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ואברתיבלגית,טקסטילבעירנולדתיחרושת.בביתלעבודהאותיהועידהגורל

לעולם.שהגעתילפנימאותשלושאושתייםלפחותשלההחרושתבבתיעבדו

שלהמקומייםהיצרניםביןהבולטפעםשהיהסימונים,על-ידיהועסקורובם

מיוחדיםבדיםשלבעולםהמובילהתעשייןהואוהיוםהשזורהצמראריג

מרכזפעםשהיהמהשלהאחרוןהשרידלוודאיקרובזהוביליארד.לשולחנות

עלהלאאךהטקסטיל'במפעלימהעבודהלחמוקהצליחאבישוקק.תעשייתי
אחרת.אפשרותשוםחיתהלא jהמשניתבתעשייהמהשתלבותלהימנעבידו

למפעלים.ציודשייצריציקת-ברזלבביתשניםחמשעבדכברהואכשנולדתי

כמוהיציקה,ביתעמהנפלהטקסטיל,תעשייתכשקרסהשנים,כמהלאחר

בתחילהשהסתמנההתקווההברית.לארצותהיגרנואחרים.רביםעסקים
ביטחון'לחוסרמקומהאתמהרהעדפינתהומספקחדשעיסוקשםלמצוא
אשרנוסף,חרושתבביתלעבודאביהחלהזמןעםכמעט.ייאושעדשהגיע

כטפלוןלסמנושנהוגוחלק,גמישקשה,סינתטימחומרומוטותצינורותייצר
וחמש.שישיםבגיללפרישתועדשםעבדהואביתי.לשימושמוצריםגביעל

לאתוצאהזוחיתהפרקינסון.מחלתשלסימניםלגלותהחלמכןלאחרמיד

לסביבהיומיומיתחשיפהשנותושבעעשריםשלודאיתכמעטאךמוכחת

בגילמתהואדימנציה.אצלוהופיעהעשורכעבורפלואורי.בפחמןמאובקת

שמוסדותמוותולשתות,לאכולשלםשבועבמשךשסירבלאחרשמונים
אלצהיימר".כ"התאבדותלסווגנוהגיםהסיעוד
בכיווןללכתבידחקלאמעולםהואבעקבותיו.שאלךרצהלאאבי

בהרבהעדיפההראשעםשעבודהלהביןליהניחצעירמגילאךכלשהו,

חינוךחסרהיהשבעצמוכךעלמצרהיהקרובותלעתיםפיזית.עבודהעל

אז,כמקובללסייע,כדיארבע-עשרהבגילהספרביתאתעזבהוא-פורמלי

מגובשות,לאאמנותיותנטיותליהיו ;עליוחלקתילאאניהמשפחה.בכלכלת

לעבודארצהלאשלעולםידעתישלוהחרושתבביתביקוריםכמהולאחר

הלימודיםשלאחרבשעותלעבודההתקבלתישש-עשרהבגילכזה.במקום

משימותייוולוורת.רשתשלתאומהמעין"הכל-בסנט",מסוגבחנותכמחסנאי

בכלרצפות.ומירוקטאטואמדפים,עלמוצריםהצבתארגזים,פריקתכללו

 11.טם 111 ~



סנטהלרק 116

הגדולההאשפהעגלתאלההעמסהמרציףהזבלאתלהעבירעליהיהערב

בחוץ.שעמדה

קידמו-כשנהשםעבדתיכבר-לעבודהכשהתייצבתיאחד,צהרייםאחר

בוגריהיוהם .בעבררבותפעמיםאיתםהתעמתי .ועוזררהמנהלבפתחפניאת

מסדרתמי~מןעינוילצרותודמומשלרשים,יותרלאבנימקצועית,מכללה

דקרתשפתירצונן'ומסודר'נקיהיההמנהל'ג'נקינס,רג'ף"."מאטהטלוויזיה
אדםכלבעינילברטובמגרשםכאישנראה , zמרהמכונהעוזרר' ;צררתוכתפיו

עלבפתאומיותסובבכשהואג'נקינסאמראיתנו,""בראלו.הכפופיםמלבד
החוצהאותיהובילוהםהמבחילים.מגיחוכיואחדאתאלימשגר zומרעקביו

אחתמכלגרףהוא .קרטוןקופסאותשתימתוכהשלף zומרהאשפהעגלתאל
שלשכבהמתחתיהםחשףפניועלניצחוןוכשהבעתמקומטים,עיתוניםכמה

נקראלאמידתעזוב"אםטיימקס.שלהסמלשעליהןקטנות,קופסאות
 ?שםקרהמהלהשיב.הצלחתישלאכל-כךנדהמתיג'נקינס.אמרלמשטרה,"

האמנתילאזאתובכלכאלה,קופסאותשתישהיותקלה,לאשזרידעתי

שעוניםשלתריסריםכמהלמכוראיךממנייותרידעהעובדיםמביןשמישהו

שהםמלוכלכתעסקהאיזועללכסרתניסר zומרג'נקינסהאםגנובים.זולים
נותרהיוםעד ?השוטריםאתמלהזמיןנמנעוכךמשרםהאם ?בישלועצמם
 .בעיניחידההדבר

הצורךכמרענייניםכמהממנינחסכורכךלעיר,מחוץהרריהיולמזלי,

 , zומרג'נקינסעםפגישהייזוםשאביהאפשרותקרה,מהלהםלהסביר
לעבודה,זקוקהייתיאךלי.מאשריותרלהםיאמיןשהואהסיכויואפילו
לימודיםבמלגתשזכיתיפיעלואףבתיכון,האחרונהשנתיזרחיתהומהר.

יכולתםגבולקצהאלהגיעווהמחיההחדרעבורהצפריותההרצאותבמכללה,

עליוהיההנוספות,ההרצאותבכלעמדתיכברעתבאותה .הררישלהכספית

נירבמדינתקרובה,בעירפלסטיקמפעלעלליסיפרוחבריםבכך.להתמיד

מעלשאתהלהםתגיד"רקעבודה.לקבליכולאחדכלשםג'רסי,

חרושת.בביתלעבודההמינימוםגילהיהזהחוקיתמבחינה-שמרנה-עשרה"

עבודהשםלהשיגיכולאחדשכללכךהסיבהנוסף.לשכנועזקוקהייתילא
לתחלופהוהגורמיםבמקרם,עובדיםשלהמתמדתבתחלופהנערצהחיתה

משמעיחדבאופןנרעדהמקוםעבורי.תמריציםבעצמםשימשוהמתמדת

היההשכרקשה.מקרהשללהגדרהלענותמאדרציתיואניקשים,למקרים
הנראהככלהיווהעובדיםקשיחותדרשההעבודהאכזריים,היוהתנאיםנמר,ך

עםויכוחבעתברגלונדקרחברשלחברלכן'קררםחודשיםכמה-מסוכנים
לחופשי.יצאעתהשזהמשוחרראסירהעבודה,מנהל

מתעקשודאיהיהאבי-ימיםבאותםלביתמחוץהיוהרריההקלהלמרבה

שם.לעבודלילהרשותדעתועלמעלההיהבכללאםבמקרם,קררםלבקר
ארבעעםקטן'חרושתביתהיהזהמוגזמים.היולאשהסיפוריםהסתבר
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כךמכוניות,לשתימוסךכגודלשגודלולחללנדחסומהןשלושבלבד.מכונות
סככההוקצתההמפלצתית,הרביעית,למכונהאוזניים.מחרישהיהשהרעש

יותרטובהעבודהלמצואאפשרותלוחיתהאםשםעובדהיהלאאישמשלה.

משמרות,בשלוששעבדומכונותמפעילישנים-עשר-העובדיםאחר.במקום

לשעבר,נפשחולימשוחררים,אסיריםהיו-משמרתלכלעבודהמנהלועוד

החברהחוקיים.בלתיוקטיניםחוקייםבלתימהגריםחומצה,נפגעישיכורים,

קולניענק,היהוהבןומצומק,שקטזקן'תרחהיההאב :ובנואבעל-ידינוהלה
 ;שמונה-עשרהבןאניכיטענתישבהםטפסיםכמהידכלאחרמילאתיושעיר.
שלי.למכונהמידאותיושלחולשעהדולרשנילילשלםהבטיחו

לראותהיהניתןאילוהצפוני.הקירלידשלוש,מספרמכונהעלעבדתי

נהרעללהביטיכולהייתיראשי,מעלקבועשהיההמטונףהקטןלחלוןמבעד
טובההביניים,בגילמכונה-בגודלהבינוניתחיתהשלושמספראיק. 9 ~

מהמאהכשרידנראתה-במרכזהקטנההמכונה-אחתמספרלמתחילים.

באהחיתהשבתהמהונדורס,אזמרלדה,על-ידיהופעלההיאהתשע-עשרה.

גדולהחיתההדרומי,הקירלידשניצבהשתיים,מספראותה.להחליףבחצות
בכובעאישעליהעבדהגעתישבובערבצפויה.בלתיאבליותר,וחדשהיותר

כבןאישפונק,עבדארבע,מספרעלבסככה,שבוע.כעבורשעזבגרב,

הצליחולאמיץ'בקבוקבתוךזולאדוםייןעםיוםבכלמגיעשהיהשישים,
קודמיםחייםלושייחסווהשמועותרכוש,בעלשהואבוניכראחד.אףלרמות

במנהגומפורסםשהיהפיעלאףסבירות,כבלתינתפסולאסטריטבדול
שבאחדסיפרושלו.המכונהלידלהירדםאוהמשמרתבאמצעלהסתלק

והתנמנםהרחובבמורדפונקלודידהבמשמרת,לבדועבדכאשרהלילות,

גבוהה,התנדפותברמתסיליקוןעלשעבדהשלו,המכונהעזובה.מכוניתבתוך

התקרה.דרךהמכליםשלהמגנטיםאתוהעיפההתפוצצה,

ביצעהממוצעתבמשימהאפשרית.בלתישהשגרההיהנדמהבתחילה

דלתאתלפתוחממנינדרשמחזורבכלבדקה.מחזוריםארבעההמכונה
(העץ),שלוהעודףמהחומראותולהפשיטשנפלט,הפריטאתלסלקהמכונה,

שניות. 15בתוךהכל-בקופסההפריטאתולארוזלמגרסה,העץאתלהשליך

העץ ;יותראיטייםאומהיריםלהיותיכלוהמחזורים :אפשרויותשלמגווןהיה

שגודלםמשולחנותנעועצמםהפריטיםלפירוק.קשהאוקללהיותיכולהיה

מאהשלבקבוצותשהגיעושיניים,קסמיועדרבועיםמטריםשניעדהגיע

וניםגלארבעיםשלמכלתוךאלגילוחבסכיןאותםלהפרידהיהוצריךלעץ'
אחדיםמכל).רבעבקושילמלאשבועבמשךהצליחויומיותמשמרות(שלוש

כשהנורהמידתיפתחשהדלתדרשורובםאךסלחניים,היוהפלסטיקממיני

אתוסותם"קופא"הפלסטיקהיהאחרתמסולק,שהמוצרברגעותיסגרנדלקת,

החומראתלהסירנאלציםהעבודהומנהלהעובדהיוכזהבמקרההתבנית.

 11נ_נם 111 ~



סנטהלרק 118

הקפיאהמשךאםקרח.ובדוקרןבמברגיםוממוש,ךאטיריסוקידיעלהצמיגי
 .מקוצץשכרךהיההמידהעליתרהתארך

במנהלהתמקדהכולהוכמעטהייצור,תהליךשלשלבכלליוותההחרדה
המשפכיםדמוייהמכונהמכליאתלהזיןהיההעבודהמנהלעלהעבודה.
קופסאותאתהחוצהלגרורהמגרסה,מכלאתלרוקןפלסטיק,בגרגרי

לצאתשביקשועובדיםולשחררלמילויחדשותקופסאותלספקהמוצרים,
פיעללהזכאיםהיושהעובדיםשעה,חציבתצהרייםלהפסקתאולשירותים

המטלותבאחתעמדלאהעבודהמנהלאםמשכרם.נוכתההיאזאתובכלחוק
לאלמשל,קופסאות,לךהיולאאםשלך.הבעיהחיתהזאתאליך,הקשורות

נאלץוהיית •מהמחסןאחרותלהשיגכדישלךהמכונהאתלעזוביכולהיית
היהשלא •שלךהשולחןעלגמורותחתיכותלערוםיצירתיותדרכיםלמצוא

המעבראתלחסוםבליוזאת •מסביבךהפנוייםהחלליםבמעטאו •ממגשגדול

המכונה.לדלתהגישהאתאו

מהסוגהמנהלים .ועצלימה nמהיר- :טעמיםבשניהגיעועבודהמנהלי

שלבעליוהםכאילולהתנהגשנטולשעבר,אסיריםכללבדרךהיוהראשון

יכולאיךבמכסה.עמידהאיכמובענייניםלעובדיםולהציקהחרושת,בית
הקצבהריבעיני.תעלומהזוחיתה-מחברויותרמהרלעבודאחדעובד

הפלסטיקסוגפיעללהשנקבעווהתכניותהמכונהעל-ידיבמלואוהוכתב

היוהםהעצל.לזןהשתייכוהעבודהמנהלירובאופן,בכלהתבנית.וגודל
היהאפשרארוכות.להפסקותלהיעלםונהגומסוממים,שהיומשוםעצלים
הענייניםמספרכיהנהר,אלאבניםמטיליםאוקומיקסקוראיםשהםלהניח

ביתשלמשכנושהיההמבודדבמשטחהדעתאתלהסיחהיהניתןשבהם

מוגפים.בטוןבנייניובזוגמכוניותלחלפיבחנותוהתמצהמועט,היההחרושת

בגללםבאמת.מסוכניםהיוהעצליםאבללהציק,היועשוייםהחימהמהירי

מכונהשלצידהעלטיפוסכמוסבירים,בלתיגבורהלמעשיהעובדיםנדרשו

שלפתיחתהכדיתוךהמשפכיםאלהגואההמגרסהמכלתוכןאתלהריקכדי

אחת.רגלבעזרתהתבניתדלת

באמריקה.עודמייצריםשאיןפסולתמיניהיובמפעלשיוצרוהפריטים
הארץלכדורלספקהשלישימהעולםארצותולכמהלמקסיקו •לסיןמותירים
צעצוע,דחפוריצעצוע,ארניותלקלטות,אריזותמשחק,לקלפיקופסאות
השמועות,סיפרו(כךויברטוריםלתמונות,נוימסגרותקרח,לקוביותמגשים

מןהבעלים,חפצים.מיניכלשלמזוהיםבלתירכיביםומאותראיתי),לאאני

עליהםהיהבהתאםיחידה.כלעלברוטוסנטמחלקיקיותרהרוויחולאהסתם,

שיחקבכללאם-הרשהשהחוקביותרהנמוכותבהוצאותהמקוםאתלנהל
היהעלישהרעיפולשעההדולריםשנישלהם.בחישוביםכלשהותפקידהחוק
וחמישהשבעיםכמומשהונשארומסיםאחרי ;ימיםבאותםהמינימוםשכר

ניכותמידכילפעמים,רקהגעתיהזהלסכוםאפילומלא.עבודהלשבועדולר
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משוםאו'באשמתי'קרונדירותשלעתיםהקפיאהאירועיבגלל-מהשכרלי
מיילכשבעהמרוחקתשחיתהבעירשכןהחרושתביתבאיחור.שהגעתי
שעוןהספר.ביתאחריבטרמפיםלעבודהלהגיעעליוהיהשלי,מהעיר

כךדקות,חמש-עשרהשלבמרווחיםרקלרשוםמכווןהיהבכניסההנוכחות

שאלתילאמעולםסנטים.חמישיםשללהפסדמביאהיהדקהשלשאיחור
חוקיים.הבלתילזריםשילמוכמה

לילהכלנרדםכשהייתיהמכונה.קצבאתהטמעתייומייםאויוםאחרי

אתעוברתבמחזורשהשתתפהשריריםקבוצתכלאיךלהרגישיכולתיבמיטה
ושוב.שובשלה,הצעדיםסדרת

לחשובבליהפעולותאתלבצעיכולתישבוקצבילטרנסשנכנסתימרגע

מכדירועשהיההמקוםכאב.עדלמשעממתשליהעבודההפכהעליהן'
לאאפילושיחות,לנהלאיפשרלאהמכונותביןוהמרחקרדיולשמוע

לשאוגיכולתי-רמהבשירהעצמיאתבידרתיקצרהתקופהבמשךבצעקות.
הרפרטואראתכיליתיבמהרהאךשירה,דקלמתיואפילו-שומעהיהלאואיש
אתאירגנתיהמחזור.לקצבכפופהחיתההקריאהאבללקרוא,רציתישלי.
השנילצדההקופסאותאתהזזתימרבית.יעילותלישיאפשרבאופןשליהחלל
אתלהשליךובשנייהאחתבידהמוצראתלארוזשיכולתיכךהמגרסה,של

מספיקלינותרההכרחילמינימוםתנועותייאתשצימצמתילאחרהפסולת.
למשל,בלשים,ניסיתיבערך.משפטחצילקרואלאחר,אחדמחזורביןזמן,

סופררקישהברקה.ליחיתהלבסוףהמקום.אתמאבדהייתיפעםבכלאבל
נפלטובהקפה",ב"מוותבייחודשלו,המשפטיםלין. 9מתאים:אחד

הפתרוןנקודות.שלושבעזרתמזוזושהופרדוונזעמותקצרותבהתפרצויות

המכונהשלמחזוריםשניכלביןלרשותישעמדשהזמןרקלאמושלם.היה
אתלהלוםהיהעשויהרגשישהתוכןאלאכזה,חיווילקריאתבדיוקהתאים

הנסיבות.

החזרהשלהקשוחההחד-גוניותכאחד.ממשיתולאממשיתחיתההעבודה

-שעותוחצישבעבמשךבדקהפעמיםארבעקבועהפעולותשרשרתעל
הרעיל,האווירהלוהט,החוםגםכמודיה,אמתיתחיתה-ביוםפעמים 1,800

צפויותוהבלתיהמגוונותוהt,ורדותהמגוחך,השכרהנורא,הרעשהזעום,האור

יציאה.וכרטיססיוםתאריךליהיהשנימצדהעבודה.אלהתחבורהשל
מנהאותהזמןלאורךלבלועאיאלץלאאנילמכללה.לצאתעמדתיבספטמבר

בהלעמודייאלצומשפחתימקרוביואחדיםמחבןישרביםייאוש,שלקבועה
שישהרקלשאתעלייהיההזההדבראתחייהם.כלואפילושנים,במשך

מחברי.תריסרחציעםיחדנעצרתיההיא,בתקופהבערךאחד,לילהחודשים.

כאשרהמידה,עליתרעמוסהשחיתהבמכוניתממסיבה,חזרהבדרכנוהיינו

היינומזוהמת.חשישמקטרתנמצאהלמושבמתחתלעצור.מאיתנוביקשו

להפליא.מצחיקדברהםפרופילוצילוםאצבעותשטביעתוחשבנושיכורים,
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להתקבלארטובהעבודהלמצואשתנסרעדחכרעכשיו,צוחקים"אתם
כברלכןקררםשברע-יותררםבצחוקהגבתיהשוטר.אמרלמכללה,"
בלתיותפיסהחיפוששלרקעעלדברשלבסופרנסגר(התיקהתקבלתי.

הזאת.התקריתכמרחסרת-ממשרתחיתההעבודהחוקיים).

היולהרריחרושת,בביתעבדאבישלי.החברתימהמעמדלהיפלטעמדתי

שבפיהםוהאנגליתמזהירהיהלאהחברתימצבםמשומשת,ומכוניתקטןבית

ממשלאהמעמדית.הקפיצהמןמתחייבמהידעתילא ;טובהחיתהלא

היהשידעתיכל .מועדוןלאיזהלהצטרףארבפיננסיםלעבודהשתוקקתי
אלהתייחסתיזאת,עםממני.להיחסךעתידהרריעלנגזראשרהחייםשאורח

כאשרבמכללה,כךעלהתעקשתישאתוביתרהפועלים,מעמדבןכאלעצמי

אתשחיקיתימשרםגםזאתעשיתיגבוהות.חברתיותמשכברתנעריםפגשתי

ליחיתהשלאעדזרכל-כךשהרגשתימשרםרגםגאה,סוציאליסטשהיהאבי,

שרקהמהפכה,אידיאל . 1972חיתההשנהכירגםבהתרסה,לנהרגאלאברירה

היהכברהתחלואים,לכלהגדולה~רפאהיהערדלכןקררםמעטרתשנים
התפוררו.לאעדייןהתקררתאבללחלוטין,שחרק

שארצותידעוכולםהפועלים.מעמדעלרומנטיתדעהחיתהלאאחדלאף

זהשאיןידעוכולםכמעטאבלכמרבן'מעמדות,חסרתלהיותאמורההברית
יותרארפחותקטגוריותכמהערדעם(יחדהפועליםמעמד ,-1972בכך.

עדיין'שףןקהסוהר")בבתיואחיותינור"אחינררחוב""אנשיכמרמעורפלות,

בלתיוכמקררלחיקויכמודלהביניים,מעמדמתוךעתידייםמהפכניםבקרב

ספקללאשהיוצווארון","כחוליכימעטמסרבןהיהזהאשם.לרגשינלאה
מייורק.נירברחובותהמלחמהנגדהמפגיניםאתהיכרהפועלים,מעמדבני

ניקסרןריצ'רדהיוהשקט,הרובשלהתורןכעמודיאותםוהכתירלהםשהריע
"עובדיארגוןחברישלהוותיקהההילהעדייןנותרהאבלאגניו.וספירו

משנותהמכוניותתעשייתועובדיהכוריםשביתרתושלהעולם",שלהתעשייה

אוקטוברממהפכתהפריסאית,הקומונהמןהתמונותזיכרוןהשלושים.

הילהארתהשללאורהלהתחמםחשבנופג.לאערדהארוךומהמצעד

לרגעחשדנולארדיקליות.רוקללהקותוהקשבנוכחולותחולצותכשלבשנו
ארייוצאהאמריקאיתמהתעשייהכל-כךגדולחלקשניים,ארעשורשתוך

המעמדבנישהםלהםואמררעניבותאזקיבלוהפועליםמעמדשרידייחוסל.

אינםשהםלהםואמררהמהירהאוכלרשתותלמדיאותםשהכניסוארהבינוני'
קיימים.

מעמדלבןוהתחזיתיבדם,הפועליםמעמדבןהייתי-1972בכך,אם

שליהעבודהבשחרר.מאופרותשפניואפרו-אמריקאיכמרמעטהפועלים,

מלאלימודיםיוםשלמהצירוףקבועבאופןמותשהייתיאותי.הטריפה
בילוישערתכמהגםכללובדרךעבודהשערתשמרנהשלמשמרותבתיכון'

עםשלםהייתיהכלרכסךסלין'בקריאתפיטמתישליהזעםאת .מכןלאחר
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שלאובוודאילהשיגו,אחראמצעישוםליהיהולאלכסףזקוקהייתיעצמי.
מחברי.לאחדיםכמוומכניסה,קלהזוהר,אפופתמשרהלאיזוגישהליחיתה

מחוספסלבריוןהפכתיששיחקתי.תפקידבחלקהחיתההעבודהזאתובכל
אחדכלשלמהוריויותרענייםהיושהוריהעובדהאתלהתרסההמרתיכאשר
הבוגרים,שלהסיוםנשףבלילג'רסי.נירשלהמבוססבפרוורכמעטאחר

בחרתיכאילוניצחון'שלמוזרהמהרגשהנהניתיהחרושת,בביתעבדתיכאשר
ניסיתישלאעצמיבפניהודיתילאכאלה.בורגנייםשעשועיםלהחריםבכוונה

השארבין-זוגבתאמצאשלאבטוחכל-כךהייתיכילנשף,להגיעאפילו
מכונית.ליחיתהשלאמשום

חודשים,שישהאותםבמשךובאמת,שלי.העמידהבכושרגאההייתי

בביתלעבודההםאףהתקבלוללימודיםמחבריחמישהאוארבעהלפחות

נשארלאמהםאחדואףהראשון'השבועאתשרדושנייםרקאבלהחרושת,
בכךהתפארתמידהואאבי.אתחיקיתישליהעמידהביכולתמחודשיים.יותר

החמישיםבשנותמבוטלתלאגבורהצדקה,עלהתקייםבחייואחדשבועשרק
מבזהאונלעגתכפיים,עבודתהעדיףמדועלעומקבדקתילאמעולםבבלגיה.

אחוותשלשילובזהשהיהנראהסיוע.קבלתפניעלרעב,בשכרשתהיה,ככל
הסוגמןדחףעםעמלים,שאחריםבשעהנדבותלקבללוהניחהשלאפועלים,

להיותסיכוילהםשאיןיודעיםשהםפיעלאףמרתונים,לרוץלאנשיםשגורם
הייתיהמיטה,אלאוהבירהאלדרכיכשעשיתילילה,בכלהזוכים.בין

פחותשלשכרמלבדשהשגתי,מהכלאבלמשהו.שהשגתימשוכנע
לחלקהפכתישבמהלכןשעותשמונהשלעמידההיהדולר,מחמישה-עשר

למדי.וגברינאצלדברלינראהזהותרבותיות,משפחתיותומסיבותממכונה.

משגשגותלמשפחותבניםהיוכיתתיובניחברישרובפיעלאףהכל,אחרי
שלהם.בחליפותלבושיםבמשרדים,אבותיהםעשומהמושגליהיהלאיותר,

ערךשוותחיתההיאובעיניאליו'שנחשפתיהיחידהדברחיתהכפייםעבודת

מבוגרים.שללגבריות

כאשרמכרעת.חשיבותחיתהלקריאה .שיגעוןעדהשתעממתיהכללמרות
זמןפסקלילחצובשאוכלמכדיהדוקמחזורשכללהמשימהקיבלתיפעםמדי

גופיבעודהשטח,אתלעזובלרוחיהניחההקריאהנורא.היההסבללקריאה,

שללפרקיםבבידודמאסרכמוהעבודהחיתהכןלולא .לעבודממשיךהמרוקן
 500שבלעלאחרלעבודההגיעגריחבריכאשרזהאתהבנתישעות.שמונה

היה"הכליותר,מאוחרדיווחכךכלום,הרגישלאהואאל.אס.די.כדורי
אתאפילוהכריעואנושייםהבלתיוהאווירהשהקצבמסתבראפור."

יותרארוךזמןפרקבמשרהשהחזיקוהעובדיםשניבמקרה,לאהאל.אס.די.

היוושניהםחד-הרגל'ג'וןשנקראאחר'מפחידוטיפוספונקהיומכולם,
שלאכמעטבאוגוסט,עזבתי,כאשרהעבודה.בזמןלשתותשנהגושיכורים

שכבראלהבמרץ.התחלתי,כאשרשםשעבדואלהמביןאישבמקוםנותר
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ליכולתםתודותהשארמכליותרטובהזאתבעבודהעמדובבידודמאסרשרדו
דמיוני.לוחגביעלשחמהלכילבצעאוארוכיםמסעותלשחזר

עשייתהיהשיהיה,ככלדחוקלדמיון,שנותרהיחידהמפלטזאתמלבד

ספרואתקראתיכאשרייותרמאוחרשניםלמדתיהזאתהמילהאת"ביתיים".
לפריטיםמתייחסתהיא ; ) 1977 (פועלים"במדינת"פועלהרסצימיקלוששל

העבודה.מקוםשמספקבציודשימושתוךהעבודהבזמןהמיוצריםאישיים

ומטחנות,מחרטותמפעיליםהיוהששיםשנותשלבהונגריהועמיתיוהרסצי

מאפרות,לעציצים,מעמדיםמפתחות,"מחזיקילעצמםמכיניםובמקביל
להוראתאל-חלדמפלדתחשבוניות ...ומשולשיםסרגליםלעפרונות,קופסאות
גלגליםשבורות,מטחנהמשיניעשוייםתליונים ...לילדיםפשוטחשבון

 ...לטלוויזיהאנטנותמגנטים,עםסבוניםמחזיקיקוביות,רולטה,למשחקי
 " ...אגרופניםפגיונות,סכינים, ...למעיליםמתליםובריחים,מנעולים

להפסידבחרושהםשאומרמהיחידה,לפיהשתכרוההונגריםהמכונאים

שולםלפלסטיקהחרושתבביתשלהם.הא~מנותמוצריעללעבודכדיכסף

היושלנווהאפשרויותיהזמןעלשליטהלנוחיתהלאאבלקבוע,שכר
לדוגמה,משאריות.שימושחסריפריטיםרקלעשותיכולנויותר.מוגבלות

מקופסתחלקאולישהיהמזוהה,ובלתישקוףגלילכבסיסלקחתיכולנו

קליעדמוייגופיםומתרחביםהולכיםבמעגליםעליוולערוםגלולות,
הוצאתםלאחרמידחמים,בעודםאותםמדביקשהיהמיבהיר.מפלסטיק
נברשתמזכירשהואפניםלהעמידהיהשניתןחרוטייגוףמקבלהיהמהתבנית,

היוםבבואלתתואוליהביתהלקחתמשהונתןהמוח,אתהעסיקזהקריסטל.
עלהקטןהניצחוןהיהגםזהמבוכה.בשמץהמתנהאתשתקבללאהובה,

פני.כמהשלבשוויגלםמחומרנישלנושאותםהמעבידים,
שונההחמישים,שנותשללפרווריםוטיפוסינמוךמבנההיהשליהתיכון

זאת,ובכל jאדומותמלבניםונבנהמבצרכמושנראההפנים-עירונייהמודלמן

ימין,בצדמידבכניסה,חרושת.לביתדמההואהאמריקאים,התיכוניםכלכמו
בכריכהחוברותשלמדףלראווהשהציגוההדרכה,יועצישלהמשרדנמצא

מלאכהלבעלייועדוהחוברותג'רסי.נירמדינתעל-ידיהופצואשרצהובה,

וכללו-מבחןקציניקופאים,יופיידיילותמזגנים,טכנאי-לבואלעתיד
היחידבביקורשלהם.הקריירהמטרותאתלהשיגכיצדאותםשהנחוהוראות
אתנשאהללוהמדריכיםאחדכיילהפתעתיהבחנתיההואבמשרדליהזכור

ממידתהתפעלתיפלסטיק.לייצורהזרקהמכונתמשגיחאומפעילהכותרת
קרטוןמחתיכתקליטהמתקןבבהירותשהראתההשער,תמונתשלהריאליזם

החרושתבביתנפוץשהיהזהכמובדיוקהמכונה,לדלתמתחתשהוצבמרופט

החוברתהמשיכההפלסטיק,שלההיסטוריהעלקצרההקדמהאחרישלי.
"מפעיל"ביןההבחנהבפרטיעמודים,עשרהלאורךקוראה,אתלהטריח

בעלייהיו("המפעיליםהעובדמןהגופניותהדרישותאתלמנותל"משגיח",
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במזגמחונניםשיהיומוטב ...והזרועותהידייםשתיאתלהפעיליכולת

ההעסקהבהזדמנויותלדון ,)" ...מחזוריאופיבעלתעבודהלביצועהמתאים

מסיבותעזיבתםאוקידומםעובדים,שלפרישתםעקביתפנו("משרות

מזהיר").עתידנכוןהפלסטיק("לייצורהתעשייהבעתידולהפליגאישיות"),

בוחרלימודיו'סיוםעםחייםדרךאחרבחיפושאשרתלמיד'לדמייןניסיתי
בשבילו.העבודהשזאתומחליטהזאת,החוברתאתהמוצעותהחוברותמכל

זאתועם ;הלוואימשמעויותלאאפילוכוזב,היהלאבחוברתדברשום
אסיר~שמהדומהחוברתמעוררתשחיתהמזהנפללאבההטבועהאבסורד

סוהר.בבית

בחברההעולם.בשבילצעצועדחפורילעשותצריךמישהוזאתובכל

כדאיהאם ?כזאתעבודהלעשותפעםאימישהולהמריץיוכלמהצודקת,

אתלשמרכדאיהאם ?חרושתבבתיעבודהלשנתהצעיריםכלאתלגייס
החלטתילבסוף ?לבןצווארוןלפושעיכעונשלפלסטיקחרושתבביתהעבודה

חוסרחד-גוניות,מאמץ,שלממוצעמדדפיעללהיקבעצריכותשמשכורות

הפחם.כוריאזהיובעולםביותרהעשיריםהאנשיםבעבודה.וטמטוםתועלת
פרטיים,במטוסיםלעבודהמגיעיםהיומשגיחיהםאוהזרקהמכונותמפעילי

להיותמעדיףהייתיניסיון,כבעלקשה.חיתהזומעיןמשרהלקבלתוהתחרות

עני.

ליטנילבנהמאנגלית

 11 נ1E,נ 1!1ע,ו




