
שלום ר ת בו שבזן על ס״קידסה העבר. ע העתיד ח

 צריך יהיר■ בגין מנחם דווקא יתאם י לו הגיע זה אם ^
לשלום? בפרס־נובל לזכות 1 י ז פיתאום גזה :לומר הוא הראשון הפיתוי

 הזה לפרס הראויים אנשים ומאות בישראל ׳אין האם
 -המהם את גם ולעיתים ׳עצמם. את שסיכנו אנשים יותר?
 קאריירות יעל שוויתרו !אנשים ? השלום יעל במאבק ממש,

 את שהעמידו מפני הפוליטי, למיהבר שיצאו מבטיחות,
 ׳שסבלו אנשים ? אקשי אינטרס לכל ימעל השילום אידיאל
 — מאיומים מהשמצות, מעלבונות, ארוכות ישנים במשך
ו המשמיצים המעליבים, עם סמנה !בגין שמנחם •בשעה

כאלה. יש כוודאי,? המאיימים
 האם לבדו? אל־סאדאת לאנוור הפרס הגיע לא האם

 עתידו, את מעמדו, את ׳חייו, !את מצריים ׳נשיא סיכן לא
 ? בישראיי לביקור ובא ההיסטורי המעשה את הגה כאשר
 מעשיו על ׳שהגיב בגין, ׳׳של מעשיו את להשוות ניתן כיצד

 בני של המכריע הרוב לרגשות בהתאם אל־סאד׳את של
 הרגשות נגד שהתקומם המצרי, עמיתו ;של למעשיו עמו,

דורות? שלושה ׳במשך הערבי בעולם ■שישלטו
להשוות. קשה כוודאי,

הזה. כפרם להתחלק בגין למנחם הגיעזאת: ובכל
נכון. זה יותר: וחשוב צודק. זה
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הצדק. לגבי כל, ודם ^
 בסיפור כמו שנה לפני ׳שקרה ימה קרה תמימים, כעיני1/
 לבקר המצרי הנסיך החליט אחד בהיר ביום אגדה: של

 הארמון התמלא ולפתע הישראלית, הנרדמת היפהפייה ׳אצל
ושימחה. ששון
כך. קרה לא זה שבו כמוכן, קדמו, אל־כאדאת של לביקורו
ודיונים. הכנות סודיים, מגעים של ארוכים עות

׳לשילטון. עלה בגין שמנחם ברניע ,למעשה התחילו, הם
כן. לפני ולא — אז

 אחרי בגין, עם הראשונה שבשייחתו ׳מספר וייצ׳מן עזר
 רק לראשוית-יהימסשלה הפיתאוימי המועמד דיבר הבחירות,

 התפקיד את בהשגתו ראה בגין השלום. :אחד נושא על
קמה. לא ■שעדיין ממשלתו, של העיקרי

 של ׳שעות באותן בגין, עדיין הבין לא הסתם מן
 הוא מחיר ואיזה השלום, בעיות מהן ומתפעמת, אויפוריה

 כל שאמר למה האמין בוודאי עבורו. לשלם יידרש
 ויעשו השלמה ארץ־ישראיל עם ישלימו כי!הערבים הישנים,

 כגץ האמין ימים כאותם ככר כי השום אךשלום. עימד■
 — השלום את להשיג הוא העיקרי תפקידו כי

 ההרגשה את לכעלי־שיחו להנחיל הצליח וכי
ואמיתית. היא כנה זו שאמונתו
 הדיונים כל ׳■פרטי ׳שיתגלו עד ,שנים יעברו ■בוודאי

 לפחות כי ברור אך ההיסטורי. לביקור שקדמו הסודיים,
הרא בחודשים בגין נפגיש ׳שעימם חשובים, אנשים שני

 להתקדם, מסוגל בגין כי השתכנעו שילטיו׳נו, של שונים
לשלום. הדרושות עמדות־המינימום אל

 האמריקאי קארטר ג׳ימי היו אלה שניים
 את העכירו הם הרומני. צ׳אוצ׳סקו וניקולי

 שדם־ לוודאי קרום אל-סאדאת. לאנוור הבשורה
 ושיכי כליכו, כף־המאזניים את שהיטו הם ריהם

גדולה. ליוזמה מקום שיש בכך אותו נעו
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 ישבו כאשר ולא כראש־המטשלה, ׳נבחר בגין שמנחם • י אחרי לירושלים יבא א׳ל־סאדאת ׳שאמור היא עובדה ך*
רביו. ׳ויצחק מאיר גולדה הזה הרם הכס על

לכן? קודם לא מדוע אז? מדוע
 זסויב־ אובייקטיביות רבות, סיבות למצוא ניתן בוודאי
הזה. לעיתוי ייקטיביות,

שאי בכך יספק של שמץ להטיל אין אך
 בחישוביו תפקיד מילאה בגין, מנחם של שיותו

אל־סאדאת. של
 (מי גולדה. עם לדבר שניתן כנראה, האמין, לא הויא

 יצחק כי ׳האמין לא גם הסתם מן ?) צדק שלא לומר יעז
 המסוכנות ההחלטות את ׳לקבל כדי חזק, די הוא רביו
השלום. אל למסע־ההרפתקות לצאת כדי דרושות ׳שהיו

 ברור :תהיה כאשר בגין תו!של יו יאייש על הדיעה ׳תחיה
 עצמו הוא אל־סאדאת. את שיכניע זו באישיות משהו כי

 ושהוא בשלום, תצר. בגין יכי ששוכנע מכן ׳לאחר אמר
ולבצעו. הדרושות ההחלטות את לקבל כדי חזיק די

 את גילגל אלה חיוניות הנחות שתי סמ על
הכבירה. יוזמתו
 סיפור התהלך הראשונה מילחמת־העולם אחרי

 שעמד פון־הינדנבורג, פאול הגרמני הפלד־מרשל על
 את ,1914 באוגוסט שנחלו, הגרמניים הגייסות בראש

 הקרב בהיסטוריה, ביותר הגדולים הקרבות ׳באחת הנצחון
טאנניברג. של

 לא הקרב לניהול המזהירה התוכנית את כי ידעו היכל
 עדיין הספיק לא ישכלל הקשיש, פון־הינדנבודג הגה

 צעיר, סגן־׳אלוף אלא ישעיה, באותה זירית־הקרב אל להגיע
 של קצין־המיבצעים סגן אלא היה ׳שלא הופמן, מאיבס

השמינית. '׳הגרמנית הארמייה
 בטענה אמית יש אם המהולל פון־הינדנבורג נשאל פעם

 אומרים ״כן, ואמר: ׳בראשו נייענע הזקן המצביא זיו.
 אומרים יהיו בקרב, הפסדנו אילו יאך שניצח. הוא שיהויפמן

שהפסדתי.״ הוא שאני
 הנושא אדם אחת. רגל על האחריות ׳תורת כל זוהי

לכישלון. וגם להישג גם אחראי באחריות,
כות* כולנו היינו מה הדעת על להעלות קל

וסדן פטיש :ובגין אל-סאדאת פרס־נובל חתני

ההיס היוזמה את בגין מנחם הכשיל אילו כים
 מלא בפה נכיר אם נאה אך זה יהיה טורית.

להצלחה. שותף הוא בגין שמנחם ככד
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 ישותף הוא שבגין השתכנע מצריים שנשיא הרי ^׳
*  ■מאחרי הדברים יאת גולגל הוא ל׳מ׳שא־וימתן, סביר י

הקלעים.
הרפתקן. הוא אין אך נועז, אדם הוא מצריים נשיא

 מראש, הובטח לולא לביקור, לצאת דעתו עיל עולה היה לא
 לתת מוכן ישראל ממשלת ראש כי ברזל, של :בביטחון

למצרים. סיני כל החזרת — הדרוש המינימום את לו
 אל־תיוהימי, האישי, יועציו את שיגר זאת, לוודא כדי

 דיין מארויקו. אדמת יעל דיין משה עם סודית לפגישה
 הביתה, ׳נחפז יכך לשם הזאת. ההבטחה את עיימו הבי׳א

הדברים. את עקמו וסיכם בגין, עם התראה
 !באותם עליה חלם ׳לא עדיין שאיש היוזמה, גורל יכל
 של זו בהחלטתו תלוי היה יודעי־סוד, קומץ מיילבד הימים,

 לא כי לבדו, ההחילטח את לקבל ׳נאלץ היה בגין ■בגין.
עצמו. השליח מילבד איש, עם בסוד להתחלק היה יכול

 לאד-םאדאת להודיע כנץ החליט כאשר
 סיני חצי־האי כל את לו להחזיר מוכן שהוא

היסטורי. מעשה עשה שלום, תמורת
 פירוש לתת להתחכם, מכן לאחר ניסה הוא ׳נכון,

 !מונעת אינה הבטחתו כי לטעון ״ריבונות״, למושג משלו
 בחסות בצפון־סיני ההתנחלויות של קיומן המשך את

 מיותרת התחכמות זאת שהיתר. נכון ישראלי.״ ״כוח־מגן
 והוציאה ■ארוכים חודשים של לאובדן שגרמה ומזיקה,

אל־יסאחא׳ת. של תנופתו ממיפרשי הדוח את
 להם- נאמן כנין נשאר ההכרעה, כשעת אך
 היישובים כד לסידוק והסכים המקורית, טחתו
 ועד שקבעה, היא היסודית ההחלטה מסיני.

פרם. דו מגיע כוודאי כך

 בעברית, לו, לקרוא (מוטב הזה ״נייר־העבדדה״
 החזרת מילבד כי ליוזמה. השניה הרגל את סיפק ״טיוטה״)

ה בעניין להתקדמות זקוק אל־סאדאת היה סיני, כל
לדרכו. לצאת להעז יכול שהייה לפני פלסטיני, השתת עד לראשונה דובר טיוטה כאותה

השלום. כתהליך פלסטיניים נציגים •טל פותם
 התקרב לא שנאמר ומה זה, נושא על הרסה בה נאמר לא

 הפעייה, את לסתור כדי הדרוש ׳שבמינימום למיניימום אף
בגין. של בגישתו שחל המהפך ׳מגודל גורע זה אין אך

 בקיומו כלשהי בצורה להכיר סירבו המערך ממשלות כל
 ושיש כלשהן לאומיות זכויות ליו ■שייש פלסטיני, עם של

 שה״ היא ההיסטורית העובדה השלום. בתהליכי לשתפו
 יזו הכרה לעבר הראשונה הפסיעה א׳ת שפסעה ממשילה

 קיצוני שהיד, בגין אותו — ■בגין ׳מנחם שיל ממשלתו הייתה
 ״׳פלסטיני״ במילה השימוש עצם בשלילת כמוהו מאין

בלשונו). (״פלש׳שששתינאי״, פרס. לו מגיע זה מעשה על גם
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ליוזמת־ בגין ישל תרומתו את להשוות קשיח מנם,
אל־סאדאית. אנוור של לזיו השלום ד*  הפטיש, שד תפקידו את להשוות גם קשה אך

הסדן. •טל לזה הנפח, שד בידיו
 המלובן. בברזל מכה הפטיש פועל. הפטיש הולם. הפטיש

שם. נמצא רק הוא דבר. לכאורה, עושה, אינו הסדן ואילו
 למלא הפטיש היה יכול לא הסדן, בלעדי אך

תפקידו. את
הפטיש. של מזה יותר קל אינו הסדן של ותפקידו
 העומדת השגה את שהפכו הדרמתיים, המאורעות במהלך

 היה בחיינו, גדולה כה ׳לישנה בנובמבר 19ב־ ׳להסתיים
 אך המסתכן. המעז, היוזם- הפעיל, האיש סאידאית יאל

להצליח. הייה יכול לא בגין, של שיתוף־הפעולה בלי
יחד. גם ולסדן לפטיש הפרם כמתן הגיון יש
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* לו מוטיב האלה, הנימוקים מכל משתכנע שאינו י ן

 שבחלוקת והפסיכולוגי הפוליטי ההגיון על ■לחשוב
■שורהחסשווה. הפרס
 והענקת פוליטי, אקט היא פרם־נו׳בל של הענקה כל

 מקבלים פוליטיים אנשים וכמה. כמה אחת יעל פרס־השלום
 פועלים והם הפרסים, לגבי המכריעות ההחלטות את

 ולא ■פוליטיות, ברגישויות מירבית התחשבות ׳תוך בזהירות,
פוליטיים. יעדים להשיג כדי גם פעם

 איל-ס׳אדאת בין חולק הפרס כי לומר יכול ציניקיאי
 פרס לתת יכול היה לא סקנדינבי מוסד ששום מפני ובגין.

 ׳אנטי־ כפעולה מתפרש היה הדבר בילבד. ערבי למנהיג
 דע׳ת־הקהל ממישלת־״שראל. לראש וכעלבון יישראלית,

 לעניינים רגישה עדיין כולה, ובאירופה סקנדינביה, בארצות
ליהודים. הנוגעים

 השנה להעניק שלא היה שאי-אפשר מכיוון
ה המסקנה הרי — לאד־סאדאת הפרם את

 דשני אותו להעניק היתה הנבונה פוליטית
יחד. גם המנהיגים
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יתכן דווקא. הצינית בפרשנות לבחור צורך אין ך ^

פסיכולוגית. תבונה מתוך גם פעלו שמעניקי־הפרס מאד
 כמה בה עשה הוא השלום. דרך על עלה בגין מנחם

 גם פעם ומדי נעצר׳ היסס, גם הוא אך נועזים. צעדים
 ״עיבוי״ יעל המטורסת־כיסעט, השערורייתית, ההחלטה נסוג.

 פרס־נובל, הענקת ערב שנתקבלה בגד־, ההתנחלויות
היטב. זאת מדגימה

 שמנחם ונשארה, היתה, הגדולה התיקווה
 שד ובתנופה עצמו, שד בתנופה ייסחף בגין

דו מסויימת במידה לו. שותף שהוא התהליך
 את שלכד בטיפור־הבדיחה, ליהודי בגין מה

 — לדום להניח מוכן היה ככר היהודי הדוב.
ד זאת עושים איך אך

 את לעיסות יש השלום. של הדוב את לכד בגין מנחם
ממנו. להרפות יוכל ׳שלא הכל

 מצריים עם השלום אחרי הושלמה. לא ׳עדיין המלאכה
 והסורים. הפלסטינים עם גם ■לשלום למגיע ציורך יהיה

מאד. ומכאיבות קשות החלטות ממתינות עדיין בגין למנחם
 דחיפה לכגין תיתן לשלום פרס-נוכל הענקת

 תגביר היא השלום. אל בדרך נוספת גדולה
 היא הנכון. בכיוון שלו העצמית התנופה את

 שייזכר כאיש שדו התדמית־העצמית את תחזק
כמכיא־׳השלום. והעמים העם בתולדות

 יחשבו טובים סקנדינביים ראשים שכמיה מניח איני
 שהיתר■ סבור אני שהחליטו. מה החליטו כאשר כך, על

נבונה. מחשבה זאת
ברכה. — ולחתן

 כתשלום רק לא הפרס, את נא יקבל :הברכה וזו
העתיד. השבון על ׳כמקדמה גם ׳אלא העבר, עבור
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