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)21 מעמוד (המשך

 ידידינו אחרוני את מאיתני
לתדמיתנו, חמור נזק וגרמו
ל יהיה ניתן אם ספק אשר

תקנו.
 ו־ השיקרית המילחמה •

 הגנה של יסוד כל הנעדרת
 פילוג העם את פילגה עצמית,
 צה״ל לפני והציבה חמור,

 נמוכים מוסריים סטנדרטים
 לו היו זרים כה עד אשר

לחלוטין.
 של המפוארת המסורת

 קפדנית והישמרות קרב־מגן
 באזרחים, פגיעה כל מפני

 כנכס הונחלה אשר מסורת
 והפל״ ההגנה מן יקר חינוכי

לדורו צה״ל חיילי אל מ״ח
 ברגל עתה נרמסה, תיהם,

ה ובהפגזות בהפצצות גסה
הוע כשבמקומה מאסיביות,

תספה ״גם :העיקרון מד
רשע.״ עם צדיק
 מבוכה זרעה המילחמה •

 התפוצות יהדות בקרב ועלבון
 ברגש חמורה פגיעה ופגעה

 עם היהודים של הזדהותם
ישראל.

 עם וההבנה התיאום •
ב שהיו האמריקאי, המימשל

 במדיניות מאבני־היסוד עבר
למש מקום. פינו הישראלית,

 תוצאתו אשר וקרע קשה בר
ישורנו. מי
 במילחמותינו הארוכה • ז

הלאו הקופה את דילדלה
ה מירב מוטל וכרגיל, מית,
החל השכבות שכם על עול
בעם. שות
•  :מכולם הכבד והחטא י

 רצחה זו אומללה מילחמה
והפ צעירים ישראלים מאות

אימ־ רבים, אלפים לנכים כה
 אלפי חייהם ימי לכל ללה

 חורבן הרס, זרעה משפחות,
 משני ויתמות שכול ומוות,

 אלף כחמישים הגבול. צידי
פצו נכים, הרוגים, — איש
עים.
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 לסמא הלאומנות של טיבעה

 האדם מן ליטול עיניים, ולטוח
הג שיקול־דעת של אפשרות כל

והומני. יוני
 הלוהט רצונה על-ידי מדורבנת

הקו ״אדמת — הגדה את לספח
 למרחץ־ה־ הממשלה יצאה דש״,
 נפשעת מילחמה בלבנון, דמים

 מדינת־ את סיבכה היא ורצחנית,
ממ שאף כפי עמה, ואת ישראל

מעולם. אותנו סיבכה לא שלה
 שוקת לפני ניצבת היא ועתה
שבורה.

מ צפוי שהיה כפי המילחמה,
 אשר והחורבן ההרג מלבד ראש,
 פתרה לא נדיבה, ביד זרעה היא
 שאת ביתר הבליטה אן יייא דבי•
 שזעק והחשוב העיקרי הדבר את

 פרוץ לפני רב זמן גם לפיתרון
לעם המולדת בעיית :הקרבות

 הסיכסוך, שורש היא הפלסטיני,
 וב- באיוולתה שהממשלה בעיה

התעל ההיסטורית קוצר-ראותה
 להתעלם מנסה ואף ממנה מה

ש האסון אחר עתה, גם ממנה
עלינו. המיטה

״רוצה :לומר שיאנסוה עד
אני.״
 רחוק מה ומשפיל, נלעג מה

 הזמנתו מראה וההדר״ ״ההוד מן
 ב- לוושינגטון שרון של העצמית

 לפני להציג והכושל הנואש נסיונו
 מיזערי הישג ולוא בישראל העם
!האומללה המילחמה מן אחד

לאמ מציע הוא בשוק כרוכל
 הרחקת ״הישגיו״: את ריקאים

 ;מאזורנו הסובייטית ההשפעה
 למדינות ארה״ב של קירובה

 חסד. של לגמול ומתחנן ערב,
 שלו את עשה הכושי לשווא.

:השק מן יצא המרצע וגם
 אלא הגליל״, שלום ״מבצע לא

 חדש סדר על מקוללת מילחמה
ה סיפוח למען התיכון, במיזרח

 של האינטרסים ובשירות גדה
זרח. מעצמה

עתה הוכח מזמן, שידענו מה

 ך כ ל ע האכזרית. הבהירות בכל
ו ל פ . נ ו נ י בנ ״
 לא לעולם וה מחריד פשע ועל
!נמחל
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 ראש־הממ- חוגג בהם בלילות,

 הלוחמת״, ״מישפחתו עם שלה
 כוסיות, ומשיק שירי־מולדת שר

 שר־ביטחוננו בודה בהם בלילות,
 מניו״יורק, בדויות שיחות״שבח

 אב אני, משכבי. על אני מתהפך
 מ- כולי מכווץ בישראל, שכול

 ועיני וחיסורים הכאב עוצמת
 בני של חיוכיו אל בחשכה כלות

אהובי...
חייל,,. נער... שלי... ילד
מת אחריו ועולה מטפס אני

 מול בחשכה, הבופור במעלה נשם
 פורץ האורבים, המקלעים לועי
 הכדורים התעלות, תוך אל עימו

 מתאמץ אני גופי, את פולחים
 את אהבתי שכה בעיניו להביט
המהורהר... עומקן
 וביסורים באימה מתאמץ אני
 שביקשו כל בהן לקרוא רבים
 בין לנצח, המשולים ברגעים לומר

והלמות״הרימון... הצרור
 סועדת, הלוחמת״ ״המישפחה

ביש האבות ולב ושרה, שותה
דם... שותת ראל

 בני, קבר את בפוקדי יום מדי
 לערפל מבעד לקרוא אנוס אני
 ששיקרן המילים את דמעות של

 — השמיים לב עד זועק הציני
הגליל״. שלום במבצע ״נפל
 מילים נחרתו וחמתי אפי על

 — הקשה באבן אלה שיקריות
לשנותן. לי ניתן ולא

יל מימי הגיהינום, מתחתית
 חוט את טוויתי בשואה, דותי

 תקומתנו חלום חלום־מולדתי,
כאן. נקטע והחוט כעם,

הדוממת• האבן תחת
 כל אם החשוכה, הלאומנות

 כעשב-פרא צמחה אשר חטאת,
ה מכורתנו של הצחיחה בקרקע

 בני את גזלה והאהובה, קשה
של הגדול השקר ובשם התמים,

 ה־ אל בתואנות״שקר אותו חה
הכ מול אל במילחמות, שיקרית

והרימונים. דורים
 קיפדה עת ובכל אתר בכל

 עתה מיליונים. חיי הלאומנות
בנינו. את רוצחת היא

ישר ראש־ממשלת בגין, מנחם
 עומק כל מתוך לך קורא אני אל,

 עומק כל ומתוך המוסרית זכותי
פר אשר תולדותינו, את הבנתי
 על חוויתי ביותר הקשים קיהם
!המידבר אל לך :בשרי

 אשר והייסורים השכול ראה
 ההרסנית. תורתך ידי במו זרעת
 עשית אשר והעוולה החטאה ראה

בישראל.
 הרעננים, הקברים מאות ראה

 לשמיים, הזועקות האמהות ראה
 חס- שידם המובסים, האבות ראה

בבק האוויר פולחת רת־האונים
יקירם... בלורית לפרוע שם

 ולך לנו, שעוללת מה כל ראה
!המידבר אל

 חטאת בה הגדולה החטאה על
 הלא־הו־ בתורתך מודרך כלפינו,
 ההרג על כך״, ״רק על מאנית,

 ולך קום — וחסר״הטעם התפל
!המידבר אל

 תקום,״ יהודה ואש ״בדם לא
בנינו. נהרגים ואש בדם

 של חייהם על שמור ולמען
 לשמוח שיוותרו כדי הנותרים,
 גופם לשזוף בים׳ לרחוץ בחייהם,
ה הארץ של המיטיבה בשימשה

ל נערותיהם, מותני לחבק זאת,
 — בישראל חדשים ילדים הוליד
:לך קורא אני אלה כל למען
!המידבר אל לך
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 לך יקר ובתמים באמת אם

 קום אדמתנו, על כעם קיומנו
:מעשה ועשה

כ ראשך, על שק־אבלים עטה
המיד אל לך ולך, אבותינו, דרך
 מיישוב הרחק הצייה, ואל בר

ו הנותרים לילדים וייטב אדם,
!לארצם ייטב

ב ק ע ■ , ן מ ־ ו ט ו ב ג אבי תיל־

במדינה
תלאביב

ב ר ק ה־־צדק111ב ה
 טוענת, תל־אביבית קשישה
 סבקשת נית7י7התט גי

מביתה. לסלקה
:אומרת בעלת־הבית

שם;״ גרה 37 ״היא
החו דקות תוך פשטו הלהבות

יחי שברח' הבית חלונות דרך צה,
והז בתל־אביב בנווה־צדק 6 אל

נש לא לכבאים השכנים. את עיקו
 הערי- את במים לשטוף אלא אר

 רהיטים, פעם שהיו השרופות מות
מטבח. וכלי בגדים,

 למזלה, היתה, לא הבית דיירת
 וקרוב )66( אלטמן שרה במקום.

 מצאו אוורץ, ארית שלה, מישפחה
בי ליד המאוחרות הערב בשעות

 סיימו שכבר מכוניות־כיבוי תם,
עבודתן. את

 האשד, זעקה ההרס, את בראותה
ניס זה כי יודעת שהיא ביידיש,

 את לעזוב אותה לאלץ נוסף יון
ביתה.

 לבית בבכי נכנסה אלטמן שרה
 וקירות אפר ערימות בין השרוף,

 סירבה היא ארצה. נפלה שחורים,
 שהוא למרות המקום, את לעזוב

 למגורי אפילו עוד התאים לא
בהמה.
סנ אברהם, המנוח, ובעלה שרה

 ב־ לישראל היגרו במיקצועו, דלר
 יצא אברהם מברית־המועצות. 1948

 לברית־המוע- ועבר ממחנה־ריכוז
 הוא שם הגרמנים. נסיגת אחרי צות

החליטו והשניים שרה, את הכיר

יחיאלי כרחוב הכית
בהמה מגורי

אדטמן שרה דיירת
גנבו אלמונים

ורזינסקי ויוסי אור שיטרית כעלי־כית
״אחרת דירה לה ״יש !

 עברו הם רוסיה. את לעזוב מייד
 מקיבוץ לישראל. ומשם לפולין,

 לנווה- ומשם לרמלה, הגיעו נען
צדק.

 שרה שנה. 19 לפני מת אברהם
הת שבו בנווה־צדק, בבית נשארה
חודשי. בשכר גוררה

 את פקד הבעל של מותו לפני
 אליעזר, בנה, אחר: אסון האשד,
ב שנותח אחרי ,12 בגיל נפטר
רגלו.

 הבית בעל מכר שנה חצי לפני
 השטח את אלטמן שרה גרד, שבו

וב המלילנית — אור לשימרית
 הבעלים נשים. לבגדי בוטיק עלת

 הצליחו כבר השטח, של החדשים
 סביב הישנים המיבנים את להרוס
ל כדי אלטמן, שרה של ביתה

 חדשה. לבניה הקרקע את הכשיר
לעזוב. סירבה שרה

 שבועיים לפני הגג. את גנבו
 חלונות את אלמונים גנבו בערו
הקשי אותם. הורידו פשוט הבית,

 לאלץ נסיון זה גם כי טוענת שה
לעזוב. אותה

סי ),31( הרן דוד השכנים, אחד
ו גבר ״ראיתי :הזה להעולם פר

 של מהבית חלונות מסירים אשד,
אלטמן.״ שרה

 אחר, נסיון אחרי כבר היה זה
 אלטמן. שרה של לדבריה שבוצע
שאל אלטמן גילתה הימים באחד
 נע- יד הגג. כל את לה גנבו מונים

 של הרעפים מאות את הסירה ל?זה
 כעת אפשר הבית מתוך הגג.

השמיים. את לראות
 הת־ כעלת-הבית, הגיבה
 קניתי :אור שיטרית מדילנית

 בית. לבנות כדי הזה השטח את
 שבו הבית, לגבי הריסה צו קיים

אלטמן. שרה מתגוררת כאילו
ב גרה אינה בכלל הזו האשד,

 שטאנד ברח׳ דירה לה יש הזה. בית
 ידועה היתד, היא בתל־אביב. 8 מם׳

 ואחרי זו, דירה בעל של בציבור
נש השנה, בתהילת נפטר שהאיש

 היא אך בדירה. אלטמן שרה ארה
 שברחוב בבית סמרטוטים השאירה

 הרושם את ליצור כדי ,6 יחיאל
 נמצאת. היא בו שלה. הבית שזה

 מפעם רק שם מבקרת היא בעצם,
לפעם.
ה את הורדנו בעלי ולא אני לא

 הרעפים, לגבי הבית. של חלונות
מי. יודע מי אותם, גנבו פשוט
התמלילנית. דבר כאן, עד

 יחיאל ברחוב הבית על הקרב
ממשיך. 6

חיים דרבי
ס1מגו מעש■□ י

 החשזד הסתובב האם
 77בג טיבנסיים לא7

5 מחלת־גסש
 סימון ורדינה הדתית השופטת

נצי לה שהגישה בחומר הציצה
 אהרונוביץ, זהבה המישטרה, גת

 שם הכתוב לפי קלות. והסמיקה
 צעיר גבר שייפר, מורים הסתובב

 קיראון בחוצות אדמוני, שיער בעל
 ואיבר־מינו מיכנסיים ללא כשהוא
חשוף.
 המישטרד, באשה. נגע לא
להסתכ החשוד את לשלוח ביקשה

 שייפר את שאלה והשופטת לות
מגומ בעברית סיפר הוא לתגובתו.

 מ־ סבל נעצר שבו ביום כי גמת,
 למררפאה. והלך נורא, כאב־שיניים

 לחורו, להמתין לו שהורו מכיוון
 הגיע לפתע שם. וחיכה לרחוב יצא

ב חזקה מכה אותו שהיכה שוטר
 שם גם למרפאה. והכניסו פניו

 והי- הפקידים אחד עליו התנפל
 על מילה אמר לא החשוד אוחו. כה

 ורק המיקרה, בעת לבושו מצב
 קשר לו היה לא עכשיו עד כי ציין
באשה. נגע לא והוא בחורות עם

 מסכים הוא אם שאלה השופטת
 ל־ בבית־חולים להסתכלות ללכת

ל תיאלץ כן לא שאם חולי-נפש,
 ניסה החשוד למעצר. אותו שלוח

 את עשה לא כי לשופטת, להסביר
 עדים כל ואין לו המיוחס המעשה

ני גם הוא כזה. במצב אותו שראו
שיע הגיוני זה שאין להסביר סה
 כפי אחת, אשד, לפני רק זאת שה

 אילו — המישטרה בבקשת שנאמר
ל מתפשט היה בלתי־נורמלי, היה
הכל. עיני

ל הסכים דבר של בסופו אבל
נפשית. בדיקה

 החלטת את ושמע עמד כאשר
 להסתכלות, אותו לשלוח השופטת

 מכנסיו.כדי חזית את החשוד מישש
סגורים. שהם לוודא
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