
במדינהבבמההקרובים בימים תופגז התיאטרון זירת
המילחמה. של המוסריות בבעיות המטפלים מהוות
קרב הלם ששמה לתופעה נוגע מהם אחד

 שלא מכיוון לברוח. היה שלהם ביותר
 רמת ממילא זה, את זה הכירו

 הקולקטיבית האחריות או ההתחייבות
 על האחד סמכו לא הם ירודה. היתה
 ברחו שאנשים מצבים היו השני.

 את אפילו ידעו שלא מתים והשאירו
שמם. י־־

 המחקר של המעשית המסקנה
אחרת. בדרד בהלם־קרב לטפל היתה

 שאתה מרגיש אני אבל אותנו, יבריא
אותי״. מסמם
 המילחמה. בתוך ריפוי של בלוף יש
 לא בריא שיותר להיות מאוד יכול

 לסבול אם כי הקצר, לטווח להירפא
 עבורה שמשלמים לדעת מהמילחמה,

מדי. כבד מחיר
 מאשר נכון יותר תהליך שיש ייו?כן

איני שלנו. הלאומית הגאווה שיקום
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למות. עלול שהוא בידיעה בהלם, שלקה בעת ברח שממנה לסיטואציה

 לשמור אם כי לעורף, פינוי על־ידי לא
 לשדה־הקרב, קרוב שיותר כמה עליו

לו: ולומר צבאי למיתקן אותו להכניס
 צריך העולם, סוף לא זה לך שקרה מה

 רפואית מבחינה ובאמת, ליחידה. לחזור
בשדה־הקרב, המחודשת ההתמודדות

 יכול הוא הפגוע. את ״להבריא״ עשוייה .*״
לאומית. וזהות שייכות שוב להרגיש

הבע מתחילה בדיוק, זאת, בנקודה
 אין קרב. הלם את כתבתי שבגללה יה

 הדרו זוהי רפאוית שמבחינה ספק
 שהלם- יוצא אבל הלומי־קרב. לשקם
 הלום־הקרב להיות עלול הבריא הקרב
 בעייה מתעוררת הרופא לגבי המת.
 לסיטואציה בן־אדם להחזיר האם קשה:

 שהוא ברורה בידיעה ברח, הוא שממנה
למות? עלול

 שלנו קיומית בעייה בעצם זוהי *י״
 בקלות מדי יותר מקבלים אנחנו בארץ.

 מוכרחים ברירה, ״אץ הסיסמה את
 איפה אחרת? ברירה יש אולי להילחם״

ברירה? אין של הנקודה באמת
.73ב־ כבר כתבתי קרב הלם את
 לטיפול רפואי מחנה על מדבר המחזה
 זוהי לחזית. קרוב הנמצא קרב, בהלומי

מכניסים שלתוכה סדנה־אנושית, מעין
 במשך אותם משקמים הנפגעים, את יי"׳

 כולם לחזית. אותם ומחזירים שבוע
 במקביל שהתאבד. לאחד פרט חוזרים,
 וחוזרת שהולכת צבאית להקה מופיעה
 גם ובעצם לקרבות, נקלעת אליהם,

 לפני דעיכה. של תהליך עוברת היא
 אחד אומר לחזית החיילים שחוזרים

שזה צודק אתה ״אולי לרופא: מהם

 את רואה אני התשובות. את יודע
 שלנו לחיים כמטפורה הסיטואציה

 ולא שחי אדם כאן אין הזאת. במדינה
 במילחמות. בגלל נפשי מחיר שילם
 נמצאים שכולנו חושב אני זה במובן
 ממילחמה חיים — קרב בהלם

למילחמה.

 מעמד ^
נורא ^

 היתה יום־הכיסורים מלחמת ך*
 היתה בטוח. הוא שהניצחון *■פנטזיה

כנא הייתי כל־יכולים. שאנחנו תחושה
עצו מסות הגיעו אותנו. כשהפגיזו פה

 לא שזה הבנו והרוגים. פצועים של מות
 של תחושה היתה עדיין אבל צחוק,

 השיניים,״ את לערבים נשבור ״בקררב
דדו. שאמר כמו

 בשלב לאחור. פינינו הפצועים את
 קרובים מאוד שהסורים הסתבר מסרים
כשהגי לקריית־שמונה. וירדנו לנאפה

 הסורים, את ששברנו השמועה עה
 שוב לעלות אמבולנסים כמה אירגנתי

הטיפולי. הבונקר את ולהכין לרמה
 את שמעתי פתאום כשירדנו,

 מישמר־ מפקד ברזני, צבי המח״ט,
 סורים!״ ״תברחו, צועק: בשעתו, הגבול
 אותי, שהוביל ברכב הנהג ברחו. אנשים

 חברה כמה נשארנו ונסע. הסתובב
 הקשה החוויה את עברתי ואז בבונקר
 יכנסו רגע שכל בטוח הייתי ביותר.
שלנו המיפקדה אותנו. ויקצרו הסורים

 אישור ״אין הקשר: מכשיר דרך מסרה
איתכם." אנחנו לברוח,

 איומה. תחושת־השפלה לי היתה
 המשפילה החוויה היא כזאת ברמה פחד

 אני באמצעותה בחיי. שפגשתי ביותר
 העושה הלום־הקרב את להבין יכול

 לקוד מוחלט בניגוד העומדים דברים
 הנוראיות את לתאר קשה שלו. המוסרי

 חוויה שזוהי חושב אני הזה. המעמד של
בשואה. רק איתה שהתמודדו

 אותי ליוותה ההשפלה של התחושה
 עברתי במילחמת־ההתשה רק רב. זמן

 אחד יום שיקומי. תהליך במיקרה
 מקיבוץ טרמפיסטית עם נסעתי

 הפגזה. נפתחה כשפתאום מרום־גולן,
 ״צביה, וצעקתי: הדלת את פתחתי
 תוך המקלטים. לכיוון ורצתי רוצי!״

 איתי. לא שהיא קלטתי ריצה כדי
 תקועה שהיא וראיתי במכונית הבטתי
 שניות בחלקיקי התרחש הכל בתוכה.

 עצרתי ואז לא? או זה את עושה אני —
 היא זו בשנייה בדיוק לעברה. והלכתי
 לפני עמדתי אבל להשתחרר. הצליחה

 ועשיתי הלום־הקרב, של בעייה אותה
 בחיי. לי לעלות יכולה שהיתה החלטה

 אמנם, הייתי, אותי. הבריאה ההחלטה
 לא זאת עם יחר אך משוגע, קצת

 כאן היתה השפלה. של שמץ הרגשתי
ביודעין. בחירה
 שלי שהבחירה לומר אפשר אי

 על תגובה היתה לא בפסיכיאטריה
 במקביל למרתי שעברתי. המלחמות

 ירושלים. באוניברסיטת עברית ספרות
 עוסקת הספרות, כמו הפסיכיאטריה,

 וביכולת בלבטיהם בבני-אדם, היא גם
 חיי כל העולם. עם שלהם ההתמודרות

 תסריטים פרוזה בכתיבת עסקתי
ובשירה.
הדר. יוסי של דבריו כאן עד

יציית•
המוסת

*  נקרא בטרילוגיה השני מחזה ן
 להעלות עומד והוא טייסים,1 (

 אחרי יומיים נווה־צדק בתיאטרון
 רק הדר כתב טייסים את קרב. הלם

 לטיסת־קרב מתייחס המחזה השנה.
מילחמת־הלבנון. במהלך

 הנערכת חקירה סביב נסוב הסיפור
 עד בטייסת. מטוס של נפילתו בגלל
 נפל. הוא רקע איזה על ברור לא הסוף

 להעלאת קטליזטור מין היא החקירה
 וקיומיות ערכיות מוסריות, בעיות

 פרות לשחוט עניין לי ״אין בטייסת.
 דרך ״דווקא הדר. אומר קדושות,״
 אני לנו שיש ביותר הטובים הבחורים

 אחר שכל הבעיות את לבהוק מנסה
 היא העלילה איתן. מתמורה מאיתנו

אנחנו." הם הטיפוסים מומצאת,
 בחברה, יורים השלישי, המחזה

 זהו הבאה. בעונה צדק בנווה יועלה
 שבויי־מילחמה של קבוצה על סיפור

 שהלחץ ככל הסורי. בשבי ישראלים
 האנשים יותר, קשה הוא בשבי החיצוני
 שמתארך ככל לשני. אחד יותר קרובים

 יותר, קלים נעשים והתנאים השבי
השבויים. בין אישיות בעיות מתחילות

 זוכר אני ברור. הוא כאן ״המשל
 לא שלום. על הוויכוחים את ילה בתור

 שלום יהיה שאם הטיעון את אז הבנתי
 זזה מבין אני היום השני. את אחד נאכל

הדר. טוען חלחלה,״ בי מעורר
 זה קשורים אינם המחזות שלושת

 שלושה הם אלה סיבתי. קשר בזה
 היא שלהם המוצא שנקורת סיפורים,

 היצירה הוא צה״ל ״אם צה״ל. משותפת:
 מדינת של ביותר והמפוארת המורכבת

 מה מקרוב לבדוק רוצה אני ישראל,
 יצירת־המופת דרך לעם קורה בדיוק
 לידי- באים שדרכה ספק אין הזאת.
 ביותר והנכונה הברורה בצורה ביטוי

של הבסיסיות והבעיות הקונפליקטים
■ וייט אוריאלה •'החייםשלני

אירגונים
בדרכון טשת

 ל?!בל רצה גאנה אזרח
— ישראלי דרכון
 לכתובת ה38 אבל

ביותר. הבלתי-מתאימה
 אקרה, העיר תושב בוסום, קופי

 טעות איזו ירע לא שבאפריקה, בגאנה
 לידיו התגלגלה מיקרי באורח עשה.

 רשות־ של מחוזות מרכזי רשימת
 שנוסד בינלאומי אירגון שרות־תבל,

 המנפיק ארצוודהברית, מיין, במרינת
הרו לאנשים ״בינלאומיים" הרכונים

 ושאינם כאזרחי־העולם, עצמם אים
 מרינה כאזרחי עצמם את לזהות חפצים

אחרת. או זו
 של כתובתו גם הופיעה ברשימה

 שהוא מתל־אביב, תומא־שי״ק ישעיהו
 של־אזרחי־עולם־במי־ המרכז־האזורי

זרח-הים־התיכון.

 ״שלום״. במילה אותו ופתח בנו, ששלח
 בת לו (יש ילריו ששני סיפר הוא.

 .סברס," הם כארץ) היא גם שנולדה
 (ישראל). מולדתם בארץ מאוד וגאים

 חינוך להם להעניק החליט הוא
 צבא — בית־ספר ישראלי״: ב״סיגנון

 האר., כותב יורע,״ ״מי אוניברסיטה. —
 העמדה את להבין יגרלו הם ״אולי

 המיזרח־התיכון בבעיות 'הישראלית
מבינים.״ שאנחנו כפי

 מהשרות זיקנה לעת שפרש האב,
 8000 שבו פררס שתל הריפלומטי,

 אחרי שבנו, מעוניין והוא עצי־תפוז,
 עיסקי את ינהל בישראל, שישתלם
 מוכן הוא המישפחה. של פרי־ההדר

 ישראליים תעשיינים בגאנה לייצג
 חקלאות רייג, בעיסקי העוסקים

 ניתוק שבגלל מכיוון ופיתוח־איזורי.
 אינו זה 60ה־ שנות בסוף היחסים
 בבוא זאת שיעשה מציע הוא אפשרי,

 שלפני בגאווה ומציין המתאימה, העת
 הניספח עבור סידר היחסים שנותקו

הישראלית בשגרירות לענייני־תרבות

בוסום מיכתב של המעטפה
- .סברס"

בוסים של הישראלית תעודת־הלידה
דיפולטים של -

 תעודות הנפיק כבר תומא־שי״ק
 שממשל- מי בעיקר לאפריקאים, רבות

 להם מנפיקה אינה ׳ הלאומית תם
פוליטיים. וגולים פליטים תעורות:

 צעיר הגנאי ישראלי״. ״סיגבון
 את כשראה המדובר, במה הבין לא

 חשב, הוא התל־אביבית. הכתובת
 ברשימה המופיעה בישראל שהכתובת

 רישמי, ישראלי למישרד שייכת
דיכפץ. לכל כחול״לבן דרכוני המנפיק

 הגנאי ששלח נרגש במיכתב
 לו להעניק מבקש הוא לתומא־שי״ק,

 ישראלית, תעודת־זהות ישראלי, דרכון
 ללימודי מילגה לו להעניק וכמו־כן
 באחד או וייצמן במכון חקלאות

הקיבוצים.
שהשי מכיוון נדהם, תומא־שי״ק

 דווקא בא מעניקים ואירגונו שהוא רות
לאומיים. בדרכונים הצורך את לבטל

 גא והוא כיהורי שנולר טוען הגנאי
המצו שבתעודת־הלירה (למרות בכך.
 נוצרית — דת בפירוש: רשום רפת

קתולית.)
 החולים בבית שנולד סיפר הוא

 הוא אותו שיילד הרופא ושם אסותא,
 שהגנאי מסתבר, סורפרמן. דוקטור
 דיפלומט של בנו הוא הזה החביב

 גאנה, של בשירות־החוץ לשעבר
 השנים בין בישראל ששירת

.1962־1958
לבקשה מטעמו מיכתב צירף האב

הבירה. באקרה ישראלי סרט הקרנת
הצ לגנאי ענה תומא־שי״ק ישעיהו

 ואירגונו הוא מרוע לו הסביר הוא עיר.
וה הלאומיים, הדרכונים את שוללים

 אזרח־ של בינלאומי הרכון לו ציע
 הבריות לכל ״אילו כתב: הוא עולם.

 היתה עולמיים, הרכונים היו שבעולם
 ואחר לטובה, משתנה בעולם האווירה

 לשילטו־ להתחנף צריך היה לא כמוך
 היית ולא אחרת, או זו מדינה של נות

 אחר ולחיפוש לתעלולים נזקק
ייחוס־אבות.״

 את זאת, למרות העביר, תומא־שי״ק
 הישראלי. מישרר־הפנים אל הבקשה
 ניתן אומנם הצעיר לבחור כי מסתבר,

 ולא לידתו, בעת ישראלי מיספר־זהות
 — כך או כך זר. תושב של מיספר

 ישקלו מדינת־היהודים שילטונות
 הבקשה את בכובר־ראש בוודאי

 על נתבשר בקרוב ואולי המוזרה,
 רק ניתן מגאנה. שיגיע עולה־חדש

 של כגורלם יהיה לא שגורלו לקוות
 העולים של או העיבריים, הכושים־

 הרי צבע-עורו מאתיופיה. הפאלאשיים
 בהרבה גבוה בריכוז פיגמנטים מכיל

במדינת־ישראל. מהמקובל
 בהסבירו תומא־שי״ק, ישעיהו אומר

 הרשויות: אל הבקשה את העביר מדוע
 תשבור אזרחי־העולם שממשלת ״למה

 ישראל שממשלת הראש? את לעצמה
הראש!" את תשבור
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