
 בנושא קשור נאומך האם ותנועת״כך״?
 כאן לשמוע רוצים לא אנו הסובלנות?

כהנא! נגד כאלה דברים
ביק ששאלו, מכפי יותר הרס״רים,

המופ אהדתם את להביע להתבטא, שו
בערבים, ומילחמתו כהנא כלפי גנת

 לובשי־המדים. אותם של שנואי־נפשם !
עצמם. את הסגירו הם

 לבעיה פתרון יש לכהנא אחד: אמר
 ומבוכה פיתרון היעדר לעומת הערבית,

 הערבים סילוק שינוי. או ר״ץ אצל
פלס מדינה הקמת על עדיף מישראל

סכנה. בה שיש טינית,
 ״למה בשאלה: העיר הרס״רים אחד
 ידי את ללחוץ לשמאלנים מתירים
להם?״ שותקים למה המרצח? ערפאת
וכר. וכו׳

 מפקד בהוראת השאלות נסתיימו
הטייסת.

 רוח־ לכל והמסוגר הסגור מהבסיס
,אוהבפרצים.

אותךד׳
 סביבי התקבצו מהאולם יציאה ^

המ אחרות. דרגות ובעלי רס״רים
 לא אך שאלותיהם, את לשאול שיכו
 לחשוף ביקשו הם לתשובותיי. ציפו

 אטעה לא שחלילה כדי עצמם, את
אותם. בהערכתי

 בן־תש־ ,גברתן רס״ר אליי ניגש
 אתה ״גם הרועם: בקולו שאמר חורת,

 רואה הוא שנה! 20 בעוד כהנא תצביע
 הערבים!״ את לגרש יש הנולד! את

 ״למה בי: התגרה אליי, שנצמד אחר,
 כתבת למה כהנא? נגד כך מדבר אתה
 נגד כותב לא אתה למה כזה? ספר

השמאל?״

 המוסתרת בצה״ל, מתפשטת מורסה
 הצטברות — הציבור מעיני היטב

 עליה נותנים שאין מוגלה של מסוכנת
 מחרלי־הסברה בשל כדבעי. הדעת את

 בבסיסי כהנא של כוחו גבר בצה״ל
 מוחשי לביטוי בא שהדבר כפי צה״ל,

.1984ב־ בקלפיות
 כה־ משם שב בלבנון ששירת ״מי
 בתום בסיס, באותו חייל לי אמר ניסט,״

 הרבה כל־כך מדוע שאלתיו: הרצאתי.
 הוא ובמישנתו? בכהנא תומכים רס״רים

 הצגת תוך בהשתאות, להשיב מיהר
 הם מי זאת? יודע ״האינך חחרת: שאלה
 להיות צריך לא שלנו? הרס״רים בכלל

 ב־ רס״ר להיות כדי גדול אינטליגנט
צה״ל!״
 מקור כי ממני לשמוע ביקשו הם

הער הוא בישראל־של־היום הגיזענות
לא לכהנא, ״הלוחם״. הרב כהנא, ולא בי

 ובערי־ ובים ח״ריס שר מנהיגם הוא ד!נא3
 הגיזענית: תוותו את ■דיים בשת■ המאמצים דואות,

הנרסטינים השמדת המחייבת מירחמתימיצווה
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 בפרצופים הבחנתי הבימה. מן ירדתי
 קצינת־החי־ כלפיי. בשינאה עויינים,

 היא עיניה. השפילה דום, נאלמה נון־
 דבריי. על הגיבה לא פיה, את פתחה לא

מא היא ידעתי: לחייה. חששה ודאי
 ואזהרותיי, דבריי את ידיה בשתי מצת

בבסיס. הרוב אינה היא אך
 הרצינו: שפניו לסגן־אלוף, אמרתי

כהנא." של רבים נציגים בבסיס לך ״יש
חתו בפנים השיב שלך,״ העם ״זה

 ״סערה משהו: בכעס פלט אחר״כך מות.
 כאן!״ להקים הצלחת

המדומה. השלווה את להם הפרתי
 לתיאור סטרילי, לנאום קיוו הם

 ותנועה גיזען מנהיג של מופשט
היום. את להם קילקלתי פאשיסטית.
 מה ממני להפטר ביקשו מארחיי

 הייתי התרשמתי. כך מהר. שיותר
 לפני טמא. מוקצה, בבחינת בעיניהם
 אך אדום, שטיח לרגליי מתחו הרצאתי

 — מיהרו דבריי את ששמעו אחרי
 בירי אותי להפקיר — ההרצאה בתום
 בטנדר אותי שיחזירו כרי חיילים, שני
הרחק לתל־אביב, מהר שיותר מה

הש נגד גם כתבתי אותו: הרגעתי
מאל.

 שריד?״ יוסי נגר ״כתבת
״כן!״ אותו: הפתיעה תשובתי

 אוהב אני ״כמה בשאגה: התפרץ הוא
 חשבתי נאמת כאשר עכשיו! אותך

 נורא. אותך שנאתי שמאלן. שאתה
 בחופשיות ומדבר הבימה על לו עומד
 עכשיו, בכלל? אתה מי כהנא! נגד כזאת

 במעריב מאמר כתבת כי לי שאמרת
 אותך אוהב ממש אני שריד, נגד גם

נורא!״
 שהיה חייכן, תימני החיילים, אחד

 ״היום בשלווה: העיר להתנצחות, עד
 נגד יהיה הוא ומחר הערבים, נגד כהנא

 לא הם אם רס״רים, אותם המארוקאים,
לדרכו.״ יסכימו

״להשמיד!
להשמיד!"

 והגיזענות כהנא על יצאתי ^
חשפה הגדול חיל־האוויר בבסיס 1 1

בעתיד? וגודל ישא דגל איזה במיצעד: חיילים

 אותו מנדים הפה. את סותמים לערבי,
 אך תיקשורתי, חרם עליו ומטילים

 התיק־ ערוצי כל את פותחים לערבי
שורת.
 גיבורו הופך הייתי דיברתי, כך לוא

ממה ודאי היו חיל־האוויר. בסים של
להר אותי להזמין אותי, לאמץ רים

 כל בפי נישא היה שמי חוזרות. צאות
 תעודת־ לי מעניקים היו בצה״ל. רס״ר

 במקום חיל־האוויר״, ״יקיר של הוקרה
 חיל־ מטוס של ממוסגר תצלום אותו

 אותה כ״שי״, לידי שתחבה האוויר,
 מבו־ כשהיא סימפאטית, קצינת־חינוך

ונכלמת. יישת
מאר־ את ליצלן, רחמנא ״הכשלתי״,

גלו דברים דיברתי הצבאי. בבסיס חיי
 באותו אז עד נשמעו לא שאולי יים,

 בישראל הגיזענות סכנת על מחנה,
 שאנשיו כהנא, מאיר הפיהרר ומנהיגה,

במועל־יד. התיקווה את שרים
 של רק לא הנערץ גיבורם הוא כהנא
 של מנהיגם הוא בחיל-האויר. רס״רים
 המאמצים ובעלי־דרגות, רבים חיילים
 כפי הגיזענית, תורתו את ידיים בשתי
 ״מילחמ־ מכרוזיו: באחד לביטוי שבאה

 בלבד, אש״ף עם לא מילחמה היא תנו
 והיא כולו, הפלסטיני העם עם כי

 כל השמדת המחייבת מילחמת־מיצווה,
 עם את להשמיד היא שמשימתו עם

ה׳.״ עם ישראל,
הש המחייבת מיצווה ״...מילחמת

הפלסטינים״... מדת
נאצית! טרמינולוגיה

 נגד לכתוב או לדבר שהעז מי כל
 כמוני, — כהנא של הגיזענית תורתו
 רבים בעיני ״שמאלן״ הוא — למשל

 רס״רים כאותם ,1986 של בישראל
 על האחראים אחרות, דרגות ובעלי
 בבסיסי וסדר חוק מישטר של קיומו
צה״ל.
מכאלה! לנו אוי

 התהומית שינאתם את ראיתי
 שהקיפו מפקדים אותם של בעיניהם

הדב שום על רק הרצאתי אחרי אותי
 לאוזנם ערבו שלא שהשמעתי, רים

 הסגורה, הצרה, השקפתם את ונגדו
 כמותם ורבים אלה החומייניסטית.

 במישמר־הגבול — לו ומחוצה בצה״ל
והוותי השנייה בישראל ובמישטרה;

 ובערי־הפיתוח: נחשלות בשכונות קה:
 — עילית נצרת כמו מעורבים בכרכים

 פלוגות־ כהנא, צבא של חוד־החץ הם
משי כל לבצע לרשותו שיעמדו סער
 חלילה אם מנהיגם, עליהם שיטיל מה

 ידענו שלא הזה, היהודי ההיטלר יגיע
ב אלינו שבא עד בישראל כמותו
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 לי. האזינו ונגדים פ״דים̂ 
 שאמורים שהטייסים, הצטערתי 1

האולם. מן נעדרו נוכחים, להיות היו

במשאיות!"

 אחד עם התקשרתי יממה. חלפה
 ביקשתי בסיס. אותו של הקצינים
חוזר. היזון סיכום, ממנו לשמוע
 שלנו הצבא ״לדאבוני, אמר: כך
 בתגובות חשת ימני. מאוד הוא היום

 ושם פה אולי הרצאתו. בעת הקהל
 יש הכל בסך אך מוטעה, רושם קיבלת

 לרבים קשה כתחושתך. בעיה, לנו
 ורס״רים, נגדים חיילים, בעיקר בצבא,

עלי מקובלים שאינם דברים לשמוע
 מה זאת אך אותם, קוממו דבריו הם.

 להתייאש. לנו אל להשיג. שביקשנו
 נמשך בתל־אביב לביתך שחזרת אחרי

 הלילה. לתוך עמוק דבריך על הוויכוח
 גם גברו נאומך ונגד בעד ההתנצחויות

 בבסיס לנו שהיתה הצגת־תיאטרון, על
הדרוש.״ את עשו דבריך הערב. באותו

הפסקת־שק״ם, בתום נאומי, אחרי
 שמואל אטום קהל אותו לפני הופיעו *

 ד״ש מטעם חבר־כנסת שהיה טולדאנו,
 במישרד־ראש־ לענייני־ערבים והיועץ

 לדו־ מהמכון בסקין, גרשון הממשלה,
ה ואיש־הטלוויזיה, יהודי־ערבי, קיום

 טריאומוויראט — חלבי רפיק עיתונאי
חל רפיק הנאספים. בעיני ״שמאלני״

 ״הימין". את לשחק ביקש כמנחה, בי,
 היה שאמור ותר, מוחמר המפ״מי הח״כ

 יום־עיון, באותו חלק ליטול הוא אף
דחו התחייבות בשל הופעתו את ביטל

בושה. מעצמו חסך וכך פה,
 דבריי בשל שהתחממו הרס״רים,

 את עתה איבדו כהנא, מנהיגם נגד
 שסתום־הקיטור וסובלנותם. סבלנותם

 להעביר לטולדאנו התירו לא הם נפרץ.
 חסרות־ בהערות לו הפריעו המסר, את

 (״למה פשטניות שאלות הציגו טעם,
 להם?״> מגיע למה לערבים? לתת צריך

שאלו בורותם. את חשפו בשאלותיהם
הכ בבחינת היו להציק, שנועדו תיהם,
רזות.

 את לסכם היה שאמור טולדאנו,
 נפגע הוא זאת. לעשות סירב הדיון,
 מהתנהגותם דבריו, אל המפקדים מיחס

המבישה.
 אמר נורא," דבר זה ורס״רים ״נגדים

 רבים גרועים. פחות ״הקצינים לי.
 כאן. לעשות מה אין בצבא. אטומים

טוב. יותר המצב בחיל־האוויר דווקא

 הפתיחות גם גבוהה יותר שהדרגה ככל
 זה והרס״רים הנגדים אך רחבה, יותר

לגמרי!״ אטום לעצמו, עם
 טולדאנו הופיע האחרונות בשנתיים
 יהודים־ערבים יחסי על בהרצאותיו

 מכיתות תיכוניסטים אלף 25כ־ לפני
 לפני דבריו את השמיע וגם ריב', יא׳

 וחיילים קצינים 8000ו־ מורים 6000
בצה״ל.

 מחדש פעם בכל נדהם טולדאנו
 יש האם מאזיניו את שואל הוא כאשר

הער את לסלק — כהנא כדרישת —
 בקרונות־ או במשאיות מישראל בים

רכבת.
היסוס. ללא לו, משיבים ״כן!"

הנאצים?" שנהגו כפי ״במשאיות,
כך!" בדיוק ״כן.
.בעיה." לנו ״יש טולדאנו: לי אמר
 אותו לטולדאנו אמר הופעתו לפני

 ״בדבריו כי המארח, שהיה סגן־אלוף,
חריגה.״ היתה קוטלר יאיר של

 אומרת זאת ״מה טולדאנו: לו השיב
להר לכאן בא קוטלר יאיר הן חריגה?

הנושא." אותו על צות

 הטובים
לטייס!

 פגש־ רביעי יום אותו של ערבו ^
 בתל־אביב חברתית במסיבה תי ^
 בבתי־ מורה המשמש אליאב, לובה את

 ״ישראל את מקרוב מכיר הוא הסוהר.
 ומדריך מורה שנים בהיותו האחרת",

ובנגב. במרכז בצפון, בערי״פיתוח
 הטראומתית החוויה על לו סיפרתי

 חיל־ בבסיס בוקר באותו עליי שעברה
 אוכל ״אני בחיוך. השיב הוא האוויר.
 אינו סיפורך יום. בכל כאלה דברים

בשבילי." הפתעה
 ״אבל אליאב: לובה אמר אחר־כך

עימנו." הטייסים
 אליאב לובה דיברי את ציטטתי

 חיל- של בסיס באותו קצין באוזני
 ״הטייסים האומנם ושאלתיו: האוויר

עימנו״?
 רוצה ״אני חיל־האוויר: קצין השיב
בטוח." איני אך הרבר, שכך להאמין

לטייס? הטובים האומנם
שנתי. נדדה לילה באותו


