
יהודית היא הפעם אך - שוב הולמת השחורה־־ המאה

ט! ג ל ה ל תו ש מ ה
סיוט. מתוך נלקחו כמו נראות תמונות ך*

כשנים. מאות מזה עמנו את מדווה הוא ן \
 אל פראיות בשאגות פורצת המוסתים הפורעים כנופיית

הגטו. תוך
באספ הבתים יושבי מביטים המוגפים התריסים מאחרי

 נשים מפחד. לרווחה קרועות כשעיניהם המזויין, סוף
שנעלמו. ילדים בקדחתנות מחפשות ילדיהן, את חובקות

עבר. לכל ויורים ואקדחים רובים מנופפים הפורעים
 יודעים גם הם ינשק. אין הגטו לתושבי כי יודעים הם

 יחושו הצורך בפיקת! כי להם, לקרות יכול אינו שדבר
לעזרתם. וד,שוטרים החיילים

הזכו נפץ קול חלונות־ראווה, לתוך עפות אבנים
וביריות. בשאגות מתמזג כית

 משסים הפורעים בית. של בפתח נראים מפוחדים ילדים
סאדיסטי. בצחוק כלביהם, את בהם

תופ הם הפורעים. של בדרכם נקרה מזוקן איש־דת
 צהלת- הרחוב. את לנקות אותו ומכריהים אותו סים

 את ומפנה מתכופף כשהוא הזקן, את מלווה שימחת
.האבנים . .
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הו ן, ^ ם. ז מייוחד-במינו. פוגרום אבל פוגרו
 להגדיר באה והיא ברוסיה, נולדה ״פוגרום״ המילה ~

יהודים. נגד נוצרי אספסוף של התפרעות
כארץ■ נערך לעיל המתואר הפוגרום ואילו

 אוכלוסייה נגד יהודיים, מתפרעים כידי ישראל,
ערכית.

 דתי גוף השחורה״, ״המאה אנשי התפרעו ברוסיה
פוליטיות. מטרות בעל נוצרי־פראווסלאבי, קנאי,

 השחורה״ ״המאה אנשי התפרעו כחכרון
מגיני־דויד. הנושאים דתיים קנאים היהודית,
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יהודי״, ״פוגרום המילים צירוף לשמע מתפלץ לכ ך

יהודי״. ״פאשיזם או 1 י
 צירופי- נגד מתקוממים אנחנו אינסטינקטיבי, באופן

 דם של נהרות אותם. לסבול יכולים איננו אלה. מילים
יהו גוויות של פיראמידות בפוגרומים. נשפכו יהודי
הפאשיזם. שילטון תחת נערמו דיות

 אי־אפשר מדי. חזקות האסוציאציות אך
מהן. להימנע

 הטורפים, הכלבים מן ייתר מבעית לפוגרום סמל היש
בילדים? המשוסים
כחכרון. קרה זה
 קול מאשר לליל־הבדולח, יותר אופייני צליל היש

 ההיטלראיתז גרמניה רחבי בכל הזגוגיות נפץ
כחכרון. נשמע זה
פלוגת־הסער, של לסאדיזם יותר אופיינית תמונה היש
 אר־ על הזוחלים הזקנים היהודים הרבנים תצלום מאשר

 במיברשות־ וינה רחובות את מנקים כשהם בעותיהם,
 ו החומים הביריונים וצוחקים מאיימים ומעליהם שיניים,

כחכרון. ניראה דומה דכר
 רבים זיכרונות מעלה הוא בגופנו. רטט מעביר הדימיון

 מתצלומים, מספרים, — בילדותנו ינקנו שאותם מדי,
וטו רבים בקירבנו חיים ועוד עדי־ראייה. של מסיפורים

במו־עיניהם. האלה כדברים שראו בים
 פגאני זר נטע כמולדתנו, גדל גידול־פרא

מאום.
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 מסע-מגן- באותו צעקו, קריית־ארבע של פורעים ך*
שנייה. חרפ״ט בחברת תתרחש שלא דויד, 1 יי

— שנייה תרפ״ט מחוללים שהם־עצמם כלל חשו לא הם
במהופך.
 לכץ כחכרץ תרפ״ט חללי כין קשר כל אין

 כזה קשר ליצור הניסיון זו. יהודית פלוגת־סער
המתים. ככוד חילול הוא

— המתעלל שעונד והתפילין הקורבן שענד התפילין
שהמ זקן, רב התעטף שבה הטלית תפילין. אותם אינם
 טלית אותה אינה מוסת, פלח מידי למהלומת־המוות תין

 פקודה נותן הוא כאשר לווינגר, משה הרב מתעטף שבה ,
בלתי־מזויינים. בילדים לירות

או ללכוש יכולים וחילולי־השם קידוש־השם
 דכר נשארים הם אד — כדיוק סמלים תם

והיפוכו.
 ערבי, ים בלב גרו 1929ב־ חברון של בני־הישיבות

 לא הם באמונתם. מיבטחם כשכל זחסרי־ישע, חסרי־אונים
הזר. השילטון של והשוטרים החיילים על לסמוך יכלו
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 כבני חיים קריית-ארבע של המזוייפים בני־הישיבה ואילו
 הם חסרת־כוח. קולוניאלית אוכלוסייה בקרב גזע־אדונים

ביו החדישים בכלי־ההרג קודקוד עד מכף־רגל חמושים
 אבנים. היותר, לכל לזרוק, יכולים חברון ילדי בעוד תר,

 לפחדנותם בהשוואה גיבורים, היו 1929 של האברכים
״יורשיהם״. של

מזי וחורשים משגשגים קריית־ארבע אנשי ובעיקר:
 כשכל בשטח־כיבוש, צה״ל, של מיטריית־הכוח תחת מות
 מטוסים של כוח־הארתעה על-ידי מוגן חייהם של רגע

 עזות־המצח 'את להם מעניק כוחם־שלהם לא וטאנקים.
 עם כל של שלנו, כוחנו אלא עליון, גזע של המתנשאת

ישראל.
 כד אחראי זו, עוכדה וכגלל עוכדה. זוהי

 כשם לווינגר, משה שד לפוגרום מאיתנו אחד
 לזוועות האחריות את גרמני כד עד שהטלנו

פלוגות־חסער.
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 ? חברון של באדמתה זה רעיל צמח נזרע יף ^

מר. לקח בהם יש כי הפרטים, את לזכור חשוב
חצכאי המושל וככחש. כמירמה כאו הם

ימלוך בי עבד לווינגר: משה

 סדר. שם ולערוד לתפילת־פסח דכוא להם התיר
חכרון. כעיר להתמקם כדי ההיתר את ניצלו הם

למי סכנה זו חצופה בהונאה שראה הצבאי המושל
 הדבר ברבמקום. לגרשם רצה בצה״ל, ופגיעה תפקידו לוי
 מילים כמה מילבד תגובה, כל מעורר היה ולא קל, היה

משתלם. הפאשיזם כי הסבורים בעיתונים חריפות
כממשלה. העניינים הסתככו כינתיים אכל

 רוד־ עלוכי־נפש, שד ממשלה זו חיתח אז גם
וקלי־דעת. חורשי־אינטריגות פ^פירסומת,

 שר־העבודה, בו זכה חברון. אל הגדול המירוץ "החל
 עם והתנשק התחבק עיר־האבות, אל רץ הוא אלון. יגאל

 הוא ושיכון. עבודה חסות, להם הבטיח ושות׳, לווינגר
 הצליח שהפעם ביודעו עליו, טוב כשליבו העירה חזר

אותו. ולדפוק דיין, משה את להקדים
 על חרוט חכרון של הפשע שד אות־קין

אלון. יגאל של מיצחו
 פרועה. בהתחרות ויונים, ניצים האחרים, רצו אחריו

 שהיסס דיין, משה ורהפטיג. זרח אחרי פיגר לא קול משה
 בפקודיו בגד בצה״ל, הזועמים הקצינים לחץ מחמת תחילה

למיתץ. והצטרף תמיד) (כמו
 של מבחילה תערובת בשטח״. עובדה ״נקבעה כך
 של עבודתם ניצול עובדי־אלילים, של דתית קנאות
חיד־ של לאומנית והתנשאות חסרי-זכויות, ערביים עבדים

 ומחתרת ונכנע, מפוחד ערבי יודן־ראט מין מול לי-אישים,
 להתקומם. המבקשים צעירים של

.1ע7מ תכרץ
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 ישרה דרך :לב כל להרעיד צריך והוא הלקח, הו ¥
הפוגרום. אל בשטח״ ״העובדה מן מובילה 1

 ומי המנהיג מי הראשון ברגע כבר הוכח בחברון
המונהג.

 דווינגר. משה — ונשאר — היה המנהיג
 שרי-הממשלה, — ונשארו — היו המונהגים

 המערכת וכד כלי־התיקשורת חכרי־הכנסת,
כישראל. לשלוט המתיימרת הכושלת
 ההתפרקות לעינינו. ומתפרקת, מתפוררת זו מערכת

 חבתן. של השחורה״ ל״מאה המבישה בכניעה החלה
 את לנשק שאצו־רצו העסקנצ׳יקים, את לכבד אי-אפשר

 בחלו- ע*מו את הרואה ידוע, פסיכופאט של כפות־רגליו
חדש. כמשיח שלו מות־התעתועים

 נמרץ, כדיוק שוכ, עכשיו קורה זה כל
כקדום.

 במקום מהז אז פרם. שימעון בא אלץ יגאל במקום
ההבדל? מה רבין. יצחק בא אשכול לוי

 אותן תהיינה והתוצאות כניעה, אותה היא הכניעה
תוצאות.
כמקומה, כקדום ההתנחלות תישאר אס

 פוגרומים יהיו הישראלי, הכיכוש יימשך ואם
כחכרון. הפוגרום שהיה כשם כשכם

 שמעשי כשם המתנחלים, של ממהותם נובע הדבר
 הרוחני מעולמה ממהותה־שלה, נבעו השחורה״ ״המאה

הפוליטיות. ומשאיפותייה
 שכם בין לקריית־ארבע, חברון בין דו-קיום ייתכן לא

 לוויג־ הרב בין דו-קיום ייתכן שלא כשם — קדום לבין
דמוקרטי. למישטר גוש־אמונים בין ישראל, לממשלת גר

 גוועת שם פלוגות־סער, שצומחות כמקום
אצלנו. גם ארץ. ככל הדמוקרטיה.
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המשמעו הן הפוליטיות ההשלכות מן חמורות ך

הרוחניות. יות ת
 כ־י לו הצומח זה, הוא פאשיזם מין איזה

ץ ושכע שש חמש, וכקריות קריית־ארכע
 עלובי-הנפש של מתשוקתם כוחו את יונק הפאשיזם

 זהו לחידלי־אישים כאנשינדעליונים. עצמם את לדמות
נחיתותם. ומתחושת מאפסותם היחיד המיפלט

מהיס לינוק יכלו הם קל. היה זה וליפאנים לגרמנים
 עמים ושחטו וחמסו רמסו שבה ארוכה, צבאית טוריה
רבים.
 משה של לסאדו־מאזוכיזם הרוחניים השורשים מהם אך

? לווינגר
 עיברי גזע כבני עצמם את רואים בוודאי ואנשיו הוא
ולגטו. לגלות בזים הם והקנאים. המכבים צאצאי עליון,

החדשה, כהתגלמותז הגטו הינם הם אולם
משתולל. גטו מטורף, גטו

 אלא חברון, בסימטות התפרעו שיכורים קוזאקים לא
 לעולם. זרים תסביכי־נחיתות, אכולי גלותיים, יהודים
 בגויים. שפטים לעשות רצץ הפך הגויים מפני הפחד

 כלבים של מאלפים הפכו הטורפים הכלבים מפני היראים
 ההתעללות למראה שהחריש על לעולם, השינאה טורפים.

 את שונאים שעתה אלא — במקומה נשארה ביהודים,
 יהודים. של התעללותם למראה מחריש שאינו על העולם

 במהופך. רק דבר, אותו
ימלוך. כי עכד
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 צבאי. בבית־מישפט לדין נתבע לווינגר שה **
 בחיילי פגיעה על אלא בערבים, הפוגרום על לא 1•

צה״ל.
 המתיימר המוסד של חדשה כניעה זוהי

כישראל. למשול
ן פופולרי. אינו בצה״ל שפוגע מי י י ד פו אינו ע

 מי אך זה. בעוון לדין אדם לתבוע להעז אפשר פולרי.
 במישפט. להסתכן כדאי לא ? יודע מי — בערבים שפוגע

ה עם וגלוי ישיר בעימות העסקנצ׳יקים יסתכנו למה
? פורעים

, זאת תבענו ם י ר ח א  שו־ של בלהט מוסרי, בתוקף מ
חרי־צדק.

, קורה זה כאשר אבל ו נ ל צ  כגרועים מתנהגים אנו א
בגויים.

פחדנותנו. כתוצאות נישא וכמותם,
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