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האדמוני החייל
 בדמ מגואלת כף־יד הרים הוא

לבנון; זוהי ואמר: חברו
 על הופיע הוא שניות כמה במשך
 הצופים: אלפי מאות לעיני המירקע,

האלמוני. העברי החייל
 שנפצע בחברו, טיפל עתה זה

 של בשוק בית של גג על אנושות
 אחרי דרום־לבנון. במרכז נבטיה,

 באמבולנס, הוטמן הגוסס שהחייל
 העיר בלב ברחוב, החייל נשאר

 אותו שאל שם העויינת. השיעית
לדעתו. כתב־הטלוויזיה

 מול אל ידו כף את הרים החייל
אמר. הוא לבנון!״ ״זוהי המצלמה.

 ״זהו הוסיף: היטב, המסר שיובן וכדי
אדום!" צבע

 דם את מידו לרחוץ הספיק לא הוא
 המילחמה של 588 מס' ההרוג חברו,

המקוללת.
 מיטב כמו מדאיג? משהו יש

 ובכל העמים בכל הקרביים החיילים
 למצב להתייחס מסוגל היה הדורות,
שהאמא רוצה לא ״אני צבאי. בהומור

 הוא האדישות שמקור יתכן
 הפוליטיקאים כי הציבור של בהרגשה

 וגרוריהם המערך הליכוד, אנשי —
 המצב מול עומדים — באחד

 ״נסיגה על הדיבורים חסרי־עצות.
 על להגנה תנאי־ביטחון ייווצרו כאשר

 צורך ואין בירבורים, הם צפון־הגליל״
זאת. להביז כדי רבה בחוכמה

 המיפלגות ראשי קלפים. בניין
 הלבנון״, דרום ״צבא קם הנה כי טוענים

 וזה לבנוני, שכיר״חרב של בפיקודו
 עול את בהדרגה עצמו על יקבל

הגליל. על השמירה
 של כזה צבא גמורה. שטות זוהי
 על לשמור אולי היה יכול שכירים

 רב־סרן שעשה כפי צרה, רצועת־אדמה
 הסיוע בעזרת בשעתו, חדאר סעד

 אך צה״ל. של המאסיבית וההתערבות
 תוכל לא שכירים של חבורה שום

 אוכלוסיה בעלת נרחבת, בארץ לשלוט
 ייסוג כאשר וחמושה. קנאית שיעית
 כבנייו־קלפים. זה צבא יתקפל צה״ל,
 — לנצח במקום להישאר יצטרך צה״ל

ממש. של ערובות בלי לצאת או
 בדרום לאמריקאים שקרה מה זהו

 לישראל שיקרה מה וזה ויאט־נאם,
זה מתי רק היא השאלה בדרום־לבנון.

האלמוני החייל
אדומה יד

 בחצי־חיוך, אמר זה,״ את תראה שלי
זה.״ את תחתוך מדאיג, משהו יש ״אם

 יהודיה, אם להדאיג היה יכול מה
 כבושה, ארץ של בליבה בנה את הרואה
 על נמצא כשהוא ומתקוממת, שונאת

 תכלית חסרת אבודה, מישמרת
ותוחלת?
 לא צעק, לא האלמוני החייל
 על שיחו מרי את שפך לא התקומם,

המסר אומץ־הלב חסרי הפוליטיקאים
 כמו המצב. מן המסקנה את להסיק בים

 על נשאר הוא התקופות, בכל חיילים
 את בסבלנות נושא כשהוא מישמרתו,

 ממלא אחרים, של הטימטום תוצאות
מתפוצץ. ואינו מקטר פקודה,

 אחרת בגיזרה נפל, היום למחרת
 אריה :589 מס׳ הקורבן בלבנון,

בויארסקי.
 חייל אותו כמו מולך. מיזבח על
מתקו אינו כולו עם־ישראל אלמוני,

 בניו את ולהקריב לסבול ממשיך מם.
מילחמת־הלבנון של המולך מיזבח על

 קורה כאשר ישראלית. מחלה זוהי
 נשמעת זעקה, תחילה קמה נורא, משהו

 לא ובסוף בהדרגה, דועכות אלה מחאה.
 עם פאטאליסטית השלמה אלא נשארה

המתמשכת. הרעה
 הלבנון, לקורבנות התרגל הציבור

 תאונות־דרכים. של קורבנות היו כאילו
 התורן הקורבן מישפחת מלבד

 הנושא עוד. מתרגש איש איו וסביבתו,
 במילחמת־הבחירות, עלה לא כמעט

 איש. הצבעת על השפיע לא וכנראה
 בעד הצביע לא היהודי הציבור

 מאז למילחמה שהתנגדו המיפלגות
הראשון. יומה

 אדישות, של הזה המסר מאחורי
 האחרונים החודשים בארבעת נערכו

 בחיילי־צה״ל, התנקשויות 250
 ביום. לשלושה הקצב גבר ולאחרונה

 מזל של עניין הוא הקורבנות מיספר
בלבד.

 יובאו ישראליים חיילים וכמה יקרה,
אז. עד לקבורה
 החייל של ככף־ידו נשארה לבנון
בדם. מגואלת יד — האלמוני

מיפלגות
הנערים נזילחמות

 ברחוב מיפלגת־העבודה, בבניין
 השבוע נשמו בתל־אביב, הירקון

 שנשיא־המדינה, משום רק לא לרווחה.
 יושב־ראש על הטיל הרצוג, חיים

 תפקיד את פרס, שימעון המיפלגה,
 משום בעיקר אלא הממשלה, הרכבת
 של מטה־הבחירות פורק סוף כל שסוף
לבתיהם. התפזרו וחבריו פרס,

 הקדמת על שהוחלט אחרי מייד
 לעמיהם פרס שימעון קרא הבחירות

 בראש שיעמוד ממנו וביקש ניר
שלו. מטה־הבחירות

 פרס של ללישכתו ניר של כניסתו
בבניין. רבה מתיחות עוררה

 הודלף בתפקידו ניר שימש כאשר
 מזכיר להיות מבקש שהוא אחת לא

 שהשבוע טוענים פרסולוגים הממשלה.
 ד״ר ביילין, של סיכוייו רבו

 תל־אביב באוניברסיטת למדע־המדינה
 המערך׳• ברשימת 54 מס' ומועמד
הבא. מזכיר־הממשלה להיות לכנסת,

 לתפקיד שממתינים אחרים
 וכאשר אם ראש־הממשלה, בלישכת

 לכל ראשית הם פרס, שם ישב
 ברוך הסטודנט הנאמן, אפלבאום
 למטהו ביילין על־ידי שהובא אסקרוב

 לצידו במיפלגה עתה ונשאר ניר של
 ישראל לתיקשורת הד״ר ביילין, של

 סיעת ודובר מרכז פלג, (״רוליק״)
של המנהל הוועד וחבר בכנסת המערך

 שלא רמז כבר הוא השידור, רשות
 המערך אם הנוכחיים בתפקידיו יסתפק

בשילטון. יהיה
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