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האפ ככל מהר לחצות בכדי הכוח, בכל
 זרקו כבר שבהם מקומות אותם את שר

לא. ומה וירקו ידו ירו, רימונים,
 שבין הדדקרב את הזכרנו לא ועדיין

צעי כולם ומוסלמיים, יהודים ״מאמינים״
ה ומוסלמים יהודים מהירי־חימה. רים

בלתי־אם־ בשעות המדרגות במעלה מדדים
 בפרץ אלה עם אלה נפגשים שריות,

מתפי־ מעטות שניות תוך העובר אמונות,

׳7^

 מקבל אני רחוקות לעיתים רק
 הקורא של מיכתבו כמו מרגש כח מיכתב

 כתב לא הוא מעין־החורש. בארי עמי
 השומר״ לתנועת השייך בקיבוצו, אותו

בשט במילואים שרות בעת אלא הצעיר,
המוחזקים. חים

 שהו־ כתבה על כתגובה נכתב המיכתב
 שהתייחסה ),2256( הזה בהעולס פיעה

 אותה ובבית-לחם. ברמאללה לתקריות־האש
 ובעיקר חומר־הראיות, את ניתחה כתבה

 ישראלי צוות על-ידי שצולם הסרט את
 לכלל והגיעה זרה, סוכנות־טלוויזיה של

 ממוקמים שהיו חיילים, שני כי מסקנה
 על באש פתחו הרביעית, בקומה הגג על

ב למטה שהפגינו והתלמידים התלמידות
מטרים. כמאה של במרחק רחוב,

 נדמה כך מערער, אינו בארי הקורא
 הוא בכתבה. אחר או זה פרט על לי,

פור ונותן שלה, הכללי הכיוון על מגיב
נפשו. למצוקת קן

כמלואו: המיכתב הנה
כת ובו הזה, העולם גיליון לידי נפל

 בערי הסדר והפרות הפרעות על בות
 בלתי־הולמת התנהגות והרצועה, הגדה

 נערים על צה״ל חיילי של באש ופתיחה
וילדים.

 בדיוק שרתי שאילמלא היא, האמת
במילו — חברון — כזאת בעיר עתה
 לכתוב. מתייחס הייתי שלא ודאי אים,
 מאמרים מעט לא חלדי בימי קראתי כבר
 מושבם ממרום שבאים יפי־נפש, של

מטי כשהם ונדכאים, חלכאים להצדיק
 עבר, לכל ורפש בוץ הכן, נסיונם אגב חים,

פוגעים. הם במי לבדוק מבלי
במי לאחרונה שירתת מתי יודע אינני
 עניין שתמצא משוכנע אני אך לואים,

 הפגנות״ ״מפזרי אותם של בעלילותיהם
המאו שירותם בעת בפוטנציה״ ו״שולפים

ב בחברון, פה, מוצבים אנו ובכן, לץ.
 שלא תפקיד — מערת־המכפלה על שמירה
 לא שמעולם תפקיד מרצוננו, בו בחרנו

לקראתו. חונכנו ולא לו הוכשרנו
ם חי צ מנו ״

 כותב כשאני אבל חוצפתי, על לי סלח
 מעז אני לשמירה, שמירה בין אלה, שורות

 מטרה עבר אל לירות אולי שניסית לומד
 מן וירית שלפת בסך־הכל אבל מסויימת,

ב...בנו, ופגעת כהוגן פיקששת המותן,
וכה. כה בין הנפגעים
אתה גם שמא לחשוב, מעז אני לפתע

 הפאנא- הפרטיזנים מן יותר טוב אינך
 הקרציות ומן והדסה קריית־ארבע של טיים

 מסתתר אתה גם וגוש־אמונים. כהנא של
המט למען אותנו ומנצל גבנו מאחורי

בחש לקחת מבלי שלך, הפוליטיות רות
 בפקודה, לבצע חייבים שאנו מה את בון
 אותנו, מזכים אתם שבה ההערכה ואת

כך. על כתגמול
 אתה מסתתרים גבי שמאחורי ואני,

 כך, על גאווה כל מרגיש איני ושכמותך,
 — מכך ויותר גועל-נפש. הרבה אלא

 ממך, באה האכזבה (וכאשר גדולה אכזבה
יותר). עוד גדולה היא

ש ת ״נבק ח לי ס
״ ם די ל הי

התח תקוף'במלוא — לתקוף רצונך
 והכח העיקרי המאמץ את רכז מושת.
 חזיתית תקוף אך !מלובן בעודו בברזל

 מי את שמעצב, מי את שקובע, מי את
 ומכתיב. מאשר שמחליט, מי את ששולח,

 את שעושים באותם בשוליים, תזנב אל
ש אלה את תקפו שבמלאכות. האפורה
גבם! מאחורי ומתחבאים אחרים שולחים

קט סליחה לבקש צריך אתה ומאיתנו
 החמה, במיטתך ישן אתה כאשר כי נה.
 לא ומשתדלים העז בקור מדדים אנו

סלי- בקש כעופרת. כבדות עיניים לעצום

כירושלים צה״ל חיילי
,קטנה סליחה לבקש צריך אתה ״ומאיתנו

ם ר ט ב ב ר ק
יום וכך וכלילה. כיום שומרים

 רודף יום לילה. אחרי לילה יום, אחרי
 בנים־ נעים ואנו יום, רודף ולילה לילה

 ואקול במין לשמירה, שמירה בין לא־נים,
 בין ההבדלים את שמטשטש זמן, של אום
ולילה. יום

 הגנרל פולש הזה הטישטוש תוך אל
 לובשים עיניו. כראות בנו ומשחק קור
 בשקית־ הרגל את עוטפים גרב, על גרב

לד מנסים הזו הכבודה כל ואת ניילון
 אחרי כבדה. צבאית נעל תוך אל חוס
 האלה השכבות כל מאבדות דקות כמה
ומת חודר שהקור משום חשיבותן, את

 מנוצחים הופכים אנו מעלה־מעלה. פשט
קרב. בטרם

 הכוכים, בין הפטרולים באים אחר-כך
 פאנאטים של משפחות לכמה אבטחה
 בכדי שביכולתם כל העושים דתיים,

 בעיר סיורים התפקיד. את עליך להכביד
הבנזין דוושת על לוחץ כשאתה עדינת,

 ומהתמודדות עסיסית לקללה אילמת לה
 בתווך, ואנחנו פיסית. להתכתשות רוחנית
 ומנסים אלה את ומתעבים אלה את שונאים
 — מראש שכישלונו.מובטח רבד לעשות
מילחמה. המחפשים בין שלום להשכין
 כאין עדיין הוא זה שכל לי האמן
 של וקשה קר מבט אותו לעומת וכאפס
וני מעדה היא בתי. בגיל קטנה, ילדה
 הקר במבטה אך לקום, לה לסייע גשתי

 מי של בעזרתו רוצה שאינה ראיתי
ושולט. כובש כחייל בעיניה שנראה
 מהירי- חיילים — כובשים אנו? ומי
מהו צלפים — בשליפות וזריזים חימר,
 שאת ידעתם האם — הבתים מגגות ללים

מאחו כולנו כבר השארנו הארבעים גיל
 המכולת בעל מיבניאל, המושבניק ן רינו

 ועובד מכפר-רופין הקיבוצניק מבת־ים,
סו כבר כולנו מיבנה. התעשיה־הצבאית

ודו גדולים בילדים מטופלים כרס, חבים
 ככל קטנות, וצרות פרנסה לאשה, אגים
לא־צמוד. צמוד, — אחר יהודי

 אנו שנה עשרים שמזה ידעתם האם
מבצ שנה עשרים ! 1 במילואים משרתים

 טרוניות, ללא מאיתנו, שנדרש את עים
שנח אחת: קטנה תפילה רק ומתפללים

בשלום. הביתה זור

 שבו זה, לאבסורד שנקלענו מאיתנו, הה
 חייבת ויכולתנו שתישמע לה אסור דעתנו

בשלום. הביתה לחזור כדי לנו להספיק
ה ילדינו את ונחבק הביתה כשנשוב

 כלפיהם כי סליחתכם. את נבקש קטנים,
 הגדולה ותיקוותנו כולנו, חוטאים, אנו

 שעברנו מה את לעבור יאלצו לא שהם
 כל תתגשם לא שתיקוותנו אלא אנו.
 שהם כפי להתנהל ימשיכו שהעניינים זמן

עתה. מתנהלים
 האמן התכוונתי. ולא הדברים׳ ארכו

 או לעיתון מיכתב כתבתי לא מעולם לי,
 או פירסום רוצה ואיני כלשהי, למערכת
 — וכשכואב כואבים, הדברים אבל כותרת.
 לי, מחל בך, השתמשתי ואם צועקים.

ב או בצערו אדם דנים אין שהרי
צעקתו.

 שחולף יום כל זאת: רק אומד ולסיום
 ויותר יותר שונא פה שעובר מחזור וכל
 שלהם — משיחי־השקר־והשינאה את

 להבנה לחינוך בשל כזה מחזור כל ושלנו.
 להיות -צריך לחנך כדי אבל ולאמונה.

הממ צלף, או שולף־מן־המותן ולא מחנך
כותרות. לעשות כדי להזדמנות תין

שתצליח. והלוואי כמשימה, זאת קח
בארי. עמי הקורא של מיבתבו כאן עד

 צורך לו ואין עליו, כועס שאיני מובן
 את היטב מבין אני מחילה. ממני לבקש

ני המרגיש קרבי, חייל של מצב־רוחו
 הרחוק העולם ובין בינו והולך גובר כור

שבעורף.
 על מרירותו את היטב מבין גם אני

בי מותח חמה״ במיטה ״הישן אדם כי
 כה בתנאים המשרתים חיילים על קורת
 ׳שאינם — ואנושיים טבעיים — קשים

פקודות. הממלאים אלא בגורלם, שולטים
מרכז שורה ב  ה

שונה א הר
ר אולם ב  מן אותנו פוטר אינו הד
ויכוח. ויש הוויכוח.
 מאוד ורבים בארי עמי כי לי ברור
 אותם ההופך במצב אשמים אינם מחבריו

 תושביו אשר בחבל־ארץ לחיילי־כיבוש
 רואה קטנה ילדה כי עד אותם, שונאים

מיפלצת. בהם
 שאשמים כפי אלא — אשמים הם אין
 בחרנו כי על וכאזרחים, כבוחרים כולנו,

 שלא בממשלות היום ועד 1967 מאז
 הכרוך והמוסרי המדיני האסון את הבינו
ה והמימסד הכנסת הממשלה, זה. במצב
 ואותם המדיניות, את המעצבים הם מדיני

 המתואר המצב של בקיומו להאשים יש
בארי. הקורא על-ידי ואמיתית בוטה בצורה

 בלוי החל — והליכוד המערך ממשלות
 וקיימו יצרו — בגין במנחם וכלה אשכול

 איש־ בארי, עמי את הפכה אשר מציאות
 לשיוויון וליצירה, לעבודה שחונך קיבוץ
 מישטר־כיבוש, של לחייל חברתי, ולצדק
 כולו לעולם והנראה אחר, בעם הרודה

 של קולוניאליים חיילים של כאה־תאום
למיניהם. מישטרי־דיכוי

פולי הוא העיקרי הוויכוח — כן על
הפולי הכוחות לעבר מכוון והוא טי,

ה — ובאופוזיציה בקואליציה — טיים
במא עומדים אנו הקיים. במצב תומכים

 בארי עמי הקורא שגם לי ונדמה זה, בק
 בהשתמטות אותנו להאשים יכול אינו

 השורה במרכז עומדים אנו זו. ממערכה
הראשונה.

ה מכאן אך נ י  — המסקנה נובעת א
כאי — בארי הקורא מדיבדי המשתמעת

והשוט החיילים על ביקורת למתוח אין לו
בשטח. רים

 בחרו הם לא במצב. אשמים הם אין
 הפקודה פקודה. ממלאים הם זה. בשרות

 בה, בחר שעם־ישראל הממשלה מפי באה
 כאן עד להחליפה. יכול עם־ישראל ורק
צודק. הוא

ל בשטח שקורה מה אך ע ו פ  תלוי ב
הפקו את הממלאים בחיילים במעט לא

 בלתי־חו־ שהן פקודות וביניהן — דות
היש החקיקה לפי ואשר בעליל, קיות

 הצבאי בית־המישפט ופסיקת ראלית
ר ו ס עלי (״מתנופף אותן. למלא לחייל א

כדב אי־החוקיות...״ של השחור הדגל הן
כפר־קאסם.) במישפט הצבאי השופט רי

 שהחיילים החליטה ממשלת״ישראל לא
 בנות בתלמידות ברמאללה הגג מעל יירו

להי הם. נשק בלי למטה המפגינות ,15
 שאושרו צה״ל, של פקודות־הקבע פר׳

 בפירוש אוסרות שר־הביטחון, על־ידי
כאלה. יריות

הכבו בשטחים הנעשים רבים׳ מעשים
 חייליטדחי- של דעתם על נעשים שים׳
 או זוטר מפקד של מקומית ביוזמה דים,

 אינו בארי הקורא כי משוכנע אני חייל.
 משתדל גס ושהוא כאלה, מעשים עושה
 הדברים כאשר אותם, למנוע כוחו בכל

 תובע הוא כאשר אך בקירבתו. מתרחשים
ומבי העובדות מחשיפת להימנע מאיתנו
 חמות, במיטות ישנים שאנחנו מפני קורת׳
ן צודק. הוא אי

 על ובהצביענו החריגות את בחושפנו
חו את ממלאים אנחנו בשטח האחראים

 משתדל בארי שהקורא כפי בדיוק בתנו׳
 שהוא והעובדה — שלו חובתו את למלא
 דולק שאצלנו בעוד בקור־אימים, סובל

מאומה. משנה אינה התנור,
 בארי עמי של — חובתו ואף — זכותו

 אך נפשו. למצוקת פורקן לתת היא
 בקשה של לשון בכל ממנו מבקש הייתי

 למסקנה להגיע כדי לחשוב, להעמיק
ן י א  זו, נוראה מציאות עם להשלים ש

 כל עם יחד ושעליו, — עליו הכפוייה
להי וההגיון, הלב בעלי אזרחי-ישראל

הדברים. פני לשינוי אבק
עמלים. אנחנו כך לשם והרי

ה הווור״רז ]יהז


