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זכרוני ון171א החייל פרשת
 מבית־החוריס זכרוני אמנון כשיצא

 מכנסי לבוש צום, ימות 23 אחר הצבאי,
 רו חיכו בהירה, וחולצה קצרים חאקי
 בתל־ לכיתם במונית אותו הובילו הוריו,
אביב.

שלהן. השונות באידיאולוגיות התעניין רק הוא הבר.
 העריץ מה זמן משך שונים. גלגולים עברו השקפותיו

המח את כשסיים כך, אחר המובהק. המיליטריסט ניצ׳ה את
 אחר הגיע׳ וחצי שנה ולסני לכנעניות הגיע הששית, יקה

לפאציפיזם. רבות׳ מחשבות
 קילוגרם 18 שאיבד אחר ורזה, גבוה

 להתגבר מנסה זכרוני נראה >,64ל־ 82<מ־
 עם בשיחה ערנות מגלה עייפותו, על

ל־ שבאו והסקרנים האורחים עשרות

23 ה כיום זכרוני
— אנושי יצור כל

הוריו. בכית בקרו
 עמוק שקעו והנוצצות הבהולות עיניו

 אם כקלות, שטף דיבורו אך בהוריהן,
 יכול היה הצום אחר הראשון כיום כי

 גלולות וכמה תפוזים מיץ כוס רק לבלוע
ריסה, אכל כבר המהרת ביום כי. ויטמין

תל־אביב. הרחובות לטייל יצא
 בבית־הספר. מצטיין תלמיד מעולם היה לא זכרוני אמנון

למע נוער בני ריכז הוא ללימודים. זמן לו. היד׳ לא פשוט
 הרצאותיו שימשו בהם ספרותיים, חוגים גם וריכז ברות

ממושך. לוויכוח נושאים ;הקבועות
 מלבד הישראליות, הנוער תנועות בכל הסתובב הוא
 משק־ מרים כשל כמעט אתלטי, גוף בעל הוא כי אם במכבי.

היה לא הנוער בתנועות גם בספורט. התעניין לא *•ות׳

תב ל וגכ כ ט מ ר ל
 התלבט הוא לגיוס. זכרוני של תורו הגיע חודש 11 לפני

 לבקש במקום מצטער. הוא עליו בצעד לבסוף, נקט, מאד,
 השקפותיו, את לעצמו ולברר להמשיך שיוכל כדי דחייה,

ההשבעה. טקס את עבר לא לקלט כשהגיע אך התגייס. הוא
 לרמטכ״ל. לכתוב החליט קרבית, ליחידה נשלח הוא
 לא־קרבית. ליחידה השקפותיו, בגלל להעבירו, ביקש במכתב
בנח״ל. בחר זכרוני

 הגיע אז במרפאה. חדש, לתפקיד ליחידה נשלח הוא
 עליו אסור אמיתי כפאציפיסט :נוספת למסקנה גם זכרוני
 זכרוני כי רפואה. חיל כולל שהוא, צבאי מוסד בכל לשרת

צבא. ששמו המוסד של קיומו עצם את שלל

ט שפ מ הראשון ה
 את חיפש ימים, לשלושה שלו המחנה את עזב זכרוני

 עורך־הדין של בניו נגד במשפט נזכר הוא הפאציפיסטים.
 והוצג עמו התקשר הוא בצבא. לשרת שסרבו שטיין, מרדיכ

 החוברת את להם מסר זכרוני אחרים. פאציפיסטים לפני
רעיונותיו. עיקרי את פרסם בה

לזכות, הציבור. לפני עניינו את להביא ביקש זכרוני
בתמיכתו. אפשר, באם

: האשמות בשתי המלחמה סרבן הואשם למחנה, כשחזר
 נפקדות. (ב) נשק). לשאת שסרב (על לפקודה אי־ציות (א)

 להיות דרש מפקדו׳ לפני להשמט סרב למשפט כשהובא
יותר. גבוה צבאי בית־דין לפני מובא

 נשפט מפקדו, לפני הובא יומיים, של רעב שביתת אחר
 החולים בבית בבדיקות, בילה, מהם שכמה מאסר, יום 21ל־

בעכו. לחולי־רוח

ד הצו□ דו הג
 זכרוני נוסף. צבאי משפט תור הגיע ממאסרו כששוחרר

צבאי בית־דין לפני הובא ימים חמישה וכעבור בצום פתח
).865 הזה (העולם

המא אם כי הנאשם, אינו הוא כי להסביר ניסה במשפט
 באמצע. אותו הפסיק בית־הדין אב שים.

 מאסר. חודשי לשבעה נשפט זכרוני
(במניסקום). החולה בברכו ונפגע נפל לבית־הסוהר בדרך

 החולים, שאר עם בתחילה, היה, בו לבית־חולים׳ הועבר הוא
חיילים. שני של שמירתם תחת מיוחד בחדר מכן, לאחר

 הרשה הראשונים הצום ימי משך בצומו. המשיך זכרוני
 עם תה לשתות התחיל לצום 11ה־ ביום מים. לשתות לעצמו
 ויטמין גלולות קיבל 16ה־ ביום לפעול. פסק כבדו כי סוכר,

לשונו. על הופיעו שפצעים אחר ב׳

א עקרון ה ד בו
 משבר, נקודות מספר בו היו קשה. לפעמים, היה, הצום

 זכרוני גילה 11ה־ ליום כשהגיע הראשונים. בימים בייחוד
 בהן לחמש, שתיים בין הן במיוחד הקשות השעות ני

רעב. והתקפת סחרחורת הרגיש

 במיטה שכב בחדר, הנצחי טיולו את הפסיק כאלה בשעות
מכתבים. — השאר בין וכתב,

הרופ עם לשוחח הרבה ביום׳ פעמים מספר נבדק זכרוני
 את הפעיל הוא בצומו. מתמיד הוא כיצד להם הסביר אים,

עצמו. על לשלוט חייב אדם כי האומר בודהא של עקרונו

ה ט ת9אצי0ה הדוג טי ס י
 ימי 23 ואחרי רבים אישים עם מכתבים חליפת אחרי

 כי לו הודיעו שם בית־החולים. למשרד זכרוני נקרא צום
של לחופשה אותו הוציא דינו, גזר את המתיק המחוז מפקד

24ה־ 3כיו זכרוני
נשקו את פרק’ —

חודש.
 עולמו בהשקפת ולהרהר לשוב זכרוני יוכל בחופשה

 זכרוני חושב ,שאותו באדם הפגיעה כסמל המלחמה את הרואה
החברתיות. התופעות כל לציר

 האדם, את לעורר המלחמות, את למנוע רוצה זכרוני
 זקוק הוא כך לשם המחשבתי. מקפאונו למלחמה, המסכים
האדם. להבנת ,שתחדור הנכונה לדוגמה
להת שעומדים מדינה, קמה אחד בהיר ביום היתד, אילו

 מעשה היה צבאה וביטול נשקה פירוק על ומכריזה קיפה,
 את מחקות היו העולם ארצות אנושית. מהפכה מחולל זה

הארץ. אותה
 היה ביותר, הפרימיטיבי זה ויהיה אנושי, יצור כל

הדדי. נשק בפרוק ומגיב מושפע
 זכרוני, ייעד זאת פאציפיסטית דוגמה לשמש הייעוד את
ישראל. למדינת כמובן,
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