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זרוק
 יפרשו לא העברית הספרות בטרקליני

 בשושנים, דרכו את ירפדו ולא שטיחים לו
ה החיים סיפור את כותב שהוא למרות
 ספר למקרא העולה התחושה זו אמיתי.

ש *, זרוק גלעדי גידעץ של הביכורים
אלה. בימים אור ראה

 :הספר של המרכזית הפועלת הנפש
 במוסד הנכלא ומתוסבך, צעיר עבריין

אח הראשון. חייו מחזור את וחושף סגור
הוא הסגור במוסד ארוכה שהייה רי

גילעדי סופר
הכותליהמערבי ליד מישגל

 שוגים, בטיפוסים ונתקל לירושלים יוצא
 כת ״זונה :הסדר לפי ממיינם שהמז״ל

 יודע שלא צייר לב, טובת ארבע־עשרה
שי שעוקר לשעבר רוסי אגרופן לצייר,

 ערביה זונה במינה, מיוחדת בשיטה ניים
 מרגלים רגליה, בין מגן־דויד שקיעקעה
 ומעלה מסורת שומר חכר־כנסת ארמנים,

באר בהרודיון שיכורים בסיאנסים, רוחות
 ומלכת־יופי אימפוטנט בוקר, לפנות בע

 מיפעדה בעלת אצל שאוכלים מאוהבים,
 ורבים המרק, בסיר רגליה שרוחצת

.אחרים . ״ .
 של הספרותי הז׳אנר את מזכיר זרוק

 ה־ הספרות מנביאי אחד קרוואק, |5ז'
שב המרכזית הפועלת הנפש ביטניקית.

 ובתנועה סביבתי באי־שקט מצוייר, ספר
 המתאר נווד, היא הפועלת הנפש מתמדת•

 ואת עובר שהוא את מיברקים של בלשון
עיניו. שרואות
בעו בירושלים, הוא ההתרחשות מקום

 שולף המחבר שלה. והבוהמי התחתי לם
אי חוויות, דמויות, של גלריה מתוכו
 גופניות חוויות ועובר ומפלות רועים

 זכרית עליצות במין שרוי ״אני :זו כמו
 היתה שלי העליצות נוסף. כיבוש שלאחר
 בה נאחזה שהיא משום מדבקת, כנראה

 לא לארי, את אהבה היא בקש. אש כמו
נכ שהיא לעצמי דימיתי כפק• לי היה
ה חוכר המיכתוריות, כגלל לקמטי נעת

ה מישחק של הקודים יתר וכל פתיחות
״ דמויות . . . י ל ש

 מרפדת והרגשות החוויות מפולת את
המעי בניסוחים המרכזית הפועלת הנפש

 ״הטכנאי כמו: הסובבת, החברה על דים
 קריית שקוראים מה יובל. בקריית גר

 עו־ היתה שלו היחיד הקישוט הטלוויזיה.
 היא וגרוע. מפורסם כפר שכתבה רכת־דין

ב התמלא הסלון מייטפהה. קרובת היתה

בוס הוצאת :זרוק — גלעדי גירעון *
רכה). (כריכה ענזררים 223 תן;

84 יי

 אני מוכרת. לא מוכיקה נוספים. ישראלים
ה עם רקדה היא ,כלואים׳. גמרנו ופו

 בשתים־ כלואו. ושלושה אחד שייק מארח
 האור, והדלקת כיבוי טכס לאחר עשרה,
 אורז זרקו ייר׳, ניו ,הפי כולם צעקו

 היא העיר. לעבר צעדנו סו. עם ויצאתי
״ לא ה... לוננ ת ה

 טכס את עורכים וסו הפועלת הנפש
 ליד האומה, קדשי ליד שלהם האהבה
ונכ הכותל ליד ״ירדנו המערבי• הכותל

התיישב היה• לא השוער לחפירות. נסנו
מי ללא רגע, אחרי גדולה. אבן על נו

להת והחלה לידי התיישבה היא לים,
 הקוד בגלל פה. קינאתי בכוח. בי חסד
 לא היא כגדי. את להוריד יכולתי לא

 עד אותי לגתת ביותר קל מאמין עשתה
בתו היא אם אפילו יודע איני שאגמור.

 הגמירה. של ביופי התעוותו פניה לה.
 הרגשתי מתנצלת. כשהיא מעלי ירדה היא

 בהרגשתי. הבחינה היא ומטופש. מנוצל
 הורידה מיכנסי, רוכסן את פתחה היא
הס הכותל אורות לי. ומצצה ראשה את

 הכוכבים. עם בטחול ויצאו מעלי תחררו
טל מסד רומאיים, לגיונרים תלי טיפוף
 הסופרת, עורכת־הדין של גופה וויזיה,
.דין ג׳יימם נפט, של נהרות . ״ .

הת אל במתכוון מוליך כסופר, גלעדי,
 עושה :הוא קדוש. כה במקום זו, רחשות

 שייך ספדו שכן מלאה, בהכרה זאת
בני העוסק מחאה, של ספרותי לז׳אנר

במי מוהל, גלעדי ומיתוסים. פסילים פוץ
 עולם עם האלילים ניפוץ את סביר, נון

 כמו: מקומי, זרוק ספק היפי ספק חווייתי,
 והיא סנטנה שומע אני במיטה הזמן ״כל

 מנסה היא שושן. וגבי אדאמו מבקשת
 בבית הדיירים מאושר. אני אותי. לגלח

רג לפתוח הסכימה רותי ממני. מפחדים
 ״יום או: הסוף...״ עד לי ולתת ליים
 לגשת שעלי כדואר מיכתב הגיע אחד

 מישהו כסף. לקבל הסוציאלית ללישכה
 מה, יודע לא אני או שכח או אישר
רצי סכום שם קיבלתי כסף. לקבל שעלי

 קניתי לירות. ועשרים מאות שלוש ני.
 היו האנשים תקליטים. הרבה תקליטים.
 מוסיקאליים. לקטעים בעיני מתחלקים

 של המוסיקה את היוו ומישפחתו מישל
 יוונית מוסיקה היה מרכוס מטה, נינו

 אלה במיקרים מאהלר. הייתי אני בכיינית,
 אני במיוחד. עגמומיים במצבי־מח מדובר

 יותר או פחות לווסת במוסיקה השתמשתי
 לעשות רציתי אם לחברה. מחי מצב את

 היה מישהו על דפרסיבי או דרמתי רושם
 מנגן כשהייתי למאהלר. ,להיכנס׳ עלי

 באיטיות הולך הייתי מאהלר, את בראש
 ככאב, מעוותות ופני מעט, מושפלות ועיני
 באיטיות? למה המינוריות. בדתות תלוי

 ב,מוות מהלך בוגארד דירק היה ככה כי
 מצב- מאהלר• את היכרתי כף בוונציה׳•

 כל אלטרואיסטי מטב עם סגפני מה
.שהוא . ״ .

מחקר

 מימשל מדינה, של החדשה בחוברת
 מאמרים כמה ישנם בינלאומיים* ויחסים

 אלימות על הוא שבהם הראשון מרתקים.
ה מאת הפוליטית, הלגיטימציה ובעיית

ל המתייחס אבינרי, שלמה פרופסור
 הפוליטית האלימות בעיות ממכלול חלק

 שבין הדק הגבול בחינת הפוליטי. והטרור
ישי והשוואות חופש, ולוחמי טירוריסטים

 במערב־גר־ והטירור האלימות בין רות
 של עמדותיו על תגובה ובאירלנד. מניד,

בין המטיף, זיסר, כרוך מציג אבינרי

בינלאומיים ויחסים מימשל מדינה *
 100 מגנם; הוצאת כספי; דן עורך —

רכה). (כריכה עמודים

אמונים גוש
ומטעה״ מניפולטיבי זמני, פוליטי ״רוב

 של הכבד הלחץ בשל לאנרכיזם, השורות,
 העצום ״כוחן כלשונו: והמימסד. המדינה

 שלה, והביורוקרטיה המודרנית המדינה של
 יחס הוליד תחום, לכל ופולשות ההולכות

 היותם למרות אשד אלה, כלפי מוזר
 המדינה, של בכבליה הכר לבלי שבויים
 תיקווה חסר גם אם אמיץ קרב מנהלים

 אגדת של קסמיה האדירים. כוחותיה נגד
 ;העבר נחלת מלהיות רחוקים הוד רוביו

 מאזן כאשר בשיאם, נמצאים הם אדרבא,
 נוטה המדינה ובין האזרח בין הכוחות
 והפור־ הפוליטיים המוסדות לטובת בבירור

ובקול שבספרות מיקרה זה (אין מאליים.
 כדמות חזק כה דגש מושם למשל, נוע,

 הפושע- האנטי־גיבור, הנון־קונפורמיסט,
 פא- ״כאופן :ממשיך וזייסר הקדוש)...״
 של האנטי־חברתית האלימות ראדוכסלי,
 למען באגרופים׳ ,הצבעה היא הטרוריסט
 למען המדינה, של אימננטית קונספציה

 המתייחסת חברתי, אירגון של צורה אותה
 הקהילתית הסולידאריות אל רכה ברצינות

גרו מכלול הקולקטיב. של המציאות ואל
אח של נשגבים אידיאלים של זה, טסקי

 את מהווה הבחנה, ללא ורצח־אחים ווה
 אדם הטרוריסט. של הרצחנית הלוגיקה

 קטנוני אינטרס למען לא וחוטף מפוצץ
 :מכל הנעלה המטרה למען אלא כלשהו,

 הציבוריים שהגופים פוליטית קהילה כינון
ה הרצון של אמיתיים ביטויים הם שלה

מאזרחיה...״ אחד כל של הפנימי חופשי

בתה מוחשית חוליה זוהי התנחלות. עוד
 נמשך בבאזל, הקונגרס עם שהחל י ליך
 הספר נגד המאבק כלפור, הצהרת עם

 ששת־ ומילהמת המדינה הקמת הלבן,
 נוספים אידיאולוגיה מרכיבי הימים...״
 ההגשמה הציונות, חידוש :כך מוכתרים

כ ארץ־ישראל קדושת רעיון וההתנחלות,
הפלס ולבעייה לערבים והיחס טריטוריה

טינית.
 למדינה, היחס הוא חשיבות בעל פרק

 ראוי בישראל. החוק ולשילטון לדמוקרטיה
ב השילטון לראשי ולחלקו לשכפלו היה

 ״הבעיה :ובאופוזיציה בקואלייצה ישראל,
 שלגוש היא זה בהקשר שעולה היחידה

 המישטר ניהול של ספציפית פרשנות יש
ה הנושא במיסגרת הישראלי הדימוקרטי

 דהיינו, באמת, התנועה את המטריד אחד
 ה־ התפיסה פי על ארץ־ישראל. שאלת

ש הבסיסי, הלגיטימציה עקרון ,אמונית׳
 המישטר אינו ישראל, מדינת הוקמה בשמו

 אלא חוק, מדינת של והנורמות הדימוקרטי
 ארץ־ישר־ שטחי בכל הציונית ההתנחלות

 היא זו, תפיסה פי על הדמוקרטיה, אל.
 ב- תתקיים שהיא בתנאי סביר, מישטר
ש במיקרה ה,אמונית׳. הציונית מיסגרת
 ה־ הציונות קודמת מתנגשות, השתיים

 על־ידי המיוצג — הרוב ואם ,אמ-נית׳
 שזהו הרי כנגדה, פוסק — ישראל ממשלת

 ומטעה, מניפולטיבי זמני, פוליטי רוב
מחיר...״ בכל נגדו להילחם ויש

 בעייה הוא ״הטרור :זיסר מעיר ולסיכום
ה של השונות והקונספציות פוליטית,

פולי מציאויות של פונקציות הן מדינה
ומגוונות...״ שונות טיות

ב שהקדיש שפרינצל״ אהוד הד״ר
שו תנועות לחקר מזמנו האחרונות שנים
 במאמרו- בוחן בישראל, פוליטיות ליים

 של הקרחון״ ״מודל — אמונים1 גוש מחקרו
 הגוש, של דרכו את הפוליטית, הקיצוניות

 והשתלב חוץ־פרלמנטרית כתנועה שהחל
 של התמיר, — קיצונית פוליטית במיסגרת

כהן. גאולה
מ הנושא את וממיין מתעד שפרינצק

 שבו בכפר־עציון, 1974ב־ שנערך כנם אותו
 אמונים. גוש של המייסדים 200 השתתפו

 המחבר, כותב הגוש של האידיאולוגיה על
 :הגאולה דוקטרינת על-ידי מודרכת היא כי

 ועבור ;הארוך׳ של,התהליך תפיסה ״היא
 יהודה כיבוש את קושרת היא אמונים גוש

 עם אמיץ בקשר ירושלים ואיחוד ושומרון
 ה- השנים מאה של הציוני המהלך כל

סתם איננה מורה אלון עבורם אחרונות...

 סוד את לפענח מנסה שפרינצק אהוד
 אמונים. גוש מנהיגי של האנושי החומר

 של והישגיו תקומתו ״את כי מבהיר הוא
 בעזרת גם להסביר אפשר אי אמונים גוש

 יפה מסביר זה מודל ה,קכוצונת׳. מודל
 ושי״ח, מצפן כמו קטנות ,שמאל׳ קבוצות

 מילחמת אחרי בקמפוסים פעילות שהיו
 : שפרינצק כותב ׳ובהמשך הימים...״ ששת

אמו גוש אחר שעקב אלה, שורות ״כותב
 ארוכה, תקופה במשך נטה הקמתו, מאז נים

 שכינה מה באמצעות הגוש את להסביר
ה האל שם (על יאנוס׳ פני ,מודל בשם
 פנים). שתי כבעל המתואר יאנוס, רומי,

צרי אמונים גוש תנועת היתה מלכתחילה
 לחץ, כקבוצת המימסד, בתוך הן לפעול כה

 של המישחק כללי את עליה המקבלת
 חוץ־פרל־ כתגועה והן בישראל, המישטר

 הקרחון ל״מודל המעבר וכאן מנטרית...״
 המעט רק — הפוליטית״ הקיצוניות של

המים. פני מעל בולט
ש ביותר המרכזיים התהליכים ״...אחד

ה־ הקמת מאז הישראלית בחברה אירעו


