
 מצריים ובין ישראל בין לבחור רוצים
 כחלק לנו חשובה ישראל הערבי. והעולם

המרחב.) כאוייבת ולא המרחב, מן
 היו חלוקות. הריעות היו האוכל על

 ואף טובה, ארוחה זאת שהיתר, שאמרו
 וכל. מכל אותה שפסלו היו מאד. טובה

 לגבי אחידות־דיעות היתד, זאת לעומת
 הוא הערב. את שסיים התימני קטע־הריקוד

לגמרי. מיותר היה
 של עינויים

חוסר־שינה
 הם לכנסת, המנהיגים באו אשר ^

 מהם איש בשינה. נורא מגדעון סבלו
משעתייס-שלוש. יותר ישן לא

 זה. נושא על משהו להגיד צורך יש
ההת היא בפוליטיקה השוויץ מצורות אחת

 חוסר־ של במצב גם לתפקד ביכולת פארות
 קיימת ומסוכנת. גמורה שטות זוהי שינה.

 ענפה. פוליטית־רפואית סיפרות כך על
 נגרמו האנושות בתולדות אסונות הרבה

 מלתפקד חדל שמוחם מנהיגים, על־ידי
 נתונים היו שבה ועידה, של במהלך כראוי
חוסר־שינה. של כרוני למצב

 לאחת הזדמנתי הכנסת ישיבת (אחרי
 מנחם של המאולתרות ממסיבוודהעיתונאים

 ״הנה, בהלצה: אמר אותי, כשראה בגין.
 חוסר־ שלמרות יאשר אבנרי מר אפילו

 זאת אישרתי בסדר.״ נאומי היה השינה
 הישמר להוסיף: רציתי אבל נימוס. מתוך

 הגיבורים גדול גם הזה! המינהג מן לך
די.) ישן כשאינו כראוי מתפקד אינו

איום
ם מול איו

 קארטר הספיק הלילה במשך כי ראה ך
 ב־ ,במסיבי קטנה. נקמה על •■להחליט

של כוחם את בגין הזכיר הכנסת מישכן

 בנוישכן המסיבה בעתאינטימי שיחה
קאד־ ג׳ימי משוחח הכנסת,

 כשהוא לימינו, שישבה נבון, אופירה עס אינטימית שיחה טר
עו זו התעלמות משמאלו. שישבה בגין, מעליזה כליל מתעלם

 עליזה, נאמה היום למחרת המוזמנים. בקרב רבה תשומת־לב ררה
 פתחה עליזה לרוזאלין. אופירה שערכה במסיבה קלוקלת, באנגלית
 בכתב.״ מוכן נאום לה שהיה נבון, לגברת כמו מזל לי ״אין :במילים

״בשבילך גם לכתוב מוכנה ״אני :אופירה לה קראה היסוס בלי !

 !,פרלמנט, של לקיומו רק לא ערך יש כי
 לו אין כבוד, ובלי — לכבודו גם אלא

 שמיר ומשר, כחן גאולה של שיטתם קיום.
 הפריזו רק״ח אנשי וגם פסולה, היתד,
שה רק להגיד אפשר להצדקתם מאד.

בעו אדירה, פירסומת להם נתנה טלוויזיה
 ענייניות מקריאות־ביניים מתעלמת דה

וקצרות.
 היה אי-אפשר גאולה, את היו״ר כשסילק

 היד, שמיר יצחק פיקנטי: מפרט להתעלם
 הוא עכשיו בלח״י. כהן גאולה של מפקדה
במישפחה. נשאר עדיין זה בכנסת. מפקדה
 משה ואילו גורשה, גאולה היבט: ועוד
 כי אף זו, לנקודה מלהגיע נזהר שמיר
 של דרכם זו בגאולה. להתחרות ניסה

 תמיד היתד, גאולה ומתמיד: מאז השניים
מאסר, — המחיר את ששילמה לוחמת,

ה כל — לפחות ארצות־הברית. ממשלת
 שר- שר־החוץ, הנשיא, המדינית: ממשלה

העוז ביטחון, לענייני היועץ הביטחון,
המרכזיים. והיועצים רים

 המדינה שממשלת — מוזרה שיטה איזו
בעו כך לה מטיילת בעולם ביותר החזקה

 קירקם־ כמו קבוע, לוח־זמנים בלי לם׳
 כאוות־נפשו. עיירה בכל המשתהה נודד

 בלי למעשה, נשארה, עצמה ארצות־הברית
 בעוד השילטון, בצמרת יעילה ממשלה
שר. או שגריר של תפקיד ממלא הנשיא
ואנח בעיניינו, נראה זה איך יודעים אנו

 בעיני נראה זה איך לנחש יכולים נו
האמרי בעיני נראה זה איך אך המצרים.

י עצמם קאים
שהת אמריקאית, שדרנית זאת לי אמרה

ושחט- הכנסת של בקומת־המרתף רוצצה

ך ! ! *  קארטר לג׳ימי נבון יצחק מסביר הצועק, שמיר יצחק של 1!
\ / 1ו1. פרס שימעון הזכיר כאשר זה היה מתרחש. מה המשועשע י*1י!111 1

 :קרא המוסלמי זיאד תופיק רק״ח ח״כ הערבים. מן נפרד כעם הדרוזים, ;ת
 חילופי־דברים, והחלו עטשי, זיידאן הדרוזי ש״י ח״כ את הרגיז זה !״ערבים הם הדרוזים
פנים־ערבי. ויכוח זהו כי לאורח הסביר נבון הנוצרי. טובי תופיק גם הצטרף ואליהם

 לקומם בכוחו שיש ורמז אמריקה, יהודי
 מערכת־ד,בחירות ערב הנשיא, נגד אותם

 השיב הכנסת בישיבת בנאומו האמריקאית.
 אל לפנות ניסה שערה, מילחמה הנשיא

 על ביקורת באוזניו ולמתוח ישראל עם
ועמיתיו. בגין

עכ מוכנים המדינות שתי של ״העמים
״הע בהדגשה:) פעם, (ועוד לשלום.״ שיו
 עכשיו מוכנים המדינות שתי של מים

 שגם עדיין הוכיחו לא המנהיגים לשלום.
 קבלת כדי עד לשלום, מוכנים אנחנו

סיכונים.״
 לא וגם לעצמו, התכוון לא כי וברור
 היתד, שאוזנו מי כל אל־סאדאת. לאנוור
 ולמסד לבגין נזיפה שזוהי הבין כרוייה,
 קלה שעה קארטר נפגש שעימר, שלתו,

כן. לפני
 מכיוון בנאומו. דבר חידש לא עצמו בגין

 בכתב, מוכן נאום לו היה לא שכרגיל
 אותו הוציאו הממושכות שההפרעות יתכן

 מכפי פחות עוד אמר וכי המסלול, מן
לאמר. שהתכוון

 עימו הביא הוא פרם. שימעון כן לא
 כרגיל. ומלוקק חלקלק וכתוב, מוכן נאום
 את המציע שני, כראש־ממשלה דיבר הוא

את למלא שמסוגל כמי לאמריקאים, עצמו

הנוכחי. מבעליו יותר טוב התפקיד
במו יותר — בנאום מסויים חידוש היה
הפלס על דיבר הוא בתוכן. מאשר סיקה
 אל הגיע כאשר אך חדש. בסיגנון טינים

 הנקודות שלוש בכל •אחורה חזר העיקר,
 של לגבול תסוג לא ישראל החשובות:

 אש״ף, עם משא-ומתן תנהל לא היא ,1967
 מפני פלסטינית, למדינה תסכים לא והיא
עויינת. ״בהכרח״ תהיה שזו

 בקריאת- זאת שאלתי ״בהכרח״? (למה
אח לקריאות שענה אף קצרצרה. ביניים

 שאלה על תשובה בפיו היתד, לא שלי, רות
זו.) מכרעת

 של במוסיקת־רקע מלווה היה זה כל
 מכן לאחר נשאלתי ממושכות. הפרעות

 הרוב, הצביע כאשר כך. על דעתי מה
 כהן גאולה את לגרש היו״ר, הצעת לפי
 מאיר גם עשה (וכך נמנעתי האולם, מן

 גירושו בעד להצביע מוכן איני פעיל.)
האולם. מן מישהו של

 בין מהותי הבדל שיש היא דעתי אך
 לרשום הבאות לגיטימיות, קריאות־ביניים

 דיעה להשמיע או מחאה, או הסתייגות
 שמטרתן שיטתיות, קריאות ובין נוגדת׳
 שיטה זוהי נאומו. את לשאת מנואם למנוע

סבור אני עימה. להסכים ואין פאשיסטית,

מרחמצון ל1ו יד  פניו את בגין מנחם הסתיר באולם, ההמולה בג
 בעוד עייפות, ספק ש ואו ספק של בהבעה בידו,

 בעניין מקשיב קארטר ג׳ימי הבעה, בלי בו מסתכל קארטר ג׳ימי של הממושמע ששלישו
בנאומו. להמשיך יכול שהוא לבגין רומז שמיר יצחק ואילו ההמולה, לתירגום

 משתמט היה שמיר משה מחתרת. בריחה,
 קרבי משירות השתמש הוא ומעולם. מאז

 בכל משתמט נשאר והוא ובצד,״ל, בפלמ״ח
אבריו. רמ״ח

 הנשגב גין
והמגוחך

 האפד ישבו ,יציע-ד,נכבדים על ולי,
 מחשבה: בלבי עלתה לפתע ריקאים. ■י

כל יושבת כאן הרי עולם, של ריבונו

 היא מתביישת,״ ״אני שלה. לנשיא תינה
אמרה.

 במצריים, הסתובב הקדוש פראנציסקוס
 צבא־הצל- בין ולבוש־בלויים, יחף כשהוא

להש בבקשו המוסלמי, הצבא ובין בנים
נשגב. אדם היה הוא שלום. כין

 דק הוא והמגוחך הנשגב בין הפער אך
 ביום הקובעת. היא שהתוצאה יתכן מאד.

 קארטר ג׳ימי היה ביקורו של השלישי
 לעבור היה עלול הוא חמורה. בסכנה נתון
הגבול. את

 ■ אבנרי אורי
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