
11110 ד״ן, דמישנחת בן גנן, יהונתן והססיויקאי המשודר הסונר,
עם חסיו י ער מספד ־״נ1, ש 1 מו תי־ נו ניו ער תוגכו עו שבני־דווו

ו״צמו ־ עזו הוא דודו את המבין וי היהיו שהאיש ואומו ין די

ח עולי!כיס־ הג׳סוים  ז
 הר־ציזן. ומאיר שוון ארק!

מיו*. רצית•ולוחש!
 תחמשץ היו חס
שו..חסמבו!״ ,הטבע

 הזמן כר ורה שרי ושא
 כד ורה שר״ סנא בצבא,

 שוי סבתא ובנגסח, הזמן
 ואמא חולת, תזמן כז ודחוה

שליהיתהנרהזמוממוומת

 ,נרשה ביוס־הניפווים
 שוון ואו? של לקחו
 סבת חשת לו: ואמוח׳
ר, ולבני לי א׳שית  וז

לסליסיקה חיננס ,אל

שבו 1373-1  החלוק נ
 שאני ותשמחי ואז שר,

 ובלתקת לוווח אדו
רח• תנח־זל.  יל!במת, י
תושב ושאני ומת ואמות־

 אתו זת שר אבא
 אח להקדש שהתרת

 לביססרתמוזו!. ודו
בו משלת!לא ל איתי ר  י

בהול מאשר אתו רבו

 של מיתוס לתוך גולדבו
בו זה ולמש מתח,  חו
 ׳נזל שאחת סוב הכי

 חמולות. למין לישות
לוח! חששי אז

 ותוהה. כואבת מבולבלת, הולפת אני
 הרגשתי לא חיי בימי פעם שאף לי נדמה

ש בהרגשה מסתובבת אני כל-כך. רע
 אני עלינו. חרב ילדתי של ועולמה עולמי
 עיניהם את מורידים הורי את רואה

 על אם אותם שואלת בשאני בבושה
 הדברים כל פתאום חלמו. הם כזו מדינה

מ מובנים לא כבר מאליהם המובנים
 לילד להגיד מה לך אין פתאום אליהם,

 יודע ואתה שאלות. שואל כשהוא שלן
 הילד כי ליפות, או לשקר לן שאשור

אתה עיתונים. וקורא טלוויזיה רואה

 שואל אתה אשם. ומרגיש אחריות מרגיש
 ואתה נשמע, מה סתם נשמע, מה הברים
 כולם אצל רע. שנשמע תשובה מקבל
 שבוע שלפני מ* אצל אפילו רע, נשמע
 יאשר אצל שביקרת זה על אותן גינה

 אינו הוא גם המילחמח. בזמן ערפאת
ומתבייש. המום מבין,

ה לתוך כמוני שנולד אדם חיפשתי
 הראשון הדור שמכונה מה שהוא מדינה,

 מיל- לתוך שנולד מי ישראל. מדינת של
 במילחמת בג׳ולים שיחק השחרור, חמת
במיל־ חובה בשירות כחייל נלחם שיני,

 ביום״ מילואים ובחייל ששת-הימים חמת
ובמילחמת-חלבנון. הכיפורים

 יהונתן רחוק. ללכת צריבה הייתי לא
 הראשון, למחזהו חזרות כעת עושה גפן

 בבני עושק הזה המחזה אייר״. ״קשר
 את להגשים חיה שאמור שלי, הדור

 להמציא יהונתן, שאומר כמו או, החלום
החלום. את

 תייתי מאז מכירה אני גפן יהונתן את
 שמי- הייתי כשאני חברים היינו ילדה.

ב סג״מ היה והוא בירושלים נישטית

 מכל יותר אולי גפן, ויהונתן צנחנים.
ה את במילים להביע יכול אחר, אחר

 בני של החידלון הרגשת ואת תחושות
שלי. הדור

ה תלמידי ילדים יש שלי הדור לבני
 היסודי. בית־השפר של הנמוכות כיתות
ל שני דור המיקרים ברוב הם ילדינו
 שלי חברות שומעת ואני הארץ, ילידי

 הארץ, את לעזוב רוצות שהן אומרות
 המחשבת את לעכל מסוגלות לא הן כי

 במיל- ימותו או בצבא ישרתו שילדיהן
ח- היו גאווה באיזו זוכרת ואגי חמה.
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