
*

באותו בנגב. אי־שם צוז׳׳ל, של השיריון מיחידות באחת השבוע המת־ לעבר צה״ל יחידות צפוהאוויר גן 01
בראקטות. חמוש האוויר, חיל של וזטור מטוס חלף זמן צולמה זו תמונה בסיני. רחש

לגבור ...ומעבר

ארם יחידתבפינוי לחזות לגבול באו עזה תושב■ מאות

במדינה
העס

בלי
ת או קרי

הידד
 הספקנים אחרוני נפל. הפור — ובכן

 לא בפיהם המילים זאת. הבינו והמקווים
מלח ״תהיה במקום: הנימה. רק השתנו,

מלחמה.״ ״תהיה אומרים: החלו מה?״
 מילים אותן אמרו סיני מיבצע לפני
 נעדרה הפעם אך מלחמה!״ ״תהיה אחרת:

 שש לא העם תרועת־קרב. של נימה כל
לה. מוכן היד. כי אם למלחמה,
 עניין .היא המלחמה כי החמורה, ההכרה

 בבוקר, השלישי ביום חדרה בלבד, זמן של
 גמאל הודעת את קאהיר רדיו שידר כאשר

 מיצרי את סוגר הוא כי עבד־אל־נאצר,
למלחמה. ומוכן — ישראל בפני טיראן

 עמדה איזה הקרב. חשכת תחת
בשלום? החפץ האזרח לנקוט היה יכול

ב אבנדי אורי רף על השיב
 הכרזת על הכללי בוויכוח כנסת,

: בערב השני ביום ראש־הממשלה,
 כי שמבין מי השלום, על שחושב מי
 — מהלכינו את לקבוע צריך הוא ירק הוא
זה? ברגע להגיד עליו מה

 מולדתו. על יגן הזה העם לומר: עליו
היס בלי גם אבל פחד, בלי מורך, בלי

 ולא צלולה, בדיעד, שיכרון. ובלי טריה
 אינו הזה העם העשתונות. אובדן תוך

 לא מצלצלות, סיסמאות של לאופיום זקוק
 כדי הידד, לצעקות ולא חרבות לציחצוח

ארצו. על בהגנה לכל מוכן להיות
 של חופש־התנועה על נגן לומר: עליו

 באמצעים עליו נגן טיראן. במיצר ספינותינו
דרו שיהיו והיעילים, השקולים המינימליים,

 לומד: עליו חופשי. מעבר להבטיח כדי שים
האז שלום על להגן ומסוגל מוכן צד,״ל
הצפו הגבול ליד והכבישים הישובים רחים,

 מלחמה. ללא אחר, גבול כל ליד כמו ני,
הדרו הטכניים באמצעים אותו לצייד עלינו
 דרגות־ביניים אלף יש יעילה. להגנה שים
 בפעולה צורך שיש לפני יעילה, הגנה של

למלחמה. המתקרבת
 פתוחות הנוכחי במצב גם לומר: עליו
ה להפגת פוליטיות דרכים עשרות לפנינו

 רוצה אינה מצרים הדרומי. בגבול מתיחות
 השני כשהצד זה. ברגע לפחות — במלחמה

 שבוי כשהוא אך כיום, במלחמה רוצה אינו
 הפנים המאבק וסיסמות יוקרה שיקולי של

מדי צבאית, למלכודת שנכנס ולאחר ערבי,
 הרי — לעצמו שהכין ופסיכולוגית נית

 כדי וענייניות, שקטות דרכים, ישנן עדיין
 האיום את לסלק אחורה, הגלגל את לסובב

 אפילו — החמושים הצבאות בין ולהפריד
מ או״ם של כוח־החירום הצבת באמצעות

 שאי־אפשר ערובה תוך הגבול, עברי שני
הצדדים. שני בהסכמת אלא להוציאו, יהיה

 של כזאת בשעה דווקא לומר: מעז אני
 מלחמה, של פי־פחת עברי על התנדנדות

ב לנקוט גדול ישראלי מדינאי היה יכול
 ישירה, להידברות שתביא מהפכנית יוזמה
 להביא היכולה דרמאטית, ואולי חשאית אולי

במרחב. מעמדנו בכל למיפנד,
 הנשים ההורים, עם זה ברגע ליבנו

 ניצבים המגוייסים יקיריהם אשר והילדים
 חובתם, את ימלאו הם הקרב. שדה בשפת

ש איש ביניהם אין והיסוס. פיקפוק בלי
 ההגנה למען הכל את להקריב מוכן אינו
 תריע ומה ליבם יגיל מה אבל המולדת. על

 חשכת תחת להם, להביא נצליח אם נפשם
השלום. בשורת את הקרב,

 מעבורת מראה מימין התמונה
 החוצה מצריות, צבאיות משאיות

 לסיני. בכיוון סואץ, תעלת את
ל הגשרים יכלו לא תנועה, מרוב
 גם והופעלו המשא, בל את שאת

 התנועה את ששיבשו מעבורות,
בתע אזרחיות אניות של התקינה

 ;ברבבות, הועברו הטאנקים לה.
 ו־ סעיד פורט קאהיר, את שחצו

 הטלוויזיה מצלמות איסמעיליה.
 את הראשונים כיומיים הנציחו

 לאחר־מכן מייד אף האדיר, הזרם
 איומי• כמקום הנימה. השתנתה

 מכריזים המצרים החלו התערבות,
למלחמה. בקלות־ראש ייגררו שלא

אירועים
ת מנו א
השלום

ב חיכו, עצמם חם גוייסו. כבר חבריהם
 ביחידות־המילואים להתייצב לקריאה רובם,

 במאותיהם התרכזו הם בינתיים אבל שלהם.
 כדי תל־אביב, הילסון של ההדור באולם

ה למען במינה מיוחדת בהפגנה להשתתף
ער אזרחים בחברת זאת עשו וד,ם שלום.
הארץ. קצות מכל שבאו ביים,

 של הראשון ביקורו התערב. האמרגן
 מי־ השאיר כשנתיים, לפני בארץ, סיגר פיט
 ישראלים ואצל אצלנו עמוק נפשי שקע

 ליל־ במיסגרת בשנית, הופיע כאשר רבים.
 ברור היה השנה, יום־העצמאות לכבוד אמנים

 היה הרקע פריו. את יצמית זה מישקע כי
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