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 (כאיוולתו לחזור שלא הישראלי למחנה־השלום
 הנבחרים חברי־כנסת החרמת על ימימה) מימים

 ומ־ ישראל אזרחי מצביעים ידי על וכדין כדת
וחבריך. אתה לחתום, סירבתם — חוקיה כבדי

לוחמת'. .אופוזיציה

רזחמת?ו אופזזיציה
 הלוחמת האופוזיציה מן נפשו על שנם הראשון

 הבוקר בשעות כבר פרס. שימעון הלוחם היה
 משהו לכתב־הרדיו אמר הבחירות יום שלאחר

 (כלומר, אישית אינה לכישלון .האחריות מעין:
כולנו.' של היא שלו). אינה

 לקנות בניסיון החרדים אל מייד וצילצל אמר
 לאופו־ המוכרת היחידה בררך מהם כמה לפחות

מסוגו. זיציונרים
הס מן לעריקת־עכבר הראשונים זכות אבל

 עוד רבין. ליצחק כמובן שמורה הטובעת פינה
 רעד ולא חל לא זה מהולל. לוחם אופוזיציונר

 במישדר־טלוויזיה, שרמז, בעת בו בגד לא וקולו
 בפניו סגורה אינה עור הדלת כי ועדה, עם קבל

 גם הליכוד. בידי שתורכב לממשלה מלהצטרף .
 למפלת אחראי מי תום" לברר.עד יש שלו לדעתו

מיפלגתו.
כמובן. פרס". קרא.עד — תום״ במקום.עד

 לרגע אף כמובן עלתה לא שלו בדעתו גם
 לארבעה מיפלגתו את שהנהיג מי כי המחשבה

 את מברר שהוא טרם חייב, בבחירות כישלונות
 עונש שלו. מעונשו אותנו לפטור זולתו, אשמת
 יצור־ ,כלומר יונה. שהוא והנץ נץ שהיא היונה

המיפלצת. הכילאיים,
 ותיק מפא״יניק שועל־קרבות זאת אמר כיצד

 קיימים ששם ביפאן, חיים אנחנו האם מה, אחר:
אישית?! ואחריות כבוד מושגי
 זאת, במקום ביפאן. חיים לא באמת אנחנו לא.
 בני־ גבול שעל הקונסנסוס בקסרקטין חיים אנחנו
 הרוח אנשי זוגראד,1ע לבין ידושועסטאן בין ברק.

הלו .האופוזיציה היא הלא היוני", .המחנה של
שלנו. חמת״
 ״אנשי של תמיכתם על חרטה של מילה אף
 ארבע לפני הלאומי השיתוק בממשלת אלה רוח״

 מתוך לצאת לליכוד שאיפשרה הממשלה שנים,
 600 של והמרכבה מילחמת־הלבנון של הביצה
 סייעו ׳שהם כך על מילה אף האינפלציה. אחוזי
 האחרונה האפלזרות את להחמיץ מנהיגיהם בידי
 50ל־ המילחמה מחנה כוח את לשבור שעה לפי

הבאות. השנים
 אומר מה חרטה. של קטן ציוץ לא אפילו לא,

 שלו לאנשי־הרוח ראוי שלנו היוני" .המחנה לכם, ן
שלהם. ל״מחנה" ראויים שלו ואנשי־הרוח |

יתום! - הכשרו! ;
 שנותרה האחרונה באמת, הלוחמת האופוזיציה •
 שלאחר השימורים בליל היתה ובזיכרון, בתמונה ן

נמיר. אורה הכנסת חברת — הבחירות יום
כאחד. ומרנין־לב עגום מראה איזה

המ שהרי מכבר. ברחו הגדולים המנהיגים כל
ברור. היה כבר צב

 שוב להשתטח שהלך ומי לביתו שפרש מי היה
 הפלילי. יורשו או סאלי הבאבא של קיברו על |
 זכר שום רבין. והבאבא פרס הבאבא נעלמו 1
אלמוזלינו. ולבבתא הלל לבאבא 1

האו שיירי את לנו הראתה הטלוויזיה מצלמת
 רועה, ללא עדר מנוצח, מובס, מחנה של הדים ן
 נטשוהו. רועיו שכל עדר !
 ועוד — הכישלון עם מזוהה להיות רוצה מי כי !
 תמיד לא אחת, אשה רק נותרה המצלמה?! לעיני 1

 צוננת מרי, דידאקטית בלשון מדברת סימפאטית,
תום. עד ישרה אבל מרי. גבוהה מרי,

 שלא היחידה ברזל. עצבי אשת ברזל. אשת
ברחה.

נמיר. אורה
מנ נותרו לא שלנו שבמחנה־השלום אמר מי

היגים.

יחרץ דמי
 שאין ראשון שאמר זה ברעם. עוזי וגם כן.
 המיפלגות אחרי התבזות" כדי .תוך לחזר מקום

 התחבולה.הישנה על ראשון שעמד "מי הדתיות.
 הזונה): רחב של הטריקים (להוציא בספר" ביותר

 ואחר־כך המערך מן ההבטחות מירב את להוציא
כפולים. לא־יחרץ דמי ולגבות לליכוד ללכת

יחרץ. רמי דווקא ואולי

בהלה?
 הבינו לא עדיין או — שהבינו אלה רק נבהלו

 למדה מפא״י אמנם הקאריירה. את שגמרו —
 אבל — לכושלים להתרגל האחרונות בשנותיה
 אין־חזון אנשי כאלה, ושקרניים רדודים כושלים

רצופים... כישלונות ארבעה ועוד — ואי־כבוד
מיד להתעשת היה צריך להיבהל, במקום

 אופוזיציה יהושע: א״ב שמציע בכיוון ולפנות
לוחמת. (

 לאחר חודש שבה באנגליה, כמו לוחממ. אבל
 קיימת כבר הממשלה והקמת הכלליות הבחירות
 של גזען או כושל שר כל על צללים": .ממשלת
 בעל אדם מושיבים אלה היו המפד״ל או .מולדת'

מוניטין. ובעל אמין שיעור־קומה,
במחנה? כאלה אין האם
 פילוגינו את לטפח נוסיף אם — אין אולי
 אלוני שולמית את בחשבון נביא אם אבל היקרים.

 פרץ עמיר ברעם, ועוזי נמיר אורה שריד, ויוסי
סר ואמירה צבן יאיר וייצמן, עזר בורג, ואברום

 ומוחמד אבנרי אורי פלד, ומתי פעיל מאיר טני,
וילנר. ומאיר מיערי מוחמר עורך־הדין וותר,

אש״ף? ממשלת להם יקראו מה,
 עייזר של ולראשו קראו? לא ועכשיו רגע, רגע,

 לא המערך ואת אדומה?! כפיה עטרו לא שלנו
להיטלר?! הישוו

 והאמיצים והישרים הטובים כשיתכנסו ואז,
לל עליהם יהיה היוני', מיפלגות.המחנה שבכל

 זו הלוחמת, האופוזיציה תורת את כדבעי מוד
בר וחיים גבון יצחק ורבין, שפרם התורה

 מעולם אלמוזלינו, ושושנה הלל שלמה לב, !
ילמדו. לא ולעולם למדו לא

 הוא לעשות שיצטרכו כל — שילמדו ואחרי !
זמן. הרבה ואולי מעט אולי לחכות. י

 ולמם- לליכוד לעזור ינסו לא אם — מעט
שוב. ינסו אם — הרבה שלתו.

 הקרפדה את מכיש שהוא העקרב דין שהרי
 הוא. בטבעו הנהר. את לחצות מנסה הוא גבה שעל
לטבוע. טובה הזדמנות לו לתת רק צריך

 וה־ לוי דוד מצויינת: היא הפעם וההזדמנות
 רפול ושמיר, שרון ונסים, מודעי ארנס, פרופ׳
מגן. ודוד בגין בני תיכון, ודן זאבי פרץ, והרב

 כזאת לקואליציה נותנים הייתם זמן כמה
בטוטו?
 כשר שאקי פרופ׳ על מילה אמרתי לא ועוד
 שהללו המילחמה על או הכלכלה על החינוך,

מגבולותינו. באחד לנו יבקשו.לבשל״
 על או המערך, על סמכתי לא מעולם לא,
 יהושע. וא״ב עוז עמוס ורבין, פרס דוגמת .יונים"

היכ על מבוססת כולה תיקוותי כל עכשיו וגם
המילחמה. מחנה הנץ, מחנה את רותי

 עוולה ״זורע שלנו? במקורות שם נאמר איך
יקצרוהו". עמל ו״זורעי אוון" יקצור
 ביד בוער .כלפיד גם: שאמרו האנשים הם

עריץ." בכף ממשלה שבט — משוגע
■ זך נתן

ספרים
 אן1ד דו!

16ה־ במאה
 מאוד נפוצה העברית הלשון היתה 16וד במאה

 כלשון אותם שימשה והיא איטליה יהודי בין
ועד קהילות מפנקסי יום־יום, לצורכי וגם קודש

 כונסו לימים בריבית. מלווים של סיפרי״חשבונות
 שמות מהם הושמטו לאיגרונים, אלו איגרות

 מעין שימשו והם וזמנם, והמקבלים השולחים
והו ילדים בשביל העברית ללשון לימוד סיפרי
 בארכיד היום עד שנשארו רבים, בעותקים עתקו

שונים. נים
 תל־ מאוניברסיטת בוקסנבוים יעקב החוקר

האוניבר בהוצאת אלו, בימים לאור הוציא אביב
 שמהם כאלה, איגרונים של חמישי ספר סיטה,

 באיטליה היהודים תולדות על הרבה אנו לומדים
זמן. באותו

 מישפחת בני של לאיגרות הספר מוקדש הפעם
 בניו ושלושת אב סיינה, בעיר שחיו ריאטי,

 מישפחה חיי על המספרים להם, קרובים ואנשים
 המאה בראשית איטלקית בעיר בודדה בנקאית

 את מתאר שבספר המיכתבים 300מ־ אחד .16ה־
 באיטליה צעיר יהודי ז׳ואן דון מעין של דמותו
 מתוארת והאיגרת לבן. מכונה האיש ימים. באותם
 בעבותות זמנו מאבד אחד בחור על תיגר כ״כתב
מזרו .לבן" את להרחיק כיצד ומייעצת אהבה",

 ישראל בת לו לשדך — האיטלקיה אהובתו עות
האיגרת: לשון וזה כשרה.
 זממי עלומי בושת על אכסה ולא אחמול .לא
 רודף רוח, רועה נשים, סבלות תחת מכור הבחור
 בבנות מיספר, אין עלמות ישא בחיקו קדים,

השואבות, צאת לעת נפשו תבער כלהבים אהבים

 יתקלס בתוכן והוא אותו, מעירות באות נשים
 כל עם מור נטפו וידיו צבעים בשלל יתעלס
 ידמה כן הוא עמים. לכל צחוק בשמים, עצי אבקת
 לתמר, דמתה קומתו וזאת כלבנון, מראהו' עצמו:

 עבית במעשה קשור שור, עלי צעדה בנות וביופיו
 אל אשה דוברות חוברות נשים ובראותו התשוקה:

 יביעו יופיו ועל עליו כי יחשוב לבבו אחותה,
 בחור ואדום, צח לבן, את הידעתם לאמור: ידברו

 תופפות עלמות בתוך תלתלים. קווצותיו כארזים,
 ידו, ינופף אהבה, רצוף תוכו רבבה, השדה כצמח

 עד החרכים בין מציץ קריה, ברחובות ישוטט
 ישביע אהב, אשר אהבים איילת וירא ישקיף

 תשוקתה גפן הפרחה לראות נפשו בצחצחות
אליו.

 פשע חטאתו על הוסיף כי ראיתי .ועתה
 המאהב גבורנו כי לומר מבקש (הכותב הקדשה
 אליה הוציא לבו ואת איטלקיה) פילגש לקח'לו
 ופשתי ,צמך בידו הבא מן ויקח החוצה, לעביט
 הדרך, מן סר אכן אמרתי ערוותה. בשר לכסות

 ארץ, זרזיף כרביבים יכסוף שדיה מבין ונאפופיה
 לכן יתן. לבז ואוצרותיו יתחתן, בה יתעלס בה

 בת לבתולת עינינו נישא לו, נתחכמה הבה אחי,
 בעלית לו נעשה אפיריון עשיר, ואם דל אם יהודי,

 תשוקתו ים ישקוט אז לאשה, לו ותהי קטנה, קיר
 מסך כי יבין לבבו הימים לרגל לו, ולאט מזעפו
■ שבא ש. עיוועים." רוח בקרבו

אחינענד אמנון
הבלהות גבול על

קריסטוף אגוסטה
הגדולה המחברת

ת מצרפתית: די הו ק י טרנ פס
חד, הקיבוץ הוצאת מאו קריאה סימן ה

וכתר
 מזעזע יוצא־דופן, ספר הוא הנחלה המחברת

 הונגריה היא קריסטוף אגוסטה ובלתי־נשכח.
 אור ראה זה סיפרה ואילו בשווייץ, המתגוררת

 מסורת, ספוג מאוד, אירופי ספר זהו ואכן, בצרפת.
 תורת של ומתוחכם אנאליטי מפוכח, סיכום מין

בתקופתנו. מחרש שנלמדה כפי ההישרדות,
 המציעה רגישה אמנות יצירת זוהי זאת, עם
מר בו שיש ומקורי חרש ספרותי סיגנון לקורא
 לסופרים מופת־חיקוי ישמש כי המבטיחים כיבים
 עובר עכשיו, כבר ייאמר הסיגנון, אחרים. רבים

 יהודית של המצויין בתרגומה לעברית בשלימותו
פסטרנק.

 ילדים שני של יומנם היא הנחלה המחברת
 מתוארים שבהם .חיבורים" הכותבים תאומים
 הגרה לסבתא אמם על־ירי הובאו השניים חייהם.
 בלתי־מזו־ אירופית בארץ מילחמה, בימי בכפר,

וה להפצצות נתונה גרו שבה הגדולה העיר הה.
בה. אזל מזון

זרות שפזת1 כאבים
 טובה. מישפחה יוצאי בערך, תשע בני השניים,

 נתונים הם בכפר לחזית. שיצא עיתונאי אביהם
קמ בורה, כפרית זקנה של המפוקפקים לחסדיה

 הם הנחלה במחברת ומרושעת. אלימה צנית,
הח חייהם לתנאי הסתגלותם תהליך את מתארים

 הסבתא, אצל למחייתם קשה עוברים הם דשים.
 למעשה, לשרוד. לומדים להסתדר, לומדים אבל

 בתנאים לחיות ובהיגיון במודע עצמם מאמנים הם
 את להכיר לומדים הם עליהם. שנכפו החדשים
לד כדי זרים לשיחות להאזין לומדים סביבתם,

 המציאות את לנצל לומדים חיוני, מידע מהן לות
לטובתם.

 ללמוד מחליטים הם כן על סגורים, בתי־הספר
 .חיבורים", כתיבת גם היתר, בין עצמם: בכוחות
ספ קנה־מידה להיות לדעתם, חייב, זו לכתיבה

המח לחיבורי שלהם קגה־המידה כלשהו. רותי
החס בצורתה האמת תיאור הוא הנחלה ברת

 ובלא סנטימנטים בלא ביותר, והריאלית כונית
״סב לכתוב אסור למשל, כך, ערכיים. שיפוטים

 עובדות: לכתוב מותר אבל למכשפה" דומה תא
 כתוב הספר מכשפה." לסבתא קוראים .אנשים

מת התאומים אנחנו בלשון: רבים, ראשון בגוף
ועושים. רואים שאנחנו מה ארים

 להיות כאבים, לסבול עצמם את מרגילים הם
 בעזרת שפות לומדים גם לעלבונות,-אך אדישים

 ספרים בעזרת והיסטוריה גיאוגראפיה מילונים,
 למסתרי חודרים הם הכומר. מן מקבלים שהם

 בציבור וההופעה — ההפחדה הסחטנות, תורת
 לא־ במישפטים מדווח זה כל ובשירה. במוסיקה

 מפתיע. הסיגנון בתחילה פניות. חסרי קוניים,
 הרבה — מזעזע שהוא וסופו מדהים הוא אחר־כך

רגשנות. או פאתוס מכל יותר
 ביותר המפוכח המחקר הוא הנחלה המחברת

לה מנסה הוא ההישרדות. בתופעת אני שקראתי
 ראציונאלי ליצור קורה מה השאלה, על שיב

 חייב הוא שבהם בתנאים עצמו מוצא הוא כאשר
 לשרוד. כדי ותושייתו מעייניו כל את להקדיש

מק הצער, למרבה לה, שיש אירופית סיטואציה
כלל־עולמיות. בילות
 אנושי יצור של הריגשי לעולם קורה מה

 העלולים מותרות הם הרגשות שבהם בתנאים
עצמם? בחיים לך לעלות

היקפית הגנה
 במין מסתגרים אמנם חסרי־השם התאומים

 שונים טיפוסים מוקפים הם אך היקפית״. .הגנה
 דרכו פי על אחר כל הם, אף המגיבים ומשונים

 קריסטוף אגוסטה הסביבה. אילוצי על ואופיו,
 אפילו מאור. מוזרות תגובות בנו ליצור מצליחה

 הופכת סבתא.מכשפה" אותה כמו מחרידה דמות
לעי מבעד היטב בה כשמתבוננים הזמן, במשך
 ליצור התאומים, האחים של רואות־הכל ניהם

 הדוחה כל אף על שניתן, סתירות, ומלא מורכב
כלפיו. סימפטיה לחוש שבו, והמגעיל

 שהמושגים כתוב הספר של היפה עטיפתו על
 האכזרי לעולם רלוואנטיים .אינם ו.רע" .טוב״

 תרגיל לנו מזמנת בו שהקריאה ונכון הספר.' של
 בתיחכום ניחן הספר אבל באכזריות. מתמשך

 מייחסים הכיתוב שמחברי ממה יותר הרבה גדול
 היא ההישרדות שבו שבעולם מצפים היינו כך, לו.

 של שריד כל ייעלם חזות־הכל, היחידה, המטרה
 יותר. העדינים הרגשות כל ויימחקו מוסריות
 מסוכנת, פשטנות שזו יודעת קריסטוף אגוסטה

הפ המיבנה מן בסיסי חלק הם שרגשות מפני
 את מדבירים אנו שבו במצב לכן, שלנו. סיכולוגי
 ההג־ לשילטון אותם ומכניעים במודע הרגשות

)26 בעמוד (המשך

נדלר) רוברט לאומי(צייר ליכוד


