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פלש חמישה שחל!? השבוע במהלך נרצחו צה״ל, דובר הודעות לפי

 מבתי־חולים נמסר בך, על בנוסח .15 בן נער כולל אחיהם, בידי תינאים
 שנפצעו לאחר קריטי במצב המאושפזים ערבים שלושה על שונים,
אנושים. פצעים

 האלימות מאורעות פרוץ מאז כי מראה, אחרת״ ״דיעה ספירת
 לפי ויהודים, ערבים ואישה, איש 156 הטרור קטל 9.12.8ב־ד הערבית
הבא: הפירוט

ונשרפו. נורו נדקרו, ערבים 116 •
נרצחו. יהודים 40 •

נעדר. ישראלי חייל 1 •

סחימח־־פה
בא אימוניו תקופת את בכורי בני כשגמר

 כולם ההורים הוזמנו המובחרות, היחידות חת
לו באלה, אלה הצצנו נבוכים הסיום. לטקס
 וממעיטים גורל שותפות בריגשת ידיים חצים

 חתומי ילדינו — מה? על לנו היה וכי לדבר.
 באשר מוחלטת באפלה הותירונו השפתיים
חוויותיהם. או יומם לשיגרת
 הכשרתו. את סיים השני בני גם זמן. חלף
 הצעיר השומר מקבוצי לאחד שנית הוזמנו
 עם הורים ומפגש כלים תצוגת הסיום. לטקס

 לי היתה ולא מסכם שמענו,ילד׳ -המפקד".
 שמחתי שאלות?״ -יש בשלב אחת שאלה אף

בכו מדוע לראות הלכתי מאחורינו. זה שגם
 מוזרה. חוויה לי נכונה משתהה. מפקד, רי,

תקי־ בשאלות תקפו דבר״, ״מבינות אמהות

 שאינם או הכרעה בשעת ברכיים בפיק
 מעולם ומתמשכים. קשים בלחצים עומדים

 משפט חורצת פסקנות אותה נשמעה לא
 מתחילה, כתבת כל של לכתיבתה המתלווה

מעצורים. חסר וסקום פרסום רודף לכל או
וחוצ מצח עזות אותה את להשוות מחריד

 מעולם ״שם״ היו שלא אלה של נחושה פה
 ושצליל מוות אימת בהם להטיל יכול (ג׳וק

ארטי בהפגזה להם יישמע מסמרים אקדח
ההיס את מעוותים ציונים, מחלקים לרית)
 הזהות לפי כמובן הכל הארועים, או טוריה

בדבר. הנוגעים של הפוליטית
 ולצאת ומיד, להתנער, צריך הבטחון שר

 פטפטת אותה כנגד פשרה חסרת בהתקפה
 של מחקירתו הדיווחים האחרון, (הפישול

 של טובה חלקה כל האוכלת עובייד) השייך
החברתיים. בחיינו והתנדבות לב אומץ

ליח אמצעי יהיו ובטחוננו ששלומנו אסור
הע החשיפה יצרי לנוכח יופקרו או ציבור, סי

 תיסכר אם כתבים. או קצינים אילו אי של זים
 הקישקשת מאגרי ממילא יגוועו הפטפטת,

הכפול. בשכרנו ובאנו
* אבדיב א״לה

הורביץ מרדכי

מילחמה מכריז האפיפיור
 השלישית הפעם זו שעבר, בשבוע ד ביום אמר השני, פאולוס יוחנן־ האפיפיור

 יצר ״האל כי והאל״ היהודי העם בין חברית ש״הופרה שבועות, שלושה בתוך
 החדשה הברית ״בזכות וכי ישו״ באמצעות הנוצרים עם וניצתית חדשה ברית
לאמירה? הסיבה מרז נבחר״. ולעם קדושה לאומה הנוצרים הפכו
 שיתוק. לכלל עכשיו הגיעו המדינות בין שהיחסים מצב הערכת בכנסיה יש

 כשהוא להתייצב, האפיפיור עתיד זה לוויכוח דתות. בין יתקיים הבא הוויכוח
 בת על האל בא כידוע, זו, אמונה לפי השילוש. אמונת של האלילי הפגר על רכוב

 עשה האל ברבור). בדמות לדה על בא שזאוס הקודש(כמו כרות במהותו תמותח
 המתים(כמו מן ולקום להירצח הניתן אלוהים מין הוא שאף בן זו תמותה לבת
 השאול אל - ואוזיריס המסופוטאמית, במיתולוגיה הרועים אל - תמוז

 היותם חרף - הקודש ורוח הבן האב, אלה, שלושה המצרית). במיתולוגיה
אחד. אל זאת בכל חם שלושה,

 זו ללחץ־זמן, נקלעה הקאתולית והכנסיח בשער, הדתות בין הגורלי העימות
 יכולה המקראית המורשת על בלעדית בעלות רק בתולדותיה. הראשונה הפעם

 היהודים את לסלק יש כך לשם מונתיאיסשית. דת של גוון לקאתוליות להעניק
 הבדוקות הדרכים בשתי להשיג ניתן זו מטרה המורשת. של החוקיים בעליה -

והשמדה. שמד והמנוסות:
 השמד, בחזית היחודים נגד מחלומה לחיות שנועדה באושוויץ, המנזר הקמת
 ההשמדה בחזית היהודים. את ואיחד המסיח את שפילג כבומראנג התגלתה

 קבלן יותר: מעודד המצב זו בחזית ישראל. מדינת הוא במעלה חראשון היעד
 את להעמיד הצליחה האינתיפאדה לחייל; מחייל הולך ערפאת יאסר ההשמדה

 המועמדים היהודים ואת בקורבנות הפלשתינאים את בהציגה ראשה, על האמת
 של בכירה פקידות מוקף אנטישמי מימשל קם בארה״ב כמדכאים; - להשמדה

 פראג־ הם מהמנהיגים ניכר חלק עצמה, בישראל עצמית; שנאה אכולי יהודים
 גבוה פוטנציאל בחובו הצופן דבר גמור, שדרה חוט חוסר בדי עד מאטיסטים

בשואה. ששררו אלה כגון קיצוניים לחץ בתנאי ליודנראט מועמדים של
 המאיימות הסכנות על דעתח את לתת תתחיל ישראל שמדינת הזמן הגיע

היהודים. אזרחיה על מיתולוגיות האשמות הטופלים גורמים מצד עליה
 אם בתכלית: פשוטה היא היהודים תשובת האפיפיור, הצהרות של ולגופן

 היה לא מעולם מהגליל) יהודיות לבחורות ילדים (שעושה האפיפיור אלוהי
 ולכנסייתו לאפיפיור המקרא אלוהי עם - מאידך קשר. ולא ברית לא ליהודים

אלוהות. באותה מדובר לא פשוט המקרים בשני מעולם. קשר היה לא
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ברק אהוד
אמיתי מקומי גיבור

 זו שיחידה ״שמענו בנוסח המפקד את פות
 מסוכן?... שזה חושב איני םהא כך... עושה
 לא זה אחראי?... לא שזה חושב אינך האם

 אדיב אך תקיף בני, שלנו...״ שהבנים בסדר
 בעבר, מיותר. לפולמוס להיגרר לא ניסה
 כי לחברתו שסיפר חייל מקום מאותו סולק
 החל עתה והנה פורסם שלא צל״ש קיבל

 הגבינה בבורסות סחיר לנושא הופך המידע
השישי. יום סלוני של הדעת ואבטיחי

 כל הנח״ל. חיילי נישבו לימים אתנחתא.
 אימו עם הטלוויזיה אותנו הפגישה זמן, פרק
 וכבני כהורים עלינו שהפעילה גרום יוסי של

 של בסופו שהוביל ונפשי, חברתי לחץ אדם
 בשבועות האומללה. ג׳יבריל לעיסקת דבר

 חושפני לטיפול שוב עדים אנו האחרונים
 שלו הצל״שים (שמספר ברק באלוף ומגמתי
 המעצבן צירוף הם האינטלקטואלית ויכולתו

 איך הסטריאוטיפים בדמויים הלכודים את
 מורחב מאמר כן כמו אמיתי). גיבור נראה

 נזק אך בו, אין שתועלת ״היחידה״ בנושא
 של ומעשיהם דמותם לצמצם ומגמה מפורש
למכביר. בו יש ואחרים, כאלה
 שחוו אנשים של במחיצתם חייתי חיי כל
 חברים, אובדן של קרב, של ראשוניות חוויות

 וניצחון. סיפוק ותחושות חרדות מועקות,
נתפשים מחבריהם אחדים איך שראו אנשים
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ורעות. טובות; חדשות לנו יש - תל־אביב הלו;


