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הבחירות שלאחר הברט״□ ההירהורי□ הבשר

הפיל את לחסיל

ה 7ש דואחרוג׳ים דובזייונות 7ע עומד תון,
 אוטומטית לתכנן מתחיל ומוחי — שילטון
 או המחדל לחשיפת פרלמנטריים מהלכים
 שתיים או שנייה עוברת המזימה. לסיכול

בכנסת. ייצוג לנו שאין נזכר שאני עד
 אשכנזי מוטי מתסכל. די שזה היא האמת

 עושים היינו מה — עושה שהוא מה עושה
 כותלי בין יהדהדו שהדברים להבטיח כדי

ש מכריזה גולדה הארץ? וברחבי הכנסת
ה מאדמת אחד מילימטר על תוותר לא

 חדשה. למילחמה הדרן• את וסוללת גולן,
 מסויימות שיחידות־מילואים אומר דיין

ש מפני שלמה(!) שנה לשרת תצטרכנה
 על־ידינו. הגולן לסיפוח יסכימו לא הסורים

היינו בכנסת, קיימת סיעתנו היתד. אילו
-----------מייד מגישים
 אץ כאמור. נקטעה, היד אבד
 ככנסת. המשימה לביצוע גייסות

לתכנן. טעם אין
 הסיבות את ולנתח לנסות טעם יש אבל

 השטח, פני שעל הסיבות לא שקרה. למה
ב כאוות־נפשו לגלגלן יכול פרשן שכל

 העמוקות הסיבות את אלא מתוחכם, מאמר
יותר.

ו״נוזח־אג? .!גאמך
 כשלגרוש (א״י), פלשתינה של ימים ך*

 של קטנה קבוצה אירגנתי חור, היה
במאבק. בשם כתב־עת והוצאתי צעירים
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ב להתייחם שעלינו באסיה! חדשה מה
 ולמצוא הערבית הלאומית התנועה אל חיוב
ה התנועה ובין בינה ברית להקמת דרך

 בתנועת־השיחרור שמקומנו שלנו! לאומית
 לסלק שעלינו !השלישי העולם של הגדולה

הזק (אותם ביישוב השולטים הזקנים את
 שיש במדינה)! כיום שולטים שעודם נים

ו כהנה ועוד והלאום! הדת בין להפריד
כהנה.

נכ שדנו הראשון הגיליון נגד
ה בעיתוני מאמרים במאה תבו

 כמייוחד לי זכור מכולם יישוב.
 צעיר סופר כידי נכתב הוא אחד.

 סטא- שמיר, משה כשם ומבטיח
 דו■ במדינה שדגל קיצוני דיניסט

לאומית.
הכות מן החל עימנו. התווכח לא שמיר

 האחרונה, המילה ועד (״במת־אבק״) רת
 גידופים של רצופה שרשרת המאמר היה

תהו בשינאה התנפל אישית עלי וקללות.
ממש. מית

 הכרתי לא אותי. הדהים המאמר
 לא מעולם שמיר. משה את אז

 'התווכח לא האיש והנה נפגשנו.
 את סתר ודא שהבענו, הדיעות עם

 שד תהומות חשה אלא הטענות,
לחלו לו זר לאדם אישית שינאה

טין.
 שנתיים, כעבור אגב. תוקן, זה (עניין

ל ובאתי חייל כשהייתי המילחמה, בעת
במשה נתקלתי בתל־אביב, קצרה חופשה

 מה לכל סמל היה הוא בבית־קפה. שמיר
 בעורף, ״קצין״ — הימים באותם שתיעבנו

 תרבות- פוליטי, קומיסאר לוחם־של־כסא,
 היה וזה — זה בפני זה אותנו הציגו ניק.

מ טהורה הדדית אנטיפאטיה של מיקרה
 כל לאורך מעמד החזיקה היא ראשון. מבט

ה מן שמיר משה שעבר הארוכה הדרך
הקיצוני.) הימין אל הקיצוני שמאל

הומו־סנסואל וגם נאצי
שמיר, של זה מאמרו את זוכר ני

 ל־ פעמים הדבר לי קרה שמאז מפני
נפג לא שמעולם רבים, אנשים לא־ספור.

 אישית שינאה לי גילו אישית, עימי שו
עזה.
 נהנה שאני משום־מה, המאמינים, יש
 על לעורר תחילה בכוונה יוצא שאני מזה.

 לי גורם שזה הבריות. שינאת את עצמי
פרברסי. תענוג איזשהו

 להודות מוכרח אני כך. זה אין לצערי
 מעט לא תחילה, אותי, דיכאה שהתופעה

 להתייחס ולמדתי אליה, שהתרגלתי עד —
 שוויון־נפש. של כלשהי במידה אליה

אותה. להכין מנסה אני אכל
 אותי, מכירים שאינם אנשים, מביא מה

 מביא מה לוהטת? כה שינאה אותי לשנוא
 מיכ- לי לכתוב שבוע, מדי אנשים, כתריסר

 איומים עלי לאיים אנונימיים, תבי-שינאה
 להוציא ואף — ומסמרי־שערות מוזרים

 מה מישלוחם? על יקרות אגורות כמה
 עוז, עמוס כמו ונחמד צעיר איש מביא

 ה־ את שיציע לכך פגשתיו, לא שמעולם
 של העיקרי כדגלה אלי האישית שינאה

 מן כמה לעצמה ששאלה חדשה, מיפלגה
הזה. העולם של הדיעות
 מייצג לדגם שנה מדי המציג מכון ישנו

 מיהו השאלה: את מצויים ישראלים של
 שנים כמה מזה ? ביותר עליך השנוא האדם

 בצד זו, ברשימה קבוע באופן מופיע אני
 בן- ויצחק ברז׳נייב ליאוניד קזאפי, מועמר
 הרשימה בראש עמדתי אף ופעם אהרון,

הזאת. המפוארת העולמית
 בחיי- היחידי האדם שאני לי נדמה
 לכתוב טרחו אנשים ששני בישראל הציבור

 רוויי־שינאה, ספרים האחרונות בשנים נגדו
 ביותר המשעשעות הטענות העלאת תוך
 קמצן הומו־סכסואל, נאצי, שאני — נגדי

מובה סמלי־שינאה וכיוצא-באלה חולני,
על־ידי נגדי שנכתב השלישי, (הספר קים.

 בהשוואה — היה בביירות, אל־פתח דובר
 די- את רק ותקף וענייני, יבש — לאלה
הפלסטינית.) הבעייה פיתרון בדבר עותי

 טוב די אישי באופן מסתדר שאני מכיוון
 ואפילו עימם, ועובד חי שאני האנשים עם

 מצויינים אישיים יחסים לי היו בכנסת
 ועד לורנץ עד מבגין עמיתי, כל עם כימזנט
 פיתרון לחפש נאלץ הייתי — המר זבולון
זו. לתעלומה יותר עמוק

טיס שד ובבוז חצוב עד
 זרוק חייו, מהווי נורמלי אדם לוף ***

 סימני- ללא לא־נודע, עולם לתוך אותו \1/
עמו בחרדה ייתקף והוא — מוכרים דרך
קה.

 חסרי־אונים מאד, פגיעים יצורים כולנו
 מלא בייער קטנות חיות העולמי, בג׳ונגל
 יצר ושאר ארסיים נחשים טורפים, נמרים

רי־אימים.
 כמשהו, להיאחז צריכים אנחנו
כל מוכרים מושגים או כעצמים

לפחות לעצמנו ליצור כדי שהם,

 קשה כילעדיה, ביטחון. של אשלייה
לחיות. לנו

 מדומיי- אלילים סביב רוקדים היינו פעם
 את ולפייס רעות רוחות להרחיק כדי נים,

 כיום לנו. שהתנכלו הזדוניים, איתני־הטבע
 בעזרתם מילוליים. בסמלים נאחזים אנחנו
 שבה תמונודעולם, לעצמנו בונים אנחנו
 בטוחים, עצמנו את להרגיש יכולים אנחנו
הכו את מכירים שאנחנו אשלייה מתוך
מפחיד. אינו שמוכר מה הפועלים. חות

תמו ומערער מישהו בא באשר
 אישי. באוייב נראה הוא — זו נה
 על יעלה נתעב, זדוני, אדם רק

 המעניקות במוסכמות, לפגוע דעתו
 מאיתנו לגזול בא הוא ביטחון. לנו
 לנו ונדמה — הדגשת-הכיטהון את

 הוא עצמו. הביטחון את גוזל שהוא
 מוכרח הוא עולמנו. את הורס

 — אפלים כוחות של שליח להיות
ה היהודי, האנטי-כריסט, השטן,

הקאפיטליסט). (או קומוניסט
ה השינאה לגמרי. טבעי מכניזם זהו

 אישית אינה אישית, כה הנראית זאת,
 האיש הנון־קונפורמיסט, את שונאים כלל.

 ש־ מפני הקבועה, הנפשית בתבנית הפוגע
 על לחיפוי לנו דרושה התבנית, הפורמה,

 הבדל כל אין זו מבחינה העמוקים. פחדינו
 או מציאותית כוזבת, או נכונה תבנית בין

שיש. במה דבקים אנו בלתי־מציאותית.
 המציאות להתקדם. צריך העולם אולם
חד אתגרים חדשים׳ צרכים יש משתנה.

 לשבור צריכים בהם לעמוד כדי שים.
 עליהן שאבד תבניות להרוס מוסכמות,

הכלח.
 תפקיד ממלא הנון־קונפורמיסט

 אכל האנושית. כהתקדמות היוני
 רכים יותר. כפוי-טוכה תפקיד אין

 דרכם את סיימו זה תפקיד שמילאו
 של כבור המוקד, על הצלב, על

טיט.
 להגיד לי שהיה מה שכל מזלי איתרע

 ועד נולדה בטרם עוד הזאת, המדינה על
ש מאז כימעט במוסכמות. פגע היום,

כש בעיתונים, הראשונים מאמרי פורסמו
 מאנשים הגונב הגזלן הייתי ,17 בן הייתי
העו את ההורס שלוות־נפשם, את טובים

 ואשליות מוסכמות של והנוח החמים לם
מקובלים. ושקרים
ה ישראל, עוכר הרסני, אדם

אדם הרכים. לשינאת בהחלט ראוי

 עמו שונא מעוות, להיות המוברח
ומדון. ריב איש אדם, ושונא
 לא. בהחלט בעיני? חן מוצא זה האם
 ברחוב לבנים בבית־הספר שלי המחנך

 טומשפולסקי, מר בתל-אביב, אחד־העם
 ספר את ובהרחבה באהבה אותנו לימד

ה הספר זהו התנ״ך, ספרי מכל ירמיהו.
 את אהבתי לא מעולם אבל ביותר. לי נהיר

 בתנ״ך האחרונה הדמות וזוהי זה, ירמיהו
 מהכל, חוץ אותה. לחקות רוצה שהייתי

טיט. של בורות אוהב אינני

הניד אח והחדיר
ב להרצות נתבקשתי הימים אחד ן*
 אמריקאיים, נערי־חמד של קבוצה פני *■

 הצעירים אחד כלשהו. לקורס ארצה שבאו
 נהנה אתה ״האם בתמימות: אותי שאל

 ?״ נון־קונפורמיסט להיות
 הייתי לא. ״בהחלט לו: השבתי

י שי רוצה ב י  נון־קונפור־ יהיו ר
 מיסטים.״

בדיחה. היתר. לא זאת

 אבר, לו שקטעו שאדם, ומרים ^
ש באבר מיחושים להרגיש ממשיך

 לו, שאבדה ביד כאב חש הגידם נקטע.
 לא כלל שהיד לו נדמה הראשון ובזמן

ש העצבים בפעולת קשור הדבר נקטעה.
נותרו.

 דומה במצב מרגיש אני האחרונים בימים
העי את קורא בבוקר, קם אני במיקצת.

הו הוא כי — כתב־עת באמת היה זה
 את לאסוף בידינו כשעלה לעת, מעת פיע

נו גליון להדפסת דרושות שהיו הלירות
ה ואת מרודים, עניים היינו כולנו סף.
 שנתיים במשך ממשכורותנו. לקחנו כסף

 שכולם גליונות, ארבעה־חמישה הוצאנו
ביישוב. עצום רעש עוררו

שהיו לרעיונות שחטפנו מפני בא הרעש
■אי- דלדלדררות מז׳אוזתוו ♦. רלאד* ׳דלחי־־ידלהוריייח

מאת

אסרי אורי


