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1□ ט ע ת ־ קו
 תיכנן הוא אשכנזי. מוטי כזה תחיל ך*

במעוז. שיישב בשעה עוד זאת ן 1
ואח ,ור,צנחנים קדמוני אסא באו אחריו

וחייליו. מפקדיו על שלם, גדוד ריהם
 לחלק הפך הדכר כאילו נראה

 השיחרור. מתהליך כלתי־נפרד
 את מחזירים הנשק, את מנקים
 הדשא על להפגין והולכים הציוד,

הכנסת. מול
 הפורצת אותנטית, גדולה, תנועה זוהי

 החווייה את שעבר הצעיר, הדור ממעמקי
יום־הכיפורים. של הנוראה
גדול. סיכוי כזה יש
גדולות. סכנות וגם

 בלתי- בלתי־רגילה, תנועה זו ין ^
 היא מאד. טבעית היא ,להיפר נורמלית.

הכל. למרות נורמלי, עם שאנחנו מעידה
 של הגדולות מהתמורות כמה
 של כתנועות נולדו צ0ה־ המאה
מהמערכה. שחזרו קרכיים, חיילים
או ששלח במיישטר קצה שנפשם חיילים

 וחסרת- עקובה־מדם מילחמה לתוך תם
 שנחלה במנהיגות שמאסו חיילים תכלית.

חיי וחוסר־כישרון. טימטום בגלל מפלה
 לכוכבים מתחת בשדה־הקרב, שחלמו לים

יותר. טוב עולם על זרים,
 חוללו הצאר של המובס הצבא חיילי

 ברוסיה ואוקטובר פברואר מהפכות את
 של המוכים והימאים החיילים .1917 של

 של הרפובליקה את הולידו הגרמני הקיסר
 בתום נולדה המודרנית בריטניה ויימאר.

 של הציפיות מתוך השנייה מילחמת־העולם
 עטור- צ׳רצ׳יל את שסילק הלוחם, העם

 סוציאלי במישטר שרצה מפני התהילה
מ גורש המושחת פארוק יותר. מתקדם
 שהרגישו הצעירים הקצינים על־ידי מצריים

 במילחמה השחיתות תוצאות את גופם על
.1948ב־ ישראל נגד

 כע׳ ונעלמו שגאו תנועות היו
שחו תנועות היו קלה. שעה כור
 תנועות היו ככירים. שינויים ללו

 על אסון והמיטו מדרכן שסטו
העולם.
 קסדתו, את מסיר הקרבי החייל כאשר

מו תוקף יש המטונפים, מדיו את ופושט
 מקנה זה מוסרי תוקף לדבריו. עצום סרי
 שאינה שעה אחת. קלה לשעה נדיר, כוח לו

בשנית. חוזרת
לה יכולה זו אחת קלה שעה

 או לטוכה — לשעת-גורל פוך
לרעה.

כזאת בתנועה הטמון וח־המחץ **
 של לשינוי העמוקים מהגעגועים נובע ^

שיצ ומוסרי חברתי לאומי, לשינוי ממש,
הקורבנות. את דיק

 את שומע הקרכי שהחייל כרגע
הרא הפגז של הנוראה השריקה

ש העולם כליכו נקכר — שון
הכל. משתנה שלו כליכו כא. ממנו

 שעברו האימים שראה, מראות־הזוועה
 כל — חבריו של השסועים הגופות עליו,
 זו תופת שמתוך אותו משכנעים אלה

ח ר כ ו  יפה. חיובי, חדש, משהו לצאת מ
 לשווא, היה זה שכל להיות יכול לא הרי

וימ הביתה יחזור זו רעידת־אדמה שאחרי
השתנה. לא קרה, לא דבר ששום צא

 מכיר בקרב, חייל אי-פעם שהיה מי כל
ב בשירי־חיילים הונצחה היא זו. הרגשה

 ואויבים, ידידים מאחדת היא שפות. מאה
 יוצרת והיא הלוחמים. הצבאות כל חיילי
בעורף. וחברו הקרבי החייל בין חייץ

להתפ מספיקה זו הרגשה אין לפעמים
 או מדי, קצרה היא שהמילחמה מפני תח,

מדי. גדול בניצחון מסתיימת שהיא מפני
 מילחמת־ אחרי כמדומני, אצלנו, קרה כך
הי המילחמה ששת־הימים. ומילחמת קדש
 יחסית מעטות, היו האבידות קצרה, תד,

 ושי־ ״״חסיות״!) זה, בהקשר נוראה (ומ״לה
 היו אלה אך הכל. את מחק כרון־ר,ניצחון

חורגות. מילחמות
לקורכנו, טעם מחפש החייל

 של היקרים החיים לאוכדן תכלית
 מדמה הוא כתת־ההכרה הכריו.
הת ככר הגדול שהשינוי לעצמו

 השתנה כולו שהעולם כעורף, חיל
 וימצא הכיתה שיחזור עימו, יחד
 יותר, טוב יותר, יפה עולם שם

יותר. נאצל
 — בו״ לחיות לגיבורים שראוי ״עולם

 מילחמת־ בימי שנפוצה הסיסמה כדברי
הראשונה. העולם

■> ■ ■
 הנד זה מאשר יותר גדול זעזוע ין

 והמוצא — הביתה החוזר לחייל צפה
השתנה. לא דבר -ששום

 אחרי שכעתיים חזק הזעזוע
 ההנהגה הוכיחה שכה מילחמה,

חוסר־כי■ — מחריד חוסר־כישרון

הח במצריים החופשיים הקצינים קבוצת
דשה.

 קיטור קיטור. יוצרת התנועה
קרו של רככת למשוך יכול כזה
 זקוק הוא כך לשם אך רכים. נות

 הקיטור מתנדף קטר, כלא לקטר.
כלא־היה. ונעלם

 אפיזודה נשארת מכך, המתחמקת תנועה
חסר-ערך. רומנטי קוריוז חולפת.

■ ■ ■:
 חוד חיילים של קבוצות אצלנו ולדו *
 מסו- בסיסמה דוגלת מהן אחת כל רים. ■1

 קבוצת או אחד בחור סביב מתלכדת יימת,
עצמאית. דרך לעצמה מחפשת בחורים,

 רציני שינוי לחולל יכולות אלה קבוצות
 מדינית- לתנועה תתאחדנה אם במדינה,
רפור־ דגלה על תרשום אם גדולה, חברתית

ם חוזר חייל העול ת־ מ מילח שונה* מ הרא

 כמיספר נמדדים שמימדיו שרון
הקכרות.

 שחזר הישראלי לחייל המתין כזה זעזוע
 הממושך השירות יום־הכיפורים, ממילחמת

 מספקת שהות לו נתן הפסקת־האש אחרי
 והקמת מסקנותיו. את ולגבש להרהר

 כקאריקטורה הנראית ה״חדשה״, הממשלה
 הקודמת, הכושלת הממשלה של מרושעת'
הסאה. את הגדישה  לקום היתה מוכרחה כזה, כמצכ
החי סימניה חיילים. של תנועה
 הם וסיסמותיה מנהיגיה צוניים,

 העמוקה, הכמיהה אך מיקריים.
 מיק־ אינה כיטוי, לידי כה המגיעה

וכלל. כלל רית
■ ■ ■

 — גדול סיכוי אצור כזאת תנועה ן*
 להחלפת מנוף תשמש שאכן הסיכוי ■4

 שתזרים מסואבת, ומנהיגות מיושן מישטר
 הלאומי, הגוף אברי דרך ורענן חדש דם

ומוסרית. חברתית לרפורמה שתדחוף
זאת? לעשות יכולה היא איך

 לפניה תעמיד לא אם ייתכן, לא הדבר
 הכלים את תיצור לא ואם ברורים, יעדים

חב שינוי לחולל כדי הדרושים המעשיים
מעצמו. הכא חכרתי שינוי איןכלשהו. רתי
 והחכ־ המדינית כזירה שינוי כל

 מאוחד, מאורגן, לכוח זקוק רתית
להשיג. רוצה הוא מה היודע

 — קיימים כלים לה מוצאת שהתנועה יש
הבולשבי כמו מגובשת אך זעירה מיפלגה

 וותיקה גידולה מיפלגה או ברוסיה, קים
 1918 של בגרמניה הסוציאל־דמוקרטים כמו
 -שהיא יש .1945 של בבריטניה הלייבור או

הקו כמו — חדשים כלים לעצמה יוצרת
או ,1871 של הכושלת הפאריסאית מונה

הת •שאר עם תשתלב ואם — ברורות מות
 לאותן החותרות במדינה והקבוצות נועות

הרפורמות.
תנו זה שילוכ מתוך תיוולד אם

 ש■ ולקידמה, לשלום גדולה עה
 רככות של רחשי־ליכם את תכטא

 סיכוי לה יש — ומאות־אלפים
המדינה. פני את לשנות גדול

 המסתפקות קבוצות יש קשה. זה אבל
 פלוני פיטורי :קצרת־טווח אחת בדרישה

 סיסמה לעצמה אימצה אחת אלמונית. או
 תנועת־חיי־ מפי בבואה ממש, מוזרה שהיא

 אם (מסופקני שיטת־הבחירות. שינוי :לים
 עיינו ואם בנושא, התעמקו אלה חיילים

 שהתנהלו בבריטניה הבחירות בתוצאות
 לבדיחה ושגרמו המייוחלת, השיטה פי על

 ראשי־הקבו־ כל עגומה.) אנטי־דמוקרטית
 הפוליטיים, בתוליהם מאובדן חוששים צות

 — קיימים פוליטיים גופים עם מהזדהות
 למען אליה גופים ונאבקו נולדו אפילו
 ה״אל־מיפלג־ התווית עצמן. מטרות אותן
יקר. לנכס נחשבת תית״

 לנהל להשפיע, רוצים אם אך
מוכ ושנים, חודשים של מאכק
 רציני. ציכורי כוח לגכש רחים

 — הרוח עם חולפת הרומנטיקה
נשאר. מגוכש ציכורי כוח ורק

■ ■ 1■
 לתנועה האורבת העיקרית סכנה ^

 על תעבור ששעת־הגורל היא כזאת ן (
דבר. שייווצר מבלי פניה,

כארצנו. כזאת דוגמה ראינו
חיי חזרו קרבות, של שלמד, שנה אחרי

מ הגליל, מהרי פלשת, משדות תש״ח לי

 הולויין, לודוויג של מפורסם פוסטר *
נכי־וזנזילחמה. לשיקום הקרן למען

 שבהיעדרם בזעם, ראו הם הנגב. חולות
היש המושחתות המיפלגות בעורף התבצרו

 ו־ מאד זקנות היו הן אז כבר (כן, נות
 המישטר מן שנדף הריח !).מאד מושחתות
בחילה. בהם עורר ה״חדש״
 הרבה ספרים, כמה הוליד הקדוש הזעם
קצי של המונית התפטרות מרים, ויכוחים

 את וגם תרבותיים נסיונות כמה נים,
 הגדולה התנועה מכל הזה. העולם מערכת

המ השבועון (מילבד וזכר שריד נותר לא
הכל. נשכח — שנד,־שנתיים כעבור סדים).
 תנו־ של הגדול לרובן כמובן, קרה, זה

 להן נמצאו לא הספונטאניות. עות־ר,חיילים
 התגבשו לא שיעור־קומה, בעלי מנהיגים

להג כלים נוצרו לא מעשיים, אידיאלים
ב שקעו הביתה, חזרו החיילים שמתם.
 ב־ לשנה אחת והתכנסו האפורים, חייהם

נוסטלגיים. בנסי-יחידות
הנו לתנועה גס אורכת זו סכנה

פו לתנועה תהפוך לא אם כחית,
יעילה. ליטית

יותר. עוד חמורה סכנה ש *
 הקיסר צבא של המורדים החיילים י

אח ויימאר. רפובליקת את רק הולידו לא
 וקנאים, הרפתקנים סביב התקבצו מהם דים

 שעוררו מצטיינים קרביים מפקדים לרוב
חופ ״גייסות קמו חייליהם. אצל הערצה
 וריאקציוני לאומני ציביון שקיבלו שיים״

 ובסופו הפיכות, לחולל ניסו הם מובהק.
 בפלוגות־הסער רובם התמזגו דבר של
היטלר. אדולף הקרבי החייל של

ה החיילים הלכו דומה כדרך
 די־ של דגלו אל שנהרו איטלקיים,

 שהכ־ מוסוליני, כניטו כשם מגוג
 חרקו• המיפלגות את לחסל טיח
 חלומם את להגשים הישנות, כות
 ולהקים הקרכיים החיילים של

וצודק. חדש מישטר
 של תיקוותם את ולסלף לנצל מאד קל

ו חדש למשהו לשינוי, העייפים הלוחמים
 מן סלידתם את לנצל מאד קל רענן.

את של הדמויות ומן אתמול של הגופים
 הרבה מבחיל דבר בעזרתם להקים כדי מול,

 במליצות אותם לפתות מאוד קל יותר.
 מעורפלות בסיסמאות כוזבות, סוציאליות

למט שנועדה הפיכה לחולל כדי ונבובות,
מאד. ואפלות מאד שונות רות

 הפאשיסטים רק לא זאת עשו
הסו מכל דימגוגים אלא למיניהם,

 התמים, החייל רכות. כארצות גים
 למשהו המתגעגע האידיאליסט,

ש החדש ו ה מ יודע ואינו חדש
 כנקל הופך מתגעגע, הוא אליו
 או ציניים למנהיגים נוח טרף

מטורפים.
■ ! ■ 1■

 כאן.״ לקרות יכול לא ״זה :לומר וח *
 צבאית, להפיכה חשש כאן אין ואכן, ^

רצינית. פאשיסטית מיפלגה לנו אין וגם
לגיטי מיפלגות לנו יש אכל
ה זעם את לנצל המכקשות מיות,

 כדי מילחמת־המחדל אחרי חיילים
 מאוד זרות שהן מטרות להשיג
אלה. חיילים של לרוחם
 מחדלי על החיילים של הלוהט הזעם
 הפוליטית דרכה ועל גולדה,-דייו, ממשלת

כו ובריא. צודק הייה למילחמה, שהובילה
 קיווינו המחדלים, את לחשוף שעזרנו לנו,

או גדולר״ תנועת־התנגדות תקום שאכן
 באותה יצרנו שלא מאחר אולם תנטית.

 לחולל שתוכל גדולה פוליטית תנועה שעה
 בליל־ שקרה מה קרה הדרוש, השינוי את

 לאין־זזניקוז כולו נשפך הזעם הסילווסטר.
 למחדלים האחראי — הימני הליכוד של

 מגולדה פחות לא והצבאיים הפוליטיים
 תקום לא אם פסוק. סוף זה איןודיין.

 השלום למען ויעילה גדולה תנועה
 מוכרחה — הסוציאלית והקידמה

ה ככיוון לזרום תנועת-החיילים
 הקוסמת האידיאולוגיה אל הפוך,

 ״חדש״ מישטר אל שרון, אריק של
 תתנדף כן אם אלא ודיין. כגין של

 כחודשים כולה התנועה ותיעלם
הקרוכים.

ה הסיכוי גם אבל ממשית. סכנה זוהי
ממשי. הוא חיובי

 לכאן להתפתח יכולה התנועה
מנ כאיכות תלוי הדכר לכאן. או

 כל וקודם ידידיה, כתכונת היגיה,
עצמם. יום-הכיפוריפ כחיילי —


