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העיטים קול
 ואוייבי נרצח אל־סאדאת

 טוען מאושרים, השלום
הקורא

 נשיא של מותו על נודע רק
 אוזניים מחרישים וכבר מצריים,

ה הבזים, הניצים, בציווחותיהם
התוב והצבועים, התנים עיטים,

 ציור הסכם־השלום. את לבטל עים
ב ממישכן-הכנסת עולות חותיהם

/ הופיע בו הרגע את נשכח לא
מפ כולו עולם המטוס, כבש על

 שכך האיש — ידענו כבר אז / תיע
 יעמוד עמוד גדול, הוא / עשה

במשימה.
אי קרב הוא השלום כי ידענו

 את ישלם שהוא פיללנו לא / תנים
 הוא נלקח ועתה / הדמים מחיר
 בטרם / עמו ומקרב יקיריו מכל

מלאכתו. את להשלים הצליח
 ה־ בעיוורון פעלו אשר הקנאים

מהלך את לבטל יוכלו לא / שינאה

 בתלמי- החוק ממפירי ירושלים,
 הגדה־המערבית, ממתנחלי יוסף,

מרעיהם. וכל הם
 לפרומתיאום משול אל־סאדאת

 כך לבני־האדם. האש את שהביא
 ב- לשלום הסיכוי את הוא הביא

ל משולים הצווחים ואלה איזור.
 של בכבדו מנקר שהיה הנשר אותו

 את נטל לא הנשר אך פרומתיאוס.
כו נקווה והבה מבני־האדם, האור

 את יטלו לא והעיטים שהבזים לנו
מאיתנו. השלום

תל־אביב קולניק, אמיר

אל־סאודאת אנוור
מלכת/ האומות שתי עמדו לרגע

 / נדרכת ומייד המומה ישותן כל
 / השלום בשורת את שהביא האיש

ה במימוש לתמוך עוד יובל לא
חלום.
 ה־ ארצות מול לבדו עמד הוא
 מוסכמות על תיגר וקרא / איסלם

 בעל היה יחיד שליט / כישלונם
 נצורה עמו מצוקת כל אך / כורחו

בקירבו.
 במילחמת המר הניצחון אחרי

 בתי־ כל סקירת ואחרי / יום־הדין
 אלה, מול אלה עמדו, / העלמין

 המכבי צאצאי / ומאוכזבים יגעים
הפרעונים. ויורשי

 של מנוצחים מול מנצחים לא
 שווים מול שווים אלא / אתמול
 האין־יכול מתחושת / הגדול בתיקו

 נרקם התחיל / האכזבה ומעומק
ההשלמה. רעיון בסתר

ב פעמיים שנים, ארבע ובמשך
 מצרימה הציפורים בנדוד / שנה

רעיו ניצני עמך נשאו הן / וחזרה
לשנות. אפשר האיזור את איך / נות

הע מצרים חכמי בזכות אולי
 תבונה ביגלל או אבותיו, / תיקה

 ד הישר בשיכלו / תמימה כפרית
 / אופוריה בלי המגמגם, דיבורו

ההיסטוריה. רזי את לפענח ידע הוא

 ניתוץ :נעשה כבר העיקר / המאה
 יצירת וניכור, איבד, של / החומות

הלבבות. בין הקשר
פט של נסיונות עוד יהיו ודאי
ול יצרים ללבן כביכול, ריוטים,

 / החול מידבר על מריבה חדש
מצריים של הממושכת בדרמה אך

ף ו ל א

 שחיבר טוען הקורא
 לפני עוד החמשיר את

 של מותו על שנודע
 כוחו ,אך אל״סאדאת

היום גם יפה
 / אל־סאדאת אנוור מוחמד זהו

 בן / האחד הגיבור המנהיג
 שניצח / מית־אבדאל־קום כפר
 מתוחכם בתרגיל / היקום את

בשחמת.
תל־אביב אס,

 ההיסטוריה קבעה כבר / וישראל
הגואל. הגיבור דמות את

השרון רמת־ מרום, צכי

בגי! ובעד
ההס קו להיות צריך מה

היונים של ברה
 של העיקרי ההסברה קו לדעתי,

 הוא שהשלום להיות חייב היונים
 גם קורבנות, השווה רצויה, מטרה

והפולי החברתיים התהליכים אם
 בו תומכים אינם באיזורנו טיים

 בתוצאות הביטחון לא זו. בתקופה
 ה־ הדרך פריצת אלא המיידיות,
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