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 הקיבוצניק
דמידחמה רץ

 ב״מע- בהן רן לויטננט-קולונל עם שנערך הראיון
 להדביק שניתן התירוצים בסערת״הקרב• נערן לא ריב,״

 ב- ששירת בעת בטלוויזיה כהן של האומללה להופעה
 נאמרו הפעם כאן. יעמדו לא מילחמת־הרס״הלבנון,

 (או ין־שמואל קיביץ של המוריקים בדשאים הדברים
מדכ והדברים ״מעריב״). מערבת של הממוזגים בחדרים

ם :ראיון אותו של מהפנינים כמה הנה עפר. עד אי
ם אני שטני... במעט בקור״רוח נילחם ״אני ח ק- לו  מי

דיב הצבאות בבל האייכמנים בל במטרה...״ הדבק צועי
ת בכך הצדיקו זו, ברוח רו שתתפותם א  מילח־ בפישעי ה

ח כי עצמו, על מעיד בהן רן — כן על יתר מה.  חלק לק
ויל נשים כולל אזרחים, ואלפי מאות של ובטבח בהרג
 המערבית... ביירות על פגזים אלפי ״יריתי :בלבנון דים.

 שמילחמה להבין צריך לביירות המילחמה את שהוביל מי
חם ממש אזרחיים.״ קרבנות מפילה עיר בתוך שטני. לו

 גם הוא עושה בפשע, השתתפותו את להצדיק כדי
חס מעניינת תפנית  בעבר, יצג שאותן של״י, לעמדות בי
ת מוכנים לא ״שהם טענה אש״ף אל ומפנה  בשלום לחיו

טונומיה ובגדה, ברצועת־עזה ישראל ליד  לפי מלאה באו
דייוויד.״ קמפ בהסכמי הכתוב

 ועל וילדים, נשים באזרחים, הטובחת מילחמה זוהי
 השחור הדגל מעליה תלוי אלה, שורות כוהב להערכת בן,
ת, של קיו  בפר- במישפט פסק-הדין במאמר אי-החו

ם. אס תחו ״זוהי בי להצהיר מפריע זה אין לכהן אבל ק
בו." גאה שאתה לגוף להשתייך נפלאה שה

 ״שלא בל־בן רן התרגז האפשריות ההתרגזויות מכל
 הוא בתי״שימוש.״ או טלפונים שלי לחיילים הביאו
 בחיי לחסוך בדי האם לביירות. להיכנס כדאי שלא סבור
 למערב נכנסים שאנחנו ״נניח :נשמע הבה י וילדים נשים

 בידינו ישארו עדיין מחבלים• 2000 שם ונהרוג ביירות
ם מחבלים 6000 ם למצוא נצטרך ואנחנו חיי  לשכן מקו

המילכוד." זה אותם.
 לעמוד שרצה אדם של המוסרי־פוליטי הפרופיל זהו
 בנציג לכהן בדי האחרונות, בבחירות של״י רשימת בראש

 רוב היה הזה ולאיש בכנסת. הישראלי מחנה״השלום
 יש של״י של הפוליטי שבמרחב העובדה של״י. במועצת

ת אותי מבהילה בזה, לאיש גם מקום ק חז מ בהר אומי ו
שהחלטתי שצדקתי, גשתי בבחי עבורה להצביע שלא כ
האחרונות. רות

המילחמה. בנושא עצמו את רק מייצג אינו בהן רן
 בני את המקיפה רחבה, יותר הרבה מתופעה חלק הוא

 התחנכו אשר צעיר, מגיל שם שגדלו אלה או הקיבוצים,
הקיבוצית. התנועה של החינוכית במערכת

 קיבוד (בן רון אימרי ח״ב או מגן־שמואל כהן רן
 קיבוץ בן או אפיקים, קיבוץ בן או מישמר־העמק),

שטחים בפר-עציון ת מעבר בולם, — הכבושים ב קו  למחלו
ת שומעים שהם ברגע למילחמה רצים הפוליטיות,  א

ה. תי  באיזה מדובר היה כאילו לקרב רצים הם קולו
 טוב־ של דם פולחן במין רצים הם מותנה. רפלקס

 מילח־ מילחמת־מגן, זו אם חשוב לא למות־בעד״ארצנו.
 רוצים שבה ופושעת תוקפנית מילחמה או מת-קיום

 בשעטה לקרב רצים הם בלבנון. חדש״ ״סדר לעשות
ם גם אדירה להם. קראו לא א
 עוד — ליטאני למבצע התנדב עדותו, לפי כהן, רן
ת צבא בתולדות חשוכה נקודה קפנו  אף _ הישראלי התו

 הלך ממפ״ם, הח״כ רון, אימרי לו. קראו שלא פי על
 שבחבר- פי על אף בהתנדבות, למילחמת-הרס-הלבנון

זאת. לעשות חייב היה לא כנסת

 דגם להיות יכול רון, אימרי הזה, ה״סוציאליסט"
ישר שוביניסט הוא מצוי. קיבוץ בן של לפרופיל מצויין

 רדוד חינני, קיבוצי בתבלין מתובלן השורה, מן אלי
ת, מבחינה  ושיטחי, פשטני הצבא, על שרוף אינטלקטואלי

 תוך הישראלי, בפולחן־הממון ומשתתף מעולה משקיסט
הקיבוצית. למציאות התאמה

ם גם  מן להסתייג המנסה קיבוץ בן למצוא ניתן א
מפ עין״שמר, קיבוץ בן גרוסמן, אבישי (במו המילחמה

להש ממנו מונע הדבר אין הארצי) והקיבוץ מפ״ם עילי
ש במי חלק, בה שלקחו החיילים על ולגונן בה תתף

 הוא גרוסמן של לדידו החטא, טוהר־הנשק. על מקפידים
 בפצצותיו והרס הרס שזורע הטייס ואילו המדיני, הדרג

תחן התו  זו טוהר״הנשק• חיילי הם בפגזיו, בך העושה ו
ההש נובח הקשה ההרגשה על אולי שמקלה חלוקה
ממש. בה אין אולם בפשע, תתפות
ם גרוסמן אבישי או רון אימרי כהן, רן  חיילים אינ

ם ,18 בני  שירות במיסגרת להילחם לראשונה ההולכי
 בעלי לחייהם, 40וה־ 30ה־ בשנות אנשים אלה חובה.

 פוליטית, מנהיגות של יומרה ובעלי פוליטית מודעות
לסרב העוז את מצאו לא זאת, ובכל שמאלית. לכאורה

 בניהמשנן־ם וצים ..גווע
 שיש ארה כולל למילחמה,

צידקתה? לגבי הידהווים להם
 בהן כרן אנשים זאת, רק לא בלבנון. בפשע להשתתף

ם רון ואימרי סי ת לטהר מנ טעמים. בק״ן השרץ א
 פירסמו הקיבוצית מהתנועה שבולים אבות כמה

 ילדיהם מות על זעקו דרכם קורעי-לב, מכתבים לאחרונה
 מהשאלה פטורים אינם הם גם אבל זו• מיותרת במילחמה

 בני רצים מדוע 1 למילחמה רצים הם מדוע הקשה,
תם בולל למילחמה, המשקים  להם שאין משקים בני או

מילחמה של צידקתה לגבי הירהורים  בן־אדם איזה ז ה
 נראית שלא מטרה למען חייו את להקריב מובן בריא
י לו

 הקיבוצית. בתנועה שקיבלו בחינוך נעוצה התשובה
 הם לפיה אינטנסיבית, שטיפת־מוח שבמרכזו חינוך

ת חייבים  לבל ולהתנדב ביותר הטובים הלוחמים להיו
 איזה עילית. ליחידות הנחשבות הקרביות, היחידות

ם מתגאים הקיבוצים מדוע 1 בכך יש כבוד  מיל- כל בסיו
 לאחוזם מעבר הרבה שהוא הגבוה האבירות באחוז חמה

 לפרסם ״דבר״ הספיק כבר זו במילחמה גם ן באובלוסיה
ת ם מול הקיבוצית התנועה חללי של האחוז א  ב- אחוז

ה, אנו." פטריוטים איזה ״ראו בבחינת אובלוסי
 לקיבוץ הפריע מה ן דם פולחן לאותו ההסבר מהו
ת בערך חייבי-הגיוס, לבניו להגיד הארצי  המילים א
 בחרנו לא אנו ממשלתנו. אינה הליכוד ממשלת : הבאות

ה בה ת אינן המדיניות ומטרותי בלו  אנו אין עלינו. מקו
ת רוצים ח ק  בשטחים והטיפוח הדיכוי במדיניות חלק ל

ת שתסבנו רוצים אנו ואין הכבושים בהרפת חייבם א
ת ת קנו מתי  כן על בגיו־שרון• ממשלת של אפשרית מילח

 קרבית יחידה לאף להתנדב שלא לבם ממליצים אנו
 בבן. לכם נסייע אנו בעורף. תשרתו למען הכל ולעשות

נאמר. לא זאת בל
 התנכל לא מדוע להבין אפשר לאחור, במבט היום,

מב וגדלה פרחה התנועה הקיבוצית. לתנועה הליכוד
הס אחרי למלא המשיך הליכוד כי נראה, כלכלית. חינה

 התנועה תספק לפיו מהמערך, שירש בלתי-כתוב, כם
ת הקיבוצית ת הרפתקה לכל בשר״התותחים א מתי  מילח

כלכליות. הנאה טובות מהמדינה זאת תמורת ותקבל

 התנועה הליכוד. מדיניות צידקת את הוכיחה זו מילחמה
ה הקיבוצית אה קיימ ת במלו ם. חלקה א סכ ה ב

 במדור אלה בימים הופיעה לכך נאה אילוסטרציה
ם הקיבוץ־הארצי ״הארץ״. של הכלכלי ת  על לאחרונה ח

ת 13 של רכישה הסכם מו  ״רסקו״ שבונה במיגדל קו
 הציבורית ״רסקו" לא (זאת בית״ציוני־אמריקה. ליד

״ אלא היהודית, העם בבעלות  לשר- שנמכרה רסקו
 הקיבוץ־הארצי ישלם כן על מרידור). יעקב הכלכלה

 שקלים. מיליון 400כ־ שהם דולר, מיליון 13מ״? יותר
 מיקדמה ל״רסקו״ הקיבוץ־הארצי שילם אלה בימים

תו (בערך דולר מיליון חמישה של ם או  שהטלוויזיה סכו
חה.לגייס הישראלית  האדיר שטיפת-המוח במבצע הצלי

הליבי״תרום). של
 מצויים הקיבוץ־הארצי שמישרדי שחושב מי

 תל- בצפון נמצאים כולם טועה. בשכונות״מצוקה, כיום
 היה הזה הכסף אילו ביותר. נאה מגורים ברמת אביב,

ת בלבנון, המילחמה נגד המאבק למימון מוזרם סק הפ  ל
אדי תנופה מקבל המאבק היה בביירות, הנוראי הטבח

ההתייש תנועת של הפיננסי העדיפויות סדר אולם רה.
לצ שמותר מזה שונה השומר־הצעיר של מיסודו בות
סוציאליסט. להיות שמתיימר ממי לו פות

ק אין לעיל מהאמור הסי הקי התנועה חברי שכל ל
 יש בקיבוצים גם חס־ושלום. במילחמה• תומכים בוצית

 שיבדוק מי אולם ובירושלים. בתל־אביב כמו מתנגדיה
 בל כמעט מעניין. מימצא ימצא יסודית, יותר בצורה

 מאנשים מורכבת המילחמה נגד הקיבוצית האקטיבה
ם מהעיר. לקיבוץ שבאו ק  בטל שם הקיבוצים בני של חל

בשישים.
הישראלי, הכיבוש לצבא בהשתייכותו גאה כהן רן אם

ם אני בכך. מתבייש אני ח תנ  וה־ 3ה־ בני ילדי, בי בבן מ
ם גילם בני אל מבט להישיר יוכלו ,4  והלבנו־ הפלסטיני

 בעוד בגאווה להם ולהגיד הנורא, מהטבח ששרדו נם,
 לבני יגידו הם בפשע. השתתף לא שלהם אבא בי שנה, 20

 שלוחמי להם סיפר שלהם אבא בי הפלסטינים גילם
וההש התופת מכונת מול בגבורה לחמו בביירות אש״ף

 נשברה, לא ורוחם להילחם המשיכו הם הישראלית. מדה
 כפי ממש צבאי, סיכוי בל להם נשקף שלא פי על אף

 קודם שנה 40 ורשה בגיטו היהודים ללוחמים שקרה
.1942ב״ לבן,

ן עו •ריענלים ספירו. גד
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ר ו צ מ
מצור ועוד

 רסי- זה• אחר בזה הנצורה העיר על נפלו .״פגזים
ם ה ת הביאו סי ם הכבישים ונכות. מוו  פעורי היו והבתי

חלק אזרחים• היו הנפגעים .מן הרבה חורי־פגזים. ה ב
ר למצור חששי בשבוע היה העיר של מערבי  חריף מחסו
ת שכן במים,  שצר האוייב בידי היתה השאיבה תחנ

ם העיר. על מי  שבהם המים, מבורות במשורה חולקו ה
קוו  בעזרת שאבו מפז היקרים המים ואת גשמים, מי נ
 הפכו ובכך נחתכו שמיכסיהם פחי־נפט, לתוך ודלי חבל

 גרם 100 — ויותר יותר קוצצו המזון מנות מים. למיבלי
הצרכים. לבל ליום מים ליטר 10ו־ לנפש לחם

 האכזריים הצרים מפני העיר על המגינות העמדות בין
ה הקישור בפעולות .11ו־ 10 בני ילדים רצים שלה,

 ל־ בולם חוזרים תמיד לא אלה, ילדים של חיוניות
ם חלק מישפחתם• של הארעיים ״מיקלטים״ ת מסיי  א

ופגזיו. האוייב מירי חייו
ם על־ קרובות לעיתים מופרים להפסקת״אש הסכמי

 האו״ם מטעם שנשלח המתווך העיר. על הצרים ידי
בידיו. חרס הוא אף מעלה

חלק הפך העיר על המצור ס מן ל תו  גבוי של המי
ה רת־העם סטורי ההי שלו. ו

 על הנוכחי המצור של התיאור אינו לעיל התיאור
 נשמע במה-שזה עד התיאור זהו שבנה. ארץ של בירתה
ירושלים• על המצור של אלה בימים מטעה

 וחש מרגיש 1948ב״ הנצורה בירושלים שהיה מי כל
ת שחלקו היום עד מ קו ת טן היה לא העם ב בהר ק
ת חיילים של מתרומתם בה תו ת בחזי  של מתרומתם אחרו

ה. על שהכריזו האנשים מדינ ל

 העיד עד המגינות הונמדוה ..נין
 האנזו״ס הצרים מפני

״11 ובני 10 בני ילדים וצים
 (ההגנה צבא האם סטלינגרד. מצור ירושלים. מצור

ליצי ביירות, על בצורו פעולותיו, במו יגרום ישראל ל)
ב לדור מדור ישננו שאותה אגדה ;גבורה אגדת רת

 לא אחר עם של למשאת״נפש להיות שהפכה מדינה,
!היהודי לעם משאת־נפש הייתה משישראל פחות

, על• קופנהגן כהן
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