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ברפיח חררה
ח  ושיבת-הלילה אתרי חלום, לי י

 זז! היד. ואולי הכנסת. !של הארוסה \ י
-.** סיוט.

 פיתחת־רפיח. יישובי את ראיתי בחלומי
ה את !הד,ילדים. והנושים, הגברים, את

והכלבים. ׳והבארות, שרות,
 ירד סערה, כרוח לפתע, והנה,

 רם חיל ועימו שרון, אריק עליהם
מאד.

 על פשטו כבשים, עדר על ■זאבים סעדת
לגרש. לחסל. להשמוד. היישובים.

ובעפר. באבנים יסתמו הבארות את
שרפו. השדות ואת עקרו העצים את
 לא כי עד וניפצו, פוצצו הבתים את

אבו• יעל ואבן גשארה
המבו הילדים ואת הבוכיות הנשים את
 ב״ לרווחה הקרועות העיניים !בעלי הלים,
 ושהוביליום משאיות על העמיסו הם אימה,

ידעו. לא למקום המיקום, מן
ואסרו. הוכו הגברים ואת

 ׳פיתחת־ על השמש ירדה וכאשרורו. בכלבים1
 חורכות, אלא כה שרדו לא רפיח,
סתו כארות פזורים, כיטון גושי
 של וגוויות עשנים, שדות מים,

כשטח. פזורות ותרנגולות כלבים
שם. היה שרון אריק
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ה ל ^  □אותו שם• שם פעם. קירה סכר ז
עצמו. שטח •  כאשר שנים, כמה לפני היה זה

 מאד, רכ היל ועימו שרון, אריק
כמ ששכנו הכדואים, את גירשו
מדורי-דורות. אליה קומות

סתמו. הבארות את
יעקרו. העצים ואת
הרסו. הבתים את
משאיות. על העמיסו ׳והילדים הנשים את
אסרו. הגברים !את
 של וגוויות חורבות אלא ׳נותרו ולא

1 כלבים.
 ״מתנחלים״ למען השטח את לפנות יסדי

 קרא שמיר שמשה הדבר למעןישראליים.
ה בצידקת ״האמונה השכוע, לו,

עו וכאפי הנשים. של כיכיין קול
 החורבות של התכערה ריח מד

׳העשנות.
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שנש המתחסדת, הצביעות דברי ין ;ף
•  נשמעו בכנסת, פוליטיקאים מפי פסו י
 זד, כמד, עד ייודע ״׳איני :בנוסח פסוקים גם

 השדות מן מאדמתם, חקלאים לעקור נורא
 מן עמלם, מיטב את השקיעו הם שבהם
 היישובים מן ילדיהם. נולדו שבהם הבתים
 חייהם...״ את יבנו שבהם

 ץ קשה האמנם?
ה מן אדם לעקור הוא נורא האמנם

 שנתיים, לפני ■שורשים היסה ישבה אדמה׳
שנים? עשיר חמש, שלוש,

נול שביו יישוב, לפניות הוא נורא האמנם
׳תכולי־עיניים? בליונדים, מתוקים, ילדים דו

 נז■ ברמקולים, רוננת וההתחסדות
 חלוצי־האמת, - את אותם, כור־נא

המצפון. אנשי בנגב, הקיבוצים כני
■■> ■ 1■

הציו בצידקת ״׳האמונה יעל ,משהו ^ גוית״. ן
 יפות: מילים שלוש

אמונה.
/ן.

ציוניות.
 שמונים ככל אי-פעם, קמה אם
 הציונית, התנועה של קיומה שנות
 תולדות של השנים מאה וככל

כ החדשה היהודית ההתיישבות
 שם את שהכתימה תופעה ארץ,

פיתחת־רפיה. כ- ההתנחלות זו הרי — הציונות

)1972( בפיתחה הבדואים גירוש נגד הפגנה

מגורשות בדואיות

 בורזכ^ב ברול של תלמידיו אשר דתית,
הפכוה.

 אדונים של מעמדות יצרה יחיא
״העובדת״. בהתיישבות ועבדים

 — חדש מסוג צמיתים העבידה היא
 מאדמת על־ידה שגורשו הבדואים, אותם את

 הציונות תיפארת למען אבוודאבותיהם,
הלאומי. ■והביטחון

 ואת נשותיהם, ׳ואת אותם לקחה היא
מח ביתנאי-ניצול אותם והעבידה ילדיהם,
פירים.

 ממחנות־ הביאה הקא בכך, די לא וכאילו
 הקטנים, הילדים את עיזה ושל הפליטים

 אותם גם והעבידה ועשר, שמונה בני
ביום. שעות ועשר שמונה בשכר־רעב,

 הציונות. על חרפה המיטה היא
צידקתה. את הבפישה היא

רק לא וטובים, שרבים לבך נרמה היא

בפיתחה הרוס ערבי בית של חורבות

ציונות.״
■ ■ ■ י

בדו־ ילדים מאותם אחד היה ילו
 העלו־דחפו־ אריק של שאנשיו אים,

 שירי את יודע המשאיות, אל אותם בעטו
 צדק, יש ״אם לזעוק: היה יכול ביאליק,

 מייד!״ יויפע
 מופיע. הוא יאכל מייד. הופיע לא הוא

 ימסו״ עקלקלות בדרכים מופיע הצדק
לח היד, יכול ילא ׳בן־ואנוש <ששום תלות,
וית ראש ירכין זה מי כן, אםמראש. זותם
? אבל
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 והיא הצביעות חוגגת אלה ימים ,ף*
שבאופנה. ביטויים מולידה ■ייי

 גדול כאב והוא שבלב, הסאב כל ״עם
 היישובים...״ פינוי על ומר,

 עמוקה...״ מועקה ״מתוך
 דואב...״ ובלב חדדה ״בנפש

 הפוליטיקאים שבקרב היונים גם
 זה ׳מסוג פנינים לשבץ צורך ראו

ה על כדברם ככנסת, בנאומיהם
 כדי כסיני, היישובים בפינוי צורך

 ולהפגין ליכם רוחב את להראות
 נפשם. גדלות את

 להצהיר: כן, על להעיר, לי יורשה
ן י  בלב. באב לי א
ן י  עמוקה. מועקה בי א
ו ולבי חרדה ה נ י א נפשי נ י א

דואב.
 של פניו עומדות עיני לנגד בי
מצלצל ובאוזני כרואי. ילד אותו

אף קרה זה איך כן, אם  ש
 הזכיר, לא אחד ת ם נ כ ■ ר כ ח

 ולילה, יום של הזה הארוך כדיון
 הזאת, האדמה סן נעקרו שאנשים

 לא — שורשים כה שהיכו אנשים
חמי לפני ולא שנים, חמש לפני
 מאות חמש לפני אלא שנה, שים

ץ אלפים וחמשת
מתו פחיות היו שיגורשו הילדים האם

 ושחורי-עיניים, שחומים ושהיו מפני קים,
התנ״ך? ׳בדמי סאבויתינו

1■ ■ 1■
 דברים להעלות לעצמי מרשה ני ס

המפ קומץ בין הייתי כי עתה, אלד, 4ו
 מכל הכל, בסך מאות, כמה — געים
 ליד שנים לפני שהתקבצו — הארץ קצות
 את להביע כדי פקתחת־רפיח, של הגדר
 שבנפשם, המועקה ואת שבלעם, הכאב

 הבדואים של האכזרי הפיינוי פני מול
מפיותחת־רפיח.

 אמיתיים חלוצים של לקריאתם נענו הם
מני טכרם־שלום, צעירים מתיקשבים —

 בסביבה, אחרים !ומקקבוצים ממגן דים,
הירוק״. ״הקו בתחומי
קו את והזעיקו נזעקו ראו, ■אלה

מו שהיו כישראל, האנשים מץ
ולהס העוול, נגד להפגין ז א בנים
 שניתך ושינאה כוז של במטר תכן
ראשם. על

 בפיתחת־רפיח חחתנחלות כאשר אז,
 מקודשת מיצווד, הציונות, תפארת היתה

 ומוות חיים שיל יעניין הלאומי, הביטחון של
למדינה.

חוגגת הצביעות באשר ביום,

 אכזרי, בגירוש ברוטאלי, בנישול לידיתד,
ובחמס. בשוד

וב בתאוות־בצע מבחיל, בניצול חייה
■סויצייאלי. עושק
ה בידי האדם ניצול את הכיניוסוד, היזא

 ההתייושסות. בחיי כעיקרון־יסוד אדם
החיב־ הפייראמידד, את מחדש הפסה הוא

 מפשפשים החלו בארץ, גם אלא בעולם
 האחרונים, בדורות הציוניות במעשי מחדש

 היתר, הציונות כל ■שמא ■לברר בבקשם
ת. א בז
ו וניצול נישול ׳בעבד ■גם ד,ע שמא
 שלמדנו הסיפורים כל היו שמא חמס?
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