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 אותי. ינצח הוא בבורות. איתי ויתמודד

 הוא מאחור, קשורה האחת כשידו גם
בבורות. אותי ינצח
 שייכים ואיינשסיין והיינה פרויד אם
 הלוי ויהודה הרמב״ם גם אז העולם, לכל

 להגיד נכון לא זה העולם. לכל שייכים
 הם לעולם. שייכים הוגו וויקטור שבאלזק
 מהמורשת חלק והם צרפתים, קודם־כל

 הם ופרויד ואיינשטיין והיינה צרפת. של
המע תרבות של היהודית מהמורשת חלק
 מרגיש ואני בה, גא שאני תופעה והם רב,

התר של צאצא מרגיש אני ממנה. חלק
 משתייך שאני וגאווה הזו, הנהדרת בות

 היהדות שיצרה נהדרת, סינתזה אותה אל
 ,20וה־ 19ה־ במאות המערב תרבות עם

דינור. זיקוקין ממנה ושיצאו
 ״אין את כתבת כשצם למה •

להשיג/ רצית מה אחות״, לי
כלום. להשיג רציתי לא
 רצית שיניים, לפקוח יצית •

השולחן? על הקלפים את לשים
 של בליבם שמקנן מה את להגיד רצית

שתי מתרוצצות הזו במדינה אנשים. הרבה
נשמות.

 עושה שאתה חושב אינך •
? הכללות

 בלי שרוצה מי הכללות. בלי אי-אפשר
 כאן יש לבית־מרקחת. שילך — הכללות

 הם שנושאיה המערב תרבות של נשמה
אשכנזים.

 הפרי• האשכנזים עם ומה •
 שלא פולנים פה יש מיטיבים?

 רובד פה יש וכתוב, קרוא יודעים
מאח פרימיטיבים יותר שהם נים
הסארוקאים. רון

מכ שאני קודם :לד אמרתי אבל נכון,
נושאי כאן יש המצב. זה כללי באופן ליל.

תקנר מרואיין
לחברה' סכנה מהווה ״הנזישטרה

 תת־התר־ נושאי כאן ויש המערב תרבות
 מדינות־ של — אי־התרבות או — בות
 איינש־ להם אין — כלום יעזור לא ערב.
 פרויד. להם אין קפקא, להם אין טיין.
 שקלטו כאלה ביניהם יש זאת, עם יחד
בה. והתערו הזו התרבות את

 אר־ יוצאי של גדולה מטה פה יש אבל
 והם פה, להתערות רוצים שלא צות־ערב
האו מכאלה וחיזוקים צידוקים מקבלים

 אנחנו אבל אותנטי. משהו בהם שיש סרים
 אנחנו מתקדמת. מערבית. חברה פה רוצים

 אנחנו חומייני, של איראן פה רוצים לא
שמ ומי למדינת־מופת, תשתית פה בנינו
 שאני האלה, הדברים לאור אותי, אשים
 זה גזענות כי דגנראט. הוא כגזען, מדבר

 שהבעיה יעזור, לא דבר ששום כשאומרים
גנטית. היא

 לשנות, שאפשר טוען ואתה •
גנטית?• לא היא שהבעיה
 אינה שהבעיה הוכחות יש הרי חלילה!

 כל משתנים עדות־המיזרח בני הרי גנטית.
 המערב תרבות את עליהם ומקבלים הזמן,

 הוא :איום משהו ועשה בגין שבא עד —
 בהם, חלק לאותו דווקא לגיטימציה נתן

 לי אומרים אז במרחב. להתערות שרוצה
ה על לומר מעז היית אתה ״אם כעת:
 עדות בני על שאמרת הדברים את ערבים

 יוצאים הטובים מחבריך כמה היו המיזרח,
 רוצה אני — העניין כל זה הרי נגדו.״
 רוצה לא אני גלי: בריש כאן להודיע
 מתנגד ואני מיזרחית, תרבות פה שתהיה
אחו הליכה של חולניות ותופעות לזרמים

מיזרחה. והליכה רה
לא אני המיזרח, של רומנטיקה בי אין

 ממינהגי מתרשם ולא איש-ערב לורנם
 ממיג- ולא הבדווים של האורחים הכנסת

שינ דם? לנקום רוצים ניקמודהדם. הגי
 פה רוצה לא אני פה. לא בירח, קטו

ופרימיטיוויות. חוליגניזם
שכתבתי, מה את לכתוב אותי שהניע מה

 להפגנה, מסביב שקרה האיום הדבר זה
 בבית־החולים. שקרה ומה הרימון ולזריקת

 שאיימו האלה האנשים היו מי יודעת את
 אלה היו מי יודעת ואת המפגינים, על

 מדי- יוצאי כולם — רפואי טיפול שמנעו
נות־ערב.

לא אתם :בפנים להם להגיד במקום אז
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 מרבה ועור בליבת

 הזאת בוודיור! אנשים.
געתהת ושתו גתותצצוות

לק תתחילו בסדר, ולא נחמדים לא יפים,
מהטר תעשו ואל בידיים עצמכם את חת

 ומה־ דגל, ומהפוגרום אידיאולוגיה, גדיה
ומו דוגמה היצרים ושילהוב פרימיטיוויות

 צריך ואומרים: עליהם מתנשאים — פת
 להגיד אסור בעדינות, אליהם להתייחם

 הם עליהם, שחושבים מה בפגים להם
 כי התנשאות, בעיניי זו להיפגע. עלולים

 כמוני, בני-אדם כאל אליהם מתייחם אני
ול לחשוב היכולים בני-אדם בפוטנציאל,

 חושב אני מה בפנים להם אומר אני הבין.
המ אותם אלא מתנשא, אני לא עליהם.

 מפגרים, ילדים אל כמו אליהם תייחסים
 הלוי ויהודה הרמב׳ם את שמקפיצים אלה
מתנשאים. הם

 אי־ זוכר אתה ילד כתור •
 שלך, כסביבה שדיתיית כשיות פשם

כצופים? ככית־הספר,
 כ־ השנים, כל לאורך למדתי ילד בתור

אש הם בכיתה מהילדים אחוז שחמישים
 לא מעולם ספרדים. אחוז וחמישים כנזים
 לבינם, בינינו הבדל שיש המחשבה עלתה

כך. לידי שנגיע חלמנו לא מעולם
הרא הדור בגי ואני אתה •
 מבית באה אני כמדינה. שגדל שון

 אשכנזי. מבית כא אתה ספרדי,
האשכנז מעניין שנפטרנו חשבנו

 שאנחנו חשבנו והספרדיות, יות
עד שייכות ללא ישראלים, נהיה
הצליח?• לא זה לדעתך, מדוע, תית.
סבי מאותה באנו כי אצלנו, הצליח זה
 כולם, את היכרנו לא אנחנו אבל בה.

 בריכוזי־ שגרו אלה את היכרנו לא אנחנו
 שגיאות שנעשו ספק אין ובמעבדות. עולים

 נעלבו. והם האלה, האנשים עם איומות
 הגזמה. של רבה מידה יש בזה גם אבל

 אשכנזים גם היו הרי דבר, של בסופו
 קרדום עושים הם מזה גם במעברות,

בו. לחפור
 לא עדות־המיזרח בני שכל כתבתי לא
 כתבתי מההיסטריה. חלק זה שלי. אחים

בחי באסיפת אותי הרגו שכמעט שאלה
 הרגו שכמעת אלה בפתודתיקווה, רות

 אלה — בצפת ילדי-מעלות בהלווית אותי
שלי. אחים לא

נורמ מדינה פד. היתד. אם יודעת, את
 פרם־אהבת-ישראל את לי נותנים היו לית,
 כותב שאני מה כי אחרונות, ידיעות של

אהבת-ישראל. זה ואומר
 והמאמרים המיכתבים כל את קורא אני

 לא שאלה מרגיש ואני נגדי, שנכתבים
 במתכוון. הנאמרים דברים אלא טעויות,

 אהבת- אחד, עם על האלה הדברים כל
 להתמודד, במקום בולשיט! — ישראל
 עליהן, שמצביע ומי הבעיות. את מורחים

במצח. ישר חוטף
 בדיזנ- הפגינו גבול יש של כשהחבר׳ה

עלי הזליפה אותם, קרעה המישטרה גוף,
 עכשיו שלום בהפגנת אבל מדמיע. גאז הם
ה ממלאת המישטרה אחד. אף עצרו לא
 המי- בתולדותיה, שלילי הכי תפקיד יום

 יודעת את לחברה. סכנה מהווה שטרה
 ? שנעצר הזה, לבניהו השוטרים אמרו מה
 כאלה והיו עשית!״ ״טוב לו: אמרו הם

 נהרגו שלא ״חבל הרימץ: אחרי שאמרו
 :לשולחן מתחת לך יגידו כולם אז !״עוד
 עדות־המיזרח. יוצאי הם השוטרים רוב
לשולחן. מעל זה את לד אגיד אני

)11 מעמוד (המשך
 כאן לנו יש ״לפחות :לסרסאווי אבנוי

סימטרית.״)
 הבידור אחרי ורבותיי, גבירותיי ובכן,

הצ משני הלונדוניים הגיבורים של הזה
 רבד. בגאווה לומר: רוצה אני דדים,

 השלום. למען כלוחם עצמי את מגדיר ■אני
מתנ כאן אותם ששמענו היסודות רק לא

 אותם בעיקר לו מתנגדים לשלום. גדים
 התיכון שהמיזרח בכך עניין להם שיש

שלהם. לנשק תחנודהניסויים יישאר
ה כל למרות אלה, כל למתת

הש לפשן המאבק האלה, כוחות
תיש לשלום השאיפה נמשך. לום
ותנצח! תימשך אר,

הנו לשני ניתנה הערב שיום לקראת
 והפלסטיני, הישראלי העיקריים, אמים

 ולשואלים. למתווכחים להשיב הרשות
סרשאווי: של דיברי־חסיום להלן

ש ורבותי, גבירותי לכם, לגלות עליי
 אם התלבטתי האחרונות השעות 72 במשך

 התנצלות. לשלוח או זו באסיפה להופיע
לבוא. החלטתי לבסוף

 שמח אני ששמעתי, מה ששמעתי אחרי
 הייתי זו. לחוויה זקוק הייתי שבאתי. מאוד
שראיתי. מה לראות צריך
 הבלתי־כתוב מהנוסח לסטות רוצה אני

 התכוונתי שלא מד. להגיד כדי נאומי, של
שה מקווה אני הצהרה. ולהצהיר להגיד
 רבה ברצינות אלה לדברים יתייחס עולם

,מאוד.
 עושים שחלושי-אופי מישהו חושב אם

קשו הם עושי־השלום טועה. הוא שלום,
 אם האלוהים: לנו יעזור וכה מאוד. חים

שאנ כמה עד נוכיח אנחנו בנו, יתגרו
קשוחים! חנו

 בצש■ להשתיק אי־אפשר אותנו
 להפחיד. אי־אפשר אותנו קות~

מלהמ להרתיע אי-אפשר אותנו
לעצמנו. שבחרנו בדרך שיך
 יקר, דם שפכנו למענה אשר זו, דרך כי
הפטריוטית. הדרך המוסרית, הדרך היא

ס ושני היסלו־ס ד מו ז
ורבותיי. גבירותיי באשמה, חש ני ^

לטרגד באחריות נושא שאני חש אני
 אבזרי) על הזה(מצביע האדם לבנון. של יה

 להציל כדי חייו את לסכן 1981ב־ הציע
 הציע הוא פלד. והגנרל הוא לבנון. את

 עלייה- של במסע לביירות, אלינו לבוא
 מישלחת- בראש לבוא הציע הוא לרגל.
ה במושב להשתתף וגם ישראלית שלום
בדמ שלנו הלאומית המועצה של אחרון

).1981 (אפריל שק
להת התכוונה לבוא שרצתה המישלחת

 התכוונה האחת הקבוצה לשתיים. חלק
 והשניה רמת־הגולן, דרך לישראל לחזור

לבנון. דרום דרך
 באותו שהתפטרתי כאן הזכיר מישהו

 הלכתי כן, הלאומית. המועצה של מושב
האפ מתן למען להילחם כדי לדמשק

 דברם את להשמיע ולאבנרי לפלד שרות
ניתן. לא הדבר הלאומית. במועצה
 נאנסה. לבנון המילחמה. באד. זאת תחת
כגיבו כאן המתנהגים פלסטינים, ולאותם

 אגיד: אני לונדון, באולמות גדולים רים
 של במחנות־הפליטים חולל שלהם הכבוד
 פחדנים בגללכם, אלא בגללי, לא לבנון.

פח !פחדנים שיתקו, (צעקות) !שכמותכם
 כגיבורים! המתנהגים אתם, בזויים! דנים
 בגלל שלכם, חוסר־החזץ שבגלל אתם,

 להביט אי-יכולתכם בגלל שלכם, הקנאות
 האינטרסים את להבין המציאות, בעיני

ה בני־עמם גורל את לראות הפלסטיניים,
 להגן היה יכול שמישהו מבלי נטבחים
!עליהם
 הזאת לחוויה זקוק הייתי אומר: אני
הח את לחזק כדי לכך, זקוק הייתי כאן.

השלום. למען להילחם לטתי
הנפג הקצוות, שני את דאיתי

 ההיט■ את ראיתי זה. עם זה שים
 פעולה המשתפים הערביים, לרים

הציונות. של הימניים הקיצונים עם
 !עליכום מברוק 1 הצדדים לשני מזל־טוב

 סיתמו בערבית) (צעקות לשניכם. טוב מזל
!זכות שום לכם אין !הפה את

 את לחשל כדי זו, לחוויה זקוק הייתי
ה זוהי כי השלום. למען להילחם רצוני
 את לשרת אני יכול שבה היחידה דרך

עמי!
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 לחי- כדי מתוחכמים תכסיסים על־ידי

 בית־ה- עניין ומאחריות. ממשמעת מנע
 ילד של אמא פשוט. אינו חוא גם ספר
 פתקים בכתיבת להתמחות בריכה דגים

 לבית־חספר בא לא הוא ״חיום למורה.
 שילשול" לו שחיה או הראש לו כאב כי
 האם לו. מוכנים תירוצים ואחת אלף —
 לה שיכתיב מה את לכתוב בריכה רק

ולחתום.
 שאינו מה לעשות אותו מכריחים אם
 או איומה בהשתוללות פורץ הוא רובה,

 חוריו רחמי את המעוררת בכי בהתקפת
 בבית- לו. לוותר אלא להם נשאר ולא

 הבולטים הילדים בין לא הוא הספר
עצ בתוך סגור הוא בדרך-כלל בחברה,

 קרוב אחד חבר לו ומחפש חולם מו,
ב ילד ולדמיונותיו. לחלומותיו שיקשיב

 לא הוא לחלום. מפסיק לא דגים מזל
ל שייכים חלומותיו אם מבחין תמיד
 ער. הוא שבחן לשעות או הלילה שנת
מרת סיפורים ומספר בהקיץ חולם הוא
 תמיד לא כי אם שקרו, דברים על קים

לסיפוריו. ולהאמין למחר כדאי
 יפים, בגדים אוהב דגים במזל ילד

 הוא שבאופנה. אלה דווקא לאו אך
 אם סיפור. יהיה לבגד שסביב אוהב

 לדמיין שיוכל רצוי משהו, לובש הוא
מת שלח מסויימת בדמות עצמו את לו

 במיסטיקה מתענין דגים ילד הבגד. אים
 לפעמים המוזרות• מן בו שיש דבר ובכל
 לומר ומסוגל נבואי בחוש ניחן הוא

 אפילו לטיול, יוצאים לא שמחר לחבריו
 לו, תצחקו אל מראש. נקבע הטיול אם

 או התקלקלה שהמכונית מתברר למחרת
מתבטל. והטיול חלה שחמורה

 וכבר במים, לשחק אוהב דגים ילד
 באמבטיה אותו להושיב אפשר מקטנות

 הוא בסירה. לבדו שט שהוא לו ולומר
 להזכיר ולא שלם יום כך לשוט יכול
 הוא מבוגר יותר בגיל לאיש. עצמו את

 חברה. ללא הים, בקירבת לבלות אוהב
 נהגה כך וכל עצמו, את מעניין הוא

ל שמתלווים ומהדמיונות חים ממראה
 הוא בקרבתו. לאיש זקוק ואינו טיוליו,

 ואינו שעות שש או חמש כעבור חוזר
לו לקנות אפשר חלף. שהזמן כלל חש

לד ם י  דגי
 מתעניין

 במיסטיקה,
□ לפעמי  ניחן ו

ש אי בחו נבו

 יעסיק זזה ססגוניים ודגים אקווריום
שעות. אותו

 מתרשם הוא ופגיע. רגיש מאוד הוא
 בהם. מבחינים לא שאחרים מדברים

 כישרונותיו את ולפתח אותו לעודד טוב
 לדמיונו פורקן נותן זח האמנות. בשטחי
 הכי' ממתיחויות. אותו ומשחרר הפורה
 לשיש״ קשורים ביותר הבולטים שרונות

 לכתיבת וכמובן הטחול המוסיקה, חי
 למצוא ניתן העולם עצב כל את שירח.
 שקשה לא דנים. מזל בן שכותב בשירה

 לגרום עלול קטן דבר כל — לבכות לו
 דמעות זולגות עיניו בכי. של לפרץ לו

קורה. מה מבין שמישהו לפני עוד
 מוצאים דגים במזל ילד של חורים

 בגללו, מסוכסכים פעם לא עצמם את
 ואחד משחו, רוצה הוא שכאשר מפני

 הוא הדבר, את עליו אוסר ההורים
 ייעשה. שרצונו כדי הוריו בין מסכסך

שה עד כמיסכן עצמו את מעמיד הוא
 ההורה על זעם בחמת מתמלא הורה
מבוקשו. את לו נתן שלא השני

 ב- בעצמו בטוח אינו דגים במזל ילד
ביט את לטפח החורים ועל דרך־כלל,

 שבחים להמון זקוק הוא העצמי. חונו
 אמביציה, בעל אינו הוא כי ולדחיפח,

 הוא רצונותיו, את לבצע לו קשה ואם
 על לפן געשו. כבר שחם לחשוב מסוגל

 מישמעת אותו ללמד לנסות ההורים
המציאות• עם מעשית והתמודדות
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