לאוניברסיטה ,כי ,,לא תצטערי ,ומקסימום ילכו
 40לירות דמי הרשמה".
ושלא ידעתי שאתה שומר מכתבים .עם המעטפות.

בעלן בות

הנעדרים

ושיש לך כל כך הרבה חברים.
ושעוד מעט אפריל .ושבשמונה בערב אני אזכור.
כמו שביקשת כל שנה.
ושנפלא יהיה כשתסיים בקרוב את השירות בתעלה.
ושכדאי לך להתחיל להכין טבלת יאוש — עד
לשחרור הסופי מצה"ל.
כמו כולם.
רציתי לומר לך כל זאת ,בני.
ולא זכיתי.

— מאת מנחם מיגלסון —
" לויזיון" — זה היה כינויו של מעוז ישראלי על שסת ה1עלה,
ליד גשר פירדאן .חיזיון מן חגÎה:ום התחולל בו ביוםÎהביפורים.
מונות של פצצות ירדו עדיו -כתשו את פני השטח .אש השתוללה
מסביב ,ומן המים עלו אלפי מצרים ,ובעקבותיהם הטנקים -שאישם
השתלחה לפניהם וכוונה אל קומץ בחורים ישראלים .אנשי המעוז
השיבו באש ,שיפרו עמדות -טיווחו תותחים .וקרסו בתוך "חיזיון''.
החיזיון תם.

גילת

ירידתו של סגן בנימין לסקין ז"ל

חיזיון מוזר נראה לפני שבועות אחדים במקום בו היה "חיזיון''.
בלב השטח הניגרי ,בתוך מערבי הארמיה השניה ,על חורבויז
המעוז ,צעד לו קצין בכיר ישראלי ,לבוש במדי צה"ל ,והביט
במה ששרד מ"חיזיוך.
המעוז מפירק להÎיוטץ .גושי האבן העצומים ,שאמיריפ היו
להגן על הבחורים ,היו ניוטלים כמצבות אילמות .תעלותÎהקשר,
ששלחו זרועותיהן אל בין העמדות ,היו סתומות -חרושות
בשרשראות הטנקים.
הקצין הישראלי — היה הרב הראשי לצה"ל ,אלוף טרדבי
פÎרון ,היא חיפש את שריד-הם על גיבורי התעלה.
השעה היתה  10בבוקר .עÎמו היו קצינים מצריים ,קציני
א"Îם ,נציג הצלב האדום ואיש הרבנות הצבאית .הרב בירון
ומלווהי עיינו בתרשימים שהיו בידו .תרשימים ,שהוכנו עלÎÎידי
המדור לאיתור נעדרים של צה"ל ,אשר בהם שורטטו בל עמדות
המעוז ; ומקומות ,בהם לפי המשוער עשויות להימצא הגופÎת.
רוח קלה נשבה .גזרÎעיתין עף ברוח ,בתקע ביתד .עתון ישראלי.
פיסÎוÎבד היתה מונחת לידו .קרע של חולצה צבאית .לא הרחק
ממנה ,על החול הצהוב .היתה מונחת דרגת סמל.
הרב הראשי לצה"ל ועוזרו ,סרן ירח ,נטלו את חפירה בידם,
וחדלו לחפור במקום' בו שיערו כי יימצא חלל .אולי בעל דרגת
הסמל ? ואולי מישהו אחר ?
סיקלו אבנים ,גררו אותן בח בי '1דכ ÎÎי בשמה .חסרו ומצאו;
;1Îי גופÎת של אנשי " חיזיון".

המוות

המומים מול האב>דה
ציור של גרשון קניספל בספר
לזכרו של סגן נפתלי )תלי( פישר ז"ל

 1שעה כבר היתד שעת צהריים .החום היה כבד .הזיעה ניגרÎ
1
על הפנים .הרב ואיש הרבנית הצבאית פותחים מנתÎקרב .מזמינים
את המצרים לחלוק עימם את פיתם .קולונל מצרי  -שהÎה במקום.
ביקש גלולות Îםלה נגד התייבשות .נקנו לו שקית מלח מתוך
מנות יהקרב .הפסקה קצרה בגיא "חיזיון".
ואחר — ממשיכים לחפש .המצרים מושיטים יד ,עוזרים גיÎפש-ם
שעות ארובות .מסלקים אבן כבדה .ומבחינים לפתע בפיתחו של
בונקר .איש הרבנות הצבאית זוחל פנימה -פנס אחוז בפיו .האור
החיוור מרצד על קירות הבונקר ,האפל כקבר.
השעה היתה  .4 30המצרים מודיעים לפתע :זהו ,די להיום.
בכר מאוחר.
רק נחפש בבונקר! — מבקשים הישראלים.
לא ,זהו זה להיום — פוסקים המצרים.
המחפשים חוזרים לצד הישראלי .,במשאית צבאית סגורה .בה
הגיעו בשעות הבוקר לכיקום .מגיעים עד מחסום האו"ם ,יורדים
מהמשאית ,עולים לרכב ישראלי וחוזרים .ועימם טני לוחמ ם
השבים הביתה ,לקבר ישראל.
בחצית מגיעה הודעה מהצד המצרי  .לא Îר'יו יותר חÎפ"-שÎב
אבל עוד לא סיימנו את ההיפישים! — אומרים ודשÎÎאלים
הנדהמים לשליחי הגד המצרי.
הצד המצרי אינו משיב .ומאז — אין חיפושים.
שלוש מאות ששים וארבעה נעדרים היו בחזית הדרום במה'-ן
הדיפושים ,שהחלו ביניאר ,במסגרת הסכמי הקילומטר ",101
נמצאו  320גיפות ,מתוכן  91שהוחזרו עלÎידי המצרים.
גופותיהם של  90חיילים עדיין טמונות בשטח המצרי.
המדבר חולק לאיזורים ,לגזרות ולשטחים '' מספרים אנשי
הרבנית הצבאית ,ניתחנו אירועי קרב -גבינו עדויות יעל פי
זה קבענו היכן נוכל למצוא את הנעדרים ארבעה צוותים של
אנשי הרבנות הצבאית ,יצאו מדי יום לחפש את החללים מאחורי
הקווים כל צור .Îמנה שמונה אנשים אשר צויידו בכל ÎÎגילוי
משוכליÎם .רצינו לדגביר את קצב הÎÎפÎשים ,אך המצרים
פסקו ארבעה צווהÎÎם ליום ביי יד"

"

פעמימ שהרהרתי כי נורא הדגר להיות כן אל-
מות ,טוב לי למות .ניסית פעם! ואולי חסר אתה
דמיון ענקים אשר לי .לראות עצמך נצחי' כך,
לתמיד ,לעולם .וראה — אני חש עצמי נצחי ,רואה
נופים ,חש בתזוזת זמן נצחית ,משהו ,יודע הנך ז
כה איום ,עצום.
ברם — המוות בעינו עומד .פעמים שגם נמלאתי
אימה— אימת בלהות בפני הישארות הנשמה לנצח.
חש אתה נצח מהו ז אלא שהגל כזב .כעת איני חש.
לו חשתי לא הייתי אוחז בעט זו,.,

יש אשר ימיÎÎעלטה יבואו
ולא ידע אךם כי מהר יאבד.
יתהלך אז כצל מתנועע ,איךחפץ.
ףשא ויאשו לראות החיים ,האם לא תמו ל
 .הגיעה שעת חצות ,שעת גוךל יתום.
אי 5חות העלומים ,אן פנו ללכת ?
האט לריק נ^Îאו? האם לבז היו?
וישב אדם תהתלו ,כבד מחשבה וסבל.
הנה ,זה יום ילד — שעה הךת Îגוךל.
כבד המשא ,נטל רבבות
על שכם מעטים ,עזיÎנפש ,אמיצי-לב.
בודדים נותרו האמיצים,

לבד הייתי — ופתע בא הדבר .סרוח הייתי על
הספה ,לפתע ,כרוח סערה ,עוטה אותי אימה נוÎ
ראה כי אמות ,כי אין קיום עולמ ,ואיום הדבר.
עוד ילכו אחרי ,יטמנוני בעפר לנצח ,ופה יתגלגלו
חיים כתמיד ואני )הא לו ידעתי מה פשרו של אני
זה ברגעים אלו( טמון שם לנצח ,אני.
ולא אדע איך ,פתע ומחנק לגרוני ורגלי משתו-
ללות ומנפנפות באויר ,כמנסות להשתחרר מסיוט
איוס ונואל ואטום מבט העוטף אותך באין מגוס
מכל צד; כאויר זה שבו אנו חיים .ונורא הדבר.
ואין אלו דמיונות .יודע אתה כי כן יהיה .יהיה —
משמע כמעט הווה.
סמל אברהם רימון ז"ל
מיומנו

הם לבדם בתוך עולמם.
סערו הימים וגברו האמיצים,
מה גדולים הימים —

סמיך להפסקתÎהאש ,אחרי מלחמת
יום הכיפורים ,פגשתי אותה במערכת.
איני יודעת מה ביים אותי .אבל אוהו
כשהו במו קטע את קריאהÎהשמחה לי
פגישה הבימ תי צפייה ,כיוון שלא ידעתי
מה עצר בעדי ,שאלתי בסגומגם " :מה
מביאך אלינו?"
"אחי נעדר" — אמרה תמר •—
"ובאתי להתבונן בתמונות השבויים הÎ
נמצאות במערכת"...

לא זכ>ת>

|

1

מאז ומתמיד חיבבתי איתה .ואני
מניחה ,שכך זה עם רוב האנשים הÎ
פוגשים אותה .יש בה מין קרעה כזאת
מבפנים ,ותחושה שיי אסטתיות מבחוץ.
Îי א נוי סטנדרטי ,כתעתיק אימוני ש*
נÎירעתÎÎפרסומה ,אלא משהו אישי לגסÎ
רי .הצינית השברירית ,אצבעות הלדיים
הדקיקות העיניים האפורית ,המישירות
מבט ואהרון אחרון הביב — הייר פניÎ
נים משגע ,המהמם -ך מייד את היב.

שמה תמר .וכל מה שידעתי על אות!Î
את תאום היה — ששמו אמנון ,היא לא
הירבתה לדבר עליי אז .איתי כמעט וÎ
לא דיברה עייו כיי.1

משיריו של
סמל ייסי בןÎציון ניסנבוים ז"ל

רציתי להמשיך את שיחת הטלפון האחרונה אתך
מאיÎשם ,שנקטעה,
כי " :תביני ,מוכרחים"...
ולגמור את המשפט האחרון.
רציתי להגיד לך שבפעם האחרונה היית קצת
יותר רציני מתמיד .ולשאול למה.
ושתיתן לפתח כמה מהתמונות של פעם — בשביל
הקרובים מחו"ל.
ושטוב שהבנת את הבעיטה מתחת לשולחן .ולא
גילית להם .וששוב התחיל העסק עם השיניים שלי.
ושאתה סתם עושה רוח עם מדי ב' המטונפים.
ושידעתי — וגם אתת — שתקבל ,,חכיך מצטיין"
בסיום קורס הקציכם.
ושאתה לא בףאדם שאתה לא כותי.
ושתגש לאמא שלי ותמסור לה ש...
ושאני מודה לך ששיכנעת אותי אז להירשם

מאת > ואל ה הר Îשפ*

עי אף חיבתי אליה .נמנעתי מÎ
להיפגש איתה בזמן האחרון .הכרתי
איתה זמן קצר אחרי מיו חמת ששתÎ
הימים .היא נראתה אז אובדת כלשהו,
נבוכה .כמי שצריכה "-למוד לראות את
המציאות בעיניים הדשות .אנשים התÎ
הלכו ייידה עיי קצה בהונות ותמיד נמÎ
צא מי שלחש ,למי שלא ידע " :היא
איבדה במלחמה אה .נפÎי לה אה תאים".

כאשר אמת ואמונה יקוד בלב
ולא ידע אךם זולת זאת האמת,
אמת גדולה ,עזר ,בלתיÎנצחת,
לגורלה.
אמת נצבת
ז ז

המתח הנפשי — עצום"

אמנון גלעדי ) מימין( נפל במלחמת
ששת הימים עת פיקד על יחידת
טנקים .אחיו גדעון ,מה צנחנים
) משמאל( ביקש לאפשר לו לפקד
על היחידה של אחיו .בק שתו זו
נתמלאה ,הוא הועבר ליחידה -
ונפל במלחמת יום הכיפורי ם ,עת
פיקד עליה בקרב

אני — שאלת חי*מ היא לי .ולואי ולא תאמין
אלא שאמת היא .בהיותי בן ) 6אימפולסיבי ועמוק*
רגשות( נתקפתי בהתקף פחד מוות הנורא ביותר
בחיי .יודע אתה ,פחד המוות איום הוא מכל —
כשאין ביכולתך לשנות כלום ,קט אתה ,וסביבך
נפילי גורמים נואלים אטומים) .ודע ,הבעה נואלת
אטומה שנואה עלי ביותר ,צמרמורת תעביר בי
תמיד ,מין חזון לעתיד מף ,אות וסימבול לכוחות
נעלמים(.

שעת גוךל

פנס בתוך הבונקר

"0לאכת החיכו"ים קשה 5אוד" ,אומר הרב מרדכי פירÎן
"ועולי הקושי הנפשי על הקושי הפיזי .אנשי הרבנית הצבאיק,
העוסקים בחיפושים נתקיים רק בדיילח של המלקמת במוות
אך הם מתמידים בכך ,ביין בליחות קדושה ,מסירות וקתÎעית
אחריות שקשה לתארן המתח הנפשי הוא עצום".
במתח הנפשי והפיזי הכבד הÎה היו שרויים גם סא"ל מייק
בראון וסגן שייקה קרפל .אשר נכנסו פעמים רבות אל מאקירי
הקודם המצריים בחיפושיהם איר הנעדרים.
 ,באחד הימים" ,מספר מייק" ,הגענו לשטח .אשר לפי הנתינים
שהיו בידינו ,היתה צריכה להימצא שם גופתו של טייס .המצרים
אמרו לנו .כי השטח ממוקש ואין להיכנס לשם .התעקשנו .רצינו
למצוא אותו .התקרבנו למקום ,ולפתע גילינו חלק מכנף של
.פקייהוק' ,עליה היה מצוייר מגןÎדוד .הק"ין שלהם אמר לנו •
*עד כאן .היאה — איÎאפשר לגשת' .ו 1כן -ראינו כי השטח
ממוקש מיו .אבל ,לא ויתרנו .דיברנו על ליבם ,שיתנו לנו
כמה חיילים מצרים אשר יילכו לפנינו עם דקרים ויפלסו לנו
דרך בין המוקשים .הם הסתודדו בÎניהם ,הביטו עלינו כמו על
מטורפים — ופקדו על כמה חיילים לפלס לנו דרך .ואז ,בלב שדהÎ
המוקשים גילינו את גופת הטייס בסרבלÎחםיםה שלו".
משם ,המשיך צוות המחפשים לנדוד עלÎפני הדיונת .חיפשו
בתוך טנקים שרופים ,בתוך נגמ"שים קרועים ומעוכים — ומצאו
את גופות האנשים.
בעיית זיÎייים של החלי Îם ,ששבו לאדמת המולדת ,הÎא לעתים
סבוכה ביותר ,אך נפתרת על-ידי כל הכללים המתחייבים מתוך
ההלכה  ,כשאנשי הרבנות נעזרים במיכשור מודרני ,בקרקÎרים
מדוקדקים ,עד שהזידוי מוכח במידה הנעלה מכל ספק.
ופרט לחיÎלים בנÎצאו גם חסצים רבים ; קת של עוזי ,עליד,
הרית *Î:ם ; מדייון מזהב; יימנים אישיים ,שהוחזרו למשפחות
ובאחד המקומות נמצא .במהלך החיפושÎם בין החולÎת ,שופר
שופר סתום בהול "Îופר שידיעתו לא עיÎתה השמימה.
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אתמול ,כשנכנסתי לדירתה ברמתÎ
אביב ,אמרה " :יש לי משהו בשבילך.
הדש לגמרי .עדיין מדיף ריחÎדפוס.
אבא עבד שנים על הספר הזה והיום
הביא יי את העותקים הראשונים".

חוליות בשרשרת
דיוקנו של לוחם
מציוריו של
סגן ארנון צור ז"ל

" יי זכרם'' .בכריכה אלבומית בגוון
הוםÎצהוב ועטיפתÎנייר באותו צבע,
ורישומי חיילים וקרב ,אנשים וכלים.
כמו שכתב גדעון ,האח הגדול ,בגלויה
האחרונה שלו" :לכלים ולאנשים
שלום"...

ספר הכולל ,,פרקי חיים ופרשת מוÎ
תם במלחמת ששתÎהימים שיי היייי
גדוד  ;46אשר לוקט Îונערכי ע Î 4ידי
אביÎאמנוך.
אביÎÎאמנון היא דוד ג^עדי ,אביהם
ש 1Îגדעון ,אמנון ותמר .מאז נפילתו
של אמנון — הבן הראשון שנפי במיÎ
המת ששתÎהימים — הקדיש אביו את
כיי מעייניו ,עיתותיו ומשאביו להעמ-
דת יד לבני .בכתב ובאבן ,הורים רבים
עושים כך .מלקטים כי 1בדלÎמכתב .כל
דף הירחורים מעוך ,שנשכח יי פני שנים
במגירת שולחןÎהכתיבה ,שמחברות
ביתÎהספר התיכון עודן נערמות עי^ יר.
ייחודו שיי דוד גלעדי בכך ,כי גם נÎ
שעת המיבהן העליון ,אבדן הבן .ראה
את קורבנו כחוליה במסכת הכללית
של העם ,המדינה .הדור .הורים רבים
עוסקים בהנצחת זכרו של הבן שלהם,
וטבעי שכך .דוד גלעדי אסף את החו-
סר להנצחתם של ה4Îנ .ארבעהÎÎעשר
בחורים מיחידתו שי 1אמנון .שבפייו בÎ
מלחמת ששתÎהימים.
והשביע יצא הספר לאור .הוצאה
הדורה ,אנינתÎטעם .כל דף מבטא אהÎ
בה וכאב .כל פרק עוסק לא רק באיש,
אלא גם ברקע ,בשאיפות -בדרך חיים.
חוליות בשרשרת .הפרק האחרון בספר
מוקדש לאנדרטה .אנדרטה שקמה יÎ
עיקשותו של דוד גלעדי ובכה רצוני
בלבד .אנדרטה לזכר חללי גדוד ,46
שנפלו במלחמת ששתÎהימים .היא הוק-
מה בקרבת מקום שבו נפל אמנון .בÎ
פיתחת רפיח .הרעיון המקורי של דוד
גלי עדי היה .כי שני הקירות האליפטיים
של האנדרטה ,ששוליהם חוסים זה בÎ
תוך זה כקונכיה ,יחבקו את עץ דר
שיקמה העתיק -הפורש עפאיו בשטה
מושב שדות .משיםÎמה הוסט מיקוכוה,
ולכן ימלא את החיל המרכזי עץ שיקÎ
מה שיינטע בו.
בפתח הספר — תציי וםÎצ בע של
יחידת דגלני חילÎהשריון ,אשר צעדה
במיצעד העצמאות האחרון לפני ששת
הימים ,ברחובות ירושלים .בראש יחי-
דת דגלנים צועד נער המד ,שארשת
הבגרות נאבקת בו על הבכורה עם
משובת עלומים .אמנון.

מספרה הבר" :ככÎיי לא ידענו ע5Î

קיומו של הצילום הזה עד שאבא קיבי
אלבום מהידר ,שיצא לציון  25שנים
ימדינה .כאשר גמר אבא להוציא את
ספר הזיכרון התברר ,שנשאר לו עוד
קצת כסף ,ואז ההלטני להוסיף לאלבים
את התמונה הזו .נצטרך עכשיו להד-
ביק אותה ביד בכי עותק 10(10 .עירך
קים .אבא כבר התחיל''...

..בואי ו נ ב כ ה Î
"היה בדעתו שי 1אבא לכתוב ספר
נוסף ,שיהיה מוקדש כולו לאמנון .היא
לא העיה על דעתו להקדיש את הספר
האישי ,ייספר כל אנשי היחידה אבל
עכשיו ,עכשיו צריך לכתוב גם עי
גדעון .ואבא יכתוב כנראה ספר על
שניהם .החומר הרי ישנו כולו" — וÎ
תמר מצביעה עי ערימת אלבומים,
סדורים למופת זה על גבי זה .דומים
לחוברות הענק  ,שמוציאות גננות בימי
חגים לקיבוץ הציורים של ילדי הטיפוÎÎ
חים .כל אלבום בעטיפת קרטון תכו-
לה .בגודל של מחצית שולחן כתיבה.
אבל כל המדפדף בהם — ימצא ארכיון
שיי דור .דורם של גדעון ,אמנון ותמר.
גם באלבומים אלה לא יכול היה
דוד גלעדי לראות את ילדיו בנפרד מן
הכלל .לראות את אירועיהם המשפהÎ
תיים שלו בפרספקטיבה של אירועי
המדינה שבדרך ושנות ילדותה וב-
חרותה של המדינה .מכתבים של אמ-
נון גדעון ותמר מודבקים בתוך עמודי
האלבום סמוך לקטעי עתונות משמעיÎ
תיים' לפקודותÎיום של מפקדים ,לצי-
לומי מיצעד .אישים והווי .פרקי חייהם
של השלושה שזורים ומשולבים בפרקי
חייה של המדינה.
'.את יודעת מה שאבא אמר יי
היום י" שואלת תמר ומשיבה — ,,אם
לא אספיק להוציא את ספריהם שי1
גדעון ואמנון — תצטרכי את להמשיך
את זה .הבטיחי לי זאת".
באותו יום ,שבו חיפשה תמר את
תמונתו של גדעון במערכת' בין תצ -
לומי השבויים ,לא היה עוד גדעון בין
החיים .הוא נפל כאשר יצא בראש

יחידתו יי טהר אה הציר ,שבי פרץ חÎ
שריון יתעיה .הוא נפי בייי 1הפריצה,
ה 16Îבאוקטובר ,דרומית לחווה הסינית.
גדעון היה טיפÎÎס שונה מאמנון.
מאיד עציר ,מאיד סגור.
הוא נהג לכתוב שירים .רובם שמי-
רים אצל רעייתו ,רות .אבי שיר אחד.
אלתו ש ^Îח לאחותו תמר ,כמי מבטא את
תחושותיה בעכשיו.
"בואי אחותי ונבכה יחד
אם לצחוק יא נוכי 1עוד
כי היילה בחוץ עם הרוה
ואין חום מסביב וצ ל מוות
רק עשן מן האש עוד נותר
וכוכב מיותר הוא האור שנשאר
בואי אחותי ונ בכה יחד"...
אילו יכלה לי בבות איתו ביחד ,אוייי
לא היתד ,בוכה .ואולי דווקא היהה
בוכה ,משעינה את ראשה על כתפו וÎ
בוכה לה שם ,נותנת מיפלט לכל הדב-
רים החונקים והסותמים שאין שום דרך
לעקור אותם מבפנים .כאשר כתב לה
גדעון "בואי אחותי ונבכה יחד" .היא
לא ידעה למה כתב לד ,בך .כי הרי גם
אמנון וגם גדעון היו עוד .ועכשיו הÎ
סיבה ההיא איננה ויש סיבות שתיים
אחרות .ולתמר אסור לבכות .כי היא
חייבת להחזיק מעמד ,בי צריך לאמץ
את ידי אבא ואמא.

..לבועלה מהכוחות"
"גם בפעם הראשונה וגם בפעם הÎ
שניה אני הודעתי להם .מנעתי מהם
לקבל את זה מפי זרים .במלחמת ששתÎ
הימים הזעקתי את גדעון ונכנסנו ,שני-
נו ביחד .לקחתי את ידו של אבא וÎ
אמרתי לו.
"הפעם היה יותר קשו? .כלÎכך קשה
להסביר ,ואילו בפעם השניה כמעט
בלתי אפשרי לעבור את זה .בפעם
הראשונה — זה הלם .אתה עוד לא
יודע איך להגיב .אתה עוד לא מכיר
את ה8אב ,אתה עוד לא יודע מה זה
לחיות עם זה ימים ושנים ,עם החלל
ז?ריק .הזה .בפעם השניה זה במעט למע-

לה מכוחי שי אדם כי אתה חי מראש
את כי 1הכאב .שהחיה איתו להבא.
,,זה מהר אולי .אבי 1אחרי נפילתו
שי 1גדעון אני חיה מחדש את כאב הÎ
פרידה מאמנון .אני חושבת ,שיא התÎ
אביתי עייו ככה מיד אחרי שזה קרה.
כמו שאני אביה עליו היום .פתאום
אמנון נעשה לי קרוב כיי כך והכל
חוזר אלי מחדש .והרי לפני המלחמה
הזאת השבתי  ,שכבר ימדתי להיות עם
הפרידה ,שכבר הסכנת ל אליה.
י
"אמנין היה התאום שלי .בדור שיי נו
לא היה ייכי 1ילד חדר משלו .היינו תמיד
יחד .בינקותנו ,באשדות יעקב ,ואחר
כך באפרידר באשקלון .גרנו באיתי
חדר ,ישבנו בכיתה באותו ספם> היינו
באמת הברים .היו שנים ,שאמנון היה
בשבילי האח הקטן .כי בנות מתבגרות
מהר יותר .אחר כך כשהתגייסנו עשה
אבא מאמץ מיוחד ,כדי שנהיה באותה
יחידה .היינו ה-אטרקציה' של השריון.
ופתאום מתחת לעינ יים הוא נעשה לי
גבר .מפקד.
"אמנון היה מאז ומתמיד רצי, 1':
שקדן .אני זוכרת את הפעמים הרבות,
שבהן היה יושב עם לוח פעלים ,עושה
את ההטיות .לומד ומשנן .וכשהיה גומר
הייתי אני מואילה להתישב לעשר דקות
ולהעתיק ממנו את החומר.
"גדעון היה האח הגדול .הוא היה
בוגר מאיתנו ב 4Îשנים .אמנון היה
קשור בבית בכל נימל נפשו .גדעון
גרש כנפיים מוקדם יחסית .הוא "כדוÎ
ריסט" ומ"כדורי" הלך עם Îגרעין
שלו לנה"ל מוצנח .את מלחמת ששת
הימים עשה באילת .אחרי ששת הÎ
ימים התגייס לקבע ,ועבר מצנחנים
לשריון .האגדה שנרקמה סביב האחים
מספרת ,כי גדעון החליט להמשיך את
נתיב אחיו הצעיר שנפקד ,ולבן החליף
את החיל ואף ביק ש ,לאחר שסיים
קורס קצינים ,לפקד על יחידת השריון
שעליה פיקד ובראשה נפל אחיו אמנון.
האמת היא ,כי עוד בחייו של אמנון.
בימי הכוננות שקדמו למלחמת ששת
הימים .שיגר אליו גדעון גלויה ובה
ביקש מאמנון לקחת אותו אליו*.
)המיטך בעמוד (18

)קור מעמוד (3
ככל ששונים היו השניים בÎ
אפיים ,היו קרובים זה לזה מאד.
דמותו של האח הגדול ,הצנחן,
המתלבט עם עצמו ועם הרעיו-
נות שלאורם גדל ,היתה תמיד
נר לרגליי של אמנון .ואילו התÎ
פתחותו של אמנון והתגבשותו
היו מקור גאווה לגדעון .אשר
ראה עצמו גם כאפוטרופוס עליו.
כאשר סיים אמנון את אחד הÎ
קורסים הראשונים שלו בשריון.
בהצלחה גדולה' כתב לו גדÎ
עץ ..." :אל ירחב ליבן ".אלה
למצליחים' שואפים להתקדמותÎ
יתר ולפעמים זה קשה .אולם
אני מקורה ,שתדע לעמוד בכל.
הרברים הקשים הם הדברים הÎ

חיימ בצל ה זנהנוווי^= ^^

קטנים -שהם לכאורה דברים של
מה בכך .אולם עליהם נשבר
אדם".
על אופיים של האחים ,ועל
הערכים שהתחנכו על ברכיהם
יעיד המשכו של המכתב:
" ...היום אתה חייל ומהר אתה
מפקד ...הצבא זה מקום של גב-
רים ,וגבר פירושו אדם .אדם
שיודע לעמוד על שלו ושיודע
לוותר — לא מתוך חולשה אלא
מתוך גדלות .צבא זה מקום שבו
אתת עוזר לחברך ,שלא עלÎמנת
לקבל' אלא עלÎמנת לקדם את
היחידה".
בשלב זה בולמת הקשיחות
הצברית את פרץ הרגשות והÎ
הגיגים וגדעון ממשיך' כמתנצל:

 ...,,ובכן אני יושב ודופק לך
ציונות כאילו שאני הייתי מושÎ
לם ,כאילו שהייתי טוב ממך.
אולם אמנון ,לי אופי אחר .יותר
אופי של לוחם ולא אופי של
,פייטר' ופחות אופי של חייל...
תעשה הכל כדי ללכת לקורס
קצינים .אמת .אני קצת מצטער
שלא הלכתי .פעמיים ביקשו מÎ
מני ולא רציתי ופעם אחת ,מתי
שרציתי ,לא רצו ,בגלל חוסר
משמעת".

"היו ארבעה' ...

והוא ,האח הגדול שתמיד פתר
את לבטיו בינו לבינו מסיים:
" ...דע ,תמיד א2שר לבוא לאח
גדול ,לספר לו ולהתייעץ איתי

בגלוי"".
בספר "לזכרם" מופיע תצלום
של שלישיה קורנת' צוחקת.
אמנון ותמר חובקים את האם
עדה .העומדת בתווך .אמנון דוÎ
מה לה כשתי טיפות מים והיא
נראית כאחותם הגדולה מעט
של התאומים.
"הצטלמנו בשבת האחרונה
לפני המלחמה" — אומרת תמר
— "חברתו של אמנון ,שגם
שמה תמי' ואני ,קפצנו אליו
להביא לו בגדים ,ממתקים .כיוון
שרויה לנו אוטו — הוא קפץ
איתנו לשעה קלה הביתה .זה
היה יומיים לפני המלחמה .לא
ידענו שזה יהיה תצלום אחרון.
סתם הצטלמנו -בי היו עוד כמה

תמונות בםרט הצילום שבמצלÎ
מה'/
אמנון נפל בראש הטור הÎ
משוריין ,שנע דרומה .סגנו,
אהוד כוכבי ,בן יגור ,אשר לחם
במלחמת יוםÎהביפורים כמפקד
ונפצע — תיאר את רגעיו האח-
רונים של אמנון" :והנה רכב
אש וסוסי אש ...ויעל אליהו בÎ
סערה השמיימה...
"תמיד ,כשעולה לנגד עיני
אותו רגע נורא של בוקר ה5Î
ביוני  ,1967כשאני עומד בצריח
תחת אש האוייב ובמרחק עש-
רות מטרים ממני הטנק הבוער
של אמנץ — חוחי תמונה שÎ
אינך יבול להשתחרר ממנה וÎ
חזקה שגם לא תשכחנה — שב

ועולה בי דימוי סיפור עלייתו
של אליהו ברכבÎאש השמיימה".
בששתÎהימים היה אהוד סגן
מפקד פלוגה .תמי עורכת בÎ
ראשה את מיםדר המפקדים שÎ
שרתו עם אמנון ביחידה אחת:
 ...,,אמנון נפל בששתÎחימים.
דני נפל במלחמתÎההתשה .ו-
שלום — עכשיו ,במלחמת יוםÎ
הכיפורים .הם היו ארבעה וÎ
כיום ישגו רק אחד' /והיא מוסיÎ
פה ,בלחש כמעט" :אתמול ביקר
אצלי חבר ,מצנחנים' והוא אמר
לי, :כל כך קשה לי ,תמר .א;י
צריך ,בגילי ,לחפש לי חברים
חרשים .כל החמישה ,שהיו חב-
רי הטובים ביותר  -אינם /ר
דברים כאלה שמעתי לא פעם
אחת"'*
כאשר פרצה מלחמת יוםÎחביÎ
פורים דאגה תמר מאוד .אבל
ואת לא היתה דאגת אישית .מי
שום מה היתה סמוכה ובטוחה,
כי לגדעון לא יאונה דבר.
גדעון עבר את כל מלחמהÎ
ההתשה בתעלה .שלוש שנים.
רק אחר כך השתחרר .הוא נקרא
ליחידה בשבת בצהרים ,לפקד
על פלוגה בחטיבת מילואים.

..הצי וניות חלפה'

תמר" :כיום זה נראה לי מג-
חך .אבל אז לא היה לי ספק ,כי
גדעון חסין בפני פגיעה לא
מיהרתי לכתוב לו ,כי היבירÎ,
לקבל את מכתבו תחילה .חיתה
לי רתיעה .המכתב חראשון וה-
אחרון שכתבתי לאמנון במלח-
מת ששתÎהימים חזר אלי סגיר,
מבלי שאמנון הספיק לפתוח א-
תו .וזה הפחיד אותי .פשוט םהדÎ
1י לכתוב לגדעון .כשקיביתי
את הגלויה שלו ,םה 12ÎלאייÎ
טובר ,שבה כתב לנו ,כי  ,,י Îא;-
שים ולכלים — שלום" ,שמה:י
נרגעתי .וג 19Îלחודש כהי ,-י
לו:
"גלוייתך הגיעה סוףÎסוף "
עשתה קצת טוב לכולנו א;י
שמרתי ושומרת על המיראי Î?Î:
בולם ,מודיעה להורים ולר,Î,ÎÎ
בי אתה בסדר וכי אבי בטוחÎ
שלא יאונה לך כל רע .לא יודעת
למה ,אבל אני חדורה אמינה Î:
תשוב כמו שיצאת".
סרן גדעון נפל בלילה ש-י הÎ
 16באוקטובר ,שבבוקרו קיב"-
תמר את הגלויה .הוא הובא "
קבורה ב 22Îבאוקטיבר* : ,
תשרי תשל''ד.
הוריו שכלו בן בפעם - Î::Î
אחותו שיכלה את אחיה הÎ;:
וילדיו דגן בן ה 11Îוחצי ועין
בן שלוש והצי — נותרו "א
אב.
כאשר קרבים הימים לקרא;Î
יוםÎהעצמאות — גובר הכאב
כ5ו עובר את מחסים היכ?ÎÎ
לשאת.
ערב יוםÎהעצמאות שי 1ש.Î:
 1963רואיינו תמר ואמנון — הÎ
תאומים של השריון — לכתב;Î
חגיגית עליזה לעיתון ,,במה;ה ' ,
וביוםÎהעצמאות הנוכחי...
תמר" :חיים בצל הזיכרונות
לחיות את העבר בהווה ,משט:
לשאוב כוח להמשיך לעבר הÎ
עתיד .אבל השאלה היא — איי-
עתיד ? מה הלאה י
מלן,
פעם
היתה
"ציונות ?
1
היום? כל אדם ועולמו הפרטי '
שלו — הבית ,העבודה ,היל'-
דים, .אני למען עמיי כבר לאו
קיים היום באותה מידה ,שידע1 , :
Î
לפני שנים .אבל צריך לזכור,
שלא אנחנו בחרנו במלחמות .הÎ
אחים שלי ,שאינם חיום ,להב
אנו חייבים את חיינו .א:חנÎ
חיים ,כי הם אינם .ולמען זיכר£
צריך שנרצה להיות היום טובים
יותר .אנו חייבים להם זאת' י
על שולחנה של תמר פרחים /
רעננה,, .אמא הביאה לי אותם
אבא הביא את הספר ואמא את 1
הפרחים .היא מגדלת אותם ב~ ז
גינת ביתנו ,באפרידר .היא אמ Îי
רה לי, :הבאתי לך פרחים .קודם /
הבאתי לאמנון ,ועכשיו הבאתי[
לך ... /תמיד,כשהם באים לתל^Î
אביב י?ם קולם נוסעים אל אמ[Î
נון ,בק^ÎיתÎשאול ,ואחר כך ^
באים אלי .בבוקר ,לפני צאתם /
לדרך ,ביקרו את גדעון .היא *
י
נח בבארי"...

שאלת הלג י ט י מ י ות של י שראל

)חל1שד מעמוד (1(1
יÎ1הם ישובים יהודיים — או להסתלק מכאן .הדלת פיזיהה .ע"ים אחרÎם: .ך טוענים בעלי
גÎשה זר .היו אכזריים הרבה יותר מאת:ו בפעולות כאלו .לא נקטנו ביטוין האמריקנים נגד
האינדיאנים .או בשיטות האפריקנים נגד בני באנגו וזולה
אולם ,הוויתור על בל טיעון של זכות ,מלבד זאת שאינו נכון )שכן זכויותינו ילמשיות
וכבדיתÎמשקל לא פהות משל הפלשתינאים .כפי שאנסה לפרש להלן{ .מהווה פגÎעה -מורת
עצם יכולתנו להחזיק כאן מעמד.ראשית ,הוא מהווה שלילה מראש של בל תמיכה נÎוםרית בנו בדעת Îהקהל העילמית ומצינ
אותנו בדמות של פירטים פדרעיÎהוק ,שכל אדם הגון חייב להתנגד להם .היא Îיומט אתהקרקע .למשל' מתחת למאבקנו נגד הטירור .שכן אויבינו יוכלו למצוא אז צד זכות אפילו
ילתעה במו הטבח בקרייתÎשמונה ,אם אכן בוצעה עלÎידי אומללים נואשים .שאדמתם
נגזלה מהמ בחחקÎיה כנגד השידדיפ שגזלוה מהם .הודאה בכך שאנו שודדים תבטל בל
אפשרות שלנו לפעול בפורומים בינלאומיים .תינתן אז הצדקה לגירוש:ו מהאו"ם ,להטלת
סאנקציות עלינו .להפיכתנו למנודים ,ולבסוף יתבטל גם כל מעצור של בוהג והיק בינלאומי
בפני התערבות של מעצמה גדולה נגדנו .כל הדÎום יודע היטב ,מהו ההבדל העצום בין נÎהוק
יחסים דיפלומאטיים לבין ביטול התבדה בלגיטימיות הקיום שלך .צעד אהרון זה Î3רושו מאבק
לא נגד מדיניות זו או אחרת שלך .אלא נגד עצם קיומך .ריסיה' על אף איבתה ופעולותיה
?גדנו ,לא ביטלה את הכרתה במדÎבהÎישראל.
שנית — וחשוב עוד יותר — ויתור על ההכרה בזבÎתנו ,העמדת הכל על קלף
הכוח .משמעו עירעור הכרתנו העצמית מביתנו' ומכאן נובע עירעור כזה עמידתנו המוסרי .מי
עטבור ,כי זכותו על הארץ א1Îה אלא זנות  Îהכוח ,שהיא שלו לא בדÎן ,אלא משום שהוא
באורח זמני הזק יותר מהשני — כלום -חוש שהארץ היא באמת שלון כלום יוכל לאהוב
אותה בלא יי ב ולבי כלום יהיה מונן להקריב את גפשו למענה ? יתרÎעלÎבן :אם הכל עומד
על הכוח והתועלת העצמית ,מדוע לא ינהג יד אדם בחיי יוםÎיום שלו  1כלומר ,בנוסף על עÎרעלר
כוחÎהעמידה המוסרי הלאומי ,תוליך גישה כזו להחטיררות ולÎ
.
אנארכיה פנימיות .שיחזרו ויפגעו עוד יותר בכושרÎהעמידה
——.הלאומי .ותוצאות ראשונות לכך ניכרו כבר במלחמה האחרונה.
?¥Î

0יירנ Îכי רק ראייה הÎסטלרÎת נכונה של הד'-Îכי התגב-
'
לאומיות הישראלית יכולה לבסס את זכות הבעלות שלנו
שות ה
על הארז Îאומנם .קשה למצוא ביםוסÎזכות משכנע של העם
ךיי-יךי על ארץÎישראל -אילם אפשר למצוא ביסוס של זכות
העב; הישראלי על ישראל .במיסגרת מצומצמת זו נוכל יי ציץ
רק ראשי פרקים של טיעון זה ,כנושא לדיון וליבון נוספים.
אהת הטענות העיקריות של אויבינו היא שאיז אימה
-.",א1,י* .הם מרגישים .ובצדק .שזהו המיבהן המכריע לזכותנו
ע"י הארץ .אם אין אומה ישראלית .אם אין אנו אלא ערבÎרב
של מהגרים )"כנופיות ציוניות"( בלי פרצוף לאומי מעןלהם.
יÎעומת אומה פלשתינאית היושבת על אדמתה ,הרי ברורה
האחרונים על הראשונים .וכשם שהקיצונים שלנו טוע-
עדיפות
נים .שאין אומה פלשתינאית .שיש רק אומה ערבית גדולה
המשתרעת מÎאוקינום האטלאנטי ועד המיפרץ הפרסי ,ושהיא
יבויה "לזוז קצת" ולפנות יינו מקום  -כך יכולים הם לטעון
שאין אומה ישראלית ,שיש רק עם יהודי המפוזר יכל העויים.
Îשהיהודים בארץ המהווים היק ממנו יכויÎים יעזוב אותה
•?י חזור ויהצטרף אליו.
אוים עובדה היא .שישראייי " יורד" ה -Îעצמו לא רק סתם
ביהודי בארץ אחרת .אלא כאייÎ - -ילה מארצו ,מ-אÎ:ÎÎÎÎ:Î
א;?— -ÎÎ.ויאת משום שבמשך  100שנות ההתיישבות היהודיתהחדשה בארץ נוצרה כאן לא עדה קולוניאלית ,כגון המתייש-
בים הצרפתיים באÎג'יריה .שתמיד המשיכו יראוה עצמם כו-
פתים לכל דבר ולא כאומד ,הדÎ:Îה ,ואף יא יכיÎו "לעמוד עי
רגליהם" שלהם במאבק נגד המרד האלגיירי — אלא זהות
לאומית הדשה .מניעיה של העייה אינם וישובים לבÎÎסוס
הזכות כמו העובדה ,שנוצרה זהית לאומית יהÎדהÎימינה .ב' Îית
הכרה עצמית ייחודית .אנחנו אומנם Îהודים — אייים גם
Î"Îראיים ,וזה אינו בדיוק אותו הדבר .עובדה היא ,שגם ערבי
אי דרוזי יכויי יחוש נאמנות והזדהות יאומית זו ,יעובדה
שרבים הוכיחו זאת בהקרבת נכ>Îם למענה .כמו ההייי Îהדרוזי
"Îנהרג בקרייתÎשמונה בהגנה עי Îתושביה,
 Î:ÎÎיציין ,כי תהליך מקביל הל גם באוטופיה הערביתÎ
פי"ÎהינאÎת .ימÎ:Îך הדורות האחרונים היהה גם הגירה מתמדת
הארצות הערביות השכנות לארץÎישראל .וצאצאי מתיישביםאÎÎה השים עצמם כפל Î:Îה י נאים .וייא כבני הארצות שמהן באו
אכיתיהם .המשפחות הפלשתינאיות הנושאות אה ה"Îם .אל Î
מצרי Îהמציין את ארץ מוצאן ,אינן חושבות כלל עי מצרים
כ'-י ארץ בוידתן .וזכותן לחיות בארץ ולחוש בעיות עליה,
י\Î.ה היא עויה על זכותם Î:Îל יהודים שעיו ארצה באותן
שנים עצמן ' רק משום שדיברו ערבית והיו מוסימים או
נוצרים  Î:והצ'רקסים שיושבו בארץ עלÎÎד Îהשויטאנים העוÎ
תוניאניים — האם גדולה זכותם לארץ משיבו י
עצם העובדה ,שהאוכלוסיה הפלשתינאית החריתה עד מיÎ
המת  1948בלצב מהיר בהריה מאשר בארצו" השכנות נÎעÎדוה
צי :הי עובדות :
 0תהייך ריבוי זה ניזון מהגירה גדוייה מהארצות הÎנÎכנות
:ל ותיק בארץ זוכר את בני ההורן . ,החורגים" הקבצנים
ÎמלÎÎהרעב .שהיו באים ארצה יהנÎינÎהם כדי -הרוויח בה
כ Î -ÎÎיÎהכ .ו Î:ÎÎלÎ:Îער בי רבים כהם נÎכארי בארץ(:
© ההתיישבות היהודית נע"Îתה בדרכי Îביים .יא עÎÎÎידי
נÎנÎוי 1יהיו אומנם גם מקרים :איה ,אוים יא הם הכייו אÎÎא
צÎÎÎÎד Îקניית קרקעות ויÎא שדÎדתן .אך -עובדה היא .שבדרךÎ
ניÎי נמכרו לנו הקרקעות הכהות טובו ';Îורק מרצנו .הטקעוÎ
Î .Îנ Îיהידע ;Îי:ו הי Î1ביהון עד ידרלהן הגבוהה Î:ום .והרי יו
הÎה זה תהליך יÎ:י גז~ ,הרי הדעת נותנת. Î ,נÎיכפר הפיÎעתיי
נאים בארץ היה קטן והויי ך וÎד בבד היהה נוצרת גוÎÎה
-:יÎ;Îתינאית גדוי Îבארצות השכנות .אוים .כאמור ,עד ^1(>4
היה התהייך הפוך דווקא.
גזי הקרקעות והנישול הגדייÎם באו רק יאהר מלהנÎת
היÎÎ:הרÎר לאהר שהאומה העברי  .-הישראיית נכונה .ואפייÎו
אז ,ניתן עוד יי מצוא הצדקה כיי עהי ואף כי אינני מקבל אותה(
 ÎÎפעו"ות איו .שכן המלחמה הערבית אז נגדנו באה עי Îמנת
י עקרנו מהארץ — כך והפלשתינאים נמצאים במצב דחוק,
ב'ÎנÎהפ קוכיים על עעÎ:Îייו להם מה שהתכוונו Îע"Îות יי נו.

-¥י^Îבדד .היאÎ" ,הלךנפלÎקט הארצישראלי נוצר ברא.ÎÎ• .Î
ל'Îמאה ,מרגע ÎנÎהישוב העירי בארץ החל מפתח תבונות שיי
ארקה ,ולא קודם לכן — אף כי ההתיישבות העירית קדמה לכך
בעשרות שנים .הערבים הפלשתינאים לא חששו מהתיישבותם
Î:Îי צירקסים או טל טמפלארים גרמנים )והאם יכול היה ערבי
כ-ישתינאי להבחין בתהילה בהבדל שבץ התנועה הטמפיי ארית
לבין התנועה הציונית  .והרי הדעת נותנת ,שצריך היה
יח:וי :יותר מההתיישבות הטמפלארית ,שמאחוריה מעצמה
אדירה כגרמניה ,ולא מההתיישבות היהודית החסרה כל תמיכה
מעצמתית( .אריים הטמפלארים לא פיתחו תכונות של לאומיות,
הכרוכות בזכות על הארץ בה נתהוותה לאומיות זו ,ואילו

מהתחלת המאה ואילך בלט חאלג Îהקוליטי של ההתיישבות
היהודית .בלטה העובדה .שאין זו תנועה דתית או קולוניאלית
רגילה ,אלא התגבשות של ישות לאומית נפרדת .על מוסדו-
תיה ואופייה האוטונומיים .וכך נוצר הקשר שכל ישראלי אמיתי
חש בו כתנאי ראשוני של ישותו הלאומית :אץ אנו מרגישים,
שאבו נמצאים כאן ,,כדי לפתור אח הבעייה היהודית ,'1או '.כדי
להקים חברה הדשה ומתוקנת" .אין אנו זקוקים להצדקות
ולאפולוגטיקה כדי להיות כאן ולחוש כאן תחושת מולדת.
אנו גמצאים כאן משום שזו ארצנו .מפבי שיש לנו אתה
קשרÎÎללאÎתנאי .ותהיינה אשר תהיינה המיבווו אשר דחסו את
אבותינו לבוא לכאן .לשם הרגשת בעלותי על הארץ אינני
זקוק להוכחות שליהודים במקומות אחריט רע יותר .להיפר,
ברוב המקרים טוב להם יותר .אינני זקוק לסיפורי השואה.
הרי אויבינו מבטיחים לנו שואה גם באן ,כך שאין זה בלל
"מקלט בטוח" ,כהגדרתו של הרצל .יתכן שאבותינו אומנם
באו לכאן כדי לפתור את הבעייה היהודית ,אולם לא זו הסיבה
שאנו נמצאים כאן ,שהרי כאן יש לנו בעÎות מסוג אחר.
מניעינו אינם מניעיהמ .אנו נמצאים באן כאקט ראשוני של
קיום ,של תודעה לאומית ,ללא צורך בהצדקות ופירושים.
ואפילו יוכיחו לי השכם והערב שאנו נמצאים כאן שלא בצדק
— מה זה מעניין אותי? אינני נמצא כאן ע7יתנאי .יתכן
שנולדתי שלא בחופי; וקידושין ,יתכן שאני ממזר — האם
בכך פוחתת זכרתי להיות ולהיות כאן ? כל מי שחי ,זכאי
לחיות — בתנאי שאינו שולל את זכרתם של אהרים ייוזיות.

התנאת זכותנו וקיומנו הלאומיים בפתרין בעיית הקירם
הÎהודי בפזורה אינה אלא מערערת את זכרתנו הראשונית .ואם
תיעלם הבעיה היהודית ל אם תיפתר בדרך של התבוללות —
האם משבה הדבר כמלואÎהבימה לגבי זכותנו אבו ל אבו נמשיך
להתקיים כאן כאומה ישראלית דוברו! עברית ,בעלת תרבות,
אינטרסים ובעיות משלה .הקשר שלנו עם המולדת אינו עלÎÎ
תנאי .הוא מוחלט.
ובאותה מידה — מוחלט הוא גם הקשר והזכות של האומה,
שנרצרה כאן לצירנו ומתוך התמודדות אתנו .וכשם שבעצם
עירעורה על קיומנו טיכבה אדמה זו את קיומה שלה —
מסכנים אנו את קיומנו שלנר עלÎידי עירעורנו על קיומה.
זכויותיהם של שני הצדדים לא זו בלבד שאינן סותרות זו את
זו — האחר .היא תנאי לקיומה של השניה .ושתיהן יכולות
להתקיים כאן בשלום רק על ימוד הברה הדדית זו בזכותה
של זו.
ובהרגשה זו של זכות מהותית ראשונית ,הבה נהרג בייב
שלם את חג עצמאותנו — על אף הסבל והאבל .על אף
הסכנות ,על אף שפיכות Îהדמים .אנו עם תופשי בארצנו .אנו
חזקים .אנו דינאמיים .אין אנו קורבנות חםריÎאונים בגיטאות,
כפי שניסו לציירבו דמאגוגים מפיציÎבהלה אחרי הזוועה בי
קרייתÎשמרנה .עתיד גדול נשקף לבו .אנו בסלק את פושםיÎהרגל
שהביאונו למבוי סתום .אבו נפתור את בעיותינו החברתיות
והלאומיות .ואנו גם נשכץ שלום בארץ היפה והאהובה שיינו.
כן יהיה.

