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 לי שנמסר פיקדון ד,ם שהחיים אמיצים.

חוב. אני שחייב כלשהי. מטרה למען
 גדול, אחד חובות. שני הדיוק: למען

קטן. אחד
 שנאנו השלום. לעניין היה הגדול החוב

שאק החלטתי ליבנו. בכל המילחמה את
 או רבות — לי שנותרו השנים את דיש

זה. למאבק — מעטות
 יותר. מצומצם לעניין נגע הקטן החוב
 עיני. לנגד עדיין עמדו שראיתי הזוועות
וה שוב, אותם ראיתי עיני את בעוצמי

 החלטתי ממש. גופני כאב לי גרם דבר
 פיש־ לנוכח אחריש לא לעולם שלעולם,

עי־מילחמה.
 חול, של ימים רבים, ימים עברו מאז

 הדרך. מן פעם לא סטיתי אפורים. ימים
הת פעם לא עצמי. עם פשרות עשיתי
להתנהג. רוצה הייתי שלא כפי נהגתי
 נאמן שנשארתי להאמין רוצה אני אך

אז. שהחלטתי •ההחלטות לשתי
התנק ואף! נידופים גלי־שינאה,

כ — שיהיו ככל חמורים שויות,
ה לעומת וכאפס כאין הם עיני

להס אצמיד הימים שכאחד סכנה
 אינך :לעצמי ולאמר כראי תכל
 להיות, שרצית האיש אותו עוד

 של ככית־החולים שככת כאשר
כגדת. ככפר־כיל״ו. חזית-הדרום
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 שפורסמו השיטנה, ממיכתכי חד ^
■ ב פינטו דניאל של מ׳גיניו על״ידי י

 שהיה מי רק כי טען, הפרשה, מהלך
 חושפי וכי פינטו, את להבין מסוגל בקרב

 מדברים. הם מה על יודעים אינם הפרשה
 ואנחנו, קרביים, חיילים הם כי היה הרמז

כאלה. היינו לא הארורים, ״יפי־הנפש״
 שהאשימו הח״כים שני זאת, לעומת

 מאד עלי התרעמו בבגידה השבוע אותי
הש ששניהם העובדה את שציינתי מפני

 מהם אחד בצה״ל. קרבי משירות תמטו
 בו יש הזאת העובדה ציון עצם כי טען,

פרוסי״. ״מיליטריזם משום
 היינו אכן טועים. אלה גם אלה
 זו עוכדה ואכן — קרכיים חיילים

זה. לוויכוח מאד רלוונטית היא
 מעז אני לפינטואיסטים, מוחלט בניגוד

:לאמר
 לתעכ יכול כקרב, שהיה מי רק

הלב. מעומק פושעי־המילחמה את
 בתנאי־ אי־פעם שהיה מי שכל מפני

הגדולה: האמת את יודע קרב
 ובין קרבית פעולה בין תהום רובצת

פשע־מילחמה.
ל כ ל ו י י י ח כ ר ע ק ד ו  י

ק ו י ד ן כ כ י ם ה ו ה ת ־ ה ה  
ת. א ז

 כפר- פרשת על ההיסטורי בפסק־דינו
 כל כי הלוי, בנימין השופט אמר קאסם,

 שהיא בפקודה להבחין יודע סביר אדם
 עליה, שמתנוסס מפני בעליל, בלתי־חוקית

אי־החוקיות״. של השחור ״הדגל כדבריו,
 גם קרבי. חייל היה לא הלוי בנימין

 מישפט. באותו השני המיקצועי השופט לא
 למופת, קרבי חייל ישב עימם יחד אך

 הסמג״ד שהיה (תיבון), דווידסון יצחק
שלו לצד ישבו, ובעירעור במילחמה. שלי
קר חיילים שני מיקצועיים, שופטים שה

 הם ז״ל. טחן ובן־ציון פעיל מאיר ביים:
פסק־הדין. את אישרו
 ״אדם בעיני כבלתי־חוקי שנראה מה

 חייל בעיני כפשע ייראה כלשהו, סביר״
קרבי. נסיון בעל

ק יודע חייל כל כי ו י ד  את כ
רצח. וכין קרכי מעשה כין ההכדל

 חילופי-אש. תוך כפר על מסתער אתה
 בית בכל יורים. לבית. מבית קופצים

דרו ואבריך חושיך כל צלף. להיות יכול
 יורה. אתה — תנועה רואה כשאתה כים.

ל ו כ ת י ו ר ק  בטעות, יורה, שאתה ל
 לבדוק יכול אינך בלתי־חמוש. באזרח

 היא ממול בחלון הדמות אם יריה כל לפני
בלתי־חמוש. אזרח או חמוש חייל
 חייל לדין לתבוע הדעת על יעלה לא

 אם — אלה מעין בתנאים אזרח שהרג
 יש אם ואף בתום־לב, נעשה אכן הדבר
לספק. מקום

ם אין אכל ן שו ו י מ  כין ד
קר כדם הריגתו וכין כזה מעשה

ש כלתי-כפות, או כפות שכוי של
 היה שלא או ממנו, פורק נשקו

שקרה כפי כלל. נשק לו
ליטאני, כמיכצע

 קרבי מעשה בין דמיון שאין וחומר קל
 ארבעה של קר בדם רציחתם ובין כזה

 כדי תוך כפותים, בלתי־חמושים, אזרחים
פינטו. דניאל שעשה כפי — עינויים
 שכל מאמין ואני — טוען אני

 היסום כלי זאת יאשר קרכי חייל
 ההכדל המיקרים של 99כ̂־ כי —
 פשע-מילחמה וכין קרכי מעשה כין

י רק לא לחלוטין, כדור ר ח מע א
י ך ו ת גם אלא שה, ד  מעשה, כ
י ואף נ פ מעשה. ל

 מכסה מוסרי, אילוף של חינוו,
אותה.

 אמיתית. חיית־טרף של נשמה זו אין
 הזה. ההבדל על עמד לורנץ קונראד

 — קטלני בנשק המצויידת חיית־טרף,
בנ משתמשת — צפע נשר, זאב, אריה,

 הטבע למאכל. טרף לצוד כדי רק זה שק
נפש עכבות במערכת אותה לצייד דאג
 בן־מינה. את לטרוף ממנה המונעת יות,

 עצמו את משמיד הגזע היה אחרת שהרי
 מגיע היה לא וכלל שנים, מיליוני לפני

ימינו. עד
במער האנושי הקוף את צייד לא הטבע

 נשק לו היה שלא מפני כזאת, עכבות כת
 מכל המסוכן האנושי, המוח אולם קטלני.

רו חניוזות, הימים ברבות המציא נשק,
גרעיניות. פצצות בים,

ש״: חיילי תי קרבי חייל ״קד מי לפושע־מילחמה בז א

 או לאזרחים ברור זה שאין מאד יתכך
 שריקה מעולם שמעו שלא לג׳ובניקים,

 את לעצמם לדמיין להם קשה כדור. של
הקר לחיילים הערצתם כהווייתו. המצב
 האומה למען נפשם את המחרפים ביים,

 שיצדיקו לכך להביאם עלולה והמולדת,
 לא שהחייל בתום־לב בהאמינם פשעים,

 לכל בליבי סולח אני לכן להבחין. ידע
 ממד לי ששיגרו הזה, ■הסוג מן המשטינים.

ואיומים. השמצה תבי
 צידוק שום :אומר אני אולם

 כקרב. שהיה לאדם יעמוד לא כזה
א ו . ה ע ד ו י
 חייל שכל לאמר מעז אני כן, על יתר
 לפושע־ מעומק־ליבו ז ב אמיתי קרבי

 יכול אינו נפשו את שחירף מי המילחמה.
 קר בדם הרוצח לאדם לבוז שלא כלל

 סכנה כל בלי בלתי־חמושים, בני־אדם
לעצמו.
 כ■ יורה עלוכ-נפש מופרע רק
 כל• כחיילים יורה פחדן רק שכוי.

 ה■ וצמאים, רעכים תי־חמושים,
— כמידכר נפשם על כורחים

 אי־ של השחור הדגל רק לא
כ למעשים מעל מתנופף החוקיות

ה של הצהוב הדגל גם אלא אלה,
פחדנות.
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 עבר בעל חייל שרק בעייה, עוד ץ׳
 היטב: להבינה יכול קרבי 1

 בקרב, האדם. של אופיו מתגלה בקרב
 המוות, מול לבדו נמצא אדם כל כאשר

בחינת־אמת. נבחן הוא
 אדם כל כי לומד אתה כקרב

 נשמה שוכנת אדם ככל חיה, הוא
שיכ רק אשר פראית, מיפלצת של
של אנושית, תרכות של דקה כה

ה החיות אחת הוא האדם לכן
בני את הטורפת בטבע מעטות

מינה.
 הזמן, במשך פיתחה, האנושית התרבות

 מוסריות עכבות של מלאכותית מערכת
 הדדית השמדה למנוע שבאה ותרבותיות,

 רצח המונע חוק קיים במדינה מתמדת.
 עדיין המדינות בין סיכסוכים. והמסדיר

ע בכוחו שיש מחייב, חוק אין ו נ מ ל  
 מוסר־ התפתח הזמן במשך אך מילחמות.
 וחסר־ מיותר •הרג למנוע שבא המילחמה,

במילחמה. גם והרס, שוד ומעשי תכלית
 מערכת דרושה כמה עד יודע חייל כל

 מלאכותית. היא ורופפת. עדינה היא זו.
 האדם. בנפש עמוקים שורשים לה אין
 ומוסר דת תרבות, של שנים אלפי אך

 האינסטינקטים של כלשהו לריסון הביאו
 במילחמה, גם ביותר האפלים החייתיים

מב להרוג. רשמי היתר לאדם ניתן שבה
 דימ־ ויש דומות, המילחמות כל זו חינה

ה הצד בספרי התיאורים מפתיע'בין יון
 מ־ הצנחן סיפור ובין המטבע של שני

 עדנה על־ידי שרואיין מיבצע-ליטאני,
פאר.

 כלתי■ חלק הוא מוסר-המילחמה
 מחוסנו וגם עם, של מתרבותו נפרד

צכא. של
 לשדוד, לרצוח, לאנשיו המתיר צבא
 צבא כנופיית־רצח. אלא צבא, אינו לאנוס,

ה (וכל יעיל צבא ממושמע, צבא הגון,
 במציאות) בזה זה קשורים האלה מושגים

 וכאשר אנשיו. של פשעי־מילחמה מונע
 בכל,חומר אותם מעניש הוא קורים, הם

 יראו למען יתרה, בחומרה ואף הדין,
וייראו.

 סימפטום הוא פישעי־המילחמה ריבוי
מוס ירידה רק לא — צבא של לירידתו

 ירידה סיקצועית, ירידה גם אלא רית,
למר עין העוצם צבאי פיקוד תיפקודית.

חמו בצורה — דומה פשעי־מילחמה אה
 עין העוצמה להנהלת־בנק — אלף פי רה

הנהלת או פקידיו, של מעילות למראה

 מעשי־ למראה עין העוצמת בית־ספר
מוריו. של אונס

בו פישעי־מילחמה המתיר צכא
כעצמו. גד

 אותי עצרו פרימיטיביים נשים
ה בשבועות ברחוב, פעמים כמה
 מגן אתה ״למה אותי: ושאלו אחרונים,

 יהר על מגן לא אתה למה ערבים? על
?״ דים

 מטיף אני כמובן. כוזבת, עצמה השאלה
 ובאוזני שהוא, סוג מכל מעשי־זוועה נגד
ופלס ישראלים — הלוחמים הצדדים כל

 לא אך אש״ף. ואנשי צד,״ל מסכ״ל טינים,
לשאלה. האמיתות התשובה זוהי

 דמאכק היוצא :היא התשובה
 על מגן אינו פישעי-מילחמה, נגד

 על לא יהודים. על אלא ערכים,
צה׳׳ל. על אלא אש״ף,

 אינו באמת, לו יקר שצה״ל אדם שום
מטע לא — פישעי־מילחמה לסבול יכול
צבאיים. מטעמים ולא מוסריים מים

לצה״ל. יחסי על מילים כמד. אגיד
 אותי שגינו פטריוטיים, נוכלים אותם
 השתמטותם את שהזכרתי מפני השבוע

 ״מיליטריסט אני כי טענו, קרבי, משירות
 כלפי מוזרה קצת האשמה זוהי פרוסי״.

 אותו של בבוקרו עוד על-ידם, שהואשם מי
או־או. צה״ל. בגב סכין שנועץ כמי יום,

 לא האשמה. מן בקצת מודה אני אך
 יחם לי שיש בכך הואשמתי בחיי פעם

 קניתי אחרים, כרבבות לצה״ל. ריגשי
 אוהב אני דם. של במחיר מניית-יסוד, בו

להת מסוגל אף אני לפעמים שיריו. את
צבאי. מיצעד למראה רגש

 של במובן פאציפיסט, הייתי לא מעולם
 סרב־ כיבדתי תמיד אמנם, ףפךשירות.6

או לשכנע השתדלתי אך מצפוניים, ניק
 אמיתי פאציפיזם מוטעית. זו דרך כי תם,׳•

בפי מתחיל אינו — לשלום השאיפה —
 הימים, ברבות אולי־אולי, הצבא, רוק

א י ב  עד אולם הצבא. לפירוק השלום י
 ׳ עצמנו על להגן כדי דרוש הצבא יהיה אז

 השלום אח להשיג כדי עצמאותנו, ועל
 שיימצא עד — השלום על לשמור וכדי

יותר. איתן בסיס לו
 כדורנו, אנחנו, מצווים אם אך

לד עלינו מוטל — כחרם להחזיק
ה מורעלת. תהיה שלא לכך אוג

להיר יכולה טהור״ ״נשק סיסמה
 כרומנ־ או כדמגוגית, לרבים אות

 כסתירה־כפני־ או טית-אווילית,
 כד• היא אין כמציאות, אף עצמה•

ממשות. כה יש
 ועל שפיות־דעת על לשמור עם יכול

 קשה זה מילחמה. בתנאי גם תום־לב
 חשוב. כל־כך זה כך משום דווקא אך מאד,

 עם להשלים יכולה תרבותית אומה אין
 השלמה כי — בצבאה פישעי־מילחמה

תרבו אומה אינה ששוב פירושה כזאת
 בה ששורצים אומה אספסוף. אלא תית,

 של דור גם בה יגדל פושעי-מילחמה,
בימי־שלום. פושעים

 יש הצבאות בכל וטוענים: אים ף
 פיש־ היו בצה״ל וגם פישעי־מילחמה. ■■

ומתמיד. מאז עי-מילחמה
כב הנובעות, המסקנות את מקבל איני

אלה. מטענות יכול,
 פיש־ ביצעו הצבאות כל חיילי בוודאי,

 מחרידים. פשעים וביניהם עי־מילחמד״
 עימם, השלימו לא שבצבאות הטובים אך

צע נקטו אף מוסרי חוסן של ובתקופות
 בצב־ הנגע. לחיסול מאד דראסטיים דים

 רוצחי־שבויים, להורג הוציאו רבים ו(ז:5>
ואגסים. בוזזים הודגי־אזרחים,

 אז — נכונה עצמה שהטענה נניח ,• אך
, ז מה

 למה צבאנו את להשגות רוצים איננו
ל שמקובל, * * ל ט בי  ובוודאי אחרים, כ

! למה לא ל ב ו ק מ רו אנחנו האדיב. ש
 לצבא — לצה״ל ?!ד׳ל אוז• להשוות צים

 אותו שהקימה מעירים עיני לנגד שעמד
ם —בשורותיו׳' ושנפלו י ב ו ט ש ה
בהם.

 עם נשלים לא קנה־המידה. זהו
מזה. פחות
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