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תרגום

פ. כריסטיאנה
 עוצמתם אשר תיעודיים, ספרים ישנם

 הכתובה. האות לעוצמת ומעבר מעל היא
 לתמצת שניתן כל את המתמצתים ספרים
 כרים־ אני, הספר הוא כזה כתובה, באות

 הרמאן קאי בידי שנערך פ.* טי׳אנה
הורפט  הגרמני השבועון כתבי ריק, ו

 של מפיה הקלטות שורת על־פי שטרן,
ה אנ טי ס רי צעירה. נרקומנית פ. כ

 לעומק ניתוח הינו פ. כריסטיאנה אני,
וה בפרט הגרמנית החברה של ולרוחב

פול ניוונה, על — בכלל המערבית חברה
 וחוסר־ הדיכוי העוצמה, הפין, ההון, חן

 שני חיברו הספר את שלהם. המשמעות
 כאשר כריסטיאנה, את שריאיינו עיתונאים

 בברלין, 1978 בתחילת ,15 בת היתד. זו
 בבית־המיש־ כעדה להופיע עליה היה שם
 צמחו שעות לשלוש שתוכנן מראיון פט.

 חדלו שבמהלכם ראיון של חודשיים
 פעורי למאזינים והפכו מראיינים להיות

פה.
ה העובדים למעמד בת פ., כריסטיאנה

כא ברלין, לעיר מהכפר המגיעה גרמני,
עוב והאחותה) האם (האב, מישפחתה שר
 של ,,גוש בגרופיוסשטאט להתגורר רים

 כין כשעומדת איש... 45,000ל־ רבי־קדטדת
 ריר מקום גמל עדה עצמם, רבי־הקוטות

 כריסטיאנה, של אביה וקקה״.״ פיפי של
 בשיטת האמין כישלון, של סמל שהוא

 חבט ״אחד־כך : הבמבוק מקל של החינוך
 שהעור עד שלי חישכן על הבמבוק בטקל

 הפורשה למכונית אהבתו סמנו...״ התקלף
לבני־מישפחתו. מאהבתו גדולה שלו

 כריט־ של הראשונים מעיסוקיה אהד
 מפית* ״כשחזרנו :היה בברלין טיאנה
 בטא- בדלי־פיגריות מחפשות חייגו המפר
 אחזנו אותם, הדלקנו ובפתי־אשפה. פרות
 כגיל עשן... ונשפנו השפתיים בין אותם
 סו־ הייתי לסחוב. גם התחלתי בערך עשר
 היינו שלא דברים בפופחמרקטים. הבת

ממ וראשונה כראש בדרך־כלל. מקבלות
תקים...״
 כריסטיאנה, של הוריה נפרדו כאשר

 אותה, לקהה והאם אחותה את האב נטל
 יותר לי הרביץ לא שלי ״אבא :ואז

 כריסטיאנה של התבגרותה תהליך לעולם.״
 שתים־ לי ״מלאו צעיר. בגיל מתחיל
 ובצורה תזה, לי לצמוח התחיל עשרה,

 בבנים להתעניין התחלתי מאוד מגוחכת
 השיער את לייבש התחלתי ובגברים...

 השערות את קצת לי קיצרתי בפן, שלי
 ו־ ,ציפורניים לגזיזת במספריים מלפנים,
הצידה...״ אותן מירקתי
 כרים- התחילה קסי, חברתה, עם ביחד
 בילו' שבו שכונתי למרתף ללכת טיאנה
למח למרתף ״כשבאתי : השכונה צעירי

נר לשם אתם הביאה החבורה בערב, רת
 מה ידעתי לא אפילו בהתחלה ענקית. גילה

 תשיש, מעשנים שהם לי הסבירה קסי זה.
 היה לא להצטרף. לי שמותר לי ואמרה

 רק ידעתי חשיש. זה מה מושג הרבה לי
 באיפור אסור ושהוא משכר סם מין שזה

 כריס- עוברת החשיש בהשפעת חמור.״
 :שלד, הראשונה המין חוויית את טיאנה
 כפר עכשיו אותי. ללטף התחיל ״קאתי

 נעשה מזה. ליהנות לי מותר אם ידעתי לא
שינעון...״ חם לי

 עישון את כריסטיאנה הופכת מהרה עד
 בבר ״עכשיו :קבע של למינהג החשיש

חשיש...״ בעישון גדול עניין ראיתי לא

 אני, — ריק והורסט התזאן קאי *
;טורי גדעון :עברית 1 פ. כריסטיאנה

 רכה (כריכה עמודים 263 אדם; הוצאת
 ותצלומיהס ההתרחשות מקום תצלומי 4־

 הירו־ מלקיחת שמתו ונערות נערים של
אין).
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ם. כריסטיאנה
החברתי העיוות פשעי

 החבורה, מבני אחד לה מציע אחד יום
ט  יהיו בשבת לנסות, לד בא ״אם :פי

קצת.״ לקבל יכולה את טובים. טריפים לי

 בדברים מצוייה ההיסטוריה מן תזכורת
 וההומאניסט הפיסקאי אמר שאותם שונים
 איינשטיין אלכרט הפרופסור הנודע
 בטרם עוד היהודי־ערבי, הקונפליקט בעניין
 מכשירי למכירת פירסומת הפרופסור שימש

יפאנית. מתוצרת טלוויזיה

 מילת־ את כריסטיאנה לומדת מהרה עד
האנ (האות ״איטש״, חייה, של המפתח

 ועד הירואין) המילה של הראשונה גלית
 : מכנה שהיא מה את עוברת היא מהרה

 ה־ התעשייה כל דיד מלא סיפוב ״ערכנו
פארמציטית.״

 המסובבת כריסטיאנה, מתקשרת בינתיים
ה, הראשון, חברה ם בכחש, אמד, את צ ט  א

 הקבועה לחברתו הופכת היא מהרה ועד
 בסאונד, פוגשת היא שאותו דטלף, של

באי ביותר המודרני ״הדיסקוטק שהוא
 שלמות קבוצות עברו שבו מקום רופה״,

 בגיל להרואין. רכים סמים דרך ילדים של
 ״דווקא :כריסטיאנה כך על מספרת 13
 ללכת אפוא רציתי מושלם נרקומן עם

אמרי חיילים ישבו על־ידנו לקונצרט...
 עליהם הסתכלנו רק חשיש. שעישנו קאיים
 אלינו... המקטרת את העבירו הם וככר

 כמעט היה הכל התחיל, בואי כשדייוויד
משנע...״ היה זה לעצמי. שדמיינתי פמו

ה בנתיב הלפני־אחרון לשלב בדרך
 הייתי ״לא : כריסטיאנה מסבירה סמים,
 או נרקומן שאיזה מסככה, ילדה אפוא
 דרד על ככוונה אותה העלה רשע דילר

 אני בעיתונים. תמיד שןכתוב כפי הסטים,
כ להזריק שהתחיל אחד אף מכירה לא

לאימש מגיעים הצעירים דוב לרצונו. ניגוד

 שאני כמו בשבילו, בשלים כשהם כעצמם,
הייתי.״)׳

 כריסטיאנה שאפה הלבנה האבקה את
 לפני חודש ,1976 באפריל 18ב־ האף דרך
 היא תחושותיה ואת .14ה־ הולדתה יום

שייכת אני כאילו ״הרגשתי :מתארת
 גירוד הרגשתי ונפלאה... חדשה למשפחה

 והת־ ערומה התפשטתי הגוף. ככל משגע
 עצמי את גירדתי סטברשת־השיער. גרזיתי

 לא זה בשוקיים. בעיקר דם, זוב עד
מתגר שנרקוטגים ידעתי אותי. הטריד
 כריס־ של הארוכים המונולוגים את דים...״
 ץ של מקבילים מונולוגים מפסיקים טיאנה
 ושל לנוער המחוזי הכומר של אמה,

 נ־ כריסטיאנה נתקלה שבהן דמויות עוד
 קוואנט, יורגן הכומר שלה. נתיב־הסמים

 על מעט מסביר הקהילתי, המרכז מנהל
 ״תנאי־דהיים :כריסטיאנד, של לורד, בני
 לצד הזמן. עם השתפרו לא הצעירים של

 יותר :חדשות בעיות צצו הישנות הבעיות
 נושאים בנרופיוסשטאט צעירים ויותר
 גם מוכנים הם ספק של ובמקרה נשר״

 נכרכים רבים כמקרים שימוש. כו לעשות
רע לקלוט ונכונות לאומניים גינונים ככד

פאשיסטיים״.״ יונות
 . לה ניתן כי עדיין, מאמינה כריסטיאנה

 והיא סופי־שבזע״ של ״נרקומנית להיות
לנרקומן מלדפיד דטלף את ״להציל מקווה

תשלו□ 1 של יין שט1 1 1האיי הישראלית החווייה
 הראשונה החזיתית המילחסה היא בלבנון, ישראל מילחמת

 של קרבות צבא, מול צבא הפלסטיני. הצבא ובין ישראל כין
בנו בישראל אנשי־הרוח של המוגבל העיסוק פנים. מול פנים

 היחידה לאופציה צד,״ל את הפך הישראלי־פלסטיני, העימות שא
 שבאמצע הוא, הגורל צחוק זה. בעימות חלק ליסול בכוחה שיש

 יותר ישראל את המייצגת זו, מילחמה פרצה העברי הספר שבוע
הספרים. בדוכני שהוצעו ספרים אלפי עשרות מאותם

פלס — הארצישראלי) (או הישראלי העימות ימי בראשית
 לקני-הרובים, מאשר יותר לומר לרוח היה טיני,
שרי את . העדיף הזה שהעם אלא
 מאחר עוצמות־הרוח. על הכדורים קות

 הבל דברי הכל פולטים אלה, שבשבועיים
 תוצאותיה המילחמה, של ואסטרטגיה
 שורשי אל לשוב מוטב אולי והשלכותיה,

היסטורית. כתזכורת ולהביאם העימות,

 אייג־ אלברט הכותרת תחת ברשימה
 מאת והדתית הלאומית הקנאות נגד שטיין

 בכתב־העת פורסמה אשר טל, אוריאל
 ההנחה, את טל בוחן ),5 (חוברת זמנים

 המדינית הציונות בידי יעלה לא אם כי
וער יהודים בין מלאה שותפות ליצור

 לא ״כאילו זה יהיה בארץ־ישראל, בים
 עולנו שגות־הפבל כאלפיים דבר לסתו

.עלינו יבוא איטר לכל ראויים ואנו .  ״ .
 איינשטיין: של השקפתו על טל כותב

 את להעכיר איינשטיץ ביקש זח רקע ״על
 מן המדינית הציונות של טעמה עיקר

 גורמים תוצאת שהם לצרכים ההיענות
 ה־ החיובי המישור עכר אל שליליים,

 לראות יש בארץ־ישראל קונסטרוקטיבי.
 הכרח בניין של אתגר אלא יהודים לפליטים מיקלט רק לא

 יהודים בין שותפות תהיה ה0ש חכרה כמזרח־התיבון, חדשה
 לכך, האיינשטייני התנאי על כולו...״ לאיזור וכרכה לערכים

 (כניו־יורק) בפגישתו השאר וכין רכות ,,בהזדמנויות :טל כותב
 הלאומית׳ הערכית ,הליגה נשיא שהיה מי שאטארה, ד״ר עם

 אלה מוסריים שכקגי־מידה איינשטיין הסביר — 1938 בשנת
 צדק כלי הוא, נהפיד פרגמטיים; לקני־מידה מנוגדים אינם

 הציוני־מדיני המיפעל גם ממילא רוחנית, חירות כלי ושלום,
 הוא זה מיפעל להצלחת הכרחי תנאי שכן להתקיים, לא סופו

 והדבקות הקנאות זה וככלל האירציונאליזם, מיכשול הסרת
 אדם כמחשבת תופשות אתן שטוב דתיות או היסטוריות כמסורות

״ רני... ת- ט

רודף־שרום
ממסע שיחדור

 בעברית ראדדאור (המיכתב הערבי העולם אל גלוי גמיכתב
 תרצ״ה) שטיבל, בהוצאת עולמי דמות איינשטיין של בסיפרו

 ״הלקח :טל לדברי הדגיש, הוא ,1930 בינואר 28ב־ שנתפרסם
 על לסמור שאין הוא כחברון (הטבח) מפרשת להפיק שיש

 של כסופו וכי למעננו, המדינית המלאכה את שיעשו אחרים
 רציתים. על רובצת תוצאותיה ועל המיתיות על חאהריזת דבר

 משוחררת — איינשטיין תכע — לגמרי הדשה גישה דרושה,
עי מדבקות מהשדות, קדומות, מדעות היהודי, העכר מטעמפת

 יהודים כיו החוציים הניגודים במקום במוסכמות ועיקשת וורת
סימביז־ ל,מעין כדבר לשאוף יש לערבים

הציו כידי יעלה לא אם אמיתי׳״. זים
 הרי כזאת, שותפות לחולל המדינית נות

 סבל שנות כאלפיים למדנו לא באילו
 יכוא אשר לכל ראויים ואנו שלנו,
"עלינו . . .

 להתאגדויות מוטו לשמש היכולה עמדה,
אייג־ מביא ישראל־פלסטין, כמו עכשוויות

בא״י, הבניין מיפעל על בנאומים שטיין
וכותב: שב הוא ובהם בסיפת, המופיעים

שלימ אחד, דבר לשכוח לנו אל ״אכל
 מרצים יחסים יצירת :הזח המשכר דנו
 וערכים יהודים בין שיתוף־עבודה של

 בעייתנו אלא א*.גליד, של כעייתה אינה
והער היהודים כלומר, עצמנו, אנו אנו.
דרכי־הפעו־ בדבר להתפשר צריכים כים,
ולשלום־ העמים שני לצרכי המכוונים לה,

זו, שאלה פתרון ביניהם. פורה שכנים
 חשוב העמים, שני את ומכבד צודק פתרון

וער במעלתה נופלת שאינה כמטרה, לנו
עצמה.״״ עבודת־חבניין חיזוק מעניין פה

היהו הלאומנות השתלטות על כנבואה
במא איינשטיין כותב בארץ־ישראל, דית
 ״רובד־פועלים העובדת: ארץ־ישראל מרו

בריאים יחסים ליצור יכול לכדו הדא זה, איינעזטייד
כתעודות החשובה זו - הערכי לעם ״* ״
ההנהלות שהרי הציונות. של הפוליטיות י'י' •1י"1

 הם האנושיים והיחסים והולכות, באות
.עמום כחיי חמכריעים סוף־סוף . ״ .

 באה היא רוח־הקודש. מתוך פרצה לא לבנון סילחמת
 אי־ של שנים עשרות אטימות. של שנים עשרות של כתולדה

 אלברט פרופסור גילה שאותה והיחידה, האחת לעובדה הבנה
 שזו העובדה, — )1923 (בשנת בארץ אחד בביקור איינשטיין

עמים. שני של ארצם
אי כשלו, אנליטיים מוחות אין איינשטיינים. אין היום

 שלנו. העם בנקודת־דיתורפה. אצבעם להניח ביכולתם שיש שים
ס בספר הכתוב את מצטטים משכיליו חולים. מנהיגיו חולה. מו  ע

 וממל- במילחמות, דוממים והם ידום״, חהיא כעת ״המשכיל על
המילחמות. שבין בתקופה במים פיהם אים


