
הייאוש דעניין הערות
או דחק כישרון־התעללות בעל עיתונאי

 כתבת- את ״קראתי :ואמר לקיר השבוע תי
 מאמין לא באמת אתה אם שלד. הייאוש
 מפסיק לא אתה למה הכתיבה, של בערכה
ש למה מייואש, כל־כך אתה אם ו לכתוב

ותק מיגדל־שלום לראש באמת תעלה לא
?״ משם פוץ

 הגיוניות לשאלות התשובה
 הכתיבה פשוטה: בעצם אלה
 שטרם כרונית, מחלה היא לגבי

 מכור אני תרופה. לה מצאתי
 וטרם דיעות, ולהבעת לכתיבה
הזה. המשכר לסם תחליף גיליתי
 ולדבר לכתוב אמשיך אני

 לי, יקשיב לא איש אם גם
 הייתי דברי. את יקרא לא ואיש
 פשוט אך להפסיק, רוצה מאוד

 השילשול על שליטה לי אין
 במחלות נגוע אני שלי. האינטלקטואלי

לעשות. מה אין — והכתבת הדברת

עיתו ושלושה חדשות, מהדורות ארבע
 הרגל מתוך יום־יום, בולע אני אותם נים,

 בי מעוררים — עליו להתגבר יכול שאינני
 נפשי. ואי־שקט יסורי־מצפון כבדה, מועקה

ה לארון להגיע מספיק שאני לפני עוד

בכבישי□ הומור
 המשעשעות, לאימרות־הכנף לב שמתם

 בחלוגות־האחו־ כפיטריות לאחרונה הצצות
כלי-הרכב? של ריים

תאו למניעת ש״המועצה חשבתי לרגע
חקי אך בחוש־הומור, לפתע נתברכה נות״

 ב־ כרזות לחנות אותי הובילה קלה רה
 שבה (״מסדה״), פאסאז׳-פרישמן־דיזנגוף

ו האימרות החנות, בעל ביוזמת נמכרים,
:הבאות ההכרזות

לקרוא. יכול אתה אם מדי, קרוב אתה
עכשיו. לא אבל — אלי תכנס

ילדים. לי אין — זהיר נהג אני
דפיקות! בלי
הישר. מדרך אותי תוריד אל

טרמפיסטית. מחפש — לירח־דבש נוסע
בי! תגע אל

ומ מקיא עצמי את מוצא אני תרופות,
 אני מה מכונת־הכתיבה. באמצעות שלשל

 רגיש אני חולה. אדם אני לעשות? יכול
לחדשות. ואלרגי
 את ישנו לא שלי שהתגובות יודע אני
מל בהן החדשות, את ישפרו ולא המצב,
 לפחות, אך לרצוני, בניגוד אותי היטים

ההתרוקנות, לאחר קלה שעה
ואר־ מסויימת, הקלה חש אני
המצפון. באיזור זמנית געה

 ממשיך שהייתי ספק לי אין
 באמצעות ולהתרוקן להשתחרר

 לי שילמו לולא גם הכתיבה
 בפי (המכונה שכר־התרוקנות

 אך ״שכר־סופרים״). החולים
 שכר לי מציעים עוד כאשר
בי עבור בלתי־מבוטל חודשי

 אינטלקטואליות פעולות צוע
 יהיה — וכה כה בין שליטה עליהן לי שאין

לכתוב. להפסיק מוחלט טירוף משום זה
 טעם שאין כותב אני כאשר גם :לסיכום

 שאני משום זה את עושה אני לכתוב,
 ידיים לשפשף תפסיקו אז לכתוב. מוכרח

 ועדיין לכתוב, מפסיק לא עוד אני בהנאה.
 מיגדל מראש לקפוץ בדעתי עולה לא

שלום.

 לאט! סע והילדים? אשתך שלום מה
 מצונן. אני !רוח תעשה אל
 אין. שלי למכונית — מעצורים לי יש

 טרמפיסטית. מחפש — בקלות מתמסר
 אותך אקח כבר אני — משוגע כמו סע

לביודחולים.
 לא־נורמלי. נהג !זהירות

 ביצים. עם נהג זהירות!
 הכביש. מלכת את מחפש הכביש מלך

 מאחוריך! שוטר
 בשרות. סע להתעייף? לך למה
 מספיק. דפוק כבר אני אותי! עזוב

מקום. בכל אותך תשיג אשתך !תמהר אל
 (לאימרה !התנועה למשטרת הכבוד כל

השטנית.) החנופה פרס לי, נדמה מגיע, זו

 יטלו שהם מבלי לכולנו, מעניק שהצבא
אלה. מטרות בהשגת חלק

 אי- בהכנעה הציבור קיבל הרב לצערי
 הממשלה כאשר עכשיו, זה. תמוה צדק

 והבנות בני־הישיבות של גיוסם על ויתרה
 שמות ושאר העם״, ״אחדות למען הדתיות

 העיכד את האומה נבחרי מכנים בהם נאים
 לשולחן מתחת המתנהלות האפלות קות

הצ המערך כאשר עכשיו, הקואליציה:
להס והסכים המפד״ל לסחיטות נכנע בוע
התנד של בסים על לאומי בשרות תפק
 קודש״ עם ״ראשי טוענים אישית, בות
אכזרית. גזירה בבחינת היא התנדבות שגם

ההתנדבות, הסדר את מקבל אינני (א)
 חייבי- לגבי גם זה הסדר חל לא עוד כל

דתיים. שאינם גיוס
 היא כפייה היא שהתנדבות הטענה (ב)

ההגיון? במיבחן עומדת שאינה סתירה
 שבת הבית, על להגן חייב אני למה (ג)

ש שעה לעצמה, לבנות נקראת ישראל
 אני גם שאותו הבית על מהגנה פטורה היא

לעצמי? לבנות רוצה
יסו ייהרסו דרך באיזו מבין אינני (ד)
 בת־ישראל אם בישראל, המשפחה דות

 כעובדת בבית־חולים, כאחות תשרת כשרה
ב כמורה או בשכונת־עוני, סוציאלית

 ראשי של דאגתם כל (אם עולים? ישוב
 של הקדושים לבתוליהן נתונה קודש עם

 חגו- להן ירכיבו לא למה היקרות, הבנות
צא לפני ״כשר״ חותמת עם רוודצניעות

לאומי?) לשרות תן

הזמן מסימני
 קיימת לא ישראל שבמדינת יודע אני

 הם שהערבים בטוח אני גזעית. הפלייה
 ושאפשרויות במדינה, שווי־זכויות אזרחים

 גם פתוחות יהודי אזרח לפני הפתוחות
 צעיר בית־ג׳אן, תושב זאת, ובכל לפניהם.

 לפני הגיש זיידאן, יוסף ג׳מאל בשם דרוזי
לש בעכו למישרד־הפנים בקשה מה זמן
זיידמן. ליוסף שמו את נות

יו ג׳מאל מעלה האמנם נכון? משונה,
עבו לקבל שסיכוייו דעתו על זיידאן סף

ל שבחר בקאריירה ולחתקדם שיכון דה׳
זיידמן? יוסף בתור יותר טובים יהיו עצמו

 ההתנשאות נגד תוקף בכל מוחה אני (ה)
 פירוש מה המודעה. כותבי של העדתית
 יסודות ותהרוס תפגע ההתנדבות) ״(גזירת

 עדות• ובקרב בכלל, בישראל המשפחה
 בנות של בתוליהן האם בפרט״? המיזרח

 בנות של מאלה יותר קדושים עדות־המיזרח
? קודש עם ראשי כיוונו לכך האם ? אשכנז

 ולשמש להמשיך אולי, מוכן, הייתי (ו)
 עבורם המדליק שבת״, של ״גוי לדתיים

 הארץ מן לחם עבורם המוציא החשמל, את
 במעוזים ואבק חול האוכל שמיטה, בשנת
גמ פרק לומדים היקרים שבניהם בשעה

לאוניבר גופתו את המנדב בישיבה, רה
 ימיהם את יאריכו שרופאים כדי סיטה,

 שיוסקו ללקחים הודות מחוליים וירפאום
 מצעי את להחליף המוכן גופתי, מנתיחת
 שהן מבלי לבית־חולים, המגיעות בנותיהן
 זה אנושי שרות לבצע מוכנות תהיינה
 ידעתי אילו זה, לכל מוכן הייתי — עבורי
 גם מתפללים הם תפילה שבשעת לפחות

 שבבוא האמנתי אילו החוטאת, נשמתי על
 עבור לזכותי קטנה מילה יגידו יום־הדין

 ויאפשרו להם עושה שאני השרותים כל
 בגן- ישיבת־קבע, לא אם חטוף, סיור לי

 לסבול וגם אותם לשרת גם אך שלהם. עדן
 בראש ואבנים גידופים קללות, יריקות,

׳מוכן. לא אני לזה — ובחגים בשבתות
הת מתוך אוותר אני הבא הסעיף על

״התמו למנוע וכדי ברגשותיהם, חשבות
 בעם והמשפחה הצניעות יסודות טטות

בפרט״. עדות־המיזרח ובקרב בכלל, ישראל

 בפרשה המשונה היחידי הדבר לא זה
 שינוי את לאשר מסרב מישרד־הפנים הזו.

הציבור״. את להטעות ״לא כדי השם,
 זיידמן מסוכן. ממש זה מבינים? אתם

 בתל־אביב, דירה לשכור עלול עוד כזה
ל לנסוע כשרות, בנוודישראל עם לצאת
 מזכויות בשובו, וליהנות שנים 5ל- חדל

 כזה שם עם יודע? ומי חוזר, תושב של
 במישרד־ עבודה לקבל עלול עוד הוא

במישרד־הסעד. או הפנים
נפשות! סכנת ממש

הלאומי והשירוח החרדים
שישי, מיום ״מעריב״, של א׳ בעמוד

״ם1בע* העצב עמוק

 קוראים ישראל גדולי בה מודעה פורסמה
 להתנדב ולא להתפתות לא ישראל לבנות

 והמפד״ל שהממשלה כפי לאומי, לשרות
 מצווים זה במקום לעשות. להן מציעים

 יתנדבו החרדות שהבנות ישראל גדולי
ביתן. את לבנות

 הכותרת תחת עיתון, אותו של ה׳ בעמוד
מודי דת״, על העברה ״גזירת ההיסטרית

הספ עדות גדולי קודש, עם ״ראשי עים
התנד שגזירת ודייניהם״, רבניהם רדים,

 ותהרוס ״תפגע לאומי לשרות הבנות בות
 ובקרב בכלל, בישראל המשפחה יסודות

 התאבדות ואחריתה בפרט.... עדות־המיזרח
הצ יסודות והתמוטטות ורוחנית, נפשית
נת אי-לכך ישראל״. בעם והמשפחה ניעות
ביש והמשפחות האבות ראשי ״כל בעים
 והבנות בפרט, ובעדות־המיזרח בכלל, ראל

 ובשום נפשם, על ולעמוד להיקהל היקרות,
לק ולא ללחצים, להתפתות לא ואופן פנים

הזאת.״ הנוראה הגזירה את בל
 של למרד בגלוי הקוראת זו, מודעה

 היד־ מעוררת המדינה, מאוכלוסיית חלק
להת לי, נדמה הראוי, שמן רבים הורים

מעט. עליהם עכב
 בפני שווים האזרחים כל שלא המחשבה

 חובות מלמלא פטור מהם שחלק החוק,
שעינד כולנו, על המוטלות בלתי-נעימות

את למיעוטים מקנות קואליציוניות קות
האז שאר יכולים לא שאותם זכויות ניים

לקו צריכה — כסף תמורת לרכוש רחים
על שלו עבירה כל ולהצדיק אדם כל מם

החוק.
 למה ואופן פנים בשום מבין לא אני

 מגיוס דתיות ובנות בני־ישיבות ישוחררו
 ומצפון, אמונה של תירוצים או בנימוקים

אי עצמם אלה תירוצים או נימוקים ולמה
מ ואינם מגיוס, פציפיסטים משחררים נם

ש מיסיס, מתשלום ואותך אותי שחררים
מת שאנחנו למטרות מוקדש לפחות חלקם
 ואידיאולוגית. מצפונית מבחינה להן נגדים

 או האזרחים, כל על החל חוק, שקיים או
 תהיה אנשים, קבוצת כל או אחד, שכל

 חובות, ממילוי כרצונה להשתחרר רשאית
בגזירות. לה נראות אחרת או זו שמסיבה

 דתיות לבנות תינתן למה מבין לא אני
 אילן, בר באוניברסיטת ללמוד האפשרות

 האישיות הקאריירות את כך על-ידי ולקדם
 לשרת חייבות אחרות שבנות בשעה שלהן,
 בשנתיים־שלוש כך על־ידי ולדחות בצבא,

שלהן. הקאריירה את
 לשרות־חובה, בנוסף למה, מבין לא אני

בש מילואים ימי 45 לשרת אנחנו חייבים
מוק מהם ניכר שחלק מיסים ולשלם נה,
ה מן שחלק בשעה ביטחון, לצורכי דש

ומהביטחון המדינה משרותי נהנה אזרחים

ה בפעם אותו ראיתי ,18 בן כשהייתי
 יפה־תואר, ענק ״קנקן״. בקפה ראשונה

 ומגפים שחור סוודר מכנסי־רכיבה, לבוש
 חבורה מוקף שולחן ליד ישב מבריקים,

 עי- שהקישו ומעריצים, ידידים של גדולה
 לכל בתיאבון שצחקו קוניאק, כוסיות מו

 לקול קולות שלושה וצירפו פיו, מוצא
 רוסי שיר פעם מדי שר בו העמוק הבס

נוגה.
מאו לילה בשעת אותו ראיתי לפעמים

 ארוך מעיל דיזנגוף, ברחוב עובר חרת,
 ושתי הרחבות, כתפיו על שמוט

 מתלוות מאוהבות עלמות־חן
 עיניים ונושאות עבר, מכל אליו

 האבודות עיניו אל חולמניות
במרחקים.

 תל- של ה״פליי־בוי״ היה הוא
 אהבו כולם שנים. באותן אביב

אלכסנ את אותו, והעריצו
פן דר

 נתמעטה השנים, חלוף עם כך, אחר
 ב־ שולחנו סביב המעריצים חבורת והלכה

 חסד את לו שזכרה זקנה, אשד, ״כסית״.
קשי קומוניסטים שניים־שלושה נעוריה,

 זה — פה בעל שיריו כל את שידעו שים
 בחברת גם להראות חדל אחד יום הכל.

אלה. גלמודים אנשים
 אותו ראיתי במיקרה, לגמרי השבוע,

 חצי־חשוך במיסדרון במיטת־ברזל, שוכב
התמירה מקומתו איכילוב. בבית־חולים

 ד,מאד פניו העליונה. המחצית רק נותרה
 ועיניו בכר, שקועים היו וד,אפורים רכים

וה מיטתו ליד רגע עמדתי עצומות. היו
 את ללחוץ רציתי ממנו. שנותר במה בטתי

תו לו להגיד רציתי והדקה. החיוורת ידו
 שלחשתי שירים שכתב, שירים על דה

 חדר בפתח קיץ, בלילות נערות באוזני
 כל רבות פעמים ששרתי שירים המדרגות,

 שעל ובחולות בחורשות מדורה סביב כך
ארו כך כל לי נראית ״הדרך שפת־הים.

 ו״עמוק, הבריק״ שייך גבעות ״על כה״,
בעיניים.״ העצב עמוק

ה את שוב לראות רציתי
שהפ בעיניו, הממזרי חיוך
 של לבותיהן את פעם עים

לגמ רציתי תל־אביב. יפהפיות
מבוכה. של מילים כמה לו גם

בודד, ישן פן אלכסנדר אבל
ה במיסדרון נשכח, גלמוד,
בית־חחולים. של חשוך

 נראה אולי, שנים בעוד מחרתיים, מחר,
 אי- האם בעתון. שחורה במסגרת שמו את

 בני כל בצער עכשיו כבר להשתתף אפשר
תי לא האם שיריו? על גדלו אשר דורי,
 ד,מתבשמת נבונה, נערה איזו עכשיו מצא

 של וספר־שירים פרח לו שתביא משיריו,
 אותם להניח צריכה רק היא ? צעיר משורר

 טוב, ״בוקר פשוט ולומר מיטתו, ליד
אותך.״ זוכרים אנחנו פן. אלכסנדר
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