
*

שר ת סנוורים, פוכה הרוב כא בצ הפיקחים עד חופה רו

טיי סי
 סדום? נחרבה ץ^דוע

״וח בני־בליעל, בה ששלטו מפני *■/לכאורה,
מאוד״. כבדה כי טאתם

 לומר מאוד מקפיד ספר-הססריס אך י
 הרוב חטאי בגלל לא הדבר. כך שלא לנו

המי מחדלי בגלל אלא סדום, נחרבה
מי של אי־קיומו בגלל דיוק: ליתר עוט.
ומוחה. מתנגד עוט

 המוזר הוויכוח את להסביר ניתן זה רקע על רק
ה׳. ובין אבינו אברהם בין

 עם צדיק תיספה האם ויאמר: אברהם ״וייגש
 האף העיר: בתוך צדיקים חמישים יש אולי רשע?

 הצדיקים חמישים למען למקום תישא ולא תיספה
לה הזה, כדבר מעשות לך חלילה בקירבה? אשר
 חלילה כרשע! כצדיק והיה רשע, עם צדיק מית
מישפט! יעשה לא הארץ כל השופט לך,

 צדיקים חמישים בסדום אמצא אם ה׳: ״ויאמר ■
בעבורם. המקום לכל ונשאתי העיר, בתוך י

 אל לדבר הואלתי נא הנה ויאמר: אברהם ״ויען
 חמישים יחסרון אולי ואפר. עפר ואנוכי אדוניי

העיר? כל את בחמישה התשחית חמישה, הצדיקים
 ארבעים שם אמצא אם אשחית לא ״ויאמר:

וחמישה.
 שם ימצאון אולי ויאמר: אליו לדבר עוד ״ויוסף
ארבעים?

הארבעים. בעבור אעשה לא ״ויאמר:
 אולי וארברה. לאדוניי ייחר נא אל ״ויאמר:

 י שלושים? שם ימצאון
שלושים. שם אמצא אם אעשה לא ״ויאמר:
 אולי אדוניי, אל לדבר הואלתי נא הנה ״ויאמר:

 עשרים? שם ימצאון
העשרים. בעבור אשחית לא ״ויאמר:
הפ אך ואדברה לאדוניי ייחר נא אל ״ויאמר:

 עשרה? שם ימצאון אולי עם.
 העשרה." בעבור אשחית לא ״ויאמר:

 לסימון גם לב לשים כדאי (לחובבי־כתיבה:
 מיותרת מילה ולוא בו אין הקטע. של הנהדר

מה, אמר מי פסוק בכל בפירוש צויין לא אף אחת.
אברהם, מדבר מתי ברור בכך. צורך שאין מפני
רצופים, הפסוקים שבמקור למרות אלוהים, מתי
שהכנסתי.) סעיפים בלי

תוש לא סדום והאל: האיש בין הוויכוח סיכום
 עשרה הגונים. אנשים עשרה בה יימצאו אם מד

גדולה. בעיר
 בה שנמצאו מפני נחרבה לא פדדם

 מפני אלא רבבות, ואולי רשעים, אלפי
 ישרים אנשים עשרה בה נמצאו שלא

ה להם שהיה שמחו, לעוול, שהתנגדו
לא! לבני־עירם: ולומר לקום עוז

המלא שני ביקור על כשמסופר בהמשך, גם
 להתעלל בני־סדום של ניסיונם ועל בעיר כים

 הנקודה את להבליט מאוד הספר מקפיד בהם,
 הבית על נסבו אנשי־סדום, העיר, ״ואנשי הזאת:

 כל זקן, ועד מנער הזרים) התאכסנו שבו לוט, (של -
 איה לו: ויאמרו לוס אל ויקראו מקצה. העם

 אלינו הוציאם הלילה? אליך באו אשר האנשים
אותם!" ונדעה

 בא מקצה" העם כל זקן, ועד ״מנער 'הציון
אחד, הגון אדם אף בסדום היה לא כי להדגיש

 אחד לא אף שמחה, אחד לא אף — זקן או צעיר
 לקבוע חשוב היה שסירב. אחד לא אף שהתנגד,

 הבטחתו את הפר לא שה׳ להוכיח כדי רק לא זאת,
ראו היתה שסדום להראות כדי גם אלא לאברהם,

לגורלה. יה
ומתנגד, מוחה מיעוט כשיש שהרי

 מיעוט בהעדר לתיקון. לשינוי, סיכוי יש
סיכוי. אין הטן, קומץ ולוא כזה,
מע בחשיבות המפקפק אצלנו מישהו יש אם

 ואף קטנטן מיעוט זה אם גם המיעוט, של שיו
אלה. בפרקים שוב נא יקרא זעיר,

 קמים בסדום אנשים עשרה היו אילו
 היתה לא גבול!״ יש ״לא, ומכריזים:

בישראל. תעשיית-אשלג עתה

 דמוקרטי. אינו הזה הסיפור כל כאורה, ^
הח הם אם ריבוני. עם היו אנשי־סדום הרי €

 — אחד! פה ולמעשה — ברוב־דיעות ליטו
כדי הזרים, שני את אליהם להוציא ללוט להורות

 לוט של הדמוקרטית חובתו הרי אותם, ״לדעת"
 לא עצמו שהוא גם מה ההוראה. אחר למלא היתה

בעיר. זמני תושב אלא היה
 זו. מעוותת תפיסה קיבל לא התנ״ך

 המיעוט של בזכותו שהכיר בלבד זה לא
 על הטיל שגם אלא ולהתנגד, למחות

ה את המיעוט ב ו ח כן. לעשות ה
 על־פי שגרם, הוא המיעוט שמחדל כך כדי עד

העיר. לחורבן התיאור,

 משל משל. אלא אינו שסיפור־סדום ובן ץץ
*■/קיצוני.

הרו הגון, מיעוט תמיד יש במציאות
 הרוב, מעשי על המוחה הנולד, את אה

הצ התוצאות מפני הרוב את המזהיר
מעשיו. של פויות

 20ה־ המאה שידעה ביותר הקיצוני במיקרה גם
 שהתנגד, מיעוט היה — הנאצית הזוועה —

 ניס״ שאירגנו חוגים ולמחות, לקום שהעזו מעטים
 מפני העולם את שהזהירו אנשים יונות־הפיכה,

חייהם. סיכון תוך המתרחש,
 בעבור נאמר: היה תנ״כי, סיפור זה היה אילו

הנאצי, המישטר חיסול אחרי גרמניה. ניצלה אלה

 אלה מיפגשים כאשר מאי? אלא
 של להפגנות למעשים, כתוספת באים

 בהם יש — בשטח״ ל,,פעולה מחאה,
ם באים הם כאשר רבה. תועלת ו ק מ ב  

 של ריח לא-אחת מהם נודף פעולות,
 של דבר, לסכן מבלי יציאה-כדי-חובה

דה־לוקם. מחאה
 לכו־ קרא הוא עיתונאי. אותו התריע כך על

 הנצורות לערים לבוא הישראלים חות־השלום
 לאוב־ מעשית עזרה להושיט הכבושים, בשטחים

 יאבדו הזהיר, כך יקרה, לא זה אם הנצורה. לוסיה
 ובערבי־הדיון במיפגשים העניין את הפלסטינים

בישראל.
לנפשו. מבין אני

 גס. ליבנו האינתיפאדה, של 16ה״ חודש ^
בעי הידיעות את קוראים אנחנו ^

 והן בטלוויזיה, אותן שומעים תונים,
השיגרה. מן חלק הפכו כאילו
 נהרג .14 בן .9 בן יום. מדי כמעט נהרג ילד
לחייו". ״בסכנה נתון שהיה חייל על־ידי
 חייל של חייו את לסכן 9 בן ילד יכול האם
כלי־נשק? בחצי־תריסר החמוש מאומן,

ומשג פורחת היא ועתה לתחייה, המדינה קמה
שגת.

 על הטיל אלוהים כי נאמר הנביאים בסיפרי
 על הציבור את להעמיד החובה את הנביאים
 ניסו כאשר בכוח. אותם גייס הוא מעשיו. תוצאות

 הנביא יונה ברח כאשר אותם. תפס להתחמק,
הגדול. הדג בתוך ה׳ אותו כלא באוניה,

 הציבור, את מזהיר ואינו הסכנה את שרואה מי
 התחלה באולם־הקולנוע שרואה מי כנבל. נחשב

להז מבלי עצמו את למלט לו אסור שריפה, של
 להזהיר. עליו הזולת. את היר

חובה. זאת זבות. זאת אין

 ממלאה הישראלית תנועת״השלום אם ^
הזאת? החובה את 1 1

ח פלסטיני עיתונאי אמר השבוע
ש במאמצי־השלום, פעיל איש שוב,
 וברצועה בגדה לאישי־הציבור נמאס

הישראליים. אנשי־השלוס עם להיפגש
לע להידברות, יוזמות עשרות באחרונה יש
 נוסעים ישראלים למיפגשים. סימפוסיונים, ריכת
 הגרים פלסטינים עם להיפגש כדי העולם לקצה

 בירושלים מהם דקות־נסיעה כמה של במרחק
יוש רבים. מיפגשים יש עצמה בארץ המיזרחית.

מתווכחים. דנים, בים,
 לאווירת משהו תורם מיפגש שכל ספק אין

 למען דעת־הקהל של ההדרגתי לשינוי השלום,
לברכה. ראויים היוזמים כל השאם.

 1 של סיכון יש אבן, זורק הילד אם כן. יאמרו:
אנושות. ייפגע שחייל ל״ססססו

 אם מוגן, אינו החייל אס רק נכון זה גם אבל
 יחבוש, אם מגךפנים. בעלת קסדה חובש אינו
 חיילים נשלחים זה איך למיליון. אחד הסיכון יהיה

 האינתיפאדה, של 16ה־ בחודש לאיזורי־סכנה,
זה? וזול אלמנטרי ציוד בלי

 כאשר ילדה או ילד להרוג מותר והאם
שיעור־הסיכון? זהו

 היא ליום ילד שהריגת מישהם סבורים שמא או
הפלסטינים?(מח את להתיש כדי יעילה שיטה
 מאין־ מטופשת גם אלא מרושעת, רק שאינה שבה

הפוכה.) בהכרח היא התוצאה שהרי כמוה,
הא הידיעות את קוראים הכל כמעט

הקר השיגרה. מן כחלק יום, מדי לה
 את קוראת בטלוויזיה הנחמדה יינית

 מתי־ למעט עפעף. להניד מבלי הידיעה
עוד. מתרגש אינו איש מיסטר,

 כתבה תחנות־הטלוויזיה הציגו העולם כל ף*
בירו המיוחדת היהירה שוטרי נראים שבה ^

 הארץ, על ילדת־בית־ספר מפילים כשהם שלים
כבדה. אלה עליה ומניפים עליה דורכים

 זאת. ראו בעולם מיליונים מאות
 יהודית, סולידריות של ועידות עשר

 הכותל רקע על שמיר-פרם בתוספת
 שבכתבה הנזק את יתקנו לא המערבי,

זו. קטנה

מה? על התרגשות. של טיפ־טיפה היתה בארץ
ככתבי״טלוויזיה. התחזו שהשוטרים על

 מכמה מחפיר, מעשה באמת זהו
 מאשר יותר חשוב זה האם אך בחינות.

בילדה? האכזרית ההתעללות
 זה אחד מעשה שבשיגרה. עניין שזהו ברור הרי
 הכבוד צוות־טלוויזיה(כל על־ידי במיקרה הונצח

 של עניין לגמרי. רגיל עצמו המעשה אך — לו!)
מקום. בכל יום־יום,

 אינו איש כמעט שיגרתי. מעשה
 רק הם העיתונאים. לא גם עוד. מתפלץ

כעיתו יתחזו לא שהקלגסים מבקשים
 לא האמיתיים שהעיתונאים כדי נאים,

 של למיטווחי־אבן בהתקרבם יסתכנו
הפגנה.

■ ■ ■
 יום מדי מתפלצים היינו ליבנו, גם ולא ך■
ה״שיגרתיות". הידיעות למיקרא /

 עברי, בבית־ספר שהתחנך יהודי, יגיד מה
 על אסרו ששילטונות־הכיבוש הידיעה למיקרא

 אחרי בבתיהם, ילדים ללמד סוכנות־האו״ס מורי
הצבאי? המושל בפקודת נסגרו שבתי־הספר

 בבית־הם־ למד מאיתנו אחד כל הרי
 על שאסרו הרשעים, הרומאים על פר

 שימעון של המערה ללמוד. ילדי-ישראל
הלאו המסורת מן חלק היא בר־יוחאי

האומה. מסימלי סמל שלנו, מית
 לתת המסוגל שר־ביטחון, של גסותו מידת מה
 המסוגלים שלנו, גסותנו מידת ומה כזאת? פקודה
בסדר־חיינו? ולהמשיך כזאת ידיעה לקרוא
 הילד על יומיות. ידיעות הלאה, וכן הלאה וכן
 הוא. גם ושנהרג אחיו, שנהרג אחרי אבנים שזרק

מהתחש כתוצאה נקטעו ידיו ששתי האיש ועל
 פלסטיני לאומי דגל להוריד שנאלץ אחרי מלות,
 שניסה אחרי אומרים, (ויש גבוה מתח של מחוט

הדגל). את לתלות
ושות קוראים ומתרגלים. קוראים

 מפסיקים וגם ומשלימים. קוראים קים.
לקרוא.

■ ■ ■
חוגי עם להיפגש המוזמנים פלסטינים ^

 חיים הם הזה. ההווי מן באים ישראליים שלום 1 (
בו.

 הבית השכן, בן הוא שנהרג הילד
 האיש בן־דוד. של בית הוא שפוצץ
ועמית. ידיד הוא שגורש
 פצועים, רבבות הרוגים, 400מ־ יותר יש כאשר

 להניח יש — החיים לכל נכים של רבים אלפים
 מת, בה שאין פלסטינית מישפחה כמעט אין כי

מפוצץ־בית. או מגורש אסיר, פצוע, נכה,
 של יפה באולם ולהיפגש הזה ההווי מן לבוא

 שוחרי־ ישראלים של מנומס קהל עם אוניברסיטה
 הרבה־הרבה תעצומות־נפש. דורש זה — שלום

סבלנות.
לפקוע. עלולה זו סבלנות

 מפני כבד חשש בליבי יש זמן כמה ץ*זה
*■והנולד.

 אלפי הזאת בארץ כעת מסתובבים
 בליבם. בוערת שתאוות־הנקם אנשים,

 והיתומים, השכולים והנכים, הפצועים
נו והרחוקים. הקרובים בני-המישפחה

מו אנחנו יום ומדי נורא, מישקע צר
הזה. למישקע סיפים

 טען תל־אביב ברחובות אמוק" ש״רץ האיש
החו הישראלים מראה את לסבול היה יכול שלא
 דברים קורים מולדתו בעיר כאשר בפורים, גגים

בלא־אבחנה. אנשים ודקר סכין לקח הוא נוראים.
 להתפשט. עלול זה שיגעון משוגע?

בנ אי־השימוש של הפלסטיני המחסום
עלו אנחנו להיפרץ. לפתע עלול חם שק
 במצב פתאום עצמנו את למצוא לים

 יזרום כשהדם יותר, הרבה עוד נורא
במים.

שעי הסכנה, את הרואים אנשים בישראל יש
 אחריות רובצת מהם אחד כל על פקוחות. ניהם

 להעיר להתריע. להזהיר, לקום, החובה — אישית
 לדבר קשר־השיגרה, את לשבור הגס, הלב את

 יום־יום המתרחש חומרת את התואמת בשפה
בארצנו.
 העתיקה החוכמה התנ״כי. הצו זהו

הפי המיעוט יהיה לא, שאם עמנו. של
המוכה-סנוורים. הרוב מן אף אשם קח

־ ■ ־ ! ! נ א ב 1ךא




