
במדינה
העם

כיפורים או סורים
 גקדע האזרח

 פורים חגיגות כין
— החזזים ?שמות

 אם ידע א7ו
לשמוח או לבכות

 אפילו שעות, כמה לפני מהצבא, בא ״אני
 והנה, — המדים את להוריד הספקתי לא

 הכל כאילו וחגיגות, מסיגות יש כאן
קרה. לא דבר ושום וחלק פשוט

 יחכו ואם אי־אפשר. כך, שיהיה ״אסור
משהו?״ יקרה החגיגות, עם קצת

סלו יצחק של המרים דבריו אלד. היו
 סטודנט מילואים׳ חייל עדיין ,25 בן מון,

 יצחק הוסיף ״בכלל,״ שנייה. שנה לכלכלה
 במדינה משנה לא דבר ״שום בכאב,
מחד כאן. שחוגגים אלה את תראה הזאת.

 — מתים לא מתים, מחדלים, לא לים,
 כרגיל.״ הכל נורמלי, הכל

 היה יצחק השוכחים. מול הזוכרים
ה ביום שנאספו סטודנטים מעשרות אחד

 בר־ מועדון־הסטודנטים מול האחרון שישי
תל־אביב. באוניברסיטת מינן,
 המועדון אל המוליך המרוצף השביל על

 הפורים חוגגי מאות פסעו העליז, המואר,
 מבטים העיפו הם והצוהלים. המחופשים

 המפגינים, בידי שנישאו בכרזות חטופים
ו בכתפיהם, משכו או עיניהם השפילו
 אולם־הריקו- אל היישר בדרכם, המשיכו

דים.
 שכחתם?!״ ״כבר מהאדישות!״ ״צאו

פו מסיבת והיום נופלים רשימת ״מחר
המפ בידי שנישאו הכרזות זעקו רים?״
רו במקומם ניצבו אלה גינים.  מבטי-זעם וי

הלא־איכפתיים. בחוגגים
 שבבל ומטריד, עצוב מעמד זה היה

 תנאים, באותם בעולם, אחרת אוניברסיטה
 בין חריפה להתנגשות מייד מביא היה
 מול זה העומדים הסטודנטים פלגי שני
אחרות, רבות כבפעמים הפעם, אולם זה.

ה השביל. צידי משני הסטודנטים בין
 את וקרא המפגינים אל ניגש פרופסור

 בראשו נד הוא בקול. בברזותיהם, הכתוב
בהסכמה.

 המפגינים,״ של בדבריהם צדק הרבה ״יש
 פרטי, בבית החגיגה נערכה ״אילו אמר.

 כשדבר ? באוניברסיטה אבל שונה. היה זה
 בהכרה ולמעשה רישמי, במוסד נערך כזה

בלתי־ניסבל. זה הממונים, של מלאה
ממשי ״החיים הפרופסור, סיכם ״אמנם,״

 מסיבה קיום אבל להימשך, וחייבים כים
 בייחוד הנורמליים, החיים המשכת אינו כזו
 ומוריה מתלמידיה שרבים באוניברסיטה לא

 כאבן את לכבד לפחות היה צריך נפלו.
השכולות.״ המישפחות של

 החיה הרוח המזוקן, הסטודנט מנחם, גם
 שעת כל ובזעם. בחריפות הגיב בהפגנה,
מכליו. יצא לא אך התווכח, צעק, ההפגנה
 כועס ״אינני אמר. דעתי,״ רק ״זוהי

רק אני לחגוג. שהחליטו האנשים על

תל־אכיב כאוניכרסיטת וחוגגים מפגינים
שכחתם? כבר

 דווקא חריפותה במלוא ביטוי לידי באה
ש הישראליים, הסטודנטים של אדישותם

 הצליח לא זה כמו כאוב נושא אפילו
מתרדמתם. לנערם

 פה־ושם, בכל־זאת, שהתעוררו הוויכוחים
באיבם. בעודם הם, גם גוועו

 להישאר מהאנשים מבקשים לא ״אנחנו
 אומר שקרו, הדברים על ולהתאבל בבית
 מועדון מול ההפגנה ממארגני ברקמן, מוטי

 לעורר מבקשים רק ״אנחנו החוגג, בו־נוינן
 לשינוי. הצעות לנו אין שלנו. הציבור את
 לנסות זה לעשות רוצים שאנחנו מה כל

 יותר כבר פה ישנים הישנים. את להעיר
זמן.״ מדי

 פרופסור במקום עבר כאשר שחור. יום
הפסיכיא המחלקה ראש בודנהיימר, אהרון
הס הושלך תל־השומר, בבית־החולים טרית

 לצאת לנסות מעט, להיזכר מהם מבקש
 את לזכור חייבים מהחושך. העמוק, מהבור

 צריך אחת, פעם היום, הזה. חג־הפורים
 שנים, כמה שבעוד כדי החגיגות. על לוותר

 תשל״ד, בפורים עשית מה כשישאלו
 יום היה זה כלום. עשיתי ,לא תגיד:

 אבל כן, — הנורמלי אל לחזור שחור.׳
 נורמליים? היו קודם שהיו החיים האם
נורמלית?״ היתד, התוצאה האם

 אנשים אותם נגד דבר שום לי ״אין
 נכנסים ואחר־כד הכרזות על שמביטים
 מבין לא רק ״אני מנחם. אמר לרקוד,״

 הם מה יבינו ואז לחשוב, שינסו אותם.
עושים.״
 לאולם־הריקו- בכניסה לשכוח. צריף

על־פני חלפו הם זוגות. שני עומדים דים
)16 בעמוד (המשך

מפהק, גבת׳ חיים דייו: התחרט בו היום
 יום*הביפורים של הבוקר שעות ך*

תי ש ג ר ה ^ / ה נזכר משהו...״ שהולך /
שהו חשבתי ״לא מילואים. חייל שבוע
 כוננות שיש הבנתי אבל מילחמה, לכת

 שום לי רמזו ולא לי קראו לא וגיוס.
 והתרמיל המדים את לקחתי אבל דבר.

 עכשיו, שלי. המילואים ליחידת והלכתי
 לא כבר אני השבוע, שקרה מה אחרי
 שתהיה הבאה בפעם זאת. אעשה אם בטוח

 זה אולי לי... שיקראו עד אחפה מתיחות
 הממשלה...״ !של טריק סתם

 משבר לנצל מתביישים לא הם ״אם
 חייל אמר לשילטון,״ לחזור כדי ביטחוני
לי־ סעדם מונע מה ״אז אחר, מילואים

ול בציבור פאניקה לעורר כדי מודיעיני
ל העלול אסון מפגי חרדה תחושת נפח

 יחזור לא אם מדינת־״שחאל על התרגש
 יש שר־הביטחון, להיות מייד דיין משה

 תוך הפור נפל בו הלילה יאל לא לחזור
 לכן, קודם ימים כמה אלא ספורות, דקות
.1974 במרס 2ה־ השבת, ליום

חשו מאורעות שני אירעו יום באותו
לציון. הראויים בים

 בו רפ״י חברי כנס התכנס בתל־אביב
 עומד דיין משה שר־הביטוזון כי הסתבר

 שלא חבריו, להפצרות בניגוד דעתו, על
הבאה. לממשלה כשר־הביטחון להצטרף
ה המדינה מזכיר נפרד בדמשק ואילו

ההשגה שד ביותו הגדור הנשע
סננה ;״מת שו שגם ( בא הוא,

הציבור אין ־ חושה מירחמה
להם מאמינים ו ־ החיילים וא ו וגם

 כדי חמור ביטחוני משבר להבא צור
ר א ש י ה בשילטון?״ ל

שנש אופייניות דיעות שתי אלה היו
הצי תחושת את ושביטאו השבוע מעו
 ממשלתה של הרכבתה צורת לנוכח בור

הידי רקע על מאיר, גולזזה יצל החדשה
ל המתיחות החמרת בדבר עות מו  עם ב

סוריה.
 באיזו כלל משנה זה אין העניין לעצם

ה של כוונתם על הידיעות היו מידה
 חדישה במילחמה השבוע לפתוח סורים

 גם חשוב לא מפוברקות. או מהימנות
ה שרובו העובדה עצם מקורן. היה מה

ה בטוח היה בישראל הציבור של גדול
 הצפון בגבול הביטחוני המשבר כי שבוע

 את להצדיק כדי הממשלה על־ידי הומצא
 ושמעון דיין משה השרים של החלטתם

ה מהממשלה מפרישתם !בהם לחזור פרם
 עצום מה להעיד כדי בה היה די מיועדת,

 אזרחי בין שנפער האמינות פער הוא
הממשלה. לבין המדינה

 החמור השלב היה השבוע, שאירע מה
 ב־ הביטחון נושאי הפקעת של ביותר

 צרים פוליטיים לצרכים מדינת־ושראל
ני שרק ביותר הצינית בצורה ואנוכיים

 הזוועה פדיחות גל הדעת. על להעלותה תן
 קהות בעקבות ישראל את השבוע שפקד

 המזדקנת, ההנהגה של הכללית החושים
 הנהגה שעשתה מה על להצביע היה יבול

לעם. השבוע זו
 זוועה שבבדיחות העדינות אחת !אמרה

:אלה
בית- לבין מדינת־ישראל בין ההבדל מה

? משוגעים
נורמא לפחות ההנהלה בבית־משוגעים

ת! לי

 מסתכנים לא
כהערכה

* י ן ח ד ת ץ לנ ס ח ד  אירע בדיוק מה ו
מידע נוצל וכיצד האחרון, בשבוע ^

 מנשיא קיסינג׳ר הנרי הד״ר אמריקאי,
 קודם שיום אחרי אסאד, חאפז סוריה

 הצעות את אליו הביא שישי ביום לכן,
ברמת־הגולן. הכוחות הפרדת לגבי ישראל

אח לדמשק, שישי ביום תגיע קיסיינג׳ר
 עימו הביא בו בישראל, יקצר ביקור רי

המוח הישראליים השבויים רשימת את
ל להביא הצליח קיסיינג׳ר בסוריה. זקים

 את ששיכנע אתרי הרשימה את ישראל
 ויתור היא הרשימה מסירת כי הסורים

 ישראליים. ויתורים בעקבותיו שיביא סורי
 לא הוא לדמשק, קיסינג׳ר כשחזר והגה,
בתמורה. ישראלי ויתור כל עימו הביא

ה הפרדת לגבי הישראליים הרעיונות
 לקי־ הבהירו רמת־הגולן בחזית כוחות
 הפער בי לדמשק, שהגיע לפני עוד סינג׳ר

 כה הוא והישראלים הסורים עמדות בין
 בסים להיות אפילו יכול שאינו עד גדול

 כי קיסינג׳ר סיכם כך לשם לטשא-ומתן.
 בניו־יורק בשלבים יתנהל המשא-ומתן

וסוריה. ישראל נציגי ביין החודש בסוף
רע את וכל מכל בפומבי דהה אסאד

 לדעת קיס״נג׳ר. לו שהביא ישראל יונות
 בהם ראה הוא בדמשק זרים משקיפים

באמ לו, שהבטיחה ישראל, מצד הונאה
 רשימת תמורת ויתורים קיסינג׳ר, צעות

 לשכנע הצליח אומנם קיסינג׳ר השבויים.
 יבואו הישראליים הוויתורים כי אפאר את

שי לא הדבר אולם יותר, מאוחר במועד
 הולכה כי הסורית ההנהגה ׳תחושת את נה

שולל.
 ש־ בעת במרס, 2ה־ שבת, יום באותו
בי לריאד׳ מדמשק בדרכו היה קיסינג׳ר

 הפסקת־ ׳בקו המתיחות החלה סעודיה, רת
 ברמת־הגולן. לסוריה ישראל בין האש

כו את לתגבר צריכים היו לא הסורים
 ערוכים היו שהם מכיוון בחזית, חותיהם

 שברשותם הכוח במקסימום ממילא שם
 שונים סימנים אולם גבוה• כוננות וכמצב
הס למשל, כך, החמרה. על העידו בחזית
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