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ספירו מוחה
!בילדים...״ בנשים ליחת אותו לימדתי ,לא

 על־ידי הבריטים הסרג׳נטים תליית
 פיצוצי־ כל כמעט נמנעים היו אצ״ל,

 היו הרוגי־האינתיפארה מרבית הבתים;
 עדיין היו הפצועים אלפי בחיים; עדיין

 המינהליים העצורים מרבית בריאים;
 צבא־ה־ חיילי ומרבית בביתם עדיין היו

 ללא מסתובבים היו הישראלי כיבוש
וכדורי־פלסטיק. אלות

 שיעור לומדת שהיית חושב אני
 וה־ הדיכוי בתחום גם שלפיו מעניין

סולמות. יש התאכזרות
 סולם־ריכטר את נאמץ אם

 וניישמו רעשי־האדמה בתחום
ה אזי והדיכוי, הכיבוש לתחום
 2 בדרגה יסווג הבריטי כיבוש
 הישראלי והכיבוש ),10 (מתוך

שבתחום חושש אני .7ל- 6 ביו

 ובעלך אוניברסאלי, בסיס על ניסטיות
 לפח־האשפה, אלו נורמות לזרוק מוכן

בצבא. ושרותו תפקידו בתוקף
 גדול ■של תלמודו את שכחתי לא
 את שתימצת הזקן, הילל היהדות, חכמי

 אשר את לחברו תעשה ב״אל היהדות
ה־ עושה שבעלו מה כל עליו". שנוא

 הייתי ולא עליי, שנוא לפלסטינים יום ~
 על אותם. לי יעולל אחר שמישהו רוצה י

לזולתי. לעשותם מוכן אינני כן
וכל־ פשוט כל־כו אלמנטרי, כל־כו

רבים! לישראלים לא־מובן כר
 הטיפשי ״בין

תי"והילדו 9
לה־ חייבת את כאן, הכתוב וכה ף
 הניסיון כ־ למסקנה בעצמר גיע ■4

 לבין כמוני אנשים בין להשוות שעשית י
 במרחב אי־שם ונע מופרר, הוא כהנא

לילדותי. הטיפשי שבין ז--
 רב כה מרחק זזה הישראלית החברה

 מצטייר כמוני, מתון, שארם עד ימינה,
 של מידה בי יש אם כ״קיצוני". פתאום
 זכו־ לרעיון כולה מנותבת היא קנאות,

 בני־ כל כי לרעיון קנאי אני יות־האדם.
 וזכויות־ לחרויות־האזרח זכאים האדם
האדם.

 של ומעשיו תפקידו דווקא
 בעל־כורחו אותו הופכים בעלך

 בהנא של לבן־בריתו לא־אחת
ואנשיו.

בטל כמוני ראית שאת משער אני
מח אחד את בעלו משבח כיצד וויזיה
 לשבח ציון לו ומעניק כהנא, של סידיו

לד שניסה פלסטיני ופצע ירה כי על ^
או מציב בעלר של התפקיד אותו. קור
כהנא, של חסידיו עם אחת במיטה תו
ואותות־הצטיי־ שבחים הענקת כדי עד
וגזענים. פאשיסטים של זו לחבורה נות

ממ נוסף קטע־עיתונות צירפת את
 החייל של פטירתו על המודיע עריב,
 שניסה שעה קשה שנפצע דלרוזה, דויד

מה ילדיה ושלושת וייס רחל את לחלץ
 שואלת את יריחו. ליד הבוער אוטובוס

 בידי שנפגעו אנשים על סיפור האם
אותי? מעניין שוחרי־שלום

מילים שכתבת שעה כי מנחש אני

 זו הקרשים. אל יריבו את שהשכיב
 חוסר־ כל את המפגינה מצויינת, דוגמה
המני הרוחניים למאגרים שלד ההבנה

אותי. עים
 דלרוזה החייל של מעשהו

 מאין־כמוהו, אציל מעשה היה
ה הציונים־לשבח לכל וזכאי

 וייס לרחל שקרה מה אפשריים.
 לדויד גם כמו ילדיה, ולשלושת

 אותי, מעניין מאוד דלרוזה,
 נותן ולא אותי, מטריד מאוד
 בהם רואה אני לנפשי. מנוח

ה מדיניות־הכיבוש קורבנות
 על שנקטלו בני־אדם ישראלית,

הישר הלאומני הטירוף מיזבח
 ומותר אפשר כי המאמין אלי.

פלסטי וחצי מיליון על לשלוט

 משרת שבעלך מדיניות נים.
ובאכזריות. בנחישות ומוביל

 שצבא־הכי־ לעצמר: חשבת מה וכי
ויש ויענה ויפצע יהרוג הישראלי בוש
פלסטי אלפי ועשרות אלפי מאות, פיל
 בצד מחיר־דמים גם שיגבה מבלי נים,

שלנו?
 מבכה שאני הוא לבינו ביני ההבדל

 הצדדים, משני חיי־האדם קטילת את
הפ של ולסיבלם לגורלם אטומה ואת

 את נאמנה מבטאת את בכר לסטינים.
 והאטימות קהות־החושים ההתבהמות,

ה החברה את כענן־חשיכה כיסו אשר
ישראלית.

 בק־ זורקי את מכנה אינני אגב, דרו
 ביריחו האוטובוס על בוק־התבערה

פלסטי אלא כהצעתו, ״שוחרי־שלום״,
 אלימה פעולת־התנגדות שביצעו נים
הישראלי. הכיבוש נגד

פעו שולל אני ממר, בהבדל שוב,
 אוכלוסיה בקרב להרג הגורמות לות

 מוחלטת שלילה בלתי־חמושה אזרחית
 מכאן הצדדים. משני ובלתי־מסוייגת

הה פעולות את הן שו<$ל אני כי תביני
 הישראלי, צבא־הכיבוש של והרצח רג
 במיסגרת הפלסטינים של אלה את הן

 אני הזו העמדה את לכיבוש. התנגדותם
בא פלסטינים עם מגעי בכל גם מבטא

ובחו״ל. רץ
 כאן אין כי שוכח אינני זאת, עם יחד

 הוא אחד צד הצדדים. שני בין סימטריה
 השני והצד והמדכא, השולט הכובש,

 כי תשכחי אל והמתקומם. הנשלט הוא
 בזכותו מכירה הבינלאומית הקהילה

 להשתחרר כדי להתקומם כבוש עם של
תחת אנו גם עשינו כר מעול־הכיבוש.

 ,/סולם ״״״י"׳״
האכזריות״

ת ו ר ו ק  כי לי גילו ידידותיים ל
 לר מציע אני כמחנכת מורה. *■/את
 לארכיונים לכי חינוכי. מעשה לעשות
 שילטונות־הכיבוש הגיבו כיצד ותבדקי

 של ההתנגדות פעולות נוכח הבריטיים
 העברי המרי בימי העבריות המחתרות

 מפלסטינה־ ליציאתם עד 1945 בשנים
א״י.

ל גרמו העבריות המחתרות
 גדולות אבידות הבריטי צבא

 לנו שגורמים מאלה בהרבה
תגו אף־על־פי־כן הפלסטינים.

 היתה הבריטי הכיבוש בת
ה של מזו לאין־ערוך מאופקת

הישראלי. כיבוש
 דומה ברמה מגיב בעלר היה אילו
 המיפ־ פיצוץ אחרי הבריטית לתגובה

או דויד, המלך במלון הבריטית קדה

ואשתו שר־הביטחון בין מיצנע

מיצנע אלוף
במצוקה...״ לחברים מס״ע1 ותיאטחן שסיקה אזהב אני ״נם

ישר אמרה לא עוד האכזריות
האחרונה. המילה את אל

 ביתא
ועידגב 9

תרגיל לעשות ממד מבקש ני ^
כי לרגע תחשבי קטן. סימולציה ה
 צבא־כיבוש היה אילו חשה היית צד

 מה את עין־גב לקיבוץ מעולל כלשהו
 כיצד ביתא. הכפר על הנחית שבעלך
 הכינרת, שפת על שם, אתם הייתם

 אחת במכה הורסים היו אילו מרגישים,
 הופכים היו 30 ועוד בקיבוץ, בתים 15

 מהדף כתוצאה למגורים לבלתי־ראויים
 של אבנים זריקת בגלל והכל הפיצוץ,

מחבריהם. וכמה בתך או בנך
 מה וחושב לבריטים נזקק שוב אני

שה לאחר יגור, קיבוץ של גורלו היה
 כמויות־הנשק את שם מצאו בריטים

 אילו בסליקים, חבויות שהיו האדירות
 בעלך. מדיניות את הבריטים נקטו

באוויר. לעוף צריך היה יגור קיבוץ
מרגי היית מה לרגע חישבי

 אילו מגיבה, היית וכיצד שה,
ש בשעה נהרג היה 4ה־ בן בנך

 תועה״ מ״כדור ביתו, ליד שיחק
 כלשהו. צבא־כיבוש חייל של

 אילו בקיבוצך מגיבים היו כיצד
 נזרק היה שלכם הילדים אחד

 נסיעה, כדי תוך צבאי מג׳ים
 והוא בעיקבותיו רץ כשאביו

 חבול 13ה- בן בנו את מוצא
לאחר־מכן. ומת בגולגלתו

 מעשים ברשימת להמשיך אפשר
הישר צבא־הכיבוש שחיילי מחרידים

עו בעלך, של ובגיבויו בהנהגתו אלי,
 קשים־ הדברים — יום מדי כמעט שים

מנשוא.
 את בת־קיבוץ. את לי, הידוע ככל

 על גם ואולי הציוני, הרעיון על גדלת
 להיכנס בכוונתי אין הציוני. המיתוס

 ומשמעותה, הציונות על לניתוח כאן
 הציונות שלך מנקודת־התצפית אבל
להזדהות. נושא היא

הקי־ בחינוך כמורה כיום עובדת את
)16 בעמוד (המשךלהתפטרר בעלך אח לשמע ״תחחיל׳מי של צהלת־ניצחון אותך ליוותה אלו
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