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 סכנין. של הראשי ברחוב מחסן־רהיטים על
 שחברו ראה בבוקר, 8.30 בשעה לפתע,
 אח להוריד כדי רץ הוא הבית. ליד נפצע
 עומד אותו ראו החיילים הכביש. מן החבר

 בו ירה חייל עזרה. לו ומגיש הפצוע ליד
קר. בדם מטר, 15 של ממרחק
 עתה ומדדה הירכיים, באגן נפצע עלי

נכה. שיישאר יתכן קביים. על
 עלי של קרובו ,39 בן דגים, חידר •

 בבוקר. 6.00 בשעה מביתו נלקח הפצוע,
הוע לכפר, בכניסה לבית־הספר הובא הוא
 פעם בכל מורמות. כשידיו קיר ליד מד

 בקת מהלומות עליו ניתכו קמעה, שזז
 דם של בשלולית שעמד אף נשק, של

 נראים בקודקודו הפצעים מראשו, שזרם
היטב. עדיין

 בנוכחות שם, סכנין. למישטרת הועבר
 גופו. חלקי בכל באלות הוכה קצינים,
 שחדרו דקים, בחוטי־ניילון נכפת אחר־כך
לבשרו.
 דרך והועבר המכונית מן הורד בעכו

 באלות, חמושים שוטרים של שורות שתי
 הזכורה שיטה פי על מכות עליו שהמטירו
 יומיים אחרי אחרות. מתקופות לשימצה

שוחרר. מכות, של
 בלתי- משטף סבל הימים, כל במשך

 ״בן־ בנוסח ערביות, קללות של פוסק
 שד,יכה לבלש ועוד. יהודים״, ״שונא זונה״,
 ״אתה לדבריו: אמר, חקירה, בעת אותו

 אני למדינה? טוב עושה שאתה חושב
 בשבילכם בניתי אני המדינה! את בונד,

 !״הורם רק אתה !וכבישים בתים בתי־ספר,
בעיקרו, מזדהה, העצור שנתן זה תיאור

אחרים. מעצורים ששמעתי תיאורים עם
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 אלה תיאורים לקבל ממך תובע איני
 אני אולם עירעור. ללא סופית, כקביעה

העדו הצטברות כי לי, להאמין ממך תובע
 הנסיבתיות, וההוכחות בעליל אמינותן יות,
 ב״יום היו שאכן בכך ספק משאירות אינן

ביותר. חמורות חריגות האדמה״ כשתי כך על לעכור יכול אינך
 ועם עצמך עם שלם ולהישאר קה

תפקידך.
 גושפנקא, תיתן כן, תעשה אם שהרי
 הכל קרה. אשר לכל בדיעבד, לפחות
 המט־ על-ידי כך תוכננו שהדברים יאמינו

 לעתיד- והתוצאות — שבראשותך שלה
הרות-אסון. תהיינה לבוא

 מסמרי״שיער תיאורים בעיתונים קראתי
 בוחות-ר,ביטחון את שאילצו הנסיבות של

 צבא סולם עמד כאילו חם, נשק להפעיל
 באו אלה תיאורים כי להניח, סביר אוייב.

 הגיעו חם וכי האחראיים, המפקדים מפי
 החשד בהם דבק כן, אם לידיעתך. נם
 לטשטש כדי אחר-סעשה, פוברקו, הם כי

האח של והמוסרית הפלילית אחריותם את
שו כשטח ששמעתי התיאוריםלהם. ראים
 רישמיים מתיאורים לחלוטין נים

אמי הם כי לקכוע לי צר אלה.
יותר. נים

 :שהתרחש מה זהו כלליים, בקווים
האד־ ״יזם ערב — התחילו המאורעות

 דיר-חנא. בכפר — במארס 29ב- מד,״,
 יצא לכפר, נכנס מישמר־ה׳גבול של ׳סיור
 מכוניות שתי עם זמן כעבור וחזר ממנו

 את ילדים חסמו הכפר בתוך צבאיות.
 וגידופים, קללות חילופי התחילו הכביש.
חם. בנשק השתמש והצבא

 התגרות לכך קדמה הכפריים לדיברי
 לעלור המבקש ערבי, סמל־מישטרה מצד

 הא' היתד, כבר החיילים, כשהגיעו בדרגה.
 ניתן עדיין זה בשלב אולם מחוממת. ווירה

 השתמשו 'אילו ההידרזלות, את לעצור היה
 לפיזור . הרגילות בשיטות כוחות;הביטחון

 נגד בדרך־כלל, המופעל, הסוג מן הפגנות,
יהודיים. 6מפני:י

 יכול איני כצה״ל( ששירת כאיש
 הנזקקים כחיילים להתכייש אלא

 כל־ אזרהים נגד כמאכק חם לנשק• '
 ׳ככוד מוסיף זה אין תי-המושים.

״ל. לצה
 29,-ד של 19.30ב־ לאחר־מכן, קלה שעה

והמישטדה הצבא כוחות נפנפו :במארס,
—י 20 •

 הראשי, בכביש הסמוך. עראבה לכפר
 צעקות החיילים שמעו לכפר, מחוץ העובר

 כבר בכפר הכפר. בתוך מפגינים ילדים של
 בעיקבות גדולה, התרגשות אז שררה

בדיר־חנא. שקרה מה  את הוריד הצכאי הכוח מפקד
 כככיש מיפעל-כלוקים ליד אנשיו

 כ־ הצהירו אנשי־המקום הראשי.
 הקצין את ככירור ששמעו שכועה

 עליהם!״ ״תעלו אנשיו: על פוקד
 הראשי, ברחוב לכפר נכנסו לא החיילים

 דרך באלכסון, הסתננו אלא לכביש, הניצב
במר הראשי, הרחוב לשולי בהגיעם מטע.

 לכפר, הכניסה מן מטר 900כ־ של חק
והחלו גישקם את הציבו עמדה, תפסו

שהת הילדים לבין בינם חילופי־גידופים
צעקו הכפריים, לדיברי במקום. קבצו

 תהיו הפסקתם? ״למה לילדים: החיילים
 אבנים!״ ותזרקו גיבורים
 זרקו הילדים חיש־מהר. התחמם המצב
הכי לכל במטחי-ירי פתח והכוח אבנים,
 חיר אחד, תושב נהרג היריות מן וונים.

שמונה. בכפר ונפצעו יאסין, מוחמד
מח ראש־המועצה, ניסה הלילה בהמשך

 עם להיפגש המערך, איש נעאמנה, מוד
הדבר סכנין. במישטרת האחראי הקצין

 ובקללות, בגסות נענה והוא לו, ניתן לא
 עוצר, על כוחות־הביסחון הכריזו בבוקר

 שוטרים עם נגמ״שים רמקולים, באמצעות
בכפר. התפזרו וחיילים

 עוצר זה מה ידעו לא הכפריים
אסור תג׳וד,״ ״מנע (כערכית:

 ידעו דא העוצר, הוטל כאשר
 המדוכר. כמה כאן גם התושכים

 למירפסת. לצאת שאסור ידענו ״לא
 יש מהכפר. לצאת שאסור חשכנו

נמ שלהן שכית־הכיסא מייטפחות
 מהכית. מטר 50 של כמרחק צא

 שאסור דעתם על העלו לא האנשיים
 ל■ ולגשת כיתם, כחצר להסתובכ

כית־הכיסא.״
 נפצעו ארבעה שלושה. נהרגו בסכנין

 הנפגעים כל כימעט ביום. 27ו־ בלילה
 ברחוב ולא התכתשות, בעת נהרגו לא

וני צדדיות בסימטאות אלא — הראשי
 כל על היום לאור ירו כשחיילים דחות,

סירפסת. על או בחצר שניראה אדם
והשוט החיילים כי ספק לי אין
 קיכלו אלה, לכפרים שהגיעו רים,

 •טל אופי •טנשא תידרוך־מראש
 במצג■ לכפרים הגיעו הם הסתה.

 לפחות שינאה. אחוזי מחומם, רוח
כל לתירוץ חיכו פשוט מהם חלק
כערכים. לירות כדי שהו

 לירות להם התיר הפקודה שנוסח מאחר
 כדי לירות — העוצר את שמפר מי בכל

 כל אלה ושוטרים חיילים ניצלו — להרוג
 או לחצר, יוצאת אשה בראותם הזדמנות,

להורגם. כדי למירפסת, יוצא גבר
 ״יריות על הרישמיות ההודעות

 ככיקורת גם עומדות אינן כאוויר״
 אינן פשוט הן כיותר. השיטחית

נכונות.

ההתרחשויות את מתאר (שמאל) נעאמנה עראכה מועצת ראש
עליהם!״ ״תעלו

 עוצר היה לא מעולם להפתוכם).
הצע את כששמעו הגליל. ככפרי

 החלונות את פתחו כרמקול, קות
 מדוכר. כמה לשמוע כדי והדלתות,

 זה מה לתושבים להסביר ניתן לא
עוצר.

 עוד האווירה את חיממו חילופי־ד,קללות
 היה אי-אפשר כבר בבוקר 9ב- יותר.

 מעצרים, גידופים, הדברים. על להשתלט
 בכפר פ*שטו אלות ומהלומות ידיית־אבנים

בשדה־קוצים. כבעירה
 פיקוד־הצפון, אלוף לכפר הגיע 11ב־

 קשוח קצין וכדרך איתן, (״רפול״) רפאל
אולטי לראשי־הכפר מסר בסרט־קולנוע,

 או שעתיים, תוך סדר להשליט : מטום
 נענה הוא סוף.״ אין עד ״עוצר •שיהיה
 אם רק אך סדר, להשליט יהיה שניתן
הכפר. את יפנה הצבא

 לכפר שהובאה היתה התוצאה
צה״ל, של אחרת יחידה

 יודעים הכפר •טכני
 לירות מייד החלה וזו זהותה, את
 לשלושה חדרו החיילים לפגוע. כדי

 כולל הרהיטים, את ושכרו בתים
 והלאה מכאן כית־השימוש. אסלת

פשוט. פוגרום ככפר התחולל
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 יותר שנפגע סכנין, השלישי, בכפר
 כאשר בלילה, המאורעות החלו מכולם,

עוב החלו ועראבה מדיר״חנא הפצועים
הח הפצועים שבפי הסיפורים בכפר. רים

 מתקבצים החלו והם התדשבים, את רידו
 יקראו ששכנינו ייתכן ״לא הראשי. ברחוב

 אמר מנגד!״ נעמוד ואנחנו לעזרתנו,
איש הוא גם טרביה, ג׳מאל ראש-ד,מועצה

ר,מערך.
 בלילה, לכפר נכנסו הביטחון כוחות

אב המטרת חילופי-קללות, התפתחו ומייד
 על לשלוט יכולנו ״לא ומטחי-ירי. נים

 מעיד הכדורים,״ אלפי בין שלנו הילדים
 עליתי מהמקום, ״ברחתי ראש־המועצד,.

הכ אחרי רדפו שם וגם המיסגד, לצריח
דורים.״

 במיס־ לא המזל, למרבה (אם־כי, במהותם,
למאו מאוד הדברים דומים הנפגעים) פר

.1956 באוקטובר כפר־קאסם, רעות

 ראש־הממשלה, אדוני לומר, לי הרשה
 אישי מיבחן לך מציגים אלה שמאורעות

וכמדינאי. כאדם —
 ראו שכבר זרים, כתבים מפי שמעתי

העו של אחרים בחלקים ומהומות הפגנות
 כאדי־ להם שניראה ממד, הזדעזעו כי לם׳

ישםיכת-ד,דם. למראה האישית •שותך
טו הם כי להאמין רוצה אני

חיצונית. חזית רק ראו וכי עים,
פעל! אנא, — כן אם

 בית- לנשיא להורות לממשלה הצע
ממ ועדת־חקירה למנות המחוזי המישפט
 של ההשתלשלות כל את שתבחן לכתית,

 בדיקה אחרי תמצא, זו אם יממה. אותה
 כוחות-הביטחון כי ממצה, אובייקטיבית

 שהיו תמצא אם טוב. מה כשורה, פעלו
 בביצוען, או הפקודות, בהעברת שיבושים
 — האחראים לגבי המסקנות תוסקנה
ההרו למישפחות הולמים פיצויים וישולמו

ולנפגעים. גים
 של אישית מחווה עשד-־נא — ובעיקר
הקרע. ואיחוי התפייסות

 תולים ישראל ערכיי חצי-מיליון
 כולה, המדינה עיניהם. את כך

 מכקשים צה׳׳ל, חיילי וכעיקר
 למען טית,}אי דוגמה ממך לקכל
והעו אסור. ומה מותר מה יידעו

 כמדינת-יש- עתה מסתכל כולו לם
 שלא כפי וכספק, כתמיהה ראל,

מעולם. כנו הסתכל
הכבוד, בכל

נהבמדי
העם

בהיכל חזיר
 השואה משמעות מחי

 דור של כעיגיו
 מושכע נאצי המכיא
ושם״? כ״יד למכס

 השבוע יום־השואה היה שנה, בכל כמו
מתוכן. ריק יום

 מה להם שאין שדופים, פוליטיקאים
ועלו ארוכים בנאומים זאת אמרו לומר,
 י במקו־ נערכו חסרי־השראה טכסים בים.
 א נאנקו והרדיו הטלוויזיה הנכונים. מות
 , לזכר עלבון שהיו התוכניות, כובד תחת

השואה.
 וביסו־ — נוראה באדישות לקה הציבור
זו. אדישות על רי־מצפון

 רבד, משמעות אין שוב ,1976 בישראל
ריק. פולחן הפך הוא ליום־השואה.

 לכך הסיבות אחת האדונים. למען
לחלו שונות גישות שתי לפחות שיש היא
השואה. לזכר טין

 היא לאומית־אנושית. היא האחת הגישה
הנא תורת־הגזע של עלייתה את רואה
 אמנם כולה. באנושות כהתנקשות צית

 מאחר אחר, עם מכל יותר היהודים סבלו
 אליהם. מופנה היה הנאצי הטירוף שחוד
 ■* מיל* עשרות נספו היהודים לצד אולם
 רק לא — אחרים עמים בני של יונים

 במחנות־המוות גם אלא בשדות־הקרב,
ובמחלות. ברעב הכבושות, ובארצות

 חלק רק היתה הנאצית האנטי־שמיות
 את שחילקה יותר, רחבה מהשקפת־עולם

 א^ך עליון, גזע — הגזעים על־פי העולם
 שנגזר נחותים, ■וגזעים הכל, מותר לו

 עצים לחטוב או העולם, מן להיעלם עליהם
האדונים. למען מים ולשאוב

 פירושה: לקח־השואה של כזו תפיסה
ה בכל היא, באשר בתורת־הגזע מילחמה

 הלוחם של עמו בקרב כל וקודם עמים,
 ולמען העמים, שיוויון למען מאבק עצמו.
 מיל- לאומית. לחרות עם כל של זכותו
 * כיבוש נגד לאומית, התנשאות נגד חמה

הזולת. ודיכוי שטחים
 זכויות רק מעניקה אינה כזאת גישה

 חובות. עליהם מטילה גם היא ליהודים.
החד במדינתם לשמש החובה כל: וקודם

הנאור. לעולם דוגמה שה
 השנייה הגישה הפוכה. תורת־גזע

 למסקנות מגיעה והיא צרה, לאומנית היא
הסוכות.

 פשוטה התנקשות בשואה רואה היא
ב האנטי-שמים של הנאצית, גרמניה של
 בעם הגויים, כל של ולמעשה העולם, כל

היהודי.
 לעמים קרה אשר מכל מתעלמת היא

 י את אחת במילה אף מזכירה ואינה אחרים,
הזולת. סיבלות

משו שסבלו שליהודים, היא מסקנתה
שנפ מאחר הכל. מותר נוראה, כה אה

 שרודפיהם מאחר לפגוע. להם מותר געו,
 את לרמוס להם גם מותר הצדק, את ו6רמ

משלהם. למדינה שהגיעו אחרי הצדק,
ה מכל ביהודים בחרו שהנאצים מכיוון

ליהו ייחוד יש העיקרי, כקורבנם עמים
 יהודים מגיעים פרברסית, בצורר, דים.

 במקום — הפוכה לתורת־גזע מסויימים
ייחו בא הגרמני, גזע־האדונים של ייחודו

המק ייחוד היהודי, גזע־הקורבנות של דו
 י היתר לו והמעניק מייוחדות זכויות לו נה

הזולת. מזכויות להתעלם
 התפיסה פי על ושם״. כ״יד נאצי
ה בזכר להשתמש בהחלט מותר השנייה,

 המדינה למען מדיני כבמכשיר שואה
היהודית.
 ימים לפני זו גישה הגיעה סימלי לשיא
 ושם, יד למוסד הוזמן כאשר בילבד, מעסים

 של קצין זכר־השואה, של בית־המיקדש
 בדרום־אפריקה, הנאציות פלוגות־הסער

 ובתו- היטלר באדולף לב בכל שתמך אדם
ניס בשל במולדתו שנכלא שלו, רת־הגזע

גר נגד במאמץ־המילחמה לחבל יונותיו
< הנאצית. מניה

 ה- פורסטר, בלשאצר ג׳ון עמד כאשר
טב מול ,1976 של בעולם 1 מם׳ גיזען

הממו פולחדהשואה התרוקן הזיכרון, לות
ה המישכן האנושי. תוכנו משארית סד

 החייל קבר כמו ריק, ככלי נותר מחולל
לטכ אחרות בארצות המשמש האלמוני,

חסרי־משמעות. פורמליים סים

2017 הזה העולם


