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 על,השלום .הקרב
 שד לשלם 0333,

עצבים ■מאבק
 את שליוו נהחגיגייות הנפש והתרוממות

 ״שריאל בין מגעי־סשלום ישל הראשון השלב
ודאגה. ולספקנות ׳מקומם את פי׳נו ומצריים,

 ׳שבישרו ידיעות הגיעו הגבול צידי ימשני
 הצהיר צד בל הצדדים. בעמדות הקשחה על
 הן בסשא־זמתן ישלו הפתיחה עמדות כי

 לזוז מוכן יהיה לא מהן הסופוות, העמדות
׳נימה. ׳כמלוא
 :לכן קודם סטו נו,תרה העימות זירת
נפ שיוקריתיו סאדאת, הפלסטיונית. הבעיה

 שיל פזיזה הצהרה בגלל במעט לא געה
 מדינה ישל הקמתה בגנות קארטר הנשיא

 מתביי־ יסיוג לא כי הצהיר ׳בגדה, פלסטינית
 הפלסטינים. של עצמית הגדרה לזכות ׳עתו

 עמדתו, את ׳חיזקה קארטר שהצהרהית בגין,
ב־ סאדאת—קארטר פגישת ערב הבהיר

 לשלום, הנמרצת הכמיהה את זו מילחמה
 השלום יוזמת עם העם שכבות בכל שפרצה

 מדרבן גורם תהווה היא אל־סאדאת, של
 החד־סיטרית מהדרך נסיגה למניעת ודוחף

השלום. אל

ממשלה
ר יוסף ב מ ז

 כל ׳מתנחלי
 ,התאחדו התנועות

הממשלה נגד למאבק
 ׳מושה׳ את מיושיהו שיסע השר,״ ״אדוני

 בפותחה?״ יתנוסס דגל ״׳איזה דיין,
 בדבריו. ׳והמשיך ענה לא ׳שיר־החוץ

 .״האם איחר, מישהו קרא השר,״ ״כבוד
 את ולשיר בפותחה, כאן, לגיור נוכל

?״ התיקווה
 ״׳מצידיי, :והשיב הנואם הבליג לא הפועם

 לישיר ׳תוכל ליי, להפריע שתגמור אחרי
 הערב.״ עד מהבוקר

 ׳אחרות, רבות ועוד אלה׳ קריאות־בייניים
משה הישרים של נאומיהם בעת הושמעו

בשדות בבנם ושרון דיין
כפולה״ בדאגה מכאן יוצא ״אני

זו. בנקודה תוותר ■לא ישראל כי אסואן,
 יפני היו במציאות קשיחות. ;הפגנת

 נראו מאשר חמורים פחיות ימעט הדברים
 מפי המנוגדות ׳ההצהרות השטיח. יפני על

 העצבים, ממלחמת חלק היו הצדדים ישני
 על קשיחות־יתר להפגין צד יכל מנסה בה

!שכנגד. מהצד ויתורים לסחוט ימינית
 רוצים הצדדים ישני כי סיפק עיור היד, לא

 למפר־ ארוכה בדרך ללכת ומוסנים כיפיתחון
׳אליו. להגיע מנית על ■תלת

 טמון היה המנוגדות לעמדות הפיתרון
 ■תחליף למצוא שיתאפשר נוסחה במציאת
ה ׳שיל העצמית ההגדרה לזכות לתביעה

 זכיות ירדן ׳תייצג לפיה בנוסחה פלסטינים,
השט לערביי המוצעת ׳והאוטונומיה זאת,
יותר. הדוקה ׳בצורה בה קשוחה תהיה חים

ל כדי הפרסי, השאה גויים זד, לצורך
 כדי חויסיין המלך על השפעתו את הפעיל
 לכוד שחוסיין, אלא למשחק. למכנס שיאות

ל חשש המצרי, והסדן הסורי הפטיש בין
 כך כדי תוך לשיחות־השלום. בגלוי הצטרף
 המדיניים הקשרים בגלוי לראשונה נחשפו

לאיראן. ישראל יבין החשאיים
 לדאגה נוסף מקום חד־פיטדית. דרך
 בין שנוצרה החדשה הקואליציה הותירה

 אריאל ושר־ד,חקלאיות דיין משד, שר־חחוץ
 שמועות פשטו שבועות מספר מזה שרון.

ב בעיקר השניים, יבין שיתוף־פעולד, על
 שר-ד,בטחון של השפעתו את לנטרל מטרה

יותר. וד,פשרני המתון וייצמן עזר
 בהחלטתו אישור קיבלו אלה שמועות

 דד בצוות כסגנו אריק את לצרף דיין של
 שיתקיים המצרים, עם המדיני משא־ומתן
 כוונות על גם נרמז שעה באותה בירושלים.

 הצבאית הוועדה דיוני תחילת את להשהות
 התקדמות שתושג עד הישראלית־מצרית,

המדינית. הוועדה בדיוני
 השרירים מהפגנת חלק היוו אלד, צעדים

למ המיועדת בגין, ממשלת של הפוליטית
נוספים. ויתורים לתביעת לחצים נוע

 שהתחוללה המדינית העצבים במילחמת
 תפקיד היה ומצריים ישראל בין השבוע
תרפה לא עוד כל העם. לעצבי גם חשוב

 עם הזדהות בעצירת שרון, !ואריאל דיין
 רד ביום שנערכה פיתהת־דפייח, יישובי
 נשים, 3,000 שידות. במושב השבוע׳ ׳ראשון
 מתוכניות מודאגים סולם — וטף גברים
 לעצרת, באו — ראש־ד,ממשלה ׳שיל השלום

 ולדברי עצמם לדברי להאזין להפגין, כדי
 מבין איש כי ■ולהשתכנע ׳שרי־והטטשלה

לנפשם. לעוזבם חושב לא השרים
 שהחילו עד ומייד: — ריבונות

 העצרת התנהלה הישרים, לדברי ההפרעות
 ממרום- — ׳רבים ■נואמים מי-מנוחות. יעל

 הרחוק שבדרום לאופירה עד שבצפון גולן
 !רבים מאזינים זה. יאחר בזה נאמו —

 התרחקו האינסופית, הנאמת ימן התעייפו
 ליהנות כדי הארץ על ׳והשתרעו והבמה !מן

 כרזות־ שהחזיקו אמהות היו החמה. מזיו
ילדיהן. את האכילו אחרות מחאה,

 את להחיל דרשו הנואמים ימן ■אחידים
 מגוריהם ׳מקומות יעל הישראלית הריבוניות

 אחרים, ומייד! — הירוק לקיו שמחוץ
 ואהרון ידלין אהרון לשעבר השירים כימיו

 להתחשבן כדי ההזדמנות ואת ניצלו ׳אוזן,
 נואמים גם היו •בגין. בממשלת יורשיהם עם

 בכיי יסתדר שהיכל התיקווה, את שהביעו
 גפנו תהית איש יישבו ויד,ומתנחלים טוב

תש הישראלית בשר,׳ריבוניות תאנתו, ׳ותחת
האומנם? קצה. יועד הארץ !מקצה רור

 המיקרופון: ׳תוך אל ׳שדון אריק קרא
ואתכם!״ להפקיר יכוונה שום לנו ״אין

בהב אי-אימון הביעו ׳ממאזיניייו כשכמה
 לכאן ״באתם אותם: וושיאל רגז זיו, טחתו

 התפיסה במיסגרת או ׳עגבניות לגדל כדי
 ישראל?״ עם ישל הציוינית-יבטחוניית

 הפער היכן? — עברית עבודה
 המתיישבים לחשדנות השרים הבטחות בין

 מפעם ביטוייו את ימצא הוא גידול. היה
 דבריי את ׳שקטעו נרגזיוית בקריאות לפעם
 כאשר מסיויים, ברגע הממשלה. נציגי

 יו״ר ימס, יוסי ביקש התלהטה, האווירה
 מידי המיקיר׳ופון את לקחת ועד״הפעולה,

הקהל. את ולהרגיע לגסות כדי שירון, !אריק
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