
רובים להם תתנו אל - אלתרמן נתןישראלית אנתולוגיה
 מגד, פאן לך ושבי ת1אח נא בואי

 תלעי. לא גם ואת לנשם אחדל פן
 בש?ןט... כל־כך מתים זה, בבית יפה,

לבךי. לי ר קן

 צהבהבת. המנורה הלילה. גדול עוד
 מניעה. הרוח הגן עצי את
 השחפת. כאן ?שבה הלום שבאת עד

רחמניה. אחות כמוך, טובה היא
•ד ד - ד 1 ד ז

 .?לד. הייתי כמו אותי חבקןה היא
אל מעט, בכה — לי אמרה היא - — : • ז : ז

תתב?ש.
 אמללת ואשוזך ?תום ?לךך
 ושש. ארבעים בן תינוק ואתה

 הגידי ודאי, ?דעת הלא אחותי,
 כל־כך?״ קטנים נראים ל?ם1הח למה
הייתי, אדם־חיל הלא ואני

ד זז :־ • - • ז• -

 תותח! כלי עם פה אל פה דבחזי הן
חולפת. אמנם העת ,מכבר, היה זה

•.*" ז : ז־ •• ת־ ז : • זז

 מאז. לובש איני השרד בגדי את
ושחפת... מדליה רק השאירו לי :־••••.• :יד ־.•- ז - • : •

גזו של התקפה זאת מה יוחנת אה

שמים... לא שמים — אחות אזצר, עוד
• - ד • - ז ד : •••

 קמה. שטיחי על מתגלגלת רוח
המאיים מכל נאה היה. .מאי חדש

•------ ז־ • דד זד

אמא־אדמה. אי־פעם ש?לךד,
 קחךחרת, באחוזי הלכו הגדודים

 חג. יום שקבלו ביודספר פ?לךי
 המהגרת התירו זקנים ח?לים

 וטבק. שמש ?חד והריחו
 הפלד׳ כובעי את הסירו הראש מן

 בקול וסלסלו שפם סלסלו
 מצלצלת, דרך ךגל?ם־לים, הי
 — נפל אשר עד גלכה־לכה הי

 תפוח קצי פרחו ובמנגינות
 לדדי את צבטה שלי ואמי
הרוח התגלגלה השדות ועל
ז •:־::ד -ד ן-

 מאי... הפניה מלוא אלינו וזרקה

פתאם פתאם... — אחות אזבר, עוד
: • : • ד זד:

לפתע
ריחה! את ידענו האימה, באה
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התחבאת?.. מדוע — צעקה אמא
ז •:־־" - ־ זי :־ז יד

 המעךבלת. אל קדימה. ונפיץ
 לזה. זה השוונו הגז מסכות
 בגלגלת פגעתי קטן לאחד

בתזה. דקרתי גדולים ושלשה
פעם. אף זמר לא כאלו ח?ל כל
 למות. השתומם כאלו חלל כל

 הרעם, בפצצות המות, באדי
ותמימות. מפחד ךצח אחיו איש

צריך ליא כי — אחות אזכר, עוד
— לשכח

טובים. היו הם כמוני. היו הם
• ז * ז ז

לשלח, לקרב אותם היה אסור רק ׳
ז ז •ז ־:יד ז זז -

רובים! להם לתת היה אסור רק
ז ז • ז••• •• ז ז ז -

 איננה. המלחמה הנה, - וכעת
 ואת. ואני צהבהבת. המנורה

 הנה, עד מאז עברו שנה שבע־עשרה
לאט־לאט. לאט. אותי הרגו שם

־1 זי■ ־ : ־ ז: ז

 בשקט. מתים ופה נשכח. והכל
 ומנמס. צנוע פה והמות

 יורקת דאתי — יודע אני רק
והגז. הרצח השנאה, את עוד ד- ז : • ־ ד - : ז

אלוגרמן נתן
בחזה״ דקרתי גדולים ״שלושה

 שבמעךבלת, יודע אני רק
 כזה... אים אחר, פתאם בהיותי

 בגלגלת פגעתי קטן לאחד
 בחזה. דקךתי גדולים ושלשה
לי. בנים שני רגע. עוד אחותי,

שיגלם...
 טובים. לבותיהם מאד. אהבתים

 השמים, למען היום... בבוא אך
׳ תבים! להם תתנו אל • זד : ־ —
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י! מסכה לבשת ?לדי, זה, למה

)77 מעמוד (המשך
 מתחתית נתעלמו שלהם זימה כיללות
 אכפת — התוודה — ידי תימלט לא גופו...

 ה,סטן׳ עכוזו, בקוטר גפרחה אפל, או עשן
 שנמוג ל!צוב שאון והעמיד ככרגיל הרתיע

האולם...״ מחלל אוקטבות אוקטכות
 כעיסוק בבעל־חיים, אחר מסוג טיפול

 בן־אמוץ דן הביא הנשק בטוהר מקורי
 כותב: הוא שם והניצחון, הגמל בסיפורו
 חדלתי הנשימה, את עצרתי היטב, ״כיוונתי
 פגעתי הפעם !ו...ירייה נשמתי לא לנשום,

 את פיתאום הגמל זיקה שכן הנראה, כפי
 מת־ כשהוא כעיגול, לפסוע והתל צווארו

 לכדוה, ניסה לא הוא הרכות. כרגליו חבט
 שעליו ידע, רל, הוא לאן. ידע לא הוא

 סכיב וכעיגול מטרה, כלי קץ אין לרוץ
 תחת ככורע׳ לאיטו, קרם אשר עד י עצמו,

 תחתיו רגליים אוסר ראיתיו מכריכו. עין
 השמים מול אל הנאה צווארו ושולח

 וצנח כגכעול ניכפף הצוואר התמימים...
כגמל...״ שהצהיב להול

 מביא הזה, ההתבהמות תהליך של תיאור
 שפיר־ יפותי בסיפורו אלוני, ניטים המחזאי

 :מילחמת־העצמאות בשלהי בבמחנה סם
 כתפו על השעינו תבהו, את יפותי ״הרים

 מיצחו אל שכוונה הירייה כחמור. וירה
 של ברגלו ופגעה החטיאה החמור, של

 התעורר החמור של שבמוחו דומה החמור.
 אילף ראשו את מניע החל והוא מישהו

 אליו לרוץ הספיקו בטרם ואולם ואילך,
 וזרם נזדעזע החמור שנית. יפותי כו ירה
ממצחו...״ שטף דם

 וחמור, גמל בחתול, זה שעיסוק דומה
 ביקורת בחינת הוא להריגה, במושאים

 אזרחים של הריגתם מעשה לעצם הססנית
 במהלכה לוחמות, במיסגרות שלא ערביים,

 בחינת שהוא עיסוק מילחמת־העצמאות. של
 לכנות עוז, די מצאו שלא ובושה, כלימה
 ששמו הכזב, של האמיתיים בכינויים עצמם
 ולא לו, שאין המיתוס, או הנשק, טוהר
 מילחמת־ של במציאות כלשהו כיסוי לו היה

העצמאות.
 את אלה, שורות כותב שאל אחד יום

ס, שלמה סגן־אלוף ק של סגנו כאו  ארי
 בנושא לדעתו ,101 יחידת על בפיקוד שרון
 באום, שלמה של תשובתו הנשק. טוהר
 מהו יודע ״איני :זזד־משמעית היתר,

 אחד דכר רק יודע אני — הנשק׳ ,טוהר
 ומשומן״. נקי להיות הנשק שעל :והוא —

 השקפה היא זו, צינית שהשקפה דומה
 אותם על האחרונות בשנים המשתלטת

 הגיבוי את המעניקים מטורפים, חוגים
 הריגת של הזוועה ולמעשה פינטו, לאותו

 בכלי־הריגה שלא אפילו לבנוניים, אזרחים
מילחמתיים.

 המשורר היה אלה בימים שאם סביר,
תן  כמה שולף היה בחיים, א,לתרמן נ

 העברי, הנשק לטוהר הנוגעים משיריו
 השאר: בין כתב שבו זאת, על שירו כמו

 נער / הכבושה העיר את ג׳יפ עלי ״חצה
 המוד־ וכרהוב / כפיר נער וחמוש״. עז
 אל מפניו נלחצו / ואשר זקן איש / כר

 ,אנסה / יחלכ בשיניים תייד והנער / קיר
 את הזקן הליט רק / וניסה המיקלע׳״.

 כיסה... הכותל אל ודמו / בידיו... פניו
 כי / הפאר׳. כפרק הם פרטים ,רק יוגד אל

 ומי / איתם ואנחנו לוחם כלי חוגרי
 נידחקים / הסכמה כטפיחת ומי / כפועל

 של לתחומם ו,נקם׳ ,הכרת׳ של כמלמול
מילהטה.״״ פושעי
 נטייתו שלמרות אלתרמן, של אחר שיר
 ראה השלמה, ארץ־ישראל תנועת למען
ה שבערכי העליון את הנשק טוהר בערך
 בשיר וגם בישראל. כיהודים, שלנו, קיום
 מעיד, הוא רובים להם תתנו אל שלו, אחר

 כלי- של וקדושתם ערכם על במעט לא
 בידיים מסירתם של והחשיבות המשחית,
ישראלית). אנתולוגיה :(ראה הנכונות

 להשיבה סימן הוא פינטז, דניאל
 החברה על ומאיימת העומדת התרבותית

 כל לרגליה מתחת ומשמיטה הישראלית,
הישרא החברה על לקיומה. מוסרי צידוק

 פינטואים הדניאל את מקירבה לבער לית
 המכנה את ולמצוא עצמה, לטהר שלה,

 בכל להגנה, שנועד נשק של המשנהף,
בלבד. להגנה אך — מחיר

 ב־ '67 מילחמת בימי שאירעו מיקרים
 מחפירים ואירועים

 ששת־ מילהמת בתום שהתרחשו פחות, לא
 בחינת היו הירדן, של המים בקו הימים,

 החברה שהביאה הסחף, של אותות,מבשרים
 האירוע, ידוע נטולת־ד,ערכים. הישראלית

 מה על גורי; חיים למשורר נודע שבו
 ה־ אל פנה ואז הירדן, בגבול שהתרחש
להו ממנו, וביקש רבין, יצחק רמטכ״ל

הקטל. הפסקת על רות
 האחרת, המגמה על המעיד אחר, אירוע

 — ערכים של מסורת הממשיכה האנושית,
 בימי טל, ישראל אלוף של סירובו היא

וני רפיח, מפיתחת הבדווים פינוי משבר
 ראש־הממשלה הגכ׳ ״אם :הלאקוני סוחו

 על אנשים להעלות רוצה מאיר) (גולדה
הצו.״״ על תחתום שהיא אז — משאיות

 פינטז, דניאל של הפורענות זרע
בתר בציונות, בישראל, יכירנו לא מקומו

 והחברה לישראל. קשור אשר ובכל בות
 מייצג. הוא אשר כל ואת אותו, תקיא הזאת
 בכוחו היד, לדורותיו היהודי העם של כוחו

רוצחים. של לגזע עצמו מהפיכת להימנע

 להם תתנו אל
עטים

 ועוד י.כ. ראו שחר, עם אחד, ״בוקר
 חיילים שלושה בסיור, איתו שהיו שלושה
 אים־ לעבר התעלה, לאייר נעים מצריים

 נעצרו. והם לעצור להם צעקו מעיליה.
 כשפניהם האדמה, על לשכב עליהם פקדו
 עליהם עמד י.כ. התעלה. שפת על מטה,

— מסויים כרגע לעומתם. מכוון כשרובו

מגד אהרון
בהתנדבות״ זולא (טיל.) ״אמיל

 השכובים משלושת אחד — מ&פר הוא כף
 קדימה, מתוחה שהיתה ידו, את העכיר

 שהוא נדמה היה ולו לבטנו, מתחת אל
 לחץ הוא מחגורתו. רימון לשלוף עומד

 על שעמד הקצין כרגע, ובו ההדק, על
 הכדורים הקנה. את והסיט עליו צעק ירו

 את כרגלו, הראשון את פצעו שניפלטו,
 תיאור נהרג.,.״ והשלישי בכתפו, השני

ץ והסופר העיתונאי הביא זד, גיבורי ר ח א

 שעבר, בחודש 28 מיום בדבר בטורו מגד,
החטאים. על הכותרת תחת

 של דורו בני רבים פובליציסטים כמינהג
 לקרב, ניקלעו לא שמעודם ,מגד, ■אהרון

 המילה את להפוך זכה, הוא זו ברשימתו גם
 בינו קשר שכל — ברברני בלבלני, לנשק
 בהחלט, מיקרי הינו והאמת המציאות לבין
 שהיה כמו בדבריו נוהג מגד שאהרון תוך

בהתנדבות. זדלא אמיל
 אהרון נחלץ החטאים על זו ברשימתו

 דניאל של לעניינו סמוך בעניין מגד
 י.כ. בשם טוראי על מגן כשהוא פינטו,

 המקובל בנוסחו קר. בדם מצרי חייל שהרג
 גיבור לעוד י.כ. את מגד הופך והרגיל,
ה והצדק המימסד קורבן שהפך קפקאי

נוראים.
מעולם. דברים היו שלא אלא

 שנים במשך שירת אלה, שורות כותב
 אותו השתייך שאליה יחידה באותה אחדות
 זו, בהתלהבות מגד נחלץ שלהגנתו י.כ.,
 שחייליה הירושלמית, החטיבה מאנשי אחד
באוני מרצים אנשי־רוח, של מזיגה היו

 העיר. של טיפוסיות דמויות ושאר ברסיטה
 שאיש מגד, אהרון חשב מדוע ברור לא

 מצרי, רוצח אותו של יחידתו מאנשי
 הכזב, ההבל, דברי את יקרא לא י.כ.,

 הטינופת ושאר האפולוגטיקה ההצטדקות,
־ ברשימתו. ממטיר שמגר

 שנים במשד ששמר אלה, שורות כותב
 י.כ., אותו עם הדוקה היכרות על רבות
 להחליף חדל מונית, נהג ואחר ימאי, שהיה
 שבמהלכו אירוע אותו בשל י.כ. אה מילים
 היד, שמקובל אירוע, המצרי, החייל נרצח

 קר. בדם כרצח הגדוד חיילי בין לראותו
 שהוא הרי — מי.כ. להתעלמות בתגובה

 שורות לכותב ואמר אחד, יום טרה אפילו
 כנין אנשי ואנחנו יום יכוא ״תראה, !אלה
 אחד״. אהד אתכם ונחסל — ל־טילטון נגיע

 מקום יהיה לא שתהיה, שלנו, כמדינה
 אבל נעים, לא ויפי־נפש.״״ לאנשי־רוח

 היומרות, בעל איש־הרוח, מגד, אהרון
 לתחקר העיתונאי תחקירו במהלך שכח
 שרובם — י.כ. של יחידתו אנשי את

 י.כ. יישפט למען שפעלו אילה הם ככולם
 לשאת מוכן יהיר, לא מהם, שאיש מאחר

 חייל רצח של אות־הקין את עצמו על
קר. בדם מצרי
 מצא מה אלר״ שיורות לכותב ברור לא

 מיל־ להילחם בחייו זכה שלא מגד, אהרון
 ימי בעצם לצאת כילוחם, אמיתית, חמד,

 עניין ועל הנשק טוהר על הציבורי המאבק
 י.כ. אותו של להגנתו פינטז, דניאל

קר. בדם רוצח בחינת שהינו —
 אהרון של החטאים על בעניין לסיכום,

 של כותרתו את ולפרס להעתיק ניתן מגד,
 הסופר מגד, על ולומר אלתרמן, נוגן

עטים... להם תתנו אל :בשישים הבטל
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