
שנת השנה איש ת
)15 מעמוד (החשו

 המדינה של מצבה על עדים כאלף העיד ההמשך
 בית־ נשיא ובוצעה. התקבלה אכן זו החלטה בתשמ״ב:

 לחוק. בהתאם כזאת׳ ועדה מינה אכן העליון המישפט
 הם ומי קיימת, כזאת שוועדה איש זכר לא השנה בסוף

בחקירה. החלה כאילו פנים אף העמידה לא היא חבריה.
 דמות הגשימה זו, עגומה בבדיחה די היה לא כאילו

ה הרב אחרת, קומית מ ל , ש ן ר ו  חייה. חלום את ג
הש שבהן במערות שנמצאו יבשות, עצמות של ערימה
 לקבורה הובאה בר־כוסיבא׳ שימעון לוחמי גם תמשו
האבסורד. לתיאטרון שדמה ממלכתי בטכס

 על הוויכוח ,מחדש התלהט כך כדי תוך
 כפי כר־כוככא — בר־כוסיכא אותו של דמותו

התכו ועל — שולליו כפי כר־כוזיכא מעריציו,
התקו ככל ישראל ממלכות של ההיסטורית נה

 לאומית־ אכסטאזה של כסערה להתאכד פות
דתית.

 ף ל ו ד ו ר הד״ר של דמותו גם הועלתה העבר מגיבכי ■
ל א ר ש , י ר נ ט ס  עם שנשא־ונתן הציוני העסקן ק

 אחרי במדינית־ישראל ושנרצח השואה, בימי אייכמן אדולף
סנסציוני. מישפט

החעופה דתיים יהודים לפני המעבד אח חזסמים ״אל־עלי׳ עובד■כנפיים מול פיאות :שפירא • סמל־

 חלק רק היה גורן של היכשות העצמות יקוד ף
 שלו שהקצב הדתית, הכפייה של ממחול־השדים י

יותר. עוד השנה הוגבר
אתר־החפי־ סביב מהומות התחוללו השנה כל במשך

 הארכיאולוגים חשפו שבו בירושלים, בעיר־דויד רות
 דתי־ המון ואילו הראשון, הבית בימי העיר עבי את

 אי־פעם היה שזה באמתלה זאת למנוע ניסה קיצוני
אתר־קבורה.

לאחר־ לחם לא מהם שאיש — הדתיים הלוחמים אותם
 על השבתות בכל הסתערו — במילחמת־הלבנון מכן

 ממושכות, מהומות של אתר -י בכביש־רמות הנוסעים
 הסוק- מן איש תשמ״ב. כל במשך המישטרה את שהעסיק

במר אחרים, מפגינים של בגורלם זכה לא הדתיים לים
 למוות שנורו וצפונה, דרומה קילומטרים כמה של חק

מכוניות. לסקול כדי אבנים הרימו כאשר
 ולציביון החילוני האדם לחרות האמיתית הסכנה אך

 עתיר־ הראשי הרב מצד באה לא המדינה של המודרני
זורקי־אבנים. דתיים קנאים מצד או התעלולים
 ככיפה שלט שכה הכנסת, מן כאה היא

הם ח״כ א, אכר ר פי אגודתי־ישראל. נציג ש
 על אל חברת של הטיסות הפסקת היה המיידי היעד
 להיות יכלו כזה צעד של התוצאות ובחגים. בשבתות
חברת־ של הכלכלי המצב הרס :ומיידיות חמורות
 ישראל וניתוק הכי, בלאוו המעורער הלאומית, התעופה

התוצ עלולות הרחוק בטווח אך בשבתות. העולם •מן
 המיפעלים כל השבתת ז חמורות יותר עוד להיות אות

סגו דתית למערכת המדינה והפיכת בשבתות, החיוניים
ואיראן. פאקיסתאן נוסח רה,

 קום מאז הראשונה בפעם נגדי. לחץ הוליד הלחץ
 בלתי־ ציבור נגד הדתי המכבש הופעל לא המדינה
 ציבור־עובדים נגד אלא חלושה, מוטיבציה בעל מוגדר,
 את הרימו על אל עובדי וקיומו. פרנסתו על שנאבק

 הארץ על מונח שהיה הדתית, בכפייה המילחמה נס
 את שזיעזעח נגדית פעולה ונקטו רבות, שנים במשך

המדינה.
 לנמל■ הכניסה את העובדים חסמו כאשר
כע ואשה פיאות כעל איש כל לפני התעופה

 המאבק כי כרור היה ארוכים, שרוולים דת
חדש• למישור עכר
 שדחה העליון׳ בית־המישפט של מפתיעה החלטה רק

 לפחות, וחצי חודש למשך בשבתות הטיסות השבתת את
תשמ״ג. לשנת הבעייה את והעבירה להפסקת־אש, גרמה

סדצעד סח :סאדואה •
הקר ימי בעצם לשיאו שהגיע זה, ממאבק וץ  למילחמה שקדמו המאורעות כל נראו בלבנון, בות • י

 המאורע מן רחוקים היו הם הרחוק. בעבר אירעו כאילו
 החשובות השנים לאחת תשמ״ב את שהפך המרכזי,

המדינה. בתולדות ביותר
 קשורים שאינם מאורעות, של אחר מיקבץ כן לא

 כמובילים בדיעבד הנראים אך — במילחמה במישרין
סמוי. בהגיון לקראתה
 ר ו ו נ א נשיא־מצריים, נרצח תשס״ב ראשית עם מייד

, ת א ד א ס - ל של יחידה — במינן מיוחדות בנסיבות א

 בימת־ההצדעה פני על חגיגי במיצעד שצעדה חיילים,
להצ שקם המנהיג את והרגה נישקה את שלפה שלו,

לה. דיע
שי התקופה, של הגדולות הדמויות אחת אל-סאדאת,

ברא פתח כאשר ההיסטוריה מהלך את ידיו במו נה
 — הירצחו לפני שנים ארבע בדיוק — תשל״ח שית

 של גיבור היה־ הוא שלו. ההיסטורית ביוזמת־השלום
 הבולטים ממנהיגי־המילחמה הבחינות מכל שנבדל שלום,
הישראלית. בזירה

 התחדש מילחמת־לבנון, של הלהבות לאור
 העולמי הוויכוח הלהט כמלוא תשמ״ב כסוף

אל-סאדאת• של מעשהו תוצאות עד
 כי האמינו הפלסטינים, כל וכימעס רבים, ערבים

הפלס העם את לישראל אל־סאדאת מכר בקמפ־דייוויד
 תפיסה פי על המצרי. לעם ושקט שלווה תמורת טיני,

 דומה לה, שותפים המצרית באינטליגנציה שרבים זו,
 משנת הזכור-לדיראון להסכם־מינכן קמפ־דייוויד הסכם
 צ׳כו- את הדמוקרטיות מדינות־המערב מכרו שבו ,1938

 שניתן בתיקווה הנאצית, לגרמניה האומללה סלובקיה
 ברית־ לעבר מיזרחה, הטבטוני זעם־הקרב את להסיח

המועצות.
 יאה אל־סאדאת כי טוענים הערבי בעולם אחרים

 של המוחלטת אי-היכולת את נכונה העריך הנולד, את
 הישראלית, מכונת־המילחמה את לעצור הערבי העולם

 ישראל את לעצור הנבונה ההחלטה את החליט כן ועל
בדרכי־שלום.

 ראו לבנון, לב אל צפונה, צה׳׳ל כוחות שעטו כאשר
לנכונות הוכחה הערבי בעולם קמפ־דייוויד שוללי בכך

*


