
ן1 : ־ ר ו ג מ ל א

גס ■ודם 11010,
 עדנו ה11צי שבמותו איתן, דב של לזיכח

עוד. לשחוק לא עוד. לשתוק לא

 שיר. היה בילדותנו, פעם,
 בעל־פה. כמעט שידענו שיר
 שאהבנו. משורר־ילדים שכתב שיר

 דיקלמנו שיריו שאת משורר,
 הנוער; ובתנועת בבית־הספר קבלת״שבת בכל
 שרי־הביטחון רוב נתחנכו שיריו שעל

 היום; של הגבוהים והקצינים
 הראשי קציו־החינוך שהיה משורר,
 — צה״ל של הראשון

זאב. אהרון
 זאבי. זאב. לארם אדם היום

 אדם. — זאב היה אז
 זאב, כתב העולם,״ כל ״ילדי

 השמים, כל תחת ״הילדים
 בעיניים ישר לאבותיכם הבישו

 לחיות. רוצים ,אנו ואימרו:
לנשום,

 לטעום, המתוקים הכירות מן
 לשתות. בעינינו העולם זוהר את

 לחיות.׳ פשוט,
 - שומע איננו אבא ואם

זעקו!
 לחיות הרוצים ילדים מזעקת
יזדעזע.״ העולם

 בצה״ל. הראשון קצידהחינוך והאמין כתב כר
אדם. שהיה

 בשקט, ללמוד שיוכלו כדי אלא
 — בשקט לשחק

 רגל. ולהניף
דגל.
 משלהם. דגל

 הזה הדגל מול ולבכות
 ההוא. הנרגש בלילה אנו שבכינו כמו
 לנו אין לנו, אין לנו, ואין
 שבעולם זכות שום

 הזה. הרצון את מהם לשלול
 הזה. הדגל את
האלה. הדמעות את

 — תמיד! — תמיד הבאות האלה, הדמעות
האחרות. הדמעות כל אחרי

★ ★ ★

 תיקי־ההגנה. את להכין נתחיל בואו,
 בקרוב; להם נזדקק עוד
 שעשו, אלה כל

 לעשות. שממשיכים ואלה
שהיסו, אלה כל

 להסות. ממשיכים שעדיין ואלה
 ששתקו, אלה כל

 ואומרים: המצקצקים ואלה,
 משהו; לעשות צריף ״באמת,

 פרימיירה, קונצרט, לי יש שהערב (רק
יום־הולדת!)״

 צו־הזימון את אחד יום נקבל כולנו כן,
הקולונלים: למישפטי

הבתים, הריסת על
 — ההשפלה על ההשפלה, על ובעיקר

 הקיר; מעל כתובות למחוק שאולצו חולים, על
 מחוטי־החשמל דגל להוריד שאולצו זקנים, על

 רגליהם; את ושברו נפלו או ונתחשמלו,
 הזקן, מחלק־המים על

 חמורו מעל הורידוהו שחיילים
 ככה. סתם גבו. על ורכבו

 — החינוך״ ״סדרות על
 — העכשווי הצה״לי בהומור להן קוראים כך

 הכפר בני כל הושבו בהן
 בכיכר, וילדיהם זקניהם על

 שלמים, לילות בקור,
 המח״ט, מפי ברמקול דרשה לשמוע
 היפה: השיר את בעל־פה ללמוד
 שלי״. גולני גולני, ״גולני,

 כשייחקרו אז, יגידו מה
היומיומיות? הקטנות, ההשפלות על

 הזיתים, שקי פיזור על
 מהכרם ה״מקומיים״ עימם שהביאו

 לעץ. מעץ מפרך, עמל יום אחרי
 המחסום, לפני החול, על שקי־הזיתים פיזור על

 ככה. סתם עליהם. נפט ושפיכת
ככה! סתם

 במחסום. תעודות־הזהות קריעת על
ככה. סתם
 המחסום, ליד וההושבה מהמכונית ההורדה על

 העורף, מאחורי משוכלות בידיים
 שעות. ככה. סתם
ככה. סתם

 הבתים... הרס על
 — אבן זרק אחד נער

 אבנים. לגל הפך שלם ובית
שלם. בית

 אשמים. ולא אשמים, ילדים. מישפחות.
הפוגע, של ביתו

* ★  *

 החילות, כל חיילי ואתם,
 — היחידות כל

 בעיניים ישר למפקדיכם הביטו
 ״לא! ואימרו:

 בילדים! לא
בילדים! לא

 לחיות. רוצים האלה הילדים
 בארצו.״ חופשי עם בכבוד. לחיות.

 למפקדיהם, שיאמרו למפקדיכם, ואימרו קומו
 זאב אהרון של תלמידיהם שהיו
 שמאלי: אליעזר ושל
.די!

ילדים!" להכות בילדים. לירות די
 מכם. חזקים הם מכם. צעירים הם
 עיניהם, את תנקרו אם גם
 — אותם ו״תתפרד אותם ״תנפחד אם גם

 — היום של השובב הצה״לי הסלנג כלשון
 תועים, בכדורים או באלות

 חריג", ״מיקרה אחרי חריג" ״מיקרה
 — הריג ילד אחרי הריג ילד
הילדים, אחריכם, ישארו הם

 במקומם. ימאו ואחויס
— כעת משמיעים שהם והזעקה

ת ה ע ם, ז די ל ת י ק ע ל רכזו אד עיבד ו ר ש ל טן י ־ ק
 הפתיחה, במישפט שם, היום בבוא שומע ׳

 השקופים הכלובים '{■יוצבו
בנאשמים. כולנו. נשב :הם

 הלאומי המשורר אמר ויד
 — שלהם! לא שלנו, —

 ההוא? החריג המיקרה אחרי
מעיר־ההריגה!״ לכם צאו ״קומו,

 צאו קומו,
שלום! ודברו

 ובתמים באמת רוצים האלה האנשים רוב
 עציהם שאת בכרמים, זיתים למסוק

 בשנים. רבות מאות כבר מטפחים הם
 ובתמים באמת רוצים האלה האנשים רוב

 — ילדים לגדל
 אבנים, שיזרקו כדי לא
מתלקחים; בקבוקים או

 שנה מראת ביום בתל־אביב, בהפגנה
 וברם ארמגוו דן נשא לאינתיפאדה

 בחויטתם. להם דומים היו שרא
במלואם כאן אותם מביא הזה״ ,העולם

— לידו שניים או בית גם ולעיתים, והצנחנים, מישמר־הגבול וגולני, גיבעתי אנשי
— מאחוריו מלפניו, מצדדיו, ״גן־הדובדבנים" גיבורי

העומד. הוא שימשונים", של ו״ערב
השוכב. הוא — ופתאום והשב״כ. השב״ס המילואים, אנשי

ככה. סתם הצבעים. בכל כומתות. של שפע
סתם. הנוער, מיטב ומושבניקים. קיבוצניקים

יא־חבלן! מעליש, ״מכוחותינו״, הגבוהים, הקצינים
אבנים. לגל הופך בית — הסרוגות הכיפות ואנשי

במדים, צעיר על־ידי המופעל ברינמיט, בוקר: כל המתפללים אלה,
שחורה; בכומתה אני". ״מודה

בבולדוזר, הפעם, גם יודו האם
אזרח־עובד־צה״ל. מדים. ללא שנהגו כדרכם, ובוטח, מתריס בקול שיאמרו או
סרוגה. בכיפה כלשהי: עקימת־פה ללא
אבן בגלל מודה!״ ״לא
לאבנים, הופך בית האלה המילים שתי את כבר שמענו לא האם

אבנים. הרבה אחרות? בשפות
 אבנים. עוד שיהיו כדי
אותן. שיירה מי שיהיה כדי מתקרבים. הקולונלים מישפטי
עוד בתים. עור שייהרסו כדי להגיע. מוכרחים הם יגיעו. הם
ונבנית. אבנך עוד הקולונלים. הגנרלים, מישפטי

מתקרבים. הקולונלים מישפטי
 המם־מ״מים. המג״דים, המח״טים,

מנוס. מהם אין
יינקה. לא איש ההיסטוריה. דרך זאת
הוראה". ״קיבלתי להגיד: אז יוכל לא איש אז? לה נגיד מה
ידעתי". ״לא להגיד: אז יוכל לא איש — אז יגידו מה
להגיד: אז יוכל לא איש  הטר״שים המג״דים, הקולונלים,

המדיני". הדרג של החלטה ״זאתההתעללויות, על האיומות, המכות על

בימת־ההסגנה על אלמנור
השקופים!״ הכלזבים את .הכינו

 אמרו כבר זה כל את
מזמן

 האחרים. במישפטים
 עוד לשאול נוכל לא ואנחנו

 לשאול: אהבנו שכה המטרידה, השאלה את
 התקוממו?" לא ״למה

התקוממו. הם
 והמרד. הגבורה נס את ונושאים נשאו הם

 החשמל. חוטי על בעפיפוגים
 האנטינה. בראש מאולתרים בדגלים

 הקיר. שעל בכתובות
 שהיכרנו, כתובות
 בעבר. אנו שכתבנו כתובות
 לקרוא. ידענו שלא כתובות
 לקרוא. רצינו שלא כתובות

התקוממו. הס
והמרד״ התקומה ״מוזיאון אחד יום כשיקום

שלהם
 המאולתרים כלי־הנשק את לראווה שם יציגו הם

 משיברי־סורגים. ממקלות, מצינורות, שהכינו
האבנים... את

— האבנים
 בגליית. רויד שיירה לאבן דומות כך כל
לאבנים, דומות כך כל

 האחרונים, ברגעיהם באגרופיהם הל״ה שאימצו
 נישקם. כשאזל
 ההרים. מאותם אבנים
אדמה. מאותה
 בעינינו סימלו שתמיד אבנים

 רבים, למול מעטים של גבורתם את
 חסרי־הנשק של הנואשת נחישותם את
 שמסביבם. הפורעים מול

 האבנים. אותן
שלנו. לא עכשיו הן גם

 בנעורינו לשאול אהבנו כמה
 ההורים: את המורים, את

 שם? זעקו לא ״מדוע
 עולמות? הרעישו לא מדוע

 לדעת?" יכולנו איך
 זעקו. הם
זועקים. הם

 ההיא, הנוראה הזעקה את שמענו
 ההרים בין החתומים הבתים מן שבקעה
 הקללה. הר מול בשכם
 הדינאמיט. מול הנואשים זעקת
 והילדים, הנשים זעקת
 האחרון נישקם היה שזה
 בהר״הקללה. שם,

 קללה. מכל חזקה זעקה
ממנה. נוקבת

 ההם, במרתפים שם, גם זעקו כך האם
 הביוב, בתעלות

 הדינאמיט, נפץ מול
 החיילים? מול

זעקה
קללה. מכל חזקה
מהר־הקללה ברוח נישאת והיא
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