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בספורט ההימורים להסדר המועצה

במדינה

־78 •נויאו לחודש הפתעה מחיו׳

העם
ה על לשמור !העוג

 בגין 7ש ויתוריו
 מיזוזי כתכסיס התגלו

מהותי כיבוי א77
 סמלי הם מצריים של חספינכסים

השתיקה.
 של יצירתו פאוסט, של השני בחלק רק
 ה־ אומרים גיתה, גרמניה, משוררי גדול

 / הננו יושבים עמים לדין :ספינכסים
 קרב בשטף / ברום; פירמידות ליד

 נעקום* לא עקימה / פנינו — ושלום
ה ישבו מפאוסט ספינכסים אותם כמו
 מנחם ומצריים, ישראל מנהיגי גם שבוע
 הם העמים, לדין אל־סאדאת, ואנוואר בגין

 לא כי היה ונדמה השלום בשטף נסחפו
 לספינכסים בניגוד לעוצרם. עוד יהיה ניתן

 רחבים. בחיוכים הרף, ללא פניהם נעקמו
 באיסמעיליה. נבלם השלום שטף אבל

 המרחב עמי התחכמות. שד תכסיס
ה בעקבות שתבוא לבשורה ציפו והעולם

ישרא מריבונות להינתקות הזכות את גם
ירדנית. או לית

הכי המשך אלא אינו עצמי מימשל
עצ לבין בינו אין אחרת. באדרת בוש

 ניתן שלא כשם ממש דימיון. שום מאות
 של העצמי המימשל את להגדיר היה

המנ שילטון תחת בארץ היהודית הסוכנות
כעצמאות. הבריטי דט

ההג בזכות הכרה מפני בגין של החשש
מאפ נובע הפלסטינים של העצמית דרה

 האחורית. בדלת באש״ף הכרה של שרות
 הפלסטיני העם של רובו רואה כיום שכן

הבילבדי. מייצגו את באש״ף
 האמריקאים יעצו זה חשש להפיג כדי
בהצ העצמית ההגדרה בזכות להכיר לבגין
 את להשאיר בלבד, שלו הכוונות הרת

 — שנים עשר או חמש לעוד זו זכות מימוש
 תדמיתו. את לשנות אש״ף עשוי בו מועד
 נטה בארצות־הברית האחרון ביקורו בעת

הטל מראיונות באחד לכך. בגין כנראה
 פירוש כי התבטא אפילו שלו וויזיה

 ערביי בזכות הכרה הוא המימשלשזעצמי
עצמאית. ליישות ארץ־ישראל

 מכוונה בגין בו חזר לארץ בשובו אולם
דיין, משה שר־החוץ של בלחצו כנראה זו.

ף11די מסדה גו

כאיסמעיליה* העבודה ישיבת
שטיפת־מוח של התחלה

באה. לא היא באיסמעיליה. מיפגש
 עמיהם, מבני קטן חלק שבעיני בעוד

מו כגילגולים בגין, וגם סאדאת גם נראו
 ניש־ את שמכר האגדתי, פאוסט של דרגים

 התבצרו שניהם כי הסתבר לשטן. מתו
 מד. בכל לפחות היסודיות, בעמדותיהם

 :הישראלי־ערבי הסיכסוך לשורש שנוגע
הפלסטינית. הבעייה פתרון

ה הראשון, הצעד את עשה אל־סאדאת
 את ביטל ובזכויותיה, בישראל הכיר אמיץ,

 מנהיגיה. עם ישירות שיחות של הטאבו
מטבע. באותה לו להחזיר היה אמור בגין

 אכן כי היה נראה ימים שבוע במשך
חשי את הבין והוא באיש מהפך התחולל

נכו ההיסטוריה. לו שהועידה התפקיד בות
 המכריע רובו את הציבה לוויתורים נותו
מאחוריו. העם של

 לא זו נכונות כי הסתבר באיסמעיליה
התחכ של תכסיס אלא בחלקה, הייתה,
ה עוגת את לחלק דרך חיפש בגין מות.

 וגם — ׳ושומרון יהודה שטחי — שטחים
ישראל. בריבונות שלמה אותה לשמור

 באיס- עצמית. להגדרה התנגדות
 היסוד לבעיית הפתרון כי הסתבר מעיליה
 הוא שלו, בתוכנית־השלום בגין שמציע
 יורו- הנדיבות מהותי. לא סמנטי, פיתרון

 שטחים להחזיר בנכונות שגילה חב־הלב
ה הבעייה לגבי חלה לא כבושים, מצריים

פלסטינית.
 מציע הוא פיה על בגין, של הנוסחה

כתח התגלתה לפלסטינים עצמי מימשל
עי סירוב על לחפות שנועד ערמומי ליף
להג הפלסטיני העם בזכות להכיר קש

עצמית. דרה
הקיצו הימין ממחנה בגין של תוקפיו

 כי שטענו העבודה, מיפלגת ומשורות ני
פלס מדינה להקמת הקרקע את מכשיר הוא

 ״מימ־ בין ההבדל התבדו. בעתיד, טינית
 תהומי. הוא עצמית״ ל״הגדרה עצמי״ של
בתוכה כוללת העצמית ההגדרה זכות כי

ברוך. י.ל. של בתרגומו *

 בתוכניתו תיקונים האחרון ברגע הוכנסו
פיה. על הקערה את שהפכו בגין של

 בגין של זו מעין מילולית התחכמות
 כוויתור סאדאת על־ידי להתקבל יכלה לא

ל אותו הופכת היתד. קבלתה משמעותי.
עמו. בני בעיני גם בוגד

היסטוריה. אין - תוצאות כלי
כהר ומאושר קורן מאיסמעיליה חזר בגין
 ״יצאתי ציפיותיו. כל התממשו כאילו גלו,

מאו כאדם וחזרתי מקווה כראש־ממשלה
 מאושר להיות היה יכול הוא הצהיר. שר,״

פו לא מצריים עם שהמשא־ומתן מכך רק
 אומנם מתה ועידת־קאהיר זה. בשלב צץ

 יורשים אחריה הותירה אבל נשיקה, מות
ש המשותפות ועדות־השרים שתי בדמות
 העמדות פערי על לגשר לנסות ימשיכו

 מימשל בין חדשה, נוסחה מציאת ועל
 ־* כיוון לפלסטינים. עצמית להגדרה עצמי

 בשעה לשער קשה מילולי, אינו שהפתרון
יימצא. איך זו,

רא שלב היה בגין של המוצהר אושרו
 מצד שטיפת־מוח של מסע בפתיחת שון

ש בישראל, ואמצעי־התיקשורת הממשלה
ש הגבוהה הציפיות ברמת לתמוך נועד

 לעם היו לא לבגין בניגוד בעם. התעוררה
מאושר. להיות סיבות הרבה השבוע ישראל
חד רוח שהפיח ההיסטוריה כנפי משק

חו רוח כמשב להתגלות עלול בעם, שה
 כי עליה. תדלג שההיסטוריה אפיזודה לף,

תוצ לידי המביא דבר כל הוא היסטורי
תוצאות. לידי אי־פעם שהביא או אות,
 השלום ליוזמת תוצאות תהיינה לא אם

 יכולות והן — סאדאת הנשיא נקט בה
ב מלאה ישראלית בהכרה רק להתרחש

הפלס העם של העצמית ההגדרה זכות
 בגין על ההיסטוריה אולי תפסח — טיני

אל־סאדאת. על גם וכנראה

 בגין, וייצטן, : לשמאל מימין יושבים, *
 למצלמה, הגב עס ופורן. מזכיר ברק, דיין,

 אל־סא־ מובארק, גמאסי, לשמאל: מימין
מצריים. ראש־ממשלת סאלס, וממדוח דאת

 בהוצאת מקסימים הדפסים
הולנד £££££££ז\, ורקרקרה

ל״י 35 ס״מ 93x62 בגודל צבעוניים פוסטרים
ל״י 93x62 45 בגודל אומנותיות רפרודוקציות

ל״י 65 ס״מ 160x55 ענקיים פוסטרים
מ.ע.מ. בוללים המחירים

נאה בתצוגה עצום מיבחר

סדה מ ת״א. ,164 דיזנגון* ,,,״
סדה מ ת״א. ,42 פרישמן ,,,״

ר״ג. ,3 כיאליק /,״דני־פופ

 ,28 גורדו! רח׳ דיזנגוף״, ״מסדה :לחנויות המפירה
תל״אביב /ב כניסה
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 השחר הבקר :,א כרך
כקרוב הכרבים חמשת יתר

 ווושק״ם חחנויות ככל להשיג

ת״א. ,823701 טל. ,13 צ׳לנוב ״גד״, :הפצה
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