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 רבות. שנים במשך לאטד, נבנתה היא טאנית.
 עברו, בשנים באוטובוסים הצפיפות לה גרמו

 או מוצדק רוגז של הבלתי־ספורים המקרים
 ההגה. ליד הנהג התנהגות על בלתי־מוצדק

ה על המרגיזות הידיעות לה גרמו בעיקר
 נהגי של ווילות־הפאר ועל השמנות משכורות

ל נדרש שהקהל בשעה שנבנו האוטובוסים,
הנסיעה. מחירי את העלות

אי הזמן, כל במשך שכן, זה אבק־שריפה
 היה הוא הציבורית. ההכרה חבית בנבכי שם

 פעולתו. את לפעול כדי לניצוץ רק זקוק
ה של והמיושבים השקטים שרי־התחבורה

ש עד זה, ניצוץ סיפקו לא הקודמות שנים
 שהדליק הפלמ״חאי האלוף הבמה על הופיע

 כולו המטען התפוצץ השבוע הגפרור. את
תרועה. בקול

 נהגי־האוסובוסים למראה ממש נהנה הקהל
 למראה הרחובות, בפינות לטרמפים שהתחננו

 של הזועמות והפנים השובתים האוטובוסים
 והבטחון זד״ תענוג למען המבוטלים. נהגיהם

 בהחלט .מוכן הקהל היה בצדקתו, המוחלט
לסבול.
מ הסר הממשלה נגד האוטובוסים מרד
האוטובוסים. נהגי נגד הקהל למרד עצמו

★ ★ ★
 מוכן איש היה לא מרחמה, ככל מו ך*

 להיות יכול כי הדעת על להעלות אף
 האויב האויב. בעמדת גם הצדק מן משהו

 בעבר הטובים מעשיו וכל שחור, כולו היה
הזכרון. מלוח נמחקו

 נהגי סימלו בהן הארוכות, השנים נשכחו
 של והנסיעה העמידה כוח את האוטובוסים

ובמלחמה. במאורעות הישוב
הש הנהגים מבין שרבים העובדה נשכחה

 העבר, בשגיאות חלק כלל להם אין נואים
 ששוקמו מש!חררים, חיילי־תש״ח הינם אלא

זו. בדרך
דו־ הוותיה הישוב שבעוד העובדה נשכחה

שעד) נראה
 ליד ממש. חג זה היה הראשון, יום ך■
הנוס המוני עמדו האוטובוסים תחנות ^
הצטו הם אי־פעם. משהיו יותר עליזים עים,
 ו־ איש תשעה המוניות, לתוך בשמחה פפו

סו על בצהלה טיפסו הם למונית. אשה
ה הישוב במרכזי לפחות המשאיות. למי

 למחוז להגיע קושי כל להם היה לא וותיק
היעודה. בשעה חפצם

 מעצם ספק בלי השמחה נבעה במידת־מה,
 משהו בלתי־רגיל, משהו שקורה ההרגשה

 היום־ של המשעממת האפרוריות את המפר
 רא־ של הרוננת ההתרגשות זאת היתד, יוב.

ביציאתו,מן מרגיש אדם כשכל שית־מלחמה,

ב מרגיש אינו עדיין אך השנואה, השיגרה
המאבק. של וביסורים סבל

 ילדים־בחו־ של זו ראשונית שמחה אולם
ה בלב שהחדיר היחיד הגורם היתד, לא פש

להק הנכונות ואת הלחימה רוח את המונים
 מלחמת מאז הראשונה, הפעם זו רבה.

 מאוחדת המדינה אוכלוסית היתר. תש׳׳ח,
 זה אוייב משותף. לאוייב בשנאתה לחלוטין

האוטובוס. נהג היה

 עד לדעת איש יכול לא השבוע ד **
 הקהל של העיוורת שנאתו עמוקה כמה ^

ספוג־ שנאה זאת היתה לא לקואופרטיבים.


