
 חינו את ואיבד כמוקיון, התנהג הוא האחרונים החודשים
הטיפשים. מעריציו קהל בין אפילו
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כיש שהעם בראיון, אמר, הייבל חסנין •
 אתה מהמציאות. כבריחה לבחור החליט ראל

הזה? הטיעון את מקבל
תראה, מהמציאות. שנים הרבה כבר בורחת ישראל

 עושה, היה המערך — עליו מכריז שבגין מה כל הלא
עליו. להכריז מבלי

 על בשילטון שנים עשר החזיק דבר, של בסופו מי,
 ממשלת — ערבים? וחצי במיליון המייושבים שטחים
 ואת קדום את איפשר מי בגין. ממשלת ולא המערך,

 מי בגין. ממשלת ולא המערך, ממשלת קריית־ארבע?
 כפרטנרים בפלסטינים להכיר שנים עשר במשך סירב

 מי בגין. ממשלת ולא המערך, ממשלת — למשא־ומתן?
 ערביים ילדים על באש לפתוח מישמר־הגבול את שלח

בגין. ממשלת ולא המערך, ממשלת ביום־האדמה? בג׳נין
 צריף היה למה הזאת, מהבחינה אז •

? להחליף החליטו אנשים למה ? זה את להחליף
ההכרזות. את רק מבינים שאנשים מפני

 הבחירות, אחרי ימים בעיטרה עכשיו, •
 למשל, לקרות. שהולך למה סימנים יש כבר

דיין. עם התרגיל של הנושא כל
 בשלושים מקובל שהיה הסחר־מפר מכל שונה זה מה
י במדינודישראל האחרונות השנים
 חיכו זה. את להשוות ניסו לפחות אז, •
 יומיים היה זה פה חודשיים. שבועיים, קצת,
הבחירות. אחרי

-השטחים. בכל ויותר. יותר מהיר נעשה החיים קצב
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 שקאדטר כארצות־הכרית, רואים וגם •
 ויותר, יותר קיצוניות הכרזות להכריז מתהיל
אנטי־ישראליות. כאילו
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 - לך אומו ..אני

 ניום הוא הל־נוו
העמדוד מיפלגת

 הפוליטי הקו אנטי הן ? אנטי-ישראליות הן מדוע
הישר ההכרזות הן אלו דעתי לפי מדינת־ישראל. של

ה אני אליות. צ ו  שני בין הזאת הארץ בחלוקת ר
ם שאני לא העמים. י ל ש ה אני זה, עם מ צ ו  בזה. ר

 רוצה ואינני היהודי, העם במדינת רוצה שאני משום
 שילטון של מסווה תחת ורודזיה, לבנון של בצירוף

יהודי.
עכ עד האמריקאית המדיניות אכל כן, •
 מדברים ככר והיום יז׳,7 גבולות על דיברה שיו
לשילטון. עלה שבגין מאז ׳,47 גכולות על

 לחיסול יוביל שלנו הקו ודאי. הכל, את נפסיד אנ׳נחו
מדינת־ישראל.

יק מה לצפות לנפות רוצה אני עכשיו •
הליכוד. יטילטון תחת כמדיניות רה

אותה. להציג צריך לא רציני שאדם שאלה זאת תראה,

 רציני, עצמו בעיני המוחזק או רציני, אדם פנים, כל על
 יודעים. אנו אין העתיד את עליה. לענות צריך אינו

ההווה. את רק מכירים אנחנו
 של ההכרזות כמו סימנים, יש ככל-זאת •

.ארצות־הברית . .
 ביטחון, של בשמץ זה את אומר אינני אבל מניח, אני

וחודשים בשבועות נמדד דעתי שלפי מאד, קרוב שבעתיד

 המונים נאש! נתגלתה העם ..ומות
 חזליגניס 11ש־ מפני השתוללו

בכדור...־־ רבעו□ הצליחו משלנו

ומפו ברורה בצורה לנו יודיעו האמריקאים בשנים, ולא
 זאת ,242 את להגשים עליכם מקבלים שאתם או רשת:

 שאתם או קלים, תיקוני־גבול עם הירוק לקו נסיגה אומרת
 וזה מועצת־הביטחון החלטת שזאת מפני עליכם, מקבלים
אתכם. נוטשים שאנחנו או מחייב,

מה הוא לגבינו הדבר פירוש אתכם,״ נוטשים ״אנחנו

 לנטוש התחילו כשהאמריקאים בסייגון, תייה לגנרל שקרה
 יופיע בגין מנחם דאש־הממשלה מניח, אני ואז, אותו.
 מאברהם יתחיל אשר גדול, נאום ויישא הכנסת לפני

נצחית זכות לנו יש שבגללה וברית־בין־הבתרים, אבינו

 זה אבל לעירעור, ניתנת שאינה ארץ־ישראל, כל על
 הגויים, מרישעות סובל ישראל עם שנים אלפים שלושת

 לנו אין ולכן הגויים, רישעות נגד לעמוד בכוחו ואין
שיגיד. מה זה וכד. וכד היום גם ברירה ■1 י■ ■1
? ייסוג שבגין חושב אתה •
ייסוג. הוא כן,
זה? את יקכל הוא •

יעשה? מה אלא
ד... יכול הוא • להגי

 שניות בשלושים המערך, שממשלת מפני יכול. לא הוא
 פיסית אפשרות אין שבו למצב אותנו תימרנה שילטונה,

לאמריקאים. ,לא׳ להגיד
 להיות יכולה אכל אין, פיסית אפשרות •

פעולת־התאכדות.
כסף. דורש זה אפילו לא. לא, לא,
 פוליטיקאי של תדמית יש לבגין אכל •

אותו. לקנות שאי-אפשר
 אותו ■לשאת רק יכול הוא לעשות? יכול הוא מה
 הגויים רישעת על אותו, יישא שהוא הפאתטי, הנאום

 הגשמת על לפי־שעה לוותר עכשיו, גם אותנו, המכריחה
 בתוכנו, כמובן, אנחנו, אשר המשיחי והייעוד המדיני החזון

 הבא, בדוד אז על־ידינו לא אם יקויים, שהוא יודעים
וכד. וכד אותנו מכריחה הגויים רישעות שעה לפי אבל

■ ■ ■
 מיפלגת־ תגובת גם ישגה התגובות כין •

 קצת יתארגנו שהם חושבים ששם העבודה,
 תנועת־עכו־ כארץ יש לשילטון. ויחזרו מהדש

ככלל? דה
 הליכוד. זה היום מיפלגת־העבודה — לך אומר אני

 זה הליכוד אידיאולוגיה. של שאלה לא זו עובדה. זוהי
במדינת־ישראל. העובד העם מיפלגת היום  מה 7 העכודה מיפלגת כתוך יקרה ומה •

ץ פרם לשימעון יקרה
אותי מדאיג אינו זה ? אותי מדאיג שזה חושב אתה
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 תהיה לא לפרס ..אם
 שייושם אן עמדה,

מהוסוי־הענודה...•• בלישנת

 יקבל ולא עבודה לו תהיה לא אם כהוא־זיה. אפילו
 את ויקבל מחוסרי-עבודה בלישכת יירשם אז משכורת,

מובטל. לפועל שמגיע מה
 יוצאת אומר שאתה ממה כעצם, אכל •

ש רוצה אתה מכחינתך. אופטימיות איזושהי
הארץ... את יחלקו

 המעטים האנשים אחד שאני לי נדמה השנים. כל ודאי,
ובעל־פה. בכתב בגלוי, זה את האומר
תע■ שאמריקה צופה אתה עכשיו והנה •

מהר. יותר הרכה זה את שה
 מסוגם אנשים עם עסק היה שלקארטר זמן כל אולי.

 שעל- ציפה הוא וכר, וכו׳ אלון ויגאל ופרס רבין של
הוא וכו׳ וכד חלקיות והבטחות מוסווים איומים מתן ידי

)46 בעמוד (המשך
_ _ _ _ _ _ 3< .


