
לשלום
 אל פנים נפשם, את המחרפים בחזיתות, לאחינו מחשבותינו נתונות זח ברגע

חמוות. מול פנים
 חחדשות, אחרי בחרדה העוקבות חמישפחות כל עם האבות, האמהות׳ עם ליבנו

!עליו שמור אלוהים, :חרישית וחמתפללות
 הטבוע מילחמת״חקיום, של אינסטינקט זהו האומה. מתלכדת אוייב, פני מול

וחיוני. בריא אינסטינקט מאיתנו, אחד בכל עמוק

, המדובר אין עוד כל הביטחון. ל ו ב ג , אלא ב ת י ז ח  1M7 ביוני 11ח־ קווי ב
ביותר. הטובים חיו

הוכחה. טעון חדבר היה בכלל אם השבוע, הוכח זה

 לנצח, צריכים כל קודם הפנימיים. הוויכוחים נעלמים בפלדה, מכה שפלדח ברגע
 יש ואם הניתוח, החשפון, תור יגיע לאחר־מכן רק הקיבוצי. קיומנו את להבטיח

הביקורת. — צורן

 כאיש חושבים אלפים שמאות נדמה עמוקה, התרגשות של כאלה ברגעים
 כאילו לאדם, מאדם מחשבות עוברות חמודרגיים, באמצעי־חתקשורת צורך בלי אחד.

 כמו בימינו, קולקטיבית. למחשבה וחרפכות ודברים, אומר בלי כימעט מאליהן,
קדם. בימי

האפ של הראשון ההלם אחרי כולה, הארץ את שחציפח הראשונה המחשבה
זו: היתה תעה,

בתעלת״סואץ, קורה שזה השם ברוך !רחוק הוא הפסקת־האש שקו השם ברוך
!ביתנו סף על ולא

 והחיים הראשונות, אועקות-הסרק חלפו כאשר התעמקה, עוד זו מחשבה״הרגשה
 היתה לא היא ובטלוויזיה. ברדיו היתח חמילחמה למסלולם. חזרו הגדולות בערים
 אחרת. בארץ כימעט רחוקח־רחוקה, היתה היא .1967ב- כמו ומוחשית קרובה

בעורף. רחוק לבטח, יושבות שמישפחותיחם ידעו והלוחמים
 במשך ששמענו איסטראטגי״, ״עומק על הדיבורים כל את מצדיק זח לכאורה

חודשים. וארבעה שנים שש
 שוב !אלה שטחים החזרנו שלא ״טוב :יוס-כיפור במוצאי לחשוב, היה טבעי

״I חפסקת״האש מקווי נסוגנו שלא

להפסקת-חאש. — מצויינים קווים היו ורמת־חגולן הירדן התעלה, קווי — ואכן
ממש. של שלום הושג בטרם מחם, לסגת טירוף זח חיה

 מחנח־השלום שלום. ללא נסיגה שחייב בארץ אחד רציני גוף אף חיה לא לכן
 חיה לגביהם אשר השלמה׳ ארץ־ישראל אנשי מאשר פחות לא זו בעמדה תקיף חיה

שטחים. לסיפוח תירוץ רק האיסטראטגי״ ״העומק
את שיבטיח שלים, ללא נסיגה אין :תמימות־דיעות תמיד היתה זה בעניין

 חיתח ההמונים, בלב מעצמה כאילו שנולדה השנייה, הקולקטיבית המחשבה
קודמתה. את השלימה היא למעשה אך הפוכה. חיתח לכאורה לראשונה. צמודה

 השנייה המחשבה הרחוקים.״ בקווים שהחזקנו ״טוב :היתח הראשונה המחשבה
שלום.״ לנו נתנו לא הרחוקים הקווים ״אבל :חיתה

השבוע. הוכח זח גם
 חפסקת״חאש ״קווי :הפיזמון את שמענו חודשים וארבעה שנים שש במשך

השלום." את לנו מבטיחים הם אידיאליים. גבולות־ביטחון חם
 בקווים עומדים אנו כאשר אותנו, להתקיף לעולם יעזו לא ״הערבים :לנו אמרו
 רמת־חגולן התקפת תבוא. לא כן ועל טירוף, היא התעלה צליחת אלה. אידיאליים

תחיה.״ לא כן ועל שיגעון׳ היא
הז ׳1967 ביוני 4ה- של האומללים הגבולות הקודמים, ״הגבולות לנו: אמרו

 בליבה. לפגוע לשניים, המדינה את לבתר לקוות היה יכול חאוייב התקפה. מינו
 תיקווה כל מראש מונעים הימים, ששת שלאחר הגבולות החדשים, הגבולות אולם
לעולם.״ עוד יתקוף לא שחאוייב אלה גבולות מבטיחים לכן האוייב. בלב כזאת

 זו. דיעה גברה כאיומי״סרק, הוכחו הערבים ואיומי השנים חלפו כאשר ואכן,
 בקווי צח״ל, של העצומה העליונות שמול השלום.״ נוצר כבר ש״למעשה לנו סיפרו

 מיל״ ולא שלום ״לא של שהמצב המצב.״ עם הערבים ״השלימו הפסקת־האש,
 דו-קיום,״ של מציאות ״נולדה המוחזקים שבשטחים לנצח. להימשך יכול חמה״

כולו. למרחב הדרגתי באופן מת׳פשטת זו ושמציאות
להאמין. התחילו ורבים ותערב. השכם הסיפוח אנשי לנר אמרו כך

 יש ואם הבעייה.״ כל את לשכיח אפשר למעשה. בא, חשלום נפתרה. ״הבעייח
 — ימים לאורך כך יימשך שהמצב נפתרה, לא שהבעייה האומרים טרדנים כמה
מגוחכים. אנשי־שוליים נודניקים. סתם הם אלה הרי

 לא ודברינו הלוואי חדווה. ללא זאת אומר אני האלה. חטרדנים אחד חייתי
מתאמתים. חיו

קוש יבצע מ לפקודת מחנה שקיסם השני: הסיבוב העצמאות במיוהמת גרב נובעי הראשון: הסיבוב


