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קרב,
שלום

 בחשכת ברק כמו והרקבון. הניוון השערה, ממסלולי העברי הנוער את הוציא מיבצע־סיני
 חדור מלוכד, הגדולים: ברגעיו שהוא כפי הנוער של דמותו את המיבצע האיר לילה,

 נתגלה סיני חללי 171 של דמותם את הזה העולם תיאר כאשר עצמית. להקרבה נכונות
 ליופי, נכספת עדינה, נפש פעם לא התחבאה צעירה ציניות של החיצוני למעטה מתחת כי

נתבדה. מאחיו, צרה בשעת יפול תשי״ז של הנוער כי שניבא מי כל וטהורה. אצילה
 פינות חסרו לא המיבצע בימי אפילו אולם

 המיב־ של הרומנטית בנקודת־השיא חשוכות.
 צעירים כמה שכחו לא הר־האלוהים, מול צע׳

 בבולים. מכוערים בעסקי־ספסרות לעסוק
 היתד, שלא כפר־קאסם, של הנוראה והפרשה

 רק לא טראגי באור האירה במינה, יחידה
 אישיותם את גם אלא החללים, גופות את
 דמותם — ומבצעיהן הפקודות נותני של
 מלינקי, שמואל שדמי, יששכר של

ופקודיהם. דאהן גבריאל
 — הביתה הנוער חזר המיבצע למחרת

 כל־כך שבלט הנוער לקדמותו. חזר והכל
 שהוא שטח בשום בלט לא בשדות־הקטל,

 של המאירה אישיותו מול שלום. חיי של
 קלקיליה, קרב חלל כוגדנוב, ירמי החבלן
 אישיות שום בלטה לא לדוגמה, הלוחם
 ויצירה. בניה מבצעי כגיבור מקבילה צעירה
 אנשים של ארוכה שורה הופיעה הקהל לעיני

עקום. בראי השתקפו כאילו שנראו צעירים,
 דן הצעיר במותו נתן חסרת־תכלית, אך בהעזתה יפה הרפתקנית, גבורה של דוגמה
עד. ל פטרה. של המולון מזבח על נוסף קורבן הפך וכובש־לבבות, יפה־נפש זה, מושך גבר ג
 של כקאריקטורות שנראו טיפוסים הקהל לעיני העלה ותוצאותיו קסטנר רצח

 ספק־פרובוקטור, ספק־מהפכן, יין, קשט א זאב ישב הנאשמים ספסל, על מהפכנים.
 דמותו היתד. מוזרה יותר עוד מתלבט. כסופר גם שנתגלה ספק־אידיאליסט, ספק־סוכן׳

 פצצת־ספר לשלוח שעמד ישראל מנהיג־מחתרות אליאשווילי, אריאל עד־המלך של
 תשלום. תמורת הש.ב. לידי חפים־מפשע נערים קלות באותה ושמסר שרת, למשה

 וקאריקטורה פרובוקטור זרניצקי, דניאל של המנוונת דמותו היתד, מושכת פחות עוד
חשאי. סוכן של

 מחתרת שבין בשטח־ההפקר כרוחות־רפאים שהתהלכו האומללות הקאריקטורות מול
אפסותו פוליטיים. מנהיגים להיות שהתימרו הצעירות ת הקאריקטור, עמדו ב., וש.

אב :השנה שר ביותר וזנזבורעע הצעיר שע אנןשגרץ ו כנא
 דמות אף במדינה בלטה שלא מוחלטת, כד, היתד, זה בשטח הצעיר הדור של המוחלטת

 בחלל חדשה. פעולה או חדשה יוזמה חדשה, סיסמה חדש, רעיון שגילתה אחת צעירה
 מוסקבה, של לפסטיבל משלחות־הנוער שתי מנהיגי של ההדדית ההשמצה התנהלה זה ריק

 לענינים להתלהב גדול כשרון עומד והרעיונית הפוליטית האפסות בצד כי שהוכיחו
היהדות). איש (ראה לזולתם צרות ולגרום מה־בכך של

 אמיתיים אידיאלים חוסר :הווי לאותו שונים גילויים רק היו האלה התופעות כל
 כוי בד, שאין רוחנית ריקנות בחיים, ממש של תוכן העדר שטחית, לאומנות מלבד
 הזה ההווי את בגופם שגילמו הצעירים עצמית. להקרבה המלהיבים תפקידים ליצור

 ספסלי־הנאשמים, על השנה שישבו השמיניות תלמידי היו ביותר המדאיגה בצורה
 השמינית תלמיד בחיים. טעם למצוא כדי ולשדוד לגנוב שיצאו בני־טובים עלומי־שם,

תשי״ז. של הצעיר האיש היה לפירסום נאסר ששמו
 אנושי חומר שהוא ספק היה לא כי אותו, וחינכה שגידלה לחברה חי כתב־אשמה היה הוא

קלוקלת. חברתית אווירה על־ידי בינתיים שהושחת וחיובי, טוב


