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ח״ך! על הוא הימישחק במישחק. צופה אינך אתה

ד1ד מחוה י
 לפגי־ ׳שבועות משלושד! פחות יותרו ך
 מחנה־ בקאמפ-דייזויד, הגורלית שד, ■1

 דויד של שמיו על הקרוי הנשיאותי הנופש
אייזינהואר.
 התכונה אחרי עוקב המצוי הישראלי

 מותח זה מרותקת. בהתעניינות1 לקראתה
 ויכול האחים, בסידרה ׳פרשת־השבויע כמו

חו הבולשת או בארטה בפרקי להתחרות
קות,
לה בגין יצליח האם ? קארטר זומם מה
 ייצא איך ? כלום לתת מבלי משהו שיג

׳נקלע? שאליו המבוך מן סאדאת
מרתק. זה מעניין. זה
 ברכי על גדל ישראלים של ישלם דור

 מן במישחק־כדוחגל צופים ספורט־ד,צפייה.
 הטלוויזיה, אקרן מזיל או ביציע המושב

 עד צועקים ,היסטריה פדי עד ,מתרגשים
 בן־ השופט !אל־אל־ישראל צרידות. כדי

 מרותקים צופים שהפכנו נדמה!זונה
עצמ שדנו חיינו על כמישחק גם
 וסאדאת, בגין להם יתגוששו נו.

 יבדרר קארטר, השופט לו ישרוק
 הכדור, עם וייצמן לו ירוץ דיין, לו

המצרי. השוער לו יקפוץ
 ״הידד״ נצעק הפד, משגע. זד, מותח. זה

גרעי ׳נפצח ו״הביתה״, ״קדימה״ ו״יבוז״,
ה בישעת ממקומנו נקפוץ ׳בעצבנות, נים

 את נסובב אז הביתה, ׳נלך ואח׳ר־כך צורך.
המכשיר. כפתור

 מישחק. רק מיישחק. זהו הכל, אחרי
בכדור. בועטים בסך־הכל זה, במיקרה הוא, שהכדור אלא

ישראל. עם
בחיינו. הוא והמישחק

 תוך אל עכשיו נקפוץ לא ואם
 בידינו, גורלנו את ונקה המייטחק

 חיינו את הפסיד מישהו כי נמצא
כמישחק.
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• החז היא דויד כמחנה־ פגישה ך

סו שתאבד לפני האחרונה, דמנות 1 ן
 על־ידי ׳שהודלקה הגדולה התיקווד, פות

בירושלים. ׳אל־סאדאת אינוואר
 מושג זהו — האחרונה״ ״ההזדמנות

 לצורך ו,0י להשתמש מדי הירביו שחוק.
לצורך. ושלא

ההג זוהי — זה שכמיקרה אלא
לגמרי. המדוייקת הנבונה, דרה

ש בשבוע ואנס טיי׳רוס הופייע באשר
 איל־סאדאת ייוזמית היתד, כבר במרחב, עבר

 כרוייה, היתד, ■שאוזנו מי גסיסה. של במיצב
מצ ׳חירח׳ורי-המוות. יאת לשמוע היה יכול
ה בכיוון אט־אט לזוז, החלה כבר ריים

 יוה־ לפעולה, מתכונן החל צבאה הפוך.
 לקראת מתמרנת החלה שלד, דיפלומטיה

חדשים. יעדים
 מעטים הצלה. של ובשליחות יבא ■ואנס
היוז חיי ואת להאריך יצליח כי האמיגז

 זאת ■עשה הוא מלאכותית. בהנשמה מה
 למחנה־ ,הר,זמנה מאסיבית: זריקה ■בעזרת

המקפי חד־פעמית, זריקה זוהידויד.
 תביא לא אם החולה. הגוף את צה

למוות. תגרום לריפוי,
■1 ■ ■

 הכביר ההימור על רכות דובר כר ^
זו. בפגישה הכרוך

 כבר !נשחקה היא אף ״הימור״ המילה
 ומדוייקית נכונה היא וגם שימוש. מרוב

זה. במיקרד,
כביר. הימור זהו כן,
 ינחית הוועידה שכישלון מפני רק ׳ולא

 ג׳ימי הנשיא של יוקרתו על מכת־מוות
אי קארטר מר של האישי גורלו קארטיר•

המידה. על יתר אותנו להטריד צריך נו
ה שד בולט שכישלון מפני אלא
ח פגישה ר כ ו הגו את לסתום מ

מצריים. של יוזמת־היטלום על לל

 ארוכים, חודשים שמונה במשך כה, עד
 פנים להעמיד אל־סאדאת הנשיא היה יכול

 ל־ ■ליוזמתו. כלשהי תיקווה נותרה כאילו
 נחנקה היוזמה כי יברור היה י׳ודעי־דבר

 כאשר איסמאעיליה, בפגישת עוד באיבה
 חולם אינו בגין מניחם ■כי סופית נסתבר

ה הגדה ■שיל אחד שעל-יאדמה החזרת על
ערבית. לריבונות ורצוע׳ת־עזה מערבית

 קיווה הוא לקוות. המשיך אל־׳סאדאת
קי הוא עצמה. ■בישראל שינויים שיחולו

 טטשלת־בגין על יכפו האמריקאים כי ווה
׳ו דעכה יד,תיקווה אולם אחרת. מדיניות

כליל. לכבות עמדה והיא הלכה,
 ה־ ,בפגישה גם כי לעולם יתברר אם

ממשלת- זזה לא במחנה־דויד דרמאתית

 לאל־ מנוס עוד יהיה לא מעמדתה, בגין
 המסקנות. את להסיק ייאלץ הוא סאדאת.

איומות. — והמסקנות
 חשוב ולא בלתי-ינמניעת, ■תהיה המילחמה

 כעבור או 1978 באוקטובר ׳תפרוץ אם
ה אינה הצבאית האופציה שנים. שלוש

 הוא העיקר העיקרית. לא יאף ■ואולי יחידה,
 הערבי בעולם מהפכני שינוי ■אז שיחול
 איש יבו יעז ■לא ריבות שנים !שלמשך כולו,
 תשתלב שמצ׳ריים שלום, יעל ישוב לדבר

 שיתחיל ישראל, ׳נגד כל־ערב״ת במערכה
 ספירה־לאחור של הנורא התהליך מחדש

טוטאלי. עימות לקראת
 לפגישו? מעל המרחפת הסיסמה

הפש כשיא היא, כמחנה-דויד
או. — או : טות
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ל אל־סאדאת אנוואר של צעותיו ^

פור לא כי אף ידועות, הסדר-ישלום 1 !
רשמית. סמו

 אד הגיע הוא ערכית, מבחינה
המתינות. שד היכולת גבול קצה

ו הגדה של הריבונות החזרת עיקרן:
 של בסיסים הישארות לערבים; הרצועה

מסי רב; זימן למשך אלה בשטחים צה״ל
 מישטרה לידי בהם הביטחודהפנימי רת

 דגל הנפת מעורבת; ערבית־״שראלית
 המיזר־ בירושלים סמלי שטח על ערבי
 פלסטינית מדינר, של אי-הקסתה ;חית

 לביטחונה בינלאומיות ערובות עצמאית;
 מציב הדעת; על העולה ככל ישראל של

ושכ ישראל בין שלום שיל ורשמי מלא
נותיה.
ערבי מנהיג איזה כי יאמין פתי רק

הסבו יש ■יותר. לכת להרחיק יוכל שהוא
 לכת הרחיקו כבר אלה הצעות כי רים
 השלום. של האינטרס מבחינת אף מדי,
הפלס יווכחו אם בטוח, שילום ייכון האם

׳נש הלאומית העצמאות כי לדעת טינים
 יממ־ רוצים בזאת :אך ? לצמיתות מהם ללת

 ■מצריים ונשיא כאחד, והמערך שלת־בגין
■להשקפתו. בניגוד לקראתם, בא

 להתווכח יאפשר המשא־והמתן :במהלך
 העיקרים לגבי אך אחר. או זה פרט על

 בדורנו, לקוות, :תופל לא ־שישראל ברור
 מנהיג שום יותר. נדיבה להציעת־י־שיליום

לזה. מעבר להסתכן יוכל לא ערבי
 אל־פאדאת, יוזמת תתמוטט אם

לח היש־מהר אלה הצעות יהפכו

ה כתחום עוד יהיה •שלא לום,
השגה.

 כלא- יתעלם ההיסטורית ישעת־הכוישר
 מילחמ־ מצב של השחורים ■והגלים הייתה,

סולו. ׳המרחב את ויציפו יגאו חדש תי
 סיום יבוא בספטמבר הכישלון :אחרי

 נתגלגל ׳וכולנו באוקטובר, הסכםיהבייניים
והולך. גובר בקצב ההידרדרות במידרון ממנו. חמור אין ההימור. ו ה ז
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 ביימים ייקבע במחנה־דויד שייקרה ת ^
אז. עד שנותרו ׳המעטים ■יי

. ייקבע זה ל א ר ש י כ
 ייע־ אם הגבול. אל הגיע מצריים •נשייא

 העולם ובין -שבינו הפער עלול אותו, בור
 ששוב לתהום שיהפוך יעד להתרחב הערבי

לגישור. ניתנת ■תהיה לא
 בהימור, משתתף ארצות-יהיברית ■נשיא

 זאת, יודע ׳בנין מנחם ריקה. קופתו אך
ב להכיר מתחיל אל־סאדאת אנוואר וגם
 הוא אין חלש. הוא כוח. אין לנשוא כך.

 יש ■שבו הקונגרס, עם לד,יתמודד מסוגל
 הוא מבוצרת. עמדת־וט* לישראל עדיין
 הוא ■אין !אך בגין. על להשפיע לנסות יכול
 ה־ אחרי עד — דבר עליו לכפות יכול

הבאה. מיילחמה
 של כעמדתה כן, על תלוי, הכל

ממשלת-ישראל.
ה החלה מאז מעמדתה זזה לא היא
 של הקוסמטיים הקישוטים מילבד יוזמה.

 ■וההתחכמויות בגין של השלום״ ״׳תוכניית
 היא מאומה. אצלה השתנה לא דיין, של

 של הגדולים הלאווים שלושת עם נשארה
 לריבונות מוחלט ילאו :הישראלית חרטום
לכל מוחלט לאו וברצועה, בגדה ערבית

 לאו ■פלסטינית, עצמית הגדרה של צורה
ה הגבולות קירבת אל לנסיגה מ׳וחילט

קודמים.
 במחנה■ בגין מנחם יופיע אם
 ו- השרים שלושת בלוויית דויד

ה שם ייקבר הלאווים, שלושת
שלום.
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 יאייש בידי ההכרעה את נשאיר אם ^

 די הוכיח שכבר בגין, מנחם אחד, י י
לש מסוגל אינו איו רוצה אינו כי והותר

 מול גם ההיסטוריות, עמדותיו את וניות
ה הלום להגשמת המהפכני הסיכוי פני

דור?
 שלושה־אחבעה בידי יאותה נשאיר האם
׳ברצונו? התלויים עוזרידייועציו, ישרים,
 היהודים 19 בידי ואותה נשאיר האם

רו ממשילת־ישדא׳ל, את המהווים הטובים,
 כסילים ■וחלקם מאד, ממוצעים אנשים בם

? גמורים
 עם־ של גורלו ייחתך בך האם
ז כדורנו ישראל

■י ■ 1■
 כדי שבועות משלושה פחות ותרו ן*
ה החיוני, הדרוש, השינוי את לחולל ■*

הכרחי.
 אלה מעטים בימים לשחק נמשיך האם

 חדלה״, לא — חולה ״בגין נוסח מי׳שיחקים
 יסר־ מתפקד אינו — בראוי מתפקד ״׳בגין
 ברכילויות להשתישע נוסיף האם אוי״?

 האם ? ישרים של ׳תיוארים ביעלי ׳אפסים יעל
 י׳לדים־טו־ ישל מנומסות בהפגנות ׳נמשיך

הדשא? על לדרוך מבלי בים־ירושלים,
הדי בין כלשהו קשר יש האם
 של והמחדלים והמעשים בורים

 ממדי וכין זו, כשעה עם־ישראל
 העומדת המונומנטלית ההכרעה

ץ לפניו
■1 ■ ■1

 הזמן שבועיות. משלושה חות ה
 אלא לוח, של בימים נימדד אינו שוב
שעיון. שיל בשניות בדקות, בשעות,
׳באמ — עם־״שראל חייב ׳שנותיר, בזמן

 פקוחות שעיניו ממינו, יחלק איותו צעות
 הד־ 'בציורה להבהיר — ־ צלולה ומחשבתו
 המקרי- עמדה, יסבול לא שהוא משמעית

 הבלתי- הימיזבח על הדיור חזיון את בה
מ ותפיסות לאומנית מיסטיקה של קדוש

מתושלח. ימי
 עפ-ישראל חייב שנותר, כזמן
הלח כל את על-ממשלתו להפעיל

 דמוקרטי עם איטר האדירים צים
 נוצר כאשר להפעילם, וחייב יבול
עמ וכין תוחלתו כין מסוכן פער
ממשלתו. דות

 הזה הקול את קול. ״ש דמוקרטי לעם
 חד־משמעי׳ת, בלשון •עתה, להשמיע יש

סולו: והעולם הארץ ברחבי שתהדהד
 ואנחנו כשלום, רוצים אנחנו כן,

:מחירו את לשלם מוכנים
 אל- ׳אנוויא׳ר של ההיסטורית העזתו־ יכן,

 היסטוריית בהעזה להיענות ■ראיוייה סאדאת
י שלביו
 עם על שלנו סשילטון מואסים יאנו כן,
 אליני וששינ׳אתו כנו, רוצה שאינו יאחר,

ליום! מיום וגוברת הולכת
 השטחים מן להסתלק רוצים אנחנו כן,

ולהס בה, רצינו שלא במילחמיה שכבשנו
שלו את שיבטיחו בסידורי־הביטחיון תפק
ביותר. הגרוע במיקרה מנו

 הגטו מחומות לצאת רוצים אנחנו כן,
׳שו שסו המרחב ׳בחיי ולהשתלב המזויין,

 ׳שפנינו עם ייחד לבנות כדי מולדתנו, כנת
לכל! ושיגשוג צדק שיל חידשה מציאות
 למען להסתכן מובנים אנחנו בן,

להס מוכנים שאנו כשם השלום,
כמילחמה: כורחנו, כעל תבן,
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 על פעם דובר הכרית ■ארצות־ ף
 ׳נפגשו כאשר מח׳נה־דויד״, של ״הרוח •
וברית־המועציות. ארצות־הברית מנהיגי שם

כ ישראל מישלחת תנקוט אם
 של ״הרוח על ידובר אלה, עמדות

 מחדש. מחנה־דויד״
אסון. יקרה לא, אם

שבועות! משלושה פחות נותרו ובגין: אל־סאדאת


