
מכות תמיד סופג והוא טובות, תמיד כוונותיו
רכות. גויות

 ראש של מיכתב בצורת נעשה הדבר
 אושר המיכתב באדם. מישלחת־ישראל

 ריש- בו נאמר הכנסת. על־ידי בדיעבד רק
כל הנחייה אלא אינה ההחלטה ני מית
שיש הוא פירושה ובי למשא־ומתן, לית
ה־ מן ניכרים חלקים לספח יכולה ראל
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מ־ שנחרט, סיפור קראתי ילדותי ך• בזיכרוני. שום־מה, ■4

הכפר. שד השוטה היה גיבורו
ש חגיגית, תהלוכה המיסכן ראה פעם
 הרבה כל־כך ״אם הראשי. ברחוב עברה

לעצמו, אמר הוא ביחד,״ הולכים אנשים
 שמח.״ נורא משהו קרה בטח ״אז

ו שר צחק, לתהלוכה, השוטה הצטרף
בקולי-קולות. צהל

 קרוביו לווייה. זאת היתה אבל
 את בו הפליאו המנוח של הנרגזים

מהלומותיהם.
תהלו השוטה ראה שוב היום למחרת

 אמר ״אה,״ הראשי. ברחוב חגיגית כה
 ״1 לווייה ״עוד לעצמו,
לת־ הצטרף ■לכן הלקח. את למד הוא

 ממרר רם, בקול מקונן כשהוא ,הילוכה ״
שערו. את ותולש בבכי נ

 תהלוכת-חתו- זאת היתה הפעם
 התרגזו, והכלה החתן קרובי נה.

נאמנות. מכות עליו והנחיתו
 השוטה התנהג פעם בכל — הלאה וכן

 ספג פעם ובכל הקודמת, לתהלוכה בהתאם
 דומה שממשדת־ישראל חוששנימכות.

שוטה. לאותו
י■ ■ ■1

 קלסתר־פניו השבוע הופיע המסך ל
 הפורמלי שר־החוץ אלון, יגאל של <
ובארי ברצינות הסביר הוא ישראל. של

 מוכיחה, באצבע דבריו הדגשת תוך כות,
 פנים בשום ישראל לממשלת היה שאסור

מועצת־הביטחון. בישיבת להשתתף ואופן
 משא-ומתן, לניהול אחד מקום רק יש

כי ז׳נבה. הוא הזה והמקום אלון, הדגיש
 של משאת־נפשה הוא ועידת־ז׳נבה נוס

ממשלת־ישראל.
מ• הדיון את להעכיר ניסיון כל
חב־ הוא למועצת־הכיטחון ז׳נכה

פשע. על חטא בשלום, דה
במ מוחנו את שטפה אדירה תישפוכת

 זעקו !״ז׳נבה ״ז׳נבה! השבוע. כל שך
ה העורב כמו חדגוני, בתוקף. הדוברים,
 ז׳נ־ ״ז׳נבה! פו. אלן אדגר של מפורסם

השדר הפרשנים, העיתונאים, ענו בה!״
 הד כמו עמומה, במקהלה והכתבים נים

רחוקים. מהרים
 מן מתרשם בוודאי חיה העולם
א העזה, התביעה ל מ ל י -------א

א ל מ ל י  ממשלת-ישראל עשתה א
 כינוס את למנוע כדי שלאל-ידה, בל 1\

ז׳נבה. ועידת
ה בימים •לראשונה התכנסה הוועידה

 יום־ מילחמת אחרי ,1973 של אחרונים
 4במו אבן אבא של נאומו את הכיפורים.

ב מאיר גולדה לו הכתיבה ■שב־הפתיחה
נאום־ זה חיה במילה. מילה כימעט טלפון,

 שהישווה ותוקפני, ■קיצוני אומלל, תעמולה י
 לאוש- חזונם ואת להיטלר הערבים את

וב דומה, בסיגנון דיברו הערבים וויץ.
להמ טעם שאין הכיל הסכימו היום תום

שיך.
 וכשנתיים — שנתיים עכרו מאז

 של המוצהרת העמדה חיתה אדה
 רבץ ויצחק מאיר נולדה ממשלות

קטל מלכודת היא שוועידת-ז׳נכה
למדינת־ישראד. נית
 הדיעה את להשמיע שהעז ישראלי כל

 על- הוגדר לז׳נבה, ללכת לישראל שכדאי
פר דוברים, של מגוונת מקהלה אותה ידי

 כעוכר־ישראל, ושדרנים בתבלבים שנים,
 וחובב־ער- סוכן־מוסקבה תבוסתן, בוגד,

בים. י
 לנו ממתין נאמד, כף כז׳נכה, כי
 ל־ הזאב כמו הרשע, הרוסי הדוב

כיפה־אדומה.
אמריקאי. וטו אין בז׳נבה
 לתוב- הבל מחכים בז׳נבה יותר: וגרוע

צורך, יהיה בז׳נבה ישראלית. ניודשלום

שמ ומי — מפות לצייר רחמנא-יליצלן,
להי צלם שמכנים למי משול מפות צייר
 ביום- בשר־חזיר שאוכל למי או כל,

הכיפורים.
 יהיה שטחים. להחזיר צריכים בז׳נבה

 ביוני 4ה־ לגבולות לחזור נוראי לחץ
1967.

 את מכניס לז׳נבה, שהולד מי
 שומר כד ללודאת־התליין. ראשו
ממנה. ירחק נפשו,

 הסובייטים !״״ז׳נבה :צעק העולם כל
 ״1 ״ז׳נבה :צעקו הערבים !״״ז׳נבה :צעקו

 ״ז׳נבה! צועקים: החלו הפלסטינים אפילו
!״ז׳נבה

 בעמדתה דבקה ישראל ממשלת ואילו
ועידת- את לכנס אין והנחרצת: הנחושה

 המר זבולון כאשר לא כזאת. לחרפה ידה
 מיקרי־הסעד, להמוני דחוף באופן דרוש

 בהיאחזויות משחק גלילי ישראל וכאשר
בקוביות. ילד כמו נוספות

 פיתאום! מה ירדן? עם הסדר־ביניים
ו ביום־הכיפורים, אותנו תקפה לא ירדן

 שאינו למי שום־דבר נותנים לא אנחנו
 להחזיר אי־אפשר חוץ־מזה, אותנו. תוקף
 המערבית, בגדה אחד מילימטר אף לירדן
לבחירות. ללכת מבלי

 כמיכרק רכין, יצחק שאמר וכמו
 ״לא :כסיפרי־ההיסטוריה שייזכר

יריחו:״ כיגלל לבחירות נלך
השבח בידינו, נשאר רחב־הזונה קבר

לאל.
ץ הפלסטינים עם הסדר-כיניים

בפי אל מבפי דחי, אל מדחי :ועידת־ז׳נבה
 רק יש כולל. להסדר סיכוי אין ז׳נבה.
להסדרי-ביניים. סיכוי

 מתרשם הסתם, מן היה, העולם
א זו, נחרצת מעמדה ל מ ל י — א

ה ממשלת־ישראל עשתה •א ל יל;מ י ^
!  שהוא, הסדר-ביניים כיל למנוע כדי כל ר

מצריים. עם הקטן ההסדר מילבד
 רק הושג מצריים עם הסדר-הכיניים גם

 ממשלודיש־ פוצצה 1975 במארס בקושי.
 רצתה שלא מפני המשא־ומתן, את ראל

הח והגידי. המיתלה מעברי את להחזיר
 הכתבל- כל הכריזו כך — המעברים זרת
 שלא והדוברים, הפרשנים השדרנים, בים,

 — והלבלרים והשמשים השרים על לדבר
חור של ראשיתו אסטראטגי, אסון תהיה

שלישי. בית בן
 הממשלה הנחיתה כך משום

 להנרי מצלצלת אישית סטירת־ילחי
 והבקיעה פורד, ולג׳ראלד קיסינג׳ר

 כין הראשון ההיסטורי הפקע את
ה בקע — וארצות-הברית ישראל

ובהתמדה. כשקט מאז מתרחב
ובעי לחצים הרבה אחרי לבסוף, אבל

 ההוא. הסכם־הביניים הושג ודחיפות, טות
 ולא כאן, עד ישראל: ממשלת אמרה ואז

הלאה.
 שב* מפני סוריה, עם הסכם־ביניים אין

 רק להסכים יכולים אנחנו רמת־הגולן
 אל-אסד חאסז אבל קוסמטיים. לתיקונים

 לטיפול זקוק שהוא משום-מה, סבר, לא
 תיסוג שישראל רצה הוא במכודיופי.

 כמה ושתקפל טובים, קילומטרים בכמה
היאחזויות.

את לתת יכלה לא שממשלת־רבין מובן

 הם פלסטינים. אין ג והלידה חס
 אז קיימים, הם ואם קיימים. לא

 כשדה־ עימם להיפגש צריכים
כבסיסיהס. אותם ולהרוג הקרב

 קיסע- !״״הסדרי־ביניים צעק: העולם
סו עם ״הסדר־ביניים (בשקט): צעק ג׳ר

ירדן!״ עם הסדר־ביניים ריה!
 מה אין אמרה: ממשלודישראל אבל
וב ברמת־הגולן הסדרי־ביניים על לדבר

 ב־ רק תזוזה תיתכן שם המערבית. גדה
הח על המבוסס הסדר־כולל, של מיסגרת

.242 מועצת־הביטחון לטת  מאד-מאד, מתרשם היה והעולם
א ל מ ל י ---------- א

א ל מ ל י  ממשלת-ישר- הסתייגה א
וב בעיקביות 242 מם׳ מההחלטה אל
התמדה.

מנס .1967 בנובמבר נתקבלה ההחלטה
 הבריטי, קאראדון הלורד ובראשם חיה,
 אל אותה תאמץ שישראל משוכנעים היו

 כללה ההחלטה כי יקר-ערך. כיהלום ליבה
בעצ הכרה ישראל: ביקשה אשר כל את

הטריטו בשלמותה בריבונותה, מאותה,
ובטו מוכרים לגבולות ובזכותה ריאלית,

חים.
 לספח שאין גם הכריזה ההחלטה אבל
 שעל וקבעה במילחמה, שנכבשו שטחים
 מהשטחים ו/או משטחים לסגת ישראל

 ״השטחים״ באנגלית, (״שטחים״ שכבשה
הבדל). אין ברוסית ואילו בצרפתית,
 לא וישראל חדשים, שישה עכרו
 במאי רק ההחלטה. את קיבלה

 רכים תכסיסי-השהייה אחרי ,1ע68
 ממשדת־ישראל קיבלה ללא-ספור,

וכהסתיי־ כחצי-פה, ההחלטה את

המוחזקים. שטחים
פירו ההחלטה העולם: כל צועק מאז

 שינויים עם ביוני, 4ה־ לקווי נסיגה שה
 כך בר־קיימא. שלום תמורת בילבד, קלים

 תוכנית- אמרה כך הסובייטים. אומרים
האמריק אומרים כך המפורסמת. רוג׳רם

 וכל והצרפתים, והגרמנים, והבריטים, אים,
 עד וחזרו אמרו כולם התרבותי. העולם
.״242 החלטת את ״לבצע יש בוש:

 בסו־ היא 242 לא. :אמרה ישראל אבל
 העיקר למשא־ומתן. עקרוני בסיס הכל
 ״פנים להתנהל הצריך המשא־והמתן, הוא

 מוקדמים.״ תנאים ובלי אל־פנים
בהת זאת מקבל היה והעולם

א להבות, ל מ ל י ---------- א
1■ ■ ■

א ל מ ל י  ממשלת־ישראל אמרה א
ש פירושו מוקדמים״ תנאים ש״בלי

 וש״פנים־אל־ תנאים־מוקדמים, יש לנו
 הניראות הפנים רק שיהיו פירושו פנים״

לנו.
לד מה אין אש״ף? עם פנים־אל-פנים

מוצ אינן עראפאת יאסר של הפנים בר!
 ואיך מגולח. לא הוא בעינינו. חן אות

 שאינו אדם של בעיניו להסתכל אפשר
הי (איך שלו? מישקפי־השמש את מסיר

 להסתכל יכולה מקייב בת־הנגר תד,
 האפיפיור, של עיניו לתוך עמוק־עמוק

?). מישקפי־שמש הרכיב אילו
 ז פלסטינים עם פנים־אל־פנים

 כנו. לוחמים הפלסטינים שלא. ודאי
 לשלום משא-ומתן ננהל לא אנחנו

ש מי עם רק כנו, שלוחם מי עם
אותנו. אוהב

 עם רק נדבר רוצחים. עם נדבר לא
 עם יפה כל־כך שהתנהג אל־אסד, חאפז

 אנוואר כמו דגול הומאניסט ועם שבויינו,
אל־סאדאת.

 פירושו מוקדמים״, תנאים ל״בלי ואשר
ם נחזור שלא ל ו ע  ביוני, 4ה־ לגבולות ל
ם נרד ולא ל ו ע נוו ולא מרמת־הגולן, ל
ם תר ל ו ע  והגישה שארם־אל־שייך על ל

ם ניסוג ולא אליה, ל ו ע ש הירדן מן ל
 ל־ נסכים ולא שלנו, גבול־הביטחון הוא

לאו זכויות להעניק עולם־לעולם־לעולם
 לה שחוברה זו בירושלים, לערבים מיות

יחדיו.

 לחזור אפשר הלאה. ובן הלאה, כן ן*
לגול מרבץ שנה, אחרי שנה לאחור, 1

 יכול ■שרוצה ומי לאשכול. מגולדה דה,
ולבן־גוריון. שרת למשה לחזור גם

 הוא תמיד. מאחר שוטה-הכפר
 זו הקודמת, לתהלוכה תמיד מוכן

ללא-שוב. שחלפה
 במועצת- הדיון את החרים הוא השבוע
פסולה. מועצת־הביטחון הביטחון.

ה לעצרת הכדור יעבור כאשר מחר,
 תישמע אמריקאי, וטו אין שבה כללית,

 !מועצת־הביטחון ״רק בישראל: הקריאה
 המכורה, בעצרת דיון בשום נשתתף לא

!״והאנטי־שמית המושחתת
והפרש והמצהירים הדוברים עדת וכל

במק תצעק, והמרואיינים והשדרנים נים
 את לנו הבו !לעצרת ״הבוז :אדירה הלה

!״מועצת־הביטחון
 דחי, אל מדחי יילך שוטה־הכפר

בכי. אל מבכי
ה ההזדמנויות כל את שהחמיץ אחרי

 הסיכויים, לכל ״ניאט״ ואמר היסטוריות,
 למען בחירוף־נפש יילחם שבו היום יבוא

 כבר אז כי — 1967 ביוני 4ה־ גבולות
.1947 נובמבר גבולות על שידבר מי יהיה

 מקהלה אותה כל לפעולה תיכנס ושוב
 וכלב- כתבלבים ומכריזנים, מצהירנים של

 ״רק :ותצעק ומפרישנים, פרשנים לבלרים,
במילי אף נזוז לא ביוני! 4ד,- גבולות

אחד!״ מטר
כוו שוטה-הכפר. של גורלו זהו
 תמיד והוא טובות. תמיד נותיו
מדוע. מבין ולא מכות סופג
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