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הטרזר שד ■!סהניטר־ם
 המתים קברי על דוליות־העפר *

 עדיין בתי־החולים תחוחות. עדייו 4 1
 מהם חלק של חייהם פצועים. גדושים

 אחרי עתה, רק מנגד. להם תלויים עדיין
מת המאורעות, מסערת מועט זמן מירווח
 מה את בבהירות לקלוט המוחות חילים

הכאב. תופס הזוועה מקום את שאירע.
כו לתמונה הפרטים מצטרפים אט אט
 עדיין נותרה מורכבותה כל שעם ללת,

 לגבי — כזו הנראה ככל ותיוותר חלקית
 למרות וכך, רב. זמן עוד — הציבור רוב

 חוסר- על הצורב העלבון ותחושת היגון
ש מפשע חפים חיי-אדם להציל האונים
 המדינה, של בליבה כבני-ערובה נתפסו
ב ביותר ובבטוח כשליו שנראה באזור
והתמיהות. השאלות שעת הגיעה מדינה,
מהן. מנוס אין

ה ומרחץ הסיוט שעות וארבע עשרים
 ממוצאי־שבת המדינה על שעברו דמים

 ואף — מוצגים להיות יכולים האחרונה,
כ כאסון־טבע, — רבים ידי על להתקבל
 שאין כוח־עליון, בידי שנגזרה פורענות

 עמה להשלים וחייבים נגדה לעשות מה
שכמותה. עם לחיות וללמוד

 למרגלות החיים של תחושה אותה את
שהם לעובדה המודעים פעיל, הר־געש

 זרמי התפרצות לסכנת שעה בכל צפויים
 את להציף העלולה ורותחת, אדירה לבה

 וחיי חייהם את וליטול ושדותיהם בתיהם
ישר באזרחי גם לטעת מנסים — יקיריהם

 לבנות המבקשים על שנגזר הגורל זהו אל.
 האנושי הגעש הר של בלועו דווקא ביתם

שחיי המחיר זהו אומרים. בעולם, ביותר
לשלמו. בים

 היא זו מעין דכרים שהצגת אלא
 שד במתכוון יצירה זוהי מסולפת.

ל שאסור מעוותת מציאות תמונת
 ולשאול להציג חובה עמה. השלים

אז כד כלב המנקרות השאלות את
 ש■ עד להרפות או להניח ולא רח

 כדי לא — התשובות להן תמצאנה
 והרצון הסקרנות יצר את לספק

 מועד בעוד למנוע כדי אלא לדעת,
 ולהציל דומות פורענויות הישנות

אדם. חיי האפשר ככד
 בכביש־ האחדונה בשבת שאירע הטבח

 פלסטינים פידאיון שחוליית אחרי החוף,
 על השתלטה מעגן־מיכאל, בחוף נחתה

 לקטל וגרמה אחרות, ומכוניות אוטובוסים
 חטוף אוטובוס עם לחדור ניסיון תוך המוני,

 אינו תל־אביב, תוך אל בני-ערובה ועשרות
סימ מדי יותר כאסון. מוגדר להיות יכול

 היה שהוא שייתכן כך על מצביעים נים
 מחדלים של שורה או מחדל, של תוצאה

גדול. אחד למחדל יחד שהצטרפו
 הטרגדיה, של רבים והיבטים סימפטומים

 ישראליים אזרחים 32 מותם את מצאו שבה
שהת לאלה דומים נפצעו, אחרים ועשרות

יום־הכיפורים. מילחמת ובמהלך, ערב, גלו
ה שני שבין ההבדלים כל עם

 מאוד הרבה ביניהם יש מאורעות,
מ ניתן זה סמר על המשותף. מן

הת את להגדיר מסויימת בחינה
 בשבת בכביש-החוף הפידאיון קפת

ה של כיום־הכיפורים האחרונה
 המשתמע כל עד הפלסטיני, מידור
מכך.

ש ומה הדמים אוטובוס סיפור
כישלון. שד סיפור הוא סביבו אירע

נו בהתלהבות מגידרה היוצאת במדינה
 דוגמת והצלה מבצעי־חילוץ הצלחת בח

 בספרים, אותם והמנציחה אנטבה מיבצע
מ להתעלם אסור וסרטי־קולנוע אלבומים

 לסדר־ עליהם לעבור כישלון, של פרשות
לשטיח. מתחת אל אותם לטאטא או היום

 גם אלא האזרחים, של זכותם רק זו אין
 עליהם ולתבוע השאלות את להציג חובתם,

תשובות.

ל והסיקורים הדיווחים שפע למרות
 השחורה השבת מאורעות על מיניהם

 רק לציבור ידוע ,1978 במארס 11וד של
 הטבח למיבצע שקדם מה על מאוד מעט
לו. מסביב שהתחולל מה ועל

 מוצדקות הגדול ברובן שונות, מסיבות
 לחשוף ניתן לא הביטחוךהלאומי, מבחינת

 אולם במלואה. האמיתית התמונה את כיום
ה מסוג היא החוף בכביש הטבח פרשת

להשכי ניתן שלא ועסקי־הביש מאורעות
 שתגיע עד מחדש ותעלה תצוף היא חם.

ב אותה לחשוף יהיה ניתן שבה השעה
שלמותה.

 הדברים כי להסתבר עלול אז
 ביום מוצגים שהם כפי כדיוק אינם

מחד אולי היו לזוועה מעבר וכי
 המדיניים הדרגים של אסון הרי לים

יחד. גם והכטחוניים
 אוטובוס־ בפרשת הקשורים המאורעות

 מתעוררות לגביהם החוף, בכביש הדמים
שלבים: לארבעה נחלקים השאלות,

 פיגוע מיבצע לקראת ההיערכות שלב !•
 תקופה פני על המשתרע שאירע, זה מעין

רבים. חודשים של
 דד לקראת והעימות הכוננות שלב #

מפניו. התראה גם הכולל עצמו, המיבצע

מהאוטובוס תחלצה קשות שנכוותה מבנות־העחבה, אתת מתרצים ומתנדבים ת״וים
22


