמת,ביצירתוארופד

שלהפואטיתוהגישהאוטוביוגרפיים,גם
מציאותמעורביםבהבדיההבונהארופד'

בהםישאבלהיטב,בהםניכרתרדמיון
אותםשמעמיד 1ביותרמעניין ,מרענןחידוש

העכשווית.הסיפורתשלהראשונהבשורה
מעודכנתהסיפוריםשללשונםשגםיצוין

לוולגריזמיםנגררתאיננההיאהיטב.
הדיבורללשוןערהאךאופנתיים,
בתבספרותניכרתשהיאכפיהעכשווית,

ליצחקכוחיישרהיום.שלובעיתוןזמננו
מפריחדשותליצירותמצפיםאנוארופד.

 •עטו.
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ולעוורלהעירצריךמישהואלוני:שולמית
t-מעם'המשךt-25 

 •לעצמנואוררוצהשאניכמולגוייםאורדברשכלחושבתשאנימפנימצטערת,לא
חברהעשינורב •לעצמנואורלאואנחנוציבורית.מעררהמדיפחותאניאולי .בעתו

אלמנטיםעםזרים,שונאתמכוערת,אלימה,ושםפהמעורה.יותראהיהאניעכשיואז
בהם.מתביישתשאניגזענייםבקולשעהליישמאמרים.כותבתאני

מרצהאנילשבועיים,אחתב'ברשתישראל
מצטערתלאאניי"ב.י"אלתלמידיהרבה

שקורה.מהעלמצטערתאנישפרשתי'

לראשותברקבערלהצביעקללןיהיה
הממשלה?

 •קללייהיהלאאבלאחרתאופציהליאין
מוטתאתמרחיבאיננושהאישחבל

אנשיםכמהסופרהזמןכלשהואהכנפיים.
שלמרחבנותןולאמימיןמעבירהוא

שאנחנוחושבתואניגדולה.עולםהשקפת
פריסהלאיזושהיזקוקיםמאודמאודהיום
קוםשעםכפיעולם.השקפתשלמחדש

תנופהעםהעצמאותהכרזתחיתההמדינה

למשלההתייחסותועשיה.ואמירהגדולה
בפעםהיום,וצדק.מוסרשללתחום

בידינו.גורלנושנה,אלפייםמאזהראשונה
עלינו'איוםאינופאתער .נגדנולאהעולם
אנחנואםאלאעלינו'איוםאיננהסוריה
איראןשלהמניפולציותלאיום.אותםנהפוך

העולםלכלאלאלנורקלאסכנההןועיראק
ואנחנומיליון'שישהפהואנחנו .המערבי
אםזה.אתיודעוברקכלכלית,גםחזקים,
מסרלתתמוכרחאתהוחזקים,רביםאנחנו
הזמןכללפרוץ.שלנוהיכולתאתולבטא
רוצהכךכללאאנילגויים.אורעלמדברים

קישורקטעי
t-מעם'המשךf-2 

אתלהעמידאפשרותעלפעםחשבת
הממשלה?לראשותלבחירהעצמך

 1להתקפלמחייבזההזאתבארץלא.

שאפשרחשבתיפעםלדתיים.להתחנף
ושותפיההעבודהגתמפלביןלהסכמהלהגיע

באיםשאינםדבריםשישהליכוד'למפלגת
יהיהושאפשרלעשות.איןשאותם •בחשבון
דמוקרטייםעקרונותעלשאנחנולכךלהגיע

כלמצדלסחיטהיותרניתניםלאמסוימים
ובייחודכספיתגםיהיה.שלאמי

חבריםשגםהואשקרהמהאידיאולוגית.
רדיקלים,דמוקרטיםשהםשחשבתישלי,

עקרוניים.שהםלדבריםביחסמתקפלים
סגוריהיהאילןברשכבישליאכפתלאהרי
סגוריהיהיוןהקבמגוריםשכונתשלידאו

ישאבלבשבת.מנוחהרוצהאניגםבשבת.
כמואזרחיים,נישואיםכמובסיסייםדברים

כשראיתיאזרחים,שלאוכלוסיןמרשם
ולאמתקפליםהאלה,בנושאיםשלי'שחברים
ולזה?לימה-ולהאבקלההתייצבמוכנים

להתקפלאתחילאםאנילהיותאחדלאני
צריךמישהוהאלה.העקרונייםבדברים
 •הלב.תשומתאתולעוררלהיער

ובה.ותרה

פעולותאלההיולאהפעםהשוני.אתלראותהיהניתןהראשונות,ההפגנותעםכבראבל,
האינתיפדהעשתההראשוניםבשבועותחם.נשקללאממש,אלימותלאלרובבודדים,של

חולפת.מחאהולאעממימרדשלתופעהבהשראוהיואזכברעממית.מחאהשלרושם
שלאעממי'במרישמדוברזה,בטורהאינתיפדה,פרוץלפניכשנהכתב,אלה,שורותכותב
לאהפוליטיוהדרגהצבאשלטונותאךלאומית.עצמאותלהשגתתקווהשתסתמןעדירפה
 .הקירשעלהכתובתאתקראו

משורריםעל-ידיגםנכתבו'רביםשיריםילדים.היוהאינתיפדהשלוקרבנותיהגיבוריה
הזאת."הצעירה"הטרגדיהעלעברים,
משהולהשתנותעשוימחרכיהתקווהחוסרהיומיומית.ההשפלהההזנחה,הרעב, 1העוני

עםהיהלאלמרי.אחד.לכיווןרקמוליכיםאלהכלהמושפלת.הלאומיתהגאווהלסובה,
הכינויאםמשנהזהאיןידועים.הדבריםבכובש.מרדשלאהאנושיתבהיסטוריהכבוש
סנהמשה •טרוראירועיהיההאינתיפדה,לאירועיבפרט,ובטלויזיהשלנובעיתונותהרשמי
טרור!לזהקוראיםהנכבשאתבכוחמדכא"כשהכובשהזיכרון>:מןמצטט<אניפעםאמר
לאומי",מרילזהקוראים-הכובשנגדמתקומםהנכבשכאשראבל

כיוםאמנםלתקווה,צוהרשפתחואוסלו'הסכמיאלהוליכההזאתהעממיתהאינתיפדה
תחזורהאינתיפדהתעלם,התקווהאםיחתם,הזההצוהראםקיים.עדייןאך 1וזעירמעורפל
המנהרהפתיחתבעקבותראינולהתרחשהעתידמןמשהועוצמה.במשנהכוח,במשנה
הצדדים.לשני 1מאודרעיהיהואזכידוע> 1קיומנו<סלע
 •הקיר.עלהכתובתושוב,




