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 )29 מעמוד (המשך
 היא הברית וכך הפוצעות. פורניה

,מצטוד־ פה משוגה. גם היא רגעית,
 מתביישים בהפגנות. דווקא דים״
 אין ולפיכך זה׳ את ,עשו אשר אלה
 כאן להתבייש. סיבה שום לכאורה להם

 הטובים' .החבר׳ה של האינטימיות
 אבלי כ״דביקה״ נתפסת מלשעבר

 מפני הנרתעת עצמה, כשהכותבת
 פועל לבחור באה אנ״ש, של זו דביקות ״

 אין עצמה שלה הזרות תחושת לאיפיון
 עצמו: פועל אותו אלא מוצאת היא

 של ביחס גם דבקה •והזרות
לעצמם.״ המשתתפים

 בחיים וקירבה, הזרה של חילופין
 חד־משמעי אין'ביטחת כאן ובסיגנון.

 שאם כך חסוי. בעולם שגדל מי של
 ולרגע ליווי", •אקורד איזה כאן מופיע
 מיז- ,במקומו טוב, יפה, שהוא נדמה

 ליווי •אקורד הכותבת: אותך מתקנת
 גורמת זהירות אותה ומיותר.״ רחוק

 מעצמו כאן ישתלשל לא ששם־התואר
 לפעמים מכונת־הכתיבה. סרט מתוך

ומג מתגדרים לרוב אך מתגנררים,
 זה הלא־מדוייק, את גם במדוייק דירים

כיוונים.״ להרבה ש״נזרק
 משהו באמת כאן נוצר לכל, מעל
 ומתברר מתחנך". לא־ברור, •חדש,

 מיזרחיים' •תלושים של רק לא שהוא .
 הוא מטלון(האיפיון רונית של מסוגם
 אירוני זעם נביא בנבג׳י, אמיר או שלה)

 שימוש תוך סביבתו כנגד היוצא 20 בן
 לאפיין נהוג שבהם הסטראוטיפים בכל

 לכתוב מיטיב כשהוא כלל, בדרך אותה
 ממנו, מיומנים מנוסים, סופרים מהרבה
 ההבטחה שלב את הותירו שכבר כאלה
מאחוריהם. הרחק
 את •מוצא כבר אני זה בשלב כן,
 גדעון העורך תחזית עם מסכים עצמי״
 מן מהם״, נשמע •עוד כי סאמט,

 כאן כינס שאותם הצעירים האנשים
 ופחות מוכרים אחת, קורת־גג תחת

לגמרי. ואלמוניים מוכרים
 מידך החוברת את מניח אתה
 וכמה בדידות כמה לעצמך ומהרהר

 ונפש וקהות״לב טימטום וכמה ניכור
כן, שלנו, היפה ארץ־ישראל הצמיחה

 היא כזאת אם דורי, בני ושל שלי זו גם
 של רצח" ה״פוטו או תמונת״המצב

.80ה־ שנות שלהי
אלה, צעירים אנשים אמיצים וכמה

 שמקומם והסבל הצער כל שחרף
 איזה להם ש״יש ולמרות גרמו, וקהותנו

 הלוקאל־פטריר בהגדרת חוסר־ביטחון
 מקום באותו נזכרים הם שלהם", סיות

רחו •תמונות ל״אזן" חרדים באהבה,
 או קרן), שציירו(הדסה מלהחמיא״ קות

במ שינוי כל אחר בדריכות עוקבים
 ולבער לאתר כדי שלהם הנפשי ערך
 הנובעים קל״ ושקר •התחסדות כל

 •ניד שום לא, והמזל. המקום משינוי .
 מוציא היה לא המניין מן ג׳רנאליסט"

השורות: את עטו מתחת
 הזאת לזרות שותפים •חיפשתי

 לזהות יכולתי אולי ובכך המקום כלפי
והעמום, המתכתי הראשון, הצליל את
הוויתור." של

המניין" •מן עיתונאי ששום כדרך
 היה לא נתקהתה) שרגישותו (כלומר,

 ממעבד־התמלילים להוציא מסוגל .
 ומקורית בוגרת שנונה, אנאליזה שלו
 המ־ ברשימתה לינור עירית של כזו

 י הניאנדרטאלי ה״מאצ׳ו על צויינת
 או מפותחות״ נשים של בדימיונן
 הסימביוטי״(קרי: •האדם של הניתוח
הישראלי, אדרנאלין״) •נישואי הנשוי

 ,32 אור, אמיר של (עטו?) עטו פרי
החוברת. במשתתפי הקשיש
 על אחת מילה אף כתבתי לא ועוד

 של לא בנבג׳י, של לא — ההומור חוש
 על בדבריו חובב גיל של ולא ניצן גבי י

סיטי" אביב •תל הגריאטרית" ה״עיר
 למי בארץ." צעיר הכי •הדבר שהיא

רוגמה: שמבקש
 תהיה לא ,אם המלומד •במאמרו

 כותב ׳),85 יולי ,2 ירושלים׳(פוליטיקה
 את להפוך הניסיון על מירון דן

 במרחב מוגדר ל,לוקוס׳ ירושלים
האו פניה כביכול נחשפים שבו ובזמן,

 ירושלים אם המציאות. של תנטיים
ברבוניה.״ היא תל־אביב לוקוס, היא

וחבריך, חובב גיל זה, בכוחכם לכו
וגילי, דורי בני כמונו, והצליחו. עלו
מאיתנו. יותר לא אם

בפוליטיקה. תתעסקו אל ומצירי
איתכם. תתעסק ממילא היא

2673 הזה העולם

•**י

 שונשט״ן, ברעמי הבוובסור
 ביותו הבולטות מהדמויות
 דדיו שנע תדאביב, באונינוסיטת

שנעלבה מזכירה על־יזי ואזרחי פלילי

נמניוע
באו פרודזון שרה עובדת 17 גיל *ץ
 התחילה היא תל־אביב. ניברסיטת )■/

 בחינת־ סיום אחרי יום שם לעבוד
האחרונה. הבגרות

 ואחר־כך, כרשמת, שימשה בתחילה
 הדרגות בסולם עלתה שנה, 22 במשך

בס בכירה מזכירה והפכה והתפקידים,
 אירר ומיזרח בריודהמועצות לחקר מן

פה.
 עבודתה תחילת אחרי שנה 22 כיום,

 מפוטרת. עצמה מצאה באוניברסיטה,
 במהלך הכירה שאותו דויד, בעלה,

באוני מעבודתו הוא גם פוטר עבודתה,
ל כמורה כיום משמש והוא ברסיטה,

הח שרה תיכון. בבית־ספר היסטוריה
גד שבו במוסד למילחמה לצאת ליטה

שנותיה. מיטב את השקיעה ושבו לה,
עבוד של האחרונות השנים בחמש

 לחקר הממן כמזכירת שרה שימשה תה
 עם הדוק בקשר והיתה ברית־המזעצזת

מנהל־ אז קונפינו, מיכאל הפרופסור

לאוניברסיטה. חזרה ,1982ב־ אחר־כך,
 כבר היה כמזכירת־החוג, מקומה,

 בעבר שעבדה שרה, אחרת. בידי תפוס
 התלהבה לא בשבוע, ימים חמישה רק

ש ימים, שישה של משיטת־העבודה
 החלו כן על במכון. בינתיים הונהגה

באוני אחרת מישרה עבורה מחפשים
ברסיטה.
 כפקק עבדה חודשים שיבעה במשך

 עבו־ בעיקר וביצעה במחלקת־המנגנון,
 המאמצים נמשכו בינתיים דות־הדפסה.

 הציעו זמן באותו תפקיד. לה למצוא
 אך לפילוסופיה. לחוג גם שרותיה את

 שרפש־ בן־עמי הפרופסור מאת מיכתב
 לדעתה, סיכל, זמן, באותו שנכתב טיין,

ש במיכתב, לתפקיד. סיכוייה כל את
 אחרי שנים כמה רק שרה גילתה אותו

 בוררות של הליך בעיקבות שנכתב,
 נאמר: באוניברסיטה, שנוהל
המנגנון, יחידת מנהל •אל
סרודזון מזכירהלהתייחס גם שעלינו אלא ״...

הידוע...״ ,אזפ״ה
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שרפשטיץ הפרופסור של ממיבתבו קטע
אמוציונלית...״ מהר, .מחתשת

בעבו לדבריה, הצטיינה, היא המכון.
 הפרטיים ענייניו את גם וניהלה דתה,

 טובים, כל־כך היו יחסיהם הבוס. של
 מיכתבי־המלצה לה שלח שהוא עד

בשיבחה. ודיבר חמים
 ובגלל להריון, שרה נכנסה 1980ב״

 חודשים לשכב נזקקה שונים סיבוכים
 הלידה אחרי הריון. בשמירת ארוכים
בתינוק. לטיפול חופשה שנת קיבלה

שרפשטיין פרופסור
מאוזנת:..־ לא ״מאוד

 בעלת־ המועמדת של הידוע לאופייה
פרודזון. שרה — הקביעות
ל הספקתי בינינו, שסיכמנו •כפי

 גברת ועם רואי יעקב הד״ר עם שוחח
רפופורט.
 גברת כי אמנם ציין רואי •הד״ר

ומצט ואחראית מסודרת היא פרודזון
 מתרגשת אך תקציבים, בהכנת יינת
 ביחסי־ טובה ואינה אמוציונלית, מהר,

 ששרה לי אמרה רפופורט הגברת אנוש.
 ושהיה מאוזנת', לא היא,מאוד פרודזון

 וסבוך גדול לחוג להכניסה מאוד רע
לפילוסופיה. החוג כמו

 לציין מיותר הללו העדויות •לאור
 פרודזון הגברת את לקבל בדעתי שאין

לפילוסופיה... בחוג מזכירה לתפקיד
 שרפשטיין, ב״ע פרופסור •בברכה,

לפילוסופיה." החוג ראש
 נוספים, ויסורים גילגולים אחרי

 כ־ימ המזכירה דבר של בסופו קיבלה
.1986ב־ לביתה שנשלח תב־פיטורין

 מיב־ את פרודזון שרה קראה כאשר
נדהמה. שרפשטיין, הפרופסור של תבו

 היה יכול כיצד לראיון. אותה הזמין
הידוע״? •אופייה על משהו לדעת

 מיכתב שלח שרה של עורך־דינה
 הנזכרת — רפופורט חווה לגברת

 שאמרה כמי שרפשטיין של במיכתבו
 את וביקש — מאוזנת אינה שרה כי לו

 ממרס קצר, תשובה במיכתב תגובתה.
 שאמרה רפופורט חווה הכחישה ,1988

 סירבה ועל־כן אלה, דברים אי־פעם
המזכירה. לפני להתנצל
 השיב לא רואי שהפרופסור מאחר

המזכי החליטה שרה, של מיכתבה על
 שני נגד תביעת־פיצויים להגיש רה

 אלף 60 מהם ולדרוש הפרופסורים,
 עורך־דינה, לה. שגרמו הנזק על ש״ח

פלי קובלנה גם הגיש שוגרמן, מרדכי
הפרופ שני נגד בשמה פרטית לית

 עליהם להטיל מבקש הוא ובה סורים,
 בלתי־הוגן שימוש שעשו על־כך עונש

 שמתוך ועל באוניברסיטה, במעמדם
 של שמה את הכפישו זדונית כוונה
הטוב, בשמה ופגעו אותה ביזו שרה,

לפיטוריה. לבסוף הביאו כך ועל״ידי
 ואינה נדהמת עדיין עצמה שרה
 — הוותיקים ידידיה כל היכן מבינה,

 כל־ אותה ששיבח קונפינו הפרופסור
 אחרות ובמחלקות במנגנון ידידיה כך:

 עמדו לא הם מדוע באוניברסיטה.
 לה עזרו ולא הושמצה, כאשר לצידה
מישרתה? על לשמור

₪ אלון אילנה

רואי פרופסור
ביחסי־אנזש...־ טזבה ,לא
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