
• תי ן  את הכריח הוא מראש, רג ומן אותה תיכנו הוא שלו. המילחמה היתה זאת 9 שרון. אריאל של דמותו :ישראל על השבוע ריחמה אחד איש של מו
).1* עמוד (ראה אישית עליה מיקד הוא לביצועה, חומשית יד לו לתת הממשלה
 נראתה ישראל כולה. המדינה על עצמה את הטביעה אישיותו : מזה יותר אך
 המרי- המשטנות — שלו תכונות״האומי שרון. אריאל של כהשתקמות בעולם השבוע

 כל על המתגברת העקשנות התחבולנות, חסרת״המעצורים, הברוטאליות מיטיבית,
 אלה כל — ובעולם בארץ הנאורה דעת־הקהל כלמי הגמורה האדישות מחסום,

המדינה. תכונות עתה המכו

לדו גורלה את ותקבע המדינה, בתולדות מימנה תהווה מילחמת״לבנון כי תכן ן*
שנים. 26 למני למילחמת־סיני דומה היא זו מבחינה גם רות.

 היתה היא וצרמת. בריטניה של לגורלו ישראל גורל את קשרה מילחמת-סיני
 הקולוניאליות. המדינות שתי עם קנוניה תוך מראש, מתוכננת יזומה, מילחמה

 איחדה היא שלם. דור במשך הערבים עם שלום של אמשרות לכל קץ שמה היא
 ישראל של דמותה את קבעה היא נגדה. השלישי העולם ואת הערבי העולם את

במרחב. ועויין זר כגורם
 כמדינה — סומית אולי — ישראל של דמותה את קבעה מילחמת״הלבנון

 שמנוי לעד, החרב על שתחיה הערבי, העולם עם בשלום לעולם תחיה שלא צלבנית,
התנגדות. כל ולדרום להתמשט עימה וגמור

 זה שלום מצריים. עם השלום כריתת אחרי שבא ממני שיבעתיים חמור הדבר
 כל ריכוז את לאמשר כד* בדרום, שביתת״נשק לקניית מחוכם כטכסיס עתה נראה
וגם ערבי, כל והלאה, מהשבוע המלטטיני. בעם למילחמת״השמדה ישראל של כוחה

ז׳׳ד שוסטרמן נימררד שד והאחות האח
יהודי לב

 אנוור של ההיסטורית יוזמת״השלום של תוצאותיה את כך ייראה נאור, מצרי כל
אל־סאדאת.

ככופור שרץ אריאד
מילמנזה למען שלום

שהס בכיר, כתב על-ידי שהוכן מהמם, סרט השבוע שידרה הצרמתית הטלוויזיה
 ששידר הסימור אך צה״ל, שילטונות על״ידי הוחרמו הצלם של צילומיו לצידון. תנן
 המלסטיגית, הבעייה של הסומי״ ״המיתרון על דיבר הוא צילום. מכל אף נורא היה

 כי סיטר הוא בית. אחרי בית וממוארת, גדולה עיר של השיטתי ההרס את תיאר
 הגברים כל וכי — הצהוב לטלאי בדומה — גומו על שחור בכתם מזוהה מלסטיני כל

ונעלמים. נלקחים
העולם. ברחבי כזה. באור ישראל נראתה לא מעולם

ראל ם ש ה בי מ צ  — ובעורף בחזית רבים, בלב נוראה מועקה המיבצע עורר ע
בציבור. מיעוט סמק בלי שהיו אף

 ראה כאשר נמשו למעמקי עד להזדעזע שלא היה יכול לא לב בעל אדם שים
שהנ בצידון, המתרחש על קירשנבוים מרדכי של הסרט את מירקע-הטלוויזיה על

המו ומיזוודותיהם, חבילותיהם על המליטים, המוני של הנוראה התמונה את ציח
 היהודי. העבר של השחורים הימים את שהזכירה תמונה —־ מורמות בידיים בלים

 שמירת תחת המבוגרים, בין המוסע ערבי ילד :אחת תמונה היתה מכל מחרידה
בעל־ייכרון. יהודי כל של ליבו את המפלחת תמונה — מורמות כשידיו חיילי־צה״ל,

ה ישראל, ף* מ צ  בשימחה, צה״ל מני את המקבלים תושבים של תמונות נראו ע
 על השומרת הומאנית מדינה של לשבויים, ילחם מים המגישים חיילים של ■

לגמרי. שונה תמונה נראתה בחו״ל בעיתות־מילחמה. גם צלם־אנוש

רבים. בלב מאוד כבד מישקע אחריו ישאיר הוא יחלוף, שיכרון״הניצחון כאשר
 הקורבנות האם 1 כדאי היה היה המיבצע האם :החשבון לעריכת הרגע יגיע גם אז
 תדמית של הסוטי ההרס אלמים, מאות של לאוכלוסיה שנגרמו הזוועות צה׳׳ל, של

 נורא מחיר שווה חיתה שהושגה המטרה האם ז כדאיים היו — בעולם ישראל
 של עתיד אל נביא־האלימות, שרון, אריאל אחרי שבי המדינה תלך האם ! כזה
ז אחרת לישראל התיקווה נותרה שעדיין או — וחרס שינאה ואש, דם
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