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מכוזבים
ב׳שראל מצקנן אסיר

 לא — לדכא המסרב
!ידוכא

 בכלא יושב יבלונקו, אנטול בני,
 מתנגד אנטול השלישית. הפעם זו

הכבו בשטחים לשרת מאודו בכל
מצפון. מטעמי שים

 אנטול סירב הראשונה בפעם
הכבו בשטחים במילואים לשרת

 זאת ובעיקבות ׳,82 בנובמבר שים
ב ימי־מאסר 35ל־ ונכלא נשפט

יצי אחרי בלבד חודשיים .6 כלא
 ימי־מאסר 30ל־ נידון מהכלא אתו

 תפקידי למלא סירובו על נוספים,
בקריית־ארבע. שיטור

 האחרון מאסרו אחרי שבועיים
ה בשטחים למילואים שוב נקרא

 הפעם גם ימים. לארבעה כבושים
ב וסירב לחצים לשום נכנע לא

נש אנטול בשטחים. לשרת תוקף
ב ימי־מאסר 35ל־ בשלישית פט

.6 כלא
 דורשים אנטול, של הוריו אנו,

 המתמדת ההתנכלות את להפסיק
לאל לשחררו דורשים אנו לבננו.

מהכלא. תר
 לשרת לו לאפשר דורשים אנו

 צר על־פי ישראל מדינת בתחומי
מצפונו.

ל סירובם על הבנים יענשו בל
 או בלבנון במילחמה וליהרג הרוג
הכבו בשטחים אחר עם לדכא
מדינ על להגן רוצים בנינו שים.
בלבד. ועליה — תנו

 וכל יבלונקו אנטול ישוחררו
!אסירי-המצפון יתר

מתקו, שרה תל־אביב י

• • •
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 פהן שרן נמסר, בעיתונות
 ה- אות את לקבל מסרב

 המעשים נוכח מילחמה,
לתוש שנעשו המחפירים

הפלס והפליטים לבנון בי

חמי־ במחלך שם טיניים
לחמה.

המפ אחד היה כהן שמר מאחר
 הנ״ל, המעשים את שביצעו קדים

 בזמן, להתפטר העוז לו היה ולא
 גבע, אלי אלוף־מישנה שעשה כפי
 הוא וחמתו אפו שעל חושב אני

 שמחלקת באות־הקלון לשאת חייב
 שהוא כולם יידעו כך הממשלה.

זו. במילחמה חלק לקח
תל־אביב חודציזן, עמוס

 מקביעתו הזדעזע הקורא
 רפאל כי אבנרי אורי של

כושל רמטכ״ל היה איתן

ה ״העולם (״בולשיט!״,
).2375 זה״

ו המאמר, את לקרוא הזדעזעתי
 הסופית־כביכול, הפסיקה לי כאבה

 לומר ״יש :לעירעור הבלתי־ניתנת
 רמטכ״ל היה הוא בבירור: זאת

!״מחורבן
בפולי מתעסק או מתעמק איני
 כלשהי. במיפלגה חבר ואיני טיקה.

ש בטוח איני צבאית מבחינה אך
טו נתונים אבנרי אורי בידי יש

 שרב־ ,לקבוע כדי בידי משיש בים
 מעולה, צבאי מפקד היה איתן אלוף

מ בראש והמדינה העם''־ שטובת
 באחד במיל׳, קצין (אני עייניו

מחילות־השדה).
 השטח תנאי את לשכוח אין

 בשטח הלחימה בלבנון, הקשים
 אוכלוסיה עם מגע תוך בנוי

הומניט שמטעמים ברובה, עויינת
 הצירים את בה, לפגוע לא ריים

 ככל למנוע הרצון ואת המועטים
כ כוחותנו. מצד נפגעים האפשר

התק וקצב מידת את שמשווים
זו במילחמה צה״ל כוחות דמות

)22 ממנזוד (המשך

הסם ..אהבת

ג*ו״יהעי בראשי
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ם, לזכר אליז ל האידי
 לזכר הנשק, טהר זכר

— ברוצדקי מושיק
 צברה קורבנות ולזכר

ושאתילא.
 / המבוישים אתמולי איך

 הוא / המחר אל שומקיס
 / צחוק נשמץ לחם מלגלג

/ בגרות דמעות ובהרבה / 
 חוו״ / הנושנים בטחוני איך
 שאת• של / האתגר מול רים

 של / לשתוק איו של הקול,
 על / עמוק חטא על הבאה
/ אמונה. של חטא  כבר חן /

בקו כושל / נסיונות לי היו
 בפתע שוקל / נשימה צר

 תמימה. אמונה של / עוונות
/  / המחר של ״הפכחון /

 / _ במאוחר״ מופיע תמיד
מדו של / באשה הורד לחש

 — קדושה תמימות רת
/ והתפחם. !נ1 1116 /

01 / 1116 קג! / ז11£
ק31ז1 01 1116 / 12116 11ק
/ זק6ג׳\118...  הישר השכל אמר /
 ו• _ המאושר השבור של /

/ התנמנם.  אל לרוץ ״למה /
 המנהיגים אמרו ז״/ שאין מה

לעב זאבי בהדר / והתחייבו
/ רי•  בשירת — אכן ״בוחנו /

 בחסידות זימרו / האמן!״
 ב״הך׳ / שהתברכו / העסקנים

 וכיסא / ארובה לשון קולני,
/ אחורי.  כארי איתן ״בצה״ל /
״נתברך וש המצביא רעם / !

 ;למזבח עקוד בחור עוד / לח
 הגיר דמים בוס שפתיו אל /

 הזדרח שאפתן וחיוך / וכילה
/ דראקולח. ניבי את וחשף / / 

 / _ דייוויד״ קמפ ״מיין
בתמונת / קיר על בכתובת

ארם קורא
מדינתי...״ ״אררתי

/ הרישמית. המחזור  מי /
 וימית סיני בי חזה מי פילל,

 הצדקה בתשלום ישמשו /
 אחרון״ ל״פתרון / עצמית

 אויב, גם / וימית שישמיד
 תקוות גם / עמית גם יריב גם

 / עממית תנועה של נואשות
/ ותרמית. בזב בנבל,  הא /

 לא / שלי דוריאן דוריאן,
ל / גררתי בלבד עצמי את

מדי אני / ;האימים מסכת
 אמון בשיכרון / אדרתי נתי

/ תמים.  לגרור הכרח העוד /
 / פנים, ולבן אבל / נואש

 / _ נותר שעוד המחר אל
 לקול / המיותר העבר את

הניריונימז מצהל
יפאן סוקה, ארם, צכר

 משה של נכדם הוא הכותב
 חבר היה זרובבל. ויעקב ארס

 ביחידת מ-פ בית־אלפא, קיבוץ
 מו־ של בסדיר (מפקדו חי״ר

 התקשר הפלישה ביום שיק).
 והביע בטוקיו אש-ף למשרד

ב ,1977(ב־ אישית. התנצלות
 — במערך אי־אמון הצבעת
!).ליכנד הצביע
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