
במדינה
העם

ר.1ל1הז ׳3 ונד דמעות
 לוד, בנמל־ד,תעופה המטוס נחת כאשר

 הם ממקומותיהם. הנרגשים השגויים קפצו
 נשותיהם לזרועות שניות, תוך ליפול, ציפו

ואמהותיהם.
ה השבויים שם. היו לא יקיריהם אולם

ב מוקפים עצמם את מצאו מבולבלים
 המי- כל המדינה, ראשי של גדולה חבורה

חגי בהצגות־בכורד. להצטלם הרגילים ומי
 ובקבלותרפנים ממלכתיות בהלוויות גיות׳

זרים. לנשיאים
 עזר שם היו האישיות. שיפוץ

 היה לפחות, לנוכחותם, הוד. ומוטי וייצמן
 בעבר, חיל-האוויר כמפקדי סביר. הסבר

 החוזרים. הטייסים חברי היו הם
הוא אלעזר. דויד הרמטכ״ל׳ שם היה

אח על דובר כאשר התרגשות של אחד
 אולם באוקטובר. 6ה־ של לאסון ריותה

 מתרגשת, גולדה אין כאלה בהזדמנויות
 פניה של אחד בשריר אף מגלה ואינה
 על מצטערת משהו, על מתחרטת שהיא
 ומחדליה שמעשיה חושבת ובכלל משהו,
הלאומי. לאסון כלשהי בצורה גרמו

ב במחזה הסתכלו עצמם השבויים
 שניקרה המחשבה בבושה. קצת וגם מבוכה,
 הלוואי :פניהם על היטב הצטיידה בראשם

 עם להתחבק שיוכלו. כדי מהר, ייגמר שזה
והוריהם. נשותיהם

מדיניות
ל עוד! דגדה אחד כ

 על בליל־שבת הופיע שלוו מצרי אזרח
ב דיבר הוא הישראלית. הטלוויזיה מסכי
זה התלהב. לפתע מתונה. רגועה, צורה

־־1
השבויים פני את כקבלה בוכה נולדה

— טיפה כל לסחוט

השבויים מטום ליד ואשתו דיין
פירסומת לצורכי —

 האומלל ביטוייו על מחמאה סוף־סוף שמע
ה את להם ״נשבור המילחמה, באמצע

 אמר מעוז־המזח ממגיני אחד עצמות.״
תיקווה. בהם הפיח שהפסוק באדיבות

 למאורע כנאה דיין. משה גם שם היה
רחל. אשתו, את גם עימו הביא מישפחתי,

 ואין אישיותו, לשיפוץ מאד זקוק דיין
 כדי הזדמנות שום לאחרונה מחמיץ הוא

 עדיין שהוא להוכיח כדי ולדבר, להצטלם
 סיפקו השבויים וצבאי. פוליטי כגורם קיים

ה את לנצל היה כדאי נוספת. הזדמנות לו
 לשבויים, בציבור השוררת העצומה אהדה

 את לשנות כדי בגורלם, וההשתתפות
ה בימים באוקטובר. 6ה־ כלפי הציבור

 ימאות ׳נאשר השבויים, לחזרת ראשונים
 היה — המאורע את לכסות באו צלמים

נ השבוע, הראשון ביום שם. תמיד דיין
 ורק בחדשות הנושא היה לא שוב אשר

 לשדה-התעופה, באו עוד בודדים צלמים
שם. דיין היה לא כבר

 גם די. היה לא בזה בובה. סבתא
שם. היתה מאיר גולדה -.....- ־-.......— _

ה ראש־הממשלה, פני על התרכזו יים,
נכדיה. לשוב השמחה הטובה סבתא

 הדמעות זלגו המצלמות, התקרבו כאשר
המיקרופו התקרבו כאשר גולדה. מעיני

מבכי. קולה נחנק נים,
 משכנעים היו והבכי שהדמעות יתכן

 סימן איזה מגלה גולדה היתד. אילו יותר,
 המצרי הצבא הישגי על דיבר כאשר היה

המילחמה. בראשית
 ואב האנגליה האשד. בעל השקט, האיש
ב דיבר מחונכינדהיטב, ילדים לשלושה

 של המיזרחית הגדה כיבוש על התרגשות
 סיני לאדמת המצרי הצבא ושיבת התעלה,

 תהיה מה לו איכפת היה לא המצרית.
 שהחייל היה העיקר המילחמה. תוצאת
 בכוחות ושחזר גבר, שהוא הוכיח המצרי
סיני. לאדמת עצמו

 אזרחים בשביל מידבר. הבר בסך
בש התגלות. זאת היתד. רבים, ישראלים

 היתד, לא ערביים, לעניינים מומחים ביל
אפתעה. בכך

בתו יותר, מקודש דבר שאין ידעו הם
תעלת־ מאשר הנוכחי, המצרי הדור דעת
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