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125 מעמוד (המשך
 אחרי העדיף, במושבה, שגדל איתן,
 התיכון, בבית־הספר לימור של שנתיים
 ללמוד ועבר בצה״ל, גורלו את לקשור

 הסביר הוא בחיפה. הצבאית בפנימיה
 בלימודים המבוזבז הזמן על ״חבל זאת:

 בו־זמנית יכול אתה כאשר גרידא,
 כשיר להיות כרי עצמך, להכשיר

 של ולביטחונה למאבקה לתרום
״ לעצמי... אמרתי כך שלך, המרינה

ליחידת איתן התגייס 1958ב־

 שקיבל בחלקת־קרקע כנרת, במושבה
ממישפחתו.

 למצות הצליחה שלא ימינה, האם,
 להנחילו הצליחה לכתוב, חלומה את

 מצא הוא 1960 מאז איתן. איתן לבנה
 הסיפרותי ביתו את קשת בכתב־העת

והאידיאולוגי.
 הקיבוץ בהוצאת פירסם 1968ב־

 הראשון קובץ־שיריו את המאוחד
 עת, באותה ברהטים. אסור מלך
ביום הגיע לאור, סיפרו צאת אחרי מעט

 רהופתקה האידיאולוג■ הבסיס
 אלפי ער בלבנון, הנוואה
 עדיו* הונח ופצועיה, הרוגיה

מישודהחוץ בחסות הכנענים
 להרפתקנים בדומה הימי. הקומנדו

 פעמים שלוש ערך הימין, של אתרים
 ״טיולים הצבאי _שירותו במהלך

 טיפס ובהם לגבול, מעבר אל פרטיים"
להר־חרמון.

 כפי ,1959ב־ נערך הראשון הטיול
 טיול. לעשות רציתי ״פשוט שסיפר:

 עם הלכתי מעשה־גבורה. שום בלי
 כושר ובעלי היטב מאומנים חברים

מיוחדת. בעיה בדבר ראינו ולא מעולה,

 הירושלמי, טעמון לקפה אחד בהיר
 הקיצוני. לשמאל כמעוז אז ששימש

 אידיאולוגית להתגרות ניסה איתן
הקפה. מיושבי בכמה

 פירסם אחדות שנים כעבור
 סיפ־ הסוציאליסטית בהוצאת־הספרים

 בעל סיפרו.השני, את פועלים ריית
אמור. ארץ הכנעני השם

 על איתן שהעניק ראיון מתוך
אפשר שעבר, קשה חווית־ילדות

בלתי־חוקית) הר־ציון(בהתנחלות ימינן
גוש־אמונים של טפסים

 שלא כדי נשק, איתנו לקחנו לא אפילו
 בטיול ״ מיותר... בקרב נסתבך

 שוובא, הלבנוני לכפר מעל הראשון,
 נפתחה לבנונית, בנקודת־מישמר

 ולהגיע לחמוק הצליחו הם אש. עליהם
מעין־ברוך. לאיזור

 הטיול עבר הבאות הפעמים בשתי
תקלות. בלא לחרמון
 איתן פירסם הראשון סיפורו את
 אמיר. אהרון שבעריכת בקשת, איתן

לחרמון. הטיול את מתאר הסיפור
 נשא הצבאי שירותו תקופת תוך

 משקו את להקים והתחיל אשה
0 0

 הקיצונית: מהשקפתו מעט לגלות
 פלשו כאשר 7 כבן ילד ״הייתי

 כאשר לארץ־ישראל, ערב צבאות
 גשר, באיזור הירדן את חצו העיראקים

 שבנפילת הסכנה על ריברו כאשר
 הילדים אותנו, לפנות באו הדגניות.
 בסכנת־כיבוש. הנתון מהעמק והנשים,

 הבעתה מבטי את לשכוח יכול לא אני
 הדאוגות ההבעות את המבוגרים, בעיני

 את במושבה, שהיו שלנו החיילים של
 המבוגרים בעיני שהיו סימני־השאלה

 שיירת־הפינוי כאשר במקום, שנותרו
הזאת המצב תמונת כל לזוז. עמדה

דווידי ימינן
ואדמה דם

 אזכור אני שנים. במשך אותי ליוותה
 ואי־ זה את לשכוח אי־אפשר אותה.
מסקנות..." מזה להסיק שלא אפשר

 המסקנות את הסיק איתן ואיתן
שלו.

 דגל את נושא הוא כיוס,
 שמות גם הכנעניות־הימנית־הקיצונית.

 רגילים. יהודים־ישראליים אינם ילדיו
 משמו הגזור שם אסר, בכורו בנו שם
 ביתו שם סנחריב. של בנו אסרדין, של

 של הרומן גיבורת שם על לא שירה,
 הצוללת על־שם אלא עגנון, ש״י

 חיפה במיפרץ שהוטבעה האיטלקית,
באח ושרק במילחמת־העולם־השניה,

 מהמים. למשותה בניסיונות הוחל רונה
נבו. השלישי הבן שם

 איתן של השקפת־עולמו עיקרי את
בראיון: תלמי מנחם תימצת
 כי ונכון, שאמת לנו אומר הוא ״...

 רב בבירור כתובה השקפת־עולמו
בשיריו."

 ישראל, של המדיני הקיום
 ורק אך להישען יכול אומר, הוא
 מה כל לנו שיבטיח השטח על

 מרחב, — לו זקוקה שהארץ
 מקורות־מים מקורות־מחייה,

 לכדי באים לא אלה וכל וכדומה.
 יושב שבהם בגבולות ביטוי
 אומר, הוא מכאן, כיום. צודל
 נסיגה על לדבר מה שאין

 על לדבר יש אלא מהשטחים,
נוספים. כיבושים

 בפירוש: לכתוב יכול אתה ״כן,
 סיכוי שום לנו אין זה בלי כיבושים.

 שאני מכאן, שנים. לאורך מדיני לקיום
 בעד אלא שלמה, ארץ־ישראל בעד לא

 הגיאוגרפיים בגבולותיה ארץ־ישראל
 כל את רק לא שיכללו האמיתיים,

 ופירוש לגו. שיידרשו מקורות־המים
 והר־הלבנון הליטאני היתר, בין הדבר,
 לא במיזרח. עבר־הירדן וכל בצפון
 אחר מוסיף, הוא הגבולות, מן פחות

 שבתוך האנשים חשובים קל, הירהור
 אנשים יבינו לא עוד וכל הגבולות.

 — חיים הס שבה המציאות את אלה
 כל את מקבלים הם שבה מציאות
— מכאן ולא מבחוץ חווייתם אמצעי

 שגם ודומה החדשה, עברית בשירה לה
 אורי שבשירת הדמיים קטעי־השירה

 של הדרך מורה גרינברג. צבי
 ליד צימחוניים הם ״ברית־הביריונים"

איתן. איתן שירי
 בקובץ מקובצים שרובם בשיריו,

 עולמו: את מתאר הוא אמור, ארץ
 מפתחות הצבאות את הצבא את ״ארגן
 / שוקקת אנשים נשמת / הרכב

 / מנופצים אלים כהבטחת בדם מלכות
 שלא / מי אנחנו, מנופץ, שלא מי אבל

 חיים, להיות שמדמים אנחנו מנופץ,
 שלמה כולה המלכות את רוצים

 נבוא אם וגם / וצדק אמת / שלמות
מטוסים..." וכמאתיים טנקים באלף

 קטעי־שירה של צירוף זהו
 השיר כגון מובהקים נאציים
 ניצי ״אנחנו המפורסם: הנאצי

 יתנפץ כשהעולם קדימה, עד
לרסיסים...״

 הרייך שנות ״אלף מסורת את
כנענית, עברית בגירסה השלישי",

 / האיוולת נגמרת לא נגמר לא
 נשים איוולת אנשים איוולת
חיים...״ איוולת
איתן, איתן עורך שלו, אחר בשיר

 ניסיון לשיחרור הדרך הכותרת תחת
 והמאבק היישות על המלגלג סאטירי,

כותב: והוא הפלסטינים. של
 רצופה פלסטין לשיחרור ״הדיר

 דרך לרצף שביקשו וערבים / גוויות
 ונקברים לקבורה זכאים / בגוויותיהם

 איוולת שום אין אולי או (...) כדתם
 אולי או / מידי משליך שאני ברימון

 האש בתנועת איוולת שום אין
 איוולת שום אין אולי או / הממיתה.
 הקדושה האדמה על נמשכת במילחמה

 רצופה פלסטין לשיחרור הדרך /
 תשוחרר לא פלסטין אבל / גוויות
פלסטין..." שאין משום

 איתן של קובץ־שיריו שירי אחרון
 מכולם, האכזרי מולך על שיר הוא איתן
 והכישרון השיר עדנת המשולל שיר
 כאשר רטוש. יונתן הכנענים אבי של

 של במוסף־הסיפרות זה, שיר פורסם
 שמיר, משה אז היה שעורכו מעריב,

 הצהרון, קוראי בקרב חמת־זעם עורר
 במיכתבי־מחאה המערכת את שהציפו

 15 בן נער של מהם, שאחד רבים,
 ״הזדעזעתי אמר: פורסם) לא (ששמו
 אשר אלה, שורות כתיבת 'מעצם

 בצה״ל כשאהיה עתידי את מתארות
המילחמה..." שעת תגיע וכאשר

 איתן של ־ ״ילדים" בשורת ומהי
איתן?

 במיל־ שתמותו אתם ילדים,
 בטנקים שרופים הבאה/ חמה

 הלומי בפגז קרועים או
 ואיברים ידיים וכרותי רסיסיס/
 עכשיו/ תפחדו אל / פנימיים

 תמותו כי בבואה/ תפחדו ואל
 אין כי (...) הבאה במילחמה

 מיל־ ואין מתים בלי מילחמה
 ואין / רבה ריגשה בלי חמה
 שייבחר. במועד מוות בלי חיים
 ומי יבוא מי תחשבו ואל (...)

 כי מילחמה/ תהיה שלא יעשה
 קרבות/ ויהיו מילחמה/ תהיה

 שרופים וגופים קרועים בשרים
 ועצמות שפוכים ודמים

 ורוחות / מצטמקות מאפירות
מרחפות. מתים

 במילחמה שתמותו אתם ״ילדים
 הבכא בעמק הרבה להפסיד בלי הבאה/

 / למוות בוז על אליכם שדובר אני (...)
 במילחמה שתמותו למוות בוז על

 ואמת דיברתי פשוטות הבאה/
״ דיברתי...

 את איתן איתן ניצל בילדים
 לכלי- מיקדמה להעניק' ההזדמנות

 הימין של שנואי־נפשו התיקשורת,
מאחל: והוא המטורף, הישראלי

/ השידור תחנות ״תנופצנה

באום ימינן
וניענועי־ראש שתיקה״ שואה... לנו צפויה

מתים, •״מתים,
,,דם... דם,

 איתן של האידיאולוגיות ך•
 צימאון־ ליד צימחוניות איתן 1 1

 שירה שהיא שירתו, של חרמים
דומה שאין צמאה־לדמים, פאשיסטית

 הוא שבו אלף, בשירו איתן מביא
 שנים ואלף שנים אלף מבשר:

 / ספירים וספירים זהב זהב
 כחשיבה ניגר צללים צל מקדם

 (...)נקרע ברזל נשפך ברזל (...)
 מה בשביל שלום מה בשביל

 שדים דם דם מתים מתים (...)
אש קצב / אלות צלמי שדות

 פרשנים עיתונאים, גופי יוקעו
 ופגרים/ תבערנה מכוניות /

 דביקה בצחנה האויר את ימלאו
כבדה...״

הזאת, המטורפת הבשורה וכל
 סיפריית בהוצאת אור שראה בקובץ

)73 בעמוד (המשךפועלים!


