
)13 מעסה־ (המשך
 בעת נהרסו ■שהם הוא הסיפור
 לחימה שם היתד. אכן הלחימה.
 לחמו, אש״ף חיילי מאוד. עקשנית

ה טיפת־דמם עד מקומות, בכמה
 כמעט כמשמעו. פשוטו אחרונה,

בשבי. נלקח לא מהם א״ש
בלחי שגם יודע חייל כל אך

 ערים אין כזאת עקשנית מה
 בתים, נהרסים נהרסות. שלמות
 שקרה כפי רחובות, כמה נהרסים
ובצור. בצידון

של עיירה נהרסת כאשר
פי בתיה, אחרזן עד מה,
 ■מעל שנמחקה הדבר רוש
י האדמה פני ר ח  שוך א

הקרבות•
 מטרות־ את שהכיר מי כל

 יודע, שרון אריאל של המילחמה
 היא מהן. אחת היתה אכן שזו

 נוראה, ביעילות בשקט, בוצעה
 של גבה מאחרי גבנו, מאחרי
 האחרון עד בניה, כל אשר האומה
 המוסרית באחריות יישא שבהם,

זה. מעשה עבור
ז התושבים היכן

*  דרום- של הצבאי מושל ך
איזו בראש המחופש לבנון, 1 י

 כי הודיע לסיוע״, ״יחידה שהי
 אלף 32כ־ הכבוש בשטח נותרו

 מאות כמה פלסטיניים. פליטים
ההרו למחנות חזרו מישפחות

ש נואשת תיקווה מתוך סים,
יח — נעצרו שכולם — הגברים

 ״פית- נמצאו לאחדים אליה. זרו
 !)ניאו־עיברית מילה (איזו תוגות"

 בצור נטושות פינות מיני בכל
ובצידון.
ן כ י ? ה ר א ש ה
ש ויותר, אלף 200 היכן
? נעלמו
בל האם באוויר? התנדפו האם

 על־ידי חוסלו האדמה? אותם עה
 סטאטיסטיקאי של קולמוס משיכת

 ? בירושלים כלשהו במישרד שכיר
בניירת...״) רק עסקתי (״אני

 שר ממקורות ראשונים דיווחים
 אלף 200 אחרת: אמת מגלים נים
 בכיוון בדרדלא-דרך נודדים אלה

 צפונה־מיזרחה. האפשרי, היחידי
 פני מול עתה, נמצאים הם שם

 המסרבים הסורים, של הקווים
 נשים — מישפחות רבבות לקבלם.
 רובצות — ובניה הגר וילדים,

 ד לעצים מתחת הארץ, על שם
 רואה ואלוהים לכיפת־השמיים,

 חסרי־ שם, ממתינים הםאותם.
 — לבאות ומצפים תיקווה,

 לבנון, של לשלנים לגשמים,
 של לקולו שמיים, לרחמי
ה׳. מלאך
 בביירות, שיקרה מד, יקרה ואם

 מאות אליהם להצטרף עלולים
 נשו־ אלף 50 — נוספים אלפים

 לוחמי 8000 של וילדיהם יהם
 150 ועוד בעיר, הנצורים אש״ף

סתם. פליטים אלף
 כדאי אולי — הס אלה כל

 חיים בני־אדם — להזכיר
 האשה כמו נשים ונושמים.

 הילדים כמד ילדים סמול.
 בני בני־אדם. ברחוב. למטה

הוא.״ זרעך ״כי אברהם.

1■ ■ ! 1■
 ילד שניקמת אמר יאליק ף*,
״ נבו השטן. גם ברא לא קטן י
נוראה. אה

 הרובצים האלה, הילדים
ב לשיחים מתחת זו בשעה
 לבנץ, ה ביקעת של שממה

הימים. באחד יתבגרו
 הגר, באוזני ניבא, ה׳ מלאך

 ישמעאל, של עתידו יהיה מה
 פרא- יהיה ״הוא אברהם: זרע

 ועל בו, כל ויד בכל ידו אדם,
ישכון.״ אחיו כל פני

 דור מטפחים אנחנו אלה בימים
 ״המחבלים״ את פידאיון, של הדש

 תהיה שאחת פיראי־אדם מחר, של
נקמה. תשוקתם:
 קללה רובצת אכן האם

 קללה מיפעלנו, ועל עלינו
 הגר קיללת מקדמת־דנא,

ז ובנה

ינים, 7 4־(1 בעני להיות רוצה אבינר■ שלמה הפרופסור 1
ואת הארץ, של טנע׳ המשך הוא לבנון שררום טוען גוש־אמונים

פאפגניסתאן המילחמה את ששכחו נמו ישנהו מילתמתיהלננוו

הליברלית״ ר ר צ י מ ה פצצת
 תוצרת־ היא מיצרר. פצצת יש לליבראלים גם
 :המותסכלת ההנהגה מתוצרת דיוק, ליתר בית,
 בכל עונתית. פצצה זוהי מודעי. יצחק השר
 נמצא או ממשלה מרכיב בגין שמנחם פעם

 על־ ממשלתו מרחיב או קואליציונית, במצוקה
 שולפים לליכוד, מחוץ חיזוק״ ״שחקני ידי
בגין. על ומאיימים מודעי פצצת את

 תיק־ זה הפעם תיק־החוץ. היה זה פעם
 תיק בלי לשר תיק שיהיה העיקר ההסברה.

ולמיפלגה.
22.7.1982 ״דבר״

 נאזו■ חי:1'ע1ובננ מיוון
אבינר■ שוגה הפוזנסוו

ש צה״ל, מטעם למרצים תדרוך (בעיקבות
מתפ בנבנישתי שוחרר אבינרי, טל־ידי ניתן

 אבינרי דברי על מגיב והוא כמסביד, קידו
למרצים.)

 ודבריך הופעתך אינם אותי שמטריד מה
הת בעיני זוהי בה. הגלומה התסמונת אלא

 והנכונות הסתגלנות ההתקרנפות, של גלמותה
 בנטייה מתאפיינת היא מישטר• כל לשרת

 הצד מן התבוננות שבין התחומים לטישטוש
 בעיצובם. אקטיבית השתתפות לבין בתהליכים

 ״קונצפטים לחפש אינטלקטואלית בנטייה
 ברצון נזילים,״ הווה באירועי ארוכי־טווח

 להשפיע,״ אי-אפשר בחוץ כי מבפנים ״לפעול
מה בהשתכרות מעימותים, להימנע בשאיפה

 ״להיות הכפייתי בצורך למרכזי־הכוח, קרבה
התיאוריות.״ את ״ליישם בכמיהה בעניינים״,
 לאנשי־ אופיינית זו נטולת־ערכים סתגלנות

 את שאיבדו בחברות פוליטיות ולתנועות רוח
 אצלנו. גם פושה והיא האידיאולוגי מצפנן

 הנגרמת מזו נופלת אינה להידרדרות תרומתה
 ההקצנה, תהליך של מחולליו־במודע על־ידי
 שכר וקבלת זימרי מעשה עשיית אלא ואינה

 ותעיין שתחזור ראוי זה, בהקשר כפנחס.
טלמון. יעקב המשותף מורנו של בדבריו

 ומנחה מרצה לשמש שתמשיך בטוח אני
 היטב להסביר ותצליח בעתיד, גם מבוקש

הממ של חדשות שבהרפתקות ה״כורח״ מהו
 אני ישראל. לעם מהן תצמח תועלת ומה שלה

 מערכת־ עם להשלים מסוגלים שאיננו ושכמותי,
 עצמנו את מוצאים שלך, הגמישה הערכים

 מתיימר אתה אם שהרי, למחנה״. מ״חוץ
 המימסד שמח לויאלית״, ״אופוזיציה להיות

 הנורמה לפי ממילא ואז זה מעמד לך להעניק
 בלתי־לויאלית״, ל״אופוזיציה אנו הופכים הזאת

והרסנית. אנטי-פטריוטית דהיינו
22.7.1982 ״דכי״

:יוק קופל ! נו אמ
העש? ,הירוד העבד

ההת בביטאון אמונים. לגוש תיאבון, לו יש
 תוך קורא, אתה והרצתה, הגדה של נחלויות

 של העשיר״ היהודי ״העבר על התרפקות
 שצה״ל באיזור הנמצאים רבים, וכפרים עיירות

שהו נקודה של הראשון בגליון בלבנון. כבש
 אופי בעל מאמר מופיע המילחמה, אחרי פיע

 ״כשיהודי היא שכותרתו כמובן, מילחמתי,
 אחד אמר וכבר סאנור״. את כבשו 'אל-קםר

״המ הוא לבנון דרום פי גוש-אמונים מרבני
תבע לא הוא ארץ־ישראל״. של הטבעי שכה

 הכיבוש, יימשך בו מצב יווצר אם אבל סיפוח,
 וישיבות־■ בתי־כנסת לפתיחת רק לא עדים נהיה

 אלד, להתנחלויות. גם בדרום־לבנון'אלא הסדר
 רצינותם רציניים. אנשים הם גוש־אמונים אנשי

המטו תוכניותיהם עם יחד ישר בקו הולכת
מסוכנים. הם כאמור, כך, ומשום רפות

20.7.1982 ״על־המשמר"

ה ו א ^ ־ ט :1ש

חדשים צעצועים
 משחק מפונק: ילד כמו היום של העולם

 נמאס וכבר שקיבל, הצעצוע עם שעה־שעתיים
חדש. צעצוע ורוצה לו,

הקורב בגלל שלנו, לתדמית הדואגים לכן,
 העולם, להירגע. יכולים בלבנון, באזרחים נות

 כמה אחרי העניין מכל ישכח מפונק, ילד אותו
ימים. כמה לא אם שבועות,
 אותי ושוב שוב לשמוע סבלנות אין לעולם

עצמו. סיפור
הרו הפלישה אפגניסתאן? את עוד זוכרים

-----------האזרחים של האמיצה ההתנגדות סית,
 מרגשים צילומים איזה !העולם בכל רעש איזה

 ממילהמת־ ברובים הלוחמים יושבי־ההרים, של
המודרני? הרוסי הצבא עם הראשונה העולם

הרו שם. השתנה לא דבר שום לידיעתכם,
 ממשיכים והאזרחים לכבוש, ממשיכים סים

 איכפת? למי אבל ביתר־שאת. אפילו להתנגד,
21.7.1982 ״ידיעות־־אחרונות"

סחק: יורס
נזנ8חודו שו ■מה

 היו הם למים. נכנסנו שעה כרבע אחרי
 משייטים נראו סגול וכתמי ודהים צהובים

 בין במים הלכנו צף. שמן היו כאילו בהם,
 פלאסטיק, קרעי ישן, כנראה טואלט, נייר

 אני טיבן שאת וירוקות שחורות צורות ומאות
 המסוגלים נועזים, ישראלים לשער. לא מנסה

 לשהות אף אלא עכורים, במים לבחוש רק לא
המושחת. בים שוחים נראו בהם,

 מאיימים. נראו החיידקים יכולתי. לא אני
העת. כל וזזים מתנועעים
 היו שפעם במקום בתי־המלון, נראו מאחורי

 הזפת געגועים. תמיד לא הם חופים חופים.
 בשחור. רגלי כפות את לצבוע הצליחה הצפה

 שתייה קודם הוא נורמלי חומרים חילוף ;אם
 להיפך: זה כאן הרי אחר, ממין נוזל כך ואחר
 מטאמורפוזה איזו אחרי שאולי אחר ממין נוזל

למים. נהפך
 היא בארץ בתי־החולים שצפיפות מניח אני

 היה באמת שפעם עמום, זיכרון של תוצאה
 מבושלים מים של היה הריח חוף־ים. כאן

 עד ויפה• ורוד היה האופק אורגאני. בזבל
 עצמים מפני למגן אוניותיו יכתת ׳שחיל־הים

 שנולדנו ונגיד מרקורי למלינה ניסע צפים,
יהודי. בעל לה שיש לד, ונזכיר בפלשתינה

21.7.1982 ״מעריב"

?נאי סקרנסדו בגין
 היו בהיסטוריה המילחמות רוב אומנם,
 הנערכות כאלה, במילחמות אבל ״יזומות״.

 מדי־ של במיסגרת פוליטיות מטרות להשגת
 את מגייסים אין ברגיל מעצמתית, ניות־כוח

 מיקצועיים, צבאות על־ידי נערכות הן העם.
 במרד בתולדותינו: גם וכר. זרים״ ״לגיונות

 התגייס רומא נגד הגדול ובמרד החשמונאים
 של מילחמותיו את אבל למילחמה. העם רוב

 ומעשי כיבוש מילחמות שהיו ינאי, אלכסנדר
 שכירים. צבאות ניהלו רגילים, ״מדיניות־כוח״

 דורשים ואינם שאלות שואלים אינם אלה
 מוכן היה לא העם אידיאולוגיות. הצדקות
האישיות השאיפות למען דמו את לשפוך

המלך. של והשושלתיות
״מדי בניהול נתחיל אנו גם כי שרוצה, מי
 אינו צה״ל כי להבין חייב מעצמתית״, ניות
 סתם אינם שבשמו ״הגנה״ המילה לכך. בנוי

 מי האידיאולוגי. בסיסו את מבטאת אלא מילה,
 לבנות חייב יהיה כזאת מדיניות בניהול שרוצה

 מתנדבים. של מיקצועי צבא אחר, מסוג צבא
 אולי ושרון בגין צה״ל. יהיה לא כבר זה אבל
 וה־ הזאת, המילחמה אבל לכך, מודעים אינם

 החמורה הפגיעה היא נערכה, שבשמן אמתלות
 מאז צה״ל של הפנימי המארג שנפגע ביותר

 החברתי, הבסיס בעצם פגיעה זוהי הקמתו.
 משותתת היתד, שעליו והפסיכולוגי, ההסכמי

צה״ל. של האדירה העוצמה היום •עד
 שנים ניכרות יהיו זו פגיעה של תוצאותיה

רב. ביוקר לנו ויעלו רבות
23.7.1982 ״ידיעות־אחרונות״

השבוע פסוח׳
 לע בגין, מנחם הממשלה, ראש <•

שלו חודשיים ״בעוד :הבאות בבחירות סיכויו
 לגמרי. תתרפא הרגל כי עוד, אצלע לא שה

 בכל ואבקר חודשים במשך הארץ את אחרוש
 העם. עם להיפגש כדי ואילת, מטולה בין ישוב

הזאת.״ להתמודדות כוחי במלוא מרגיש אני
 :שיפרוש אחרי תוכניותיו על הנ״ל, •
 על שישתרע סיפרי, את לכתוב חייב ״אני

אלו אם זמני, כל את יגזול זה כרכים. שישה
שנה.״ חצי לי יקח כרך כל לי. יתן הים

 כתבי על פאפו, אהרון הדין עורך־ •
 מן כתבינו. מפני אלי, עלינו ״שמור :ישראל

בעצמנו.״ להישמר נדע הזרים הכתבים
 ״ידוע אבן: אבא המערך, ח״כ •

 ממשלה אולם ממשלה. נגד מפגינים שאזרחים
אזרחים?״ נגד
הפגנת על בורג, יוסף שר־הפנים, •

 ביותר.! הטוב הנאום לי ״היה :הממשלה
| הקשיב.״ לא אחד שאף היא, הבעייה

 ש-] ״נדמה :כרנע נחום העיתונאי !•
 אימרי) (ח״כ בין עכשיו שמפריד היחיד הדבר

שי״ן.״ האות הוא שרון ו(אריק) רון
 !אחד ״עם :סוכול יהושע המחזאי •
אחד!״ סוף אחד! מנהיג אחד! צבא
 פרחה! השיטה זרחה, ״השמש :הנ״ל :•

צנחה.״ המיצרר ופצצת
לפלסטינים להציע מוכן ״אריק :הנ״ל !•

______:1._______- ^ ■3■ . . עכרון בנכנישתי

 עד מתי? עד בישראל. זמני מיקלט מלבנון
סופי.״ פיתרון להם שימצא

יוכל ולטכנולוגיה, לפיתוח השר *
מטבע־ בהחזקת שעבר העבירות על נאמן,

שלי.ז למיקרה טוב נתפרו לא ״החוקים :חוץ
 שר של לשעבר ■עוזרו לנדאו, אלי •

 הפלסטי! הבעיה את לפתור ״יש : הכיטחץ
 אוניברסי לסגור נמשיך שאם מאמין ואני נית,
 בעולנ מקום בשום הבעיה. את נפתור לא טות,

 האוניבר את לו כשסגר אחר ניצח לא עם
סיטות.״

רוט׳ יעקב(״יענקל׳ה״) המשורר ,•
ט לי החודש.״ ״מיצרר :כ

 ש• ״למזלו :גלאי יגאל .העיתונאי +
 כ למעלה, מהמותנים אותו מצלמים אריק,

במיכנסים.״ עושה הלבנון מלך
ה העולם ־234315 הז


