
מילחמה פושע של למותו
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 עצובות בעיניים בנו מסתכל הגמל שך.
 הקדמיות. רגליו כושלות פתאום נורא.

ה רגליו אט־אט מתקפלות רגע כעבור
 מוזרות, בתנועות נעשה הכל אחוריות.

בבאלט. כמו חן, רבות
 חיה מאשר בעולם יותר עצוב דבר אין

 לפשר אותך שואלת כאילו היא גוועת.
 אותך. מבינה היא אין מעשיך.

עצמנו? את אנחנו המבינים
*

 יודעים שדה־הדורה. את סורקים אנחנו
 באיזה כאן מתחבאים שהערבים אנחנו
 :להינצל אחד סיכוי רק להם יש מקום.
תנועה. ללא לשכב
 הג׳יפים לבן, משהו מתנועע הנה אד

 לשם. קופצים
ערבים. שני

 גדול. בקול קבאב צועק !״כלבים ״קומו,
 כיסיהם. את ובודק הג׳יפ מן קופץ הוא

ב אותו שם קבאב יפה. פגיון יש לאחד
מזכרת. עוד כיסו.

 אי־אפשר קבאב. הגיע כבר בינתיים אך
בו. לעצור
צוחק. הוא ילד!״ תהיה ״אל

 ,19 בן הוא בובי קטלני. ארגומנט זה
 רגיש הוא מרובנו. שנים בשש־שבע צעיר
ואי טוב, ילד הוא בלבו זו. לעובדה מאד

 חושש הוא אך כאלה. מעשים אוהב נו
 ובלתי־גברי. ילדותי רכרוכי, להיראות

והפקודה...
ונו מעושה חיוך אותו מחייך, הערבי

 זה ברגע נחרץ גורלו כי היודע של רא
 שרד משום־מה והסבור למוות, או לחיים

להש לו תעזור ובטוחה שקטה בעודפנים
שופטיו. על פיע

 ״מה יותר. עוד קבאב את מרגיז החיוך
 בת- ״אנתה לו. אומר הוא צוחק?״ אתה

 של כעיניה נוצצות, הקטנות עיניו מות!״
טרף. חית

הערבי. אומר ״אינשאללה,״
 להסב רוצה אני בקנה. כדור טוען קבאב

מתהפכת. שלי הקיבה יכול. ואיני פני את

סיור במהיו סליס־ ״והשו ע״י גוון שרפת
 משתדלים הם .60 או 50 בני שניהם

מטפ הזעה כושלות. ברכיהם אך לעמוד,
 פניהם אך לחייך, מנסים הם מפניהם. טפת

עמוקה. בהעוויה מתעוותים רק
 הקפ־ את חבשו מדוע נוראים, טיפשים

? למרחקים אותם המגלות הלבנות, יות
 השיגרתיות. השאלות את שואל ג׳מום

 בית- לסביבת שברחו אלדאבה אנשי הם
 נשים להם יש לאכול. מה להם אין ג׳יברין,
דורה. לקצור באו הם וילדים.

 קצוצים משפטים מדברים, שהם בשעה
נקישה. נשמעת ומבולבלים,

בקנה. כדור טען קבאב
 שופכים הם לגמרי. מתבלבלים הם עתה

 בהבעה פעורות כשעיינהם המלים, את
איומה.

 בידנאש מא רבכום! ודחיל ״דחילחום,
!נמות!״ בידנאש מה נמות!
 בביט- יודעים והם למות, רוצים הם אין

מדב הם למות. עומדים שהם איומה חה
 מתוך נשים, ועל ילדים על משהו, רים
מדב הם עוד שכל נואשת תיקווה איזו
כלום. להם יקרה לא רים

 השניים מן אחד הרוב. את מאזן קבאב
ידו. את ותופס ארצה כורע

צועק. הוא חאואג׳ה,״ ״יא
מיואשים. כה תחנונים שמעתי לא מימי
הצוציק. פתאום צועק לב!״ שים ״הי,

 התרומם הדורה, שדה בקצה במרחק,
 מן קופץ שלנו הג׳יפ ובורח. ערבי עוד

אחריו. ודולק המקום
ה גבעולי בין בשקט שכב לוא חמור!

כלל. בו מרגישים היינו לא דורה
שומ אנו אותו מדביקים שאנו לפני עוד

יריות. שתי מאחרינו עים
•¥• י

 עומד הוא מנוס. לו שאין מבין הערבי
לנו. ומחכה
תו הוא אחמד. שמו בשקט. מדבר הוא

היהו את היטב מכיר הוא אלדאבה. שב
השכן. הקיבוץ מן דים

שנל חבר־הקיבוץ, מאשר נכון!״ ״זה
 תמיד הוא אותו. מכיר ״אני אלינו. ווה
 למכור אפילו רצה פעם איתנו. בסדר חי

אדמה.״ לנו
או ניקח ״אולי מהסס. המם־מם, בובי,

ספקני. בקול שואל הוא שבוי?״ תו

להת אוכל לא מדוע עולם, של ריבונו
1 הזה למחזה לעולם רגל

 את פוער הקיבוץ חבר החוויר. טרזן גם
 הגה אף אך משהו, לאמר רצה כאילו פיו,
 ששום כמוני יודע הוא מפיו. נפלט אינו
יעזור. לא דבר

 של זרועו את הצוציק תפס בינתיים אך
קבאב.
לנ רוצה ״אני צועק, הוא לי!״ ״תן

 פני הילדותיות, פניו האקדח!״ את סות
 רועד האקדח סמוקות. בית־הספר, תלמיד

בידו.
בגסות. אותו דוחף קבאב !״לעזאזל ״לך

עו הצוציק שניים!״ הרגת כבר ״אתה
זכותו. על מד

 הוא רובהו. את מוריד אך מגדף, קבאב
 להשאיר הוא הצדק שמן כנראה, שוכנע,

י חלק. לצוציק גם
מס הערבי האקדח. את מרים הצוציק

* בו. תכל
 ו־ דק קולו הצוציק. צועק ״הסתובב!״

 כשההוא לירות האומץ לו אין היסטרי.
בו. מביט

 עילאית שלווה איזו יש זז. אינו הערבי
 עם חשבונו את השלים כאילו בפניו,
אפי זה. ברגע לנו בז שהוא יתכן אללה.

עיניו. את עוצם אינו לו
 נופל הערבי יריות. שתי יורה הצוציק

 אנחה נאנח הוא הכדור. מהדף גבו, על
מתנועע. גופו אך גסיסה, של חרישית
 בצר והולם קבאב, אומר שמך!״ ״ימח

 האדם על נופל כמעט שזה עד מאחוריו ציק
הגוסס.

 ראשו אל רובהו לוע את מצמיד קבאב
 הגולגולת ההדק. על ולוחץ הפצוע של

ה על מתוכה נשפך לבך ומשהו נפתחת
ארץ.

להתנועע. הפסיק הפצוע
 צחוק וצוחק התרמיל את מפרק קבאב

 של הסיפוק רגש מצטייר פניו על פראי.
מלאכתו. את עשה אשר אומן

 הצוציק את שואל הוא רואה?״ ״אתה
 הכי כלום, שווה לא שלך ״האקדח בלעג.

רובה.״ זה טוב

 אבנרי אורי פל־ידי שצולם תצלום ׳
תל־אל־צאפי. בגיזרת סיור במהלך

ע י ג ה
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 שגעון חנויות ברשת להשיג:

המובחרות. ובחנויות

̂ול בטאו! ■ שמ עצה*ו
 )7( 3 .עתה׳ יצא־לאור זה־עת׳ה

עצמאי שמאל ביטאון
כורדיסטן תחי ;ישראל בצד (פלשתין המערכת יומן :התוכן
 עמוס עם ראיון ;ה״מערך״) ומיגבלות ה״ליכוד״ מפולת על ;העצמאית

 הקא- של העולמי למשבר הסיבות על סוויזי פ. של ממצה מאמר ;עוז
 שיחה ;70ה־ שנות של השניה במחצית ל״סטאגפלאציה״, וביחוד פיטאליזם,

 ועל ה״פופ״ מוסיקת על מר־חיים) ויוסי בירנבך סמי פורטים, רמי (עם
 :הישראלי השמאל על ;בישראל ורוחניים חברתיים מאבקים ובין בינה הקשר
 סוציאליסטית למפלגה (הארוכה) הדרך על ;זעירא ויוסי כרעם חיים

 תמר :בישראל האינפלציה על ;מוקד גבריאל :<מ.ם.ע) עצמאית
 על ;תומא אמיל ד״ר :הפלשתינאית הלאומית הבעיה על ;גוז׳נסקי

 סלים עם ראיון ;פרנקל שלמה :אחד הסתדרותי במפעל רעות־חולות
 תיאוריה בינלאומי, שמאל מנדל; דוד כיר־זית: מיכללת איש תמרי,

:והציונות ברה״מ ;רם אורי :סטאלין) וביקורת (טרוצקי ופראכסיס
 ערביים וסטודנטים פוליטיקה חינוך, ;(שומרניק) פיילר אליעזר
 ממנהיגי גלעדי, נעים עם ראיון אכן־ברי; שחדי ריכז בקמפוס:

 ביקורת- !ואילך מעתה :המערכת דבר ;בשכונות וההתעוררות ה״פנתרים״
 קץ על יגול יונה ,אירוקומוניזם על קאריליו (סאנטיאגו ספרים

ח. טומא א.ה. :הציונית-סוציאליסטית תנועת־העבודה של ההגמוניה  ו
 מדינת בצד פלשתינאית מדינה של הכלכלי המימד על דרין־דרכקין

ישראל).
*

 בעל שמאלי ביטאון פירסונך א) של רצון משקף מערכוד,עתה' הרכב
 חזית־שמאל הקמת על' מאבק כ) גבוהה, ופובליציסטית אידיאית רמה

 • ו״פנתריים״ שכונתיים וגופים ״מערך״ פורשי חד״ש, של״י, שבמרכזה
 סוציאליסטית מפלגה הקמת על מאבק המערכת, מחברי חלק לדעת ו-ג)

 והמחשב עצמאי ישראלי סוציאליזם בסים על שתבטא, <מ.ס.ע), עצמאית
והאינטליגנ הנוער העובדים־השכירים, את בראש־ובראשונה המארכסיסטי,

 י תנועת־העבודה של הרעיוני תוקפה סיום בתקופת בארץ הצעירה ציה
 לצורך ,עתה' ידידי אגודת הוקמה ,עתה' ליד הציונית־סוציאליסטית.

לעיל. המנויות המטרות מבין ו־יל' א' במטרות תמיכה
¥

 ידידי אגודת :המו״ל ת״א. ,3421 ת.ד. :והמינהלה המערכת כתובת
ה׳ ת ע . ואגודת , ת׳ מ עו י , : ף ר עו מ מוקד. גבריאל ד״ר ה ״ : מ ף ר עו  ה

: פרנקל. שלמה ת כ ר ע מ  בקר, ירון ארנון! אריה אבן־ברי; שחדי ה
 פיילר אליעזר !זעירא יוסי ;הלוי דוד !דמיאניס ינוס :ברעם חיים

 השתתפו לא נוספים חברי-מערכת (מיספר קיס. נעמי ד״ר (שומרניק);
ת זה). גיליון בהכנת ל ה נ ה' ידידי אגודת ה ת ע  צבי אמיר, שמואל ד״ר :,

האינפלציה): עיקוף (מתוך גיליונות 4ל־ דמי-מנוי לודן. יצחק ברייטשטיין,
 שלמה :בחו״ל העורך של שהותו בימי מטפל המערכת ענייני בכל ל״י. 200

פרנקל.
ח׳ . :הפצה בארץ. הקיוסקים בכל למכירה מצוי ,עתה'

ת״א. ,334496 טל. ,64 העברי הגדוד
ם ל עו ה ה 2199 הז




