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חבורבורותיו? ונמר עורו כושי יהפוך

 סדר את עולמה השקפת את בגין מנחם הישנה י י
חייו? שנות 64 במשך דגל שבהם הערכים

 מנהיג השלמה ארץ־ישהאד מנהיג היוהפוך
1 השלום

 כדג אך בן. : לומר המעז איש אין עדיין
לק יכול זה :מנבא והרגש התקווה, מבצבצת

יקרוה. זה רות,
בגין. מנחם של בליבו גורלי מאבק מתנהל זה ברגע
 רחוקות לעיתים רק תוצאותיו. אחר עוקבים מיליונים

 פנימית מצפונית בהכרעה תלוי הרבה כה היה בהיסטוריה
 לשנות אחד מאדם נדרש נדירות ולעיתים אחד. אדם של

 להפליא, ישרה אז עד שהיתר. דרך־חיים חדה כה בצורה
בסרגל. שורטטה כאילו
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נציגי מצרים, עיתונאים עשרים בחברת אמש ׳!*׳שבתי

להז להיענות שניאותו במצריים, כלי-התיקשורת כל
 במנה למענם שערכתי במסיבת־עיתיונאים להשתתף מנתי

האום. !
 היו — המצרית האינטליגנציה אנשי — העיתונאים 4

 בגין מנחם שהשמיע ההצעות את קראו זה־עתה מודאגים.
 שבגין להם ניראה ספקנים. היו הם בארצות־הברית.

מדי. חמקנית ובצורה מדי, מעט הציע
 הדברים את תקראו אם צודקים. ״אתם להם: אמרתי

התשו בהם אין מספיקים. אינם הם כתובים, שהם כמות :
 לסיום בדורה הבטחה בהם אין לבעיות. האמיתית בה

 והרי פלסטינית. מדינה להקמת הסכמה בהם אין הכיבוש.
 אמיתי שלום יושג לא זה פיתרון שבילעדי יודעים כולנו

ובר-קיימא.
העיקר.״ זה ״לא להם, אמרתי ״אולם,״

 שלהם דברים עכשיו אומר בגין שמר הוא העיקר
ב הממשלה מן שפרש בגין, אותו זהו חייו. כל התנגד

נסיגה. המילה את להזכיר העזה שהממשלה מפני 1970 ר
 מו־ החלטת לקבלת בשצף־קצף שהתנגד בגין, אותו

הקץ. ראשית את בה ושראה ,242 עצת־הביטחון
אלון, תוכנית את נאומים במאות שגינה בגין אותו

אבותינו. נחלת על לוויתור מובילה שהיא מפני
 מר של הצעותיו בין המרחק עדיין רב מה חשוב לא

 לביסוס ההכרחי המינימום שהם התנאים לבין בגין
האמיתי. השלום

 כין המרחק עצום ימה יותר הרכה חשוב
 החזיק שכהן כגין, מר של הקודמות העמדות

כיום. שלו העמדות לכין שגה, 50 במשך
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י ה ו עוצרת־נשימה. ודרמאתית, מהפכנית התקדמות •

הת זוהי כגין, מנחם את שמכיר מי לגבי | *
כנס. הגובלת קדמות
 גם לקוות מותר הזה, הנם התחולל ואם

הכא. לנס
 ירחיק כי להניח אפשר הלום, עד בגין מנחם הגיע אם

להי כדי להגיע, חייב שהוא לאן ויגיע יותר עוד לכת
 את שהביא כאיש והעולמית היהודית להיסטוריה כנס

השלום.
 הקמת על בן־גוריון דויד הכריז 1948ב- :ייאמר למען
עם, השלום הסכם על בגין מנחם חתם 1978ב־ המדינה.

הראשון. מן נופל השני המעשה ואין הערבי. העולם
בגדולתו. עליו עולה אף שהוא ייתכן

 שרק לכך רכה במידה אחראי בן־גוריון דויד ■
 על לעמוד אנחנו יבולים כקאהיר, כאן עכשיו,

המעשה. גודל מלוא
 על תמה עדיין אני כאן לשהותי שבועיים במלאות
 העם מלב הפורצת הספונטאנית, הכבירה, ההתלהבות

בישראלים. בהיתקלו המצרי
 מצרים עם בלתי-פוסקות פגישות של ימים 14 במשך

 גמלים, בגהגי וכלה בשרים החל החיים, שדרות מכל
זו. התלהבות של בגילויים נתקלתי
עלי, מוחמד מיסגד של היפהפיה צלליתו רקע על רק

 אם שאל צעיר, אלי ניגש קאהיר של המיבצר במרומי ,
 השייש ריצפת על ירק שכן, עניתי וכאשר ישראלי, אני

כאן. רצוי לא אתה ופלט:
 אלפי שכל מאשרת היא כי זו, תקרית על שמחתי

כנות. היו האחרות'אכן התגובות
 ספרים שכתב מצרי, לאיש־רוח זאת אמרתי כאשר

 בראש מאז לי המנקר דבר לי אמר הסיבסוך, על רבים
מנוח. לי נותן ואינו

 וממה להתפלא מה על לך ״אין :אמר הוא
 שום הזו הכללית כתגובה אין כי להתפעל,

 במיל- רצו לא פעם אך המצרים חדש. דבר
 לפני עוד השלום על שמחים והם הזאת, המה

 כולה המילחמה הלכה-למעשה. הושג שהוא
שלכם.״ היתה והטעות טעות, היתיה
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 במיקרה, כמעט 1947ב־ למילחמה נכנסו מצרים ^

 אנשיו, של קטנה וקבוצה פארוק המלך החלטת על־פי • י
כלשהו. עממי בסים ללא

 במצריים קטנות קבוצות שתי רק עסקו שעה אותה
 ב־ שתמכו האחים־המוסלמים, הישראלי-פלסטיני. בנושא

 אלה לה. שהתנגדו הקומוניסטי, השמאל ואנשי מילחמה,
 מבלי הפגנות, וערכו המילחמה נגד כרוזים ברחובות חילקו
בוגדים. בהם ראה שהעם

כמהפ במצריים רבים בעיני נראתה 1952 של המהפכה
המיותרת. המילחמה נגד כה

ואנוואר עבד־אל־נאצר גמאל וביניהם המהפכה, קציני

* 1948ב־ כעיראק־סוידאן מצריים חיילים
? בעצם התחיל זה איך

 לסיים רצו רק הם המילחמה. בהמשך רצו לא אל-סאדאת,
 האחרות הבעיות לפתרון להתפנות כדי בכבוד, אותה

ארצם. של
 גמאד עשה השילטון של ׳הראשונות כשנים

למע שלום. להשיג פדי !הרכה עכד־אל־נאצר
כיום. סאדאת שעושה הדבר אותו אז עשה שה,

 אליו קרא הוא לפגישה. שרת משה את הזמין הוא
 כל מנע הוא במילחמה. שהכיר ישראלי ידיד לקאהיר

בגבול. פרובוקאציה
 שלילית: היתד, וחסידיו בן־גוריון דויד של התשובה

 לקא־ לנסוע הישראליים המוזמנים על איסור הביש, עסק
 הנוראה ההתקפה ולבסוף: שרת עם הפגישה פיצוץ היד,
 שנערכה ,1955 בפברואר 28ב- עזה על שרון אריק של

 50מ־ יותר נהרגו ושבה שהיא פרובוקאציה כל ללא
מצרים. חיילים
 דיין משה של הרעה רוחם מרחפת האלה הפרשות כל על

 פרס, שימעון אז: של הבן־גוריונית הקבוצה אנשי ושל
ואחרים. שילוח ראובן

22 טראגי: פרק כך נפתח יודעי-דבר, מצרים בעיני

המישטרה. מצודת כיבוש אחרי צה״ל לכוחות נכנעים *

 וחצי שלוש אירעו שבה בלתי-פוסקת התנגשות של שנים
 והוזמנו מצרים ורבבות ישראלים אלפי נהרגו מילחמות,

 עכורים. במים לדוג שרצו הזרות המדינות כל למרחב
 כך ומשום תמיד, זאת אמרנו הזה, העולם אנשי אנחנו,

 מפי זאת שומע אני עכשיו וכמטורפים. כבוגדים נחשבנו
כהש לא למאורעות. עדי־ראייה שהיו בכירים, מצרים

עובדות. כציון אלא — ערה
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 גמאל עם וגמור מנוי היה עזה על ההתקפה הרי ^
■  הנשק עיסקת את עשה הוא להתגונן. עבד־אל־נאצר י
 ליום עד הבאות, השנים בכל גם אבל הסובייטים. עם

 החל — רבות יוזמות נקט הוא להילחם, רצה לא מותו,
 בהזמנת וכלה שרת, משה עם להיפגש נוסף בניסיון

המילחמה. את לסיים רצה הוא לקאהיר. גולדמן נחום
 בכלי לו לקרוא ציווה בן־גוריון הוכשלו. היוזמות כל

 של ״היטלר כינוהו רבים המצרי״, ״הרודן התיקשורת
נמשכה. והמילחמה מצרים״.

האח בשנתיים ימיו, שבסוף בכך ספק של שמץ אין
 השלום לאותו מוכן עבד־אל־נאצר גמאל היה שלו, רונות

ובשי במיסמכים זאת קבע הוא סאדאת. עכשיו שמציע
שהוקלטו. חות

 קולו את כמו-אוזני, שמעתי, 1070 כראשית
 האלה, ההקלטות כאחת עכד־אד־נאצר של

 אז ספיר, פיגחם לידיעת תופנה את והעברתי
 לשיל־ עלותו עם גולדה. כממשלת מרכזי שר
 באיגרתו זה קו על בעיקכיות סאדאת חזר טון

יארינג. דגונאר
השיל־ כס על שעלה אחרי חודשיים ,1971 בפברואר

 מלא שלום לכונן נכונותו על רישמית סאדאת הכריז טון,
בעמ הדרגתי שינוי חל אחת בנקודה רק ישראל. עם

 אחרי יהיו וישראל מצריים עמי שמגעי המוצהרות: דותיו
 יבוא שזה אמר אחר־כך שנים. לחמש ירד אחרי-כן דור.
י קורה זה עכשיו השלום. עם נ פ  שאין. בצורה השלום, ל
בהיסטוריה. תקדים לה

 קשורה הנורמאליזציה כי ברור היה בר־דעת לכל אך
השטו כל השנים, במשך נגדנו שנאמר מה כל בשלום.

המלו התיאוריות כל וסולח, סאלאם בין ההבדל על יות
 נראה זה היום — הערבים של האנטי־שמיות על מדות

 שטויות ורעות־רוח, הבל דיברי באמת: היה שזה כפי
במיץ־עגבניות.

 הרכה-הרבה בי כדם. שטויות : דיוק ליתר
אדה. שטויות כגדל נשפך ושלוהם, שלנו דם,

 את להשיג היה ניתן שנים מזה כי ברור, כיום
 ,ההיפך קרה אם עתה. שנשיג השלום אותו — השלום

 של שיכמן על מכרעת במידה רובצת לכך האחריות
 בן־ מדויד העבודה, מיפלגת בראשות ישראל ממשלות

לרבין. ועד וגולדה, אשכול דרך גוריון
 היה אחר אדם מבד יותר לבך והאחראי

הממ כד עד ריחפה שרוחו האיש דיין, משה
ומבחוץ. מבפנים האלה שלות
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חשו־ אך שלילית אחת, גדולה זכות יש כגין מנחם

למח אחראי הוא אין הזה. הדם את שפך לא הוא :בה * ׳
העבודה. מיפלגת של ההיסטורי דל

 ממחנה שכא חדיט, אדם דרוש שהיה ייתכן
 וכדי סאדאת שד היוזמה את לאפשר כידי אחר,

בראוי. עליה להגיב
 זוהי ערכים. כעניינים דבר מכין אינו בגין
הגדולה. מעלתו
 לא הוא פתודתיקווה, בפרדסי איתם עבד לא הוא

 כל להתחיל חייב הוא אין נהלל, בשדות עימם נפגש
 יכול הוא הערבים...״ את מכיר ״אני :במילים מישפט

קדומות. דיעות בלי במלאכה להתחיל
 ייפגש הוא חדש. בעולם ייתקל הוא למצריים בבואו

 בעולם. אחר עם מכל יותר אולי בשלום, הרוצה עם עם
 כבודו על לשמור רוצה זה עם כי להבין גם עליו יהיה אך

 לבגוד רוצה ואינו הערבי, בעולם מקומו ועל הלאומי
בפלסטינים.

 לחוש עליו יהיה ומהר. הרבה, ללמוד עליו יהיה
ושעות. ימים תוך ללמוד ניתן שלא מה אינטואיטיווי באופן

לת כגין מנחם של בכושרו תלוי יהיה הפד
 זו. לפיסגה ולהתעלות השעה, גודל את פוס

לפניו. פתוחים ההיסטוריה שערי
ב לכוא אם להחליט יבול עצמו הוא רק

אלה. שערים
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