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משדה־בוקר
 נוהגים דתיים כשיהודים הסוכות, בחג
 לירושלים, לרגל העלייה מסורת את לקיים
ה לשדה־בוקר. לרגל המדינה צמרת יורדת
 הקבועים החגים לאחד כבר הפך מאורע

בן־גוריון. דויד של יום־הולדתו המדינה, של
 מהנשיא המדינה, גדולי כשעלו השבוע,

 ביום ביג׳י את לברך הממשלה, חברי ועד
 ועליזו־ מחיותו שוב התפעלו ,84ה־ הולדתו

 ומ־ המדינה, את שהנהיג האיש של תו
בהש שהוקמה האולימפית בריכת־השחייה

 הנושאת במידרשה ל״י אלף 400 של קעה
נש העבר של וההתנצחות הטינה שמו. את

 אחרי בנוסטאלגיה הכל עסקו ובמקומם כחו
 בארץ מקומות ״בשני שאמר: עצמו, ביג׳י
כא בסג׳רה, שנה 62 לפני מאושר. הייתי

ובשדה־בוקר.״ וזרעתי, חרשתי שר
 שפרש המנהיג של ׳יהולדת שימי למרות

 פוליטיים עסקנים של מצומצם בחוג נחוגים
 בי־ של יום־הולדתו הפך לשעבר, ומקורביו

 המדינה, של נוסף יום־הולדת למעין ג׳י
ו ידידים כולו, העם יום־העצמאות. אחרי

עימו. אותו חגג לשעבר, ביג׳י של יריבים
 שנותיו על שנים שמתווספות ככל כי

מדי מהשפעה פורש שהוא וככל ביג׳י של
 הולכת הקטנה, מפלגתו בתחומי אפילו נית

ב המתאימים המימדים את ומקבלת דמותו
ההיסטורית. פרספקטיבה

מרחביים יחסים
״גולדה
לי..." הודיעה

ה שהוקמה לבנון, ממשלת של עניינה
 כן, על בארצה. החיים את לנהל הוא שבוע.

 איזה ישראל לגבי משנה זה אין לכאורה,
 העומדות הבעיות ומהן זו היא ממשלה מין

 המרכזית הבעייה היא שישראל אלא בפניה.
 כדאי כן ועל לבנון, ממשלת את המעסיקה

זו. של לבטיה אחר מקרוב לעקוב
 בפני שעמדה המכריעות השאלות אחת

 יהיה מי היתה: סאלס סאיב ראש־הממשלה
החדשה? בממשלתו שר־הביטחון

 היה זה לתפקיד ביותר החזק המועמד
 שכבר מנוסה, נוצרי עסקן אדה, ריימון

 וכשר־לעבודות־ציבוריות כשר־הפנים כיהן
 למתוח הירבה לאחרונה שונות. בממשלות

 טען הלבנוני, הצבא הססנות על ביקורת
 ובלתי־יעילה, רקובה הביטחון מערכת כי
 התוקף במלוא ״לעמוד מעזה אינה כן על
לבנון.״ של וריבונותה כבודה על

 זאת צה״לז או הפידאיון מי: בפני לעמוד
פירש. לא

 את לחזק כדי צה׳׳ל. את מעריץ
מעניינות: עובדות כמה גילה טיעונו,

ב ענקי, ראדאר מיתקן רכשה לבנון ס
 לנו ״אין לבנוניות. לירות מיליון 45 מחיר
 אחרות, ארצות לשרת בא הוא בו, צורך

 אחוזים שילשל הקנייה על שהחליט ומי
 ראדאר לנו עוזר מה הפרטי. לכיסו שמנים

 מעל לחוג יכול ישראלי כשמטוס כזה,
המראתו?״ מרגע דקות שתי תוך ביירות

חמי שנים שלוש לפני רכשה לבנון #
 בהם צורך כל ללא מצרפת, מיראז׳ים שה

כהלכה. אותם לקלוט יכולת כל וללא
ה הטירוריסטים התקפת אחרי מייד 9•

ב באתונה, אל־על מטוס על פלסטיניים
 משר- אדה ריימון דרש שר־הפנים, היותו

ולה מוגבר הכן מצב על להכריז הביטחון
 של נמל־התעופה סביב נ״ט תותחי ציב

בפעו תגיב שישראל בטוח ״הייתי ביירות.
 משם.״ יצאו הפידאיון כי ביירות, נגד לה

כ התפטר. לכן בשאננות, נתקלה דרישתו
 אל־יאפי ראש־הממשלה אותו שאל אשר
 ביירות, נמל את יתקוף עה״ל כי לו מניין
״ הודיעה ״גולדה לו: השיב לי...
 הדרומי, בגבול המצב החמרת עם <•
ה שם. או״ם מישמרות להציב אדה קרא
 ב־ דחופה ישיבה זימן חילו שארל נשיא

 בה. להשתתף מהרמטכ״ל גם ביקש לישכתו,
 מצטער, שהוא הודיע אל־בסתוני הרמטכ״ל

 ״מפני אדה. שואל ״למה?״ לבוא. יוכל לא
 קרוב־ של בלוזייתו להשתתף צריך שהיה

 ועכשיו, לאו״ם, פנתה לא לבנון משפחה.״
 המסייר הוא הישראלי ״הצבא אדה, מסכם
הלבנוני.״ בצידו — הגבול לאורך
מיל 200 הוא הלבנוני הצבא תקציב #

 לקיים בשביל מספיק ״זה לשנה. לירות יון
האלקטרו עידן של לא ורדאן, ימי של רמה

קה...  הצבא ערך לא שנים עשר מזה ני
.אחד תמרון אפילו שלנו . כאן הגנראלים .
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