
הצרש דור
 ממתינה כולד. המדינה הצעירים. שעתכם, חיא את *>
קולכם. את לשמוע צריך כולו העם לכם. 1

 ונזרקתם חייכם׳ משלוות שנקרעתם הלוחמים, אתם,
 מעטות שעות תוך שהפכתם ;ופלדה אש של תופת לתוך

 מאוד, שתקניים מאוד, מבוגרים לאנשים שובבים מנערים
מאוד. מהורהרים

 למקלטי צמודות בבית, שישבתן הצעירות, הנשים אתן
 בכל שנזעקתן < בלבנן נוראה ודאגה והטלוויזיה, הרדיו

 פעם בכל שנחרדתן בדלת, צילצלה זחה יד כאשר פעם
הטלפון. צילצול שנשמע
 שכל והיודעים לצה״ל, מהר המצטרפים הצעירים, אתם

 ועל הבאה״ ״המילחמה על משומש פוליטיקאי של נאום
 שלכם, למילחמה כוונתו — שתבוא״ הצבאית ״ההכרעה
שלכם. בדמכם שתיקנה להכרעה

 המדינה !מולכם את הרימו : צעירים קומו,
לשמוע: צריכה כולה

 של 1 מיספר פושט־חרגל עמד ימים כמה גי9 1*9
 רובצת נוראה כה אישית שאחריות האיש ישראל, /

הטלוויזיה. מקלטי לתוך ודיבר עליו,
 סליחה יבקש לא סליחה. ביקש לא הוא

אחריו. ולא כיום־הכיפורים, לא כמוהו. איש
 והצעירות, הצעירים בפניכם, ראש הרכין לא הוא

ראש. ירכין הוא לא שחצנותו. מחיר את ששילמתם
 להאשים התהומית החוצפה לו היתה לא.
אתכם.
״ני על יוהרה של מלים כמה שוב שהשמיע אחרי

והנרגנים״. ״הבכיינים את תקף הוא ו״הכרעה״, צחון״
: ם י נ י י ב ב
: ם י נ ג ר נ

גי חסונים, צעירים על לי סיפרו בכיינים. יש אכן,
 בני־קיבוצים קטנים. כילדים בבכי שמיררו קרב, בורי

 והיושבים שריטה, ללא הגיהינום את שעברו ובני־עיר,
הפסק. ללא שעות, במשך ובוכים

ם שראו. המראות על בוכים  החברים מיטב על מני
קטועי־אברים. שחזרו אחים על ומשמאלם, מימינם שנפלו

 שמעתי המילחמה של ביותר המזעזע הסיפור (את
 כאשר בכביש. עייף טרמפיסט אסף הוא ידיד. מפי אתמול
 הטרמפיסט העיף זמני, צבאי בית־קברות פני על עברו
 ״הנה נוראות: מילים שלוש והפליט קודר, אחד מבט
הנוער!״) עיר

בושה. זו אין לבכות. מותר כן,
לבכות: שלא היא בושה

אוהב הוא אין בכיינים. אוהב אינו דיין משה כל
נרגנים. גם
הנרגנים. על נדבר הבה

ז הם מי
המתלוננים. אתם הרוטנים. אתם

 ההנהגה את פושטי־הרגל, את לסלק התובעים אתם
 הצבאיים המחדלים בעלי את לבוץ, המדינה את שהכניסה

 אתכם שהלעיטו אנשי־אחיתופל עדת את והפוליטיים,
 ומירמה, בזב של בסיסמאות ארוכות שנים שש במשך

 לשלם אתכם וששלחו לאסון, שגרמו הפוליטיקאים את
החשבון. את

 כשם הזאת, כעת הנרגנות כרוכה כן, אם
המשחרר. הבכי שברוך

 אומר חדרי־בטן!״ ירדו והם כמתלהמים, נרגן ״דברי
משלי. בספר החכם

 כיום-הכיפורים, גיהינום של אחת שעה לעומת
תשל״ד.

 דומים פלשת שדות אין לגסיונבם. דומה נסיוננו אין
 עמדנו, לא החרמון. ומרומי התעלה גדות של לתופת
 של נחשולים פול פגזים, של אינסופי מטר תחת כמוכם,
פלדה.
מנסיונגו. ללמוד אתם יכולים אחד דבר אך

 גם ונרגנים״. ״בכיינים היינו כתש״ח גם
 גם רעידת־אדמה. עלינו שעברה האמננו אז
שהפוליטי ישתנה, שהכל בטוחים היינו אז

 יקבע חדש שדור הכיתה, יילכו הזקנים קאים
 שקמה החדשה, כמדינה החיים דפוסי את

שלנו. כשדה־הקרב
המיפלגות כל השתנה. לא דבר ושום הביתה, חזרנו
 מלהבי־ לשלוט. המשיכו העייפים, העסקנים כל הזקנות,
המדינה. דמות את קבעו היינכה

 לא והם השלום, את שיביאו גדולים למעשים קיווינו
מיש־ ויצמיח המדינה את יטהר חברינו שדם חשבנו באו.
שחיתות, של מישסר קם במקומו ואחווה. צדק של טר

המילחמה אחרי וגולדה דייו
ה מי כ מי בו ק ו ח צו

אח קמוץ. ובאגרוף חורקות בשיניים מלאה, בהכרה זאת
בתת־הכרתם. במעורפל, זאת עשו רים

 שמה לכף לדאוג המדינה. את לטאטא
 שהמילחמה להבטיח עוד. יקרה לא שקרה,
האחרונה. תהיה הזאת

 יום־הכי־ של האסון גורמי פושטי־הרגל, כורת ך*
 זה קורצים הם זיכרונכם. קוצר על סומכים פורים, [ 1

רעהו. את איש ומרגיעים ערמומית, בעין לזה
 צינית, כבת-צחוק לוחשים הם דבר,״ ״אין
 הם ישכחו. הם קצת. שיירטנו קצת. ״שייככו

בסאותינו.״ על נישאר ואנחנו הכיתה, ילכו
 כלי־התק־ להם יש ניסיון. להם יש סבלנות. להם יש
העי שייכים להם ולילה. יומם מוחכם את לשטוף שורת,
 בהמולת מיליונים יוציאו ומחר והטלוויזיה. הרדיו תונים,

מערכת־הבחירות.
אחד. שר סילקו כבר הם קורבן. יקריבו צורך, יהיה אם

לכלבים. אחד עוד לזרוק מוכנים יהיו הלחץ, יגבר אם
 לסלק יש אחד. שחקן כהחלפת די לא אכל

 להחליף יש המיגרש. מן כולה הקבוצה את
שיטת־המישחק. בל את

 פרשת־ יום־הכיפורים היה המדינה, ובשביל בשבילכם,
 אסור שהיה, מה תקופות. שתי בין מפריד הוא המים.

שהיה. למה המשך יהיה בל שיהיה, ומה שיהיה.
האחרו השנים בשש בשילטון יד לו שהיתה מי כל

 במקומו. שיישאר אסור — ליום*הכיפורים שהובילו נות,
 הנוראים למחדלים אחריות של בחלקיק שנושא מי כל

 לשלום ההיסטורית ההזדמנות להחמצת למילחמה, שהניאו
 ירים אל פרצופו, את יראה אל — ששת־הימים בתום

קולו. את
 החליטו הם כך. על חולמים אינם — פושטי־הרגל אבל
 פלוני בעצמם. עצמם של המחדלים בחקירת לפתוח

 יחפו וכולם יחד, דבוקים כולם פלוני. מחדלי את ״יחקור״
כרגיל. הכל יימשך ובינתיים רעהו. על איש

כלום. קרה לא כאילו
 כבר והנה שביתת־הנשק, הסכם על הדיו יבשה לא עוד
 חדשה עיר להקים פרובוקטיבית תוכנית זו ממשלה פירסמה

 למשא־ נושא לשמש הצריך האיזור במרכז — ברמת־הגולן
 רבע לבזבז מתכוונים זו עיר ועל השלום. על ומתן

 תחת ממש כורע כולו שהעם בשעה — לירות מיליארד
 תוכניות בגלל מעט לא שפרצה המילחמה, מימון נטל

זה. מסוג קודמות פרובוקטיביות
 מיסמך־אחיתופל לשימצה, הזכור גלילי״ ״מיסמך

 השיטה לכל מצבה שהפך וההתנשאות, השיכרון מתקופת
מת. לא — הרגל את שפשטה

 להרוס להם תתנו אל תשתקו! אל תשלימו! אל
 מילחמת אחרי שהרסוהו כשם עכשיו, השלום סיכויי את

הימים. ששת
והעק הנוקשות והחידלון, הזיקנה אנשי

 והחס• השחיתות וההתנשאות, השחצנות רות,
הנמו והמעשים הגבוהות המילים תאבות,

 והכוז־לשאיפת־ הגכורה־על־חשכון־הזולת כים,
: — השלום ה ת י כ ה

 לעזאזל. בשעירים תסתפקו אל בפחות. תסתפקו אל
 צריכה שלמה שיטה להסתלק, צריכה שלמה שיכבה

להיעלם.
 ואופוזיציה. קואליציה של עניין זה אין
בי הבדל אין שווה. במידה אשמות שתיהן

: :דינן ואחד ניהן, ה ת י כ ה
לדברי־ תנו הנרגנים: קולכם, את הרימו

 יירדו■ הציבור. אוזני על בפטישים להלום כס
ולהרגיז. ולקומם לעורר חדרי־בטן, דבריכם נא

 בפסוק השיבו ובנרגנות, בבכיינות אתכם ולמאשימים
משלי: מספר אחר

/ יקרא. למהלומות ופיו בריב, יבואו כסיל ״שפתי
נפשו.״ מוקש ושפתיו לך, מחיתה כסיל פי

 גורל קובעות והחלטותיו רם־דרג, הוא הכסיל כאשר
 לרבים אלא לעצמו, רק אסון גורם פיו אין המדינה,

 של שלם לדור אלא לו, רק מוקש אינם שפתיו מאוד.
צעירים.

לפיכם, מחסום תשימו אל הנרגנים! דברו, — כן על
לסתמו! לאיש תניחו ואל

 לכם כדם. אותו קניתם זכות־הדיבור. לבם
החובה. ולכם הזכות,

 וממישאלותי־ משאלותינו שנותר מה כל וציניות. צביעות
הפלמ״ח?״ פורק ״מדוע :הדור לבדיחת שהפך פסוק חיה נו,

יום־הביפורים: לוחמי הזה, הניסיון מן למדו

יום־הכיפורים. לוחמי בפניכם, ראשי את מרכין ני
אנ אנחנו, קרביים. לחיילים עצמנו את חשבנו פעם

 עליו כתבנו זה• בתואר התגאינו מילחמת־העצמאות, שי
וספרים. שירים
לחוויותיכם? חוויותינו את נשווה איך אך

מחווירים בתש״ח קרבות חודשי עשרה

 זהו כי לכבות. לו תתנו אל בלבכם, זעם יש פ19
ויוצר. בונה זעם קדוש, זעם <£

 כמו חדש. עולם לכם נתגלה קרב, של אחד ברגע
 שרוי שהיה נוף שנייה של עשירית במשך המאיר ברק,

 ראיתם המדינה. נוף את ההתפוצצות האירה כך באפלה,
השחיתות. את ההסתאבות, את הכזב, את לפתע

לשכוח: לא לזכור: היא: חובתכם עכשיו
 הביתה. תחזרו אתם לרגליכם. רובצת גדולה סכנה

האדי העייפות, אתכם. יעטפו שוב אפורים חיי־שיגרה
ארוכה. זרוע אליכם ישלחו שוב הלא־איכפתיות שות,

 זה רגע־האמת! את שיכחו לכם: ילחשו קולות אלף
 יום- ערב של לחיים חיזרו הביתה! חיזרו סיוט! רק היה

!הכיפורים
 לכם, אסון אסון. זה יהיה זה, לפיתוי תיכנעו אם

למדינה. אסון
 שיוכל מי ואין למלא, תפקיד לכם יש בי
מילבדבם. אותו למלא

עשו מכם אחדים נדר. לעצמכם נדרתם התופת, בלב

 במיד־ שטיפם הלוחם את בטלוויזיה, אותו אינו ף*
ונש במעלה־ההריגה, שרץ החרמון, של רון־הדמים 1

חי. אר
לר רצה לא הוא שכבש. ההר אל כשגבו ישב הוא

עוד. אותו
כזה? לצעיר מגיע מה

חדשה. מנהיגות :בל קודם
 שראו מוראותיה, בכל המילחמה את שראו אנשים רק

 חשיבותו ובתמים באמת יודעים פנים־אל־פנים, המתת את
 את להפקיד מותר כאלה אנשים בידי רק שלום. של

השלום. השגת :הדור שבמשימות הגדולה
 חדש. מישטר במדינה שתכונן צעירה, מנהיגות דרושה

ללו שייאפשר להם. המגיע את לצעירים שייתן מישטר
 לדרך־חייו ולצאת ביתו את להקים יום־הכיפורים של חם

דאגה. בלא
לעס ולא לצעירים, גן״עדן שתהיה מדינה

בד-לב. קו ולספסרי קנים
 כל שכמעט מפגי צל״שים, יחלקו לא שהפעם אומרים

 של קני־המידה פי על לצל״ש זכאי זו במילחמה לוחם
כולו. לדור צל״ש מגיע אתמול.

 למען :קולכם את הרימו — הצל״ש דוד בני
ת שתובלו מדינה למען השלום, ו י ח בה. ל


